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املسائل العقدية في دعاء الزيارات الجامعة عند االثنى عشرية دراسة نقدية
د.سامية بنت ياسين بن عبدالرحمن البدري

ملخص البحث: 
بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد:

فإنَّ فكرة هذا البحث تقوم على نقد دعاء الزايرات اجلامعة الذي هو ضمن كتب أدعية املزارات لدى الشيعة 
اإلمامية االثىن عشرية، وأصحها لديهم، وهو يوزع بني الناس يف مواسم احلج والعمرة، وله برامج إلكرتونية وقراءته مهمة 
لديهم، لذا وجب الوقوف على مسائله ونقدها علميا، خاصة وأن التكرار لألدعية يؤدي لرتسيخ املفاهيم املتضمنة 
له، وبعد وقويف على الدعاء ومسائله، رأيت تقسيم الدراسة ملقدمة، وأربعة مباحث: التعريف بدعاء الزايرات اجلامعة، 

واملبحث الثاين: اإلمامة، واملبحث الثالث: الرجعة، واملبحث الرابع: الرباء والوالء، وخامتة، اهلوامش وثبت للمراجع.

وقد خلصت بنتائج من أمهها: حرص الشيعة اإلمامية على نشر حنلتهم بشىت الطرق، دعاء الزايرات اجلامعة 
اشتمل على الدعوات الشركية، وال ميت بصلة لدعاء العبادة، تعظيم الشيعة للمزارات والقبور واملشاهد وهذا يفضي 
للوقوع يف الشرك الصراح املنايف حلقيقة التوحيد، تتمركز عقيدة الشيعة اإلمامية على مسألة اإلمامة اليت يرتتب عليها 

ابقي املسائل من الرجعة والرباء والوالء.

لذا جاء توصية هذا البحث بتعقب كتب الدعوات، ونقدها، وبيان اخللل الذي فيها، ألن مدافعة الباطل ال 
تكون إال ابحلق، الذي أحق أن يتبع، ولتصحيح املفاهيم اخلاطئة.

واحلمد هلل أوال وآخرا ظاهرا وابطنا، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.

عقيدة. فرق. شيعة. توحيد. شرك. إمامة. دعاء. عبادة. 
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املقدمة:
احلمد هلل وحده،والصالة والسالم على من ال نيب بعده،وبعد:

فإنه ال خيفى على كل ذي لب سليم ما أصاب األمة اإلسالمية من تفرق ومتزق إابن ظهور الفرق، وتعصبها 
آلراء الرجال، وتقدميها ألقواهلم على املصادر األصيلة، وإن من بني تلكم الفرق فرقة الشيعة االثىن عشرية، اليت 
تريد نشر معتقدها أبي طريقة، فجندت نفسها خلدمة عقيدهتا، بكل الطرق والوسائل املرئية واملسموعة املقروءة 
ومواقع  االنرتنت،  وشبكة  الذكية،  األجهزة  احلديثة كتطبيقات  التقنية  وسائل  استخدام  وتفننت يف  واملكتوبة، 

التواصل االجتماعي، واإلعالم املرئي.

وحيال مطالعيت لكتب األدعية لديهم، وجدت أن كتاب مفاتيح اجلنان هو كتاب مصاحب للقرآن، ال 
له  له برانجما حيمل على جهاز اجلوال، وحاليا  يستغين عنه كل شيعي)1(، ومل يعد مطبوعا فحسب، بل أصبح 
تطبيقات عدة على األجهزة الذكية، وأصبحت كتب األدعية واملزارات ال سيما دعاء الزايرات اجلامعة يف متناول 
األيدي، بل إنه انتشر بشكل عجيب، فهو يوزع يف مواسم العمرة واحلج يف هذه البالد املباركة وغريها من بالد 

العامل اليت هبا مراقد أئمتهم كما يزعمون كما أن هلا تسجيال صوتيا ومرئيا يتوفر عرب شبكة اإلنرتنت.

والذي دعاين الختيار دراسة دعاء الزايرات اجلامعة من كتاب مفاتيح اجلنان أن هذا الدعاء لديهم أصح ما 
ورد يف أدعية املزارات، كما أنه جيزيء يف زايرة كل األئمة، ويف مطلق الزايرات الشريفة املقدسة كمراقد األنبياء، 

وسائر األوصياء، وله شروحات عدة، وستجلي الدراسة بعون هللا أهم املسائل العقدية يف دعاء الزايرة اجلامعة.

ألجل هذا كله أحببت أن ألقي الضوء على دعاء الزايرات اجلامعة من كتاب مفاتيح اجلنان فكان عنوان البحث:

املسائل العقدية يف دعاء الزايرات اجلامعة عند االثىن عشرية دراسة نقدية

هذا عن املوضوع وأمهيته وسبب اختياري له. 

)1(  ذكرت يل هذا إحدى األخوات ، أبن هذا الكتاب ال ينفك عنهم.
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خطة البحث: 

دعاء الزايرات اجلامعة يقع ضمن كتاب مفاتيح اجلنان لذا عرفت به، فألقيت الضوء على حمتواه، وأمهيته، 
وسبب أتليفه، مث التعريف مبؤلفه، مث أوضحت املراد من دعاء الزايرات اجلامعة، وأمهيته، وأشرت إىل آداب الزايرة لدى 
االثىن عشرية من خالله، مث أبرزت أهم املسائل العقدية فيه، وبعد قراءة وأتمل وحتليل وجدهتا ترجع إىل ثالث مسائل 

ال تكاد أن خترج عنها، وال تنفك منها، وهي ) اإلمامة والرجعة، والرباء ( فدرست كل مسألة يف مبحث مستقل.
فكانت خطة البحث التفصيلية على النحو التايل:-

املقدمة: تناولت فيها أمهية املوضوع، وأسباب اختياري له، وخطة البحث واملنهج الذي سرت عليه.
املبحث األول: التعريف ابلزايرات اجلامعة.

املبحث الثاين: مسألة اإلمامة. 
املبحث الثالث: مسألة الرجعة.

املبحث الرابع: مسألة الرباء والوالء.
اخلامتة: ذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث، وذكرت فيها بعض التوصيات.

ثبت املراجع.
منهج البحث:

املنهج البحثي الذي اعتمدت عليه يف هذه الدراسة هو: 
املنهج االستقرائي: حيث استقرأت دعاء الزايرات اجلامعة، وشروحاته.

املنهج التحليلي: لتحليل املسائل الواردة يف دعاء الزايرات، وتتبعها يف كتب الشيعة.
املنهج النقدي: لنقد دعاء الزايرات واملسائل الذي جاءت فيه. 

ومنهجي يف عرض املسائل: اذكر حتت كل مسألة ما ورد يف الزايرات اجلامعة، مث املراد منها من خالل كتب 
الشـيعة الـيت شـرحتها، وأحـاول جـادة اإلشـارة إليهـا وتوثيقهـا مـن مصادرهـم، مث أسـلط ضـوء النقـد عليهـا مباشـرة بعـد 

كل مسـألة، مسـتندة إىل األدلـة النقليـة والعقليـة، وتناقـض الـرواايت لديهـم.

وهذه الدراسة املختصرة ما هي إال حماولة أوىل لكشف عوار حمتوى أدعية الزايرة اجلامعة، وجتليته، لذا أوصي 
بدراسة كتب أدعية الشيعة اإلثىن عشرية املنتشرة بشىت الطرق املقروءة واملسموعة واملرئية، ألهنا تلبس احلق ابلباطل. 

هللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، إن أريد إال اإلصالح ما استطعت، وما توفيقي إال ابهلل 
عليه توكلت وإليه أنيب.

                                                                                         الباحثة.
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املبحث األول: التعريف ابلزايرات اجلامعة وآداهبا:
سـأعرف ابلـزايرات اجلامعـة، وآداب الـزايرة الـيت تضمنتهـا، وأعـرج علـى التعريـف بكتـاب مفاتيـح اجلنـان ومؤلفـه 

ألن دعـاء الـزايرات يقـع ضمنـه.

املطلب األول: التعريف ابلزايرات اجلامعة.
أوال: الزايرات اجلامعة: هي جمموعة من األدعية اليت يُدعى هبا عند زايرة كل إمام من األئمة، وهو جيزيء يف 
زايرة كل األئمة، ويف مطلق الزايرات الشريفة املقدسة ملراقد األنبياء، وسائر األوصياء)2(، كما أّن دعاء الزايرة اجلامعة 

من ) أصّح الزايراِت سندا، وأعّمها موردا، وأفصحها لفظا، وأبلغها معىن، وأعالها شأان ( )3(.

مع العلم أبنَّ كثرياً من نصوص تلك الزايرات ال سند له، فهي رواايت غري مأثورة وَضَعَها أشخاٌص حسب 
هواهم)4(.

ولنا أن نتأمل مدى تناقض الشيعة يف رواايهتم واحلكم عليها، واليت هي مصدر تعبدهم، وعمدة يف دعائهم. 

ودعاء الزايرات موجود يف الكايف، والتهذيب، وحتفة الزائر)5(، ومفاتيح اجلنان.

وقد حوى فصل الزايرات اجلامعة وما يدعى به عقيب الزايرات وذكر الصلوات على احلجج الطاهرين على 
ثالث مقامات)6(:

املقام األول: يف الزايرات اجلامعة، وهذا هو موضوع البحث، وهو حيوي مخس زايرات.

املقام الثاين: فيما يدعى به عقيب زايرة األئمة.

املقام الثالث: يف ذكر الصلوات على احلجج الطاهرين.

وقد شرح دعاء الزايرات اجلامعة اجمللسي يف حبار األنوار)7(، لكن جاء شرحه خمتصرا، كما شرحها اخلوئي)8(، 
وشرحها عبدهللا شرب يف األنوار الالمعة شرح الزايرة اجلامعة )9(.

اثنيا:مفاتيح اجلنان)10(.

)2( ينظر: مفاتيح اجلنان، ص606ـ607.
)3( حبار األنوار: للمجلسي، )145/99( .

)4( ينظر: املرجع السابق، )197/99، 247(.
)5( ينظر: املزار :للمفيد، ص205.

)6( ينظر: ص606ـ 624.
)7( ينظر: )311/97(.
)8( مل أقف على شرحه.

)9( نقلت عنه إليضاح بعض معاين الزايرة اجلامعة.
)10( عرفت به ومبؤلفه، ألين اعتمدت على الزايرة اجلامعة املوجودة به.



 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                                العدد 72                

14

أمهيته: لقد اعتمدت على دعاء الزايرة اجلامعة املوجود ضمن مفاتيح اجلنان، ألن الشيعة تزعم أنه هو خري 
كتاب جامع للدعاء، والزايرة، والصالة، واألحراز، واالستشفاء، وكل ما حيتاج إليه املؤمن من دعوات حلاجته التعبدية 
واألخالقية )11(. بل جند يف وقتنا احلاضر أن أمثال هذا الكتاب يوزع جماان يف مواسم احلج والعمرة، بل إن وسائل 
التقنية خدمت هذا الكتاب كربانمج الباقيات الصاحلات للجوال)12(، وتطبيقات األجهزة الذكية )13(، بل إن إحدى 

األخوات تذكر يل: أن والدها يقرأ يوميا األوراد الواردة فيه. 

سبب أتليفه: كان األدعية والزايرات يف كتب األحاديث واألدعية، فمن الصعب على عامة الشيعة اقتنائها، 
الصلوات  من  عددا  ومحله، حيوي  اقتناؤه،  يسهل  إىل كتاب  ماسة  احلاجة  واملزارات، فكانت  املساجد  إىل  ومحلها 

والدعوات والزايرات، وغريها حسب املناسبات.

فقام جبمع األدعية واملزارات والصلوات رجال بعيدون عن العلم مبعرفة الرواايت، فلم يكن هلم هم إال مجعها، 
فكانت خليطا من املأثور وامللفق، فأصبحت املرجع العام والوحيد يف املساجد واملزارات، وهو حيوي عددا من األدعية 

والزايرات املدسوسة ونسبوها إىل األئمة املعصومني، أمسوه مبفاتح اجلنان )14(.

مث سأل بعض اإلخوان الشيخ عباس القمي أن يراجع كتاب مفاتح اجلنان املتداول بني الناس، ليؤلف كتااب على 
غراره، خلوا مما احتواه مما ال سند له وما كان له سند دعمه، مضيفا إىل ذلك أدعية وزايرات معتربة مل ترد يف الكتاب 

فأجاهبم إىل سؤاهلم فألف الكتاب وأمساه مفاتيح اجلنان )15(.

حمتوى الكتاب: الكتاب حيوي ثالثة أبواب:

الباب األول: يف دعوات أايم األسبوع، وأعمال ليلة اجلمعة.

الباب الثاين: يف أعمال أشهر السنة، وفضل عيد النريوز، وهذ العيد ابطل ما أنزل هللا به من سلطان.

الباب الثالث: يف الزايرات)16(.

مؤلف مفاتيح اجلنان:

امسه ونسبه: هو عباس بن حمّمد رضا بن أيب القاسم القّمي. 
)11( ينظر :مقدمة الناشر، ص6.

)http://www.alsada.net )12/هذا املوقع حيتوي على برانمج الباقيات الصاحلات.
 :app store 13( من التطبيقات(

)14( ينظر: مقدمة التعريب، ص8ـ9.
)15( ينظر: مقدمة املؤلف لكتاب مفاتيح اجلنان، ص41.

)16( هذا هو موضوع البحث.
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والدته: ولد القّمي حوايل عام 1294هـ مبدينة قم. 

نشأته: أمضى طفولته وشبابه يف مدينة قم)17(، ودرس فيها مرحلة املقّدمات وكذلك الفقه واأُلصول، ويف عام 
1316هـ، سافر إىل مدينة النجف إلكمال دراسته، وكانت له رغبة شديدة بدراسة علوم احلديث، وإلشباع هذه الرغبة 
الزم حسني النوري الطربسي)18( لينهل من علومه يف هذا اجملال، ويف عام 1318هـ، حج وبعد انتهاء موسم احلج عاد 
إىل مدينة قم، وبقي فيها مّدة قصرية مثّ عاد إىل مدينة النجف، وبقي مالزماً أستاذه وشيخه النوري الطربسي، وأخذ 
يساعده يف استنساخ كتابه املعروف مستدرك الوسائل. وبعد مرور عامني على رحيل أستاذه الشيخ النوري الطربسي 

عاد إىل مدينة قم، بسبب تدهور وضعه الصحي، وبعد عودته انشغل ابلتأليف، والرتمجة، والوعظ واإلرشاد.  

وفاته: تويّف القّمي يف الثالث والعشرين من ذي احلّجة 1359هـ، مبدينة النجف)19(. 

املطلب الثاين: آداب الزايرة اجلامعة عند الشيعة:
حيال دراسيت لدعاء الزايرات اجلامعة وجدت أن هلا آدااب، أمجلها يف اآليت:-

1- االغتسال لزايرة األئمة.
2- املثول أمام قبور األئمة، وهذا له طقوس لديهم، حيث يستحضر الزائر لقبور األئمة حياهتم احلافلة ابملكرمات 

والنصيحة من أجل هللا، وابلتايل احلصول على مرضاة هللا تعاىل اليت من أجلها خلق اإلنسان، وخلق كل شئ)20(. 
3- الوقوف على املراقد والقبور ألئمتهم _ احلرم الشريف _ فيستأذن، وجيتهد يف الرقة واالنكسار، والتفكر 

يف عظمة صاحب املرقد، وأنه يرى مقامه ويسمع كالمه ويرد سالمه. عياذا ابهلل من قوهلم.
4- تقبيل القرب، وأن يستقبل القرب ويستدبر القبلة.

5- يصلي صالة الزايرة أقلها ركعتان)21(.
6- أن يزور ابلزايرات املأثورة املروية.

7- الشيعة يرون أن اإلنسان إذا زار عظيما من أمثال أئمتهم املعصومني أنه يتأثر بروحهم، ويتغري من سيئ 
إىل حسن، ومن حسن إىل أحسن، فالعصاة اآلمثني من وجهة نظرهم تغري مسريهم بزايرة مراقد وقبور أهل البيت، 

وانقلبوا نفسيا وفكراي من الشذوذ إىل الصراط املستقيم)22(.
إىل غري تلك اآلداب اليت يتأدب هبا زائري القبور واملراقد من وجهة نظر الشيعة، واملتأمل هلذه اآلداب يالحظ 

مثة أمور:
)17( تنبيه: حينما يذكر الشيعة مدينة قم يصفوهنا بقم املقدسة، وكذا النجف يسمونه ابلنجف األشرف ألهنم يفضلوهنا على مجيع املقدسات كالبيت 

احلرام واملسجد النبوي، وحذفتها ألين ال أقرها وال أريد أن أبثها.وعذري أين لست بناقلة لنص.
)18( مؤلف كتاب فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرابب، ولعل القمي أتثر بشيخه، فأراد أن يؤلف كتااب تعتمد عليه الشيعة يف أدعيتهم.

.http://www.alshia.org/html/ara/others/?mod=monasebat&id=257:19(ينظر(
)20( ينظر: مفاتيح اجلنان، ص363ـ 364، والكايف: للكليين، )10/1(

)21( ينظر: مفاتيح اجلنان، ص365،  حبار األنوار: للمجلسي، )137/100ـ138(.
)22( ينظر: األنوار الالمعة شرح الزايرة اجلامعة شرح آل كاشف الغطاء: لعبدهللا شرب، ص11.
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أوال: االهتمام البالغ من قبل الشيعة ابملآمت والزايرات وقراءة املراثي على األموات وهذا يسعى لتحميس الناس 
وإاثرهتم، وهتييج عواطفهم، وعلى إثرها تكون اللطميات والثأر ألعداء األئمة، واختالق األحداث هلذا.

اثنيا: مت دعم املزارات بوضع األخبار واألحاديث واآلداب يف ثواب الزايرات، ويف األجر اجلزيل ملن يقيم أو 
حيضر مراثي ومآمت آل البيت وخصصت األدعية للزايرات، مما أعطى للزايرات صفة القداسة حيث سيقت الرواايت 

الكثرية لتؤثر بشكل أكرب يف الناس. 

اثلثا: تصرف األموال الطائلة، وتوقف األوقاف، ويبالغ بفحش يف تزيني املراقد واملزارات، جلذب عامة الناس، 
وهناك من ميوت من الفقر.

رابعا: صور الشركيات اليت تطفح هبا الزايرات، من التوجه ابلصالة إىل القبور، وشد الرحال إليها، وطلب العون 
والغوث واملدد من األموات، مع اعرتاف الشيعة أبن الدعاء عبادة كما يف الكايف)23(، وهم مع ذلك تراهم جيوزون التوجه 

ابلدعاء للمخلوق وللقبور.

بشد الرحال إليها والعكوف عندها، العتقادهم أن  هلا، وترغيباً  فهم من أشد الناس عبادة للقبور وتعظيماً 
ساكنيها من األئمة األموات ميلكون القدرة على إغاثتهم، واالستجابة هلم وهذا عني الشرك والكفر، يقول هللا تعاىل: 
﴿ َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّ َما اَل َيُضرُُّهْم َواَل يـَنـَْفُعُهْم َويـَُقوُلوَن َهُؤاَلِء ُشَفَعاُؤاَن ِعْنَد اللَِّ ُقْل أَتـُنـَبُِّئوَن اللََّ مبَا اَل يـَْعَلُم يف 
السََّماَواِت َواَل يف اأْلَْرِض ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوَن ﴾ ]يونس:18[، كما أن اختاذ القبور مساجد ملعون فاعله على 
لسان رسول اهلدى ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال: ) لعنة هللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ( )24(، ) وقد اتفق 
املسلمون على أنه ال يشرع االستالم والتقبيل إال للركنني اليمانيني، فاحلجر األسود يستلم ويقبل، واليماين يستلم، وقد 
قيل إنه يقبل وهو ضعيف، وأما غري ذلك فال يشرع استالمه وتقبيله كجوانب البيت، والصخرة واحلجرة النبوية، وسائر 

قبور األنبياء والصاحلني ( )25(.

املبحث الثاين: مسألة اإلمامة:
إن الناظر لدعاء الزايرات اجلامعة جيد غلو الشيعة يف أئمتهم واضح بني، إذ دينهم قائم على مسألة اإلمامة )26(، 
لذا مسوا ابإلمامية )27(، فتارة يّدعون أن معرفة هللا تعاىل ال تكون إال أبئمتهم، مث ادعوا هلم الربوبية، فوصفوهم زورا وهبتاان 
بصفات هللا تعاىل، مث ادعوا هلم اإلهلية، وأخرى وصفوهم بصفات املالئكة واثلثة ادعوا هلم النبوة، فزعموا أهنم يوحى 

إليهم، وأهنم معصومون من الزلل مث ادعوا حلول اإلله يف أئمتهم، ومن مث فيهم.
و سأتناول هذه املسائل _ بعون هللا _ من خالل دعاء الزايرات اجلامعة يف سبعة مطالب:

)23( ينظر: الكايف: للكليين 467/2.
)24( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، ابب: )435(، ويف كتاب اجلنائز، ابب ما يكره من اختاذ املساجد على القبور، )1330(.

)25( جمموع الفتاوى: البن تيمية، )521/4(.
)26( ينظر: حبار األنوار:للمجلسي، )3/26(، والكايف: للكليين، )124/1(، وأصل الشيعة وأصوهلا: حملمد آل كاشف الغطا، ص211، وزهر الربيع: 

للحسيين،ص12.
)27( ينظر: العيون واحملاسن: للمفيد، )91/2(.
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املطلب األول: دعوى أن معرفة هللا ال تكون إال عن طريق أئمتهم.
ادعى االثىن عشرية أن معرفة هللا تعاىل ومعرفة شرعه ال تكون إال عن طريق أئمتهم)28(، ومما جاء يف الدعاء 
اجلامع للزايرات ما نصه: ) حمال معرفة هللا ( )29(، و) من عرفهم َعَرف هللا ( )30(، واملراد: ) أنه مل يعرف هللا حق معرفته إال 
هم، وال يعرف هللا إال هبم ومنهم، وكفى شاهدا بذلك ما ورد عنهم يف بيان توحيد هللا وصفاته اجلاللية واجلمالية ونعوته 
الثبوتية والسلبية. وميكن أن يكون املراد أهنم مظاهر أمساء هللا وصفاته من العلم واجلود والكرم والقدرة وغريها فمن عرفهم 

عرف هللا ( )31(.
و) أبواب اإلميان ( )32(، واملراد: ) أي ال يُعرف اإلميان إال منهم وال حيصل بدون واليتهم فهم خلفائه الذين جتب 

طاعتهم وأبوابه اليت يؤتى منها..( )33(.
إن ما قرره الشيعة من أن معرفة هللا تعاىل، ومعرفة شرعه ال تكون إال عن طريق أئمتهم هذه دعوى الدليل عليها، 
إذ معرفة هللا تعاىل فطرية، فكل إنسان خملوق خلقة تقتضي معرفة هللا وتوحيده، وهذا واضح بني يف قول هللا تعاىل: ﴿فَأَِقْم 
َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اللَِّ الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها اَل تـَْبِديَل خِلَْلِق اللَِّ َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُموَن﴾ 
]الروم:30[، وقول املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: ) كل مولود يولد على الفطرة..( )34(، وغريها من النصوص الواضحة البينة )35(، اليت تدل 

على فطرية املعرفة ابخلالق معرفة كلية إمجالية، أما التفصيلية فال سبيل إليها إال عن طريق الوحي)36(.
كما أن معرفته تعاىل تكون آبايته الكونية والشرعية، وفق نصوص الكتاب والسنة، فاخللق واإلجياد، واإلحكام 
واإلتقـان دالئـل عقليـة دلـت علـى هللا تعـاىل وكل فـرد منـا جيـد ضـرورة حسـية مبقتضـى وجـود هللا تعـاىل ومعرفـة اخلالـق 

البـارئ املصـور املسـتحق للمحبـة والشـكر علـى اإلجيـاد واإلمـداد)37(. 
مث إن املتأمـل يف دعـوة الرسـل صلـوات ريب وسـالمهم عليهـم أمجعـني ال جيـد فيهـم )  مـن قـال أول مـا دعـا قومـه: 
إنكـم مأمـورون بطلـب معرفـة اخلالـق، فانظـروا واسـتدلوا حـىت تعرفـوه، فلـم يكلَّفـوا أوال بنفـس املعرفـة، وال ابألدلـة املوصلـة 
إىل املعرفـة، إذ كانـت قلوهبـم تعرفـه وتقـر بـه، ... وهلـذا قـال هللا يف خطابـه ملوسـى: ) فقـوال لـه قـوال لينـا ( ملـا يف فطرتـه مـن 

العلـم الـذي بـه يعـرف ربـه ،ويعـرف إنعامـه عليـه وإحسـانه إليـه، وافتقـاره إليـه فذلـك يدعـوه إىل اإلميـان ( )38(.
)28( ينظر: األمايل: للصدوق، ص545، والتوحيد: للصدوق، ص150، والكايف: للكليين، )180/1(، وحبار األنوار: للمجلسي، )7/99(، ورسائل 

الشريف املرتضى، )249/2(، وإرشاد القلوب: للديلمي، )414/2( والتحفة السنية: للجزائري، ص197. 
)29( ص 606، وص 608.

)30( ص607.
)31( األنوار الالمعة يف شرح الزايرة اجلامعة: شرح آل كاشف الغطاء السيد عبدهللا شرب، ص77. وسيأيت يف املطلب الثالث: وصفهم ألئمتهم بصفات 

هللا، يراجع: املطلب الثالث من هذا البحث. 
)32( ص 608.

)33( األنوار الالمعة يف شرح الزايرة اجلامعة: شرح آل كاشف الغطاء السيد عبدهللا شرب، ص61 ـ 63.
)34( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، ابب إذا اسلم الصيب فمات هل يصلى عليه؟ 1359، ومسلم يف صحيحه، كتاب القدر، ابب معىن 

كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني، 2658.
)35( ينظر لالستزادة: املعرفة يف اإلسالم مصادره وجماالهتا: د/ عبدهللا القرين،  227ـ242، واألدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد: د/سعود العريفي، 

198ـ208.
)36( ينظر: بيان تلبيس اجلهمية: البن تيمية، )248/1(.

)37( ينظر: درء تعارض العقل والنقل: البن تيمية، )458/8(.
)38( جمموع الفتاوى: البن تيمية، )238/16(.
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مث أين هؤالء األئمة الذين هبم يعرف هللا عن األمم السابقة؟ فهل األمم السابقة مل تعرف هللا؟ ألن األئمة الذين 
يعرف هللا من خالهلم مل يكونوا يف زماهنم !

وعلى هذا فكل األمم ممن سبق األئمة مل يعبدوا هللا ؟ ومل يعرفوا شرعه ؟ لعدم وجود األئمة آنذاك، هذا مما 
الشك فيه ابطل معلوم ابلضرورة من إميان تلك األمم برسلهم، ونصرة هللا تعاىل هلم.

مث إن هللا تعاىل رحيم بعباده ال يكلف نفسا إال وسعها، فهل تطيق النفوس أن تعرف األئمة االثىن عشر، 
والغائب املنتظر لتعرف فاطرها وما شرع هلا؟ وهذا تطويل وتعقيد يف معرفة هللا الفطرية املتيقن حصوهلا يف النفس 
البشرية، خبالف مسألة اإلمامة اليت تعىن بسياسة األمة فهي مسألة منفكة عن معرفة هللا تعاىل، إضافة إىل أن معرفة 

هللا تعاىل مل تتعلق مبعرفة األنبياء والرسل، فكيف تتعلق مبعرفة األئمة ؟ !
فدعوى أن معرفة هللا تعاىل ال تكون إال عن طريق األئمة دعوى ابطلة، حيث أراد الشيعة أن يبنوا عليها 

أحكاما أخرى لتأصيل قضية اإلمامة، فتم ربط معرفة هللا هبا.
املطلب الثاين: دعوى الربوبية ألئمتهم.

تدعي الشيعة االثىن عشرية أن ما جيري يف هذا الكون من حوادث فهو من صنيع أئمتهم)39(، وقد جاء يف دعاء 
الزايرات اجلامعة: ) وبكم ينزل الغيث وبكم ميسك السماء أن تقع على األرض إال إبذنه وبكم ينفس اهلم ويكشف 
الضر ( )40(واملراد: ) أن الغيث ينزل هبم أي بدعائهم، كما ورد يف األخبار... وبكم ينفس اهلم ويكشف الغم ويرفع الضر، 
وروي: فهم حجج هللا يف أرضه، وخلفائه يف عباده، وأمنائه على سره، وحنن كلمة التقوى، والعروة الوثقى، وحنن شهداء 
هللا وأعالمه يف بريته، بنا ميسك السماوات واألرض أن تزوال، وبنا يـُْنزِل الغيث وتنشر الرمحة، ال ختلو األرض من قائم 

منا ظاهر أو خاف ولو خلت يوما بغري حجة ملاجت أبهلها كما ميوج البحر أبهله..( )41(.
ويزعمون أن مصدر النجاة واهلداية هم األئمة، فبهم يتمسكون وإليهم يلجئون ومما جاء يف ذلك دعاء الزايرات 

اجلامعة: ) فاز من متسك بكم، وآمن من جلأ إليكم، وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم ( )42(.
الزايرات  إليهم وحساهبم عليهم وفصل اخلطاب عندهم كما جاء يف دعاء  ادعوا أن إايب اخللق  بل إهنم 
اجلامعة )43(، واملراد: أي رجوع اخللق إما )يف الدنيا ألمور دينهم ودنياهم وأحكام شرائعهم وإصالح معادهم ومعاشهم، أو 
يف القيامة ألجل احلساب والشفاعة إليكم أو إىل كالمكم أو إىل مشاهدكم... وحساهبم عليكم فقوله تعاىل: ﴿ ِإنَّ إِلَيـَْنا 
ِإاَيبـَُهْم ﴿25﴾ مُثَّ ِإنَّ َعَليـَْنا ِحَسابـَُهْم ﴾ ]الغاشية:25-26[، أي إىل أوليائهم... يدفع إلينا حساب الناس فنحن وهللا ندخل 
أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار... اخل ( )44(. وهذا الدعاء من الزايرة يقضي على آايت الوعيد واإلنذار اليت وردت يف 

القرآن، فأمر احلساب أبيدي األئمة. 
)39( أصول الكايف: للكليين، )103/1(، واالختصاص:للمفيد، ص327، وحبار األنوار: للمجلسي، )32/27ـ33(.

)40( ص612.
)41( األنوار الالمعة ، مرجع سابق،  ص181ـ182. 

)42( ص610.
)43( ينظر: ص609، ورجال الكشي، )283/4(، والفصول املهمة يف أصول األئمة: العاملي، )446/1(.

)44( األنوار الالمعة يف شرح الزايرة اجلامعة :شرح آل كاشف الغطاء السيد عبدهللا شرب، ص136 ـ 138
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لقد نقض الشيعة مذهبهم فيما ادعوا من دعوى الربوبية ألئمتهم، فقد روت كتبهم دعاء أحد أئمتهم جعفر 
الصادق الذي يظهر فيه ضعفه، وقلة حيلته، وتوجهه ورجائه هلل تعاىل وحده، ومناجاته خلالقه، وهذا يدلنا على أن 

أئمتهم ما هم إال عباد هلل تعاىل. فكيف يّدعون هلم الربوبية ؟ 
لقد انتكست لديهم الفطر السوية اليت تقر بربوبية هللا الواحد القهار، فأشركوا يف توحيد الربوبية فأثبتوا أراباب 
كثر يتصرفون يف الكون مع هللا تعاىل متماثلني يف الصفات واألفعال وهذا مل يثبت عن طائفة من الطوائف اليت ذكر 

هللا تعاىل شركها يف القرآن)45(.
املطلب الثالث: وصفهم ألئمتهم بصفات هللا تعاىل.

يزعم الشيعة وصف أئمتهم بصفات هللا تعاىل)46(، فمن تلك الصفات اليت وصفوا هبا أئمتهم. إضافة إىل ما 
سبق ذكره يف دعوى الربوبية )47( يف الزايرات ) معدن الرمحة، وخزان العلم... املثل األعلى... َعيـَْبة علمه( )48(، ) ارتضاكم 
لغيبه... خزنة لعلمه ( )49(، ) موايل ال أحصي ثناءكم، وال أبلغ من املدح كنهكم، ومن الوصف قدركم ( )50(، ) وأشرقت 

األرض بنوركم ( )51(.
واملراد خبزان العلم أي ) أن مجيع العلوم اإلهلية واألسرار الرابنية واملعارف احلقيقية وما اشتملت عليه الكتب 

اإلهلية خمزونة عندهم عليهم السالم، وهم الراسخون يف العلمن العاملون بتأويل الكتاب، وفصل اخلطاب...( )52(.
واملراد بَعيـَْبة علمه أي: ) العيبة هي الصندوق أو مستودع أفضل الثياب، ) وعيبة علمه ( على االستعارة أي هم 

خزنة علم هللا ومستودع سره ( )53(.
واملراد ابملثل األعلى: )... إهنم حجج هللا تعاىل، بل أعالهم، وهم املتصفون بصفات هللا تعاىل، فكأهنم صفاته، 

بل هم مظاهر أمسائه وصفاته ( )54(.
ولنا أن نتأمل مدى تعطيلهم ألمساء هللا وصفاته، ووصفهم هبا أئمتهم، )) ال أحصي ثنائكم ( كما أنه ال ميكن 
إحصاء الثناء على هللا،... فاألئمة. هم مظاهر صفات هللا وأمسائه وال ميكن لغريهم معرفة كماالهتم، ...) وال أبلغ من 
املدح كنهكم وال من الوصف قدركم ( ومما جاء يف وصف أئمتهم ) واحد دهره ال يدانيه أحد وال يعادله عامل وال يوجد 

منه بدل وال له مثل وال نظري...( )55(. 
)45( ينظر: جمموع الفتاوى: البن تيمية، )96/3ـ97(، وشرح العقيدة الطحاوية: البن أيب العز، )38/1( .

للكليين،  والكايف:  والتوحيد: البن ابويه، ص164،  للحلي، ص140،  للصدوق، واأللفية:  والتوحيد:  للمفيد، ص248،  ينظر: اإلختصاص:   )46(
)103/1(، ومصابيح األنوار يف حل مشكالت األخيار: لعبدهللا شرب، )222/2(. 

)47( يراجع املطلب السابق من البحث.
)48( ص608

)49( ص609.
)50( ص611ـ612.

)51( ص616. وينظر: تفسري القمي، )253/2(، وتفسري الربهان، )87/4(.
)52( األنوار الالمعة يف شرح الزايرة اجلامعة :شرح آل كاشف الغطاء السيد عبدهللا شرب، ص 48. 

)53( املرجع نفسه، ص104.
)54( األنوار الالمعة يف شرح الزايرة اجلامعة :شرح آل كاشف الغطاء السيد عبدهللا شرب، ص 74ـ76.

)55( املرجع السابق 178.
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لقد انفردت الشيعة، وشذت عن األمة بتشبيه املتقدمني منهم اخلالق سبحانه بصفات املخلوقني منهم، مث واجه 
هذه املوجة الغالية يف التجسيم موقف آخر قد ميثل ردة فعل له، وهو موقف التعطيل، فشبهوا هللا سبحانه ابملعدومات 

واجلمادات واملمتنعات، وعطلوا نصوص األمساء والصفات.

فهم مل يصفوا هللا سبحانه مبا وصف به نفسه ومبا وصفه به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ال يف مذهبهم األول وال يف مذهبهم األخري. 

و إذا كان األمر كذلك فإهنم مل يكتفوا بذلك، بل تطور األمر إىل أن األمساء والصفات الواجبة هلل سبحانه وصفوا 
هبا أئمتهم، فخرجوا مبذهب اثلث وهو تشبيه املخلوق ابخلالق، فشاهبوا النصارى يف ذلك كما شاهبوا اليهود يف املذهب 

األول التجسيم)56(.

فدعواهم بطالهنا ظاهر بنصوص الوحيني، يقول هللا تعاىل: ﴿ َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّ َما اَل مَيِْلُك هَلُْم رِْزقًا ِمَن 
السََّماَواِت َواأْلَْرِض َشيـًْئا َواَل َيْسَتِطيُعوَن ﴿73﴾ َفاَل َتْضرِبُوا للَِِّ اأْلَْمثَاَل ِإنَّ اللََّ يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم اَل تـَْعَلُموَن ﴾ ]النحل:73_74[، 
وقوله تعاىل: ﴿ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ ﴾]الشورى:11[، وقوله تعاىل: ﴿ َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يـَْعَلُمَها ِإالَّ 

ُهَو ﴾ ]األنعام:59[، وغريها من اآلايت البينات.

وقد متّدح الرّب _ تبارك وتعاىل _ بتفّرده ابملثل األعلى يف قوله: ﴿ لِلَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن اِبآْلِخرَِة َمَثُل السَّْوِء َوللَِِّ 
اْلَمَثُل اأْلَْعَلى َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيم ﴾]النحل:60[، وقوله: ﴿ َوَلُه اْلَمَثُل اأْلَْعَلى يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم ﴾

]الّروم:27[، وجعله طريًقا ملعرفته وعبادته، وبرهااًن على توحيده وبطالن عبادة ما سواه )57(.

مث إن األمساء والصفات على نوعني:
نوع خيتص به الرب، مثل رب العاملني، واإلله، وحنو ذلك، فهذا ال يثبت للعبد حبال، ومن هنا ضل املشركون 

اللذين جعلوا هلل أندادا.
والثاين: ما يوصف به العبد يف اجلملة كاحلي والعامل والقادر، إال أنه ال جيوز أن يثبت للعبد ما يثبت للرب أصال)58(.

ومما يدل على بطالن ما ادعوه يف حق أئمتهم مما سبق ذكره، رواايهتم اليت تنقض هذا، فمما جاء يف كتبهم 
)ليس حنن شركاء يف علمه، وال يف قدرته، بل ال يعلم الغيب غريه، كما قال تبارك وتعاىل: ﴿ ُقْل اَل يـَْعَلُم َمْن يف 
ُ ﴾]النمل:65[، قد أذاان جهالء الشيعة ومحقاؤهم،.....، وُأشهد هللا أين بريء إىل  السََّماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اللَّ

هللا وإىل رسوله ممن يقول: إان نعلم الغيب، أو نشارك يف ملكه..( )59(.
ومما ورد أيضا، ما روته كتبهم من جتريد األئمة من الصفات اإلهلية، فهي ال تنبغي إال هلل تعاىل وحده ) اي عجبا 
يزعمون أان نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إال هللا عز وجل، لقد مهمت بضرب جارييت فالنة، فهربت مين، فما علمت يف 

أي بيوت الدار هي...( )60(.
)56( ينظر: أصول الشيعة اإلثىن عشرية: د/ انصر العقل، )675/2(.

)57( آاثر املثل األعلى: د/ عيسى بن عبدهللا الّسعدي، ص2.
)58( ينظر: منهاج السنة:البن تيمية، )342/1(.

)59( اإلحتجاج: للطربسي، )289/2(، وحبار األنوار: للمجلسي، )266/25ـ267(.
)60( الكايف: للكليين، )257/1(، وينظر إىل بعض رواايهتم اليت تنقض مذهبهم يف حبار األنوار: للمجلسي، )301/25(، ورجال الكشي، ص323.
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فهل ميكن أن يدعو اإلنسان ربه بكتبهم اليت ينقض بعضها اآلخر. 
املطلب الرابع: دعوى اإلهلية ألئمتهم.

اعتقدت الشيعة االثىن عشرية على حد زعمهم أن أئمتهم هم الواسطة بني هللا واخللق، فصرفوا العبادة إليهم، 
وأخذوا يدعوهنم رغبا ورهبا )61(، وال غرَو إن ادعوا ألئمتهم الربوبية فال شك أهنم سيصرفون عبادهَتم إليهم!

ومما جاء يف دعاء الزايرات اجلامعة: ) آخذ بقولكم، عامل أبمركم، مستجري بكم، زائرلكم، الئذ عائذ بقبوركم، 
مستشفع إىل هللا عز وجل بكم، ومتقرب بكم إليهن ومقدمكم أمام طلبيت وحوائجي وإراديت يف كل أحوايل وأموري ...، 

وفقين هللا لطاعتكم ...، من أراد هللا بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم ( )62(.

واملـراد: )) مسـتجري بكـم ( أي بواليتكـم أو مبحبتكـم أو بزايرتكـم أواألعـم. ) زائـر لكـم ( راجيـا بذلـك الفـوز ابلثـواب 
والنجـاة مـن العقـاب، ) مستشـفع إىل هللا عـز وجـل بكـم ( أي أجعلكـم شـفعائي إىل هللا تعـاىل، ) ومتقـرب بكـم إليـه 
ومقدمكم أمام طلبيت..( أي أسأله حبقكم واستشفع بكم قبل ذلك حىت حيصل تنجيز األمور، أواملراد أين أقدم الصالة 
عليكم قبل ذلك ليستجاب الدعاء، ) و مفوض يف ذلك كله إليكم ( أي ال أعرتض عليكم يف شئ من أموركم بل أعلم 
أن كلما أتتون به فهو أبمره تعاىل، أو املعىن أسلم مجيع أموري إليكم لكي تصلحوا خللها وفاسدها فإن أعمال اخلالئق 
تعـرض عليهـم، ) ومسـلم فيـه ( أي يف ذلـك كلـه ) معكـم ( إىل هللا تعـاىل فـال أعـرتض علـى هللا تعـاىل يف عـدم اسـتيالئكم 
وغيبتكـم وغـري ذلـك، بـل أسـلم ألمـره وأرضـى بقضائـه معكـم، أي كمـا سـلمتم ورضيتـم، )  وقلـيب لكـم مسـلم ( أي منقـاد 
مطيـع مذعـن ألموركـم وأفعالكـم ال خيتلـج فيـه شـئ مـن أقوالكـم وأفعالكـم وأحوالكـم، ) ورأيـي لكـم تبـع ( أي رأي اتبـع 

لرأيكـم، وال رأي يل مـع رأيكـم كمـا ألعدائكـم ( )63(.
كما اختذوا أئمتهم وسطاء بينهم وبني هللا فال تقبل األعمال إال هبم)64(، ومما جاء يف ذلك: ) اي ويل هللا إن بيين 
وبـني هللا عـز وجـل ذنـواب ال أييت عليهـا إال رضاكـم، فبحـق مـن ائتمنكـم علـى سـره واسـرتعاكم أمـر خلقـه وقـرن طاعتكـم 
بطاعته ملا استوهبتم ذنويب، وكنتم شفعائي، فإين لكم مطيع، من أطاعكم فقد أطاع هللا، ومن عصاكم فقد عصى هللا، 
ومـن أحبكـم فقـد أحـب هللا، ومـن أبغضكـم فقـد أبغـض هللا، اللهـم إين لـو وجـدت شـفعاء أقـرب إليـك مـن حممـد وأهـل 
بيته األخيار األئمة األبرار جلعلتهم شفعائي، فبحقهم الذي أوجبت هلم عليك أسألك أن تدخلين يف مجلة العارفني هبم 
وحبقهم ويف زمرة املرحومني بشفاعتهم إنك أرحم الرامحني ( )65(، واملراد: )) اي ويل هللا( املخاطب هو اإلمام احلاضر الذي 
يـزوره أو يقصـده ابلـزايرة، أو املـراد مجيـع األئمـة بشـمول اجلنـس لـه ويؤيـد اإلتيـان بلفـظ اجلمـع بعـد ذلـك ) أن بيـين وبـني 
هللا عز وجل ذنواب ال أييت عليها إال رضاكم ( أي ال يذهبها وال ميحوها إال رضاكم عنا وشفاعتكم لنا، فال يهلكها وال 
ميحوها إال رضاكم. ) فبحق من ائتمنكم ( أي جعلكم أمناء ) على سره ( من العلوم اإلهلية واملعارف الرابنية واملكاشفات 

الغيبية واحلقائق احلقانية.
)61( ينظر: الكايف: للكليين، )103/1(، وكشف األشرار: للخميين، ص30.

)62( ص611.
)63( األنوار الالمعة يف شرح الزايرة اجلامعة: شرح آل كاشف الغطاء السيد عبدهللا شرب، ص 170ـ 171.

)64( ينظر: حبار األنوار: للمجلسي، )97/23ـ99(، )166/27(، والكايف:للكليين، )331/1ـ332(، واألمايل: للصدوق، ص328.
)65( ص613.
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) واسرتعاكم أمر خلقه ( أي جعلكم أئمة ودعاة ألمور اخلالئق من املعارف واألعمال وجعل اخللق رعية لكم 
)وقرن طاعتكم بطاعته( حيث قال: ﴿ َوَأِطيُعوا اللََّ َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن ﴾]النساء:59[، وقال تعاىل: ﴿ َمْن يُِطِع الرَُّسوَل 
َ ﴾]النساء:80 [... فيجب أن يكون املراد أبويل األمر الذين أمر هللا بطاعتهم األئمة املعصومني من الزلل  فـََقْد َأطَاَع اللَّ
املفطومني من اخللل الذين هم مثل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ) ملا استوهبتم ذنويب ( أي أسألكم وأقسم عليكم يف مجيع األحوال إال حال 
استيهاب الذنوب الذي هو وقت حصول املطلوب. ) وكنتم شفعائي ( يف الدنيا واآلخرة. ) فإين لكم مطيع ( يف اجلملة 

أو قائل مقر معتقد بوجوب طاعتكم وإن صدرت مين خمالفتكم ( )66(.

وقوهلم: ) اي مواليي كونوا شفعائي يف حط وزري وخطاايي ( )67(.

بـل إهنـم ادعـوا زورا وهبتـاان أن ألئمتهـم حـق التحليـل والتحـرمي فأطاعوهـم طاعـة عميـاء)68(، وممـا جـاء يف ذلـك: 
) حمقـق ملـا حققتـم، مبطـل ملـا أبطلتـم، مطيـع لكـم عـارف حبقكـم... آخـذ بقولكـم عامـل أبمركـم ()69(.

فاألئمـة عنـد هـؤالء قـد منحهـم هللا القـدرة علـى التأثـري، وعلـى إجابـة املضطـر إذا دعاهـم، وهـذا عـني الكفـر 
للتنزيـل)70(. والتكذيـب  والشـرك، 

فإن قيل: أين الدليل على كفر من يتوجه ابلدعاء أو أي نوع من أنواع العبادة للمخلوق ؟

أقول: األدلة على كفره كثرية منها، قوله تعاىل: ﴿ َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّ َما اَل َيُضرُُّهْم َواَل يـَنـَْفُعُهْم َويـَُقوُلوَن َهُؤاَلِء 
َ مبَا اَل يـَْعَلُم يف السََّماَواِت َواَل يف اأْلَْرِض ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوَن ﴾ ]يونس:18[، وقال  ُشَفَعاُؤاَن ِعْنَد اللَِّ ُقْل أَتـُنـَبُِّئوَن اللَّ
َ حَيُْكُم بـَيـْنـَُهْم يف  تعاىل: ﴿  َأاَل للَِِّ الدِّيُن اخْلَاِلُص َوالَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء َما نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيـَُقرِّبُواَن ِإىَل اللَِّ زُْلَفى ِإنَّ اللَّ
َ اَل يـَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر﴾ ]الزمر:3[، وقوله تعاىل: ﴿ َواَل َتدُْع ِمْن ُدوِن اللَِّ َما اَل يـَنـَْفُعَك  َما ُهْم ِفيِه خَيَْتِلُفوَن ِإنَّ اللَّ
َواَل َيُضرَُّك فَِإْن فـََعْلَت فَِإنََّك ِإًذا ِمَن الظَّاِلِمنَي﴾ ]يونس:106[، وقوله تعاىل: ﴿  َواَل َتدُْع َمَع اللَِّ ِإهَلًا آَخَر اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو ُكلُّ 
ُ ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ  ْكُم َوإِلَْيِه تـُْرَجُعوَن﴾ ]القصص:88[، وقوله تعاىل: ﴿ َوِإْن مَيَْسْسَك اللَّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه َلُه احلُْ
ُ ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ  ُهَو َوِإْن مَيَْسْسَك خِبَرْيٍ فـَُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ ]األنعام:17[، وقوله تعاىل: ﴿ َوِإْن مَيَْسْسَك اللَّ
ُهَو َوِإْن يُرِْدَك خِبَرْيٍ َفاَل رَادَّ ِلَفْضِلِه ُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاءُ ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم ﴾ ]يونس: 107[، وقوله تعاىل: ﴿ َوِإْن 
ُ ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإْن يُرِْدَك خِبَرْيٍ َفاَل رَادَّ ِلَفْضِلِه ُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاءُ ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم﴾ مَيَْسْسَك اللَّ

]النمل:62[، وغريها كثري من اآلايت اليت تفيد كفر من توجه ابلدعاء أو أي نوع من أنواع العبادة للمخلوق.

فليس بني العبد وربه وسائط حتجبه، وال حجب متنعه، قال تعاىل: ﴿ َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإيّنِ َقِريٌب 
اِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوا يل َوْليـُْؤِمُنوا يب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن ﴾ ]البقرة: 186[.  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

)66( األنوار الالمعة يف شرح الزايرة اجلامعة: شرح آل كاشف الغطاء السيد عبدهللا شرب، ص 197ـ200.
)67( ص616.

)68( ينظر: االختصاص: للمفيد، ص330، وحبار األنوار: للمجلسي، )334/25(.
)69( ص611.

)70( ينظر: الواسطة بني اخللق واحلق ضمن جمموع الفتاوى: البن تيمية، )121/1(.
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املطلب اخلامس: وصف أئمتهم بصفات املالئكة.
إن كان األئمة عند الشيعة االثىن عشرية يتصفون بصفات هللا تعاىل، وهم الواسطة بني هللا وخلقه، بل إن 
العبادات تصرف إليهم، فال مينع أن يتصفوا بصفات املالئكة كما زعموا )71(، وقد جاء ذلك يف دعاء الزايرات اجلامعة، 
)عباده املكرمني الذي ال يسبقونه ابلقول وهم أبمره يعملون( )72( أي: الذين كرمهم هللا تعاىل ابلعصمة، والطهارة، 
واملعرفة، وحنوها ) الذين ال يسبقونه ابلقول( أي: ال يقولون بقول إال أن يكون مأخذه عنه تعاىل وال يتكلمون إال أبمره 

بل كالمهم كالمه تعاىل( )73(.

بل إن أئمتهم مقربني عند هللا تعاىل قراب معنواي فإن هلم احملل األعلى عنده حبيث ال يدانيهم ملك مقرب وال نيب 
مرسل)74( )خلقكم هللا من أنوار، فجعلكم بعرشه حُمِْدقني( )75( أي: )مطيفني به، واملراد ابلعرش إما العلم وهم مستنهضون 

من علمه تعاىل، أو املراد به اجلسم احمليط، وكانوا أشباحا أو يف أجساد مثالية يطوفون به أوهم اآلن كذلك( )76(.

إن تطاول الشيعة على مقام املالئكة املقربني، وسلبهم الصفات اليت وصفهم هللا تعاىل هبا يف حمكم التنزيل ليصفوا 
هبا أئمتهم، وجعل وظائف املالئكة الكرام هي وظائف لألئمة، هو يف حقيقة األمر إنكار للمالئكة عليهم السالم، 

وأتويل وحتريف ملعاين النصوص القرآنية )77(.

فاملالئكة هم عباد هللا املكرمون، وهم السفرة بني هللا وبني رسله، خلقهم هللا تعاىل من نور لعبادته قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 
)خلقت املالئكة من نور ( )78(.

وقد وصفهم املوىل جل ذكره بصفات عدة يف حمكم التنزيل، منها قول هللا تعاىل واصفا هلم: ﴿ َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن 
﴿26﴾ اَل َيْسِبُقونَُه اِبْلَقْوِل َوُهْم أِبَْمرِِه يـَْعَمُلوَن األنبياء ﴾ ]26_27[، وقوله: ﴿ احلَْْمُد للَِِّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل 
اْلَماَلِئَكِة ُرُساًل أُويل َأْجِنَحٍة َمثـْىَن َوُثاَلَث َوُراَبَع يَزِيُد يف اخْلَْلِق َما َيَشاُء ِإنَّ اللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾]فاطر:1[، وقوله 
تعاىل: ﴿ َوَلُه َمْن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِعْنَدُه اَل َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َواَل َيْسَتْحِسُروَن ﴿19﴾ ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل 
َوالنَـَّهاَر اَل يـَْفتـُُروَن﴾ ]ألنبياء: 19_20[، إىل غري ذلك من اآلايت البينات، فاملالئكة خملوقات عظيمة حمال أن يكون 

ألئمتهم صفات املالئكة.

ميكائيل، واملوكل  املوكل ابلوحي وهو جربيل، واملوكل ابلقطر  فمنها  للمالئكة وظائف عدة  أن  كما 
ابلنفخ يف الصور إسرافيل،... إىل غري ذلك)79(، فال ميكن أن تكون هذه الوظائف ألئمتهم.

)71( ينظر: حبار األنوار: للمجلسي، )87/24(.
)72( ص608.

)73( الشرح ص96.
)74( الشرح ص113.

)75( ص610، وينظر: حبار األنوار: للمجلسي، )87/24(.
)76( الشرح ص152.

)77( عقائد الشيعة االثىن عشرية سؤال وجواب: عبدالرمحن الشثري، ص109.
)78( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، ابب يف أحاديث متفرقة، )2996(.

)79( ينظر: معارج القبول: للحكمي، )658/2ـ671(.
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املطلب السادس: دعوى النبوة ألئمتهم.
لقد ادعت االثىن عشرية النبوة ألئمتهم)80(، وترتب على هذا أن األئمة هلم معجزات، ويوحى إليهم، فكالم األئمة 
وحي ال بد من األخذ به )81(، ومما جاء يف دعاء الزايرات اجلامعة: ) اي أهل بيت النبوة، وموضع الرسالة، وخمتلف املالئكة 
ومهبط الوحي ( )82(، واملراد بـموضع الرسالة ) أي خمزن علوم مجيع رسل هللا وموضع أسرار أنبياء هللا، أو معناه القوم الذين 
جعل هللا الرسالة منهم واألول أظهر )وخمتلف املالئكة( أي حمل اختالفهم وترددهم ونزوهلم وعروجهم الكتساب العلوم 

اإلهلية واملعارف الرابنية واألسرار امللكوتية منهم � لكوهنم أفضل من املالئكة كما دل عليه العقل والنقل ( )83(.

) ومرياث النبوة عندكم...، وآايت هللا لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم ()84( )عندكم ما نزلت به رسله 
وهبطت به مالئكته( )85( ) آمنت ابهلل ومبا أنزل إليكم ( )86(. 

واملراد أن: ) أي معرفة آايت هللا عندكم فإهنم أهل الذكر العاملون بتنزيله وأتويله وحمكمه ومتشاهبه كما تقدم، 
أو املعجزات اليت أعطيت مجيع األنبياء لديكم، أو مطلق براهني هللا وآايته لديكم. )ونوره( من العلوم اإلهلية واملعارف 
الرابنية واهلداايت السبحانية )وبرهانه( من الدالئل الظاهرة واملعجزات الباهرة )عندكم( فإهنم مظاهر آايت هللا وعلومه 

كما تقدم ( )87(. 

بل إهنم خصوا أئمتهم خبصائص خليل هللا حممد ملسو هيلع هللا ىلص اليت خصه هللا تعاىل هبا دون غريه من سائر األنبياء، فقالوا 
يف دعاء الزايرات: )لكم الدرجات الرفيعة واملقام احملمود()88(.

ومبا أهنم يدعون أن أئمتهم أنبياء فهم معصومون من الصغائر والكبائر، من اخلطأ والزلل، من السهو والنسيان)89(، 
جاء يف دعاء الزايرات اجلامعة: )عصمكم هللا من الزلل، وَآَمنَّكم من الفنت، وطهركم من الدنس، وأذهب عنكم الرجس، 
وطهركـم تطهـريا()90(، فهـم املعصومـون مـن الذنـوب، املـربؤون مـن األدانس، والعيـوب للدالئـل العقليـة، والرباهـني النقليـة، 

املذكورة يف كتب أصحابنا الكالمية )91(.

إّن املذهب احلق هو القول بعصمة األنبياء عليهم السالم يف تبليغ الرسالة، وكذلك هم معصومون من الكبائر ومن 
اإلصرار على الصغائر، وأيضا هم معصومون مما خيل ابلشرف واملروءة.. إخل، أما الصغائر فقد تقع منهم لكنهم يتوبون

)80( ينظر: املختصر: للحلي، ص119.
)81( ينظـر: حبـار األنوار:للمجلسـي، )155/17(، والـكايف: للكليـين، )413/1(، واالعتقـادات: للصـدوق، ص68، وأوائـل املقـاالت: للمفيـد، )68/4(، 

وإعـالم الـورى: للطربسـي، )99/2(، واخلرائـج واجلرائـح: للراونـدي، )852/2(.
)82( ص608، ويف اصطفائهم ينظر، ص609.

)83( شرح ص45ـ47، وينظر :حبار األنوار:للمجلسي، )294/26(.
)84( ص609.
)85( ص612.
)86( ص616.

)87( الشرح ص139 ـ 140. وينظر ص183.
)88( ص613، وينظر: احلكومة اإلسالمية الوالية التكوينية: للخميين، ص52.

)89( ينظر: حبار األنوار: للمجلسي، )211/25(، ومرآة العقول: ، )352/4(، وهذا ما استقر عليه مذهب الشيعة. وينظر: أصول مذهب الشيعة 
اإلثىن عشر: د/ انصر القفاري، )941/2(.

)90( ص609.
)91( الشرح111
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منها وال يصرون عليها، وتكون حاهلم بعد التوبة خرياً منها قبل الوقوع يف هذه الصغائر، وهذا هو القول احلق)92(؛ ملوافقته 
لكتاب هللا سبحانه من غري يلٍّ ألعناق النصوص أو تعسف يف حماولة أتويلها، فمن األدلة قولـه سبحانه: ﴿ َوَعَصى آَدُم 
رَبَُّه فـََغَوى ﴿121﴾ مُثَّ اْجتـََباُه رَبُُّه فـََتاَب َعَلْيِه َوَهَدى﴾]طه:121_122[، وقولـه عن موسى �: ﴿ قَاَل َربِّ ِإيّنِ ظََلْمُت 
نـَْفِسي فَاْغِفْر يل فـََغَفَر َلُه إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم﴾]القصص:16[، وقولـه عن نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ ِإانَّ فـََتْحَنا َلَك فـَْتًحا ُمِبيًنا ﴿1﴾ 
ُ َما تـََقدََّم ِمْن َذنِْبَك َوَما أَتَخََّر َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َويـَْهِدَيَك ِصرَاطًا ُمْسَتِقيًما﴾]الفتح:1_2[، وغريها من  لِيـَْغِفَر َلَك اللَّ
اآلايت كثري، وكل هذا دال على وقوع الصغائر من األنبياء عليهم الصالة والسالم، ولكن يتوبون منها، ويعود حاهلم 

بعد التوبة أحسن من قبل وقوع املعصية الصغرية.

فإن وقعت املعاصي من األنبياء فوقوعها من األئمة من ابب أوىل.

إضافة إىل ذلك أن للشيعة رواايت تنايف قوهلم بعصمة أئمتهم)93(، بل إن علي � ال يرى أفضليته على أيب 
بكر وعمر � أمجعني)94(، وهذا تناقض منهم يف مسألة يقوم عليها مذهبهم.

مث إن هذه الّصورة للعصمة اليت يرمسها الشيعة، وجيمع الشيعة عليها مل تتحّقق ألنبياء هللا ورسله كما يدّل على ذلك صريح 
القرآن، والّسّنة، وإمجاع األمة، بل إّن الّنفي املطلق للّسهو والّنسيان عن األئّمة تشبيه هلم ابهلل الذي ال أتخذه سنة وال نوم.

مث إن دعوى العصمة لألئّمة تضاهي املشاركة يف الّنبّوة، فإّن املعصوم جيب اتّباعه يف كّل ما يقول، وال جيوز أن 
خيالف يف شيء، وهذه خاّصة ابألنبياء وهلذا أمران أن نؤمن مبا أنزل إليهم فقال تعاىل: ﴿ ُقوُلوا آَمنَّا اِبللَِّ َوَما أُْنزَِل إِلَيـَْنا َوَما 
أُْنزَِل ِإىَل إِبـْرَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوَما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُويتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرهبِِّْم اَل نـَُفّرُِق بـنَْيَ 
َأَحٍد ِمنـُْهْم َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن﴾]البقرة:136[، فأمران أن نقول آمنا مبا: ) َوَما أُويتَ النَِّبيُّوَن( فاإلميان مبا جاء به النبيون مما أمران 
أن نقوله ونؤمن به، وهذا ما اتفق عليه املسلمون. فمن جعل ملن بعد الّرسول معصوًما جيب اإلميان بكّل ما يقوله فقد 

أعطاه معىن الّنبّوة، وإن مل يعطه لفظها )95(، وهذا خمالف لدين اإلسالم، للكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة وأئمتها.

مث إن املعصوم الذي يدعون اتباعه مل يعصمهم من اخلالف يف أصل الدين عندهم وأساسه وهو اإلمامة؛ فتجدهم 
خمتلفني متنابذين متالعنني يكفر بعضهم بعًضا الختالفهم يف عدد األئمة، ويف حتديد أعياهنم، ويف الوقف وانتظار عودة 
اإلمام، أو املضي إىل إمام آخر. هذا عدا الرواايت املختلفة املتناقضة يف الكثري من أمور دينهم يف أصوله وفروعه، فما 

منعت العصمة املزعومة الشيعة من االختالف، كما أن عدم وجود أثرها يدل على انعدام أصلها.

وقد يقال أبن اعتقادهم يف عصمة األئمة أمر ال يؤثر اليوم ألن األئمة قد انتهى وجودهم الفعلي منذ عام 
260ه، ومل يبَق إال االنتظار للغائب املوعود. 

وميكن الرد أبن هلذه العقيدة آاثر يف واقع الشيعة اليوم، ويتمثل ذلك يف جوانب منها: 
)92( ينظر: الشفا بتعريف حقوق املصطفى: للقاضي عياض، )328/2(، وجمموع الفتاوى: البن تيمية، )290/1ـ295(، )319/4(،  ومنهاج السنة 

النبوية، )130/1(، وجامع الرسائل، )328/2(.
)93( ينظر: عيون األخبار: )163(، أمايل الصدوق: ص86، حبار األنوار :للمجلسي، )55/28، 66، 75(، )103/38(.

)94( ينظر: الصوارم املهرقة يف جواب الصواعق احملرقة: التسرتي، ص323.
)95( منهاج الّسّنة: 174/3
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أوالً: غلوهم يف قبورهم وأضرحتهم؛ فالغلو يف عصمتهم إىل حد وصفهم بصفات اإلهلية حتول إىل غلو يف قبورهم 
ومشاهدهم فيطاف هبا وتدعى من دون هللا سبحانه.

اثنيا: أن اجملتهد الشيعي أصبح له شيء من هذه الصفة، فهم يرون أن الراد عليه كالراد على هللا، وهو على حد 
الشرك ابهلل، وهذا من اخلطورة مبكان؛ ألن آايت الشيعة اليوم هم الذين يقودون احلكم يف دولة الشيعة. فينفذ الشعب 

تعاليمهم على أهنا من شرع هللا، وال يعرتض عليهم خشية الوقوع يف الشرك.

املطلب السابع: دعوى احللول واالحتاد ألئمتهم:
زعم الشيعة االثىن عشرية حلول جزء إهلي ألئمتهم)96(، مث تطور الزعم لدى بعضهم فاتسع نطاقه إىل القول 

بوحدة الوجود، وعدوا ذلك أعلى مقامات التوحيد، إذ هو الغاية من التوحيد)97(.
وقد جاء هذا يف دعاء الزايرات اجلامعة: ) ذكركم يف الذاكرين، وأمساؤكم يف األمساء، وأجسادكم يف األجساد، 

وأرواحكم يف األرواح، وأنفسكم يف النفوس، وآاثركم يف اآلاثر، وقبوركم يف القبور ( )98(.

إن كان ألئمتهم صفات اإلله كما يزعمون فكيف حيل الشيء يف نفسه، وهم ادعوا ألئمتهم الربوبية واإلهلية، 
ومسوهم أبمساء هللا احلسىن وصفاته العلية ؟ فما الفائدة من احللول؟

مث على فرض حلول جزء من اإلله فيهم كما يزعمون، فهل حيل فيهم وهم آهلة؟ أم حيل فيهم وهم مالئكة؟ أم 
حيل فيهم وهم أنبياء؟ مث كيف يوحي إليهم وجزء منه قد حل فيهم! بل كيف نعرف هللا هبم وهو حال فيهم؟ بل كيف 

يكون اصطفاهم وهو حال هبم؟ وعليه فبما أن إمامهم غاب فبمن حل اإلله؟

كل هذا يبطل دعوى احللول، ويكفي يف فسادها جمرد تصورها، فهي خمالفة للنقل والعقل، والفطرة السوية، 
والسنن الكونية.

إضافة إىل نقض هذا مبا روته كتبهم عن أئمتهم: ) فو هللا ما حنن إال عبيد الذي خلقنا واصطفاان، ما نقدر على 
ضر وال نفع ..( )99(.

وبدعوى احللول والتحاد يلتقي االجتاه الشيعي مع االجتاه النصراين، واالجتاه الصويف)100(.

املبحث الثالث: مسألة الرجعة:
رجعة أئمتهم ودولتهم أصل من أصول الشيعة االثىن عشرية )101(، اتفقت الشيعة عليها )102(، فهم مأمورون 
ابإلقرار هبا، واعتقادها، وجتديد االعرتاف هبا يف األدعية والزايرات، ويوم اجلمعة، وكل وقت كاإلقرار ابلتوحيد والنبوة 

واإلمامة والقيامة )103(.
)96( أصول الكايف:للكليين، )440/1(، ومصباح اهلداية: للخميين، ص114.

)97( جامع السعادات: النراقي، ص132ـ133، ولؤلؤة البحرين: الكاشاين، ص121.
)98( ص612.

)99( رجال الكشي، ص151.
)100( هناك دراسات اهتمت هبذا اجلانب كالصلة بني التصوف والتشيع:ملصطفى كامل الشييب، والفكر الشيعي والنزعات الصوفيه له أيضا.

)101( ينظر: االعتقادات: البن اببويه، ص90، وأوائل املقاالت: للمفيد، ص51.
)102( ينظر: أوائل املقاالت: للمفيد، )46/4(، والكايف: للكليين، )206/8( ، وحبار األنوار:للمجلسي، )123/53(.
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ومما جاء يف دعاء الزايرات اجلامعة: ) مؤمن إبايبكم، مصدق برجعتكم، منتظر ألمركم، مرتقب لدولتكم، .... 
وجعلين من يقتص آاثركم، ويسلك سبيلكم، ويهتدي هبديكم، وحيشر يف زمرتكم، ويكر يف رجعتكم، وميلك يف 

دولتكم، ويشرف يف عافيتكم، وميكن يف أايمكم، وتقر عينه غدا برؤيتكم ()104(.

واملراد: ) مؤمن إبايبكم ( أي معتقد برجوعكم يف الدنيا إلعالء الدين واالنتقام من الكافرين واملنافقني وقصم شوكة 
املعاندين قبل يوم القيامة والدين. ) مصدق برجعتكم ( تفسري مل قبلها وهااتن الفقراتن تدالن على رجعة مجيع األئمة 
وقد تظافرت األخبار وتواترت اآلاثر وأمجعت الشيعة األبرار على الرجعة يف اجلملة وأهنم يرجعون إىل الدنيا يف زمان 

املهدي عجل هللا فرجه( )105(.

فكرة الرجعة إىل الدنيا بعد املوت خمالفة صرحية لنص القرآن، وابطلة بداللة آايت عديدة من كتاب هللا سبحانه، 
قال تعاىل: ﴿ َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعوِن ﴿99﴾ َلَعلِّي أَْعَمُل َصاحِلًا ِفيَما تـَرَْكُت َكالَّ إِنَـَّها َكِلَمٌة ُهَو 
قَائُِلَها َوِمْن َورَائِِهْم بـَْرزٌَخ ِإىَل يـَْوِم يـُبـَْعثُوَن﴾]املؤمنون: 99_100[. فقوله سبحانه: ﴿ َوِمْن َورَائِِهْم بـَْرزٌَخ ِإىَل يـَْوِم يـُبـَْعثُوَن﴾ 

صريح يف نفي الرجعة مطلًقا .

وقال سبحانه: ﴿ أمََلْ يـََرْوا َكْم أَْهَلْكَنا قـَبـَْلُهْم ِمَن اْلُقُروِن أَنَـُّهْم إِلَْيِهْم اَل يـَْرِجُعوَن﴾ ]يس،:31[، وقال سبحانه: ﴿ َوأَْنِذِر 
ْب َدْعَوَتَك َونـَتَِّبِع الرُُّسَل أََومَلْ َتُكونُوا أَْقَسْمُتْم  ْراَن ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب جنُِ النَّاَس يـَْوَم أَيْتِيِهُم اْلَعَذاُب فـَيـَُقوُل الَِّذيَن ظََلُموا رَبَـَّنا َأخِّ
ِمْن قـَْبُل َما َلُكْم ِمْن َزَواٍل﴾ ]إبراهيم:44[، وقال تعاىل: ﴿ َوَلْو ِشئـَْنا آَلتـَيـَْنا ُكلَّ نـَْفٍس ُهَداَها َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمينِّ أَلَْمأَلَنَّ 
َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي﴾ ]السجدة:12[، وقال تعاىل: ﴿ َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر فـََقاُلوا اَيلَيـْتـََنا نـَُردُّ َواَل ُنَكذَِّب 
آِباَيِت رَبَِّنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ﴿27﴾ َبْل َبَدا هَلُْم َما َكانُوا خُيُْفوَن ِمْن قـَْبُل َوَلْو رُدُّوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنهُ َوإِنَـُّهْم َلَكاِذبُوَن ﴾ 

]األنعام:28-27[. 

فهؤالء مجيًعا يسألون الرجوع عند املوت، وعند العرض على اجلبار جل عاله، وعند رؤية النار فال جيابون، ملا 
سبق يف قضائه أهنم إليها ال يرجعون ولذلك عّد أهل العلم القول ابلرجعة إىل الدنيا بعد املوت من أشد مراحل الغلو 

يف بدعة التشيع )106(.

وقد جاء يف مسند اإلمام أمحد )... قال للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن علًيا يرجع. قال احلسن: 
كذب أولئك الكذابون، لو علمنا ذاك ما تزوج نساؤه، وال قسمنا مرياثه( )107(.

والقـول ابلرجعـة بعـد املـوت إىل الدنيـا جملـازاة املسـيئني وإاثبـة احملسـنني ينـايف طبيعـة هـذه الدنيـا وأهنـا ليسـت دار 
َـا تـَُوفَــّْوَن ُأُجورَُكـْم يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة َفَمـْن ُزْحـزَِح َعـِن النَّـاِر َوأُْدِخـَل اجْلَنَّـَة فـََقْد  جـزاء، يقـول تعـاىل: ﴿ ُكلُّ نـَْفـٍس َذائَِقـُة اْلَمـْوِت َوِإنَّ

نـْيَـا ِإالَّ َمتَـاُع اْلغُـُروِر﴾ ] آل عمـران:185[. فَـاَز َوَمـا احْلَيَـاُة الدُّ
)103( ينظر: اإليقاظ من اهلجعة:احلر العاملي، ص64، وينظر أصول مذهب الشيعة:د/انصر القفاري، )1103/2(. 

)104( ص 611.
)105( الشرح  ص161 وما بعدها. وينظر كذلك إىل: 170_178.

)106( ينظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص459.
)107( ألمحد بن حنبل، )312/2( رقم )1265(، وقال أمحد شاكر: إسناده صحيح.
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فالقول ابلرجعة خالف ما علم من الدين ابلضرورة من أنه ال حشر قبل يوم القيامة، وأن هللا تعاىل كلما توعد كافرًا 
ا إنا توعده بيوم القيامة ولكن الشيعة تتوعد كل ما سوى الشيعة ابلرجعة.

ً
أو ظامل

مث لووا أعناق نصوص اإلميان ابليوم اآلخر وأتولوها ابلرجعة.

اتباع تلك  بتأثري  التشيع  اليهودية واملسيحية )108(، ودخلت  املؤثرات  الرجعة عن طريق   وقد تسربت عقيدة 
الدايانت. وقد استنتج أحد شيوخهم املعاصرين أن مبدأ الرجعة عند قومه يرجع يف أصله إىل ما ورد يف كتب اليهود 

ونقل بعض نصوص اليهود يف ذلك، وأرجعها إىل كتاب دانيال، واعترب ذلك بشارة للشيعة )109(. 

املبحث الرابع: مسألة الرباء والوالء:
ملا كانت اإلمامة هي أصل املسائل كلها يف عقيدة الشيعة االثىن عشرية، فقد بنوا عالقتهم مع اآلخرين عليها، 

إذ كل من أثبت اإلمامة ألئمتهم والوه ومن مث أحبوه، وزعموا أن مآله يف اآلخرة إىل اجلنة.

ه  ي وه، وحكموا عل عن ه، وأبغضوه، ومن مث كفروه، ول ن هم تربؤا م مت فى اإلمامة عن أحد أئ أما من ن
ار)110(. ن ابخللود يف ال

ومما جاء يف والية أئمتهم كما يف دعاء الزايرات اجلامعة: ) من واالكم فقد واىل هللا، ومن عاداكم فقد عادى 
هللا، ومن أحبكم فقد أحب هللا، ومن أبغضكم قد أبغض هللا، ... موال لكم، وألوليائكم، مبغض ألعدائكم، ومعاد 
هلم، سلم ملن ساملكم، وحرب ملن حاربكم، ... أبرأ إىل هللا منهم ( )111(، وكذلك: )فالراغب عنكم مارق، والالزم لكم 
الحق، واملقصر يف حقكم زاهق، واحلق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه( )112(، وكذلك: )سعد من 
تواالكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من متسك بكم وآمن من جلأ إليكم وسلم من 
صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فاجلنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه ومن جحدكم كافر ومن حاربكم 
مشرك ومن رد عليكم يف أسفل درك من اجلحيم ( )113(، وكذلك: ) آمنت بكم وتوليت آخركم مبا توليت به أولكم وبرئت 
إىل هللا عز وجل من أعدائكم ومن اجلبت والطاغوت والشياطني وحزهبم الظاملني لكم اجلاحدين حلقكم واملارقني من 
واليتكم أو الغاصبني إلرثكم والشاكني فيكم واملنحرفني عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن األئمة 

الذين يدعون إىل النار فثبتين هللا أبدا ما حييت على مواالتكم وحمبتكم ودينكم ( )114(.

)108( ينظر: العقيدة والشريعة: جولد سيهر، ص215، فجر اإلسالم: أمحد أمني، ص270، اخلالفة: حممد عمارة، ص159.
)109( ينظر: رسول اإلسالم يف الكتب السماوية: الصادقي، ص241-239.

للمجلسي،  واالعتقادات:  للعاملي، ص202،  األنوارا:  ومرآة   ،)437/1( للكليين،  والكايف:   ،)366/8( للمجلسي،  األنوار:  حبار  ينظر:   )110(
ص90ـ91، والتحفة السنية: للجزائري، ص197، وينظر: الفكر التكفريي عند الشيعة حقيقة أم افرتاء: لعبدامللك الشافعي، ص27.

)111( ص607، وينظر ص609ـ610، وص611.
)112( ص609.
)113( ص610.
)114( ص 611.
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الزايرات اجلامعة:  قَبول أعماهلم، وتكفري ذنوهبم بسبب واليتهم ألئمتهم)115(، جاء يف دعاء  بل إهنم جعلوا 
)وجعل صالتنا عليكم، وما خصنا به من واليتكم طيبا خللقنا وطهارة ألنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا فكنا عنده 
مسلمني بفضلكم ومعروفني بتصديقنا إايكم ( )116(، ) ومبواالتكم متت الكلمة وعظمت النعمة وائتلفت الفرقة ومبواالتكم 
تقبل الطاعة املفرتضة ولكم املودة الواجبة... فاز الفائزون بواليتكم بكم يسلك إىل الرضوان وعلى من جحد واليتكم 

غضب الرمحن ( )117(.

وقد اتفقت اإلمامية االثىن عشرية على أن من جحد إمام من أئمتهم، وجحد ما أوجبه هللا تعاىل من فرض 
الطاعة هلم وواليتهم فهو كافر ضال يستحق اخللود ابلنار)118(، ومما جاء يف دعاء الزايرات اجلامعة: )سعد من توالكم 
وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من متسك بكم وآمن من جلأ إليكم وسلم من صدقكم 
وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فاجلنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن 

رد عليكم يف أسفل درك من اجلحيم ( )119(.

ولعن كل من خالفهم وتكفريه مستفيض يف كتبهم، لذلك فإن أدعية الزايرة واملشاهد اليت يلهج هبا الشيعة االثىن 
عشرية ويرددوهنا، وتفيض هلا دموعهم، وتلتهب هبا عواطفهم ابحلقد على غريهم ال ختلو من لعن كبار الصحابة، ومل 

يسلم إال قليل منهم، بل ولعن األمة اإلسالمية أبكملها، بل مل يسلم اجلن من لعنهم!

ومما جاء يف دعاء الزايرات اجلامعة: ) لعن هللا عدو آل حممد من اجلن واإلنس ( )120(، ) لعن هللا أمة غصبتك 
حقك ...، لعن هللا ظامليكم، وغاصبيكم، ولعن هللا أشياعهم وأتباعهم وأهل مذهبهم ( )121(.

هنا سؤال يطرح نفسه ! ما ذنب الذين ماتوا من األمم السابقة وهم مل يوالوا األئمة، ألهنم ال يعلمون عنهم شيئا، 
أو يدخلون النار بناء على دعوى الشيعة ؟. وهل يـُْلَزم اإلنسان مبعرفة جمهول وغائب ليدخل اجلنة ؟.

بل إن النصوص الصرحية جاءت خترب عن أن من آمن ابهلل تعاىل دخل اجلنة، ومن كفر ابهلل تعاىل دخل النار. 
هذا هو املعيار، فدخول اجلنة هي الغاية اليت تبذل من أجلها النفوس، وهي األمنية اليت طاملا سأهلا العبد ربه تعاىل، 
ولعظمها ومكانتها ال تنال إال مبا هو عظيم الشأن، بتوحيد هللا تعاىل، بل إن دخول اجلنة ال يكون إال بفضل هللا ورمحته. 

وقد روت كتبهم ما ينقض أصلهم يف الوالية )...أصل الدين شهادة أال إله إال هللا، وأن فرعه حمبة آل البيت 
ومواالهتم، وهي مشروطة مبن وافق احلق ودعا إليه..( )122(.

)115( ينظر: أمايل الصدوق، ص154 ـ155، وأصول مذهب الشيعة: د/انصر القفاري، )531/3(.
)116( ص610.
)117( ص612.

)118( ينظر: أوائل املقاالت: للمفيد، ص44.
)119( ص610.
)120( ص607.

)121( ص616ـ 617. وينظر: الكايف: للكليين، )578/4(.
)122( حبار األنوار: للمجلسي، )247/23(.
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اخلامتة:

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد:

فها أان ذا ألقي عصا التسيار ألدون خامتة البحث _ جعلها هللا خامتة مسك _ أبهم النتائج اليت توصلت 
إليها، وإبراز التوصيات اليت أرى أمهيتها.

فمن النتائج اليت توصلت إليها:

• تعظيم الشيعة للقبور واملشاهد واملزارات، وختصيص آداب وأدعية شركية حيال زايرهتا، وبذل األموال ألجلها.

• حرص الشيعة على نشر معتقداهتم الباطلة بشىت الطرق التقنية واإلعالمية.

• رسخ الشيعة معتقداهتم الباطلة يف نفوس الكثري من أتباعهم عن طريق األدعية، فإن من يردد كل يوم شيئا 
وإن كان جيهله لزم أن يرتسخ ذلك يف نفسه وعقله وقلبه.

• مظاهر الشرك واضحة جلية يف بدع زايرهتم وأدعيتهم.

• دعاء الزايرات اجلامعة أشتمل على أهم عقائد الشيعة.

• مسألة اإلمامة هي مدار وأصل كل املسائل لدى الشيعة.

أما عن التوصيات اليت أوصي هبا:

• ضرورة التصدي لكتب األدعية عند الفرق املخالفة كالشيعة والصوفية لنقدها، وبيان عوارها ليكن لدى 
الناس حصانة منها، وأال نغفل عنها ألن هلا أتثري عجيب يف نفوس الناس، وتنتشر بسهولة.

• املسامهة يف نشر العلم الشرعي السين بكل الوسائل والسبل، وتسخري وسائل التقنية احلديثة هلذا.

الباحثة . . .
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