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ــه صــالة والســالم عــىل أوال ،احلمــد هللا رب العــاملني ــاء واملرســلني وعــىل آل رشف األنبي

 :أما بعد، وصحبه أمجعني

ويف  ،ة الطـائف لعـدة سـنواتبجامعـالرشيعة  ست مادة األديان والفرق يف كليةقد درَّ ف

 ،أثناء هذه السنوات أعددت ملخصـًا هلـذه املـادة يناسـب مسـتوى الطـالب يف هـذه املرحلـة

 :أمهها اثنانًا إال أن وبطبيعة احلال فإن مراجع هذه املادة كثرية جدّ 

وكـان أهـم  ،للـدكتور أمحـد حممـد جـيل ،دراسة عن الفرق الدينية يف تاريخ املسـلمني .١

 .ارج والشيعةمرجع يف اخلو

وقــد كــان  ،كتور عــيل عبــد الواحــد وايفدللــ ،األســفار املقدســة يف األديــان الســاموية .٢

 .املرجع الرئيس يف األديان

وتعطـيهم  ،ريعةـوقربتها حتى تناسـب طـالب الشـ ،وقد أضفت إليها إضافات متعددة

 .عن أصول الفرق اإلسالمية وعن األديان الكربى يف العامل ميرسةفكرة 

 ملوفق واهلادي إىل سواء السبيل ،،،ا واهللا

 كتبه       

 عيسى عبد اهللا السعدي /د 

 جامعة الطائفأستاذ العقيدة ب           

 

� � 



٢ 

 

٢
���������������������� 

�������������� �

ــه حممــد ــالم  اً بعــث اهللا نبي ــدين اإلس ــناهاوهــ ،ب ــة درس ــدة ورشيع ــن عقي ــارة ع  و عب

بـه دون  ءم الـدين الـذي جـاعـىل لـزو النبـي  وقد حـّث  ،بالتفصيل يف مادة العقيدة والفقه

فقـال  ،والتغيـري والتبـديل باالفرتاقوحذرنا من سلوك طريق األمم السابقة  ،يريتبديل أو تغ

 :رقةوسبعني ف وافرتقت النصارى عىل اثنتني ،فرقة افرتقت اليهود عىل إحدى وسبعني، 

 .كلها يف النار إال واحدة ،وسبعني فرقة وستفرتق هذه األمة عىل ثالث

وارج ثـم اخل: أول الفرق ظهوراً  توكان ،فافرتق املسلمون د وقع ما أخرب به النبي وق

وهـذه الفـرق  ،ظهرت املرجئة واجلهمية والقدرية والصـوفيةفثم تتابع ظهور الفرق  ،الشيعة

 :فمــثالً  ،وســبعني فرقـة اً حتــى بلغـت ثالثـ السـت هـي األصــول التـي تشـعبت عنهــا الفـرق

ة يــروالقد. إلــخ... وإباضــية  ،وصــفرية ،ونجــدات ،وأزارقــة ،ةحمكمــ :وراج تفرقــوا إىلاخلــ

 ...وإسامعيلية  ،وإمامية ،زيدية :وهكذا الشيعة افرتقوا إىل ،إىل أكثر من عرشين فرقة اافرتقو

وسنتناول بالدراسة هذه الفرق الست بالتفصيل املناسب للوقت املتاح بعـد مقدمـة يف  .إلخ

 .علم الفرق
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ر ـتقتصـ ويف الغالب أن مصـادره ،هذا العلم علم مستقل يعنى بدراسة معتقدات الفرق

وقد كثر االهتامم هبذا العلم يف العرص  ،وقد تتوسع لتشمل جانب النقد ،عىل جانب العرض

 .مستقالً  اً جتد لكل فرقة كتابتكاد أن تى إنك لحاحلديث 

 ؟ ما هي املصادر األساسية لعلم الفرق /س

وهـو أهـم املصـادر  ،ت اإلسالميني واختالف املصـلني أليب احلسـن األشـعريمقاال .١

 .وأدقها

 .وهو كتاب جيد إال أنه فيه تعصب للمذهب األشعري ،ق للبغداديق بني الفَر ْالفر .٢

وهو كتاب قيم ال يقترص عىل  ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم األندليس .٣

بالفرق بل  صال خيت وهو أيضاً  ،قد وفيه فوائد عظيمةجانب العرض بل يتعداه إىل جانب الن

 .األديان أيضاً  نتكلم عي

وهـو كتـاب حتــدث فيـه عـن الفــرق اإلسـالمية وكيــف  ،امللـل والنحـل للشهرســتاين .٤

، ويـتهم صـاحبه بمـامألة ولذلك سامه بامللل والنحـل حتدث فيه عن األديان أيضاً و ،تشعبت

 .اإلسامعيلية

حتـى إن  ،هم وأوسع كتاب حتدث عن حـديث االفـرتاقوهو أ ،االعتصام للشاطبي .٥

 .ده يف كتاب آخركالم متني ال جت عن احلديث وكالمه ،كالمه عنه زاد عن التسعني صفحة

إال أهنـا ليسـت يف  ىـ تكـاد حتصـك مصادر أخـرى اللوهنا ،هذه هي املصادر األساسية

 .ال عىل هذه الكتبفكل من كتب يف الفرق فهو عي ،كانتهامصادر وال يف ية هذه املأمه

 ؟ ما أسباب ظهور الفرق اإلسالمية /س

فبقـي عـىل هـذا  ،حتى ظهـرت الفـرق  كان الناس عىل الدين الذي جاء به النبي /ـج

 ،واملرجئــة ،والشــيعة ،وراجاخلــ :وحــاد عنــه ســت فــرق وهــي ،الــدين أهــل الســنة واجلامعــة

 نآلاوالسـؤال  ،ينارق كام رأه هي األصول الكربى للفوهذ .والصوفية ،والقدرية ،واجلهمية

 ؟ ما هي األسباب التي أدت إىل ظهور هذه الفرق :هو
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 :ا ييلما هأمه اً هناك أسباب كثرية جدّ  :واجلواب

ن ليفـة عـثامن بـن عفـاوهـي مقتـل اخل ،أخطرهاووهي أكرب األسباب  :الفتنة الكربى .١

، ل قا :والدجال احلق وقتل خليفة مصطرب عىل ،مويت :جا منهام فقد نجان ثالث من. 

ترتب عىل هذا احلدث موقعة اجلمل ثم صفني و .هـ٣٥سنة   هذا اخلليفة الراشد قتلقد و

يعة ثم ظهرت الفرق فظهرت اخلوارج ثم الشوما نشأ عنه وبسبب هذا احلدث  ،ثم النهروان

 .الفرق إىل اليومهذه ستعر اخلالف بني وا، املرجئة ثم القدرية وهكذا

والصـحابة الـذين اشـرتكوا يف  لو اخلـوارج إىل تكفـري عـيل وعـثامنقد أدى غف :الغلو .٢

والتـي وصـلت  ،وأدى غلو الشيعة يف أهل البيت إىل ظهور العقائد الشيعية املشـهورة ،نةالفت

 .العصمة أو تأليه األئمة ادعاء إىل ياناً أح

 ،هيـوديبن سبأ الـذي أسـس املـذهب الشـيعي فا :التأثر بأصحاب الديانات السابقة .٣

واجلعد  ،النرصاين سنسويه عن خذ هذه الفكرةاجلهني الذي أسس املذهب القدري أعبد وم

وابـن سـينا الـذي حـر ر  ،ن اليهـودأسس مذهب اجلهميـة أخـذ التعطيـل عـ بن درهم الذيا

ل لعامـوال زال هذا ا ،ذ أفكاره عن أرسطوالفلسفة اإلسالمية والذي يسمى املعلم الثاين أخ

 ،لموالوجودية واالشرتاكية كل هذا من تأثري هذا العا ية مثالً امنلفالع :ثر يف املسلمني بقوةؤي

  .... لتتبعن سنن من كان قبلكم : قول الرسوللوهذا مصداق 

ت عىل املسلمني ون وقد جّر وقد كان ذلك يف عهد املأم ،ترمجة كتب الفلسفة اليونانية .٤

وقد كانـت نـواة الفكـرة يف  ،إلسالميةلسفة افعرف بال امفي اً وظهر تأثريها واضح ،اً ريكب بالءً 

 .عهد اخلليفة عمر إال أنه رفضها بشدة كام ذكر ذلك ابن خلدون

 ؟ وما هي عالمات الفرق الناجية ؟ ما هي عالمات الفرق اهلالكة /س

ناجيـة منهـا واحـدة ال ،وسـبعني فرقـة اً رأينـا أن املسـلمني تفرقـوا حتـى بلغـوا ثالثـ /جـ

 :رق اهلالكة جتمعها عالمات مشرتكة منهاوهذه الف ،والباقية هالكة

كـام كـان  وذمهـمفمن عالماهتم اخلروج عن طريقـة السـلف  ،مفارقة السلف وذمهم .١

كالمهـم  :أي .»حـيض ةقـركالم احلسن وابن سـريين يف خ« :)معتزيل(يقول عمرو بن عبيد 

وقد  .»عن رساويل املرأةال خيرج ي علم الشافع« :وقال آخر .احليض يدور حول أحكامله ك
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وربام وصل إىل قتل املسلمني كام جاء  ،اخلوارج الذم إىل ذم الصحابة كام حصل من يصل هذا

 .أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان يقتلون :يف احلديث الصحيح

آل [ u v w x y z { | } Z ] :قال تعاىل ،اتباع املتشابه وترك املحكم .٢

ن اجلهمية أولوا إحتى  ،باقي النصوص ولونؤوين عىل نص أو نصني ودوهبذا يعتم ]٧: عمـران 

يـل مـن معـامل ذا يعتـرب التأوهلـو ،القـرآن وكـذلك األحاديـث معظـمنصوص الصفات وهي 

 .عقيدة الفرق اهلالكة

ـــوى .٣ ـــاع اهل ـــاىل ،اتب ـــال تع ــران[ u v w x y z { | } Z ] :ق  ]٧: آل عمـ

بعـض الفـرق حتـى  وقـد تقـوى هـذه العالمـة يف .لهـوىل اً اتباعـهو امليل عن احلـق  :والزيغ

 احتجـز التوبـة إن اهللا :وعىل هـذا حيمـل حـديث ،تتجارى هبم كام يتجارى الكلب بصاحبه

 .عن كل صاحب بدعة

وقبل أن نبينها ال بد أن نبني مـن هـي الفرقـة  :ة الفرق الناجية فتتلخص فيام ييلأما عالم

 .الناجية

 :اختلف أهل العلم عىل قولني

وهـذه طريقـة السـفاريني  ،حلديث واألشعرية واملاتريديةأن الفرقة الناجية هي أهل ا .١

هـذا ق عـىل نبـه عـىل ذلـك مـن عّلـكـام  ،وهي طريق باطلة ال شك يف ذلك ،يف لوامع األنوار

 .لألشاعرة ةامدار، وذكروا أنه إنام ذكر ذلك الكتاب من العلامء

ل احلـديث إن مل يكونـوا أهـ« :يقول اإلمـام أمحـد ،أن الفرقة الناجية هم أهل احلديث .٢

كـل فرقـة تـدعي أهنـا  وينبغي أن نعلم أن. وهذا القول الصحيح قطعاً  ،»؟ فال أدري من هم

ويسـمون  ،فاألشاعرة يزعمون أهنم الفرقة الناجية وكذا املعتزلـة واملاتريديـة ،الفرقة الناجية

 :ر بعض الكتاب يف حتديد الفرقـة الناجيـة فقـالوهلذا حا ،ة واملجسمةأهل احلديث باحلشوي

وهـذا مـن ضـاللته  ،»هالكـة هاألن كل فرقة تدعي أهنا ناجية وغري ؛ال سبيل إىل تعيينها إنه«

ثوري واألوزاعي ومالـك والشـافعي والفرقة الناجية هم أهل احلديث كال ،وإال فاحلق أبلج

قائـد واألحكـام ومن سـار عـىل طـريقتهم مـن تعظـيم األثـر واألخـذ بـه يف الع ،إلمام أمحدوا
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 يف العقائـد  أهـل احلـديث هـم كـل مـن يعمـل بكـالم اهللا ورسـولهو .الـرأيوتقديمه عىل 

  .فيقدمه عىل الرأي والقياس والعقل والذوق ويقدمه عىل كل يشء ،محكاواأل

 ؟رقة الناجية ما هي عالمات الف/ س

وإنام هي حتقق واتصاف بأمور كثرية من أمهها  ،دعوى أو انتساب تالفرقة الناجية ليس

 :وهي عالمات أهل السنة يةاألمور التال

من  :قيل كلها يف النار إال واحدة :كام جاء يف احلديث ،لزوم طريقة النبي وأصحابه .١

 ،هـي الســنة »مـا أنـا« :فكلمــةمــا أنـا عليـه اليـوم وأصـحايب :فقـال ؟ هـي يـا رسـول اهللا

 ل فهـووأصحابه يف العقائد واألعـام  سار عىل طريقة النبي فمن ،هم اجلامعة »وأصحايب«

وأصـحابه هـي كتـب احلـديث   ما يدلك عىل طريقـة النبـي ومن أهم  ،من الفرقة الناجية

 .ومجيع كتب احلديث ،ومسند أمحد ،سلموم ،البخاري :مثل

 . اختلفت بلداهنمامهحدة موهلذا جتد عقائدهم وا حدتهصدر ووسالمة امل .٢

 .وما خالفه ردفام وافقه قبل  واعتباره األصل )الكتاب والسنة( النقل تعظيم .٣

يرد خرب اآلحـاد  نمل اً الفخ اً آحادًا أو متواتركان سواء  صح عن النبي  قبول كل ما .٤

 .خالف العقل أو القياس أو غري ذلكإذا  الصحيحيف  كانولو 

 ،املسلمني وسط بني األمم فأهل السنة وسط بـني الفـرق أنفكام  الوسطية بني الفرق .٥

ويف  ،ويف القدر هم وسط بني اجلربية والقدرية ،مثلةففي الصفات هم وسط بني املعطلة وامل

ويف الصـحابة وسـط بـني الغاليـة والناصـبة  ،األسامء واألحكام وسط بني الوعيدية واملرجئة

  .العداوة  اً والذين ناصبوا علي  مثل الذين غلوا يف عيل

 :أي ،عـةة واجلامفهم أهـل السـن ة وال إىل شخص معنيأهنم ال ينتسبون إىل مقالة معين .٦

كالقدريــة  مــا أن ينتسـبوا إىل املقالــةإ: ألهـل البــدع فـإهنم وأصـحابه خالفــاً   طريقـة النبــي

 .اخلوارج والروافض :أو إىل الفعل مثل ،ةيرأو إىل القائل كاهلاشمية والنجا ،واملرجئة

ألهـل البـدع فهـم عـىل  فهم عىل علم ورمحة خالفاً  ويرمحون اخللقأهنم يعرفون احلق  .٧

وربـام انجـر األمـر إىل قـتلهم  ،وهلذا يتجرأ كثري منهم عىل النيل من أهل السـنة ،جهل وقسوة

 .عن العبيديني ذلككويذكر  كام يؤثر عن اخلوارج
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لتلـك  خالفـاً ة سـهلة رسـدهتم ميـفعقيـ هتم للفطرة يف الـدالئل واملسـائليدموافقة عق .٨

 .كلمني ومن تأثر هبم كاإلسامعيليةسفة واملتالتعقيدات عند الفال

 .وعمالً  والتحذير منها اعتقاداً  بدعاحلرص عىل اتباع السنن واآلثار واحلذر من ال .٩

ألهـل البـدع فقـد تفرقـوا إىل فـرق  خالفـاً  فهم أقل الطوائـف اختالفـاً  قلة االختالف .١٠

وهكـذا اخلـوارج تفرقـوا إىل فـرق كـل فرقـة  ،حتى إن املعتزلة زادوا عن عرشين فرقة ،كثرية

 ا كان أشد الناس اختالفـاً ذوهل ،شدأبعد كلام كان تفرقها أ الفرقة وكلام كانت ،تكفر األخرى

 .الفالسفة ألهنم أبعدهم عن السنة

 ؟ اإلسالمية رقما هي أصول الف/ س

 .اخلوارج .١

 .الشيعة .٢

 .املرجئة .٣

 .القدرية .٤

 .اجلهمية .٥

 .الصوفية .٦

 .يف حدود الوقت املتاح لدراسة هذه املادة وسنبدأ بالتفصيل يف دراسة هذه الفرق
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يف السـنة  اً وأظهرهـا ذّمـ ،يف اإلسـالم هذه البدعة أو هذه الفرقة هي أول الفـرق ظهـوراً 

ض عـوقـد عقـد ب ،»صح احلديث يف اخلوارج مـن عرشـة أوجـه« :يقول اإلمام أمحد ،واآلثار

 :وهلـم أسـامء متعـددة ،مسـلم والبخـاري وغـريهم كاإلمـام هبـم خاصة باً اعلامء احلديث أبو

  .والنواصب ،واملارقة ،والرشاة ،واملحكمة ،واحلرورية ،وراجاخل

 ؟ ما حكم اخلوارج/ س

 :اختلف العلامء عىل قولني/ جـ

 :العلم واستدلوا بأدلة منها أهلأهنم كفار وهذا قول كثري من  .١

  قوله : الدين كام يمرق السهم من الرميةيمرقون من« 

 ه ولوق: ثمود« :يةويف روا »ن أدركتهم ألقتلنهم قتل عادلئ« 

  يقول :هم رش اخللق واخلليقة 

 ل ويقو : ًعند اهللا أينام لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا« 

 بالشـهادة هلـم  وهذا يعني تكـذيب النبـي ،الصحابة كعيل وعثامن أعالموألهنم كفروا 

 .باجلنة

فـإن  ،لعمـل الصـحابة ر مـن أهـل العلـم إىل عـدم تكفـريهم اسـتناداً خريق آوذهب ف .٢

 مـن :فقـال ؟ أكفـار هـم« :سئل عنهم  حتى إن اإلمام عيل ،وهنمكفرالصحابة مل يكونوا ي

 :قـال ؟ فـام هـم :قيـل ،املنافقون ال يذكرون اهللا إال قليالً  :قال ؟ أمنافقون :فقيل ،وافرالكفر 

املؤيـد بعمـل الصـحابة  وهذا اختيار شيخ اإلسالم وهـو القـول الـراجح »واننا بغوا عليناخإ

 .النصوص يف مواقعها ليبتنزذين هم أكثر الناس علًام ال

  ؟  أو بمن خرج عىل عيل ؟ ولهل خروج اخلوارج خمتص بالصدر األ/ س

فقـد ورد أهنـم ال  ، بمـن خـرج عـىل اإلمـام عـيل خـروج اخلـوراج لـيس خمتصـاً / جـ

ون ويبدو أن خروجهم يك ،قرن ظهر آخر همخيرجون حتى زمن الدجال كلام قطع من يزالون
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متـرق حـديث و خيرجون عـىل حـني فرقـة مـن النـاس :حلديثفرقة اليف أوقات الفتنة أو 

 .مارقة عند فرقة من املسلمني

 ؟هي صفات اخلوارج  ما/ س

 :وراج وهي كثرية منهااخل ورد يف النصوص تفصيل دقيق لصفات/ جـ

 امهمع صـيمـم صالته مع صالهتم وصيامه حيقر أحدك :ففي احلديث رة العبادةكث .١

م كـام يف هبوولكن دون أن يتمكن اإليامن يف قلـ ،يقولون من خري قول الربية :ويف احلديث

 .ن القرآن ال جياوز حناجرهميقرؤو :ويف احلديث يامهنم حناجرهمال جياوز إ :احلديث

 :فإهنم يقاتلون املسلمني دون الكفار كـام ورد يف احلـديث االنحراف يف مفهوم اجلهاد .٢

 .ون أهل األوثانأهل اإلسالم ويدعيقتلون 

اف خفـ :أي اء األحـالمهسـنان سـفاألأحـداث  :كام ورد يف احلـديث خفة العقول .٣

ووراء االنحيــاز املطلــق للفكــرة ققهم إىل فــرق متعاديــة رعهم وتشـــتســ رسوهــذا  ،العقــول

وعـثامن  اً يـ يكفـر علألنـه مل ؛م بعدلهبد العزيز مع شهادهتمل يبايعوا عمر بن عوهلذا  ،الواحدة

 .وأباه ومعاوية

، وهلـم فاخلوارج من أشجع الناس وكثري منهم يتمنى املوت أكثر من احلياة الشجاعة .٤

وغزالـة  ،قوامـه ألفـني بـأربعني رجـالً  اً ن أبا بالل هـزم جيشـيف ذلك مواقف مشهودة حتى إ

ألي ريف مل يتمكن منـه جـيش اخلالفـة إىل بعـد والوليد بن ط ،شبيب فر منها احلجاج زوجة

 ،جاعتهم ليست عسكرية فحسب بـل هـي يف اجلـرأة عـىل الكـالم يف املواقـفوش ،شدة :أي

 .مع زياد بن أبيه عروة بن حديرذلك موقف  وأشهر مثال عىل

ويتمنـى  ن بعضهم يفـدي بعضـاً حتى إ املواالة واملحبة العجيبة ملن كان عىل طريقتهم .٥

ولكنهـا مـواالة عـىل  ،ائـه أليب بـاللكام يذكر عن عمـران بـن حطـان يف رث ،أن لو كان مكانه

فإهنم قتلوا نجدة بن  ،الباطل وهلذا رسعان ما تتغري عند أدنى خالف كام يذكر عن النجدات

 .ختالفهم يف مسألة اإلعذار باجلهلال ؛عامر وتشققوا إىل ثالث فرق
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 ،عـن األخـرى قـةفروعقائد أخرى خاصة تتميز هبا كل  ،للخوارج عقائد عامة مشرتكة

 :فمن عقائدهم املشرتكة ما ييل

والشـيعة  ،الـدين أقـاموافالسلف يـرون أن اإلمامـة يف قـريش مـا  عقيدهتم يف اإلمامة .١

أن اإلمامة عامة ال ختـتص بقـريش  يرون واخلوارج ،وأبنائه  يرون أن اإلمامة خاصة بعيل

 ،خالف ما يعتقدونه حقاً إذا  خلعهل عصبة ليسهاليفضلون غري ذي إهنم بأهل البيت بل  وال

ون اخلروج زجيوِّ ألهل السنة الذي ال  يوجبون اخلروج عىل اإلمام إذا فعل كبرية خالفاً  مفإهن

 .ا فيه من اهللا برهانكفر بواح عندنإال ل

 .لنار إذا لقوا اهللا عىل غري توبةوالقطع بخلودهم يف ا تكفري أصحاب الكبائر .٢

لكثـري مـن يكفـرون ا ذاوهلـ ل اجلمـل وصـفنين ومن أهويل والتربي من عيل وعثامتال .٣

 .أعالم الصحابة

 ؟ ما فرق اخلوارج الكربى/ س

 :ةيسافرتق اخلوارج إىل فرق كثرية ربام تزيد عىل العرشين إال أن الفرق الرئ/ جـ

 .املحكمة األوىل .١

 .األزارقة .٢

 .النجدات .٣

 .الصفرية .٤

 .اإلباضية .٥
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فقـد خرجـوا عـىل عـيل بـن أيب  ،ج ظهـوراً وارفـرق اخلـوهؤالء هم أول  �������������

  وهم الذين قاتلوا علياً  ،اهللا بن وهب الراسبي وخلعوا بيعته وأمروا عليهم عبد طالب

 :وأهم عقائد هذا الفرقة ما ييل ،النهروان يف

 بعــد التحكــيم  مــه ومــن عــيلبعــد ســت ســنوات مــن حك  التــربي مــن عــثامن .١

 وأن عليـاً  ،حكمـه منغري وبدل بعد ست سنوات   يزعمون أن عثامن، فذلكب اوتكفريمه

  ّه عندهم قضـية جوهريـة وهـيقد كانت هذو ، وال حكم إال هللال يف دين اهللام الرجاحك 

 .جوا من أجلها وأول من ابتدأها منهم عروة بن حديرالتي خر

م أو يكتحاجلمل وأصحاب صفني وتكفـري احلكمـني ومـن ريض بـالتكفري أصحاب  .٢

 .مها ألنه ال حكم إال هللاحدأب صوّ 

وهـم يعتـربون  ،بـذلك واعتبـاره كـافراً إجياب اخلروج عىل ويل األمـر إذا فعـل كبـرية  .٣

مع أنه من أعظم املنكرات ألن  ،اخلروج عىل ويل األمر من األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 .وا الصالةما أقام األحاديث الصحيحة دلت أنه ال جيوز اخلروج عىل والة األمر

 ن شـجاعاً وكـا ، ان مـن تالميـذ ابـن عبـاسوكـتباع نافع بن األزرق وهم أ :�������

الدولـة األمويـة حتـى  تعـبأوقـد  ،ألفـاً خرج عىل الدولة األموية بجيش قوامه ثالثـني  بطالً 

ثــم تــوىل بعــده قطــري بــن  ،يب صــفرة وقتــل يف موقعــة دوالبأه املهلــب بــن لــااســتدعوا لقت

 :اوتعترب هذه الفرقة من أعتى فرق اخلوارج وأشدها وهلم عقائد متيزهم منه ،ءةالفجا

معهـم بـال عـذر فهـو هم وقعـد عـن القتـال ركلحق بمعسـيكل من مل ف تكفري القعدة .١

 .ألنه مقيم يف ديار الكفر ؛كافر

دار حـرب يسـتباح فيهـا الـدم كـل مـن خـالف معتقـدهم فـدارهم ف الفنيخـتكفري امل .٢

 .واملال

 .] ٢٧: نوح[ Í Î Ï Ð Ñ Ò Z ] :لقوله تعاىل طفال املخالفنيتكفري أ .٣

 .ألهنا مداهنة حتريم التقية يف الدين .٤

 .تكفري أصحاب الكبائر والصغائر .٥
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 .ألنه ليس يف القرآن إنكار رجم الزاين املحصن .٦

 .إنكار جلد القاذف .٧

 ،منـه هم أتباع نجدة بن عامر احلنفي الذي انفصل عن نافع بن األزرق وتـربأ :�������

 ،إمامتـهنجدة عىل األزارقة إكفارهم للقعدة وامتد األمر إىل تكفري نافع ومن قـال ب أنكروقد 

وهلـذا  ،وأجاز التقية وتبنى مبدأ العذر باجلهـل ،إباحة قتل أطفال املخالفني ر عليه أيضاً وأنك

وأما من  ،أما املذنب فإهنم يعتربون اإلرصار عىل الذنب كفراً و ،العاذريةب فرقته كانت تسمى

نقسـموا هم واكفروا إماموالنجدات فيام بينهم  وقد اختلف ،فليس بكافر ةكبريال عىلمل يرص 

 .وعطوية ،فديكية :نيفرقتإىل بعده 

ومل  ،فار التميمي الذي انفصل عن نـافع بـن األزرقصاهللا بن ال اع عبدبتهم أ :�������

الـذنوب التـي فيهـا حـد مقـرر  :ايكفروا مرتكب الذنب بإطالق كام فعلت األزارقة بل قـالو

أما الذنوب التي ليس فيها حد مقرر كرتك  ،مرتكبها ما سامه اهللابكالزنا والرسقة فال يتجاوز 

مل يسـقط الصـفرية عقوبـة و .تعتـرب كفـراً  هكل مال اليتـيم فهـذالصالة والفرار من الزحف وأ

 .لمون العدالقول يف ة ا التقيوزوأجا ،رقةازالرجم كام فعلت األ

وشـبيب بـن يزيـد زوج غزالـة الـذي هـزم  ،أبو بالل اخلـارجي :أئمتهم أشهروكان من 

هم الـذي اختطـوا و ،ذه الفرقة دولة يف شامل إفريقيا واستمرت قرونقامت هل وقد ،احلجاج

 .ب القريوانمدينة سجلامسة قر

 ،وهو من رجال الصحيح ،من الصفريةشاعر املشهور عمران بن حطان لومما يذكر أن ا

حتى  عليهأثرت  وهي التيتزوج امرأة مجيلة من اخلوارج  إنه د كان عىل عقيدة السلف ثموق

 .ياً ارجخأصبح 

وقد تكونت نواة اإلباضية يف  ،نسبة إىل عبد اهللا بن إباض عىل أرجح األقوال :���������

  عامنمستقلة يف ةلوواستطاعوا أن يكونوا هلم د ،ريقيافيف اجلزيرة وشامل إ وارصة ثم انترشالب

وال يـزال هـذا املـذهب  ،متـد نفـوذهم إىل جزيـرة زنجبـارقلوا هبا عن الدولـة العثامنيـة وااست

كام أقام اإلباضية هلـم دويـالت يف ليبيـا واجلزائـر  ،يف عامن وهو املذهب الرسمي هلاموجودًا 

 :مومن أشهر شخصياهت ،دولة بني رستم وال يزال هلم بقايا هناك إىل اليوم :كان من أشهرها
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ومـن  ،)اإلباضـية يف موكـب التـاريخ(عىل حييى معمر يف املغرب صـاحب الكتـاب املشـهور 

ب املفتـي الرسـمي لدولـة عـامن وهـو صـاحأمحـد اخللـييل  :أشهر علامئهم يف العرص احلديث

 :لثالث مسائلوقد ألفه خصوصًا  ،)احلق الدامغ(كتاب 

 .إنكار رؤية اهللا يف اآلخرة .١

 .القول بخلق القرآن .٢

 .ة يف الناربخلود صاحب الكبري القول .٣

القـدر اقرتبـوا مـن ويف  ،الصـفات مجيعوقد اقرتب اإلباضية من عقائد املعتزلة فأنكروا 

وعىل كل حال فهذا املـذهب مـن أكثـر مـذاهب اخلـوارج  ،مذهب األشاعرة فقالوا بالكسب

راء وهلذا عـاش إىل اليـوم وهلـم كتـب مشـهورة معروفـة ومـذهب فقهـي مسـتقل وآ ،االً داعت

رفـع اليـدين عنـد التكبـري فقهية خاصة كإنكار املسـح عـىل اخلفـني وإنكـار القنـوت وإنكـار 

 .وحتريك السبابة يف التشهد وإنكار اجلهر بآمني وغري ذلك مما هو معروف عنهم

 امعات اإلسالمية التي تأثرت بفكر اخلوارج ؟هي أبرز اجلما / س

مجاعـة وأطلـق عليهـا فـيام بعـد اسـم  التي ظهرت يف مرصـ مجاعة املسلمنيأشهرها / جـ

 :مفيدة طويلة وذكر أن من أهم مبادئهم ما ييل وقد كتب عنهم املؤلف كتابة التكفري واهلجرة

ويريدون بذلك أن اإلسالم يشتمل عىل فرائض من مل يؤدها  احلد األدنى من اإلسالم .١

 :بام ييل فليس بمسلم ويستدلون عىل ذلك

  النبيدليل القتال ويقولون فيه أن  قاتل عىل الفرائض فدل عىل أن من ترك 

 .فريضة كان كافراً 

 دليل البيعة وخالصته أن النبي  كان يبايع عىل أداء الفرائض فمـن قرصـ يف 

 .عةألنه مل يستوف رشوط البي  كافراً فريضة فإنه يعترب

 قـام باحلـد األدنـى مـن اإلسـالم ويقصدون هبا أن املجتمع ال يعلـم هـل قاعدة التبني .٢

حتـى يتبـني وهو أداء الفرائض واجتنـاب املحـارم أم ال ؟ ولـذلك جيـب التوقـف يف أمـرهم 

 .إيامهنم



١٤ 

 

١٤
���������������������� 

فحـني التعـارض بـني الفـرائض جيـوز الـتخيل عـن بعضـها  قاعدة تعارض الفـرائض .٣

 .وترك اجلمعة للظروف األمنية ،منيةواالكتفاء بالبعض اآلخر كحلق اللحية للظروف األ

 .املعروفةاألولني  أدلة اخلوارجلون بويستدتكفري مرتكب الكبرية  .٤

بعـد دمـار القـوى  الزعم أن مجاعة املسلمني هي التـي سـيتم عـىل يـدها علـو اإلسـالم .٥

 .العظمى وهلذا اعتربوا زعيمهم املهدي املنتظر

 .ال يقرأ وال يكتب بالرسول الذي كان أمياً  اً تأسي إىل األمية الدعوة .٦

ا اجلامعـات واملـدارس ، فـاعتزلوباجلـاهيلالـذي وصـفوه  إىل اعتزال املجتمع الدعوة .٧

 .والوظائف وحتى دور العبادة

 ما منهج مجاعة التكفري واهلجرة اذكره باختصار ؟/ س

 :يتلخص هذا املنهج فيام ييل/ جـ

الزعم بأن القرآن ال حيتاج إىل تفسري وأن من زعم أن كالمـه أبـني مـن كـالم اهللا فهـو  .١

 .كافر

 .احلق يف فهم كالم اهللاأنه جيب عىل املجتهد أن يصيب  .٢

 .نكار تعدد أفهام العلامء حول الكتاب والسنة ألن هذا يتناىف مع بيان القرآن والسنةإ .٣

وهلـذا اسـتقلوا بـآرائهم  رينـكـذلك أقـوال املفسـورفض كـالم الصـحابة يف التفسـري  .٤

 .اخلاصة يف التفسري

 .رد اإلمجاع حتى زعموا أن قبول اإلمجاع من الترشيع من دون اهللا .٥

يطـول املقـام بتفصـيلها وينبغـي ملـن أراد فهـم هـذه فلهم آراء عجيبـة وخطـرية  وعموماً 

ففيـه الكفايـة يف  ألمحـد جـيل )دراسة عن الفـرق الدينيـة( اجلامعة أن يرجع إىل الكتاب املقرر

 .هذا اجلانب
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 Z : 9 8 ] :قــال تعــاىل قومــه وأتباعــه :أي ،شــيعة الرجــل :يقــال: لغــة الشــيعة

مـن  :أي ]٨٣: الصـافات [ A B C D Z @ ] :من قومه وقـال تعـاىل :أي ]١٥: قصـص ال[

 .أتباعه

حمبة آل البيت جيمعهم  أهنم فرق كثرية من املسلمني :جاء يف املعجم الوسيط واصطالحاً 

أما علامء العقيدة فاسم التشـيع عنـدهم جيمـع فـرق كثـرية هلـا ثـالث  ،وتقديمهم عىل غريهم

 :سامت

 .ت من املصالح العامة بل من أصول الدين وركائزهأن اإلمامة ليس .١

 وأن اخلالفة ال خترج عـن ذريتـه إال  ليفة بعد النبيهو اخل  أن عيل بن أيب طالب .٢

 .من غريه أو تقية من عنده بظلم

 وذريتـه ثابتـة بـالنص اخلفـي أو اجلـيل عـىل خـالف  أن خالفة عـيل بـن أيب طالـب .٣

 .بينهم

 ،نيواحلسن نـص عـىل احلسـ ،نص عىل احلسن  يلوع ، نص عىل عيل  الرسولف

وعـىل كـل  ،وحتديده حمل خالف كبري بينهم ،حتى تنتهي السلسلة عند املهدي املنتظر وهكذا

 .ال بالبيعةفاإلمامة عندهم بالنص  حال

 عند املحدثني ؟ التشيعما معنى / س

فالتشـيع عنـد  ،دةعند علامء العقيـ ما عن التشيع تلف نوعاً ملحدثني خيالتشيع عند ا/ جـ

 :عىل درجات احلديثامء عل

  عـثامن«: قـال الـدارقطني ، عـىل عـثامن  يلتفضـيل عـ :ويعنـي ع خفيفتشيُّ  .١

 مـأ إىل أنأوثـم  هذا قول أهل السنة،  باتفاق مجاعة أصحاب رسول اهللا  عيل أفضل من

س تفضـيل لي« :خالفه يف ذلك فقال الذهبي إال أن .»أول عقد حيل بالرفض تفضيل عيل 

 .»حابة والتابعنيصإليه خلق من ال بل ذهب ،رفض وال بدعةب  عيل

  .فهذا شيعي جلد كام قال الذهبي  عىل أيب بكر وعمر  تفضيل عيل .٢



١٦ 

 

١٦
���������������������� 

 ني واعتقـاد صـحة إمـامتهامخمـع بغـض الشـي  وعمـر عىل أيب بكر  يل عيلضتف .٣

 .رافيض مقيت فهذا

 الء هـم غـالةفهـؤ ة إمامتهامواعتقاد عدم صح  خنيمع سب الشي  تفضيل عيل .٤

 فمن ،وتقديمه عىل الصحابة  التشيع حمبة عيل« :قال ابن حجر يف هدي الساري ،الرافضة

 فـإن ،فهو غال يف تشيعه ويطلق عليه رافيض وإال فشيعي  عىل أيب بكر وعمر  قدم عيل

ىل الـدنيا وإن اعتقـد الرجعـة إ ،يف الرفض البغض فغالٍ نضاف إىل ذلك السب أو الترصيح با

  .»وتقديم غريه عليه  والنصب بغض عيل... فأشد يف الغلو 

  وما حكم كل طائفة ؟ ؟  عهد عيل بن أيب طالبما أصناف الشيعة يف / س

ــاً  :�������� .١ ــلون علي ــذين يفض ــم ال ــثامن  وه ــىل ع ــابعني ، ع ــري يف الت ــذا كث  وه

 ال« : وهلـذا قـال عـيل ، عـىل أيب بكـر وعمـر  اً والغالية منهم يفضلون علي ،وتابعيهم

 .»يب بكر وعمر إال جلدته حد الفريةبرجل يفضلني عىل أ أوتى

 ، وطائفة ممن حارب عليـاً   وهم الذين يسبون الزبري وطلحة ومعاوية :������� .٢

 ربـام كفـروا هـؤالء السـادة وتـربؤاو  والغالية هم الذين يبالغون حتى يسبوا أبا بكر وعمر

  .طلبهم ليقتلهم فهربوا  إن علياً  :ويقال ،منهم

 وهـم ،أو يزعمون أنه حل فيه جـزء مـن اإللـه  هلون علياً وهم الذين يؤ :�������� .٣

 .الذين حرقهم بالنار عند باب كندة

 متى بدأ التشيع ؟/ س

 :اختلف علامء الفرق يف بداية التشيع عىل أقوال/ جـ

  .منهم من رده إىل زمن الرسول  .١

ومـا أعقبهـا مـن اخلـالف حـول   تلـت وفـاة الرسـولالتـي  رده إىل الفرتة منهم من .٢

 .اإلمامة يف سقيفة بني ساعدة

 حني ظهـرت احلركـة وذهب آخرون إىل أن التشيع كان بدايته يف هناية عهد عثامن  .٣

 .يةالسبئ
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منهم من جعل بدايته بعد التحكيم وظهور اخلوارج كردة فعل لغلوهم فظهـر أنـاس  .٤

 أحدثوا القول بالوصيةباعه هذا املشاعر فتواستغل ابن سبأ وأ ،ونرصته  غلوا يف حمبة عيل

ويبدو أن اليهود كـان هلـم دور كبـري يف تغذيـة  ،حتى إنه أحرق مجاعة منهم والرجعة والتأليه

 .الفكر الشيعي وهذا أرجح األقوال

 ،وذهب فريق آخر إىل أن بداية التشيع كانت بعد فاجعة كـربالء وهـي مقتـل احلسـني .٥

 .ال يف بدايته إىل عقيدة يف حتول التشيع كبرياً  ث ال شك أن له دوراً وهذا احلد
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رون إىل ثالثامئـة خـوبلـغ هبـا آ ،الشيعة فرق كثرية بلغ هبا بعض العلـامء إىل سـبعني فرقـة

 ،وإماميـة ،زيديـة :وهـم عـىل كثـرهتم ثالثـة أصـناف ،فرقة كام ذكر ذلك املقريزي يف اخلطـط

 .وغالة

إبـان خالفـة هشـام بـن  زيد بن عيل بن احلسنيوقد نشأت الزيدية بعد خروج  :�������

 ه الشيعة عن رأيه يف أيب بكـر وعمـرسألويف أثناء املعركة  ،ة ونارصوهه الشيعاتبععبد امللك ف

  من رفـض نرصـته بالرافضـة نرصته فسمىفرتىض عنهام ومل يتربأ منهام فرفض كثري منهم 

دية يف هذه املواجهة إال أنه استمر خروجهم حتـى ورغم هزيمة الزي ،قي معه بالزيديةومن ب

 .هـ٢٨٤قب باهلادي إىل احلق املتوىف حييى بن احلسني املل أقاموا دولة هلم يف اليمن عىل يد

وأن هــذه  ،الســماأوىص باإلمامــة مــن بعــده بالوصــف ال ب  ويــرى الزيديــة أن النبــي

 هلذا كان ينبغي أن يكون هو اإلمـام ومـع ذلـكو ،أكثر من غريه  الصفات تنطبق عىل عيل

 .از إمامة املفضول مع وجود الفاضلجلو ؛صحيحة  فإن إمامة أيب بكر وعمر

حول عصمة األئمة والرجعـة  رافضةال نكرون دعاوىيو ،تكفري الصحابة وهم ينكرون

 يعنـي وهـذا ال ،وهلم مذهب جيد يف الفقه يشبه مذاهب أهل السـنة ،والتقية والقرآن والسنة

ويقولـون بخلـق  ،ينكـرون الصـفات، فهم يقولـون باألصـول اخلمسـة، فمن البدع م برآءأهن

فهـم يف هـذا اجلانـب  ،خالـد يف النـار ةوأن صـاحب الكبـري ،أن العبـد خيلـق فعلـهبو ،القرآن

 .معتزلة متاماً 

 فاجلارودية كفرت الصحابة وقالوا ،ومنهم فرق غلت واعتقدت ما يشبه عقائد الرافضة

 واجلريريــة كفــروا عــثامن وعائشــة وطلحــة ، الرســول مصــمة األئمــة وأن علمهــم كعلــبع

 .عقائد الرافضة إن احلوثيني قد تأثروا بكثري من :ويقال  والزبري

الشيعة الزيدية لقرهبم من احلـق رجـع كثـري مـنهم إىل مـذهب  عليه أن ومما حيسن التنبيه

 .ل صاروا من أئمة أهل السنةب ،والشوكاين ،والصنعاين ،كابن الوزير :السنة

 .وغريهم كثري ،واخلطابية ،والكيسانية ،والبيانية ،والغرابية ،ةيكالسبئ :كثرية قرف :�����



١٩ 

 

١٩
���������������������� 

 ما هي سامت غالة الشيعة ؟/ س

 :هناك سامت جتمعهم منها/ جـ

 وربـام قـال  ،عـن طريـق التناسـخفـيهم جلـزء اإلهلـي ينتقـل ن ااألئمة، والقول بأليه تأ

 .مةبعض األئ بنبوةهم بعض

 مـن عـرف إمامـه فقـد ف ،التحلل من الرشيعة واعتبار االلتزام هبا مقيد بمعرفة اإلمام

 .حل له كل يشء

 واحلــج قصــد ،اه القلبــي لإلمـامترمـز لالجتــ فالصــالة ،اعتبـار الفــرائض جمـرد رمــوز 

، معينـةلعقائـد  اً ة رمـوزيعوا احلقائق الرشوربام اعتقد ،ار املذهبن أرسكتام والصيام ،اإلمام

 .وهكذا والنار رمز ألعداء اإلمام ،لوقتا إلمامفاجلنة رمز 

 ؟ هل من بقي من غالة الشيعة اليوم/ س

 :نعم بقي منهم طائفتان كبريتان/ جـ

ــن نصــري النمــريي الــذي ادعــى أنــه  :��������� .١ ب للحســن البــاوهــم أتبــاع حممــد ب

، وهـم يف كـم سـورياهم الفرنسيون بالعلويني وهـم مـن مكـنهم مـن حوقد سام ،العسكري

ويعتربون العبادة جمرد  مص،تقلون بالتناسخ أو الوويق ، هلون عيلوهم يؤ ،ا وتركيايورس

 ،مـس رمـز لعـيل واحلسـن واحلسـني وحممـد فاطمـةوالصلوات اخل ،امنلفالزكاة رمز لس رمز

 ) عـيل(واجلهاد هو صب اللعنات عىل أعـداء اإلمـام  ،والشهادة رمز لعيل وحممد وسلامن

بكفـرهم  اإلسـالم خوقد أفتى شـي ، طاباألبالسة يقصدون عمر بن اخلخاصة إبليس وب

 .)فام بعد ٣٥/١٤٥(وهي موجودة يف جمموع الفتاوى  مشهورة فتوىيف 

 ثـم سـاللته .ابنـه إسـامعيل وهـد جعفر بعأن اإلمام زعموا  وهم الذين :��������� .٢

 يضـنيكعقيدة سلب النق :م عقائد منكرةوهل ،طنيةمية والبايبعية والتعلرفوا بالسوعمن بعده 

ــدم العــامل ،يف الصــفات ــيض وق ــة الف ــول بنظري ــون األويؤ ،وينكــرون البعــث ،والق ــةهل  ،ئم

ــي لإلمــام :ولــون الفــرائضويؤ والصــيام تعنــي عــدم إفشــاء أرسار  ،فالصــالة االجتــاه القلب

الـرفض وباطنـه  ظـاهره« :قـال العلـامء يف مـذهبهم اذ، وهلزيارة اإلماميعني واحلج  ،املذهب

وقـد قامـت هلـم دول  ،)فضـائح الباطنيـة(وقد ألف الغـزايل كتابـه املشـهور  .»الكفر املحض
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وقامت هلم دولة  ،ودولة احلشاشني ،والقرامطة ،ولة الفاطميةدكال :عىل املسلمني بالءً كانت 

ف خاص حمص وللدروز، والدروز، واآلغاخانية ،البهرة :ومن أشهر فرقهم اآلن ،يف اليمن

 .اً مليون بخمسة عرشويقدر عدد اإلسامعيلية اليوم يف العامل  ،املتفرد بذاته :يسمى
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وهـم  ،وهلم كتب كثرية ومصـادر علميـة مسـتقلة ،هم الغالبية العظمى من الشيعة اليوم

 :وتدور عقائدهم حول األمور التالية ،عىل أهل السنة من أشد الناس خطراً 

  إن النبي: يقولون ،م يعتربون اإلمامة ركن الدين وأهنا ثبتت بالنصفإهن :اإلمامة .١
 عـىلنـص   واحلسـن ، نص عىل احلسـن  وعيل ، من بعده عيل ماماإلأن نص عىل 

 ،البـاقر وزيـن العابـدين نـص عـىل حممـد ،نص عىل زيـن العابـدين  واحلسني ، احلسني

جعفـر نـص عـىل  :لقـا مـنهم مـن :فـرقتنيإىل  افرتقـواثـم  ،وحممد نص عىل جعفـر الصـادق

جعفـر نـص عـىل موسـى  :ومنهم من قـالوهؤالء هم اإلسامعيلية السابق ذكرهم، إسامعيل 

واجلـواد نـص عـىل  ،والرضـا نـص عـىل اجلـواد ،وموسى الكاظم نـص عـىل الرضـا ،الكاظم

 ،واحلسن نص عىل حممد بن احلسن العسـكري ،واهلادي نص عىل احلسن العسكري ،اهلادي

 .وهؤالء هم الشيعة اإلماميةخر األئمة االثني عرش وهو املهدي املنتظر وهو آ

إال بظلـم مـن غـريهم أو  األئمـةالشيعة اإلمامية يعتربون اإلمامة ال خترج عـن هـؤالء و

 بل إهنم يلعنون الشيخني  مرهم من اشد الناس عداء أليب بكر وعوهلذا  ،تقية من عندهم

.  

كقـول  ر معصـومني وأقـواهلم حجـةـعشـ األئمـة االثنـيء يعترب الشيعة اإلمامية هؤال .٢

هلـم  وهلـذا نجـد ،وهلذا فالسنة عندهم هي قول املعصوم أو فعله أو تقريـره ،متاماً   الرسول

، يسـتدلون واالستبصـار للطـويس ،كالكايف للكلينـي :مصادر يف السنة ختتلف عن مصادرنا

 .ل السنة باحلديث النبويفيها بأقوال هؤالء األئمة االثني عرش كام يستدل أه

مع أنه  إىل اليوم موجوداً  اعتبار اإلمام الثاين عرش وهو حممد بن احلسن العسكري حياً  .٣

ثـم  عامـاً  ٧٠غيبـة صـغرى اسـتمرت قرابـة  :ويزعمون أنـه غـاب غيبتـني ،هـ٢٥٦نة ولد س

 وهلـذا ينتظـرون خروجـه إىل اليـوم ،ثم غيبة كربى كانت بعـدها واسـتمرت إىل اليـوم ،خرج

أن  ويـرون أيضـاً  ،كام ملئت جوراً  ويرون أنه سيمأل األرض عدالً  ،ويعتربونه املهدي املنتظر

وهلذا عطلوها إىل أن جاء اخلميني ونـادى بـام يعـرف  ،اجلمعة واجلهاد ال تكون إال مع اإلمام

 وقـد ظهـور املهـدي،بمعنى أن الفقيه الشيعي يتوىل إقامة الدولة وشؤوهنا إىل  ،بوالية الفقيه
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أساسـها دولـة الشـيعة وقامت عىل  ،أنكر هذه النظرية كثري من الشيعة إال أن الغلبة كانت هلا

 .يف إيران

وهلذا نجد أن عقيدهتم يف  ،يعترب الشيعة حممد بن احلسن العسكري هو املهدي املنتظر .٤

 :املهدي ختتلف عن عقيدتنا من وجوه

 ويقـول  ،ة مـن نسـل احلسـند أهل السنوعن ،أن املهدي عند الشيعة من نسل احلسني

كـام  يمأل األرض عدالً  ،إن احلسن ملا ترك اخلالفة هللا عوضه اهللا بخليفة من نسله :هل السنةأ

 .ملئت جوراً 

 وعند أهل السنة ليس بمعصوم ،صومعأن املهدي عند الشيعة م. 

 وعند أهل السنة مل خيلـق  ،أن املهدي املنتظر موجود عند الشيعة وغائب عن األبصار

 .بعد

نــوراين  ويعتــربون األئمــة هلــم تكــوين ،اإلماميــة اإلمامــة ركــن الــدين األعظــميعتــرب  .٥

فيعلمون ما كان وما سيكون إىل  وأن هلم علم لدين ورثوا بمقتضاه علم األنبياء مجيعاً  ،خاص

 ،ومصحف فاطمـة ،واالسم األعظم ،كاإلهلام :وهلم مصادر خاصة هلذا العلم ،قيام الساعة

رشيعة ونرش مـا اسـترت منهـا وهلذا فلهم احلق يف تكميل ال ،حيفة اجلامعةوالص ،وكتاب اجلفر

 ملاوهلذا  ، ويبدو أن هذه األفكار قد ظهرت يف عهد عيل بن أيب طالب ،ت املناسبيف الوق

 هــذهإال مـا يف  ،ال والــذي فلـق احلبــة وبـرأ النســمة :قـال ؟ بيشــء  أخصــكم النبـي :سـئل

وأن ال يقتـل مسـلم  ،ك األسريوفكا ،العقل :فقال ؟ فةحيما يف هذا الص :فسألوه .الصحيفة

 .بكافر

قيـة وهم يعتربون الت ،ق وسرت املعتقد وإظهار موافقة املخالفنيحلوهي كتامن ا :التقية .٦

وقـد  .تسعة أعشار الدين يف التقية وال دين ملن ال تقية له :من الدين حتى إهنم يقولون اً جزء

 .م ويف تفسري أحداث التاريخاخلصو استخدموا التقية يف مداهنة

ــات :عقيــدهتم يف القــرآن .٧ ــه حمــرف وأن التحريــف وقــع يف بعــض اآلي  ،فيعتقــدون أن

واجعــل لنــا مــن  :أصــله ]٧٤: الفرقــان[ Z ¡ � ~ { ] :فزعمــوا أن قولــه تعــاىل

 ]٦٧: املائـدة [ J K L M N O P RQ Z ] :كام يزعمون يف قوله تعـاىلو ،املتقني إماماً 

وتـارة يكـون  ،)صـهرك وجعلنـا عليـاً (الساقط آية كاملـة  أن ارة يزعمونوت ، يف عيل :أي
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وتـارة  ،من قـريش فقد زعموا أنه أسقط منها اسم سبعني رجالً  ،الساقط آيات كسورة البينة

 .الساقط سورة كاملة كسورة الواليةيزعمون أن 

قـرآن وكام يعتقدون أن لل ،وكذلك يعتقدون أن األئمة انفردوا وحدهم بجمع القرآن

فقالوا يف  ،ألئمةإال اال يعلمه فوأما الباطن  ،س ال يعلمون إال الظاهران النأو ،وباطناً  ظاهراً 

ـــــه تعـــــاىل ــل[ Z 2 1 0 / -. ] :قول ـــــنجم ]١٦: النحـــ ـــــول :ال  ، الرس

ــات ــة :والعالم ــم األئم ــالوا يف ،ه ــأ[ Z ' & % $ # " ! ] :وق ــأ  ]٢ – ١: النب النب

 . هو عيل بن أيب طالب :العظيم

أئمـتهم ألـف  مـع أن بعـض ،الشيعة ينكرون هذه العقيدة تقيةأن نتنبه إىل أن ينبغي و

ألف إحسان وقد  ،)طاب يف إثبات حتريف كتاب رب األربابفصل اخل(سامه  مشهوراً  كتاباً 

وأثبت ذلـك  عقيدهتم مجيعاً العقيدة أثبت فيه أن هذه  )الشيعة والقرآن(سامه  اً إهلي ظهري كتاب

 .ممن كتبه بوثائق

فعلـه يعتربون السنة هي قول املعصوم أو  أهنم فقد رأينا :عقيدهتم يف احلديث والسنة .٨

وهلذا يعتربون قـول كـل واحـد مـنهم  ،أو تقريره، ويعنون باملعصوم مجيع األئمة االثني عرش

ريــق شــيعة فلــم يقبلــوا منهــا إال مــا ورد عــن ط  الرســول وأمــا أحاديــث ،حجــة مســتقلة

بـل  ،وهلذا ال يعتمدون عىل مصادر السـنة يف احلـديث ،واملقداد ، ذروأيب ،سلامنك :الصحابة

 ،ره الفقيـه للصـدوقـومـن ال حيضـ ،كالكـايف للكلينـي :يعتمدون عـىل مصـادر خاصـة هبـم

 .وبحار األنوار للمجليس ،ينورواالستبصار لل

عـن اخلالفـة والتـآمر  بالتآمر عـىل إبعـاد عـيليتهمون الصحابة  :عقيدهتم يف الصحابة .٩

وكذلك يتهمـون  إحراق بيتها واهلم بنبش قربها بعد وفاهتا،وحماولة وحماربة فاطمة  ىل قتلهع

 ويتجىل حقدهم ،امنلوس ،وأيب ذر ،كاملقداد :إال قليالً   الصحابة بالردة بعد موت الرسول

زعموا أن يدا أيب  ]١: املسد[ X Y Z [ \ ] Z ] :فمثًال قوله تعاىل يف تأويل القرآن

 . هلب مها أيب بكر وعمر

 .أرشكت أبا بكر وعليًا يف اخلالفة :معناه ]٦٥: الزمر[ ª Z © ̈ § ]: وقوله

 .مها طلحة والزبري ]١٢: التوبة[ Z £¤ ¢ ¡ ]: وقوله
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 لـذيوذريتـه مـن بعـده هـي األسـاس ا  وهكذا نرى أن عقيدة النص عىل إمامة عـيل

ويتحــدد  ،رون بمقتضــاها القــرآن والســنة وأحــداث التــاريخـويفســ ،دور عليهــا عقيــدهتمتــ

 .باحلقد والرتبص ءيلامل احلانقوقف املبموجبها موقفهم من أهل السنة وهو 
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فظهرت طائفة تتوقف يف  ،هي فرقة ظهرت يف صدر اإلسالم نتيجة الفتنة بني الصحابة

يس أصل اخلـالف ومع مرور الوقت نُ  ،تنة فال تشهد هلم بكفر وال إيامنشأن املشرتكني يف الف

عـىل خـالف مشـهور  ؟ أو نتوقف يف أمـره بحث يف صاحب الكبرية هل هو مؤمنوأصبح ال

 .بني املرجئة

 ما معنى اإلرجاء لغة واصطالحًا ؟/ س

 .أرجأت األمر إذا أخرته :يقال ،بمعنى التأخري :اإلرجاء لغة/ جـ

 :فإنه خيتلف معناه بحسب طوائف املرجئة فإهنم ثالث طوائف: اصطالحاً 

وقـد ظهـر هـذا اإلرجـاء داخـل  ،إرجاء املشرتكني يف الفتنة إىل اهللا تعـاىل :الطائفة األوىل

الء وعـرف هـؤ ،اخلوارج فقالوا بإرجاء املشرتكني يف الفتنة وترك الشـهادة هلـم بكفـر وإيـامن

راء فرديـة عـىل يـد ًا بعيدًا عن مذهب اخلـوارج كـآأيض وظهر هذا اإلرجاء ،بمرجئة اخلوارج

نـة وتـرك مـواالهتم تالـذي وضـع كتابـًا يف إرجـاء املشـرتكني يف الف ،احلسن بن حممـد احلنفيـة

 .ووقع هذا اإلرجاء من عون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود ثم تراجعا عنه ،والرباءة منهم

وهذا هو اإلرجاء املشـهور عنـد علـامء  ،إرجاء العمل عن مسمى اإليامن :الطائفة الثانية

خالفًا ملا عليه  :قول بال عمل أيوهم فرق كثرية جيمعهم القول بأن اإليامن  ،الفرق والعقائد

 .اع عىل أن اإليامن قول وعملمجن اإلالسلف م

 :وأشهر فرقهم أربع

 .امن قول باللسان واعتقاد بالقلبوهم الذين قالوا إن اإلي مرجئة الفقهاء .١

ثم تبعه أهل الكوفة  ،)شيخ أيب حنيفة(ر هذا اإلرجاء عىل يد محاد بن أيب سليامن وقد ظه

هم أخـوف «: حتى قال النخعي ،وقد عظم السلف هذا اإلرجاء وأكثروا من ذمه ،عىل ذلك

ما ابتـدعت يف اإلسـالم بدعـة أرض عـىل أهلـه «: وقال الزهري .»عىل هذه األمة من األزارقة

 .جممعون عىل أنه ال يكفر أحد من مرجئة الفقهاء ولكن السلف .»من اإلرجاء
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فقد زعم اجلهم بن صفوان أن اإليامن جمرد معرفة القلـب دون مـا سـواه مـن  اجلهمية .٢

 ،ألهنـم عرفـوا اهللا ؛وهذا القول يستلزم أن يكون فرعـون وقومـه مـؤمنني ،األقوال واألعامل

 .وكذلك سائر املرشكني فكلهم يعرفون اهللا

وهـذا قـول  ،حممد بن كرام الذي زعـم أن اإليـامن جمـرد قـول باللسـانأتباع  الكرامية .٣

 .يستلزم إثبات اإليامن للمنافقني

مـن األقـوال  فإهنم زعمـوا أن اإليـامن جمـرد تصـديق القلـب دون مـا عـداه األشاعرة .٤

 .عاملواأل

 هل وافق األشاعرة عىل هذا القول أحد ؟/ س

 .املاتريدية والشيعة اإلمامية: وافقهم عىل ذلك طائفتان مشهورتان ،نعم/ جـ

 ما الفرق بني قول األشاعرة وقول اجلهمية ؟/ س

املعرفة اضطرارية والتصديق اختياري، ولكن شيخ اإلسـالم يـرى أنـه ال فـرق بـني / جـ

 .واجلهمية األشاعرةقول 

 :وهؤالء فرقتان ،الكبائر أصحابهم الذي يرجئون وعيد  :الطائفة الثالثة

 .ألنه ال يرض مع اإليـامن ذنـب ملـن عملـه ؛ريةبزم بسقوط وعيد الكمن يقطع وجي :األوىل

 .وحيكى هذا القول عن مقاتل واألشبه أنه كذب عليه

 ؛وهذا قول األشاعرة وهو قول باطـل ،أصحاب الكبائرز العفو عن مجيع من جيوِّ  :الثانية

نصـوص كـام تـواترت  ،اب الكبـائر دون بعـضحصـجيب القطع بأن اهللا يغفـر لـبعض أ ألنه

 y z { | } �~ Z ]: وكـام قـال تعـاىل ،بدخول كثري من املوحـدين يف النـار الشفاعة

 .فأخرب أن مغفرته تقع لبعض أهل الكبائر دون بعض ]٤٨: النساء[
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فقد كانـت أيضـًا سـببًا  ،كام كانت الفتنة الكربى سببًا لظهور اخلوارج والشيعة واملرجئة

د النظـر يف هل ما جرى يف الفتنة بقدر؟ ثم جرِّ  :س أخذوا يتساءلونفإن النا ،لظهور القدرية

أن  :هل أفعال العباد واقعة بقدر أو أن األمر أنف؟ أي :مسألة القدر وأخذ الناس يتساءلون

يف تطـور هـذه  تـأثري كبـريوكـان للـديانات السـابقة  ،اهللا ال يعلم بعمل العبد إال بعـد وقوعـه

 .املسألة

 :فرقتنيباالشرتاك عىل  والقدرية لفظ يقال

 .القدرية النفاة .١

 .القدرية الغالة .٢

 :وهم فرقتان ،وهم الذين يطلق عليهم هذا االسم أكثر من غريهمالقدرية النفاة : أوالً 

وقد ظهرت بدعتهم يف عرص  ،وهم أتباع معبد اجلهني وغيالن الدمشقي :القدرية األوىل

 .يعلم األشياء إال بعد وقوعهاال أن اهللا  :وزعموا أن األمر أنف أي ،الصحابة

وابـن القـيم إمجـاع أهـل العلـم عـىل وحكـى النـووي  ،وقد كفرهم الصحابة هبـذه املقالـة

  .إال أنه يشكل عىل القول باإلمجاع أن معبد اجلهني من رجال الكتب الستة ،كفرهم

الكتـاب وآمنوا بالعلم السابق و ،وهم الذين أنكروا عموم املشيئة واخللق :القدرية الثانية

وهـؤالء هـم املعتزلـة ومـن وافقهـم مـن الزيديـة  ،وهلذا زعمـوا أن العبـد خيلـق فعلـه ؛األول

وهـم  ،لعدل اهللا وسموا هـذا أصـل العـدل اً وقد زعموا أن ذلك حتقيق ،واإلباضية واإلمامية

 .وهلذا سامهم السلف جموس األمة ؛فروا من يشء فوقعوا يف رش منه وهو رشك الربوبية

 ،ا يف إثبات القدر حتى أنكـروا تـأثري العبـد يف فعلـهوهو الذين غلو :درية الغالةالق :ثانياً 

 :وهؤالء طائفتان

وزعموا أن العبـد مـع القـدر  ،وهم الذين أنكروا تأثري العبد يف فعله كلية اجلهمية: األوىل

ىل العبد إنام هـي مـن إضـافة اليشـء إىل حملـه ال إ إىلوإضافة الفعل  ،كالشجرة يف مهب الريح

 .وقد رسى هذا الغلو يف إثبات القدر إىل الصوفية أيضاً  ،فاعله
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فإهنم غلوا يف إثبات القدر حتـى مل يثبتـوا للعبـد مـع القـدر إال كسـبًا ال  األشاعرة: الثانية

 ؟ وقد اختلف العلامء يف الكسب الذي أثبته األشاعرة هل هو جرب خالص أو متوسط ،فعالً 

وأمـا أهـل  ،وذهب ابن رشـد إىل أنـه جـرب خـالص ،وسطفذهب اجلرجاين إىل أنه جرب مت

 :حتى قيل ،إن هذا الكسب ال يعقل: السنة فيقولون

ــــــه ــــــة حتت ــــــال وال حقيق ــــــا يق ـــــــدنو إىل األفهـــــــام    مم ـــــــة ت   معقول

ـــال ـــعري واحل ـــد األش ـــب عن   عنــــد البهشــــمي وطفــــرة النظــــام   الكس
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دايـة القـرن الثـاين عـىل يـد اجلهـم بـن اجلهمية اسم لفرقة ظهرت أواخر القرن األول وب

وهلذا أصبح التجهم لقبًا يطلـق عـىل كـل مـن  ؛صفوان السمرقندي الذي نفى مجيع الصفات

 :وعىل هذا فإن التجهم يدخل حتته الفرق اآلتية ،نفى صفات اهللا كليًا أو جزئياً 

ناس الذي كان من أعظم ال وهم أتباع اجلهم بن صفوان السمرقندي :اجلهمية األوىل .١

ه وكفروه هبا وقد أنكر العلامء بدعت ،زم التشبيهعمه يستلسامء اهللا وصفاته ألن إثباهتا بزنفيًا أل

 :ولكـن بعـد أن أصـل البـدع الكـربى يف اإلسـالم وهـي ،هــ١٢٨وقتله سلم بن أحوز سـنة 

 .فناء اجلنة والنار ،احللول ،اإلرجاء ،اجلرب ،خلق القرآن ،التعطيل

 التعطيل ؟ما دليل اجلهم عىل / س

وهذا إنـام  ]١١: الشـورى [ Z 43 1 2] : استدل بنصوص التنزيه كقوله تعاىل/ جـ

 ،اجلعـد بـن درهـممـن هو جماراة للمسلمني وإال فتعطيله مبني عـىل أصـول فلسـفية أخـذها 

مقالة اجلهم مـن جـنس مقالـة غـالة  :وهلذا قال ابن تيمية ؛عن فالسفة حران اواجلعد أخذه

وابن سينا بخالف مقتصـدة الفالسـفة كـأيب الربكـات وابـن رشـد فـإهنم  الفالسفة كالفارايب

 .يثبتون األسامء وأحكام الصفات

وهـؤالء يثبتـون األسـامء يف اجلملـة  ،أتباع واصل بن عطاء وعمرو بـن عبيـد :املعتزلة .٢

ومـا كتبـه  ،وهلـذا أطلـق علـيهم السـلف اجلهميـة ؛وينفون الصفات فرارًا من تعـدد القـدماء

 .د األولصقإنام يعني به هؤالء بالد والبخاري يف الرد عىل اجلهمية اإلمام أمح

 هل للمعتزلة بدع أخرى سوى التجهم ؟/ س

ويف كــل واحـد منهــا خمالفـة لعقيــدة  ،فــإن مـذهبهم يــدور عـىل مخســة أصـول ،نعـم/ جــ

 :السلف

 .بزعمهم ألن إثباهتا يستلزم تعدد القدماء ،ويعنون به نفي الصفات التوحيد -أ 

فإهنم يثبتون العلم واملشيئة ولكنهم ينكرون أن  ،يعنون به إنكار عموم القدرو العدل -ب 

ولـو أن اهللا  ،خلق اهللا ومشيئته فالعبد بزعمهم خيلق فعلـه تكون أفعال العباد داخلة يف عموم
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إىل الوقـوع يف رشك ولكـن أدى ذلـك  ،لكان ظلًام والظلم عـىل اهللا حمـال ثم عذبه عليه خلقه

 ).جموس هذه األمة(وهلذا سامهم السلف  ؛العبد خالقًا مع اهللا الربوبية واعتبار

بمعنى أن صاحب الكبرية خيرج مـن منزلـة اإليـامن وال يـدخل يف  املنزلة بني املنزلتني - ج 

وإنام يكون يف منزلة بني املنزلتني فال هو كافر وال هـو مـؤمن  ،منزلة الكفر كام قالت اخلوارج

احـرتازًا عـن هـذا  ،الفاسـق املـيل :يسمون صـاحب الكبـريةوهلذا أهل السنة  ؛وإنام هو فاسق

 .الرأي للمعتزلة

 ،فمن لقي اهللا عىل كبرية فإنه خالد خملد يف النار القطع بخلود صاحب الكبرية يف النار - د 

كـام  عىل وجـه الـدوام بل إهنم يقولون رصاحة جيب عىل اهللا عقًال أن يعذب صاحب الكبرية

 .جيب عليه أن ينعم املؤمن

ويعنون به وجوب اخلروج عـىل األئمـة إذا ظلمـوا  مر باملعروف والنهي عن املنكراأل -ه 

وهذا خالف عقيـدة السـلف فـإن عقيـدة السـلف أنـه ال جيـوز اخلـروج عـىل  ،أو فعلوا كبرية

 .األئمة ما أقاموا الصالة

حـدثت بدعتـه يف القـرن الثالـث نتيجـة  ،أتباع عبد اهللا بن سعيد بن كـالب :الكالبية .٣

فأثبـت الصـفات الالزمـة موافقـة للسـلف وأنكـر الصـفات  ،بني السـلف واملعتزلـةاخلالف 

ومـا قامـت بـه  ،ذلك قيام احلـوادث بـذات الـربألنه يلزم من  ،االختيارية موافقة للمعتزلة

 .احلوادث فهو حادث

وهجروهم بل إن  ،ونسبوهم لبقايا االعتزال ،زيمة بدعتهمخأمحد وابن  وقد أنكر اإلمام

 .يلعنهم السجزي كان

 ما العالقة بني األشعرية والكالبية ؟/ س

ثـم تـاب مـن االعتـزال  ،كان أبو احلسن األشعري معتزليًا وتلميذًا أليب عيل اجلبائي/ جـ

وكان له أثر بالغ  ،فأثبت الصفات االختيارية دون الصفات الالزمة ،وانتقل ملذهب الكالبية

 ،ت نسبة املذهب إليه بدالً عن ابـن كـالبيف تأصيل مذهب الكالبية حتى كثر أتباعه وحتول

عـنهم البـاقالين وهـو الـذي وأخذ  ،وقد اقتفى طريقته تلميذه ابن جماهد وأبو احلسن الباهيل

كإثبــات اجلــوهر الفــرد وأن العــرض ال يقــوم  ،حــرر مــذهبهم ووضــع مقــدمات بــراهينهم

فأثبت الصفات  ،وقد بقي الباقالين يف الصفات عىل عقيدة ابن كالب واألشعري ،بالعرض
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 ،واملجـــيء ،كـــالنزول :ونفــى الصـــفات االختياريــة ،واليـــد ،والوجــه ،كـــالعلو :الالزمــة

 .واالستواء

وقد ظل التعطيل يتسع يف املذهب األشعري عىل يد من أتـى بعـد البـاقالين كـابن فـورك 

وقـرر ذلـك يف  ،حتى جاء إمام احلرمني اجلويني فعطل حتـى الصـفات الالزمـة ،والبغدادي

وهو الـذي اسـتقر عليـه املـذهب األشـعري وأصـبح يعـرف بطريقـة  ،ه املشهور اإلرشادكتاب

 .املتقدمني

ثم جاء الغزايل وهو تلميذ اجلويني وهو الذي مزج املنطق بعلوم املسـلمني وأدخـل الـرد 

عىل الفالسفة يف العقيدة ونشأ بذلك ما يعرف بطريقة املتأخرين التي بلغـت ذروهتـا عـىل يـد 

ألن األشـاعرة حـرروا مـذهبهم يف صـورته النهائيـة اعـتامدًا عـىل  ؛ا سمي اإلمامالرازي وهلذ

فام يف طوالع األنوار ورشح املواقف ورشح املقاصـد ورشح النسـفية إنـام هـو تلخـيص  ،كتبه

 .لفكر الرازي

 بامذا متيزت طريقة املتأخرين ؟/ س

 :متيزت بمزايا/ جـ

 :لعلـوم اإلسـالمية حتـى قـال الغـزايلاإلرساف يف تقديس املنطق واعتبـاره مـدخًال ل .١

 .»من ال يعرف املنطق ال يوثق بعلمه«

وهلـذا جتـد يف رشح املواقـف ورشح املقاصـد  ؛إدخال الفلسـفة ومزجهـا مـع العقيـدة .٢

 .أجزاء متعددة كلها يف الفلسفة

 :وهي أربعة :تأصيل قوانني التعطيل .٣

 ،أو التقييد ،أو التخصيص ،رأو اإلضام ،أن داللة النقل ال تفيد اليقني الحتامل النسخ -أ 

 .إلخ... أو املعارض العقيل 

 .تقديم العقل عىل النقل عند التعارض -ب 

 ،والعصـمة ،واإليـامن ،االعتامد عىل املجاز يف رد كل ما يعارض املذهب يف الصـفات - ج 

 .وغري ذلك

 .إنكار حجية أخبار اآلحاد يف العقيدة حتى لو كانت صحيحة - د 
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شهور الصواعق املرسـلة للـرد عـىل القـوانني األربعـة وسـامها أفرد ابن القيم كتابه املوقد 

 .الطواغيت األربعة

 هل لألشاعرة خمالفات سوى ما ذكر ؟/ س

 :منها ،نعم/ جـ

واالقتصــار عــىل إثبــات ســبع  ،واخلربيــة كاليــد، نفـي الصــفات االختياريــة كــالنزول .١

 :هامن ،ويدخل يف هذه املخالفة خمالفات كبرية ،صفات عىل وجه غري مسلم

 .والقول بأن اهللا ال داخل العامل وال خارجه ،إنكار صفة العلو -أ 

ونفي صفة العلو وتأويل نصوصها  ،وتأويل نصوصها باالستيالءنفي صفة االستواء  -ب 

 .بنزول األمر أو الرمحة

وأن  ،والقول بأن كالم اهللا كالم نفيس ال لفظي ،إنكار دخول اللفظ يف مسمى الكالم - ج 

ألن كالم اهللا معنى واحد  ؛يدينا عبارة عن كالم اهللا وليس هو كالم اهللاهذا القرآن الذي بني أ

 .ال تعدد فيه

 .مع أن السلف يقولون بأن اهللا يرى من جهة العلو ،إثبات الرؤية ولكن ال يف جهة - د 

وهلـذا  ؛واعتبـار التوحيـد املنجـي هـو توحيـد الربوبيـة ،اعتبار النظـر أول الواجبـات .٢

ولعل هذا هو السـبب يف تسـلل  ،االً تامًا فال يذكرونه يف عقائدهمأمهلوا توحيد األلوهية إمه

 .التصوف إىل املذهب األشعري

وهـو دليـل معقـد ينـايف الفطـرة  ،الرتكيز عىل قضية وجود اهللا وإثباهتا بدليل احلدوث .٣

 .وميلء باملخالفات

 .والعمل ال يدخل يف مسامه ،وأن اإليامن جمرد التصديق ،القول باإلرجاء .٤

ــول  .٥ ــه بالكســبالق ــاجلرب ويعــربون عن ــة  ،ب ــاعرة جربي ــاين أن األش ــر اجلرج ــد ذك وق

 .وابن رشد يرى أهنم جربية خالصة وأن الكسب بمعنى اجلرب ،متوسطة

 .وأن الفعل حيصل عندها ال هبا ،نفي األسباب والقول بأن إثبات تأثريها رشك .٦

األمـر أو  ـيبح يقتضـإنكار التحسني والتقبيح العقيل فليس يف األفعـال حسـن وال قـ .٧

 !بجواز أن يأمر اهللا بكل ممكن  وهلذا يقولون ؛النهي
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وعلـامء السـلف  ،الدليل الوحيـد عـىل النبـوة وهلـم فيهـا رشوط كثـريةاعتبار املعجزة  .٨

يقولون إن معجزات النبي ال يشرتط أن تكون يف زمانـه بـل قـد تكـون قبلـه وبعـده إىل قيـام 

 .الساعة

 :هلذا اختلفوا يف املعاد عىل قولنيو ؛بناء املعاد عىل اجلوهر الفرد .٩

 .إنه إجياد بعد إعدام :فقال بعضهم

 .إنه مجع بعد تفريق :وقال آخرون

 ؛فيام قاله كام بسط ذلك شيخ اإلسـالم يف تفسـري سـورة اإلخـالص خطأأوكال الفريقني 

 .وهلذا استطال عليهم الفالسفة حتى مل يكن هلم جواب

وكـل مـا جيـري يف هـذا  هر الفـرد مسـألة اخللـق أيضـاً وأن نعلم أهنم بنوا عىل اجلـوينبغي 

 .والسكون ،واحلركة ،والتفريق ،اجلمع :الكون إنام يكون بام يسمونه األكوان األربعة وهي

 ملاذا يطلق عىل األشاعرة أهنم أهل سنة رغم كل هذه املخالفات ؟/ س

وهكذا وهو يشء  ،واخلالفة ،واإلمامة ،الصحابة :ألهنم وافقوا أهل السنة يف أبواب/ جـ

وينبغـي أن نعلـم أيضـًا أن املاتريديـة مثـل  ،متيزوا به عن الشيعة وهو أمـر يـذكر هلـم ويشـكر

 .األشاعرة إال يف مسائل حمدودة تصل إىل سبعة أو أكثر عىل خالف بني العلامء

 هل بقي أحد ممن يطلق عليه لفظ التجهم ؟/ س

 ،واألشـعرية ،والكالبية ،واملعتزلة ،ألوىلاجلهمية ا :رأينا أن لفظ اجلهمية يطلق عىل/ جـ

يطلق عىل الفالسفة فـإهنم أعظـم النـاس نفيـًا وهو كذلك من باب أوىل وأحرى  ،واملاتريدية

وجود مطلق وذات  :فاهللا عندهم عقل حمض أي ،للصفات بحجة أن إثباهتا يستلزم الرتكيب

 .ت دون صفات اإلثباتوهلذا ال يصفون اهللا إال بالسلوب واإلضافا ؛جمردة عن كل وصف

 :وللفالسفة خمالفات خطرية سوى ما ذكر

 كالقول بقدم العامل. 

 وإنكار البعث اجلسامين. 

 والقول بأن اهللا يعلم الكليات دون اجلزئيات. 
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 خوقـد ذهـب شــي ،فـت الفالســفة هبـذه األمـور الثالثـةكفـرهم الغـزايل يف كتابـه هتاوقـد 

  :أكرب وأكثر مما ذكر ومن ذلكالفات أن لدهيم خم إىل اإلسالم ابن تيمية

 عقـل فلـك مـن فعـل ون هـذا العـامل كلـه فإهنم جيعل ،إثبات رشكاء مع اهللا يف الربوبية

 .القمر

 وقد ترتـب  .بالذات بمعنى أن أفعاله تصدر عنه بغري إرادة اً ومثل اعتبار الرب موجب

 . العامل وحتويله من حال إىل حالعىل هذا إنكار قدرة اهللا عىل تغيري

 ال اصطفاء اً عتبار النبوة اكتسابكاو. 

 وهلـذا ال ض النفس وحتقيق املصالح الدنيويـة، وكاعتبار العبادات جمرد وسائل لرتوي

 .برشيعة معينة :أي عنييوجبون عىل الرجل التمسك بناموس م

 أنه ختيـل الستصـالح العامـة  :أي ،آن من قبيل اخلطاب اجلمهوريوكقوهلم بأن القر

 .ق موجودة بالفعلعن حقائ وليس تعبرياً 

  ة بقــوة الــنفس أو نفــوس األفــالك أو كــتأويــل املالئك :إىل تــأويالهتم املنكــرةإضــافة

 .العقول العرشة

  لـه عـىل قـدر الطاقـة ال بمعنـى الـذل اإله بربون التأله بمعنى التشـبفإهنم يعتوكذلك

ون ندًا ال إن غاية أحدهم أن يك :)الصفدية(اإلسالم يف  خوالطاعة فغاية أحدهم كام قال شي

 .عبدًا هللا

املشـهورة التـي أشـهرها وقد سطر ابـن سـينا هـذه املخالفـات وغريهـا يف كتبـه الفلسـفية 

 .)مصحف الفالسفة(وهو الذي يسمى  )التنبيهاتاإلشارات و(
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 ؟ معنى التصوفما / س

ائل ان شعار رهبان أهل الكتاب الذين تأثر هبم أوصوف نسبة إىل الصوف، إذ كالت/ جـ

هنا مشـتقة مـن كلمـة إ: وقيل ،وهو ما رجحه ابن تيمية وابن خلدون وطائفة كبرية ،الصوفية

ورأيـه  ،وهو رأي أبو الرحيان البـريوين ،احلكمة :وهي كلمة هندية أو يونانية تعني ،)صوفيا(

 .واإلرشاق ،واحللول ،كوحدة الوجود :تشابه األفكار عند الفريقنيلأرجح 

عبدك املتـوىف نه إ: وقيل ،هـ١٥٠أبو هاشم الكويف املتوىف سنة  وأول من عرف بالصويف

وهنـاك اهـتامم مـن الغـربيني  .هــ٢٠٨نـه جـابر بـن حيـان املتـوىف سـنة إ: وقيل ،هـ٢١٠سنة 

من بعضهم ملا يرى فيه  وخبثاً  ،بروحانيته عند بعضهم ومراكز االسترشاق بالتصوف إعجاباً 

 .ياةمن روح االستسالم واجتاه السلبي نحو احل

 :والتصوف قسامن

 .تصوف عميل .١

 .تصوف فلسفي .٢

 ��������������� إن اهلدف منه تربية الروح والسمو هبا حتى تصل إىل معرفـة  :يقولون

قـد ، فوقد بدأ التصوف العميل عىل يد رجـل اسـمه معضـد العجـيل .اهللا بالكشف واملشاهدة

 ،النـوم وإدامـة الصـالة صـحابه عـىل تـركوأخذ يـروض أ ،لعبادة يف بعض اجلبالل اختذ داراً 

بعـد  ،وقد أنكر عليهم علامء السلف هذا الغلـو ،طاع للعبادةخيرجون إىل اجلبال لالنق وكانوا

وف الشـديد وظهـر فـيهم اخلـ ،شدد يف العبادةئفة من العباد آثروا العزلة والتذلك ظهرت طا

 .ان منهم من يغمى عليه أو يصعق عند سامع القرآنوك ،من اهللا

إبـراهيم بـن  :مثـل ،الزهـاد اروم الزهد يف البرصة خاصة عـىل أيـدي كبـثم تطور مفه

 ،الطعـام من غال فعـذب نفسـه بـرتكوكان من الزهاد  .وبرش احلايف ،ومالك بن دينار ،أدهم

 .وترك الزواج ،والسياحة يف الرباري ،يم تناول اللحومروحت
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ب اإلهلـي عـىل رف باحلوظهر ما يع ،ثم ظهرت مفاهيم خاطئة حول عالقة املرء بربه

ر أمحـد اهلجيمـي سـنة ثـم ظهـ ،أهنا حتب اهللا لذاتـه ال رغبـة وال رهبـة :أي ،عدويةيد رابعة ال

 ،لاللتقاء عىل الذكر والسامع ؛سجديف البرصة غري امل داراً  :أي ،صوفيةهـ فبنى دويرية لل٢٠٠

 ضقضـيب عـىل األربرضب تغنى ويصـاحبها قصائد زهدية  :وظهر ما يعرف بالتغبري وهي

 .أو اجللد أو عىل الفخذ

 ،والداراين ،كاجلنيد :هدالز ظهر أناس اشتهروا بالصدق يفهور الصوفية فظثم تتابع 

ويالحظ عىل هـذا  .واستمر هذا التصوف يتطور ويتسع مع مرور الزمن ،ومعروف الكرخي

عنـه  تجمما ن ،النوع من التصوف كثرة االهتامم بالوعظ والقصص مع قلة االهتامم بعلم الفقه

 ،أربــاب احلقــائق وأهــل البــاطن :فكــانوا يســمون أنفســهم ،ةالتفريــق بــني الرشــيعة واحلقيقــ

 حتـىكام يالحظ عليهم التوسع يف القصائد الزهدية  ،أهل الظاهر والرسوم :وسموا الفقهاء

وعـىل ، ن حمبـة اهللا وحمبـة الرسـول نـوتطورت إىل قصـائد غزليـة يف الظـاهر ويف البـاطن يع

ريقــة كــام يف الط ،الــذكر اتتطــور إىل إدخــال الــرقص واإليقاعــات إىل حلقــ دى الطويــلاملــ

 .املولوية والطريقة الشاذلية

ــدهم م اخللــوةوكــذلك تطــور مفهــو ــة مــن أســ اً بحت أساســصــإىل أن أ عن س الرتبي

وبعض الطرق تطلـب مـن املريـد أثنـاء  ،واجلمع واجلامعات اسوذلك باعتزال الن ،الصوفية

 ويستحرض صورة الشيخ حتى تظهر ،ومشايخ الطريقة  من الرسول العزلة أن يطلب املدد

 .روحانيته كام يف الطريقة اخلتمية

نظـر يف  ومـنواخلـوارق، التوسع يف ادعاء املكاشـفات كام يالحظ عىل هذا التصوف 

وممـا يـذكر ويالحـظ ين هاله ما يـذكره عـنهم مـن كرامـات، للشعرا )طبقات األولياء(كتاب 

وظهر احلكـيم الرتمـذي بـام  ،عند الصوفيةية فقد كثر أدعياء الوال ،الوالية التوسع يف مفهوم

وقد تطـور بعـد ذلـك إىل  ،كام أن لألنبياء خامتاً  فزعم أن لألولياء خامتاً  ،يعرف بختم الوالية

 ؛)فصوص احلكم(عىل خاتم األنبياء كام زعم ذلك ابن عريب صاحب  األولياء تفضيل خاتم

 .امللك مللك والويل يأخذ من املعدن الذي يأخذ منهيأخذ من ا  ألن النبي
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 �������������� إال إذا قبلنـا بوجـه  ،بمـدة وقد ظهر هذا التيار بعد التصوف العمـيل

 :وللتصـوف الفلسـفي رمـوز صـوفية كثـرية ،مـن البدايـة ين وأن التصوف ولد فلسفياً البريو

وقد عـرف عـن  ،ني وغريهموابن سبع ،وابن الفارض ،وابن عريب ،والسهروردي ،كاحلالج

 :التصوف نظريات فلسفية خطرية منهاهذا الرضب من 

وقـد اشـتهر  ،والعبـد يشء واحـد وأن الـرب ،بمعنى أن الرب حيل يف العبـد :احللول .١

 .هذا عن احلالج حتى قتل بسبب ذلك

ات مــا هــي إال خلوقــوأن امل ،بمعنــى أن الــرب والعبــد يشء واحــد :وحــدة الوجــود .٢

 .وقد عرف هذا عن ابن عريب ،يةمظاهر للذات اإلهل

وهي تقوم عـىل أسـاس أن اإلنسـان أكمـل املخلوقـات التـي  :نظرية اإلنسان الكامل .٣

 وهلـم يف ذلـك ،جتـيل للـرب يف شـخص حممـد وهلذا كان أكمـل  ،تتجىل فيها الذات اإلهلية

 .اإلنسان الكامل للجييل: كتب مثل

فيض املبارش مـن يل عن طريق البمعنى أن العلم حيصل للو :اقنظرية الفيض واإلرش .٤

 .باس كامل هلذه الفكرة من الفلسفةوهنا نالحظ اقت ،عقل فلك القمر

� �
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ولكن  ،هـ أول هيكل تنظيمي للطرق الصوفية٤٣٠مي املتوىف سنة يهوضع أبو سعيد امل

القادريـة ظهرت الطريقة ، فالبداية الفعلية للطرق الصوفية كانت يف القرن السادس اهلجري

ويالحـظ عـىل كثـري مـن الطـرق الصـوفية اخـتالط أفكـار التصـوف  ،ثم تتابع ظهور الطرق

 .التصوف العميلالفلسفي مع 

 ؟ ما أهم الطرق الصوفية/ س

 .هـ٥٦١نسبة لعبد القادر اجليالين املتوىف سنة  :الطريقة القادرية .١

 ،ها البطائحيـةطلق عليوي ،هـ٥٤٠اعي املتوىف سنة نسبة ألمحد الرف :الطريقة الرفاعية .٢

 .دام السحرخوهي من الطرق التي توسعت يف است

 .هـ٦٧٦نسبة إلبراهيم الدسوقي املتوىف سنة  :الطريقة الدسوقية .٣

 .هـ٦٥٦نسبة أليب احلسن الشاذيل املتوىف سنة  :الطريقة الشاذلية .٤

اعهـا ويقـدر أتب ،هــ١٢٣٠نسبة أليب العباس التيجاين املتـوىف سـنة  :الطريقة التجانية .٥

 .عرشة مالينيباليوم 

وهـي مـن  ،هــ١٢٧٦نسبة ملحمد بن عيل السـنويس املتـوىف سـنة  :الطريقة السنوسية .٦

 .أكثر الطرق الصوفية اعتداالً 

وقد  ،هـ١٢٦٨نسبة ملحمد بن عثامن املريغني املتوىف يف الطائف سنة  :الطريقة اخلتمية .٧

 .ي منترشة هناك بكثرةكانت هذه الطريقة يف احلجاز ثم انطلقت إىل السودان وه

وهي طريقـة منترشـة  ،هـ١٣٤٠ ان املتوىف سنةخرضا نسبة ألمحد  :الطريقة الربيلوية .٨

الـدعوة  تكفـري املسـلمني وخاصـة ولـدهيم غلـو التصـوف وجـرأة عـىل ،الديشيف اهلند وبنق

 .السلفية يف البالد السعودية
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 :حاً للصوفية عقائد كثرية نلمح إليها إملا

  :وهلم يف ذلك طرق ،االعتامد يف املعرفة الدينية عىل الكشف دون الرشع .١

 ذ عــن النبــيخــاأل   ًفأمحــد ،وهــذا ظــاهر يف الطريقــة التيجانيــة ،يقظــة أو منامــا 

  .لقغمبارشة وخصه بصالة الفاتح ملا أ  التيجاين يزعم أنه التقى بالنبي

 رضاألخذ عن اخل ، وهلذا كثرة حكايتهم عنه. 

 ن اهللارش عاألخذ املبا :أي ،هلاماإل. 

 معرفة خواطر النفوس :أي ،الفراسة. 

 أو  ،أو مــن اجلــن الصــالح ،أو مــن امللــك ،ســامع اخلطــاب مــن اهللا :أي ،هلواتــفا

  .اخلرض 

 علوي واالطالع عىل اللوح املحفوظلعامل اللعروج روح الويل  :يعني ،املعراج. 

 الرؤى واملنامات. 

  :منهام يف ذلك عقائد خمتلفة وهل ،الغلو يف الرسول  .٢

  املبالغة يف التشفع بالنبي، حتى يصلون إىل الوجه غري املرشوع.  

 تفضيل علم الويل عىل علم الرسول ، وقـف  خضـنا بحـراً  :وهلذا قـال بعضـهم

 .األنبياء بساحله

 أن الساموات والكائنات خلقت من نور النبي عقيدة  وهذه ،ألنه أول موجود ؛

 .مديالنور املح

  ــاد ــاعتق ــأن الع ــت تص ــبحانه ،هرفـامل حت ــق هللا س ــب مطل ــه نائ ــدة  ،وأن ــذه عقي وه

 .الربيلوية

 أن النبي  الصوفية  وهذه كثرية عند ،يعلم ما يف اللوح املحفوظ ومفاتيح الغيب

 .الصاوي يف حاشيته كثرياً  كام يذكر ذلك

 :وهلم يف ذلك عقائد كثرية وخمتلفة ،عقيدهتم يف األولياء .٣

 لويل عىل النبيتفضيل ا .  
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 وهذا من نقاط اخلالف الكـربى بـني التيـار الصـويف والتيـار  ،ستغاثة باألولياءاال

 .السلفي

 والنجباء ،واألبدال ،واألغواث ،طاباألقك: الترصف يف الكون لألولياء إسناد. 

 لدرجة أن بعض الطرق الصوفية تستخدم السحر يف ذلـك التوسع يف الكرامات، 

 .يقة الرفاعيةكام يذكر عن الطر

وأن  ،واحلقيقـة هـي البـاطن ،والرشيعة هي الظـاهر ،اعتقاد أن الدين رشيعة وحقيقة .٤

  .عنهم كام ذكر ذلك األلويس ،إنام بلغ الرشيعة دون احلقيقة  النبي

ــأتى إال بواســطة الشــيخ .٥ ــأثري الروحــي الــذي ال يت ــد يف التصــوف مــن الت وهلــذا  ،ال ب

 .ويكون بني يديه كامليت بني يدي الغاسل ،شيخ طاعة عمياءال بد أن يطيع املريد ال :يقولون

 :أي اهللا مفـرداً  :وهو عند النقشبندية ،أمجعت الطرق الصوفية عىل رضورة الذكر ،الذكر .٦

ال إلـه (إن  :بعضهم يقـولو، ...هو هو  :وعند بعضهم ،ال إله إال اهللا :وعند بعضهم ،...اهللا اهللا 

 .ذكر خاصة اخلاصة )هو هو(والضمري  ،ذكر اخلاصة فرداً م )اهللا(و ،ذكر العامة )إال اهللا

 بحيـث يفنـى العـارف بوجـوده عـن ،الفنـاء عـن شـهود السـوى :ويعنـون بـه ،الفناء .٧

: أي( ويبقى من مل يزل )املخلوق: أي( ى من مل يكننفحتى ي ،وبمذكوره عن ذكره ،موجوده

 .)اهللا

روحية التي يمر هبا السـالك املنازل ال :وهي ،املقامات واألحوال أودرجات السلوك  .٨

ــة  ،إىل اهللا ــة إىل منزل ــن منزل ــل م ــةإال بجوال ينتق ــاد وتزكي ــالورع :ه ــد ،ك ــل ،والزه  ،والتوك

حيصـل  وهـو مـا :العلـم عنـدهم علـم اليقـني :فمـثالً  ،وهلم يف ذلك مفاهيم خاصة ،والرضا

وهـو مـا  :وحـق اليقـني ،وهو ما حيصـل بالكشـف :وعني اليقني، بالنقل وهو القرآن والسنة

 .أوراقعلمنا علم أذواق ال علم  :وهلذا يقولون ،حيصل بالذوق

وهم يعتقدون أن الويل إذا وصـل إىل درجـة معينـة سـقطت  :عقيدة سقوط التكاليف .٩

 R S T U V W Z ] :ويســتدلون عــىل ذلــك بقولــه تعــاىل ،عنــه التكــاليف

 .ألن املراد باليقني هو املوت ؛وهو خطأ كبري ]٩٩: احلجر[

 



٤١ 

 

٤١
���������������������� 

������� �

������������������� �

يف األديان ب درجة االهتامم وبحدةيف العرص احلديث تراجعت  :أمهية دراسة علم األديان

 واستمر احلال عىل ذلك ملـدة ،امم باملذاهب املعارصةالهتحملها ا وحلَّ  ،مطلع العرص احلديث

تقـدمي الوكـان لقـب  ،ديان يسـمى رجعـيحتى إنه كان من هيتم باأل ،تزيد عىل مخسني عاماً 

ولكـن مـع سـقوط الشـيوعية بـدأ  ،يطلق عىل أنصار املـذاهب املعـارصة وبخاصـة الشـيوعية

 ،حمافظـة يف دول علامنيـة هتـتم بالـدين أحـزابوظهـرت  ،امم باألديان يعود مـن جديـداالهت

وقـد متكـن بعضـهم مـن الوصـول إىل  ،التيارات األصوليةبوعرفت  ،وتدعو إىل الرجعة إليه

الف احلضارات للحد ، وظهرت دعوات لتحتامم باألديان يعود من جديدوبدأ االه ،دةياالق

وعـىل كـل فقـد عـاد االهـتامم  ،رصاع احلضـارات مـنوع ما تنبـأ بـه صـمويل هنتقـتن وقمن 

 .عارصة وبخاصة الشيوعيةباألديان بعد أن تبني للناس فشل املذاهب امل

 ؟ هل األصل يف البرشية الرشك أو التوحيد/ س

رية ـوأن البشـ ،ل يف البرشية هـو الرشـكة شائعة يف العرص ترى أن األصهناك نظري/ جـ

 ،ن يف النشـوء واالرتقـاءويرة دايروهذه النظرية من آثار نظ ،التوحيدمن الرشك إىل  تطورت

ثـم  ،األصـل يف البرشـية التوحيـد أنفإن القرآن رصيح يف  ،وهي نظرية باطلة ختالف القرآن

 N O P Q R S ] :قـال تعـاىل ،و يف الصـاحلنيطرأ الرشك بعد ذلـك نتيجـة الغلـ

T Z ] هلــذا قــال ابــن و ،فبعــث الرســل كــانوا أمــة عــىل التوحيــد فــأرشكوا :أي ]٢١٣: البقـرة

 ويف ،» ثـم بعـث اهللا النبـي ،كان بني آدم ونوح عرشة قـرون كلهـم عـىل التوحيـد« :عباس

 .لبرشية التوحيداألصل يف ا نإذ طنيخلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشيا :احلديث

 ؟ما هي املراجع التي نعتمد عليها يف دراسة األديان / س

 ،كامللل والنحل للشهرسـتاين :در التي نعتمد عليها يف الفرقنفس املصا تقريباً هي / جـ

ــزملوا ــن ح ــل الب ــيخ  ،فص ــر ش ــالموذك ــ اإلس ــعري كتاب ــمه اً أن لألش ــري ( :اس ــاالت غ مق

رانية ـثـرية تكلمـت عـن اليهوديـة والنصــيثـة كاك كتـب حدوهنـ ،ولكـن مل نـره )اإلسـالميني
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 ،لألعظمـي ةرانيـاليهوديـة والنصـ :ومثـل ،أديان اهلنـد الكـربى ألمحـد شـلبي :مثل ،وغريها

 .واليهودية والنرصانية لسعود اخللف ،وغريها كثري

 ؟ ما هي أقسام الديانات/ س

 :يقسمون األديان إىل ثالثة أقسامالعلامء 

مــن عنــد اهللا بقطــع النظــر عــن كوهنــا حرفــت أو أنزلــت وهــي التــي  :��������������� .١

رانية ـووقوع التحريف يف اليهودية والنصـ ،واإلسالم ،والنرصانية ،اليهودية :وهي ،حفظت

 .كوهنا ساموية األصلال يمنع من 

 ،كاهلندوسـية :البرش وليس هلا أي أصل سـاموي اخرتاعوهي التي من  :����������� .٢

 .خوالسي ،ينيةواجل ،والبوذية

 هلـم كتـابفـإن هـؤالء  ،)املجـوس(دشـتية رَ الَز  الديانـة وهـي :�������������������� .٣

ن إ :وقــد قيــل ،اهللا أنــه مــن عنــد ونيزعمــ وهــم ،األصــل :أي )ســتاقاألبُ ( :يســمى مشــهور

 .ناك خالف كبري حول شخصيته ونبوتهوه ،إنه شخصية أسطورية: وقيل ،زردشت نبي

رح ـوهـذا الشـ ،باللغـة الفهلويـة )الزنـد( عدة رشوح أشهرهاله  )األبستاق( وكتاب

فكثري منهم يرفضه ويعتـربه تـأويًال وهلـذا  ،فسهمبني الزردشتية أن خمتلف يف اعتباره واعتامده

اإلســالم يــرى أهنــم  خوشــي ،وهــذه الديانــة هلـم شــبهة كتــاب، اً ييسـمون مــن يــؤمن بــه زنــد

 ،م مـن أهـل الكتـاب مـن وجـهمعهم عىل أهنن لواء يتعاموالفقه ،مرشكون وليس هلم كتاب

وال يؤكـل  ،مثـل أهـل الكتـاب مـنهم اجلزيـة فتؤخذ ،من أهل الكتاب من وجه آخر واوليس

 .ركنيـكحال بقية املش طعامهم وال تنكح نساؤهم

يف دراسـتنا عـىل ديانـة ومل يبق منهم إال عدد قليل يف إيران وباكستان وسوف نقترصـ 

وكلها أسامء ملسمى  ،يةاهلندوسية أو اهلندوكية أو الربامه :هييانات الوضعية وواحدة من الد

 .أو وجد بسببها كالبوذية واجلينية والسيخ ، وكذلك ما تفرع عن اهلندوسيةواحد
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 ملاذا ندرس الديانة اهلندوسية ؟/ س

 :هامة منها ةندرسها ألسباب كثري/ جـ

 .أهنا من أقدم الديانات يف العامل فتارخيها يرجع إىل القرن اخلامس عرش قبل امليالد .١

 .ندوسية من أكثر الديانات أتباعًا يف العامل فأتباعها ربام يقاربون املليارأن الديانة اهل .٢

بـام لـدهيم مـن خلفيـات دينيـة رية عـىل بصـ يـدعو النـاسلمن بـاب الثقافـة الدعويـة  .٣

 .وأخالقية

ساسية يف املادة ألن هذه الديانة أثرت يف كثري من أديان العامل حتى بدرجة أمهم  .٤

 :وقد أشار القرآن إىل ذلك قال تعاىل ،رت يف اليهودية والنرصانيةفأث ،األديان الساموية

[k l m n o p q r s ut v w 
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تقليدًا للهندوس فإهنم هم الذين  أهل الكتاب بدعوى الولد إنام قالواهللا أعلم  ألنه

ن اهلندوس زعموا أن وقد كان تأثر النصارى أشد فإ ،)برامها(ابن اهللا  )رشناكُ (زعموا أن 

وقد قال النصارى هبذا الزعم متامًا يف  ،)كرشنا(الالهوت امتزج بالناسوت يف شخص 

وقد ألف يف  ،رية بني اهلندوسية والنرصانيةوهناك أوجه تشابه أخرى كب ،شخص املسيح

 .نريتملحمد ال )العقائد الوثنية يف الديانة النرصانية( :ذلك كتاب بعنوان

فعقيـدة وحـدة الوجـود  ،ثرت يف كثري من املسلمني وبخاصة الصوفيةأن اهلندوسية أ .٥

بل إن بعض الباحثني يرى أن التصـوف  ،ة اهلندوسيةوالفناء كلها أخذت من الديانواحللول 

 .كله أخذ من الفلسفة اهلندوسية

كالبوذيـة  :أن الديانة اهلندوسية كانت سببًا لنشوء بعض الديانات الوضـعية الكـربى .٦

 .واجلينية
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 أين توجد الديانة اهلندوسية ؟/ س

وقد كانـت إىل  ،الديانة اهلندوسية هي عقيدة معظم الناس يف اهلند وبعض باكستان/ جـ

ديانـة وتسمى هذه الديانة أيضـًا ال ،ما ديانة الناس يف القارة اهلندية بأمجعها وقت قريب نوعاً 

 .وهو اسم اإلله اخلالق يف هذه الديانة )برامها(ـالربامهية نسبة ل

 ما هو الكتاب املقدس يف الديانة اهلندوسية ؟/ س

ومعناهـا العلـم أو املعرفـة باللغـة  ،)الفيـدا(س يف هذه النحلة يسـمى الكتاب املقد/ جـ

 .)مهابرا(ويعتقد اهلندوس أن هذا الكتاب أوحي به من اإلله  ،السنسكريتية

 :من أربع جمموعات )الفيدا(ويتكون 

أدعيــة  :مل عــىل قســمنيتوهــي تشــ ،)الفيــدا الناريــة(الــراج فيــدا : املجموعــة األوىل .١

 ).الواجبات الدينية(وتعاليم يف العبادات  ،وصلوات

أدعيـة  :عـىل ملتوهـي كـذلك تشـ ،)الفيـدا اهلوائيـة(يـاجور فيـدا : املجموعة الثانيـة .٢

 .داتوتعاليم يف العبا ،وصلوات

 .دينيةومنها مزامري دينية وواجبات  ،)الشمسيةالفيدا (فيدا  الساما: الثالثةاملجموعة  .٣

أدعيـة و عـن رقـى عبارةوهي  ،)فانانسبة للحكيم أتار (فيدا  اتروا: الرابعةاملجموعة  .٤

 .ضد األرواح اخلبيثة

للهجـة وقد انقرضت هذه ا ،كلها باللغة السنسكريتية القديمة )الفيدا(وقد كتبت أسفار 

وكانت عقائـدهم حتـرم علـيهم أن يعلمـوا  ،رجال الدينمفهومة إال لطائفة من كبار ومل تعد 

ومن أجل ذلك ظلت هذه الكتب جمهولة للناس حتى القـرن  ،هذه األسفار لغري أهل ملتهم

إىل اللغـة  )الفيـدا(البـريوين أن يـرتجم طائفـة مـن  وفيه استطاع أبو الرحيان ،مليالديالعارش ا

  ).حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة(ية يف كتابه املشهور العرب

أن حيصـل ) دارا شـيكو(لفرس وهو استطاع أحد علامء اامليالدي ويف القرن السابع عرش 

 .ويرتمجها إىل اللغة الفارسية )الفيدا(عىل بعض أجزاء 
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رمــوز  رقني مــن حــلِّ ـري مــن املستشـمتكــن كثــ رـر والتاســع عشــالثــامن عشــ نيويف القـرن

) ولـيم جـونس(، ويرجـع الفضـل لــوترجم إىل معظم اللغـات األوروبيـة احلديثـة ،)الفيدا(

 ).كولربوك(و

 هل هناك كتب مقدسة للهندوس سوى الفيدا ؟/ س

وهي عبارة عن  ،)منو(وتنطق  )قوانني مانو(نعم، هناك كتاب آخر مشهور يسمى / جـ

مـن قصـص دينيـة وعقائديـة وعبـادات  )الفيـدا(عليـه أسـفار  رشح وتفصيل كل ما اشـتمل

يعتقـدون أن  إهنـم حتـى ،وينزل اهلندوس هـذه القـوانني منزلـة التقـديس ،ورشائع وأخالق

أهم مرجع  وهو ،والذين تتابعوا يف حكم العامل )برامها(الستة املنبثقني عن  ةد اإلهلحمؤلفها أ

يع النواحي يف هذا الدين بقصصه وعقائـده مجألنه قد استوعب  ؛للباحثني يف الدين الربمهي

 :اثني عرش كتابًا وهي حتتمادة تندرج  )٢٦٨٤(ويشتمل عىل  ،ورشائعه

 .بزعمهم العامل )برامها(لق وكيف خلق يف اخل: الكتاب األول

 .يف األدعية والصلوات: الكتاب الثاين

 .يف نظام األرسة والزواج: الكتاب الثالث

 .االقتصادييف النظام : الكتاب الرابع

 .ون الطهارة وواجبات املرأةيف شؤ: الكتاب اخلامس

 .يف شؤون التصوف والزهد: الكتاب السادس

 .ايس واحلريبييف النظام الس: لكتاب السابعا

 .يف النظام القضائي: الكتاب الثامن

 .يف العقوبات: الكتاب التاسع

 .يف طبقات املجتمع وما جيب عىل كل طبقة: تاب العارشالك

 .طايا والذنوبيف االستغفار من اخل: احلادي عرشتاب الك

 .األرواح والسعادة األخروية خيف تناس: الكتاب الثاين عرش
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 .وقد ترجم هذا الكتاب إىل معظم اللغات يف العامل وأمهها الرتمجة الفرنسية

مــا أهــم العقائــد اهلندوســية ؟ اذكرهــا بإمجــال مــع بيــان مــا رسى منهــا إىل األديــان / س

 ى ؟األخر

 :هذه العقائد هي/ جـ

وأنـه  ،تقرر أسفار الدين الربمهي أن اإلله واحد ال رشيـك لـه :عقيدة وحدة الوجود .١

 ،)برامهـا(وليست هذه الكائنات إال مظـاهر للـذات اإلهليـة  ،قد صدرت عنه مجيع الكائنات

ابـن (هـا للمسلمني وأبرز من يمثل وانتقلت أيضاً  ،وقد انتقلت هذه العقيدة لليهود كام عرفنا

 :صاحب فصوص احلكم وهو الذي يقول )عريب الطائي

ــــــــد رب ــــــــد والعب ــــــــرب عب ـــا ليـــت شـــعري مـــن املكلـــف    ال   ي

  كلـــــفي ىنــــأ عبـــــدأو قلــــت    إن قلــــــــت رب فــــــــذاك عبــــــــد

اإللـه  ثـم انبثـق منـه ،هو اخلالق )برامها(يعتقد اهلندوس أن  :عقيدة التثليث واحللول .٢

اإللـه  )فشـنو(أن ينبثق منه  )برامها(فاقتضت حكمة  ،امللكنه لو ترك لدمر الع )سيفا( املدمر

 )برامهــا(مــا وأ ،فيتقــى رشه فقــط )ســيفا(أمــا  )فشــنو(وهــم يتقربــون بعبــادهتم إىل  ،احلــافظ

 .يتمتع بالراحة املطلقةفة اخللق وأنه اآلن فيزعمون أنه قد أدى وظي

ذيب النظــام ي بتهــعنــ )كرشــنا(ويف القــرن اخلــامس قبــل املــيالد ظهــر فيلســوف اســمه 

اهلنـدوس يف تعظيمـه  فبـالغ ،وكان ذائع الصيت وبالغ األثر ،يانة اهلندوسيةاألخالقي يف الد

، وهـذه )كرشـنا(وزعموا أن الالهوت امتزج بالناسوت يف  وزعموا أن آهلتهم قد حلت فيه،

 :قال تعاىل ،إىل ذلك القرآن الكريم أشاروقد  ، هو واضح قد رست إىل النرصانيةالعقيدة كام
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ف يف ذلك كتاب خاص لِّ وقد أُ  ،وسيةويف هذا إشارة معجزة إىل تأثر النصارى باهلند

الكبري بني عقيدة  فيه املؤلف التشابه بّني  ،)العقائد الوثنية يف الديانة النرصانية( مهاس

 .)كرشنا(يح وعقيدة اهلندوس يف النصارى يف املس
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وأن الـرب  ،ل بعقيدة احللـولقوهبذه العقيدة فظهر يف املسلمني من يوقد تأثر املسلمون 

 :وهو القائل )احلالج(يمثل هذا االجتاه  نومن أبرز م ،تهيف بعض خملوقا قد حلَّ 

  نحــــن روحــــان حللنــــا بــــدنا   أنـــا أهـــوىأنـــا مـــن أهـــوى ومـــن 

ــــــــإذا أبصــــــــ ــــــــــ   رتهـرتني أبصـــــــــف ـــــــــــوإذا أبص   رتناـرته أبص

فعقيدة احلقيقة املحمدية وختم الوالية وغريها  ،وفيةصري من الوقد دان هبذه العقيدة كث

  .أو يف بعض األولياء يف الرسول  وأن الرب قد حلَّ  ،كلها حتوم حول احللول

واجلـامدات وبعـض ون بعـض األهنـار فاهلندوس يقدس :لوقاتتقديس كثري من املخ .٣

وحيرمون ذبحها ويعتربونه  ،ةينزلوهنا منزلة كبرية من القداس احليوانات، وبخاصة البقر التي

، بني املسلمني واهلندوس هلـذا السـبب ري من املشاكل يف القارة اهلنديةوقد وقعت كث ،جريمة

 .يقدسون األصنام التي ترمز بزعمهم إىل اآلهلة أو املالئكة أو الكواكب كلوكذ

إىل  تقرر العقيـدة اهلندوسـية أن الـروح بعـد املـوت تنتقـل :)الكارما(تناسخ األرواح  .٤

ر ـوإن كـان مـن أهـل الشـ ،انتقلت إىل جسد منعم من أهل اخلريفإن كان صاحبها  ،رخبدن آ

 .عندهم فإهنم ينكرون اجلنة والناروهذا هو اجلزاء  ،انتقلت إىل جسد معذب

 :ب امللـل والنحـلصـاح ن امللل حتى قال الشهرسـتاينلكثري موقد رست هذه العقيدة 

 .»سخ فيها قدم راسخما من ملة من امللل إال وللتنا«

وبخاصة بعض فـرق الشـيعة فمـنهم مـن كـان  ،وقد دان هبذه العقيدة كثري من املسلمني

 .من يسميها بالتقمص هميسميها التناسخ ومن

كام أن الشهادة « :لديانة اهلندوسية يقول البريويناويعترب التناسخ من العقائد الكربى يف 

، واإلسـبات عالمـة اليهـود ،رانيةـمـة النصـوالتثليث عال ،بكلمة اإلخالص شعار املسلمني

 .»هلهاهلندية فمن مل ينتحله مل يكن من ألك التناسخ علم النحلة اكذ

وأهنا ال تزال تنتقل من جسد إىل جسد كـام  ،يعني أن الروح جزء من اإلله :االنطالق .٥

تنـدمج بـالرب وتعـود  ري والرش وحينئذحتى تتوقف عن عمل اخل ،هي عقيدهتم يف التناسخ

 .مج القطرة يف ماء املحيطإليه كام تند
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وهو يشـبه مـا يعـرف  ،)النجاة(ويف اجلينية  ،)اناڤالنر(وهذا االنطالق يسمى يف البوذية 

 .)الفناء(ـعند الصوفية ب

إن ما يـأيت بـه الرسـول إمـا أن يكـون  :س النبوة ويقولونينكر اهلندو :إنكار النبوات .٦

وإن مل يكن معقوالً فهو  ،فإن كان معقوالً كفانا العقل عنه ،ال يكون معقوالً معقوالً وإما أن 

 .وهلذا ال حاجة للرسل بزعمهم ؛غري مقبول

رع ملـا ختـبط ـفلو كان العقل يغنـي عـن الشـ ،وهذه العقيدة أكرب ما يردها واقع اهلندوس

 .اهلندوس يف الرشك هبذه الصورة التي ال نظري هلا يف العامل

وإن كانـت هتتـدي إىل  ،العلامء أنه من املحال أن تستقل العقول بمعرفة الرشـعوقد ذكر 

 .دون أن هيتدي إليه بنفسهتياجه للدواء حكام يعرف املريض ا ،وجه احلاجة إىل ذلك مجلة

خلـق  )برامها(فيزعمون أن  ،وأنه وضع إهلي ال يمكن تغيريه: اإليامن بالنظام الطبقي .٧

فهم وحدهم الذين هلم احلـق يف فهـم  ،ةم أرقى الوظائف الدينيوهل ،ن فمهم )الربامهة(طبقة 

 .الدين وهم أرقى الطبقات

وهذه الطبقـة هـي املكلفـة  ،)برامها( وقد خلقت هذه الطبقة من ذراع )الكشترييا(طبقة 

 .احلروب ومحاية الشعبب

ــويش(طبقــة  عــن التجــارة  ولونؤاملســوهــم  ،)برامهــا(وهــؤالء خلقــوا مــن فخــذ  )ال

 .ةوالزراع

وهؤالء هم أحط الطبقات وليس  ،)برامها(وهم الذين خلقوا من قدم  )الشودرا(طبقة 

 ،نجس ال يالمسون وال يأكلون وال يصاهرونووهم مع ذلك رجس  ،هلم إال وظيفة اخلدمة

فإنه يكوى  ولو جترأ أحدهم وجالس برمهياً  ،وال بد إذا مروا بالربامهة أن يبتعدوا بضعة أمتار

 .ظهره

ذا الوضع املـؤمل والنظـام الطبقـة الظـامل ظهـرت ديانـات ضـد هـذا النظـام مـن ونتيجة هل

ومع ذلك مل تستطع الـتخلص مـن النسـق العـام للهندوسـية كـام  .واجلينية ،البوذية :أشهرها

  .سنرى إن شاء اهللا
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 هل هناك عبادات يف الدين اهلندويس ؟/ س

قـراءة و ،ة وعلـامء الربامهـةخدمـة املالئكـو ،الصـالة :مهها، هناك عبادات من أنعم/ جـ

وهلم طقوس غريبة يف اجلنائز فهم حيرقون جثـة امليـت  ،وتقديم القرابني ،األوراد والدعوات

ة احلريق صد األرسة بجانب منويبقى أفرا ،ندل حتت إرشاف الكهنةيف كومة من اخلشب الص

تقـدون أن هنـري ليلقونه يف النقطة التي يع ،اجلسدساعة ليجمعوا الرماد املتخلف من  )٢٤(

الـذي يعتقـدون أنـه جيـري يف بــاطن  ،يلتقيـان فيهـا بـالنهر األســطوري )اجلـانج(و )جومنـا(

 .)اهللا أباد(وتقع هذه النقطة يف قرية  ،)ساراسويت(األرض ويسمونه 

 هل يف الديانة اهلندوسية رشائع حمددة ؟/ س

تعلـق بـالزواج وهناك رشائع ت ،هناك رشائع حمددة وختتلف بحسب الطبقات ،نعم/ جـ

وهلـم يف الـزواج أحكـام خيتلفـون هبـا عـن  ،فإهنم يوجبون الزواج مـثًال عـىل كـل قـادر عليـه

 .فمثًال يعتربون االستيالء عىل املرأة بالقوة وسيلة مرشوعة للزواج ،الديانات األخرى

ومن  ،ومن ذلك أهنم يبيحون أن يلحق نسب الولد جلده ألمه إذا اشرتط ذلك يف العقد

ومن ذلك أهنم يبيحون نكـاح  ،ها إذا كان زوجها عقيامً اح للمرأة أن تتصل بزوج أختذلك يب

يباح يف رشيعتهم أن يشرتك يف املرأة الواحدة عدة أزواج وخاصة  ومن ذلك أنه ،االستبضاع

 .إذا كانوا إخوة

وال يزال هذا النظام متبعًا يف العهـد احلـارض وبخاصـة لـدى القبائـل اجلبليـة يف احلـدود 

 .هلندية الشامليةا

وكذلك من رشائعهم أن االبـن يـرث  ،أما تعدد الزوجات فجميع كتبهم املقدسة تبيحه

ومـن رشائعهـم أن املـرأة التـي يمـوت زوجهـا ال  ،أباه والبنت ال ترث إال إذا كانت وحيدته

ختتار أن حترق نفسها مـع زوجهـا إثـر  نوكثري منه ،تتزوج بعده وتعيش منبوذة يف شقاء دائم

 .اتهوف

ريعة اهلندوسـية يف شــأن املســؤولية أهنــا تأخــذ بنظــام ـومـن غريــب مــا تــذهب إليــه الشــ

فمـن ذلـك أهنـا تقـرر أن نكـاح السـفاح يقـع إثمـه عـىل  ،املسؤولية اجلامعية يف بعض اجلرائم



٥٠ 

 

٥٠
���������������������� 

مهة فإن جـرم هـذا العمـل االرب عىل فرد منأحد  تطاولومن ذلك أنه إذا  ،الوالدين واألوالد

ر أو مائة ـومن ذلك أن شاهد الزور يعاقب ومخسة عش ،)أفراد أرسته(ه يقع عىل املجرم وأهل

 .من أقاربه حسب خطورة الشهادة

 هل هناك نظام أخالقي يف الديانة اهلندوسية ؟/ س

 ،كالقناعــة :تــدعو إليهــا الديانــة اهلندوســية يتــنعــم، هنــاك كثــري مــن الفضــائل ال/ جـــ

ر البـريوين أن مـا وقـد ذكـ .نـاب الغضـبت، واجوالصـدق ،والصـرب ،والطهـارة ،واالستقامة

ثـم يلـزم القـدس والطهـرة  ،أن ال يقتل وال يكـذب وال يرسـق وال يـزين وجيمع فضائلهم ه

 .ويديم الصوم ويعتصم بعبادة اهللا وتبقى كلمة التكوين يف قلبه

 ،فك الــدم، وســوشــهادة الــزور ،الكــذب :ومــن أهــم الرذائــل التــي تــذكرها أســفارهم

... وعقـوق اآلبـاء  ،والزنـا ،وقتـل البقـرة ،والرسقة ،وغصب حقوقهم ،واالستهزاء بالناس

 .وغريها

الــذي ولــد ســنة ) كرشــنا(وقــد عنــي بتوضــيح نظــامهم األخــالق فيلســوفهم الشــهري 

ت م وقد أثرت عنه حكم ونصائح كثرية وهلذا قدسه اهلندوس وزعموا أن اآلهلة حلَّ .ق٤٨٠

 .فيه
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الد وهي الديانة الرئيسة واملسيطرة يف القـارة ية منذ القرن اخلامس عرش قبل املياهلندوس

وقــد كــان هلــذه الديانــة أكــرب أثــر يف ظهــور أديــان اهلنــد الكــربى كالبوذيــة واجلينيــة  ،اهلنديــة

ضـد نظـام الطبقـات اهلنـدويس الظـامل  وكان السبب الرئيس يف ظهورها هو الثـورة ،والسيخ

 .د تعدد اآلهلة يف هذه الديانة واحتكار واستبداد الربامهة ملعظم االمتيازاتوض

وقد كانت بداية ردة هذا الفعل يف القرن السادس قبل امليالد فظهرت يف وقت متقارب 

 .اجلينية والبوذية

  ������� :أوالً 

 مرتفـاً  وقـد كـان شـاباً  ،)سدهارتا(ظهرت البوذية يف القرن السادس قبل امليالد عىل يد 

وبدأ يفكـر  ،ولكن لفت نظره ظاهرة األمل يف احلياة كاملرض والعجز واملوت ،من أبناء امللوك

 وهلذا ترك حياة الرتف وهام عىل وجهه يف الغابات مرتهباً  ؛يف كيفية التخلص من هذه اآلالم

ثـامن (طريـق املـثمن الحتى اهتدى إىل نظريته يف الـتخلص مـن األمل وذلـك بسـلوك  ،متقشفاً 

 .إلخ... وسالمة الفعل  ،وسالمة القول ،وسالمة النية ،سالمة الرأي :وهي )شعب

وينجـو مـن تكـرار املولـد  ،خلص من الشهوات والرغباتمن الت وهبذا يتمكن اإلنسان

لعـارف ا :أي )بـوذا(هلـذا السـبب لقـب  )سـدهارتا(وقـد أطلـق عـىل  ،)ان�ا ڤالنر(ويصل إىل 

 .املولد رارمن تكى لطريقة اخلالص املتنور الذي اهتد

كام يالحظ عليها الرتكيـز عـىل  ،ويالحظ أن البوذية مل خترج عن النسق العام للهندوسية

كـام يالحـظ أيضـًا أن حصـول اخلـالص  ،فـوز بـاخلالصلالرياضات الروحيـة والتصـوف ل

د كانـت البوذيــة جمــرد فلســفة وقــ ،يكـون عنــدهم بجهــد ذايت دون االلتجـاء إىل اإللــه املنقــذ

اع بـترض بحـال لقضـية األلوهيـة إال أن أوال تعـ ،لتحريـر اإلنسـان مـن آالم احليـاةلة وحماو

 ،واعتقدوا أنه إله متجسد هبط إىل العامل إلنقـاذهم مـن الرشـور ،بعد موته اختذوه إهلاً  )بوذا(

 .عقائد تشبه عقائد النصارى يف املسيح )بوذا(وهلم يف 
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حتــى كــادت أن تعصــف  )آســوكا(انترشــت البوذيــة يف اهلنــد وبخاصــة يف عهــد امللــك 

 ،ثم تراجعت بعد مـدة عـن معظـم القـارة اهلنديـة ،وقد نرشها خارج اهلند أيضاً  ،باهلندوسية

 :وهي اآلن مذهبان ،وبقي وجودها خارج اهلند

ــاميل .١ ــذب الش ــومطرة :امله ــان ونيبــال وس ــائد يف الصــني والياب وزعــيمهم  ،وهــو س

 .)الداليالما(

 .بورما وسيالن وسيام وهو سائد يف :املذهب اجلنويب .٢

 .يف العامل بستامئة مليون نسمة البوذيةويقدر أتباع 

  ������ :ثانياً 

فقد ظهرت يف القرن السادس قبل امليالد عىل يد رجل يدعى  ،ظهرت قبل البوذية بقليل

 ،القاهر املتغلب عـىل شـهواته :أي )جينا(لبطل العظيم الذي لقب فيام بعد بـا :أي )مهاويرا(

إال أنه تنازل عن والية العهـد وترهـب وهـام عـىل وجهـه  ،للعهد يف مملكة أبيه د كان ولياً وق

حتـى وصـل  ،مالت العميقـةمن جوع وسهر وصـيام والتـأبالرياضات الصعبة  ومهتامً  عارياً 

 ،)ان�ا ڤالنر(البوذيـة يف و )االنطـالق(بعد سنة ملرحلة النجاة وهي التي تسـمى يف اهلندوسـية 

و النـاس لطريقتـه يف الرياضـة عوصار يد ،الص من تكرار املولد أو التناسخوكلها تعني اخل

 ،مـن سـلطة الربامهـة وعدم االعرتاف بآهلة الربامهة وإلغاء نظام العقوبات والتحرر الروحية

وهلـذا وصـفها اهلنـدوس  ؛وهكذا نرى أن قضية األلوهية مل تكن بذات أمهية يف هـذه الديانـة

بعـد موتـه  )جينـا(إال أن هذه الدعوة حتولت إال تأليه  ،اإلحلادية البوذية باحلركات اووصفو

 :وهي اآلن نوعان ،وأصبحت ديانة مستقلة

 .أصحاب الزي الساموي العراة الكهنة :دجيامربا .١

 .أصحاب الزي األبيض طبقة العامة :اربسويتام .٢

سـة ن الراهـب يمسـك بمكنإ، حتـى وقد متيز أتباع هذه الديانة بتقـديس ذوات األرواح

فيقتلهـا  رةـحش يستنشقه حتى ال وبعضهم يضع غشاء عىل وجه ،وجمالسهينظف هبا طريقه 
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وهلذا ركزوا عـىل التجـارة  ،حرشة الوة ال يقتلون دودوال يعملون بالزراعة حتى  ،بغري علم

 .حتى صاروا من أثرياء اهلند وأصحاب نفوذ وهم اآلن قرابة املليون

عاسـة يـاة أمل وتكل منها تـرى أن احلف ،ها عن احلياةواجلينية تشرتك مع اليوجية يف فلسفت

إال أن  ،ل الشـهوة والرغبـةتشرتكان أيضًا يف وسيلة النجـاة قتـو ،ن النجاة منها غاية احلياةوأ

 ،واجلينية متيـل إىل تعـذيب البـدن بطريقـة رهيبـة وغريبـة ،اليوجية متيل أكثر إىل التأمل الذايت

 .هنا جتعل العري رمزًا لقتل الرغبة والشعورإحتى 

 �����: الثاً ث

عـىل هـذه الديانـة،  وقد أصبحت علـامً  ،املريد أو التابع :السيخ كلمة سنسكريتية وتعني

 ،ر املـيالديـدي وبداية القرن السادس عشـالتي ظهرت يف اهلند يف القرن اخلامس عرش امليال

، وقد املعلم :أي )غوروا(، وهو الذي لقب بـ)ناناك(عىل يد رجل من أرسة هندوسية يدعى 

ثـم  ،جل بتعاليم اإلسالم حتى إنه زار مكـة واملدينـة وجتـول يف العـامل اإلسـالميأثر هذا الرت

إىل خـالق واحـد وأنكـر  فـدعا ،التوفيق بني اهلندوسية واإلسـالم ظهر بدين جديد حاول فيه

تفظ بـبعض التعـاليم اهلندوسـية حـإال أنـه ا ،آهلة اهلندوس املتعددة وحـارب نظـام الطبقـات

 .ق امليت واحللولكالتناسخ وحر

الـذي أعلـن انتهـاء سلسـلة  ،)غوبنـد(ن آخرهم اسمه وعرشة معلم )ناناك(وقد خلف 

ــد  ــيام بع ــرف ف ــيمهم يع ــار زع ــني وص ــا(املعلم ــ ،)مهراج ــيخ ه ــدس الس ــني ويق ؤالء املعلم

روح كـل واحـد مـنهم تنتقـل ملـن أن ويعتقـدون  ،ويعتربوهنم يف درجة دينية تيل درجة الرب

 .نواملعلم باألناشيد التي نظمها هؤالء ويتقربون هللا ،بعده

 :وقد متيز السيخ بالكافات اخلمسة وهي

 .إرسال الشعر من املهد إىل اللحد .١

 .سوار املعصم .٢

 .التبان وهو الرسوال القصري .٣

 .مشط الرأس .٤
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 .ةبالتمنطق باحلر .٥

وقد  ،اهلندوامتد حكمهم إىل أقطار من السيخ من حكم البنجاب بعد املغول  وقد متكن

حتى منعوهم من أداء الفرائض واألذان وبنـاء  ، املسلمنيمتيز حكمهم بالغلظة والقسوة عىل

 .سلمنياملساجد فضًال عن املصادمات التي ذهب ضحيتها كثري من امل

أمـرت باقتحـام املعبـد  )أنديرا غاندي(ن إى عرف عنهم االصطدام مع اهلندوس حت كام

الغتيـال  وقـد كـان هـذا احلـادث سـبباً  ،وذهب ضحية االشتباك آالف من الطرفني ،الذهبي

 .عىل يد رجل من السيخ )أنديرا غاندي(

  .يقدر عدد السيخ اليوم بحوايل مخسة عرش مليونًا أغلبهم من إقليم البنجاب
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 :سات يف علم األديان ألسباب منهاادراسة اليهودية من أهم الدر

 ¡ � ~ ] :أن اليهود هم من أشد الناس عداوة للمسلمني كام قال سبحانه .١

¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ Z ]٨٢: املائدة [. 

ألن القرآن إنام يركز  ؛هذا يدل عىل أمهيتها البالغةو ،يف القرآن يانات ذكراً دأهنا أكثر ال .٢

 .عىل أهم األمور

هم كام رأينا كان بتأثري هيـودي والـتجفالتشيع  ،تأثريها الواضح عىل الفرق اإلسالمية .٣

 .كذلك

أصـابع اليهـود  ومن قـرأ التـاريخ وجـد ،يختأثري اليهود عىل املسلمني عىل مدى التار .٤

  .والعامل املسيحي مل اإلسالمياوراء كثري من األحداث البارزة يف الع

وهـذا أمـر  ،وفكريـاً  ميـاً وإعال واقتصـادياً   احلديث سياسياً قوة تأثري اليهود يف العرص .٥

 .فى عىل أحدح ال خيضوا

ومـا  ،علـيهم أليـب األعـداءوت ،املسـلمني يف العـاملسـمعة  اليهود هم وراء تشـويهأن  .٦

 .املسلمني إال بتأثري هيودي عىل اإلرهابأطلق لقب 

 ؟ ما معنى اليهود لغة واصطالحاً / س

 و نسـبة إىل هيـودا وهـو االبـن األكـربأ ،لفظ مشتق من هاد إذا رجع وتـاب :اليهود/ جـ

وهـو  ،ائيـلرسن بنـي إيف القرآ حال فإنه يطلق عليهم وعىل كل ،يعقوب  :إلرسائيل أي

نـة باسـم اتص أتبـاع هـذه الدياخـ بعثـة عيسـى  بعـد ثـم ،لقب يشمل اليهود والنصارى

 ،لقـب بنـي إرسائيـل وإن شملهم معـاً  ،صارىباسم الن  ختص أتباع عيسىكام ا ،اليهود

 .وهو لقب يعقوب  ،عبد اهللا :ائيل تعنيرسوإ

 تـوراةأصـحاب رشيعـة ال ، وهـميف يطلـق عـىل أتبـاع موسـى لقب عر :واصطالحاً 

 .والعهد القديم
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 :ليائرسني إملحة من تاريخ ب

 ،ر بعـد املجاعـة املشـهورةـمـن بـالد كنعـان إىل مصـوأرسته  تبدأ هبجرة يعقوب  .١

 فـأكرم ، مرصـ هـو يوسـفبوكان الوزير  ،وكان عددهم يف ذلك الوقت سبعني شخصاً 

 .املناصب أعىل وابمرص حتى كثروا وبلغمثواهم وظلوا 

 ،اسـتفحل نفـوهم يف الـبالدألهنـم كثـروا و ؛نقـيضيني مـنهم إىل الموقف املرصتغري  .٢

 ،أبنــاءهمفأصـبح يقتــل  ،ون خيشـى أن يظهــر مـنهم مــن يـذهب ملكــه عـىل يديــهوكـان فرعــ

حتـى بعـث  ،طـويالً  اً وظلوا عىل ذلـك أمـد ،ويسخرهم يف أشق األعامل ،نساءهم ييستحيو

  .يعة اليهوديةرشد والرسالة التوحيب  موسى

 بـاخلروج مـن  وسىملطويل أذن  وبعد رصاع ، ن برسالة موسىكذب فرعو .٣

 حتى كانت النهاية املشـهورة مـن نجـاة موسـى ،فخرج ببني إرسائيل وأتبعهم فرعون ،مرص

 ومن معه يف البحر يف يوم عاشوراءوهالك فرعون  ،ومن معه.  

 إىل األرض املقدسـة وهـي بعد نجاة بني إرسائيل من الغـرق توجـه هبـم موسـى  .٤

حتـى جـاء جيـل  ،رضب علـيهم التيـه أربعـني سـنةفولكنهم رفضوا الدخول  ،أرض كنعان

وكـان ذلـك  ، ة يوشـع بـن نـوندفدخلوا فلسطني بقيـا ،عىل القتال اً متمرس اً شنخجديد 

 .القرن الثالث عرش قبل امليالد يف تقريباً 

 ا توسـعثم مل ،بالقضاةيسمون هم ؤوكان رؤسا ،قامت دولة بني إرسائيل يف فلسطني .٥

 .منهم داود وسليامن عليهام السالمو ،نفوذ دولتهم صاروا يسمون بامللوك

 وأرس منهم عدداً  ،إرسائيل يف القرن السادس قبل امليالد أغار بختنرص عىل مملكة بني .٦

حتى تغلب الفرس عـىل مملكـة  ،وظلوا يف األرس قرابة مخسني سنة ،أجالهم إىل بابلو ،كبرياً 

ثـم  سرولكنهم كانوا حتت سيطرة الف ،جع كثري منهم إىل فلسطنيرو ،ق رساحهمبابل فـأطل

د ثورهتم مخوقاموا بثورة فأ ،م مترد اليهود عىل دولة الروم١٣٥ويف سنة  ،ان ثم الروماننوالي

حتـى  ،وشتتهم يف بقاع األرض فأصبحوا مشـتتني هـائمني يف األرض ،درياناه اإلمرباطور

حتت دولة إرسائيل التي قامت يف فلسطني قبل سـتني  شتاتهذا ال بدأ الصهاينة يسعون يف ملِّ 
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ألهنم يرون أن العودة  ؛وال زال أكثرهم مشتت يف األرض ويرفض العودة إىل إرسائيل ،عاماً 

 .املسيح عمإىل األرض املقدسة ال تكون إال بمعجزة 

 :الكتب املقدسة عند اليهود هي

 .كتب العهد القديم .١

 .األسفار اخلفية .٢

 .التلمود .٣

 ما هي اللغة التي كتبت هبا الكتب املقدسة عند اليهود ؟ /س

د القديم كتبت باللغة هفأسفار الع ،الكتب املقدسة عند اليهود كتبت بلغات خمتلفة/ جـ

وهي اللغة التي اختلطت اللغة  ،ومتن التلمود كتب باللغة العربية الربانية ،العربية الفصيحة

 .كتب باللغة اآلرامية امرايسمى باجل ود وهو ماورشح التلم ،اميةالعربية باللغة اآلر

وهـي  ،ألسـفار العهـد القـديم مـن أصـلها العـربيترمجـة متت أقـدم  وإىل اللغة اليونانية

ومـن اللغـة اليونانيـة  .الرتمجة السبعينية التي متت عـىل يـد اثنـني وسـبعني مـن أحبـار اليهـود

اليونانية والالتينية ترمجت هذه األسـفار  ومن ،ترمجت أسفار العهد القديم إىل اللغة الالتينية

 .إىل معظم لغات العامل

 هل الرتمجة تطابق األصل ؟/ س

فالرتمجة السبعينية تشتمل عىل أربعة عرش  ،تالف كبري بني األصل والرتمجةخهناك ا/ جـ

، وسـفر احلكمـة ،كسـفر طوبيـا :الذي وصـل إليـه ال توجد يف األصل العربي) أجزاء( سفراً 

الرتمجـة (كام أن الرتمجة إىل اللغة الالتينية ال تطابق األصل اليوناين  ،ألربعةكابيني اوأسفار امل

وحـذف منهـا أسـفار  ،تملت عىل سفرين من أسفار املكابينيفقد اش ،كل املطابقة) السبعينية

 .مردخايو ستري اشتملت عىل بعض زيادات يف سفر أكام ،الثالثة اعزر

 ن هذا االختالف ؟ وهذه الزيادات ؟قف أتباع هذه الكتب مما مو/ س

 ،نحن نعلم أن أسفار العهد القديم مقدسة عند اليهود والنصارى عـىل حـد سـواء/ جـ

 :وهلذا سنذكر بإجياز موقف الفريقني
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 ،أقرت مجيـع األسـفار واألجـزاء التـي تزيـد هبـا الرتمجـة الالتينيـة فالكنيسة الكاثوليكية

 .سةمقد وأجزاءً  اً واعتربهتا كلها أسفار

ويعتربوهنـا ليسـت مـن أسـفار العهـد  ،ال يعرتفون هبذه الزيـادات ومعظم الربوتستانت

 .القديم

واألسـفار اخلفيـة  ،فإهنم يدخلوهنا يف القسـم الـذي يسـمونه األسـفار اخلفيـة أما اليهود

 ،يف نظرهم عندهم ال يدخل يشء منها يف العهد القديم ولكن بعضها يمكن أن يكون مقدساً 

 .حبارهم وجوب إخفاء هذا القسمولكن رأى أ

 ما هي كتب العهد القديم ؟/ س

 :كتب العهد القديم أربعة أقسام/ جـ

 .، وهي التوراة يف نظر اليهوداألسفار اخلمسة وأكتب موسى  .١

 .األسفار التارخيية .٢

 .األسفار الشعرية .٣

 .أسفار األنبياء .٤

 ما هي األسفار اخلمسة ؟/ س

 :وهي ،نظر اليهود األسفار اخلمسة هي التوراة يف/ جـ

وهـو يقـص تـاريخ العـامل مـن تكـوين السـاموات واألرض إىل اسـتقرار  ������������� .١

 .يف أرض مرص) إرسائيل(أوالد يعقوب 

وقصة موسى ورسالته وخروجه  ،ويعرض لتاريخ بني إرسائيل يف مرص ��������� .٢

 .التي استغرقت أربعني عاماً  وتارخيهم يف مرحلة التيه ،إرسائيلمع بني 

ريعة اليهوديـة يف العبـادات واملعـامالت ـوقد شغل معظمه بأحكـام الشـ ����������� .٣

 مـن ربـه وأمـر  موسـىسفر التثنية ألنه يعيـد التعـاليم التـي تلقاهـا  ، وسميوالعقوبات

 .بتبليغها للناس
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 ومــنهم ، ن هـم نســل الوي أو ليفـي أحــد أبنـاء يعقــوبوالالويــو �������������� .٤

 رفني عــىل شــؤون الــذبحـواملشــ ،خــدام اهليكــل :دنة اهليكــل أيوهــم ســ ،موســى وهــارون

رفون عليـه مـن ـومن ثـم نسـب هـذا الكتـاب إلـيهم الـذي شـغل معظمـه بـام يشـ ،ابنيوالقر

 .العبادات

  .وقد شغل معظمه بإحصائيات قبائل بني إرسائيل وجيوشهم وشؤوهنم ��������� .٥

 غريها ؟ هل التوراة هي األلواح أو/ س

 .تفسري ابن كثري جوابه يف/ جـ

 ما هي األسفار التارخيية ؟/ س

 تيالئهمائيـل بعـد اسـرستعرض تاريخ بنـي إ هي اثنا عرش سفراً  :األسفار التارخيية/ جـ

ــ عــىل ــانيني وبعــد ا دالب ــالكنع ــوكهم  ،قرارهم يف فلســطنيتس ــاريخ قضــاهتم ومل وتفصــل ت

 .ردخايمو أستري ، وسفروسفر امللوك ،وسفر القضاة ،كسفر يوشع :واحلوادث البارزة

 ما هي األسفار الشعرية ؟/ س

 لفـة تـأليف شـعري يف أسـاليبمؤ ،ة أسـفار معظمهـا مـواعظسـمخهي عبارة عـن / جـ

 .مثال سليامنوأ ،ومزامري داود ،كسفر أيوب :بليغة

 ما هي أسفار األنبياء ؟/ س

 .ودانيال ويونس وزكريا اشعيا وأرميكسفر أ :هي سبعة عرش سفراً / جـ

 ؟ )األسفار اخلمسة :أي( لتوراة يف عهد موسى ت اهل كتب/ س

مـيالد عيسـى  :سع قبل امليالد أيامعظم سفر التكوين واخلروج كتب يف القرن الت/ جـ

، يف القرن  االويني كتب، وسفري العدد والوسفر التثنية كتب يف القرن السابع قبل امليالد

الـذي كـان يف القـرن الرابـع  موسـى  عىل بعد العهد بني ناوهذا يدل ،اخلامس قبل امليالد

 ،كانيـة التحريـف واردة بقـوةوإم ،عرش قبل امليالد وبني تاريخ كتابة التوراة وهو وقت كبـري

ــي واألرس  ــن النف ــود م ــها اليه ــي عاش ــعبة الت ــية الص ــا الظــروف السياس ــة إذا علمن وبخاص

 .والتدمري
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يف   يف عهـد النبـي فوظـاً ن حماومن جهة ثانية فإن هذا يدلنا عىل عظمة القرآن الذي كـ

 مجـع بسـنة واحـدة تقريبـاً   ثم بعد وفـاة النبـي ،وكان كثري من الصحابة حيفظونه ،الصدور

 :وهذا حتقيق لقولـه تعـاىل ،كام هو معلوم  القرآن كله يف السطور يف عهد أيب بكر الصديق

[ g h i j k l m n Z ]ــرآن فحفظــهف ]٩: احلجــر ــل اهللا بحفــظ الق ــد تكف  ،ق

 .ضيعوهاف ]٤٤: املائدة[ a b c d e Z ]الكتب السابقة إىل أهلها  ووكل

 اذكر نبذة خمترصة عنه ؟ ؟ ما هو التلمود/ س

 ،وسـتني سـفراً  ةيتكـون مـن ثالثـ ،هو عبارة عن كتاب مقدس عند اليهود التلمود/ جـ

 ،ى أو املكرربمعنى املثن )ناةاملش(وأطلق عليها اسم  ،بعد امليالديف القرن األول والثاين  ألفت

وأطلـق عـىل هـذه  )ناةاملشـ(هـذه  رشحـتثـم  ،أهنا تكـرار وتسـجيل للرشـيعة اليهوديـة :أي

وقد ألفت هـذه الرشـوح يف فـرتة طويلـة متتـد مـن  ،الرشح أو التعليق :أي )اجلامرا(الرشوح 

ما أطلق  )ااجلامر(و )ناةاملش(وتألف من املتن  ،القرن الثاين إىل أواخر القرن السادس امليالدي

 .التعاليم اليهودية :يه اسم التلمود أيعل

 ما منزلة التلمود عند اليهود ؟ وما هي لغته ؟ وهل رشحه واحد أم متعدد ؟/ س

فعليـه  ،التلمود أكثر قداسـة عنـد بعـض الفـرق اليهوديـة مـن كتـب العهـد القـديم/ جـ

أمـا  ،)كسذواألرثـاليهـود (ريسـيني لتي تقدسـه فرقـة الفوأبرز الفرق ا ،املعول وعليه العمل

 :وقد قام هبا مدرستان ،لغة اآلراميةبالامر فوأما اجل ،اللغة العربية الربانيةناة بلغته فاملش

 رح إىل أواخـر القـرن اخلـامسـوهـذا امتـد تـأليف هـذا الشـ :مدرسة هيـود فلسـطني، 

 .ف هذا التلمود بتلمود بيت املقدسويعر

 امتـدت إىل القـرن السـادس  وقد ألفوا هذا الرشح يف فـرتة طويلـة :مدرسة هيود بابل

 .ألولويبدو أنه أكثر قداسة من ا ،بابلويعرف بتلمود  ،امليالدي
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التوحيـد  بـل هـي مـن عقائـد ،العقيدة اليهودية كانت يف أصلها عقيـدة توحيـد خـالص

 J K L M N O P Q R S T U V W ]: الكربى كام قال سبحانه

X Y [Z Z ]فات كثرية ألسباب متعددة منهام طرأت عليها حتريث ،] ١٣: الشورى: 

 .جرأة األحبار عىل التحريف .١

 .ضياع الكتاب املقدس .٢

 .تباع وصاحب الرشيعةطول العهد بني األ .٣

 .باليهود الظروف السياسية الصعبة التي مرت .٤

نتيجة هلذه العوامل وغريها فقد انحرفت العقيدة اليهودية عن مسارها األول انحرافات 

 :نلمح إىل أمههاكبرية 

 k l m ] :وقد أخرب اهللا عن ذلك يف كتابه فقال وصف اهللا بالنقائص .١

n o Z ]وقال] ٣٠: التوبة ،: [ ! " # $ % & ' ( ) * ,+ Z ]آل عمران :

 ? ]: وقال ،] ٦٤: املائدة[ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ À¿ Z ́ ]: وقال ،] ١٨١

@ A B C D E F G H I J K L Z ]أي ]٣٨: ق :

أن اهللا تعاىل بعد أن خلق الساموات واألرض يف ستة أيام  :ورد يف سفر التكوين فقد .تعب

وقد . وأن اهللا بارك ذلك اليوم وحرم العمل فيه ،اسرتاح يف اليوم السابع وهو يوم السبت

اهللا ذات ليلة وأخذ يصارعه حتى بزغ  أنه لقي عن يعقوب  :ورد يف سفر التكوين

مل يقبل ولكن يعقوب  ، مبلغه طلب إىل يعقوب أن خييل سبيلهالوهن من اهللا وملا بلغ ،الفجر

لن تسمى بعد اآلن  :فقال .يعقوب :فقال ،سأله عن اسمهوفقبل اهللا وباركه  ،إال إذا باركه

 .عىل اهللا اً كنت قويألنك  ؛يعقوب بل تسمى إرسائيل

 ،ريعةـة الشــي الســاعات الثالثــة األوىل مــن النهــار يف مــذاكرـأن اهللا يقضــ :ويف التلمــود

والسـاعات الثالثـة الثالثـة يف تـدبري  ،والساعات الثالثة الثانية يف شـؤون احلكـم بـني النـاس

وقد تغري هذا النظام  ،والساعات الثالثة األخرية يقضيها يف اللعب مع ملك األسامك ،اخللق
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يف  لليـوخصص ثالثة أربـاع ال ،فقد اعرتف اإلله بخطئه وندم عىل ما فعل ،بعد هدم اهليكل

 .ام يف اآلفاقوهيالبحر فيسمع د يفن وكان إذا بكى سقطت من عيناه دمعتا ،البكاء والندم

الطوفـان نـدم  ملـا قـدر أن اهللا  :وقد ذكر ابـن تيميـة يف التدمريـة يف القاعـدة اخلامسـة

مجلـة النقـائص التـي يصـف هبـا  فهذا مـن .ت عيناه ومرض وعادته املالئكةوبكى حتى رمد

 .كبرياً  تعاىل اهللا عام يقول الظاملون علواً  ،ويف أسفارهم ما هو أدهى وأعظم .اليهود رهبم

فأسـفار العهـد  والنـار إمهال عقيدة البعث والنشور واليـوم اآلخـر واحلسـاب واجلنـة .٢

ومـن ثـم فـال نجـد بـني  ،بني أيدينا خلت من ذكر اليوم اآلخر ونعيمه وجحيمه القديم التي

 .ر عىل الوجه الذي يقرره اإلسالمخاآلفرقهم الشهرية من يؤمن باليوم 

وتعتقد أن عقاب العصاة وثواب املحسـنني إنـام  ،تنكر قيام األموات :ففرقة الصدوقيني

 رون يف هـذهـصاحلني من األمـوات سينشـتعتقد أن ال :وفرقة الفريسيني .حيصالن يف حياهتم

يانـة يف د مجيعـاً الذي ينقذ النـاس مـن الضـاللة ويـدخلهم  املسيح األرض ليشرتكوا مع 

 .أن بعثهم سيكون يف الدنيا :أي ،موسى

أدنـى وقد ورد يف بعـض فقـرات التلمـود ذكـر للجنـة والنـار لكـن يف صـورة مضـطربة 

ويبدو أن هناك بعض فرقهم كانت تدين باجلنة والنار ولكن عـىل نحـو  .للخرافة واألساطري

: وقال ]١١١ :البقرة[ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Z ¹ ]: قال سبحانهكام حمرف 

[ Q R S T U V XW Z ]مــدة عبــادهتم للعجــل أربعــني  :أي ]٨٠: البقــرة

 .يوماً 

ذكـر أن املؤلف يرى أن األسفار املقدسة عند اليهود خلت أو كادت مـن أي  :������

حافـل فاإلسـالم  ،وهذا يدلنا عىل الفـرق العظـيم بـني اإلسـالم وهـذه الديانـة ،لليوم اآلخر

فقد وجـدت  ،ما ذكره املؤلفونحن نقبل بيشء من التحفظ  ،ومظاهره بتقرير البعث وأدلته

فقـد روى اآلجـري  .يـدل عـىل إيـامن اليهـود بالبعـث ثابتاً  يف كتاب الرشيعة لآلجري حديثاً 

خـرج علينـا ذات غـداة  ،كان بـني أبياتنـا رجـل هيـودي :قال  بسنده عن سلمة بن سالمة

فأقبـل اليهـودي  ،وأنا يومئذ غالم شـاب ،مضحى حتى جلس إىل بني عبد األشهل يف نادهي

صـحاب وثـن ال يـرون حيـاة تكـون بعـد وكـان القـوم أ ،فذكر البعث والقيامة واجلنة والنار
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إذا  بعـد مـوهتم يبعـث العبـاد ن اهللا أ ؟ رى هـذا كائنـاً تـأ ،حيـك يـا فـالنو :فقـالوا ،املوت

ثـم يسـريون إىل جنـة أو  عامهلـموأن غري هذه الدار جيزون فيها بحسن أ ،صاروا ترابًا وعظاماً 

يم اهللا لوددت أن حظي من تلكم النار أن أنجو منها أن وأ ،والذي نفيس بيده ،نعم :قال .نار

نبـي  :قـال ؟ وما عالمـة ذلـك :قالوا له .ثم أجعل فيه ثم يطبق عيل ،يسجر يل تنور يف داركم

إن يستنفد  :قال ؟ لزمانومتى يكون هذا ا :قالوا .زمانه خيرج من مكة لكميبعث اآلن قد أظ

وإن   فام ذهب الليـل والنهـار حتـى بعـث اهللا رسـوله :قال سلمة .هذا الغالم عمره يدركه

نـا فك .اليهـودي وكذبـه وكفـر بـه ،وصـدقناه  فآمنـا برسـول اهللا ،اليهودي حلي بني أظهرنا

 .إنه ليس به :فقال !؟ أين ما كنت تقول ،ويلك يا فالن :نقول

هيود وأمميـني أو فإهنم يقسمون الناس إىل  وال وأعراض غري اليهوداستباحة دماء وأم .٣

آل [ ª « Z ©̈  § ¦ ¥ ¤ ] :العقيــدة بقولــهوقــد نبــه اهللا إىل هــذا  ،وييمجــ

وكلـام نفـق  ،األمميني هم احلمـري الـذين خلقهـم اهللا لنـركبهم :وقد ورد يف التلمود ،] ٧٥: عمران

يف األرض  ر الفسـادـرس لنا ملاذا يسعى اليهـود لنشـوهذا يف .آخر منهم محار ركبنا منهم محاراً 

ــام قــال ســبحانه ــدة[ â ã ä æå Z ] :ك ــارع ،] ٦٤: املائ للداللــة عــىل  فعــرب باملض

وهلـذا جتـد اليهـود هـم  ،ونكر الفساد لـيعم كـل فسـاد خيطـر عـىل البـال ،االستمرار والتجدد

ت اإلفسـاد وبيـوت الـدعارة وهم وراء قنوا ،اإلباحيةالدعاة للنظريات اإلحلادية واملذاهب 

إىل  اإلنسـانيةألن اهلدف إفساد غري اليهود وإخـراجهم مـن دائـرة  ؛وغري ذلكوأفالم اجلنس 

 .دائرة البهيمية

 ،وقد بلغت اجلرأة باليهود عىل األمميني إىل درجة اسـتخدام دمـائهم يف الفطـائر املقدسـة

 .ومراسم ختان األطفال ،وعيد أستري ،وبخاصة يف عيد الفصح

 فرعـون ود بـإغراقفعيد الفصح أو عيد اخلروج أو املرور هو العيد الذي حيتفل فيه اليه

  .أيامومدته سبعة   ونجاة موسى

وذلـك  ،عيد أستري أو البوريم فيحتفلون فيه بنجاة اليهود مـن مذبحـة ملـك فـارسأما 

 .بتدبري من زوجة امللك أستري
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مها اليهود بمناسبة ختان األبناء الـذي أما مراسم ختان األطفال فهي مراسم معقدة يقي

 .دينهمرشائع  أهميعترب من 

وتعجــن بـدم مــن دمــاء  ،ائر املقدسـةعيـاد يعمــل اليهـود مــا يسـمى بالفطــففـي هــذه األ

ويستنزف دم الضحية عىل طريق ما يسـمى  ،ويفضل أن يكون من الشباب الصغار ،األمميني

 ،من عدة مواضع ليتـدفق الـدم مـن خالهلـا تقطع رشايني الضحية وأحياناً  ،بالربميل اإلبري

الـدم يقـدم للحاخـام ليسـتخدمه يف  ن جيمـعأوبعـد  ،ةاح الشـبح الضحية كام تـذبتذ وأحياناً 

بـل إن بعـض الكتـاب  ،بـه حتـى اليـوم وال زال هذا التقليد معمـوالً ، عداد الفطائر املقدسةإ

وهـذا التقليـد ، الكيالينصهيون لنجيب  لفطريكقصة دم  ،واقعية يف هذا الشأن ألف قصصاً 

طقـوس االغتيـال (فهناك كتاب ملؤلف غريب يـدعى ليـز بعنـوان  ،معروف حتى عند الغرب

 متثبـت اجلريمـة بأدلـة قاطعـة وبـاعرتاف املتهمـني أمـا ذكر فيه نحو سـتني حادثـاً  ،)اليهودية

 .القضاء

لذي جاء به والعدل ا عن التوحيد أهلهاوهكذا نرى أن العقيدة اليهودية قد انحرف هبا 

  .إىل الرشك والظلم والبغي  موسى
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جلميع احليـاة فلـم تغـادر أي ناحيـة  كامالً  تضمنت أسفار العهد القديم والتلمود تنظيامً 

 :إال أنه يالحظ عىل هذه الرشيعة عدة أمور. من نواحيها إال وبينت حكمها

وتضع قوانينهـا عـىل  ،هم الشعب املختارفتجعل اليهود  يامها عىل التفرقة العنرصيةق .١

وبنـاء عـىل هـذا  ،فتبيح هلم استباحة دماء غري اليهـود وبخاصـة شـعب كنعـان ،هذا األساس

الربـا مـع غـري اليهـود يف حـني أنـه حيـرم عليـه الربـا مـع أخيـه بتعامـل أن ي لليهـودي األصل

 اليهودي

 .لبنت بعد وفاة زوجهاوكزنا ا ،كالزنا باألم إذا كانت أرملة إباحة بعض الفواحش .٢

يف سـفر  :فمـثالً  ،فيالحظ عليها التضارب الشديد بني األسـفار عدم وحدة أحكامها .٣

أن يبيع نفسه ألخيه اإلرسائييل وال يدوم رقـه  الفقراخلروج والتثنية يباح لإلرسائييل يف حال 

ــ ،إال ســت ســنني ل عــىل حــني أن ســفر الالويــني يقــرر أن رقــه ال ينتهــي إال بحلــول اليوبي

إذا جـاء  أو أيامـاً  بحسب هذا السـفر أن يـدوم رقـه مخسـني سـنة إال يومـاً فيمكن  ،اإلرسائييل

 .اليوبيل مبارشة

وقد ذكـر املؤلـف يف املثـال عـىل ذلـك اخـتالط  اضطراب احلقائق يف األسفار املقدسة .٤

 نمـن أسـفارهم وغفلـوا عـ كبـرياً  نسـوا حظـاً مما يـدل عـىل أن اليهـود  ،قصة البقرة بالقسامة

 .أصوهلا
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أسـفار العهـد القـديم وقسـم غـري يسـري مـن أسـفار استغرقت القصص أكرب قسـم مـن 

ريخ وتـا ويعقـوب   وإسـحاق  طوفـان وإبـراهيموال  كقصة نـوح ،التلمود

عـدة أمـور تـدل عـىل  إال أنـه يالحـظ عـىل هـذه القصـص ،بني إرسائيـل يف األرض املقدسـة

�:ري الذي طرأ عىل هذه الكتب منهاالتحريف الكب �

 .وصف اهللا بكثري من النقائص وقد تقدم ذكر ذلك .١

 ، وإسـحاق ، كـإبراهيم :اء ال رسـل من األنبياء عـىل أهنـم جمـرد آبـذكر كثري .٢

  . وسليامن ، كداود :أو عىل أهنم جمرد ملوك ، ويعقوب

 فعـل  أن لوطـاً  :ينفقد جاء يف سفر التكـو ،نسبة األعامل القبيحة لبعض األنبياء .٣

الصغرى بغـالم  وجاءت ،فجاءت الكربى بغالم اسمه مؤاب ،بابنتيه وهو سكرانالفاحشة 

 .وينيوالعم ،املؤابيني :مهاوومن هاذين الغالمني جاء الشعبان الكبريان  ،عموني :اسمه

 وتربر الظلم الذي يامرسونه ضد الكنعـانيني كـام يـذكرون أن حتريف القصص لتفرس .٤

 عبيـداً  وهو مكشوف العورة فدعا عىل ذريتـه وهـم الكنعـانيني ليكونـوا  وحاً حام رأى ن

  . وهلذا حني يقتلون الكنعانيني ويعذبوهنم يقولون هذه دعوة نوح ،ألبناء ولده سام

أن اهللا يف عرص  :يف سفر التكوين فمثالً  ،التناقض بني األسفار حتى يف أرقام احلساب .٥

ثم يذكر بعد ذلك  ،سنة ١٢٠جعل أعامر أفراده ال تتجاوز ف ،غضب عىل النوع اإلنسايننوح 

 .سنة ٢٠٠أو  ٣٠٠أو  ٤٠٠أو  ٦٠٠عن أشخاص عاشوا بعد نوح 
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ــا ال ــني  ،بعني فرقــةأن اليهــود افرتقــت إىل إحــدى وســ  نبــيأخربن والنصــارى إىل اثنت

ملـة كان ذلك بالفعل فكل وقد  ،وهذه األمة ستفرتق إىل ثالث وسبعني فرقة ،وسبعني فرقة

 :والفرق اليهودية الرئيسة مخس ،ثريةمن هذه امللل تفرقت إىل فرق ك

ديـة وهـذه الفرقـة هـي أهـم الفـرق اليهو ������������������������������ :الفرقة األوىل

 ،إن غالــب أعضــاء املجلــس الصــهيوين مــنهم :ويقــال ،رضيف املــايض واحلــا وأكثرهــا عــدداً 

إن ا فـذوهلـ ،هم الـذين سـطروا أسـفار التلمـودو ،باليهود الربانيني أيضاً  وتعرف هذه الفرقة

اإليـامن بـالتلمود كلـه و ،يامن بجميع أسفار العهـد القـديماإل أهم ما تتميز به هذه الفرقة هو

وكله عىل غـري الصـفة  كام تؤمن هذه الفرقة بالبعث ،واعتبار املصدر الرئيس للفكر اليهودي

يشـرتكوا مـع املسـيح لاألموات سينرشون يف هذه األرض  نلصاحلني مفتعتقد أن ا الرشعية،

  اهلم يف ديانة موسى خاملنتظر يف إنقاذ الناس وإد

وختتلـف هـذه  ،يـةوهـي الفرقـة التـي تـيل الفريسـيني يف األمه ���������� :الفرقة الثانية

كـام أهنـا ال  ،لمودوترفض األخذ بـالت إال بالعهد القديميني بأهنا ال تعرتف الفرقة عن الفريس

ويـذكر  ،وثواب املحسنني إنام يكـون يف الـدنياوتعتقد أن عقاب العصاة  ،وم اآلخرتؤمن بالي

ها عىل إقامة هذه الفرقة بحرص عرفتُ كام  ،بن اهللا عزير :زم أن هذه الفرقة كانت تقولابن ح

الفريسيني يف  ومع ذلك فهي ال تقل عن ،للفريسيني خالفاً  ىخراألالعالقة الودية مع الدول 

 .شدة العداوة للمسيح 

هذه الفرقة ال تؤمن إال باألسفار اخلمسة من العهد القديم وسفر  ������� :الفرقة الثالثة

ينبغي أن يعلـم كام  ،وتنكر باقي األسفار العهد القديم وأسفار التلمود ،يوشع وسفر القضاة

كـام أن السـامرة يبطلـون كـل  ،كبـرياً  اً أن التوراة السامرية ختتلف عن التوراة املعروفة اختالف

كـام ينبغـي أن  هم،وغـري وزكريـان ليامسموسى ويوشع فيكذبون نبوة داود و نبوة كانت بعد

 .تقدس مدينة نابلس وال يعرتفون بقدسية بيت املقدسنعلم أن هذه الفرقة 

ــة الرابعــة ــى  ������������������ :الفرق ــن حســديم بمعن كلمــة احلســديني مــأخوذة م

فتحــرم األضــحية  :جوهريــاً  ختتلــف عــن الفــرق اليهوديــة اختالفــاً وهــذه الفرقــة  ،قنياملشــف
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وتقـرر  ،ريةـرقـة العنصـومتتاز بإنكـار التف ،وتكثر فيها مناسبات الغسل والوضوء ،والقرابني

وهـي حريصـة عـىل مراعـاة الصـدق  ،وتدعو إىل التعايش السـلمي ،ة بني الناسمبدأ املساوا

حتــرم طرائــق الكســب غــري  وكــذلك ،رسائيليــني وغــريهمهــد مــع اإلواألمانــة والوفــاء بالع

، وكـذلك يعـرف عنهـا حتـريم امللكيـة الفرديـة ،وحترم االسـتغالل لليهـودي وغـريه ،السليم

وكـذلك تـدعو إىل  ،)ترك الزواج(وهذه الفرقة تدعو إىل التبتل والدعوة إىل امللكية اجلامعية، 

 .)حييى بن زكريا :أي(هذه الفرقة  املعمدان كان منإن يوحنا  :الزهد ويقال

وقد نشأت يف العهد  ،هذه أحدث الفرق اليهودية ������������������� :الفرقة اخلامسة

وعـدم االعـرتاف  ،وحـده ويقوم مـذهبها عـىل التمسـك بـام جـاء يف العهـد القـديم ،العبايس

ها انيني نسبة إىل منشئليهم اسم العنويطلق ع ،بأحكام التلمود وتعاليم الربانيني واحلاخامات

كانت تطلـق  وهي الكلمة التي ،قرأ بمعنى الكتابواسم القرائيني نسبة إىل م ،ن داودعنان ب

 :أي ،املتمسكني بالكتـاب وحـده :فمعنى القرائيني أي ،عند اليهود عىل أسفار العهد القديم

  :أمههاوقد مهد لظهور هذه الفرقة عدة حركات إصالحية  ،أسفار العهد القديم وحده

وكانت تقر  ،بالتلمودوهي كانت ال تعرتف  ،بن عيسى انسبة إىل عويد ���������������

 يقــرون بنبــوة حممــد  وكــذلك ،وتــرى أنــه أحــد أنبيــاء بنــي إرسائيــل ،بنبــوة عيســى 

ائيني إىل طائفتني كبريتني طائفة بنيامني وقد تفرق القر ،بي إىل العربنه نقولون إوي ،آنقروبال

 .العرشة قة نحو الفلسفة متأثرة بآراء الفارايب يف العقولفروقد جنحت بال ،بن موسى

 أسفارفهي ال تعرتف إال باألسفار اخلمسة فقط من  �����������ة فهي ينالفرقة الثاأما 

 .العهد القديم

الفرق اليهودية الباقيـة إىل أهم  )العنانيني( والقرائيني )الفريسيني( وتعترب فرقة الربانيني

واسـتقلت  ،عىل األخرى وحكمت عليها بالكفر اً ربح شنت كل طائفةوقد  ،احلارض لعرصا

ن ، حتـى إاخلـالف يف املرشـف عـىل القصـابنيووصل اخلالف إىل درجة  ،كل فرقة بمعابدها

ــنهم ــم الرصــاع بي ــدخل حلس ــاطمي ت ــة الف ــل ،اخلليف ــز وج  ̈ § ] :وصــدق اهللا ع

© «ª Z ]١٤: احلشر [. 
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وهـذا النفـوذ سـببه أمـور كثـرية  ،يف العرص احلارض نفوذ كبري ال ينكره إال مكابرلليهود 

 .والصهيونية ،املاسونية :هي كثرية أشهرهاواملنظامت اليهودية : منها

واملاسـونية ذات طـابع عـاملي فهـي مفتوحـة  ،والفرق بينهام أن الصهيونية هيوديـة بحتـة

 .دم اليهوديف النهاية ختوإن كانت  ،للجميع

ومتهـد  ،قيـق مصـالح اليهـودحتنظمة هيودية رسيـة تعمـل يف خفـاء عـىل هي م: ��������

البنـاءون  :فمعنـى فـري ماسـون أي واسـمها يـدل عـىل ذلـك ،لقيام دولة إرسائيـل العظمـى

 ،اليهـود عـىل العـامل ، وهو رمز سـيطرةيعملون لبناء هيكل سليامنواملقصود الذين  ،األحرار

 ،وحتت شعار احلريـة حتـارب الـدين ،إلخاء واملساواةشعار مشهور هو احلرية والامسونية ول

وحتت شعار املساواة تروج  ،وحتت شعار اإلخاء حتاول التخفيف من كراهة الشعوب لليهود

 .تدمر األمم يتلشيوعية الل

فمـنهم مـن يرجعهـا إىل القـرن  :كثـرياً  الفاً لباحثون يف تاريخ املاسونية اختوقد اختلف ا

إذ املقصـود  ،يغـال فيـهإلوهو خالف ال حيسـن ا ،م من يقول غري ذلك، ومنهاألول امليالدي

 .منظمة قائمة وتعمل لصالح اليهود بطريقة كبرية جداً  أهنا

 ما هي أنواع املاسونية ؟/ س

 :اسونية ثالثة أنواعامل/ جـ

ويرتقـى  ،خـاءأهنا مجعية خرييـة تـدعو إىل اإلبوهي تتظاهر  :����������������������� .١

وهـي  ،وشـعارها احليـة الرمزيـة املثلثـة الـرؤوس ،٣٣أتباعها يف درجاهتـا وأعالهـا الدرجـة 

 .حترص عىل أن تضم يف شخصياهتا وعضويتها الشخصيات ذات التأثري والثقل العاملي

 . وهي امتداد للامسونية األوىل إال أهنا تعمل لليهود اخللص :���������������� .٢

ال حمفـل واحـد يف إولـيس هلـا  ،وهذه ال تعرف إال خلاصـة اليهـود :���������������� .٣

ويبــدو أهنــا هــي التــي توجــه  ،يهــودوال يســتطيع دخولــه إال أقطــاب ال ،ايف أمريكــ يــوركوني

 .اسونية يف العاملاملحافل امل
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 ما أهم الواجهات االجتامعية للامسونية ؟/ س

 :وهي كثرية منها ،يةوالنوادي اخلري اجلمعيات :الواجهات هيأهم / جـ

وهي متـارس نشـاطات ظاهرهـا خـريي اجتامعـي  ،أبناء العهد :أي: مجعية بناي برث .١

 .دمة اليهودخوحقيقتها 

 .سامئة ألف تقريباً مخوهلذه النوادي عمالء رسيون يبلغون : نوادي الليونز العاملية .٢

اجتامعيـة حتمـل واجهـات  ،وهي نوادي ممتدة يف مجيع أنحاء العـامل: نوادي الروتاري .٣

 .خداعة ويف الباطن تسعى خلدمة اليهود

بال يف  يف مؤمتروقد كان نواة هذه احلركة  ،هي منظمة هيودية علامنية خالصة :���������

والــذي قــرر فيــه أقطــاب اليهــود مــا يســمى بروتوكــوالت حكــامء  ،م١٨٩٧را ســنة ـسويســ

ة ؤمتر انبثقـت املنظمــومــن هـذا املـ ،وهـو املخطـط اليهــودي لالسـتيالء عـىل العـامل ،صـهيون

 .بناء دولة حديثة يف فلسطني الصهيونية احلديثة التي استطاعت

 ما هي أهم أهداف الصهيونية ؟/ س

وللعلم فكثري  ،إثارة احلامس الديني بني اليهود للعودة إىل أرض امليعاد وهي فلسطني .١

إال أهنـم  ،وديد كـل هيـاومن اليهود يرفض العودة إىل فلسطني مع أن العودة إليهـا حلـم يـر

احلركـة تفـادي  وهلذا حاولت هـذه ،بمعجزة مع املسيح املنتظريعتقدون أن العودة إنام تكون 

 .إىل إقامة دولة يف فلسطني عىل أساس علامين ال ديني هذه العقبة بالدعوة

 ،هتويد فلسطني وذلك بجعلها دولة هيودية ذات أغلبية هيودية وشعار هيـودي حماولة .٢

أو سـحب  ،وراء ذلـك هتجـري مـا بقـي مـن الفلسـطينيني داخـل إرسائيـلن مـن ووهم حيـاول

 .وقد نجحوا يف ذلك إىل حد كبري ،بعرب إرسائيليعرفون من وهم  ،املواطنة عنهم

 

 

   



٧١ 

 

٧١
���������������������� 

��������������������� 

وهذه القرارات هي التي انتهى إليها  ،قرارات معينة التفاق معني :الربوتوكوالت تعني

 ولبثـت زمنـاً  ،وقـد كانـت هـذه الوثـائق رسيـة ،امة هرتـزلبزعل بسويرسا اليهود يف مؤمتر با

تلس هذه الوثائق مـن امرأة فرنسية أن خت حتى استطاعت ،ء اليهود فقطزعاميف أيدي  طويالً 

لالسـتيالء عـىل بـالده  اً رهيبـ اً ثم دفعتها إىل رجل رويس فوجد فيها خمطط ،علامء اليهود أحد

فجــن جنــون اليهـود وأخــذوا يطـاردون طبعــات الكتــاب  ،م١٩٠٢فطبعهـا يف روســيا سـنة 

 :وتتخلص أهدافهم فيام ييلوقد ترمجت هذه الوثائق إىل العربية  ،ويسحبونه من األسواق

هـي منطلـق تكـون و ،)القـدس(رشـليم وأتأسيس مملكـة إرسائيـل ويكـون مركزهـا  .١

 .نشاطهم ومركز حتكم العامل

 .خدمتهم: اهللا املختار أي التحكم يف شعوب العامل وتسخريهم خلدمة شعب .٢

 .القضاء عىل املسلمني وهذا هدف أسايس .٣

 ما هي وسائل اليهود لتحقيق هذه األهداف ؟/ س

 .استعامل العنف والقوة واإلرهاب يف حكم العامل .١

إثارة النزاعات واحلروب املحلية ليشتغل العامل بنفسه عـنهم وخيلـو هلـم اجلـو لتنفيـذ  .٢

 .أهدافهم

 .د اخللقي ليرتدى العامل وينحط ويسهل التحكم بهإشاعة الفوىض والفسا .٣

ومذبذبـة  ،ومضـللة سياسـياً  ،هابطـة أخالقيـاً  :استغالل أجهزة اإلعالم حتـى تكـون .٤

 .فكرياً 

والـتحكم يف  ،واحتكـار الـذهب ،بامتالك البنـوك :التحكم باالقتصاد العاملي وذلك .٥

 .سوق العمالت

 .ية واألحزاب املتطرفةنرش النظريات واملبادئ اهلدامة واجلمعيات الرس .٦

 .رة خلدمة املصالح اليهوديةالدول النرصانية لتكون أداة مسخ السيطرة عىل .٧
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بمليـار ويقـدر أتبـاع هـذه الديانـة يف العـامل  ،يح سـهي الديانة التـي يعتنقهـا أتبـاع امل

تـي ولـد فيهـا دة النـارصة الوإما نسبة إىل بل ،إما من النرصة :وسموا نصارى ،ونصف تقريباً 

 وإمعانـاً  ،املسـيح ىل يف االنتساب إ ويفضل النصارى اسم املسيحيني إمعاناً  ،املسيح 

 .هم بمعنى ماسح اخلطايادألن املسيح عن ؛يسوع املخلصيف اإليامن ب

 I ]: يم يدل عىل ذلك كام قال تعاىلوالقرآن الكر ،لليهودية اً حية امتداديوتعترب املس

J K L Z ] وينسب لعيسى  ،] ٤٩: آل عمـران إنـام بعثـت  :ما يدل عىل ذلك وهو قوله

 .إىل خراف بني إرسائيل الضالة

اسـتطاع أن حيـول ) شـاول(املعروف باسـم  لكن بولس ،النرصانية ديانة حملية قومية نإذ

وكان ذلك بعد موت  ،حني زعم أن يسوع بعثه إىل األمم الكافرة ،هذه الديانة إىل ديانة عاملية

 .كام هو معلوم حتى عند النصارى عيسى 

 ما هو الكتاب املقدس عند النصارى ؟/ س

 :الكتاب املقدس عند النصارى يتكون من قسمني كبريين/ جـ

 .سفراً  تسعة وثالثنيويتكون من  ،العهد القديم :القسم األول

 .فيها األناجيل وغريها ،ين سفراً ويتكون من سبعة وعرش ،هد اجلديدالع :القسم الثاين

 ، امليثـاق الـذي أخـذه اهللا عـىل موسـى :فالعهد القـديم يعنـي .امليثاق :واملراد بالعهد

  . امليثاق الذي أخذه اهللا عىل عيسى :والعهد اجلديد

 من ينسب العهد اجلديد ؟إىل / س

 :ينسب العهد اجلديد لثالث فئات من أتباع املسيح/ جـ

 ،مالزمـة لـه املسـيح مـن أكثـر أتبـاع وهم اثنا عرش رجًال احلواريون أو الرسل : أوالً 

وقد ظلوا خملصني لـه إال  ،ومن ثم أطلق عليهم اسم الرسل ،كلفهم بتبليغ رسالته إىل اخللق

 :ومنهم ،هيوذا األصخريوطي
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أنـت الصـخرة  :وقـال ،الصـخرة :كيفا أي املسيح سامه ) بري احلوارينيك( بطرس .١

وهـو  ،نرشـ املسـيحية يف الدولـة الرومانيـة وإليه يرجع الفضل يف .التي سأبني عليها كنيستي

وإليه تنسب رسالتان من الرسائل  ،الكنيسة البطرسية :وهلذا يقال هلا ؛الذي أنشأ كنيسة روما

 ،ين إنجيـل مـرقسإنه أرشف عـىل تـدو :ويقال ،وهي من رسائل العهد اجلديد ،الكاثوليكية

 .م ٦٧وقد صلب يف روما سنة 

املسـيح وكان أحب احلواريني إىل  ،اريني االثني عرشوهو كذلك من كبار احلو يوحنا .٢

 إنجيل  وينسب إليه ،وكان من كبار دعاة املسيحية ،احلواري احلبيب ومن ثم أطلق عليه

والسفر النبـوي  ،ثالث من الرسائل الكاثوليكيةينسب إليه أيضًا و ،رها تأليفاً خيوحنا وهو آ

 ).رؤيا يوحنا(

ف طـوّ  ،وكان من كبـار دعـاة املسـيحية ،الثني عرشوهو كذلك أحد احلواريني ا متى .٣

وإليه ينسب . م٧٠ات سنة مر يف احلبشة وبقي هبا ثالث سنوات إىل أن ماألالبالد واستقر به 

 .وهو أقدم األناجيل املعتمدة عند النصارى ،إنجيل متى

وهو  ،ومن أكرب دعاهتا يف فلسطني ،وهو أحد احلواريني االثني عرش يعقوب الصغري .٤

يف وينسـب إليـه تعـديل هـام  ،أعـدم رمجـاً  م بأورشـليم٦٧ألورشليم مات سـنة  أسقف أول

بحجـة  ،وغـري ذلـك اخلنزيـرفهو الذي أباح للنصارى ترك اخلتـان وحلـم  ،يحيةالرشيعة املس

 .وتنسب إليه رسالة من الرسائل الكاثوليكية ،تأليف الناس للدخول يف املسيحية

فكان  ،حيةيان من ألد أعداء املسوك ،)شاول(مى من الفريسيني يس كان هيودياً  بولس .٥

زعم أنه بينام هو سائر يف ثم  ،ويقتحم بيوهتم ويغري عليهم يف الطرقات ،يسطو عىل معابدهم

وكـان ذلـك بعـد رفعـه فهـداه إىل  ،يف عمـود مـن نـور املسـيح طريق يف دمشـق ظهـر لـه 

ه اسم حـواري املسـيح إىل األمـم ومن ثم أطلق علي ،وكلفه تبليغ رسالته إىل األمم ،املسيحية

فاطمأنوا لـه وأصـبح  ،وقد اسرتاب النصارى يف أمره حتى شهد برنابا بصحة إيامنه ،الكافرة

مـن  ر سـفراً ـوينسـب إليـه أربعـة عشـ ،م٦٧يف نظرهم من أكرب دعاة املسيحية حتى قتل سنة 

ملسـيحية ل عقائـد اوهـذه الرسـائل تـدور حـو ،رسـائل بـولس :أسفار العهد اجلديـد تسـمى

أصبح هلا شأن كبري يف الديانة املسيحية حتى إن كلمة الرسـول إذا أطلقـت  اذوهل ،ورشائعهم
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كام يطلق عليه الرسول الكبري فرسائله هـي  ،ال يراد هبا يف اصطالح النصارى إال بولسفإنه 

 .املرجع األول يف العقيدة والرشيعة النرصانية

عـددهم  املسـيح جمموعـة مـن أتبـاع  لتالميـذ هـمفا التالميـذ والتـابعون: وثالثـاً  ثانياً 

 .وأطلق عليهم اسم التالميذ ،كلفهم بالتبشري باملسيحية يف قرى اجلليل ،رجالً  سبعون

 ،ميـذهموإنـام صـاحبوا بعـض رسـله أو تال املسـيح وهناك طائفة ثالثـة مل يصـاحبوا 

 .التابعني وأطلق عليهم املؤلف اسم ،تاريخ املسيحينيوكان هلم أثر ذو بال يف 

 :ييل ومن التالميذ والتابعني ما

وينسـب إليـه إنجيـل مشـهور وسـفر يسـمى سـفر  ،وهو من التالميـذ السـبعني برنابا .١

 .أعامل الرسل إال أن الكنائس احلارضة ال تعرتف به

وبعد صـلبه  ،وهو صاحب بطرس كبري احلواريني ،وهو من التالميذ السبعني سمرق .٢

 ،باط يف مرصوهي كنيسة األقية شأ هبا الكنيسة املرقسوأن ،حيةرجع إىل مرص ونرش فيها املسي

 .وهو من األناجيل األربعة املعتمدة ،سوإليه ينسب إنجيل مرق

ثم اعتنق املسيحية وأصبح من كبـار  كان طبيباً  ،ال من التالميذ وهو من التابعني لوقا .٣

وسـفر آخـر مـن  ،سـيحينيوينسب إليه إنجيل من األناجيل األربعة املعتمـدة عنـد امل ،دعاهتا

 .أسفار العهد اجلديد يسمى أعامل الرسل وهو يف تاريخ احلواريني والتالميذ

ــذ  ــواريني والتالمي ــن احل ــخاص م ــدة أش ــب إىل ع ــد ينس ــد اجلدي ــرى أن العه ــذا ن وهك

وهذه نقطة جوهرية ختتلف فيها هذه الديانة عن اإلسـالم الـذي ينسـب كتابـه إىل  ،والتابعني

 .وحده  إىل الرسولته وسناهللا وحده 

 لذلك ؟ خمترصاً  مم يتكون العهد اجلديد ؟ اذكر تعريفاً / س

 :يتكون العهد اجلديد من قسمني/ جـ

األناجيل األربعة املعتمـدة عنـد النصـارى وسـفر أعـامل الرسـل  :وهي األسفار التارخيية .١

 ،حلـوارينيوسـفر أعـامل الرسـل يف تـاريخ حيـاة ا ،املسـيح فاألناجيـل يف تـاريخ  ،»لوقـا«ـلـ

أرسـلهم   عيسـىألهنم يعتقدون أن الرب  ؛تعني احلواريني لرسل يف اصطالح املسيحينيفا

 .تاريخ حياهتم أو ما عملوه :تعني )أعامل(وكلمة  ،إىل خمتلف شعوب العامل لنرش املسيحية
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 :وهي تتكون من أمرين ،ريعة املسيحيةـوهي التي تعنى بالعقيدة والش األسفار التعليمية .٢

 ئل بولس وعددها أربعة عرشرسا. 

 الرسائل الكاثوليكية وعددها سبع. 

 ما هي األناجيل األربعة املعتمدة عند النصارى ؟/ س

ا بقرابـة موعات العهد اجلديد وتستأثر وحدهمتثل األناجيل األربعة املعتمدة أهم جم/ جـ

 :النصف وهي

أقـدم األناجيـل إذ  جيلـهوإن ،أحد احلواريني االثني عرش ومؤلفه هو متى إنجيل متى .١

إنـه ألفـه باللهجـة  :ويقـال ،وقـد ألفـه باللهجـة اآلراميـة ،م٦٠إىل حـوايل سـنة  هيرجع تارخي

 ،وعىل كل حال فهذا األصل مل يصل إلينا وإنام وصلت إلينا ترمجته إىل اللغة اليونانية ،العربية

 .وال يعرف مرتجم هذا اإلنجيل إىل اليوم

م ٦٥سـنة  وقـد ألفـه تقريبـاً  ،د التالميذ السبعنيأح سومؤلفه هو مرق سإنجيل مرق .٢

احلقائق واستمد  بعض يف وقد رجع إليه ،باللغة اليونانية حتت إرشاف بطرس كبري احلواريني

 .بعض الذكريات همن

م ٦٥حـوايل سـنة  وقـد ألفـه ،هو القديس لوقا وهو أحد التابعني ومؤلفه إنجيل لوقا .٣

 .باللغة اليونانية

نية حـوايل سـنة فه يوحنا أحد احلواريني االثني عرش باللغة اليونالأوقد  يوحناإنجيل  .٤

 .رها رصاحة يف تأليه املسيحثكفهو أحدث األناجيل وهو كذلك أوهلذا  م؛٩٠

 هل هناك أناجيل أخرى عند النصارى ؟/ س

فكل فرقة هلـا إنجيلهـا اخلـاص  ،كان لدى املسيحيني يف القرون األوىل أناجيل كثرية/ جـ

وإنجيل  ،وإنجيل يعقوب احلواري ،إنجيل تومس :فكان هناك ،ه وتزيف ما سواهالذي تعتمد

 .إلخ... ريني ـوإنجيل املص ،العربينيوإنجيل  ،وإنجيل السبعني ،اشتهر باسم التذكرة

وظل األمر كذلك حتى رأت الكنيسة يف القرن الثالث أن ختتار أناجيل من بني األناجيل 

ا عـىل هـذه األناجيـل األربعـة مـع أهنـا كانـت أقـل شـهرة فوقـع اختيارهـ ،التي كانت رائجة

 .من األناجيل األخرى وذيوعاً 
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 :يف الديانة النرصانية وهي البالغة وسنذكر بعض األناجيل غري املعتمدة ألمهيتها

ناجيل املعتمدة عند النصارى يف فهذا اإلنجيل خيتلف عن األ غري املعتمد ىإنجيل مت .١

 .واملتعلقة بالزواج بعض اجلوانب املتعلقة بمريم

هـو   عيسـى ويعتـرب ،وهـذا اإلنجيـل يقـر مجيـع رشائـع موسـى إنجيل األبيونيني .٢

 .ويعتربه جمرد برش رسول وينكر ألوهيته ،املسيح املنتظر

وظل يف حكم  ،دم حتى حرمت الكنيسة قراءتهمنذ الق وقد كان معروفاً  إنجيل برنابا .٣

وهو خيتلف عن  ،باللغة اإليطالية اً بروسيا مكتوب القرن الثامن عرش ثر عليه يفعُ  حتى املفقود

 :األناجيل املعتمدة يف نقاط كثرية منها

 املسيح ه يقرر أن أن  ًلإلله وال ابناً  وليس إهلاً  رسوالً  ليس إال برشا. 

  ــه يقــرر أن ــبه هلــم املســيح أن ــوذا  ،مل يصــلب ولكــن ش وأن شــبهه ألقــي عــىل هي

 .ريوطيخاألص

 وهلـذا  ،نتظر الذي ورد يف العهد القـديم لـيس بيسـوع بـل حممـدأنه يقرر أن املسيح امل

 .كثري احلمد :أي )الفارقليط(باسم يف كثري من فصوله  هيذكر

  الـذبيح الـذي تقـدم بـه إبـراهيم  شأنيف أنه خيالف األناجيل،  فيقـرر أن الـذبيح

  . وليس إسحاق  إسامعيل

 ما بقية أسفار العهد اجلديد ؟/ س

 :التالية والباقي هو يف األسفار ،نصف العهد اجلديد ناجيل متثل تقريباً رأينا أن األ/ جـ

ويسـتغرق  ،م٦٣وقـد كتـب باللغـة اليونانيـة سـنة  سفر أعامل الرسـل للقـديس لوقـا .١

وفيه عناية خاصـة بتـاريخ حيـاة  ،وهو كام رأينا حول تاريخ احلواريني ،حوايل ثالثني صفحة

 .ه من املعجزاتيعىل يد يف نرش املسيحية وما ظهر بولس وجهاده

وتستأثر هذه الرسائل  ،كتبها باللغة اليونانية رسائل بولس وعددها أربعة عرش رسالة .٢

ة املسيحية ورة مفصلة لكثري من عقائد الديانوهي تعرض يف ص ،بحيز كبري من العهد اجلديد

هللا ومبـدأ وبنوتـه  املسـيح مـن عنايتهـا إىل تقريـر ألوهيـة  كبـرياً  وتوجه قسـطاً  ،ورشائعها
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أكثـر ممـا عـداها مـن  ل ذلك تعتمد املسيحية احلـارضة عـىل رسـائل بـولسومن أج .التثليث

 .أسفار العهد اجلديد حتى إن كلمة الرسول إذا أطلقت تنرصف إليه وحده

كتبت باللغة اليونانية يف عهود خمتلفة مـا بـني  لائالرسائل الكاثوليكية وهي سبع رس .٣

 ،وثـالث رسـائل ليوحنـا ،ورسـالتان لبطـرس ،اري يعقوبومنها رسالة للح ،م٩٠ –م ٥٠

العقيـدة  رض أيضـاً عـوت ،د اجلديـدهـمن الع% ٥وتشكل هذه الرسائل نسبة  ،هوذايورسالة ل

 .وهلذا يطلق عليها مع رسائل بولس األسفار التعليمية ،حية ورشائعهاياملس

إليـه  أنـه أوحـيا فيهزعم  ،منامية رآها يوحناوهي رؤيا  السفر النبوي أو رؤيا يوحنا .٤

املسـيح وتقريـر سـلطان  ،املسـيح تقريـر ألوهيـة  :بكثري من حقائق الديانة املسيحية منها

 املسيح وتقرير البعث وأهنم يعرضون عىل  ،يف السامء،  وأنه هو الذي يتوىل حساهبم

ر لك يف هذه الرؤيا يذكذكو ،باحلسنى أحسنواوجيزي الذين فيجزي الذين أساؤوا بام عملوا 

 .عة كخروج الدابة وغري ذلكابعض أرشاط الس

 ما موضوعات األناجيل املعتمدة عند النصارى ؟/ س

 :تدور حول مخسة موضوعات وهي األناجيل املعتمدة/ جـ

املسـيح ويعرض لقصة مـريم ومحلهـا ب ،رب حيز من هذه األناجيلويشغل أك القصص .١

 ذكـر  وفيـه أيضـاً  ،فعـه إىل السـامءه بعد صلبه ورتووالدته ودعوته وصلبه املزعوم وقيام

إرهاصات نبوته كظهور يوحنا  وكذلك ،املخلص وماسح اخلطايا :أيسبب تسميته باملسيح 

ــد وال زالــت  املســيح دان وتبشــريه بظهــور املعمــ ــق التعمي ــة عــن طري ــه عــىل التوب وحث

 .يف النرصانية إىل اليوماملعمودية 

 ر دعوتـه ولقـيـنشـني مـن عمـره بـدأ بحـني بلـغ الثالثـ وفيها كذلك ذكر أن املسيح 

ثم تـآمر عليـه الفريسـيون مـن اليهـود واحلكـام مـن  ،من األذى من اليهود والرومان رضوباً 

ؤامرة بـاحلكم عليـه وانتهـت هـذه املـ ،الرومان وسـاعدهم عـىل ذلـك هيـوذا األصـخريوطي

قـربه بعـد م قام مـن ثم دفن ثصلب بزعمهم ف ،وثالثني سنة اً مخسن سنه حينئذ ابالصلب وك

إىل السـامء  ثـم رفـع ،يعلمهـم ويرشـدهم وظل مع احلواريني أربعني يوماً  ،ثالثة أيام من دفنه
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مـن قـربه  املسـيح ا يذكر أن املسيحيني حيتفلـون بـذكرى قيـام ومم ،وجلس عن يمني أبيه

 .ويسمونه عيد القيامة

ن ثالثـة وأن اإللـه عبـارة عـ ،وبنوتـه لـألب املسيح وهية لأوتدور حول  العقيدة .٢

 ،باآل :فاإلله عندهم ثالثة أقانيم هـي ،األصل املركب :قنوم كلمة يونانية تعنيواأل ،أقانيم

 .وروح القدس ،واالبن

والتـي انتقلـت بطريـق  ،ة التـي ارتكبهـا آدمئـطيكام تدور حول اخلطيئـة األزليـة وهـي اخل

 .داهم بدمهفتا املسيح ستضل عالقة هبم لوال أن  توكان ،الوراثة إىل مجيع نسله

 ،ثم رفعه وجلوسه عن يمني أبيه يرصف شـؤون العـامل املسيح كام تدور حول قيامة 

مة حساب الناس عىل ما فعلوه يف الدنيا فيجزي املحسن بإحسانه وامليسـء ياوسيتوىل يوم الق

 .هو إنجيل يوحنا املسيح ير ألوهية رصاحة يف تقر اإلنجيلوأكثر  ،بإساءته

ومل تسـتثن إال مـا ورد  ،ية أقـرت رشيعـة العهـد القـديمة املسـيحويف الرشـيع يعةالرش .٣

 أن أكثــر التعــديالت كانــت يف وصــية ويــذكرون ،نــص بنســخه أو تعديلــه املســيح عــن 

وأسـقط  ،ورشع العفـو بـدل القصـاص ،بسـبب الزنـا إال اجلبل فيزعمون أنـه حـرم الطـالق

 .خإل ... رجم الزاين

حتـى إهنـم  ،ح والعفـومايف الـدعوة إىل التسـ ة كـل اإلمعـانيل ممعنـفاألناج األخالق .٤

إذا  :وأنـا أقـول لكـم ،للقـدماء عـني بعـني وسـن بسـن :قيل :أنه قال املسيح ينسبون إىل 

 .فاترك له رداءك إزاركوإذا خاصمك يف  ،صفعك أحدهم عىل خدك األيمن فأدر له اآلخر

أن العزوبـة أمثـل عىل التبتل و ففي هذه الديانة حث وتكوين األرسةويتعلق بالزواج  .٥

اج عنــدهم جمــرد رضورة فـالزو ،ن يقـرب النســاءاحلصـور أدنــى إىل اهللا ممــوأن  ،مـن الــزواج

وقد انتهت هـذه النظـرة إىل حتـريم الـزواج عنـد  ،سان عن الفاحشة وتركه أفضللصيانة اإلن

 والرهبـان يف املـذهب سيسـنيإىل فـرض نظـام العزوبـة عـىل الق وانتهت أيضـاً  ،بعض فرقهم

 .وليكيالكاث
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 ، اإلنجيـل أنزلـه اهللا عـىل عيسـىدثنا عن كتاب سـاموي اسـمه القرآن الكريم حي .١

بـل  ،بنحـو ثالثـني سـنة املسيح ه األناجيل كتبها أناس من البرش بأقالمهم بعد رفع وهذ

س مخـبنحـو  املسـيح د رفـع ر األناجيـل وهـو إنجيـل يوحنـا قـد كتبـه صـاحبه بعـخإن آ

 .ومخسني سنة

 .نفسه املسيح ة توياهتا حتى فيام يتعلق بقصهي غري متفقة يف حم .٢

وكل ما بينه  ،يف القرآن برش اصطفاه اهللا كام اصطفى غريه من الرسل املسيح  .٣

آدم  خلقفقد وهذا ليس بغريب عىل قدرة اهللا  ،وبني غريه من خالف هو أنه قد ولد بغري أب

آل [ v w x y z { }| ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § Z ]بال أب وبال أم 

ويبدو  ،هلية الثالثةقانيم اإلاألأما مسيح هذه األناجيل فهو عبارة عن أقنوم من  ،] ٥٩: عمران

وسيفا  ،فربامها املوجد :أن هذه العقيدة أخذت عن الربامهة فهم الذين قالوا بالتثليث

 k l m n o ] :ذلك ويبدو أن يف القرآن إشارة إىل .وفشنو احلافظ ،املهلك

p q r s ut v w yx z { | 

} ~ ¡� Z ]ذلك كام ذكر  ،بل إن عقيدة اخلطيئة املوروثة مستمدة منهم ،] ٣٠: التوبة

 .صاحب كتاب العقائد الوثنية يف الديانة النرصانية

وأن دعوتــه خاصــة هبــم وأن  ،أرســل إىل بنــي إرسائيــل املســيح القــرآن يــذكر أن  .٤

 .وبعثت إىل الناس عامة ،ي يبعث إىل قومه خاصةبوكان الن ، حمدالدعوة العامة هي مل

 . به هلم ورفعه اهللا حياً مل يقتل ومل يصلب ولكن ش املسيح ن لك يف القرآن أوكذ .٥

 .يذكر القرآن أن آدم قد تاب إىل اهللا واستغفر من خطيئته فغفر اهللا له ومل يبق هلا أثر .٦

: األنعـام [ Ê Ë Ì Í ÏÎ Z ]ا غري مقرتفهـا يذكر القرآن أن اخلطيئة ال حيمل وزره .٧

أن يكفـر بدمـه  املسيح م األغراض التي ظهر من أجلها بينام تذكر األناجيل أن أه ،] ١٦٤

 .كبها آدم والتي انتقلت بطريق الوراثة إىل مجيع نسلهتراخلطيئة التي ا
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بـادة اهللا ديانـة توحيـد تـدعو إىل ع املسـيح يذكر القرآن أن الديانة التي جاء هبـذا  .٨

ــده  ــدة[ ª© Z̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { ]وح ــل  ،] ١١٧: املائ ــذه األناجي ويف ه

 .بوبية وغريهرالرشك األكرب يف ال

رشيعة سمحة تزيل مظـاهر العنـت  القرآن يذكر أن الرشيعة التي جاء هبا عيسى  .٩

امهـا كأحكمـن مظـاهر احلـرج  اً حية املوجـودة كثـرييريعة املســعىل حـني أن يف الشـ ،واحلرج

 .يم الطالقاخلاصة بتحر

 { | ]ولكن ال يوجبه عىل الناس  ،العفو ويعظم أجر فاعلهث عىل القرآن حي .١٠

~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ Z ]عــىل حــني أن هــذه األناجيــل توجــب ،  ]٤٠: الشــورى

 .التسامح مهام كان عىل الفرد من أذى

عىل حـني أن هـذه  ،القرآن يذكر أن احلواريني كانوا من أنصار اهللا ومن دعاة التوحيد .١١

التالميذ تقرر عقيـدة الرشـك والتثليـث واحلواريني  بعضإىل نها يدوت ينسب والتياألناجيل 

نسـب إلـيهم هـذه األناجيـل هـم غـري ا أن يكونوا هؤالء األشـخاص الـذين تفإم ،والولد هللا

وإمـا أن يكونـوا هـم ولكـن هـذه الكتـب مـن تـأليف  ،احلواريني الذي حيـدثنا عـنهم القـرآن

مؤلف إنجيل يوحنا شخص وقد قطع بعض الباحثني أن  ،وزوراً  إليهم هبتاناً ين ونسبت آخر

 .وما قيل يف إنجيل يوحنا يمكن أن يقال يف غريه ،آخر غري يوحنا احلواري
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 :اجتازت العقيدة النرصانية مرحلتني أساسيتني

 م٣٢٥نة إىل جممع نيقية س املسيح املرحلة األوىل من بعثة 

ولكن مل متض سنوات عىل رفـع  ،ففي هذه املرحلة كانت املسيحية يف البداية ديانة توحيد

فانقسـموا حينئـذ  ،عتقـدات املسـيحينيالرشك تترسب إىل مذت مظاهر خحتى أ املسيح 

 :إىل طائفتني

 فة ظلت حمافظة عىل عقيدة التوحيدطائ. 

 وطائفة جنحت إىل الرشك باهللا. 

 املسيحية التي ظلت عىل عقيدة التوحيد ؟ما أهم الفرق / س

 املســيح وتنكـر ألوهيـة  ، ائـع موسـىمجيـع رشوكانـت تقـر  األبيـونينيفرقـة  .١

 .ر القرن الرابع امليالديخوقد انقرضت هذه الفرقة أوا ،وتعتربه جمرد رسول

وقرر أنه  املسيح وأنكر ألوهية  ،ألنطاكية أسقفاً  فقد كان اطيفرقة بولس الشمش .٢

 .وقد بقي من مذهبه أتباع حتى القرن السابع امليالدي ،رشجمرد ب

وبنوتـه وقـرر أنـه  املسـيح وقد أنكـر ألوهيـة  ،سريووهم أتباع آ ريسينياألفرقة  .٣

أواخـر القـرن  وقد تبعه خلق كثري وظل أتباعه يتناقصون حتى انقرضـوا تقريبـاً  ،برش رسول

 .السلطان الروماين ومن ورائهاسة نقرض غريهم بسبب اضطهاد الكنيااخلامس امليالدي كام 

 ما أهم الفرق التي انحرفت عن عقيدة التوحيد يف هذه املرحلة ؟/ س

اإلله العـادل وهـو الـذي  ،وجود إهلنيبعتقاد االويقوم مذهبهم عىل  فرقة املرقيونيني .١

اإلنسـانية مـن  صوخلـ املسـيح الـذي ظهـر يف شـخص وهـو واإلله اخلري  ،ةارأنزل التو

 .قد اضمحل أتباع هذا املذهب حتى انقرضوا حوايل القرن العارش امليالديو ،خطاياها

 نهم هم الـذيولعل ،وأمه معه املسيح القول بألوهية وكانت تذهب إىل  الرببرانية .٢

 L M N O P Q R S T U V W X Y [Z Z ] :قال اهللا فـيهم

 .وقد انقرض هذا املذهب يف القرن السابع امليالدي ،] ١١٦: املائدة[
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ال عـىل  املسـيح وكانت ترى أن القتل والصـلب إنـام وقـع عـىل خيـال  فرقة إليان .٣

 .الثالث عرش امليالدي القرن وقد ظلت مستمرة إىل ،شخصه

وروح  ،واالبــن ،باآل :وهــي تــذهب إىل أن اإللـه ثالثــة أقــانيم وهــي فرقـة التثليــث .٤

حية بعد جممع نيقيـة وقد أصبح هذا املذهب هو املذهب الرسمي جلميع الفرق املسي .القدس

ت الكنيسة املذاهب األخرى التي ختالف هـذا املـذهب وشـنت علـيهم دوقد اضطه ،م٣٢٥

حتى انقرضـت هـذه الفـرق كلهـا  ،سواء كانت من مذاهب التوحيد أو الرشك ،شعواء حرباً 

 .فليس اليوم عىل وجه األرض من النصارى إال فرقة التثليث ،ومل يبق إال فرقة التثليث

 م إىل الوقت احلارض٣٢٥الثانية من جممع نيقية املرحلة 

رانية تسـمى ـه نصـمـأن جـاء قسـطنطني وكانـت أ كان الرومان يضطهدون النصـارى إىل

 لكـن رأى أن النصـارى ،فامل إىل هذا الدين وأراد أن جيعله املذهب الرسمي للدولة ،هيالنة

 وهـو فعقد جممع مسكوين ،األناجيل كثرة بلغت املئات وكثرت ،قد تفرقوا إىل فرق ال حتىص

جلميع الكنائس يف العامل لتحديد الدين الصحيح للمسيح الذي تسري عليه الذي يضم ممثلني 

 .الدولة

 معـوا عـىل رأي واختلفـوا اختالفـاً من األساقفة إال أهنم مل جيت )٢٠٤٨( نيقية فاجتمع يف

ي تفرضـه الدولـة عـىل ذليختاروا املذهب الرسمي ال أسقفاً  )٣١٨(فاختار من بينهم  ،رياً كب

القول بالتثليث وتكفري مـن  :فانتهوا إىل قرارات اتفقوا عليها كان من أمهها ،مجيع املسيحيني

مـن ديـن  وبـدلوا فيهـا كثـرياً وسـموا هـذه القـرارات األمانـة الكـربى  ،ال يعتقد هذه العقيدة

بالقوة وحاربت  فرض هذه األمانة عىل الناس ت الدولة يفوبدأ ،هبل غريوا جوهر املسيح

 ،املعتقد حتى انقرضت مجيع الفرق النرصـانية إال فرقـة التثليـث ال يدين هبذا وقتلت كل من

 ،اإلخـالص شـعار اإلسـالم :حتـى قـال البـريوين ،وأصبح التثليث شعار النرصـانية األكـرب

 .والتثليث شعار النصارى ،ناسخ شعار اهلندوسوالت ،واإلسبات شعار اليهود

                            
����� أحـدثوها  واختذوا أعياداً  ،واعتاضوا عن السبت باألحد ،إىل املرشقحولوا القبلة  وذكر ابن كثري أهنم أيضاً �

 �كعيد الصليب والقداس
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 نرصانية بعد استقرارها عىل التثليث عىل مذهب واحد ؟هل بقيت ال/ س

 :تفرقت النرصانية بعد االستقرار عىل عقيدة التثليث إىل فرق كثرية كام ييل/ جـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التثليث ةفرق

 :ل لعيسى طبيعة واحدة أم طبيعتان ؟ اختلفوا عىل قولنيه

 الهوتية وناسوتية: طبيعتان لعيسى )اليعاقبة( لعيسى طبيعة واحدة إهلية

 وحدة الطبيعتني حقيقية أم جمازية ؟ اختلفوا هلثم 

 عىل قولني

 األرثوذكسية

 املرقسية

 )األقباط(

 األرثوذكسية

 نيةاآلرم

 )جنوب روسيا(

 األرثوذكسية

 الرسيانية

 )العراق(

 )امللكانيةقول ( حقيقيةوحدة 

 هل لعيسى مشيئة واحدة أم مشيئتان ؟ ثم اختلفوا

 )النساطرةقول ( جمازيةوحدة 

 هنم رجعوا إىل القول اآلخرإ :ويقال

 أن له مشيئتان الهوتية وناسوتية 

 امللكانية قول باقي الكنائس

 ب واالبن  ؟ب ؟ أو من اآلهؤالء هل انبثق روح القدس من اآل ثم اختلف

 أن له مشيئة واحدة الهوتية

 )لبنان(قول املوارنة 

 ب واالبنانبثق من اآل

 )البطرسية(الكنيسة الغربية 

 )الديانة العامة العاملية :أي(وهم الكاثوليك 

 اتيكانوهؤالء هم أتباع بابا الف

 وحده بانبثق من اآل

 )الروم األرثوذكس(الكنيسة الرشقية 

بطرك القسطنطينية، وبطرك (وهلم أربعة بطاركة 

 )االسكندرية، وبطرك أنطاكية، وبطرك القدس
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 يعة ؟صارى الكاثوليك واألرثوذكس يف الرشما أهم الفروق بني الن/ س

 ،من العبادات والرشائعات بني النصارى كاثوليك وأرثوذكس يف كثري الفتخاهناك / جـ

الكنيسـة (ثوليـك حتـرم الـدم وحلـم املنخنقـة، والكا) الكنيسـة الرشـقية(وذكس األرثـ :فمثالً 

 ،رقية توجــب اســتخدام اخلبــزـيف العشــاء الربـاين الكنيســة الشــ وأيضــاً  .جتيــز ذلــك) الغربيـة

 .والغربية جتيز استخدام الفطائر

رقية جتيـزه يف ـوالكنيسـة الشـ ،باتـاً  يف الطالق الكنيسة الغربية حترم الطـالق حتـريامً  مثالً و

 .حال اخليانة الزوجية

 .عىل العقائد بل هو ممتد إىل الرشائع وهكذا نرى أن اخلالف بني الكنيستني ليس قارصاً 

خاص، يسة بطرك ولكل كن ،ختالف يف العقائد والطقوسوهكذا شأن اليعاقبة فبينهم ا

وتضاربًا يف شأن دينهم وقد رأيت البن كثري كالمًا مفاده أن النصارى من أكثر الناس تفرقًا 

 ) ' & % $ # " ! ]: وتعاديًا وتباغضًا كام قال تعاىل

) * + , - . / 0 1 2 43 5 6 7 

8 9 : ; Z ]ومعنى ]١٤: املائدة: [ ( ) * + , Z أي: 

 .ه سببًا لتفرقهم وتعادهيمفكان ترك ،تركوا العمل ببعض ما أمروا به

ومـا تفـرق  ،سبيله مجع الـدين واألخـذ بـه كلـهتهم فاجتامع كلمويف هذا عربة للمسلمني 

 ،واملرجئة بضـدهم ،فالوعيدية عملوا بالوعيد وتركوا الوعد ،املسلمون إال برتك بعض احلق

 .واملمثلة بضدهم وهكذا ،واملعطلة عملوا بالتنزيه وتركوا اإلثبات
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أطلـق  ،ةديـدحي نحلـة جيسـظهـرت يف العـامل امل املـيالدي رن السادس عرشيف أوائل الق

 :وقد ظهرت هذه النحلة اجلديدة ألسباب منها ،عليها فيام بعد اسم الربوتستانت

علميـة ات اليـرراوة كـل النظـنت الكنيسة حتـارب بضـفقد كا طغيان الكنيسة العلمي .١

 ،حتـى أنشـأت لـذلك حمـاكم التفتـيش ملحاكمـة اهلراطقـة ،ةلدينيـاملجـامع ا آراء التي ختالف

 .لكيدمن العلامء بالظنة والوشاية وا اً وأخذت كثري

ظمهـا عوم ،فقد فرضت إتـاوات ورضائـب عـىل أتبـاعهم قتصادية االالكنيسطغيان  .٢

 .كان يتوزعه رجال الكنيسة

ممـا  ،الـزواج س والرهبـان والراهبـاتالقسـمت الكنيسة عـىل فقد حّر  الفساد اخللقي .٣

ن بالراهبات حتى كان القسس والرهبان يتصلو ،ق بني رجال الكنيسةأدى إىل انتشار الفسو

 .ة الروحيةمن املساكن ك رضباً ويعتربون ذل

ــات .٤ ــان اخلراف ــاين طغي ــاء الرب ــة العش ــة ،كخراف ــران وخراف ــكوك الغف ــرارات  ،ص وق

 .احلرمان

 :من أبرزهم الديني إلصالحلهلذه األسباب وغريها ظهر يف الدين املسيحي دعاة 

 ،ثار ضد صكوك الغفران وأعلـن بطالهنـا ،وهو أملاين وهو أسبقهم مجيعاً  مارتن لوثر .١

 :سـميت نحلتـه بالربوتسـتانت أي وهلـذا ،علقه عىل بـاب الكنيسـة تجاجاً وكتب يف ذلك اح

ه زائغ بحرمانه واعتبار اً فأصدر البابا قرار ،ةيسعىل طغيان الكن اضعرتنحلة االحتجاج واال

ألن أنصـاره  ؛ومل يستطع البابا أن يعمل لـه شـيئاً  ،فلم يأبه لوثر هلذا القرار بل حرقه ،العقيدة

 .ثاروا معه وشاركوه االحتجاج

وتبعـه  ،وثار عىل صـكوك الغفـراننفسه وهو سويرسي وقد ظهر يف الوقت  يلزونج .٢

 .خلق كثري إال أنه مات أثناء الرصاع مع الكنيسة

وألف يف  ،ية ونرش مبادئهاتقد قام بعد لوثر بالدعوة إىل الربوتستانوهو فرنيس ف كلفن .٣

 .مبادئها ظيم الربوتستانتية وحتريروإليه يرجع الفضل يف تن ،كثرية ذلك بحوثاً 
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طانيـا يرا وهولنـدا وبرـسـيية يف كثري من بالد العـامل كأملانيـا وسوتوقد انترشت الربوتستان

 .اقل الكاثوليك واألرثوذكسبل إهنا اآلن بدأت تغزو مع ،وأمريكا

 ما الفرق بني الربوتستانت والكاثوليك واألرثوذكس ؟/ س

فهي مثلهم تؤمن بالتثليث وألوهية  ،ية عنهم يف جوهر العقيدةتال ختتلف الربوتستان/ جـ

لتكفـري  هوبأن صـلب ،وبنوته هللا وصلبه وقيامته ورفعه وحسابه للعامل يوم القيامة املسيح 

 :يف أمور فرعية نلمح إىل أمهها عنهم إال أهنا ختتلف ،يةاخلطيئة األزل

عىل حني أن الكنائس  ،يستمد الربوتستانت مجيع األحكام من الكتاب املقدس وحده .١

وهلـذا سـميت  ،قدس ومن قرارات املجامع الكنسيةخرى تستمد أحكامها من الكتاب املاأل

بيـنام سـميت  ،اإلنجيـل وحـده عـىلالعتامدهـا  ؛الكنـائس اإلنجيليـة :يةتالكنائس الربوتستان

 .العتامدها عىل التقاليد املستمدة من جمامع الكنيسة ؛الكنائس التقليدية :األخرى الكنائس

ولــذلك لـيس لكنائســهم  ،العامــة للـدين ةالرئاسـ :البابويــة أي يةال تقـر الربوتسـتانت .٢

رجـال الـدين  وال يسـمون ،ية رئاسة خاصـة هبـاترئيس عام وإنام جتعل لكل كنيسة بروتستان

 .قسسا وإنام رعاة

 .وهي كذلك ال حترم الزواج عىل رجال الدين ،رهبنة ةالربوتستانتيليس يف  .٣

 وإنـام هـذا احلـق هللا ، غفـران الـذنوبتنكر الكنيسـة أن يكـون لرجـل الـدين احلـق يف .٤

 .وحده

 هتزعم ، وتنكر ما لتذكار املسيح العشاء الرباين رمزاً  ةالربوتستانتيتعترب الكنيسة  .٥

 .ودمه املسيح يتحول إىل حلم  هالكنائس األخرى من أن

التامثيـل يف ما تسـري عليـه الكنـائس األخـرى مـن وضـع الصـور و ةالربوتستانتيحترم  .٦

إن هـذا مـن  :ويقـال ،يف ذلك عىل نص من سفر التثنية حيرم التصوير وتعتمد ،أماكن العبادة

زت بالبعد عن التصوير، لشدة الوعيد املسلمني متيحضارة ف ،باألندلس اتصال املسلمنيآثار 

 .اآلن من التوسع يف هذا املنكر العظيم نوماملسليف ذلك، خالفًا ملا عليه 

للكنـائس األخـرى التـي  خالفاً  ،غة غري مفهومةلأن تقام الصالة ب ةالربوتستانتيحترم  .٧

 .بلغات ميتة كالالتينية والقبطية تقيمها
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 :أن النصارى عىل كثرهتم انحرصوا يف ثالث فرقنرى  ويف ختام دراسة الفرق النرصانية

 .الكنيسة العامة :أي )الكنيسة الغربية( الكاثوليك .١

 .أصحاب االعتقاد الصحيح :أي )الكنيسة الرشقية( األرثوذكس .٢

 .االعرتاض عىل مفاسد الكنيسة وأج نحلة االحتجا :أي الربوتستانت .٣
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ا يطــول ولكــن وإثبــات هــذ ،يف العــامل اإلســالمي ديانات تــأثرياً الــشــد أمــن النرصــانية 

 :عىل ما وراءها تنبه حلقاتسنقترص عىل 

معبـد  :فمثالً  ،فقد كان هلم أثر كبري يف افرتاق املسلمني دور النصارى يف ظهور الفرق .١

اد وكـذلك عقيـدة احللـول واالحتـ ،اينرـبدعته يف القـدر عـن سنسـويه النصـ اجلهني إنام أخذ

 .مستمدة من النرصانية واهلندوسية

يف أثنـاء هـذه  وقـد تـم ،هــ٦٩٠هـ وانتهت سـنة ٤٩٣التي بدأت سنة  احلروب الصليبية .٢

وحـني اسـتولوا عـىل بيـت املقـدس أخـذوا  ،هــ٤٩٢احلمالت االستيالء عىل بيت املقدس سنة 

إن  :ويقـال ،ة املـاريقتلون املسلمني ملدة أسبوع حتى بلغت دماء القتىل يف صحن املسجد إىل ركبـ

وظـل املسـجد األقىصـ حتـت أيـدهيم حتـى متكـن صـالح الـدين مـن  ،عدد القتىل بلغ مائة ألـف

 .سنة ٩١أنه بقي حتت سيطرهتم  :أي ،هـ٥٨٣حتريره بعد ثالثة من أشهر من معركة حطني سنة 

 :وهلـا وسـائل متعـددة وهائلـة ،وهو الدعوة إىل النرصـانية وتسـمى بالتبشـري التنصري .٣

وسنشـري عـىل  ،وغري ذلك كثري ،ونرش الكتب واملستشفيات ،وطباعة الكتب ،اء املدارسكبن

 :ما يدل عىل خطورة التنصريعجل إىل إحصائيات لبعض 

 ار يف سنة واحدةملي ١٨١بلغت امليزانية  :هـ١٤١٣ام صري عنميزانية الت. 

 مخسة ماليني وثلث :بلغ عدد املنرصين. 

  وانعن ٢٤٨٠٠ :ريعدد كتب التنصبلغ. 

 جملة ٣٣٧٠٠ :عدد املجالت. 

 مليون نسخة ١٤٩مليار و ٢ :بعات األناجيلط. 

 ليونم ٨٩٦عدد املستمعني مليار ووبلغ . ةطحم ٣٧٧٠ :حمطات اإلذاعة والتلفيزيون. 

 مجعية ٢٣٤٠٠ :اجلمعيات التنصريية. 

 ما هو اهلدف من التنصري ؟/ س

ولكـن حـني  ،هم يف النرصانيةوغريال املسلمني خال شك أن اهلدف من التنصري إد/ جـ

حتول هـدفهم األول إىل إثـارة الشـكوك  ،عوبة إخراج املسلمني عن دينهمني للمنرصين صبت
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وقـد نجحـوا يف ذلـك إىل حـد  يف اإلسالم لدى املسلمني ونزع سـلطان الـدين مـن نفوسـهم

هـذا  يف أودو .حلاد التي نالحظها اليـوم إال مـن آثـار التنصـري والتغريـبوما موجة اإل. كبري

وأحــث اجلميـع عــىل مطالعــة هــذا لنملــة لـدكتور عــيل ال )التنصــري(كتــاب ب الصـدد أن أنــوه

 .الكتاب القيم

هل نجحت محالت التنصري والتشـويه يف احلـد مـن انتشـار اإلسـالم ؟ ومـا املوقـف / س

 الرسمي األخري لدولة الفاتيكان ؟

املوقـف الرسـمي  م ٢٠١١ ديسـمرب ٢٠الثالثـاء  قبل أسـبوعني تقريبـًا وحتديـدًا يف نرش

 :لدولة الفاتيكان كام يف التقرير التايل

 يف العامل اإلسالم الديانة األكثر انتشاراً : الفاتيكان

 م ٢٠١١ديسمرب ، ٢٠الثالثاء 

يف العـامل، وأنـه  أن اإلسـالم هـو الديانـة األكثـر انتشـاراً  أعلنت دولة الفاتيكان رسـمياً  

 .ماليني شخص منذ ما يقرب من عام تقريباً جتاوز النرصانية بأكثر من ثالثة 

وأرجع الفاتيكان ذلك العتناق عدد كبري من الغربيني لإلسالم، رغم محلة التشويه التي 

 .تشن عليه يف الغرب

إن عدد املسلمني يف العامل جتـاوز مليـار وثالثـة ماليـني واثنـني «: وقال الفاتيكان يف بيان

 .»د النصارى بأكثر من ثالثة مالينيبذلك عد وعرشين ألف مسلم يف العامل، ليتجاوز

 مجيـع يف وأضاف البيان إن الفاتيكان يقر أن اإلسالم بات الديانة األوىل األكثـر انتشـاراً 

 .من النصارى %١٧.٥سكان العامل مسلمون، مقابل  من %١٩أنحاء املعمور، حيث أن 

 غـربيني نصـارى وهيـود وأشار الفاتيكان إىل اإلقبال املنقطع النظري من جانب مـواطنني

وديانات ومعتقدات أخرى عىل اعتناق الدين اإلسالمي خالل السـنوات األخـرية املاضـية، 

رغم محلة التشويه التي تقودها ضده جهات معادية للمسلمني، واألموال الطائلة التي تنفـق 

 .] ٣٢: التوبة[ Z 0 / . - , + * ( ) ' ] .عىل محالت التنصري
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 ،ق وأديانـهباحثني الغربيني بدراسة علوم الرشـغال طائفة من الوهو اشت االسترشاق .٤

وهـذا هـو السـبب  ،ميداد نشاطه مع بداية األطـامع يف العـامل اإلسـالولكن از بدأ مبكراً وقد 

 .بعضهم إىل اإلسالمع علمية انتهت بالسترشاق وإن كان هناك دوافالرئيس ل

وإلقاء املحارضات يف  ،ليف الكتبتأ :منها وللمسترشقني وسائل كثرية لتحقيق أهدافهم

التـي  أغـاليطهمرون ـومن خالهلـا ينشـ ،اجلامعات واجلمعيات عن اإلسالم والقرآن والسنة

رة ر وسـائلهم إنشـاء املوسـوعة التـي عرفـت بـدائومـن أخطـ ه،هون هبا اإلسالم وتارخييشو

لباحثني مع ما ري من ار ما قاموا به ولألسف أهنا مرجع كثوهي من أخط ،عارف اإلسالميةامل

 .لط والتعصبفيها من اخل

تعامر للعامل اإلسالمي ساال حركةبدأت  ،بعد احلرب العاملية الثانية االستعامر احلديث .٥

 ،ن الشـاميلوالـيم ،يةكالسـعود :رة الغربيـة إال دوالً قالئـلحتى أصـبح معظمـه حتـت السـيط

دول العـامل كثـري مـن  بعد رصاع مع الشعوب عـنومل يلبث االستعامر أن رحل  ،وأفغانستان

ووضع حملها القانون  ،الرشيعة عن احلكمفنحى  :مدمرة ولكن بعد أن ترك آثاراً  ،اإلسالمي

البلـدان إىل  بعـضووصـلت العلمنـة يف  ،دول العـامل اإلسـالمي كثريًا منوعلمن  ،لوضعيا

ىل زال الغـرب يمتلـك عـيـوال  ،متعاديـة وفرقت الدول اإلسـالمية إىل دولٍ  ،درجة التغريب

ي واألخطـر مـن ذلـك النفـوذ الفكـري الـذ ،كبـرياً  واقتصادياً  ياسياً س العامل اإلسالمي نفوذاً 

واهللا املسـتعان  .انتهى بتغريب كثري من أبناء املسلمني حتى مل يبق هلم من اإلسالم إال االسـم

 .عىل ما يصفون

ب الرصـاع حـني جيتمـع الـروم للملحمـة يف جـيش يقـار هنايـةوهي  ة الكربىمامللح .٦

ال ترجـع  ن رشطـةوط املسـلمّرشـتهلم جيش من املسلمني وحني يتصافون يفيخرج  ،املليون

ويتكرر ذلك ثالثة أيام  ،غري غالب وهؤالء كل ة ويرجع هؤالءطرشفتفنى تلك ال ،إال غالبة

ويقتـل  ،املسـلمني ال يتـوب اهللا علـيهم أبـداً  فيهـرب ثلـث ،الرابع حيصل االلتحام ويف اليوم

وبعـد هـذه املوقعـة  ،أبـداً وينرص ثلثهم فهؤالء ال يفتنـون  ،ل الشهداء عند اهللاثلثهم هم أفض
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 : النبـيوهبذا نعلم مصـداق كـالم  ،اعة الكربى كام ثبت يف صحيح مسلمتبدأ مالحم الس

 .نطحتان ولكن الروم أصحاب القرون رس نطحة أواإنام ف
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 ١ مقدمة

 ٢ الفرق اإلسالمية

 ٣ مقدمة يف علم الفرق

 ٨ اخلوارج

 ١٠ عقيدة اخلوراج

 ١١ نبذة عن فرق اخلوارج الكربى

 ١٥ الشيعة

 ١٨ فرق الشيعة

 ٢١ الشيعة اإلمامية

 ٢٥ املرجئة

 ٢٧ القدرية

 ٢٩ هميةاجل

 ٣٥ التصوف
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