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 مفتي مصر: ال عالقة بين التصوف والتشيع
 

 إسالم عبد العزيز فرحات -حوار 
 9332-30-30إسالم أون الين/مدارك : 

 
"السؤال عن عالقة بين التصوف والتشيع هو سؤال افتعالل،  فللتصاوف الللار اةتباة 

 اإلحسلن  والشيعة فكةة أقةب إلى السيلسة انهل إلى العقيدة".
لة الشاي  الادكتوة علا، لاعاة فا، حاواةه ااع "إساال  أون هذه ةؤية افت، اصة فضاي

 الين.نت" حول العالقة بين التصوف والتشيع واعتبلة األول ادخال للثلن،. 
فضيلة الافت، تعلب ان احلوالت االدعلء بأن ثاة عالقة بين االثنين لا""الةد ولاود 

اختلفاة  وأنهال تشلبر خلةل،"  حسب تعبيةه  اؤكادا  أن "هاذه الالالت ودواواة والفالت 
 نتلج الفكة اإلسالا، عبة القةون".

وفند الافت، كل أولر التشلبر الت، يستند إليهل القلولون بلعتبلة التصوف ادخال للتشيع  
وانهل العصاة للول، عند الاتصوفة ولإلال  عند الشيعة؛ افةقل بين العصاة الت، تقتضا، 

 وفية.حلية التشةيع  والعصاة الت، تقتض، الحفظ عند الص
الحواة ف، الالر يُاثل نقلة ف، اعلللة الف العالقة بين التصوف والتشايع اان خاالل 

 شخصية تلاع بين الفقر والاسحة الصوفية والانصب الةسا،.
 

 * بداية هل تةى نقلط التقلء ياكن التعويل عليهل ف، اللاع بين السنة والشيعة؟
ل أهال السانة  فللشايعة تختلاف عان الشيعة فةقة ان فاة  الاسالاين الشالوع أن اقلبلها -

أهاال الساانة فاا، الاصاالدة  وإن كاالن الكتاالب واحااديا عنااد الطاالوفتين  إال أن تلقاا، الساانة 
اختلف  فللسنة تةوي عن كل الصحلبة الةواة؛ وكل الصحلبة الةواة كال يقاول ابان حا   

 يادون "ألف وثالنالوة تقةيبل"  أال الشيعة فها  ياةوون عان عادد اعاين اان الصاحلبة ال ي
 عنه   وال يةوون عن البلق،.

وبللةغ  ان ذلك  هنلك حقيقة تقول إن نتالج السانة الاذي عناد الشايعة يوافا  أكثاة اان 
ان اةويلت السنة؛ وهذا هو ال اكتشفر بعاد ذلاك يوساف الطفاي  فا، أواخاة القاةن  03%

الشايعة التلسع عشة ف، كتلبر )للاع الشال( الاذي أوةد فيار األحلديال الاتفا  عليهال باين 
 وأهل السنة.. إل .

وكذلك احاد الحسين، اللالل، ف، شيكلغو  والذي ألف كتلب )للاع األحلديال( الاذي 
لاع فير األحلديل الاتف  عليهل بين أهل السنة وأهل الشيعة؛ وإضلفة إلى ذلك هنلك كتب 
إيةانية تصب ف، التقةيب بين الااذاهب يبلاع عاددهل حاوال، ألاف واثناين وعشاةين اللادا 

 ف، الاةويلت الاشتةكة بين أهل السنة وأهل الشيعة.
   وباادأ 1292وعلااى كاال حاالل  فقااد اعتااةف األ هااة بللفقاار الشاايع، اللعفااةي انااذ عاال  

تدةيساار  والفضاال يةلااع فاا، ذلااك بعااد اللاار إلااى الاوعااة ااان علااالء األ هااة واشااليخر  
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اادن، عاياد وعلى ةأسه  شي  األ هة حينذاك الشاي  احااود شالتوت  والادكتوة احااد ال
كلية الشةيعة  ود. عبد اللر الاشد ةويس للنة الفتوى  وعباد الع يا  عيساى و ياة شاوون 

 األ هة  وأحاد البهلوةي ادية للاعة األ هة  وهكذا.
بلااوا  التعبااد بللاااذهب  -ةحااار اللاار-غيااة أن الفتااوى التاا، أصاادةهل الشااي  شاالتوت 

ن عن الشيعة خطاوات فا، اسايةة اللعفةي بين أهل السنة تبين بوضوح أن السنة اتقداو
التقةيب  وكذلك الشي  احااد فاةج السانهوةي الاذي أخاذ الااذاهب الثالنياة فا، اوساوعة 
الفقر اإلسالا، الت، تصدة عن الاللس األعلى للشوون اإلسالاية  والت، أخذت الااذاهب 
 الثالنياااة  األةبعاااة السااانية الاعةوفاااة  إضااالفة إلاااى الظلهةياااة  واللعفةياااة  وال يدياااة 

 واإلبلضية.
 
 

 سؤال افتعلل،!
* التصوف كحةكة فكةية عالية  البعض يتحدل عن أنر ادخل أو بداية للتشايع بحكا  

 أن االثنين يلاعهال حب آل البيت؟
التصوف هو اةتبة ان اةاتب اإلحسالن  وهاو علا  اان علاو  الادين قالو  بذاتار ولار  -

و إحيالء علاو  الادين  أو غياة ذلاك كتبر  فتلد اثال الةساللة القشايةية  أو قاوت القلاوب  أ
 الكثية ان كتب الصوفية.

وبللنسبة لحب آل البيات فكال الاسالاين يحباون آل البيات  وآل البيات تولاوا الحكا  فا، 
األةدن والاغةب  وتولوا الحك  عبة التلةي  وكلنوا ان أهل السنة  إذن فالللهة بحاب آل 

 البيت ال ش،ء فير.
تكون إلى السيلسة ال العقيادة  والقضاية ليسات فا، حاب أال فكةة الشيعة فه، أقةب ال 

 آل البيت ان عدار  فَان ان الاسلاين ال يحب أهل البيت سواء كلنوا سنة أ  شيعة؟!
الغةيب ف، الاسألة أن الشايعة واوضاوعهل التشايع ال البيات والتصاوف واوضاوعر 

ال ال ياكان اللااع بينهاال   فللشايعة ال يولاد فيهال اةتبة اإلحسلن هاال أااةان اختلفالن تالاي
 طة  صوفية بللاةة.

 
 * لكن هنلك طةيقة اساهل البكتلشية وه، شيعية؟

البكتلشية ال عالقة لهل بللشيعة؛ ألنهل تةكية  واألتةاك ال عالقة لها  بللشايعة لولاود  -
حةوب بينه  وبين الدولة الصفوية  فللبكتلشية تةكية  والاولوية تةكية  واألقبوةية هندية 

إلااى األوشااتية الهنديااة  وهكااذا  فااال عالقااة إطالقاال لهااذه الطةيقااة علااى ااال فيهاال ااان نساابة 
 انتقلدات بللشيعة.

 
فللسااؤال نفساار سااؤال افتعاالل،.. هاال هناالك عالقااة بااين التصااوف والتشاايع؟!! التصااوف 
اللل اوضوعر اةتباة اإلحسالن  فا ذا كالن الشايعة أو علاالؤه  يأخاذون اان هاذا الاعاين 

 وكه  وف، عالقته  بلللر فهذا اولود ف، كل الاذاهب األخةى كذلك.شيول يةضونر ف، سل
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أهاال الساانة ااانه  ااان تصااوف كللاتااأخةين ااان العلااالء كلهاا  أهاال تصااوف  الشااي  
البهلااوةي اااثال كاالن نقشاابنديل.. لاا  يكاان هناالك شااي  ااان شاايو  اإلسااال  فاا، الساانوات 

ل بااين أاااةين افتااةقين الثالثالوااة الالضااية إال وكاالن صااوفيل.. لكاان كااون أن هناالك صاالة ااا
 لالةد تشلبر ل و، فهذا أاة غية انطق،.

الشيعة اثال يأخذون بللعقل ف، بعض األاوة  وهو ال ذهب إلير الاعت لة  فهال يلاو  
أن نقول إن الشيعة اعت لة؟! على البداهة البعض ياكن أن يقاول هاذا  لكنا، أةى أن هاذه 

 ة اإلسالا، عبة القةون.اللالت ودواوة والفلت اختلفة  وأنهل نتلج الفك
والذي بدأ تحسس الصلة بين التصوف والتشايع هاو اصاطفى كلاال الشايب، فا، كتلبار 
الاطبوع ف، داة الاعلةف )ةساللة الاللساتية( بعناوان "الصالة باين التصاوف والتشايع"  
وذهب إلى أن هذه الاوافقلت الظلهةية صلة بين األااةين  ونسا، أن التاحايث يثبات أن 

 ا ش،ء آخة.هذا ش،ء وهذ
وهذا يذكةن، باان حالول أن يولاد اوافقالت خلةلياة باين اإلساال  والشايوعية.. اثلاال 
فعل عبد الةحان الشةقلوي "أبو ذة إال  االشتةاكيين"  واثلر ان يةى أن فةيضة ال كلة 
تشبر الضةيبة  والحقيقة أن ال كلة ش،ء والضةيبة ش،ء آخة  وكذا اان يقاول باأن هنالك 

ياقةاطيااة والشااوةى  اااع أن الدياقةاطيااة شاا،ء والشااوةى شاا،ء آخااة  تشاالبهل بااين الد
 وهكذا  وهذه التشلبهلت ال تدل على االتحلد.

 
* حتى لو قيل إن نظةية العصاة للول، عند الصوفية تشبر نظةية العصاة لإلال  عند 

 الشيعة؟
ه لاا  يقاال أحااد ااان الصااوفية إن الااول، اعصااو   وعبااد القاالدة الليالناا، عناادال ساا"ألو -

ا.. وعنادال  نال أحاد تالاياذ الاةسا، أباو  ا اقدوةي أي ن، الول،؟ قلل  وإن كلن أاة اللر قدةي
العبلس وُضبَِط  فلةى وةاءه الاةيدون حتى يقياوا علير الحد فةكب البحة علاى اناديل  
وصلة على سبيل الكةاااة.. فقاللوا لار  اال هاذا؟ هاذا  ان  فكياف تحادل لار تلاك الكةاااة؟ 

ي  إذا وهاااب اااال سااالب  وعنااادال نقاااول هاااذا يقاااو  اإلخاااوة "الاتاسااالفون"  فقااالل  إن الكاااة
 ويقولون  إذن الصوفية تلي  ال نل  وهكذا... إل .

وهذا خلط لألوةا  قباي،  والقضاية ها، أنار لا  يقال واحاد اان الصاوفية بعصااة وليار 
فكثية  إطالقل  بل إنه  يتكلاون عال يساونر بللحفظ  والحفظ قد يكون للول، ولغية الول، 

ان الاسلاين ل  يةتكاب كبياةة قاط ااثال  فللحااد للار هاذا الاذي لا  يةتكاب كبياةة قاط هاذا 
 احفوظ لكنر ليس اعصوال.

أال العصاة عند الشيعة فتعن، أاةين  األول  هو الحفظ  وهذا نقولر لكثية لدا ان عااو  
 الاسلاين  واألاة الثلن،  هو حلية التشةيع.

فللشاايعة يعتبااةون فقهاالءه  اعصااواين عصاااة تشااةيعية  حياال إناار اشااةع  فكالااار 
اصدة اان اصالدة التشاةيع  ويثبتاون ذلاك لألوااة االثنا، عشاة  وهاذا ال يقاول بار أهال 
السنة  ولكنه  يثبتونر لألواة االثن، عشة ان أهال البيات الكاةا  الُحف اظ  وكاذلك للصاحلبة 
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اكن أن يلو  ف، حا  اللاياع.. ولكان العصااة هنالك بوصفر عل  لكل أفةاد األاة ان الا
 باعنى آخة كال بينل.

ولكاان السااؤال  ااان أياان أتااوا بااأن الصااوفية تقااول بللعصاااة؟ ااان كتاابه  أ  ااان كتااب 
أعداوه  الذين يفتةون عليه ؟ أنل قةأت كتب الصوفية شةقل وغةبل سلفل وخلفل فل  ألد بهال 

 ذلك.
 

 ال تسييس!
الاتاسلفين" تاااةى لاااالذا ينظاااة هاااؤالء إلاااى الشااايعة * علاااى ذكاااة اااان وصااافته  بااا""

والاتصااوفين علااى أنهاا  دةلااة واحاادة؟ أو باعنااى أد  فاا، طةياا  واحااد طةياا  الباادع 
 والضالالت؟

ال أعةف.. عليك أن تسأله ؛ ألن هذه حللاة عقلياة ثقلفياة تلعال اإلنسالن تصادة انار  -
وبحاال صااحي، للعقليااة أحكاال  وقااةاةات وةؤى للعاالل  اختلفااة.. فهااذا يحتاالج إلااى دةاسااة 

السلفية.. لالذا تفعل هذا؟ هل ألنهل تخشاى أن يكاون هاذا بدعاة  وأنار يخالف ويخشاى هاذا 
 الللنب  وبللتلل، يضع اللايع ف، سلة واحدة؟ قد يكون هذا.. ال أعل .

 
* الطةيقة الع اية أو آل البيت كلنوا بصدد عقد اؤتاة انذ فتةة ف، القلهةة للةد على 

شي  القةضلوي  ثا  تا  إلغالء الااؤتاة أو تأليلار  فها  يقولاون إن الشاي  صحة ال يقول ال
القةضلوي قلل  "إن التصوف هو الادخل للتشيع وتحديدا ف، اصة".. هال التصاوف فا، 

 اصة تحديدا اان اسيس؟
ال.. التصوف وهو اةتبة اإلحسلن والعل  )بغض النظة عن للناب التنظياة( يختلاف  -

  الصوفية اؤسسة اصةية تسلل فيهل الطة  الاعتادة ولهل عن الطة  الصوفية  والطة
اصلدةهل  وتصدة اللة وليس لهل دوة سيلس،  فاال تستشالة فا، شا،ء  وليسات عضاوا 

 ف، الالللس  اثل اللس الشوةى اللس الشعب  وهكذا.
 

* أناال لاا  أقصااد هااذا التسااييس  أناال قصاادت أنناال اااثال قااد ساااعنل عاان بعااض ةاااو  ااان 
قلت ب يةان  فهل ياكن أن يفسة هذا على أن التصوف ف، اصة وف، الاتصوفين له  عال

 البالد السنية عا  للشيعة؟
ال أعةف.. ألول اةة أساع أن ةاو  الصوفية له  عالقاة با يةان.. وال سااعت اان  -

قبل أنه  عند أحد ف، إيةان  أو أن أحدا ان إيةان عنده   و"كفاى باللاةء كاذبل أن يحادل 
 اسل  ف، اقداة الصحي،. بكل ال ساع"  أخةلر

ونةيااد أن نعااةف ااال الحكليااة؟ هاال ساانظل نتحاادل فاا، شاالوعلت  وعللوااب  وغةاوااب  
وتداعيلت فكةية دون أن يكون لهل واقع.. أنل أةيد أن أفه  وأعةف  أنت ةلل تعاي  فا، 
اصة اثال  فهل هنلك ف، بلدك أو انطقتك ان تشيع حتى تتحدل عن أن التصاوف عاا  

 !أو بوابة للتشيع؟
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البااد أن نتعقاال قباال أن نصاادة األحكاال .. فأناال ال أعااةف شخصاال فاا، اصااة إال واحاادا 
 يدعى أحاد ةاس  النفيس  وهو ل  يكن صوفيل  وإنال كلن ان اإلخوان الاسلاين.

 
 * والشي  حسن شحلتة؟

الشي  حسن شحلتة ليس شيعيل  وإنال هاو ةلال انفلات فقاط  ولكان لايس شايعيل  فقاد  -
 وابن القي   ويكفة الصوفية أيضل  ويكفة الشيعة.كفَّة ابن تياية  

إذن ااان غيااة أحاااد ةاساا  النفاايس فقااط.. حتااى صاالل، الااوةدان، الااذي كاالن قباال ذلااك 
بعشةين سنة أعلن ةلوعر عان ااذهب الشايعة  وصالل، الاوةدان، كالن صاحفيل ولا  يكان 

 صوفيل.
وعالقالت ااع والطةيقة الع اية لهل عالقلت اع كل النالس  لهال عالقالت ااع الساودان 

ليبياال وعالقاالت اااع الشاال  وهكااذا.. ولااو أن هااذه الطةيقااة اااثال لهاال عالقاالت اااع السااعودية 
 فستصب، وهلبية  أو اع إيةان فتصب، شيعية؟

والحقيقااة أناا، ال أةى تشاايعل فاا، اصااة  لكاان ااان الااكاان أن نقااول إناار عناادال نلحاات 
حيناال اتضاحت األحاوال ثوةة الخواين، استبشاة النالس أن ثااة شايول يانل،  ثا  بعاد ذلاك 

وحاادثت الحااةب العةاقيااة اإليةانيااة  وحاادثت الاواقااف الاختلفااة هناال وهناالك انتهاات هااذه 
 الثوةة  وانتهى األاة.

 
 بين الحةية والتبشية

* على ذكة اوضوع الاد الشيع، الذي يتحدل عنر البعض.. ابدأ الحةيلت الدينية ف، 
الااذهب، أو  -ن الحلاة علاى حةياة ااخاة اإلسال .. هل تةى إشكللية بين هاذا الابادأ وباي

 ف، الدعوة لال يعتقد داخل بالد الاسلاين؟ -الدين، عاوال 
الحةيااة شاا،ء  والاادعوة والتبشااية شاا،ء آخااة.. فللحةيااة شخصااية  والاادعوة تتعلاا   -

 بللنظل  العل  واالستقةاة واألان الالتاع،.
لضاة وال تلتفات إليار وال فبعض البالد ثقلفتهال تطيا  هاذا  وال تاةى فيار بأسال وال غض

ياؤثة عليهاال  وبعااض البلاادان تةكيبهاال الاادياوغةاف، يااأبى هااذا  ويلعاال التبشااية نوعاال ااان 
أناواع القاادح فاا، النظاال  العاال   وهناال يُانَااُع ال ااان ألاال عااد  الحةيااة الدينيااة  باال ااان ألاال 

 الحفلظ على األان االلتالع،.
.. نحان نالاك حةياة فا، الادين وحةياة واوضوع الحةية الدينية يلعبون بر ويُلَب ِسون بر

ف، الفكة  ولكن أيضل عندنل عال على اساتقةاة الالتااع  والاحلفظاة علاى النظال  العال   
والاحلفظة على األان الالتاع،  ففعلك هذا اان نلحياة الحةياة الدينياة اسااوح بار  واان 

 نلحية القدح ف، االستقةاة االلتالع، غية اساوح بر.
التبشية ال ان ألل أنهل اعتقلد  فكال شاخث اان حقار أن يعتقاد إذن نحن ضد عاليلت 

ال يشلء أن يعتقد "فََان َشلء فَْليُْؤِان َوَان َشلء فَْليَْكفُاْة"  "لَُكاْ  ِديانُُكْ  َوِلاَ، ِدياِن"  "الَ إِْكاَةاهَ 
يِن"  ولكن ان قبيل ال ع عة.  فِ، الد ِ
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ةلااوا عاان اقتضااى الاواطنااة ياال أخاا،.. اليهااود عناادال خاالنوا الاساالاين فاا، الادينااة خ
فعلقبه  النب، صلى اللر علير وسل   لايس ألنها  يهاود  وال ألنها  تعالنوا تعلونال سالايل ااع 
الاشةكين  بل ألنه  تعلونوا وقت الحةب ضاد الاوطن  فهنالك التااع لار اكونالت ينبغا، 

ة أن نحلفظ عليهال  واان ضاان هاذه الاكونالت النظال  العال  واألاان الالتاعا، واالساتقةا
 االلتالع،  وكل هذه األشيلء ف، اصة اثال تانع التبشية.

 
* لقد قلَت إن السنة كلنوا أسب  بكثية ان الشيعة  واع ذلاك اال  ال التبالين باين السانة 

 والشيعة وال  الت الاالبسلت؟
أنل قلت إن السنة تقداوا علاى الشايعة فا، عاليالت التقةياب  وصادة شا،ء اان شاي   -

شلتوت بلوا  التعبد بللاذهب اللعفاةي  وصادة اان الشاي  احااد األ هة الشي  احاود 
فةج السنهوةي اعتالده  ول  يحدل اثل هذا عان اةلعياة الشايعة  فلا  يعتاادوا الااذاهب 

 السنية وال التعبد بهل  إذن فنحن سبقنله  خطوة فقط.
طاوات أال عن سؤالك لالذا ال ال التبلين اولودا؟ فأنال أقاول  ألن هاذه االتفلقالت والخ

 الابلةكة ف، التقةيب كلنت بين النخبة  ول  تن ل إلى عقول النلس.
 

 * كيف ياكن تن يلهل؟
بآليلت كثيةة انهل الاشلةكة ف، األعالل اثال.. هنلك بالد طلوفية وبالد غية طلوفية   -

فللبالد الطلوفية )لبنلن والعةا  والكويت( فيهل سانة وشايعة.. فهيال بنال نعاال ساويل.. نعاال 
 ةوعل لبيع السللد فير سن، وشيع،  فت ول هذه األاوة.اش

أنل أقصاد أن الاشالةكة الحيلتياة تات  بعاد  الافلصالة )باين النخباة وباين العلااة( ال باين 
العلاااة والعلاااة  فكيااف نناا ل باقااةةات النخبااة إلااى العلاااة؟ بآلياالت انهاال الاشاالةكة  اثاال 

بين أن كل الاسالاين يحباون آل ش،ء اولود ف، الكويت  وهو ابةة األهل واألصحلب  ي
 البيت.

باثل هذه الاللالت والاشلةكلت يحدل التواؤ  الالتاع،  فهل ةأيت اثال احاال لبياع 
القال  يالكر شيع، وسن،؟! إذا حادل ذلاك فساتلد الاوضاوع اةتابط بللاصالل، والحيالة  

وانفصالل  وإذا اةتبط بللاصالل، والحيالة ولادنل أن األااوة لا  يبا  بهال ساالح ود  وقتالل 
 وهكذا.
 

 * إذن فأنت تةى أن الدعوة إلى التقةيب إذا ظلت على استوى النخبة فلن تنل،؟
 لايل أن تظل ف، النخبة  لكن ليس بلايل أن تنحبس ف، األدةاج النخبوية. -
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