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J
احلمد هلل مدبر امللك وامللكوت ،املنفرد بالعزة واجلربوت ،الرافع
للسماء بغري عماد ،املقدر فيها أرزاق العباد .اذلي رصف أعني ذوي القلوب
واألبلاب عن مالحظة الوسائط واألسباب إىل ّ
مسبب األسباب ،ورفع هممهم

عن االتلفات إىل ما عداه واالعتماد ىلع مدبّر سواه ،فلم يعبدوا إال إياه،

علما بأنه الواحد الفرد الصمد اإلهل ،وحتقيقا بأن مجيع أصناف اخللق عباد
أمثاهلم ،ال يُبتىغ عندهم الرزق.
والصالة ىلع حممد قامع األباطيل ،اهلادي إىل سواء السبيل ،وىلع آهل

وسلم تسليما كثريا.
أما بعد ،فهذه رسالة لطيفة يف (توحيد رب العاملني) كتبتها بعد
لقايئ بسيد من سادات آل بيت انليب

اذلين جنلهم ونتقرب إىل اهلل

تعاىل حببهم.
واذلي أشار ع ّ
ل مشكورا أن أكتب رسالة يف (اتلوحيد) مدجبة
بنصوص القرآن والسنة والكم أئمة آل ابليت ملا يف ذلك من الفائدة وانلفع

لعموم األمة.
فاستجبت لرغبته ىلع استحياء مين أن أتقدم ىلع من يفضلين علما
ّ
وتقوى لكين رأيت أن ختاذيل عن كتابة هذه الرسالة هو (كتمان للعلم) مع
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ّ
ما وقفت عليه من روايات آلل بيت انلبوة ختالف ما يدعيه بعض

املنتسبني إىل مذهبهم ايلوم.
فقد تتابعت الفنت يف هذا الزمان حىت أصبح ذو القلب اليح ينكر ما

يراه ويسمعه ،يسأل اهلل تعاىل أن ال جيعل فتنته يف دينه.

وأي فتنة أعظم من فتنة االنرصاف عن حتقيق معىن الشهادتني
ّ
شهادة أن ال هلإ إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل؟ فكم من فاتن عنها بعلم
وكم من مفتون عنها بتقليد؟

فاكن من الواجب ع ّ
ل أن أشحذ هميت ،وأقوي عزيميت مستعينا باهلل

تعاىل ،سائال إياه اتلوفيق والسداد يف إيصال لكميت للناس ،فإن بلغت ما

أرجو هلا أن تبلغه فاحلمد هلل اذلي تتم بنعمته الصاحلات وإن لم تبلغ ذلك
سألت اهلل تعاىل أن ال حيرمين األجر وأن جيعل عمل هذا خالصا لوجهه

الكريم ،ال رياء فيه وال سمعة.

ّ
ويلعلم القارئ الكريم أن إرضاء انلاس اغية ال تدرك ،ومن أرىض

انلاس بسخط اهلل ولكه اهلل إىل انلاس ،ومن أرىض اهلل بسخط انلاس ريض

اهلل عنه وأرىض عنه انلاس.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني



{ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ}
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{ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ}

ّ
عظم اهلل تعاىل أمر الرشك فقال يف كتابه الكريم{ :ﭺ ﭻ ﭼ
لقد

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ}

()1

وقال يف موضع آخر من كتابه{ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ}(.)2

فأخرب أنه ال يغفر الرشك مع عدم اتلوبة منه ،وأنه يغفر ما سواه بغري

اتلوبة ـ إن شاء ـ(.)3

وقد بلغ من اهتمام اإلمام عل بهذه اآلية أن قال عنها( :ما يف

القرآن آية أحب ّ
إيل من قوهل

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ})(.)4

{ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

وخلطورة (الرشك) وصفه تعاىل بأنه ظلم عظيم فقال{ :ﭱ ﭲ
()5

ﭳ ﭴ}  ،فمن أرشك فقد ظلم نفسه وأوردها املهالك ،خبالف

أهل اإليمان اذلين وصفهم اهلل تعاىل بقوهل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4

سورة املائدة آية .72
سورة النساء آية .43
الشيخ املفيد يف (املسائل الرسوية ص .)101
اتلوحيد البن بابويه القيم ص .409

( )5سورة لقمان آية .13

{ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ}
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()1

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} .
واملرشك عمله حمبط ،مردود عليه ،ال يقبل اهلل تعاىل منه رصفا وال

عدال كما قال عز من قائل{ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ}(.)2
بل خاطب نبيه حممدا

بقوهل{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
()3

ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝ} .
وتلحقيق معىن اتلوحيد اخلالص ،وتلحرير العباد من العبودية لغري اهلل

أرسل اهلل الرسل مبرشين ومنذرين كما قال تعاىل{ :ﭴ ﭵ ﭶ
()4

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} .

فاكن لك رسول أرسله اهلل تعاىل يفتتح دعوته ألمته بادلعوة إىل عبادة

اهلل وحده ال رشيك هل.

فهذا نوح  يقول لقومه{ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ}(.)5

وهذا هود  يقول لقومه{ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
()6

ﯪﯫ}

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة األنعام آية .32
سورة األنعام آية .33
سورة الزمر آية .65
سورة انلحل آية .36
سورة األعراف آية .59
سورة األعراف آية .65

{ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ}

يأمره ربه

وهذا حممد

ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ}(.)1
فاكن
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أن يقول{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

يسري بني انلاس وهو ينادي( :قولوا ال هلإ إال اهلل
()2

تفلحوا) وعمه أبو هلب يرميه من خلفه باحلجارة وبكلمات من السفه .
وإذا اكن صاحب القلب اليح يستنكر الظلم ويستهجنه ويعادي
ّ
الظلمة ويبغضهم لعظيم جرمهم ،فإن أعظم الظلم هو الرشك باهلل كما
أسلفنا ،واملرشك أحق بابلغض يف اهلل إلساءته الظن باهلل وتعلقه بمن

سواه.
ويف حديث عبد اهلل بن مسعود أنه سأل رسول اهلل

اذلنب أعظم؟ فقال( :أن جتعل هلل ندا وهو خلقك!)(.)3

 :أي

وهلذا اكن اتلحرز من (الرشك) والرباءة من املرشكني ومن رشكهم

من أوجب الواجبات.

ومن هذا املنطلق أعلن إبراهيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



براءته من املرشكني ومما

( )1سورة األنعام آية .151

( )2رواه اإلمام أمحد يف مسنده ح ( )16066ط .مؤسسة قرطبة .وقال الشيخ شعيب:

صحيح لغريه ،وصححه الشيخ األبلاين يف صحيح السرية انلبوية ص (.)143
( )3مستدرك الوسائل  332/14واحلديث رواه ابلخاري كتاب اتلفسري باب قوهل تعاىل:
{ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ} ح ( )4477ورواه مسلم يف اإليامن باب كون
الرشك أقبح الذنوب ح (.)36

{ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ}
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يعبدون من دون اهلل {ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ * ﯛ ﯜ

ﯝ * ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ}( )1وكما قال يف سورة األنعام:

{ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ}(.)2

هذه ملة إبراهيم  اليت قال اهلل تعاىل عنها{ :ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ}(.)3

وحض انلاس ىلع اتباعها فقال{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
()4

ﯣ} .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3

()4

سورة الشعراء آية .75
سورة األنعام آية .73
سورة ابلقرة آية .132
سورة املمتحنة آية .4

ادلاعء هو العبادة
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الدعاء هو العبادة
ّ
إن ادلاعء هو العبادة ،حقيقة يستشعرها املؤمن وهو يرفع يديه إىل

السماء سائال اهلل تعاىل خريي ادلنيا واآلخرة.

بهذا املعىن اجلليل تضافرت نصوص الكتاب والسنة وأقوال آل ابليت
ّ
ّ
 املؤكدة هلذا املعىن ،فنصت ىلع أن ادلاعء هو العبادة وأن رصف

ادلاعء لغري اهلل تعاىل هو تأيله لغريه سبحانه.

فعن انلعمان بن بشري قال( :سمعت رسول اهلل

يقول ىلع

املنرب( :إن ادلاعء هو العبادة ،ثم قرأ {ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
( )1

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ}) .

ويف مناجاة اإلمام عل بن احلسني (زين العابدين) يف الصحيفة

السجادية الاكملة( :وقلت{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} وقلت{ :ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ}،
فسميت داعءك عبادة وتركه استكبارا ،وتوعدت ىلع تركه دخول جهنم
داخرين ،فذكروك بمنك ،وشكروك بفضلك ،ودعوك بأمرك،
وتصدقوا لك طلبا ملزيدك)(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه الرتمذي كتاب تفسري القرآن ـ حديث ( )2969وغريه بسند صحيح.
( )2الصحيفة السجادية الاكملة لإلمام عل بن احلسني (زين العابدين) ص  224ـ .225

ادلاعء هو العبادة
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وروى املريزا انلوري الطربيس يف (مستدرك الوسائل) عن القطب

الراوندي يف (دعواته) عن انليب

أنه قال( :أفضل عبادة أميت بعد

قراءة القرآن ادلاعء ،ثم قرأ {ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} ،أال ترى أن ادلاعء هو

العبادة؟)(.)1

ّ
وروى اللكيين يف (الاكيف) عن أيب جعفر (ابلاقر) أنه قال :إن اهلل
يقول{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
()2

ﭪ} قال :هو ادلاعء ،وأفضل العبادة ادلاعء .
وروى اللكيين يف الاكيف واحلر العامل يف (وسائل الشيعة) عن اإلمام
ّ
إن ادلاعء هو العبادة)(.)3
جعفر الصادق أنه قال( :

وعن أيب جعفر ابلاقر أنه قال (أفضل العبادة ادلاعء)(.)4
ويف (تهذيب األحاكم) للطويس عن ابن عمار قال :قلت أليب

عبد اهلل ـ جعفر الصادق ـ( :رجالن افتتحا الصالة يف ساعة واحدة فتال
هذا القرآن فاكنت تالوته أكرث من داعئه ،وداع هذا أكرث فاكن داعؤه أكرث

من تالوته ثم انرصفا يف ساعة واحدة أيهما أفضل؟ قال :لك فيه فضل،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مستدرك الوسائل .159/5
( )2الاكيف .466/2
( )3الاكيف ( 339/2كتاب ادلاعء ـ باب فضل ادلاعء واحلث عليه) ،وسائل الشيعة 23/7
(أبواب ادلاعء ـ باب ادلاعء واحلث عليه).

( )4وسائل الشيعة ( 30/7باب استحباب اختيار ادلاعء ىلع غريه من العبادات املستحبة).

ادلاعء هو العبادة
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ّ
أن الك حسن وأن الك فيه فضل ،فقال:
لك حسن .قلت :إين قد علمت
ادلاعء أفضل ،أما سمعت قول اهلل

{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} ،يه

واهلل العبادة ،يه واهلل أفضل ،يه واهلل أفضل أليست يه العبادة؟! يه

واهلل العبادة ،يه واهلل العبادة ،أليست يه أشدهن؟! يه واهلل أشدهن،
( )1

يه واهلل أشدهن .

وعن سدير قال :قلت أليب جعفر ابلاقر :أي العبادة أفضل؟ فقال:
ما من يشء أفضل عند اهلل
أبغض إىل اهلل

من أن يُسأل ويطلب مما عنده ،وما أحد

ممن يستكرب عن عبادته وال يسأل ما عنده)(.)2

وعن أيب محزة عن أيب جعفر ابلاقر قال :قلت هل :ما عىن بقوهل:
{ﯸ ﯹ ﯺ}؟ قال :لكمات بالغ فيهن ،قلت :وما هن؟ قال:
(اكن إذا أصبح قال :أصبحت وريب حممود ،أصبحت ال أرشك باهلل شيئا،

وال أدعو معه إهلا ،وال أختذ من دونه ويلا)(.)3

وقد سئل أيضا( :أي العبادة أفضل؟ فقال :ما من يشء أفضل عند
اهلل

من أن يسأل)(.)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4

تهذيب األحاكم .104/2
نفس املصدر.
الاكيف ( 333/2كتاب ادلاعء ـ باب القول عند اإلصباح واإلمساء).
نفس املصدر.
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ادلاعء هو العبادة

ّ
ّ
لك هذه انلصوص تدل داللة قطعية ىلع أن ادلاعء عبادة وأن رصف

ادلاعء لغري اهلل تعاىل يعين بكل وضوح رصف العبادة لغري اهلل تعاىل.

قاهلا أنبياء اهلل فماذا تقول أنت ؟
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قاهلا أنبياء اهلل فماذا تقول أنت؟
عندما أنكر إبراهيم



ىلع قومه داعءهم أصنامهم وتقديمهم

القرابني هلا {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
()1

ﮡ}  ،نعم .كيف تدعون وتستغيثون بمن ال يملك نلفسه وال لغريه
رضا وال نفعا!

وقاهلا اهلل تعاىل عن رسوهل حممد

{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ}(.)2
يقول الفضل بن احلسن الطربيس يف تفسريه لآلية الكريمة{( :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ} هو إظهار العبودية ،أي أنا عبد ضعيف ال أملك نلفيس
اجتالب نفع وال دفع رض {ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} ريب وماليك من انلفع يل وادلفع

عين{ ،ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} لاكنت حايل ىلع خالف ما يه عليه،
فكنت أستكرث املنافع وأجتنب املضار ،ولم أكن اغبلا مرة ومغلوبا أخرى
ُ
يف احلروب ،وراحبا وخارسا يف املتاجر’{ ،ﭨ ﭩ ﭪ} عبد أرسلت بشريا
ونذيرا وما من شأين علم الغيب)(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة األنبياء آية .66
( )2سورة األعراف آية .133
( )3جوامع اجلامع .433/1

قاهلا أنبياء اهلل فماذا تقول أنت ؟
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ويقول الشيخ حممد جواد مغنية يف تفسريه (الاكشف)’{( :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} ،هذه عقيدة املسلمني بنبيهم
حممد أرشف خلق اهلل أمجعني ،ال يملك نلفسه شيئا فضال عن أن يملكه
لغريه ،وهذا االعتقاد بمحمد

هو نتيجة حتمية لعقيدة اتلوحيد،

ّ
{ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} ،إن لكمة

الغيب ال تدل ىلع معناها فحسب ،بل تدل أيضا ىلع أن الغيب هلل وحده،
وباإلضافة إىل هذه ادلاللة فإن أقرب انلاس إىل ربه يعلن لألجيال بأنه أمام
الغيب برش ال فرق بينه وبني غريه من انلاس ،ثم ال يكتيف بهذا اإلعالن
بل يستدل ىلع ذلك باحلس والوجدان ،وهو أنه لو علم الغيب لعرف عواقب
األمور ،فأقدم ىلع ما تكون اعقبته خريا ،وأحجم عما تكون اعقبته

رشا ،وما أصابه يف هذه احلياة ما يسوؤه ويكرهه ،وكيال يقول قائل:
كيف ال يعلم حممد الغيب وهو الرسول املقرب من اهلل؟ قال حممد
بأمر من اهلل{ :ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ} ،إنه رسول اهلل ،ما يف ذلك
ريب ،ولكن مهمة الرسول تنحرص بتبليغ انلاس رساالت ربهم ،وإنذار
من عىص بالعقاب وبشارة من أطاع اهلل باثلواب ،أما علم الغيب وانلفع

والرض فبيد اهلل وحده)(.)1
وقد أمر اهلل نبيه

أن يبلغ انلاس أنه ال يملك ألحد نفعا وال

رضا ،فقال تعاىل يف سورة اجلن{ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ * ﮔ ﮕ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تفسري الاكشف .431/3

قاهلا أنبياء اهلل فماذا تقول أنت ؟
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()1
.

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ}

يقول الشيخ الطويس يف تفسريه (اتلبيان) يف تفسري اآلية( :أمر اهلل

تعاىل نبيه حممدا صىل اهلل عليه وآهل أن يقول للملكفني {ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ} ومعناه إين ال أقدر ىلع دفع الرضر عنكم وال إيصال اخلري

إيلكم ،وإنما يقدر ىلع ذلك اهلل تعاىل .وإنما أقدر ىلع أن أدعوكم إىل اخلري
وأهديكم إىل طريق الرشاد ،فإن قبلتم نلتم اثلواب وانلفع ،وإن رددتموه

نالكم العقاب وأيلم العذاب ،ثم قال أيضا{ :ﮔ} هلم يا حممد {ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} أي ال يقدر أن جيري ىلع اهلل حىت يدفع عنه ما يريده به
من العقاب {ﮤ ﮥ} أيضا أنا {ﮦ ﮧ} أي من دون اهلل {ﮨ}
يعىن ملتجأ أجلأ إيله أطلب به السالمة مما يريد اهلل تعاىل فعله من العذاب
واأللم .وأضافه إىل نفسه ،واملراد به أمته ،ألنه ال يفعل قبيحا فيخاف

العقاب .واملعىن ليس من دون اهلل ملتحد أي ملجأ)(.)2

ويقول الشيخ الطربيس يف تفسريه (جممع ابليان)( :املعىن :ثم خاطب

سبحانه نبيه

فقال{ :ﮔ} يا حممد للملكفني {ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ} أي ال أقدر ىلع دفع الرضر عنكم ،وال إيصال اخلري

إيلكم ،وإنما القادر ىلع ذلك هو اهلل تعاىل ،ولكين رسول ليس عل إال

ابلالغ وادلاعء إىل ادلين واهلداية إىل الرشاد .وهذا اعرتاف بالعبودية،
وإضافة احلول والقوة إيله تعاىل)(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة اجلن آية  20ـ .21
( )2تفسري اتلبيان .157/10
( )3تفسري جممع ابليان .153/10
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وقاهلا آل ابليت عن أنفسهم بكل رصاحة

وقاهلا آل البيت عن أنفسهم بكل صراحة
وهذا اإلمام جعفر الصادق يعلنها رصاحة ،أمام انلاس مجيعا ،من

شاهده وصحبه ،ومن سمع به ولم يره ،يقول بكل وضوح:
(واهلل ما حنن إال عبيد ..ما نقدر ىلع رض وال نفع ،إن رمحنا فربمحته،
وإن عذبنا فبذنوبنا ،واهلل مانلا ىلع اهلل من حجة وال معنا من اهلل براءة،
وإنا مليتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون...
أشهدكم أين امرؤ ودلين رسول اهلل وما ميع براءة من اهلل ،إن أطعت رمحين

وإن عصيت عذبين عذابا شديدا)(.)1
ويقول يف داعئه لربه

( :امهلل ال جتهد بالءنا ،وال تشمت بنا

أعدائنا ،فإنك أنت الضار انلافع)(.)2

وقد اكن حفيده اإلمام الرضا يقول يف داعئه( :امهلل إين أبرأ إيلك من

احلول والقوة ،فال حول وال قوة إال بك.
امهلل إين أبرأ إيلك من اذلين ادعوا نلا ما ليس نلا حبق .امهلل إين أبرأ
إيلك من اذلين قالوا فينا ما لم نقله يف أنفسنا .امهلل لك اخللق ومنك
األمر ،وإياك نعبد وإياك نستعني .امهلل أنت خالقنا وخالق آبائنا األولني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1حبار األنوار .239/25
( )2قرب اإلسناد ص 4حديث رقم (.)10

وقاهلا آل ابليت عن أنفسهم بكل رصاحة
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وآبائنا األخرين .امهلل ال تليق الربوبية إال بك ،وال تصلح اإلهلية إال
لك ،فالعن انلصارى اذلين صغروا عظمتك ،والعن املضاهني لقوهلم من

بريتك.
امهلل إنا عبيدك وأبناء عبيدك ،ال نملك ألنفسنا رضا وال نفعا وال

موتا وال حياة وال نشورا .امهلل من زعم أننا أرباب فنحن إيلك منه براء،

ومن زعم أن إيلنا اخللق وعلينا الرزق فنحن إيلك منه براء كرباءة عيىس

ـ  ـ من انلصارى .امهلل إنا لم ندعهم إىل ما يزعمون ،فال تؤاخذنا

بما يقولون واغفر نلا ما يزعمون)(.)1

فانظر إىل شهاديت اإلمامني الصادق والرضا الواضحتني يف ادلاللة ىلع
ّ
ّ
أن اهلل تعاىل هو وحده انلافع الضار وأن اإلمام من آل ابليت إنما هو عبد ال
ّ
يملك نلفسه وال لغريه نفعا وال رضا ،وأن من زعم غري ذلك فقد كذب

ىلع األئمة  ونسب إيلهم ما ال ينسبونه ألنفسهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1االعتقادات البن بابويه القيم ص.99

اتلوسل يشء واالستغاثة باملخلوقني يشء آخر
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التوسل شيء
واالستغاثة باملخلوقني ودعاؤهم شيء آخر
الكثري منا يرتكب األخطاء اجلسيمة لكنه إن جوبه بها حبث عن

مربرات أو أدلة ترفع عنه احلرج والعتب!

ّ
إن منطلقات الكثريين منا اعطفية ،ال تقوم ىلع ادليلل والربهان

بقدر ما يه قائمة ىلع اعطفة شخصية جتاه فكرة معينة ،حنبها ونألفها

ونهاجم من يهامجها!

ّ
قد يتصور ابلعض أن انتقادي لالستغاثة برسول اهلل

أو

األئمة من آل ابليت أو الصحابة الكرام أو غريهم من األويلاء والصاحلني

ربما يعود جلفاء يف طبيع أو نلقص يف حمبيت ألوئلك العظام ،ولكن
هيهات أن يكون ذلك ،وحنن نسرتخص أرواحنا ودماءنا يف سبيل ادلفاع

عنهم واتلقرب إىل اهلل تعاىل حببهم ومودتهم.

ّ
لكين ىلع يقني من أن لك قلب يح حيب اهلل ورسوهل وحيب آل ابليت
ّ
والصحابة الكرام سييع بال شك أن احلب ال يعين اتلأيله ،حب انليب 

أو آل بيته أو صحابته ال يعين عبادتهم.

ّ
إن املسلم ليستنكر ىلع انلرصاين استغاثته باملسيح  أو بمريم

العذراء  ،وداعءه إياهم وترضعه هلما ،وال يصح يف األذهان أن

اتلوسل يشء واالستغاثة باملخلوقني يشء آخر

ّ
يُصنف هذا املسلم كـ(مبغض للمسيح
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وأمه) ،وما يُقال عن

املسيح  وأمه يقال يف آل ابليت وغريهم من باب أوىل.

ومما أتذكره يف هذا الشأن موقف حصل بيين وبني صديقة وادليت

لكنه يف موضوع (اتلولك) ،حيث ركبت السيارة ويه تقول( :تولكت ىلع
اهلل وحممد!) ،فقلت هلا :يا أماه ،قويل( :تولكت ىلع اهلل) ،حممد
 نبينا وحبيبنا لكنه خملوق ،ال جيوز أن يُتولك عليه ،إنما اتلولك

ىلع اهلل تعاىل وحده.

فقالت( :تولكنا ىلع اهلل ثم حممد!) فابتسمت وقلت هلا :هل يصح

أن أقول( :تولكت ىلع اهلل واملسيح أو تولكت ىلع اهلل ثم املسيح) قالت :ال!
فقلت هلا :ما الفرق؟
فتحريت يف اإلجابة.

فقلت هلا :أليس املسيح  نبيا؟ ،قالت :بىل ،لكن ال جيوز أن

يُقال فيه هذا الالكم ،فقلت هلا :أماه ،حممد  نيب،

واملسيح 

نيب ،وأنبياء اهلل تعاىل حميك قوهلم يف القرآن{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ * ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
()1

ﮃ}  .ونيب اهلل تعاىل يعقوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة إبراهيم آية  10ـ .11



قال ألبنائه{ :ﮩ ﮪ

اتلوسل يشء واالستغاثة باملخلوقني يشء آخر
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ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ}(.)1
أليست هذه اآليات اكفية وواضحة يف ادلاللة ىلع أنه ال يُتولك إال ىلع

اهلل تعاىل؟

ّ
وأن األنبياء  ينفون عن أنفسهم احلول والقوة وأنهم يرصحون

ّ
بأن املؤمن يتولك ىلع اهلل تعاىل ال ىلع غريه؟

اكنت هذه اللكمات حبمد اهلل تعاىل أشبه بابللسم ىلع قلبها،
فاستجابت حبمد اهلل فما اعدت بعد ايلوم تدعو أو تتولك أو تستغيث إال

باهلل رب العاملني.

ّ
إن أوئلك اذلين يستغيثون باألنبياء واألئمة والصاحلني يغالطون
ّ
أنفسهم بل خيدعونها حني يزعمون أن رصفهم ادلاعء إىل املخلوق

واستغاثتهم به بمثابة اتلوسل جباه انليب أو الرجل الصالح!
ونلكن أكرث رصاحة يف احلديث عن هذه املسألة ،نلطرح سؤاال ىلع
اذلين يرددون عبارات (أدركين يا حممد) أو (أدركين يا عل) أو (أدركين يا
مهدي) أو (أدركين يا جيالين) ،هل يُعقل أنهم اكنوا يفكرون يف اهلل حني
يرددون عباراتهم تلك أم أنهم اكنوا يفكرون يف تلك الشخصيات ويرجونها

أن تدركهم فعال؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة يوسف آية .67

اتلوسل يشء واالستغاثة باملخلوقني يشء آخر
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{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ}(.)1

ّ
إن الفرق بني صيغة اتلوسل ويه (امهلل إين أسألك جباه حممد
) أو (امهلل

) أو (امهلل اكشف عين كريب جباه نبيك
( )2

اغفر يل حبق حممد وآل حممد) وما أشبهها من صيغ  ،وبني صيغ أخرى
كعبارة( :أدركين يا عل) أو (الغوث يا رسول اهلل) أو (اكشف عين كريب

يا رسول اهلل) أو (اشفين يا اكظم) وما أشبهها ،فرق واضح وجل.
فيف الصيغة األوىل خطاب مبارش هلل تعاىل ال لغريه ،فادلايع يدعو
ربه قائال( :امهلل اكشف عين كذا) أو (امهلل إين أسألك كذا) ثم يلحق
بهذا ادلاعء توسال جباه حممد

عند اهلل أو جاه غريه من األنبياء أو

الصاحلني.
أما الصيغة اثلانية ففيها استغاثة باملخلوق يف أمور ال يقدر عليها إال

رب العباد ،ويه الصيغة اليت تستحق منا وقفة مع رشعيتها ومدى

موافقتها للقرآن والسنة بل ولروايات أئمة آل ابليت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة األحزاب آية .4

( )2اتلوسل باذلات كقول املرء (امهلل إين أتوسل إيلك بمحمد) أو باجلاه كقوهل (امهلل
إين أتوسل إيلك جباه حممد) فيه خالف بني العلماء قديما وحديثا ،واغية ما قاهل
منكروه إنه بدعة ،ولم يقل أحد من العلماء إنه رشك ،واألصل يف العبادات أنها
ّ
توقيفية أي أن املسلم يقف فيها عند انلص ،فال يتعبد إال بما دل عليه ادليلل
من كتاب اهلل أو سنة رسوهل عليه الصالة والسالم الصحيحة.
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ال واسطة بني العبد وربه

ّ
إن املتأمل يف كتاب اهلل يللح كرثة اآليات اليت حتيك أسئلة طرحها

انلاس وإجابات إهلية عليها.
فلما سأل انلاس عن األهلة قال اهلل تعاىل{ :ﮮ ﮯ ﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ } ( . )1
وملا سألوا عن اإلنفاق قال اهلل تعاىل{ :ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ}(.)2
وملا سألوا عن القتال يف الشهر احلرام قال اهلل تعاىل{ :ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة ابلقرة آية .139
( )2سورة ابلقرة .215
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ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ}(.)1
وملا سألوا عن اخلمر وامليرس قال اهلل تعاىل{ :ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ}(.)2
وملا سألوا عن القيامة قال اهلل تعاىل{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ}(.)3
لكنهم ملا سألوا رسول اهلل

عن اهلل تعاىل كيف يدعونه وما

الطريق إيله ،جاءتهم اإلجابة دون لكمة (قل) تلعلن اآلية أن ال واسطة
ّ
بني العبد وربه ،وأن اهلل تعاىل قريب من عباده جييبهم إذا دعوه

واستجابوا ألمره.

يقول رب العزة واجلالل{ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة ابلقرة .217
( )2سورة ابلقرة .219
( )3سورة األعراف .137
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ﯺ ﯻ}(.)1

ّ
يقول أمري املؤمنني عل يف وصيته البنه اإلمام احلسن> :واعلم أن
ّ
اذلي بيده خزائن السماوات واألرض قد أذن لك يف ادلاعء وتكفل لك

باإلجابة ،وأمرك أن تسأهل يلعطيك وتسرتمحه لريمحك ولم جيعل بينك
()2

وبينه من حيجبه عنك ،ولم يلجئك إىل من يشفع لك إيله< .
وللسيد حممد حسني فضل اهلل تعليق مجيل يف تفسريه (من ويح

القرآن) يقول فيه( :ال واسطة بني العبد وربه يف خطابه وسؤاهل هل ،وقد

نالح يف اتلوجه اإلنساين بوحدانية العبادة واالستعانة ..يف خطاب
ّ
العبد لربه يف هذه اآلية الكريمة{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ} أن

اإلنسان ال حيتاج يف حديثه مع اهلل ويف طلبه منه إىل أية واسطة من برش
ّ
أو غريه ،ألن اهلل ال يبتعد عن عبده وال يضع أي فاصل بينه وبينه ..إال

ما يضعه العبد من فواصل تبعده عن مواقع رمحته ،وحتبس داعءه عن
الصعود إىل درجات القرب من اهلل ..بل أراد لعباده أن يدعوه بشلك

مبارش ليستجيب هلم ،وحدثهم عن قربه منهم حبيث يسمع الكمهم حىت

لو اكن بمثل اهلمس أو يف مثل وسوسة الصدور ،وذلك قوهل تعاىل{ :ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ} وقوهل تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} )( . )3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة ابلقرة آية .136
( )2نهج ابلالغة > 47/3ومن وصية هل لودله احلسن وقد مجع من لك حكمة طرفا<.
( )3تفسري من ويح القرآن  65/25ـ .66
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{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ}
يقص نلا القرآن أخبار األمم السابقة ليس ىلع سبيل التسلية بل

للعربة واالتعاظ وانليه عن التشبه بأفعال أهل الضالل ئلال ننتيه إىل ما

انتهوا إيله.

لقد ّ
قص اهلل تعاىل ىلع أهل اإليمان خرب املرشكني اذلي أرسل إيلهم

رسوهل حممدا

يلنري بصائرهم وينتشلهم من الرشك إىل اإليمان.

ّ
ّ
فأخرب أن أوئلك املرشكني اكنوا مؤمنني بأن اهلل تعاىل هو خالق

السموات واألرض ،اذلي خيرج اليح من امليت ويدبر األمر ،فقال عز من

قائل{ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
()1
.

ﯟ}

وقال تعاىل{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ *

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ * ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ * ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ * ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ*

ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ}(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة الزخرف آية .9
( )2سورة املؤمنون آية  34ـ .39
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وقال تعاىل{ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﯪﯫ*ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ}(.)1
وقال أيضا{ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ * ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ * ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ
()2

ﰂ ﰃ ﰄ}

إذن أين املشلكة؟!

ّ
لقد اكن هؤالء مقرين بأن اهلل تعاىل هو اخلالق الرازق املحيي املميت

لكنهم اكنوا يرصفون بعض أنواع العبادات لغريه كما قال اهلل تعاىل:

{ﮢﮣﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} .
ّ
اكنوا يقولون :إن اهلل تعاىل عظيم وحنن مذنبون ،وال بد نلا من
()3

وسطاء بيننا وبني اهلل ،فاختذوا وسائط بينهم وبني اهلل تعاىل رصفوا هلم

ادلاعء واالستغاثة والقرابني وانلذور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة العنكبوت آية  61ـ .63
( )2سورة يونس آية .31
( )3سورة يونس آية .13
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ّ
لو جاز لك أن تسأهلم :أتؤمنون بأن أصنامكم هذه آهلة حبق أم أنها

وسائط بينكم وبني اهلل تعاىل ،وأنها آهلة مملوكة لرب العاملني؟
فإنهم سيجيبونك بقوهلم :بل مملوكة لرب العاملني ،وإنما رصفنا هلا

داعءنا واستغاثتنا وذباحئنا ونذورنا تلقربنا إىل اهلل تعاىل!
يقول اهلل تعاىل حاكيا قوهلم هذا{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}(.)1

يقول ابن أيب احلديد يف (رشح نهج ابلالغة) عن مرشيك مكة( :اكنوا
يف عبادة األصنام خمتلفني ،فمنهم من جيعلها مشاركة للبارئ تعاىل ،ويطلق
عليها لفظة الرشيك ،ومن ذلك قوهلم :يف اتللبية (بليك امهلل بليك ،بليك
ال رشيك لك إال رشيكا هو لك ،تملكه وما ملك) ،ومنهم من ال يطلق
عليها لفظ الرشيك ،وجيعلها وسائل وذرائع إىل اخلالق سبحانه ،وهم اذلين

قالوا{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ})(.)2

ّ
إن اهلل تعاىل قد بني نلا يف كتابه اتلناقض الشديد اذلي اعشه

املرشكون حني تداهمهم الكرب وامللمات فيلجؤون بفطرتهم اليت فطرهم
اهلل عليها إىل اهلل وحده دون غريه ،خملصني هل ادلاعء واالستغاثة ،حىت إذا
ما كشف الكرب عنهم اعدوا إىل رشكهم ،وجعلوا هلل أندادا وهم يعلمون

أنه سبحانه انلافع الضار!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة الزمر آية .3

( )2رشح نهج ابلالغة  111/1ونتائج األفاكر لللكبايكاين ص .11
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قال تعاىل{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ} هذا هو داعء

الفطرة ،ثم يقول{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
()1

ﯕ ﯖ ﯗ} .

وقال عز من قائل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ}(.)2

هذا هو داعء الفطرة ،ثم يقول{ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
()3

ﭣ ﭤ} .

وقال{ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭ*ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
()4

ﯙ ﯚ ﯛ} .

وقال سبحانه{ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
()5
.

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}

وقال تعاىل{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
()6

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سورة الزمر آية .3
سورة اإلرساء آية .67
سورة اإلرساء آية .67
سورة األنعام آية .40
سورة يونس آية .22
سورة العنكبوت آية .65
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وقال أيضا{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
()1

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} .

وقال{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
()2

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ} .
وقال

{ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
()3

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ} .

وقال أيضا{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}(.)4

ّ
إن (ال هلإ إال اهلل) ال تعين (ال خالق إال اهلل) فحسب ،فهذه يؤمن

بها حىت اذلين حياربون اإلسالم!

ّ
إن هلا أبعادا لم يألفها البرش إال يف مناهج الرسل اليت دأب البرش ىلع

حتريفها وتشويهها بما ينسجم مع تصوراتهم املادية املحدودة ،فاخرتعوا

الوسطاء بني اهلل وبني خلقه!

وما قصة قوم نوح إال مثاال واضحا عن كيفية حتول فئة من أويلاء
ّ
اهلل كـ(ود) و(سواع) و(يغوث) و(يعوق) و(نرس) إىل آهلة تعبد وترتىج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4

سورة لقمان آية .32
سورة األنعام آية .63
سورة يونس آية .12
سورة الروم آية .33
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من دونه مع تعاقب األجيال.
وقد روى ابن بابويه القيم يف كتابه (علل الرشائع) عن اإلمام
جعفر الصادق ،يف قوهل اهلل

{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

()1
فماتوا،
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ}  ،قال :اكنوا يعبدون اهلل
فضج قومهم وشق ذلك عليهم فجاءهم إبليس لعنه اهلل فقال هلم :أختذ

لكم أصناما ىلع صورهم فتنظرون إيلهم وتأنسون بهم وتعبدون اهلل ،فأعد

وينظرون إىل تلك األصنام،
هلم أصناما ىلع مثاهلم فاكنوا يعبدون اهلل
فلما جاءهم الشتاء واألمطار أدخلوا األصنام ابليوت ،فلم يزالوا يعبدون اهلل
ّ
حىت هلك ذلك القرن ونشأ أوالدهم فقالوا :إن آباءنا اكنوا يعبدون
هؤالء ،فعبدوهم من دون اهلل
()2

فذلك قول اهلل تبارك وتعاىل{ :ﮩ ﮪ

ﮫﮬ ﮭ} اآلية .

ّ
إن عبارة (ال هلإ إال اهلل) أسهل ما يمكن أن تكون ىلع اللسان

لكن دالتلها أكرب مما يتصور ابلعض ايلوم ،وهلذا قال اهلل تعاىل{ :ﰊ
ّ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ} ولم يقل( :فقل ال هلإ إال اهلل) ،ألن

املطلوب هو اإلقرار بما تتضمنه (شهادة أن ال هلإ إال اهلل) باطنا وظاهرا.

فـ(ال هلإ إال اهلل) تعين (ال معبود يف الكون يستحق أن يعبد إال اهلل)
(ال رازق إال اهلل)( ،ال مدبر إال اهلل)..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة نوح آية >.<23

( )2علل الرشائع البن بابويه القيم (الصدوق) ( 3/1باب :العلة اليت من أجلها عبدت
األصنام).
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ال خنىش إال اهلل ،ال نتولك إال ىلع اهلل ،ال نرجو إال اهلل ،ال خناف

إال اهلل..

ال نلجأ إال إيله ،وال نترضع إال إيله..
ال نرفع أكفنا بادلاعء إال إيله...
ال نرفع أيدينا لغريه ،وال ألنبيائه وال ألويلائه!
لقد أرسل اهلل

الرسل يلطاعوا ..ال ليستغاث بهم! {ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ}(.)1
إيله!

أرسلهم اهلل يلكونوا واسطة اتلبليغ عنه ،ال يلكونوا واسطة اتلبليغ
فهم رسل اهلل إيلنا ،وليسوا رسلنا إىل اهلل!

يبلغوننا ما يريده اهلل منا ،وال يبلغون اهلل ما نريده منه!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة النساء آية .64
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تشابهت الصور واختلفت املسميات
{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
()1

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} .
ّ
يف هذه اآلية بيان أن املرشكني قديما (عربهم وعجمهم) لم يتخذوا

مجيعا (األصنام) كوسائط بينهم وبني اهلل تعاىل بل اكن منهم من اختذ
وسائط من البرش ،كحال انلصارى اذلين اختذوا (مريم  )وسيطة

بينهم وبني اهلل تعاىل ،يدعونها ويستغيثون بها ،وهم يعلمون يف قرارة
ّ
أنفسهم بل ويقرون بألسنتهم ويف كتبهم بأن (مريم  )ليست إهلا
يُعبد.
ُ
تشابهت صور العبادة واختلفت املسميات والشخصيات اليت تعبد.
ّ
ونلقدم إىل املقصود من الالكم نلقول :إن بعضا من أوئلك اذلين

يتخذون بينهم وبني اهلل وسائط يتولكون عليهم ويستغيثون بهم أو ينذرون
هلم ويذحبون هلم ،حينما تقابلهم باآليات واألحاديث اليت تدين فعلهم
هذا ،ربما ينتفض يف وجهك أحدهم قائال( :أت ُ ّ
شبه انليب أو اإلمام أو الويل

باألصنام؟!)

ال يمكن ملسلم أن يشبه نبيا أو إماما من أئمة املسلمني أو صاحلا من
ّ
صاحليهم باألصنام ،ألنه يُدرك ال حمالة أن هؤالء العظام ال يرتضون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة األعراف آية .194
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ألنفسهم أو لغريهم أن يُعبدوا من دون اهلل تعاىل ،كما قال اهلل تعاىل{ :ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉﮊ*

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
()1

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} .

لكن التشابه حصل من حيث الفعل اذلي يقوم به ادلايع ،فأهل
مكة اكنوا يدعون األصنام ويقدمون هلا انلذور والقرابني تلقربهم بدورها
إىل اهلل تعاىل ،وهؤالء اذلين يتوجهون لألنبياء واألئمة والصاحلني بادلاعء
واالستغاثة وانلذور وغريها يفعلون ذلك يلقربوهم إىل اهلل تعاىل!

ما الفرق احلقييق بني رجل يستغيث بمريم  قائال:
(يا عذراء ..اقض يل حاجيت) وبني آخر يستغيث بفاطمة  قائال:
(يا زهراء ...اقض يل حاجيت)؟ {ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ}(.)2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة آل عمران آية  79ـ .30
( )2سورة ابلقرة آية .113
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آل البيت يعلِّمون حمبيهم التوسل املشروع
حث اهلل تعاىل املؤمنني ىلع تقواه واتلقرب إيله بالطااعت فقال:
{ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ}

()1
.

يقول الطويس يف تفسري اآلية( :خاطب اهلل يف هذه اآلية املؤمنني

وأمرهم أن يتقوه ،ومعناه أن يتقوا معاصيه وجيتنبوها ،ويبتغوا إيله

الوسيلة معناه يطلبون إيله الوسيلة ويه (القربة))(.)2

ويف تفسري ُش ّرب( :أي ما تتوسلون به إىل ثوابه من الطاعة)
تفسريه (اجلوهر اثلمني) قال( :ما تتوسلون به إىل ثوابه وجنانه ورضوانه من
الطاعة)(.)4
()3

ويف

ويقول فخر ادلين الطرييح يف (تفسري غريب القرآن){( :ﯕ ﯖ
ﯗ} أي القربة إىل اهلل

 ،والوسيلة :القربة)(.)5

ّ
ّ
وقد بني آل ابليت  أن اتلوسل إنما يكون باألعمال الصاحلة ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة املائدة آية .35
( )2اتلبيان .509/3
( )3تفسري شرب .112/1

( )4تفسري اجلوهر اثلمني .170/2
( )5تفسري غريب القرآن ص.434
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باختاذهم وسائط بني اهلل وبني عباده.
فهذا اإلمام عل بن أيب طالب يقول يف (نهج ابلالغة) واصفا نلا

آداب اتلوسل وادلاعء:

ّ
(إن أفضل ما توسل به املتوسلون إىل اهلل سبحانه وتعاىل اإليمان به

وبرسوهل واجلهاد يف سبيله فإنه ذروة اإلسالم ،ولكمة اإلخالص إنها

الفطرة ،وإقامة الصالة فإنها امللة ،وإيتاء الزاكة فإنها فريضة واجبة،

وصوم شهر رمضان فإنه ُجنة من العقاب ،وحج ابليت واعتماره فإنهما
ينفيان الفقر ويرحضان اذلنب ،وصلة الرحم فإنها مرثاة يف املال ومنساة يف
األجل ،وصدقة الرس فإنها تكفر اخلطيئة ،وصدقة العالنية فإنها تدفع

ميتة السوء ،وصنائع املعروف فإنها تيق مصارع اهلوان)(.)1

ويقول اإلمام السجاد اذلي ّ
سطر أخلص وأصىف تعابري اتلوسل

واالستغاثة يف أدعيته ،يقول يف ادلاعء اذلي رواه عنه أبو محزة اثلمايل:
( ..واحلمد هلل اذلي أناديه لكما شئت حلاجيت ،وأخلو به حيث شئت
لرسي بغري شفيع ،فيقيض يل حاجيت ..احلمد هلل اذلي أدعوه وال أدعو

غريه ،ولو دعوت غريه لم يستجب يل داعيئ!!)2()..

ويقول( :احلمد هلل اذلي ال أرجو غريه ،ولو رجوت غريه ألخلف

رجايئ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1نهج ابلالغة ص 163رقم (( )110ومن خطبة هل  يف أراكن ادلين).

( )2الصحيفة السجادية ص.214
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ِّ
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ويقول يف مناجاة املطيعني( :وال وسيلة نلا إيلك إال أنت)(.)1
ويقول أيضا( :أنت املدعو للمهمات وأنت املفزع يف امللمات)(.)2
ويقول أيضا( :ال يرشكك أحد يف رجايئ ،وال يتفق أحد معك يف

داعيئ ،وال ينظمه وإياك ندايئ)(.)3
قوهل

ويقول اإلمام جعفر الصادق( :عجبت ملن اغتم ،كيف ال يفزع إىل
{ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} فإين

سمعت اهلل بعقبها يقول:

()4

{ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} .
وعجبت ملن ُمكر به ،كيف ال يفزع إىل قوهل تعاىل:

{ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}(.)5
فإين سمعت اهلل بعقبها يقول:

{ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ})(.)6
وقد اكن من داعئه لربه

:

(يا من ال حتجبه سماء عن سماء ،وال أرض عن أرض ،وال جنب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

نفس املصدر ص.411
نفس املصدر ص.67
نفس املصدر ص.144
سورة األنبياء آية  33ـ .34
سورة اغفر آية .44
اخلصال ص.213
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عن قلب ،وال سرت عن ك ّن ،وال جبل عما يف أصله ،وال حبر عما يف
قعره ،يا من ال تشتبه عليه األصوات ،وال تغلبه كرثة احلاجات ،وال

يربمه إحلاح امللحني)(.)1

ومثل هذه األمور ال تكون إال هلل

ّ
 ،فلو أن املخلوقات مجيعا

نادت ربها واستغاثت به ما اشتبهت وال اختلطت ىلع رب العباد أصواتهم،
وال أثقلته كرثة احلاجات وال إحلاح امللحني ،فهل جيد أوئلك اذلين
يدعون األئمة ويستغيثون بهم عندهم هذه األمور؟
هل اكن اإلمام عل أو اإلمام الرضا يسمعون يف حياتهم استغاثات

املاليني من انلاس (يف اهلند وباكستان والعراق وابلحرين وبلنان وإيران

والكويت وغريها) حىت يسمعوهم بعد موتهم؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قرب اإلسناد ص 6حديث رقم (.)13
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آل البيت
يستغيثون باهلل فبمن تستغيث أنت؟


روى ابن بابويه القيم عن سليمان بن مهران عن اإلمام الصادق عن
أبيه حممد ابلاقر عن أبيه عل بن احلسني عن أبيه احلسني بن عل عن أبيه
ّ
تسعة
 :إن هلل
عل بن أيب طالب  قال :قال رسول اهلل
وتسعني اسما ـ مائة إال واحدا ـ من أحصاها دخل اجلنة) ثم ذكر أسماء
كثرية منها (الغياث)(.)1

يقول الشيخ ابن فهد احلل يف تفسري اسم (الغياث) يف حق اهلل تعاىل:

(معناه املغيث سيم باملصدر توسعا لكرثة إاغثته امللهوفني وإجابته داعء
املضطرين)(.)2
فيا عجبا ..كيف يُدىع املربوب املحتاج ُ
ويتناىس الرب اذلي خلقه

فسواه فعدهل؟!

ّ
أن اإلمام مفتقر إىل خالقه ،خاضع هل ،حمتاج إيله،
لك مسلم يُدرك
يستغيث به عند احلاجة ،ويرجوه يف يلله ونهاره ،فكيف يتوجه العبد إيله
بادلاعء واالستغاثة ويرتك الوهاب السامع للك شكوى؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1كتاب اتلوحيد ص 194واخلصال ص.593
( )2عدة ادلايع ص.307
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لقد رضب اإلمام الصادق مثاال رائعا للك مسلم ،مؤكدا بمثاهل هذا
ّ
أنه (ال يُستغاث إال باهلل تعاىل) وأن املخلوق ضعيف مربوب خاضع

لسلطان هذا الرب العظيم ،ال يملك نلفسه رضا وال نفعا.
روى ابن بابويه القيم عن اإلمام احلسن العسكري يف قول اهلل

:

(بسم اهلل الرمحن الرحيم) ،فقال :اهلل هو اذلي يتأهل إيله عند احلوائج
والشدائد لك خملوق عند انقطاع الرجاء من لك من هو دونه ،وتقطع
األسباب من مجيع ما سواه ،يقول( :بسم اهلل) أي أستعني ىلع أموري لكها

باهلل اذلي ال حتق العبادة إال هل ،املغيث إذا استغيث ،واملجيب إذا ديع،
وهو ما قال رجل للصادق  :يا ابن رسول اهلل دلين ىلع (اهلل) ما هو؟
فقد أكرث عل املجادلون وحريوين ،فقال هل :يا عبد اهلل ،هل ركبت سفينة
قط؟ قال :نعم ،قال :فهل كرس بك حيث ال سفينة تنجيك وال سباحة
تغنيك؟ قال :نعم ،قال :فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من األشياء

قادر ىلع أن خيلصك من ورطتك؟ فقال :نعم ،قال الصادق :
فذلك اليشء هو اهلل القادر ىلع اإلجناء حيث ال منيج ،وىلع اإلاغثة حيث
ال مغيث)(.)1
ويف رواية أخرى( :اذلي يتأهل إيله عند احلوائج والشدائد لك خملوق
عند انقطاع الرجاء من مجيع من هو دونه ،وتقطع األسباب من لك من
سواه وذلك أن لك مرتئس يف هذه ادلنيا ومتعظم فيها وإن عظم غناؤه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1كتاب اتلوحيد ص.230
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وطغيانه وكرثت حوائج من دونه إيله فإنهم سيحتاجون حوائج ال يقدر

عليها هذا املتعاظم ،وكذلك هذا املتعاظم حيتاج حوائج ال يقدر عليها،
فينقطع إىل اهلل عند رضورته وفاقته حىت إذا كىف همه اعد إىل رشكه ،أما
تسمع اهلل

يقول{ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ*ﮯﮰﮱﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ}(.)1
فقال اهلل

لعباده :أيها الفقراء إىل رمحيت إين قد ألزمتكم احلاجة

ّ
إيل يف لك حال ،وذلة العبودية يف لك وقت ،فإل فافزعوا يف لك أمر
تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ اغيته ،فإين إن أردت أن أعطيكم

لم يقدر غريي ىلع منعكم وإن أردت أن أمنعكم لم يقدر غريي ىلع
إعطائكم ،فأنا أحق من سئل ،وأوىل من ترضع إيله ،فقولوا عند
افتتاح لك أمر صغري أو عظيم (بسم اهلل الرمحن الرحيم) أي أستعني ىلع
هذا األمر باهلل اذلي ال حيق العبادة لغريه ،املغيث إذا استغيث ،املجيب

إذا ديع)(.)2

فتأمل الكم اإلمامني الصادق والعسكري تلعلم كم يبتعد عن
تعايلم األئمة وتوحيدهم من يتعلق قلبه باملخلوقني عند الشدائد

فيستغيث بهم حيث ال منيج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة األنعام آية ( 40ـ .)41

( )2اتلوحيد البن بابويه القيم ص .231
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ّ
ّ
فقد بني اإلمام الصادق للرجل أن املخلص من املحن والشدائد هو

اهلل تعاىل قائال( :فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من األشياء قادر ىلع أن

خيلصك من ورطتك؟ فقال :نعم ،قال الصادق :فذلك اليشء هو اهلل
القادر ىلع اإلجناء حيث ال منيج ،وىلع اإلاغثة حيث ال مغيث) ،ولم يقل

هل :إن أصابتك مصيبة فاسأل الزهراء أو اسألين أقيض لك حاجتك.

ّ
وتأمل قوهل للرجل( :فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من األشياء
ّ
قادر ىلع أن خيلصك من ورطتك؟) تلعلم أن القلب ليس بمأمن من
الرشك إن لم يُ ّ
وطن ىلع اتلعلق باهلل تعاىل ،فأين اذلين تتعلق قلوبهم
باملخلوقني (سواء أكانوا أنبياء أو أئمة أو غريهم من الصاحلني) فيذكرونهم

عند الشدائد واملحن من املوحد العارف لربه اذلي ال يتعلق قلبه عند

املحن إال بربه ،فيناديه ويستغيث به متذلال هل مستشعرا خضوعه هلذا

الرب ومستشعرا قدرة اهلل تعاىل ىلع كشف الرض عنه؟

وخلطورة هذه املسألة اكن موقف أهل ابليت  جتاهها واضحا

لك الوضوح ،ال خيتلف عن ذاك الوضوح اذلي ملسناه يف مسألة (داعء غري

اهلل).

فهذا اإلمام عل بن احلسني (زين العابدين) يدعو اهلل تعاىل وهو يف

اغية اتلذلل هل قائال( :موالي موالي أنت املوىل وأنا العبد ،وهل يرحم
العبد إال املوىل؟! موالي موالي أنت العزيز وأنا اذليلل ،وهل يرحم
اذليلل إال العزيز؟! موالي موالي أنت اخلالق وأنا املخلوق ،وهل يرحم
املخلوق إال اخلالق؟! موالي موالي أنت املعطي وأنا السائل ،وهل يرحم
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السائل إال املعطي؟! موالي موالي أنت املغيث وأنا املستغيث ،وهل

يرحم املستغيث إال املغيث؟!)(.)1

يلعلن بذلك للناس أمجعني ،أن اهلل تعاىل هو املغيث وأن اإلمام ال

يملك نلفسه إال أن يكون مستغيثا باهلل راجيا منه الرمحة والعفو والعطاء

واملغفرة.

ّ
وهذا اإلمام حممد ابلاقر خيرب عن جدته فاطمة الزهراء فيقول( :إن

فاطمة بنت رسول اهلل

ستني

 :مكثت بعد رسول اهلل

يوما ثم مرضت فاشتدت عليها فاكن من داعئها يف شكواها( :يا يح يا

قيوم برمحتك أستغيث فأغثين ،امهلل زحزحين عن انلار ،وأدخلين اجلنة،
))(.)2
وأحلقين بأيب حممد (
فانظر إىل فاطمة الزهراء (سيدة نساء العاملني) بمن تستغيث.
رغم حبها ألبيها حممد

ورجائها من اهلل أن يُلحقها به ،لم

تستغث برسول اهلل بل بربها ورب أبيها .
وهذا اإلمام جعفر الصادق يعلن افتقاره إىل ربه

فيستغيث به

ويرجوه قائال( :امهلل إنك تسمع الكيم ،وترى ماكين ،وتعلم رسي

وعالنييت ،وال خيىف عليك يشء من أمري ،وأنا ابلائس الفقري،
املستغيث املستجري ،الوجل املشفق ،املقر املعرتف بذنبه ،أسألك مسألة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الصحيفة السجادية (مجع األبطيح) ص ( 336داعؤه  يف اتلذلل).
( )2حبار األنوار للمجليس .217/43
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()1

املسكني ،وأبتهل املذنب اذليلل  ،وأدعوك داعء اخلائف الرضير ،داعء
من خضعت لك رقبته ،وفاضت لك عربته ،وذل لك خيفته ورغم لك

أنفه ،امهلل ال جتعلين بداعئك شقيا ،وكن ل رؤوفا رحيما يا خري

املسؤولني ،ويا خري املعطني ،واحلمد هلل رب العاملني)(.)2

ّ
ويعلم أتباعه (صالة احلاجة) فيقول( :إذا مىض ثلث الليل فقم

وصل ركعتني بسورة امللك وتزنيل السجدة ثم ادعه وقل( :يا رب قد نامت
العيون واغرت انلجوم وأنت اليح القيوم ال تأخذك سنة وال نوم ،لن
يواري عنك يلل داج وال سماء ذات أبراج وال أرض ذات مهاد وال حبر
ليج وال ظلمات بعضها فوق بعض ،يا رصيخ األبرار وغياث املستغيثني

برمحتك أستغيث)(.)3

فانظر إىل اإلمام بمن يستغيث؟ وبمن يدعو إىل االستغاثة؟
إنه يستغيث بربه

 ،ويدعو أتباعه إىل االستغاثة باهلل تعاىل عند

احلاجة ال لالستغاثة باإلمام نفسه!

ّ
وقد أخرب اإلمام الصادق أن االستغاثة باهلل تعاىل يه سنة األنبياء من

دلن آدم  حىت حممد

.

يقول اإلمام الصادق( :ثالث تناسخها األنبياء من آدم  حىت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هكذا يف املصدر ،والصواب :وأبتهل ابتهال املذنب اذليلل.
( )2حبار األنوار للمجليس .225/91
( )3ماكرم األخالق للطربيس ص.337
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اكن إذا أصبح يقول( :امهلل إين أسألك إيمانا
وصلن إىل رسول اهلل
ّ
تبارش به قليب ،ويقينا حىت أعلم أنه ال يصيبين إال ما كتبت يل ،ورضين
ّ
أخرت وال تأخري ما ّ
عجلت ،يا يح
بما قسمت يل حىت ال أحب تعجيل ما
يا قيوم برمحتك أستغيث ،أصلح يل شأين لكه وال تكلين إىل نفيس طرفة

عني أبدا وصىل اهلل ىلع حممد وآهل)(.)1

فإذا اكن األنبياء يستغيثون باهلل تعاىل وآل ابليت  يستغيثون

باهلل تعاىل ،فبمن تستغيث أنت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الاكيف لللكيين ( 524/2كتاب ادلاعء ـ باب القول عند اإلصباح واإلمساء).
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ألي علة أغرق اهلل تعاىل فرعون؟
روى ابن بابويه القيم عن إبراهيم بن حممد أنه قال :قلت أليب
فرعون وقد آمن به

احلسن عل بن موىس الرضا( :ألي علة أغرق اهلل

وأقر بتوحيده؟ قال :إنه آمن عند رؤية ابلأس وهو غري مقبول ،وذلك

حكم اهلل تعاىل ذكره يف السلف واخللف قال اهلل تعاىل{ :ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ * ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ} وقال اهلل

{ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲ}.
وهكذا فرعون ملا أدركه الغرق قال{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} فقيل هل{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ * ﮃ ﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ}...
ولعلة أخرى أغرق اهلل

فرعون ويه أنه استغاث بموىس ملا

أدركه الغرق ولم يستغث باهلل ،فأوىح اهلل

إيله :يا موىس ما أغثت

فرعون ألنك لم ختلقه ،ولو استغاث يب ألغثته)(.)1

فتأمل الكم اإلمام الرضا وهو يبني العلة اثلانية اليت من أجلها أغرق

اهلل تعاىل فرعون ولم يقبل توبته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1علل الرشائع .59/1
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لقد استغاث فرعون بموىس ـ  ـ ملا أدركه الغرق ولم يستغث

باهلل تعاىل ،استغاث بنيب من أويل العزم من الرسل ولم يستغث بصنم

لكن اهلل تعاىل لم يتقبل ذلك منه ،بل أوىح نلبيه موىس ـ  ـ >
يا موىس ،ما أغثت فرعون ألنك لم ختلقه ،ولو استغاث يب ألغثته<.
فأين اذلين يستغيثون باألنبياء واألئمة والصاحلني من هذه الرواية

العظيمة؟!
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االستغاثة بالزهراء واألئمة أم خبالقهم؟
حينما احتاج املسلمون إىل العون يف غزوة (بدر) أخرب رب العاملني

عن داعئهم قائال:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ّ
()1
يح بني أظهرهم وكذا
ﭚﭛ} مع أن رسول اهلل
اإلمام عل وكذا السيدة فاطمة يف املدينة ،لكنهم مع هذا لكه وجهوا

نداءهم هلل وحده ،ألنه ال يملك انلفع والرض إال اهلل ،فمحمد



برش خملوق ال يملك نلفسه نفعا وال رضا فكيف يملك لغريه انلفع

والرض؟!

قال تعاىل خمربا عن رسوهل الكريم حممد

موجها الالكم

للناس مسلمهم واكفرهم {ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ

ﰚ ﰛ ﰜ} ويقول{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ * ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ّ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ}( ،)2فالرسول برش مبلغ عن اهلل،

كرامته وعظمته تتمثالن يف اصطفاء اهلل هل من دون سائر البرش واختياره

للنبوة ويف أخالقه وسلوكه وشخصيته اليت تمثل الكمال البرشي فيها يف حب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة األنفال آية .9
( )2سورة اجلن آية .21
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لك أوجهها ولكنه مع لك هذه العظمة ال يملك نلفسه وال لغريه انلفع
والرض إال بمقدار ما يستطيع البرش (بنص القرآن الكريم) ،فكيف بمن

هم دونه مزنلة عند اهلل ومن هم دونه فضال وعلما من األئمة أو األويلاء

والصاحلني؟

هذا مثال لرسول اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه ،وخذ هذا املثال

اآلخر إلبراهيم



خليل رب العاملني اذلي قال اهلل عنه يف القرآن

املجيد{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ} .
()1

ُ
وذاك املسيح  ،انليب العظيم اذلي أجريت ىلع يديه املعجزات

العظيمة من خلق بإذن اهلل وإحياء للموىت بإذن اهلل يقول عنه رب العاملني
ُ
حينما زعم انلصارى أنه يملك احلساب يوم القيامة وأنه قد فوض هل ذلك من
ّ
رب العاملني ،وأنه ابن هل مع اعرتافهم بأن اهلل (اآلب) هو أعظم من ذاك
االبن املتجسد (املسيح) كما هو منصوص عليه يف عقيدتهم ،ماذا أجابهم

رب العاملني؟

قال اهلل تعاىل{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة املمتحنة آية .4
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ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
()1

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} .
ّ
فبني اهلل

ّ
أن املسيح برش يأكل الطعام وحيتاج إيله وحيتاج ملن

خلقه ،ويصيبه الرض إذا افتقده ،فكيف تتوجهون بادلاعء واالستغاثة
وانلذور والقرابني واذلبائح وغريها من أصناف العبادات ملن ال يملك نلفسه

رضا وال نفعا ،وتتجاهلون اإلهل احلق السميع العليم اذلي يسمع رسكم

وجنواكم ويعلم ما ختفيه صدوركم؟! وذلا جاء قول اهلل

:

{ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
ّ
()2
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} يلبني أن املسيح  وأمه مع جاللة

أن يهلكهما فال راد هل وال دافع
قدرهما وعظم مزنتلهما إن أراد اهلل
ألمره ،فإن اكن املسيح وأمه ال يملاكن دفع الرض عن نفسيهما فكيف يُتوجه

هلم بادلاعء والعبادة؟!
فاألنبياء واألئمة والصاحلون ال يملكون ألنفسهم رضا وال نفعا،

فمن توجه هلم بادلاعء أو استغاث بهم فيما ال يقدر عليه برش أو نذر هلم
ّ
وقدم قرابينه هلم أو ذبح هلم فقد أرشك باهلل تعاىل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة املائدة آية  75ـ .76
( )2سورة املائدة آية .17
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وذلا رأينا اتلوجيه القرآين الرائع القائل{ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ّ
()1
( :فقل ال هلإ إال اهلل) ألن لكمة
ﰐ ﰑ} ولم يقل اهلل

(ال هلإ إال اهلل) أسهل ما تكون ىلع اللسان ،لكن فهم معىن هذه العبارة

وجتسيدها ىلع أرض الواقع وحتقيق معانيها هو املراد وهو املطلوب.

اكن من السهل ىلع كفار مكة أن يقولوا( :ال هلإ إال اهلل) لكنهم أدركوا

ّ
أن املطلوب منهم أكرث من جمرد اللف  ،فهم يؤمنون بأن اهلل هو اخلالق ابلارئ

كما قال اهلل تعاىل عنهم{ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ}({ ،)2ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
()3

ﮫ} لكن اكنوا يقيسون اهلل
يدخل عليهم أحد إال بوساطة ّ
مقرب عنده!
قالوا :اهلل

بملوك زمانهم وغري زمانهم اذلين ال

أعظم وأجل من أن نطلب منه كذا وكذا ،اهلل

عظيم وحنن مذنبون ،كيف نلا أن نطلب منه مبارشة ،ال بد من وسطاء
فيشفعوا نلا ،أخرب اهلل

عن دعواهم تلك بقوهل حاكية عنهم:

{ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
()4

ﮖ} .

أي ما كنا نتوجه هلم بالعبادة (داعء ،نذور ،قرابني ،ذبائح) إال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4

سورة حممد آية .19
سورة الزخرف آية .37
سورة الزمر آية .33
سورة الزمر آية .3
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يلقربونا إىل اهلل ،ال ظنا بهم أنهم من خلقنا ورزقنا وينرصنا يف الشدائد.
ولكن هل تقبل اهلل منهم هذا اإليمان؟ وهل نفعهم إقرارهم بهذا

اإلهل الواحد مع إرشاكهم معه غريه يف ادلاعء والعبادة؟!

قال اهلل تعاىل فيهم ويف من حيذو حذوهم{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
( )1

ﭭ ﭮ ﭯ}  ،وذللك أرسل اهلل
عليهم رسول اهلل

هلم حممدا  ،وشهد

بانلار حني قاتلوه دفااع عن ذاك الرشك،

فإقرارهم باهلل لم ينفعهم ملا وجهوا العبادة لغريه.
وليس فالن وفالن من انلاس بأكرم عند اهلل من عشرية رسول اهلل
ُ
حىت يُستثىن وتكتب هل براءة من الرشك مع مزاوتله للرشك أو اعتقاده

هل ،فادلين ال حماباة فيه ،وأبو هلب هو عم انليب  ومع ذلك ملا

أرشك باهلل لم تنفعه تلك القرابة.

وليس البرش ايلوم بأكرم عند اهلل من قوم نوح  ملا أرشكوا

باهلل أهلكهم مجيعا وجنا منهم أهل اإليمان وهم قلة ،فاالستشهاد
بكرثة من يدعو غري اهلل ويستغيث بغري اهلل رغم انتسابه لإلسالم اسما
لن يغين من احلق شيئا ولن جيعل من الرشك توحيدا ،فكم ذم اهلل

الكرثة حني تتبىن الضالل فقال{ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
()2

ﯤ ﯥ ﯦ} .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة يوسف آية .106
( )2سورة يونس آية .60
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ويقول{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} .
()1

()2
.

ويقول{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ}
ويقول{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ}.
واآليات يف هذا كثرية جدا.

وانتساب املرء لإلسالم رشف هل ورفعة ،لكنه حينما يرشك باهلل
ّ
ويتخذ هل رشاكء يدعوهم يف الشدائد أو يف الرخاء فإن اهلل غين عنه وعن

عبادته وعن إسالمه املزعوم.
يقول اهلل

()3

{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} .
()4

ويقول{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} .
فليس ألحد أن يتمسك بالعنوان ويرتك املعاين ،يتمسك بعبارة (ال

هلإ إال اهلل) وهو يطعن يف معىن هذه الشهادة يف لك حراكته وسكناته ،يرشك
ّ
باهلل الليل وانلهار ،ويتصور أن شهادة (ال هلإ إال اهلل) اللفظية فقط تنجيه

من حر انلار.

لقد اقتنيت ذات مرة كتاب (أكسري ادلعوات)

()5

وهو كتاب أدعية

ّ
واسع االنتشار بني العامة والبسطاء وشدين يف هذا الكتاب عنوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5

سورة الشعراء آية  3و 67و 103و 121و 139و 153و 174و.190
سورة الزخرف آية .73
سورة الزمر آية .7
سورة ابراهيم آية .3
أكسري ادلعوات ص.410
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(استغاثة إىل فاطمة  )يقول فيه املؤلف( :يف ابلدل األمني تصل
ّ
ّ
ّ
ركعتني فإذا سلمت فكرب اهلل تعاىل ثالثا ،وسبح تسبيح الزهراء 
واسجد وقل مائة مرة (يا مواليت يا فاطمة أغيثيين) ثم ضع خدك األيمن
ىلع األرض وقل كذلك ،ثم عد إىل السجود وقل كذلك ،ثم ضع خدك

األيرس ىلع األرض وقل كذلك ،ثم عد إىل السجود وقل كذلك مائة وعرش
ُ
مرات ،واذكر حاجتك تقىض بإذن اهلل)!.
ُ
وتذكرت وُك حزن ىلع هذا الواقع املرير اذلي نعيشه قول اهلل تبارك

وتعاىل{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼ*ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙ}(.)1

فرق بني من يستغيث بمخلوق ال يملك نلفسه احلياة وال املمات وال

الرزق حىت يهب ذلك لغريه ،وبني من يستغيث باذلي جييب املضطر إذا

داعه ويكشف السوء!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أكسري ادلعوات ص.410
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أليس اهلل بكاف عبده؟
ّ
إن اهلل

هو الصمد اذلي تلتجئ إيله املخلوقات يف الرخاء

والشدائد ...حقيقة فطر اهلل انلاس عليها ...وآمن بها املسلم العارف

بدينه.

روى اللكيين يف الاكيف عن داود بن القاسم اجلعفري قال( :قلت أليب

جعفر اثلاين :جعلت فداك ما الصمد؟ ،قال :السيد املصمود إيله يف

القليل والكثري)( ،)1واملصمود إيله أي املقصود.
ّ
علق اللكيين ىلع ذلك فقال( :واهلل

هو السيد الصمد اذلي مجيع

اخللق من اجلن واإلنس إيله يصمدون يف احلوائج وإيله يلجأون عند

الشدائد ومنه يرجون الرخاء ودوام انلعماء يلدفع عنهم الشدائد)(.)2

روي عن اإلمام جعفر الصادق قوهل( :إذا خفت أمرا فقل :امهلل إنك

ال يكيف منك أحد ،وأنت تكيف من لك أحد من خلقك .فاكفين كذا

وكذا…) ،ويف رواية( ،يا اكفيا من لك يشء وال يكيف منك يشء)(.)3

فأين هذا من اذلين يرددون( :يا حممد يا عل يا عل يا حممد،
اكفياين فإنكما اكفياين ،يا حممد يا عل يا عل يا حممد ،انرصاين فإنكما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الاكيف ( 123/1كتاب اتلوحيد ـ باب تأويل الصمد ـ حديث رقم (.))1
( )2الاكيف .124/1
( )3الاكيف ( 404/2كتاب ادلاعء ـ باب ادلاعء للكرب واهلم واحلزن واخلوف).
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نارصاين ،يا حممد يا عل يا عل يا حممد ،احفظاين فإنكما حافظاين ،يا

موالي ،يا صاحب الزمان ،الغوث الغوث ،أدركين أدركين ،األمان
األمان)()1؟

واهلل تعاىل يسأهلم{ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ}()2؟!
أال يكيف هؤالء أن يكون ربهم هو امللجأ هلم واملستغاث به ،اذلي

يطلبون منه انلرص واتلثبيت واحلف واألمان؟ أما يكفيهم رب العاملني حىت

يرشكوا معه غريه؟!

يقول اهلل تعاىل{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ

ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ}

()3

.

وإنما يتوجه املسلم بندائه وداعئه هلل دون غريه طابلا منه سبحانه
ّ
وحده قضاء احلوائج وتفريج الكرب ،ألنه يدرك أن االستعانة واالستغاثة

فيما ال يقدر عليه إال اهلل إنما هو رصف عبادة لغري اهلل تعاىل.

لقد وقفت ىلع روايات مكذوبة حتيك حقيقة املأساة ،مأساة اتلوجه

لبرش ال يملكون ألنفسهم وال لغريهم نفعا إن أراد اهلل بهم رضا ،وال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر مثال :وسائل الشيعة ( 135/3باب استحباب اتلطوع بصالة األئمة).
( )2سورة الزمر آية >.<36
( )3سورة الزمر آية .33
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يملكون ألنفسهم حياة وال نشورا.
فقد خصصت تلك الروايات للك إمام وظيفة يف انلفع والرض فقالت:
(أما عل بن احلسني فللنجاة من السالطني ونفث الشياطني ،وأما حممد
 ،وأما
بن عل وجعفر بن حممد فلآلخرة وما تبتغيه من طاعة اهلل
 ،وأما عل بن موىس
موىس بن جعفر فاتلمس به العافية من اهلل
فاطلب به السالمة يف الرباري وابلحار ،وأما حممد بن عل فاستزنل به
الرزق من اهلل تعاىل ،وأما عل بن حممد فللنوافل وبر اإلخوان وما تبتغيه
 ،وأما احلسن بن عل فلآلخرة ،وأما صاحب الزمان
من طاعة اهلل
()1
فإذا بلغ منك السيف اذلبح فاستعن به فإنه يعينك) ثم أحلق املجليس
صاحب حبار األنوار بهذه الرواية ـ داعء يتضمن االستغاثة باألئمة ىلع هذا
انلحو السالف اذلكر من قبيل الرشح هلذا انلص(.)2

وىلع هذا املنوال سارت الكثري من األدعية ،فصار األئمة هم

املستغاث بهم واملرتىج ،فيتوجه زائرهم بادلاعء واصفا إياهم بأنهم:
(…أراكن ابلالد ،وقضاة األحاكم ،وأبواب اإليمان… منائح العطاء ،بكم
إنفاذه حمتوما مقرونا ،فما يشء منه إال وأنتم السبب وإيله السبيل ...فال
جناة وال مفزع إال أنتم وال مذهب عنكم يا أعني اهلل انلاظرة)(.)3
ينادي أحدهم (يا حسني) و(يا عل) و(يا مهدي) وربما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1حبار األنوار .33/94
( )2املصدر السابق.
( )3حبار األنوار آية .37/94
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(يا عباس) ...يستغيث بهم لقضاء حواجئه أو لرفع ثقل يعجز عن رفعه.
فرتى هذا يردد (يا عل مدد) ،وهذا ينادي (يا حسني أغثين) وذاك
ّ
ويقبله أو
يعكف عند مرقد اإلمام الرضا يبيك عند قربه ويتمسح بالقرب

يدعو صاحبه و ينذر هل!!

ّ
وذاك يعتقد أن اإلمام الاكظم هو باب احلوائج! فيتوجه هل بادلاعء من

دون اليح اذلي ال يموت!

ّ
إن هذه املمارسات تلدعوين للتساؤل :كيف ملسلم أن يردد سبع

عرشة مرة يف صلواته ايلومية قول اهلل

يف سورة الفاحتة{ :ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ} ثم إذا ما أراد أن يستعني بأحد يف قضاء حواجئه
استعان بمخلوق مثله دون أدىن اكرتاث بتلك اآلية اليت حفظها منذ

الصغر ورددها لسانه؟!

ّ
يرى أن حواجئه تنقيض إذا ما كرر عبارة (ناد عليا مظهر العجائب

جتده عونا لك يف انلوائب .لك هم وغم سينجل بواليتك يا عل يا عل يا

عل)

()1

ثم يلحقها بقوهل( :يا أبا الغوث أغثين يا عل أدركين) ،ويتناىس

رب العباد اذلي قال عن نفسه يف حمكم كتابه{ :ﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
()2

ﯩ} .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر مثال :مستدرك الوسائل للمريزا انلوري .433/15
( )2سورة انلمل آية .62
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ونلا أن نسأل :إذا اكن األئمة هم ملجأ املحتاجني ومفزع امللهوفني

وأمان اخلائفني وقبلة ادلاعني ،وال تستجاب ادلعوات إال بذكر أسمائهم،
فأي فرق بني هذا وبني ما يزعمه مرشكو مكة يف أصنامهم!!!
نعم هناك فرق ...اكن مرشكو مكة خيلصون هلل ادلاعء يف الشدة

{ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
()1

ﭱ ﭲ}

.

أما اذلين يستغيثون باألئمة ويدعون بأسمائهم فيرشكون باهلل تعاىل

يف الرخاء والشدة!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة العنكبوت آية .65
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كفانا شعارات...
نلقلها بكل وضوح :كفانا شعارات أيها انلاس!
إىل مىت نتلكم باسم أهل ابليت وحنن ال نعيش اتلوحيد اذلي اعشوه،

نتعلق باملخلوقني ونستغيث بهم عند الشدائد ونرغب يف إنعامهم علينا
ورزقهم نلا ،ونُعرض عن الرزاق السامع للك شكوى؟!
إىل مىت نتلكم عن حب اهلل تعاىل وحب رسوهل الكريم وال تتحرك
مشاعرنا لالكم اهلل تعاىل والكم رسوهل الكريم الذلين حيُضاننا ىلع اتلوجه هلل

تعاىل وحده ال ألنبيائه وال لغريهم؟

إىل مىت نتلكم عن اتباع أهل ابليت وال نعرف من هذا االتباع إال

شتم األموات والوقيعة بني املسلمني وإثارة انلعرات اجلاهلية؟

أين حنن من جهود أهل ابليت  املبذولة يف ترسيخ معالم اتلوحيد

يف نفوس انلاس وحماربة ابلدع واخلرافات اليت طرأت ىلع املجتمع املسلم؟

إننا حباجة إىل وقفة نصحح بها مفاهيمنا وحناكم فيها أنفسنا حىت

ال نكون من اذلين قال اهلل تعاىل فيهم{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ *
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ}
وآخر دعوانا أن (احلمد هلل رب العاملني)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سورة الكهف آية .104

()1

.
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املراجع
 1ـ االعتقادات مع تصحيح االعتقاد ـ الشيخني ابن بابويه القيم

واملفيد ـ حتقيق عصام عبد السيد ـ دار املفيد ـ الطبعة اثلانية  1111ه.

 2ـ حبار األنوار ـ العالمة حممد باقر املجليس ـ مؤسسة الوفاء ـ

بريوت ـ بلنان ـ الطبعة اثلانية  1141ه ـ 1151م

 3ـ اتلبيان يف تفسري القرآن ـ حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ

الطائفة ـ حتقيق أمحد حبيب قصري العامل ـ مكتب اإلعالم اإلساليم ـ

الطبعة األوىل 1141ه.

 4ـ تفسري جامع اجلوامع ـ الفضل بن احلسن الطربيس ـ مؤسسة

النرش اإلساليم جلماعة املدرسني ـ قم ـ الطبعة األوىل 1115ه.

 5ـ اتلوحيد ـ ابن بابويه القيم (امللقب بالصدوق) ـ حتقيق سيد

هاشم احلسيين الطهراين ـ نرش جامعة املدرسني ـ قم ـ الطبعة األوىل
1157ه.

 6ـ اخلصال ـ ابن بابويه القيم (امللقب بالصدوق) ـ حتقيق عل أكرب

غفاري ـ مجاعة املدرسني يف احلوزة ـ قم.

 7ـ الصحيفة السجادية الاكملة لإلمام عل بن احلسني ـ نرش جامعة

مدرسني حوزة قم.
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 3ـ الصحيفة السجادية ـ بإرشاف سيد حممد باقر جنل سيد مرتىض

املوحد األبطيح األصفهاين ـ حتقيق مؤسسة اإلمام املهدي  ـ الطبعة
األوىل 1111ه.

 9ـ علل الرشائع ـ ابن بابويه القيم (امللقب بالصدوق) ـ منشورات

املكتبة احليدرية 1158ه ـ 1111م.

 10ـ قرب اإلسناد ـ أبو العباس عبد اهلل احلمريي ـ مؤسسة آل

ابليت إلحياء الرتاث ـ قم ـ الطبعة األوىل 1111ه.

 11ـ الاكيف ـ اللكيين ـ حتقيق عل أكرب غفاري ـ نرش دار الكتب

اإلسالمية ـ الطبعة الرابعة ـ  1118ه.

 12ـ املسائل الرسوية ـ الشيخ املفيد ـ املؤتمر العاليم أللفية الشيخ

املفيد.

 13ـ مستدرك الوسائل ـ املحقق انلوري الطربيس ـ مؤسسة آل

ابليت إلحياء الرتاث ـ الطبعة األوىل  1145ه

 14ـ نهج ابلالغة ـ اإلمام عل ـ حتقيق حممد عبده ـ دار املعرفة ـ

بريوت.

 15ـ وسائل الشيعة ـ احلر العامل ـ حتقيق ونرش مؤسسة آل ابليت

إلحياء الرتاث ـ الطبعة اثلانية ـ قم.

