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 األهداف: 

تعريففا اللالففه  فففرق الفففرق انشففهم و لعوفففتاا لالعةامفف  ال ا   ففو  -1

عنف  أر فاه رفال الففرق لالخارج و التي أدت إلى االعحراف العق ي 

 اا لآلثاررا الس ئو ع ى المس م ن.تفادياً ل

االعحراف عن  رال الفرق في منارجاا لعقائ را عن معرفو مظارر  -2

طريففد دراشففتاا دراشففو عق يففو مقارعففو  عق فف ة أرفف  السففنو لالجماعففو 

لمناجاق لحكماق ع ى رال الفرق ل  ان آثار رفال العقائف  لاكفكفار 

 ع ى اكمو انشهم و ق يماً لح يثاً.

ذرفن  ترش خ انيمان  عق  ة الس ا الصالح أر  السنو لالجماعو ففي -3

اللالففه مففن  ففهه إطهعففال ع ففى اففهالت لتختلففات لتناق ففات 

 .-أر  اكرةاء–الفرق المخالفو 

 مفردات المنهج:

 أرم و دراشو الفرق لتقس ماا إلى إشهم و لمنتستو لإلشهم. :  تما  

 أوالً: الخوارج:

  ايففو واففةررق، تففاريخاق، عقائفف رق، عففرر لعقفف ، أ ففر   ، تعففريفاق

عن غ ررق من الفرق، اكحاديث الفةاردة فف اق، دراشفو  شماتاق التي تم زرق

إجمال و عن فرقاق، مع الترك ز ع ى فرقفو ان ااف و قف يماً لحف يثاً، لأمفاكن 

  ر لالاجرة في العصر الحاار.ةدرا مع لمحو مةجزة عن جماعو التكفلج

 ثانياً: الشيعة:

اه تعريفاق، تاريخاق لعقائ رق، عرر لعق ، لفرقاق ع ى شت   انجم

مع الترك ز  التفص   ع ى فرقو الزي يو: عوفتاق لتاريخاق لعقائ رق لأ فر  



 شماتاق التي تم زرق عن غ ررق من الفرق لأماكن لجةدرق لالحكق ع  اق.

 ثالثاً: المرجئة: 

عوفففتاق لتففاريخاق، لتعريففا انرجففاء، لتلففةر معاع ففال، لذكففر فففرق 

شماتاق التفي تم فزرق عفن المرجئو  انجماه، عقائ رق، عرر لعق ، لأ ر  

غ ررق من الففرق، مفع الترك فز ع فى مسففلو انيمفان لعهقفو العمف   فال عنف  

مخت ففا فففرق المرجئففو، لتحق ففد القففةه فففي انرجففاء المنسففةه إلففى كفف  مففن 

الحسن محم   ن الحن فو لانمام أ ي حن فو لأقةاه الع ماء ف اق، لأثفر الفكفر 

 لح يثاً.انرجائي ع ى اكمو انشهم و ق يماً 

 رابعاً: الجبرية: 

،  فف عاق لآرامرففق ق)تعريففا الجتففر( عوفففتاا لمةاطناففا، أرففق  عمففائا

االعتقاديو عرر لعق ، لأ ر  شماتاق التي تم فزرق عفن غ فررق مفن الففرق 

 لأقةاه الع ماء ف اق، أثر الفكر الجتري ع ى اكمو انشهم و.  

 خامساً: المشبهة: 

 عمففائاق، كففةعاق رد فعفف  ل جام ففو،  تعففريفاق، عوفففتاق، لمففةطناق،أرق

أرق آرائاق ل  عاق االعتقاديو، لأ ر  شماتاق التفي تم فزرق عفن غ فررق مفن 

 الفرق.

فففي ت ففر اآلراء مففع الترك ففز ع ففى جاعففه  نو لالجماعففومففاره أرفف  السفف

التنزيففال ت تعففالى عففن موففا او المخ ففةق ن لإي ففاال أن انثتففات ال يقت ففي 

 .التوت ال، أقةاه الع ماء ف اق

 سادساً: المعتزلة: 

عوفتاا لمةطناا لأطةاررا، شته التسم و، فرقافا، مناجافا ففي دراشفو 

 ر  شماتاق التي تم فزرق عفن غ فررق مفن الففرق، أ فةلاق أمسائ  العق  ة ل

الخمسو مع دراشو عق يو، لاا ع ى اةء الكتاه لالسنو، لأ ر  شماتاق التي 

 فف ن كفف  مففن اك فففاعرة ا لعففن غ ففررق مففن الفففرق، العهقفففو   ناففتم ففزرق 



 لالمعتزلو، أثررا ع ى الفكر المعا ر.

 سابعاً: الكالبية واألشعرية: 

، لأثفففرل ففففي أ فففي الحسفففن االعتقاديفففوا فففن كفففهه: عوففففتال لآرامل  - أ

 اك عري.

عتقاديففو، : اكطفةار التففي عا فاا، لآرامل االأ فة الحسفن اك ففعري  -ه

 لمةقفال من المعتزلو.

اه عفن  خصف اتاق، آرامرفق انعتقاديفو اك اعرة: الح يث  انجمف  -ج

ع ففى اففةء الكتففاه لالسففنو، أ ففر  شففماتاق التففي تم ففزرق عففن غ ففررق مففن 

 فعري لأثفر المفااره اك فعري الفرق، لاكطةار التفي مفر  افا المفاره اك

 فكر المعا ر.في ال

 ثامناً: الماتريدية: 

ر  عوفتاا لأطةاررا لآرامرا االعتقاديو ع ى اةء الكتاه لالسفنو لأ ف

شففماتاق التففي تم ففزرق عففن غ ففررق مففن الفففرق، العهقففو   ناففا ل فف ن كفف  مففن 

 المعا ر.عرة لالمعتزلو، أثررا ع ى الفكر اك ا

 المراجع: 

 التنت ال لا لرد ع ى أر  اكرةاء لالت ع/ الم لي. -1

مقفففاالت انشففففهم  ن لان اعففففو فففففي أ ففففةه ال ياعففففو، أ ففففة الحسففففن  -2

 اك عري.

 .الفرق   ن الفرق، التغ ادي -3

 الم   لالنح ،  الوارشتاعي. -4

 الفص  في الم   لاكرةاء لالنح ، ا ن حزم.  -5

 مااره انشهم  ن، د. عت  الرحمن   لي.  -6

 عتقاديو، د.  ريا الخل ه. انمام  ي  لآرامل اال  -7



 المعتزلو، اك اعرة، د.أحم   تحي.  - 8

 دراشات في الفرق، أحم  محم  ج ي. - 9

ل  فان مةقفا انشفهم منافا، د.  فرق معا رة منتسفتو لإلشفهم 11

 غاله عةاجي.

 مةقا ا ن ت م و من اك اعرة، د. عت  الرحمن المحمةد. 11

 

 


