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ي أنعم عىل عباده بنعمة اإلسالم, واختار منهم أفضل عباده وأطهرهم إلبالغ احلمد هللا الذ
ر من كل عبودية سوى عبودية اهللا, والصالة والسالم عىل أهل بيِت نبي املحبة  رسالة احلرية والتحرُّ

 والرمحة الكرام األطهار, وعىل صحبه األجالء األبرار, وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
د, فإن الديَن الذي نفخر به اليوم ثمرٌة جلهاد رجال اهللا وتضحياهتم; أولئك الذين كانت أما بع

ِهَجًة بذكر اهللا, وبذلوا الغايل والنفيس يف سبيل حفظ رساالت ـقلوهبم  ُمتَيَّمًة بحب اهللا, وألسنتهم لَ 
موها رخيصةً  يف سبيل صون  اهللا ونرشها, واضعني أرواحهم وأمواهلم وأعراضهم عىل أكفهم ليقدِّ

 كلمة اهللا سبحانه و سنة نبيه الكريم, ال تأخذهم يف ذلك لومة الئم, وال خيشون إال اهللا.
ت ضاربًة بجذوِرها أعامق األرض, بالغًة  أجل, هكذا قامت شجرُة اِإلْسَالُم العزيز واْسَتَقرَّ

 بفروعها وثامرها عنان السامء, ُمْعليًة كلمة التوحيد واملساواة.
اء, وظلم علامء السوء ولكن يف  أثناء ذلك, تطاولت عىل قامة اإلسالم يد أعدائه األلدَّ

ُهوا صورة اإلسالم الناصعة برشكهم وغلوهم وخرافاهتم  وحتريف املتعبِّدين اجلََهلة, َفَشوَّ
وأكاذيبهم, إىل درجة أن تلك األكاذيب التي كان ينرشها املتاجرون بالدين غطَّت وجه 

د اشتدَّ هذا املنحى من االبتعاد عن حقائق الدين  وعن سنة رسول اهللا اإلسالم الناصع. وق
احلسنة, بمجيء الصفويني إىل حكم إيران يف القرن التاسع اهلجري ثم بقيام اجلمهورية 
اإلسالمية يف العرص احلارض, حتى أصبحت املساجد اليوم حمًال لِـَلْطِم الصدور وإقامة املآتم 

احون صألحاديث املوضوعة املكذوبة حمل سنة النبيوجمالس العزاء, وحلَّت ا , وأصبح املدَّ
اجلهالء اخلّداعون للعوام, هم الناطقون الرسميون باسم الدين; وأصبح التفسري بالرأي 
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املذموم والروايات املوضوعة املخَتَلقة مستمسكًا للتفرقة بني الشيعة والسنة, ومل يدروا لألسف 
 ذه التفرقة املقيتة?من الذي سينتفع ويستفيد من ه

ة  إن دعوة التقريب بني املذاهب اإلسالمية التي ُتْرفع اليوم يف إيران, ليست سوى ضجَّ
إعالمية ودعاية سياسية واسعة, القصد منها جذب األنظار وإعطاء صورة جيدة عن حكومة 

ومراجعهم تدل إيران الشيعية يف العامل. إن نظرًة إىل قادة الشيعة يف إيران وزعامءهم الدينيني 
ة واملحبَّة الدينية بني  بوضوح عىل هذه  احلقيقة وهي أن التقريب بني املذاهب اإلسالمية واألخوَّ
اقة ال حقيقة  ام إيران احلاليني, ليست سوى رؤيا وخياٍل وشعارات برَّ املسلمني, عىل منهج ُحكَّ

 هلا عىل أرض الواقع.
دون  من وسط جمتمع الشيعة اإلمامية يف إيران, دعوا إىل يف هذا اِخلَضّم هنض أفراد مؤمنون موحِّ

النقد الذايت وإعادة النظر يف العقائد واملامرسات الشيعية املوروثة, ونبذ البدع الطارئة واخلرافات 
الدخيلة, وإصالح مذهب العرتة النبوية بإزالة ما تراكم فوق وجهه الناصع منذ العصور القديمة 

قائد الغالية واألعامل الرشكية والبدعية, واألحاديث اخلرافية واآلثار من طبقات كثيفة من غبار الع
والكتب املوضوعة, والعودة به إىل نقائه األصيل الذي يتجىل يف منابع اإلسالم األصيلة: القرآن 
الكريم وما وافقه من الصحيح املقطوع به من السنة املحمدية الرشيفة عىل صاحبها آالف التحية 

ر هؤالء عن ساعد اِجلّد والسالم وما أ يَّدمها من صحيح هدي أئّمة العرتة الطاهرة وسريهتم; وشمَّ
وأطلقوا الِعنان ألقالمهم وخطبهم و حمارضاهتم إلزالة صدأ الرشك عن معدن التوحيد اخلالص, 

اهنض أهيا املسلم وامُح هذه اخلرافات واخلزعبالت عن وجه الدين, واقِض «ولسان حاهلم يقول: 
 ».الرشك الذي يتظاهر باسم التقوى, وأعلن التوحيد وحطِّم األصنام عىل هذا

ي«لقد اعترب  دين  −» حيدر عيل قلمداران القمِّ وهو أحد أفراد تلك املجموعة من املوحِّ
, أن سبب هذه التفرقة هو جهل املسلمني بكتاب اهللا »طريق االحتاد«يف كتابه  −املصلحني 

ق الفرق اإلسالمية, إىل التقّدم وسرية نبيه, وسعى من خالل كشف ا جلذور األخرى لتفرُّ
خطوات مؤثرة نحو التقريب احلقيقي بني املذاهب. وال ريب أن جهود علامء اإلسالم اآلخرين 
     مثل آية اهللا السيد أبو الفضل ابن الرضا الربقعي, و السيد مصطفى احلسيني الطباطبائي, 



  

  
 

 مقدمة املرشوع واجارش
كثريين آخرين من أمثال هؤالء املجاهدين يف وآية اهللا رشيعت سنكلجي, ويوسف شعار و

سبيل احلق, أسوة ونرباس لكل باحث عن  احلق ومتطلٍِّع إىل جوهر الدين, كي خيطوا هم 
بدورهم أيضًا خطوات مؤثرة يف طريق البحث والتحقيق التوحيدي, ُمتَّبِعني يف ذلك أسلوب 

اليم األصيلة للقرآن والسنة, ليعينوا التحقيق الديني ومتحيص االدِّعاءات الدينية عىل ضوء التع
ويرشدوا من ضلوا الطريق وتقاذفتهم أمواج الرشك واخلرافات واألباطيل, ليصلوا هبم إىل بر 

 أمان التوحيد والدين احلق. 
َي رسالٌة تقع مسؤوليتها عىل  اد التوحيد هؤالء َهلِ إن املساعي احلثيثة التي مل تعرف الكلل لُِروَّ

ضًا, الذين يشاهدون املشاكل الدينية ملجتمعنا, ويرون ابتعاد املسلمني عن عاتق اآلخرين أي
 تعاليم اإلسالم احليَّة, السيام يف إيران.

وا  ر هنا بأن هؤالء املصلحني الذين نقوم بنرش كتبهم اليوم قد مرُّ هذا وال يفوتنا أن ُنَذكِّ
هلم عن مذهبهم اإلمامي القديم بمراحل متعددة, واك تشفوا بطالن العقائد الشيعية خالل حتوُّ

كاإلمامة بمفهومها الشيعي والعصمة والرجعة والغيبة و... وكاملوقف مما  − اإلمامية اخلاصة 
ج وعىل مراحل, لذا فال عجب أن نجد يف بعض  − شجر بني الصحابة وغري ذلك  بشكل متدرِّ

قائد القديمة لكن كتبهم التي ألفوها يف بداية حتوهلم بعض اآلثار والرسوبات من تلك الع
كتبهم التالية ختلَّصت بل نقدت بشدة كل تلك العقائد املغالية واقرتبوا للغاية بل عانقوا العقيدة 

 اإلسالمية الصافية والتوحيدية اخلالصة. 
***  

  األهداف

ُمتثُِّل الكتُب التي بني أيديكم اليوم سعيًا لنرش معارف الدين  وتقديرًا ملجاهدات رجال اهللا 
 مل  تعرف الَكَلل. إن اهلدف من نرش هذه املجموعة من الكتب هو:التي 
دين بصورة إلكرتونية عىل صفحات اإلنرتنت, وضمن أقراص  − ١ إمكانية تنظيم ونرش آثار املوحِّ

ف املجتمع عىل أفكارهم  مضغوطة, و بصورة كتب مطبوعة, لتهيئة األرضية الالزمة لتعرُّ
 مني نقل ِقيَم الدين األصيلة إىل األجيال الالحقة.التوحيدية وآرائهم اإلصالحية, لتأ
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ل مشعًال هيدي األبحاث التوحيدية  −٢ دين وأفكارهم يشكِّ التعريف بآثار هؤالء العلامء املوحِّ
م نموذجًا ُحيَْتَذى ملجتمع علامء إيران.  و ينري الدرب لطالب احلقيقة ويقدِّ

اعتاد التقليد املحض, وتصديق كل ما هذه الكتب حتث املجتمع الديني يف إيران الذي  −٣
احني, إىل التفكري  يقوله رجال الدين دون تفكري, والذي يتمحور حول املراجع وحيب املدَّ
يف أفكارهم الدينية, ويدعوهم إىل استبدال ثقافة التقليد بثقافة التوحيد, ويرهيم كيف 

د اعتامدًا عىل كتاب اهللا هنض من بطن الشيعة الغالة اخلرافيني , رجال أدركوا نور التوحي
 وسنة رسوله.

دين األطهار وأفكارهم, ينقذ ثمرات أبحاثهم اخلالصة من  مقصِّ  −٤ إن نرش آثار هؤالء املوحِّ
الرقيب ومن تغييب قادة الدين والثقافة يف إيران هلذه اآلثار الَقيِّمة والتعتيم عليها, كام أن 

ف األّمة اإلسالمية بآراء  املوحدين املسلمني  يف ترمجة هذه اآلثار الَقيِّمة لسائر اللغات يُ  َعرِّ
ة.  إيران وبأفكارهم النريِّ

*** 

  آفاق المستقبل

ال شك أنه ال يمكن الوصول إىل جمتمع خاٍل متامًا من اخلرافات والبدع وإىل املدينة الفاضلة 
التعاليم النقيَّة األصيلة التي تتحقق فيها الطمأنينة يف ظلِّ رضا اهللا سبحانه وتعاىل, إال باتِّباع 

. إن هدف القائمني عىل نرش جمموعة آثار صللقرآن الكريم وسنة نبي الرمحة والرأفة 
دين هو التعريف بآثار هؤالء املجاهدين العلميني الكبار, كي تكون معرفة الفضائل  املوحِّ

والقرآين يف إيران الدينية والعلمية هلؤالء األعزاء, أرضية مناسبًة لنمّو املجتمع التوحيدي 
 وقّوته, وذلك لنيل رضا اخلالق وسعادة  املخلوق.

نسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذه الكلامت املخترصة وسيلة لعلّو درجات أولئك األعزاء, وأن يمّن 
 علينا بالعفو.  



  

  
 

 مقدمة املرشوع واجارش
 

  

Š‘bäÛa@òß†Ôß@ @

لق اهللا وآخر احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة العبودية له, والصالة والسالم  عىل أرشف خ
 رسل اهللا حممد املصطفى وعىل آله األطهار وصحبه األبرار. 

وبعد, فقد كان املسلمون طول القرون املنرصمة سبَّاقني لآلخرين يف حتصيل العلم واملعرفة 
, اهللا عزيز واتِّباعًا منهم لكالم رسولوتعلُّم العلوم املختلفة, وذلك بربكة تعاليم اإلسالم ال

امء املسلمون يف أواخر فرتة اخلالفة العباسية سادة العلوم يف عرصهم, وحتول حتى صار العل
بيت احلكمة الذي تأسس يف بغداد يف النصف الثاين من القرن اهلجري الثاين يف عهد خالفة 
هارون الرشيد العبايس, إىل أكرب مؤسسة علمية وبحثية يف العامل, وال يزال بيت احلكمة ُيعَترب 

هر احلضارة اإلسالمية وذلك بفضل نشاطاته الثقافية والعلمية يف املجاالت مظهرًا من مظا
املختلفة من تأليف وترمجة واستنساخ وأبحاث متنوعة يف املجاالت العملية املختلفة سواء 

 الطب واهلندسة أم العلوم اإلنسانية. 
إلسالم, وال شك أن هذه القوة العلمية للمسلمني كانت بمثابة شوكة يف أعني أعداء ا

لذلك سعوا من خالل بثِّ أسباب الفرقة واالختالف بني املسلمني إىل حتطيم َعَظَمة اإلسالم 
هذه وسؤدده الذي يعود الفضل فيه إىل وحدة املسلمني ومتاسكهم واألخوة السائدة بينهم, 
فأثار أعداء اإلسالم عواصف النزاعات والتفرقة بني  املسلمني كي حيجبوا مجال احلق عن 

بصارهم, وخيفوا شمس الدين املشعة خلف غيوم البدع واخلرافات. وكام يقول الشيخ سعدي أ
 الشريازي: 

 لكـــن اهلـــوى والرغبـــات أثـــارا الغبـــار فوقـــه ٌنَزيَّ احلقيقــــــــــــــة مكـــــــــــــان ُمــــــــــــ
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ـــار ـــتاله الغب ـــان اع ـــل مك ـــرى أن ك  أال ت
 

ــه النظــر ولــو كــان الرجــل بصــرياً   ال يقــع علي
 

املدى الطويل ألعداء اإلسالم, ألجل إغالق أعني املسلمني إن املساعي املخطط هلا وعىل 
عن حقيقة الدين وإضعاف املسلمني عن تعلُّم معارف الدين ونرشها, وإبعادهم عن سنة النبي 
األصيلة اهلادية, أدت إىل حدوث فجوة عميقة واختالف كبري يف أمة اإلسالم وأصبح أبناء 

ة من تبعات ه  ذه الفجوة وآثارها املشؤومة.اإلسالم اليوم يعانون بشدَّ
الِعدائية الرامية إىل حتريف تعاليم اإلسالم وتشوهيها  وبموازاة مساعي أعداء نبي اإلسالم 

وإدخال البدع املختلفة يف الدين, أدرك أشخاٌص مؤمنون أطهار شفيقون هذا اخلطر, وهنضوا 
رين عن ساعد اِجلد واجلهاد املتواصل إلحياء معامل اإلسال م والسنة النبوية األصيلة, وتناولوا مشمِّ

أقالمهم وأخذوا يكتبون ويؤلفون يف نرش ثقافة اإلسالم  − بشجاعة منقطعة النظري− بأيدهيم 
األصيلة والعقائد اإلسالمية الصحيحة  النقية بني أوساط الشيعة ُعبَّاد اخلرافات, وصدحوا بينهم 

بدع من نوم غفلتهم مذعورين! لقد ضحى بنداء التوحيد بصوت عال أيقظ املتاجرين بالدين وال
هؤالء املوحدون الطالبون للحق واحلقيقة بمصاحلهم الشخصية فداء للحقيقة, وقدموا أرواحهم 

ْوِلَاءَ ﴿ يف هذا السبيل هديًة رخيصًة للحق تعاىل, وصاروا عن حق مصداقًا لقوله  تعاىل:
َ
َ إِنَّ أ

َ
أ

َ ُهمْ  َ َخوٌْف َعلَيْهِْم َو  ِ   ].٦٢[يونس/﴾  َيَْزنُونَ  ا
إن ما جاء يف هذه املجموعة ليس سوى غيٍض من فيض املعارف اإللـهية, وُمنَْتَخٍب من آثار 
املوحدين الطالبني هللا تعاىل الذين كانوا ينتمون يف بداية أمرهم لطائفة الشيعة.  لقد أرشق نور 

تم حترك هؤالء األفراد الذين  اهللا يف صدورهم, وصار التوحيد نرباس حياهتم املباركة. لقد
كانوا مجيعًا يف بداية أمرهم من الطراز األول من علامء الشيعة يف إيران, يف مسريهتم التحولية 
من مذهبهم القديم, خطوًة خطوًة; بمعنى أن نظرهتم إىل املسائل العقائدية مل تتحول بشكل 

ىل إثر املطالعة والدراسة املتأنية فجائي مرًة واحدًة, بل َحَصل هذا التحول بمرور الزمان وع
والتواصل مع من يوافقهم يف أفكارهم, لذا من الطبيعي أن ال تنطبق بعض رؤى وأفكار هؤالء 
اإلصالحيني يف بعض مراحل حياهتم وكتاباهتم, مع عقائد أهل السنة واجلامعة واجتاهاهتم 

هي نظرًا ألمهيتها يف هداية الفكرية بشكل كامل; لكن رغم ذلك قمنا بنرش هذه املؤلفات كام 
شيعة إيران وغريهم من الناطقني باللغة الفارسية. كام أنه من اجلدير بالذكر أن الرؤى واملواقف 
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الفكرية املطروحة يف هذه الكتب, ال تنطبق بالرضورة مع رؤى النارش والقائمني عىل نرش هذه 

بال ريب نفحًة من نفحات احلق املجموعة من الكتب, هذا عىل الرغم من أن هذه الكتب متثل 
 و نورًا من جانب اهللا هلداية طالبي احلقيقة البعيدين عن العصبيات والظنون التارخيية الطائفية.

إن النقطة اجلديرة بالتأّمل هي أنه للوقوف بشكل صحيح عىل رؤى وأفكار هؤالء األفراد, 
ن قراءة حياهتم بشكل كامل, كي ال يمكن  االكتفاء بقراءة جملد واحد من آثارهم; بل ال بد م

ف بشكل كامل عىل كيفية حتوهلم  الفكري, ودوافعه وعوامله.  فعىل سبيل املثال, ألف      يتم التعرُّ
درسى «آية اهللا السيد أبو الفضل الربقعي يف الفرتة األوىل من بداية حتوله الفكري كتابًا بعنوان 

وضوع األئمة وادعاء الشيعة حول واليتهم , بحث فيه م»درٌس حول الوالية«أي » از واليت
إمامًا,  ١٢. واعترب أن عدد األئمة وإمامتهم ورئاستهم املبارشة للمسلمني بعد نبي اهللا 

حًا بذلك االعتقاد بوجود حممد بن احلسن العسكري وحياته حتى اآلن, بوصفه اإلمام  مصحِّ
حتقيق جدي يف أحاديث «باسم  الثاين عرش. لكن املؤلِّف نفسه ألف بعد عدة سنوات كتاباً 

ووضع حتت ترصف القراء نتائج بحثه التي توصل إليها يف هذا املجال, وهي أن مجيع » املهدي
األخبار والروايات التارخيية املتعلِّقة بوالدة ووجود املهدي إمام الزمان, روايات وأخبار 

أن أفضل طريق ملعرفة املسرية موضوعة وكاذبة. من هذا املثال ومن أمثلة مشاهبة أخرى يتبنيَّ 
التحولية ألفكار هؤالء املوحدين وآثارهم هي قراءة جمموعة كتاباهتم بشكل كامل, مع األخذ 

 بعني االعتبار تقدم كل مؤلَّف من مؤلَّفاهتم أو تأّخره زمنيًا. 
ىل نأمل أن تكون آثار هؤالء املؤّلفني الكبار ومساعي القائمني عىل نرشها, سببًا للعودة إ

 مسرية األمن اإللـهية وعبادة احلق سبحانه وتعاىل اخلالصة.  
 

نسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذه الكلامت املخترصة وسيلة لغفران ذنوبنا وأن يساحمنا إذا وقعنا يف 
اء وجيعلهم يف جوار رمحته, إنه رؤوف  خطأ أو زلل, وأن يرحم أرواح أولئك املؤلفني األعزَّ

العاملني.رحيم, واحلمد هللا رب 
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 .: رشيعت بن حممد حسن سنگلجياسمه
هجرية  ١٢٧١(املوافق لعام  ـه١٣١٠ عام يف مدينة طهران عاصمة إيرانلد وُ مولده: 

 . م)١٨٩٢ وشمسية 

كالمها من  ,»رضا قيل«وجّده احلاج » حسن رشيعت«احلاج الشيخ  هو والده نشأته وتعلمه:
ابن  وكان الشيخ املشهور فضل اهللا نوري ع املعروفني يف عرصهم;علامء الدين وفقهاء الرش

عند والده  منذ نعومة أظفاره مقّدمات العلوم الرشعية» رشيعت سنگلجي«درس  عم والده.
وهي من املدارس املعروفة بكثرة − ريزا زكي املثم دخل مدرسة  ,»حسن رشيعت«الشيخ 
 درس علوم الفقه ,يف بلدته العلامء يد تتلمذ عىل ,−يف طهران العاصمة يف حي (سنگلج) طالهبا

ريزا حسن املاحلكمة والفلسفة عند و ,)هـ١٣٤٤ النوري (ت: عند احلاج الشيخ عبد النبي
 يد (أي التصوف الفلسفي) عىل العرفانأخذ علوم الباطن وو )١٣٣٤ الكرمانشاهي (ت

النوري والشيخ فضل اهللا الشيخ عيل  ), كام تتلمذ عىلهـ١٣٣٢شكوري (ريزا هاشم اإلامل
 .هـ)١٣٣٠(ت النوري

                                                 
) حرف (گ) هو احلرف السابع والعرشون من األلفباء الفارسية, ويلفظ كاجليم املرصية, وال يوجد هذا ١(

 )٤٩٠ذهبياحلرف يف اللغة العربية. (املعجم ال
 .م)١٨٩٠ وهـجرية شمسية ١٢٦٩عام املوافق ل(هـ ١٣٠٨وقيل:  )٢(
كان الشيخ فضل اهللا نوري من علامء الشيعة البارزين واملناضلني يف إيران وكان يف بداية األمر من أنصار ) ٣(

ية الرشيعة الثورة الدستورية فيها يف مطلع القرن العرشين, لكنه ملا رأى ما آلت إليه تلك الثورة من تنح
اإلسالمية واستبداهلا بالقوانني الوضعية أصبح من أشد املعارضني هلا واملخالفني للديمقراطية الغربية, 
واملطالبني بتحكيم الرشيعة اإلسالمية يف البالد, وقد قبض عليه وحوكم بتهمة اخليانة ثم أعدم عام 

 ري. نوفل وارشاد اجلاهل تأليف فضل اهللا. انظر تذكرة الغام١٩٠٩
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إىل لجي گسنمع أخيه الشيخ حممد  العالمة رشيعت سنگلجي رحلهـ, ١٣٢٦يف عام 
عىل كبارعلامء احلوزة العلمية يف النجف مثل السيد  هناك تتلمذو ,الدينية النجف إلكامل دراسته

 .)هـ١٣٦٥(ت  ن األصفهايناحلس وآية اهللا العالمة أيب ,)هـ١٣٦١ضياء الدين العراقي(ت 
عاد سنگلجي إىل  ,يف حتصيل العلوم الرشعية يف النجف سنة حوايل أربع عرشة قىضبعد أن 

هـ), واشتغل بالوعظ واخلطابة الدينية وهو يف الثالثني من عمره, فكان ١٣٤٠طهران عام (
لوقت ذاته يلقي دروسًا يف ليايل اجلمعة يف مسجد والده احلاج الشيخ حسن سنگلجي, ويف ا

هـ) وقد ١٣٥٥ت رقاين (اخلكان حيرض جملس دروس التفسري آلية اهللا العالمة السيد أسد اهللا 
 تأثر بمنهجه اإلصالحي التوحيدي.

اتسعت جمالس تدريس وخطابة الشيخ سنگلجي يومًا بعد يوم ومل يعد يّتسع هلا مسجد حي 
ع الشباب املتدي» سنگلج« دار «واختذ عنوان  ,ن واملثقفالصغري الذي أصبح مركزًا لتجمُّ

وحتول إىل قاعة كبرية, ثم انتقل نشاط دار التبليغ هذه إىل مكان يقع يف شارع » التبليغ اإلسالمي
 جنوب طهران.» فرهنگ«

منحى إصالحي جتديدي يف دروسه حتى يمكن اعتباره » رشيعت سنگلجي«نحى الشيخ 
 فقد إيران, يف »احلديثة الشيعية القرآنية يةالسلف املدرسة مؤّسس« −الباحثني بعض يرى كام –

. األول نقائه إىل بالدين العودة من بد ال وأنه وركيزته, الدين أساس هو التوحيد أن عىل أّكد
توحيد «كتاب  −أن نستـنبط من خالل ما ذكره يف مقدمة كتابه هذا الذي نقدم له  ويمكن
ه من كتب عن التوحيد اخلالص أثناء أدائه فريضة أنه تأثر يف هذا املجال بام رآه وقرأ −» العبادة

احلج مما يوّزع عادة يف احلرمني يف ذلك املوسم, فأثَّر ذلك يف روحه تأثريًا عميقًا إىل درجة جعلته 
 يف وهو الصحراء يف –يحفظه يف البيادي والبحار! لالذي كان يضعه يف يده  − يرمي اخلاتم 

 متنافياً  رآه مما به مبتىل كان عام اهللا ويستغفر املكرمة مكة إىل ةاملنور املدينة من طريقه يف احلافلة
توحيد الناصع, ونبذ كل ال دعاة من إيران إىل عودته لدى وأصبح اخلالص, النقي التوحيد مع

                                                 
ن والصريورة«) انظر: حيدر حب اهللا, ١( , بريوت: مؤسسة االنتشار »نظرية السنة يف الفكر اإلمامي الشيعي, الَتَكوُّ

 فام بعد.  ٦١٢م, ص ٢٠٠٦العريب, 



  

  
 

 ترمجة املؤلف
شكل من أشكال الرشك والغلّو واخلرافات التي رأى أهنا منترشة بشكل كبري بني العوام 

 واجلهلة من أبناء قومه.
لجي نشاط ثقايف بارز يف عهد رضا خان البهلوي, وكانت گن للعالمة رشيعت سنكا وقد

اجلمهور الذي هلل ألفكار العالمة  وأماجهوده منصبة عىل جتديد الدين يف حياة الناس, 
السائدة يف املذهب  تاخلرافاالذين مل تعجبهم  هم املثقفون املتدينونف سنگلجيرشيعت 

 .ساطريلعون إىل صيغة دينية بعيدة عن األتطوكانوا ي الشيعي االثني عرشي,
القرآن الكريم وبيان ثوابته,  يف وقته برتكيزه عىل تفسري سنگلجيالعالمة رشيعت  وقد متيز

عند الشيعة اإلمامية,  البارزة وقد أحدث هذا االجتاه أثرًا حتى يف أوساط بعض الرموز العلمية
رسول جعفريان  وهذا ما أّكده ,القرآن كثريًا إىلاقرتب الذي  آية اهللا الطالقاينومن هؤالء 

وخرقاين وليس كام يقول البعض أنه  سنگلجين توجه آية اهللا الطالقاين كان من طريق إ( :بقوله
 .)األفغاين وحممد عبده الدين متأثر بجامل

  لجيكسنشريعت العالمة منهج  معالمأبرز 

 , وتنقية التوحيدأوال: حماربة اخلرافات
: (كان سنگلجيرشيعت رسول جعفريان عن العالمة لكاتب الشيعي املعارص ايقول 

كان يريد إبعاد اخلرافات عن  سنگلجيويذكر جعفريان أن  )يناضل من أجل إزالة اخلرافات..
 .ليس هلا جذور يف مذهب األئمةيف نظره الدين ألهنا 

التهم التي يرميني هبا يف اعتقادي إن هذه الفضائح و« رمحه اهللا: سنگلجيويقول رشيعت 
ال تساوي شيئًا, ألنني يف هذا قليلة  اجلهلة وأدعياء الباطل بسبب اإلصالحات التي أقوم هبا

                                                 
/أي: احلركات املذهبية والسياسية يف إيران). ها وسازمان هاي مذهبي سياسي ايران جريانانظر كتاب ( )١(

 .٦٢٨−٦٢٥) صفحة مركز اسنا انقالب اسالمين. من منشورات (تأليف: رسول جعفريا
 .٦٢٨ ها وسازمان هاي مذهبي سياسي ايران جريان) انظر كتاب ٢(
/أي: احلركات املذهبية والسياسية يف إيران). ها وسازمان هاي مذهبي سياسي ايران جريان) انظر كتاب (٣(

 .٦٢٨−٦٢٥صفحة 



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

ف فيها  ,وحمارضايت ابايتالكتاب وسائر كت  , فتكون نتيجته اجتثاثإسالم السلف الصحيحبأعرِّ
وا بتلك ُس نِ ن أَ فالذي ;فوق رؤوس أصحاهبا هدم املعابد الوثنيةاخلرافات من جذورها و

أدعياء الباطل وأنصار باملقاالت وتدبروا القرآن وأدركوا توحيد اإلسالم لن يلقوا باالً 
 .)لن يعودوا إىل األوهام واألباطيل من جديدواخلرافات, 

 تفسري اإلمام, وبيان أن القرآن سهل ميرس للفهم.ثانياً: نقض فكرة عدم فهم القرآن بدون 
ليس هناك أي آية أو كلمة يف القرآن ال  :(وكان رشيعت يقول :رسول جعفريان يقول

. لتأويل وهو نفس ظاهر القرآن)وا التفسري يمكن أن يفهمها البرش, وبطن القرآن هو نفس
من األصوات التي تدعي أن القرآن ال يمكن فهمه, أو  وغريه هذا الكتاب وقد حذر املؤلف يف

 وال.أنه حمرف وكشف مقاصد أصحاب هذه األق

مع مصادر  كتب أهل السنة واجلامعةبروايات واالعتامد عىل منهج االستدالل  ثالثًا:
 , وهذا ما يتضح من خالل هذا الكتاب.الشيعة

 الشيعي اإلمامي جديد يف الدينرابعًا: الت
سعى املؤلف رمحه اهللا إىل تقديم رؤية حضارية للدين, تقوم عىل التمسك باإلسالم 

تعلمه وتعليمه مع األخذ بكل سبل التطور والرقي الدنيوي, وهذا ما الصحيح وتطوير طرق 
: (كانت سنگلجيعن العالمة ي املعارص رسول جعفريان حيث قال أقر به الكاتب الشيع

 .نظرته إىل اإلسالم نظرة يمكن أن نجعلها يف إطار اإلسالم احلضاري املتقدم)

                                                 
 .٣٠) انظر: ص ١(
) انظر كتاب (جريان ها وسازمان هاي مذهبي سيايس إيران/أي: احلركات املذهبية والسياسية يف إيران). ٢(

 .٦٢٨−٦٢٥صفحة 
) انظر كتاب (جريان ها وسازمان هاي مذهبي سيايس إيران/أي: احلركات املذهبية والسياسية يف إيران). ٣(

 .٦٢٨−٦٢٥صفحة 



  

  
 

 ترمجة املؤلف
 االستقالل يف املنهجخامسًا: 

اإلمامية, كام أنه ال  الشيعة لع عىل هذا الكتاب أن يصنف املؤلف منحيث ال يمكن للمط
أنه من أهل السنة واجلامعة, واحلقيقة أن املؤلف ال يفصله عن منهج يمكن ألحد أن يزعم عىل 

ترك القول  انتهى إىل سنگلجيوبيان ذلك أن العالمة رشيعت  أهل السنة إال االسم فقط,
صحابة ريض اهللا عنهم ويقّدر للجميع جهدهم والألهل البيت  والوالء باإلمامة مع االحرتام

 الشيعة اإلمامية عىل غالبوهذا هو مذهب أهل السنة, خالفًا للتيار ال ,وجهادهم يف نرش التوحيد
 .واملحدثات والذي يتبنى نظرية العداء بني اآلل واألصحاب وغريها من البدع

ركة التنوير والتجديد واإلصالح من أعالم ح» رشيعت سنگلجي«هكذا أصبح الشيخ و
والتي كان أهم ما » نوگرايي دينى«الديني يف إيران التي يطلق عليها املؤرخون بالفارسية لقب 

يميزها املناداة بالعودة إىل القرآن ونبذ الغلو اخلرافات الكثرية التي علقت بالدين عرب األزمنة 
ه ونقائه ونفَّرت املثقفني منه. وككل وتراكمت عليه كالغبار الكثيف فذهبت بجامله ونضارت

د ُووجهت دعوة الشيخ  بالرفض من جانب املؤسسة الدينية التقليدية » سنگلجي«مصلح جمدِّ
الرسمية, ومورست عليه ضغوط كثرية, حتى أنه يذكر يف أحد كتبه أنه قد جرت حماولتان 

 .الغتياله, بيد أهنام باءتا بالفشل

  الل كلماتهالمؤلف من خ حياة نظرة إلى

 هدايته إىل الرصاط املستقيم كانت النتيجةف أن يوفقه اهللا,رجاء  العلم يف حتصيل بذل اجلهد 
يف دراسة  قضيت سنوات طويلةهذا العبد الضعيف [رشيعت سنگلجي] يقول عن نفسه: (

 تعّلمجهدي بقدر الطاقة البرشية يف  قصارىوبذلت  ,العلوم اإلسالمية والتبّحر فيها بعمق
تفسري واحلديث والكالم والفلسفة والفقه واألصول والتاريخ واجتهدت فيها, وقمت ال

ِ ﴿ واهتديت إىل القرآن طبقًا ملفاد قوله تعاىل: ,بمطالعات وافية يف امللل والنحل واألديان يَن َوٱلَّ
م احلنيف وبحثت وحّققت يف دين اإلسال .]69: العنكبوت[ ﴾...َجَٰهُدواْ فِيَنا َلَۡهِدَينَُّهۡم ُسُبلََنا

                                                 
 . ٧−٥ت سنگلجي,  ص , رشيع»كليد فهم قرآن)«١(



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

كّرست أثقال الرشك واألوهام و نفيسفيه ومّيزت بقدر طاقتي بني احلّق والباطل وألقيت عن 
  ....)سالسل اخلرافات وأغالل األباطيل, وهنلت من معني القرآن الزالل واهتديت بنوره

 بداية املواجهة 
 عام واخلرافات لبدعىل ترك اإودعوة الناس  االصالحية بيان آرائه سنگلجيبدأ رشيعت 

إن الكالم بام خيالف ( عامًا). يقول رمحه اهللا:٣٥( كان آنذاك حوايل عمرهأي أن  ,هـ)١٣٤٥(
عقائد مجاهري الناس وآراء العوام وأوهامهم أمٌر صعب جدًا وخطري للغاية, وقد ابتليت بذلك 

 .)منذ مخسة عرش عاماً 

 يف حياة املؤلف يف غاية األمهيةحلظة  
 بعض أنا شخصيًا كان يل خاتم [فصه] من حجر احلديد الصيني, قرأت يف(محه اهللا: يقول ر

الكتب أن له خواصًا, منها أنه حيفظ َمن يضعه يف يده يف الصحاري والبحار من اآلفات. لذا ملا 
عزمت السفر إىل حج بيت اهللا احلرام أخذت معي ذلك اخلاتم, وملا كنت يف طريقي من املدينة 

ىل مّكة املكّرمة; بدأت بقراءة كتاب يف احلديث وأنا يف احلافلة, وإذ يب ُأفاجأ برؤية هذه املنّورة إ
األخبار التي نقلُتها [يف هذا الفصل], فلام دققت النظر فيها; قلت: يا ويح نفيس! كم أنا جاهل 

ب العاملني بتوحيد اإلسالم! أنا ُحمِْرم وحاج إىل بيت اهللا ويف يدي صنم! ملاذا ال أعترب اهللاَ ر
حافظي فقط? كيف أعترب حجرًا حيفظني مع أنني أنا الذي أحفظه?! لقد أحدث هذا األمر 
انقالبًا يف نفيس يستحيل عيلَّ رشحه. فرشعت باالستغفار ونزعت اخلاتم من يدي, ورميته يف 

 .)الصحراء, وأرجعته إىل عامله, عامل أحجار البادية وحصاها
 

                                                 
 املقدمة األوىل هلذا الكتاب. هناية )١(
مما يعني أنه بدأ دعوته عام  −هـ١٣٦١كتب املؤلف هذه السطور يف مقدمة الطبعة األوىل أي سنة  )٢(

 .−هـ١٣٤٥
 من هذا الكتاب.  ٧٥) ص ٣(



  

  
 

 ترمجة املؤلف
 نة اهللامن لع يصدع باحلق خوفاً  

عىل صحتها وحقيقتها شاهدا  شهدوملا رأيت أن األمور التي فهمتها قد ( يقول رمحه اهللا:
احلديث هذا أظهر احلقيقة للمتعّطشني هلا النطبق عّيل إذا مل  عدل: العقل والرشع, وأنني

يِن  يِف  اْكَِدعُ  َظَهَرِت  إِذا« الرشيف: ِّ ن الَْعالِمِ  َفَعىَل  ا
َ
, »اهللاِ  لَْعنَةُ  َفَعلَيْهِ  َوإِالَّ  هُ ِعلْمَ  ُفْظِهرَ  أ

وبدأت  شّمرت عن ساعد اجلد لذلك. صاللعن الذي أخرب عنه رسول اهللا  ذلك فاستحققت
سعادة الدنيا  حمورركن الدين الركني و الذي هو وهو توحيد اإلسالم ,األهم بام هو

 ....)واآلخرة

 املواجهة واالبتالء 
كليد فهم قرآن= مفتاح فهم «أن تأليف ونرش هذا الكتاب وكتاب رغم  ...(يقول رمحه اهللا: 

وحمارضات مساء اخلميس, قد كلفني الكثري من املتاعب إْذ قام عدٌد من األراذل » القرآن
وا رائحة التوحيد بشّن محالت مسعورٍة ضّدي ومل يتوانوا عن كل ما  واجلهلة الذين مل يشمُّ

يأمرْهتم به أنفسهم األّمارة بالسوء   .)من االفرتاء والبهتاٍن بحقِّ

 أسباب اهلجوم عليه
إنه احلسد الذي يكنّه بعض األقران واألمثال جتاهي, ( كام يقول: حسد األقران. −١

فاحلاسد إذا مل يستطع أن يبلغ مرتبة حمسوده, فإنه يسعى ليحط من شأن املحسود يف 
 .)أنظار الناس

ولنعلم أن حرب ( :يقول رمحه اهللا :خصومهد مصادر أرزاق هتد التي آراؤه االصالحية −٢

                                                 
تِي ِيف  اْلبَِدعُ  َظَهَرِت  إَِذا«: صعن النبي  ),١/٥٤للكليني ( الكايفورد يف ) ١( ُ  َفْلُيْظِهرِ  ُأمَّ ْ  َفَمنْ  ِعْلَمُه, اْلَعاِمل  َمل

 ).٢٧١, ٢٦٩/ ١٦ل (الوسائ انظر. و»اهللا َلْعنَةُ  َفَعَلْيهِ  َيْفَعْل 
 من هذا الكتاب.  ٤٠ص  ) ٢(
 الكتاب. من هذا  ٢٩ص  ) ٣(
 من هذا الكتاب.  ٣١ص  ) ٤(



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

 .)هؤالء ضدنا ليست حربًا دينية بل هي حرب مادية اقتصادية
بحول −ملِا أحدثت كتاباتنا وحمارضاتنا (. يقول: املجتمع عىل وكتبه آراء املؤلف تأثري −٣

من تأثريًا كبريًا يف املثقفني, وسامهت يف تعريف الناس بتعاليم القرآن; ف −اهللا وقوته
املؤكد أن الذي تعّرف عىل حقائق القرآن فسينفّك عن أهل الدعاوى الباطلة, ولن 
اد أن مصاحلهم  يطيع بعد ذلك الدجالني وشياطني اإلنس, ومن هنا أدرك احلُسَّ

 .)...أصبحت يف خطر, فلجؤوا إىل كل وسيلٍة للحفاظ عليها
تل, وأثاروا عامة الناس فهددوين أحيانًا بالق(: يقول رمحه اهللا: هتديده بالقتل −

   ...)ضدي
 لتهديدبا يبايلال ويف دعوته  يميض

ال يظنَّنَّ األعداء أن األمَر سيبقى عىل هذه احلالة دائًام, أو أن بإمكاهنم أن (يقول رمحه اهللا: 
يطفئوا نور حقائق القرآن أو حيجبوا كالم اهللا عن الناس بأكاذيبهم ومفرتياهتم, وليعلموا أن اهللا 

بيان احلقائق وكتابتها, ولن تأخذنا يف ذلك لومة الئم  − بحول اهللا وقوته−نا وأننا سنواصل مع
 .)ولن ترعبنا هجامت األراذل والسفلة, سائلني العون والتأييد من اهللا تعاىل

 ل باملستقبل ويأمل بالشباب خرياً ئمتفا
ؤيت ثامرها يومًا ما, فنأمل ال شكَّ أن هذه البذرة التي نزرعها اليوم ستيقول رمحه اهللا: (

اهلداية للشباب املتعّلم املثّقف الذين َأَمِيل فيهم كبري, عسى اهللا تعاىل أن ُيسعدهم يف املجتمع 
 .)القادم حتت لواء التوحيد ويوّفقهم إلنشاء املدينة الفاضلة

                                                 
 من هذا الكتاب.  ٣٠ص  ) ١(
 من هذا الكتاب.  ٣١ص  ) ٢(
 من هذا الكتاب.  ٣١ص  ) ٣(
 من هذا الكتاب.  ٣٢ص  ) ٤(
 من هذا الكتاب.  ٣٣ص  ) ٥(



  

  
 

 ترمجة املؤلف
 مؤلفاته

 ما ييل: من أّمهها ,كتبًا عديدةً » رشيعت سنگلجي«أّلف الشيخ  لقد

 أي (مفتاح فهم القرآن)» كليد فهم قرآن« − ١

بوضوح عن منهجه اإلصالحي,  فيه كشف, وقد من الكتب املهمة له الكتاب هذايعد 
الوحيد  حيث رأى فيه أن املسلمني هجروا القرآن, فكان نصيبهم الفشل واخلرسان, وأن احلّل 

لقرآن? هذا ما جييب عنه يكمن يف الرجوع إىل الكتاب الكريم. إالّ أّن السؤال كيف يمكن فهم ا
بأخذ الدين عن السلف ال عن اخللف, أولئك ـ أي اخللف ـ الذين جاؤوا » رشيعت سنگلجي«

. ولكي يؤّسس ملرجعية القرآن ودور السنّة الرشيفة طرح مع الفلسفة والتصّوف واالعتزال
ًة حول القرآن الكريم ين غري حمّرف, ويذكر منها أن النص القرآ ,يف كتابه أفكارًا أساسيًة هامَّ

سنگلجي أدّلته عىل ذلك, وأن القرآن قابٌل للفهم متامًا, ال حيتاج إىل غريه, وأن القرآن 
قضايا الدين األساسية, دون أن يعني ذلك التخيل عن السنة النبوية بل ينتقد  جلميعمستوعب 

ّن احلاجة قائمة سنگلجي تلك احلركة التي حاولت رفض السنّة الرشيفة رفضًا مطلقًا, ويرى أ
هلا, لكن القبول بمبدأ حجية السنّة, ال يعني تدّخلها يف شؤون الدين كاّفة, من هنا يطرح 

يف احلاجة إىل السنّة يف جمال الرشعيات,  − رأيه حسب−  سنگلجي تفصيًال يف دور السنّة يتمّثل
لنجاة واهلالك فالقرآن ألّهنا تفّصل أمر الكتاب الكريم, أما العقائد األساسية التي عليها مدار ا

 .تكفَّل ببياهنا وال حاجة ـ عند سنگلجي ـ للسنّة فيها

 أي (توحيد العبادة)» توحيد عبادت« − ٢
فيه كثريًا من  نقد اللغة العربية. لقدإذ نقدم ترمجته ب هو هذا الكتاب الذي بني أيديكم

بني الشيعة اإلمامية عند  املسلمني ال سيام بعض العقائد واملامرسات التي أصبحت رائجة بني
مراقد أئمة أهل البيت وذرارهيم من تعظيٍم للقبور وغلوٍّ باألئمة وطواٍف حول أرضحتهم 

                                                 
 .٥−٤ − ٣, رشيعت سنگلجي,  ص »كليد فهم قرآن« )١(
 .٤١− ٣٩) املصدر السابق, ص ٢(
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وذبح القرابني باسمها النذور هلا  املنترشة يف كل حدب وصوب وَنْذر وقبور ذرارهيم
بأصحاهبا لقضاء احلاجات وكشف الُكَرب والتوسل باألحجار واألشجار  واالستغاثة

فبني أهنا أعامل رشكية تتناىف مع توحيد العبادة الذي هو أساس  ,واالعتقاد بالتنجيم واخلرافات
 سب عىل التيار املنارص للحركة الوهابّية يف إيران آنذاك. اإلسالم, مما جعله ُحي 

 حمو املوهوم − ٣
» حسني قيل مستعان«صفحة, نرشه أحد تالمذته يدعى  ٤١ أكثر من يف هذا الكتاب يقع

ووفاة مجيع األنبياء بام  إوأثبت فيه وفاة اخلرض وإلياس  رمحه اهللا, من وفاة الشيخ عامبعد 
, وبحث بالتفصيل يف اآليات املتعلقة برفع عيسى ورأى عدم إيف ذلك عيسى بن مريم 

 داللتها عىل بقائه حيًا. 

 كتاب يف رد عقيدة الرجعة− ٤
عبد الوهاب «يدة الرجعة, فقام تلميذه الشيخ عق يف الرد عىل املهم هذا الكتاب نَّه ألَّفإ

اإلسالم «ه بتوسعة املوضوع وتأليف كتاب مفصل وكامل يف هذا املوضوع سّام » فريد التنكابني
 , هنج فيه هنج أستاذه يف تفنيد هذه العقيدة من أساسها.»والرجعة

 ليلة اخلميس حمارضات − ٥

 املوسيقى− ٦

*** 
يف إيران, إذ وقع حتت تأثريه مجاعة, واستمّر تياره يف  سنگلجي إىل تيار الشيخ لقد حتّول

النفوذ والتنامي داخل الوسط الديني يف إيران حتى هناية اخلمسينات من القرن العرشين حني 
بسبب االضطهاد  عن الواجهة نوعًا ما طغت عليه األحداث السياسية للثورة اإليرانية, فغاب

رين ال يزالون هيتّمون بكتاباته . لكن عالشديد للنظام اإليراين الراهن فني املتنوِّ ديدًا من املثـقَّ
دين ودعاة تصحيح العقائد أمثاله وينرشوهنا خاّصة يف العقدين األخريين.  وكتابات املجدِّ



  

  
 

 ترمجة املؤلف
 ». عبد اهللا«و» حممد باقر«ولدين مها » رشيعت سنگلجي«أنجب : أوالده

  وفاته

عن عمر مل يتجاوز  م)١٩٤٣و لـ هـ (املوافق١٣٦٢تويف الشيخ رشيعت سنگلجي عام 
  .عامًا, فرمحه اهللا وغفر له ٥٣الـ

                                                 
 مصادر الرتمجة:) ١(

 ).٧٠ − ٦٩/  ٤زندگي نامه, رجال ومشاهري إيران (ج  −

 .)٣٦تفسري وتفاسري جديدة (ص  −
 ).١٩٠ − ١٨٩مفرسان شيعة (ص  −

 ).٥٦٠ − ٢مؤلفني كتب چاپي (ج  −

 ).١٣٠١ − ١٣٠٠ص  ١٣٧٧ پدانشنامه قرآن وقرآن پژوهي به كوشش هباء الدين خرمشاهي (چا −

ش/أي: احلركات املذهبية  −  ه١٣٥٧ −ش − ه١٣٢٠(جريان ها وسازمان هاي مذهبي سيايس إيران  −
 يان. من منشورات (مركز اسناد انقالب إسالمي).)والسياسية يف إيران). تأليف: رسول جعفر

 مقدمة األستاذ سعد رستم هلذا الكتاب (كتاب توحيد العبادة). −
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العربية (نقل معنى النص الفاريس إىل معنى النص  ترمجة النص من الفارسية إىل اللغةمتت 
 العريب).

كام قمت بتخريج األحاديث التي ذكرها املؤلف من كتب الشيعة وكتب أهل السنة, 
املهمة, وبخصوص األشعار التي وضعها املؤلف اإلحاالت لبعض املواضع وسجلت بعض 

 ., مع ذكر األصل الفاريس يف اهلامشيف األصل فقد نقلت معناها مرتمجة يف نص نثري
وضعي للتوضيح سواء كان عنوانًا أو يف  ] فهو من وما يوجد يف املتن ما بني معكوفتني [

 وسط النص.
َجم النص يف فاألصل ,احلوايش من يكثر مل األصل يف املؤلف ألن ونظراً   احلوايش أن الـُمَرتْ

 وما ,)رشيعت( هنايته يف فسُيكتب املؤلف من كان وما الـُمصحح, أو املرتجم أو املحقق من
 املصحح حوايش هناية يف ُيكتب وهكذا ,)املرتجم( هنايته يف فسُيكتب املرتجم من كان

 .للمحقق فهي يشء هنايتها يف كتبيُ  مل التي احلوايش وأما]. الـُمصحح[
 .كام قمنا بتقديم ترمجة للمؤلف وعرض للكتاب

 
 وأسأل اهللا تعاىل التوفيق يف الدارين.
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  مقدمة الطبعة الثانية

ها حتى بيعت النسخة بعرشة ونفاد نسخ حتدث فيها املؤلف عن انتشار الطبعة األوىل
الثانية, كام ذكر أنه أضاف يف هذه الطبعة مسائل  ما دعاه إىل إصدار الطبعة أضعاف سعرها

 وتوضيحات لبعض الفصول كاحلديث عن مسائل االستغاثة بغري اهللا.
ومنها هذا  ,وكتبه ب التي واجهته يف تأليف ونرش آرائهكام تعرض املؤلف لذكر املصاع

الف العقائد حه آراء ختأن كل ذلك بسبب طربّني هتديده بالقتل, و الكتاب, ومن هذه املتاعب
 التي يروج هلا أناس تقوم مصاحلهم املادية واالقتصادية يف بقاء اخلرافة. اخلرافية

  مقدمة الطبعة األولى
احلديث,  وسيعود غريبًا كام بدأ...) لرشح حديث (بدأ اإلسالم غريباً  خّصّصها املؤلف

غربة التي ألقت حيث بني املؤلف حقيقة الغربة األوىل التي عاشها اإلسالم, وأهنا نفس ال
بظالهلا عىل املسلمني يف العصور املتأخرة, وخلّص معامل هذه الغربة بإعراض الناس عن توحيد 

ف املؤلف شدة أسفه عىل ختيل املسلمني عن حقائق دينهم اهللا تعاىل وعدم إفراده بالعبادة, ومل ُخيْ 
د كاسدة ومتاجر درجة صارت فيها أسواق التوحي وقبوهلم للخرافات والبدع الباطلة إىل

 الرشك مكتظة, األمر الذي دفعه لتأليف هذا الكتاب.

 اجلزء األول من الكتاب: حقائق حول توحيد العبادة
وهي رضورة اإليامن بأن القرآن  ,حتدث املؤلف يف هذا اجلزء عن مقدمات يف توحيد العبادة

دعوة الناس إىل إفراد اهللا  −قرآنكام يف ال− حق ال يأتيه الباطل, وأن الغاية التي ُبعث هبا األنبياء
بالعبادة وترك عبادة من سواه, كام بني املؤلف أن التوحيد نوعان مها الربوبية واأللوهية أو 



  

  
 

 عرض للكتاب
التوحيد العلمي القويل والتوحيد العميل اإلرادي, ثم وّضح املؤلف معنى العبادة وأن أكمل 

بادة اهللا واجب ال يسقط إال باملوت, املراتب التي يصل إىل اإلنسان هي مرتبة العبودية, وأن ع
ثم حتدث املؤلف عن اختالف العلامء يف أفضل مراتب العبادة وبّني أن أحسن األقوال هو أن 

 أفضلها ما كان خالصًا هللا وكان موافقا ملقتىض حال كل شخص.

 الرشك وأنواعه اجلزء الثاين من الكتاب:
هو عند املؤلف رشك التسوية بني اخلالق حتدث املؤلف عن الرشك فبني أنه قسامن األكرب و

لغريه, ثم حتدث األفعال اخلاصة باهللا  واملخلوق من كل وجه, واألصغر وهو رصف يشء من
عن بعض أنواع الرشك وُصوره ومنها: االعتقاد بالتأثري الغيبي لألحجار واِحلَلقة واخلواتم 

 غري اهللا واالستغاثة بغريه دعاء, وباألشجار, وكذلك الذبح أو النذر لغري اهللا والتربك هبا أو
لف فبّني مذاهب الصابئة وهنا استطرد املؤ −تعاىل, وكذلك االعتقاد بتأثري النجوم (التنجيم)

 براهيم اخلليل هلم.ومناظرة إ
كام بّني املؤلف أن من أنواع الرشك األصغر التطّري والتشاؤم ويف مقابل هذا وّضح املؤلف 

 التفاؤل. منهج اإلسالم يف احلث عىل
الصاحلني سبب كفر بني وضوعات التي تطرق هلا املؤلف بيان أن الغلو يف املكام أن من أهم 
 حقائق مهمة حول التوسل والوسيلة بني العبد وربه. آدم, وكام وضح

ثم حتدث املؤلف عن نوع من أنواع الرشك األصغر وهو الرياء, ثم عاد إىل موضوع 
 القرآن, ورشوط حصول العبد عىل شفاعة الشافعني, وأخطاء الشفاعة فعرفها وذكر أنواعها يف
 الناس يف التعامل مع األسباب.

عبادة األوثان وعبادة األموات مبينًا أهم األحكام التي  ثم حتدث املؤلف عن كيفية نشأة
وضعها اإلسالم لسد الطرق التي قد توصل الناس إىل عبادة القبور, ثم بّني املؤلف الزيارة 

عبادة األوثان واألحجار واألشجار;  نشأةسبب ر وفوائدها, ثم تطرق إىل ة للقبواملرشوع
محاية للتوحيد وسّدًا لذرائع عبادة  التامثيل والصور واملجسّامت وأشار إىل حتريم اإلسالم لصنع

 األوثان.



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

ثم ختم املؤلف كتابه ببيان أن التوحيد هو أساس الفضائل, ثم احلديث عن كيفية ظهور 
 واخلرافات بني أهل اإلسالم.الرشك 

. ٥٧: ذكر املؤلف قائمة باملراجع التي استفاد منها يف تأليفه للكتاب وهيأخرياَ ً  مرجعاً ً
 

 حمقق الكتاب
 خالد بن حممد البديوي



  

  
 

 عرض للكتاب
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 ة)(الطبعة الثالث
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
تأليف املرحوم  ,»توحيد العبادة«مضت مخس سنوات عىل نرش الطبعة الثانية من كتاب 

, حتى صار طالب جًدا منذ أربع سنوات, أصبحت نسخ تلك الطبعة نادرةو ;الوالد املاجد
 , ويأسباهظ حصل عليه البعض بسعرو; يف كل مكان عنه احلق وعشاق احلقيقة يبحثون

وُحِرم من مطالعته; لذا طلب مني األصدقاء من أنحاء طهران املختلفة  من أن جيده بعضال
ومن سائر املدن أن أقوم بطبعة ثالثة للكتاب ليستفيد منها الباحثون عن احلق واحلقيقة. 

حول  للنرش والتوزيع »دانش« ةسني دانش صاحب ومؤسس مكتبفتشاورت مع السيد ح
 حب وأخذ عىل عاتقه طباعته من جديد مع حتمله جلميع النفقات. فاستقبله بصدر ر ,األمر

َ  نْ مَ « مقولةلذا انطالقًا من  َ  مْ ل َ  وَق لُ خْ مَ ـالْ  رْ كُ شْ ي َ  مْ ل أجد من الواجب عّيل  ,»َق الِ خَ ـالْ  رْ كُ شْ ي
له وألرسته متمنيًا  ,الشكَر واالمتنان ,يف اإليامن إخويت أصالة عن نفيس ونيابة عن أقدم لهأن 

أن هيدي  عزوجل املوىل وسائالً  ,اهللا عز وجل وحسن اخلتام من التوفيق والفالح مةالكري
 اج إبراهيمي. احلالسيد إبراهيم  جهود من جمتمعنا إىل رصاط التوحيد املستقيم. كام أشكر

 
 حممد باقر سنگلجي
 شهاب الدين
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ِ  دُ مۡ لَۡ ٱ﴿ َّ ِ  ٰ ٰ  مٌ وََسَل َ َ  ِ ِينَ ٱ ِعَباِده ۗ ۡص ٱ لَّ ٓ  َطَفٰٓ ُ َءا ا َخۡيٌ  َّ مَّ
َ
 ] ٥٩[النمل:  .﴾ُكونَ يُۡشِ  أ

ٓ  إِنۡ ﴿ َّ ِ سۡ  ِهَ إ
َ
ٓ أ يۡ  ءٞ َما ٓ َسمَّ نُتمۡ  ُتُموَها

َ
ٓ  أ ٓ َوَءابَا ا نَزَل  ؤُُكم مَّ

َ
ُ بَِها ِمن ُسلۡ ٱأ َّ  نٍۚ َطٰ َّ ِ إِن يَتَّبُِعوَن إ

نَّ َوَما َتهۡ ٱ  ٱَوى لظَّ
َ
ٓ  َولََقدۡ  نُفُسۖ ۡل ّبِِهُم َجا ۡ ٱَءُهم ّمِن رَّ َ ٱإِنَّ ﴿ ]٢٣[النجم:  ﴾٢٣ ُهَدىٰٓ ل َّ

َ  ۥئَِكَتهُ َوَمَلٰٓ  َ ۚ ٱيَُصلُّوَن  ِ َها َيٰٓ  لَِّبّ يُّ
َ
ْ َعلَيۡ ٱأ ْ َصلُّوا ِيَن َءاَمُنوا ْ تَسۡ لَّ  ﴾٥٦لِيًما هِ وََسّلُِموا

 ].٥٦[األحزاب : 
أويل األلباب,  من قبل باستقبال واسع طبعة األوىل من هذا الكتاب َحظَِيتملا خرجت ال

دون وعلامء أجالَّء, وقّلت النُّسخ يف األسواق حتى صارت  كثرياً  اواعتنى هب رجاٌل موحِّ
كام أنني تلقيت وإجحاف بأموال العقالء, ذلك , فرأيت أن سعرهاباع بَعْرش أضعاف النسخة تُ 
بطبع  −بحول اهللا وقوته  −قررت أن أقوم كثرية هلذا الكتاب من بلدان أخرى; فطلبات 
 .من جديدالكتاب 

  [تنبيهات]

جيد القارئ الكريم يف هذه الطبعة زيادات مهمة يف احلديث عن مسألة االستغاثة بغري  أوالً:
األوثان, واحلديث عن أمهية التوحيد وأنه عبادة  سببوكيفية نشأة األضاحي بني البرش واهللا, 

 .نحو ذلكو ,أساس الفضائل
تشكيل اآليات واألحاديث, خالفًا للطبعة األوىل, تسهيًال نا يف هذه الطبعة بقم ثانيًا:

 للقارئ ال سيام الذي ال ُحيِسن العربية.
مفتاح فهم  =كليد فهم قرآن«رغم أن تأليف ونرش هذا الكتاب وكتاب  ,وقد قمت هبذا١

ري من املتاعب إْذ قام عدٌد من األراذل وحمارضات مساء اخلميس, قد كلفني الكث »القرآن
وا رائحة التوحيد بشنّ  ومل يتوانوا عن كل ما  يمحالت مسعورٍة ضدّ  واجلهلة الذين مل يشمُّ
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ي وء من االفرتاء والبهتانارة بالسم به أنفسهم األمّ أمرْهت   .بحقِّ
صعب جدًا أمٌر  ام خيالف عقائد مجاهري الناس وآراء العوام وأوهامهمب نعم; إن الكالم

يف هذا  عرش عامًا, وال أدَّعي بأنني بِدعًا من الناس للغاية, وقد ابتليت بذلك منذ مخسة وخطري
تميُّز عىل أقرانه, ففي كل عرص وزمان عندما يظهر شخٌص قد أكرمه اهللا بيشء من ال, األمر

 ;والكراهيةلبدعة والضالل بالنفور , واجهه أهل اذلكللناس  بّني  ن غريه, فإذاويفهم أكثر م
َ ٱۡلَۡمُد ﴿ ,يفهموهكالمه و يدركوافال ينبغي أن يتوقع من مجيع الناس أن  ۡكَثُُهۡم 

َ
ِۚ بَۡل أ َّ ِ

ولو كانوا يفهمون ملا صاروا إىل  ألن اجلّهال يف الغالب هم األكثرية, ].75[النحل:  ﴾َيۡعلَُمونَ 
 هذا الوقت.هذا الشقاء الذي هم فيه وملا بقوا يف مستنقع اجلهل كّل 

يف اعتقادي إن هذه الفضائح والتهم التي يرميني هبا اجلهلة وأدعياء الباطل بسبب ٢
 ابايتال تساوي شيئًا, ألنني يف هذا الكتاب وسائر كتقليلة  ات التي أقوم هبااإلصالح
ف ,وحمارضايت اخلرافات من  ث, فتكون نتيجته اجتثاإسالم السلف الصحيحبفيها  أعرِّ
وا بتلك املقاالت وتدبروا ُس نِ فالذين أَ  ;فوق رؤوس أصحاهبا هدم املعابد الوثنيةجذورها و

لن يعودوا إىل وأدعياء الباطل وأنصار اخلرافات, بالقرآن وأدركوا توحيد اإلسالم لن يلقوا باالً 
ألوهام عندما من تلك ا ةفال عجب أن ترتفع أصوات املرتزق األوهام واألباطيل من جديد,

دةٌ  كل سالح ممكن ملحاربة هذه الدعوة  يستخدمونباخلطر, لذا جتدهم  يرون أن منافعهم مهدَّ
فيا  مادية اقتصادية. حرب هي نعلم أن حرب هؤالء ضدنا ليست حربًا دينية بلولالتوحيدية. 

انوا متدينني ليتهم كانوا يعتقدون فعًال بام يقولون ألن الدفاع عن العقيدة أمٌر حممود, ولو ك
فلامذا هيامجونني باستمرار مع أنني ال أقوم إال بدعوة الناس إىل  ,حقيقًة ويعملون خلدمة الدين

 ?!اليوم اآلخر وإىل العلم والتقوى اهللا الواحد رب العاملني وإىل ختم نبوة سيد املرسلني وإىل
ربون القرآن حيا فئات من الناس , وهناكوقد شاع يف جمتمعنا آالف املنكرات والبدع

فلامذا ال  م وتعاليم الدين,واإلسالم حتت عناوين خمتلفة ويقومون بأعامل هتدم األخالق والقيَ 
من يذهب إىل املراقص  يقومون بمنعملاذا ال و نا?!ينكرون علي هلم أولئك الذينيتصدى 

الضاّلة  ملنع الكتب يعملونوملاذا ال  م?!سون أكل الربا واالحتكار وأمثاهلواخلامرات ويامر
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واملقاالت الضاّرة التي تؤدي إىل زوال الدين من أساسه وإىل القضاء عىل أعراض املسلمني 

مفتاح فهم «نجد أن كلَّ مهِّهم هو منع الناس من قراءة كتايب هذا وكتاب  ملاذاو ?ونواميسهم
 ?!ومن سامع درويس وحمارضايت» القرآن

  ]أسباب الهجوم[
 إن أسباب ذلك واضحٌة:

, فاحلاسد إذا مل يستطع أن يبلغ واألمثال جتاهي بعض األقران الذي يكنّه سداحل إنه :أوالً ٣
أن « احلاسد علم, ولكن لييحط من شأن املحسود يف أنظار الناسلفإنه يسعى ه, مرتبة حمسود

اد.حسد احلُ عمل ابتغاء مرضاة اهللا فلن يؤثر فيه ي طاملا , وأن الشخص»احلسود ال يسود  سَّ
أن يصيبوين  أخاف من أهل احلسدلكنني و أهنى عن املنكر يف األرض أريد أن لشيخه: قيل
إن عملت ذلك ابتضاء مرضاة اهللا, فأنت مأمون من باليا  , فقال له الشيخ:معيشتييف  بأذى

 . الدنيا واآلخرة
وسامهت يف  ,املثقفني يفتأثريًا كبريًا  −  وقوتهبحول اهللا− اتنا ا أحدثت كتاباتنا وحمارضملِ  :ثانياً ٤

سينفّك عن أهل فتعّرف عىل حقائق القرآن  أن الذي فمن املؤكد ;القرآنتعاليم تعريف الناس ب
اد أن , ولن يطيع بعد ذلك الدجالني وشياطني اإلنسالدعاوى الباطلة,  ومن هنا أدرك احلُسَّ

 القتل,ب فهددوين أحياناً  عليها,ؤوا إىل كل وسيلٍة للحفاظ فلج, مصاحلهم أصبحت يف خطر
ُ َوقَۡد َجآَءُكم بِٱۡلَّيَِنِٰت ِمن ﴿ ضدي; أثاروا عامة الناسو َّ َ ٱ ن َيُقوَل َرّبِ

َ
ً أ َتۡقُتلُوَن رَُج

َ
أ

ن يَُك َصادِٗقا يُِصۡبُكم َبعۡ  ۥۖ  ن يَُك َكِٰذٗبا َفَعلَۡيهِ َكِذبُُه ّبُِكۡمۖ  ِي يَعُِدُكۡمۖ إِنَّ رَّ ُض ٱلَّ
ابٞ  َ َيۡهِدي َمۡن ُهَو ُمۡسِٞف َكذَّ  َ َّ يثريون الشبهات عىل أولئك الذين  إن .]28[غافر:  ﴾ٱ

وأن اهللا , يبقى وينمو أن ما كان هللا ال يعلمون سوها بالباطل,آرائي وحياولون زورًا وافرتاًء أن يلبّ 
                                                 

)١ ( 

ــه    ــا ك ــود گفت ــيخ خ ــا ش ــي ب ــن آن يك  م
 حســـد   كـــه از اهـــل ترســـم  ليـــك مـــي 

 كنــي   كــار بهــر حــق   گفــت اگــر ايــن  
  

ــدر    ــر انــــ ــي منكــــ ــن   نهــــ  زمــــ
ــد    ــن رســ ــار مــ ــر روزگــ ــي بــ  فتــ

 ايمنــــــياز بالهــــــاي دو عــــــالم  
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ٗ ﴿ تعاىل: قال, اىلعزوجل ينمي ما كان ملرضاته سبحانه وتع ُ َمَث َّ لَۡم تََر َكۡيَف َضََب ٱ
َ
  َكَِمةٗ أ

مَ  ةٖ َكَشَجرَ  َطّيَِبةٗ  ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡعَها ِف ٱلسَّ
َ
أهنم ال  يعلمواول .]24: [إبراهيم ﴾٢٤آءِ َطّيَِبٍة أ

 هناية املطاف والدولة تكون يف الغلبة ألن ,أن هيزموا كلمة احلق باجلََلَبة والضوضاء ستطيعوني
 وأن جولة الباطل أيام وإىل الزوال. للحق,

أن الدنيا ستبقى عىل  ويظنّون ,يف املجتمعات يستغل أراذل الناس دائًام األوضاع املضطربة
منوال واحد, لكن الواقع أنه ال بد أن يأيت يوم تنطفئ فيه نريان هذه احلروب الدموية املخربة, 

  شقاء وندم للمفسدين.اليوم يوم  ذلك وعندئٍذ سيكون
حيث مل يشهد − وادث التي نشهدها يف هذا العرصوخاصة احلحوادث العامل  مجيع إن٥

االمتحان  اجتيازَفْلنحذر من  امتحاٌن إهلي للناس, − التاريخ مثل هذه الثورات واالضطرابات
ء جدًا,  زونتاجي معظم أهل زماننان فإ ولكن مع األسف .صورة سيئةب االمتحان بشكل يسِّ

فأصبحوا ال يتورعون  يهم,القية قد أحكمت سيطرهتا علوكأنَّ شيطان اجلهل والرذائل األخ
كام  −أي رذيلة وكأنه ليس يف قاموسهم يشء اسمه الفضيلة والتقوى! لقد شاع  ارتكاب عن

والظلم والشتم  النفاق والقتل والرسقة وهتك األعراض واالحتكار وانعدام الرمحة − نرى 
 واالفرتاء وأمثاهلا إىل درجة ُتوجب عىل اإلنسان أن يفر إىل اهللا. ولكن ال يظنَّنَّ األعداء أن األمرَ 

دائًام, أو أن بإمكاهنم أن يطفئوا نور حقائق القرآن أو حيجبوا كالم اهللا  ةسيبقى عىل هذه احلال
 بيان − بحول اهللا وقوته−وأننا سنواصل  عن الناس بأكاذيبهم ومفرتياهتم, وليعلموا أن اهللا معنا

ولن تأخذنا يف ذلك لومة الئم ولن ترعبنا هجامت األراذل والسفلة, سائلني  ,احلقائق وكتابتها
 العون والتأييد من اهللا تعاىل.

إما بسبب الطمع يف أمواهلم, أو خمافة رضرهم  كون ألحد سببني:ي اخلوف من الناسإن 
: الذي يقول ][عيل  ين املرضني يف مستشفى أمري املؤمننيوقد وجدنا عالج هذوآذاهم, 

َجٍل وال َفنُْقَصاِن ِمْن ِرْزقٍ «
َ
َباِن ِمْن أ  .»وإِنَّ األْمَر بِالَْمْعُروِف واجَّيْهَ َعِن الُْمنَْكِر ال ُفَقرِّ

                                                 
 .٣٧٤) هنج البالغة / احلكمة ١(
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 ية.اإليامن غريتناأو اخلوف عىل أرواحنا من إظهار  ّم الرزقأبدًا هَ  يمنََعنَالن ف

طمع يف يامللوك هو الذي ال خياف قطع رأسه وال  بنصيحة إن األجدر«: ل سعدييقو
 .»أمواهلم

 ;لفتنا بالفجرة اللئاموأن نقطع أُ  ,نع بالطعام قليل الدسمتأن نق علينا جيب هأن ,غاية األمر
 كل من قطع آفة الطمع وأزال من نفسه علة احلاجة أصبح أسدًا يف الشجاعة وباسًال يفألن 
 الدين.  إقامة

ات واملتاعب التي نتحمَّ إن هذ ها ذخريًة لنا ليوٍم ُتبىل فيه الرسائر, وسوف لُ ه املشقَّ ها نعدُّ
وعندئٍذ سُيدان  ,حيكم اهللا بيننا يف ذلك اليوم يف حضور خاتم األنبياء يف حمكمة عدله اإلهلية

 هؤالء األعداء وسنكلهم للمنتقم احلقيقي. 
باب ال شكَّ أن هذه البذرة التي نزرعها اليوم ستؤيت ثامرها يومًا ما, فنأمل اهلداية للش٦

حتت لواء  القادماملجتمع يف  سعدهميُ  عسى اهللا تعاىل أن ,كبريفيهم  َأَمِيل  املتعّلم املثّقف الذين
 التوحيد ويوّفقهم إلنشاء املدينة الفاضلة. 

َة إِال  ٍد َوآلِِه الطَّاِهِريَن.ـِه اْلَعِيلِّ اْلَعظِْيِم, َوَصىلَّ اللَّ ـبِاللَّ َوال َحْوَل َوال ُقوَّ  ُه َعَىل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ
 رشيعت سنگلجي

 هـ ق. ١٣٦٢

                                                 
ولد يف أوائل القرن السابع اهلجري (الثالث عرش املشهور بـ(سعدي شريازي) ) هو مرشف بن مصلح ١(

 ميالدي) يف مدينة شرياز, وهو ينتمي لعائلة اشتهرت بالعلم والفضل.
نظامية الشهرية, التي بناها الوزير ىل بغداد لتلقي العلم حيث التحق باملدرسة الإويف شبابه الباكر سافر 

 أي−)لستان(كتاب گمها معلمتاه الشهريتان  ,هم كتايب سعديأو ,السلجوقي املعروف خواجة نظام امللك
. تويف عام −يةشعر, وهو نصوص احلديقةيعني  −)بوستان(كتاب و ة,نثريوهو نصوص  حديقة الورود

 .م١٢٩٤املوافق  ـه٦٩٤
 .»ا مسلّم است كه بيم سر ندارد و اميد زرنصيحت پادشاهان كسي ر« )٢(
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ٰمَواُت َمْن َداَنْت َلُه  انَ حَ بْ ُس   َىل عَ  ِق ئِ الَ اْخلَ  عُ يْ َمجِ  هُ لَ  ْت دَ هِ َش  نْ مَ  دُ ْمحَ أَ وَ  ,ةِ يَّ ودِ بُ عُ الْ بِ  ُض رْ اْألَ وَ  السَّ

 اِت وقَ لُ خْ مَ ـالْ  ُف ْرشَ أَ , ٰ تَ جْ مُ ـالْ  هُ ولُ ُس رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  ًدامَّ ُحمَ  نَّ أَ  دُ هَ ْش أَ , وَ ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ بِ  مْ هِ تِ نَ ِس لْ أَ  ِف الَ تِ اْخ 
ْ َص أُ , وَ ةِ يَّ َربِ الْ  ُل َض فْ أَ وَ   .ةٍ يَّ َحتِ  َل مَ كْ أَ وَ  ةٍ الَ َص  َل َض فْ أَ  هُ تُ كَ ئِ الَ مَ وَ  وَ هُ  هِ يْ لَ عَ  َصىلّٰ  َام كَ  هِ آلِ وَ  هِ يْ لَ عَ  يلِّ

 اإلِْسالَ « :ص رسول اهللاقال 
َ
  ابً وََسيَُعوُد َغِريْ  ابً ُم َغِريْ بََدأ

َ
ِ  ،َكَمـا بََدأ َّ َ لِلُْغَرَباِء ا  نَ يَفُطو

 . »نَّةِ السُّ  نَ ما أفََسَدُه اجَّاُس مِ  ْصِلُحونَ يُ 
 اِإلْسالَُم غَ «

َ
مستغربًا لدى أهل ذلك و عند ظهوره كان غريباً  أي أن اإلسالم :»ابً ِريْ بََدأ

الزمن الذين مل يسمعوا بمثل ذلك الكالم من قبل, فمقاصد اإلسالم وتعاليمه املقّدسة كانت 
ملا كانوا عليه من عقائد  وخمالفة بالنسبة جلميع البرش ديدة بالنسبة إىل العرب بل جديدةً ج

وا مجيعًا منهمكني يف عبادة األصنام واألحجار والنار أو عبادة األنبياء وعادات, فقد كان
َ ﴿ قال تعاىل: واملالئكة.   َو

ۡ
ن ُمَرُكمۡ يَأ

َ
ْ  أ ۡ ٱ َتتَِّخُذوا رۡ  نَ  ۧ لَّبِّيِ ٱوَ  ئَِكةَ َمَلٰٓ ل

َ
ۗ أ   َبابًا

ۡ
يَأ
َ
 ُمرُُكمأ

 ِ نُتم إِذۡ  دَ َبعۡ  رِ ُكفۡ لۡ ٱب
َ
 ]٨٠ل عمران: آ[ .﴾٨٠ لُِمونَ مُّسۡ  أ

                                                 
  اإلِْسَالمُ «عن أيب بصري عن الصادق عليه السالم قال: ) ١(

َ
ً  بََدأ   ،َغِريبا

َ
ً َكَمـا بََدأ َ  ،وََسيَُعوُد َغِريبا َفُطو

 قال: صرواه الرتمذي عن عمرو بن عوف أن رسول اهللا و .)١٩٤ص١٣(انظر: بحار األنوار ج .»لِلُْغَرَباءِ 
فَْسَد اجَّاُس ِمْن نَ «

َ
يَن يُْصِلُحوَن َما أ ِ

َّ َ لِلُْغَرَباِء ا  َغِريبًا َوَيرِْجُع َغِريبًا، َفُطو
َ
يَن بََدأ ِّ ْعِدي ِمْن إِنَّ ا

َعْن َأِيب , ١٤٥ورواه مسلم يف صحيحه, كتاب اإليامن, ح). ٢٦٣٠(جامع الرتمذي/كتاب اإليامن, ح .»ُسنَّيِت 
َ لِلُْغَرَباءِ «: صاَل َرُسوُل اهللاِ ُهَرْيَرَة, َقاَل: قَ   َغِريبًا، َفُطو

َ
 اْإلِْسَالُم َغِريبًا، وََسيَُعوُد َكَما بََدأ

َ
  .»بََدأ

وقيل لكل متباعد غريب, ولكل يشء فيام « ):٣٦١قال الراغب األصفهاين يف مفردات غريب القرآن (ص  )٢(
ً «ة والسالم: بني جنسه عديم النظري غريب, وعىل هذا قوله عليه الصال وقيل: العلمـاء  ».بدأ اإلسالُم غريبا

 (رشيعت) ».غرباء لقلتهم فيام بني اجلهال
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د كانت تعتقد أن عزيرًا من اليهو , والصدوقيةّن النصارى كانوا يعبدون عيسى كام أ
 خاتم من بعثة ملقصداوكان  ;كل يشء كان ُيعبد سوى اهللا رب العاملني أن ابن اهللا. باختصار,

وملا كانت هذه الدعوة, أي الدعوة لِـعبادة اهللا  .دعوة الناس إىل عبادة اهللا وحده صسلنيرامل
كالم  اعتربوااألحد ولتحطيم األصنام وإبطاهلا, خمالفًة لعقائد املرشكني وعاداهتم,  الواحد
لَِهَة ﴿ عجيبًا, كام حكى اهللا ذلك عن املرشكني الذين قالوا: أمراً  ودعوته صالنبي َجَعَل ٱ

َ
أ

ٌء ُعَجاٞب   ].٥[ص:  ﴾٥إَِلٰٗها َوِٰحًداۖ إِنَّ َهَٰذا لََشۡ
ُ قُ « :صالرسول هلم ا قالوملّ  , تعجب املرشكون وقالوا: كيف »اوْ حُ لِ فْ يُ  اهللاُ  الَّ إِ  هلَ  الَ  :اوْ ول

 العبادةيريد أن يرصفنا عن عبادة آهلتنا وحيرص  الشخص إن هذا !يمكن أن نعبد إهلًا واحدًا?
 !.وحدهبخالق العامل 

أي أن  ,فيام بعدسيعود غريبًا ف ,م كام بدأ غريبًا أول ظهورهأن اإلسال أي :»َباً يَغرِ  ُعودُ يَوسَ «
سُتمحى من بني املسلمني  قطعيةال السنة النبويةالتوحيد احلقيقي والفضائل األخالقية و

حتى لو قام رجٌل يدعو إىل التوحيد احلقيقي كان كالمه  ,وسيحل حملها الرشك والرذائل والبدع
 عجيبًا وغريبًا بالنسبة إىل الناس.

ومل  ,من بني املسلمني صخاتم األنبياء قاصدمتعاليم اإلسالم و ضاعتلقد ! اهللا  سبحان
ظلامت اجلهل والوثنية بالعامل  أحاطْت و ;يعد باإلمكان وجداهنا ولو بواسطة مشعل أو مصباح

 مقاصدماء وال بيان  فلم يعد من املمكن غسله بأّي  , اإلسالمي, وتراكم غبار البدعة فوق القرآن
الناس بالقرآن والدين  َل ون جهْ ضلّ اطل والضالون املُ الب دعاةُ  ستغلوا ,القرآن املقدسة بأي لسانٍ 

هداًة  جعلوا أنفسهمو غافلنياملسلمني ال بعضعىل  , فانقضواصوضياع مقاصد سيد املرسلني 
إىل أودية الظلامت  ا أولئك الغافلنيوقادو بني املسلمنيأوقعوا النفاق والبغضاء و ,رشدينمُ 

                                                 
الصدوقيون: فرقة هيودية قديمة سميت هبذا االسم نسبة إىل رجل يقال له صدوق وهو كاهن كبري عىل ) ١(

فرقة حلولّية أقرب وهذه ال −هـ١٦٠عهد سليامن عليه السالم وكانت يف ذريته رئاسة الكهنوت حتى سنة 
ما تكون إىل الوثنية, انتهى أمرهم إىل إنكار اآلخرة وإنكار ووجود املالئكة والشياطني وإنكار القضاء 
والقدر املسبق. (راجع موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للمسريي وكتاب دراسات يف اليهودية 

 لبدايات لعبد املجيد مهو).واملسيحية لألعظمي وكتاب الفرق واملذاهب اليهودية منذ ا



  

  
 

 مقدمة الطبعة األو
 إىل مصري هالك الدنيا واآلخرة.أوصلوهم يف النهاية ف , الضالالتوبيادي 
نَت َتُۡكُم َبۡيَ ِعَبادَِك ِف ﴿

َ
َهَٰدةِ أ ۡرِض َعٰلَِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل قُِل ٱللَُّهمَّ فَاِطَر ٱلسَّ

 .]٤٦: الزمر[ ﴾٤٦َما َكنُواْ فِيهِ َيَۡتلُِفوَن 
ف اإلسالم وحلَّت اخلرافات دمًا! بِك نملثل هذا فل ين إىل  لقد ُحرِّ واألباطيل حمل حقائق الدِّ

درجة أنه إذا قام شخص بتعريف الناس بالدين احلقيقي, سارع الذين مل يقرؤوا سطرًا من علوم 
هم أبعد ), والذين ‡وال بآثار أئمة الدين ( صالدين وال علم هلم بالقرآن وال بسنة النبي 

, وهم مقيدون صملرسلني تعاليم خاتم اعن و اليقينية احلقة علوم اإلسالم الناس عن
بسالسل الكفر وأغالل اخلرافات, بل هم خارجون حقيقًة عن الدين وكافرون برشيعة سيد 

 ثم يظن ذلك العامي اجلاهل ن;لذي َعَرَف حقيقة الدي, سارعوا إىل تكفري هذا اصاملرسلني 
 ا اليوم غٌد).!! (ويٌل لنا إذا كان هلذصرشيعة سيد املرسلني  دعاةَمحََلة الدين و أن أولئك

وافرتوا عليه آالف االفرتاءات,  ,هجروا القرآنالساموية و تعاليموأما الذين نسوا ال
أقول كيف يمكن  أن لآلية سبعون معنى, ف, وغري قابل للفهم, ويزعمونحمرَّ  هويقولون إن

 مثال هؤالء أن هيتدوا إىل احلق?أل
 !?يا رب مكملاذا يتالعبون بتعاليو !?ملاذا خيربون دينك يا اهللا

 ,عن القرآن تلك الكلامت, وال يبعدنَّكم مثل يغرنَّكموال  !افتحوا أعينكم أهيا املسلمون
بأن القرآن  يزعمونالذين  الزنادقةمقاالت  وإهنامن رشِّ هؤالء الشياطني!  تعاىلواستعيذوا باهللا 

لوا ُحي واألسايس  الممصدر اإلس منكم أن يسلبوا بذلك يريدون ف أو غري قابل للفهم, فهؤالءحمرَّ 
 ?تهمَّ أُ  عىل رأس صوضعه إياه خاتم املرسلنيالتوحيد الذي  فخر أين تاج .ع واخلرافاتدَ البِ  حمله
  باسم دين اإلسالم!الوثنيات  ; وازدهرتألوهام واخلرافاتركالت ا تعرض ذلك التاج إىل لقد

سلم احلقيقي اليوم امل أصبحوهكذا , ظهوره يوملقد أصبح اإلسالم اليوم أشد ُغربًة من 
يف عقائدهم وعاداهتم إىل اثنني  افرتقوا يًبا بني أناسغر نوكيف ال يكو ,غريبًا وحيدًا بني الناس

 أضافو ,لشخٍص أحدث مذهباً  عةتاب فرقةأصبح كل و وسبعني فرقة, بل إىل أكثر من ذلك,
م املقدس ألبسًة جسد اإلسال ألبسوا أدعياء الباطلكل واحد من و بدعًة إىل البدع األخرى.

أحدهم يدعي  ;خمتلفًة, وأصبحنا نسمع من كل حدٍب حلنًا ومن كل صوٍب نغمًة مرتفعةً 



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

ولكل منهم مريدون وأتباع  ,وآخر يدعي النبوة وثالث مسكني يدعي الوالية واإلمامة األلوهية
زدهر سوق وال ي يضيِّعون عمر العامة من الناس يف تقبيل األيادي واألرجل والسجود لغري اهللا.

 وهدف القرآن هو ,هواهمألن القرآن خيالف مقاصدهم و, اهللا ورسولهأحدهم إال بمخالفة 
 وهلذا ;وإىل التقوى والفضيلة تزكية النفس واصالحها وإىل عزوجل دعوة الناس إىل طاعة اهللا

أن يسقطوا القرآن من  −بضاعتهم تسويقو مقاصدهم يتمكنوا من ترويج كي –كان عليهم 
 .لناسا بنييفتح هلم الطريق أمام نرش بدعهم وضالالهتم وأوهامهم وخرافاهتم  حتىيَّة احلُجِّ 

َوقَاَل ﴿ العدل اإلهلي: أماميوم القيامة  األكرم هؤالء هم الذين سيشتكي منهم الرسول
َُذواْ َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َمۡهُجورٗ ٱلرَُّسوُل َيَٰرّبِ   .]٣٠: الفرقان[ ﴾٣٠ا إِنَّ قَۡوِم ٱتَّ

ُ َيهۡ ٱوَ ﴿ تعاىل: إذا أنعم اهللا تعاىل عىل شخٍص بمفاد قوله َّ ٓ ٰ ِدي َمن يََشا َ ِ ٰ  ُء إ  طٖ ِصَر
فمنحه بصريًة يف الدين وِعلًام بسنة سيد املرسلني وفهًام  ,]٤٦النور: و ٢١٣البقرة: [ ﴾َتقِيمٖ مُّسۡ 

فه ,وتدبرًا للقرآن املبني   إىل السري −حول اهللا وقوتهب− ينهضعليه أن , فبالبدع واخلرافات وعرَّ
 طعن اجلاهلنيول ,عنهنفور الناس ل نفَسه ُيعدَّ لوإىل رصاط اهللا املستقيم, رصاط القرآن الكريم, 

  يتامشى معألنه الدينه سيكون غريبًا يف  فال شك أن هذا الشخص. املبتدعة والضالني وإهانة
وغريبًا يف عقيدته  ;السنة حلْت حمل ألن البدعة السنةبغريبًا يف التمسك و ;الباطل دين الناس
الناس يف  تامشى معي ألنه ال وغريبًا يف جمتمعه ومعارشته ;الرشك واخلرافات ألن حوله

 سوُقُه كاسدة ألن متاعه التوحيد واألخالق وليس هلذا املتاع من يشرتيه: أهوائهم.
ـــــدون إالعُ  ـــــاقك ال يري ـــــةّش ـــــًة دامي  ُمْقل

ـــي ا ـــدوا عن ـــاع اهلـــوى ابتع ـــا أتب  ملســـكنيي
 

 إال قلبـــــًا متأملـــــًا باألفكـــــاريريـــــدونالو
 هادنيا ومتاعال يريدونرجال طريق اهللا ال 

ن أن مَ [وليتذكر دائًام  وأن ال يبايل بالناس ,إال اهللاله  أنيسهذا الشخص أن ال  مثل وليعلم
 مؤونة إىل الناس َومن أسخط الناس برضا اهللا كفاه اهللا له اهللاُ أرىض الناس بسخط اهللا وكّ 

                                                 
)١ ( 

 ي خونبـار نخواهنـد   عشاق تـو جـز ديـده   
 اي بولهوســان دور شــويد از مــن مســكين

  

 ي افكــــار نخواهنــــد غيــــر از دل آزرده  
  

 مـــردان رهـــش رونـــق بـــازار نخواهنـــد
  

 



  

  
 

 مقدمة الطبعة األو
 وليصرب عىل أذاهم.كافيه,  وحده ألن اهللا قلبه, من لقوينزع خوف اخلليفر إىل اهللا و ],الناس

 عليــــهالــــذهَبنثــــْرَتإن املوحــــد لــــو
ـــــــــْف ــــــــرُج ومل َخيَ  ]اهللا [إال أحــــــــًدا مل ي

 

ــو وضــعْ  ــدي عــىل رأســهَتول  الســيف اهلن
 هـــــذا هــــو أســـــاس التـوحيـــــد ومبنــــاه

 

الناس, ولكن ليعلم أنه ليس  , بال مساعد منيف هذا الدرب هر وحيداً قد يكون يف الظا ,نعم
فهذا الطريق طريق ُنوٍح نِجيِّ كه من قبله أكابر البرش وساداهتم; يف طريق قد سل وحده, ألنه يميش

إنه الطريق الذي سلكه موسى ; )(شيخ األنبياء إبراهيم خليل اهللامشعله وحامل , )(اهللا
إنه ). ص(يف هذا الطريق هو أرشف املخلوقات خاتم النبيني  افلةورئيس الق .)إ(وعيسى

احلسني  فيه م, وقدّ )(فيه املجتبى أوذيو )(الطريق الذي استشهد فيه املرتىض
وُحبِس ألجله  )(زين العابدين هرس في. إنه الطريق الذي أُ ضحيات باهظةت )(املظلوم

  .رخيصة يف هذا الطريق ماحلكامء والعلامء أرواحه ذلبو ;)(موسى بن جعفر
ْهِلهِ  ِق يال تَْستَوِْحُشوا يِف َطرِ « :)(عيل  قال

َ
 .»الُْهَدى ِلِقلَِّة أ

 إن األنبيــــــــاء هــــــــم رّواد القافلــــــــة
 ) هـو إمـام األنبيـاءصوسيدنا (حممـد

ـــوة والرســـالة ـــه أمـــر النب   وخـــتم اهللا ب

  وهو اإلمـام ومجيـع القلـوب يقتـدي بـه

 

 وهـــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــداهتا
 ر يف هـــذا الـــدربوهـــو األول واآلخـــ

 وأنـــــــــــــــزل عليـــــــــــــــه ُادع إىل اهللا
ـــع ـــه اجلمي ـــذي يتمســـك ب ـــو ال  وه

 

                                                 
)١ ( 

ــدر   ــزي ان ــه زر ري ــد چ ــرش    موح  ب
ــد  ــش نباشـ ــد و هراسـ ــس ز  اميـ  كـ

  

ــرش      ــي برس ــدي نه ــير هن ــه شميش  چ
 بـــس   ت مبنـــاي توحيـــد وبـــر اينســـ

  

 

 .٣٩٨/ص٢إلبراهيم بن هالل الثقفي, ج» الغارات«, ٢/١٨١هنج البالغة) ٢(

)٣ ( 
ــون ــاء چـ ــن راه انبيـ ــاربانند در ايـ  سـ

 ســـاالر   وز ايشـــان ســـيد مـــا گشـــته
ــن  ــان ايـ ــده پايـ ــتم آمـ ــر او خـ  راه   بـ

ــيش دل  ــده او پ ــه  ش ــا جمل ــي   ه  در پ
  

ــاي كارواننــــــد    ــل و رهنمــــ  دليــــ
 كــار ايــن   و آخــر درهــم او اول هــم ا 

 اهللا الـــي    بـــدو منـــزل شـــده ادعـــو   
ــان  ــت جـ ــه دسـ ــن  گرفتـ ــا دامـ  وي   هـ
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), صحممد( خاتم النبّيـني وأن قائد القافلة هو معه يف هذا الطريق األنبياءمادام أن 
لرسل وينزع عن قلبه اخلوف, ألن اهللا معه وهو املرافق ل ]السالك يف هذا الدربليطمئن ف[

ۥٓ ﴿ أبدًا. أن يتعرض له طنيع الشيايفلن يستط, الكرام ِ َفُهَو َحۡسُبُه َّ َ ٱ َ  ۡ  ﴾َوَمن َيَتَوكَّ
نَا۠ َورُُسِلٓ ﴿ ,]٣: الطالق[

َ
ۡغلَِبَّ أ

َ
ُ َل َّ  ].٢١: مجادلةـال[ ﴾َكَتَب ٱ

» ِ َّ َ لِلُْغَرَباءِ ا الذين  لغرباءأي فطوبى ل :»نَّةِ السُّ  نَ ما أَفَسَدهُ اجَّاُس مِ  ْصلُِحونَ يُ  نَ يَفُطو
بني التوحيد والرشك, والسنة والبدعة,  أن يمّيزوا يستطيعونو ,يفهمون الدين ومقاصده

 .صالنبي صلحون ما أفسده الناس من سنةويُ 
يف دراسة العلوم اإلسالمية  قضيت سنوات طويلةهذا العبد الضعيف [رشيعت سنگلجي] ٧

التفسري واحلديث  تعّلمجهدي بقدر الطاقة البرشية يف  رىقصاوبذلت  ,والتبّحر فيها بعمق
والكالم والفلسفة والفقه واألصول والتاريخ واجتهدت فيها, وقمت بمطالعات وافية يف امللل 

ِ ﴿ واهتديت إىل القرآن طبقًا ملفاد قوله تعاىل: ,والنحل واألديان يَن َجَٰهُدواْ فِيَنا َلَۡهِدَينَُّهۡم َوٱلَّ
وحّققت يف دين اإلسالم احلنيف وبحثت فيه ومّيزت بقدر طاقتي  .]69: العنكبوت[ ﴾...ُسُبلََنا

سالسل اخلرافات كّرست أثقال الرشك واألوهام و نفيسبني احلّق والباطل وألقيت عن 
أيت أن األمور التي وملا ر ;وأغالل األباطيل, وهنلت من معني القرآن الزالل واهتديت بنوره

أظهر احلقيقة إذا مل  صحتها وحقيقتها شاهدا عدل: العقل والرشع, وأننيعىل  شهدفهمتها قد 
يِن  يِف  اْكَِدعُ  َظَهَرِت  إِذا« احلديث الرشيف:هذا للمتعّطشني هلا النطبق عّيل  ِّ  الَْعالِمِ  َفَعىَل  ا

ن
َ
خرب عنه اللعن الذي أ ذلك فاستحققت, »اهللاِ  لَْعنَةُ  َفَعلَيْهِ  َوإِالَّ  ِعلَْمهُ  ُفْظِهرَ  أ

الذي  وهو توحيد اإلسالم ,األهم وبدأت بام هو شّمرت عن ساعد اجلد لذلك .صاهللا رسول
أصابه التحريف  ; ولكن مع األسفسعادة الدنيا واآلخرة حمورركن الدين الركني و هو

ل لدى الناس إىل معنًى آخر والتبديل باسمه ألف رشٍك ورشك. أسأل اهللا تعاىل  انترشإذ  ,وحتوَّ

                                                 
تِي ِيف  اْلبَِدعُ  َظَهَرِت  إَِذا«): صعن النبي ( ),١/٥٤للكليني ( الكايفورد يف ) ١( ُ  َفْلُيْظِهرِ  ُأمَّ ْ  َفَمنْ  ِعْلَمُه, اْلَعاِمل  َمل

 ).٢٧١, ٢٦٩/ ١٦ل (لوسائا انظر. و»اهللاِ َلْعنَةُ  َفَعَلْيهِ  َيْفَعْل 



  

  
 

 مقدمة الطبعة األو
 ,فِّقني لبيان هذا األمر اهلام واملقصد األسنى الذي تستند إليه دعوة الرسل يف بضع كلامتأن يو

 ذخرًا يل يف اآلخرة.آمًال أن يكون عميل ذلك  ;إلخويت من أبناء اللغة الفارسية
 سنگلجيرشيعت 

 .)هـ١٣٦١(شوال املكرم/ 
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إىل  والوثنيةالرشك  ستنقعاتوا عن الطريق وتعطشوا يف مالقرآن الكريم يدعو الذين ضلّ إن 
بحبل  الثَّنَِويَّةو الوثنية رفَ ُح يف  الذين سقطوا ينقذ, والتفريد منزلةإىل و ,كوثر التوحيد

 القويم. التوحيد
 العامل األجاج خلص من بئر هذاتمتسك بحبل القرآن بيديك لت    

 نقاذكنزل هذا الدلو يف البئر إال اليا يوسف! ما أُ 
قطب رحى القرآن, عىل التمهيد بعدة  هو, الذي »توحيد العبادة«لـ دقيقيعتمد الفهم ال

 :أصوٍل وقواعد
                                                 

 :يستعمل التفريد عند الصوفية بمعاٍن عديدة, منها )١(
ف الكالباذى  −ا أن يكون وصفا للعبد, وهو حال يصل إليه السالك بعد وصوله إىل التجريد, ويعرِّ

 أن يتفرد عن األشكال, وينفرد ىف األحوال, ويتوحد ىف األفعال, وهو أن"التفريد هبذا املعنى بأنه هو 
  ".تكون أفعاله هللا وحده, فال يكون فيها رؤية نفس, وال مراعاة خلق وال مطالعة عوض...

وهو معنى من معانى توحده بإفراده عن املحدثات, إذ  −جل جالله −أن يكون التفريد خمتصًا بالرب −٢
املعجم انظر: ( ال جمانسة بينه وبينها. فهو واحد أحد, فرد صمد, متفرد ىف ذاته وصفاته وأفعاله.

  ]املُصحح[). م١٩٨١سنة  ,١ط  ,لبنان −طبع دندرة للطباعة والنرش −الصوىف, د/ سعاد احلكيم
. املعجم )الثَّنَِويَّة: املانوية, َوُهَو َمْذَهب َيُقول بإهلني اْثنَْنيِ إَِله للخري وإله للرش ويرمز َهلام بِالنوِر والظالم٢(

 ]املُصحح[ (ط. دار الدعوة).١٢٢الوسيط, ص
)٣ ( 

 قرآن زن دو دست   از چاه شور اين جهان بر حبل
  

 هدلو در چاه آمد  آخر بهرِ توست اين ،اي يوسف 
  

 



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

  األصل األول:

, ال يأتيه الباطل, صدق حمضكل ما أنزله اهللا يف القرآن حق ون من رضوريات اإلسالم أن أ
أنه فهو حقيقة اهلداية وجوهر العلم والدراية, ولب لباب اليقني, و ال يتطرق إليه الكذب,و
َ ِمۡن َخۡلفِهِۦ﴿. لعروة الوثقى املتينةا تِيهِ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبۡيِ يََديۡهِ َو

ۡ
وال  ].٤٢[فصلت:  ﴾َّ يَأ

 .التصديق بههبذا األصل و باالعرتافإالّ  املرء إسالم يتحقق

  لثاني:األصل ا

ث األنبياء والرسل دعوة الناس إىل عبادة اهللا وحده, فقد جاء األنبياء أن اهلدف من بعْ 
رهمو ,وحدهليدعوا الناس إىل عبادة اهللا  أن  بالفطرة رغم إيامهنم ألن البرش ,بإفراد اهللا هبا ُيذكِّ

وغريه  األجداد,تقليدهم لآلباء وبسبب من األسباب ك أهنم , ورغم عبادهتم له, إالللعامل خالق
أن هناك آهلة أخرى تستحق العبادة مع اهللا ينحرفون عن هذه الفطرة, فيتومهون من األسباب 

ُ يلُكُّ َمْولُوٍد «, , فيصنعون هلذه اآلهلة متاثيل ويعبدوهنااخلالق َ بََواُه  و
َ
 َهوَِّدانِهِ يإِال بَلَ الِْفْطَرِة فَأ

َسانِهِ يأو  انِهِ يأو  َمجِّ َ  .»نَرصِّ
إال ليعيدوا الناس إىل فطرهتم األوىل ويدعوهم إىل التوحيد يف  والرسل األنبياء ُبعثوما 

   العبادة وإفراد اهللا هبا.
َ َما َلُكم ّمِۡن إَِلٍٰه ﴿ وأول ما كان يدعو إليه كل نبي قومه, هو قوله: َّ ْ ٱ َيَٰقۡوِم ٱۡعُبُدوا

ۥٓ    .]٥٩[األعراف:  ﴾َغۡيُهُ
َّ ِلَۡعُبُدوِن َوَما خَ ﴿ قال تعاىل: ِ نَس إ نَّ َوٱۡلِ ۡقُت ٱۡلِ

  ].٥٦[الذاريات:  ﴾٥٦لَ
ةٖ ﴿ مَّ

ُ
ِ أ
ِن ٱعۡ  َولََقۡد َبَعۡثَنا ِف ُكّ

َ
ً أ ُٰغوَت رَُّسو َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطَّ َّ   ]. ٣٦[النحل:  ﴾ُبُدواْ ٱ

                                                 
. )٦٥ص ١٠٠, ٢٢/ ٣(, وبحار األنوار, )٩٦/ ١١(, وسائل الشيعة, )٥٠/ ٢(من ال حيرضه الفقيه,  )١(

 .)٥٢/ ٨( , وصحيح مسلم,)٢/٩٧(بخاري الوصحيح 
الطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون اهللا, وهلذا «]: ٣٠٨[ص »ملفرداتا«يقول الراغب يف ) ٢(

ي الساحر والكاهن والصارف عن طريق اخلري طاغوتاً  ]: ١/٢٩٤. ويقول السيوطي يف اإلتقان [»ُسمِّ
 . [رشيعت]»الطاغوت الكاهن بلغة احلبشة«



  

  
 

 بالعبادة اهللا وإفراد احكوحيـد تفسـري
ٓ إِيَّاهُ ﴿ َّ ِ َّ َتۡعُبُدٓواْ إ

َ
  ]. ٢٣[اإلرساء:  ﴾َوقََضٰ َربَُّك أ

 تُۡشُِكواْ بِهِۦ َشۡي َوٱۡعُبُدواْ ٱ﴿
َ َ َو   ].٣٦[النساء:  ﴾ا ٔٗ َّ

﴿ َ َّ َّ ٱ ِ َّ َتۡعُبُدٓواْ إ ن 
َ
  ].٢٦[هود:  ﴾أ
ِطيُعوِن ﴿

َ
َ َوٱتَُّقوهُ َوأ َّ ِن ٱۡعُبُدواْ ٱ

َ
   ].٣[نوح:  ﴾٣أ

حقيقة  حتقق وإىل وجوهرها, »ال إله إال اهللا«كل هذه اآليات تدعو إىل حقيقة  ,يف احلقيقة
» ال إله إال اهللا«بل إن معنى  ,ولقلقة اللسان الكالمبمجرد  كونعبادة الواحد القيوم, وهذا ال ي

 غري اهللا. عبادة من رباءةوال ها عن سواه,باأللوهية والعبادة ونفي اهللاإفراد 
 ليس يف قلب الدرويش إال مجال قامتـه

 

ـــت ضـــيٌق ال يتســـع إال لواحـــد  البي
 

 هذا األصل يف) ال يشك ‡م العامل بكتاب اهللا وسنة نبيه وآثار األئمة الطاهرين (إن املسل
 .أبداً 

 توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية: قسامنالتوحيد  األصل الثالث:
. رب العاملنيهو وهو اإلقرار واالعرتاف بأن اهللا خالق مجيع املوجودات توحيد الربوبية: 

عن  حكاية لتوحيد, كام قال اهللا تعاىل يف كتابه املجيدهبذا ا متاماً  ُمقرينقد كان املرشكون و
ُ ﴿ :املرشكني َّ ۡرَض َلَُقوُلنَّ ٱ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
   .]٢٥: لقامن[ ﴾َولَئِن سأ

ۡشُِكوَن ﴿  وَُهم مُّ
َّ ِ ِ إ َّ ۡكَثُُهم بِٱ

َ
   .]١٠٦: يوسف[ ﴾١٠٦َوَما يُۡؤِمُن أ

َقُهنَّ ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَعلِيُم َولَئِن ﴿
ۡرَض َلَُقولُنَّ َخلَ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
 ﴾٩َسأ

  .]٩: الزخرف[
ومدبر  ,املميتواملحيي و بأن اهللا تعاىل هو الرازقكان املرشكون يقرون ويعرتفون وكذلك 

 :قال تعاىل كام األفئدة,األبصار وو السمع وهو الذي يملك ساموات واألرض,ال
بَۡصَٰر َوَمن ُيۡرُِج ٱۡلَحَّ ﴿

َ
ۡمَع َوٱۡل ن َيۡملُِك ٱلسَّ مَّ

َ
ۡرِض أ

َ
َمآءِ َوٱۡل قُۡل َمن يَۡرزُُقُكم ّمَِن ٱلسَّ

                                                 
)١ ( 

 درويـش نيسـت    جز الف قـامتش در دل 
  

 

 نيسـت  ي يكي بـيش است دل جا ي تنگ خانه
  

 



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

َ َتتَّقُ  فَ
َ
ۚ َفُقۡل أ ُ َّ ۚ َفَسَيُقولُوَن ٱ ۡمَر

َ
 ونَ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُيۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَحِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱۡل

   .]٣١: يونس[ ﴾٣١
ٓ إِن ُكنُتۡم َتۡعَلُموَن ﴿ ۡرُض َوَمن فِيَها

َ
ُروَن   ٨٤قُل لَِّمِن ٱۡل َ تََذكَّ فَ

َ
ِۚ قُۡل أ َّ ِ َسَيُقولُوَن 

   .]٨٥−٨٤: املؤمنون[ ﴾٨٥
ۡبِع َوَربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيِم ﴿ َمَٰوِٰت ٱلسَّ ِۚ قُۡل  ٨٦قُۡل َمن رَّبُّ ٱلسَّ َّ ِ َ َتتَُّقوَن َسَيُقولُوَن  فَ

َ
أ

   .]٨٧: املؤمنون[ ﴾٨٧
ءٖ ﴿ ِ َشۡ

َ ُيَاُر َعلَۡيهِ إِن  قُۡل َمۢن بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُكّ  ٨٨ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن وَُهَو ُيُِي َو
ٰ تُۡسَحُروَن  نَّ

َ
ِۚ ُقۡل فَأ َّ ِ   .]٨٩−٨٨: املؤمنون[ ﴾٨٩َسَيُقولُوَن 

 أن اهللا رازقه وحمييه ومميته.بُيّقر  خالق العامل كله, وكامو هخالقبأّن اهللا تعاىل هو  قرّ مُ فكل مرشك 
َفَمن َيۡلُُق َكَمن ﴿ .به ونيعتقد كانوا يستدلون عىل املرشكني باماألنبياء والرسل ولذلك كان 

َ
أ

 ].١٧[النحل:  ﴾َّ َيۡلُقُ 
ِيَن ﴿ ِ لَن َيۡلُُقواْ ُذبَابٗ إِنَّ ٱلَّ َّ  ].٧٣[احلج:  ﴾َولَوِ ٱۡجَتَمُعواْ َلُۥا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ

كام −  أنواع العباداتجميع الذات اإلهلية املقدسة بوهو عبادة  :توحيد األلوهية والعبادة
ولفظ ; البرش بنيرشك ال, وهذا النوع من التوحيد هو الذي وقع فيه − تفصيله الحقاً سيأيت 

 . هو اخلالق جلميع املوجوداتبأّن اهللالرشيك بحد ذاته يدل عىل أن املرشكني يعرتفون 
توحيد  كانوا مأمورين بتقرير وإثبات التوحيد باملعنى األول, أين األنبياء والرسل إ 

ولكن التوحيد باملعنى الثاين, أي  ;إثباتهو تقريره يف متقنةأدلة  لكريميف القرآن اوالربوبية, 
لقرآن الكريم بشكل خاص, وهو واعتناء ا بشكل عام توحيد العبادة كان موضع اهتامم األنبياء

ال إله « هو معنى وحقيقةو ,واملحور الذي تدور عليه آياته أساس دعوة القرآن,وقطب الرحى 
ةٖ ﴿ :قال تعاىل يف القرآن الكريم .»إال اهللا مَّ

ُ
ِ أ
ِن ٱعۡ  َولََقۡد َبَعۡثَنا ِف ُكّ

َ
ً أ َ رَُّسو َّ ْ ٱ ُبُدوا

ُٰغوَت    ].٣٦ [النحل: ﴾َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطَّ
هو الدعوة إىل عبادة اهللا وحده. كام تدل  والرسل إىل مجيع األمم األنبياء ةفالغرض من بعث



  

  
 

 بالعبادة اهللا وإفراد احكوحيـد تفسـري
ةٖ ﴿: عبارةعليه  مَّ

ُ
ِ أ
هبدف الدعوة إىل  كانت مجيع األمم إىلالرسل  ةأن بعث عىل برصاحة ﴾ِف ُكّ

 .كبذل كانوا يقرون العامل, ألن املرشكني خالق , ال إلثبات وجودالعبادة توحيد
َثْت عن خالق العامل نجد أن بعض آيات  ,وبسبب اعرتاف املرشكني بخالق العامل القرآن حتدَّ

   كقوله تعاىل: ,بصيغة االستفهام التقريري
﴿ ِ َّ    .]٣: فاطر[ ﴾َهۡل ِمۡن َخٰلٍِق َغۡيُ ٱ
َّ َيۡلُقُ ﴿ َفَمن َيۡلُُق َكَمن 
َ
  .]١٧: النحل[ ﴾أ
ِ َشّكٞ ﴿ َّ ِف ٱ
َ
ۡرِض  فَاِطرِ  أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل   .]١٠: إبراهيم[ ﴾ٱلسَّ

ُِذ َولِّٗ ﴿ تَّ
َ
ِ أ َّ َغۡيَ ٱ

َ
ۡرِض قُۡل أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل   .]١٤: األنعام[ ﴾ا فَاِطرِ ٱلسَّ

ۡرِض ﴿
َ
ُروِن َماَذا َخلَُقواْ ِمَن ٱۡل

َ
 .]40: فاطر[ ﴾أ

ِه يف خلق السموات األصنام رشكا مل جيعلوافمن هذه البيانات يّتضح متامًا أّن املرشكني  ء لِـلَّ
وكذلك ُعبَّاد النجوم والكواكب  ,النصارى بالنسبة إىل املسيح وأّمه مريم هكذاو ,واألرض
 أرشكوها مع اهللاهذه املعبودات خالقًة رازقًة هلم وال ُحمِْيَيًة ُممِْيَتًة بل  مل يكونوا يعتربونواملالئكة 
ِ َهٰٓؤُ ﴿ :وقالوا ,شفعاء اختذوهاو م,يف عبادهت َّ ٓءِ ُشَفَعُٰٓؤنَا ِعنَد ٱ  .]١٨: يونس[ ﴾َ

  العبادة] أنواع توحيد[

 : قسامنالتوحيد وهذا 
 توحيد يف القول والعمل − ١

ادة الذي هو امل ارجياخلرتكيب ال عن منّزهأن اهللا تعاىل بسيط احلقيقة, وب االعتقادوهو 
تنزهيه تعاىل عن  . واخلالصة,والوجود عقيل الذي هو املاهيةالرتكيب ال الصورة, ومنزه عنو

                                                 
 ولكن اآليات التي ذكرها املؤلف هي استفهامات إنكارية وليست تقريرية. [املصحح]) ١(
) املؤلف رمحه اهللا جرى عىل طريقة تنزيه اهللا بنفي الرتكيب, وهناية هذه الطريقة تؤول إىل نفي أي صفة جتعل ٢(

ذا تصوروا أن إثبات صفات حقيقية يؤدي هللا وجودًا خارج الذهن وخارج التصور العقيل, والقائلون هب
إىل وصف اهللا باألعراض وهو خيالف البساطة عندهم, وهلذا عمدوا إىل مجيع الصفات وأرجعوها إىل 

 معنى العلم واإلدراك وجعلوا صفاته هي عني ذاته, ويكفي لبيان خمالفة هذا القول للصواب ما ييل: 
 



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

ءٞ ﴿كل صفات املمكن, كام قال تعاىل:   .]١١[الشورى:  ﴾لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ
ُ ﴿ :مطلق التقديس للذات الربوبيةوغاية التنزيه  تثبت ]اإلخالص[سورة التوحيد و َّ قُۡل ُهَو ٱ
َحٌد 
َ
َمُد  ١أ ُ ٱلصَّ َّ َ  ٣لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُوَلۡ  ٢ٱ َحُدۢ َول

َ
ُۥ ُكُفًوا أ  .]٤− ١: اإلخالص[ ﴾٤ۡم يَُكن لَّ

 زوجأهيــا املنــزه مــن الصــاحبة والولــد والــ
 

ـــــــــى يل ـــــــــكر نِ أنَّ ـــــــــعَ أن أش  ك?َم
 

 التوحيد يف اإلدارة والعمل − ٢
 ةوميّ ياحلقيقة الق ال يقصد سوى, واملقدسة يريد الشخص سوى الذات األحدية وهو أن ال

َها ﴿ :إىل اهللا سبحانه وتعاىل وحده وال يقصد غريه][أي أن ال يتوجه الشخص إال  يُّ
َ
أ َيٰٓ

ٰ َرّبَِك َكۡدٗحا َفُمَلٰقِيهِ  َ ِ نَسُٰن إِنََّك َكدٌِح إ سورة اجلحد املثبت و .]٦: االنشقاق[ ﴾٦ٱۡلِ
َها ٱۡلَكٰفُِروَن ﴿: (الكافرون) تثبت توحيد اإلرادة وحتققه يُّ

َ
أ ۡعُبُد َما َتۡعبُ  ١قُۡل َيٰٓ

َ
ٓ أ  ٢ُدوَن َ

ۡعُبُد 
َ
نُتۡم َعٰبُِدوَن َمآ أ

َ
ٓ أ َ ۡم  ٣َو ا َعَبدتُّ ۠ َعبِٞد مَّ نَا

َ
ٓ أ َ ۡعُبُد  ٤َو

َ
نُتۡم َعٰبُِدوَن َمآ أ

َ
ٓ أ َ  ٥َو

 .]٦−١: الكافرون[ ﴾٦لَُكۡم دِيُنُكۡم َوِلَ دِيِن 

البرش هو  ألن سبب اختالف ,ووحدة املراد بيان توحيد اإلرادة هو إن أساس دعوة القرآن
                                                                                                                          

كيبًا اصطالح حمدث خيالف الرشع والعرف, ألن الرشع أثبت أ. اعتبار تعدد الصفات احلقيقية للموصوف تر
 صفات كثرية للرب الواحد والنظر إنام هو يف املعاين العقلية, والعرف يثبت للموجود صفات متعددة.

ٌب وهذا ممتنع يف حق املوجود بنفسه (اهللا) الغني عن كل ما سواه  ب. أن املركب ال يعقل إال فيام ركبه ُمَركِّ
 اعل لكل ما سواه, فإذا ُقّدر أنه متصف بصفات متعددة, مل يكن أحد ركبه وال ركبها فيه.بل هو الف

ج. هذا الرتكيب أمر اعتباري ذهني, ليس له وجود يف اخلارج, كام أن ذات النوع من حيث هي عامة, ليس 
 هلا ثبوت يف اخلارج.

)١ ( 
 اي منـــزه از زن و فرزنـــد و جفـــت  

  

ــ   ــوانم شــكر نعمــت كَ ــات گفــت ي ت  ه
  

 

إن املقصود من األولني: املعبود, و(ما) بمعنى «قال أبو مسلم بن بحر األصفهاين يف تفسري هذه اآلية: ) ٢(
 ,(الذي), فكأنه قال: ال أعبد األصنام وال تعبدون اهللا, وأما يف األخريين فـ(ما) مع الفعل يف تأويل املصدر

 .  (رشيعت)»أنتم تعبدون عباديت املبنية عىل اليقني أي ال أعبد عبادتكم املبنية عىل الرشك وترك النظر وال



  

  
 

 بالعبادة اهللا وإفراد احكوحيـد تفسـري
 وائجه منه,ح يطلب, لنفسه مراداً  كل شخص جعل حيث ,وتشتت اإلرادة اختالف املراد

 باطل. مراد غريه, وأن ]احلق هو اخلاص له [معتقدًا أن مرادهويدعو الناس إليه 
دتوعندما   قع االختالف والنزاع بني املريدين, وسيبقى هذا النزاع ولن يزولي املُرادات تعدَّ

برش رهينة ألن سعادة ال ,طاملا بقيت هذه املرادات خمتلفة ناس إىل الصلح والسداديصل ال ولن
 َمَرامهم وإرادهتم. توحيداحتاد ُمرادهم و

اختالف اإلرادات, هو السائد بني  يستنتج الذي املُراداتومع األسف, فإن اختالف 
خرتعوا ألنفسهم ربًا: اومرادًا هلم  منهم صنامً  كل فرقة الوثنيني الذين جعلبدءًا من الناس, 

 غريهمو ,موسى آخرونواختذ  ;»برامها«وآخرون  ,مراده» بوذا«فالتاميليون اختذ فريق منهم 
 ٱلَۡمَلٰٓئَِكَة َوٱلَّبِّيِ ﴿. عيسى معبودًا وُمراداً 

ْ ن َتتَِّخُذوا
َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
َ يَأ ۡرَبابًاۗ  ۧ َو

َ
َن أ

نتُ 
َ
ُمرُُكم ِٱۡلُكۡفرِ َبۡعَد إِۡذ أ

ۡ
يَأ
َ
ۡسلُِموَن أ   .]٨٠: عمران آل[ ﴾٨٠م مُّ

كانت , إضافة إىل اإلطاحة بجميع األصنام واألوثان واآلهلة, صإن دعوة خاتم النبيني 
 واحدٍ  إلهٍ  إىل املختلفةَ  األممَ  صالنبي دعا لقدوحدة البرش واحتاد مرامهم ومرادهم.  قائمة عىل

السعادة  لينالوابلة آمال البرش واحٍد, وجعل الفضيلة والعلم والتقوى ق (معبود) مرادو
ٰ َكَِمةٖ ﴿قال تعاىل: . الكربى َ ِ ْ إ ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب َتَعالَۡوا

َ
أ ِۢ  َيٰٓ َّ  َسَوآء ِ َّ َنۡعُبَد إ

َ
بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُكۡم أ

َ نُۡشَِك بِهِۦ َشۡي  َ َو َّ َ َيتَِّخَذ  ٔٗ ٱ ۡرَبابٗ ا َو
َ
ِ ا ّمِن ُدوَبۡعُضَنا َبۡعًضا أ َّ  .]٦٤: عمران آل[ ﴾...ِن ٱ

 ثالثة أمور:  تشتمل عىلالتي دعا إليها  هذه الكلمةف
َ ﴿ :أوالً  َّ َّ ٱ ِ َّ َنۡعُبَد إ

َ
لنصارى الذين باوهذا تعريض باليهود الذين عبدوا ُعَزْيرًا و ﴾أ
 .عبدوا عيسى

َ نُۡشَِك بِهِۦ َشۡي ﴿ :ثانياً   قسم من أقسام أي ال نرشك مع اهللا معبودًا آخر بأي ﴾ا ٔٗ َو
  .والرشك [العبادة]

                                                 
ُوه, كام فعل النصارى بحق عيسى, نعم عبد بعض قوم موسى  )١( مل ُيْعَرف عن قوم موسى أهنم عبدوه أو أهلَّ

 [املصحح] العجل, وانحرف بعضهم عن التوحيد وقالوا عزير ابن اهللا.



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

َ َيتَِّخَذ ﴿ :ثالثاً  ۡرَبابٗ َو
َ
ِ ا ّمِن ُدوَبۡعُضَنا َبۡعًضا أ َّ  عنداختاذ األرباب وصورة , ﴾ِن ٱ

 ظهرممارسة الرياضة الروحية  , ويعتقدون أنه بفضليسجدون ألحبارهم واكان , أهنمالنصارى
يف  أحبارهم يطيعون, فإهنم كانوا عند اليهود األرباباختاذ  وأما ;أثر حلول الالهوتفيهم 

 .التحليل والتحريم
لو كان ه نألهي الذات الربوبية تبارك وتعاىل? و ,ملاذا جيب أن يكون مراد البرش مرادًا واحداً 

مراد البرش كائنًا ممكنًا وحادثًا, فإن هذا الكائن احلادث ال بقاء له بل سيؤول بالرضورة إىل 
فإذا فني املراد وانعدم ماتت اإلرادة واهنارت. واإلرادة التي تتجه كل يوم إىل  الزوال والفناء,

مراد جديد لن تكون قوية أبدًا. هذا يف حني أن سعادة الدنيا واآلخرة هي نصيب أصحاب 
 اإلرادات القوية.

أن  ال سبيل لتقوية اإلرادة إالو ,اإلسالم والقرآن حيثان عىل حتصيل العلم وتقوية اإلرادة إن
ٓ ٱ﴿, [وهو اهللا جّل جالله]. يكون مراد اإلنسان موجودًا حيًا ال يموت, ال َيفنى وال يزول َ  ُ َّ

ُخُذهُۥ ِسَنةٞ 
ۡ
َ تَأ  ۚ َّ ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّوُم ِ َمَٰوِٰت  إَِلَٰه إ ُۥ َما ِف ٱلسَّ ۚ لَّ َ نَۡومٞ ۡرِض َو

َ
 ﴾َوَما ِف ٱۡل

 ].٢٥٥: ة[البقر
ِيَن ﴿ فقال: ,ال يموت الذي يَّ يقصدون احلتعاىل الرجال الذين لقد مدح اهللا  َ َتۡطُرِد ٱلَّ َو

 ].٥٢ :األنعام[ ﴾ةِ َوٱۡلَعِشِّ يُرِيُدوَن وَۡجَهُهۥيَۡدُعوَن َربَُّهم بِٱۡلَغَدوٰ 

                                                 
الختاذ النصارى بعضهم أربابًا أهنم كانوا يطيعون  صبي املروي يف كتب التفسري واحلديث هو تفسري الن )١(

 َفَسِمْعُتُه َيُقوُل: ....صْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم, َرِيضَ اهللاُ َعنُْه َقاَل: َأَتْيُت النَّبِيَّ . عَ أحبارهم طاعة األرباب
َُذوٓ ٱ﴿ ْ تَّ حۡ  ا

َ
رۡ  َنُهمۡ َبٰ َورُهۡ  َبارَُهمۡ أ

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ ُْم َملْ  !َقاَل: ُقْلَت: َيا َرُسوَل اهللاِ .]٣١لتوبة: [ا ﴾...َّ إِهنَّ

َحلَّ « َقاَل: .َيُكوُنوا َيْعُبُدوَهنُمْ 
َ
ُموَن َعلَيِْهْم َما أ َم اُهللا فَيَْستَِحلُّونَُه، َوحُيَرِّ لُّوَن لَُهْم َما َحرَّ َجْل، َولَِكْن حُيِ

َ
أ

 َ ُمونَُه، فَِتلَْك ِعبَاَدُيُهْم ل ) والبيهقي يف سننه الكربى ٣٠٩٥رواه الرتمذي يف سننه ([. »ُهمْ اُهللا، َفيَُحرِّ
ًا اآلية املذكورة: » جممع البيان«يقول الطربيس مثال يف تفسريه و. ])٢٠٨٤٧( وُروي عن أيب عبد اهللا «مفرسِّ

موا هلم حالالً وأحلُّوا هلم حرامًا, فكان ذلك اختاذهم أ ربابًا من أنه قال: ما عبدوهم من دون اهللا ولكن حرَّ
 ]املُصحح[ ».دون اهللا



  

  
 

 بالعبادة اهللا وإفراد احكوحيـد تفسـري
َحٍد ِعنَدهُۥ ِمن ّنِۡعَمةٖ ُتَۡزىٰٓ ﴿ يف مقام آخر: صيف حق النبي  وقال تعاىل

َ
ِ  ١٩ َوَما ِل َّ إ

 ٰ َ ۡ
َ
   ].٢١−١٩[الليل:  ﴾٢١َولََسۡوَف يَۡرَضٰ  ٢٠ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرّبِهِ ٱۡل
الباقي الذي ال  أن اإلرادة إذا تعلقت باملراد احلقيقي الذي هو اهللا تعاىل ,وخالصة الكالم

 ,اجلبال لعتال يكون لإلنسان مقصوٌد سواه, فإن هذه اإلرادة تستطيع أن تقبحيث  ,يزول
 ., والزم هذه اإلرادة هو إخالص الدين هللا رب العاملنيواهلناء بالسعادة الدائمة ينعم صاحبهاو
َ ُمۡلِِصَي َلُ ٱّلِينَ ﴿ َّ َّ ِلَۡعُبُدواْ ٱ ِ ِمُرٓواْ إ

ُ
 .]٥: البينة[ ﴾َوَمآ أ

  ى العبوديةاألصل الرابع: في بيان حقيقة العبادة ومعن

ولذلك مل تستعمل .. أقىص غاية اخلضوع والتذلل. العبادة«: )الكشاف(يقول الزخمرشي يف 
 .»تعاىل هِ ـإال يف اخلضوع للَّ 

ة اخلضوع وغاية التذلل واالنقياد هللا «ويقول حمققو السلف:  العبادة هي غاية احلب مع شدَّ
 .»تعاىل
ِكنُّ يَ الذي  ,املجازي جتاه معشوقه اشقأيضًا لدى الع موجوداً  ى [قد يكون]لكن هذا املعنو
لذا فإن ما يقتضيه التحقيق, كام ذهب إليه  التذلل واخلضوع. شدة له بدييو احلب غاية له

قني, هو أن حقيقة العبادة الرب جل غاية احلب وهناية التذلُّل واخلضوع أمام  هي بعض املحقِّ
لعلل فوق ا نافذ بأن هلذا املعبود احلقيقي سلطان غيبيٌّ وُحْكمٌ  والشعور مع االعتقاد وعىل,

تغيري األسباب وخلق  , وعىلالُرضِّ النَّْفع وعىل  قادرواألسباب, فهو بسلطانه وقدرته التامة 
اق أنه , والصعابب األسباب وميرسِّ كلِّ أسباب أخرى, فهو مسبِّ  املحيي واملميت والرزَّ

 والشايف والكايف, وهو غياث املستغيثني ورمحٌة للعاملني.
 باملعنى الذي ذكرناه, والشعور يكون مصحوبًا هبذا االعتقاد فإن كل دعاء وثناء ,وعىل هذا

 فإنه عبادة.
                                                 

 (رشيعت) أي ليس ألحد حق عليه حتى يكون قصده من إعطاء املال أداء حق الناس.) ١(
, ذيل »الكشاف«هـ), تفسري ٥٣٨املتوىف سنة ( املعتزيل أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمرو الزخمرشي )٢(

َ  يَّاكَ  ُبدُ َنعۡ  إِيَّاكَ ﴿ :تفسريه لقوله تعاىل  ]الُمصحح[ .]٥[الفاحتة:  ﴾٥ َتعِيُ سۡ ن



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

خالق  هو ملحبوبا أن حقيقة العبادة هي احلب والذل, مع االعتقاد بأن وخالصة الكالم,
مَّن ُيِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إِذَا َدَعهُ ﴿ .وصاحب القدرة الكاملة ,فوق األسبابأنه األسباب, و

َ
أ

ۡرِضۗ َويَۡكِشُف ٱلسُّ 
َ
 وٓءَ َويَۡجَعلُُكۡم ُخلََفآءَ ٱۡل

َ
ٗ  َلٰهٞ ءِ أ ِۚ قَلِي َّ َع ٱ ُروَن مَّ ا تََذكَّ  ]٦٢: النمل[ ﴾٦٢ مَّ

 :ص األكرمرسول الوملا قال  , وأساس التوحيد.هي رأس العبادة »ال إَِلَه إِالَّ اهللاُ«كلمة 
َ إِالَّ اُهللا ُيْفِلُحوا« َ  معاين حقيقة يدركون[ اللغة أهل بوصفهم−  رشكنيامل فإن ,»قُْولُوا: َال إِ

علموا أهنم إذا قبلوا هذا الكالم فيلزمهم أن , ملا سمعوا هذه الكلمة, − ومراميها] الكلامت
غري اهللا, وأن ال يسألوا  ألحد يتذللوا ود من دون اهللا, وأن ال خيضعوا واليتربؤوا من كل معب

لَِهَة إَِلٰٗها َوِٰحًداۖ إِنَّ ﴿م قائلني: , وعندها ارتفعت أصواهتحوائجهم من غريه تعاىل َجَعَل ٱ
َ
أ

ٌء ُعَجاٞب  ٰٓ َءالَِهتُِكۡمۖ إِنَّ َهَٰذا  ٥َهَٰذا لََشۡ َ َ  ْ وا ْ َوٱۡصِبُ ِن ٱۡمُشوا
َ
َوٱنَطلََق ٱلَۡمَلُ ِمۡنُهۡم أ

ءٞ يَُراُد  ِخَرةِ إِۡن َهٰذَ   ٦لََشۡ َّ ٱۡختَِلٌٰق َما َسِمۡعَنا بَِهَٰذا ِف ٱلِۡملَّةِ ٱ ِ  ]٧−٥: ص[﴾ ٧آ إ
  النتيجة:

إنام ُبِعثوا لدعوة العباد إىل أن األنبياء والرسل  فاعلم ,هذه األصول األربعة َت أنك إذا َعِلمْ 
وا أن اهللا خالق املوجودات, ألن مجيع توليس من أجل أن ُيثب تعاىل وحده بالعبادة, إفراد احلق

 بذلك. فونرتاملرشكني كانوا يع
  البحار اهلائجة أمواج هو الذي أسكن  , لعامل صانع اسمه اهللالأن 

َ وَۡحَدهُۥ﴿: يقولون املرشكون وهلذا كان  َّ ِجۡئتََنا ِلَۡعُبَد ٱ
َ
يكونوا  ملف ].٧٠: األعراف[ ﴾أ

رشكاء  يعتقدون لكنهم كانواالعبادة, و يستحقبل كانوا يعتقدون أنه  ,أبداً  وعبادته ينكرون اهللا
نَدادٗ ﴿, يقول اهللا تعاىل: عبادةله يف ال

َ
ِ أ َّ ِ َ َتَۡعلُواْ  نُتۡم َتۡعلَُمونَ فَ

َ
  ].٢٢: البقرة[ ﴾ا َوأ

يًكا ُهَو َلَك َمتِْلُكُه َوَما (كان املرشكون يقولون يف تلبية احلج:  يَك َلَك إِال َرشِ َلبَّْيَك ال َرشِ
يًكا «لو أهنم تركوا قوهلم  ال:هذه التلبية من املرشكني ق ص, ملا سمع رسول اهللا )َمَلَك  إِال َرشِ

                                                 
)١ ( 

ــان ــام   جهـ ــدا نـ ــد خـ ــانعى باشـ  را صـ
  

 كــــز او آشــــفته دريــــا گيــــرد آرام     
  

 



  

  
 

 بالعبادة اهللا وإفراد احكوحيـد تفسـري
 . لكانوا موحدين» ُهَو َلَك 

ويقول اهللا تعاىل أيضًا:  أن يكون املرشك معرتفًا باهللا ومقرًا بوجوده. ,فإذن من لوازم الرشك
﴿ ٓ َك ۡيَن ُشَ
َ
ِيَن ُكنُتۡم تَزُۡعُمونَ أ َكَٓءُكمۡ ﴿. ]٢٢: األنعام[ ﴾ؤُُكُم ٱلَّ ُثمَّ كِيُدوِن  قُِل ٱۡدُعواْ ُشَ

َ تُنِظُرونِ    ].١٩٥: األعراف[ ﴾فَ
, وينذرون وينحرون خضوعبخشوع و أن املرشكني كانوا يعبدون األصنام ,احلاصلو

َوَيُقولُوَن ﴿ :يوم القيامة هلا معتقدين بأهنا تقرهبم إىل اهللا ُزلفى, وأهنا ستشفع هلم يذبحونو
ٓ َهٰٓ  َ ِ ٱُؤنَا ِعنَد ءِ ُشَفَعٰٓ ُؤ  ].١٨: يونس[ ﴾َّ

 أن التوحيد الذي جاء به األنبياء والرسل هو توحيد العبادة.  ,ُيفهم من هذا كله
من  الئكة, ومنهم من كان يسأل حوائجهممنهم من كان يعبد املاملرشكون عىل أنواع:  ولقد كان

وبعضهم يقدسون األحجار; ومجيعهم يعبدون األصنام,  بعضهموالشمس, و والكواكب النجوم
 ليقول هلم إن, صبعث اهللا تعاىل خاتم النبيني فيف الشدائد واملصائب.  إىل هذه املعبودات ؤونيلج

فاعبدوه  [أي أنه وحده الرب واخلالق والرازق واملدبر], أن اهللا واحد يف ربوبيتهب تؤمنونكنتم 
                                                 

يَك لََك، قَاَل: َفيَقُ  )١( ُكوَن َفُقولُوَن: َكَّيَْك َال رَشِ َ اُهللا َقنُْهَما، قَاَل: اَكَن الُْمرْشِ ِ وُل َعِن ابِْن َقبَّاٍس َر
يًكا ُهَو لََك، َيْمِلُكُه َوَما َملََك، َفُقولُوَن َهَذا » لَُكْم، قَْد قَدْ َويْ : «صرَُسوُل اِهللا  َفَيُقولُوَن: إِالَّ رَشِ

 ]املُصحح[ ].)١١٨٥باب التلبية وصفتها ووقتها, ح(, صحيح مسلم, كتاب احلج[. وَُهْم َفُطوفُوَن بِاْكَيِْت 
وإنام كانوا يرجون شفاعة أصنامهم لتيسري أمورهم ن املرشكني مل يكونوا يؤمنون بيوم القيامة أالواقع  )٢(

مثل  ,وقضاء حاجاهتم الدنيوية. وإنكار املرشكني للقيامة أمر معروف وتدل عليه عرشات آيات القرآن
يَعُِدُكمۡ ﴿قوله تعاىل: 

َ
نَُّكمۡ  أ

َ
نَُّكم ًماوَِعَظٰ  اتَُرابٗ  َوُكنُتمۡ  ِمتُّمۡ  إَِذا أ

َ
ۡ  أ  لَِما َهاَت َهيۡ  َهاَت َهيۡ ۞ ٣٥ رَُجونَ مُّ

َّ  ِهَ  إِنۡ  ٣٦ تُوَعُدونَ  ِ نۡ ٱ َحَياُتَنا إ , وقوله ]٣٧−٣٥[املؤمنون :  ﴾٣٧ ُعوثِيَ بَِمبۡ  نُ َنۡ  َوَما َياَوَنۡ  َنُموُت  َيالُّ
ْ قَالُوٓ ﴿سبحانه:  ءَِذا ا

َ
ءِنَّا ًماوَِعَظٰ  اتَُرابٗ  َوُكنَّا َناِمتۡ  أ

َ
ٓ  نُ َنۡ  نَاوُِعدۡ  لََقدۡ  ٨٢ ُعوثُونَ لََمبۡ  أ  ُل َقبۡ  ِمن َذاَهٰ  ُؤنَاَوَءابَا

ٓ َهٰ  إِنۡ  ٓ  َذا َّ ِ َسٰ  إ
َ
 ٱ ِطيُ أ

َ
لِيَ ۡل ْ َعِجُبوٓ  بَۡل ﴿, وقوله تعاىل: ]٨٣−٨٢: [املؤمنون ﴾٨٣ وَّ ن ا

َ
ٓ  أ نِذرٞ  َءُهمَجا  مُّ

ٰ لۡ ٱ َفَقاَل  ُهمۡ ّمِنۡ  ءَِذا ٢ َعِجيٌب  ءٌ َشۡ  َذاَهٰ  فُِرونَ َك
َ
ۖ تَُرابٗ  َوُكنَّا َناِمتۡ  أ ٰ  ا ۢ جۡ رَ  لَِك َذ  ]٣ −٢[ق:  ﴾٣ بَعِيدٞ  ُع

ٗ  َلَا َوَضََب ﴿ وقوله تعاىل: ِيٓ ٱ يِيَهاُيۡ  قُۡل  ٧٨ َرِميمٞ  َوِهَ  مَ عَِظٰ لۡ ٱ يُۡحِ  َمن قَاَل  ۥۖ َقهُ َخلۡ  َونَِسَ  َمَث  لَّ
 ٓ َها
َ
نَشأ
َ
َل  أ وَّ

َ
ةٖۖ  أ  ]املُصحح[ ة.الكثري ونحوها من اآليات  ]٧٩ − ٧٨[يس:  ﴾٧٩ َعلِيمٌ  قٍ َخلۡ  بُِكّلِ  وَُهوَ  َمرَّ



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

), واعملوا من غريه, وأذعنوا حلقيقة (ال إله إال اهللا حوائجكموال تسألوا  وال تعبدوا غريه وحده,
َ يَۡستَِجيبُوَن لَُهم﴿ بمقتضاها. ِيَن يَۡدُعوَن مِن ُدونِهِۦ  ۚ َوٱلَّ ]. ١٤: الرعد[ ﴾َلُۥ َدۡعوَةُ ٱۡلَّقِ

ۡؤمِنِيَ ﴿ ْ إِن ُكنتُم مُّ ُوٓا ِ َفتََوكَّ َّ َ ٱ َ العز والذل والغنى والفقر والرفعة ألن  . ]٢٣: املائدة[ ﴾َو
تََشآُء َوتَنُِع ٱلُۡملَۡك مِمَّن تََشآءُ  قُِل ٱللَُّهمَّ َمٰلَِك ٱلُۡملِۡك تُۡؤِت ٱلُۡملَۡك َمن﴿ .بيد اهللاوامللك, كلها 

ءٖ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َ ۖ إِنََّك   .]٢٦: عمران آل[ ﴾٢٦قَِديرٞ  َوتُعِزُّ َمن تََشآُء َوتُِذلُّ َمن تََشآُءۖ بِيَِدَك ٱۡلَۡيُ

يَّاَك نَۡسَتعُِي ﴿ :وأمر اهللاُ العباَد أن يقولوا نعلم أن  وهبذا .]٥: الفاحتة[ ﴾٥إِيَّاَك َنۡعُبُد 
 تعني بغري اهللا فهو مرشك بال شك.يسمن 

ه العبدإفراد اهللا تعاىل يتحقَّقوال   تعاىل هللا العبودية ]كل أشكالو[الدعاء ب  بالعبادة إال إذا توجَّ
 وال ينذر النذور  وحده, وال يلجأ إال إليه,ة والرخاء إال اهللاد يف الشدوحده, بحيث ال يدعو العب

كون مجيع أنواع العبادات من الركوع والسجود والقيام فينبغي أن ي ;إال هللا وحده يذبح القرابنيوال 
قدم شيئًا من هذه األعامل ملخلوٍق وكل من  تذلًال والطواف وغريه لذات احلق الدائم سبحانه فقط.

 إقرار كام أنف جن أو حجر أو شجر أو قرب أو غريها فهو مرشك.ك, أو لَ ت, صنم أو مَ حي أو ميّ 
جمّرد االعرتاف  كذلكفعن الرشك,  [وخالق الكائنات] مل ينقذهماهللا رب العاملني بأن املرشكني 

إذا ال ُخيرج الشخَص عن الرشك  ‡وباألئمة الطاهرين صخاتم النبينيبو سبحانه وتعاىل اهللاب
:« صقال رسول اهللا  .اهللا تعاىلالعبادات لغري  يقدم تلككان  ُ َعزَّ وََجلَّ اَكِء  قَاَل ابَّ َ ْلىَن الرشُّ

َ
نَا أ

َ
أ

ِْك. الَ   .»هُ رْيَ بِِه َمْن َعبَِد َمَعُه لَ  ْؤِمنُ يُ . َوَال هُ رْيُ لَ  هِ يْ اُهللا َقَمًال ُشورَِك فِ  ْقبَُل فَ َعِن الرشِّ
                                                 

ِْك، َفَمْن َعِمَل َقَمال «احلديث املشهور لدى الفريقني هو  )١( اَكِء َعِن الرشِّ َ ْلىَن الرشُّ
َ
نَا أ

َ
ُ َعزَّ وََجلَّ أ قَاَل ابَّ

نَا ِمنُْه بَِري
َ
َك ِفيِه َلرْيِي فَأ رْشَ

َ
رْشَكَ  أ

َ
ِي أ / ص ٦٩(ج» بحار األنوار«رواه املجليسُّ يف  ».ٌء َفُهَو لِثَّ

يف صحيح مسلم: كتاب الزهد  ;رسين الشيعة. وهو يف مصادر السنةـ), والطربيس وغريه من املف٢٨٢
ِْك، َمْن «), بلفظ: ٢٩٨٥والرقائق, باب من أرشك يف عمله غري اهللا, ح ( اَكِء َعِن الرشِّ َ ْلىَن الرشُّ

َ
نَا أ

َ
أ

كَ  َك ِفيِه َميِع َلرْيِي، تََرْكتُُه َورِشْ رْشَ
َ
), وسنن ابن ٣١٥٤وكذلك يف سنن الرتمذي (». هُ َعِمَل َقَمًال أ

) وغريها. أما ما ذكره املؤلف يف املتن فلم أجده هبذا السياق, ال يف مصادر السنة وال يف ٤٢٠٢ماجه (
ذكره الواحدي يف  ,»ال يقبل اهللا عمًال شورك فيه غريه...«أن اجلزء الثاين منه:  علامً مصادر الشيعة. 

 



  

  
 

 بالعبادة اهللا وإفراد احكوحيـد تفسـري
اهللا, ألنه قد ساوى بني املخلوق واخلالق الذي يعبد غري اهللا ال ينفعه اعرتافه بوجود , فوعليه

ِ إِن ُكنَّا لَِف َضَلٰلٖ ﴿اهللا تعاىل عن قول املرشكني:  قاليف احلب والعبادة وغريه, كام  َّ بٍِي  تَٱ مُّ
الرب  وواايسمل املرشكني  رغم أن ].٩٨−٩٧: الشعراء[ ﴾٩٨إِۡذ نَُسّوِيُكم بَِرّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي  ٩٧

للعامل, بل عبدوها فقط,  أن األصنام خالقةٌ  يعتقدوا ومل, واحليثيَّات اجلهاتق من مجيع لْ باخلَ 
, هلا القرابني نحرواو هلا النذور ونذروا هلا , وسجدوا[تشفع هلم عند اهللا] شفعاء واختذوها
َّ وَُهم مُّ ﴿منها الشفاعة والربكة, يقول اهللا تعاىل:  راجني ِ ِ إ َّ ۡكَثُُهم بِٱ

َ
ۡشُِكوَن َوَما يُۡؤِمُن أ

ثم : ربنا اهللا, الذين كانوا يقولونمرشكو مكة,  ,واملراد هبم يف هذه اآلية .]١٠٦: يوسف[ ﴾١٠٦
 ولكنهم يقولون إن كانوا يؤمنون باهللا ويدخل يف اآلية اليهود الذين بنات اهللا; املالئكةَ  جعلوا
 ابن اهللا. جعلوا املسيحلكنهم و آمنوا باهللابن اهللا, والنصارى الذين  ُعَزْير

, مع أن املرائي ال  املرائي مرشكاً رشكًا, وسّمى  اهللا تعاىل الرياء يف الطاعات جعللقد 
                                                                                                                          

َ َيَعاىَل َطيٌِّب َال َفْقبَُل إِالَّ َطيِّبًا، َوَال «عض املفرسين بغري سند, بلفظ: كتابه أسباب النزول, وب إِنَّ ابَّ
 ]املُصحح[ وإن كان ما ذكره املؤلف, معناه صحيح. واهللا أعلم. ». َفْقبَُل َما ُشورَِك ِفيهِ 

ٍء رِشٌْك إِنَُّه َمْن َعِمَل لِلنَّاِس اَكَن ثََوابُُه لُكُّ ِرَيا«) قوله: عن اإلمام الصادق (» الكايف«روى الُكَلْينِّي يف  )١(
 ِ ِ اَكَن ثََوابُُه بَلَ ابَّ اٍح الْ  .»بَلَ اجَّاِس وَمْن َعِمَل ِبَّ   ) ِيف َقْولِ َمَداِئنِيِّ َعْن َأِيب َعْبِد اهللاَِّ (ـوروى َعْن َجرَّ

: ْ يَرۡ  َكنَ  َفَمن﴿ اهللاَِّ َعزَّ وَجلَّ ٓ  ُجوا ٗ  َمۡل َيعۡ فَلۡ  ۦَرّبِهِ  ءَ لَِقا َ  الِحٗ َصٰ  َعَم ِ  كۡ يُۡشِ  َو َحدَۢ  ۦٓ َرّبِهِ  بِعَِباَدة
َ
، ﴾١١٠ اأ

ُجُل َيْعَمُل َشْيئًا ِمَن الثََّواِب ال َيْطُلُب بِِه َوْجَه اللَّ  :َقاَل  ِه إِنََّام َيْطُلُب َتْزكَِيَة النَّاِس َيْشَتِهي َأْن ُيْسِمَع بِِه ـالرَّ
َك بِِعَباَدِة َربِّهِ النَّاَس َفَهذَ  ويف مصادر  .]٢٩٤− ٢٩٣/ص ٢), ج٤) و(٣الكايف, باب الرياء, ح ([ .»ا الَِّذي َأْرشَ
) قال: َسِمْعُت َرُسوَل ) بسنده عن شداد بن أوس (٤/١٢٥روى اإلمام أمحد يف املسند ( ,أهل السنة

َك، َوَمْن « :َيُقوُل  صاهللاَِّ  رْشَ
َ
ِ َفَقْد أ رْشَكَ َمْن َصىلَّ يَُرا

َ
ِ َفَقْد أ َق يَُرا َك، َوَمْن تََصدَّ رْشَ

َ
ِ َفَقْد أ ، »َصاَم يَُرا

فَال َفْعِمُد إِىَل َما اْنتُيِغَ ِفيِه وَْجُهُه ِمْن َذلَِك الَْعَمِل لُكِِّه فَ 
َ
يَْقبََل َما َخلََص َفَقاَل َعوُْف ْنُن َمالٍِك ِعنَْد َذلَِك: أ

ُ َوَيَدَع َما يرُْشَُك بِِه؟؟  َ ِ ِّ قَْد َسِمْعُت رَُسوَل ابَّ
اٌد ِعنَْد َذلَِك: فَإِ َ َعزَّ وََجلَّ « َفُقوُل: صَفَقاَل َشدَّ إِنَّ ابَّ

 ِ ِ َشيْئًا فَإِنَّ َحْشَدُه َقَملَُه قَِليلَُه َوَكِثرَيُه ل رْشََك 
َ
ِ َمْن أ رْشََك 

َ
نَا َخرْيُ قَِسيٍم لَِمْن أ

َ
ِي َفُقوُل أ

َّ يِكِه ا رَشِ
 
َ
نَا َقنُْه َغيِنٌّ أ

َ
علق عليه شعيب األرنؤوط قائًال: إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب.  ».رْشََك بِِه َوأ

, حتقيق يوسف »املستدرك عىل الصحيحني«هـ) خمترصًا يف ٤٠٥وقد أخرجه احلاكم النيسابوري ( :قلُت 
 ]املُصحح[ ), وسكت عنه الذهبي يف التلخيص.٧٩٣٨عبد الرمحن املرعشيل, ح (



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

قولوا فالن بأن يمكانة يف قلوب الناس, أن ينال منزلة و , ولكنه يريد بطاعته وعملهغري اهللايعبد 
فََوۡيٞل ﴿ :قال تعاىل .واملنزلة يف قلوب الناس رشكٌ  قصد حتصيل اجلاهفخلط العبادات بن. متديِّ 

تِِهۡم َساُهوَن  ٤ّلِۡلُمَصّلَِي  َ ِيَن ُهۡم َعن َص ِيَن ُهۡم يَُرآُءوَن  ٥ٱلَّ  ].٦−٤: املاعون[ ﴾٦ٱلَّ
لكن نتعجب و, من الرياء واضحداللة القرآن الكريم عىل أمهية التوحيد وخلو العبادة إن 

مظاهر أمة التوحيد يرّوجون مجيع و مملة اإلسالجّهال  أشد العجب ونأسف كثريًا أن نرى
 .فهم اسًام موحدون مسلمون, وحقيقًة مرشكون وثنيونلرشك باسم اإلسالم; ا

?رغم ذلك فقد عميت قلوهبموآذان تسمع وترىهلم أعنيسبحان ريب! 
 أنا يف حرية من الغشاوة التي جعلها اهللا عىل هذه األعني

وأئمة الدين (ع)? أين ذهبت تعاليم  صالنبي سبحان اهللا! ماذا حلَّ بعناء وجهود 
املسلمون فلامذا ال هيتم  الص,سيداملرسلني? لقد أريقت دماء كثرية حتى استقر التوحيد اخل

 هنى عنهإن الرشك الذي  ?!صوملاذا ال يقرؤون كتاب اهللا وسرية الرسول ? يهباحلفاظ عل
: عبادة القبور, عبادة من املسلمني ] قد انترش بشكل بارز بني كثريٍ [وحارباه القرآن والسنة

التربك املرشدين, التربك بحجر موضع القدم وو الشيوخ األحجار, عبادة األشجار, عبادة
يا رمحًة للعاملني! يا  ,واآلالف من أمثال هذه األمور... يا أهيا النبي ,السبيلبمراكز السقاية و

ن! يا شهداء التوحيد! يا أئمة الدين ويا محلة حديوأهل ال إلـه إال اهللا! أهيا البدريون! أهيا األُ 
حال املسلمني! انظروا مدى االنحطاط الذي  إىل من قبوركم وانظروا ارفعوا رؤوسكمالقرآن! 
اليوم وأين وصل أمر التوحيد فيه! لقد أثَّر اجلهل وانحطاط األخالق  يعامل اإلسالمالوقع فيه 

 رأيتموه! نْ بح من الصعب أن تتعّرفوا عليه إأصونشأة البدع وانتشار اخلرافات فيه تأثريًا 
نَت َخۡيُ ٱۡلَفٰتِِحيَ ﴿

َ
ّقِ َوأ  .]٨٩: األعراف[ ﴾َربََّنا ٱۡفَتۡح بَۡيَنَنا َوَبۡيَ قَۡوِمَنا بِٱۡلَ

                                                 
)١ ( 

 چشم بـاز و گـوش بـاز و ايـن عمـي     
  

 بنــــدي خــــدا حيــــرتم از چشــــم  
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َ  لَۡمِسيحُ ٱِكَف يَۡستَن لَّن﴿ :شأن املسيح  يف كام قال تعاىل ِ َو َّ ِ ّ ن يَُكوَن َعۡبٗدا 
َ
أ

ُبونَۚ ٱ لَۡمَلٰٓئَِكةُ ٱ  ﴾١٧٢َويَۡسَتۡكِبۡ فََسَيۡحُشُُهۡم إَِلۡهِ َجِيٗعا  ۦَوَمن يَۡستَنِكۡف َعۡن ِعَباَدتِهِ  لُۡمَقرَّ
َّ  إِنۡ ﴿ وقال يف آية أخرى ترصحيًا وتعظيًام بكامل عبوديته: .]١٧٢[النساء:  ِ ۡنَعۡمَنا  ُهَو إ

َ
َعۡبٌد أ

  .]٥٩[الزخرف:  ﴾َعلَۡيهِ 
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ وقال أيضًا يف حق املالئكة: وَن َعۡن ِعَباَدتِهِ  لَّ َ يَۡسَتۡكِبُ  ۦِعنَد َرّبَِك 

  .]٢٠٦[األعراف:  ﴾٢٠٦۩  ۥَوَلُ  ۥَويَُسّبُِحونَهُ 
ِينَ ٱ لرَّٱ وَِعَبادُ ﴿ وقال يف شأن املؤمنني: َ  لَّ َ ۡرِض ٱَيۡمُشوَن 

َ
, ]٦٣[الفرقان:  ﴾َهۡوٗنا ۡل

ِ ٱيَۡشَُب بَِها ِعَباُد  َعۡيٗنا﴿ وقال أيضًا: ُروَنَها َتۡفِجٗيا  َّ   .]٦[اإلنسان:  ﴾٦ُيَفّجِ
يُّوَب  ۡذُكرۡ ٱوَ ﴿ ﴾دَ ۥَعۡبَدنَا َداوُ  ۡذُكرۡ ٱوَ ﴿ األنبياء: عنوقال 

َ
ٓ أ ِعَبَٰدنَآ  ۡذُكرۡ ٱوَ ﴿ ﴾َعۡبَدنَا

 ٰ ۡسَحٰقَ إِبَۡر هللا  بأرشف صفة هلم وهي العبودية ‡يف هذه اآليات مدح اهللا األنبياء  .﴾هِيَم 
اٌب  ۥٓ إِنَّهُ  ۡلَعۡبدُ ٱنِۡعَم ﴿ :سليامن  سبحانه وتعاىل, وقال عن وَّ

َ
  .]٣٠[ص:  ﴾٣٠أ

بصفة يف أرشف املقامات وأرفع املنازل  صخاتم النبيني  ,أفضل عباده وصف اهللا تعاىلقد و
ٰ َعۡبِدنَا ن﴿ :له سبحانه »بوديةالع« َ َ ۡلَا  ا نَزَّ  َتَباَركَ ﴿ ]٢٣[البقرة:  ﴾ ُكنُتۡم ِف َرۡيٖب ّمِمَّ
ِيٱ َل  لَّ ِ  ۡلُفۡرقَانَ ٱنَزَّ ٰ َعۡبِده َ ِ  ۡلَۡمدُ ٱ﴿ ]١[امللك:  ﴾ۦَ َّ ِيٓ ٱِ ِ  لَّ ٰ َعۡبِده َ َ نَزَل 

َ
 ﴾ۡلِكَتَٰب ٱأ

 فقال:, ّرشفه بوصفه بصفة العبودية ,بدعوة الناس صاىل قيام النبي وملا ذكر اهللا تع .]١[الكهف: 
نَّهُ ﴿
َ
ا قَاَم َعۡبُد  ۥَوأ ِ ٱلَمَّ  , كام أنه عز وجل]١٩[اجلن:  ﴾١٩يَۡدُعوهُ َكُدواْ يَُكونُوَن َعلَۡيهِ ِلَٗدا  َّ

ِيٓ ٱ ُسۡبَحٰنَ ﴿ فقال:, له سبحانه برشف العبودية صرسولهّرشف  ,ملا ذكر قصة اإلرساء  لَّ



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

 ِ ٰى بَِعۡبِده ۡسَ
َ
ٗ ّمَِن  ۦأ َ  ۡلََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَلۡ ِ ۡقَصاٱ لَۡمۡسِجدِ ٱإ

َ
  .]١[اإلرساء:  ﴾ۡل

ْطَرِت اجََّصارَى الَمِسيَْح، « أنه قال: صالنبييف احلديث الصحيح عن و
َ
َال ُيْطُروىِي َكَما أ

 ِ نَا َقبُْد اِهللا، َفُقولُوا َقبُْد ابَّ
َ
ُ فَإِغََّما أ ُ نَا «قال:  صويف حديث آخر أنه  .» َورَُسو

َ
إغََّمـا أ

ُكُل يَ َقبٌْد، آُكُل َكَما 
ْ
ْجِلُس َكَما  أ

َ
  .»الَْعِبيْدُ  ِلُس جيْ الَْعِبيُْد، َوأ

َ َخۡوٌف َعلَۡيُكُم  َيٰعَِبادِ ﴿ عباده املخلصني:املطلق خاصًا ب اهللا تعاىل األمن جعلوكذلك 

ن ۡلَۡومَ ٱ
َ
ٓ أ َ  :هعباداهللا نزع سلطة الشيطان عن قلوب كام أن  ]٦٨[الزخرف:  ﴾٦٨ُتۡم َتَۡزنُوَن َو

َّ َمِن  إِنَّ ﴿ ِ َبَعَك ٱِعَبادِي لَۡيَس لََك َعلَۡيِهۡم ُسۡلَطٌٰن إ   .]٤٢[احلجر:  ﴾٤٢ ۡلَغاوِينَ ٱِمَن  تَّ
  [أنواع العبودية]

 العبودية عىل نوعني: عبودية عامة, وعبودية خاصة.
ًا, هي عبودية مجيع أهل الساموات واألرض, سواء كان صاحلًا أو طاحل ة العامة:فالعبودي

ى هذه ْ ﴿ :قال اهللا تعاىل. يةالقهر بالعبوديةالعبودية  مؤمنًا أو كافرًا, وُتسمَّ َذَ ٱَوقَالُوا  لرَّۡحَمٰنُ ٱ تَّ
ا  ا  ًٔ ِجۡئُتۡم َشۡي  لََّقدۡ  ٨٨َوَلٗ َمَٰوُٰت ٱ تََكادُ  ٨٩ا إِّدٗ ۡرَن ِمۡنُه َوتَنَشقُّ َيَتفَ  لسَّ ۡرُض ٱطَّ

َ
َباُل ٱَوَتِرُّ  ۡل  ۡلِ

                                                 
, )هـ١٤٠٥قم: مؤسسة البعثة, (هـ),  ١٣٠٦ت لسيد حامد النقوي (ل» خالصة عبقات األنوار« :انظر )١(

يف صحيح البخاري, كتاب أحاديث األنبياء, ح  ;واحلديث يف مصادر أهل السنة. ٣٠١/ص ٣ج
 ]املُصحح[ كالمها عن عمر بن اخلطاب رفعه. )١/١٢٤), ومسند أمحد (٣٢٦١(

ى أيضًا » األشعثيات«هـ) يف كتابه  ٤وقد روى حممد بن حممد بن األشعث (قرن  »] اجلعفريات«[وُيَسمَّ
ٍد َعْن آَباِئِه ): «١٨١(ص  َق ال تَْرَفُعوىِي فَوْ «: صِه ـَقاَل َرُسوُل اللَّ  :َقاَل  ‡بِإِْسنَاِدِه َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ
ً  ،َحيقِّ  ِ نَِبّيا ْن َفتَِّخَذ

َ
ً َقبَْل أ ِ َقبْدا ََذ َ َيَعاىَل اختَّ هـ) يف النوادر ٥٧٣ورواه القطب الراوندي ( .»فَإِنَّ ابَّ

 .٢٦٥/ ص ٢٥). ونقله املجليس يف بحار األنوار, ج ١٦(ص 
, للمجليس وبحار األنوار ,٢/١١٨ ,هـ)٣٦٣ت لقايض أبو حنيفة النعامن التميمي (ل, »دعائم اإلسالم« )٢(

 ٢٢٨ص ١٦ج هـ) ١٣٢٠ (تريزا حسني النوري الطربيس , ملمستدرك الوسائل, و١٦/٢٤٢
 هوابن ماج ,)١٨٣٠(حوالرتمذي  ,)٣٧٦٩(حأخرجه أبو داود  ة:ويف مصادر أهل السنَّ  .١٩٦٧٤ح
  ]املُصحح[ ).٣٠٩و ٤/٣٠٨وأمحد يف مسنده ( ,) يف سننهم٢٠٧٧والدارمي ( ,)٣٢٦٢(



  

  
 

عباده وأفضل خلقه ألكمل صفةً  ، العبوديّة جعل تعاىل احلقُّ 

ا  ن ٩٠َهدًّ
َ
ا  أ ا   ٩١َدَعۡواْ لِلرَّ َوَلٗ ن َيتَِّخَذ َوَلً

َ
َبِغ لِلرَّ أ   .]٩٢− ٨٨[مريم:  ﴾٩٢َوَما يَ

ۡم َوَما َيُۡشُهُ  َوَيۡومَ ﴿ فهذه العبودية تشمل املؤمن والكافر والصالح والطالح مجيعًا.
ِ ٱَيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ٓءِ  َّ َ ُؤ ۡضلَۡلُتۡم ِعَبادِي َهٰٓ

َ
نُتۡم أ

َ
ففي هذه . ]١٨[الفرقان:  ﴾َفَيُقوُل َءأ

اعترب احلق تعاىل الضالني املرشكني عبادًا له أيضًا, ومثل ذلك ما جاء يف موضع  ,اآلية املباركة
۞قُۡل َيٰعَِبادَِي ﴿فقال:  ,اطبهم اهللا بعبادهآخر من الذكر احلكيم بشأن العصاة واملذنبني حيث خ

ِينَ ٱ َ َتۡقَنُطواْ ِمن رَّۡحَةِ  لَّ نُفِسِهۡم 
َ
ٰٓ أ َ َ فُواْ  ۡسَ

َ
ِ ٱأ   .]٥٤[الزمر:  ﴾َّ

ه, وقال , واتباع أوامرارة عن الطاعة واملحبة اإلرادية للحق تعاىلهي عب العبودية اخلاصة:
نُتۡم َتَۡزنُوَن  ۡلَۡومَ ٱَ َخۡوٌف َعلَۡيُكُم  َيٰعَِبادِ ﴿ هذه العبودية: تعاىل يف شأن أهل

َ
ٓ أ َ  ﴾٦٨َو

ۡجَِعَي ﴿ إبليس: عىل لسانأيضًا  عنهم تعاىل , وقال]٦٨[الزخرف: 
َ
ۡغوَِينَُّهۡم أ

ُ
َّ ِعَباَدَك   ٨٢َل ِ إ

  .]٨٥[ص:  ﴾٨٣ لُۡمۡخلَِصيَ ٱِمۡنُهُم 
ۡ ِعَبادِ ﴿ :صني العقالء بالبشارة التامةويف آية أخرى, اختص اهللا تعاىل عباده املخل  ١٧فَبَّشِ

ِينَ ٱ ۡحَسَنهُ  ۡلَقۡوَل ٱيَۡسَتِمُعوَن  لَّ
َ
  .]٢٠[الزمر:  ﴾ۥٓۚ َفَيتَّبُِعوَن أ

مجيُع املخلوقات عبيد مقهورون لربوبية احلق تعاىل, أما أهل اهللا وأهل أن  ,اخلالصةو
  الطاعة فهم عبيد ألوهيته تعاىل.

هو أن أصل لفظ العبادة  ة,اإلراديية والقهرأو  ة واخلاصة,العام دية إىلسبب تقسيم العبوو
 مستويًا ممهداً الطريق مذّلًال, و أصبحإذا  ,»طريق ُمَعبَّد«. تقول العرب: معناه الذل واخلضوع

املحب ذليًال وخاضعًا حلبيبه;  إذا كان ,»فالن عبَّده احلب«وتقول أيضًا: . حتت أقدام الناس
 , غري أن أولياء اهللا تعاىليشمل التذلل واخلضوع اإلراديني وغري اإلراديني وهذا املعنى

يف  ,طاعة كاملةإأوامره يف مجيع  هويطيعون باختيارهم وإرادهتم, خيضعون هللا تعاىل ويتذللون له
 مليلهم وإرادهتم. اً خالف , يتمذهلّم له تعاىل قهريحني أن خضوع أعداء اهللا و

 
 



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

  وال تسقط أبداً موتاجبة حتى العبادة الحقِّ تعالى و

والنص , بأي وجه [املكلفني] العبادة واجبة حتى املوت وال يرتفع التكليف هبا عن العباد
تَِيَك  ۡعُبدۡ ٱوَ ﴿ قال تعاىل:, القرآين شاهد رصيح عىل ذلك األمر

ۡ
ٰ يَأ  ﴾٩٩ ۡلَِقيُ ٱَربََّك َحتَّ

أهل  تعاىل  عىل لسان يل قولهدلسلمني, وببمعنى املوت بإمجاع امل , واليقني هنا]٩٩[احلجر: 
ُب بَِيۡوِم ﴿ :النار تَٮَٰنا  ٤٦ ّلِينِ ٱَوُكنَّا نَُكّذِ

َ
ٰٓ أ كام يدل عىل  .]٤٧−٤٦[املدثر:  ﴾٤٧ ۡلَقِيُ ٱَحتَّ

حني قال عند موت عثامن بن صذلك أيضا احلديث الرشيف املروي عن الرسول الكريم 
ا عُ « :مظعون مَّ

َ
َِقنُي مِ ْد َجاَفقَ  ،ثمانأ ْ    .»هِ بِّ رَ  نْ َءُه ا

 −عقيدة امليتحني يسأل امللكان عن  −هناك عبودية أخرى يف الربزخ  ,وحتى بعد املوت
 فالشخص مكلف باإلجابة عنها. 

فيسجد املؤمنون  ,وهناك عبودية أخرى يوم القيامة, حيث يأمر اهللا تعاىل اخلالئق بالسجود
َ  مَ يَوۡ ﴿ .وال يقدر الكفار أن يسجدوا ِ ُجودِ ٱيُۡكَشُف َعن َساٖق َوُيۡدَعۡوَن إ َ  لسُّ َف

َ  َخِٰشَعةً  ٤٢يَۡسَتِطيُعوَن  ِ ۖ َوقَۡد َكنُواْ يُۡدَعۡوَن إ بَۡصُٰرُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلَّةٞ
َ
ُجودِ ٱأ وَُهۡم َسٰلُِموَن  لسُّ

ُتوا عىل أنفسهم فرصة الطاعة يف ال. ]٤٢[القلم:  ﴾٤٣ دنيا مل يعودوا أهًال أي أن الكفار ملا َفوَّ
ِه ومل ينالوا يف ذلك اليوم إال احلرسة والندامة.   للسجود لِـلَّ

, التكليف سقطدخل الكفار دار العقاب و ,دار الثواب لكن إذا دخل عباد اهللا الصاحلون
 عناًء وال تعبًا.جيدون  , والتكون عبودية أهل الثواب هنالك هو التسبيح والتقديس بأنفاسهمف

 هللا تعاىل فقد إذا ظّن أحد أنه وصل إىل مقام سقط عنه التعبد والعبودية ا ذلك, فإنهإذا علمن
الكفر باهللا,  يف احلقيقة إىل مقام نه وصلإ :قاليمكن أن يُ  ,! نعمكفر [هبذا الظن الفاسد] يقيناً 

 واالنسالخ عن اإلنسانية فيسقط عنه التكليف, نعوذ باهللا من غضب اهللا.

                                                 
باب الدخول عىل امليت بعد املوت إذا أدرج يف كفنه, ح  −٣كتاب اجلنائز/ −٢٩صحيح البخاري:  :انظر )١(

 .٦/٤٣٦). َومسند أمحد, ١١٨٦(
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فضل األعامل أ إن :فقال مجاعة عامل والعبادات],اختلف الناس يف تعيني أفضل األ[
األعامل الشاقة  هوى النفس يف , بدليل أنأكثر فيها املشقةوالعبادات وأنفعها هي التي تكون 

يكون أجره أكرب,  , وألن األجر عىل قدر املشقة, فلهذا أّي عمل تكون مشقته أكثرأقل يكون
 « وهو: ,صحيح دلوا لرأهيم بحديث ال يوجد له أصلوقد است

َ
  ُل َض فْ أ

َ
 .»اأمْحَُزهَ  الِ مَ قْ اْأل

س بطبيعتها مّيالة إىل وهذه الطائفة هم أهل املجاهدة واجلور عىل النفس, وقالوا: إن النفو
شقات, فلهذا كلام إال بتحمل الشدائد وامل إىل الكامل اإلنسان اخلمول والكسل, وال يصل

 .كانت فضيلته أكثرمشقة العمل  تزاد
 الدنيا, ولذا ينبغي أن العبادات التجرد والزهد يفو األعامل أفضلإن  آخرون: مجاعة وقال
 فها.ارينخدع بزخال و هبا العبد إىل الدنيا وال يغرتّ  ال يلتفت

  ينقسمون إىل قسمني:هؤالء اجلامعة و
 ومقصد خلق اإلنسان وهم الذين ظنوا أن غاية العبادة ,ه اجلامعةال هذ[أوالً] العوام أو ُجهّ 

, وعملوا عىل عن ساعد اهلمة لسلوك هذا املسلك فشّمروا ,هو الزهد يف الدنيا واإلعراض عنها
ودعوا الناس إىل هذا الطريق, وقالوا إن الزهد والتجرد عن الدنيا أفضل من  ,هذا املنوال

 وجعلوا الزهد يف الدنيا غاية كل عبادة وعلم. أنًا منهام,وأعظم ش حتصيل العلم والعبادة
قالوا إن الزهد يف الدنيا ليس مقصودًا لذاته, بل املقصود هو  علامء هذه اجلامعة,[ثانيًا] 

احلضور مع احلق التوجه بالقلب إىل اهللا واإلنابة إليه والتوكل عليه, ورأوا أن أفضل العبادة 
                                                 

ها, وهو ): «١٥/١٧قال الزبيدي يف تاج العروس ( )١( ها وأَشقُّ ها, وقيل: أَمضُّ وَأْمحَُز األعامِل: َأْمتَنُها وَأْقَواها وَأُشدَّ
 ]املُصحح[ ».أي األعامِل َأْفَضُل? فقال: َأْمحَُزها, وهو َجماز :: ُسئَِل رسوُل اهللا بعبّاٍس  من حديث ابن



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

 ذكره بالقلب واللسان, واالبتعاد عن كل يشء يمنع السالكدوام فاهتموا ب, تعاىل واجلمع معه
 .عن احلضور مع اهللا
 أيضًا عىل قسمني: وهذا الفريق

وجيتنبون  به أمر اهللا فعل ما , وهم الذين يتنافسون إىلصقسم عارف متبع للرسول
 ويبتعدون عن النواهي واملنكرات. 

حضور القلب مع هو من الزهد املقصود منحرفون, وهم الذين يقولون: ملا كان وقسم آخر
ولو كان حتى اهلمة,  ى بأي يشء يكون سببًا لتشتت اخلاطر واضطراب, فينبغي أن ال ُيعتناهللا

 :هلذه الطائفةوهذا الشعر  ية.واجبات الرشعالواجبًا من 
ــــافِالً  ــــاَن َغ ــــْن َك ــــاْألَوَراِد َم ــــُب بِ  ُيطاَل

 

ـــــــــِه ِوْرد ـــــــــلُّ َأوقاتِ ـــــــــٍب ُك ـــــــــَف بَِقْل  َفَكْي
 

أفضل العبادات وأنفع األعامل ما كان يتعدى إن : (أي مجاعة ثالثة) آخرون مجاعة وقال
نفعه إىل الغري, فرأوا أن النفع املتعدي أفضل من النفع القارص. وقالوا إن االشتغال بمصالح 
الناس وقضاء حوائجهم ومساعدهتم باملال واجلاه أفضل العبادات وأرشف القربات, واستدلوا 

ِ «أنه قال:  صلرسول الكريمبقول ا ِ  ،اخْلَلُْق لُكُُّهْم ِقيَاُل ابَّ ِ ْغَفُعُهْم ِلِعيَا
َ
ه أ َ

َحبُُّهْم إِ
َ
 .»فَأ

وأما صاحب  ومفيد لروحه فحسب, وكام استدلوا أيضًا بأن عمل العابد نفعه قارص عىل نفسه,
ري أفضل من اإلحسان إىل إىل الغ فيستفيد منه هو واآلخرون أيضًا, فاإلحسان والعاملِ  النفع
   صالكريمكام قال النبي  .الكواكبفضل العامل عىل العابد كفضل القمر عىل سائر و ,النفس

                                                 
يِّ ِيف ُقْرِب اإلْسنَاِد بسنده َعْن َجْعَفِر ْبِن ـلُحّر العاميل, نقًال عن َعْبِد اللَّ ل »وسائل الشيعة« )١( ْمَريِ ِه ْبِن َجْعَفٍر اْحلِ

ٍد َعْن َأبِيِه َعنْ  ويف مصادر أهل . ٣٤٥/ ص ١٦, ج .. احلديثصهِ ـَقاَل َرُسوُل اللَّ  :َقاَل  ‡آَباِئِه  ُحمَمَّ
أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن وأبو نعيم يف احللية, ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد عن أنس  :السنة

اه إىل الطرباين ) وعز١٣٧٠٧) وعزاه إىل أيب يعىل والبزار يف مسندهيام, وعن عبد اهللا بن مسعود (١٣٧٠٦(
 ]املُصحح[ يف معجميه الكبري واألوسط, وضعَّف اهليثمي الروايتني بأن يف سند كل منهام مرتوك.

ْلََة اْكَْدرِ «اجلملة جزء من حديث يقول:  )٢( َ رواه  .»َوفَْضُل الَْعالِِم بَلَ الَْعابِِد َكَفْضِل الَْقَمِر بَلَ َسائِِر اجُُّجوِم 
. ويف مصادر أهل السنة: أخرجه أبو داود ١/٣٤ُمَتَعلِِّم, ـ, َباُب َثَواِب اْلَعاِملِ َوالْ »الكايف« الُكَلْينِّي يف

 ]املُصحح[ ) يف سننهم.٣٤٢), والدارمي (٢٢٣) وابن ماجه (٣٦٤٣(



  

  
 

 فيها اجاس واختالف العبادات أفضل بيان يف
وقال  .«لََك ِمْن مُحِْر اجََّعم ريٌ اُهللا بَِك رَُجًال َواِحداً خَ  ْهِديَ فَ ِألْن « ):(املؤمنني ألمري

ُ «أيضًا:  َ ْن َفنُْقَص ِمْن َمْن َدَخ إىَِل َهْدٍي اَكَن 
َ
ُجوِر َمْن تَِبَعُه ِمْن َلرْيِ أ

ُ
ْجِر ِمثُْل أ

َ
 ِمَن اْأل

ُجورِِهْم َشيْئًا
ُ
َ َوَمالئَِكَتُه يَُصلُّوَن بَلَ ُمَعلِِّم اجَّاِس اخْلرَْيَ «وقال: . »أ وقال  ,»إِنَّ ابَّ

ُ «: أيضاً  صالرسول الكريم  َ َّ إِنَّ الَْعالَِم لَيَْسَتْغِفْر  رِْض َح
َ
َمواِت َوَمْن يِف اْأل َمْن يِف السَّ

َّ اجَّْملَُة يِف ُجْحرَِها   .»احْلِيتَاُن يِف اْكَْحِر وَح
أن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله,  ,هذا ادعائهموالدليل اآلخر الذي ذكروه عىل 

 . عمله ما دام الناس ينتفعون منال ينقطع  , فإن أجرهفعالنصاحب  بخالف عمل
الرسل هو اإلحسان إىل اخللق وهداية  ةبعث من غايةالوذكروا أيضًا دليًال آخر: وهو أن 
معاشهم ومعادهم, وليس دعوهتم إىل االعتزال  مورأالناس إىل طريق اخلري وإرشادهم إىل 
قومًا اعتزلوا الناس  صالَم الرسول األكرم  ,لذلك .واخللوة واالنقطاع عن اخللق والرهبانية

                                                 
ْنَعاٌم, والنََّعُم خمتصٌّ باإلبل, وْمجُعه: أَ « :])٤٩٩غريب القرآن (ص  يف فرداتامليف [قال الراغب األصفهاين  )١(

وتسميُتُه بذلك لكون اإلبل عندهم َأْعَظَم نِْعمٍة, لكِِن األَْنَعاُم تقال لإلبل والبقر والغنم, وال يقال هلا َأْنَعاٌم 
 . (رشيعت)»حتى يكون يف مجلتها اإلبل

 .١٢/ ص ٣٩َوج  ,٣/ ص ٢١ جانظر: بحار األنوار للمجليس ) ٢(
. وهو بألفاظ قريبة يف مصادر أهل السنة يف ١٠٢لشهيد الثاين, ص ليد, منية املريد يف أدب املفيد َواملستف )٣(

 صحيح مسلم وسنن أيب داود والرتمذي والنسائي ومسند أمحد.
, ومنية املريد يف أدب املفيد واملستفيد, ٣٥٩/ص ١ج  , هـ)٩١٠بن أيب مجهور اإلحسائي (ال الآليل, عوايل  )٤(

ِ  فْضُل «, ولفظه: ١٠١لشهيد الثاين,  ص ل ْدنَاُكْم. ُعمَّ قَاَل رَُسوُل ابَّ
َ
الَْعالِِم بَلَ الَْعابِِد َكَفْضىِل بَلَ أ

َُصلُّونَ ص َ َّ احْلُوَت  َّ اجَّْملََة يِف ُجْحِرَها وََح َمَواِت َواألرِْض َح ْهَل السَّ
َ
َ َوَمالئَِكتَُه َوأ  بَلَ : إِنَّ ابَّ

, وَقاَل ٢٦٨٥يف مصادر أهل السنة يف سنن الرتمذي (وهو  .»ُمَعلِِّم اجَّاِس اخْلرَْيَ  ) َعْن َأبِى ُأَماَمَة اْلَباِهِىلِّ
ِمِذّي: َهَذا َحِديٌث َغِريٌب. ْ  ]املُصحح[ الرتِّ

وقد روى  ».ح اجملة يف جحرها«, دون مجلة ١٠٧لشهيد الثاين,  ص لمنية املريد يف أدب املفيد واملستفيد,  )٥(
إِنَّ «) بسنده عن اإلمام الباقر عليه السالم قال: ٤(ص» بصائر الدرجات«فار يف نحوه حممد بن حسن الص

َّ احْلِيتَاُن يِف اْكَْحر يَع َدَوابِّ األرِْض حَكَُصيلِّ بَلَ َطاِلِب الِْعلِْم َح وهو يف مصادر أهل السنة بلفظ مغاير  ».مَجِ
 ]املُصحح[ تاب الثواب. وإسناده ليس بالقوي.قليًال لدى لطرباين يف األوسط وأبو الشيخ ابن حبان ىف ك



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

 .الصالة والصوم مندنية بالعبادات الباشتغلوا و
طريق النذكر سواآلن  ,]أفضل العبادات [حولالطرق املختلفة  إىل هنا كان البحث عن

 وال حول وال قوة إال باهللا العّيل العظيم. يف ذلك. احلق

الطريقة  هي ،اإلسالم في تعيين أفضل األعمال والعبادات محققي طريقة
  يةاإلبراهيمية المحمد

توفر فيها هي التي ت ,يف اإلسالم املوحدينوأفضل األعامل والعبادات عند املحققني من 
 ثالثة رشوط: 

 اهللا. العمل رىضب أن يكون القصد −١

 .زمنمقتضيات ومناسبات كل  ُتراعىأن  −٢

 .العامل واجبه جتاه العمل تعيني −٣

 فمثًال:, باداتإذا حتقق هذه الرشوط, فيكون عمل العامل وعبادته أفضل األعامل والع
لو أفىض ذلك إىل ترك بعض هو الدفاع, حتى و أفضل األعامل والعبادات عند هجوم العدو

 الواجبات. 
 وإكرامه أفضل من األعامل املستحبة. القيام بحقوق الضيف ,عند قدوم الضيفو
حقوق الزوجية والرتبية واإلنفاق أفضل من بعض العبادات  من أداء حق الزوج واألوالدو
 خرى. األ

 االستغفار وقراءة القرآن. ,السحر وأفضل األعامل يف وقت
قيام العامل  فإن ,مسائل احلالل واحلرامو بيان املعارف يف يسأله وإذا أتى جاهل إىل العامل

 أفضل من قيامه ببعض األعامل األخرى. يف ذلك الوقت تعليم اجلاهلب
 ربات أداء تلك الصلوات. قُ أفضل األعامل وأكمل ال ,ويف وقت حضور الصلوات اخلمس

فإن أفضل  ,حاجته املادية أو املعنوية أن تقيض يطلب منكإليك حمتاٌج و يأيتما  وعند
 .بذلكاألعامل أن تقوم 



  

  
 

 فيها اجاس واختالف العبادات أفضل بيان يف
 .هوالتدبر يف آيات والذهن حضور القلب ,قراءة القرآن عندوأفضل األعامل 

 ,مناجاة رب العاملنيهو االجتهاد يف الترضع واخلشوع يف  ,واألفضل عند الوقوف يف عرفة
 وم.ذلك الي جيوز الصوم يفوال 

 , كثرة التهليل والتكبري والتمجيد.واألفضل يف العرش األول من ذي احلجة
 االعتكاف يف املسجد.  ,واألفضل يف العرش األخري من رمضان

 مساعدته. , أفضل العباداتوعند مرض األخ املؤمن
 يع جنازته وتعزية أهله.املؤمن, تشيعند موت األخ  أفضل العباداتو

 , فإن أفضل األعاملوإهانتهم لك بحقك, الكالم إساءهتمو عليك الناس َثَوَرانوعند 
من ترك معارشهتم  عدم ترك خمالطتهم, ألن خمالطتهم والصرب عليهم أفضلو ,الصرباحللم و

 . والفرار منهم
, تعاىلو سبحانه اهللا ال يف كل وقت, هو ما يالحظ فيه رضفاتضح بام ذكرنا أن أفضل األعام

 .ويراعى فيه األوقات والظروف مع تعيني العامل واجبه من العمل
هم أهل وهم حمققو اإلسالم,  عيني أفضل األعامل والعبادات,تل والقائلون هبذا التفصيل

ويوفقون دائًام  يف كل وقت, يالحظون رضا اهللا سبحانه ألهنم ,التعبد املطلق والتوحيد اخلالص
 عامل. ألفضل األ

فإنه  ألن فريًقا منهم عّباد وقت الزهد, ;قيداملتعبد الأما األصناف التي سبق ذكرها فهم أهل 
أن أفضل  أما الفريق الذي يرى. ومن أفضل األعامل ونعن الزهد خيرج مبمجرد خروجه

 , فإنه يكون مقرصًا وناقص العمل إذا قام بعمل ال مشقة فيه.)شقهامحزها (يعني أاألعامل أ
ا قاموا بأعامل ال فإهنم يرون أعامهلم ناقصة إذ ,أن خدمة اخللق هي أفضل األعامل الذين يرونو

 واحدة.  ناحيةمن  أو عىل وجه . فكل هؤالء يعبدون اهللاللخلق فيها نفع
يف مجيع  دائامً  فيعبد اهللا ,لطريقة اإلبراهيمية املحمديةلتبع امل ,أما صاحب العبادة املطلقة

ي إىل منزل تعبدي آخر لقِّ تنَ مُ  ئامً دا, فهو أحواله [ومن عبادة إىل عبادة أخرى];  ,من منزل تعبدُّ



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

الذكر, ومع الذاكرين يف وقت  ,اجلهاد فرتاه مع العلامء يف جمالسهم, ومع املجاهدين يف وقت
واحلاصل أنك جتده  العائدين وعند تشييع اجلنازة مع املشيعني. وتراه عند عيادة املريض من

يؤدي واجبه الذي  ل حمطة من حمطات الطاعةويف ك , كل مشهد من مشاهد العبادةيف حارضاً 
 عليه.

, وهو [إبراهيم]  شيخ األنبياءلوهو املتبع  ,فالعبد املطلق هللا هو صاحب هذه العبادة
الذي ال تقيده القيود وال متلكه  احلقيقي هو املوحدو, هو صاحب الفضيلة, فصمن أمة حممد

يَّاَك نَۡسَتِعُي  إِيَّاكَ ﴿ شخص هو املتحقق بحقيقةهذا الوالرسوم.   .]٤[الفاحتة:  ﴾٥َنۡعُبُد 

  
ـُه َعَىل َس  ٍد َوآلِِه الطَّ  ِدَنايَوَصىلَّ اللَّ  .نَ يالطَّاِهرِ  نيَ بِ يُحمَمَّ



 
 

 
 

  

ITH@ @
@ŠÌ•þaë@L×þa@ZæbÇìã@ÚŠ’Ûa@ @

إثبات األفعال اخلاصة  والرشك األصغر هو, آخر الرشك األكرب هو أن يعبد خملوٌق خملوقاً 
يدفع  نَّ غري اهللا تعاىلو أن يتصور أأ كأن يعترب غري اهللا شافيًا رازقاً  غري اهللا,لبذات اهللا وحده 

 . يرفع الشقاء والرضاءو البالء
وُحيب ذلك املعبود  يرشك مع اهللا أحدًا يف العبادة, : أنذكرنا مراراً فكام  ,وأما الرشك األكرب

تسوية اخللق برب العاملني. كام خياطب  هو وهذا  ,عبود احلق أو أشدامل الباطل كام حيب
بٍِي ﴿: ار جهنم آهلتهماملرشكون يوم القيامة يف ن ِ إِن ُكنَّا َلِف َضَلٰٖل مُّ َّ إِۡذ نَُسّوِيُكم  ٩٧تَٱ

 ].٩٨[الشعراء:  ﴾٩٨بَِرّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي 
والكائنات هو اهللا تعاىل وحده,  عاملمع أن أولئك املرشكني كانوا يعرتفون بأن خالق ال

 ? إذن فام املراد بالتسوية يف اآلية ,ال يرزقون وال ُحييون وال ُيميتون ويقرون بأن آهلتهم الومهية
 فقد كان ,والتعظيم والعبادة  رب العاملني هو التسوية يف املحبةباهللا آهلتهماملقصود بتسوية 

ِۖ ٱُيِبُّوَنُهۡم َكُحّبِ ﴿ .أو أشد حب اهللاكحيبون آهلتهم  املرشكون يرصح اهللا  ]١٦٥[البقرة:  ﴾َّ
[يف آية أخرى  و رب العاملني. الباطلة مثل حب اهللا آهلتهمتعاىل يف هذه اآلية أن املرشكني حيبون 

 ذكر معبوداهتم أكثر من فرحهم بذكر اهللاويستبرشون عند  يفرحونيذكر اهللا تعاىل] أن املرشكني 
ِينَ ٱَذا ُذكَِر ﴿ .عند ذكر اهللا تعاىلبل يشمئزون  وحده, وَن  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  لَّ إَِذا ُهۡم يَۡسَتۡبِشُ
  .]٤٥[الزمر:  ﴾٤٥

مشاخيهم  يقلل أدنى تقليل من شأن, وبأدنى سوء يذكر آهلتهم من موحدسمعوا كام أهنم إذا 
 أما .لك املوحديريدون أن يقتلوا ذاملسعورة و وأوليائهم من دون اهللا هيجمون عليه كالكالب
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ينتفض وال حيرك  همفال جتد أحدًا منحرمات اهللا أو ُبدلت أحكامه وترشيعاته  ُأهينتإذا 
 صسنة خري املرسلني وغّري  لدينا الشخص الذي انتهك أحكام ذلك , السيام إذا كانساكناً 

 اجلاه.  وأممن يرجون منه شيئًا من املال 
ال هم أبواب ن اهللا ال يقضون احلاجات, ويا للعجب! لو قلت هلم إن األولياء من دو

هو قايض احلاجات, وقابل التوب, وغافر  وحده لشفاء, وبّينت هلم أن اهللا حتصيلال حلوائج وا
, , وهو القادر, وأنه ال ينبغي أن تطلب احلاجات من البرشالذنب, وهو النافع وهو الضارّ 

املتاجرون  الدجالون وقام !»اهوادين«ويصيحون  يشقون اجليوب,يرضبون اخلدود و فرتاهم
 الكهنة , متامًا كام كان يفعلهعقائد الرشكيةلباختالق تأويالت وحمامل وتربيرات ل بالدين,

. وال شك أنه بمثل هذه التربيرات والتأويالت التي يذكرها هؤالء الدجالون ورؤساء املرشكني
 َذرُۡهمۡ ﴿ رشكني يومًا بعد يوم:لن تفتح أبواب الفالح وسيزداد عدد املمع جهل الناس بالقرآن, 

ُكلُواْ َوَيَتَمتَُّعواْ َوُيۡلِهِهُم 
ۡ
ۖ ٱيَأ َمُل

َ
  .]٣[احلجر:  ﴾٣فََسۡوَف َيۡعلَُموَن  ۡل

ال  (أي الصالح من أبناء أحد األئمة أو من أحفادهم وذريتهم) »إمام زاده«وإذا قلت بأن 
ر سمنو (نوع طعام) ال دْ ربها, وقِ زائري ق ال تعمي أبصار »شهر بانو السيدة«يشفي األعمى, و
 لنا ووسطاءشفعاء  هم نولك ]أهنم ال يستقلون بفعل ذلك[سيقولون: نعم ف ,يقيض احلاجات

ٓءِ ﴿ حني قالوا: ص لرسول اهللا عني جواب املرشكني وهذا اجلواب هو عند اهللا. َ ُؤ َهٰٓ
ِۚ ٱُشَفَعُٰٓؤنَا ِعنَد  ِينَ ٱوَ ﴿ :جواهبم هذا بقوله همعلياهللا تعاىل قد رد , و]١٨[يونس:  ﴾َّ  لَّ

ْ ٱ َُذوا َ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  تَّ ِ َّ ِلَُقّرُِبونَآ إ ِ ۡوِلَآَء َما َنۡعُبُدُهۡم إ
َ
ِ ٱأ َ ٱُزۡلَفٰٓ إِنَّ  َّ َيُۡكُم بَۡيَنُهۡم ِف َما  َّ
ِ ٱ َمَثُل ﴿ تعاىل يف مقام آخر: , وقال]٢[الزمر:  ﴾ُهۡم فِيهِ َيَۡتلُِفوَنۗ  ْ ٱ ينَ لَّ َُذوا ِ ٱِمن ُدوِن  تَّ َّ 

ۡوِلَآَء َكَمَثِل 
َ
ََذۡت ٱ ۡلَعنَكُبوتِ ٱأ ۡوَهَن  تَّ

َ
نَّ أ لَۡو َكنُواْ َيۡعلَُموَن  ۡلَعنَكُبوتِۚ ٱَلَۡيُت  ۡلُُيوتِ ٱبَۡيٗتاۖ 

فََحِسَب ﴿ ,]٤١[العنكبوت:  ﴾٤١
َ
ِينَ ٱ أ ْ ِعَبادِي ِمن ُدوِنٓ  لَّ ن َيتَِّخُذوا

َ
ْ أ ۚ إِنَّآ َكَفُرٓوا ۡوِلَآَء

َ
 أ

 ٗ ۡعَتۡدنَا َجَهنََّم لِۡلَكٰفِرِيَن نُُز
َ
  .]١٠٢[الكهف:  ﴾١٠٢أ

, لعل اهللا ونامذجه ونحن بدورنا سنبّني ونرشد إخواننا املسلمني إىل صور الرشك وحاالته
 .الصحيحة الدين وأحكامهقواعد إىل  ضاالً ويرشده بذلك هيدي



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
 أو الحبل أو أمثالها لرفع البالءالحلقة أو الخاتم  من أنواع الشرك األصغر: اتخاذ

  ودفعه

ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ﴿ اهللا تعاىل: قال فََرَءۡيُتم مَّ
َ
ِ ٱقُۡل أ َراَدِنَ  َّ

َ
ُ ٱإِۡن أ ٍ َهۡل ُهنَّ  َّ بُِضّ

 ِ ِه َراَدِن بِرَۡحٍَة َهۡل ُهنَّ ُمۡمِسَكُٰت رَۡحَتِ  ۦٓ َكِٰشَفُٰت ُضّ
َ
ۡو أ
َ
ۖ ٱَحۡسِبَ  قُۡل  ۦۚ هِ أ ُ َّ  ُ َعلَۡيهِ َيَتَوكَّ

ُونَ ٱ   .]٤٠[الزمر:  ﴾٣٨ لُۡمَتَوّكِ
هذه اآلية الكريمة تبني بوضوح أنه ال أحد يستطيع أن يرض أحدًا أو ينفع أحدًا إال بإذن اهللا. 

 فمن اعتقد أن أحدًا سوى رب العاملني يّرض أو ينفع كان مرشكًا حمضًا.
ى رَُجالً  صيِبَّ اجَّ  نَّ أَ  عن عمران بن حصني

َ
ْ (وَ  ِمْن ُصْفرٍ  َحلَْقةٌ  ِدهِ يَ  يِفْ  َرأ : ةٍ يِ اوَ رِ  ِ

ْ وَ   ُدكَ يتَزِ  فَإِغََّها الَ  ،ْقَهاانْزَ «ِمَن الَْواِهنَِة. قَاَل:  :قَاَل ». َما َهِذهِ «َفَقاَل:  .)ُصْفرٍ  نْ ٌم مِ ايَ خَ  هِ دِ يَ  ِ
َ  َك نَّ إِ وَْهنًا، فَ  إِالَّ   مَ  َك يْ لَ عَ  يِهَ تَّ وَ مِ  وْ ل

َ
  َت حْ لَ فْ ا أ

َ
ً بَ أ  .»دا

ِجنٌْس ِمَن   َموضع األمل,وُربَّام ُعلِّق َعىلوالعضد,  املَنِْكب يصيب (أي أمل) ِعْرٌق  اْلَواِهنَُة:
 اخلََرز, ُيقال َهلا َخَرُز الَواِهنَِة.

كان من عادات املرشكني أهنم يعّلقون حلقة من ُصْفر أو غريه عىل العضد,  قة:اَحللْ 
 اجلن. وأ دون أهنا حتفظهم من العنيعتقوي

ُ،  َمةً يَمْن َيَعلََّق تَمِ «أنه قال:  صوروي يف حديث رصيح صحيح عن النبي  َ  ُ َيمَّ ابَّ
َ
فََال أ

                                                 
غَريُة مَن احلُِيلِّ  كَحْلقِة احلديد والِفّضة والذهب مستدير, ءٍ  كلُّ يش اَحلْلَقُة: )١( , ومنها َحْلَقُة الُقْرِط َأو احلَْلَقُة الصَّ

 كَهْيَئِة الُقْرِط. (وُيقال هلا اليوم ُسنَّارة).
ـْفر: النحاس األصفر اجل )٢(  ).٥١٦(املعجم الوسيط ص يد.الصُّ
: سنن ابن ماجه, , نقله عن النهاية البن األثري. ويف مصادر أهل السنة٥٩/١٢١بحار األنوار للمجليس ) ٣(

) وقال شعيب ٤/٤٤٥ومسند أمحد ( ,) وقال األلباين: ضعيف٣٥٣١كتاب الطب, باب تعليق التامئم (
 بن عبيد املعافري. األرنؤوط: حديث حسن وهذا إسناد ضعيف جلهالة خالد
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 ُ َ  ُ  . »َوَمْن َيَعلََّق وََدَعًة فَال وََدَع ابَّ
 .أهنا حتفظ من العني ويعتقد ُتعلق عىل أعناق األوالد, أو خيط ات تنظم يف سلكخرز التميمة:

ها كَشقة نواة التمر ,يشء أبيض خيرجونه من البحر والودعة:  ةالفارسيويقال له ب ,َشقُّ
 , ويعلقونه عىل أعناق األطفال لدفع العني.)بثالث نقاط حتت اجليم(ه) چ(مور

التميمية  أن من علَّق عىل بدنه متيمًة فال أتم اهللا له ألهنم كانوا يعتقدون أن :فمعنى احلديث
فإن اهللا لن » الودعة«ن مجيع أنواع الشفاء. وكذلك من علق خرز مِّ ؤَ تشتمل عىل مجيع األدوية وتُ 

 ألجل دفعه.» الودعة«ل اهللا عنه ما علق يزيجيعله يف دعٍة أي هناء وسكون. أو فال 
ُه َرَأى َرُجًال ِيف َيِدِه َخْيٌط ِمَن وروى ابن أيب حاتم  ى, َفَقَطَعُه َوَتَال َقْوَلهُ َعْن ُحَذْيَفَة َأنَّ  اْحلُمَّ

ِ  َوَما﴿ :َتَعاَىل  ۡكَثُُهم ب
َ
ِ ٱيُۡؤِمُن أ ۡشُِكوَن  َّ  َوُهم مُّ

َّ ِ   .]١٠٦[يوسف:  ﴾١٠٦إ
نَّهُ «  أيب بشري األنصاري صحيح عن الديث احلويف  

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  اَكنَ  ك يِف َنْعِض   ابَّ

رَْسَل رَُسوالً 
َ
ْسَفارِهِ فَأ

َ
ْن ال  أ

َ
ْو قِالَدٌة إِال قُِطَعْت  ريٍ َرَقبَِة بَعِ  ىِف  نيَّ بْقَ فُ أ

َ
  .»قِالَدٌة ِمْن َوتٍَر أ

                                                 
مل أجده يف مصادر احلديث الشيعية, وأقرب ما يوجد له ما رواه القايض أبو حنيفة النعامن التميمي الشيعي  )١(

/ ص ٦٠مرسًال, ونقله عنه املجليس يف بحار األنوار, ج  ٢/١٤٢, »دعائم اإلسالم«هـ) يف كتابه ٣٦٣(
 صاهللا وعن رسول«) ولفظه: ٤٦٦٤, ح (٣١٧ص/ ٤ج» مستدرك الوسائل«, والنوري الطربيس يف ١٨

فاحكمائم ما يعلق من الكتب واخلرز وغري ذلك واحكول ما يتحبب به  -أنه نىه عن احكمائم واحكول 
ونىه عن السحر. قال جعفر بن حممد (ع): وال بأس بتعليق  -النساء إىل أزواجهن اكلكهانة وأشباهها

) ٤/١٥٤مسند أمحد ( املؤلف فهو بلفظه يف مصادر أهل السنة يف:أما املتن الذي ذكره  ».ما اكن من القرآن
فه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة ( ). ١٢٦٦وقال حمققه شعيب األرنؤوط: حديث حسن. وضعَّ

 [املصحح] .)٢٠٠٩٠, ح (٩/٣٥٠وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى: 

 ) باإلنجليزية.ch( وهو أحد حروف اللغة الفارسية, وُينطق كام ينطق حرف) ٢(
َدَخَل ُحَذْيَفُة َعَىل َمِريٍض َفَرَأى ِيف «َعْن َعْزَرَة, َقاَل: , بلفظ: , ط. أسعد الطيب)٧/٢٢٠٨ابن أيب حاتم (تفسري  )٣(

ا َفَقَطَعُه َأِو اْنتََزَعُه, ُثمَّ َقاَل:  كۡ  مِنُ يُؤۡ  َوَما﴿َعُضِدِه َسْريً
َ
ِ  َثُُهمأ ِ ٱب َّ  َّ ِ  .]١٠٥[يوسف:  ﴾١٠٦ ُكونَ مُّۡشِ  وَُهم إ

مل أجده يف مصادر احلديث الشيعية, أما يف مصادر أهل السنة فهو حديث صحيح متفق عليه رواه اإلمام  )٤(
 ]املُصحح[ ) يف صحيحيهام.٢١١٥) ومسلم (٢٨٤٣) والشيخان البخاري (١٦٧٧مالك يف املوطأ (



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
ُلونه ويعلُِّقون الَوَتر القديم عىل أعناق  قوسالوتر  إذا بيلكان من عادة أهل اجلاهلية أنه  الَوَتر: يبدِّ

 أنعامهم من املكاره ومن العني.اإلبل واخليل والبقر والضأن, ويعتقدون أن هذه األوتار حتفظ 
ِ  وعن ابن مسعود أنه قال: ائَِم َواحكَِّولََة «: ُقوُل ي َسِمْعُت رَُسوَل ابَّ ـَ َ َواحكَّم إِنَّ الرُّ

 .»رِشْكٌ 
 .املريض وغريهالُعوذة التي ُيْرقى هبا  وهيمجع ُرقية بالضم,  الرقى:
 لسحر, حيبب النساء ألزواجهن.نوع من ا −بكرس التاء وفتح الواو− : التَِولة

َ  ئًايْ َمْن َيَعلََّق شَ « ِه ْبِن ُعَكْيٍم مرفوعًا:ـَوَعن َعْبِد اللَّ   إِ
 .»هِ ُولِكَ

َستَُطوُل بَِك  اةَ ي! لََعلَّ احْلَ ِفعُ يُروَ  اي«: ص اهللاِ سوُل رَ  اَل وُروي عن ُرَوْيفع أنه قال: قَ 
نَُّه َمْن 

َ
ْخرِبِ اجَّاَس ك

َ
ْ َنْعِدي، فَأ َ َوتًَرا تَهُ يَ َقَقَد حِل ْو َيَقتَّ

َ
َ بِرَجِ   أ ِو اْستَنْ

َ
ْو َقْظٍم  عِ يأ

َ
َدابٍَّة أ

                                                 
ِد بِْن «): ٧٨٢٤, ح (٢٣٧/ص٦ج» وسائل الشيعة«) روى احلر العاميل, يف ١( ٍد َقْن حُمَمَّ مْحََد بِْن حُمَمَّ

َ
َوَقْن (أ

 ْ َ ِ َغتََعوَُّذ ب
َ
بَا َجْعَفٍر (ع) أ

َ
لُْت أ

َ
؟ قَاَل: ال، إِال ِمَن الُْقْرآِن. إِنَّ َعِليّاً (ع) اَكَن  ُمْسِلٍم) قَاَل َسأ َ ٍء ِمْن َهِذهِ الرُّ

َ َواحكََّمائِ  ً ِمَن الرُّ اكِ َفُقوُل إِنَّ َكِثريا ,  ،»ِم ِمَن اإلرْشَ . ونقل )٥/ص٩٢, (ج»بحار األنوار«ورواه املجليسُّ
كثري من الرقى وتعليق التامئم «النوري الطربيس يف مستدرك الوسائل عن عيل بن أيب طالب (ع) أنه قال: 

أما املتن الذي ذكره املؤلف فهو يف مصادر  ).١٣/١١٠, ٤/٣١٨. (مستدرك الوسائل»شعبة من الرشك
 ]املُصحح[ ) يف سننهام, وقال األلباين: صحيح.٣٥٣٠) وابن ماجه (٣٨٨٥, أخرجه أبو داود (السنة

ما جيبب املرأة إىل زوجها من السحر وغريه. (بحار  −بكرس التاء وفتح الواو−قال املجليس: التولة) ٢(
 ).٦٥/١٨األنوار

ؤوط بقوله: حسن لغريه. كام ) وعلق عليه شعيب األرن٤/٣١٠ومسند أمحد: ( ,)٢٠٧٢سنن الرتمذي ( )٣(
 ).٢٠٠٩٦رواه البيهقي يف السنن الكربى (

ُمَراد بِِه َما َكاُنوا ُيَعلُِّقوَنُه َعَلْيِهْم ِمْن اْلَعْوذ َوالتََّامئِم ـالْ  :ُهَو بَِفْتَحَتْنيِ َوَتَر اْلَقْوس َأْو ُمْطَلق اْحلَْبل. ِقيَل  َتَقلََّد َوَتًرا: )٤(
وَهنَا تِي َيُشدُّ َا َتْعِصم ِمْن اآلَفات َواْلَعْني. وَقاَل َأُبو ُعَبيَْدة: األْشَبه َأنَُّه َهنَى َعْن تَ  الَّ ْقلِيد بِتِْلَك األْوَتار َوَيَرْوَن َأهنَّ

ا الْعتَِقاِدِهْم َأنَّ َتْقلِيدَها بَِذلَِك َيْدَفع َعنَْها اْلَعْني  , ُهنُوا َعْن َذلَِك إِمَّ , أو َخمَاَفة اِْختِنَاقَها بِِه, ال اْخلَْيل َأْوَتار اْلِقِيسّ
ْكض, بَِدلِيِل َما ُرِوَي َأنَُّه  ة الرَّ  ]املُصحح[ َأَمَر بَِقْطِع األْوَتار َعْن َأْعنَاق اْخلَْيل. صِسيََّام ِعنْد ِشدَّ
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ًدا ِمنُْه بَِريءٌ  إِنَّ حُمَمَّ
 .»فَ

َيَتُه: ُهَو فتل اللحية وُمَعاَجلَتَها َحتَّى َتنَْعِقد  :ِقيَل  :َمْعنََيان: األول يف رشحه ُذكر َعَقَد ِحلْ
د. والثا ا َوُعْجًباَوَتَتَجعَّ ً َفَأَمَرهم النبي  ,ين: أهنم َكاُنوا َيْعِقُدوَن حلاهم ِيف اْحلُُروب َتَكربُّ

 بِإِْرَساِهلَا. صكريمال
ِ  عَ طَ قَ  نْ مَ «وعن سعيد بن جبري أنه قال:   .»ةٍ بَ قَ رَ  لِ دْ عَ كَ  انَ كَ  انِ َس نْ إِ  نْ مِ  ةً مَ يْ َمت

ة أن االستمداد الغيبي نص اآلية املباركمن يتضح من هذه األخبار الصحيحة, و 
تعليق نعل  من قبيل احللقة أو اخليط لدفع احلمى, وأمثاهلا م أوواالستعانة املعنوية من اخلاتَ 

, وال رشك حمض, وخرافة بحتة البيوت, وأ أو السيارات واحلافالت, ,يف املحالت الفرس 
 . امنه رفع الفاقة والفقر ودفع اآلفات والباليا طلب وأ ,تربك هباال جيوز

 وردتو ,يلبسون اخلاتم بأهنم كانوا وأئمة الدين صوردت أخبار أن النبي : فإن قالوا
دفع الفقر  الفص الفالين مفيد يف , بأنأخبار أخرى يف ذكر خواّص بعض الفصوص واألحجار

من  اإلنسان أو أن الفص الفالين يتضاعف معه أجر الصلوات, أو أن الفص الفالين حيفظ
 البالء وغريه. 

 : يف اجلواب عنه :لناق
عن اإلمام الصادق (ع) أنه  »الوسائل«نقلها صاحب بناًء عىل الرواية الصحيحة التي  أوالً:

ِ إِال «قال:  ً ريسِ يَما خَتَتََّم رَُسوُل ابَّ َّ تََرَكه ا  .»َح
 ألجل يكنعمره مل  يف السنوات األخرية من صاخلاتم الذي ختّتم به رسول اهللا  ثانيًا:

أن يبعث برسائل إىل  صالنبي  و لرفع الفقر والفاقة, بل ملا أرادأ ,العدوعىل تربك أو الغلبة ال
                                                 

) ٤/١٠٨), وقال األلباين عن كليهام: صحيح. ومسند أمحد (٥٠٦٧), وسنن النسائي (٣٦سنن أيب داود ( )١(
 .ال شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيٌف وق

 ). ٢٣٤٧٣, ح (٣٦, ص ٥رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه, ج) ٢(
بحار  ,٤٦٩/ص٦), ج١٠, َباُب اْخلََواتِيِم, ح (للكليني »الكايف«, ٧٧ص  ٧٦انظر: وسائل الشيعة ج) ٣(

 . ١٦/١٢٣األنوار 



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
وال يقرأها  ,يس عليها ختمل : ال اعتبار للرسالة التيإىل اإلسالم, قيل له ملوك العامل يدعوهم

 فضة, وجعلوا نقشه يف ثالثة من أن ُيصنع له خاتم صفأمر رسول اهللا  أحد [من امللوك],
إىل  قرأ من األسفلليُ حممد.  :رسول, والسطر الثالث :اهللا, والسطر الثاين :السطر األول أسطر:

, وبعد أن التحق بالرفيق األعىل إىل كان يف يده الرشيفة األعىل (حممد رسول اهللا). وهذا اخلاتم
فيه  تلقُ  يف العام الذيو ;من بعده, ثم عثامن, ثم عمر يف يدهأبو بكر  وضعه صاهللا وفاة رسول

 ., فبحثوا عنه ثالثة أيام فلم جيدوه»أريس«عثامن سقط يف بئر 
, ال ]يف الرسائل[كان خامتًا لتوثيق اسمه  ص ومن خالل ما سبق, يتبني لنا أن خاتم النبي

  كان يتربك بفّص اخلاتم. صأّن الرسول الكريم 
ل كانوا يتيمنون بأسامء الكريمة, ب يتربكون باألحجار مل يكونوا ‡األئمة الطاهرون  وهكذا

فكان  هم تدل عىل شدة توسلهم باحلق سبحانه وأسامئه احلسنى.خوامت اهللا احلسنى; وكان نقش
ارِ ـُمْلُك لِلَّ ـالْ « :نقش خاتم أمري املؤمنني عيل (ع) السيدة  خاتم , وكان نقش»ِه اْلَواِحِد اْلَقهَّ

ُة لِلَّ « :املجتبى (ع) ]احلسن[قش خاتم , وكان ن»ُه َوِيلُّ ِعْصَمتِيـاللَّ «: (ع)الزهراء , وكان »هِ ـاْلِعزَّ
 :, وكان نقش خاتم السيد السجاد (ع)»َه َبالُِغ َأْمِرهـإِنَّ اللَّ «َنْقُش َخاَتِم احلسني الشهيد (ع): 

 خاتم , وكان نقش»اهللاِبِ  ِيلْ مَ أَ « :, وكان نقش خاتم باقر العلوم (ع)»هُ ـلُِكلِّ غمٍّ َحْسبَِي اللَّ «
َحْسبَِي « :, وكان نقش خاتم موسى بن جعفر(ع)»ُه َوِيلُّ ِعْصَمتِي ِمْن َخْلِقهِ ـاللَّ « :الصادق (ع)

َة إِال بِاللَّ ـَما َشاَء اللَّ « :الرضا (ع) , وكان نقش خاتم اإلمام»هـاللَّ  َوَنْقُش َخاَتِم اإلمام  ,»هِ ـُه ال ُقوَّ
ِه ـُمْلُك لِلَّ ـالْ «وكان نقش خاتم اإلمام حممد النقي (ع)  ,»حافظي  هُ ـَحْسبَِي اللَّ «حممد التقي (ع): 

                                                 
 . ٥/٧٨انظر: وسائل الشيعة ) ١(

 . ٤٣/٢٤٢انظر: بحار األنوار: ) ٢(

ـَه َبالُِغ َأْمِره« :كان اإلمام الباقر يتختم بخاتم جده اإلمام احلسني الذي كان نقشهوقيل: ) ٣( وقيل:  .»إِنَّ اللَّ
ُة لِلَّـهِ «  ٣٢ص ١التهذيب ج, ١٨٦ص ٣حلية األولياء ج, ١٦٩ص ٤أعيان الشيعة ج. انظر: »َمجِْيًعا اْلِعزَّ

 . ٤٨ص١واالستبصار ج

 . ٤٥٨ق ص أمايل الصدوانظر: ) ٤(
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ار   ».الِغنى لِـلَّهِ  :, وكان نقش خاتم اإلمام احلسن العسكري (ع)»اْلَواِحِد اْلَقهَّ
, وال من صأن الّتربك باألحجار مل يكن من عمل الرسول  من خالل هذه املقدمات يتبني
شفاء  وأ أو رفع املصائب, دفع الباليال اخلواتم ا يستخدمونهدي األئمة األطهار, ومل يكونو

القرآن الكريم واألخبار الصحيحة أن التربك  نص , بل الذي يظهر من خاللاألمراض
 .باهللا باألحجار رشك

املسلمون ملاذا ال يعلم ? صالناس عن كتاب اهللا وسنة رسول اهللا ملاذا أعرض عجبًا.. 
أصبح دينك ألعوبًة بيد ملاذا  !يا رّب  ?ن بأن التربك باحلجر ال معنى لهفكروشيئًا? ملاذا ال ي هامعن

 عليه الصالة والسالم? نبيكسنة  ِسَيتملاذا نُ  !يا رّب اجلهال... 
, أنه يقرب الفالينّص الف خاصية باخلواتم ويقولون إن [من املشيعة] سبحان اهللا! يتختم املتدينون
? ما هذا عبادة لألحجار أليس !أضعاًفامعه أجر الصالة  فعَ ضايُ اإلنسان إىل اهللا, وأن حجَر كذا 

 .حجر صغري?ب ن حجراً كبرياً ويتربك به وبني أن يفعل ذلكالفرق بني أن يعبد اإلنسا
وأزمنة اجلهل واهلمجية التي كان العصور البدائّية  إن تقديس األحجار والتربك هبا من بقايا

الرشع هو الذي أمر  ح يف األمر, أهنم يرون أنكن املفتَض ; ولاإلنسان يقدِّس فيها األحجار
كام − ها موضوعة, ال أصل هلا, وهيأن األخبار الواردة فيه كلّ  يف حني بالتربك باألحجار!

                                                 
 ).١١٩. (عدة الداعي ص »صالة ركعتني بفص عقيق تعدل ألف ركعة بغريه«وعنه عليه السالم قال:  )١(

يا بني! ختتم باليواقيت والعقيق فإنه ميمون مبارك «:صقال: قال يل رسول اهللا  إعن احلسني بن عيل 
 ).١٦٤ص  ٢. (دعائم االسالم ج »وكلام نظر الرجل فيه اىل وجهه يزيد نورا ً والصالة فيه سبعون صالة

ختتموا بالعقيق فإنه ال يصيب أحدكم «: صقال: قال رسول اهللا  ‡عن الرضا عليه السالم عن آبائه ) ٢(
 )٤٧ص  ٢. (عيون أخبار الرضا ج»غم ما دام ذلك عليه

 )١٥٦ص  . (جامع األخبار»ختتموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر واليمنى أحق بالزين«أنه قال:  صعن النبي 
. »هال ختتمت بالعقيق فإنه حيرس من كل سوء«أنه قطع عليه الطريق, فقال:  صشكى رجل إىل النبي 

 ).٤٧١ص  ٦(الكايف ج
 صأن هذه الروايات كلها باطلة وخمالفة لتعاليم الدين احلنيف, ورسول اهللا –كام ذكر املؤلف −فال شك 

 . [املصحح]واألئمة عنها ُبراء, وهي من أكاذيب الرواة الضالني



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
بل هذه األخبار خمالفة , ‡, وسرية األئمة صلقرآن, وسنة الرسول تعارض ا − رأينا

نا ُأمرنا أن نفعل , ألنجانباً  ك األخبارتل روح اإلسالم. فينبغي أن ُتطرحألصول التوحيد و
 .الكريمخرب خيالف القرآن  بكل ذلك

الكتب أن له  بعض قرأت يف, الصيني احلديد حجر من [فصه] أنا شخصيًا كان يل خاتم٨
 لسفرا ملا عزمت لذا ن يضعه يف يده يف الصحاري والبحار من اآلفات.أنه حيفظ مَ  هاخواصًا, من

وملا كنت يف طريقي من املدينة املنّورة إىل مّكة أخذت معي ذلك اخلاتم,  إىل حج بيت اهللا احلرام
هذه األخبار التي  برؤيةفاجأ , وإذ يب أُ ; بدأت بقراءة كتاب يف احلديث وأنا يف احلافلةاملكّرمة
بتوحيد  جاهل اويح نفيس! كم أنيا  :; قلتا, فلام دققت النظر فيه[يف هذا الفصل] نقلُتها

ْ  اإلسالم!  حافظيرب العاملني  اهللاَ أعتربم وحاج إىل بيت اهللا ويف يدي صنم! ملاذا ال رِ أنا ُحم
انقالبًا يف  مرلقد أحدث هذا األحيفظني مع أنني أنا الذي أحفظه?! حجرًا  أعتربفقط? كيف 

, ه يف الصحراءورميتفرشعت باالستغفار ونزعت اخلاتم من يدي,  نفيس يستحيل عيلَّ رشحه.
 :وقرأت يف نفيس هذا املرصع من البيت ,عامل أحجار البادية وحصاها ,إىل عامله رجعتهوأ

 .يف قلبه له معشوقان العاشق أن يكون ليس من شأن
رُت   واحلمد هللا رب العاملني.كعبة قلبي من صنم اخلاتم.  فطهَّ

ص الطبيعية لألحجار, نعم أننا ال ننكر اخلوا ة ال بد من توضيحها, وهيمهم نقطةهنا 
 قيق والفريوز وغريمها. وجمال بحث خواص األحجاريوجد لكل حجر خاصيته مثل الع

وال ينكر خواصها  الروحية والغيبية واإلسالم ينكر خواصها, العلوم الطبيعية هو ودراستها
لنا: َفْلنُجرب . ق)كان يف يده خاتم من حجر (الفريوز منال ُيغرق  :. فمثًال إذا قيل لناالطبيعية
نرمي شخصًا ال جييد السباحة يف حوض ماء كبري, وبيده خاتم من  بأن صحته نختربو ,ذلك

 . الفريوز, فإذا مل يغرق فذلك صحيح, [وتكون هذه خاصية طبيعية حلجر الفريوز]

                                                 
 ».دو دلرب داشتن كدليبا  ستيرسم عاشق ن« )١(
 يقصد املؤلف أنه إذا ثبت بالتجربة أن الفريوز يطفو عىل املاء فهذه خاصية طبيعية ليست رشعية. [املرتجم]) ٢(



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

, فعملك غيبيًا أو سلطة معنويةأمرًا أنك إذا طلبت من يشء لقد ذكرنا يف بحث العبادة عىل 
 موجود غري احلق أيَّ  ننسى هذه القاعدة: إذا سألَت ينبغي أن ال عبادة لذلك اليشء. فيعترب  اهذ

واهلداية  ة والرزق ودفع البالء ورفع الشقاءاحلياحفظ  :من قبيل تعاىل أن يقوم بأمر معنوي,
 تعاىل وحده. هبا اهللا  انفرد ألن هذه األفعال مما ,والنجاة فأنت مرشك والغفران

 . [منها] التختم باليمني :قال: عالمات اإليامن مخس : ورد عن اإلمام أنهقيل إنف
من  التختم باليمني كانو هو الشيعة, باملؤمن يف هذه الرواية ن املرادإ :نقول يف اجلواب عنه

كانوا يتخّتمون  يف ذلك العرص ألن غري الشيعة ,سائر الناس التي متيزهم عن شعائر الشيعة
يف  يعيشون أن الشيعة كان عددهم قليًال مقارنة بغريهم وكانوا ,وسبب ذلك .باليد اليرسى

وهذا  .حتى يعرفوا بعضهم استقر شعار التختم باليمنيوهلذا , يعرف بعضهم بعضاً  وال, تقيةال
ينبغي عىل  من الزينة هو الذي اخلاتم ه إنيقول كل ما التربك باخلاتم بل احلديث ال يدل عىل
ما جاء يف  ذلك, ومن الشواهد عىل ن اليد اليرسى ويضعه يف اليد اليمنى.الشيعي أن ينزعه م
ألن لباس وذلك هبدف متييز املوحدين عن املرشكني,  ,حتت احلنك وضع ذؤابة العاممة

 عىلعىل رؤوسهم , وكانوا يضعون العامئم املرشكني واملوحدين يف صدر اإلسالم كان متامثالً 
ملسلم ذؤابة العاممة حتت حنكه خمالفًة للمرشكني, ا يضع أن ستقر األمر يفلذا او .شكل واحد

الَْفْرُق «: صقال النبي  يف باب لباس املصيل:» جامع املقاصد«كام قال املحقق الثاين يف كتاب 
كِ  نيَ الْـُمْسِلمِ  نيَ بَ  ِّ  نيَ َوالْـُمرْشِ  .»احكَّلَ

                                                 
َوُروَِي «) قال: ٥٢/ص٦(ج» هتذيب األحكام«إىل رواية ذكرها الشيخ الطويس يف  املؤلف رمحه اهللا يشري )١(

نَُّه قَاَل 
َ
ٍد احْلََسِن الَْعْسَكِريِّ (ع) ك ِ حُمَمَّ

َ
َصالُة اخْلَْمِسنَي َوِزَياَرُة  :ُمْؤِمِن مَخٌْس ـَعالَماُت الْ  :َقْن أ

َِمنِي َوَيْعِفرُي اجْلَِبنِي َواجْلَْهُر بِِبْسِم اللَّ  ْ ْرَبِعنَي َواحكََّختُُّم يِف ا
َ
 ,اية ضعيفةوهي رو ».ِه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ ـاأل

) بسنده َعْن َأَباٍن َعْن َحيَْيى ْبِن َأِيب اْلَعالِء َعْن َأِيب َعْبِد ٤٦٩/ ص٦وينقضها ما رواه الكليني يف الكايف (ج
ُه َسَأَلُه َعِن التََّختُِّم ِيف اْلَيِمنيِ  ِ «ِهنِْم? َفَقاَل: إِينِّ َرَأْيُت َبنِي َهاِشٍم َيَتَختَُّموَن ِيف َأْيَام  :َوُقْلُت  ,اهللاَِّ (ع) َأنَّ

َ
اَكَن أ

ْفَقَهُهمْ 
َ
فَْضلَُهْم َوأ

َ
 [الـُمصحح] ».َفتََختَُّم يِف يََسارِهِ َواَكَن أ

 [الـُمصحح] .٢٦٦/ص ١لشيخ الصدوق, ج ل »الفقيه ال حيرضه   من« )٢(



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
 رش املرشكني. أن حتفظ عبادك املوحدين من  تكبرمح إين أقسمت عليكاللهم 
 , وباعد بينهم وبني الرشكفاهدهم القرآن والسنة, هنجعن  واإن املسلمني قد انحرف اللهم

َة إِال بِاللَّ  ,برمحتك يا أرحم الرامحني   .ِه اْلَعِيلِّ اْلَعظِْيمِ ـَوال َحْوَل َوال ُقوَّ

 من أنواع الشرك: التبرك بالشجر والحجر ونحوهما
فََرءَ ﴿ :تعاىل اهللا لقا

َ
ٰى أ َٰت َوٱۡلُعزَّ ۡخَرىٰٓ  ١٩ۡيُتُم ٱللَّ

ُ
 − ١٩[النجم:  ﴾٢٠َوَمَنٰوةَ ٱلَّاِلََة ٱۡل

ۡخَرىٰٓ ﴿(وكلمة  ].٢٠
ُ
, أي مناة املتأخرة والسافلة). ﴾ٱۡل  هنا صفة ذمٍّ

صخرة بيضاء منقوشة, وعليها بيت بالطائف له كانت  −كام يقول ابن كثري−: ت)(الالَّ 
[وجعل  امعبده الصنم وأحرق املغرية بن شعبة فحطم صاهللا  أمر رسولأستار وسدنة, 

 . مكانه مسجد الطائف]
كانت [نخلة, وهي بني مكة والطائف, منطقة وكانت شجرة عليها بناء وأستار ب(العزى): 

, قاقتلع تلك الشجرة وأحرقها. وقال خالد بن الوليد صرسول اهللا  بعثف, ]قريش يعظموهنا
 . نخالت]أي [ راتعىل ثالث سمُ  العزى كانتالبعض:  

فحّطمها  (ع)عام الفتح علياً  صفبعث رسول اهللا  ,صنًام بني مكة واملدينة ت(مناة): كان
 . معبدها وهدم

                                                 
بي: . وقال هشام بن الكل»هو رجل كان يلت السويق للحجاج فامت فعكفوا عىل قربه«قال ابن عباس:  )١(

الالت ليست صنام عىل هيئة إنسان أو حيوان بل صخرة مربعة ذات لون أبيض... َبنْت ثقيٌف عليها بيتًا «
 ) [املرتجم]١٦. (كتاب األصنام ص»وله كسوة وَحَجَبة ويضاهون به الكعبة

م أن الالت (رجل) ملا مات قال هل«ويوضح سبب تقديسهم هلذه الصخرة الرواية التي نقلت عن ابن عباس: 
 ). [املرتجم]٨/٤٧٨. (فتح الباري»عمرو بن حلي: إنه مل يمت ولكنه دخل صخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتاً 

 . [املرتجم]٦/٤٥٣انظر: تفسري ابن كثري ) ٢(
اختلف املتقدمون يف وصف هذه الصنم, فبعضهم قال: هو صنم منحوت عىل شكل امرأة, وقال آخرون: ثالث ) ٣(

 [املرتجم] ).٦٧− ٦٦(انظر: معجم األوثان واألصنام عند العرب خرون: هي شيطانه. شجرات من سمر. وقال آ
 ). [املرتجم]٢٧/٣٥قال ابن جرير: سميت بذلك ألن دم الذبائح يمنى عندها. (انظر: جامع البيان) ٤(



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

إِىَل ُحنَنْيٍ َوحَنُْن ُحَدثَاُء َقْهٍد بُِكْفٍر،  صَخرَْجنَا َمَع رَُسوِل اهللا «: يقول أبو واقد الليثي
ِكنَي ِسْدرَ  نَْواٍط ولِلُْمرْشِ

َ
ْسِلَحَتُهْم ُفَقاُل لََها: َذاُت أ

َ
، قَاَل: ٌة َفْعُكُفوَن ِعنَْدَها، وَينُوُطوَن بَِها أ

نَْواٍط، َفَقاَل ! ، َفُقلْنَا: يَا رَُسوَل اهللاْدَرةٍ َفَمَرْرنَا بِسِ 
َ
نَْواٍط َكَما لَُهْم َذاُت أ

َ
اْجَعْل َجَا َذاَت أ

كْ  : اهللاُ ص هِ ـرَُسوُل اللَّ 
َ
اِثيَل:أ ِ نِيَِدهِ َكَمـا قَالَْت بنو إرِْسَ ِي َغْف

َّ ، قُلْتُْم َوا نَنُ ، إِغََّها السُّ  رَبُ
ٓ  َعلجۡ ٱ﴿ َا ٰ  لَّ ۚ  لَُهمۡ  َكَما اهٗ إَِل َكنُبَّ  ،]١٣٨[األعراف:  ﴾١٣٨ َهلُونَ َتۡ  مٞ قَوۡ  إِنَُّكمۡ  قَاَل  َءالَِهةٞ لرََتْ

 .»َسنَنَ َمْن اَكَن َقبْلَُكمْ 
ولو  ;َسنَن من كان قبلهم يف هذا احلديث إىل أهنم سيتَّبعون تهأمَّ  صسول الكريم نّبه الر

أو يف كل مدينة  حيث أصبحب, تبعية املسلمني لسنن من كان قبلهم رى بوضوحدققنا النظر فسن
ا الناس منه يطلب ,أو مئات من أمثاهلا لسقايةلأو بيت  أو شجرة ةحجر ,أو حّي  قرية

 . حوائجهم
 دون بمثل هذه األوهامم والتوحيد عىل أناس يعتقصف اإلسالا أن نطلق وفهل يمكنن

  ?مرشكني? أليس هؤالء ويطلبون منها حوائجهم
أو موضع القدم أو ِقْدر  بيت السقايةوالعجيب أهنم يقولون إن الشجرة أو احلجرة أو 

                                                 
كَِني َينُوُطوَن ِهبَا ِسالَحُهْم َأْي ِهَي اِْسُم َشَجَرٍة بَِعْينَِها َكاَنْت «)ذات أنواط: َقاَل ابن األثري ِيف النَِّهاَيِة: ١( لِْلُمْرشِ

ُقوَنُه ِهبَا َوَيْعُكُفوَن َحْوَهلَا َفَسَأُلوُه َأْن َجيَْعَل َهلُْم ِمْثَلَها َفنََهاُهْم َعْن َذلَِك   [املُصحح]». ُيَعلِّ
 [املصحح] ».الِسْدر: شجُر النبِق«سدرة: قال ابن األثري يف النَِّهاَيِة:  )٢(
, »جممع البيان«, والشيخ الطربيس يف تفسريه ٤٠٠/ص١, ج»التبيان«الشيخ الطويس يف تفسريه  نقله )٣(

مۡ ﴿ , كالمها لدى تفسريمها لقوله تعاىل:٣٥١/ص٣ج
َ
ن تُرِيُدونَ  أ

َ
ْ  َٔ تَۡس  أ  ُموَسٰ  ُسئَِل  َكَما رَُسولَُكمۡ  لُوا

ۗ َقبۡ  ِمن لِ  َوَمن ُل ِ  رَ ُكفۡ لۡ ٱ يَتََبدَّ ٓ  لَّ َض  َفَقدۡ  نِ يَمٰ ۡلِ ٱب بِيلِ ٱ ءَ َسَوا أما يف مصادر أهل  .]١٠٨[البقرة:  ﴾١٠٨ لسَّ
. وبلفظ قريب ٢٤٤/ص ٣), ج٣٢٩١الطرباين يف املعجم الكبري, ح ( − هبذا اللفظ  −فقد أخرجه  ,السنة

), وقال شعيب األرنؤوط: (إسناده صحيح عىل رشط الشيخني). وهو يف ٥/٢١٨جدًا: أمحد يف مسنده (
). وأخرجه ٦٧٠٢) َوصحيح ابن حبان (١٣٤٦) ومسند الطياليس (١١١٨٥( سنن النسائي الكربى

َهَذا «) بلفظ فيه اختالف يسري وذكر أن اخلروج كان إىل خيرب, وَقاَل بعده: ٢١٨٠الرتمذي يف سننه (
 [املُصحح] ».َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح... َوِىف اْلَباِب َعْن َأبِى َسِعيٍد َوَأبِى ُهَرْيَرةَ 



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
ذرية «من  ليست إال بسبب أن الصالح وغريها التي نطلب منها حوائجنا (نوع طعام) »سمنو«

يريدون أن  كالمهم اجلاهل هذابا لعمري عذر أقبح من ذنب, فهم وهذ .إليها نظر »اإلمام
تصبح قايض احلاجات حتى  »ذرية اإلمام«هذا الصالح من  فهلرشٍك آخر!! برشكًا يلّبسوا 
 نظره شجرًة قاضيًة للحاجات?!بسبب  شجرة

خلف مدرسة سيد نارص  تالتي كان »مال جغندر«بـ ة تسمىرأيت بنفيس شجر ولقد
كانت النساء يطلبن , ويقرأ مرثية رجلكان هناك و ,النساء حوهلا تالدين, وقد اجتمع

ة ما ال يعّد وال حيىص, عليها من اخلرق واألقمش , وقد ُعلِّقةالشجر تلك من حوائجهن
جرة الش هذه قد حتّولت شموع مشتعلةعليها من  ضعلكثرة ما وُ وعيونًا من فضة,  هلا وُجعلت

نةٍ  ٍة حمرتقٍة متعفِّ  دينية الصنم كان خلف مدرسة ا, أن هذعجب من ذلكاألو .إىل خشبٍة جافَّ
 .ذلك املنكر عىل هنييتجرأ  رشعية, فلم يكن أحد منهملعلوم الل حواىل مائة طالبيدرس فيها 
أن حوادث الزمن أدت إىل شق طريق يف موضع تلك الشجرة مما أدى إىل  تعاىل ونحمد اهللا

 ولكن لألسف الشديد متت إزالة تلك املدرسة اجلميلة معها أيضًا., التهاإز
  ,»شجرة ُدلب عباس عيل« :ُيقال هلا يف القرص امللكي, »شجرة ُدلب« هناك كذلك كانتو

 أهنا اقُتِلَعت من جذورها. ,نحمد اهللافيتربكون هبا, وكان سكان هذه املنطقة يتوجهون إليها و
 »عمر«إىل حد أن  ,الرسالَة, وأبعد املسلمني عن مظاهر الرشك ص وقد بّلغ خاتم األنبياء

 , ملايف اجلاهلية لعبادة األصنام إال أنه ملا ترشف يف خالفته بزيارة الكعبةالشديد  مع تعصبه
ولوال أين رأيت  أهيا احلجر, لست إال مجادًا,«خاطبه قائًال:  ,احلجر األسود إىلوصل 
فانظر االختالف الكبري بني ذلك  .»ا اهتممت بك أبداً مل يستلمك وحيرتمك صاهللا رسول

 الزمن وهذا الزمن!
ضع قد وُ جدير بالذكر, أنه ال ينبغي أن ُيعبد احلجر األسود, بل ُيستحب استالمه فقط. و

                                                 
) يف صحيحيهام ١٢٧٠) ومسلم (١٥٢٠البخاري ( :إذ رواه الشيخان ;مروٌي يف مصادر أهل السنةاخلرب  )١(

َوإِينِّ َأْعَلُم  ,ِه إِينِّ ألَقبُِّلَك ـَواللَّ «أنه جاء إىل احلجر األسود فقبََّلُه وقال:   وغريمها عن ُعَمر بن اخلطاب
 ».َقبََّلَك َما َقبَّْلُتَك  ِه ـَرَأْيُت َرُسوَل اللَّ  َلْوال َأينِّ وَ  ,َأنََّك َحَجٌر َوَأنََّك ال َتُرضُّ َوال َتنَْفعُ 
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فإن  ,وبعبارة أوضح , أو أنه حجر لتعيني عدد الطواف.بدء الطواف نقطة لتحديد ,هذا احلجر
حاذاة احلجر األسود, ألن الطائفني ينبغي هلم أن يتحركوا باجتاه واحد, احلاج يبدأ الطواف بم

الصطدموا  [وحترك كل منهم يف جهة خمالفة لآلخر] فلو ابتدؤوا الطواف من جهات خمتلفة
بمحاذاة احلجر, ويبدؤوا  ع هلم أن ينوواهلذا ُرش و, ة, وسيصعب الطواف يف هذه احلالببعضهم

 .الطواف من عنده
وقع  من رحيله, بعد فرتة يسرية !الشديد لكن مع األسفو, صية الرسول ترب هي هذه

صارت من  الرشكية لدهيمادات وانغمسوا فيه إىل حّد أن بعض العكثري من األمة يف الرشك, 
 . صرضوريات الدين, ومسّلامت رشيعة سيد املرسلني 

من  عّلقوا كمو !كم اختلقوا من رؤيا كاذبةاجلاهلية من جديد!  انظروا كيف رجعوا إىل
شموع عىل بيوت  من قدام! وكم أشعلوالألمواضع من عىل األشجار! وكم اخرتعوا  َرقِخ 

 !.حتى يف وسط النهارونحوها السقاية 
 .فإنك لو جئت ورأيته مل تْعِرْفه  لَِكثرة ما ألصقوا به من أمور وأشياء

  لغير اهللاتقديم القرابين من أنواع الشرك: الذبح و

أم غريه. ويف العرف  دماً  يتقرب به اإلنسان إىل اهللا, سواء كان بالقربان, هو كل ماواملقصود 
امر ثي إرسائيل أن قربان قابيل كان من نب ريخكام ُذكر يف تا هو اسم للذبيحة التي ُتقدم قربانًا.

 , وكان قربان هابيل من احليوانات.احلقل
ويف زمن  .وانات وُحيرقوهنايذبحون عنده احلي بنى الناس مذبحاً  ,ويف زمن نوح

ذبح  ع إبراهيمنَ والبرش. وقد مَ  من اخلبز واخلمر إىل أصنامهم كانت قرابني الناس ,إبراهيم
 .)وجميء الفدية بدالً عنه وهو ما تشري إليه قصة ذبح إسامعيل ( وتقديمه كالقربان; البرش

 كانوا يذبحونف, ةيوغري الدمو ةكانت القرابني عىل نوعني: الدموي ,ويف عرص موسى
                                                 

)١ ( 
ــرگ و ســاز  بــس ــر او ب  كــه ببســتند ب

  

 گــــر تــــو بيــــائي نشناســــيش بــــاز! 
  

 



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
وقد تعّلم العرب يف اجلاهلية هذه العادة من  .يف الصحراء ةو يرتكون غري الدموي ةالدموي القرابني

 »البحرية«بًا لألصنام; وهي ما يسميها القرآن بــاحليوانات تقرّ  فكانوا يسيبونقوم موسى 
ٖ َما َجَعَل ﴿ تعاىل: قالكام  ,»السائبة«و ُ ِمۢن َبَِية َّ َ َحاٖا َوَلِٰكنَّ  ٱ َ َوِصيلَةٖ َو َ َسآئَِبةٖ َو َو

ِيَن  َ َيۡعقِلُوَن ٱلَّ ۡكَثُُهۡم 
َ
ِ ٱۡلَكِذَبۖ َوأ َّ َ ٱ َ وَن   ].١٠٣: املائدة[ ﴾١٠٣َكَفُرواْ َيۡفَتُ

بحروا  فإذا كان اخلامس ذكراً  ,مخسة أبطن الناقة إذا نتجت من عادة العرب أنهكان  البحرية:
ال ماء و عن وال ُمتنع, وركوهبا نحرها وخلوا سبيلها, وكانوا يمتنعون عن قوا) أذهنا,(أي ش
 .كالء

ريضهم في مأو ُش  [ساملًا) أنه إذا رجع مسافرهم ينذرون يف اجلاهلية العرب تكان السائبة:
 .من ملكه كمن يعتق رقبة  ناقة يسيبوا [أي حيرروا]أن 

جديًا ذبحوه قربانًا إن كان بطنها السابع أبطن, ف ةبعس إذا ولدتشاة ال كانت وصيلة:ال
, فال يقولون: وصلت أخاهايف البطن السابع جديًا وعناقًا كانوا  ولدت ألصنامهم, وإن

 .يذبحون اجلدي ألجل أخته
 احد منها يصلحكل و ,إذا نتج من صلبه سبعة أبطن [الذكر من اإلبل] الفحلوهو  :احلام

وال فخلوا سبيله,  من الركوب, محى ظهره :يقولونكانوا  ,ولد ولده ُركب : إذاوقيل للركوب.
 . منع من كالء وال ماءيُ 

                                                 
) من ١٠٣, ذيل تفسريه اآلية املذكورة (٣ج الطربيس, عيل الفضل بن احلسن أبو ,»جممع البيان«تفسري  )١(

 [املصحح]  سورة املائدة.
فإن الرجل إذا نذر القدوم من سفر, أو الربء من علة, أو ما أشبه ذلك, قال: ناقتي سائبة, «املصدر السابق.  )٢(

فكانت كالبحرية يف أن ال ينتفع هبا, وأن ال ختىل عن ماء, وال متنع من مرعى, وقيل: هي التي تسيب 
 . [املصحح]»صنام أي: ُتْعَتُق هلالأل

 [املصحح]املصدر السابق ملخصًا.  )٣(
  [املصحح], والذي يف كتب التفسري كتفسري الطربيس وغريه عرشة أبطن وليس سبعة. ذكره املؤلفهكذا  )٤(
 .املصدر السابق )٥(
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أو  عنزة يطلقون حيث ,بعض املسلمني أصبحت سائدة لدىلدى املرشكني قد  وهذه العادة
 نم يقولون: إأهن السائرةومن األمثال  لقرب أحد الصاحلني.أو  لبيت السقاية أو مجالً  اً خروف

الشاه السلطان حسني  يرجع إىل زمنالعجل  أن أمرو ;الضحى يؤكل يفل اإلمام الرضا ال جْ عِ 
فكان  ,تركوه طليقًا يف األزقَّة واألسواقثم  ,بالذهب واملرايايزينونه كانوا  فإهنم ,الصفوي

قرهنا من  وجعلوا بيت السقاية ولقد رأيت بنفيس أهنم أطلقوا عنزًة تقّربًا إىل .الناس يتّربكون به
  !اذهب وكانوا يتّربكون هب

ذبيحة وحرقة, املذبيحة الالذبائح الدموية عىل ثالثة أقسام:  ونقسمي كانوا بنو إرسائيلو
عدا جلدها; وأما الذبيحة الذبيحة األوىل ما فكانوا حيرقون  كفارة الذنوب, ذبيحة السالمة.

. حيرقون النصف الثايناهن, وللك الثانية, فيقسموهنا عىل نصفني, فيعطون النصف األول
 .وكانوا يأكلون الذبائح من القسم الثالث

 .ويعتربوهنام حلم املسيح ودمهباخلبز واخلمر  ما قرابني املسيحيني, فكانت منحرصةوأ
لكنعانيني يبالغون يف أمر والفينيقيني وا وكان بعض األمم السابقني كاملرصيني والرومان

هذه العادة املشئومة يف أوروبا إىل وقد استمرت  ;يضحون بالبرش كانوا أهنم القرابني إىل درجة
 .القرن السابع امليالدي

ضيافة يقدمها بعض تلك األمم  فقيل: إن أصلها كانوأما يف سبب نشأة قرابني احليوانات; 
 وكذلك ثم يأكلون حلومها; احليوانات عون يف معابد األوثان ويذبحونآلهلتهم, فكانوا جيتم

 . لألصنام قرباناً  أرسى احلروب ونيذبح كانوا
 [كام سبق].وترشيفًا هلا  تعظيامً  اإلهداء لآلهلة −١ختذت القرابني لسببن: اُ  :قال بعضهمو
 لتكفري الذنوب وإرضاء اآلهلة وتسكني غضبها. −٢

 لثالثة أسباب:  فكانت تقدم القرابني ,األمم املتوحشة وأما
غذاء, حتى أهنم وحيتاج إىل  امليت جيوع يف قربه, نلروح امليت, ألهنم كانوا يعتقدون بأ −١

 ليخدموه يف قربه. كانوا يذبحون فرس امليت وغلامنه



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
 .حتى ترىض عنهمالقرابني  هلا يقدمونف إرضاء لآلهلة, −٢
م أهنم كانوا يعتقدون أهن ,هذا القربان يف صلاألو .وب قبيلتهمذنوهبم وذنتكفري ل −٣

هذا  تطوراملريض إىل احليوان املذبوح, ثم  اإلنسان من املرضبذبحهم حليوان قربانًا ينتقل 
أن بعض القبائل  كام ;احليوان املذبوح إىلاألمة  إثم آخر, وهي انتقال اعتقاداالعتقاد فنشأ عنه 
بيلة تنتقل إىل هذين الشخصني, الق آثام أن تعتقدو ,برجل وامرأة كل سنة األفريقية تضحي

وكان األثينيون يضحون بإنسان يف أوقات انتشار األوبئة  .ذنوهبا ر القبيلة منطهّ تتبذبحهام و
العامة أو الكوارث الطبيعية مثل القحط والغالء ويعتقدون أن البالء يرتفع عنهم وتنجو أمتهم 

 بالتضحية بذلك الشخص.
 املسيحن أ يدعونالذين عقيدة الفداء لدى النصارى  ذه العقيدة هي األساس لنشأةوإن ه

ر الناس من ذنوهبم, وتوجد مثل هذه العقيدة  كي] بموته عىل الصليب[بنفسه  البرشفدى  يطهِّ
َر الشيعة بذلك  (ع) لدى أراذل الشيعة وجهلتهم الذين يرون أن احلسني بن عيل استشهد ليطهِّ

  من ذنبوهم.

  في اإلسالم تقديم القرابين واألضاحي

األضحية  , وأقرّ املتعلقة بالقرابني فاتواخلرا األوهام أزال اإلسالم عن البرش مجيع تلكلقد 
ًة يف كل فقد  بشدة عن تضحية البرش. , وهنىاألنعامب بإغراق فتاة  عامكان املرصيون يقومون مرَّ

وبقي ذلك األمر حتى زمن الفتح اإلسالمي وحكم  مجيلة يف هنر النيل ويسموهنا عروس النيل,
 الشنيعة بربكة اإلسالم. يعةالفظ العادة هذه ملرص حيث توقفت» عمرو بن العاص«

 إرضاء أهنا ليست, وبّني احلكمة من ذلك, عىل احليواناتب األضحية اإلسالم لقد أقرّ 
فاملقصود  ;لفقراءوال تفدية لألحياء, بل هي هدية من األغنياء ل ألمواتلتغذية  وال, لألصنام

ٱۡلُۡدَن َجَعۡلَنَٰها َلُكم وَ ﴿, كام يقول تعاىل: والفقراء والبؤساءإطعام اجلائعني  من األضاحي
 ۖ ِ لَُكۡم فِيَها َخۡيٞ َّ ئِرِ ٱ ْ ٱۡسَم ٱ ّمِن َشَعٰٓ ۖ فَإَِذا وََجَبۡت ُجُنوُبَها فَٱۡذُكُروا ِ َعلَۡيَها َصَوآفَّ َّ

ۡرَنَٰها لَُكۡم لََعلَُّكۡم تَشۡ  ۚ َكَذٰلَِك َسخَّ ۡطعُِمواْ ٱۡلَقانَِع َوٱلُۡمۡعَتَّ
َ
لَن َيَناَل  ٣٦ُكُروَن فَُكُواْ ِمۡنَها َوأ

 َ َّ واْ ٱ ُ َرَها لَُكۡم ِلَُكّبِ َ دَِمآؤَُها َوَلِٰكن َيَناُلُ ٱلَّۡقَوٰى ِمنُكۡمۚ َكَذٰلَِك َسخَّ َ ُلُوُمَها َو َّ  ٱ
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ِ ٱلُۡمۡحِسنَِي  ُٰكۡمۗ َوبَّشِ ٰ َما َهَد َ  .]٣٦: احلج[﴾ ٣٧َ
يينبغي أن يقول  , الَ إَِلِه إِالَّ  اهللاُ«عند الذبح:  املضحِّ , َواهللاُ اهللاُ   َأْكَربُ َاللَُّهمَّ ِمنَْك  َأْكَربُ

 . »َك يْ َوإِلَ 
املحتاج الذي  فهو الفقري ,﴾ٱلُۡمۡعَتَّ ﴿الذي يقتنع بام ُيعطى له, وأما  هو الفقري :﴾ٱۡلَقانِعَ ﴿

قري اآلفاقي (أي الف ﴾ٱلُۡمۡعَتَّ ﴿و ,فقري مكة ﴾ٱۡلَقانِعَ ﴿ :. وقال بعضهميتعفف عن السؤال
 القادم من خارج مكة).

حت اآلية الكريمة أن األضاحي ليست مقصودة لذاهتا كام أهنا ال تفيد ذات احلق  ,لقد رصَّ
َ َغِنٌّ َعِن ٱۡلَعٰلَِميَ إِنَّ ٱ﴿فـــ ,تعاىل , كام أهنا ليست ركنًا من أركان الدين, ]٩٧: عمران آل[ ﴾َّ
ْت لكنها و  .تاجنيىل الفقراء واملحع توسعةللدقة صاْعتِربَ

, وال يُذكر اسم غري اهللا عند الذبح والنحر, كام وحده هللا تعاىل وينبغي أن يكون الذبح والقرابني
ِ رَّبِ ٱلَۡعٰلَِمَي ﴿ تعاىل:قال  َّ ِ ِت َونُُسِك َوَمۡيَاَي َوَمَماِت 

َ   .]١٦٢: األنعام[﴾ ١٦٢قُۡل إِنَّ َص
سك: الذبح يف احلج النُ : ﴾َونُُسِك ﴿يف  قوله:  قتادة والضحاكجماهد وسعيد بن جبري وقال 
 .والعمرة

 .هللا تعاىل فقط, ال ينبغي أن يشاركُه فيها أحد أن القرابني تقدم هذه اآلية املباركة ورصحت
  .]٢: الكوثر[ ﴾٢فََصّلِ لَِرّبَِك َوٱۡنَۡر ﴿ تعاىل أيضًا: يقولو

هِلَّ بِهِۦ لَِغۡيِ إِنََّما َحرَّ ﴿ ويقول تعاىل أيضا:
ُ
َم َوَلَۡم ٱۡلِنِيرِ َوَمآ أ َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱلَّ

 ِ َّ  .]١٧٣: البقرة[ ﴾ٱ
ِ ﴿واملراد من قوله:   َّ هِلَّ بِهِۦ لَِغۡيِ ٱ

ُ
آلهلة دون او باسم األصنامُيذبح  هو ما كان ﴾َوَمآ أ

باً , أقدم صنمال بح: أهياعند الذ فيقول أحدهماهللا,   بك إىل اهللا. لك هذه الشاة متقرِّ
 ريِ لََعَن اُهللا َمْن َذبََح ِلغَ «بأربع كلامت:  ص: حّدثني رسول اهللا قال أمري املؤمنني عيل 

                                                 
 (رشيعت) أن هذه األضحية عطاء من عندك ونحن نتقرب هبذا القربان إليك.» منك وإليك«املراد من مجلة  )١(
 . [املصحح]٢٨٤ , ص١٢آي القرآن (تفسري الطربي), ج تفسري جامع البيان يف تأويل انظر: )٢(



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
 َ ِ َ لََعَن اُهللا َمْن آَوى حُمِْدثًا، لََعَن اهللا َمْن لَ  ِه،ياهللا، لََعَن اُهللا َمْن لََعَن َوا  .»َمنَاَر األرِْض  ريَّ

َغىَه َقْن « أنه: صبو عبيد يف كتاب األموال والبيهقي عن الزهري عن خاتم النبيني وروى أ
نِّ  نِّ  ، َوَقاَل:َذبَائِِح اجْلِ ْن وََذبَائُِح اجْلِ

َ
ْو  ْشرَتِييأ

َ
اَر أ َّ ْشبََه َذلَِك  نيَ الْعَ  ْستَْخِرجَ يالرَُّجُل ا

َ
َوَما أ

َ  ْذبَحَ يفَ  ُ قُ فَ  ةِ يَّ لِ اهِ  اجْلَ وا يِف نُ اكَ وَ ، ةِ رَيَ لِلطِّ  َحةً يَذنِ  َهال ِ ذَ  َل عَ ا فَ ذَ إِ  ونَ ول   رُضَّ يَ  نْ لَ  َك ل
َ
 ،نُّ اجلِْ  اهَ لَ هْ أ

ْنَطَل 
َ
 .»َقنْهُ  َغىَه وَ  َذلَِك  صفَأ

لغري اهللا رشك, وأن  تقديم القرابنيواألحاديث النبوية أن  باركةمن هذه اآليات املفاتضح 
 حرام. حلمها

 مَّ ولو ُض  ,اهللا فلحمها حرام غري اسم ذبيحة ُذكر عليها  عليهم: كليقول الفقهاء رضوان اهللا
 . هذا العمل رشكإن بل  إىل ذلك االسم عند الذبح, اسم اهللا عزوجل

أو باسم أيب الفضل (ع) أو  صالح من ذرية األئمةاليوم باسم  ُيذبح ما ,ومن هذا القبيل
 :أو يقول ,يف سبيلك هذه الشاة, ذبحت اإلمام ابنيا  :يقول الشخص العاميف اهلدى (ع).أئمة 

 مرييض.  تشفي يل كيأذبح باسمك هذا اخلروف,  !يا أبا الفضل
يا رّب! لقد ساد الرشك باسم التوحيد, وصار أكثر الناس يرتكبون أعامالً رشكيًة باسم 

 .سواء الرصاط]فاهدنا وإياهم إىل , واختلط احلابل بالنابل, [اإلسالم
يّربرون أفعال عىل عاتق الدّجالني الذين  شّك أن إثم ذلك يقع وال !حّقًا إهنا مشكلة غريبة

هم املَُقلِّدون  أن هؤالء ويف الواقع, .حتى يرتزقوا من وراء ذلك لف تربيرالعوام الرشكية بأ
كاألنعام وراءهم. وملا كان  فهم يسريون فحيثام ذهب العوام, عوام وليس العوام ُمقلِّدين هلملل

                                                 
فقد أخرجه مسلم يف صحيحه  ,مل أجده يف أٍي من مصادر احلديث اإلمامية, أما يف مصادر أهل السنة )١(

 [املصحح]. ).١٩٧٨باب حتريم الذبح لغري اهللا تعاىل, رقم (−٨كتاب األضاحي/−٣٥بتقديم وتأخري: 

أبو ُعبيد القاسم بن سّالم بن عبد اهللا اهلروي البغدادي , ذكره ٥٢٧, ص٩السنن الكربى للبيهقي, ج) ٢(
 , ومل أجده يف كتابه األموال. وكام ذكره٢٢١, ص٢, جغريب احلديثيف كتابه  هـ)٢٢٤(املتوىف: 

 [املصحح]. .٥٠٧/ ص  ١١), ج ١٥٣٨٦وسائل الشيعة, ح ( يف احلرالعاميل,
 .٤٠٣انظر االنتصار للرشيف املرتىض) ٣(



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

ام يوافق أهواء ورغبات ب تحدثونين يبيعون دينهم بعرض زائل من الدنيا أولئك الدجالون الذي
 ىل تشخيص الصواب من اخلطأالذين ال يملكون القدرة ع عوام اجلهلةاجلهلة, فإن ال مالعوا

يدخل ف ;تامةفيطيعوهنم طاعة  ,مطاعون يف الدين شيوخأن أولئك ال ظنوني واحلق من الباطل
َ ﴿ النار!التابع واملتبوع كالمها يف  َّ َطۡعَنا ٱ

َ
ٓ أ يَۡوَم ُتَقلَُّب وُُجوُهُهۡم ِف ٱلَّارِ َيُقولُوَن َيٰلَۡيتََنا

 ۠ َ َطۡعَنا ٱلرَُّسو
َ
۠  ٦٦َوأ َ بِي َضلُّونَا ٱلسَّ

َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَ

َ
َربََّنآ َءاتِِهۡم  ٦٧َوقَالُواْ َربََّنآ إِنَّآ أ

  .]٦٧: األحزاب[ ﴾٦٨ا َكبِٗيا َعَذاِب َوٱۡلَعۡنُهۡم لَۡعنٗ ِضۡعَفۡيِ ِمَن ٱلۡ 
وحدها! هذه اآلية  يوم القيامة لردعتهموخيافون  حقًا,باهللا والرسول  مؤمننيلو كانوا و

ۡمِع لََمۡعُزولُوَن ﴿ولكن مع األسف   .]٢١٢: الشعراء[ ﴾٢١٢إِنَُّهۡم َعِن ٱلسَّ

  من أنواع الشرك: النذر لغير اهللا

هذه اآلية  .]٧: اإلنسان[  ﴾يُوفُوَن بِٱلَّۡذرِ ﴿ :عباده املُْخَلصني مادحاً  تعاىل يف يقول اهللا
ىل وجوب وفاء النذر ومتدح الذين يوفون بالنذر. فالنذر من مجلة العبادات, املباركة تدل ع

ُه هبا ألحٍد غريه,والعبادة  ِه ال ُيَتَوجَّ ال يكونان  ومالصالة والصكام أن  جيب أن تكون خالصًة لِـلَّ
يا لغري اهللا كانا باطلني, فكذلك النذر بام أنه عبادة فإن ُأدِّي لغري اهللا  إال هللا تعاىل وحده, ولو ُأدِّ

 يقول الفقهاء رضوان اهللا عليهم: ال ينعقد نذر الكافر.  وهلذا .كان باطالً 
ۡو نََذۡرتُم ّمِن﴿يقول اهللا تعاىل: 

َ
َفَقٍة أ نَفۡقُتم ّمِن نَّ

َ
ٓ أ َ َيۡعَلُمُهۥفَإِنَّ ٱ نَّۡذرٖ  َوَما : البقرة[ ﴾َّ

أو نذرًا,  فقةً ن سواء أكانت ,العباد بأعامل يف هذه اآلية املباركة بأنه عليم أخرب اهللا تعاىل .]٢٧٠
 اهللا تعاىل بأن جيزي املحسنني خريًا. وقد تعهد
ُ إىَِل بَ إَِذا قَاَل الرَُّجُل: يلَعَّ «أنه قال:  الكايف عن جعفر بن حممد  يف ورد ْ  اهللاِ  ِت ي الْـَم

ْو يلَعَّ َهْدُي َكَذا َوَكَذا فَلَ 
َ
ٍة أ َ  َس يوَُهَو حُمِْرٌم حِبَجَّ ِ َّ  ب ُ إِىَل بَ ُقوَل يٍء َح ْ ِ يلَعَّ الْـَم  ِتهِ ي: ِبَّ

ْو 
َ
ْو ُقوَل يأ

َ
ٍة أ ْحِرَم حِبَجَّ

ُ
ْن أ

َ
ِ يلَعَّ أ ِ يلَعَّ َهْدُي َكَذاُقوَل ي: ِبَّ ْفَعْل َكَذا  َوَكَذا إِنْ  : ِبَّ

َ
لَـْم أ

 عّيل هللا كذا.  :عمل كذا, ال يقع إال أن يقول عيلَّ  :أنه إذا قال شخص أي: .»َوَكَذا

                                                 
 [املرتجم] .٤٥٤/ ص ٧, ج ١احلديث رقم الكايف للكليني, باب النذور, ) ١(



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
ِ َقْن رَُجٍل قَاَل: يلَعَّ نَْذٌر؟ قَاَل: لَ «: اَل قَ  اْلِكنَاِينِّ ويف الكايف عن  بَا َقبِْد ابَّ

َ
لُْت أ

َ
 َس يَسأ

 ْ َ ِ َّ  اجَّْذُر ب ُ  ٍء َح َ ي ْو َهدْ  اًمايَ ِلـلَِّه ِص  ًئايْ شَ  َسـيمِّ
َ
ْو َصَدقًَة أ

َ
ا ايً أ ْو َحجًّ

َ
 . »أ

الَّيِتْ َحلََف  ِنهِ يْ مِ يَ يِفْ  تُهُ يَّ بِاجَّْذِر َونِ  ِلُف حَيْ َعِن الرَُّجِل «ُرِوي يف الكايف عن أيب عبد اهللا 
. قَاَل: إَِذا لَـْم  َهايْ َعلَ  قَلُّ

َ
ْو أ

َ
ِ فَلَ  ْل عَ جَيْ ِدرَْهٌم أ ءٍ  َس يِبَّ ْ َ ِ  (يعني باطل). .»ب

عىل أن النذر لغري اهللا  , يتضحوإمجاع العلامء فبناًء عىل هذه املقدمات من اآليات واألحاديث
 ,اإلمام ر الصاحلني, كقوهلم: نذرنا لك يا ابنالنذور التي ينذروهنا لقبوال جيوز, وأنه باطل, ك

فكل هذه النذور باطلة. وإذا  ;اخلروف هذا , أوشمعدانالأو  املصباح هذا ه السجادة أوهذ
. يقول اهللا تعاىل: فعمله هذا رشك بالريب أن يقيض حوائجه, طالب الناذر من صاحب القرب

نَۡعِٰم نَِصيبٗ ﴿
َ
 ِمَن ٱۡلَۡرِث َوٱۡل

َ
ا َذَرأ ِ ِممَّ َّ ِ ِ بِزَۡعِمِهۡم َوَهَٰذا لُِشَ ا وََجَعلُواْ  َّ ِ ْ َهَٰذا  َكٓئَِناۖ َفَقالُوا

َكٓئِِهۡمۗ َسآَء َما  ٰ ُشَ َ ِ ِ َفُهَو يَِصُل إ َّ ِ ِۖ َوَما َكَن  َّ َ ٱ ِ َ يَِصُل إ َكٓئِِهۡم َف َيُۡكُموَن َفَما َكَن لُِشَ
  .]١٣٦: األنعام[ ﴾١٣٦

كانوا م أهن ,, وكان من عادة هذه القبيلةسانِ يَ مْ عُ  :قال لهيُ  كان لقبيلة بني َخوالن صنمٌ 
 اآلخر صفهايجعلون نصفها هللا ونف ا لدهيم من الزرع واحلرث واألنعام عىل نصفني,م يقسمون

سدنة  , وما كان ألوثاهنم قسموه بنيلفقراءوا ألصنامهم, فام كان هللا أطعموه الضيوف
كانوا يبدلونه بنصيب األصنام, وإذا سقط يشء من ف األصنام, وإذا تبني أن نصيب اهللا أحسن,

وقد أشار احلق تعاىل إىل . غنياهللا يف نصيب األصنام فال يأخذونه, ويقولون إن اهللا نصيب 
 .هذا األمر يف اآلية املذكورة

                                                 
 . [املرتجم]٤٥٥/ص٧, ج ٢, ح رقم نفس الباب, املصدر السابق )١(

 . [املرتجم]٤٥٨/ص ٧, ج ٢٢, ح رقم نفس الباباملصدرالسابق,  )٢(
 . (املرتجم)٦٩ملوفق اجلرب, ص , ومعجم األوثان واألصنام عند العرب٤٣انظر: كتاب األصنام للكلبي, ص ) ٣(

نَۡعِٰم نَِصيبٗ ﴿: لطربيس, ذيل تفسري قوله تعاىلل تفسري جممع البيان )٤(
َ
 ِمَن ٱۡلَۡرِث َوٱۡل

َ
ا َذَرأ ِ ِممَّ َّ ِ َفَقالُواْ ا وََجَعلُواْ 

َكٓئَِنا ِ بِزَۡعِمِهۡم َوَهَٰذا لُِشَ َّ ِ , ومعجم البلدان ٥٣/ص١هشام, ج اآلية. انظر: السرية النبوية البن ﴾...َهَٰذا 
 . [املصحح]١٥٨/ص٤للحموي, ج 



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

قرب أو لشخص حّي, ألسباب ذلك ل سواء كان ,وحمرم وهبذا يتضح أن النذر لغري اهللا باطل
  عدة, هي:
 ادة, وينبغي أن تكون العبادة هللا. النذر لغري اهللا كالصالة لغري اهللا, فكالمها عبأن أوالً: 

  .ال يملك شيئًا , ورضورة العقلصر النذر للميت, ألن امليت بإمجاع أمة حممد تصوَّ ثانيًا: ال يُ 
إن الشخص الذي ينذر لصحاب القرب يفرتض أن صاحب القرب مستقل يف الترصف 

 باألمور يف مقابل اهللا وهذا رشك وكفر رصيح.
 تسيريستقّل يف م أن صاحب القربيفرتض  ب القربحينذر لصاالشخص الذي إن ثالثًا: 

 .كفر ورشك رصيح اهللا تعاىل, وهذا من دوناألمور 
عاش  بسبب اجلهل والغفلة, كه, وأدرك أنهِرشْ  متى ما تنبه أحد إىل ,وبعد فهم هذه املطالب

نذرت  اللهم إين :فليقل ,بعد ذلك أن ينذر ثم إذا أراد .فعليه أن يتوب يف الرشك, فرتة من عمره
األئمة أو األولياء  (ع), أوسيد الشهداء إىل روح عميل هذاثواب  هذه الذبيحة, وأهديلك 

 ههذ لك نذرُت  يقول: يا رب! . أواهلدى األئمة وحمبي لفقراءلرصفها ماآلخرين, وجعلت 
ذه نذر هب فإذا للحرم أو املسجد. امرصفه , وجعلُت هذه اآلنيةأو  هذا املصباح أو سجادةال

 .املذكورة فنذره صحيح, وهو مأجور الطريقة
فإذا  ,سببها اجلهل باألحكام الرشعية ,الضالالت التي يرتكبها الناس معظمن أوال شك ب
 فإهنم سيعملون هبا بال شك.  امتَّت توعيتهم هب

                                                 
ألنه موافقة للمرشكني يف ظاهر , ذبح فيه لغري اهللاذبح هللا بمكان يُ ال يُ ال بد من التنبيه يف هذا األمر, عىل أنه ) ١(

ما أشبه عتقد أن الذبح يف هذا املكان أفضل, وينية سيئة, ف اإلنسان احلال, وربام أدخل الشيطان يف قلب
ِ  ثَابِِت عن  ذلك, وهذا خطر. اِك، قَاَل: نََذَر رَُجٌل بَلَ َقْهِد رَُسوِل ابَّ حَّ ْن َفنَْحَر إِبًِال بِبَُوانََة  صبْن الضَّ

َ
أ

َ اجَّيِبَّ  َ حْنََر إِبًِال بِبَُوانََة، َفَقاَل اجَّيِبُّ صفَأ
َ
ْن أ

َ
ِّ نََذرُْت أ

ْوثَاِن َهْل اَكَن ِفي: «ص، َفَقاَل: إِ
َ
َها َوَعٌن ِمْن أ

ْقيَاِدِهْم؟«قَالُوا: َال، قَاَل: » اجْلَاِهِليَِّة ُفْعبَُد؟
َ
ِ »َهْل اَكَن ِفيَها ِقيٌد ِمْن أ وِْف : «ص، قَالُوا: َال، قَاَل رَُسوُل ابَّ

َ
أ

، َوَال ِفيَما َال َفمْ  ِ  / ص٣(رواه أبوداود يف سننه, ج .»ِلُك اْنُن آَدمَ بِنَْذرَِك، فَإِنَُّه َال َوفَاَء ِجَْذٍر يِف َمْعِصيَِة ابَّ
 , وصححه األلباين). [املصحح]٢٣٨



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
  هواالستغاثة بغير غير اهللا من أنواع الشرك: دعاء

  لب العون.طإلزالة الشدة, و طلب الغوث :االستغاثة
 وهو االستغاثة غري االستغاثة تكون من املكروب, واملصاب بالغم, والدعاء :وقال بعضهم

, فكل استغاثة دعاء, مطلق فالنسبة بني الدعاء واالستغاثة نسبة عموم وخصوص أعم منها,
 وليس كل دعاء استغاثة.
 دعاء العبادة, ودعاء املسألة والطلب.  والدعاء عىل نوعني:

قد خّطأ اهللا و دفع مرضة;أو  يطلب الداعي ما ينفعه من جلب منفعة هو أن ملسألةفدعاء ا
 قُۡل ﴿ :اهللا يف جلب النفع أو كشف الرض, فقال سبحانه دعا غري نْ تعاىل يف القرآن الكريم مَ 

َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن 
َ
ِ ٱأ ۚ وَ  َّ َ َنۡفٗعا ا َو َ َيۡملُِك لَُكۡم َضّٗ ُ ٱَما   ﴾٧٦ ۡلَعلِيمُ ٱ ِميعُ لسَّ ٱُهَو  َّ

ْ ِمن ُدوِن  قُۡل ﴿ , وقال:]٧٩[املائدة:  نَۡدُعوا
َ
ِ ٱأ ۡعَقابَِنا  َّ

َ
ٰٓ أ َ َ نَا َونَُردُّ  َ يَُضُّ َ يَنَفُعَنا َو َما 

َٰنا َ ﴿ :أيضاً  , وقال]٧١[األنعام:  ﴾َبۡعَد إِۡذ َهَد ِ ٱتَۡدُع ِمن ُدوِن  َو َّ  َ َ يَنَفُعَك َو َما 
ٰلِِميَ ٱَكۖ فَإِن َفَعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن يَُضُّ    .]١٠٦[يونس:  ﴾١٠٦ لظَّ

وإن كل دعاء العبادة يستلزم دعاء املسألة, كام أن كل دعاء املسألة يستلزم دعاء العبادة, كام 
ْ ٱ﴿ قال اهللا تعاىل:    ]٥٥[األعراف:  ﴾٥٥ ينَ لُۡمۡعَتدِ ٱَ ُيِبُّ  ۥَربَُّكۡم تََضُّٗع وَُخۡفَيًةۚ إِنَّهُ  ۡدُعوا

ُٰكۡم َعَذاُب  قُۡل ﴿ تَ
َ
رََءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
ِ ٱأ َتۡتُكُم  َّ

َ
ۡو أ
َ
اَعةُ ٱأ َغۡيَ  لسَّ

َ
ِ ٱأ تَۡدُعوَن إِن ُكنُتۡم  َّ

 ﴾٤١إِيَّاهُ تَۡدُعوَن َفَيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إَِلۡهِ إِن َشآَء َوتَنَسۡوَن َما تُۡشُِكوَن  بَۡل  ٤٠َصِٰدقَِي 
نَّ ﴿ ]٤١−٤٠[األنعام: 

َ
َ تَۡدُعواْ َمَع  لَۡمَسِٰجدَ ٱ َوأ ِ فَ َّ ِ ٱِ َحٗدا  َّ

َ
 .]١٨[اجلن:  ﴾١٨أ

وأمثال هذه اآليات كثرية يف القرآن وكلها تدل عىل أن دعاء املسألة يستلزم دعاء العبادة, 
   فعىل السائل أن يكون سؤاله خالصًا هللا سبحانه وتعاىل.

يف األسباب الطبيعية واألمور احلسية [التي يقدر عليها اإلنسان], كأن  واالستغاثة جائزة
تقول يف القتال: يا فالن! أغثني; أو إذا هامجك حيوان مفرتس فتقول: يا فالن, أدركني; أو 
واجهتك مصيبة كأن حيرتق بيتك أو هجم عليك عدو, فترصخ وتستغيث وتقول: يا مسلمون! 



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

 .صستغاثات ليست رشكًا بإمجاع أمةسيد املرسلنيأغيثوين, أدركوين; فكل هذه اال
أما االستغاثة بالقوة والتأثري باألمور املعنوية, واألمور التي ال يقدر عليها إال اهللا تعاىل مثل 
شفاء املريض ووفاء الدين من غري األخذ باألسباب الطبيعية, أو طلب الرزق واهلداية وغفران 

يف الدراسة, ونحو ذلك, فهذا النوع من االستغاثة الذنوب وطلب دخول اجلنة, والنجاح 
خمتصة بالذات الربوبية, فطلبه من غريه رشك. فال جيوز أن تستغيث بالنبي أو الويل كأن تقول: 
اشفني, أو اغفر يل, أو تقول: أستغيث بك يا فالن, أو أغثني يا فالن, بل جيب أن تقول: أغثني 

  يا غياث املستغيثني.
منافٌق يؤذي املؤمنني, فقال بعُضهم: قوموا بنا  ص ه كان يف زمن النبيروى الطرباين أن
، إِغََّما يُْسَتَغاُث «: صمن هذا املنافق, فقال النبي  صنستغيث برسول اهللا  ِ إِنَُّه َال يُْستََغاُث 

 ِ   .»بِابَّ
وسبب زة; هنى عن االستغاثة به يف األمور احلسية, مع أهنا جائ صال حظوا أن رسول اهللا  

التوحيد والتحذير عن الرشك, وقطع الطريق املوصل إىل التوسل بغري احلق  النهي هو صيانة
 تعاىل حتى ال يتعّود الناس عىل االستغاثة بغري اهللا. 

َة إِالَّ  َحْوَل َوالَ  َوالَ  ٍد َوآلِ  ِدَنايَوَصىلِّ اهللاُ َعَىل َس  ِم,ياْلَعظِ  ِه اْلَعِيلِّ ـبِاللَّ  ُقوَّ  .نَ يِه الطَّاِهرِ ُحمَمَّ

  من أنواع الشرك: التنجيم

ملا كان االعتقاد بالتنجيم والتأثري الومهي للكواكب والشمس والقمر يف هذا العامل من 
العقائد القديمة لفرقة الصابئة, وعن طريقهم تّرسب هذا االعتقاد إىل عقائد املسلمني, فلهذا 

 (الصابئة) قبل الدخول يف املوضوع:البد أن نبّني نبذة خمترصة عن أحوال هذه الفرقة 
 

                                                 
 روى نحوه اهليثمي يف جممع الزوائد ,مل أجده يف مصادر احلديث الشيعية, ويف مصادر أهل السنة )١(

رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غري ابن هليعة وهو حسن «), وقال: ١٧٢٧٦(, ح١٥٩/ص١٠ج
 ».يثاحلد



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
 الصابئة: 

يرى بعض العلامء أن هذه الفرقة كانت من أتباع صاب بن شيث, وهلذا سموا بالصابئة. 
هو عاذيمون يعني  ,املذهب اومما يؤيد هذا الرأي كالمهم أنفسهم إذ يقولون إن معلمهم يف هذ

ل صبوًءا, إذا خرج من صبأ الرج«وهرمس يعني إدريس. ويقول صاحب الصحاح:  شيث
, صعىل رسول اهللا  »صابئال«. كانت العرب اجلاهليون يطلقون لفظ »آخر ديٍن إىل دين

خرج من دين قريش الذي هو عبادة األصنام; وكذلك كانوا كلام أسلم شخص  صألنه 
 املسلمني بالصابئني. يقولون عنه صبأ الرجل, ويسمون

يف اللغة اإلعراض عن الضالل وامليل إىل اهلداية,  »فاحلن«ة دين احلنفاء, وئبالصا ويقابل
 − بالتفصيل سيأيت كام−إمام احلنفاء ف. ]واحلَنِيف عند العرب: من كان عىل دين إبراهيم [

, وخاتم احلنفاء هو سيد األنبياء خاتم املرسلني هو شيخ األنبياء إبراهيم خليل الرمحن 
  .صحممد

أهل مكة  وسلف علها مركز احلنيفية, وكان أجدادجوبمكة  الكعبة ملا بنى إبراهيم
ون براهيمإل تابعني ولكن  ,للصابئة من أشد املخالفني نفاء, وكانواباحل, وكانوا يسمَّ
أنفسهم أهنم  يرونكانوا رغم عبادهتم لألصنام  صوأبناءهم املعارصين خلاتم النبيني  َخَلَفهم

ام خروجًا عن دين إبراهيم احلنيف! لذا كانوا عىل طريقة احلنفاء وكانوا يظنّون معاداة األصن
 وعىل املسلمني لقب الصابئني. صيطلقون عىل الرسول األكرم 

ثم أصحاب عقائد صحيحة وتوحيد خالص, كام أن سلفنا وآباءنا كانوا أيضًا مسلمني و
أنواع ستبدلوا عقيدهتم السابقة بعقائد غري إسالمية وبااألمم األخرى بتأثر الالعهد و بعدبسبب 

األعامل واالعتقادات وشاعت بينهم كثري من , حتت مسمى التوحيد واإلسالممن الرشك 
هذه االعتقادات  أن قة اإلسالم يظنونحقيبسبب جهلهم ب وأصبح املسلمون, املخالفة لإلسالم

وكلام قام شخص يدعو إىل اإلسالم احلقيقي , هي اإلسالم الصحيحواألعامل التي يامرسوهنا 
                                                 

, (ط. هـ)٣٩٣أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف: , تاج اللغة وصحاح العربية ,الصحاح )١(
 .٥٩, ص١), جبريوت –دار العلم للماليني 



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

روه.وطريقة ال  سلف الصالح كفَّ
 قائم احلنفاء دين أساسبينام  ,واملالئكة الروحانيات عىل عبادة وأساس دين الصابئة قائم

 .فيام بعدعىل عبادة اهللا وحده, كام سيأيت توضيحه 
واملراد  .مبني عىل الفطرة ديننا دينهم هو االكتساب, واحلنفاء يقولون:تدعي الصابئة بأن 

 مسألة املبدأ واملعاد والفضيلة, ترى الصابئة رف الدين بالدليل, فمثًال: يفعباالكتساب هنا: أن يُ 
 إن ويقول احلنفاءة مرفوضة; فاسد , قبلناها, وإال فهيهذه األمور صحة إذا قام الدليل عىل أنه

فكلام خرج عن الفطرة ال أن تصدقها الفطرة,  , والعقائد الدينية جيبعىل الفطرة قائمالدين 
قِمۡ ﴿ يقول اهللا تعاىل: ه دينًا,يمكن اعتبار

َ
ِ ٱوَۡجَهَك لِّلِيِن َحنِيٗفاۚ فِۡطَرَت  فَأ  لَّاَس ٱَفَطَر  لَِّت ٱ َّ

َ َتۡبِديَل ِلَۡلِق   ۚ ِۚ ٱَعلَۡيَها ۡكَثَ  ۡلَقّيِمُ ٱ ّلِينُ ٱَذٰلَِك  َّ
َ
 ﴾٣٠َ َيۡعلَُموَن  لَّاِس ٱَوَلِٰكنَّ أ

 .]٣٠[الروم: 
قة, واملقصود من الفطرة االستعداد للتوحيد وإدارك احلقائق لْ اخلِ  هي معنًى رة وزنًا وطْ والفِ 

يف » ال«وحرف  .طر الناس عليهافُ  هي التي دون امتناع أو إنكار, فالفطرة التي هبذه الصفة
ِ ٱَ َتۡبِديَل ِلَۡلِق ﴿قوله:  لوا خلق اهللا الذي هو الدين الذي  ,هني بصورة نفٍي  ﴾َّ أي ال تبدِّ
اهللا تعاىل الناس بفطرهتم عليه, وهذا الدين الذي هو دين الفطرة دين صحيح مستقيم  خلق

 ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
اإلنسان خلق اآلية رصحية يف أن اإلنسان ُخلِق مفطورًا عىل التوحيد وإدراك احلقائق, وأن 

نَسٰنَ ٱلََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ .يف هناية احلسن, واالستقامة حۡ  ۡلِ
َ
  .]٤[التني:  ﴾٤َسِن َتۡقوِيٖم ِفٓ أ

مثل تربية املعلمني وتقليد اآلباء وتأثري  ,ألسباب عديدةالفطرة وإنام خيرج اإلنسان عن 
عن الفطرة ورشيعة اإلنسانية, فبعث اهللا  ; فهذه العوامل هي التي أخرجت الناسوأمثاهلا بيئةال

 وانع التي عرضت لفطرة البرش.تعاىل الرسل ليعيدوا الناس إىل فطرهتم األوىل ويزيلوا امل
  لكل إنسان ثالثة أديان: :يقول بعض العلامء

 . عامة أهل مدينتهوالديه و ديناألول: 



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
كان ظاملًا  أكثر أهل البالد عادلني, وإذا فإن كان امللك عادالً صار دين ملك البالد,والثاين: 
اروا حكامء, وإذا كان سنيًا , وإذا كان حكيًام صاً كان زاهدًا صاروا زهاد , وإذاصاروا ظلمة

ن كل واحد يريد التقرب من امللك ويسعى لنيل أل نة, وإذا كان شيعيًا صاروا شيعة,صاروا ُس 
 .»مْ هِ وكِ لُ مُ  ينْ  دِ َىل عَ  اُس النَّ ( :فهذا معنى مقولةحمبة امللك له, 

قول وهذا معنى , تأثر بدينهصادق شخصًا  ل منفك ,الصديق والصاحب دينالثالث: 
الَْمْرُء بَلَ «وهذا أيضًا معنى: , »رشط الصحبة املشاهبة الظاهرية واملوافقة الباطنية« ل:القائ

  .»ِن َخِليِلهِ ِديْ 
 َعِن اْلـَمْرِء الَ َتْسَأْل َوَأْبِرصْ َقِرْينَهُ 

 

ـــــــــِدْي   ــــــــــُمَقاِرِن َيْقَت ـــــــــِرْيٍن بِاْل ـــــــــلُّ َق  َفُك
 

 لقـاء ومصـاحبة اخلبيثفاحذر من    النفس تأخذ عن نظريها األخالق والطباع
ت الريـح يف جـوِّ سـيٍِّئ   من اجلو اخلبيث نتنةأخذت الرائحة امل    إذا مـرَّ

  :الصابئة أربع فرق
ن مبدأ العامل هو الذات الربوبية إتقول هذه الفرقة:  .أصحاب الروحانيات الفرقة األوىل:

                                                 
هـ) يف األمايل, قم,  ٤٦٠−٣٨٥شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس ( ذكرههو متن حديث  )١(

) ٢٣٧٨رواه الرتمذي يف سننه ( ,. ويف مصادر أهل السنة٥١٨هـ, ص ١٤١٤ انتشارات دار الثقافة,
) وقال األلباين: حسٌن, وأمحد يف مسنده ٤٨٣٥وقال: هذا حديث حسن غريب, وأبو داود يف سننه (

) وقال شعيب األرنؤوط: إسناده جيد. وقد أخرجوه مجيعًا بسندهم عن أيب هريرة ٣٣٤و ٢/٣٠٣(
َحُدُكْم َمْن خُيَالُِل الَْمرْ «بلفظ:  مرفوعاً 

َ
 [املصحح] .»ُء بَلَ ِديِن َخِليِلِه فَلْيَنُْظْر أ

)٢ ( 
 نفــس از همــنفس بگيــرد خــوي

 

 بــر حــذر بــاش از لقــاي خبيــث   
 

 باد چـون بـر فضـاي بـد گـذرد     
  

 خبيــث   بــوي بــد گيــرد از هــواي  
  

 

يق: حممد سيد كيالين, بريوت, دار هـ),  حتق٥٤٨( الشهرستاين حممد بن عبد الكريم ,»امللل والنحل«انظر: ) ٣(
ف يف االقتباس تقديًام  فيام ذكره عن فرق السابئة قد , واملؤلف٨−٤/ ص ٢هـ, ج١٤٠٤املعرفة,  ترصَّ

 [املصحح]وتأخريًا وتلخيصًا واختصارًا. 



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

 َواحلقيقة القيومية املقدسة عن احلدوث والزوال. 
وبعبارة أخرى, اهللا بعيد عن  ت أعىل وأجل من أن نعبدها مبارشة.ن] هذه الذا[ويقولو

نغامسهم يف عامل الطبيعة ويف الشهوات أن يتقربوا إليه, لذا ال بد بسبب ا عباده, وال يمكن للعباد
عن  . وهذه الوسائط هم الروحانيون يف العامل العلوي مقّدسونمن وسائط بني الرب واخللق

ات الزمانيَّة ,رمانيَّة والقوى اجلسامنيَّةاملواّد اجلِ  يف جوار ربِّ  ,واحلركات املكانيَّة والتغريُّ
 سنبني كام – سائطلوهذه او( العاملني, جمبولون عىل تقديسه ومتجيده وتعظيمه دائًام ورسمًدا.

 .)اهلداية يف واسطةً  األنبياءَ  احلنفاءُ  يعترب حيث احلنفاء, هبا يقول التي ائطالواس غري − الحقاً 
 ا. وهبووسائط بيننا وبني إله العاملنيرسائلنا  هيو ,وأربابنا آهلتنا الروحانيات: وأيضا قالواو

ب إىل اهللايُ  رة للكواكب بياة وسائر األمور. وهي املُداحلصحة والرزق وال وُيطلب منها ,تقرَّ
وزعموا . يواناتاحلو اتاجلامدو اتالنبات خلق , فهي مصدرعىل التناسب املخصوص الفلكيَّة

نَّ نسبة الروحانّيات إليها نسبة األنفس أو ,أنَّ الكواكب الفلكيَّة هي هياكل هذه الروحانيَّات
ه, ولكلِّ هيكل فلًكا يكون فيه. وزعم وا أنَّ اإلنسانيَّة إىل أبداهنا. وإنَّ لكلِّ روحاّين هيكًال خيصُّ

ف هلم  ساس علم اهليئة وأسامء الكواكب اللذان وضعا أ, مها »َهرمس«و »مونعازي«املعرِّ
  السيارة وتقسيم األبراج.

, (واسطة) تقول هذه الفرقة أنه ال بد لإلنسان من متوسطالفرقة الثانية: أصحاب اهلياكل: 
 إىل بحاجة فإنناوملا كان املالئكة والروحانيون ال ُيَرْون بالعني حتى يمكن التوجه إليهم, 

هبا إىل املبدأ, ففزعوا  ونحّصل أسباب التقرب إليها أن نتوجهبعيوننا حتى نستطيع  نراها وسائط
 . بالعني فنجعلها وسيلتنا ونعبدها شاهدهنا تُ إ واوقال ,إىل اهلياكل التي هي السيارات السبع

السيارة البد أوال من معرفة بيوهتا ومنازهلا, وثانيًا: معرفة مطالعها  كواكبوألجل عبادة ال
الهتا عىل أشكال املوافقة واملخالفة مرتبة عىل طبائعها, ورابعًا: تقسيم ومغارهبا, وثالثًا: اتصا

األيام والليايل والساعات عليها, وخامسًا: تقدير الصور واألشخاص واألقاليم واألمصار 
عملوا اخلواتيم وتعلموا العزائم والدعوات, وعينوا ليوم زحل مثال يوم السبت ثم عليها. 

وختتموا بخامته املعمول عىل صورته وهيئته وصنعته ولبسوا اللباس وراعوا فيه ساعته األوىل 



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
وسألوا حاجتهم منه احلاجة  ,اخلاص به وتبخروا ببخوره اخلاص ودعوا بدعواته اخلاصة به

واحد  وهكذا سائر الكواكب كان لكل. التي تستدعى من زحل من أفعاله وآثاره اخلاصة به
 وعمل حمدد. تم خاصعة معينة وبخور ولباس وخايوم معني وسا

عباد أن التربك باخلواتم من بقايا  أدرك ]ام مىضفي عينيه [وتأمل املسلم فتحإذا أقول: 
 !!أهل التقوى مع األسف من شعار التربك هذا اروقد ص الكواكب,

فكانوا  ],أي الكواكب[ملا كانت هذه الفرقة تصل إىل طلباهتا بواسطة تلك الوسائط و 
ومنهم من جعل  ;ويقولون أن اهللا تعاىل هو رب األرباب وإله اآلهلة ,آهلةو سموهنا أرباباي

 الشمس إله اآلهلة ورب األرباب.
إىل الروحانيات  التقربتقرب إىل اهلياكل تقرب إىل الروحانيات, ووكانوا يقولون: إن ال

نيات لروحاا تقرب إىل الباري تعاىل, العتقادهم بأن اهلياكل أبدان الروحانيات, ونسبتها إىل
نسبة أجسادنا إىل أرواحنا. فهم األحياء الناطقون بحياة الروحانيات. وهي تترصف يف أبداهنا 

, كام نترصف يف أبداننا. والشك أن من تقرب إىل شخص فقد تقرب , وحتريكاً , وترصيفاً تدبرياً 
تنجيم, , والكهانة, والوهذه الطلسامت. هذه العقائدعىل  كانوا يرتتبون آثاراً و إىل روحه.

ال تزال باقية وموجودة وقد أصبحت جزءًا من  التي  من علومهم نامذجوالتعزيم, واخلواتيم, 
 عقائد بعض املسلمني.

هي  متفلسفة اإلسالم واعتقدوا هبا إليها ذهبأن العقول العرشة التي  علمن ,ومن هذا األمر
إىل الفلسفة من الصابئة,  دخلتام وهذه العقيدة الرشكية إن ;الصابئة ايقول هب تيعني الروحانيات ال

هذه العقيدة الرشكية وظنوا أن هذه هي عبادة اهللا اإلسالم قبلوا  ولألسف فإن املتفلسفني يف
تشري إىل بطالن عقيدة عباد نفي شفاعة املالئكة  يفواآليات الواردة يف القرآن الكريم والتوحيد. 

لَٖك ِف ﴿ تعاىل: الكواكب, كام قال َمَٰوٰتِ ٱ َوَكم ّمِن مَّ   .]٢٧[النجم:  ﴾ا ًٔ َ ُتۡغِن َشَفَٰعتُُهۡم َشۡي  لسَّ
                                                 

كب العلوية الطَِّلْسم والطِّلَِّسم: (يف علم السحر) خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط هبا روحانيات الكوا) ١(
بالطبائع السفلية جللب حمبوب أو دفع أذى, وهو لفظ يوناين لكل ما هو غامض مبهم كاأللغاز 

 )٥٦٢واألحاجي. (املعجم الوسيط ص 



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

إذا كان ال بد من متوسط يتوسل [ :تقولهذه الفرقة و الفرقة الثالثة: أصحاب األشخاص.
لكنا إذا مل نرها باألبصار ومل  −وإن كانت هي الوسائل  − به وشفيع يتشفع إليه والروحانيات 

ولكن اهلياكل قد ُترى يف وقت وال ُترى  ]تقرب إليها إال هبياكلهانخاطبها باأللسن مل يتحقق ال
ب هبا  ,وظهورًا بالليل وخفاًء بالنهار يف وقت ألن هلا طلوعًا وأفوالً  فلم َيْصُف لنا التقرُّ

ه إليها فال بد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة منصوبة نصب أعيننا نعكف  ,والتوجُّ
 الباريل فنتقرب هبا إىل الروحانيات ونتقرب بالروحانيات إىل عليها ونتوسل هبا إىل اهلياك

َّ ﴿ وهذه اآلية تشري إىل هذا املعنى, فنعبدهم ليقربونا إىل اهللا زلفى سبحانه وتعاىل ِ َما َنۡعُبُدُهۡم إ
 َ ِ ِ ٱِلَُقّرُِبونَآ إ ٓءِ ُشَفَعُٰٓؤنَا ِعنَد ﴿ ,]٣[الزمر:  ﴾ُزۡلَفٰٓ  َّ َ ُؤ ِ ٱَهٰٓ  .]٢٠[يونس:  ﴾َّ

اختذوا أصنامًا أشخاصًا عىل مثال اهلياكل هذه العقيدة, بنوا معبدًا لألصنام وعىل  بناءً و
وراعوا يف ذلك الزمان  ,كل شخص يف مقابلة هيكل, وراعوا يف ذلك جوهر اهليكل ,السبعة

وا وتبخروا بالبخور اخلاص به وختتم اخلاصة لكل هيكل, والوقت والساعة والدرجة والدقيقة
 .املناسبة لهبخامته ولبسوا لباسه وعزموا بعزائمه 

عىل أسامء اجلواهر العقلية الروحانية وأشكال الكواكب  نوها, فكانتوأما اهلياكل التي ب
وهيكل  رضورةوهيكل ال ]وهيكل السياسة[هيكل العلة األوىل وهيكل العقل  مثلالساموية, 

ل: مسدٌس, وهيكل املشرتي: مثلٌث, هيكل زحكان مدورات الشكل. و ; كلها كانتالنفس
ٌع,  ٌع, وهيكل الزهرة: مثلث يف جوف مربَّ وهيكل املريخ: مربع مستطيل, وهيكل الشمس: مربَّ

نٌ    .وهيكل عطارد: مثلٌَّث يف جوفه مربع مستطيل, وهيكل القمر: مثمَّ
هذه  زعمت .»احلّرانية«بـسامهم ابن بطوطة وسائر املؤرخني  الفرقة الرابعة: احللولية.

وأنَّه أبدع أجرام األفالك وما فيها من الكواكب. وجعل  ,أنَّ اإلله املعبود واحد يف ذاته الفرقة
ًراالكواكب مُ   :آباء للمواليد الثالثة, وأهنا ملا يف العامل السفّيل. فالكواكب آباٌء أحياء ناطقة تدبِّ

لرتاب والنار واهلواء هي أمهات أن العنارص األربعة: املاء واو ,اجلامدات والنباتات واحليوانات
من −اإلله تعاىل يظهر يف الكواكب السبعة ويتشخَّص بأشخاصها زعموا أن  املواليد الثالثة.

د يف ذاته ة الفاضلة. وزعموا أنَّ اهللا  .− غري تعدُّ وقد يظهر أيًضا يف األشخاص األرضيَّة اخلريَّ



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
بل  ,نيئة كاحلرشات األرضيَّة ونحوهايتعاىل عن خلق الرشور والقبائح واألشياء اخلسيسة الد

 هي واقعة رضورة اتِّصاالت الكواكب سعادًة ونحوسة واجتامعات العنارص صفوًة وكدورة.
تلك كانت خالصة عقائد الصابئة الذين يعبدون الكواكب َواألصنام, ويعتربون الكواكب 

ْعد والنَّْحس , ويعتقدونمؤثرة بشكل كامل لفصوص واألحجار أن ل كام يعتقدون لأليام, السَّ
ية (ما وراء يف األمور غري املاد ةً الكريمة خواص وتأثريات روحية ومعنوية, ويعتربوهنا مؤثر

هلداية قومه الذين كانوا من  اهللا تعاىل شيخ األنبياء إبراهيم اخلليل  بعثالطبيعية), ولقد 
اد األصنام, وسنذكر فيام ييل مناظرات ومناقشات مع ُعبِّاد اهلياكل وُعبَّ  فكانت له  ,الصابئة

 مع الصابئني يف عرصه: خالصة عن مناظرة إبراهيم 

 للصابئة:مناظرة إمام احلنفاء إبراهيم عليه الصالة والسالم 
ٰ قَۡوِمهِ  َوتِۡلَك ﴿ :قال تعاىل َ َ ُتَنآ َءاَتۡيَنَٰهآ إِبَۡرٰهِيَم  ََّشآُءۗ إِنَّ َربَّ  ۦۚ ُحجَّ َك نَۡرَفُع َدَرَجٰٖت مَّن ن

  .]٨٤[األنعام:  ﴾٨٣َحِكيٌم َعلِيٞم 
ه: قولٍ  وعىل –احلجة عىل أصحاب األشخاص. كان أبوه  يف البداية أقام إبراهيم   −  عمُّ

. بيده كلها األصنام, معبد وشؤون األصنام عبادة وطقوس آداب وكانت الفرقة, هذه أعلم »آزر«
ۡصَناًما ۡذ ﴿ :وقاتاأل أغلب يف يناظره إبراهيم كان لذلك

َ
َتتَِّخُذ أ

َ
بِيهِ َءاَزَر أ

َ
قَاَل إِبَۡرٰهِيُم ِل

بِٖي  َٰك َوقَۡوَمَك ِف َضَلٰٖل مُّ َر
َ
ٓ أ  إِذۡ ﴿ ويقول تعاىل يف سورة مريم: .]٧٥[األنعام:  ﴾٧٤َءالَِهًة إِّنِ

َ ُيۡغِن  َ ُيۡبِصُ َو َ يَۡسَمُع َو بَِت لَِم َتۡعُبُد َما 
َ
أ بِيهِ َيٰٓ

َ
 .]٤٢[مريم:  ﴾٤٢ا  ٔٗ َعنَك َشۡي  قَاَل ِل

من  َت قتك, كيف ُجعلْ لْ مل ال تنظر ببصريتك إىل ِخ أباه قائًال له: يا أيب,  خياطب إبراهيم 
اآلثار  فيك تظهر قتك, وفطرتك, وقددالً يف خلِ تعمت أرشف املخلوقات, وكيف ُرص 

, يف , ضاراً , نافعاً بصرياً  لقت سميعاً ُخ الساموية, واألنوار العلوية واألرسار امللكوتية, وكيف 
 ينفعك أو ,يترصف فيككيف يستطيع أن ف ,ه بيدك ال يسمع وال يبرصتَ عْ حني أن هذا الذي صنَ 

َتۡعُبُدوَن َما َتۡنِحُتوَن ﴿ يغني عنك شيئًا?! أو ,يرضك
َ
ُ ٱوَ  ٩٥أ  ﴾٩٦َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُوَن  َّ

   .ال يعطيه فاقد اليشء .]٩٦− ٩٥[الصافات: 
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 كيف يمكنها أن تصبح مانحًة للوجود?=  ات التي مل تنل نصيبًا من الوجودالذ
  ال يمكنها أن متلك صفة إعطاء املاء=  السحابة القديمة التي غدت خاليًة من املاء

التي  ألبيه بالدالئل الواضحة واحلجج الساطعة أن هذه األصنام وبعد أن بنيَّ إبراهيم 
بَتِ ﴿ عند رب األرباب, قال له: هوشفيع تهتكون واسط يمكنها أن يصنعها بيديه ال

َ
أ إِّنِ َقۡد  َيٰٓ

تَِك فَ  ۡلِعۡلمِ ٱَجآَءِن ِمَن 
ۡ
ا  تَّبِۡعِنٓ ٱَما لَۡم يَأ ۡهِدَك ِصَرٰٗطا َسوِّيٗ

َ
بَتِ  ٤٣أ

َ
أ ۡيَطَٰنۖ ٱَ َتۡعُبِد  َيٰٓ إِنَّ  لشَّ

ۡيَطٰنَ ٱ ا  لشَّ  .]٤٤−٤٣[مريم:  ﴾٤٤َكَن لِلرَّ َعِصّيٗ
إِبَۡرٰهِيُمۖ لَئِن ﴿ وقال: ,الساطعة الرباهنيهذه  أبداً  »آزر«مل يقبل  نَت َعۡن َءالَِهِت َيٰٓ

َ
َراِغٌب أ

َ
أ

رُۡجَنََّكۖ وَ 
َ
ا  ۡهُجۡرِن ٱلَّۡم تَنَتهِ َل  .]٤٨[مريم:  ﴾٤٦َملِّيٗ

فقام بإقامة برهان علمّي,  إبراهيم رشع  ,مل تؤثر احلجة العلمية يف آزر وأتباعه وملا
نَت َفَعۡلَت َهَٰذا ﴿: األصنام, يقول تعاىل بكرس

َ
ْ َءأ إِبَۡرٰهِيُم قَالُٓوا قَاَل بَۡل َفَعلَُهۥ  ٦٢لَِهتَِنا َيٰٓ

  .]٦٣−٦٢: األنبياء[ ﴾٦٣لُوُهۡم إِن َكنُواْ يَنِطُقوَن  َٔ َكبِيُُهۡم َهَٰذا َفۡس 
ةَ » آزر« مجاعةَ  هبذا العمل ألزم إبراهيم  ,صاغرين أذالء فِحموا وانقلبوافأُ  ,احلجَّ
اهلني, فإهنم عندما وهي سنة اجل ,لجؤوا إىل التعدي والتهديد, فوعجزوا عن اإلجابة عىل دليله

مل جيد جوابًا حلجة ملا  الذي األصنام صانع» آزر« يسلكون طريقةيعجزون أمام حجة اخلصم 
رُۡجَ ﴿ فقال: ,رشع بمعاداته ابنه,

َ
  .]٤٨[مريم:  ﴾نََّك لَئِن لَّۡم تَنَتهِ َل

 وأرسار العاملني كام يقول تعاىل: كوَننيملكوت ال عىل اهللا الذي أطلعه يمإبراه
َمَٰوٰتِ ٱنُِرٓي إِبَۡرٰهِيَم َملَُكوَت  َوَكَذٰلَِك ﴿ ۡرِض ٱوَ  لسَّ

َ
[األنعام:  ﴾٧٥ لُۡموقِنِيَ ٱَوِلَُكوَن ِمَن  ۡل

 اخلصم, لكن بطريق اإللزام ومماشاة ,وجمادلتهم أصحاب اهلياكل أيضًا بمناظرة قام ,]٧٥

                                                 
)١ ( 

ــش  ــتي بخــــ ــه از هســــ  ذات نايافتــــ
  

ــود      ــه ش ــد ك ــون توان ــش      چ ــتي بخ  هس
  

 تهــــي   كــــه شــــد از آب كهنــــه ابــــري
  

 دهــــــي!    نايــــــد از وي صــــــفت آب   
  

 



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
ا﴿ واملجادلة بالتي هي أحسن وأتم, فقال يف البداية إن هذا الكوكب معبودي: َجنَّ َعلَۡيهِ  فَلَمَّ

ُۡل ٱ ِحبُّ  لَّ
ُ
ٓ أ َ فََل قَاَل 

َ
آ أ ۖ فَلَمَّ كل ما  أي, ]٧٦[األنعام:  ﴾٧٦ فِلِيَ ٱرََءا َكۡوَكٗباۖ قَاَل َهَٰذا َرّبِ

ألنه ملا كان متغريًا احتاج  ,لتغيري واالنتقال ال يستحق أن ُتْطلق عليه صفة الربوبيةل ضةهو عر
  عن حّد الكامل. خيرجه أيضاً ال يصح أن يكون شفيعًا ألن األفول والزوال  , كامغريِّ إىل مُ 

لذا  ,ونظرًا إىل أن مجاعة من الصابئة كانوا يعتقدون أن عبادة الكواكب ممتنعة يف حال أفوهلا
عليهم بام يعرتف به  , لذا استدلَّ إبراهيم −كام مرَّ رشحه−أقاموا أشخاصًا مقام اهلياكل 

  ُه هبا.املناظر إىل مسلامت اخلصم وُيدينأن يستند  وذلك أبلغ يف االحتجاج ;بعضهم باجلملة
 القمر بازغًا مضيئًا يف غاية الضوء,نظره عن الكوكب ورأى القمر  ملَّا رصف إبراهيمو

ا﴿قال هذا ريب.  ۖ  َذاَهٰ  قَاَل  بَازِٗغ  َقَمرَ لۡ ٱ رََءا فَلَمَّ ٓ  َرّبِ ا فََل  فَلَمَّ
َ
 َرّبِ  ِدِن َيهۡ  لَّمۡ  لَئِن قَاَل  أ

ُكوَننَّ 
َ
آٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  َل ا ٧٧ ّلِيَ لضَّ مۡ ٱ رََءا فَلَمَّ ٓ َهٰ  َرّبِ  َذاَهٰ  قَاَل  بَازَِغةٗ  َس لشَّ كۡ  َذا

َ
ۖ أ ٓ  َبُ ا  فَلَمَّ

فَلَ 
َ
ٰ  قَاَل  ۡت أ ا ءٞ بَرِيٓ  إِّنِ  مِ َقوۡ َي  .]٧٨  − ٧٧: نعاماأل[ ﴾٧٨ ُكونَ تُۡشِ  ّمِمَّ

 ويف آخر األمر أغلق أمامهم مجيع أبواب العذر وقال:
ۡهُت وَۡجِهَ  إِّنِ ﴿ قال:وأبواب العذر  أمامهم مجيع أغلق إبراهيم  آخر األمر, ملا وَجَّ

ِي َفَطَر  َمَٰوٰتِ ٱلِلَّ ۡرَض ٱوَ  لسَّ
َ
نَا۠ ِمَن  ۡل

َ
  .]٧٩[األنعام:  ﴾٧٩ لُۡمۡشِكِيَ ٱَحنِيٗفاۖ َوَمآ أ

 واملحـــــــدود فـــــــاٍن أمـــــــام ال حـــــــد لـــــــه, 
 إنكـــــــــم تعبـــــــــدون شـــــــــمس الفلـــــــــك,

 إن الشمس (تقوم لنا بعمل) الطباخ بأمر احلـق, 
 ومــاذا تصــنع إذا أصــاب الكســوف شمســك?!

ــ ــًا: ـألســت تص ــة داعي ــاب اإلهلي ــىل األعت  رخ ع
 منتصف الليل, فأين الشمسوإذا هم أحد بقتلك يف 

ــــــل, ــــــع بلي ــــــام تق ــــــات إن ــــــب احلادث  وأغل
 

ـــــــاء  وكـــــــل يشء غـــــــري وجـــــــه اهللا إىل الفن
ـــثمن ـــة ال ـــي هـــي غالي ـــروح الت  وأرخصـــتم ال
ـــــــه ـــــــا اإلل ـــــــول إهن ـــــــه أن نق ـــــــن البل  وم
ــــــف تطــــــرد عنهــــــا ذلــــــك الســــــواد?  وكي

ـــا  ـــواد (ي ـــف الس ـــعاعإاكش ـــد الش ـــي) وأع  هل
 لكي جتأر إليها بالشكوى أو تطلب منها الغوث?!

ــــاً و ــــودك غائب ــــون معب ــــان يك ــــك الزم  يف ذل
 

  
 



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

ــــــام اهللا, ــــــت بصــــــدق أم ــــــك إذا انحني  وإن
 

لتخلصـــت مـــن (عبـــادة) الكوكـــب ورصت مـــن 
ر)ـاملسموحني هلم (بالس

وبنيَّ أن  ],وأبطل مذهب الصابئة, [التوحيد احلقيقي إبراهيم اخلليل قرروهكذا 
حقيقيًا, وأن واهب  ليست فاعالً وأن الكائنات الساموية واألرضية  ,الفطرة هي احلنيفية

 .ر يف اخللق سواهؤثِّ هو احلق وال مُ  (اهللا) الوجود
 عن اجلواب, رغم عجزهم فإن قوم إبراهيم ,»حّب اليشء ُيعمي وُيصمّ «وملا كان 

وإقرارهم بعدم نطق أصنامهم مل يستطيعوا أن يقلعوا عن عاداهتم املذمومة التي مارسوها سنني 
ٓءِ يَنِطُقوَن نُِكسُ  ُثمَّ ﴿ طوال: َ ُؤ ٰ ُرُءوِسِهۡم لََقۡد َعلِۡمَت َما َهٰٓ َ َ  ْ  .]٦٥[األنبياء:  ﴾٦٥وا

َفَتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  قَاَل ﴿ :إبراهيم  فقال هلمتأمرنا بالسؤال?  قالوا: فلامذا
َ
ِ ٱأ َّ  َ َما 

َ يَُضُُّكۡم  ٗٔ يَنَفُعُكۡم َشۡي  ّفٖ  ٦٦ا َو
ُ
ِۚ ٱُدوَن ِمن ُدوِن لَُّكۡم َولَِما َتۡعبُ  أ َ َتۡعقِلُوَن  َّ فَ

َ
 ﴾٦٧أ

 ,]٦٧−٦٦[األنبياء: 
علامء الدين اجلاهلني بتكفري , رجعوا إىل شيمة اجلاهلني, فحكم للكالم جمال وملا مل يبق هلم

ْ ﴿ .وخيرجوا عن اتِّباعهم ,قه كي ال يكتشف املريدون الِرسَّ رْ وَح  إبراهيم َحّرِقُوُه  قَالُوا
                                                 

)١(  
 السـت  اسـت    چه محدود حد هر يش بيپ

  

 فناســـت   اهللا غيـــر وجـــه  شـــيءكـــل   
  

* * *  
 را   پرســـــتيد آفتـــــاب چـــــرخ مـــــي

  

  رخ رانـــخـــوار كـــرده جـــان عـــالي      
  

ــاخ ،آفتـــاب ــر حـــق طبـ  ماســـت   از امـ
  

 كـــه گـــوئيم او خداســـت ،ابلهـــي باشـــد  
  

 كنـــي   آفتابـــت گـــر بگيـــرد چـــون   
  

ــياهي زو   ــون ، آن س ــو چ ــي؟    ت ــرون كن  بي
  

ــ ــدا آري نـ ــاه خـ ــه درگـ ــداع   ي بـ  ؟صـ
  

شــــعاع   واده ،كــــه ســــياهي را ببــــر    
 

 ؟خورشـيد كـو     ،شـندت نيمـه شـب   گر كُ
  

 او   يـــا امـــان خـــواهي از   ،تـــا بنـــالي    
  

ــب   ــه ش ــب ب ــات اغل ــود    حادث ــع ش  واق
  

ــو    ــود تـ ــان معبـ ــب    و آن زمـ ــغائـ  ود!بـ
 

ــق ــوي ح ــر  ،س ــتانهز گ ــوي   آس ــم ش  خ
  

ــران م وا   ــي از اختــ ــرمرهــ ــوي   حــ  شــ
  

 [املصحح]أبيات من كتاب املثنوي جلالل الدين الرومي, املجلد الرابع. 



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
وٓ ٱوَ  ْ نُصُ  .]٦٨[األنبياء:  ﴾٦٨َءالَِهَتُكۡم إِن ُكنُتۡم َفٰعِلَِي  ا

 املنان مل يدع نبيه أن لكن اهللاو, اهللا فيها نبيُّ  وُألقيو النار , فُأوقدْت حكم القضاة أقر نمرودو
ٰٓ  قُۡلَنا﴿ قال تعاىل: .جعلها بردًا وسالمًا عليهبل  حيرتق هبا َ َ إِبۡـَرٰهِيَم  َيَٰناُر ُكوِن بَۡرٗدا وََسَلًٰما 

َراُدواْ بِهِ  ٦٩
َ
ۡخَسِينَ ٱَكۡيٗدا فََجَعۡلَنُٰهُم  ۦَوأ

َ
َ  َوَنَّۡيَنٰهُ  ٧٠ ۡل ِ ۡرِض ٱَولُوًطا إ

َ
َبَٰرۡكَنا فِيَهـا  لَِّت ٱ ۡل

   ]٧١−٦٩[البقرة:  ﴾٧١لِۡلَعٰلَِمَي 
ــراهيم ــار مل متــس إب  بأســناهنا,إن الن

ـــــراهيم ـــــار حصـــــنًا إلب ـــــن الن  وأمل تك
ـــار ال  ـــراهيمفالن  تكـــون خطـــرًا عـــىل إب

 فــال بــد مــن روح إبــراهيم, لكــي يبصـــر
 ويرقى درجة درجة إىل القمر ثم الشـمس,
 ثم يتجاوز السـامء السـابعة مثـل اخلليـل,
ــان, ــاك وال دخ ــل, ال رشر هن ــا اخللي  أهي
ـــــل اهللا, ـــــًا كخلي ـــــًا ذكي ـــــت أريب  إذا كن

 

ـــــف تعضـــــه? ـــــن احلـــــق, فكي ـــــار م ـــــه خمت  إن
ـــــيامً  ـــــرود حتط ـــــب النم ـــــت قل ـــــى حطم  ?حت
 أما كل من كان تابعًا للنمرود, فادعـه إىل أن حيـذرها
 املرُء بنورها الفردوَس والقصـوَر يف صـميم النـار!
 وال يبقــــــى مثــــــل احللقــــــة أســــــري البــــــاب

ــــــــائًال:  ٓ ﴿ق ــــــــبُّ  َ ِح
ُ
ــــــــيَ ٱ أ  ﴾فِلِ

ــه ــرود وخداع ــحر النم ــا إال س ــراه هن ــا ت ــيس م  ل
 فالنار ماء بالنسبة لك, وأنت فراشـة تلـك النـار

 

                                                 
)١ ( 

ــزد  ــدان نــ ــراهيم را دنــ ــش ابــ  آتــ
  

 چــون گزيــده حــق بــود چــونش گــزد  
  

ــراهيم را ــه آتـــش ابـ ــي قلعـ ــود   نـ  بـ
  

ــرود     ــرآورد از دل نمــ ــا بــ   دود؟   تــ
  

ــود  ــراهيم را نبــ ــش ابــ ــان    آتــ زيــ
  

 از آن گـو ميتـرس    كـه نمروديسـت   هر  
  

 ابــــراهيم بايــــد تــــا بنــــور جــــان
  

 قصــور    بينــد انــدر نــار فــردوس و     
  

ــاه و    ــر م ــر رود ب ــه ب ــه پاي ــور   پاي  خ
  

ــد    ــه بنـ ــو حلقـ ــد همچـ ــا نمانـ   در   تـ
  

ــمان  ــل از آسـ ــون خليـ ــين   چـ  هفتمـ
  

ــه   ــذرد كـ ٓ ﴿ بگـ ـــبَُّ ِح
ُ
ـــيَ ٱأ  ﴾فِلِ

  

ــرار و   ــا ش ــل اينج  دود نيســت  اي خلي
  

 نمـرود نيسـت     ي ز كه سحر و خدعهج  
  

 اي فرزانـــه   چـــون خليـــل حـــق اگـــر
  

 اي پروانــه   تــو ،ســت ووتــش آب تآ  
  

 [املصحح]أبيات متفرقة من كتاب املثنوي جلالل الدين الرومي. 
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 اط جيب ذكرها يف قضية مناظرة إبراهيمقن
ْ يَنِطُقوَن  َٔ َكبِيُُهۡم َهَٰذا فَۡس  ۥبَۡل َفَعلَهُ ﴿ :إبراهيم  قول :أوالً   ﴾٦٣لُوُهۡم إِن َكنُوا

وال  مل يكن من فعل الصنم الكبري, األصنام تكسريظاهر هذا الكالم َكِذب, ألن , ]٦٣[األنبياء: 
َكَن  ۥإِبَۡرٰهِيَمۚ إِنَّهُ  ۡلِكَتٰبِ ٱِف  ۡذُكرۡ ٱوَ ﴿ :هللا تعاىل عنهالذي قال ا يليق بمقام إبراهيم

يٗقا نَّبِيًّا   .]٤١[مريم:  ﴾٤١ِصّدِ
ِ ٱَوتَ ﴿ :كان قد قال أن إبراهيم :واجلواب ن تَُولُّواْ  َّ

َ
ۡصَنَٰمُكم َبۡعَد أ

َ
ِكيَدنَّ أ

َ
َل

 :إلنكار. كام قال القوملجمال  هناكمل يكن هذا التهديد  وبعد, ]٥٧[األنبياء:  ﴾٥٧ُمۡدبِرِيَن 
ْ َمن َفَعَل َهَٰذا ﴿ ٓ إِنَّهُ قَالُوا ٰلِِميَ ٱلَِمَن  ۥلَِهتَِنا ْ  ٥٩ لظَّ  ۥٓ َسِمۡعَنا فَٗت يَۡذُكرُُهۡم ُيَقاُل َلُ  قَالُوا

ْ  ٦٠إِبَۡرٰهِيُم  ْ بِهِ  قَالُوا تُوا
ۡ
ۡعُيِ  ۦفَأ

َ
ٰٓ أ َ  :أي. ]٦١−٥٩[األنبياء:  ﴾٦١َلَعلَُّهۡم يَۡشَهُدوَن  لَّاِس ٱَ

سألوه  لالعرتاف بذلك,فلام أحرضوا إبراهيم  .لناس يشهدون أنه كان يذم األصناملعل ا
ْ ﴿بصيغة االستفهام التقريري:  نَت َفَعۡلَت َهَٰذا  قَالُٓوا

َ
إِبَۡرٰهِيُم َءأ  .]٦٢[األنبياء:  ﴾٦٢لَِهتَِنا َيٰٓ

ْ يَنِطُقوَن  َٔ َكبِيُُهۡم َهَٰذا فَۡس  ۥبَۡل َفَعلَهُ ﴿ :هلم إمتامًا للحجة وتنبيهاً  فرد عليهم لُوُهۡم إِن َكنُوا
ألقى مسؤولية حتطيم األصنام الصغرية عىل عاتق الصنم الكبري برشط ف .]٦٣[األنبياء:  ﴾٦٣

ْ ﴿ ُنْطِقَها, ولقد أثَّر هذا الكالم يف نفوس القوم كام قال تعاىل: نُفِسِهۡم فَ  فَرََجُعٓوا
َ
ٰٓ أ َ ِ َقالُٓواْ إ

نُتُم 
َ
ٰلُِمونَ ٱإِنَُّكۡم أ   .]٦٦[األنبياء:  ﴾٦٤ لظَّ

 عن قال هذاقد  , إذا كان﴾َرّبِ  َذاَهٰ ﴿ :قال يف املواضع الثالثة أن إبراهيم  األمر الثاين:
 مرحلةال يزال يف  وإن كان, لزم من ذلك أن يكون معتقدًا بمذهب الصابئةواعتقاد,  حقيقة

يمكن أن يكون  عندئذ كيفيصل بعد إىل مقام التوحيد واليقني; و, ومل البحث واالجتهاد
 .قومه, وإن كان قاهلا ال عن اعتقاٍد حقيقيٍّ بمضموهنا فإن هذا يوهم الكذبرسوالً هاديًا ل

والتحقيق أن يقال إنه قال ذلك من باب املامشاة مع قومه والتظاهر بالدخول يف دينهم, 
 يكون أقرب إىل اإلنصاف معهم, كام قال تعاىل:واستدل بعد ذلك بأفول الكواكب كي 

اإلنكاري, كان عىل سبيل االستفهام  ن كالم إبراهيم إ :عن هذا اإلشكال ونجيب
من باب املامشاة قال ذلك  إنه يف ذلك أن يقال: والتحقيق حقيقيًا. اب حيث أنكر كون النجوم ر



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
تى يكون أقرب ح فول الكواكببعد ذلك بأ استدلولدخول يف دينهم, والتظاهر با هقوممع 

ٰ قَۡوِمهِ  َوتِۡلَك ﴿ اهللا تعاىل: لالستجابة, كام قال َ َ ُتَنآ َءاَتۡيَنَٰهآ إِبَۡرٰهِيَم    .]٨٣[األنعام:  ﴾ۦُحجَّ
,الــذيوالــدليل إنــام هــو للســائر يف الطريــق 

 أما الواصلون فليس هلم سوى العني والســراج,
 ألدلـة, فلو أن رجًال من الواصلني ذكر أحـد ا

 إن األب يصطنع أصوات الطفولة لوليده اجلديد, 
ــــت النصــــح  ــــالزم للشــــيخ يف وق  فمــــن ال

 

 عرضـة للضـالل يف البيـداء−يف كل حلظة−هو
 وقــد اســرتاحوا مــن (هــم) الــدليل والطريــق
 فإنــه يفعــل ذلــك لــيفهم أصــحاب اجلــدال
 مـــع أن عقلـــه قـــد يبـــدع هندســـة الـــدنيا!

ــــه ــــل أطفال ــــق مث ــــع اخلل ــــرب مجي  أن يعت
 

مات تبنيَّ أن القول بتأثري الكواكب يف سعد ونحس األيام مأخوٌذ من ديانة  م من املقدِّ ممَّا تقدَّ
الصابئة, ولذلك ملا كان خاتم النبيني صىل اهللا عليه وآله وسلم خاتم احلنفاء فإنه هنى بشدة عن 

أن  ,املقدمات من تلك يتضح هذه العقيدة واعترب أن اإليامن بالتنجيم حرام ورشك باهللا تعاىل.
ولذلك ملا كان خاتم  ة,ئبمن ديانة الصا مأخوذٌ  االعتقاد بتأثري الكواكب يف سعد األيام ونحسها

خاتم احلنفاء فإنه هنى بشدة عن هذه العقيدة واعترب أن اإليامن بالتنجيم حرام  صالنبيني 
ُق احليل] ِيف ـروى [الْ   ورشك باهللا تعاىل. َق «: قال صعن النبي األكرم» ُمْعَتَربِ ـالْ «ُمَحقِّ َمْن َصدَّ

نِْزَل بَلَ حُمَمَّدٍ 
ُ
ماً َفَقد َكَفَر بَِما أ ْو ُمنَجِّ

َ
 .»اَكِهناً أ

                                                 
)١ ( 

ــل راه  ــن دليــ ــود  ،ايــ ــرو را بــ  رهــ
  

ــود      ــم شـ ــان گـ ــر دم در بيابـ ــو بهـ  كـ
  

 چشــم و چــراغ   را نيســت جــز واصــالن
ــد     ج ــان باشــ ــل و راهشــ ــراغ   از دليــ  فــ

  

 وصـــال   گفـــت آن مـــردگـــر دليلـــي 
  

ــحاب     ــم اصـ ــر فهـ ــت بهـ ــدال   گفـ  جـ
  

ــو  ــي ن ــر طفل ــي   ،به ــي ت ــدر ت ــد   پ  كن
  

 گيتـــي كنـــد   گرچـــه فهمـــش هندســـه  
  

ــو  ــان چ ــه خلق ــس هم ــالن و   پ ــديطف  ن
  

 وقـــت پنـــد   الزمســـت ايـــن پيـــر را در  
  

 أبيات من كتاب املثنوي جلالل الدين الرومي. [املصحح]
لحر العاميل, َباُب َعَدِم َجَواِز َتَعلُِّم النُُّجوِم ل وسائل الشيعة, ٢/٦٨٨احليل للمحق  املعترب يف رشح املخترص )٢(

ويف مصادر أهل السنة: مسند أمحد  .صاحب املعتربرواه عن  )٢٢٢٠٥, ح (١٧/١٤٤َواْلَعَمِل بِه, 
 [املصحح]. ٨/١٣٥, البيهقي يف السنن الكربى, ٢/٤٢٩



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

ُم َملُْعوٌن َوالاَْكِهُن َملُْعوٌن « :وروى نرض بن قابوس عن اإلمام الصادق  الْـُمنَجِّ
اِحُر َملُْعوٌن...  .»َوالسَّ
قا كعض أصحابه ملا عزم بل املسري إىل    ومن الكم«: ويف هنج البالغة

إن رست يا أمري املؤمنني، يف هذا الوقت، خشيت أال تظفر  :اخلوارج، وقد قال 
اَعِة الَّيِتْ بمرادك، من طريق علم اججوم، فقال  نََّك َيْهِدي إِىَل السَّ

َ
تَْزُقُم ك

َ
َمْن َساَر  : أ

وُء َوخُتَ  ُّ ِفيَها رُصَِف َقنُْه السُّ اَعِة الَّيِت َمْن َساَر ِفيَها َحاَق بِِه الرضُّ قََك  ،وُِّف ِمَن السَّ َفَمْن َصدَّ
ِ يِف َغيِْل الَْمْحبُوِب وََدفِْع الَْمْكُروهِ  َب الُْقْرآَن َواْستَْغىَن َعِن االْسِتَعانَِة بِابَّ  ،بَِهَذا َفَقْد َكذَّ

ْمِركَ 
َ
نَْت َهَدْفَتُه إىَِل  َوتَبْتَيِغ يِف قَْولَِك لِلَْعاِمِل بِأ

َ
ََك احْلَْمَد ُدوَن َربِِّه ألنََّك بِزَْعِمَك أ ِ ْن يُو

َ
أ

. َّ ِمَن الرضُّ
َ
اَعِة الَّيِت نَاَل ِفيَها اجَّْفَع َوأ   السَّ

َها اجَّاُس إِيَّاُكْم َوَيَعلَُّم اجُُّجوِم إِالَّ  فُّ
َ
َما  ثم أقبل عليه السالم بل اجاس فقال: ك

اِحِر ُفْهتََدى بِ  ُم اَكلاَْكِهِن َوالاَْكِهُن اَكلسَّ َها تَْدُعو إِىَل الَْكَهانَِة َوالُْمنَجِّ إِغَّ
ْو حَبٍْر فَ

َ
ِه يِف بَرٍّ أ

اِحُر اَكلاَْكفِِر َوالاَْكفُِر يِف اجَّارِ  ِ  ،َوالسَّ  .»ِسرُيوا بَلَ اْسِم ابَّ
 ,عن املسري ني منجم آخر هنىوب وقريب من هذا احلديث ما وقع بعينه بني اإلمام عيل 

؟ قَاَل «ُمْؤِمنَِني عليه السالم: ـَفَقاَل َلُه َأِمُري الْ  َ ْغ
ُ
ْم أ

َ
َذَكٌر أ

َ
ابَِّة أ َّ تَْدرِي َما يِف َنْطِن َهِذهِ ا

َ
إِْن  :أ

ِمرُي الُْمْؤِمِننيَ 
َ
ُ أ َ قََك بَلَ َهَذا الَْقْوِل َفَقْد َحَسبُْت َعِلْمُت! قَاَل  َب : َمْن َصدَّ َكذَّ

ُ َيَعاىَل: َ ٱ إِنَّ ﴿ بِالُْقْرآِن، قَاَل ابَّ اَعةِ ٱِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  َّ ُِل  لسَّ رَۡحامِۖ ٱَوَيۡعلَُم َما ِف  ۡلَغۡيَث ٱَوُيَنّ
َ
 ۡل

ۡرٖض َتُموُتۚ إِنَّ 
َ
ّيِ أ
َ
اَذا تَۡكِسُب َغٗداۖ َوَما تَۡدرِي َنۡفُسۢ بِأ َ ٱَوَما تَۡدرِي َنۡفٞس مَّ َعلِيٌم  َّ

 ۢ ٌد  .]٣٤[لقامن:  ﴾٣٤َخبُِي َقيَْت  صَما اَكَن حُمَمَّ يِع َما ادَّ نََّك َيْهِدي إِىَل  ،يَدَّ
َ
تَْزُقُم ك

َ
أ

؟؟  ُّ اَعِة الَّيِت َمْن َساَر ِفيَها َحاَق بِِه الرضُّ وُء َوالسَّ اَعِة الَّيِت َمْن َساَر ِفيَها رُصَِف َقنُْه السُّ السَّ
قََك بَِهَذا اْستَغْ  ْحَوَج َمْن َصدَّ

َ
ِ َعزَّ وََجلَّ يِف َذلَِك الْوَْجِه َواَكَن أ ىَن بَِقْولَِك َعِن االْسِتَعانَِة بِابَّ

                                                 
. ١/٣١٥ومنهاج الفقهاهة ملحمد صادق الروحاين , )٢٢٢٠١, ح (١٤٣/ ١٧وسائل الشيعة,  )١(

 [املصحح]

 (ط: مؤسسة املعارف). [املصحح] ٢٠٢, ص٧٩هنج البالغة, اخلطبة رقم ) ٢(



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
َْك يِف َدفِْع الَْمْكُروهِ َقنُْه... َ

ْلبَِة إِ   .»إِىَل الرَّ
 َقِد اْبُتِليُت ِهبََذا إِينِّ : «ِه ـُقْلُت ألِيب َعْبِد اللَّ  :َمِلِك ْبِن َأْعَنيَ َقاَل ـُرِوَي َعْن َعْبِد الْ كام و

ْ َأْذَهْب فِيَها َوإَِذا  ,اْلِعْلِم َفُأِريُد اْحلَاَجةَ  َّ َجَلْسُت َوَمل َفإَِذا َنَظْرُت إَِىل الطَّالِِع َوَرَأْيُت الطَّالَِع الرشَّ
 . » ! َقاَل: َأْحِرْق ُكُتَبكَرَأْيُت الطَّالَِع اْخلَْريَ َذَهْبُت ِيف اْحلَاَجِة. َفَقاَل ِيل: َتْقِيض? ُقْلُت: َنَعمْ 

يف  وملا كان هذا املوضوع ;هذه األحاديث الصحيحة ُتبنيِّ أن االعتقاد بالتنجيم رشك وكفر
سبب للشقاء واليأس واخلوف من غري  هي وهذه العقيدة غاية الدقة, وابتىل الناس هبذا الرشك,

لكان ال بد من  سبحانه, بغري احلق الرجاءاهللا و هذا الرشك كي يتضح  عن كالمال أن نفصَّ
 املوضوع أكثر.

 ومهيات.والسابيات, احلطبيعيات, الالنجوم عىل أقسام: 
 وجه عىل لتأثري الطبيعي للشمس والكواكباوهي عبارة عن  :التأثريات الطبيعية للنجوم

 , فكام هو مشاهد أن للشمسوهذا أمر ال يمكن إنكاره أبداً , هذا العاملَ  عىل مواليداألرض و
 تعرضها عىل ناحية فإذا كان ;النبات وحياة احليوان ويف املدن وطبيعة أهاليها إنباتيف  تأثرياً 
وإذا كان  ;كان مزاج أهلها ضعيفًا ولون برشهتم أسود أو أصفر مثل أهل النوبة واحلبشة قليالً 

هايل الناحية كثريًا كان لون برشة أهايل تلك النواحي أبيَض وشعرهم أشقَر كأتعرضها عىل 
 ,وهذا ال عالقة له أبدًا ببحثنا ,تركستان. فتأثري الشمس والقمر والنجوم الطبيعي أمر حمقق

  واالعتقاد به ليس رشكًا.
والتأثريات احلسابية للنجوم هي قيام املنجم بحسابات  سابيات):احل( احلساب الفلكي

 ,حيحاً ويف غالب األحيان يكون حتديده ص ,فلكية لتحديد وقت الكسوف واخلسوف
 واالعتقاد واإليامن هبذه احلسابات ال يوجب رشكًا.

                                                 
, ح ٣٧٢−١١/٣٧١, »الوسائل«. ونقله احلّر يف ٤١٥, ص ١٦لشيخ الصدوق, الرواية رقم ل ,»األمايل« )١(

 . [املصحح])١٥٠٤٤(

 . [املصحح]١١/٣٧٠وسائل الشيعة,  ;)٢٤٠٢, ح (٢٦٧/ ٢شيخ الصدوق, ال ,»من ال حيرضه الفقيه« )٢(
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قول هو االعتقاد بالتأثري الومهي للنجوم, مثل  ومهيات):ال( التأثريات الومهية للنجوم
 ,أو أن ثروته ستزداد أو سيفقر ,أن عمر الشخص الفالين كذا : بحسب النجوم الفالنيةاملنجم

أو يصري عاملًا   بطن هذه املرأة سيكون سعيدًا أو شقيًا,أو سيصبح وزيرًا, أو أن اجلنني الذي يف
الساعة الفالنية مباركٌة بالنسبة للزواج, أو أن  اليوم كذا جيد للقاء امللك, أو أو أن أو جاهًال,

 كريسخضاب أو لالستحامم أو لوضع الاليوم الفالين مناسٌب لتناول الدواء أو للسفر أو لل
فكل هذا  ;أو حيدد بحكم النجوم يوم السفر أو يوم البناء ,ه األوهامأمثال هذ و, أوتغيري املنزل

م يف رشع خاتم النبيني  من التأثريات وهذا النوع األخري  .واعُتِرب رشكاً  ,صمما ُهني عنه وُحرِّ
 , هو املراد ملا ُذكر يف األخبار الصحيحة.الومهية للنجوم

عىل  أن يطلع البرشيستطيع  ن املمتنع أنهذا املعنى بشكل كامل, ألنه م يؤيدوالعقل أيضًا 
النجوم ال حد هلا والعلم بغري املحدود ممتنع. ورغم وجود  ألن ,أحوال مجيع النجوم وتأثرياهتا
هناك جمرات  ,ن فوق جمرتنا املشاهدة هذهإيقول علامء الفلك  ,املراصد الفلكية القوية اليوم

كيف يمكن للبرش رغم  ,فعجباً  .ّية احلالّيةعديدة ال يمكن رؤيتها بشكل جيد بأدواتنا البرص
أن حيكموا بشأن مستقبل العامل واألفراد املوجودين فيه  ,اطالعهم عىل أحوال مجيع النجوم عدم

 َضالٌل ُمبٌِني. من خالل رؤيتهم ورصدهم لبضعة نجوم? َما َهَذا إالَّ 
بداهة العقلية يشتمل علم التنجيم عىل أصول يضحك منها العقل. فال ثانية,ومن جهة 

قّسموا  ملا والقدماء .ة وعقرب ودب وكلب وتننيحتكم أنه ال يوجد يف السامء محل وثور وحيّ 
شبهوها بحيوانات مع أن  ,نة لكل قسموأرادوا وضع عالمة معيَّ  ,الفلك إىل اثني عرش قسامً 

عوا عن هذه األسامء والعالمات الومه ,التشبيه بعيٌد جداً   ,ية تفريعاتولكن علامء النجوم فرَّ
وقالوا: إن الصور السفلية مطيعة للصور العلوية, فالعقارب تابعة لصورة العقرب الفلكي 
واألفاعي مطيعة لصورة التنني الفلكي واألسد تابع لألسد الفلكي املوهوم. فالذي يعرف 

  مني. كيف ُوضعت هذه األسامء يضحك من هذه األحكام ويتبّني له كذب كذب املنجِّ 
وهذا التقليد التقليد املحض,  عىل مبني هو بل منهج خاص ذا العلمهل ليس ,ىل ذلكإ إضافة

: فلكل طائفة مقالة ختتلف عن مقالة الطوائف األخرى, فللبابليني مذهب أيضًا غري مّتسق



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
وللهنود أحكام للنجوم من نوع ثالث, وتوجد مذاهب  ,وللفرس مذهب آخر هبم خاص

 عديدة أخرى غريها أيضًا.
 :رسيعاً  كذهبم انكشف ثم ا يف حوادث,تنبؤوقد   منيلرأينا أن املنجِّ  ,جعنا إىل التاريخولو ر

ن أمجيع املنجمني  تنبأف ,أهل الشام ملحاربة حترك أمري املؤمنني  ,هجرية ٣٧يف سنة  −
يتعرض هلزيمة كبرية. فاتضح كذهبم حيث انترص جيش سو ,قتل يف هذه احلربعليًا سيُ 

محلوا  عندما , ومل ينُج أهل الشام إال بحيلة عمرو بن العاص,عىل أهل الشام عيل
 .أسنَّة احلرابالقرآن عىل 

: إذا انطلقت يا قال له املنجمون اخلروج حلرب اخلوارج وكذلك عندما أراد عيلٌّ  −
أمرياملؤمنني يف هذا الوقت سُتهَزم ألن القمر اآلن يف برج العقرب. فقال اإلمام: سأنطلق 

 اهللا, وانطلق فكان نصيبه الفتح والنرص الكامل.عىل  متوكالً 
 ,قال املنجمون لعبيد اهللا بن زياد إذا حاربت املختار انترصت عليه ,هجرية ٦٧ويف سنة  −

وتقدم إبراهيم بن مالك أيضًا بألف حمارب  ,فانطلق عبيد اهللا بن زياد بثامنني ألف رجل
وُقتل من أصحاب ُعَبيد اهللا ثالثة  ,»ُنَصْيبني«والتقى اجليشان يف أرض  ,من طرف املختار

 ومل يتجاوز من ُقتِل من جند إبراهيم بن مالك مائة شخص, وسبعون ألف شخص,
 يف تلك املعركة.» عبيَد اهللا» «ابُن مالك«َوَقـَتَل 

عندما انتهى بناء بغداد اتفق املنجمون عىل أن طالع هذا البناء  ,هجرية ١٤٦ويف سنة  −
ه املدينة أي خليفة, وشاعت هذه العقيدة إىل درجة أن الشعراء حيكم أنه لن يموت يف هذ

طريق مكة يف  »املنصور«وباركوا له. وملا مات  − باين بغداد− » املنصور«هنؤوا هبا 
, تأكدت تلك »طوس«والرشيد يف » عيساباذ«واهلادي يف  »ماسبدان« يف »املهدي«و

طاهر بن «يف بغداد عىل يد » األمني«تل العقيدة وزاد نفوذها شيئًا فشيئًا, ولكن عندما قُ 
ب النجوم, ومات بعد ذلك مجاعة من اخللفاء ذِ كَ ظهر تبني بطالن ذلك األصل و» احلسني

                                                 
 ) قرية قريبة هيت من توابع الكوفة.١(



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

 يف بغداد مثل الواثق واملتوكل واملعتضد واملكتفي والنارص. 
 كثري من مثل هذه الدالئل والشواهد عىل كذب املنجمني.الوهناك 
ٓ ﴿ ستدلوا عىل صحة عملهم باآلية الكريمة:إن أهل التنجيم ا :فإن قيل ا رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم  إِنَّ

َ
أ

ۡسَتِمّرٖ  ا ِف يَۡوِم َنٖۡس مُّ َصٗ رَۡسۡلَنا﴿ , واآلية الرشيفة:]١٩[القمر:  ﴾١٩رِيٗحا َصۡ
َ
َعلَۡيِهۡم  فَأ

َِساتٖ  يَّاٖا نَّ
َ
ا ِفٓ أ َصٗ  ,إىل يوم نحس إشارة قالوا: يف هاتني اآليتنيف .]١٦[فصلت:  ﴾رِيٗحا َصۡ

  علم أن يف األيام سعد ونحس.فيُ 
  :وابقلنا يف اجل

كام رصح بذلك الراغب األصفهاين يف  ,شديد الربديوم يعني:  ﴾يَۡوِم َنٖۡس ﴿أوالً: 
َِساتٖ ﴿حيث قال:  ,مفرداته يَّاٖا نَّ

َ
ديعني:  ﴾أ  .شديداِت الَربْ

م واالنقضاء, وبعبارة  ُأِخذَ  ,وهو موجود ,الزمان معلول للحركةثانيًا:  يف ذاته الترصُّ
ال غري باق, وقد افُرتِض وجود قطع من الزمن يف هذا املوجود غري أوضح: الزمان موجود سيّ 

الباقي مثل الدقيقة والساعة والنهار والليل واألسبوع والشهر والسنة والقرن والدهر, وكل 
  ها:قطعة من الزمن لن توجد بعد ذهاهبا ولن تعود بعد انقضائ

 نيمَ دَ بني العَ  تنم الفرصةَ فاغْ  مْ قُ      َفَأْينمىض وما سيأتيك  ما فاَت 
وما مل تنعدم القطعة األوىل من الزمان لن توجد القطعة الثانية, مثال ما مل ينعدم يوم السبت 

النحس والسعد  يتصّور فيهلن يوجد يوم األحد, ففي ذات الزمان الذي هو حقيقة سيالة ال 
ولكن أجزاء الزمان  ذه القطعة نحس وهذه القطعة سعد أو مباركة أو غري مباركة.بأن نقول ه

أن شهر رمضان أصبح مباركًا  فمثالً بسبب احلوادث التي تقع فيها,  تصبح سعدًا ونحساً 

                                                 
 دمشق بريوت −دار القلم, الدار الشامية , (ط. ٧٩٤املفردات يف غريب القرآن, للراغب األصفهاين, ص) ١(

 ). [املصحح]هـ١٤١٢
. املظاهري هذا البيت إىل عيل بن أيب طالب  . وقد نسب٣/١٧انظر: هنج السعادة للشيخ سعدي ) ٢(

 ). [املرتجم]٧١(انظر: الفضائل والرذائل 



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
 وسعدًا بسبب نزول القرآن فيه.

ت املوجوداوأن املوجودات واحلوادث تكون أحيانًا سعدًا وأحيانًا نحسًا,  واحلاصل,
 الزمانأن  مع السبب ينسبون سعدها ونحسها إىل الزمان, تقع يف أفق الزمان, وهلذاالزمانية 

الفالين  إن اليوم :قال, وال يمكن أن يُ [أو للخري أو الرش] النحس وأليس علة للسعد  ذاته
 [القول] َام َهَذاف [فمن قال به,] األيام هلا تأثري يف احلوادث. أن اليوم الفالين سعد, أونحس أو 

 َضالٌل ُمبٌِني. إالَّ 
ٓ ﴿ ومعنى اآلية الكريمة: ا ۡسَتِمّرٖ  إِنَّ ا ِف يَۡوِم َنٖۡس مُّ َصٗ رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا َصۡ

َ
 ﴾١٩أ

يب دائم  مالزم أمر هذا النحسو ;أي إنا أرسلنا عليهم العذاب يف يوم نحس ]١٩[القمر:  ملكذِّ
, وأن ذلك يوملصفة ل ومن يظن أن النحس يوم.فكلمة مستمر صفة للنحس ال لل ,الرسل

 فقد أخطأ يف فهم القرآن.  ,نحس دائامً  هوأن, شهر صفر آخر من اليوم يوم األربعاء
موافقة الرسل,  دة هيفأعامل السعي ,سعادة األعامل ونحسهاسببه فسعد األيام ونحسها 

إلنسان عمل صالح فذلك اليوم الذي يصدر فيه عن افخمالفة الرسل,  هي املنحوسة واألعامل
عنه أعامل رذيلة فهو يوم نحٍس, كام أن يوم بدر كان سعدًا  فيه سعٍد, وإذا صدرت مُ يو

نسان عمل صالح فهو سعد ولو كان صدر فيه عن اإليأي يوم ف نحسًا للمرشكني.للمؤمنني و
اإلنسان كام أن أي يوم صدر فيه عن ومن شهر صفر.  أو يوم األربعاء األخري يوم الثالث عرش

ْورِ . حتى لو كان يوم عيد النريوزفذاك يوم نحس,  سيِّئعمل   .َأْنُفِسنَا   َأَعاَذَنا اهللاُ ِمْن ُرشُ

  من أنواع الشرك األصغر: التطير والتشاؤم

ة بكرس الطاء وفتح الياء, وقد تسكن: هي التشاؤم َريَ الطِّ « :»النهاية«يقول ابن األثري يف 
  .»ال: تطري طرية, وختري خريةباليشء. وهو مصدر تطري. يق

 رَزَج , آخر أمر أي سفرًا أو جتارًة أو همإذا أراد أحد ,يف اجلاهلية , أن العرب»التطريُّ «أصل 
جهة , وإذا ذهب إىل اً سانح سّامه جهة اليمنيإىل  فإذا ذهب ,من منزله وحشياطريًا أو حيوانًا 

                                                 
 . [املصحح]٣/١٥٢النهاية يف غريب احلديث واألثر ) ١(



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

امه فه, اً بارح سّامه الشامل , فكان و النَّطِيُح, وإذا جاء من َوَراِئِه فهو الَقِعيدُ وإذا جاء من ُقدَّ
واليوم وكان بعضهم يتفاءل ويتشاءم بعكس ذلك. بالسانح,  كيتشاءم بالبارح ويترب بعضهم

يوجد بيننا أناس يتفاءلون بقهقهة البوم, ويتشاءمون من بكائه. والتطريُّ وضع يف أول استعامله 
 ل فيام بعد يف كل احلوادث التي ُيتشاَءُم منها.للتشاؤم من حركة الطري, ثم استعم

, فقد عالج أيضًا عالج األمراض االجتامعية واألخالقية للبرش صاألكرم  وكام أن الرسول
 , ويزداد رسوخًا وانتشاراً به كثري من الناس ابُتِيلَ الذي  ,»التطريُّ «أي مرض هذا املرض اخلطري, 

ُدونَُه يِف ُصُدورِِهْم، « »:التطريُّ «ئل عن ُس  عندما ص قالكام  يومًا بعد يوم,بينهم  ٌء جَيِ ْ َ َذاَك 
نَُّكمْ  ْ طَ ا يَ ذَ إَ « قال: صويف حديث آخر أنه  .»فََال يَُصدَّ  مْ كُ نَّ دَ رُ يَ  الَ وا وَ ُض امْ فَ  مْ يُ ريَّ

ُ طَ يَ   .»مْ كُ لِ مَ قَ  نْ قَ  مْ كُ ريِّ
ا من مل ُيِعْرُه أي اهتامم ومل يأبه له ال يرضُّ إال من خاف منه, أم» التطريُّ «وينبغي أن نعلم أن 

ُه, السيام إذا دعا هبذا الدعاء:  َخرْيُك، َوالَ  ، َوال َخرْيَ إالَّ اللَُّهمَّ ال َطرْيَ إال َطرْيُكَ « فإنه ال يرضُّ

                                                 
), وأمحد يف ٥٣٧, ح (١/٣٨١أخرجه مسلم يف صحيحه, كتاب الصالة, باب حتريم الكالم يف الصالة,  )١(

َلِميِّ َعْن مُ , هبذا اللفظ, ٣٩/١٨١مسنده,  رواه املجليس يف  بمعناه,وهناك حديث ; َعاِوَيَة ْبِن اْحلََكِم السُّ
. ِقيَل: «ولفظه:  , مرسالً ٣٢٠/ص ٥٥بحار األنوار ج نُّ ُة َواحْلََسُد َوالظَّ رَيَ َحٌد الطِّ

َ
ثَالٌث ال يَْسلَُم ِمنَْها أ

َْت فَاْمِض َوإَِذا َحَسْدَت  ْق َفَما نَْصنَُع؟ قَاَل إَِذا َيَطريَّ  [املُصحح]». فَال َيبِْغ َوإَِذا َظنَنَْت فَال حُتَقِّ
َفِر من  )٢( مل أجده هبذا اللفظ. ويوجد ما هو قريب من معناه يف حديث رواه احلر العاميل يف َأْبَواُب آَداِب السَّ

ِ َواْخلُُروِج َيْوَم األْربَِعاءِ ٨, (»الوسائل«كتاب  ِة  ) َباُب اْستِْحَباِب َتْرِك التََّطريُّ َريَ َوَنْحِوِه ِخالفًا َعَىل َأْهِل الطِّ
إَِذا «َقاَل:  صَعِن النَّبِيِّ » ُحتَِف اْلُعُقولِ «): عن اْحلََسُن ْبُن َعِيلِّ ْبِن ُشْعَبَة ِيف ١٥٠٢٣َوَتَوكُّال َعَىل اهللاَِّ, ح (

َْت فَاْمِض َوإَِذا َظنَنَْت فَال َيْقِض  السيوطي يف  ذكرهوي ضمن حديث فر ,أما يف مصادر أهل السنة ».َيَطريَّ
إذا ظننتم فال حتققوا وإذا حسدتم فال تبغوا «مرفوعًا:  عن جابر طويلاجلامع الصغري ضمن حديث 

وعزاه إىل ابن ماجه يف سننه مع أنه ال يوجد  .»وإذا تطريتم فامضوا وبل اهللا فتولكوا وإذا وزنتم فأرجحوا
): (ضعيف). ٥٨٨ ضعيف اجلامع الصغري وزيادته (فيه سوى اجلملة األخرية, وقال األلباين يف

 [املُصحح].



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
َ َلرْيُك ِ ِ بِاحْلََسنَاِت إِالَّ إِ

ْ
يِّئَاِت إِال  . اللَُّهمَّ ال يَأ نَْت َوال يَْدَفُع السَّ

َ
نَْت أ

َ
َوال َحْوَل َوال  ،أ

َة إِالَّ   .»بَِك  قُوَّ
ومن األمور التي يلقيها الشيطان ويوسوس هبا لإلنسان,  ,الطرية والتشاؤم من صور الرشك

ُره هبا أكثر, وَكُرب وُمهها يف نظره, أما إذا مل هيتم هبا, فإهنا  ومهام اهتم هبا اإلنسان أكثر كان تأثُّ
, فامدام القلب مل ينشغل بالتطريُّ والتفكري به, فلن يكون مؤثرًا به تفقد تأثريها عليه وتضمحّل 

 .عىل اإلطالق
يل وُفتحت عليه أبواب الوساوس, هجمت عليه املصائب كالَس  ,متشائًام يف حياته َمْن كان

, مثًال إذا خرج من بيته صباحًا فصادف أعمى أو مفلوجًا أو فهو يتشاءم بكل ما يرى أو يسمع
سيئًة وغري مناسبة تشاءم منها وظن نفسه شقّيًا.  سمع كلمةً إذا ٍة تشاءم من ذلك, أو صاحب آف

, سبحانه, وال يتوكل أبدًا عىل احلق كحال املَُوْسِوس الذي ال يصغي إىل ِعلم وال ُنْصح هفحال
ائًام باألسباب الومهية ومتمسٌك د عليه,وعديم التوكل  خالق العاملبل هو فاقد للثقة ب

                                                 
, عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (ع) ٤١٦, ص »األمايل«رواه الشيخ الصدوق عيل بن بابويه القمي يف  )١(

 ثم َقاَل ِ عليه«أنه دعا هبذا الدعاء يف آخر رّده عىل املنّجم الذي خّوفه من املسري إىل النهروان ولفظه: 
َ َلرْيُكالسالم:  َ أما يف مصادر أهل  ». اللَُّهمَّ ال َطرْيَ إِال َطرْيَُك َوال َضرْيَ إِال َضرْيَُك َوال َخرْيَ إِال َخرْيَُك َوال إِ
) عن ابن عباس أنه كان يدعو هبذا الدعاء إذا ٢٩٨٧٢فقد رواه أبو بكر ابن أيب شيبة يف املصنف ( ,السنة

تُْه «أنه َقاَل:  ص) عن عبد اهللا بن عمرو عن النبي ٢/٢٢٠ مسنده (نعق الغراب. ورواه أمحد يف َمْن رَدَّ
َحُدُهمْ 

َ
ْن َفُقوَل أ

َ
اَرُة َذلَِك؟ قَاَل: أ ! َما َكفَّ ِ رْشََك. قَالُوا: يَا رَُسوَل ابَّ

َ
ُة ِمْن َحاَجٍة َفَقْد أ رَيَ : اللَُّهمَّ ال َخرْيَ الطِّ

َ َلرْيُكَ إِال َخرْيَُك َوال َطرْيَ إِال َطرْيُ  َ   [املصحح] ».َك َوال إِ
 ذكرهللطربيس. و» مكارم األخالق«نقال عن  ,٣ −٩٢/٢ضمن دعاء طويل, و ,٩١/٣٠٢ »بحار األنوار« )٢(

. ورواه عبد الرزاق بن مهام الصنعاين يف ١٩/٣٧٤ابن أيب احلديد مرسًال يف رشح هنج البالغة, 
), بسندمها َعْن ُعْرَوَة ْبِن َعاِمٍر ١٦٩٦٢, ح(»الكربىالسنن «), والبيهقي يف ١٩٥١٢, ح(»املصنف«

 [املصحح]مرفوعًا. 
: ِه ـَقاَل َأُبو َعْبِد اللَّ  :) بسنده َعْن َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث َقاَل ١٩٨−٨/١٨٧» (الكايف«روى الُكَلْينِّي يف  )٣(

نَْت َوإِ « ْغتََها َيَهوَّ ُة بَلَ َما جَتَْعلَُها إِْن َهوَّ رَيَ َدْت الطِّ ْدَيَها تََشدَّ ً  ،ْن َشدَّ ً لَْم تَُكْن َشيْئا  ».َوإِْن لَْم جَتَْعلَْها َشيْئا
  [املصحح]



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

[ألنه ال يعالج  الباليا من كل جانب,و املصائب أحاطت به كان هذا حاله,فكلُّ من  .فةوالضعي
فهو  ,املصائب والنقم بالطرق الصحيحة بل يزيد الطني بِلَّة, فيواجهها بالتشاؤم والتطري]

فالشخص املتشائم واملتطريِّ دائم  .صاحب الدّمل الذي ال يعاجله باملرهم بل يرش عليه امللحك
يف كل  لديه وسواسوالغم واحلرية, فهو يعيش يف ضيق وضنك, يبتعد عن كل أمر, و احلزن

  .بسبب التشاؤم نفَسهمنها  ِرمكم من حظوظ ومنافع َحيْ وثرًا, عمل. ويعترب كل موهوم مؤ
عن  الكريم يف القرآناهللا تعاىل  يقولعمل أعداء األنبياء والرسل, » التشاؤم«و» التطريُّ «إن 

ِلٞم ﴿ :هرسلمنكري 
َ
نَُّكم ّمِنَّا َعَذاٌب أ نَا بُِكۡمۖ لَئِن لَّۡم تَنَتُهواْ َلَنُۡجَنَُّكۡم َوَلََمسَّ ۡ إِنَّا َتَطيَّ

١٨  ْ ۡسِفُوَن  قَالُوا نُتۡم قَۡومٞ مُّ
َ
ئِن ُذّكِۡرتُۚم بَۡل أ

َ
َعُكۡم أ  .]١٩−١٨[يس:  ﴾١٩َطٰٓئِرُُكم مَّ

ِ  ۡلََسَنةُ ٱَجآَءۡتُهُم  افَإِذَ ﴿ :فقال ,كذلك وصف لنا حال فرعون وقومه ن  ۦۖ قَالُواْ َلَا َهِٰذه
َعهُ  واْ بُِموَسٰ َوَمن مَّ ُ يَّ ٓ إِنََّما َطٰٓئُِرُهۡم ِعنَد  ۥٓۗ تُِصۡبُهۡم َسّيَِئةٞ َيطَّ َ

َ
ِ ٱأ َّ  َ ۡكَثَُهۡم 

َ
َوَلِٰكنَّ أ

 .]١٣٠[األعراف:  ﴾١٣١َيۡعلَُموَن 
ْ َهٰ  َحَسَنةٞ  ُهمۡ ن تُِصبۡ ﴿ :صكام يقول عن أعداء رسول اهللا  ِ َيُقولُوا ِۖ ٱِعنِد  ِمنۡ  ۦِذه َّ 

ِ َيُقولُواْ َهٰ  َسّيَِئةٞ  ُهمۡ ن تُِصبۡ  ٞ  ُقۡل  ِعنِدَكۚ  ِمنۡ  ۦِذه ِ ٱِعنِد  ّمِنۡ  ُكّ  .]٨١[النساء:  ﴾َّ
يف  يقول ;إىل أعداء الرسل» التطريُّ «نسب اهللا تعاىل ي ,ففي هذه املواضع الثالثة من القرآن

ٓ إِنََّما َطٰٓئِرُُهۡم ِعنَد ﴿وقومه:  جوابه عن تطريهم بموسى  َ
َ
ِ ٱأ يف جوابه عن , و﴾َّ

ٞ ّمِۡن ِعنِد ﴿ :صتطريهم بالرسول األكرم  ِۖ ٱقُۡل ُكّ جواب  ويقول يف, ]٧٨[النساء:  ﴾َّ
َعُكمۡ ﴿ :تطريهم بالرسل ٓ ﴿ :تعاىل هيف تفسري قول وقال ابن عباس. ]١٩[يس:  ﴾َطٰٓئِرُُكم مَّ َ

َ
أ

ِ ٱإِنََّما َطٰٓئُِرُهۡم ِعنَد  َر َهلُْم, َوِيف ِرَواَيٍة ـَما َقَىض اللَّ  :َطاِئُرُهمْ  ]١٣١[األعراف:  ﴾َّ ُه َعَلْيِهْم َوَقدَّ
أي: إنام جاءهم الشؤم بكفرهم باهللا وتكذيبهم بآياته  .ِقَبِل اهللاِ َوِمْن  نُْه: ُشْؤُمُهْم ِعنَْد اهللاِعَ 

 فنتيجة عملهم هذا التي هي شؤم وشقاء إنام هي من عند اهللا, وهذا الشؤم الذي حلَّ ورسله, 
  م السيَِّئة.أعامهلِ  بسببهبم يف الدنيا 



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
لَۡزۡمَنُٰه َطٰٓئَِرهُ ﴿هذا املعنى قوله تعاىل: ونظري 

َ
  ]١٥[اإلرساء:  ﴾ۦۖ ِف ُعُنقِهِ  ۥَوُكَّ إِنَسٍٰن أ

 ,اخلري والرش, قال أبو عبيدة: الطائر عندهم احلظ جرى له الطائر بكذا من تقول العرب:
 , والعرب تقول: هذا يطري لفالن.»َبْخْت «وهو الذي ُيقال له بالفارسية: 

ٓ إِنََّما َطٰٓئِرُُهۡم ِعنَد ﴿ :وقال بعضهم َ
َ
ِ ٱأ أن سبب شؤمهم عند اهللا, وهو  :يعني ﴾َّ

 . عليهاأفعاهلم املكتوبة يف صحيفة أعامهلم التي سيجزهيم اهللا
َعُكمۡ ﴿ل: ُس وهذا املعنى ال يتناقض مع قول الرُ  , ألن معناه أن ]١٩[يس:  ﴾َطٰٓئِرُُكم مَّ

أي بسبب أعاملكم وكفركم  ,حظكم وما يصيبكم من خري أو رش هو من عند أنفسكم
األنبياء  نحن معارش وما يصيبكم من مصائب ليس من جهتنا وخمالفتكم لنصح الناصحني,

وطائر الظامل معه,  .هرسلنبياء اهللا ووتكم ألعنادكم وعدابل سببها  ها,سببوالرسل وال نحن 
ِ ﴿ كام يقول سبحانه: ,ا مكتوب عند اهللاوهذا أيًض  ِمۡن ِعنِدَكۚ  ۦن تُِصۡبُهۡم َسّيَِئةٞ َيُقولُواْ َهِٰذه

ٞ ّمِۡن ِعنِد  ِۖ ٱقُۡل ُكّ ٓءِ  َّ َ ُؤ  .]٧٨[النساء:  ﴾٧٨ۡفَقُهوَن َحِديٗثا َ يََكاُدوَن يَ  ۡلَقۡومِ ٱَفَماِل َهٰٓ
وا بك. أل :أي هوا وفهموا ما أتيَت به من عند اهللا مل يتطريَّ  صبه الرسول  جاءما  نأهنم لو تفقَّ

ر بحقه الرش عىل اإلطالق, بل هو ما فيه صالح األمة وال   يهإل يتطرقخٌري حمٌض, وال ُيَتَصوَّ
. خالصٌة ال جور فيه رمحةٌ  كله , بلعبث وال لغو يهليس فاد, فهو حقيقة احلكمة والعقل, والفس

ألن  );ص( باخلري املحض, والرمحة املهداةملا تطريوا  وفهم فلو كان هؤالء القوم أهل دراية
الشاؤم من ذات البرش فقط بسبب كفرهم وظلمهم ورشكهم وأعامهلم الرشكية وأفعاهلم 

فوظة عند رهبم ومليكهم, مثل كل حم ,لة عليهمسجَّ وكلها مُ  ,رسخت فيهمتالقبيحة التي 
 احلظوظ األخرى التي أعدوها بأعامهلم.

  
                                                 

ِ ﴿قال بعضهم يف  )١( َّ ٓ إِنََّما َطٰٓئِرُُهۡم ِعنَد ٱ َ
َ
إن الطائر بمعنى العمل, وُخّص العنق  ]:131: األعراف[ ﴾أ

اإلنسان عندئٍذ أن يستطيع فال ليه الطوق, بإطالق العمل عليه, ألن العنق هو املوضع الذي يوضع ع
 (رشيعت) افعل هذا واجعل إثمه يف رقبتي. :أو يقولون ,إثم فالن برقبة فالن, كام يقولون: يرفعه



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

َة َوالَ  الَ «قال:  ص رسول اهللاوقد ُرِوَي َعْن َجابٍِر أن   .»مَ ؤْ شُ  ُغوَل َوال ِطرَيَ
ِ وَعْن َعْبِد  ِ َقاَل َرُسوُل  :َقاَل  ,ْبِن َمْسُعودٍ  ابَّ ُة رِشْكٌ « :ص ابَّ رَيَ َ يُْذِهبُُه َولَِكنَّ ا ،الطِّ بَّ

 ِ
 .»بِاحكََّولكُّ

ُة فَ «ويف رواية أخرى:  رَيَ تُْه الطِّ  .»كَ اَرَن الرِشْ قَ  دْ قَ َمْن رَدَّ
رْشََك. قَالُوا«ويف رواية أخرى: 

َ
ُة ِمْن َحاَجٍة َفَقْد أ رَيَ تُْه الطِّ اَرُة  :َمْن رَدَّ ! َما َكفَّ ِ يَا رَُسوَل ابَّ

َحُدُهمْ  :َذلَِك؟ قَاَل 
َ
ْن َفُقوَل أ

َ
َ َلرْيُكَ  َخرْيَُك َوال َطرْيَ إِالَّ  اللَُّهمَّ ال َخرْيَ إِالَّ  :أ َ  .»َطرْيَُك َوال إِ

عمل » التشاؤم«أو » التطريُّ «إذن تبنيَّ عىل ضوء ما تقدم من نصوص اآليات واألحاديث أن 
 ق. علَّة ليشٍء وال يؤثِّر بأي أمر عىل اإلطال يساملرشكني, ول

اِهِريَن. يِِّبنَي الطَّ ِ الطَّ ِ ٍد َوآ ُ بَلَ َسيِِّدنَا حُمَمَّ   وََصىلَّ ابَّ
  

                                                 
 َقاَل  ُثمَّ «: أطول حديث ضمن –, ولفظه ٨/١٩٦), ٢٣٤لُكَلْينِّي, باب حديث قوم صالح, ح (ل »الكايف« )١(

ةَ  الوَ  َعْدَوى ال: ص اهللاِ  َرُسوُل   السنة أهل مصادر يف أما. »احلديث... َصَفر َوال ُشْؤمَ  َوال َهاَمةَ  َوال ِطرَيَ
)], وأمحد يف ٢٢٢٢باب ال عدوى وال طرية, ح ( − ٣٣كتاب السالم/  − ٣٩[ صحيحه يف مسلم فأخرجه
ِ  :) بسندمها َعْن َجابٍِر َقاَل ٣/٢٩٣مسنده (  . [املصحح]»َة َوال ُغوَل ال َعْدوَى َوال ِطرَيَ : «صقَاَل رَُسوُل ابَّ

ِ بسنده  ١٩٨/ص٨), ج٢٣٦يف باب حديث قوم صالح, ح (» الكايف«روى الُكَلْينِّي يف  )٢( ِ َقبِْد ابَّ
َ
َقْن أ

ِ  :(ع) قَاَل  ِة احكََّولكُّ : «صقَاَل رَُسوُل ابَّ رَيَ اَرُة الطِّ فرواه أبو داود يف سننه  ,أما يف مصادر أهل السنة».  َكفَّ
َ َعزَّ وََجلَّ يُْذِهبُُه «) بلفظ: ٣٥٣٨وابن ماجه يف سننه ( ,)٣٩١٢( ُة رِشٌْك َوَما ِمنَّا إِال َولَِكنَّ ابَّ رَيَ الطِّ

 ِ
 [املُصحح]مرتني. » الطرية رشك«) وفيه تكرار جلملة ١/٤٤٠ورواه أمحد يف مسنده ( ».بِاحكََّولكُّ

ٍء «خطأ مطبعي, والصحيح هكذا:  ولعله مل أجده هبذا اللفظ يف أي مصدر معترب. )٣( ْ َ ُة َقْن  رَيَ تُْه الطِّ َمْن رَدَّ
ْكَ  , وأبوبكر بن اخلالل يف َعْن ُرَوْيِفِع ْبِن َثابٍِت , ٦/٣٠٠. أخرجه البزار يف مسنده »َفَقْد قَارََف الرشِّ

 َفَضاَلَة ْبَن ُعَبْيدٍ ) عن ٦٥٦, ح(٧٤٣), وابن وهب يف اجلامع, ص١٣٠٠, ح(٤/١١٦السنة 
 [املُصحح]  ).١٠٦٥ح( »سلسلة األحاديث الصحيحة«. صححه األلباين يف اْألَْنَصاِريَّ 

) عن عبد اهللا بن عمرو رفعه. وعلق عليه شعيب األرنؤوط ٧٠٤٥) ح (٢/٢٢٠رواه أمحد يف مسنده ( )٤(
 .٢/١٧٦٠وميزان احلكمة للريشهري قائال: حسٌن.



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
 العطاس ,اجلاهلية يتشاءمون منه أهل ومما كان

ون من العطاس فإذا سمعوا عطسًة ردَّهم ذلك عام عزموا عىل  ,كان أهل اجلاهلية يتطريَّ
رو ا يف اخلروج قبل أن يستيقظ الناس خوفًا من أن فعله, وكانوا إذا أرادوا اخلروج إىل الصيد بكَّ
ُعْمرًا «وكانوا إذا عطس من حيبونه قالوا له :  يعطس أحدهم فيمنعهم ذلك من الذهاب!.

داء يصيب  ,والوري كالرمي(». َوْريًا وُقَحاباً «قالوا له:  ,, وإذا عطس من يكرهونه»وشَباباً 
 ,ا فتشاءم بهإذا سمع عطاًس  الرجَل  فكأنَّ  ).ا ومعنىالكبد فيفسدها, والقحاب كالسعال وزنً 

وكان تشاؤمهم بالعطسة  أي أسأل اهللا أن جيعل شؤم عطاسك بك ال يب. ,بك ال يب :يقول
 .الشديدة أشد

هذه األوهام  ص برسولهأبطل اهللا تعاىل  ,وملا أرشقت شمس النبوة يف سامء اجلزيرة العربية
ورشع هلم أن جيعلوا مكان الدعاء  , بالعطسةأمته عن التشاؤم, والتطريُّ  ص نهى, فاجلاهلية

وملا كان  كام أمر العائن أن يدعو بالتربيك للمعني, الدعاء له بالرمحة, عىل العاطس باملكروه,
ا من الظلم والبغي, جعل الدعاء له بلفظ الرمحة املنايف للظلم, وأمر الدعاء عىل العاطس نوعً 

واملراد من . ه باملغفرة, واهلداية وإصالح البالتَ مِّ َش العاطس عمدًا أن يدعو لسامعه, ويُ 
                                                 

ِ (ع) سنده َعْن َداُوَد ْبِن اْحلَُصْنيِ َقاَل: ب )٢/٦٥٤» (الكايف«روى الُكَلْينِّي يف  )١( ِ َقبِْد ابَّ
َ
ُكنَّا ِعنَْد أ

َحٌد ِمَن الَْقْوِم. 
َ
ِ (ع) َفَما تََكلََّم أ بُو َقبِْد ابَّ

َ
ْرَبَعَة َعرَشَ رَُجال َفَعَطَس أ

َ
ْحَصيُْت يِف اْكَيِْت أ

َ
َفَقاَل فَأ

ِ (ع):  بُوَقبِْد ابَّ
َ
تُونَ «أ ال تَُسمِّ

َ
ْن َفُعوَدُه َوإَِذا َماَت  أ

َ
تُوَن؟! ِمْن َحقِّ الُْمْؤِمِن بَلَ الُْمْؤِمِن إَِذا َمِرَض أ ال تَُسمِّ

َ
أ

يبَه ْن جُيِ
َ
تَُه َوإَِذا َدَخُه أ ْو قَاَل يَُشمِّ

َ
تَُه أ ْن يَُسمِّ

َ
ْن يَْشَهَد َجنَاَزتَُه َوإَِذا َقَطَس أ

َ
روى احلّر العاميل يف و ». أ
د,  −٥٨(» وسائل الشيعة« بُو  :) بسنده َعْن َسْعِد ْبِن َأِيب َخَلٍف َقاَل ٨٨/ ١٢َباُب َكْيِفيَِّة التَّْسِميِت َوالرَّ

َ
اَكَن أ

ُ لَُكْم َوَيرمَْحُُكمْ  َجْعَفٍر  . قَاَل: َفْغِفُر ابَّ ُ : يَرمَْحَُك ابَّ ُ َ َوإَِذا َقَطَس ِعنَْدُه إِنَْساٌن  ،إَِذا َقَطَس فَِقيَل 
ُ َعزَّ وََجليَ  :قَاَل  ِ َجْعَفٍر (ع) قَاَل: ».  رمَْحَُك ابَّ

َ
ِد بِْن ُمْسِلٍم َقْن أ بَاِن بِْن ُقثَْماَن َقْن حُمَمَّ

َ
وبسنده َقْن أ

» ُ يَْت الرَُّجَل فَلْيَُقْل: يَرمَْحَُك ابَّ ُ، َوإَِذا َسمَّ َ يَك  ِ ال رَشِ ، َوإَِذا رَدَّ فَلْيَُقْل: إَِذا َقَطَس الرَُّجُل فَلْيَُقْل احْلَْمُد ِبَّ
ُ لََك َوَجَا  ».َفْغِفُر ابَّ

اِء ْبِن ٢٠٦٦) ومسلم (١١٨٢البخاري ( ويف مصادر أهل السنة ورد يف الصحيحني: ) بسندمها عن اْلَربَ
ُّ «قال:  َعاِزٍب  ِ َمَرنَا اجَّ

َ
َمَرنَا بِايِّبَاِع اجْلَنَائِ  أ

َ
ِز، َوِقيَاَدِة الَْمِريِض، َوإَِجابَِة بَِسبٍْع، َوَغَهانَا َقْن َسبٍْع أ

الِم، َوتَْشِميِت الَْعاِطِس.... احلديث اىِع، َونرَْصِ الَْمْظلُوِم، َوإِبَْراِر الَْقَسِم، َورَدِّ السَّ َّ  [املصحح]. »ا



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

, يعني: بالسني املهملة »التسميت« :(قرأ بعضهم .»يرمحك اهللا«تشميت العاطس أن يقال له: 
 .)التكريم واالحرتام
 ,من أمور اجلاهلية اليوم بني الناس, , فإن التشاؤم من العطس الذي شائعوخالصة األمر

 .اإلسالم هأبطل قدو
َحُدُكْم : «صقال النبيُّ األكرم 

َ
َ حُيِبُّ الُْعَطاَس، َوَيْكَرُه احكَّثَاُؤَب. فَإَِذا َيثَاَءَب أ إِنَّ ابَّ

إِنَّ 
يَْطانُ  ،آه آه :َقاَل اُه فَ فَ  حَ تَ فَ  نْ إِ  هُ فَلْيَْسرُتَه َما اْستََطاَع، فَ ُة ذلك»َضِحَك ِمنُْه الشَّ أن  ,. وعلَّ

 أما التثاؤب فعالمٌة عىل الكسل والفتور.و ,العطسة تبعث عىل النشاط

 :وُمْسَتحَسن التفاؤُل ممدوٌح 
 يف مستقبل حياته.اهللا  يتوكل عىلو ,ينبغي لإلنسان أن يكون متفائًال يف حياته

ةَ «: صيقول الرسول األكرم  اِلحَ  ،ال ِطرَيَ َل الصَّ
ْ
ِحبُّ الَْفأ

ُ
 صَفَال ريب َأن النَّبِي .» َوأ

ال «حديث صحيح آخر:  كام ,َذلِك بِإِْبَطال الطََّرية مدح َوقد قرن ,الفأل اْحلسنَكاَن ُيعجبُه 
ُل 

ْ
َة، وََخرْيَُها الَْفأ ؟ قَالَوا: َوَما». ِطرَيَ ِ ُل يَا رَُسوَل ابَّ

ْ
احِلَُة يَْسَمُعَها «قَاَل:  الَْفأ اللَْكَِمُة الصَّ

                                                 
 ). [املُصحح]٢/٢٦٢انظر: كتاب مفتاح دار السعادة لإلمام ابن قيم اجلوزية, ( )١(
َباُب اْستِْحَباِب اْلُعَطاِس َوَكَراِهَيِة اْلَعْطَسِة اْلَقبِيَحِة  −٥٠» [مستدرك الوسائل«يس يف روى النوري الطرب )٢(

» اجلعفريات«عن كتاب  ] اجلملتني األوليني منه فقط نقالً ٣٨٤/ ٨), ٩٧٤٦, ح ( َوَما َزاَد َعَىل الثَّالث
نِيِه َقنْ «ولفظه: 

َ
ِ َقْن أ

َ
َعنَا أ َ َحدَّ ثيَِن ُمو ِّ بِْن احْلَُسنْيِ  َحدَّ هِ يلَعِ نِيِه َقْن َجدِّ

َ
ٍد َقْن أ هِ َجْعَفِر بِْن حُمَمَّ َجدِّ

 ِ ٍّ (ع) قَاَل قَاَل رَُسوُل ابَّ نِيِه َقْن يلَعِ
َ
َ َعزَّ وََجلَّ حُيِبُّ الُْعَطاَس َوَيْكَرُه احكَّثَاُؤبصَقْن أ وهو  ».: إِنَّ ابَّ

) وسنن أيب ٥٨٦٩ريبة جدًا مما ذكره املؤلف. انظر: صحيح البخاري (بتاممه يف مصادر أهل السنة بألفاظ ق
عن  بأسانيدهمكلهم  , ٢/٦٢, وصحيح ابن خزيمة )٢٧٤٦) وسنن الرتمذي (٥٠٣٠داود (

 [املصحح] .هريرة أيب
, قم, انتشارات ٤ط(, »مكارم األخالق«رواه الشيخ ريض الدين الفضل بن احلسن الطربيس يف كتابه  )٣(

). وأصله يف مصادر ٣ −٢/ ٩٢» (بحار األنوار«, وعنه املجليسُّ يف ٣٥٠, ص )هـ١٣١٢, رشيف ريض
عن أيب هريرة  )٥٠٧برقم ( يف مسنده, أمحدو) ٥٩٣٦أخرجه مسلٌم يف صحيحه برقم ( فقد ,أهل السنة

 [املصحح] مرفوعًا.



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
َحُدُكمْ 

َ
 .»أ

َعَلْيـِه ِيف إعجابـه بالفـأل  ا الطـريةالطَّـَرية لِـَئالَّ يتومهـوو التشـاؤم بطالبإ ص فابتدأهم النَّبِيُّ 
الح  َل احلسن.أْ , ثم امتدح الفَ الصَّ
بـل َذلِـك إبانـة َعـن ُمْقَتىضـ  التفأل بـه,و احلسن بالفأل ِيف اِإلعَجاِب  ال يتصور الرشك أبداً و

ا ينفعهـامايالئمهـا  ْطَرة اإلنسانية التي متيـل إىلَوُموجب اْلفِ  البرشية الطبيعة كـام ِيف  ,ويوافقهـا ِممـَّ
نَّاء يوه−َكاَن ُيعجبُه الفاغية  صبعض اْآلَثار َأنه   كـانل وسـواء والعوكان حيـب احلْـ −نور اْحلِ

ْوت ب ,اِرد احللوالب اَب حيب الرش الق وُحيب معـايل اْألخـ ,ليهإ ويستمعُ  آنِ قرالوحيب حسن الصَّ
 .ا ُيْفِيض إِلْيهاموم حيب كل َكَامل َوخري ,لةموباجل .م الشيمومكار
ْعَجاب بَِسَامع اال غرائز قد جعل يف هاهللا سبحانو  ,سن وميل ُنُفوسهم إِليهسم اْحل النَّاس اْإلِ

َالم والفالح والنجاح والتهنئة ا االَوَكَذلَِك جعل فيه ور باسم السَّ ُ رتياح واالستبشار َوالرسُّ
 ءُ هذه األسام عْت إِذا قرَ ف ,وأمثاهلا ح والفرح والغنىوالبرشى والفوز والظفر والغنم والرب

عت أضدادها وإذا سم ,قلبا الصدر وقوى هبا الفس وانرشح هلاستبرشت هبا الن األسامعَ 
إن التشاؤم وبالتايل ف. ويمتنع عن العمل اا وانقباًض نكامًش او وطرية أحزهنا ذلك وأثار هلا خوًفا

 .باهللا سبحانهلرشك ل موجبو ,اهللانقصان اإليامن بسبب و ر الدنيويوالتطريُّ ميلء بالرض
 ,وهذا الذي يف طباع الناس وغرائزهم مـن اإلعجـاب باألسـامء احلسـنة واأللفـاظ املحبوبـة

وهــو نظــري مــا يف غرائــزهم مــن اإلعجــاب باملنــاظر األنيقــة والريــاض املنــورة وامليــاه الصــافية 
وال حيـد القلـب  ,يمكن دفعه وذلك أمر ال ,واأللوان احلسنة والروائح الطيبة واملطاعم املستلذة

  .توحيدال وال يرض ,وينشطها ,ويرس نفسه ا فهو ينفع املؤمنَ عنه انرصافً 
ا فام كان حمبوبً الفرق بينهام: فإهنام خيتلفان باملقاصد و ,الفأل والطرية وإن كان مأخذمها سواء

 .وكرهوه ,تشاءموا بهرا نفِّ ا مُ ا قبيحً وما كان مكروهً  واستحسنوه, وأحبوه ,ءلوا بها تفامستحسنً 
بـه.  ونتفـاؤلياالسم السيئ باالسـم احلسـن و يستبدلونو ب األسامءَ وقد كانت العرب تقلِّ  

                                                 
 [املصحح] ).٢٢٢٣(ح ,) وصحيح مسلم٥٤٢٢(ح  ,صحيح البخاري )١(
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والنهـل  ,نهليأي سـ ويسـمون العطشـان نـاهالً  ,السـالمةب تفـاؤالً  يسـمون اللـديغ سـليامً مثًال ف
 .جاةويسمون الفالة مفازة أي منجاة تفاؤال بالفوز والن ,الرشب تفاؤال باسم الري

ن مـن العنـارص املهمـة يف تكـوين الشخصـية اإلنسـانية,  فاّتضح من هـذا أن التفـاؤل والتـيمُّ
 وينظر إىل الدنيا بعني مباركة. يف حياته وعىل اإلنسان أن يكون متفائال حسن الظن

 مـن خلقتـهاملبتهجالعاملألن,مبتهٌج بالعامل ننيإ
 

 منـه ألن العـاَمل كلُّـهُ ,لعاملشق لكل اأنا عا
 

إن الدنيا مثل املرآة إذا نظرت إليها بعبوس انعكست لك بالعبوس وإذا نظرت إليها برسور 
 وابتهاج انعكست لك بالنضارة واالبتهاج.

 .إن املرآة يف مواجهة الرتكي مجيلة اللون, وهي أيضًا زنجية يف مواجهة الزنجي
مجيع األمور  د أنفسنا عىل النظر إىلأن نعوّ علينا أن نتفاءل بكل ما نستقبله من حوادث احلياة, و

وأن الشخص املتفائل هو الذي يرىض بام مىض من  بعني األمل والرمحة ال بعني اليأس واإلحباط.
, باهللا, ويأمل بمستقبله وهو واثق الصلة رشًا, وسواء كان خريًا أر له, حياته, ويفرح بكل ما ُقدّ 

 حسن العاقبة من اهللا تعاىل.األسباب ثم يطلب يأخذ بوواجبه ويسعى وراء عمله,  ويؤدي
فاإلنسان  ,العقليةو وضعف القوة العصبيةالنشاط و اإلرادة ن ضعفع نايشءإن التشاؤم 

وجيول يف  ,اخلرافاتوديان األوهام و يعيش بني جبالو ,املتشائم يتحرك يف أرض منخفضة
التطري عليه دخان  يرتاكمو ,حب مظلمةُس أن تغطي سامء عقله  ظلامت الوساوس, إىل

إرادته  ُيوهنو واخلمول, ضعف روحه ويبث يف نفسه الكسلالذي يُ  وسوء الظن والتشاؤم
  ويقلب أفكاره رأسًا عىل عقب.

                                                 
 . [املصحح]٢٤٦ −٢/٢٤٤ح السعادة البن قيم اجلوزية انظر: مفتا) ١(
 الذي ذكره املؤلف يف األصل: [املصحح] لشاعرسعدي الشريازيترمجة للبيت التايل, من ا )٢(

م از آنه ب م ازمجهان ُخرَّ  اوسـتكه جهان ُخـرَّ
 

  

 عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست
  

 

 الل الدين الرومي, الذي ذكره املؤلف يف األصل: [املصحح]ترمجة للبيت التايل, من املثنوي جل )٣(
 رنگـي اسـت   پيش ترك آئينه را خـوش 

  

 

 اســـت پـــيش زنگـــي آينـــه هـــم زنگـــي
   

  
  

 



  

  
 

 نوخن: األكرب، واألصغرالرشك 
وُينّشط اإلنسان وُيشّجعه عىل العمل, وينقذ العقل  يوقظ , فإن التفاؤلوبعكس ذلك

 سيئة.النفس من الشقاوة وحيرر الروح من أغالل الوساوس والظنون ال
الذي أنقذ األمة املرحومة من  ,عىل روح خاتم النبيني الطاهرة , أصيل وأسلمويف اخلتام
من  األوهام لباس السعادة واهلناء, واستأصل اخلرافات وأخرج هموألبس ,صنوف الشقاء
 أدمغة الناس. 

اِهِريَن. ِ الطَّ ِ ٍد َوآ ُ بَلَ َسيِِّدنَا حُمَمَّ   وََصىلَّ ابَّ
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ۡهَل ﴿ اهللا تعاىل: قال
َ
أ  .]١٧١[النساء:  ﴾َ َتۡغلُواْ ِف دِينُِكمۡ  ۡلِكَتٰبِ ٱ َيٰٓ

ًا أي ارتفع سعر ال :الغلوّ   وجتاوز احلّد. بضاعةمعناه جماوزة احلّد, مثًال: غال السعر يغلو ُغُلوَّ
ولقد كان غلّو  ;أهل الكتاب عن الغلو باركةه اآلية امللقد هنى اهللا تبارك وتعاىل يف هذ

ة إىل مرتبة  امللل, إذ رفعوا عيسى  مجيعالنصارى أشد من غلّو  عن مرتبة العبودية والنبوَّ
من العلامء  بحق بعض أتباع عيسى وقع منهم الغلوّ األلوهية والربوبية وعبدوه, بل 

 كل ما قالوه حقًا كان أم باطًال, وصدقًا كان أم بعصمتهم وأطاعوهم يف فقالوا ,واألحبار أيضاً 
ْ ٱ﴿ :كذبًا, قال تعاىل: َُذٓوا ۡرَباٗبا ّمِن ُدوِن  تَّ

َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبَٰنُهۡم أ

َ
ِ ٱأ كام غال  .]٣١[التوبة:  ﴾َّ

 ألوهيته. اعتقدوازير والصدوقيون من اليهود يف عُ 
 َال «: صيقول النبي األكرم 

َ
نَا إِغَّ  ،ْنَن َمْرَيمَ  الَمِسيْحَ  ْطَرْت اجََّصارَى ُيْطُروىِي َكَما أ

َ
َما أ

ُ  :َفُقولُوا ،َقبْدٌ  ُ   .»َقبُْد اِهللا َورَُسو
وقالوا له: يا رسول اهللا! ائذن لنا أن نسجد  يف زمانه, صلقد غال بعض الناس يف النبي

                                                 
, )هـ ١٤٠٥قم: مؤسسة البعثة, (هـ),   ١٣٠٦لسيد حامد النقوي (, ل»خالصة عبقات األنوار« :انظر )١(

), ٣٢٦١البخاري, كتاب أحاديث األنبياء, ح (كام يف صحيح  ,. وأصله من مصادر أهل السنة٣/٣٠١
  مرفوعًا. ) عن عمر بن اخلطاب١/١٢٤ومسند أمحد (

ى أيضًا » األشعثيات«قلت: وقد روى حممد بن حممد بن األشعث يف كتابه  (ص »] اجلعفريات«[وُيَسمَّ
ٍد َقْن آبَائِِه «): ١٨١ ِ  قَاَل  :قَاَل  ‡بِإِْسنَاِدهِ َقْن َجْعَفِر بِْن حُمَمَّ : ال تَْرَفُعوىِي فَْوَق َحيقِّ صرَُسوُل ابَّ

 ً ِ نَِبّيا ْن َفتَِّخَذ
َ
ً َقبَْل أ ِ َقبْدا ََذ َ َيَعاىَل اختَّ ). ونقله ١٦ورواه القطب الراوندي يف النوادر (ص .»فَإِنَّ ابَّ

 ]. [املصحح٣/٧٦وانظر: موسوعة اإلمام عيل للريشهري .٢٦٥/ص ٢٥املجليس, بحار األنوار, ج
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ألن , السابق من هذا األمر أشد املنع, وقال حينها احلديث صفمنع الرسول األكرم لك, 
, فالسجود ]٣٧[فصلت:  ﴾ وَ ﴿ قال تعاىل: ,السجود ال جيوز إال للذات الربوبية

لغري اهللا رشك, سواء أكان لشخص أو لقرب, ولكن العجب أن اجلهال إذا وصلوا إىل قبور 
  .  األولياء يسجدون, كام أن بعض جهلة الصوفية يسجدون لشيوخهم أيضاً 

                                                 
فقالوا: يا رسول اهللا! إنا  صورد يف الكايف وغريه, عن أيب عبد اهللا الصادق أنه قال: إن قومًا أتوا رسول اهللا ) ١(

ْن «: صرأينا أناسًا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول اهللا 
َ
َة أ

َ
َمْرُت الَْمْرأ

َ
َحٍد َأل

َ
ْن يَْسُجَد ِأل

َ
َحًدا أ

َ
َمْرُت أ

َ
لَْو أ

 . ١٧/٣٧٧, وبحار األنوار ٣/٤٣٩, ومن ال حيرضه الفقيه ٥٠٨− ٥/٥٠٧نظر: الكايف ا .»تَْسُجَد لَِزوِْجَها
بروايات  صوأما يف مصادر أهل السنة واجلامعة, فقد ورد استئذان بعض الصحابة السجود للنبي 

فْ َعْن َقْيِس ْبِن َسْعٍد, َقاَل: ما رواه أبوداود وغريه  −١متعددة, منها: 
َ
َييُْت احْلِرَيَة فََرأ

َ
تُُهْم يَْسُجُدوَن أ

َييُْت اجَّيِبَّ َصىلَّ اُهللا َعلَيْهِ 
َ
ُ، قَاَل: فَأ َ ْن يُْسَجَد 

َ
َحقُّ أ

َ
ِ أ ِّ وََسلََّم، َفُقلُْت:  لَِمْرُزَباٍن لَُهْم َفُقلُْت: رَُسوُل ابَّ

إِ
نَْت يَا رَ 

َ
ْفتُُهْم يَْسُجُدوَن لَِمْرُزَباٍن لَُهْم فَأ

َ
َييُْت احْلِرَيَة فََرأ

َ
ْن نَْسُجَد لََك، قَاَل: أ

َ
َحقُّ أ

َ
ِ أ يَْت لَْو «ُسوَل ابَّ

َ
َرأ

َ
أ

ُ؟ َ ُكنَْت تَْسُجُد 
َ
َ «قَاَل: قُلُْت: َال، قَاَل: » َمَررَْت بَِقرْبِي أ َحٍد فََال َيْفَعلُوا، ل

َ
ْن يَْسُجَد ِأل

َ
َحًدا أ

َ
ْو ُكنُْت آِمًرا أ

ْزَواجِ 
َ
ْن يَْسُجْدَن ِأل

َ
َمْرُت النَِّساَء أ

َ
ُ لَُهْم َعلَيِْهنَّ ِمَن احْلَقِّ َأل ص  ٦سنن أيب داوود ج . (»ِهنَّ لَِما َجَعَل ابَّ

ٌّ إىَِل ) وغريه: ٢/٩١٨ما رواه الدارمي (سنن الدارمي  −٢). ٢/٩١٧, سنن الدارمي, ١٧٧ ِ ْعَرا
َ
َجاَء أ

 ، ِ ْسُجَد لََك،ائْ اجَّيِبِّ َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َفَقاَل: يَا رَُسوَل ابَّ
َ
ْن «قَاَل:  َذْن يِل فَِأل

َ
َحًدا أ

َ
لَْو ُكنُْت آِمًرا أ

ْن تَْسُجَد لَِزوِْجَها
َ
َة أ

َ
َمْرُت الَْمْرأ

َ
َحٍد َأل

َ
ِ َصىلَّ َعْن َعاِئَشَة, ما رواه أمحد وغريه  −٣. »يَْسُجَد، ِأل نَّ رَُسوَل ابَّ

َ
أ

ْصَحابُُه: اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يِف َغَفٍر ِمَن الْمُ 
َ
ُ، َفَقاَل أ َ نَْصاِر، فََجاَء بَِعرٌي، فََسَجَد 

َ
يَا رَُسوَل َهاِجِريَن َواْأل

ْن نَْسُجَد لََك، َفَقاَل: 
َ
َحقُّ أ

َ
َجُر، َفنَْحُن أ ، تَْسُجُد لََك اْكََهائُِم َوالشَّ ِ َخاُكمْ «ابَّ

َ
ْكِرُموا أ

َ
، اْقبُُدوا َربَُّكْم، َوأ

 
َ
ْن تَْسُجَد لَِزوِْجَهاَولَْو ُكنُْت آِمًرا أ

َ
َة أ

َ
َمْرُت الَْمْرأ

َ
َحٍد َأل

َ
ْن يَْسُجَد ِأل

َ
وما رواه أمحد يف املسند  −٤. »...َحًدا، أ

َقْن َزيِْد ) وغريهم ٤/١٩٠), واحلاكم يف املستدرك (٥/٢٠٨) والطرباين يف املعجم الكبري (٣٢/١٤٥(
ْرَقَم، قَاَل: َنَعَث رَُسوُل اِهللا َصىلَّ اهللاُ 

َ
ا قَِدَم قَاَل: يَا رَُسوَل اِهللا، بِْن أ اِم، فَلَمَّ ِّ  َعلَيِْه وََسلََّم ُمَعاًذا إىَِل الشَّ

إِ
َال نَْسُجُد لََك؟ قَاَل 

َ
َساقَِفِتِهْم َوَبَطاِرقَِتِهْم، أ

َ
ْهَل الِْكتَاِب يَْسُجُدوَن ِأل

َ
يُْت أ

َ
ْن : «َرأ

َ
َحًدا أ

َ
لَْو ُكنُْت آِمًرا أ

 
َ
َحٍد َأل

َ
ْن تَْسُجَد لَِزوِْجَهايَْسُجَد ِأل

َ
َة أ

َ
 وغريها من الروايات الكثرية يف هذا املعنى. [املصحح]  .»....َمْرُت الَْمْرأ

, ٧/١٦٨حكى النووُي والشوكاين اإلمجاع عىل كفر من سجد لغري اهللا بنية العبادة. انظر: (نيل األوطار ) ٢(
), ٢/٥٤٨(موسوعة االمجاع ٢/٧٣ع. ونقل سعدي حبيب قول النووي يف املجمو٥/٢٠٥البحر الزخار

وهلذا لو سجد أحدهم ألب أو عامل ونحومها وقصد التحية واإلكرام فقد وقع يف حمّرم خطري وإن قلنا بأنه مل 
يرشك, وأما إن قصد اخلضوع والذل والتقرب فهذا من الرشك, لكن لو سجد لشمس أو قمر, فمثل هذا 

 



  

  
 

 يف أن سبب كفر بين آدم، الغلو يف األنبياء والصاحلني
ْهلََك َمْن « :صِه ـَقاَل َرُسوُل اللَّ ول ابن عباس: يق

َ
َها اجَّاُس! إِيَّاُكْم َوالُْغلُوَّ فَإِغََّما أ فُّ

َ
يَا ك

  .»اَكَن َقبْلَُكُم الُْغلُوُّ 
ُعوَن. قَالََها ثَالثًا«قال:  صعن ابن مسعود أن رسول اهللا   .»َهلََك الُْمتََنطِّ

ُموُن للرضَّ «»: ار الرضا عيون أخب« كتاب ُرِوَي يفقد و
ْ
نَّ قَْوماً قَاَل الَْمأ

َ
ا: بَلََغيِن أ

؟! َفَقاَل الرَِّضا  َ ْنُن َجْعَفٍر َفْغلُوَن ِفيُكْم َوَيتََجاَوُزوَن ِفيُكُم احْلَدَّ ِ ُمو
َ
ثيَِن أ : َحدَّ

ٍّ َقْن  ِد بِْن يلَعِ نِيِه حُمَمَّ
َ
ٍد َقْن أ نِيِه َجْعَفِر بِْن حُمَمَّ

َ
ِنيِه َقْن أ

َ
ِّ بِْن احْلَُسنْيِ َقْن أ نِيِه يلَعِ

َ
أ

ِ َطاِلٍب 
َ
ِّ بِْن أ نِيِه يلَعِ

َ
ٍّ َقْن أ ِ  :قَاَل  احْلَُسنْيِ بِْن يلَعِ : ال تَْرَفُعوىِي صقَاَل رَُسوُل ابَّ

َ َيبَارَكَ  إِنَّ ابَّ
ِ   فَْوَق َحيقِّ فَ ْن َفتَِّخَذ

َ
ً َقبَْل أ ِ َقبْدا ََذ ُ َيبَارََك َوَيَعاىَل اختَّ  نَِبّياً. قَاَل ابَّ

ن يُۡؤتَِيُه  َما﴿ َوَيَعاىَل:
َ
ُ ٱَكَن لِبََشٍ أ ُثمَّ َيُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ  لُُّبوَّةَ ٱوَ  ۡلُۡكمَ ٱوَ  ۡلِكَتَٰب ٱ َّ

ِ ِمن ُدوِن 
ّ ِ ٱِعَباٗدا  ٰنِّيِ  َّ  َربَّ

ْ َوبَِما ُكنُتۡم  ۡلِكَتَٰب ٱَن بَِما ُكنُتۡم ُتَعّلُِموَن  ۧ َوَلِٰكن ُكونُوا
َ  ٧٩تَۡدرُُسوَن  ن َتتَِّخُذواْ  َو

َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
ِ  نَ  ۧ لَّبِّيِ ٱوَ  لَۡمَلٰٓئَِكةَ ٱيَأ ُمرُُكم ب

ۡ
يَأ
َ
ۡرَبابًاۗ أ

َ
َبۡعَد إِۡذ  ۡلُكۡفرِ ٱأ

ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
حُمِبٌّ  ،يِل  َفْهِلُك يِفَّ اْعنَاِن َوال َذنَْب «: َوَقاَل َعِيلٌّ ] ٨٠−٧٩[آل عمران:  ﴾٨٠أ

نَا  ،ُمْفِرٌط َوُمبِْغٌض ُمْفِرٌط  َفُعنَا فَْوَق َحدِّ ْن َفْغلُو ِفيَنا َفرَيْ ِ َعزَّ وََجلَّ ِممَّ  إِىَل ابَّ
ُ
أ َوإِنَّا َجَرْبَ

َ ابِْن َمْريَ  اَءِة ِعي ُ َعزَّ وََجلَّ ». ِمَن اجََّصارَى َم َكرَبَ َمۡرَيَم  ۡبنَ ٱَيٰعِيَس ﴿ :قَاَل ابَّ
نَت قُۡلَت لِلنَّاِس 

َ
ُِذوِن ٱَءأ َ إَِلَٰهۡيِ ِمن ُدوِن  تَّ ّمِ

ُ
ِۖ ٱَوأ ۡن  َّ

َ
ٓ أ ِ قَاَل ُسۡبَحَٰنَك َما يَُكوُن 

                                                                                                                          
هو سجود رشكي لعدم تصور وقوع التحية ملثل هذه السجود ال يأيت إال عن عبادة وخضوع وتقرب ف

 ).٢٧٩−٢٧٨األجناس من املسلم. (انظر نواقض اإليامن القولية والعملية لعبد العزيز آل عبد اللطيف 

ٍد َعْن آَبائِِه (ع) َقاَل ٤/٣٠٣املجليس يف بحار األنوار ( ذكر )١( ِمرُي الُْمْؤِمِننَي (ع):  :) َعْن َأِيب ُحمَمَّ
َ
ال «قَاَل أ

ِّ بَِريَيتََجاَوُزوا بِنَا الُْعبُوِديََّة ُعمَّ قُولُوا َما ِشئْتُْم َوال َيْغلُوا َوإِيَّاُكْم َوالُْغلُوَّ َكُغلُوِّ اجََّصارَى 
ٌء ِمَن  فَإِ

) وأمحد يف مسنده ٣٠٢٩(, ح٢/١٠٠٨ أخرج نحوه ابن ماجه يف سننه ,ويف مصادر أهل السنة . »الَْغاِلني..
ِ  :َعِن ابِْن َقبَّاٍس قَاَل لفظه: ) و١/٣٤٧( الُْقْط ىِل «َغَداَة الَْعَقبَِة َوُهَو بَلَ نَاقَِتِه  صقَاَل رَُسوُل ابَّ

 ً يِن «) ُعمَّ قَاَل: :(إىل قو»... َح ِّ َها اجَّاُس إِيَّاُكْم َوالُْغلُوَّ ىِف ا فُّ
َ
ْهلََك َمْن اَكَن َقبْلَُكُم الْغُ  ،يَا ك

َ
لُوُّ فَإِغََّما أ

يِن  ِّ  [املصحح] .»ىِف ا
 [املصحح] ).١/٣٨٦) ومسند أمحد (٤٦١٠) وسنن أيب داود (٢٦٧٠صحيح مسلم ( )٢(



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

ۚ إِن ُكنُت قُۡلُتهُ  ِ ِبَّقٍ قُوَل َما لَۡيَس 
َ
ۡعلَُم َما ِف  ۡفِس َتۡعلَُم َما ِف نَ  ۥۚ َفَقۡد َعلِۡمَتهُ  ۥأ

َ
ٓ أ َ َو

ُٰم  َنۡفِسَكۚ إِنََّك  نَت َعلَّ
َ
َمۡرتَِن بِهِ  َما ١١٦ ۡلُغُيوبِ ٱأ

َ
ٓ أ َّ َما ِ ِن  ۦٓ قُۡلُت لَُهۡم إ

َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡعُبُدوا َرّبِ  َّ

نَت 
َ
ۡيتَِن ُكنَت أ ا تََوفَّ ا ُدۡمُت فِيِهۡمۖ فَلَمَّ َعلَۡيِهۡمۚ  لرَّقِيَب ٱَوَربَُّكۡمۚ َوُكنُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ

ِ َشۡ 
ٰ ُكّ َ َ نَت 

َ
:  ]١١٦−١١٥[املائدة:  ﴾١١٧ءٖ َشِهيٌد َوأ  لَۡمِسيحُ ٱيَۡستَنِكَف  لَّن﴿َوَقاَل َعزَّ َوَجلَّ

 َ ِ َو َّ ِ ّ ن يَُكوَن َعۡبٗدا 
َ
ُبونَۚ ٱ لَۡمَلٰٓئَِكةُ ٱأ : , ]١٧٢[النساء:  ﴾لُۡمَقرَّ ا﴿َوَقاَل َعزَّ َوَجلَّ  لَۡمِسيحُ ٱ مَّ
َّ رَُسوٞل قَۡد َخَلۡت مِ  ۡبنُ ٱ ِ هُ  لرُُّسُل ٱن َقۡبلِهِ َمۡرَيَم إ مُّ

ُ
ِن  ۥَوأ َ ُك

ۡ
ۖ َكنَا يَأ يَقةٞ َعامَ ٱِصّدِ  ﴾لطَّ

ْي:– ].٧٥: [املائدة
َ
غَُّهَما اَكنَا َفتََغوََّطانِ  أ

َ
ِة -ك ِو ادَّىَع لِألئِمَّ

َ
. َفَمِن ادَّىَع لِألنِْبيَاِء ُرُبوبِيًَّة أ

ِة إِمَ  ْو ِلَغرْيِ األئِمَّ
َ
ًة أ ْو ُغبُوَّ

َ
ْغيَا َواآلِخَرِة!...ُرُبوبِيًَّة أ ُّ  . »اَمًة َفنَْحُن ِمنُْه بَِراٌء يِف ا

ٍد َوآلِِه الطَّاِهِريَن. ـُه َعَىل َسيِدَنا ُحمَمَّ   َوَصىلَّ اللَّ

                                                 
 .٢٥/١٣٥, بحار األنوار للمجليس ٢٠١ – ٢/٢٠٠لشيخ الصدوق, ل عيون أخبار الرضا, )١(

ِيلِّ ْبِن اْحلَُسْنيِ َفَجاَء َقْوٌم ِمَن اْلُكوفِيَِّني, َعْن َحيَْيى ْبِن َسِعيٍد, َقاَل: ُكنَّا ِعنَْد عَ وقد جاء يف املستدرك للحاكم: 
 : ِ َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ َفَقاَل َعِيلٌّ ِ َفُقوُل: قَاَل رَُسوُل ابَّ

َ
ِحبُّونَا ُحبَّ اْإلِْسَالِم، َسِمْعُت أ

َ
ْهَل الِْعَراِق أ

َ
لََّم: يَا أ

َها اجَّاُس، َال تَْرَفُعوىِي فَْوَق « فُّ
َ
ِ نَِبيًّا يَا ك ْن َفتَِّخَذ

َ
ِ َقبًْدا َقبَْل أ ََذ َ اختَّ . وقال احلاكم: »قِْدرِي، فَإِنَّ ابَّ

 ). [املرتجم]٣/١٧٩حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. (املستدرك 



 
 

 
 

  

IVH@ @
@´i@òÜîìÛaë@òİaìÛa@òÔîÔy@æbîi@¿ÕÜ̈ aë@ğÕ§a@ @

 عليهم وسائط بني أن األنبياء والرسل سالم اهللا ,امت العقل ورضوريات الدينلَّ َس ِمْن مُ 
  .ُأخراهمدنياهم و فسدت وإال, ال بد للبرش من وجود هذه الوسائطأنه اخللق واحلّق, و

وقد , إذ إنه يتخذ أحيانًا ذريعًة للرشك الصعبة,وملا كان هذا املوضوع من املسائل الدقيقة 
 حاجة ماسة إىلب قع كثري من املسلمني يف الرشك بسبب عدم دقتهم يف هذا املعنى, لذا فإنناي

إلخوتنا يف اإليامن ما يرشد إليه كتاب اهللا وسنة الرسول  نبّني  حتى ,التحقيق يف هذه املسألة
  يف هذا املوضوع: صاألكرم 

[إىل  وإرشادهم هلداية العبادإن أريد بالواسطة أنه ال بد أن ُيبعث شخص من قبل اهللا تعاىل 
, من أعامل حيبه اهللا , ألن الناس ال يعلمون ماقةأمر حق وعني احلقيفهذا  ,طريق الصواب واحلق]

أعامل  أيالناس  وما الذي ينهى عنه, وكذلك ال يدركما الذي يأمر به  ال ُحيبه, كام ال يعلمونوما 
عقل الكام أن يف الدارين.  شقاوهتم أي أعامل تسبب, ووصلهم إىل سعادة الدنيا واآلخرةتوأقوال 
أي صفة تليق بجالله, وال األسامء التي ينبغي أن  يدريوال  تعاىل اهللا وصفعاجز عن  يالبرش

م به أن سلَّ فمن املُ  يدعوه هبا, كام ليس للعقل البرشي طريٌق ملعرفة كيفية املعاد وحرش األجساد.
 وتبنيِّ له األمور التي ذكرناها. ,اإلنسان حيتاج إىل واسطة هتديه إىل الطريق املستقيم

ـــــــًا ال يظ ـــــــان اهللا غيب ـــــــان,وإذا ك ـــــــر للعي  ه
 

 فـــإن هـــؤالء األنبيـــاء هـــم نـــّواب احلـــق
 

 .إىل الناس رشدينداًة ومُ هُ رب العاملني  يبعثفإذا ثبتت احلاجة إىل الرسل لزم أن 
                                                 

 ترمجة لبيت شعر نقله املؤلف من كتاب املثنوي ملوالنا جالل الدين الرومي. [املصحح] )١(
 نايد در عيان است و كه حق غيب چون

  
  

 

ــق ــنا نايــــب حــ ــد ايــ ــران  نــ  پيغمبــ
  

 



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

بعد عن أصل الضالل و مإن اإليامن بالرسل هو جوهر اهلداية وحقيقة الفالح, وعصياهن
إن مل  :وقد قيل .أوامرهم واتِّباع تهمعالنجاة دون طاالفوز واحلق, وال يمكن إلنسان أن ينال 
َ ٱإِن ُكنُتۡم ُتِبُّوَن  قُۡل ﴿ تكن نبّيا فكن من أمته, قال تعاىل: ُ ٱُيۡبِۡبُكُم  تَّبُِعوِن ٱفَ  َّ َوَيۡغفِۡر  َّ

ُ ٱلَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۚ وَ  فاألنبياء والرسل واسطة للهداية . ]٣١[آل عمران:  ﴾٣١َغُفورٞ رَِّحيٞم  َّ
 لضاللة والشقاوة. لسيلة هلا واإلعراض عن أوامرهم سبب وو

وَن َعلَۡيُكۡم َءاَيِٰت َفَمِن  َيَٰبِنٓ ﴿ تعاىل: اهللا يقول تِيَنَُّكۡم رُُسٞل ّمِنُكۡم َيُقصُّ
ۡ
ا يَأ َءاَدَم إِمَّ

َ ُهۡم َيَۡزنُوَن  تََّقٰ ٱ َ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َو ۡصلََح َف
َ
ِينَ ٱوَ  ٣٥َوأ بُو لَّ ْ ٱَيٰتَِنا وَ اْ َكذَّ وا َعۡنَهآ  ۡسَتۡكَبُ

ۡصَحُٰب 
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
وَن  لَّارِۖ ٱأ   .]٣٦−٣٥[األعراف:  ﴾٣٦ُهۡم فِيَها َخِٰلُ

تِيَنَُّكم ّمِّنِ ُهٗدى َفَمِن ﴿ يقول اهللا تعاىل:و
ۡ
ا يَأ َ يَۡشَقٰ  تََّبعَ ٱفَإِمَّ َ يَِضلُّ َو  ١٢٣ُهَداَي فَ

ۡعَرَض َعن َوَمنۡ 
َ
هُ  ۥذِۡكِري فَإِنَّ َلُ  أ ۡعَمٰ  ۡلقَِيَٰمةِ ٱيَۡوَم  ۥَمعِيَشٗة َضنٗك َوَنُۡشُ

َ
قَاَل َرّبِ   ١٢٤أ

ۡعَمٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصٗيا 
َ
تَِنٓ أ َتۡتَك َءاَيُٰتَنا فَنَِسيَتَهاۖ َوَكَذٰلَِك  قَاَل  ١٢٥لَِم َحَشۡ

َ
 ۡلَۡومَ ٱَكَذٰلَِك أ

 .]١٢٦−١٢٣طه: [ ﴾١٢٦تُنَسٰ 
تُِكۡم ﴿ :ال سبحانه عىل لسان أهل الناروق

ۡ
لَۡم يَأ

َ
ٓ أ لَُهۡم َخَزَنُتَها

َ
ۡلِقَ فِيَها فَۡوٞج َسأ

ُ
ٓ أ ُكََّما

ْ  ٨نَِذيٞر  َل  قَالُوا ۡبَنا َوقُۡلَنا َما نَزَّ ُ ٱبََلٰ قَۡد َجآَءنَا نَِذيٞر فََكذَّ َّ ِف َضَلٰٖل  َّ ِ نُتۡم إ
َ
ٍء إِۡن أ ِمن َشۡ

 .]٩−٨لك: [امل ﴾٩َكبِيٖ 
ِينَ ٱ وَِسيقَ ﴿ تعاىل أيضًا: قالو ٰٓ إَِذا َجآُءوَها فُتَِحۡت  لَّ ٰ َجَهنََّم ُزَمًراۖ َحتَّ َ ِ ْ إ َكَفُرٓوا

تُِكۡم رُُسٞل ّمِنُكۡم َيۡتلُوَن َعلَۡيُكۡم َءاَيِٰت َرّبُِكۡم 
ۡ
لَۡم يَأ

َ
ٓ أ بَۡوُٰبَها َوقَاَل لَُهۡم َخَزَنُتَها

َ
أ

 ٓ ُ َوُينِذُرونَُكۡم لَِقا ْ َء يَۡوِمُكۡم َهَٰذاۚ قَال ۡت َكَِمُة  وا َ  ۡلَعَذاِب ٱبََلٰ َوَلِٰكۡن َحقَّ  ۡلَكٰفِرِينَ ٱَ
 .]٧١[الزمر:  ﴾٧١

ۡصلََح  لُۡمۡرَسلِيَ ٱنُۡرِسُل  َوَما﴿ :أيضاً  ويقول اهللا تعاىل
َ
ِيَن َوُمنِذرِيَنۖ َفَمۡن َءاَمَن َوأ  ُمبَّشِ

َّ ِ إ
 َ َ َخۡوٌف َعَلۡيِهۡم َو ِينَ ٱوَ  ٤٨ ُهۡم َيَۡزنُوَن فَ ْ  لَّ بُوا ُهُم َكذَّ بَِما َكنُواْ  ۡلَعَذاُب ٱَيٰتَِنا َيَمسُّ

 ]٤٩−٤٨[األنعام:  ﴾٤٩َيۡفُسُقوَن 



  

  
 

 يف بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بني احلق واخللق
ٰ نُوٖح وَ ﴿ كام يقول اهللا تعاىل:و َ ِ ٓ إ وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ٓ إَِلَۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ا ِ  نَ  ۧلَّبِّيِ ٱإِنَّ  ۦۚ ِمۢن َبۡعِده

وۡ 
َ
ۡسَحَٰق َوَيۡعُقوَب وَ َوأ ۡسَمِٰعيَل  ٰٓ إِبَۡرٰهِيَم  َ ِ ٓ إ ۡسَباِط ٱَحۡيَنا

َ
يُّوَب َوُيونَُس  ۡل

َ
وَِعيَسٰ َوأ

ٗ  ١٦٣َزُبوٗرا  دَ ۥَداوُ  اَوَهُٰروَن وَُسلَۡيَمَٰنۚ َوَءاتَۡينَ  ٗ لَّۡم  َورُُس قَۡد قََصۡصَنُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َقۡبُل َورُُس
ُ ٱلَۡيَكۚ َوَكََّم َنۡقُصۡصُهۡم عَ  ٗ  ١٦٤ُموَسٰ تَۡكلِيٗما  َّ َّ يَُكوَن  رُُّس ِيَن َوُمنِذرِيَن ِلَ بَّشِ مُّ

 َ َ ِ ٱلِلنَّاِس   .]١٦٥−١٦٣[النساء:  ﴾لرُُّسلِ ٱُحجَّ َبۡعَد  َّ
هلكوا أُ حيث يبني اهللا تعاىل حال مكذيب الرسل الذين  ,ونظري هذه اآليات يف القرآن كثري

 ونارص رسله, ئهبسبب تكذبيهم لرسل اهللا, كام أن هناك آيات أخرى تدل عىل أن اهللا ويل أنبيا
 نَّ  ١٧٢ لَۡمنُصوُرونَ ٱإِنَُّهۡم لَُهُم  ١٧١ لُۡمۡرَسلِيَ ٱَسَبَقۡت َكَِمُتَنا لِعَِبادِنَا  َولََقدۡ ﴿ كام قال تعاىل:
ِينَ ٱَلَنُصُ رُُسلََنا وَ  إِنَّا﴿ .]١٧٣−١٧١[الصافات:  ﴾١٧٣ ۡلَغٰلُِبونَ ٱُجنَدنَا لَُهُم  ْ ِف  لَّ َءاَمُنوا

ِ ٱ ۡنَياٱ ۡلََيٰوة ۡشَهٰدُ ٱَوَيۡوَم َيُقوُم  لُّ
َ
 .]٥١[املؤمن:  ﴾٥١ ۡل

ٓ ﴿ , فقال تعاىل:أمرًا رصحيًا بطاعة الرسل يف آيات أخرى أمر اهللا تعاىل وقد رَۡسۡلَنا ِمن  َوَما
َ
أ

 ِ َّ ِلَُطاَع بِإ ِ ِ ٱۡذِن رَُّسوٍل إ َطاَع  لرَُّسوَل ٱيُِطِع  مَّن﴿ .]٦٤[النساء:  ﴾َّ
َ
َ ٱَفَقۡد أ [النساء:  ﴾َّ

َ ٱإِن ُكنُتۡم ُتِبُّوَن  قُۡل ﴿ .]٨٠ ُ ٱُيۡبِۡبُكُم  تَّبُِعوِن ٱفَ  َّ ِينَ ٱفَ ﴿ .]٣١عمران:  [آل ﴾َّ َءاَمُنواْ  لَّ
وهُ وَ  ۦبِهِ  ُروهُ َونََصُ ْ ٱوََعزَّ َبُعوا ِيٓ ٱ رَ لُّوٱ تَّ نِزَل َمَعهُ  لَّ

ُ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
[األعراف:  ﴾١٥٧ لُۡمۡفلُِحونَ ٱأ

ِ ٱَكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل  لََّقدۡ ﴿ ]١٥٧ ۡسَوٌة َحَسَنةٞ لَِّمن َكَن يَرُۡجواْ  َّ
ُ
َ ٱأ َوَذَكَر  ِخرَ ٱ ۡلَۡومَ ٱوَ  َّ

َ ٱ  .]٢١[األحزاب:  ﴾٢١َكثِٗيا  َّ
ووسائل جللب النفع أو دفع  وسطاءاألنبياء والرسل  يكون أن ,لواسطةبا أريدإذا أما و
منهم  طلبثم ت ,احلياة وشفاء املرىضمنح الرزق و جلب يف سطاءن األنبياء وإ :تقول كأن الُرضّ 

, ألنك قد من أكرب أنواع الرشك عتقادفإن هذا اال ك,أبواب حوائج أو تعتربهم حوائجك
ُ ٱ﴿ . يقول اهللا تعاىل:ه جلب النفع ودفع الُرضّ عن طلبتوجعلت غري اهللا وليًا  ِيٱ َّ َخلََق  لَّ

َمَٰوٰتِ ٱ ۡرَض ٱوَ  لسَّ
َ
يَّاٖا ُثمَّ  ۡل

َ
َ  ۡسَتَوىٰ ٱَوَما بَۡيَنُهَما ِف ِستَّةِ أ ِمن  ۦَما لَُكم ّمِن ُدونِهِ  ۡلَعۡرِشۖ ٱَ

ُروَن  َ َتَتَذكَّ فَ
َ
َ َشفِيٍعۚ أ ٖ َو ْ ٱ قُلِ ﴿ تعاىل أيضًا: الوق .]٤[السجدة:  ﴾٤َوِلّ ِينَ ٱ ۡدُعوا  لَّ
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َ َيۡملُِكوَن َكۡشَف  ۦزََعۡمُتم ّمِن ُدونِهِ  ِّ ٱفَ ً  لضُّ َ َتۡوِي ْوَلٰٓئَِك  ٥٦َعنُكۡم َو
ُ
ِينَ ٱ أ  لَّ

ٰ َرّبِِهُم  َ ِ ۡقَرُب َوَيرُۡجوَن رَۡحََتهُ  لۡوَِسيلَةَ ٱيَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إ
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
إِنَّ  ۥٓۚ َعَذابَهُ  َوَيَخافُونَ  ۥأ

ْ ٱ قُلِ ﴿ أيضًا: وقال سبحانه, ]٥٧−٥٦[اإلرساء:  ﴾٥٧َعَذاَب َرّبَِك َكَن َمُۡذوٗرا  ِينَ ٱ ۡدُعوا  لَّ
ِ ٱزََعۡمُتم ّمِن ُدوِن  ٖ ِف  َّ ة َمَٰوٰتِ ٱَ َيۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذرَّ َ ِف  لسَّ ۡرِض ٱَو

َ
َوَما لَُهۡم فِيِهَما  ۡل

ٖك وَ  َ  ٢٢ِمۡنُهم ّمِن َظِهيٖ  ۥَما َلُ ِمن ِشۡ َفَٰعةُ ٱتَنَفُع  َو ذَِن َلُ  ۥٓ ِعنَدهُ  لشَّ
َ
َّ لَِمۡن أ ِ ٰٓ إَِذا  ۥۚ إ َحتَّ

كانوا يدعون املسيح  ناساً أن  ,سبب نزول هذه اآلية. ]٢٣−٢٢[سبأ:  ﴾فُّزَِع َعن قُلُوبِِهمۡ 
املالئكة  اهللا تعاىل عليهم أن فرد هبم, ويستغيثونكشف الكربات ودفع البلّيات واملالئكة ل

 عىل إزالة الرضر وتغيريه.  غري قادرينواألنبياء 
ن يُۡؤتَِيُه  َما﴿: وقال تعاىل أيضاً 

َ
ُ ٱَكَن لِبََشٍ أ ُثمَّ َيُقوَل  لُُّبوَّةَ ٱوَ  ۡلُۡكمَ ٱوَ  ۡلِكَتَٰب ٱ َّ

ِ ِمن ُدوِن 
ّ ْ ِعَباٗدا  ِ ٱلِلنَّاِس ُكونُوا ٰنِّيِ َوَلِٰكن ُكونُو َّ ْ َربَّ  ۡلِكَتَٰب ٱَن بَِما ُكنُتۡم ُتَعّلُِموَن  ۧا
َ  ٧٩َوبَِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسوَن  ْ  َو ن َتتَِّخُذوا

َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
ُمرُُكم  نَ  ۧ لَّبِّيِ ٱوَ  لَۡمَلٰٓئَِكةَ ٱيَأ

ۡ
يَأ
َ
ۗ أ ۡرَبابًا

َ
أ

 ِ ۡسلُِموَن  ۡلُكۡفرِ ٱب نُتم مُّ
َ
 .]٨٠−٧٩[آل عمران:  ﴾٨٠َبۡعَد إِۡذ أ

األنبياء واملالئكة وأئمة اهلدى واسطة يطلب منهم الرزق واحلياة ويتوكل  جعلن فكل م 
احلاجات ودفع  سدعليهم ويسأهلم جلب النفع ودفع الّرض, كغفران الذنوب ورفع الشقاء و

 . ص الفقر والفاقة, فهو كافٌر بنص القرآن الكريم وإمجاع أمة سيد املرسلني
ْ ﴿ يقول اهللا تعاىل: َ ٱ َوقَالُوا اۗ ُسۡبَحَٰنهُ  لرَّۡحَمٰنُ ٱ ذَ تَّ ۡكَرُموَن  ۥۚ َوَلٗ  َ  ٢٦بَۡل ِعَبادٞ مُّ

ِ  ۥيَۡسبُِقونَهُ  ِ  ۡلَقۡولِ ٱب ۡمرِه
َ
َ يَۡشَفُعوَن  َيۡعلَمُ  ٢٧َيۡعَملُوَن  ۦوَُهم بِأ يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َو

َ
َما َبۡيَ أ

َّ لَِمِن  ِ ٓ إَِلٰهٞ ّمِن ُدونِهِ  ٢٨ُقوَن ُمۡشفِ  ۦوَُهم ّمِۡن َخۡشيَتِهِ  ۡرتََضٰ ٱإ  ۦ۞َوَمن َيُقۡل ِمۡنُهۡم إِّنِ
َمۚ َكَذٰلَِك َنۡزِي  ٰلِِميَ ٱفََذٰلَِك َنۡزِيهِ َجَهنَّ  .]٢٩−٢٦[األنبياء:  ﴾٢٩ لظَّ

َ  لَۡمِسيحُ ٱيَۡستَنِكَف  لَّن﴿ :وقال تعاىل أيضاً  ِ َو َّ ِ ّ ن يَُكوَن َعۡبٗدا 
َ
 ُبونَۚ لُۡمَقرَّ ٱ لَۡمَلٰٓئَِكةُ ٱأ

 .]١٧٢[النساء:  ﴾١٧٢َويَۡسَتۡكِبۡ فََسَيۡحُشُُهۡم إَِلۡهِ َجِيٗعا  ۦَوَمن يَۡستَنِكۡف َعۡن ِعَباَدتِهِ 
ْ ﴿ :سبحانه وأيضًا قال َذَ ٱَوقَالُوا ا  لرَّۡحَمٰنُ ٱ تَّ ا  ًٔ ِجۡئُتۡم َشۡي  لََّقدۡ  ٨٨َوَلٗ  تََكادُ  ٨٩ا إِّدٗ

َمَٰوُٰت ٱ ۡرَن ِمۡنُه  لسَّ ۡرُض ٱَوتَنَشقُّ َيَتَفطَّ
َ
َباُل ٱَوَتِرُّ  ۡل ا  ۡلِ ن ٩٠َهدًّ

َ
ا  أ َوَما   ٩١َدَعۡواْ لِلرَّ َوَلٗ



  

  
 

 يف بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بني احلق واخللق
ا  ن َيتَِّخَذ َوَلً

َ
َبِغ لِلرَّ أ َمَٰوٰتِ ٱُكُّ َمن ِف  إِن ٩٢يَ ۡرِض ٱوَ  لسَّ

َ
ٓ َءاِت  ۡل َّ ِ َعۡبٗدا  لرَّٱإ

ُٰهۡم وََعدَّ  لََّقدۡ  ٩٣ ۡحَص
َ
ا أ  .]٩٥−٨٨[مريم:  ﴾٩٥فَۡرًدا  ۡلقَِيَٰمةِ ٱَوُكُُّهۡم َءاتِيهِ يَۡوَم   ٩٤ُهۡم َعّدٗ

ِ ٱِمن ُدوِن  َوَيۡعُبُدونَ ﴿ :أيضاً  ويقول تعاىل ٓءِ  َّ َ ُؤ َ يَنَفُعُهۡم َوَيُقولُوَن َهٰٓ َ يَُضُُّهۡم َو َما 
ِۚ ٱُشَفَعُٰٓؤنَا ِعنَد  ُتَنّبِ  َّ

َ
َ ٱوَن  ُٔ قُۡل أ َ َيۡعلَُم ِف  َّ َمَٰوٰتِ ٱبَِما  َ ِف  لسَّ ۡرِضۚ ٱَو

َ
 ۥُسۡبَحَٰنهُ  ۡل

ا يُۡشُِكونَ   .]١٨[يونس:  ﴾١٨ َوتََعَٰلٰ َعمَّ
لَٖك ِف ﴿ :وقال تعاىل أيضاً  َمَٰوٰتِ ٱَوَكم ّمِن مَّ ن  ًٔ َ ُتۡغِن َشَفَٰعُتُهۡم َشۡي  لسَّ

َ
َّ ِمۢن َبۡعِد أ ِ ا إ

َذَن 
ۡ
ُ ٱيَأ ُ ٱَيۡمَسۡسَك  ن﴿ ويقول أيضًا: .]٢٦[النجم:  ﴾٢٦ن يََشآُء َوَيۡرَضٰٓ لِمَ  َّ َّ  َ ٖ فَ بُِضّ

َ َرآدَّ لَِفۡضلِهِ  ۥٓ َكِشَف َلُ  ۡيٖ َف
ن يُرِۡدَك ِبَ َّ ُهَوۖ  ِ ا﴿ أيضًا يقول:و, ]١٠٧[يونس:  ﴾ۦإ َيۡفَتِح  مَّ

ُ ٱ َ ُمۡمسِ  َّ َ ُمرِۡسَل َلُ لِلنَّاِس ِمن رَّۡحَةٖ َف ِ  ۥَك لََهاۖ َوَما ُيۡمِسۡك َف  .]٢[فاطر:  ﴾ۦِمۢن َبۡعِده
* * *  

الوزراء وسطاء بني املَلِِك  يكونكام  ,األنبياء واألولياء وسطاء نجعلإننا  :وقد يقول قائل
والرعية? فكام أن الوزراء يعرضون حوائج الناس عىل املَلِِك ويطلبون منه قضاءها, فكذلك 

ي ويشفي ويعني ويمنح املال يواهللا يرزق وحي ;اء يعرضون حوائج العباد عىل اهللااء واألولياألنبي
كام أن  بخالف عامة العباد, واجلاه للعباد بوسيلة األنبياء, ألن األنبياء واألولياء أقرب إىل اهللا تعاىل

حاجاهتم  يطلبوان , فعىل الناس أبخالف عامة الناس الذين هم بعيدون عنهاء أقرب للَملِِك الوزر
 وهذا أنفع هلم من السؤال مبارشًة من امللِك., الوزراء وحّجاب املَلِك منبكل أدب وتواضع 

 كفر ورشك ,عىل هذا النحو بني الرب واخللقإن جعل األنبياء واألولياء واسطة  :أقولف
 ه من رجسها إال بامء التوبة!نفَس  ُيطِّهرلإلنسان أن  وال يمكن حمض,

وجيهل ما حيدث يف أطراف مملكته  ,ال يعلم اجلزئياتني اجلاهل!... إن املَِلَك أهيا املسك
فال بدَّ له من أشخاص خيربونه بأحواهلم ويوصلون  ,وال يعرف تفاصيل أحوال الرعية ,وأكنافها

َيۡعلَُم َما َبۡيَ ﴿ :ولكن أليس اهللا بعامل بجميع اجلزئيات وخبري بقلوب الناس. إليه عرائضهم
يۡدِ 
َ
َّ َيۡعلَُمَها﴿ ,]٢٥٥البقرة: [ ﴾يِهۡم َوَما َخۡلَفُهمۡ أ ِ   .]٩٥[األنعام:  ﴾َوَما تَۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إ



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

أقرب إىل العباد من حبل  لكن اهللا تعاىلو ,وهو بعيد عنهم الناس بعيدون عن املَِلكإن 
ۡقَرُب إَِلۡهِ ِمۡن َحۡبِل ﴿ هموريد

َ
لََك ِعَبادِي َعّنِ َفإِّنِ  َذا﴿ ]١٦[ق:  ﴾١٦ لَۡورِيدِ ٱَوَنُۡن أ

َ
َسأ

ِجيُب َدۡعَوةَ 
ُ
اعِ ٱقَرِيٌبۖ أ ْ ِب لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدوَن  لَّ ِ َوۡلُۡؤِمُنوا  

ْ  ﴾١٨٦إَِذا َدَعنِۖ فَۡليَۡسَتِجيُبوا
 .]١٨٦البقرة: [

  :أقساموساطة الوزراء لدى الَمِلِك ال تخرج عن ثالثة 

خيربونه عن هذه فإن الوزراء أحوال الرعية,  جزئيات مطلع عىل غري ُك لِ املَ  ملا كان :األول
 . قام بإصالح حال الرعية وتلبية حاجاهتم ,عىل ذلك امللك فإذا اطلع اجلزئيات,

جاهًال  −نعوذ باهللا−  وساطة من هذا النوع فقد َجَعْلَت اهللا تعاىل فإذا تصورت لألنبياء
 وهي كفر رصيح. ,التوحيد أصول لفختا العقيدة هذه أن ريب وال .بأحوال العباد

دفع العدو  يستطيعكام ال و, أمور الرعية بنفسه مبارشةً  ال يستطيع أن يبارشاملَِلُك أن  الثاين:
 ليساعدوه يف إدارة شؤون املُْلك. بنفسه, لذا فهو بحاجة إىل وسائط وأعوان

ألن  ,كفر ورشك حمض فقد وقع يف هذا النحو, عىل األنبياء واسطة َل عَ َج  نْ مَ  نفال ريب أ
ٖك َوَما َلُ ﴿ والظهري: نياهللا تعاىل غنيٌّ عن املع  ﴾٢٢ِمۡنُهم ّمِن َظِهيٖ  ۥَوَما لَُهۡم فِيِهَما ِمن ِشۡ

ِ  ۡلَۡمدُ ٱ َوقُلِ ﴿ يقول اهللا تعاىل:و, ]٢٢[سبأ:  َّ ِيٱِ ُ  لَّ ا َولَۡم يَُكن لَّ َشِيٞك ِف  ۥلَۡم َيتَِّخۡذ َوَلٗ
َ  لُۡمۡلكِ ٱ ُ َول ٞ ّمَِن  ۥۡم يَُكن لَّ ۖ ٱَوِلّ ّلِ ُه تَۡكبَِيۢا  لُّ ۡ  .]١١١[اإلرساء:  ﴾١١١َوَكّبِ

, فإن اهللا تعاىل خالقه ورّبه ومالكه, فاحلق تعاىل كل ما ُيشاهد من األسباب يف عامل الوجود
 ذاوإ,شم واحل اجلنودم ودَ حمتاجون إىل اخلَ  , فإهنمبخالف امللوك ,فقري إليه غنيٌّ صمٌد وما سواه

وأما لسالطني يف ملكهم وحكمهم, لم والوزراء رشكاء دَ واخلَ  يف األمر, رأيت أن اجلنود قتدقَّ 
ءٖ قَِديٌر  ۡلَۡمُدۖ ٱَوَلُ  لُۡمۡلُك ٱَلُ ﴿ احلق تعاىل, فهو كام قال: ِ َشۡ

ٰ ُكّ َ َ    ]١[التغابن:  ﴾١وَُهَو 
لينصحه  محرك خارجيب إال  يرمحهمأن ُيتصور أن امللك ال ُحيسن إىل الرعية وال الثالث:

 باإلحسان, فيقوممن الظلم والرغبة اخلوف  ,نشأ لدى امللك بفضل هذا الوعظفي ,ويعظه
  واإلحسان إليه. ,اخلاص باملشفوع له باالعتناء



  

  
 

 يف بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بني احلق واخللق
إن بطالن تصور وساطة األنبياء عىل هذا النحو أوضح من أن حيتاج إىل برهان, وال شك أن 

ألن احلق تعاىل رب املوجودات وأرحم بعباده من  ,اهللا كفٌر ورشٌك رصيحعتقاد يف مثل هذا اال
 كان وما مل يشأ مل يكن, فكيف يمكن أن وكل يشء تابع ملشيئته اإلهلية: ما َشاَء اهللاُ ,األم بطفلها

 .ينصحهناصح و واعظ يعظهوحيتاج إىل  بعباده غري مشفق ورحيم يكون رب العاملني

ا َكبِٗيا َوتََعَٰلٰ  ۥُسۡبَحَٰنهُ ﴿  ا َيُقولُوَن ُعلُّوٗ   .]٤٣[اإلرساء:  ﴾٤٣ َعمَّ
, وتقول عند مقام الرسل لرسل واألئمةا من الدعاء لك َتلتمسو تطلب اللهم إال أن

وتسأله أن يشفي يل مرييض أو  ,أسألك أن تدعو يل اهللاَ ,أهيا اإلمام أو : أهيا النبي,واألئمة
, أو غري ذلك, فهذا النحو من السؤال لن يكون رشكًا يغنيني من فضله أو يوفقني يف دراستي

ودعواهتم مقبولة بل هو طريق مستقيم وصحيح. وملا كان األنبياء واألئمة مستجايب الدعوة 
 . فال شك أن اهللا تعاىل سيلبِّي حاجتك عند اهللا,

                                                 
ا عى نبي دَ  نْ ومَ  ;األنبياء والصاحلني جيب أن يكون يف حياهتم ال بعد موهتم ويف مغيبهم من دعاءال طلب إن) ١(

, سل أو صاحلًا من الصاحلني بأن يقول: يا نبي اهللا, يا رسول اهللا, يا إمام, يا ويل اهللا... ادع اهللا يل األنبياءمن 
اهللا يل, استغفر اهللا يل, سل اهللا يل أن يغفر يل أو هيديني أو ينرصين أو يعافيني وغري ذلك... فإن عمله هذا 

 وذريعة إىل الرشك, لعدة أدلة, منها: ,بدعة حمرمة وخمالف لرشع اهللا
لصحابة والتابعني أنه دين مل يرشعه اهللا, وال ابتعث به رسوالً, وال أنزل به كتابًا, وال فعله أحد من ا   −١

 هلم بإحسان, وال أمر به إمام من أئمة املسلمني.
, مل يرد ذلك ال يف صأن الدعاء عبادة, وال ُيعبد اهللا تعاىل إال بام رشعه يف كتابه أو عىل لسان رسوله   −٢

 الكتاب وال يف السنة.
, فتارة صالنبي  بتلون بأنواع البالء بعد موتوكان الصحابة والتابعون والصاحلون من بعدهم يُ    −٣

باجلدب, وتارة بنقص الرزق, وتارة باخلوف وقوة العدو, وتارة بالذنوب واملعايص, ومل يكن أحد 
فيقول: نشكو إليك  والصاحلني, وال قرب اخلليل وال قرب أحد من األنبياء صمنهم يأيت إىل قرب النبي 

لنا أو ألمتك أن يرزقهم, أو جدب الزمان, أو قوة العدو, أو كثرة الذنوب, وال يقول: سل اهللا 
 .ينرصهم, أو يغفر هلم

أن هذا الفعل وسيلة وذريعة إىل الرشك, وهو دعاء امليت مبارشة وطلب احلاجات منه التي ال يقدر    −٤
عليها إال اهللا, وأصل الرشك يف البرشية مل تنشأ إال عن ذلك, فإهنم فقد أسقطوا اهللا يف هذا الدعاء 
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يف حق األئّمة ن يستجيب دعاء النبيِّ ووأ ,أسأل اهللا تعاىل أن يوفِّق األمة املرحومة للتوحيد
 اجلميع.

الوسائط بني  مثل بني اهللا وخلقه سائطجعل األنبياء واألولياء و نْ أن مَ  ,فحاصل ما ُذكر
 كان مرشكًا وخارجًا عن دين اإلسالم احلنيف. ,امللك ورعيته

ْ ٱ﴿ :قالذم اهللا تبارك وتعاىل النصارى ملامرستهم هذا النحو من الرشك فوقد  َُذٓوا  تَّ
ۡحَبارَُهمۡ 

َ
ۡرَباٗبا ّمِن ُدوِن  أ

َ
ِ ٱَورُۡهَبَٰنُهۡم أ ْ إَِلٰٗها  ۡبنَ ٱ لَۡمِسيحَ ٱوَ  َّ َّ ِلَۡعُبُدٓوا ِ ْ إ ِمُرٓوا

ُ
ٓ أ َمۡرَيَم َوَما

                                                                                                                          
القلوب بدعائهم وشفاعتهم  م إن القلوب تتعلق هبم دون اهللا, فإذا تعلقْت ودعوا األموات مبارشة. ث

أو غري ذلك, كام قد وقع  اثيلهمأو مت أماكن قبورهمويقصد الداعي دائًام  أيضًا, أفىض ذلك إىل الرشك
فيه املرشكون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة املسلمني, فإن عبادهتم هلم مل تنشأ إال عن 

 .بأن يدعو هلم عند اهللا تعاىل وسائل أو وسائط يف الدعاء اختاذهم

نَْساُن اْغَقَطَع َقنُْه َقَملُُه إِالَّ ِمْن ثََالثٍَة: إِالَّ ِمْن «: ص فقالأن امليت قد انقطع عمله, كام   −٥ إَِذا َماَت اْإلِ
ٍ َصاِلٍح يَْدُعو 

َ ْو َو
َ
ْو ِعلٍْم يُنْتََفُع بِِه، أ

َ
ُ َصَدقٍَة َجاِرَيٍة، أ  )],١٦٣١, ح(٣/١٢٥٥. [صحيح مسلم, »َ

له ويستغفر له, وليس احلي هو الذي بحاجة إىل  اهللا يدعوملن  املحتاجهو امليت احلديث أن  من فتبّني 
حي يف قربه امليت  , وإذا كان احلديث يقرر انقطاع عمل ابن آدم بعد موته, فكيف نعتقد أنامليت دعاء

 .من الدعاء لغريه حياة متكنه
 هذا النوع من الدعاء يتعارض مع اآليات القرآنية التي تذكر أن األموات ال يسمعون, كقوله تعاىل: أن   −٦

 ُمۡدبِرِينَ ﴿
ْ َعَٓء إَِذا َولَّۡوا مَّ ٱلُّ َ تُۡسِمُع ٱلصُّ َ تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوَتٰ َو ٓ ﴿ وقوله تعاىل: ].٨٠[النمل:  .﴾إِنََّك   َوَما

نَت 
َ
ن ِمعٖ بُِمسۡ  أ   .]٢٢[فاطر:  .﴾ُبورِ قُ لۡ ٱ ِف  مَّ

ة  −٧ هلم, هل بإمكاهنم أن  أن يدعو اهللاَ امليت أو الغائب وعقليًا, وإذا دعا الناس النبيَّ أو إمامًا من األئمَّ
يستمعوا إليهم مجيعًا? وهل هم حارضون يف كل مكان? أال ختتلط عليهم األصوات? هل هم يتمتعون 

يشغلهم شأن عن شأن وال صوت عن صوت? ثم هل  بصفات اهللا أو هم رشكاء له يف كوهنم مثله, ال
 الرسول أو األئمة ُجمربون عىل سامع كل من ناداهم وتلبية ندائه عىل الفور وأن يتوسطوا لكل أحد?

هلذا وذاك, فإن دعاء الصاحلني األموات من البدع املحدثة التي مل يرشعه اهللا, وال ابتعث به رسوالً, وال 
أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان, وال أمر به إمام من أئمة املسلمني, بل هو أنزل به كتابًا, وال فعله 

 [املُصحح] ذريعة إىل الرشك, وما الرشك املوجود يف البرشية إال مصدره ومنشأه من هذا النوع من الدعاء.
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َّ ُهَوۚ ُسۡبَحَٰنهُ  ِ ٓ إَِلَٰه إ َّ ا يُۡشُِكوَن  ۥَوِٰحٗداۖ    .]٣١: التوبة[ ﴾٣١َعمَّ

مَّن﴿ :أيضاً  تعاىل وقال
َ
وٓءَ ٱإَِذا َدَعهُ َوَيۡكِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱُيِيُب  أ  .]٦٢النمل: [ ﴾لسُّ

َمَٰوٰتِ ٱَمن ِف  ۥُلهُ  َٔ يَۡس ﴿ :سبحانه وقال ۡرِضۚ ٱوَ  لسَّ
َ
ٖن  ۡل

ۡ
 .]٢٩[الرمحن:  ﴾٢٩ُكَّ يَۡوٍا ُهَو ِف َشأ

من  الرشك والوثنية قتلعاو سلمنيامل ؤوسعىل ر تاج التوحيد الكريم ولقد وضع القرآن
  وال يتوكلوا إال عليه. رب العباد, إال من بادف العجذورمها كي ال خيا

َ َتَۡشُواْ ﴿ :قال تعاىل واْ  ۡخَشۡونِ ٱوَ  لَّاَس ٱفَ َ تَۡشَتُ ٗ َو  .]٤٤[املائدة:  ﴾َيِٰت َثَمٗنا قَلِي
ۡيَطٰنُ ٱَذٰلُِكُم  إِنََّما﴿ وقال سبحانه: ۡوِلَآَءهُ  لشَّ

َ
َ َتَافُوُهۡم وَ  ۥُيَّوُِف أ َخافُوِن إِن ُكنُتم فَ

ۡؤِمنَِي   .]١٧٥[آل عمران:  ﴾١٧٥مُّ
ِ ٱَيۡعُمُر َمَسِٰجَد  إِنََّما﴿ :وقال تعاىل أيضاً  َّ  ِ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ب قَاَم  ِخرِ ٱ ۡلَۡومِ ٱوَ  َّ

َ
لَٰوةَ ٱَوأ  لصَّ

َكٰوةَ ٱَوَءاَت  َّ  لزَّ ِ َ ٱَولَۡم َيَۡش إ  .]١٨[التوبة:  ﴾َّ
َ ٱيُِطِع  َوَمن﴿ أيضًا: سبحانه يقولو َ ٱَوَيۡخَش  ۥَورَُسوَلُ  َّ ْوَلٰٓئَِك ُهُم  َّ

ُ
َوَيتَّۡقهِ َفأ

 .]٥٢[النور:  ﴾٥٢ ۡلَفآئُِزونَ ٱ
ُٰهُم  َولَوۡ ﴿ أيضًا يقول تعاىل:و نَُّهۡم رَُضواْ َمآ َءاتَ

َ
ُ ٱأ ُ ٱَوقَالُواْ َحۡسبَُنا  ۥَورَُسوُلُ  َّ َسُيۡؤتِيَنا  َّ

ُ ٱ  ]٥٩[التوبة:  ﴾ۥٓ َورَُسوُلُ  ۦِمن فَۡضلِهِ  َّ
ِينَ ٱ﴿ :وقاىل أيضاً  فََزاَدُهۡم إِيَمٰٗنا  ۡخَشوُۡهمۡ ٱقَۡد َجَُعواْ َلُكۡم فَ  لَّاَس ٱإِنَّ  لَّاُس ٱقَاَل لَُهُم  لَّ
ُ ٱَوقَالُواْ َحۡسبَُنا   .]١٦٨[آل عمران:  ﴾١٧٣ لَۡوكِيُل ٱَونِۡعَم  َّ

* * *  
وسل باألنبياء واألولياء يف غري أمور اهلداية بل يف األمور التكوينية, مثل جيوز الت :قلَت  فإن

َها﴿ واستدللت باآلية املباركة ,الرزق واحلياة والشفاء وغريها يُّ
َ
أ ِينَ ٱ َيٰٓ ْ  لَّ ْ ٱَءاَمُنوا ُقوا َ ٱ تَّ َّ 

ْ ٱوَ   , وُقْلَت: إننا]٣٥[املائدة:  ﴾٣٥ُتۡفلُِحوَن َلَعلَُّكۡم  ۦَوَجِٰهُدواْ ِف َسبِيلِهِ  لۡوَِسيلَةَ ٱإَِلۡهِ  ۡبَتُغٓوا
هذه اآلية  اهللا أمرنا يف ألن ,نطيع أمر اهللا , فإنناتناانجعل األنبياء واألولياء وسيلة حلاج عندما
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فاالستغاثة باألنبياء واألولياء والصاحلني والتوسل هبم أي جعلهم  ,باختاذ الوسيلة إليهاملباركة 
 األمور التكوينية مرشوع وصحيح. واسطة بني اخللق واحلق يف

التوسل إليه بالعلم والعمل  ,إىل اهللا الوسيلةمن ابتغاء إن املراد  عىل ذلك: نقول يف اجلواب
الصحيحة واألعامل  ةديالعق تحيلالزلفى إنام تكون ب ألن حقيقة التقّرب إىل اهللا الصالح

فام هم  −كام ذكرنا− وات الرسل,وأما ذ التوسل إىل اهللا بالعلم والعمل. الصاحلة, فيجب إذن
فكل من أطاع األنبياء وعلم  اهللا تعاىل, منقرب وأن طاعتهم وسيلة لل ,اهلدايةإال واسطة يف 

كام أن ف ,إىل اهللا زاد قرباً بالرشيعة  وعمالً  وكلام زاد علامً  ,وعمل عمًال صاحلًا كان قريبًا من اهللا
وكلام كان التلميذ أكثر فضًال وعلًام  ,الت املعلمهو أن تتجىل فيه كام ,قرب املتعلم من املعلم

أي كلام أخذ الطالب من علم معلمه وختلق بأخالقه [واستفاد من األستاذ أكثر اقرتب منه أكثر. 
 . ]ن الوسيلة هنا معناها الطاعة والعمل الصالحأ ,احلاصلكان أقرب إىل قلب معلمه. ف
 والعمل الصالح: عةهي الطا »الوسيلة«أن  وفيام ييل بعض الشواهد

ل به من الطاعات  أوالً: لقد نصَّ املفرسون واللغويون عىل أن الوسيلة بمعنى ما ُيتوسَّ
 وهذا ما رصح به الراغب األصفهاين يف كتاب املفردات.والعلم, 
ْ ٱ قُلِ ﴿ نص الكتاب الكريم, حيث قال تعاىل: ثانيًا: ِينَ ٱ ۡدُعوا َ  ۦزََعۡمُتم ّمِن ُدونِهِ  لَّ فَ

ِّ ٱۡملُِكوَن َكۡشَف يَ  ً  لضُّ َ َتۡوِي ْوَلٰٓئَِك  ٥٦َعنُكۡم َو
ُ
ِينَ ٱ أ ٰ َرّبِِهُم  لَّ َ ِ يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إ

ۡقَرُب َوَيرُۡجوَن رَۡحََتهُ  لۡوَِسيلَةَ ٱ
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
 ﴾٥٧إِنَّ َعَذاَب َرّبَِك َكَن َمُۡذوٗرا  ۥٓۚ َوَيَخاُفوَن َعَذابَهُ  ۥأ
  .]٥٧−٥٦[اإلرساء: 

ليقول هلم: , ص فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية عىل رسوله ,قريش بالقحط والغالء يْت لِ ابتُ لقد 
[لريفعوا عنكم القحط  ادعوا هؤالء الذين زعمتم أهنم آهلة وأهنم يقضون حاجاتكم!..

 ال يستطيعون أن كام ,عنكم إزالتهإهنم غري قادرين عىل ف ],, فإنكم إن فعلتم ذلكوالغالء
عيسى ومريم وعزير واملالئكة واجلن) هم  أيذه اآلهلة التي تعبدوهنا (إن هو ,وا حالكميغريِّ 

ويأملون رمحته وخيافون من  ,أنفسهم يبتغون وسيلًة يتقّربون هبا إىل اهللا أهيم يكون أقرب إليه
 عذابه. أي أن هؤالء الذين تدعوهنم بحجة أهنم من املقربني إىل اهللا كاملسيح واملالئكة واجلن
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 هم أنفسهم يتوسلون إىل احلق سبحانه ويرجون عطاءه.

ون طلب ال ينبغي أن يُ ف يعيشون بني اخلوف والرجاء, كسائر العباد هم إذن فهؤالء املدعوُّ
يف − الوسيلةأنه ال يمكن أن يكون املراد من  منهم كشف الرض وقضاء احلاجات. فاحلاصل,

 األخرية هذه الصفة هذه اآلية تعاىل سلب عنهم يف األنبياء واألولياء, ألن اهللا −الكريمة اآلية
.(  (باالستدالل الذي َمرَّ

زين العابدين سالم اهللا عليه يف َدْفع َكْيِد األْعَداِء َوَردِّ  اإلمامكان من دعاء سيد الساجدين 
ْ  َأينِّ  َوَذِريَعتِْي  التَّْوِحيُد, إَِلْيَك  َوَوِسيَلتِي«: − السجادية الصحيفة يف كام –َبْأِسِهْم  كْ  َمل  بَِك  ُأْرشِ

ِْذ َمَعَك إَِهلًا... َشْيئًا,  .»َوَملْ َأختَّ
أن الوسيلة ليس  ,السجادية وحتقيق املفرسين فاتضح من اآلية الكريمة ودعاء الصحيفة

بل الوسيلة إىل  ,وسيلةً  بذاته اإلنسان شخصاً  جيعلوأنه ال جيوز أن  ,النبي أو الويل ذاتمعناها 
الصحيحة واألعامل  ةدين العقأ, وصيف العلم والعمل الصالح وطاعة الرسول اهللا منحرصة 

  .صاحلة هي التي تقرب العبد إىل ربه سبحانهال
 صالنبي  عرص كان يف لقد ;جهلهم بأسس دينهم وشقاوهتم, إن من مصائب املسلمني

زنادقة الو بنيمجاعة من الكذا −سالم اهللا عليهم أمجعني− األئمة اهلداة كل واحد من  عرصويف 
عون النبوة, وتعاىل صفات اهللا األولياءوإىل  صذبون عليهم وينسبون إىل النبي كْ يَ  كان , ويدَّ

  ربؤون من أولئك الكذابني ويلعنوهنم.تأولئك األجالء الكرام ي
إن اهللا تعاىل  تقول: فرقة منهمف ببطالن الرشائع. يقولون الغالة يف األصل تسع فرق, كلهم

معرفة مثل هذا  أنوينتقل من صورة إىل صورة, ويزعمون بعض اخللق  ةيظهر يف صور
إن األئمة  تقول: وفرقة أخرىاهللا بصورته) يوجب سقوط التكليف! يتجىل الشخص (الذي 

, أشخاص صاحلونالصالة والصوم والزكاة أن املراد من خالقون ورازقون وحميون ومميتون, و
 سقط عنه التكليف. هم, وكل من عرفطاحلونل رجا والزنا واملقصود من اخلمر وامليرس

                                                 
 .٢٨٨الصحيفة السجادية, ص ) ١(
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 الحظوا كيف راج الغلو بني املسلمني!...
ال إىل ذلك الغلوّ  الصفات الرفيعة واخلصال العالية والعلم تلك , والذي دفع العوام واجلُهَّ

 واألئمة الطاهرون يتمتعون هبا. صالوافر التي كان النبي 
بل إن بعض أراذل اخللق قالوا  أيضًا, ري األئمةيف حق ذرا ومن بشاعة الغالة, أهنم غالوا

بمثل ذلك الغلو يف حق مرشدهيم اجلهلة من رأسهم إىل أمخص أقدامهم! فنسبوا إليهم صفات 
ووصل اجلهل والرشك هبؤالء األراذل إىل  ;وتفريج الُكَرب وائجالربوبية واخلالقية وقضاء احل

ر صورة املرشد عند ذكر اهللا  وعبادته! وقالوا: جيب أن يكون املخاطب قوهلم بوجوب تصوُّ
نعوذ باهللا من  .إىل السجود للمرشد وعبادته ماملرشد! بل وصل األمر هب ﴾ُبدُ إِيَّاَك َنعۡ ﴿بجملة 

ال.  الضالل ومن محاقة األراذل واجلهَّ
[يف  عددًا من األحاديث التي رواها الكيشوتتميًام للكالم َوتبرصًة لألنام ننقل فيام ييل 

 , وهو من أبرز علامء اإلمامية:رجاله]
لََعَن اُهللا َمْن َكَذَب َعلَيْنَا، «عن أيب محزة الثامّيل, قال: قال عيل بن احلسني سالم اهللا عليه: 

 ُ َ ً [َما  ً َعِظيْما ْمرا
َ
ْ َذَكْرُت َقبَْد اِهللا بِْن َسبَأ، َفَقاَمْت لُكُّ َشْعَرٍة يِفْ َجَسِدْي، لََقْد ادَّىَع أ ِّ إِ

ٌّ لَعَ  ُخو رَسوِل اِهللا، َما نَاَل الَْكَراَمَة ِمَن اِهللا  نَُه اُهللا؟]، اَكَن يلَعِ
َ
ً ِهللا َصاحِلاً، أ َواِهللا َقبْدا

ِ، َوَما نَاَل رَُسوُل اِهللا  ِ  . »الَْكَراَمَة ِمَن اِهللا إالَّ بَِطاَعِتهِ  صإِالَّ بَِطاَعِتِه ِهللا َورَُسو
 َب ذِ الكَ  دُ مَّ عَ تَ يَ  سعيدٍ  نِ بْ  ةُ ْريُ غِ املُْ  انَ كَ «يقول:  عبد اهللا  عن هشام بن احلكم أنه سمع أبا

ن مِ  الكتَب  ذونَ ُخ أْ أيب يَ  صحاِب أَ بِ  ه املسترتونَ كان أصحابُ ه, وَ حابِ ْص أَ  كتَب  خذُ يأْ ىل أيب, وَ عَ 
ثم  ]إىل أيبها دُ سنِ ويَ [ ,والزندقةَ  فيها الكفرَ  سُّ كان يدُ غرية, فَ ا إىل املُ وَهن عُ فَ دْ يَ أيب فَ  أصحاِب 

 وِّ لُ أيب من الغُ  أصحاِب  ِب تُ  كان يف كُ َام لَّ كُ , فَ ا يف الشيعةِ وهَ ثُّ بَ هم أن يَ رُ مُ أْ يَ ه, فَ ها إىل أصحابِ فعُ دْ يَ 
 .»مهِ تبِ بن سعيد يف كُ  املغريةُ  هُ سَّ مما دَ  فذاكَ 

                                                 
 . [املصحح]٢٥/٢٨٧نوار), وبحار األمن الطبعة القديمة() ١٠٨رجال الكيش, (ص  )١(
من طبعة مشهد احلديثة, نرش مؤسسة () ٢٢٥أو يف (ص  )من الطبعة القديمة() ١٩٦رجال الكيش, (ص  )٢(

 . [املصحح]٢٥/٢٥٠), وبحار األنوار هـ ١٣٤٨النرش يف جامعة مشهد/إيران, 
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 َة بناملغري لعَن اهللاُ «يومًا ألصحابه:  قال أبو عبد اهللا  :عبد الرمحن بن كثري, قالعن 

ها سعيٍد ولعن يهوديةً   املغريةَ  إنَّ  ،واملخاريَق  والشعبذةَ  يتعلم منها السحرَ  ،اكن خيتلف إ
ً كذبوا يلعَّ اإليمانَ  اهللاُ  هُ بَ لَ سَ فَ  كذَب بل أ حرَّ  أذاقهم اهللاُ  ؟ما هلم[، وإن قوما

ي خَ  اهللا ما حنن إالَّ  ، فو]احلديد إن  ، رض وال نفعا ما نقدر بلطفانَ نا واْص قَ لَ عبيُد ا
 ،وال معنا من اهللا براءة ،ةٍ جَّ من حُ  ا فبذنوبنا، واهللا ما جا بل اهللاِ نَ نَ ذَّ عَ  وإنْ  هِ تِ مْحَ رِبَ ا فَ نَ مِحَ رَ 

َ وإنَّ  َ م مَ هُ لَ يْ تون ومقبورون ومنرشون ومبعوثون وموقوفون ومسئولون، وَ يِّ مَ ا ل م لعنهم هُ ا ل
َ وآذَ  وا اهللاَ فلقد آذَ  اهللاُ  بن  ويلعَّ  واحلسنيَ  واحلسنَ  املؤمنني وفاطمةَ  ه وأمريَ قربِ  يف وا رسو

 .»بن يلع... إىل آخر احلديث احلسني وحممدَ 
ِ احْلََسِن عن ابن املغرية قال: 

َ
نَا  ]أي اإلمام مو الاكظم عليه السالم[ُكنُْت ِعنَْد أ

َ
أ

ِ بِْن احْلَُسنْيِ  ُْم َيْزُعُموَن َأنََّك َتْعَلُم اْلَغْيَب?! َفَقاَل َحيْيَ  ،َوحَيىَْي ْنُن َقبِْد ابَّ ى: ُجِعْلُت فَِداَك! إِهنَّ
ِ «َفَقاَل:  ِ فَوَ  !ُسبَْحاَن ابَّ

ْ
ِ  َضْع يََدَك بَلَ َرأ

ْ
ِ َما بَِقيَْت يِف َجَسِدي َشْعَرٌة َوال يِف َرأ ابَّ

ِ َما يِهَ إِال ِروَ  ،ُعمَّ قَاَل: ال :إِال قَاَمْت. قَاَل  ِ َوابَّ  .»صايٌَة َقْن رَُسوِل ابَّ

ِ َعْن َأِيب َبِصٍري َقاَل:  ِ َقبِْد ابَّ قَاَل: َوَما َفُقولُوَن؟ قُلُْت: [: إِغَُّهْم َفُقولُوَن قُلُْت أل
َجِر َوَوْزَن َما يِف اْكَْحِر وََعدَ  ]َفُقولُونَ  َاِب؟ َفْعلَُم َقْطَر الَْمَطِر وََعَدَد اجُُّجوِم َوَوَرَق الشَّ َد الرتُّ

َماِء! َفَقاَل:  ِ «فََرَفَع يََدُه إِىَل السَّ ِ ُسبَْحاَن ابَّ ! !ُسبَْحاَن ابَّ ِ َما َفْعلَُم َهَذا إِال ابَّ  .»ال َوابَّ
  
  
  
  

                                                 
, احلديثة) مشهد طبعة من( ,٢٢٦ – ٢٢٥, أو يف ص )من الطبعة القديمة( ,١٩٦)رجال الكيش, ص ١(

 . [املصحح]٢/٤١٩واختيار معرفة الرجال للطويس 
 [املصحح].  ٢٩٣/ ٢٥بحار األنوار, و ,٢٩٨الكيش, ص   رجال )٢(

 . [املصحح]٢/٥٨٨, واختيار معرفة الرجال للطويس ٢٩٤/ ٢٥بحار األنوار, و ,٢٩٩الكيش, ص   رجال )٣(
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ِينَ ٱ ٤ّلِۡلُمَصّلَِي  فََوۡيلٞ ﴿ يقول اهللا تعاىل: تِِهمۡ  لَّ َ ِينَ ٱ  ٥َساُهوَن  ُهۡم َعن َص ُهۡم  لَّ
 .]٦−٤املاعون: [ ﴾٦يَُرآُءوَن 

َ يَۡذُكُروَن  لَّاَس ٱيَُرآُءوَن ﴿ :ويقول تعاىل يف ذّم املرائني َ ٱَو َّ  ٗ َّ قَلِي ِ  .]١٤٢[النساء:  ﴾١٤٢إ
ُْك األْصَغُر. «: صيقول الرسول األكرم و َخاُف َعلَيُْكْم الرشِّ

َ
ْخوََف َما أ

َ
قَالُوا: َوَما إِنَّ أ

ُ َعزَّ وََجلَّ لَُهْم يَْوَم الِْقيَاَمِة إَِذا جُ  َياُء. َفُقوُل ابَّ ؟ قَاَل: الرِّ ِ ُْك األْصَغُر يَا رَُسوَل ابَّ ِزَي الرشِّ
ْغيَا فَاْغُظُروا َهْل  ُّ يَن ُكنُْتْم تَُراُءوَن يِف ا ِ

َّ ْقَمالِِهْم: اْذَهبُوا إىَِل ا
َ
ُدو اجَّاُس بِأ َن ِعنَْدُهْم جَتِ

 .»َجَزاًء؟!
كإظهار الضعف واإلعياء ليفهم الناس أنه قليل الطعام قليل النوم يف الليل, أو أن يميش 
املرائي مشية املتاموت الفاقد للحال ويلبس األلبسة املتسخة وأمثال ذلك من األعامل ليجعل 

 دنيا.الناس البسطاء واجلهالء يستدلون من ذلك عىل زهده وإعراضه عن ال
بِإِيَراِئِهْم  يف قلوب الناس, اهمن الرياء: طلب املنزلة واجلمشتق من الرؤية, واملراد  :الرياء

اآلثار التي تدل عىل الصفات ب مثل العبادات والشامئل احلسنة, أو التظاهر, ِخَصاَل اخلري
ٍّ ُيستَدّل به عىل  أنيمكن  أن ما يقوم به املرائي ليس عمل خري, بل أي ,احلميدة , عمل خريِّ

وقليل النوم يف  الطعام قليلأنه  الناس فهمف والتذلل واإلعياء من أجل أن يإظهار الضعك
من وأمثال ذلك  ,أو يلبس لباسًا متسخاً , مشية املتاموت الفاقد للحال الليل, أو أن يميش املرائي

                                                 
, نقال ١٠٦/ ١النوري الطربيس,   ,»سائلالو مستدرك «و ,٣٠٤و ٣٠٣, وص٦٩/٢٦٦بحار األنوار,  )١(

ِهيُد الثَّاِين ِيف ُمنَْيِة الْ  نِّيَّة كام  صُمِريِد, كلهم عن النبّي ـعن الشَّ بدون سند. وأصله من مصادر احلديث السُّ
 [املصحح] ).٥/٤٢٨يف مسند أمحد (



  

  
 

 يف بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بني احلق واخللق
    .التي تدل عىل الزهد واإلعراض عن الدنيا عند العوم اجلهلة األعامل
ياء يف العبادة من كبائر الذنوب وصاحبه مغضوٌب عليه من اهللا وحمروٌم من الوصول والر

إىل السعادة, إضافًة إىل أن رياءه يبطل عبادته سواء كان الرياء يف أصل العبادة أم يف صفاهتا 
الالزمة, وال فرق يف بطالن عبادة املرائي بني أن يكون قصده منها الرياء املحض دون أي نية 

ب إىل اهللا أو أن يكون الرياء ممتزجًا بنيَّة القربة بل حتى لو كان قصد القربة أرجح وشابه للتقرُّ 
يشٌء قليٌل من الرياء كان ذلك كافيًا يف إفساد العبادة وعدم سقوط التكليف عن صاحبها بل 

 يكون حاله أسوء من حال من ترك العبادة.
وصول إىل من ال , وحمرومقوت عند اهللامممن كبائر الذنوب, وصاحبها  الرياء يف العبادةو

سواء كان الرياء يف أصل العبادة أم يف عبادة ويبطلها حيبط الإضافة إىل ذلك, أنه  ,السعادة
أن يكون قصده منها الرياء املحض جمرد  بني وال فرق يف بطالن عبادة املرائيصفاهتا الالزمة, 

بنيَّة القربة بل حتى لو كان قصد القربة  أو أن يكون الرياء ممتزجاً  ,عن قصد القربة والثواب
عن  صاحبه وعدم خروج أرجح وشابه يشٌء قليٌل من الرياء كان ذلك كافيًا يف إفساد العبادة

 .رأساً  ن ترك العبادةمم حاالً  أأسو بل يكون ,عهدة التكليف
 تلك الصالة التـي تطيلهـا أمـام أنظـار النـاس

هــــــــــت  ــــــــــقإذا اجتَّ   غــــــــــري اهللا, إىل طري
 

ــــــــــي ــــــــــنم!ه ــــــــــاب جه ــــــــــاٌح لب  مفت
ادتك  ادة الصالة) يف النار!فاطرح سجَّ  (سجَّ

 

 أن يكون الرياء يف ابتداء العبادة أو يعرض أثناءها. كام أنه ال فرق يف فساد العبادة التي ُتؤدَّى رياءً 
ـــجد ـــاًء يف املس ـــر ري ـــي تنهم ـــاد الت ـــوع الزه  دم

 

 كالطفل الذي يولد من الفاحشة يف مسجد
 

                                                 
 [املصحح]. »بوستان«ترمجة بيت شعر للشاعر سعدي الشريازي يف كتابه  )١(

ــد  ــاز كليــ ـــت آن نمــ  در دوزخ اســ
  

 

ــذاري دراز  ــردم گـ ــم مـ ــه در چشـ  كـ
  

ــي   ــق م ــه ح ــز ب ــر ج ــاده   رود  اگ  ات ج
  

ـــانند  ـــش فشــ ـــجاده   در آتــ  ات ســ
  

 

)٢ ( 
 خـدا  ي خانه   اشك رياي زاهدان ريخت به

  

  حرامـزاده را    قحبه به مسجد آورد طفـل 
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أن  ويكرهذنوبه عن الناس  العايص أن يسرتمعنى بجائز, وذلك يف املعايص,  ءهناك ريا
قيل من أن  ما وأماحرام. ألن إظهار املعايص قبيح و ,فهذا النوع من الرياء جائز, عليها يطلعوا

عىل نحو إذا ظهر للعيان مل يكن فيه أي  ورسيرته اإلنسان باطن كونيمقتىض اإلخالص أن 
 أي اعمل عمًال إذا ظهر مل, »عليك بعمل العالنية«قاله بعض األكابر: قبح, وهو معنى ما 

ال يصل إليها إال املعصومون, فال شك أنَّه مرتبة عالية من الفضيلة ومقام رفيع  منه, تستح
ظاهر اإلثم من  نخيلوال ف ,سائر الناسوأما  .من رب العاملني املقربني وقليل من املصطفني

, الوساوس الشيطانية, واألماين الكاذبةمن األفكار الباطلة و ملج بباهلال سيام ما خيت وباطنه,
 فالسعي يف إخفائها عن الناس, وهي خمفية خافية, اإْذ ال ختفى عليه منه عليها, واهللا مطلع

 واجٌب وإظهارها حراٌم.
، َراتَقاُذوِمْن َهِذهِ الْ  اْرتََكَب َشيْئًاَمْن «أنه قال:  ص الكريموي عن الرسول رُ وقد 
ِ  هُ فَلْيَْسرُتْ    .» َيَعاىَل  بِِسرْتِ ابَّ

ْغيَا وََعَذاِب اآلِخَرةِ  ُّ ُعوُذ بَِك ِمْن ِخْزِي ا
َ
ِّ أ

ُعوُذ بِوَْجِهَك الَْكِريِم وَُسلْطانَِك  ،اللَُّهمَّ إِ
َ
َوأ

تَِك الَّيِت ال تَُراُم َوقُْدَرتَِك الَّيِت ال َفْمتَِنُع ِمنْهَ  ْ الَْعِظيِم وَِعزَّ َ ْغَيا َواآلِخَرِة َورَشِّ  ا  ُّ ٌء ِمْن رَشِّ ا
َة إِالَّ . األوَْجاِع لُكَِّها ِ الَْعيِلِّ الَْعِظيِْم. َوال َحْوَل َوال قُوَّ   بِابَّ

                                                 
) ومل ينسبه إىل مصدر حديثي معني, وهو ٢/٢٩٦يف جامع السعادات ( الشيخ حممد مهدي النراقيذكره ) ١(

ِ «) بلفظ: ٢/٨٢٥٨يف موطأ اإلمام مالك ( َصاَب ِمْن َهِذهِ الَْقاُذوَراِت َشيْئًا. فَلْيَْسترَِتْ بِِسرْتِ ابَّ
َ
 .»َمْن أ

 [املصحح]
وليس فيه متن الدعاء نقًال عن مصباح املتهّجد للشيخ الطويس,  )٤٤/  ٨٣(ذكر املجليس يف بحار األنوار  )٢(

 . [املصحح]»َوُسْلطانَِك اْلَعظِيمِ «مجلة: 



  

  
 

 يف بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بني احلق واخللق
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إال أن  ,املبني دين اإلسالم من مسّلامت قضية الشفاعة إحدى القضايا الدينية اهلامة, وهي
  الِفَرَق اإلسالمية اختلفت يف كيفيتها:

يف إسقاط العقاب عمن استحق  صلرسول اهور األشاعرة واإلمامية شفاعة فأثبت مج
يف إيصال  هييف إسقاط العقاب, بل  صشفاعة الرسول  ت: ليس. وقالت املعتزلةالعقاب

شفاعة ب ه ال ُيعفى العصاة عن ذنوهبمنأ عتزلةيرى امل ,أوضح وبعبارة الثواب ألهل الثواب.
. وأدلة املرتبة وارتفاع املنزلة ُعلوِّ ب ني وأهل الثواباملطيع شفاعته نالتبل , صالرسول 

 الفريقني مسطورة يف الكتب الكالمية.
وإنام  اجلميع,مسلٌَّم به لدى الشفاعة  من بيان اختالف الفرق اإلسالمية, أن موضوع وتبّني 
 تالف يف كيفيتها وحقيقتها.وقع االخ

  [الشفاعة في القرآن الكريم]

 وسنرجع قبل كل يشء إىل القرآن الكريم لنرى ماذا يقول بشأن الشفاعة?
 َهۡل ﴿ :, كقوله تعاىلتنفي الشفاعة بشكل مطلق ورصيح الكريم يف القرآن هناك آيات

وِيلَهُ 
ۡ
َّ تَأ ِ وِيلُهُ  ۥۚ يَنُظُروَن إ

ۡ
ِت تَأ

ۡ
ِينَ ٱُقوُل يَ  ۥيَۡوَم يَأ نَُسوهُ ِمن َقۡبُل قَۡد َجآَءۡت رُُسُل َرّبَِنا  لَّ

 ِ ۡو نَُردُّ َفَنۡعَمَل َغۡيَ  ۡلَقِّ ٱب
َ
ٓ أ ْ َلَا َا ِمن ُشَفَعآَء فَيَۡشَفُعوا ِيٱَفَهل لَّ ْ ُكنَّا َنۡعَمُلۚ قَۡد خَ  لَّ ٓوا  ِسُ

وَن  ا َكنُواْ َيۡفَتُ نُفَسُهۡم َوَضلَّ َعۡنُهم مَّ
َ
 .]٥٣األعراف: [ ﴾٥٣أ

ِ ٱتَ ﴿ بٍِي  َّ ٓ  ٩٨ ۡلَعٰلَِميَ ٱإِۡذ نَُسّوِيُكم بَِرّبِ  ٩٧إِن ُكنَّا لَِف َضَلٰٖل مُّ َّ  َوَما ِ ٓ إ َضلََّنا
َ
أ

َ َصِديٍق َحِيٖم   ١٠٠َفَما َلَا ِمن َشٰفِعَِي   ٩٩ لُۡمۡجرُِمونَ ٱ  .]١٠١−٩٧[الشعراء:  ﴾١٠١َو
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ُب بَِيۡومِ ﴿ تَٮَٰنا  ٤٦ ّلِينِ ٱ َوُكنَّا نَُكّذِ
َ
ٰٓ أ ٰفِعِيَ ٱتَنَفُعُهۡم َشَفَٰعُة  َفَما ٤٧ ۡلَقِيُ ٱَحتَّ  ﴾٤٨ لشَّ

 .]٤٨−٤٦[املدثر: 
نِذرۡ ﴿
َ
ِينَ ٱبِهِ  َوأ ٰ َرّبِِهۡم لَۡيَس لَُهم ّمِن ُدونِهِ  لَّ َ ِ ْ إ ٓوا ن ُيَۡشُ

َ
َ َشفِيعٞ  ۦَيَافُوَن أ ٞ َو  ﴾َوِلّ

 .]٥١[األنعام: 
ِ ٱ َوَذرِ ﴿ ْ ٱ ينَ لَّ َُذوا ۡتُهُم  تَّ ۚ ٱ ۡلََيٰوةُ ٱدِيَنُهۡم َلعِٗبا َولَۡهٗوا وََغرَّ ۡنَيا ن تُۡبَسَل َنۡفُسۢ  ۦٓ َوَذّكِۡر بِهِ  لُّ

َ
أ

ِ ٱبَِما َكَسَبۡت لَۡيَس لََها ِمن ُدوِن  َ َشفِيعٞ  َّ ٞ َو  .]٧٠[األنعام:  ﴾َوِلّ
اَعةُ ٱَوَيۡوَم َتُقوُم ﴿ َكٓئِِهۡم ُشَفَعُٰٓؤاْ َوَكنُواْ  َولَمۡ  ١٢ ونَ لُۡمۡجرِمُ ٱُيۡبلُِس  لسَّ َُّهم ّمِن ُشَ يَُكن ل

َكٓئِِهۡم َكٰفِرِيَن   .]١٣−١٢[الروم:  ﴾١٣بُِشَ
مِ ﴿
َ
ْ ٱ أ َُذوا ِ ٱِمن ُدوِن  تَّ َ َيۡملُِكوَن َشۡي  َّ َولَۡو َكنُواْ 

َ
ۚ قُۡل أ َ َيۡعقِلُوَن  ٔٗ ُشَفَعآَء  قُل ٤٣ا َو

 ِ َّ ِ َفٰ ٱّ ُ  َعةُ لشَّ َمَٰوٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَجِيٗعاۖ لَّ ۡرِضۖ ٱوَ  لسَّ
َ
 .]٤٦−٤٥[الزمر:  ﴾٤٤ُثمَّ إَِلۡهِ تُرَۡجُعوَن  ۡل

ْ ٱوَ ﴿ ُقوا َّ َتۡزِي َنۡفٌس َعن نَّۡفٖس َشۡي  تَّ َ تَنَفُعَها َشَفَٰعةٞ  ٔٗ يَۡوٗما  َ ُيۡقَبُل ِمۡنَها َعۡدٞل َو ا َو
وَن  َ ُهۡم يُنَصُ  .]١٢٣ة: [البقر ﴾١٢٣َو

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ ٱ َيٰٓ َ ُخلَّةٞ  لَّ َّ َبۡيٞع فِيهِ َو ِتَ يَۡومٞ 

ۡ
ن يَأ
َ
ا َرزَۡقَنُٰكم ّمِن َقۡبِل أ نفُِقواْ ِممَّ

َ
َءاَمُنٓواْ أ

َ َشَفَٰعةۗٞ وَ  ٰلُِمونَ ٱُهُم  ۡلَكٰفُِرونَ ٱَو  .]٢٥٤البقرة: [ ﴾٢٥٤ لظَّ
ِذُ ﴿ تَّ
َ
َّ ُتۡغِن َعّنِ َشَفَٰعُتُهۡم َشۡي  لرَّۡحَمٰنُ ٱۡدِن َءالَِهًة إِن يُرِ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  َءأ  ٖ َ  ٔٗ بُِضّ ا َو

 .]٢٣[يس:  ﴾٢٣يُنقُِذوِن 
َلٖك ِف ﴿ َمَٰوٰتِ ٱَوَكم ّمِن مَّ   .]٢٧[النجم:  ﴾ا ًٔ َ ُتۡغِن َشَفَٰعُتُهۡم َشۡي  لسَّ

وإذن اهللا  ,عن املشفوع له تعاىل وهناك آيات أخرى تثبت الشفاعة ولكن برشط رضا اهللا
ِيٱَمن َذا ﴿ :تعاىل قولهك للشافع بالشفاعة, َّ بِإِۡذنِهِ  ۥٓ يَۡشَفُع ِعنَدهُ  لَّ ِ  .]٢٥٥[البقرة:  ﴾ۦإ

ُ ٱَربَُّكُم  إِنَّ ﴿ ِيٱ َّ َمَٰوٰتِ ٱَخلََق  لَّ ۡرَض ٱوَ  لسَّ
َ
يَّاٖا ُثمَّ  ۡل

َ
َ  ۡسَتَوىٰ ٱِف ِستَِّة أ  ۡلَعۡرِشۖ ٱَ

ۖ ٱيَُدبُِّر  ۡمَر
َ
َّ ِمۢن َبۡعِد إِۡذنِهِ َما  ۡل ِ ُ ٱَذٰلُِكُم  ۦۚ ِمن َشفِيٍع إ َ  ۡعُبُدوُهۚ ٱَربُُّكۡم فَ  َّ َف

َ
أ

ُرونَ   .]٤[يونس:  ﴾٣تََذكَّ



  

  
 

 يف بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بني احلق واخللق
َفَٰعةُ ٱَّ تَنَفُع  يَۡوَمئِذٖ ﴿ ذَِن َلُ  لشَّ

َ
َّ َمۡن أ ِ ٗ  ۥَورَِضَ َلُ  لرَّۡحَمٰنُ ٱإ  .]١٠٩[طه:  ﴾١٠٩قَۡو

﴿ َ َفٰعَ ٱتَنَفُع  َو ذَِن َلُ  ۥٓ ِعنَدهُ  ةُ لشَّ
َ
َّ لَِمۡن أ ِ  .]٢٣[سبأ:  ﴾ۥإ

َفَٰعةَ ٱَيۡملُِكوَن  َّ ﴿ َّ َمِن  لشَّ ِ َذَ ٱإ  .]٨٧[مريم:  ﴾٨٧َعۡهٗدا  لرَّٱِعنَد  تَّ
﴿ َ ِينَ ٱَيۡملُِك  َو َفَٰعةَ ٱيَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  لَّ ِ  لشَّ َّ َمن َشِهَد ب ِ  ﴾٨٦ َوُهۡم َيۡعلَُمونَ  ۡلَقِّ ٱإ

 . ]٨٦[الزخرف: 
* * *  

  حقيقة الشفاعة] لبيان مقدمة[

بيان مسألة الشفاعة حيتاج إىل  يفالنتيجة الصحيحة من اآليات املذكورة  التوصل إىلإن 
 :املقدمة التالية

ال و ,من تعاليم اإلسالم السامية املسلَّم هبا أن اإلنسان ال جيوز له أن يتوكَّل إال عىل اهللا
كام  ,سعادة اإلنسان املادية واملعنوية رهينة بأعامله ثانية, فإن. ومن جهة ر سواهؤثِّ يعتقد بوجود مُ 

عىل  يتوكل فينبغي لإلنسان أن ,]٣٨[املدثر:  ﴾٣٨ُكُّ َنۡف بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنٌة ﴿قال تعاىل: 
   الكتساب األعامل الصاحلة لريتقي هبا يف درجات الرقي والتكامل: يسعى دائامً اهللا و

 .ومن َجدَّ يف طلب اليشء وجده,اهللاُ يف عون العبد ومدده معه
ُتۡم فَلََها إِنۡ ﴿وقال تعاىل: 

ۡ
َسأ
َ
ۡن أ نُفِسُكۡمۖ 

َ
ۡحَسنُتۡم ِل

َ
ۡحَسنُتۡم أ

َ
 . ]٧[اإلرساء:  ﴾أ

ه. قال نجاحاإلنسان و سعادةهللا أصل  والعمل الصالح مع التسليم ;عملهاإلنسان هوية 
ۚ ﴿ تعاىل: ۡسلََم وَۡجَههُ  بََلٰ

َ
ِ وَُهَو ُمِۡسٞن فَلَهُ  ۥَمۡن أ َّ ۡجُرهُ  ۥٓ ِ

َ
َ  ۦِعنَد َرّبِهِ  ۥأ َ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َو َو

 .]١١٢[البقرة:  ﴾١١٢ُهۡم َيَۡزنُوَن 
كام أن كل  ,فالنجاة من الشقاء واملصائب والنكبات ال تكون إال من خالل العمل الصالح

                                                 
)١ ( 

 ي حـــق بـــر ســر بنـــده بـــود  ســايه 
  

 

ــود  ــده بــ ــده يابنــ ــت جوينــ  عاقبــ
  

 



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

ُْكم« :سببه أعامله السيئة ,ما حيل باإلنسان من مصائب َ
ْقَمالُُكْم تَُردُّ إِ

َ
 .»إِغََّما يِهَ أ

ۡهِل  لَّۡيَس ﴿ :وقال تعاىل
َ
ِ أ َماِنّ

َ
ٓ أ َ َمانِّيُِكۡم َو

َ
َ  ۦَمن َيۡعَمۡل ُسوٗٓءا ُيَۡز بِهِ  ۡلِكَتٰبِۗ ٱبِأ َو

ِ ٱِمن ُدوِن  ۥَيِۡد َلُ  َ نَِصٗيا  َّ ا َو  .]١٢٣: [النساء ﴾١٢٣َوِلّٗ
ذكروا يف سبب نزول هذه اآلية, أن املسلمني جادلوا أهل الكتاب واحتجوا عىل بعضهم, 

: نبّينا قبل نبيكم, وكتابنا قبل كتابكم, ونحن أوىل باهللا منكم! للمسلمني فقال أهل الكتاب
لرشائع رشعنا ناسخ لخاتم النبيني, وو املرسلني سيدوقال املسلمون: نحن أوىل باهللا منكم, نبيُّنا

 هذه اآلية املباركة. قبله, فنزلت 
ال ُيناُل بأمانيكم (فمجرد  األجر والثواب به من املؤمنني أن ما وعد اهللا الكريمة, ومعنى اآلية

كام أن ذلك األجر والثواب ال ُيناُل بأماين  ,كوننا أمة خري املرسلني أو شيعة أمري املؤمنني غري كاف)
ۡو نََصَٰرىٰ  ۡلَنَّةَ ٱن يَۡدُخَل لَ ﴿ :يقولونأهل الكتاب الذين 

َ
َّ َمن َكَن ُهوًدا أ ِ  .]١٠٥[البقرة:  ﴾إ

بالعلم والعمل  موكولة, بل السعادة األخروية والتمني باألمل أمرأي  ال يصّح  ,احلاصلو
  الصالح.

ي الفالحال ُيناُل   .بل بسكب الدموع وبذل املَُهج       بالتمنِّي والتشهِّ
َ َيِۡد َلُ  ۦوٗٓءا ُيَۡز بِهِ َمن َيۡعَمۡل سُ ﴿ ِ ٱِمن ُدوِن  ۥَو َ نَِصٗيا  َّ ا َو   .﴾١٢٣َوِلّٗ

 قال الشاعر سعدي: 
بمنازل اجلنة صاحب األعامل الصاحلة إذا سابق الناس يوم القيامة بدخول اجلنة, فسيفوز «

  .وقصورها

                                                 
. ويف مصادر أهل السنة جاءت اجلملة ضمن حديث ٩٠/ص٣متن حديث نبوي, كام يف بحار األنوار, ج )١(

ْحِصيهَ « :قديس معروف ولفظها
ُ
ْقَمالُُكْم أ

َ
َما ىِهَ أ َوفِّيُكْم إِيَّاَهاإِغَّ

ُ
, انظر مثال: صحيح »ا لَُكْم ُعمَّ أ

 [املصحح] ).٦٧٣٧مسلم, (
)٢ ( 

ــ ــي   هب ــن معن ــد اي ــر نياي ــوس ب  آروز و ه
  

 

ــر   ــون جگ ــده و خ ــه آب دي ــود      ب ــد ب  توان
  

 



  

  
 

 يف بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بني احلق واخللق
جع باحلرسة رتس, وإن كنت مفلسًا فمقدار الثمن الذي معكب البضاعة تحصل عىلس
 .والندم

 .»من زاد عمله الصالح, ازداد منزلة عند احلق سبحانه
ِ «أنه قال:  (ع)الباقر  اإلماميف احلديث الرشيف عن  َفا َفَقاَل:  صقَاَم رَُسوُل ابَّ بَلَ الصَّ

ُْكْم َوإِ  َ
ِ إِ ِّ رَُسوُل ابَّ

ِلِب! إِ ِّ َشِفيٌق َعلَيُْكْم َوإِنَّ يِل يَا بيَِن َهاِشٍم! يَا بيَِن َقبِْد الُْمطَّ

ً ِمنَّا وََسنَْدُخُل َمْدَخلَهُ  ،َقَميِل َوِللُكِّ رَُجٍل ِمنُْكْم َقَملَهُ  دا ِ َما  ،ال َيُقولُوا إِنَّ حُمَمَّ فَال َوابَّ
 
َ
ِلِب إِال الُْمتَُّقوَن، أ ُكْم يَا بيَِن َقبِْد الُْمطَّ ِ ِمنُْكْم َوال ِمْن َلرْيِ َا ِ ْو

َ
ْعِرفُُكْم يَْوَم أ

َ
ال َفال أ

ِّ قَْد 
ال إِ

َ
تُوَن اجَّاُس حَيِْملُوَن اآلِخَرَة. أ

ْ
ْغَيا بَلَ ُظُهوِرُكْم َوَيأ ُّ تُوَن حَتِْملُوَن ا

ْ
الِْقيَاَمِة تَأ

ِ َعزَّ وََجلَّ ِفيكُ  ُْكْم ِفيَما بَييِْن َوَبيْنَُكْم َوِفيَما بَييِْن َوَبنْيَ ابَّ َ
ْعَذرُْت إِ

َ
 .»مْ أ

بأن  ا الطريقأن يسلكوا هذ كان ينبغي عليهماهللا لرتبية الناس  بعثهمال شك أن الذين ف
  نتيجة مبارشة ألعامل الناس. وةوا للعمل وجيعلوا السعادة والشقايدع

  [ما هي الشفاعة؟]

ويف  .إن الشفاعة طلب العفو عن ذنب املذنب فلننظر اآلن ما هي الشفاعة? ,ذلك اتضحإذا 
الشفاعة عبارة عن طلب بعض الصاحلني من اهللا تعاىل أن يتجاوز عن  :صطالح الرشعياال

وهي  ,أهل الدياناتب وهذا االعتقاد قد جلب أرضارًا فادحة معاقبة املذنبني ويعفَو عنهم.
كي يكون هلم , وخصوا أنفسهم هبذا املقام حتريف من تعاليم الكهنة الذين ابتدعوا هذا املعنى

 .ناسبني ال منزلة
كام هو  الشفاعة الرشكية التي كان يعتقد هبا املرشكون, عني هي عنىامل هبذاإن الشفاعة 

                                                 
)١ ( 

ــد    ــو نهنــ ــازار مينــ ــه بــ ــت كــ  قيامــ
  

ــو    ــال نيكــ ــه اعمــ ــازل بــ ــد  منــ  دهنــ
  

ــ  ــاعت بـ ــدانه بضـ ــه آري چنـ ــري   كـ  بـ
  

 بــــري   شرمســــارياگــــر مفلســــي    
  

ــل   ــن عمـ ــه حسـ ــي را كـ ــتر   كسـ  بيشـ
  

 درگــــاه حــــق منزلــــت پيشــــتره بــــ  
  

 

 . [املرتجم]٨/١٨٢الكايف ) ٢(



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

 – قالوا ‡واألئمة  صن النبي إ يقولونأهنم  ,من األمة ّهاللدى العامة واجل معروف
 . قيامة!ال يوم غداً  لكم سنشفع ونحن فقط أحبونا يا عصاة األمة,: – باهللا والعياذ
عنى خيالف دعوة األنبياء ويناقض أصول اإلسالم ويتناىف مع أصول الرتبية إن هذا املو

والتعليم ويلزم عنه أن تصبح بعثة الرسل لغوًا وعبثًا. وَمَثُل ذلك مثل من يقول لطفل: جيب 
لك (كي  أشفععليك أن تدرس يف املدرسة ولكن إذا مل تدرس فال ختف من املعلم فأنا سآيت و

 تنجح)!.
 لنا: بنواهي وأوامر من عند اهللا ويقول ص تصور أن يأيت النبي األكرمهل يمكن أن ن

 ,عليكم وا ذلك, فال حرجمل تفعل ولكن إن جتناب عن نواهيه,الوا بأوامر اهللا عليكم االمتثال
 م. فسأشفع لك

مجيع  قد أبطل اإلسالملهذا خمالف لرتبية الرسل وينايف اهلدف من بعثتهم. فال ريب إن 
إضافة  املعنى ذلكأن الشفاعة بوالعمل الصالح سبًبا وحيًدا للفوز والفالح.  األسباب وجعل

ن رشكًا حمضًا جتعل الناس يغرتون ويرتكون العمل. إىل أهنا   تتضمَّ
 ملن كانإذن اهللا  كون بعدفهي الشفاعة التي ت ,أما الشفاعة التي يثبتها الكتاب والسنة

دً مُ  ملشفوع له موحدًا وأن ال ا أن يكون ال بد ,وبعبارة أوضح. سبحانه وتعاىل نال رضا اهللاو اوحِّ
ِه وشفعاء بذلك املعنى الذي ذكرناه, عندئذ فقط يأذن اهللا لنبيه بالشفاعة هلذا  عتقدي برشكاء لِـلَّ

  الشخص.
ْسَعُد اجَّاِس بَِشَفاَعِتَك يَْوَم الِْقيَاَمِة؟ َفَقاَل اجَّيِبُّ : صُسئل الرسول األكرم 

َ
 :صَمْن أ

ْو َغْفِسهِ «
َ
، َخالًِصا ِمْن قَلِْبِه، أ ُ َ إِالَّ ابَّ َ ْسَعُد اجَّاِس بَِشَفاَعيِت يَْوَم الِقيَاَمِة، َمْن قَاَل َال إِ

َ
  .»أ

                                                 
يا يلع إن شيعتك مغفور هلم بل ما اكن فيهم من «: أنه قال لعيل: صومن ذلك ما رووه عن الرسول ) ١(

 ). [املرتجم]٦٥/٧, وبحار األنوار٦٦(األمايل للصدوق  .»ذنوب وعيوب
). ٢/٣٧٣), ومسند أمحد (٩٩احلديث مروي من طرق أهل السنة فقط, وهو يف صحيح البخاري, ح ( )٢(

 [املصحح] .كلهم عن أيب هريرة



  

  
 

 يف بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بني احلق واخللق
وهذا بالضبط عكس ما  ,سبب لنيل الشفاعة كربجتريد التوحيد أ صإذن فقد جعل النبيُّ 

فاعة عندما يتَّخذون األنبياء شفعاء وأولياء هلم يقوله املرشكون الذين يزعمون أهنم ينالون الش
  من دون اهللا.

هي عني االعتقاد الذي يعتقده العوام  ,إن العقيدة الرشكية يف الشفاعة ,وببيان أوضح
ويبكون ويترضعون  وخيضعون هلم وخيشعون أمامهم, يعبدون األنبياء واألولياء,اليوم, الذين 

 قبيحةآالف األعامل ال يرتكبونثم بعد ذلك  , قلوهبموجيعلون حمبتهم يف يف جمالس عزائهم
ويظنون أن األنبياء واألولياء سيشفعون هلم يوم القيامة! فهذه هي عقيدة املرشكني الذين ال 

  يعتمدون عىل العمل الصالح أبدًا.
فإن اهللا  ,وجتعله شفيعك عند اهللا إذا أحببت النبي أو اإلمام ومن جهل العوام أهنم يقولون:

يب َمِلٍك ريمحك ويعفو عنك, كام حيدث عندما تنشئ عالقة حمبَّة س من  وارتباط بينك وبني مقرَّ
امللوك وجتعلهم شفعاء لك عنده, فإن هذا سيجعلك موضعًا للطف امللك بك ورمحته لك! وال 

ال أن الشفاعة دون إذن من اهللا مستحيلة ِيٱَمن َذا ﴿ :يدري هؤالء العوام اجلُهَّ  يَۡشَفعُ  لَّ
َّ بِإِۡذنِهِ  ۥٓ ِعنَدهُ  ِ  بالشفاعة, صواألئمة  صوأنه بعد أن يأذن اهللا للنبي . ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ۦإ

َّ لَِمِن ﴿ :ملن كان اهللا راضيًا عنهفإهنم لن يشفعوا إال  ِ َ يَۡشَفُعوَن إ  .]٢٨[األنبياء:  ﴾ۡرتََضٰ ٱَو
 قال الشاعر سعدي: 

 .ن تنفعه شفاعة مجيع األنبياءفل, إذا مل يكن اهللا راضيًا عن َعْبدٍ «
من العقيدة الرشكية بشأن الشفاعة ال بد من رعاية  التطهريجل إنه أل ,الكالم الصةوخ

 ثالثة أصول:
 : الشفاعة مستحيلة دون إذن من اهللا.أوالً 
 أن اهللا تعاىل ال يأذن بالشفاعة إال أن يكون راضيًا عن قول وعمل الشخص املشفوع له. :ثانياً 

                                                 
)١ ( 

 اى خوشـنود  بنـده  اگر خداى نباشد ز
  

ــدارد ســود  ــران ن  شــفاعت همــه پيغمب
  

 



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

من شوائب  جرد: إن القول والعمل الذي يريض اهللا تعاىل هو التوحيد اخلالص املثالثاً 
 .الصحيحةوسنته  ص الرسول متابعةكذلك و ,العقائد الرشكية
 شفاعة الشافعني. داً تلك الرشوط الثالثة فلن تنفع أح فإذا مل تتحقق

 صاحب املثنوي: [موالنا جالل الدين الرومي] قال
 نت تريد اجلنة من اإلله, فال تطلب شيئًا من أحد.: إذا كصالرسول قال«

 .»اهللاوعندما ال تطلب شيئًا من أحد, فأنا كفيل لك بجنة املأوى ورؤية 
 

اِهِريَن. ِ الطَّ ِ ٍد َوآ ُ بَلَ َسيِِّدنَا حُمَمَّ وََصىلَّ ابَّ

                                                 
)١ ( 

 گفـــت پيغمبـــر كـــه جنـــت از الـــه    
ــفيعم   ــو ش ــواهي ت ــون نخ ــو را    چ ــر ت   م

  

 چيـزي مخـواه      خواهي ز كس گر همي 
 جنــــت المــــأوي و ديــــدار خــــدا

  

نَّهُ  , َثْوَبانإشارة إىل حديث وهو 
َ
ِ  ك ُ بِاجْلَنَِّة؟: «صقَاَل: قَاَل رَُسوُل ابَّ َ َيَقبَُّل 

َ
» . َمْن َفتََقبَُّل يِل بَِواِحَدٍة أ

. قَاَل:  ِ نَا يَا رَُسوَل ابَّ
َ
ِل ا«قَاَل: قُلُْت: أ

َ
, ١/٥٨٨(أخرجه ابن ماجه يف سننه, ... »جَّاَس َشيْئًاَال تَْسأ

 [املصحح] , وغريمها, قال األلباين: صحيح).٣٧/٦٧), وأمحد يف مسنده, ١٨٣٧ح(
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وبمقتىض حكمته,  لقد خلق اهللا تبارك وتعاىل خملوقات العامل يف غاية احلكمة واإلتقان,
لقرآن ل تبعلكل موجود سببًا ال يمكن هلذا املوجود أن يوجد دون وجود سببه. واملسلم امل جعل

ح  ٓ ﴿ , فقال تعاىل:بوجود األسبابال ينكر األسباب أبدًا ألن القرآن رصَّ نَزَل  َوَما
َ
ُ ٱأ ِمَن  َّ

َمآءِ ٱ ۡحَيا بِهِ  لسَّ
َ
آءٖ فَأ ۡرَض ٱِمن مَّ

َ
ِ َدآبَّةٖ  َبۡعَد َمۡوتَِها َوَبثَّ فِيَها ِمن ۡل

 .]١٦٤[البقرة:  ﴾ُكّ
ُموَر إِالَّ «دون األسباب:  يستقيم نظام العامل ولن ,فلكل يشء سبب

ُ
ْن جُيْرَِي األ

َ
ُ أ ىَب ابَّ

َ
 أ

ْسبَابِها
َ
ِ ٱَولَن َتَِد لُِسنَِّت ﴿ عمود اخلليقة قائم عىل هذه السنة:ف. »بِأ َّ  ً   .]٤٣: فاطر[ ﴾٤٣َتۡوِي

  ]ُمَسبَّباتـال[قواعد مهمة بشأن األسباب و

ة أمورو  :ُمَسبَّباتـالو ينبغي أن نعلمها بشأن األسباب مهمة لكن ثمَّ
وال هي الفاعُل احلقيقي  ,باتتستقل بإحداث املَُسبَّ  األسباب ليست علة تامةإن أوالً: 

ات أن العلة متنح  ,والفرق بني العلة واملُعدّ  ;هلا, فكل ما تراه من األسباب هو مقتضيات وُمَعدَّ
إذا انعدمت  بالرضورة والبداهة, كام أنه أي إذا وجدت العلة يوجد املعلول الوجود وتعطيه,

                                                 
ْن جُيِْرَي األْشيَاَء إِال« :, ولفظه)١٨٣/ ١(  لُكَلْينِّي ل ,»الكايف« )١(

َ
ُ أ ىَب ابَّ

َ
نَُّه قَاَل: أ

َ
ِ (ع) ك ِ َقبِْد ابَّ

َ
 َقْن أ

 ْ َ ْسبَاٍب فََجَعَل ِللُكِّ 
َ
  ».ٍء َسبَباً... بِأ

العلة التامة: ما جيب وجود املعلول عندها, وقيل: العلة التامة مجلة ما يتوقف عليه اليشء, وقيل: هي متام ) ٢(
ما يتوقف عليه وجود اليشء بمعنى أنه ال يكون وراءه يشء يتوقف عليه. (انظر: التعريفات للجرجاين 

 ملرتجم]). [ا١٥٤ص



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

فال يوجد املعلول بوجوده كام ال ينعدم املعلول  ,أما األمر املُـَعدُّ وتلقائيًا, العلة انعدم املعلول 
ًة لوجود االبن  بانعدامه, وذلك ًة تامَّ مثل وجود األب بالنسبة إىل االبن, فوجود األب ليس علَّ

وجود األم وسالمة نطفة األب ورحم األم مثل  أن جتتمع رشوط أخرى أيضًا, بل ال بد
واء واملاء واملواد الغذائية التي جيب أن وانعدام موانع أخرى ووجود ظروف مالئمة مثل اهل

ًة  تأكلها األم, فإذا وجدت هذه الرشوط, وزالت املوانع, ُوِجَد الولُد عندئٍذ. إذن األب ليس علَّ
ًة بل هو سبٌب وُمَعدٌّ وبذهاب األب ال ينعدم االبن ا ُتۡمُنوَن ﴿ . قال تعاىل:تامَّ فََرَءۡيُتم مَّ

َ
 ٥٨أ

ۥٓ  نُتۡم َتۡلُُقونَُه
َ
ۡم َنُۡن ٱۡلَخٰلُِقوَن  َءأ

َ
ا َتُۡرثُونَ ﴿ .]٥٩−٥٨: الواقعة[ ﴾٥٩أ فََرَءۡيُتم مَّ

َ
نُتۡم  ٦٣ أ

َ
َءأ

ٰرُِعوَن  ۡم َنُۡن ٱلزَّ
َ
ۥٓ أ ُبوَن ﴿ .]٦٤−٦٣: الواقعة[ ﴾٦٤تَۡزرَُعونَُه ِي تَۡشَ فََرَءۡيُتُم ٱلَۡمآَء ٱلَّ

َ
 ٦٨أ

ۡم َنۡ 
َ
نَزۡلُُموُه ِمَن ٱلُۡمۡزِن أ

َ
نُتۡم أ
َ
َفَرَءۡيُتُم ٱلَّاَر ٱلَِّت ﴿  .]٦٩ −٦٨: الواقعة[ ﴾٦٩ُن ٱلُۡمنِلُوَن َءأ

َ
أ

ۡم َنُۡن ٱلُۡمنِش  ٧١تُوُروَن 
َ
ُتۡم َشَجَرَتَهآ أ

ۡ
نَشأ
َ
نُتۡم أ
َ
 .]٧٢−٧١: الواقعة[ ﴾٧٢وَن  ُٔ َءأ

 .مه األزيلإىل عد فوراً  العامل عاد حلظةً  فالعلة احلقيقية هي اهللا تعاىل, إذا رفع عنايته عن العامل
ُخُذهُ ﴿

ۡ
ۚ  ۥَ تَأ َ نَۡومٞ  .]٢٥٥[البقرة:  ﴾ِسَنةٞ َو

بل ال بد من ضم  ,املطلوب السبب املعني غري مستقل يف حتصيل فإن ,فبناء عىل ما تقدم
  املوانع, حتى يتحقق املطلوب. رفعأسباب أخرى له, و

أن ال يعطل  ينبغي لهينبغي للشخص املوّحد أن يعتقد بأن األسباب ليست مؤثرة بذاهتا, كام 
 هو الفاعل احلقيقي. مسبَِّب األسبابيعتقد بأن  ومتسكه هبا باألسباب األسباب, بل مع أخذه

ُد خيلع األسباب ويعترب اهللا تعاىل وهناك فرٌق بني تعطيل األسباب وخلع األسباب.  املوحِّ
فعينه عىل السبب  ,وحده مسبَِّب األسباب, ولكنه يأخذ باألسباب بقدر استطاعته. أما املرشك

إىل درجة خفي فيها مسبُِّب  اإلتقان غايةلقد خلق اهللا تعاىل األسباب بُمَسبِِّب, وـال ىنسيفقط و
 األسباب احلقيقي عن أعني الناس.

يف بعض اآليات  هافام جاء يف القرآن الكريم من إثبات األسباب يف بعض اآليات, ونفي
 ذكرناه, من أن األسباب ليست مستقلَّة. األخرى, إنام يشري إىل هذا املعنى الذي



  

  
 

 يف معىن السببية وحقيقتها
فأصبحوا  , فقد ابتلوا أيضًا برشك األسباب,− إىل ما عندهم من الرشكيات إضافة –الناس و

 أن كل سبب ضعيف قاٍض للحاجات:يعتقدون 
 [قال جالل الدين الرومي يف املثنوي:]

] شيئاً  لست متحققاً  كالسوفسطائية [يف خيااليت كام أننيألسباب, وبا قولكوإين حلائر من «
 .إلغائك لألسبابمن 

 تقتلع تأثري األسباب من اجلذورحتى  ,األسبابفيام وراء  بصرية نفاذةأريد 
 بال تأثري اً لغو كسب والتجارةوترى اجلهد وال ,املُسبَِّب يف الالمكان حتى تبرص

 .»تأثري أي ليـس لألسـباب والوسـائطف ,كل خري ورشٍّ يأيت من املَُسبِّب
ًة ثانيًا:  هناك بني السبب واملَسبَّب مناسبٌة وعالقٌة خاصةٌّ وليس كل سبٍب يصح أن يكون علَّ

 ,, والسَبب واملُسبَّبفينبغي أن تكون ثمة خصوصية وعالقة بني العلة واملعلول أليِّ ُمَسبَّب.
 نظام العلل وإذا مل نقل باخلصوصية واملناسبة بني السبب واملسبَّب لزم من ذلك اهلرج واملرج يف

[وهذا باطل]. فمثًال, توجد مناسبة  واملعلوالت فيصبح أي يشء علة ألي يشء دون مناسبة.
بني النار واإلحراق, فال يمكن أن تكون النار سببًا للَبَلل. وبفضل هذه الواسطة والعالقة 

تكن  اخلاصة بني املوجودات, يستطيع اإلنسان أن يعلم املوجودات وحيقق احلقائق, وإذا مل
. فال يمكن ليشء أن يكون علة هناك عالقة ومناسبة بني األشياء المتنع التعليل واالستدالل

ليشء آخر دون مناسبة وخصوصية, فام مل نجد طريق املناسبة واخلصوصية ال جيوز أن نحكم 
 بالسببية.

                                                 
)١ ( 

ـــودائيم  ــن س ـــازيت م  از ســبب س
  

 ســــبب ســــوزيت سوفســــطائيم ز و  
  

 كـن  اي خواهم سـبب سـوراخ   ديده
  

ـــبب    ــا س ـــن   ت ــيخ و ب ــد از ب  را بركَنَ
  

ــان   ــدر ال مك ـــنَد ان ـــبب بي ــا مس  ت
  

 اكســاب دكــان  هــرزه بينــد جهــد و    
  

 رسد هـر خيـر و شــر    از مسبب مي
  

ـــر     ــايط را اثـ ــباب و وسـ ــت اسـ  نيسـ
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 للحكم بسببّية يشء ليشء:هناك طريقان و
حترق غالبًا, حكمنا  وكررناها, فرأينا أهنا شعال النارتجربة إب , إذا قمنامثالً  .األول: التجربة
وقد حققت البرشية التقدم يف اإلثبات,  ةصحيح ةالتجربة طريق ةوطريق .بأن النار حمرقة

 والرقي يف املاديات من خالل هذه الطريقة.
السبب, فهنا ال بد من االعتامد عىل أحيانًا ال تؤدي التجربة إىل كشف  الثاين: الوحي.

. فمثًال, جاء الوحي ليبني أن األعامل الصاحلة سبب وجود هذه السببية حتى يبنيحي الو
 للسعادة األخروية, وأن األعامل السيئة سبب للشقاء األخروي.

 وهبذا نعلم أن لكشف السببية طريقان: التجربة والوحي.
أمرًا ما سببًا  يف تعيني سببية بعض األشياء لبعضها اآلخر, فيجعل خيطيء اإلنسانوكثريًا ما 

ألمر آخر مع أنه ليس سببًا له يف الواقع, وال دليل لديه عىل كونه سببًا ال من جتربة وال من 
 وحي, وذلك كأن يقول إن العطسة عالمة للصرب, وأن عدد الثالثة عرش نحس.

* * * 

 الناس يف مسألة السببية: هبام واحلاصل إن هناك خطآن يقع
وال ينتبه إىل أنه ما مل  ,نسان أن شيئًا من أسباب العامل علٌة تامةٌ أن يتصور اإل األول:اخلطأ 

 فال يمكن أن يكون له أي تأثري.  ,تتعلق مشيئة اهللا تعاىل بذلك السبب
اق هو الذي يرزقه,يظن اإلنسان أن َقْرَيَتُه ترزقه«   »وينسى أن الرزَّ

إن الدعاء  ألتباعهم جلهالء يقولونعلِّمون اهنا مكمن لنشأة الشك واإلحلاد يف الدين: فامل
يقدم  الدعاء أو فيدعو الشخص بذلكاحلاجة الفالنية,  الفالين أو النذر الفالين علة تامة لقضاء

 جتاه الدين,الشك وفساد العقيدة  يف نفسه النذر وال حيصل عىل النتيجة املطلوبة, فينشأ ذلك

                                                 
)١ ( 

 خواجـــه پنـــدارد كـــه روزي ده دهـــد   
  

ــد     ــده دهـــ ــه روزيـــ ــدارد كـــ  او نپنـــ
  

 



  

  
 

 يف معىن السببية وحقيقتها
هلا مطلقًا, ويغفل عن أن الدعاء والنذر ويتصور أن الدعاء والنذر ليست سوى أكاذيب وال أثر 

 .»ُمَعد«ليسا علة تامة بل مها 
أن أي  ونغافلاليف فهم السببية والتناسب بني العلة واملعلول, فيظن الناس  هو اخلطأ الثاين:

 يشء يمكنه أن يكون علة ألي يشء.
الرزق,  الفرس سبب لتوسعة نعلمثًال يظن البعض أن  ,لنشأة اخلرافات سببوهذا اخلطأ 

شاٍف, وأن اليشء الفالين عالمة  قدر سمنو (نوع طعام) وأن خاتم العقيق دافٌع للباليا, وأن
إضافة لكوهنا رشك باهللا, سبب  ,مثل هذه العقائدوللسعد واليشء اآلخر عالمة للنحس. 

خياف من كل يشء  ينطلق من هذه العقائد,واملسكني الذي  .النحطاط العقل وحرية الفكر
ك دائًام بأسباب ومهية,  وهمث بكل ويتشبَّ   ,االستدالل العقيل بابقد أغلق عىل نفسه فويتمسَّ

ه كل ريح ويصاحب كل باطل ويعتقد وأين يلتجئ, هي ,ال يدري ماذا يفعل فهو تائه متحري, زُّ
ۢ ﴿ كل يوم بشخص. َ يَرِۡجُعوَن  ُصمُّ  ]١٨[البقرة:  ﴾١٨بُۡكٌم ُعۡمٞ َفُهۡم 
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 إن سبب عبادة األوثان واختاذ األصنام أمران: 
 األول: عبادة النجوم كام بّيناه يف باب حتريم التنجيم.

  والثاين: عبادة األموات.
 إىل تقديم مقدمة: بياهنا اجتحيف ,أما عبادة األموات
ا يدفنون أهنم كانوا يظنون أهنم عندم ,لدى األمم القديمة دفن األمواتيظهر من طقوس 

إذا دفنوا  القدامى كانوا فمثال كان اليونان .ميتًا فإهنم يدفنون شيئًا حيًا معه أيضًا يف الرتاب
باسمه ثالث مرات, ويدعون له بأن يعيش حتت األرض بسعادة, ويقولون  نادوا روحه ,امليت

اإلنسان وكانوا يعتقدون ببقاء  ,»كل هم وحزنمن  ترافقك السعادة وترتاح«: له ثالث مرات
  أن امليت يشعر باللذة واألمل يف قربه كاألحياء متامًا.إىل درجة أهنم كانوا يتصورون  حتت الرتاب

يسمى  ,أما تعاليم اإلسالم فتقول إن الروح تتعذب أو تتنعم يف عامل آخر غري عامل القرب(
لراحة والسكون مكان اأو مرقد هنا «يكتبون عىل القرب  اليونان القدامى بعامل الربزخ), وكان

وانتقلت إلينا هذه العبارة بعد قرون, وال تزال متداولة بيننا اليوم, كأثر باٍق من  .»لفالن
املعتقدات القديمة التي وصلت إلينا, هذا يف حني أنه ال يوجد مسلم اليوم يعتقد أن القرب ذاته 

 مكان لراحة املقبور األبدي. 
نسان حتت الرتاب إىل درجة أهنا كانت تدفن دائًام تعتقد بحياة اإل ,القديمة ألمملقد كانت ا

مثل األلبسة واألواين وآالت احلرب, ألهنا تعتقد أن األموات  بعض األغراض,مع امليت 
ويضعون عىل  ,حيتاجوهنا, حتى أهنم كانوا يصبون اخلمر عىل قرب امليت كي ال يعاين من العطش

 – عبيده أي –قطعون رؤوس خيول امليت وغلامنه قربه الطعام كي ال يتأمل من اجلوع, بل كانوا ي



  

  
 

 يف معىن السببية وحقيقتها
 حتى خيدموه كأيام حياته. معه ويدفنوهنا

 ألن الروح منوطة باجلسدكانوا يعتربون دفن األموات واجبًا  وبناًء عىل هذه العقيدة,
وعندما يوضع اجلسد يف مثواه الرتايب فإنه يتمتَّع بحياة جديدة. أما الروح التي ليس هلا قرب معنيَّ 
فإهنا تبقى تائهًة هائمًة بال مكان, ورغم شوقها إىل الراحة والسكون األبديني بعد مشقات 
احلياة وآالمها, ال تصل أبدًا إىل اجلسم وتبقى تائهًة عىل صورة شبح ال جيد الراحة وال يتمتع 
باهلدايا واألغذية التي حيتاجها, وهذا ما جيعل هذه الروح يف عاقبة األمر سيئة األخالق 

فتبدأ بإيذاء األحياء وترسل إليهم األمراض املختلفة وتقوم بإهالك زروعهم وثامرهم  ,ورشسة
وختيف الناس لعلها بذلك تدفعهم إىل دفن جسدها وختليصها من التيه والضياع, وكانوا 
يعتقدون أنه ما مل يدفن اجلسد فإن روحه تبقى شقيًة, فإذا دفن جسدها صارت سعيدة. وكانوا 

  الروح الرشيرة لقب اجلن والشيطان.يطلقون عىل
خاصة لدفن  طقوسبآداب و عتقدونوكام قلنا إن كثريًا من البرش يف العصور السابقة كانوا ي

 وكان أحدهم مشغول البال دائًام يف أنه هل ستقام عليه تلك الطقوس بعد موته أم ال, ,وتىامل
اتب, ألن القرب يف عقيدهتم كان حمًال أصعب من املوت بمر عدم دفن امليت يف القربيرون وكانوا 

  للسعادة األبدية.
وقد عاقب أهايل أثينا بعض قادة احلروب يف املعارك البحرية الذين توانوا عن دفن القتىل 

ألن أولئك القادة العسكريني  ,وال عجب يف ذلك ;واكتفوا برمي أجسادهم يف املاء, فأعدموهم
ن الروح منفصلة ومتميزة عن اجلسم, فلام مل يكونوا كانوا تالميذ الفالسفة وكانوا يعتربو

يعتقدون باالرتباط بني الروح واجلسد, مل يكن هناك يف نظرهم فرق بني فناء اجلسد يف املاء أو 
يف الرتاب لذا كانوا يرمون اجلنود القتىل يف البحر, أما أهايل اليونان حتى الذين كانوا منهم يف 

مثل أولئك القادة بتهمة  أعدموالذلك وم القديمة, ني بعقائدهأثينا فكانوا ال يزالون متمسك
الكفر وانعدام الدين, هذا رغم أن فتوحات أولئك القادة حفظت أثينا من رضر األعداء, لذا 

 كان أقرباء املقتولني يلبسون احلداد ويطالبون باالنتقام لقتالهم من ديوان العدل (املحاكم).
ون يعاقب أحيانًا املجرمني الكبار بحرماهنم من الدفن كان القان ,يف املدن القديمةو
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وكان ذلك من أشد العقوبات ألهنم كانوا بذلك يعاقبون روح املجرم أيضًا التي كان  ,وطقوسه
 ينتهي هبا األمر بتلك العقوبة إىل العذاب األبدي. 

حه ال كان أقدم تصور لإلنسان عن املوت هو أن اإلنسان يعيش من جديد حتت الرتاب ورو
بل تبقى يف القرب ذاته الذي دفنت فيه عظام امليت. واإلنسان الذي يعيش  ,تبتعد أبدًا عن جسده

حتت الرتاب ال ختتلف حياته كثريًا عن حالته األوىل بأن يصبح مثًال مستغنيًا عن الطعام, بل إنه ال 
 م معينة من السنة!يزال يأكل ويرشب لذا كانوا يأخذون لألموات الطعام يف أواين خاصة يف أيا

  عبادة األموات

, فلام أخرىمل يمض زمن عىل تلك العقائد املذكورة حتى ترتبت عليها تكاليف وواجبات 
كان األموات يف نظرهم حيتاجون باستمرار إىل األكل والرشب, اعترب األحياء أن تأمني حاجة 

 ومن هنا ظهرت عبادة األموات. ,األموات من واجباهتم
يصفون األموات بأحسن الصفات  وكان القدماء ,ات من مجلة املقدساتلقد كان األمو

, فكانوا يعتربون األموات صاحلني ومطهرين وسعداء وكانوا يقدمون هلم كل صنوف وأعالها
طقوس التبجيل والتعظيم  تلك ومل تكن .املحبوب القدير رهبمالتي يقدمها البرش ل عظيمالت

 شمل مجيع األموات دون فرق.خمتصة بالشخصيات الكبرية بل كانت ت
كان اليونانيون يعتربون األموات آهلة حتت األرض, وكانت معابدهم هي قبور املوتى. 
وكانت هذه الطريقة رائجة يف اهلند أيضًا كام كانت رائجًة لدى الرومان واليونانيني, حيث كان 

كل صاحب بيت أن , وكان عىل »رسادها«اهلنود يصنعون ألمواهتم طعامًا يطلقون عليه اسم 
يصنع هذا الطعام من األرز واحلليب وجذور األشجار والفاكهة كي تعطف األرواح عليه. 
وكانت الشعوب األفريقية البدائية مثلها مثل الشعوب القديمة يف اهلند واليونان, يعتقدون أن 

لرب واخلري, أمواهتم آهلة سعيدة ومبتهجة, ولكن سعادهتا منوطة بعدم تقصري األحياء يف أعامل ا
, خرجت أرواحهم من مراقدها »رسادها«ـوكانوا يعتقدون أهنم إذا مل يعدوا لألموات طعام ال

طاملا كان األحياء  مساملاً  األرواح كان ه, وبالتايل فإلوتاهت وصارت سببًا إليذاء األحياء
 يؤدون طقوس الدين الرائجة جتاهها. 
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 ان البرشية. يبدو أن ديانة عبادة األموات كانت أقدم أدي

مثل  ,أنواع العبادات هلاعىل القبور التي كانوا يؤدون  كانت معابد الناس يف البداية مقترصة
ويطلبون بذلك من صاحب القرب قضاَء حوائجهم  ,النذور وذبح وتقديم القرابني وأمثال ذلك

 وتفريج ُكَرِهبِم.

  بورعبادة الق باباألحكام التي وضعها اإلسالم لحفظ التوحيد وسد 

روايًة عن أيب اهلياج  »الذكرى«يف كتابه  الشهيد األول ذكراألمر بتسطيح القبور:  − ٩١
ْنَعثَُك بَلَ َما َنَعثيَِن « :)قال عيل ( قال: األسدّي 

َ
ْن ال  ص اهللاِ  رسوُل  َعلَيْهِ أ

َ
أ

يْتَُه َوال تِمْ  فًا إِال َسوَّ ا ُمرْشِ   .» َطَمْستَهُ  إِالَّ ثَاًال تََدَع َقرْبً
أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله سطَّح قرب ابنه : «»الذكرى«ويقول الشهيد األول يف 

                                                 
) الشهيد األول, هو الفقيه الشيعي اإلمامي حممد بن مكى العاميل النبطي اجلزينى, شمس الدين املتوىف سنة ١(

سكن (جزين) بلبنان. ورحل إىل العراق واحلجاز ومرص  ,هـ). أصله من النبطية (يف بالد عامل)٧٨٦(
اللمعة «فلسطني, وأخذ عن علامئها. وصار من أبرز فقهاء اإلمامية يف عرصه. من أشهر كتبه ودمشق و
 [املصحح] ».الرسالة األلفية«و» الذكرى«و» الدمشقية

ْنَعثَُك بَلَ َما َنَعثيَِن َعلَيِْه رسوُل اِهللا «: قال عيل ( ع ) :أبو اهليهاج قال), ولفظه: ما رواه ١/٦٧الذكرى () ٢(
َ
أ

يْتَُه َوال تِْمثَاًال إِالَّ َطَمْستَهُ رَ تَ  هللا عليه وآ الَ صىل ا فًا إِال َسوَّ ا ُمرْشِ  [املصحح] .»ى َقرْبً
 عبداهللا أيب عن بسنده »الكايف« يف الُكَلْينِيُّ  وروى ),٧٠٧ – ١/٧٠٦(, »اخلالف«رواه الشيخ الطويس يف و  )٣(

 إال صورةً  تدع ال: فقال املدينة إىل) وآله عليه اهللا صىل( اهللا رسول بعثني«): ع( املؤمنني أمري قال: قال) ع(
 اهلياج أيب وحديث. )٢١٠ – ٢٠٩/  ٣( العاميل, للحر »لشيعةا وسائل« :انظر. »سويته إال قرباً  وال حموهتا,
 ),٣/٣٦٦( الرتمذي, وسنن ,)٩٦٩( ح/ اجلنائز كتاب مسلم, صحيح السنة, أهل مصادر يف األسدي

 [املصحح].). ١/٩٦( أمحد ومسند ,)٢٠٣١(ح ),٤/٨٨( سائي,الن وسنن) ١٠٤٩(ح
وليكن مسطحا بإمجاعنا نقله الشيخ [الطويس] ألن رسول اهللا صىل اهللا عليه «), لفظه: ١/٦٧الذكرى ( )٤(

وآله سطح قرب ابنه ابرهيم. وقال القاسم بن حممد: رأيت قرب النبي صىل اهللا عليه وآله والقربين عنده 
وذكر الكالم  ».قبور املهاجرين واألنصار باملدينة مسطحة, وهو يدل عىل أنه أمر متعارفمسطحة... وألن 

 [املصحح] .)٩٨ – ٩٦/ ٢(, »تذكرة الفقهاء«ذاته العالمة احليل يف كتابه 
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ن إ ...ةعنده مسطح والشيخني ص رأيت قرب النبي :وقال القاسم بن حممد .إبراهيم
 .»قبور املهاجرين واألنصار باملدينة مسطحة

  ص هللاِ ا َغىَه رسوُل «عن جابٍر و − ٢
َ
  نْ أ

َ
َص القرُب أو يُبىَْن عليِه أو أ  .»ْن ُفْقَعَد عليهجُيصَّ

إَِذا َدَخلَْت الَْمَقابَِر َفَطأِ : «عن اإلمام الكاظم أنه قال» من ال حيرضه الفقيه«ويف  −٣
َ  ،الُْقبُورَ  ل

َ
 .»َمهُ َفَمْن اَكَن ُمْؤِمناً اْسرَتَْوَح إِىَل َذلَِك َوَمْن اَكَن ُمنَافِقاً وََجَد أ

 .»ال يَْصلُُح اْكِنَاُء َعلَيْهِ «عيل بن جعفر عن موسى بن جعفر أنه قال: روى  −٤
ال جيوز جتديد القرب إذا خرب وال جتصيصه, كام روى األصبغ بن نباتة عن أمري املؤمنني  −٥

َد قَ «عليه السالم أنه قال:   .»اإلْسالمِ  نَ مِ اًال، َفَقْد َخَرَج ثَ َمثََّل مِ اً أو رْب َمْن َجدَّ
ُروا ُسُقوَف  ال تَبْنُوا بَلَ الُْقبُوِر َوال« أنه قال: صعن الصادق (ع) عن النبي  تَُصوِّ

 .»اْكُيُوِت 
املحقق كام جاء ذلك يف احلديث الصحيح  هنى اإلسالم عن العبادة والصالة إىل القبور, −٦

أن الرسول  ,ىل صحته أبداً واملسلَّم به لدى مجيع أهل اإلسالم وال يتطرق الشك إ
                                                 

), وذكره  ١٢٧/ص١(, ]الطبعة احلجرية[, »مستدرك الوسائل« يف النوري الطربيس ,رواه بلفظ قريب )١(
كتاب  −١١يف صحيح مسلم:  ,ويف مصادر أهل السنة ),٢/٨٦٩سائل الشيعة (احلرالعاميل يف و

 [املصحح]). ٩٧٠باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه, ح ( −٣٢اجلنائز/
 ). [املرتجم]٢/٨٨٥), وسائل الشيعة (٢/٣٧), ذكرى الشيعة (١/١١٥من ال حيرضه الفقيه للصدوق () ٢(

/باب » وسائل الشيعة«), ونقله احلر العاميل يف ١٤٨, ح ()١/٤٦١(, لشيخ الطويسل هتذيب األحكام  )٣(
 [املرتجم]). ٣٤٢٦من أبواب الدفن, ح ( ٤٤

 ,)هـ١٣٧١, قم, دار الكتب اإلسالمية, ٢ط(هـ), ٢٨٠أو  ٢٧٤محد بن حممد الربقي (ت أل املحاسن, )٤(
), ونقله الشيخ ٥٧٩(, ح )١/١٨٩(لشيخ الصدوق, ل »من ال حيرضه الفقيه). «٣٣, ح ()٦١٢/ ٢(

من  ٤٣/باب » وسائل الشيعة«), واحلر العاميل يف ١٤٢, ح ()١/٤٥٩(, »هتذيب األحكام«الطويس يف 
 [املصحح] ).٦٦١٧أبواب دفن املوتى, ح (

), وسائل الشيعة /باب ١٥٠, ح (١/٤٦١ لطويس,ل, »هتذيب األحكام« ,)٣٢, ح ()٢/٦١٢(املحاسن,  )٥(
 ). [املصحح]٢/٣١٥خمتلف الشيعة للحيل ( ,)٣٤٢٨ح ( من أبواب دفن املوتى, ٤٣



  

  
 

 يف معىن السببية وحقيقتها
ً «قال:  صاألكرم  َُهوَد  ،ال َيتَِّخُذوا َقرْبِي قِبْلًَة َوال َمْسِجدا ْ َ تعاىل لََعَن ا إِنَّ ابَّ

فَ
نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ 

َ
َُذوا ُقبُوَر أ   .»اختَّ

ا ال جَتِْلُسو«أنه قال:  الصادق  اإلمامعن » الذكرى«كام نقل الشهيد األول يف 
َْها َ

وا إِ
 .»بَلَ الُْقبُوِر َوال تَُصلُّ

حْكُُه َقْن ِزَياَرِة الُْقبُوِر َوبِنَاِء الَْمَساِجِد ِفيَها :وَعْن َسَامَعَة َقاَل 
َ
ا ِزَياَرُة «َفَقاَل:  ،َسأ مَّ

َ
أ

َس بَِها َوال تُبىَْن ِعنَْدَها الَْمَساِجدُ 
ْ
 .»الُْقبُوِر فَال بَأ

                                                 
 − ٦٥, »وسائل الشيعة«). ونقله احلر العاميل يف ٥٣٢, ح ()١/١٧٨(لشيخ الصدوق, ل من ال حيرضه الفقيه )١(

), ١/٤٦٨وانظر: منتهى املطلب للحيل ( .)٣/٢٣٥(), ٣٤٩٧َمَساِجِد ِعنَْد اْلُقُبوِر, ح (ـَباُب َكَراَهِة بِنَاِء الْ 
 . ١٠٢) ومناهج األحكام ملريزا القمي ص٤/٤٣٥), ومسند الشيعة (٢/٣٥٨وعلل الرشائع (

قم, دار الذخائر, (, »َكنِْز اْلَفَواِئدِ «هـ) ِيف ٣٣٩وقد روى ما يشبهه: اْلَعالَمُة أبو الفتح اْلَكَراُجكِيُّ (
عليه السالم  وقال حدثنا األشج قال: سمعت يلع بن أ طالب«, ولفظه: )١٥٢/ص ٢(هـ, ١٤١٠
ِ صىل اهللا عليه وآ وسلم: ال تتخذوا قربي مسجداً وال تتخذوا قبوركم مساجد «يقول:  قال رَُسوُل ابَّ

نحوه  ذكرو ». وال بيوتكم قبوراً، وصلوا يلعَّ حيث كنتم فإن صلواتكم تبلغين وتسليمكم يبلغين
ِّ بِْن ُقثَْماَن «بلفظ: , ٥٥/ص ٧٩وج ٣٣٢/ص ٣٤, ج »بحار األنوار«العالمة املجليس يف  َقْن يلَعِ

الُم َفُقوُل  ِ َطاِلٍب َعلَيِْه السَّ
َ
َّ ْنَن أ ِر قَاَل َسِمْعُت يلَعِ ْغيَا األَشجِّ الُْمَعمَّ ُّ ِ ا

َ
ِ  :الَْمْعُروِف بِأ َسِمْعُت رَُسوَل ابَّ

ِ َفُقوُل: ال َيتَِّخُذوا َقرْبِي ِقيداً،  ِ ُ َعلَيِْه َوآ َوال َيتَِّخُذوا ُقبُوَرُكْم َمَساِجَد، َوال ُنيُوتَُكْم ُقبُوراً، َصىلَّ ابَّ
َّ َحيُْث ُكنْتُْم فَإِنَّ َصالتَُكْم َيبْلُُغيِن َوتَْسِليَمُكْم َفبْلُُغيِن   [املصحح] ».وََصلُّوا يلَعَ

نقل احلديث  ,ولللشهيد األ» الذكرى«هكذا قال املؤلف رمحه اهللا, وهو سهٌو منه, ألن الذي جاء يف كتاب  )٢(
, وليس عن اإلمام الصادق. وباملناسبة فإن الشهيد األول بني أنه إنام نقل هذا احلديث صعن رسول اهللا 

 [املصحح] وذكره.» ويف صحاح العامة..«من كتب حديث أهل السنة, حيث قال: 
 مصادر أهل ويف), ١/٣٤٣), وذخرية املعاد للسبزواري (١/٤٦٨ومنتهى املطلب ( ,٦٩, ص »الذكرى« )٣(

). ٩٧٢باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه, ح ( −٣٢كتاب اجلنائز/ −١١السنة يف صحيح مسلم, 
) ٤/١٣٥), ومسند أمحد (٧٦٠), وسنن النسائي (١٠٥٠), وسنن الرتمذي (٣٢٣١وسنن أيب داود, ح (

 [املصحح] .مرفوعاً كلهم بسندهم َعْن َأبِى َمْرَثٍد اْلَغنَِوىِّ 
, )٥٣١, ح ()١/١٧٨(, للصدوق من ال حيرضه الفقيه ,)٢, ح ()٣/٢٢٨(ايف, َباُب ِزَياَرِة اْلُقُبوِر, الك )٤(

 ). [املصحح]٧٩/٢٠بحار األنوار (



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

يعترب » ابن بابويه«عىل أن الصالة نحو القرب أو فوق القرب مكروهة, بل إن وقد أَمجَع الفقهاء 
مًة. ويقول املحقق الثاين إن الشيخ املفيد والشيخ  :»جامع املقاصد«يف  الصالَة إىل القرب حمرَّ

 .الطويس يقوالن إن الصالة يف القبور مكروهٌة مطلقًا حتى ولو كان القُرب قَرب اإلمام 

  بور المؤمنينزيارة ق

القبور. أما زيارة قبور  يعبد الناس كي ال ,إىل سد باب الوثنية هتدف األخبار املذكورة
وردت أحاديث كثرية يف فضل زيارة  فقد ,عند اهللا مأجوراملؤمنني فال حرج فيها بل الزائر 

 . الوالدين يالقبور, خاصة قربَ 
 فائدتان:  ,ويف مثل هذه الزيارة

اهللا تعاىل لصاحب  سألحيث يسلم الزائر عىل امليت وي ّم امليت والزائر,فائدة َتعُ  األوىل:
وهذا الدعاء واالستغفار بمنزلة صالة اجلنازة  .القرب الرمحة والغفران ورفع املنزلة والدرجات

 الزيارة الرشعية: ]بعض أحكام بيان[ عىل امليت, فينال الداعي أجرها. وفيام ييل
ْهَل ِديَاِر «: املقابر فقولوا , إذا زرتمبهصحاأل صرسول اهللا  فقد قال

َ
الُم َعلَيُْكْم أ السَّ

ُ الُْمْستَْقِدِمنَي ِمنَّا  ُ بُِكْم الِحُقوَن. يَرَْحُم ابَّ قَْوٍم ُمْؤِمِننَي، َوإِنَّا إِْن َشاَء ابَّ

                                                 
يقصد باملحقق الثاين: الشيخ عيل بن احلسني بن عبد العايل الكركي, العاميل, املعروف باملحقق الثاين,  )١(

ي, جمتهد أصويل إمامي من أعالم فقهاء الشيعة اإلمامية يف القرن وباملحقق الكركي, وبالشيخ العالئ
العارش اهلجري, ولد يف جبل عامل (بلبنان) ورحل إىل مرص فأخذ عن علامئها, وسافر إىل العراق, ثم 

الصفوي وجعل له الكلمة يف إدارة ملكه, وكتب إىل مجيع بالده  "طهامسب"استقر يف إيران, فأكرمه الشاه 
ا يأمر به الشيخ, وأن أصل امللك إنام هو له ألنه نائب اإلمام الغائب, فكان الشيخ يكتب إىل مجيع بامتثال م

هـ  ٩٤٠البلدان بدستور العمل يف اخلراج وما ينبغي تدبريه يف أمور الرعية. تويف يف نجف الكوفة سنة 
صيغ «يف ست جملدات, و» جامع املقاصد يف رشح القواعد يف الفقه«وترك عددًا من املؤلفات أشهرها: 

 [املصحح] ».العقود واإليقاعات
قم, مؤسسة آل البيت عليهم السالم (هـ),  ٩٤٠املحقق الكركي ( ,»جامع املقاصد يف رشح القواعد« :انظر )٢(

 [املصحح]. )٢/١٣٥(, )هـ١٤٠٨إلحياء الرتاث, 



  

  
 

 يف معىن السببية وحقيقتها
ِخِرين

ْ
َ ,  َوالُْمْستَأ  سْ ن

َ
ْجَرُهْم َوال َيْفِتنَّا  ، اللَُّهمَّ الةَ يَ افِ العَ  مْ كُ لَ ا وَ َجَ  اهللاَ  ُل أ

َ
حَتِْرْمنَا أ

 .»َنْعَدُهمْ 
ما ِمْن أحٍد َفُمرُّ بقرِب أخيه الُمْسلِم، اكن يعرفه « قال: أنه صروي عن الرسول األكرم 

َّ يَُردَّ عليه السالمَ  نيا، فيَُسلَِّم عليه، إال ردَّ اُهللا عليِه ُروَْحُه، ح واهللا يثيب  .»يف ا
هنى اهللا تعاىل عن زيارة  وهلذا,يدعو للميت كام يثيب من يصيل عليه صالة اجلنازة. املؤمن الذي 
َ ﴿ . قال تعاىل:قبور املنافقني ِ  َو ٰ َقۡبِه َ َ َ َتُقۡم  بَٗدا َو

َ
اَت أ َحٖد ّمِۡنُهم مَّ

َ
ٰٓ أ َ َ إِنَُّهۡم  ۦٓۖ تَُصّلِ 

 ِ ِ ٱَكَفُرواْ ب   .]٨٤[التوبة:  ﴾٨٤ُقوَن َوَماتُواْ وَُهۡم َفٰسِ  ۦَورَُسوِلِ  َّ
قبورهم أو التوسل هبم بل جيب عند زيارة  مواتاحلوائج من األ فال جيوز طلب وعىل هذا,

 هلم الرمحة واملغفرة ليكون ذلك فيضًا من الزائر لصاحب القرب. سأل اهللاُيُ أن 
يف هذه ُدفن  الذي يشاهد كيف أنه قد للزائر حتصل الذكرى والعربة التي الثانية:الفائدة 

                                                 
للشيخ » الفقيه  ال حيرضه  من«, ويف )٢٢٩/  ٣(للشيخ الُكَلْينِّي, » الكايف«ُروَي عن اإلمام الصادق  كام يف  )١(

ِ (ع)«). ولفظه: ٥٣٣, ح رقم ()١٧٩−١٧٨/ ١(الصدوق,  بَا َقبِْد ابَّ
َ
اٌح الَْمَدائيِِنُّ أ َل َجرَّ

َ
َكيَْف  :وََسأ

يَاِر ِمَن ا ِّ ْهِل ا
َ
الُم بَلَ أ ْهِل الُْقبُوِر؟ َفَقاَل: تَِقُف َوَيُقوُل: السَّ

َ
رَِحَم  ،لُْمْؤِمِننَي َوالُْمْسِلِمنيَ التَّْسِليُم بَلَ أ

 ُ ِ   ابَّ ُ بُِكْم الِحُقوَن. وقال الصدوق: َواَكَن رَُسوُل ابَّ ِخِريَن َوإِنَّا إِْن َشاَء ابَّ
ْ
 الُْمْستَْقِدِمنَي ِمنَّا َوالُْمْستَأ

الُم َعلَيْكُ  ُ صىل اهللا عليه وآ وسلم إَِذا َمرَّ بَلَ الُْقبُوِر قَاَل: السَّ ْم ِمْن ِديَاِر قَْوٍم ُمْؤِمِننَي َوإِنَّا إِْن َشاَء ابَّ
 [املصحح] .» بُِكْم الِحُقون

رواه ابن ماجه يف سننه ضمن حديثني كل حديث فيه بعض اجلمل املذكورة دون غريها ومها برقم  )٢(
ُ الُْمْستَْقِدِمنَي مِ ) وليس يف أي منهام مجلة ١٥٤٧) َو(١٥٤٦( ِخِرين)(يَرَْحُم ابَّ

ْ
, ورويت أجزاء نَّا َوالُْمْستَأ

), ومسند أمحد ٣٢٣٩), وسنن أيب داود (٩٧٤) َو(٢٤٩(ح) وصحيح مسلم ٥٨(حمنه يف موطأ مالك 
) بسنده عن عائشة عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أنه قال نحو ذلك يف زيارته ٦/١١١وَ  ٦/٧١(

 [املصحح] ألهل البقيع. 

[بريوت, دار الكتب العلمية, » االستذكار«هـ) يف كتابه ٤٦٣ن عبد الرب القرطبي (رواه احلافظ اب )٣(
احلافظ ابن كثري يف تفسريه  ,ذكره هبذا اللفظ... بألفاظ مقاربة, و)] بسنده عن ابن عباس١/١٨٥(
 [املصحح] .وصححهاحلافظ ابن عبد الرب  وعزاه إىل) ٦/٣٢٥(
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 والعلامء نيعظامء واألغنياء البخالء والظاملوالرجال ال ,اليافع اجلميل املقربة من الشباب
الرتاب;  يف هبت معهذ التي منهم آماله وأمانيه واحد والفالسفة والسالطني الذين كان لكل

دما لك والفقري, فعنالغني والفقري والعامل واجلاهل وامل بني قد ساوى الرتابويرى كيف أن 
عروس آلالف  درك أن الدنيا العجوز التي هييل يفكر يف وضعهم احلاياألموات و ينظر إىل

, وينسى آماله وحتصل له السكينة رتاح بالهه, ويه وغمّ قّل مهّ ت فعندئذالبرش ال تفي ألحد, 
 . ! ال احلاسد يبقى وال املحسودوالصرب, ولسان حاله يقول: يا أخي

كي ترى كيف , من الغافلني كالسكارى انظر إىل املقربة وال تكن:يقول اخلواجة عبد اهللا
اجتهدوا وسعوا وغدوا  الذين واجلاه مئات األلوف من أصحاب النعمضمت املقابر واملزارات 
وجلسوا عىل موائد النعم  املرصعة باملجوهراتقالنس الولبسوا  ,يف نار احلرص واألهواء

ماتوا وذهبوا باحلرسات , ولكنهم املال بشّتى احليل ا, ومجعووملؤوا اجلرار من الذهب والفضة
ثم  فرتكوها يف النهاية ورحلوا عنها ,ُحب الدنيا يف قلوهبم بذور ا املخازن وغرسوابعد أن ملؤو

 رشبوا من كأسه عىل يد ساقي األجل.أُ دخلوا من باب املوت وأُ 
نم, واعلم أن ن جهوإال ويلك م قبل أجله, بالعمل أهيا العزيز, فّكر يف املوت وجدّ 

 أهيا الشباب الغافلون والشيوخ أصحاب الرتاب يلتسمون دعاءك ويقولون بلسان حاهلم:
نا إنكم جمانني ال تدركون أننا نائمون يف الرتاب, قد غطت وجوهَ  ,أضاعوا عمرهم الذين

ور بكل نسري عىل بساط الدنيا الَغرُ  قبلكم كنا نحن أيضاً  ,رسعان ما نسينا أهل الدنيااألكفان, 
ويف  وكنا نسعى نحو الكامل بأقدام اإلرادة, ,رسة بالراحة واهلناءرسور, ونِْمنا عىل أهبى األ

وال للحياة بقاء, بل رأينا  من الدنيا وفاءً فلم نَر  النهاية ذقنا تلك الرشبة املّرة (رشبة املوت),

                                                 
هـ وتويف ٣٩٦مد بن عيل األنصاري اهلروي, ولد هبراة أفغانستان, عام هو الشيخ أبو إسامعيل عبد اهللا بن حم )١(

هـ, شيخ بالد خراسان يف عرصه. من كبار احلنابلة , من ذرية أيب أيوب االنصاري. كان ٤٨١ودفن هبا يف عام 
ذم الكالم «إليها. من كتبه:  للسنة داعياً  بالتاريخ واألنساب. مظهراً  يف اللغة, حافظا للحديث, عارفاً  بارعاً 
منازل السائرين «يف السنة, و» األربعني«يف التوحيد, و» األربعني«وكتاب » الفاروق يف الصفات«و » خ −وأهله

 . [املصحح]يف جملد. واملناجاة (بالفارسية). انظر: األعالم للزركيل» سرية اإلمام أمحد بن حنبل«و » ط −
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نر من األهل والعيال رمحة,  يف تراب املحن والعناء, فلم إىلا إىل الفناء ونأنفسنا فجأة قد قذف ب
 واآلن ليس لنا دار , وكنا سنقنع هبذه الندامة لو مل تكن أمامنا القيامة.منفعة وال من املال واملنال

وال وسيلة خلطاب أو نداء, وال إمكانية لصوت أو كالم, حظنا  قامش, ال مال والوال فراش, 
 .من الدنيا احلرمان, وحلمنا وجلدنا طعمة للديدان

رستاه! عندما كانت لدينا إمكانية الفعل واالختيار مل نميز األمور ومل ندرك احلقيقة فآل واح
 أمرنا يف النهاية إىل احلرية والضيق وأسلمنا الروح....

كل واحد منا يبكي وينوح ويسكب دموع احلرسة  إن كنتم عقالء فانظروا إىل حالنا اآلن..
 .الندامة وفوقها ظلمة القرب..ظلمة قد غطته ظلامت, و عىل ما قدمته يداه

مل يعد لنا ذكر وال السمنا خرب, قد حتللت أهيا األحبة! أقبلوا إىل الطريق وانظروا حالنا, 
أجسامنا وفسدت أبداننا, وخربت بيوتنا وكسدت متاجرنا, وحل حملنا اآلخرون وضاع أجزاء 

هنا بالرتاب, أيتامنا, قد أكل الرتاب خدودنا, وذبلت ورود وجوهنا, واختلطت شفا
أفواهنا, وفسد نظام مجيع  تكممتوتساقطت أسنانا يف اللحد, وسكتت ألسنتنا عن النطق, و

أعضائنا, وخبت نريان حرصنا, وطار طائر روحنا من رؤوسنا, ونبتت نبتة احلرسة من تربتنا, 
ًة ألُوِيل ا  ألَلَباب. انتهى.فنحن يف األرض املظلمة وأنتم يف نوم الغفلة, إِنَّ ِيف َذلَِك َلِعْربَ

ُكنُْت «: صأن يف زيارة القبور موعظة كبرية لإلنسان, قال رسول اهللا  ,وخالصة الكالم
ُر اآلِخَرةَ  َغَهيْتُُكْم َقْن ِزَياَرِة الُْقبُوِر، أالَ   .»فَُزوُروَها فَإِغََّها تَُذكِّ

 اً وحفظ, ادة القبورعب ذريعةل عن زيارة القبور, سداً  يف البدايةقد هنى  صوكان رسول اهللا 
وائج من القبور وال احلريم التوحيد, فلام انترش الوعي بني الناس وعرفوا أنه ال جيوز طلب حل

وبني هلم احلكمة والغاية من  ,أذن هلم ىف زيارهتا , فعندئذمتكن التوحيد ىف قلوهبمو ,عبادهتا
                                                 

, دون اجلملة )١٤/١٧٠ (لحر العاميل, لالشيعة, وسائل  , و)٢/٤٣٩(لشيخ الصدوق لعلل الرشائع,  )١(
ُر اآلِخَرةَ «األخرية  َا ُتَذكِّ واملعترب للحيل  ,»فزيارهتا تذكرةٌ «بجملة:  )٦٣/٤٩٨( بحار األنوار ,»َفإِهنَّ

ويف مصادر السنة روى نحوه مسلم يف صحيحه  ). ١٠/٢١), واحلدائق النارضة للبحراين (١/٣٣٩(
 [املصحح] ) وغريهم.١٥٧١) وابن ماجه يف سننه (١٠٥٤( ) والرتمذي يف سننه١٩٧٧(



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

وَر، فَإِّغَها تذكُر وا الُقبُ ُزورُ « :صقال رسول اهللا  .بيوم القيامة وهي التذكر ,زيارة القبور
 .»الَموَْت 

  زيارة قبر الرسول األكرم واألئمة الهادين سالم اهللا عليهم أجمعين

أن زيارهتم مملوءة  ,وردت أخبار كثرية يف فضل زيارهتم يف كتب الفريقني عن املعصومنيقد 
 , سأخترصها بام ييل:سالةكثرية ال تتسع لذكرها هذه الر اً وأن فيها أرسار بام ينفع يف الدارين,

 جزيلاألكرم واألئمة سالم اهللا عليهم أمجعني يف حال حياهتم أجر  رسوللزيارة ال إن أوالً:
أنه  صعن الرسول األكرم  ُروي, كام جزيلللزائرين, فكذلك لزيارهتم بعد وفاهتم ثواٌب 

ني« قال: ا، فيَُسلَِّم عليه، إال ردَّ اُهللا ما ِمْن أحٍد َفُمرُّ بقرِب أخيه الُمْسلِم، اكن يعرفه يف ا
َّ يَُردَّ عليه السالمَ  فإذا كان امليت املؤمن يرد سالم الزائر فكيف يمكننا . »عليِه ُروَْحُه، ح

أْشَهُد أنََّك َتْسَمُع  .أن نتصور أن سالم زائر قرب النبي واألئمة اهلادين يبقى بال جواب منهم
 َكالِمي َوَتُردُّ َجَواِيب.

فدعاء الرمحة,  زولـنوموضع  اهللا تعاىل ونظرهعناية  البقاع املباركة حمٌل  أن تلكثانيًا: 
ة عند قرب أيب عبد اهللا [احلسني بن عيل]  ,الداعني فيها جدير برسعة اإلجابة إجابة فإن خاصَّ

 .الدعاء حتت قبَّته

                                                 
 .)٣٧٦− ١/٣٧٥(, كتاب اجلنائز, »املستدرك«احلاكم يف مطوالً, و )٩٧٦مسلم يف صحيحه (ح  هأخرج )١(

 . [املصحح]٢/٦٢وانظر: ذكرى الشيعة 

 سبق خترجيه.) ٢(
ِ َما مِ «عن أيب هريرة أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قال:  )٣( َّ ُرو ُ بَلَ َّ إِالَّ رَدَّ ابَّ ْن ُمْسلٍم يَُسلُِّم بَلَ

َالمَ  رُدَّ َعلَيِْه السَّ
َ
َّ أ ) وقال النووي: ٢/٢٢٧) وأمحد يف مسنده (١/٣١٩رواه أبو داود يف سننه ( . »َح

 ): حسن.٥٦٧٩قال األلباين يف صحيح اجلامع الصغري (و )١٤٠٩إسناده صحيح (رياض الصاحني ح 
 رتجم][امل

األصل أن ال نثبت خاصية استجابة الدعاء ألي موضع إال بدليل رشعي صحيح, ألن هذا من األمور ) ٤(
التوقيفية التي ال تثبت بالعقل, وقد ثبت الدليل يف تعيني بعض األماكن وبعض األزمان بأهنا مظاّن 

 



  

  
 

 يف معىن السببية وحقيقتها
عليهم أمجعني أنه إذا واألئمة اهلداة سالم اهللا  صومن أرسار زيارة قرب الرسول  الثالث:

 حلَّت يف قلبه سلسلة من الفضائل ومكارم األخالق, ,ورد اإلنسان عىل تلك البقاع املباركة
مها للبرشية أولئك األجالء التي دماتاخلويتذكر يف نفسه التضحيات  ألن الشخص الزائر , قدَّ

, وال ريب أن هذا تارخيه الوضاء امليلء بالفخار القرب صاحب الزائر وهو إىل جوار ويتذكر
ر والتدبُّر يف سرية صاحب القرب يبعثان يف الزائر روح التأيس به وكأن صاحب القرب يقول  ,التذكُّ

مل أرشك بعبادة اهللا أحدًا ومل أعترب أحدًا سوى اهللا قاضيًا  لزائره: لقد ُكنُْت شخصًا موحدًا..
جًا للُكَرب نت عفيفًا شجاعًا تقيًا مضحيًا, وك, , ومل أتوسل بأحد من عبادهاتللحاجات ومفرِّ

إذا فأمرُت باملعروف وهنيت عن املنكر, فزيارتك مقبولة  ,لومة الئم يف قول احلق ومل أخش
  والصفات الكاملة وامللكات الفاضلة. الكريمة بالشامئل تأسيت يب, وحتليت

تعليم, البية ورتللإذا دققنا يف األمر رأينا أن كل بقعة من تلك البقاع املباركة مدرسة  ,أجل
 وهذا هو لّب الزيارة ومقصودها األعظم ال كام يتصوره العوام.

, املقدسةفقت لزيارة تلك العتبة وُ و ص الرسول األكرمبزيارة قرب  ترشفتملّا  شخصياً  وأنا
عيلَّ سلسلة من اخلواطر وأخذتني عظمة  هجمْت  ,وملّا رأيت نفيس حماذيًا للرضيح املقدس

 ص اهللا رسولب قلبي, فكأين تيارًا كهربائيًا خرج من القرب املقدس فمّس , وكأن صرسول اهللا 
أمام ناظري أحداث سرية هذه الشخصية  ومرّ , العذب هوحلن ه اجلميليتلو كتاب اهللا بصوت

وعظيم له,  آذائهمربته وظلم أولئك الوحوش وأيام غُ  كالربق, فتذكرُت  اً مرورًا رسيع العظيمة
الُم : وحاولت أن أقول, تلك اخلواطر كياين وهزتني بْت قلّ ف, حسن خلقهو صربه وحلمه السَّ

                                                                                                                          
وغريها, ومل يثبت دليل  −عبةبني احلجر األسود وباب الك−االستجابة, كثلث األخري من الليل, وامللتزم 

 من القرآن والسنة الصحيحة عىل تعيني أي قرب بأنه موضع استجابة الدعاء.
ولتوضيح األمر أكثر, نقول: الدعاء عند قبور الصاحلني قد حيصل اتفاقًا كمن يزور قرب مسلم فيسلم عليه 

سان الذهاب إىل قرب معني ويدعو لنفسه وللميت, فهذا مرشوع, وقد يقع بقصد وحتري بحيث يقصد اإلن
ليدعو عنده ويطلب حاجاته اعتقادًا بربكة املوضع وأن الدعاء هناك مستجاب. فهذا مل يرد فيه أي نص 
رشعي معترب, بل هو منهي عنه, ألنه ذريعة إىل عبادة صاحب القرب, كام أنه نوع من اختاذ القبور مساجد. 

 وتطور عن مثل هذه الزيارة وعن ذلك االعتقاد. [املحقق] وعبادة القبور اآلن بني أدعياء اإلسالم قد نشأ
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كينَ  ,هِ ـَعَلْيَك َيا َرُسوَل اللَّ  الُم َعَلْيَك َيا َصاِحَب السَّ فانغلق لساين ومل أستطع أن أقول  ة,السَّ
رأيت  ,وغلبتني حالة ال أقدر أن أرشحها.. ويف تلك اللحظات ,وأخذ قلبي خيفق, شيئاً 

 :حايل فأخذ بيدي وأقعدين يف زاوية وقال إىل عند القرب الرشيف وقد انتبهسؤول الشخص امل
  ...شيخنا تفضل

 وخالصة الكالم أن لزيارة قبور النبّي واألئمة خواصًا قّلام يدركها الناس.
اِمحِنيَ اللُهمَّ اْرُزْقنَا َحجَّ َبْيتَِك احلَرام, َوِزَياَرَة َقْربِ َنبِيَِّك واألئمة الطاهرين, بَِرْمحَتِ  .َك َيا َأْرَحَم الرَّ

                                                 
 .١٦٤راجع اهلامش الرابع, ص )١(
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منحرصة  كانت املعابد يف بداية األمر أنّ  ,سبق وأن بينا يف طيات صفحات هذا الكتاب
جسد امليت الذي يتم حتنيطه  البداية, يفوكان الصنم , جدت األصنامباملقابر ثم بعد ذلك وُ 

من  تستخرجحيث كانت أمعاء امليت وأحشاؤه  .ومياء)(وقد أطلق عىل تلك اجلثة اسم م
ون واملسك والعنرب والكافور والقصب اهلندي  ببعض املوادجسده ويمأل بطنُُه  مثل الكمُّ

والصندل, ليحفظوه من التحلل والتفسخ, كام كانوا يضعون مكان عينية حجرتني المعتني 
للميت من متثال قاموا بنحت من البيل, ًا متام اجلسة وملا رأوا أن التحنيط ال حيفظ , كالياقوت

قد و ,صورته عىل تابوت أو عىل قرب امليت فيعبدونه أو اخلشب, فعبدوه أو كانوا ينحتون احلجر
ْ ﴿ هذا األمر فقال:اهللا تعاىل يف القرآن الكريم عن  أخرب َ تََذُرنَّ  َوقَالُوا َ تََذُرنَّ َءالَِهَتُكۡم َو

َ ُسَواٗع وَ  ا َو ا َوّدٗ قال سدنة املعابد وكهنتها  :أي. ]٢٣[نوح:  ﴾٢٣َ َيُغوَث َوَيُعوَق َونَۡسٗ
ْوا عن ُوّد وُسَواع وَيُغوث وَيُعوق وَنْرس  :للعوام والسفلة  .ال ترتكوا عبادة آهلتكم وال تتخلَّ

صاحلني كانوا قبل  رجالوقد ذكر املحققون من السلف أن هذه األسامء كانت أسامء مخسة 
متاثيل عىل  صنعوا بعد موهتمو ,جيلوهنم غاية اإلجاللو حيبوهنم كان الناسو نوح 

  .ثم عبدوها مع مرور الزمانصورهم من األخشاب أو األحجار فكانوا يعظُِّموهنا 
  عبادة األصنام كان عبادة األموات. بدايةأن  ملباركةفتبنيَّ من هذه اآلية ا

                                                 
 – ٣٨٧/  ٢(عيل بن إبراهيم القمي, ل تفسري القميو ),٤ – ١/٣(لشيخ الصدوق, , ل علل الرشائع :انظر )١(

): ١٦٠ /٦ويف صحيح البخاري ( .) ١٣٨ –١٠/١٣٧الطربيس ( للشيخ» البيان جممع تفسري« ),٣٨٨
َ  ....« , َقاَل:ُه َعنُْهَام ـَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِيضَ اللَّ  ْو

َ
ا َهلَُكوا أ ْسَماُء رَِجاٍل َصاحِلِنَي ِمْن قَْوِم نُوٍح، فَلَمَّ

َ
أ

وَها نَْصابًا وََسمُّ
َ
ِن انِْصبُوا إىَِل جَمَالِِسِهُم الَّيِت اَكنُوا جَيِْلُسوَن أ

َ
يَْطاُن إىَِل قَْوِمِهْم، أ ْسَمائِِهْم، َفَفَعلُوا، فَلَْم  الشَّ

َ
بِأ

َخ الِعلُْم ُعِبَدْت  وَحَِك َوتَنَسَّ
ُ
َّ إَِذا َهلََك أ  .»ُيْعبَْد، َح
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  عبادة األحجار

عىل براهني وأسس منطقية, ولذا  مبنيةً  لشعوب البدائية املتوحشةاعقائد و آراء مل تكنملا 
يصبح بعد  حتىثم يلتزمون به ردحًا من الزمن  يف عقيدهتم كل ما خيطر يف أهانم كانوا يدخلون

رتسخ فيهم إىل درجة أهنم حتى لو توكانت هذه العقيدة , وعقيدهتم ذلك جزءًا من دينهم
الهنا ما كانوا يستطيعون أن يرجعوا عنها, ومع مرور الزمن شاهدوا ما خيالفها ويدلُّ عىل بط

 يتَّخذ صفة القداسة. − املبنية عىل األوهام  −كان تكرارهم ألعامهلم وطقوسهم تلك 
, وكثريًا ما يدفن امليت يف يعبد امليت ويقدم له الطعام كان اإلنسان البدائي سبق أن بينا أن

مع  ةاحلجر هاألطعمة حتول هذ اويضعون فوقه ةجربحَ وملا كانوا يغطون القرب  بيته ليعبده.
 ةخصوصية ونسوا أن احلجر ةاحلجر تلكون أن لامليت يظن أهلالزمن إىل يشء مقدس وأصبح 

ومن هنا نشأت عبادة  ا,ذاهت ةللميت, فجعلوا التقدس للحجر هتاقدس بسبب جماورتإنام 
 ا العرب.األحجار فكانت الالت ومناة حجرين يعبدمه

  األشجار عبادة

 يعلم مل يكن تعود عبادة األشجار يف أصلها إىل عبادة القبور, حيث أن اإلنسان البدائي
. أصل الشجر بذرةً  , وال يعرفون أنَّ الزراعة, وكان عيشه منحرصًا بصيد األسامك واحليوانات

اكه من الفو , فكانوا يضعون له الطعاما يعتقدون أن امليت جيوع يف قربهكانو ومن جهة أخرى,
ذلك بأن روح امليت  ونيعلل واكانت تنبت هذه احلبوب وتنمو كانعندما  ,وبعد فرتة ,واحلبوب

, ثامرهاو القرب هبذه الشجرة التي نمت عىل عىل جتليلهم هلا وأهنا أثابتهم ,رضيت عنهمقد 
 .اوعبادهت من هنا ُوجد يف البرش تقديس األشجارو ,خذوا يقدسون تلك الشجرةأف

  حمايةً للتوحيد رسم الصورو اثيلتمال صنعتحريم 

[ذوات األرواح],  صور من الصنايع واِحلرف التي منع عنها اإلسالم, نحت التامثيل ورسم
َوال تِْمثَاًال . «.., مثل حديث: واألحاديث التي ذكرناها يف الفصل السابق خري شاهد عىل ذلك



  

  
 

 سبب ظهور األوثان وعبادتها
وكذلك مثل  .» َقْد َخَرَج ِمَن اإلْسالمَمْن َمثََّل ِمثَاًال فَ «أو حديث  .»إِال َطَمْستَُه..

َشدُّ اجَّاِس َعَذابًا يَْوَم الِْقيَاَمِة الُْمَصوُِّرونَ «حديث: 
َ
ٍر يف اجَّ «. وحديث: »أ  .»ارِ لكُّ ُمَصوِّ

مبدؤها عبادة  كان واألوثان عبادة األصنام أن −كام بّينا− ,عن هذا العمل وسبب النهي
ةً  أجسادهم تبقى كي املوتى, حينطون كانوا حيثاألموات,   ;حتى يقوموا بعبادهتا الزمن من مدَّ

بنحت صورة امليت عىل حجر أو قاموا  بشكل دائم,امليت  جسد وملا رأوا أن التحنيط ال حيفظ
وكام ذكرنا  .عبدوا تلك التامثيل أو األحجار وتربكوا هباصخر, ثم بعد ذلك, عىل  رسم صورته

 ا.هنعبدويو صورًا ومتاثيل للروحانيات والكواكب كانوا ينحتون مأهن ,يف عقائد الصابئة
عبادة األصنام واألوثان  ذريعةسدًا ل التامثيل ورسم الصور ععن صن صالنبي  منعلذلك 

  بل حلامية التوحيد [وسد ذريعة الرشك]. هتاحرمة تلك األعامل ليست ذاأي فمحايًة للتوحيد, و
بذله  ما نلق باالً مجيع أعامل عباد األصنام, ومل  بلنا برحب, استقالتوحيد أمة والعجب أننا

رتك ألنفسنا ومل ن التوحيدية, فطرتنا, ونسينا يف هذا املجال ومتاعب مشقاتاإلسالم من 
نتقرب هبا إىل اهللا, باألحجار واألخشاب و ومنزلة مكانةاالعتزاز بالتوحيد, فأصبحنا نعتقد 

, −  مهيبةجنازة شكل عىل  صنم مصنوع وهو –نخل) ال(ـل نقدم النذور والقرابنيأصبحنا و
رةوعّظمنا كل صورة  ,−شكل صليب النصارى التي هي عىل −عالمة)ال(ـول  ُتنَسب مزوَّ

                                                 
 ]. [املصحح١٥٧سبق خترجيه مفصًال يف صفحة  ,١٨/ص٧٩, ج»بحار األنوار)«١(
 . [املصحح]٦٩/٢٢٠, بحار األنوار ١٦/٤٣٠, وسائل الشيعة ١٨١معاين األخبار للصدوق ) ٢(

مل أجده يف مصادر احلديث الشيعية هبذا اللفظ, وأقرب ما يوجد إليه هو ما رواه الربقي يف املحاسن  )٣(
ُروَن يَُكلَُّفوَن يَْوَم الِْقيَا«) عن أيب جعفر الباقر قال: ٢/٦١٦( ُ ُهُم الُْمَصوِّ َ َ َورَُسو يَن يُؤُْذوَن ابَّ ِ

َّ َمِة إِنَّ ا
وح ْن َفنُْفُخوا ِفيَها الرُّ

َ
) ٥٦٠٦واحلديث مشهور يف مصادر أهل السنة, مثل صحيح البخاري ( ». أ

 [املصحح] ) وغريمها عن عبد اهللا بن مسعود مرفوعًا.٢١٠٩وصحيح مسلم (
), ومسند أمحد ٢١١٠), ح(٣/١٦٧٠السنة, صحيح مسلم ( ويف مصادر أهل .٨٠/٢٤٥نوار األبحار  )٤(

 ). [املصحح]٢٨٠٩ح(), ٥/٢٣(
عبارة عن جمسامت معدنية أو من اخلشب ذات شكل خاص تعلق عليها األعالم  :»العالمة«و» النخل« )٥(

أصحاب الكساء حيملها الشيعة يف مقّدمة  ,وأسامء األئمة وأجسام معدنية بشكل راحة اليد إشارة للخمسة
 صحح][امل مواكب العزاء احلسيني التي يسريون هبا يوم عاشوراء.
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 صأعرضنا عن حقائق الدين مع أن تعظيم صورة الرسول  ,فبالنتيجةألحد عظامء الدين. 
 هيف حتريم هذين األمرين هو ما ذكرنا, وَقْصد الشارع امحر الدين مالمح عظامءوالتربك هبا أو ب

 .من قبل
رة ُمتَخيَّلة ولكن مع األسف أصبح كثري من الناس يتربكون بكل صورة حد ُتنَسب أل مزوَّ

ا بكل قون هذه الصور يف غرف بيوهتم, ويعاملوهنن بعض الناس يعلأحتى  عظامء اإلسالم
يف حني أهنم لو علَّقوا بدالً من  ,أن هذا الصنيع وثنية واضحة ال تأت بخري معأدب وإجالل. 

 إذ كل النصائح أو املواعظ القرآنية أو أقوال أئمة اإلسالم لكان أنفع بكثري,تلك الصور بعض 
 . والفضائل األخالق من جوانب سيطلع عىل يلقي نظرة إليهامن 

كون باألخشاب واأل! فام الفرق بيننا وبني الوثنيني والنصارى?إذًا  حجار, الوثنيون يتربَّ
مة  مة » النخل«ونحن نتربَّك بمجسَّ كون بصورة » موطئ القدم«وجمسَّ وأمثاهلا, والنصارى يتربَّ

ة الدين!. رة ألئمَّ   املسيح ومريم ونحن نتربَّك بالصور املزوَّ
وأئمة اهلدى حسب  صأن كل رسام يرسم صورة الرسول األكرم , ومن األمور املخزية

درويش من دراويش  بصورةوأخرى  ,وسيمورة شاب بص صون النبي يرسمفمرة  ختيله,
وكذلك األمر بالنسبة  زاهد,شيخ  ةبدوي, وأحيانًا بصورقد يرسمونه بصورة عريب و ,الصوفية

 ,وهي فاضحة للجميع خرى التي تدل عىل احلامقة واجلهلوالغرابة املخزية األ. إىل بقية األئمة
ما هي بصورة سيف ذي رأسني وال يعرفون  أهنم يرسمون سيف ذي الفقار الذي بيد عيلٍّ (ع)

وهل له أثر يف احلرب?! وكيف يمكن ملثل هذا السيف أن ُيدخل يف  ,فائدة السيف ذي الرأسني
ذلك  صفأعطى النبي  ,سيف العاص بن منبِّه الذي ُقتل يوم بدر كان (ذو الفقار غمده.

 ).ه حزوزالسيف الذي يف شفرت» ذو الفقار«ومعنى:  مرياملؤمنني.ألالسيف 
                                                 

 أي قطع الطريق املوصل إىل الرشك.) ١(

ر, وكل يشء ُحزَّ أو ُأثِّر ) ٢( الفقار: هو املُْفَتَقر من السيوف الذي فيه حزوز مطمئنة عن متنه, يقال: سيف ُمَفقَّ
ر, ويف احلديث: كان سيف النبي  ذا الفقار.. شبهوا تلك احلزوز بالفقار, قال أبو العباس:  صفيه فقد ُفقِّ

 ).٥/٦٣ذو الفقار ألنه كانت فيه حفر صغار حسان. (لسان العرب صف رسول اهللا سمي سي



  

  
 

 سبب ظهور األوثان وعبادتها
وأئمة  نبيك فكيف يعرفونك ويعرفون حال يا رب! إن هؤالء الناس مل يعرفوا سيف عيل

 ويدركون حقائق الدين?! دين,ال
 معاين القرآن ومعاين سنة الرسول?هل سيأيت يوم يفهم هؤالء اجلهلة  !يا ريب

يا وال األئمة اهلداة يا رب! هؤالء القوم الذين ال علم هلم بالتوحيد ومل يعرفوا النبي وال عل
حق املعرفة, هل سيأيت عليهم يوم يعرفون فيه القرآن وسنَّة الرسول ويفهمون القرآن حق الفهم 

 ويتمثلون أخالق اإلنسانية وآداهبا.
الذين ال علم هلم بالتوحيد ومل يعرفوا النبي وال عليا وال األئمة اهلداة حق  يا رب! أولئك

  نتوقع منهم أن يتحلوا باألخالق واآلداب اإلنسانية. هلف وال يفهمون القرآن, املعرفة,
, لقد هنى خاتم النبيني عن رسم الصور عىل الستائر ونحت التامثيل وخالصة الكالم

ل يبعد الناس عن و ألن ذلك من شأنه أن يزلزل أركان التوحيد ,واملجسامت التي ُتعظَّم وُتَبجَّ
 .طريق عبادة اهللا وحده

ٍد َوآلِِه الطَّاِهِريَن. هُ ـَوَصىلَّ اللَّ   َعَىل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ
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ُ ِحْصيِن َفَمْن َدَخَل ِحْصيِن « قال اهللا تعاىل: َ إِالَّ ابَّ َ ِمَن ِمنْ لكمُة َال إِ
َ
ِ  أ  . »َعَذا

اهللا هي اإلعراض عن غري توحيد الأن حقيقة  أدركتم بدقة هذا الكتاب صفحاتإذا طالعتم 
أو أن لّب التوحيد هو عدم طلب احلوائج وذبح القرابني  عام سواه, وتبني لكمواالبتعاد 
أن  يعتقد املوحدأيضًا أن مقصد التوحيد أن ال  أو الركوع لغري اهللا تعاىل, وفهمتم السجود

 وخالصة .العلم والعمل الصالحأو نحسًا وأن ال يتوسل إىل اهللا بأي وسيلة سوى لأليام سعدًا 
 حقيقة كلمة ال إله إال اهللا.إىل أن التوحيد هو التفطن  ,الكالم

أن املرشكني  سوىبني املسلمني يف هذا العرص وبني مرشكي اجلاهلية,  ليس هناك فرق كبري
أما , »ال إَِلَه إِال اهللا«كلمة  معنى بقرحيتهم ويفهمون اللغة العربية كانوا أهل صيف عرص النبي 

ال يفهمون معنى هذه  باللغة العربية معرفتهم , فإهنم لعدمة الفارسيةاملرشكني من أهل اللغ
ُ قُ « :ملا قال صالنبي  أن ,ذلك عىل دليلالو الكلمة. َ إِالَّ  الَ  :واول َ  مرشكواعلم » واحُ لِ فْ  اهللا يُ إِ

تصديقهم هبذه الكلمة يوجب عليهم أن يبتعدوا عامَّ  هذه الكلمة أنذلك العرص بعد ما سمعوا 
عتقدوا يف عيسى أنه ابن أن ال يأن ال يطوفوا حول األصنام وال يعبدوا املالئكة, و, وهللاسوى ا
بأن سعد الكواكب  عتقدواأن يو ,وأن ال يعتربوا مريم باب احلوائج أنه قاٍض للحاجات,اهللا, و

أن ينبذوا األصنام, وحيطموا تلك  تلزمهمونحسها عقيدة باطلة, ويف النهاية أن تلك الكلمة 
سوهنا القرابني حجار التي كانوا يذبحون عندهااأل أن حيرقوا تلك  وعلموا أن عليهم ,ويقدِّ

                                                 
), ورواه يف ٨, ح (١٩٥املجلس احلادي واألربعني, ص»: األمايل«رواه الصدوق يف معظم مؤلفاته الروائية مثل:  )١(

). ويف ٥٣٦, ح (٢٧٩, ص »األمايل«ورواه الطويس يف كتابه ». إكامل الدين«و» معاين األخبار«و» التوحيد«
وابن النجار يف » تاريخ دمشق«املتقي اهلندي يف كنز العامل وعزاه إىل ابن عساكر يف  ذكره ,مصادر أهل السنة

 [املصحح] ).١٧٦٩) و(٢٣٥) و(١٥٨بسندمها عن عيل (ع). انظر كنز العامل ح (» تاريخ بغداد«
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األشجار التي كانوا ينذرون هلا النذور وينحرون هلا القرابني, وأن يعرضوا عن األحبار 
 , أين يكفروا بالطاغوتاهللا زلفى, وأ إىل تقرباً  تقرب إليهمالوالرهبان الذين كانوا يعتربون 

كان عليهم أن ال يعتربوا أحدًا سوى خالق العامل  ,وباختصار .وسدنة معابد األصنام الكهنة
 مؤثرًا يف هذا الوجود.

ومن البدهيي أنه كان لكل من تلك األصنام واألحجار سدنة يستفيدون من عبادة الناس هلا 
ام فإذا ويسرتزقون مما يقدمه الناس هلا من نذور وصدقات. فكانت عزهتم مرتبطة بتلك األصن

شقاء, لذا ال عجب و عناء زالت انقطع خبزهم وذهبت مكانتهم واهندمت حياهتم وصاروا إىل
رغم أن الرسول األكرم كان يقول  ,صوأن يكّذبوا النبي  ,أن يرفضوا قول كلمة التوحيد تلك

 ».أمرت أن أقاتلكم حتى تقولوا ال إله إال اهللا«هلم: 
اخلرافات واهندام معابد األصنام  معناه استئصال ,لمةيف الواقع لقد كان التصديق بتلك الك
, فلهذا مل يستطع املرشكون أن يتحملوا هذا املعنى, وزوال األوهام ومجيع العقائد الرشكية

َجَعَل ﴿ فقالوا:
َ
ٌء ُعَجاٞب  لَِهةَ ٱ أ   ]٥[ص:  ﴾٥إَِلٰٗها َوِٰحًداۖ إِنَّ َهَٰذا لََشۡ

 كان أهل اجلاهلية فئتني: 
, أتباع كل ناعق ,بل هم مهج رعاع تفكريرأي وال  : فئة العوام الذين مل يكن هلماألوىل −١

 كل كاهن ودجال. لعب هبمّركهم كل ريح ويحي
 الذين كانوا الكهنة وسدنة معابد األصنام وأحبار اليهود والنصارىالفئة الثانية: هم  −٢

ويسرتزقون  ام عليهممن جهل الناس وسيطرة األوه دائًام ويف مجيع العصور يستفيدون
 قهم ودمائهم.وعر امتصاصمن ضعف اجلامهري وجهلهم ويعيشون عىل 

إن الناس حيرصون فقال:  ,»اجلناة عىل العقول«بـ ابن رشد القرطبي هذا الفريق وقد سمى
 يمةبالنسبة إىل جر أقل هؤالء يمةاملجرمني بالسارقني والقتلة والسالطني املتجّربين مع أن جر

جناية  بينام ,جيرمون بحق أموال الناس وأبداهنم يف زمنهم فقط ونفهؤالء املجرم ذلك الفريق.
العقائد واآلراء السخيفة  حيث يزرعون يف أدمغتهمعقول الناس وأرواحهم  بحقعلامء السوء 

ورضبت جذورها  الناس هذا اجلهل واحلمق والتيه يف التي حتط من إنسانّيتهم, وإذا استحكم



  

  
 

 احكوحيد مبدأ الفضائل
 تبل امتد يف قرهنم جناية هؤالء نحرصتفلم  ,وأخالفهم ذرياهتمعنهم إىل يف نفوسهم انتقلت 

 من بعدهم. إىل قرون متامدية
 صالرسول األكرم وقفوا يف وجه  إن هذا الفريق من الكهنة وسدنة معابد األصنام

, إذ كانوا يعلمون أن ودينهم بعقيدهتمعن قناعة منهم  ومل يكن ذلك وعارضوه أشد املعارضة,
, ولكنهم عادوه ألنه رأوا يف دعوته هتديدًا ال تقيض احلوائج وال تكشف الُكَرب ألصنامهذه ا

ملنزلتهم وجاههم ورزقهم الذي ارتبط هبذه األصنام واخلرافات واألوهام, فكانت حرهبم 
 يف الواقع حربًا اقتصادية ال حربًا دينيًة. صللرسول األكرم 

صنام والكهنة إىل التوحيد وإفراد اهللا بالعبادة بدعوة سدنة األ صلقد بدأ الرسول األكرم 
هذا الفريق من الكهنة من عوام الناس فإهنم  يستفيد عليهم احلجة ألنه كان يعلم أنه طاملا أقامو

ألن تصديقهم بدعوته معناه تكذيبهم ألنفسهم والقضاء عىل حياهتم املادية  ,لن يصّدقوا بالنبي
ام النبيِّ  جلأواالسبب  ورئاستهم الروحية (الدينية), وهلذا  واالفرتاء عليه. صإىل اهتِّ

, الناس عامة عن ال يمكن أن ُيبعد الكهنة وسدنة األصنام أنه صوملا رأى الرسول األكرم 
عناية اعتنى بالشباب و توجه إىل دعوة اجلامهري وتربيتهم, وبذل يف هذا الطريق جهودًا جبارة,

دعوة  . وبدأتص عيل (ع) أول من آمن بالرسولب أمري املؤمنني الشبا سيدخاصة, فكان 
يف  صالرسول األكرم متكن جبارة, جهودوبعد التوحيد تؤثر يف نفوس الناس شيئًا فشيئًا. 

ووضع تاج  ,م األصنام وهدم معابدهاوحطّ الكعبة  آخر اآلمر من رفع راية التوحيد عىل
َوزََهَق  ۡلَقُّ ٱَجآَء  َوقُۡل ﴿ ا,التوحيد عىل رأس املسلمني, وجعل قدم املوّحد عىل ثرى الثري

ۚ ٱ  .]٨٤[اإلرساء:  ﴾٨١َكَن زَُهوٗقا  ۡلَبِٰطَل ٱإِنَّ  ۡلَبِٰطُل
كانوا يعبدون األصنام  نحتول أولئك الذي ,»ال إَِلَه إِال اهللا«بكلمة  اإليامن والتصديق وبعد

لون بكل يشء يعتقدونو يطلبون منها و ,لأليام سعدًا ونحسًا وخيافون من كل يشء ويتوسَّ
حتولوا إىل  ,يقاتلون بعضهم بعضاً  ,احلوائج, والذين كانت حياهتم متوج بالفوىض واالضطراب

  أمة تتمثل بجميع الفضائل األخالقية.
إن الشخص الذي ال يعتقد بمؤثر غري  لفضائل?!ل فكيف ال تكون كلمة ال إله إال اهللا مبدأً  
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, ألنه ال يتوكل إالش مسلامً  بالتأكيد يكونساهللا الرمحن الرحيم  ٓ ﴿ :خالق العامل اهللا جاعاً ً َ
َ
إِنَّ  أ

ۡوِلَآَء 
َ
ِ ٱأ َ ُهۡم َيَۡزنُوَن  َّ ألنه  بل حيبه, ال خياف املوت .]٦٢[يونس:  ﴾٦٢َ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َو
  .من هم الدنيا وعذاهبا , ويصل إىل السعادة الكربى ويرتاحاملوت لقاء ربهبينال سؤمن بأنه ي

يعبد اهللا القدير  فالذيكيف ال يكون التصديق بكلمة التوحيد مبدأ لسخاء النفس? و
ۡيَطٰنُ ٱ﴿ :الفقر ىُينفق يف سبيله وال خيشسف املطلق ويعتقد بأنه القادر  ۡلَفۡقرَ ٱيَعُِدُكُم  لشَّ

 ِ ُمرُُكم ب
ۡ
ُ ٱوَ  ۡلَفۡحَشآءِۖ ٱَوَيأ ۡغِفَرةٗ  َّ   .]٢٦٨البقرة: [ ﴾يَِعُدُكم مَّ

بكّل خفي  واملوحد يعتقد أن اهللا تعاىل مطلع ,للعّفة وسبباً  منشأً يكون التوحيد  كيف الو
َّ َيۡعلَُمَها﴿ عامل باجلزئيات والكليات:و ,وظاهر ِ  ]٥٩[األنعام:  ﴾َوَما تَۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهمۡ ﴿
َ
يعلم أن اهللا عامل  فاملوحد عفيف ألنه .]٢٥٥[البقرة:  ﴾َيۡعلَُم َما َبۡيَ أ

أن  أنه حكيم وعادل, ويؤمنأقرب إليه من حبل الوريد وأنه بضامئر القلوب وأعامل اجلوارح و
 العفة والطهارة وال بيده سبحانه, وبالتايل يعيش يف غاية املجازاة عىل األعامل الصاحلة والسيئة

  يتخطى حدود األخالق.  يسمح لنفسه أن
استقام عقله  وترسخت فيها, السخاء يف نفس املوحدإذا متكنت العفة والشجاعة وو

َ ٱإِن َتتَُّقواْ ﴿ كام قال سبحانه: ,احلق والباطل فعندئذ يتمكن من متييز لزمت نفسه التقوى,و َّ 
 .]٢٩[األنفال:  ﴾َيَۡعل لَُّكۡم ُفۡرقَاٗنا

اخلرافات واألوهام  جارمنه أش كام أهنا ترتقي بالعقل وتقتلع» ال إَِلَه إِال اهللا«أن كلمة  فعلمنا
 نجاحيف النفس مجيع الفضائل. فكلمة التوحيد الطيبة أصل الفالح وال تثّبتمن جذورها, كذلك 

أنه غري معتمد إىل أصل أصيل, ليس  ,وباختصار .سبب الرقي لإلنسانومبدأ التعليم والرتبية و
الكالم أن يصدق  منحرف ال يمكنه معَوج عقلهلباس التقوى, عنده قاعدة راسخة ومل يلبس 

 يتمسك بالعروة الوثقى ملو مكنيركن إىل  ألنه مل يلجأ والدجالني حلوادثبيد األعوبة  وهو, احلق
ِ ﴿ .فكل ريح هتزه وكل يشء خييفه ,)(ال إله إال اهللا ِ ٱَوَمن يُۡشِۡك ب نََّما َخرَّ ِمَن  َّ

َ
َمآءِ ٱفََكأ  لسَّ

ۡيُ ٱَفَتۡخَطُفُه  ۡو َتۡهوِي بِهِ  لطَّ
َ
وكلامت هذه اآلية من . ]٣١[احلج:  ﴾٣١ِف َمَكٖن َسِحيٖق  لّرِيحُ ٱأ



  

  
 

 احكوحيد مبدأ الفضائل
تشبيهات املركبة, أي أن كل من ينحط من أوج التوحيد إىل حضيض الرشك وعبادة غري اهللا, ال

فإن أهواء النفس جتعله مضطربًا حائرًا, ورياح الضاللة والوساوس الشيطانية تطيح به يف أودية 
 ع وتودي به إىل اهلالك.الشقاء والتيه والضيا

العمل. ومن مل  الفكر أساسألن  ,متقناً  وبالطبع من كان فكره مشوشًا دائًام لن يكون عمله
عرف ذلك من نفسه  نإوحتى صدرت عنه األعامل السيئة, لألعامل,  صحيح يزانم يكن له

 إصالح عمله, يتوسل بأسباب ال تنفعه أبدًا يففضلَّ الطريق إىل ذلك  , فإنه قدهاوأراد إصالح
بالتوسل باألموات والذبح وتقديم القرابني  حياول إصالحهافمثًال تراه يرتكب الفاحشة, ثم 

ثم أراد التوبة من ذلك, قام  الناس باحلرام, أموالأو تراه إذا أكل  ;د لغري اهللالألوثان والسجو
اد إصالح ذلك أنفق ثم إذا أر , وإذا أكل الرباسدنة الوثن أو عىل الكهنة بإنفاق بعض املال

 ظن أن هذا سيطهره من إثمه.يو صاعًا من السكر املجمد [عىل القبور والزيارات], وهكذا,
 ُلقين االنحطاط اخلُ وأ ,أدركنا أن سبب فسادهم هو الرشك بدقةإذا تأملنا حال الناس 

 معرفةهو عدم  احلاكمة عىل جمتمعاتناوسبب الرذائل ملجتمعنا سببه توسل الناس بغري اهللا, 
 . حق املعرفة اهللا تعاىلب الناس

ِمنَ «: اهللا تعاىل [يف احلديث القديس] يقول
َ
ُ ِحْصيِن َفَمْن َدَخَل ِحْصيِن أ َ إِال ابَّ َ  ِمنْ  ال إِ

 ِ  ».َعَذا
يف ذاته أخالقًا وعظيمة,  اً يف نفسه آداب دجي» ال إَِلَه إِال اهللا«بـ  عتقدأن امل خالصة الكالم
رغم أنه ال  ,شجاع عفيف حكيم عادل سخي وهو ;ال يفهم مصطلح الفضيلة فاضلة, رغم أنه

 يعرف تعريف تلك الصفات.
د.  برشيةإن احلرية التي هي أمنية ال ٌة باملوحِّ د ألن والتي يتحدث عنها الفالسفة خمتصَّ املوحِّ

ٌر من ال ِه متحرِّ دُ وهو مسيطر عليهامغضب والشهوة ألنه عبٌد لِـلَّ ٌر من األوهام متحرِّ  . واملوحِّ
ُد شجرة األوه ألنه اجتثَّ  واالعتقاد  اخلرافات عن كاهله ثقل طرحام بفأس التوحيد. واملوحِّ

فهو ال يسمح ألحد أن  ;وعبادة األحجار واألشجار, وعبودية العباد األيام ونحسها سعدب
صاحب  − صطالح الفالسفةحسب ا–وهو  ;فهو حرٌّ وليس محارًا مركوب ,يركب عىل ظهره
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 رية.احلكمة واحل
هو املدينة  املوحدون, يشكل أكثريته ين أوواملجتمع الذي يتشكل من أمثال هؤالء املوحد

الفاضلة ذاهتا التي ُبعث األنبياء لبنائها وكانت أمنية فالسفة العامل. ومن الواضح أن مثل هذا 
 السعادة واهلناء.ب ينعم املجتمع ال يعرف الشقاء بل

 ,أثقال الرشك واخلرافات ألقوا عن كاهلكمو ,ظوا من نوم الغفلةاستيق !أهيا املسلمون
ُ ُيْفِلُحوا«حتى تفلحوا.  وحترروا َ إِالَّ ابَّ َ  .»قُولُوا َال إِ

 
اِهِريَن. ِ الطَّ ِ ٍد َوآ ُ بَلَ َسيِِّدنَا حُمَمَّ   وََصىلَّ ابَّ
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 دخلو م,القوي ربهانالالصحيح وباملنطق إلسالم عىل معظم مناطق املعمورة ا يطرملا س
وذهبت عظمتها  تلك األمم فانمحى سلطان ,وحكمه اإلسالم كثري من األمم حتت سلطان

أمام عظمة اإلسالم, كان من الطبيعي أن تتولَّد يف قلوب بعض أبناء تلك األمم عداوة وبغضاء 
ون الفرصة للهجوم عىل هذا الدين, ولكن ملا كان اإلسالم قويًا جتاه اإلسالم, فكانوا يتحين

فتظاهروا  ,احليلةو املكر عظيم الشوكة مل يكن يف مقدورهم أن حياربوه بالسيف, فلجؤوا إىل
ى بحزب املنافقنياإلسالم وعملوا يف الباطن عىل ختريبه من الداخل, وشكلوا ب  كانو ,ما ُيَسمَّ

 .صيف عهد الرسول  يعيشالذي كان » هللا بن أيبعبد ا« املنافقني,رأس  عىل
أقاويل  ,وا يف تعاليمهّس متثلت يف أن يدُ  ,ملحاربة اإلسالمجديدة لقد دبَّر املنافقون حيلًة 

من عند  ااخرتعوه ايف بعض األديان الباطلة, وبعضه افاسدة وخرافات وأباطيل مما كان بعضه
 م.للساحة املقدسة لشارع اإلسال اأنفسهم, ونسبوه

: فبدأ مجاعة منهم يعملون عىل ثقافة اإلسالم كانوا قد سيطروا هذا الفريق من املنافقني
اليهودي, يف حني عمل  »كعب األحبار«عملهم التخريبي حتت اسم رواة احلديث مثل 

                                                 
أدرك  .كان من أهل اليمن فسكن الشام ,هو كعب بن ماتع احلمريي أبو إسحاق املعروف بكعب األحبار )١(

يرى طائفة  .٣٢تويف يف آخر خالفة عثامن سنة: , وقيل: يف خالفة عمر.وأسلم يف خالفة أيب بكر صالنبي
من العلامء السيام من الشيعة أنه مل خيلو من كذب, ويف املقابل يزّكيه آخرون من علامء أهل السنة ويرون أن 

وقد كان حيدث بام يعلمه من أخبار بني إرسائيل  ه أشياء كثريًا مل يقلها أو يروهيا.الكذابني من بعده نسبوا إلي
, سري ٥/٢٥٥انظر: منتهى املقال  .صمن ذلك إىل نبينا حممد  نسبه شيئ ثبت عنهوال حرج يف ذلك, ومل ي

 . [املرتجم]٣/٤٨٩أعالم النبالء 
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باسم  , وبعضهمالعاملآخرون منهم كمفرسين للقرآن, وآخرون باسم الوعاظ, وبعضهم باسم 
بسالح علوم التفسري واحلديث والفقه والتاريخ, ومحلوا عىل اإلسالم  اجلميع تسلحؤرخني, فامل

 وفعلوا ما ال ينبغي أن يفعلوه. ,خمالفًا للعقلكالمًا سيئًا محلًة عنيفة, ونسبوا إليه 
 ,روا اإلسالم بصورة منكرة غري معقولةللمنافقني أن يصوِّ  لقد كان اهلدف األساس

التي امتاز  مكنوا بذلك من طمس كثري من اخلصائصفتهذا, ونجحوا إىل حد ما يف مسعاهم 
 هبا اإلسالم عىل سائر الديانات.

 االبتعادو ,دين التوحيد وعبادة اهللا وحده وهو ,اإلسالم دين العقل واملنطق والفطرة إن
دين الصرب والشجاعة, ودين ومجيع األوثان واألصنام. اإلسالم دين الفضيلة واألخالق, 

الصالح. اإلسالم رشيعة اإلنسانية. لقد منح اإلسالم البرشية حرية النفس  العلم والعمل
والعلم والعقل. لقد أنقذ اإلسالم البرشية من ربقة الكهنة, ونفى الواسطة بني اخللق واخلالق. 
وألغى اإلسالم عبادة القبور واألحجار وعبودية غري اهللا. وحينام كان أيُّ شخٍص ُيسلم 

يكن بحاجة إىل واسطة بينه وبني اهللا. وحّرم اإلسالم التقليد األعمى, وهنى ويعتصم بالقرآن مل 
 عن العمل بالظن.

املتاجر التي جاء هبا اإلسالم تغلق أبواب  الرفيعة أن هذه التعليامت العالية يالبدهيمن 
ولذا  باب االنتفاع من الدين. عليهم وتسد ,التي يتكسب هبا الدجالون باسم الدين واحلوانيت

 منافعهم القديمة,واملحافظة عىل منزلتهم الدينية السابقة  من أجل شّمروا عن ساعد اجلد
اإلسالم أحاديث تناقض تلك املقاصد ونرشوها  مقاصديف مواجهة كل مقصد من  لقواختفا

 ةدخلت إىل اإلسالم مقاالت لليهود والنصارى والصابئ باب,ومن هذا ال .يف العامل اإلسالمي
 ردنا احلديث عنها بالتفصيل الحتجنا إىل كتاب ضخم.واملجوس, لو أ

األديان الباطلة إىل و املذاهب اإلسالم وحقائق الدين بتعاليم مقاصدوهكذا اختلطت 
عن سائر األديان, وتشوهت الصورة  فاضمحّلت اخلصائص التي مّيزت اإلسالمدرجة 

  احلقيقية الناصعة هلذا الدين.
 جيدًا مل نجد بينهم وبني أتباع امللل واألديان الباطلة فرقًا يف اليوم إذا تأملنا وضع املسلمنيو



  

  
 

 سبب نشأة الرشك واخلرافات بني املسلمني
 .العقائد واألعامل

سون الكواكب وي  وتوجد هذه العقيدة  ,أنَّ لأليام سعدًا ونحساً  عتقدونفالصابئون يقدِّ
َسْعد بعض األيام ونْحس  حيث يدونون كل سنة تقاويم ُتعنيِّ  أشّد, شكلأيضًا بني املسلمني ب

 .لفرقة الصابئني ةنا فيها بمثابة رسالة عمليوهي إذا دقَّقْ  ,وينرشوهنا بني املسلمني بعضها,
. واملسلمون أيضًا يطلبون حوائجهم إوالنصارى يطلبون حوائجهم من املسيح ومريم 

 ومن األئمة سالم اهللا عليهم ومن األولياء. صمن النبي 
واملسلمون أيضَا اختذوا األولياء , اً واليهود والنصارى اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباب

 والشيوخ املرشدين أربابًا.
القرابني لغري اهللا, واملسلمون أيضًا يذبحون القرابني للصاحلني  يذبحوناملرشكون كان و 

 من أوالد األئمة.
 باألشجار واألحجار. يتربكوناملرشكون عبدوا الشجر واحلجر, واملسلمون أيضًا 

هو  ,− الذي يستحق أن يبكي له املسلم دماً و− عىل اإلسالم وعدوان آخر من املنافقني
 واكي خيرج, ‡ اهلداةواألئمة  صإىل النبي  لعقلل خمالفة نسبتهم أحاديث وأقوال ركيكة
روه  من اإلسالم من له أدنى عقل. ُهوا به دين اإلسالم وصوَّ ويف هذه العداوة بلغوا مبلغًا شوَّ

 كان عنده ذرة من الرشد والتمييزيل بحيث أن من بصورة دين ميلء باخلرافات واألباط
أنه قال: أنا سيد  صوذلك كنسبتهم للنبي  حتًام من أول نظرة يلقيها عليه. لدينفض هذا اسري

أن من خصائص  يف الكتب ذكروااألنبياء واملاء سيد املرشوبات والباذنجان سيد اخلرضواَت. و
عىل زوجها! وكتبوا يف  تلك املرأة َحُرَمت أنه كان إذا نظر إىل امرأة فأعجبته, صالنبي 

فكان بذلك  ,دة سبعة أيامملأيب طالب  ثديلد رضع احلليب من أنه ملَّا وُ  صمعجزات النبي 
إن األرض عىل قرن ثور والثور عىل  :أنه قال صونسبوا إىل النبي, أخا عيلٍّ من الرضاعة!

                                                 
 ين/ تأليف: حممود الشامي العاميل.انظر عىل سبيل املثال:  كتاب اجلامع يف الطب الروحا )١(

 .١/٤٤٨انظر الكايف ) ٢(
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كام افرتوا عىل  .الزالزل يف األرضظهر حوت يسبح يف البحر فكلام هز الثور رأسه وقعت 
كقوهلم مثًال إن اإلمام الصادق قال إن محرة السامء يف بداية  ,افرتاءات كثرية األطهاراألئمة 

 الليل التي يطلق عليها اسم الشفق هي دم عٍيل األصغر ابن احلسني.
وقد يني, ُألِّف يف عهد الصفو ,»ضياء عيون الناظرين«وأبشع من هذا كله, كتاب يسمى 

َمة بعض املصاحف املطبوعة يف طهران هذا الكتاب ُوِضعَ  وكله كفر وخمالف لتعاليم  ,يف مقدِّ
, كام احتوى الكتاب عىل خواص نقش خاتم النبوة والنعل القرآن ومناقض ألسس اإلسالم

 خواصاً يف هذا الكتاب  ونقل ,اليهود افرتاءاتوأشكال ورسوم من  ),صاملبارك (نعل النبي 
العار و الغزي مما جيلب, وأئمة الدين صعن النبي  بة وغريبة هلذه األشكال والرسوماتعجي

يف بيان خواص أحد تلك  صفمن ذلك روايتهم عن أمري املؤمنني  ;لإلسالم واملسلمني
ًة ُغِفرت له ذنوب سبعني عاماً  م َمرَّ وإذا  ,النقوش أنه قال: إن كل من نظر إىل هذا النقش املكرَّ

تني عفا اهللا الكريم عن جرائم أبيه وأمه وغفرها هلام بكرمه, ومن نظر إليه ثالث نظر إليه  َمرَّ
 مرات غفر اهللا الغفار الغني ذنوب كل أمة صاحب الرسالة!

وضع هذا احلديث عدوٌّ للدين وألمري املؤمنني, فكل من كان  منإذا تأملنا جيدًا أدركنا أن 
إْذ ما هي املناسبة بني نظر شخص ثالث  ,ديثلديه مثقال ذرة من عقل يضحك من هذا احل

 ?!كلهامرات إىل نقٍش أو رسٍم وغفران اهللا لذنوب األمة 
إن كل من قال:  أنه عن أمري املؤمنني خرباً  ذكروا يف فضله ,وفيه أيضًا طلسم ونقٌش آخر

 نظر بعد صالة الفجر إىل هذا النقش كان كمن حجَّ مخسني حجة مثل حجة آدم ومن نظر إليه
إبراهيم ومن نظر إليه بعد صالة العرص  حجهائة حجة بعد صالة الظهر كان كمن حجَّ ثالثام

كان كمن حجَّ سبعامئة حجة كحج يونس ومن نظر إليه بعد صالة املغرب كان كمن حجَّ ألف 
حجة كحج موسى ومن نظر إليه بعد صالة العشاء كان كمن حجَّ ألف حجة كحج خاتم 

سبحان اهللا! ما معنى أن  .أمثال هذه الرتَّهات واألوهام والكفرياتب والكتاب ميلءالنبيني! 
                                                 

علل و .)١٢٧و  ٦٨−٢/٦٧(, ]طهران, انتشارات علمية إسالمية[لُكَلْينِّي, للروضة من الكايف «انظر  )١(
 .)٢−١/ص ١ج(لشيخ الصدوق, ل الرشائع



  

  
 

 سبب نشأة الرشك واخلرافات بني املسلمني
 سيد األنبياء?!! حجها ينظر شخص جاهل فاسق إىل شكل أو رسم فيثيبه اهللا ثواب ألف حجة

اويه كفر ر عىل تي تدلخبار املوضوعة واملكذوبة الوهناك الكثري جدًا من أمثال هذه األ
 رءامل جلخام, مما خيالحتجنا إىل جملَّدات ض او أردنا أن نتكلَّم عنهمما ل ,لإلسالم هوعداوت (واضعه)
مل يكن سوى االستهزاء بالقرآن  اديثهدف واضعي تلك األح بأن جداً  . ومن الواضحامن نقله

ُ ٱ﴿ وبرشيعة سيد املرسلني: ُهۡم ِف ُطۡغَيٰنِهِۡم َيۡعَمُهوَن  َّ   .]١٥[البقرة:  ﴾١٥يَۡستَۡهزُِئ بِهِۡم َويَُمدُّ
هل يبقى عاقل يف دين اإلسالم إذا رأى هذه األخبار اخلرافية والعقائد الفاسدة الحظوا... 

 واألعامل الرذيلة? 
 أهيا املسلمون! افتحوا أعينكم واستيقظوا من نوم الغفلة? واعرفوا دين اإلسالم احلقيقي

نوره و ئه األويلإىل صفا يرجعبني احلق والباطل كي ال يزول اإلسالم و ميِّزواو الصحيح,
 الساطع.

ملاذا خيرج الناس من دين اهللا? ألنه قد أصبح دينًا مليئًا باألوهام واخلرافات ومل يبَق له من 
اإلسالم احلقيقي إال االسم? فكيف يتوّصل الناس إىل حقيقة اإلسالم? وكيف يتعّرف الناس 

قطاع طريق اهلداية يف عىل حقائق الدين ورشيعة سيد املرسلني مع وجود هؤالء الدجالني و
  اإلسالم الذين هم من أكرب محاة اخلرافات واملروجني هلا?

 .صإن طريق النجاة هو اللجوء إىل كتاب اهللا وسنة خاتم النبيني 
ْين أمكنهم أن جيتازوا صحراء الطبيعة املظلمة  َ ريِّ إذا متسك املسلمون هبذين املشعلني النـَّ

 سيبقون فريسًة للدجالني وستكون عاقبتهم اهلالك. ويصلوا إىل منازل السعادة, وإال ف
اِهِريَن. ِ الطَّ ِ ٍد َوآ ُ بَلَ َسيِِّدنَا حُمَمَّ   وََصىلَّ ابَّ



 
  

 

 
 

الِعَباَدة توحيدُ 

  
 :  من الصحيفة امللكوتية السجادية باركهبذا الدعاء امل الكتابوأختم 

الُم خِبََوايِ وَ  : ياَكَن ِمْن ُدَخئِِه َعلَيِْه السَّ   ِم اخْلرَْيِ
اِكِريَن، َوَيا َمْن َطاَقتُُه جَنَاٌة يَ «  اِكِريَن، َوَيا َمْن ُشْكُرُه فَْوٌز لِلشَّ ا َمْن ِذْكُرُه رَشٌَف لِثَّ

لِْسنَتَنَا بُِشْكرَِك 
َ
ِ، َواْشَغْل قُلُوبَنَا بِِذْكرَِك َقْن لُكِّ ِذْكٍر، َوأ ِ ٍد َوآ َقْن لِلُْمِطيِعنَي، َصلِّ بَلَ حُمَمَّ

رَْت َجَا فََراذلً ِمْن ُشْغٍل فَاْجَعلُْه فََراَغ لُكِّ ُشْكٍر، وَ  إِْن قَدَّ
َجَوارَِحنَا بَِطاَعِتَك َقْن لُكِّ َطاَعٍة. فَ

يِّئَاِت  َّ َفنرَْصَِف َقنَّا ُكتَّاُب السَّ َمٌة، َح
ْ
َسالَمٍة ال تُْدِرُكنَا ِفيِه تَِبَعٌة، َوال تَلَْحُقنَا ِفيِه َسأ

ٍَة ِمنْ  ِ وِريَن بَِما َكتَبُوا ِمْن  بَِصِحيَفٍة َخا َّ ُكتَّاُب احْلََسنَاِت َقنَّا َمرْسُ ِذْكِر َسيِّئَاتِنَا، َوَيتََو
ْينَا َدْعَوتَُك الَّيِت  ْقَماِرنَا، َواْستَْحرَضَ

َ
َمْت ُمَدُد أ يَّاُم َحيَاتِنَا، َوترََصَّ

َ
ال  َحَسَناتِنَا. َوإَِذا اْغَقَضْت ك

ْقَماِجَا تَْوَبًة بُدَّ ِمنَْها َوِمْن إَِجابَ 
َ
ِ َعلَيْنَا َكتَبَُة أ ِ، َواْجَعْل ِختَاَم َما حُتْ ِ ٍد َوآ ِتَها، فََصلِّ بَلَ حُمَمَّ

 ً ْفنَاَها. َوال تَْكِشْف َقنَّا ِسرْتا  َمْقبُولًَة ال تُوقُِفنَا َنْعَدَها بَلَ َذنٍْب اْجرَتَْحنَاُه، َوال َمْعِصيٍَة اْقرَتَ
تَُه بَلَ رُ  ْخبَاَر ِعبَاِدَك. إِنََّك رَِحيٌم بَِمْن َدَخَك، َوُمْستَِجيٌب لَِمْن َسرَتْ

َ
ُءوِس األْشَهاِد، يَْوَم َيبْلُو أ

 .»نَاَداكَ 

                                                 
بن عيل ريض اهللا عيل بن احلسني ُكتيِّب يضم جمموعة من األدعية مروية عن اإلمام السجاد: زين العابدين  )١(

 [املصحح]. .عنهم
 ).١١, الدعاء (٦٢الصحيفة السجادية, ص  )٢(
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 تفسري روح البيان .١
 تفسري الكشاف للزخمرشي .٢
 تفسري الطربي  .٣
 التفسري الكبري للفخر الرازي  .٤
 عاين لآللويستفسري روح امل .٥
 تفسري جممع البيان .٦
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 سنن ابن ماجه .٤٩
 سنن أيب داود .٥٠
 املكاسب للشيخ مرتىض األنصاري .٥١
 الرضا للصدوق عيون أخبار .٥٢
 جنات اخللود آلقا حممد رضا .٥٣
متّدن قديم لفونستل دوكوالنژ الفرنيس, ترمجة  .٥٤

 نرص اهللا الفلسفي
 لفريد وجدي القرن العرشين دائرة معارف .٥٥
 فكرة اهللا لسالمة موسى نشوء .٥٦
رشح كتاب التوحيد) للشيخ عبد فتح املجيد (يف  .٥٧

 الرمحن [بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب]
 .مناجات خواجه عبد اهللا األنصارى .٥٨
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   سوانح األيام - ۱
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  آية اهللا العظىم العالمة    الُقيمِّ

أحد أعمدة وأعالم املحاربني خلرافات -سرية ذاتية كتبها املرحوم أبو الفضل الربقيع 
عن حياته. تنبع أهمية الكتاب احلايل من روايته  -الشيعة وبدعهم يف إيران املعارصة 

ينية يف إيران املعارصة يف عهد احلكم اكهلوي (رضا  -احكحوالت السياسية حكاريخ  ا
، وحيلل م) ١٩٩٢ِمْسِب( ١٤١٤شاه وحممد رضا شاه) وإىل ما بعد اخكورة اإليرانية وح سنة 

ين الشيعة يف احلوادث املختلفة اليت عرضت للمجتمع  ويرشح دور ومواقف علماء ا
فإن كتاب  ،بل ذلك ق جمهولة لكثري من القراء؛ بناءً اإليرا ويميط اللثام عن حقائ

من  اإضافة إىل كونه رشحاً شخصياً حلياة العالمة الربقيع، يبني كثريً » سوانح األيام«
الوقائع احكارخيية املكتومة ويكشف اجقاب عن حقيقة احلكومة املتظاهرة باإلسالم 

تِِه، يذكر نبذة عن مرحلة طفوحكه ودراسته يف إيران. بعد أن ُفَعرَِّف املؤلُِّف بِنََسبِِه و رْسَ
ُ
أ

االبتدائية ثم يرشح دراساته احلوزوية. ويواصل الكمه ببيان نشاطاته السياسية 
واالجتماعية يف مرحلة الشباب ويعرفنا بأساتذته يف احلوزة ويذكر نصوص إجازات 

ت الربقيع وحواراته رواية احلديث اليت ناهلا منهم. ومن أقسام الكتاب املهمة بيان لقاءا
بما يف ذلك  -مع كثري من علماء الشيعة املرموقني يف إيران وماكتباته مع كثري منهم 

من الكتاب، يف حني تغطي الفصول األخرية  اليت غطت جزًءا كبريًا -اخلامنيئ اخلميين و
ي تعرض  بل أيدي  منه طريقة تعامل احلكومة اإليرانية مع املؤلف وبيان األذى ا

  رجال احلكم وحوادث السجن واالغتيال الفاشل اليت تعرض هلا.
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  عرض أخبار األصول بل القرآن والعقول - ۲
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  آية اهللا العظىم العالمة    الُقيمِّ

حبٌث جامٌع حول أحاديث كتاب (أصول الاكيف)، وبيان تعارضها مع القرآن الكريم وسنة 
ومناقضتها ملعايري العقل واملنطق.  اعترب املؤلف أن متون كثرٍي من  صماجيب األكر

أخبار أصول الاكيف خمالفٌة للعقل وللقرآن. وبنّي يف املقدمة املفصلة إىل حد ما للكتاب 
الئل بل رجحان القرآن وحجيته م يف ذلك من  قارنًة بالسنة والروايات مستفيًداا

بنّي املؤلف باختصار طريقة تدوين  ،داية الكتاباملصادر الشيعية األساسية. يف ب
أحاديث الشيعة وأسباب نفوذ األحاديث املوضوعة يف كتبهم وكيفية انتشارها يف تلك 
وافع والعوامل اليت ساعدت بل  الكتب وتأثريها يف بناء الفكر الشييع، كما بنّي ا

واب أصول الاكيف بل اتساع هذا األمر. ثم بدأ املؤلف بدراسة أحاديث لك باب من أب
فصالً حّمص يف لك فصل األحاديث الواردة فيه مبيناً األحاديث املوضوعة  ١٨٢حدة وعقد 

الئل بل من القرآن والسنة اجبوية وروايات أئمة الشيعة  موضوعة كونها منها بذكر ا
  (صحيح الاكيف)يث. إن هذا الكتاب إىل جانب كتاومن حال رواة أسانيد تلك األحاد

لَِّفْت يف تنقية كتاب أصول الاكيف لللُكَْيين 
ُ
ملحمد باقر اكهبودي من أهم الكتب اليت ك

  وتنقيحه وتصفيته من األخبار املوضوعة وغري الصحيحة.
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   القرآن مع» اجِلنان َمَفاتيح«تعارض  -۳
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  آية اهللا العظىم العالمة    الُقيمِّ

ف الشيخ عباس القيم  راسٌة وحتليٌل ألدعيةِ ُب دالكتا كتاب "مفاتيح اجلنان" تأ
ومقارنتها بقيم اإلسالم وحقائقه. يبتدئ املؤلف كتابَه باحكعريف بقاعدة (التسامح يف 

ْ ( روايةأدلة السنن) و َ ْ  َمْن بَلََغُه  َ ) َفَعِملَهُ  ٌء ِمَن اخكََّواِب بَلَ ( رْيِ
َ ُ  ،ٍء ِمَن اخلْ َ ْجُر  اَكَن 

َ
أ

ويبطلهما. ثم  .) وينقد تلك القاعدة والروايةلَْم َفُقلْهُ  صَذلَِك َوإِْن اَكَن َرُسوُل اهللاِ 
ف كتاب مفاتيح اجلنان ثم يبدأ  يرشح حالة الشيخ عباس القيم ويبني دوافعه حكأ

وينتقد األدعية اليت تتعارض مع  ص أدعية هذا الكتاب واحًدا واحًدابتحليل وتمحي
أن  - استناداً إىل دالئل متعددة -ر والعقائد اإلسالمية األصيلة. يعترب املؤلف األفاك

دخء كميل ودخء العرشات ودخء السمات حتتوي بل عبارات صوفية وأنها تنرش 
العقائد الفكرية ملدرسة الصوفية. ثم يقوم املؤلف بنقد األدعية اجاقصة واملعيوبة 

ة وويذكر يف هذا املجال: أدعية املشل وشن اجلوشن الكبري واجلول ويستشري والعد
الصغري والقاموس. ثم يعقد املؤلف فصالً آخر يستعرض فيه ثمان شبهات مهمة يف 

ص املؤلُف  احكوسل وحرز اإلمام زين العابدين  دخءَ  توحيد العبادة ويرد عليها. ثم ُفَمحِّ
رى من كتاب مفاتيح ومناجاة أمري املؤمنني. ويتابع املؤلف حبثه بتمحيص فصوٍل أخ
م اإلسالم األصلية.   اجلنان اليت تتعارض مع القرآن الكريم وتعا
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  دراسة علمية ألحاديث املهدي -۴
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  آية اهللا العظىم العالمة    الُقيمِّ

 إمام الشيعة اخكا –الكتاب حبث عليم يف األخبار واألحاديث املروية حول املهدي 
وفحص وتمحيص صحتها وسقمها. يسىع املؤلف يف هذا الكتاب إىل فحص  -عرش

 اآليات القرآنيةعقيدة وجود إمام الزمان (املهدي املنتظر) وتمحيصها باالستناد إىل 
والروايات احكارخيية واألحاديث املنسوبة إىل أئمة الشيعة.  يورد املؤلف يف بداية كتابه 

أحد زمالئه يف الفكر والعقيدة (دون ذكر اسمه) يك مقالًة مستقلة قصرية كتبها 
يتمكن القارئ من خالل ذلك من إدراك مضامني الكتاب واالطالع بل هدفه اليلك. 

 (املهدي) خيتص الفصل األول من الكتاب بدراسة الروايات الشيعية حول إمام الزمان
وما سيقع  ا وكيًفايل يبحث املؤلف مسألة الرجعة كمً احكاووالدته وحياته. و الفصل 

املهدي طبقاً لعقيدة  قد به الشيعة واليت ستقع بعد ظهورخالهلا من حوادث طبقاً ملا يعت
معارضتها  ببيان يعقبها الشيعة. وبعد أن ينقل املؤلف لك رواية حول املهدي املنتظر

وأهل  صومع أحاديث اجيب الكريم ملعايري العقل واملنطق ويثبت تعارضها مع القرآن
ها مُ  يته.  و الفصل احكايل يرشح املؤلف آيات القرآنب و وجود املهدي عُ دَّ اليت يستند إ

ويفرسها. ثم ينقل الروايات اليت تتنبأ باحلوادث املستقبلية اليت ستقع بعد وفاة املهدي. 
أحاديث أهل السنة حول املهدي. وملا اكنت أهم األخبار ويتابع املؤلف حبثه بدراسة 

؛ قام املؤلف واألحاديث  الواردة حول املهدي قد جاءت يف كتاب حبار األنوار للمجل
من أبواب حبار األنوار حديثاً حديثاً،  بابًا ٣٢اديث الواردة يف بدراسة وتمحيص تلك األح

  .مجيًعا حاديث وأثبت سقمها وضعفهاتلك األ ناقشو
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  اخلرافات الوافرة يف زيارات القبور -۵
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  عالمةآية اهللا العظىم ال    الُقيمِّ

يدرس املؤلف يف هذا الكتاب نظرة اإلسالم والقرآن إىل موضوع زيارة القبور ويزن 
زيارات القبور بمزيان العقل ومعايريه. يبتدئ الكتاب بطرح جمموعة من األسئلة حول 

اء بعد وف ه أرواح األنبياء واألو ي تذهب إ اتهم، وهل يطلعون بل زيارة املاكن ا
زوار قبورهم. وضمن إجابته املدلّلة بل هذه األسئلة يبحث املؤلف مدى مرشوعية بناء 
القباب واألرضحة بل القبور وينقل األحاديث والروايات الواردة عن أئمة الشيعة يف هذا 

ة من الكتاب شيعة حول زيارة الروايات اليت يرويها ال ،املجال. ثم يطرح يف الفصول احكا
ويفند تلك الروايات  سوأئمة اكقيع وحرضة يلع لوحرضة الزهراء صاجيب األكرم 

ويدحض االحتجاج بها. ثم يمحص نصوص الزيارات اليت نُِقلَت عن بعض كبار علماء 
بر اجلعيف والكفعيم والسيد الشيعة أمثال الشيخ املفيد وصفوان وابن طاووس وجا

ين، و ختام الكتاب يعدد ... ويبني تناقض ممرت تونها ومعارضتها للعقل وا
ينية واالجتماعية اليت جنمت عن انتشار خرافة زيارات  املؤلف األرضار واملفاسد ا

  القبور يف جمتمع الشيعة وشيوعها.
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  )تمحيص نصوص اإلمامة(دراسة وطريق االحتاد  -۶
ّ حيدر يلع قلمداران القُ     يمِّ

ينية املعتربة (القرآن واألحاديث والروايات) حبث جامع يف تمحيص اج صوص واملتون ا
تبت املتعلقة بمسألة اإلمامة ونقدها وحتليلها. ُفَعدُّ هذا الكتاب من أهم املؤلفات اليت كُ 

تلك اآليات القرآنية  ملؤلفا يذكر .باللغة الفارسية يف جمال نقد مفهوم اإلمامة الشييع
ة سلسلة اإلمامة املنصوصة حسب عقيدتهم، ويفرس اليت يستدل بها الشيعة بل حقي

كما يفحص األحاديث واألخبار اليت وصلتنا عن الرسول و ،تلك اآليات ويرشحها
بكل دقة  ا وسنًداوأئمة الشيعة حول هذا املوضوع متنً  شوالصحابة الكرام صاألكرم

م من هذه  األخبار الشاذة والاكذبة (اليت تشلك اجلزء األعظوبعد أن يفصل ويمزيِّ 
الروايات) من األخبار الصحيحة، يبني مفهوم تلك األخبار ومصداقها احلقييق واحداً 
واحداً. وبعد أن يبني املؤلف يف بداية كتابه األسباب والعلل األساسية الختالف أمة 

حادثة سقيفة بين ساعدة يف اإلسالم وجذور افرتاق أبنائها بعضهم عن بعض يبحث 
خالل ذلك كيفية مبايعة حرضة يلعٍّ أل  ت اليت دارت فيها مبيًناواجقاشا واملفاوضات

، وينقل جا روايات الشيعة حول هذا املوضوع. و الفصل احكايل ببكر الصديق 
يبحث واقعة غدير خم وحقيقتها. يدور الالكم يف هذا الفصل حول رشح واقعة الغدير 

ي دخ نيبَّ  افع ا ير املشهورة ونقد ما يستنبطه الشيعة اهللا إىل إلقاء خطبة الغد وا
الطرب  بين ساعدة كما يرويها سقيفة منها. و الفصل احكايل ينقل املؤلِّف جا حادثة

ويبني جا كيف أن احلب واكغض املذهبيني شوها احلقيقة  ،»االحتجاج«كتاب  يف
ها وقلباها رأساً بل عقب. ثم يذكر املؤلف عرشة أحاديث شيعية مهمة يستند  إ

ً بكل دقة. ثم يبني  الشيعة إلثبات عقيدتهم يف اإلمامة وحيللها ويمحصها سنداً ومتنا
دوافع ثورات السادة العلويني زمن األمويني وأقوال أئمة الشيعة الرصحية حول اخلالفة 
ودالئلها احكارخيية اليت تدل مجيعها بل عدم وجود نص بشأن اإلمامة. وهذا هو موضوع 

ق الشيعة املتعددة اليت ظهرت من الكتاب. يف اخلتام يعرفنا املؤلف بفرَ  الفصل احكايل
  بعد وفاة لك واحد من األئمة ويرشح جا عقائد لك فرقٍة من هذه الفرق.
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  طريق اججاة من رش الغالة - ۷
ّ حيدر يلع قلمداران القُ     يمِّ

الشيعة وينقدها  كتاب مفصل مبسوط يُبنيِّ أكرث اخلرافات وأقوال الغالة الشائعة بني
ه ببحث علم الغيب ويثبت أن هذا العلم خمتص باهللا كتابَ  َويَُردُّ عليها. يبتدئ املؤلُف 

تعاىل وحده، ويشري يف هذا الصدد إىل الروايات الشيعية املتعددة اليت تنيف علم الغيب 
ها للشيخ حممد تيق الشوشرتي ويستند إ» سهو اجيب«عن األئمة. ثم يتعرض إىل رسالة 

يف هذا املجال. أما الفصل احكايل فخصصه املؤلف كحث الوالية وحقيقتها. يف هذا 
الفصل ينقل املؤلف ادخء الشيعة حول والية أمر يلع وأبنائه ويستند إىل عدد من آيات 
القرآن وأقوال األئمة أنفسهم للرد بل هذه العقيدة وتفنيدها. ثم يتابع املؤلف كتابه 

قة الشفاعة؛ فيبني يف بداية هذا الفصل مفهوم الشفاعة يف بفصل يبحث فيه حقي
ثم حيلل القراءة الشيعية للشفاعة وتأثريها السليب يف عقائد الشيعة.   ،القرآن الكريم

و الفصل احكايل يبني املؤلف كيفية انتشار هذه اخلرافة يف مذهب الشيعة ويبني 
فصل احكايل يبحث املؤلف بشلك املسرية احكارخيية لكتب الغالة وعقائدهم. و ال

ل موضوع زيارات القبور واخلرافات اليت انترشت حوهلا، فيبني يف بداية هذا  مفصَّ
الئل العقلية واحكارخيية بل نيف زيارة القبور من قبل  صالرسول األكرم الفصل ا

الئل االجتماع ية وأئمة الشيعة. ثم يبني علة اهتمام الشيعة بزيارات القبور ويعدد ا
والسياسية واالقتصادية اليت أدت إىل شيوع هذا الطقس اخلرايف يف املجتمعات الشيعية. 
ومن مباحث هذا الكتاب األخرى بيان تعارض أحاديث الزيارة مع القرآن الكريم 
وتمحيص أسانيد تلك األحاديث وبيان حكم تعمري القبور يف اإلسالم. وخيتص الفصل 

ينية. اوخبائثه إىل ظاهرة الغلو وآفاتها كتاب بنظرة خمةاجها من ال   االجتماعية وا
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  اخلُْمس -۸
ّ حيدر يلع قلمداران القُ     يمِّ

مبسوط حللَّ فيه املؤلف األسس الرشعية واملنطقية للُخْمس يف الفكر حبٌث جامع و
االقتصادي لإلسالم وحمَّص هذه األسس وفحص صحتها وبنيَّ احُلكم الصحيح بشأنها.  

وم يف نقد موضوع ُفَعدُّ  ف مستقل ُكتَِب يف خلم اإلسالم ح ا هذا الكتاب أشمل تأ
لَِّف بهدف دراسة أهم أحاديث الشيعة ومستنداتهم حول باملفهوم الشييع اخلُمس

ُ
، وقد ك

إجياب أداء اخلُمس وتمحيصها ونقدها.  يهدف املؤلف يف كتابه إىل تنقية اخلمس من 
هالزوائد واإلضافات اليت أضا : (جعلوا اخلمس  ،فها بعض علماء الشيعة إ وبل حد قو

قيق لآلية  من  ٤١وسيلة مطمئنة لالسرتزاق وملء جيوبهم). بعد حتليله العميق وا
سورة األنفال اليت نزلت بشأن غنائم احلرب، يرشح املؤلف موقف سنَّة نيب اإلسالم 

ل. بدأ امل صالكريم ؤلِّف كتابه بدراسة مستند واألئمة من هذا املوضوع بشلك مفصَّ
اخلُمس يف القرآن الكريم، وبعد أن أوضح استخدامات اخلُمس وموارده يف املجتمع 

وأهل بيته الكرام  صه برسول اهللا اإلساليم، قام بدراسة أحاديث اخلُمس اليت حرصتْ 
فقط. ثم واصل املؤلف حبثه ببيان األمور اليت يشملها اخلُمس وقام بدراسة منطقية 

ية لألحاديث اليت نصت بل وجوب اخلمس، وبعد أن قارن تلك األحاديث بالقرآن وعقل
، قام بدراسة دقيقة لرواة أسانيد تلك األحاديث واحداً صالكريم وسنة الرسول األكرم 

واحداً. بعد ذلك أورد املؤلف األخبار اليت تبني أن األئمة وهبوا اخلُمس لشيعتهم، وقام 
خلمس وسهم اإلمام يف زمن  اخلتام فحص املؤلف مصارف ابتحليل هذه الروايات، و

  ثم نقل املؤلف فتاوى علماء الشيعة الكبار يف موضوع دفع اخلمس أمثال الغيبة. 
، واملحقق السزبواري، وابن عقيل،         الشيخ اإلساكيف، وابن اجُلَنيد، والشهيد اخكا
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، واملقدس األردبي ، والقطييف، والشيخ الصدوق، والشيخ الطو     يل، واملحقق اخكا
 ، ، والشيخ احلر العاميل، والشيخ يوسف اكحرا            واملال حمسن فيض الاكشا
ين العاميل، والشيخ باقر اججيف (صاحب اجلواهر)، وآخرين أمجعوا لكهم بل  وشمس ا

استعرض  إسقاط مخس أرباح املاكسب عن الشيعة يف زمن الغيبة، وألجل هذا الغرض
املؤلف أقوال أوحك العلماء وفتاواهم واحداً واحداً. ويتضمن اجلزء األخري من الكتاب 
جمموع إجابات املؤلف بل الردود اليت ألفها لك من نارص ماكرم الشريازي، ورضا 

، و استادي سيد حسن إمايم أصفها بل كتابه اخلمس، وقد أضيفت هذه أصفها
حة لكتاب اخلمس.اإلجابات إىل النسخة اجل   ديدة املنقَّ



  

 
 

 

يِّدِ  قَُروِيٍّ بَلَ   َردُّ  - ۹ ّ  السَّ ِ
  الَمَحالَّ

  يمِّ حيدر يلع قلمداران القُ  

قام مؤلف هذا الكتاب بدراسة استدالالت وادخءات ذبيح اهللا حمال اليت ذكرها يف 
 مسألةو املاكسب أرباح مخس ووجوب الغدير خطبة بشأن املناقشات بل َردٌّ «كتابه 

، وتمحيصها، وتفنيدها والرّد عليها. وقد اكن املحال ألف كتابه األخري للرد »الشفاعة
ونرشها يف  سيد أبو الفضل الربقيع قد كتبهااكن ال» رد خطبة الغدير«بل مقالة بعنوان 

ه بل شلك أسئلة ف كتابَ [قوس قزح].  وملا اكن السيد حمال قد ألَّ » كمان رنگني«جملة 
وبني إجاباته عن أسئلة  ذ مؤلف هذه الرسالة نهًجا مشابًهاضية واإلجابة عنها، اختافرتا

 املؤلف قصة الغدير وما وقع فيها بنيَّ  ،السيد املحال واعرتاضاته. يف بداية الرسالة
من تلك الواقعة  صوذكر دالئل تثبت أنه ال يمكن أن يكون قصد الرسول األكرم 

م املؤلف أدحكه إىل  صللنيب  سهو اجص بل خالفة يلع يف احلكم والرئاسة. وقسَّ
أربعة أقسام يه: األدلة العقلية واألدلة اجقلية واألدلة الوجدانية واألدلة احكارخيية. ثم 

ه بـ (السند الفاضح نَ وَ نْ قام املؤلف ببحث مفصل يف سند حديث الغدير الطويل وقَ 
حديث الغدير باالستناد إىل مصادر حلديث الغدير) حيث حّمص رجال السند أي رواة 

حال أوحك الرواة ومدى ثقتهم وإماكنية االعتماد بل  الرجال الشيعية املهمة ُمبيًِّنا كتب
صل باجتيجة إىل أن أكرث أقسام حديث الغدير الطويل موضوعة خمتلَ   ،قةروايتهم 

  وباحكايل فاجتائج واملفاهيم املستنبطة منها باطلة.
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  لقرآنقبس من ا -۱۰
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  آية اهللا العظىم العالمة    الُقيمِّ

تاب از «باسم  باللغة الفارسية وتفسريه لقرآن الكريما معاترمجة أصل الكتاب، 
املؤلف من كتابه املذكور  . هدف»قبس من القرآن«إىل العربية باسم ، فرُتجم »قرآن

ي يقع يف أربعة جمتات ب يان مفاهيم آيات القرآن ورشح رساحكه اهلادية بعيداً عن ا
م املؤلف يف املجت األول من كتابه ضمن مقدمة قدِّ العصبيات املذهبية وأهواء الفرق. يُ 

مفصلة مبسوطة شملت نصف حجم املجت األول معلومات وفوائد جامعة حول أهم 
ما، بل املفاهيم  القارئ غري املتخصص، إىل حدمباحث علوم القرآن يك يتعرف 

مثل: طريقة  علوم القرآن من ومن مجلتها مباحث ،واملصطلحات القرآنية اخلاصة
، سعثمان تدوين القرآن، القراءات املختلفة، دوافع وكيفية تدوين القرآن يف زمن

حتريف القرآن، املحكم واملتشابه، إعجاز القرآن وأنواعه، خصائص نص القرآن 
يه االبتعاد عن استخدام  ،حباث. طريقة املؤلف يف تفسريهالفريدة، وغري ذلك من األ

لك فإن القارئ يواجه نًصا سلًسا وبسيًطاو ،اصطالحات العلوم والفنون  نتيجة 
معا  بتوضيحيقوم  الكريمة لآليةيذكر املؤلف املعىن العام  ومفهوماً بيرس. بعد أن

املتعددة أو املفردات اليت حتتاج إىل السيما املفردات ذات الوجوه -املفردات الواردة فيها 
فيقوم بتفسريها، مما يساعد القارئ بل إدراك مفهوم لك آية  -تعريف وتوضيح خاص 

  ورساحكها.
يتضمن املجت األول من هذا احكفسري تفسري سورة الفاحتة ح النساء، ويتضمن املجت 

يواصل تفسري سورة يوسف واملجت اخكالث  ،يوسف سورة اخكا تفسري سورة املائدة ح
  ح سورة فاطر، يف حني يتضمن املجت الرابع تفسري سورة يس ح سورة اجاس.
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  نقد املراجعات -۱۱
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  آية اهللا العظىم العالمة    الُقيمِّ

ين يف كتابه  » تاملراجعا«يتضمن الكتاب نقَد ادخءاِت السيد عبد احلسني رشف ا
لِّف كتاب 

ُ
بهدف مناقشة عقيدة أهل السنة (يف موضوع » املراجعات«وتمحيصها. لقد ك

ين مستنداً يف  اإلمامة) ونقدها، فقام الربقيع يف هذا الكتاب بالرد بل بيانات رشف ا
واألحاديث اجبوية والروايات املنقولة عن أئمة الشيعة.   الكريم ذلك إىل آيات القرآن

  طرح مفهويم السنة والتشيع ثم يستعرض اجتاه اللُكَْيين املذهيب يبتدئ الكتاب ب
جتاه احلديث وتدوينه. ثم يرشح منهج اكاطنية يف  -بوصفه من أهم حمد الشيعة-

وتأثري هذا اجهج يف استنباط املفاهيم احلديثية. ثم يبحث املؤلف موضوع تفسري القرآن 
العقيدة مستنداً يف ذلك إىل الروايات علم األئمة بالغيب ويثبت بطالن هذه  ادخء

يبني املؤلف أسباب نزول آية احكطهري وآية املباهلة  ،الشيعية ذاتها. و ختام الكتاب
ى مفرسي الشيعة.   وآية املودة يف فكر األئمة و
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  جديد اختيارو ةجديد والدة ؟اهتديتكيف  -۱۲
  رادمهر مرت نيسالم واملسلماإل ةحج 

ين الشيعة املعارصين –» مرت راد مهر«اتيٌة كتبها الكتاُب سريٌة ذ  -من علماء ا
إىل مذهب أهل السنة وما القاه يف هذا الطريق من مصائب  هدايتهل لَ رشح فيها عِ 

 ،ومشالكت. اكن املؤلف من الطالب اكارزين يف احلوزة العلمية يف قم. يرشح يف كتابه
وافع اليت دفعته إىل  اه إىل مذهب أهل السنة، األفاكر الشيع تركا

ِّ
ية اخلرافية واالجت

خالل بيانه هلذا األمر باألسس الفكرّية ألهل السنة ونقاط اختالفها مع  ويعرِّف القراءَ 
للحوادث اليت تعرض هلا يف حياته عندما اكن  الشيعة. كما يتضمن الكتاب بيانًا عقائد

ينية ورشحاً ملناظراته واحتجاجاته م ع علماء أهل السنة وكيف اكنوا طاكاً للعلوم ا
لك فالكتاب ليس جمرد سرية  جييبون عن أسئلة الشيعة وشبهاتهم حول أهل السنة؛ و
 ،حياة ذاتية بل هو درٌس عقائديٌّ حول أفاكر أهل السنة وعقائدهم. يف بداية الكتاب

يرشح املؤلف باختصار حال أرسته ومرحلة طفوحكه واألسباب اليت دعته إىل احكحاق 
باحلوزة العلمية واجلامعة. ثم يف الفصل احكايل يتلكم عن سفره إىل بلوشستان وتعرفه بل 

نطقة). ويرشح كيف احكىق فيه موالنا (الزعيم الرو والعقائدي ألهل السنة يف تلك امل
دث معه. ثم يبني سفره إىل احلج وزيارته ملدينة السليمانية يف العراق وزيارته وحت

ك األسفار عليه. يف الفصول اخلتامية للكتاب يبني املؤلف احكحوالت سوريا وتأثري تلل
الروحية العميقة اليت عرضت  واعتقا املتكرر من قبل املخابرات اإليرانية وتعاملهم 
ء معه وأنواع احكعذيب الشديدة والرهيبة اليت تعرض هلا يف السجن. تتضمن  ال

ألن املؤلف  ،حياة رادمهر بقلم شخٍص آخرلكتاب رشحاً آلخر أيام لالفصول اجهائية 
اكن قد تو بسبب العلل اجلسيمة اجامجة عن احكعذيب اليت تعرض  بل أيدي 

  املخابرات يف بالده.
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  مفتاح فهم القرآن -۱۳
  يسنگلج عتيشر 

بياٌن لطرق تدبر القرآن وكيفية فهمه وكيفية استخراج الفوائد واألحاكم من آياته. يشري 
م املؤلف  يف بداية كتابه إىل أن رسالة اإلسالم رسالة خمة جلميع اخللق. وكذلك تعا

لعامة البرش. ويعترب أن القرآن الكريم كتاٌب خياطب خمة البرش وال  ةاإلسالم موجه
ينحرص فهم معانيه ورساحكه جبماعة خاصة، ويسىع يف بيان أصول فهم القرآن بلغة 

بني يف بداية الكتاب املفاهيم األساسية الرضورية ميرسة بسيطة.  وألجل هذا الغرض، ي
لفهم آيات القرآن ويقدم توضيحاً خمترصاً حول لك واحد من تلك املفاهيم؛ ومنها: 

، ذمومالظاهر واكاطن، املحكم واملتشابه، احكفسري بالرأي املمدوح واحكفسري بالرأي امل
ببحث أنواع الَقَسم يف  الرضوريات واجاسخ واملنسوخ. ويواصل املؤلف فصول كتابه

القرآن ومفاهيمه ثم يبحث فواتح السور وأمثال القرآن. ثم يبحث طرق استدالل القرآن 
 وماهية الو وكيفيته. ثم يتعرض املؤلف إىل بيان مناهج الفرق واجحل الفكرية

يني والصوفية يف فهم القرآن وتفسريه. يني واحكجريبّس مثل السفسطائيني واحلِ  املختلفة
مه حول اجبوة والقيامة واملعاد.و   أخرياً يستعرض املؤلف موقف القرآن وتعا
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خء - ۱۴   ا
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ  آية اهللا العظىم العالمة    الُقيمِّ

خء يف اإلسالم وبيان رشوط األدعية احكوحيدية وكيفية احكميزي بينها  حتليل ملفهوم ا
ص املؤلف يف هذا الكتاب بعض أهم كتب األدعية وبني األدعية الرشكية  واكاطلة. يُمحِّ

الشيعية ويبني علة احنراف مضامينها. ويسىع باالستناد إىل آيات القرآن الكريم 
واألحاديث املوثوقة إىل بيان األرضار اليت أحلقتها األدعية املخرتعة والُمِضلَّة يف الفرد 

خء واحكوسل ويرد واألسئلة الشائعة حو واملجتمع. ثم يطرح املؤلف بعض الشبهات ل ا
  .عليها رًدا مدلًال مربهًنا
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  منهاج السنة يف رد أهل اكدعة - ۱۵
ف    ةيميسالم ابن تاإل يخش: تأ
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبَقيِعّ  آية اهللا العظىم العالمة: الرشح واحكعليق    الُقيمِّ

هيب. وكتاب » نتىقامل«الكتاب ترمجة إىل الفارسية لكتاب  ف حممد بن عثمان ا تأ
ف شيخ » منهاج السنة اجبوية يف نقد الكم الشيعة والقدرية«املنتىق اختصار لكتاب  تأ

ي ألفه يف الرد بل أفاكر  احلرَّا تيمية عبد احلليم ابن اإلسالم أمحد بن مشيق ا ا
يه االبتداء بنقل عقائد الشيعة وعقائدهم اكاطلة. طريقة املؤلف يف هذا الكتاب 

الشيعة حول اإلمامة واخلالفة ثم تفنيد هذه العقائد باالستناد إىل آيات القرآن الكريم 
وإىل املنطق والعقل السليم. يف هذا الصدد ذكر املؤلف  ص والكم نيب اإلسالم الكريم

الئل اليت ساقها العالمة احليل إلثبات لزوم زخمة يلعٍّ  لة للمسلمني بعد رح سا
يف  س، إلثبات إمامة يلعشمن سائر الصحابة ص وأنه أو خبالفة اجيب صاجيب

القرآن الكريم ثم قام باإلجابة عن هذه األدلة واحداً واحداً بشلك مفصل ُمبيِّناً ضعفها 
بعض ورشح  علَّق وأما مرتجم الكتاب إىل الفارسية، آية اهللا الربقيع، فقد وتهافتها.

أهمية  يف ، مما زاد ذلكللرد بل عقائد الشيعة اإلمامية لكتابهامش ااملوضوخت يف 
  الكتاب.
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  تأمل يف آية احكطهري -۱۶
   يجنف آباد نعمت اهللا صال اهللا العظىم يةآ 

رشح وتفسري آلية احكطهري ودراسة وتمحيص ملا يقو الشيعة بشأن من تنطبق عليهم 
من سورة األحزاب املشهورة بآية  ٣٣اآلية  هذه اآلية والرد بل قوهلم هذا. من املعلوم أن

ها الشيعة إلثبات عقيدتهم بعصمة  احكطهري إحدى أهم اآليات القرآنية اليت يستند إ
أهل اكيت. يسىع املؤلف يف هذا الكتاب إىل بيان الوقائع اليت أدت إىل نزول هذه اآلية. 

يات اليت جاءت قبل وألجل إثبات الكمه يف هذا املجال يفحص املؤلف بكل دقة اآل
هذه اآلية وبعدها ويبني ترابط اآليات ووحدتها يف بيان رسالة واحدة للقارئ، وبهذه 

  االستدالالت املخترصة واملنطقية يبطل إدخء الشيعة حول هذه اآلية.
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  احكناقضات يف العقيدة - ۱۷
   يحممد باقر سجود 

وأدت إىل وصول  صد رحلة اجيبالكتاب حتليٌل ودراسٌة تارخييٌة للوقائع اليت حدثت بع
اخللفاء اخكالثة إىل منصب اخلالفة وزخمة املسلمني. ليس هدف املؤلف من هذه 
الرسالة إهانة عقائد الشيعة بل مساعدتهم يف إدراك حقانية الصحابة ومعرفتهم معرفة 

الئل اليت دعت الرسول األكرم َد املؤلُف ا  إىل جتنب صصحيحة. يف بداية الكتاب عدَّ
. وتابع املؤلف حبثه بذكر اآليات القرآنية اليت نزلت يف اخكناء بل  تعيني و 

وبيان عظيم مزنحكهم وقام بتفسري هذه اآليات. وذكر املؤلف اخلصائص  شالصحابة
 ١٣وجعل تلك اخلصائص يف  صواملزايا اليت بينها اهللا تعاىل يف وصفه للصحابة للنيب

 املنافقني وبنيَّ صفاتهم استناًداَعرَّف يف الفصل احكايل بجمموعة رشحها واحدة واحدة. ثم 
إىل آيات القرآن الكريم. ومن موضوخت الكتاب األخرى دراسة وحتليل أسباب 

وخصائصهم وحتليل واقعة اإلفك  صوحميب أهل اجيب شاالختالف بني الصحابة
  مع بناته. صوسلوك اجيب
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  توحيد العبادة - ۱۸
   سنل عتيرش 

الكتاب قواعد ومعايري احكوحيد يف اإلسالم ويرشح العقائد اخلرافية الرشكية يبني 
ويعرفها للقراء. يبتدئ املؤلف كتابه بطرح أصل احكوحيد ومعناه ومصاديقه. ثم يقوم 
ببيان مفهوم العبودية ورشوط حتققها ويرشح العبودية العامة واخلاصة ويتابع كتابه 

اكر الرشكية اليت وجدت طريقها آلداب املسلمني ببيان معىن الرشك واألعمال واألف
ومناسكهم والسيما الشيعة منهم. ويقسم الرشك إىل نوعني: الرشك األكرب والرشك 
األصغر؛ ويبني مصاديق لك منهما. ومن مجلة مباحث هذا الفصل من الكتاب حبث 

الفصل احكايل  احكربك، وذبح األضا لغري اهللا واحكوسل لغري اهللا والرياء والشفاعة. يف
يبني املؤلف معىن قانون السببية وحقيقته وخطأ العوام يف فهمه ثم يقوم بتحليل طقوس 

ين اكجيب واألئمة بوصفها نماذج رشكية هلذا الفهم السيئ  صزيارة قبور عظماء ا
لقانون السببية. وخيتص الفصل اجها للكتاب ببيان األسباب احكارخيية واالجتماعية 

  دة األصنام وشيوع الرشك واخلرافة يف اإلسالم.لظهور عبا
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  اخلالفة واإلمامة - ۱۹
ّ القُ  قلمداران يلع دريح    يمِّ

طرٌح ألسئلٍة أساسيٍة حول عقائد الشيعة بشأن إمامة األئمة وخالفة صحابة نيب 
اإلسالم األجالء. يطرح املؤلف يف هذا الكتاب مسائل مهمة حول أمر اخلالفة واإلمامة 

صحابة ال باآليات القرآنية الكريمة واألحاديث اجبوية الرشيفة وأقوال مستعيناً 
لِها بإنصاف. يف بداية الكتاب واحكابعني األجالء ر فيها وتأمُّ ، ويدعو الشيعة إىل احكفكُّ

ين سبقوه  شمن مسألة انتخاب اخللفاء اخكالثة سيبحث املؤلف موقف حرضة يلعٍّ  ا
ئله اليت تدل بل رضاه عن ذلك. ثم يتعرض املؤلف إىل وينقل جا خطب اإلمام يلع ورسا

ها  موضوع ذكر أسماء األئمة الشيعة يف القرآن ويذكر تفسري اآليات اليت يستند إ
الشيعة يف ادخئهم ويثبت خطأ استنباطهم لعقيدتهم من تلك اآليات. يف هذا الفصل 

ا روايات متعددة عن وبعد أن يذكر املؤلف أدلة عديدة من القرآن الكريم ينقل ج
  نفسهم حول عدم عصمتهم من اخلطأ  والزلل.أاألئمة 
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  العقيدة اإلسالمية -۲۰
ف: الشيخ اإلمام حممد بن عبدالوهاب   تأ

ّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبَقيِعّ  آية اهللا العظىم العالمةاحكعليق: الرشح و   الُقيمِّ

إىل آيات القرآن الكريم اجورانية  ًداعقائد اإلسالمية األصيلة استناالكتاب بيان لل
. يشري املرتجم يف مقدمته الرشيفة - صحممد املصطىف  -نيب الرمحة واملغفرة  أحاديثو

جتاه املوحدين يف  -خاصة يف إيران  -بل الكتاب إىل العداء األعىم واجلاهل للشيعة 
ين يُ  ي دخ عرفون يف إيران باسم الوهابيني. اشبه اجلزيرة العربية ا افع األصيل ا

فاع عن املنهج الفكري يف املؤلف إىل ترمجة هذا الكتاب إىل اللغة الفارسية هو رغبته  ا
عقائد الشيخ حممد بن  معرفةوالعقائدي للموحدين يف شبه اجلزيرة العربية و

يين يف القرن اخكا عرش اهلجري -عبدالوهاب  مه -مصلح احلجاز ا من خالل  وتعا
من أهم الكتب املؤلفة يف بيان العقيدة اإلسالمية األصيلة  هذا الكتاب يُعترب .مؤلفاته

ين يعَترِبون كتاَب اهللا ل يف أسلوب سهل وميرس مما جيعله نرباًسا لمسلمني األحرار ا
رة اكفيني ووافيني للهداية ونيل السعادة األبدية وينحازون بعيداً عن  وسنََّة رسو املطهَّ

م اإلسالم األصيلة. يشتمل هذا الكتاب بل ثالثة رسائل لشيخ لك تعصب إىل ت عا
 سس احكوحيد ومعرفة اهللاأل: يف الرسالة األو بيان /اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

لك احكوحيد واملعرفة ص، وكيفية معرفة اجيبسبحانه وتعاىل ينية  ، واآلثار ا
. الصحيحة يف املجتمع وواجبات املؤمنني جتاه اهللا  ، الرسالة اخكانيةو تعاىل ورسو

ين احلنيف، و الرسالة اخكاخكة  يرشح املؤلف معايري تميزي احلق من اكاطل يف اتباع ا
أفاكره احكوحيدية يطرح املؤلف الشبهات اليت يوردها املغرضون واملرشكون بل اإلسالم و

، فقد علق بل اهلامش بتعليقات /وأما املرتجم آية اهللا الربقيع .ويرد عليها رًدا ُمَدلًال 
  .علمية نافعة. جزى اُهللا تعاىل املؤلَف واملرتجَم عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء
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