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�سالة املباركة,  ل لظهور هذه الرِّ اإنَّ اأعداء الإ�سالم منذ الفجر الأوَّ
وهذا  عقيدتهم؛  اأ�سل  امل�سلمني يف  ل�سرب  ويكيدون  طون  يخطِّ وهم 
بهات امل�سلَّة الَّتي حادت  بالتَّحريف اأو التَّبديل, واإثارة الفنت ببثِّ ال�سُّ
القومي, فدبَّت  ه  نبيِّ امل�ستقيم, وهدي  بالكثري منهم عن �سراط اهلل 
بينهم الفرقة كما دبَّت فيمن قبلهم »اأََل اإِنَّ َمْن َقْبَلُكْم ِمْن اأَْهِل الِكَتاِب 
َثاَلٍث  َعَلى  ُق  �َسَتْفَتِ امِللََّة  َهِذِه  َواإِنَّ  ِملٍَّة,  َو�َسْبِعنَي  ِثْنَتنْيِ  َعَلى  ُقوا  اْفَتَ
َوِهَي اجَلَماَعُة,  ِة  َوَواِحَدٌة يف اجَلنَّ اِر,  النَّ َو�َسْبُعوَن يف  ِثْنَتاِن  َو�َسْبِعنَي, 
َيَتَجاَرى  َكَما  الأَْه��َواُء  ِتْلَك  بِهْم  اَرى  َتَ اأَْقَواٌم  ِتي  اأُمَّ ِمْن  �َسَيْخُرُج  واإِنَّه 

ٌل اإِلَّ َدَخَلُه«)1(. اِحِبِه, َل َيْبَقى ِمْنُه ِعْرٌق َوَل َمْف�سِ الَكَلُب ب�سَ

ة يف بداية عهدها: اند�سا�ض بع�ض  ومن اأخطر ما ابتليت به الأمَّ
ة. احلاقدين من اليهود يف �سفوفها لإحداث الفتنة ومتزيق كيان الأمَّ

وعلى راأ�سهم عبد اهلل بن �سباأ اليهودي الَّذي انتدبه اليهود ليكون 
بو�سيَّة  القول  فاأحدث  امل�سلمني؛  جلماعة  ف�ساد  و�سبب  هدم  ِمعَول 
بعده,  من  وو�سيُّه   Í بيِّ  النَّ خليفة  ��ه  واأنَّ  ,Ê لعليٍّ   Í بيِّ  النَّ
ت فتنته اإىل مقتل  اأدَّ وعلى هذا ينبغي اإرجاع احلقِّ اإىل اأ�سله, حتَّى 
ان Ê, وحتَّى بعد اأن انتقل الأمر  ا�سد عثمان بن عفَّ اخلليفة الرَّ
حابة له, وقعت الفتنة العظيمة, وظهرت  اإىل عليٍّ Ê مببايعة ال�سَّ
ُرُق  بيِّ Í مبروق املارقة الَّتي قال فيها Í: »مَتْ ات النَّ ة من نبوَّ نبوَّ
 ,)2(» باحَلقِّ اِئَفَتنْيِ  الطَّ اأَْوىَل  َيْقُتُلَها  املُ�ْسِلِمنَي  ِمَن  ُفْرَقٍة  ِعْنَد  َماِرَقٌة 

وهكذا ظهرت بدعة اخلوارج الَّتي تزامن معها بدعة التَّ�سيُّع.

ما  الِفرق,  ه��وؤلء  عند  العقدي  النحراف  اأ�سل  اأنَّ  لنعلم  هذا؛ 
ع الفتوحات الإ�سالميَّة,  ة بعد تو�سُّ يانات الوثنيَّ ة والدِّ كان من اليهوديَّ

.Ê حه الألباين, من حديث معاوية ))( رواه اأبو داود )4697( و�سحَّ
))( رواه م�سلم )064)(.

ة, والنُّ�سو�ض الَّتي تنهى عن  معناها اإىل الإميان باإمامة عليٍّ والأئمَّ
ة«. رك يف ولية الأئمَّ رك جعلوا املق�سود بها ال�سِّ ال�سِّ

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  ت��ع��اىل:  فقوله 
اإن  »يعني  ال��ك��ايف«:  »اأ���س��ول  يف  ج��اء   ,]65  :¤[ ۆ﴾  ۆ 

اأ�سركت يف الولية غريه«)3(.

ول  اخل��ل��ق,  وب��ني  اهلل  ب��ني  وا�سطة  ��ة  الأئ��مَّ اأنَّ  اعتقادهم   
جاء يف  بهم,  ال�ستغاثة  واأجازوا  ة,  الأئمَّ باأ�سماء  اإلَّ  عاء  الدُّ يقبل 
واأبوابه  اأر�سه  يف  اهلل  خلفاء  ة  الأئمَّ اإنَّ  »باٌب  الكايف«)4(:  »اأ�سول 

يوؤتى«. منها  الَّتي 

اهلل  ب��اب  املوؤمنني  اأم��ري  »ك��ان  ق��ال:  اهلل  عبد  اأب��ي  عن  وروي 
الَّذي ل يوؤتى اإلَّ منه, و�سبيله الَّذي من �سلك بغريه هلك, وكذلك 
الأر�ض  اأركان  اهلل  جعلهم  واحد,  بعد  واحًدا  الهدى  ة  لأئمَّ يجري 

باأهلها«)5(. متيد  اأن 

اأبواب  »اإنَّهم  بابويه )96(:  لبن  »العتقادات«  كتاب  وجاء يف 
رو وحيه, وم�ستودع علمه«. بيل اإليه والأدلَّء اإليه, ومف�سِّ اهلل وال�سَّ

بهم,  اإلَّ  يهتدون  ل  ا�ض  النَّ اإنَّ  »باب  بعنوان:  باٌب  وللمجل�سي)6( 
ة اإلَّ من عرفهم«. واأنَّهم الو�سائل بينه وبني اهلل, واأنَّه ل يدخل اجلنَّ

, والو�سائط بينه وبني اخللق«. بِّ ا)7(: »فاإنَّهم حجب الرَّ وقال اأي�سً

نهج  »�سرح  كما جاء يف   ,Ê عليٍّ  يفتون مثل هذا على  بل 

ي« ))/)5)(. ))( »اأ�سول الكايف« ))/7)4(, »تف�سري القمِّ
.)(9(/(( )4(

)5( »اأ�سول الكايف« ))/)5)(.
)6( »بحار الأنوار« )))/97(.
)7( »بحار الأنوار« )))/97(.

عقائدهم,  بقايا  من  ب�سيء  الإ���س��الم  يانات  الدِّ ه��ذه  اأتباع  ودخ��ول 
كتب  ترجمة  بعد  العظيم  رِّ  ال�سَّ من  ��ة  الأمَّ به  ابتليت  ما  اإىل  اإ�سافًة 

الفل�سفة اليونانيَّة, وافتتان البع�ض بها.

؛ يف م�ساألة الإمامة وما تعلَّق  واأ�سل التَّ�سيُّع بداأ بانحراف عقديٍّ
�ساع اخلالف  ع عن هذا وذاك من اتِّ بها من مفهوم الع�سمة, وما تفرَّ
عيه  يدَّ امل�سائل, ل يف فروعها كما  اأ�سول  ة يف  نَّ ال�سُّ اأهل  بينهم وبني 
ومكرهم  خططهم  عن  الغافلني  ال��ق��وم,  بحقيقة  اجلاهلني  بع�ض 

وخداعهم.

القراآن,  التَّ�سريع؛  م�سادر  من  ل  الأوَّ الأ�سل  يف  اخلالف  اإنَّ  بل 
عاء بتحريفه. والدِّ

لنا  ونقلها  رواه��ا  الَّتي  ة  نَّ ال�سُّ ��اين؛  ال��ثَّ الأ���س��ل  يف  اخل��الف  ث��مَّ 
عن يف  الطَّ دينهم على  بنْوا  يعة  وال�سِّ ��ة,  الأمَّ العدول من هذه  واة  ال��رُّ
الأخرى  امل�سائل  من  الكثري  اإىل  اإ�سافة  وكبارهم,  حابة  ال�سَّ خرية 
اإلَّ  العتقاد,  باأ�سل  يتعلَّق  ا  ممَّ وغريها  وم�سائله,  بالإميان  املتعلِّقة 
ركيَّات الَّتي ُملئت بها  اأنَّني �ساأح�سر كالمي يف هذا املقال يف بيان ال�سِّ

ة �. بوبيَّ ة اأم يف الرُّ عقيدتهم � �سواء ما تعلَّق ب�سركهم يف الألوهيَّ

ة: بوبيَّ شركهم يف الرُّ

نيا والآخرة  من اأ�سنع ما يعتقدون يف هذا الباب, زعمهم اأنَّ الدُّ
ف بها كيف ي�ساء! كلَّها لالإمام؛ يت�سرَّ

جاء يف »اأ�سول الكايف« � وهو اأعظم كتبهم �: »باٌب اإنَّ الأر�ض كلَّها 
لالإمام«.

ة: ا يف شرك األلوهيَّ أمَّ

فوا النُّ�سو�ض املتعلِّقة بالعبادة  ات, بل حرَّ امَّ  فقد جاءوا بالطَّ
وا  غريَّ وحده  اهلل  بعبادة  تاأمر  الَّتي  ة  القراآنيَّ »فالنُّ�سو�ض  رك,  وال�سِّ

: »...ولي�ض لأحٍد من الب�سر علينا نعمة, بل  البالغة«)8( من قول عليٍّ
ا�ض  والنَّ وا�سطة,  وبينه  بيننا  فلي�ض  اأنعم علينا,  الَّذي  تعاىل هو  اهلل 

باأ�سرهم �سنائعنا, فنحن الوا�سطة بينهم وبني اهلل«.
كتبهم  بها  دت  ���س��وِّ ��ت��ي  الَّ ال��ك��ث��رية  ن�سو�سهم  م��ن  قليل  ه��ذا 
بينهم  الوا�سطة  اأنَّهم  ة  الأئمَّ املعتمدة, من اعتقادهم يف  ومراجعهم 
بذوات  لوا  تو�سَّ لوا؛  تو�سَّ فاإذا  العقيدة,  بهذه  التزموا  وقد  اهلل,  وبني 
القبور  مون  يعظِّ لذا تدهم  الأموات,  من  وطلبوا احلاجات  ة,  الأئمَّ

ون اإليها تعظيًما لها. وي�ستغيثون باأ�سحابها, ويحجُّ
ة وثنيَّة. ودعوى الوا�سطة دعوى �سركيَّ

وات وطلب  بالذَّ ل  التَّو�سُّ اعتقادهم جواز   من �سركهم كذلك: 
احلاجة من الأموات, بل بلغت جراأتهم يف هذا الباب اعتقادهم اأنَّ 
»بحار  تهم, جاء يف  باأئمَّ لهم  بتو�سُّ اأنبيائه  لدعوة  ا�ستجاب  ا  اإنَّ اهلل 
بهم  وال�ست�سفاع  ل  بالتَّو�سُّ ا�ستجيب  الأنبياء  دعاء  »اإنَّ  الأن���وار«)9(: 

�سلوات اهلل و�سالمه عليهم«.

اهلل,  اإلَّ  عليه  يقدر  ل  فيما  ة  بالأئمَّ ال�ستغاثة  اإىل  يدعون  وهم 
ا عليُّ  وجعلوا لكلِّ اإمام وظيفًة يخت�ضُّ بها ي�ستغيثون به لأجلها, »...اأمَّ
د ابن  ا حممَّ ياطني, واأمَّ الطني ونفث ال�سَّ ابن احل�سني فللنَّجاة من ال�سَّ
ا مو�سى  د فلالآخرة وما تبتغيه من طاعة اهلل, واأمَّ علي وجعفر بن حممَّ

ابن جعفر فالتم�ض به العافية من اهلل...«)10(. 
فاء  ة هم ال�سِّ اأنَّ الأئمَّ  � ر املجل�سي � �ساحب »بحار الأنوار«  بل قرَّ
ميهم  واء الأعظم ملن ا�ست�سفى بهم, وهذا لي�ض عند متقدِّ الأكرب والدَّ
ريهم, من مثل داعيتهم الهالك اخلميني,  فح�سب, بل حتَّى عند متاأخِّ
حيث جاء يف كتابه »ك�سف الأ�سرار« ف�سل بعنوان: طلب احلاجة من 

.)(94/(5( )((
.)94/((( )9(

)0)( »بحار الأنوار« )))/94(.
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ه  رك هو طلب �سيء من اأحٍد غري اهلل باعتبار اأنَّ الأموات: »...اإنَّ ال�سِّ
, وما عدا ذلك فلي�ض �سرًكا, ول فرق يف ذلك بني احليِّ وامليِّت,  ربٌّ
حتَّى اإنَّ طلب احلاجة من احلجر واملدر لي�ض �سرًكا, واإن كان عماًل 
لغًوا باطاًل«, يعني اأنَّ عبادة غري اهلل ل باأ�ض بها ما دام العابد لهذه 

. الأحجار ل يعتقد اأنَّها ربٌّ

الَّذي  دينهم  اأ�سل  فهو  والأ�سرحة,  القبور  يف  �سركهم  ��ا  اأمَّ  
مون. بون به ويعظِّ يتقرَّ

تعدل ع�سرين  زي��ارة قرب احل�سني  »اإنَّ  وغ��ريه:  »الكايف«  جاء يف 
ة«)11(. ة, واأف�سل من ع�سرين عمرة وحجَّ حجَّ

بل اإنَّ تعظيمهم امل�ساهد والقبور اأعظم من تعظيمهم لبيوت اهلل 
الَّتي هي اأ�سرف البقاع يف الأر�ض, واأحبُّ الأماكن اإىل اهلل.

�سا:  الرِّ علي  م�سهد  اإي��ران؛  يف  امل�ساهد  اأحد  عن  النَّدوي  يقول 
غا�ضٌّ  فهو  احل���رم...  داخ��ل  ���ه  واأنَّ اإلَّ  ي�سعر  دخ��ل غريب مل  »ف���اإذا 
وقد  �ساء,  والنِّ جال  بالرِّ عامر  جيج,  وال�سَّ بالبكاء  مدوي  باحلجيج, 
ا امل�ساجد فهي ت�سكو  قت اإليه ثروة الأثرياء وتربُّعات الفقراء, اأمَّ تدفَّ

قلَّة امل�سلِّني وزهد القا�سدين«)12(. 

بل ومن �ساللتهم عند هذه امل�ساهد واملزارات ما يقع من اأنواع 
عن  »ناهيك  عليهم:  منِكًرا  اأحدهم  قال  حتَّى  واملنكرات,  رور  ال�سُّ
اأعيينا متار�ض  باأمِّ  ن�ساهدها  والَّتي  والأدب  رع  لل�سَّ املخالفة  الأعمال 
اأهل  منهج  هو  ه��ذا  اأنَّ  اأيعقل  الأول��ي��اء...  مراقد  عند  وباملك�سوف 
من  اأكرث  واملقامات  الأ�سرحة  عند  ونبكي  نخ�سع  »األ�سنا  البيت؟!«, 
اأو عند  خ�سوعنا وبكائنا, ونحن يف ح�سرة اهلل يف بيوته وم�ساجده, 

.)((4/(( )(((
)))( »جملَّة العت�سام« )عدد )/�سنة )4(.

قراءة كتابه وال�ستماع اإىل كالمه«)13(.

فات: ا عقيدتهم يف باب األمساء والصِّ أمَّ

التَّعطيل,  و�سرِّ  التَّج�سيم  �سرِّ  ين؛  رَّ ال�سَّ بني  فيها  جمعوا  فقد 
»اإنَّ  بالتَّعطيل,  قالوا  روهم  ومتاأخِّ مًة,  جم�سِّ كانوا  موهم  فمتقدِّ
ريهم  متاأخِّ من  قوم  عنه  عدل  اأنَّه  اإلَّ  مة,  جم�سِّ كانوا  يعة  ال�سِّ اأوائل 

التَّعطيل«)14(. اإىل 

وقال �سيخ الإ�سالم ابن تيميَّة)15(:

فات,  ال�سِّ بنفي  يقول  من  قدمائهم  يكن يف  فلم  اف�سة  الرَّ ��ا  »اأمَّ
احلكم  بن  ه�سام  �سيوخهم  عن  م�سهوًرا  التَّج�سيم  يف  الغلوُّ  كان  بل 

واأمثاله«.

الَّتي كانت �سبًبا يف وقوعهم يف حماأة  نيعة,  ال�سَّ ومن �ساللتهم 
ا اأخرجهم عن  تهم غلوًّ رك باهلل, بل وغرقهم فيها: غلوُّهم يف اأئمَّ ال�سِّ
اإنَّهم  اإىل اعتقاد �سفات الألوهيَّة فيهم, حتَّى  العتقاد يف ب�سريَّتهم 
ل الغالني يف هذا  �سرفوا لهم اأنواًعا من العبادة ل توز اإلَّ هلل, واأوَّ
 Ê ا ل � ابن �سباأ � حيث زعم اأنَّ اأمري املوؤمنني عليًّ �سيطانهم الأوَّ
هو اهلل � تعاىل عن ذلك � حني قال: نعم؛ اأنت هو, وقد كان األقي يف 

روعي اأنَّك اأنت اهلل)16(. 

تهم  عوا اأنَّ اأئمَّ الل �سيعته, حيث ادَّ يغ وال�سَّ ثمَّ تبعه على هذا الزَّ
واأن  بالغيب,  عال�ًما  يكون  اأن  الإمام  ا�ستطوا يف  بل  الغيب,  يعلمون 

يعلم ذلك من جهة الإلهام)17(. 

)))( »�سياحة يف عامل التَّ�سيُّع« )6)(.
)4)( »مقالت الإ�سالميِّني« ))/06)(.

)5)( »الأ�سفهانيَّة« ))9(.
)6)( »عيون الأخيار« ))/60)(.

جال« ))))(. )7)( »اختيار ومعرفة الرِّ

وقال �ساحب »م�سارق اأنوار اليقني يف اأ�سرار املوؤمنني« ))6(: 
ها  اأهمُّ لهم من وجوه,  الغيب وعلمه واجب  لعون على  يطَّ »وكيف ل 
كان  ما  علم  املحفوظ  اللَّوح  يف  ر  �سطَّ �سبحانه  اهلل  اأنَّ  عندهم: 
اإىل  ولأو�سيائه  له  يكون  ما  نبيٍّ منهم  كلِّ  اإىل  اأبرز  ثمَّ  يكون,  وما 
اإىل  حلق  وما  �سبق  ما  عندهم  يكون  اأن  فوجب  ريعة...  ال�سَّ ظهور 

القيامة«. يوم 

وروى املجل�سي)18( عن اأبي جعفر اأنَّه قال: »اهلل اأجلُّ واأعزُّ واأعظم 
واأكرم من اأن يفر�ض طاعة من يحجب عنه علم �سمائه واأر�سه � يعني 
به الغيب �... ل يحجب ذلك عنه«, وعلى هذه العقيدة الباطلة �سار 

روهم كاخلميني وغريه. متاأخِّ

  

اتهم, واإلَّ فاإنَّ م�سادرهم  فهذا غي�ٌض من في�ض باطلهم و�سركيَّ
اإلَّ  اأبواب العقيدة  رور, بل ل تكاد مترُّ على باٍب من  مليئٌة بهذه ال�سُّ

يَء الكثري. يف والنحراف والتَّلبي�ض والإ�سالل ال�سَّ وجدتَّ من الزَّ

تنا قدمًيا وحديًثا على ف�سح �سبهاتهم  لذا فقد داأب علماوؤنا واأئمَّ
ودفع باطلهم ن�سًحا للم�سلمني.

قال ابن القيِّم)19(:

معرفًة  املوؤمنني  �سبيل  ع��رف��وا  ودي��ن��ه  وكتابه  ب��اهلل  »فالعاملون 
لهم  فا�ستبانت  تف�سيليَّة,  معرفًة  املجرمني  و�سبيل  ًة,  تف�سيليَّ
مق�سوده,  اإىل  املو�سل  ريق  الطَّ الك  لل�سَّ ي�ستبني  كما  بيالن,  ال�سَّ
ا�ض,  للنَّ واأنفعهم  اخللق,  اأعلم  فهوؤلء  الهلكة,  اإىل  املو�سل  ريق  والطَّ

واأن�سحهم لهم, وهم الأدلَّء الهداة«.

)))( »بحار الأنور« )6)/0))(.
)9)( »الفوائد« ))6)(.
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