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 ، أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ ، إليه ونتوب ونستغفره ، ونستهديه ونستعينه حنمده هلل احلمد إن
 هللا إال إله ال أن أشهدو  ، له هادي فال يضلل ومن ، له مضل فال هللا يهده من ، أعمالنا سيئات ومن

 هلم والتابعني وأصحابه آله وعلى عليه هللا صلى ورسوله، عبده حممدا   أن وأشهد ، له شريك ال وحده
  كثريا    تسليما   وسلم ، الدين يوم إىل إبحسان

ف، ومن أشنع االختالق و هني عن التفر إن القرآن الكرمي دعا إىل التمسك ابلكتاب والسنة الصحيحة، و 
الضالة  ن الفرقلك مذا الزمان بل ويف كل زمان ، فرق الشيعة والتصوف وغري ذفرق الضاللة يف ه

 املنتسبة إىل اإلسالم.
اإلسالم الدين العام جلميع األنبياء واملرسلني، والرسالة اخلامتة املرضية اليت ختمت هبا الرساالت، 
على يد إمام األنبياء واملرسلني سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم، وقد أنزل هللا قوله " اليوم أكملت لكم 

 التمسك به وال منوت إال وحنن . وأمران هللا1دينكم وأمتممت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا" 
ُمْسِلُموَن  َوأَنْ ُتمْ  ِإالَّ  مَتُوُتنَّ  َواَل  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اّللََّ  ات َُّقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ  )على ذلك الدين كما قال تعاىل :

)2 
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أعداؤهم، حني ، قد استطاع أن ينال منهم لكن مع ذلك األسف أن املسلمني تفرقوا شيعا وأحزااب
مل يستطيعوا أن ينال منهم يف ميادين احلروب، انلوا منهم يف اجلانب الفكري، حني فرقوا كلمتهم، ومزقوا 

لدين وحدهتم بسياسة فرق تسد فوجدت الفرقة الشيعة و وجدت اخلوارج بغلوها وضالهلا ومروقها عن ا
كما وجدت القدرية واجلربية واملشبه واملعطلة، اليت قسمت الدين إىل الشريعة واملعرفة واحلقيقة،    يةصوفوال

التفرق يف األمة. وقد أخربان النيب صلى هللا عليه وسلم عن هذا التفرق كما قاله صلى هللا  وهكذا بدأ
 افرتقت إسرائيل بين إن: )   سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك ابن أنس عنعليه مسلم: " 

 وهي.  واحدة إال النار يف كلها.   فرقة وسبعني ثنتني على ستفرتق أميت وإن.  فرقة وسبعني إحدى على
 3(  اجلماعة

هل السنة اعة، وأاجلملكن الذي ينبغي أن نعرف ابدي ذي بدء أن خري املسلمني هم أهل السنة و 
ثر تباع واألأهل اال صاحلواجلماعة هم الصحابة ومن تبعهم إبحسان يف كل زمان ومكان، إهنم السلف ال

وال، حمد نبيا ورسينا ومبم دوأهل احلديث واخلرب، أهل السنة واجلماعة : كل من رضي ابهلل راب وابإلسال
ون من أهل دعي ليكبذهب ملتزما ابإلسالم مجلة، حمكما شريعته استسالما وانقيادا وقد برئ من كل م

 السنة واجلماعة.
 فهذا منهجهم الف،يهما عند االختأهم ما هم فيه وجوب التمسك ابلقرآن والسنة والرجوع إل

 لكتاب والسنةاب امهماعتصوذلك مبدؤهم، إنه التلقي عن هللا عزوجل وعن رسوله صلى هللا عليه وسلم و 
 الصحيحة.
يف بعض  لشيعة والتصوفوهو ) مقارنة ا املوضوع هذا يف الكتابة اخرتت فقد ، املنطلق هذا ومن

 حسب ىقيدة علمج العوهو مشروع البحث يف بران الواجب هلذا مسائل العقائد والرد عليهما( أداء  
  احملدود عليه. قدريت واطالعي

 أسباب اختيار املوضوع :* 
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 بذلت معة املدينة العاملية قدجبا قسم العقيدةيف بكلية العلوم اإلسالمية  الدارسني أحد أين مبا
مقارنة الشيعة ) موضوع على اختياري فوقع ، علمية فائدة ذا يكون موضوع على العثور يف جهدي

 عن البحث يف صعوبة من وجدته مما الرغم وعلى( .  يف بعض مسائل العقائد والرد عليهما يةصوفوال
 : منها ، أسباب لعدة املوضوع هذا اخرتت فقد ، شتاهتا وملالفرق الضالة  هذه

منها : تكفري الصحابة إال  نتسبة إىل اإلسالممن الفرق املالضالة يف العامل  ةألن الشيعة أخطر الفرق .1
رهبم، وقتلهم، وبغضهم مني خاصة أهل السنة واجلماعة، وحقليل منهم، أكثر العداوة على املسل

 سوري وغري ذلك.و العراق، و شديدا كما رأينا يف بعض البالد مثل إيران ، بغضا 
سلمني، لكنهم على املذاهب األربعة املعروفة عند املذهب يف اإلسالم كأهل املهم إىل أهنم ادعائ .2

. وقد ضال ، وهذا االدعاء ابطلاملعتربة عند املسلمني احلقيقة ال يعتربون على هذه املذاهب األربعة
مذهب من  قاموا علىلى احلق أو اشتبه كثري من املسلمني هبذا االدعاء ويظنون أن الشيعة قاموا ع

 بني. بيان م إىل ة عاجلة سريعةجهذا هباتربة عند املسلمني، فباملذاهب املع
ذه احليلة اليت ون احلق ويكتمون الضاللة عند اجملتمع وقد اشتبه األمر إليه املسلمون هبألهنم يظهر   .3

 يةمساهم عقيدة التق
وأتملت أن الصوفية توجد  وكذلك والصوفية أحدي الفرق الضالة املنتسبة إىل اإلسالم ، قد رأيت .4

 شيعة الغلو يف اإلمام أهنمالعقائد، مثال عقيدة اليف بعض مسائل يف عقيدهتم مثل عقيدة الشيعة 
إمامهم، بل  أو الصوفية يعتقدون مثل ذلك يف ، تلقاء الوحي عن هللا، وكذلك التصوفمعصومون

 وف عندهم علم الكشف.واملعر  ،اإلمام عندهم تلقون األمر من هللا دون التوسط
إندونيسيا، وفد تسللت الشيعة الدي أن عقيدة الصوفية قد انتشرت يف بالد املسلمني خاصة يف ب .5

 ية عند بالدان مقبولةوف، والصيعىن الصوفية وبدأت فكرة الشيعة تنتشر عند الصوفية يف هذه الفرقة
وقد ال نستطيع أن نفرق بني الشيعة   فبدأت الشيعة منتشرة أيضا يف اجملتمع، عند احلكومية

وابخلصوص يف اجلامعات  والصوفية عند اجملتمع كما رأيت فيما ظهر مين إال التتبع فيها. 
اآلن قد اسُتشِبهوا مبكر الشيعة، أما الصوفية قد  طالبوغريها، وكثري من  اإلسالمية للحكومية



ندونيسيا، ونسأل هللا  أن يوقنا وجيعلما انتشرت يف اجملتمع العوام من املسلمني خاصة يف بالدي إ
 .من املتمسكني مبنهج السلف الصلح

 
 
 
 منهجي يف إعداد البحث :* 

بنسبة املوضوع قد اخرتت فرقة الشيعة والصوفية يف البحث ليس على حتديد الفرقة الضالة، لكن 
توافق يف بعض مسائل لتقصري البحث وبعد طول البيان املميل، وختصصت يف مسائل العقيدة ألهنما قد 

 العقائد اخلطرية الضالة اليت جتب بياهنا وحذرها.
بدأت أن أذكر يف التمهيد عن تعريف الشيعة والصوفية، نشأهتا وأصنافها وغري ذلك اليت تساعد 

 القاري يف املطالعة وتساعده أن يعرفوا معرفة عميقة علمية نظرية عن املبحث
ن هااتن الفرقتان الضالتان وحنذر املسلمني منهما أال يقع مث ذكرت الرد عليهما لكي نعرف بطال

 املسلمون فيهما.
فيها، ورجعت إىل التفسري القصري إن رأيت  وردت اليت والسورة اآلية رقم أذكر:  لآليت ابلنسبة

 فيها مهمة خاصة يف الرد على استدالل الشيعة والصوفية، وذكرت أيضا الفوائد منها إن أمكن.
 ورقم واجلزء ، الكتاب واسم احلديث راوي أذكر فإين حاولت: حاديث وأقول العلماء لأل وابلنسبة

وجد، ورجعت إىل شرح احلديث القصرية من شروح كتب األحاديث املعتربة،   إن احلديث ،ورقم الصفحة
 كفتح البارى شرح كتاب صحيح البخري، وشرح مسلم للنووى، وغري ذلك.

كتب الشيعة مباشرة، لكن أخذت و اقتبست من كتب العلماء اليت بنسبة املراجع، ما رجعت إىل  
تتكلم فيها عن الشيعة والصوفية، مثل كتاب املقرر جلامعة املدينة العاملية  فرق الشيعة والباطنية واخلوارج، 
وكتاب الشيعة والتصحيح للعالمة الدكتور موسى املوسوي، وكذلك كتاب الصوفية نشأهتا وتطورها حملمد 

 ق عبد احلليم وغريها.د طار العب



 ، اإلمكان قدر حقه موضوع كل  أويف أن وحاولت ، سابقا   إليها املشار البحث خطة يف ورد مبا التزمت
 . املوضوعات بعض يف اإلطالة ذلك استدعى حىت

 وقد سرت يف إعداد البحث على خطة تشمل على : 
 ، وخامتة.على ثالثة فصول والرد عليهما مقدمة، ومتهيد، ذكر عقائد الشيعة والصوفية

 
  
 أما املقدمة : * 

إنشاء هللا تعاىل  –فقد تناولت فيها أمهية املوضوع، وأسباب اختياري له، واملنهج الذي سأسلكه 
 يف معاجلة موضوعاته. –
 وأما التمهيد : *

 مت فيه عن الشيعة والتصوف :فقد تكل
  الفصل األول

 :الشيعة
 واصتالحا: تعريف الشيعة لغة  أوال
 ة الشيعة: نشأ اثنيا
 أهم معتقدات الشيعةالتلخيص من :  اثلثا
 الشيعة فرق: رابعا

 : الشيعة املعاصرين وصلتهم أبسالفهم خامسا
 الفصل الثاين 

 :يةفالصو  
 التصوف لغة واصتالحاالصوفية و : تعريف  أوال



 نظرة اترخيية التصوف : ظاهرةاثنيا 
 : أصناف الصوفية اثلثا
   :على ثالثة فصول  عقائد الشيعة والصوفية * 

  الفصل األول  
 :عقائد الشيعة 
 : قضية اإلمامة عند الشيعة  املبحث األول
 هملشيعة يف أئمت: عقيدة ا املبحث الثاين

 : النبوة عند الشيعةاملبحث الثالث 
 : التوحيد ومراتبه عند الشيعةرابعملبحث الا

 يف الصحابة: عقيدة الشيعة املبحث اخلامس
 : عقيدة الشيعة يف أهل البيت بحث السادسامل

 الفصل الثاين 
  :عقائد الصوفية
 : معىن وحدة الوجود املبحث األول
 : عقيدة الصوفية يف األولياء املبحث الثاين

 : عقيدة الصوفية يف اجلنة والنار املبحث الثالث
 :  الفصل الثالث

 يةالرد على عقائد الشيعة والتصوف  
 اخلامتة :* 



ذكرت فيها أهم نتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث و ذكرت أيضا مالخصا على وجوب 
 التمسك ابلقرآن والسنة على فهم السلف الصاحل  والرجوع إليهما عند االختالف.

 
 

 
 
 

 : التمهيد 
 فقد تكلمت فيه عن الشيعة والتصوف :

 الفصل األول 
 الشيعة:

 واصتالحا: تعريف الشيعة لغة  أوال
 : نشأة الشيعة اثنيا
 : التلخيص من أهم معتقدات الشيعة اثلثا
 :أصناف الشيعة رابعا

 : الشيعة املعاصرين وصلتهم أبسالفهم خامسا
 الفصل الثاين 

 :يةفالصو  
 : تعريف الصوفية والتصوف لغة واصتالحا أوال

 : ظاهرة التصوف نظرة اترخييةاثنيا 



 : أصناف الصوفية اثلثا
 األول : الشيعة.الفصل 

 تعريف الشيعة : : أوال
  ذكر واملؤنث ع واملواجلم تطلق على الفرقة من الناس، وتقع على الواحد واالثنني :الشيعة لغة

 بلفظ واحد ومعىن واحد.
أي من أهل  :83ت :صافاودل يف القرآن كلمة " شيعة" قوله تعاىل : ) وإن من شيعته إلبراهيم ( ال

، أي 15القصص: َعُدو ِِه...( ِمنْ  يالَّذِ  ىَعلَ  ِشيَعِتهِ  ِمنْ  الَِّذي : )...فَاْستَ َغاثَهُ  دين نوح، وقوله تعاىل
 .فاستغاثه الذي من شيعته من بين إسرائيل قوم موسى

 الرجل وشيعت أيه،ر  يرى ممن: أي فالن شيعة من فالن(: "ه321 سنة املتوىف) دريد ابن يقول
 ابن" ]ليهع ماألته إذا ا  وشياع مشايعة األمر على الرجل وشايعت عليه، أعنته إذا تشييعا   األمر على
 .[.3/63: اللغة مجهرة /دريد
. يعةش أمرهم على اجتمعوا قوم وكل وأتباعه الرجل أنصار والشيعة(: "ه370 سنة املتوىف) األزهري وقال

 .وهنمويوال وسلم ليهع هللا صلى حممد النيب عرتة هوى يهوون قوم: والشيعة وأشياع، شيع واجلماعة
 وشايعه الش يعة، دعوى ادعى إذا الرجل وشي ع شيعا ، صاروا القوم وتشايع غريهم، رأي يرون قوم: والشيعة
  4(شيع: مادة: العرب لسان)" يقويه: أي ذلك على يشايعه فالن: ويقال اتبعه، وشي عه شياعا  
 ائر سه على يقدمونو : هلا عدة تعريفات، منها : الشيعة هم الذين يشايعون عليا الحا اصط

 أصحابه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 
وصية، إما و ه نصا خالفتوأيضا هم الذين يشايعون عليا على اخلصوص ، وقالوا ابإلمامة ز تعريف آخر 

 .جليا وإما خفيا، واعتقدوا أن اإلمامة ال خترج من أوالده
 للشيعة املختار التعريف

                                                 
 22ص. القفاري علي بن هللا عبد بن انصر ونقد  للدكتور عرض عشرية اإلثين اإلمامية الشعية مذهب انظر إىل كتاب أصول  4



 فقط عثمان على عليا   يقدمون الذين أهنم: األول الصدر يف للشيعة التعريف يكون هذا فعلى
 يضلل اليت األصول من ليست ...وعلي عثمان مسألة ألن السنة؛ أهل من فهم ابلشيعة مسوا وإن وهم]

 يف اختلفوا السنة أهل بعض كان  وقد.. اخلالفة مسألة فيها يضلل اليت املسألة لكن فيها، املخالف
 قوم فقدم: - أفضل أيهما - وعمر بكر أيب تقدمي على اتفاقهم بعد - عنهما هللا رضي - وعلي عثمان

 تقدمي على السنة أهل أمر استقر لكن توقفوا، وقوم عليا ، قوم وقدم بعلي، ربعوا أو وسكتوا، عثمان،
 5 .عثمان

 التارخيية وجذورها الشيعة اثنيا : نشأة
 انقسمتو .. تدرجييا   أتونش كثرية  مبراحل مرت بل فجأة، تولد مل ومعتقداهتا أبصوهلا الشيعة إن

 حبث إىل حيتاج عالتشي هبا مر اليت واألطوار للمراحل والفكري التارخيي التتبع أن والشك. كثرية  فرق إىل
 وءونش راحلهام تتبع يعنينا وال التارخيية، وجذورها النشأة أصل: عن هنا احلديث سيكون وهلذا ،مستقل

 .ناآلخري آراء لكذ بعد نذكر مث عندها، املعتمدة مصادرها من الشيعة رأي بعض وسنبدأ.. فرقها
 .أوال   خيصهم فيما الشأن أصحاب آراء أبخذ توصي واملوضوعية العلمي فاملنهج

 :التشيع نشأة يف الشيعة رأي
ألول الذين ارجاهلا و رها لقد تعدد اآلراء واملذاهب حول نشأة الشيعة والظروف اليت أدت إىل ظهو 

  التشيع نشأة يف راءآ الثةث نستخلص أن وضعوا نواهتا وقعدوا ملبادئها وعملوا على انتثشارها. ونستطيع
 .والنقد ابملناقشة رأي كل  وسنتعقب املعتمدة، كتبهم  يف جاءت كلها
 :األول الرأي

 ليهع عرض وقد إال يبن من ما وأنه وسلم، عليه هللا صلى النيب رسالة قبل ولد قدمي التشيع إن
 الكايف يف جاء ما ذلك نوم الشأن، هذا إلثبات كثرية  أساطري الشيعة وضع وقد.. علي بوالية اإلميان

 حممد نبوةب إال رسوال   هللا يبعث ولن األنبياء، صحف مجيع يف مكتوبة علي والية: "قال احلسن أيب عن
 .(.1/437: الكايف أصول /الكليين)" السالم عليه علي   ووصية ،- وآله عليه هللا صلى -

                                                 
 .[.7/34: الباري فتح /حجر ابن ،3/153: تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاوى جمموعة   5

 



 مستدرك /الطربسي النوري) هبا إال قط نيب يبعث مل هللا والية واليتنا: قال هللا عبد أيب وعن
 أن ابب: بعنوان اباب   البحراين شيخهم لذلك وعقد. (.303: ص الزلفى املعامل ،2/195: الوسائل
 ومجيع ورسله هللا أنبياء مجيع أن ثبت: وقالوا ،(.303: ص الزلفى املعامل) األئمة والية على بعثوا األنبياء
.. مبغضني حمبته أهل وجلميع له كانوا  هلم املخالفني أن وثبت جميبني، طالب أيب بن لعلي كانوا  املؤمنني

 تفسري /الكاشاين) والنار اجلنة قسيم إذن فهو واآلخرين األولني من أحبه من إال اجلنة يدخل فال
 6.(.1/16: الصايف

 وكانوا يتأولون يف بعض اآليت منها :
ل بيت رسول هللا وهذا وحي خاص آب (214الشعراء :اأْلَقْ َرِبنَي " )  َعِشريََتكَ  قوله تعاىل :" َوأَْنِذرْ 

 ِإلَْيكَ  أُْنزِلَ  َما بَ لِ غْ  ُسولُ الرَّ  َهاي ُّ أَ  هذا بنزول قوله تعاىل :" يَ  صلى هللا عليه  وسلم وذوي القرابت، وأتكد
اْلَكاِفرِيَن" )  اْلَقْومَ  يَ ْهِدي اَل  ّللََّ ا ِإنَّ  لنَّاسِ ا ِمنَ  كَ يَ ْعِصمُ  َواّللَُّ  رَِسالََتهُ  بَ لَّْغتَ  َفَما تَ ْفَعلْ  ملَْ  َوِإنْ  َربِ كَ  ِمنْ 

الب ن أيب طب فضل علي يفوالرباء ابن عازب : " إن هذه اآلية نزلت . قال ابن عباس (67:املائدة 
  صوقا يبأ بن سعد عندما نزلت أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده وقال : " عن

 وقال سعد فغضب.  منه فنال.  عليا فذكروا سعد عليه فدخل حجاته بعض يف معاوية قدم قال -:  
 ومسعته(  مواله فعلي مواله كنت  من)  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مسعت لرجل هذا تقول
 رجال اليوم الرأية ألعطني)  يقول ومسعته(  بعدي نيب ال أنه إال موسى من هارون مبنزلة مين أنت)  يقول
فلقيه عمر بن اخلطاب فقال له : " هنيئا لك ي أبن أيب طالب، أصبحت موالي  7( ورسوله هللا حيب

وموىل مؤمن ومؤمنة، وقالوا يعين الشيعة: " ومن هنا يستبني أن الذي بلغه رسول هللا صلى هللا عليه 
دل ، هذا أظهر معاين التشيع الذي يوسلم ألمته أبمر من هللا تعاىل هو موالة على وأولويته ابإلماممة

 8على الدوعة إىل التشيع. 
 :الرأي هذا نقد
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 صنف،ال هذا من لرأيا وهذا عرضها، جمرد فسادها بيان يف يكفي ما واملعتقدات اآلراء من هناك
 هذه من شيء فيه ليس ناأيدي بني هللا وكتاب.. ابلضرورة املعلومة األمور من وبطالنه فساده إن إذ

 .املزاعم
 .- يفرتون كما  - ئمةواأل علي والية إىل ال التوحيد إىل - السالم عليهم - الرسل دعوة كانت  لقد
 ياء،األنب){ فَاْعُبُدونِ  َأانَْ  ِإال ِإَلهَ  ال أَنَّهُ  ِإلَْيهِ  ِحينُو  ِإال رَُّسول   ِمن قَ ْبِلكَ  ِمن أَْرَسْلَنا َوَما: }تعاىل هللا قال
 يةآ النحل،){ الطَّاُغوتَ  ُبواْ َواْجَتنِ  اّللََّ  واْ اْعُبدُ  َأنِ  رَُّسوال   أُمَّة   ُكل ِ   يف  بَ َعثْ َنا َوَلَقدْ : }تعاىل وقال ،(.25: آية
 .له شريك ال وحده هللا عبادة إىل قومهم يدعون كانوا  وأنبيائه هللا رسل فكل. (.36: 

 أول أن على متفقون السلف أئمة" أن كما.  الرأي هذا ينقض ما إال الصحيحة السنة يف يرد فلم
  9"الشهاداتن العبد به يؤمر ما

 هللا صلى النيب ذكر من فيها ما الناس أخرج اليت األنبياء كتب  وهذه: "تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 أنه منهم أحد يذكر مل الكتاب أهل من أسلموا الذين وهؤالء.. علي   ذكر منها شيء يف ليس وسلم عليه
 ذلك يذكروا ومل علي، بوالية ابإلقرار بعثوا األنبياء من كال    إن: يقال أن جيوز فكيف عندهم، علي   ذكر

 10!" ؟ منهم أحد نقله وال ألممهم،
 عدا ما - األنبياء وبقية - السالم عليه - آدم أن فتزعم األنبياء على األساطري هذه تتطاول وكيف

 األنبياء على واالفرتاء ابطلة فالوالية عظيم، هبتان إال هذا إن ،!الوالية؟ يف هللا أمر تركوا قد - العزم أويل
 11 .ابطل

 األدنني: أي األقربني، عشريته ينذر أناأْلَقْ َرِبنَي"  َعِشريََتكَ  َوأَْنِذرْ وقال ابن كثري ملا فسر اآلية " 
ا خُيَلِ ص ال وأنه إليه،  هللا عباد من اتبعه ملن جانبه يلني أن وأمره وجل، عز بربه إميانهُ  إال منهم أحد 

 بَرِيء   ِإين ِ  فَ ُقلْ  َعَصْوكَ  فَِإنْ : } . قال وهلذا منه؛ فليتربأ كان  َمنْ  كائن ا  هللا خلق من عصاه ومن. املؤمنني
 قَ ْوم ا لِتُ ْنِذرَ : } قال كما  أجزائها، من فرد هي بل العامة، تنايف ال اخلاصة النِ ذارة وهذه{ .  تَ ْعَمُلونَ  ممَّا
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: وقال ،(7:الشورى){  َحْوهَلَا َوَمنْ  اْلُقَرى أُمَّ  لِتُ ْنِذرَ : } وقال ،(6:يس) { َغاِفُلونَ  فَ ُهمْ  آاَبُؤُهمْ  أُْنِذرَ  َما
 ِبهِ  َوتُ ْنِذرَ  اْلُمتَِّقنيَ  ِبهِ  لِتُ َبشِ رَ : } وقال ، ( 51:األنعام){  َرهبِ ِمْ  ِإىَل  حُيَْشُروا َأنْ  خَيَاُفونَ  الَِّذينَ  ِبهِ  َوأَْنِذرْ } 

ا قَ ْوم ا  ِبهِ  َيْكُفرْ  َوَمنْ : } قال كما  ، (19:األنعام){  بَ َلغَ  َوَمنْ  ِبهِ  ألْنِذرَُكمْ : } وقال ، (97:  مرمي){  ُلدًّ
 .(17:  هود){  َمْوِعُدهُ  فَالنَّارُ  األْحزَابِ  ِمنَ 
 ال مث نصراين، وال يهودي األمة، هذه من أحد   يب يسمع ال بيده، نفسي والذي: "مسلم صحيح ويف

 12 ".النار دخل إال يب يؤمن
 ( :الشيعة آراء من) الثاين الرأي

 بذرة وضع الذي وه وسلم عليه هللا صلى الرسول أن واحلديث القدمي يف الروافض بعض ويزعم
،ل يتشيعون الذين الصحابة بعض هناك وأن عصره، يف ظهرت الشيعة وأن التشيع،  زمنه يف ويوالونه علي 

 .وسلم عليه هللا صلى
 النيب زمان يف علي شيعة املسمون طالب أيب بن علي فرقة وهي الشيعة، الفرق فأول: "القمي يقول

 الكندي، األسود بن املقداد منهم إبمامته، والقول إليه ابنقطاعهم معروفون وبعده، وسلم عليه هللا صلى
 مسو من أول وهم.. املذحجي يسر بن وعمار الغفاري، جنادة بن جندب ذر وأبو الفارسي، وسلمان

 الشيعة فرق] النوخبيت الرأي هذا يف ويشاركه.[. 15: ص والفرق املقاالت] األمة هذه من التشيع ابسم
 وفاة بعد نشأ التشيع أبن يقول أنه إليه نسب حيث النوخبيت، لرأي نقله يف الشييب َوِهمَ  وقد ،17: ص

 الرازي: انظر] والرازي ،(.[22: ص والتشيع التصوف بني الصلة: انظر) وسلم عليه هللا صلى الرسول
 13 (.[.خمطوط) 205: ص الزينة( اإلمساعيلية شيوخ من)

وبعض املؤرخني ال يتعصبون هذا التعصب ملوفوض يف نشأة التشيع، ويرون أن التشيع بدأ عند فريقمن 
الثقيفة، الصحابة بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم ووقوع البيعة اخللفية املسلمني أيب بكر بعد يوم 

حيث رأى بعض الصحابة أن عليا أحق خبالفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وذلك لقرابته من رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم، وكأهنم ينظرون إىل اخلالفة على أهنا مرياث أديب من قرابة رسول هللا صلى هللا 
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ااث مادي يورث لكان من نصيب قرابته عليه وسلم، ويرون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو ترك مري 
 14وآل بيته، ومبا أنه مل يرتك إال اخلالفة فإن قرابته هم األحق هبا. 

 :الرأي هذا مناقشة
 كتابه  يف والنوخبيت «فرقوال املقاالت» كتابه  يف القمي الرأي هبذا قال من أول أن يالحظ: أوال  

 لتشيعا أرجع املسلمني علماء بعض أن هو الرأي هذا لنشوء األسباب أهم من يكون وقد". الشيعة فرق"
 .ذلك تثبت واضحة ظواهر لوجود وذلك أجنبية، أصول إىل وجذوره نشأته يف

 أصول ايفجي رأي هو بل بت،اث اترخيي سند له وليس والسنة، الكتاب يف له أصل ال الرأي هذا إن: اثنيا  
 شيعا   فرقهالي ال سواء، مةكل  على األمة هذه جلمع اإلسالم جاء فقد الثابتة، احلقائق وينايف اإلسالم
 :يقول اىلوتع سبحانه هللاو سنة، وال شيعة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يدي بني يكن ومل وأحزااب ،

ينَ  ِإنَّ }  نإ: "قوهلم يف يعرتفون وهم غريه، وال تشيعال ال.[ 19: آية عمران، آل{ ]اإِلْساَلمُ  اّللَِّ  ِعندَ  الدِ 
 َوَمن: }يقول وهللا. الماإلس غري التشيع إن" ...جنب إىل جنبا   اإلسالم بذرة مع وضعت التشيع بذرة
َتغِ   .[.85: يةآ عمران، آل{ ]ِمْنهُ  يُ ْقَبلَ  فَ َلن ِدين ا اإِلْساَلمِ  َغرْيَ  يَ ب ْ

 من يدةبعق هؤالء قال فهل واملقداد، ذر، وأيب عمار، من تتألف كانت  الشيعة أن زعموا: اثلثا  
 رباءةال أظهروا أو ،الصحابة وأكثر وعمر بكر أيب: الشيخني وتكفري النص، دعوة من الشيعة عقائد

 هذا يف دعاوى من الشيعة قاله ما وكل.. ذلك من شيء يوجد مل كال،  ؟..كراهيتهم  أو هلم والسب
 إن": كقوهلم] واألعداء قديناحلا خياالت نسجته األوهام من ومها   يكون أن يعدو ال اجمللدات به ومألوا
(. 133: ص 210 قمر  الكشي رجال.." )بكر أاب ليقاتلوا رؤوسهم حلقوا وسلمان واملقداد الزبري

 حارب ممن كان  والزبري لزبري،ا ذكروا أهنم: السابقة الرواية يف ويالحظ.. جملدات متأل هذا يف وأخبارهم
 .[.البيت وآل وعمار، ذر، أيب ذكر ونسوا بعد، فيما عليا  

 كل  حدود من خرجت فاحشة مغالطة الشيعة من املقالة هذه أن هللا جار موسى الشيخ يرى: رابعا  
 من أول إن: "قوهلم من ويتعجب ابلكلمات، ولعب وسلم عليه هللا صلى النيب على افرتاء وأهنا أدب،
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 أنبتت حىت النيب َبَذرَ  حبة أي: "فيقول ،"الشريعة صاحب نفس هو اإلسالم حقل يف التشيع بذرة وضع
 الصحابة، منافقي أبيدي حمرف القرآن أبن االعتقاد وسنابل األمة، وخري للصحابة والتكفري اللعن سنابل

" جم الشيعة ضالل من ل   يف احلقة العقيدة توارت حىت خالفها، يف الرشاد وأن ضالل، األمة وفاق وأن
 15 .[.مه: ص الوشيعة]

 الشيعة:اثلثا : التلخيص من أهم معتقدات 
ما قال ق، ك، هي قضاي الشيعة  على اإلطالأهم معتقدات الشيعة هي : قضية اإلمامة

 بل مبنصبه اماإلم ينتصبو  العامة ابختيار تناط مصلحية قضية اإلمامية ليست:  الشهرستاين  : وقالوا
 إىل فويضهت وال وإمهاله هإغفال والسالم الصالة عليهم للرسل جيوز ال الدين ركن وهي أصولية قضية هي

  وإرساله العامة
 ئرالكبا عن جوابو  واألئمة األنبياء عصمة وثبوت والتنصيص التعيني بوجوب القول جيمعهم 

 (  146 \ 1 ).  التقية حال يف إال وعقدا وفعال قوال والتربؤ ابلتويل والقول والصغائر
 مقالة:  وتوقف تعدية كل  وعند كثري  وخالف كالم  اإلمام تعدية يف وهلم ذلك يف الزيدية بعض وخيالفهم 

 16وضبط.  ومذهب
 ث:فات ثالالص ورمبا ارتفعوا أبئمتهم يف هذه الصفات فوق منزلة األأنبياء، وأهم هذه

س نولكنها من ح ني،الصفة األوىل : صلة األئمة ابهلل عندهم ليست من حنس صلة األولياء الصاحل
 بياء والرسل.ىل األنحى إاألئمة يوحى إليهم كما يو  الصلة اخلاصة ابألنبياء واملرسلني، وهلذا كان

ندهم ن، واألئمة عمعصومو  فهم الصفة الثانية : العصمة، فاألئمة ما داموا يتلقون الوحي عن هللا عز وجل
 معصومون عن ارتكاب الصغائر والكبائر، منزهون عن اخلطأ والنسيان.

يف نظر والة الشيعة قد أحاطوا بكل شيء  الصفة الثالثة: علم األئمة هو علم  من نوع خاص، فهم
يع أسرار الكون منذ خلق الدنيا حىت تقوم الساعة، وهم أحاطوا برساالت علما، وقد أطلعهم هللا على مج

 17األنبياء السابقني مجيعا،...
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 وهم يرون عن أئمتهم يف العلم املخاريق العجيبة، وغري ذلك من ضاللتهم.
 الشيعة: فرق رابعا :

 إمام كل  وفاة فبعد ،…الءالب هبذا: قل أو السمة، هبذه الشيعة تنفرد تكاد حىت كبرية  بدرجة تعدد
 وتنفرد. .هبا خاصا   ذهبا  م اإلمام تعيني يف تذهب طائفة وكل جديدة، فرق تظهر الشيعة عند األئمة من

 .احملقة الطائفة هي أهنا وتدعي األخرى، الطوائف عن واآلراء العقائد ببعض
 كتبه:  حجر ابن قال. املؤرخ املسعودي علي بن احلسني بن علي] شيعي وهو املسعودي ذكر وقد

 سنة تويف. شيوخهم من - ترامجهم يف - عشرية االثنا ويعتربه معتزليا ، شيعيا   كان  أبنه طافحة
 18 .فرقة وسبعني ثالاث   بلغت الشيعة فرق أن(.[ ه346)

 منها :سنذكر فرق الشيعة ملخصا إن شاء هللا تعاىل 
 عشرية:  اإلثين اإلمامية الفرقة األوىل : الشيعة

 كرب أيب الشيخني ةإمام يرفضون الذين فهم الرافضة عنهم قيل فإذا أمساء، عدة هلا فرقة هي
 .وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب ويشتمون ويسبون عنهما، هللا رضي اخلطاب بن وعمر الصديق

 أن واعتقدوا إبمامته، وقالوا اخلصوص على عنه هللا رضي عليا   شايعوا الذين فهم الشيعة، عنهم قيل وإذا
 الذي آخرهم إماما ، عشر اثىن إبمامة فإلعتقادهم، عشرية اإلثنا هلم قيل وإذا .أوالده من خترج ال اإلمامة
 خامسا   ركنا   اإلمامة، جعلوا فألهنم اإلمامية هلم قيل وإذا .العسكري احلسن بن حممد وهو السرداب دخل

 السادس اإلمام وهو الصادق جعفر اإلمام إىل فلنسبتهم جعفرية هلم قيل وإذا اإلسالم، أركان من
 19.الفرقة هذه فقه وزورا   كذاب    إليه ويُنسب عصره، فقهاء من كان  الذي عندهم،

 علي إىل نسبه من عشر الثاين هو املنتظر اإلمام أن لدعواهم عشرية ابالثين مسوا أهنم ذكر وحيث
 20 "- عنه هللا رضي - طالب أيب بن
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 وفاة بعد حدثت واليت عشر، االثين األئمة فكرة ميالد بعد شك بال كان  االسم هذا وظهور
 املنتظر إبمامة يقول أحد يكن مل احلسن وفاة قبل: "أنه حيث( ه260سنة تويف) العسكري احلسن
 21" عشر االثين إمامة ادعى أحد أمية بين ودولة علي زمن من عرف وال عشر، الثاين إمامهم

 أشخاص الشيعة اإلمامية :
 ابملرتضى ويلقبونه عنه، هللا رضي طالب أيب بن علي: األول ماماإل

 تىبابجمل ويلقبونه عنهما هللا رضي طالب أيب بن علي بن احلسن: الثاين اإلمام
  شهيد،ابل ويلقبونه عنهما، هللا رضي طالب أيب بن علي بن احلسني: الثالث اإلمام
 أبو نيتهوك عابدين،ال بزين وقيل ،ابلسَّجَّاد ويلقبونه طالب، أيب بن علي بن احلسني بن علي: الرابع اإلمام
 .حممد
 .فرجع أبو وكنيته ابلباقر، ويلقبونه احلسني، بن علي بن حممد: اخلامس اإلمام
 .هللا عبد أبو وكنيته ابلصادق ويلقبونه علي، بن حممد بن جعفر: السادس اإلمام
 .هيمإبرا أبو وكنيته ابلكاظم، ويلقبونه الصادق، جعفر بن موسى: السابع اإلمام
 .احلسن أبو وكنيته ابلرضى، ويلقبونه جعفر، بن موسى بن علي: الثامن اإلمام
 .جعفر أبو نيتهوك ابجلواد، وقيل ابلتقي، ويلقبونه موسى، بن علي بن حممد: التاسع اإلمام
 .احلسن أبو يتهوكن ابهلادي، وقيل ابلنقي، ويلقبونه علي، بن حممد بن علي: العاشر اإلمام
 .حممد أبو وكنيته ري،ابلعسك وقيل ابلزكي، ويلقبونه حممد، بن علي بن احلسن: عشر احلادي اإلمام
. املنتظر القائم ابحلجة وقيل ابملهدي، ويلقبونه العسكري، احلسن بن حممد: واألخري عشر الثاين اإلمام

22 
 الزيدية: الفرقة الثانية : الشيعة

 السنة أهل إىل ةالشيع فرق أقرب من واحنراف ضالل من فيها ما على الزيدية الشيعة تعترب
 . لشيعةا فرق بقية فيه وقعت الذي الغلو عن ابالبتعاد مذهبهم يتصف حيث،  واجلماعة
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 وقد،  واحلكم السياسة يف متميزة شيعية نظرية صاغ الذي العابدين زين علي بن زيد إىل ترجع ونسبتها
 عنهم هللا رضي وعثمان وعمر بكر أيب إمامة صحة يرى وكان،  سبيلها يف وقُتل أجلها من جاهد
 23. أمجعني

 اإلمساعيلية: الفرقة الثالثة : الشيعة
 آلل التشيع ظاهرها الصادق جعفر أبن إمساعيل اإلمام إىل انتسبت ابطنية فرقة هي اإلمساعيلية

 من اإلمساعيلية انشقت وقد،  احلاضر وقتنا حىت الزمان عرب امتدت، اإلسالم هدم وحقيقتها البيت
 اإلمساعيلية أي"  ألهنم للهجرة 148 عام يف جعفر اإلمام موت بعد وذلك عشرية األثنا األمامية الشيعة

 إىل اإلمامة بنقل وقاموا، عشرية األثنا الشيعة عند السابع اإلمام الكاظم موسى إبمامة يعرتفوا مل" 
 24.رافضة وعوامهم زاندقة دعاهتم: بقوهلم اإلمساعيلية الشيعة حال العلماء خلص وقد جعفر أبن إمساعيل

 الفرقة الرابعة : الشيعة النصريية :
،  الشيعة غالة من يعدون أصحاهبا،  اهلجري الثالث القرن يف ظهرت ابطنية حركة هي النصريية

 هدم هو ذلك من ومقصدهم،  عنه هللا رضي طالب أيب بن علي يف حل قد اإلله أبن زعموا الذين
 عليهم أطلق ولقد،  املسلمني ألرض معتد كل  مع هللا يف إخواين والنصريية . عراه ونقض اإلسالم

 والنصريية،  اخلبيثة الباطنية الرافضية حلقيقتهم وتغطية متويها،  العلويني اسم لسوري الفرنسي اإلستعمار
 من وهم،  اهلجري الثالث القرن يف عاش الذي،  النمريي نصري بن حممد إىل نسبة االسم هبذا تسمت
 ابإلضافة وهم،  أبلوهيته وقالوا،  عنه هللا رضي طالب أيب بن علي يف غلو ألهنم وذلك،  الغالة الشيعة

 من مزيج ومذهبهم،  ابلباطن والتأويل،  األرواح بتناسخ يعتقدون،  عنه هللا رضي علي أبلوهية قوهلم إىل
 سبحانه هللا حلول أي احللول قضية يف خاصة،  والنصرانية واليهودية واجملوسية القدمية اآلسيوية الوثنية
 اإلمام قاتل ملجم بن الرمحن عبد حيبون والنصريية. الكفر من تعاىل ابهلل عياذا   - إنسان جسم يف وتعاىل
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 من الالهوت خلص أبنه واعتقادهم بزعمهم عنه ويرتضون بل،  عنه هللا رضي طالب أيب بن علي
 25. يلعنه من وخيطئون الناسوت

 :الفرقة اخلامسة : الشيعة الدروز
 وتنتسب،  هللا أبمر احلاكم الفاطمي اخلليفة تؤله،  ابطنية فرقة هي الدروز الشيعة،  التوفيق وابهلل فنقول

 عدة من خليط وعقيدهتا،  الشام إىل انتقلت أن تبث مل لكنها مصر يف نشأت . الدرزي نشتكني إىل
 إذا إال ألبناءها حىت تعلمها وال،  الناس بني تنشرها فال،  أفكارها بسرية تؤمن أهنا كما،   وأفكار أدين
 26. األربعني سن بلغوا

  : الشيعة املعاصرين وصلتهم أبسالفهم خامسا
 ال ذلكول عشرية، ثيناال من املعاصرين مذهب بيان الباب هذا يف تلخيصا هللا مبشيئة سأتناول

 ين،ابملعاصر  وأعين األقوال، ضبع مناقشة يف عرضا   جاء ما إال اللهم املعاصرين، هؤالء كالم  إال فيه جتد
 .زمننا من األخرية سنة املائة يف عاش من

 مجلة كرذ  مرَّ  اليت اتالطام تلك فيها ورد اليت القدمية مصادرهم عن ورضاهم موافقتهم مدى وسأوضح
 .منها

 :التلقي مصادر يف الصلة: األول الفصل
 من ائفةط أية عند وجهةوال االعتقاد اتفاق يف واألخري األول العامل هي التلقي مصادر وحدة إن
 .ابلسابقني الالحقني تصل اليت وهي.. الطوائف

 األوىل، األربعة الكتب يف اجملموعة القدمية أصوهلم على التلقي يف اعتمدوا قد املعاصرون والشعية
 كآغا  شيوخهم من طائفة ذلك قرر كما.  الفقيه حيضره ال ومن واالستبصار، والتهذيب، الكايف،: وهي
: الشيعة أعيان] الشيعة أعيان يف األمني وحمسن ،.[17/245: الذريعة] الذريعة يف الطهراين بزرك

 احلسني عبد العصر هذا يف وآيتهم شيخهم قال .[.البحار سفينة مقدمة: انظر] وغريمها ،.[1/280
 متواترة، وهي الفقيه، حيضره ال ومن واالستبصار والتهذيب الكايف: وهي: "األربعة كتبهم  عن املوسوي
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 املراجعة) 311ص: املرجعات" ]وأتقنها وأحسنها أقدمها والكايف بصحتها، مقطوع ومضامينها
110].) 27 

 :القدمية ابلفرق صلتهم: الثاين الفصل
 ملقاالت؟وا الفرق كتب  يف ذكرها يرد اليت القدمية الشيعية ابلفرق هؤالء صلة ما

 كل  هلا نسبوا ودوهلا ورجاهلا طائفتهم عن حتدثوا إذا" آيهتا"و املعاصرين الشيعة شيوخ أن الحظت لقد
 أو الدهرية، الزاندقة من أو والباطنية، اإلمساعيلية من كانوا  وإن للتشيع، املنتمني والرجال والدول الفرق

 مع دوهلم صدر يف الفاطمية الدولة ذكروا الشيعة دول عن - مثال   - حتدثوا إذا فهم .الغالة اجملسمة من
 أعيان: وانظر بعدها، وما 127 ص: الشيعة دول مبحث امليزان، يف الشيعة: انظر] عشرية اثين غري أهنا

 كثريا    منهم رأيت رجاهلم ذكر جاء وإذا .[.مغنية جواد حملمد /الشيعة دول: وانظر ،45-1/44: الشيعة
 النسبة حتمل بل عشرية، االثين من ليست خاصة فرق إليهم تنسب ممن والزندقة الضالل رؤوس من

 أتباع اهلشامية عن يقول األمني حمسن الشيعة شيخ - املثال سبيل على - ترى هلذا .أبعياهنا ألمسائهم
 النعمان بن حممد أتباع والشيطانية القمي، الرمحن عبد بن يونس أتباع واليونسية احلكم، بن هشام

 واثنا إمامية فكلهم العقيدة صحيحو ثقات كلهم  اإلمامية الشيعة عند أهنم: "وغريهم الطاق شيطان
 فرقة كل  حتتضن أن حتاول عشرية االثين جند أننا ذلك من األخطر بل .[.1/21 الشيعة أعيان" ]عشرية

 28 .نفسها القدمية الشيعة كتب  ابعرتاف الكفر فرق من كانت  وإن التشيع، إىل تنتسب
 الصوفيةالفصل الثاين : 

 : تعريف الصوفية  أوال
 : ظاهرة التصوف نظرة اترخييةاثنيا 
 : أصناف الصوفية اثلثا

 أوال : تعريف الصوفية 
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و من ألصوف، من ا اختلف علماء اللغة يف معىن كلمة " صويف" هل مشتقة لغة :معىن يف ال
غريها ) فتاواه( و  يمية يفبن تالصفة، أو الصفاء؟ فقد بني اإلمام القشريي يف )رسالته(، وكذلك اإلمام ا

 خطأ من قال ابشتقاقها من أكثر هذه الكلمات:
 وي الشريف، ملجد النبملسن املسلمني ابالنسبة إىل الصفة: وهو املوضح الذي بين إليواء مجاعة م -

ن ه، كان حقه أ، قيل للصفةايكن هلم أهل ابملدينة املنورة. قال ابن تيمية : " من قال نسبة إىل 
 يقال صفية ليس صوفية.

د ىل الصفاء، ر نفسهم إون أالنسبة إىل الصفاء: املقصود صفاء الروح صفا السريرة، فالصوفية ينسب -
لو كان و  فائيةال صن قال نسبة إىل الصفاء، قيل له : كان حقه أن يقابن تيمية بقوله : م
 مقصورا لقيل صفوية.

النسبة إىل الصف  : مناها كثرية منها الصف يف الصالة، الصف املقدم بني يدي هللا ععموما،  -
 29لكن اللغة أيضا ال تسعفنا يف إضافة كلمة صويف إل هذا االسم.

 ومعىن يف االصطالح : 
 تقصريا من تعريفات العلماء، منها :نذكر 

، وانقطع ن الفكرمتأل األول : قال سهل بن عبد هللا التسرتي: الصويف من صفي من الكدر، وام
 إىل هللا من البشر، واستوى عنده الذهب املدر.

صار خمل به اخت عريفالثاين : قال أبو احلسن النوري : التصوف ترك كل حظ للنفس، وهذا الت
و شر يف ن خري أمنفس طلوب، فإن عبارته هذه عامة يف كل ما يصلح أن يكون حظا للابملعىن امل

 الدنيا واآلخرة إخل،...
 

وأخريا نذكر تعريف ابن خلدون : التصوف أصله العكف على العبادة، واالنقاطع إىل هللا تعاىل، 
ومال وجاه، واالنفراد يف واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيها يقبل عليه اجلمهور من لذة 
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مع الدين، القول" العكف على العبادة واالنقطاع إىل هللا" لكن هذا التعريف تضاد  اخللوة للعبادة.
النُُّشوُر  َوِإلَْيهِ  رِْزِقهِ  ِمنْ  وَُكُلوا َمَناِكِبَها يف  فَاْمُشوا َذُلوال   اأْلَْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي ُهوَ تعارض قوله تعاىل : " 

 زِيَنةَ  َحرَّمَ  َمنْ  : ُقلْ  ( والقول : " واالنفراد يف اخللوة للعبادة" ختالف الدين من قوله تعاىل15) امللك : "
نْ َيا احْلََياةِ  يف  َآَمُنوا لِلَِّذينَ  ِهيَ  ُقلْ  الر ِْزقِ  ِمنَ  َوالطَّيِ َباتِ  ِلِعَباِدهِ  َأْخرَجَ  الَّيِت  اّللَِّ   َكَذِلكَ   اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َخاِلَصة   الدُّ

 (32يَ ْعَلُموَن " ) األعراف : ِلَقْوم   اآْلََيتِ  نُ َفصِ لُ 
نقول : ملاذا التعصب السم التصوف، مع أنه ال يعدو إال أن يكون واحدا من اثنني: إما إسالم، 
وإما غري إسالم، فإن كان غري إسالم فلماذا نسميه ابلتصوف؟ وإن كان غري غري اإلسالم، فلماذا 

هو اإلسالم، أو  يقول الشيخ أبو بكر اجلزائري : " إن التصوف إما أن يكون ينسب إىل اإلسالم؟
يكون غريه، فإن كان غريه فال حاجة لنا به، وإن كان هو اإلسالم، فحسبنا اإلسالم، فإنه الذي تعبدان 

 30هللا به. 
 هذا عن التعريف ابلتصوف لغة واصطالحا، مع ذكر داللة التسمية.

 : ظاهرة التصوف نظرة اترخيية: اثنيا
ن كان تصف، وإول مأمل يعرف على وجه التحديد من بدأ التصوف يف األمة اإلسالمية، ومن هو 

نه السماع" ئا يسمو شي فيها اإلمام الشافعي عندما دخل مصر قال : " تركت بغداد وقد أحدث الزاندة
 د.والزاندقة الذين عند الشافعي هنا املتصوفة، والسماع هو الغناء واملواجي

: " ما لزم  ق" وقالأمح وقوله أيضا : " لو أن رجال توصف أول النهار ال أييت الظهر حىت يكون
 أحد الصوفية أربعني يوما فعاد إليه عقله أبدا"

ند علماء علومة عمرقة وكل هذا يدل على أنه قد كان هناك قبل هناية القرن الثاين اهلجري، ف
 اإلسالم يسموهنم أحياان ابلزانقدة وأحياان ابلتصوفة.

وقال اإلمام أمحد كان معاصرا للشافعي وتلميذا له، فقد أثر عنه أقوال كثرية يف التنفري من أفراد  
وله يف رجل جاء يستفتيه يف كالم احلارث حملاسيب، قال أمحد بن حنبل : معينني نسبوا إىل التصوف، كق
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" ال أرى لك أن جتالسهم، وذلك بعد أن اطلع أمحد بن حنبل على جمالسهم، الذي كانوا جيلسون فيها 
للبكاء، فلما اطلع أمحد على ذلك قال لسائله حمذورا إيه من جمالسهم وكتبهم: إيك وهذه الكتب، هذه  

 ع وضاللت.كتب بد 
 كن هذا القرنالث، ولالث والذي يبدو أن اإلمام أمحد بن حنبل قال : هذا الكالم يف مطالع القرن
 ا.ما كاد يكتمل حىت ظهر التصوف على حقيقته، وانتشر يف األمة انتشارا ذريع

من هنا هو التذكري أبن التصوف بلغ غايته من حيث العقيدة والتشريع يف هناية القرن الثالث، 
حيث استطاع احلسني بن منصور احلالج أن يظهر معتقده على املأل، لذلك أفىت علماء العصر بكفره 

 31وقتله، فقتل سنة " ثالث مائة وتسعة " هجرية.
 

 ية :صوفاثلثا : أصناف ال
ان حيث  ك –تعاىل  رمحه هللا -بصورة منصفة شيخ اإلسالم ابن تيمية أصناف الصوفية   سنذكر

 سالمي، وعرفعامل اإلء الالتصوف يف العصر الذي عاش فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية، قد انتشر يف أحنا
لكن هذا مل و يارهم، وأخ لدى مجاهري املسلمني، وكان الناس قد اعتقدوا أن الصوفية هم أفضال الناس

 حيدث دفعة واحدة.
األحكام  سة ظاهردرا وأبهنم بعكوفهم على وكانت وجهة الصوفية أن الفقهاء هم علماء الظاهر،

يسمونه علم  لموا ما يعالشرعية، قد ابتعدوا عن إصالح نفوسهم وتطهريها من أمراضها الداخلية، ومل
الل، ألهنم ة قوم ضصوفيالباطل، الذي هو روح التدين يف نظرهم. وكانت وجهة نظر الفقهاء هي أن ال

ى ما ، معتقدين علتنفيذهاببهم هرة، اليت بينها هللا لعباده وطالمل يعرتفوا بفضل األحكام الشرعية الظا
دد عىت دخل حذلك يدعونه من أمور ابطنة يصعب التحكم على صحتها من فسادها، واستمر احلال ك

جلنيدي حممد اهؤالء  فمن من كبار الفقهاء من خمتلف املذاهب يف مجلة الصوفية ال يتعارض مع الفقهو
 ورين.ة املشهلصوفييدرس الفقه على مذهب اإلمام أيب ثور، وهو من كبار االبغدادي، الذي كان 
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ومنهم الشيخ عبد اجليالين، الذي درس علم املذهب احلنبلي، ومنهم اإلمام حممد أبو حامد الغزايل 
الذي درس الفقه على مذهب اإلمام الشافعي، فكان هلؤالء وأمثاهلم فضل كبري يف إعادة الثقة يف 

عامة الناس وخاصتهم، مع أن فئات من الصوفية ظلت على مبادئها ومعتقداهتا حىت  الصوفية لدى
العصر الذي عاش فيه الشيخ ابن تيمية، فاضطر لذلك أن يصنف الصوفية إىل أصناف خمتلفة، لكي 
يسهل التمييز بني كل صنف منهم والصنف اآلخر، خاصة أن الناس حني وثقت يف التصوف والصوفية، 

م أهل صالح وتقوى، أغدقت عليهم ابألموال تقراب إىل هللا، هذا الوضع اجلديد بعض واعتقدت أهن
الناس ممن ال عالقة هلم ابلتصوف، وال معرفة هلم به أن يتظاهروا ابلتصوف، طمعا مبا يصل إىل أيديهم 

 . من املال
اليت كانت يف مل خيف مثل هؤالء على شيخ اإلسالم ابن تيمية، فأشار إليهم وإىل بقية األصناف 

 عهده متثل مجهور الصوفية، فقسمهم إىل ثالثة أقسام:
 : صوفية احلقائق القسم األول
 : صوفية األرزاق القسم الثاين

 : صوفية الرسم القسم الثالث
صوفية احلقائق : لقد شرح الشيخ ابن تيميةو معىن قوله صوفية احلقائق، فقال  أما الصنف األول :

يف طاعة هللا ، كما اجتهد غريهم من أهل طاعة هللا، ففيهم السابق املقرب حبسب : " إهنم قوم جمتهدون 
اجتهاده، وفيهم املقتصد الذي هو من أصحاب اليمني، ويف كل من الصنفني، أي : السابق، املقتصد، 

 من يذنب فيتوب، أو ال يتوب"  –أي من صوفية احلقائق أيضا  –من قد جيتهد فيخطئ ومنهم 
، أن من الناس من انتسب إىل هذا الصنف من الصوفية ابلذات، وهو عند التحقيق  مث بني الشيخ

 نهم، وهذاه الصنف على أقسام أيضا منها :ليس م
، وهم يقرون ظاهرا هلم عبادة وزهد فيما هم فيه، وهم حيسبون أهنم على احلق الصنف األول :

خللق، ولكنهم ال يفهمون حقيقة قول وابطنا  ابن حممدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأفضل ا
 مشائخهم ممن دون علم التصوف.



عمن قبلهم، وفيما  : هم تكلموا يف خصائص اإلميان والدين، ويوجد فيما يؤثرونه الصنف الثاين
يذكرونه معتقدين له، شيء كثري، وأمر عظيم من اهلدى ودين احلق الذي بعث هللا به رسوله، لكنهم 

 أحياان يوجد جنس الروايت الباطلة والضعيفة.
: صنف ما قاله ابن العريب واحلالج هؤالء هم املتفلسفة الذين انتسبوا إىل  الصنف الثالث

 إمنا يصوغون مبادئ ومذاهب فلسفة فربية عن اإلسالم.التصوف، وهم يف احلقيقة 
صوفية األرزاق : شرح الشيخ ابن تيمية معناها هم الذين وقفت عليهم الوقوف، :  الصنف الثاين

أي : املستفيدون من دخل األوقاف املوقوفة على الصوفية فحسب فال يشرتط يف هؤالء أن يكونوا من 
 الشيخ أن هذا الصنف من الصوفية، إذا كان البد من وجوده أهل احلقائق، فإن هذا عزيز، مث بني

 واستفادته من ريع األوقاف اليت وقفت عليهم، فإن لذلك ثالثة شروط:
 العدالة الشرعية، حيث يؤدون الفرائض وجيتنبون احملارم -
 التأدب ابآلداب الشرعية يف غالب األوقات -
 يعترب من الفقراء املستحقني.أال يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا، أي : حىت  -

الصنف الثالث : صوفية الرسم : لقد عرف الشيخ ، هذا الصنف من الصوفية، أبهنم هم 
املقتصرون على النسبة، فاهتمامهم منحصر يف اللباس، واآلداب الوضعية، وحنن ذلك، وقال : " إن 

هاد، ونور ما يف أقواهلم وأعماهلم، هؤالء يف الصوفية مبنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم، وزي أهل اجل
حبيث يظن اجلهاد أمره أنه منهم، وهو بيس منهم، وحيق لنا أن نقول : نعم ي شيخ اإلسالم، فما أحسن  
كالمك وأعدله وأكثر متييز للحق حىت نصع، وللباطل حىت اقتضح، فهذا هو احلق الذي ال خيتلف 

 عليه، والوسطية البعيدة عن اإلفراط والتفريط.
 ونذكر أيضا نشأة التصوف من ينبوعني خمتلفني كما ذكرمها الشيخ أبو زهرة:

إىل الزهد يف الدنيا واالنقطاع للعبادة، وقد  : هو انصراف بعض العباد املمسلمنيالينبوع األول 
اتبدأ ذلك يف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم، فكان من الصحابة من اعتزم أن يقوم الليل مصليا 
متهجدا وال ينام، ومنهم من يصوم وال يفطر، ومنهم من ينقطع عن النساء، فلما بلغ أمرهم إىل النيب 



ابل أقوام يقولون كذا وكذا لكين أصوم وأفطر، وأصلى وأانم، وأتزوج صلى هللا عليه وسلم، فقال : " ما 
 32النساء، فمن رغب غن سنيت فليس مين " 

 (28حلديد:ا" ) ، فقال تعاىل : " ورهبانية ابتدعوهاولقد هنى القرآن عن بدعة الرهبنة
ن الديانت ماألخرى ة، و : هو ما صار إىل املسلمني من فكرتني : إحدامها فلسفي الينبوع الثاين

 يفملعرفة تقذف ارون أن ين يالقدمية، أما الفكرة األوىل : فهي فكرة اإلشرتاقيني من الفلسفة وهم الذ
 النفس، ابلريضة الروحية والتهذيب النفسي.

الفكرة الثانية : فكرة احللول اإلهلي يف النفوس اإلنسانية أو حلول الالهوت يف الناسوت. عندما 
نصارى، وقد ظهرت تلك الفكرة يف السبئية، وبعض الكيسانية، مث القرامطة، مث يف اختلط املسلمون ابل

 33بعض الباطنية، مث ظهرت يف لوهنا األخري يف بعض الصوفية.
 العمل يف التقصري إليه نسب من على اإلنكار كلها  األحاديث هذه ففي: "  بن رجب احلنبليقال ا

 له وذكرت ذلك على عوتب فإذا االجتهاد أعظم الشكر يف جيتهد كان  فإنه ؛ املغفرة على لالتكال
 كان  وسلم عليه هللا صلى النيب أن املغرية عن"  الصحيحني"  يف كما  ؛ شكرا ذلك يفعل أنه أخرب املغفرة
: "  فيقول ؟ أتخر وما ذنبك من تقدم ما لك غفر وقد هذا تفعل:  له فيقال قدماه تتفطر حىت يقوم
 عند أظل إين ؛ كهيئتكم  لست إين:"  ويقول وينهاهم الصيام يف يواصل وقد.  " شكورا عبدا أكون أفال
 يقتضي ألنه ؛ فاحش خطأ املغفرة على التكاله العمل يف إليه التقصري فنسبة ،" ويسقيين يطعمين ريب
 وسلم عليه هللا صلى الرسول كان  وهلذا ؛ عظيم خطأ وهذا ، وأفضله اهلدى أكمل هو ليس هديه أن

 يف به االقتداء أن:  اخلطأ هذا - أيضا - ويقتضي.  " حممد هدى اهلدى خري: "  خطبته يف يقول
 تعاىل هللا فإن ؛ جدا عظيم خطأ وهذا ، ذلك يف هديه على الزيدة األفضل بل ؛ أفضل هو ليس العمل

 ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  اّلل ُ  حُيِْبْبُكمُ  فَاتَِّبُعوين  اّلل َ  حتُِبُّونَ  ُكنُتمْ   ِإن ُقلْ }  تعاىل قال ، عليها وحث مبتابعته أمر قد
 هذا يف ملا شديدا غضبا ذلك من يغضب وسلم عليه هللا صلى كان  فلهذا[ . 31:  عمران آل{ ] 
 ابهلل ألعلمكم إين وهللا: "  أمحد لإلمام رواية ويف.  به واالقتداء ومتابعته هديه يف القدح من الظن
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"  أان ابهلل وأعلمكم أتقاكم إن"  الباب هذا يف البخاري خرجها اليت الرواية يف وقوله.  " قلبا له وأتقاكم
  للضرورة إال  النحاة أكثر عند ممنوع وهو ، املتصل ابلضمري اإلتيان أتيت مع املنفصل ابلضمري اإلتيان فيه

 34 " الدهارير دهر يف األرض إيهم ضمنت: "  الشاعر كقول
 

 والصوفية عقائد الشيعة 
 بعض عقائد الشيعة منها:الفصل األول : 
 : قضية اإلمامة عند الشيعة  املبحث األول
 : النبوة عند الشيعة املبحث الثاين

 : التوحيد ومراتبه عند الشيعةثالثاملبحث ال
 : عقيدة الشيعة يف الصحابةرابعاملبحث ال

 : عقيدة الشيعة يف أهل البيت امساملبحث اخل
 

 : قضية اإلمامة عند الشيعة:املبحث األول : 
 : اإلمامية ابلشيعة التعريف -

 كرب أيب الشيخني ةإمام يرفضون الذين فهم الرافضة عنهم قيل فإذا أمساء، عدة هلا فرقة هي
 .وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب ويشتمون ويسبون عنهما، هللا رضي اخلطاب بن وعمر الصديق

 ته،إبمام وقالوا وصاخلص على عنه هللا رضي عليا   شايعوا الذين فهم الشيعة، عنهم قيل وإذا
 .أوالده من خترج ال اإلمامة أن واعتقدوا

 دحمم وهو بالسردا دخل لذيا آخرهم إماما ، عشر اثىن إبمامة فإلعتقادهم، عشرية اإلثنا هلم قيل وإذا
 .العسكري احلسن بن
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 جعفرية هلم قيل وإذا اإلسالم، أركان من خامسا   ركنا   اإلمامة، جعلوا فألهنم اإلمامية هلم قيل وإذا
 ويُنسب عصره، فقهاء من كان  الذي عندهم، السادس اإلمام وهو الصادق جعفر اإلمام إىل فلنسبتهم

 35.الفرقة هذه فقه وزورا   كذاب    إليه
 : اإلمامية الشيعة ومؤلفات شخصيات أشهر -

 أئمة ميةاإلما الشيعة يتخذهم الذين إماما   عشر االثنا هم اإلمامية، الشيعة شخصيات أشهر من
 تان،وهب وزور ذبك  من إليهم ونهينسب وما الشيعة، اعتقادات من تعاىل هللا إىل يربئون األئمة وهؤالء هلم،

 :التايل النحو على اإلمامية الشيعة ترتبهم حيث
 لفاءاخل رابع ووه احلسن، أبو وكنيته ابملرتضى، ويلقبونه عنه، هللا رضي طالب أيب بن علي: األول اإلمام

 سجدم يف ملجم بن نالرمح عبد املضل الضال قتله وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول وصهر الراشدين
 .الكوفة
 أبو وكنيته ي،ابلزك وقيل تىب،ابجمل ويلقبونه عنهما هللا رضي طالب أيب بن علي بن احلسن: الثاين اإلمام
 .حممد
 ذلكك  حقا   وهو شهيد،ابل ويلقبونه عنهما، هللا رضي طالب أيب بن علي بن احلسني: الثالث اإلمام
 .هللا عبد أبو وكنيته الشهداء، بسيد وقيل عنه، هللا رضي
 أبو نيتهوك عابدين،ال بزين وقيل ،ابلسَّجَّاد ويلقبونه طالب، أيب بن علي بن احلسني بن علي: الرابع اإلمام
 .حممد
 .فرجع أبو وكنيته ابلباقر، ويلقبونه احلسني، بن علي بن حممد: اخلامس اإلمام
 .هللا عبد أبو وكنيته ابلصادق ويلقبونه علي، بن حممد بن جعفر: السادس اإلمام
 .هيمإبرا أبو وكنيته ابلكاظم، ويلقبونه الصادق، جعفر بن موسى: السابع اإلمام
 .احلسن أبو وكنيته ابلرضى، ويلقبونه جعفر، بن موسى بن علي: الثامن اإلمام
 .جعفر أبو نيتهوك ابجلواد، وقيل ابلتقي، ويلقبونه موسى، بن علي بن حممد: التاسع اإلمام
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 .احلسن أبو يتهوكن ابهلادي، وقيل ابلنقي، ويلقبونه علي، بن حممد بن علي: العاشر اإلمام
 .حممد أبو وكنيته ري،ابلعسك وقيل ابلزكي، ويلقبونه حممد، بن علي بن احلسن: عشر احلادي اإلمام
 املنتظر، القائم ابحلجة وقيل ابملهدي، ويلقبونه العسكري، احلسن بن حممد: واألخري عشر الثاين اإلمام
 غيبة وغاب للهجرة، 256 سنة يف ولد أنه وقيل الشيعة، عند الغائب احلجة وهو القاسم، أبو وكنيته

 36،ه329 سنة كربى  وغيبة ،ه260 سنة صغرى
 :أيضا   الشيعة شخصيات ومن
 :اليهودي سبأ بن هللا عبد

 نسبة ء،السودا اببن بويُلق اليمن، يهود من يهودي وهو الفاسد، ملعتقدهم األول املؤسس ويُعد
 سعةت من جزء القرآن نأب قال من أول وهو الداخل، من ليهدمه اإلسالم أظهر وقد احلبشية، أمه إىل

 مانعث النورين ذي لىع األحزاب أل ب الذي وهو عنه، هللا رضي طالب أيب بن علي عند وعلمه أجزاء،
 عن هللا تعاىل وجل عز هللا على والنسيان والبداءة ابلرجعة قال من أول وهو عنه، هللا رضي عفان بن

 .كبريا    علوا   ذلك
 املسمى بتفسريه واملشهور ،ه307 عام يف اهلالك احلسن، أبو القمي إبراهيم بن ومنهم علي

 (القمي بتفسري)
 (الكايف) كتاب  صاحب ،ه328 عام يف اهلالك جعفر أبو الكليين، يعقوب بن حممد -
 ،ه381 عام يف كاهلال ابلصدوق، املعروف القمي، اببويه بن احلسني بن علي بن حممد -

 (.الفقيه حيضره ال من) كتاب  صاحب
 ،(حكاماأل هتذيب) كتاب  صاحب ،ه460 عام يف اهلالك الطوسي، احلسن بن حممد -

 ،(هرستالف)و ،(لطوسيا أمايل) وكتاب ،(الغيبة) وكتاب ،(التبيان) وكتاب ،(اإلستبصار) وكتاب
 (.الطوسي رجال)و

 من ألقاب الشيعة اإلمامية : 
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 والعصمة، اإلمامة، بوجوب القائلون هم اإلمامية: "املفيد زمنه يف الشيعة شيخ ويقول :اإلمامية -
 من فكل األصول، هذه املقالة يف جلمعها األصل يف االسم هذا هلم حصل وإمنا النص، ووجوب

 االسم هذا مشله من إن مث ابطال ، أم كان  املذهب يف حقا   إليها ضم وإن إمامي فهو مجعها
 ذلك، وغري األصول هذه إىل ترجع فروع ويف األئمة أعيان يف كلمتهم  افرتقت قد ملعناه، واستحقه

 37(.2/91: واحملاسن العيون)" الكيسانية اإلمامية فرق من شذ من فأول
 الشيعة ىعل يطلق نعت ةعشري االثنا:  مغنية جواد حممد املعاصر الرافضي قال: عشرية االثنا -

 .(.15ص: البيت هلوأ عشرية االثنا) أبمسائهم تعينهم إماما   عشر ابثين القائلة اإلمامية
 وفاة بعد حدثت واليت عشر، االثين األئمة فكرة ميالد بعد شك بال كان  االسم هذا وظهور
 املنتظر إبمامة يقول أحد يكن مل احلسن وفاة قبل: "أنه حيث( ه260سنة تويف) العسكري احلسن
 منهاج)" عشر االثين إمامة ادعى أحد أمية بين ودولة علي زمن من عرف وال عشر، الثاين إمامهم
 االثين اإلمامية ظهور زمن أن عشرية االثين التحفة خمتصر صاحب يرى ولكن .(.4/209: السنة

 21.38 ص: التحفة خمتصر: انظر) ومخسني ومخس مائتني سنة عشرية،
 أبن يقولون ألهنم وذلك االنتظار، أبصحاب عشرية االثين الرازي يلقباالنتظار:  أصحاب -

: ويقول.. وسيحضر غائب وهو العسكري احلسن بن حممد ولده العسكري احلسن بعد اإلمام
. (.85-84 ص: واملشركني املسلمني فرق اعتقادات) زماننا إمامية عليه الذي هو املذهب وهذا

 وال تعيينه، يف بينهم اختالف على الشيعة فرق من مجع به القول يف يشرتك مما لإلمام واالنتظار
 39.عشرية االثين طائفة به خيتص
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 يف كاألشعري  عشرية االثين على الرافضة اسم إطالق إىل العلماء من مجع ذهب :الرافضة -
-4/157: الفصل] الفصل يف حزم وابن ،(.1/88: اإلسالميني مقاالت: انظر) املقاالت

158.].40 
 كما  - السادس إمامهم الصادق جعفر إىل نسبة ابجلعفرية عشرية االثنا وتسمى :اجلعفرية  -

 أو) الكوفة يف جعفر شعية: أن الكشي روى. اخلاص ابسم للعام التسمية ابب من وهو - يزعمون
 إن: "قال مث فغضب جعفر إىل نقلت التسمية هذه وأن ابجلعفرية، مسوا( جلعفر التشيع يدعون من

: الكشي رجال)" خلالقه وعمل ورعه اشتد من جعفر أصحاب إمنا لقليل، منكم جعفر أصحاب
 41 (.255 ص

 :عندهم اإلمامة منزلة
 ررهق كما  هبا، جلهلا املكلف يسع ال اليت الدين أصول من ليست السنة أهل عند اإلمامة مسألة

 بنا مقدمة ،134ص :االقتصاد /الغزايل ،363ص: املرام غاية /اآلمدي: انظر) العلم أهل من مجع
 من أبن يذكر وخبيتفالن آخر، شأن هلا( السبئي مبفهومها) الشيعة عند ولكنها (.3/1080: خلدون

 عند ولكنها ،(.19ص: ةالشيع فرق) النبوة بعد األمور أجل من اإلمامة أن إىل يذهب من الشيعة فرق
 الكايف يف كليينال أحاديث ويف. (.58ص: الشيعة أصل)" كالنبوة  إهلي منصب: "الغطاء كاشف  آل

 قال. شيوخهم من لةمج به جياهر ما وهذا ،(.1/175: الكايف أصول: انظر) النبوة مرتبة على تعلو
 .(.12ص: بيعالر   زهر).." الر سالةو  الن بو ة درجة فوق هي اليت العام ة اإلمامة: "اجلزائري هللا نعمة شيخهم

ا الن بو ة، من أجل   اإلمام: "- العصر هذا يف وآيهتم مراجعهم أحد - الط هراين هادي وقال  لثةاث مرتبة فإهن 
 (.114ص: الن بو ة ودايع).." واخللة الن بو ة بعد إبراهيم هبا تعاىل هللا شر ف

 بين: "قال جعفر أيب عن بسنده الكليين وروى .اإلسالم أركان أعظم اإلمامة جتعل روايت الكايف ويف
 ابلوالية، نودي كما  بشيء يناد ومل والوالية، واحلج   والص وم والز كاة الص الة على: مخس على اإلسالم
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 دعائم ابب والكفر، اإلميان كتاب  الكايف، أصول)" - الوالية يعين - هذه وتركوا أبربع الن اس فأخذ
" كالص حيح  موثق: "عندهم احلديث هذا درجة بيان يف الكايف شرح يف قال ،3 رقم ،2/18: اإلسالم

 42 (1487رقم 5/28: الكايف شرح الش ايف. )عندهم معترب فهو
 من القرآم والسنة: اإلمامة مسألة على استدالهلم

 نالقرآ من إمامته على النص وأما: "الطوسي - يلقبونه كما  - الطائفة شيخ قال أما من القرآن : -
َا: }تعاىل قوله عليه يدل ما فأقوى  يُ ْؤتُونَ وَ  الصَّاَلةَ  يُِقيُمونَ  نَ الَِّذي ُنواْ آمَ  ِذينَ َوالَّ  لُهُ َوَرُسو  اّلل ُ  َولِيُُّكمُ  ِإمنَّ
 وهذه: "الطربسي وقال. (.2/10: الشايف )تلخيص" (.55: آية )املائدة،{ رَاِكُعونَ  َوُهمْ  الزََّكاةَ 
 .(.2/128: لبيانا )جممع" فصل بال النيب بعد علي إمامة صحة على الدالئل أوضح من اآلية

 مقام يف الصدارة له جيعلون حيث عندهم؛ دليل أقوى هذا أن على يتفقون شيوخهم ويكاد
 اعتربه حيث الكرامة، منهاج يف احللي املطهر ابن: - مثال   - انظر) مصنفاهتم يف االستدالل

 االثين اإلمامية عقائد يف والزجناين ،1/144: اليقني حق يف وشرب ،(147:ص) األول الربهان
 43(.82-1/81: عشرية

 يف ورد مبا السنة أهل طرق من النص إثبات يف الشيعة تعلق فقد املطهرة السنة أمامن السنة :   -
 أبن ويقال الكذب، فيه كثر  مما الفضائل ابب أن ويالحظ ،- عنه هللا رضي - علي فضائل
 جهة من جاء الفضائل أحاديث يف الكذب: "احلديد أيب ابن يقول .فيه األصل هم الشيعة
: التشريع يف ومكانتها السنة عن) 2/134: احلديد أيب البن البالغة هنج )شرح" الشيعة

 من غريه من أكثر علي حق يف املوضوعة األحاديث املوضوعات كتب  يف جتد .  وهلذا(76ص
 44 .األربعة اخللفاء

 علي فضائل من صح الذي وأما: فقال علي فضائل يف الواردة األحاديث حبصر حزم ابن قام وقد
" بعدي نيب   ال أن ه إال موسى من هارون مبنزلة مين   أنت: "وسلم عليه هللا صلى النيب قول فهو
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 تبوك، إىل خرج وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن  ": - البخاري أخرجه كما  - احلديث ونص  )
 هارون مبنزلة مين   تكون أن ترضى أال: فقال والن ساء؟ الص بيان يف أختلفين: فقال عليًّا، واستخلف

 45 "بعدي نيب   ليس أن ه إال موسى من
 :عشر االثىن أحد إمامة أنكر من حكم

 ..عندهم األساسية وقاعدته الدين أصل وهي أعظم، أو النبوة صنو اإلمامة
 ذاهل مكمال   عشر ثيناال أئمتهم من واحد إمامة أنكر من على عشرية االثين الشيعة حكم جاء هلذا

 .النار يف واخللود ابلكفر عليه حكموا حيث الغلو،
 نبو ة حدج من نزلةمب أن ه بعده من واألئم ة املؤمنني أمري إمامة جحد فمن واعتقادان: "اببويه ابن قال

ا وأنكر املؤمنني أبمري أقر فيمن واعتقادان ".األنبياء  جبميع نآم من زلةمبن أنه ألئمةا من بعده من واحد 
 (27/62: األنوار حبار ،111ص: االعتقادات) وسلم عليه هللا صلى حممد نبوة أنكر مث األنبياء

 على وجدت اليت ةالشيع فرق حىت املسلمني فرق كل  تكفر عشرية االثين أن يقتضي النص فهذا
 .رجاهلا من رواهتم ألن دينها، عنهم تتلقى أهنا مع التاريخ، مدار
" واحد حد   على هبما اجلهل ألن   كفر،  الن بو ة دفع أن   كما  كفر،  اإلمامة ودفع: "الط وسي شيخهم وقال

 46( .8/368: األنوار حبار ،4/131: الش ايف تلخيص /الط وسي)
 :هممامبحث الثاين : عقيدة الشيع يف إامل

 القول ابلعصمة:
 َوَأْظَهرَ  الز ِْنِديقُ  َسَبأ   اْبنُ  ابْ َتَدَعهُ  فَِإنَّهُ  الزَّاَنِدَقةِ  اْلُمَناِفِقنيَ  ِمنْ  "...يقول الشيخ اإلسالم ابن تيمية :

َماَمةِ  ِبَدْعَوى َعِلي    يف  اْلُغُلوَّ   47...النِ َفاقِ  ِمنْ  َمْبَدُؤهُ  َكانَ   َلمَّا َوهِلََذا َلهُ  اْلِعْصَمةَ  َوادََّعى َعَلْيهِ  َوالنَّص ِ  اإْلِ
 سبأ ابن عن مأثور ا" العصم" لفظ أجد مل : " القفاري علي بن هللا عبد بن انصر ولكن قال دكتور

 نقل فقد وأعظم، ابلعصمة القول إىل يؤدي ما عنه نقل قد سبأ ابن أن شك وال- اطالعي حدود يف -
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 بني الفرق ،18ص: والرد التنبيه ،1/86: اإلسالميني مقاالت: انظر) املؤمنني أمري أبلوهية القول عنه
 ،107-106ص: الكشي رجال: الشيعة كتب  يف وانظر ،1/174: والنحل امللل ،21ص: الفرق
 اإلمامية، النظرية حسب ابلعصمة يقل مل لكنه ،(.2/183: املقال تنقيح ،305ص: الزينة /الرازي
 الشيعة من ابلتوقف قال من أول كان  إنه حىت علي، املؤمنني أبمري خاصة الغالب يف آراؤه وكانت

 48. ورجعته علي اإلمام ظهور انتظار أي - (.20ص: والفرق املقاالت /القمي)
 لنصوصا إىل عنرج أن حاولنا وإذا) صاحب الكتاب أصول مذهب الشيعة ( : "  وقاله أيضا

 ام جند قيدةالع هذه هبا رتم اليت األطوار خالهلا من لنستقرئ العصمة على النص فيها ورد اليت الشيعية
 هللا، بلحب اعتصم من هو ماملعصو : "قال أن ه احلسني بن علي العابدين زين إىل الشيعة كتب  تنسب: يلي

 (.25/194: األنوار حبار ،132ص: األخبار معاين /اببويه ابن)" القرآن هو هللا وحبل
 السليمة النظرة تلك على يطلعنا فإنه تصح مل أم احلسني بن علي إىل النص هذا نسبة صحت وسواء

 ابلقرآن فاالعتصام التشيع، اتريخ من املبكرة الفرتة تلك يف اجلميل اإلسالمي املعىن هبذا وربطها للعصمة،
 َواْعَتِصُمواْ : }تعاىل قال معينني، أانس على مقصور ا ليس املعىن وهذا والنجاة، العصمة هو به والتمسك

يع ا اّلل ِ  حِبَْبلِ   آل){ مُّْسَتِقيم   ِصرَاط   ِإىَل  ُهِديَ  فَ َقدْ  اِبّلل ِ  يَ ْعَتِصم َوَمن} ،(.103: آية عمران، آل){ مجَِ
 49(.101: آية عمران،

 القول مبنزلة اإلمام :  
ريق الوصاية يب عن طالن ستمد إمامته من ألنهمنزلة اإلمام عندهم يفرضون لإلمام سلطاان مقدسا،

هو النيب و لوصية، ذه ابه، وأنه قد ويل أمر األمة هبذه الوصية، فتصرفاهتا كلها مشتق من صاحب ه
ما خيالف  صدر منهيأن  فاإلمام له السلطان الكامل يف اليقني، وكل ما يقوله يف الشرع، وال ميكن

 الشرع.
يكون أفضل الناس يف صفات الكامل من شجاعة، وكرم،  ويعتقدون أن اإلمام كالنيب جيب أن

وعفة، وعدل، والدليل يف النيب هو نفس الدليل يف اإلمام. أما علمه فهو يتلقى املعارف واألحكام اإلهلية 
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ومجيع املعلومات عن طريق النيب، أو اإلمام قبله، وإذا استجد شيء ال بد أن يعلمه عن طريق اإلهلام، 
ليت أودعها هللا فيه. هذه القوة القدسية تبلغ الكمال يف أعلى درجاته، ومن مث جيب والقوة القدسية ا
 50طاعة اإلمامم. 

 : ثالث صفات أئمتهمأهم 
لكنها من احلني و الص الصفة األوىل : صلة األئمة ابهلل يف نظرهم ليست من جنس صلة األولياء

 ل.نبياء والرسإىل األ يوحى يوحى إليهم كماجنس الصلة اخلاصة ابألنبياء واملرسلني، ولذا كان األئمة 
يضفون على ومون، و معص الصفة الثانية : العصمة، فاألئمة ما داموا يتلقون الوحي عن هللا فهم

 لسابقة.حة اأئمتهم ما مل يضعفه أهل السنة على األنبياء والرسل. سبق بياهنا يف الصف
اختصوا هبا العلم، وعلم األئمة علم من نوع  الصفة الثالثة :  علم األئمة اثلث صفات األئمة اليت

خاص، أهنم أحاطوا بكل شيء علما، وأطلعهم هللا على مجيع أسرار الكون منذ خلق هللا الدنيا حىت 
، وهم أحاطوا برساالت األنبياء السابقني مجيعا واطلعوا على كتبهم املنزلة على اختالف تقول الساعة

 51ألسنتها وعلومها. 
وقد ابلغوا يف مدح أئمتهم حىت أصوهلم إىل مرتبة الربوبية، كما قال اخلميين األئمة الذين ال نتصور 
فيهم السهو أو الغفلة، نعتقد فيهم اإلحاطة بكل ما فيه مصلحة املسلمني، ويقول : " إن تعاليم األئمة  

حممود ودرجة سامية، وخالفة كتعاليم القرآن جيب تنفيذها واتباعها. ويقول أيضا : فإن لإلمام مقاما 
تكوينية ختضع لواليتها وسيطرهتا مجيع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريت مذهبنا أن ألئمتان مقاما ال 

وزعموا أبن األئمة خيلقون ويرزقون، ويعلمون الغيب، ويسريون الكون، يبلغه ملك مقرب وال نيب مرسل. 
سيطة بني هللا وخلقه واعتقدوا أبحقية على ابلنبوة واخلالفة، وأهنم أفضل من املالئكة واألنبياء، وأهنم الو 

وأنه ال دولة وال حكم إال يف علي ونبيه وذريته، وزعموا أن رسول هللا قال : " لعن هللا من خالف عليا، 
 52علي اإلمام اخلليفة بعدي من تقدم على علي فقد تقدم علي، ومن فارقه قد فارقين" 
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 م:أئمته عصمة على استدالهلم
 َربُّهُ  رَاِهيمَ ِإب ْ  بْ تَ َلىا َوِإذِ : }- سبحانه - بقوله االستدالل على شيوخهم يتفق: من القرآن 

 البقرة،){ نيَ الظَّاِلمِ  َعْهِدي يَ َنالُ  الَ  قَالَ  يِت ُذر ِيَّ  نَومِ  الَ قَ  ِإَمام ا لِلنَّاسِ  َجاِعُلكَ  ِإين ِ  قَالَ  َفَأمَتَُّهنَّ  ِبَكِلَمات  
 (.124: آية

 عصمة لزوم.. ابب" بعنوان العصمة بشأن حباره يف عقده الذي اببه اجمللسي صدر اآلية وهبذه
 استدالهلم أصل اآلية هذه جيعلون املعاصرين الشيعة شيوخ من ومجلة (.25/191: األنوار حبار)" اإلمام

 حسني وحممد ،(.1/458: الشيعة أعيان: انظر) األمني حمسن مثل بسواها يستدلون وال القرآن، من
 ويتوىل (.59ص: الش يعة أصل) العصمة لزوم يف صرحية اآلية هذه أبن   يقول والذي الغطا، كاشف  آل

 أصحابنا استدل: "فيقول مرادهم على اآلية هبذه أصحابه استدالل وجهة سياق البيان جممع صاحب
 - عهده ينال أن نفى - سبحانه - هللا ألن   القبايح؛ من معصوم ا إال يكون ال اإلمام أن على اآلية هبذه

 يوافق مبا أيخذون الر وافض ولكن - سيأيت كم  - العهد معىن يف الس لف اختلف) اإلمامة هو الذي
ا يكون فقد مبعصوم ليس ومن ظامل، - (.دليل بال به ويقطعون هواهم

 
 53.لغريه وإما لنفسه، إم ا ظامل

 عوإقنا  السنة، أهل على هبا لالحتجاج السنة أهل طرق من بروايت ويتمسكون من السنة :
 احلديث مضى وقد ،استدالهلم عن بعيد أو كذب،  بني ما وهي إمجاع، موضع عليه هم ما أبن قومهم

 .اإلمامة فصل يف فيها
 أخبار ا فيها ساق املزعومة، العصمة معىن يف األبواب من جمموعة عقد فقد الكايف يف الكليين أما

 األلوهية، بصفات ويتصفون بل النبوة، يف وشركاء بل معصومون أهنم فيها يد عون عشر االثين عن بسنده
 هم األئمة أن" ابب يف الكايف يف ذلك وجتد ذلك، من أمثلة الدين أصول يف اعتقادهم ابب يف مر وقد

 ويف الطاعة، وجوب يف هللا كرسول  عشر االثين األئمة أبن تقول روايت ثالثة فيه وأثبت" األرض أركان
 هللا لرسول ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعد الطاعة من له جرى" فعلي التكليف، ويف الفضل،

 عن ترفعهم أن تلبث ما مث عشر، االثين سائر كذا  (،1/198: الكايف أصول)" وسلم عليه هللا صلى
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 مل خصاال   أُعطيت: "قال علي ا أبن تقول حيث العاملني رب مقام إىل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مقام
 أصول)" عين   غاب ما عين   يعزب ومل سبقين ما يفتين فلم.. والبالي املناي علم عل مت: قبلي أحد يعطهن  
 54( 1/197: الكايف
 

 املبحث الثالث : النبوة عند الشيعة :
ه هللا ن اخللق ويعدمعني م نسانيعتقد الشيعة أن النبوة وظيفة رابنية وسفارة إهلية يضعها هللا بني إ

 اء مهمته اليتعلى أد تعنيتعاىل هلذه املهمة إعدادا خاصا، وميده مبلكات وقوة نفسية وجسمية هبا يس
يبلغون وبني خلقه ي اء بينهسفر  اصطفاه  هللا هلا، وهؤالء األنبياء والرسل يصطفيهم هللا سبحانه ليكونوا

 رة.ا واآلخلدنياتعاليمه وشرائعه وينشرون تلك الشرائع بني الناس ويرعون مصاحل الناس يف 
احب لرسول ص، فاويعتقد أن عدد األنبياء عكثر عدد من الرسل، فالنيب أعم  والرسول أخص

عصومون من مة، فهم طلقعصمة م شريعة والنيب اتبع له يف ذلك، ويعتقد الشيعة أن األنبياء معصومون
 هللاسل واجب على سال الر ن إر الصغائر والكبائر والسهو والنسيان قبل البعثة وبعدهاه، ويعتقد الشيعة أ

 تعاىل، وهلم أدلة يف  ذلك، منها :
ء واألنبيا لرسلرسال اإح من أنه قد ثبت أن هللا جيب عليه فعل اإلصلح لعباده، وليس هناك أصل أوال :

 إىل العباد.
اده" )  لطيف بعب : "هللاتعاىل أن القرآ، الكرمي صرح بوجوب اللطف على هللا ابلعباد، حيث يقول اثنيا :

 (19السورى :
قت اجلن وما خل " : الثالث : أن اهلدف من إجياد اخللق هو عبادة اخلالق سبحانه كما قال تعاىل

 هللاخللق ليعرفهم أوامر ا(. إال عن طريق إرسال الرسل إىل 56واإلنسان إال ليعبدون" ) الذاريت : 
  نفسا إاليكلف هللا وال ونواهيه، وإال كانت العبادة هنا تكليفا مبا ليس يف وسع النفس اإلنسانية

 وسعها.
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كما يعتقدون الشيعة أيضا أن األنبياء والرسل منزهون عن كفر اآلابء واألمهات واألقارب وذوي 
ؤمنون أبن أب إبراهيم اخلليل كان مؤمنا، وأن أبوي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مؤمنان، الشأن، فهم ي

وكذلك أن أاب طالب عم رسول هللا صلى هللا عليه  وسلم كان مؤمنا بل إنه من أولياء هللا الصاحلني بل 
 55هو رأس األولياء، وهو يكفرون من يدعي كفر أيب طالب ويتربءون منه.

 التوحيد ومراتبه عند الشيعة: ع:املبحث الراب
 تةحيدفعال، و األ التوحيد عندهم له مراتب أربعة : توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد

، متوحيد العوا قولون :، فياآلاثر. وقد يعربون عن هذه الدرجات األربعة مبا يقابلها من أصناف اخللق
لة عقتصرون ين يوتوحيد اخلواص، وتوحيد خواص اخلصاص، وتوحيد أخص اخلواص، فالعوام هم الذ

متزون في واصخص اخلأتوحيد الذات، واخلواص جيمعون إىل توحيد الذات والصفات واألفعال، وأما  
يقولون : " و آلاثر، يد اعن األصناف الثالث، ألهنم يزيدون على توحيد الذات والصفات واألفعال توح

و، واملرتبة ال هو إال ه ول كلمةمدل إن املرتبة األوىل هي مدلول كلمة ال إله إال هللا، واملرتبة الثانية هي
 ال هللا.إر يف الوجود ال مؤث دلولمتبة الرابعة هي الثالثة هي مدلول كلمة ال حول وال قوة إال ابهلل، واملر 

وهم يزعمون أن الشيعة وحدهم هم الذين جيمعون يف التوحيد هذه املراتب األرعبة، خالف 
طوائف املسلمينو فمنهم من يقف عند الدرجة األوىل، ومنهم من يتعداها إىل الثانية، ولكن ال حيصل 

. أما الصفات ويعتقدون أبن صفات هللا تعاىل الثبوتية عني ذاته ليست الثالثة والرابعبة إال الشيعة املرتبة
زائدة عليها، وليس وجودها إال وجود الذات، فقدرته من حيث الوجود هي حياته، وحياته قدرته الاثنينية 
يف صفاته، وكذا يف سائر صفاته تعاىل، هذا هو الشأن يف الصفات الثبوتية الكمالية، أما الصفات 

ة اإلضافية مثل اخلالقية والرازقية فهي ترجع يف حقيقتها إىل صفة واحدة هي صفة القيومية، وهي الثبوتي
صفة واحدة انتزعوا منها عددا من الصفات تبعا الختالف اآلاثر واملالحظات، وأما الصفات السلبية 

التوحيد  اليت تسمى بصفات ااجلالل فهي ترجع مجيعا إىل سبب واحد هو سبب اإلنكار، وعجيب أمر
 56هبذه الصورة عند الشيعة. 
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 األرض رب أان: قال - هعلي يفرتون كما  - علي ا أن أخبارهم يف جاءقوهلم يف توحيد الربوبية : 
 .[.صفارلل الدرجات بصائر عن ذلك نقل وقد ،59ص األنوار مرآة] به األرض يسكن الذي
 َوَأْشَرَقتِ : }سبحانه بقوله املقصود هو أنه وزعم األرض، إمام يعين" األرض رب أان: "إمامهم وقال

َا بُِنورِ  اأَلْرضُ   57(.[0172:ص النص هذا ختريج مر  .[ ]69:آية الزمر،{ ]َرهبِ 
 لَِئنْ  ْبِلكَ ق َ  ِمنْ  ِذينَ الَّ  ىَل َوإِ  ْيكَ ِإلَ  أُوِحيَ  َوَلَقدْ : }سبحانه قوله ففيوقوهلم يف توحيد األلوهية : 

 .[.65: آية الزمر،] {َعَمُلكَ  لََيْحَبَطنَّ  َأْشرَْكتَ 
 تفسري ويف - الرواية يف عندهم كتاب  أصح -(.[ 76) رقم 1/427: الكايف أصول] الكايف يف جاء

: انظر] املعتمدة مصادرهم من غريمها ويف - تفاسريهم عمدة -.[ 2/251: القمي تفسري] القمي
 هذا" ]غريه الوالية يف أشركت إن يعين: "يلي مبا تفسريها.[ 4/328: الصايف وتفسري ،4/83: الربهان

 ليحبطن بعدك من علي والية مع أحد بوالية أمرت لئن: "آخر لفظ ويف ،.[الكايف يف الكليين لفظ
 يف هلم روايت أربع القرآن تفسري يف الربهان صاحب ساق وقد.[. تفسريه يف القمي لفظ هذا" ]عملك
 58.[.4/83: الربهان] املذكور ابملعىن السابقة اآلية تفسري

 أدلة نهسبحا هللا كتاب  يفو ] اليهود بني الت جسيم ضاللة اشتهرتقوهلم يف توحيد االمسا والصفات: 
 [..30: آية وبة،الت{ ]اّلل ِ  اْبنُ  ُعَزيْ ر   اْليَ ُهودُ  َوقَاَلتِ : }تعاىل قال. الضالل هبذا اليهود تلبس على
 املخلوقني بصفات سبحانه هللا وصف ضاللة لفشو عديدة أمثلة اليهود بني اليوم املتداولة التوراة ويف

 الثالث، الفصل التكوين، سفر" )ماشي ا اإلله الرب صوت( وحواء آدم يعين) ومسعا: "يلي ما منها بينهم
 إسرائيل إله ورأوا إسرائيل بين شيوخ من رجال   وسبعون.. وهارون موسى صعد مث: "ومنها ،(8 فقرة

 ،9: فقرة والعشرون، الرابع الفصل اخلروج، سفر" )صفاء السماء وكذات.. بالط كصنعة  قدميه وحتت
 التكوين، سفر: انظر االفرتاءات هذه أمثلة من وللمزيد وأشد، النمط هذا على كثرية  وأمثلة(. 11 ،10

 سفر ،11 فقرة ،6 الفصل القضاة، سفر ،10 فقرة ،34 الفصل تثنية، وسفر ،22فقرة 32 الفصل
: الر ازي قال وهلذا الر وافض، هم املسلمني بني ذلك ابتدع من أو ل ،.[إخل.. 4 فقرة ،24 فصل اخلروج،
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 وهشام احلكم، بن هشام مثل الر وافض من اإلسالم يف الت شبيه ظهور بدء وكان مشب هة، أكثرهم اليهود"
 املسلمني ِفرق اعتقادات" ]األحول جعفر وأيب القمي الرمحن عبد بن ويونس اجلواليقي، سامل بن

 59.[.97ص: واملشركني
 يف ملعتزلةا مبذهب أتثر يثح الثالثة؛ املائة أواخر يف املذهب تغري بدأ اإلثبات يف الغلو هذا بعد

 ملائةا يف ندهمع التعطيل إىل هاالجتا وكثر والسنة، الكتاب يف له الثابتة صفاته من سبحانه البارئ تعطيل
 دواواعتم سي،الطو  جعفر أيبو  املرتضى، ابلشريف امللقب كاملوسوي  وأتباعه املفيد هلم صنف ملا الرابعة

 .[.1/229: السنة منهاج: انظر] املعتزلة كتب  على ذلك يف
 يف قرآنال تفسري يف رونهيذك ما وكذلك املسطرة، نقل املعتزلة عن منقول ذلك يف كتبوه  مما وكثري

 .[.1/356 :السنة منهاج] املعتزلة تفاسري من منقول هو ذلك وحنو والقدر الصفات آيت
 والصفات األمساء ابب يف املعتزلة كتب  وبني بينها يلمس الشيعة متأخري لكتب القارئ يكاد ال وهلذا
 الباب هذا يف املعتزلة يقررها اليت واملسائل إليه، ذهبوا فيما عمدهتم هو - يزعمون كما  - فالعقل فرق ا،
 وإنكار اآلخرة، يف لرهبم املؤمنني رؤية ونفي القرآن، خلق كمسألة  املتأخرون الشيعة شيوخ هبا أخذ

 الشيعة شيوخ يثريها اليت الشبهات هي هذا، يف املعتزلة يثريها اليت الشبهات إن بل .الصفات
 60.املتأخرون

 عقيدة الشيعة يف الصحابة :املبحث اخلامس: 
 ملن والتفكري ابللعن مليئة الشيعة كتب"   القفاري : علي بن هللا عبد بن انصر دكتوريقول 

 أمجعني، الصحابة وسائر الرضوان، وبيعة بدر، وأهل واألنصار، املهاجرين من عنه، ورضوا عنهم هللا رضي
 كتبهم  ظهور بعد املسألة هذه وأصبحت اليد، أصابع عدد يبلغ ال الذي اليسري النزر إال منهم تستثين وال

 61.ابلتقية حتجب ال اليت األمور من وانتشارها
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 اإلمامية أبن للنووي مسلم شرح يف جاء فقد. اإلسالم أئمة بعض على ختفى قد قبل من كانت  وإ
 من ولكن .(.15/174: للنووي مسلم شرح) كفار  ال علي غري تقدمي يف خمطئون الصحابة أبن يقولون

 وأما: "اجلبار عبد القاضي قال اإلمامية، عند األمر هذا على اطلع من املقاالت وأصحاب العلم أهل
 وجيب أنكره، من يكفر الذي اجللي، النص عشر االثين إمامة إىل الطريق أن إىل ذهبت فقد اإلمامية
 62.(.761ص: اخلمسة األصول شرح)" السالم عليه النيب صحابة لذلك فكفروا تكفريه،

 بعض وتزيد ثالثة، إال ارتدوا قد بكر أليب توليتهم بسبب الصحابة إن: عشرية االثين كتب  تقول
 63.ذلك على يزيدون وال سبعة، اجملموع ليصبح علي، إمامة إىل رجعوا آخرين أربعة أو ثالثة روايهتم
 من عدد يف ذلك جند ماك  أمجعني، الصحابة سائر يف واملشركني والشرك والكافرين الكفر آيت وجعلوا
-1/412: الوالية يف يلالتنز  من ونتف نكت فيه ابب: الكايف يف انظر) األنوار وحبار الكايف أبواب
 .(.بعدها وما 158ص ذلك حول مر ما وراجع رواية،( 92) وفيه ،436

 بابه،وأح وأنصاره سلم،و  عليه هللا صلى هللا عبد بن حممد ألصحاب التكفري يف العام احلكم هذا ومع
 والأق ذلك يف وهلم التكفري،و  الطعن من مبزيد عليهم هللا رضوان الصحابة كبار  خيصون، فإهنم وأصفيائه،
 .املؤمنني جلود مساعها من تقشعر ونصوص

 من األوىف ابلنصيب وأصهاره هللا رسول وزراء وعثمان، وعمر بكر أاب الثالثة اخللفاء خيصون فهم
 املرجع املعاصرين شيوخهم بعض عده الذي - البحار كتابه  يف اجمللسي شيخهم عقد وقد التكفري،
  ابب" بعنوان اباب   - (.19ص صفر ج البحار، مقدمة /البهبودي) – املذهب معارف حتقيق يف الوحيد

 وعقد. (.احلجري ة الط بعة من 252-8/208: األنوار حبار)" أعماهلم وفضائح ونفاقهم الث الثة كفر
 املؤمنني أمري على تقد ما الل ذان: 97 الباب: "منها املوضوع هذا يف أبواب عدة البحراين اآلخر شيخهم
 أرفع إبليس أن 98 والباب. (.324ص: الز لفى املعامل) القيامة يوم إىل حمم د أم ة ذنوب مثل عليهما
 64( انتهي كالمه.325ص: الزلفى املعامل) « النار يف عليه شرف إبليس وأن عمر، من النار يف مكاان  
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 فكفروا النص، كتموا  واألنصار املهاجرين إن: تقول الرافضة إن: "تيمية ابن اإلسالم شيخ ويقول
 وقد. منافقني مازاال وحنومها وعمر بكر أاب إن: يقولون مث أكثر، أو عشر بضعة إما.. قليال   نفر ا إال

 65 "كفروا  مث آمنوا بل: يقولون
 

 عقيدة الشيعة يف  أهل البيت : املبحث السادس: 
 كذل على ةابلر د حتكم ليتا الر وايت هذه القفاري : " علي بن هللا عبد بن انصر دكتوريقول 

 ءهؤال ضمن نم تذكر ال اهتا،تقدير  أكثر يف سبعة إال مجيع ا منهم تستثين وال الفريد، املثايل اجملتمع
ا الس بعة  وهي ط،فق علي استثناء فيها جاء عندهم روايت بعض ابستثناء هللا رسول بيت أهل من أحد 

 اد،واملقد علي،: ربعةأ إال جاهلية أهل كلهم  الناس صار: قال جعفر أيب عن يسار بن الفضيل رواية
 فسريت) الثالثة هؤالءف شيء يدخلهم مل الذين تريد كنت  إن: فقال فعمار؟: فقلت. ذر وأبو وسلمان،
 (.1/389: الصايف تفسري ،1/319: الربهان ،1/199: العياشي
 كعم  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بيت أهل من مجلة والتكفري ابلطعن خصت الشيعة إن بل

 َمىَأعْ  اآلِخَرةِ  يف  ُهوَ ف َ  َأْعَمى ِذهِ هَ  يف  َكانَ   َوَمن: }سبحانه قوله فيه نزل أبنه قالوا حىت العباس، النيب
 .(.اإلسراء سورة من( 72) واآلية ،53ص: الكشي رجال){ َسِبيال   َوَأَضلُّ 

 وأنه ه،تكفري  يتضمن ما الكايف يف جاء فقد القرآن، وترمجان األمة حرب عباس بن هللا عبد وكابنه
 واعم فالن يناب العن اللهم: "الكشي رجال ويف. (.1/247: الكايف أصول) العقل سخيف جاهل

: الكشي رجال)" قلوهبما عمى على دليال   أبصارهم عمى واجعل.. قلوهبما عميت كما  أبصارمها،
" سعبا بن هللا يدوعب عباس بن هللا عبد مها: "فقال املصطفوي حسن شيخهم هذا على وعلق (.53ص

 .(53ص: الكشي رجال)
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 نم استثىن فيمن يذكرن فال وحنقهم، الشيعة سخط يشملهن وسلم عليه هللا صلى النيب وبنات
 جعفر: انظر) اطمةف عدا ما - وسلم عليه هللا صلى للنيب بنات يكن أن بعضهم ونفى بل التكفري،
 - (.1/27: الشيعة اإلسالمية، املعارف دائرة /األمني حسن ،5ص: الغطاء كشف  /النجفي

 يف منهن حدةوا يستثنوا مل ذإ وسلم؟ عليه هللا صلى هللا رسول أزواج املؤمنني أمهات بتفكري ابءوا كما
-57ص: يالكش رجال ،1/300: الكايف أصول: انظر) عائشة منهن خيصون ولكنهم.. نصوصهم

 - مجيع ا عنهن هللا رضي -(.22/246: األنوار حبار: انظر) وحفصة.[ 53/90: األنوار حبار ،60
 .والتكفري واللعن ابلذم

 الناس ارتد: "أيض ا قالت ثالثة، إال الرسول وفاة بعد ارتدوا الناس إن: الشيعة كتب  قالت فكما
: الكشي رجال)" مطعم بن وجبري الطويل، أم وحيىي الكابلي، خالد أبو: ثالثة إال احلسني قتل بعد
ا يستثين ال النص هذا أن ترى فأنت .(.2/380: الكايف أصول ،123ص  وال البيت أهل من أحد 

 مبصاحلة لقيامه ساخطة عليه ألهنا تستثنيه ال أهنا ويبدو إمامها، عشرية االثنا تعده الذي علي بن احلسن
 ووثب (.111ص: الكشي رجال: انظر)" املؤمنني مذل ي: "بقوله الشيعة بعض خاطبه حىت معاوية

 جرحي ا فردوه خاصرته يف األسدي بشري ابن وطعنه متاعه، وأخذوا فسطاطه، فانتهبوا عسكره أهل عليه
 66انتهي كالمه (.113ص: السابق املصدر: انظر) املدائن إىل

 
 الفصل الثاين 

 عقائد الصوفية: 
 : معىن وحدة الوجود املبحث األول
 : عقيدة الصوفية يف األولياء املبحث الثاين

 : عقيدة الصوفية يف اجلنة والنار املبحث الثالث
 : عقيدة الصوفية يف احلالل واحلراماملبحث الرابع 

                                                 
 743-739: أصول مذهب الشيعة ص   66



 : معىن وحدة الوجود: املبحث األول
ب إلهلية، والر اللذات  ظاهرمالقول أبن املوجود واحد يف احلقيقة، وكل ما نراه ليس إال تعينات أو 

نه صفات  صفات عين، و هو الوجود احلق، وهو العدم الصرف، وهو اخلالق وهو املخلوق، وعني كل كائ
رك األصم، شهو املد، و كل موجود وكل معدوم، وهو املؤمن، وهو الكافر، وهو املوحد اخلالص للتوحي

د، وهو ، وهو العربيملتوقدةاسية والوثنية،  وهو اجلماد الغليظ،وهو احليوان ذو املشاعر ااملرهفة، واحلسا
 الراهبة، وهو الغانية، وهو النور، وهو الظالم، تلك بعض خصائصه وصفاته.

ؤمن أبن اليهود وقال ابن عريب يف )الفتوحات( : " إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا غري هللا، فهو ي
عباد العجل انجون، بل يؤمن أبهنم كانوا على علم ابحلقيقة، حبقيقة األلوهية، مل ينعم موسى وال هارون 
بلمحة من جتلياهتا، وال ابرقة من انكشاف األسرار األلوهية املغيبة له، ألهنم ما قصوا والعبادة على فكرة 

صورة عجل، فأدركوا من حقيقة األمر ما مل يددركه  جمردة خاوية كموسى، وإمنا عبدوا الرب متجليا يف
هارون، وهو أن الذات األلوهية ال تعبد إال حني تتجلى يف صورة خلقية، ويقول : سبحان من أظهر 
األشياء وهو عينها، كما قال : " إن العارف  من يرى احلق، أي : يرى هللا يف كل شيء، بل يراه عني  

 67كل شيء" 
 هللا حيل يف قول أبن، الذي آمن ابالحتاد واحللول، ومعىن االحتاد واحللولومن هؤالء احلالج ال

العلماء  ذي أفىت، الاإلنسان، وقد اند بذلك بعض الغالة من الصوفية، كاحلسني بن منصور احلالج
ري ا يف احلبة غه : " مقول بكفره وقتلهو وقد قتل وصلب سنة " ثالث مائة وتسعة من اهلجرة، ونسب إليه

كل يف صورة اآل ه ظاهراخلق " وقوله : " سبحان من أظهر انسوته سرسنا الهوته الثاقب، مث بدا يف هللا
 والشارب،..

اليت حتدث  ومنهم ابن الفارض، امللقب بسلطان العاشقني وله ديوان يسمى ب ) ديوان ابن الفارض(
فيها عن وحدة الوجود.  ومنهم عبد الكرمي اجليلي له كتاب ) اإلنسان الكامل(، وكذلك ابن عامر 

 68البصري والصدر القنوي، والنابلسي، وغريهم ال نذكرهم مجيعا.
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 : عقيدة الصوفية يف األولياء املبحث الثاين
ل صفاته،  يف كهللي لويل مساو عقائد شىت : فمنهم من يفضل الويل على ا لنيب وعامتهم جيعل ا

ملتحكم يف  االغوث  هناكفهو خيلق ويرزق وحيىي ومييت، ويتصرف يف الكون، وهلم تقسيمات للوالية، ف
ال لغوث، واألبدا أبمر لعاملكل شيء يف العامل، واألقطاب األربعة الذين ميسكون األركان األربعة يف ا

 واحد منهم لكوالنجباء و   القارات السبع أبمر الغوث، السبعة الذين يتحكم كل واحد منهم يف قارة من
 ر.ن يف املقادية ينظرو ليل يف انحية تتحكم يف مصائر اخللق، وهلم ديوان جيتمعون فيه يف غار حراء كل

وابختصار: األولياء عامل خرايف كامل، هذا ابلطبع خالف الوالية يف اإلسلم الذي تقوم على اإلميان 
ات، والعبودية الكاملة هلل واالفتقار إليه، وأن الويل ال ميلك من أمر نفسه شيئا، والتقوى، وعمل الصاح

ا َواَل  َضرًّا َلُكمْ  أَْمِلكُ  اَل  ِإين ِ  ُقلْ فضال عن أنه ال ميلك لغريه، كما قال تعاىل :   69. (21) اجلن : َرَشد 
 : عقيدة الصوفية يف اجلنة والنار: املبحث الثالث

الصوفية مجيعا يعتقدون أن طلبها  منقصة عظيمة، وأنه ال جيوز للويل أن يسعى إليها وال أما اجلنة فإن 
أن يطلبها، ومن طلبها فهو انقص، وإمنا الطلب عندهم والرغبة، يف الفناء واملزعوم يف هللا، واالطالع 

يعتقدون أيضا، على الغيب، والتصريف يف الكون، هذه جنة الصويف واملزعومة، وأما النار فإن الصوفية 
أن الفرار منها ال يليق ابلصويف الكامل، ألن اخلوف منها طبع العيد وليس األحرار، بل منهم من تبجح 
أبنه لو بصق على النار ألطفأها، كما قال البسطامي، وأما من يعتقد بوحدة الوجود منهم، فإنه يعتقد 

عن نعيم من يدخل اجلنة، وهذه عقيدة ابن ، وتكون عذوبة نعيما ال يقل أن النار ابلنسبة ملن يدخلها
 70عريب، كما ذكر ذلك يف ) الفصوص(

 املبحث الرابع : عقيدة الصوفية يف احلالل واحلرام:
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فكذلك الشأن يف احلالل واحلرام، فأهل وحدة الوجود يف الصوفية ال شيء حيرم عندهم، ألن الكل عني 
واحدة، ولذلك كان منهم الزانة، واللوطية، ومنهم أيتون احلمري جهارا هنارا، ومنهم من اعتقد أن هللا قد 

 71أسقط عنه التكاليف، وأحل له كل حرم عليه. 
 

 عقائد الشيعة والصوفية:الفصل الثالث : الرد على 
 األول : الرد على الشيعة :

 الرد األول على قضية الشيعة يف اإلمامة :
سنبدأ من ليهم، و عنقد لفد تكلمنا عن عقيدة الشيعة يف الفصل الثاين، واآلن سنذكر الرقد وال

 عقيدهتم يف اإلمامة إن شاء هللا تعاىل :
 الَِّذينَ وَ  َوَرُسولُهُ  اّلل ُ  مُ َولِيُّكُ  اِإمنََّ : }تعاىل قوله عليه يدل ما فأقوى القرآن من إمامته على النص وأما

  (.55: آية ائدة،)امل{ ونَ رَاِكعُ  َوُهمْ  الزََّكاةَ  َويُ ْؤتُونَ  الصَّاَلةَ  يُِقيُمونَ  الَِّذينَ  آَمُنواْ 
 روي مبا ابآلية تدالهلااس يف تعتمد الشيعة أن ترى مبتغاهم؟ فأنت على اآلية هبذه يستدلون كيف

 فهل ،ابلقرآن ال روايةابل استدالهلم فصار مرادها، على يدل ما نصها يف ليس ألنه نزوهلا؛ سبب يف
 :التالية ابلوجوه هذا يتبني سليم؛ استدالهلم وجه وهل اثبتة، الرواية

 الكاذبة، الدعاوى أعظم من" هو علي   يف نزلت أهنا على أمجعوا السنة أهل أبن زعمهم أن: أوال  
 الصالة، يف خبامته يتصدق مل علي ا وأن خبصوصه، علي يف تنزل مل أهنا على ابلنقل العلم أهل أمجع بل

 .[.4/4: السنة منهاج" ]املوضوع الكذب من ذلك يف املروية القصة أن على ابحلديث العلم أهل وأمجع
 من وهو] الستة الكتب يف الرواية هلذه وجود ال إذ كذب؛"  الستة الصحاح يف مذكورة" إهنا: وقوله

 هذا يف آيهتم ألسنة على جيري الزعم هذا أن والغريب إثباته، من الشيعة يستحي ال الذي الكذب
 اليوم توفرت وقد!.الستة؟ الكتب يف له وجود ال هذا أن عليهم خيفى فهل والزجناين، كشرب،  العصر

 السنة، كنوز  ومفتاح احلديث، أللفاظ املفهرس املعجم: راجع احلقيقة تكشف اليت واملعاجم الفهارس
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 نزوهلا وسبب اآليت بتفسري املتعلقة الروايت جبميع املعنية الكتب وراجع ،"طالب أيب بن علي" لفظ
 فال األصول كجامع  الستة الكتب روايت جبمع املعنية أو وغريه، 106-3/104: املنثور الدر: مثل
 72 .أصال   لدعواهم جتد

 كتب  من شيء يف هو وال اخلرب هذا تسمع مل األمة ومجهور: "تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ولذا
 73" األمهات من شيء وال املعجمات وال اجلوامع وال السنن وال الصحاح ال املعتمدة املسلمني

 هاعلي وعقب خبامته، قتصد حني علي يف نزلت اآلية هذه أن يف تروى اليت اآلاثر كثري  ابن ساق وقد
 ،َهنَّاد احدثن: جرير بنا وقال" رجاهلا جهالة أسانيدها، لضعف ابلكلية منها شيء يصح وليس: "بقوله

َا ( }1[ )اآلية] هذه عن سألته: قال جعفر أيب عن امللك، عبد عن عبدة، حدثنا  َرُسولُهُ وَ  اّللَُّ  َولِيُُّكمُ  ِإمنَّ
! منواآ الذين: قال آمنوا؟ الذين نم: قلنا{  ُعونَ رَاكِ  مْ َوهُ  اةَ الزَّكَ  َويُ ْؤتُونَ  الصَّالةَ  يُِقيُمونَ  الَِّذينَ  آَمُنوا َوالَِّذينَ 

 .آمنوا الذين من َعِلي  : قال! طالب أيب بن علي يف نزلت أهنا بلغنا: قلنا
 سائل به مر طالب أيب بن علي ولكن املؤمنني، مجيع يف اآلية هذه نزلت: السُّدِ ي عن أسباط، وقال
 74 .خامته فأعطاه املسجد يف راكع وهو

 أمري على الوالية يقصر ألنه عشرية؛ االثين مذهب ينقض به يستدلون الذب الدليل هذا أن: اثنيا  
 املراد أبن النقض عن أجابوا فإن األئمة، ابقي عن اإلمامة سلب على فيدل" إمنا" احلصر بصيغة املؤمنني
 الوالية أن يف السنة أهل وافقوا بعده، من إمامة وقت ال إمامته وقت أعين األوقات، بعض يف اآلية حصر
 75. الثالثة خالفة زمان وهو قبله، ال إمام أ كونه  وقت له كانت  العامة

 
 يف دجت وهلذا، عيفةضهبا الشيعة كلها  توأما أدلتهم من السنة قد ذكران أن األحاديث استدل

 .ربعةاأل اخللفاء من غريه من أكثر علي حق يف املوضوعة األحاديث املوضوعات كتب
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 مبنزلة مين تكون أن ترضى أال :وسلم عليه هللا صلى النيب قول فهو علي فضائل من صح الذي وأما
 76" بعدي نيب ال أنه إال موسى من هارون

 حنو الصحاح يف كرب وأليب به خيتص ما فيها ليس أحاديث عشرة حنو لعلي الصحيح يف ما جمموع
 خصائص أكثرها حديثا عشرين

 احلديث أئمة من غريه وال أمحد يقول ال كذب  لغريه يصح مامل الفضائل من لعلي صح قال من وقول
 واحد ودليل خطؤه أو كذبه  علم من نقل من ذلك أكثر لكن لغريه يرو مل ما له روي يقال قد لكن

 معارضة وهي ابطلة بل ضعيفة مقدماهتا دليال عشرين من خري املعارضة عن سليم املقدمات صحيح
 ال خملوق يشركه مل مبا اإلميانية الصحبة يف اختصاصه بيان هنا واملقصود.  نقيضها على يدل منها أبصح

 صلى ابلنيب بكر أبو فيه جيتمع كان  الذي الزمان أحصى لو فإنه نفعها يف وال صفتها يف وال قدرها يف
 أبو به خيتص ما لوجد الصحابة من غريمها أو علي أو عثمان فيه جيتمع كان  الذي والزمان وسلم عليه هللا

 77. ضعفه أقول ال منهم واحد به اختص ما أضعاف بكر
وهذا احلديث ال يثبت اإلمامة لعلى، غاية ما فيه إثبات فضيلة من فضائل اإلمام علي، ومل يتعرض 

خاطره، ومما  احلديث لكونه أفضل من غريه، فقد أراد النيب صلى هللا عليه وسلم من وراء مقاله أن يطيب
يؤيد هذا أن هارون املشبه به مل يكن خليفة بعد النيب موسى عليهما السالم، بل كان نبيا معه، وال يلزم 

من التشبيه املساواة يف كل األحوال، وقد استخلف موسى هارون يف حياته حينما ذهب مليقات ربه، 
 ذلك وانقضى األمور بعض على شخصا استخلف من إن العقالء من أحد يقل ومليقول ابن تيمية : " 

 78" واملنقول ابملعقول الناس اجهل من الرافضة ولكن شيء على موته بعد خليفة يكون انه االستخالف
يدل على أنه أفضل أو أنه اخلليفة وأن األمر يكون من بعده له فهذا معناه  ولو كان االستخالف

أن يكون ابن أم مكتوم خليفة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم، ألنه استخلفه النيب صلى هللا عليه وسلم 
على املدينة، كما استخلف غريه أيضا، فلما خصصتم عليا بذلك دون غريه مع اشرتاك يف االستخالف،  
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لو كان هذا من ابب الفضائل ملا وجد علي يف نفسه حني قال : " أجتعلين مع االنساء واالطفال و 
 79والضعفاء؟" هذا فضال عن أن االستغراق ممنوع. 

أما حديث " أفضلكم علي " فال داللة فيه على اإلمامة، بل هو يدل على مسة خاصة متيز هبا 
فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " أفرضكم  علي، كما متيز غريه من الصحابة ببعض السمات،

فرباعة علي يف زيد، وأقرؤكم أيب، وأعرفكم ابحلالل واحلرام معاذ" فهذه من اخلصائص أو املناقب أيضا، 
 80القضاء اثبتة ولكن ال يستدل هبا على اإلمامة أيضا. 

 من فإنه حبشيا عبدا وإن والطاعة والسمع هللا بتقوى أوصيكم" وقال النيب صلى هللا عليه وسلم : 
 وعضوا هبا متسكوا الراشدين املهديني اخللفاء وسنة بسنيت فعليكم كثريا  اختالفا فسريى بعدي منكم يعش
 81" ضاللة بدعة وكل بدعة حمدثة كل  فإن األمور وحمداثت وإيكم ابلنواجذ عليها

وكان هذا احلديث فيه إشارة واضحة إىل أن أفضل الصحابة فيمن ميكن أن يتوىل األمر بعد النيب صلى 
هللا عليه وسلم مها أبو بكر وعمر، فهذا رد علي اإلمامة الذين يفضلون عليا على أيب بكر وعمر، بل إن 

مر إال جلدته حد عليا نفسه قد قال على منرب الكوفة: " ال أوتى أبحد يفضلين على أيب بكر وع
املفرتي: أي : مثانني سوطا، ويف هذا دليل أيضا على بطالن قول الرافضة من الشيعة الزيدية أبن عليا مل 
يبايع إال تقية، فكل هذه أدلة تنفي القول ابلتقية، وهتدم مبدأهم األساسي الذي انطلقوا منه إىل سائر 

 82معتقداهتم الفاسدة. 
ا ُكْنتُ   َلوْ حلصر: قوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أيب بكر " فنأخذ على سبيل املثال ال ا  ُمتَِّخذ 

 83.« َخِليال   َصاِحَبُكمْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  اختََّذَ  َوَقدِ  َوَصاِحىب  َأِخى َوَلِكنَّهُ  َخِليال   َبْكر   َأابَ  اَلختََّْذتُ  َخِليال  
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 تستحيي ممن أستحيي أال" لعثمان وقوله  84 اخلطاب" بن عمر لكان نيب بعدي كان  لو:" وقوله لعمر  
على أن عليا أحق ابخلالفة بعد النيب  وغري ذلك من أدلة على بطالن زعم الشيعة 85 " املالئكة منه

 صلى هللا عليه وسلم.
ليه  صلى هللا عسول هللانص ر ييف هناية املناقشة: ملاذا صرف هللا اإلمامة عن آل البيت؟ وملاذا مل 

 على إمامة أحد من آله من بعده؟وسلم 
اجلواب: أن هللا صرف اإلمامة عن آل البيت إكراما هلم وتربئة للنبوة ولبيت التبوة، فإن النبوة ال تورث، 
ومن أجل هذا صرف هللا اخلالفة عن عشرية النيب وأله وأبنائه، فلن يناهلا واحد منهم بنص منه، وذلك 

يدة بني هاشم وبني القبائل العربية األخرى حول الرائسة والقيادة، تربئة لنبيهم، وقد كانت املناقسة شد
 86ه لظن الناس أهنا ملك وليست نبوة.ولو ورثها النيب صلى هللا عليه وسلم لواحد من آل

 

 عقيدة الشيعة يف أئمتهم:الرد الثاين : 
 وال يقول، ما كل    يف ت باعها جيب املعصوم فإن   الن بو ة، يف املشاركة تضاهي لألئم ة العصمة دعوى

: - عاىلت - فقال إليهم لأنز  مبا نؤمن أن أمران وهلذا األنبياء خاص ة وهذه شيء، يف خيالف أن جيوز
َنا أُنزِلَ  َوَمآ اِبّلل ِ  آَمنَّا ُقوُلواْ }  ُموَسى أُويتَ  َوَما َباطِ َواألسْ  َويَ ْعُقوبَ  ْسَحقَ َوإِ  مْسَاِعيلَ َوإِ  يمَ ِإبْ رَاهِ  ِإىَل  أُنزِلَ  َوَما ِإلَي ْ

ُهمْ م ِ  َأَحد   َبنْيَ  نُ َفر ِقُ  الَ  رَّهبِ ِمْ  ِمن النَِّبيُّونَ  أُويتَ  َوَما َوِعيَسى  فأمران[ 136:آية البقرة،{ ]ُمْسِلُمونَ  َلهُ  َوحَنْنُ  ن ْ
 اتفق ما وهذا به، نونؤم نقوله أن أمران مما النبيون به جاء مبا فاإلميان.. النبيون أويت مبا آمنا: نقول أن

 وإن ،الن بو ة معىن أعطاه فقد يقوله ما بكل   اإلميان جيب معصوم ا الر سول بعد جعل فمن.. املسلمون عليه
 .[.3/174: الس ن ة منهاج] لفظها يعطه مل

 .وأئمتها األمة سلف وإمجاع والسنة للكتاب اإلسالم، لدين خمالف وهذا
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 اّلل ِ  ِإىَل  فَ ُردُّوهُ  َشْيء   يف  اَزْعُتمْ تَ نَ  ِإنفَ  ِمنُكمْ  رِ اأَلمْ  َوأُْويل  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعواْ : }- سبحانه - فقال القرآن أما
 معصوم ناسلل كان  ولو والرسول، هللا إىل إال التنازع عند ابلرد أيمران فلم ،.[59:آية الن ساء،{ ]َوالرَُّسولِ 

 هعلي هللا ىصل الرسول إال وممعص ال أن القرآن فدل إليه؛ ابلرد ألمرهم وسلم عليه هللا صلى الرسول غري
 .[.2/105: السنة منهاج] وسلم
يِقنيَ  النَِّبيِ نيَ  مِ نَ  َعَلْيِهم اّلل ُ  أَنْ َعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  َفُأْولَِئكَ  َوالرَُّسولَ  اّلل َ  يُِطعِ  َوَمن: }- تعاىل - وقال  َوالصِ دِ 

 َلهُ  فَِإنَّ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  يَ ْعصِ  َوَمن: }وقال ،.[69: آية الن ساء،{ ]َرِفيق ا أُولَِئكَ  َوَحُسنَ  َوالصَّاحِلِنيَ  َوالشَُّهَداء
ا ِفيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  اَنرَ   أطاع من أن على - موضع غري يف - القرآن فدل.[ 23:آية اجلن،{ ]أََبد 

 أهل من كان  الرسول عصى ومن آخر، معصوم طاعة ذلك يف يشرتط ومل السعادة، أهل من كان  الرسول
 87.معصوم أنه ظن من أطاع أنه قدر وإن الوعيد

 من يؤخذ فإنه - الرسول سوى - شخص كل  أن على والسنة الكتاب أهل العلم أهل اتفق وقد
 أمر فيما واتباعه أخرب، ما كل  يف تصديقه جيب فإنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إال ويرتك قوله

 إال هو إن اهلوى عن ينطق ال الذي املعصوم فإنه شرع مبا إال هللا يعبد وأال وزجر، عنه هنى ما واجتناب
 88. يوحى وحي

وكذلك قوهلم على أن أئمتهم كالنيب وأفضل الناس، و كل ما فعلوا من احلالل واحلرام جيوز هلم  
 َوَخاتََ  اّللَِّ  َرُسولَ  َوَلِكنْ  رَِجاِلُكمْ  ِمنْ  َأَحد   َأابَ  حُمَمَّد   َكانَ  َما: كلها، فنقول ألستم تقرئون قول هللا تعاىل 

هذه اآلية تدل علينا أن النيب ليس كأحد من  (40َعِليم ا" ) األحزاب :  َشْيء   ِبُكل ِ  اّللَُّ  وََكانَ  النَِّبيِ نيَ 
 مبحمد سبحانه هللا ختم وقد الرجال، لكن النيب له منزلة اليت ال ميلك أحد إال ما اختار هللا من عباده.

 دين من معلومة أمور وهذه. الوحي مبوته وانقطع الدين، برسالته وأكمل الرساالت، وسلم عليه هللا صلى
 اّللَِّ  َعَلى لِتَ ْفرَتُوا َحرَام   َوَهَذا َحاَلل   َهَذا اْلَكِذبَ  أَْلِسنَ ُتُكمُ  َتِصفُ  ِلَما تَ ُقوُلوا َواَل وقاله :  .ابلضرورة اإلسالم
 يف ويدخل: " ( يقول ابن كثري 116) النحل : يُ ْفِلُحونَ  اَل  اْلَكِذبَ  اّللَِّ  َعَلى يَ ْفرَتُونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  اْلَكِذبَ 
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 مما شيئا حرم أو هللا، حرم مما شيئا حلل أو شرعي، مستند فيها( 4[ )له] ليس بدعة ابتدع من كل  هذا
يه رأيه مبجرد هللا، أابح  89 .وتشهِ 

ابهلل يف نظرهم ليست من جنس صلة األولياء الصاحلني ولكنها من صلة األئمة يقول الشيعة أن 
 جنس الصلة اخلاصة ابألنبياء واملرسلني، ولذا كان األئمة يوحى إليهم كما يوحى إىل األنبياء والرسل.

فنرد عليهم أن النبوة قد انقطعت بعد حممد صلى هللا عليه وسلم، كما ذكران يف سورة األحزاب اآلية : 
، وكل من اعدعى أنه قد يوحى إليه الوحي هذا ابطل، وقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال يبقى من 40

 َوَما قَاُلوا.  « اْلُمَبشِ رَاتُ  ِإالَّ  الن ُّبُ وَّةِ  ِمنَ  يَ ْبقَ  ملَْ  »: النبوة إال املبشرات، كما قاله صلى هللا عليه وسلم 
 90 « الصَّاحِلَةُ  الرُّْؤيَ  » قَالَ  اْلُمَبشِ رَاتُ 

، والرؤية وأهل السنة واجلماعة يعتقدون أن يف األمة حمدثون ملهمون كعمر بن اخلطاب 
الصاحلة حق وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق وفيها كرامات ومبشرات بشرط موافقتها 
للشرعمن الكتاب والسنة  وليست مصدرا للعقيدة وال للتشريع، وهذا خيالف ما اعتقد الشيعة يف 

 91. أئمتهم
قال هللا  طل، وقدا ابومن صفات أئتهم اليت ختالف الشرعية، هي اطالعهم على الغيب، وهذا أيض

 لُِيْطِلَعُكمْ  اّللَُّ  َكانَ   َوَما الطَّيِ بِ  ِمنَ  اخْلَِبيثَ  يزَ ميَِ  َحىتَّ  َلْيهِ عَ  أَنْ ُتمْ  َما َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ  لَِيَذرَ  اّللَُّ  َكانَ   َماتعاىل : 
َعِظيم . )  َأْجر   فَ َلُكمْ  واَوتَ ت َّقُ  تُ ْؤِمُنوا َوِإنْ  َوُرُسِلهِ  اِبّللَِّ  اَفَآِمُنو  َيَشاءُ  َمنْ  ُرُسِلهِ  ِمنْ  جَيَْتيب  اّللََّ  َوَلِكنَّ  اْلَغْيبِ  َعَلى

 َوَرَقة   نْ مِ  َتْسُقطُ  َوَما َواْلَبْحرِ  اْلرَب ِ  يف  امَ  ْعَلمُ َوي َ  ُهوَ  ِإالَّ  يَ ْعَلُمَها اَل  اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ  وقاله : َوِعْنَدهُ . (3:179
هتان اآليتان   (6:59ِبني  ) مُ  ِكَتاب    يف  ِإالَّ  س  َيبِ  َواَل  َرْطب   َواَل  اأْلَْرضِ  ظُُلَماتِ  يف  َحبَّة   َواَل  يَ ْعَلُمَها ِإالَّ 

كيف  و اه من رسله، ن اجتبيب ممكلهما تدال على أن الغيب ال يعلمها إال هللا، ويطلع هللا عباده على الغ
 الشيعة يدعون أن أئمتهم يعلمون الغيب؟
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ية أن الشية النصري  ل اعتقدة، بنستطيع أن نرد عليهم، أن أئمتهم بلغوا  إىل مرتبة الربوبي وأخريا ما
 عليا إله، سبحان الذي عما يصفون.

 َفَأّنَّ  اّللَُّ  لَيَ ُقوُلنَّ  اْلَقَمرَ وَ  الشَّْمسَ  َسخَّرَ وَ  ْرضَ َواأْلَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  َمنْ  َسأَْلتَ ُهمْ  قال هللا تعاىل : َولَِئنْ 
)  (62) َعِليم   َشْيء   ِبُكل ِ  ّللََّ ا ِإنَّ  هُ لَ  َويَ ْقِدرُ  ِدهِ ِعَبا ِمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  الر ِْزقَ  يَ ْبُسطُ  اّللَُّ ( 61) يُ ْؤَفُكونَ 

 ُدونِ  ِمنْ  ونَ َتْدعُ  َما أَفَ َرأَيْ ُتمْ  لْ قُ  اّللَُّ  نَّ يَ ُقولُ لَ  ْرضَ َواأْلَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  َمنْ  َسأَْلتَ ُهمْ  (  وقاله : َولَِئنْ 29:61
 اّللَُّ  َحْسيبَ  ُقلْ  َرمْحَِتهِ  مُمِْسَكاتُ  نَّ هُ  َهلْ  َرمْحَة  بِ  اَدين أَرَ  أَوْ  ُضر ِهِ  َكاِشَفاتُ   ُهنَّ  َهلْ  ِبُضر    اّللَُّ  أَرَاَدينَ  ِإنْ  اّللَِّ 

ُلوَن )  يَ تَ وَكَّلُ  َعَلْيهِ   (39:38اْلُمتَ وَكِ 
  :رد الثالث : النبوة عند الشيعةال

قد ذكران أدلة الشيعة اليت يثبتون هبا وجوب إرسال الرسل على هللا عما يصفون، وهي أدلة 
متهافتة، فاهلل سبحانه ال جيب عليه شيء، فهو املتفضل املنعم، ولك ما يف الوجود إمنا هو تفضل ولطف 

لك، وَمن الذي يوجب منه، والوجوب يعين : اإللزام، وفيه معىن اجلرب والقهر والقسر، وهللا منزه عن كل ذ
ذلك على هللا تعاىل ؟ لكن الشيعة مجعت يف معتقداهتا بني ضالهلا املعتزلة يف أصوهلا، كما أن الوجوب 
ينايف املشيئة واإلرادة املطلقتني، وجيعل مشيئة هللا وإرادته حمدودتني مقيدتني حلدود ما جيب عليه، وكل 

 92ل ونربأ منه.ذلك ابطل، نستغفر هللا تعاىل من مثل هذا القو 
 الرد الرابع : التوحيد ومراتبه عند الشيعة :

: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد :  عرفنا أن الشيعة قسم التوحيد أربع مراتب هن كما
األفعال، وتةحيد اآلاثر. وقد يعربون عن هذه الدرجات األربعة مبا يقابلها من أصناف اخللق، فيقولون : 

يد اخلواص، وتوحيد خواص اخلصاص، وتوحيد أخص اخلواص، فالعوام هم الذين توحيد العوام، وتوح
يقتصرون علة توحيد الذات، واخلواص جيمعون إىل توحيد الذات والصفات واألفعال، وأما  أخص 
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اخلواص فيمتزون عن األصناف الثالث، ألهنم يزيدون على توحيد الذات والصفات واألفعال توحيد 
 اآلاثر.

لكن عندما هادي و اجت فنقول هذا التقسيم ال يعرف عند أهل السنة واجلماعة، وإن كان التقسيم
لقيم قد قسم ابن او هللا،  وب عندال خيرج من املعاّن احلقيقي عن التوحيد املطل هذا التوحيد قسم العلماء 

 هب ونزلت رسلال إليه عتد الذى التوحيد وأما:  هللا رمحه القيم ابن العالمة قالالتوحيد إىل نوعان 
  والقصد الطلب ىف وتوحيد واإلثبات املعرفة ىف توحيد:  نوعان فهو الكتب
 نم شاء نمل وتكليمه كتبهب وتكلمه وأمسائه وأفعاله وصفاته تعاىل الرب ذات حقيقة إثبات:  هو فاألول
 ولأ ىف كما  إلفصاحا جد النوع هذا عن القرآن أفصح وقد وحكمته وقدره قضائه عموم وإثبات عباده
 وغري ابكماهل اإلخالص وسورة عمران آل وأول السجدة تنزيل وأول احلشر وآخر طه وسورة احلديد سورة

' 64:  3: ' عاىلت وقوله{  نالكافرو  أيها ي قل}  سورة تضمنته ما:  الثاّن ذلك ) فتح اجمليد ، النوع
 يتخذ وال ئاشي به نشرك وال هللا إال نعبد ال أن وبينكم بيننا سواء كلمة  إىل تعالوا الكتاب أهل ي قل} 

 لكتابا تنزيل سورة أولو {  مسلمون أبان اشهدوا فقولوا تولوا فإن هللا دون من أراباب بعضا بعضنا
 وغالب ماألنعا سورة ةومجل وآخرها األعراف سورة وأول وآخرها ووسطها:  املؤمن سورة وأول وآخرها

  إليه يةداع به شاهدة التوحيد لنوعى متضمنة فهي القرآن يف سورة كل  بل القرآن سور
 دعوة وإما اخلربى العلمى التوحيد فهو وأقواله وأفعاله وصفاته وأمسائه هللا عن خرب إما القران فإن 

 وإلزام وهنى أمر وإما الطليب اإلرادي التوحيد فهو دونه من يعبد ما وخلع له شريك ال وحده عبادته إىل
 الدنيا ىف به فعل وما التوحيد أهل إكرام عن خرب وإما ومكمالته التوحيد حقوق فهو وهنيه وأمره بطاعته

 النكال من الدنيا ىف هبم فعل وما الشرك أهل عن خرب وإما توحيده جزاء فهو اآلخرة ىف به يكرمهم وما
 وحقوقه التوحيد ىف كله  فالقرآن التوحيد حكم عن خرج من جزاء فهو العذاب من العقىب يف هبم حيل وما

 93. انتهى وجزائهم وأهله الشرك شأن وىف وجزائه
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ية، وتوحيد األلوه وحيدتواملعروف عندان أن نقسيم التوحيد إىل ثالثة اقسام: توحيد الربوبية، 
 االمساء والصفات. سنذكر ملخصا عن كل هذا تقسيم.

 العبد فيؤمن والتدبري، واخللق ابمللك سبحانه هللا إفراد هو الربوبية وتوحيد: األول:  توحيد الربوبية 
 قال كما  كله،  واألمر اخللق له املدبر، املالك، الضار، النافع، املميت، احمليي، الرازق، اخلالق سبحانه أبنه

 َوّللَِِّ ُمْلكُ : }وقال.[. 54:آية األعراف،{ ]اْلَعاَلِمنيَ  َربُّ  اّلل ُ  تَ َباَركَ  َواأَلْمرُ  اخْلَْلقُ  َلهُ  َأالَ : }سبحانه
 94 نظري. وال سبحانه ذلك يف له شريك ال.[. 42:آية النور،{ ]اْلَمِصريُ  اّللَِّ  َوِإىَل  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ 

ميوتون وال  ون، وهملقوال خي الشيعة يتصفون  أئمتهم بصفات الربوبية؟ وهم خملوقون فكيف هؤالء
 َخَلُقوا أَمْ ( 35) ونَ اخْلَاِلقُ  مُ هُ  أَمْ  ء  َشيْ  َغرْيِ  ِمنْ  ُخِلُقوا : أَمْ مييتون، وهم يُرَزقون ور يُرزِقون. قال تعاىل 

 ُسلَّم   هَلُمْ  أَمْ ( 37) ُرونَ اْلُمَسْيطِ  ُهمُ  أَمْ  َربِ كَ  زَاِئنُ خَ  ِعْنَدُهمْ  أَمْ ( 36) يُوِقُنونَ  اَل  َبلْ  َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ 
 َأْجر ا َتْسَأهُلُمْ  أَمْ  (39) اْلبَ ُنونَ  َوَلُكمُ  اْلبَ َناتُ  َلهُ  أَمْ ( 38) ُمِبني   ِبُسْلطَان   ُمْسَتِمُعُهمْ  فَ ْلَيْأتِ  ِفيهِ  َيْسَتِمُعونَ 

ا  ُدونَ يُرِي أَمْ ( 41) َيْكتُ ُبونَ  فَ ُهمْ  اْلَغْيبُ  ِعْنَدُهمُ  أَمْ ( 40) ُمثْ َقُلونَ  َمْغَرم   ِمنْ  فَ ُهمْ   مُ هُ  َكَفُروا  فَالَِّذينَ  َكْيد 
 .(43-25لطور: ا)  (43) ُيْشرُِكونَ  َعمَّا اّللَِّ  ُسْبَحانَ  اّللَِّ  َغرْيُ  ِإَله   هَلُمْ  أَمْ ( 42) اْلَمِكيُدونَ 

 أن تحق  املس سبحانه هألن   ادة؛ابلعب ىلتعا هللا إفراد: األلوهي ة بتوحيد الثاين : توحيد األلوهية : واملقصود  
 يف انظر] لغريه عبادةال أنواع من نوع أي صرف وعدم له، العبادة وإخالص له، شريك ال وحده يُعبد

 36 ص: احلميد العزيز ريتيس ،1/29: األنوار لوامع ،16 ص: الط حاوي ة شرح: األلوهي ة توحيد تعريف
 .[.وغريها

 هللا أخرب كما  معلوم، الربوبية بتوحيد أقوامهم إقرار ألن إليه؛ الرسل دعت الذي هو التوحيد وهذا
 ِإَله   مِ نْ  َلُكم َما اّللََّ  اْعُبُدواْ : }لقومهم قالوا أهنم وشعيب وصاحل، وهود، نوح، أنبيائه عن - وجل عز -

 جل فقال عامة، الرسل دعوة هذه أن سبحانه وأخرب ،[85 ،73 ،65 ،59: آية األعراف،{ ]َغرْيُهُ 
 وقال[. 36: آية النحل،{ ]الطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبواْ  اّلل َ  اْعُبُدواْ  َأنِ  رَُّسوال   أُمَّة   ُكل ِ   يف  بَ َعثْ َنا َوَلَقدْ : }شأنه
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 آية األنبياء،{ ]فَاْعُبُدونِ  َأانَ  ِإال ِإَلهَ  ال أَنَّهُ  ِإلَْيهِ  نُوِحي ِإال رَُّسول   ِمن قَ ْبِلكَ  ِمن أَْرَسْلَنا َوَما: }سبحانه
 َذِلكَ  ُدونَ  َما َويَ ْغِفرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ  َأن يَ ْغِفرُ  الَ  اّلل َ  ِإنَّ : }العبادات قبول وأساس الن جاة، أصل وهو [.25
 95[.116 ،48: آية الن ساء،{ ]َيَشاء ِلَمن

 ُمُروين ِ أتَْ  اّللَِّ  فَ َغرْيَ أَ  ُقلْ }: تعاىل قالوقوهلم أن توحيد االلوهية هو الوالية ابطل جدا جدا.   قد 
 َعَمُلكَ  نَّ لََيْحَبطَ  َأْشرَْكتَ  ِئنْ لَ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  ينَ الَّذِ  ىَل َوإِ  إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َوَلَقدْ  ، اجْلَاِهُلونَ  أَي َُّها أَْعُبدُ 

 (66-64 :) الزمر {.نَ اِكرِيالشَّ  نْ م ِ  وَُكن فَاْعُبدْ  اّللََّ  َبلِ  اخْلَاِسرِيَن، ِمنَ  َولََتُكوَننَّ 
 متعلقة اآلية فاعتربوا األمر غريوا فهم عبادته، يف هللا بتوحيد تتعلق سياقها من واضح هو كما  فاآلية

 وجعلوا( هللا) اجلاللة بلفظ عنه املعرب هو جعلوه فكأهنم أصال ، اآلية يف ذكر له ليس أنه مع بعلي،
 96 .صلة أدّن املذكور وأتويلهم معناها بني ليس الداللة، بينة املعىن واضحة واآلية. الوالية هي" العبادة"

 والصفات األمساء الثالث : توحيد األمساء والصفات : توحيد
 ، مساه أو ، فسهن به ووصف مسى مبا ، ويوصف هللا يسمى أن فهو: والصفات األمساء توحيد وأما

 .متثيل وال ، تكييف غري ومن ، أتويل وال ، حتريف غري من ، وسلم عليه هللا صلى رسوله به ووصفه
 ، احلسىن هللا أبمساء وأمر ا خلق ا تعلقه كمال  له تبني وأحواله شئونه وعرف ، العامل يف تبصر ومن

 على واضحات وشواهد ، بينات آيت كله  الوجود أن له وظهر ، ارتباط أت هبا وارتباطه ، العليا وصفاته
 97.وصفاته ، هللا أمساء

 مبا هبمر  ويصفون سنة،وال القرآن يف الواردة بصفاته رهبم يعرفون: واجلماعة السنة وأهل
 عن الكلم رفونحي وال وسلم آله وعلى عليه هللا صلى رسوله به وصفه ومبا نفسه، به وصف

 وال تكييف الو  متثيل، غري نم لنفسه أثبته ما هلل ويثبتون وآيته، أمسائه يف يلحدون وال مواضعه،
 :وتعاىل تبارك هللا قول ذلك كل  يف وقاعدهتم حتريف، وال تعطيل،
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 ُعوهُ فَادْ  ْسىَن احلُْ  اأَلمْسَاءُ  َوّللَِّ :{وقوله .(  11( )الشورى:الَبِصريُ  السَِّميعُ  َوُهوَ  َشْيء   َكِمْثِلهِ   لَْيسَ )
 (180عراف :األ})َمُلونَ يَ عْ  نُواَكا  َما َسُيْجَزْونَ  َأمْسَائِهِ  يف  يُ ْلِحُدونَ  الَِّذينَ  َوَذُروا هِبَا

 مل وتعاىل تبارك نهأل - وعال جل - هللا صفات كيفية  حيددون ال :واجلماعة السنة وأهل
 ّللَُّ ا أَمْ  ْعَلمُ أَ  ُتمْ أَأَن ْ  ُقلْ : {ىلتعا قال بنفسه، سبحانه هللا من أعلم أحد ال وألنه الكيفية، عن خيرب

النحل:  })تَ ْعَلُمونَ  ال َوأَنْ ُتمْ  مُ يَ ْعلَ  اّللََّ  ِإنَّ  اأَلْمثَالَ  ّللَِّ  َتْضرِبُوا َفال: {تعاىل وقال .(140) البقرة :
74) 
 يف وتعاىل تبارك هللا قال الذي وسلم آله وعلى عليه هللا صلى رسوله من ابهلل أعلم أحد وال

 98( 3النجم:  )(يُوَحى َوْحي   ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ  اهْلََوى َعنْ  يَ ْنِطقُ  َوَما):حقه
لعليا كما الصفات ىن واأهل السنة واجلماعة يف األمساء احلسوالشيعة ال يعتقدون كما اعتقد 

 ذكران.
 الرد اخلامس : عقيدة الشيعة يف الصحابة:

 . شدينلقد مضى ذكر عقيدة الشيعة عن الصحابة يف تكفريهم خاصة اخللفاء الرا
 عليه هللا صلى اّلل   لرسول - عنه هللا رضي - بكر أيب صحبة أنكر من تكفري على الفقهاء ات فق 
 تكفري يف واختلفوا  « َمَعَنا اّلل َ  ِإنَّ  حَتَْزنْ  الَ  ِلَصاِحِبهِ  يَ ُقولُ  ِإذْ  »:  تعاىل قوله تكذيب من فيه ملا.  وسلم

 فنص   - عنهم هللا رضي - وعلي   ، وعثمان ، كعمر  ، الر اشدين اخللفاء من غريه صحبة أنكر من
 مفهوم وهو . اإلنكار هبذا يكفر ال بكر أيب غري الص حابة سائر صحبة أنكر من أن   على:  الش افعي ة
 ، وسلم عليه هللا صلى الن يب   لتكذيبه يكفر:  احلنابلة وقال . احلنفي ة قول مقتضى وهو ، املالكي ة مذهب

 للن يب   مكذ ب كل هم  أو ، أحدهم صحبة فنايف ، ذلك على اإلمجاع وانعقد ، واخلاص   ، العام   يعرفها وألن ه
 99. وسلم عليه هللا صلى

 م :ة أهنواآلن كيف نرد إليهم ؟ أول شيئ نذكر األدلة من القرآن والسنة عن الصحاب
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ُتمْ قال تعاىل :   خري األمة: - َهْونَ وَ  ْلَمْعُروفِ ابِ  ونَ أَتُْمرُ  لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّة   َخرْيَ  ُكن ْ  تُ ْؤِمُنونَ وَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  تَ ن ْ
ُهمُ مِ  هَلُمْ  َخرْي ا َلَكانَ  اْلِكَتابِ  َأْهلُ  َآَمنَ  َوَلوْ  اِبّللَِّ  ل عمران ) آ (110) اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ َوَأْكثَ رُ  نَ ْؤِمُنو اْلمُ  ن ْ

:110) 

) شبهات  وسلم عليه هللا صلى اّلل   رسول أصحاب يف واردة اآلية أن   على املفس رون ات فق:  قيل
 100الرافضة حول الصحابة واخللفاء الراشدين.( 

تُ : }  قالف األمم خري أبهنم احملمدية األمة هذه عن تعاىل خيربقال ابن كثري :   أُمَّة   َخرْيَ  مْ ُكن ْ
 { . لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ 

ُتمْ كُ : }  هريرة أيب نع حازم، أيب عن َمْيَسرة، عن سفيان، عن يوسف، بن حممد حدثنا: البخاري قال  ن ْ
 يدخلوا حىت أعناقهم يف لسالسلا يف هبم( 1) أتتون للناس، الناس َخرْيَ : قال{  لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّة   َخرْيَ 
 ( .2) اإلسالم يف

ُتمْ   : }الَعْويف   وعطية أنس، بن والربيع وَعطاء، وِعْكرِمة، وجُماهد، عباس، ابن قال وهكذا  ة  أُمَّ  َخرْيَ  ُكن ْ
 .للناس الناس َخرْيَ : يعين{  لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ 

 ُمْنَكرِ الْ  َعنِ  َهْونَ َوتَ ن ْ  ْلَمْعُروفِ ابِ  أَتُْمُرونَ : } قال وهلذا للناس؛ الناس وأنفع األمم خري أهنم: واملعىن
 { اِبّللَِّ ( 3) َوتُ ْؤِمُنونَ 

 زوج عن ةُعَمري  بن هللا دعب عن مِساك، عن شريك، حدثنا امللك، عبد بن أمحد حدثنا: أمحد اإلمام قال
 وسلم عليه هللا صلى النيب إىل رجل قام: قالت( 5[ )هلب أيب بنت درة عن] هَلَب، أيب بنت( 4[ )ُذر ةَ ]

 ُهمْ وآَمرُ  هلِل، موأتقاه أقْ َرؤُهمْ  اسِ النَّ  َخرْيُ : "فقال خري؟ الناس أي   هللا، رسول ي: فقال املنرب، على وهو
 ( .6)" لِلرَِّحمِ  َوَأْوَصُلُهمْ  اْلُمْنَكِر، َعنِ  وأهْنَاُهمْ  اِبملعروِف،

 بن سعيد عن مساك، حديث من مستدركه، يف واحلاكم سننه، يف والنسائي مسنده، يف أمحد ورواه
ُتمْ : }  قوله يف عباس ابن عن ُجَبري  مع هاجروا الذين هم: قال{  لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّة   َخرْيَ  ُكن ْ

 املدينة إىل مكة من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
                                                 

100    (-  ) 



( 1) فيهم بُعثَ  الذين قروهنم وخري حبسبه، قَ ْرن كل  األمة، مجيع يف عامة   اآلية هذه أن والصحيح
 وََكَذِلكَ : } األخرى اآلية يف قال كما  يلوهنم، الذين مث يَلوهنم، الذين مث وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول

ا َعَلْيُكمْ  الرَُّسولُ  َوَيُكونَ ]  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكونُوا}  خيارا: أي{  َوَسط ا أُمَّة   َجَعْلَناُكمْ  ( 2[ )َشِهيد 
 101، انتهى . اآلية{ 

 102(  يَ ُلوهَنُمْ  الَِّذينَ  مُثَّ  ، يَ ُلوهَنُمْ  الَِّذينَ  مُثَّ  ، قَ ْرِّن  النَّاسِ  َخرْيُ  ) وقَاَل النيب صلى هللا عليه وسلم 
 وُهمْ ات َّبَ عُ  َوالَِّذينَ  ْنَصارِ َواأْلَ  رِينَ ْلُمَهاجِ ا ِمنَ  اأْلَوَُّلونَ  َوالسَّاِبُقونَ : قال تعاىل  رضى هللا عنهم ورضوا عنه: -

ُهمْ  اّللَُّ  َرِضيَ  إبِِْحَسان   اأَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  هْنَارُ اأْلَ  حَتْتَ َها يجَتْرِ  َجنَّات   مْ هلَُ  َوَأَعدَّ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعن ْ  َذِلكَ  َبد 
 (100) التوبة : (100) اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ 

 ن،إبحسا مهل والتابعني رواألنصا املهاجرين من السابقني عن رضاه عن تعاىل خيربقال ابن كثري : 
 .املقيم والنعيم النعيم، جنات من هلم أعدَّ  مبا عنه ورضاهم

 .ديبيةاحل عام لرضوانا بيعة أدرك من واألنصار املهاجرين من األولون السابقون: الشعيب قال
 إىل واصل الذين هم: ةوقتاد واحلسن، سريين، بن وحممد املسيب، بن وسعيد األشعري، موسى أبو وقال

 برجل اخلطاب بن عمر مرَّ : القرظي كعب  بن حممد وقال .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع القبلتني
: فقال ذا؟ه أقرأك من: قالف بيده مرع فأخذ{  َواألْنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  األوَُّلونَ  َوالسَّاِبُقونَ : } يقرأ
 آليةا هذه هذا أقرأت نتأ: عمر قال جاءه فلما. إليه بك أذهب حىت تفارقين ال: فقال. كعب  بن أيبُّ 

 رفعنا انأ أرى كنت  لقد. عمن: قال وسلم؟ عليه هللا صلى هللا رسول من ومسعَتها: قال. نعم: قال هكذا؟
 َلمَّا مْ ِمن ْهُ  َوآَخرِينَ : } معةاجل سورة أول يف اآلية هذه تصديق: أيبُّ  فقال بعدان، أحد يبلغها ال رفعة

 َرب ََّنا ونَ يَ ُقولُ  مْ بَ ْعِدهِ  ِمنْ  َجاُءوا َوالَِّذينَ : } حلشرا سورة ويف[ 3:اجلمعة{ ] احلَِْكيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  هِبِمْ  يَ ْلَحُقوا
 َهاَجُرواوَ  بَ ْعدُ  ِمنْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ : } األنفال ويف[ 10:رشاحل{ ] اِبإلميَانِ  َسبَ ُقوانَ  الَِّذينَ  َوإلْخَوانَِنا لََنا اْغِفرْ 

 (1) جرير ابن رواه ة،اآلي آخر إىل[ 75:األنفال{ ] ِمْنُكمْ  َفُأولَِئكَ  َمَعُكمْ  َوَجاَهُدوا
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 ُلونَ األوَّ  ونَ َوالسَّاِبقُ  } على عطفا" األنصار" برفع يقرؤها كان  أنه البصري احلسن عن وذكر: قال
} 
 اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين من األولني السابقني عن رضي قد أنه العظيم هللا أخرب فقد
 بعد الصحابة سيدُ  سيما وال بعضهم، سبَّ  أو أبغض أو َسبَّهم أو أبغضهم من ويل فيا: إبحسان
 عنه، هللا رضي قحافة، أيب بن بكر أاب األعظم واخلليفة األكرب الصديق أعين وأفضلهم، وخريهم الرسول

. ذلك من ابهلل عياذ ا وَيُسبُّوهنم، ويُبغضوهنم الصحابة أفضل يعادون الرافضة من املخذولة الطائفة فإن
 من يسبُّون إذ ابلقرآن، اإلميان من هؤالء فأين منكوسة، وقلوهبم معكوسة، عقوهلم أن على يدل وهذا
 ورسوله، هللا سبه من ويسبون عنه، هللا رضي عمن يرتضون فإهنم السنة أهل وأما عنهم؟ هللا رضي

 هم وهلذا يبتدون وال ويقتدون مبتدعون، ال متبعون وهم هللا، يعادي من ويعادون هللا، يوايل من ويوالون
   103، انتهي.املؤمنون وعباده املفلحون هللا حزب

كفرهم   ن الذينعثماو أن هللا قد رضى عن الصحابة كلهم، ودخل فيهم أبو بكر وعمر  الفائدة :
ن ألعليه وسلم،  لى هللاصنيب الشيعة. فال ميكن أن يقول هؤالء الصحابة قد كفروا إال عليا بعد وفاة ال

فري إن تكو  يكن. ، وملهللا عامل الغيب، ويعلم ماذا سيقع أو حيدث، هو هللا يعلم ما كان، ويكون
 ن.املو الصجابة قد حدد حدود هللا، ومن حد حدود هللا فأوالئك هم الكافرون، والظ

 َأنَّ  َلوْ  بَِيِدهِ  نَ ْفِسى فَ َوالَِّذى َأْصَحاِب  َتُسبُّوا الَ  َأْصَحاِب  َتُسبُّوا الَ  »وقال النيب صلى هللا عليه وسلم : 
 104 « َنِصيَفهُ  َوالَ  َأَحِدِهمْ  ُمدَّ  أَْدَركَ  َما َذَهب ا ُأُحد   ِمْثلَ  أَنْ َفقَ  َأَحدَُكمْ 
ُهمْ  اّللَّ  َرِضيَ  الصََّحابَة َسبَّ  َأنَّ  َواْعَلمْ قال النووي :    َمنْ  َسَواء ، اْلُمَحرََّمات فَ َواِحش ِمنْ  َحرَام َعن ْ
ُهمْ  اْلِفَت  اَلَبسَ  ُمْ  ؛ َوَغرْيه ِمن ْ  َفَضاِئل أَوَّل يف  َأْوَضْحَناهُ  َكَما  ُمَتَأوِ ُلونَ  ، احْلُُروب تِْلكَ  يف  جُمَْتِهُدونَ  أِلَهنَّ

 َوَمْذَهب َوَمْذَهبَنا ، اْلَكَبائِر اْلَمَعاِصي ِمنْ  َأَحدهمْ  َوَسبُّ :  اْلَقاِضي قَالَ .  الشَّرْح َهَذا ِمنْ  الصََّحابَة
 105، انتهى كالمه. يُ ْقَتل:  اْلَماِلِكيَّة بَ ْعض َوقَالَ .  يُ ْقَتل َواَل  ، يُ َعزَّر أَنَّهُ  اجْلُْمُهور
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 دينهم يف أو ، عدالتهم يف يقدح ال ما إليهم نسب فإن ، منهم واحدا   أو ، الص حابة سب   منو 

 ابت فاق يكفر فال ، ذلك وحنو ، الز هد عدم أو ، علم قل ة أو ، جنب أو ، ببخل بعضهم يصف أبن
 106. الت أديب يستحق   ولكن ه ، الفقهاء

َ ت َ  َما بَ ْعدِ  نْ مِ  الرَُّسولَ  ُيَشاِققِ  َوَمنْ  : الدين قال تعاىلمنبع أو مصدر فهم  -  َغرْيَ  َويَ تَِّبعْ  َدىاهلُْ  َلهُ  َبنيَّ
 (115النساء : )  ِصري امَ  َساَءتْ وَ  َجَهنَّمَ  َوُنْصِلهِ  تَ َوىلَّ  َما نُ َول ِهِ  اْلُمْؤِمِننيَ  َسِبيلِ 

ن مة ألهنم أول الصحاب آليةاالفائدة : جعل هللا املؤمنني شرط للتباع سبيلهم، واملؤمنون يف هذه 
 آمن ابهلل ورسوله وسبق بيان فضائلهم عن هذا. 

 َأنَّ  َمْسُعود   ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  َعنْ كما يف احلديث،   من خري الناس لصحبة النيب صلى هللا عليه وسلم: -
 يَ ْهَتُدونَ  َحَوارِيُّونَ  َلهُ  َكانَ   َوَقدْ  ِإالَّ  َنىب    ِمنْ  َكانَ   َما » قَالَ  -وسلم عليه هللا صلى- اّللَِّ  َرُسولَ 
  107 .« ِبُسنَِّتهِ  َوَيْستَ نُّونَ  هِبَْدِيهِ 

 مهكل    الص حابة : الس يوطي   قال  ذكر يف كتاب شبهات الرافضة حول الصحابة:: كلهم عدول -
 أي «َوَسطَا   أُمَّة   َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ »:  تعاىل قال به يعتد   من إبمجاع وغريهم الفت البس من ، عدول
ُتمْ »:  تعاىل وقال ، عدوال    صلى وقال ، حينئذ لموجودينل فيها اخلطابو  «لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّة   َخريَ  ُكن ْ

:  لتهمعدا عن الفحص دمع يف والس بب:  احلرمني إمام قال . « قرين الن اس خري »:  وسلم عليه هللا
م  اومل   وسلم يهعل هللا صلى صرهع على الش ريعة الحنصرت روايتهم يف توق ف ثبت فلو ، الش ريعة محلة أهن 

 .تالف وقوع بعد : وقيل ، مطلقا   عدالتهم عن البحث جيب:  وقيل ، األعصار سائر على اسرتسلت
 كل ه  هذاو  ، قاَتلوامل املقاِتل الإ:  وقيل ، انفرد إذا:  وقيل ، علي ا   قاتل من إال عدول:  املعتزلة وقالت

 .منهم كل    يهف املأجور االجتهاد على ذلك يف هلم ومحال   هبم للظ ن   إحساان   بصواب ليس
 عليه هللا صلى رآه من كل  '   عدول الص حابة:  بقولنا نعين لسنا:  الربهان شرح يف املازري   وقال

ا ، وانصرف لغرض به اجتمع أو ، ملاما زاره أو ما يوما وسلم  .ونصروه وعز روه الزموه ال ذين به نعين وإمن 
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 كوائل  ، ابلعدالة احلكم عن والر واية ابلص حبة املشهورين من كثريا  خيرج غريب قول وهذا:  العالئي   قال
 ومل وسلم عليه هللا صلى عليه وفد مم ن ، وغريهم العاص أيب بن وعثمان ، احلويرث بن ومالك ، حجر بن
 إقامته مقدار يعرف مل ومن الواحد احلديث برواية إال يعرف مل من وكذلك ، وانصرف قليال إال عنده يقم
 تفصيالت املسألة ويف .املعترب وهو اجلمهور به صر ح ال ذي هو ابلت عميم والقول ، القبائل أعراب من

 عم ا والكف   ، الص حابة كل    حب   جيب:  احلنبلي   محدان ابن وقال .األصويل   امللحق يف تنظر أخرى
ض ي ، حماسنهم ذكر وجيب - وتسميعا ، ومساعا   ، وإقراء ، وقراءة ، كتابة  - بينهم جرى  ، عنهم والرت 
م ، هلم العذر واعتقاد ، عليهم الت حامل وترك ، هلم واحملب ة ا وأهن    يوجب ال سائغ ابجتهاد فعلوا ما فعلوا إمن 
ا بل ، فسقا   وال كفرا    108.، انتهىسائغ اجتهاد ألن ه ، عليه يثابون رمب 

م أو سلمو  عليه هللا صلى اّلل   رسول بعد مجيعا   ارتد وا الص حابة أبن   و القول  ذلك ن  أل ، سقواف أهن 
 : املقالة ههذ مضمون وأن   ، عليهم والث ناء ، عنهم الر ضا من موضع غري يف القرآن عليه نص   ملا تكذيب

 القرن وخريها ، أخرجت أم ة خري هي ال يت األم ة هذه وأن   ، فسقة أو ، كف ار  والس ن ة ، الكتاب نقلة أن  
 مه سابقيها ن  وأ ، األمم شر   األم ة هذه أن  :  هذا ومضمون ، فس اقا   أو ، كف ارا    عام تهم كان  األو ل

 . ابلض رورة الد ين من علم مم ا هذا يقول من وكفر ، أشرارها
 من وكذا ، عائشة أو ، طلحة أو ، علي ا   أو ، عثمان كف ر  من إكفار جيب:  قاضيخان فتاوى يف وجاء
 109. يلعنهما أو الش يخني يسب  

 
 الرد السادس: عقيدة الشيعة يف أهل البيت:

 من أهل البيت ؟
هم َمن   ت النَّيب ِ آبل بي رادِ القوُل الصحيُح يف املقال الشيخ عبد احملسن بن محد العباد البدر : " 

ُنو هاِشم بن باملطلب، وهم ْسل عبدن نَ حَتُرم عليهم الصَّدقُة، وهم أزواُجه وذري َُّته، وكلُّ مسلم  ومسلمة  م
 .عبد َمناف
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أنساب  والتبيني يف (،15   14وانظر َعِقَب عبداملطلب يف: مجهرة أنساب العرب البن حزم )ص:
البن حجر  وفتح الباري (،305   7/304تيمية ) (، ومنهاج السنة البن76القرشيِ ني البن قدامة )ص:

(7/78   79.) 
( عن عبداملطلب بن 1072ويدلُّ لدخول بيِن أعمامه يف أهل بيته ما أخرجه مسلم يف صحيحه )

يطلبان منه أن  ربيعة بن احلارث بن عبداملطلب أنَّه ذهب هو والفضل بن عباس إىل رسول هللا 
: ))إنَّ الصَّدقة ال تنبغي آلل حممد؛ َبا ِمن املال ما يتزوَّجان به، فقال هلما يُول ِيهما على الصَّدقِة لُيصي

ا هي أوساُخ الناس((، مثَّ أمر بتزوجيهما وإصداقهما من اخلمس.  110انتهي كالمه.    إمنَّ

 أزواجه النيب صلى هللا عليه وسلم  من آل بيته:
فيدلُّ لذلك قول هللا عزَّ وجلَّ:  فأمَّا دخول أزواجه رضي هللا عنهنَّ يف آلِه : "  111وقال أيضا 

َا َوقَ ْرَن يفي بُ ُيوتيُكنَّ َواَل َتََبَّْجَن َتََبَُّج اجلَاهيلييَّةي اأُلوىَل َوَأقيْمَن الصَّاَلَة َوآتينَي الزََّكاَة َوَأطي } ْعَن هللَا َوَرُسوَلُه إيَّنَّ
َلى يفي بُ ُيوتيُكنَّ مين َءاََيتي يُرييُد هللُا ليُيذْ  هيَب َعنُكُم الر يْجَس َأْهَل البَ ْيتي َويَُطه يرَُكْم َتْطهيري ا َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ

 {.هللاي َواحليْكَمةي إينَّ هللَا َكاَن َلطييف ا َخبيري ا
اب  هلنَّ، وال يُنايف فإنَّ هذه اآليَة تدلُّ على دخوهِلنَّ حتما ؛ ألنَّ سياَق اآليت قبلها وبعدها خط

ا قالت: ))خرج النَّيبُّ 2424ذلك ما جاء يف صحيح مسلم ) غداة   ( عن عائشة رضي هللا عنها أهنَّ
وعليه ِمْرط  ُمَرحَّل من َشعر أسود، فجاء احلسن بن علي فأدخله، مثَّ جاء احُلسني فدخل معه، مث جاءت 

َا يُرييُد هللُا ليُيْذهيَب َعنُكُم الر يْجَس َأْهَل البَ ْيتي ال: }فاطمُة فأدخلها، مثَّ جاء علي  فأدخله، مثَّ ق إيَّنَّ
؛ ألنَّ اآليَة دالَّة  على دخوهِلنَّ؛ لكون اخلطاِب يف اآليت هلنَّ، ودخوُل علي   وفاطمة َويَُطه يرَُكْم َتْطهيري ا{((

هلؤالء  ا احلديث، وختصيُص النَّيبِ  واحلسن واحلسني رضي هللا عنهم يف اآليِة دلَّت عليه السُّنَُّة يف هذ
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ا  األربعة رضي هللا عنهم يف هذا احلديث ال يدلُّ على َقْصِر أهل بيته عليهم دون القراابت األخرى، وإمنَّ
م ِمن أخصِ  أقاربه.  يدلُّ على أهنَّ

م  عنها املتقد ِ ائشة رضي هللاعيف آله وداللة حديث  ونظرُي داللة هذه اآلية على دخول أزواج النَّيبِ  
جلَّ: و ل هللا عزَّ لُة قو ك دالعلى دخول علي   وفاطمة واحلسن واحُلسني رضي هللا عنهم يف آله، نظرُي ذل

َس َعَلى الت َّْقَوى ميْن َأوَّلي يَ ْوم  } ٌد ُأس ي يث ء، وداللة السُّنَّة يف احلدبه مسجد قبا ملرادَ  ا{ على أنَّ َلَمْسجي
 ،جُده لى التقوى مسع( على أنَّ املراَد ابملسجد الذي ُأسِ س 1398الذي رواه مسلم يف صحيحه )

وحقوُقهم((  ل البيت أهوقد ذكر هذا التنظرَي شيُخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف رسالة ))فضلُ 
 (.21   20)ص:

: ))إنَّ الصَّدقَة ال حَتلُّ حملمَّد  وال آلل حممَّد((، داخالت  حتت لفظ ))اآلل((؛ لقوله  جاتُه وزو 
نَّ يُعَطنْي من اخلُمس، وأيضا  ما رواه ابن أيب شيبة يف مصن فه ) ( إبسناد  صحيح 3/214ويدلُّ لذلك أهنَّ

رة  من الصَّدقِة فردَّهْتا، وقالت: إانَّ آَل حممَّد  عن ابن أيب ُمَليكة: ))أنَّ خالد بَن سعيد بعث إىل عائشَة ببق
 .))112انتهى كالمه .  ال حَتلُّ لنا الصَّدقة 

 فإن ذلك على تدل املشهورة والقراءة هلم أب وهو أيب قراءة ويف 6 األحزاب سورة مهاهتمأ وأزواجه
 الدين أطباء واألنبياء كاألمهات  نساؤه يكن مل كاألب  أنه فلوال له تبعا املؤمنني أمهات كن  إمنا نساءه

 له وخليفة عنه انئب هو إمنا شرعية عقوبة الناس يعاقب فالذي الصدور يف ملا شفاء هللا أنزله والقرآن
 113. فعل الذي الوجه على يفعل كما  يفعل أن فعليه

 على املطلب بنو وكذلك وأزواجه هاشم بنو فيهم يدخل حممد ال قيلوقاله أيضا ابن تيمية : " 
 حممد ال من وهم خلفاؤهم سيما ال العباس ولد يذمون فإهنم اإلمامية تذمهم هؤالء وأكثر القولني أحد
 يتربأ وال وعمر بكر أاب يتولون هاشم بين ومجهور وعمر بكر أاب يتوىل من ويذمون وسلم عليه هللا صلى
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 منهم والدين العلم وأهل هاشم بين كثرة  إىل ابلنسبة قليل نفر إال هاشم بين من النسب صحيح منهم
 عنهما هللا رضي وعمر بكر أاب يتولون

 عواس وهم والسالم ةالصال أفضل عليه حممد ال تعظيم يدعون أهنم الرافضة هؤالء من العجب ومن
 من ىلتعا هللا إال حيصيه ماال املسلمني من الكفار قتلت حىت اخلالفة دار بغداد إىل الكفار الترت جمىء يف
 اسيالعب ليفةاخل وقتلوا لفاأ وسبعني ونيفا ألف ومثامنئة ألف ألف بغداد جبهات وقتلوا وغريهم هاشم بين

 اهلامشيني وصبيان اهلامشيات النساء وسبوا
 

 وهم ةالرافض مبعاوية فارالك فعل من ذلك وكان ريب بال وسلم عليه هللا صلى حممد الل البغض هو فهذا
 مأعظ فيهم ووه إال بعيب همغري  على يعيبون فما وأمثاله يزيد إىل وحنوهم اهلامشيات سيب يف سعوا الذين

  وسلم عليه هللا صلى النيب سألوا املسلمني أن وجه غري من والسنن واملسانيد الصحيح يف ثبت وقد
 ال وعلى إبراهيم على صليت كما  حممد ال وعلى حممد على صلى اللهم قولوا قال عليه يصلون كيف
 إنك إبراهيم ال وعلى إبراهيم على ابركت كما  حممد ال وعلى حممد على وابرك جميد محيد إنك إبراهيم
 114. انتهى كالمه. وذريته أزواجه وعلى لفظ ويف جميد محيد

 ل آل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم:ائفض
َك إين ُكنُُتَّ تُريْدَن قال هللا عزَّ وجلَّ: }" قال الشيخ عبد حمسن العباد :  ُّ ُقْل أَلْزَواجي ََي أَي َُّها النَّيبي

نْ َيا َوزيينَ تَ َها فَ تَ َعاَلنْيَ ُأَمت يْعُكنَّ َوُأَسر يْحُكنَّ َسَراحا  َجَييال  َوإين ُكنُُتَّ تُريْدَن هللا اَر احْلََياَة الدُّ  َوَرُسوَلُه َوالدَّ
َرَة َفإينَّ هللا َأَعدَّ ليْلُمْحسي  َشة  ُمبَ ي يَنة  اآلخي َناتي مينُكنَّ َأْجر ا َعظييم ا ََي نيَسآَء النَّيبي ي َمن َيَْتي مينُكنَّ بيَفاحي

ري ا َوَمن يَ ْقُنْت مينُكنَّ هللي َوَرُسوليهي َوتَ ْعَملْ  ْعَفنْيي وََكاَن َذليَك َعَلى هللاي َيسي َصاحلي ا  ُيَضاَعْف هَلَا اْلَعَذاُب ضي
َا َأْجَرَها مَ  َفاَل ََتَْضْعَن رََّتنْيي َوَأْعَتْداَن هَلَا ريْزق ا َكريي م ا ََي نيَسآَء النَّيبي ي َلْسُُتَّ َكَأَحد  ميَن الن يَسآءي إيني ات ََّقْيُُتَّ نُ ْؤِتي

ْلَقْولي فَ َيْطَمَع الَّذيي يفي قَ ْلبيهي َمَرٌض َوقُ ْلَن قَ ْوال  َمْعُروفا   ْجَن َتََبَُّج اجْلَاهيلييَّةي َوقَ ْرَن يفي بُ ُيوتيُكنَّ َواَل َتََبَّ  ابي
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َا يُرييُد هللُا ليُيْذهيَب َعنُكُم الر ي  ْجَس َأْهَل البَ ْيتي اأُلوىَل َوَأقيْمَن الصَّاَلَة َوآتينَي الزََّكاَة َوَأطيْعَن هللَا َوَرُسوَلُه إَّنَّ
َلى يفي بُ ُيوتيُكنَّ مين ءَ   {.اََيتي هللاي َواحليْكَمةي إينَّ هللَا َكاَن َلطييف ا َخبيري اَويَُطه يرَُكْم َتْطهيري ا َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ

َا يُرييُد هللُا ليُيْذهيَب َعنُكُم الر يْجَس َأْهَل البَ ْيتي َويَُطه يرَُكْم َتْطهيري افقولُه: } { دال  على فضل قرابِة إَّنَّ
 ري ته، كما مرَّ بيانُه.، وهم الذين حترم عليهم الصَّدقة، وِمن أَخصِ هم أزواجه وذرسول هللا 

، أو هلا: كوهننَّ ُخريِ ْن بني إرادة الدنيا وزينتها، واآليُت دالَّة  على فضائل أخرى لزوجات الرسول 
 وبني إرادة هللا ورسوله والدار اآلخرة، فاخرتَن هللَا ورسوَله والداَر اآلخرة، رضي هللا عنهنَّ وأرضاهنَّ.

نَّ أم هات املؤمنني.َوَأْزَواُجُه ُأمََّهاُِتُمْ عاىل: }ويدل على فضلهنَّ أيضا  قوله ت  {؛ فقد وصفهنَّ أبهنَّ
{، فالصحيُح يف معناها أنَّ ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيهي َأْجر ا إيالَّ املََودََّة يفي الُقْرَب وأمَّا قولُه عزَّ وجلَّ: }

، كما جاء بياُن ذلك يف صحيح الب ( عن عبدهللا بن عباس 4818خاري )املراَد بذلك بطوُن قريش 
ثنا شعبة، عن  ثنا حممد بن جعفر، حدَّ رضي هللا عنهما؛ فقد قال البخاري: حدَّثين حممد بن بشار، حدَّ

{، إيالَّ املََودََّة يفي الُقْرَب عبدامللك بن َميسرة قال: مسعُت طاوسا ، عن ابن عباس: ))أنَّه ُسئل عن قوله }
مل يكن بطن  من قريش  ، فقال ابن عباس: عجلَت؛ إنَّ النَّيبَّ آل حممد  فقال سعيد بن جبري: قرب

 إالَّ كان له فيهم قرابة، فقال: إالَّ أن َتِصُلوا ما بيين وبينكم من قرابة((.
قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية: ))أي قل ي حممد! هلؤالء املشركني من كفار قريش: ال أسألكم 

ا َأطلُب منكم أن تكفُّوا شرَّكم عينِ  وَتَذُروين أبلِ غ على هذا البالغ وال نصح لكم ماال  تُ ْعطُونِيه، وإمنَّ
، إن مَل تَنصروين فال تؤذوين مبا بييِن وبينكم من القرابِة((، مث أورد أثَر ابن عباس املذكور.  رساالت ريبِ 

وعلي رضي هللا عنهما وذريَّتهما فهو { يف اآلية بفاطمة الُقْرَب وأمَّا ختصيُص بعض أهل األهواِء }
ا كان ابملدينة، قال ابن كثري رمحه  غرُي صحيح؛ ألنَّ اآليَة مكيَّة ، وزواُج علي   بفاطمَة رضي هللا عنهما إمنَّ
ا مكيَّة ، ومل يكن إذ ذاك لفاطمة رضي هللا عنها أوالد  ابلكليَّة؛  هللا: ))وِذكُر نزول اآلية ابملدينة بعيد ؛ فإهنَّ
ا مَل تتزوَّج بعلي   رضي هللا عنه إالَّ بعد بدر من السنة الثانية ِمن اهلجرة، واحلقُّ تفسرُي هذه اآلية مبا  فإهنَّ



انتهى   فسَّرها به َحرْبُ األمَّة وتُرمجان القرآن عبدهللا بُن عباس رضي هللا عنهما، كما رواه البخاري((.
 115كالمه . 

 الثاين : الرد على الصوفية
 عقييدة الصوفية يف وحدة الوجود: علىاألول :الرد 

 يف  ِبَذِلكَ  يَ ُقولُ  َمنْ  َهُؤاَلءِ  َوِمنْ يقول الشيخ اإلسالم ابن تيمية يف فتاواه عن احللول واالحتاد :"... 
:  قَاُلوا الَِّذينَ  النََّصاَرى ُكْفرِ   ِمنْ  َشر   ُكْفُرُهمْ   فَ َهُؤاَلءِ  ؛ َغرْيِِهمْ  أَوْ  اْلُمُلوكِ  بَ ْعضِ  َأوْ  واملردان النِ ْسَوانِ  بَ ْعضِ 

ْطاَلقِ  فَ يَ ُقوُلونَ :  اأْلَوَُّلونَ  َوأَمَّا.  َمْرميََ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُهوَ  اّللََّ  إنَّ  َا النََّصاَرى:  َويَ ُقوُلونَ .  اِبإْلِ  َكَفُروا  إمنَّ
 النََّصاَرى أَقْ َوالِ  يف  َما ِجْنسِ  ِمنْ  الت ََّناُقضِ  ِمنْ  َوِفيَها النََّصاَرى أَقْ َوالِ  ِمنْ  َشر   َهُؤاَلءِ  َوأَقْ َوالُ .  اِبلتَّْخِصيصِ 

 َوهِلََذا ؛ نَ ْفِسهِ  يف  ُمتَ َناِقض   َمْذَهب   فَِإنَّهُ  اَترَة   َواِبْلَوْحَدةِ  ُأْخَرى َواِباِلحتِ َادِ  اَترَة   اِبحْلُُلولِ  يَ ُقوُلونَ  َوهِلََذا ؛
 بَ ْعدَ  َهُؤاَلءِ  ُكْفرِ   يف  َشكَّ  َوَمنْ  ُمْسِلم   ُكل ِ   إبِِمْجَاعِ  َوظَاِهر ا اَبِطن ا ُكْفر    ُكلُّهُ   فَ َهَذا.  يَ ْفَهْمهُ  ملَْ  َمنْ  َعَلى يَ ْلِبُسونَ 

ْساَلمِ  ِدينِ  َوَمْعرَِفةِ  قَ ْوهِلِمْ  َمْعرَِفةِ   116. َواْلُمْشرِِكنيَ  َوالنََّصاَرى اْليَ ُهودِ  ُكْفرِ   يف  َيُشكُّ  َكَمنْ   َكاِفر    فَ ُهوَ  اإْلِ
نَ ُهَما لَْيسَ  َواِحد   َشْيء   َواْلَعْبدَ  الرَّبَّ  إنَّ :  اْلَقاِئلِ  فَ َقْولُ وقاله أيضا :   ِسيََّما اَل  َصرِيح   ُكْفر  :   فَ ْرق   بَ ي ْ

 حيُِب ُُّهمْ  فَ َهُؤاَلءِ  اْلُمتَِّقنيَ  َوأَْولَِياَءهُ  اْلُمْؤِمِننيَ  اّللَِّ  ِعَبادَ  ِبَذِلكَ  أَرَادَ  إَذا َوأَمَّا ؛ خَمُْلوق   َعْبد   ُكلُّ   َذِلكَ  يف  َدَخلَ  إَذا
ُهمْ  اّللَُّ  َرِضيَ  فَ َقدْ  ؛ ِبهِ  َوأَيُْمرُ  َويَ ْرَضاهُ  حيُِبُّهُ  ِفيَما َويُ َواِفُقونَهُ  َوحيُِبُّونَهُ   يَ ْرَضى َما َرُضوا َوَلمَّا.  َعْنهُ  َوَرُضوا َعن ْ

 َواَل .  الطََّرَفنْيِ  ِمنْ  ُمَتاَلزِم   َذِلكَ  إذْ  ؛ ِلَغَضِبِهمْ  َويَ ْغَضبُ  ِلِرَضاُهمْ  يَ ْرَضى احلَْقُّ  َكانَ :   َيْسَخطُ  َما َوَسِخطُوا
نَ ُهَما لَْيسَ  َواِحد   َشْيء   َواْلَعْبدَ  الرَّبَّ  إنَّ :  َهُؤاَلءِ  أَْفَضلِ  يف  يُ َقالُ   َكَما  اخْلَْلقِ  أِلَْفَضلِ  يُ َقالُ  َلِكنْ  ؛ فَ ْرق   بَ ي ْ
َا يُ َباِيُعوَنكَ  الَِّذينَ  إنَّ : }  َعاىَل ت َ  اّللَُّ  قَالَ   الرَُّسولَ  يُِطعِ  َمنْ : }  َوقَالَ {  أَْيِديِهمْ  فَ ْوقَ  اّللَِّ  َيدُ  اّللََّ  يُ َباِيُعونَ  إمنَّ
 َلَعنَ ُهمُ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  يُ ْؤُذونَ  الَِّذينَ  إنَّ : }  َوقَالَ {  يُ ْرُضوهُ  َأنْ  َأَحقُّ  َوَرُسولُهُ  َواّللَُّ : }  َوقَالَ {  اّللََّ  َأطَاعَ  فَ َقدْ 
نْ َيا يف  اّللَُّ  ُمْ  َوَماِلُكُهمْ  َخاِلُقُهمْ  اّللََّ  فَِإنَّ :  اْلِعَبادِ  َسائِرُ  َوأَمَّا.  َذِلكَ  َوأَْمثَالُ {  َواآْلِخَرةِ  الدُّ  ُقْدَرهِتِمْ  َوَخاِلقُ  َوَرهبُّ

َها َكانَ   َوَما هَلُمْ  ُمْكرِم ا أِلَْهِلهِ  حمُِبًّا َكانَ :   َوِرَضاهُ  ِلَمَحبَِّتهِ  ُمَواِفق ا أَفْ َعاهلِِمْ  ِمنْ  َكانَ   َما مُثَّ  َوأَفْ َعاهلِِمْ   ممَّا ِمن ْ
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 ِفْعال   َواَل  َلهُ  ِصَفة   لَْيَستْ  ّللَِّ  خَمُْلوَقة   َمْفُعوَلة   اْلِعَبادِ  َوأَفْ َعالُ .  هَلُمْ  ُمِهين ا أِلَْهِلهِ  ُمْبِغض ا َكانَ :   َوَيْكَرُههُ  ُيْسِخطُهُ 
ا  َحَذْفت إذْ  َأْوَصْلت َوَما:  َفَمْعَناهُ {  َرَمى اّللََّ  َوَلِكنَّ  َرَمْيتَ  إذْ  َرَمْيتَ  َوَما}  تَ َعاىَل  وقَ ْوله.  ِبَذاتِهِ  قَاِئم 
 تُ رَاب   ِمنْ  ِبَقْبَضةِ  اْلُمْشرِِكنيَ  َرَمى َقدْ  َكانَ   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَّيبَّ }  فَِإنَّ  ؛ اْلَمْرِميَّ  َأْوَصلَ  اّللََّ  َوَلِكنَّ 
 َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَّيب ِ  ُقْدرَةُ  وََكاَنتْ  ؛ َوُعُيوهِنِمْ  اْلُمْشرِِكنيَ  ُوُجوهِ  إىَل  اّللَُّ  َفَأْوَصَلَها{  اْلُوُجوهُ  َشاَهتْ :  َوقَالَ 
تَ َهى احلَْْذفُ  َوُهوَ  َمْبَدأ   َلهُ  َوالرَّْميُ  إلَْيِهمْ  إيَصاهِلَا َعنْ  َعاِجَزة   َوَسلَّمَ   لَِنِبيِ هِ  اّللَُّ  َفأَثْ َبتَ  ؛ اْلُوُصولُ  َوُهوَ  َوُمن ْ
تَ َهى َعْنهُ  َونَ َفى{  َرَمْيتَ  إذْ : }  ِبَقْولِهِ  اْلَمْبَدأَ   َفاَل  َوِإالَّ {  َرَمى اّللََّ  َوَلِكنَّ : }  ِبَقْولِهِ  لِنَ ْفِسهِ  َوأَثْ بَ َتهُ  اْلُمن ْ
 - اْلِعَبادِ  أَفْ َعالِ  َخاِلقُ  ُهوَ  أَنَّهُ  َمعَ  - تَ َعاىَل  َوَاّللَُّ .  تَ َناُقض   َهَذا فَِإنَّ  ؛ اْلَمْنِفي ِ  َعنْيَ  اْلُمثْ َبتُ  َيُكونَ  َأنْ  جَيُوزُ 
ا َواَل  ُمَصلِ ي ا نَ ْفَسهُ  ُيَسمِ ي َفاَل  ؛ اأْلَفْ َعالُ  تِْلكَ  ِبهِ  قَاَمتْ  َمنْ  ِبِصَفةِ  نَ ْفَسهُ  َيِصفُ  اَل  فَِإنَّهُ   آِكال   َواَل  َصاِئم 
 َما ِبهِ  أَرَادَ  إَذا"  َغرْي   مَثَّ  َما: "  اْلَقاِئلِ  َوقَ ْولُ .  َكِبري ا  ُعُلوًّا الظَّاِلُمونَ  يَ ُقولُ  َعمَّا َوتَ َعاىَل  ُسْبَحانَهُ  َشاراب   َواَل 

: }  يَ ُقلْ  ملَْ  َغرْي   مَثَّ  َيُكنْ  ملَْ  َوَلوْ .  َصرِيح   ُكْفر    فَ َهَذا:  اّللَِّ  ِسَوى َمْوُجود   َغرْي   مَثَّ  َما َأيْ  اْلَوْحَدةِ  َأْهلُ  يُرِيُدهُ 
ذُ  اّللَِّ  َأَغرْيَ  ُمْ {  اجْلَاِهُلونَ  أَي َُّها أَْعُبدُ  أَتُْمُروين ِ  اّللَِّ  أَفَ َغرْيَ }  يَ ُقلْ  َوملَْ {  َولِيًّا َأختَِّ  ِعَباَدةِ بِ  أَيُْمُرونَهُ  َكانُوا  فَِإهنَّ

: }  يَ ُقلْ  َوملَْ {  اجْلَاِهُلونَ  أَي َُّها أَْعُبدُ  أَتُْمُروين ِ  اّللَِّ  أَفَ َغرْيَ : }  قَ ْولُهُ  َيِصحَّ  ملَْ  اّللَِّ  َغرْيُ  َيُكنْ  ملَْ  فَ َلوْ  اأْلَْواَثنِ 
ُتمْ   َما أَفَ َرأَيْ ُتمْ }  اخْلَِليلُ  يَ ُقلْ  َوملَْ {  ُمَفصَّال   اْلِكَتابَ  إلَْيُكمُ  أَنْ َزلَ  الَِّذي َوُهوَ  َحَكم ا أَبْ َتِغي اّللَِّ  أَفَ َغرْيَ   ُكن ْ

ُمْ { }  اأْلَْقَدُمونَ  َوآاَبؤُُكمُ  أَنْ ُتمْ { }  تَ ْعُبُدونَ   ممَّا بَ رَاء   إنَّيِن : }  يَ ُقلْ  َوملَْ {  اْلَعاَلِمنيَ  َربَّ  إالَّ  يل  َعُدو   فَِإهنَّ
 َتُكنْ  ملَْ  فَِإنْ  ؛ َربِ هِ  ِمنْ  يَ َترَبَّأْ  َوملَْ  َربَّهُ  يُ َعادِ  ملَْ  إبْ رَاِهيمَ  فَِإنَّ {  َسيَ ْهِدينِ  فَِإنَّهُ  َفَطَرين  الَِّذي إالَّ { }  تَ ْعُبُدونَ 

 اّللََّ  َوَعاَدى اّللَِّ  ِمنْ  أَ َترَبَّ  َقدْ  إبْ رَاِهيمُ  َلَكانَ :  اّللَِّ  َغرْيَ  اأْلَْقَدُمونَ  َوآاَبُؤُهمْ  ُهمْ  يَ ْعُبُدوهَنَا َكانُوا  الَّيِت  اآْلهِلَةُ  تِْلكَ 
ُفونَ  أَْمرِِهمْ  أَوَّلِ  يف  اْلَماَلِحَدةُ  َوَهُؤاَلءِ .  َذِلكَ  ِمنْ  إبْ رَاِهيمَ  َوَحاَشا  َأوْ  اّللَُّ  ُهوَ  اْلُقْرآنُ :  َويَ ُقوُلونَ  الصِ َفاتِ  يَ ن ْ

 َغرْيُ  َمْوُجود   مَثَّ  َما:  يَ ُقوُلونَ  أَْمرِِهمْ  آِخرِ  َويف .  خَمُْلوق   اّللَِّ  فَ َغرْيُ :  قَاُلوا.  اّللَِّ  َغرْيُ :  هَلُمْ  ِقيلَ  فَِإَذا.  اّللَِّ  َغرْيُ 
َنا َسَواء   َكاَلُمهُ   اْلُوُجودِ  يف  َكاَلم    وَُكلُّ :  َويَ ُقوُلونَ .  َغرْيُهُ  ُهوَ  َواَل  اّللَُّ  ُهوَ  اَل  اْلَعاملَُ  يَ ُقوُلونَ  أَوْ  اّللَِّ   نَ ثْ رُهُ  َعَلي ْ

َها يُْطِلُقوا َوملَْ  الصِ َفاتِ  أَثْ بَ ُتوا إَذا السُّنَّةِ  َأْهلِ  َعَلى فَ يُ ْنِكُرونَ  َوِنظَاُمهُ   َعَلى يُْطِلُقونَ  اَل  َوُهمْ  اْلَغرْيِ  اْسمَ  َعَلي ْ
ُمْ  َمَشاخِيِِهمْ  ِمنْ  الت ََّناُقضَ  َهَذا مسَِْعت َوَقدْ  اْلَغرْيِ  اْسمَ  اْلَمْخُلوقَاتِ   117 .انتهى كالمه  .ُمِبني   ل  َضاَل  يف  فَِإهنَّ
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َ  َوَقدْ من هم األولياء؟ قال ابن تيمية :   َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى َرُسوِلهِ  َوُسنَّةِ  ِكَتاِبهِ   يف  َوتَ َعاىَل  ُسْبَحانَهُ  َبنيَّ
 َأاَل }  تَ َعاىَل  فَ َقالَ  الشَّْيطَانِ  َوأَْولَِياءِ  الرَّمْحَنِ  أَْولَِياءِ  َبنْيَ  فَ َفرَّقَ  أَْولَِياءَ  َولِلشَّْيطَانِ  النَّاسِ  ِمنْ  أَْولَِياءَ  ّللَِّ  َأنَّ  َوَسلَّمَ 

 احْلََياةِ  يف  اْلُبْشَرى هَلُمُ { }  يَ ت َُّقونَ  وََكانُوا آَمُنوا الَِّذينَ { }  حَيَْزنُونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوف   اَل  اّللَِّ  َأْولَِياءَ  إنَّ 
نْ َيا }  تَ َعاىَل  َوقَالَ  ( 64-62) يونس:{ اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َذِلكَ  اّللَِّ  ِلَكِلَماتِ  تَ ْبِديلَ  اَل  اآْلِخَرةِ  َويف  الدُّ

 النُّورِ  ِمنَ  خُيْرُِجوهَنُمْ  الطَّاُغوتُ  أَْولَِياُؤُهمُ  َكَفُروا  َوالَِّذينَ  النُّورِ  إىَل  الظُُّلَماتِ  ِمنَ  خُيْرُِجُهمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َويلُّ  اّللَُّ 
َا} ( 257) البقرة : {  َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  أُولَِئكَ  الظُُّلَماتِ  إىَل   َوَرُسولُهُ  اّللَُّ  َولِيُُّكمُ  إمنَّ

 آَمُنوا َوالَِّذينَ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  يَ تَ َولَّ  َوَمنْ { }  رَاِكُعونَ  َوُهمْ  الزََّكاةَ  َويُ ْؤتُونَ  الصَّاَلةَ  يُِقيُمونَ  الَِّذينَ  آَمُنوا َوالَِّذينَ 
 َرَواهُ  الَِّذي الصَِّحيحِ  احلَِْديثِ  َويف  ( إخل ... وقال النيب 56-55) املائدة : { اْلَغالُِبونَ  ُهمُ  اّللَِّ  ِحْزبَ  فَِإنَّ 

 َعاَدى َمنْ :  اّللَُّ  يَ ُقولُ }  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَّيب ِ  َعنْ  َعْنهُ  اّللَُّ  َرِضيَ  يْ َرةَ ُهرَ  َأيب  َعنْ  َوَغرْيُهُ  اْلُبَخارِيُّ 
 اْفرَتَْضت َما أََداءِ  مبِْثلِ  َعْبِدي إيَلَّ  تَ َقرَّبَ  َوَما - اِبحْلَْربِ  آَذنْته فَ َقدْ  أَوْ  - اِبْلُمَحاَربَةِ  اَبَرَزين  فَ َقدْ  َولِيًّا يل 

 الَِّذي َوَبَصَرهُ  ِبهِ  َيْسَمعُ  الَِّذي مَسَْعهُ  ُكْنت  َأْحبَ ْبته فَِإَذا ُأِحبَّهُ  َحىتَّ  اِبلن ََّواِفلِ  إيَلَّ  يَ تَ َقرَّبُ  َعْبِدي يَ زَالُ  َواَل  َعَلْيهِ 
 َولَِئنْ .  مَيِْشي َويب  يَ ْبِطشُ  َويب  يُ ْبِصرُ  َويب  َيْسَمعُ  َفيب  هِبَا مَيِْشي الَّيِت  َورِْجَلهُ  هِبَا يَ ْبِطشُ  الَّيِت  َوَيَدهُ  ِبهِ  يُ ْبِصرُ 
 َعْبِدي نَ ْفسِ  قَ ْبضِ  َعنْ  تَ َردُِّدي فَاِعُلهُ  َأانَ  َشْيء   َعنْ  تَ َردَّْدت َوَما أَلُِعيَذنهُ  يب  اْستَ َعاذَ  َولَِئنْ  أَلُْعِطَينهُ  َسأََليِن 

َ  اأْلَْولَِياءِ  يف  يُ ْرَوى َحِديث   َأَصحُّ  َوَهَذا{  ِمْنهُ  َلهُ  بُدَّ  َواَل  َتهُ ُمَساءَ  َوَأْكَرهُ  اْلَمْوتَ  َيْكرَهُ  اْلُمْؤِمنِ   النَّيبُّ  فَ َبنيَّ
 118. اِبْلُمَحاَربَةِ  اّللََّ  اَبَرزَ  فَ َقدْ  ّللَِّ  َولِيًّا َعاَدى َمنْ  أَنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى

"  َعَلى اّللَِّ  َوَأْولَِياءُ  يف " َفْصل  إن أولياء هللا على طبقتني، وبني ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 يف  اْلَعزِيزِ  ِكَتاِبهِ   ِمنْ  َمَواِضعَ  ِعدَّةِ  يف  اّللَُّ  ذََكَرُهمْ .  ُمْقَتِصُدونَ  ميَِني   َوَأْصَحابُ  ُمَقرَّبُونَ  َساِبُقونَ "  طَبَ َقَتنْيِ 

ْنَسانِ  ُسورَةِ  َويف  َوآِخرَِها اْلَواِقَعةِ  ورَةِ سُ  أَوَّلِ   يف  ذََكرَ  َوتَ َعاىَل  ُسْبَحانَهُ  فَِإنَّهُ  فَاِطر   ُسورَةِ  َويف  َواْلُمَطفِ ِفنيَ  ؛ اإْلِ
{ }  اْلَواِقَعةُ  َوقَ َعتِ  إَذا}  أَوَّهِلَا يف  فَ َقالَ  آِخرَِها يف  الصُّْغَرى اْلِقَياَمةَ  َوذََكرَ  أَوَّهِلَا يف  اْلُكرْبَى اْلِقَياَمةَ  اْلَواِقَعةِ 
{ }  َبسًّا اجْلَِبالُ  َوُبسَّتِ { }  َرجًّا اأْلَْرضُ  ُرجَّتِ  إَذا{ }  رَاِفَعة   َخاِفَضة  { }  َكاِذبَة    ِلَوقْ َعِتَها لَْيسَ 

بَ ثًّا َهَباء   َفَكاَنتْ  ُتمْ { }  ُمن ْ { }  اْلَمْيَمَنةِ  َأْصَحابُ  َما َمَنةِ اْلَميْ  َفَأْصَحابُ { }  َثاَلثَة   أَْزَواج ا وَُكن ْ
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 يف { }  اْلُمَقرَّبُونَ  أُولَِئكَ { }  السَّاِبُقونَ  َوالسَّاِبُقونَ { }  اْلَمْشَأَمةِ  َأْصَحابُ  َما اْلَمْشَأَمةِ  َوَأْصَحابُ 
 النَّاسِ  تَ ْقِسيمُ  فَ َهَذا (14-1الواقعة : ) { اآْلِخرِينَ  ِمنَ  َوقَِليل  { }  اأْلَوَِّلنيَ  ِمنَ  ثُ لَّة  { }  النَِّعيمِ  َجنَّاتِ 

 يف  ِكَتاِبهِ   يف  َذِلكَ  ُسْبَحانَهُ  اّللَُّ  َوَصفَ  َكَما  واآلخرين اأْلَوَِّلنيَ  ِفيَها اّللَُّ  جَيَْمعُ  الَّيِت  اْلُكرْبَى اْلِقَياَمةُ  قَاَمتْ  إَذا
 119. َمْوِضع   َغرْيِ 

 اَل  َمْعُصوم ا َيُكونَ  َأنْ  اّللَِّ  َويل ِ  َشْرطِ  َمنْ  َولَْيسَ  َفْصل  إن األولياء غري معصومني، قال ابن تيمية يف " 
ينِ  أُُمورِ  بَ ْعضُ  َعَلْيهِ  َيْشَتِبهَ  َأنْ  َوجَيُوزُ  الشَّرِيَعةِ  ِعْلمِ  بَ ْعضُ  َعَلْيهِ  خَيَْفى َأنْ  جَيُوزُ  َبلْ  ؛ خُيِْطئُ  َواَل  يَ ْغَلطُ   الدِ 
َا اخْلََوارِقِ  بَ ْعضِ  يف  َيُظنَّ  َأنْ  َوجَيُوزُ  َعْنهُ  اّللَُّ  هَنَى َوممَّا ِبهِ  اّللَُّ  أََمرَ  ممَّا اأْلُُمورِ  بَ ْعضُ  حَيَْسبَ  َحىتَّ   ِمنْ  َأهنَّ

َا يَ ْعِرفُ  َواَل  َدَرَجِتهِ  لِنَ ْقصِ  َعَلْيهِ  لَبََّسَها الشَّْيطَانِ  ِمنْ  َوَتُكونُ  تَ َعاىَل  اّللَِّ  أَْولَِياءِ  َكرَاَماتِ   َوِإنْ  الشَّْيطَانِ  ِمنْ  َأهنَّ
 َوَما َوالنِ ْسَيانِ  اخلَْطَأِ  َعنْ  اأْلُمَّةِ  هِلَِذهِ  جَتَاَوزَ  َوتَ َعاىَل  ُسْبَحانَهُ  اّللََّ  فَِإنَّ  ؛ تَ َعاىَل  اّللَِّ  ِواَليَةِ  َعنْ  ِبَذِلكَ  خَيْرُجْ  ملَْ 

 وَُكتُِبهِ  َوَماَلِئَكِتهِ  اِبّللَِّ  آَمنَ  ُكل    َواْلُمْؤِمُنونَ  َربِ هِ  ِمنْ  إلَْيهِ  لَ أُْنزِ  مبَا الرَُّسولُ  آَمنَ : }  تَ َعاىَل  فَ َقالَ  َعَلْيهِ  اُْسُتْكرُِهوا
ْعَنا َوقَاُلوا ُرُسِلهِ  ِمنْ  َأَحد   َبنْيَ  نُ َفر ِقُ  اَل  َوُرُسِلهِ   اّللَُّ  ُيَكلِ فُ  اَل { }  اْلَمِصريُ  َوِإلَْيكَ  َرب ََّنا ُغْفرَاَنكَ  َوَأَطْعَنا مسَِ
َها َكَسَبتْ   َما هَلَا ُوْسَعَها إالَّ  نَ ْفس ا  حَتِْملْ  َواَل  َرب ََّنا َأْخطَْأانَ  َأوْ  َنِسيَنا إنْ  تُ َؤاِخْذانَ  اَل  َرب ََّنا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعَلي ْ
َنا ْلَنا َواَل  َرب ََّنا قَ ْبِلَنا ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى مَحَْلَتهُ  َكَما  إْصر ا َعَلي ْ  َواْرمَحَْنا لََنا َواْغِفرْ  َعنَّا َواْعفُ  ِبهِ  لََنا طَاَقةَ  اَل  َما حُتَمِ 
 اّللََّ  َأنَّ  الصَِّحيَحنْيِ  يف  ثَ َبتَ  َوَقدْ  (286-285) البقرة : { اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى فَاْنُصْرانَ  َمْواَلانَ  أَْنتَ 

َعاءَ  َهَذا اْسَتَجابَ  ُسْبَحانَهُ  ُهَما اّللَُّ  َرِضيَ  َعبَّاس   اْبنِ }  َعنْ  ُمْسِلم   يحِ َصحِ  َفِفي فَ َعْلت َقدْ :  َوقَالَ  الدُّ  َعن ْ
 َويُ َعذِ بُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  فَ يَ ْغِفرُ  اّللَُّ  ِبهِ  حُيَاِسْبُكمْ  خُتُْفوهُ  أَوْ  أَنْ ُفِسُكمْ  يف  َما تُ ْبُدوا َوِإنْ }  اآْليَةُ  َهِذهِ  نَ َزَلتْ  َلمَّا قَالَ 
َها قُ ُلوهَبُمْ  َدَخلَ :  قَالَ {  َقِدير   َشْيء   ُكل ِ   َعَلى َواّللَُّ  َيَشاءُ  َمنْ   ِمْنهُ  َأَشدُّ  َشْيء   َذِلكَ  قَ ْبلَ  َيْدُخْلَها ملَْ  َشْيء   ِمن ْ

ْعَنا ُقوُلوا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَّيبُّ  فَ َقالَ  ميَانَ  اّللَُّ  َفأَْلَقى قَالَ  َوَسلَّْمَنا َوَأَطْعَنا مسَِ  اّللَُّ  َفأَنْ َزلَ  قُ ُلوهِبِمْ  يف  اإْلِ
 حَتِْملْ  َواَل  َرب ََّنا}  فَ َعْلت َقدْ  اّللَُّ  َقالَ {  َأْخطَْأانَ  أَوْ }  قَ ْولِهِ  إىَل {  ُوْسَعَها إالَّ  نَ ْفس ا اّللَُّ  ُيَكلِ فُ  اَل }  تَ َعاىَل 
َنا ْلَنا َواَل  َرب ََّنا}  فَ َعْلت َقدْ :  قَالَ {  قَ ْبِلَنا ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى مَحَْلَتهُ  َكَما  إْصر ا َعَلي ْ  َواْعفُ  ِبهِ  لََنا طَاَقةَ  اَل  َما حُتَمِ 
}  تَ َعاىَل  قَالَ  َوَقدْ .  فَ َعْلت َقدْ  قَالَ {  اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى فَاْنُصْرانَ  َمْواَلانَ  أَْنتَ  َواْرمَحَْنا لََنا َواْغِفرْ  َعنَّا
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 النَّيب ِ  َعنْ  الصَِّحيَحنْيِ  يف  َوثَ َبتَ { { .  قُ ُلوُبُكمْ  تَ َعمََّدتْ  َما َوَلِكنْ  ِبهِ  َأْخطَْأتُْ  ِفيَما ُجَناح   َعَلْيُكمْ  َولَْيسَ 
ُهَما اّللَُّ  َرِضيَ  العاص ْبنِ  َوَعْمرِو ُهَريْ َرةَ  َأيب  َحِديثِ  ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى  إَذا}  قَالَ  أَنَّهُ  َمْرُفوع ا َعن ْ

 َأْجر ا َلهُ  َجَعلَ  َبلْ  ؛ اْلُمْخِطئَ  اْلُمْجَتِهدَ  يُ َؤمث ِْ  فَ َلمْ {  َأْجر   فَ َلهُ  َأْخطَأَ  َوِإنْ  َأْجرَانِ  فَ َلهُ  َفَأَصابَ  احْلَاِكمُ  اْجتَ َهدَ 
 َكانَ   َلمَّا َوهِلََذا ؛ ِمْنهُ  أَْفَضلُ  فَ ُهوَ  َأْجرَانِ  َلهُ  اْلُمِصيبَ  اْلُمْجَتِهدَ  َوَلِكنَّ  َلهُ  َمْغُفور ا َخطََأهُ  َوَجَعلَ  اْجِتَهاِدهِ  َعَلى
ميَانُ  النَّاسِ  َعَلى جيَِبْ  ملَْ  يَ ْغَلطَ  َأنْ  جَيُوزُ  اّللَِّ  َويلُّ   َواَل  َبلْ  ؛ نَِبيًّا َيُكونَ  لَِئالَّ  ّللَِّ  َويل   ُهوَ  َمنْ  يَ ُقولُهُ  َما جِبَِميعِ  اإْلِ

 ممَّا َلهُ  يَ َقعُ  َما َوَعَلى[  لِلشَّرْعِ ]  ُمَواِفق ا َيُكونَ  َأنْ  إالَّ  قَ ْلِبهِ  يف  إلَْيهِ  يُ ْلَقى َما َعَلى يَ ْعَتِمدَ  َأنْ  اّللَِّ  ِلَويل ِ  جَيُوزُ 
بُ  َبلْ  ؛ احلَْق ِ  ِمنْ  َوِخطَااب   َوحُمَاَدثَة   إهْلَام ا يَ رَاهُ  يَعهُ  َذِلكَ  يَ ْعِرضَ  َأنْ  َعَلْيهِ  جيَِ  َصلَّى حُمَمَّد   ِبهِ  َجاءَ  َما َعَلى مجَِ
َلهُ  َوافَ َقهُ  فَِإنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ   120. ِفيهِ  تَ َوقَّفَ  ؟ خُمَاِلف   أَمْ  ُهوَ  أَُمَواِفق   يَ ْعَلمْ  ملَْ  َوِإنْ  يَ ْقبَ ْلهُ  ملَْ  َخاَلَفهُ  َوِإنْ  قَ ب ْ

تُ َها اأْلُمَّةِ  َسَلفُ  ات ََّفقَ  َوَقدْ أن االنبياء أفضل األولياء، قال ابن تيمية: "   تَ َعاىَل  اّللَِّ  أَْولَِياءِ  َوَسائِرُ  َوأَِئمَّ
َعمَ  السَُّعَداءَ  ِعَباَدهُ  اّللَُّ  َرتَّبَ  َوَقدْ  أبنبياء لَْيُسوا الَِّذينَ  اأْلَْولَِياءِ  ِمنْ  أَْفَضلُ  اأْلَنِْبَياءَ  َأنَّ  َعَلى  أَْرَبعَ "  َعَلْيِهمْ  اْلُمن ْ

يِقنيَ  النَِّبيِ نيَ  ِمنَ  َعَلْيِهمْ  اّللَُّ  أَنْ َعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  َفُأولَِئكَ  َوالرَُّسولَ  اّللََّ  يُِطعِ  َوَمنْ : }  تَ َعاىَل  فَ َقالَ "  َمرَاِتبَ   َوالصِ دِ 
 َعَلى َغَرَبتْ  َواَل  الشَّْمسُ  طََلَعتْ  َما: " }  احلَِْديثِ  َويف { .  َرِفيق ا أُولَِئكَ  َوَحُسنَ  َوالصَّاحِلِنيَ  َوالشَُّهَداءِ 

 قَالَ .  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى حُمَمَّد   أُمَّةُ  اأْلَُممِ  َوأَْفَضلُ {  َبْكر   َأيب  ِمنْ  أَْفَضلَ  َواْلُمْرَسِلنيَ  النَِّبيِ نيَ  بَ ْعدَ  َأَحد  
ُتمْ : }   تَ َعاىَل  َنا الَِّذينَ  بَ اْلِكَتا أَْوَرثْ َنا مُثَّ : }  تَ َعاىَل  َوقَالَ {  لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّة   َخرْيَ  ُكن ْ  ِعَباِدانَ  ِمنْ  اْصَطَفي ْ

 َخرْيَُها أَنْ ُتمْ  أُمَّة   َسْبِعنيَ  تُ َوفُّونَ  أَنْ ُتمْ " }  اْلُمْسَندِ  يف  الَِّذي احلَِْديثِ  يف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَّيبُّ  َوقَالَ { 
 اّللَُّ  َصلَّى النَّيب ِ  َعنْ  ثَ َبتَ  َوَقدْ .  اأْلَوَّلُ  اْلَقْرنُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى حُمَمَّد   أُمَّةِ  َوأَْفَضلُ {  اّللَِّ  َعَلى َوَأْكَرُمَها

 الَِّذينَ  مُثَّ  يَ ُلوهَنُمْ  الَِّذينَ  مُثَّ  ِفيهِ  بُِعْثت الَِّذي اْلَقْرنُ  اْلُقُرونِ  َخرْيُ : " }  قَالَ  أَنَّهُ  َوْجه   َغرْيِ  ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 أَنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى َعْنهُ  أَْيض ا الصَِّحيَحنْيِ  َويف .  َوْجه   َغرْيِ  ِمنْ  الصَِّحيَحنْيِ  يف  اَثِبت   َوَهَذا{  يَ ُلوهَنُمْ 

 َواَل  َأَحِدِهمْ  ُمدَّ  بَ َلغَ  َما َهب اذَ  ُأُحد   ِمْثلَ  َأَحدُُكمْ  أَنْ َفقَ  َلوْ  بَِيِدهِ  نَ ْفِسي فَ َواَلَِّذي َأْصَحايب  َتُسبُّوا اَل : " }  قَالَ 
 اَل : }  تَ َعاىَل  قَالَ  الصََّحابَةِ  َسائِرِ  ِمنْ  أَْفَضلُ  َواأْلَْنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنْ  اأْلَوَُّلونَ  َوالسَّاِبُقونَ { .  َنِصيَفهُ 
 وَُكالًّ  َوقَاتَ ُلوا بَ ْعدُ  ِمنْ  أَنْ َفُقوا الَِّذينَ  ِمنَ  َدَرَجة   َأْعَظمُ  أُولَِئكَ  َوقَاَتلَ  اْلَفْتحِ  قَ ْبلِ  ِمنْ  أَنْ َفقَ  َمنْ  ِمْنُكمْ  َيْسَتِوي
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ْسىَن  اّللَُّ  َوَعدَ   إبِِْحَسان   ات َّبَ ُعوُهمْ  َوالَِّذينَ  َواأْلَْنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اأْلَوَُّلونَ  َوالسَّاِبُقونَ : }  تَ َعاىَل  َوقَالَ {  احلُْ
ُهمْ  اّللَُّ  َرِضيَ   ُصْلحُ  اِبْلَفْتحِ  َواْلُمرَادُ  َوقَاتَ ُلوا اْلَفْتحِ  قَ ْبلِ  ِمنْ  أَنْ َفُقوا الَِّذينَ  اأْلَوَُّلونَ  َوالسَّاِبُقونَ {  َعْنهُ  َوَرُضوا َعن ْ

ا َلكَ  فَ َتْحَنا إانَّ }  تَ َعاىَل  اّللَُّ  أَنْ َزلَ }  َوِفيهِ  َمكَّةَ  فَ ْتحِ  َأوَّلَ  َكانَ   فَِإنَّهُ  احْلَُديِْبَيةِ   اّللَُّ  َلكَ  لِيَ ْغِفرَ { }  ُمِبين ا فَ ْتح 
"  اأْلَوَِّلنيَ  السَّاِبِقنيَ  َوأَْفَضلُ { .  نَ َعمْ :  قَالَ  ُهوَ  أََوفَ ْتح   اّللَِّ  َرُسولَ  يَ  فَ َقاُلوا{  أَتَخَّرَ  َوَما َذنِْبكَ  ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما

ةِ  إبِِْحَسانِ  هَلُمْ  َوالتَّاِبِعنيَ  الصََّحابَةِ  َعنْ  اْلَمْعُروفُ  ُهوَ  َوَهَذا ُعَمرُ  مُثَّ  َبْكر   أَبُو َوأَْفَضُلُهمْ "  اأْلَْربَ َعةُ  اخْلَُلَفاءُ   َوأَِئمَّ
َهاجِ "  يف  َبَسْطَناَها َداَلِئلُ  َذِلكَ  َعَلى َدلَّتْ  َوَقدْ  َومَجَاِهريَِها اأْلُمَّةِ   َأْهلِ  َكاَلمِ   نَ ْقضِ  يف  الن ََّبِويَّةِ  السُّنَّةِ  َأْهلِ  ِمن ْ
يَعةِ  السُّنَّةِ  َطَواِئفُ  ات ََّفَقتْ  َواِبجْلُْمَلةِ " .  َواْلَقَدرِيَّةِ  يَعةِ الش ِ   َواِحد   نَِبيِ َها بَ ْعدَ  اأْلُمَّةِ  َهِذهِ  أَْفَضلَ  َأنَّ  َعَلى َوالشِ 
 مبَا َمْعرَِفة   َأْعَظُمُهمْ  تَ َعاىَل  اّللَِّ  َأْولَِياءِ  َوأَْفَضلُ  الصََّحابَةِ  ِمنْ  أَْفَضلُ  الصََّحابَةِ  بَ ْعدِ  ِمنْ  َيُكونُ  َواَل  اخْلَُلَفاءِ  ِمنْ 

 ِديِنهِ  َمْعرَِفةِ  يف  اأْلُمَّةِ  َأْكَملُ  ُهمْ  الَِّذينَ  َكالصََّحابَةِ   َلهُ  َوات َِباع ا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  تَ َعاىَل  اّللَُّ  َصلَّى الرَُّسولُ  ِبهِ  َجاءَ 
يقُ  َبْكر   َوأَبُو َوات َِباِعهِ   حُمَمَّد   أُمَّةُ  َكاَنتْ   إذْ  اّللَِّ  َأْولَِياءِ  أَْفَضلُ  فَ ُهوَ  ِبهِ  َوَعَمال   ِبهِ  َجاءَ  مبَا َمْعرَِفة   َأْكَملُ  الصِ دِ 
 121 . َبْكر   بُوأَ  َوأَْفَضُلُهمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى حُمَمَّد   َأْصَحابُ  َوأَْفَضُلَها اأْلَُممِ  أَْفَضلَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى

 عقيدة الصوفية يف اجلنة والنار : علىالرد الثالث :
يعتقدون الصوفية أن السعي لطلب اجلنة والفرار من املنار ال جيوز للوىل يف طلبها والفرار منها ، 

الصحيحة عن طلبة  وقد دلت اآليت الكثرية واآلحاديثوهذا قد خالف الشريعة من القرآن والسنة، 
 َعْرُضَها َوَجنَّة   َربِ ُكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرة   ِإىَل  َوَسارُِعوااجلنة واخلوف عن النار يف العبادة، منها ، قال تعاىل : 

إىل هذه اآلية أمران هللا سبحان وتعاىل أن نسارع  (133)آل عمران : لِْلُمتَِّقنيَ  أُِعدَّتْ  َواأْلَْرضُ  السََّمَواتُ 
املغفرة واجلنة أي اطلبوا اجلنة اليت أعدت للمتقني، وهذا مثل ما قال النيب صلى هللا عليه وسلم : " 

 122"   ... اْلفيْرَدْوسَ  فَاْسأَُلوهُ  اّللََّ  َسأَْلُتمُ  فَإيَذا...
بعد هذه اآلية لكن ليس املقصود طلبة اجلنة جمردا دون األعمال الصاحلة، ولذلك ذكر هللا تعاىل 

 َواّللَُّ  النَّاسِ  َعنِ  َواْلَعاِفنيَ  اْلَغْيظَ  َواْلَكاِظِمنيَ  َوالضَّرَّاءِ  السَّرَّاءِ  يف  يُ ْنِفُقونَ  الَِّذينَ صفات املتقني،  قوله تعاىل : 
 َوَمنْ  ِلُذنُوهِبِمْ  فَاْستَ ْغَفُروا اّللََّ  واذََكرُ  أَنْ ُفَسُهمْ  ظََلُموا أَوْ  فَاِحَشة   فَ َعُلوا ِإَذا َوالَِّذينَ ( 134) اْلُمْحِسِننيَ  حيُِبُّ 
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 َرهبِ ِمْ  ِمنْ  َمْغِفَرة   َجزَاُؤُهمْ  أُولَِئكَ ( 135) يَ ْعَلُمونَ  َوُهمْ  فَ َعُلوا َما َعَلى ُيِصرُّوا َوملَْ  اّللَُّ  ِإالَّ  الذُّنُوبَ  يَ ْغِفرُ 
 (136-134) آل عمران : (136) اْلَعاِمِلنيَ  َأْجرُ  َونِْعمَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اأْلَهْنَارُ  حَتِْتَها ِمنْ  جَتْرِي َوَجنَّات  

وكذلك ملا جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم سأل املرافقة مع النيب يف اجلنة، فقال النيب صلى هللا 
 123 .« السُُّجودِ  ِبَكثْ رَةِ  نَ ْفِسكَ  َعَلى فََأِعىنِ   »عليه وسلم له: " 

 عقيدة الصوفية يف احلالل واحلرام: علىالرد الرابع :
أن الصوفية ال يعترب احلالل واحلرام عند أوليائهم، وجواز اخلروج من الشريعة، فنقول إن هللا تعاىل 

شيئا على كل عباده فال حق للعباد أن حيلل وحيرم شيئا إال  قد حرم ما حرمه هللا وحلل وحلل هللا تعاىل
نَ ُتُكمُ  َتصيفُ  ليَما تَ ُقوُلوا َواَل هللا ،قال هللا تعاىل :   اّللَّي  َعَلى ليتَ ْفرَتُوا َحَرامٌ  َوَهَذا َحاَللٌ  َهَذا اْلَكذيبَ  أَْلسي

وقال النيب صلى  (116) النحل :  (116) يُ ْفليُحونَ  اَل  اْلَكذيبَ  اّللَّي  َعَلى يَ ْفرَتُونَ  الَّذيينَ  إينَّ  اْلَكذيبَ 
 124احلرام بني،..." هللا عليه وسلم : " غن احلالل بني وإن 

يف احلالل  شريعته ويف وليس هناك الفرق بني األنبياء والرسل والناس يف حكم هللا وحدود هللا
 (18) يَ ْعَلُمونَ  اَل  الَّذيينَ  َأْهَواءَ  بيعْ تَ تَّ  َواَل  ابيْعهَ فَاتَّ  ري اأْلَمْ  مينَ  َشرييَعة   َعَلى َجَعْلَناكَ  ثَّ ، قال تعاىل : واحلرام

َا ين ي إي  َصاحلي ا وااْعَملُ وَ  لطَّي يَباتي ا مينَ  ُكُلوا  الرُُّسلُ  أَي َُّها ، وقاله أيضا : َيَ 18) اجلاثية :  لييمٌ عَ  تَ ْعَمُلونَ  مبي
  إينْ  ّلليَّي  َواْشُكُروا َزقْ َناُكمْ رَ  َما اتي طَي يبَ  مينْ  واُكلُ   َآَمُنوا الَّذيينَ  أَي َُّها ، وقال : َيَ (51) املؤمنون : (51)

ُتمْ  هُ  ُكن ْ  (. 172) البقرة : (172) تَ ْعُبُدونَ  إيَيَّ
 

 اخلامتة : نتائج البحث :
 توفيقه على وأشكره أمحده . يعلم مل ما اإلنسان علم الذي ، الصاحلات تتم بنعمته الذي هلل احلمد

 انبين خللقا خري على ُأسلمو  وُأصلي ، وإنعامه فضله من املزيد وأسأله الكتاب، هذا إمتام على وإعانته
 . الدين يوم إىل هداه اتبع ومن ، أمجعني وصحبه آله وعلى حممد
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 : بعد أما
 

موضوع ) مقارنة الشيعة والصوفية يف بعض  يف حبثي  خالل من هبا خرجت اليت النتائج أهم فهذه
 مسائل العقائد والرد عليهما(: 

 إىل اإلسالم.أن الشيعة والصوفية فرقتان ضالتان من الفرق املنتسبتان  -
 .على فرق كثرية أن الشيعة والصوفية قد افرتقتا -
من أسباب ومن أعظم الضالة الشيعة الغلو يف علي ابن أيب طالب وجعلوه إهلا. ومن أسباب أن  -

وكذلك  الصحيح والتعصب ،والتقليد األعمى،الضالة الشيعة: اتبائهم على اهلواء وبعدهم عن الدليل 
 خيالفهم يف عقيدهتم.إال أهنم ال يكفرون من  الصوفية

من عقائد الشيعة اخلطرية هي: الغلو يف علي ابن طالب، ويف أئمتهم، وتكفريالصحابة إال قليل  -
منهم، وتكفري من خالفهم، وقضية اإلمامة، كل هذه العقائد خترجهم من امللة الصحيحة، وأما عقائد 

مثل عقيدة املشركني يف احللول  والتناسخ، بل هي أضل  ةالصوفية اخلطرية هي :وحدة الوجود الضال
وكذلك يف احلالل  الغلو يف األولياء، وجواز اخلروج من الشريعة، من عقيدة النصراين يف التثليث ،

 واحلرام، كل هذه العقائد خترج صاحبه من امللة.
ع إىل دين اإلسالم  واجب على كل مسلم ومسلمة أن يرجع ويتعلم الدين الصحيح والرجو أخريا أن   -

كافة على فهم السلف الصاحل، ومعرفة املنهج الصحيح وهو منهج أهل السنة واجلماعة هي الفرقة 
 الصحيحة على ذلك. الناجية والطائفة املنصورة، قد دل اآليت الكثرية و األحاديث الشريفة

ْلمي  يفي  اْدُخُلوا َآَمُنوا الَّذيينَ  أَي َُّها : َيَ الدليل من القرآن  قال تعاىل  الشَّْيطَاني  ُخُطَواتي  تَ تَّبيُعوا َواَل  َكافَّة    الس ي
 اَل  اّللََّ  فَإينَّ  تَ َولَّْوا فَإينْ  َوالرَُّسولَ  اّللََّ  َأطييُعوا (، وقاله : ُقلْ 208) البقرة : ( 208) ُمبينيٌ  َعُدو   َلُكمْ  إينَّهُ 

 الرَُّسولَ  َوَأطييُعوا اّللََّ  َأطييُعوا َآَمُنوا الَّذيينَ  أَي َُّها له : َيَ (، وقا32)آل عمران :( 32) اْلَكافيريينَ  ُيُيبُّ 
ْنُكمْ  اأْلَْمري  َوُأولي  ُتمْ   إينْ  َوالرَُّسولي  اّللَّي  إيىَل  فَ ُردُّوهُ  َشْيء   يفي  تَ َناَزْعُتمْ  فَإينْ  مي ّللَّي  تُ ْؤميُنونَ  ُكن ْ ري  َواْليَ ْومي  ابي  اآْلَخي
(، وقال النيب صلى هللا عليه وسلم عن العرابض 59) النساء :  ( 59) ََتْوييال   َوَأْحَسنُ  َخرْيٌ  َذليكَ 

 منكم يعش من فإنه حبشيا عبدا وإن والطاعة والسمع هللا بتقوى أوصيكم"  ابن سارية أنه قال: " 



 عليها ضواوع هبا متسكوا الراشدين املهديني اخللفاء وسنة بسنيت فعليكم كثريا  اختالفا فسريى بعدي
 األلباين الشيخ قال 125" .  ضاللة بدعة وكل بدعة حمدثة كل  فإن األمور وحمداثت وإَيكم ابلنواجذ

ْمري  قَائيَمة   أُمَّتي  مينْ  طَائيَفةٌ  تَ َزالُ  الَ  »وقاله النيب صلى هللا عليه وسلم أيضا: " ،  صحيح:   الَ  اّللَّي  أبَي
أي هم أهل السنة  126.« النَّاسي  َعَلى ظَاهيُرونَ  َوُهمْ  اّللَّي  َأْمرُ  َيَْتيىَ  َحتَّ  َخاَلَفُهمْ  َأوْ  َخَذهَلُمْ  َمنْ  َيُضرُُّهمْ 

يتمسكون ابلقرآن والسنة الشريفة على فهم السلف الصاحل من الصحابة،  واجلماعة الذين
 اأْلَوَُّلونَ  والتابعني، وأتباع التابعني، ث من اتبعهم إبحسان إىل يوم القيامة، كما قال تعاىل : َوالسَّابيُقونَ 

ريينَ  مينَ  يَ  إبييْحَسان   ات َّبَ ُعوُهمْ  َوالَّذيينَ  َواأْلَْنَصاري  اْلُمَهاجي  َجنَّات   هَلُمْ  َوَأَعدَّ  َعْنهُ  َوَرُضوا مْ َعْنهُ  اّللَُّ  َرضي
ا فييَها َخاليديينَ  اأْلَْْنَارُ  ََتْتَ َها ََتْريي  (100) التوبة : (100) اْلَعظييمُ  اْلَفْوزُ  َذليكَ  أََبد 

 وختاما : 
 الرشادو  السداد اوارزقن ، وترضاه حيبه ملا ووفقنا ، لقاك يوم أيمنا خري ، آخرها أعمالنا خري اجعل اللهم"
 يف الفقه همالل وارزقنا ، الكرمي لوجهك خالصا   عملنا واجعل ، والباطنة الظاهرة نعمك علينا وأسبغ ،

يلة الشيخ وأشكر إىل فض ، عليه والقادر ذلك ويل إنك ، علمتنا مبا وانفعنا ، جهلنا ما وعلمنا الدين
ة إىل ن أول الدراسم لنافعةاعلوم العاملية الذين علموان الالدكتور عصام ، وإىل املدرسني جبامعة املدينة 

ية الذين دينة العاملامعة املن جباألخري، عسى أن هذا اجلهد والعمل يكون يف امليزان اخلري، وكذلك املؤظفو 
لبحث، اع هذا ة ومجأرشدوان وقاموا على اخلدمة للطالب، وكل من سار على هذه اخلدمة حىت هناي

 سة حىت هناية الدرايفنين ي زوجيت احملبوبة ووالدي زوجيت، ومن األقرابء الذين يشجعوكذلك أيضا أهل
 عبدك على وابرك همالل صلو  ،الدرس، ومن الذي ال أذكر امسه مجيعا، أقول هلم جزاكم هللا خريا جزا

 رب هلل واحلمد يامةومن تبعهم إبحسان إىل يوم الق أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا ورسولك
  "ملنيعاال
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