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 أركان اإليمان عند الصوفية 
 

 حمود ابراهيم حمود السالمه : إعداد
 
 
 

 :  .  .  :  بسم هللا الرحمن الرحيم.  .  :  :  

 المقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهلل منن رنرور أنفسننا،  

دي لنه، وأرنهد أن   ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال ها
 .إله إ  هللا وحده   رريك له، وأرهد أن محمداً عبده ورسوله

 :أما بعد
تمهيند وسنتة : فهذا بحث مختصر حول أركان اإليمان عند الصوفية، قّسنمته إلن  

 :، كما يليمباحث وخاتمة

 .التمهيد

 .اإلميان باهلل: الركن األول : املبحث األول 

 .اإلميان باملالئكة: لثاني الركن ا: املبحث الثاني 

 .اإلميان بالكتب: الركن الثالث : املبحث الثالث 

 .اإلميان بالرسل: الركن الرابع : املبحث الرابع 

 .اإلميان باليوم اآلخر: الركن اخلامس : املبحث اخلامس 

 .القدراإلميان بالقضاء و: الركن السادس : لسادس املبحث ا

 .اخلامتة

بحث مسلك ا ختصار ، وتوثيق النقول قدر اإلمكان ، وعنند وقد سلكت في هذا ال
 .تعذر الحصول عل  المصدر األصل؛ فإني أحيل عل  المصدر الناقل

فني نرنر أهنل التصنوك، وكينك هذه األركنان السنتة  :في هذا البحث  عرضأوس
يعتقدون فيها، وماموقفهم من كل ركن، مع بيان ريٍء يسنير
( )

حنول معتقند أهنل السننة  
 .ل ركن،وبيان بطالن ماذهب إليه المتصوفة في ك

وهللا أسأل أن يجعلنه خالصناً لوجهنه، وأن ينفنع بنه القنارا والكاتنب ، وهللا تعنال  
 أعلم وصل  هللا عل  نبينا محمد وعل  آله وصحبه أجمعين ،،،

 

                                                 
 .لبحث وخنرج عن صلب املوضوعحتى ال يطول بنا ا( )
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  عند الصوفيةعند الصوفية  اإليماناإليمانأركان أركان 
 تمهيد

عباراتهم قد اختلفت في  فإننا نجد ؛إذا استعرضنا رأي السلك حول حقيقة اإليمان
 .التعبير عنها، ولكن لعلنا نرير إل  أصحِّ ماورد عنهم في تعريك اإليمان

اإليمنننان قنننول وعمنننل، و  عمنننل إ  بنينننة، : )منننه هللا  ننن حقنننال ابنننن عبننندالبر  ننن  ر
واإليمننان عننندهم  نن  يعننني أهننل الفقننه والحننديث  نن  يصينند بالطاعننة وينننق  بالمعصننية، 

(يمانوالطاعات كلها عندهم إ
( )

، فهو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمنل باألركنان، 
 .يصيد بالطاعة وينق  بالمعصية

التصنديق بأركاننه  :إن معتقد أهل السنة والجماعة في أصول اإليمان يتلّخ  فني
في حديث جبريل، لما جاء يسنأله عنها الستة، كما أخبر النبي    صل  هللا عليه وسلم    

أن تؤمن باهلل ومالئكته، وكتبه، ورسنله، : )عليه الصالة والسالم    عن اإليمان، فقال   
(واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره ورّره

( )
. 

فاإليمان يقوم عل  هذه األركان الستة؛ إذا سقط منها ركن لم يكنن اإلنسنان مؤمنناً 
 .اّمةالبتة؛ ألنه فقد ركناً من أركان اإليمان، فاإليمان   يقوم إ  عل  أركانه ت

 المبحث األول  
 اإليمان باهلل :الركن األول 

ياأيهننا {: دلننت النصننو  الرننرعية علنن  وجننوب اإليمننان بنناهلل تعننال ، قننال تعننال 
}الذين آمنوا آمنوا باهلل ورسوله

( )
 (.أن تؤمن باهلل: )، وفي حديث جبريل

 :ويمكن تقسيم اإليمان باهلل عل  ثالثة أقسام
 .حيد الربوبيةوهو تو: اإليمان بأفعال هللا ( 

اإليمنننان بمنننا يجنننب علننن  العبننند منننن حنننق هللا تعنننال  منننن إفنننراده  ( 
 .وهو توحيد األلوهية: بالعبادة

اإليمان بأسماء هللا وصنفاته كمنا يلينق بجاللنه، منن حينر تحرينك  ( 
لننننيث كمثلننننه رننننيء وهننننو السننننميع { : و  تعطيننننل و  تكييننننك و  تمثيننننل

}البصير
( )

. 

ربوبيتنه وألوهيتنه وأسنمائه  سنبحانه وتعنال   ن  فني راد هللا  ن إف: )فتوحيد هللا يعني
(وصفاته

( )
. 

له وأنصل بنه كتبنه موقفناً سأما الصوفية فقد وقفوا من التوحيد الذي أرسل هللا به ر
 :معادياً، ويتمثل ذلك في

                                                 
 (.9/832: )املغرب / وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية/ سعيد أعراب: ت / يوسف بن عبدالرب/ التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد ( )

 (.33/ : )ومسلم ( 82/ : )رواه البخاري  (8)

 (.33 : )سورة النساء (3)

 (.  : )سورة الشورى ( )

.: هيي 9   /  ط/ الرييا  / مكتبية الرديد  / إدريي  مميود  / ر االحنرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيي  عليى األمية اإلسيالمية    مظاه ( )

( / 98.) 
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بننل هننو رننيء  ،أنننه   يمكننن التعبيننر عننن التوحينند :بعضننهم قننول ( 
 .خيالي، ومن عّبر عنه فقد أررك وكفر

؛ وفية بأن التوحيند النذي أرسنل هللا الرسنل منن أجلنهح الصتصري ( 
 .يعتبر هذا التوحيد عندهم رركاً فتوحيد العوام أما الخوا   هو

إلنن  أقسننام لننم تننرد فنني الكتنناب و  فنني  التوحينند   الصننوفية   تقسننيم ( 
السنة
( )

. 

رات جديندة منن من التوحيد الصحيح موقفناً معاديناً، وأتنوا بتصنو وقك المتصوفة  
يقول الربليللتوحيد؛ عند أنفسهم 

( )
من أجابك عن التوحيد بالعبارة فهو ملحند، ومنن : )

أرار إليك فهو ثنوي، ومن أومأ إلينك فهنو عابند وثنن، ومنن نطنق بنه فهنو حافنل، ومنن 
(سكت عنه فهو جاهل، ومن توهم أنه واصل فليث بحاصل

( )
. 

قنننول : )حنننول عبارتنننه هنننذه، فيقنننول  ننن  رحمنننه هللا  ننن  وينننرد علينننه رننني  اإلسنننالم
كفنر بإجمناا المسنلمين، فنإن هللا قند عّبنر  ؛أنه   تصح العبارة عنن التوحيند: المتصّوفة

والقننرآن مملننوء مننن ذكننر التوحينند، بننل إنمننا  ،عننن توحيننده، ورسننوله عّبننر عننن توحيننده
 (.أرسل هللا الرسل وأنصل الكتب بالتوحيد

وحول ركن اإليمان باهلل؛ تدعي طائفة من الصوفية أن األولياء
( )

يتصنّرفون فني  
الكننون فينفعننون مننن رنناءوا ويضننّرون مننن أرادوا، حتنن  صعمننوا بننأن األرصاق بأيننديهم، 
وأن هبة األو د منن طنريقهم، فجعلنوا ألولينائهم بعنض منا يخنت  هللا بنه منن األفعنال، 

 .وجعلوا أوليائهم أنداداً هلل يساوونه في الخلق واإليجاد والرصق

قال النبهاني
( )

هللا أحد أصحاب سيدي عمر النبيتني، كتنب لني ومنهم الري  عبد: )
ألنبث عبندالوهاب  ؛وهو قول لإلمام علي بنن أبني طالنب ،بانه رآني بحضرة رسول هللا

الرعراني
( )

(طاقيتي هذه وقل له يتصّرك في الكون فما دونه مانع ( 37)
(7)

. 

 

                                                 
 (.3 8/ : )املرجع السابق ( )

، ودفن يف مقربة (هي 33)هو دلف بن جحدر، ويقال امسه جعفر بن يون ، خراساني األصل بغدادي املولد والنشأة، مات يف ذي احلّجة  (8)

 (.332.: )هي2   / 3ط/ القاهرة/ مكتبة اخلاجني/ نور الدين دريبة: ت/ أبو عبد الرمحن السلمي/ طبقات الصوفية. اخليزران

 (.23 /8.: )هي2   /  ط/ بريوت/ دار الكتب العلمية/ عبد الكريم القشريي/ الرسالة القشريية  (3)

ابيين / الفرقييان بييل أولييياء الييرمحن وأولييياء الشيييطان    (. احملبيية والقربيية  : ضييد العييداوة، وأصييل الوالييية    الوالييية: )قييال ديييس اإلسييال  : الييولي ( )

، ولكيين الصيوفية ديطحوا يف تعييل اليولي فجعليوا ليه أعيدادا  معينيية يف        (82: )هيي  8  / 8ط/ الرييا  / مكتبية الرديد  / سيليم االالليي  : ت/ تيميية 

 .ن األعداد، وأصبحوا يصفونهم بأوصاف ال تليق إال باهللحدود األربعل أو الثالمثائة أو غريها م

هييو يوسييف بيين إمساعيييل النبهيياني الشيياذلي، لييه  تييب  ييثرية، فيهييا الصيياا والطيياا، محييل علييى أعييال  اإلسييال   ييابن تيمييية وابيين القيييم    ( )

 (.2 2/8: )األعال . (1 3 )محلة دعواء، وتناول مبثلها اإلما  األلوسي واإلما  ممد بن عبدالوهاب، تويف عا  

هو عبد الوهاب بن أمحد بن علي الشعراني الشاذلي، له مؤلفات  ثرية يف التصّوف، وهو من الغالة القبوريل الذين دعوا إىل عبادة  (3)

 (.2 3/8: )دار إحياء الرتاث العربي/ عمر رضا  حاله/ معجم املؤلفل(. )923)القبور، تويف سنة 

 (. 8/82: )هي 1  / 3ط/ القاهرة/ إبراهيم عو : ت/ يوسف النبهاني/ ءجامع  رامات األوليا (2)
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اليننافعيقننال عبنند هللا : وقننال فنني موضننع آخننر
( )

روي عننن بعننض: (7 7)
( )

أنننه  
نننه بعننض الننناث أن ينندعوا لننه هللا تعننال  أن يرصقننه هللا ولننداً ذكننراً، فننأمره أن طلننب م

ياسنيدي وعندتني : ننه رصق بمولنودة، فعناد إلن  سنيده وقنال لنهإيتصّدق بمائة دينار، ثنم 
الندنانير التني سنلّمتها ناقصنة، : بولد ذكر وماوضنعت امرأتني إ  أنثن ، فقنال لنه الرني 

ونحنن أيضناً ماأنقصنناك إ  : يئاً يسيراً، فقال له الري ر إ  ياسيدي ماهي ناقصة: فقال
 نعم ياسنيدي، فأوفناه فلمنا عناد إلن  :ريئاً يسيراً فإن أحببت أن نوفي لك فأوك لنا، فقال
(بيته، وجد حالمناً بقندرة هللا تعنال  وإكرامناً ألوليائنه

( )
وهنذا النن  فينه منن النبطالن ، 

 .والكذب مايكفي لرّده

يويقول أحمد التيجان
( )

لنيث ألحند منن األوليناء أن يندخل كافنة أصنحابه الجننة : )
بغير حساب و  عقاب إ  أنا وحدي، ولو بلغوا مابلغوا من الذنوب، وعملوا منا عملنوا 
من المعاصي، وأما سائر سادتنا األولياء    رضي هللا عنهم    فيدخلون الجنة أصحابهم 

(بعد الحساب والمناقرة
( )

. 

أن رنننيخه محمننند الرنننناوي ( 37)الرنننعرانيوذكنننر 
( )

إن رخصننناً أنكنننر : )قنننال 
البدويحضور مولده أي مولد 

(7)
، فسلب اإليمان، فلم يكنن فينه رنعرة تحنن إلن  ( 7 )

اخننتالط : ومنناذا تنكننر علينننا  قننال: ) ، ثننم قننال(نعننم، فردعليننه ثننواب إيمانننه: ديننن، فقننال
مننننع مننننه ذلنننك واقنننع فننني الطنننواك ولنننم ي: الرجنننال والنسننناء، فقنننال لنننه سنننيدي أحمننند

وإذا كنننت أرعنن  الوحننوم والسننمك فنني البحننار أحمننيهم مننن بعضننهم ............. أحنند،
(بعضاً، أفيعجصني    عصوجل    عن حماية من يحضر مولدي

(7)
. 

ورّدها، ومن هنا خاطب هللا نبيه محمد    صنل   الدعاوىوقد أبطل هللا أمثال هذه 
قنل   أملنك لنفسني نفعناً و  {: فقنال هللا عليه وسنلم  ن  منع رفعنة منصلتنه وعلنو مكانتنه،

لو كنت أعلم الغيب  ستكثرت من الخينر ومامّسنني السنوء إنن أننا وضراً إ  ماراء هللا 
}إ  نذير وبرير لقوم يؤمنون

(3)
. 

                                                 
، مظاهر االحنرافات العقدية عند الصوفية (هي232)بار مشائس الصوفية، تويف هو عفيف الدين بن عبد اهلل اليافعي اليمين، يعترب من   ( )

 (. 8/33: )وأثرها السي  على األمة اإلسالمية

 . ذا يف األصل (8)

 (.8/338: ) وأثرها السي  على األمة اإلسالمية ، نقال  عن مظاهر االحنرافات العقدية عند الصوفية(88ص: )شر احملاسن الغاليةن (3)

(. هي831 )هو أمحد بن ممد بن املختار بن أمحد التيجاني، ديس الطائفة التيجانية باملغرب، استقر مبدينة فاس إىل أن تويف عا   ( )

 (.3  /8: معجم املؤلفل)

 (.  8/3: ) وأثرها السي  على األمة اإلسالمية ، نقال  عن مظاهر االحنرافات العقدية عند الصوفية( 32ي323: ) شف احلجاب ( )

ممد أمحد /  يف الفكر الصويف تقدي  األدخاص(. )هي938)هو ممد الشناوي، صويف  بري من مشائس الشعراني، والسبكي، تويف  (3)

 (.33 / : هي3   /  ط/ الثقبة/دار االجرة/ لوح

هو أبو العباس أمحد البدوي الشريف، ولد بفاس يف املغرب، لّقب بالبدوي لكثرة مايتلثم، و انوا يسّمونه يف مكة العطاب، تويف بطنطا  (2)

 (.8/832: مجهرة األولياء، املنويف(. )هي323)سنة 

 (.22 / : )هي12  /  ط/ بريوت/ ر اجليلدا/ عبد الوهاب األنصاري الشعراني/ الطبقات الكربى  (2)

 (.22 : )سورة األعراف (9)
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 .فاهلل هو الخالق وحده وهو الراصق وحده    سبحانه وبحمده   

دة الوجنود، وذلنك بأننه وحنب اعتقنادهمومن أعرم أخطاء الصوفية في ربوبية هللا؛ 
ليث هناك موجود إ  هللا، فال يوجد حير هللا فني الكنون، وهنذه الرنواهر التني نرناهدها 

هي صور لتجليات هللا، فجميع الموجودات هي رب العالمين
( )

. 

عربييقول ابن 
( )

فاإللنه المطلنق   يسنعه رنيء، ألننه : )متحدثاً عن اإلله ( 7 )
(يء   يقال فيه يسع نفسه و  يسعها فافهمعين األرياء وعين نفسه، والر

( )
. 

هنو : هنو الحنق وإن رنئت قلنت: رنئت قلنت إن: )ويقول في موضنع آخنر عنن هللا
(الحق الخالق

( )
. 

ويقننول ابننن سننبعين
( )

وجميننع ماتوجننه الضننمير إليننه اذكننره بننه و  تبننال، وأي : )
هللا    هنات ريء يخطر ببالك سّمه به، ومن اسمه الوجود، كينك بأسنماء مختصنرة هي

أو نبيه، يقنال نفسه به   اسم له إ  ا سم المطلق أو المفروض، فإن قلت نسميه بما سم
(إن كل ريء وجميع من تنادي أنا: قال لك" هللا"من سم  نفسه : لك

( )
. 

 .الرالمون علواً كبيراً  تعال  هللا عما يقول

  يرنبهه رنيء منن  ،أن هللا سبحانه بائن منن خلقنه ؛ومذهب أهل السنة والجماعة
لنيث كمثلنه {مخلوقاته، متصك بصفات الكمال، فله األسماء الحسن  والصنفات العلن ،

، فمن اعتقد أن هللا تعال  متحند بمخلوقاتنه، وأن العبند عنين }ريء وهو السميع البصير

الننرب، والننرب عننين العبنند فقنند كفننر بمننا أنننصل علنن  محمنند  نن  صننل  هللا عليننه وسننلم  نن  
 .رائعوخالك الفطر والر

وقد نبه ري  اإلسالم ابن تيمينة إلن  مقنولتهم هنذه، وذكنر أنهنا أولن  باإلنكنار منن 
إنكار دين اليهنود والنصنارى، وذكنر أن أقنوالهم رنر منن أقنوال اليهنود والنصنارى
(7)

 ،

                                                 
 (.8 : )هي 8  /  ط/ الريا / دار أدبيليا/ سعد الشثري/ آراء الصوفية يف أر ان اإلميان  ( )

لوجود، ويقول عنه هو أبو عبد اهلل ممد بن علي املعروف بابن عربي الطائي احلارثي األندلسي، من غالة الصوفية القائلل بوحدة ا (8)

 (. 3/31: مجهرة األولياء(. )هي323)الفتوحات املكية، فصوص احلكم، تويف عا  : اإلما  األ رب، والكربيت األمحر، من  تبه: الصوفية

 .مع درح بالي أفندي(   : )فصوص احلكم (3)

 (.3  : )املرجع السابق ( )

إلدبيلي، من القائلل بوحدة الوجود، وله  تب  ثيرة يف التصيوف والفلسيفة، وقيد     هو عبداحلق بن إبراهيم بن ممد بن نصر بن سبعل ا ( )

 (.3/398: )هي13  / 3ط/ بريوت/ مؤسسة األعلمي/ دائرة املعرفة النظامية: ت/ ابن حجر العسقالني/ لسان امليزان .  ّفره  ثري من الناس

 (.2 8/ : )وأثرها السي  على األمة اإلسالميةية عند الصوفية ، نقال  عن مظاهر االحنرافات العقد( 2 : )رسائل ابن سبعل (3)

 (.31 / : )الرسائل واملسائلجمموعة  (2)
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ونقل تكفيرهم عن عدد من األئمة، كسنعيد بنن المسنيب، والحسنن البصنري، وعمنر بنن 
عبدالعصيص، ومالك بن أنث وحيرهم
( )

. 

ومن جملة ماصعمه الصوفية في توحيد هللا؛ أن بعنض األوليناء يعلنم الغينب، وأننه 
نهننم ليعلمننون مننافي اللننوظ المحفننور، فضننالً عننن األرننياء يغيننب عنننهم رننيء حتنن  إ  

 .الموجودة في هذا الكون

ومن أبرص الصوفية الذين صعمنوا ذلنك؛ عبندالكريم الجيلني
( )

، فقند صعنم أننه رأى 
ة والسنفلية بعند أن كرنكالعوالم العلوين

( )
هللا لنه الحجنب، وأننه رناهد المالئكنة جميعناً،  

وتبادل الحديث معهم والرسل واألنبياء
( )

. 

مننن أبطننل الباطننل، فعلننم الغيننب ممننا اخننت  بننه رب العننالمين، قننال القننول وهننذا 
} يعلمهنا إ  هنو وعننده مفناتح الغينب {: تعال 

( )
فقنل إنمنا الغينب هلل {: ، وقنال تعنال 

}نترروا إني معكم من المنتررينفا
( )

. 

 .فمن ادع  علم ريء من الغيب فقد صعم أنه رريك هلل في علمه

 ءكالندعاومن أخطاء الصوفية في توحيد هللا؛ صرك أنواا منن العبنادة لغينر هللا، 
يننا هللا أحثننني،  يننا رسننول: وا سننتغاثة  نن  مننثالً  نن ، فنجنند مننن يسننتغيث بالرسننول، فيقننول

 .  حير ذلكأدركني، إل يمهد

في مدظ النبي  ن  صنل  هللا علينه وسنلم  ن  وحلنوا فينه  بالغواومن المتصّوفة الذين 
حلواً مفرطاً صائداً عن الحد؛ عبد الرحيم البرعي
(7)

يقول في أحد قصائده مادحناً النبني  ؛
 :النبي    صل  هللا عليه وسلم   

 عاً                 ري        إذا ناديته لّب  س      ن           فخذ بيدي وجد بالعفو يام

 اه في كل هول من األهوال ألق  ياسيدي يارسول هللا خذ بيدي        

 ّعب             لتٍو متص    ة          ولحل عقد م    يامن نرجيه لكرك عريم

                                                 
 (.23 / : )املرجع السابق ( )

هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم اجليلي، ابن سبط الشيس عبدالقادراجليالني، من علماء الصوفية الكبار، له  تب  ثرية،  (8)

 (. 2 / : األعال (. ) هي238)، املناظر اإلالية، تويف عا  يف معرفة األوائل واألواخر نسان الكاملاإل: منها

إبراهيم : ت/ علي اجلرجاني/ التعريفات .)اإلطالع على ماوراء احلجاب من املعاني الغيبية واألمور احلقيقية، وجودا  ودهودا : الكشف هو  (3)

 (.832/ : هي 1  /  ط/ وتبري/ دار الكتاب العربي/ األبياري

 (.88 / )، (8  ي8/92.: )القاهرة/ مكتبة زهران/ عبد الكريم اجليلي/  يف معرفة األوائل واألواخر اإلنسان الكامل: انظر ( )

 (.9 : )سورة األنعا  ( )

 (.81: )سورة يون  (3)

/ مميد الشيو اني  /  مبحاسين مين بعيد القيرن السيابع     طيالع  هو عبد الرحيم بين عليي الربعيي االياجري الييمين، انظير ترمجتيه يف البيدر ال         (2)

 (.8 8/8: )هي2 3 /  ط
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خضر تعم عموم صوب الصيب م            يامن يجود عل  الوجود بأنع
( )

 

في األرخا  وتعلقوا بهم؛ محمد أبو الهدى الصنبار ومن المتصوفة الذين بالغوا 
الرفناعي
( )

كنل منن أصنيب بنأمر يكرهنه ويرينند أن أمننر ، فإننه فني أحند مؤلفاتنه (75 )
، ويندعوه ويسنتغيث بنه طالبناً مننه (75 )الرفناعييرفع عننه أن يتوجنه إلن  قبنر أحمند 

اإلحاثة والتفريج
( )

. 

وأن المسناجد {: رمات، قال تعنال ومن المعلوم عندنا؛ أن دعاء حير هللا من المح
}مع هللا أحداً  اهلل فال تدعو

( )
 .حير هللا تعال  دعاء، فال يجوص 

: ومما يدل عل  أن دعاء حينر هللا منن الرنرك والكفنر؛ قولنه تعنال  عنن المالئكنة
قالوا أين ما كنتم كنتم تدعون من دون هللا قالوا ضلوا عننا ورنهدوا علن  أنفسنهم أنهنم {

}كانوا كافرين
( )

. 

 

                                                 
 (.  : )ديوان عبد الرحيم الربعي ( )

هو أمحد بن أبي احلسل الرفاعي، انتهت إليه الرياسة يف علو  الطريق ودرح أصول القو ، و شف مشا الت منازالم، وإليه تنتسب  (8)

 (.هي21 )الطريقة الرفاعية، تويف عا  

 (.8/231: )وأثرها السي  على األمة اإلسالمية، نقال  عن مظاهر االحنرافات العقدية عند الصوفية (832: )قالدة اجلواهر (3)

 (.2 : )سورة اجلن ( )

 (.32: )سورة األعراف ( )
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 :أقسام التوحيد عند الصوفية

قسم المتصوفة التوحيد إل  ثالثنة أقسنام، إ  أننه لنيث بيننهم اتفناق فني المضنمون 
الننذي يرمننون إليننه، وكلهننم متفقننون علنن  أن التوحينند الحقيقنني الننذي يجننب أن يحققننه 
الصوفي ليث التوحيد الذي أرسل بنه الرسنل وأننصل بنه الكتنب وهنو إفنراد النه بالعبنادة 

حده   رريك له، بل يعتبرون هذا التوحيد للعوام فقط، أما الخاصة وخاصنة الخاصنة و
فليث هذا توحيندهم، بنل توحيند خاصنة الخاصنة هنو القنول بوحندة الوجنود، وهنذا لنيث 
وصو ً إل  حقيقة التوحيد، بل هو وصول إل  قمة اإللحاد الذي لم يسبقهم إليه أحد من 

 .كاليهودية والنصرانيةأهل الديانات السماوية المحرفة 
وإل  جانب ذلك فهذه األقسام التي قسمها المتصوفة للتوحيد تخالك تماماً األقسنام 

ًء مننن النصننو  ة لتوحينند هللا  نن  عصوجننل  نن  اسننتقراالتنني قسننمها أهننل السنننة والجماعنن
 .الررعية

يقول أحد أئمتهم، وهو أبو أسماعيل الهروي
( )

: 
 :والتوحيد عل  ثالثة أوجه

 .توحيد العامة الذي يصح بالرواهد: األول
 .توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق: الثاني
 .توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة: الثالث

   إل  أن قنال  ن  وأمنا التوحيند الثناني النذي يثبنت بالحقنائق؛ فهنو توحيند الخاصنة 
 .علق بالرواهدوهو إسقاط األسباب الراهرة والصعود عن مغاص ت العقول والت

فهنو توحيند اختصنه الحنق لنفسنه واسنتحقه : وأمنا التوحيند الثالنث: ثم قال بعد ذلك
وأ ظ منه  ئحاً 
( )

إل  أسرار طائفة من صفوته، وأخرسهم عنن نعتنه والنذي يرنار بنه  
إليه عل  ألسن المريرين أنه إسقاط الحندث وإثبنات القندم علن  أن هنذا الرمنص فني ذلنك 

ذلك التوحيد إ  بإسقاطها التوحيد علة   يصح
( )

. 
ومن خالل هذا العرض الموجص يتبنين لننا أن الصنوفية قند ضنلوا فني هنذا النركن 

 .ذلك من كالم أئمتهم، ومن مصنفاتهم أثبتنامن أركان اإليمان، وقد 

                                                 
 (.33 /3: معجم املؤلفل. ) ذي احلجةهوعبد اهلل بن ممد بن علي بن ممد بن أمحد األنصاري االروي، ولد بقندهار، وتويف بهراة يف  ( )

مكتبة / ممود خاطر: ت/ممد بن أبو بكر الرازي: / خمتار الصحاح . أومض: أي ملع وبابه قال، والح الربق وأالح : الح الشيء، ملح  (8)

 (.3 8/ : )هي    /بريوت/ لبنان

، بتصيرف ديديد، نقيال  عين مظياهر االحنرافيات العقديية عنييد        (2 : )يهي 12  / بيريوت / عبيد اهلل األنصياري االيروي   / منيازل السيائرين لليهروي     (3)

 (.831/ : ) وأثرها السي  على األمة اإلسالمية الصوفية
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 لمبحث الثانيا
 اإليمان بالمالئكة :الركن الثاني

 
يث لهنننم مننن خصنننائ  مخلوقننون عابننندون هلل تعننال ، ولنن يالمالئكننة عننالم حيبننن

الربوبية واأللوهية ريء، خلقهم هللا تعال  من نور ومننحهم ا نقيناد التنام ألمنره والقنوة 
عل  تنفيذه
( )

. 

جاء اإليمان بالمالئكة مقروناً باإليمان بناهلل تعنال ، فهنو أحند أركنان الندين الثابتنة 
بننّر منن آمننن بنناهلل ولكنن ال{: باألدلنة القطعيننة منن الكتنناب والسننة واإلجمنناا، قنال تعننال 

}واليوم اآلخر والمالئكة والكتاب والنبيين
( )

. 

وثبت في الصحيحين إجابة النبي    صل  هللا عليه وسلم    عل  سؤال جبرينل لنه 
اإليمننننننان أن تننننننؤمن بنننننناهلل ومالئكتننننننه وكتبننننننه ورسننننننله واليننننننوم : )عننننننن اإليمننننننان

(الحديث.....اآلخر
( )

. 

قننادهم فنني المالئكننة، فننذهبوا إلنن  أن أهننل السنننة واعت قننول   وقنند خننالك الصننوفية  
يندخلون علنيهم خلنواتهم أطنراك أنهنم لخدمة الطريقنة وأهنل الطريقنة، و خلقوا المالئكة

النهار وآنناء اللينل، يجالسنونهم ويسنيرون معهنم، ويرلنونهم بنأجنحتهم ويحضنرون لهنم 
 .إل .....الطعام، ويقضون مصالحهم

يعرفنونهم  ن  يعنني المالئكنة  ن  أثنناء وقلينل منن الخلنق النذين : )....يقول الحلواني
التركل ممن أطلعهم هللا عل  الحقائق من أهل الكرك الغيبي من األولياء، وهؤ ء قلّمنا 

(يبوحون بريء من ذلك ألنهم يحاسبون
( )

. 

بقندرتهم علن  معرفنة المالئكنة أثنناء  ،فهو هنا يخ   أولياء الصوفية أهل الكرك
مننع أن النصننو  قنند دلننت علنن  أن األنبينناء  نن   ،رننيءالترننكل، ولننم يرننر إلنن  األنبينناء ب

 .عليهم السالم    لم يعرفوا المالئكة في حال التمثيل بصورة الرجال إ  بعد إخبارهم

وقنند نننصل : )( 37)الرننعرانيويننرى الصننوفية أن المالئكننة تنننصل علننيهم، فيقننول 
(فلله الحمد ،علينا ملك

( )
. 

 

                                                 
 (.323.: )هي2   /  ط/ الريا / مكتبة العبيكان/ عامر فاا/ معجم ألفاظ العقيدة   ( )

 (.22 : )سورة البقرة (8)

 (.82: )بيان أر ان اإلميان (3)

 (.838: ) املقربل ، باختصار، نقال  عن معتقد الفرق يف املالئكة(   ي1  : )ن والروح للحلوانياإلميا ( )

 (. 8/2: )هي322 / مطبعة مصطفى اليالي/ عبد الوهاب الشعراني/  يف بيان عقائد األ ابر اليواقيت واجلواهر ( )
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الدين كنان إذا سنأله إنسنان فني حاجنة  كذلك أن الري  تاج ( 37)الرعرانيوينقل 
اصبر حت  يجيء جبريل: يقول له

( )
. 

: ويننرون أن المالئكننة تحضننر لهننوهم وسننماعهم ويرقصننون معهننم، قننال الحلننواني
......(وإذا رأوا ذاكراً أو أهل ذكر نصلوا بساحتهم، وذكروا معهم فصال الريطان)

( )
. 

 .في والسمااويصعم الصوفية أن هلل مالئكة رغلهم الرق  الصو

يتنقلنون بنين العنرم  ،وهم قيام متواجندون والهنون: )يقول الصيادي عن المالئكة
إل  الكرسي، ومن الكرسي إل  العرم، حالهم ربيه بحنال السنكارى لمنا بهنم منن رندة 

(التوله
( )

. 

يناآدم منم : ويذكرون في ذلك؛ أن آدم بك  لما أهبط إلن  األرض، فنأوح  هللا إلينه
 بكاؤك ومم جصعك 

يارب لست أبكي روقاً إل  جنتك و  خوفاً من نارك، وإنما بكائي روقاً إلن  : قال
يرقصنننون  ،جنننرد منننرد ،المالئكنننة الصنننوفية المتواجننندون حنننول العنننرم سنننبعين ألفننناً 

(ويتواجدون حول العرم
( )

. 

أن الصنننوفية يفضنننلون أولينننائهم علننن  المالئكنننة، : ويمكنننن القنننول  ننن  إجمنننا ً  ننن 
ئكننة  نن  ينصلننون علننيهم بالو يننة واإللهننام، وأنهننم يرنناهدونهم فنني ويصعمننون أنهننم  نن  المال

خلواتهم، ويعانقونهم ويرقصون معهم إل  حير ذلك
( )

. 

                                                 
 (838: )املقربلفرق يف املالئكة ، نقال  عن معتقد ال(   / (: )923)الشعراني: األخالق املبتولة ( )

 (. 83: ) املقربل ، نقال  عن معتقد الفرق يف املالئكة(3  : )اإلميان والروح (8)

 (. 83: )هي88  /  ط/ الريا / أضواء السلف/ ممد عبد الوهاب عقيل/  املقربل معتقد الفرق يف املالئكة (3)

 .( 83: )املقربل معتقد الفرق يف املالئكة( )

 .املرجع السابق ( )
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 المبحث الثالث

 اإليمان بالكتب: الركن الثالث
 

الكتب التي حوت كالم هللا تعال ، الذي أوحناه هللا إلن  رسنله : المراد بالكتب، هي
سننواًء ماأنصلننه عننن طريننق الملنك مرننافهة فكتننب بعنند ذلننك  ن  علننيهم الصننالة السننالم  ن ، 

كسائر الكتب، أو ماأنصله مكتوباً من عند هللا    تعال     كالتوراة التي نصلت مكتوبة فني 
األلواظ
( )

. 
: تننواترت النصننو  بوجننوب اإليمننان بمننا أنننصل هللا مننن الكتننب، قننال تعننال وقنند 

ي تاب النذي ننصل علن  رسنوله والكتنب النذياأيها الذين آمنوا ءامنوا باهلل ورسوله والك{

نصل من قبل، ومن يكفنر بناهلل ومالئكتنه وكتبنه ورسنله والينوم اآلخنر فقند ضنل ضنال ً أ
}بعيداً 

( )
فمن كفنر برنيء منن د هللا، وأن هللا تكلم بها حقيقة، ، فنؤمن بأنها منصلة من عن

 .ذلك فقد ضّل عن الصراط المستقيم
أمننر هللا تعننال  عبنناده المننؤمنين أن يخنناطبوا أهننل  ؛ولتقريننر اإليمننان بالكتننب كلهننا

قولوا آمنا باهلل وماأنصل إلينا وما أنصل إل  إبنراهيم وإسنماعيل وإسنحاق {: الكتاب بقوله

ويعقنوب واألسننباط ومناأوتي موسنن  وعيسنن  ومناأوتي النبيننون مننن ربهنم   نفننرق بننين 
}أحد منهم ونحن له مسلمون

( )
. 

 .ي حديث جبريل السابقوجاءت السنة بإثبات ذلك كما ف
أن للقننرآن رنناهراً : فيمننا يتعلننق بالكتننب، فممننا قننالوه الحننق   وقنند خننالك الصننوفية  

وباطناً، وإن الراهر علم الرريعة، وأمنا العلنم الفاضنل فهنو علنم البناطن النذي هنو علنم 
الحقيقة، و يعلمه إ  خاصة األولياء، وتوصلوا منن ذلنك إلن  تأوينل القنرآن علن  حينر 

تفسيره بما يخالك مقتض  د لته بحسب لغة العنرب، منع أن اآلينات متتابعنة راهره، و
: في أن القرآن نصل بلغة العرب، وأن فهم القرآن يكون عل  وفق هذه اللغة، قال تعنال 

}إنا أنصلناه قرءاناً عربياً لعلكم تعقلون{
( )

. 
}إنا جعلناه قرءاناً عربياً لعلكم تعقلون{: وقال تعال 

( )
. 

وأما واضع هذا العلم    يعني التصنوك  ن  فهنو النبني  ن  صنل  : )ن عجيبهيقول اب
هللا عليه وسلم    علمه هللا بالوحي واإللهام، فننصل جبرينل أو ً بالرنريعة، فلمنا تقنررت 
نصل ثانياً بالحقيقة فخ  بها بعضاً دون بعض، وأول من تكلم فيه وأرهره سنيدنا علني 

(لحسن البصريوجهه   ، وأخذ عنه ا   كرم هللا 
( )

.  

                                                 
 (.33: )بيان أر ان اإلميان ( )

 (.33 : )سورة النساء (8)

  (.33 : )سورة البقرة (3)

 (.           8: )سورة يوسف ( )

 (.3: )سورة الزخرف ( )

 (. / : )إيقاظ االمم يف درح احلكم (3)
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ومننن آراء الصننوفية فنني ذلننك تحريننك القننرآن عننن معانيننه بمننا يسننمونه بالننذوق 
والكرك، ولذلك نجدهم   يرحبون في طلب العلم والتفقه في الدين، وكبارهم يصعمنون 

 .تلقي العلوم من هللا تعال  بالكرك
ت الكتابسوكنت قد أس: )يقول الجيلي

( )
(عل  الكرك الصحيح 

( )
. 

فوهللا ماكتبت فيه    يعني الفتوحنات المكينة  ن  حرفناً إ  : )( 7 )عربيابن  يقول
(عن إمالء إلهي وإلقاء رباني، أو نفث روحاني في روا كياني

( )
. 

وقنند وصننل الحننال بننبعض أولئننك المتصننوفة إلنن  أن قننال بننأن أذكننار الصننوفية 
ينه وسنلم  ن  منن لالمبتدعة أفضل من القرآن وأفضل مما ورد عنن النبني  ن  صنل  هللا ع

 .وطائفة أخرى منهم جعلوا السماا أفضل من القرآناألدعية واألذكار، 
خينركم (: وهذا من أعرم الباطل وأبينه، فقد قال النبي  ن  صنل  هللا علينه وسنلم  ن 

(من تعلم القرآن وعلمه
( )

. 
 الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي: )وقال    أيضاً   

(يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه راق له أجران
( )

. 
بنأن  :وحيرهما من األحاديث الدالة عل  فضل القرآن وعريم مكانته، فكينك يقنال

 .سبحانك هذا بهتان عريم !!السماا أو حيره من الخصعبالت أفضل من القرآن  

                                                 
 .يف معرفة األوائل واألواخر يعين  تابه اإلنسان الكامل ( )

 (.2: )يف معرفة األوائل واألواخر  الكاملاإلنسان  (8)

 (.9 : )، نقال  عن مواقف أهل السنة ( 3  /3: )هي 1  / عثمان حييى: ت/ ابن عربي/ الفتوحات املكية  (3)

 (.9 9 / : )رواه البخاري  ( )

 (.9  / : )رواه مسلم ( )
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 المبحث الرابع 
 اإليمان بالرسل:  الركن الرابع

 
معروك بين أهل العلم في الحد الفاصل بين النبي والرسنل، هناك خالك : مدخل 

وبسننببه تنوعننت تعريفننات النبنني والرسننول، ولكننن لعننل مننن أفضننل مننن عّرفهمننا وفننّرق 
والنبني هنو النذي ينبئنه هللا : )ري  اإلسالم ابن تيمية  ن  رحمنه هللا  ن  حينث يقنول ؛بينهما

خنالك أمنر هللا ليبلغنه رسنالة منن  فإن أرسل مع ذلك إل  من ،وهو ينبئ بما أنبأه هللا به
نل هنو إلن  أحند  ؛هللا إليه س  فهو رسول، وأما إذا كنان إنمنا يعمنل بالرنريعة قبلنه، ولنم ي رن

وما أرسلنا من {: قال تعال  ،فهو نبي، وليث برسول ؛يبلغه عن هللا رسالة إل  مخالك
قبلك من رسنول و  نبني
( )

}إ  إذا تمّنن  ألقن  الرنيطان فني أمنّيتنه 
( )

)
( )

وإلن  هنذا ،  

المعن  ذهب الري  محمد األمين الرنقيطي
( )

في كتابه أضواء البيان 
( )

. 

واإليمننان بالرسننل واجننب مننن واجبننات النندين الحتميننة، وركننن عرننيم مننن أركننان 
اإليمننان، وأصننل مننن أصننوله المنصننو  عليهننا مننن القننرآن والسنننة، والتنني   يتحقننق 

ول بما أنصل إليه منن ربنه والمؤمننون كنل آمنن ءامن الرس{: اإليمان إ  بها، قال تعال 

باهلل ومالئكته وكتبه ورسله   نفرق بين أحد منن رسنله وقنالوا سنمعنا وأطعننا حفراننك 
}ربنا وإليك المصير

( )
 .جاء في حديث جبريل مايؤكد ذلك، و

وقد كان للصوفية رأي آخر في مسألة النبوة؛ من ذلنك قنولهم بنأن النبني  ن  صنل  
 .لم    خلق من نور، وأن النور المحمدي هو أصل الوجودهللا عليه وس

في معرض حديثه عن أصل الكون، ثنم كينك  ( 7 )عربييقول محيي الدين بن 
فكان سيد العالم بأسره    يعني النبي    وأول : ).....جاء النبي    صل  هللا عليه وسلم   

بنناء، ومننن الحقيقننة رنناهر فنني الوجننود، فكننان وجننوده مننن ذلننك النننور اإللهنني، ومننن اله
الكلية، وفي الهباء وجد عينه وعين العالم من تجلينه، وأقنرب النناث إلينه علني بنن أبني 

(طالب
(7)

. 

خلق منن ؛ومما ذهب إليه المتصوفة؛ أن جميع مافي هذا الكون منن أرض وسنماء
 .نور محمد    صل  هللا عليه وسلم   

                                                 
 .دل على أن النيب يرسل  الرسول ( )

 (.8 : )سورة احلج (8)

 (.2 8: )لنبوات  تاب ا (3)

، وحفييا القييرآن وبعييض املختصييرات ثييم تبّحيير يف    ( 38 )هييو ممييد األمييل بيين ممييد املختييار اجلنكييي الشيينقيطي، ولييد يف موريتانيييا عييا       ( )

مجية تلمييذه   تر(. هيي 393 )العلو ، درس بكلييت اللغة والشريعة بالريا ، واختري عضوا  اليئة  بار العلماء، ورابطة العامل اإلسالمي، تيويف عيا    

 .الشيس عطية ممد سامل مع مقدمة أضواء البيان

( ) ( /23 .) 

 (.22 : )سورة البقرة (3)

 (.882ي8/883: )الفتوحات املكية (2)
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يقننول عبنندالعصيص النندبا 
( )

كلهننا مننن عننرم وفننرم  اعلننم أن أنننوار المكونننات: )
وسماوات وأرضين وجنان وحجب وما فوقها وماتحتها إذا جمعت كلها وجندت بعضنها 
مننن نننور محمنند، وأن مجمننوا نننوره لننو وضننع علنن  العننرم لننذاب، ولننو وضننع علنن  

ولنو جمعنت المخلوقنات كلهنا ووضنع ذلنك السبعين التي فوق العرم لتهافتنت،  الحجب
(النور عليها لتهافتت وتساقطت

( )
. 

لمنا خلنق الننور المحمندي جمنع فني هنذا الننور المحمندي جمينع : )يقول التيجانيو
وذلنك فني مرتبنة  ،أرواظ األنبياء واألولياء جمعاً أحدياً قبل التفصيل في الوجود العينني

(العقل األولي
( )

. 

ر محمد  ن  صنل  ويرهر لنا معتقد المتصوفة بأن كل مافي هذا الكون خلق من نو
في الصلوات التي ابتدعوها للصالة بها علن  رسنول هللا  ن  صنل  هللا  هللا عليه وسلم   ؛

: عليه وسلم   ، وهي صلوات مملؤة بالباطل من أولها إل  آخرها، ومنن تلنك الصنلوات
الذي فتحت رهنور  ،ومرهر سرك الجامع ،اللهم صل عل  مو نا محمد نورك الالمع)

(من العدم الرميمولو ه مارهرت لصورة عين  ،العالم من نور حقيقته
( )

. 

اللهننم صننل وسننلم علنن  الجمننال األنفننث والنننور األقنندث : )ومننن صننلواتهم أيضنناً 
والحبيب من حيث الهوية والمراد في الالهوتية، فترجم كتاب األصل والمتعالي بالحقيقة 

(عن حقيقة األثر
( )

. 

ومما ذهب إليه المتصوفة مما له تعلق بالنبي محمد    صل  هللا عليه وسلم   ؛ أن 
الكون خلق من أجل محمد    صل  هللا عليه وسلم   ، وأن جميع العلوم جصء من علمه، 
واّدعوا أن علم اللوظ المحفور وعلم القلم جصء من علم الرسول، وواصنلوا فني حلنوهم 

 .ة من جود الرسول محمد    صل  هللا عليه وسلم   حت  قالوا بأن الدنيا واآلخر

 :يقول البوصيري

 م      وره به        لت من ن    وكل آي أت  الرسل الكرام بها       فإنما اتص

لم     يرهرن أنوارها للناث في الر إنه رمث فضيل هم كواكبها      ف
( )

 

 

                                                 
 (.82/ : األعال (. )هي38  )اإلبريز، صويف مشهور، تويف عا  : هو عبد العزيز بن مسعود الدباغ، من مؤلفاته ( )

 (. 32/ : )وأثرها السي  على األمة اإلسالمية الصوفية عند ات العقديةعن مظاهر االحنراف، نقال  (8 8: )اإلبريز (8)

 (.323/ : )وأثرها السي  على األمة اإلسالمية الصوفية عند ات العقدية، نقال  عن مظاهر االحنراف( 2  / : )الرماح (3)

 (.322/ : )ة اإلسالميةات العقدية عند الصوفية وأثرها السي  على األممظاهر االحنراف ( )

 (.329/ : )املرجع السابق ( )

 (.  : )درف الدين البوصريي/ بردة املديح  (3)
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 :ويقول في موضع آخر

م         علم اللوظ والقل علومكومن    ا             وإن من جودك الدنيا وضرته
( )

 

وهننذا كلننه مننن الباطننل، والننذي عليننه أهننل السنننة والجماعننة؛ أن النندنيا واآلخننرة، 
ومافيهما ملك هلل    سبحانه وتعال     وأن الرسول مخلوق كغيره من  المخلوقنات، فهنو 

}رة واألولنن وإن لننا لخخنن{: لنك هلل  نن  أيضنناً  ن  وذلننك كمننا فني قولننه تعننال م
( )

، وقولننه 
}هلل مافي السماوات وما في األرض{: تعال 

( )
. 

جصءاً من علم الرسول، بل علم الرسول    صل  هللا علينه ليث لوظ والقلم العلم و
وسلم    الذي آتاه هللا إياه ماهو إ  جصء قليل جداً بالنسبة إل  علم هللا    سبحانه وتعنال  

قل إنما أننا برنر منثلكم ينوح  إلني أنمنا إلهكنم إلنه واحند { :  ، وذلك كما في قوله تعال 
}فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحاً و  يررك بعبادة ربه أحداً 

( )
. 

ومن مراهر ا نحراك لدى المتصوفة فيما يتعلق بالنبي  ن  صنل  هللا علينه وسنلم 
   التوجه له بالدعاء وا ستغاثة
( )

. 

جننواص التوجننه إلنن  النبنني  نن  صننل  هللا عليننه وسننلم  نن  وقنند اسننتدل المتصننوفة علنن  
بالدعاء وا ستغاثة من دون هللا بأدلة إمنا صنحيحة ولكننهم أسناءوا فهمهنا أو ضنعيفة   

أنهم   يفرقون بين التوسل بالنبي وبين دعائه وا ستغاثة به منن : يستدل بها، ومن ذلك
  خلطهننم فنني ذلننك، حاديننث، وقنند جنناءت نصننو  عنننهم تنندل علننفنني األخننالل منناورد 

وينبغنننني للصائننننر أن يكثننننر مننننن النننندعاء : )وجعلهننننا بمعننننن  واحنننند، يقننننول النبهنننناني
والتوسل والتوجه به صل  هللا عليه وسلم فجندير بمنن استرنفع بنه أن ........ والتضرا

يرفعه هللا تعال  فيه، فإن كال من ا ستغاثة والتوسل والترفع والتوجنه للنبني، واقنع فني 
(قه وبعدهكل حال، قبل خل

( )
. 

ولو بسطنا الحديث حنول منديح الصنوفية ومنا أحدثتنه حنول هنذا النركن لطنال بننا 
 .المقام، ولكن لعل ماذكر فيه حنية وكفاية

                                                 
 (.392: )املرجع السابق ( )

 (.3 : )سورة الليل (8)

 (. 82: )سورة البقرة (3)

 (.1  : )سورة الكهف ( )

 .تقد  ديء من الكال  حول هذا عند احلديث عن توحيد اهلل ( )

 (.2  / : )وأثرها السي  على األمة اإلسالمية الصوفية عند ات العقدية، نقال  عن مظاهر االحنراف(  31: )ر احملمديةاألنوا (3)
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 المبحث الخامس
 اإليمان باليوم اآلخر: الركن الخامس

 
إمنا : حيث يبعث الناث أحياء للبقناء ،هو يوم القيامة الذي  يوم بعده: اليوم اآلخر

ر النعيم، وإما في دار العذاب األليمفي دا
( )

. 
واإليمان باليوم اآلخر هو الركن الخامث من أركان اإليمان، وقد دلت النصو  
عل  فالظ من آمن به وعمل له    مخلصاً هلل تعال  بما رنرا  ن  وعلن  كفنر منن أنكنره 

 تننابوالك خننر والمالئكننةولكننن البننر مننن آمننن بنناهلل واليننوم اآل{: وجحننده، قننال تعننال 
}والنبيين

( )
.
( )

 

 هنمأن كمنا رنطحوا فني حينره، ومنن ذلنك؛الصوفية فيمنا يتعلنق بناليوم اآلخر رطح
قالوا بأن العبنادة ينبغني فعلهنا محبنة هلل، وأن يكنون مقصنود العابند لقناء هللا، ويترفعنون 
عن الرحبة في دخول الجنة والخوك من النار، ويرون أن من قصد الرحبنة فني الجننة 

 .ام حت  أدى األمر ببعضهم إل  احتقار الجنةومن العبعبادته فهو 
ولم يقفوا عند هذا الحد، بل ادعوا بأن العذاب سّمي عنذاباً لعذوبتنه، وهنذا المعتقند 

الفاسد أّدى بهم إل  ا ستهانة بأوامر هللا ونواهيه
( )

. 
(منذ ثالثين سنة تعرض علي الجنة بما فيها فما أعرتها طرفي: )أحدهم يقول

( )
. 

(طرفي
( )

. 
إلهني إننك تعلنم أن الجننة   تنصن عنندي جنناظ بعوضنة : )قول إبراهيم بن أدهنموي

(في جنب ماأكرمتني من محبتك وآنستني من ذكرك
( )

. 
إلنن  حيننر ذلننك مننن العبننارات التنني يتضننح منهننا أن طلننب الجنننة عننندهم منقصننة 

 .و يليق بكبرائهم، وهذا اعتقاد فاسد، مخالك لما جاء في الكتاب والسنة

                                                 
 (.3  : )معجم ألفاظ العقيدة ( )

 (.22 : )سورة البقرة (8)

 (.3 : )بيان أر ان اإلميان (3)

 (.3/993) :ة اإلسالميةمظاهر االحنرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السي  على األم ( )

 (.9  / : )املرجع السابق ( )

 .املرجع السابق (3)
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 لسادسالمبحث ا
 اإليمان بالقضاء والقدر: الركن السادس

 
تقدير هللا    تعال     األرياء في القدم وعلمه    سبحانه    أنهنا : القضاء والقدر هو

ستقع في أوقات معلومة عنده، وعلن  صنفات مخصوصنة، وكتابتنه  ن  سنبحانه  ن  لنذلك 
ة له، ووقوعها عل  حسب ماقدرها وخلقه لهاتومريئ

( )
. 

فنني الفننرق بينهمننا  نن  أي القضنناء والقنندر  نن  واألرهننر أنننه   فننرق  وقنند اختلننك
بينهما
( )

. 

ولإليمننان بالقنندر أهميننة كبننرى بننين أركننان اإليمننان ينندركها كننل مننن لننه إلمننام ولننو 
يسننير بقضننايا العقينندة اإلسننالمية وأركننان اإليمننان؛ ولننذلك ورد التنصنني  فنني السنننة 

 .النبوية عل  وجوب اإليمان بالقدر خيره ورره

 :وترجع أهمية هذا الركن ومنصلته بين بقية أركان اإليمان إل  عدة أمور

 .ارتباطه مباررة باإليمان باهلل    تعال    : األول

ولهذا السبب    وهللا أعلم    لم يذكر ركن اإليمنان بالقندر فني كتناب هللا تعنال  منع 
يمنان بربوبيتنه وأسنمائه بقية أركان اإليمان كما ورد في السنة، ألن اإليمان بالقدر هنو إ

 .وصفاته، ومراتب القدر األربع هي صفات هلل تعال 

حين ننرر إل  الكون، ونرأته، وخلنق الكائننات فينه، ومنهنا هنذا اإلنسنان، : الثاني
: اكتنب، قنال: أول مناخلق هللا القلنم قنال لنه"نجد أن كل ذلنك منرتبط باإليمنان بالقندر، فن 

"ئن إل  يوم القيامةاكتب ما هو كا: رب وماذا أكتب  قال
( )

. 

واإليمان بالقدر هنو المحنك الحقيقني لمندى اإليمنان بناهلل  ن  تعنال   ن  علن  : الثالث
.الوجه الصحيح، وهو ا ختبار القوي لمدى معرفة اإلنسان بربه    تعال    

( )
 

حيث احتج كثينر دة القضاء والقدر في انحراك خطير؛وقد وقع المتصوفة في عقي
فجننوصوا فعننل كننل رننيء مقنندور عليننه وعبننادة كننل رننيء وذلننك  ،القنندرمنننهم بالقضنناء و

قدره هللا وقضاه فقند أحبنه، وكنل منايقع فني هنذا الكنون بقضناء ، عتقادهم بأن كل ريء
ومادام كذلك فال يوجد منكر في هذا الكون بل كنل رنيء يقنع فني هنذا الكنون ،هللا وقدره

 .فهو محبوب هلل مرضي له

                                                 
 (.39: )القضاء والقدر ( )

 (.  : )املرجع السابق (8)
( )

 (.4/424: )، والترمذي ( 4/222: )رواه أبوداود 

 (. 2ي23: )القضاء والقدر ( )
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وذلننك بننناءاً علنن   ،فنني تجننويص عبننادة العجننل لقنندراب ( 7 )عربننيوقنند احننتج ابننن 
معتقد الصوفية بأن كل ماقضاه هللا وقدره فهو يحبه ولذا   يجوص إنكاره
( )

. 

رنني  مرننهور منننهم كننان  قننال: )ويننذكر عنننهم رنني  اإلسننالم رننيئاً مننن ذلننك فيقننول
ي لو قتلت سبعين نبياً ماكنت مخطئاً فإنه لنيث فني مرنهودهم هلل محبنوب مرضن: بالرام

ومننا لننم يقننع فنناهلل   يحبننه و  يرضنناه،  ،فمننا وقننع فنناهلل يحبننه ويرضنناه ،مننراد إ  مننايقع
فهم منن حلنب  ،نكفما راء كان وما لم يرأ لم ي ،الواقع هو تبع القدر لمريئة هللا وقدرته

(ألن من حلب كان القدر معه ،كانوا معه
( )

. 

و   ،كنل رضنا وحنبوفي الجملة فالصوفية يقبلون كل ريء يقع في هذا الكنون ب
ولنذا فهنم   ينأمرون بمعنروك و   ،يسنم  منكنراً  يقفون ضده ألنه  يوجد عندهم ريئ

ينهون عن منكر و  يجاهدون في سنبيل هللا ألن الجهناد فني سنبيل هللا فني معتقندهم هنو 
ن إنمننا هننو واقننع حيث إن اسننتيالء الكفننار علنن  بننالد المسننلمي،مقاومننة لقضنناء هللا وقنندره

وكل ما قدره هللا وقضاه فهو يحبهوقدره،بقضاء هللا 
( )

. 

وقول الصوفية هذا باطل مخالك لما جاء في الكتاب والسنة وأقنوال علمناء األمنة 
حيث إن من المعلوم ضرورة في العقيدة اإلسالمية هو ا عتقاد بأن هللا سبحانه وتعنال  

انه وتعنال  يحنب در كل مايقع في هذا الكون وسجله في اللوظ المحفور، وأن هللا سنبحق
ويكنره النبعض اآلخنر رحنم تقنديره لهنا ر، بعض ما قدره كالطاعات وجمينع أعمنال البن

 .كالمعاصي والمفاسد بجميع أنواعها رحم أنه قدرها سبحانه في األصل

فالنديني يجنب الرضنا  ،الحكم القضاء نوعان ديني وكنوني: )يقول اإلمام ابن القيم
 ،كالنعم التني يجنب رنكرها ؛منه مايجب الرضا بهوالكوني  ،به وهو من لواصم اإلسالم

ومنننه مننا يجوص الرضننا بننه كالمعايننب والننذنوب التنني الرضننا بها،:ومننن تمننام رننكرها
 (. يسخطها هللا وإن كانت بقضائه وقدره

 

 

 

 

 

                                                 
 (. 89: )فصوص احلكم ( )

 (.33 /8: )هي13  /  ط/ بريوت/ دار الكتب العلمية/ ةابن تيمي/ جمموعة الرسائل واملسائل  (8)

 (.2 3/9: )مظاهر االحنرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السي  على األمة اإلسالمية(3)
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علنننا هللا هننداة مهتنندين، حيننر ضننالين و  مضننلّين، وهللا تعننال  أعلننم، وصننل  هللا علنن  ج
 .حبه أجمعيننبينا محمد وعل  آله وص
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