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 تقديم

 الرحيم  الرمحن  هللا بسم

 حممد رسولنا  على السالم و  الصالةو  العاملني رب هلل احلمد

  أما بعد. .أمجعني صحبه و آله وعلى

 َهلُمْ  َألَقْـُعَدنَّ  َأْغَويـَْتِين  فَِبَما«الشيطان:  هللا تعاىل ذاكرا قول قال
 َوَعنْ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  أَْيِديِهمْ  َبْنيِ  ِمنْ  َآلتِيَـنـَُّهمْ  ُمثَّ  اْلُمْسَتِقيَم. ِصرَاَطكَ 

ِِمْ  -16/  7» (األعراف، َشاِكرِينَ  َأْكثـََرُهمْ  جتَِدُ  َال وَ  َمشَائِِلِهمْ  َوَعنْ  أَْميَا

17.(  

 كذلك،   يكون من اإلنس أنه كما  ،فالشيطان يكون من اجلن
أكرب  منو  ليضل الناس عنه، على الطريق الصحيحقيم فخه وهو يُ 

هلل. فخوخه  هللا تعاىل أنه ال يغفر الشرك؛ فقال: لقد أخرب  الشرك 
  َوَمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َويـَْغِفرُ  بِهِ  ُيْشَركَ  َأنْ  رُ يـَْغفِ  َال  اهللََّ  ِإنَّ «

هللَِّ  ُيْشرِكْ    ).48/ 4» (النساء، َعِظيًما ِإْمثًا اْفَرتَى فـََقدِ  ِ

  معىن الشرك
قال ابن فارس: "الشني والراء والكاف أصالن، أحدمها يدّل 

 .د واستقامةعلى مقارنة وخالِف انفراٍد، واآلخر يدّل على امتدا
فاألول: الشركة، وهو أن يكون الشيء بني اثنني ال ينفرد به 
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ً يف الشيء إذا صرت شريَكه،  :أحدمها، يقال  شاركت فال
ً إذا جعلته شريكًا لك" وقال اجلوهري: "الشريك  1.وأشركت فال

ً صرت شريكه، واشرتكنا  جيمع على شركاء وأشراك، وشاركت فال
: سمركته يف البيع واملرياث أشركه شركة، واالوتشاركنا يف كذا، وش

هلل فهو مشرك   2. الشرك" والشرك أيضًا الكفر، وقد أشرك فالن 
   3.ومشركيّ 

هلل واإل ما ميلك صفة من  شخصاً  عتقاد أنّ االهو شراك 
وكثريا ما يكون ذاك الشخص ممن  تعاىل،الصفات اخلاصة هلل 

 هذا  أنّ  بدورها توحي الشياطنيو من عباد هللا املقربني.  م ونيُعرف
ورهم إىل هللا، فهو أمتوصيل  يف الناس ، ويعنيتعاىل هلل ويلٌ الشخص 

 فإن كان األمر كذلك فال بد من، وسيط وشفيع بينهم وبني هللا
  .تعاىل شريكا هللبوصفه  مو زع الويل امل هلذا وجوب التسليم

لم من ان املسذان حيميلالقرآن الكرمي والعقل السليم مها ال
الوقوع يف هذا الفخ، ومن ال يُعِمل عقله يف تدبر القرآن الكرمي فإنه 
سيقع حتما فريسة لشياطني اإلنس واجلن حيث يوحي بعضهم إىل  
بعض زخرف القول غرورا، وتتسلل أفكارهم الضالة إىل من مل 

 
  ).3/265مقاييس اللغة (   1
  ).1594- 4/1593الصحاح (   2
  ).1594- 4/1593الصحاح (   3
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 أنّ تتحصن عقوهلم بفهم الكتاب العزيز، ومن أخطر هذه األفكار 
 .فهمه ليا وكذلك القرآن ال ميكن جلميع الناسالدين ليس أمرا عق

ذا الزعم أن يبعد الناس عن القرآن وعن التفكري  اولحي الشيطان 
ويقرتح للناس كتا آخر غري  ، بل دوال يقف عند هذا احل الصحيح،

مرهم  ،القرآن يقع يف هذا الفخ ال  منه ويقدسوه. و و ؤ أن يقر و
أنه ال ميكن  بل سيّدعي فحسب، قرآن الكرميلل هيف تعظيم صريق

لتايل  ،مههألحد أن يف ال  كتا مقدسا جافا لديه   القرآنُ  صبحيو
يت الشيطان  .ينفع وال يضر _سواء كان من اجلن أم من   كما 

م  بتدعة املديدة اجلعبادات نواع من الاإلنس_  ليطمئن أتباعه 
أنه على  يقبلونههؤالء األتباع و على طريق صحيح بكثرة العبادات. 

هم  و  عبادا هلم من دون هللا. اصبحو يف احلقيقة قد أو  تعاىل، هلل ويلٌ 
هلل تعاىل  نفسهم  افقدو فبذلك قد قطعوا صلتهم    وا ضلو ثقتهم 

م  همعن الطريق الصحيح و  : . قال هللا تعاىلمهتدونحيسبون أ
ً  َلهُ  نـَُقيِّضْ  الرَّْمحَنِ  ذِْكرِ  َعنْ  يـَْعشُ  َوَمنْ « ُمْ  َلهُ  ُهوَ فَـ  َشْيطَا َّ   َقرِيٌن. َوِإ

ُمْ  ُمْ  َوَحيَْسُبونَ  السَِّبيلِ  َعنِ  لََيُصدُّوَ َّ - 36/ 43» (الزخرف، ُمْهَتُدونَ  َأ

37.(  

 ون،سم هللا كذلك يعترب فخا يقع فيه الكثري واحلديث 
  ، أو كالم العلماء ،على عظمة قدرة هللا حديثهم هذا يف ونويعتمد

أن يكون القرآن ومن الواجب يف الكتب. أو ما يوجد من اخلرافات 
من اخلطأ،  فهمنا هو املصدر األساس يف املوضوعات الدينية ليصان
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ت القرآن يد تلك األفكار على شكل يؤ  الكرمي ولكن تفسري آ
  بلة.  يزيد الطني اخلاطئة

دف يف هذا الكتاب بيان الفخاخ اليت يقع فيها املستهد  و
ء اراجيا من القر والتنبيه عليها،  ن الكرمياجلديد بسهولة يف ضوء القرآ

  نا. منا اليت تصدر عنا بدون قصد ئىل أخطاإ الكرام أن ينبهو 

فهم احلقائق سهل ولكن القبول صعب. قال هللا تعاىل:  نّ إ
َ  َحىتَّ  َهَداُهمْ  ِإذْ  بـَْعدَ  قـَْوًما لُِيِضلَّ  اهللَُّ  َكانَ   َوَما  «  يـَتـَُّقونَ  َما َهلُمْ  يـَُبنيِّ
  َوَمنْ  «وقال أيضا:  ).115 / 9» (التوبة، َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  اهللََّ  نَّ إِ 

ً   اهللَِّ  َعَلى  اْفَرتَى ِممَّنِ  َأْظَلمُ  حلَْقِّ  َكذَّبَ   أَوْ  َكِذ   ِيف  أَلَْيسَ  َجاَءهُ  َلمَّا  ِ
 اهللََّ  َوِإنَّ  ُسبـَُلَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهمْ  ِفيَنا َجاَهُدوا َوالَِّذينَ  لِْلَكاِفرِيَن. َمثْـًوى َجَهنَّمَ 
  ).69- 68/ 29» (العنكبوت، اْلُمْحِسِننيَ  َلَمعَ 

  تعاىل التوفيق ا ومن هللاجلهد منّ    

ر/مايو   اسطنبول 2006سنة   أ
يندر أ.د   عبد العزيز 
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  مقدمة 

َا ُقلْ «قال هللا تعاىل:  َ  َحرَّمَ  ِإمنَّ َها َظَهرَ  َما 4اْلَفَواِحشَ  َريبِّ  ِمنـْ
هللَِّ  ُتشْرُِكوا َوَأنْ  احلَْقِّ  ِبَغْريِ  َواْلبَـْغيَ  َواْإلِمثَْ  َبَطنَ  َوَما  ِبهِ  يـُنَـّزِلْ  ملَْ  َما ِ

 ً   ). 33/ 7(األعراف،  »تـَْعَلُمونَ  َال  ا مَ  اهللَِّ  َعَلى تـَُقوُلوا َوَأنْ  ُسْلطَا

هلل هو اعتقاد شراك. واإلفكلمة الشرك، تعين اإل  شراك 
من به سبحانه يف غريه من الصفات اخلاصة عدد صفة أو وجود 

والذي   .فاتيف تلك الص_سبحانه_ له  ةاملخلوقات وجعلها شريك
ندا  جيعل هلل منعتقاد يقال عنه مشرك. واملشرك هو الايقبل هذا 

من الشرك يف كثري  تعاىل ر هللاذّ حوقد  ويعبده من دون هللا.نظريا و 
ت ألنه ال يُ   َأنْ  يـَْغِفرُ  َال  اهللََّ  ِإنَّ  «غفر. قال هللا تعاىل: من اآل

هللَِّ  ُيْشرِكْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َويـَْغِفرُ  بِهِ  ُيْشَركَ   اْفَرتَى فـََقدِ  ِ
  ).48/ 4» (النساء، ًما َعِظي ِإْمثًا

ب. فاملسلمون األوائل قد  ويغفر هللا تعاىل للمشرك إذا 
بوا من الشرك ودخلوا اإلسالم وقد أخرب هللا تعاىل يف كثري من 

ت أنه تونفهم من ذ قد غفر هلم،  اآل قد هللا تعاىل  أنّ  ات اآل
  توبة.الدون  املسلم مات إنيغفر غري الشرك و 

 
من سورة   32كلمة "الفحش" جاءت يف القرآن الكرمي مبعىن الز كما يف اآلية      4

  من سورة النمل.  58و  54اإلسراء. ومبعىن الشذوذ اجلنسي كما يف اآليتني 
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ر من الشرك األنبياء والرسل؛ قال هللا تعاىل: نذاوقد مشل اإل
 لََيْحَبَطنَّ  َأْشرَْكتَ  لَِئنْ  قـَْبِلكَ  ِمنْ  الَِّذينَ  َوِإَىل  ِإلَْيكَ  أُوِحيَ  َوَلَقدْ «

»  الشَّاِكرِينَ  ِمنَ  وَُكنْ  فَاْعُبدْ  اهللََّ  َبلِ  اْخلَاِسرِيَن. ِمنَ  َولََتُكوَننَّ  َعَمُلكَ 
   ).66-65/ 39(الزمر، 

 األنبياء، مجيع لسان على الشرك من عباده تعاىل هللا رحيذّ 
 حصل  إذا أنه الكرمي لرسولهويف اآلية السابقة حتذير من هللا تعاىل 

ن أو األصنام بعبادةهلل تعاىل  إشراك همن  ،امجيع هعمل ليبطلنّ  األو
 الدنيا يف اخلاسرين من كوننيول .والرب اخلري أفعال من فعل ما وكل

  ما  وهذا ا، صاحل عمال الشرك  مع قبلال ي _سبحانه_نهأل ،واآلخرة
  .والرسل األنبياء مجيع إىل تعاىل  هللا أوحاه
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  الباب األول: الدين

جمرد  ون ممن يتهربون من استحقاق اإلميان أنّ يزعم الكثري 
مع  ىل مرضاة هللا تعاىل،إ ل صو للو  فٍ اكاإلميان بوجود هللا ووحدانيته  

ووحدانيته  هللا تعاىل  ينكر وجود وجودأحد يف هذا الأنه ال العلم 
فطرة اليت خلق ال، إذ أّن اإلميان بوجوده تعاىل هو من صميم حقيقة

 ِمنْ  آَدمَ  َبِين  ِمنْ  َربُّكَ  َأَخذَ  َوِإذْ «. يقول هللا تعاىل: هللا الناس عليها
 بـََلى قَاُلوا مْ ِبَربِّكُ  أََلْستُ  أَنـُْفِسِهمْ  َعَلى َوَأْشَهَدُهمْ  ُذرِّيـَّتَـُهمْ  ظُُهورِِهمْ 
 َ َّ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  تـَُقولُوا َأنْ  َشِهْد َا  تـَُقوُلوا أَوْ  َغاِفِلَني.  َهَذا َعنْ  ُكنَّا  ِإ   ِإمنَّ
َ  َأْشَركَ  ُؤ َ  فـََعلَ  ِمبَا أَفـَتـُْهِلُكَنا بـَْعِدِهمْ  ِمنْ  ُذرِّيَّةً  وَُكنَّا قـَْبلُ  ِمنْ  آ

لُ  اْلُمْبِطُلوَن. وََكَذِلكَ   7األعراف، ( »يـَْرِجُعونَ  َوَلَعلَُّهمْ  اْآلَتِ  نـَُفصِّ

/174(.   

أو  »«ألست بربكم» أو امليثاق«وما يعرف عند الناس؛ بـ
  هللا  وجودبمسألة قبول الناس بشكل واضح  ي"قالوا بلى". ه

حني   متّ  أخذ امليثاق هذا قد.  وقد دلت اآلية على أن انيتهووحد
املتمثل يف أخذ تلك آدم، و الذرية من صلب بين  هللا تعاىل أخذ
ا النسل والبشريةي اليت بذرةال ا العالمة على وصول    ،دوم  ّ كما أ

 اإلنسان إىل سن البلوغ، وهو السن الذي ميكن لإلنسان أن يصبح
ً. فيه   أ
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ت هللا ءبقرااإلنسان منذ طفولته  يبدأو   تلك  ؛تعاىلة آ
ت املسطورة يف صفحة هذا الكون املمتد الفس يح واملوجودة يف  اآل

ويف  كل مفرداته، يف السماء واألرض واجلبال والشجر والدواب
تَِنا كما قال هللا تعاىل: «َسُنرِيِهمْ نفسه...   َ   أَنـُْفِسِهمْ  َوِيف  اْآلفَاقِ  ِيف  آ

َ  َحىتَّ  »  يدٌ َشهِ  َشْيءٍ  ُكلِّ   َعَلى أَنَّهُ  ِبَربِّكَ  َيْكفِ  أََوملَْ  احلَْقُّ  أَنَّهُ  َهلُمْ  يـَتَـَبنيَّ
  ).53/  41(فصلت، 

ت اليت يقر  ربه بوجود آلفاق واألنفس ختاها اإلنسان يف ؤ واآل
لوحدانية؛ نظرا لذلك االخال نسجام العجيب والتناسق ق يتصف 

التام الذي حيكم حركة هذا الكون، والذي ال ميكن آلهلة متعددة 
يبدأ لذا  خمتلفة اإلرادات أن يصدر عنها هذا النظام احملكم البديع،

ويوجه ملن حوله أسئلة  اإلنسان منذ طفولته يبحث عن هللا تعاىل 
هللا  وجود شاهد األدلة والرباهني، يتبني له وبعد أن يكثرية، 
فيجيب  » ألست بربكم« تعاىل يسأله و .  كأن هللا سبحانه انيتهووحد

.  »بلى أنت ريب وأ أشهد على ذلك«اإلنسان بكل ثبات وقرار 
يف كل حلظة من حلظات احلياة. فكلما يرى  وهذا املوقف يتكرر 

هلل.  ت هللا يف اآلفاق واألنفس يزداد إميا وتصديقا  اإلنسان آ
ن كل إنسان يؤمن   انيتههللا ووحدبوجود وعلى ذلك ميكننا القول 

نه خالق كل شيء.   و
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هللأواملشرك هو من  كون الشرك بني اثنني  يو   تعاىل،شرك 
ون دائما هو هللا اإلله احلق، والثاين خيتلف على األقل، أحدمها يك

، ال انيتههللا وواحد  وجودعرف من أي: ما يتخذ إهلا من دون هللا. و 
ُؤَ  ...«يبقى له مربر يف زعمه أن يقول يوم القيامة:  َ َا َأْشَرَك آ ِإمنَّ

 »اْلُمْبِطُلونَ  ِمن قـَْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة مِّن بـَْعِدِهْم أَفـَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعلَ 
  ). 7/173(األعراف، 

تبدأ به. واإلنسان  املسؤوليةوسن البلوغ له أمهية خاصة، ألن 
نه ربه ورب  املطلقة  انيةوحدالو وجود ليف هذا السن يشهد هلل  و

ه ومن حوله. ولكن ءوجد عليه آ كل شيء، ولو خالف ذلك ما
د حدوث البعض يعرتف بذلك، والبعض اآلخر ال يعرتف إال عن 

  فحينئذ يتضرع إىل هللا وحده. مهلكةواقعة 

له خالق. واملالحدة هم الذين يُ  م ال يعرتفون  قال عنهم 
وهم يكذبون يف ذلك ويف حقيقة األمر هم يعرفون وجود إله خالق،  

م ال يريدون عرتاف بغية دفع استحقاق اإلميان عن  اال إال أ
اإلله اخلالق يف شؤون أن يتدخل ذلك  كواهلهم، فهم ال يريدون

ذا يَؤّهلون أنفسهم و  م. وهم  يشرعون ألنفسهم شرعا يوافق حيا
ا ندا هلل، هواهم . أما املشركون فيتخذون مع هللا آهلًة أخرى، وجيعلو

نه ال ند هلل وال شريك له،  وينقضون العهد من بعد والكل يعرف 
هللَِّ ِمن بـَْعِد ِميثَاِقِه الَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد ا«قال تعاىل ميثاقه، 
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ألن من جعل . )27البقرة، ( »َويـَْقَطُعوَن َما أََمَر اهللَُّ بِِه َأن يُوَصلَ 
   مع هللا إهلا آخر فقد قطع الصلة بينه وبني هللا.

ترد يف القرآن الكرمي كلمات مشتقة من الذكر. و"الذكر"  
 املعرفة، نم يقتنيه ما حيفظ أن لإلنسان ميكن ا للنفس هيئةهو 
 ااعتبارً  يقال والذكر حرازه، ااعتبارً  يقال احلفظ أن إال كاحلفظ  وهو 

ومنذ أن ولد اإلنسان وفتح عينيه على العامل، فهو   5.ستحضاره
ت هللا ليست حمدودة مبا  ت هللا. وآ يف الكتاب،  أنزل هللايرى آ

ت إبل   ومبطالعتها حيصليف اآلفاق واألنفس. كثرية ن هلل آ
كثرية. فهي معرفة تدل على القوانني الطبيعية   معارفاإلنسان على 

واملبادئ الشمولية لألخالق. والذكر اسم مشرتك للكتب اإلهلية مثل 
تَِنا قال هللا تعاىل: «َسُنرِيِهمْ  6التوراة واإلجنيل والقرآن. َ  اْآلفَاقِ  ِيف  آ

َ  َحىتَّ  أَنـُْفِسِهمْ  َوِيف   ُكلِّ   َعَلى أَنَّهُ  ِبَربِّكَ  َيْكفِ  أََوملَْ  احلَْقُّ  أَنَّهُ  َهلُمْ  يـَتَـَبنيَّ
  ).53/  41» (فصلت،  َشِهيدٌ  َشْيءٍ 

م أ، الرسل الناس إىل التذكر ادع ومن أجل ذلك ي أ
م من املعارف.  و موجودستفادة مما هدعوهم إىل اال  لذا  يف ذاكر

 
ن داودي، بريوت.  صفهاين، حتقيق صفواللراغب األ مفردات ألفاظ القرآن 3 ن عد

  مادة: ذكر.   1412/1992
. النحل،  15/6،9. احلجر، 7/63. األعراف، 3/58انظر. آل عمران،    6

.  38/8. صـ، 36/11. يس، 25/18. الفرقان، 21/2،50. األنبياء، 16/44
  .54/25القمر، 
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 ِيف  وّينِ قال هللا تعاىل على لسان إبراهيم عليه السالم حني: «َأُحتَاجُّ 
ًئا َريبِّ  َيَشاءَ  َأنْ  ِإالَّ  بِهِ  ُتشْرُِكونَ  َما َأَخافُ  َوَال  َهَدانِ  َوَقدْ  اهللَِّ   َوِسعَ  َشيـْ
أال "أي ). 80 / 6» (األنعام،  تـََتذَكَُّرونَ  أََفَال  ِعْلًما َشْيءٍ  ُكلَّ   َريبِّ 

 ا قلته مبا هتقارنو فتتذكروا املعارف اليت حصلتم عليها منذ طفولتكم 
 ".لكم فتعرفوا أنكم على خطأ

ن هللا هو خالق  ومن املعلوم أنّ  قوم إبراهيم كانوا يؤمنون 
ا  هللا تعاىل ترك إدا يزعمون أنّ  كانوا  مالسموات واألرض ولكنه  ر

ا( وهم يرون هذه املخلوقات   للشمس والقمر والنجوم. )ملكو
هلذا و  .معنويةروحية و  لكل واحدة منها قوة ومنحوا، حملي حاكمك

ا، ويبنون عالقتهم مع هللا بواسطتها، السبب  وينصبون  يدعو
ذا   متاثيلها فيقدمون هلا قرابني ويسجدون أمامها تعظيما هلا. وهم 

هلل. م أقام   العمل يشركون  تلك جتماعي على اال ِعقدهم واكما أ
 نادي يبدأ حني عليهم . وقد أصبح إبراهيم يشكل خطرا املفاهيم

يف ملكوت يف تصرفات الكون ( املخلوقات نصيب  ن ليس لتلك
  نُرِي  «وََكَذِلكَ شار إىل ذلك قوله تعاىل: أكما .  )السموات واألرض

 َجنَّ  . فـََلمَّااْلُموِقِننيَ  ِمنَ  َولَِيُكونَ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتَ  إِبـْرَاِهيمَ 
 اْآلِفِلَني. ُأِحبُّ  َال  قَالَ  أََفلَ  فـََلمَّا  َريبِّ  َهَذا قَالَ  َكوَْكًبا  رََأى اللَّْيلُ  َعَلْيهِ 
زًِغا اْلَقَمرَ  رََأى فـََلمَّا  َريبِّ  يـَْهِدِين  ملَْ  لَِئنْ  قَالَ  أََفلَ  فـََلمَّا َريبِّ  َهَذا قَالَ  َ

زَِغةً  الشَّْمسَ  رََأى فـََلمَّا الضَّالَِّني. اْلَقْومِ  ِمنَ  َألَُكوَننَّ   َريبِّ  َهَذا قَالَ  َ
 َوجَّْهتُ  ِإّينِ  ُتْشرُِكوَن. ِممَّا بَرِيءٌ  ِإّينِ  قـَْومِ  َ  قَالَ  أَفـََلتْ  فـََلمَّا َربُ َأكْ  َهَذا
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َ  َوَما َحِنيًفا َواْألَْرضَ  السََّماَواتِ  َفَطرَ  لِلَِّذي َوْجِهيَ   اْلُمْشرِِكَني. ِمنَ  َأ
 ُتشْرُِكونَ  َما  َأَخافُ  َال وَ  َهَدانِ  َوَقدْ  اهللَِّ  ِيف  َأُحتَاجُّوّينِ  قَالَ  قـَْوُمهُ  َوَحاجَّهُ 

ًئا َريبِّ  َيَشاءَ  َأنْ  ِإالَّ  بِهِ  » تـََتذَكَُّرونَ  أََفَال  ِعْلًما َشْيءٍ  ُكلَّ   َريبِّ  َوِسعَ  َشيـْ
  ).80-75/  6(األنعام، 

أال ترون  تـََتذَكَُّروَن» بقوله: «أََفَال عليه السالم ويعين إبراهيم 
ن ليس لتلك املخلوقات نصي ب يف ملكوت السموات  ما رأيته أ 

  َوجَّْهتُ  واألرض؟ وحينما قال هلم إبراهيم عليه السالم: « ِإّينِ 
َ  َوَما َحِنيًفا َواْألَْرضَ  السََّماَواتِ  َفَطرَ  لِلَِّذي َوْجِهيَ  اْلُمشْرِِكَني»  ِمنَ  َأ

م   ؟السموات واألرض  ق و خالهومل يسأل أي واحد منهم من  أل
 َوَال  َأشْرَْكُتمْ  َما َأَخافُ  قال هلم: « وََكْيفَ  مث .اكانوا يعرفون ذلك يقين

هللَِّ  َأشْرَْكُتمْ  أَنَُّكمْ  َختَاُفونَ  ً  َعَلْيُكمْ  ِبهِ  يـُنَـّزِلْ  ملَْ  َما ِ   اْلَفرِيَقْنيِ  َفَأيُّ  ُسْلطَا
ْألَْمنِ  َأَحقُّ  ُتمْ   ِإنْ  ِ   ).81/  6تـَْعَلُموَن» (األنعام،  ُكنـْ

على األقل. أحدمها يكون دائما ثنني واملشرك يتخذ إهلني ا
  ة املزعومة، كونه وسيطا بينه وبني هللا من اآلهلبهللا واآلخر ما يؤمن 

ءه األقدم ألفى عليه ما هو  عليها يعتمدحجته اليت و   ا دومن نيآ
 َما ِإَىل  تـََعاَلْوا َهلُمْ  ِقيلَ  قال هللا تعاىل: « َوِإَذا. هوتفكري  ه استعمال لعقل

َ  َما َحْسبـَُنا قَاُلوا الرَُّسولِ  َوِإَىل  اهللَُّ  أَنـَْزلَ  َ  َعَلْيهِ  َوَجْد َء َ   َكانَ   أََوَلوْ  آ
ُؤُهمْ  َ ًئا يـَْعَلُمونَ  َال  آ  َكانَ   . «َوَما)104/  5املائدة، ( يـَْهَتُدوَن» َوَال  َشيـْ
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 يـَْعِقُلوَن»  َال  الَِّذينَ  َعَلى الّرِْجسَ  َوَجيَْعلُ  اهللَِّ  ِِْذنِ  ِإالَّ  تـُْؤِمنَ  َأنْ  لِنَـْفسٍ 
  .)100/  10يونس، (

 عندما يُعمل اإلنسان عقله وحيرره من املوروث الساذج و 
نقول  لك عندمالذو ، انيتههللا ووحددومنا جهد وجود الحظ يدرك وي

فإننا نقوهلا من صميم قلوبنا وليس جمرد  "أشهد أن ال إله إال هللا" 
على ما علمين هذا  رسول؛ وإال لقلنا ال إله إال هللانقل ومساع من 

وهذا ما  ."أشهد أن ال إله إال هللا" الرسول" بدال من أن نقول 
تعنيه كلمة ( أشهد) فهي إقرار منك مبا رأيت ومبا أدركت، وال 

  يصح أن يشهد اإلنسان إال مبا رأى ووعى. 

ثبات وجود هللا ووحدانيته. بل قام  مل يقم أي من الر   سل 
هللا وأنه وحده املستحق للعبادة.   كل رسول بدعوة أن ال إله إال

وهو أمر يعرفه كل ذي عقل سليم. وقد أعرض الناس عن دعوة  
  الرسل خوفا على نظامهم املبين على املعتقدات اخلاطئة.

بعا ألهوائه ويتجاهل كثريا من  وهناك من جيعل كتاب هللا 
ته جتماعية بعيدة عن الوحي املنزل اإقامة حياة  بذلك ويريد ،آ
. وميكن أن يندرج لرسل والكتب املنزلة إليهمأنه يؤمن من رغم ل

 حتت هذه اجملموعة اليهود والنصارى وبعض املسلمني.  
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هلل   .أ   الغرور 

 َ  َهلْ  َعَلْيُكمْ  اهللَِّ  نِْعَمتَ  اذُْكُروا  النَّاسُ  أَيـَُّها  قال هللا تعاىل: « 
 فََأىنَّ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َواْألَْرضِ  َماءِ السَّ  ِمنَ  يـَْرزُُقُكمْ  اهللَِّ  َغْريُ  َخاِلقٍ  ِمنْ 

 تـُْرَجعُ  اهللَِّ  َوِإَىل  قـَْبِلكَ  ِمنْ  ُرُسلٌ  ُكذَِّبتْ   فـََقدْ  ُيَكذِّبُوكَ  تـُْؤَفُكوَن. َوِإنْ 
نـَْيا اْحلََياةُ  تـَُغرَّنَُّكمُ  َفَال  َحقٌّ  اهللَِّ  َوْعدَ  ِإنَّ  النَّاسُ  أَيـَُّها َ  اْألُُموُر.  َوَال  الدُّ
هللَِّ  يـَُغرَّنَُّكمْ  ُذوهُ  َعُدوٌّ  َلُكمْ  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ  اْلَغُروُر. ِ َا َعُدوًّا فَاختَِّ  َيْدُعو ِإمنَّ

 َشِديدٌ  َعَذابٌ  َهلُمْ  َكَفُروا  الَِّذينَ  السَِّعِري. َأْصَحابِ  ِمنْ  لَِيُكونُوا ِحْزبَهُ 
/  35(فاطر،  »َكِبريٌ   َوَأْجرٌ  ِفَرةٌ َمغْ  َهلُمْ  الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ 

 اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  شُرََكاءَُكمُ  أَرَأَيـُْتمْ  ُقلْ  «وقال أيضا:  ).3-7
َناُهمْ  أَمْ  السََّماَواتِ  ِيف  ِشْركٌ  َهلُمْ  أَمْ  اْألَْرضِ  ِمنَ  َخَلُقوا َماَذا أَُروِين   آتـَيـْ
 ً  ِإالَّ  بـَْعًضا بـَْعُضُهمْ  الظَّاِلُمونَ  يَِعدُ  ِإنْ  َبلْ  ْنهُ مِ  بـَيَِّنتٍ  َعَلى فـَُهمْ  ِكَتا

  ).  40/  35(فاطر،  ُغُرورًا» 

 َ  َجيْزِي َال  يـَْوًما َواْخَشْوا َربَُّكمْ  اتـَُّقوا النَّاسُ  أَيـَُّها وقال أيضا: «
ًئا َواِلِدهِ  َعنْ  َجازٍ  ُهوَ  َمْوُلودٌ  َوَال  َوَلِدهِ  َعنْ  َواِلدٌ   َحقٌّ  اهللَِّ  دَ َوعْ  ِإنَّ  َشيـْ
نـَْيا اْحلََياةُ  تـَُغرَّنَُّكمُ  َفَال  هللَِّ  يـَُغرَّنَُّكمْ  َوَال  الدُّ /   31لقمان، (  اْلَغُروُر» ِ

33(.  
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  ورسوله هللا التفريق بني .1

يؤمن إال و  أحد يف هذا الوجود من ماه نإوقد قلنا سابقا 
  ويظهر إميانه هذا يف حياته اليومية.  بوجود هللا

ه هذا بطريقة ما، حىت يعرب عن إميانو  هلل يؤمن كل إنسانف 
ه بـ "هللا" و بوجود اخلالق سواء مسّ  ونيؤمن ة فهمحدالمل ممن نسميه

وامللحد كمن ينكر السماء" أو أي شيء آخر. إله أو "الطبيعة" أو "
ه،  فالدافع إلنكار األب يكمن يف اهلروب من املسؤولية جتاهه أ

اخلالق لك احلال فيمن أنكر وجود والتحرر من حقه عليه، كذ
حتكام إىل لة اإلنكار تكمن يف التهرب من االالواحد وهو هللا، وع

، وهي العلة نفسها عند من يدعي اإلميان بوجود هللا مع شرعه
البالغ عن هللا وهم  تكذيبه لرسله، فهؤالء يعلمون أّن الرسل حتمل 

م  لتزام حبكم هللا لتعارضه مع شهواال يريدون اال م اجلاحمة ورغا
 « ِإنَّ : متحد عن املفرقني بني هللا ورسله قال هللا تعاىل املنحرفة.

هللَِّ  َيْكُفُرونَ  الَِّذينَ   َويـَُقوُلونَ  َوُرُسِلهِ  اهللَِّ  َبْنيَ  يـَُفرُِّقوا َأنْ  َويُرِيُدونَ  َوُرُسِلهِ  ِ
 َسِبيًال. َذِلكَ  َبْنيَ  يـَتَِّخُذوا َأنْ  َويُرِيُدونَ  بِبَـْعضٍ  َوَنْكُفرُ  بِبَـْعضٍ  نـُْؤِمنُ 
َ  َحقًّا اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ  ً  لِْلَكاِفرِينَ  َوأَْعَتْد  َوالَِّذينَ  ُمِهيًنا. َعَذا
هللَِّ  آَمُنوا  يـُْؤتِيِهمْ  َسْوفَ  أُولَِئكَ  ِمنـُْهمْ  َأَحدٍ  َبْنيَ  يـَُفرُِّقوا َوملَْ  َوُرُسِلهِ  ِ

  ). 152-150/  4َرِحيًما» (النساء،  َغُفورًا اهللَُّ  وََكانَ  ُأُجوَرُهمْ 
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، شخص ينكر النيبوبني  جرى بيينحوارا وهنا أود أن أنقل 
  وهو كالتايل: 

هلل  :الذي ينكر الرسول والنيب ال  يف غاية الكمالإمياين 
  .يعرتيه شك

هلل.  يندر:   كل إنسان يؤمن 

أطلب ألتجئ إليه و : أ أحيا الذي ينكر الرسول والنيب
  عونه ومساندته، وهذا العمل يرحيين ويسعدين كثريا. 

وهذا كذلك عمل يقوم به كل الناس.ولكن املهم  يندر:
اتباع الرسول والنيب. ولكنك تتبع هواك بدال من أن تتبع الرسول  

  والنيب، وتعيش يف الدنيا حسب هواك. أليس كذلك؟

أعيش   ،احلياة هي حيايتطبعا،  الذي ينكر الرسول والنيب:
  حيايت؟ يف من يتدخل كما أريد، و 

أعطاها لك؟ فالرسل من  يف حياتك أال يتدخل يندر:
  ما يتعلق حبياتك. فين هللا ع واألنبياء يبلغون
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: ولكين أمسع فيه أشياء كثرية الذي ينكر الرسول والنيب
يف وقت  ظهرتمعظمها تتكون من اخلرافات اليت و  ،متعارضة
  الحق.

مصدره الصحيح وهو  منالدين عرف تأن أوال جيب  يندر:
القرآن  لذا عليك أن تقرأ  صحيحا. كقرار  حىت يكونالقرآن الكرمي 

ن  فإذا. ه فهما صحيحافهموت عرفت أنه كتاب هللا فستؤمن 
  حممدا رسول هللا.

 ا،ملحد أ كنت  لرسول والنيب:ل انكر مكان   آخرواحد 
سم الدين ماأمسع ت بقيلو و  يف يوم يت ملحدا. بقليقوله الناس 

م أخذت القرآن ودرسته راسته معرفة أنه  وكنت أقصد بد ،من األ
لطب  توأثناء دراسيت وجدت فيه معلوما كتاب هللا أم ال، متعلقة 

يف وقت نزوله. وال سيما يف خلق اجلنني مل يكن ممكنا معرفتها 
  ى خر ه. كما وجدت فيه معلومات أُ يف بطن أمّ  اواألطوار اليت مير 

  أيقنت أنه تنزيل من هللا العزيز العليم. فعندئذ أصبحت مسلماف
   .حقا

وحىت يكون . اهذه هي الطريقة اليت ينبغي القيام : يندر
بعد دراسة  ا إالصدر قرار ين أ له ينبغياإلنسان موضوعيا فال 
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ال بد من فهم  لذا وحتقيق بعيدا عن التقليد واملؤثرات اخلارجية. 
  القرآن ودراسته.

  وقدره هللاإرادة   .2

، هللا رادة هي  وناألخطاء مث يقول  ونكثري من الناس يرتكب   
وقد أخرب . األخطاءمن  ونمسؤوال عما يرتكب _سبحانه_ونهيجعلف
م كاذبون يف قوهلم هذا  تعاىل هللا   َلوْ  َأشْرَُكوا الَِّذينَ  : «َسيَـُقولُ لاقفأ

َ  َوَال  َأشْرَْكَنا َما اهللَُّ  َشاءَ  ُؤ َ  َكذَّبَ   َكَذِلكَ   َشْيءٍ  ِمنْ  َحرَّْمَنا َوَال  آ
  فـَُتْخرُِجوهُ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِعْندَُكمْ  َهلْ  ُقلْ  ََْسَنا َذاُقوا َحىتَّ  قـَْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ 
جَّةُ  فَِللَّهِ  ُقلْ  َختُْرُصوَن. ِإالَّ  أَنـُْتمْ  َوِإنْ  الظَّنَّ  ِإالَّ  تـَتَِّبُعونَ  ِإنْ  لََنا  ةُ اْلَبالِغَ  احلُْ

  . )149/ 6 األنعام،( َأْمجَِعَني» َهلََداُكمْ  َشاءَ  فـََلوْ 

مها تشريعية واألخرى  رادة هللا تنقسم إىل قسمني؛ إحداإ
وهي قوله   ،تكوينية. واإلرادة التكوينية هي إرادة هللا يف خلق شيء

َا تعاىل   أَرَادَ  ِإَذا أَْمرُهُ  "كن" إذا أراد خلق شيء. قال هللا تعاىل: «ِإمنَّ
ًئاشَ   .)82/  36 يس،( فـََيُكوُن» ُكنْ   َلهُ  يـَُقولَ  َأنْ  يـْ

فعال العباد، هي إرادة فأما اإلرادة التشريعية   هللا املتعلقة 
 ،يريد من العباد امتثال أوامره واجتناب نواهيه _سبحانه_ وهو
رادة اإل ذههأّن  أي  أحدا على ذلك،ِربُ ال جيُ  ه _تعاىل_ولكن

فعال العباد  َفَمنْ  َربُِّكمْ  ِمنْ  احلَْقُّ  ل هللا تعاىل: « َوُقلِ . قامرتبطة 
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َّ  فـَْلَيْكُفرْ  َشاءَ  َوَمنْ  فـَْليـُْؤِمنْ  َشاءَ  َ  ِإ رًا لِلظَّاِلِمنيَ  َأْعَتْد   ِِمْ  َأَحاطَ  َ
 بِْئسَ  اْلُوُجوهَ  َيْشِوي َكاْلُمْهلِ  ِمبَاءٍ  يـَُغاثُوا َيْسَتِغيثُوا َوِإنْ  ُسرَاِدقـَُها
    .)29/  18( ُمْرتـََفًقا» َوَساَءتْ  الشَّرَابُ 

ذن ألحد أن يكره وهللا تعاىل ال يُ  كره أحدا يف الدين وال 
  َشاءَ  أحدا فيه. وقد قال لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم: « َوَلوْ 

يًعا ُكلُُّهمْ  اْألَْرضِ  ِيف  َمنْ  َآلَمنَ  َربُّكَ    َحىتَّ  النَّاسَ  ُتْكرِهُ  أَفَأَْنتَ  مجَِ
  ِإْعرَاُضُهمْ  َعَلْيكَ  َكُربَ   َكانَ   « َوِإنْ  .)99/  10يونس، ( ُمْؤِمِنَني» َيُكونُوا

َتِغيَ  َأنْ  اْسَتَطْعتَ  فَِإنِ    السََّماءِ  ِيف  ُسلًَّما  أَوْ  اْألَْرضِ  ِيف  نـََفًقا تـَبـْ
يَةٍ  فـََتْأتِيَـُهمْ   ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفَال  اْهلَُدى َعَلى جلَََمَعُهمْ  اهللَُّ  َشاءَ  َوَلوْ  ِ

  . )35/  6األنعام، ( ْجلَاِهِلَني»ا

وهللا تعاىل ال يهدي من ال يريد اهلداية. كما دل على ذلك 
ت التالية:    اآل

 َ  َفَما  تـَْفَعلْ  ملَْ  َوِإنْ  َربِّكَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ  أُْنزِلَ  َما بـَلِّغْ  الرَُّسولُ  أَيـَُّها «
  اْلَقْومَ  يـَْهِدي َال  اهللََّ  ِإنَّ  النَّاسِ  ِمنَ  يـَْعِصُمكَ  َواهللَُّ  رَِسالََتهُ  بـَلَّْغتَ 

  .)67/  5املائدة، ( اْلَكاِفرِيَن»

 . )19 / 9التوبة، ( الظَّاِلِمنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي َال  َواهللَُّ  ...«
 َال  َواهللَُّ  «.. .)24/  9 التوبة،( اْلَفاِسِقَني»  اْلَقْومَ  يـَْهِدي َال  َواهللَُّ ...«

    .)109/  9 التوبة،( »الظَّاِلِمنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي
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  ية. قال هللا تعاىل: «َوَما امن يريد اهلديهدي تعاىل وهللا 
َ  قـَْوِمهِ  بِِلَسانِ  ِإالَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا  َيَشاءُ  َمنْ  اهللَُّ  فـَُيِضلُّ  َهلُمْ  لِيـَُبنيِّ
  . )4/  14 إبراهيم،( احلَِْكيُم» اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  7َيَشاءُ  َمنْ  َويـَْهِدي

قال هللا  لينال اهلداية. ب إىل هللانيأن يينبغي على اإلنسان 
 اهللََّ  ِإنَّ  ُقلْ  َربِّهِ  ِمنْ  آيَةٌ  َعَلْيهِ  أُْنزِلَ  َلْوَال  َكَفُروا  الَِّذينَ  «َويـَُقولُ تعاىل: 

َب»  َمنْ  ِإلَْيهِ  َويـَْهِدي َيَشاءُ  َمنْ  ُيِضلُّ  َ   .)27/  13الرعد، (َأ

 له. قال هللا تعاىل: سابق حتذير دونوهللا ال يضل من هداه 
َ  َحىتَّ  َهَداُهمْ  ِإذْ  بـَْعدَ  قـَْوًما لُِيِضلَّ  اهللَُّ  َكانَ   « َوَما   يـَتـَُّقونَ  َما َهلُمْ  يـَُبنيِّ

  .)115/  9 التوبة،( َعِليٌم» َشْيءٍ  ِبُكلِّ  اهللََّ  ِإنَّ 

لتحذيرات الواضحة؛ لوأما الذين ضلوا فهم مل يلتفتوا 
 من حيث ال يعلمون. قال هللا تعاىل: «فـََلمَّا عاىلهللا ت فيستدرجهم

 
 يشاء نم ويهدي ، واهلدى احلق وجه عن يشاء من  هللا قيل يف تفسري اآلية؛ "يضل    7
عادة الضمري إىل لفظ اجلاللة "هللا" ولكن ال بد من إعادة ضمري  صراطه إىل املستقيم" 
من يشاء" قريب من  "يف  »من«وليس على لفظ اجلاللة. ألن لفظ  »من«على  »شاء«

بعيد. لذا ال بد من قرينة ليعود الضمري إىل لفظ اجلاللة  »هللا«الضمري ولفظ اجلاللة 
القريب. فيكون  »من«د القرينة هنا فلم يبق إال أن يعود الضمري إىل لفظ . وال توج»هللا«

م ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا   معىن اآلية كالتايل: أنه يرسل إليهم رسال منهم بلغا
أي: بعد البيان وإقامة احلجة عليهم   »فـَُيِضلُّ اهللَُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاءُ «به إليهم، 

  َيِضلُّ من خيتار الضاللة، ويهتدي من خيتار اهلداية، وهو العزيز احلكيم.   ف
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  ِمبَا َفرُِحوا ِإَذا َحىتَّ  َشْيءٍ  ُكلِّ   أَبـَْوابَ  َعَلْيِهمْ  فـََتْحَنا بِهِ  ذُكُِّروا َما َنُسوا
ُهمْ  أُوتُوا َ   .)44/  6األنعام، ( »ُمْبِلُسونَ  ُهمْ  فَِإَذا بـَْغَتةً   َأَخْذ

 م. قال هللا تعاىل: «َمنِ وال يهلك هللا قوما إال بعد إنذاره
َا اْهَتَدى َا َضلَّ  َوَمنْ  لِنَـْفِسهِ  يـَْهَتِدي فَِإمنَّ َها َيِضلُّ  فَِإمنَّ  َوازَِرةٌ  َتزِرُ  َوَال  َعَليـْ

/   17 اإلسراء،( »َرُسوًال  نـَبـَْعثَ  َحىتَّ  ُمَعذِِّبنيَ  ُكنَّا َوَما  ُأْخَرى  ِوْزرَ 

15(.  

  مفهوم خاطئ للتوكل .3

اعرتاف  هوف ،غريالعتماد على واالوالتوكل إظهار العجز 
 شخص آخر له صالحيةإىل  إحالتهو  ،أمر ماإجناز لعجز يف 

  َغَنْم،  راِعي أَنَّين رأَيت  ملَّا لراجز: بري ابن أَنشد ،على إجنازه وقدرة
ا   َأنَّ  أَراد أََزْم. اَألمرُ  ِإذا وتـَْعِذيرٌ  َعْجزٌ  اَخلَدْم، بعضِ  على  وْكلٌ  وِإمنَّ

هو التوكل على هللا، حقيقة و  8. َعْجزٌ  اخلَدم بعض على التوكُّل
ألسبابليه مع إتفويض األمر  أصبح ومع مرور الوقت . األخذ 

بدون القيام مبا يلزم من التوكل يقصد به ترك األمر على هللا كليا 
لتوكل  األسباب، ت املتعلقة  هذا على وقد فسرت بعض اآل
من صاحبه أن يـُْعِمَل  أن التوكل الصحيح يستلزممع  األساس،
َواتـَُّقوْا اهلّلَ َوَعَلى اهللِّ فـَْليَـتَـوَكَِّل « تعاىل: هللا . كما قالاألسباب

 
  لسان العرب بتصرف، مادة: (وكل).    8
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لقيام االواجب  ألسبابل وهي شاملة ). 9/11» (املائدة، اْلُمْؤِمُنونَ 
ألسباب املأمور ا عجٌز، فال ينبغي  ا، فالتوكل بدون القيام 

ال عجزه توكًال، بل جيعل توكله من مجلة و  للعبد أن جيعل توكله عجزاً 
ا صلاألسباب اليت ال حي  لَْيسَ  َوَأنْ  « . قال هللا تعاىل:املقصود إال 

ْنَسانِ  ُتمْ  . «فَِإَذا)39/  53النجم، ( »َسَعى َما  ِإالَّ  ِلْإلِ   َمَناِسَكُكمْ  َقَضيـْ
ءَُكمْ  َكذِكْرُِكمْ   اهللََّ  فَاذُْكُروا َ  رَبـََّنا يـَُقولُ  َمنْ  النَّاسِ  َفِمنَ  ذِْكرًا َأَشدَّ  أَوْ  آ
نـَْيا ِيف  آتَِنا  رَبـََّنا يـَُقولُ  َمنْ  َوِمنـُْهمْ  َخَالٍق. ِمنْ  اْآلِخَرةِ  ِيف  َلهُ  َوَما الدُّ
نـَْيا ِيف  آتَِنا   َهلُمْ  النَّاِر. أُولَِئكَ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اْآلِخَرةِ  َوِيف  َحَسَنةً  الدُّ

  .)202-200/  2 البقرة،( »احلَِْسابِ  َسرِيعُ  َواهللَُّ  اَكَسُبو   ِممَّا َنِصيبٌ 

وهذا يعين أن من يريد الدنيا جيب عليه أن يعمل. وكذلك 
إال خسر الدنيا و  لدنيا واآلخرة فال بد له أن يعمل،من يريد ا

واآلخر هو   ،الطلب  ؛ املشيئة أيواآلخرة. وللنجاح شرطان؛ أحدمها
 يـَْبُسطُ  َربَّكَ  ِإنَّ «قال هللا تعاىل: كما   .احلصول على الطاقة الالزمة

/  17 اإلسراء،( »َبِصريًا َخِبريًا ِبِعَباِدهِ  َكانَ   ِإنَّهُ  َويـَْقِدرُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  الّرِْزقَ 

30(.    

من األطعمة يف األرض جنب وخبز ، وما إىل ذلك ال يوجد 
، وما من أحد يتصور احلصول عليها دون  يف متناول اجلميع اهزةاجل
ميكن  (أي سببا) قد خلق طريقا اهلل تعاىلف ق األسباب لذلك،طر 

احلصول  هال يسلك هذا الطريق ال ميكنمن و  به احلصول عليها.
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َركَ  فـَْوِقَها ِمنْ  َرَواِسيَ  ِفيَها َوَجَعلَ «عليها. قال هللا تعاىل:   ِفيَها َوَ
َا ِفيَها َوَقدَّرَ  َ مٍ  أَْربـََعةِ  ِيف  أَقْـَوا َّ /  41فصلت، (لِلسَّائِِلَني»  َسَواءً  َأ

، يف حدود ما فمن قام مبا يلزم من األعمال حصل عليها .)10
خلق هللا تعاىل يف البيئة اليت نعيش فيها من اإلمكان والنعم. وقد 

  النـََّهارَ  َوتُوِلجُ  النـََّهارِ  ِيف  اللَّْيلَ  تُوِلجُ «أمر هللا تعاىل أن ندعوه بقوله: 
 َمنْ  َوتـَْرُزقُ  احلَْيِّ  ِمنَ  اْلَميِّتَ  َوُختْرِجُ  اْلَميِّتِ  ِمنَ  احلَْيَّ  جُ َوُختِْر  اللَّْيلِ  ِيف 

  .)27/  3آل عمران، ( »ِحَسابٍ  ِبَغْريِ  َتَشاءُ 

بد من وجود ال ف اتمكانيتوافر الفرص واإل إلضافة إىل
القوة الالزمة لدينا ، وال يكفي جمرد وجودها بل ال بد من بذل 

لذا جيب احلصول على الطاقة  على النعم. لحصوللاجلهد الالزم 
لعمل لتحقيق النجاح. أما  مثل  الكوارث الطبيعيةالالزمة والقيام 

ا  أمور ليس يف وسعنا منعها فما   ت والزلزال فإ اجلفاف والفياضا
   ختاذ كافة التدابري.لينا إال أن نتوكل على هللا بعد اع

ت مجةوقد فشى معىن خاطئ للتوكل برت  ا مبا  اآل املتعلقة 
قيل يف ترمجة قوله وعلى سبيل املثال:  .منها خيالف املعىن املقصود

 ِبِعَباِدهِ  َكانَ   ِإنَّهُ  َويـَْقِدرُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  الّرِْزقَ  يـَْبُسطُ  َربَّكَ  ِإنَّ «تعاىل: 
 يبسط الرسول أيها ربك "إن. )30/  17اإلسراء، ( »َبِصريًا َخِبريًا
 ملا عليه، ويضيق يشاء من على ويقرت عليه، وسعوي يشاء، ملن الرزق
 الغىن يصلحه من فيعرف بعباده، خبري وهو ذلك، يف احلكمة من له
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الفقر". ومنشأ اخلطأ فيه هو إعادة الضمري يف   يصلحه ومن فيغنيه،
إعادة  » إىل لفظ اجلاللة. ولكن احلقيقة جيب «يشاء» و «يقدر

ة الضمري إىل القريب هو القريب ألن عود »من«ضمري فيهما إىل ال
األساس يف قواعد اللغة العربية إال أن يكون هناك قرينة تتطلب 

فالتفسري الصحيح لآلية: إن ربك يبسط الرزق   عودته إىل البعيد.
للكسب فيبذل جهده يف   الالزمة طاقةوعنده ال هويريد هملن يطلب

  .طريق احلصول عليه

  الغرور مع عفو هللا تعاىل .4

ملاذا  قوال:هذه األنفسه مبثل ب ر يغر  َمن سن الناكثري مِ   
  هل من املعقول أن يعاقب عبده الذي خلقه وأنعم  يعاقبنا هللا.؟

ا تكون ؟هعلي . كما يظن البعض أن األعمال الصاحلات اليت قام 
النيب   عباس عمّ الوقد ألقى املسلمون اللوم على  سببا يف فالحه.

بسبب  - أسروا يوم بدروهم ممن  -وأصحابه صلى هللا عليه وسلم 
إلسالم بن كنتم سئل عباس:الفقال على الشرك.  مبقائه قتمو 

فأنزل  .قد كنا نعمر املسجد احلرام ونسقي احلجاجفواهلجرة واجلهاد 
 آَمنَ  َكَمنْ   اْحلَرَامِ  اْلَمْسِجدِ  َوِعَماَرةَ  اْحلَاجِّ  ِسَقايَةَ  َأَجَعْلُتمْ  «هللا تعاىل: 

هللَِّ   َال  َواهللَُّ  اهللَِّ  ِعْندَ  َيْستَـُوونَ  َال  اهللَِّ  َسِبيلِ  ِيف  َوَجاَهدَ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  ِ
  .)19/  9التوبة، ( »الظَّاِلِمنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي
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  بعفوه تعاىل: « َوَلوْ  منفسهأ وندعويقول هللا تعاىل فيمن خي
يًعا اْألَْرضِ  ِيف  َما ظََلُموا لِلَِّذينَ  َأنَّ    ُسوءِ  ِمنْ  بِهِ  َالفْـَتَدْوا َمَعهُ  هُ َوِمثْـلَ  مجَِ

الزمر،  ( »َحيَْتِسُبونَ  َيُكونُوا ملَْ  َما اهللَِّ  ِمنَ  َهلُمْ  َوَبَدا اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اْلَعَذابِ 
39  /47(.   

. كما أخرب هللا ن وميتحن هللا تعاىل املؤمنني  واع من البال
 آَمنَّا يـَُقوُلوا َأنْ  يُْرتَُكوا َأنْ  النَّاسُ  َأَحِسبَ  امل. «ن ذلك بقوله: عتعاىل 

 الَِّذينَ  اهللَُّ  فـََليَـْعَلَمنَّ  قـَْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  فـَتَـنَّا َوَلَقدْ  يـُْفتَـُنوَن. َال  َوُهمْ 
 َأنْ  السَّيَِّئاتِ  يـَْعَمُلونَ  الَِّذينَ  َحِسبَ  أَمْ  اْلَكاِذِبَني. َولَيَـْعَلَمنَّ  َصَدُقوا

 اهللَِّ  َأَجلَ  فَِإنَّ  اهللَِّ  لَِقاءَ  يـَْرُجو َكانَ   َمنْ  َحيُْكُموَن. َما َساءَ  َيْسِبُقوَ 
َا َجاَهدَ  َوَمنْ  اْلَعِليُم. السَِّميعُ  َوُهوَ  َآلتٍ    َلَغِينٌّ  اهللََّ  ِإنَّ  لِنَـْفِسهِ  ُجيَاِهدُ  فَِإمنَّ
ُهمْ  لَُنَكفَِّرنَّ  الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا اْلَعاَلِمَني. َوالَِّذينَ  َعنِ    َسيَِّئاِِمْ  َعنـْ

  .)7/  29 العنكبوت،( »يـَْعَمُلونَ  َكانُوا   الَِّذي َأْحَسنَ  َولََنْجزِيـَنـَُّهمْ 

  الغرور بقدرة هللا  .5

قدرة بعلمون، مستدلني يوبعض الناس يقولون على هللا ما ال 
ب اال هللا تعاىل، ستدالل مبا هو صحيح على ما هو غري من 
. ؟در هللا تعاىل على فعل كذا وكذايقأال حيث يقولون  صحيح،

وقد جرى بيين وبني أحد الشيوخ املتصوفة حوار أود أن أورده. وهو  
  على النحو التايل:
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 أثناء احلوار مع احلجاج ويف كنا يف املدينة املنورة  يندر:
قالت إحدى املريدات من  نه ال يعلم الغيب إال هللا..؛ أقلت 

بت يف شيخي يعلم كم مرة تقلَّ  "ولكن أ على يقني أن مريداتك:
  ميينا ومشاال". ليال فراشي

علمه هللا تعاىل؟ أال يقدر هللا على  أال يعلم إذالشيخ: 
    ذلك؟

وهل هناك أحد يشك أن هللا قادر على كل شيء؟ يندر: 
لو شاء هللا  . النحوولكن ال جيوز أن  يستدل بقدرته على هذا 

يف جهنم. والشيطان يف  لوضع رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم
  اجلنة. أليس هللا قادرا أن يفعل ذلك؟  

  ؛ وهللا قادر على كل شيء. طبعاالشيخ: 

صلى  اً ولكنه وعد أن يدخل الشيطان جهنم، وحممد يندر:
فال جيوز أن يقال مثل   9وأعلى املقام فيها.بل هللا عليه وسلم اجلنة 

 َكانَ   َما «هللا تعاىل: قدرة هللا تعاىل. قال  كدليل علىهذا الكالم  
 الطَّيِّبِ  ِمنَ  اْخلَِبيثَ  َميِيزَ  َحىتَّ  َعَلْيهِ  أَنـُْتمْ  َما َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ  لَِيَذرَ  اهللَُّ 
 َمنْ  ُرُسِلهِ  ِمنْ  َجيَْتِيب  اهللََّ  َوَلِكنَّ  اْلَغْيبِ  َعَلى لُِيْطِلَعُكمْ  اهللَُّ  َكانَ   َوَما

 
ِفَلةً  ِبهِ  فـَتَـَهجَّدْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ «قال هللا تعاىل:     9  َمَقاًما رَبُّكَ  يـَبـَْعَثكَ  َأنْ  َعَسى َلكَ  َ

  .)79/  17اإلسراء، ( »َحمُْموًدا
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هللَِّ  َفآِمُنوا َيَشاءُ  آل ( »َعِظيمٌ  َأْجرٌ  فـََلُكمْ  َوتـَتـَُّقوا تـُْؤِمُنوا َوِإنْ  ُسِلهِ َورُ  ِ
وال ميكن ألحد بعد هذه اآلية أن يدعي أن  .)179/  3عمران، 

  شيخا يعلم الغيب مستدال بقدرة هللا تعاىل.

  اإلميان  .ب 

من األمن. ويعين التخلص من اخلوف والشعور  اإلميانُ 
من، أي التخلص من اخلوف لطمأنينة. واإلميان هو الدخول يف األ

على املعلومات  لذا يعتمد اإلميان لثقة فيه، حساسأمر ما واإل  جتاه
وقد بينا سابقا أن اإلنسان يصل إىل معلومات قاطعة  القاطعة.

وهذا  مبالحظته البيئة اليت يعيش فيها سواء كانت بعيدة أو قريبة. 
  ؛ تعاىلهو سبب عدم وجود آية يف القرآن الكرمي تثبت وجود هللا

  . والرسلاألنبياء ي من أ ذلككما مل يقم ب

تدل  أيد كل نيب مبعجزة. و وقد بعث هللا األنبياء لتبليغ رسالته
. ومعجزة خامت األنبياء حممد صلى هللا عليه وسلم على صدق نبوته

القرآن الكرمي. ومن يتدبر القرآن الكرمي يعلم يقينا أنه كتاب هللا، 
لتايل ي اء به نيب من أنبياء هللا تعاىل. فال بد أن من ج ؤمن أنو

هلل تعاىل.  كلُّ   ذا النيبيؤمن    من يؤمن 

لضرورة ومعرفة هللا  هلل.ال تستدعي  تقول عمن  اإلميان 
. أي ال تصدقهله  تعرفه ال أثق به. وهذا يدل على أنك ال تؤمن
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هلل يستلزم الثقة به، و  أي  هيه. و متثال أوامره واجتناب نوااواإلميان 
خلل يف الثقة والتصديق يف أي أمر من األمور يدل على ضعف 

هللَِّ  آِمُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها َ «اإلميان. يقول هللا تعاىل:    َوَرُسولِهِ  ِ
 َوَمنْ  قـَْبلُ  ِمنْ  أَنـَْزلَ  الَِّذي َواْلِكَتابِ  َرُسولِهِ  َعَلى نـَزَّلَ  الَِّذي  َواْلِكَتابِ 

 َضَالًال  َضلَّ  فـََقدْ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  َوُرُسِلهِ  وَُكتُِبهِ  َوَمَالِئَكِتهِ  هللَِّ ِ  َيْكُفرْ 
 َوَال  ِديِنُكمْ  ِيف  تـَْغُلوا َال  اْلِكَتابِ  َأْهلَ  َ « .)136/  4النساء، ( »بَِعيًدا
َا احلَْقَّ  ِإالَّ  اهللَِّ  َعَلى تـَُقوُلوا  اهللَِّ  َرُسولُ  َمْرميََ  اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ  ِإمنَّ
هللَِّ  َفآِمُنوا ِمْنهُ  َوُروحٌ  َمْرميََ  ِإَىل  أَْلَقاَها  وََكِلَمُتهُ   َثَالثَةٌ  تـَُقوُلوا َوَال  َوُرُسِلهِ  ِ
َا َلُكمْ  َخْريًا انـْتَـُهوا   ِيف  َما  َلهُ  َوَلدٌ  َلهُ  َيُكونَ  َأنْ  ُسْبَحانَهُ  َواِحدٌ  إَِلهٌ  اهللَُّ  ِإمنَّ

هللَِّ  وََكَفى اْألَْرضِ  ِيف   َوَما السََّماَواتِ    .)171/  4النساء، (وَِكيًال»  ِ

  الشرك والكفر  .ت 

ن شخصا ما ميلك صفة من عتقاد هو اال ؛الشرك
كما قلنا ،  ليه هذا الشخصلتايل و  تعاىلهلل الصفات اخلاصة 

لتفصيل إن شاء  هذا من قبل. وسنقف عليه يف الصفحات التالية 
  هللا.

السرت والتغطية،  هو لكفر يف اللغةواميان. هو ضد اإل، الكفر
ي الزارع كافراً، ومنه قيل لليل: كافر، ألنه يسرت األشياء بظلمته ومس

والتعامي عنه.   أو هو رد احلق بعد معرفته لرتاب. ألنه يسرت احلبَّ 
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. يتجاهل حسان ومل يشكر كافراكما يقال على من جتاهل اإل
م اليومية بدون  يف ويستمرون الكثري من الناس وجود هللا تعاىل حيا

أنه حقيقة واضحة. وكذلك  من لرغم ه _جّل وعال_عتبار وجودا
 سبحانه بينهبينهم و الذين يعرتفون بوجود هللا تعاىل نراهم جيعلون 

 هلؤالء ويقال  .أوال والشركاء لوسطاءعتبار عندهم هو لفاال ،وسطاء
كافر   أي أن كلَّ . ةواحد وجهان لعملةمشركون. فالكفر والشرك 

 ِمنْ  َكَفُروا  الَِّذينَ  َيُكنِ  «ملَْ مشرك و كل مشرك كافر. قال هللا تعاىل: 
ْتِيَـُهمُ  َحىتَّ  ُمنـَْفكِّنيَ  َواْلُمْشرِِكنيَ  اْلِكَتابِ  َأْهلِ   اهللَِّ  ِمنَ  َرُسولٌ  اْلبَـيَِّنُة. َ
ُلو َرًة. ُصُحًفا يـَتـْ  .)3-1/  96البينة، ( قـَيَِّمٌة» ُكُتبٌ   ِفيَها ُمَطهَّ

دل على لتمعرفة بـ "ال". يف اآلية كلمة "املشركني"   جاءت
من غري املشركني  مكة وما حوهلا أي ، وهم مشركوني عينم مشركني 

ت أهل الكتاب وغريهم  طلقت مشلألن الكلمة إذا أُ أهل الكتاب. 
ت تدل على أن أهل الكتاب  فهناك من الكافرين، مشركون. هم آ

ُمْ  َأْحَباَرُهمْ  ختََُّذوا«امنها قوله تعاىل:  َ ً  َوُرْهَبا  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  أَْرَ
  ُهوَ  ِإالَّ  إَِلهَ  َال  َواِحًدا ِإَهلًا لِيَـْعُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا  َوَما َمْرميََ  اْبنَ  َواْلَمِسيحَ 
   .)31/  9التوبة، ( ُيشْرُِكوَن» َعمَّا ُسْبَحانَهُ 

َّ هللا تعاىل . قالنيب خال فيهاوما من أمة إال   أَْرَسْلَناكَ  : «ِإ
حلَْقِّ  /   35الفاطر، ( َنِذيٌر» ِفيَها َخَال  ِإالَّ  أُمَّةٍ  ِمنْ  َوِإنْ  َونَِذيرًا َبِشريًا ِ

م إبراهيم   كما كانت  .)24 مكة بلد التوحيد، ومنطلق اإلميان أ
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صلى هللا ، اللذان بعثا قبل بعثة نبينا حممد عليهما السالموإمساعيل 
م  ربعة آالف سنة تقريباً.ه وسلم علي وكان أهل مكة يفتخرون 

وكانوا يؤدون مناسك  10عليهما السالم. إبراهيم وإمساعيل من نسل 
ما من سنن  هما السالم. عليإبراهيم وإمساعيل احلج والعمرة على أ

مل يطلق عليهم اسم  ولعدم وجود كتاب منزل من هللا تعاىل لديهم 
عث األنبياء إىل اليهود منهم موسى عليه السالم قد بل أهل الكتاب. 

التوراة وإىل النصارى عيسى عليه السالم وأنزل عليه وأنزل عليه 
ولكن التوراة واإلجنيل جنيل. لذا أطلق عليهم اسم أهل الكتاب. اإل

ل اعرتى عليهما التحريف والتبديل ب ، كما أنزهلما هللا تعاىل  ظافَ مل حيُْ 
تطابق مع ما أنزل يف القرآن تاألصلية اليت مع بقاء بعض األحكام 

دعاهم القرآن إىل تلك األحكام األصلية.  ف الكرمي من األحكام.
  ِإَىل  تـََعاَلْوا اْلِكَتابِ  َأْهلَ  َ  : «ُقلْ كما أخرب هللا تعاىل عن ذلك بقوله

نَـَنا َسَواءٍ  َكِلَمةٍ  َنُكمْ  بـَيـْ ًئا بِهِ  ْشرِكَ نُ  َوَال  اهللََّ  ِإالَّ  نـَْعُبدَ  َأالَّ  َوبـَيـْ  َوَال  َشيـْ
ً  بـَْعًضا بـَْعُضَنا يـَتَِّخذَ  َّ  اْشَهُدوا فـَُقوُلوا تـََولَّْوا فَِإنْ  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  أَْرَ َِ  

  .)64/  3 آل عمران،( ُمْسِلُموَن»

أما أهل مكة وغريهم ممن ال يوجد لديهم كتاب منزل من هللا 
لتف كر والتذكر؛ قال هللا تعاىل: تعاىل فدعاهم إىل استعمال العقل 

 َيذَّكَُّروَن» لَِقْومٍ  اْآلَتِ  َفصَّْلَنا َقدْ  ُمْسَتِقيًما َربِّكَ  ِصرَاطُ  «َوَهَذا
 

/  1401سرية النبوية البن هشام،  حتقيق. م. حمي الدين عبد احلميد، بريوت ال    10
  .216/ صـ  1. جـ. 1981
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 َما بـَْعدِ  ِمنْ  الرَُّسولَ  ُيَشاِققِ  وقال تعاىل: «َوَمنْ  .)126/  6 األنعام،(
 َ  َجَهنَّمَ  َوُنْصِلهِ  تـََوىلَّ  َما نـَُولِّهِ  اْلُمْؤِمِننيَ  َسِبيلِ  َغْريَ  َويـَتَِّبعْ  اْهلَُدى َلهُ  تـََبنيَّ

  .)115/  4النساء، ( َمِصريًا» َوَساَءتْ 

جود التوراة و وقد وقع  اليهود والنصارى يف الشرك مع 
يدل على أن  إن دل على شيء فإّمنا  هذاو  ديهم.بني أيواإلجنيل 

 أي أّن جمرد ،مبوجبهالعمل دون  ال يعين شيئاجمرد وجود كتاب إهلي 
لضروة اهتداء الناس إوجود الكتا ، وكذلك ىل احلقب ال يعين 

احلال فيمن قرأ وحفظ ومل يتدبر معانيه وأحكامه، أومل يستحضر يف 
الذين  نيكما نرى كثريا من املسلمنفسه عظمة ُمنزل هذا الكتاب،  

ومع  ونشره دريسهتبيف صدورهم ويقومون القرآن الكرمي حيفظون 
يف النفوس فال بد لتحقيق اإلميان و   الشرك.ذلك نراهم قد وقعوا يف

   .سبحانه الثقة التامة والطاعة املطلقة هلل من

 وهذا  معينة، شروطب من الناس يطيعون هللا ريكث هناكو 
لشروط    تونقسم  الصنف من الناس ينقسم إىل قسمني:

 ةاحملرف تالد املوجودة يف الشروط  خذونوقسم آخر  نفسهم،
يرى نفسه   منو الطرق الصوفية.  هب واجلماعات املنحرفة كاملذا أو

لشر أو غريه يف مرتبة اإل طاعة هللا تعاىل، فقد وقع يف  يفط و تيان 
  ن ادعى خالف ذلك. إالشرك ال حمالة و 
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م وأفكارهم جيمعهم التوجه    واملشركون على اختالف مشار
فينسون  ،على اهلالك  ميشارفه زقأيف م واإذا وقع وحده اخلالص هلل

خرب هللا تعاىل عن ذلك بقوله: أهللا خملصني؛ كما  ونعيدو  اءالشرك
هُ  ِإالَّ  َتْدُعونَ  َمنْ  َضلَّ  اْلَبْحرِ  ِيف  الضُّرُّ  َمسَُّكمُ  « َوِإَذا َّ   َجنَّاُكمْ  فـََلمَّا ِإ

ْنَسانُ  وََكانَ  َأْعَرْضُتمْ  اْلَربِّ  ِإَىل    . )67/  17 اإلسراء،( َكُفورًا»  اْإلِ

  :شركون على أنواع منهموامل

  له نفسهيؤ من  .1

مشرك وكل  هلل فهو مشرك، يؤمنكل من يقول أنه ال   
 َمنْ  َسأَْلتَـُهمْ  . قال هللا تعاىل: « َولَِئنْ انيتهووحد هللا يعرف وجود

 فََأىنَّ  اهللَُّ  لَيَـُقوُلنَّ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّرَ  َواْألَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ 
 اهللََّ  ِإنَّ  َلهُ  َويـَْقِدرُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  الّرِْزقَ  يـَْبُسطُ  اهللَُّ  ُكوَن.يـُْؤفَ 

 بِهِ  فََأْحَيا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  نـَزَّلَ  َمنْ  َسأَْلتَـُهمْ  َولَِئنْ  َعِليٌم. َشْيءٍ  ِبُكلِّ 
َا بـَْعدِ  ِمنْ  اْألَْرضَ   َال  َأْكثـَُرُهمْ  َبلْ  هللَِِّ  احلَْْمدُ  ُقلِ  اهللَُّ  لَيَـُقوُلنَّ  َمْوِ

  السََّماءِ  ِمنَ  يـَْرزُُقُكمْ  َمنْ  « ُقلْ  .)63 -61/  29العنكبوت، ( يـَْعِقُلوَن»
 اْلَميِّتِ  ِمنَ  احلَْيَّ  ُخيْرِجُ  َوَمنْ  َواْألَْبَصارَ  السَّْمعَ  َميِْلكُ  أَمَّنْ  َواْألَْرضِ 

 أََفَال  فـَُقلْ  اهللَُّ  َفَسيَـُقوُلونَ  اْألَْمرَ  رُ يَُدبِّ  َوَمنْ  احلَْيِّ  ِمنَ  اْلَميِّتَ  َوُخيْرِجُ 
 فََأىنَّ  الضََّاللُ  ِإالَّ  احلَْقِّ  بـَْعدَ  َفَماَذا احلَْقُّ  َربُُّكمُ  اهللَُّ  َفَذِلُكمُ  تـَتـَُّقوَن.

  .)32  - 31/  10يونس، ( ُتْصَرُفوَن»
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ألن  ؛ستكرباوحني أمر هللا تعاىل إبليس أن يسجد آلدم أىب و 
ال يوافق ما عنده من الشروط للطاعة. كما أخرب هللا السجود آلدم 

 ِمنْ  َبَشرًا َخاِلقٌ  ِإّينِ  لِْلَمَالِئَكةِ  َربُّكَ  قَالَ  تعاىل عن ذلك بقوله: « َوِإذْ 
 فـََقُعوا ُروِحي ِمنْ  ِفيهِ  َونـََفْختُ  َسوَّيـُْتهُ  فَِإَذا َمْسُنوٍن. َمحَإٍ  ِمنْ  َصْلَصالٍ 

 َأنْ  َأَىب  ِإبِْليسَ  ِإالَّ  َأْمجَُعوَن. ُكلُُّهمْ   َمَالِئَكةُ الْ  َساِجِديَن. َفَسَجدَ  َلهُ 
 َمعَ  َتُكونَ  َأالَّ  َلكَ  َما ِإبِْليسُ  َ  السَّاِجِديَن. قَالَ  َمعَ  َيُكونَ 

 َمحَإٍ  ِمنْ  َصْلَصالٍ  ِمنْ  َخَلْقَتهُ  لَِبَشرٍ  ِألَْسُجدَ  َأُكنْ  ملَْ  قَالَ  السَّاِجِديَن.
َها  فَاْخرُجْ  قَالَ  َمْسُنوٍن.   . ) 34 -  28/  15احلجر، ( َرِجيٌم»  فَِإنَّكَ  ِمنـْ

 َواْسَتْكَربَ  َأَىب  ِإبِْليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا ِآلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمَالِئَكةِ  قـُْلَنا «َوِإذْ 
  .)34/   2البقرة، ( »اْلَكاِفرِينَ  ِمنَ  وََكانَ 

قد ولكنه يف احلقيقة  آدموقد تظاهر إبليس أنه خالف 
َها فَاْهِبطْ  دم؛ لذا «قَالَ آللسجود   تعاىلخالف أمر هللا   َفَما  ِمنـْ

  7األعراف، ( الصَّاِغرِيَن» ِمنَ  ِإنَّكَ  فَاْخرُجْ  ِفيَها تـََتَكربََّ  َأنْ  َلكَ  َيُكونُ 

قال بعد قد .ومل ينكر إبليس وجود هللا وال وحدانيته. و )13 /
  اهللََّ  َأَخافُ  ِإّينِ  تـََرْونَ  َال  َما  أََرى ِإّينِ  ِمْنُكمْ  بَرِيءٌ  عصيانه: «... ِإّينِ 

كما كان إبليس يؤمن   .)48/  8األنفال، ( اْلِعَقاِب» َشِديدُ  َواهللَُّ 
َعثُوَن» يـَْومِ  ِإَىل  فَأَْنِظْرِين  د: «َربِّ رِ آلخرة؛ فهو القائل حني طُ   يـُبـْ

  .)36/  15احلجر، (
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هلل  استكمل أركان اإلميان، فآمن من ومن املعلوم أن
من اجلدير ذكره  و  ا"،صاحل ا "مسلم يعدُّ فإنّه اآلخر كته واليوم ومالئ

ا إبليس . أنّه مل يكن أنبياء قد أرسلوا أو كتبا قد نزلت حىت يؤمن 
وكذلك  بدأ كفره بعدم إطاعة أمر واحد من أوامر هللا تعاىل.وقد 

م املالحدة،  ّ وافق مع هواهم وينكرون تيقبلون من أمر هللا ما فإ
. خملصني له الدينهللا  دعونيوالضراء ساء أذا مستهم البغريه. وإ
فيضعونه يف املرتبة تعاىل أما هللا  ،هم هي اإلله األول عندهمؤ فأهوا

قلنا كل  . لذا ، تعاىل هللا عّما يشركونالثانية وهذا هو عني الشرك
 ِإَهلَهُ  اختََّذَ  َمنِ  أَرَأَْيتَ « قال هللا تعاىل: كافر مشرك وكل مشرك كافر،

  أَوْ  َيْسَمُعونَ  َأْكثـََرُهمْ  َأنَّ  َحتَْسبُ  وَِكيًال. أَمْ  َعَلْيهِ  َتُكونُ  أَفَأَْنتَ  َهَواهُ 
 43/ 25الفرقان، ( »َسِبيًال  َأَضلُّ  ُهمْ  َبلْ  َكاْألَنـَْعامِ   ِإالَّ  ُهمْ  ِإنْ  يـَْعِقُلونَ 

  َعَلى  َوَخَتمَ  ِعْلمٍ  َعَلى اهللَُّ  َوَأَضلَّهُ  َهَواهُ  ِإَهلَهُ  اختََّذَ  َمنِ  أَفـََرأَْيتَ « .)44 -
 أََفَال  اهللَِّ  بـَْعدِ  ِمنْ  يـَْهِديهِ  َفَمنْ  ِغَشاَوةً  َبَصرِهِ  َعَلى َوَجَعلَ  َوقـَْلِبهِ  َمسِْعهِ 

  .)23/  45اجلاثية، ( »َتذَكَُّرونَ 

ذا احلّس يرتمجه صاحبه هو  ،كل شخص لديه حس اخللود
عمله ازدادت كأنه ال ميوت، وكلما جنح اإلنسان يف و دؤوب  عملب

حلياة، لكن يقف املوت و  نقطاع عن احلياة حائال دون الارغبته 
يت دور اإلميان؛  جنازه، وهنا  آلخرة يرضي  افاكتمال فرحه  إلميان 

. وميأل نفسه شوقا ملا هو آت بدل اخلوف من املوت هذا احلس
آلخرة و  م حتما سيبحثون عن نفسه أ ونهلؤ يممن من ال يؤمن  ّ م فإ
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ا إلأفك  بعقيدة كإميان الكثريين منهم  هذا احلس اءرضار يؤمنون 
حياء جبسد جديد. . أي املوت مث اإلناسخ األرواحت تكرار املوت أو

نـَْيا َحَياتـَُنا ِإالَّ  ِهيَ  َما قال هللا تعاىل: «َوقَاُلوا  َوَما َوَحنَْيا َمنُوتُ  الدُّ
 َيظُنُّوَن» ِإالَّ  ُهمْ  ِإنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  كَ ِبَذلِ  َهلُمْ  َوَما الدَّْهرُ  ِإالَّ  يـُْهِلُكَنا

  .)24/  45اجلاثية، (

نتها مخادويذهب البعض اآلخر إل لقول  كل   ءذلك احلس 
ملوت و  ون يوم الدين، وكما هو مالحظ فإّن هذا نكر لذا يشيء 

اإلنكار للبعث واحلساب كان خمالفا للفطرة اليت فطر هللا الناس  
ملعتدين اآلمثني؛ لتعّدي  عليها، وهللا تعاىل يصف  هؤالء املنكرين 

أنفسهم وغريهم من  حبق وه اقرتفوهم آمثون مبا  ،هؤالء على الفطرة
لتايل دخول جهنم.اخلروج على منطق احلق واإل قال هللا  ميان و

 َوَما الدِّيِن. بِيَـْومِ  ُيَكذِّبُونَ  الَِّذينَ  لِْلُمَكذِِّبَني. يـَْوَمِئذٍ  تعاىل: «َوْيلٌ 
تـَُنا َعَلْيهِ  تـُتـَْلى ِإَذا أَثِيٍم. ُمْعَتدٍ  ُكلُّ   ِإالَّ  بِهِ  ذِّبُ ُيكَ  َ  َأَساِطريُ  َقالَ  آ

ُمْ  َكالَّ   َيْكِسُبوَن. َكانُوا  َما قـُُلوِِمْ  َعَلى رَانَ  َبلْ  َكالَّ   اْألَوَِّلَني. َّ   َعنْ  ِإ
ُمْ  ُمثَّ  َلَمْحُجوبُوَن. يـَْوَمِئذٍ  َرِِّمْ  َّ   الَِّذي  َهَذا يـَُقالُ  ُمثَّ  ِحيِم.اجلَْ  َلَصاُلو ِإ

ُتمْ    83املطففني، ( ِعلِّيَِّني» َلِفي اْألَبـْرَارِ  ِكَتابَ   ِإنَّ  َكالَّ   ُتَكذِّبُوَن. بِهِ  ُكنـْ

/ 10- 18( .  
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  املشركون .2

أن هللا  مع ،هللا مسك مبا يزعم أنه شفيع عندتمن يالناس  من
َّ تعاىل: قال هللا له الدين.  نيخملص هتعاىل أمر أن نعبد  أَنـَْزْلَنا  «ِإ

حلَْقِّ  اْلِكَتابَ  ِإلَْيكَ      .)2/  39الزمر، ( الدِّيَن» َلهُ  ُخمِْلًصا اهللََّ  فَاْعُبدِ  ِ

تباع القرآن الكرمي، وإخالص الدين هلل ال كما    يتحقق إال 
على كل مسلم  و  ،عدم استخدام الدين لنيل املنافع الدنيوية ينبغي

 «َال  :عليهم الصالة والسالم ذكر قول األنبياءتعامل هلذا الدين أن ي
   .)90/  5األنعام، ( لِْلَعاَلِمَني» ذِْكَرى  ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ  َأْجرًا َعَلْيهِ  َأْسأَُلُكمْ 

لدين إذ وجدوه و   ، مهنة سهلة ومرحبةمن الناس من يتسرت 
أن يتبع احلق  ونيريدبل  وال شك أّن هؤالء ال يتبعون احلق

من يعرف الدين إال على أحسن وجه  ذا الدوريقوم  ال. و مهء هواأ
 م على الطريق الصحيح، ضالل من هإ هؤالء إىل ويهدف جيدا،

أصحاُب الصراط الّسوّي يقعد هلم املرتبصون بكل مرصد، وال و 
م بشر هلم من املخاوف واألماين ما جيعلهم ينكصون  ّ شّك أ

 _ يت حنرافعن مواجهة قوى اال_أحيا دور املضلني . وهنا 
ور إىل الظلمات، فريوجون ألفكارهم الناس من النّ  واخرجيُ لِ 

م واليت ما انفكت تفتك بعقيدة اإلسالم كالدعوة إىل   ومعتقدا
لناس كما حيلو هلم  م فاتباع الشيوخ، ولكي يـَُغرََّر  ّ على ون لقيطإ
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هلل تعاىل، ال تنبغي إال  اليت صفاتوال من األوصاف الشيوخبعض 
ّ ويدّ  كما  ، دعائهمل بو م يتوسطون بينهم وبني هللا يف قعون أ
كتاب هللا حسب   هلم ويشرحون م عند هللا يوم القيامة.هل فعونيش
ت على غري مقصدها، اهمهو    . ويؤولون اآل

نّه ميثل من مات  واحد من الشيوخ املوجودين كلُّ عي  يدّ و 
كما    ،تلفر بزي خمو ظهال  قبله، ولكي يثبت ذلك فإنّه حيرص على

 نمل ثالكونه ممه جدير بخطابه ليثبت أنّ من أساليب حديثه و  يغريِّ 
على الناس ما علم   لتأييد مقامه فإنّه يقصُّ و  قبله من الشيوخ، مات

  نسوبة لكبار الشيوخ. من اخلوارق امل

يقينا محاقة هؤالء وجتنيهم  وكل من يفكر بعقل سليم يعرف
  على هللا، ويعرف_ال حمالة_ أالعيبهم

ُ
لكن الكثري من . و ةلَّ ضِ امل

واخنداعهم مبظاهر هؤالء  لبة العاطفةغبسبب  ا تأثريالناس 
شاعر املبني  ايف البداية صراعيعيشون مثل هؤالء الناس  .الشيوخ

 الكثري منهم قعويالعقل على  املشاعرُ  فوقت وقت رور الومب العقل.و 
ى من أر  حىت يصل إىل درجة أنه إذا حبائل هؤالء األدعياء،يف 

عبدا له يعده معجزة ويكون  قبيل املصادفةمن  ابسيط ئاشيشيخه 
  من دون هللا.
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كلهم يدركون فية، موهم يتعاضدون فيما بينهم كعصابة إجرا
م بعيدون عن منهج هللا سبحانه . وكل من يسلك طريقا إىل هللا أ

ة الباحثني عن احلق وما أكثر  عاطف وما أشد  ؤالء،ه مبثل هواجَ يُ 
م سبقوهم إىل اهلداية، وهنا يكمن اخلطرثر  حني   هم مبن يظنون أ

م احلق  فيختلط حوهلمخلرافات املوجودة  هم عواطفتتأثر  يف أذها
احلقيقة اليت ال . و حبائل املبتدعنييسهل وقوعهم يف لباطل مما 

دة مياري فيها أحد أّن  كانت   _جيال بعد جيل_يف الدين البدع ز
ذه اجلماعات ما  وه ،بعيدة عن دين هللا  اتاعسببا يف ظهور مج

اآلن و  .أهدافهم السيئة وصول إىللل لةالدين وسي تتخذ من برحت 
   نعرف املشركني من قريب:تعالوا 

  تعاىل هللاال ينكر وجود  املشرك

والشرك يكون بني شيئني   املشرك هو من أشرك مع هللا غريه،
ي هللا تعاىل. ومسُّ على األقل. وأحد الشريكني للمشرك هو دائما 

جلعله شيئا من املوجودات شريكا هلل تعاىل سواء كان املشرك مشركا 
 هلل و يف صفاته أو أفعاله مما خيتص شراك يف ذات هللا تعاىل أاإل

ستند املشرك على أي دليل يف شركه، ومع تعاىل. وال يو  سبحانه
روحية زعم أنه قريب من هللا وله قدرة ذلك جيتمع الناس حول من ي

ة حول ذلك الشخص أو الويل تكون مجاعتف فو هليف إغاثة امل
وتلك املنافع هي اليت  افع الدنيوية،  بعض املننيتوقعم املزعوم
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َا َوقَالَ  «على ذلك قوله تعاىل:  تربطهم. كما دلّ   ُدونِ  ِمنْ  اختََّْذمتُْ  ِإمنَّ
ً  اهللَِّ   بـَْعُضُكمْ  َيْكُفرُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ُمثَّ  نـَْياالدُّ  اْحلََياةِ  ِيف  بـَْيِنُكمْ  َمَودَّةَ  أَْوَ

ِصرِينَ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَما النَّارُ  َوَمْأَواُكمُ  بـَْعًضا بـَْعُضُكمْ  َويـَْلَعنُ  بِبَـْعضٍ  َ« 
م قد انضموا إىل   دركونوهم ي .)25/  29العنكبوت، ( جيدا أ

 لذا ال .سم الدين الدنيوية املصاحل تقوم علىمنظمة مجاعة 
َا تـَُقوُلوا يستطيعون أن يقولوا يوم القيامة: «أَوْ  َ  َأْشَركَ  ِإمنَّ ُؤ َ  ِمنْ  آ

  األعراف،( »اْلُمْبِطُلونَ  فـََعلَ  ِمبَا أَفـَتـُْهِلُكَنا بـَْعِدِهمْ  ِمنْ  ُذرِّيَّةً  وَُكنَّا قـَْبلُ 

 بـَْعدِ  ِمنْ  اهللَِّ  َعْهدَ  يـَنـُْقُضونَ  ألن املشركني هم «الَِّذينَ  .)173/  7
وبني   مبينه وسيط(جبعل  يُوَصلَ  َأنْ  ِبهِ  اهللَُّ  أََمرَ  َما َويـَْقَطُعونَ  ِميثَاِقهِ 
 .)27/  2البقرة، ( »اْخلَاِسُرونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ  اْألَْرضِ  ِيف  َويـُْفِسُدونَ هللا) 

ّ  الغرور، هلل قد غرهم و  م إىل هللا  يعون أن ذلك الوسيط م يدّ أل قر
 ِمنْ  اختََُّذوا َوالَِّذينَ  اْخلَاِلصُ  الدِّينُ  هللَِِّ  َأَال «ىل: قال هللا تعاكما زلفى.  

َ  ِإالَّ  نـَْعُبُدُهمْ  َما أَْولَِياءَ  ُدونِهِ  نَـُهمْ  َحيُْكمُ  اهللََّ  ِإنَّ  زُْلَفى اهللَِّ  ِإَىل  لِيـَُقرِّبُو  بـَيـْ
  »َكفَّارٌ  بٌ َكاذِ  ُهوَ  َمنْ  يـَْهِدي َال  اهللََّ  ِإنَّ  َخيَْتِلُفونَ  ِفيهِ  ُهمْ  َما ِيف 
  ولكن ال دليل هلم على ذلك. .)3/  39الزمر، (

  املشرك يقوم بعبادة هللا 

وكان  براهيم عليه الصالة والسالم. ةوقد بدأ احلج والعمر 
إىل  ، وبقي األمر كذلكأهل مكة يف اجلاهلية يؤدون احلج والعمرة

َ ل ةيف السنة التاسعأن قرأ علي رضي هللا عنه   الَِّذينَ  َهاأَيـُّ  لهجرة: «
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َا آَمُنوا   َهَذا  َعاِمِهمْ  بـَْعدَ  اْحلَرَامَ  اْلَمْسِجدَ  يـَْقَربُوا َفَال  َجنَسٌ  اْلُمْشرُِكونَ  ِإمنَّ
َلةً  ِخْفُتمْ  َوِإنْ   َعِليمٌ  اهللََّ  ِإنَّ  َشاءَ  ِإنْ  َفْضِلهِ  ِمنْ  اهللَُّ  يـُْغِنيُكمُ  َفَسْوفَ  َعيـْ

   .)28/  9التوبة، ( »َحِكيمٌ 

مكة   يمشرك ركن أساسي يف احلج. ولكنّ  فةوالوقوف بعر 
حنن بنو إبراهيم   :قولونللوقوف فيها. وي ة إىل عرف نكانوا ال يذهبو 
العرب  فليس من ،هاو وقطان مكة وساكن ،ووالة البيت  ،وأهل احلرمة

فال   ،اتعرف له العرب مثل ما تعرف لن ،مثل حقنا , وال مثل منزلتنا
فإنكم إن فعلتم ذلك  ،احلرمتعظموا شيئًا من احلل كما تعظموا 

وقالوا: قد عظموا من احلل مثل ما  ،حبرمتكم استخفت العرب
وهم يعرفون ، واإلفاضة منها، فرتكوا الوقوف بعرفة ،عظموا من احلرم

ا من املشاعر واحلج ودين إبراهيم لسائر العرب أن  ويرون ،ويقرون أ
م قالوا: حنن  ،يقفوا عليها وأن يفيضوا منها  أهل احلرم فليسإال أ

 11. نعظم غريها كما نعظمهاأن ينبغي لنا أن خنرج من احلرمة وال 
»  َواْلُعْمرَةَ  احلَْجَّ  َوأَِمتُّوا«وقال وقد حرم هللا هذه البدعة  /  2البقرة، (هللَِِّ

 َأْشُهرٌ  : «احلَْجُّ ااحلج وعدم تغيريه أشهر  . وقال يف بيان)197
 ِيف  ِجَدالَ  َوَال  ُفُسوقَ  َوَال  َرَفثَ  َفَال  احلَْجَّ  ِفيِهنَّ  فـََرضَ  َفَمنْ  َمْعُلوَماتٌ 

 التـَّْقَوى الزَّادِ  َخْريَ  فَِإنَّ  َوتـََزوَُّدوا اهللَُّ  يـَْعَلْمهُ  َخْريٍ  ِمنْ  تـَْفَعُلوا َوَما احلَْجِّ 
وكان أهل مكة   .)197/  2البقرة، ( »اْألَْلَبابِ  أُوِيل  َ  َواتـَُّقونِ 

 
سرية النيب صلى هللا عليه وسلم أليب حممد عبد امللك ابن هشام، حتقيق حممد حمي     11

  .216/ صـ .  1الدين عبد احلميد، دار الفكر،   جـ .  
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 كما أخرب هللا تعاىل  رة املسجد احلرام.يفخرون بسقاية احلاج وعما
 َكَمنْ   اْحلَرَامِ  اْلَمْسِجدِ  َوِعَماَرةَ  اْحلَاجِّ  ِسَقايَةَ  َأَجَعْلُتمْ «بقوله:  عن ذلك

هللَِّ  آَمنَ    َواهللَُّ  اهللَِّ  ِعْندَ  َيْستَـُوونَ  َال  اهللَِّ  َسِبيلِ  ِيف  َوَجاَهدَ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  ِ
   .)19/  9التوبة، ( »الظَّاِلِمنيَ  مَ اْلَقوْ  يـَْهِدي َال 

 املشرك يؤمن بوجود شريك هلل 

عن  ملوك األرضبعد املشرك يزعم أن هللا تعاىل بعيد عنه ك
إال بوسيلة أحد  _سبحانه_  فال ميكن الوصول إليه آحاد الرعية،

لذا كان  شانه كشأن أي واحد من ملوك األرض؛ه، إلياملقربني من 
م من يق األولياء العظامبنات هللا وأرواح أهل مكة يعتقدون أن  ربو

كزعم النصارى أن عيسى بن مرمي هو    هللا ويشفعون هلم عنده، وهذا
  تعاىل هللا عما يقولون علوا كبريا. ابن هللا يشفع هلم عنده.

 ،ويزعم املشرك أن من يتوسل به إىل هللا ميلك قوة معنوية
 به العالقة على ه. ويداومفيقدم له القرابني وينحين أمامه تعظيما ل

 يـَتَِّخذُ  َمنْ  النَّاسِ  عالقته مع هللا. قال هللا تعاىل: «َوِمنَ بذلك دوم تل
ُمْ  أَْنَداًدا اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ   َوَلوْ  هللَِِّ  ُحبًّا َأَشدُّ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  اهللَِّ  َكُحبِّ   حيُِبُّوَ
يًعا هللَِِّ  اْلُقوَّةَ  َأنَّ  ابَ اْلَعذَ  يـََرْونَ  ِإذْ  ظََلُموا الَِّذينَ  يـََرى َشِديُد  اهللََّ  َوَأنَّ  مجَِ

  .)165/  2البقرة، ( »اْلَعَذابِ 
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 يف يضاده  الذي الشيء  مثل وهو لكسر ند مجع األنداد
  هللا  دون من آهلة يتخذونه كانوا  ما ا ويريد خيالفه أي هينادّ  و أموره
هللا ال أندادا؛ أن  شرك الذي يتخذ من دون هللاويزعم امل  12.تعاىل

 واأن حيصل ؤالء األندادهل  ميكنفإنّه  إذا لزم األمر، و طلبا لألنداد  دير 
هم يزعمون أن هذه  ، و على ما يريدون دون مشيئته سبحانهمن هللا 

م شفعاء هلم    .اخلاصية إّمنا أخذوها من هللا تعاىل كما يزعم املشرك أ
ً   اهللَِّ  َعَلى اْفَرتَى ِممَّنِ  مُ َأْظلَ  َفَمنْ «عند هللا. قال هللا تعاىل:   أَوْ  َكِذ

تِهِ  َكذَّبَ  َ  َال  َما اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َويـَْعُبُدونَ  اْلُمْجرُِموَن. يـُْفِلحُ  َال  ِإنَّهُ  ِ
َفُعُهمْ  َوَال  َيُضرُُّهمْ  َ  َهُؤَالءِ  َويـَُقوُلونَ  يـَنـْ  اهللََّ  أَتـُنَـبُِّئونَ  ُقلْ  اهللَِّ  ِعْندَ  ُشَفَعاُؤ

  َعمَّا  َوتـََعاَىل  ُسْبَحانَهُ  اْألَْرضِ  ِيف  َوَال  السََّماَواتِ  ِيف  يـَْعَلمُ  َال  امبَِ 
   .)18 - 17/  10يونس، ( »ُيشْرُِكونَ 

  العبادة وتوحيد  هللا وحده،  عبادةنبياء الناس إىل األ وقد دعا
لتأكيد هذا املعىن يف ستعانة به وحده كذلك. و كون االتأن  يعين هلل

َّكَ «قوله تعاىل:  كل صالةيف   إنّه يقرأقلب املسلم ف َّكَ  نـَْعُبدُ  ِإ  َوِإ
ِيت  َكاَنتْ   َقدْ  «وقال تعاىل:  .)5/  1الفاحتة، ( »َنْسَتِعنيُ  َ  تـُتـَْلى آ
ُتمْ  َعَلْيُكمْ    َساِمرًا  بِهِ  تـَْنِكُصوَن. ُمْسَتْكِربِينَ  أَْعَقاِبُكمْ  َعَلى َفُكنـْ

بـَُّروا أَفـََلمْ  َُْجُروَن. َءُهمُ  َْتِ  ملَْ  َما  َجاَءُهمْ  أَمْ  اْلَقْولَ  َيدَّ َ  أَمْ  اْألَوَِّلَني. آ
  َجاَءُهمْ  َبلْ  ِجنَّةٌ  بِهِ  يـَُقوُلونَ  أَمْ  ُمْنِكُروَن. َلهُ  فـَُهمْ  َرُسوَهلُمْ  يـَْعرُِفوا ملَْ 

 
  : (ندد). لسان العرب البن املنظور، مادة     12
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حلَْقِّ   َلَفَسَدتِ  َأْهَواَءُهمْ  احلَْقُّ  اتـََّبعَ  َوَلوِ  َكارُِهوَن. لِْلَحقِّ  َوَأْكثـَُرُهمْ  ِ
َناُهمْ  َبلْ  ِفيِهنَّ  َوَمنْ  َواْألَْرضُ  السََّماَواتُ    ذِْكرِِهمْ  َعنْ  فـَُهمْ  ِبذِْكرِِهمْ  أَتـَيـْ
  الرَّازِِقَني.  َخْريُ  َوُهوَ  َخْريٌ  َربِّكَ  َفَخرَاجُ  َخْرًجا َتْسَأُهلُمْ  أَمْ  ُمْعِرُضوَن.

ْآلِخَرةِ  يـُْؤِمُنونَ  َال  الَِّذينَ  نَّ َوإِ  ُمْسَتِقيٍم. ِصرَاطٍ  ِإَىل  لََتْدُعوُهمْ  َوِإنَّكَ  ِ 
رَاطِ  َعنِ   ِيف  لََلجُّوا ُضرٍّ  ِمنْ  ِِمْ  َما وََكَشْفَنا َرِمحَْناُهمْ  لََناِكُبوَن. َوَلوْ  الصِّ

ُهمْ  َوَلَقدْ  يـَْعَمُهوَن. طُْغَياِِمْ  َ ْلَعَذابِ  َأَخْذ   َوَما  لَِرِِّمْ  اْسَتَكانُوا َفَما ِ
  .)76 - 66/  40املؤمنون، ( »يـََتَضرَُّعونَ 

ن كلِّها غري اإلسالم، وال عقيدة الوساطة  موجودة يف األد
ن كما أنزهلا هللا على رسله وإّمنا على ما هي عليه  ألد نقصد 

ن ختو  اليوم، ،  ختالف اسم الوسيط ؤهامساأتلف هذه األد
ة لبوذا فاليهودية نسبة ليهوذا واملسيحية نسبة للمسيح والبوذية نسب

طلة .وهكذا ألن هللا  صلها ووصفها؛ وعقيدة الوساطة عقيدة 
 :عن ذلك بقوله تعاىل، كما أخرب أقرب إىل اإلنسان من نفسه

ْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ «  ِإلَْيهِ  أَقْـَربُ  َوَحنْنُ  نـَْفُسهُ  بِهِ  تـَُوْسِوسُ  َما َونـَْعَلمُ  اْإلِ
   .)16/  50ق، ( »اْلَورِيدِ  َحْبلِ  ِمنْ 

ن الوسط  .ث    له ونيشفع اءاملشرك يؤمن 

 َوَال  َيُضرُُّهمْ  َال  َما اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  قال هللا تعاىل: «َويـَْعُبُدونَ 
َفُعُهمْ  َ  َهُؤَالءِ  َويـَُقوُلونَ  يـَنـْ  يـَْعَلمُ  َال  ِمبَا اهللََّ  أَتـُنَـبُِّئونَ  ُقلْ  اهللَِّ  ِعْندَ  ُشَفَعاُؤ
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يونس، ( »ُيْشرُِكونَ  َعمَّا َوتـََعاَىل  ُسْبَحانَهُ  ْرضِ اْألَ  ِيف  َوَال  السََّماَواتِ  ِيف 
10  /18(.  

هللإاملشرك ينكر    شراكه 

. هللا تعاىل إىلساسي هو التقرب هدفه األ يدعي املشرك أنّ 
  ء من هللا شفعا  ونمقرب مأ بعض َمن يظنن فلذلك جيعل مِ 

ن مل وإ شرك.مبأنه ليس  زعملذا ي برضى هللا تعاىل، لفوز ل ءووسطا
  َحنُْشُرُهمْ  قال هللا تعاىل: « َويـَْومَ  يكن هذا شركا، فما الشرك إذن؟!

يًعا ُتمْ   الَِّذينَ  شُرََكاؤُُكمُ  أَْينَ  َأشْرَُكوا لِلَِّذينَ  نـَُقولُ  ُمثَّ  مجَِ  ملَْ  ُمثَّ  تـَْزُعُموَن. ُكنـْ
نَـتـُُهمْ  َتُكنْ   َكَذبُوا  َكْيفَ   اْنظُرْ  شْرِِكَني.مُ  ُكنَّا  َما َربَِّنا َواهللَِّ  قَاُلوا َأنْ  ِإالَّ  ِفتـْ
 -  22/  6األنعام، ( »يـَْفَرتُونَ  َكانُوا  َما  َعنـُْهمْ  َوَضلَّ  أَنـُْفِسِهمْ  َعَلى

24(.  

ستمرار على عقيدة الشرك حيتاج إىل التجرد عن املنطق إن اال
ذراع احلقائق،  السليم، واللجوء إىل اللجاج وخداع الذات ويلِّ 

يقفون  مكة ومشركزمان ومكان، فهاهم واملشركون كذلك يف كل 
  عباس  ابن ونرى موقفهم هذا فيما روي عن .هذا املوقف املراوغ

 شريك ال  لبيك :يقولون املشركون أنه قال: "كان عنهما هللا رضي
 ،قدٍ  قدٍ  ويلكم  :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فيقول ،قال ،لك
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 وهم  هذا يقولون ،ملك وما متلكه لك هو شريكا إال :فيقولون
  13لبيت". يطوفون

أذهان املشركني معقدة للغاية، ففي الوقت الذي يتخذون  
مف فيه أندادا من دون هللا تعاىل يزعمون أن هللا تعاىل هو   إ

 أصحاب الطرق. وكذلك نياملتصرف املطلق على الشركاء املزعوم 
دويسمّ  نمَ  يزعمون أنّ  ةالصوفي  ..."م بـ "القطب والغوث واألو

 عون أن هللاويدَّ  التصرف، هم أصحابغريها من اآلهلات املزعومة و 
ذا القدر من  هو الذي أعطاهم هذا التصرف، م  ويزعمون أ

زعمهم بقوله:  بطالن اإلميان مهتدون. وقد أخرب هللا تعاىل عن 
ُمُ  الضََّالَلةُ  َعَلْيِهمُ  َحقَّ  َوَفرِيًقا َهَدى َفرِيًقا« َّ   أَْولَِياءَ  اِطنيَ الشَّيَ  اختََُّذوا ِإ

ُمْ  َوَحيَْسُبونَ  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َّ وقال: «   .)30/  7األعراف، (ُمْهَتُدوَن»  َأ
ً  َلهُ  نـَُقيِّضْ  الرَّْمحَنِ  ذِْكرِ  َعنْ  يـَْعشُ  َوَمنْ  ُمْ  َقرِيٌن. َلهُ  فـَُهوَ  َشْيطَا َّ  َوِإ

ُمْ  ُمْ  َوَحيَْسُبونَ  السَِّبيلِ  َعنِ  لََيُصدُّوَ َّ /   43الزخرف، ( »ُمْهَتُدونَ  َأ

ِِمْ  وََكانُوا َأْعَداءً  َهلُمْ  َكانُوا  النَّاسُ  ُحِشرَ  َوِإَذا« .)37  » َكاِفرِينَ   ِبِعَباَد
 َوملَْ  اْلُمْجرُِموَن. يـُْبِلسُ  السَّاَعةُ  تـَُقومُ  «َويـَْومَ  .)6/  46األحقاف، (

/   30الروم، ( »َكاِفرِينَ   شُرََكائِِهمْ بِ  وََكانُوا ُشَفَعاءُ  شُرََكائِِهمْ  ِمنْ  َهلُمْ  َيُكنْ 

12-13(. 

  شركون وآهلتهم املزعومة امل
 

  .2032، رقم احلديث: 124 صـ . /  6مسلم، جـ.  صحيح    13



52 

 

من عبد غري هللا من الشركاء والوسطاء إّمنا عبد ما ال تليق به 
العبادة، وهؤالء الشركاء يتربؤون من ُعبَّادهم، وتظهر العداوة بينهم، 

  ُشُرُهمْ حنَْ  َويـَْومَ «قال هللا تعاىل: وتنقلب املودة إىل بغض مقيت.  
يًعا نَـُهمْ  فـََزيـَّْلَنا َوشُرََكاؤُُكمْ  أَنـُْتمْ  َمَكاَنُكمْ  َأشْرَُكوا لِلَِّذينَ  نـَُقولُ  ُمثَّ  مجَِ  بـَيـْ
ُتمْ  َما شُرََكاُؤُهمْ  َوقَالَ  َ  ُكنـْ َّ هللَِّ  َفَكَفى تـَْعُبُدوَن. ِإ نَـَنا َشِهيًدا ِ  بـَيـْ

َنُكمْ  ). وقال 29 – 28/  10يونس، ( َلَغاِفِلنيَ  ِعَباَدِتُكمْ  َعنْ  ُكنَّا  ِإنْ  َوبـَيـْ
 َسَيْكُفُرونَ  َكالَّ   ِعزًّا. َهلُمْ  لَِيُكونُوا آِهلَةً  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  تعاىل: «َواختََُّذوا

ِِمْ  ا َعَلْيِهمْ  َوَيُكونُونَ  ِبِعَباَد  .)82 -81/  19مرمي، ( «ِضدًّ

  العقل يرفض الشرك

ال دليل للشرك إال فكل من له عقل سليم ال يقبل الشرك. 
ء. لذا دعا دينوالتعصب لالتقاليد العمياء  القرآن الكرمي الناس  اآل

عتماد على التقاليد واعترب أن عدم إعمال العقل، واال إىل التعقل،
 َأنْ  لِنَـْفسٍ  َكانَ   َوَما«قال هللا تعاىل:  إّمنا هو البقاء على الشرك.

يونس، ( »يـَْعِقُلونَ  َال  الَِّذينَ  َعَلى الّرِْجسَ  َعلُ َوجيَْ  اهللَِّ  ِِْذنِ  ِإالَّ  تـُْؤِمنَ 
  واتباعهم  اجلهال تقليد عدموكذلك أمر القرآن الكرمي  .)100/  10
طيلهم يف  اهللَُّ  أَنـَْزلَ  َما ِإَىل  تـََعاَلْوا َهلُمْ  ِقيلَ  «َوِإَذا . قال هللا تعاىل: أ

َ  َما َحْسبـَُنا قَاُلوا الرَُّسولِ  َوِإَىل  َ  َعَلْيهِ  َوَجْد َء َ ُؤُهمْ  َكانَ   أََوَلوْ  آ َ   َال  آ
ًئا يـَْعَلُمونَ     )104/  5املائدة، ( »يـَْهَتُدونَ  َوَال  َشيـْ
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 ِيف  َمنْ  هللَِِّ  ِإنَّ  َأَال  فرتاء؛ قال هللا تعاىل: «الشرك كذب وا
 اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  يـَتَِّبعُ  َوَما اْألَْرضِ  ِيف  َوَمنْ  السََّماَواتِ 

/  10يونس، ( »َخيُْرُصونَ  ِإالَّ  ُهمْ  َوِإنْ  الظَّنَّ  ِإالَّ  يـَتَِّبُعونَ  ِإنْ  شُرََكاءَ 

66(.  

 الشرك  عاقبةسوء ن مصلى هللا عليه وسلم  هنبيحذر هللا وقد 
 َوادْعُ  ِإلَْيكَ  أُْنزَِلتْ  ِإذْ  بـَْعدَ  اهللَِّ  آَتِ  َعنْ  َيُصدُّنَّكَ  َوَال  «بقوله تعال: 

 ِإَلهَ  َال  آَخرَ  ِإَهلًا اهللَِّ  َمعَ  َتدْعُ  َوَال  اْلُمشْرِِكَني. ِمنَ  َتُكوَننَّ  َوَال  َربِّكَ  ِإَىل 
ْكمُ  َلهُ  َوْجَههُ  ِإالَّ  َهاِلكٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  ُهوَ  ِإالَّ    »تـُْرَجُعونَ  َوِإلَْيهِ  احلُْ
  .)88/  28القصص، (

ن الشرك كل من لديه معرفة: قال هللا تعال: موحذر هللا 
َهْونَ  بَِقيَّةٍ  أُوُلو قـَْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلُقُرونِ  ِمنَ  َكانَ   فـََلْوَال «   ِيف  اْلَفَسادِ  َعنِ  يـَنـْ

َنا ِممَّنْ  قَِليًال  ِإالَّ  اْألَْرضِ   ِفيهِ  أُْترُِفوا َما ظََلُموا الَِّذينَ  َواتـََّبعَ  ِمنـُْهمْ  َأْجنَيـْ
 »ُمْصِلُحونَ  َوَأْهُلَها ِبظُْلمٍ  اْلُقَرى لِيـُْهِلكَ  َربُّكَ  َكانَ   َوَما ُجمْرِِمَني. وََكانُوا

 َرِِّمْ  ِإَىل  ُحيَْشُروا َأنْ  َخيَاُفونَ  الَِّذينَ  بِهِ  . َوأَْنِذرْ )117 - 16/  11هود، (
. )51/  6األنعام، ( »يـَتـَُّقونَ  َلَعلَُّهمْ  َشِفيعٌ  َوَال  َوِيلٌّ  ُدونِهِ  ِمنْ  َهلُمْ  لَْيسَ 
نَـُهمْ  اْحُكمْ  «َوَأنِ   َأنْ  َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواَءُهمْ  تـَتَِّبعْ  َوَال  اهللَُّ  أَنـَْزلَ  امبَِ  بـَيـْ

َا فَاْعَلمْ  تـََولَّْوا فَِإنْ  ِإلَْيكَ  اهللَُّ  أَنـَْزلَ  َما بـَْعضِ  َعنْ  يـَْفِتُنوكَ   َأنْ  اهللَُّ  يُرِيدُ  أَمنَّ
 أََفُحْكمَ  .َلَفاِسُقونَ  النَّاسِ  ِمنَ  َكِثريًا َوِإنَّ  ُذنُوِِمْ  بِبَـْعضِ  ُيِصيبَـُهمْ 
 5املائدة، ( »يُوِقُنونَ  لَِقْومٍ  ُحْكًما اهللَِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  يـَبـُْغونَ  اْجلَاِهِليَّةِ 
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ُمْ  َختَْشعَ  َأنْ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َْنِ  أَملَْ «. )50 - 49 /  َوَما اهللَِّ  ِلذِْكرِ  قـُُلوُ
  َعَلْيِهمُ  َفطَالَ  قـَْبلُ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  وتُواأُ  َكالَِّذينَ   َيُكونُوا َوَال  احلَْقِّ  ِمنَ  نـََزلَ 

ُمْ  فـََقَستْ  اْألََمدُ  ُهمْ  وََكِثريٌ  قـُُلوُ   .)16/  57احلديد، ( »فَاِسُقونَ  ِمنـْ
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  عقيدة الشرك الباب الثاني:  

ما يـُْعَبُد من " وقد عرب القرآن الكرمي عن اآلهلات املزعومة بـ 
ة: تعين دون هللا". و كلمة "دون" يف اللغة  هذا يقال. واملقاربة املدا

 وال. ُدَوْينَ  قلتَ  حتقريَه أرْدتَ  وِإذا. منه  أقَربُ  هو أي  ذاك، ُدونَ 
 منه أقُرب ُخْذه، أي! ُدوَنَكهُ : اِإلغراء يف ويقال. ِفْعلٌ  منه ُيشتقُّ 
 14. الِقيَمة قريبُ  أي ُدوٌن، وثوب ُدوٌن، أمرٌ  ويقولون. منك وقرِّْبه

  ون هللا" أقل وأدىن مرتبة من هللا.وعلى هذا فمعىن "من د

يزعم املشرك أن هللا تعاىل بعيد عنه يصعب الوصول إليه إال 
ة من هو  اطكامللوك الذين ال ميكن الوصول إليهم إال بوس   ط، لوسائ

كما   لذا توسلوا إىل هللا مبن يُزعم أنه قريب من هللا.  .مب منهيقر 
. وتوسلوا به إليه املسيح بن مرمي هو ابن هللا قال النصارى أنّ 

أرادوا  وا ما عبدوا من دون هللا ببنات هللا. والذين مكة مسّ  ومشركو
  ولياء هللا. ّمسوهم لشيوخ الكبار أن يتقربوا إىل هللا 

هلل يف ذاته.  ن هللا واحد.  أنه أياملشرك ال يشرك   يؤمن 
هلل يف صفاته. عطاء بعض أ ولكنه يشرك  هلل  ي أنه يشرك 

صفات اخلاصة ال
هلل لبعض 
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جعله خالدا، ويزعم أنه ميلك قوة السمع والبصر يف ،املخلوقات
ويعتقد أن هذه امليزات قد  واإلغاثة وغريها من األمور فوق العادة.

     أعطيت هلم من هللا تعاىل. 
 ال لكعبة: "لبيك ونمكة يقولون حني يطوف كان مشركو

 . قال ابن عباس ك"مل وما متلكه لك هو شريكا إال لك شريك
وميكننا  15".قدٍ  قدٍ  ويلكم" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول :فيقول

 : على النحو التايل شركهيكل الأن نرسم 

  العام للشرك شكلال

  ا عليه احتوىالعناصر اليت أن نلقي النظر على اآلن نود 
  : الشكل

و صراط هللا وه :(أو الطريق الصحيح) ملستقيما. الصراط 1
  على صاحلا فهو عمال ن آمن وعمل مَ  وكلُّ   أن نتبعه،الذي أمر

لعمل الصاحل امتثال أو  هذا الطريق.  مر هللا واجتناب نواهيهوانعين 
يعلم الوريد فإلنسان من حبل ااهلل تعاىل أقرب إىل يف السر والعلن. ف

هو الطريق الذي املستقيم  الصحيح . والطريقما توسوس به نفسه
 . قال هللا تعاىل:ليصد الناس عن سبيل هللاها الشيطان علي يقعد

 ِمنْ  َآلتِيَـنـَُّهمْ  ُمثَّ  .اْلُمْسَتِقيمَ  ِصرَاَطكَ  َهلُمْ  َألَقْـُعَدنَّ  َأْغَويـَْتِين  فَِبَما قَالَ «
 

  .2032، رقم احلديث: 124 صـ . /  6مسلم، جـ.  صحيح    15
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ِِمْ  َوَعنْ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  أَْيِديِهمْ  َبْنيِ   َأْكثـََرُهمْ  جتَِدُ  َوَال  َمشَائِِلِهمْ  َوَعنْ  أَْميَا
   .)17 - 16/  7األعراف، ( »نَ َشاِكرِي

يت  شياطني اإلنس الذين  بهواملصيبة الكربى هي ما 
ّ ويدَّ متزيني بلباس الدِّين، يقعدون على الصراط املستقيم  م  عون أ

شيوخ  ة على هؤالء؛مثلاأل تعاىل، وأبرز يوصلون الناس إىل هللا
  الطرق الصوفية.

ا بني زعومة اآلهلة امل أنّ  املشركون يعتقد: . اآلهلة2  خذ مكا
ا طبيعتها الالهوتية والناسوتية ونظرا ل الناس، هللا وبني  ت استحقفإ

  سطة بني هللا وبني الناس.ابذلك أن تكون و 

ء3 ئه ال سيما من مات : . أرواح اآل اإلنسان مولع بتعظيم آ
من الصفات اليت  اهلم بعض يمنهم. ويبالغ يف تعظيمهم حىت يعط

ء. هللا اخيتص  ليه اآل عقيدة  ونرى أنّ  تعاىل. وهذا ما نسميه 
قد  )ستغراق التامأحوال اخلشوع واال( فناء يف هللا الوحدة الوجود و 

  نشأ من هذه األفكار.

الناس يف  ونمن يتزعم رجال الدين، هم: . رجال الدين4
يعتقد أتباعهم هلم الدين كما يف الشكل السابق. و  ونمويقدِّ  ،دينهم

 ّ  واأن يقوم واصائص اإلهلية. لذا استحقحيملون اخلس  أُ م أ
  .خلقهوبني  هللا تعاىل بوساطة بني



58 

 

تؤدي  الشبكة املبنية من تلك الروابط وهذه: . اإلنسان5
كثري يرتبط  حيث  لدى اإلنسان؛ إىل سوء استعمال الشعور الديين

لتايل  ذه الشبكة من أجل املنافع املادية، و فبدال من أن الناس 
كون الّدين رافعة يف عالقة اإلنسان بربه مبا يعكسه ذلك من رقي ي

الفرد وابتعاده عن السلبية، إال أن األمر أصبح خالف ذلك عندما 
 ى ذلك عل كما دلّ أضحى الّدين وسيلة لتحقيق املصاحل الدنيوية.  

َا َوقَالَ  « قوله تعاىل:  ً  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  اختََّْذمتُْ  ِإمنَّ  ِيف  بـَْيِنُكمْ  دَّةَ َموَ  أَْوَ
نـَْيا اْحلََياةِ   بـَْعُضُكمْ  َويـَْلَعنُ  بِبَـْعضٍ  بـَْعُضُكمْ  َيْكُفرُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ُمثَّ  الدُّ
ِصرِينَ  ِمنْ  َلُكمْ   َوَما النَّارُ  َوَمْأَواُكمُ  بـَْعًضا   .)25/  29العنكبوت، ( »َ

ن . ءعلى حد سوا الوضعيةو  احملرفة وهكذا احلال يف كل األد
 اختََُّذوا «وقد أخرب هللا تعاىل عن بعض اليهود والنصارى فقال: 

ُمْ  َأْحَباَرُهمْ  َ ً  َوُرْهَبا  ِإالَّ  أُِمُروا َوَما َمْرميََ  اْبنَ  َواْلَمِسيحَ  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  أَْرَ
/  9التوبة، ( »ُيشْرُِكونَ  َعمَّا  ُسْبَحانَهُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َواِحًدا ِإَهلًا لِيَـْعُبُدوا

31(.  

: أتيت النيب صلى هللا   قالعدي بن حامتروى الرتمذي عن 
 عدي اطرح عنك  :فقال ،عليه وسلم ويف عنقي صليب من ذهب 

م«ومسعته يقرأ يف سورة براءة  ،هذا الوثن  اختذوا أحبارهم ورهبا

م ولكنهم كانوا  :قال ،»أر من دون هللا م مل يكونوا يعبدو   أما إ
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فصاروا  شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه  إذا أحلوا هلم
  16 .بذلك أر

ال  يواجه العقباتفإنّه الصراط املستقيم على يسري كل من و 
 عليه ليضل الناس عن سبيل هللا؛ ألن الشيطان يقعد حمالة، ذلك
ة  به عن وساطة األولياء املزعوم ن ميرُّ عليه وخيرب مَ  حبائله فهو يقيم

م من هللا تعاىل نه من أراد أن يصل إىل هللا فهو إويقول  ،وعن قر
هلاجة حب من املزاعم  ذلك وغري ...وهم شفعاء عند هللا ،تأييدهم إ

إلسالم.هلاليت ال عالقة  ت اخليالية عن   أنه كما  ا  حلكا يت 
ن هللا تعاىل  أل ؛ وجوب التسليم هلم إىل ويدعون ني،األولياء املزعوم 

وإزاء دعوى الشيطان  .ونطلبما يكل لب يهلم أبدا ويستجذ خيال
 ؛ لشيطانا اتبعال بد وأن يكون يهمل عقله  يربز دور العقل، فمن

ذا   قدفيتوجه إىل األولياء املزعومة قبل أن يتوجه إىل هللا تعاىل، و
  يوصل. به أن قطع ما أمر هللا 

ذهب املمن  أحدمهاثنني ذكر مثالني اوننهي املوضوع ب
  ...نياويطالمن من أهل الكتاب والثاين الكاثوليكي 

 
/  1981نبول طس. إ3095رقم احلديث:  10رآن الباب ترمذي، تفسري الق  16
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  عقيدة الوساطة يف الكاثوليكية  .أ

او  –عقيدة األقانيم الثالثة  واالبن  اآلب اليت يشكل أركا
. من دون هللا الكهنة أراختاذ  ت إىلاليت أدّ هي  -والروح القدس 

هناك ، كما أن يةانوهي عقيدة يشرتك فيها مجيع املذاهب النصر 
ا  أخرى  عقائد خذ املذهب مذهب دون خيتص  آخر. و

يد دين التوحكافرين ب  أتباعه كي نرى كيف أصبحمثاال  الكاثوليكي 
    . تعاىل الذي جاء به عيسى عليه الصالة والسالم من عند هللا

  هللا يف العقيدة الكاثوليكية  .1

وهو  .يعتقد املذهب الكاثوليكي أن هللا واحد؛ وال إله غريه
ر وهو وحده املدبّ ، واألرض  وهو وحده الذي خلق السموات ،احلق

 بداية ال أزيل؛ وهو  فيهما، وهو قريب من عباده وعليم بكل شيء.
اية. وكلّ  ما منلكه منه تعاىل. وهو موجود بذاته. ومسي   لوجوده وال 

بـ "أب" ألنه بداية كل شيء وفوق كل شيء ومشفق على كل 
    17هو هللا. و أوالده مبحبته ورمحته، وهو ليس بذكر وال أنثى. 

 
  .239- 200لدينية واألخالقية للكنيسة الكاثوليكية. الفصل: التعاليم ا    17
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بني هللا والناس فراغ  ناك مثةه  ويدعي بعض النصارى أن
عليه السالم جدير بسد  عيسىوا أن ، فاعتقدجيب سده بوساطة

  الشركاء.و اء  طمن الوسهذا الفراغ، وكذلك كان اعتقادهم بغريه 

   عيسى (االبن) .2

عيسى عليه الصالة والسالم  يعتقد املذهب الكاثوليكي أنّ 
  - رسول األب. وقد مسحه بروح القدس وجعله راهبا وملكا. وهو 

ور من األب يتلقى كل األم -أي عيسى عليه الصالة والسالم 
لد عند األب.  سيحينياع عن املفالذي أرسله. واآلن هو يقوم 

عند هللا. وهو قادر أن يشفع ملن يتوسل به إىل جالس وهو دائما 
  18هللا.

  ؟كيف ينظر املسيحيون للمسيح عليه السالم  

  د و وج النصارىيزعم 
له املقدس  بني اإل فجوة

وبني اإلنسان.  )هللا(
) بنيملواألسهم (يف الشكل ا

تدل على اجلهد الذي بذله 
 

، 859، 783، 858التعاليم الدينية واألخالقية للكنيسة الكاثوليكية. الفصل:     18
519 ،2634.  
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اإلنسان للوصول إىل مرضاة هللا تعاىل ولتحقيق احلياة السعيدة اليت 
  وعدها لعباده الصاحلني. 

هذا  ،عند املسيحيني اخلروف املسيح عليه السالمميثل 
وبني   تعاىل بني هللايسد الفجوة املوجودة اخلروف من شأنه أن 

ل و قي خالص اجلنس البشري.من أجل  نفسهبضحى  قد، و اإلنسان
وس:  ألَنَُّه يُوَجُد ِإلٌه َواِحٌد َوَوِسيٌط َواِحٌد  «بولس يف رسالته إىل تيمو

َبْنيَ ِهللا َوالنَّاِس: اِإلْنَساُن َيُسوُع اْلَمِسيُح، الَِّذي َبَذَل نـَْفَسُه ِفْديًَة 
  19.».َألْجِل اجلَِْميعِ 

ن عيسى ابن هللا:    زعم النصارى 

 بشر  أنه عليه السالمعيسى اإلميان بحلوارين كان يف عهد ا
لنبوة والرسالة كالنبيني من قبله وأول من جاء  ، اصطفاه هللا 

تلقى  بعد ثالثة قرونو ابن هللا هو بولس، أن عيسى  ىبدعو 
عتبارها  اه دعو  النصارى  م 325ويف سنة دعوة صحيحة. لقبول 

يسى منبثق من األب وليس ع وكان من قراراته أنّ  ة،جممع نيقي قدانع
 م  134س الذي عقد سنة يأفسمع وكان من قرارات جم  20خملوقا.

لناسوت ىف "ن  ، سر التجسد اجملدي القائم من احتاد الالهوت 

 
  .6- 5الكتاب املقدس االصحاح الثاين   19
  .465التعاليم الدينية واألخالقية للكنيسة الكاثوليكية. الفصل:    20
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وإن السيدة  أقنوم الكلمة األزىل بدون انفصال وال امتزاج وال تغري.
  ."العذراء مرمي هى والدة اإلله

نّنا إم جاء هذا القرار:  451 ويف جممع اخللقودينية سنة
ن ربنا يسوع املسيح هو ذات االبن الواحد، هو ذاته كامل  نعرتف 
يف الالهوت وهو ذاته كامل يف الناسوت. هو ذاته إله حق وإنسان 

وجسد، من ذات جوهر اآلب حبسب  عاقلةٍ  حق من نفسٍ 
الالهوت، وهو نفسه من ذات جوهر حبسب الناسوت، شبيه بنا 

شيء ما عدا اخلطيئة. مولود من اآلب قبل الدهور حبسب يف كل 
م األخرية (مولود) هو ذاته ألجلنا وألجل  الالهوت، ويف األ

  21: الناسوت. خالصنا من العذراء مرمي أم هللا حبسب 

َوقَاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اهللِّ  «قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي: 
َفْـَواِهِهْم ُيَضاِهُؤوَن  َوقَاَلْت النََّصاَرى الْ  ِ َمِسيُح اْبُن اهللِّ َذِلَك قـَْوُهلُم 

/  9التوبة، » (قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قـَْبُل َقاتـََلُهُم اهلّلُ َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن 

30.(  

  إله حقيقي وإنسان حقيقي: 

إله حقيقي وإنسان حقيقي أنه عن عيسى عليه السالم  واقال
. كما هو مبني يف الكاثوليكية على وسيطاه مكن بذلك جعللي

 
  467املسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل: التعليم    21
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ا ذ"يسوع املسيح إله حقيقي وإنسان حقيقي. وهلالنحو التايل: 
وهو اآلن يدافع " 22.بني هللا واإلنسان" وحيد وسيطالسبب فهو 

حي دائما ليكون وسيطا هلم. وعلى  وهو عن املسيحني عند األب. 
نقاذ كل من "وهو قادر على أن يتوسط ال 23."استعداد عند هللا

ولتربير عقيدة ال يقبلها العقل،  ههذكما ترى فو  24توجه إىل هللا"
معارضة هذه العقيدة للعقل واملنطق السليم، كان ال بد للكنيسة أن 

قول الكنيسة: اإلميان تعطل دور العقل يف فهم حقائق العقيدة. ت
لعقول  ليس هو فهم احلقائق املبينة والوصول إىل حقيقته 

على  قّدمإميان الكنيسة مو  ألّن اإلميان عمل الكنيسة، 25الطبيعية.
الكنيسة هي أم مجيع . هوتغذي إمياننا حتمل الكنيسةإمياننا، ف
  26ه.أالرب كن الكنيسة والدته مل يكن تومن مل  املؤمنني،

 اْلَمِسيحُ  ُهوَ  اهللََّ  ِإنَّ  قَاُلوا الَِّذينَ  َكَفرَ   َلَقدْ  «قال هللا تعاىل: 
 َمنْ  ِإنَّهُ  َوَربَُّكمْ  َريبِّ  اهللََّ  اْعُبُدوا ِإْسرَائِيلَ  َبِين  َ  اْلَمِسيحُ  َوقَالَ  ميََ َمرْ  اْبنُ 

هللَِّ  ُيْشرِكْ    ِمنْ  لِلظَّاِلِمنيَ  َوَما  النَّارُ  َوَمْأَواهُ  اْجلَنَّةَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ  َحرَّمَ  فـََقدْ  ِ
  . )72/  5املائدة، ( »أَْنَصارٍ 

 
  480التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    22
  519التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    23
  2634التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    24
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  روح القدس  .3

هو   .ن روح القدس هو إله هب الكاثوليكياملذيعتقد 
وهو أي روح القدس يكون  27واألب واالبن من أصل واحد.

وكذلك  عا. وقد جاء يف رسالة بولس إىل أهل رومية: "وسيطا وشفي
جله كما  نصلي أل اننا لسنا نعلم مأل  ؛فناايضا يعني ضعأالروح 
اّ ه يشفع فينا ولكن الروح نفس ،ينبغي   ولكنّ  .ت ال ينطق 

ه حبسب مشيئة نّ أل ،وحالذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الرّ 
شياء تعمل معا األ كلّ   نّ أو حنن نعلم  .هللا يشفع يف القديسني

وليس  28".للخري للذين حيبون هللا الذين هم مدعوون حسب قصده
من املمكن أن نرى ابن هللا بدون روح القدس. وال ميكن ألحد أن 

  29بن.دون االيصل إىل األب ب

  السيدة مرمي العذراء .4

هي أم راء السيدة مرمي العذيعتقد املذهب الكاثوليكي أن 
ملعىن احلقيقي. . فهي ال تزال تضمن نته أمومتهات"ومل   30اإلله 

 
  689التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    27
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يف   ونيقولبوساطتها املتجددة.  ةالدائمعادة اهلدا اليت توفر الس
وتقوم  ،تسعى للمساعدة و مرمي العزراء حمامية،  أنّ الكنيسة 
وخيرب هللا  .وا السيدة مرمي العذراءبقوهلم هذا قد أهلّ وهم  31لوساطة. 

  : « َوِإذْ تعاىل أنّه سيسأل املسيح عن شرك أتباعه يوم القيامة بقوله 
ُذوِين  لِلنَّاسِ  قـُْلتَ  أَأَْنتَ  َمْرميََ  اْبنَ  ِعيَسى َ  اهللَُّ  قَالَ    ِمنْ  ِإَهلَْنيِ  َوأُمِّيَ  اختَِّ
 ِإنْ  ِحبَقٍّ  ِيل  لَْيسَ  َما أَُقولَ  َأنْ  ِيل  َيُكونُ  َما ُسْبَحاَنكَ  قَالَ  اهللَِّ  ُدونِ 

 نـَْفِسكَ  ِيف  َما َأْعَلمُ  َوَال  نـَْفِسي ِيف  َما تـَْعَلمُ  َعِلْمَتهُ  فـََقدْ  قـُْلُتهُ  ُكْنتُ 
مُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ   اهللََّ  اْعُبُدوا َأنِ  بِهِ  أََمْرَتِين  َما ِإالَّ  َهلُمْ  قـُْلتُ  . َمااْلغُُيوبِ  َعالَّ
َتِين  فـََلمَّا ِفيِهمْ  ُدْمتُ  َما َشِهيًدا َعَلْيِهمْ  وَُكْنتُ  َوَربَُّكمْ  َريبِّ   ُكْنتَ   تـََوفـَّيـْ

/   5املائدة، ( »َشِهيٌد  َشْيءٍ  ُكلِّ   َعَلى َوأَْنتَ  َعَلْيِهمْ  الرَِّقيبَ  أَْنتَ 

116-117(.    

  احلواريون .5

شخصًا من األنصار  12ىل تعبري يُراُد به اإلشارة إاحلواريون، 
وعندما أحّس املسيح عليه السالم  .اخلواص لعيسى عليه السالم

يعرف أصفياءه الذين آمنوا به ومل خبيبة األمل من إميان قومه أراد أن 
 َمنْ  قَالَ  اْلُكْفرَ  ِمنـُْهمُ  ِعيَسى َأَحسَّ  « فـََلمَّا خيذلوه. قال تعاىل

 
  969التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    31



67 

 

هللَِّ  آَمنَّا اهللَِّ  أَْنَصارُ  َحنْنُ  َوارِيُّونَ احلَْ  قَالَ  اهللَِّ  ِإَىل  أَْنَصارِي َّ  َواْشَهدْ  ِ َِ 
 .)52/  3آل عمران، ( ُمْسِلُمونَ 

 مثّ  ،فنلب ودُ صُ  أن عيسى عليه السالم جاء يف إجنيل مّىت 
م، و قام من بني األموات بعد   تلميذا لهحد عشر اجتمع ثالثة أ

كل سلطان يف السموات وعلى  فع له  قد دُ  هوأخربهم أنّ  يف اجلليل.
 بنواال اآلب سم دوهموعمّ  األمم مجيع وتلمذوا فاذهبوا األرض.
  أ وها. به أوصيتكم ما مجيع حيفظوا أن موهموعلّ  . القدس والروح
م كل  معكم   32الدهر.  انقضاء إىل األ

أنزله هللا تعاىل على  حيكو قبل  وهذا الكالم ال ميكن أن يُ 
ه بعد يلك ال ميكن أن نقبل ظهوره حلواريعيسى عليه السالم. وكذ

َنا« أن مات. قال هللا تعاىل:  رِِهمْ  َعَلى َوقـَفَّيـْ َ  َمْرميََ  اْبنِ  ِبِعيَسى آ
َناهُ  التـَّْورَاةِ  ِمنَ  َيَدْيهِ  َبْنيَ  ِلَما  ُمَصدِّقًا يلَ  َوآتـَيـْ   َونُورٌ  ُهًدى ِفيهِ  اْإلِجنِْ
املائدة، ( » لِْلُمتَِّقنيَ  َوَمْوِعظَةً  َوُهًدى تـَّْورَاةِ ال ِمنَ  َيَدْيهِ  َبْنيَ  ِلَما َوُمَصدِّقًا

 َخَلتْ  َقدْ  َرُسولٌ  ِإالَّ  َمْرميََ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  َما«. وقال أيضا: )46/  5
َ   ِصدِّيَقةٌ  َوأُمُّهُ  الرُُّسلُ  قـَْبِلهِ  ِمنْ  ُ  َكْيفَ   اْنظُرْ  الطََّعامَ  َُْكَالنِ  َكا  َهلُمُ  نـَُبنيِّ

  .)75/  5املائدة، ( »يـُْؤَفُكونَ  َأىنَّ  اْنظُرْ  ُمثَّ  اْآلَتِ 
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وملا تويف عيسى عليه السالم انقطع عن الدنيا. كما قال هللا 
 أَُقولَ  َأنْ  ِيل  َيُكونُ  َما قَاَل ُسْبَحاَنكَ «لسانه يف اآلخرة:  لىتعاىل ع

 َوَال  نـَْفِسي ِيف  َما تـَْعَلمُ  َعِلْمَتهُ  فـََقدْ  قـُْلُتهُ  ُكْنتُ   ِإنْ  ِحبَقٍّ  ِيل  لَْيسَ  َما
مُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  نـَْفِسكَ  ِيف  َما َأْعَلمُ    َما  ِإالَّ  َهلُمْ  قـُْلتُ  َما اْلغُُيوِب. َعالَّ

 ُدْمتُ  َما َشِهيًدا َعَلْيِهمْ  وَُكْنتُ  َوَربَُّكمْ  َريبِّ  اهللََّ  اْعُبُدوا َأنِ  بِهِ  أََمْرَتِين 
َتِين  فـََلمَّا ِفيِهمْ   َشْيءٍ  ُكلِّ   َعَلى َوأَْنتَ  َعَلْيِهمْ  لرَِّقيبَ ا أَْنتَ  ُكْنتَ   تـََوفـَّيـْ

  .)117 - 116/  6املائدة، ( »َشِهيدٌ 

فال ميكن تصور الكالم السابق أن يكون من كالم عيسى 
دة يف اإلجنيل،  وال مما أنزله هللا تعاىل يف اإلجنيل. قد بل هو ز

تؤهلهم  من القوة الروحانيةمزيدا لينسب إىل احلواريني أضيف 
  .كونوا وسطاء بني هللا تعاىل وخلقهلي

شكل قد   املسيح عليه السالمأنّ  وقد جاء يف إجنيل مىت:
وجعل بطرس رئيسا هلم وقال له:  ،حوار له ثين عشرجملسا من ا
 األرض على تربطه ما فكلّ  السماوات، ملكوت مفاتيح "وأعطيك

 الحملو  يكون األرض على هحتلّ  ما وكل. السماوات يف مربوطا يكون
أن من  على الربط واحلل،ملكوت  عبارة وتفسر 33.السماوات" يف
وكذلك من  ،فهو مقبول عند هللا )أي الكنيسة(احلواريون  هيقبل
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فاملصاحلة مع الكنيسة مصاحلة مع  يطردونه فهو مطرود عند هللا. 
  34هللا.

  الكنيسة .6

 ا هرمية وجمتمع  ةلكنيسة أجهز ل أنّ  يعترب املذهب الكاثوليكي 
هلدا السماوية،وهي  اهليئة الباطنية للمسيح، من تكوني  جمهزة 

وهي تقوم بعملية  35سوتية.إحدامها الهوتية والثانية وهلا طبيعتان 
 36.يف هللا دمج اإلنسان

  الكهنة .7

من يقوم يف نظر الكاثوليك،  ، مجع الكاهن وهوالكهنة
   37.بتقدمي القرابني والنذور مقابل اخلطا يف عالقة الناس مع هللا

 َمْأُخوذٍ  َكَهَنةٍ   َرئِيسِ  ُكلَّ   َألنَّ  «كما جاء يف الرسالة إىل العربانيني: 
ِئحَ  قـََراِبنيَ  يـَُقدِّمَ  ِلَكيْ  هلِل،َما  ِيف  النَّاسِ  َألْجلِ  يـَُقامُ  النَّاسِ  ِمنَ  َ  َوَذ
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َ  َعنِ  جيل جمموعة من الرسا 38.»اخلَْطَا وال يعرف   ئلوتوجد يف األ
   كاتبها.

يف ثالث  حول الكهنة الكاثوليكني يما يليونتحدث ف
وات. ت. القساوسة.  ؛ أ. األساقفة.نقاط   ب. البا

  أ. األساقفة

 ويعتقد يعين املشرف أو الرئيس.مجع أسقف و األسافقة، 
 الكنيسة. منم األشخاص املخولون  يالكاثوليكاملذهب 

تظل الكنيسة معلمة ومقدسة وحمكومة من قبل احلواريني عن وس
يت املسيح من ط ريق األساقفة الذين هم أتباع احلواريني حىت 

والذي يستمع إىل األساقفة يكون قد استمع إىل املسيح.  39جديد.
  40رفض املسيح. كمنوالذي يرفضهم يكون  

  ب. البا

وهذا  البا هو خليفة بطرس الرسول ورئيس جملس األساقفة.
وال ميكن أن ئس. اجمللس له سلطة كاملة وعالية على مجيع الكنا

 
  . 1/ 5رسالة إىل العربانيني،     38
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. يعترب وكل أسقف  41تظهر هذه السلطة إال بعد إذن من البا
مة مع البا  ،خليفة بطرس الرسول األسقف ويعمل يف وحدة 

والبا معصوم وكذلك جملس  األساقفة.جملس رئيس الروماين 
  األساقفة.

ن الرب  س  جعل بطر يسوع يؤمن املذهب الكاثوليكي 
دفع له مفاتيح اجلنة. البا و  الكنيسة، يف مرئياالرسول أصال 

األسقف الروماين خليفة بطرس الرسول هو وكيل يسوع وراعي مجيع 
وقد ُدِفع للبا سلطة عالية   42الكنائس املوجودة على وجه األرض.

  43كاملة على مجيع النفوس.

  ج. القساوسة

ن    مأخوذٌ  كاهنٍ   قس راهبٍ كل ِ يؤمن املذهب الكاثوليكي 
ئح قرابني يقدم لكي هلل، ما يف  الناس  ألجل يقام الناس  من   عن  وذ

 45هم يف املنطقة األسقفية.توخيدمون حتت إدارة أساقف 44.اخلطا
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ها  منحو  ها،سسأ هو الذي ف هو املسيح نفسه؛ ةيومصدر القسيس
  46، والوظيفة والتوجيه والقوة. السلطة

سم الرب، وله صالحية منح املغفرة   والقسيس يتكلم 
أعمدك بسم الرب  "عند تعميده ألحد أتباعه: قول ، فهو يللمذنبني

كتب ما  وحني كان غريغوري قسيسا شا 47وأمنحك املغفرة".
مع املالئكة،  عرجوهو ي ،"القسيس هو املدافع عن احلقيقةيلي: 

 ويقدم القرابني وهو على احملراب، وحيمد مع رئيس املالئكة،
قات، ويوصل وجيدد املخلو  48كهنوت املسيح، يفويشارك 

املخلوقات إىل صورة الرب من جديد، وخيلق املخلوقات إىل الدنيا 
اآلخرة من جديد، واألهم من ذلك جيعلهم إهلا كما أصبح نفسه 

  49إهلا. 

 
  874التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:      46
  878التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:      47
كلمة (الكهنوت) على وزن (امللكوت) و (اجلربوت)، هي املصدر من كلمة      48

ل على االقرتاب من هللا على  (كاهن). وكلمة (كوهني) العربية املرادفة للكلمة األخرية، تد 
موره تعاىل لآلخرين ، وذلك بوصف  أساس ذبيحة مقبولة أمامه ، كما تدل على اإلنباء 
العمل الثاين مرتتبًا على العمل األول، أما الكلمة الالتينية املرتمجة كاهن فمعناها، كما 

ا أن الكاهن هو ال يت املعرب ولذلك فاملراد  شخص الذي يعرب العامل يقول علماء اللغات، 
ليأيت إىل هللا. ومن مث كان للكهنوت أمهية عظيمة لدى أتقياء اليهود يف العهد القدمي، كما 

 عوض مسعان. (له اآلن لدى أتقياء املسيحيني يف العهد اجلديد
http://www.baytallah.com/AwaadSmaan/priesthood/priesthood_1.htm  
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  املعمودية .8

ملاء  غتسال املعتمد  هي و  ،معينةبطريقة  تتمثل املعمودية 
هب املذحبسب  احلياة املسيحيةيف دخول اإلنسان ل  األول شرطال

 51.غفران الذنوبالتعميد لوقد اشرتط الرب يسوع  50. الكاثوليكي
ُعمَّد والغفران الذي يناله

م ال يبقى  امل  معهأثناء التعميد غفران 
رادة حرة.     52اخلطأ األول وما اقرتف بعد 

سمح ت نعمة يانيعط وكذلك التعميد بواسطة ابنهاألب الرب 
لذين حيملون روح هللا للوالدة اجلديدة يف الروح القدس. ألن ا

األب  هلم يعطيفيتوجهون إىل االبن ويقدمهم االبن إىل األب 
  53د.و خللا

  عرتافاال .9

نه "ال يغفر الذنوب إال هللا".  يؤمن املذهب  الكاثوليكي 
"  لشخص وحني يقول أحد من رجال الكنيسة "أنت مغفور اخلطا
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فالكنيسة   54.هللا املمنوحة له من فهو يعتمد على السلطة اخلاصة
أن  ألحد قحيال و   55. تغفر الذنوب مهما كرب تعلى أن  ةقادر 
احلق من  هذا له الكنيسة غفر الذنوب إال البا أو من أعطت ي

 فَاِحَشةً  فـََعُلوا ِإَذا َوالَِّذينَ «قال هللا تعاىل:  56أو الكهنة. يسنيالقس
 الذُّنُوبَ  يـَْغِفرُ  َوَمنْ  ُذنُوِِمْ لِ  فَاْستَـْغَفُروا اهللََّ  ذََكُروا أَنـُْفَسُهمْ  ظََلُموا أَوْ 
 .)135/  2، ( يـَْعَلُموَن»  َوُهمْ  فـََعُلوا َما َعَلى ُيِصرُّوا َوملَْ  اهللَُّ  ِإالَّ 

، أنه ال يغفر الذنوب إال هللا إذ يعرتفواملذهب الكاثوليكي 
على اعتبار أن هللا تعاىل هو الذي   إال أنّه منح هذا احلق أيضا للبا

  السلطة.  منحه تلك

  اهلرم اإلهلي .10

ملذهب الكاثوليكي جند أن  قراء املراجعوعند است اخلاصة 
سيدة  الهناك هرما إهليا. يف أعلى اهلرم هللا مث عيسى والروح القدس و 

م   نيراء واحلواريون والبا والقسيس ذمرمي الع والكهنة حسب درجا
عدا الروح  وكلهم ماعطي كل واحد منهم سلطة إهلية. وقد أُ  اهلرمية.
. قال هللا بعينه شركهو ال ذاوه بشر.ف انصأو  ةهلآف انصأالقدس 

 
  .  1441تعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:  ال    54
  . 982التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:      55
  .  1463التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:      56
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ُمْ  َأْحَباَرُهمْ  اختََُّذوا «تعاىل:  َ ً  َوُرْهَبا  اْبنَ  َواْلَمِسيحَ  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  أَْرَ
  َعمَّا  َحانَهُ ُسبْ  ُهوَ  ِإالَّ  إَِلهَ  َال  َواِحًدا ِإَهلًا لِيَـْعُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا  َوَما َمْرميََ 

 ِإنَّ  قَاُلوا الَِّذينَ  َكَفرَ   َلَقدْ  «وقال أيضا:  .)31/  9التوبة، ( »ُيشْرُِكونَ 
تَـُهوا ملَْ  َوِإنْ  َواِحدٌ  ِإَلهٌ  ِإالَّ  ِإَلهٍ  ِمنْ  َوَما َثَالثَةٍ  َِلثُ  اهللََّ   يـَُقوُلونَ  َعمَّا يـَنـْ

  .)73/  5املائدة، ( »لِيمٌ أَ  َعَذابٌ  ِمنـُْهمْ  َكَفُروا  الَِّذينَ  لََيَمسَّنَّ 

   دور الكنيسة يف املسيحية 

ع ثل املسيح يسو متأن الكنيسة يرى املذهب الكاثوليكي، 
ن  فإومن أجل ذلك  راء واحلواريني.والروح القدس والسيدة مرمي العذ

والكنيسة جمتمع مكون من املؤسسات   اإلله األصلي. يالكنيسة ه
  هلدا السماوية.  ةومزود ،اهلرمية واجلسد املعنوي للمسيح يسوع

 كما أنّ   سوتية. خرىإحدامها الهوتية واأل :نيطبيعت اهل كما أنّ 
 57حتاد بني هللا وبني اإلنسان.الكنيسة آية اال

م هي ألن أقواهل .عباد املسيح ومماثلون لهالكنسية  وظفوم
م هو إحسانه كذلك.   ذلك  أُعطي هلمقد و  أقوال املسيح، وإحسا

   58م. ليعطوا غريه

 
  .775التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:      57
  .776ية، الفصل:  التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليك    58
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حول حوار  ني الربوتستانت وقد جرى بيين وبني أحد القسيس
هي الّدين الكنيسة  ظهر فيه أنّ دور الكنيسة عند الربوتستانت ، 

  . بعينه

 االيت يصبح  طأهم الشرو  ي: قلت له: ما هواحلوار كالتايل
  اإلنسان مسيحيا؟ 

  قال: التعميد.

ميع جبواشرتك  عند شخص ما شروط اإلمياناكتملت قلت: 
  يعترب مسيحيا؟  ، هلالعبادات

 خلطا األصلية اليت ارتكبها آدم،  حمّمالقال: ال، ألنه ولد 
، وال يتم ذلك إال له أن  بد فال   يتخلص من مجيع تلك اخلطا

  ه إىل خلق هللا.خيلصه ويضمّ فهو  ؛لتعميد

 قبل تومل  ،للتعميد ائسالكن ىحدإ م شخص إىل قلت: تقدّ 
 ى،خر أفذهب إىل كنيسة  أو آلخر،لسبب  يدهالكنيسة تعم هذه

  فما حكم هذا الشخص؟ هل يدخل اجلنة أم ال؟ .فمات يف الطريق

  ألنه مات قبل التعميد. ؛قال: هو يدخل النار
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الكنيسة  إىل مث مل يذهب  ،ت: شخص ُعمِّد وهو صيبقل
ما كثرية إىل  ؟فما حكم هذا الشخص ،حىت مات، وقد اقرتف آ

  اجلنة؟ ملنار أاإىل أين سيذهب؟ 

قال: هو سيذهب إىل اجلنة. ألنه قد أصبح من خلق هللا 
  لتعميد.

 ، قلت: يوجد اليوم كثري من املسيحيني قد دخلوا يف اإلسالم
  يك أم ما زالوا مسيحيني؟ أيف ر  ونمهل هم مسل

قال: ال، هم ليسوا مبسلمني. وما زالوا مسيحيني، ألننا مل 
  خنرجهم من الكنيسة. 

املسيحية حيتاج  ص إذا أراد أن يرتك  الشخأنّ  قلت: تعين
  ؛ أليس كذلك؟ةاإلذن من الكنيس

  قال: نعم، هكذا.

ذنكم وخيرج  منه قلت: يدخل الشخص يف هذا الدين 
  كنيسة. ذنكم، فهو إذن ليس بدين هللا بل هو دين ال

....انتظرت منه ردا لكن ف   مل أجد جوا
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نة الطعقيدة الوساطة يف   .ب   اوية الد

نة األساسية يف الصني. مؤسسها الوزي ا لطاوية هي الد
)老子(، 59وسيشرب كونفيكأنه  يؤمن الطاويون )孔子(  53بـ 

وسلك هناك طريق خرج الوزي من الصني وذهب إىل الغرب  سنة.
نة الطاوية 60بوذا ذا أصبحت الد القيم بني جتمع نقطة مشرتكة . و

ىل أنه أرسل إىل كل جمتمع وقد أخرب هللا تعاالبوذية والكونفشيوسية. 
َّ  «رسال فقال:  حلَْقِّ  أَْرَسْلَناكَ  ِإ  َخَال  ِإالَّ  أُمَّةٍ  ِمنْ  َوِإنْ  َوَنِذيرًا َبِشريًا ِ

واألنبياء الذين ذكروا يف القرآن  .)24/  35الفاطر، ( »َنِذيرٌ  ِفيَها
ما يعرف   أي ،كة املكرمةمب يف املناطق احمليطةالكرمي هم املرسلون 

 
السلوك  صيين يفلح يف إقامة مذهب يتضمن كل التقاليد الصينية عن  فيلسوفهو أول  59
. ففلسفته قائمة على القيم األخالقية الشخصية وعلى أن تكون  واألخالقى جتماعياال

ثر بعمق  تطبيقاً  الشعبختدم  حكومةهناك  ملثل أخالقي أعلى. تعاليمه وفلسفته قد 
نية والتايوانية والفيتنامية. ويلقب بنيب  . الصنيالفكر واحلياة الصينية والكورية واليا

 ويكيبيد املوسوعة احلرة) (

ما (صاحب  483 -ق.م.  558( بوذا 60  ق.م.) وامسه األصلي سيدهار غو
نة البوذيةمؤسس اهلدف احملقَّق)  ت الكربى. أبوه كان حاكمًا إلحدى  الد إحدى الد

).  مملكة نيبالعلى حدود  اهلنداملدن يف مشال  وينتمي إىل طبقة احملاربني (كشاطر
عمره، فربّته عّمته. تزوج يف السادسة عشرة من عمره توفيت أّمه ما وهو يف السابعة من 

ة والفخامة، ولكنه كان يف غاية التعاسة.  إحدى قريباته ويف مثل سنه. و قد ولد يف األ
فقد الحظ أن أكثر الناس فقراء، وأن األغنياء أشقياء أيضاً، وأن الناس مجيعًا ضحا 

اهتدى إىل أنه البد أن يكون يف هذه  املرض واملوت بعد ذلك. و قد فكر بوذا كثرياً، و 
 (ويكيبيد املوسوعة احلرة) احلياة العابرة شيء أبقى وأنقى من كل ذلك.
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نطقة الشرق األوسط. والكتب املنزلة من هللا تعاىل ليست مب ومالي
التوراة واإلجنيل والزبور والقرآن الكرمي. بل هناك كتب   تصرة علىقم
 َلَقدْ  «ثرية أنزهلا هللا تعاىل إىل األنبياء واملرسلني. قال هللا تعاىل: ك

ْلبَـيَِّناتِ  ُرُسَلَنا أَْرَسْلَنا   النَّاسُ  لِيَـُقومَ  َواْلِميزَانَ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَنـَْزْلَنا ِ
ْلِقْسطِ   َمنْ  اهللَُّ  َولِيَـْعَلمَ  لِلنَّاسِ  َوَمَناِفعُ  َشِديدٌ  َْسٌ  ِفيهِ  احلَِْديدَ  َوأَنـَْزْلَنا  ِ
ْلَغْيبِ  َوُرُسَلهُ  يـَْنُصرُهُ     .)25/  57احلديد، ( »َعزِيزٌ  َقِويٌّ  اهللََّ  ِإنَّ  ِ

هلل وحده ال  ستقراءما يظهر عند اال أّن عقيدة اإلميان 
ت ، ومنها الطاوية والبوذية شريك له موجودة يف أصل كل الد

ت كلها جيد قبس النبوة موجود فيها منو  وغريمها،  ،يستقرئ الد
ورغم  ، رىلكن كثرة التحريف قد غطى ذلك القبس فال يكاد يُ 

ت السابقة ك وعقيدة إال أن الشر  لإلسالم األصل السماوي للد
   الوساطة هي املسيطرة على أتباعها.  

حة عند مظاهر الشرك الواضلعل املثال األبرز على ذلك و 
م كانوا يدّ  ّ م على دين إبراهيم أهل مكة قبل اإلسالم رغم أ ّ عون أ

مساعيل عليهما الصالة والسالم، وال يشك أحد أن هذين النبيني إو 
مساعيل عليه السالم إالكرميني قد بعثا يف أهل مكة وخصوصا 

ملالزمته املكان. واألمر يف املسيحية كذلك رغم وجود من يدافع عن 
هذه األصوات ال تسمع، فمظاهر  أّن حيد فيهم إال و عقيدة الت

دية للعيان وموقع  ،همدفعقيدة التثليث عن ؛الشرك يف املسيحية 
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هر  ذلك من مظا كلّ   ،الكنيسة ورجال الدين ومتاثيل املسيح والعذراء 
والطاوية على النهج نفسه، حيث  .شركهم، تعاىل هللا عما يشركون

إّن املتدبر للتعاليم الطاوية األوىل جيدها جمردة عن الشرك، وكلما 
ا الزمان وظهر علماء (رجال الّدين) جدد وجدت أن الشرك  تقدم 
لطاوية إىل أن تكون أسوأ   يزحف إىل عقائدهم زحفا هائال ما أدى 

نة ى الشرك. األمثلة عل وفيما يلي نرى عملية حتول الطاوية من د
نة شرك:     توحيد إىل د

  طاو .1

 ليس فوقها قدرة.  هخالققدرة و  ،ُمَدبِّر نظام الكون هوطاو، 
وهو الذي  هو احلاكم العايل الذي يستحق أن يعبد وأن حيرتم. 

هو   61.أسس نظام الكون. والذي يذكر طاو صباحا يسعد مساءً 
على من يف األرض. وال هوادة يف  يهيمن  الذيايلالكبري املتع

 ض. واملوت والبعث بعد املوتحكمه حني يكثر الفساد يف األر 
وهو أزيل وأبدي وموجود   62بتقديره هو. كلها تكون والشرف والثروة  

وخيسر من حياول تصويره يف  63ه.هُ عرف كنيف كل مكان وال يُ 

 
ن ، صـ .    61 ريخ األد   .62تيمور و كوجوك، 
ن، صـ     62 ريخ األد   .63تيمور و كوجوك، 
  .46، 26، 16ينر عثمان، املرجع السابق، صـ.    63



81 

 

موجود وحاضر  66ال يتغري. 65مل ُخيلق، وخالق كل شيء. 64الذهن.
يرى كل شيء واضحا ومع الناس يف كل  67يف كل زمان. 

م.    املراد بطاو هو هللا. أنّ  _بشكل جلّي_يتبني مما سبق  68شؤو

  يت .2

وجتليته يف اإلنسان  69لطاو،  ي هو ظهور الوجود احلقيق 
فإّن خلق مجيع املخلوقات، إذا كان طاو قد واملخلوقات األخرى. و 

جد طاو متويسويهم. وكل املوجودات هم ويصور يغذيهم ويربيهم يت 
  70رتم يت.حتو 

نج   يني 

الكبريتني اللتني توجهان نظام  طاقتنيوهو رمز عاملي لل
وحيتاج كل منهما لآلخر فهو مكمل له وال يتواجد  الكون وتدبرانه.

 
شبنار، و الوزي، التعليمات ا    64 آمنة كولشاه جوشقون، دار  جملهولة، ترمجة امساعيل 

  .20، صـ. 1999بول طنسقاقنوس إ
  الوزي.    65
  الوزي.    66
  الوزي.    67
  الوزي.    68
ن ص.     69 ريخ األد   .69.70تيمور وكوجوك، 

70  J.C cooper, Erdemin Işığı (Taoculuk), Çev. İsmet Zeki 
Eyuboğlu, Say  Yayıncılık, İstanbul, 1994, s.39. 
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سبب حلدوث كل  والعالقة السرية بينهما 71.دون اآلخر اأي منهم 
الطاقة اخلالقة من طاو إىل   ت تقلخلقه طاو، مث ان أمبد ذاوه شيء،

نج، فيمسكهما يت يف وحدة يولد من طاو  72منسجمة. ين و
لد ثالثة، ومن ومن اثنني يو  73،نج)(ين و   يصبح اثننيمثواحد 

 74تضن اليانج. حتشمل الني و تالثالثة يولد آالف، وكل املوجودات 
ني وقد أعطيت صفة اخلالق لطاو إىل يت. وحققها يت إىل ثنائية ال

  واليانج. ويهيمن يت على مجيع املخلوقات.

  األرواح اخلالدة والطاقات اللطيفة .3

إذا انتظم اإلنسان يف حياته بطاو فإنه ال يبقى لديه 
  الظالم والضياء واحلياة واملمات،  بنياليت حتول املضلالت اخلادعة 

وخيلد  املوجودات ذوات األرواح العالية، ويفوز بصداقة كثري من
ا حياة غري   ات السلبية، وميلك طاقة حتيايا من التأثر بينهم حمم

   75وهكذا يصل إىل احلياة اخلالدة. قابلة للهالك.

 
71  İzutsu Toshihiko, Taoculuk’daki Anahtar Kavramlar, Çev. 

Ahmet Yüksel Özemre, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001, 
s.164. 

  .65الوزي، االمرجع السابق، صـ .     72
  .60ينر عثمان، املرجع السابق، ص.     73
  . 51الوزي، املرجع السابق، ص.     74
  . 52الوزي، املرجع السابق، صـ.     75
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ت،و  األشجار   الطيور... و الزهور ، و احلشراتو الناس و  احليوا
 كلها جتليات الطاقات اللطيفة اليت تدفقت إىل العامل من النجوم. 

   76احلياة.ون ويتحدون مع املوجودات ويعطون هلم وحيلّ 

  أرواح األجداد .4

 م ، لزعمهاصص أماكن خاصة ألرواح أجدادهختكل أسرة 
.حتو  مميهحتاألرواح  أنّ  وأحيا يستحضرون  77فظهم من البال

م ما حدث يف األ م. و األرواح وخيربو ال بد أن سرة ويستعينون 
كون املقابر يف أوساط املزارع تربكا من األرواح. ويقومون بتنظيف ت

  78بر يف موسم الربيع ويتربكون مبن فيها.املقا

  نو واملرشدون املالئكي ونعارف ال .5

الئكيون الذين يعلمون املرشدون املالدون و اخلعارفون و ال
يكسب . طرق الوصول إىل القوة اإلهلية يشكلون الغيب هم 

وهم وسطاء   ، ويصل إىل الفناء التام،اإلنسان بوساطتهم صفة اخللد
عرفون الكون قبل وهم ي كائن الناسويت،لكائن الالهويت والبني ا

ال حاجة إىل بد السماء بكويرون النجوم يف   اخلروج من الباب،
 

  .  58تيمور و كوجوك، املرجع السابق، صـ .     76
  58تيمور و كوجوك، املرجع السابق، صـ.     77
  . 82الوزي، املرجع السابق، صـ .     78
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 نويفوز  نظر،بدون ويرون النظر من النافذة، يعلمون بدون تعلم 
  79دون أن يبذلوا جهدا.

وال ميكن العثور على هؤالء املرشدين املالئكيني، ولكنهم 
قائق احلاية يعقب انتقال نهالويف  من طلبهم. عندرون حضسي

 هلفضو كمته العالية الروحية حني يتم االتصال مع اخلاصية اإلهلية حب
و هذا طريق يتبعه كل املالئكة الذين يذهبون إىل امللك  ميز.امل

أثناء يف كل خطوة من خطوات التقدم الذي حتدث و  80اإلهلي.
نية، خلاصية الروحاالسلوك املتكامل، تتعلم أن حترتم من يهتم 

حرتام. خلاصية الدنيوية، ألنه ال يستحق ذاك االوليس من يهتم 
الكون اهلائل  ، فتنضم إىل مديريالصويفّ  بابُ الفتح لك فحينئذ يُ 

الكون ولكن مل يديروه وخالقوه ولكن مل   وخالقيه؛ هم مديرو
تتجلى واحلقيقة األصلية  والتقنيات عابرة، مجيع املرشدين 81خيلقوه.

  82مع الطاقة اإلهلية لطاو.  نساناإل احتاد من

 
  .65ينر عثمان،  املرجع السابق،     79
  .82الوزي، املرجع السابق، صـ .       80
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  الرابطة .6

حد من طاو إىلالذي يريد أن يصل  ، فعليه االتصال 
حيلل بتعاليم معلمه، و  أن يعملكما جيب عليه املعلمني املالئكيني.  

وأن  ،كل ما بوسعها خلدمة اآلخرين  مجيع املفاهيم املعضلة، ويبذل
 ، ا هلضرورة  البعقبات  يقوم بتطهري النفس، وأن ال يزعج معلمه

ط فال وهكذا جيتاح  جتعل القوة اإلهلية حتميه، مع معلمه روحي الر
على إخالصه املطلق إىل  جهها، وحيافظامجيع العقبات اليت يو 
اليت متأله و نسجامية اال هتتواضعه وعزمه وقدر  األبد، كما حيافظ على

  83هلي. اإل لنور
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  اب تهل الكألموافقة املسلمني : الباب الثالث

 وسلم، عليه هللا صلى  النيب أن عنه،  هللا  رضي سعيد يبأ عن
َلُكمْ  َمنْ  َسَننَ  لَتَـتَِّبُعنَّ «:قال  َلوْ  َحىتَّ  ِبِذرَاٍع، َوِذرَاًعا ِبِشْربٍ، ِشْربًا قـَبـْ

 اليَـُهوَد،: اهللَِّ  َرُسولَ  َ  قـُْلَنا ،  »َلَسَلْكُتُموهُ  َضبٍّ  ُجْحرَ  َسَلُكوا
  84» َفَمنْ «: قَالَ  َوالنََّصاَرى

املقارنة بني بعض اجلماعات والطرق الصوفية مع  نا عقدكنمي
ت كلاملذهب الكاثوليكي     ا اجلماعتني.ت؛ للتشابه بني وسائل وغا

  رد الشرك  .أ

من أكرب الكبائر؛ حيث   شركال يرى املذهب الكاثوليكي أنّ 
اإلميان بوجود آهلة غري ف الشرك؛  ميحر صدر بتقد  األمر األولكان 

قد جاء يف و  85جيب رفض األصنام.كما رام. هللا وتعظيمها ح
َ  ُكلِّ   أَوَّلَ  ِإنَّ « الكتاب املقدس؛   الرَّبُّ . ِإْسرَائِيلُ  َ  اْمسَعْ : ِهيَ  اْلَوَصا

: جاء يف إجنيل لوقا قول املسيح عليه السالمو  86.»َواِحدٌ  َربٌّ  ِإهلَُنا

 
ب ما ذكر عن بين إسرائيل.      84   البخاري، 
  .2112التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل.     85
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هُ  َتْسُجدُ  ِإِهلكَ  لِلرَّبِّ : َمْكُتوبٌ  ِإنَّهُ ! َشْيطَانُ  َ  «اْذَهبْ  َّ  َوْحَدهُ  َوِإ
  87.»تـَْعُبدُ 

جيل إال أّن  ت وأمثاهلا يف األ لرغم من وجود هذه اآل
عقيدة الشرك املتمثلة بعبادة الوسطاء من دون هللا بدأت تقتحم 

ادا للشركاء دون أي احتمال لغري  ميان النصارى، حىت بدا هؤالء عبُّ إ
عيسى عليه السالم حىت ذلك، وما أن مضى أربعة قرون على وفاة 

بّني جممع  قدأضحى الشرك دينا معتمدا لدى أغلب املسيحيني، ف
(املسيح هو   :، كما يليمبادئ اإلميان م 325نيقية املنعقد عام 

النور الذي تولد من  ،االبن الوحيد هلل، وقد ولد من األب يف األزل
وهو   النور، اإلله احلقيقي تولد من اإلهلي احلقيقي، ليس مبخلوق،

ن األب  88.)واألب من نفس واحدة يزعم املذهب الكاثوليكي 
م  ّ إقال عنهم لكي ال ي ،القدس إله واحد والروح  بنواال
 هم يعرفونمن أن يصدقه مدَّعوه، و  هذا زعم أقلَّ و  89ن. و مشرك

فون عندما يعرِّ  همزعم نبطالويظهر  بطالن زعمهم هذا، _متاما_
م الثالثة يف اإلله خيتلف بعضها عن  يناقاأل يقولون: ف األقانيم الثالثة

كذلك ليس األب هو االبن.  و  ،ألن االبن ليس هو األب ؛بعض
كما أن الروح القدس ليس هو األب وال االبن. ال يشبه بعضها  

 
  .8/ 4إجنيل لوقا،     87
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 َكَفرَ   َلَقدْ  قال هللا تعاىل: « 90بعالقة موجودة يف أصلها.  اببعض
 ِإْسرَائِيلَ  َبِين  َ  اْلَمِسيحُ  َوقَالَ  َمْرميََ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُهوَ  اهللََّ  ِإنَّ  قَاُلوا الَِّذينَ 
هللَِّ  ُيْشرِكْ  َمنْ  ِإنَّهُ  َوَربَُّكمْ  َريبِّ  اهللََّ  اْعُبُدوا  اْجلَنَّةَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ  َحرَّمَ  فـََقدْ  ِ
 اهللََّ  ِإنَّ  ُلواقَا الَِّذينَ  َكَفرَ   َلَقدْ  أَْنَصاٍر. ِمنْ  لِلظَّاِلِمنيَ  َوَما النَّارُ  َوَمْأَواهُ 
تَـُهوا ملَْ  َوِإنْ  َواِحدٌ  إَِلهٌ  ِإالَّ  إَِلهٍ  ِمنْ  َوَما َثَالثَةٍ  َِلثُ   يـَُقوُلونَ  َعمَّا  يـَنـْ

  .)73 - 72/  5املائدة، ( »أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ِمنـُْهمْ  َكَفُروا  الَِّذينَ  لََيَمسَّنَّ 

أن ترى اجلماعات اإلسالمية والطرق الصوفية فإّن وكذلك 
 ُيْشَركَ  َأنْ  يـَْغِفرُ  َال  اهللََّ  ِإنَّ «لقوله تعاىل:  ك من أكرب الكبائر. الشر 

هللَِّ  ُيْشرِكْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َويـَْغِفرُ  بِهِ    ِإْمثًا  اْفَرتَى فـََقدِ  ِ
ت كثرية دو وج رغم و  .)48/  4النساء، ( » َعِظيًما يف القرآن  آ

ت يف الكتب أنّ  من الشرك، إالالكرمي حتذر  نا ال جند هذه اآل
عمدا. نتيجة  هاقد كتمت ذه الكتب ه من االعقائدية. كأن كثري 

تركوا قد اجلماعات اإلسالمية والطرق الصوفية  نكثريا م  نّ فإ لذلك
  م وسلكوا طرق النصرانية. اإلسال طريق

  ليه النيب  .ب 

 قَالَ «: وقد قص القرآن الكرمي وقاحة الشيطان حيث قال
 َبْنيِ  ِمنْ  َآلتِيَـنـَُّهمْ  ُمثَّ  اْلُمْسَتِقيَم. ِصرَاَطكَ  َهلُمْ  َألَقْـُعَدنَّ  َأْغَويـَْتِين  َمافَبِ 
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ِِمْ  َوَعنْ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  أَْيِديِهمْ    َأْكثـََرُهمْ  جتَِدُ  َوَال  َمشَائِِلِهمْ  َوَعنْ  أَْميَا
ذاك عهد قد قطعه الشيطان  .)17-16/  7األعراف، ( »َشاِكرِينَ 

حىت يويف بعهده، وال جيد لعهده   وال ميلُّ  يكلُّ  ال وهو ،ى نفسهعل
كصد الناس عن سبيل هللا وطريقه القومي، فهو يقعد للناس يف    وفاءً 

رة  رة وبتحريف احلقائق  سبيل اهلداية فيصدهم عنه بتزيني القبائح 
، ومن حبائل الشيطان اليت وقع الكثريون يف شراكها إظهارُه أخرى
م يف مرتبة تفوق مرتبة اإلنس. وال يصعب على الشيطان  لألنبياء ّ أ
يوحي بعضهم إىل   ، حيث شياطني اإلنس أتباعه من هناكف هذا،

بعض زخرف القول غرورا، فأعوانه من اإلنس يضلون الناس عن  
احلق وهم يرفعون درجة األنبياء حىت التأليه، وتلك الدعوة جتد هلا 

رتقاء عظمة األنبياء لدرجة اال صدى مدو لدى العوام؛ ألن تصور
م فوق مستوى البشرية قد ضرب يف عمق التفكري البشري منذ أن  
بعث هللا الرسل مبشرين ومنذرين، والقرآن الكرمي يقص لنا خرب  

  ِإالَّ  اْهلَُدى َجاَءُهمُ  ِإذْ  يـُْؤِمُنوا َأنْ  النَّاسَ  َمَنعَ  َوَما «: هؤالء بقوله تعاىل
 َمَالِئَكةٌ  اْألَْرضِ  ِيف  َكانَ  َلوْ  ُقلْ  َرُسوًال. َبَشرًا اهللَُّ  أَبـََعثَ  قَاُلوا َأنْ 

اإلسراء، ( »َرُسوًال  َمَلًكا السََّماءِ  ِمنَ  َعَلْيِهمْ  لَنَـزَّْلَنا ُمْطَمِئنِّنيَ  َميُْشونَ 
  ِيف  َوَميِْشي الطََّعامَ  َُْكلُ  الرَُّسولِ  َهَذا َمالِ  َوقَالُوا«. )94-95/  17

  .)7/  25الفرقان، ( َنِذيًرا» َمَعهُ  فـََيُكونَ  َمَلكٌ  ِإلَْيهِ  أُْنزِلَ  َلْوَال  اْألَْسَواقِ 

َا  ُقلْ  «يقع كثري من الناس اليوم يف احلرية جتاه هذه اآلية:   ِإمنَّ
 َ َا ِإَيلَّ  يُوَحى ِمثْـُلُكمْ  َبَشرٌ  َأ   لَِقاءَ  يـَْرُجو َكانَ   َفَمنْ  َواِحدٌ  ِإَلهٌ  ِإَهلُُكمْ  أَمنَّ
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 18الكهف، ( »َأَحًدا َربِّهِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشرِكْ  َوَال  َصاِحلًا َعَمًال  فـَْليَـْعَملْ  َربِّهِ 

م يزعمون أن النوالسبب يف حرية هؤالء  .)110 / هللا  صلى يبأ
عليه وسلم كائن فوق البشرية، واآلية تنطق خبالف زعمهم، ورغم  

وقد  ،قهرو من اتباع احل أعينهم من إغماض اً دَّ ذلك ال يرون بُ 
رًا اْستَـْوَقدَ  الَِّذي َكَمَثلِ   َمثـَُلُهمْ "صدق هللا فيهم إذ يقول :  فـََلمَّا َ

 .يـُْبِصُرونَ  َال  ظُُلَماتٍ  ِيف  َوتَـرََكُهمْ  بُِنورِِهمْ  اهللَُّ  َذَهبَ  َحْوَلهُ  َما َأَضاَءتْ 
     )1/18البقرة،( "يـَْرِجُعونَ  َال  فـَُهمْ  ُعْميٌ  ُبْكمٌ  ُصمٌّ 

يسى عليه السالم، وقد بينا ذلك فيما عرى ه النصاوقد ألّ 
عيسى ملا   السبق. وعلى سبيل املثال يعتقد املذهب الكاثوليكي لو 

ّن   هللا تعاىل الكون، خلق كل ما يف  السموات  فهم يعتقدون 
طنا وال والسيادة واحلكم كلها خلق بواسطة  سلطةواألرض ظاهرا و

   91عيسى ومن أجله.
ة قد تسرب إىل عقيدة املسلمني. هذه العقيدة الفاسدمثل و 

قد جاء يف حديث موضوع أن هللا تعاىل قال: "لوالك لوالك ما ف
أن  ةالطرق الصوفيأصحاب يزعم بعض  92خلقت األفالك".

احلقيقة احملمدية هي مبدأ اخللق، وقد خلقت ومل تكن شيء غري  
 

  .331التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل.     91
، صـ 2.  ، جـ1408/  1988كشف اخلفا إلمساعيل بن حممد العجلوين، بريوت،     92
 .164 .  
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هللا. ومنه ومن أجله خلق كل شيء. واحلقيقة احملمدية نور فهو مبدأ 
 لنيب ألن هذا النور خالدا هذا لشخص  أصل الكون. وال يقالو 

ألزلي. أزيل ال  همع أن الوجودو  ةوقد وصفت احلقيقة احملمدية 
واحلقيقة احملمدية هي املصدر الوحيد  .إال هللا تعاىل مايوصف 

صل وهم وسطاء لي .لدينّ العلم الالذي أخذ منها األنبياء واألولياء 
   93لك احلقيقة إىل اخللق.شراق الصادر من تاإل

يعتقد املذهب الكاثوليكي أن عيسى إله حقا وإنسان حقا. 
كذلك يعتقد بعض   94فلذلك هو الوسيط الوحيد بني هللا واإلنسان.

ن هللا واحلقيقة احملمدية مها الوجهان   أصحاب الطرق الصوفية 
  95للحقيقة الواحدة.

ا الشعر: وقال البعض يف هذا املوضوع شعرا، ونورد معىن هذ
أحد هو أمحد فامليم بينهما يفرق، فالعامل كله يف هذه امليم يغرق. 

وأمحد هو اسم النيب صلى هللا عليه  96يعين أن "أحد " هو هللا،

 
نة، جـ .    93 ، صـ  15حممد دمريجي، "احلقيقة احملمدية"، املوسوعة اإلسالمية لوقف الد
.179-180 .  

  .480التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل.     94
نة، جـ .     95 ،  15حممد دمريجي، "احلقيقة احملمدية"، املوسوعة اإلسالمية لوقف الد

  . 180-179صـ .
96  Ali Ramazan DİNÇ, İki Cihan Serveri Peygamberi Zîşânımız, 

Yeni Dünya  Dergisi, 5859  sayılar, AğustosEylül  1998, s. 32. 
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وسلم الذي ذكر يف القرآن الكرمي. ما دام أحد هو أمحد، وأحد هو  
وعلى رأي قائل هذا الشعر   حممد..أحد أي  هللا هوهللا فالنتيجة أن 

ال فرق بني أحد وأمحد إال امليم، وهذا الفرق يف الكتابة وهو من   أنه
ذه امليم! رأيهأجل أمحد. ألن الكون يف  ال شك أنه ال  .حماط 

ذه األفكار املنحرفة والعقائد الباطلة. يقول هللا   عالقة لإلسالم 
  تعاىل: 

ُل أَفَِإن مَّاَت أَْو  َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قـَْبِلِه الرُّسُ «
ُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمن يَنَقِلْب َعَلَى َعِقبَـْيِه فـََلن َيُضرَّ اهلّلَ  قُِتَل انَقَلبـْ

  ).3/144(آل عمران،   »َشْيئاً َوَسَيْجزِي اهلّلُ الشَّاِكرِينَ 

َا ِإَهلُُكْم إِ « ثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ َ َبَشٌر مِّ َا َأ َلٌه َواِحٌد ُقْل ِإمنَّ
  ).41/6(فصلت،  » فَاْسَتِقيُموا ِإلَْيِه َواْستَـْغِفُروُه َوَوْيٌل لِّْلُمْشرِِكَني 

َريِين ِمَن « ُقْل ِإّينِ َال أَْمِلُك َلُكْم َضرًّا َوَال َرَشداً. ُقْل ِإّينِ َلن جيُِ
َن اهللَِّ َورَِساَالتِِه اهللَِّ َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ِمن ُدونِِه ُمْلَتَحداً. ِإالَّ َبَالغًا مِّ 

َر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً  َ » (اجلن، َوَمن يـَْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه فَِإنَّ َلُه 
72/21-23 .(  
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  رجال الدينقديس ت  .ت 

رجال الّدين هم العلماء املختصون بعلم الّدين، وهذا 
ند ستخدام شائع عند غري املسلمني، واملصطلح الذي يقابله عاال

هلم  املسلمني هو علماء الّدين، وهؤالء سواء عند املسلمني أو غريهم 
ساط الناس تقديس هؤالء  قد شاع يف أو و عامة الناس.  لىع همثري 

ظهار ذكرهم بطريقة  ثريهم  استثنائية األشخاص  دة  مما أّدى ز
وميكننا أن نذكر سعيد النورسي   على الناس إىل درجة تقديسهم.

 ك..كمثال على ذل 

حتصيل  قد أمتّ سعيد النورسي،  جاء يف رسائل النور، أنّ 
خالصة مجيع العلوم خالل ثالثة أشهر؛ وهي علوم يستغرق 

وكان جييب كل سؤال موجه إليه  ين سنة،حتصيلها يف العادة عشر 
ألنه يرى   97؛فورا وبدون أي تردد، ومجيع أنواع العلوم متساوية عنده

ه نّ أطلب منه علما، فبشره قد ملنام و يب صلى هللا عليه وسلم يف انال
أحداً صلى هللا عليه وسلم سيعلمه القرآن الكرمي بشرط أن ال يسأل 

 نّه رف منذ طفولتهعُ  فقدومن أجل ذلك سؤال. أيَّ من أمته 

 
97  Bediuzzaman Said Nursî, Kaynaklıİndeksli Risalei Nur 

Külliyatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1995, Tarihçei Hayat, 
c. II, s. 2124. 
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سؤاال. بل كان جييب كل سؤال ألحد  ، فلم يوّجهمة العصرعالّ 
  98ه إليه.وجّ ي

 عون فهم يدّ  ؛أيضاعند الشيعة يوجد دعاء ومثل هذا اال
ه مل يذهب نّ إويقولون: علي رضي هللا عنه. ذلك لألئمة من ساللة 

إىل وال ، أستاذ على أحدهمذ تلمتومل ي ،إىل معلم هممن واحدٌ 
سؤال أجاب    أحدهم ه إىلجّ املدرسة ليدرس فيها. ومع ذلك إذا وُ 

جابة صحيحة. ومل حيدث  جابة سؤال أو   أحدهم خرأن فورا 
كون     99كما أنه مل يصدر منهم أبدا كلمة "ال أدري".   ،همتهل في

 حتصل لهجميع العلوم ف اإلمام صاحب األحكام واملعارف اإلهلية 
   100بواسطة نيب أو إمام قبله.

ما ادعاه هؤالء ال يقبله عاقل، فوصف إنسان أنه صاحب 
وسوء تقدير،   افتئاتنّه يعلم دون أن يتعلم إّمنا هو علم مطلق، وأ

. يقول هللا وهذه اخلصوصية مل تكن ألحد من األنبياءكيف ال 
َا ُقلْ  «: خماطبا خامت أنبيائهتعاىل  َ  ِإمنَّ َا ِإَيلَّ  يُوَحى ِمثْـُلُكمْ  َبَشرٌ  َأ  أَمنَّ
 َوَال  َصاِحلًا َعَمًال  فـَْليَـْعَملْ  َربِّهِ  لَِقاءَ  يـَْرُجو َكانَ   َفَمنْ  َواِحدٌ  إَِلهٌ  ِإَهلُُكمْ 

 
98  Bediuzzaman Said Nursî, Tarihçei Hayat, İlk Hayatı, Haşiye 2, 

a.g.e, c. II, s. 2123.  Muhammed Rıza'lMuzaffer, 
Akâidü’lİmâmiyye, Şia İnançları (çeviren: Abdülbaki 
GÖLPINARLI) İstanbul 1978, s.  253. 

99 Muhammed Rıza'lMuzaffer, Akâidü’lİmâmiyye, Şia İnançları 
(çeviren:  Abdülbaki GÖLPINARLI) İstanbul 1978, s.   253. 

100  Muhammed Rıza'lMuzaffer, Şia İnançları, s. 52. 
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 أَْمِلكُ  َال  ِإّينِ  ُقلْ  «. )110/  18الكهف، ( »َأَحًدا َربِّهِ  ةِ ِبِعَبادَ  ُيْشرِكْ 
َريِين  َلنْ  ِإّينِ  ُقلْ  َرَشًدا. َوَال  َضرًّا َلُكمْ   ِمنْ  َأِجدَ  َوَلنْ  َأَحدٌ  اهللَِّ  ِمنَ  جيُِ
 فَِإنَّ  وَلهُ َوَرسُ  اهللََّ  يـَْعصِ  َوَمنْ  َورَِساَالتِهِ  اهللَِّ  ِمنَ  َبَالًغا ِإالَّ  ُمْلَتَحًدا. ُدونِهِ 

رَ  َلهُ    .)23 - 21/  72اجلن، ( »أََبًدا ِفيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  َ

 جتاوز ذلك بل ،هذا احلد عندومل يقف سعيد النورسي 
 من السابقة احلقيقة خذتأ فقد الدقيق السر هذا "وألجل: الئقا
ين، ماماإل وهم اجلديد سعيد ساتذةأ  مام اإل الكيالين، الشيخ الر

  مناجاة  تلقيت  حيث  - عنهم هللا رضي العابدين زين مامواإل ايلالغز 
 احلسني وسيد - خاصة مامنياإل هذين من" الكبري اجلوشن"

 دىأ منهم تلقيته الذي فالدرس  ،مجيعاً  عنهم  هللا رضي علي مامواإل
 اجلوشن  بواسطة حدث ذلك .دائماً  معنوً  ارتباطاً  م ارتباطيإىل 
النور   رسائل من الوارد احلايل فاملشرب لذا يقة،احلق هي تلك ،الكبري

م هو ذنإ   .منهلهم" من ارتشفته الذي مشر

سعيد النورسي ال حقيقة ق حبدعاءات ضح أن االمن الواو 
  مستهل  يف : ما يلي قد جاء يف سريته الذاتية اليت ألفها بنفسهفهلا. 

 يف السنتني يقارب ما عبد هللا أخي عند درستُ  العلمية  دراسيت
 حممد  الشيخ تدريس حلقة إىل انضممت  مث. اسپاريت  حية
 التابعة يزيد قصبة يف وذلك كلها،  املقررة الدروس فأكملت  اجلاليل
 مخس ةليط دينةامل يف العلوم شىت بتدريس بدأت مث. أرضروم لوالية
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  مل  إذ يزيد، يف هقفال دراسة بدأت أيضا: اوجاء فيه 101.سنة عشرة
 ت قرأ وقد والصرف، النحو مبادئ سوى آلنا حىت تقرأ قد يكنِ 
   ."اإلظهار" إىل

 معنوية قوة او خارق ذكاء سعيد على يبد مل الوقت  ذلك ويف
 نطاق عن خارجة كانت  عجيبة حالة ايضاً  ظهرتبل  فحسب 
 الصرف مبادئ  على اطالعه بعد إنه حبيث  ؛وقابليته استعداده
 فكأنه عجيبة،ال احلالة عليه ظهرت سنتني، وأ سنة خالل والنحو

 وقد  شهر،أ ثالثة خالل كتا  مخسني من يقرب ما قراءة كملأ
 هذه دامت . كماهلا الشهادة وتسلم عليها جيزوأُ  استوعبها
    .اجلاليل حممد الشيخ يد على شهرأ ثالثة واملكثفة  اجلادة الدراسة

الشيخ عبد على كل من الشيخ نور حممد، و  ذتلمتكما 
غي، والشيخ فه ، والشيخ كفروي، والشيخ أمني أفندي، يمالرمحن 

  102والشيخ مال فتح هللا، والشيخ فتح هللا.

نه أمت حياته التعليمية خالل ثالثة أشهر. فإ ومن أجل ذلك
قصى سرعة وبدون أي تردد. ويزعم   وكان جييب كل سؤال وجه له 
أن هذه امليزة قد أعطيت له يف منامه من قبل النيب صلى هللا عليه 

 
 .36  صـ. ذاتية، سرية    101
  .2129السرية الذاتية، حياته األول، صـ .    102
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. وأول من بذل جهدا نفسه وهذا زعم جاء به لتقديسوسلم. 
للتقديس هو سعيد النورسي نفسه. وهو القائل حني بلغ من عمره  

 موانع وجدت العمر من عشر الرابعة يف كنت   عاما: "عندما 70
  على  ولّفها العمامة وضع على ساتذةاأل من حدأ قيام دون حالت 
 كانت  كما لمية،الع الشهادة على كدليل اجلبة، وإلباسي  رأسي
  والكبار  لعلماء  اخلاصة اجلبة لبس كان  فما. سابقاً  جارية العادة
 اختذوا قد الوقت، ذلك يف  العلماء كان:  نياً  ... الصغري سين يالئم
 طور يتقلدوا نأ يتمكنوا فلم التام التسليم أو يل املنافس موقف

 ارحتلوا قد العظام ولياءاأل من عدداً  نإ وحيث . ستاذ مع وجودياأل
 رأسي  على يضع أو اجلبة ليلبسىن ؤاكف  احدأ جيد مل لذا الدنيا، من

 لنيل الظاهرة العالمة هذه حقى من كان  سنة مخسني فمنذ. العمامة
..  ستاذاً أ  وقبوله ساتذةاأل أحد يد وتقبيل اجلبة لبس وهى الشهادة
 مع سنة مئة بُعد من النقشبندي خالد موال جبة تقدمي ولكن
 جداً  غريب  سلوبالعام  هذا يف يلّ إ  رساهلاإو  ا امللفوفة ةالعمام
 تلك ألبس فأ. ماراتاأل ببعض قناعة أورثىن قد ألبسها، لكي
 مئات محدهوأ ريب شكروأ سنة مائة عمرها  يبلغ اليت املباركة اجلبة

 السيدة من املباركة األمانة هذه أخذت لقد ..اآلالف من املرات
هكذا يدعي و  103. اآلخرة يف ختناوأ احملرتمة نورال طالبة وهي" آسيا"

 سعيد النورسي أنه قد مت حتصيل مجيع العلوم وأصبح عاملا وحيدا ال
 

  141 :ص  قسطموين، ملحق  103
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اليت ألفها هو بنفسه: جاء   نظري يف عصره. ونرى يف سريته الذاتية
أنه أصبح من رجال العلم وهو يف الرابعة عشرة من العمر.  فيها 

بلغ اخلامسة عشرة أو   فجميع علومه كانت من السنوحات حىت 
هو ما خطر على البال : السنوحات 104السادسة عشرة من عمره 
105من األوهام واخلياالت

لو أطلق على تلك اخلواطر والسنوحات  
 .اسم العلم ألصبح كل من على وجه األرض عاملا ومل يبق جاهل

  رجال الدينليه   .ث 

ليه رجال الدين بعد أن  فته وظي متّ أحياول الشيطان وأعوانه 
جناز إيف جعل األنبياء والرسل آهلة من دون هللا. وأحسن الطرق يف 

م ورثة األنبياء والرسل. ألَّه قد ل هذه املهمة هو تلقينهم القول بكو
ليه املسيح قد صار عقيدة عيسى عليه السالم  النصارى ، ومبا أّن 

لدى النصارى فال ينبغي هلذا املد اإلهلي أن يقف عند السيد 
 الكنسية متثل نَّ فإ _مثال_ عند الكاثوليكيةعليه السالم، ف املسيح

 جهزةاأل من يتكونجمتمع عبارة عن والكنيسة  عيسى عليه السالم،
ثنتني اتتكون من ظاهرتني وهي  .باطيناملسيح ال جسد اهلرمية ومن

كما أن الكنيسة دليل وإشارة   106اإلله. ثاينإحدامها اإلنسان وال

 
   .2128/ صـ  2السرية الذاتية، حلياته األوىل، جـ .   104
  .738مشس الدين السامي، القاموس الرتكي، صـ .  105
  .771التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل.    106
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م على مجيع  هوالبا ل 107ني هللا.التوصيل بني اإلنسان ب سلطان 
   109هو سلطة معصومة. والبا 108نائس.كال

لقد سلك بعض املسلمني طريق النصارى يف هذا املوضوع؛  
الصوفية مصطلح والطرق يوجد لدى بعض اجلماعات حيث 

. واإلنسان الكامل يف نظرهم ميثل احلقيقة "اإلنسان الكامل"
 110الكماالت املادية واملعنوية. راتب على مجيع م ويشمل احملمدية.
كما   نه إنسان كامل. ارى شيخهتمن الطرق الصوفية  ةوكل طريق

وملا كان الكمال   .همهللا تعاىل قد جتسد يف شيخ نّ  املريدون يؤمن
هلل تعاىل فال بد أن يتجسد سبحانه وتعاىل يف الشيخ حىت يصبح 

، سبحانه شياءاأل مثل هذهن عه منزّ  تعاىل وهللا. إنسا كامال
  . ا يقولون علوا كبرياوتعاىل عمّ 

 وضوع إن شاء هللا.يف هذا املتفصيل اليأيت وس

 
  .775التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل.    107
  .883، 880، 877التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل.    108
  ، . 191، الفصل. التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية   109

110  Hasan Kâmil YILMAZ, İnsânı Kâmil, Altınoluk Mecmuası, 
Temmuz  1996, sayı 125, s. 31. 
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  عتبار كالم الناس كالم هللا ا  .ج

كتاب الذي أنزله هللا تعاىل على عيسى عليه الاإلجنيل هو 
يلِ  َأْهلُ  َوْلَيْحُكمْ «قال هللا تعاىل: السالم.   َوَمنْ  يهِ فِ  اهللَُّ  أَنـَْزلَ  ِمبَا اْإلِجنِْ

 .)47/  5 املائدة،( »اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َفُأولَِئكَ  اهللَُّ  أَنـَْزلَ  ِمبَا َحيُْكمْ  ملَْ 
جيل املوجودة اليوم قد اختلط فيها كالم الناس. ألّن  ولكن األ

جيل وهي تشكل معظم تكون من رسائل بولسي معظمها  ،األ
  رف كاتبها.ومن كالم احلواريني وكما يوجد فيها رسائل ال يع

جيل عند الكاثوليك، مقدسة جبميع أقسامها وم  ةابقطواأل
ا كتبت بوحي الروح املقدس.   111لشرائع الكنيسة. وكاتبها هللا أل

 وأن هللا تعاىل ال يزال يتكلم مع الكنيسة. وهي صوت هللا احلي.

112  

هو كتاب هللا تعاىل الذي أنزله على حممد فا القرآن الكرمي أمّ 
يه وسلم. وهو آخر كتاب إهلي. ومل يعرتيه كالم الناس صلى هللا عل

َّ «أبدا. ألن هللا تعاىل تكفل حبفظه. كما قال هللا تعاىل:   نـَزَّْلَنا َحنْنُ  ِإ
َّ  الذِّْكرَ  فال ميكن إضافة شيء  .)9/  15 احلجر،( »َحلَاِفظُونَ  َلهُ  َوِإ

وجد ويكما  ،اليني من الناساملإليه، كما أنه حمفوظ يف صدور 

 
  .105التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل،    111
  .79التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل،    112
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ومن أجل ذلك فإن الذين يريدون تنظيم الدين  .منه نسخالماليني 
، واإلتيان بكتاب لون إبعاده عن حياة املسلمنياو ، حيوفقا ألهوائهم

(فرقة أو مذهب أو   مجاعة لفلك آخر. وقد جنح البعض يف ذلك.
ا بدال من  ةخاص اإلسالمية كتبٌ  اتمن اجلماع  حزب) يتداولو

لنسبة جلماعة سبيل املثال:  القرآن الكرمي. وعلى فرسائل النور 
  و النور أقدس وأعظم التفاسري للقرآن الكرمي. وما تبينه رسائل النور ه

وهي تتلى بتالوة  منزل من السماء أي من عند هللا، كالقرآن متاما.
طنية للقرآن تيقول سعيد النورسي:  113القرآن. نزل إلينا حقائق 

كان ينزل القرآن الكرمي على شكل كما    الكرمي مع رسائل النور.
طنية ت يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم،الوحي  نزل حقائق 

ودالئل قطعية للقرآن يف كل عصر من مكانه يف العرش على شكل 
كان املنزل من تأي أن رسائل النور  114الفيض املعنوي واإلهلام.
  _أي  هأتيتف ،كنزول القرآن عن طريق الوحي  ،الذي نزل منه القرآن

على والدالئل القطعية  للقرآن باطنيةالقائق حل _سعيد النورسي
مل يتحمل املشاق يف  مجاعة النور أّن الّنورسي رىتو  تلك احلقائق.
ةومل يكن حمتاجا إىل  حتصيل العلوم الدراسة يف سبيل حتصيل  معا

وهو كالم يعين ادعاء   115نور قلبه وأصبح عاملا بنفسه.تالعلم بل 

 
113  İşârât’ulİcâz, Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesine, c. II, s. 

1274. 
114  Şualar, Birinci Şua, Yirmidördüncü Ayet ve Ayetler, Üçüncü 

Nokta, c. I, s. 842.  
115  Şualar, Birinci Şua, c. I, s. 833. 
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ل إليه احلقائق اليت مل تبني زِّ قول سعيد النورسي، أنه نُـ  أنكما النبوة.  
قال  من القرآن الكرمي. مؤلفاته أهمّ  ندعاء هو ايف القرآن الكرمي، 

 تـَْفَعلْ  ملَْ  َوِإنْ  َربِّكَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ  أُْنزِلَ  َما بـَلِّغْ  الرَُّسولُ  أَيـَُّها َ هللا تعاىل: 
  اْلَقْومَ  يـَْهِدي َال  اهللََّ  ِإنَّ  النَّاسِ  ِمنَ  يـَْعِصُمكَ  َواهللَُّ  رَِسالََتهُ  بـَلَّْغتَ  َفَما

  .)67/  5املائدة، ( اْلَكاِفرِينَ 

 اليت  تلك احلقائقصلى هللا عليه وسلم  النيبَّ  هللاُ  ملو علّ 
ألنه ال جيوز له   ؛صلى هللا عليه وسلم اهنَ يـَّ بَـ سعيد النورسي لَ  ادعاها
ن يكون وهو أ  قى سوى احتمال واحدال يبف ما علمه هللا. انكتم

وال خيفى أّن يف   .تلك األشياء بعلمقد اختص سعيد النورسي 
لقدر نبيه صلى هللا عليه  اعلى هللا تعاىل وانتقاص ءً اكالمه افرت 

  وسلم. 

ن رسائل النور  يكرر سعيد النورسي دعواه عدة مراتو 
يل املثال . وعلى سبكان الذي أخذ منه القرآن الكرميامل من  ةمأخوذ

رسائل النور هي نور مل يؤخذ من ثقافة الشرق   ال احلصر يقول:
كان املوعلومه وال من فلسة الغرب وعلومه؛ بل هو مأخوذ من 

الذي نزل منه القرآن السماوي من مكان عال يف العرش الذي هو  
هذا احلد بل  عند ومل يقف سعيد النورسي  116فوق الشرق والغرب.

، وواحدنيوثالث ، وثال كلمةنيوثالث ثال نّ إقائال:  هجتازر   ا  مكتو
 

116  Şualar, Birinci Şua, c. I, s. 833. 
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ت يف القرآن  ات برسائل النورياملسم  ملعةنيوثالث ت اآل هي آ
ت ائق اتشري إىل حق مؤشرات اإوبعبارة أخرى  الكرمي. آل

ودليل قوي على   .ثبت أن القرآن حقودالئل قطعية ت القرآنية.
  117ت القرآنية.احلقائق اإلميانية اليت مشلت عليها اآل

لقرآن لرسائل النور مصدقة  نّ إفوحسب ادعاء النورسي 
ومن أجل  .بني يديه من التوراة واإلجنيلا مله مصدق كما أنّ   ،الكرمي
ت القرآن الكرمي. وقد  نّ فإذلك  ت رسائل النور كانت دالئل آ آ

 نزل على علي رضي هللا عنه كتابٌ أُ  قد نهادعى سعيد النورسي 
العلوم واألسرار  سكينة" وقد مشل هذا الكتاب على كل "ال هامس

ذا  118كما يوجد فيه اإلشارة إىل رسائل النور.   واملستقبليةاملاضية  و
مقام تلقي الوحي من السماء بعد  -يتقاسم سعيد النورسي املقام 
وخالصة   .مع علي رضي هللا عنه _ النيب صلى هللا عليه وسلم

ل عليه السالم على حضن علي نزل جربيقد أو كالمه كالتايل: 
 صحيفة مكتو فيها اسم هللا األعظم، وكان ذلك  رضي هللا عنه

يقول علي رضي هللا عنه:  ،حبضور النيب صلى هللا عليه وسلم
«رأيت جربيل على صورة عالئم السماء، مسعت صوته، واستلمت 
الصحيفة ووجدت فيها هذه األمساء». كان علي رضي هللا يذكر 

ب ذكر النعم. وهو يقول: هذه األمس اء مع بعض احلوادث من 

 
117  Şualar, Birinci Şua, Yirmiikinci Ayet ve Ayetler, c. I, s. 841. 
118  Sikkei Tasdiki Gaybî, Onsekizinci Lem’a, c. II, s. 2078. 
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العلوم   شف لنا مجيعُ «من بدء الكون إىل أن تـقوم الساعة قد كُ 
ا أراده، ومن يشك يف كالمنا واألسرار املهمة، فليسأل السائل عمّ 

   119فهو خاسر». 

الكون  ءمشلت مجيع العلوم واألسرار من بد الصحيفة اليتو 
ال بد أن  بل ،كن أن تكون صحيفةال مي ،إىل أن تقوم الساعة

نزول الكتاب أو الصحيفة على ب التصديق. كما أن اكبري   كتا  تكون
أن النيب صلى هللا عليه  مبانبيا. و اعتباره علي رضي هللا يقتضي 

وسلم ال يعرف ما اشتملت عليها تلك الصحيفة فهو (أي علي  
وقد رد  لم.رضي هللا عنه) يكون أعلى مرتبة منه صلى هللا عليه وس

 اْلِكَتابَ  َيْكتـُُبونَ  لِلَِّذينَ  فـََوْيلٌ «هللا تعاىل على هذه املزاعم بقوله: 
َْيِديِهمْ    ِممَّا  َهلُمْ  فـََوْيلٌ  قَِليًال  َمثًَنا بِهِ  لَِيْشَرتُوا اهللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َهَذا يـَُقوُلونَ  ُمثَّ  ِ
 .)79/  2البقرة، ( »ونَ َيْكِسبُ  ِممَّا َهلُمْ  َوَوْيلٌ  أَْيِديِهمْ  َكتَـَبتْ 

له يف سبيل ل قد قال سعيد النورسي كل ما خطر على 
بصيص نوراين  120"الكلمات"ن إحىت قال  تقديس رسائل النور.

وهي يف متام   .مواضع حمتاجة للبيانبني من القرآن ت للقرآن الكرمي.
عروة الوثقى يف ال هي ورسائل النور 121الكمال فال نقصان فيها.

 
119  Sikkei Tasdiki Gaybî, Onsekizinci Lem’a, c. II, s. 2079; 

  هو اسم الكتاب الذي يحوي مجموعة رسائل النور.     120

121  Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektub ve Zeyilleri, c. II, 1415. 
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ا  هذا التاريخ، أي حبل هللا املتني، هذا العصر ويف   من متسك 
  122.جنا

ثقى وحبل هللا" من خصائص القرآن و وعبار "العروة ال
 على كتاب غري القرآن إّمنا هو  ني العبارتنيفإطالق هات 123الكرمي.
إمعا منه يف وصف رسائله مبا ليس جديرا إال و  وتعٍد عليه. افتئاتٌ 

كمة احلدعاء و الشريعة و هي كتاب ال  ورنّ رسائل ال: لقرآن فإنّه يقول
نطق املتصوف و القائق و احلفكر و الذكر و الدعوة و المر و األعبادة و الو 

 ت الوحدانية،ثبمروج الفن والبالغة و بهليات و كالم وعلم اإلالوعلم 
  124الفني ويبهتهم.خوهو يدحض امل 

ويكثر التكرار يف رسائل النور. فيقول سعيد النورسي عن 
يوجد يف القرآن الكرمي تكرار كثري لقرآن الكرمي:  لكذ  ذلك مقار
من املعلوم  حلكمة،وكذلك يف رسائل النور يوجد تكرار  ،حلكمة ما

قد فلذا  الوقت نفسه؛القرآن الكرمي بتمامه يف  اءةأنه ال ميكن قر 
. احلشر والتوحيد وقصة موسى عليه السالمكموضوعات  تكرر فيه 

 ، يف رسائلي بدون معرفيت املوضوعاتت وعلى هذا املنوال قد تكرر 
مثل الدقائق اإلميانية ودالئلها القطعية؛ فأ أتعجب ملاذا أملي 

 
122 Said Nursî, Şualar, On Birinci Şua, Onbirinci Meselenin 

haşiyesinin bir  lahikasıdır, a.g.e, c. I, s. 985. 
  .103/  3؛ آل عمران، 226/   2نظر. البقرة، ا  123
  1719 ص.  ،2ج.   1أمريداغ/ ملحق  124
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؛ اجلميع حمتاج إىل رسائل النور يف هذا العصر يقنت أنّ أمث  مكررا.
من املمكن أن ال يقرأها بكاملها ولكن ميكن فلرغم من ذلك 

ناقش هذا وسيُ  125على شكل رسائل قصرية. منهاما حيتاج ءة اقر 
  .إن شاء هللا منظور خمتلف منأخرى  مرةً  املوضوعُ 

  (الشرك) عقيدة الوساطة  .ح

نة د يف العقيدة الوساطة د و فيما سبق وج ذكروقد 
جزءا من تلك العقيدة  أنّ هو اآلن  هنود أن نبينما النصرانية. و 

الطرق الصوفية كثرية، وقد د يف الطرق الصوفية. ويف احلقيقة و وجم
نا البحوث على بعض منها، ومل يتسن لنا البحث فيها مجيعا، أجري

وخالصة ما أجريناه من البحوث أنه ال ختلو واحدة منها من عقيدة 
يف  عليه األمركما الوسائط يف الطرق الصوفية   حال. و .الوساطة

نة النصرانية و     .، كأنّه مستنسخ منهماالطاويةالد

ها من كما رأيناالوسائط يف الطرق الصوفية    .خ
  حبوثنا لخال

هللا تعاىل؛ ولكن الصعوبة تظهر   ةعرفمليس هناك صعوبة يف 
ْنَسانَ  َخَلْقَنا  َوَلَقدْ «يف إقامة العالقة مع هللا تعاىل. قال هللا تعاىل:   اْإلِ

 
  .1589، ص. 2قسطموين، ج.  مكتوب السابع والعشرون من ملحق  125
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ق، ( »اْلَورِيدِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  أَقْـَربُ  َوَحنْنُ  نـَْفُسهُ  بِهِ  تـَُوْسِوسُ  َما َونـَْعَلمُ 
  َدْعَوةَ  ُأِجيبُ  َقرِيبٌ  فَِإّينِ  َعينِّ  ِعَباِدي َسأََلكَ  َوِإَذا« .)16/  50

البقرة،  (يـَْرُشُدوَن» َلَعلَُّهمْ  ِيب  َوْليـُْؤِمُنوا ِيل  فـَْلَيْسَتِجيُبوا َدَعانِ  ِإَذا الدَّاعِ 
من الطرق الصوفية اليت أجرينا البحث  ةويف كل طريق .)186/  2

ن هللا تعا فإنّ فيها،  أنّه ىل أقرب إىل العبد من حبل الوريد و اإلميان 
وهذا اإلميان موجود   .موجود عندهم يعلم ما يف الصدور سبحانه 

اهلل تعاىل يعلم ما يف عمق قلوب ف 126.كذلك عند النصارى
نة الطاوية كذلك 127الناس.  هللا يعلم   أنّ حيث يؤمنون  ؛ويف الد

لرغم من ذلك جيعلون  128كل شيء وأنه مع الناس دائما.  بينهم و
  وبني هللا تعاىل وسطاء.  

  اآلن لنلقي نظرة على الوسطاء يف الطرق الصوفية كما و 
  على النحو التايل: .البحث فيها من خالل ذلك وجد

	احلقيقة احملمدية .1

هي و احلقيقة احملمدية عند الطرق الصوفية هي مبدأ الوجود. 
 دة.اخللفي واألمامي للحقيقة الواح تشكل مع هللا تعاىل الوجهني

فجميع  حني مل يكن إال هللا.موجود أول يف الكون كجدت قد وُ 
 

  .208لفصل: التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، ا  126
  .2766التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:   127

128  Tümer, Küçük, a.g.e . s. 63. 
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خذ منه مجيع  املوجودات خلق منها ومن أجلها. وهي مصدر 
طنيا. احلقيقة احملمدية هي   129األنبياء واألولياء علما لدنيا و

 )يت(ة دعند الكاثوليك وعقي  يةزجة من عقيدة املسيحتعقيدة ممك
  عيسى عليه السالم هو هللا.نصارى أن يزعم بعض ال  عند الطاوية.

حممد صلى هللا عليه وسلم يقال يف حق احملمدية احلقيقة يف عقيدة و 
  وقد بينا ذلك سابقا. هللا، تعاىل هللا عما يقولون،ما يفهم أنه 

  اإلنسان الكامل .2

اإلنسان  أنّ  _اليت أجرينا الدراسة فيها_رى الطرق الصوفية ت
شخصيته  ت ، ولكن ليسيه وسلمالكامل هو حممد صلى هللا عل

هو حممد الذي كان نبيا حني كان إّمنا  .املعروفة ملعاصريه التارخيية
هو احلقيقة احملمدية اليت هي   ،نسان الكاملأي هو اإل م طينا.دآ
ا،اإلرادة و  اية الوجود واخللق،غ رف هللا  وما عُ  اإلهلية ال تتحقق إال 

ا. ومرتبة اإلنسان الكامل   املراتب املادية واملعنوية،مجيع  تويحتإال 
ومقامه مع سدرة  ،وهويته مع الكرسي ،قلبه مع العرش ويرتبط

ته طبيعو  ،سه مع اللوح احملفوظنفوعقله مع القلم األعلى و  ،ىهتاملن
   130العناصر األربعة.مع 

 
129  Mehmet DEMİRCİ, “Hakikati Muhammediye”, DİA, c. XV, s. 

179180. 
130 Hasan Kâmil YILMAZ, İnsânı Kâmil, Altınoluk Mecmuası, 

Temmuz  1996, sayı, 125; s. 31. 
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 " اإلنسان الكامل"الناس فإن عبارة الكثري من يف اصطالح 
تفهم  ولكن الطرق الصوفية يل.ثااملناضج النسان اإل تدّل على 

عتقد الكنيسة م العبارة على شكل خمتلف، ما جيعلها تتالقى مع
هم هو احلقيقة احملمدية اليت حتيا  الكاثوليكية، فاإلنسان الكامل عند

ورمبا ادعاء احلقيقة احملمدية  عيسى عند الكاثوليكية. كما حييا
كل  صور أنلتسويغ ادعاء القدسية ألنفسهم، وما يعزز هذا الت

ّن طريقة من الطرق الصوفية  هم  ف إنسان كامل. اشيخهتعتقد 
 إنسان كامل، وال يكون إال واحدا، "يوجد دائما يف العامل يقولون: 

ال خيفى عليه شيء يف امللك وال يف امللكوت وال يف اجلربوت، وهو  و 
ظهر يف كل ت" وهذه احلقيقة  يعرف األشياء وحكمها كما هي..."

وسنقف على هذا املوضوع  131."نيب أو ويلكخمتلفة   ةر عصر يف صو 
  حتت عنوان "اخلصائص اخلارقة املنسوبة لسعيد النورسي".

 هلل تعاىل.عمال القوة اخلاصة ت"التصرف يف امللك" يعين اس
على  ةناهليم هو واجلربوت، 132.خمتص مبلك هللا تعاىلوامللكوت 

الناس   أنّ  رى الطرق الصوفيةتو  133العامل الروحي والسماوي. 
يعرفون  ؤالء خواص اخلواص وهثالثة أقسام: األول، إىل  ونينقسم
ؤالء يعرفون بعض األسرار، اخلواص وه األسرار، الثاين: مجيع

 
131  Hasan Kâmil YILMAZ, a.g.e, s. 31. 

  املفردات، مادة: ملك.    132
133  Şemseddin Sami, Kâmûsi Türkî, Dersaadet 1317 , ( جبر ) 
maddesi. 
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ها هي العوام وهم بقية الناس. واألسرار اليت يدعون معرفت الثالث:
اس إىل  نتباه النوهم حياولون جلب ا عبارة عن األشياء اخليالية،

م ا ّ ميزا ظهار أ عالقة  هلم وأنّ  ،م كبار رجال الدينلشخصية 
م هللا تعاىل بقوله: تعاىل متينة مع هللا   ِممَّنِ  َأْظَلمُ  َوَمنْ  «. وقد كذ

ً   اهللَِّ  َعَلى اْفَرتَى  قَالَ  َوَمنْ  َشْيءٌ  ِإلَْيهِ  يُوحَ  َوملَْ  ِإَيلَّ  أُوِحيَ  قَالَ  أَوْ  َكِذ
 اْلَمْوتِ  َغَمرَاتِ  ِيف  الظَّاِلُمونَ  ِإذِ  تـََرى َوَلوْ  اهللَُّ  أَنـَْزلَ  َما ِمْثلَ  َسأُْنزِلُ 

ِسطُو َواْلَمَالِئَكةُ   اْهلُونِ  َعَذابَ  ُجتَْزْونَ  اْليَـْومَ  أَنـُْفَسُكمُ  َأْخرُِجوا أَْيِديِهمْ  َ
ُتمْ   ِمبَا ُتمْ  احلَْقِّ  َغْريَ  اهللَِّ  َعَلى تـَُقوُلونَ  ُكنـْ تِهِ  َعنْ  وَُكنـْ َ  َوَلَقدْ  َتْسَتْكِربُوَن. آ

ُتُموَ   َورَاءَ  َخوَّْلَناُكمْ  َما َوتَـرَْكُتمْ  َمرَّةٍ  أَوَّلَ  َخَلْقَناُكمْ  َكَما فـُرَاَدى ِجئـْ
ُمْ  َزَعْمُتمْ  الَِّذينَ  ُشَفَعاءَُكمُ  َمَعُكمْ  نـََرى َوَما ظُُهورُِكمْ  َّ   شُرََكاءُ  ِفيُكمْ  َأ

َنُكمْ  تـََقطَّعَ  َلَقدْ  ُتمْ   َما َعْنُكمْ  َوَضلَّ  بـَيـْ /   6األنعام، ( » تـَْزُعُمونَ  ُكنـْ
93-94(. 

	رشادقطب اإل  .3

ين يقول اإل الذي يكون جامعا  رشادن قطب اإلإمام الر
 طويلةيظهر هذا اجلوهر بعد قرون  ،الوجود درُ لكماالت الفردية ل
 .نور هدايتهبر العامل الظلماين ينوّ ديدة، لكّنه عند ظهوره زمنة مأو 
ية امن حيصل له الرشد واهلد كلّ   ني مجيعهم؛لعامل ل شاملٌ  هرشادُ إو 

واإلميان واملعرفة من حميط العرش إىل مركز الفرش إمنا حيصل من 
نوره  ،ال تتيسر هذه الدولة ألحد بدون توسطهو طريقه ويستفاد منه 
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وهذا البحر كأنه منجمد ال  ،البحر احمليطكحميط جلميع العامل 
 له  فتحخلص له كأنه تُ املتوجه إليه و املفالطالب  ،يتحرك أصال

ذا الطريق ر من ذلك  ه،إىل قلب روزنةٌ  _وقت التوجه_ فيصري 
وكذلك من كان متوجها إىل   ،البحر على قدر توجهه وإخالصه

ذكر هللا تعاىل ومقبال عليه ومل يكن متوجها إىل ذلك القطب أصال 
حيصل له مثل  ،بل لعدم معرفته به أصال ،نكار عليهال من جهة اإل

 ،وأما من كان منكرا عليه .فادة لكنها يف الصورة األوىل أزيداإل تلك
 ،فهو وإن كان مشغوال بذكر هللا تعاىل وتقدس ،أو هو متأذ منه

 اننكاره هذا وأذيته يصري إو  .ولكنه حمروم من حقيقة الرشد واهلداية
توجه اهلداية مفقودة فيه من غري أن ي قيقةحو  ،يف طريق فيضه اً سد
. ومن حصل له طريق الرشد واهلداية من الشأن مالقطب العظيإىل 

دون معناه، وهذا صورة الرشد غري طريق القطب العظيم كان له 
م مبوالذين قليل النفع واجلدوى.  حبة ذلك القطب امتألت قلو

يصل فإنه هللا تعاىل  وإن خلوا عن التوجه املذكور وذكرِ  وا لهخلصأو 
   134ة والرشد بواسطة حمبتهم فقط.إليهم نور اهلداي 

منكر القطب حمروم من حقيقة الرشد  أنّ  ؛فهم مما سبق يُ 
والذي حيب القطب  مشغوال بذكر هللا تعاىل. نحىت لو كا ،واهلداية

خالص ن ميصل إىل نور الرشد واهلداية حىت وإن خال  ،ويؤمن به 

 
134   İmam Rabbânî, elMektûbât, Arapça nüsha, tarih ve yer yok, c. 
I, s. 254. 
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 «هللا تعاىل: على هللا تعاىل. يقول  ذكر هللا تعاىل. وهذا افرتاء بّنيٌ 
ً   اهللَِّ  َعَلى اْفَرتَى ِممَّنِ  َأْظَلمُ  َوَمنْ   َويـَُقولُ  َرِِّمْ  َعَلى يـُْعَرُضونَ  أُولَِئكَ  َكِذ

 الظَّاِلِمَني. َعَلى اهللَِّ  َلْعَنةُ  َأَال  َرِِّمْ  َعَلى َكَذبُوا  الَِّذينَ  َهُؤَالءِ  اْألَْشَهادُ 
َا اهللَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َيُصدُّونَ  الَِّذينَ  ُغوَ ْآلِخَرةِ  َوُهمْ  ِعَوًجا َويـَبـْ   ُهمْ  ِ

  ُدونِ  ِمنْ  َهلُمْ  َكانَ   َوَما اْألَْرضِ  ِيف  ُمْعِجزِينَ  َيُكونُوا ملَْ  أُولَِئكَ  َكاِفُروَن.
  َوَما  السَّْمعَ  َيْسَتِطيُعونَ  َكانُوا  َما اْلَعَذابُ  َهلُمُ  ُيَضاَعفُ  أَْولَِياءَ  ِمنْ  اهللَِّ 

 َكانُوا  َما َعنـُْهمْ  َوَضلَّ  أَنـُْفَسُهمْ  َخِسُروا الَِّذينَ  أُولَِئكَ  ُروَن.يـُْبصِ  َكانُوا
ُمْ  َجَرمَ  َال  يـَْفَرتُوَن. َّ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ  اْألَْخَسُروَن. ُهمُ  اْآلِخَرةِ  ِيف  َأ
  ِفيَها  ُهمْ  اْجلَنَّةِ  َأْصَحابُ  أُولَِئكَ  َرِِّمْ  ِإَىل  َوَأْخبَـُتوا الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا

  َهلْ  َوالسَِّميعِ  َواْلَبِصريِ  َواْألََصمِّ  َكاْألَْعَمى اْلَفرِيَقْنيِ  َخاِلُدوَن. َمَثلُ 
نِ    .)24 - 18/  11هود، ( »َتذَكَُّرونَ  أََفَال  َمَثًال  َيْسَتِوَ

  رجال الغيب .4

مكانة عظيمة عند هللا،  مهل هناك رجاال يزعم الصوفيون أنّ 
القطب، ن الّناس ويطلقون عليهم ألقا منها: ورمبا ال يعرفهم أحد م

د والرواسي والنقباء والنجباء. أنَّ رجال الغيب  أي والغوث واألو
ذه الصفات، هم يعيشون بني الناس، وهم   عند الصوفية املوصوفني 

رجال ِمن البشر، يعيشون بيننا، منهم املعروف، ومنهم اجملهول، 
رت عنهم، حبيث إنَّه يراهم، وهم ال  ومنهم الظاهر للناس، ومنهم املست

أي هذه الصفة مشرتكة بني هؤالء  . يرونه، ويكاشف مىت شاء
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يقولون: "فالن ميكن أن يكون ولياً"،  الصوفيةالرجال، ولذلك جتد 
  ."ادله"وميكن أن يكون ِمن رجال الغيب فال تتعرض له وال جت

  واآلن لنتناول هذه األلقاب واملسميات بشيء من التفصيل:

	القطب .5

أعظم أكرب األولياء و هو  القطب األعظم أنّ  الصوفية يعترب
ذن هللاملتصرف كما أنّه ،  رجال الغيب  . أي أنه له يف الكون 

  سلطة يف إدارة الكون وتدبريه.

	الغوث .6

 ، عند الضيق تصوفونأ إليه املجالغوث هو القطب الذي يل
داه قا "أغثين  ئال: ويسألون منه العون. وإذا وقع الصويف يف ضيق 

ية فيمن عرف من الصوفيني األمساء والصفات اإلهل جتلىو و غوث". 
  م.ظعبلقب الغوث األعبد القادر اجليالين  رفوقد عُ لغوث، 

	الرواسي .7

د  . مجع وتد مبعىن عمود  كلمة الرواسي تعين اجلبال واألو
د  يزعم أهل الطرق الصوفية أن الناس يتوجهون يف الضيق إىل األو

د يتوجهون إىل اواأل  والقطب يسيطر على الرواسي. رواسي.لو
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يت بعد الرواسي ِ  أحدمها إمام اليسار   ن.ا خصان يقال هلما إمام شو
واآلخر إمام اليمني. يتجلى إلمام اليمني أحكام القطب وإلمام 

ما صدر من القطب من أي أن أحدمها يعرف   اليسار حقائقه.
وإذا مات القطب ينوب . احلقائقالقرارات واآلخر ما يظهر منه من 

. وهناك  ةثالثأقانيما ن امامالقطب واإل ويشكلعنه إمام اليسار. 
آخرون يقال عنهم النجباء وعددهم مثانية أو أربعون والنقباء  
وعددهم عشرة أو ثالمثئة. ويزعم أهل التصوف أن هؤالء يعرفون 

 تعاىل يف وهو مما حرم هللا 135العوامل الداخلية للناس (أي أسرارهم). 
يف كل ركعة من صالته: يقرأ واملسلم  القرآن الكرمي ألنه من الشرك.

َّكَ  َّكَ  نـَْعُبدُ  «ِإ وهو تنبيه له ألن ال  .)5/  1الفاحتة، ( »َنْسَتِعنيُ  َوِإ
  يقع يف مثل هذه احملرمات.

	(شيخ الطريقة) الشيخ الصويف .8

ن إلنسا وهو ميثل ا الشيخ يف الطرق الصوفية هو كل شيء.
أما املريد فهو  الكامل واحلقيقة احملمدية. كما أنه قطب وغوث.

املريد يف  سطة الشيخ.األمور اليت تنتهي إىل هللا تنتهي بوا نيؤمن 
سم قتل النفس. حىت م الطرق الصوفية يظهر التواضع    :يقولونل إ

 
135  Hasan Kamil YILMAZ, Ricalü'lGayb GaybErenleri, Altınoluk 

Mecmuası,  Aralık 1995. 
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ووجود هللا ليس  136سله.ااملريد أمام الشيخ كامليت أمام غ نّ إ
ليد( وجودا مشخصا لعني وملموسا  عتقاد  االولكن  .)أي مرئيا 

  أي ملموس  الطرق الصوفية أن العبد حيتاج إىل شيء مشخص ىدل
وهو يف التصوف الشيخ الذي   .عقليا وروحيايوفر له الرتكيز ف ليعرفه

 .هللا تعاىليات جتل هرامظمن هو يف مقام اإلنسان الكامل ويعترب 
يتعلم العبودية حىت أوال فا للشيخ املريد أن يكون عبد يطلب منأي 
ت الرابطة ولتحقيق ذلك كان عبدا هلل على النحو املطلوب،صبح ي

لشيخ  نّ إيقولون لذا  ضرورية، على السالك أن يربط قلبه أوال 
لرسول صلى هللا عليه  مثّ  ،الذي هو يف مقام اإلنسان الكامل

ويصل إىل الفناء  ةلطمأنينذا حيظى قلبه و هلل تعاىل،  مثّ  ،وسلم
لرابطة ليصلوا إىل مراقبة هللا يف هللا، م يقومون  وكذلك  137.أل
ومن ملك  املراقبة والتوجه يعطى له الوزارة. علىن داوم مَ  نّ إيقولون 

  ، هلل) ا(حاش هذا يبدأ يف التصرف يف امللك وامللكوت بسهولة
يعرف ما خيطر على البال، وميكن له أن يضيء القلوب بنور و 

  اهلداية.

  ملن يف قلبه مرض،  رى الطرق الصوفية أن نظر الشيخ شفاءت
صاحب الكماالت   ألنّه. وإظهار وجهه يذهب األمراض املعنوية

شأ ني كرامهإوبفضله و  وإمام الوقت وخليفة الزمان، ا،اليت ورد وصفه 
 

136  Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, (Mütercim: Abdulkadir 
AKÇİÇEK),  İstanbul, 1396/1976. s. 172. 

137  Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 268. 



116 

 

د والنجباء قطرة من .األقطاب واألبداليعيش و   وكل واحد من األو
يصب من فيوضه على كل شيء  كمثل الشمس،إرشاده  و ، هحبور 

  138.إرادتهبدون 

لرابطة أن يقطع عالقته  كل  معوعلى املريد الذي يقوم 
ة ذلك يتخيل صور  139شيء إال شيخه وأن يرتبط معه بكل قلبه.

 يه أن يعلم أنّ لوع وسط جبينه، مث ينزله يف وسط قلبه،يف  الشيخ
ؤدب تة الشيخ وروحاني 140. ةنفسه غري موجود شيخه موجود وأنّ 

لرابطة و  وصله إىل هللا حىت لو كان أحدمها يف املغرب واآلخر تاملريد 
والشيخ احلقيقي عند الطرق الصوفية هو الوسيط  141يف املشرق.

 142. تعاىل ن هللاعنه هو البعد عوالبعد . تعاىل وبني هللا املريد بني
كذلك ضر. ويؤمن  فإّن روحانيته حته إذا ذكر شيخه ويؤمن املريد أنّ 

  143أن التصرفات الروحانية للشيخ هي تصرفات هللا تعاىل.

الطرق الصوفية أن الشيخ هو  من هوقد تبني لنا مما طالعنا
كما أن على هو مثل البا يف الكنيسة.  و  هللا، تعاىل هللا عن ذلك،
كان قريبا   ، سواءرضاء مرشدهإلسبيل كّل السالك أن يسلك دائما  

 ؛جيب عليه أن يعرف ما يعجب شيخهوكذلك  منه أو بعيدا عنه.
 

138  Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 238. 
139  Sadık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri I, s. 3940. 
140  Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 239242. 
141  Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 239242. 
142  Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 244. 
143  Muhammed b. Abdullah Hani, Adâb, s. 239242. 
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دعاءات ال عالقة هكذا و  144عجابه.إليعمل ما ينال به  ا هلتون 
يف  ونن حيضر ياملرشد ومن هذه االدعاءات؛ أنّ  إلسالم أصال.

لذا يستفاد برؤيتهم ما يستفاد  اجللسات اليت يكون فيها هللا تعاىل؛
لى هللا عليه وسلم طاعة النيب ص تكونأن وال بد  بذكر هللا تعاىل.

 ن وهو تعبٌُّد لألشخاص بدو  .الكامل حب هذا الشيخ مع ةساويتم
ً  ِبهِ  يـُنَـّزِلْ  ملَْ  َما اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َويـَْعُبُدونَ «دليل. يقول هللا تعاىل:   ُسْلطَا

  .)71/  22احلج، ( »َنِصريٍ  ِمنْ  لِلظَّاِلِمنيَ   َوَما ِعْلمٌ  بِهِ  َهلُمْ  لَْيسَ  َوَما

وهي عبارة تكثر _ »  اهللَِّ  ُدونِ  اىل: « ِمنْ عمن قوله ت فهميُ 
وقد  .شركاءمن ال ما يتقرب به إىل هللا تعاىل _ يف القرآن الكرمي

 ون موصوف شركاءك الئل أو دعاءات السالفة الذكر أن تبني من اال
 وال خيفى على أحد أّن هذا شرك جيب اجتنابه.  خيالية. بقدرات

ن الشركاء يعاال  .د 	ون الغيبلمعتقاد 

إذا استرتت  ،ت الشمس، نقول: غابالغيب: مصدر غاب
عن العني، واستعمل يف كل غائب عن احلاسة، وعما يغيب عن 

مثل قيامة الساعة   تعاىل، إال هللا ه ال يعلم ماو  145.علم اإلنسان

 
144   Sadık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri I, s. 4142. 

  يب.املفردات، مادة: غ   145
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وكذلك  املعلومات التارخيية اليت ال يوجد فيها هو غيب مطلق. ف
  . ككذلأي وثيقة فقد أصبحت غيبا  

 بعض اآلخر فهو غيب نسيب.ال هوما ال يعلمه البعض ويعلم
لك اآلن فأنت تعرفه ولكين ال  اوعلى سبيل املث ل ما خطر على 

لنسبة  .هأعرف لنسبة يل وليس كذلك  والغيب  ك.يلإفهو غيب 
املطلق ال يعلمه إال هللا. أي أن اإلنسان واملالئكة واجلن ال يعلمون 

  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  ِيف  َمنْ  يـَْعَلمُ  َال  ُقلْ  « ىل: الغيب. قال هللا تعا
نَ  َيْشُعُرونَ  َوَما اهللَُّ  ِإالَّ  اْلَغْيبَ  َّ َعثُونَ  َأ   ).65/  27» (النمل، يـُبـْ

ت التالية أن املالئكة ال يعل كما تدلّ    « : ون الغيب ماآل
ْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ   ِمنْ  ِإلَْيهِ  أَقْـَربُ  َوَحنْنُ  نـَْفُسهُ  هِ بِ  تـَُوْسِوسُ  َما َونـَْعَلمُ  اْإلِ
َمالِ  َوَعنْ  اْلَيِمنيِ  َعنْ  اْلُمتَـَلقَِّيانِ  يـَتَـَلقَّى اْلَورِيِد. ِإذْ  َحْبلِ   َقِعيٌد. َما الشِّ
فاهلل   ).18- 16/  50» ق، َعِتيدٌ  َرِقيبٌ  َلَدْيهِ  ِإالَّ  قـَْولٍ  ِمنْ  يـَْلِفظُ 

 به كة ال يعلمون إال ما تلفظتعاىل يعلم ما يف الصدور ولكن املالئ
  اإلنسان.

  « ال يعلمون الغيب قوله تعاىل:  اجلنّ  وما يدل على أنّ 
  اْلِقْطرِ  َعْنيَ  َلهُ  َوَأَسْلَنا َشْهرٌ  َوَرَواُحَها َشْهرٌ  ُغُدوَُّها الرِّيحَ  َوِلُسَلْيَمانَ 

  أَْمِرَ  َعنْ  ِمنـُْهمْ  يَزِغْ  َوَمنْ  َربِّهِ  ِِْذنِ  َيَدْيهِ  َبْنيَ  يـَْعَملُ  َمنْ  اجلِْنِّ  َوِمنْ 
 َوَمتَاثِيلَ  َحمَارِيبَ  ِمنْ  َيَشاءُ  َما َلهُ  يـَْعَمُلونَ . السَِّعريِ  َعَذابِ  ِمنْ  نُِذْقهُ 
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 ِمنْ  َوقَِليلٌ  ُشْكرًا َداُوودَ  آلَ  اْعَمُلوا رَاِسَياتٍ  َوُقُدورٍ  َكاْجلََوابِ   َوِجَفانٍ 
َنا فـََلمَّا. الشَُّكورُ  ِعَباِدي  ُمْ  َما اْلَمْوتَ  ْيهِ َعلَ  َقَضيـْ  ِإالَّ  َمْوتِهِ  َعَلى َدهلَّ

 يـَْعَلُمونَ  َكانُوا  َلوْ  َأنْ  اجلِْنُّ  تـَبَـيـََّنتْ  َخرَّ  فـََلمَّا ِمنَسأََتهُ  َُْكلُ  اْألَْرضِ  َدابَّةُ 
  ).14-12/  34» (سبأ، اْلُمِهنيِ  اْلَعَذابِ  ِيف  لَِبثُوا َما اْلَغْيبَ 

 لغيب إال ما أوحاه هللا تعاىل وكذلك األنبياء ال يعلمون من ا
 يـَْعَلُمونَ  َكانُوا  َلوْ  َأنْ  اجلِْنُّ  تـَبَـيـََّنتْ  َخرَّ  فـََلمَّا  «. قال هللا تعاىل: إليهم

 َال  ُقلْ  « ).50/  6» (األنعام، اْلُمِهنيِ  اْلَعَذابِ  ِيف  لَِبثُوا َما اْلَغْيبَ 
 اْلَغْيبَ  أَْعَلمُ  ُكنتُ   َوَلوْ  اهللَُّ  َشاءَ  َما ِإالَّ  َضرًّا َوَال  نـَْفًعا لِنَـْفِسي أَْمِلكُ 

َ  ِإنْ  السُّوءُ  َمسَِّين  َوَما اخلَْْريِ  ِمنْ  َالْسَتْكثـَْرتُ    لَِقْومٍ  َوَبِشريٌ  َنِذيرٌ  ِإالَّ  َأ
  ).188/  7» (األعراف، يـُْؤِمُنونَ 

وقد خيرب هللا تعاىل إىل أنبياءه من الغيب عن طريق الوحي، 
ولكن النصارى وبعض الطرق  ونعلم عن طريقهم ذلك الغيب.

  إمكانية معرفة الغيب. يدعون الصوفية

	الغيب عند الكاثوليك معرفة  .1

ن عيسى املسيح  ونن الكاثوليك يعتقدفإبقا اس بينا كما
ن وصل إىل مَ  أنّ  ونكما يعتقد.  ةهلآ عليه السالم وروح القدس 

، وحيمل عيسى املسيح عليه السالم حملّ  لّ حي فإنّه درجة األسقف 



120 

 

 ةكهنوال ،هذا الشخص يعرف الغيب  أنّ  د املسيحيونقتعيو  سالته.ر 
  .األسقافة هيعرفون الغيب كما يعرفهم ، و ةفاهم أعوان األسق

 م الكنيسةاو دت املوضوع عند الكاثوليك:ذا اآلراء املتعلقة 
سرار   عيسى املسيح لتالميذه هاهمة اليت عهدامل على متثيل

والذي بلغ  147الكهنوت. يفاألسقف أعلى درجة  146.كهنوتال
 وحيل حمل ،خمتارا على شكل واضحإىل درجة األسقف يصبح سيدا 

وحيظى األساقفة . ويتحمل مهمتهالكاهن راعي العيسى املسيح 
الروحاين   كلصالحية املبعطي هلم بفضل الروح القدس الذي أُ 

على  ونالكهنوت يعملالرجال األقل شأ يف و  148والراعي والنبوة. 
  149قفة لتحقيق ما عهد املسيح هلم من املهمة.ألساا عون

كاهنا ويصبح من أخذ سر الكهنوت بفضل الروح القدس  
ملسي   ح.ومعلما وراعيا شبيها 

 
  .1536التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    146
  .1555التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    147
  .1558التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    148
  .1562التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    149
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وبعض   معرفة الغيب عند الطرق الصوفية .2
	اجلماعة اإلسالمية

  اتعي بعض الطوائف من الطرق الصوفية واجلماعدّ ت
وعلى  الغيب. ونلميعني الصاحلعباد هللا األولياء من  اإلسالمية أنّ 

سيد علي رضي هللا أمثال  نّ إسبيل املثال يقول سعيد النورسي: 
من (أي سعيد النورسي)  عين أخربواقد عنه وعبد القادر اجليالين 

م كانوا يعرفون الغيب. ؛قبلُ  هذا بصيغة زعمه يصرح ب وهو أل
   واب على النحو التايل:اجلسؤال و ال

أحيا  وناجليالين خيرب  القادر ل عبداألولياء مثإن  السؤال:
،  الرموزو إلشارة عن املستقبل  ونخيرب و  ،شكل واضحب ىا مضعمّ 

م يعرفون  من لرغم ما هو  فاملاضي واملستقبل على حد سواء؛ أ
  السبب يف ذلك؟

بقوله: "ال هللا تعاىل يعلم مجيع الغيب كما أخرب  اجلواب:
هللا يظهر ولكن غيبه أحدا.  وال يظهر على 150يعلم الغيب إال هللا"

الغيب إال علمهم بومل يصرح األولياء  راد من األنبياء.أمن على غيبه 
د جتاه اآلية اليت خترب أنه ال يعلم الغيب إال هللا. إل شارة والرموز 

لغيب مل يكن  شارات والرموز ليتبني أنّ وقد استعملوا اإل معرفتهم 
 

  .27-26/  72اجلن،    150
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كذلك بنيتهم بل كان بتعليم هللا ترجيحا من عند أنفسهم ومل يكن  
ألن علم غيب املستقبل ال يكون برتجيح شخص ويل وال  هلم.

لنية يكونبنيته. وكذلك اخلوض ف  151.ملا حرمه هللا تعاىل خمالفا يه 
  ولست أدري إىل أي منطق يستندون!، فأّي خروج عن احلق هذا!

  نواحٍ ثالث من دعاء هذا اال ويظهر بطالن

 يب ال أحد يعلم الغ

 َعَلْيهِ  أَنـُْتمْ  َما َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ  لَِيَذرَ  اهللَُّ  َكانَ   َما«قال هللا تعاىل: 
 اْلَغْيبِ  َعَلى لُِيْطِلَعُكمْ  اهللَُّ  َكانَ   َوَما الطَّيِّبِ  ِمنَ  اْخلَِبيثَ  َميِيزَ  َحىتَّ 

هللَِّ  َفآِمُنوا َيَشاءُ  َمنْ  ُرُسِلهِ  ِمنْ  َجيَْتِيب  اهللََّ  َوَلِكنَّ   تـُْؤِمُنوا َوِإنْ  َوُرُسِلهِ  ِ
  . )179/  3آل عمران، ( »َعِظيمٌ  َأْجرٌ  فـََلُكمْ  َوتـَتـَُّقوا

على  هيبينإنّه وإذا أراد هللا تعاىل أن يبني شيئا من الغيب ف
. قال هللا تعاىل: ةأصول خاص ذلكول نبيه عن طريق الوحي، لسان

 َرُسولٍ  ِمنْ  اْرَتَضى َمنِ  َحًدا. ِإالَّ أَ  َغْيِبهِ  َعَلى يُْظِهرُ  َفَال  اْلَغْيبِ  َعاملُِ «
 أَبـَْلُغوا َقدْ  َأنْ  لِيَـْعَلمَ  َرَصًدا. َخْلِفهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبْنيِ  ِمنْ  َيْسُلكُ  فَِإنَّهُ 

اجلن، ( َعَدًدا َشْيءٍ  ُكلَّ   َوَأْحَصى َلَدْيِهمْ  ِمبَا  َوَأَحاطَ  َرِِّمْ  رَِساَالتِ 
72  /26-  28(.  

 
151  Said Nursi, SikkeiTasdiki Gaybî, Sekizinci Lem’a, a.g.e, c. II, 

2091. 
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لوحي من أن تكون غيبا.تلك املع ت وقد خرج وقد  لومات 
النيب من كونه  يشكّ ؛ لئال جعل هللا املالئكة حافظني من أمر هللا

 ِمنْ  قـَْبِلكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما وحيا من هللا تعاىل. كما قال هللا تعاىل: «
 َما اهللَُّ  فـَيَـْنَسخُ  أُْمِنيَِّتهِ  ِيف  الشَّْيطَانُ  أَْلَقى َمتَىنَّ  ِإَذا ِإالَّ  َنِيبٍّ  َوَال  َرُسولٍ 
تِهِ  اهللَُّ  ُحيِْكمُ  ُمثَّ  الشَّْيطَانُ  يـُْلِقي َ  22احلج، ( » َحِكيٌم. َعِليمٌ  َواهللَُّ  آ

/ 52(.  

وقد جاء يف بعض كتب التفسري يف سبب نزول سورة األنعام 
 اهللَُّ  َصلَّى اهللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قال عن أنس بن مالك رضي هللا عنه

 َيُسدُّ  اْلَمَالِئَكةِ  ِمنَ  َموِْكبٌ  َوَمَعَها اْألَنـَْعامِ  ُسوَرةُ  نـََزَلتْ « :َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ 
لتَّْسِبيحِ  َزَجلٌ  َهلُمْ  اْخلَاِفَقْنيِ، َبْنيَ  َما  تـَْرَتجُّ، َواْألَْرضُ  َوالتـَّْقِديِس، ِ

 ُسْبَحانَ  ْلَعِظيِم،ا اهللَِّ  ُسْبَحانَ : يـَُقولُ  َوَسلَّمَ  عليه هللا َصلَّى اهللَِّ  َوَرُسولُ 
فيطمئن بذلك أن من جاءه هو ملك الوحي، وأنه  152.»اْلَعِظيمِ  اهللَِّ 

وقد استدل . ال ميكن للشيطان أن خيلط الوحي بشيء من الوسوسة
آلية اليت تبني كيفية الوحي إىل النيب على    علم سعيد النورسي 

   .وال ميكن قبوله طل زعموهذا  الغبيب لألولياء.
 لم أحد غيب املاضيوال يع

 
  .111صـ./ 2 للشوكاين، جـ.  القدير فتح   152
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األولياء العظام مثل عبد القادر   نّ إ" يقول سعيد النورسي:
   153..."احلاضريف  هاجليالين يعرفون أحيا غيب املاضي كما يعرفون

 َال  ُقلْ «: يقول هللا تعاىلوكيف ميكن قبول مثل هذا الزعم! 
نَ  َيْشُعُرونَ  َوَما اهللَُّ  ِإالَّ  اْلَغْيبَ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  ِيف  َمنْ  يـَْعَلمُ  َّ  َأ

َعثُونَ   أنه الالعبارة  وهذه اآلية تدّل بنصّ  .)65/  27النمل، ( »يـُبـْ
أم  اجلنّ أم من اإلنس  إال هللا، سواء أكانيعلم الغيب  أحد

  املالئكة.

أكّد  قصة نوح عليه الصالة والسالم،  هللا تعاىل بعد أن ذكرو 
وال  مد صلى هللا عليه وسلملنبينا حمسبحانه أّن ذلك غيب ما كان 

 اْلَغْيبِ  أَنـَْباءِ  ِمنْ  تِْلكَ  «: شأنه لقومه أن يعلموه قبل هذا، فقال جلّ 
 فَاْصِربْ  َهَذا قـَْبلِ  ِمنْ  قـَْوُمكَ  َوَال  أَْنتَ  تـَْعَلُمَها ُكْنتَ   َما ِإلَْيكَ  نُوِحيَها

ت كثرية  كما أّن هناك.  )49/  11د، و ه ( »لِْلُمتَِّقنيَ  اْلَعاِقَبةَ  ِإنَّ  آ
،  101/  7، واألعراف، 44/  3منها آل عمران،  يف هذا املعىن.

  . 202/   12، يوسف، 123-120/   11وهود، 

 دعوى احملرم املقدس

 
153  Said Nursi, Sikkei Tasdiki Gaybî, Sekizinci Lem’a, a.g.e, c. II, 
2091. 
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 لغري هللا تعاىل  سعيد النورسي عدم معرفة الغيب  وصفوقد 
مل يقل تعاىل  هكأنويفهم من زعم سعيد النورسي   ".احملرم املقدس بـ "
ا مبح بل قال "ال جيوز ألي أحد أن يصرّ  »يب إال هللاال يعلِم الغ«

ة، وإسفاف يندى له دعوى سخيف هوهذ  .سيحدث يف املستقبل"
 لُِيْطِلَعُكمْ  اهللَُّ  َكانَ   َوَما«... قال هللا تعاىل:  .اجلبني، ويورث اخلزي

هللَِّ  واَفآِمنُ  َيَشاءُ  َمنْ  ُرُسِلهِ  ِمنْ  َجيَْتِيب  اهللََّ  َوَلِكنَّ  اْلَغْيبِ  َعَلى  َوُرُسِلهِ  ِ
  .)179/  3آل عمران، ( »َعِظيمٌ  َأْجرٌ  فـََلُكمْ  َوتـَتـَُّقوا تـُْؤِمُنوا َوِإنْ 

األولياء العظام  نّ فإلنورسي، ل ةعلى الدعوى السابقبناًء و 
هم، وليس يعلمون الغيب بتعليم هللامثل عبد القادر اجليالين،   إ

م ونيتهم؛ م يعترب عصيا  ألن حماولة علم الغيب  راد  هلل راد
  تعاىل.

اىل أنه ال يعلم الغيب إال عهللا ت خيرب كيفولست أدري  
تصريح  عننعون تال ميوهؤالء  !الناس ظهر على غيبه بعضَ هو، مث يُ 

ولكن املستقبل  غيببيصرحون  هم ما انفكوا ، و  املاضي الغيب 
لرموز واإللرموز واإل ال يكون شارات لكي شارات..؟ يصرحونه 

 وليت شعري أي افرتاء على هللا هذا؟!. .هناك عصيان هلل تعاىل.
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  عقيدة شفاعة الشركاء  .ذ

  عقيدة شفاعة الشركاء عند الكاثوليك .1

والشفاعة حسب عقيدة الكاثوليك هي صالة التوسل اليت 
ويستعملون كلمة "املنقذ"  154جتعل موافقة لصالة يسوع املسيح.

يسوع املسيح يدافع  أنّ  كالكاثولييعتقد  بدال من كلمة "الشفاعة".
ليكون مستعدا وال يزال حيا  .أمام هللا تعاىل عن النصارى كمحامٍ 

ويستطيع أن ينقذ من يتوجه إىل هللا  155وسيطا هلم عنده تعاىل.
 وال ميكن رؤية ابن الرب إال بواسطة الروح القدس. وال 156بواسطته.

طريق  بن هوميكن التوصل إىل األب إال بواسطة االبن. ألن اال
 157ومعرفة ابن الرب يكون بواسطة الروح القدس. .عرفة األبمل

ومل تزل أمومة مرمي، وال تزال تضمن  مساعدة.و راء حمامية ذومرمي الع
وكذلك يؤمن  158اهلدا اليت ال تنقطع بل تستمر إىل األبد.

هلل  الكاثوليك أنّ  البا يتم تعيينه ليمثل اإلنسان فيما يتعلق 

 
  .2634التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    154
  .519لكاثوليكية، الفصل: التعاليم الدينة للكنيسة ا   155
  .2634التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    156
  .683التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    157
  .969التعاليم الدينة للكنيسة الكاثوليكية، الفصل:    158
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ستعمال نفوذه الشخصي فله أن يقول لشخص ما  159تعاىل.
سم الربعن عفوت"  160". ك 

  عقيدة الشفاعة عند الطرق الصوفية  .2

عقيدة أّن  وجد ايف الطرق الصوفية اليت أجرينا البحث فيه
م الكاثوليك م يستعملون كلمة ّ إنرى حيث ، مستنسخة يف عقيد

وقد جرى بيين ". كلمة "املنقذ"الشافع" كما يستعمل الكاثوليك  
  نود أن نورده كما هو:  ق وأعوانه حوارمن شيوخ الطر  وبني شيخ

نعتقد أن شيخنا معني لنا؛ يقصدون عونه عند هللا  املريد:
أن حنن لسنا حباجة  يةاليوميف حياتنا  بيل املثال:ستعاىل. وعلى 

 من يوكل حماميا فإنّه غالب كم، ولكن يف الا حماميا دائما يف احمل وكلن
  نا عند هللا تعاىل.ل ، كذلك الشيخ األفندي حمامٍ القضية يكسب 

أنتم جتعلون هللا الذي يعلم السر واجلهر مساو  يندر:
هِ  َأِخيِه. ِمنْ  اْلَمْرءُ  يَِفرُّ  يـَْومَ «؟ قال هللا تعاىل: للقاضي  َوأَبِيِه. َوأُمِّ

/  80عبس، ( »يـُْغِنيهِ  ْأنٌ شَ  يـَْوَمِئذٍ  ِمنـُْهمْ  اْمرِئٍ  ِلُكلِّ  َوبَِنيِه. َوَصاِحَبِتهِ 
 ابن عن ؟شيخ واحلال كذلكليدافع عنكم اسكيف ف .)34-37

 اْمَرأَةً  الَعَالِء، أُمَّ  بت: َأنَّ  بن زيد بن خارجة أخربين: قال شهاب،

 
159  İbranilere Mektup, 5/1. 
160  Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 878. 
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يـََعتِ  األَْنَصارِ  ِمنَ   اقْـُتِسمَ  أَنَّهُ : َأْخَربَْتهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّيبَّ  َ
 
ُ
 أَبـَْياتَِنا، ِيف  َفأَنـَْزْلَناهُ  َمْظُعوٍن، ْبنُ  ُعْثَمانُ  لََنا َفطَارَ  قـُْرَعةً  َهاِجُرونَ امل

َ  الَِّذي َوَجَعهُ  فـََوِجعَ  َ  فـََلمَّا ِفيِه، تـُُوّيفِ لَ  تـُُوّيفِ  أَثـَْوابِِه، ِيف  وَُكفِّنَ  َوُغسِّ
َ  َعَلْيكَ  اهللَِّ  َرْمحَةُ : تُ فـَُقلْ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اهللَِّ  َرُسولُ  َدَخلَ   َأ

ُ، َأْكَرَمكَ  َلَقدْ : َعَلْيكَ  َفَشَهاَدِيت  السَّاِئِب،  هللاُ  َصلَّى النَِّيبُّ  فـََقالَ  اهللَّ
 َ  أَْنتَ  َِِيب : فـَُقْلتُ  »َأْكَرَمُه؟ َقدْ  اهللََّ  َأنَّ  يُْدرِيكِ  َوَما« : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

، َرُسولَ  ُ؟ رُِمهُ ُيكْ  َفَمنْ  اهللَِّ   َواهللَِّ  الَيِقُني، َجاَءهُ  فـََقدْ  ُهوَ  أَمَّا«: فـََقالَ  اهللَّ
َ  أَْدرِي، َما َواهللَِّ  اَخلْريَ، َلهُ  َألَْرُجو ِإّينِ  ، َرُسولُ  َوَأ  »ِيب  يـُْفَعلُ  َما اهللَِّ

  161أََبًدا. بـَْعَدهُ  َأَحًدا أُزَكِّي الَ  فـََواهللَِّ : قَاَلتْ 

 ، يدخل اجلنةسيف أن شيخكم  داأب ونال تشكّ أّما أنتم ف
نّ اون ئرت أكثر من ذلك فإنكم جتو  هللا  ميدافع عنكم أماسه لقول 

حىت يذكره الشيخ  ،شيء ب من علم هللاعقل أنه غاهل يُ  تعاىل.
 أّن هللا، وقد علم كل أحد ؟عنده يوم القيامة ويدافع عن مريديه

 احلكم، فيمنعه يف ئط هللا تعاىل خيأنّ  م أ .أقرب إلينا من حبل الوريد
  هللا عما تقولون علوا كبريا! تعاىلالشيخ من اخلطأ؟ 

فتاء، فال يف دار اإل املفيت ىلإذا أردت أن تتحدث إ املريد:
بد من بواب يوصلك إليه ويقدمك إليه. وهل ميكنك أن تتحدث 

 
ب صحيح   161   أكفانه.  يف أدرج إذا املوت بعد امليت  على الدخول البخاري، 
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ول أو وزير بدون وجود أحد يرتب لك موعد اللقاء معه؟ ؤ إىل مس
  ط ويكون وسيلة بيننا وبني هللا تعاىل.يتوسوكذلك الشيخ أفندي 

هو أقرب إلينا من و وكيف تقول هذا الكالم يف هللا يندر: 
هي فكرة   عل وسيلة بني اإلنسان وبني هللا تعاىلأن جت حبل الوريد؟

ه هللا تعاىل يف سورة الزمر إىل هذا؛  وقد نبّ توقع اإلنسان يف الشرك، 
  َما  أَْولَِياءَ  ُدونِهِ  ِمنْ  اختََُّذوا َوالَِّذينَ  اِلصُ اخلَْ  الدِّينُ  هللَِِّ  َال أَ  «فقال: 
َ  ِإالَّ  نـَْعُبُدُهمْ  نَـُهمْ  َحيُْكمُ  اهللََّ  ِإنَّ  زُْلَفى اهللَِّ  ِإَىل  لِيـَُقرِّبُو  ِفيهِ  ُهمْ  َما ِيف  بـَيـْ
 . )3/  39الزمر، ( »َكفَّارٌ   َكاِذبٌ   ُهوَ  َمنْ  يـَْهِدي َال  اهللََّ  ِإنَّ  َخيَْتِلُفونَ 

 اطريق الشيطان ُيضل  يفه مثل هذه األفكار؛يكم أن جتتنبوا عل
ك وهو أقرب من فضلك، هل هللا الذي خلقك ورّ  يل اإلنسان. قل

  عرف بك أم الشيخ أفندي؟أإليك من حبل الوريد 

  طبعا هللا هو أعرف يب.  املريد:

 .تعاىل؟ هللا أكثر مننك عما الذي يعرفه الشيخ  يندر:
ع   ؟كل شيءبلم أليس هللا 

  املريد: ؟!



130 

 

ويراد . تهوافقأظهر مالشيخ، و حبضور وقد مت هذا احلوار 
 ملريد هنا من اشرتك يف احلوار من األشخاص املعروفني البارزين من 

  .الطرق الصوفية علماء

 َوَال  َيُضرُُّهمْ  َال  َما اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َويـَْعُبُدونَ «قال هللا تعاىل: 
َفُعُهمْ  َ  َهُؤَالءِ  ُلونَ َويـَُقو  يـَنـْ  يـَْعَلمُ  َال  ِمبَا اهللََّ  أَتـُنَـبُِّئونَ  ُقلْ  اهللَِّ  ِعْندَ  ُشَفَعاُؤ

يونس، ( »ُيْشرُِكونَ  َعمَّا َوتـََعاَىل  ُسْبَحانَهُ  اْألَْرضِ  ِيف  َوَال  السََّماَواتِ  ِيف 
10  /18(.  

 مرتضى له املشفوع يكون أن إال ما شفاعة أحد يستطيع وال
 هللَِِّ  ُقلْ  «: له وكالمها مفقود كما أخرب هللا بقوله مأذو والشفيع
يًعا الشََّفاَعةُ  الزمر،  ( » تـُْرَجُعونَ  ِإلَْيهِ  ُمثَّ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  ُمْلكُ  َلهُ  مجَِ
 ِإالَّ  َيْشَفُعونَ  َوَال  َخْلَفُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ  َبْنيَ  َما يـَْعَلمُ « .)44/  39
ُهمْ  يـَُقلْ  َوَمنْ ) 28( ُمْشِفُقونَ  َخْشَيِتهِ  ِمنْ  مْ َوهُ  اْرَتَضى ِلَمنِ   ِإَلهٌ  ِإّينِ  ِمنـْ
 21األنبياء، ( »الظَّاِلِمنيَ  َجنْزِي َكَذِلكَ   َجَهنَّمَ  َجنْزِيهِ  َفَذِلكَ  ُدونِهِ  ِمنْ 
/ 28-29(.  

 هللا  صلى هللا رسول قام: قال عنه، هللا رضي هريرة أيبعن 
 األقربني»  عشريتك «وأنذر: لوج عز هللا أنزل حني وسلم عليه

 حنوها  كلمة  أو - قريش معشر : قالف )،214 / 26(الشعراء، 
 مناف  عبد بين  شيئا، هللا من عنكم أغين ال أنفسكم، اشرتوا -
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 عنك أغين ال املطلب عبد بن عباس  شيئا، هللا من عنكم أغين ال
 شيئا، هللا من عنك أغين ال هللا رسول عمة صفية و شيئا، هللا من
 من عنك أغين ال مايل من شئت  ما سليين حممد بنت  فاطمة و
  شيئا. هللا

ألمواتاال   ستعانة 

 املسيحيون مبن مات من رجال الدين، كما يفعل يستعني 
رة قبور رجال الدين بعض الطرق الصوفية. ذلك ، يعترب عندهم فز

م   ون هلم قدمفي من التقوى والتدين. وهم يزورون قبورهم تربكا 
ما و أدفع مضرة،  وأجلب منفعة رجاء النذور   ،حلصول على عو
   .عند هللا تعاىلهلم  ءووسطا ء شفعا واوليكون

  ألموات يف املذهب الكاثوليكيستعانة اال

أصلي متوسال مرمي العذراء: ، جان بول الثاين -البا يدعو 
  وأمِّ  ،الكالم الذي قد أصبح إنسا ملرمي العذراء املقدسة، أمِّ 

عيت إىل قت الذي دُ و يف اللكنيسة ل قو تكون دعمال ؛الكنيسة
مجيع  يف ةالدينيا ادراس من خالل لتنصريلاجلديدة محلتها 

ت.    املستو
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قبل عصور من أجل  ت والبا الذي يصلى ملرمي اليت مات
بينه وبني هللا  واسطة قوية ايؤمن فإنّه العون منها،  على صولاحل

ا تعرفه وتسمع  ، تعاىل وعلى هذا فمن املفرتض أنه يؤمن 
ذا ق صالته. رمي بعض اخلصائص اإلهلية؛ مثل احلياة ملد أعطى و

   .والعلم والسمع والبصر واإلرادة والقدرة

بعد ما ن مرمي العذراء الطاهرة أ ويؤمن املذهب الكاثوليكي 
ا يف األرض رفعت إىل السماءلمكأ   بروحها وجسدها ت حيا
ب الذي غلب ل  لى اخلطيئة واملوت. عتكون مالئمة البن رب األر

وصعود مرمي العذراء إىل  يدت مبلكة الكون من قبل الرب.شِ وأُ 
السماء كان متهيدا حلياة ابنها حياة ال سابق هلا وكذلك حياة 

تتطلب  -كما يدعون -ملكية مرمي العذراء املسيحيني اآلخرين. 
ا متهيدا   اية العامل.على قيد احلياة حىت بقاءها  كما أن دعوى كو

ا حية أثناء قيام الساعة. هو القبول بللحياة اجلديدة  ا   كو أي أ
ا هللا  وهي ألنه ال موت بعد قيام الساعة. سرمدية صفة خيتص 
هلل. واال تعاىل. بدية مرمي هو شرك    عتقاد 

؛ به اإلنسانيوصف  قدو  إدراك الشيء حبقيقته؛هو  ،العلمو 
ا تعرفه  ،له البا عندما يدعو مرمي لتكون وسيطاو  فهو يؤمن أ

ألن هذه املعرفة شرط للوساطة، واملعرفة حبال   ؛وتعرف ما يطلبه
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هلل وحده، ذا  كهذا خمتص  هلل تعاىل يف شرك أقد و الداعي مرمي 
  بعض علمه. 

وقد وهب ؛ األصوات ا دركتُ قوة يف األذن هو والسمع، 
دة مبسافة و حمدقدرة السمع. ولكنها على ة در قالنسان هللا تعاىل اإل

ان قد مرمي من الفاتك امعينة وبنبضات صوت معني. والذي دع
هلل يف صفة السمع؛ ال ميكن  النحوألن السمع على هذا  أشركها 

وليس بقدرتنا أن  وعالوة على ذلك فإن مرمي قد ماتت، لغري هللا.
 ِإنَّكَ « لى هللا عليه وسلم:صحممد لنبيه  قال هللا تعاىل نسمع املوتى.

النمل، ( »ُمْدِبرِينَ  َولَّْوا ِإَذا  الدَُّعاءَ  الصُّمَّ  ُتْسِمعُ  َوَال  اْلَمْوَتى ُتْسِمعُ  َال 
 ِإنَّ  اْألَْمَواتُ  َوَال  اْألَْحَياءُ  َيْسَتِوي وقال تعاىل: «َوَما .)80/  27
 35الفاطر، ( »اْلُقُبورِ  ِيف  َمنْ  عٍ ِمبُْسمِ  أَْنتَ  َوَما َيَشاءُ  َمنْ  ُيْسِمعُ  اهللََّ 
ا ماتت.وال ميكن ألحد أن يُ  .)22 /   سمع مرمي أل

حلَْقِّ  بـََعَثهُ  َوالَِّذي" :عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال  َما ِ
ُهمُ  بِْئٍر، ِيف  َفُجِعُلوا تِيَك، َأْخطَُئوا َ   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّيبُّ  فََأ
  َوَعدَ  َما َوَجْدمتُْ  َهلْ  ُفَالٍن، ْبنَ  ُفَالنُ  َ  ُفَالٍن، ْبنَ  ُفَالنُ  َ : فـََناَدى
 ُتَكلِّمُ : ُعَمرُ : فـََقالَ  َحقًّا، اهللَُّ  َوَعَدِين  َما َوَجْدتُ  فَِإّينِ  َحقًّا؟ َربُُّكمْ 

 ُهْم،ِمنْـ  أَُقولُ  ِلَما َِْمسَعَ  أَنـُْتمْ  َما: فـََقالَ  ِفيَها، أَْرَواحَ  َال  َأْجَساًدا
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يُبوين َأنْ  َيْسَتِطيُعونَ  َال  َوَلِكنـَُّهمْ   أن هللا وميكن أن يكون املعىن 162.جيُِ
ت كثرية تدل على أن املوتى ال يسمعون. أمسعهم.  وإال هناك آ

 ِمنْ  َيْدُعو ِممَّنْ  َأَضلُّ  َوَمنْ  «ولو مسعوا ما استجابوا. قال هللا تعاىل: 
 ُدَعائِِهمْ  َعنْ  َوُهمْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  ِإَىل  َلهُ  َيْسَتِجيبُ  َال  َمنْ  اهللَِّ  ُدونِ 

  .)5/  46األحقاف، ( »َغاِفُلونَ 

ّ الرْؤية هو َحاسَّةُ والبصر؛   م. والذي يدعو املوتى يؤمن أ
هذه الصفة  الذي يعتقد أن مرمي متلكبال حدود. و  متهرؤيو ه؛ ونير 
  .من صفات هللالبصر املطلق صفة  ؛ ألنهللامع شركها أقد ف

وكذلك  وترجيحه على غريه. هي طلب شيءرادة؛ اإل
. وإرادة اإلنسان ا من فعل شيء مايتمكن اسم هليئة وهي القدرة؛ 
  ، وتنتهيان مبوته.حمدودكالمها وقدرته  

ه وتستطيع مساعدته، ءدعا ستجيب مرمي ت والذي يعتقد أنّ 
فيت يف ص تعاىل هللامع أشركها  هقد أعطى هلا هاتني الصفتني. أي أن

ومبعىن  هلل تعاىل.اخلاصة صفات من ال ومها صفتان القدرة واإلرادة.
قد فوعلى هذا صاحب اإلرادة والقدرة.  هو هللا وحده نّ فإآخر 

  . يف هاتني الصفتني تعاىل هللامع أشرك البا مرمي 

 
ب   162  عذاب وإثبات عليه، النار أو اجلنة من امليت مقعد عرض صحيح مسلم، 
  .2873منه، رقم احلديث؛  والتعوذ القرب
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ف من املسيحني ممن الآلا ومن املالحظ فإّن البا ومعه
لدعاء والصالةحضروا تلك الصالة قد توجهوا مل على اعتبار  ،رمي 

ا تسمعهم وتراهم م ،أ .  . وقادرة على أن تكون معهم يف حاجا
 .تعاىل  ا إال هللا مال ميلكهال ميكن حتققها إال بعلم وقدرة  أمورهي و 

فال بد من أن متتلك مرمي على فإن كان األمر كذلك عندهم؛ 
لصفات اليت وهي ا عند هللا. االصفات السالفة حىت تكون وسيط

ع،  يم، والسميمثل: احلي، والعل اشتقت من أمساء هللا تعاىل.
ْسَىن  اْألَْمسَاءُ  َوهللَِِّ « والبصري، واملريد، والقدير. قال هللا تعاىل:  احلُْ

َا فَاْدُعوهُ   َكانُوا  َما َسُيْجَزْونَ  َأْمسَائِهِ  ِيف  يـُْلِحُدونَ  الَِّذينَ  َوَذُروا ِ
   .)180/  7 األعراف،( »يـَْعَمُلونَ 

قال . ه القوم ملرمي من قدرات مل يُعطها نٌيب من قبلُ وما زعم
  َعَلْيِهمْ  َجَعْلَناكَ  َوَما َأْشرَُكوا َما اهللَُّ  َشاءَ  َوَلوْ «هللا تعاىل خلامت أنبيائه: 

وقال تعاىل:  .)107/  6األنعام، ( »ِبوَِكيلٍ  َعَلْيِهمْ  أَْنتَ  َوَما َحِفيظًا
رِ  فـََلَعلَّكَ  «  يـَُقوُلوا َأنْ  َصْدُركَ  بِهِ  َوَضاِئقٌ  ِإلَْيكَ  يُوَحى َما بـَْعضَ  كٌ َ

َا َمَلكٌ  َمَعهُ  َجاءَ  أَوْ  َكنـْزٌ   َعَلْيهِ  أُْنزِلَ  َلْوَال   ُكلِّ   َعَلى َواهللَُّ  َنِذيرٌ  أَْنتَ  ِإمنَّ

  .)12/  11هود، ( »وَِكيلٌ  َشْيءٍ 
 ألموات عند الطرق الصوفية وبعض اجلماعات ستعانة اال
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ت ستعانة بغري هللا تعاىل اال كثرية يف القرآن الكرمي تبني أنّ   آ
ت الكتاب العزيز يتومن  163شرك. أكثر ما حتذر  د أنّ جيبدر آ

وما من نيب إال وحذر قومه من الشرك سواء أكان   ،منه هو الشرك 
ت القرآنية تتحدث عن سوء   كثري منو  .يف العبادة أم الدعاء اآل

و أغري هللا تعاىل، لن عبادة كل سبيل إليه م  تحرمف ؛عاقبة الشرك
  أَمَّنْ «قال هللا تعاىل:  . يف الّسراء أو الضراءستعانة بغريه تعاىل اال

حَ  يـُْرِسلُ  َوَمنْ  َواْلَبْحرِ  اْلَربِّ  ظُُلَماتِ  ِيف  يـَْهِديُكمْ   َيَديْ  َبْنيَ  ُبْشرًا الرَِّ
. )63/  27النمل، ( »ُيْشرُِكونَ  َعمَّا اهللَُّ  تـََعاَىل  اهللَِّ  َمعَ  أَِإَلهٌ  َرْمحَِتهِ 
على األلسن   أخذت جمراهاع حول هذا املوضوع أحاديث ضِ وقد وُ 
ت املتعلقةل  خمالفة وهي ملوضوع، كما وحدث أن انتشرت  آل

ت، فحدث بذلك عدول عن  احنرافات يف تفسري بعض اآل
  .الصواب

 
؛ 108، 71، 64، 56، 41، 40/  6؛ األنعام، 117/  4نظر:  النساء، ا  163

؛ هود،  106، 66، 38/  10؛ يونس، 197، 195، 194، 37/  7، األعراف
، 56/  17سراء، ؛ اإل86، 20/  16؛ النحل، 14/  13؛ الرعد، 101/  11
، 62، 13، 12/  22؛ احلج، 48/  19؛ مرمي، 14/  18؛ الكهف، 67، 57
؛ 213، 72/  26؛ الشعراء، 68/  25؛ الفرقان، 117/  23؛ املؤمنون، 73

/   34؛ سبأ، 30/  31؛ لقمان، 42/  29؛ العنكبوت، 88، 64 / 28القصص، 
؛  38/  39؛ الزمر، 125/  37؛ الصافات، 40، 14، 13/  35؛ الفاطر، 22

؛  86/  43؛ الزخرف، 48/  41؛ فصلت، 74، 73، 66، 20/  40املؤمن، 
  . 26، 15/   72؛ اجلن، 5، 4/   46األحقاف، 
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 األحاديث املوضوعة 

"إذا حتريمت ت احلديث التايل: ألمواستعانة ع يف االضِ وقد وُ 
صحاب القبور".  يف  عجلوين الوقد ذكره  164يف األمور استعينوا 

شا. وقد رفعه ربعني الاأل كتاب  نقال عن ءكشف اخلفا بن كمال 
أي  ابن كمال إىل النيب صلى هللا عليه وسلم بدون أن يشري إىل 

جاءوا بتفسريات وقد ومل يقفوا على هذا احلد، بل  165مصدر.
الطرق من أصحاب بعض ال فقال لسفية إلثبات ما يقولون.ف

  166روحه كالسيف املسلول. ت الويل إذا مات أصبح نّ إالصوفية 

ديث، احمن األعجلوين ما عرف بني الناس الوقد مجع 
طل.بني وحاول أن يفرق  ولذلك يوجد يف  ما هو صحيح وما هو 

الكتاب  وقد أورد يف أولالكتاب كثري من األحاديث املوضوعة. 
 فليتبوأ أقل مل ما علي يقل ث النيب صلى هللا عليه وسلم: "منيحد

  167النار". من مقعده

تاال   حنراف يف تفسري اآل

 
  .82/ صـ . 2، جـ . 1992نبول طس لو، إأوغروح الفرقان حملمود أستا عثمان    164

165  İbni Kemal Paşa, elErbeûn, v. 360. Süleymaniye Kütüphanesi, 
Esad  Efendi, 1694.   

  .67/ صـ .  2روح الفرقان، جـ .    166
  . 8/ صـ.  1العجلوين، كشف اخلفا، جـ.    167



138 

 

 ومبعىن العبادة وقد وردت يف القرآن الكرمي كلمات مبعىن 
 فالعبادة هي النسك والطاعة؛ أما الدعاء هو النداء .الدعاء أيضا

 ين القرآن الكرميالتفاسري ومعويف كثري من ا مبعىن طلب العون.
ى ذلك إىل فقدان املعىن أدّ ، فمبعىن العبادةالدعاء  سرت كلمةُ فُ 

  .هلا األصلي

كلمة الدعاء مرتبطة بكلمة العبادة ارتباطا وثيقا؛ ألن   
قول عليه  كما دلّ ستجاب الدعاء.  املقصود من العبادة هو أن يُ 

ولكن إذا  168دة".النيب صلى هللا عليه وسلم: "الدعاء مخ العبا
لعبادة، سِّ فُ  نداء ن كو   هذا التفسري فهم منيُ ال  رت كلمة الدعاء 

عبادة؛ وهي املعىن املراد منها؛  مستعينا به شخص خارق للعادة
لعبادة أدى إىل فقدان هذا املعىن األصلي  فتفسري كلمة الدعاء 

  املراد وهو حتريف يف معىن الكلمات.

 أن الكالم وحتريفرف. من احلرف وهو الط والتحريف؛
قال  169. الوجهني على محله ميكن االحتمال من حرف على جتعله

 َويـَُقوُلونَ  َمَواِضِعهِ  َعنْ  اْلَكِلمَ  ُحيَرُِّفونَ  َهاُدوا الَِّذينَ  ِمنَ  «هللا تعاىل: 
ْعَنا َنا مسَِ َْلِسَنِتِهمْ  لَيًّا َورَاِعَنا  ُمْسَمعٍ  َغْريَ  َواْمسَعْ  َوَعَصيـْ  الدِّينِ  ِيف  ا َوَطْعنً  ِ

 
  .3371رقم احلديث:  1الرتمذي، الدعاء   168
  : حرف. صفهاين، مادة راغب األ   169
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ُمْ  َوَلوْ  َّ ْعَنا قَاُلوا َأ   َوَلِكنْ  َوأَقْـَومَ  َهلُمْ  َخْريًا َلَكانَ  َواْنظُْرَ  َواْمسَعْ  َوَأَطْعَنا مسَِ
  .)46/  4النساء، ( »قَِليًال  ِإالَّ  يـُْؤِمُنونَ  َفَال  ِبُكْفرِِهمْ  اهللَُّ  َلَعنَـُهمُ 

  ثالثة مجل يف اآلية لكل واحدة منها معنيان:

ْعَنا« َنا مسَِ هلذه اجلملة: مسعنا ومتسكنا »؛ املعىن األول َوَعَصيـْ
، مبعىن اخلروج عن الطاعة وعدم واملعىن الثاين: مسعنا وعصينا لقوة.

  به  وعصا بسيفه، كلمة "عصى" من "عصىألن   امتثال األوامر.
 وفالن .ا ضربه به ضرب  أو العصا، أخذ أخذه: عصا يعصو
 جيعله أي لسيف، ويـَْعَتصي. عليها وّكأيت أي عصا، على يعتصي
 خالف وهو  :كون من العصيانت وكذلك ميكن أن  .عصا
  170. الطاعة

م قالوا؛ وقوله تعاىل:  ْعَنا «ولو أ حيتمل مل  »َوَأَطْعَنا مسَِ
ْعَناالتحريف َنا ؛ لذا كان خريا هلم من أن يقولوا؛ «مسَِ   .» َوَعَصيـْ

 األول: وليس من حقنا أن ؛ املعىن »ُمْسَمعٍ  َغْريَ  َواْمسَعْ «
لو  و  171.سمعك الكالم. أما الثاين: امسع  من ال يسمع الكالمنُ 
 فقط لكان خريا هلم، لعدم احتمال التحريف فيه. » َواْمسَعْ «  والاق

 
ج العروس ولسان العرب.ا   170   نظر: الصحراح و 

171  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili. Nisa 
46. Ayetin tefsiri. 
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ولكن فيه  ،حيتمل أن يكون املعىن انظر» َورَاِعَنا «وقوهلم 
شخص بن وفيه طع ،األغنامإىل الراعي شارة إىل أن نظره كنظر إ

لسنتهم"   النيب صلى هللا عليه وسلم. وحيتمل أن يكون راعينا "لينا 
ا   أي مبد العني يقصدون بذلك راعي األغنام. ولو قالوا مكا
ه آنفا. " لكان خريا هلم بسبب الذي ذكر   "أنظر

 .الوجها ذإال على هيف القرآن الكرمي وال ميكن التحريف 
 فال .بال عددالناس؛ وله نسخ حمفوظ يف ذاكرة ماليني من  ألنه

 لَيًّا «ويفهم من قوله تعاىل:  جه السابق.و ميكن حتريفه إال على ال
َْلِسَنِتِهمْ  ترجيح معىن من معاين كل خطأ يف   أنّ  »الدِّينِ  ِيف  َوَطْعًنا  ِ

 طعنا يف الدينأي بنية سيئة إذا كان  إال، تحريفبليس الكلمات 
ر كلمة "الدعاء" بـ ن فسَّ مَ  كلَّ   أنّ كن مومن امل  .يعترب حتريفافإنّه 

 .مل يرد الطعن يف الدين –بدون أن يستند على قرينة  - "العبادة"
   فيه. أداةه كان احلقيقة أنّ  ولكنّ 

ت لنرى ما نتج من تفسري "الدعاء" بـ  ونذكر منوذجا من اآل
 مْ أَرَأَيـْتُ  ُقلْ «"العبادة": وعلى سبيل املثال ال احلصر قال هللا تعاىل: 

 ِيف  ِشْركٌ  َهلُمْ  أَمْ  اْألَْرضِ  ِمنَ  َخَلُقوا َماَذا أَُروِين  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َما
َرةٍ  أَوْ  َهَذا قـَْبلِ  ِمنْ  ِبِكَتابٍ  ائْـُتوِين  السََّماَواتِ  َ ُتمْ   ِإنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  َأ  ُكنـْ

  ِإَىل  َلهُ  َيْسَتِجيبُ  َال  نْ مَ  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعو  ِممَّنْ  َأَضلُّ  َوَمنْ  .َصاِدِقنيَ 
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  َهلُمْ  َكانُوا  النَّاسُ  ُحِشرَ  َوِإَذا  .َغاِفُلونَ  ُدَعائِِهمْ  َعنْ  َوُهمْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ 
ِِمْ  وََكانُوا َأْعَداءً    .)6/  46األحقاف، ( » َكاِفرِينَ   ِبِعَباَد

 أّن كلمة "الدعاء"  ين املرتمجةاجند يف كثري من التفاسري واملع
ى ذلك إىل فقدان املعىن املقصود  بـ "العبادة"؛ فأدّ فسرت فيها قد 

ت.  غري هللا فقد عبده. امن دع وأنّ  عاء عبادةالدّ  وهو أنّ  من اآل
ت السابقة ثالثاوقد حدث يف تفسري ومع أخطاء، مث نتج  ةين اآل

وصل جمموع األخطاء إىل  آخران، فن ئاخط ذه األخطاءه من
  وهي كالتايل: مخسة.

  كلمة "الدعاء" بـ "العبادة"تفسري

الدعاء هو مصدر مبعىن النداء. مث اعتاد استعماله مبعىن 
توصيل الرجاء واحلاجة من الصغار إىل الكبار ومن األدىن إىل 

سم ـ أي: أطلق على واحد ّمث أقيم هذا املصدر مقام اإلاألعلى. 
 ٌل. األدعية، كما أقيم مصدر العدل مقاَم االسم يف قوهلم: رجٌل عد

أما العبادة فهي  172واستمعت إىل دعاء.دعاء دعوت لذا قيل 
 تباعطاعة وااللمل مبعىن انقياد. وكثريا ما تستعالطاعة؛ وهي اال

لرتكية "العبودية". 173. لألمر طاعة يف لوا ويقال عنه أيضا 

 
172  Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR, Hak Dini Kur’an Dili, c. 

I, s. 662, (Bakara 186. Ayetin tefsiri) İstanbul 1935. 
  لعرب، مادة: د ع و. لسان ا   173
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قامة إ من مر هللا تعاىل وااسم ملا يفعله العبد امتثاال أل ،صطالحاال
  .رمضان  الصالة وصيام

واهلدف األصلي من . ةوثيق روابطويوجد بينها وبني العبادة 
قق أن حيُ  تعاىل دة هللا ا عبمن اإلنسان  غايةو  العبادة هو الدعاء.

والصالة لصرب وقد أمر هللا تعاىل . رضاه فيفوز بسعادة الدارين 
 يُنوااْسَتعِ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها َ «. كما قال هللا تعاىل: ؤ ب دعا اليستج
لصَّْربِ  ويف   .)153/  2البقرة، ( »الصَّاِبرِينَ  َمعَ  اهللََّ  ِإنَّ  َوالصََّالةِ  ِ

 ُأِجيبُ  َقرِيبٌ  فَِإّينِ  َعينِّ  ِعَباِدي َسأََلكَ  َوِإَذا «: قال تعاىل آية أخرى
 » ْرُشُدونَ يَـ  َلَعلَُّهمْ  ِيب  َوْليـُْؤِمُنوا ِيل  فـَْلَيْسَتِجيُبوا َدَعانِ  ِإَذا الدَّاعِ  َدْعَوةَ 

 ، له عابد فهو بلسانه هللا يسأل سائل فكل .)186/  2البقرة، (
 فهو حيج أو يصوم أو هلل يصلي عابد وكل ، عبادة الدعاء فإن

 جلنة والفوز الثواب تعاىل  هللا من ديير  ذلك يفعل

أصل يف العبادة.  وعلى هذا فالدعاء  .العقاب من  والنجاة
ء  ا"الدع: هليه وسلم بقولذلك النيب صلى هللا ع كما أكدّ 

اهلدف  نّ فإمبعىن آخر و  175".الدعاء مخ العبادةوقوله " 174" .عبادة
 تجيب هللا تعاىل الدعاء أي املسألة. سأن ي من العبادة األصلي

هذا املعىن يؤدي إىل فقدان واستعمال كلمة العبادة بدل الدعاء 
 

  .3372الرتمذي، الدعاء، رقم احلديث:    174
  3371الرتمذي، الدعاء، رقم احلديث:    175



143 

 

 ، فنرى بعض الناس يدعون الوسائط من دون هللا .قصودالدقيق امل
م. والذي يسأدويطلبون منها   ل هللا بوسيلة روح الويل أاء حاجا

رضاء ذلك الويل؛ فيقدم له النذور إليبذل اجلهد أوال  فإنّه
وهو عبادة منه لذلك  .لدى وجوده الروحي ويركع ،واألضاحي

ت الرابعة واخلامسة  خص كما بيناه سابقا عند بيان معىنالش اآل
 َما  أَرَأَيـُْتمْ  ُقلْ  «وهي قوله تعاىل:  والسادسة من سورة األحقاف.

 ِيف  ِشْركٌ  َهلُمْ  أَمْ  اْألَْرضِ  ِمنَ  َخَلُقوا َماَذا أَُروِين  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ 
َرةٍ  أَوْ  َهَذا قـَْبلِ  ِمنْ  ِبِكَتابٍ  ائْـُتوِين  السََّماَواتِ  َ ُتمْ   ِإنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  َأ  ُكنـْ
  ِإَىل  َلهُ  َيْسَتِجيبُ  َال  َمنْ  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعو  نْ ِممَّ  َأَضلُّ  َوَمنْ  َصاِدِقَني.

  َهلُمْ  َكانُوا  النَّاسُ  ُحِشرَ  َغاِفُلوَن. َوِإَذا  ُدَعائِِهمْ  َعنْ  َوُهمْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ 
ِِمْ  وََكانُوا َأْعَداءً  وكذلك  .) 6-4/  46األحقاف، ( » َكاِفرِينَ   ِبِعَباَد

َا ُقلْ «آلية التالية بكونه شركا: قوله:  كما حكمت عليه ا   أَْدُعو  ِإمنَّ
ت هذه  وقد دلّ . )20/  72اجلن، ( »َأَحًدا بِهِ  ُأْشرِكُ  َوَال  َريبِّ 

ت أنّ    دعاء غري هللا شرك. اآل

لعبادة، ففت ت من  مبثابة شطب هو سري الدعاء  بعض اآل
ت جعل اآلقد هذا التفسري  نّ إ :وعلى سبيل املثال القرآن الكرمي.

وعلى من يقوم بتفسري  من يعبد األصنام.فيالثالثة السابقة خاصة 
ألن  ؛أن يراعي ذلك الفرق ىالقرآن الكرمي أو برتمجته إىل لغة أخر 

تلف عن معىن كلمة خمهللا تعاىل استعمل كلمة الدعاء يف معىن 
  العبادة. 
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يراد بـ "من" يف اللغة العربية العقالء. ن" بـ "ما". تفسري "مَ 
األشياء. ويف اآلية  استعمل لغري العقالء. أي يراد ما" فتأما "

ن" ثالث مرات؛ وقد اخلامسة من سورة األحقاف تكررت كلمة "مَ 
ا من يعقل. ويف  فسرت "من" يف األوىل والثانية بـ "من" أي أريد 

ا غري العاقل.  وأدى ذلك إىل حتريف اآلية الثالثة بـ "ما". أي أريد 
 ود. أو على األقل إىل فقدان املعىن الدقيق املقصود.عىن املقصاملعن 

ويف هذا احلال يكون معىن اآلية كالتايل: ومن أضل ممن يعبد من 
هو   ؟ وعلى هذا فاملدعوإىل يوم القيامة يستجيب دون هللا ما ال 

إذا أريد . وال يفهم منه دعاء روحانية األشخاص. ولكن بذاته الصنم
املدعو هو روحاينة ؛ فيكون ألصليالعاقل كما هو معناه ا "من"

نفع بعد ال ضر و ال بعض أّن هلم القدرة علىاألشخاص الذين يزعم ال
م بروحا ن هذا اخلطأ عوقد نتج .هشرك جيب اجتناب ذاتهم. وهيَّ نمو

 األخطاء التالية:

ذكر الغائب و"هم" ضمري اجلمع املفسرت "هم" بـ "هي". 
"من" بـ "ما" فكان لزاما   وحني فسرت .الذكور من العقالءيراد به 

وهذا اخلطأ ال   .شياءاليت تطلق على األ أن تفسر "هم" بـ "هي"
 ه.ة بستهانالميكن ا

ا مجاعة الرجال  وكلمة "غافلون" مجع مذكر سامل؛ أي يراد 
 عىن األصلي.املأخرجها عن من العقالء. وتفسري "من" بـ "ما" 
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ورة األحقاف من سوتفسري "من" بـ "ما" يف اآلية السادسة 
وهي قوله تعال:  جعل اآلية السادسة منفصلة عن اآلية اخلامسة.

ِِمْ  وََكانُوا أَْعَداءً  َهلُمْ  َكانُوا النَّاسُ  ُحِشرَ  َوِإَذا«  » َكاِفرِينَ  ِبِعَباَد
 .)6- 4/  46األحقاف، (

وتتحدث اآلية عن من حيشر يوم القيامة مع الناس من 
ني عِ استُ  الذين العظماء م وهعلى أعماله؛  وحياسب العقالء 

م. نيتاحرو ب ا ال هم بعد مو شر مع الناس  حتألن األصنام يف حد ذا
ت أو يف خوهذه األاسب. حتوال  ى  أدّ  ،رمجتهاتطاء يف تفسري اآل

رة القبور بـ " أن هللا تعاىل قد أعطى هلم   إىل اعتقاد من يقوم بز
 وحنن ؤ فهم شفعا ؛مكانيات واخلصائصعض التصرفات واإلب

جه إىل هللا إال بواسطتهم. وهللا يستجيب و ال نستطيع أن نتو  ،عصاة
  176ههم". و دعاء بكرم وج

اعتبار من مات من رجال  كما أدت هذه األخطاء إىل
الدين وليا هلل ومقر منه وإعطاء هللا له حق التصرف يف بعض 
األمور. وحماولة التقرب إىل هللا بواسطتهم. وقد أصبحت هذه 

 قد انتشرت يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي.  ساسيةأأمراضا ور األم
بتفسري صحيح لآلية الرابعة من سورة  وال ميكن إزالتها إال

 
176  Hayrettin KARAMAN, “Ramazanda Türbe Ziyaretleri” 10. 12. 

2000 tarihli Yeni Şafak Gazetesi, Fıkıh Köşesi. 
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 ِمنَ  َخَلُقوا َماَذا أَُروِين  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َما أَرَأَيـُْتمْ  «ُقلْ  األحقاف.
  أَوْ  َهَذا قـَْبلِ  ِمنْ  ِبِكَتابٍ  وِين ائْـتُ  السََّماَواتِ  ِيف  ِشْركٌ  َهلُمْ  أَمْ  اْألَْرضِ 

َرةٍ  َ ُتمْ   ِإنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  َأ   . »َصاِدِقنيَ  ُكنـْ

ت الثالثة السابقة.أعلى نتقادات كانت وهذه اال  ساس اآل
ت اليت وردت فيها   وتوجد نفس األخطاء يف ترمجة كثري من اآل

   كلمة "الدعاء".

كثري من أنه قد تكرر نفس األخطاء يف   واألعجب من ذلك
للغة الرتكية إىل  األخطاء وقد أدت تلك . معاين القرآن الكرمي 

فقد وقع فيه كثري من  يف الشرك الذي ال يغفره هللا تعاىل.  الوقوع
  املسلمني إال من رحم ريب. 

الذين يقومون برتمجة معاين القرآن الكرمي  نّ إال ميكن القول و 
رادبذلك  يقعون يف تلك األخطاء مع علمهم ا ري ولكن كث .مو
ت منهم ال يفكرون فيما أراد هللا تعاىل بل ينظرون ما ذا   ،من اآل
بدون السابقني فينقلون أخطاء  قال فيها من سبقهم من العلماء.

 فيزداد الطني بال. تفكري، 

  األمثلة من الذين يستعينون من األموات

 نيأمثلة من النورسي
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تب هذا قد كجليالين عبد القادر ا ورسيني أنّ النّ  عي بعضُ يدّ 
  الشعر لسعيد النورسي قبل مثانية قرون:

َحِبيًبا َجتَلّٰى لِْلُقُلوِب  -َنَظْرُت ِبَعْنيِ اْلِفْكِر ِىف َحاِن َحْضَرِتى 
  َفَجنَّتِ 

ٍة  تـََوسَّْل بَِنا ْشَيۤاِء َدْهرًا ِغيُثَك ِىف ْاألَ أ -ِىف ُكلِّ َهْوٍل َوِشدَّ
  ِِمَِّىت 

َ ِلُمرِيِدى حَ  َنةِ  -اِفظًا َما َخيَافُُه َا   َوَاْحُرُسُه ِىف ُكلِّ َشرٍّ َوِفتـْ

اَْو َغاٍر ِىف َحبِْر طَاِمى  اَْو ِبَغْربٍ  -َفُمرِيِدى ِاَذا َدَعاِىن ِبَشْرٍق 
  ِغْثهُ أُ 

ِغْثُه ِاَذا َما َساَر ِىف َاىِّ أُ  -ُمرِيِدى ِاَذا َما َكاَن َشْرقًا َوَمْغِرً 
  بـَْلَدةِ 

  فَِانََّك َحمُْروٌس ِبَعْنيِ اْلِعَنايَِة  -ا َنْظِمى فـَُقْلُه َوَال َختَْف فـََيا ُمْنِشدً 

  َتِعيُش َسِعيًدا َصاِدقًا ِمبََحبَِّىت  -وَُكْن قَاِدرِىَّ اْلَوْقِتِ هلِل ُخمِْلًصا 

َ َعْبُد اْلَقاِدِر َداَم ِعزِّى  -َوَجدِّى َرُسوُل ِهللا اَْعِىن ُحمَمًَّدا  َا
  َورِفْـَعِىت 
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اََبًدا َعٰلى فـََلِك اْلُعٰلى  -اَفـََلْت ُمشُوُس ْاَالوَِّلَني َوَمشُْسَنا 
  الَتـَْغُربُ 

َوُذو   اْلُمَقرَُّب فَاْلَواِصلُ  - ِاَىل السَّاِحِل السََّالَمِة ُهَو السَِّعيدُ 
  177.اْهلََالِك ُهَو الشَِّقىُّ اْلُمبَـعَُّد َواْلُمَعذَّبُ 

ن تلميذا لسعيد وعشرو  ةدعاء جاء به ثالثوهذا اال 
وهو ضرب من  أو اجلُمَّل فراجلِ عليه مبا يسمى  النورسي، ويستدلون

مني   . أفعال السحرة واملنجِّ

الشعر املعىن  من فىن عبد القادر اجليالين قد أخإويقولون 
ذن هللا "مريدي سعيد الكردي،  التايل: أسريا يف   يكون حني أغيثه 
ا سيا آ منوينفي  روسيا  فيضطر إىل أن  املدعني يديإىل غر

كيف أغاثه فيقولون عن  و . "جيتاح مسافات طويلة هار من سيبري
ذلك؛ نعم سعيد الذي قال عنه الغوث مريدي، كان حمميا عندما  
ت  كان أسريا ملدة ثالث سنوات يف شرق مشال أسيا، يف صعو

. وزار أمصارا كثرية،   هلكة.م فقد قطع مسافة ثالثة أشهر هار
: حني كنت يف سيقول أ ان حمميا كما أخرب الغوث.ولكن ك تاذ
ه من  لنا وما حو يف حيِّ كان األهايل من عمري،   ةأو التاسع ةالثامن

شيخ نقشبندي اشتهر  بـ غوث حيزان، ولكن بيستغيثون  األحياء
 

177   Said Nursi, Sikkei Tasdiki Gaybî, Sekizinci Lema, a.g.e, c. II, 
s. 2083. 
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ومع صغر سين إال أ خالفا هلم قلت  غوث عبد القادر اجليالين. 
(أي أقرأ  نت أقول "  شيخ لك فاحتة،ك  افه شيئاأنين إذا فقدت 

شيء وهذا ساعدين على أن أجد ذاك الشيء.  الفاحتة من أجلك)
  178."اتر املشيخ مئات الوامي هللا قد ساعدين  مع ذلكب، يعج

 ى ذلكعل دلّ كما  ،عتقاد خيالف القرآن الكرميوهذا اال
ت كثرية. منها قوله تعاىل:   َدَعاهُ  ِإَذا اْلُمْضَطرَّ  جيُِيبُ  أَمَّنْ  «آ

 َما قَِليًال  اهللَِّ  َمعَ  أَِإَلهٌ  اْألَْرضِ  ُخَلَفاءَ  َوَجيَْعُلُكمْ  السُّوءَ  َوَيْكِشفُ 
هلل إذا كان غريهنييستعسومن  .)62/  27النمل، ( »َتذَكَُّرونَ    

 ُقلِ  «: تعاىل قال هللا أن يغيث امللهوف. عيطيستمن املخلوقات 
 َوَال  َعْنُكمْ  الضُّرِّ  َكْشفَ   َميِْلُكونَ  َفَال  ُدونِهِ  ِمنْ  َزَعْمُتمْ  الَِّذينَ  اْدُعوا
تَـُغونَ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ  .َحتِْويًال   أَقْـَربُ  أَيـُُّهمْ  اْلَوِسيَلةَ  َرِِّمُ  ِإَىل  يـَبـْ

 »ْحُذورًا َ َكانَ  َربِّكَ  َعَذابَ  ِإنَّ  َعَذابَهُ  َوَخيَاُفونَ  َرْمحََتهُ  َويـَْرُجونَ 
 ُتِسرُّونَ  َما يـَْعَلمُ  َواهللَُّ  «وقال أيضا:  .) 57-56/  17ء، اإلسرا(

ًئا َخيُْلُقونَ  َال  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َوالَِّذينَ  تـُْعِلُنوَن. َوَما   َوُهمْ  َشيـْ
نَ  َيْشُعُرونَ  َوَما  َأْحَياءٍ  َغْريُ  أَْمَواتٌ  ُخيَْلُقوَن. َّ َعثُونَ  َأ   16النحل، ( »يـُبـْ

  لَيَـُقوُلنَّ  َواْألَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  َمنْ  َسأَْلتَـُهمْ  َولَِئنْ « . )21- 19 /
  ُهنَّ  َهلْ  ِبُضرٍّ  اهللَُّ  أَرَاَدِينَ  ِإنْ  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َما أَفـََرأَيـُْتمْ  ُقلْ  اهللَُّ 

 
178  Said Nursi, Sikkei Tasdiki Gaybî, Sekizinci Lema, a.g.e, c. II, 
s. 2084. 
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 َحْسِيبَ  ُقلْ  َرْمحَِتهِ  ممُِْسَكاتُ  ُهنَّ  َهلْ  ِبَرْمحَةٍ  أَرَاَدِين  أَوْ  ُضرِّهِ  َكاِشَفاتُ 
  . )38/   39الزمر،  ( »اْلُمتَـوَكُِّلونَ  يـَتَـوَكَّلُ  َعَلْيهِ  اهللَُّ 

 أمثلة أخرى 

  ة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف غزو  عمّ  محزة قد استشهدل
بعض و  معرفتها.لنا عند هللا يعيش يف حياة ال ميكن  أحد. وهو حيٌّ 

فر من  س على كنا   مسعت أحدهم يقول:قد و  ؛يستغيث بهالناس 
ل، ح، سطنبولإأنقرة إىل   وكانىت وصلنا إىل مكان قريب من قر
اشتد  ه، وحني وصلنايف الطريق احندار شديد وكان  ،اجلو رذاذا
 توقفت السيارة.ف 179حرتاقمشعات اال وصل املاء إىل هفياملطر. و 

كلما و  ه،خالل عدة دقائق ارتفع املاء وبدأت السيارة تعوم فيو 
لدرجة أنه . ةحالة كارثيف  ناصبححىت أفع املاء رتاالدقائق   ت تقدم

لة الشاحنات احملمّ كل شيء حىت أصبحنا نرى  بعد فرتة قصرية
 فذة السيارة فتحت وقد  ميينا ومشاال.يدفعها السيل ألخشاب 

األيدي ال نستطيع أن نفعل شيئا.   وكنا مغلويل غلقتها.أقليال ف
ن إحىت . كالقش   اءامل فوقكبرية تسبح وشاحنات  كانت حافالت 

تنا  ت ا. وال زالقرب منّ لر مي كان  بعضها تتحطم حني نتذكر معنو

 

     
ئية الالزمة لتشغيل احملرك، يقال  179 ئي تعطي اإلشارة الكهر قطعة معدنية ذات نظم كهر

  هلا يف بعض البلدان العربية ( بوجية)
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إىل  ها السيولدفعتيف السنة املاضية كثريا من السيارت  ونقول "كان
مان على اذا لو اصطدمت السيارة يف سور األوكنا نقول م .املنحدر
ل .؟؟فتحطمت  الطريق يل مشغول  حلظة كارثة املتوقعة.. وعند و
؛ متنيت لو أن هذا  ب الكبري القادم حنواخلشنظرت إىل  واحدة
مان يف الطريق حىت ال بيننا وبني سور األ اتر اب كان سشاخل

 "دعوا"، ودعوت قائال: لزمالئي "ا ت تصطدم فيه السيارة، وقل
 سيد محزة!" سألت هللا أن يرسل إلينا ذاك الروح  سيد محزة!

بنا  هذه الكارثة. فإذا اخلشب القادم جتاهنا مرّ املقدس لينقذ من 
ت تغريت فجأة؛  بعد قليل؛ ومن العجب أن ىواختف جمرى الفيضا

ت  .واخنفضت سرعتها.. وهذه احلادثة أي التغيري يف جمرى الفيضا
سباب مادية، فكلنا م قنون و واخنفاض سرعتها ال ميكن شرحها 

.إل -زة محوح ر  – ةأرسل الروح املقدس تعاىل ن هللا كما   نقاذ
 سيد وهو يقول؛  180شاهد هذه احلادثة جمموعة من الناس. 

ن يرسل يقول دعوت هللا ويف نفس الوقت  محزة!  سيد محزة!
مث يقول: كيف يكون هذا دعاًء هلل؟.   يعينهم.لذاك الروح املقدس 

و  ي كما ه ستعانة من أهل التحقيق. ويف رأيستغاثة واال"يرفضون اال
فراط والتفريط، ونقول جبواز ب اإلب جتنُّ احلال يف كل القضية، جي

كون مؤشر ي ب أن؛ ولكن جينيرواح العظام واملقدسستعانة اإل
  أي ال ينبغي أن يعطى للكبار القلب دائما متوجها إىل هللا تعاىل.

 
180    Küçük Dünyam 2, Zaman Gazetesi 28 Kasım 1996.   
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فاهلل هو الذي يستعملهم   التوسل والوساطة.غري  التصرفمن 
إال يكون مغيثا وال أن يفعل شيئا د أن وال ميكن ألح سطة.اكو 

ت تنه وتعاىل ولكن إذا جتلى هللا سبحا ذن هللا. صري كل الصعو
ألسباب حيسن اخلالق يف حلظة. وبعد أن  "سهلة؛ إذا أتى اخللق 

األرواح نقول إّن لة على هذا الشكل: أانتهينا من حتديد املس
. ثمانمن قفص اجلحني تتخلص تصبح كاملالئكة  املقدسة والكبرية

 األهداف العالية، يؤيدونال سيما من نذر نفسه يف سبيل حتقيق 
ذن  موحيفظو مويظاهرونفس القضية  مدائما من يتقاسم معه 

  .آنفاات كما أشرت إليه ، بشرط احتاد الرتددهللا تعاىل

سيح بن ملجند املذهب الكاثوليكي الذي يقول إن هللا هو ا
"ال ميكن لعيسى أن يفعل بارات ويقول: مرمي يستعمل نفس الع

ب الذي كل شيء من األ تلقىوهو ينفسه.  ءشيئا من تلقا
دائما وهو اآلن عند األب يدافع عن املسيحيني وهو  181أرسله."

وقد رد هللا   182. لصاحلهمط وس تيلعلى قيد احلياة وحاضر عند هللا 
 اللَّْيلِ  ِيف  النـََّهارَ  يُوِلجُ وَ  النـََّهارِ  ِيف  اللَّْيلَ  يُوِلجُ  «تعاىل عليهم بقوله: 

 َلهُ  َربُُّكمْ  اهللَُّ  َذِلُكمُ  ُمَسمًّى ِألََجلٍ  َجيْرِي  ُكلٌّ   َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّرَ 
  َتْدُعوُهمْ  ِإنْ  ِقْطِمٍري. ِمنْ  َميِْلُكونَ  َما ُدونِهِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َوالَِّذينَ  اْلُمْلكُ 

ُعوا َوَلوْ  ُدَعاءَُكمْ  َيْسَمُعوا َال   َيْكُفُرونَ  اْلِقَياَمةِ  َويـَْومَ  َلُكمْ  اْسَتَجابُوا َما مسَِ
 

  التعاليم الدينية واألخالقية الكاثوليكية.     181
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  .)14 - 13/  35الفاطر، ( »َخِبريٍ  ِمْثلُ  يـُنَـبُِّئكَ  َوَال  ِبشِرِْكُكمْ 
يُكمْ  َمنْ  ُقلْ  «وقوله تعاىل:   َتْدُعونَهُ  َواْلَبْحرِ  اْلَربِّ  ظُُلَماتِ  ِمنْ  يـَُنجِّ

َ أَ  لَِئنْ  َوُخْفَيةً  َتَضرًُّعا  اهللَُّ  ُقلِ  الشَّاِكرِيَن. ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َهِذهِ  ِمنْ  ْجنَا
يُكمْ  َها يـَُنجِّ   63/  3األنعام، ( »ُتْشرُِكونَ  أَنـُْتمْ  ُمثَّ  َكْربٍ   ُكلِّ   َوِمنْ  ِمنـْ

  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  نـَزَّلَ  َمنْ  َسأَْلتَـُهمْ  َولَِئنْ «وقوله تعاىل:  .)64 -
َا بـَْعدِ  ِمنْ  اْألَْرضَ  بِهِ  فََأْحَيا  َأْكثـَُرُهمْ  َبلْ  هللَِِّ  احلَْْمدُ  ُقلِ  اهللَُّ  لَيَـُقوُلنَّ  َمْوِ

  .  )63/  29العنكبوت، ( »يـَْعِقُلونَ  َال 

ذه رضي هللا عنه  ةويستدلون على أن محز  على قيد احلياة 
 َال  َوَلِكنْ  َياءٌ َأحْ  َبلْ  أَْمَواتٌ  اهللَِّ  َسِبيلِ  ِيف  يـُْقَتلُ  ِلَمنْ  تـَُقوُلوا َوَال «اآلية: 

   .) 154/  2البقرة، ( »َتْشُعُرونَ 

وعلى هذا ال  »َتْشُعُرونَ  َال  وتنتهي اآلية بقوله تعاىل: «َوَلِكنْ 
م حياة نستطيع  ت كان  ولو تكلم يف هذا املوضوع.نحيق لنا أن  حيا

ا  ا، كان الل أن نشعر  أّن  شعر ولنيب صلى هللا عليه وسلم أوىل 
فقد ورد قول بعض  .على موتهياة، وملا حزن على قيد احل عّمه

 من  أشد قط كيا وسلم عليه هللا صلى هللا  رسول رأينا ماأصحابه: 
  على  وقف مث القبلة، يف وضعه املطلب، بن عبد محزة على بكائه

  183البكاء. من جنش حىت وانتحب  جنازته،

 
  .256 ص، املختوم الرحيق    183
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ملوضوع منها: ت كثرية متعلقة    وهناك آ

ً  اهللَِّ  َسِبيلِ  ِيف  قُِتُلوا الَِّذينَ  َسَنبَّ حتَْ  َوَال «قوله تعال:   َبلْ  أَْمَوا
ُهمُ  ِمبَا  َفرِِحنيَ  يـُْرَزُقوَن. َرِِّمْ  ِعْندَ  َأْحَياءٌ  َ  َوَيْستَـْبِشُرونَ  َفْضِلهِ  ِمنْ  اهللَُّ  آ
لَِّذينَ   َزنُوَن.حيَْ  ُهمْ  َوَال  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َأالَّ  َخْلِفِهمْ  ِمنْ  ِِمْ  يـَْلَحُقوا ملَْ  ِ

  » اْلُمْؤِمِننيَ  َأْجرَ  ُيِضيعُ  َال  اهللََّ  َوَأنَّ  َوَفْضلٍ  اهللَِّ  ِمنَ  بِِنْعَمةٍ  َيْستَـْبِشُرونَ 
  . )171 - 169/  3آل عمران،(

ية، وأن َتْشُعُروَن" مل تكن يف اآل َال  أن قوله " َوَلِكنْ  فلنفرتض
هذه احلالة  ويفيف سبيل هللا  واقتل الذينبعض املؤمنني يشعرون حياة 

ولكن ال يلزم منه يف النعم.  موحيد الذي يشعر به هو كوالشيء ال
 م بقوله وقد بني هللا تعاىل حالة من يستعني  الناس. ونيعين مأ

 ِإَىل  َلهُ  َيْسَتِجيبُ  َال  َمنْ  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعو ِممَّنْ  َأَضلُّ  َوَمنْ  «: تعاىل
  .)5/  46األحقاف، ( »َغاِفُلونَ  ُدَعائِِهمْ  نْ عَ  َوُهمْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ 

آهلتهم قد  هاالقوة اليت متلك مكة يؤمنون أنّ  وكان مشركو
ها. تعاىل  وهبها هللا  " لبيك: لكعبةوكانوا يقولون حني يطوفون  إ

فهذا زعم ال  "ملك وما متلكه لك، هو  شريكا إال لك، شريك ال
راوي   عنهما، هللا ضير  عباس ابن وقالأي دليل.  علىيستند 
 فيقول: قال لك، شريك ال لبيك: يقولون املشركون كان:  احلديث 
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قال هللا تعاىل:  184".قد قد ويلكم،": وسلم  عليه هللا صلى  هللا رسول
 َواْألَْبَصارَ  السَّْمعَ  َميِْلكُ  أَمَّنْ  َواْألَْرضِ  السََّماءِ  ِمنَ  يـَْرزُُقُكمْ  َمنْ  ُقلْ «

 اْألَْمرَ  يَُدبِّرُ  َوَمنْ  احلَْيِّ  ِمنَ  اْلَميِّتَ  َوُخيْرِجُ  اْلَميِّتِ  ِمنَ  احلَْيَّ  ُخيْرِجُ  َوَمنْ 
 بـَْعدَ  َفَماَذا احلَْقُّ  َربُُّكمُ  اهللَُّ  َفَذِلُكمُ  تـَتـَُّقوَن. أََفَال  فـَُقلْ  اهللَُّ  َفَسيَـُقوُلونَ 

  .)32 - 31/  10يونس، ( »ُتْصَرُفونَ  فََأىنَّ  الضََّاللُ  ِإالَّ  احلَْقِّ 

وعلى سبيل املثال:  .احلكومةمن يتم تعيينهم من قبل حيكمنا 
بعض األشخاص   . ويزعم البعض أنّ احملافظ ميثل احلكومة والدولة

هلم حق التصرف يف بعض  يعطيعينهم و تعاىل ياملقربني من هللا 
يت  من قبل احلكومة مت تعيينهافظ الذي ومن املعلوم أن احمل األمور.

افظا. ثبت تعيينه وإال مل يقبل حمت كم بشهادةليجلس على كرسي احل
جا على الدولة. وكذلك التعيني و يكون خر بدون الشهادة ألن قبوله 

منه تعاىل. وقبوله  هتثبت تعيين شهادةمن هللا تعاىل يستند على 
ا  يكون خارجا على هللا  والزعم أنه قد أعطي نوعا من التصرف بدو
  تعاىل.

لقادر اجليالين مزة وعبد احبني بيين وبني من يستع جرىوقد 
  من األموات احلوار التايل: اوغريمه

   هل هم يعرفونكم؟ يندر:

 
  .1185، رقم احلديث: 22مسلم، احلج    184
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؟  همأليس من املمكن أن يعرف   هللا إ

  وهل هم يسمعونكم؟  يندر:

  أليس من املمكن أن هللا ُيسِمعهم؟ 

  وهل هم يعرفون لغتكم؟  يندر:

  أليس من املمكن أن هللا يعلمهم لغتنا؟ 

؟  :يندر   أليسوا أموا

ت اليت  موات نظرا لآل م ليسوا  ليس من املفيد لو قلت أ
ا.   قرأ

هم مث يُ يحيي إذن أن هللا تعاىل م مث هسمعهم أوال مث يعرفكم إ
ذن هلم أن يتوسط ،نهم ليفهموكميعلمهم لغتكم فيمكِّ   وامث 

  آالف األشخاص أّن وتزعمون  نكم عنده.ا علصاحلكم ويدافعو 
لة كل واحد منهم أفعليهم أن يفهموا مس .يف آن واحدم يدعو
هذا احلقيقة أّن و  لتهم.أمس يف ولوية األهم يف الرتتيب حسب و ويضع
 أَُيْشرُِكونَ « قال هللا تعاىل:مر ال يتحقق إال يف خيالكم الزائف. األ
ًئا َخيُْلقُ  َال  َما  أَنـُْفَسُهمْ  َوَال  رًاَنصْ  َهلُمْ  َيْسَتِطيُعونَ  َوَال  ُخيَْلُقوَن. َوُهمْ  َشيـْ

  أََدَعْوُمتُوُهمْ  َعَلْيُكمْ  َسَواءٌ  يـَتَِّبُعوُكمْ  َال  اْهلَُدى ِإَىل  َتْدُعوُهمْ  َوِإنْ  يـَْنُصُروَن.
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  أَْمثَاُلُكمْ  ِعَبادٌ  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  َصاِمُتوَن. أَنـُْتمْ  أَمْ 
ُتمْ   ِإنْ  َلُكمْ  فـَْلَيْسَتِجيُبوا فَاْدُعوُهمْ  َا َميُْشونَ  أَْرُجلٌ  أََهلُمْ  َصاِدِقَني. ُكنـْ   أَمْ  ِ

َا يـَْبِطُشونَ  أَْيدٍ  َهلُمْ  َا يـُْبِصُرونَ  أَْعُنيٌ  َهلُمْ  أَمْ  ِ   َيْسَمُعونَ  آَذانٌ  َهلُمْ  أَمْ  ِ
َا  الَِّذي  اهللَُّ  َولِيِّيَ  ِإنَّ  تـُْنِظُروِن. َفَال  ِكيُدونِ   ُمثَّ  شُرََكاءَُكمْ  اْدُعوا ُقلِ  ِ

 َال  ُدونِهِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َوالَِّذينَ  الصَّاِحلَِني. يـَتَـَوىلَّ  َوُهوَ  اْلِكَتابَ  نـَزَّلَ 
  -  191/  7األعراف، ( »يـَْنُصُرونَ  أَنـُْفَسُهمْ  َوَال  َنصْرَُكمْ  َيْسَتِطيُعونَ 

197( .  

 ) وستا عثمان أوغل(حممود أُ أفندي الشيخ  من منوذج

  ار التايل:وقد جرى بيين وبينه احلو 

الشيخ أفندي: قل أنت ما تريد.. وحنن نؤمن أن أرواح 
نستعني  الشيوخ الكبار تتوسط بني هللا والعباد. ونستغيث و 

  روحانيتهم.ب

يندر: فماذا تقول يف اآلية اخلامسة من سورة الفاحتة؟ وهو 
ك نستعني« قوله تعاىل:  كل واحد منا يف  أها.وهي آية يقر » إ

أخرى: آية  وقال هللا تعاىل يفالسبب يف ذلك؟  . وماكلها  صالواته
ْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ  «  ِإلَْيهِ  أَقْـَربُ  َوَحنْنُ  نـَْفُسهُ  بِهِ  تـَُوْسِوسُ  َما َونـَْعَلمُ  اْإلِ

بينه  امل يرتك فراغ فاهلل تعاىل .)16/  50ق، ( »اْلَورِيدِ  َحْبلِ  ِمنْ 
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من حبل الوريد؛ عباده لفهو أقرب  ؛شيءليدخل أّي وبني عباده 
  ده. ابني هللا وعب واوجد الشيوخ فراغا ليدخل فكيف

: عبد القادر اجليالين يف شعره  ة الشيخ أفندي: قال حضر 
شرق أو املغرب بغض النظر يف أي  مكان  سواء كان مريدي يف امل

  185.هألنقذ به أحلق كان

ت  . خمالفة ظاهرة يندر: وهذا الكالم خيالف كثريا من اآل
  السُّوءَ  َوَيْكِشفُ  َدَعاهُ  ِإَذا اْلُمْضَطرَّ  جيُِيبُ  أَمَّنْ «هللا تعاىل:  منها قول
  27النمل، ( »َتذَكَُّرونَ  َما قَِليًال  اهللَِّ  َمعَ  أَِإَلهٌ  اْألَْرضِ  ُخَلَفاءَ  َوَجيَْعُلُكمْ 

/ 62( .  

الشيخ أفندي: إذا كنت ال تؤمن بعبد القادر اجليالين فال  
  كالم بيين وبينك. 

س من شروط اإلميان يل : اإلميان بعبد القادر اجليالينيندر
لعمل بكتاب هللا تعاىل وليس مبا يقوله  هلل تعاىل. حنن مأمورون 

عالقة  مدى وهذه األمثلة تبني لنا واضحا  عبد القادر اجليالين.
  سالمهم. املسلمني 

 
185   Said Nursi, Sikkei Tasdiki Gaybî, Sekizinci Lema, a.g.e, c. II, 

s. 2083. 



159 

 

  تكوين اجلماعة ومجاعة النور  .ر

علوم الدينية كونه عاملا يف البن عرف يوصف الشخص مم
لرتكيز  حوله. الناسيسهل مجع ل لعادة خارقة لصائص وميزات خب و

توفري مناخ مناسب م يتقريب من هللا تعاىل و تقي عامل على أنه رجل 
تون بكتاب  .وسيطا ومنقذا عند هللا هكونؤمن الناس ب يل مث 

هلام من هللا يزعمون أنّ   .تعاىل ذلك الشخص املعظم قد كتبه 
لتايل   وزعيم مستقل وكتاب خاص.  منفصل تنشأ مجاعة هلا اسم و

ا يرتكيتّم الوحياول نشر كلمات ساحرة،  من مل يلتحق  أنّ على ز 
والكنيسة الكاثوليكية مجاعة قد  ذه اجلماعة ال سبيل له للنجاة.

 وفرق شاسع بني الكنيسة واملسجد،  .النحوتشكلت على هذا 
جلسد  احيتعترب كيا يسة ولكن الكن فاملسجد مكان العبادة،

الكنيسة واحدة  وهم يرون أنّ  186جمتمعا هرميا.و  املسيح الباطين
. الذي وللكنيسة رب واحد وإميان واحد 187ومقدسة وكاثوليكية.

  188وحيد.مل وروح واحد بحيىي جسد واحدة و  ظيفةو ينشأ من 

أن جتمع البشرية مجعاء  َدوًما حتاول الكنيسة الكاثوليكية
ستعادة األشياء اجليدة الواردة  ، وتعمل الاملسيح السيد حتت قيادة

 
  . 778التعاليم الدينية واألخالقية الكاثوليكية، فصل.     186
  . 846التعاليم الدينية واألخالقية الكاثوليكية، فصل.     187
  . 866التعاليم الدينية واألخالقية الكاثوليكية، فصل.     188
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وهناك كتب خاصة للكنيسة الكاثوليكية  189.يةروحيف وحدته ال
ا  ا تكونت بوحي من الروح  ".التقاليد الدينيةبـ "يسمو ويؤمنون أ
ا نبع القدس. م يؤمنون أ ا كالتوراة واإلجنيل أل من  ت ويقدسو

  190إلجنيل.مشكاة نبع منها التوراة وا

ملن إال  فالحأنه ال والركيزة األساسية عند الكاثوليك: هي، 
  191.ينضم إىل الكنيسة الكاثوليكية

وقد أعطي  يني.س مجاعة النور  ت وعلى هذا النمط تشكل
نه لسعيد النورسي خصائص وميزات فوق العادة، حىت قيل عنه 

يف وأنه  ،والغوث األعظم  ،هدي، وعيسى املنتظراملو  ،جمدد العصر
فيه احلقيقة احملمدية وأنه يشفع  أنه قد جتلت مقام الفردية و 

عون أنه ال فالح إال يف يني. كما يقدسون رسائل النور ويدّ سلنور ل
وهكذا تشكلت مجاعة هلا اسم منفصل  الدخول يف مجاعة النور. 

ذا  م املتعلقة  وكتاب خاص وزعيم مستقل. ولنر اآلن ادعاءا
    املوضوع:

 
  . 831التعاليم الدينية واألخالقية الكاثوليكية، فصل.     189
  .7782خالقية الكاثوليكية، فصل. التعاليم الدينية واأل    190
  . 846التعاليم الدينية واألخالقية الكاثوليكية، فصل.     191
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  سعيد النورسي زيت ليزات اليت عُ اخلصائص وامل .1

،  واحلقيقة احملمدية يمداحملنور المجاعة النور بعقيدة  تؤمن  
ا ال  -  يدعي سعيد النورسي كثري من الطرق الصوفية.كما يؤمن 

 وهو يرى أن منبع أنه ميثل احلقيقة احملمدية. - بشكل غري مباشر
ه الشخصية نإويقول عن نفسه؛  192النور هو النور احملمدي. رسائل

النور احملمدي أو احلقيقة  أي أنّ  193النور. رسائلاحلقيقة الروحية ل
يف رسائل النور عبارات تدل على  جند. و حقيقةاحملمدية هو ما ميثله 

  .أنه أعطي هذه اخلصائص وامليزات.

 يف مقام الفرديةأنه 

والذي ميثل احلقيقة احملمدية يعترب يف مقام الفردية ألن 
يقول حلقيقة واحدة.  ني وجه تعاىل هللا متثل مع ية احلقيقة احملمد

كن قد خطر على اضطررت أن أبوح بسر مل يقد سعيد النورسي: 
ور شخصية الروحية لرسائل النّ ال أنّ  و، وهه من قبلاؤ فشإيل 

فوا مبقام  رِّ قد شُ  (سعيد النورسي) ومن ميثلها من تالميذه اخلصوصيني
ر أأسواء  لذلك ليس عليهم من سلطة الفردية؛  م كان من قطب د

وهلذا  معظم أوقاته يف منطقة احلجاز. ضيميالقطب األعظم الذي 
حتت أمر   –أي طلبة النور  -وا دخلأن ي ةرور ضمن الالسبب ليس 

 
192   Emirdağ Lâhikası (1) Mektup No: 71, a.g.e, c. II, s.1725 
193   Emirdağ Lâhikası (1) Mektup No: 71, a.g.e, c. II, s.1725 



162 

 

ال جيب أن يعرفوه مثل  كماأعظم.  اأحد حىت ولو كان قطب
أظن أن الشخصية الروحية  ما ك  ن يف كل عصر من العصور.ااإلمام
ولكّين اآلن  النور (سعيد النورسي) هو أحد هذين اإلمامني. لرسائل

ا الطالبواليت  رسائل النور عرفت أنّ  قد  يف اآلونة األخرية ارتبط 
  . تشرفت مبقام الفردية

لو حدث يف  ؛خفياهذا السر الذي جيدر أن يبقى  وعلى
أي ظهر قطب أعظم واعرتض على   ،غريب شيء مكة املكرمة 
طلبة رسائل النور أن يثبتوا، وأن يعتربوا معارضة  فعلى رسائل النور

اليت كانت  ط. وأن يشرحوا النقاودالقطب األعظم املبارك كتحية 
ويعرف  194رسائل النور.ل جللب اهتمامهحمل اعرتاضهم ويقبلوا يديه 

نه أكرب ويل.  التصرف  ميلك حقَّ ه رى الطرق الصوفية أنّ تو القطب 
أحدمها إمام اليمني واآلخر إمام   ويلي القطب إمامان يف الكون.

إمام اليمني مطلع على أحكام القطب وإمام  أنّ  عتقديُ و  اليسار.
أي يعرف أحدمها القرارات اليت يصدرها  اليسار على حقيقته.

القطب واآلخر حقيقة ذاته. وإذا مات القطب ينوبه إمام اليسار.  
  195.ةأقانيما ثالثمن القطب واإلمامني  يتشكلو 

 
194  Lâhikası Mektup No: 121, a.g.e, c. II, s. 1644. 
195  Kamil YILMAZ, Altınoluk Mecmuası, Aralık 1995. 
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ه أحد هذين اإلمامني، كما أنّ  ورسي يظنّ النّ  وكان سعيد
ال والقطب ليس واحدا بل هناك أقطاب. ويقأشر إليه سابقا. 

غوث أو  الويقال عنه كذلك قطب األقطاب أي القطب الرئيسي، 
وقد قال سعيد النورسي  مبعىن املغيث ملن يستغيثه. ،الغوث األعظم

نه الغوث األعظ    النورسي؛مذهب لل ويرى املنتسبون .معنه نفسه 
وقد  تجلى فيه احلقيقة احملمدية.تالقطب هو الشخص الذي  نّ 

اها  بيات اليت كتبها لسعيد النورسي ومسّ استعمل فيزخان يف األ
ن ان كملدلل مألنك  ورانية استعمل فيها هذه العبارات:القصيدة النّ 
  أغثنا شفيع املذنبني.لك وارث ألنّ و ، يف هذا العصر رمحة للعاملني
شعلة حممد  ور! ل النّ ئ رساآخر له؛   ءغيثني! ودعاستغياث امل

أحدمها قطب  رأسان؛وهلذا املقام  196الذي هو رمحة للعاملني! 
رشاد ميثل اجلهة قطب اإل ويرون أنّ  قطب الوجود.الثاين رشاد و اإل

قطب الوجود ميثل اجلهة الباطنية للحقيقة ا أمّ  بوة.الباطنية للنّ 
ين يف قطب اإلقد نقلنا سابقا ما قاله و  197دية.احملمّ  مام الر
ه نّ أرشاد يكون واحدا يف كل فرتة؛ أي ب اإلقط رشاد. ويرون أنّ اإل

هذا املقام الفردي.  أنه وصل إىل سعيد النورسي  دعيمقام فردي. وي
يعتقد أهل الطرقات كما   .عندهطلبة رسائل النور حب طوقد اص
د (وعددهم أربعة) الذين يتصرفون األو ،ه يلي اإلمامنيأنّ  ةالصوفيّ 

 
196  Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s.2102 
197  Hasan Kamil YILMAZ, “Ricâl’ulGayb”, Altınoluk Mecmuası, 

Aralık1995. 
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(وعددهم سبعة)  األخيار يف جهات األربع من الكون، واألبدال
ليم السبعة، والنجباء (وعددهم أربعون) اقاأليف الذي يتصرفون 

ثالث مائة) الذين يراقبون  الذين يعينون الناس، والنقباء (وعددهم
قطب األعظم المقام  ورسي أنّ ويزعم سعيد النّ وأحواهلم.  الّناس
من مقام طلبة رسائل بكثري هو فوق املتصرفني يف األرض أقل الذي 
 قطب الحتت أمر  ايدخلو روري هلم أن ضليس من اللذا  النور.

 . بعدمن املمكن أنه مل يستوعب رسائل النور  األعظم، والذي
فعلى  ور.عرتض على رسائل النّ توقع من مثل هذا الشخص أن يفيُ 

ن يثبتوا، وأن يعتربوا معارضة القطب األعظم ور أطلبة رسائل النّ 
املبارك كتحية ود. وأن يشرحوا النقاط اليت كانت حمل اعرتاضهم  

  198ويقبلوا يديه جللب اهتمامه لرسائل النور.

 أَْنَداًدا  اهللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  يـَتَِّخذُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ «قال هللا تعاىل: 
ُمْ   ظََلُموا الَِّذينَ  يـََرى َوَلوْ  هللَِِّ  ُحبًّا َأَشدُّ  آَمُنوا ِذينَ َوالَّ  اهللَِّ  َكُحبِّ   حيُِبُّوَ

يًعا هللَِِّ  اْلُقوَّةَ  َأنَّ  اْلَعَذابَ  يـََرْونَ  ِإذْ   َتَربَّأَ  ِإذْ  .اْلَعَذابِ  َشِديدُ  اهللََّ  َوَأنَّ  مجَِ
 . اْألَْسَبابُ  ِِمُ  َعتْ َوتـََقطَّ  اْلَعَذابَ  َورَأَُوا اتـَّبَـُعوا الَِّذينَ  ِمنَ  اتُِّبُعوا الَِّذينَ 
 َكَذِلكَ   ِمنَّا َتَربَُّءوا  َكَما   ِمنـُْهمْ  فـَنَـَتَربَّأَ  َكرَّةً   لََنا َأنَّ  َلوْ  اتـَّبَـُعوا الَِّذينَ  َوقَالَ 
  » النَّارِ  ِمنَ  ِخبَارِِجنيَ  ُهمْ  َوَما َعَلْيِهمْ  َحَسرَاتٍ  َأْعَماَهلُمْ  اهللَُّ  يُرِيِهمُ 

  . )167/  2البقرة، (

 
198  Lâhikası Mektup No: 121, a.g.e, c. II, s. 1644. 
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   ع الزمانبدي أنه

 الشيء  ابتداء أحدمها: أصالن افيهكلمة "بديع" من بدع؛ 
ا هللا تعاىل.  .مثال عن  ال وصنعه قال هللا  199وهو صفة خيتص 
َا أَْمرًا َقَضى  َوِإَذا َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  َبِديعُ «تعاىل:   ُكنْ   َلهُ  يـَُقولُ  فَِإمنَّ
الوحيد الذي ال  الكائن واآلخر .)117/  2البقرة، ( »فـََيُكونُ 
يعين الرجل الوحيد الذي ال وعلى هذا أن بديع الزمان؛  .مثيل له

مفهوم "اإلنسان  معناسب متاما تتهي ميزة و  نظري له يف عصره.
  واصفا سعيد النورسي  قال حسن فيضيالكامل واحلقيقة احملمدية. 

   :نورانيةأطلق عليها القصيدة القصيدة يف 
علوم المجيع والبحر و  ،لسكرل واسلعلاألول! املصدر أنت 

لم يظهر يف العامل ما مياثل أثرك،  مرآة من كان رمحة ف، ةرباعالو 
  200للعاملني رسائل النور!

ويف مواضع   .الرسالة مبعىن رسول النورورسائل النور هنا تعين 
  سعيد النورسي. ذات الشخصية املعنوية لقصد برسائل النور يُ  ةكثري 

 أنّ  ي الّنورسّيونعيدّ  ور.ور رسول النّ ة النّ رسالفيظهر لنا أنه يعين ب
بار كمن قبل يف عنفوان عمره عطي له لقب بديع الزمان قد أُ 

 
199  Şemseddin Sami, Kamusi Türkî, İstanbul 1317 tarihli nüshadan 

ofset  baskı, İstanbul, 1999. 
200  Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s. 2102. 
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حني رأوا غزارة علمه مثل احمليط األطلسي وما ميلكه من  ءالعلما
  201اخلصائص فوق العادة. 

 رمحة للعاملني  أنه

 َوَما « صلى هللا عليه وسلم: هنبيخماطبا قال هللا تعاىل 
أّما حسن  . )107/  21األنبياء، ( » لِْلَعاَلِمنيَ  َرْمحَةً  ِإالَّ  َسْلَناكَ أَرْ 

سعيد  هذه اآلية تشري إىل قد قال شعرا يدعي فيه أنّ فيضي ف
ذه املدائح الرائعة رأ  بدِ مل أُ ورسي كما قال فيه سعيد النّ   ورسي.النّ 

زئي جلا هلوارث للحقيقة احملمدية صائصاخل بعضعطى ا تُ اعتقادا 
 ر مظهر ومثال لتلك الرمحة الكلية،، ألن رسائل النو ملعىن اجملازي

ضاف إليها بعض الكلمات للداللة على الفرق بني ولكن ال تُ 
بعض ترمجة ل ونكتفي بنق 202احلقيقة األمحدية وما انعكس يف املرآة.

  لشعر ألنه طويل:ل ءأجزا

  ،أنت رمحة للعاملني يف هذا العصر !أي رسالة النور 

  .ما سعد العامل اليوم إال بكف

  ،ةدمر أصبحت مقد  يضةوهذه القلوب املر 

 
201  Tarihçei Hayat, İlk Hayatı, a.g.e, c. II, s. 2129. 
202  Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s. 2101–2102. Yazı 

sadeleştirilmiştir, 
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   ،من لقمانآية ك لديفهل  

  شأن، تعال واشِف  حمبوب ذا

   مدلل من كان رمحة للعاملني. و 

  فخر عامل نزل من العرش إىل األرض،

  ب الرباق،كر  (علي) وسلطان الوالية

  ل اليوم لـ "ذو الفقار" نور يوقد ق

  النور! أنت رمحة للعاملني يف هذا العصر، أي رسالة

  طريقنا طريق نوراين من هذا النور،  

  ،ومجيعنا عبد هلذا النور

  يف طريق النور،  ما أسعد من مشى

  ل ملن كان رمحة للعاملني. اأي رسالة النور! أنت مث

  أنت جوهر يف هذا العامل،  

  ذرات،التنظر من كل  ةأنت عني كلي
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  به الكون،عجب وجه الذي يُ الوأنت 

  203أي رسالة النور! أنت مثال ملن كان رمحة للعاملني. 

  امللهوفأنه يغيث 

جاء يف الشعر الذي كتبه حسن فيضي وأعجب به سعيد 
  :التالية النورسي العبارات

  حنرتق بذنوبنا مثل األفران،

   نينا،أونئن كل يوم من القلق 

  ، دائما أنت حمبوبنافاغفر لنا ف

  ثال ملن كان رمحة للعاملني. أي رسالة النور! أنت م

  األرض آفات، ت السماء آفات وأخرج  ت أنزل

  نواحي،القد اضطربنا من اآلالم من كل   ويلتا

  فارحم للعاملني  نور موىل،

  أي رسالة النور!  مدلل من كان رمحة للعاملني. 
 

203     Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s.21022103. 
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  قد أحيط هذا العامل العظيم بنار،

  قد سجرت البحار كاجلحيم، 

  ،ءولياثنا  سلطان األأغ

  204أي رسالة النور! أنت رمحة هلذا العصر.

   القرآن الكرمي وصفات هللا تعاىلأنه حيمل 

حسن  قصيدة كتبهاعلى  اتعليقسعيد النورسي قال وقد 
  فيضي:

 ني وقد كتب حسن فيضي الذي هو من الطلبة اخلصوصيّ 
بكل إخالصه وقناعته واعتماده  لرسائل النور  هذه القصيدة  القدماء

هلام من السكة القوي و   التصديقيةعلمه العميق وإميانه النوراين و
كتب هذه القصيدة ليعرف كنه رسائل النور ونور حممد   205الغيبية.
  206مصدر ذلك النور وحقائق القرآن وأسرار اإلميان.  هو الذي

وقوله " ونور حممد الذي مصدر ذلك النور وحقائق القرآن 
هذه اخلصائص قد أعطيت  وأسرار اإلميان" مهم جدا. ألنه يرى أن

 
204     Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s.2102 
205  Sikkei Tasdiki Gaybî, Said Nursî’nin kitaplarından birinin 

adıdır. 
206  Emirdağ Lâhikası (1), Mektup No: 71, a.g.e, c. II, s. 1725. 
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. وهذا الزعم عنوي لرسائل النورواملقيقي احلله بسبب كونه الشخص 
هم يزعمون أنّ  مع العقيدة احلقيقة احملمدية. اينطبق متام احلقيقة  أل
علما   ءاء واألوليايأخذ منه مجيع األنبالذي صدر هي املاحملمدية 

طنيا احلق إىل كما أنه وسيلة لتوصيل الفيض من  ،لدنيا و
ومن أجل ذلك يعترب سعيد النورسي ورسائل النور أصل  207اخللق.

  . وأسرار أسرار اإلميان القرآن الكرمي وحقيقته

  وقد صرح بذلك حسن فيضي حيث قال: 

  فس،نأنت دواء لألمراض وحمبوب لأل

  أنت القرآن وجامع األمساء ،

  208! أي رسالة النور!  رمحة العاملني

 صورة أشخاص خمتلفة يف كل عصر يف أنه يظهر

احلقيقة احملمدية ال تعين الشخصية التارخيية حملمد صلى هللا 
ا  عليه وسلم. وأمساء   شخاصتظهر يف كل عصر فهم يرون أ

 
207  Mehmet DEMİRCİ, “Hakikati Muhammediye”, DİA, c. XV, s. 

179180. 
208 Şiirin tamamı için bkz. Sikkei TasdikiGaybî, a.g.e, c. II, 

s.2102–2103. 
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 كونهب يويؤمن سعيد النورس 209خمتلفة، نبيا حينا ووليا حينا آخر.
  كما يظهر هذا من قوله:   هذه األوصاف واخلصائص.ميتلك 

ن من مثانني سعيدا متخضوا يف أربعني سنة أ تولدت اآل"
طق  بقيامات مسلسلة واستنساخات متسلسلة فهذا السعيد حي 
الجنماد متاسك ماء الزمان ومتثل أولئك السعيدون وترآوا  ميتون لو 
ملا تعارفوا. تدحرجت عليهم يف األطوار فتفرق مين ما زان وأخذت 

هاتيك املراحل كذلك أ منهم ما شان فكما أن أ اآلن هو أ يف 
يت مبويت من املنازل إال أنه يف كل سنة مبهاجرة  ثنني  اأ فيما 

لساكين تلك البالد جيدد أ لباسه فيلبس السعيد اجلديد وخيلع 
  210.عتيقال

وقوله "أ تولدت اآلن من مثانني سعيدا" مهم؛ فقد جاء يف 
فاة يعقوب التوراة أنه قد مضى من موت آدم عليه السالم إىل و 

  110يوسف عليه السالم  عاشوقد سنة.  2413عليه السالم 
وكان ما بني يعقوب  211عاما.  031آدم عليه السالم  . وعاشمواعأ

سنة. وعلى هذا فمجموع  1600وميالد عيسى عليه السالم 
السنوات من آدم عليه السالم إىل مولد عيسى عليه السالم تكون 

 1960ي مات يف عام سعيد النورس وعلى أنّ  سنة. 4000
 

209  Hasan Kâmil YILMAZ, “İnsânı Kâmil, Altınoluk Mecmuası”, 
Temmuz  1996, sayı: 125, s. 31. 

210  Said Nursî, İşârât, a.g.e, c. II, s. 2340.  
211  Bakınız, Tevrat, Yaradılış, Bap 646. 
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  5960فتكون جمموع السنوات من آدم إىل موت سعيد النورسي 
فيكون عمر كل  80 علىالسنوات  قمنا بتقسيم هذهلو  سنة.

ه يف بدنه نّ إفيكون "قوله عاما.  75عيد سدخل فيهم ال جسد ممن
ت حسب ما جاء يف التور  ة من االثمانني" نتيجة هذه احلسا

ألنب   ياء وأعمارهم. القصص املتعلقة 

نة اهلندوسية. وهي عقيدة تناسخ األرواح  املعروفة يف الد
ورسي أنه فوق الثمانني ويبقى فوقهم حىت قيام ويرى سعيد النّ 

يب املرسل واملرشد األعلى يف كل عصر، وهو  ه النّ أي أنّ  الساعة.
  .املنتظر دد واملهدي واملسيحاجمل

جاء يف رسائل  كما   املوضوعذا ما يتعلق ورد نود أن نو 
  :النور

    ."هلك قوم لوطأُ  وبهمحى احلوت يونس، بذلك النور "

  وبذلك النور قد اقتنع كثري من األولياء،

   زالء كرماء.األور أصبح كثري من وبذلك النّ 

وتألألت رسائل النور اليت  انفتحت السماء على الفور،
  اخلالق الرمحان اخللق.ا ، فأسعد نبعت من النور
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  لعت الشمس على البالد،وطاملا ط

  .ونيسعد أصحاب القلوب املنكسرة ويفرح  

  أي برهان القرآن الذي نبع من النور األصيل،

  أي حجة اإلميان الذي صدر من أسرار الفرقان. 

  أنت مطلوبنا ومنك املوعود،  

  .الوارف فكلنا اليوم مسعود وقوي يف ظلك

  الدنيا يف كل حلظة كانت تنتظرك وتردد امسك،

  ،ظهر اليوم احلق نفسه وحتقق احللموقد أ

  قد عاد املاليني إىل الرتاب، عام 1300منذ 

  ما برح املؤمن املوحد يف انتظارك  حبيب!

  ،إال عنكفكل مل يكن يتلفظ احلديث 

  وهللا! وقد حفظت وأردد ذاك احلديث،

  رسالة النور. هو وهللا! اجملدد الكبري األخري 
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  ،انعظيموكرمك فعفوك  رسالة النورفاعف عين   

  منك مهجورا حلظة. ناال جتعلين  رب

  ومن أجل الصداقة  نور! من أجل النور ومن أجل احلق

  212بنورك وسرك .سرين اليوم 

  تلميذك العاجز حسن فيضي.

  األعظم  املرشده أنّ 

 ينادي : على النحو التايل النورسي ور سعيدَ النّ  مجاعةُ  فعرِّ تُ 
منار القرن الرابع عشر  على فاواق بديع الزمان سعيد النورسي

حتدث و  مسلمي عصره وإنسانه؛ اهلجري والقرن العشرين امليالدي 
يف صفوف   من وقف و  بعدهم من أهل العصور مع من اصطف 

   213األجيال القادمة كأعظم مرشد وجمدد.

 ه املهدي املنتظرأنّ 

 نكأ بك، يظنون مهية،أ هلم الذين ورالنّ  طالب من قسماً  إنّ 
  على  ويصّرون ،البيت  آل من الزمان آخر يف سيأيت الذي  الشخص

 
212  Emirdağ Lâhikası (1), Sıra No: 72, a.g.e, c. II, s.1725 vd. 
213  Tarihçei Hayat, Barla Hayatı, s.2144 
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م، أ  يف يدور ما يضاً أ صرار ترفض كولكنّ  ،هذا ظنهم  ذها
  .حّله نريد. وتضاد تناقض ذاته يف وهذا. وتتجنبه منه وتتحرز

 الذي  املعنوى الشخص نّ إ" :قولهب هذا سؤاهلم إزاء يردف مث
 الوظائف تلك وأهم. وظائف ثالث له  املنتظر الرسول مهدي ميثل
 اخلالفة سم سالميةاإل الشعائر حياءإ مثّ  ميان،اإل نقاذإ هي
 كثري  لتعطل نظراً  املهمة هذه  إلجناز الشخص ذلك ويسعى دية،احملمّ 
  .احملمدية الشريعة وقوانني القرآن حكامأ من

 عهدة  يف كلياً   ىلو األ الوظيفة نّ أ يرون النور طالب نّ وإ هذا
 نوية لألوىل لنسبة فهما التاليتان يفتانالوظ اأمّ . النور رسائل
لثية  من نوع أنه النور لرسائل املعنوي الشخص ونبليتق لذا. و
ً أ سماال ذلك عطىويُ  حقاً، املهدي   العاجز  الضعيف هذا ىلإ  حيا
 نإ حىت. املعنوي الشخص ذلك ميثل أنه منهم قسم يعتقد الذى
م يف يرون ولياءاأل من قسماً    هي  ورالنّ  رسائل أنّ  بيةالغي كراما
  يفهم  األمر هذا إنّ : يقولون وهم. ومرشده آخر الزمان مهدي

  . والتأويل لتحقيق

  التأويل: من بد ال نقطتني، يف لتباسا هناك ولكن

 مهية ليستا ماّ أ رغم خريتني،األ الوظيفتني نّ إ :األوىل
 حتادواال مديةاحمل اخلالفة نّ أ الّ إ احلقيقة، زاوية من وىلاأل الوظيفة
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  فكار أ يف والسيما السياسة هلأو  الناس عامة لدى مها سالمياإل
 نّ أ من الرغم  وعلى .مرة لف وىلاأل الوظيفة من همّ أ  _العصر هذا
ً  عصر كل  يف يبعث  هللا   مل  مأ إالّ  _فعالً  بعث  وقد_  ومرشداً  مهد

 جهة يف وادَّ أ مّ إ حيث  ،الزمان آلخر كرباأل املهدى لقب  حيرزوا
  .الثالث الوظائف تلك من واحدة وظيفة اجلهات من

 آخر  يف سيظهر الذي العظيم الشخص ذلك نإ :الثانية
 لسيد  معنوي ولد مبثابة كنت   نإو  ينإو  البيت، آل من هو الزمان
 طالب وأنّ  احلقيقة، درس منه تلقيت  حيث  عنه هللا  رضي علي

 عدّ أُ و  ، حممد من آل_ يعتربون عاينامل من معىن يف_ احلقيقيني ورالنّ 
  214.البيت  آل من اجلهة هذه من

كل خبزا أربعني يوما كان الدي الذي  اخل الويل عثمانإّن 
كل غريها،  ل ُشكري و وال    ،ةسبارطشهور من علماء إ امل عامل الطو
م قد رأوا الوظائف كلَّ : ؛ وهيحقيقة كالمها قد شاهد ها يف أ

 له  الزمان، آخر يف وسيأيت ةاألم تنتظره الذي ألنّ  .رسائل النور
 وأعظمها  الثالث الوظائف هذه  من وظيفة أهم  نّ وأ  ثالثة، مهام

ومن  .الضاللة من مياناإل نقاذإو  قيقياحل مياناإل نشر هي وأجلها
عليا رضي هللا عنه وعبد القادر اجليالين وعثمان   نّ فإ أجل ذلك 

لشخص  مقام اأن إىل  -يقنيالإشارة تفيد  –أشاروا قد  اخلالدي
 

214   Şuâlar, On Dördüncü Şuâ, a.g.e, c. II, s.1064. 
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 املنتظر يف الشخص املعنوي لرسائل النور (أي يف سعيد النورسي). 
الشخص املنتظر يطبق رسائل النور   وتدل هذه احلقيقة إىل أنّ 

جم   215.ه اخلاصكرب

حسب ما وذلك  ،عيسى املنتظر نزولهسعيد النورسي هو 
، يؤمنون الذين ينتظرون نزول عيسى ألنّ   .وررسائل النّ  ت بهصرح

اليت قال عنها   -ة دقصيال أشارت إليهقد  216الدجال. ه سيقتلأنّ 
   جاء فيها: كما  . -قصيدة نورانية اسعيد النورسي أ

  نورك يطفئ كل حريق، وحيول نورك كل مكان حديقة ورد.

يت يوم نور أنت  !ورالنّ  ةلرسا ال، أي جّ يقتل فيه نورك الدّ  و
  217رمحة للعاملني. من كان 

 سائل النور ملن دخل يف إطار ر  أنه منقذٌ 

سعيد النورسي ينقذهم من البال يف  يؤمن مجاعة النور أنّ 
اليت قال عنها سعيد  - ة دالقصييف . كما جاء ذلك هذه الدنيا
  :- قصيدة نورانية االنورسي أ

 
215   Sikkei  Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s. 2061 
216   Bkz. Kastamonu Lahikası, Yirmi Yedinci Mek, a.g.e, c. II, s. 

1601. 
217  Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s. 2102 
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 بحت أصيتولريوج نقود ال ،يشفي جرحنا اآلن قليالل
  .ةقدمي

ضياء  ور! رسالة النّ ، أي ضااد بياالسو  جيعلأنشر نورك 
  رمحة للعاملني. 

األجداد  هؤالءبكي تُ  العرش،  ت  صرخة العاشقني اليت بلغ
  .ةأصحاب الروح النظيف

  . رسالة النور!  رمحة احملتاجنيهللا، أي  لوجهأغثنا 

ويلتا!  ت السماء بالء وأخرج  ت أنزل هتز ااألرض بالء، 
مل.    العامل 

  رمحة للعاملني.  ل من كاندلّ رمحة العاملني،  مُ   نور موال

ت  حية أخرى هناك فيضا ر تلك والدم من  يتدفق، و
  البال حترق العامل. 

نظر، أي رسالة النور! منوذج من كان توالناس يبكون وإليك 
  . نيرمحة للعامل 

ل   .مثل اجلحيم سجرت البحارف، نارقد أحيط العامل 
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ت أنعصر يف ور! نّ أغثنا  سلطان األولياء! أي رسالة ال
    .نيللعامل رمحة 

من هو الذي جعل  تغاث بسعيد النورسي.سعلى من يُ 
لنار؟ والشخص الذي ُيستغاث به  البحار تسجر، وأحاط العامل 

 م منه تعاىل؟ ح على هللا أال يلزم له أن يكون أقوى من هللا؟ وأر 
حوال الناس؟   كيف يرتكب املسلم الذي يقول يف صلواته وأعرف 

ك نعبد و  ك نستعني" هذا اإلاخلمسة "إ   .؟!الكبريمث إ

  ورلطالب النّ  أنه شفيع

ورسي شفيع هلم. وهذا بعض سعيد النّ  ور أنّ ؤمن مجاعة النّ ت
ملوضوع من أقواهل    :مما يتعلق 

دعاء سيعد النورسي، الشخص املعنوي بقبول هذا الدعاء، 
ء وأمهاتنا، : "أاملبارك لذلك النور وترمجانه احملرتم ، وآ وطلبة نقذ

م من النار." وأمثاله من األدعية  ءهم وأمها رسائل النور وآ
مثل هؤالء  كطار املبار حني تدخل ذاك اإلفأنت أجله، وبشفاعته و 

لعامل ومن النار يف تفلح و  الطلبة احملرتمني تنجى من اهلول احمليط 
ها واحملالت اليت و طلبة رسائل النور وخادمكما جنى وأفلح اآلخرة،
 نجي أحباءك من عائلتك بسبب كونك راعيا هلم. تُ وكذلك ، حتميها
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ور!  طالب النّ  218فالح املعنوي واملادي.ون إىل الوكلكم تبلغ
  219نقذكم شفاعة النور وصالته ومهته.ت

	تقديس رسائل النور .2

تقديس رسائل يتحدث عن رسائل النور من  اً كبري   اً جزءإّن 
منها ألصبحت   القسمُ  ل هذاصِ فُ  البه. ولوطالنور وسعيد النورسي و 

لى عقد تكلمنا عن بعضها ونلقي النظر اآلن و  كتيبات صغرية.
  :بعضها اآلخر

 مثيل، ر الغريب الرهيب الذي مل يسبق لهعصيف هذا ال
م   وا شرسادولقوا ع ،هزاتصاب املؤمنني أ العصر الذي  وأحاط 
ء  للجو ه ال يوجد فالح إال أنّ  . إّنين على ثقةاخللصر الكافرين 

أجهزة  كل مزودة برسائل النور ية متينة رصينة لنر انو  مصدات إىل 
نقاذ إمياننا حنول املوت الذي او  قوية ا املقدسة. و لدخول إىل دائر

 الروحي ؤ فهي غذا 220ية.ده عدم إىل احلياة األبأنّ  يظن البعض
  221ومفتاح لسعادتنا األبدية.

 
218   Emirdağ Lâhikası (1 Mektup No: 81), a.g.e, c. II, , s. 1733. 
219   Emirdağ Lâhikası (1), Mektup No: 81, a.g.e, c. II, s.1733. 
220  Emirdağ Lâhikası (1), Mektup No: 81,a.g.e, c. II, s.1733. 
221  Şualar, On Dördüncü Şuâ, a.g.e, c. I, s.1111. 
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ا رسائل النّ  صائص ور من اخلونرى اآلن بعض ما وصفت 
  يزات:املو 

 من هللا قةمصدَّ ور رسائل النّ  نّ إ

ور، فال بد زعم مجاعة النّ تور كما إذا كان الفالح برسائل النّ 
ومل يهمل سعيد  من أن تكون مصدَّقة يف الكتب السماوية السابقة.

سكة الالنورسي هذا بل أكده بكتابة رسالة حتت عنوان: "
ا رسالة ختالتصديقية الغيبية"   جاء فيها:   رب عن الغيب).. (أي أ

الف   اتشار اإل"هذه الرسالة من أوهلا إىل آخرها تثبت 
رسائل   ؛ وهي أنّ والدالئل شاراتاإل تؤيدها آالفُ  واحدةً  حقيقةً 

فوجود آالف  ت املطابقة عليها فأصبحت مصدَّقة.النور قد متّ 
 ليس دليال يف درجة  يف دعوى واحدة ختلفةاملالدالئل اإلشارات و 

قناعة تثبت الو  ودشهال و دليل يف درجةبل ه ب سفح م القطعيالعل
   222الدعوى. لكتية حقِّ 

ثبات قراءة طالع على كيفية هذا اإلوعلى من يريد اال
  ورسي والقرآن الكرمي". سعيد النّ "املوضوع حتت عنوان: 

لرتكيةسبب    كون رسائل النور 

 
222  Kastamonu Lahikası, a.g.e, c. II, s. 1651, 
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َ  قـَْوِمهِ  بِِلَسانِ  ِإالَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما«قال هللا تعاىل:    لِيُـَبنيِّ
 »احلَِْكيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمنْ  َويـَْهِدي َيَشاءُ  َمنْ  اهللَُّ  فـَُيِضلُّ  َهلُمْ 
ذه اآلية على كون  .)4/  14إبراهيم، ( يستدل سعيد النورسي 

لرتكية.  إىل أنّ هذه اآلية تشري  كما صرح بذلك قائال:  رسائل النور 
عد واألنه من القاألنبياء والرسل؛  ثامثّلت مري ور نّ رسائل ال

.  يف كل عصر من العصور األساسية وجود األوصياء والوكالء هلم
    223.العربيةغري ، لرتكيةا تبني سبب كوكما 

 غفر الذنوب برسائل النور تُ 

ليس من حق أحد أن يتطاول على  أنّه ورسييرى سعيد النّ 
النور بل جيب قبوهلما ونشرمها  ملعات القرآن الكرمي ورسائل 

 مانعا هذا ليكون كفارة ملا تقدم من ذنبه املخيف ويكونكملهما. 
  224ة.املهلك البالالفوضى و توقع من ملا يُ 

 قارئ رسائل النور يصبح عاملا 

ه ميكن حتصيل العلوم يف مدرسة ورسي أنّ يرى سعيد النّ 
يلها يف أسابيع وقد يستغرق حتص 10أو  5ور خالل رسائل النّ 

أي ميكن الوصول يف هذه الفرتة  سنوات. 10أو  5املدارس القدمية 

 
223     Şualar, Birinci Şua, Dördüncü Ayet, a.g.e, c. I, s. 847. 
224     Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s. 2061. 
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عشر من تستغرق ما يقرب سنت االقصرية إىل نفس النتائج اليت ك
  225سنوات يف املدارس القدمية.

  ور منوذج من تقديس رسائل النّ 

ا بقي ملور ما يدل على تقديسها لو فصلنا من رسائل النّ 
نذكر منها "اآلية كتيبات صغرية. و   صبحت ألمنها إال قليل، أي 

  : ، ونقف على أهم النقاط فيهاالكربى" على سبيل املثال

 ّ  ا أمليت على سعيد النورسيأ

اها بـ "اآلية ته اليت مسّ رسالمقدمة ورسي يف يقول سعيد النّ 
 بدون كان  املسهب، وتوضيحها اآلتية، املقدمة طول إنّ الكربى": 

  226هكذا. عليّ  أملي أن حاجة ذنإ فهناك مين، اختيار

ذا االعلى رضي هللا عنه هو الذي مسّ    سماها 

 وهذه الرسالة بقوله: سعيد النورسي اآلية الكربىويصف  
يت من قبل علي رضي هللا عنه مبا تلقاه من الغيب بـ "اآلية قد مسُّ 

ا ذات     227.أمهية عظيمةالكربى وعصا موسى" أل

 
225     Sikkei Tasdiki Gaybî, a.g.e, c. II, s. 2061. 
226     Şuâlar, Yedinci Şuâ, a.g.e, c. I, s. 895. 
227     Şuâlar, Yedinci Şuâ, a.g.e, c. I, s. 895. 
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 ا قد استشفع برسائل النورأن عليّ 

جزاء حني أخرب علي رضي هللا عنه ول سعيد النورسي: يق
آلية الكربى من فجت"مّين رسائل النور دعا قائال: "آ (أي املوت   

 228جعلها شفيعا. او . فجأة)

  رسائل النور دليل "ال إله إال هللا" أنّ 

 هي  الكلمة هذه يف ميانيةاإل احلجة نّ إيقول سعيد النورسي: 
. لذا قد .هلا نظري ال اليت اخلارقة لرسالةا تلك" الكربى اآلية" رسالة

ا اإلمام علي رضي هللا عنه آلية  استشفع   أمين الكربى قائال: "و

  229(أي املوت فجأة). من الفجت"

 رسائل النور منقذة أنّ 

 لرباءة  النور طالب نيل ىلإ أدت يقول سعيد النورسي: فقد
 من كل  يف وانتصارهم" دنيزيل" سجن يف وظهورهم احملكمة، من

  .مؤثراً  انتشاراً  خلفاء وانتشارها" ودنيزيل نقرةأ" حماكم

ا محت الدكان من احلريق  أ

 
228     Şuâlar, On Beşinci Şuâ, a.g.e, c. I, s.1116 
229     Şuâlar, On Beşinci Şuâ, a.g.e, c. I, s. 1116. 
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 دائرة من النريان يف ت وقد اشتعليقول سعيد النورسي: 
اليت اشتد فيها و الليل  من يف ساعةسبارطة الدوائر احلكومية يف إ
بسرعة  كان احلريق يتقدم  .ثالث ساعاتملدة الربد واستمر احلريق 

  وجاء إيلَّ . إىل املتجر اجملاور الذي ميلكه أحد طالب رسائل النور
يت احريق! " قائال:  حلقوين!". وقد طلبت منه قبل يومني أن 

ّ  أيببعض النسخ من اآلية الكربى اليت كانت يف متجره.  ا بقيت أ
  :قلت مستشفعا برسائل النور واآلية الكربى هناك لتطفئ احلريق.

احلريق الرهيب الذي استمر ثالث ساعات شيئا  بقِ مل يُ  !ذانقرب 
من الدائرة احلكومية الكبرية. وكذلك املتاجر اجملاورة هلا واملتاجر  
كملها. ولكن املتجر الذي كان يف محاية  حتتها أصبحت رمادا 

وكذلك متجر  ور واآلية الكربى مل يصل إليه احلريق.رسائل النّ 
   230صل إليه احلريق.الطالب الذي حتته مل ي

	طريق الفالح يف الدخول إىل مجاعة النور .3

ه يوجد يف القرآن الكرمي إشارت ورسي: أنّ رى مجاعة النّ ت
ر بذلك علي رضي هللا عنه ر كما بشّ و طلبة النّ  سعادة واضحة على 
   231يالين.اجلوعبد القادر 

 
230  Emirdağ Lahikası, Yirmi Yedinci Mektup, a.g.e, c. II, s. 1723. 
231  Kastamonu Lahikası, Yirmi Yedinci Mektup, a.g.e, c. II, s. 

1608, 
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من شاكلها من اجلماعات وما يُ ور مجاعة النّ حقيقة ونفهم 
ت التا  ِشيَـًعا وََكانُوا ِدينَـُهمْ  فـَرَُّقوا الَِّذينَ  ِإنَّ «لية: قال هللا تعاىل: اآل

َا َشْيءٍ  ِيف  ِمنـُْهمْ  َلْستَ   »يـَْفَعُلونَ  َكانُوا  ِمبَا يـُنَـبِّئـُُهمْ  ُمثَّ  اهللَِّ  ِإَىل  أَْمُرُهمْ  ِإمنَّ
 َدةً َواحِ  أُمَّةً  أُمَُّتُكمْ  َهِذهِ  َوِإنَّ «: وقال تعاىل .)159/  6األنعام، (

 َ نَـُهمْ  أَْمَرُهمْ  فـَتَـَقطَُّعوا .فَاتـَُّقونِ  َربُُّكمْ  َوَأ  َلَدْيِهمْ  ِمبَا ِحْزبٍ  ُكلُّ   زُبـُرًا بـَيـْ
َا َأَحيَْسُبونَ  .ِحنيٍ  َحىتَّ  َغْمَرِِمْ  ِيف  َفَذْرُهمْ  .َفرُِحونَ   ِمنْ  بِهِ  منُِدُُّهمْ  أَمنَّ

 23املؤمنون، ( »َيْشُعُرونَ  َال  َبلْ  اتِ اخلَْريَْ  ِيف  َهلُمْ  ُنَسارِعُ  .َوبَِننيَ  َمالٍ 
نَـُهمْ  أَْمَرُهمْ  فـَتَـَقطَُّعوا ر" يف قوله تعاىل: «بُ كلمة "زُ و  .)52-56 /  بـَيـْ

  مجع لكمة "زبور"، مبعىن الكتاب. »َفرُِحونَ  َلَدْيِهمْ  ِمبَا ِحْزبٍ  ُكلُّ   زُبـُرًا
/  26الشعراء، ( »اْألَوَِّلنيَ  زُبُرِ  َلِفي َوإِنَّهُ «كما جاء يف قوله تعاىل: 

زبور ال كما أنّ   أي يف الكتب املنزلة على األنبياء السابقني. .)196
  مسيو  على داود عليه الصالة والسالم. نزلأُ  الذي كتابالاسم 

ّ ابر كتاب الذين فرقوا دينهم بـ "زُ   .إهليٌّ  هنّ م وصفوه " أل

  اهلدف هو توسيع اجلماعة  .ز

بعا ألوالذين جيعلون الدّ  هم بدال من أن يتبعوه، ئهواين 
م.  ئهيستخدمون الدين ومباد األساسية كوسيلة لتوطيد سلطا

األب واالبن والروح   –عقيدة التثليث  نّ فإوعلى سبيل املثال؛ 
نة النصرانية  هي وسيلة لتوطيد  سلطات الكنيسة  -القدس يف الد

رتباط أو  . فأصبح االللدِّينعلى اجلماعة. وما هي إال استغالل 
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لكنيسة هو رمز التديُّ ال ن. فحني يريد اإلنسان أن يكون تعلق 
لكنيسة من دون هللا.   متدينا يرتبط 

نيسة متثل الك وعلى سبيل املثال ترى الكنسية الكاثوليكية أنَّ 
راء واحلواريني. فالكنيسة عندهم مجاعة الروح القدس ومرمي العذ

مزودة  وهي . لمسيحالباطين لسد اجلتكونت من األجهزة اهلرمية و 
سوتينيهلا طبيعت كما أنّ   هلدا السماوية. واألخرى   ة إحدامها 

 233حتاد ووسيلته بني هللا وبني اخللق.فالكنيسة رمز اإل 232.ةالهوتي
وموظفوا الكنيسة الذين مياثلون املسيح هم عباد املسيح. ألن ما 

المهم وال كحسان ليس بيتلفظونه من الكالم وما يقدمونه من اإل
م   ه ع عندهم ليسلمو ودِ حسانه أُ . بل هو كالم املسيح وإحسا

نة النصرانية  ذا فقد خرج املذهب الكاثوليكي يف الد آلخرين. و 
س  ائمن أن يكون دين هللا، وأصبح دين الكنيسة. واليوم تبذل الكن

لكنيسة سبني إليها. وهذا ليس خاصا تكل جهد ليزيد عدد املن
مكثفة حتت اسم  تقوم بنشاطات كنائسالكاثوليكية بل مجيع ال

ألن الدعوة الدينية هي  ليست دعوة دينية؛ "التبشري". والتبشري
وبعد التبليغ الصحيح فمن  ،كراهجبار واإل التبليغ  فقط بعيدا عن اإل

استخدام كل  وشاء منهم آمن ومن مل يشأ مل يؤمن. ولكن التبشري ه
خالل بولس.  الوسائل جلعل الناس خادمي الكنيسة كما فعل

 
  . 771التعاليم الدينية واألخالقية الكاثوليكية، فصل.     232
  . 775التعاليم الدينية واألخالقية الكاثوليكية، فصل.     233
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مت ختريب سنة من االحتالل الصلييب للقارة األمريكية  200
ساليب خمتلفة تتجاوز  شرها حماكم  يف املعتقدات والثقافات احمللية 

 احتالهلم يف العصور الوسطى. كما حدث ذلك يفاألوربية التفتيش 
نيوزيالندا والدول األفريقية وغريها من بلدان و أسرتاليا،  ةقار ل

  234. العامل

واملبشرون هم على طريق بولس الرسول؛ وقد جاء يف رسالته 
 ِمنَ  ُحرًّا ُكْنتُ   ِإذْ  فَِإّينِ 19 أهل كورنثوس هذه العبارات: "  إىل

 َفِصْرتُ 20. اَألْكَثرِينَ  َألْرَبحَ  لِْلَجِميعِ  نـَْفِسي اْستَـْعَبْدتُ  اجلَِْميِع،
 َحتْتَ  َكَأّينِ   النَّاُموسِ  َحتْتَ  لَِّذينَ َولِ . اْليَـُهودَ  َألْرَبحَ  َكيَـُهوِديٍّ   لِْليَـُهودِ 

ُموسٍ  ِبالَ  َولِلَِّذينَ 21 .النَّاُموسِ  َحتْتَ  الَِّذينَ  َألْرَبحَ  النَّاُموسِ   َكَأّينِ   َ
ُموسٍ  ِبالَ  ُموسٍ  ِبالَ  َلْستُ  َأّينِ  َمعَ  َ ُموسٍ  َحتْتَ  َبلْ  هلِل، ِ َ  لِْلَمِسيحِ  َ

مُ  ِبالَ  الَِّذينَ  َألْرَبحَ    َألْرَبحَ  َكَضِعيفٍ  لِلضَُّعَفاءِ  ِصْرتُ 22. وسٍ َ
. قـَْوًما َحال ُكلِّ   َعَلى ُألَخلِّصَ  َشْيٍء، ُكلَّ   لِْلُكلِّ  ِصْرتُ . الضَُّعَفاءَ 

َ  َوهَذا23 يِل، َألْجلِ  أَفْـَعُلهُ  َأ   235.ِفيهِ  َشرِيًكا َألُكونَ  اِإلجنِْ

ملسيح ميبدأ التبشري بتبليغ اإل ن جنيل إىل من مل يؤمن 
يت الدور إىل إنشاء مجاعة نصرانية من احملليني وبناء  الناس. مث 

 
234  Şinasi Gündüz, Mahmut Aydın, Misyonerlik, İstanbul 2002, s. 

18. Süleymaniye Vakfı Yayınları Kur’ân Işığında Serisi 2 
  .23 – 19/ 9،  كورنثوس  أهل  إىل األوىل الرسول بولس رسالة   235
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 Inculturation(236( )األقلمة(. وتبدأ عملية املكان الكنائس يف
م اليومية. مث تصل الكنيسة إليهم لتفعيل اإل م وحيا جنيل يف ثقافا

ة للشعوب فتلخوتتغلغل خطوة بعد خطوة عرب املسائل امل
. وهذا يتطلب وجود حوار قائم على احرتام واجلماعات واألفراد
جنيل يف وتعين األقلمة نشر تعاليم اإل 237جنيل بعد.الذين مل يقبلوا اإل

البلدان غري املسيحية، وجيرى التعديالت يف الرسالة املسيحية وطريقة 
دف  احلياة فيها حىت تصبح منسجمة مع الثقافات األخرى 

  التدرج يف احلركة التنصريية.

هذه العمليات يف كثري من اجلماعات اإلسالمية وتوجد 
 ّ يقومون  أن ماحيسبون و م ميثلون اإلسالم والطرق الصوفية؛ يظنون أ

إلسالم. واهلدف األساسي فيها هو  لنشر  هوتوسيع اجلماعة به من 
توسيع اجلماعة وتكثري عدد املنتسبني إليها. كما نرى ذلك يف أقوال  

ور أن يعرضوا سلوكا ى طالب النّ ورسي؛ حيث قال: "علسعيد النّ 
كم نتشر رسائل النّ تسلميا ل ور يف مجيع البلدان اإلسالمية، إ

ين أما  عتهم ومجاعتهم،ومداخلة األئمة يف مج ال  -قول اإلمام الر
أن دخولكم إىل مساجد يعين  –فيها بدعة اليت تدخلوا األماكن 

 
 الكاثوليكية يف الكنيسة يف املسيحية ، خاصة  هي مصطلح يستخدم األقلمة  236

ا الكيفية ىلالرومانية ، يف اإلشارة إ الكنيسة للثقافات األخرى من  تعاليم تقدمي اليت يتم 
  .غري املسيحيني

  .856-854التعاليم الدينية واألخالقية الكاثوليكية، فصل.   237
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والنورسي   238الصالة فيها. نوال يعين بطال فيه ثواب العامة ال
ين ليتوافق ذلك مع نظرته التوسعية  ويل كالم الر اضطر إىل 

    جلماعته.

على عالقة جيدة  وااجلهود ليكون ونبذليور مجاعة النّ أفراد و 
معهم من أجل نشر يف نقاش اخلوض  ونويتجنب ،مع اجلميع

ين "ال تدخلوا األماكن  أفكارهم. وواضح أنّ  اهلدف من قول الر
دعة" هي املساجد. يذهب املسلم إىل املسجد ليكثر فيها باليت 

ثوابه. وهل يذهب إليه إذا ما أخذ ثوا على صالته؟ وقد نبه سعيد 
  م.النورسي تالميذه بقوله هذا إىل إنشاء مساجد خاصة 

    احتضان البشريه مجعاءمزعومة   .س 

قول مجاعة النور "على كل من أراد أن يسلك طريق احلق ت
يؤدي إىل  سائل النور. وكل ضياء يف طريق النور فعليه أن يقرأ ر 

األرض. رسائل النور اليت  أسرارل إىل السعادة احلقيقية وفهم و صالو 
هي نور القرآن الكرمي تشري إىل مصدر السعادة األبدية لريتفع يوما 

 عندومل يقف سعيد النورسي  239صوته النوري الذي هز العامل به".
 أكثر حّلت  قد النور رسائل جزاءأ نّ إ: " الئقا ههذا احلد بل جتاوز 

 
238   Kastamonu Lahikası, Yirmi Yedinci Mektup, a.g.e, c. II, s. 
1667. 
239     Tarihçei Hayat, Isparta Hayatı, a.g.e, c. II, s. 2204. 
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  ووضحتها  الكرمي، والقرآن والشريعة الدين أسرار من مائة من
 ثبتُّ أو  فحمتهم،أو  امللحدين املعاندين عىتأ وأجلمت  ،وكشفتها
 حقائق من العقل عن بعيداً  ظنيُ  كان  ما الشمس كوضوح  بوضوح
 ألشد هاثبتُّ أ اجلسماين، واحلشر النبوي املعراج كحقائق ؛القرآن

دقة الفالسفة من واملتمردين املعاندين   ىل إ بعضهم دخلت أ حىت والز
ا هذا فرسائل ميان،اإل حظرية  -  حوله وما  - العامل نأ بد ال شأ
 هذا  تشغل قرآنية حقيقة اأ جرم وال ا، عالقة ذا سيكون مجعه
خذ واملستقبل، العصر   يف  بتار اسيّ أمل سيف اأ و  اهتمامه، جل و
  240"... االميان أهل قبضة

 الفالسفة وأشد وهابيته، يف واملغايل تشيعه، يف فاملتعصب 
 بدأوا قد وتزمتاً، نيةأ العلماء  كثرأو  العلم، يف وعمقاً  مادية

 متحابني خوةأ اآلن منهم قسم ويعيش النور  دائرة يف معاً  لدخول
 من نصارى مبشرين بدخول ماراتإ هناك نإ حىت الدائرة، تلك يف

 ضرورةه من ب يشعرون ملا الدائرة، تلك يف احلقيقيني الروحانيني
 نأ مبعىن . جانباً  واملنازعة املناقشة مواد طارحني واملصاحلة، الرتابط
 تبلغ شارات عنه هللا رضي علي ماماإل عنها أخرب اليت النور رسائل

 
240     Emirdağ Lâhikası (1), Mektup No: 24, a.g.e, c. II, s.1695. 
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ً،أ الصراحة وبدرجة ربعنياأل حوايل  هذا  جلروح ضماد هي حيا
 241.منها خنرج فال الدائرة تلك كفتنا  وهلذا .الزمان

 
241     Emirdağ Lâhikası, a.g.e, c. II, s. 1769. 
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  الباب الرابع: سعيد النورسي والقرآن الكرمي

يبدو أن منهج سعيد النورسي يتالئم أحيا مع القرآن 
الكرمي، ولكنه يهدف بذلك تقديس نفسه ومؤلفاته وتالميذه. فهو 
ت لتحقيق ذلك. فهو يزعم أنه   ويل اآل يسلك أساليب خمتلفة يف 

ويستخدم يف  242يف ثالث وثالثني آية. إىل رسائل النور ريقد أش
ت األجبدية واجلفر وهي وسيلة يستخدمها إ ثبات مزاعمه احلسا

لفعل ال ميكن إثبات تلك املزاعم   السحرة واملنجمون يف الغالب. و
ا.   إال 

ت األجبدية واجلِْفر  .أ   احلسا

مات لحرفا) يف مثاين ك 28وقد مجع احلروف العربية (عددها 
 قرشت  سعفص  كلمن حطي هوز جبداليت ال معىن هلا؛ وهي: " أ

عطاء كل حرف من  ثخذ ضظغ ". وشكل نوعا من احلساب 
. ومسى هذا احلساب بـ 1000إىل  1تلك احلروف قيمة األرقام من 

ا بدأت بكلمة "أجبد ". وإليكم تلك احلروف وما األجبد أل
  يقابلها من األرقام: 

 ن م ل ك ي ط ح ز و ه د جب أ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 123450  

 
242  Şualar, Birinci Şua, a.g.e, c. I, 831. 
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ت األجبدية ال ستنباط التواريخ واألماكن وتستخدم احلسا
لكلمات ذات  من عاين من اجلمل املفيدة أو امللألحداث اهلامة 

رخيا". ومن الناس من يستخدمه كطريق بيت شعر. وهذا ي سمى "
للوصول إىل علم الغيب واملعاين اخلفية. يستخدم فيها ما يسمى 
منهج اجلفر الذي يستخدمه يف الغالب الشيعة والسحرة، هلدف 

وهذا  243شارات املوازية هلا. ل بربط األرقام مع احلروف إىل اإلالوصو 
طال لعدم استناده  دليل من الكتاب أو  ىل أي إالطريق يعترب 

السنة. كما أنه ليس هناك طريق للوصول إىل علم الغيب. قال هللا 
 َوَما اهللَُّ  ِإالَّ  اْلَغْيبَ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  ِيف  َمنْ  يـَْعَلمُ  َال  ُقلْ «تعاىل: 
نَ  َيْشُعُرونَ  َّ َعثُونَ  َأ  من  أحد يعلم . أي ال) 65/  27النمل، ( »يـُبـْ

  الغيب من املالئكة واجلن واألنبياء. رضواأل السماوات  أهل

وسعيد النورسي هو ممن حاول أن يصل إىل علم الغيب عن 
طريق اجلفر. وهو يتبع القواعد األجبية وخيرج عن القواعد اللغوية 

ت للوصول إىل بغيته املنشود . وعند العجز ةبتحريف اجلمل يف اآل

 
243  Mustafa Uzun, “Ebced”, DİA, c. X, s. 6870; Metin Yurdagür, 

“Cefr”, DİA, c. VII, s. 215218. 
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يت  ق السرية". كما نرى  رقام من عنده يسميها بـ "الفرو يف احلل 
  ذلك فيما يلي.

وهي  ،من سورة النور 35يقف سعيد النورسي على اآلية 
آية اليت يدعي أن فيها إشارة إليه وإىل رسائل النور  33آية من 

  شارات: وتالميذه. ونكتفي بذكر ما قاله يف هذه اآلية من اإل

 ِمْصَباحٌ  ِفيَها ِمْشَكاةٍ كَ   نُورِهِ  َمَثلُ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  نُورُ  اهللَُّ «
َا  الزَُّجاَجةُ  زَُجاَجةٍ  ِيف  اْلِمْصَباحُ  َّ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  يُوَقدُ  ُدّرِيٌّ  َكوَْكبٌ   َكَأ

 َمتَْسْسهُ  ملَْ  َوَلوْ  ُيِضيءُ  زَيـْتُـَها َيَكادُ  َغْربِيَّةٍ  َوَال  َشْرِقيَّةٍ  َال  زَيـُْتونَةٍ  ُمَبارََكةٍ 
رٌ   اْألَْمثَالَ  اهللَُّ  َوَيْضِربُ  َيَشاءُ  َمنْ  لُِنورِهِ  اهللَُّ  ييـَْهدِ  نُورٍ  َعَلى نُورٌ  َ

  . )35/   24النور، ( » َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َواهللَُّ  لِلنَّاسِ 

يدعي سعيد النورسي أن هذه اآلية تشري إىل أمساء رسائل 
ليفها وما حتتوي من املعاين القيمة. وقد مسى ما ألفه   ريخ  النور و

". وهذه التسمية ال أو رسالئ النور النور أو رسالة النوربـ "رسائل 
 تنطبق مع الالتسمية الثالثة نطبق مع اللغة الرتكية وال الفارسية و ت

ربع إالعربية. وهو يقول  ل إىل أمساء  و مخس مجُ أن هذه اآلية تشري 
  .أوجه ةرسائل النور من عشر 

ليت تشري إىل ا ن اجلملة األوىلإورسي : يقول النّ اجلملة األوىل
أي مثل  »ِمْصَباحٌ  ِفيَها نُورِِه َكِمْشَكاةٍ  َمَثلُ «ور هي قوله تعال: النّ 
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ور اإلهلي أو القرآين أو احملمدي هو مشكاة فيها مصباح. وقيمتها النّ 
ا . إذا حسبنا النون املشددة نونني998الرقمية يف اجلفر  ّ ساوي  ت فإ

سم داللة اآلية إىل هذا اال نّ فإالقيمة الرقمية لرسائل النور. لذلك 
  داللة قطعية. 

ذا القول أنّ ه يدّ أي أنّ   ِفيَها  ِمْشَكاةٍ «املراد بقوله تعاىل:  عي 
ذلك كد ؤ ه يهو رسائل النور. وهو اليصرح بذلك ولكنّ  »ِمْصَباحٌ 

  بكالم آخر كما سيأيت.

ورسي اجلملة اليت أخذها من اآلية حيث  سعيد النّ وقد غّري 
ور" وجعل "ال" من كلمة "النّ  »ِمْشَكاةٍ «كلمة حذف "ك" من أول  

لنّ نو فأصبحت رسالة نُّور. وهي يف األصل رسالة النّ  ون ور. وأراد 
الثاين الصوت احلاصل نتيجة إدغام "ال" الشمسية؛ ومن غري هذا 

  التغيري مل يستطع أن يصل إىل الغاية املطلوبة.  

ملة الثانية يف ن اجلإورسي يقول سعيد النّ اجلملة الثانية: 
َا  الزَُّجاَجةُ  «ور هي قوله تعاىل: ىل رسائل النّ إية اليت تشري اآل َّ  َكَأ

ة لرسائل  . والقيمة الرقميّ 546. وقيمتها الرقمية »يُوَقدُ  ُدّرِيٌّ  َكوَْكبٌ 
ي بينهما. . وبينهما تطابق مع وجود الفرق السرِّ 548ور هي النّ 

اآلية مجلة امسية مث  ورسي اجلملة حيث أخذ منف النّ وقد حرّ 
فعال وهو الكلمة األوىل من اجلملة الفعلية التالية.  اأضاف إليه
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لرغم من ذلك مل  يعرف ذلك جيدا من له إملام يف اللغة العربية. و
 ا خالف "ور النّ  لئتسمية كتابه بـ "رسا إىل توافق األرقام فاضطر ت

ل للقواعد اللغوية. ومل يكتف فرق  بذلك بل ذهب إىل القول 
  ي. السرِّ 

اجلملة الثالثة من اآلية اليت  نّ إورسي : يقول النّ اجلملة الثالثة
َشَجَرٍة". لو جعلنا التاء  ور هي قوله تعاىل: " ِمنْ تشري إىل رسائل النّ 

قد  598املربوطة يف " الشجرة" هاء سكتية، تكون قيمتها الرقمية 
ور. وكذلك ئ النّ ور ورسالوافقت متاما مع القيمة الرقمية لرسائل النّ ت

لتوافق اإل ة لـ "من فرقان حكيم" قميّ شاري مع القيمة الرّ وافقت 
ور شجرة  مشلت على رسائل النور كما دلت على كون رسائل النّ 

ي الواحد. ولو تركت التاء املربوطة مباركة من الفرقان مع الفرق السرِّ 
ووافقت مع   993اجلفري  ايف "الشجرة" كما هي يكون مقامه

ية ور" مع مخسة فوارق سرِّ ة لـ "رسالة النّ وهي القيمة الرقميّ  998
على هذا االسم أي اسم   اليت ال جتلب الضرر للتوافق. واآلية تدلّ 

  توافق معها. مور، ألن معناها رسالة النّ 

ويفهم مما سبقا واضحا أن كتب سعيد النورسي؛ تسمى 
ور ورسالئ  النّ ور ورسالة مساء خمتلفة مثل: رسالئ نور ورسائل النّ 

  ور.النّ 
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امها مجلة. مث بدل خذ من اآلية كلمتني ومسّ أورسي النّ  نرى أنّ 
حبرف هاء اليت قيمتها  400حرف التاء املربوطة اليت قيمتها الرقمية 

بقا اوقد قال س 598. وأعطى لرسالئ النور قيمة رقمية 5الرقمية 
لرغم من كل احملاوالت مل 548قيمتها الرقمية  نّ إ تفق األرقام ت. و

لفرق السري. مث أضاف إىل اآلية عبارة "من  فاضطر إىل القول 
صال يف القرآن الكرمي، وادعى كون أليت ال وجود هلا وافرقان حكيم" 

ذا قد حرف اآلية رسائل النّ  ور شجرة مباركة من الفرقان احلكيم. و
 ِيف  ْصَباحُ اْلمِ  ِمْصَباحٌ  ِفيَها َكِمْشَكاةٍ  نُورِهِ  حيث أصبحت " َمَثلُ 

َا  الزَُّجاَجةُ  ُزَجاَجةٍ  َّ  رسالئ النور املباركة َال  ِمنْ  يُوَقدُ  ُدّرِيٌّ  َكوَْكبٌ   َكَأ
". وزعمه هذا يتضح أكثر حني نقرأ كالمه يف  َغْربِيَّةٍ  َوَال  َشْرِقيَّةٍ 

  الصفحات التالية.

اجلملة الثالثة من اآلية  نّ إورسي : يقول النّ اجلملة الرابعة
 يـَْهِدي  نُورٍ  َعَلى ور هي قوله تعاىل: " نُورٌ شري إىل رسائل النّ اليت تو 

ة لرسالة توافق مع القيمة الرقميّ ت 999الرقمية  وقيمتهالُِنورِِه"  اهللَُّ 
لفرق الوحيد السرِّ تشري إىل رسالة النّ  998ور النّ  ي. ولتوفيق ور 

لثانية. األرقام جاء جبملتني من اآلية وحذف املفعول به من اجلملة ا
لفرق السرِّ بف تومل يك    244ي, ذلك بل اضطر إىل القول 

 
244     Şualar, Birinci Şua, a.g.e, c. I, s. 832. 
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  ورسيسعيد النّ  شارات الواردة يف حقّ اإل  .ب 

يف اآلية هي قوله تعاىل:  ةاجلملة اخلامس ورسي أنّ يرى النّ 
ّ "َمْن َيشاَء". يدّ  ور  على لقب اشتهر به مؤلف رسالة النّ  ا تدلّ عي أ

"َمْن َيَشاء" أصبحت العبارة ظهر الضمري املقدر يف أُ سري. لو يبفرق 
واللقب املذكور هنا هو لقبه  245فق متاما. اه". فحينئذ تو ؤ "من يشا

. والقيمة الرقمية لعبارة "من 409"كردي"؛ الذي قيمته الرقمية 
وقد . اشتهر بلقب "كردي" نسبة إىل قومه الكرد. 407ه" ؤ يشا

ه مل أنّ وافق األرقام. ومن العجيب تعرف الكلمة بـ "ال" التعريف ل
لغوي حني قال لو أظهر   خطأيف يتحدث عن لقبه. وقد وقع 
ألن الضمري املقدر ال يظهر يف اللغة  ؛الضمري املقدر يف "من يشاء"

العربية. ولو قيل حمذوف بدال من مقدر جلاز إظهاره ولكن املقدر 
ضمري  (من يشاء) هو  ال ميكن إظهاره. كما أن الضمري احملذوف يف

على خالف قواعد   أظهر ضمري املفعولورسي لكن النالفاعل و 
  .اللغة

ة جلملة "من شجرة مباركة" القيمة الرقميّ  نّ إورسي يقول النّ 
ذلك حني جنعل التاء املربوطة يف "شجرة" وهاء يف   1311

ا يف مكان الوقف. فقد أشارت إىل  تاريخ الذي بدأ  ال"مباركة" أل

 
245     Şualar, Birinci Şua, a.g.e, c. I, s. 832. 
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هي شجرة مباركة لرسالة  س العربية اليت يتدر بور النّ  لئ رسافيه مؤلف 
  لقرآن الكرمي.والطريق املؤدي لفهم االنور 

ه بدأ . أي أنّ 1290ه ولد يف وقد جاء يف سريته الذاتية أنّ 
ه أصبح عي أنّ ه يدّ تدريس العربية وهو يف العشرين من عمره. مع أنّ ب

  246أعظم علماء عصره وهو يف الرابع عشرة من عمره. 

 ملَْ  َوَلوْ  ُيِضيءُ  زَيـْتـَُها َيَكادُ  " وريةاجلملة النّ  :ورسييقول النّ 
ٌر" تدلّ  َمتَْسْسهُ  ار. النور خيرتق بدون النّ  لئكاتب رسا  على أنّ  َ

أن  دونر ويصبح عاملا بنفسه بدون حاجة إىل التدريس وبفهو يتنوّ 
الثالثة ثالث  لم. نعم، هلذه اجل247ل املشقات الدراسيةيتحمّ 

ء ورسائل النّ شارات؛ اثنتان منها تشريان إىل الإ ور؛ ومها  كهر
هي كذلك عني  و حقيقتان منفصلتان. والثالثة يف حق املؤلف؛ 

ون السرية الذاتية ومجيع أهل البلد يعرفون جيدا ؤ احلقيقة. والذين يقر 
سنة  15 خاللدرس تُ دراسة الكتب اليت  أن مؤلف رسائل النور أمتّ 

ر فقط.  ظهار حسب األصول املدرسية يف ثالثة شهو بعد كتاب اإل
ء  فتلك اجلملة من اآلية خترب عن طريق اإل شارة عن كشف الكهر

ه. كما يظهر وميضا من املعجزة. أي ف ورسائل النور وعن مولد مؤل
. ولو حسبنا "تنوينان" يف 1279مقام مجلة "يكاد زيتها يضيئ" 

 
246     Kastamonu Lahikası, a.g.e, c. II, s. 1609 
247     Şualar, Birinci Şua, a.g.e, c. I, s. 833. 
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ر نور" نونني تساوي  . فتشري إىل انتشار 1284"ولو مل متسسه 
ء  وقرب رسائل النور كما تشري بكلمة مقدسة استعمال الكهر

سنة. فهو توافق متاما نفس  14"يكاد" معًىن إىل مولد مؤلفه بعد 
  التاريخ حبساب اجلفري.

كما هو معلوم أن اخليوط الضعيفة الرقيقة حني جتمع تصبح 
جبال قو متينا. بناء عليه فاشارات هذه اآلية تؤيد بعضها البعض،  

م ولو مل يك ما، فاإلفاحلكم    248شارة فيها مبعىن الداللة.ن التوافق 

فيها   يةعراباحلركة اإل فسعيد النورسي جيعل اجلملة جمزئة ويعدّ 
حرفا ليحصل على األرقام املطلوبة. ولكن يظهر هنا معلومة مهمة؛ 

.  1279سنة من  14وهي أن سعيد النورسي يقول أنه ولد بعد 
ريخ ميالده  ي. وهذا التاريخ اهلجر  1293وعلى هذا يكون 

موجود يف سريته الذاتية اليت كتبها بيده وقدمها إىل شيخ اإلسالم. 
خطأ.  1290تية وهو ان ما ذكره يف سريته الذفإوعلى هذا 

ذه املدائح. نذكر منها ما يلي على ئل النور مملوءورسا ة كلها 
وقف  سطنبولإسبيل املثال ال احلصر: حني كان سعيد النورسي يف 

ل الكل ما يريد، فوفد إليه أفوق العادة قائال: فليس يف موقف
أسئلة شىت معقدة يف  هعلماء املشهورين فبدأوا يسألونالالقوافل من 

 
248     Şualar, Birinci Şua, a.g.e, c. I, s. 833. 
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كل األسئلة فورا على  مسائل خمتلفة فكان سعيد النورسي جييب 
   249شكل صحيح.بو 

سبب عدم ذكر اسم واحد من  عنل هنا ءنتسا أن ناول
  ؟؟ سيالنور لذين وفدوا إىل سعيد ا "العلماء املشهورين"هؤالء 

ليف رسائل النور اإل  .ت    شارات إىل 

 ية السابقة ال تشري إىل اسم رسائل ورسي: اآليقول سعيد النّ 
ليف ريخ  . والتنوين يف واكتماله هالنور فقط بل وتشري إىل 

ا  "كمشكاة" يف قوله تعاىل: "كمشكاة فيها مصباح". تعد نو أل
. وهي تشري 1349يمتها الرقمية قكون تو  ،ليس يف مكان الوقف

ليف أجزاء نورانية من رسائل   1349إىل عام  ريخ  الذي هو 
  النور. 

 م قام النورسي أيضا بتحريف اجلملة ليحصل على األرقا هناو 
مع   450ومرة أخرى حيسبه  5املطلوبة، فهو يعد التاء املربوطة مرة 

ا). كما أن هناك شيئاح نظر وهو أنه حيذف يلفت ال ركتها (إعرا
حرف الكاف من كلمة "كمشكاة" يف القسم األول من اجلملة 
ا   ذه الكلمة على "مشكاة فيها مصباح" مث ادعى أ يت  األوىل. و
تشري إىل رسالة النور. ومل حيسب حركة (إعراب) التاء املربوطة. أي 

 
249     Said Nursî, Sözler, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993, s. 726. 
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كذلك    400ويف مكان آخر حسبها  450أنه اعترب احلرف هنا 
  . 20كاف الذي أعطى له قيمة رقمية قدرها حسب حرف ال

يقول النورسي: مجلة "كمشكاة فيها مصباح املصباح يف 
ا كوكب دري يوقد " القيمة الرقمية هلا   زجاجة الزجاجة كأ

. وهي توافق متاما إىل انتشار رسائل النور واشتهارها  1345
ليفها.  ريخ  اي  الز شددة والنون املشددة و ألن الراء املوإضائتها و

عتبارها األصلية يعترب الما وزا والتاء املربوطة يف "زجاجة" األوىل 
ا ليست يف مكان الوقف. أما يف  حت"  ء مربوطة أل سب 

ا يف مكان الوقف.   "الزجاجة" الثانية حتسب هاء أل

وقد وقف النورسي على مجلة " املصباح يف الزجاجة" يف 
دف آخر. وهو يقول:  لو حسبنا الزاي املشددة  الفصل األول 

ريخ بدأ فيه 1322زاءين فعندئذ يكون  . فهي توافق متاما مع 
وقد سبق أنه  250مؤلف رسائل النور استعداده لتأليف كتب النور.

. وهنا  37حسب الزاي املشددة زا والما وأعطى هلا القيمة الرقمية 
هذا إىل شيء   . وإذا دلّ 14يعطي نفس احلروف قيمة رقمية وهي 

عطاء إعلى أنه ال يوجد عنده ضوابط معينة يستند إليها يف  إمنا يدلّ 
م للحروف حسب ما اعطاء األرقإالقيمة الرقمية لألحرف؛ وإمنا يتم 

  يتطلب األمر للوصول إىل أرقام معينة.
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  شارات إىل قيمة رسائل النور اإل  .ث 

سجام القوي بني رسائل نورسي: وجود االيقول سعيد النّ 
ا ليست ال الكرمي من أوجه كثرية تدلّ ور والقرآن النّ  تفاق على أ

ا تبني داللة إىل إشارة وال عالمة ولكنها داللة قوية. بل جمرد إ
ء وظهور رسائل   العالقة املعنوية للقرآن الكرمي مع اخرتاع الكهر

 ّ ملعجزة الغيبية عن النور. وأحد املعاين الدقيقة هلذه اآلية أ ا خترب 
ريخ ظهورمها وما  اخرتاع الكهر  ء وظهور رسائل النور. كما خترب 

   251حيدث بظهورمها وكذلك تبني موقفهما املثايل جتاه األحداث.

 مثال قوله تعاىل: "زيتونة ال شرقية وال غربية" تدل على أنّ 
ء مل تستورد من الغرب وال من الشرق. وهي   املادة القيمة للكهر

ة الرمحة من السماء. وهي  نزلت من األعلى من الفضاء من خزين
أموال مجيع األماكن. وال حاجة للبحث يف مكان آخر. وكذلك 
ء معنوي مل تكن مستوردة من الثقافة  رسائل النور اليت هي كهر

ا. بل هي أخذالشرقية وعلومها وال من ال ت من فلسفة الغربية وفنو
العرش الذي هو فوق شرق القرآن السماوي   عند العايل امكا
 252ربه.وغ
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شارات عن إيف البداية يستخرج سعيد النورسي من اآلية 
ه وصل إىل اخلرب ا داللة قوية. مث يزعم أنّ ّ إطريق التحريف ويقول 

ء وعن كتبه. ويقول   نّ إالغييب املعجزي الذي خيرب عن الكهر
ء  ء؛ كما  نزل من الفضاء ألنّ تالكهر ه ال يعرف كيفية توليد الكهر

من السماء أي من العرش الذي نزل  -ئل النور رسا –كتبه   ت نزل
رسائل  منه القرآن. وقد زعم هذا فيما سبق. أي يدعي صراحة أنّ 

من العرش الذي نزل منه القرآن. وقد نزل القرآن من  ت ور نزلالنّ 
رسائل النور  ومعىن ذلك أنّ ، نزل منه رسائل النور من العرش مثّ  قبلُ 

ت اآلية السابقة به ومبن وقد بشر  ،ب نزل من العرش اأحدث كت
  يبلغه حسب زعمه. 

  شارات إىل قَراء رسائل النور اإل  .ج

شري يومل ينس سعيد النورسي طالبه. فاستخرج من اآلية ما 
ر  نّ إإليهم قائال:  قوله تعاىل: "يكاد زيتها يضيئ ولو مل متسسه 

نور" عبارة "نور" فيها تشري إىل أن املصابيح املعلقة يف السقف يف 
ر. ووقته  14و القرن  13القرن  تستضيئ وتنري بدون حاجة إىل 

 . 1280قريب أي أنه يكون يف 

ء وتبني هذه اجلملة تشري إىل الوضع اال ستثنائي للكهر
شارة كما تبني رسائل النور اليت هي طاقة مستقبله عن طريق اإل
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ا علم عميق ميكن لكل واحد حسب قدرته أن يفهم  معنوية ومع أ
الدراسة أو أن  ون حاجة إىل تكاليف التعليم أوويستوعب بد

إىل أحد من العلماء وتلقي الدروس منهم؛ ويصبح بفهم  ذلمتيت
حثا كبريا.رسائل النّ     253ور عاملا حقيقيا و

ورسي: والذي يقرأ هذه الرسائل وهذه وموضع آخر يقول النّ 
 الدروس مع الفهم ويقبلها يصبح عاملا حقا يف هذا العصر. وإذا قرأ 

شخصية معنوية من طلبة  هيفهم فهو عامل العصر أيضا ألنّ  أندون 
  254النور.

ور كتاب يوضح طالسم القرآن رسائل النّ  نّ إ : ورسييقول النّ 
لطالسم  255عجز أعند الكافرين.ويُ  ،وغموضه رمبا يقصد 

ت األجبدية واجلفرية.  والغموض ما حاول شرحه عن طريق احلسا
 يةرقمعطاء قيمة  والسحرة؛ وذلكوغالبا ما يستعملها الشيعة 

شارت اليت  معينة لكل حرف من احلروف اهلجائية، للوصول إىل اإل
 ّ ت. كما بينّ يزعم أ طل و ا من معاين اآل مث إاه سابقا. وهذا 

ْلِكَتابِ  أَْلِسنَـتَـُهمْ  يـَْلُوونَ  َلَفرِيًقا ِمنـُْهمْ  َوِإنَّ «عظيم. قال هللا تعاىل:  ِ 
 اهللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ُهوَ  َويـَُقوُلونَ  اْلِكَتابِ  ِمنْ  ُهوَ  َوَما اْلِكَتابِ  نْ مِ  لَِتْحَسُبوهُ 
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(آل  »يـَْعَلُمونَ  َوُهمْ  اْلَكِذبَ  اهللَِّ  َعَلى َويـَُقوُلونَ  اهللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ُهوَ  َوَما
  ).78/  3، نعمرا

عىت الفالسفة أتلزم  وررسائل النّ  ورسي أنّ عي النّ كما يدّ 
من  عرف أحدٌ هلت اآلالف من العلماء. ولكن مل يُ أذقد و  وتسكتهم

لو أنه ذكر اسم واحد منهم وأخرب  256هؤالء الفالسفة والعلماء. 
تقييم قدرته وبراعته يف بذلك ، فنستطيع هذهلأو  هسكتأي علم 

ه أنّ احلقيقة و أمامه.  اءالعلم ومدى حقيقة ذهول الفالسفة والعلم
 ،الذين ذهلوا أمام رسائل النوربعض العلماء والفالسفة  اءمسأيعطي 

ليفه لرسائل النور  وامات  م قدهولكنّ   عصورب قبل مولد الّنورسي و
لى  ع. وهو يقول مثال: لو أمكن عرض علم رسائل النور طويلة

  أمامها  واخلرّ  ؛وابن رشد والفارايبابن سينا كشهر فالسفة اإلسالم  أ
257.ابدراسته عتنوا الو  نيراكع
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