
 الباب الثاني

 والجماعة السنةأىل تاريخ الشيعة و 

 تاريخ الشيعة وما يتعلق بها . أ

 وتسميتها سبب ظهورىا .1

، فيقال: فالن من شيعة فالن، أي شلن إن لفظة الشيعة ال تطلق إال على أتباع الرجل وأنصاره

: كل قوم إجتمعوا على أمر فهم الشيعة، وكل من عاون إنسانا وحيزب 1يناصره أويعاونو أويتبعو. قال الزبيدي

وقال السيد تاج الدين بن محزة احلسيٍت إن   2لو فهو الشيعة لو. وأصلها من ادلشايعة وىي ادلطاوعة وادلتابعة.

بع بعضهم رأى بعض فهم الشيعة. وشيعة الرجل أتباعو وأنصاره. ويقال: شايعو كما كل قوم أمرىم واحد يت

يقال وااله من الويل وادلشايعة. وكأن الشيعة دلا إتبعوا ىؤالء القوم واعتقدوا فيهم ما اعتقدوا مسوا هبذا اإلسم 

 3ألهنم صاروا أعوانا ذلم وأنصارا وأتباعا.

ر األول من اإلسالم إال ىف معناه األصلي واحلقيقي ىذا،  فلم يكن إستعمال ىذه اللفظة ىف العص

كما مل يكن إستعماذلا إال ألحزاب سياسة وفئات متعارضة ىف بعض ادلسائل الىت تتعلق باحلكم واحلكام. 

وقد شاع إستعماذلا عند اختالف معاوية مع علي رضي اهلل عنهما بعد شهادة عثمان رضي اهلل عنو. فكان 

                                                             
مة وىو أبو الفيض زلمد بن زلمد بن زلمد عبدالرزاق احلسيٍت الزبيدي، ادللقب بادلرتضى. ولد باذلند ىف بلجرام. وكان من عالا   1

رللدات.تويف ، عشرة تاج العروس ىف شرح القاموسباللغة واحلديث والرجال واألنساب. وىو من كبار ادلصنفُت، ولو كتب كثَتة كبَتة، منها 
 .ـى 1225بالطاعون ىف مصر سنة 

، )القاىرة: دار البيان، دون 5تاج العروس ىف شرح القاموس ج. أبو الفيض زلمد بن زلمد بن زلمد عبدالرزاق احلسيٍت الزبيدي،   2
 .425السنة(، 

 1426مصر: مكتبة الرضوان، ، )الغبار غاية اإلختصار ىف أخبار بيوتات العلوية احملفوظة منسيد تاج الدين بن محزة احلسيٍت،   3
 .13(،  مـ 2221ىـ/ 1421دار الفكر،  ، )بَتوت:1ج.  أعيان الشيعة. أنظر أيضا زلسن أمُت، 13(، مـ 2225ىـ/



ي وأتباعو شيعة علي، وىؤالء، أي شيعة علي، كانوا يرون أن عليا رضي اهلل عنو يكون يقال عن أنصار عل

واألحق باخلالفة من معاوية وغَته. وكانوا يشايعونو ويناصرونو ىف حروبو مع معاوية   اخلليفة الراشد الرابع

إىل معسكر علي رضي اهلل عنو. كما كان شيعة معاوية يرون األمر بالعكس للجوء قتلة عثمان بن عفان 

وحتت كنفو حسب زعمهم، ومادام ىؤالء كذالك، مل يكونوا معتقدين بثبوت اخلالفة وأحقيتها لعلي بن أيب 

طالب رضي اهلل عنو. فإن قتل القتلة ونفذ فيهم حد السيف رجعوا إليو وإىل التسليم خبالفتو واإلنقياد ألمره 

ن بعث إليو من قبل علي رضي اهلل عنو من عد بن حاًب، كما نقلو ادلؤرخون أن معاوية رضي اهلل عنو قال دل

أما بعد ويزيد بن قيس األرحيب، وشبيث بن ربعي، وزياد بن حفصة الذين يدعونو إىل اجلماعة والطاعة: "

فإنكم دعودتوين إىل اجلماعة والطاعة، فأما اجلماعة فمعنا ىي، وأما الطاعة فكيف أطيع رجال أعان على قتل 

م أنو مل يقتلو ؟ وضلن ال نرد ذالك عليو وال نتهمو بو ولكنو آوى قتلة عثمان فيدفعهم إلينا عثمان وىو يزع

 4".حىت نقتلهم مث ضلن صليبكم إىل الطاعة واجلماعة

إذىبا وقال دبثل ىذا القول أليب الدرداء وأليب أمامة ادلبعوثُت أيضا من قبل علي رضي اهلل عنو: "

". وقبل ذالك حينما أرسل علي لة عثمان مث أنا أول من بايعو من أىل الشامفليقدنا من قت: "إليو فقوال لو

رضي اهلل عنو جرير بن عبداهلل إىل معاوية يدعوه إىل بيعتو، فطلب معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أىل 

 5الشام فاستشارىم فأبوا أن يبايعوا حىت يقتل قتلة عثمان أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان.
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آلن بصدد بيان أسباب احلروب الىت دارت بُت علي رضي اهلل عنو وبُت معاوية رضي ىذا ولسنا ا

اهلل عنو وغَته، ولكننا نريد أن نبُت ىهنا أن تلك فئتُت عظيمتُت من ادلسلمُت. إضلاز كل واحدة منهما إىل 

يعة جانب وشايعت وناصرت من رأوا احلق معو. فسميت كل طائفة من ىاتُت الطائفتُت شيعة علي وش

معاوية، ومل يكن اخلالف بينهما إال خالفا سياسيا زلضا. طائفة كانوا يرون أن عليا رضي اهلل عنو خليفة، 

صاحب حق شرعي حيث إنعقدت لو اخلالفة دبشاورة أىل احلل والعقد من ادلهاجرين واألنصار. وطائفة رأوا 

يريد الثأر لدم اإلمام ادلظلوم، صهر أن أحق الناس هبا معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما حيث أنو 

 رسول اهلل وخليفتو للمسلمُت.

وكذالك أطلقت ىذه اللفظة الشيعة على حزب سياسي موحد لبٍت علي وبٍت العباس بًتكيب شيعة 

آل زلمد مقابل شيعة بٍت أمية. ومل يكن إطالقها إال لبيان رأي سياسي ىف من يتوىل احلكم وىف من حيق أن 

 6يتواله.

مجع من ادلؤرخُت أن أول اإلختالف الذي قد وقع ىف اإلسالم ليس باختالف ديٍت، ولكن   إتفق

فلذالك، تعجب الدكتور ىارون ناسوتيون إذا كان اإلختالف الذي قد وقع ىف  7كان إختالفا سياسيا.

ومن ىنا، نشأ ىذا اإلختالف إىل دائرة  8اإلسالم ظهر من اإلختالف السياسي، ليس باختالف ديٍت.

وىذا ليس بأول اإلختالف قد  دينية. اإلختالف الذي قد وقع من وقعة اجلمل وصفُت كان اختالفا سياسيا.

وقع ىف اإلسالم. وذكر ادلؤرخون أن أول اإلختالف، كان يقع ىف يوم تويف رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.  

، نائبا عن رسول اهلل. فرأى بعضهم لتولية أمَت ادلؤمنُت كان مجع من الصحابة، جيتمعون بسقيفة بٍت ساعدة
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فإشتد اجلدل  9خر رأوا أن الوالية يسلم إىل غَته.سلم إىل أيب بكر الصديق، وبعضهم آأن والية ادلؤمنُت ي

ىف خَت القرن بعد ىذا اإلختالف ىف أمر تولية أمَت ادلؤمنُت يدل على أن اإلختالف قد وقع  12واإلختالف.

 اختالفو ليس من جهة الدينية، بل من جهة السياسية. صلى اهلل عليو وسلم. وسببقرنو 

ذالك اإلختالف السياسي يستمر إىل زمان خالفة اخللفاء الراشدين. مثلو كوقعة اجلمل الىت قد 

وقعت بُت جيوش علي وجيوش عائشة رضي اهلل عنهما، مث يستمر إىل وقعة الصفُت الىت قد وقعت بُت 

هما. ومن ىذه الوقعة تلد أحزابا، ومذاىبا، وفرقا، منها شيعة علي جيوش علي وجيوش معاوية رضي اهلل عن

وشيعة معاوية. ولكن، الشيعة ادلشهورة إىل يومنا اآلن شيعة علي. وإذا ذكر عندنا الشيعة فادلقصود عليها 

شيعة علي. وىذا أول سبب اختالف ىف اإلسالم. كان سببو من جهة السياسة، ليس من جهة الدينية. بل، 

ذا يستمر إىل جهة أخرى، كالدينية، واإلجتماعية، والنظرية وغَت ذالك. وىذا أول ظهور الشيعة ىف ومن ى

 11األرض.

كما رأينا اآلن، أن فرقا متعددة يفًتقون إىل فرق صغَتة. منها فرق مضلة وفرق ناجية. وكذالك 

وزيدية، وسبئية، وغرابية، الشيعة، منها يفًتقون إىل فرق صغَتة، كشيعة اثنا عشرية، وسبعية، وجعفرية، 

وإمساعيلية وغَت ذالك. منها شيعة مضلة ومنها شيعة ناجية. اإلختالف واإلفًتاق ىف الشيعة يكون خبالف 

". فيفًتق الشيعة إىل الفرقتُت العظيمتُت، من أحق باإلمامة بعد احلسُت بن علي ؟اآلراء من طوائفها ىف "

ين العابدين بن احلسُت بعد أبيو، وفرقة يرون أن حق اإلمامة يسلم فرقة يرون أن حق اإلمامة يسلم إىل علي ز 

إىل زلمد بن احلنفية، إبن لعلي بن أيب طالب من زوجتو األخرى الىت كانت ليست بفاطمة الزىرى البتول. 
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وىذا أول اإلختالف واإلفًتاق ىف الشيعة، ويستمر ىذا اإلختالف واإلفًتاق فيها حىت تكون فرقا صغَتة  

 12.كثَتة

 13وأعظم الفرق ىف الشيعة شيعة اثنا عشرية. ويذكر بذالك، ألن ذلم، أي لطوائفها إثنا عشر إماما.

اإلمام األول كان علي بن أيب  14وغَت ذالك يذكر بشيعة اإلمامية، ألن أصل العقيدة ذلم مسألة اإلمامية.

جع مهديا كان كما ذكره صلى طالب واإلمام األِخر كان زلمدا ادلنتظر، وىو غائب إىل أخر الزمان، وسَت 

اهلل عليو وسلم ىف األحاديث الشريفة. وىو يذكر باإلمام ادلستًت ألنو مستًت إىل أخر الزمان، واإلمام ادلنتظر 

 15ألنو منتظر حبضوره.

وأضل الفرق ىف الشيعة شيعة سبئية وغرابية. ومها من شيعة الغالة الىت كانت ذلا عقائد مضلة 

 طالب. كان بعض العلماء وأكثر من الشيعيُت يرون أن الغالة ليس من الشيعة لضاللتها ادلتعلقة بعلي بن أيب

وخروجها من التوحيد، ولكن يدخل بعض ادلؤرخُت أهنا من الشيعة ألن عقائدىا ادلتعلقة بعلي بن أيب طالب 

 16مساوية بعقائد الشيعة األخرى العامة.

ا من مؤسسها وترخيها ومفاىيمها وغَت ذالك ىف وسنذكر ببعض قليل من فرق الشيعة وما يتعلق هب

البحث التايل متعمقا حبثها من ىاىنا، راجيا لتصديق ىف علمنا عن الشيعة، ولتحذير عن التعصب ىف تكفَت 

 أياة الفرقة، ىف الشيعة خاصة.

 الفرق الصغيرة منها .2
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وىذا اإلفًتاق يكون  كما ذكرنا ادلاضي، أن الشيعة يفًتق إىل الفرق الصغَتة الكثَتة حىت اآلن.

". فيفًتق الشيعة إىل الفرقتُت من أحق باإلمامة بعد احلسُت بن علي ؟خبالف اآلراء من طوائفها ىف "

العظيمتُت، فرقة يرون أن حق اإلمامة يسلم إىل علي زين العابدين بن احلسُت بعد أبيو، وفرقة يرون أن حق 

أيب طالب من زوجتو األخرى الىت كانت ليست بفاطمة  اإلمامة يسلم إىل زلمد بن احلنفية، إبن لعلي بن

الزىرى البتول، وىي من قبيلة احلنفية. ومن ىنا، اإلفًتاق مل يقف، بل يستمر حىت تكون فرقا صغَتة  

منها فرق ناجية ومنها فرق مضلة. وسنذكر عددا من فرق معلومة مشهورة ىف الشيعة كما يلي،  17كثَتة.

 منها،

 إثنا عشرية . أ

بذالك، ألن ذلم، أي لطوائفها إثنا عشر إماما، وىم علي بن أىب طالب، واحلسن بن ويذكر 

علي، واحلسُت بن علي، وعلي زين العابدين بن احلسُت، وزلمد الباقر، وجعفر الصادق، 

وموسى الكاظم، وعلي الرضا، وزلمد اجلواد، وعلي اذلادي، واحلسن العسكري، وزلمد ادلهدي 

ويذكر أيضا بشيعة اإلمامية، ألن أصل العقيدة ذلم مسألة  18ام ادلهدي.وىو ادلنتظر ويذكر بإم

ولذالك يذكر السبعية بشيعة اإلمامية أيضا لتسوية أصل عقيدهتم باثنا عشر إماما  19اإلمامية.

وىم يداعون أن علي بن أىب طالب أحق باإلمامة من غَته ألنو أعلم  22ىف مسألة اإلمامية.

أسخاه، وأكملو ىف األخالق واألداب. ويستمر تلك اإلمامة إىل الناس، وأزىده، وأشجعو، و 

ذرياتو. وغَت ذالك، قالوا إن النيب صلى اهلل عليو وسلم قد أشار ىف وصيتو نصا بإمامتهم بعد 
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ويوجد ىف كتب متعددة كثَتا من أمساء ىذه الفرقة، منها  21وفاتو صلى اهلل عليو وسلم.

 22ار، واخلاصة وغَت ذالك.القطعية، واجلعفرية، وأصحاب اإلنتظ

ومن مفاىيمها ادلشهورة مخسة أصول الدين، وىي التوحيد، والعدالة، والنبوة، وادلعاد، 

، دبعٌت رجعة األئمة كلهم من 24وغَت ذالك، ذلم إعتقاد مشهور بكلمة الرجعة 23واإلمامة.

هم اإلمامة، ومن مفاىيمها أيضا ف 25قبورىم بعد حضور ادلهدي ىف الدنياء ليقاتلوا أعداءىم.

ونص اإلمامة، وعصمة اإلمام، ورد خالفة أيب بكر، وعمر، وعثمان مع طعنهم ومن خيتارىم 

 26خليفة.

 اإلمساعيلية . ب

ىذه الفرقة يداعون أن إمساعيل بن جعفر الصادق إماما وخليفة بعد أبيو. وىم خيتلفون باثنا 

ق ىو موسى الكاظم. وكانا عشرية الذين يداعون أن اإلمام واخلليفة السابع بعد جعفر الصاد

ىذا اإلختالف  27مساويا ومتفقا من اإلمام األول إىل السادس، وخيتلف ىف اإلمام السابع.

يكون دبوت امساعيل قبل أبيو، فيكون أخوه موسى إماما تبديال لو. مث يستمر إىل علي الرضا 

 28ويستمر إىل اثنا عشر إماما. وىكذا يقول شيعة اثنا عشرية.
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عيلية فيقولون إن جعفر الصادق قد أوصى إىل ابنو إمساعيل باإلمامة، ولكن مات وأما اإلمسا

من قبل أبيو، فالوصية ينزل إىل ابنو زلمد بن إمساعيل، وىو مشهور دبحمد ادلكتوم. ومن ىذا، 

فيكون ذلم سبعة األئمة الذي كان ىو ظاىر، وىم علي بن أىب طالب، واحلسن بن علي، 

زين العابدين بن احلسُت، وزلمد الباقر، وجعفر الصادق، وإمساعيل واحلسُت بن علي، وعلي 

بن جعفر الصادق، ولذالك ذكر أيضا ىذه الفرقة بالسبعية. وأما األئمة التالية ادلكتومة إىل 

 29خالفة عبد اهلل ادلهدي، وىو القائم واخلليفة األول ىف دولة الفاطمية.

ية باثنا عشرية، إال أن جواز كتمان اإلمامية مادام وذلذه الفرقة عقائد ومفاىيم الىت كانت مساو 

 32مل يَأَمن باعالهنا وخياف بسالمة اإلمام من ضرر. ولذالك، ذكر زلمد بن إمساعيل بادلكتوم.

 الكيسانية . ت

إبن لعلي بن  ىذه الفرقة يداعون أن زلمد بن احلنفية إماما وخليفة بعد احلسُت بن علي، وىو

لىت كانت ليست بفاطمة الزىرى البتول، وىي من قبيلة احلنفية. أيب طالب من زوجتو األخرى ا

وىف رواية أخرى، نسب  31نسب الكيسانية إىل الكيسان، وىو عبد لعلي بن أيب طالب.

الكيسانية إىل ادلختار بن أىب عبيد الثقفي، وىو يدعى بالكيسان أيضا، وكذالك ذكر ىذه 

ي بن أيب طالب فقالوا ىذه الكيسانية بإمامة بعد أن قتل احلسُت بن عل 32الفرقة بادلختارية.

زلمد بن احلنفية وزعموا أنو مل يبق بعد احلسن واحلسُت أحد أقرب إىل أمَت ادلؤمنُت علي بن 
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أيب طالب من زلمد بن احلنفية، فهو أوىل الناس باإلمامة كما كان احلسُت أوىل هبا بعد احلسن 

 33.من أوالد احلسن، فمحمد ىو اإلمام بعد احلسُت

وبعد وفاتو، يفًتق ىذه الفرقة إىل الفرقتُت القليلتُت، الفرقة األوىل يعتقدون أن زلمد بن احلنفية 

مل ديت، ولكن كان ىو غائبا وسَتجع إىل الدنياء ىف أخر الزمان. وغَت ذالك، يعتقدون أيضا 

رير. والفرقة أنو إمام ادلهدي ادلنتظر. ومسى ىذه الفرقة بالكربية، وىي أتباع أيب الكرب الض

الثانية يعتقدون أنو قد مات، واإلمامة ينزل إىل ابنو أيب ىاشم بن زلمد بن احلنفية، ولذالك 

أيب ىاشم إىل زلمد بن علي عبد  مسى ىذه الفرقة باذلامشية. وينزل ىذه اإلمامة من بعد وفاة

اخلليفة األول ىف دولة اهلل بن العباس، مث إىل إبراىيم اإلمام، مث إىل أيب العباس الصَّفَّة وىو 

 34العباسية، مث يستمر إىل أيب جعفر ادلنصور. ومن ىذه الفرقة اذلامشية، يفًتق إىل الفرق القليلة.

 السبئية . ث

نسب السبئية إىل عبد اهلل بن سبأ، وىو مشهور بابن السوداء، فالسبئية ىي أتباعو 

وكان عبد اهلل بن سبأ يهوديا من الشام مث أسلم ىف عهد عثمان بن عفان ونشر  35وأصحابو.

عقائد اليهودية ادلتعلقة بنبيهم ورىباهنم حول شيعة علي بن أىب طالب بعد أن نسب إليو تلك 

ىذه الفرقة ظهرت بعد استشهاد علي بن أيب طالب. وىم يقولون تأذلًا إن  36العقائد وتأذلاو.

وأما من يقتل  37 ديت، بل رفع إىل السماء وسَتجع إىل الدنياء ليقاتل أعداءه.عليا مل يقتل ومل
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كما ىف   39، قيل وىو الشيطان ادلشبو بعلي.38وديوت وىو ليس بعلي، ولكن من شبو بو

عليهما الصالة والسالم مل يصلب ومل ديت، بل رفع إىل السماء  النصرانية أن عيسى بن مرمي

 اليهودية أن عزير عليو الصالة والسالم سَتجع بعد أن تويف مائة وسَتجع إىل الدنياء. وكما ىف

وروى مجاعة من أىل  42عام، وكذالك ىارون عليو الصالة والسالم سَتجع بعد أن قتلو موسى.

العلم من أصحاب علي أن عبد اهلل بن سبأ كان يهوديا فأسلم وواىل عليا، وكان يقول وىو 

وسى عليو الصالة والسالم هبذه ادلقالة، فقال ىف إسالمو على يهوديتو ىف يوشع بن نون بعد م

بعد وفاة النيب صلى اهلل عليو وسلم ىف علي بن أيب طالب دبثل ذالك. وىو أول من شهر القول 

  41بفرض إمامة علي وأظهر الرباءة من أعدائو.

ان وروي أن عبد اهلل بن سبأ وأصحابو كانوا شلن أظهر الطعن على أيب بكر، وعمر، وعثم

والصحابة، وتربأ منهم وقال إن عليا قد أمره بذالك. فسمع علي وأخذه وسألو عن قولو ىذا، 

يا أمَت ادلؤمنُت! أتقتل رجال يدعو إىل حبكم أىل فأقر بو وأمر بقتلو فصاح أتباعو وأصحابو : "

خرى ".فأخرجو علي وأوضعو ىف ادلدائن. وىف رواية أالبيت وإىل واليتك والرباءة من أعدائك ؟

عن صيحتهم وأمره برجوعو إىل اإلسالم فأىب، مث أمر رجاال لتصنيع احلفرة،  أن عليا مل يبال

فأدخلو إليها وحرقو. وبعد ذالك خيفون عقائدىم ومفاىيمهم خوفا وحتذيرا من بطشو رضي اهلل 

 42عنو.
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ه ويتأذلوه وذلذه الفرقة عقائد ومفاىيم الغلواء وادلضلة عن علي بن أىب طالب. ومنها أن يشبهو 

ومنها تكفَتىم على أيب بكر، وعمر،  43باهلل جال وعال، ومسي ىذه العقيدة بالتشبيو واحللول.

وعثمان والصحابة، وتربًأ منهم وأمروا بطعنهم وسبهم. ومنها أن يعتقدوا أن عليا مل ديت، وكان 

السالم عليك "ىف السماء، والرعد صوتو والربق ضوءه وتبسمو. وإذا مسعوا صوت الرعد، قالوا: 

 44".يا أمَت ادلؤمنُت

 الزيدية . ج

ترك علي زين العابدين بن احلسُت بعد وفاتو أوالدا كثَتين، منهم زلمد الباقر ادلكٌت بأيب جعفر 

من أحق باإلمامة بعد علي زين العابدين بن الباقر، وزيد، وعمر وغَتىم. فاختلف الشيعة ىف "

كان إماما ذلم، وفرقة يتبعون زيدا ويداعونو كان إماما ". ففرقة يتبعون زلمدا ويداعونو  احلسُت؟

 45ذلم، وكذالك مسوا بالزيدية.

وقيل،كان الزيدية يداعون أن زيد بن علي زين العابدين بن احلسُت يكون إماما بعد إمامة 

احلسُت بن علي، ومل يداعوا بإمامة علي زين العابدين بن احلسُت، ألنو مل يؤد بشروطها. وىف 

كل من يريد أن يكون إماما وخليفة فلو مخسة الشروط، وىي كان من ذرية فاطمة بنت   الزيدية،

زلمد صلى اهلل عليو وسلم، وتعمق وتبحر ىف علوم الدينية، ولو الزىد من الدنياء، واجلهاد ىف 

 46سبيل اهلل بسيف، ولو شجاعة.
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إىل اإلمامة فقتل  وروي أن زيدا، صاحب ىذه الفرقة خيرج ىف يوم من األيام بالكوفة داعيا

وصلب ىف الكناسة. وبعد ذالك، فيعلن الزيدية بإمامة ابنو حيِت، فمضى إىل خرسان وقتل فيو 

بعد أن أوصى إىل زلمد بن عبد اهلل بن حسن بن احلسن السبط بن علي بن أىب طالب. مث 

عيسى بن  خرج إىل احلجاز فقتل فيو أيضا بعد أن أوصى إىل أخيو إبراىيم، فقام بالبصرة ومعو

 زيد بن علي زين العابدين.

وذىب اآلَخرون من الزيدية أن اإلمام بعد حيِت ىو أخوه عيسى. وقال اآلَخرون منهم أيضا إن 

 47اإلمام بعد زلمد بن عبد اهلل ىو أخوه اآلَخر إدريس، الذى كان فرا إىل ادلغرب ومات ىناك.

العامة جواز إمامة ادلفضول مع قيام  ومن مفاىيمها الىت كانت سلتلفة من فرقة الشيعة األخرى

األفضل، بدليل على أن علي بن أىب طالب ىو أفضل الصحابة ولكن تسلم اخلالفة واإلمامة 

ومن مفاىيمها الىت كانت سلتلفة من فرقة الشيعة  48إىل أىب بكر الصديق دلصلحة األمة.

حي على هتم ىف األذان بلفظ "األخرى العامة أيضا ردىم وحترديهم عن ادلتعة والتقية. ومنها زياد

"، ومنها مخسة التكبَتات عند صالة اجلنازة، ومنها رد صحة مسح اخلفُت، ورد خَت العمل

وذكر بعض  49اإلمام للصالة الذى كان غَت الصاحل أو فاسقا وغَت ذالك من العبادات.

ماعة، إال ادلتكلمُت أن شيعة الزيدية من أوسط الشيعة، وأقرب الفرقة إىل أىل السنة واجل

 51وسليمانية، والصاحلية.ويفًتق من ىذه الشيعة فرق متعددة، وىي اجلرودية،  52اإلمامة.
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جرود زياد بن أيب زياد، وىم يعتقدون أن النيب صلى اهلل عليو وسلم  وىي أتباع أيباجلرودية، 

صريح ولكن بإشارة قد إختار واختذ عليا خليفة وإماما من بعده. وكان اختاذه ليس بنص 

 الوصفية.

سليمان بن جرير، وىم يعتقدون أن اإلمامة أمر للمسلمُت عامة، وىي  وىي أتباعوسليمانية، 

وىم يداعون خبالفة أيب بكر وعمر، ومل يداعوا خبالفة عثمان لزاللتو من  بادلشاورة بُت ادلسلمُت.

يذكر ىذه الفرقة . و عليا خليفة وإمامااإلسالم. ويقولون إن األمة قد أخطئون ألهنم مل خيتاروا 

 أيضا باجلريرية.

الصاحلية، وىي أتباع حسن بن صاحل احلي. إعتقادىم عن اإلمامة مساوية بسليمانية، إال عن 

خالفة عثمان، وىم يسكت ويتوقف عنها. وقال البغدادي إن ىذه الفرقة أقرب إىل أىل السنة 

ند حسن بن صاحل واجلماعة. ولذالك روى ادلسلم األحاديث ادلتعددة ىف صحيحو من س

 52احلي.

 الغالة . ح

وقال أبو  53ىذه الفرقة فرقة الشيعة الىت كانت يغلو عن علي بن أيب طالب ىف مدحو وثناءه.

زىرة إن الغالة وضعو ىف مقام اإلذلية، ووضعو بعضهم آَخر ىف مقام النبوة، بل ىف مقام أعال من 

ولذالك، تالاو بعضهم عليا وتشبهو باإللو. قال البغدادي  54مقام زلمد صلى اهلل عليو وسلم.

إهنم يكون من عهد خالفة علي. وكان علي مر بقوم يأكلون ىف شهر رمضان هنارا، فقال ذلم: 

                                                             
52

 Quraish Shihab, Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah ?, 56-57. 
53

 Hadariansyah AB, Pemikiran-Pemikiran Teologi Dalam Sejarah Islam, 52. Lihat juga Quraish 

Shihab, Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah ?, 57. 
54

 Muhammad Abu Zahrah, Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam, 39. 



فما بال األكل هنارا ىف رمضان ". قال: "ال، وال واحدة منهما". قالوا: "أسفر أنتم أم مرضى؟"

صود من ىذا القول "أنت اإللو". فاستتاهبم وأبوا، ". فادلقأنت أنت". فقالوا لو: : "؟

 55فحرقهم.

كان بعض العلماء وأكثر من الشيعيُت يرون أن الغالة ليس من الشيعة لضاللتها وخروجها من 

التوحيد، ولكن يدخل بعض ادلؤرخُت أهنا من الشيعة ألن عقائدىا ادلتعلقة بعلي بن أيب طالب 

وىذه الفرقة ينقسم إىل الفرقتُت العظيمتُت، السبئية  56مة.مساوية بعقائد الشيعة األخرى العا

فالسبئية قد مضى حبثها. وىم يتأذلاون عليا ويتشبهونو باإللو. وأما الغرابية فهم  57والغرابية.

أسهل ىف مدحو وثناءه. وىم يقولون إن عليا قد يقوم مقام النبوة، بل ىف مقام أعال من مقام 

ال بعضهم إن جربيل قد أخطأ ىف إنزال الوحي، فإن الوحي زلمد صلى اهلل عليو وسلم. وق

 58سيعطى إىل علي، ولكن أخطأ جربيل فأنزلو إىل زلمد. ولذالك، فجعلو اهلل نبيا ورسوال.

ومن ىذين الفريقتُت، يفًتق إىل الفرق القليلة، منها الكمالية، وادلغرية، واخلطابية، والكيالية، 

 59واذلشامية، والنعمية وغَت ذالك.

ول التناسخ، وىو إنتقال ومن مفاىيمها ادلشهورة كما قال الشهرستاين عقائد األربعة، وىي األ

جسد إىل جسد آَخر، إما كان جسد اإلنسان أو جسد احليوان. الثاين البداء، وىو الروح من 

إعتقاد بأن اهلل يغَت مايشاء ويثبتو من قدر أو قضاء أو حكم. وىو إعتقاد جلميع الفرقة ىف 
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شيعة. وسنذكره متعمقا ىف الباب الثالث إن شاء اهلل خصوصا. الثالث الرجعة، وىي متعلقة ال

بادلهدية، وىم يعتقدون أن ادلهدي سَتجع إىل الدنياء ليقاتل أعداءىم. الرابع التشبية، وىي أن 

جود يشبهوا إمامهم باإللو. ويزيد موجان مومان بالعقيدتُت، ومها احللول والغيبة. احللول وىو و 

 62اإللو ىف نفس اإلنسان. وأما الغيبة فهي غيبة ادلهدي.

 الرافضة . خ

يدخل ىف ىذه الفرقة كل فرقة الشيعة الىت كانت ذلا عقائد ومفاىيم ىف رد خالفة أيب بكر، 

وعمر، وعثمان والرباءة منهم مع سبهم والصحابة الذين كانوا مل خيتاروا عليا خليفة بعد النيب 

وروي أن الشيعيُت قد جاءوا إىل زيد بن علي زين العابدين بن  61صلى اهلل عليو وسلم.

وكان مها من ". فقال ذلم : "لو كنت تتربأ من أيب بكر وعمر فنحن معكاحلسُت، وقالوا لو : "

إذًا مل ". فقالوا : "أصحاب جدي صلى اهلل عليو وسلم، فكنت ىف زلبتهما مادمت حيا

لك، ذكروا بالروافض أو الرافضة، دلرافضتهم من زيد ". فلذارفضتمواين ؟". فقال ذلم : "نبالك

 62بن علي زين العابدين بن احلسُت.

 أىم كتب الشيعة وعلماءىا .3

للكليٍت، وىذا الكتاب يشتمل على ثالثة أقسام وىي،  الكاىفوأىم كتب الشيعة ىف احلديث، منها 

األصول وىو يشتمل على العقائد، والفروع وىو يشتمل على األحكام، والروضة وىي يشتمل على خطب 
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البن بابويو القمي، وفيو  من ال حيضره الفقيةحديثا. مث  16199وادلكاتيب وعلى احلكم واآلداب، وفيو 

للطوسي أيضا،  اإلستبصارحديثا، و 13592أليب جعفر الطوسي، وفيو  وهتذيب األحكامحديثا.  6593

وسائل الشيعة إىل للشيخ زلمد بن مرتضى ادلشهور دبال زلسن الكاشي. و الواىفحديثا. مث  6531وفيو 

 حبار األنوار ىف أحاديث النىب واألئمة األطهارللشيخ زلمد بن احلسن بن احلر العاملي. و أحاديث الشريفة

للمحدث ادلوىل عبد اهلل بن  العوامل ىف احلديثزلمد باقر بن الشيخ زلمد تقي ادلشهور باجمللسي. وللشيخ 

للشيخ زلمد الرضاء بن الفقية الشيخ عبد اهلل التربيزي.  الشفاء ىف حديث آل ادلصطفىنور اهلل البحراين. مث 

للمحدث ادلَتزا حسُت النوري،  ئلادلستدركات الوساللسيد عبد اهلل الشربي. و جامع األحكام ىف احلديثو

 وغَتىا.

أليب عمرو زلمد بن عمر بن عبد  معرفة الناقلُت عن األئمة الصادقُتوأما كتبهم ىف الرجال، منها 

أليب العباس أمحد بن  كتاب الرجالالعزيز الكشي، ادلشهور برجال الكشي، وىو من علماء القرن الرابع. و

لشيخ الطائفة أيب جعفر الطوسي، ادلشهور برجال  كتاب الرجالشي. وعلي النجاشي، ادلشهور برجال النجا

للطوسي أيضا. وىذه األربعة ىي كتب األصول ىف الرجال. وغَتىا من كتب  كتاب الفهرستالنجاشي. و

 خالصة األقوال ىف الرجالالبن شهر آشوب ادلازندراين. و معامل العلماءأْخرى ىف األصول أيضا، منها 

 الكٌت واأللقابللخوانساري. و روضات اجلناتللماقماين. و منهج ادلقالاحللي. مث للحسن بن مطهر 

 للقمي، وغَتىا.

 تفسَت القميحملمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي. و تفسَت العياشيوىف التفسَت، منها 

دلال  هج الصادقُتمنللحويزي. ونور الثقلُت للطربسي. ورلمع البيان أليب احلسن علي بن إبراىيم القمي. و



الربىان ىف تفسَت  تفسَتوأليب القاسم فرات بن إبراىيم الكويف.  تفسَت فرات الكويففتح اهلل الكاشاين. مث 

 حملمد بن احلسن احلور العاملي، وغَتىا. تفسَت الصايفلسيد ىاشم حبراين. و نالقرأ

لعبد العايل الكركي.  ادلقاصد جامعجلعفر بن احلسُت احللي. و شرائع اإلسالموأما ىف الفقو، منها 

 لزين الدين العاملي، وغَتىا. ادلسالكو

، ومها للمسعودي. أخبار الزمانومروج الذىب . وتاريخ اليعقويبوأما كتبهم ىف التاريخ، منها 

، الذى يقولون أنو أقدس كتاب عندىم، هنج البالغةدلربزة تقي خان، وغَتىا. وأىم كتبهم  ناسخ التواريخو

أنو كتاب مشتمل على خطب ومكاتيب علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو، مجعو شريف الرضى. ويداعون 

 63، وغَتىا من الشروح.شرح ابن ادليثم، وشرح ابن أيب احلديد ادلعتزيل الشيعيومن شروحو 

 تاريخ أىل السنة والجماعة وما يتعلق بو . ب

 سبب ظهوره وتسميتو .1

أىل السنة ينقسم إىل التعريفُت، التعريف العام والتعريف اخلاص.  إصطالح "أىل السنة واجلماعة"

، فيدخل فيو كل الفرقة سوى الشيعة، كادلعتزلة، واجلباريةىف التعريف العام وىو ضد للشيعة،  واجلماعة

 64يدية.. وأما ىف التعريف اخلاص كان فرقة لدفع ادلعتزلة وردىا، وىي األشعرية وادلاتر وغَتىا والقدرية، واخلوارج

إذا أطلق أىل السنة واجلماعة قال اإلمام احلافظ السيد مرتضى الزبيدي "كما   65شهوروىذا قول راجح م
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يذكر ىف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو  يعرف ومل ملوكان ىذا اإلصطالح  66".فادلراد بو األشاعرة وادلاتريدية

عهد اإلمام األشعري واإلمام ادلاتريدي.  وسلم وعهد صحابتو رضوان اهلل عليهم أمجعُت، بل مل يذكر قبل

علي واإلمام  الَفرق بُت الِفرقىف كتابو  67ولكن أول من يظهر ىذا اإلصطالح اإلمام عبد القاىر البغدادي

عرة وادلاتريدية. وكان إصطالح "أىل . كانا من األشاأصول الدينىف كتابو  68البزدوي بن زلمد بن احلسُت

يظهر ىف  كثَتا ىف كتاهبما. فيكون ىذا دليال على أن إصطالح "أىل السنة واجلماعة"السنة واجلماعة" يوجد  

ة يعر ولذالك، نسب بعض العلماء ىذا اإلصطالح إىل األش 69.القرن الرابع من اذلجرة أو اخلامس منها تقريبا

يكون بسبب ودييل الباحث إىل ىذا القول، كما ذكر الدكتور ىارون ناسوتيون أن ظهوره  72وادلاتريدية،

 71شجاعة األشعري ورلاىدتو ىف رد ادلعتزلة.

أما أىل السنو فهو  اإلصطالح إىل األشعري وأتباعو.  قال بعض ادلؤرخُت أن ىف اإلبتداء ينسب ىذا

وأما اجلماعة فهي  72يعتقدون باألحاديث الصحيحة، ويعملون هبا بغَت التسائل وكثرة التأويل فيها.كل من 

يستعمل ىذا اإلصطالح لألشعرية وادلاتريدية، لتفريقهما عن ادلعتزلة. ألن  73قة األقلية.فرقة األكثرية، ضد لفر 

ادلعتزليُت مل يعتقدوا باألحاديث الصحيحة عموما ىف أمر العقيدة، ولكن كانوا يعتقدون ويستعملون 

وادلاتريدية، فكانوا باألحاديث ادلتواترة قط، ومل يعتقدوا باألحاديث اآلحاد، لو كانت صحيحة. وأما األشعرية 

األشعرية وادلاتريدية  يعتقدون ويستعملون باألحاديث ادلتواترة واآلحاد إذا كانت صحيحة. وهبذا يكون
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يعتقدون ويستعملون بكثرة األحاديث ىف أمر العقيدة. حينئذ، نشأ األشعرية وادلاتريدية بنشأة عظيمة، وكان 

األشعرية وادلاتريدية فرقة األكثرية. خبالف ادلعتزلة، فيكون فرقة مها يكون مذىبا ألكثر ادلسلمُت، فيكون 

األقلية، للتأخر ىف نشأهتا. فلذالك، يذكر األشعرية وادلاتريدية بأىل السنة واجلماعة ألكثريتهما عند 

 74ادلسلمُت. وإذا يذكر بأىل السنة واجلماعة، فادلقصود بو األشعرية وادلاتريدية.

ف أىل السنة واجلماعة، يعٍت األشعرية وادلاتريدية كما ذكر، فسنبحث عنهما وبعد أن يشرح لنا تعري

 تعمقا ىف البحث التايل، راجيا لزيادة العلم والفهم عنهما ومنع السوء ىف فهمها.

 ةيعر األش . أ

أيب بشر إسحاق  نسب ىذه الفرقة إىل أيب احلسن األشعري، وىو أبو احلسن علي بن إمساعيل بن

ل بن عبد اهلل بن موسى بن بالل بن أيب بردة عامر بن أيب موسى األشعري. ولد ببصرة بن سامل بن إمساعي

ىـ  324سنة، وتويف ىف ذالك البلد سنة  42وكان عمره  ، مث ىاجر إىل بغدادـم 875ادلوافق ىـ  262سنة 

 75مـ. 953ادلوافق 

شعري صغَتا ِسنُّو. وقبل ورأى ابن عساكر أن أباه من كبار احملدثُت ىف زمانو. وىو تويف وكان األ

بعد أن تويف أبوه تزوجت أمو بإمام ادلعتزيل، وىو  76وفاتو قد أوصى لصاحبو زكريا بن حيي الساجي ىف تربيتو.
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أبو علي اجلباعي. وبتأثَت تعلمو فيكون األشعري من رجال ادلعتزيل. وجيادل مع من رد ادلعتزلة. وغَت ذالك،  

 77كتب كتبا كثَتة عن عقائدىا.

سنة من عمره. وبعد ذالك، ذات يوم من األيام، أتى مسجد  42األشعري معتزليا إىل  يكون

البصرة، فقام أمام من فيو، مث أخرب وأعلن بأنو قد تاب من عقيدة ادلعتزلة، وتركها وتربأ منها، مث دلا وبُت من 

لى اهلل عليو وسلم ىف قال ابن عساكر، إن من سبب توبتو من عقيدة ادلعتزلة أنو رأى النيب ص  78أشرارىا.

من رمضان. وىف رأيتو أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم بًتك تلك الفرقة  32, و22, و12منامو ىف ليلة 

والعقيدة، وأمر برجعة إىل أن يدافع عن سنتو صلى اهلل عليو وسلم، كما أن أباه يدافع عن سنتو صلى اهلل 

اللمع ىف الرد و اإلبانة عن أصول الديانةادلعتزلة، وىو  فكتب األشعري الكتابُت لرد 79عليو وسلم ىف حياتو.

 82.أىل الزيغ والبدع

كان كثَت من العلماء السلف واخللف يكون من األشاعرة، منهم أبو بكر الباقالين، وعبد ادلالك 

من  اجلويٍت، و أبو حامد زلمد بن زلمد الغزايل، وعبد القاىر البغدادي وغَتىم. وغَت ذالك، كثَت من ادللوك

أنواع الدولة يكون من األشعرية أيضا. وذلم دور عظيم ومهم ىف انتشار ىذه الفرقة إىل البالد اإلسالمية. 

منها كدولة بٍت سلجوق، كان وزيره نظام ادللك من األشاعرة. وىو يبٍت ادلدارس ادلسمى دبدرسة النظامية الىت  

رية. وىف إحدى من ىذه ادلدارس ادلوقع ببغداد كانت ىف كل مدرستو يعلام أساتيذىا ومشائخها عقيدة األشع

 يعلام الغزايل ىف بعض حياتو. وىو يعلام عقائد األشعرية أيضا فيها.
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أما دبصر، حيمل ىذه الفرقة صالح الدين األيويب، وىو مالك ىف دولة األيوبية. وقبل ىذا، كان 

كها ويغلبها األيويب بدل ىذه العقيدة مصر ديلكو دولة الفاطمية، وكان عقيدهتا الشيعة. ولكن، بعد أن ديل

 إىل األشعرية. فلذالك، ينتشر ىذه الفرقة ىف ىذا البلد.

وبادلغرب )أفريقا الشمالية( واألندلسيا، كانت ىذه الفرقة حيملها وينشرىا زلمد إبن دتمَْرت، وىو 

ائد األشعرية، فينشرىا ىف مالك ىف دولة ادلوحدين، وكان أيضا من تلميذ الغزايل. كما أن الغزايل يعلامو عق

 شللكتو. وبيده ينتشر ىذه الفرقة بادلغرب.

وأما ىف ادلشرق، ينشرىا زلمود الغزنوي، وىو مالك ىف دولة الغزنوية. وبيده ينتشر ىذه الفرقة من 

ملكة اذلند إىل أفغانستان، ومن الفارسية إىل العرق. كما عرفنا من التاريخ، أن الرعية واجملتمع يتبعون فرقة ادل

والدولة. فلذالك، يكون األشعرية حينئذ ينتشر إىل البالد اإلسالمية. فهذا يستمر حىت اآلن، يكون األشعرية 

 81فرقة األكثرية ىف ادلسلمُت.

ومن مفاىيمها ادلشهورة الىت كانت رادا على ادلعًتلة فهي إثبات صفة اهلل تعاىل، وإثبات رمأيتو تعاىل 

المو تعاىل(، وأفعال العباد، وقدرتو تعاىل وإرادتو، وعدالتو تعاىل، والوعد والوعيد ىف اآلخرة، وقدمي القرأن )ك

منو تعاىل، وتكليف ما ال يطاق، واستطاع العقل ودور الوحي، وحقيقة اإلديان، ومرتكب الكبائر، 

 82واألحاديث اآلحاد.

 ادلاتريدية . ب
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زلمد بن زلمود ادلاتريدي. أسس ىذه الفرقة أبو منصور ادلاتريدي، وىو أبو منصور زلمد بن 

 83فلذالك، مسي ىذه الفرقة بادلاتريدي، نسب من إسم مؤسسها. ولد بقرية ماتريد الىت كانت تقع بسمرقند.

ىـ ادلوافق  238مل يعرف سنة والدتو، ولكن يظن أنو ولد حول القرن الثالث من اذلجرة، ويقال ولد سنة 

84مـ. 852
 85مـ ودفن فيو. 944ىـ ادلوافق  333تويف بسمرقند سنة   

ومن مشائخو ادلشهورين نصر بن حيي البلخي، وأبو بكر أمحد بن إسحاق بن صاحل اجلوزجاين، 

وزلمد بن مقاتل الرازي وغَتىم. وكانوا من تلميذ اإلمام أيب حنيفة نعمان بن ثابت، وىو من أىل الرأي. 

ميذ اإلمام أيب حنيفة. وغَت ذالك، قرأ فلذالك، تأثر فكرة ادلاتريدي من فكرة مشائخو الذين كانوا من تل

 ادلاتريدي الفقو األكرب، وكان كتابا صنفو اإلمام أبو حنيفة عن علم الكالم. فتكون فكرتو كفكرة أىل الرأي.

كان ادلاتريدي حيا ىف زمان األشعري. وكلهما ردا عن عقائد ادلعتزلة ودفع عنها.ولكن كان بعض 

كتاب دلعتزلة. فكتب ادلاتريدي كتبا كثَتة لردىا وعقائد ادلضلة، منها قليل من فكرة ادلاتريدي يشابو با

رد ، ورد األصول اخلامسة، وادلقاالت، واألصول يف أصول الدين، واجلدل، وتأويل القرأن، والتوحيد

 وغَت ذالك.كتاب الرد على القرامطة ، واإلمامة

ىـ وتويف سنة  421البزدوي. ولد سنة  ومن رجال ادلاتريدية ادلشهور أبو اليسر زلمد بن عبد الكرمي

ىـ. وكان جده من تلميذ للماتريدي، وىو اإلمام علي بن زلمد بن حسُت البزدوي. وإن كان من  493

رجال ادلاتريدية، قد يكون فكرتو سلتلفة بادلاتريدي. فلذالك، ينقسم ادلاتريدية إىل الفرقتُت، وىي ادلاتريدية 

                                                             
 .1(، مـ 1979، )بَتوت: مكتبة اإلسالمية، كتاب التوحيدأبو منصور زلمد بن زلمد بن زلمود ادلاتريدي،   83

84
 Noer Iskandar Al-Barsany, Pemikiran Kalam Imam Abu Mansur Al-Maturidi, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2009), 11. 
 .3، كتاب التوحيدأبو منصور زلمد بن زلمد بن زلمود ادلاتريدي،   85



بعض قليل من فكرهتا يشابو بادلعتزلة، وادلاتريدية خبارى لطوائف البزدوي،  مسرقند لطوائف ادلاتريدي، وكان

 86وكان فكرهتا دييل إىل األشعرية.

، فهي 87ة سوى استطاع العقل ودور الوحييعر يشارك باألش ومن مفاىيمها ادلشهورة الىت كانت

)كالمو تعاىل(، وأفعال العباد، وقدرتو إثبات صفة اهلل تعاىل، وإثبات رمأيتو تعاىل ىف اآلخرة، وقدمي القرأن 

تعاىل وإرادتو، وعدالتو تعاىل، والوعد والوعيد منو تعاىل، وتكليف ما ال يطاق، وحقيقة اإلديان، ومرتكب 

 88الكبائر، وبعثة الرسول، واألحاديث اآلحاد.

 المميزات فى العقائد بين الشيعة وأىل السنة والجماعةج. 

عقائد الواجبة الىت كانت إعتقدىا كل طوائفها، ال سيما ىف الفرقة صلد ىف كل الفرقة مفاىيم و 

ادلتعلقة بالكالمية أو العقيدة كشيعة اآلن وأىل السنة واجلماعة. ففيهما مفاىيم وعقائد الواجبة لكل 

،  طوائفها. وكاد صلد عقيدة الواجبة ىف الشيعة، ولكن مل يتخذىا أىل السنة واجلماعة عقيدة الواجبة لطوائفها

ولكن، كان أىل السنة واجلماعة مل يتخذىا،  89كاإلمامة أو اخلالفة، يتخذىا الشيعة من أصول الدين.

ويتخذىا من جهة السياسة اإلسالمية. اإلختالف فيها بينهما ىف اختاذ اإلمام. فيكون اإلمام ىف الشيعة إذا  

 92من مشاورة أىل احلل والعقد.كان من ذرية علي بن أيب طالب، وىف أىل السنة واجلماعة يكون اإلمام 
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اإلختالف ىف العقائد بُت ىذين الفرقتُت يوجد أيضا ىف أركان اإلديان. أما ىف أىل السنة واجلماعة 

جيب على كل طوائفها أن يعتقدوا بستة أشياء كما ورد ىف احلديث ادلسمى بأركان اإلديان، وىى اإلديان باهلل، 

ففى الشيعة يوجد ستة أشياء ادلسمى  91والقضاء والقدر خَته وشره. ومالئكتو، وكتبو، ورسلو، ويوم اآلخر،

 92بأركان اإلديان أيضا، وىي األلوىية، وادلالئكة، والنبوة، وكتاب اهلل، ويوم اآلخر، والقضاء والقدر.

أما اإلختالف بينهما ىف تلك األركان أن للشيعة وأىل السنة واجلماعة يتفقون أن اهلل سبحانو 

 شريك لو، ومن يشرك بو شيئا فقد كفر وارتد. ولكن يزيد بعض الشيعيُت ىف ىذه األركان أن وتعاىل أحد ال

من يعتقد أن اهلل سبحانو وتعاىل أحد، جيب أيضا أن يعتقد بإمامة علي بن أيب طالب و األئمة من ذرياتو 

ما قال اجمللسي بأن بعد النيب صلى اهلل عليو وسلم. ورأى بعض الشيعيُت أن من مل يعتقد هبا فقد كفر ك

إطالق لفظ الشرك والكفر على من مل يعتقد بإمامة أمَت ادلؤمنُت واألئمة من ولده عليهم السالم، وفضل 

  93عليهم غَتَىم يدل أهنم كفار سللدون ىف النار.

أما ىف أركان الثانية يعتقد ادلسلمون بوجود ادلالئكة. ولكن يوجد فيو اإلختالف بُت الشيعة وأىل 

و اجلماعة. أما اإلعتقاد هبا ىف الشيغة خيتلف بإعتقادىا ىف أىل السنة واجلماعة، ال سيما ىف خلقها  السنة

ووظائفها. فالشيعيون يعتقدون بأن ادلالئكة خيلق من نور األئمة وكان خادمة ذلم ويسغفر ذلم وحملبيهم إىل 
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فر ذلم، ومنها يبكى عند ضريح لإلمام وأما ىف وظائفها منها كان بعضها خيدم لألئمة ويستغ 94يوم القيامة.

 96، منها خيرب إىل األئمة خبرب ادلغيب.95حسُت بن أيب طالب

ىف النبوة، يتفق ادلسلمون بأن من أنكر هبا فقد كفر. فكذالك ىف الشيعة وأىل السنة واجلماعة، 

يكون فوق مقام فكل منهما جيب على كل طوائفهما بإعتقادىا. ولكن يرى بعض الشيعيُت بأن مقام األئمة 

 97األنبياء وكانوا أفضل منهم. ولذالك، يكون ىذه العقيدة عقيدة الواجبة لطرائفها.

وأما اإلديان بكتاب اهلل، فيتفق بُت الشيعة وأىل السنة واجلماعة بأن اهلل سبحانو وتعاىل أنزل كتبا 

إلصليل لعيسى عليو السالم، والصحف إىل أنبيائو، كالتوراة لداود عليو السالم، والزبور دلوسى عليو السالم، وا

إلبراىيم، وموسى، وشيث عليهم السالم، والقرأن حملمد صلى اهلل عليو وسلم. بل كان األئمة ىم يقرأون 

ولكن اإلختالف بينهما يكون ىف القرأن. فَتى بعض الشيعيُت الغالة  98تلك الكتب والصحف بأنواع اللغة.

وغَت ذالك، يعتقدون بأن  99ونقصانا فيو كالتوراة والوبور واإلصليل. بأن القرأن قد حراف فيو. ويكون زيادة

اهلل سبحانو وتعاىل قد أنزل ذلم كتبا أخرى كمصحف فاطمة، واجلفر، واجلامعة، والصحيفة الناموس، 

 122والعبيطة، ولوح فاطمة، وذؤابة السيف، وصحيفة علي.
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الشيعيُت بأن ىف يوم القيامة، يشفع  اإلديان بيوم اآلخر، يتفق ادلسلمون بو. ولكن، يعتقد بعض

وخيص اهلل سبحانو وتعاىل على أىل قم بدخول اجلنة بغَت حساب.  121األئمة دلن يعتقدون هبم وحيبوهنم.

 122فلذالك، يداعون بأهنم من خيار أىل األرض.

ثة وأما اإلديان بالقضاء والقدر، فَتى بعض الشيعيُت من الغالة والرافضة ىف أفعال العباد إىل ثال

أقسام، وىي يعتقدون بأن أفعال اخللق أمجعُت خيلقها اهلل، ومل يعتقدوا بأن أفعال اخللق أمجعُت خيلقها اهلل، 

وادلتواسطة، وىي ليس على العباد اإلكرة ىف أفعالو، وىذا يشابو بعقيدة اجلهمية، ولكن مل ييأس بالقدر، 

 123وىذا يشابو بعقيدة ادلعتزلة والقدرية.

د ىف الشيعة عقيدة عصمة األئمة. وىف ىذه العقيدة جيب على الشيعيُت بأن يداعوا وغَت ذالك، يوج

ويوجد اآلراء من ىذه العقيدة ىف   124عصمتهم وطهورىم عن الذنوب واآلثام ، ال خالف ذلم باألنبياء.

ادلظفر، حملمد رضى عقائد اإلمامية ، وللمفيد أوائل ادلقاالتللمجلسي، و كبحار األنواركتاب رجاذلم 

حملمد علي كاشف الغطاء وغَت ذالك. وكان ىف أىل السنة واجلماعة، خيص ىذه  وأصوذلا أصل الشيعةو

 125العصمة لألنبياء قط، ال لغَتىم. وأما لألولياء والصاحلُت فلهم اإلحفاظ، ليس بالعصمة.
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هدي ىو زلمد ومن عقيدة الواجبة للشيعة األخرى عقيدة ادلهدية. إعتقد الشيعيون بأن اإلمام ادل

ادلنتظر الذي كان غائبا ىف حياتو. ولكن، إعتقد السنيون بأن اإلمام ادلهدي ىو ولد من ذرية رسول اهلل 

الذي كان يولد ىف آخر الزمان. واإلختالف اآلَخر بُت الشيعة وأىل السنة واجلماعة ىف ادلهدية ىو ىف 

عيسى عليو السالم وإلعالء اإلسالم. وبعض  وظيفتو. فالسنيون يعتقدون بأن من وظيفتو لقتال الدجال مع

، وأن يهدم مسجد احلرام 126الشيعيُت من الغالة يعتقدون بأن من وظيفتو بأن حيمل الشريعة اجلديدة

 ، وغَت ذالك.128، وأن يقتل النواصب127والضريح أليب بكر وعمر

ة يعتقدون بأن كل ومن إحدى العقيدة الواجبة للشيعة عقيدة الرجعة. فالشيعيون من الغالة والرافض

األئمة وعدوىم سَتجع ىف يوم القيامة ليقاتل بينهم. وقالوا إن اهلل سبحانو وتعاىل سيأذن لألئمة ومن تبعهم 

ليقتل عدوىم، وليقتل أبا بكر، وعمر، وعثمان، ومعاوية وكل الصحابة الذين كانوا يغصبون خالفة علي بن 

فالسنيون يعتقدون بأن الرجعة  129 أىل السنة واجلماعة.أيب طالب. ىذه العقيدة خيتلف بعقيدة الرجعة ىف

 فهي رجعة الناس من قبورىم ليحسبوا من أعماذلم ىف الدنياء.

يوجد أيضا ىف الشيعة عقيدة التقية، وىي كتمان احلق وسًت اإلعتقاد فيو وكتمان ادلخالفُت وترك 

النيب صلى اهلل عليو وسلم يعملها ىف أول ىذه العقيدة كان  112مظاىرهتم دبا يعقب ضررا ىف الدين أوالدنياء.

نشر اإلسالم، خوفا وحتذيرا من بطش الكفار وضرهبم. فلذالك، يتخذ العلماء من أىل السنة واجلماعة ىذه 
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التقية رخصة ىف حال اإلضطرار من من بطش الكفار وضرهبم. ولكن، يتخذ الشيعيون ىذه التقية ليس 

مان شيعيتهم. والسنيون يتفقون بأن التقية ليس ذلا مقام ىف اإلسالم بالكفار قط، بل جلميع ادلسلمُت، لكت

 111بعد فتحو، ولكن يتخذىا الشيعيون حىت اآلن.

، ظهر هلل من ادلشيئة ما ىو سلفي على الناسعقيدة الشيعة األخري ادلشهورة بكلمة البداء، وىو 

ىذه العقيدة مل يعرف ىف أىل السنة واجلماعة، ولكن يعرف ىف أىل السنة  112وعلى خالف ما حيسبون.

ا وحتذيرا شديدا إنتقادا جارحوكانوا يقولون  113واجلماعة احملو واإلثبات ىف التكوين والنسخ ىف التشريع.

عزبز لن البداء هلل صفة ذليلة دنيئة حقَتة غَت الئقة نسبت لذات اهلل العظيم الكرمي الطوائف الشيعة، إ

هلل جل وعال مل يعلم دبا يقع من عواقبو بعد أن قدر ان العليم، ألن من كان يقول "إن هلل البداء" كأنو يقول إ

ولكن، ذكر بعض الشيعيُت أن منزلة البداء كمنزلة النسخ عند أىل السنة واجلماعة. النسخ ىف  114شيئا.

 115كوين عند أىل السنة واجلماعة.التشريع والبداء ىف التكوين، كما أن احملو واإلثبات ىف الت

سلتلف بالبداء للخلق. فالبداء ادلنسوب إىل اهلل جل وعال خيلو عن اجلهل، كما جاء ىف البداء هلل 

ادلنسوب إىل اخللق فال خيلو  وأما البداء 116."إن اهلل مل يبدو لو من جهل"رواية عمرو بن عثمان أنو قال: 

ن قد أخطأ من ظن أن ادلقصود من بدا هلل ىف أمر بداء جدا لو ىف عنو. مث قال العسكري ىف كتابو البداء إ
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وسنذكرىا تعمقا ىف الباب  117ذالك األمر غَت األمر الذي كان لو قبل البداء، تعاىل اهلل عن ذالك علواا كبَتا.

 الثالث إن شاء اهلل.
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