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 (181) مادة الفرق 
 حماضرتان معتمدتان لغري طالب قسم العقيدة 

 : األهداف 
تعريف الطالب مبوقف أهل السنة واجلماعة من البدع والنهي عن االفرتاا  وأبرتبا و وا رت   -1

 .التارخيي لنشأة الفر  
إعطرترتاا الطالرترتب  رترتاهذ مرترتن هرترتدر الفرترتر  ويرابرترتتها مرترتن ليرترتت النشرترتأة ومرالرترتل التطرترتور وأ رترتر   -2

 .رحنرافا  العقدية عندها ولمم االبال  فيها وثاارها عى  امأمة اسإبالمية قداما ولدياا اال
تربرترتيا اسإامرترتان  عقيرترتدة السرترتىف الارترتاة أهرترتل السرترتنة واجلماعرترتة خ ههرترتن الطالرترتب مرترتن  رترتال   -3

 . -أهل امأهواا –إطالعو عى  ضالال  وختبطا  وتناقضا  الفر  املخالفة 
 :مفردات المنهج 
 :دراسة تمهيدية في علم الفرق وتشمل : ول الموضوع األ

 .السنة والبدعة وتعريف كل منهما  -1
 .التحدير من البدع والنهي عن االفاا  من المتاب والسنة وثاار السىف الااة  -2
 .أبباب نشوا الفر   -3
 .يرابة تفايىية لنشوا الفر  خ القرون الاالاة امأوىل  -4
 .الفرقة الناجية صفا  أهل امأهواا وصفا   -5
 .أهم املؤلفا  خ عىم الفر   -6

 .فرق الخوارج : الموضوع الثاني 
يرابة جممىرتة عرتن وهرتورهم و رتدايتهمه وأهرتم عقامرتدهم مرتح أ رتد الرتدمل الفرتر  املعاصرترة  وهجرتا 

نسرترترتبتها ه نشرترترتأأا ه وأمرترترتاكن وجويهرترترتا ه ووجويهرترترتا : لرترترتدل  ه وترترترتدرة يرابرترترتة تفارترترتيىية مرترترتن ليرترترتت 
 .ها وعقامدها ه وأ ريا لمم عىماا أهل السنة  واجلماعة فيها املعاصر ه وأهم أفمار 
 .فرق الشيعة : الموضوع الثالث 

الشرترتيعة االارترت  وأ رترتد فرقرترتة ه وفرقرترتوه وأهرترتم عقامرترتدهمه ونشرترتأتوه يرابرترتة جممىرترتة عرترتن تعريرترتف التشرترتيح
ه ية مرترترترترترتن ليرترترترترترتت نشرترترترترترتأأاهوأماكن وجويهرترترترترترتاليرترترترترترتت ترترترترترترتدرة يرابرترترترترترتة تفارترترترترترتيىهعشرترترترترترترية  وهجرترترترترترتا لرترترترترترتدل 

معهرتمه مث يرابة فمرة التقريرتب هة  ينها و ني أهل السنة واجلماعةملفارقا  العقامديو يان اوعقامدهاه
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 .واحلمم فيهم ارهم و طرهم عى  العامل اسإبالميهوأ ريا  يان أو يان ابتحالة حتقيق هل ه
 .فرق المدرسة العقلية  : الرابع  الموضوع

 رترتد املعتةلرتة  وهجرترتا لرترتدل  ه وتؤ ( تقرترتدا العقرتل عىرترت  النقرتل ) يرابرتة جممىرترتة عرتنهم وعرترتن أصرتىهم 
وتدرة من ليت نشأأاه وأطوارهرتا وأصرتو ا االعتقاييرتةه ومرتدمل الارتىة  ينهرتا و رتني فرقرتة امأ رتاعرة ه 

 .وأقوا  عىماا أهل السنة فيهم ه وأ ريا  يان أارهم و طرهم عى  عقيدة أهل السنة واجلماعة 
  .الفرق الباطنية : لموضوع الخامس ا

ا وأفمارهرترتا امأبابرترتية عمومرترتا ه ويؤ رترتد  وهجرترتا لرترتدل  طامفرترتة اال اعيىيرترتة تعريفهرترتا ونشرترتأأا وفرقهرترت
ويركرترتة عىرترت  ه أمرترتاكن وجويهرترتا وأصرترتو ا االعتقاييرترتةليرترتت ترترتدرة يرابرترتة تفارترتيىية مرترتن ليرترتت نشرترتأأا و 

و يرترتان  طرترترهم وضرترتررهم عىرترت  املسرترتىمني وأ رترتريا لمرترتم عىمرترتاا أهرترتل السرترتنة هفرترترقا البهرترترةه واانا انيرترتة
 .واجلماعة فيهم 
 .الفرق الصوفية : سادس الموضوع ال

يرابرترترتة جممىرترترتة عرترترتن النشرترترتأة والتسرترترتمية و يرترترتان الفرترترتر   رترترتني الةهرترترتد االبرترترتالمي والتارترترتو  ه ومرالرترترتل 
ه وعقامدها ه ا وأماكن وجويها وأبباب انتشارهاالاوفية مث يرابة مفاىة عن فرقة التيجانية نشأأ

 .م و يان أارها و طرها عى  الفمر االبالمي ه ولمم عىماا أهل السنة فيه
 .الفر  احلدياة : املوضوع السا ح 

ا ه وأ رترترتد القاييانيرترترتة يرابرترترتة جممىرترترتة عرترترتن وهورهرترترتا و طرهرترترتا ويور االبرترترتتعمار خ  ايتهرترترتا ويعمهرترترت
 وهجا لدل ه ليت تدرة من نالية نشأأاهوأماكن وجويهاه وأصو ا االعتقاييرتةهوموقف القرترثن 

 .ه ولمم االبال  فيهم والسنة من هل 
 : المراجع 

 .اا  لىما  الشاطيب االعت -1
 .لشيا االبال  ا ن تيمية  .منهاذ السنة النبوية -2
 .لآللمامي  همقدمة   رح أصو  اعتقاي أهل السنة واجلماعة -3
 .أ د جىي .  تاريا املسىمني ه ييرابة عن الفر  خ -4
 .ناصر القفاري . فمرة التقريب  ني أهل السنة والشيعة ه ي -5
 .ناصر القفاري . ه يأصو  مدهب الشيعة  -6
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 .نالب عواجي. فر  معاصرة منتسبة لىإلبال  و يان موقف االبال  فيها ه ي -7
 .حممد أ د ا طيب . احلركا  الباطنية خ العامل االبالمي ه ي -8
 .عىي الد يل اهلل . التيجانية ه ي -9
 .القاييانية ه إلسان إ ي وهري  – 11
 .ا راهيم الرليىي . أهل امأهواا والبدع ه ي موقف أهل السنة واجلماعة من -11
 .املااير العامة لىتىقي عند الاوفية ه صاي  بىيم صاي   -12
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 . الهدف من دراسة الفرق
 : امأهدا  كارية أمهها اايت

تدكري املسرتىمني مبرتا كرتان عىيرتو أبرتالفهم مرتن العرتةة والمرامرتة لينمرتا كرتانوا يرتدال والرتدةه وقىبرتال  -1
 . والدال 
 . أنظارهم إىل احلا  الدي يعيشونوه ومدمل ما حلقهم من ا سارة  سبب تفرقهملفت  -2
توجيرترترتو امأمرترترتة اسإبرترترتالمية إىل الولرترترتدة فيمرترترتا  يرترترتنهمه وهلرترترت   رترترتالاكية عىرترترت  ه  التفرترترتر  و يرترترتان  -3

 . مساوموه و يان حمابن احتاي املسىمنيه ومجعهم عى  طريق والد
م فيمرتا برتبقه ليجتنبوهرتا  عرتد أن يتداربرتوها تباري املسىمني  أبباب ا الفرتا  الرتا مرتةقته -4

 . فيما  ينهم  عة  قوي وصد  نية
معرفرترتة مرترتا يطرترترأ عىرترت  العقيرترتدة اسإبرترتالمية الارترتحيحة مرترتن أفمرترتار وثراا هدامرترتة  الفرترتة حلقيقرترتة  -5

 . اسإبال   عيدة عن طريقو الواضحة
ن يورهم ا طري رصد احلركا  وامأفمار الا يقو  هبا ا ارجون عن الطريق املستقيم؛ و يا -6

خ تفريق ولدة امأمة اسإبالمية  تعريف الناة  رتأمرهمه وجرتالا لقيقرتتهم لىتحرتدير مرتنهمه و يرتان مرتا 
 . يقومون  و من  دمة تى  امأفمار وتروجيها

وصرترترتل لاضرترترتر هرترترتدر امأمرترترتة مباضرترترتيهاه و يرترترتان منشرترترتأ جرترترتدور ا الفرترترتا   يرترترتنهم والرترترتا أي  إىل  -7
هرتاه ولىرتري عىرت  أولارت  الرتدين نرتاولون يعرتوة املسرتىمني إىل تفرقهم فيما مضرت  مرتن الةمرتان لىتحرتدير من

 . قطح صىتهم مباضيهمه والبناا من جديد كما يةعمون
مجرترترتح ترترترتراي املاضرترترتي ويعرترترتوة عىمرترترتاا املسرترترتىمني إىل ياربرترترتتو وفحارترترتو وابرترترتتخراذ احلرترترتق منرترترتو ه  -9

 . وابتبعاي كل ما من  أنو أن خيرذ  املسىمني عن عقيدأم الاحيحة أو يفر  كىمتهم
 .مية دراسة الفرقأه

 ملاها نشغل أنفسنا  درابة فر  انتهته ورمبا مل يعد  ا هكر عى  امألسنة؟ 
 :  واجلواب
إن هرترترترتدر الفرترترترتر  وإن كانرترترترتت قدامرترترترتة فىيسرترترترتت العرترترترتقة  أ رترترترتخا  مؤبسرترترترتي تىرترترترت  الفرترترترتر  وال : أولا 

 .  ةمنهمه ولمن العقة  وجوي أفمار تى  الفر  خ وقتنا احلاضر
ن كرتل امأفمرتار وااراا السرتا قة  رتا أتبرتاع ينرتايون  تطبيقهرتاه ففمرتر ا رتوارذ ممرتا هرتو معىرتو  أ: ثانياا 
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قاممرتة اان خ كارتري مرتن اعتمعرتا  اسإبرتالمية  -ونريهمه ممن ينايون  تمفرتري الشرتخب  رتأين هنرتب 
 . عى  أ دهاه مومهني الشباب ومن قىت معرفتو  الدين أن الدين هو هدا املسى  فق 

بالا الدي  تت قومل املسىمني وفرقهم  يعاله وتوجيو امأنظرتار فدرابة الفر  تمشف جدور ال
 .إىل تى  الفر  الا تعمل لنشر أفمارهاه وفرض  ططاأا املعايية لإلبال 

فيرتو تمارتري لعرتدي الفرقرتة  -والدعوة إىل االجتماع واحتاي كىمة املسىمني  -إن يرابة الفر : ثالثاا 
  .وقوفهم إىل جانب أهل الفرقة الناجيةالناجية  انضما  أولا  ا ارجني عن احلق و 

إن ترترترترل النرترترتاة يون الرترترتدعوة إىل التمسرترترت   الرترترتدين الارترترتحي ه ويون  يرترترتان أضرترترترار الفرترترتر  : رابعااااا 
املخالفرترتةه فيرترتو إ طرترتا  ملرترتا فرضرترتو الشرترترع مرترتن القيرترتا   واجرترتب امأمرترتر  رترتاملعرو  والنهرترتي عرترتن املنمرترتره فرترت ن 

هرتا عىرت  كارتري مرتن املنمرترا ه وهرتي ترترتدعي الفرتر  الرتا وهرتر ه مرتا مرتن فرقرتة منهرتا إال وقرتد قامرتت مبايم
أهنرترترترتا هرترترترتي اعقرترترترتة ومرترترترتا عرترترترتداها عىرترترترت  الضرترترترتال ه فألبسرترترترتوا احلرترترترتق  الباطرترترترتله وأوهرترترترتروا مرترترترتروقهم و رترترترتروجهم 

 . وفجورهم عن منهج المتاب والسنة خ أاواب  راقة لاويج  دعهمه والدعوة  ا
ه فيرتو إفسرتاح اعرتا  إن عد  يرابة الفر  والرتري عىيهرتا وإ طرتا  امأفمرتار املخالفرتة لىحرتق: خامساا 

لىفر  املبتدعة أن ترتدعو إىل كرتل مرتا تريرتد مرتن  رتدع و رافرتا  يون أن ترتد مرتن يتارتدمل  رتا  الدرابرتة 
جيهىرتون أفمرتار فرتر   -فضالل عرتن عرتوا  املسرتىمني -والنقد كما هو الواقح؛ ف ن كاريال من طالب العىم

الغفىرترتة مرترتن املسرترتىمني عرترتن التوجرترتو امرترتوذ هبرترتا العرترتامله وهرترتي تعمرترتل لرترتيالل وهنرترتارال لنشرترتر  رترتاطىهمه ولعرترتل هرترتدر 
لمشرترتف هرترتدر الفرترتر  املارقرترتة لعىرترتو مرترتن ختطرترتي  أولارترت  املرترتارقني الرترتدين هحرترتوا خ لجرترتب امأنظرترتار عرترتنهم 

 .وعن  ططاأم اسإجرامية
 .تعريف الفتراق والفرق بينه وبين الختالف

 .تعريف الفتراق لغة واصطالحا
َواْعَتِصُموْا ِبَحْباِل اللهاِه َجِميعااا }:   تعاىل ال  اجلماعة واالجتماع واجلمحه قا: االفاا  لغةل 
 عد االجتماعه فاالفاا  نقيض االجتمرتاعه ومنرتو قرتو  الربرتو  : ه أي[113:ث  عمران] {َوَل تَاَفرَُّقواْ 

 .عن جمىسهما فينفال ألدمها عن اا ر:أي( يعان  ا يار ما مل يتفرقاالب:)  اهلل عىيو وبىمصى
: الفْىرترترتقه والفىرترترتق مرترترتن الشرترترتيا إها انفىرترترتق منرترترتوه ومنرترترتو قولرترترتو تعرترترتاىل: لفرترترتر االنقسرترترتا ه وا: واالفرترترتاا 

 .[63:الشعراا] {فَانْاَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ }
فرترترتار  :  اينرترترتوه واالبرترترتم الفرقرترترتةه وتفرترترتار  القرترترتو : املباينرترترتةه وفرترترتار  الشرترترتيا مفارقرترترتةل وفراقرترترتال : واملفارقرترترتة
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التفريرترتق : مجرترتح فرقرتةه والف رترترا : ن النرترتاةه والفريرترتق أكارتر منرترتوه وف رتر    الطامفرترتة مرت:  عضرتهم  عضرترتاله والفرقرتة
 ني الشرتياني والفارتل  ينهمرتاه والتفرتر  واالفرتاا  برتوااه ومرتنهم مرتن جيعرتل التفرتر  لف رتدانه واالفرتاا  

التبديرتد : فرّقُت  ني المالمني فافاقا وفرّقت  ني الرجىني فافاقرتاه والتفرتر  والتفرقرتة: خ المال ه يقا 
 .فرّقو تفريقال وتفرقو أي  دير: لتمةيقه يقا وا

املفارقرتةه االنقطرتاعه التفرتر ه املفاصرتىةه : أن االفرتاا  خ الىغرتة يرتدور لرتو  معرتاي: وفاي المملاة
والضرتال ه املقاطعرتةه التشرتعبه ا رتروذ عرتن  االنفاا ه الشدوهه املباينةه االنقسرتا  والتيرتوه والضرتياعه

 . ماعةه التغيرياجلاية وعن امأصل وعن امأكار وعن اجل
 :يطلق على أمور منها:  الفتراق في الصطالح

رتُمواْ ح  ْبرتل  الىرتو  مج  يعلرتا و ال  }: التفرتر  خ الرتدين واال رتتال  فيرتو ومرتن هلرت  قولرتو تعرتاىل -1 و اْعت ا 
اليرترترتد ين  ترت ف ريقرترترتواْ و اْ ترت ى ُفرترترتواْ }: ه وقولرترترتو[113:ث  عمرترترتران]{ تفرقرترترتوا ه [115:رانث  عمرترترت]{ و ال  ت ُمونرُترترتواْ ك 
رتْيَا إ  ي رتا أ ْمرترُُهْم إ ىل  الىرتو  مُثي يرتُ }: وقولو ُهْم خ     رتنرتْ رتيرت علا ليْسرتت  م  رتانُوْا    ن بِّرتارتُهم مب  رتا  إ ني اليد ين  فرت ريُقوْا ي يرتنرت ُهْم و ك 

رترترتانُواْ يرت ْفع ىرترترتون   إ رترترتا هىرترترت  مرترترتن كرترترتان : ))ه ومرترترتن هلرترترت  قولرترترتو عىيرترترتو الارترترتالة والسرترترتال [159:امأنعرترترتا ]{ ك 
 ((.ن امأمم  ا تالفهم خ المتابقبىمم م
االفرترتاا  عرترتن مجاعرترتة املسرترتىمني وهرترتم عمرترتو  أمرترتة اسإبرترتال  خ عهرترتد الربرترتو  صرترتى  اهلل عىيرترتو  -2

وبىم والاحا ة وهرتم أهرتل السرتنة ومرتن كرتان عىرت  هرتديهم  عرتد وهرتور االفرتاا  فمرتن  رتالف برتبيىهم 
ج أو ا روذ عىرت  أممرتتهم خ أمر يقتضي ا روذ عن أصو م خ االعتقاي أو الشدوه عنهم خ املناه

مرترتن  رترترذ مرترتن الطاعرترتة : ))وفيرترتو قولرترتو عىيرترتو الارترتالة والسرترتال ه أو ابرترتتحال  السرترتيف فرترتيهم فهرترتو مفرترتار 
وفار  اجلماعة مث ما  ما  ميتة جاهىية ومن قتل حتت راية عمية يغضب لىعابة ويقاتل لىعابة 

مرتن مؤمنهرتا وال يفرتي فىيس من أما ومن  رذ من أما عى  أمرتا يضرترب  رهرتا وفاجرهرتا ال يتحرتا  
 (.  دي عهدها فىيس م 

 : فدكر عىيو الاالة والسال  أصنافال من املعارضني ا ارجني
 . املفارقون لىجماعة -1
 . ا ارجون عن الطاعة -2
 . ا ارجون عن امأمة  السيف -3
ه املقاتىون حتت راية عمية وهو امأمر امأعم  الدي ال يستبني وجهرتوه ومنرتو قترتا  العارتبية -4
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 . والفتنةه والقوميا ه والشعارا ه واحلة يا  ورحنوها
فا روذ عرتن أهرتل السرتنة واجلماعرتة ولرتو خ أصرتل والرتد مرتن أصرتو  الرتدين االعتقاييرتة أو العمىيرتة 
املتعىقرترتة  القطعيرترتا ه أو مبارترتاة امأمرترتة العظمرترت  أو هبمرترتا معرترتال ف نرترتو يعترترتق تفرقرترتال؛ فالضرترتا   خ االفرترتاا  

ه والقترترتا ه والبغرترتيه والبرترتدعه و رترتدل  يتضرترت  أن أهرترتل االفرترتاا  هرترتم أهرترتل أنرترتو يرترتؤيي إىل الفرترتته والتفرترتر 
والبدعرترترتة مقرونرترترتة  الفرقرترترتةه كمرترترتا أن السرترترتنة : قرترترتا   رترترتيا اسإبرترترتال  ا رترترتن تيميرترترتة ر رترترتو اهلل. امأهرترترتواا والبرترترتدع

وإ رترترتا : مث قرترترتا . أهرترترتل البدعرترترتة والفرقرترترتة: أهرترترتل السرترترتنة واجلماعرترترتة كمرترترتا يقرترترتا : مقرونرترترتة  اجلماعرترترتةه فيقرترترتا 
 .مواالة املفاقنيه وإن كان كالمها فيو  دعة وفرقة: و عى  وجو تال مهمااملقاوي هنا التنبي

اعرتة نمرتم  املفارقرتة عىرت  كرتل مرتن  رترذ عرتن برتبيل أهرتل السرتنة واجلم: الضابط في الفتراق -
من أصو  الدينه أو قاعدة من قواعدر أو  رتالف خ فرتروَع كارترية وجةميرتا  متعرتدية  رجرتة خ أصل 

كبرترتدع الشرترتعامر والعبرترتايا  إه كارترتر ه وهرترتدا مرترتا وضرترتحو  رترتيا اسإبرترتال    عرترتن  رترتة أهرترتل السرترتنة وهرترتديهم؛
 . ر و اهلل من جعل العاية الا يتقرب هبا إىل اهلل  دعة كاختاه لبس الاو  عبايةل وطريقال إىل اهلل

 .الفرق بين الفتراق والختالف 
 : تدور ماية  ىف خ الىغة لو  أصو  االاة:تعريف الختالف في اللغة

رترترتار  }: يا  رترترتيا  عرترتد  رترترتيا يقرترترتو  مقامرترتو ؛ قرترترتا  تعرترتاىلأن جيرترت -1 و ُهرترترتو  اليرترترتد ي ج ع رترتل  الىيْيرترترتل  و النرتيه 
ْىف ةل  . الىيرتل ويقرتو  مقامرتو فالىيل جييا  عد النهار ويقو  مقاموه والنهار جييا  عرتد[ 62:الفرقان]{   

 . عد أمة وتقو  مقامهاأمة تيا : أي[ 165:امأنعا ]{اليد ي ج ع ى ُمْم   ال م ف   و ُهو  }:وقا  تعاىل
ْىف ُهرترتمْ }: عمرترتس قرترترتدا  ؛ قرترترتا  تعرترتاىل -2 ه ومنرترترتو [255:البقرترترترة]{ يرت ْعى رترترتُم م رترترتا  رت رترتنْي  أ يرترترتد يه ْم و م رترترتا   

 [.169:امأعرا ]ف خ ى ف  م ن  رت ْعد ه ْم   ْىف  }: التأ ر لقاور املنةلةه كما خ قولو تعاىل
الارترتامم أطيرترتب عنرترتد اهلل مرترتن ريرترت    ىرترتو  فرترتم: ))التغرترتري؛ ومنرترتو قولرترتو عىيرترتو الارترتالة والسرترتال -3
وامأصل . ه أي لتغري رامحة فم الاامم  سبب  ىو املعدة عند اهلل أطيب من ري  املس (( املس 

 تىفون مأن كل والرتَد مرتنهم ينّحرتي قرتو  : ا تىف الناة خ كدا أي: امأو  هو املقاوي هناه يقا 
 .صالبو ويقيم نفسو مقا  الدي رحنار
 : من التعاريف الا بيقت خ هدا اعا  :الختالف في الصطالح

 . هو منا عة تري  ني املتعارضني لتحقيق جوا  إ طا   اطل-
ا رترتال  واال رترتتال  واملخالفرترتة أن يأ رترتد كرترتل والرترتد طريقرترتال نرترتري طريرترتق : وعريفرترتو الرانرترتب  قولرترتو-
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 . وعى  هل  فالتعريف خ االصطالح مل خيرذ عن املعىن الىغوي. امأو  خ فعىو أو لالو
 : منهاكثيرة   يتضح من أمورالفرق بين الختالف 

إن االفاا  أ د أنواع اال تال   رتل هرتو مرتن  رتار ا رتال  إه قرتد يارتل ا رتال  إىل لرتد  -1
 .االفاا  وقد ال ياله فاالفاا  ا تال  و ياية لمن ليس كل ا تال  افاا 

ْبرترتال ُ  إ  }إن االفرتاا  نالبرتا يمرتون  عرترتد العىرتم  البينرتا  كمرترتا قرتا  تعرتاىل -2 ني الرترتدِّين  ع نرتد  الىرتو  اسإ 
رترتنرت ُهْم و م رتن ي ْمُفرترتْر     رتااُهُم اْلع ْىرترتُم  رت ْغيلرتا  رت يرتْ رترتن  رت ْعرتد  م رترتا ج  ي رتا   الىرترتو  و م رتا اْ ترت ى رترتف  اليرتد ين  أُْوترترتواْ اْلم ت رتاب  إ الي م 

رترترتاب   رترترتر يُح احلْ س  اليرترترتد ين  }[ 19: ث  عمرترترتران] { ف رترترت  ني الىرترترتو  ب  رترترتن  رت ْعرترترتد  م رترترتا  و ال  ت ُمونرُترترتواْ ك  ترت ف ريقرترترتواْ و اْ ترت ى ُفرترترتواْ م 
 [.115: ث  عمران] { ج ااُهُم اْلبرت يرتِّن ا ُ 

إن االفرترترترتاا  يرترترترتؤيي إىل ا رترترترتالل لارترترترتالبو ومرترترترتن يتبعرترترترتو كمرترترترتا قرترترترتا  ربرترترترتو  اهلل صرترترترتى  اهلل عىيرترترترتو -3
خ  فرتت  الرترتال  و  -(( فرتأ هى ُموا: وخ روايرترتةه ال ختتىفرتوا فرترت ن مرتن كرتان قرترتبىمم ا تىفرتوا فهىمرتوا: ))وبرتىم

وأما اال تال  ال يوصل صالبو إىل التهىمة لمونو مل يقاد الفرقرتة  -رواية  ضم أولو وكسر الال  
رتا اْ ترت ى ُفرتواْ }: قا  تعاىله وإ ا لال هل  لسوا فهم أو تأويله أو جهل فرت ه د مل الّىُو اليد ين  ثم نرتواْ ل م 

رُتُم اليرتد ي اْ ترت ى ُفرتواْ  و م ا}: ه وقا [213:البقرة]{ ف يو  م ن  احلْ قِّ     ْهن و   أ نة ْلن ا ع ى ْي   اْلم ت رتاب  إ الي ل تُبرت رتنيِّ    
 [.64:النحل]{ ف يو  

إن اال تال  قرتد يمرتون عرتن اجتهرتاي وعرتن لسرتن نيرتة وقرتد يرتؤجر املخطرتاله  ينمرتا االفرتاا   -4
لقرتو  الربرتو  عىيرتو . ال يمون عن لسن نيةه وصالبو ال يؤجر  رتل هرتو مرتدمو  وثمث عىرت  كرتل لرتا 

إها لمم احلاكم فاجتهد مث أصاب فىو أجران وإها لمم فاجتهد مث أ طأ فىو : ))الاالة والسال 
 ((.أجر والد
: إن مرترترتن اال رترترتتال  مرترترتا ال يارترترتل إىل لرترترتد االفرترترتاا  وال التنرترترتا ع خ الرترترتدينه يقرترترتو  الشرترترتاطيب -5

مل يتفرقوا ووجدنا أصحاب ربو  اهلل صى  اهلل عىيو وبىم من  عدر قد ا تىفوا خ ألما  الدينه و 
وال صاروا  يعال مأهنم مل يفارقوا الدين وإ ا ا تىفرتوا فيمرتا أهن هرتم مرتن اجتهرتاي خ الرترأي واالبرتتنبا  

أمرتا االفرتاا  فيرتؤيي إىل التنرتا ع والقترتا  والتمفرتري ومرتن مث .من المتاب والسنة فيما مل جيدوا فيرتو نارتال 
ا  أمرترتا عىرترت  ارترتالي وبرترتبعني فرقرترتة  وتفرترت: ))كمرترتا قرترتا  ربرترتو  اهلل صرترتى  اهلل عىيرترتو وبرترتىمه ي رترتو  النرترتار

 ((.كىها خ النار إال والدة
إن كرتل افرترتاا  ا رتتال ه ولرترتيس كرترتل ا رتتال  افرترتاا ه فمارتري مرترتن املسرترتامل الرتا يتنرترتا ع فيهرترتا  -6
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املسرترتىمون هرترترتي مرترتن املسرترترتامل ا الفيرترتةه وال جيرترترتو  احلمرترتم عىرترترت  املخرترتالف فيهرترترتا  رترتالمفر وال املفارقرترترتة وال 
 . ا روذ من السنة

 .مدمو  كىو واال تال  ليس كىو مدمومال  االفاا  -7
اال رترتتال  يعرترتدر صرترتالبو إها كرترتان جمتهرترتدال واالفرترتاا  ال يعرترتدر صرترتالبوه مأنرترتو ال يمرترتون إال  -8

 .عن اتباع هومل أو ا تداع أو تقىيَد مدمو َ 
االفرترتاا  إ رترتا يمرترترتون خ امأصرترتو  االعتقاييرترتة والقطعيرترترتا  الرترتا ال يسرترتح ا رترترتال  فيهرترتا والرترترتا  -9

 .ه أو   مجاعه أما اال تال  يمون فيما يون امأصو  مما يقبل التعدي والرأيتابت  نب قاطح
 .االفاا  يمون ياممال عن هومل أو  دعة أما اال تال  فال يىة  منو هل  -11
اال رترترتتال  قرترترتد يمرترترتون ر رترترتةل وأهىرترترتو نرترترتاجون إن  رترترتاا اهلل تعرترترتاىله والفرقرترترتة عرترترتداب وأهىهرترترتا  -11

والنرترتةاع خ امألمرترتا  قرترتد يمرتون ر رترتة إها مل يفرترتض إىل  رترتَر  :متوعرتدونه يقرترتو   رترتيا اسإبرترتال  ر رتو اهلل
 . عظيم من  فاا احلمم
  .النهي عن التفرق

 .الناو  الا مجعت  ني امأمر  اجلماعة والنهي عن الفرقة خ موضح والد :أول 
ومرترترتن هرترترتدر ه وري  نارترترتو  عرترترتدة ترترترتأمر  اجلماعرترترتة وتارترترت   رترترتالنهي عرترترتن الفرقرترترتة خ موضرترترتح والرترترتد

اا }:الناو  قولو تعاىل ُموْا ح  ْبل  الّىو  مج  يعلا و ال  ترت ف ريُقواْ و اهُْكُرواْ ن ْعم ة  الّىو  ع ى ْيُمْم إ ْه ُكنرتُتْم أ ْعرتد  و اْعت ا 
ت رتو  إ ْ و انلرتا و ُكنرتُتْم ع ى رت     رتف ا ُلْفرتر َة مِّرتن  النيرتار  ف أ نق رتد كُ  رتف أ ليف   رت نْي  قرتُىو  ُمْم ف أ ْصرتب ْحُتم   ن ْعم  رتد ل    م مِّنرتْه  ا ك 

ُ الّىُو ل ُمْم ثي ات و  ل ع ىيُمْم ترت ْهت ُدون    [ .113: ث  عمران] { يرُتبرت نيِّ
ففرترتي هرترتدر اايرترتة أمرنرترتا اهلل عرترتة وجرترتل  اجلماعرترتة وهنانرترتا عرترتن التفرقرترتة يقرترتو  اسإمرترتا  حممرترتد  رترتن جريرترتر 

ُمواْ ح  ْبل  الّىو  مج  يعلا و ال  ترت ف ريُقو }:الطقي خ تأويل قولو تعاىل وتعىقوا  أبباب اهلل مجيعا يريد { اْ و اْعت ا 
ومتسموا  دين اهلل الدي أمركم  و وعهدر الدي عهدر إليمم خ كتا و من امألفرتة :  دل  تعاىل هكرر

فرت ن : ويقو  اسإمرتا  القرترطيب ر رتو اهلل خ معرتىن اايرتة . واالجتماع عى  كىمة احلق والتسىيم مأمر اهلل
وقا  ا ن عباة رضي اهلل عنهما . ن الفرقة هىمة واجلماعة هاةاهلل يأمر  امألفة وينه  عن الفرقة ف 

أما  عت اهلل عة ه ف  ا هىمت امأمم ا الية لتفرقها! ! يا لنفي اجلماعة اجلماعة: لسمال احلنفي
ُمواْ ح  ْبل  الّىو  مج  يعلا و ال  ترت ف ريُقواْ }:وجل يقو   [.113:ث  عمران]{ و اْعت ا 

عا  لفمة خ كرتل  مرتان وكرتل ممرتان هرتدا لرتا م أن يمونرتوا جمتمعرتني حبرتل وهدا امأمر  اجلماعة 
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: منارترتوب عىرترت  احلرترتا  أي: فرترتاهلل برترتبحانو وتعرترتاىل أمرترترهم  رترتأن يعتارترتموا حبرترتل اهلل مجيعرترتاه ومجيعرترتاه اهلل
وخ هدر ااية و عد أن أمرترهم برتبحانو  اجلماعرتة والتمسرت  .كونوا جمتمعني عى  االعتاا  حبل اهلل

 : م وأمنهمه هناهم عن الفرقة فقا  وال تفرقوا أي هبا إه  و منعته
ال تتفرقرترترتوا عرترترتن ييرترترتن اهلل وعهرترترتدر الرترترتدي عهرترترتد إلرترترتيمم خ كتا رترترتو مرترترتن االمرترترتتال  واالجتمرترترتاع عىرترترت  

يقرترتو  عبرترتداهلل  رترتن مسرترتعوي رضرترتي اهلل .طاعترترتو وطاعرترتة ربرترتولو صرترتى  اهلل عىيرترتو وبرترتىم واالنتهرترتاا إىل أمرترترر
وإن مرترتا تمرهرترتون خ ه ف هنمرترتا لبرترتل اهلل الرترتدي أمرترتر  رترتويرترتا أيهرترتا النرترتاة عىرترتيمم  الطاعرترتة واجلماعرترتة : عنرترتو

: وال تفرقرتوا: ومعرتىن هنيرتو تعرتاىل عرتن الفرقرتة خ قولرتو.اجلماعة والطاعة هرتو  رتري ممرتا تسرتتحبون خ الفرقرتة
أي ال تفرقرترترترترتوا خ ييرترترترترتنمم كمرترترترترتا افاقرترترترترتت اليهرترترترترتوي والنارترترترترتارمل خ أييرترترترترتاهنم وال تفرقرترترترترتوا مترترترترترتا عني لىهرترترترترتومل 

ملؤمن أن االجتماع عى  احلرتق والبعرتد عرتن الفرقرتة ممرتا أمرنرتا اهلل  رتو وجيب أن يعىم ا.وامأنراض املختىفة
إن اهلل يرضرترت  لمرترتم االارترتا ويمرترترر : ))ورضرترتيو لنرترتا ففرترتي احلرترتديت قرترتا  ربرترتو  اهلل صرترتى  اهلل عىيرترتو وبرترتىم

لمم االاا فريض  لمم أن تعبدور وال تشركوا  و  ياا وأن تعتاموا حبل اهلل مجيعا وال تفرقرتوا ويمرترر 
فرترتاهلل برترتبحانو لانرترتا عىرترت  االجتمرترتاع وأمرنرترتا ((.ل وقرترتا  ه وكارترترة السرترتؤا  وإضرترتاعة املرترتا قيرترت: لمرترتم االارترتا 

 . ىةو  مجاعة املسىمني وتألف  عضهم  بعض وهدر إلدمل قواعد اسإبال 
فرتامأمر  االجتمرتاع لرتيس اجتمرتاع عىرت  أي  رتيا أو ه ولمن ال يمون االجتمرتاع عرتري االجتمرتاع

اجتماع عى  كىمة احلق والتسىيم مأمرتر اهلل االجتمرتاع  ل اجتماع عى  الدين هاجتماع عى  ال  يا
 .عى  طاعة اهلل وطاعة ربولو صى  اهلل عىيو وبىم والعمل  ناو  الشريعة كىها

 .امأمر  ىةو  اجلماعة والتحدير من الفرقة :ثانيا 
إن الناو  السرتا قة برتىمت مسرتى  اجلمرتح  رتني هكرتر امأمرتر  ىرتةو  اجلماعرتة والنهرتي عرتن الفرقرتة 

 . والد لتغىيظ امأمر خ هل خ موضح 
وكرترتدل  برترتىمت النارترتو  مسرترتىما ث رترتر لينمرترتا أمرترتر   اجلماعرترتة خ نارترتو  وهنرترتت عرترتن الفرقرترتة 

وقرتد برتبق أن امأمرتر  الشرتيا يسرترتتىة  النهرتي عرتن ضرتدر والنهرتي عرتن  رتيا يسرترتتىة  ه خ نارتو  أ رترمل
ه فرتار ومن الناو  الا حتت عىرت  اجلماعرتة وترنرتب  ىةومهرتا وتبرتني أجرتر مرتن لرتة  ومل ي.امأمر  ضدر

وتؤكرترتد أن العارترتمة خ وقرترتت الفرترتت واعرترتن هرترتو خ التمسرترت  هماعرترتة املسرترتىمني فهرترتي املخرترترذ واملنجرترتي 
من أراي حبولرتة اجلنرتة فىيىرتة  اجلماعرتة فرت ن الشرتيطان مرتح : ))  هن اهلل منها قولو صى  اهلل عىيو وبىم

كرترتل ا رترتري فيهرترتا    فرترتانظر عظرترتم امأجرترتر عىرترت  لرترتةو  اجلماعرترتة  رترتل إن ا رترتري(( الوالرترتد وهرترتو مرترتن االانرترتني أ عرترتد
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 ...(( يد اهلل مح اجلماعة: ))كما قا  ربو  اهلل صى  اهلل عىيو وبىم
فيرترترتد اهلل مرترترتح اجلماعرترترتة ويرترترتد اهلل عىرترترت  اجلماعرترترتة ينارترترترهم ويؤيرترترتدهم ويسرترترتديهم وهرترترتو معهرترترتم معيرترترتة 

معية النار والتأييد مىت ما كانوا جمتمعني عى  احلق جمتمعني عىرت  طاعرتة اهلل وطاعرتة ربرتولو :  اصة
 .عىيو وبىم صى  اهلل
 . يان لا  أهل الفرقة واال تال  :ثالثا

احلق خ كل  مان وكل ممان ال خيتىف وال يتغري وال يتعرتدي  رتل هرتو والرتد ومرتا هال إال لولرتدة 
 .إنو من لدن لميم  بريه املادر الدي يستق  منو

رترتر اط ي مُ }: لرترتدل  هرترتد النارترترتو  ترترتأمر  اتبرترترتاع املرترتنهج الارترتحي  قرترترتا  تعرترتاىل ا ص  رترترتد  ْسرترترتت ق يملا و أ ني ه 
 [.153:امأنعا ]{ ف اتيب ُعوُر و ال  ترت تيب ُعواْ السُُّبل  فرت ترت ف ري     ُمْم ع ن ب ب يى و  ه ل ُمْم و صياُكم   و  ل ع ىيُمْم ترت ترتيُقون  

و ىرترتةو  هرترتدا املرترتنهج املسرترتتقيم تتحقرترتق اجلماعرترتة ويىترترتام فرترتل امأمرترتةه ومبخالفترترتو والبعرترتد عنرترتو حترترتدي 
هرترتدا الباطرتل املتعرتدي املتىرترتون والرتدي لرترتدرنا اهلل ه احلرتق والارتواب ويرتمرترتب الباطرتلالفرقرتة وجيانرتب املرترترا 

إ رتا ولرتد برتبيىو مأن احلرتق والرتد و رتدا مجرتح السرتبل "قرتا  ا رتن كارتري ر رتو اهلل خ هرتدر اايرتة .تعاىل منو
 .لتفرقها وتشعبها

الارا   من لاي عنهالضالال  اعداا  إهنا متعدية متفرقة وهدا لا  أهل الفرقة :السبل و
 .املستقيم فهم خ فرقة وا تال  وتنا ع و قا 

ه ل رت     رتأ ني الىرتو  نرت رتةي   اْلم ت رتاب    رتاحلْ قِّ و إ ني اليرتد ين  اْ ترت ى ُفرتواْ خ  }: ولقد وصفهم اهلل عة وجرتل  قولرتو
ق اَ    ع يدَ   [.176: البقرة]{ اْلم ت اب  ل ف ي   

رترترترتق اَ  ف رترترترت  ْن ثم نرترترترتواْ مب  ارترترترتل  }:وقرترترترتا  برترترترتبحانو م رترترترتا ثم نرترترترتُتم   رترترترتو  فرت ق رترترترتد  اْهت رترترترتد واْ ويإ ن ترت و ليرترترترتْواْ ف    ي رترترترتا ُهرترترترتْم خ    
يُح اْلع ى يمُ  ُهُم الّىُو و ُهو  السيم   [137: البقرة]{ ف س ي ْمف يم 
رترتق اَ    ع يرتدَ }:وقرتا  عرتة وجرتل عرترتن المرتافرين ففرتي اايرترتا  [.53: احلرترتج] { و إ ني الظيرتال م ني  ل ف رتي   

 رترترتقا  مرترترتح احلرترترتق : اهلل تعرترترتاىل لرترترتا  املخرترترتالفني لىحرترترتق املفرترترتارقني لرترترتو وأهنرترترتم خ  رترترتقا  السرترترتا قة يارترترتف
 .و قا  مح القاممني  و والداعني إليو 

 .التأكيد عى  أبباب االجتماع و يان طر  تأليف قىوب املسىمني: رابعا
برترتىمت النارترتو  الرترتوارية خ النهرترتي عرترترتن الفرقرترتة هرترتدا املسرترتى  لىتأكيرترترتد عىرترت  النهرترتي عرترتن الفرقرترترتة 

مر  ىةو  اجلماعة إه امأمر  اجلماعة والنهي عن الفرقة أصل من أصو  اسإبال  العظيمة وقاعدة وامأ
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وهرترتو االعتارترتا  حبرترتل اهلل : وهرترتدا امأصرترتل العظرترتيم :ة رترتن تيميرترتااعرترتد الرترتدين يقرترتو   رترتيا اسإبرترتال  مرترتن قو 
ا وممرتا عظمرترتت وصرترتية اهلل تعرترتاىل  رترتو خ كتا رترتو وممرترته مجيعرتا وأن ال يتفرترتر  هرترتو مرترتن أعظرترتم أصرترتو  اسإبرترتال 

عظم همو ملرتن تركرتو مرتن أهرتل المترتاب ونرتريهم وممرتا عظمرتت  رتو وصرتية النرتيب صرتى  اهلل عىيرتو وبرتىم خ 
: وتعىمرتون أن مرترتن القواعرتد العظيمرتة الرتا هرترتي مرتن مجرتاع الرترتدين: ويقرترتو  أيضرتا.  مرتواطن عامرتة و اصرتة

 .تأليف القىوب واجتماع المىمة وصالح ها  البني
 .دا امأصل قد تى   وضوح خ هدر امأركانوالناور خ أركان اسإبال  ا مسة جيد أن ه

 .حصر الفرق في العدد المذكور في حديث الفتراق
 من هي الفرقة الناجية؟

 : ا تىف العىماا خ املراي هبا عى  أقوا ه وهي إمجاالل 
 .إهنا السواي امأعظم من أهل اسإبال : قيل - 1
إن أمرتا : )) صرتى  اهلل عىيرتو وبرتىمهم العىماا اعتهدون الدين قا  فيهم ربو  اهلل: وقيل -2

ه أي لرتن جيتمرتح عىمرتاا أمرتا عىرت  ضرتاللةه و ارتهم  رتيا اسإبرتال   عىمرتاا (( ال تتمح عى  ضرتاللة
 .احلديت والسنة

إهنم  او  من أصحاب النيب صى  اهلل عىيو وبىم الدين قا  فيهم الربرتو  صرتى  اهلل  -3
 . ((ما أنا عىيو اليو  وأصحايب: ))عىيو وبىم خ رواية

إهنرترترتم مجاعرترترتة نرترترتري معرترترترو  عرترترتديهم وال حتديرترترتد  ىرترترتداهنمه أ رترترتق عرترترتنهم النرترترتيب صرترترتى  اهلل عىيرترترتو  -4
 .وبىم    بار اهلل لو أهنم عى  احلق لىت يأيت أمر اهلل

ولعل هرتدا هرتو الرتراج  مرتن تىرت  امأقرتوا  ورحنرتن نطمرتح إن  رتاا اهلل أن نمرتون مرتنهم مايمنرتا عىرت  
 . عىيو وبىم وعى  منهج بىفنا المرا التمس   متاب اهلل عة وجل وبنة نبيو صى  اهلل

 .وهنال قو   امسه أن اجلماعة هم مجاعة املسىمني إها اجتمعوا عى  أمري -5
 ((.كىها خ النار إال والدة: ))معىن قولو صى  هلل عىيو وبىم •

 :فقد هكر الشاطيب ما لاصىو(( كىها خ النار: ))وأما معىن قولو صى  اهلل عىيو وبىم
 .الفر  ال  د أن ينفد فيها الوعيد ال حمالةأن هدر  -1
 .أهنم مال أهل المبامر حتت املشياة -2
أن امأوىل عرترتد  التعرترترض لتعيرترتني الفرترتر  نرترتري الناجيرترتة  رترتاحلمم عىيهرترتا  النرترتاره مأن النرترتيب عىيرترتو  -3
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 . السال  نبو عىيها تنبيهال إمجاليال ال تفايىيال إال القىيل منهم كا وارذ
ختتىرترترتف خ  عرترترتدها أو قرهبرترترتا مرترترتن احلرترترتقه فبعضرترترتها يارترترت  أن يطىرترترتق عىرترترت   والرترترتدي يظهرترترتر أن الفرترترتر 

أصرتحاهبا أهنرترتم أهرترتل  دعرترتة أو معارتية ولممهرترتم لمرترتم أصرترتحاب المبرتامره و عضرترتها ال يارترت  وصرترتف 
إخله ... أصحاهبا إال  المفر  روجهم عن اسإبال  مال فر  الباطنية والسباية وامليمونية من ا وارذ

 . عن املىةه ولو تظاهروا  اسإبال ويمون لممهم لمم المفار ا ارجني
  -وهرترتو الناصرت  امأمرترتني-هرتدا االفرتاا  خ الرترتدين أ رتق  رتو النرترتيب صرتى  اهلل عىيرتو وبرترتىمه و رتني لنرتا 

 . كيف ننجو منوه ومن وعيد أهىو
افاقت اليهوي عى  إلدمل وببعني فرقرتة؛ كىهرتا }: فقد ص  عنو صى  اهلل عىيو وبىم أنو قا 

وبرتتفا  . ت الناارمل عى  اانتني وببعني فرقة؛ كىها خ النار إال والدةخ النار إال والدةه وافاق
مرتن تىرت  الفرقرتة ! يرتا ربرتو  اهلل: هدر امأمة عى  االي وببعني فرقةه كىها خ النار إال والدةه قالوا

 . {من كان عى  مال ما أنا عىيو اليو  وأصحايب: الناجية؟ قا 
ن لةامال عىينا معرفة أبباب االفرتاا  ومظرتاهرر مرتن ومن هنا كا. {هي اجلماعة}: وخ رواية قا 

 .جهةه ومعرفة صفا  الفرقة الناجية ومميةاأا من جهة أ رمل
 .أسباب الفتراق ومظاهره

 .الرجوع إىل نري المتاب والسنة والتىقي مما بوامها-1
 مارترتدر احلرترتق الوليرترتد فيمرترتا يتعىرترتق  العقيرترتدة والرترتدين هرترتو المترترتاب والسرترتنةه كمرترتا فهمهرترتا الارترتحا ة

 . والسىف الااةه و دا كان الرجوع إليهما والفهم الاحي   ما هو ببيل احلق وطريق النجاة
رترتب يى و  : ))يقرترتو  تعرترتاىل رترتُبل  فرت ترت ف رترتري     ُمرترتْم ع رترتْن ب  رترتر اط ي ُمْسرترتت ق يمال ف رترتاتيب ُعوُر و ال ترت تيب ُعرترتوا السُّ ا ص  رترتد  و أ ني ه 

 [. 153:امأنعا ((]ون  ه ل ُمْم و صياُكْم   و  ل ع ىيُمْم ترت ترتيقُ 
رُترترترتْم اليرترترترتد ي اْ ترت ى ُفرترترترتوا ف يرترترترتو  و ُهرترترترتدلمل و ر ْ  رترترترتةل ل ق رترترترتْوَ  : ))ويقرترترترتو  و م رترترترتا أ نة ْلن رترترترتا ع ى ْيرترترترت   اْلم ت رترترترتاب  إ الي ل تُبرت رترترترتنيِّ    

نرتون   هرتو املارتدر اعفرتومل املعارتو ه الرتدي ال يضرتل مرترتن  -كتا رتال وبرتنة-فرتالولي [. 64:النحرتل((]يرُتْؤم 
 . الدنيا واا رةمتس   وه وال يشق  خ 

  .بواره وتومهت فيو العامة واحلق وقد ضىت الفر  وتفرقت امأمة عندما اختد  مادرال 
 .امأ د  بعض الدين وترل البعض-2

يا اقرت ُهْم فرت ن ُسوا ل ظّال مم يا هُكُِّروا   و  ف أ ْنر يرتْ : ))يقو  اهلل تعاىل ْدن ا م  ن ا و م ْن اليد ين  ق اُلوا إ نيا ن ا ار مل أ   
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او ة  و اْلبرت ْغض اا  إ ىل  يرت ْو   اْلق ي ام ة   نرت ُهْم اْلع د   [. 14:املامدة((] رت يرتْ
فالرترترترترتدين  رترترترترتامل كامرترترترترتله فيرترترترترتو الوعرترترترترتد والوعيرترترترترتده وفيرترترترترتو امألمرترترترترتا  واايابه وفيرترترترترتو حتريرترترترترت  العقرترترترترتل 

 . والوجدانه وفيو القوة والر ة
ونسرترترترتيت  فرترترت ها أ رترترتد  طامفرترترترتة  الوعرترترتد وتركرترترتت الوعيرترترترتده وعمسرترترتت امأ رترترترمل فأ رترترترتد   الوعيرترترتد

 . الوعده فال  د أن تقح العداوة والبغضاا والفرقة
وواقرترترتح . ايإها أ رترترتد  طامفرترترتة  رترترتااياب يون امألمرترترتا ه أو  الةهرترترتد يون العمرترترتل واجلهرترترت: وكرترترتدل 

  .الفر  يشهد  دا  وضوح
 .اسإبال  عدااكيد أ-3

ىيرترتترت ُهْم قرتْل إ ني ُهرترتد مل الىيرترتو  و ل رتْن ترت ْرض رترت  ع ْنرترت   اْليرت ُهرتوُي و ال النيا رترتار مل ل رتىتي ترت  : ))يقرتو  اهلل تعرترتاىل تيب رترتح  م 
رترترترتْن و     و ال رترترترتْن الىيرترترترتو  م  رترترترتْن اْلع ْىرترترترتم  م رترترترتا ل رترترترت   م  رترترترتاا ل  م   ُهرترترترتو  اْ رُترترترتد مل و ل رترترترتا ْن اترتيبرت ْعرترترترتت  أ ْهرترترترتو اا ُهْم  رت ْعرترترترتد  اليرترترترتد ي ج 

ريَ   [. 121:البقرة((]ن ا 
رترترترترتا اليرترترترترتد ين  ثم نرترترترترتوا إ ْن ُتط يُعرترترترترتوا اليرترترترترتد  : ))ويقرترترترترتو  رترترترترتُروا يرت رترترترترتُريُّوُكْم ع ى رترترترترت  أ ْعق رترترترترتا  ُمْم فرت ترت نرتْق ى برترترترترتوا ي رترترترترتا أ يرتُّه  ين  ك ف 
ر ين    [. 149:ث  عمران((]  اب 

فأعرترتداا اسإبرترتال  يعمىرترتون لرترتيالل وهنرترتارال مرترتن أجرترتل إطفرترتاا نرترتور اهلله وترترتدمري امأمرترتة املارترتطفاةه كىهرترتم 
 . متفقون عى  هل  وإن ا تىفت أيياهنم وثراؤهم

 . هةه كما أنو عقو ة وتأييب  ا من جهة أ رملوهدا ا تالا من اهلل  در امأمة من ج
واسإبرترترترتال  قرترترترتد قضرترترترت  عىرترترترت  امأييرترترترتان الباطىرترترترتةه وهرترترترتد  امأنظمرترترترتة الفابرترترترتدةه واحلمومرترترترتا  الظاملرترترترتةه 
ولرترترتارب الشرترترتهوا  والرنبرترترتا  الدنيارترترتةه فرترترتال نرا رترترتة أن نقرترترتد عىيرترترتو أصرترترتحاهباه ويترترترت مروا عىرترترت  هدمرترترتوه 

 . أهىوه و در البدع والضالال  فيهم ويدبوا فيو العقامد الباطىةه ومن هل  إجياي الفرقة  ني
 .تعريف السنة والبدعة

 : و يان من هم أهل السنة واجلماعةه مح هكر أ ر  صفاأم تعريف السنة ، – 1
 . خ  اب العقيدة  ا إطالقان ه إطال  عا  ه وإطال   ا : السنة 

 :اسإطال  العا  لىسنة ه تطىق ويراي هبا ما يقا ل البدعةه فهي ( 1
 .اسإبال  اعض ا ا  من البدعة  –أ 

ه وصرترترتحا تو المرترترترا  ه خ  رترترتاب العقامرترترتد صرترترتى  اهلل عىيرترترتو وبرترترتىم مرترترتا كرترترتان عىيرترترتو ربرترترتو  اهلل –ب 
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 .والعبايا ه من امأقوا  وامأفعا  
 .وصحبو المرا   صى  اهلل عىيو وبىمالدين عى  ما بار عىيو السري خ أمور  –ذ 
 .ب  و يعي: ا ما يقا ل الشيعة ه فيقا  اسإطال  ا ا  لىسنة ه تطىق ويراي هب(  2

 :أهل السنة واجلماعة 
 .  هم الاحا ةه ومن بار عى  هنجهم ( 1
 .  هم مجاعة املسىمني ( 2
 .  هم املتمسمون  المتاب والسنة وما أمجح عىيو بىف امأمة ( 3
 .  العبايا  خ االعتقايا  و  صى  اهلل عىيو وبىمهم الدين أمجعوا عى  امأ د  سنة النيب ( 4

 :أبرز صفات أهل السنة والمماعة 
تقرترترترتدا المترترترترتاب والسرترترترتنة عىرترترترت  كرترترترتل مرترترترتا عرترترترتدامها مرترترترتن ااراا وامأهرترترترتواا والسيابرترترترتا  وامأهوا  ( 1

 .  وامأعرا  والعايا  
 .  يأ دون  اعمما  من ناو  الولي ه ويريون املتشاهبا  إىل اعمما  (2
خ العبرترترتايةه وإ رترترتا يتبعرترترتون فيهمرترترتا مرترترتا ابرترترتت عرترترتن ال يبترترترتدعون خ الرترترتدين برترترتواا خ العقيرترترتدة أو ( 3

 .صى  اهلل عىيو وبىمربو  اهلل 
 :تعريفها ، البدعة  – 2
صرتى  اهلل عىيرتو إلرتداي أمرتر خ الرتدين برتواال خ العقيرتدة أو العبرتايةه مل يابرتت عرتن ربرتو  اهلل  -
 .  وال عن صحبو المرا  وبىم
 . عباية من امأقوا  أو امأفعا  أو امألوا ما مل يشرعو اهلل وال ربولو بواا خ العقيدة أو ال -
 .طريقة خ الدين  اعةه تضاهي الشرعيةه يقاد  السىول عىيها املبالغة خ التعبد هلل تعاىل -
خ أمرترترتور الرترترتدينه وكرترترتان الرترترتداعي  صرترترتى  اهلل عىيرترترتو وبرترترتىمامأمرترترتر احلرترترتايي  عرترترتد عهرترترتد ربرترترتو  اهلل  -

 . ه ومح هدا مل يفعىو ومل نض عىيو وبىمصى  اهلل عىيو سإجياير موجويال خ عهد ربو  اهلل 
هم الدين ا تدعوا عقامد أو عبايا   الفة لىدينه وا تهر   الفتها : أهل البدعة والضاللة

 .عند بىفنا الااة وعند أهل العىم  الدين ه كبدعة ا وارذ واملرجاة والقدرية والاوفية
 :أبرز صفات أهل البدعة 

 . السيابة أو الدو  أو رحنو هل  عى  ناو  المتاب والسنة تقدا الرأي أو ا ومل أو (1
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 . تباع املتشا و من الناو  ه وترل اعمم ا( 2
العجىرترترتة خ إصرترترتدار امألمرترترتا  عىرترترت  املخرترترتالفني  رترترتالمفر أو الفسرترترتق أو البدعرترترتة أو النفرترترتا  ورحنرترترتو (3
 . هل 

 .ة و أهىهاالقدح خ الاحا ةه أو أهل العىم املشهوي  م  الفضل واالبتخفا   السن(  4
 .ضابط تحديد البدعة

كل عمل مل يعمىو النيب صى  اهلل عىيو وبىم : من الضوا   الا وضعها العىماا لىبدعة قو م
وهرترتدا خيرترترذ صرترتالة الرترتااوي   هففعىرترتو  عرترتد هلرترت   دعرترتة هوعرترتد  املرترتانح مرترتن فعىرترتو همرترتح وجرترتوي املقتضرترتي لرترتو

صرترترتى  اهلل عىيرترترتو وبرترترتىم عىرترترت  فعىهرترترتا مأن صرترترتالة الرترترتااوي  مل يسرترترتتمر النرترترتيب  هومجرترترتح القرترترترثن مرترترتن البدعرترترتة
  .وهو ا و  من أن تفرض هلوجوي املانح( مجاعة)

فىمرتا   هلعرتد  وجرتوي املقتضرتي لرتدل  هف ن النيب صرتى  اهلل عىيرتو وبرتىم مل يفعىرتو هوأما مجح القرثن
 .كار الناة واتسعت الفتولا  و ا  الاحا ة من ي و  العجمة مجعوا القرثن

وهرتي مرتريوية  هعظيم عى  صالبها وعى  النرتاة وعىرت  الرتدين وليعىم املسىم أن البدعة  طرها
مرترتن ألرترتدي خ أمرنرترتا هرترتدا مرترتا : "كمرترتا قرترتا  الربرترتو  صرترتى  اهلل عىيرترتو وبرترتىم  هعىرترت  صرترتالبها يرترتو  القيامرترتة

ال لرتيس عىيرتو أمرنرتاه فهرتو : "وعنرتد مسرتىم  . روار البخاري ومسرتىم" ليس منوه فهو ري مرتن عمرتل عرتم ل
: وأيضرترترتال .مرترترتريوي عىرترترت  صرترترتالبو كامنرترترتال مرترترتن كرترترتان: ري أي: وقولرترترتو هخ ييننرترترتا: خ أمرنرترترتا أي: وقولرترترتو ه" ري

روار " وكرترترترتل  دعرترترترتة ضرترترترتاللةه وكرترترترتل ضرترترترتاللة خ النرترترترتار: "لقولرترترترتو صرترترترتى  اهلل عىيرترترترتو وبرترترترتىم هالبدعرترترترتة ضرترترترتاللة
  .النسامي

 كيف تنشأ البدعة؟
 . فالبدعة تنشأ عن أر عة أوجو :يقو  اسإما  الشاطيب

 . ع وهو أوهر امأقسا  رت أن خياعها املبتد : ألدها  
 . أن يعمل هبا العامل عى  وجو املخالفة ه فيفهمها اجلاهل مشروعة : والااي 
أن يعمرترتل هبرترتا اجلاهرترتل مرترتح برترتمو  العرترتامل عرترتن اسإنمرترتار ه وهرترتو قرترتاير عىيرترتو ه فرترتيفهم : والاالرترتت 

 . اجلاهل أهنا ليست مبخالفة 
تبرترتد  االعتقرترتاي مرترتن  رترتاب الرترتدرامح ه وهرترتي أن يمرترتون العمرترتل خ أصرترتىو معروفرترتا ه إال أنرترتو ي: والرا رترتح 

 . فيو مح طو  العهد  الدكرمل 
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إال أن هدر امأقسا  ليسرتت عىرت  و ان والرتد ه وال يقرتح ابرتم البدعرتة عىيهرتا  رتالتواطؤ ه  رتل هرتي 
   .خ القرب والبعد عى  تفاو 

 .أهم األصول التي وقع فيها الفتراق
ينقبه وعى  يلت الناو  من المتاب والسنة عى  أن اسإامان قو  وعمله يةيد و . اإليمان -1

  أهل السنة واجلماعة هل  أمجح الاحا ة والسىف الااحلون أمجعونه وهو مدهب

  :وفار  اجلماعة فيو طامفتان
مرترترترتدهبهم أن اسإامرترترتان  رترترترتيا والرترترتد ال يةيرترترترتد وال يرترترتنقبه وهرترترترتو فعرترترتل مجيرترترترتح  .واملعتةلرترترتة ا رترترتوارذ -أ

ا وارذه وخ منةلة  ني  عندالطاعا  وترل مجيح اعرما ه ومن ترل واجبال أو فعل حمرماله فهو كافر 
  .املعتةلةه وهو  ىد أ دال خ النار عند الطرفني اسإامان والمفر عند

مرترتدهبهم أن اسإامرترتان  رترتيا والرترتده ال يةيرترتد وال يرترتنقبه وهرترتو التارترتديق أو املعرفرترتة  :املرجارترتة -ب
ىرترتب  القىرترتب ولرترتدره يون إقرترترار الىسرترتان وعمرترتل اجلرترتوارحه كمرترتا يقرترتو  الغرترتالة مرترتنهمه أو التارترتديق  الق

  .واسإقرار  الىسان يون عمل اجلوارحه كما يقو   قيتهم
وعندهم أن من ترل واجبرتال أو فعرتل حمرمرتاله فهرتو كامرتل اسإامرتان مرتا يا  عنرتدر تارتديق أو تارتديق 

  .وإقرار
أن من ترل واجبال أو فعرتل حمرمرتال مرتن نرتري جحرتوي لىواجرتب : عقيدأم هدا وأهل السنة واجلماعة
 .قب اسإامانه وأمرر إىل اهلل إن  اا عد و وإن  اا نفر لوأو ابتحال  لىمحر ه ف نو نا

يلرترترتت النارترترتو  مرترترتن المترترترتاب والسرترترتنةه عىرترترت  أن اسإامرترترتان  القرترترتدر ركرترترتن مرترترتن أركرترترتان  .القااادر -2
 . اسإامانه وأصل من أصو  الدينه وعى  هل  مدهب أهل السنة واجلماعة

 : وفار  اجلماعة فيو فرقتان
 . املعتةلة وعامة الشيعةنفاة القدره وعى  هل  : القدرية   - أ

وهرترتم اجلهميرترتةه وقريرترتب مرترتنهم خ  -كمرترتا برترتبق-الرترتدين نفرترتوا مشرترتياة العبرترتد وإرايترترتو : اجلقيرترتة -ب
 .هل  امأ عرية
معرفة اهلل تعاىل  أ امو وصرتفاتو هرتي أ رتر  أنرتواع العىرتو  واملعرتار ه  .األسماء والصفات -3

ال تاى  وال تستقيم عى  احلرتق إال  وال تطمان القىوب وتأنس إال مبعرفة معبويها ببحانوه وكدل 
إها ثمنرترتت  أ امرترتو وصرترتفاتوه ولققرترتت مرترتا يقتضرترتيو هلرترت  اسإامرترتان مرترتن يقرترتني وإ رترتال ه و رترتو  ورجرترتاا 
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 . منو ولدر ببحانو
والسرتىف الارترتاة عىرترتيهم رضرترتوان اهلل تعرترتاىل ثمنرترتوا  مرتل مرترتا وري خ المترترتاب والسرترتنة مرترتن أ رترتاا اهلل 

هبرترتاه فمرترتانوا أكارترتر النرترتاة عىمرترتال  رترتاهلل ومعرفرترتةه كمرترتا كرترتانوا  وصرترتفاتوه ولققرترتوا مقتضرترتياأاه ولرترتوا   اسإامرترتان
 . أكار الناة  شية لوه وانقيايال مأمرره واتباعال لشرعو

وهم مح إاباأم لمل أ امو تعاىل وصفاتوه يؤمنون إامانال جا مال  أنو تعاىل ال مال لو وال  بيوه 
ْاى و    ْيا  و ُهو  السي : ))وال ند وال  ري  ريُ ل ْيس  ك م  يُح الب ا   [. 11:الشورمل((]م 

ال امااىرترتو  رترتيا مرترتن  -كمرترتا أنرترتو تعرترتاىل-فهرترتم يابترترتون الارترتفا ه وينفرترتون التشرترتبيوه ويعتقرترتدون أنرترتو 
 .  ىقو خ هاتوه وال امااىو  يا خ صفاتو

 . وكما أن وجوير تعاىل ال يشبو وجوي املخىوقا ه فمدل  بامر الافا 
 : وفار  اجلماعة خ هل  فريقان

عىمرترتو كعىمنرترترتاه ويرترترتدر كيرترترتدناه : ابرترترتت هلل تعرترترتاىل صرترتفا  كارترترتفا  املخىرترترتوقنيه فيقولرترترتونفريرترتق ي -أ
 . تعاىل اهلل عن هل  عىوال كبرياله وهم يسمون املشبهة وعى  هدا املدهب قدماا الشيعة والروافض

لرتيس لرتو وجرتو : فريق ينفرتي صرتفا  اهلل تعرتاىله  اعمرتال أن إاباأرتا يىرتة  منرتو التشرتبيوه فيقولرتون -ب
 : وهم يرجا ( املعطىة ) أو ( أصحاب التعطيل) قدرة وال عىمه وهؤالا يسمون وال. وال يد
 . من ينمر امأ اا والافا  مجيعال وهم اجلهمية -1
عىرتيم  رتال عىرتمه وقرتدير  رتال قرتدرةه وهرتم : من ينمر الارتفا  ويابرتت امأ رتااه فيقولرتون مرتاالل  -2
 . املعتةلة
 رترتااه وهرترتم امأ رترتعريةه وهرترتم ينمرترترون مرترتن ينمرترتر  عرترتض الارترتفا  ويابرترتت  عضرترتهاه ويابرترتت امأ -3

 .العىو واالبتواا واليد والغضب والرضا ورحنوها
أن أوىل النرترتاة  ا الفرترتة  عرترتد ربرترتو  اهلل صرترتى  اهلل : مرترتن عقيرترتدة السرترتىف الارترتاة .اإلمامااة -4

أ و  مره مث عمره مث عامانه مث عىي رضي اهلل عنهمه وأن امأممة من قريشه ال خترترذ : عىيو وبىم
م كما صحت  دل  السنةه وأن اسإمامة مناب  رترعيه نرضرتو إقامرتة الرتدينه وبيابرتة اسإمامة عنه

 . الدنيا  وه وطريقتها الشورمل وا تيار أهل احلل والعقد من العىماا وهوي الشأن
 : وفار  اجلماعة خ هل  فرقتان

ت ومرترتدهبهم أن أوىل النرترتاة  ا الفرترتة هرترتو عىرترتيه وا تىفرترتوا خ  الفرترتة الاالارترتةه فقالرترت: الشرترتيعة -1
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 . هي صحيحةه ولمن عىيال أوىل منهم: الةيدية 
 الفرترتتهم  اطىرترتةه ويسرترتبوهنم ويىعنرترتوهمه واسإمامرترتة عنرترتد الشرترتيعةه ليسرترتت جمرترتري : وقرترتا   قيرترتة الشرترتيعة

 . مناب  رعيه  ل هي ركن من أركان الدينه وأصل من أصولو
 . وطريقتها الورااة والتعيني خ هرية احلسني فق ه ال خترذ عنهم

ويطعنرترتون خ عامرترتان وعىرترتيه  -أيب  مرترتر وعمرترتر -: هرترتم يقرترترون  الفرترتة الشرترتيخنيو : ا رترتوارذ  -2
 .اسإمامة جامةة خ كل الناة قريش ونريها: وقد يمفروهنماه ويقولون

 .صفات الفرقة الناجية ومميزاتها
الرتدين  - لىمترتاب والسرتنةنيملتبعرتمن املعىو  أن الدين يطىق عىيو أصرتحاب الفرقرتة الناجيرتة وهرتم ا

ا إىل قيرترترتاة أو هو  أو بيابرترترتة أو قرترترتو  إمرترترتا ه  رترترتل عنرترترتدهم أن القيرترترتاة والرترترتدو  أو مرترترتال يعرترترتدلون عنه
وإال فهرتو جهرتل المشف والسيابرتة وقرتو  اسإمرتا  ترجرتح كىهرتا إىل المترتاب والسرتنةه فمرتا وافقهمرتا قبرتل 

مرترتن كرترتان }: ال إىل قولرترتو صرترتى  اهلل عىيرترتو وبرترتىمهرترتصرترتفا ه ترجرترتح مجيع  رترتم  -ووىرترتم يرترتري عىرترت  صرترتالبو
ونتيجرترترتة لرترترتدل  امترترتا   عرترترتن نريهرترترتا مرترتن الفرترترتر  خ مجيرترترتح . { اليرترترتو  وأصرترتحايبعىرترت  مارترترتل مرترترتا أنرترتا عىيرترترتو 
 .العاور مبميةا  كارية

 .صفات الفرقة الناجية –أول 
اتباع كتاب اهلل وبنة ربولو صى  اهلل عىيو وبىمه ال يقدمون عىيهما  يااله ال العقل وال  -1

لبشرترتره أو لممرترتو و رترترعوه و رترتدا الرترترأيه وال المشرترتف وال املرترتدهبه وال الطريقرترتة وال قرترتو  ألرترتد مرترتن ا
يهتمرترترتون  مترترترتاب اهلل لفظرترترتال وترترترتالوةل وتفسرترترترياله كمرترترتا يهتمرترترتون مبعرفرترترتة احلرترترتديت الارترترتحي ه ومتييرترترتةر عرترترتن 

 . الضعيف واملوضوعه ويبدلون خ هل  جهويال عظيمة
ترل اال تداع خ الدينه وحمار ة البدعه واتباع منهج المتاب والسنة خ الري عى  الشبها   -2

 . ه فال يريون  دعة  بدعةه وال يريون  عض الدين من أجل إابا  البعض اا روالضالال 
فيؤمنون  ناو  الوعد ونارتو  الوعيرتده  : الد و  خ الدين كىوه واسإامان  المتاب كىو -3

كمرترتا يؤمنرترتون  نارترتو  اسإابرترتا  ونارترتو  التنةيرترتوه وجيمعرترتون  رترتني اسإامرترتان  القرترتدره و رترتني إابرترتا  إراية 
 . وهمدا... لت عى  هل  الناو العبد ومشياتوه كما ي

كما جيمعون  ني العىم والعبايةه و ني القوة والر ةه و ني العمل والةهده فمنهجهم هو املنهج 
 . الوليده الدي يتحقق فيو تمامل اسإبال ه وفولو وتوا نو
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 . احلر  عى  مجح كىمة املسىمني عى  احلقه وتوليد صفوفهم عى  التوليد واالتباع -4
مل يتميرترتةوا عرترتن امأمرترتة  ابرترتم برترتومل السرترتنة واجلماعرترتةه وال يوالرترتون وال يعرترتايون عىرترت  را طرترتة  و رترتداه

 . بومل السنة واجلماعة
إلياا السنة والدعوة إىل اهلله وامأمر  رتاملعرو  والنهرتي عرتن املنمرتره واجلهرتاي خ برتبيل اهلله  -5

 .المموالعمل سإقامة  رعو ولممو خ كل صغرية وكبريةه ال تأ دهم خ اهلل لومة 
 .مميزات الفرقة الناجية:ثانيا

 : إن املتتبح لتاريا الفر  وألوا ا جيد أن الفرقة الناجية تتمية عن نريها مبميةا  واضحةه منها
فهرترتم متفقرترتون خ أصرترتو  العقيرترتدة عىرترت  الرترترنم مرترتن تباعرترتد امأقطرترتاره : االتفرترتا  وعرترتد  االفرترتاا  -1

قرترترتون عنرترترتو والرترترتده ومرترترتنهجهم خ تىقيرترترتو وا رترترتتال  امأعارترترتاره ومرترترتا هلرترترت  إال مأن مارترترتدرهم الرترترتدي يتى
أما نريهم من الفر ه ف نو ال تماي خترترذ الفرقرتة لرتىت تنشرتق منهرتا فرتر   تىفرتةه يمفرتر  عضرتها . والد

 .  عضاله وال تةا  تنشق  ابتمرار
 رتني ا رتوارذ واملرجارتةه ووبرت  خ ( اسإامرتان)فهم وب  خ : التوب  وعد  الغىو أو التفري  -2

( الارترتحا ة) رترتني القدريرترتة واجلقيرترتةه ووبرترت  خ ( القرترتدر)واملعطىرترتةه ووبرترت  خ  رترتني املشرترتبهة ( الارترتفا )
 .  ني الشيعة وا وارذ 

فرتال ينظرترون إىل لرتق الرتنفس أو الفرقرتةه ونممرتون مرتن : مراعاة لرتق اهلل تعرتاىل خ امألمرتا  -3
اهلل  اللوه  ل هم مىتةمون  اسإناا  والقس  لىموالني واملعايين بوااه فرتال يمفرترون إال مرتن كفرترر 

وهرترتدا  رترتال  . وربرترتولوه وال خيطارترتون إال مرترتن  طرترتأر اهلل وربرترتولوه وال يغمطرترتون ألرترتدال لقرترتال أو فضرترتالل 
 . نريهم من الفر ه فهي تطىب لظ النفسه وحتمم  ا ومله وتتعاب لىطامفة

كمرترتا أهنرترتا فرقرترتة ر انيرترتة خ مارترتدرها ومنهجهرترتاه هرترتي كرترتدل  : الر انيرترتة خ االنتمرترتاا واالنتسرترتاب -4
ه وإ رترترتا (اعتقرترترتايي)مهرترترتا وانتسرترترتاهباه فهرترترتي ال تنتسرترترتب إىل رجرترترتل وال طريقرترترتة وال مرترترتدهب ر انيرترترتة خ انتما

( أهرتل احلرتديت أو أهرتل امأارتر ) و( أهرتل السرتنة : ) ينتسب أصحاهبا إىل اسإبال  والسنةه فيقا   م
 . أو أتباع السىفه ورحنو هل 

أو طريقرترترتة وهرترترتدا  رترترتال  نريهرترترتا مرترترتن الفرترترتر  الرترترتا تنتسرترترتب إمرترترتا إىل رجرترترتله وإمرترترتا إىل رأي حمرترترتديه 
 .مبتدعة
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 .الخوارج فرق
  .التعريف بالخوارج
ا رترتوارذ خ الىغرترتة مجرترتح  رترتارذه و رترتارجي ابرترتم مشرترتتق مرترتن ا رترتروذه وقرترتد  :تعريااف الخااوارج لغااة

عىرترت  هرترتدر الطامفرترتة مرترتن (  رترترذ)أطىرترتق عىمرترتاا الىغرترتة كىمرترتة ا رترتوارذ خ ث رترتر تعريفرترتاأم الىغويرترتة خ مرترتاية 
 . اسإما  عىيه أو  روجهم عى  الناة الناة؛ معىىني هل   روجهم عن الدين أو عى 

وقرترتد أطىقرترتت كىمرترتة ا رترتوارذ هرترتدر خ كترترتب الىغرترتة عىرترت  طامفرترتة مرترتن أهرترتل ااراا وامأهرترتواا  روجهرترتا 
  .عى  الدين أو عى  اسإما  عىي رضي اهلل عنو

 : ه ولاصل هل ىف العىماا خ التعريف االصطالليا ت:تعريف الخوارج اصطالحا 
يابرترترتيال عامرترترتاله اعترترترتق ا رترترتروذ عىرترترت  اسإمرترترتا  املتفرترترتق عىرترترت  إمامترترترتو مرترترتنهم مرترترتن عرترترترفهم تعريفرترترتال ب- 

كرتل مرتن  رترذ عىرت  اسإمرتا  احلرتق الرتدي اتفقرتت : )قرتا  الشهربرتتاي.الشرعية  روجال خ أي  من كرتان
اجلماعرترتة عىيرترتو يسرترتم   ارجيرترتاله برترتواا كرترتان ا رترتروذ خ أيرترتا  الارترتحا ة عىرترت  امأممرترتة الرا رترتدين أو كرترتان 

 (.امأممة خ كل  مان عدهم عى  التا عني  م   لسان و 
قرترترترترتا  . ومرترترترتنهم مرترترترتن  ارترترترتهم  الطامفرترترترتة الرترترترتدين  رجرترترترترتوا عىرترترترت  اسإمرترترترتا  عىرترترترتي رضرترترترتي اهلل عنرترترترتو- 
 (.والسبب الدي ُ ّوا لو  وارذ؛  روجهم عى  عىي  ن أيب طالب: )امأ عري

 اي ا ن لة   أن ابم ا ارجي يىحق كل من أ رتبو ا رتارجني عىرت  اسإمرتا  عىرتّي أو  رتاركهم خ 
 .وهو يتفق مح تعريف الشهربتاي. ثرامهم خ أي  من

وعرترترفهم  عرترتض عىمرترتاا اسإ اضرترتية  رترتأهنم طوامرترتف مرترتن النرترتاة خ  مرترتن الترترتا عني وترترتا ح الترترتا عني - 
 .ه ومل أر هدا التعريف عند ألد نري اسإ اضية.أو م نافح  ن امأ ر 

رعية الرترتدين ال يعترترتقهم  رترتوارذ لشرترت –وهرترتدا التعريرترتف يريرترتد منرترتو أن ال عالقرترتة  رترتني اعممرترتة امأوىل 
 .هرته وهدا التعريف نري مقبو  64و ني من  عدهم إىل قيا  نافح بنة  - روجهم كما يةعم

ويبقرترت  الرترتراج  هرترتو التعريرترتف الارترتاي؛ لمارترترة مرترتن مشرترت  عىيرترتو مرترتن عىمرترتاا الفرترتر  خ تعرترتريفهم  فرقرترتة 
ا رترتوارذه وقيرترتا  لرترتركتهم ا ترترتداا مرترتن  رترتروجهم خ النهرترتروانه وهرترتو مرترتا يتفرترتق أيضرترتال مرترتح مفهرترتو  ا رترتوارذ  

 . امفة ها  أفمار وثراا اعتقاييو ألدات خ التاريا اسإبالمي يويال هامالل كط
 .نشأة الخوارج

 : ا تىف املؤر ون وعىماا الفر  خ حتديد  دا نشأأمه و الصة هل  ما يىي
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 . أهنم خ عهد النيب صى  اهلل عىيو وبىم- 
 . أهنم نشأوا خ عهد عامان رضي اهلل عنو- 
عىرتي رضرتي اهلل عنرتو لرتني  رترذ عىيرتو طىحرتة والرتة ريه كمرتا يرتةعم  عرتض أهنم نشأوا خ عهرتد - 

 . عىماا اسإ اضية
 . أو لني  رذ ا وارذ من اعممة عن جيشو كما هو الراج - 
 هرته 64أو أهنم وهروا خ عهد نافح  ن امأ ر  ا تداا من بنة - 

 : وفيما يىي مناقشة تى  امأقوا  و يان الاحي  منها
  امأو ه ف ن املقاوي  رتو مرتا وقرتح لىربرتو  صرتى  اهلل عىيرتو وبرتىم مرتن قيرتا  أما  النسبة لىقو  •

خ إلدمل الغرتةوا  خ وجرتو الربرتو  معاضرتال عىرت   -عبد اهلل هي ا ويارة التميمي -هي ا ويارة
 . خ قسمتها -لا ار  -قسمة الربو  صى  اهلل عىيو وبىم لىفياه وأنو مل يعد  

الشهربتاي وا ن لة  وا ن اجلو يه وااجريه إال : ا منهموقد قا  هبدا القو  كاري من العىما
أنرترترتو ينبغرترترتي التفريرترترتق  رترترتني  رترترتدا نةعرترترتة ا رترترتروذ عىرترترت  صرترترتورة مرترترتاه ووهرترترتور ا رترترتوارذ كفرقرترترتة  رترترتا ثراا وتمرترترتح 

تقرترترتح لىحمرترترتا    -فرترترتدو ا ويارترترترة ال يعترترترتق خ احلقيقرترترتة  عيمرترترتال لىخرترترتوارذه مأن فعىترترترتو لايارترترتة فرييرترترتة.قرترترتوي
إال طمعرترتو وبرترتوا أي رترتو مرترتح الربرترتو   -وال كرترتان مرترتدفوعال مرترتن ألرترتد  ومل يمرترتن لرترتو لرترتةب يتةعمرترتو -كارترتريال 

صى  اهلل عىيو وبىمه ومح هدا فيممن القو   رتأن نةعرتة ا رتروذ قرتد  رتدأ   رتدرأا عىرت  عهرتد ربرتو  
 اهلل صى  اهلل عىيو وبىم 

ولمرتن ه وأما  النسبة لىقو  الاايه فهو رأي لبعض العىماا أيضال كرتا ن كارتري وا رتن أيب العرتة •
  هدا أن أولا  الاوار البغاة كان هدفهم قتل عامان وأ رتد املرتا ه وال ينطبرتق عىرتيهم وصرتف يري عى

فرقرترتة ها  طرترتا ح عقامرترتدي  رترتا ه و رترتدا انرترتدجموا مرترتح املسرترتىمني  عرترتد تنفيرترتد جرترترامتهم ومل يشرترتمىوا فرقرترتة 
إال أهنرترترتم ليسرترترتوا هرترترتم –وإن كرترترتان فعىهرترترتم يعترترترتق  روجرترترتال عرترترتن الطاعرترترتة و روجرترترتال عىرترترت  اسإمرترترتا   –مسرترترتتقىة 

 .رذ كفرقة عقامدية بيابية ملا تقد ا وا
ه ف نرترتو قرترتو  مرترتريوي؛ فرترت ن طىحرترتة ةاسإ اضرترتي لرترتبعض رجرترتا هرترتو فوأمرترتا  النسرترتبة لىقرترتو  الاالرترتت؛  •

والة ري رضي اهلل عنهما ال يا  وصرتفهما  رتا وارذ وال ينطبرتق عىيهمرتا وصرتف ا رتوارذ كفرقرتةه وكرتان 
 ا  اسإامانه وطىحة والرتة ري رضرتي اهلل  معهما أيضال أ  املؤمنني عامشة رضي اهلل عنهاه وقد  هد اهلل

 . عنهما من العشرة املبشرين  اجلنة
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وأمرترتا  النسرترتبة لىقرترتو   رترتأن نشرترتأأم تبرترتدأ مرترتن قيرترتا  نرترتافح  رترتن امأ ر ؛ ف نرترتو مل يقرترتل  رترتو نرترتري مرترتن  •
هكرنا من عىماا اسإ اضية؛ لنفيهم وجوي صىة ما  ني اعممة ومن بار عى  طريقتهم و ني امأ ارقة 

قرتو  نرتري مقبرترتو  لوجرتوي تسىسرتل امألرتداي وارتباطهرتا مرترتن اعممرتة إىل وهرتور نرتافح  رترتن  عرتدهمه وهرتو 
 .امأ ر 

الترترترتار السيابرترترتي واحلاصرترتل أن ا رترترتوارذ  رترتاملعىن الارترترتحي  ابرترتم يطىرترترتق عىرترت  تىرترترت  الطامفرترتة ها  ا
 . معو خ معركة النهروان عىي رضي اهلل عنو والتحموا وااراا ا اصةهالا  رجت عن جيش

 :لىخوارذ أ اا كارية منها .أسماء الخوارج
وهرترتو أ رترتهر أ رترتامهمه هرترتم يقبىونرترتو  اعتبرترتار وينفونرترتو  اعتبرترتار ث رترتره يقبىونرترتو عىرترت   .ا رترتوارذ  -1

ا رتريلا }: أباة أنو مأ وه مرتن قرتو  اهلل عرتة وجرتل رتا ك  رتب يل  الىرتو  جي  رتْد خ  امأ ْرض  ُمر ان مل ْر خ  ب  رتاج  و م رتن يرُته 
رتن  رت ْيت رترتو   رترترُْذ م  رترتان   و ب رتع ةل و م رتن خي  رترتْوُ  فرت ق رتْد و ق رترتح  أ ْجرترُُر ع ىرترت  الىرتو  و ك  رلا إ ىل  الىرترتو  و ر ُبرتول و  مُثي يُْدر ْكرتُو اْلم  رتاج  ُمه 

ا يمل  .وهدر تسمية مدح[. 111: بورة النساا]{ الّىُو ن ُفورلا ريل 
وينفونو إها أريد  و أهنم  ارجون عن الدين أو عن اجلماعة أو عن عىي رضي اهلل عنرتو؛ مأهنرتم 

 . ةعمون أن  روجهم عى  عىي رضي اهلل عنو كان أمرال مشروعال  ل هو ا ارذ عىيهم خ نظرهمي
نسرترتبة إىل املمرترتان الرترتدي  رترترذ فيرترتو أبرترتالفهم عرترتن عىرترتي رضرترتي اهلل عنرترتوه وهرترتو قرترترب .احلروريرترتة  -2
 .  الموفة
رترترتن  }: نسرترترتبة إىل الشرترترتراا الرترترتدي هكرترترترر اهلل  قولرترترتو تعرترترتاىل.الشرترترتراة  -3 اْلُمرترترتْؤم ن ني   إ ني الىيرترترتو  اْ رترترتترت ر مل م 

ُُم اجلْ نية  يرُتق ات ُىون  خ  ب ب يل  الىيو   ُْم   أ ني     .[ 111:التو ة]{ أ نرتُفس ُهْم و أ ْمو ا  
 رترينا : وهم يفتخرون هبدر التسميةهمأهنم يعتقون أنفسرتهم  رتراة  رتاعوا أنفسرتهم هللهومنرتو قرتو م

 .أنفسنا خ طاعة اهلل أي  عناها  اجلنة
 او  ا وارذه لتنطبق عىيهم ألاييت املرو  تسمية التسمية من  هدر نأيرون و  .املارقة -4

عرترتن عىرترتي رضرترتي اهلل عنرترتو . خ مرترتروقهم مرترتن الرترتدين كمرترترو  السرترتهم مرترتن الرميرترتة( الارترتحيحني)الرترتوارية خ 
برترترترتيخرذ قرترترترتو  خ ث رترترترتر الةمرترترترتان ه لرترترترتداي :))قرترترترتا   عرترترترتت ربرترترترتو  اهلل صرترترترتى  اهلل عىيرترترترتو وبرترترترتىم يقرترترترتو 

قولون من  ري قو  القيةهال جياو  إاماهنم لناجرهم ه امرقرتون مرتن الرتدين  امأبنانهبفهاا امألال ه ي
كمرترترتا امرترترتر  السرترترتهم مرترترتن الرميرترترتة ه فأينمرترترتا لقيتمرترترتوهم فرترترتاقتىوهم ه فرترترت ن خ قرترترتتىهم أجرترترترا ملرترترتن قرترترتتىهم يرترترتو  

 .وهي تسمية قدامة قد أطىقها عىيهم  الفوهم مند  روجهم عن جيش اسإما  عىي(( القيامة
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إن السرترترتبب خ إطالقهرترترترتا :   أ رترترترتامهم الرترترتا أطىقرترترتت عىرترترترتيهمه وقيرترترتلهرترترتي مرترترتن أو و  .اعممرترترتة  -5
وهرترتو الرترتراج ه وهرترتي  ( ال لمرترتم إال هلل)عىرترتيهم إمرترتا لرفضرترتهم حتمرترتيم احلممرترتنيه وإمرترتا لرترتايايهم كىمرترتة 

كىمة لرتق أريرتد هبرتا  اطرتله وال مرتانح أن يطىرتق عىرتيهم لمرتل هلرت ه نرتري أن السرتبب امأو  ينبغرتي فيرتو 
 .الله وهم يفتخرون هبدر التسميةمعرفة أن ا وارذ هم الدين فرضور أو 

تسرترتميتهم  النواصرترتب فىمبرترتالغتهم خ نارترتب العرترتداا لعىرترتي  رترتن أيب طالرترتب رضرترتي و  .النواصرترتب -6
 . اهلل عنو

 :أمههاا وارذ فر  كاريةه و .أهم فرق الخوارج
وهم أتباع نافح  ن امأ ر ه الدي وهر أمرر خ  الفة عبد اهلل  ن الرتة ري رضرتي : األزارقة  -1
 .  عنواهلل تعاىل

 : أهم عقائدهم
 . تمفري عامان وعىي رضي اهلل عنهما -1
 . تمفري مرتمب المبريةه وختىيدر خ النار -2
 . تمفري من  الفهم من املسىمنيه  ل من مل يهاجر إليهم ولو كان عى  مدهبهم -3
 . احلمم  أن يار  الفيهم من املسىمني يار كفر -4
 . إبقا  لد الرجم والقد  -5
 . الدي انشق عن نافحوهم أتباع هدة  ن عامر احلنفيه : نمداتال -2

 : أهم عقائدهم
إال اجلاهرتله ف نرتو معرتدور عنرتدهم  -ومرتن هلرت  امأ ارقرتة -تمفري من  الفهم من املسىمني  -1

 . لىت تقا  عىيو احلجة
 . احلمم عى  يار  الفيهم  أهنا يار نفا  ال يار كفر -2
ايرترترتا ه إها كرترترتانوا عىرترترت  مرترترتدهبهمه مرترترتح احلمرترترتم  تخىيرترترتدهم خ مرترترتواالة أصرترترتحاب احلرترترتدوي واجلن -3
 . النار

ال يمفر مبجري فعل المبريةه كمرتا تقرتو  امأ ارقرتة  -وهو من كان عى  مدهبهم-أن املؤمن  -4
 .  ل  اسإصرار عى  املعاية كبرية كانت أ  صغرية

 . امأ ر  ن  وهم أتباع عبد اهلل  ن أ اض التميميه الدي انشق عن نافح: األباضية  -3
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وامأ اضية هي الفرقة الوليرتدة مرتن ا رتوارذه الرتا ابرتتمر  إىل عارترنا احلاضرتره و رتدا ترتأار  مبرتا 
 . لدي من فر  و دع  عد القرن امأو ه و اصة  رتاملعتةلة

 :ومن فرق اإلباضية
 .وهم أتباع لفب  ن أيب املقدا .احلفاية -أ

 .وهم اتباع يةيد  ن أنيسة. اليةيدية -ب
 .وهم أتباع لاري  ن يةيد اسإ اضي .احلاراية -ذ
وهم أتباع أ رتو قدامرتة الرتدي ارتار خ وجرتو إمرتا  اسإ اضرتية  رتاملغرب عبرتد الوهرتاب  رتن . النمارية -ي

 .ربتم و يت  النمارية سإنمارهم إمامة ا ن ربتم
نسرترتبة إىل رجرتل يسرترتم  فرترذ النفوبرترتي املعرترو   رترتا ن النفرتايه ونفوبرترتة هرتي جبرترتل . النفاايرتة  -ه

 (.جبل نفوبة)يسم يقح خ ليبيا 
 .نسبة إىل  ىف  ن السم . ا ىفية -و
 .وهم اتباع عبد اهلل  ن السمال الدي نايمل  أقوا  خترجو من اسإبال . السماكية - 
 .وهم أتباع أ و  ياي أ د  ن احلسني الطرا ىسي. احلسينية -ح
 .وهم أتباع أ و بىيمان  ن يعقوب  ن أفى . الفراية - 

 .ر  هكر أن هدر الفر  هي ضمن فر  اسإ اضية املوجوية  املغرب العريبوكاري من مؤر ي الف
 : أهم عقائدهم

 . إنمار صفا  اهلل تعاىله موافقة ملدهب املعتةلة  -1
 . أن القرثن  ىو  -2
 . هدا مح عد  لممهم  تمفرير كفرال أكقهد خ النارهال خيرذ منهاأن مرتمب المبرية  ى -3
 . هلل تعاىل خ اا رة كافرأن من يابت رؤية ا -4
 .التأويله فهم يؤولون خ الافا ه كما يؤولون الارا  وامليةان -5

 .أماكن وجود اإلباضية
 .امأوىل خ املغرب وكانت نتيجة النتشار قبامل الق ر:قامت لإل اضية يولتان 

ر ا الفرترتة الاانيرترتة خ املشرترتر  خ برترتىطنة عمرترتان نتيجرترتة فرترترار  عرترتض ا رترتوارذ إليهرترتا لبعرترتدها عرترتن مقرترت
 .وملسالمها الوعرة
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 الشيعة فرق
 : التعريف بالشيعة لغة واصطالحا

 .أطىقت كىمة الشيعة مرايال هبا امأتباع وامأناار وامأعوان وا اصة:الشيعة لغة 
إنسرتانال وحترتةب لرتو فهرتو كل قو  اجتمعوا عى  أمرتر فهرتم  رتيعةه وكرتل مرتن عرتاون : )وقا  الة يدي

 (.  يعة لوه وأصىو من املشايعة وهي املطاوعة واملتا عة 
 :هي أقوا هل  إىل العىماا خ  ا تىف:الشيعة اصطالحاا 

 . أنو عىم  الغىبة عى  كل من يتوىل عىيال وأهل  يتو -1
 . وهم الدين ناروا عىيال واعتقدوا إمامتو نااله وأن  الفة من ببقو كانت وىمال ل -2
 . هم الدين فّضىوا عىيال عى  عامان رضي اهلل عنهما -3
الشيعة ابم لمرتل مرتن فضرتل عىيرتال عىرت  ا ىفرتاا الرا رتدين قبىرتو رضرتي اهلل عرتنهم مجيعرتاله  -4

وكىهرتا تعريفرترتا  نرترتري جامعرترتة وال . ورأمل أن أهرتل البيرترتت ألرترتق  ا الفرتةه وأن  الفرترتة نرترتريهم  اطىرترتة
 . مانعة إال والدال منها
 :قوال مناقشة تلك األ

فهرترترتو نرترترتري برترترتديده مأن أهرترترتل السرترترتنة يتولرترترتون عىيرترترتال وأهرترترتل  يترترترتوه وهرترترتم ضرترترتد : أمرترترتا التعريرترترتف امأو 
 .الشيعة

فينقضرترتو مرترتا ههرترتب إليرترتو  عرترتض الشرترتيعة مرترتن تارترتحيحهم  الفرترتة الشرترتيخنيه : وأمرترتا التعريرترتف الارترتاي
 مث أيضرتال مرتا يبرتدو.  وتوقف  عضهم خ عامانه وتو   عضهم لو كبعض الةيدية فيما يدكر ا ن لة 

 . فق  يون هكر أهل  يتورضي اهلل عنو عىيو من قار ا الفة خ عىي 
والتعريرترتف الاالرترتت نرترتري صرترتحي  كرترتدل ؛ النتقاضرترتو مبرترتا ههرترتب إليرترتو  عرترتض الشرترتيعة مرترتن الرترتقااة مرترتن 

 .رضي اهلل عنو عامان
ويبقرترت  الرترترتراج  مرترتن تىرترترت  التعريفرترتا  الرا رترترتح منهرترتا لضرترترتبطو تعريرترتف الشرترترتيعة كطامفرترتة ها  أفمرترترتار  

  .وثراا اعتقايية
 :متى ظهر التشيع 

ا تىفرترترتت أقرترترتوا  العىمرترترتاا مرترترتن الشرترترتيعة ونرترترتريهم خ حتديرترترتد  رترترتدا وهرترترتور التشرترترتيح تبعرترترتال الجتهرترترتاياأم 
 : ولاصل امأقوا  هنا

http://www.dorar.net/enc/firq/1136
http://www.dorar.net/enc/firq/1136
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أنرترترتو وهرترترتر مبمرترترترال خ  مرترترتن النرترترتيب صرترترتى  اهلل عىيرترترتو وبرترترتىم وعىرترترت  يديرترترتو ليرترترتت كرترترتان يرترترتدعو إىل  -1
 .التوليد ومشايعة عىي جنبال إىل جنب

وهرتو مرتا هكرترر النرتو ا أيضرتال . لسني الةين من عىماا الشرتيعة ونرتريروقد تةعم هدا القو  حممد 
 رتأن : )خ فرقو وهو ما أكدر أيضال ا مي  خ عارنا احلاضره  ل ههرتب لسرتن الشرتريا ي إىل القرتو 

والتشيح ليس بومل اسإبال ه واسإبال  والتشيح ا ان ماايفان حلقيقرتة ه اسإبال  ليس بومل التشيح
 ( . شر هبا الربو  صى  اهلل عىيو وبىموالدة أنة ا اهلله و 

أنرترتو وهرترترتر خ معركرترتة اجلمرترترتل لرترتني تواجرترترتو عىرترتي وطىحرترترتة والرترتة ريه وقرترترتد ترترتةعم هرترترتدا القرترتو  ا رترترتن  -2
 . الندا ليت ايع  أن الدين باروا مح عىي واتبعور ّ وا  يعة من هل  الوقت

 رتةةه وأ رتو  أنو وهر يو  معركة صفنيه وهو قو  لبعض عىماا الشيعة كا ونسرتاريه وا رتن -3
 .كما قا   و أيضال نريهم من العىمااه مال ا ن لة ه وأ د أمني. لامت

أنو كان  عد مقتل احلسرتني رضرتي اهلل عنرتوه وهرتو قرتو  كامرتل مارتطف  الشرتييب وهرتو  رتيعي؛  -4
 .ليت  عم أن التشيح  عد مقتل احلسني أصب  لو طا ح  ا 

 . اهلل عنهماوقوي خ عهد عىي رضي  أنو وهر خ ث ر أيا  عامان -5
 :مناقشة األقوال السابقة 

الواقرترتح أن القرترتو  امأو  الرترتدي قالرترتت  رترتو الشرترتيعة جما فرترتة وكرترتدب صرترتري  ال يقبىرترتو عقرترتل وال منطرترتقه 
ومن الوانيرتة إىل راذ النرتاة مرتن الظىمرتا  إىل النرتورهف ن الربرتو  صرتى  اهلل عىيرتو وبرتىم إ رتا  عرتت سإ رت

 .رثن والسنة ممىواان  الدعوة إىل اهلل وعد  الفرقةوالقإىل مجح المىمة وإىل عد  التحةبهو التوليده
لرترترتني انشرترترتقت  -أي  عرترترتد معركرترترتة صرترترتفني –ولعرترتل الرترترتراج  مرترترتن تىرترترت  امأقرترترتوا  هرترترتو القرترتو  الاالرترترتت 

 فمرترة رتدأ   مث هضرتي اهلل عنرتور ا وارذ وحتة رتوا خ النهرتروانه مث وهرتر خ مقرتا ىهم أتبرتاع وأنارتار عىرتي 
 .التشيح تشتد  ياال فشياال 

ر الىفظرتة كانرتت  رتامعة خ عهرتد النرتيب صرتى  اهلل عىيرتو وبرتىم كمرتا  وأما ايعاا من يرتدعي  رتأن هرتد
  .كان التشيح موجويال خ عارر والشيعة موجويون خ  منو فال ينهض  و يليل وال يقو   و  رهان

وال خيفرترت  مرترتا فيرترتو مرترتن اعا فرترتة  رترتالقو  والغىرترتو مأن معنرترتار أن ربرترتو  اهلل صرترتى  اهلل عىيرترتو وبرترتىم مل  
انية اهلل عة وجل واسإقرار  ربالتو وطاعترتو وإىل االحترتاي واالتفرتا  والترت لف يدع إىل اسإبال  وإىل ولد

كمرتا أنرترتو   هيون نرترير رضرتي اهلل عنرترتو واعبرتة واملرتوية  رتل كرترتان يرتدعو إىل التحرتةب والتفرترتر  والتشرتيح لعىرتي
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كان جيعل عىيال  ريمال لرتو خ نبوترتو وربرتالتو مرتح أن كرتال  اهلل اعمرتم الرتدي   (املظفري)لسب يعومل 
تيو الباطل من  ني يديو وال من  ىفو والدي أنةلو الر ن وضمن لفظرتو قرثنرتو و يانرتو  رتا  مرتن  ال يأ

   .كل هدا
 رترترتل و عمرترترتس هلرترترت  أنرترترتو مىرترترتيا  الرترترتدعوة إىل طاعرترترتة اهلل عرترترتة وجرترترتل وطاعرترترتة ربرترترتولو صرترترتى  اهلل عىيرترترتو 

مني وبىم واالعتاا  حبرتل اهلل ولرتدر والتمسرت   رتالقرثن والسرتنة والتجنرتب ملرتا برتوامها كمرتا أمرتر املسرتى
 االتفرترترتا  واالحترترترتاي والتسرترترتمي  ابرترترتم اسإبرترترتال  واملسرترترتىمني وكرترترتدل  امألاييرترترتت الارترترتحيحة الاا ترترترتة عرترترتن 
: ربو  اهلل صى  اهلل عىيو وبىم ال تشتمل وال تارح إال هبدا كىرتو ال نرتري فىقرتد قرتا  اهلل عرتة وجرتل 

ا اليد ين  ثم ُنواْ أ ط يُعواْ الّىو  و ر ُبول ُو و ال  ترت و ليْوا}  .[21:امأنفا ] { ع ْنُو و أ نُتْم ت ْسم ُعون   ي ا أ يرتُّه 
رتال ُممْ } :تعرتاىل:وقا   مرتا أترتاكم الربرتو  }: وقرتا [ 33:حممرتد]{ أ ط يُعرتوا الريُبرتو   و ال  ترتْبط ىرتوا أ ْعم 

رتر  و م ن ُيش اق ق  الريُبو   م ن  رت ْعد  م ا ترت برت نيي  ل رتُو اْ رُتد مل و يرت تي } :وقا { فخدور وما هناكم عنو فانتهوا ب رتْح ن يرتْ
رترتريلا رترتااْ  م ا  رترتنيم  و ب  رترتب يل  اْلُمرترتْؤم ن ني  نرُتو لِّرترتو  م رترتا ترت رترتو ىلي و ُنْارترتى و  ج ه  رترتان  }: وقرترتا  [ 115:النسرترتاا] { ب  و م رترتا ك 

رترترتْن أ ْمرترترتر ه مْ  رُترترتُم ا ْ يرت رترترتر ُة م  ن رترترتَة إ ه ا ق ض رترترت  الىيرترترتُو و ر ُبرترترتولُُو أ ْمرترترترلا أ ن ي ُمرترترتون     [ 36:بامألرترترتةا] { ل ُمرترترتْؤم َن و ال  ُمْؤم 
رترتا ممِّيرترت}:وقرترتا   رترته ْم ل ر جل رترتنرت ُهْم مُثي ال  جي  رترتُدواْ خ  أ نُفس  رترتج ر   رت يرتْ رترتا    ُمرترتول  ف يم  رترتىتي  ُن مِّ نرترتون  ل  ا ف رترتال  و ر  ِّرترت   ال  يرُتْؤم 

 .إىل نري هل  من اايا  . [ 65:النساا] { ق ض ْيت  
 : المراحل التي مر بها مفهوم التشيع 

 ت الرتا وقعرتت خ عهرتد عىرتي رضرتي اهلل عنرتو مبعرتىن املناصرترة كان مدلو  التشيح خ  رتدا الفرت
والوقو  إىل جانب عىي رضي اهلل عنو ليأ د لقرتو خ ا الفرتة  عرتد ا ىيفرتة عامرتانه وأن مرتن نا عرتو 

 .فيها فهو  طال جيب رير إىل الاواب ولو  القوة
مل يمرترتن مرتنهم  غرترتي عىرترت  املخرتالفني  رترتمه فىرترتم يمفرتروهمه ومل يعرترتامىوهم معامىرترتة  هرتدر املرلىرترتةخ و 
ار  ل يعتقدون فيهم اسإبال ه وأن ا ال   ينهم مل يعُد وجهة النظر خ مسألة بيابية لرتو  المف

 .ا الفة 
هرترتدا فيمرترتا  عرترتده إه كرترتان تنرترتا   احلسرترتن عرترتن ا الفرترتة رضرترتي اهلل عنرترتو وقرترتد أ رترتر موقرترتف اسإمرترتا  عىرترتي 

 .من هدر املواقف الطيبة الا أ داها والدر رضي اهلل عنهماملعاوية انطالقال 
  ومل يقرترتف امأمرترتر عنرترتد هلرترت  املفهرترتو  مرترتن امليرترتل إىل عىرترتي رضرترتي اهلل عنرترتو ومناصرترترتوه إه انتقرترتل

نقىرترترتة أ رترترترمل متيرترترتة   تفضرترترتيل عىرترترتي رضرترترتي اهلل عنرترترتو عىرترترت  برترترتامر الارترترتحا ةه ولينمرترترتا عىرترترتم عىرترترتي  رترترتدل  
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 . قامة لد الفرية عىيونضب وتوعد من يفضىو عى  الشيخني  التعةيره وإ
وقرترتد كرترترتان املتشرترترتيعون لعىرترترتي خ هرترتدر املرلىرترترتة معترترترتدلنيه فىرترترتم يمفرترتروا والرترترتدال مرترترتن املخرترترتالفني لعىرترترتي 

 .رضي اهلل عنو وال من الاحا ةه ومل يسبوا ألداله وإ ا كان ميىهم إىل عىي نتيجة عاطفة ووالا
الرتدؤ ه وأ رتو برتعيد وقد ا تهر هبدا املوقف مجاعة مرتن أصرتحاب عىرتيه قيرتل مرتنهم أ رتو امأبرتوي 

وا رتن ( املارتنف خ احلرتديت)إن عبرتد الرتر ا  صرتالب : نىي  ن يعمره وبامل  ن أيب لفاةه ويقا 
 . السميت عى  هدا االتار

  مث  رترتدأ التشرترتيح  عرترتد هلرترت  يأ رترتد جانرترتب التطرترتر  وا رترتروذ عرترتن احلرترتقه و رترتدأ الرترترفض يظهرترتر
الشره فيسبون الاحا ة ويمفروهنم و دأ  أفمار ا ن ببأ تؤيت  ارها الشريرة فأ د هؤالا يظهرون 

ويترترترتقاون مرترترترتنهمه ومل يسرترترترتتانوا مرترترترتنهم إال القىيرترترترتل كسرترترترتىمان الفاربرترترترتيه وأيب هره واملقرترترترتدايه وعمرترترترتار  رترترترتن 
فيمرترتا  – رترتالمفر والرترترية لعرترتد  وفرترتامهم ( نرترتدير  رترتم)يابرترتره ولديفرترتة ه ولممرترتوا عىرترت  كرترتل مرترتن لضرترتر 

 . املدكور( ندير  م)م  عىي خ  بيعة عىي وتنفيد وصية الربو  صى  اهلل عىيو وبى –يةعم هؤالا 
وكان عبد اهلل  ن ببأ هو الدي توىل كق هرتدر الرتدعوة املمقوترتة المرتافرةه وقرتد عىرتم عىرتي  رتدل  

 (.ال تساكن   بىدَة أ دال : )فنفار إىل املدامن وقا 
  هرتؤالا  ألوهيرتة عىرتيوأ ريال  ىغ التشيح عند الغالة إىل ا روذ عن اسإبال ه ليرتت نرتايمل .

وقد تةعم هدر الطبقرتة ا رتن برتبأه ووجرتد لرتو ثهانرتال صرتانية عنرتد كارتري مرتن اجلهرتا ه ومرتن احلاقرتدين عىرت  
وقد ألر  عىي رضي اهلل عنو  النرتار كرتل مرتن ابرتت أنرتو قرتا  هبرتدا المفرتره وكرتان لرتو مرتح ا رتن . اسإبال 

 . ببأ موقف ندكرر  التفايل عند هكر فرقة السباية
 : أسماء الشيعة 

وهرتو أ رترتهر ابرتم مرتن أ رترتامهمه ويشرتمل مجيرتح فرترترقهمه وال  رتال   رتني العىمرترتاا خ : الشرتيعة -1
 . إطالقو عىيهم كابم عىم

 .وقد أطىقو عىيهم  عض العىماا فجعىو ا ال جلميح الشيعة: الرافضة -2
 . وهي تسمية لبعض الناة يطىقوهنا عى  مجيح الشيعة: الةيدية-3

من  رتال  كتا رتا   عرتض العىمرتاا عرتن طامفرتة الشرتيعةه وا تيرتار  وكل هدر امأ اا الاالاة وري  
 .كل منهم لالبم الدي يطىقو عىيهم ال أن هدر التسميا   االتفا  أو هبدا الاتيب

والواقرترترتح أن إطرترترتال  ابرترترتم الرافضرترترتة عىرترترت  عمرترترتو  الشرترترتيعةه مبرترترتن فرترترتيهم  عرترترتض فرترترترقهم كالةيديرترترتة الرترترتا 
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إ رتا أ رتد  مرتن قرتو   يرترتد  -رافضرتة-تسرتمية نشرتأ  خ هنايرتة القرترن امأو  لىهجرترة نرتري برتديده مأن ال
 . فسموا الرافضة( رفضتموي: ) ن عىي لبعض الشيعة
 : فرق الشيعة

 . يقرترترترترتارب برترترترترتبعني فرقرترترترترتةمرترترترترتا انقسرترترترترتمت الشرترترترترتيعة إىل فرترترترترتر  عديرترترترترتدةه أوصرترترترترتىها  عرترترترترتض العىمرترترترترتاا إىل 
ة الرترتدين  رجرترتوا عرترتن اسإبرترتال  وهرترتم يديعونرترتو ويرترتديعون و درابرترتة تىرترت  الفرترتر  قرترتد يتضرترت  أن مرترتنهم الغرترتال

التشرترترتيحه ومرترترتنهم يون هلرترترت هواممن أن نقتارترترتر عىرترترت  يرابرترترتة أر رترترتح فرترترتر  كرترترتان  رترترتا يور  رترترتار  خ العرترترتامل 
 : اسإبالمي وهي

 .وهم أتباع عبد اهلل  ن ببأ اليهويي :السبئية  -1
ن مرترتن صرترتنعاا ه وقيرترتل إنرترتو مرترتن أهرترتل الرترتيم -وهرترتو الرترتراج –: إنرترتو مرترتن احلرترترية  رترتالعرا ه وقيرترتل: قيرترتل

أوهرترتر اسإبرترتال  خ  مرترتن عامرترتان  ديعرترتة وممرترتراله وكرترتان مرترتن أ رترتد اعرضرترتني عىرترت  ا ىيفرترتة . أصرترتىو رومرترتي
 . عامان رضي اهلل عنو لىت وقعت الفتنة

وهرترترتو أو  مرترترتن أبرترترتس التشرترترتيح عىرترترت  الغىرترترتو خ أهرترترتل البيرترترتته ونشرترترت  خ التنقرترترتل مرترترتن  ىرترترتد إىل  ىرترترتد؛ 
إىل مارترتر وهبرترتا ابرترتتقره ووجرترتد ثهانرترتال صرترتانية لبرترتّت  ومرترتو  احلجرترتا  والبارترترة والموفرترتةه مث إىل الشرترتا ه مث

ضد ا ىيفة عامان والغىو خ عىيه وهدا النشا  منو خ نشر أفمارر مما يدعو إىل اجلة   أن اليهرتوي 
اموِّلونوه إه كىما طرتري مرتن  ىرتد انتقرتل إىل ث رتر  مرتل نشرتا ه وال رت  أنرتو نترتاذ خ تنقىرتو هرتو وأتباعرتو 

ااهمه ومن يتوىل هل  نرتري اليهرتوي الرتدين ث رور خ إمترتا   طترتو ليجنرتوا  ارهرتا إىل من اموِّ م وينشر ثر 
 .  عد هل  الفرقة وتهيل املسىمني والتالعب  أفمارهم

وقرترترتد  رترترترتدأ ينشرترترتر ثراار متظرترترترتاهرال  رترترتالغرية عىرترترترت  اسإبرترترترتال ه ومطالبرترترتال   برترترترتقا  ا ىيفرترترتة إارترترترتر إبرترترترتالمو 
مرتا مرتن نرتيب  -كمرتا  عرتم–لوصرتاية لعىرتي إه إنرتو مث يعا إىل التشرتيح مأهرتل البيرتت وإىل إابرتا  ا. املةعو 

 .إال ولو وصيه مث  عم  عد هل  أن عىيال هو  ري امأوصياا حمم أنو وصي  ري امأنبياا
مث إىل القو   ألوهية عىيه وأنو مل يقتل  ل صعد إىل السمااه وأن ه مث يعا إىل القو   الرجعة 

د صو  عىرتّيه والرتق  برتوطو أو تبسرتموه إىل املقتو  إ ا هو  يطان تاور خ صورة عىيه وأن الرع
 .نري هل  من أ اطيىو المارية

 رترتدأ وهرترتور هرتدر الفرقرترتة  عرترتد قترترتل ا ىيفرترتة الرا رترتد عىرترتي رضرترتي اهلل عنرترتوه وعرفرترتوا :  الكيسااانية -2
هبدر التسمية وا تهروا مبواالأم عمد  ن عىي  ن أيب طالرتب املعرترو   رتا ن احلنفيرتةه ووهرتر تمرتوهنم 

http://www.dorar.net/enc/firq/1147
http://www.dorar.net/enc/firq/1147
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 . عن ا الفة ملعاوية رضي اهلل عنهما عد تنا   احلسن 
إنرترتو أوىل : فحينمرترتا مت الارترتى  مرترتالوا عرترتن احلسرترتن واحلسرترتني وقرترتالوا   مامرترتة حممرترتد  رترتن احلنفيرترتةه وقرترتالوا

 ا الفة  عرتد عىرتيه وهرتو وصرتي عىرتي  رتن أيب طالرتبه ولرتيس مألرتد مرتن أهرتل  يترتو أن خيالفرتو أو خيرترذ 
 .  غري إهنو

حممرترتد  رترتن احلنفيرترتةه وإن احلسرترتني  رترترذ لقترترتا  يةيرترتد  إن احلسرترتن  رترترذ لقترترتا  معاويرترتة  رترتأمر: وقرترتالوا
 . أن من  الف ا ن احلنفية فهو مشرل كافر:   هن ا ن احلنفيةه  ل وقالوا

إن اسإمامرترتة لعىرترتي مث احلسرترتن مث احلسرترتني مث ال رترتن احلنفيرترتة مأنرترتو : وفرقرترتة مرترتن هرترتؤالا الميسرترتانية قرترتالوا
 . أوىل الناة  اسإمامة كما كان احلسني أوىل هبا  عد احلسن

إن كيسرترتان رجرترتل كرترتان مرترتوىل لعىرترتي  رترتن أيب : فقيرترتل   :وقرترتد ا تىرترتف خ كيسرترتان  عرترتيم الميسرترتانية
 . ل كان تىميدال عمد  ن احلنفية : وقيل .طالب
ن عىي  ين العا دين  رتن إلدمل فر  الشيعة ه نسبتها ترجح إىل مؤبسها  يد  : الزيدية  -3

جاهرترتد مرترتن أجىهرترتا وقترترتل خ برترتبيىهاه  الرترتدي صرترتار نظريرترتة  رترتيعية خ السيابرترتة واحلمرترتمه وقرترتد احلسرترتني ه
وكان يرمل صحة إمامرتة أيب  مرتر وعمرتر وعامرتان رضرتي اهلل عرتنهم مجيعرتاله ومل يقرتل ألرتد مرتنهم  تمفرتري 

 .ألد من الاحا ة ومن مدهبهم جوا  إمامة املفضو  مح وجوي امأفضل
 : وقت وجودهم قبل اتصالهم بزيد 

عقيرترترترترترتدأم هرترترترترترتي الرترترترترترترفضه  وجرترترترترتد  هرترترترترترتدر الطامفرترترترترترتة قبرترترترترترتل انضرترترترترترتمامهم لةيرترترترترترتد  رترترترترترتن عىرترترترترترتيه وكانرترترترترترتت
و رترترترتدا طىبرترترترتوا مرترترترتن  يرترترترتد أن يرترترترتوافقهم عىرترترترت  أهرترترترتوامهم ويترترترترتقأ مرترترترتن الشرترترترتيخني فخيرترترترتب ثمرترترترتا م وانفارترترترتىوا 

وبرترترترتبب هلرترترترت  يعرترترترتوي إىل تشرترترترتبعهم  أفمرترترترتار اليهرترترترتويي ا رترترترتن برترترترتبأه وارحنرترترترترافهم الترترترترتا  عرترترترتن التشرترترترتيح . عنرترترترتو
 . مأهل البيت الدي كان عبارة عن احلب واملناصرة

 : أ امهم خ تى  الفاةومن :أسماؤهم قبل اتصالهم بزيد 
كرترترترترتانوا يقرترترترترتاتىون  ا شرترترترترتب   -كمرترترترترتا قيرترترترترتل  –أهنرترترترترتم : وبرترترترترتبب تسرترترترترتميتهم  ا شرترترترترتبية: ا شرترترترترتبية -1

 . وال جييةون القتا   السيف إال حتت راية إما  معاو  من ث  البيت
لرترترترترترترتةعمهم أن النرترترترترترترتيب صرترترترترترترتى  اهلل عىيرترترترترترترتو وبرترترترترترترتىم : وبرترترترترترترتبب تسرترترترترترترتميتهم  اسإماميرترترترترترترتة: اسإماميرترترترترترترتة  -2

 عنرترترترتو نارترترترتال ورترترترتاهرال ويقينرترترترتال صرترترترتايقاله ومل يمترترترترتف فيرترترترتو  الوصرترترترتف  رترترترتل نرترترترتب عىرترترترت  إمامرترترترتة عىرترترترتي رضرترترترتي اهلل
 . كما يدعي هؤالا  –صرح  االبم لعىي ومأوالير من  عدر 
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 .والرافضة االانا عشرية هي الواجهة البار ة خ عارنا احلاضر لىتشيح: الرافضة  -4
 . ولدل  بنفريها مبةيد من التفايل إن  اا اهلل تعاىل 

 : واصطالحاا معنى الرافضة لغة 
وعرترفهم أهرتل الىغرتة   .رفرتض يرترفض رفضرتاله أي ترترل: يقرتا . يرتأيت مبعرتىن الرتال الارف  فاي اللغاة

 .والروافض كل جند تركوا قامدهم ه هدا هو معىن الرفض خ الىغة:  قو م
ف نرترتو يطىرترتق عىرترت  تىرترت  الطامفرترتة ها  امأفمرترتار وااراا االعتقاييرترتة الرترتدين : وأمااا فااي الصااطالح

وهريترتو مرتن  رضرتي اهلل عنرتو شيخني وأكار الاحا ةه و عمرتوا أن ا الفرتة خ عىرتيرفضوا  الفة ال
 .  عدر  نب من النيب صى  اهلل عىيو وبىمه وأن  الفة نريهم  اطىة

  :أطىقت عىيهم مأبباب كارية. سبب تسميتهم بالرافضة 
 .  إما مأهنم رفضوا مناصرة  يد  ن عىي -1
 .أو لرفضهم أممتهم وندرهم هبم -2
 . أو لرفضهم الاحا ة وإمامة الشيخني -3
 . أو لرفضهم الدين -4
 . وا هبدر التسمية من قبل  اومهم لىتشفي منهمقيل و  -5

يرفضون الشيخني وقرتد رفضرتوا  يرتدال كرتدل  إه مل يرترض مأهنم رافضة  وا ولعل الراج  هو أهنم 
 . مدهبهم

 :فرق الرواف  
مل يتفرترتق العىمرترتاا عىرترت  عرترتديهاه والمرترتل جيمعهرترتم لقرترتد تفرقرترتت الشرترتيعة الرترتروافض إىل أقسرترتا  كارترترية 

وأ رترتهر فرترتر  .  معتقرترتد والرترتد لرترتو  اسإمامرترتة وألقيرترتة عىرترتي هبرترتاه وأوالير مرترتن  عرترتدره ورفرترتض مرترتن عرترتداهم
ه وفرقة أ رمل منهم تسم  اعمديرتة ه  -كما بندربهم  التفايل-الشيعة االانا عشرية : الروافض

 .وبنقتار عى  يرابة هاتني الطامفتني 
 : ديةالمحم: أولا 

 الصة أمرتر هرتدر اعمديرتة أهنرتم طامفرتة يعتقرتدون أن اسإمرتا  واملهرتدي املنتظرتر هرتو حممرتد  رتن عبرتد 
هرترت ه ويوصرتف  أنرترتو كرتان فاضرترتالل 93ولرترتد حممرتد برترتنة .اهلل  رتن احلسرتن  رترتن عىرتيه ويعرترتر   رتالنفس الةكيرتة

 .صالب عباية وورعه ولدا أطىق عىيو لقب النفس الةكية
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  أيب جعفر املناور ا ىيفرتة العبابرتيه فبعرتت إليرتو املنارتور هرت عى145 رذ  املدينة املنورة بنة 
 عيسرترترت   رترترتن موبرترترت  ا رترترتافيه فرترترتدار  املعركرترترتة عىرترترت  حممرترترتد فسرترترتق  قترترترتيالل  عرترترتد مرترترتدة قىيىرترترتة مرترترتن إعرترترتالن 

 . روجو
وممرترتا جيرترتدر هكرترترر أن  خارترتال مرترتاكرال ا رترتو املغرترترية  رترتن برترتعيد العجىرترتي كانرترتت لرترتو ثراا ضرترتالة ابرترتتغل 

حلسن فأ د يدعو الناة إىل البيعة عمده وجدي خ هل ه و عرتم توجو الناة إىل حممد  ن عىي  ن ا
لىنرترتاة أن املهرترتدي املنتظرترتر قرترتد  رترترذه وأنرترتو حممرترتد  رترتن احلسرترتنه و شرترتر النرترتاة  رترتأن مىمرترتو برترتيمتد طرترتويالل 
ويعيرترتد امأمرترتور إىل نارترتاهبا وامرترتف امأرض عرترتدالله وأن عىرترت  اجلميرترتح أن يبرترتايروا  الطاعرترتة واالنطرترتواا حترترتت 

 .و املهديلوامو لىقيا   واجبهم رحن
ولينمرتا قترتل حممرتد خ أو  لقرتاا مرتح عيسرت   رتن موبرت  أبرتق  خ يرتد أتباعرتو مرتن هرتؤالا احلمقرت  

ال جيرتو  لنرتا متا عترتو  عرتد : الدين صدقوا أقوالو وانقسموا فيمرتا  يرتنهمه فطامفرتة ترتقأ  مرتن املغرترية وقرتالوا
 امأرض عرتدالله ولرتو  أن وهر كد وه ف ن حممد  ن عبد اهلل  ن احلسن مرتا  مقترتوالل ومل امىرت  وال امرتف

 -مأنرترترترتراض خ أنفسرترترترتهم ولبقرترترترتاا  رترترترتوكتهم–وطامفرترترترتة أ رترترترترمل  .كرترترترتان هرترترترتو املهرترترترتدي لتمفرترترترتل اهلل  ظهرترترترتورر
إن : ابرترتتمروا عىرترت  الرترتوالا لىمغرترترية وعمرترتد  رترتن عبرترتد اهلل  رترتن احلسرترتنه وجلرترتأوا إىل أقرترتوا  السرترتبايةه فقرترتالوا

 رتن عبرتد اهلل  رتن احلسرتنه وأن حممدال مل يقتله وإ ا املقتو  كان  يطانال تاور لىناة خ صرتورة حممرتد 
حممرترتدال ال يرترتةا  ليرترتال خ جبرترتل لرترتاجر  نجرترتده وال  رترتد أن يظهرترتر مرترترة أ رترترمله وامرترتف امأرض عرترتدالله وأن 

وقد ابتمر املغرية عى  ضالالتو لىت قتىرتو  البيعة بتعقد لو  ني الركن واملقا  خ  يت اهلل احلرا  مبمة
 . الد  ن عبد اهلل القسري

  :الثنا عشرية: ثانياا 
هرترتدر هرترتي الواجهرترتة الرميسرترتية والوجرترتو البرترتار  لىتشرترتيح خ عارترترنا احلاضرترتر وهرترتم القرترتاممون عىرترت  نشرترتر 
هدا املدهب الرافضي واملمو  لو  شىت الطرتر  وامأبرتاليبه وتعترتق هرتدر الطامفرتة أ رتهر فرتر  الشرتيعةه 

مرتن البىرتدان  وأكارها انتشارال خ العامله وإليها ينتمي أكار الشيعة خ إيران والعرا  و اكستان ونريهرتا
 الا وصىت إليها العقيدة الشيعيةه

 :أسماء الثنا عشرية وسبب تلك التسميات 
لالارترت  عشرترترية أ رترتاا تطىرترتق عىرترتيهمه  عضرترتها مرترتن قبرترتل  رترتالفيهم و عضرترتها مرترتن قرترتبىهم هرترتمه وهرترتدر 

 :امأ اا هي
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ث   وببب تسميتهم هبا العتقايهم وقو م   مامة اا  عشر رجالل من  : الثنا عشرية : أولا 
 رتنب مرتن النرتيب صرتى  اهلل عىيرتو وبرتىمه وكرتل والرتد مرتنهم  -لسرتب  عمهرتم–البيته ابترتت إمرتامتهم 

و ث رترهم حممرتد  رتن احلسرتن العسرتمري املةعرتو   -رضرتي اهلل عنرتو –عىرتي : وأو رتم .يوصي هبا ملن يىيرتو
هرترترترت ه وبرترترتيعوي  رترترتةعمهم وامرترترتف امأرض عرترترتدالل كمرترترتا مىارترترتت جرترترتوراله 261الرترترتدي ا تفرترترت  خ لرترترتدوي برترترتنة 

كمرترتا تسرترتم  الشرترتيعة : )ري  رترتني النرترتاة وافرترترال إىل ث رترتر مرترتةاعمهم المارترتريةه وفيرترتو قرترتا  الشرترتريا يويسرترتري ا رترت
 (. االا  عشرية مأهنم يعتقدون   مامة امأممة االا  عشرية

 : وهؤالا امأممة االانا عشر هم
 .  -رضي اهلل عنو–عىي  ن أيب طالب 
 .  -رضي اهلل عنو–احلسن  ن عىي 
 .  -عنو رضي اهلل–احلسني  ن عىي 
 . عىي  ن احلسني

 . حممد  ن عىي  ن احلسني الباقر
 .  -الااي  -أ و عبد اهلل –جعفر  ن حممد  ن احلسني 
 .موب   ن جعفر الماوم

 .  -الرضي –عىي  ن موب  
 .  -اجلواي –حممد  ن عىي 

 . عىي  ن حممد ا ايي
 . احلسن  ن عىي العسمري
  -املهدي  –حممد  ن احلسن العسمري 

ن املاللرترتظ أن الشرترتيعة االارترت  عشرترترية لارترتروا اسإمامرترتة خ أوالي احلسرترتني  رترتن عىرترتي يون أوالي ومرترت
ه ولعرترتل السرترتبب خ هلرترت  يعرترتوي إىل ترترتةوذ احلسرترتني  رترتن عىرترتي  نرترتت مىرترت  -رضرترتي اهلل عنهمرترتا–احلسرترتن 

 . فارة يةيجريه وجميا عىي  ن احلسني منها
: قرترتاب هرترتي عىرترت  الاتيرترتبولمرترتل إمرترتا  مرترتن هرترتؤالا امأممرترتة االارترت  عشرترتر لقرترتب عرترتر   رترتوه وهرترتدر امأل

عىرترترتي  املرتضرترترت ه واحلسرترترتن اعترترترتهه واحلسرترترتني الشرترترتهيده وعىرترترت   يرترترتن العا رترترتدين السرترترتجايه وحممرترترتد البرترترتاقره 
وجعفر الااي ه وموب  الماومه وعىي الرضاه وحممد اجلواي التقيه وعىي ا ايي النقيه واحلسن 
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 . العسمري الةكيه وحممد املهدي القامم  احلجة
سبة إىل جعفر  ن حممد الااي  الدي  نوا مرتدهبهم خ الفرتروع عىرت  أقوالرتو ن : المعفرية: ثانياا 
وهو  ريا من أكاهيب الشيعة هدره ف هنم يسندون إليو أقواالل واعتقرتايا   -كما يةعمون –وثرامو 

ال يقو  هبا من لو أين  ارية خ اسإبال هفميف  و؟ وهدا االبم من ألب امأ اا إلرتيهم  رتال  
ةه ف هنم يتأهون منرتوه وهرتم ألرتق  تسرتميتهم  الرافضرتة ال اجلعفريرتة؛ مأهنرتم ال يعرفرتون تسميتهم  الرافض

مرترترتدهب جعفرترترتر الارترترتاي ه وإ رترترتا هرترترتي خترصرترترتا  مجعوهرترترتاه وتىفيقرترترتا  ابتحسرترترتنوها مث نسرترترتبوها إليرترترتو ه 
وأكارهرترتا ممرترتا ال يرضرترتي اهلل وربرترتولوه  رترتل وال يقولرترتو عاقرترتل وال طالرترتب عىرترتم يعرترتر  الشرترتريعة اسإبرترتالميةه 

 .الشيعة  انتساهبم إليو وىمال و ورال ومح هل  يتبج  
لقد كان جعفر الدي تنتسب إليو اجلعفرية نةير العىم خ الرتدينه وافرتر احلممرتةه كامرتل امأيبه 
ا عرترتن الغىرترتوه ومل يمرترتن يرترتؤمن  الغيبرترتة أو الرجعرترتة أو التنابرترتاه كمرترتا أنرترتو كرترتان  ا ورعلرترتا متسرترتاحمال  عيرترتدل  اهرترتدل

ا عن االعتةا  ب إىل العاة النبوية املباركةه ومن نالية امأ  إىل أيب وكان ينتسب من نالية امأ.  عيدل
 . مر الاديق رضي اهلل عنو 

مأهنم أكاروا من االهتما   اسإمامة خ تعاليمهم  ( ا ىيفة)إما نسبة إىل اسإما   : اإلمامية: ثالثا
 . كما هو واقح حواهم

يرهوا ترترترترتار هرترترترتدا أو لرترترترتةعمهم أن الربرترترترتو  صرترترترتى  اهلل عىيرترترترتو وبرترترترتىم نرترترترتب عىرترترترت  إمامرترترترتة عىرترترترتي وأوال
 .التعريف الشهربتاي
 .همأهم عقائد

 . ركن من أركان الدينه وجيب عى  النيب أن يعني ا ىيفة من  عدر( ا الفة)أن اسإمامة  -1
أن النرتيب صرتى  اهلل عىيرترتو وبرتىم نرترتب عىرت  تعيرترتني عىرتي إمامرتال  عرترتدره وقرتد نةلرترتت عىيرتو  رترتدل   -2

  كرتتم هرتدر اايرتا  وامألاييرتته و الفوهرتاه وانتارتب ثيا  من القرثنه ولمن الاحا ة اتفقرتوا عىرت
 . أ و  مر وعمر وعامان ا الفةه و دل  كفر الاحا ةه و رجوا من اسإبال ه إال عديال قىيالل جدال 

أن امأممرترترترتة معارترترترتومون عرترترترتن السرترترترتهو والغفىرترترترتةه وا طرترترترتأ والنسرترترترتيانه ويتىقرترترترتون العىرترترترتم مرترترترتن اهلل  -3
م مجيرتح هرا  الوجرتويه ويعىمرتون مرتىت اموترتونه وال مبا رةه ويعىمون ما كان وما برتيمونه وختضرتح  رت

 . وجيو  يعاؤهمه واالبتغااة هبمه والتسمية  العبويية  م. اموتون إال  ا تيارهم
عىرترترتيه مث احلسرترترتنه مث احلسرترترتنيه مث عىرترترتي  رترترتن احلسرترترتنيه : أن امأممرترترتة اانرترترتا عشرترترتر إمامرترترتاله أو رترترتم -4
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عشر املوهرتو  حممرتد  رتن احلسرتن العسرتمري  الدي أمو  نت كسرمله مث تتا ح خ هريتو إىل اسإما  الااي
وبرترتو  خيرترترذ ث رترتر الةمرترتانه ونمرترتم ( هرترترت261)الرترتدي يعتقرترتدون أنرترتو ا تفرترت  خ السرترترياب  رترترتسامرا برترتنة 

النرترترتاة حمرترترتم ياويه ويرترترتأمر   ليرترترتاا أعرترترتداا عىرترترتي وأهىرترترتوه وأو رترترتم أ رترترتو  مرترترتر وعمرترترتره مث برترترتامر الارترترتحا ة 
  .وا ىفااه ومىول املسىمني إىل  من  روجوه فيقتىهم مجيعال 

أن القرترترثن فيرترتو حتريرترتف ونقرترتبه ألرترتداهما الارترتحا ة فيرترتوه واملارترتحف المامرترتل هرترتو مارترتحف  -5
عىيه الدي ورارتو اسإمرتا  الارتاي عشرتره وي رتل  رتو السرتريابه وهرتو االارتة أضرتعا  هرتدا القرترثنه ولرتيس 

مارتحف فاطمرتةه ونرتاو  جمتهرتدوهم تميعرتو : ويسمونو أيضال . فيو من قرثن أهل السنة لر  والد
ولمنهم يروون عن أممرتتهم الوصرتية  قرترااة هرتدا .   املوضوعة عى  أممة أهل البيتمن  ال  الروايا

 . القرثنه وجوا  التعبد والعمل  وه إىل أن يظهر اسإما   القرثن احلقيقي
 . اعتقاي أن القرثن  ىو  -6
 . إنمار صفا  اهلل تعاىله وإنمار القدر -7
 . ه والرجعةه والتقيةالقو   البداا -8
صرتحي  البخرتاري وصرتحي  : ال يعا  الشرتيعة  مترتب السرتنة املعروفرتةه مارتل: عندهمالسنة  -9

مسىمه ومسند اسإما  أ د وكتب السنن امأ رمله وإ ا السنة عندهم مرتا جرتاا مرتن طريرتق ث  البيرتت 
 . أعظم مما عدار -خ نظرهم-ولدهمه واهتمامهم مبا يرومل عن أممتهم املعاومني 

أن : ومرترتن هلرترت . و ه خيرترتالفوهنم خ معظرترتم امألمرترتا  الفقهيرترتةوكمرترتا خيرترتالفون أهرترتل السرترتنة خ امأصرترت
اجلهرتاي واجلمعرتة نرتري واجبرتة عنرتدهمه إال إها وهرتر اسإمرترتا  الرتدي خ السرتريابه وأنرتو لرتني يظهرتر ينشرترتر 

وهدا . وفيو الفقوه وامألما ه والقرثن المامل( عىم اجلفر)الدي يسمونو  - ةعمهم-العىم ا ا  
 .املدهب كانوا قاصدين تعطيل الشريعة مما يد  عى  أن الدين أبسوا هدا
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 .المعتزلة
املعتةلرترترتة فرقرترترتة إبرترترتالمية نشرترترتأ  خ أوا رترترتر العارترترتر امأمرترترتوي وا يهرترترتر  خ العارترترتر العبابرترترتيه وقرترترتد 
اعتمرتد  عىرت  العقرتل اعرتري خ فهرتم العقيرترتدة اسإبرتالمية لتأارهرتا  رتبعض الفىسرتفا  املسرتتورية ممرترتا أيمل 

 .إىل ارحنرافها عن عقيدة أهل السنة واجلماعة
 .ل تسمية المعتزلةصأ

ا تىرترتف البرترتالاون خ أصرترتل هرترتدر التسرترتميةه وبرترتنعرض أهرترتم ااراا خ هلرترت ه ومرترتا وري عىرترت  كرترتل 
 .رأي من اعااضه مث نبني الرأي امأقرب لىاواب

ه ومن عىرت   رتاكىتهماه  هوالشهربتاي  هالدي أورير كتياب الفر ه كالبغدايي  :الرأي األول
فرترتظ أطىقرترتو أعرترتداؤهم مرترتن أهرترتل السرترتنة عىرترتيهم لىترترتدليل عىرترت  أهنرترتم ل" املعتةلرترتة"والرترتدي يفيرترتد  رترتأن كىمرترتة 

انفاىوا عنهمه وتركوا مشاخيهم القدام ه واعتةلرتوا قرتو  امأمرتة  أبرترها خ مرتمرتب المبرتريةه فهرتو هبرتدا 
االعتبرترتار ابرترتم يتضرترتمن نوعرترتا مرترتن الرترتد ه واأامرترتا واضرترتحا  رترتا روذ عىرترت  السرترتنة واجلماعرترتةه فرترتاملعتة  هرترتو 

 .املخالف واملنفال
لقرترتد وهرترتر  خ : يرترتا إمرترتا  الرترتدين: وي رترتل رجرترتل عىرترت  احلسرترتن البارترتريه فقرترتا : لشهربرترتتاييقرترتو  ا

 ماننرترترتا مجاعرترترتة يمفرترترترون أصرترترتحاب المبرترترتامره والمبرترترترية عنرترترتدهم كفرترترتر خيرترترترذ  رترترتو عرترترتن املىرترترتةه وهرترترتم وعيديرترترتة 
ا رترتوارذه ومجاعرترتة يرجارترتون أصرترتحاب المبرترتامره والمبرترترية عنرترتدهم ال تضرترتر مرترتح اسإامرترتان؛  رترتل العمرترتل عىرترت  

ن اسإامرتانه فرترتال يضرتر مرترتح اسإامرترتان معارتيةه كمرترتا ال ينفرتح مرترتح المفرتر طاعرترتةه وهرترتم مرتدهبهم لرترتيس ركنرتا مرترت
وقبل أن جييرتب قرتا  واصرتل ه مرجاة امأمةه فميف حتمم لنا خ هل  اعتقايا؟ ففمر احلسن خ هل 

أنرترتا ال أقرترتو  أن صرترتالب المبرترترية مرترتؤمن مطىرترتقه وال كرترتافر مطىقرترتا؛  رترتل هرترتو خ منةلرترتة  رترتني :  رترتن عطرترتاا
 كافره مث قرتا  واعترتة  إىل أبرتطوانة مرتن أبرتطوانا  املسرتجد يقرترر مرتا أجرتاب  رتو املنةلتنيه ال مؤمن وال

 . واصله فسمي هو وأصحا و املعتةلة اعتةلنا: فقا  احلسن. عى  مجاعة من أصحاب احلسن
إن واصرترترتل  رترترتن عطرترترتاا  عرترترتم أن الفابرترترتق مرترترتن هرترترتدر امأمرترترتة ال مرترترتؤمن وال كرترترتافره : ويقرترترتو  البغرترترتدايي

امرترتانه وأن احلسرترتن البارترتري ملرترتا  رترتح هلرترت  منرترتو طرترترير مرترتن جمىسرترتوه وجعرترتل الفسرترتق خ منرترتةلا المفرترتر واسإ
إهنما قد اعتةال قو  امأمةه و ي أتباعهما : وانضم إليو صديقو عمرو  ن عبيد ه فقا  الناة فيهما

 . من يوماد معتةلة  
وقرتا  : "خ  ططرتو ليرتت قرتا  د أوريها املقريرتةيوهنال رواية تنسب االعتةا  إىل عمرو  ن عبي
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 .اعتة  عمرو  ن عبيد وأصحاب لو احلسنه فسموا املعتةلة   :ا ن منبو
 : وقد اعاض  عض البالاني املعاصرين عى  أصل هدر التسميةه  أمور منها

أن انتقرترتا  واصرترتل  رترتن عطرترتاا أو عمرترترو  رترتن عبيرترتد مرترتن أبرترتطوانة خ املسرترتجد إىل أ رترترمل لرترتيس  -1
 .  امأمر ا ا  الدي يا  أن تىقب  و فرقة

 برترتري الروايرترتةه فبعضرترتهم ينسرترتب لايارترتة االنفارترتا  إىل عمرترترو  رترتن عبيرترتده ا رترتتال  الرترترواة خ -2
وهرترتدا ممرترتا يضرترتعف الروايرترتة وجيعىهرترتا عرضرترتة لىنقرترتد؛  هسرترتبها إىل قترترتاية  رترتن يعامرترتة السدوبرترتيو عضرترتهم ين

هرترتو أن احلسرترتن البارترتري هرترتو الرترتدي قرترتا  لواصرترتل  رترتن عطرترتاا : فالرترتدي فهرترتم مرترتن روايرترتة الشهربرترتتاي مرترتاال
 (.اعتةلنا واصله فسمي هو وأصحا و معتةلة)رتمب المبريةه لني ا تىفا خ مسألة احلمم عى  م

أن الرترترتدي  رترتاهم هبرترترتدا االبرترتم هرترترتو قترترتاية  رترترتن يعامرترترتة : ومجاعرترترتة معرترتوه فيرترترتدكرون أمرترتا ا رترترتن  ىمرترتان
هرته وكرتان قترتاية مرتن عىمرتاا البارترةه وأعرتال  الترتا عنيه ومرتن أصرتحاب (117)السدوبيه املتوىف بنة 

ضرترتريرا فرترت ها  عمرترترو  رترتن عبيرترتد ونفرترتر معرترتو قرترتد اعتةلرترتوا  احلسرتن البارترتريه ي رترتل يومرترتا مسرترتجد البارترترة وكرترتان
لىقة احلسن الباري وكونوا  م لىقة  اصرتة وارتفعرتت أصرتواأمه فرتأمهم وهرتو يظرتن أهنرتم مرتن لىقرتة 

 .إ ا هؤالا املعتةلةه فسموا معتةلة من وقتها  : احلسنه فىما صار معهم وعر  لقيقتهم قا 
هل هو عمرو  ن عبيد أو واصل  ن عطرتاا؟  فا تال  الرواة خ املنفال عن احلسن الباريه

 .وا تال  املسمي هل هو احلسن الباري أ  قتاية؟ مما يضعف الرواية ويشم  فيها 
 . هدر أهم االعااضا  الا وري  عى  هدا الرأي

ه وأنرتو كرترتان ولرتد  مرترتن نةعرتة ورعههرترتب أصرتحاب هرتدا الرترأي إىل أن هرترتدر الفرقرتة  :الارأي الثااني
 : منها ما يىيويؤيد رأيو  شبها هةهالةهاي الدين يعتةلون النارعني املعتةلةهمن هؤالا اجلماعة الو 

أو ( عا رترترتد)كمرترترتراي  لمىمرترترتة ( معترترترتة )أن  عرترترتض املارترترتاير امأي يرترترتة ابرترترتتعمىت فيهرترترتا كىمرترترتة  -1
 . ؛ فاالعتةا  صفة يوصف هبا الةاهد( اهد)

وا يعتةلون العامله ونيرتون ليرتاة ما عر   و أوامل املعتةلة من ميل لىةهد والعبايةه وأهنم كان -2
التقشف والةهده فريومل عن واصل  ن عطاا أنو كان إها جنو الىيل صف قدميو لياىي ولوح ويواة 

وروي عرترتن . موضرترتوعان فرترت ها مرترتر   رترتو ثيرترتة فيهرترتا لجرترتة عىرترت   رترتالف جىرترتس فمتبهرترتا مث عرترتاي خ صرترتالتو
و عرترير هج لججا كارية ما يا عمرو  ن عبيد أنو كاريا ما كان ياىي الفجر  وضوا املغربه وأنو ل

 .موقو  عى  من ألار
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وهرترترتم الرترترتدين اعتةلرترترتوا إ رترترتواهنم خ . املعتةلرترترتة مرترترتن انفارترترتىواعىرترترت  أصرترترتحاب هرترترتدا الرترترترأي  رترترتأن وقرترترتد ري 
كيرترتف اممرترتن أن يمرترتون ابرترتم املعتةلرترتة قرترتد قارترتر و . جمىرترتس احلسرترتن البارترتريه وكرترتانوا يؤمنرترتون حريرترتة اسإراية
املميرترتة  رترتم لقرترتا عرترتن نرترتريهمه برترتواا كرترتأفرايه أو   عىرترت  طامفرترتة مرترتن النرترتاة مل يمرترتن الةهرترتد فرترتيهم العنارترتر

كجماعة؟ أفىم يمن الةهد منتشرا  نفس الدرجة خ الوب  الرتدي  الرتدي اعتةلرتو املعتةلرتة؟ أفىرتم يمرتن 
 . وإها فهدا الرأي مريوي.احلسن الباري مشهورا  الةهده وهو أبتاه واصل

أ االعترتةا  مرتن أصرتل أن منشرت ههرتب أصرتحاب هرتدا الرترأي  .التفساير السياساي: الرأي الثالث
بيابرترتيه وأن املعتةلرترتة الدينيرترتة أتبرترتاع واصرترتل  رترتن عطرترتاا وعمرترترو  رترتن عبيرترتد كرترتانوا خ امأصرترتل ابرترتتمرارا خ 
ميرترتدان الفمرترتر والنظرترتر لفارترتة بيابرترتية برترتبقتها خ الظهرترتوره هرترتي فارترتة املعتةلرترتة السيابرترتيني الرترتدين وهرترتروا خ 

 :ما يىي لرب صفنيه وقبىها خ معركة اجلمله وقد أ دوا رأيهم  أيلةه منها
أن لفظ االعتةا  كاريا ما يري خ كتب التارياه وخ لغة السيابرتة خ القرترن امأو  والنارتف  -1

امأو  مرترتن القرترترن الارترتاي لىهجرترترة لىداللرترتة عىرترت  االمتنرترتاع عرترتن مناصرترترة ألرترتد الفرترتريقني املتنرترتا عنيه وعىرترت  
ألرترتدمها أو رأي أن  الوقرترتو  موقرترتف احليرترتايه كرترتأن يرترترمل الرجرترتل فاترترتني متقرترتاتىتنيه مث هرترتو ال يقتنرترتح  رترترأي 

 . كال الفريقني نري حمق
كارتريا عىرت  الطامفرتة الرتا مل تشرتارل ( املعتةلرتة)من هل  ما نرار من إطال  املؤر ني هدر المىمة 

خ القتا   ني عىي وعامشة خ لرب اجلمرتله وعىرت  الرتدين مل يرتد ىوا خ النرتةاع  رتني عىرتي ومعاويرتة ه 
  –عامرترتل مارترتر مرترتن قبرترتل عىرترتي  –س  رترتن برترتعد أن قرترتيه هرترترت(36)فقرترتد هكرترتر الطرترتقي خ لرترتوايي برترتنة 

إن قبىي رجاال معتةلني قد بألوي أن أكف عنهمه وأن أيعهم عى  لا م لىت : "كتب إليو يقو 
 . "قيم أمر الناةه فنرمل ويرمل رأيهميست

ومل يىبرتت حممرتد  رتن أيب  مرتر  رتهرا كرتامال لرتىت  عرتت إىل أولارت  القرتو  : "وخ موضح ث ر يقو 
يرتا هرتؤالا إمرتا أن ترترتد ىوا خ طاعتنرتاه وإمرتا أن خترجرتوا مرترتن : يس وايعهرترتمه فقرتا املعترتةلني الرتدين كرتان قرت

 ".إنا ال نفعله يعنا لىت ننظر إىل ما تاري إليو أمورناه وال تعجل حر نا:  اليناه فبعاوا إليو
هنرتال نارتو  و رترتواهد مهمرتة تفيرتد أن مارترتل هرتدر الفارترتة املعتةلرتة الرتا وقفرترتت عىرت  احليرترتاي خ  -2

املعتةلرترتة مرترتن هلرترت  مرترتا يهرترتا أطىقرترتت عىرترت  نفسرترتها ابرترتم املعتةلرترتة أو أطىرترتق عىيهرترتا ابرترتم احلرترتروب املشرترتار إل
رضرتي اهلل  –وهم  وا أنفسهم معتةلة؛ وهل  عندما  رتايح احلسرتن  رتن عىرتي : "إه يقو  يدكرر املىطي

منرترترترترتا  م   لةمرترترترترتوا –رضرترترترترتي اهلل عنرترترترترتو  –معاويرترترترترتة ومجيرترترترترتح النرترترترترتاةه وكرترترترترتانوا مرترترترترتن أصرترترترترتحاب عىرترترترترتي  –عنرترترترترتو 
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 " .ل  العىم والعبايةه فسموا  دل  معتةلةنشتغ: ومساجدهم وقالوا
: ملرترتا قترترتل عامرترتان  رترتايح النرترتاة عىيرترتاه فسرترتموا اجلماعرترتة مث افاقرترتوا ارترتالي فرترتر : "ومرترتا يقولرترتو النرترتو ا 

ه وفرقرتة اعتةلرتت مرتح برتعد  رتن مالرت  وبرتعد  رتن أيب –رضرتي اهلل عنرتو  –فرقة أقامت عى  والية عىرتي 
ة امأنااري وأبرتامة  رتن  يرتد  رتن لارارتة؛ فرت ن وقا  وعبد اهلل  ن عمر  ن ا طاب وحممد  ن مسىم

هرتؤالا اعتةلرتوا عرترتن عىرتي وامتنعرترتوا عرتن حمار ترتوه واعار رترتة معرتو  عرترتد ي رتو م خ  يعترتو والرضرترتا  رتوه فسرترتموا 
  .ال نل قتا  عىي وال القتا  معو: املعتةلةه وصاروا أبال  املعتةلة إىل ث ر امأ ده وقالوا

 : هدا الرأي  أموره منهاعى  وقد ري 
يقرترتو  امأبرترتتاه  . أن أقرترتوا  املعتةلرترتة المالميرترتة لرترتيس فيهرترتا مرترتا يابرترتت امأصرترتل السيابرترتي لنشرترتأأم -1
إها فمرنا مىيا خ مدهب االعتةا ه وخ لرية اال تيار؛ رأينا أن السيابية ال تشمل بببا  : "كوريان

 ".كافيا لنشومهما
لوجب اتفرتاقهم معهرتم خ لو ص  أن هؤالا الاحا ة املعتةلني لىفتنة كانوا أبالفا لىمعتةلة  -2

مبرترتدأ امأمرترتر  رترتاملعرو  والنهرترتي : أصرترتو  مرترتدهبهمه فىمرترتا مل يتفقرترتوا ي  عىرترت   طرترتالن هرترتدا الرترترأيه فمرترتاال
عرترترتن املنمرترترتر عنرترترتد املعتةلرترترتة واجرترترتب  السرترترتيف فمرترترتا يونرترترتوه كيرترترتف قرترترتدروا عىرترترت  هلرترترت ؟ فىرترترتو كرترترتان الارترترتحا ة 

اويرترتةه ورحنرترتن نرترتراهم قرترتد املعتةلرترتون لىفتنرترتة أبرترتالفا لىمعتةلرترتة الفرقرترتة مأوجرترتب عىرترتيهم هرترتدا امأصرترتل قترترتا  مع
توقفرترتوا عرترتن القترترتا  وا تعرترتدوا عرترتن الفتنرترتة؛ ممرترتا يرترتد  عىرترت   طرترتالن القرترتو   رترتأهنم أبرترتال  لىمعتةلرترتةه وعىيرترتو 

 . فيبطل هدا الرأي
وهرتو رأي انفرتري  رتو الرتدكتور أ رتد أمرتنيه فقرتد قرتا   -ههب أصرتحاب هرتدا الرترأي  :الرأي الرابع

خ  طرترت  املقريرترتةي  إ رترتارة إىل مرترتا وريتةلرترتة املعإىل أن برترتبب تسرترتميتهم  -(: فجرترتر اسإبرترتال )خ كتا رترتو 
مرترترترتن أن مرترترترتن  رترترترتني الفرترترترتر  اليهوييرترترترتة الرترترترتا كانرترترترتت منتشرترترترترة خ هلرترترترت  العارترترترتر ومرترترترتا قبىرترترترتو طامفرترترترتة يقرترترترتا   رترترترتا 

 . إن معناها املعتةلة: وقا " الفرو يم"
لرتيس كرتل امأفعرتا   ىقهرتا : أهنرتا كانرتت ترتتمىم خ القرتدره وتقرتو : وهكر  عضهم عن هدر الفرقرتة

يمرترتون هرترتدا الىفرترتظ قرترتد أطىقرترتو عىرترت  املعتةلرترتة قرترتو  ممرترتن أبرترتىموا مرترتن اليهرترتوي ملرترتا رأوا  رترتني اهلله فرترتال يبعرترتد أن 
يفسرون : فمعتةلة اليهوي. وإن التشا و  ني معتةلة اليهوي ومعتةلة اسإبال  موجوي. الفرقتني من الشبو

  يتأولون كل ما خ القرثن من أوصا  عى: التوراة عى  مقتض  منطق الفالبفة؛ ومعتةلة اسإبال  
إهنرتم : مقتض  منطق الفالبفة أيضاه فقد قا  املقريةي خ هؤالا الفرو يم الدين باهم املعتةلة قا 
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 .يأ دون مبا خ التوراة عى  معىن ما فسرر احلمماا من أبالفهم  
 : وهدا الرأي مريوي مأمور منها

لبيرتان والتفارتيله أنو مل يري لو هكر خ كتب أهل الفر  املتقدمني الدين تعرضوا لىمعتةلة  ا -1
فىرترتو كرترتان صرترتحيحا مأ رترتري إليرترتو عىرترت  امأقرترتله كمرترتا أ رترتري إىل ااراا امأ رترترمل خ  يرترتان برترتبب تسرترتميتهم 

 .  املعتةلة
أن مرترترتا ابرترترتتد   رترترتو الرترترتدكتور أ رترترتد أمرترترتني ضرترترتعيف وار ال يسرترترتتند عىرترترت  يليرترترتله  رترترتل إنرترترتو جمرترترتري  -2

 . افااضه والرأي الدي ال يبىن عى  يليل صحي  ال يعتد  و
املعتةلة والطامفة اليهويية الا يدكرها أ رتد أمرتني ال يسرتتىة  أن يمرتون :  فاتنيإن الشبو  ني -3

 . فهدا الرأي مريوي: ببب تسميتهم  املعتةلةه وعى  هدا
أن ابرترتم االعترترتةا  وهرترتر أانرترتاا  -واهلل أعىرترتم  -والرترترأي امأقرترترب لىارترتواب خ أصرترتل تسرترتمية املعتةلرترتة 

لمنرترتو مل يطىرترتق عىرترت  فارترتة  عينهرترتا؛  رترتل مرترتن  -رضرترتي اهلل عنرترتو  -احلرترتروب الرترتا لارترتىت خ عهرترتد عىرترتي 
اعتة  عن السيابرتة أطىقرتت عىيرتوه ومرتن اعترتة  لىعبرتاية أطىقرتت عىيرتوه مث إن وجرتوي هرتدر احلرتروب ممرتا 

كرترترتل فرقرترترتة ترترترترمل أهنرترترتا عىرترترت  الارترترتواب ومرترترتن برترترتواها عىرترترت  ه أوري ا رترترتال   رترترتني املسرترترتىمني وتفرترترترقهم فرقرترترتا
 .ا طأ
ضرترترتح لممرترتا  الفرترترتا لف رترترمل؛ ممرترترتا ومرترتن مث أ رترترتدوا يبحارترتون خ لممهرترترتاه وأصرترتبحت كرترترتل فرقرترتة ت 

برترتاقهم إىل البحرترتت خ لمرترتم مرتمرترتب المبرترتريةه ووضرترتعت  عرترتض الفرترتر  ألمامرترتا متناقضرترتة عىرترت  إارهرترتا 
لاىت قاة السامل الدي أت  إىل احلسن الباري خ لىقتوه ولم  لو ما  ح من ثراا متناقضة 

 رتن عطرترتاا برترتبقو  خ لمرتم مرتمرترتب المبرتريةه وطىرترتب منرترتو رأيرتو مث إن ألرترتد تالميرترتد احلسرتن وهرترتو واصرترتل
منةلة  ني املنةلتني؛ و سبب هل  قا    وأ رذ لمما خيالف  يخو خ مرتمب المبريةه وهو أنو خ

اعتةلنرترتا واصرترتل مث طرترترير مرترتن لىقترترتوه فرترتاعتة  خ برترتارية مرترتن برترتواري مسرترتجد البارترترة يقرترترر مرترتا : احلسرترتن
عترترتةا م احلسرترتن أجرترتاب  رترتو عىرترت  مجاعرترتة ابتحسرترتنوا رأيرترتو وترترتا عوره فسرترتموا مرترتن هلرترت  احلرترتني املعتةلرترتة؛ ال

 .وقو  امأمة  أبرها ولممهم عى  صالب المبرية  اعتةالو املؤمنني والمافرين  
وعىرترترت  هلرترترت ؛ فظهرترترتور هرترترتدر التسرترترتمية عىرترترت  فرقرترترتة  عينهرترترتا مسرترترتتقىةه إ رترترتا لارترترتل خ لىقرترترتة احلسرترترتن 

 . واهلل أعىم –ر و اهلل  –الباري 
ه وأن  عضرترترتهم ينسرترترتب أمرترتا قرترترتو  مرترترتن اعرترتاض عىرترترت  هرترترتدا الرترترأي  رترترتا تال  الرترترترواة خ برترتري الروايرترترتة
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لايارترترتة االنفارترترتا  إىل عمرترترترو  رترترتن عبيرترترتده و عضرترترتهم ينسرترترتبها إىل واصرترترتل  رترترتن عطرترترتااه و عضرترترتهم ينسرترترتب 
التسمية إىل احلسن الباريه و عضهم ينسبها إىل قتاية  ن يعامة السدوبيه وأن هدا ممرتا يضرتعف 

تنرترتح أن إن املنفارترتل هرترتو واصرترتل  رترتن عطرترتااه وقرترتد انفارترتل معرترتو عمرترترو  رترتن عبيرترتده فرترتال ام: فنقرترتو . الروايرترتة
يمون من قا   انفاا  عمرو عن احلسنه وأنو ببب التسمية أن يمون قاصدا عمرا وواصرتال ومرتن 

عمرترترترو ومجاعرترترتة معرترترتوه فيمرترترتون النقرترترتا  يار  رترترتني احلسرترترتن وواصرترترتله واالنفارترترتا  مرترترتن : معهمرترترتاه مأنرترترتو قرترترتا 
 .واصل وعمرو ومن معهما

صرترتحة الروايرترتة؛ مأن ال يقرترتدح خ : أمرترتا ا رترتتال  املسرترتمي هرترتل هرترتو احلسرترتن أ  قترترتاية؟؛ فهرترتدا أيضرترتا
املسرترتمي امأو  هرترتو احلسرترتنه أمرترتا قترترتاية ف  رترتا قرترتا   رترتياا قرترتد لارترتل ومضرترت ه ويرترتد  عىيرترتو ألفرترتامل الروايرترتة 

ففي هاتني اجلمىتني ياللرتة " إ ا هؤالا املعتةلة: "مث قا  لقتاية" فأمهم وهو يظن أهنم لىقة احلسن"
مه وأن إطالقرتو االبرتم إ رتا  عى  أن قتاية من مرتايي جمىس احلسنه وأنرتو كرتان يعرتر  برتبب انفارتا 

 . كان  عد تمون الفرقةه وعى  هداه فال تعارض  ني الروايتني
وأمرترتا القرترتو   املنةلرترتة  رترتني املنرترتةلتنيه وهرترتو : "وممرترتا يؤكرترتد مرترتا هكرنرترتار مرترتا يقولرترتو املسرترتعويي ليرترتت قرترتا 

ن إىل أ. . امأصل الرا حه فهو أن الفابق املرتمب لىمبامر ليس مبؤمن وال كرتافره  رتل يسرتم  فابرتقا 
 .وهبدا الباب  يت املعتةلة؛ وهو االعتةا  : قا 

 : لىمعتةلة أ اا كارية منها. أسماء المعتزلة
وقرتد  ينرتا برتبب تسرتميتهم هبرتدا االبرتم عنرتدما تمىمنرتا عىرت  أصرتل مبعىن املنشرتقنيه : املعتةلة  -1
ضىوه وأن املراي ملا رأوا أنو ال  ال   م من هدا االبمه أ دوا يقهنون عى  فلمن املعتةلة .املعتةلة

: ه و رهنوا عى  ما يقولون  بعض الناو  مال قولرتو تعرتاىل ا  عن امأقوا  اعداة واملبتدعة و االعتة 
 .وهل  ال يمون إال  االعتةا  عنهم[. 11: املةمل]  َواْهُمْرُهْم َهْمراا َجِميال

: كارترتريةه منهرترتا  ىجهميرترتة خ مسرترتاملل املعتةلرترتةموافقرترتة وبرترتبب تىقيرترتبهم هبرترتدا الىقرترتبه : اجلهميرترتة -2
نفرترترتي الرؤيرترترتة والارترترتفا ه و ىرترترتق المرترترتال ه فمرترترتأن توافرترترتق الفرترترترقتني جعىهمرترترتا كالفرقرترترتة الوالرترترتدةه ومبرترترتا أن 
اجلهميرترتة أبرترترتبق ومسرترترتامىها أكارترترتر و عرترترتض مسرترترتامل املعتةلرترترتة مرترتأ وهة منهرترترتاه لرترترتدا أصرترترتب  يطىرترترتق عىرترترت  كرترترتل 

عىرترت  ولرترتدل  أطىرترتق أممرترتة امأارترتر لفرترتظ اجلهميرترتة . معترترتة  جهمرترتيه وال يطىرترتق عىرترت  كرترتل جهمرترتي معترترتة 
والبخاري خ الري عى  اجلهميةه ومن  عدمها؛ إ رتا ( الري عى  اجلهمية)املعتةلة فاسإما  أ د خ كتا و 

 .يعنون  اجلهمية املعتةلة؛ مأهنم كانوا خ املتأ رين أ هر هبدر املسامل من اجلهمية
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ة الارتفا  خ ملرتا وقعرتت حمنرتة اجلهميرتة نفرتا( : "منهرتاذ السرتنة ) وقا  اسإما  ا ن تيمية خ كتا رتو 
أوامرترتل املامرترتة الاالارترتة عىرترت  عهرترتد املرترتأمون وأ يرترتو املعتارترتم مث الواارترتقه ويعرترتوا النرترتاة إىل الرترتتجهم وإ طرترتا  

مل تمرترتن املنرترتاورة مرترتح املعتةلرترتة فقرترت ؛  رترتل كانرترتت . . وطىبرترتوا أهرترتل السرترتنة لىمنرترتاورة. . صرترتفا  اهلل تعرترتاىل 
ه فمرتل معترتة  جهمرتي ولرتيس كرتل مح جنس اجلهميرتة مرتن املعتةلرتة والنجاريرتة والضرتراريةه وأنرتواع املرجارتة
  . . ".جهمي معتةليا؛ مأن جهما أ د تعطيال لنفيو امأ اا والافا 

وهرتو يسرتو  مرتا أمجعرتت عىيرتو  –يقرتو  البغرتدايي . كرتدل  يىقرتب املعتةلرتة  القدريرتة: القدرية -3
 خ –عرتة وجرتل  –وقد  عموا أن الناة هرتم الرتدين يقرتدرون أكسرتاهبم وأنرتو لرتيس هلل : ". . . املعتةلة 

 .ومأجل هدا القو   اهم املسىمون قدرية. أكساهبم وخ أعما  بامر احليوانا  صنح وال تقدير
إنرترتو أوىل أن يطىرترتق عىرترت  القرترتامىني  القرترتدر : إال أن املعتةلرترتة ال يرضرترتون هبرترتدا االبرترتم؛ ولرترتدا يقولرترتون

 . رير و رر من اهلل تعاىل
ور إىل أنفسرتهمه فوجرتب أن يسرتموا أن املعتةلة نفرتوا القرتدر عرتن اهلل وأضرتاف: ولمن ا ن قتيبة  يرمل

 .قدريةه مأن مدعي الشيا لنفسو ألق أن يدع   و  
إن املعتةلرترتة يرترتدعون الانويرترتةه لقرترتو م ا رترتري مرترتن اهلله والشرترتر : يقرترتو  املقريرترتةي: الانويرترتة واعوبرترتية -4
 .من العبد
 رترترتامهم وملرترترتا كرترترتان هرترترتدا القرترترتو  يشرترترتبو قرترترتو  الانويرترترتة اعوبرترترتيةه فرترترت ن املعتةلرترترتة اكتسرترترتبوا عرترترتالوة عىرترترت  أ 

وال    أن املعتةلة ال يقبىون هدا االبمه وهم إ ا تناىوا من ابرتم القدريرتة . العديدة ابم اعوبية
وأنمرترترور  شرترترتدة ختىارترترتا مرترترتن وصرترترتمة لقرترترتب اعوبرترترتيةه إه كرترترتان النرترترتيب صرترترتى  اهلل عىيرترترتو وبرترترتىم ه  القدريرترترتة 

 . تسميتها جموة هدر امأمة
وعد والوعيده وهرتدا القرتو  ألرتد امأركرتان الرتا  ال وا هبدا االبم نسبة إىل قو م : الوعيدية -5

أن اهلل تعرتاىل صرتاي  خ وعرتدر ووعيرتدره وأنرتو ال يغفرتر الرتدنوب إال مرتن : يقو  عىيها االعتةا ه ومعنار
 . عد التو ة
كرترترترتان أهرترترترتل السرترترترتنة يطىقرترترترتون عىرترترترت  اجلهميرترترترتة امأوىل نفرترترترتاة الارترترترتفا  ابرترترترتم املعطىرترترترتة : املعطىرترترترتة -6

يرترتدر تعرترتاىل منهرترتاه وكرترتانوا يقارترتدون مرترتن وراا هرترتدر التسرترتمية ه  أي تر . لتعطيىهرترتا اهلل تعرترتاىل عرترتن صرترتفاتو
يرتا معطرتله : اجلهمية وهجوهاه ف ن أهرتل املوصرتل أ رتدوا  عرتد هةامرتة مرتروان  رتن حممرتد يسرتبونو وينايونرتو

 .مأن مروان كان عى  مدهب املعطىة
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يقرتو  . ولني قا  املعتةلة واقتبسوا عن اجلهمية امأوىل قو ا  نفي الافا ه لةمهم ابم املعطىة 
 .إن من معاي التعطيل تعطيل وواهر المتاب والسنة عن املعاي الا تد  عىيها: الشهربتاي

ومبا أن املعتةلة كانوا يىجأون خ اايا  الا ال توافق أنراضهم إىل التأويله فال يبعد أن يمون 
 كالمهرتم عرتن بببا ث ر خ تسميتهم  املعطىة ورحنن هد  عض أهل السنة كا ن القيم  يستعمىون خ

خ الرترتري عىرترت  ( الارترتواعق املربرترتىة)املعتةلرترتة لفرترتظ املعطىرترتة لىداللرترتة عىرترتيهمه فقرترتد وضرترتح ا رترتن القرترتيم كتا رترتو 
 .اجلهمية واملعطىةه وهو يقاد الري عى  املعتةلة  الدرجة امأوىل

املعتةلرترتة عىرترت  أنفسرترتهم أهرترتل العرترتد  والتوليرترتد والعدليرترتةه ولرترتدا  أطىرترتق: أهرترتل العرترتد  والتوليرترتد -7
 . العدليةه وأهل العد  والتوليد أنفسهمولدا يسمون 

إن املعتةلرتة يرتدعون أنفسرتهم أهرتل العرتد  والتوليرتد فمارتريونه : أما مؤر و أهل السنة الدين قالوا
 "  .والعدلية . .يسمون أصحاب العد  والتوليد و : ". . شهربتاي ليت قا ال: منهم

لقرتدره والقرتو   رتأن اسإنسرتان يسمون أنفسهم أهل العرتد  والتوليرتده ويعنرتون  العرتد  نفرتي ا فهم
 .موجد أفعالو تنةيها هلل تعاىل أن يضا  إليو  ره ويعنون  التوليد نفي الافا  القدامة  

واملعتةلة يفضىون أن يدعوا هبدا االبم؛ هل  أنو عالوة عى  املعىن احلسن الدي يتضمنوه ف نو 
أصرتل : ا أكارتر تعرتاليمهمه ومهرتامشتق من أهم قاعدتني من قواعد االعتةا  الىتني كانت تدور لو مرت

 .العد ه وأصل التوليد  
 .إىل نري هل  من امأ اا
  .تطور مذهب المعتزلة

امارترترتل منهجرترترتال فمريرترترتال مسرترترتتقالله وهلرترترت   -هنايرترترتة القرترترترن الارترترتاي ا جرترترتري-أصرترترتب  مرترترتدهب املعتةلرترترتة خ 
 : لسببني
برترتتهاه وأبسرترتوا عىرترتم ترمجرترتة كترترتب الفىسرترتفة اليونانيرترتةه فقرترتد أقبرترتل عىيهرترتا املعتةلرترتةه واهتمرترتوا  درا -1

 . المال  مستول  من قواعدهاه كما بيأيت
أ رترترتو : نبرترتور طامفرترتة مرترترتن املعتةلرترتة تتىمرترترتدوا عىرترت  تالميرترترتد واصرترتله وعمرترترترو  رترتن عبيرترترتده وأ رترتهرهم -2

 . ا ديل العال ه وإ راهيم النظا 
 .أهم عقائد المعتزلة
وإن ا تىفرتت خ  وأمههرتا هرتي امأصرتو  ا مسرتةه الرتا تتفرتق عىيهرتا فرترقهمه: لىمعتةلة عقامد كارترية
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 : تفايالأا ألياناله وهي
عىرترتيم  داترترتوه  يرترتح : واملرترتراي  رترتو عنرترتدهمه نفرترتي الارترتفا  عرترتن اهلل تعرترتاىله فيقولرترتون: التوحيااد -1

وكدل  يريدون  و . وهمدا..  داتوه  اري  داتوه أو عىيم  ال عىمه  يح  ال  حه  اري  ال  ار 
 .  أن القرثن  ىو : القو 

 . بتنا هلل صفا ه فقد قىنا  وجوي ث ة كارية؛ مأن الافا  نري الدا و بهتهم أننا إها أا
وهدر الشبهة  اطىةه فرت ن صرتفة اسإنسرتان ليسرتت إنسرتاناله فميرتف تمرتون صرتفة اهلل إ رتال ولرتو املارتل 

 . وإنمار الافا  تمديب لمتاب اهلل وبنة ربولو صى  اهلل عىيو وبىم! امأعى ؟
 خيىرتق الشرتر وال يريرتدره ومل يقرتدر املعاصرتي عىرت  العبرتايه املرتراي  رتو عنرتدهم أن اهلل ال :العدل -2

. ولمنهم هم خيىقون أفعا مه ويفعىون ما ال يريد اهلل فعىو ومل يقدرره وهدر هي فىسرتفتهم خ القرتدر
 : وأصل  بهتهم عد  تفريقهم  ني نوعي اسإراية

شاؤر اهلل ويريد وقوعوه الا هي مبعىن املشياةه فال يمون خ المون إال ما ي: اسإراية المونية -أ
 . بواا أكان نبو أ  يمرهو

وهرترتي مبعرترتىن اعبرترتةه فمرترتل مرترتا أمرترتر اهلل  رترتو و رترترعوه ف نرترتو جيرترتب فعىرترتوه برترتواال : واسإراية الشرترترعية -ب
 . وطاعتهم أو معايتهم ال خترذ عن إرايتو المونية الشامىة. أطاعو العباي فيو أ  عاور

 : فنحن هيبو  أن نفال قامىني ؟(يريد المفر)هل اهلل : ف ها قا  املعتة 
نعرترتمه فالمفرتار كمرترتا نرترترمل : إن كنرتت تقارترتد  قولرت  يريرترتد المفرتر أنرترتو يشرتاؤر ويقرترتدرره فرتاجلواب -أ

 . ونعىم كاريونه وال يمون خ مى  اهلل إال ما يشااه وال يمون  يا إال  قدر منو
و ال )): مأنرترترتو قرترترتا . ال: وإن كنرترترتت تقارترترتد أنرترترتو نرترترتب المفرترترتر ويشرترترترعو ويرترترتأمر  رترترتوه فرترترتاجلواب -ب

 .ومأنو أربل الربل وأنة  المتب حتديرال منو[ 7:الةمر((]يرت ْرض   ل ع ب اي ر  اْلُمْفر  
املرترتراي  رترتو عنرترتد املعتةلرترتة أنرترتو جيرترتب عىرترت  اهلل أن يعرترتدب العارترتاةه وال يعفرترتو  :الوعااد والوعيااد -3

 . عنهمه وال يقبل فيهم الشفاعةه وال خيرجهم من النار أ دال 
وهرترترترتي االعتقرترترترتاي  رترترترتأن مرتمرترترترتب المبرترترترترية كرترترترتالةاي و رترترترتارب ا مرترترترتر  :المنزلااااة بااااين المناااازلتين -4

 . والسار ه ال يسم  مؤمنال وال كافراله  ل هو خ منةلة  ني اسإامان والمفر
واملقارتوي  رتو وجرتوب الرتدعوة إىل مرتا يعتقدونرتو مرتن  :األمر بالمعروف والنهي عن المنكار -5

ه الدين ليسوا عى  مدهبهم  السرتيفه التوليد والعد  ونريمهاه ووجوب ا روذ عى  أممة املسىمني
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 . أو من كان عى  مدهبهم لمنو جار أو فسق
حتميم ثرامهم وعقرتو مه واسإعرتراض عرتن المترتاب والسرتنةه وقرتد  نرتوا : ومن أ طر أصو  املعتةلة 
إنمار عداب القرتقه وإنمرتار الارترا  وامليرتةانه وكارتري مرتن هرتدر امأمرتور : عى  هل  عقامد  اطىةه مال

 . تةالغيبية الاا 
وهرترتم يرترتريون امألاييرترتت الارترتحيحة عرترتري  الفتهرترتا  رترتواهمه ويمرترتد ون الارترتحا ة والترترتا عني وبرترتامر 

 . الرواةه إها رووا ما ال يتفق ومدهبهم
أمرتا مرتا خيرترتالف ثرااهرتم مرترتن اايرتا  فرترت هنم يفسرترونو مبرترتا ال يتفرتق مرترتح الشرترع والىغرترتةه ويؤولونرتو كمرترتا 

 .يشااون
 فرق المعتزلة 

عديها وأفمارها صغرية مث ما تىبت أن تتشعب وتتفر ه فتاب  الفرقة عايةل ما تبدأ الفر  خ 
فرقال ه وهمدا كان احلا  مح املعتةلة فقد  دأ  فرقة والدة ها  مسامل حمدويةه مث ما لبات أن 

 :  اي  فرقهاه وتماار  أقوا ا وتشعبته لىت ند  فرقا وألةا ا متعديةه فمن فر  املعتةلة
أىب لديفة واصل  ن عطاا الغةا ه كان تىميدا لىحسن  وهم أصحاب: الواصلية -1

الباري يقرأ عىيو العىو  وامأ باره مث فارقو  سبب  الفو معو خ مسألة مرتمب المبريةه وقو  
 .واصل فيو  أنو خ الدنيا خ منةلة  ني منةلتني 

دمهمه وهم أصحاب أيب ا ديل  دان  ن ا ديل العاّل   يا العتةلة ومق: الهذيلية -2
أن لركا  : أ د اسإعتةا  عن عامان  ن  الد الطويل عن واصل  ن عطااه من مفريا  قولو

أهل اجلنة والنار تنقطح وأهنم ياريون إىل بمون يامم مخوياه وتتمح الىدا  خ هل  السمون 
 . مأهل اجلنةه وتتمح ااال  خ هل  السمون مأهل النار

ر  ن هانال النظّا  كان قد  ى  كال  الفالبفة  مال  أتباع إ راهيم  ن يسا: النظامية -3
أن الباري ببحانو ال يوصف  القدرة عى  أن يةيد : املعتةلةه وانفري عن أصحا و مبسامل منها قولو

خ عداب أهل النار  يااه وال عى  أن ينقب منو  يااه وكدل  ال ينقب من نعيم أهل اجلنةه وال 
س هل  مقدورا لوه وقد ألة   أن يمون البارمل تعاىل جمبورا عى  أن خيرذ ألدا من أهل اجلنةه ولي

 . ما يفعىو تعاىل اهلل 
أصحاب أ د  ن  ا   وكدل  احلداية أصحاب الفضل احلدايه  : والحدثية الخابطية -4
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 -موافقة لىناارمل -كانا من أصحاب النظا  وطالعا كتب الفالبفةه ومن مفريا  أقوا ما القو  
أن الرؤية الا جاا  خ : وكدل  قو م. يو السال  نابب ا ىق خ اا رة  أن املسي  عى

إنمم باون ر مم يو  القيامة كما ترون القمر ليىة : ) امألاييته كقولو صى  اهلل عىيو وبىم
متفق عىيوه هي رؤية العقل امأو  الدي هو أو  مبدع وهو العقل ( البدر ال تضامون ىف رؤيتو 

و تفيض الاور عى  املوجويا ه فهو الدي يظهر يو  القيامة وترفح احلجب  ينو الفّعا  الدي من
 .فال يُرمل" اهلل"و ني الاور الا فاضت منو فريونو كمال القمر ليىة البدر فأما واهب العقل 

.. وكرترتان : " أصرترتحاب  شرترتر  رترتن املعتمرترتر كرترتان مرترتن عىمرترتاا املعتةلرترتة ه قرترتا  الرترتدهيب: البشاارية -5
دمله وطرترتا  عمرترترر فمرترتا ارعرترتومله وكرترتان يقرترتح خ أيب ا رترتديل العرترتال  وينسرترتبو إىل هكيرترتا فطنرترتا مل يرترتؤ  ا رترت

 " .أن اهلل تعاىل قاير عى  تعديب امأطفا  وإها فعل هل  فهو وامل :" من أقوالو " النفا  
أصحاب عيس   ن صبي  املمىن  أيب موب  املىقب  رتاملرياره ويسرتم  راهرتب : المردارية -6

يظىرتم ولرتو كرتدب ووىرتم كرتان إ رتا  ن اهلل تعاىل يقرتدر عىرت  أن يمرتدب و أ:  املعتةلةه من مفريا  أقوالو
كاه ا واملا تعاىل اهلله وقا  إن الناة قايرون عى  مال القرثن فاالة ونظما و النةه وكرتان مبالغرتا 
خ القو   ىق القرثن وتمفري من  الفوه وقد بألو إ راهيم  ن السندي مرة عن أهرتل امأرض مجيعرتال 

بل عىيو إ راهيمه وقا  اجلنة الا عرضها السموا  وامأرض ال يد ىها إال أنت واالارتة فمّفرهمه فأق
 . وافقوله فخةي ومل نر جوا ا

أصرترترتحاب  امرترترتة  رترترتن أ رترترترة النمرترترتريي كرترترتان جامعرترترتا  رترترتني برترترتخافة الرترترتدين و العرترترتة : الثمامياااة -7
وة واليهرترترترتوي خ المفرترترترتار واملشرترترترتركني واعرترترترت: الرترترترتنفسه انفرترترترتري عرترترترتن أصرترترترتحا و املعتةلرترترترتة مبسرترترترتامل منهرترترترتا قولرترترترتو

خ البهرترترترتامم والطيرترترترتور : والنارترترترتارمل والةنايقرترترترتة والدهريرترترترتة أهنرترترترتم يارترترترتريون خ القيامرترترترتة ترا رترترترتاه وكرترترترتدل  قرترترترتا  
 . وأطفا  املؤمنني 

أصحاب هشا   رتن عمرترو الفرتوطي كرتان مبالغرتا خ نفرتي القرتدره وكرتان امتنرتح مرتن : الهشامية -8
أن اهلل ال يؤلرتف  رتني قىرتوب : نها قولوإطال  إضافا  أفعا  إىل الباري تعاىل وإن وري هبا التنةيله م
مرترتا ألفرترتت  رترتني قىرترتوهبم ولمرترتن اهلل ألرترتف } املرترتؤمنني  رترتل هرترتم املؤتىفرترتون  ا تيرترتارهمه وقرترتد وري خ التنةيرترتل  

: أن اهلل ال نبرتب اسإامرتان إىل املرتؤمنني وال يةينرتو خ قىرتوهبمه وقرتد قرتا  تعرتاىل : ه ومنها قولرتو {  ينهم 
أن اجلنرتة والنرتار ليسرتتا  ىرتوقتني اانه وقرتا   : ومن أقوالرتو{  مم ولبب إليمم اسإامان و ينو خ قىو } 

 . أن النبوة جةاا عى  عمل وأهنا  اقية ما  قيت الدنيا: كدل  
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 :الفرق الباطنية
تعترتق و  همن أ طر الفر  خ تاريا اسإبال  وأ باها ه وهم أعدمل أعداا اسإبال  قداما ولدياا

الباطنيرترترترترتة أ طرترترترترتر فرقرترترترترتة هدامرترترترترتة وضرترترترترتالة ومىحرترترترترتدة خ الترترترترترتاريا اسإنسرترترترترتايه وإن  عمرترترترترتت االنتسرترترترترتاب إىل 
 .اسإبال ه ف هنا ال متت لو  أي صىة كانت بومل املسميا 

مرترتن اليهرترتوي والنارترتارمله والسرترتبب خ  برترتوأو رترتاطنهم المفرترتر اعرترتضه فهرترتم أفظرترتاهر الباطنيرترتة الرترترفض 
كرترترترتانوا نرترترترتار ون الفطرترترترترة اسإنسرترترترتانية والقرترترترتيم   فهرترترترتمهلرترترترت  راجرترترترتح ملعرترترترتاياأم لفييرترترترتان و الرترترترتدا  اسإبرترترترتال  ه 

 .وامأ ال   فرضهم اسإحلاي والمفر واسإ الية وبف  الدماا
  المترتاب والسرتنة  رتا  رتوا  رتدل  مأن أصرتل مرتدهبهم هرتو القرتو   رتأن نارتو  :أساس تسميتهم

واهر و اطنه فالظاهر ما يعرفو عامة الناةهويعىمو العمااه أما الباطن فهو العىم احلقيقي الرتدي ال 
 .يعرفو إال امأممة املستورون من أهل البيت
 متى ظهر المذهب الباطني؟

لاالرتت ا تىف مؤر وا الفر  خ حتديد  رتدا وهرتور الباطنيرتةه ومجرتيعهم يشرتال خ أهنرتا خ القرترن ا
 :وببب اال تال   يرجح إىل( ه 276 -215)ا جري ما  ني

 .نموض أمر الباطنية خ أيوار كارية مّر هبا تارخيهم-أ
 .قبو  املدهب لال تالفا  همأنو قامم عى   ىي  من  ىت الديانا  واملداهب-ب

 :الغرض من المذهب
 .اسإبال تأويل ناو  المتاب والسنة تأويال يتناىف مح ما يقررر -أ

 .إوهار التشيح ملوافقتو ملدهبهم-ب
 .  ن الميد لإلبالن مبعان تتفق مح ما يهدفون إليو مبىب املعاي عن امألفامل واسإتيا-ذ

 :لىباطنية أ اا كارية من أمهها وأ هرها :أسماء الباطنية
ر لرتةعمهم أن لظرتواهر النارتو  الشرترعية مرتن المترتاب والسرتنة  رتواطن  فيرتة وأبرترا .الباطنية-1

أمرترترتا ( أممرترترتتهماملسرترترتىمني و )ورمرترترتو  وإ رترترتارا  خترترترتالف الظرترترتاهره فهرترترتم جعىرترترتوا الظرترترتاهر لفنبيرترترتاا واجلهىرترترتة 
 (.اسإ اعيىية وأممتهم)الباطن فهو لفهكياا والعقالا 

فرقرترترتة واهرهرترترتا وهرترترتي  .لرترترتةعمهم االنتسرترترتاب إىل إ اعيرترترتل  رترترتن جعفرترترتر الارترترتاي . اإلساااماعيلية-2
ورترتاهرهم الرترترفض و رترتاطنهم : " قيرترتل عرترتنهم ه لرترتدل  التشرترتيح ا  البيرترتت ولقيقتهرترتا هرترتد  عقامرترتد اسإبرترتال
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 ".المفر اعض
 . رئ من هدر الفرقة و رئ من كل الغالة -ر و اهلل  -ال د أن نعىم أن جعفرال الااي  و 

وكرترتدل  جعفرترتر الارترتاي  قرترتد كرترتدب عىيرترتو مرترتن : "-ر رترتو اهلل  -يقرترتو   رترتيا اسإبرترتال  ا رترتن تيميرترتو 
 رترترئ مرترتن  -ر رترتو اهلل  -ممرترتا يعىرترتم العىمرترتاا أن جعفرترترال ونرترتري هلرترت  ... امأكاهيرترتب مرترتا ال يعىمرترتو إال اهلل

 ".هل 
هكىما انتهرترتت قامرترتت القيامرترتة وا ترترتدأ  يورة لرترتةعمهم أن اسإمامرترتة  رترتا أيوار برترتبعة .الساابعية-3

- لرترترترتل)مرترترتن جديرترترترتد إىل مرترترتا الهنايرترترترتةه وقيرترترتل العتقرترترترتايهم ان العرترترترتامل السرترترتفىي ترترترترتديرر المواكرترترتب السرترترترتبعة
ومرترتن أبرترتباب تسرترتميتهم  السرترتبعية نسرترتبة مأن عرترتدي  (القمرترتر-الشرترتمس-الةهرترترة-املرترتريا-عطرترتاري-املشرترتامل

إىل إ اعيرترترتل  رترترتن جعفرترتره  الفرترترتال لفارترترتىن  -رضرترترتي اهلل عنرترتو  -امأممرترتة برترترتبعة مرترتن عىرترترتي  رترترتن أيب طالرترتب 
عشرترترترترية الرترترترتدين عرترترترتدي أممرترترترتتهم إارترترترتىن عشرترترترتر إمامرترترترتاله فهرترترترتم خيتىفرترترترتون  امأممرترترترتة مرترترترتن  عرترترترتد جعفرترترترتر الارترترترتاي ه 

 .فاسإ اعيىية يرون أنو إ اعيل  ن جعفر
رية فهرترتم يرترترون أن اسإمرترتا   عرترتد جعفرترتر الارترتاي  هرترتو موبرترت  المرترتاومه ولرترتدل  فرترت ن ارترتىن عشرترتأمرترتا اال

 . ينهما من العداوة والبغضاا ماهلل  و عىيمه وكالمها يتهمان  عضهما امأ ر  امأكاهيب
هنرترتا يممرترتن ا رترتال   ينهمرترتا ويمفرترتران  عضرترتهما الرترتبعض و ينهمرترتا مرترتا صرترتنح احلرترتدايه فاسإمامرترتة عنرترتد 

لشرترتيعة االارترتىن عشرترترية مأهنرترتم ال يؤمنرترتون مبوبرترت  المرترتاوم إىل اسإمرترتا  اسإ اعيىيرترتة ترترتنقض اسإمامرترتة عنرترتد ا
 .الااي عشر املةعو 

لقبرتوا كرتدل   ر إال من اسإما  املعاو  املستورهالعتقايهم ان العىم ال جيو  أ د.التعليمية-4
املعارتو ه نسرتبة سإ طرتا م العقرتل والنظرتر العقىرتيه وأن طريرتق املعرفرتة هرتو التعىرتيم مرتن اسإمرتا  :  التعىيمية

 .لعىمهم أن عقامدهم ختالف العقل فجعىوا التعىيم هو طريقهم
مأهنرترترتم أهرترترتل إ الرترترتة وال يىتةمرترترتون  شرترترترعه  رترترتل احلرترترتال  عنرترترتدهم مرترترتا لرترترتل خ أيرترترتديهمه . اسإ اليرترتة-5

 .واحلرا  ما منعوا منو
وأتباعرترترترتو هرترترترتم القرامطرترترترتة الرترترترتدين ابرترترترتتبالوا احلجرترترترتاذ  نسرترترترتبة إىل  رترترترتدان  رترترترتن قرترترترترم . القرامطرترترترتة-6

هرترترته وبرترترتبوا النسرترتاا وبرترتفموا الرترترتدمااه وكرترتانوا يتهممرترتون  قولرترترتو  317وقتىرترتوهمه وعطىرترتوا احلرترترتج خ عرترتا  
 ".ومن ي ىو كان ثمنال :"تعاىل

 .إىل نري هل  مما يطىق عىيهم من أ اا
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نرترترتاقض مرترترتن أفمرترترتار عبرترترتارة عرترترتن تىفيرترترتق وترقيرترترتح نرترترتري متجرترترتانس  رترترتل ومتوهكاااذا يتباااين أن الباطنياااة 
و ىفرترتا  وموروارترتا  امأييرترتان واملرترتداهب والفىسرترتفا  الضرترتالة البعيرترتدة كرترتل البعرترتد عرترتن مسرترتال  امأنبيرترتاا 

ه وهلرت  عرتن طريرتق انتهرتاجهم لىتأويرتل البرتاط  الرتدي نفرتدوا مرتن  اللرتو -عىيهم السال   -واملربىني 
ه -ىيرترترتو وبرترترتىم صرترترتى  اهلل ع -فجعىرترترتوا لإلبرترترتال  ورترترتاهرال لرترترتو  رترترتاطن  رترترتالف ملرترترتا جرترترتاا  رترترتو برترترتيدنا حممرترترتد 

فامترترتدلوا البرترتاطن وهمرترتوا الظرترتاهر؛ لرترتدل  فالظرترتاهر عنرترتدهم يمرترتون لفنبيرترتاا واملغفىرترتني الرترتدين مل يعرفرترتوا 
ه أما الباطن فيمرتون -صى  اهلل عىيو وبىم  -احلقيقةه ويقادون هبؤالا رحنن املسىمني ونبينا حممد 

 .هاجهم التأويل الباط لفهكياا واملىهمني من أماا مه إه يعتقون أنفسهم هم أهل احلق  انت
 :من عقائد الباطنية اإلسماعيلية

 .أي أهنم ماللدة يهرية ينمرون الاانح: ينمرون وجوي اهلل تعاىل -1
 ".ليس هو موجوي فيوصف وال نامب فينعت: "عن اهلل تعاىل ونيقولف

 ".أنو ال موجوي وال معدو : "ونويقول
الباطنيرتة أهنرتم يهريرتة  نايقرتةه يقولرتون  قرتد  الدي يا  عندي من ييرتن : " يقو  البغداييلدا و 

 ".العامل وينمرون الربل والشرامح كىها
النرترترترتور )ه مترترترترتأارين  رترترترتاعوة القرترترترتامىني  رترترترت  ني (العقرترترترتل والرترترترتنفس)يقولرترترترتون  رترترترت  ني قرترترترتدامني مهرترترترتا  -2
وهكر أصحاب التواريا أن الدين وضعوا أبرتاة ييرتن الباطنيرتة كرتانوا مرتن : "يقو  البغدايي(.والظىمة
 ".وةه وكانوا مامىني إىل يين أبالفهمأوالي اع
فهرترتو برترتبحانو ال يرترتد ل حترترتت ابرترتم وال : "ونيقولرترت.ينفرترتون صرترتفا  البرترتارئ برترتبحانو وتعرترتاىل -3
وكرترتأهنم ".وال يقرترتا  عىيرترتو ليرترتال وال قرترتايرال وال عاملرترتال وال عرترتاقال ل وال كرترتامالل وال تامرترتال وال فرترتاعالل .... صرترتفة

 ".خ اجلمىة لنفي الاانح –خ تريدهم لافا  اهلل تعاىل  –يتطىعون 
 .ليس  امت لىنبينيه مأن النبوة ممتسبة  أن حممدال  -4
 .-عىيهم السال   -إنمار النبوا  والطعن  امأنبياا واملربىني  -5
 خ  مانرترتو مقرترتا  اهلل  قيامرترتو مقرترتا  النرترتيب –أي امأممرترتة  –وكرترتل مرترتنهم : "ونيقولرترت.ألوهيرترتة امأممرترتة -6

مل ختطر عى  قىب  شره والر و يرتة  -رضي اهلل عنو  -أي أن منةلة عىي ."الدي هو القامم مقا  اهلل
 .لوهيةفعىي أرفح من مقا  الر و ية وامأ واسإلوهية قد  طر  عى  قىوب البشره إهن

 .صى  اهلل عىيو وبىم  -عى  حممد  لرصهم عى  قتل ث  البيت مأهنم أي  الناة -7
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 .رواح وإنمار اليو  اا رتنابا امأ -8
 .إبقا  التماليف الشرعية وأن اسإبال  نسا  دعوة أممتهم -9
 .اسإ الية ونماح اعار  -11
التقيرترتو وكتمرترتان امأبرترتراره فهرترتم أصرترتحاب تنظرترتيم برترتري  طرترتري جرترتدال يهرترتد  لنشرترتر الرترتدعوة  -11

 .والقضاا عى  اسإبال 
 .نظرية الفيض اسإ ي امأفالطونية -12
 .قد  العامل أي أن ال أو  لو وأنو نري  ىو  مما يع  إنمار ا الق -13
 .امأيوار وامأكوار لىت ينسخوا الدين اسإبالمي -14
 .المىمة والىوجوة الفىسفي -15
 .املال واملاو  امأفالطونية -16
 . فياانوري والفالبفة القدماارمةية احلرو  وامأعداي متأارين  -17
 . أمجعني -رضي اهلل عنهم  -يطعنون  الاحا ة  -18

 :الباطنية من تأويالت
 .مواالة امأممة: الاالة -
 .إ راذ العىم الباط  ملن يستحق: الةكاة -
 .أي با امأبرار وعد  كشفها: هو السا والمتمان: الاو  -
 .يمان  دمتوإ يارة اسإما  و : احلج -
 .مباحيعر   الظاهر وأنو  هو كشف بر اسإما  أما الةنا املتعار  عىيو فهو ما: لةناا -

 :(البهرة)الباطنية اإلسماعيليةمن فرق 
وهرترتم إ اعيىيرترتة مسرترتتعىيو نسرترتبة إىل املسرترتتعىي  رترتاهلل الفرترتاطمي الرترتدي قترترتل ث رترتار نرترتةاره لرترتدل  كىمرترتا 

 .ما  إما  تفرقوا إىل فر  ومداهب
والبهرة هم إ اعيىية ا ند والرتيمنه ا تىطرتوا  ا نرتدوة الرتدين أبرتىموا وا رتتغىوا  التجرتارةه ولقرت  

 ".التاجر"البهرة كىمة هندية قدامة تع  
 :وانقسمت البهرة اسإ اعيىية إىل فرقتني

وهرتم خ ا نرتد و اكسرتتان منرتد القرترن : نسبة إىل الرتداعي قطرتب  رتار ياووي: البهرة الداوويية -1
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 .ر ا جري وياعيتهم يقيم خ  ومبايالعا 
نسرترترتبة إىل الرترترتداعي برترترتىيمان  رترترتن لسرترترتن وهرترترتؤالا مركرترترتةهم خ الرترترتيمن لرترترتىت : البهرترترترة السرترترتىيمانية -2
 .اليو 

 .ومن معتقدا  البهرة نري ما يؤمنون  و من معتقدا  اسإ اعيىية الباطنية
 .ال يقيمون الاالة خ مساجد املسىمني -
ولمن صالأم لإلما  اسإ اعيىي املسرتتور مرتن نسرتل الطيرتب  اطنهم  يا ث ر فهم ياىون  -

 . ن اامر الدي يعبدونو من يون اهلل تعاىل
 .إن المعبة هي رمة عى  اسإما : يدهبون إىل ممة لىحج كبقية املسىمني لمنهم يقولون -
 "ال لقيقة خ الوجوي وكل أمر مباح" م  عار  الد وهو  عار احلشا ني  -

  املرترترتنظم والتحارترترتن واالمتنرترترتاع  سىسرترترتىة مرترترتن القرترترتالع احلارترترتينةه كمرترترتا كرترترتانوا خ ووبرترترتيىتهم االنتيرترترتا
املاضي يتحانون  قىعرتة ثملرتو  خ فرتا   رتالي فرتارة ويبعارتون منهرتا فرتر  الغرتدر واالنتيرتاال ؛ لرتدل  

ه لرترتىت متيرترتةوا  القترترتل -ر رترتو اهلل  -قتىرترتوا العىمرترتاا والرترتدعاة وامأمرترتراا كقرترتتىهم لنظرترتا  املىرترت  السرترتىجوقي 
فارترتار  صرترتفة  رترتمه لرترتىت صرترتار مارترتطى  احلشا رترتني عىمرترتال عىرترت  القترترتل والغرترتدره لرترتىت خ نيىرترتو ونرترتدرال 

 .أور ا قداماله لدل  ا تق امأور يون من كىمة احلشا ني ما يد  عى  القتل واسإجرا 
 .اسإ الية ونماح اعار  -
فرتيض يعتقدون أن اهلل مل خيىق العامل  ل العقل والنفس انبارتق عنهرتا العرتامل عرتن طريرتق نظريرتة ال -
 .اسإ ي

 .أهم أماكن وجود الباطنية
 .اليمنه العرا ه البحرينه إيرانه ونري هل  - اكستان –ا ند 

 أهم الدول الباطنية
 (: الفاطمية)الدولة العبيدية  -1

وهرتي يولرتة  اطنيرترتة مىحرتدة أبسرترتها رجرتل يهرترتويي يرتدع  عبرتد اهلل  رترتن ميمرتون القرترتداحه  اعمرتال أنرترتو 
 : قد لمموا مار ونريها قرا ة قرنني من الةمانه ومن ثاارهممن نسل فاطمة رضي اهلل عنهاه و 

إي رترتا  الشرترترل وعبرترتاية املرترتوت  إىل امأمرترتة اسإبرترتالميةه كمرترتا أن الارترتىيبيني ي ىرترتوا  رترتالي اسإبرترترتال ه 
والتىرترتوا القرترتدة  رترتدالهنم وترترتواطاهمه وقرترتد قضرترت  عىرترتيهم صرترتالح الرترتدين امأيرترتويب ر رترتو اهلل أوالله مث ارترتىن 
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 .  الاىيبيني
 : مطةدولة القرا -2

خ  رترترتالي الشرترترتا  وجنرترترتوب العرترترترا  و رترترتر  اجلةيرترترترة : كانرترترتت يولرترترتتهم خ  رترترتر  يولرترترتة العبيرترترتدينيه أي
فقتىرتوا احلجرتاذ واملارتىنيه وقىعرتوا ( هي احلجة 8)هرت ي ىوا ممة يو  الاوية (317)العر يةه وخ بنة 

عبرترتة احلجرترتر امأبرترتوي و ىرترتور معهرترتم إىل امألسرترتااه ليرترتت  قرترتي عنرترتدهم اانترترتني وعشرترترين برترتنة وهنبرترتوا الم
 . املشرفة وممة كىها

 : الحشاشون -3
وهم طامفة من اسإ اعيىية من  قايا الدولة العبيدية أبسوا يولة خ إيران أقضت مضجح امأمة 
اسإبالمية  احلروب والسىب واالنتيا ه فقد فتموا  عدي مرتن  عمرتاا اسإبرتال  السيابرتيني والعىميرتنيه 

  (.صالح الدين امأيويب ) وممن لاولوا انتيالو 
 . وقد وهر  يولتهم خ أوامل القرن الساية وابتمر  إىل أن قض  عىيها التتار

نسرترترتبة إىل لقرترترتب  عرترترتيمهم ( نا انيرترترتة اا) أمرترترتا يعرترترتوأم فرترترتال ترترترتةا  قاممرترترتةه وهرترترتم املعروفرترترتون  ابرترترتم 
 (. ثنا ان )
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 فرقة الصوفية
 التعريف بالصوفية لغة واصطالحاا 

عىرت  عرتدة ( صرتو )خ معرتاجم الىغرتة حترتت مرتاية ( صرتو )يطىق عىماا الىغرتة كىمرتة :في اللغة 
معرترترتانه منهرترترترتا إطرترترترتال  كىمرترترترتة صرترترترتو  عىرترترترت  الارترترتو  املعرترترترترو  مرترترترتن  رترترترتعر احليوانرترترترتا ه ومنهرترترترتا صرترترترتوفان 

 عرتض ياللتهرتا مبعرتىن امليرتله خ " صرتو "وقد أطىقرتت كىمرتة . وصوفانة وتطىق عى   قىة  نباا قارية
 .فيقا  صا  السهم عن ا د  مبعىن ما  عنوه وصا  عن الشر أي عد  عنو

جيرترتب إيرال أن الارترتوفية مرترتر  مبرالرترتل وتطرترتورا  ومفرترتاهيم  تىفرترتةه ومرترتن هنرترتا :فااي الصااطالح 
 وقح كاري من اجلد   ني العىماا خ التعريف  الاوفيةوندكر فيما يىي  عض التعريفرتا  الرتا أطىقرتت

 :عى  مفهو  التاو  بوااه كانت من الاوفية أو من  الفيهمه ومن هل  ما يىي
التارترترتو  هرترترتو تريرترترتد العمرترترتل هلل تعرترترتاىله والةهرترترتد خ الرترترتدنيا وترترترترل يواعرترترتي الشرترترتهرةه وامليرترترتل إىل  -1

 .التواضح وا مو ه وإماتة الشهوا  خ النفس
و ه الدي كرتان التارتو  وهدا التعريف قد ال ياد  خ الواقح إال عى  التاو  خ عهدر امأ

فيرترتو عبرترتارة عرترترتن االنقطرترتاع لعبرترترتاية اهلل ولرترتدره والةهرترترتد خ الرترتدنيا والتخفرترترتف مرترتن متاعهرترترتا واسإقبرترتا  عىرترترت  
اا رةه يون أن يىبسرتوا هلرت   شرتيا مرتن امأفمرتار والسرتىول املشرتني الرتدي وصرتىت إليرتو الارتوفية  عرتد 

 .هل 
 –" الاوفية"أي  –دا االبم كاري من العىماا إىل أن ببب التسمية لىمتاوفة هبوههب   -2

إ رترتا كرترتان نسرترتبة إىل لبسرترتهم الارترتو  الرترتدي عرترتق عرترتن الةهرترتد والتقشرترتف وترترترل الترترتنعم واملىرترتدا  املبالرترتةه 
 ".فدل  وجوه ولمن القو  مل خيتاوا  ىبس الاو : "وقد عىق القشريي عى  هدا  قولو

اا قىوهبم و عض العىماا يرمل أن التاو  مأ وه عن الافاا؛ أي صفاا أبرارهم أو صف -3
أو صفاا معامىتهم هلل تعاىله وهو ما نب الاوفيون التسمي  رتوه  رتل إن كرتل انتسرتاب فيمرتا اللرتظ 

إىل الارترترتو  يقا ىرترترتو اانرترترتا عشرترترتر تعريفرترترتال تعتمرترترتد عىرترترت  الارترترتفااه الرترترتدي لرترترتاو  الارترترتوفية أن ( نيمىسرترترتون)
و مشرترترتتق مرترترتن ومرترترتن قرترترتا  أنرترترت: "إال أن القشرترترتريي قرترترتد ابرترترتتبعد هرترترتدا املفهرترترتو  خ الىغرترترتة  قولرترترتو .ينتسرترترتبوا إليرترترتو

 .الافاا فا تقا  الاوخ من الافاا  عيد خ مقتض  الىغة
و عضهم يرمل أنو نسبة إىل الافة الا كان جيىس فيهرتا فقرتراا الارتحا ة رضرتوان اهلل عىرتيهم  -4

 .خ املسجده ويرمل القشريي أن النسبة إىل الافة ال تيا عى  رحنو الاوخ
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فمرترترترتأهنم خ الارترترترتف امأو  :"القشرترترترتريي و عضرترترترتهم يرترترترترمل أنرترترترتو نسرترترترتبة إىل الارترترترتف امأو ه قرترترترتا  -5
 ." قىوهبمه فاملعىن صحي  ولمن الىغة ال تقتضي هدر النسبة إىل الاف

و عضرترترتهم يرترترترمل أنرترترتو نسرترترتبة إىل قبيىرترترتة  رترترت  صرترترتوفة وهرترترت  قبيىرترترتة  دويرترترتة كانرترترتت لرترترتو  البيرترترتت خ  -6
 .اجلاهىيةه وه  تنتسب إىل رجل يقا  لو صوفة كان قد انقطح لىعباية خ املسجد احلرا 

 .عضهم يرمل أهنا نسبة إىل الافوة من  ىق اهلل تعاىلو  -7
 .إىل نري هل  من التعريفا 

وملا كانت تىرت  التعريفرتا  أمرتورال اجتهاييرتة وابتحسرتانا  وتقريبرتال  رتدا املرتدهبه ف نرت  ترتد أنرتو 
 .يري عىيها اعااضا  كاريةه وىف  عضها أ طاا واضحة

 عرتض تىرت  التعريفرتا ه فقرتد هكرتر أنرتو إها   ريوي عىرت  –ر رتو اهلل  –ولشيا اسإبرتال  ا رتن تيميرتة 
ف نرتو يقرتا  ُصرتفِّيه وأمرتا إها كانرتت إىل الارتف  -وهرتو  طرتأ ترتارخيي –كانت النسرتبة إىل أهرتل الارتفة 

املقد   ني يدي اهلل تعاىل ف نو يقا  ص فِّيه وأما إها كانت نسبة إىل الافوة من  ىق اهلل ف نو يقا  
الرجل اجلاهىي ف نو ال ألد من املتاوفة يرضرت  أن ينسرتب ص فو يٌّه وأما إها كانت النسبة إىل هل  

إىل قبيىة جاهىية قبل اسإبال ه إضافة إىل أنو مل تعرتر  هرتدر التسرتمية  رتني الارتحا ة وال كانرتت هرتدر 
 .القبيىة مشهورة أيضال 

اليونانيرترتة والرترتا " برترتوفيا"أن كىمرترتة تارترتو  خ العر يرترتة تعاي رترتا كىمرترتة "ب اترترتم عرترتض ال وقرترتد  عرترتم 
أي أن التاو  نسبة إىل احلممة اليونانيةه وهو  عم أ طىو كاري من العىماا؛ ورمبرتا ه"احلممةمعناها 

مأن التارترتو  إ رترتا وهرترتر  عرترتد اسإبرترتال  وال امنرترتح هرترتدا أن تترترتأار الارترتوفية  عرترتد هلرترت   شرترتىت الترترتأاريا   رترتل 
 .هو الواقحه ولمن ليس  املفهو  اليوناي المامل

ال رتتقا  الىغرتوي كمرتا أنرتو أقرترب كرتدل  إىل هو  هدا ونسرتبة التارتو  إىل الارتو  أقرترب إىل ا
الاوفية ولرتا م خ متسرتمهم  ىبرتاة الارتو ه وقرتد ههرتب إىل تقريرتر هرتدا القرتو  كارتري مرتن العىمرتاا خ 
نسرترتبتهم  رترتدر الطامفرترتة الرترتا مل توجرترتد خ  مرترتن النرترته صرترتى  اهلل عىيرترتو وبرترتىم وال خ  مرترتن الارترتحا ة وال 

 منرترترتة وعرفهرترترتا النرترترتاة وعرفرترترتوا مسرترترتالمها ال رترترتتهر  الترترترتا عني  رترترتم   لسرترترتان؛ إه لرترترتو وجرترترتد  خ هرترترتدر امأ
 .تسميتها وملا لال لبس أو  ال  خ لقيقتها واتاهاأا  ني املتأ رين

: وقرترتد رجرترت   رترتيا اسإبرترتال  فيمرترتا يظهرترتر مرترتن كالمرترتو أن التارترتو  نسرترتبة إىل الارترتو  ليرترتت قرترتا 
 ".أنو نسبة إىل لبس الاو : -وهو املعرو   –وقيل "
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مرترتا وهرترتر  الارترتوفية مرترتن البارترترةه وأو  مرترتن  رترتىن يويرترترة الارترتوفية ف نرترتو أو  : "مث عىرترتل هلرترت   قولرترتو
 عرترترتض أصرترترتحاب عبرترترتد الوالرترترتد  رترترتن  يرترترتده وعبرترترتد الوالرترترتد مرترترتن أصرترترتحاب احلسرترترتنه وكرترترتان خ البارترترترة مرترترتن 
املبالغرترتة خ الةهرترتد والعبرترتاية وا رترتو  ورحنرترتو هلرترت  مرترتا مل يمرترتن خ برترتامر أهرترتل امأمارترتار؛ و رترتدا كرترتان يقرترتا  

 ."فقو كوخ وعباية  ارية
 . حقيقة التصوف

مضي  من ربو  اهلل صرتى  اهلل عىيرتو وبرتىم و مرتن الارتحا ة والترتا عني  رتم   لسرتانه ومل يعرتر  
 .شر   نسبتهم إ  هل عنهم أي بىول يتميةون  و نري اتباع المتاب والسنة والت

إ  أن ألرتدي أنرتاة خ الرتدين  دعرتة التارتو  منحرترفني عرتن املرتنهج السرتىيمه ورالرتوا يتخبطرترتون 
 .خ يوامر ومهية وفر  عديدة وألةاب متنالرة كل لةب مبا لديهم فرلون
و رتدا فرت ن العىمرتاا مل يتفقرتوا وقد أ د كل فريرتق مرتن هرتؤالا يعرتق عرتن التارتو  لسرتب مرتا يرتراره 

عىي  يان حمدي ملفهو  التاو  عند الاوفيني؛ هل  سإطال  هؤالا الاوفية عبارا   رتىت لسرتب 
هو  كل فريقه وختيالتو ملفهو  التارتو ه إال أن احلارتيىة العامرتة مأقرتوا م تىتقرتي لرتو  أن التارتو  

 ا ىق الرفيرتحه واجلرتويه ورفرتح التمرتاليف عرتن  عرتض القرب من اهلله وترل االكتسابه والتمس  : هو
فضرترترترتالمهم لرترترترتني يتارترترترتىون  رترترترتاهلل عرترترترتة وجرترترترتل عىرترترترتي لرترترترتد  عمهرترترترتمه ويارترترترتىون إ  يرجرترترترتة اليقرترترترتني ووهرترترترتور 

 .املما فا ه مث هم  عد هل  يرجا  خ تطبيق هدا املفهو 
 التيمانية:  الصوفية فرق من

 الارترترترتوفية واملعتقرترترترتدا  امأفمرترترترتار همىرترترترتة أصرترترترتحاهبا يرترترترتؤمن صرترترترتوفية فرقرترترترتة: التيجانيرترترترتة:التعريااااف بهااااا
 لقرترتاال   رترتو والىقرترتاا ماييرترتة مقا ىرترتة وبرترتىمه عىيرترتو اهلل صرترتى  النرترتيب مقا ىرترتة   ممانيرترتة االعتقرترتاي عىيهرترتا ويةيرترتدون
 الرترتا( أُنىرترتق ملرترتا الفرترتات )  ارترتالة  ارترتهم قرترتد وبرترتىم عىيرترتو اهلل صرترتى  النرترتيب وأن الرترتدنياه هرترتدر خ لسرترتي ا
 .عظيمة ممانة لديهم حتتل

 : الشخصيات وأبرز التأسيس
 وقد التيجايه بامل حممد  ن أ د ا ن املختار  ن حممد  ن أ د العباة أ و: هو املؤبس  •
 قرترترمل مرترتن ماضرترتي عرترتني قريرترتة خ مولرترتدر وكرترتان(  1815 رترترت 1737( )هرترترت1231-1151) مرترتا ني عرترتا 

 .لالي ا  اجلةامر الاحراا
 واملدينرترترتة وممرترترتة والقرترترتاهرة وترترترتونس وتىمسرترترتان فرترترتاة  رترترتني مترترترتنقالل  وارحترترترتل الشرترترترعيةه العىرترترتو  يرة رترترترت
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 .ووهران
 الطريقرترتةه  رترتدر امأو  املركرترتة فرترتاة وصرترتار   غرترتون أيب قريرترتة خ( هرترترت1196)  عرترتا  طريقترترتو أنشرترتأ رترترت
 .  عامة أفريقيا خ لتنتشر الدعوة خترذ ومنها
 امأمرتاي و ىرتور املعرتاي جرتواهر وكتا رتو فرتاةه خ التيجانيرتة  اويترتو  عرتدر ملن  ىيفها الا ثاارر أ ر  رت
 .لرا   عىي تىميدر همعو قا  الدي التيجاي العباة أيب بيدي فيض خ

 :املؤبس  عد مشاهريهم من
 .النبوية املدينة خ توخ وقد الفابي املغريب  راية العريب  ن احلسن أ و لرا   عىي رت
 افرتا  ملرتا اجلرتامح كترتاب صرتالب( هرترت1224 ) السرتباعي السرتاحي احلسرت  املشرتري  رتن حممد رت
 .اجلفاا أهل عى  الري خ الشرفاا نارة وكتاب العىو  من

 وعرترترتني القرترترتروينيه مسرترترتجد خ ويرة  فرترترتاةه ولرترترتد هرترترترت1363 رترترترت 1295 العيا رترترتي برترترتمريذ أ رترترتد رترترترت
 كشرتف وكترتاب الوهرتاذ الموكرتب كترتاب ولرتو املغربه مدن من عديلا و ار القضااه توىل فيوه مدربلا
 .امأصحاب من التيجاي أ د بيدي مح تالق  عمن احلجاب
 يامرتار  رتالي مرتن الفرتار قريرتة خ  1797 برتنة ولرتد: السرتنغا  الفرتويت عامرتان  رتن برتعيد  رتن عمرتر رت

 ه الرتوانيني  رتني عىومرتو ينشرتر أ رتد  الير إىل رجح وملا مباره امأ هر خ عىومو تىق  لالي اه  السنغا 
  عرترتدر مرترتن و ىفرترتو هرترترته1283 برترتنة وفاترترتو كانرترتت وقرترتد. الفرنسرترتيني مقاومرترتة خ طيبرترتة جهرترتوي لرترتو وكانرترتت
 1261 بنة كتبو الدي الرجيم لةب رحنور عى  الرليم لةب رماح مؤلفاتو وأهم أتباعوه من اانان

 . 1845 رت
 رترترت 1315 املارترتري التيجرترتاي احلسرترت  الشرترتريف برترتامل  رترتن الىطيرترتف عبرترتد  رترتن احلرترتافظ عبرترتد حممرترتد رترترت
  القرتاهرة التيجانيرتة الةاوية خ اان موجوية ممتبة  ىف وقد ماره خ التيجانية رامد وهو هرت1398

 كمرتا التيجانيرتة الطريقرتة و رترو  فرتر ه ومن أفر  من  ني امأوب  احلد ولو وا ىقه احلق كتاب ولو
 . 1951 رت 1371 بنة احلق طريق جمىة أبس

 : والمعتقدات األفكار
 .الشركيا  من كاري يدا ىو إامانلا وتعاىل ببحانو  اهلل إاماهنم إن •
 وفمرترهم املتارتوفة مبعتقدا  التمس  ليت من  عامة الاوفية عى  ينطبق ما عىيهم ينطبق •

 ولرترترتدة) ابرترترتم عىيرترترتو يطىقرترترتون الرترترتدي  الفنرترترتاا وإامرترترتاهنم الوجرترترتويه  ولرترترتدة إامرترترتاهنم هلرترترت  ومرترترتن وفىسرترترتفتهم
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 .( الشهوي
 نرترتاب مرترتا وهرترتو مقيرترتد ونيرترتب  عىمرترتوه اهلل ابرترتتأار مطىرترتق نيرترتب: قسرترتمني إىل الغيرترتب يقسرترتمون -
 إال املسرتىمني مرتن نرتريهم فيرتو يشاركهم قد عمومو خ هدا أن ورنم.  عض يون املخىوقني  عض عن
 .مشاخيهم إىل الغيب عىم نسبة خ يتوبعون أهنم

: التيجرتاي أ رتد  رتيخهم عرتن يقولرتون فهرتم  ارتامرهمه عرتن  يمشرتفون مشاخيهم  أن يةعمون -
 امأصرتحابه ألرتوا  معرفرتة خ مبقتضرتاها وهرتر الا النورانية وفرابتو الر انية  اريتو نفوه: كمالو منو 

 املارتاة مرتن عىيهرتا ياترتب ومرتا احلاجرتا   عواقرتب وعىم مبغيبا  وإ بار املضمرا  إوهار نريها وخ
 .الواقعا  امأمور من هل  ونري واافا 
 مايي رتا لسرتي ا لقرتاال  وبرتىم عىيرتو اهلل صرتى   رتالنيب التقرت  قرتد  أنرتو التيجرتاي أ رتد  عيمهم يدعي -
 صرتيغة رترت(. أنىرتق ملرتا الفرتت ) صرتالة وبرتىم عىيرتو اهلل صرتى  النرتيب مرتن تعىرتم وأنو مشافهةه كىمو قد وأنو
  رتاحلقه احلرتق ناصرتر برتبقه ملرتا وا رتامت أنىرتقه ملرتا الفرتات  حممرتد برتيدنا عىرت  صل الىهم: "الاالة هدر

 اعتقايا  الاالة هدر خ و م" العظيم ومقدارر قدرر لق ثلو وعى  املستقيمه صراط  إىل ا ايي
 :يىي ما منها نسو 
 برترترتت القرترترترثن قرترترترااة تعرترترتد  منهرترترتا الوالرترترتدة املرترترترة  رترترتأن أ رترترتق وبرترترتىم عىيرترترتو اهلل صرترترتى   الربرترترتو  أن رترترترت
 .مرا 
 كرترتل مرترتن تعرترتد  منهرترتا الوالرترتدة املرترترة  رترتأن اانيرترتة مرترترة أ رترتقر قرترتد وبرترتىم عىيرترتو اهلل صرترتى  الربرترتو  أن رترترت
 . امأهكار من كان مأنو مرة؛ ثال  بتة القرثن قرااة ومن صغريه أو كبري يعاا كل ومن هكر
 تسىسرترتل يعرترت  وهرترتدا  تالوأرترتاه مأهونرترتال  صرترتالبها يمرترتون أن  شرترتر  إال هبرترتا نارترتل ال الفضرترتل أن رترترت
 .يةعم كما رت اهلل ربو  عن تىقار الدي التيجاي أ د إىل يال لىت اسإهن نسب
 .القدبية امألاييت مبنةلة تعاىل اهلل كال  من هي الاالة هدر أن رت
 عرتا  ولرتو يدكرهاه مل الدي العار  من اوا ال  أكار كان مرا  عشر الفات  صالة تال من أن رت
 .بنة ألف ألف
 خ وقرتح وهكرتر ويعرتاا تسرتبي  كرتل مرتن ثال  برتتة لرتو وو نرتت هنو رتوه هبرتا ُكفِّرتر  مرترة قرأها من رت
 . إخل.. المون
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 لسرترترتب عىرترترت  العظيمرترتةه لفمرترترتور وتارترترتغريهم الارترتغريةه لفمرترترتور أرترترتويىهم  رترتدة عىرترترتيهم ياللرترتظ •
 ملرتا وهلرت  فيهرتا والتهرتاون العبرتايا  أياا خ والتقرتاعس  يرتنهم التمابل يفشو أن إىل أيمل مما هواهمه
 .منهم الوالد  و يقو  عمل أقل عى  العظيمني والاواب امأجر من  ينهم يشاع
 : هل  ومن القيامة يو  اا رين الناة مقا  عن ترفعهم  اوصيا   م  أن يقولون •
 .املو  بمرا  عنهم ختفف أن رت
 .عر و ول خ اهلل يظىهم أن رت
 .ولدهم  و يستظىون  ر  لا  م أن رت
 صرتى  املارتطف  مرتح امأوىل الةمرترة خ يرتد ىوها لرتىت اجلنرتة  رتاب عنرتد اامنرتني مرتح يمونرتون أهنم رت
 .املقر ني وأصحا و وبىم عىيو اهلل

 احلسرتىنه  امأ رتاا التوجرتو عرتن التيجرتاي أ رتد هنرت  قرتد وبرتىم عىيو اهلل صى  النيب  أن يقولون •
 فايعور احلسىن امأ اا وهلل: )المرامة ااية لاري   الف وهدا أنىق ملا الفات   االة  التوجو وأمرر
 [.181: ااية امأعرا ه بورة( ]هبا

 أنىرتقه ملرتا الفات   االة  التوجو التيجاي أ د أمر قد وبىم عىيو اهلل صى  النيب  أن يقولون رت
ا هبرترتا يرترتأمر مل وأنرترتو  امأمرترتة عرترتن كرترتتم قرترتد وبرترتىم عىيرترتو اهلل صرترتى  النرترتيب  رترتأن افرترتااا هلرترت  وخ قبىرترتوه ألرترتدل

 لشرترتيخهم  رترتو  رترتاح ليرترتت إوهرترتارر وقرترتت لرترتان لرترتىت اي رترترر وقرترتد ر رترتوه مرترتن إليرترتو أولرترتي ممرترتا  رترتيالا املسرترتىمة
 .التيجاي أ د
 اهلل وعبرترترتاي وبرترترتىم عىيرترترتو اهلل صرترترتى  النرترترتيب  رترترتدا  التوبرترترتل جييرترترتةون الارترترتوفية الطرترترتر  كبرترترتاقي هرترترتم •

 وهرتدا هاترتوه التيجرتاي أ رتد ومرتن اجلرتيالي القرتاير عبرتد الشرتيا ومرتن ومنهم منو ويستمدون الااحلنيه
 .احلميم اهلل  رع عنو هن  مما

 هه وامأوترترترترتايه وامأ رترترترتدا  هوالنقبرترترترتاا ه كالنجبرترترترتاا الارترترترتوفية ألقرترترترتاب مرترترترتن كارترترترتري كترترترترتبهم خ ترترترترتايي •
 الرترتدي المامرترتل اسإنسرترتان هلرترت   أنرترتو عنرترتو يقولرترتون الرترتدي)ه والقطرترتبه الغرترتوي كىمترترتا لرترتديهم وترترتااي 
 !!              الوجوي نظا   و اهلل نفظ
  رترترتامت وبرترترتىم عىيرترترتو اهلل صرترترتى  النرترترتيب أن ماىمرترترتا امأوليرترترتاا  رترترتامت هرترترتو التيجرترترتاي أ رترترتد  رترترتأن يقولرترترتون •
 .امأنبياا
 اجلمعة يومي إليو النظر لو لال من أن ويةعم(. اجلنة ي ل رثي من) التيجاي أ د يقو  •
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 اجلنرتة و رتم لرتو ضمن قد هاتو وبىم عىيو اهلل صى  النيب  أن أتباعو عى  ويؤكد. اجلنة ي ل واالانني
 .عقاب وال لساب  غري يد ىوهنا
 ".  أعطي  اهلل عار  كل أعطيو ما كل إن: "قولو التيجاي أ د عن ينقىون •
 مرترتن فرترتري  رترتعرة و نرترتوا مرترتا حممرترتد أمرترتة أقطرترتاب و نرترتت لرترتو أصرترتحا و مرترتن طامفرترتة إن: قولرترتو وكرترتدل  •
 !!.  هو  و فميف أفرايهمه
 ".الاور خ النفا إىل ثي  اهلل  ىق لدن من و  كل رقبة عى  هاتني ق د ميي  إن: "وقولو •
 ينعقرترتد وهكرترتر مسرترتااله أو صرترتباللا مرترترة اليرترتو  خ تقرترترأ ووويفترترتو ومسرترتااله صرترتباللا يقرؤونرترتو وري  رترتم •
 إىل نتاجرتان والرتدكر الوويفرتة وامأ رتريان  الغروبه متاالل  يمون أن عى  اجلمعة يو  من العار  عد

 . تىفة ملناببا  امأ رمل امأوراي من العديد وهنال ماميةه طهارة
  !!. العظم  العقو ة  و ولىت هى  وإال عنو يتخى  أن لو جيو  الف وريلا أ د من •
 يرتو  نرتور مرتن منرتق   يوضح: "قا  إه القيامة يو   النبوة مقا  خ نفسو التيجاي أ د نايب •
 كنرترتتم الرترتدي إمرترتاممم هرترتدا املوقرترتف أهرترتل يرترتا: املوقرترتف خ مرترتن كرترتل يسرترتمعو لرترتىت منرترتاي وينرترتايي القيامرترتةه
 ."  عوركم نري من منو تستمدون
 :والعقائدية الفكرية المذور

 .أفمارر من  يالا عىيها و اي الاوخ الفمر من ثرامو معظم ابتمد قد  أنو فيو    ال مما •
 .املتاوفة من ونريهم واحلالذ عريب وا ن اجليالي القاير عبد كتب من هنل وقد •
 وأورايلا إهنرتال  وأ رتد الارتوفية مشرتايا مرتن عرتديلا قا رتل الطريقرتة تأبرتيس قبرتل تشمىو فاة و ال  •
 .وا ىوتية القايرية الطر  تى  وأ ر  عنهم
 .الناة  ني طريقتو هيوع خ كبري أار اجلهل النتشار كان •

 : النفوذ ومواقع النتشار
 املغرترترب  رترتالي خ كارترتريون أتبرترتاع  رترتا صرترتار لرترتىت تنتشرترتر  الرترتت ومرترتا فرترتاة مرترتن  احلركرترتة هرترتدر  رترتدأ  •

 .أفريقيا من ونريها والسويان ومار أفريقيا وفا  ونيجرييا( السنغا ) الغريب والسويان
 إىل ههبرترترتوا مأهنرترترتم ضرترترتاللة؛   دعرترترتة وكرترترتل عبرترترتاياأم خ مبترترترتدعون التيجرترترتانيني أن: يتضاااحهكاااذا و 

 ال  اوصرترترتة أوقرترتا  خ معينرترتة  عبرترتايا  النرترتاة وألةمرترترتوا الشرترترعه خ وارية نرترتري  رترتداأا أيعيرترتة ختارترتيب
 .واالحتاي  احلىو  كالقو  املىة عن يعتنقها مبن خترذ معتقدا   م أن عن فضالل  أباةه إىل تستند


