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 الضالة الفرق 
 : ٌحذرنا من الفرق الضالة -ملسو هيلع هللا ىلص- نبٌنا

ٍٟٝٝ حُظ١ٌَُّٓ  ٍَ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي حَّلله ِٖ حُؼَخص َػ ٍَ  ْر ِ : هَخ ٍُ حَّلله ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٕه :  -ملسو هيلع هللا ىلص- هَخ هَْض اِ َه ََ طَلَ حث٤ِ ََ ْٓ ر٢َِ٘ اِ

ِهش   ِٓ  َٖ ْزِؼ٤ َٓ َٝ  ِٖ ظ٤َْ ْ٘ حِكيَس  هَخُُٞح، َػ٠َِ ػِ َٝ ِهش   ِٓ ٍِ اَِّله  ْْ ك٢ِ حُ٘هخ ُٜ ًُُِّ ِهش   ِٓ  َٖ َْٓزِؼ٤ َٝ ظ٢ِ َػ٠َِ ػَََلٍع  ٓه ُ ُم أ َِ طَْلظَ َٝ :

 ِ ٍَ حَّلله ُٞٓ ٍَ ٢َ ٣َخ  ِٛ  ْٖ َٓ ٍَ ؟ َٝ أَْطَلخر٢ِ: هَخ َٝ  ِٚ خ أََٗخ َػ٤َِْ ) حدٌث حسن ( ) صحٌح الترمذي لأللبانً .  َٓ

 ( 1212حدٌث 

َٕ  ٍٟٝٝ أرٞ ىحٝىَ  ُْٓل٤َخ ِٖ أَر٢ِ  ٣َشَ ْر ِٝ ؼَخ ُٓ  ْٖ ٍَ ، َػ ٍُ : هَخ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ِ  هَخ َِ :  -ملسو هيلع هللا ىلص- حَّلله ْٛ ْٖ أَ ِٓ  ْْ ٌُ ْٖ هَْزَِ َٓ ٕه  أَََّل ِا

ِهش   ِٓ  َٖ ْزِؼ٤ َٓ َٝ  ِٖ ْ٘ظ٤َْ هُٞح َػ٠َِ ػِ ََ ظَخِد حْكظَ ٌِ ُْ َٖ ، ح َْٓزِؼ٤ َٝ ُم َػ٠َِ ػَََلٍع  َِ َٓظَْلظَ ِهشَ  ِٔ ُْ ِٙ ح ٌِ َٛ ٕه  اِ َٝ : َٕ َْٓزؼُٞ َٝ  ِٕ ظَخ ْ٘ ػِ

 ٍِ ٘هشِ ، ك٢ِ حُ٘هخ ـَ ُْ حِكيَسٌ ك٢ِ ح َٝ خَػشُ ، َٝ َٔ ـَ ُْ ٢َ ح ِٛ : )حدٌث حسن()صحٌح أبً داود لأللبانً حدٌث. َٝ

3483) 

ُْ حُلِن حُؼظ٤ْ آرخى١)ٍكٔٚ هللا( ُّ شٔ ُُُٚ : هخٍ حإلٓخ ْٞ خَػشُ( -ملسو هيلع هللا ىلص- هَ َٔ ـَ ُْ َُْلِي٣ِغ : )ح ح َٝ  ِٕ آ َْ ُْوُ َُ ح ْٛ أ١َْ أَ

 ِٙ ٍِ ؼُٞح َػ٠َِ حطِّزَخعِ آَػَخ َٔ َٖ حْؿظَ ٣ ٌِ
ِْ حُه ِْ ِؼ ُْ ح َٝ  ِٚ ِلْو ُْ ح ٣ِق  -ملسو هيلع هللا ىلص- َٝ َِ ْْ ٣َْزظَِيُػٞح رِخُظهْو َُ َٝ خ  َٜ ًُِِّ  ٍِ ح َٞ ٤غِ حْْلَْك ِٔ ك٢ِ َؿ

 ْْ َُ َٝ  َِ ٤ِ٤ ـْ حُظه يَسِ  َٝ ِٓ ُْلَخ حِء ح ٍَ ُُٞح رِخ٥ْ  (ٖٕٕطـٕٔ)ػٕٞ حُٔؼزٞى ؿـ. ٣ُزَيِّ

 

 الخوارج

 : نشأة الخوارج 

ٍَ حُؼٔوَل٢ٗ)ٍكٔٚ هللا(  ُٖ كـ ُّ حر َٕ : هخٍ حإلٓخ ْزظَِيُػٞ ُٓ  ٌّ ْٞ ْْ هَ ُٛ َٝ َؿٍش أ١َْ َؽخثِلٍَش  ٍِ ُغ َهخ ْٔ ُؽ َؿ ٍِ ح َٞ َُْو ح

ؿُ  ََ ْْ َه ُٜ ْْ أَٗه ِٜ َُ رِْيَػظِ أَْط َٝ  َٖ ٤ ِٔ ِِ ْٔ ُٔ ُْ ٍِ ح ْْ َػ٠َِ ِه٤َخ ِٜ ِٝؿ َُ ُه َٝ  ِٖ ٣ ِٖ حُيِّ ْْ َػ ِٜ ِٝؿ َُ ُُِو َُِي  ٞح رٌَِ ُّٔ ٞح َػ٠َِ ُٓ

ُْ٘ٚ َك٤ُْغ حْػظَوَيُٝح ُ َػ ِػ٢َ حَّلله ٍَ  ٍ ٢ّ ِِ ََّل ٣َْوظَضُّ  َػ َٝ  ْْ ِٜ ٍُ َػ٤َِْ ٣َْوِي َٝ  ُْٚ٘ ُ َػ ِػ٢َ حَّلله ٍَ  َٕ خ َٔ ُف هَظََِشَ ُػؼْ َِ ُ ٣َْؼ أَٗٚه

 ْْ ُٛ ِٚ ا٣ِهخ حَؽؤَطِ َٞ ُٓ  ْٝ ِٚ أَ ِِ َػخُٙ رِوَظْ َِ ُِ  ْْ ُٜ ْ٘ ٕه ، ِٓ ْْ أَ ُٛ ْ٘يَ حَع ِػ َِ ُ ََّل ِٗ ٍِ كَِبٗٚه َُ حْْلَْهزَخ ْٛ ِٚ أَ خ أَْؽزََن َػ٤َِْ َٓ َٞ ِهََلُف  ُٛ َٝ

َُ ًَُِ ح أَْط َٝ  ُْٚ٘ ِٓ  َٕ ُءٝ َه ٣َظَزَ َٝ ِٚ أَْش٤َخَء  َٕ َػ٤َِْ ٝ َُ ٌِ ْ٘ ًَخُٗٞح ٣ُ  َْ َٕ رَ خ َٔ ِّ ُػؼْ ْْ ٣َْطُِزُٞح رِيَ َؽ َُ ٍِ ح َٞ ٕه رَْؼَغ َُْو َي أَ

 ٍُ َٕ ٣ُوَخ ًَخ َٝ َُِي  َٕ رٌَِ خ َٔ َٕ كََطؼَُ٘ٞح َػ٠َِ ُػؼْ خ َٔ ِد ُػؼْ ٍِ سَ رَْؼِغ أَهَخ ََ ٤ ِٓ ٝح  َُ ٌَ ْٗ حِم أَ ََ ِؼ ُْ َِ ح ْٛ ُِِشيهِس  أَ حُء  َه ُْوُ ُْ ح ُٜ َُ

 ْ٘ ِٓ حِى  ََ ُٔ ُْ َِ ح َٕ َػ٠َِ َؿ٤ْ آ َْ وُ ُْ َٕ ح ُُٞ ٝه َ ًَخُٗٞح ٣َظَؤ  ْْ ُٜ ُِْؼزَخىَِس اَِّله أَٗه ح َٝ ِس  َٝ ْْ ك٢ِ حُظََِّل ِٛ خِى َٜ ْْ حْؿظِ ِٜ أ٣ِْ ََ َٕ رِ ظَزِيُّٝ ْٔ َ٣ َٝ  ُٚ

ٔه  َُِي كََِ ًَ َِ َؿ٤ْ َٝ ُُْوُشٞعِ  ح َٝ ِي  ْٛ ُِّ َٕ ك٢ِ حُ ٣َظََ٘طهؼُٞ َٝ ْٖ َٓ َٝ  َٕ خ َٔ ََ ُػؼْ ًُْل حْػظَوَيُٝح  َٝ  ٍ٢ِِّ َغ َػ َٓ ُٕ هَخطَُِٞح  خ َٔ ََ ُػؼْ خ هُظِ

َِْلشَ  ْْ َؽ ُٜ ُٔ ث٤ِ ٍَ  َٕ ًَخ  َٖ ٣ ٌِ َِ حُه َٔ ـَ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ ْٖ هَخطََُِٚ  َٓ  ََ ًُْل َٝ  ٍ٢ّ ِِ شَ َػ َٓ خ َٓ حْػظَوَيُٝح اِ َٝ خ طَخرَؼَُٚ  َٔ ُٜ ََ كَِبٗه ر٤َْ ُِّ حُ َٝ

ٌهشَ رَ  َٓ َؿخ ا٠َُِ  ََ خَه َٔ ٔهَ٘شَ كَخطهلَوُٞح َػ٠َِ َؽَِِذ هَظََِِش ُػؼْ َِْي حُ ْض طِ ـه ًَخَْٗض َك َٝ ٤ًِِّخ كََِِو٤َخ َػخثَِششَ  ْٕ رَخ٣َؼَخ َػ َٕ ْؼيَ أَ

هْ  َٝ  ْْ ُٜ هَؼَْض ر٤ََْ٘ َٞ ْْ كَ ِٜ َؽ ا٤َُِْ ََ ٤ًّخ كََو ِِ َُِي كَزَََِؾ َػ َّ ا٠َُِ ًَ َٕ حُ٘هخ ِس ٣َْيُػٞ ََ ُْزَْظ ُؿٞح ا٠َُِ ح ََ َه َِ ؼَ َٝ َٔ ـَ ُْ  ح
شُ

هْ  َٞ ُْ َٖ ح ِٓ َف  ََ َْٗظ ِٕ ح َُ رَْؼيَ أَ ر٤َْ ُِّ ََ حُ هُظِ َٝ ِش  ًَ ََ ْؼ َٔ ُْ  ك٢ِ ح
َِْلشُ ََ َؽ هُظِ َٝ  ٌّ٢ِِ ََ َػ ْٗظََظ ح َٝ سُ  ٍَ ٞ ُٜ ْش َٔ ُْ ِٙ ح ٌِ َٜ ؼَِش كَ

٣َشُ رِخُ ِٝ ؼَخ ُٓ  َّ ْه هَخ َٕ رِخَِّلطِّلَخِم ػُ خ َٔ ِّ ُػؼْ ًَخَْٗض طَْطُُِذ رِيَ ٢َ حُهظ٢ِ  ِٛ ِّ حُطهخثِلَشُ  ََ حُشهخ ٤ ِٓ َٕ أَ ًَخ َٝ َُِي  ًَ َِ ؼْ ِٓ ِّ ك٢ِ  شهخ

ْظُِٞ َٓ  ََ َٕ هُظِ خ َٔ ٕه ُػؼْ َ َه رِؤ ِّ كَخْػظَ َُ حُشهخ ْٛ ِٚ ِْلَٕ ٣ُزَخ٣َِغ َُُٚ أَ ََ ا٤َُِْ َٓ ٍْ ٢ٌِِّ أَ َٕ َػ ًَخ َٝ ًْ ًَحَى  سُ اِ ٍَ زَخىَ ُٔ ُْ ُذ ح ـِ طَ َٝ خ   ٓ
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ٟ َٞ ُ أَْه أَٗٚه َٝ  ِٚ ْٖ هَظََِظِ ِٓ ْه  ا٠َُِ حَِّلْهظَِظخِص  ْْ ػُ ُٜ ْ٘ ِٓ  َُٚ٘ ٌِّ َٔ ُ٣ ْٕ ٍ أَ ٢ِِّ ْٖ َػ ِٓ  ُْ ِٔ ِْظَ َ٣ َٝ َُِي  ِّ َػ٠َِ حُطهَِِذ رٌَِ حُ٘هخ

ْْ رِ  ِٜ ْْ ك٤ِ ٌُ ْْ ا٢َُِه أَْك ُٜ ْٔ ًِ َكخ َٝ  ُّ ِٚ حُ٘هخ ََ ك٤ِ خ ىََه َٔ َْ ك٤ِ ٍُ حْىُه ٢ٌِِّ ٣َوُٞ َػ َٝ َُِي  ٍَ ٣ُزَخ٣َِغ َُُٚ رَْؼيَ ًَ خ َؽخ ٔه َُْلّنِ كََِ خ

 ََ َُ َه ْٓ ِّ هَخِطي ح ا٠َُِ هِظَ حْْلَ َِ حُشهخ ْٛ  ك٢ِ أَ
٣َشُ ِٝ ؼَخ ُٓ َؽ  ََ ِّ كََو َِ حُشهخ ْٛ ٍَ أَ ُِز خ هِظَخ حِم َؽخ ََ ِؼ ُْ َِ ح ْٛ ٢ٌِِّ ك٢ِ أَ ِٚ َؽ َػ ُِ خ

 َٔ ُْ كَؼُٞح ح ََ ٝح كَ َُ ِٔ ٌَ ْ٘ َ٣ ْٕ ِّ أَ َُ حُشهخ ْٛ ًَخىَ أَ َٝ ح   َ ُٜ خ أَْش َٔ ُٜ ُد ر٤ََْ٘ َْ َُْل ِض ح َٓ َٖ كَيَح ُْظَو٤ََخ رِِظل٤ِّ َظخِكَق َػ٠َِ كَخ

غَ  َٓ  َٞ ُٛ َٝ ُْؼَخِص  ِٖ ح ٝ ْر َِ ْٔ ِس َػ ٍَ َُِي رِِبَشخ ًَ َٕ ًَخ َٝ ِ طَؼَخ٠َُ  ظَخِد حَّلله ًِ ْْ ا٠َُِ  ًُ ح َْٗيُػٞ ْٝ َٗخىَ َٝ خفِ  َٓ َِّ ٣َشَ  حُ ِٝ ؼَخ ُٓ

َُِي طَيَ  َٔزَِذ ًَ ٍَ رِ ُِْوظَخ حَء ح َه ُْوُ خ ح ُهُظٞط  َٝ  ٍ٢ِِّ َغ َػ َٓ  َٕ ًَخ  ْٖ ٔه ِٓ  ٌَ ًَؼ٤ِ ٌغ  ْٔ َى َؿ ََ ِٚ طَؼَخ٠َُ كَظَ ُِ ْٞ ٞح رِوَ ُـّ حْكظَ َٝ ٣ُّ٘ خ 

َُِٓٞح أَ  ح ََ ٠َُ ًظخد هللا ٤ُلٌْ ر٤َْٜ٘( ح٣٥َْشَ كَ َٕ اِ ْٞ ظَخِد ٣ُْيَػ ٌِ ُْ َٖ ح ِٓ َٖ أُٝطُٞح َِٗظ٤ز خ  ٣ ٌِ ََ ا٠َُِ حُه ْْ طَ ََ )أََُ ْٛ

 َُ ٣َْلُؼ َٝ ٘هخ  ِٓ خ   ٔ ٌَ َك َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ خ   ٔ ٌَ َُِي كَوَخُُٞح حْرؼَؼُٞح َك ِّ ك٢ِ ًَ ح  حُشهخ ُٝ أَ ٍَ  ْٖ َٔ ٍَ كَ ُِْوظَخ َِ ح ْْ ٣ُزَخِش َُ ْٖ َٓ خ  َٔ ُٜ ؼَ َٓ

 ٍُ َِْي حُطهخثِلَشُ حُهظ٢ِ َطخ َُِي طِ ْص ًَ ََ ٌَ ْٗ أَ َٝ َُِي  ؼَُٚ ا٠َُِ ًَ َٓ  ْٖ َٓ َٝ  ٌّ٢ِِ ؼَُٚ أََؽخُػُٞٙ كَؤََؿخَد َػ َٓ َُْلنه  َؽ ح ٍِ ح َٞ ٝح َه

 ٌُ ُُْل ظَخَد ح ًِ ٣َشَ  ِٝ ؼَخ ُٓ  َٖ ر٤َْ َٝ ٢ٌِِّ ر٤ََُْ٘ٚ  ًَظََذ َػ َٝ َُ ٤ ِٓ ِٚ أَ خ هََؼ٠ َػ٤َِْ َٓ ٌََٛح   ِّ حُشهخ َٝ حِم  ََ ِؼ ُْ َِ ح ْٛ َٖ أَ ِش ر٤َْ َٓ ٞ

ِٚ كَؤََؿخدَ  َْ أَر٤ِ ْٓ ح َٝ  ُٚ َٔ ْٓ ظُزُٞح ح ًْ هَخُُٞح ح َٝ َُِي  ًَ ْٖ ِٓ  ِّ َُ حُشهخ ْٛ ظَََ٘غ أَ ْٓ ٣َشَ كَخ ِٝ ؼَخ ُٓ َٖ َػ٠َِ  ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َُِي ح ٢ٌِِّ ِا٠َُ ًَ  َػ

 ٍِ ح َٞ َُْو ِٚ ح ُٙ َػ٤َِْ ََ ٌَ ْٗ َ َٛخ كَؤ ُٞ يهٍس َػ٤٘ه ُٓ خ رَْؼيَ  َٔ ُٜ ؼَ َٓ  ْٖ َٓ َٝ  ِٕ خ َٔ ٌَ َل ُْ ََ ح ْٕ ٣َْلُؼ ِٕ َػ٠َِ أَ ٣وَخ َِ ُْلَ ََ ح ْٗلََظ ْه ح خ ػُ ُؽ أ٣َْؼ 

ؿَ  ََ ُْ كَ ٌْ ُل ُْ ْٕ ٣َوََغ ح ْْ ا٠َُِ أَ ِٛ ِٕ ا٠َُِ رََِلِى ح ََ ٌَ ْٔ ُْؼَ ِؿُغ ح َْ َ٣ َٝ حِم  ََ ِؼ ُْ ح َٝ  ِّ َٖ حُشهخ ٍَٓؾ ر٤َْ َٝ  ٍٕ ٌَخ َٓ ٣َ ك٢ِ  ِٝ ؼَخ ُٓ شُ ا٠َُِ َغ 

ْٖ ػَ  ِٓ  ََ ؼَ ًْ ًَخُٗٞح أَ  ََ ه٤ِ َٝ خ٤َِٗشُ آََّلٍف  َٔ ْْ ػَ ُٛ َٝ ُؽ  ٍِ ح َٞ َُْو هَُٚ ح ٍَ ٌُٞكَِش كَلَخ ُْ ٢ٌِِّ ا٠َُِ ح َؿَغ َػ ٍَ َٝ  ِّ ِس آََّلٍف حُشهخ ََ َش

حُء  ٍَ ٝ َُ ٍُ َُُٚ َك ٌَخٗ خ ٣ُوَخ َٓ ُُٞح  َِ َٗ َٝ ظهشُ آََّلٍف  ِٓ  ََ ه٤ِ ٣ه ، َٝ ٍِ ٝ َُ َُْل ُْ ح ُٜ َُ ََ ْه ه٤ِ ْٖ ػَ ِٓ َٝ َٖ ِ ْر ْْ َػْزيَ حَّلله ُٛ َُ ًَز٤ِ  َٕ ًَخ َٝ شُ 

 َٓ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ٌَ ًَؼ٤ِ َؿَغ  ََ ْْ كَ ُٛ ََ ٍّ كََ٘خَظ ْ َػ٢ِّ رٖ َػزهخ ِٜ َٓ ا٤َُِْ ٍْ ٢ كَؤ ِٔ ٤ ِٔ َشزََغ حُظه َٝ ١ه  َِ ٌُ ٤َُْْش حِء ح ٞه ٌَ ُْ ْه ح ؼَُٚ ػُ

 ْْ ُٜ ؼَ َٓ ٌُٞكَشَ  ُْ ؼَُٚ ح َٓ ىََهُِٞح  َٝ ٢ٌِِّ كَؤََؽخُػُٞٙ  ْْ َػ ِٜ َؽ ا٤َُِْ ََ َٖ  َه ِٓ ٤ًِِّخ طَخَد  ٕه َػ ْه أََشخُػٞح أَ ِٕ ػُ ح ٍَ ًُٞ ٌْ َٔ ُْ ُْ ح ُٛ خ َٔ ث٤ِ ٍَ

 َٔ ُْ حِِٗذ ح َٞ ْٖ َؿ ِٓ ح  ْٝ َُِي كَظََ٘خىَ ًَ ََ ٌَ ْٗ أَ َٝ ٤ًِِّخ كََوَطَذ  َُِي َػ ؼَُٚ كَزَََِؾ ًَ َٓ َؿؼُٞح  ٍَ َُِي  ٌَُِ َٝ ِش  َٓ ٌُٞ ُُْل َْ اَِّله ح ٌْ ِي ََّل ُك ـِ ْٔ

 ِ ٍَ . َّلِله شُ َكّنٍ : كَوَخ َٔ ِِ ًَ ٌَ خ رَخِؽ َٜ حىُ رِ ََ ُ٣ . ْْ ٌُ هِ ُْ ٍِ  ْٖ ِٓ ََّل  َٝ َٔخِؿِي  َٔ ُْ َٖ ح ِٓ  ْْ ٌُ َ٘ؼَ ْٔ ْٕ ََّل َٗ ْْ َػ٤ََِْ٘خ ػَََلػَشٌ أَ ٌُ َُ ْْ ُٜ َُ ٍَ كَوَخ

ؼُ  َٔ ِٕ حْؿظَ ُؿٞح َش٤ْج خ رَْؼيَ َش٢ٍْء ا٠َُِ أَ ََ َه َٝ َٔخى ح  ْْ طُْلِيػُٞح كَ خ َُ َٓ  ٍٍ ْْ رِِوظَخ ًُ ََّل َْٗزيَُإ َٝ ُْل٢َِْء  َٖ ح ِٖ ٞح ِٓ يَحثِ َٔ ُْ رِخ

 ٌِ َػخُٙ رِخُظهْل َِ ُِ  َِ ٌُْل ُْ ِٚ رِخ ِٔ يَ َػ٠َِ َْٗل َٜ ظَِ٘خعِ َكظه٠ ٣َْش ْٓ ٝح َػ٠َِ حَِّل َُّ ُؿٞعِ كَؤََط َُّ ْْ ك٢ِ حُ ُٜ َِ َٓ ح ََ
ْه كَ ٣َظَُٞد ػُ َٝ  ِْ ٤

ْٖ ََّل ٣َْؼظَوِ  َٓ ٕه  ؼُٞح َػ٠َِ أَ َٔ ْه حْؿظَ ِٚ ػُ ُِ ُٞٓ ٍَ  ََ حىُٝح هَظْ ٍَ َ خ كَؤ ْْ أ٣َْؼ  ُٜ َِ َٓ ح خُُُٚ ٍَ َٓ َٝ  ُٚ ُٓ ٣ُزَخُف ىَ َٝ  َُ لُ ٌْ َ٣ ْْ ُٛ ْؼظَوَيَ ُٓ يُ 

َه  َٓ َٝ  َٖ ٤ ِٔ ِِ ْٔ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  ْْ ِٜ َُ رِ ِٖ حْؿظَخ َٓ َّ كَوَظَُِٞح  ُػٞح حُ٘هخ ََ ظَْؼ ْٓ َِ كَخ ِلْؼ ُْ ْٗظَوَُِٞح ا٠َُِ ح ح َٝ  ُُِٚ ْٛ أَ َٝ  ِ ْْ َػْزيُ حَّلله ِٜ رِ

 ٍ ٢ّ ِِ ُِؼَ ٤ خ  ُِ ح َٝ  َٕ ًَخ َٝ ّصِ  ٍَ ِٖ حْْلَ ُٖ َهزهخِد ْر ٌَ  ْر ِٓ ٢َ َكخ ِٛ َٝ ٣هشٌ  َِّ ُٓ ؼَُٚ  َٓ َٝ ُْزََِلِى  َِْي ح ُِذ َػ٠َِ رَْؼِغ طِ ِٖ أر٢ َؽخ ر

٤هؤَُٙ ُِ  َٛ  َٕ ًَخ  ١ ٌِ ٤ِْش حُه ـَ ُْ ْْ ك٢ِ ح ِٜ َؽ ا٤َُِْ ََ ٤ًِِّخ كََو ٍَُي كَزَََِؾ َػ َٝ  ْٖ ِٚ َػ ٣هظِ َِّ ُٓ ٝؽِ ا٠َُِ كَوَظَُُِٞٙ ٝروَٝح رطٖ  َُ ُو
ِْ

ْْ رِخ ِٜ هََغ رِ ْٝ َ ِّ كَؤ سِ حُشهخ ََ ُْؼََش ُٞ ح ؼَُٚ اَِّله َْٗل َٓ  ْٖ ٔه ِٓ  ََ ََّل هُظِ َٝ ِس  ََ ُْؼََش َٕ ح ْْ اَِّله ىُٝ ُٜ ْ٘ ِٓ ُْ٘ؾ  َ٣ ْْ َُ َٝ  ِٕ ح َٝ ََ ْٜ ََ . ُ٘ه َٜ َظ

 ٍَ ِٓ ِٖ َػخ يَسَ ْر ـْ َغ َٗ َٓ ِش  َٓ خ َٔ َ٤ُْ رِخ َٝ ِم  ٍَ ُْ ِٖ حْْلَ َغ َٗخكِغِ ْر َٓ حِم  ََ ِؼ
ُْ َُِي رِخ ُؽ رَْؼيَ ًَ ٍِ ح َٞ َُْو حجر )فتح الباري البن . ح

 (122صـ 21العسمالنً جـ

 : ألماب الخوارج

٣هشُ" ٖٝٓ أُوخرْٜ : كٖٔ أُوخرْٜ حُٞطق ُْٜ رؤْٜٗ هٞحٍؽ ٖٝٓ أُوخرْٜ: ُِوٞحٍؽ أُوخد  ٍِ ٝ َُ "حُل

شُ" َٔ ٌِّ َل ُٔ هَشُ" ٖٝٓ أُوخرْٜ "حُ ٍِ ٣هشُ" ٖٝٓ أُوخرْٜ "حُٔخ ٍِ ح َه حسُ" ٝ"حُل ََ َٕ . "حُشُّ ٝحُوٞحٍؽ ٣َػٞ
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ٖ ، رخُٔخٍهشرٌٜٙ حْلُوخد ًِٜخ اَّل  ِٓ كبْٜٗ ٣ٌَٕ٘ٝ إٔ ٣ٌٞٗٞح ٓخٍهش ٖٓ حُي٣ٖ ًٔخ ٣َٔم حُْٜٔ 

٤هش ِٓ َه ُٓٔٞح هٞحٍؽ هَٝؿْٜ ػ٠ِ ػ٢ِ رٖ أر٢ ؽخُذ. حُ ُٓٔٞح ٓلٌٔش . ٝحُٔزذ ح١ٌُ ُٚ  ٝح١ٌُ ُٚ 

ْ اَّل هلل: اٌٗخٍْٛ حُل٤ٌٖٔ ٝهُْٜٞ ٌْ ُٓٔٞح ُٚ ك٣ٍَٝش ُِْٜٗٝ رلٍَٝحء ك٢ أٍٝ أَْٓٛ. َّل ك . ٝح١ٌُ 

حس هُْٜٞ ٝح١ٌُ ُٚ ََ ٣ْ٘خ أٗلٔ٘خ ك٢ ؽخػش هللا: ُٓٔٞح ُش ََ )مماالت اإلسالمٌٌن . أ١ رؼ٘خٛخ رخُـ٘ش: َش

 (102: 102صـ2ألبً الحسن األشعري جـ

 : فرق الخوارج

َٖ كَهش ٣ َِ ْٖ ِػْش ِٓ  َُ ُؽ أًؼ ٍِ ح َٞ َُْو ٙ أٓٔخإٛخ، ح ٌِ َٛ شُ حْل٠ُُٝ: َٝ َٔ ٌِّ ٣هش، حَُٔل َِ ْل يحص ٝحُظُّ ـَ هَش ٝحُ٘ه ٍِ ح َُ  ،ٝحْْل

خ َٜ ْ٘ ِٓ ىَس حُٔلظَهش كَهخ   ٍِ خ ـَ ْه حُؼَ ٤هش ٝحُٔـ٤ُٜٞش: ػُ ِٓ أَْطَلخد َؽخَػش ََّل ، حُوخ٤ُٓش ٝحُشهِؼ٤ز٤ش ٝحُٔؼُِٞ َٝ

خ َٜ حى هللا طَؼَخ٠َُ ر ََ ِْظ٤ش، ٣ُ ٤هش ، ٝحُظه ِٓ ََ ٌْ ِش٤ِي٣هش ٝحُُٔ َه ٤هش ٝحُشهز٤ز٤ش ٝحُشه٤زخ٤ٗش ٝحُْٔؼزَِي٣هش ٝحُ ِٔ ٝحْلْهَ٘

هض كَهخ  ٝحُل٣ِٝٔش  ََ ُْٜ حْكظَ ْ٘ ِٓ َكْلِظ٤هش : ٜٓ٘خ، ٝحُشَٔحه٤ش ٝحإلرَح٤ٔ٤ٛش ٝحُٞحهلش ٝحإلرَخِػ٤هش 

ػ٤ِهش ٍِ  (22)الفرق بٌن الفرق لعبد الماهر البغدادي صـ. ٣ِ٣ٝي٣ش، َٝكخ

 : معتمدات الخوارج

َٕ ػ٤ِخ  رٖ أر٢ ؽخُذ ٝٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ( 2) َُ ط٠ِ - .حُ٘ز٢ٖٝٓ ٓؼٜٔخ ٖٓ ٓخثَ أطلخد ، ٣ٌُلِّ

  -هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ

َٕ أطلخد حٌُزخثَ( 1) َُ  . ٣ٌُلِّ

َٕ حُوَٝؽ ػ٠ِ حُلخًْ( 3) ُّٔ٘شَ ، ٣َٝ َ ، اًح هخَُق حُ  . كوخ  ٝحؿزخ

(8)  ٍِ َُْلخثِِغ ك٢ِ َكخ ََلسَ َػ٠َِ ح َؿزُٞح حُظه ْٝ أَ َٝ رِِؾ  َٖ حإْلِ ِٓ ِم  ٍِ ٔهخ هََطؼُٞح ٣َيَ حُ َٝ  ِٖ ْلَظ ُٔ ُْ َْ ح ْؿ ٍَ أَْرَطُِٞح 

خَك٤ِْؼ  َٜ . 

ح كَ  (5)  ٍ ْٖ هَخِى ٌُ َ٣ ْْ َُ ْٕ اِ َٝ ح   ٍ َٕ هَخِى ًَخ  ْٕ َِ اِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ح ٢َ َػ ْٜ حُ٘ه َٝ ِٝف  َُ ْؼ َٔ ُْ ََ رِخ ْٓ َ َى حْْل ََ ْٖ طَ َٓ ٝح  َُ ٌََذ ًَله طَ ٍْ وَِي ح

 َِ ٌَخكِ ُْ ُْ ح ٌْ ْْ ُك ُٛ ْ٘يَ ِس ِػ ََ ز٤ِ ٌَ ُْ ِذ ح ٌِ طَ َْ ُٓ  ُْ ٌْ ُك َٝ س   ََ ز٤ِ ًَ . 

ْطَِو خ (2) ُٓ  ْْ ُٜ ِع َُ َُّ ِٖ حُظهؼَ َػ َٝ ِش  ٓه َِ حٌُِّ ْٛ ٍِ أَ ح َٞ ْٓ ْٖ أَ ح َػ  . ًَلُّٞ

ذِ  (2) ْٜ حُ٘ه َٝ ٔهْز٢ِ  حُ َٝ  َِ ُْوَظْ ِّ رِخ ََل ْٓ َُٔذ ا٠َُِ حإْلِ ْ٘ ُ٣ ْٖ َٔ ٌُٞح ك٤ِ َ  . كَظ

 (122صـ 21()فتح الباري البن حجر العسمالنً جـ225صـ2)الملل والنحل للشهرستانً جـ

 (125: 140رق والمذاهب ـ وزارة األولاف المصرٌة ـ صـ)موسوعة الف

  

 الشٌعة الروافض 

 : معنى الشٌعة  

٤ؼَ   ٍُ : شُ حُّشِ ٍُ ٣ُ . ٝؿٔؼٜخ ِش٤ٌَغ ٝأَْش٤خٌع . حْلطزخُع ٝحْلٗظخ ْٗظَ : َِ ؿُ َه شُ حُِش٤ؼَ :  وخ ٤ُِخُإٙ ٝأَ ٙ أ١َ أَٝ ٍُ . خ

 ( 1322صـ 8جـالبن منظور  ) لسان العرب

 :  معنى الروافض

كُغ ك٢ حُِـش   َه ُى  ٛٞ: حُ َْ ٍُ . حُظه كَؼُض حُش٢ء أ١ طًَظُُٚ ٝطو٤ُِض ػ٘ٚ : ٣ُوخ ٍَ . 
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 : الروافض فً اصطالح العلماء  الشٌعة

ٖ أر٢ رٌَ حُظي٣ن ٝػَٔ رٖ حُوطخد ، ٢ٛ اكيٟ حُلَم حُٔ٘ظٔزش ُِظش٤غ ٥ٍ حُز٤ض  ِٓ ٝحُظ٢ طظزَأ 

ُٔزْٜ ،اَّل حُو٤َِ ْٜٓ٘ -ملسو هيلع هللا ىلص- ٝٓخثَ أطلخد حُ٘ز٢ )ٍػ٢ هللاُ ػٜ٘ٔخ( ٌَلَِّْٛ ٝطَ ٝ ٠ُٔٔ٣ . ٝطُ

 . أٝ حُش٤ؼش حإلٓخ٤ٓش  ،حَُٝحكغ رخُش٤ؼش حإلػ٘خ ػش٣َش

٣ٝٔزْٜٞٗ ٝ  -ملسو هيلع هللا ىلص- حَُحكؼشُ ْٛ ح٣ٌُٖ ٣ظزَءٕٝ ٖٓ أطلخد دمحم: لال اإلمام أحمد بن حنبل 

 ( 222) السنة للخالل رلم . ٣٘ظوظْٜٞٗ 

حٗلَىص حُش٤ؼش حَُٝحكغ ٖٓ ر٤ٖ حُلَم حُٔ٘ظٔزش ُإلَٓلّ رٔذ أر٢ رٌَ ٝػَٔ ىٕٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ 

 . حُلَم، ٌٝٛح ى٤َُ ػ٠ِ ػظ٤ْ ػَلُْٜ 

 : تسمٌة الشٌعة الروافض 

ح٣ٌُٖ رخ٣ؼٞح ٣ُيح )حرٖ ، إ ٗخٓخ  ٖٓ ٍإٓخء حٌُٞكش ٝأشَحكٜخ: )حُش٤ؼ٢( تمً خان سٌبهر دمحم هخٍ 

؟  ٓخًح طوٍٞ ك٢ كن أر٢ رٌَ ٝػَٔ، ٍكٔي هللا : ٝهخُٞح ُٚ، ٣ٞٓخ  ػ٘يٙ  ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ( كؼَٝح

ٓخ ظِٔخٗخ َّٝل أكيح   ،اَّل ه٤َح   ٓخ أهٍٞ ك٤ٜٔخ اَّل ه٤َح  ًٔخ ُْ أٓٔغ ك٤ٜٔخ ٖٓ أَٛ ر٤ظ٢: هخٍ 

َُ حٌُٞكش ٓ٘ٚ ٌٛٙ حُٔوخُش :  دمحم تمً ٝهخٍ. ٝػَٔل رٌظخد هللا ٝٓ٘ش ٍُٓٞٚ ،ؿ٤َٗخ ُٔخ ٓٔغ أٛ

. ٌُُٝي ٓٔٞح ٌٛٙ حُـٔخػش رخَُحكؼش . ٍكؼٞٗخ ح٤ُّٞ : ٞح ا٠ُ حُزخهَ )أهٞٙ( كوخٍ ٣ُيٌ ٝٓخُ،ٍكؼٞٙ

 طبعة طهران ( 520 صـ 3)ناسخ التوارٌخ لدمحم تمً جـ 

 : نشأة الشٌعة الروافض 

  :ٖٓ أػَلّ حُش٤ؼش حَُٝحكغ ك٢ حُوَٕ حُؼخُغ حُٜـ١َ ()حُلٖٔ رٖ ٠ٓٞٓ حُ٘ٞروظ٢ هخٍ  

ػزي هللا رٖ ٓزؤ ًخٕ ٖٓٔ أظَٜ حُطؼٖ ك٢ أر٢ رٌَ ٝػَٔ ٝػؼٔخٕ ٝحُظلخرش ٝطزَأ ْٜٓ٘ ٝهخٍ إ 

ػ٢ِ ػ٤ِٚ حَُٔلّ أَٓٙ رٌُي كؤهٌٙ ػ٢ِ رٖ أر٢ ؽخُذ كٔؤُٚ ػٖ هُٞٚ ٌٛح كؤهَ رٚ كؤَٓ روظِٚ كظخف 

حُزَحءس ٖٓ ٣خ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أطوظَ ٍؿَل  ٣يػٞ ا٠ُ كزٌْ أَٛ حُز٤ض ٝا٢ُ َّٝل٣ظٌْ ٝ: حُ٘خّ ا٤ُٚ 

 ِْ ِْ ٖ أطلخد  أػيحثٌْ ك٤َٔٙ ػ٢ٌِ ا٠ُ حُٔيحثٖ )ػخطٔش ا٣َحٕ آٌٗحى ( ٝك٠ٌ ؿٔخػش ٖٓ أَٛ حُِؼ ِٓ

ػ٢ِ ػ٤ِٚ حَُٔلّ إٔ ػزيَ هللاِ رٖ ٓزؤ ًخٕ ٣ٜٞى٣خ  كؤِْٓ ٝٝح٠ُ ػ٤ِخ  ػ٤ِٚ حَُٔلّ ًٝخٕ ٣وٍٞ ٝٛٞ 

) أ١ إٔ ٣ٞشغ رٖ ٕٗٞ ٛٞ ٝط٢ : رٌٜٙ حُٔوخُش  -ملسو هيلع هللا ىلص- ػ٠ِ ٣ٜٞى٣ظٚ ك٢ ٣ٞشغ رٖ ٕٗٞ رؼي ٠ٓٞٓ

ك٢ ػ٢ِ ػ٤ِٚ حَُٔلّ رٔؼَ ًُي ) أ١ إٔ  -ملسو هيلع هللا ىلص- حُ٘ز٢ ٝه٤ِلظٚ ( كوخٍ ك٢ آَلٓٚ رؼي ٝكخس -ملسو هيلع هللا ىلص- ٠ٓٞٓ

ػ٤ِخ  رٖ أر٢ ؽخُذ ٛٞ ٝط٢ حُ٘ز٢ ٝه٤ِلظٚ ( ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ أشَٜ حُوٍٞ رلَع آخٓش ػ٢ِ ػ٤ِٚ 

أظَٜ حُزَحءس ٖٓ أػيحثٚ ًٝخشق ٓوخُل٤ٚ كٖٔ ٛ٘خ هخٍ ٖٓ هخُق حُش٤ؼش إ أطَ حَُكغ حَُٔلّ ٝ

: ُٝٔخ رِؾ ػزي هللا رٖ ٓزؤ ٗؼ٢ ػ٢ٍِ رٖ أر٢ ؽخُذ رخُٔيحثٖ هخٍ ١ٌُِ ٗؼخٙ . ٓؤهًٞ ٖٓ ح٤ُٜٞى٣ش 

 ،ظَُٞ ؿجظ٘خ ريٓخؿٚ ك٢ ٓزؼ٤ٖ طَٙ ٝأهٔض ػ٠ِ هظِٚ ٓزؼ٤ٖ َػيَّل  ُؼِٔ٘خ أٗٚ ُْ ٣ٔض ُْٝ ٣و، ًٌرض 

المطبعة الحٌدرٌة  – 88صـ:  83) فرق الشٌعة للنوبختً صـ. َّٝل ٣ٔٞص كظ٠ ٣ِٔي حْلٍع 

  مـ ( 2252 -هـ  2322بالنجف سنة 
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 فً المرآن الكرٌم عمٌدة الشٌعة

ُّٔ٘ش ًـ٤ٔغ ؽٞحثق ح٤ُِٖٔٔٔ   ُّٔ٘ش ٝحُش٤ؼش ٛٞ حػظوخى أَٛ حُ إ ٖٓ أْٛ حُوَلكخص حُظ٢ طوغ ر٤ٖ حُ

ٛٞ حٌُظخد حُوخطْ حٍُِٔ٘ ٖٓ ػ٘ي هللا ا٠ُ حُ٘خّ  -ملسو هيلع هللا ىلص- أُِٗٚ هللا طؼخ٠ُ ػ٠ِ ٗز٤٘خ دمحمرؤٕ حُوَإٓ ح١ٌُ 

ٝٛٞ حُٔٞؿٞى ر٤ٖ أ٣ي٣٘خ  ،ُٖٝ ٣ظزيٍ ُٖٝ ٣ظلَف ا٢ُ ه٤خّ حُٔخػش ،ًخكش ٝأٗٚ ُْ ٣ظـ٤َ ُْٝ ٣ظزيٍ

ػ٠ِ هَلف حٌُظذ  خٕ،ْلٕ هللا هي ػٖٔ كلظٚ ٝط٤خٗظٚ ٖٓ أ١ طـ٤٤َ ٝطل٣َق ٣ُٝخىس أٝ ٗوظ ،ح٥ٕ

هخٍ هللا . ُْ ٣ظؼٜي حَّلُل رللظٜخ كيهِٜخ حُظزي٣َ ٝحُظل٣َق حُٔخروش ٖٓ حُظٍٞحس ٝحإلٗـ٤َ ٝحُِرٍٞ،

َٕ (): طؼخ٠ُ اِٗهخ َُُٚ ََُلخكُِظٞ َٝ  ََ ًْ َُْ٘خ حٌُِّ ِه َٗ ُٖ  (  9: )حُلـَ اِٗهخ َْٗل

ٝطؼط٤َ حُش٣َؼش حُظ٢ ؿخء  ،٣ئى١ ا٠ُ اٌٗخٍ حُوَإٓ ،إ ػيّ حإل٣ٔخٕ رللع حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝط٤خٗظٚ 

 ،٣لظَٔ ك٢ ًَ آ٣خص حُوَإٓ حُل٤ٌْ أٗٚ ٝهغ ك٤ٜخ طزي٣َ ٝطل٣َق ،ْلٗٚ ك٤ٌ٘حى -ملسو هيلع هللا ىلص- رٜخ ٍٍٓٞ هللا

ٝأٓخ  ،ٝك٤ٖ طوغ حَّلكظٔخَّلص طزطَ حَّلػظوخىحص ٝحإل٣ٔخ٤ٗخص ْلٕ حإل٣ٔخٕ َّل ٣ٌٕٞ اَّل رخ٤ُو٤٘٤خص

 ،رٌٜح حُوَإٓ حُٔٞؿٞى ر٤ٖ أ٣ي٣٘خ ح٥ٕ إ حُش٤ؼش حَُٝحكغ َّل ٣ؼظويٕٝ. لظَٔلص كَل رخُظ٤٘خص ٝحُٔ

٣ٌَٖ٘ٓٝ ُـ٤ٔغ حُ٘ظٞص  ،ٓوخُل٤ٖ ؿ٤ٔغ حُلَم ٝحٌُٔحٛذ حإلَٓل٤ٓش ،ٝحُٔللٞظ ٖٓ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ

ُّٔ٘ش ٌٓخر٣َٖ  ،ٝٓؼخٍػ٤ٖ ًَ ٓخ ٣يٍ ػ٤ِٚ حُؼوَ ٝحُٔشخٛي س ،حُظل٤لش حُٞحٍىس ك٢ حُوَإٓ ٝحُ

ُّٔ٘ش ٝر٤ٖ حُش٤ؼش . طخ٤ًٍٖ ُِظٞحد  ،ُِلن ٌٛح ٛٞ حُوَلف حُلو٤و٢ ٝحْلٓخ٢ٓ ر٤ٖ أَٛ حُ

ٚ ٍٍٓٞ هللا ا٠ُ  ،حَُٝحكغ ْلٕ حإلٗٔخٕ َّل ٣ٌٕٞ ِٓٔٔخ  اَّل رخػظوخىٙ إٔ حُوَإٓ ٛٞ ح١ٌُ رِـه

 ( 24صـ:  22) الشٌعة والسنة إلحسان إلهً ظهٌر صـ . ح٤ُِٖٔٔٔ رؤَٓ هللا طؼخ٠ُ 

 الروافض فً تحرٌف المرآن ألوال علماء الشٌعة

ٓٞف ًٌَٗ رؼغ حُ٘ظٞص ٖٓ َٓحؿغ ػِٔخء حُش٤ؼش حإلٓخ٤ٓش ٝحُظ٢ طيٍ ػ٠ِ ػو٤يطْٜ ك٢ حُوَإٓ 

 . ح٣ٌَُْ 

٣وٍٞ أرٞ ػزي هللا ػ٤ِٚ حَُٔلّ)ؿؼلَ حُظخىم( إ :  حُٔليع حٌُز٤َ ػ٘ي حُش٤ؼش( ) ٌمول الُكِلٌنًِ (1)

. ٝآُٚ ٓزؼش ػشَ أُق آ٣ش  دمحم ٍط٠ِ هللا ػ٤ِٚحُوَإٓ ح١ٌُ ؿخء رٚ ؿزَحث٤َ ػ٤ِٚ حَُٔلّ ا٠ُ 

 2342طبعة طهران  238صـ 1باب النوادر جـ –كتاب فضل المرآن  –) الكافً فً األصول 

  هـ (

 . ٝٓؼ٠٘ ٌٛح إٔ حُش٤ؼش كُويَ ػ٘يْٛ ػُِؼخ حُوَإٓ . آ٣ش  ٖٕٖٙٙٝٓ حُٔؼِّٞ إٔ ػيى آ٣خص حُوَإٓ 

٢ِ٘٤ٌَُِْ ػٖ أر٢ رظ٤َ هخٍ  إ ػ٘يٗخ ُٔظلق  )ؿؼلَ حُظخىم(زي هللا ػ٤ِٚ حَُٔلّأرٞ ػ: ٍٟٝ حُ

: هخٍ ؟ ٝٓخ ٓظلق كخؽٔش : هِض : هخٍ ؟ ٝٓخ ٣ي٣ٍْٜ ٓخ ٓظلق كخؽٔش  ،كخؽٔش ػ٤ِٜخ حَُٔلّ

 –) الكافً للكلٌنً . ٝهللا ٓخ ك٤ٚ ٖٓ هَآٌْٗ كَف ٝحكي  ،ٓظلق ك٤ٚ ٓؼَ هَآٌْٗ ٌٛح ػَلع َٓحص

طبعة  182صـ 2جـ والجامعة ومصحف فاطمةو الجفر  باب ذكر الصحٌفة –كتاب الحجة 

 طهران ( 

) أ١ حْلثٔش (  ٍٝى ك٢ حْلهزخٍ أْٜٗ)من علماء الشٌعة الروافض (: لال نعمة هللا الجزائري (1) 

ٝحُؼَٔ رؤكٌخٓٚ كظ٠ ٣ظَٜ َّٓٞلٗخ طخكذ  ،أَٓٝح ش٤ؼْٜ روَحءس ٌٛح حُٔٞؿٞى ٖٓ حُوَإٓ ٝؿ٤َٛخ
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 ،٣ٝوَؽ حُوَإٓ ح١ٌُ أُهلَٚ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ،خّ ا٠ُ حُ٘خّك٤َطلغ ٌٛح حُوَإٓ ٖٓ أ٣ي١ حُ٘ ،حُِٓخٕ

َُ رؤكٌخٓٚ   ) ممدمة األنوار النعمانٌة للجزائري (. ك٤ُوَأ ٣ُٝؼٔ

إ حْلهزخٍ حُيحُش ػ٠ِ ًُي ) أ١ ػ٠ِ طل٣َق حُوَإٓ ( ط٣ِي ػ٠ِ : ولال نعمة هللا الجزائري أٌضاً 

ش حُٔـ٢ِٔ ٝؿ٤َْٛ  ،ًخُٔل٤ي ٝحُٔلون حُيحٓخى ،ٝحىػ٢ حٓظلخػظٜخ ؿٔخػش ،أُل٢ كي٣غ . ٝحُؼَلٓه

 هـ (  2124طبعة إٌران  122) فصل الخطاب للطبرسً صـ

)حُٔٔظلخى ٖٓ ٓـٔٞع ٌٛٙ حْلهزخٍ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ وٌمول المفسر الشٌعً المعروف محسن الكاشً (3)

رظٔخٓٚ ًٔخ أٍِٗ ػ٠ِ  حَُٝح٣خص ٖٓ ؽ٣َن أَٛ حُز٤ض ػ٤ِْٜ حَُٔلّ إٔ حُوَإٓ ح١ٌُ ر٤ٖ أظَٜٗخ ٤ُْ

ـ٤َ رَ ٓ٘ٚ ٓخ ٛٞ هَلف ٓخ أٍِٗ هللا ،ػ٤ِٚ ٝآُٚ هللا ط٠ِدمحم  ُٓ ُٓلَف ٝأٗٚ هي كٌف  ،ٝٓ٘ٚ ٓخ ٛٞ 

) تفسٌر الصافً  (. ٝأٗٚ ٤ُْ أ٣ؼخ  ػ٠ِ حُظَط٤ذ حَُٔع ػ٘ي هللا ٝػ٘ي ٍُٓٞٚ . ػ٘ٚ أش٤خء ًؼ٤َس 

 الممدمة السادسة ( –لمحسن الكاشً 

  (. )وهو من أعٌان الشٌعة الروافض فً المرن الخامس الهجري :  ( وٌمول المفٌد8) 

رخهظَلف حُوَإٓ ٝٓخ أكيػٚ رؼغ  -ملسو هيلع هللا ىلص- )إ حْلهزخٍ ؿخءص ٓٔظل٤ؼش ػٖ أثٔش حُٜيٟ ٖٓ آٍ دمحم 

 الطبعة الثانٌة ـ تبرٌزـ إٌران ( 58) أوائل المماالت للمفٌد صـ ( .حُظخ٤ُٖٔ ك٤ٚ ٖٓ حُلٌف ٝحُ٘وظخٕ

ٝ ٓلَ ، ٌٛح ًظخد ُط٤ق : ػٖ ًظخرٚ كظَ حُوطخد : ( لال حسٌن بن دمحم تمً النوري الطبرس5ً) 

)فصل الخطاب للطبرسً . ٝ كؼخ٣ق أَٛ حُـٍٞ ٝ حُؼيٝحٕ ، ش٣َق ػِٔظٚ ك٢ اػزخص طل٣َق حُوَإٓ

 هـ (2324طبعة إٌران  1صـ 

  نماذج من لرآن الشٌعة الروافض

ٓٞف ًٌَٗ رؼؼخ  ٖٓ ٗٔخًؽ طل٣َق حُوَإٓ ٖٓ ًظذ حُش٤ؼش حَُٝحكغ ٝهي ٝػؼ٘خ هطٞؽخ  أٓلَ  

 : ح٣ُِخىحص 

٢ِ٘٤ٌَُِْ ك٢ حٌُخك٢ ػٖ أر٢ رظ٤َ ػٖ أر٢ ػزي هللا ػ٤ِٚ حَُٔلّ ) ؿؼلَ حُظخىم حإلٓخّ ٔ) ( ًًَ حُ

  حُٔخىّ ( ك٢ هٍٞ هللا ػِ ٝؿَ

. هخٍ ٌٌٛح ُِٗض . كوي كخُ كُٞح  ػظ٤ٔخ  ( ،ٖٓ رؼيٙ َّٝل٣ش ػ٢ِ ٝحْلثٔش)ٖٝٓ ٣طغ هللا ٍُٝٓٞٚ ك٢  

 طبعة طهران ( 828صـ 2) الكافً للكلٌنً جـ

٢ِ٘٤ٌَُِْ ػٖ ػزي هللا رٖ ٓ٘خٕ ػٖ أر٢ ػزي هللا ػ٤ِٚ حَُٔلّ ك٢ هُٞٚ ٕ) )ُٝوي ػٜيٗخ ا٢ُ : ( ٍٟٝ حُ

ٌٌٛح ٝهللا . ٢ٔ ( ك٘ ًِٔخص ك٢ دمحم ٝػ٢ِ ٝكخؽٔش ٝحُلٖٔ ٝحُل٤ٖٔ ٝحْلثٔش ٖٓ ٣ًٍظْٜآىّ ٖٓ هزَ 

 طبعة طهران (  822صـ 2) الكافً للكلٌنً جـ. ػ٤ِٚ ٝآُٚ  هللا ط٠ُِِٗض ػ٠ِ دمحم 

٢ِ٘٤ٌَُِْ ػٖ أر٢ كِٔس ػٖ أر٢ ؿؼلَ ػ٤ِٚ حَُٔلّ هخٍ ٖ) ٍِٗ ؿزَحث٤َ ػ٤ِٚ حَُٔلّ رٌٜٙ : ( ٍٟٝ حُ

ٍِٝٗ ؿزَحث٤َ ػ٤ِٚ حَُٔلّ رٌٜٙ ح٣٥ش : اَّل ًلٍٞح ( هخٍ رَّٞل٣ش ػ٢ِح٣٥ش ٌٌٛح )كؤر٢ أًؼَ حُ٘خّ 

كٖٔ شخء ك٤ِئٖٓ ٖٝٓ شخء ك٤ٌِلَ اٗخ أػظيٗخ ُِظخ٤ُٖٔ  ك٢ َّٝل٣ش ػ٢ِ)ٝهَ حُلن ٖٓ ٍرٌْ . ٌٌٛح 

 طبعة طهران ( 815صـ 2) الكافً للكلٌنً جـ. ٗخٍح  (  آٍ دمحم
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٢ِ٘٤ٌَُِْ ػٖ أر٢ ؿؼلَ ػ٤ِٚ حَُٔلّ هخٍ ٗ) ) ٣خ : ٌٙ ح٣٥ش ٌٌٛح ٍِٗ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ حَُٔلّ رٜ: ( ٍٟٝ حُ

رَّٞل٣ش ٝإ طٌلَٝح  ،كآٓ٘ٞح ه٤َح  ٌُْ ،ك٢ َّٝل٣ش ػ٢ِأ٣ٜخ حُ٘خّ هي ؿخءًْ حٍَُٓٞ رخُلن ٖٓ ٍرٌْ 

 طبعة طهران (  818صـ 2) الكافً للكلٌنً جـ. كبٕ هلل ٓخ ك٢ حُٔٔٞحص ٝحْلٍع (  ،ػ٢ِ

ََ ك٤ٖٔ رٖ دمحم طو٢ ح١ٍُٞ٘ حُطز٢َٓ )ك٢ ًظخرٚ كظَ حُوطخد(٘)  ًَ ٍٓٞس حَُّٞل٣ش ٌٝٛح  ( ًَ

٘ٞح رخُ٘ز٢ ٝح٢ُُٞ ح٣ٌُِٖ رؼؼ٘خ ٛٔخ ٣ٜي٣خٌْٗ ا٠ُ حُظَحؽ حُٔٔظو٤ْ*  ٗظٜخ) ِٓ ٣خ أ٣ٜخ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح آ

ٗز٢ ٢ُٝٝ رؼؼٜٔخ ٖٓ رؼغ ٝأٗخ حُؼ٤ِْ حُوز٤َ * إ ح٣ٌُٖ ٣ٞكٕٞ رؼٜي هللا ُْٜ ؿ٘خص حُ٘ؼ٤ْ * 

إ ُْٜ ك٢ ؿْٜ٘ ٓوخٓخ  ػظ٤ٔخ  اًح ٗٞى١ ُْٜ ٣ّٞ  ٝح٣ٌُٖ اًح ط٤ُِض ػ٤ِْٜ آ٣خط٘خ ًخٗٞح رآ٣خط٘خ ٌٌٓر٤ٖ *

حُو٤خٓش أ٣ٖ حُظخُٕٔٞ حٌٌُٔرٕٞ ٤َُِِٖٓٔ * ٓخهِلْٜ ح٤َُِٖٓٔ اَّل رخُلن ٝٓخ ًخٕ هللا ٤ُظَْٜٛ ا٠ُ 

 240) فصل الخطاب للنوري الطبرسً صـ (. أؿَ ه٣َذ *ٝٓزق رلٔي ٍري ٝػ٢ٌِ ٖٓ حُشخٛي٣ٖ 

  هـ ( 2124طبعة طهران 

 حرٌف المرآنحكم َمن اعتمد ت

ٖ حػظوي إٔ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ حُٔٞؿٞى ر٤ٖ أ٣ي٣٘خ ح٥ٕ ك٤ٚ ٣ُخىس أٝ ٗوظخٕ  ٝأٗٚ هي ٗخُٚ حُظل٣َق ػْ ، َٓ

ٌَ َٝٓطيٌ ػٖ حإلَٓلّ، أطَ ػ٠ِ ٍأ٣ٚ ٌٛح رؼي إٔ أهخّ حُؼِٔخء حُلـش حُٞحػلش ػ٤ِٚ ًُٝي ، كٜٞ ًخك

 . ربؿٔخع ػِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ 

ٌَ ط٣ٌَق ٝط٣ٌٌٌذ ٍَُٓٞ هللا ،ر٤ٖ حُِٞك٤ٖ طزي٣َل  حُوٍٞ رؤٕ : لال اإلمام ابن حزم ) الفصل .  -ملسو هيلع هللا ىلص- ًل

 (200صـ  3فً الملل والنحل البن حزم جـ 

 ٖٓ أٌَٗ حُوَإٓ أٝ كَكخ ٓ٘ٚ أٝ ؿ٤َ ش٤جخ  )أؿٔغ حُِٕٔٔٔٞ ػ٠ِ طٌل٤َ ًَ : ولال الماضً عٌاض 

أٝ ٤ُْ ك٤ٚ كـش َّٝل  -ملسو هيلع هللا ىلص- ٢ٓ٘ٚ أٝ ُحى ك٤ٚ ًلؼَ حُزخؽ٤٘ش ٝحإلٓٔخػ٤ِ٤ش أٝ ُػْ أٗٚ ٤ُْ رلـش ُِ٘ز

 ( 145صـ 1) الشفا للماضً عٌاض جـ( . ٓؼـِس

 ً  عمٌدة الشٌعة فً أئمتهم: ثانٌا

 ؟ عند الشٌعة  االثنا عشر األئمةمن هم 

هي ٗض ػ٠ِ حْلثٔش ٖٓ رؼيٙ  -ملسو هيلع هللا ىلص- حإلٓخ٤ٓش( إٔ حُ٘ز٢)حَّلػ٘خ ػش٣َش أٝ حَُٝحكغ ٣ؼظوي حُش٤ؼش

ْٜ رؤٓٔخثْٜ  ، ْٝٛ حػ٘خ ػشَ آخٓخ  ، ٝػ٤٘ه

 : ْٝٛ ، َّل ٣٘وظٕٞ َّٝل ٣ِ٣يٕٝ 

 ( ٛـ  ٓٗــ هزَ حُٜـَس  ٓٔ) )حَُٔطؼ٠(ػ٢ِ رٖ أر٢ ؽخُذ – ٔ

 ٛـ( ٓ٘ – ٖ)  )ح٢ًُِ(ٖ رٖ ػ٢ِٔحُل – ٕ

 ٛـ ( ٔٙ – ٗ) حُشٜيحء()٤ٓي حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ – ٖ

 ٛـ ( 9٘ – 3ٖ)  ٖ ) ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ (٤ػ٢ِ رٖ حُلٔ – ٗ

 ٛـ (  ٗٔٔ – 5٘)  ٖ ) حُزخهَ (٤دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ حُلٔ – ٘
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 ٛـ(  3ٗٔ – 3ٖؿؼلَ رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ ) حُظخىم ( )  – ٙ

 ٛـ(  3ٖٔ – 3ٕٔ)  ٖ ) حٌُخظْ (٠ٓٞٓ٤ٔ رٖ ؿؼلَ رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ حُل – 5

 ٛـ(  ٕٕٓ – 3ٗٔػ٢ِ رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ؿؼلَ رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ) حَُػخ ( )  – 3

 ٛـ (  ٕٕٓ – 9٘ٔ)  دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ؿؼلَ رٖ دمحم رٖ ػ٠ِ رٖ حُل٤ٖٔ ) حُـٞحى ( – 9

 – ٕٕٔ)  ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ؿؼلَ رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ ) حُٜخى١ ( – ٓٔ
 ٛـ (  ٕٗ٘

 حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ؿؼلَ رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ ) حُؼ١ٌَٔ ( – ٔٔ

 ٛـ(  ٕٓٙ – ٕٖٕ) 

دمحم رٖ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ؿؼلَ رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ  – ٕٔ

 ( 50صـ:  82صـ2السالوس جـ ) موسوعة الشٌعة للدكتور علً( . . .  -ٛـ  ٕٙ٘) حُٜٔي١ ( )

 : ألوال علماء الشٌعة فً وجوب اإلٌمان باإلمامة

ٌَ  حُش٤ؼش ٣ؼظوي   ٖٝٓ ُْ ٣ٞحكوْٜ ،رٜخ اَّل ٣ظْ حإل٣ٔخٕ َّل ،ٖ أطٍٞ حُي٣ِٖٓ  حَُٝحكغ إٔ حإلٓخٓش أط

 . ٓئٖٓ  كبٗٚ ؿ٤َ ػ٠ِ ًُي

٢ِ٘٤ٌَُِْ ػٖ ٍُحٍس ػٖ أر٢ ؿؼلَ ػ٤ِٚ حَُٔلّ هخٍ  ػ٠ِ : هْٔ أش٤خء  ر٢٘ حإلَٓلّ ػ٠ِ: ٍٟٝ حُ

: كوخٍ ؟ أ١ ش٢ء ٖٓ ًُي أكؼَ : هِض : هخٍ ٍُحٍس . ٝحَُّٞل٣ش  ،ٝحُظّٞ ،ٝحُلؾ ،ٝحًُِخس ،حُظَلس

  (طهران -هـ 2344الطبعة الثالثة  24صـ 1جـ للكلٌنً) الكافً . حَُّٞل٣ش أكؼَ 

  ٍٟٝٝ ٢ِ٘٤ٌَُِْ ُّّ حإلَٓلّ حُ٘خ٢ٓ ٝكَػٚ حُٔخ٢ٓ : ػٖ حَُػخ أٗٚ هخّ هط٤زخ  ٝهخٍ حُ . إ حإلٓخٓش أُ

الطبعة الثالثة  100صـ 2جـ ) الكافً للكلٌنً. ٝحُلؾ  ،ٝحُظ٤خّ ،ٝحًُِخس ،رخإلٓخّ طٔخّ حُظَلس

 هـ طهران (2344

ٖ أطٍٞ حُي٣ٖ َّل ٣ظْ حإل٣ٔخٕ اَّل رخَّلػظوخى رٜخ: ٌمول دمحم رضا المظفر  ِٓ  ٌَ ًٔخ  ،ٗؼظوي إٔ حإلٓخٓش أط

ٖ هللا طؼخ٠ُ ،ٜٗخ ًخُ٘زٞسٗؼظوي أ ِٓ ٝٗؼظوي إٔ حإلٓخّ ًخُ٘ز٢  ،ٝػ٠ِ ٌٛح كخإلٓخٓش حٓظَٔحٍ ُِ٘زٞس. ُطٌق 

ٝٗؼظوي إٔ حْلثٔش ْٛ  ،ٓخ ظَٜ ٜٓ٘خ ٝٓخ رطٖ ،٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼظٞٓخ  ٖٓ ؿ٤ٔغ حًَُحثَ ٝحُلٞحكش

 ،ٝٓؼظ٤ظْٜ ،ؽخػظٚ ،ٝؽخػظْٜ ،رَ ٗؼظوي إٔ أَْٓٛ أَٓ هللا طؼخ٠ُ ٤ْٜٜٗٝ ٤ٜٗٚ. ،أُٝٞح حْلَٓ

 ( 24صـ:  23) عمائد اإلمامٌة لدمحم رضا المظفر صـ. ٓؼظ٤ظٚ 

)حػظوخىٗخ ك٤ٖٔ ؿلي آخٓش أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ : الملمب عند الشٌعة بالصدوق  –لال ابن بابوٌه الممً 

ٝحػظوخىٗخ ك٤ٖٔ أهَ رؤ٤َٓ  ،ػ٢ِ رٖ أر٢ ؽخُذ ٝحْلثٔش ٖٓ رؼيٙ ًٖٔ ؿلي ٗزٞس ؿ٤ٔغ حْلٗز٤خء

- َ ٝحكيح  ٖٓ رؼيٙ ٖٓ حْلثٔش أٗٚ رُِٔ٘ش ٖٓ أهَ رـ٤ٔغ حْلٗز٤خء ٝأٌَٗ ر٘زٞس ٗز٤٘خ دمحمحُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝأٌٗ

 ( 203)االعتمادات البن بابوٌه الممً صـ (.  -ملسو هيلع هللا ىلص
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حطلوض حإلٓخ٤ٓش ػ٠ِ إٔ ٖٓ أٌَٗ آخٓش أكي ٖٓ حْلثٔش ٝؿلي ٓخ أٝؿزٚ هللا طؼخ٠ُ ُٚ ٖٓ : لال المفٌد 

ٌٍ ٓٔظلٌن ُِوِٞى ك٢ حُ٘خٍ  ،كَع حُطخػش ٌَ ػخ  ( 322صـ 4) بحار األنوار للمجلسً جـ. كٜٞ ًخك

 عشراإلثنا  عمٌدة الشٌعة فً أئمتهم

 اإلثنا عشر أفضل من األنبٌاء و المالئكة ( األئمة2)

حَّلػ٘خ ػشَ ػ٤ِْٜ حَُٔلّ أكؼَ ٖٓ ؿ٤ٔغ حْلٗز٤خء  أثٔظ٘خ: ٌمول آٌة هللا عبد الحسٌن وستغٌب 

) الٌمٌن . ح٤ُو٤ٖ ُي٣ْٜ أًؼَ ُٝؼَ أكي أٓزخد ًُي ٛٞ إٔ، رخٓظؼ٘خء هخطْ حْلٗز٤خء ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ

 مـ ( 2242بٌروت لبنان  –طبعة دار التعارف  - 82صـ  –لعبد الحسٌن وستغٌب 

إ ُإلٓخّ ٓوخٓخ  ٓلٔٞىح  ٝىٍؿش ٓخ٤ٓش ٝهَلكش ط٤٘٣ٌٞش طوؼغ َُّٞل٣ظٜخ ٤ٓٝطَطٜخ : ٌمول الخمٌنً 

ٌد َّٝل ٗز٢ٌ  َه وَ ُٓ ٌَِي  َٓ ؿ٤ٔغ ًٍحص ٌٛح حٌُٕٞ ٝإٔ ٖٓ ػ٣ٍَٝخص ٌٓٛز٘خ إٔ ْلثٔظ٘خ ٓوخٓخ  َّل ٣زِـٚ 

 ٌَ َٓ  ( 53صـ:  51صـ: ) الحكومة اإلسالمٌة للخمٌنً . َٓ

 األنبٌاء االثنا عشر معصومون مثل ( األئمة1)

٢ِ٘٤ٌَُِْ ػٖ ؿؼلَ حُظخىم أٗٚ هخٍ  ٗلٖ هّٞ  ،ٗلٖ طَحؿٔش أَٓ هللا ،ٗلٖ ِهِحٕ ِػِْ هللا: ٍٟٝ حُ

ٗلٖ كـش هللا حُزخُـش ػ٠ِ ٖٓ ىٕٝ حُٔٔخء  ،٠ٜٗٝ ػٖ ٓؼظ٤ظ٘خ ،أَٓ هللا طؼخ٠ُ رطخػظ٘خ ،ٓؼظٕٞٓٞ

 ( هـ طهران2344الطبعة الثالثة  225صـ2جـ) الكافً للكلٌنً . ٝكٞم حْلٍع 

ٖٓ حٌُٗٞد ، طِٞحص هللا ػ٤ِْٜ ، أطلخر٘خ أؿٔؼٞح ػ٠ِ ػظٔش حْلٗز٤خء ٝ حْلثٔش: لال المجلسً

رَ ٖٓ ٝهض َّٝلىطْٜ ، هزَ حُ٘زٞس ٝ حإلٓخٓش ٝ رؼيٛٔخ، ػٔيح  ٝ هطؤ  ٝ ٤ٔٗخٗخ  ، حُظـ٤َس ٝ حٌُز٤َس 

 (350: 352صـ 15) بحار األنوار للمجلسً جـ. ا٠ُ إٔ ٣ِوٞح هللا طؼخ٠ُ 

 االثنا عشر ٌُْحٌون الموتى األئمة( 3)

٢ِ٘٤ٌَُِْ ػٖ أر٢ رظ٤َ أٗٚ هخٍ  أٗظْ طويٍٕٝ ػ٠ِ إٔ طل٤ٞح : هِض ْلر٢ ؿؼلَ ػ٤ِٚ حَُٔلّ : ٍٟٝ حُ

 حُٔٞط٠ ٝ طزَثٞح حْلًٔٚ

 هـ طهران (2344الطبعة الثالثة  820صـ2جـ ) الكافً للكلٌنً. ٗؼْ ربًٕ هللا: هخٍ ؟ ٝحْلرَص  

  -ملسو هيلع هللا ىلص- تعدل مئة حجة مع النبً( زٌارة لبر الحسٌن 8)

هخٍ أرٞ ػزي هللا)ػ٤ِٚ : ٛـ ( ػٖ طخُق ح٢ِ٤ُ٘ هخٍ 3ٍٖٟٙٝ حرٖ رخر٣ٞٚ حُو٢ٔ )حُٔظٞك٠ ػخّ 

حَُٔلّ(ٖٓ أط٠ هزَ حُل٤ٖٔ )ػ٤ِٚ حَُٔلّ( ػخٍكخ  رلوٚ ًخٕ ًٖٔ كؾ ٓجش كـش ٓغ حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا 

 ( هـ2822الممً ـ الطبعة األولى  )كامل الزٌارات البن بابوٌه. ػ٤ِٚ ٝ آُٚ

 االثنا عشر تغفر الذنوب ( زٌارة لبور األئمة5)

ٖٓ ُحٍ هزَ أر٢ )ػ٢ِ : ٍٟٝ حرٖ رخر٣ٞٚ حُو٢ٔ ػٖ دمحم حُـٞحى )حإلٓخّ حُظخٓغ ػ٘ي حُش٤ؼش( أٗٚ هخٍ 

 حَُػخ ـ حإلٓخّ حُؼخٖٓ( 

ػَغ ُٚ ٓ٘زَ كٌحء ٓ٘زَ حُ٘ز٢كبًح ًخٕ ٣ّٞ حُو٤، رطّٞ ؿلَ هللاُ ُٚ ٓخ طويّ ٖٓ ًٗزٚ ٝٓخ طؤهَ  ُٝ  خٓش 

 (152صـ  1)عٌون أخبار الرضا البن بابوٌه الممً جـ . كظ٠ ٣لَؽ هللا ٖٓ كٔخد حُؼزخى  -ملسو هيلع هللا ىلص-
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٢ِ٘٤ٌَُِْ -ملسو هيلع هللا ىلص- االثنا عشر للنبً ( هللا تعالى أوحى بأسماء األئمة2)  ػٖ أر٢ ؿؼلَ ػٖ حٍَُٓٞ  ٍٟٝ حُ

حٓظٌٔخٍ كـظ٢ ػ٠ِ حْلشو٤خء ٖٓ أٓظي ٖٓ طَى َّٝل٣ش : هخٍ طزخٍى ٝطؼخ٠ُ : ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ هخٍ

ْٝٛ هِح٢ٗ ػ٠ِ ػ٢ِٔ ٖٓ  ،كبٕ ك٤ْٜ ٓ٘ظي ٝٓ٘ش حْلٗز٤خء ٖٓ هزِي ،ػ٢ِ ٝحْلٝط٤خء ٖٓ رؼيى

ُوي أٗزؤ٢ٗ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ حَُٔلّ رؤٓٔخثْٜ ٝأٓٔخء : ػْ هخٍ حٍَُٓٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ . رؼيى 

 هـ طهران (2344الطبعة الثالثة 221صـ 2جـ ) الكافً للكلٌنً. آرخثْٜ 

 ً   -ملسو هيلع هللا ىلص- عمٌدة الشٌعة فً آل بٌت نبٌنا: ثالثا

ٌٝٓٛزْٜ حُـؼل١َ ٓؤهًٞ ٖٓ  ،ٝٓٞحُٕٞ ُْٜ -ملسو هيلع هللا ىلص- أْٜٗ ٓلزٕٞ ْلَٛ ر٤ض ٗز٤٘خ دمحم ٣ِػْ حُش٤ؼشُ 

ًُٝي  -ملسو هيلع هللا ىلص- ْٜ ح٤ُٔجش ٓغ آٍ ر٤ض ٗز٤٘خهلٌٝٛح ُػْ ًخًد،ًُٝي ري٤َُ ٓٞح، حُز٤ض آٍ أهٞحٍ ٝأكؼخٍ 

ٝٓٞف ًٌَٗ .  ٝحُٔٞؿٞىس ك٢ حٌُظذ حُٔؼظزَس ػ٘ي حُش٤ؼش ٖٓ هَلٍ أهٞحٍ ػِٔخثْٜ حُٔش٣ٍٜٖٞ

 .  -ملسو هيلع هللا ىلص- ٗز٤٘خآٍ ر٤ض  رؼؼخ  ٖٓ حُٔٞحهق ح٤ُٔجش ُِش٤ؼش ٓغ

  -ملسو هيلع هللا ىلص- الشٌعة ٌتبرءون من بعض أزواج نبٌنا

أر٢ رٌَ ٝػَٔ : اٗ٘خ ٗظزَأ ٖٓ حْلط٘خّ حْلٍرؼش : ػو٤يط٘خ ك٢ حُظزَإ  ٣وٍٞ دمحم حُزخهَ حُٔـ٢ِٔ

ٖٝٓ ؿ٤ٔغ أطزخػْٜ  ،ٝأّ حُلٌْ ،ٝكلظش ٝٛ٘ي ،ػخثشش: ٝحُ٘ٔخء حْلٍرغ  ،ٝػؼٔخٕ ٝٓؼخ٣ٝش

ٝأٗٚ َّل ٣ظْ حإل٣ٔخٕ رخهلل ٍُٝٓٞٚ ٝحْلثٔش اَّل رؼي  ،ٝأْٜٗ أشَ هِن هللا ػ٠ِ ٝؿٚ حْلٍع ،ٝأش٤خػْٜ

 ( 522) حك الٌمٌن للمجلسً صـ. حُظزَإ ٖٓ أػيحثْٜ 

 علً بن أبً طالبعلى  افتراءات الشٌعة

كًَٞ  ،ٌُٝ٘ٚ هخف ٓ٘ٚ ،حُش٤ؼ٢ إ ػ٤ِخ  ُْ ٣ٌٖ ٣َ٣ي إٔ ٣ِٝؽ حر٘ظٚ أّ ًِؼّٞ ٖٓ ػَٔ هخٍ حْلٍىر٢ِ٤

 ( 222) حدٌمة الشٌعة لألردبٌلً صـ. ػٔٚ ػزخٓخ  ٤ُِٝؿٜخ ٓ٘ٚ 

إٔ ٣وخف ٖٓ ػَٔ ، حُٔؼَٝف رخُشـخػش ، َٛ ٝطَ حُـزٖ رؼ٢ِ رٖ أر٢ ؽخُذ : ألول للشٌعة 

 َُ  !؟ ٍؿٔخ  ػٖ أٗلٚر٘ظٚ أّ ًِؼّٞ َّل ُوزُٞٚ ُٝؿخ   ك٤ُؼط

 عبد هللا بن عباس افتراءات الشٌعة على

َٞ : ٍٟٝ حُٔـ٢ِٔ ػٖ دمحم حُزخهَ ػٖ حإلٓخّ ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ إٔ ٌٛٙ ح٣٥ش  ُٜ ٠ كَ َٔ ِٙ أَْػ ٌِ َٛ َٕ ك٢ِ  ًَخ  ْٖ َٓ َٝ

َٓز٤َِل  ( ُِٗض ك٢ كن ػزي هللا رٖ ػزخّ ٝأر٤ٚ   َُّ أََػ َٝ  ٠ َٔ ِس أَْػ ََ جلسً ) حٌاة الملوب للم. ك٢ِ ح٥َِْه

 ٓزلخٗي ٌٛح رٜظخٕ ػظ٤ْ !!( 422صـ 1جـ

 جود له أصالً و ال: شٌعة لل اإلمام الثانً عشر

كبٕ حإلٓخّ حُلٖٔ حُؼ١ٌَٔ ) حإلٓخّ  ،حإلٓخّ حُؼخ٢ٗ ػشَ ػ٘ي حُش٤ؼش َّل كو٤وش ُٚ َّٝل ؿٞى ُٚ أطَل   

 . حُش٤ؼش رخػظَحف ػِٔخءٌٝٛح  ،ٞك٢ ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ُٝيحُلخى١ ػشَ ( طُ 

٢ِ٘٤ٌَُُِّْ ح ٍٟٝ ػٖ حُلٖٔ رٖ دمحم حْلشؼ١َ ٝدمحم رٖ ٣ل٢ ٝؿ٤َٛٔخ ػٖ أكٔي رٖ ػز٤ي هللا رٖ هخهخٕ  ُ

َٖ ) ػ٘ي كي٣ؼٚ ػٖ ٝكخس حُلٖٔ حُؼ١ٌَٔ ) حإلٓخّ حُلخى١ ػشَ ػ٘ي حُش٤ؼش ( ُٔخ ىُ : أٗٚ هخٍ  أهٌ  ك

 ُٕ ٤َٓحػٚ ُْٝ  ٝطٞهلٞح ػٖ هٔٔش ،ًٝؼَ حُظلظ٤ش ك٢ حُٔ٘خٍُ ٝحُيٍٝ ،ٝحُ٘خّ ك٢ ؽِذ ُٝيٙ حُِٔطخ

كِٔخ رطَ  ،٣ٍِ ح٣ٌُٖ ًِٝٞح رللع حُـخ٣ٍش حُظ٢ طْٞٛ ػ٤ِٜخ حُلَٔ َّل٤ُٖٓ كظ٠ طز٤ٖ رطَلٕ حُلَٔ
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. ٝحىػض أٓٚ ٝط٤ظٚ ٝػزض ًُي ػ٘ي حُوخػ٢  ،حُلَٔ ػٜٖ٘ هْٔ ٤َٓحػٚ ر٤ٖ أٓٚ ٝأه٤ٚ ؿؼلَ

) الغٌبة  ( 385) اإلرشاد للمفٌد صـ هـ( 2342طبعة طهران 505صـ 2) الكافً للكلٌنً جـ

 (  340للطوسً صـ

 ً   -ملسو هيلع هللا ىلص- عمٌدة الشٌعة أصحاب نبٌنا: رابعا

  -ملسو هيلع هللا ىلص- صحاب نبٌناأ نَكفَّروٌ الشٌعة

 ُّ٢ِ٘٤ٌَُِْ  ،حُٔويحى رٖ حْلٓٞى: اَّل ػَلػش  ًخٕ حُ٘خّ أَٛ ٍىس رؼي حُ٘ز٢: هخٍ  حُظخىم ػٖ ؿؼلَ ٍٟٝ حُ

 ِٝٓٔخٕ حُلخ٢ٍٓ ،حُـلخ١ٍ ٝأرٞ ًٍ
 .
طبعة  225كتاب الروضة صـ 4جـ )الكافً للكلٌنً  

 ( 2342طهران

 عمر بن الخطاب و بكر الصدٌك ًأبحمد الشٌعة على 

 ( 322) حك الٌمٌن للمجلسً صـ. كَػٕٞ ٝٛخٓخٕ  إ أرخ رٌَ ٝػَٔ ٛٔخ: هخٍ حُٔـ٢ِٔ 

( إ حُوِلخء حُؼَلػش ) أرٞ رٌَ  99ٖهخٍ أكٔي رٖ دمحم حْلٍىر٢ِ٤)ٖٓ ػِٔخء حُش٤ؼش ٝحُٔظٞك٠ ػخّ 

ٞح رٌلَْٛ لوكٌلَٝح ٝحٓظ ،ٝػَٔ ٝػؼٔخٕ ( طوِلٞح ػٖ ؿ٤ش أٓخٓش ٝهخُلٞح أَٓ حُ٘ز٢ ك٢ ٓظخرؼظٚ

 طبعة طهران ( 133) حدٌمة الشٌعة لألردبٌلً صـ. حُِؼٖ 

 عثمان بن عفان افتراءات الشٌعة على

ُٛ إ ح٤ُِٖٔٔٔ : هخٍ أكٔي رٖ دمحم حْلٍىر٢ِ٤ حُش٤ؼ٢  أٍحى ػؼٔخٕ إٔ ٣لَ ا٠ُ  ِٓٞح ك٢ ٝهؼش أكيٍ ُٔخ 

 ،ٝأٍحى ؽِلش إٔ ٣ٔظـ٤َ ٛ٘خى ػ٘ي طي٣ن ٗظَح٢ٗ ،٣ٝٔظـ٤َ ٛ٘خى ػ٘ي طي٣ن ٣ٜٞى١ ،حُشخّ

 (هـ طبعة طهران 301ة لألردبٌلً صـ) حدٌمة الشٌع . ٝح٥هَ إٔ ٣ظ٘ظَ ،كؤٍحى أكيٛٔخ إٔ ٣ظٜٞى

 ً  عمٌدة الشٌعة فً أهل السُّنَّة: خامسا

ُّٔ٘ش حُ٘ٞحطذ حُش٤ؼش  . ٣ُٕٔٔٞ أَٛ حُ

 : معنى كلمة الناصبً 

ٖ ََٗظَذ حُؼيحَء ٥ٍ ر٤ض ٗز٤٘خ: حُ٘خطز٢   َٓ ُّٔ٘هش  ،-ملسو هيلع هللا ىلص- ٛٞ   . ٝحُٔوظٞى رْٜ أَٛ حُ

أهزخٍْٛ ػ٤ِْٜ حَُٔلّ ط٘خى١ إٔ حُ٘خطَذ ٛٞ ٓخ : ٣وٍٞ ك٤ٖٔ رٖ دمحم آٍ ػظلٍٞ حُيٍح١ُ حُش٤ؼ٢ 

٤ُّ٘ٓخ   ٍُ ُٚ ػ٘يْٛ   ( 282) المحاسن النفسانٌة للدرازي صـ . ٣ُوخ

 : أهل السُّنة ال ٌجتمعون مع الشٌعة 

ُّٔ : هخٍ ٗؼٔش هللا حُـِحث١َ   َّل ػ٠ِ ٝ٘ش ( ػ٠ِ اُٚ َّٝل ػ٠ِ ٗز٢ اٗخ َّل ٗـظٔغ ٓؼْٜ ) أ١ ٓغ أَٛ حُ

ٝٗلٖ َّل ٗوٍٞ . إ ٍرْٜ ٛٞ ح١ٌُ ًخٕ دمحم ٗز٤ٚ ٝه٤ِلظٚ ٖٓ رؼيٙ أرٞ رٌَ : ًُٝي أْٜٗ ٣وُٕٞٞ  ،آخّ

إ حَُد ح١ٌُ ه٤ِلش ٗز٤ٚ أرٞ رٌَ ٤ُْ ٍر٘خ َّٝل ًُي حُ٘ز٢ : رَ ٗوٍٞ  ،رٌٜح حَُد َّٝل رٌُي حُ٘ز٢

 ( 124صـ 1) األنوار النعمانٌة لنعمة هللا الجزائري جـ. ٗز٤٘خ 
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 : أهل السُّنَّة  الشٌعة ٌُكفرون

ُّٔ٘ش(  ٌّ : هخٍ ٗؼٔش هللا حُـِحث١َ )ػٖ أَٛ حُ ٌٍ أٗـخ ٝاْٜٗ  ،ربؿٔخع ػِٔخء حُش٤ؼش حإلٓخ٤ٓش ،اْٜٗ ًلخ

ٌَ ٖٓ ح٤ُٜٞى ٝحُ٘ظخٍٟ )أَٛ حُٔ٘ش( طوي٣ْ ؿ٤َ ػ٢ِ ػ٤ِٚ ك٢  ٝإ ٖٓ ػَلٓخص حُ٘خطز٢ ،ش

 ( 102صـ:  102صـ 3) األنوار النعمانٌة جـ. حإلٓخٓش 

 : إباحة دماء وأموال أهل السُّنَّة 

ٓخ طوٍٞ ك٢ : هِض ْلر٢ ػزي هللا ػ٤ِٚ حَُٔلّ : ٍٟٝ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ رخر٣ٞٚ ػٖ ىحٝى رٖ كَهي هخٍ 

كَلٍ حُيّ ٢ٌُ٘ٝ أطو٢ ػ٤ِي كبٕ هيٍص إٔ طوِذ ػ٤ِٚ كخثطخ  أٝ طـَهٚ ك٢ ٓخء : هخٍ ؟ هظَ حُ٘خطذ 

) علل الشرائع . طٞٙ ٓخ هيٍص ػ٤ِٚ : هخٍ ؟ كٔخ طَٟ ك٢ ٓخُٚ : هِض . ٤ٌَُل ٣شٜي رٚ ػ٤ِي كخكؼَ 

 ( 202البن بابوٌه الممً صـ

 : نـجاسة أهل السُّنَّة عند الشٌعة 

) تحرٌر . كٜٔخ ٗـٔخٕ ٖٓ ؿ٤َ طٞهق  ،أٓخ حُ٘ٞحطذ ٝحُوٞحٍؽ ُؼٜ٘ٔخ هللا طؼخ٠ُ: ٌمول الخمٌنً

 طبعة بٌروت( 224صـ 2الوسٌلة للخمٌنً جـ

َؿُغ حُش٤ؼش دمحم ًخظْ حُطزخؽزخ٢ٗ   َٓ . ٝحُوٞحٍؽ ٝ حُ٘ٞحطذ  ،َّل اشٌخٍ ك٢ ٗـخٓش حُـَلس: هخٍ 

 طبعة طهران ( 24صـ 2) العروة الوثمى للطباطبانً جـ

 ً  عمٌدة الشٌعة فً زواج المتعة: سادسا

 : تعرٌف زواج المتعة 

٤ُْٝ  ،َؿزش حُـ٤ٔ٘ش كوؾُٝحؽ ٓئهض ُٔيس ٓليىس ٓوخرَ ٓزِؾ ٓليى ٖٓ حُٔخٍ ٖٓ أؿَ اشزخع حُ 

 . ك٤ٚ اشٜخى َّٝل اػَلٕ َّٝل ؽَلم َّٝل ٤َٓحع ر٤ٖ حَُؿَ ٝحَُٔأس 

 : أركان زواج المتعة 

ٝط٤ـش حإل٣ـخد  ،ٝطٞه٤ض ،َٜٝٓ ،ُٝؽ ُٝٝؿٚ: أًٍخٕ ػوي حُٔظؼش هٔٔش : هخٍ كظق هللا حٌُخشخ٢ٗ  

 ( 352) تفسٌر منهج الصادلٌن للكاشانً صـ. ٝحُوزٍٞ 

 : من أحكام زواج المتعة 

َّٝل ٣ِِّ حَُؿَ حُ٘لوش ٝحٌُٖٔٔ  ،ػيى حُِٝؿخص ٖٓ حُٔظؼش ٤ُْ رٔلظٍٞ حػِْ إٔ: هخٍ حٌُخشخ٢ٗ  

) تفسٌر . ٌٝٛٙ حْلٓزخد طؼزض ك٢ حُؼوي حُيحثْ  ،ٝحٌُٔٞس َّٝل ٣ؼزض حُظٞحٍع ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ حُٔظٔظؼ٤ٖ

 ( 351منهج الصادلٌن للكاشانً صـ

ٖ حْلٍرغ هخٍ : ًًَُ ُٚ حُٔظؼش  ،ػٖ أر٢ ػزي هللاٍٟٝ أرٞ ؿؼلَ حُط٢ٓٞ  ِٓ  ْْ ُٛ طِٝؽ ٜٖٓ٘ أُلخ  : أَ

 ( 244صـ 1) التهذٌب للطوسً جـ . َّل ططِن َّٝل طَع  ،كبٜٖٗ ٓٔظؤؿَحص

 : زواج المتعة  فضل افتراءات فً

ٖٓ طٔظغ َٓس ًخٗض : ٝآُٚ أٗٚ هخٍ -ملسو هيلع هللا ىلص- ػٖ ٍٍٓٞ هللا ،ك٢ طل٤َٔٙ ،( ًًَ كظق هللا حٌُخشخ٢ٗٔ) 

ٖٝٓ  ،ٖٝٓ طٔظغ َٓط٤ٖ كيٍؿظٚ ًيٍؿش حُلٖٔ ػ٤ِٚ حَُٔلّ ،ىٍؿظٚ ًيٍؿش حُل٤ٖٔ ػ٤ِٚ حَُٔلّ
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ٖٝٓ طٔظغ أٍرغ َٓحص كيٍؿظٚ  ،طٔظغ ػَلع َٓحص ىٍؿظٚ ًيٍؿش ػ٢ِ رٖ أر٢ ؽخُذ ػ٤ِٚ حَُٔلّ

 ( 352) تفسٌر منهج الصادلٌن للكاشانً صـ. ًيٍؿظ٢ 

 ،كخ١ٌُ ٣ؼَٔ رٜخ ،حُٔظؼش ٖٓ ى٢٘٣ ٝى٣ٖ آرخث٢: ػٖ ؿؼلَ حُظخىم أٗٚ هخٍ  ( ٍٟٝ حٌُخشخ٢ٖٗ) 

ُٝٝي حُٔظؼش أكؼَ ٖٓ ُٝي حُِٝؿش  ،ٝح١ٌُ ٣ٌَ٘ٛخ ٣ٌَ٘ ى٣٘٘خ، رَ أٗٚ ٣ي٣ٖ رـ٤َ ى٣٘٘خ ،٣ؼَٔ ري٣٘٘خ

 ( 352) تفسٌر منهج الصادلٌن صـ. ٌَٝٓ٘ حُٔظؼش ًخكَ َٓطي  ،حُيحثٔش

كٌؤٗٚ ُحٍ حٌُؼزش ٓزؼ٤ٖ  ،ٖٓ طٔظغ ٖٓ حَٓأس ٓئٓ٘ش: أٗٚ هخٍ  -ملسو هيلع هللا ىلص- ( ٍٟٝ حُٔـ٢ِٔ ػٖ حُ٘ز٢ٗ) 

 ( 22) عجالة حسنة للمجلسً صـ. َٓس 

 ً  عمٌدة الرجعة عند الشٌعة: سابعا

 : معنى الرجعة 

ًُٝي ػ٘ي ظٍٜٞ  ،هزَ ٣ّٞ حُو٤خٓش ،ٍؿٞع حْلٓٞحص ا٠ُ حُي٤ٗخ: حُٔوظٞى رخَُؿؼش ػ٘ي حُش٤ؼش  

ٝٓٞف ًٌَٗ رؼغ أهٞحٍ ػِٔخء حُش٤ؼش حُٔش٣ٍٜٖٞ . حُِٔػّٞ ػ٘ي حُش٤ؼش  ،حإلٓخّ حُؼخ٢ٗ ػشَ

 . ٝحُظ٢ طيٍ ػ٠ِ ا٣ٔخٕ حُش٤ؼش رؼو٤يس حَُؿؼش 

حطلوض حإلٓخ٤ٓش ػ٠ِ ٝؿٞد ٍؿؼش ًؼ٤َ ٖٓ حْلٓٞحص ا٠ُ : حُِٔوذ رخُٔل٤ي  ،( ٣وٍٞ دمحم رٖ حُ٘ؼٔخٕٔ

 ( 51) أوائل المماالت للمفٌد صـ . حُي٤ٗخ هزَ ٣ّٞ حُو٤خٓش 

إ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٤ِٚ حَُٔلّ ٣َؿغ ٓغ : ( ٍٟٝ ٗؼٔش هللا حُـِحث١َ ػٖ ؿؼلَ حُظخىم أٗٚ هخٍ ٕ

 ،ًَٝ ٖٓ هخطِٚ ،ٓؼخ٣ٝش ٝآٍ ر٤ض ٓؼخ٣ٝش ،٣ََٝؿُغ ٓؼٚ ر٘ٞ أ٤ٓش ،حر٘ٚ حُل٤ٖٔ ػ٤ِٚ حَُٔلّ ٍؿؼش

ٖٝٓ ٓخثَ حُ٘خّ ٓزؼ٤ٖ أُلخ   ،٣َٝؿُغ هللاُ ٖٓ أَٛ حٌُٞكش ػَلػ٤ٖ أُلخ   ،ك٤ؼٌرْٜ رخُوظَ ٝؿ٤َٙ

ك٤ؼٌرْٜ ٓغ كَػٕٞ  ،ػْ ٣ل٤٤ْٜ هللا ٓزلخٗٚ َٓس ،٣ٝظَلهٕٞ ك٢ حُلَد ٓغ ٓؼخ٣ٝش ك٢ ًُي حٌُٔخٕ

صلى هللا عليه - ػْ ٣َؿغ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٤ِٚ حَُٔلّ َٓس أهَٟ ٓغ حُ٘ز٢ ،ٝآٍ كَػٕٞ أشي حُؼٌحد

  ( 203صـ 1) األنوار النعمانٌة للجزائري جـ. حْلٗز٤خء ػ٤ِْٜ حَُٔلّ ٝؿ٤ٔغ -وسلم

كبٗٚ ٤ٓل٢ ػخثشش ٣ٝو٤ْ ػ٤ِٜخ  ،اًح ظَٜ حُٜٔي١: ( ٍٟٝ حرٖ رخر٣ٞٚ حُو٢ٔ حإلٓخّ دمحم حُزخهَ هخٍ ٗ

 ( 382) حك الٌمٌن لدمحم البالر المجلسً صـ. حُلي 

- كؤٍٝ ٖٓ ٣زخ٣ؼٚ دمحم ،ُٔخ ٣ظَٜ حإلٓخّ حُٜٔي١: ( ٍٟٝ حُٔـ٢ِٔ ػٖ حإلٓخّ دمحم حُزخهَ أٗٚ هخٍ ٘

 ( 382) حك الٌمٌن لدمحم البالر المجلسً صـ. ػْ ػ٢ِ ػ٤ِٚ حَُٔلّ ٣ٝٔخػيٙ هللا رخَُٔلثٌش  -ملسو هيلع هللا ىلص

ٝؿ٤ٔغ  ،ٌٝٛح حَّلػظوخى ٣وخُق ٓخ ػ٤ِٚ حُي٣ٖ حإلَٓل٢ٓ. حَّلػظوخى رخَُؿؼش ٖٓ أػظْ أًخ٣ًذ حُش٤ؼش 

ش ٓـٔؼش ػ٠ِ إٔ حإلٗٔخٕ ٣ؼَٔ ك٢ ٌٛٙ حُي٤ٗخ ػْ ٣ٔٞص ٣ٝلشَ أٓخّ هللا ٣ّٞ حُو٤خٓش حْلى٣خٕ حُٔٔخ٣ٝ

حُٜٔي١  ،حكظَحء  ًٌٝرخ  إٔ ٣٘ظزٞح ،٣َ٣يٕٝ ،ٌُٖٝ حُش٤ؼش ،ٝٛ٘خى ٤ٓلخٓزٚ هللا ػٖ أػٔخُٚ

 . حُِٔػّٞ ك٢ ٓوخّ حُٔلخٓذ ُِ٘خّ 
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 ً  عمٌدة التمٌة عند الشٌعة: ثامنا

 : معنى التمٌة 

 . حُظو٤ش ػ٘ي حُش٤ؼش طؼ٢٘ حٌٌُد حُٔلغ أٝ حُ٘لخم حُز٤ٖ  

كوي  ،ُٝٔخ ًخٗض حُش٤ؼش ٤ُٝيس حٌٌُد. حُش٤ؼش ٝحٌٌُد ٓظَلُٓخٕ ٌٓ٘ أٍٝ ٣ّٞ طؤٓٔض ك٤ٚ حُش٤ؼش 

ٝأٍحىٝح رٜخ اظٜخٍ  ،ٝحٓظؼِٔٞح ُٚ ُلظش حُظو٤ش ،أػطٞح حٌٌُد طزـش حُظوي٣ْ ٝٓٔٞٙ رـ٤َ حٓٔٚ

ٝرخُـٞح ك٢ حُظٔٔي رٜخ كظ٠ ؿؼِٞٛخ أٓخٓخ  ُي٣ْٜ٘  ،٣ٌظٕٔٞ ٝاػَلٕ ػي ٓخ ،هَلف ٓخ ٣زطٕ٘ٞ

 . ٝأطَل  ٖٓ أطُْٜٞ كظ٠ أْٜٗ ٗٔزٞح ًُي ا٠ُ أكي أثٔظْٜ حُٔؼظ٤ٖٓٞ ػ٘يْٛ 

َّٝل ا٣ٔخٕ ُٖٔ َّل طو٤ش  ،حُظو٤ش ٖٓ ى٢٘٣ ٝى٣ٖ آرخث٢: (ٍٟٝ ح٢٘٤ٌُِ ػٖ ؿؼلَ حُظخىم أٗٚ هخٍ ٔ)

 ( 122باب التمٌة صـ – 1جـ  ) الكافً للكلٌنً. ُٚ 

ٖٓ طًَٜخ ًخٕ رُِٔ٘ش ٖٓ طَى  ،حُظو٤ش ٝحؿزش: ( ٣وٍٞ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ رخر٣ٞٚ حُو٢ٔ ٕ) 

 فصل التمٌة ( –) االعتمادات للممً . حُظَلس 

حُظو٤ش ٖٓ أكؼَ أػٔخٍ حُٔئٖٓ ٣ظٕٞ رٜخ : ( ٍٟٝ حُؼ١ٌَٔ ػٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ ؽخُذ أٗٚ هخٍ ٖ)

  ( 221) تفسٌر العسكري صـ. ٖٓ حُلخؿ٣َٖ ٗلٔٚ ٝاهٞحٗٚ 

ك٤٘ويع ٤ِْٓ حُوِذ ٖٓ  ،إ ػو٤يس حُظو٤ش ٢ٛ حُظ٢ طز٤ُق ُِش٤ؼش إٔ ٣ظظخَٛٝح ُ٘خ رـ٤َ ٓخ ٣زطٕ٘ٞ

ُّٔ٘هش رٔخ ٣ظظخَٕٛٝ ُٚ رٚ ٖٓ ٍؿزظْٜ ك٢ حُظلخْٛ ٝحُظوخٍد ٝحُش٤ؼش ك٢ حُلو٤وش َّل ٣َ٣يٕٝ  ،أَٛ حُ

 . ًُي َّٝل ٣َػٕٞ رٚ َّٝل ٣ؼِٕٔٞ ُٚ 

 ً  عمٌدة البداء عند الشٌعة: تاسعا

 . ٖٓ أطٍٞ ػو٤يس حُش٤ؼش حَّلػ٘خ ػش٣َش حُوٍٞ رخُزيحء ػ٠ِ هللا طؼخ٠ُ

 : معنى البداء 

َٕ ): ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ : حُظٍٜٞ رؼي حُولخء   زُٞ ِٔ ٌُُٞٗٞح ٣َْلظَ َ٣ ْْ خ َُ َٓ  ِ َٖ حَّلله ِٓ  ْْ ُٜ رَيَح َُ : )حَُِٓ.  (َٝ

ٗ5)  ٍُ ٍَ ػ٘ٚ : ٣ُوخ ٌٕ ًخٕ ػخُٓخ  ػ٠ِ ًٌح ػْ ريح ُٚ كؼي  . كَل

خ : ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ، ٗشؤسُ ٍأ١ٍ ؿي٣ٍي ُْ ٣ٌٖ ٖٓ هزَ :  ٓؼ٘خٙ أ٣ؼخ  : البداء َٓ ْٖ رَْؼِي  ِٓ  ْْ ُٜ ْه رَيَح َُ ) ػُ

 ٍٖ ُ َكظه٠ ِك٤ ُ٘٘ٚه ـُ ْٔ ح ح٣َ٥َْخِص ٤ََُ ُٝ أَ  ( 35: ) ٌوسف  ( ٍَ

. أ١ أٗٚ ٓزلخٗٚ ٣ظَٜ ُٚ أَٓ رؼيٓخ ًخٕ هخك٤خ  ػ٤ِٚ  ،ػ٠ِ هللا طؼخ٠ُحُش٤ؼش طـ٤ِ حُزيحء رٌٜح حُٔؼ٠٘ 

ٝأٗٚ ٓزلخٗٚ هي ٣ؤَٓ ، ٣ِٝػْ ػِٔخء حُش٤ؼش أ٣ؼخ  إٔ هللا طؼخ٠ُ َّل ٣ؼِْ حُلٞحىع اَّل رؼي كيٝػٜخ 

خ طَؼَخ٠َُ هللاُ . رؤَٓ ػْ ٣ظـ٤َ ٍأ٣ٚ ر٘خء  ػ٠ِ طـيى حُٔظِلش  ٔه َٕ  َػ ح ٣َوُُُٞٞ  َ ز٤ِ ًَ ح  ًّٞ  . ُػُِ

 : خطورة عمٌدة البداء 

ُّ ٓزن حُـَٜ ٝكيٝع حُؼِْ ًَٝلٛٔخ ٓلخٍ ػ٠ِ هللا ػِ ٝؿَ حُزَيَحءُ   كبٕ ػِٔٚ أ٢ُُ ٝأري١ ، ٣ٔظِِ

هَ  ُوُٞٚ طؼخ٠ُ ٍَ َٝ  ْٖ ِٓ وُُؾ  ْٔ خ طَ َٓ َٝ  َِ ُْزَْل ح َٝ  َِّ ُْزَ خ ك٢ِ ح َٓ  ُْ ٣َْؼَِ َٝ  َٞ ُٛ خ اَِّله  َٜ ُٔ ُْـ٤َِْذ ََّل ٣َْؼَِ لَخطُِق ح َٓ ْ٘يَُٙ  ِػ َٝ َّله ٍش اِ )

) ٍٖ ز٤ِ ُٓ ظَخٍد  ًِ ٍْ اَِّله ك٢ِ  ََّل ٣َخرِ َٝ ْؽٍذ  ٍَ ََّل  َٝ ِع  ٍْ خِص حْْلَ َٔ ََّل َكزهٍش ك٢ِ ُظُِ َٝ خ  َٜ ُٔ  ( 52: ) األنعام  ٣َْؼَِ
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ٌَ ط٣َقٌ  ٗٔزشُ  ََ ٖٓ أهٞحٍ . ٣ُوَُؽ هخثِٚ ػٖ حإلَٓلّ، حُـَٜ ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ ًل ٝٓٞف ًٌَٗ رؼؼخ 

 : ػِٔخء حُش٤ؼش حُظ٢ طيٍ ػ٠ِ ا٣ٔخْٜٗ رؼو٤يس حُزيحء 

)ػ٢ِ رٖ ٠ٓٞٓ ـ حإلٓخّ حُؼخٖٓ ػ٘ي  ( ٍٟٝ ح٢٘٤ٌُِ ػٖ ح٣َُخٕ رٖ حُظِض هخٍ ٓٔؼض حَُػخٔ) 

َه هلل رخُزيحء ، حُش٤ؼش(٣وٍٞ ٓخ رؼغ هللا ٗز٤خ  هؾ اَّل رظل٣َْ حُؤَ  صـ  2ـ )الكافً للكلٌنً ج. ٝإٔ ٣ُِو

 طبعة إٌران(284

( ٍٟٝ حرٖ رخر٣ٞٚ حُو٢ٔ ػٖ ؿؼلَ حُظخىم أٗٚ ًخٕ ٣وٍٞ ربٓخٓش حر٘ٚ آٔخػ٤َ رؼيٙ ػْ ٓخص ٕ)

) كمال الدٌن وتمام . ٓخ ريح هلل ك٢ ش٢ء ًٔخ ريح ُٚ ك٢ آٔخػ٤َ حر٢٘ : آٔخػ٤َ ك٢ ك٤خطٚ كوخٍ 

 ( 22صـ 2النعمة البن بابوٌه الممً جـ

ً٘ض كخػَح  أرخ حُلٖٔ ػ٤ِٚ حَُٔلّ ُٔخ طٞك٢ حر٘ٚ :  رٖ حْلٗزخ١ٍ أٗٚ هخٍ ( ٍٟٝ ح٢٘٤ٌُِ ػٖ دمحمٖ) 

 (312صـ 2) الكافً للكلٌنً جـ. ٣خ ر٢٘ أكيع هلل شٌَح  كوي أكيع ك٤ي أَٓح  : دمحم كوخٍ ُِلٖٔ 

ٌٛٙ حَُٝح٣خص ط٣َلش ك٢ ٓؼ٘خٛخ رؤٕ هللا ُْ ٣ٌٖ ٣ؼِْ رؤٕ ًَل  ٖٓ آٔخػ٤َ رٖ ؿؼلَ ٝدمحم رٖ ػ٢ِ  

 ،ًُٝي حُٔ٘ظذ ،ٝهل٢ حْلَٓ ػ٠ِ هللا ػْ ظَٜ ُٚ ػيّ طَلك٤ظٜٔخ ُظِي حُُِٔ٘ش ،٣ظِلخٕ ُإلٓخٓشَّل 

 . كؤكيع حإلٓخٓش ك٢ ٠ٓٞٓ رٖ ؿؼلَ ٝكٖٔ رٖ ػ٢ِ 

 : ٌخاف أن ٌغٌر هللا رأٌه  -ملسو هيلع هللا ىلص- لوط

حُزيحء هلل ا٠ُ كي أٗٚ ؽخُذ َٓلثٌش ًخٕ ٣وخف ٖٓ  -ملسو هيلع هللا ىلص- ُػْ أكيُ أثٔش حُش٤ؼش إٔ ٗز٢ هللا ُٞؽخ   

ِٞح روٞٓٚ حُؼٌحد ٢ً َّل طظـ٤َ اٍحىس ـِ هللا ك٤ْٜ رٔزذ ٖٓ حْلٓزخد حُظ٢ هل٤ض ػ٤ِٚ  حُؼٌحد إٔ ٣ُؼَ

 . ٝطظَٜ ك٤ٔخ رؼي 

٣خ : هخٍ ُْٜ ُٞؽ : ) رؼي ًًَ ٍَٓ هللا ح٣ٌُٖ أٍُِٓٞح ا٠ُ هّٞ ُٞؽ( : ٍٟٝ ح٢٘٤ٌُِ ػٖ دمحم حُزخهَ هخٍ

َ هخٍ : هخُٞح ؟ ًَْٓ ٍر٢ ك٤ْٜ كٔخ أ: ٍَٓ ٍر٢  : هخُٞح . ك٢ِ ا٤ٌُْ كخؿش : أَٓٗخ إٔ ٗؤهٌْٛ رخُٔله

 كب٢ٗ أهخف إٔ ٣زيٝ  ،طؤهٌْٜٝٗ حُٔخػش: هخٍ ؟ ٝٓخ كخؿظي 

 5) الكافً للكلٌنً جـ. إ ٓٞػيْٛ حُظزق أ٤ُْ حُظزق رو٣َذ : ٣خ ُٞؽ : كوخُٞح . َُر٢ ك٤ْٜ 

 ( 582صـ

 

 ( للقدر المنكرون)  القدرية

 : تعرٌف المدرٌة 

٣هشُ  ٍِ ُْوَيَ ٍَ هللا طؼخ٠ُ: ح َٕ هَيَ َٖ ٣٘لٞ ُْ ح٣ٌُ ٍَ طؼخ٠ُ  إ هللا: ٣ٝوُٕٞٞ، ُٛ َٕ ، زخىحُؼِ  ُْ ٣وِن أكؼخ  ٣ٝـؼِٞ

َٕ ،  ِٚ ِٔ لْ َٗ  ََ ؼْ كِ  هخُنُ  حُؼزيَ  )موسوعة الفرق . اَّل رؼيَ ٝهٞػٚ إ هللا طؼخ٠ُ َّل ٣ؼِْ حُش٢ء: ٣ٝوُٞٞ

 (512المصرٌة ـ صـوالمذاهب ـ وزارة األولاف 

 : نشأة المدرٌة

٣هشُ ظَٜص  ٍِ ُْوَيَ ُْٜ ، ك٢ آهَ ػظَ حُظلخرش رؼي ػظَ حُوِلخء حَُحشي٣ٖك٢ حُزظَس  ح ْ٘ ِٓ ٝطزَأ 

أْٗ رٖ  َٝ حْرٖ َػزهخّ  َٝ س  ََ ٣ْ ََ ُٛ أر٢  َٝ َؿخرَِ رٖ ػزي هللا  َٝ ًَؼزي هللا رٖ ػَٔ  َلخرَش  َٕ ٖٓ حُظه ٝ َُ ظَؤَّه ُٔ ُْ ح
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ػزي هللا حْرٖ  َٝ خُي  ٢ِّ٘ ٝأهَحْٜٗ ٝأ٠ رأَٓ َٜ ـُ ُْ ػوزَش رٖ َػخَٓ ح َٝ ُْٛ ٝطٞح أٝك٠  ْٖ رَْؼيَ ٞح ِِّٔ رِؤَٕ ََّل ٣ُ َٓ ُٔ

ََّل ٣ُ  َٝ ٣هش  ٍِ ُْوَيَ ََّل ٣َ ػ٠ِ ح َٝ ََ ريػشَ ٝ. ٞىٝح َٓػخْٛؼُ ظِٞح ػ٠ِ ؿ٘خثِْٛ  ٖ أظٜ َٓ  ٍُ ْٖ  أٝ ِٓ  ٌَ ُؿ ٍَ حُويٍ 

حمِ  ََ ُِْؼ ِس رِخ ََ ُْزَْظ َِ ح ْٛ ٣ُْٚ ، أَ َٞ َٔ ْ٘ َٓ  َُُٚ ٍُ ُٖ )أٝ ٣ُوَخ َٓ ْٞ َٓ)  ُّ١ ٍِ ح َٞ ْٓ ُ َْ حْْل ُُٗٞ٣ ُٖ ْه ، ْر َْ ػ َٕ ٗظَح٤ٗخ  كَؤِٓ ًَخ

َ ٢ُِّ٘ ، طََ٘ظه َٜ ـُ ُْ ْؼزَيٌ ح َٓ ُْ٘ٚ أََهٌَ ، ح١ٌُ أظَٜ حُوٍٞ رخُويٍ،  كَؤهٌ َػُ٘ٚ  ْشِو٢ ٝػ َٓ ٍْ حُيِّ ِِ ْٔ ُٓ  ُٖ َٕ ر أٓخ . َؿ٤َْل

ُٖ ٣ُٞٓق حُؼول٢ ٓ٘ش  ٢ُِّ٘ كوي هظِٚ حُلـخُؽ ر َٜ ـُ ُْ ْؼزَيٌ ح ْشِو٢ كوي هظِٚ حُو٤ِلشُ ٝ. ٛـ3َٓٓ َٓ َٕ حُيِّ أٓخ َؿ٤َْل

ِٖ ػزي حُِٔي ريٓشن ُّ ر  لدراسة مدخل() 32: 80)الفرق بٌن الفرق لعبد الماهر البغدادي صـ. ٛشخ

  (51صـ ضمٌرٌة عثمانل العمٌدة

 ٌْ ِٔٓ ٍٟٝ ََ َٔ ِٖ ٣َْؼ ْٖ ٣َْل٠َ٤ ْر ٍَ ، َػ ٍِ : هَخ ُْوَيَ ٍَ ك٢ِ ح ْٖ هَخ َٓ  ٍَ ٝه َٕ أَ ٢ُِّ٘ ًَخ َٜ ـُ ُْ ْؼزَيٌ ح َٓ ِس  ََ ُْزَْظ َْٗطَِْوُض أََٗخ ، رِخ كَخ

 ِٖ ٤ْ ١ُّ َكخؿه َِ َ٤ ْٔ ُِْل ِٖ ح َٔ ْك َه ُٖ َػْزِي حُ ٤ْيُ ْر َٔ ُك َٝ-  ِٖ ٣ْ ََ ِٔ ْؼظَ ُٓ  ْٝ َِْ٘خ -أَ ٍِ هللاِ : كَوُ ُٞٓ ٍَ ْٖ أَْطَلخِد  َٓ ْٞ َُِو٤َ٘خ أََكي ح  َُ 

ٍُ ،  -ملسو هيلع هللا ىلص- خ ٣َوُٞ ٔه َُْ٘خُٙ َػ َ ؤ َٔ ٍِ كَ ُْوَيَ يَ ، َُٛئََّلِء ك٢ِ ح ـِ ْٔ َٔ ُْ َُْوطهخِد ىَحِهَل  ح ِٖ ح ََ ْر َٔ ُٖ ُػ كَِّن ََُ٘خ َػْزيُ هللاِ ْر ُٞ ، كَ

ظََْ٘لظُُٚ  ًْ ِٚ  (ٗخك٤ظ٤ٚ ك٢ طَٗخ ٣ؼ٢٘)كَخ ِ٘٤ ِٔ َ٣ ْٖ َطخِكز٢ِ أََكيَُٗخ َػ َٝ ِٚ ، أََٗخ  ُِ خ َٔ ْٖ ِش َُ َػ ح٥َْه ٕه ، َٝ ُْ٘ض أَ كََظَ٘

ٌَََل  ُْ َُ ح ٌِ َ٤ َٓ ِْضُ ، َّ ا٢َُِه َطخِكز٢ِ  َٕ : كَوُ آ َْ ُْوُ َٕ ح ُءٝ ََ ٌّ ٣َْو ََ هِزَََِ٘خ َٗخ َٜ ُ هَْي َظ ِٖ اِٗٚه َٔ ْك َه ، أَرَخ َػْزِي حُ

 َٕ ٝ َُ ٣َظَوَله َْ  (٣طِزٕٞ)َٝ ِْ ِؼ ُْ ْْ ، ح ِٜ ْٖ َشؤِْٗ ِٓ  ََ ًَ ًَ َٝ ، ٍَ ْٕ ََّل هَيَ َٕ أَ ٞ ُٔ ُػ ِْ َ٣ ْْ ُٜ أَٗه ََ أُُٗقٌ ، َٝ ْٓ ٕه حْْلَ أَ َٝ ، ٍَ كَِبًَح »: هَخ

ْْ َُوِ  ُٜ ْ٘ ِٓ ١ٌء  َِ ْْ أ٢َِّٗ رَ ُٛ َْ ٢ِّ٘، ٤َض أَُُٝجَِي كَؤَْهزِ ِٓ آُء  ََ ْْ رُ ُٜ أَٗه َٝ » ، ََ َٔ ُٖ ُػ ِٚ َػْزيُ هللاِ ْر ُِِق رِ ١ ٣َْل ٌِ حُه ٕه »َٝ ْٞ أَ َُ

ز خ َٛ ََ أُُكٍي ًَ ؼْ ِٓ  ْْ ِٛ ٍِ ، ِْلََكِي ُْوَيَ َٖ رِخ ِٓ ُْ٘ٚ َكظه٠ ٣ُْئ ِٓ ََ هللاُ  خ هَزِ َٓ ْٗلَوَُٚ  َ  (4: ث)مسلم حدٌ «كَؤ

ُّ ح١ُٝٞ٘)ٍكٔٚ هللا( ُُُٚ ): هخٍ حإلٓخ ْٞ ٍِ هَ ُْوَيَ ٍَ ك٢ِ ح ْٖ هَخ َٓ  ٍَ ٝه ٍِ كَخْرظَيََع  (أَ ُْوَيَ ٍَ رَِْ٘ل٢ِ ح ْٖ هَخ َٓ  ٍُ ٝه ْؼَ٘خُٙ أَ َٔ كَ

خ َٜ ٌَخِٗ ْٓ اِ َٝ  ٍِ ٍُ رِلَظْقِ حُيهح وَْي
ُْ ح َٝ  ٍُ ُْوَيَ ٍُ ح ٣ُوَخ َٝ َُْلّنِ  َُ ح ْٛ ِٚ أَ ١ َػ٤َِْ ٌِ حَد حُه َٞ َهخََُق حُظه ُـظخٕ ٓشٍٜٞطخٕ  َٝ

 َُ خ َؿ٤ْ َٔ ُٜ هَخَُ َٝ َٔخث٢ِِّ  ٌِ ُْ ِٖ ح َ ٝكٌخٛٔخ رٖ هُظ٤َْزَشَ َػ ٕه حَّلله ْؼَ٘خُٙ أَ َٓ َٝ  ٍِ ُْوَيَ َُْلّنِ اِػْزَخُص ح َِ ح ْٛ ََٛذ أَ
ٌْ َٓ ٕه  ْْ أَ حْػَِ َٝ  ُٙ

ٍش ِػْ٘  َٓ ْؼُِٞ َٓ هَخٍص  ْٝ َٓظَوَُغ ك٢ِ أَ خ  َٜ ُْٓزَلخَُٗٚ أَٗه  َْ ِِ َػ َٝ  ِّ ُِْويَ ٍَ حْْلَْش٤َخَء ك٢ِ ح طَؼَخ٠َُ هَيه َٝ َى  ٍَ ُْٓزَلخَُٗٚ طَزَخ يَُٙ 

َػ٠َِ ِطلَ  َٝ طَؼَخ٠َُ  ٌََٛح َٝ ٣هشُ  ٍِ ُْوَيَ ِص ح ََ ٌَ ْٗ أَ َٝ طَؼَخ٠َُ  َٝ ُْٓزَلخُُٗٚ  َٛخ  ٍَ خ هَيه َٓ َِٔذ  ٢َ طَوَُغ َػ٠َِ َك ِٜ ْوُظَٞطٍش كَ َٓ خٍص 

 َٜ أَٗه َٝ خ  َٜ طَؼَخ٠َُ رِ َٝ ُْٓزَلخَُٗٚ   ُٚ ُٔ ِْ ّْ ِػ ْْ ٣َظَوَيه َُ َٝ َٛخ  ٍْ ْْ ٣ُوَيِّ طَؼَخ٠َُ َُ َٝ ُْٓزَلخَُٗٚ   ُ ْض أَٗٚه َٔ َػ َُ ظَؤَْٗلَشُ َٝ ْٔ ُٓ ِْ أ١َْ  خ  ِْ ِؼ ُْ ح

 ُْ ِٜ ُِ ح َٞ ْٖ أَْه َه َػ َؿ َٝ طَؼَخ٠َُ  َٝ ُْٓزَلخَُٗٚ   ِ ًٌََرُٞح َػ٠َِ حَّلله َٝ خ  َٜ هُِٞػ ُٝ ُْٓزَلخَُٗٚ رَْؼيَ  خ  َٜ ُٔ خ ٣َْؼَِ َٔ ح  اِٗه ًّٞ ُْزَخِؽَِشَ ُػُِ ح

 ٍَ ُْوَيَ ُْ ح ِٛ ٍِ خ ٌَ ْٗ  إِلِ
٣هش  ٍِ هَشُ هَيَ َْ ِل ُْ ِٙ ح ٌِ َٛ ٤َْض  ِّٔ ُٓ َٝ ح   َ ز٤ِ  (9ٓٔطـ١ُٝٞ٘ٔ ؿـ)ِْٓٔ رشَف ح. ًَ

ُّ ح١ُٝٞ٘)ٍكٔٚ هللا( ُُُٚ): ٝهخٍ حإلٓخ ْٞ ََ أُُٗقٌ هَ ْٓ ٕه حْْلَ أَ ظَؤَْٗقٌ : (َٝ ْٔ ُٓ َٖ ، أ١َْ  ِٓ  ٌْ ِْ ََّل ِػ َٝ  ٌٍ ِٚ هَيَ زِْن رِ ْٔ َ٣ ْْ َُ

 ُْ ِٜ َٛزِ
ٌْ َٓ  ْٖ ٌَخ٣َظَُٚ َػ َ٘خ ِك ْٓ خ هَيه َٔ ًَ  ِٚ هُِٞػ ُٝ ُٚ رَْؼيَ  ُٔ خ ٣َْؼَِ َٔ اِٗه َٝ ِ طَؼَخ٠َُ  ْْ حَّلله ِٜ ٍُ ُؿََلطِ ْٞ ٍُ هَ ْٞ وَ ُْ ٌََٛح ح َٝ  َِ ُْزَخِؽ ح

 َٖ ٤ ِٔ ِِ ْٔ ُٔ ُْ ََ ح َٓخثِ َٝ  ُ ٟ َػخكَخَٗخ حَّلله ََ حْكظَ َٝ َه  َػ َٝ ًٌَََد هَخثُُِِٚ  َٝ ٣هِش  ٍِ ُْوَيَ ٤غِ ح ِٔ ٍُ َؿ ْٞ َْ هَ ٤َُْ َٝ . 

 (221صـ2)مسلم بشرح النووي جـ 

 : ٌحذرنا من المدرٌة -ملسو هيلع هللا ىلص- نبٌنا

ِٖ ٝىَ ٍٟٝ أرٞ ىح ََ  ػزِي هللاِ  َػ َٔ ِٖ ُػ ِٖ حُ٘هز٢ِِّ ، ْر ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- َػ شِ ح: هَخ ٓه ُ ِٙ حْْل ٌِ َٛ  ُّ ٞ ـُ َٓ ٣هشُ  ٍِ ُػٞح كَََل : ُْوَيَ َِ َٓ  ْٕ اِ

 ْْ ُٛ ْْ ، طَؼُٞىُٝ ُٛ يُٝ َٜ خطُٞح كَََل طَْش َٓ  ْٕ اِ  (3215: )حدٌث حسن()صحٌح أبً داود لأللبانً حدٌث . َٝ
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 : فً ذم المدرٌةألوال سلفنا الصالح 

َِٓؼ٤يٍ ٍٟٝ أكٔيٌ  (2)  ُٖ ْٖ ٣َْل٠َ٤ ْر َِ ، َػ ر٤َْ ُِّ ٕه أَرَخ حُ ُ ، أَ ُٙ أَٗٚه ََ ُْز٤َْضِ ، أَْهزَ ٍّ رِخ ُٝ َغ َؽخ َٓ َٕ ٣َُطُٞف  َه ، ًَخ َٔ كَ

 ِ ٢ِّ٘ َٜ ـُ ُْ ٍّ ، رٔؼَْزٍي ح ُٝ َُِطخ  ٌَ ٍَ هَخثِ ٍُ ك٢ِ : كَوَخ ١ ٣َوُٞ ٌِ ٢ُِّ٘ حُه َٜ ـُ ُْ ْؼزَيٌ ح َٓ ٍِ ٌََٛح  ُْوَيَ ٌّ َكظه٠ ، ح ُٝ ِٚ َؽخ ٍَ ا٤َُِْ كَؼَيَ

 ِٚ هََق َػ٤َِْ َٝ ، ٍَ ُْ : كَوَخ خ ََّل طَْؼَِ َٓ  َُ ُْوَخثِ َه ح َؿ َٝ ِه  ِ َػ ١ َػ٠َِ حَّلله َِ ْلظَ ُٔ ُْ َْٗض ح ْؼزَيٌ ؟ أَ َٓ  ٍَ ٌٌَُْد َػ٢َِه : هَخ ٍَ أَرُٞ ، ٣ُ هَخ

 َِ ر٤َْ ُِّ َِْ٘خ َػ٠َِ حرْ : حُ ٍّ َكظه٠ ىََه ُٝ َغ َؽخ َٓ ُُْض  ِّ كَؼَيَ ٌّ ، ِٖ َػزهخ ُٝ ٍَ َُُٚ َؽخ ٍّ : َكوَخ َٖ َػزهخ َٕ ، ٣َخ حْر َٖ ٣َوُُُٞٞ ٣ ٌِ حُه

 ٍِ ُْوَيَ ٍّ ؟ ك٢ِ ح ُٖ َػزهخ ٍَ حْر ْْ : كَوَخ ُٜ ٢ِٗٝ رَْؼَؼ ٍُ ٍَ ، " أَ خًَح: هَخ َٓ َِْ٘خ َطخٌِٗغ  ٍَ ؟ هُ ْه : هَخ ِٚ ػُ ِٓ أْ ٍَ َُ ٣َي١َه ك٢ِ  اًِ ح أَْؿؼَ

 (9ٔٔ: طل٤ق()حُٔ٘ش ُؼزي هللا رٖ أكٔي ٍهْ)آ٘خىٙ  ". أَىُمُّ ُػُ٘وَُٚ 

ُِيٌ ٍٟٝ  (1)  خ ُِيٍ  َٓ خ َٓ  ِٖ َِ ْر ٤ْ َٜ ُٓ ِٚ أَر٢ِ  ِّٔ ْٖ َػ ٍَ ، َػ ُ هَخ ٍَ : أَٗٚه ِِ كَوَخ ٣ ِِ ُْؼَ ِٖ َػْزِي ح ََ ْر َٔ َغ ُػ َٓ  َُ ٤ ِٓ ُْ٘ض أَ خ : ًُ َٓ

٣هشِ  ٍِ ُْوَيَ َُٛئََّلِء ح أ٣َُْي ك٢ِ  ِْضُ ؟ ٍَ ْْ »: كَوُ ُٜ ظَظ٤ِزَ ْٔ ْٕ طَ أ٢ِ٣ْ أَ ْٕ طَخرُٞحٍَ ٔه٤ْقِ ، كَِب ٠َِ حُ ْْ َػ ُٜ ْػظَ ََ اَِّله َػ َٝ » ٍَ كَوَخ

 ِِ ٣ ِِ ُْؼَ ُٖ َػْزِي ح َُ ْر َٔ أ٢ِ٣ْ»: ُػ ٍَ َُِي  ًَ ُِيٌ « َٝ خ َٓ  ٍَ أ٢ِ٣ْ»: هَخ ٍَ َُِي  ًَ )حدٌث صحٌح()موطأ مالن ـ كتاب  «َٝ

 (1: المدر ـ حدٌث

ٍَ ٍٟٝ أكٔيٌ  (3) ْٖ َٗخكِغٍ هَخ ََ َطِي٣ٌن : َػ َٔ ِٖ ُػ َٕ َِّلْر ُٖ ًَخ س  َػْزيُ هللاِ ْر َه َٓ  ِٚ ٌَظََذ ا٤َُِْ ٌَخطِزُُٚ كَ ُ٣ ِّ َِ حُشهخ ْٛ ْٖ أَ ِٓ

 ٍِ ُْوَيَ َٖ ح ِٓ َض ك٢ِ َش٢ٍْء  ْٔ ٌَِه ُ رََِـ٢َِ٘ أَٗهَي طَ ََ اِٗٚه َٔ ظَُذ ا٢َُِه ، ُػ ٌْ ْٕ طَ ٍَ هللاِ َطِه٠ هللاُ ، كَِب٣هخَى أَ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ كَِب٢ِّٗ 

 ٍُ َْ ٣َوُٞ ِه َٓ َٝ  ِٚ ٍِ ": َػ٤َِْ ُْوَيَ َٕ رِخ رُٞ ٌٌَِّ ُ٣ ٌّ ح َٞ ظ٢ِ أَْه ٓه ُ ُٕ ك٢ِ أ ٌُٞ َ٤َٓ )حدٌث حسن()مسند أحمد  " 

 (5232: حدٌث 852صـ2جـ

(8)  ٍٟٝ ٍٕ ْٞ ِٖ َػ ِٖ حْر ٣َخر٢ُِّ َػ َْ ِل ُْ ٍَ ، ح َُٛئََّلِء : هَخ  ْٖ ِٓ  َٖ ٣ َِ ٤ ِٓ  ِٖ ِي ْر ٔه َل ُٓ َٙ ا٠َُِ  ََ ًْ ْٝ أَ ـََغ أَ ْٖ أَْر ٌُ َ٣ ْْ َُ

٣هشِ  ٍِ ُْوَيَ  (312: رلم المنصور هللا عبدده صحٌح()المدر للفرٌابً ـ تحمٌك )إسنا . ح

ْؼُض أَر٢ِ : هخٍ ػزيُ هللا رٖ أكٔي رٖ ك٘زَ (5)  ِٔ َٓ( ُ ُٚ حَّلله َٔ ِك ٍَ) ، ٍَ ْٖ هَخ َٓ  ْٖ ِْ َػ ْٜ ـَ ُْ ُٖ ح ٢ُِِّ ْر َٓؤََُُٚ َػ َٝ :

ح  َ ًَخكِ  ُٕ ٌُٞ َ٣ ٍِ ُْوَيَ ٍَ ؟ رِخ َْ : هَخ ِْ ِؼ ُْ ٍَ ، " اًَِح َؿَليَ ح خ : اًَِح هَخ  ٔ ِْ خ َكظه٠ َهََِن ِػ  ٔ ُِ ْٖ َػخ ٌُ َ٣ ْْ َه َُ َؿ َٝ ِه  َ َػ ٕه حَّلله اِ

 ٌَ ًَخكِ  َٞ ُٜ َه كَ َؿ َٝ ِه  ِ َػ َْ حَّلله ِْ َليَ ِػ ـَ َْ كَ ِِ  (435: )السنة لعبد هللا بن أحمد رلم ". كَؼَ

 : أنواع المدرٌة

 : ٗٞػخٕ حُوي٣ٍش 

 . حُوي٣ٍش حْلٝحثَٝ ْٛ ُؿَلسُ ، هللا طؼخ٠ُ ِْ ِْ ُؼِ  ٌَٕٝٓ٘:  األول

ٍَ  حُوخثِٕٞ رؤٕ هللا:  الثانً  . ٓؼظْ حُوي٣ٍشْٝٛ ، زخىحُؼِ  ُْ ٣وِن أكؼخ
 (3ٕٗ: 3ٕ٘طـٕ)ٓؼخٍؽ حُوزٍٞ ُلخكع ك٢ٌٔ ؿـ 

 : عدد فرق المدرٌة

٣هشُ  ٍِ ُْوَيَ هض ح ََ َٖ ا٠ُ  حْكظَ ٙ ، كَِهشٍ  ػْش٣َ ٌِ َٛ ُٜ ؼُ حُٞحط٤ِش ٝحُ: إٛخٓٔخأَٝ خ٤ٓش ظه ٤ُش ٝحُ٘ه ٌَ ٣َٔش ٝحُ

٣شٝ ٍِ ىَح َْ ٔه ٔٝحُ حُٔ زهش طلخد َطخُق هُ أٝ، لخ٤ٓششه خؽ٤ش ٝح٣ُش ٝحُؼٔخ٤ٓش ٝحُـخكظ٤ش ٝحُو٤ه َِ ؼ

ـُ َٝحُٔ َٛخشْ اخث٤ش ٝحُزٜش٤ٔ٤ش حُٔ٘ٔٞرش زه ٤ٔ٣ش ٝحٌُؼز٤ش ٝحُ ـُ رْ ٠ُ أر٢  )الفرق بٌن الفرق . ٢خثزه ٖ حُ

 (88لعبد الماهر البغدادي صـ
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 الجهمية

 : نشأة الجهمٌة 

٤هشُ  ِٔ ْٜ ـَ ُْ ُْ : ح َٕ أطزخُع  ُٛ ح َٞ ِٖ َطْل ِْ ْر ْٜ لَخصِ ، َؿ ََ َْٗل٢َ حُّظِ َٜ ١ أَْظ ٌِ ُْ  أََهٌَ  هَيَٝ  )أ١ طلخص هللا(حُه ْٜ ِٖ  َؿ ْر

 ٍْ َٛ ٍْ ِٖ ِى ْؼِي ْر ـَ ُْ ِٖ ح َُِي َػ ًَ َٕ ح َٞ ١ُّ ، َطْل َِ ْٔ ُْوَ ِ ح ُٖ َػْزِي حَّلله ُِيُ ْر ِٚ َهخ ٠ رِ ١ َػله ٌِ َُ حُؼَحم(حُه  )أ٤ٓ

ؾَ  ِٓ ح َٞ ِّ ِػ٤ِي حْْلَْػَل٠كَِبٗه ، )ٓي٣٘ش(رِ ْٞ َّ ك٢ِ ٣َ ٍَ ، ُٚ َهَطَذ حُ٘هخ هَخ َٝ : ُّ خ حُ٘هخ َٜ ُ ، أ٣َُّ ََ حَّلله ٞح طَوَزه َػلُّ

 ْْ ًُ ٍْ ، َػَلخ٣َخ َٛ ٍْ ِٖ ِى ْؼِي ْر ـَ ُْ َؼّقٍ رِخ ُٓ ٠َٓ ، كَِب٢ِّٗ  ٞ ُٓ  ْْ ِِّ ٌَ ُ٣ ْْ َُ َٝ ٤َِِل   َْ َه ٤ ِٛ ح ََ ٌْ اِْر ْْ ٣َظهِو َُ َ ٕه حَّلله َْ أَ َػ َُ  ُ اِٗٚه

 ٌْ خطَ  ٔ ٤ ٍَ كٌََرََلُٚ ، ِِ َِ ْه َٗ ح! ػُ  َ ز٤ِ ًَ ح  ًّٞ ْؼيُ ُػُِ ـَ ُْ ٍُ ح خ ٣َوُٞ ٔه ُ َػ ِّ ، طَؼَخ٠َُ حَّلله َُِي رَْؼيَ . ٛـ 3ٔٔك٢ َػخ ًَ َٕ ًَخ َٝ

 ِٚ خِٗ َٓ َُ خِء  َٔ ظِْلظَخِء ُػَِ ْٓ ُ طَؼَخ٠َُ، ح ُْ حَّلله ُٜ َٔ ِك ٍَ ُُِق  خ ٔهَُِق حُظه ُْ حُ ُٛ َٝ . َٓ ح ََ ُْ رَْؼيَُٙ رُِو ْٜ َٕ َؿ ًَخ َٝ َٕ ََ ، خ َٜ كَؤَْظ

َُٛ٘خىَ  وَخَُظَُٚ  َٓ ، ٌّ خ َٗخ َٜ طَزِؼَُٚ َػ٤َِْ َٝ ، ِٚ طِ ََ َ٘خَظ ُٔ ُِ َي  ُِ ًَ َٕ ًَخ َٝ  ! ِٚ رِّ ٍَ ًٌّخ ك٢ِ  خ َش  ٓ ْٞ َ٣ َٖ رَِؼ٤ ٍْ ََلسَ أَ َى حُظه ََ ْٕ طَ رَْؼيَ أَ

 َٖ ٤ ًِ َِ ْش ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ خ   ٓ ْٞ ٤ِ٘هشُ ، هَ َٔ ُّٔ ُْ حُ ُٜ َُ ٍُ ْ٘يِ ، ٣ُوَخ ِٜ ُْ لَِش ح ِٓ ْٖ كَََل ٟ ح، ِٓ َٞ ِٓ خ  َٓ  ِْ ِْ ِؼ ُْ َٖ ح ِٓ  َٕ ٝ َُ ٌِ ْ٘ ُ٣ َٖ ٣ ٌِ ُه

٤هخصِ  ِّٔ ِل ُْ ١ طَْؼزُيُُٙ: هَخُُٞح َُُٚ ، ح ٌِ رَُّي حُه ٍَ ُْ ، ٌََٛح  َٔ ِْ ُ٣ ْٝ ْٝ ٣ٌَُحُم أَ ُّْ أَ ْٝ ٣َُش ٟ أَ ََ ُ٣ َْ ٍَ ؟ َٛ َٞ : كَوَخُُٞح، َّلَ : كَوَخ ُٛ

خ ََّل ٣َْؼزُيُ َش٤ْج خ  ٓ ْٞ َ٣ َٖ رَِؼ٤ ٍْ ٌّ! ! كَزَِو٢َ أَ ْؼيُٝ َٓ ، ُٚ ُٜ ْؼزٍُٞى ٣َؤَُْ َٓ  ْٖ ِٓ ِْزُُٚ  خ َهََل هَ ٔه ْه َُ ُٕ حْػظِوَخى ح ، ػُ َٗوََش حُشه٤َْطخ

ُٙ َُ ٌْ ٍَ ، ََٗلظَُٚ كِ لَخصِ : كَوَخ ٤َغ حُّظِ ِٔ َٗل٠َ َؿ َٝ ْطَُِن! !  ُٔ ُْ ُؿٞىُ ح ُٞ ُْ ُ ح ْؼيِ ، اِٗٚه ـَ ُْ ََ رِخ حطهَظ َٝ . ََ ه٤ِ َٝ : َٕ ًَخ ْؼيَ  ـَ ُْ ٕه ح اِ

خرِ  ََ رِخُظه ٖ ِى٣ٖ أَٛ حٌُظخد(جَشِ هَِي حطهَظ ِٓ َٕ  )ح٣ٌُٖ هَؿٞح  ح َه َِ َك ْٛ ْٖ أَ ِٓ لَِش  ِٓ لَََل ُْ ُ ، )ٓي٣٘ش رخُؼَحم(ح أَٗٚه َٝ

 ْْ ِٜ ُِِي٣ِ٘  َٖ ك٤ِ َِّ َل ُٔ ُْ ُِٜٞى ح َ٤ ُْ ْٖ رَْؼِغ ح خ أََهٌَ َش٤ْج خ َػ ِْ ، أ٣َْؼ  ِٖ حْْلَْػَظ َٖ رَِِز٤ِِي ْر ٤ِِ ظهِظ ُٔ ُْ ََ ، ح ََٓل  ١ ٌِ َِ حُه ٔهخِك حُ

َْ حُ٘هز٢ِه  َِٓه َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َٕ . َطِه٠ حَّلله َٓخ ح ََ ٌْ رُِو ْٜ ََ َؿ َُ ، كَوُظِ َٞ ُٖ أَْك ُْ ْر ِْ َٓ ًَخَْٗض هَْي ،  ٛـ3ٕٔٓ٘ش ، هَظََُِٚ   ْٖ ٌِ َُ َٝ

 ِّ وَخَُظُُٚ ك٢ِ حُ٘هخ َٓ َُشُ ، كََشْض  ِِ ْؼظَ ُٔ ُْ َٛخ رَْؼيَُٙ ح طَوَِهيَ ُْ أَ . َٝ ْٜ ـَ ُْ َٕ ح ًَخ  ْٖ ٌِ َُ ِٓ  َشيُّ َٝ  َِ ْْ ك٢ِ حُظهْؼِط٤ ُٜ ْ٘ ، َُ ٌِ ْ٘ ُ٣ ُ ِْلَٗٚه

خَء َكِو٤وَش   َٔ ْٓ لَخصِ ، حْْلَ َِ حُّظِ خَء رَ َٔ ْٓ َٕ حْْلَ ٝ َُ ٌِ ْ٘ ْْ ََّل ٣ُ ُٛ َٝ . ِّ خ َٓ ْلَِ٘ش حإْلِ ِٓ  ِٖ ْٖ ِك٤ ِٓ ٤هِش  ِٔ ْٜ ـَ ُْ  ح
وَخَُشُ َٓ ْص  ََ َٜ حْشظَ

ُّٔ٘هشِ  خِء حُ َٔ ْٖ ُػَِ ِٓ  ِٙ َِ َؿ٤ْ َٝ  ٍَ ْ٘زَ ِٖ َك يَ ْر َٔ سِ ، أَْك ٍَ خ َٓ ْٖ اِ ِٓ  ُ ٝح كَِبٗٚه َُ ًَؼُ َٝ ٝح  ُٞ ِٕ هَ ٞ ُٓ ؤْ َٔ ُْ َّ ، ح َٕ هَْي أَهَخ ًَخ  ُ كَِبٗٚه

 ْْ ِٜ َغ رِ َٔ حْؿظَ َٝ يهس   ُٓ  َٕ َٓخ ح ََ خصَ ، رُِو َٓ خ  َٜ ك٤ِ َٝ  ِٖ خثَظ٤َْ ِٓ َٝ سَ  ََ ِٕ َػْش خ َٔ ََٓ٘شَ ػَ  َّ ُٞٓ ََ ْٖ َؽ ِٓ ْلَِ٘ش  ِٔ ُْ ًَظََذ رِخ ْه  ، ػُ

ـْيَحىَ  ِْ رِزَ َُْلْز يَ ا٠َُِ ح َٔ َّ أَْك خ َٓ ح حإْلِ ىُّٝ ٍَ َٝ  َٖ ٣ َِ ََِٓ٘ش ِػْش ِٖ  ا٠َُِ  خثَظ٤َْ ِٓ غَ ، َٝ َٓ ْلَ٘ظُُٚ  ِٓ ًَخَْٗض  خ  َٜ ك٤ِ  حُو٤ِلشِ  َٝ

 ِّ ٌَََل ُْ ْْ رِخ ُٜ طُُٚ َُ ََ َ٘خَظ ُٓ َٝ  ِْ ْؼظَِظ ُٔ ُْ ِٚ ، ح ِٚ َػ٤َِْ ٞح رِ ُـّ خ حْكظَ َٓ  ْْ ِٜ ىه َػ٤َِْ ٍَ خ  ٔه ْْ ك٢ِ َش٢ٍْء ، كََِ ُٜ شَ َُ ـه ُ ََّل ُك َٖ أَٗٚه ر٤َه َٝ

ُِيَ  ًَ ْٖ ِٓ ، ٌْ ِْ ُظ َٝ  ٌَ ْٜ ْْ َؿ ُٛ ْْ ا٣ِهخ ُٜ ظَِلخَٗ ْٓ ح َٝ  ْْ ُٛ حكِوُٞ َٞ ُ٣ ْٕ ِّ أَ َٖ حُ٘هخ ِٓ  ْْ ُٜ ٕه َؽَِزَ أَ حىَ ، َٝ ٍَ أَ ُْ  حُو٤ِلشُ  َٝ ْؼظَِظ ُٔ ُْ ح

رُُٚ ، اِْؽََلهَُٚ  َْ ْظََِلشَ َػ َٔ ُْ ٕه ح َ ٍَ رِؤ ْٖ أََشخ َٓ  ِٚ ٍَ َػ٤َِْ س  ، أََشخ َه َٓ ُِْوََلكَِش  شُ ح َٓ َْ ََ ُك ِٔ ٌَ ْ٘ خ ُِجََله طَ ٔه ٍس! كََِ َه َٓ رَْؼيَ 

رُُٞٙ  ََ ََ حُـََؼُذ ، َػ َٜ شِ َظ ٓه ِّ  ك٢ِ َػخ  ، حُ٘هخ

َهخكُٞح حَف كَؤَْؽَِوُٞ، َٝ ََ َٓ ٍَ ح  زَ ْ٘ ِٖ َك يَ ْر َٔ ِّ أَْك خ َٓ )شرح العمٌدة الطحاوٌة البن أبً العز الحنفً . حإْلِ

 (382: 350صـ1جـ

 : معتمدات الجهمٌة

٘هشَ ٣َؼظويُ حُـ٤ٜٔش  (2) ـَ ُْ ٕه ح ٍَ  أَ حُ٘هخ َٝ ٝ ِٕ ِٕ طَز٤ِيَح  . طَْل٤ََ٘خ

كَشُ ٣َؼظويُ حُـ٤ٜٔش  (1) َِ ْؼ َٔ ُْ َٞ ح ُٛ  َٕ خ َٔ ٣ ٕه حإْلِ ٕه َٝ ، كَوَؾْ  رخهلل طؼخ٠ُ أَ ََ أَ ٌُْل ُْ َُ  ح ْٜ ـَ ُْ َٞ ح  . كَوَؾْ  رخهلل طؼخ٠ُ ُٛ
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ََ ِْلََكيٍ ٣َؼظويُ حُـ٤ٜٔش  (3)  ُ ََّل كِْؼ ْكيَ هللا طؼخ٠ُ  ك٢ حَُلِوو٤َِش اَّله ، أَٗٚه ٕه ، َُٙٝ أَ َٝ  ٍَ خ َٔ َُٔذ اُِ حْلْػ ْ٘ ِّ طُ ٠ حُ٘هخ

 ُِ خ ـَ َٔ ُْ َِ ح ز٤ِ َٓ  . كوؾ َػ٠َِ 

َْ هللا طؼخ٠ُ كخىعٌ ( 8) ِْ ٕه ِػ )مماالت اإلسالمٌٌن ألبً الحسن األشعري . ٣َؼظويُ حُـ٤ٜٔش أ

 (112()الفرق بٌن الفرق لعبد الماهر البغدادي صـ334صـ2جـ

 

 الجبرية

 : نشأة الجبرٌة 

٣هشُ   َِ ْز ـَ ُْ ِْ  ْٛ أطزخعُ : ح ْٜ ـَ ُْ ِٖ  ح َٕ  ْر ح َٞ َُ ، هَظََُِٚ ح١ٌُ ، َطْل َٞ ُٖ أَْك ُْ ْر ِْ َٓ ، َٕ َٓخ ح ََ َُ ُه ٤ ِٓ  . ٛـ3ٕٔٓ٘ش ، أَ

 (382: صـ1)شرح العمٌدة الطحاوٌة البن أبً العز الحنفً جـ

 : سبب التسمٌة

ٌٍ  إ حُؼزيَ : ٣وُْٕٜٞٞ ْلٗ رٌُي ـز٣َشحُ ٢َ ِّٔ ُٓ  حُلو٤و٢ ٝإٔ حُلخػَ ، َّل حهظ٤خٍ ُٚٝ، ػ٠ِ أكؼخُٚ  ٓـزٞ

جـ  للشهرستانً الملل والنحل). ػ٠ِ حإل٣ٔخٕ أٝ حٌُلَ حُؼزخىَ  ََ زَ ؿَ ٓزلخٗٚ ٝإٔ هللا ، طؼخ٠ُ ٛٞ هللا

 (42صـ2

 : معنى الجبر

 َُ َِ  ػ٠ِاؿزخٍ حُ٘خّ ٝاٍؿخْٜٓ ٛٞ : حُـز إٔ  ٣َٟٝ حُـز٣َش، ْٓش٤جش ُٜأٝ ٖٓ ؿ٤َ اٍحىٍس  ش٢ءٍ  كِْؼ

ٝاٗٔخ حْلكؼخٍ هلل ، َّٝل هيٍس ُْٜ ػ٠ِ إٔ ٣ـ٤َٝح ٓٔخ ْٛ ك٤ٚ ش٤جخ  ، حهظ٤خٍ ُْٜ ك٢ أكؼخَُّْٜل حُ٘خّ 

أٝ ، حُؼزيُ  كبًح آٖٓ، ٝؿؼِٞح ٌٛح ٓطِوخ  ك٢ ؿ٤ٔغ أكؼخُْٜ، كٜٞ ح١ٌُ ٣لؼَ رْٜ ٓخ ٣لؼِٞٗٚ، ٓزلخٗٚ

، ٓز٤َ حُٔـخ٤ُُٔض كؼِٚ اَّل ػ٠ِ ، ٝحُطخػش أٝ حُٔؼظ٤ش، ًلَ كبٕ حإل٣ٔخٕ أٝ حٌُلَ ح١ٌُ ٝهغ ٓ٘ٚ

)مماالت . َّل ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ـ٤َ ش٤جخ  ٖٓ ًُي حُؼزي ْلٕ، ٓزلخٗٚٛٞ هللا  ٗٔخ حُلخػَ حُلو٤و٢ٝا

 (334صـ2اإلسالمٌٌن ـ ألبً الحسن األشعري جـ

ٝػ٠ِ ٌٛح كبٗٚ ، كٜٞ ًخ٣َُشش ك٢ ٜٓذ ح٣َُق، َّل ه٤خٍ ُٚ أريح  ، ٌَ ٤ه َٔ ُٓ  إ حُؼزيَ : أ٣ؼخ  حُـز٣َش ٣ٝوٍٞ 

ٜٓٔخ كؼَ ٖٓ حٌُلَ ٝحُٔؼخط٢ ، كوؾ روِزٚ طؼخ٠ُ حُلٔخد ٝحُـِحء إٔ ٣ئٖٓ رخهلل ٣ٌل٤ٚ ك٢ ٓٔؤُش

طؼخ٠ُ هللا ػٔخ ٣وُٕٞٞ! كٖٔ أشَى رخهلل ػ٘يْٛ ٓخ ىحّ ػخٍكخ  رخهلل كٜٞ ٓئٖٓ! كٜئَّلء ، كظ٠ حُشَى

ظؼِن كَل كٔخد ػ٠ِ حُؼزخى اَّل رٔخ ٣، طؼخ٠ُ ٓخ ىحّ حُلؼَ ًِٚ هلل ْٚٛ حُـز٣َش حُـَلس؛ْلْٜٗ ٣َٕٝ أٗ

ٖٓ أهزغ  حُـز٣َش ٌٝٓٛذ. ٖٝٓ أٌَٗ هللا ِٛي، ٗـخ ٓزلخٗٚ كٖٔ ػَف هللا، رخُٔؼَكش ك٢ حُوِذ

ٌْ ُؼزخىٙ، حٌُٔحٛذ ٝأرطِٜخ  . ُػُِٞح  ًز٤َح  ، طؼخ٠ُ هللا ػٔخ ٣وٍٞ ُؿَلسُ حُـز٣َش. ْلٗٚ ٣ـؼَ هللا طؼخ٠ُ ظخُ

 ٍَ ُّ  هَخ خ َٓ ُٖ كِّ)ٍكٔٚ هللا( حإل َٞ  حر ُٛ خ  َٔ خٕ اِٗه َٔ ٣ خٕ كٌَٛذ هّٞ ا٠َُِ إَٔ حإْلِ َٔ ٣ ٤هش حإْلِ ِٛ خ َٓ حْهظِق حُ٘هخّ ك٢ِ 

ِٚ ٝػزخىطٚ  َٔخِٗ ِِ ٌُْْلَ رِ حع ح َٞ ْٗ َٓخثَِ أَ َٝ ُِٜٞى٣هش ٝحُ٘ظَح٤ٗش  َ٤ ُْ إِ أظَٜ ح َٝ ِِْذ كَوَؾ  ُْوَ ٓؼَكَش هللا طَؼَخ٠َُ رِخ

 ِْٔ ُٓ  َٞ ُٜ ِْزِٚ كَ حٕكَِبًح ػَف هللا طَؼَخ٠َُ رِوَ َٞ ٌََٛح هٍَٞ حُـْٜ رٖ َطْل َٝ ُْـ٘هش  )الفصل فً الملل . ٖٓ أَٛ ح

 (205صـ3والنحل البن حزم جـ
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 : المرآن الجبرٌة الفاسدة آلٌات تأوٌالت

ٍَ رؼُغ حُـز٣َش حؿظٔغ  (2) ُْوَيَ ُُُٚ ، ٣ٞٓخ  كظًٌَٝح ح ْٞ هَ َٝ ُِٛي  ْي ُٜ ُْ َُ ح ًْ ًِ  ٟ ََ ـَ ُْ حُش٤طخٕ )كَ ُٜ َُ َٖ ٣ه َُ َٝ

٣ًّخ: كوخٍ رؼؼْٜ،  (ٕٗ: حَُ٘ٔ) (أػٔخُْٜ ٍِ ُٛيُ هَيَ ْي ُٜ ُْ َٕ ح َٖ ا٠َُِ ، ًَخ ٤ِ٣ ِْ حُظه َٝ  ْْ ِٜ ََ ا٤َُِْ َٔ ُْؼَ أََػخَف ح

 ِٕ ِ!! ، حُشه٤َْطخ َُ حَّلله َُِي كِْؼ ٤ُغ ًَ ِٔ َؿ َٝ . 

ََ رؼغ  (1) اًح ًخٕ ٛٞ ح١ٌُ (9ٖ: حُ٘ٔخء) (ٝٓخًح ػ٤ِْٜ ُٞ آٓ٘ٞح): ػٖ هُٞٚ طؼخ٠ُ حُـز٣َشُٓجِ

ٍَ ؟ ٓؼْٜ ْْ : هَخ ِٜ حٌء رِ َِ ْٜ ظِ ْٓ ٍَ . ح ِٚ : هَخ ُِ ْٞ ْؼ٠َ٘ هَ َٓ خ  َٔ ْْ ): كَ ظُ ْ٘ َٓ آ َٝ  ْْ طُ َْ ٌَ ْٕ َش ْْ اِ ٌُ ُ رِؼٌََحرِ َُ حَّلله خ ٣َْلؼَ : حُ٘ٔخء) (َٓ

ُٙ: هخٍ؟  (5ٗٔ ْٞ ٍْٗذ َؿَ٘ ًَ َِ ْٖ َؿ٤ْ ِٓ َِ ػْ ػٌرْٜ ػ٤ِٚ، كؼَ ًُي  ٌُْل ُْ ْْ رِخ ُٛ َ َِ حْرظَيَأ  . رَ

ٍَ رَْؼُغ  (3) هَيْ ، حُـز٣َشهَخ ِط٤ٌغ : طؼخ٠ُ ُػٞطَِذ َػ٠َِ حٍطٌخرٚ ٓؼخط٢ هللا َٝ ُٓ ِٙ كَؤََٗخ  َِ ْٓ ُْ٘ض َػخِط٤ خ ِْلَ ًُ  ْٕ اِ

 ِٚ حىَطِ ٍَ  . إِلِ

خ َهَِْوُض ر٤َِي١َه ): رؼغ حُـز٣َش هَأ هخٍة رلؼَس (8)  َٔ ُِ يَ  ـُ ْٔ ْٕ طَ َ٘ؼََي أَ َٓ خ  َٓ  ُْ ٤ ِِ ٍَ ٣َخ اِْر ٍَ  (هَخ َٞ : كَوَخ ُٛ

َ٘ؼَُٚ  َٓ  ُ ٍَ . حَّلله ْٞ هَخ َُ َٕ َطخِىه خ َٝ ٌَخ َُِي َُ ًَ ُْ ٤ِِ ُِْض َُُٚ ، اِْر ح َُوُ  َ ُْ٘ض َكخِػ ًُ  ْٞ َُ َٝ شَ  ـه ُُْل ُْ ح ٤ ِِ هَْي أَْهَطؤَ اِْر َْٗض : َٝ أَ

َْ٘ؼظَُٚ  َٓ . 

أُ  حُـز٣َش رؼغُ  ٓٔغَ  (5) ََ ث خ ٣َْو ٍِ ح حُؼ٠ٔ ػ٠ِ حُٜيٟ): هَخ ظََلزُّٞ ْٓ ْْ كَخ ُٛ ي٣ََْ٘خ َٜ ٞىُ كَ ُٔ خ ػَ ٓه أَ َٝ)  ٍَ َْ : كَوَخ ٤َُْ

ٌََٛح َش٢ْءٌ   ْٖ ْْ ٝأػٔخْٛ، ِٓ ُٜ َْ أََػِه  . رَ

(2)  ُٖ َُٛئََّلءِ : (ٍكٔٚ هللا)ط٤ٔ٤ش  هخٍ ش٤ن حإلَٓلّ حر ٢ُِ، حُـز٣َشِ  ػظزض رَْؼَغ ُش٤ُٞمِ   ٍَ َلزهشُ : كَوَخ َٔ ُْ ح

ْلزُٞدِ  َٔ ُْ حِى ح ََ ُٓ  ٟ َٞ ِٓ خ  َٓ ِِْذ  ُْوَ َٖ ح ِٓ ُم  َِ ٌٍ طَْل حىُُٙ، َٗخ ََ ُٓ  ُ ًُُِّٚ  ُٕ ْٞ ٌَ ُْ ح ُْ٘ٚ  كَؤ١َُّ ، َٝ ِٓ ـَُغ  ُِْض َُُٚ ؟ َش٢ٍْء أَْر : كَوُ

 ْْ ُٜ ح٤َُْظَ َٝ َٝ ْْ كؤكززظْٜ ْلٗض  ُٜ َُؼََ٘ َٝ  ْْ ُٛ َػخىَح َٝ  ِٕ ْٞ ٌَ ُْ ْٖ ك٢ِ ح َٓ ْلزُُٞد هَْي أَْرـََغ رَْؼَغ  َٔ ُْ َٕ ح ًَخ ٤ًُِّخ ، اًَِح  َٝ َْ٘ض  ًُ أَ

ْلزُٞدِ  َٔ ِْ ح َُُٚ ، ُِ ًّٝ ْٝ َػيُ َْ : هخٍ؟ أَ : صـ المادر عبد هشامـ ل المبول معارج مختصر). َح  ـَ كَ  كٌؤٗٔخ أُو

120)  
 : من شبهات الجبرٌة والرد علٌها

٠( : ٣ٔظيٍ حُـز٣َش ػ٠ِ ٌٓٛزْٜ حُزخؽَ رؤٕ هللا طؼخ٠ُ ٣وٍٞ (2) َٓ ٍَ  َ ٖه حَّلله ٌِ َُ َٝ ٤َْض  َٓ ٍَ  ًْ ٤َْض اِ َٓ ٍَ خ  َٓ َٝ (

 (5ٔ: )حْلٗلخٍ

ٌَ ػ٠ِ إٔ حُلؼَ ٤ُْ ُإلٗٔخٕ: ٝهخُٞح   . هللا ٛٞ ح١ٌُ ٠ٍٓٝاٗٔخ ٛٞ هلل؛ ْلٕ ، ٌٛح ى٤ُ

 : الرد على هذه الشبهة

كؤٗض ح١ٌُ ٤ٍٓض ٝهللا طؼخ٠ُ ٛٞ ، ٓخ أطزض حُٜيف ٌُٖٝ هللا ٛٞ ح١ٌُ ٝكن إلطخرظٚ: هخٍ حُؼِٔخء

 . ح١ٌُ ٝكن ُإلطخرش

 : ٣ٔظيٍ حُـز٣َش ػ٠ِ ٌٓٛزْٜ حُزخؽَ إٔ حُؼَٔ ٤ُْ ٓززخ  ك٢ ىهٍٞ حُـ٘ش رخُلي٣غ حُظخ٢ُ (1)

ْٖ َػخثِ  ِٕ َػ ٍَ ، َششَ ٍٟٝ حُش٤وخ َْ هَخ ِه َٓ َٝ  ِٚ ِٖ حُ٘هز٢ِِّ َطِه٠ هللاُ َػ٤َِْ ٝح»: َػ َُ أَْرِش َٝ رُٞح  ٍِ هَخ َٝ ىُٝح  ُ َّل ، َٓيِّ كَِبٗٚه

 ُُِٚ َٔ ٘هشَ َػ ـَ َُ أََكي ح حُ ِ : هَخُُٞح« ٣ُْيِه ٍَ حَّلله ُٞٓ ٍَ َْٗض ٣َخ  َّلَ أَ ٍَ ؟ َٝ َّل أََٗخ»: هَخ ي٢َِٗ، َٝ ٔه ْٕ ٣َظَـَ ٍس  اَِّله أَ ََ ِل ـْ َٔ ُ رِ حَّلله

شٍ  َٔ ْك ٍَ  (3ٕٔٙ: /مسلم حدٌث5ٙٗٙ: )البخاري حدٌث «َٝ
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ٌَ ػ٠ِ إٔ حْلػٔخٍ ٤ُْ ُٜخ أػَ: هخُٞح  ٝإٔ حْلػٔخٍ ٤ُٔض ٢ٛ حُظ٢ طٔزذ ىهٍٞ حُـ٘ش؛ ، ٌٛح ى٤ُ

رَ ٛٞ ، ٤ُْٝ ُٚ ػ٘يْٛ كًَش، ٝحإلٗٔخٕ ٤ُْ ُٚ أ١ ػَٔ، ٝػ٠ِ ٌٛح كخْلػٔخٍ ٤ُٔض ٖٓ حإلٗٔخٕ

 . ٝطلًَٚ اٍحىس هللا ًٔخ طظلَى حُشـَس ريٕٝ حهظ٤خٍٛخ، ٙ حُلًَش ٝٓـِٞد ػ٠ِ أَٓٙٓيكٞع ا٠ُ ٌٛ

 : الرد على هذه الشبهة

ُّ ح (2) خ َٓ ٍَ حإل ُٖ هَخ ِْ  ر ُْو٤َِّ ََ أَ : )طؼ٤ِوخ  ػ٠ِ ٌٛح حُلي٣غ )ٍكٔٚ هللا(ح َْ  -ملسو هيلع هللا ىلص- حُ٘ز٢ُّ  ْهزَ ٘هِش ٤َُْ ـَ ُْ ٍَ ح ٕه ىُُهٞ أَ

وَخرََِِش  ُٓ َّلَ ك٢ِ  ْٞ َُ ُ أَٗٚه َٝ َِ أََكٍي  َٔ ُٓزَِلخَٗٚ  َػ ِٙ طَـَٔي هللاُ  َٔ ر ُِؼَْزِي ْك ََ ِٚ ٘هشَ ظِ ـَ ُْ خ أَْىَهَُِٚ ح َٔ َُ ، َْ َُ  ك٤ََِْ َٔ ُْؼَْزيِ  َػ ، ح

 َٝ ْٕ ٠َٛ  ا ِٞؿزَخ  طََ٘خ ُٓ ِٙ ِى َه ـَ ُٔ ٍِ ُرِ خ يُُهٞ َٜ خ َُ ػ  َٞ ََّل ِػ َٝ ٘هِش  ـَ ُْ خَُٚ، ح َٔ ٕه أْػ ْٕ ، كَب ا هَؼَ  َٝ َْٝٚ٘ ِٓ ِٚ َػَِ  ض  ْؿ َٞ ُْ ٠ ح

 ُ ُ حَّلله ١ ٣ُِلزُّٚ ٌِ َػخُٙ حُه َْ َ٣ ٢ َّل، َٝ ِٜ ِ طُ  كَ شَ حَّلله َٔ ُّ ِْٗؼ ِٝ ٤ْٗخ، وَخ ٍِ حُيُّ ِٚ ك٢ ىَح ٤ِْ َْ رِٜخ َػ ْٗؼَ َّل طُؼَخِىُُٜخ، حُظ٢ أَ رََ ، َٝ

َٓزَٚ ِٚ ، َُٞ َكخ ِٔ ٖ َٗؼَ ِٓ وَخرَِِش ح٤َٔ٤َُ  ُٓ ًُِٜخ ك٢  ِْ ، ُٞهؼض  طَزِو٠ رَِو٤هشُ حُِّ٘ؼَ َٛخَٝ َِ ٌْ ُش ُِ ْوظَِؼ٤َش   ْٞ َػٌهرَُٚ . ُٓ كََِ

 َٝ  ٍْ ُِ َُ َظخ َٞ َؿ٤ْ ُٛ َٝ َُْلخَُِش َُؼٌَهرَُٚ  ِٙ ح ٌِ َٛ ْٞ ك٢ِ  َُ ُٚ َٔ ِك ٍَُ ِٚ ِِ َٔ ْٖ َػ ِٓ ح   َ ظُُٚ َه٤ْ َٔ ْك ٍَ )مفتاح دار السعادة  . ٌَخَْٗض 

 (24البن المٌم صـ

ىَ  ٍٟٝ ُٝ ْٖ  أَرُٞ ىَح ِٖ  أُر٢َِّ  َػ ٍَ  ْر ُٓٞ: ًَْؼٍذ هَخ ٍَ  ٍَ ِ هَخ ََ »:  -ملسو هيلع هللا ىلص- ٍُ حَّلله ْٛ أَ َٝ  ِٚ حطِ َٝ خ َٔ َٓ  ََ ْٛ َ َػٌهَد أَ ٕه حَّلله ْٞ أَ َُ

 ِٚ ِػ ٍْ ْْ ، أَ ُٜ َُ ٍْ ُِ َُ َظخ َٞ َؿ٤ْ ُٛ َٝ  ْْ ُٜ ْْ ، َػٌهرَ ِٜ ُِ خ َٔ ْٖ أَْػ ِٓ  ْْ ُٜ ح َُ  َ ظُُٚ َه٤ْ َٔ ْك ٍَ ًَخَْٗض   ْْ ُٜ َٔ ِك ٍَ  ْٞ َُ )حدٌث . َٝ

 (3231: صحٌح()صحٌح أبً داود لأللبانً حدٌث

ِٚ طَؼَخ٠َُ  )ٍكٔٚ هللا(اإلماُم ابُن الجوزيلال ( و1) ُِ ْٞ ٝٛٞ ٣ظليع ػٖ حُـٔغ ر٤ٖ ٌٛح حُلي٣غ ٝهَ

( )حُِهَف َٕ ُِٞ َٔ ْْ طَْؼ ظُ ْ٘ ًُ خ  َٔ َٛخ رِ ٞ ُٔ ُ ػْظ ٍِ ٘هشُ حُهظ٢ِ أُٝ ـَ ُْ َِْي ح طِ َٝ رَشٍ  (5ٕ: ) ِٞ رَؼَشُ أَْؿ ٍْ َُِي أَ ًَ ْٖ َُ َػ  : ٣َظََلظه

لُ  ٕه حُظه : اأْلَوَّ ََّل حُطهخَػشُ حُه أَ َٝ  ُٕ خ َٔ ٣ ََ حإْلِ خ َكَظ َٓ ٔهخرِوَشُ  ِ حُ  حَّلله
شُ َٔ ْك ٍَ ََّل  ْٞ َُ َٝ  ِ ِش حَّلله َٔ ْك ٍَ  ْٖ ِٓ  َِ َٔ ِْؼَ ُِ ك٤َِن  ظ٢ِ ْٞ

خسُ  ـَ خ حُ٘ه َٜ َُ رِ  . ٣َْلُظ

خ : الثَّانًِ  َٔ ْٜ َٔ ََّلُٙ كَ ْٞ َٔ ُِ ظََلنٌّ  ْٔ ُٓ  ُُِٚ َٔ ِٙ كَؼَ ٤ِِّي َٔ ُِ ُْؼَْزِي  َ٘خكَِغ ح َٓ ٕه  ِٚ أَ ِِ ْٖ كَْؼ ِٓ  َٞ ُٜ حِء كَ َِ ـَ ُْ َٖ ح ِٓ  ِٚ َْ َػ٤َِْ ْٗؼَ  . أَ

ٍِ : الثَّاِلثُ   خ َٔ َؿخِص رِخْْلَْػ ٍَ َّ حُيه َٔخ حْهظِ َٝ  ِ ِش حَّلله َٔ ْك ََ ٘هِش رِ ـَ ُْ ٍِ ح َْ ىُُهٞ ٕه َْٗل  . َؿخَء ك٢ِ رَْؼِغ حْْلََكخِى٣ِغ أَ

ابِعُ   ٍٖ ٣َ : الرَّ َٓ َُ ًَخَْٗض ك٢ِ  ٍَ حُطهخَػخِص  خ َٔ ٕه أَْػ خ أَ َٓ حِء  َِ ْ٘لَيُ ك٢ِ َؿ ١ ََّل ٣َ ٌِ ُّ حُه ْٗؼَخ ْ٘لَيُ كَخإْلِ حُد ََّل ٣َ َٞ حُؼه َٝ  ٍَ ٤ ِٔ

 ٍِ خ َٔ وَخرََِِش حْْلَْػ ُٔ َِ ََّل رِ ُْلَْؼ ْ٘لَيُ رِخ  (302: 301صـ22)فتح الباري البن حجر العسمالنً جـ. ٣َ

ِٚ  اإلماُم ابُن حجر العسمالنًهخٍ ( ٖٝ) ُِ ْٞ )ٍكٔٚ هللا(ٝٛٞ ٣ظليع ػٖ حُـٔغ ر٤ٖ ٌٛح حُلي٣غ ٝهَ

( )حُِهَف َٕ ُِٞ َٔ ْْ طَْؼ ظُ ْ٘ ًُ خ  َٔ َٛخ رِ ٞ ُٔ ُ ػْظ ٍِ  حُهظ٢ِ أُٝ
٘هشُ ـَ ُْ َِْي ح طِ َٝ َٖ ح٣٥َِْش 5ٕ: طَؼَخ٠َُ ) غِ ر٤َْ ْٔ ـَ

ُْ ٢ُِ ك٢ِ ح  َُ َٜ ( ٣َْظ

 ِٓ  ََ َٔ ؼَ ُْ ٕه ح َُْلِي٣ُغ َػ٠َِ أَ ََ ح َٔ ْٕ ٣ُْل َُْلِي٣ِغ أَ ح َٝ ْْ خ َُ َٓ ٘هِش  ـَ ُْ ٍَ ح َُ ىُُهٞ ِٓ ُْؼَخ ِٚ ح ظَِل٤يُ رِ ْٔ ٌَ ََّل ٣َ َٔ َٞ َػ ُٛ ْٖ َك٤ُْغ 

ِ طَؼَخ٠َُ ٍِ ا٠َُِ حَّلله ُْوَزُٞ َُ ح ْٓ َ َُِي كَؤ ًٌََ  َٕ ًَخ اًَِح  َٝ ْوزَُّٞل   َٓ  ْٖ ٌُ َ٣ ، ُْٚ٘ ِٓ  َُ ْٖ ٣َْوزَ َٔ ُِ  ِ ِش حَّلله َٔ ْك ََ َُ رِ خ ٣َْلُظ َٔ اِٗه َٝ .

ْؼ٠َ٘ هَ  َٔ ٌََٛح كَ َػ٠َِ  ()حُ٘لََٝ َٕ ُِٞ َٔ ْ٘ظُْ طَْؼ ًُ خ  َٔ ُْـ٘هش رِ ِٚ طَؼَخ٠َُ )حىُهُِٞح ح ُِ ْٞ :ٖٕ َِ َٔ ُْؼَ َٖ ح ِٓ  َُُِٚٗٞ َٔ ( أ١َْ طَْؼ

 ٍِ ْوزُٞ َٔ ُْ  (ٕٖٓطـٔٔ)كظق حُزخ١ٍ َّلرٖ كـَ حُؼٔوَل٢ٗ ؿـ. ح
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 : الرد على الجبرٌة 

ُٖ ػؼ٤ٔ٤ٖ )ٍكٔٚ هللا( ك٢ حَُى ػ٠ِ حُـز٣َش ُّ حر َّٝل ٗشؼَ ، حُطخػخص رخهظ٤خٍٗخٗلٖ ٗلؼَ : هخٍ حإلٓخ

ٝحُي٤َُ . َّٝل ٗشؼَ إٔ أكيح  ٣ـزَٗخ ػ٤ِٜخ، ٝٗلؼَ حُٔؼخط٢ ًٌُي رخهظ٤خٍٗخ، رؤٕ أكيح  ٣ـزَٗخ ػ٤ِٜخ

 ََ ٌٍ  ػ٠ِ إٔ كؼ َٓ  ػٖ اٍحىسٍ  حإلٗٔخٕ طخى  : ٔؼ٢ ٝٝحهؼ٢ٓ٘ٚ 

ْٖ : ٜٓ٘خ هُٞٚ طؼخ٠ُ، كخ٣٥خص ك٢ ًُي ًؼ٤َس: معًأما الدلٌل السَّ  َٓ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٣يُ ) َِ ُ٣ ْٖ َٓ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ ٤َْٗخ  ٣يُ حُيُّ َِ ُ٣

س( )آٍ ػَٔحٕ ََ ِ( )حُزوَس: ( ٝهُٞٚ طؼخ٠ُٕ٘ٔ: ح٥ِْه ِٚ حَّلله ْؿ َٝ َٕ اَِّله حْرظِـَخَء  ِْ٘لوُٞ خ طُ َٓ َٝ ( :ٕ5ٕ ) 

 ْٖ ِٕ َػ ِٖ ٍٟٝ حُش٤وخ ََ ْر َٔ ٍَ  ُػ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ِػ٢َ حَّلله ٍَ ِ : حَُوطهخِد  ٍَ حَّلله ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ ٍُ  -ملسو هيلع هللا ىلص- َٓ خ »: ٣َوُٞ َٔ اِٗه

ٍُ رِخ٤ُِّ٘هخصِ  خ َٔ ٟ، حْلَْػ َٞ خ َٗ َٓ ٍة  َِ ْٓ َِّ ح ٌُ ُِ خ  َٔ اِٗه  (2202: مسلم /2: حدٌث البخاري) . َٝ

ََ ٝحْلىُش أًؼَ ٖٓ إٔ طلظَ رؤٕ كِ  ُوُٞٚ ، ٌُٖ ٌٛح حَّلهظ٤خٍ طخرغ ُٔش٤جش هللا، حُؼزي طخىٍ رخهظ٤خٍٙ ؼ

ُ( : طؼخ٠ُ ْٕ ٣ََشخَء حَّلله َٕ اَِّله أَ خ طََشخُءٝ َٓ َٝ  ( 30: )اإلنسان)

ك٤لؼَ ا٠ُ ، كبٕ ًَ اٗٔخٕ ٣لؼَ حْلكؼخٍ ٝٛٞ َّل ٣شؼَ إٔ أكيح  ٣ـزَٙ ػ٤ِٜخ: أما الدلٌل الوالعً

ٌُٜٝح اًح ٝهغ حُلؼَ ٖٓ ؿ٤َ حهظ٤خٍ ُْ ٣٘ٔذ ا٠ُ ، ٣ٝـ٤ذ ػٖ حُيٍّ رخهظ٤خٍٙ، حُيٍّ رخهظ٤خٍٙ

 . ػ٘ٚ اػٔٚرَ ٣َكغ ، حُؼزي

٢ٍِِّ ٍٟٝ أرٞ ىحٝىَ  ْٖ َػ ِٖ أر٢ ؽخُذ َػ ِٖ حُ٘هز٢ِِّ ، ر ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- َػ ْٖ ػَََلػَشٍ : هَخ ُْ َػ ُْوََِ كَِغ ح ٍُ ِْ َكظه٠ : "  ِٖ حُ٘هخثِ َػ

ظ٤َِْوعَ  ْٔ َ٣ ، َْ ِِ ز٢ِِّ َكظه٠ ٣َْلظَ ِٖ حُظه َػ َٝ ، ََ ِٕ َكظه٠ ٣َْؼِو ُٞ٘ ـْ َٔ ُْ ِٖ ح َػ طل٤ق أر٢ ىحٝى )كي٣غ طل٤ق()" . َٝ

 (5ٖٖٓ: ُألُزخ٢ٗ كي٣غ

ِٖ : كوخٍ، أطلخد حٌُٜق ا٠ُ أٗلْٜٔ رَ ٗٔزٚ ا٤ُٚ ػِ ٝؿَ طوِذَ  ٣٘ٔذ هللاُ ُْ  ٤ ِٔ َ٤ ُْ ْْ ًَحَص ح ُٜ زُ ُٗوَِِّ َٝ (

( )حٌُٜق ٍِ خ َٔ ًَحَص حُّشِ ، كخُ٘خثْ َّل اٍحىس ُٚ، ْلٗٚ ٤ُْ ْٜٓ٘ اٍحىس، ( ُْٝ ٣وَ ٣ظوِز3ٕٞٔح٣٥ش : َٝ

 أٗض ؽخُن، ٣خ كَلٗش: ٝهخٍ، ُٞ ؽِن؛ كِٞ كَػ٘خ إٔ أكيح  ًِْ ُٝؿظٚ ك٢ حٌُُّٜ٘ٞٝح َّل ٣وغ ؽَلهٚ 
 . ْلٗٚ ٝهغ رـ٤َ اٍحىس، ػْ أطزق كبٕ ؽَلهٚ َّل ٣وغ؛ ْلٕ حُ٘خثْ َّل ٣٘ٔذ كؼِٚ ا٤ُٚ، ػَلػخ  رظخطخ  

ُٝٞ ؽِن حُـؼزخٕ ؿؼزخ  شي٣يح  َّل ، كبٕ ؽَلهٚ َّل ٣وغ -ٝٛٞ َّل ٣ؼ٢ ٓخ ٣وٍٞ  -ُٞ ؽِن حٌَُٔحٕ ٝ

كظز٤ٖ ، كبًح ًخٕ حُش٢ء رـ٤َ اٍحىس كَل كٌْ ُٚ شَػخ  . ِي ٗلٔٚ كبٕ ؽَلهٚ َّل ٣وغ؛ ْلٗٚ رـ٤َ اٍحىس٣ٔ

: )شرح العمٌدة السفارٌنٌة البن عثٌمٌن صـ . رخُوَإٓ ٝحُٞحهغ رٌٜح إٔ ٝهٞع حُش٢ء ربٍحىس ٓ٘خ ػخرضٌ 

335) 

 : الرد على الجبرٌة فً االحتجاج بالمعاصً

 (2)  ُّ خ َٓ ٍَ حإل ٍَ : ح١ُٝٞ٘)ٍكٔٚ هللا(هَخ ْٞ هَخ ٘هخ َُ ِٓ ُْؼَخِط٢  ََ كَخ ْٕ ه٤ِ ُ َػ٢َِه : اِ َٛخ حَّلله ٍَ ْؼِظ٤َشُ هَيه َٔ ُْ ِٙ ح ٌِ َٛ ، ْْ َُ

خ هَخَُُٚ  َٔ َٕ َطخِىه خ ك٤ِ خ ًَ  ْٕ اِ َٝ َُِي  ُْؼُوُٞرَشُ رٌَِ ح َٝ  ُّ ْٞ ُْ٘ٚ حُِه وُْؾ َػ ْٔ َ٣ ، ٍِ ُْؼَخِط٢ رَخٍم ك٢ِ ىَح ٌََٛح ح ٕه  حُد أَ َٞ ـَ ُْ كَخ

َٝ حُ  ِٚ ِٓ ْٞ ك٢ِ َُ َٝ َٛخ  َِ َؿ٤ْ َٝ ر٤ِنِ  ْٞ حُظه َٝ  ِّ ْٞ حُِه َٝ ُْؼُوُٞرَِش  َٖ ح ِٓ  َٖ ٌَِهِل٤ ُٔ ُْ ُّ ح خ ٌَ ِٚ أَْك ٍٍ َػ٤َِْ ٤ِِِق َؿخ ٌْ ٌَ َُُٚ ظه ْؿ َُ  ِٚ ُػوُٞرَظِ

َٞ ٓلظخؽ ا٠ُ حُِؿَ ٓخ ُٛ َٝ  َِ ِلْؼ ُْ ٌََٛح ح  َِ ؼْ ِٓ  ْٖ ِٙ َػ َِ ُِـ٤َْ ضْ  َٝ ُٔ  (ٗ٘ٗطـ3)ِْٓٔ رشَف ح١ُٝٞ٘ ؿـ. ُْ ٣َ

ُٖ ػؼ٤ٔ٤ٖ )ٍكٔٚ هللا(ٝ (1)  ُّ حر ٍُ : هخٍ حإلٓخ حُؼزخى ًِٜخ ٖٓ ؽخػخص ٝٓؼخٍص ًِٜخ ٓوِٞهش هلل  أكؼخ

 : ٌُٖٝ ٤ُْ ًُي كـش ُِؼخط٢ ػ٠ِ كؼَ حُٔؼظ٤ش ًُٝي ْلىُش ًؼ٤َس ٜٓ٘خ
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ًَ ): ٓزلخٗٚ إٔ هللا أػخف ػَٔ حُؼزي ا٤ُٚ ٝؿؼِٚ ًٔزخ ُٚ كوخٍ (2) خ  َٔ ٍْ رِ َُّ َْٗل ًُ  ٟ َِ ـْ َّ طُ ْٞ َ٤ ُْ  (َٔزَضْ ح

 .  (5ٔ: ؿخكَ)

َذ ا٤ُٚ ِٔ ْهيٍس ػ٤ِٚ ٓخ ُٗ َٝ  . ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ ُٚ حهظ٤خٍ ك٢ حُلؼَ 

(1)  ََ خ): ٜٝٗخٙ ُْٝ ٣ٌِلٚ اَّل ٓخ ٣ٔظط٤غ ُوُٞٚ طؼخ٠ُ حُؼزيَ  إٔ هللا أٓ َٜ ؼَ ْٓ ُٝ ُ َْٗلٔخ  اَِّله  ٌَُِِّق حَّلله  (َّل ٣ُ

 . (3ٕٙ: حُزوَس)

خ ٝهُٞٚ ٓزلخٗٚ) َٓ  َ ْْ كَخطهوُٞح حَّلله ظََطْؼظُ ْٓ  .  (ٙٔ: حُظـخرٖ) (ح

 . ػ٠ِ حُلؼَ أٝ حٌُق؛ ْلٕ حُٔـزٍٞ َّل ٣ٔظط٤غ حُظوِض ػ٠ِ حُؼَٔ ٓخ ًخٕ ٓٔظط٤ؼخ   ُٝٞ ًخٕ ٓـزٍٞح  

 . إٔ ًَ ٝحكي ٣ؼِْ حُلَم ر٤ٖ حُؼَٔ حَّلهظ٤خ١ٍ ٝحإلؿزخ١ٍ ٝإٔ حْلٍٝ ٣ٔظط٤غ حُظوِض ٓ٘ٚ (3)

ٓخ هُيٍه ُٚ ٝٛٞ رخٓظطخػظٚ إٔ ٣لؼَ أٝ ٣ظَى إٔ حُؼخط٢ هزَ إٔ ٣ويّ ػ٠ِ حُٔؼظ٤ش َّل ٣ي١ٍ  (8)

أ٤ُْ ٖٓ حْلكَٟ إٔ ٣ِٔي حُط٣َن حُظل٤ق ، ك٤ٌق ٣ِٔي حُط٣َن حُوطؤ ٣ٝلظؾ رخُويٍ حُٔـٍٜٞ

 !؟ ٣ٝوٍٞ ٌٛح ٓخ هُيٍه ٢ُ

شٌ رَ ): هخٍ ٓزلخٗٚ: إٔ هللا أهزَ أٗٚ أٍَٓ حََُٓ ُوطغ حُلـش (5) ـه ِ ُك ِّ َػ٠َِ حَّلله ُِِ٘هخ  َٕ ٌُٞ ْؼيَ ُجَله ٣َ

 َِ ُٓ َُّ  .  (٘ٙٔ: حُ٘ٔخء) (حُ

ٝٗؼِْ إٔ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ٓخ أَٓ ٠ٜٗٝ اَّل . ُٝٞ ًخٕ حُويٍ كـش ُِؼخط٢ ُْ ط٘وطغ ربٍٓخٍ حََُٓ

َّل ): هخٍ هللا طؼخ٠ُ. ٝأٗٚ ُْ ٣ـزَ ػ٠ِ ٓؼظ٤ش َّٝل حػطَٙ ا٠ُ طَى ؽخػشٍ ، حُٔٔظط٤غ ُِلؼَ ٝحُظَى

ُ َْٗلٔخ  اَِّله  ٌَُِِّق حَّلله خ٣ُ َٜ ؼَ ْٓ  . (3ٕٙ: حُزوَس) (ُٝ

ظََطْؼظُْ): ٝهخٍ هللا طؼخ٠ُ ْٓ خ ح َٓ  َ  .  (ٙٔ: حُظـخرٖ) (كَخطهوُٞح حَّلله

َّ ): ٓزلخٗٚ ٝهخٍ ْٞ َ٤ ُْ َْ ح ِْ َٔزَْض َّل ُظ ًَ خ  َٔ ٍْ رِ َُّ َْٗل ًُ  ٟ َِ ـْ َّ طُ ْٞ َ٤ ُْ كيٍ ػ٠ِ إٔ ُِؼزي كؼَل  . (5ٔ: ؿخكَ ()ح

 لمعة)شرح . ٝٛٞ ٝحهغ روؼخء هللا ٝهيٍٙ، رخُؼوخد ٝػ٠ِ ٤ٓجٚ، ًٝٔز خ ٣ُـِٟ ػ٠ِ كٔ٘ٚ رخُؼٞحد

 (23: 28: صـ عثٌمٌنـ البن  االعتماد

 

 المعتزلة

 : نشأة المعتزلة

ًٝخٕ ُٓ٘ٚ ر٤ٖ أ٣خّ ػزي حُِٔي رٖ ، ط٤ٌِٔ حُلٖٔ حُزظ١َ، ْٛ أطزخع ٝحطَ رٖ ػطخء: حُٔؼظُِش

حُزظ١َ رٔزذ هُٞٚ ك٢ َٓطٌذ ًٝخٕ حػظٍِ حُلٖٔ ، َٓٝحٕ ٝأَّٝلىٙ حُؼَلػش ٝػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ

٣خ آخّ حُي٣ٖ ُوي ظَٜص ك٢ ُٓخٗ٘خ : ًُٝي أٗٚ ؿخء ٍؿَ ا٠ُ كِوش حُلٖٔ حُزظ١َ كوخٍ، حٌُز٤َس

َٕ لِّ ٌَ ٣ُ  ؿٔخػش ًٔخ َّل ٣٘لغ ، كَل طؼَ ٓغ حإل٣ٔخٕ ػ٘يْٛ ًز٤َس، أطلخد حٌُزخثَ ٝؿٔخػش ٣َؿجْٜٞٗ َٝ

ُٖ  كظلٌَ؟ ك٤ٌق طلٌْ ُ٘خ ك٢ ًُي حػظوخىح، ٓغ حٌُلَ ؽخػش هخٍ ، ك٢ ًُي ٝهزَ إٔ ٣ـ٤ذ حُزظ١َ حُلٔ

ػْ ، أٗخ َّل أهٍٞ إ طخكذ حٌُز٤َس ٓئٖٓ َّٝل ًخكَ رَ ٛٞ ك٢ ُِٓ٘ش ر٤ٖ حُُِٔ٘ظ٤ٖ: ٝحطَ رٖ ػطخء

: كوخٍ حُلٖٔ حُزظ١َ. حُٔٔـي ٣وٍَ ٓخ أؿخد ػٖ ٌٛٙ حُٔٔؤُشػٔٞى ٖٓ أػٔيس هخّ ٝحػظٍِ ا٠ُ 

ُٔ . حػظٍِ ػ٘خ ٝحطَ  (82: 84صـ2لملل والنحل للشهرستانً جـ)ا. ٢ٔ ٛٞ ٝأطلخرٚ ٓؼظُِشك
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 : معتمدات المعتزلة

  ُّ  : ػ٠ِ هٔٔش أطٍٞ ٢ٛٝ شؼظُِحُٔ ٌٓٛذُ ٣وٞ

ٌْ : ٝاػزخص أٓٔخء َّل ٓؼخ٢ٗ ُٜخ ًوُْٜٞ، َلٝػَ  َه ٝٛٞ ػ٘يْٛ ٗل٢ طلخص حُزخ١ٍ ؿَ ، حُظٞك٤ي: أوالً   ػخُ

ٌٍ ، رَل ػِْ   . رَل هيٍس هخى

 ً ٝإٔ حُؼزخى هخُوٕٞ ، وٚٝؿَ ٝٓش٤جظٚ حُ٘خكٌس ػ٠ِ هِْ  هللا ػِ ٍَ ٝكو٤وظٚ ػ٘يْٛ ٗل٢ هيَ ، حُؼيٍ: ثانٌا

ُٔ ، ْلكؼخُْٜ ُٓ ، ٔٞح ٌُُي ٓـّٞ ٌٛٙ حْلٓشك َٕ ْٝٛ ٣ُ ، ش ُ٘ل٤ْٜ حُوي٣ٍه ٍِ ٔٞح هيَ ٝ أٗلْٜٔ أَٛ  ِوزٞ

 . حُؼيٍ ٝحُظٞك٤ي

 ً  . ٝٛٞ إٔ َٓطٌذ حٌُز٤َس ػ٘يْٛ اًح ُْ ٣ظذ كٜٞ ٖٓ حُوخُي٣ٖ ك٢ حُ٘خٍ، اٗلخً حُٞػ٤ي: ثالثا

 ً ُٓ ٔه َٔ ك٢ حُي٤ٗخ َّل ٣ُ  ٝٛٞ هُْٜٞ إ حُلخٓنَ ، حُُِٔ٘ش ر٤ٖ حُُِٔ٘ظ٤ٖ: رابعا  . َح  َّٝل ًخكِ  ئٓ٘خ  ٠ 

 ً ٝهظخُْٜ ، ٝٓ٘ٚ ؿٞحُ حُوَٝؽ ػ٠ِ حْلثٔش ػ٘يْٛ، حْلَٓ رخُٔؼَٝف ٝح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘: خامسا

 . رخ٤ُٔق

 . ٝػش٣َٖ كَهشْٝٛ ٣٘ؤٕٔٞ ا٠ُ اكيٟ ، ٝػ٠ِ ٌٛٙ حْلطٍٞ حُؤٔش ٣وّٞ ٌٓٛذ حَّلػظِحٍ
)موسوعة الفرق والمذاهب ـ  (332: 334صـ2)مماالت اإلسالمٌٌن ألبً الحسن األشعري جـ

 ـ العمرانً ٌحٌىـ ل المعتزلة على الرد فً االنتصار) (455: 422وزارة األولاف المصرٌة ـ صـ

 (24: 22صـ

 

 المشبهة

 : تعرٌف المشبهة

َٕ زِّ شَ ٣ُ  ح٣ٌُٖ ْٛ: حُٔشزٜش  (322)االعتصام للشاطبً صـ. رخُٔوِٞه٤ٖ هللاَ طؼخ٠ُ ٜٞ

 : نشأة فرلة المشبهة

  ٌٍ ٍُٜٞ حُظهْشز٤ِٚ طخى حُوَٕ حُؼخُغ  ٓ٘ظظقًُٝي ك٢ ، َلسحَُٝحكغ حُـُ  حُش٤ؼش ِٖٓ  َػٖ أَْطَ٘خفٍ  أٍٝ ُظ

)الفرق بٌن الفرق . ٝهخُٞح ك٤ٚ هَّٞل  ػظ٤ٔخ  ، رٖ أر٢ ؽخُذ ح ك٢ ػ٢ِْٞ َِ ْلْٜٗ ؿَ ُؿَلس ٔٞح ُٓ ٝ. حُٜـ١َ

 (132: لعبد الماهر البغدادي صـ

 : أنواع المشبهة

 : ط٘لخٕ حُٔشزٜش 

 . حُٔوِٞه٤ٖ رٌَِحصهللا طؼخ٠ُ ٜٞح ًَحص زه شَ ح٣ٌُٖ : األول 

 . حُٔوِٞه٤ٖ رِِظلَخص هللا طؼخ٠ُ ٜٞح ِطلَخصزه شَ ح٣ٌُٖ : الثانً

  ًُ  . ٓلظَهٕٞ ػ٠ِ أَْطَ٘خف َشظه٠حُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ ٣ٌَْٖٛ ٗٞعٍ  َُّ ٝ

 . ػٜ٘ٔخٝٓٞف ٗظليع  

 : المخلولٌن بِذَاتهللا تعالى شبهوا ذَات  الذٌن: الصنف األول
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ٔه  (2)  َٓ )ْٝٛ أطْزَخُع ػزي هللا رٖ ٓزؤ ح٤ُٜٞى١(٤شجزحُ  ٖ٣ ٝشزٜٞٙ  ُٜخ  ا رٖ أر٢ ؽخُذ ٔٞح ػ٢ِحٌُه

مْ . َُٚ رٌَِحص حإل َِ ُٔخ حْك ُْٜ هَخُُٞح َُُٚ  هٞٓخ   ػ٢ٌِ  َٝ ْ٘ خ ْلَ ، ٌُٚ اٗي أح٥ْٕ ػَِٔ٘خ : ِٓ َٜ  َّل هللاإ حُ٘هخٍ ََّل ٣ؼٌد ر

 . طؼخ٠ُ

ؼَخٕ حٌُ (1)  ْٔ س حإلاُػْ إَٔ ٓؼزٞىٙ  ١حُز٤خ٤ٗش حطِّزَخع ر٤ََخٕ رٖ ٓ ٍَ ٍ ػ٠ِ ُطٞ ْٞ  ٢ٗٔخٕ كٗٔخٕ ٖٓ ػَ

ًُِٚ أػؼخثٚ ٝأ ؿٜٚاٗٚ ٣ل٠٘  َٝ  . َّل 

ُْؼـِِ طْ أحُٔـ٣َ٤ش  (3)  س رٖ ٓؼ٤ي ح ََ ـ٤ ُٔ ُْ إَٔ إٔ ٓؼزٞىٙ ًُٝ أُػْ  ١حٌُ ٢زَخع ح َٝ ػؼخءٙ ػ٠ِ أػؼخء 

ٝف حُٜـخء َُ  . طٍٞ ُك

ُْؼـِِ  ٢أَر زَخعْ طْ أحُٔ٘ظ٣ٍٞش  (8)  ُْ٘ظٍٞ ح ُػْ أَٗٚ طؼي ١ح٢ٌُ َٓ َٝ ُػْ ا شزٚ َٗلٔٚ رَرٚ  َٝ خء  َٔ ٔه ٠ُ حُ

ٍَ َُُٚ  إَٔ هللا ٓٔقَ  ٣ؼخ  أ هَخ َٝ أٓٚ  ٍَ  . ٢َػ٘ ؾْ رِِّ  ٣٢َخ ٗز: ٣َيٙ ػ٠ِ 

٣ٖ هَخُُٞح حُوطه  (5) ُْوطخد حْل ٢أَر ٝرب٤ُٜش حإلػ٠٘ ػشَ ثٔشحْل رب٤ُٜشخر٤ش حٌُه  . ١ٓيح

٣ٖ هَخُُٞح  (2) ٣َش ْرٖ ػزي هللا رٖ َؿْؼلََ رب٤ُٜشحٌُه ِٝ ؼَخ ُٓ  . ػزي هللا رٖ 

٣ٖ هَخُُٞح رلٍِٞ هللاُِ حُلُ  (2) )حَّلػ٠٘ ػشَ ػ٘ي حُش٤ؼش حَُٝحكغ( ثٔش أشوخص حْل ٢ك طؼخ٠ُ ٤ُٞش حٌُه

ُِيثٔش ْلٝػزيٝح حْل  . ؿَ ًَ

َُّ َُ ُػْ إَٔ حإل ١حٌُ ٢ٔخٕ حُيٓشوِك ٠ُ٢ أَراحُٔ٘ٔٞرش  ُلٔخ٤ٗش٤ُٞش حُِ حُلُ  (4)  س  ٚ ٣ل ٍَ ك٢ِ ًَ ُطٞ

 َٕ ًَخ َٝ ََٔ٘ش  ُٕ  َك ْٔـيُ  كٌٔخ ََٔ٘ش ٣ س َك ٍَ  . ٌَُ ُطٞ

٣ٖ هَخُُٞح  (2)  ـْيَحى ٢حْرٖ أَر رب٤ُٜشحُؼٌحهَس حٌُه ْوظٍُٞ رِزَ َٔ ُْ  . حُؼٌحهَ ح

ُْٜ حُٜشخ٤ٓش (20)  ْ٘ ِٓ َٓخُْ حُـٞح٤ُو َٝ َشخّ رٖ  ِٛ س أُػْ  ١حٌُ ٢حُٔ٘ٔٞرش ا٠َُِ  ٍَ ٕ ٓؼزٞىٙ ػ٠ِ ُطٞ

ٗظلٚ حْلأٗٔخٕ ٝحإل َٝ ُٓ ٕ ٗظلٚ حْْلَْػ٠َِ ٓـٞف  ُْ٘ٚ  ضٌ َٔ ظْ ٓلَ  ِٓ ِْز خ ط٘زغ  هَ َٝ ىَحء  ْٞ َٓ س  ََ إَٔ َُُٚ َشْؼ َٝ

ش َٔ ٌْ ُِْل  . ح

ٖ حُؤاحُٔ٘ٔٞرش ، ح٤ٔٗٞ٤ُش (22) َٔ ْك َه ٕ هللا طَؼَخ٠َُ ٣لُِٔٚ َكَِٔش أػْ ُ ١حٌُ ٠ُ٢ ٣ُُْٞٗ رٖ ػزي حُ

شٚ ٝ َْ ُْٜاَػ ْ٘ ِٓ َٞ أهٟٞ  ُٛ  َٕ ًَخ  ٕ . 

ى حُـٞحٍاحُٔشزٜش حُٔ٘ٔٞرش  (21) ُٝ ٤غِ أَْػَؼخء حإل ٝطقَ  ١حٌُ ٠ُ١ ىَح ِٔ ـَ ُْلَؽ اٗٔخٕ ٓؼزٞىٙ رِ َّل ح

 . ٝحُِل٤ش

ي رٖ كخ٣ؾأ٠ُ اْٝٛ ٓ٘ٔٞرٕٞ ، حُلخ٣ط٤ش (23) َٔ ٣َْ زه شَ  ح١ٌُ، ْك َْ َٓ ٠َٔ رٖ  ُػْ ، رَرٚٚ ِػ٤ ٗٚ أَٝ

َٞ حٌُ ٢ُٚ حُؼخٗحإل ُٛ أَٗٚ  ُْوِن ك ١َٝ ش ٣٢َُلخٓذ ح َٓ ُِْو٤َخ  . ح

َه  (28) ِٓ حٌُ خ٣َشح٣ٌُٖ ُػٔٞح ، ش ٤ه ح َٜ ِٗ َٝ حِىع، إَٔ هللا طَؼَخ٠َُ ؿْٔ َُُٚ كي  َٞ َُْل لَ ح َٓ أَٗٚ  َُٛئََّلِء َٝ ، َٝ

)مماالت  ( 132: 180الماهر البغدادي صـ)الفرق بٌن الفرق لعبد  . ًَحطٚ ٢ٚ كوِ ِْ هلل طَؼَخ٠َُ روَ  شزٜشٌ ُٓ 

 (142: 143وصـ، 22: 42صـ2اإلسالمٌٌن ألبً الحسن األشعري جـ

 : بصفات المخلولٌن هللا تعالى صفات الذٌن شبهوا: الصنف الثانً 

ُْٜأرِِظلَخص حُٔوِٞه٤ٖ  هللا طؼخ٠ُ حُٔشزٜش ُظلخص  ْ٘ ِٓ  : ط٘خف 
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٣ٖ شزٜٞح  (2) ٞح احٌُه ُٔ َػ َُ  ٖ٣ ْؼظََُِش حُزظ٣َش حٌُه ُٔ ُْ ٌََٛح هٍَٞ ح َٝ حىَس هِوٚ  ٍَ ٕ هللا ػِ أٍحىس هللا طَؼَخ٠َُ رِِب

حىٙ ر ََ ُٓ ٣ي  َِ ؿَ ٣ُ ٞح إَٔ بَٝ ُٔ َػ َُ َٝ ِٓ اٍحىس َكخِىػَش   . ٍحىط٘خاٖ ؿْ٘ ٍحىطٚ 

ٌَََلّ هِوٚ كِػٔٞح  (1)  ؿَ رِ َٝ ًَََلّ هللا ػِ  ٣ٖ شزٜٞح  ًَََلّ هللا طَؼَخَُ أحٌُه ٝكَٝف ٖٓ  طٞحصأ٠ ٕ 

ُْؼزخىاٝحُلَٝف حُٔ٘ٔٞرش  صطٞحؿْ٘ حْل  . ٠ُ ح

(3)  ُِّ س رٖ طِزَخعْ أ، ح٣ٍشٍَ حُ ٍَ ح ٍَ ٤غ ِطلَخص هللاح٣ٌُٖ ُػٔٞح إٔ ، ٤ٖ ػْ أَ  ُُ ِٔ ٜٗخ ٖٓ أٝ، طؼخ٠ُ كخىػشٌ  َؿ

ٞح  ُٔ َػ َُ َٝ ََّل َػخُٔخ   ٍُ َك٤خ  حْل ٢ٕ هللا طَؼَخ٠َُ ُْ ٣ٌٖ كأ٣ؼخ  أؿْ٘ طلخط٘خ  ٣يح   َٝ َِ ََّل ٓ َٝ ح   ٍ ََّل هَخِى ََّل  َٝ َٝ

ح ٝ ٤ٔٓؼخ    َ ََّل رَظ٤ ٙ حْلاَٝ ٌِ َٛ ْٓظلن  ِٚ َك٤َخس ٝهيٍس ٝػِٔخ  أٝطخف ِك٤ٖ ٗٔخ ح ِٔ  ٍحىس ٝٓٔؼخ  اٝ كيع َُ٘ل

خ  ٝرظَح   َٔ حِكي ٓ٘خ ٣ظ٤َ َك٤خ  أًَ َٞ ُْ ح ٤ٔٓؼخ   ٕ ح  ٍ ُٓ  هَخِى ح   َ ٣يح  رَظ٤ س ٝحإل َِ ٍَ ُْوُْي ح َٝ َُْل٤َخس  ْ٘ي ُكيُٝع ح ٍحىس ِػ

ُْؼِْ  ح َٝ ِٚ ُْزََظَ ك٤ِ ح َٝ  (180: 182)الفرق بٌن الفرق لعبد الماهر البغدادي صـ . ْ ٝحُٔٔغ 

 : الرد على المشبهة

  ٍَ َه  هللاُ  هَخ َؿ َٝ ِه  َُ ): َػ ُْزَِظ٤ ٤ُغ ح ِٔ ٔه َٞ حُ ُٛ َٝ ِٚ َش٢ٌْء  ِِ ؼْ ِٔ ًَ  َْ ٤َُْ) ٟ ٍَ  ( ٔٔ: )حُشُّٞ

ُّ أرٞ حُِؼِ حُل٘ل٢)ٍكٔٚ هللا(  َْ : هخٍ حإلٓخ حىُ ٤َُْ ََ ُٔ ُْ َُ ، ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش، ح ْٛ ٍُ أَ خ ٣َوُٞ َٔ ًَ لَخِص  َْٗل٢َ حُّظِ

زِيَعِ 
ُْ  (5ٕطـٔ)شَف حُؼو٤يس حُطلخ٣ٝش َّلرٖ أر٢ حُؼِ حُل٘ل٢ ؿـ. ح

ُّ أرٞ ٍَ حإلٓخ ُ )َك٤ِ٘لَشَ  هَخ ُٚ حَّلله َٔ ِك ٍَ) : ِٚ ِِْو ْٖ َه ِٓ ُٚ َش٢ٌْء  ُٜ ََّل ٣ُْشزِ َٝ  ِٚ ِِْو ْٖ َه ِٓ ْه . ََّل ٣ُْشزُِٚ َش٤ْج خ  ٍَ ػُ )ٍكٔٚ هَخ

ُِيَ  هللا( َٖ : رَْؼيَ ًَ ْوُِٞه٤ِ َٔ ُْ خ ِهََلُف ِطلَخِص ح َٜ ًُُِّ ِطلَخطُُٚ  َ٘خ، َٝ ِٔ ِْ ِؼ ًَ ُْ ََّل  طَِ٘خ، ٣َْؼَِ ٍَ ًَوُْي ٍُ ََّل  ٣َْوِي ٟ ََّل ، َٝ ََ َ٣ َٝ

ْإ٣َظَِ٘خ َُ  (5ٕطـٔ)شَف حُؼو٤يس حُطلخ٣ٝش َّلرٖ أر٢ حُؼِ حُل٘ل٢ ؿـ. ًَ

 : حْكم المشبهة

خٍى)ٍكٔٚ هللا( (2) ٔه ُٖ َك ُْ ْر ُّ ُٗؼ٤َْ ٍَ حإلٓخ ََ : هَخ ًَلَ ِٚ كَوَْي  ِو ِْ ْٖ َه ِٓ َ رَِش٢ٍْء  َ حَّلله ْٖ َشزٚه خ ، َٓ َٓ  ََ ٌَ ْٗ ْٖ أَ َٓ َٝ

 ََ ًَلَ َُٔٚ كَوَْي  ِٚ َْٗل ُ رِ َطَق حَّلله ُُُُٓٞٚ طَْشز٤ٌِٚ ، َٝ ٍَ ََّل  َٝ  َُٚٔ ِٚ َْٗل ُ رِ َطَق حَّلله َٝ خ  َٔ َْ ك٤ِ ٤َُْ س )شَف حُؼو٤ي. َٝ

 (5ٖطـٔحُطلخ٣ٝش َّلرٖ أر٢ حُؼِ حُل٘ل٢ ؿـ

)ٍكٔٚ هللا( (1)  ِٚ ٣ْ َٞ َٛ ح ٍَ  ُٖ َلخُم ْر ْٓ ُّ اِ ٍَ حإلٓخ ِِْن : هَخ ْٖ َه ِٓ ِٚ رِِظلَخِص أََكٍي  َ ِطلَخطِ َ كََشزٚه َطَق حَّلله َٝ  ْٖ َٓ

 ِْ ُْؼَِظ٤ ِ ح ٌَ رِخَّلله ًَخكِ  َٞ ُٜ ِ كَ  (5ٖطـٔؿـ)شَف حُؼو٤يس حُطلخ٣ٝش َّلرٖ أر٢ حُؼِ حُل٘ل٢ . حَّلله

 

 البابية

 : نشأة البابٌة

ًِٝٔش ٤َُٓح ، ٛٞ ٓئْٓ كَهش حُزخر٤ش ّ(3ٔ9ٔ)حُُٔٞٞى ك٢ ػخّ ػ٢ِ دمحم حُش٤َح١ُ  ٤َُح٣ؼظزَ ٓ

ٝحُش٤َح١ُ ٗٔزش ا٠ُ ، ٝحُٔوظٞى إٔ طخكزٜخ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ َٓلُش آٍ حُز٤ض. ًِٔش كخ٤ٍٓش طؼ٢٘ ح٤ُٔي

ُِيَ رٜخ، ٓي٣٘ش ش٤َحُ رب٣َحٕ ُٝ ػخس ػ٢ِ دمحم طؼ٤ِٔٚ حْل٢ُٝ ػ٠ِ ٣ي ىُ  ٤َُححُٔ طِو٠.  ٢ٛٝ حُظ٢ 

ٝك٢ حُٔخرؼش ػشَ ٖٓ ػَٔٙ ػخى . ػْ حٗوطغ ػٖ حُيٍحٓش ٝٓخٍّ حُظـخٍس ٖٓ حُش٤ؼش حُش٤و٤ش

ًٛذ ا٠ُ رـيحى ٝريأ ٣َطخى ٓـِْ ٝ. ُِيٍحٓش ٝحشظـَ ريٍحٓش ًظذ حُظٞك٤ش ٝح٣َُخػش حَُٝكخ٤ٗش 

 . ٣ٝيٍّ أكٌخٍٙ ٝآٍحء حُش٤و٤ش آخّ حُش٤و٤ش ك٢ ُٓخٗٚ ًخظْ حَُشظ٢
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 : إعالن البابٌة 

)ٝٛٞ دمحم ، حُوخٓٔش ٝحُؼش٣َٖ أػِٖ أٗٚ حُزخد ُإلٓخّ حُـخثذ ػ٘ي حُش٤ؼش ػ٘يٓخ رِؾ ح٤َُُٔح ػ٢ِ دمحم

 شحإلٓخّ حُؼخ٢ٗ ػشَ ػ٘ي حُش٤ؼش( ٝرؼي ًُي أػِٖ أٗٚ أًزَ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٝحٓط، رٖ حُلٖٔ حُؼ١ٌَٔ

ٝإٔ ٣ظَٜ ح٥ٕ ٤ُٔأل ، ٝإٔ ؿٔي حُٜٔي١ هي كَ ك٤ٚ، حُٜٔي١ حُٔ٘ظظَكؤػِٖ أٗٚ ، ُإلٓخّ حُـخثذ

ٌُٝ٘ٚ ، ك٢ ش٤َحُ، حُلٌٞٓش حإل٣َح٤ٗش رخػظوخُٚ  أَٓص. رؼي إٔ ِٓجض ظِٔخ  ٝؿٍٞح  ، حُي٤ٗخ ػيَّل  

ٝإٔ هللا أٍِٗ ػ٤ِٚ ، حُ٘ز٢ ٚٝٛ٘خى أػِٖ أٗ، ٝٝطَ ا٠ُ أطلٜخٕ، حٓظطخع حَُٜد رؼي ٓظش أشَٜ

كوخٓض ، كظ٠ أطزلض هطَح  ٣ٜيى حُيُٝش حإل٣َح٤ٗش، حٓظَٔص حُيػٞس ا٠ُ حُزخر٤ش. خ٠ُٔٔ٣ٕ حُز٤، ًظخرخ  

ك٢ ػخّ ، ٤ٍٓخ  رخَُطخص، ػ٢ِ دمحم حُش٤َح١ُ ٤َُحٝأػيٓض ٓ، رخٓظجظخٍ حطزخع حُزخر٤ش حُلٌٞٓش

ٔ3ّ٘ٓ . 

 

 البهائية

 : نشأة البهائٌة

ٛٞ ، حُِٔوذ رٜخء هللا  ح١ٍُٞ٘ ح٤َُُٔح ك٤ٖٔ ػ٣ٝ٢ِؼظزَ . ك٢ حُلو٤وش حٓظيحى ُِزخر٤ش، حُزٜخث٤ش

ُِيَ ك٤ٖٔ. ٓئْٓ حُزٜخث٤ش حٗظَف ا٠ُ ، رؼي إٔ أطْ ك٤ٖٔ ػ٢ِ طؼ٤ِٔٚ حَّلرظيحث٢ ، 3ٔ5ّٔػخّ  ُٝ

ًٝخٗض ُٚ ٓؼَكش ، ٝحشظَٜ ٌٓ٘ طـَٙ رخَّلشظـخٍ رخُؼِّٞ ٝحُظزخكغ ٓغ حُؼِٔخء، حُظؼخ٤ُْ حُظٞك٤ش

ٝأُق ، طِو٢ رؼي ًُي طؼخ٤ُْ حُزخر٤ش ٝحػظ٘وٜخ. ٝهخطش حُٔظؼِوش رخُٜٔي١ حُٔ٘ظظَ، رخَُٝح٣خص حُش٤ؼ٤ش

، ًٝخٕ ك٢ ٖٓ حُٔخرؼش ٝحُؼش٣َٖ ٖٓ ػَٔٙ، ًظخد )حإل٣وخٕ( ك٢ رـيحى طؤ٤٣يح  ُِزخد ٝىكخػخ  ػ٘ٚ

أكَؿض ، ٝحٓظَٔ ٓـ٘ٚ ُٔيس أٍرؼش أشَٜ، رؼي ٓلخُٝش حُزخر٤٤ٖ هظَ شخٙ ا٣َحٕ، ٓـٖ رٜخء حُي٣ٖ

كَكَ ا٠ُ رـيحى ٓغ . رشَؽ إٔ ٣ـخىٍ ا٣َحٕ، ح٤َُٓٝشػ٘ٚ حُلٌٞٓش حإل٣َح٤ٗش رؼي طيهَ حُلٌٞٓش 

أَٓ حُو٤ِلش ، ٝٗظ٤ـش ًؼَس حُوَلكخص ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ، كظ٠ ًزَص شًٞظْٜ، رؼغ حُزخر٤٤ٖ

ٝٛ٘خى أػِٖ رٜخء هللا أٗٚ حُٔٞػٞى ح١ٌُ أهزَ ػ٘ٚ ، حُؼؼٔخ٢ٗ ر٘وَ حُزٜخث٤٤ٖ ا٠ُ حٓظخٗزٍٞ رظ٤ًَخ

أهٌ رٜخء هللا ٣ظ٘وَ ر٤ٖ . ٝط٠ٔٔ أطزخػٚ ٌٓ٘ ًُي حُٞهض رخُزٜخث٤٤ٖ ،ػ٢ِ دمحم حُش٤َح١ُ ٤َُحٓ، حُزخد

، ّ 39ٕٔٓخ٣ٞ ػخّ  3ًُٕٝي ك٢ ، رؼي اطخرظٚ رخُل٠ٔ، ػٌخ ٝك٤لخ ٝرٜـش رلِٔط٤ٖ ا٠ُ إٔ ٓخص 

 . ح١ٌُ ٓٔخٙ )ػزي حُزٜخء(، ٝػٜي رخْلَٓ ٖٓ رؼيٙ َّلر٘ٚ ػزخّ، ٝىكٖ رزٜـش هَد ػٌخ 

 : معتمدات البهائٌٌن

حُزٜخث٤ٕٞ إٔ حُزخد ٛٞ ح١ٌُ هِن ًَ ش٢ء رٌِٔظٚ ٝٛٞ حُٔزيأ ح١ٌُ ظَٜص ػ٘ٚ ؿ٤ٔغ ٣ؼظوي  (2)

 . حْلش٤خء

ٝهِٞى حٌُخث٘خص ٝإٔ حُؼٞحد ٝحُؼوخد اٗٔخ ٣ٌٞٗخٕ  ٝحُظ٘خٓن ٝحَّلطلخى رخُلٍِٞ حُزٜخث٤ٕٞ ٣وٍٞ (1)

 . ُألٍٝحف كوؾ ػ٠ِ ٝؿٚ ٣شزٚ حُو٤خٍ

 . ٣ٞٓخ   9ٔشَٜح  ٝػيى حْل٣خّ  9ٔ ٣ٝـؼِٕٞ ػيى حُشٍٜٞ 9ٔحُزٜخث٤ٕٞ حُؼيى  ٣ويّ (3)
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ٝأٓؼخُْٜ ٖٓ كٌٔخء حُٜ٘ي ٝحُظ٤ٖ ٝحُلَّ ، ُٝحٍىشض  ٝرَحٛٔخ حُزٜخث٤ٕٞ ر٘زٞس رًٞح ٣وٍٞ (8) 

 . حْلٍٝ

 .  حُزٜخث٤ٕٞ ح٤ُٜٞى ٝحُ٘ظخٍٟ ك٢ حُوٍٞ رظِذ ح٤ُٔٔق ٣ٞحكن (5)

 . ٤ُظٞحكن ٓغ ٌٓٛزْٜ حُوَإٓ طؤ٣َٝلص رخؽ٤٘شُٕٝٞ ٣ئ حُزٜخث٤ٕٞ (2)

 . حُزٜخث٤ٕٞ ٓؼـِحص حْلٗز٤خء ٝكو٤وش حَُٔلثٌش ٝحُـٖ ًٔخ ٣ٌَٕ٘ٝ حُـ٘ش ٝحُ٘خٍ ٣ٌَ٘(2)

 . حُزٜخث٤ٕٞ حُلـخد ػ٠ِ حَُٔأس ٣ٝلِِٕٞ حُٔظؼش ٝش٤ٞػ٤ش حُ٘ٔخء ٝحْلٓٞحٍ ٣لَّ (4)

 . حُزخد ٗخٓن ُش٣َؼش دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حُزٜخث٤ٕٞ إ ى٣ٖ ٣وٍٞ (2)

أٓخ هزِظْٜ ك٢ٜ ا٠ُ حُزٜـش رؼٌخ رلِٔط٤ٖ ريَّل  ٖٓ ، رظٍٜٞ حُزٜخءحُزٜخث٤ٕٞ حُو٤خٓش  ٣ئٍ (20)

 . حُٔٔـي حُلَحّ

ئىٟ ك٢ طٔغ ًٍؼخص ػَلع َٓحص ٝحُٞػٞء رٔخء حٍُٞى ٝإ ُْ ٣ٞؿي طُ  ػ٘ي حُزٜخث٤٤ٖ حُظَلس (22)

 . (هْٔ َٓحص )رْٔ هللا حْلؽَٜ حْلؽَٜ: كخُزِٔٔش

حُظَلس ػ٠ِ ح٤ُٔض ٢ٛٝ ٓض طٌز٤َحص ٣وٍٞ ًَ  طَلس حُـٔخػش اَّل ك٢ ػ٘ي حُزٜخث٤٤ٖ َّل طٞؿي (21)

 . طٌز٤َس )هللا أر٠ٜ( 

ك٢ حُشَٜ حُظخٓغ ػشَ شَٜ حُؼَل ك٤ـذ ك٤ٚ حَّلٓظ٘خع ػٖ ط٘خٍٝ حُطؼخّ  حُزٜخث٤٤ٖ حُظ٤خّ ػ٘ي (23)

آًحٍ  ٕٖٔٓ حُشَٝم ا٠ُ حُـَٝد ٓيس طٔؼش ػشَ ٣ٞٓخ  )شَٜ رٜخث٢( ٣ٌٕٝٞ آهَٛخ ػ٤ي ح٤َُُ٘ٝ 

 . كوؾ ٣ؼل٠ حُزٜخث٤ٕٞ ٖٓ حُظ٤خّ ٕٗا٠ُ  ًُٔٔٝي ٖٓ ٖٓ 

 . ٝكَٔ حَُٔلف ٝاشٜخٍٙ ػي حْلػيحء هيٓش ُِٔظخُق حَّلٓظؼٔخ٣ٍش حُـٜخى ُّ حُزٜخث٤ٕٞل٣َ (28)

ٝهي ٝػؼٞح ًظزخ  ٓؼخٍػش ُِوَإٓ  ػ٤ٖ حٓظَٔحٍ حُٞك٢إٔ دمحمح  هخطْ حُ٘ز٤٤ٖ ٓيه حُزٜخث٤ٕٞ  ٣ٌَ٘ (25)

 . حْلِٓٞدح٣ٌَُْ ٤ِٓجش رخْلهطخء حُِـ٣ٞش ٝحًَُخًش ك٢ 

 . حُلؾ ا٠ُ ٌٓش ٝكـْٜ ك٤غ ىكٖ رٜخء هللا ك٢ حُزٜـش رؼٌخ رلِٔط٤ٖ حُزٜخث٤ٕٞ ٣زطَ (22)

 : االنتشار وموالع النفوذ

حُـخُز٤ش حُؼظ٠ٔ ٖٓ حُزٜخث٤٤ٖ ك٢ ا٣َحٕ ٝه٤َِ ْٜٓ٘ ك٢ حُؼَحم ٣ٍٞٓٝخ ُٝز٘خٕ ٝكِٔط٤ٖ طؼ٤ش 

حُٔلظِش ك٤غ ٓوَْٛ حَُث٢ٔ٤ ًٌُٝي ُْٜ ٝؿٞى ك٢ ٓظَ ك٤غ أؿِوض ٓلخكِْٜ روَحٍ ؿ١ٍٜٞٔ ٍهْ 

يس ٓلخكَ ٣ًَِٓش ك٢ أك٣َو٤خ رؤى٣ْ أرخرخ ٝك٢ حُلزشش ًٝٔزخَّل ّ ًٝٔخ إٔ ُْٜ ػِ  9ُٙٓٔٔ٘ش  ٖٕٙ

٤ٗٞ٣ٞ  ٖٔٓخ٣ٞ كظ٠  ٖٕوي رٜخ ٓئطَْٔٛ ح١ُٞ٘ٔ ك٢ حُلظَس ٖٓ ٘يح ُٝٞٓخًخ رِحٓز٤خ حُظ٢ ػُ رؤٝؿ

ُْٜٝ أ٣ؼخ  . ٝؿٞٛخٗٔزَؽ رـ٘ٞد أك٣َو٤خ ًٌُٝي حُٔلل٠ِ ح٠ُِٔ رٌَحطش٢ رزخًٔظخٕ، ّ 939ٔ

كؼٍٞ ك٢ حُيٍٝ حُـَر٤ش كِْٜ ك٢ ُ٘يٕ ٝك٤٘خ ٝكَحٌٗلٍٞص ٓلخكَ ًٌُٝي ر٤ٔي٢ٗ ك٢ حٓظَح٤ُخ 

يى حُزٜخث٤٤ٖ رخَُّٞل٣خص حُٔظليس كٞح٢ُ ػَ  ٍُ ويه ٣ُ . ش٤ٌخؿٞ رخَُّٞل٣خص حُٔظليس أًزَ ٓؼزي ُْٜ  ٣ٝٞؿي ك٢

)الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب المعاصرة . ؿٔؼ٤ش ٢ٗٞ٤ِٓٙٓٓ رٜخث٢ ٣٘ظٔزٕٞ ا٠ُ 

 (232: 254()موسوعة الفرق والمذاهب ـ وزارة األولاف المصرٌة ـ صـ802: 825صـ 2جـ
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 : اإلسالم فً البهائٌةحْكم 

طيٍص حُلظخٟٝ ٖٓ حُٔـخٓغ حُؼ٤ِٔش ٓؼَ ٓـٔغ حُلوٚ حإلَٓل٢ٓ رٌٔش ٝىحٍ حإلكظخء حُٔظ٣َش روَٝؽ 

ح َّل طؤ٣َٝ  ًٝلَ، حُزٜخث٤ش ٝحُزخر٤ش ػٖ ش٣َؼش حإلَٓلّ ٝحػظزخٍٛخ كَر خ ػ٤ِٚ  َ خ ٓخك ح رٞحك   َ أطزخػٜخ ًل

 . ك٤ٚ

 : فتوى دار اإلفتاء المصرٌة 

حُزخر٤ش ٌٓٛذ ٓظ٘ٞع ٣ِٓؾ ٖٓ أهَلؽ حُي٣خٗخص حُز٣ًٞش ٝحُز٤َٔٛش ٝحُٞػ٤٘ش  أٝحُزٜخث٤ش  (2)

 . ٝحٍُِحىشظ٤ش ٝح٤ُٜٞى٣ش ٝح٤ُٔٔل٤ش ٝحإلَٓل٤ٓش ٖٝٓ حػظوخىحص حُزخؽ٤٘ش

ْٝٛ رٌٜح َّل ٣ؼظَكٕٞ ر٘زٞس ٤ٓيٗخ . حُزٜخث٤ٕٞ َّل ٣ئٕٓ٘ٞ رخُزؼغ رؼي حُٔٞص َّٝل رخُـ٘ش َّٝل رخُ٘خٍ (1)

 . ٝرٌٜح ٤ُٔٞح ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ.  ٝأٗٚ هخطْ حُ٘ز٤٤ٖدمحم ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٝإٔ ٖٓ حػظ٘ن ٌٛح ، أؿٔغ حُِٕٔٔٔٞ ػ٠ِ إٔ حُؼو٤يس حُزٜخث٤ش أٝ حُزخر٤ش ٤ُٔض ػو٤يس آَل٤ٓش (3) 

 . ػٖ ى٣ٖ حإلَٓلّ َٝٓطيٌ ، حُي٣ٖ ٤ُْ ٖٓ ح٤ُِٖٔٔٔ

ٓٞحء ػوي ػ٠ِ ِٓٔٔش أٝ ؿ٤َ حطلن أَٛ حُؼِْ ًٌُي ػ٠ِ إٔ ػوي ُٝحؽ حَُٔطي ٣وغ رخؽَل  (8)

 . ِٓٔٔش

 ٝحُٔؼخشَسُ . شَػخ   ٝحُؼوي إ طْ ٣ٌٕٞ رخؽَل  . َّل ٣لَ ُِِٔٔٔش حُِٝحؽ ٖٓٔ حػظ٘ن حُزٜخث٤ش ى٣٘خ (5)

: ـ فتوى رلم 4)فتاوى دار اإلفتاء المصرٌة جـ . حإلَٓلّ ٢ك خ  ر٤ٜ٘ٔخ طٌٕٞ ُٗخ ٓلَٓ

 (1222صـ2241

 

 القاديانية

 : المادٌانٌة تعرٌف

رٜيف ، ّ رظوط٤ؾ ٖٓ حَّلٓظؼٔخٍ حإلٗـ١ِ٤ِ ك٢ حُوخٍس حُٜ٘ي٣ش9ٓٓٔٗشؤص ٓ٘ش  حُوخى٣خ٤ٗش كًَش

كظ٠ َّل ٣ٞحؿٜٞح حُٔٔظؼَٔ رخْٓ ، رشٌَ هخص ارؼخى ح٤ُِٖٔٔٔ ػٖ ى٣ْٜ٘ ٝػٖ ك٣َؼش حُـٜخى

 . ًٝخٕ ُٔخٕ كخٍ ٌٛٙ حُلًَش ٛٞ ٓـِش حْلى٣خٕ حُظ٢ طظيٍ رخُِـش حإلٗـ٣ِ٤ِش، حإلَٓلّ

  المادٌانٌةنشأة 

. ًِٝٔش ٤َُٓح ًِٔش كخ٤ٍٓش طؼ٢٘ ح٤ُٔي. ُوخى٣خ٤ٗشٛٞ ٓئْٓ ح َُٓح ؿَلّ أكٔي حُوخى٣خ٣٢ٗؼظزَ 

ؿَلّ أكٔي ك٢ ه٣َش هخى٣خٕ ٖٓ ر٘ـخد ك٢  يَ ُِٝ . ٝحُٔوظٞى إٔ طخكزٜخ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ َٓلُش آٍ حُز٤ض

ح ٗشؤ ؿَلّ أكٔي ٌٌٝٛ، ٝحُٞؽٖ ًٝخٕ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ أَٓس حشظَٜص رو٤خٗش حُي٣ٖ، 3ٖ9ّٔحُٜ٘ي ػخّ 

كخهظ٤َ ُيٍٝ حُٔظ٘زت كظ٠ ٣ِظق كُٞٚ حُِٕٔٔٔٞ ٣ٝ٘شـِٞح رٚ ، ٝك٤خ  َُلٓظؼٔخٍ ٓط٤ؼخ  ُٚ ك٢ ًَ كخٍ

كؤظَٜٝح ، ًٝخٕ ُِلٌٞٓش حُز٣َطخ٤ٗش اكٔخٗخص ًؼ٤َس ػ٤ِْٜ. ػٖ ؿٜخىْٛ َُلٓظؼٔخٍ حإلٗـ١ِ٤ِ

. ًٝؼَس حْلَٓحع ٝاىٓخٕ حُٔويٍحصًٝخٕ ؿَلّ أكٔي ٓؼَٝكخ  ػ٘ي أطزخػٚ رخهظَلٍ حُِٔحؽ ، حَُّٞلء ُٜخ

ٖٝٓ ، ّ ٓوِلخ  أًؼَ ٖٓ ه٤ٖٔٔ ًظخرخ  ٝٗشَس ٝٓوخَّل  9ٓ3ِٔٛي حَُُٔح ؿَلّ أكٔي حُوخى٣خ٢ٗ ك٢ ػخّ 
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، حُظز٤ِؾ، اػـخُ ح٤ُٔٔق، أٗٞحٍ حإلَٓلّ، رَح٤ٖٛ أكٔي٣ش، اػـخُ أكٔي١، اُحُش حْلٝٛخّ: كتبهأْٛ 

 . طـ٤ِخص ا٤ُٜش

 :  ٌةالمادٌانالشخصٌات البارزة فً 

. ٝػغ حإلٗـ٤ِِ طخؽ حُوَلكش ػ٠ِ ٍأٓٚ كظزؼٚ ح٣َُٔيٕٝ، حُو٤ِلش حْلٍٝ ُِوخى٣خ٤ٗش: ٍٗٞ حُي٣ٖ (2)

 . كظَ حُوطخد: ٖٓ ٓئُلخطٚ

َ حُوخى٣خ٤ٗش ٝؿخّٓٞ حَّلٓظؼٔخٍ، أ٤َٓ حُوخى٣خ٤ٗش حَُل٣ٍٞٛش: دمحم ػ٢ِ (1)  َّ٘ظِ ُٓ ٝحُوخثْ ػ٠ِ  ٝٛٞ 

: ٖٓ ٓئُلخطٚ. طَؿٔش ٓلَكش ُِوَإٓ ح٣ٌَُْ ا٠ُ حإلٗـ٣ِ٤ِشهيّ ، حُٔـِش حُ٘خؽوش رخْٓ حُوخى٣خ٤ٗش

 . ك٢ حإلَٓلّ ػ٠ِ ٓخ طويّ حُ٘زٞس، كو٤وش حَّلهظَلف

 . هخطْ حُ٘ز٤٤ٖ: ٖٓ ٓئُلخطٚ، ٓلظ٢ حُوخى٣خ٤ٗش: دمحم طخىم (3)

 . ًِٔش حُلظَ، ٖٓ ٓئُلخطٚ ٤َٓس حُٜٔي١: رش٤َ أكٔي رٖ حُـَلّ (8)

 . كو٤وش حُ٘زٞس، طللش حُِٔٞى، ٖٓ ٓئُلخطٚ أٗٞحٍ حُوَلكش: حُؼخ٢ٗٓلٔٞى أكٔي رٖ حُـَلّ ٝه٤ِلظٚ  (5)

 : معتمدات المادٌانٌة

 . ح٤ُٔٔق حُٔٞػٞى ٞٛؿَلّ أكٔي إٔ  ٣ؼظوي حُوخى٣خ٤ٕٗٞ (2)

ـ طؼخ٠ُ هللا ػٔخ . ٣ٌٝظذ ٣ٝوطت، ٤ٔوع٣ظّٞ ٣ٝظ٢ِ ٣ٝ٘خّ ٣ٝ طؼخ٠ُ ٣ؼظوي حُوخى٣خ٤ٕٗٞ إٔ هللا (1)

 . ِٞح  ًز٤َح  ـ٣وُٕٞٞ ػُ 

 . اٗـ١ِ٤ِ ْلٗٚ ٣وخؽزٚ رخإلٗـ٣ِ٤ِش ٣ؼظوي حُوخى٣خ٢ٗ رؤٕ اُٜٚ (3)

٣ََٓ حٍَُٓٞ كٔذ  طؼخ٠ُ ٝهللا، ؼظوي حُوخى٣خ٢ٗ رؤٕ حُ٘زٞس ُْ طوظْ رٔلٔي ملسو هيلع هللا ىلص رَ ٢ٛ ؿخ٣ٍش٣ (8)

 . ٝإٔ ؿَلّ أكٔي ٛٞ أكؼَ حْلٗز٤خء ؿ٤ٔؼخ  ، حُؼٍَٝس

ٝإٔ ، ٞك٠ ا٤َُٚلّ ًخٕ ٣ٍِ٘ ػ٠ِ ؿَلّ أكٔي ٝأٗٚ ًخٕ ٣ُ إٔ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ حُٔ حُوخى٣خ٤ٕٗٞ ٣ؼظوي (5)

 . اُٜخٓخطٚ ًخُوَإٓ

َّٝل كي٣غ اَّل ٓخ ٣ٌٕٞ ، ( أكٔي َّل هَإٓ اَّل ح١ٌُ هيٓٚ ح٤ُٔٔق حُٔٞػٞى )ؿَلّ: حُوخى٣خ٤ٕٗٞ ٣وٍٞ (2)

 . َّٝل ٗز٢ اَّل طلض ٤ٓخىس ؿَلّ أكٔي، ك٢ ػٞء طؼ٤ِٔخطٚ

ٝحٓٔٚ حٌُظخد حُٔز٤ٖ ٝٛٞ ؿ٤َ حُوَإٓ  ٖٓ ػ٘ي هللا طؼخ٠ُ إٔ ًظخرْٜ ٍِٓ٘ حُوخى٣خ٤ٕٗٞ ٣ؼظوي (2)

 . ح٣ٌَُْ

، أكٔي ؿي٣ي ٓٔظوَ ٝش٣َؼش ٓٔظوِش ٝإٔ ٍكخم ؿَلّ أْٜٗ أطلخد ى٣ٖ حُوخى٣خ٤ٕٗٞ ٣ؼظوي (4)

 . ًخُظلخرش

هخى٣خٕ ًخُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ٌٝٓش حٌَُٔٓش رَ ٝأكؼَ ٜٓ٘ٔخ ٝأٍػٜخ  ٓي٣٘ش إٔ حُوخى٣خ٤ٕٗٞ ٣ؼظوي (2)

 . ِظْٜ ٝا٤ُٜخ كـْٜكَّ ٢ٛٝ هز

حُطخػش حُؼ٤ٔخء ُِلٌٞٓش حإلٗـ٣ِ٤ِش ْلٜٗخ كٔذ ، ربُـخء ػو٤يس حُـٜخى  حُوخى٣خ٤ٕٗٞ ٟٗخى (20)

 . ح٣ٌَُْ ُػْٜٔ ٢ُٝ حْلَٓ ر٘ض حُوَإٓ
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ٌَ ٣ؼظوي حُوخى٣خ٤ٕٗٞ إٔ  (22) ًٔخ إٔ ٖٓ طِٝؽ أٝ ُٝؽ ٖٓ ؿ٤َ : كظ٠ ٣يهَ حُوخى٣خ٤ٗش ًَ ِْٓٔ ًخك

 ٌَ  . حُوخى٣خ٤٤ٖٗ كٜٞ ًخك

 . ٣ز٤لٕٞ حُؤَ ٝحْلك٤ٕٞ ٝحُٔويٍحص ٝحٌَُٔٔحص (21)

 : االنتشار وموالع النفوذ

ُْ  ٣ؼ٤شُ   حُوخى٣خ٤٤ٖٗ ح٥ٕ ك٢ حُٜ٘ي ٝرخًٔظخٕ ٝه٤َِ ْٜٓ٘ ك٢ آَحث٤َ ٝحُؼخُْ حُؼَر٢ ٣ٝٔؼٕٞ  ٓؼظ

ٝك٢ ، ُِٝوخى٣خ٤٤ٖٗ ٗشخؽ ًز٤َ ك٢ أك٣َو٤خ. ُِلظٍٞ ػ٠ِ حَُٔحًِ حُلٔخٓش ك٢ ًَ رِي ٣ٔظوَٕٝ ك٤ٚ

ُْٜٝ ك٢ أك٣َو٤خ ٝكيٛخ ٓخ ٣ِ٣ي ػٖ هٔٔش آَّلف َٓشي ٝىحػ٤ش ٓظلَؿ٤ٖ ، رؼغ حُيٍٝ حُـَر٤ش

: 822صـ2)الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب المعاصرة جـ. ُيػٞس حُ٘خّ ا٠ُ حُوخى٣خ٤ٗش

822) 

 

 القرآنيون

 : تعرٌف المرآنٌٌن

، ٝحُوَإٓ ْٜٓ٘ رَحء، ، ٍُٝح  ٝرُٜظخٗخ  ، ح٣ٌَُْٗٔزٞح أٗلْٜٔ ا٠ُ حُوَإٓ ، كجشٌ ٖٓ حُ٘خّ: حُوَآ٤ٕٗٞ

ْٖ َش٢ٍْء( : ُوُٞٚ طؼخ٠ُ، كٔز٘خ حُوَإٓ ٝكيٙ: ٣وُُٕٞٞ ِٓ ظَخِد  ٌِ ُْ ْؽَ٘خ ك٢ِ ح َه خ كَ َٓ ٣َٝكؼٕٞ حُؼَٔ ، )

ُّٔ٘ش هي ىهِٜخ حٌُؼ٤َ ٖٓ حْلكخى٣غ حُؼؼ٤لش ٝحُٔٞػٞػش ٝإٔ ك٤ٜخ أكخى٣غ  ُّٔ٘هش رلـش إٔ حُ رخُ

  .ٓظؼخٍػش ـ كٔذ ُػْٜٔ

 : نشأة المرآنٌٌن

شَ   َٝ  ِٕ آ َْ ُْوُ َِ ح ْٛ َ َُٔٚ رِؤ ََٔذ َْٗل ظَ ْٗ ح َٝ ِْ٘ي  ِٜ ُْ ِْ ح ٤ ِِ ْٖ اِْه ِٓ خِد  ـَ ْ٘ زِ ُْ َٖ ح ِٓ َؽ  ََ ٍَ َه ُؿ ٍَ َٕ طَؿغ ٗشؤس حُوَآ٤٤ٖٗ ا٠ُ  ظهخ

 ََ َٕ هَْز ًَخ َٝ  َٖ ٣ طَيِّ َْ ُٔ ُْ ح َٝ َُْلخِى  َِ حإْلِ ْٛ ْٖ أَ ِٓ  َٞ ُٛ  َْ ِٕ رَ آ َْ ُْوُ َِ ح ْٛ َٖ أَ ر٤َْ َٝ َٖ كَؤََػِهُٚ  ر٤ََُْ٘ٚ  ُِِل٤ خ َٖ حُظه ِٓ َُِي  ًَ

ََل  ْٓ َُ حإْلِ ْٛ ِٚ أَ ُْ رِ ِه ٌَ خ ََّل ٣َظَ َٔ َٙ رِ ٞه ِْ كَظَلَ ظَِو٤ ْٔ ُٔ ُْ حِؽ ح ََ ِٖ حُّظِ أَْرؼَيَُٙ َػ َٝ حُٙ  َٞ أَْؿ َٝ  ُٕ َٔخَُٗٚ ك٢ِ حُشه٤َْطخ ُِ  ٍَ ِّ كَؤََؽخ

 ِ َٛخَِٗش حُ٘هز٢ِّ ىه حْْلََكخِى٣َغ  -ملسو هيلع هللا ىلص- اِ ٍَ ِ طَؼَخ٠َُ َٝ ٣َخٌص َػ٠َِ حَّلله ََ ْلظَ ُٓ َٝ ٌُٝرَشٌ  ٌْ َٓ خ  َٜ ًُُِّ  ِٙ ٌِ َٛ  ٍَ هَخ َٝ َٛخ  َِ ْٓ َ ِل٤َلشَ رِؤ حُظه

َٕ أََكخِى٣ِغ حُ٘هز٢ِِّ  ِْ كَوَْؾ ىُٝ ُْؼَِظ٤ ِٕ ح آ َْ ُْوُ َُ َػ٠َِ ح َٔ ُْؼَ ُذ ح ـِ خ ٣َ َٔ اِٗه ْٖ  -ملسو هيلع هللا ىلص- َٝ َٓ َٝ س   ََ حطِ َٞ ظَ ُٓ ًَخَْٗض َطِل٤َلش    ْٕ اِ َٝ 

ُ كَؤَُُٝجِ  ٍَ حَّلله َِ ْٗ خ أَ َٔ ْْ رِ ٌُ ْْ ٣َْل َُ ْٖ َٓ َٝ ِٚ طَؼَخ٠َُ ) ُِ ْٞ ٌَ طَْلَض هَ َٞ ىَحِه ُٜ ِٕ كَ آ َْ ُْوُ َِ ح ََ َػ٠َِ َؿ٤ْ ِٔ َي ْٛ حٌُخكَٕٝ( َػ

خ َٓ َؿؼََُِٚ اِ َٝ  ٍِ خ ٜه ـُ ُْ َٖ ح ِٓ  ٌَ ؼ٤ِ ًَ َُِي  طَزِؼَُٚ َػ٠َِ ًَ َٝ ٣هِش  َِ ٌُْل ُْ ِٚ ح ُِ ح َٞ ْٖ أَْه ِٓ َُِي  ًَ َُ َؿ٤ْ َٝ َِ ُْؼَْظ خُء ح َٔ هَْي أَْكظ٠َ ُػَِ َٝ خ   ٓ

 ِّ ََل ْٓ ِس حإْلِ ََ ْٖ ىَحثِ ِٚ َػ ِٝؿ َُ ُه َٝ  ِٙ َُْلخِى اِ َٝ  ِٙ َِ ْل ٌُ  (ٖٖٕطـٕٔ)ػٕٞ حُٔؼزٞى ٥رخى١ ؿـ. رِ

 :  الرسول ٌحذرنا من المرآنٌٌن

  ِ ٍِ حَّلله ُٞٓ ٍَ  ْٖ َد َػ َِ ًَ ْؼِي١  َٓ  ِٖ ِّ ْر ْويَح ِٔ ُْ ِٖ ح ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- ٍٟٝ أرٞ ىحٝىَ َػ ُ هَخ ظَخدَ »: أَٗٚه ٌِ ُْ ، أَََّل ا٢ِِّٗ أُٝط٤ُِض ح

ْْ ك٤ِ َؿْيطُ َٝ خ  َٔ ِٕ كَ آ َْ ُْوُ ٌَح ح َٜ ْْ رِ ٌُ ٍُ َػ٤َِْ ِٚ ٣َوُٞ ظِ ٌَ ٣ ٍِ ُٕ َػ٠َِ أَ ٌَ َشْزؼَخ ُؿ ٍَ ؼَُٚ أَََّل ٣ُِٞشُي  َٓ ؼَُِْٚ  ِٓ َٝ ٍٍ ْٖ َكََل ِٓ  ِٚ

ُٙ ٍّ ، كَؤَِكُِّٞ ح ََ ْٖ َك ِٓ  ِٚ ْْ ك٤ِ َؿْيطُ َٝ خ  َٓ َُٝٙٞ ُٓ َِّ ٢ِِِّ ، كََل ْٛ ٍِ حْْلَ خ َٔ ُِْل ُْ ح ْْ َُْل ٌُ َُ َُّ َٖ ، أَََّل ََّل ٣َِل ِٓ ١ َٗخٍد  ًِ  َُّ ًُ ََّل  َٝ

ٔهزُغِ  يٍ ، حُ ِٛ ؼَخ ُٓ ََّل ُُوََطشُ  خ، َٝ َٜ خ َطخِكزُ َٜ ْ٘ ـ٢َِْ٘ َػ ظَ ْٔ َ٣ ْٕ )حدٌث صحٌح( صحٌح أبً داود لأللبانً . اَِّله أَ

  (3484حدٌث 
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ُْ حُلن حُؼظ٤ْ  ُّ شٔ َى : آرخى١)ٍكٔٚ هللا(هخٍ حإلٓخ ََ ْٖ طَ َٓ ٍْ َػ٠َِ  ْٖ َؿَؼٍذ َػِظ٤ ِٓ ر٤ٌِن  ْٞ َُْلِي٣ِغ طَ ك٢ِ ح

 ٍَ ْٝ هَخ خ أَ َٜ أ١َْ َػ٤َِْ َه َق حُ ؿه ٍَ  ْٖ َٔ ٤ٌََْق رِ ظَخِد)أ١ رخُوَإٓ(كَ ٌِ ُْ خ رِخ َٜ ْ٘ ـَْ٘خء  َػ ظِ ْٓ ُّٔ٘هشَ ح خ : حُ َٜ ََ رِ َٔ ْٕ أَْػ ََّل َػ٢َِه أَ

٢ُِ ٌٓٛزخ أطزؼٚ ٕه   (ٖٖٕـطُٕٔٔؼزٞى ؿـ)ػٕٞ ح. كَِب

ُٖ ٓخؿٚ ػٖ حُٔويحّ إٔ حُ٘ز٢ ْٖ : هخٍ -ملسو هيلع هللا ىلص- ٍٟٝ حر ِٓ ِٚ ٣َُليهُع رَِلِي٣ٍغ  ٌَظِ ٣ ٍِ ج خ َػ٠َِ أَ ٌِ ظه ُٓ  َُ ُؿ َه ٣ُِٞشُي حُ

 ٍُ ٍٍ : َكِي٣ؼ٢ِ ك٤ََوُٞ ْٖ َكََل ِٓ  ِٚ َؿْيَٗخ ك٤ِ َٝ خ  َٓ َه  َؿ َٝ ِه  ِ َػ ظَخُد حَّلله ًِ  ْْ ٌُ ر٤ََْ٘ َٝ ْٖ ر٤َََْ٘٘خ  ِٓ  ِٚ َؿْيَٗخ ك٤ِ َٝ خ  َٓ َٝ َِْ٘خُٙ  ظَْلَِ ْٓ ح

 ِ ٍُ حَّلله ُٞٓ ٍَ  َّ َه خ َك َٓ ٕه  اِ َٝ َ٘خُٙ؛ أََّله  ْٓ َه ٍّ َك ح ََ َّ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص- َك َه خ َك َٓ  َُ ؼْ ِٓ . 

  (21)حدٌث صحٌح( )صحٌح ابن ماجه لأللبانً حدٌث 

ْٖ : هخٍ -ملسو هيلع هللا ىلص- ٍٟٝ أرٞ ىحٝى ػٖ أر٢ ٍحكغ إٔ حُ٘ز٢ ِٓ  َُ ْٓ َ ِٚ حْْل ِٚ ٣َؤْط٤ِ ٌَظِ ٣ ٍِ ج خ َػ٠َِ أَ ٌِ ظه ُٓ  ْْ ًُ ٖه أََكيَ ِل٤َ ُْ ُ " ََّل أ

ِ حطهزَْؼَ٘خُٙ" ظَخِد حَّلله ًِ َؿْيَٗخ ك٢ِ  َٝ خ  َٓ  ١ ٍِ ٍُ ََّل َْٗي ُْ٘ٚ ك٤ََوُٞ ٤ُْض َػ َٜ َٗ ْٝ ِٚ أَ ُص رِ َْ َٓ خ أَ ٔه ِٓ  ١ َِ ْٓ )كي٣غ طل٤ق(  أَ

 (3ٗ9ٖى ُألُزخ٢ٗ كي٣غ )طل٤ق أر٢ ىحٝ

 : المرآن ٌأمر باتباع السُّنة

 .  -ملسو هيلع هللا ىلص- أَٓٗخ ٍر٘خ طزخٍى ٝطؼخ٠ُ ربطزخع حٍَُٓٞ 

( )آٍ ػَٔحٕ: هخٍ طؼخ٠ُ (2) ْْ ٌُ ْْ ًُُٗٞرَ ٌُ َُ َْ ِل ـْ َ٣ َٝ  ُ ُْ حَّلله ٌُ َ كَخطهزِؼ٢ُِٗٞ ٣ُْلزِْز َٕ حَّلله ْْ طُِلزُّٞ ظُ ْ٘ ًُ  ْٕ َْ اِ  . (ٖٔ: )هُ

(1)  ُٓ ِّ : زلخٗٚهخٍ  ْٞ َ٤ ُْ ح َٝ  ِ َٕ رِخَّلله ُٞ٘ ِٓ ْْ طُْئ ظُ ْ٘ ًُ  ْٕ ٍِ اِ ُٞٓ َه حُ َٝ  ِ ُٙ ا٠َُِ حَّلله ىُّٝ َُ ْْ ك٢ِ َش٢ٍْء كَ ْػظُ َُ ْٕ طََ٘خ )كَِب

٣َل  () حُ٘ٔخء  ِٝ
ْ ُٖ طَؤ َٔ أَْك َٝ  ٌَ َُِي َه٤ْ ًَ َِ  (  9٘: ح٥َِْه

(3)  ُٓ َٕ َكظه٠ ٣ُ : زلخٗٚ هخٍ  ُٞ٘ ِٓ رَِّي ََّل ٣ُْئ ٍَ َٝ ْْ )كَََل  ِٜ ِٔ لُ ْٗ يُٝح ك٢ِ أَ ـِ ْه ََّل ٣َ ْْ ػُ ُٜ ََ ر٤ََْ٘ ـَ خ َش َٔ َٞى ك٤ِ ُٔ ٌِّ َل

خ () حُ٘ٔخء   ٔ ٤ِِ ْٔ ٞح طَ ُٔ ِِّ َٔ ُ٣ َٝ خ هََؼ٤َْض  ٔه ِٓ خ  ؿ  ََ  (  ٘ٙ: َك

َ( )حُ٘ٔخء: هخٍ طؼخ٠ُ (8) ٍَ كَوَْي أََؽخَع حَّلله ُٞٓ َه ْٖ ٣ُِطغِ حُ َٓ ( :3ٓ) . 

ِٓ : هخٍ ؿَ شؤٗٚ  (5) ْئ ُٔ ُِ  َٕ ًَخ خ  َٓ َٝ سُ ) ََ ُِْو٤َ ُْ ح ُٜ َُ َٕ ٌُٞ َ٣ ْٕ ح أَ  َ ْٓ ُُُُٓٞٚ أَ ٍَ َٝ  ُ ٍَ٘ش اًَِح هََؼ٠ حَّلله ِٓ ْئ ُٓ ََّل  َٝ  ٍٖ

ز٤ِ٘ خ ( ُٓ َه َػََلَّل   َُُُٓٞٚ كَوَْي َػ ٍَ َٝ  َ ْٖ ٣َْؼِض حَّلله َٓ َٝ  ْْ ِٛ َِ ْٓ َ ْٖ أ  (  ٖٙ: ) حْلكِحد  ِٓ

خ َٗ : هخٍ طؼخ٠ُ  (2) َٓ َٝ ٍُ كَُوٌُُٝٙ  ُٞٓ َه ُْ حُ ًُ خ آَطَخ َٓ َٝ ُِْؼوَخِد () َ َشِي٣يُ ح ٕه حَّلله َ اِ حطهوُٞح حَّلله َٝ ُٜٞح  ْٗظَ ُْ٘ٚ كَخ ْْ َػ ًُ خ َٜ 

 ( 5: ) حُلشَ 

ٌْ ( : هخٍ طؼخ٠ُ  (2) ٤ُِ ْْ َػٌَحٌد أَ ُٜ ْٝ ٣ُِظ٤زَ ْْ كِظَْ٘شٌ أَ ُٜ ْٕ طُِظ٤زَ ِٙ أَ َِ ْٓ ْٖ أَ َٕ َػ ُِلُٞ َٖ ٣َُوخ ٣ ٌِ ٍِ حُه ٤َِْْلٌَ )كَ

 (  ٔ٘: ) حٍُ٘ٞ 

ْؼَ٘خ : هخٍ ٓزلخٗٚ (4) ِٔ َٓ ْٕ ٣َوُُُٞٞح  ْْ أَ ُٜ َْ ر٤ََْ٘ ٌُ ٤َُِْل  ِٚ ُِ ُٞٓ ٍَ َٝ  ِ ٠َُ حَّلله َٖ اًَِح ىُُػٞح اِ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٍَ ح ْٞ َٕ هَ ًَخ خ  َٔ )اِٗه

( )حٍُ٘ٞ َٕ ُِِلٞ ْل ُٔ ُْ ُْ ح ُٛ أَُُٝجَِي  َٝ أََؽْؼَ٘خ  َٝ :ٖٙ  ) 

 : الرد على المرآنٌٌن

كيٙ ًخٍف إلهخٓش حُل٤خس حإلَٓل٤ٓش ٤ُٝٔض ٓيهػ٤ٖ إٔ حُوَإٓ ٝ، حػظٔي حُوَآ٤ٕٗٞ ػ٠ِ حُوَإٓ كوؾ 

ُّٔ٘ش  . ٛ٘خى كخؿش ا٠ُ حُ
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ٍٝحكٞح ، آ٣خص حُوَإٓ رٔخ ٣ـؼِٚ شخَٓل  ُألكٌخّ رظلخط٤ِٜخ -رؤٛٞحثْٜ حُؼخُش -ٝر٘خء ػَ ًُي طؤُٝٞح

ُّٔ٘ش َّل ٜٗيّ حُي٣ٖ ٖٓ أٓخٓٚ ، ٣ِظٕٔٔٞ ٖٓ حُشزٜخص ٓخ ٣ُو١ٞ ر٤٘خْٜٗ ُٝٞ أٗ٘خ حٓظـ٤٘٘خ ػٖ حُ

 . . حُِٗيهش ػ٠ِ ٓظَحػ٤ٚ َّٝلٗلظق رخد

ْٝٛ ٓظزؼٕٞ ، حُظ٢ طوخُق حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ك٢ حُلو٤وش إ كَهش حُوَآ٤٤ٖٗ ٖٓ حُلَم حُؼخُش 

ُّٔ٘ش، ْلٛٞحثْٜ ْلٕ حُوَإٓ ٣يػٞ ح٤ُِٖٔٔٔ ا٠ُ حْلهٌ ، ْٝٛ هخٍؿٕٞ ػٖ حُوَإٓ ًٔخ هَؿٞح ػ٠ِ حُ

ُّٔ٘ش  . رخُ

ٍُ : هخٍ طؼخ٠ُ  ُٞٓ َه ُْ حُ ًُ خ آطَخ َٓ َٝ ُٜٞح()حُلشَ) ظَ ْٗ ُْ٘ٚ كَخ ْْ َػ ًُ خ َٜ خ َٗ َٓ َٝ ًَٝ ٖٓ هخُق ٌٛٙ ، ( 5: كَُوٌُُٝٙ 

ٌَ ُـ٤َٙ، حُوخػيس حُشَػ٤ش حَُرخ٤ٗش حُظ٢ ؿخءص ك٢ ًظخد هللا طؼخ٠ُ ِؼ ُٓ ٝ ٌٍ  . كٜٞ ػخ

 . أؿ٤زٞح ػ٠ِ ٌٛٙ حْلٓجِش ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ: ك٘وٍٞ ُٜئَّلء حُوَآ٤٤ٖٗ

هخٍ : ؿخء ًًَٛخ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، ٖٓ أًٍخٕ حإلَٓلّ ُظَلس ٢ٛ حًَُٖ حُؼخ٢ٗ: الصالة: أوالً 

ٞح حُظهَلسَ(  ُٔ أَه٤ِ َٝ  ٓزلخٗٚ )

ٝٓخًح ٗوٍٞ أػ٘خء ؟ ٝٓخ ػيى ًٍؼخطٜخ، ٝٓخ ػيى كَٝػٜخ ك٢ ح٤ُّٞ ٝح٤ُِِش ؟ ك٤ٌق طٌٕٞ اهخٓش حُظَلس

ُّٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش ٝكيٛخ ٢ٛ حُظ٢ طـ٤ذ ػ٠ِ ٌٛٙ حْلٓجِش؟ ٝػ٘ي حُظشٜي، حًَُٞع ٝحُٔـٞى كوي ر٤٘ض ، حُ

ُّٔ٘ش ػيى حُظِٞحص ٤ًٝل٤ش اهخٓظٜخ ٝشَٝؽٜخ ٝأًٍخٜٗخ  . حُ

 ً ًَخسَ(: ؿخءص ٓـِٔش ك٢ آ٣خص ًؼ٤َس ٓؼَ هُٞٚ طؼخ٠ُ: الزكاة : ثانٌا ِه آطُٞح حُ َٝ آطُٞح : ٝهخٍ طؼخ٠ُ، ) َٝ (

ِٙ( كٔخ ٢ٛ حْلط٘خف حُظ٢ طـذ ك٤ٜخ حًُِخس َّ َكَظخِى ْٞ َ٣ ُ حُٔظخٍف ٝٓخ ٢ٛ ، ٝٓخ َِٗظخد حًُِخس، َكوٚه

 ؟ حُشَػ٤ش ًُِِخس

 ؟ أ٣ٖ حُي٤َُ ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ػ٠ِ ًُخس حُلطَ ك٢ شَٜ ٍٓؼخٕ: ٝٗوٍٞ ُْٜ أ٣ؼخ  

ُّٔ٘هشُ رز٤خٕ ٌٛح حإلؿٔخٍ كٞػلض ٓويحٍ حًُِخس ٝشَٝؽٜخ ٝٓظخٍكٜخ ًٌُٝي ًُخس حُلطَ ك٢   هخٓض حُ

 . ٜٗخ٣ش ٍٓؼخٕ

 ً  . ًٔخ ٛٞ ٝحػق ك٢ ٍٓٞس حُزوَسؿخء حُظّٞ ر٘ٞع ٖٓ حُظلظ٤َ ك٢ حُوَإٓ : الصوم: ثالثا

ُْ ٖٓ أًَ أٝ شَد ٗخ٤ٓخ  : ٌُٖٝ ٣َٗي ٌْٓ٘ حإلؿخرش ػ٠ِ حْلٓجِش ح٥ط٤ش ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  ٌْ  ؟ ٓخ ُك

ُْ ٖٓ ؿخٓغ حَٓأطٚ ك٢ ٜٗخٍ ٍٓؼخٕ  ٌْ  ؟ ٝٓخ ُك

 ً  . كَع هللا حُلؾ ػ٠ِ حُ٘خّ، ٝر٤ٖ رؼغ طلظ٤َلطٚ ك٢ حُوَإٓ : الحج: رابعا

 : حإلؿخرش ػ٠ِ حْلٓجِش ح٥ط٤ش ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌٌَُُْٖٝ ٣َٗي ٌْٓ٘ 

 ؟ ٓخ حُي٤َُ ػ٠ِ حُٔٞحه٤ض حُِٓخ٤ٗش ٝحٌُٔخ٤ٗش ُِلؾ

 ؟ ٓخ ٢ٛ طلش حُظِز٤ش ٝٓظ٠ ط٘وطغ؟ ٓخ ٢ٛ طلش اكَحّ حَُؿَ ٝحَُٔأس

 ؟ ٓخ ٢ٛ أٗٞحع حإلكَحّ رٔ٘خٓي حُلؾ

 ؟ ٓظ٠ ٣زيأ ٝهض حُٞهٞف رؼَكش ٝٓظ٠ ٣٘ظ٢ٜ

ْ حُٔز٤ض رِٔىُلش ٌْ  ؟ ٓخ ك

 ؟ ٓخ ػيى حْلشٞحؽ كٍٞ حٌُؼزش ٝر٤ٖ حُظلخ ٝحَُٔٝس
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 ؟ ٓخ ػيى حُـَٔحص حُظ٢ ٢َٓ٣ رٜخ حُلخؽ ٣ّٞ حُ٘لَ ٝأ٣خّ حُظش٣َن

 . ٢ٛ ٝكيٛخ حُظ٢ طـ٤ذ ػ٠ِ ٌٛٙ حْلٓجِش -ملسو هيلع هللا ىلص- ُّٓ٘ش ٗز٤٘خ

  : حْكم المرآنٌٌن

اَّل ٓخ ٝؿيٗخ ك٢ حُوَإٓ ٌُخٕ ًخكَح  ربؿٔخع َّل ٗؤهٌ : ُٝٞ إٔ حَٓأ  هخٍ: )ٍكٔٚ هللا(اإلماُم ابن حزمهخٍ 

 (40صـ1)اإلحكام فً أصول األحكام ـ البن حزم ـ جـ . حْلٓش

 

ٝإٔ ، ٝطلخطٚ حُؼَُل إٔ ٣ـؼَ ٌٛح حُؼَٔ هخُظخ  ُٞؿٜٚ ح٣ٌَُْ ، أٓؤٍ هللا طؼخ٠ُ رؤٓٔخثٚ حُل٠٘ٔ 

 . هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ  ٝآهَ ىػٞحٗخ إٔ حُلٔي. اٗٚ ٢ُٝ ًُي ٝحُوخىٍ ػ٤ِٚ ، ٣٘لغ رٚ ؽَلد حُؼِْ

 .ٝط٠ِ هللاُ ِْٝٓ ػ٠ِ ٗز٤٘خ ٓلٍٔي ٝػ٠ِ آُٚ ٝطلزٚ ٝحُظخرؼ٤ٖ ُْٜ ربكٔخٕ ا٠ُ ٣ّٞ حُي٣ٖ 

  

  

 


