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تـقـــديـم

احلمد هلل ىلع ما أنعـم  وقـّدر، والصالة والســالم ىلع رسول اهلل 
حممد اهلـادي  للّك ُمســرّي وُمـــرّي، وىلع آهل وصحـبه  املطيــعني 

فيمـا أمـر وـحّذر،  وبعد.

الفرق  ومعرفة األخطـار وأبـاطل معتـقــداتها  فإن دراسـة  
من أهم ما ينبيغ أن يهتـم به عـامة املسـلمني، فضاًل عن طالب 
العلم  وادلعـاة  إىل اهلل تعـاىل. وقد اكن الصحايب اجلليل  ـحذيفـة 
ريض اهلل عنه يسـأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن الشـر- 
سبب  بيـن  وقد  اخلـري-  عن  السـؤل  يه  اإلنسـان  طبيعة  بيـنما 
أسـأهل  وكنت  اخلري  انلاس عن  يسـألون  انلاس  »اكن  بقولـه:  ذلك 

عن الشـر، مـافـًة أن يدركين.«

معهـد  ضمنـها  ومن   – اإلسالميـة  املعاهد  اهتـّمـت  فقد 
لك  يف  اإلسالمية  العقيدة  بتدريس  فنـدانج-  أوجونج  انلهـضـة 
ىلع  الصحيحة  العقـائدية  األسس  غرس  ألجل  ادلراسية،  املراـحل 
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منهج أهل السنة واجلمـاعة يف نفوس األبنـاء املسلمني. ورأينا أن 
جمتمعـنا وشبابنا املسلمـني قد تعرضت هلم أمواجاً فكرية وداعيـات 
متالـحقـًة من الفرق واألـحزاب املنحرفة تهدف إبعـادهم عن تعايلم 

اإلسالم الصحيحة.

وهذا الكـتاب قد قمت بإعـداده ىلع الوجه املوجز بمثـابة املـادة 
تعـرف  اليت  املوضواعت  ويتـناول  اإلسالمية،  املعاهد  يف  املقررة 
ـًفرقٍة نـاجيٍة وتبـني أخطاء  الطالب عقيدة أهل السنة واجلماعة ك
والسنة.  القرآن  هدي  عن  وإحنرافها  ـّة  الضال اجلمـااعت  و  الفرق 
ونسأل اهلل اتلوفيق بما قصدنـا إيله من نية صاحلة وجهود ملصـة. 

واهلل اهلــادي إىل الصـراط املستقـيم

ماكسـر، 18 يـونيـو 2011 م –16 رجب 1432 ـه

عفيف ادليـن حممــد حارثـة
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تـمـهـــيد

مفهـوم العقيدة

واإلـِحاكُم،  واإِلبراُم،  بُط،  الرَّ وهو  الَعْقِد؛  من  اللغة:  يف  العقيدة 
واجلزم  ايلقني  ومنه  واإلثباُت؛   ، واتلماُسك،  بقوة،  والَشدُّ  واتلوثُق، 
.والَعْقد نقيض احلل، ويقال: َعَقده يعِقده َعْقدا، ومنه ُعْقَدة ايلمني 

وانلاكح، قال اهللّ تبارك وتعاىل:

ْيَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخُذُكْم بَِما 
َ
َُّ بِاللَّْغِو يف أ  يَُؤاِخُذُكُم اهلل

َ
} ل

ْيَماَن{ العقيدة: احلكم اذلي ل يقبل الشك دلى معتقده، 
َ ْ
ْدُتُم األ َعقَّ

ين ما يقصُد به العتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود  والعقيدة يف ادلِّ
اهللّ وبعث الرسل . واجلمع: عقائد.

وخالصته: ما عقد اإِلنساُن عليه قلبه جازما به؛ فهو عقيدة؛ 
م باطال 

َ
سواٌء أكان ـحقا، أ
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ويف الصطالح:

إيلها  وتطمنئ  القلب،  بها  يَُصّدق  أن  جيب  اليت  األمور  »يه 
انلفس، ـحىت تكون يقينا ثابتا ل يمازجها ريب، ول خيالطها شك«.

معتـقده،  دلى  شك  إِيله  ق  يتطرَّ ل  اذلي  اجلازم  اإِليمان  ي: 
َ
أ

ن يكون مطابقا للواقع، ل يقبل شاك ول ظنا؛ فإن لم يصل 
َ
وجيب أ

العلم إىل درجة ايلقني اجلازم ل يُسىم عقيدة.

ّن اإلنسان يعقد عليه قلبَه.
َ
وسيم عقيدة؛ أل

والعقيدة اإلِسالميَّة:

سمائه وصفاته، 
َ
لوهيته وأ

ُ
يه اإليمان اجلازم بربوبية اهللّ تعاىل وأ

ومالئكته، وكتبه، ورسله، وايلوم اآلخر، والقدر خريه ورشه، وسائر 
لف  السَّ عليه  مجع 

َ
أ وما  ين،  ادلِّ وأصول  الغيب،  مور 

ُ
أ من  َثبََت  ما 

والطاعة،  واحلكم،  مر، 
َ
األ يف  تعاىل  هللّ  اتلام  والتسليم  الح،  الصَّ

والتباع لرسوهل صىل اهللّ عليه وىلع آهل وسلم.

نة واجلماعة؛  هل السُّ
َ
طلقت فيه عقيدة أ

ُ
والعقيدة اإلسالمية: إِذا أ

ألنَّها يه اإلِسالم اذلي ارتضاه اهللّ دينا لعباده، ويه عقيدة القرون 
لة من الصحابة واتلابعني وتابعيهم بإـحسان. اثلالثة املفضَّ
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وللعقيدة اإلِسالمية:

نة واجلماعة؛ تُراِدفها، وتَدّل عليها،  هل السُّ
َ
سماء أخرى عند أ

َ
أ
منها:

صول ادلين(، )الفقه األكرب(، )الرشيعة(، 
ُ
نَة(، )أ )اتلوـحيد(، )السُّ

)اإِليمان(.

نَّة ىلع علم العقيدة. هل السُّ
َ
شهر إِطالقات أ

َ
هذه أ

اكنت العرب وقت بعـثـة انليب صـىل اهلل عليه وسـلم أصحاب 
ـًا،  ـًا وبعضهم اكن نصـراني ملل وحنل مـتـلفة، فبعضهم اكن يهودي
واكنت  األصـنام،  تعبد  وثـنـية  اكنت  منهم  العظىَم  والغـابلية 
عـاصـمة هذه العبـادة يه مـكـة. ولقد بعث حممد صـىل اهلل عليه 
ثـالثة  ىلع  أمـرها  أول  يف  قـائمـًة  دعـوته  واكنت  مكة  يف  وسـلم 

مبـادئ: 
املبدأ األول: أنـه رسـول اهلل، بـعثـه للنـاس بشـرًيا ونـذيـراً  –

نـهـا يلـست آلـهًة 
َ
صـنـام وأ

َ
املـبدأ اثلـاين: إِبـطال عـبادة األ  –

وأن اإِلهل هو اهلل األـحد الصـمد لم يـدل ولم يـودل ولم يكـن هل 
كـفـواً أـحد. ولقـد إىل هذين املـبدأين مـعاً القـرآن الكريم: 
 ٌ

َ
َما إِلَُهُكْم إِهل

نَّ
َ
َّ أ ثْلُُكْم يُوَح إِلَ نَا برََشٌ مِّ

َ
َما أ ْل إِنَّ

قال تـعاىل: }قُ
ِكنَي{ ُمرْشِ

ْ
ِّل ِْه َواْستَْغِفُروُه َوَويٌْل ل

َ
َواـِحٌد فَاْستـِقيُموا إِيل
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الـمبدأ اثلـالث: القـول بـوجود ـحياٍة أخرى بـعد هذه احلـياة،   -–
عـمـانلا 

َ
أ ىلع  املحــاسبة  ألجل  نا  ـِ موت بعد  سـنُـبعث  وأننـا 

وإِثـابة املطـيع ومـعاقـبـة العــايص.

مـكة  يف  وسـلم  عليه  اهلل  صـىل  انلـيب  دعـوة  مهمـة  اكنت 
أمـا يف  اثلـالثـة.  املبادئ  هذه  قـائمًة  ىلع  و  مـرتكـزًة  واملـديـنة 
وإىل  اثلـالثـة  املبادئ  إِثـبـات  إىل  مـوجهٌة  ادلعـوة  أن  مكـة، 
بـها  يـصدق  ولم  بـها  يسـلْم  لـم  إنـها  وـحيث  بـه،  اإِليمــان 
هذه  كيف  يـقـولون  فـال  بعـدها.  عـما  يسألون  فـال  مـكة  أهُل 

الصـفات، وهل يه عـني اذلات أو غـريها.

وهو   – األول  بـالـمـبـدأ  سـلم  قـد  املـديـنــة  يف  وأمـا 
سـلـم  وإذا   – وسـلم  عليه  اهلل  صـىل  حممـد  بـرســالة  اإليـمــان 
اآلخريـن.  باملـبدأين  اتلـصـديق  بـه ـحصل  املبــدأ وصـدق  هذا 
إيـاه حممـد صـىل اهلل  يـســألوا عـمـا وراء مابـلغـهم  لـن  وإذن 
مـما  منهم  واـحٍد  لك  ويـفهم  بـرسـاتله  آمـنوا  اذلي  وسـلم  عليه 
يفـتح  ما  بقـدر  الكريـم  القـرآن  يف  نفسـه  سبحانه  اهلل  وصـف 
اهلل علـيه من الفـهم، وحبسـب اإلسـتـعداد اذلي خصه اهلل بـه 
القـرآن ـحق وِصـدق. واكن إذا وجد أـحدهم شـبهًة يف ىشء فإنه ل 
يسـتـشري عـقـله يف هذه الشـبهة أو يسـتـقـل ببحثــها، ولــكنه 
يـرجع إىل الرسـول صـىل اهلل عليه وسـلم يـسـأهل عـما ـحدث هل، 
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والرسـول بـدوره يرشــده إىل احلـق. ونـرى أن هذه احلـالة تـغريَْت 
بعد موته عليه السالم. 

أما عصـر اخلـلفــاء، فـإن الـصـحابـة رضوان اهلل عليهم قد 
اهلل  أمـر  بـما  اإلهتـمام  من  الرسـوُل   عليه  مـاسـاَر  ىلع  سـاروا 
اكن  إهتـماَمهم  أن  أي  عنـه،  مانـىه  وتـرك  به،  وتـعاىل  سبحانه 
األمـور  من  لشئ  يتـعـرضوا  ولم  العـمليــة،  األـحاكم  إىل  موجهاً 
كتـاب  إسـتشـاروا  احلوادث  من  جديد  جد  وإذا  اإلعـتـقــادية، 
قـياس  إىل  راـحوا  فـيهمـا  جيدوا  لـم  رسـوهل.فإن  وـحديث  اهلل 
ماـحدث ىلع ماوقـع يف عهـد الرسـول، وإذا لم جيــدوا ما يقيـسون 
للمـشـورة  وتـارة  الشـخيص  للرأي  يرجعون  أـحياناً  فـإنهم  عليه، 

ـحىت تطمــنئ قـلوبهم إىل رأي  فيـعـملون به ويـحضـون عليه. 

املســائل  يف  الـتــدخل  يف  ليتـجــرؤن  فالصحـابة 
العـقـائدية اليت تـكون موضوع املنــاقشة بني املتكــلمني، بـل 
حيـذرون املسـلمني عـنـه. روي أن عمـر بن اخلـطـاب ريض اهلل 
عنه أىت بـســارٍق فقـال هل: لـم سـرقت؟ فقـال: قـىض اهلل عيل . 
فـأمـر بــه فقـطعـت يـده وضـربه أسـواطاً. فـقيــل لـه يف ذلك، 

فقـال: القـطع للسـرقة، واجلـدل ملا كذب ىلع اهلل.



6

وهكذا ينحـدر املـســلمون شـيئـاً فشيـئاً  حنو هذه األحبـاث 
اشـتد  الرسـول من جهة، ولكما  بعدوا عن عصـر  الكالميـة لكما 

خرى. 
ُ
إختـالط األجانب من جهة أ

ظـهور الفـرق ونـشـأتـها

ـحصـل  ـحىت  الراشـدين  اخلـلـفاء  عصـر  ينـتهـى  يـكد  لـم 
وتفـرقت  الـمسـلمني  وـحدة  إِنصـدعت  بـه  اذلي  اخلـالف 
ولم  بعضـاً،  بـعضهم  يـكـفر  وأـحزابـاً  فرقـاً  وأصـبحوا  لكمتــهم 
كأيب  الصـحـابـة  أكابـر  ـحىت  أـحد  اتلـكفـري  ذلك  من   يسـلم 
أن  يدنلـا  عنهـم.فاتلـاريـخ  اهلل  وعثـمان وعيل ريض  وعمر  بـكٍر 
املسـلمني  بني  اخلـالف  فيها  إشـتد  مســألـٍة  أول  الـخـالفـة 
يف  اإلسالمية  الفرق  أهم  وتكون ـحوهلا  آراءهم،  فيـها  وتشـعبت 

العرص األول، ويه اخلوارج والشـيعة ثم املرجئــة.

وسـلم  عليه  اهلل  صـىل  وفاتـه  حلظـة  من  املسـلمون  شـعر 
وبعض  األنصـار  فعقد  خيـلفـه.  فيمن  اتلـفـكري  بضـرورة 
بين سـاعدة يلتفقوا  دفنـه يف سقـيفة  قبل  اإلجتمـاع  املهـاجرين 
يف هذا األمـر. ويف هذه السقيفـة إنـقسموا إىل رأيـني: رأي يقـول: 
أن حممد صـىل  األنصـار، وـحجتهم  اخلليفـة من  أن يكون  جيب 
اهلل عليه وسـلم بلث يف قومه يف مكـة حنو ثـالث عـشـرة سنة 
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يدعوهم إىل اإلسالم فما آمن منهم إل قليـل ومامنعوا رسول اهلل من 
األذى، فلما هاجر من مكـة إىل املدينـة نصـره األنصـار وآمنـوا 

بـه وأعـزوا ديـنه، فهم أوىل انلاس أن خيـلفـوه.

وفريق آخر وهم املهـاجرون يـرون أن تكـون اخلالفـة فيـهم، 
قـومه  وهم  األذى  ىلع  وصـربوا  بـه،  آمن  من  أول  أنهم  وـحجـتهم 
وعشـريته، فـهم أوىل اخلـالفـة من غـريهم. وبعد مناظرة طويـلة 
وصـلوا إىل اإلتـفاق وتمت ابلـيـعـة يف هذا املجـلس أليب بـكـٍر 

اتلـييم القـريش. 

لم يكن عيل بن أيب طالب ـحارضاً يف هذا اإلجتماع إلشـتـغاهل 
وأخذ  وسـلم  عليه  اهلل  صـىل  اهلل  رسوا  يف جهاز  بيـتـه  وأهل  هو 
العـدة دلفـنه. فلما بلغـه خرب ابليعة لـم يرَض أهلـه من بين هاشم 
وتكون  عيل.  بتويلـة  املؤيـدين  املسـلمني  من  وافقــهم  ومن 
رأي ثـالث وهو أن تكون اخلـالفـة يف بيت انليب، وأقرب انلاس 
وإبن  املطلب  بن عبد  العبـاس  إيله صـىل اهلل عليه وسـلم عُمـه 
السـابقني  من  لم يكن  العباس  ولكن  طالب،  أيب  بن  عمه عيل 
إىل اإلسـالم، فقد ـحرض غزوة بـدر مع املشـركني، ولم يسـلم إل 
آخراً. فأوىل انلاس من قرابة انليب عيل بن أيب طالب، وهو ِمن أول 
انلـاس إسالمـاً وزوج فـاطمة بنت الرسول صـىل اهلل عليه وسـلم. 
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األفاكر  لنشـأة  بذرة  أول  يظل  القبليـة  العصبية  من  املوقف  هذا 
الشـيـعيـة يف جمـتمع املسلمني. 

اثلالثة   اآلراء  تلك  ـحول  املسـلمني  دلي  اخلالف  إشتدَّ 
تـوىل  فلما  اإلسالمية.  ابلالد  مجيع  إىل  وامـتد  انلـزاع  وانتـشـر 
ىلع  وُمـقاومـًة  إعرتاضاً  عيل  أنصـار  عليه  ثـار  اخلالفـة  عثمان 
سلطته، مما يـؤدي إىل حتـريك مااكن اكمـناً من العداوة القـديمـة 
مـية  وحمـاولة إغـتيال عثمان وأخذ اخلالفـة 

ُ
بني بين هاشم وبين أ

من يدبين أميـة.

قتـل عثمان ريض اهلل عنه: إفرتق املسـلمون بـني مطالٍب بدمه 
وبـني ثـائر عليه، وبـويـع لعـيل باخلالفـة يف خالل هذه األزمـة 
السـياسية، وقام عليه املـطابلون بدم عثمـان. واكن أول ماوقـع من 
هذا خروج طلحـة وزبـري والسـيدة اعئـشـة وحمـاربتـهم لعيل يف 
موقـعة اجلـمل وانهـزمهـم أمام عيل ثم قتـل طلحة وزبـري يف هذه 

الواقعة. 

ومعاويـة.  عيل  بـني  صـفـني  موقعة  ـحصلت  هذا  بعد  ثم 
ملاأـحس معاويـة تـغـلَب جيش عيل ىلع جيشــه اذلي أىت بـه من 
بن  الرمــاح، وقـام عمُرو  املصاـحف ىلع رؤوس  برفع  أمر  الشـام 
العـاص بتدبـري ـحيـلة اتلـحكـيم. سـلم عيل بهذا عن غري رىض 
منه نزوًل ىلع رغـبة جيشـه، وانتـىه اتلحـكيم خبـدع عمرو بن 
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ـُه  العـاص أليب موىس األشـعري وفشـل اتلحكـيم. واكنت نتـيجتـ
ظهور فرقـة يف املسـلمني تسىم »اخلـوارج« اليت أنكـرت احلزبـني 
مـعاً وراـحت بتكـفريهمــا ىلع أن علياً ومعاويـة ولك من قـام يف 
صفوفهما قد ارتكـبوا معصيـًة كبـيـرًة بقـتــال املسلمني وأنـهم 

قد خرجوا من اإليمـــان.

ويقـابل هذه الفـرقة فرقـة »الشــيعة » وهم كثـريون أيضـاً، 
وهم يـجمـعون ىلع إستحقـاق عيل ريض اهلل عنه اخلـالفـة بعـد 
من  عليـه  اخلـارجني  وتكفـري  وسـلم  عليه  اهلل  صـىل  الرسـول 
بعض  وكذا  إلــهاً  علـياً  جعل  ـحىت  بعضـهم  بالغ  ولقد  املسلمني 
األئمـة منهـم. وبعض املسلمني يأخذون موقـفاً حمايـداً ليقـولون 
بكفر أـحد اجلانبــني، بل كرهوا هذا اخلالف واجبتنـبوا الفريقـني، 
بفرقـة  فيمابعد  يسىم  من  وهم  تعاىل.  هلل  فيـها  احلكـم  وأرجئوا 

»املـرــجئــــة .«

من  كثري  اإلسالم  يف  ودخل  الفتح  من  املسلمون  انتىه  وملا 
أصحاب ادليانات األخرى: ايلهودية وانلرصانية واملجوسية وادلهرية 
ادليانات  أصحاب  من  صيغت  جديدة  أفاكر  تظهر  أخذت  وغريها 
ابلرصة  وخصوصاً  العراق  واكنت  اجلديد.  دينهم  ثوب  يف  القديمة 
اإلرادة  حبرية  يقولون  مجاعة  فقامت  وانلحل،  امللل  جلميع  مظهراً 
وىلع رأسهم معبد اجلهين وتكونت منهم فرقة القدرية، كما اكنت 
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ابن  إرادته وىلع رأسهم جهم  اإلنسان  يسلبون  هناك مجاعة أخرى 
صفوان وتكونت منهم فرقة اجلربية.

لك  كونـتــها  اليت  واملبادئ  الفكري  الضطراب  هذا  وسط 
املسلمني  عقائد  يرشـحون  املخلصني  من  مجاعة  قام  نلفسها  فرقة 
أثر  من  واكن  ابلرصي،  احلسن  أشهرهم  ومن  القرآن.  طريقة  ىلع 
اختـالفه مع تلميذه واصل بن عطاء أن تكونت فرقة  املعزتلــة  
اليت اكن هلا األثــر األكرب يف عقيدة األمــة ـحىت احلني واكن هذا 
يف أوائل القرن اثلاين اهلجري. ويف أواخر القرن اثلالث ظهر اإلمام 
»أبو منصور املاتريدي« واشتغل بالرد ىلع أصحاب العقائد ابلاطلة 
وتكونت منه ومن أتباعه املاتريدية. كما ظهر اإلمام »أبو احلسن 
األشعري« وأعلن انفصاهل عن املعزتلة وأعلن مبادئه اجلديدة اليت 
وافق عليها خرية علماء املسلمني وظهرت بهذا فرقة األشاعرة ومن 

هاتني الفرقتني تكونت مجاعة أهل السنة.
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الباب الول

السـلـف وعقـيدة أهل السـنة واجلماعـة

تعريـف السلـف

لف يف اللغة: ما مىض وتقدم، يُقال: سلَف اليشُء َسلَفا: أي  السَّ
و القوم املتقدمون يف السري.

َ
مون، أ لف: اجلماعة املتقدِّ مىض، والسَّ

مْجَِعنَي{
َ
أ ْغَرْقنَاُهْم 

َ
فَأ ِمنُْهْم  اْنتََقْمنَا  آَسُفونَا  ا  }فَلَمَّ تعاىل:  قال 

ِخِريَن{
ْ

نَاُهْم َسلًَفا َوَمثَاًل ِلل
ْ
}فََجَعل

مني ملن عمل بعملهم، وذلك يلَْعتـرِبَ  ي: جعلناهم سلفا متقدِّ
َ
أ

بهم َمْن بعدهم، ويلتعظ بهم اآلخرون.

مك من آبائك ذوي قرابتك اذلين هم فوقك  لَُف: من تقدَّ والسَّ
ول من الصحابة واتلابعني: 

َ
يف السنِّ والفضل، وهلذا ُسيم الصدر األ

الح السلف الصَّ
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ويف الصطالح:

ما تدور لك تعريفاتهم  إذا أْطِلق السلف عنَد علماِء العتقاِد فإِنَـّ
واتلـابعني  الصحابة  أو  واتلابعني،  الصحابة  و 

َ
أ الصحابة،  ـحول 

هلم  املشهود  عالم 
َ
األ ئـّمة 

َ
األ من  املفضلة؛  القرون  من  وتـابعيهم 

ابلدعِة  واجتناب  فيها،  واإلمامِة  السنة  واتباِع  والفضل  باإلمامِة 
ين،  ّمُة ىلع إمامتهم وعظيم شأنهم يف ادلِّ

ُ
واحلذر منها، وممن اتفقت األ

وهلذا سيم الصدُر األول بالسلَف الصالح.

ُهَدى 
ْ
ُ ال

َ
َ هل قال اهلل تعاىل: }َوَمْن يَُشاقِِق الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد َما تَبنَيَّ

 َونُْصِلِه َجَهنََّم وََساَءْت َمِصرًيا{ 
َّ

ِ َما تََوىل
ِّ

ُمْؤِمِننَي نَُوهل
ْ
َوَيتَِّبْع َغرْيَ َسِبيِل ال

بَُعوُهْم  يَن اتَّ ِ
َّ

نَْصاِر َواذل
َ ْ
ُمَهاِجِريَن َواأل

ْ
لُوَن ِمَن ال وَّ

َ ْ
ابُِقوَن األ وقال: }َوالسَّ

ْتََها 
َ

ِْري حت
َ

َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت ت
َ
بِإِـْحَساٍن ريَِضَ اهلُل َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه َوأ

َعِظيُم{ وقال انلَّيِبُّ صىل اهلل 
ْ
َفْوُز ال

ْ
بًَدا َذلَِك ال

َ
يَن ِفيَها أ نْـَهاُر َخادِلِ

َ ْ
األ

عليه وىلع آهل وسلّم:

ُهْم « ـَ يَن يَلون ِ
َ

يَِن يَلُوَنُهْم ُثَم اذل
َ

» َخرْيُ انلَّاِس قَْرين ثُم اذل

ورسوُل اهللّ- صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم- وصحابته واتلــابعون 
هلم بإـِحسان هم سلف هذه األمة، ولك من يدعو إىل مثـل ما داع 
إيله رسول اهلل - صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلَّم- وصحابتُه واتلابعون 

هلم بإِـحسان، فهو ىلع نـهـج السلف.
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موافقة  هو  الرشط  بل  ذلك؛  يف  رشطا  ليس  الزمين  واتلحديد 
لف، فلك من  ـحاكم والسلوك بفهم السَّ

َ
الكتاب والسنَّة يف العقيدة واأل

لف، إن باعد بينه وبينهم  نَة فهو من أتباع السَّ وافق الكتاب والسُّ
املاكن والزمان، ومن خالفهم فليس منهم وإن اعش بني ظهرانيهم.

الح رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم. لف الصَّ وإِمام السَّ

اِر رمَُحَاُء  ُكفَّ
ْ
اُء ىلَعَ ال ِشدَّ

َ
يَن َمَعُه أ ِ

َّ
ٌد رَُسوُل اهلِل َواذل قال تعاىل: }حُمَمَّ

ًدا يَبْتَُغوَن فَْضاًل ِمَن اهلِل َورِْضَوانًا ِسيَماُهْم يِف  ًعا ُسجَّ بَيْنَُهْم تََراُهْم ُركَّ
يِل  ِ

ْ
ن ِ

ْ
ُجوِد َذلَِك َمثَلُُهْم يِف اتلَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم يِف اإل ثَِر السُّ

َ
أ وُُجوِهِهْم ِمْن 

ُه فَآَزرَُه{
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
َكَزْرٍع أ

وقد قرن اهلل تعاىل بني طاعته وطاعة رسوهل- صىل اهلل عليه 
وىلع آهل وسلم- فقال تعاىل:

ْنَعَم اهلُل َعلَيِْهْم ِمَن 
َ
يَن أ ِ

َّ
َِك َمَع اذل

َ
ول

ُ
}َوَمْن يُِطِع اهلَل َوالرَُّسوَل فَأ

َرِفيًقا{  َِك 
َ

ول
ُ
أ وـََحُسَن  احِلِنَي  َوالصَّ َهَداِء  َوالشُّ يِقنَي  دِّ َوالصِّ انلَِّبيِّنَي 

وجعل اهلل طاعَة الرسول- صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم- طاعة هل 
سبحانه، فقال عز وجل:

نَاَك َعلَيِْهْم 
ْ
رَْسل

َ
 َفَما أ

َّ
َطاَع اهلَل َوَمْن تََوىل

َ
}َمْن يُِطِع الرَُّسوَل َفَقْد أ

ن عدم طاعة الرسول- صىل اهلل عليه وىلع آهل 
َ
خرب تعاىل أ

َ
ـَحِفيًظا{ وأ

وسلم- حمبٌط وُمبطٌل لألعمال، فقال:
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ُتبِْطلُوا   
َ

َول الرَُّسوَل  ِطيُعوا 
َ
َوأ اهلَل  ِطيُعوا 

َ
أ آَمنُوا  يَن  ِ

َّ
اذل َها  يُّ

َ
أ }يَا 

وسلم  وآهل  عليه  اهلل  صىل  مرهِ- 
َ
أ مالفة  عن  ونـهـانا  ْعَمالَُكْم{ 

َ
أ

ا  َخادِلً نَاًرا  ُه 
ْ
يُْدِخل ـُحُدوَدُه  َوَيتََعدَّ   ُ

َ
َورَُسوهل اهلَل  َيْعِص  - فقال: }َوَمْن 

مرنا به- صىل 
َ
ن نأخذ ما أ

َ
مرنا اهلل تعاىل أ

َ
ُ َعَذاٌب ُمِهنٌي{ وأ

َ
ِفيَها َوهل

اهلل عليه وىلع آهل وسلم- ونرتك ما نهانا عنه، فقال عزَّ وجل: }َوَما 
آتَاُكُم الرَُّسوُل فَُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعنُْه فَاْنتَُهوا َواتَُّقوا اهلَل إِنَّ اهلَل 
آهل  وىلع  عليه  اهلل  صىلَّ  حنكمه-  ن 

َ
أ تعاىل  مرنا 

َ
وأ ِعَقاِب{ 

ْ
ال َشِديُد 

ن نرجع إِىل ـحكمه، فقال:
َ
وسلم- يف لكِّ شأن من شؤون ـحياتنا، وأ

 
َ

ل ُثمَّ  بَيْنَُهْم  َشَجَر  ِفيَما  ُموَك  حُيَكِّ ـَحىتَّ  يُْؤِمنُوَن   
َ

ل َوَربَِّك  }فَاَل 
تَْسِليًما{. وبلغنا اهلل  َويَُسلُِّموا  قََضيَْت  ا  ِممَّ ْنُفِسِهْم ـَحرًَجا 

َ
أ يِف  ُدوا  جَيِ

سوة احلسنة، 
ُ
ن نبيه- صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم- هو األ

َ
تعاىل بأ

مثل اذلي جيب اتباعه والقتداء به، 
َ
والقدوة الصاحلة، وانلموذج األ

: فقال عز وجلَّ

يَرُْجو اهلَل  لَِمْن اَكَن  ْسَوٌة ـَحَسنٌَة 
ُ
أ اهلِل  }لََقْد اَكَن لَُكْم يِف رَُسوِل 

ِخَر وََذَكَر اهلَل َكِثرًيا{ . وقرن اهلل رضاه برضا رسوهل- صىل 
ْ

َْوَم اآل َوايلْ
ْن يُرُْضوُه إِْن 

َ
ـَحقُّ أ

َ
ُ أ

ُ
اهلل عليه وآهل وسلم - فقال تعاىل: }َواهلُل َورَُسوهل

اَكنُوا ُمْؤِمِننَي{. وجعل اتباع رسوهل- صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم- 
بُّوَن اهلَل  ِ

ُ
ْل إِْن ُكنْتُْم حت

عالمة ىلع حمبته- سبحانه وتعاىل- فقال: }قُ
رـَِحيٌم{  َغُفوٌر  َواهلُل  ُذنُوَبُكْم  لَُكْم  َوَيْغِفْر  اهلُل  حُيِْببُْكُم  فَاتَِّبُعويِن 
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لَف الصالح عند اتلنازع هو كتاَب اهلل وسنَة  وهلذا اكن مرجع السَّ
رسوهل- صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم- كما قال تعاىل:

 اهلِل َوالرَُّسوِل إِْن ُكنْتُْم تُْؤِمنُوَن 
َ

وُه إِىل
ٍء فَُردُّ إِْن َتنَاَزْعتُْم يِف يَشْ

}فَ
ِويــــاًل{ 

ْ
ـْحَسُن تَأ

َ
ِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوأ

ْ
َْوِم اآل بِاهلِل َوايلْ

فضُل السلف بعد رسول اهلل - صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم- 
َ
وأ

وصفهم  كما  وإخالٍص،  بصدق  عنه  دينهم  خذوا 
َ
أ اذلين  الصحابُة 

َما  َصَدقُوا  رَِجاٌل  ُمْؤِمِننَي 
ْ
ال }ِمَن  بقوهل:  العزيز،  كتابه  تعاىل يف  اهلل 

لُوا  ْبَُه َوِمنُْهْم َمْن يَنْتَِظُر َوَما بَدَّ
َ

اَعَهُدوا اهلَل َعلَيِْه فَِمنُْهْم َمْن قَىَض حن
َتبِْدياًل{ ثَم اذلين يلونهم من الُقرون املفضلة األوىل؛ اذلين قال فيهِم 
يَن 

َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم: » َخرْيُ انلَّاس قَْريِن، ثُم اذل

ـحق بالتباع 
َ
حابة واتلابعون أ يَن يَلُونُهْم « وذلا؛ فالصَّ ِ

َ
يَلوَنُهْم، ُثمَّ اذل

من غريهم، وذلك لصدقهم يف إيمانهم، وإخالصهم يف عبادتهم، وهم 
وذللك  وعمال،  قول  بها  العاملون  الرشيعة  ومُحاة  العقيدة،  اس  ـُحرَّ
اختارهم اهلل تعاىل لنرش دينه، وتبليغ ُسنَّة نَبيِّه صىل اهلل عليه وسلم 

قال انلَّيِبُ صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم:

َملّة  إِل  انلاِر،  يف  لُكُهم  ملة؛  وََسبِْعنَي  ثاََلث  ىلَعَ  أَميِت  َتْفرَتُق   «
نَا َعلَيْه َوأْصحايب « 

َ
َواـِحَدة « قالوا: َمن يه يا رسول اهلل ؟ قال: » َما أ

)رواه الرتمذي( 
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الصالح، وسار ىلع نهجهم  لف  بالسَّ اقتدى  وُيطلق ىلع لكِّ من 
( نسبة إيِلهم، وتميزيا بينه وبني من خيالفون  يف سائر العصور )َسلَِفّ

لف ويتبعون غري سبيلهم. منهج السَّ

ُهَدى َوَيتَِّبْع 
ْ
ُ ال

َ
َ هل قال تعاىل: }َوَمْن يَُشاقِِق الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد َما تَبنَيَّ

 َونُْصِلِه َجَهنََّم وََساَءْت َمِصرًيا{ ول 
َّ

ِ َما تََوىل
ِّ

ُمْؤِمِننَي نَُوهل
ْ
َغرْيَ َسِبيِل ال

لفيَّة  السَّ  « ولفظ   . إِيلهم  بالنتساب  يفتخر  ن 
َ
أ إِل  ي مسلم 

َ
أ يسع 

وفهمه  اإلِسالم  تليق  الح يف  الصَّ السلف  صبح علما ىلع طريقة 
َ
أ  «

لفيَة يطلق ىلع املتمسكني بكتاب  وتطبيقه، وبهذا فإنَّ مفهوم السَّ
اهلل، وما ثبت من ُسنَّة رسول اهلل - صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم- 

لف. تمساك اكمال بفهم السَّ

تـعريـف أهل السنة واجلمـــاعة

نة يف اللغة: السُّ

السنَة يف اللغة مشتقة من: َسن يَِسن، ويَُسن َسّنا، فهو َمْسنُون . 
وَسن األمَر: َبّيـنَه.

م مذمومة.
َ
رية، حممودة اكنت أ والّسنَة: الطريقُة والسِّ

ومنه قول انلَّيِب صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم:

ي: 
َ
ا بِِشرْب وِذرااع بِِذراع، أ تـِبُعّن لَسَنَ َمْن اَكَن َقبْـلَُكْم ِشرْبً

َ
تل

ين وادلنيا وقوهل: َمْن سّن يف اإلساَلِم سنََة ـَحَسنه فَلَُه  طريقتـهم يف ادلِّ
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ْن َينُْقَص ِمْن أُجورِِهْم 
َ
ْجُر َمْن َعِمَل بَها مْن َبْعِده؛ ِمْن َغرْيِ أ

َ
ْجُرها َوأ

َ
أ

ي: » سرية . . . 
َ
ٌء، وَمْن سنَّ يف اإلِسالم ُسنَّة سيئة - أ يَشْ

السنة يف الصطالح:

آهل  وىلع  عليه  اهلل  صىل   - اهلل  رسول  عليه  اكن  اذلي  اهلدُي 
صحابه، علما، واعتقادا، وقول، وعمال، وتقـريرا . وتُطلق 

َ
وسلم- وأ

يضا ىلع ُسَنِ العبادات والعتقادات، ويقابل السنََّة: ابلدعة.
َ
الّسنَة أ

يَِعْش  َمْن  فإِنَُّه   « وسلم:  آهل  وىلع  عليه  اهلل  صىل  انلَّيِبُّ  قال 
ِمنُْكْم َبْعدي فََسريى اْختالفا َكثريا؛ َفَعلَيُْكْم بِسنيّت وُسّنِة اخللََفاِء 

اِشدين « الَمْهِدينَي الرَّ

اجلماعة يف اللغة:

 )مأخوذٌة من اجلمِع، وهو ضُم اليشِء، بتقريب بعِضه من بعٍض، 
يُقال مَجعتُه، فاْجتََمَع(.

ق، وضد الفْرقَة. ومشتقة من الجتماع، وهو ضد اتلَفرُّ

يضا طائفة من انلاس 
َ
واجلماعة: العدد الكثري من انلَّاس، ويه أ

جيمعها غرض واـحد.

مٍر ما.
َ
واجلماعة: هم القوم اذلين اجتمعوا ىلع أ

اجلماعة يف الصطالح:
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مة من الصحابة واتلابعني 
ُ
مجاعة املسلمني، وهم َسلَُف هذه األ

الكتاب  ىلع  اجتمُعوا  اذلين  ين؛  ادلِّ يوم  إىِل  بإـِحسان  تَبعُهم  ومن 
والَسنَة، وساروا ىلع ما اكن عليه رسول اهلل - صىل اهلل عليه وىلع آهل 
وسلم- ظاهرا وباطنا .وقيل اجلماعة يه مجاعة الصحابة العـدول 
والسلف  والعلماء  األئمــة  من  مسلكهم  سلك  ومن  واتلابعني 
ـثـهم ىلع اجلماعة  املؤمنني وـَحَ اهلُل تعاىل عباده  مَر 

َ
أ الصالـح. وقد 

واتَلناـحر،  والختالِف  الفرقة  عن  ونهـاهم  واتلعاون  والئتالف 
فقال:

 تَُكونُوا 
َ

قُوا{ وقال: }َول  تَـَفرَّ
َ

يًعا َول }َواْعتَِصُموا حبَبِْل اهلِل مَجِ
انلَيِب  وقال  َيِّنَاُت{  ابلْ َجاَءُهُم  َما  َبْعِد  ِمْن  َواْختَلَُفوا  قُوا  َتَفرَّ يَن  ِ

َّ
اَكذل

صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم:

»َوإِن َهذهِ امللة َستْفرَتُق ىلَعَ ثاَلث وََسبعني، ثِنـتاِن وََسبعوَن يف 
انلَّار، َوَواـِحدة يف اجلنة، َويه: » اجلماَعة « وقال الصحايب اجلليل عبد 
َوإِن ُكنَْت  َّق، 

َ
َواَفَق احل َما  اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه: )اجلََماَعُة 

وـَْحَدَك(

نَِّة واجلماعة: فَأهُل السُّ

صحابه وَمن 
َ
هم املتمسكون بُسنة انلَّيب- صىل اهلل عليه وسلم- وأ

تبعهم وسلَك سبيلهم يف العتقاد والقول والعمل، واذلين استقاموا 
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إىل  منصورون  ظاهرون  باقون  وهم  البتداع،  وجانبوا  التباع  ىلع 
يوم القيامة فإتبـاُعهم ُهدى، وِخالفهم َضالل . تمـثـل عقيدة أهل 
الّسـنة والـجماعـة عقيـدة أهل اإليـمــان اجلازم باهلل تعـاىل وما 
جيب هل من اتلوـحيد والطـاعة، و اإليـمــان بمـالئكتـه وكـتبـه 
واألخبار  الغيب  أمور  من  ماثبت  وسـائر  والقـدر  اآلخر  وايلوم 

والقطـعيــات علميًة اكنت أم عمليــًة.

السـنـة  أهل  أن  بقولـه:  السـنة  أهل  تيـميـة  إبن  يعـّرف 
والسـنـة  الكـتـاب  أهل  الصـالح  الّسـلـف  هم  واجلـماعة 
آلثـار  املـتـبعون  وسلم  عليه  اهلل  الرسول صىل  بـهدي  العاملـون 
الصـحابـة واتلـابعـني وأئـمـة اهلـدى املقتدي بهـم يف ادلين لـم 
منـه.  مـاليس  اهلل  دين  يف  حيـدثـوا  ولـم  يبـدلوا  ولـم  يبتـدعوا 
القـرقـة  إعـتقـاد  يه  واجلماعة  السـنة  أهل  عقيـدة  ـّدأن  وأكـ

انلـاجيـة املنصـورة إىل قـيام السـاعـة. 

يه  اليت  احلـقِّ  جلـماعة  إمـتـداد  أنهم  السـنة  أهل  ويعـتـرب 
مجاعة الصـحـابـة، ويسـتدلون ىلع ذلك حبديث الرسول صىل اهلل 
ـّة ىلع ضـاللـٍة أبدا ...يـد اهلل مع  عليه وسلم: لجيـمع اهلل هذه األم

اجلمـاعة فاتّـبعوا السـواد األعظـم فـإنـه من شـّذ شـذ يف انلـار.

أصـول عقيـدة أهل السـنة والـجـمــاعة
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مصدر العقيـدة هو كتـاب اهلل وسنـة رسولـه صىل اهلل عليه   .1
وسلم،وإمجاع السلف الصالح

لك ما ورد يف القرآن الكريم هو شـرع للمسـلمني، ولكُّ ما صحَّ   .2
من سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وجب قبولـه وإن اكن 

أـحاديث آـحاد.

السلف  وفهم  انلصـوص  هو  والسنة  الكـتاب  فهم  يف  املرجع   .3
الصـالح ومن سـار ىلع منهجـهم.

تعــارض  ول  الصحيح  للـنـقـل  موافق  الصـريح  العـقـل   .4
ىلع  انلـقل  يقدم  اتلعـارض  توهم  وعند  بـينـهـما،  قطـعيـاً 

العـقـل.

هل السنَّة واجلماعة: يتمزيون عن غريهم من الفرق؛ بصفات 
َ
وأ

وخصائص ومزيات منها:

وبني  واتلفريط،  اإلفراط  بني  والعتدال  الوسط  هل 
َ
أ نهم 

َ
أ ا- 

م األـحاكم والسلوك، فهم 
َ
الغلو واجلفـاء سواء أكان يف باب العقيدة أ

ّن األمة وسٌط بني امللل.
َ
ة، كما أ وسٌط بني فرق األمَّ

بهما  والهتمام  والسنَّة،  الكتاب  ىلع  اتلـليقِّ  يف  اقتصارهم   -  2
السلف  منهج  مقتىض  ىلع  وفهمهما  نلُصوصهما،  والتسليم 

واإلعـتماد ىلع الـقواعد واألصول الصحيحـة.
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خذون كالمه لكَه ويدُعون ما خالَفه إل 
َ
3 - ليس هلم إِمام ُمعَظم يأ

انلاس  علُم 
َ
أ وهم  آهل وسلم-  اهلل عليه وىلع  اهللّ- صىل  رسول 

نَّة،  للسُّ ـُحّبا  انلَّاس  شدُّ 
َ
أ فهم  ذللك  فعاهل، 

َ
وأ قواهل، 

َ
وأ بأـحواهل، 

هلها.
َ
ـحرصهم ىلع اتباعها، وأكرثهم موالة أل

َ
وأ

ْسلَم، 
َ
لف الصالح، واعتقادهم بأن طريقة السلف أ 4 - تعظيمهم للسَّ

وأعلم، وأـحكم.

5 - إستسالمهم للرشع، مع تقديمهم انلقل ىلع العقل- تصورات 
األذهان- وإخضاع اثلاين لألول.

إِىل  املتشابه  َوردهم  الواـحدة  املسألة  يف  انلصوص  بني  مجُعُهم   -6
املحكم.

اىل  ويرشدون  احلق،  إىل  يهدون  اذلين  الصاحلني؛  قدوة  نهم 
َ
أ  -  7

تـقـلُّبـِهْم،  وعدم  احلّق  ىلع  بثبـــاتهم  املستقيم؛  الرصاط 
وبني  والعبادة،  العلم  بني  العقيدة، ومجعهم  أمور  واتِّفاقهم ىلع 
نيا والورع  سباب، وبني اتلوسع يف ادلُّ

َ
خذ باأل

َ
اتلولك ىلع اهللّ، واأل

فيها، وبني اخلوف والرجاء، واحلب وابلغض يف اهللّ، وبني الرمحة 
واللني للمؤمنني والشدِة والغلظة ىلع الاكفرين، وعدم اختالفهم 

مع اختالف الزمان واملاكن.

8- أنـهم ل يتسَمون بغري اإلسالم، والُسّنة، واجلماعة.



22

9- ـحرُصهم ىلع نرِش العقيدة الصحيحة، وادلين القويم، وتعليمهم 
مورهم.

ُ
انلَاس وإرشادهم، وانلصيحة هلم، والهتمام بأ

قواهلم، ومعتقداتهم، ودعوتهم.
َ
عظُم انلَّاس صرًبا ىلع أ

َ
نهم أ

َ
10- أ

انلَاس  وـحث  إِيلها  ودعوتهم  لفة، 
ُ
واأل اجلماعة  ىلع  ـِحرُصهم   -11

عليها، ونبذهم لالختالف والفرقَِة، وحتذير انلَّاس منها.

نَّ اهللّ- عز وجل- َعصَمهُم من تكفري بعضهم بعضا، ثَم هم 
َ
12- أ

حيكمون ىلع غريهم بعلم وعدل.

13- حمّبة بعضهم بلعض، وترـحم بعضهم ىلع بعض، وتعاونهم فيما 
بينهم، وسد بعضهم نلقص بعض، ول يوالون ول يعادون إِل يف 

اهلل.

اليت  الفرقة  أنهم  واجلماعة:  نَة  السُّ أهل  مفهوم  يف  القول  وصفوة 
وعدها انلَّيب- صىل اهلل عليه وسلم- بانلجاِة من بـني الفرق، 
بها من  السنة، وموافقة ما جاء  اتِّباع  الوصف ىلع  ومدار هذا 
العتقاد والعبادة واهلدي والسلوك واألخالق، ومالزمة مجاعة 

املسلمني.

تعريف  عن  واجلماعة  السّنة  هل 
َ
أ تعريف  خيرج  ل  وبهذا 

نَّ السلف هم العاملون بالكتـاب املتمسكون 
َ
السلف، وقد عرفنا أ

هل السنة اذلين عناهم انليب- صىل اهلل 
َ
بالسنَّة؛ إِذن فالسلف هم أ
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هل السنة هم السلف الصالح ومن سار ىلع نهجهم.
َ
عليه وسلم- وأ

من  فيخرج  واجلماعة؛  السنة  هل 
َ
أل األخص  املعىن  هو  وهذا 

هواء، اكخلوارج، واجلهمية، 
َ
هل األ

َ
هذا املعىن لك طوائف املبتدعة وأ

هل ابلدع 
َ
والقدرية، واملعزتلة، واملرجئة، والرافضة . . وغريهم من أ

تقابل  واجلماعة  ابلدعة،  تقابل  هنا  فالسنَّة   . ممن سلكوا مسلكهم 
اجلماعة  لزوم  يف  وردت  اليت  ـحاديث 

َ
األ يف  املقصود  وهو  الفرقة، 

بن  اهلل  القرآن، عبد  ترمجان  اذلي قصده  اتلفرق.فهذا  وانليه عن 
عباس - ريض اهلل عنهما- يف تفسري قول اهلل تبارك وتعاىل: 

نَِة  السُّ هِل 
َ
أ قال: )تبيّض وجوُه  َوتَْسوَدُّ وُُجوٌه{  تَبْيَضُّ وُُجوٌه  }يَْوَم 

هِل ابلدعة والفرقة(
َ
واجلماعة، وتسوَد وجوُه أ

هل السنة واجلماعة، 
َ
لف الصالح » يرادف مصطلح أ ولفظ » السَّ

والطائفة  احلديث،  هل 
َ
وأ األثر،  هل 

َ
أ يضا- 

َ
أ عليهم-  يُطلق  كما 

سماء واإلطالقات 
َ
هل التباع، وهذه األ

َ
املنصورة، والفرقة انلاجية، وأ

مستفيضة عن علماء السلف.

ين، ولك ما يُبىن ىلع غري  ساس هذا ادلِّ
َ
العقيدُة الصحيحُة يه أ

ساس؛ فمآهُل اهلدم والنـهيار، ومن هذا نرى اهتمام انلَّيب- 
َ
هذا األ

قلوب  يف  وترسيخها  العقيدة  هذه  -بإِرساء  وسلم  عليه  اهلل  صىل 



24

جل بناء الرجال ىلع قاعدة صلبة 
َ
صحابه طيلة عمره، وذلك من أ

َ
أ

ساس متني.
َ
وأ

َة يتزنل ثالثة عرش اعما يتحدُث عن قضية  وظلَّ القرآن يف مكَّ
واـحدة ل تتـغري، ويه قضية العقيدة واتلوـحيد هللّ تعاىل والعبودية 
َة  هميتها اكن انلَّيب- صىل اهلل عليه وسلم -يف مكَّ

َ
جلها وأل

َ
هل، ومن أ

صحابه عليها.
َ
ـَُربِّ أ ل يدعو إِل إِيلها، وي

تبيـني  هميَّة 
َ
أ إِىل  الصالح  لف  السَّ هميَّة دراسة عقيدة 

َ
أ وترجع 

العقيدة الصافية، ورضورة العمل اجلاد يف سبيل العودة بانلَّاس إِيلها، 
ل ما  وَّ

َ
أ وختليصهم من ضاللت الفرق واختالف اجلمااعت، ويه 

جيب ىلع ادلاعة ادلعوُة إِيله.

عقيــدة أهل السـنة واجلـماعـة

ـّـة  ـفـاتي بالصِّ أيضـاً  تسىم  واجلماعة  السـنة  أهل  فرقة  اكنت 
بـني  وليفـرقون  قديمـة،  أزيلـة  صفات  تعاىل  هلل  بماأثـبـتهم   –
صفات اذلات وصفات الفـعـل، ويـثبتون صفـاٍت خربية مثل ايلـد 
 أنهم يـقولون هذه الصـفـات قد وردت يف 

ّ
والوجه وليـؤولونـها، إل

بـني  وفصل  الصـفات  نـفوا  اذلين  املـعزتلـة  من  خالفا  الشـرع، 
السـنة  وأهل  مـعّطلـة  املـعزتلـة  سـيّم  لـهذا  والصـفات.  اذلات 

صفاتـيـة.
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األشـعـريــة  إىل  الفـرقـة  هذه  إعـتـقـاد  وتنـسـب 
 أن 

ّ
واملـاتـريديـة، وقد تنسـب إىل أهل احلديث والـحنـابلـة، إل

النسـبة إىل األشـعرية أقـرب بمااكن دليـها من اتلـوافـق بـماجاء 
به الرسـول والسـلف الصالح فـكراً ومـنهـجــاً. وربـمــا يكون 
موقف أيب احلسن عيل األشـعري احلاسم وإعـرتاضاتـهه هو وأصحابه 
األشـعريـة  جلعل  سبـباً  واألهواء  ابلدع  أهل  أفاكر  ىلع  العنيفـة 

مـصـدراً يف غـاية األهمية لفرقـة أهل السـنـة واجلماعة.

يـعتـقدها  اليت  األمـور  بعض  باإليـجــاز  نعـرض  وسوف 
عليـها  واتـفق   – األشـاعرة  رأسـهم  وىلع   – واجلـماعة  السـنة  أهل 

أصـحـابها فيما ييل:

حدوث العـالـم

أثـبـت أهل السـنة واجلـماعة ـحدوث العــالم، وأن هل صـانـعاً 
واـحداً حيدثـه من العـدم إىل الوجود، وجيب أن يكون هذا الصانع 
لم يـزل قبـل أن وجد العـالم وقبـل وجود لك شيئ. والصانع هو اهلل 

عّز وجّل كما أخرب به رسـوهل حممد صىل اهلل عليه وسلم.

خمـالـفـته للـحـوادث

العـالـم.  من  لشـيئ  مشـبـه  غـري  وجّل  عّز  أنـه  ىلع  أمجُعوا 
ِميُع  ٌء َوُهَو السَّ ـّه اهلل تعاىل ىلع ذلك بـقوهل :}لَيَْس َكِمثِْلِه يَشْ وقد نب
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ـَحٌد{
َ
ُ ُكُفواً أ

َّ
ابَلِصرُي{ وبـقوهل عّز وجّل: }َولَْم يَُكن هل

 قـدم الصـفـات 

قديمـة  أزلـيـة  تـعاىل صـفـات وأن صـفـاتـه  أّن هلل  أثبـتوا 
تعاىل  اهلل  غـريه.  ول يه  هو،  ليقـال يه  تـعاىل،  بذاتــه  قـائمـة 
،ومـتـلكِّم  بـإرادٍة  مريد  حبيـاة،  يّح  بـقـدرة،  قـادر  بـعلم  اعلـم 
بكالم. وأمجُعوا ىلع أنـه تعاىل لم يـزل موجوداً قـاِدًرا عـاملـاً مريدا 
بـه يف  وتسـىم  نفسـه  به  ما وصف  بصـريا ىلع  سميـعـا  متلكّمـاً 
كـتابـه وأخربهم بـه رسـوهل. ومن ثم لو أن كالمـه تعـاىل قديمـٌة 
ملوقـاً  وليس  قـديم،  القرآن  أن  فـثبت  اهلل  كالم  القرآن  وأن 

ـحادثـاً كما ذهب إيله املـعزتلـة. 

لم  وأمجعوا ىلع إثبـات ـحيات هلِلّ ولم يـزل بـها ـحيًّـا، وعلمـاً 
يزل بـه اعلـمــاً، وقـدرة لم يـزل بـها قـادراً، وىلع أنَّ شـيـئاً من 
هذه الصـفات ل يصح أن يكـون حُمـِدثـاً، إذ لو اكن يشء منـها 
حمدثـا لاكن تعـاىل قبل ـحدثـه موصـوفا بضـده، ولـو اكن كذلك 

ـّــة.  خيـرج عن اإِللـهـي

إثـبـات صـفـات ايلد والقبـضـة والرىض والغـضـب واإلستواء 
والكريس

يـدان  تعاىل  يسـمـع ويـرى، وأن هل  أنـه عّز وجّل  أمجعوا ىلع 
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مـبسـوطـتان، وأن األرض مجيعاً قـبَضتـه يوم القـيامة والسـموات 
ُمطـوّيـات بيميـنـه. وأنـه عّز وجّل يـرىض عن الطائـعــني هل وأن 
رضـاه عنهـم إرادتـه نلـعيمـهم، ويسـخط ىلع الاكفـرين ويغضـب 

عليهم وأن غضـبـه إرادتــه لعـذابـهم. 

َعْرِش 
ْ
ال ىلَعَ  }الرَّمْحَُن  تعاىل:  قـوهل  الكريم  القـرآن  نص  وقد 

إستيــالء  العـرش  ىلع  وجّل  عّز  إستـواؤه  وليســىّم  اْستَــَوى{ 
 مستولـياً ىلع لك شـيء، وأنـه 

ْ
كماقال أهل القـدر، ألنه لـم يـزل

يعلم السـرَّ وأخىف من الســر، وليغيـب عنه يشء يف السـموات 
السـنة  أهل  وفـسـر  يشٍء،  لك  مع  ـحارض  كأنـه  ـحىت  واألرض 
بـاتلـأويل أن علـمــه حميـط بكل يشء ـحيث اكنـوا.وأن هل عّز 
ُكرِْسيُُّه  }وَِسَع  بقولـه:  اهلل  دّل  وقد  العـرش،  دون  ا  ًـّ كـرسـي وجّل 
َعِظيُم{ جاءت 

ْ
ال َعيِلُّ 

ْ
ال َوُهَو  ـِحْفُظُهَما  يَُؤوُدُه  َوَل  رَْض 

َ
َواأل َماَواِت  السَّ

يضـع  تعاىل  اهلل  أن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  انلـيب  عن  األـحاديث 
كـرسيـه يوم القيـامة لفـصل القـضاء بـني خلقـه.

صفـات بـال كيـف

نفسـه  بـه  مـاوصـف  جبـميع  تعاىل  اهلل  وصـف  ىلع  وأمجعوا 
ووصفـه بـه نبيـه من غري إعـرتاض فيـه، ولتكـيـيـف لـه، وأن 

اإليمــان بـه واجب وتـرك اتلـكييـف لـه لزم.
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رؤيــة اهلل عّز وــجّل يف يـوم القـيامة

أثبت أهل الســنة ىلع أّن املؤمنـني يــرون اهلل عّز وجّل يوم 
القيــامة بـأعـني وجوههم ىلع مـاأخرب به تعاىل يف قـولـه: }وُُجـوٌه 
 َربَِّها نَـاِظــَرٌة{وقـد بـنّي معىن ذلك انلـيب صىل 

َ
ٌة، إِىل ارِضَ يَْوَمئِـٍذ نَـّ

اهلل عليه وسلم ورفع لّك إشـاكٍل

فيـه بقولـه »تـرون ربكـم يـوم القـيامة كـماتـرون القـمـر 
إستـدّل  الوجوه.  ْعني 

َ
بـأ تعاىل  ُرؤيتـه  إّن  وبـنّي  لتضـامـون« 

األشـاعرة بـأن لّك موجود يصـح أن يُـَرى، فإن املصحح للرؤيــة 
يـرى.  أن  ـَصـحُّ  في مـوجود  تعاىل  وابلـاري  الوجود،  هو  إنـمـــا 
وصورة  ومكـان  جّهٍة،  ىلع  الرؤيــة  بـه  تتعـلّق  أن  وليـجوز 
ذلك لكـه  فإن  إنطـباع،  أو ىلع سبيل  ِشـعاع  وإتّصـال  ومـقابلـة 

مستحيـل عليه عّز وجّل. 

الضـالل واهلدايـة

مـّماَخـلق،  إىل يشٍء  وجّل غري حمـتاج  عّز  أنـه  وأمجـعوا ىلع 
وأنه يضـل من يشــاء ويـهـدي من يشـاء، وينـعم ىلع من يشـاء 
من  يشء  يف  ليسـأل  وأنـه  يشـاء،  ملن  ويغـفر  يشـاء،  من  ويعـز 
ا يفـعل، ول ألفعــاهل ِعلَـل، وأنـه يفـعل مـا يشـاء. قال  ـّ ذلك عم
ٍء{  لُكَّ يَشْ َورمَْحَيِت وَِسَعْت  َشاء 

َ
أ َمْن  بِِه  ِصيُب 

ُ
أ َعَذايِب  تعـاىل: }قَاَل 
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ُل 
َ
وبـني تعاىل أنه لجيـري يف أفعـاهل جمـرى خلقـه بقـوهل }ل يُْسـأ

لُوَن{. إن اهلـداية من اهلل ىلع وجهـني:
َ
ا َيْفَعُل َوُهْم يُْســأ َعمَّ

عليه،  األدلّـة  ونْصب  إيله  وادلاعء  احلّق  إبـانـة  جهـة  من   -
وهذا انلوع من اهلداية من اهلل شاملـٌة جلميع امللكّـفـني

من جهة أن هدايـة اهلل تعاىل لعـباده خلق اإلهتـداء يف قلوبـهم،   -
وهذه خاّصـة للمهـتـدين

احلسـن والقبـح

مانهـاهم  أفعـال خلقـه لكـهـا  القبيـح من  أن  وأمجـعـوا ىلع 
عنـه وزّجـَرُهْم عن فعله، وإن احلسـن ما أمرهم به أونـّدبـهم إىل 
فعـلـه أو أبـاـحه هلـم. وقد دّل اهلل عّز وجّل ىلع ذلك بقـوهل: }َوَما 
آتَاُكُم الرَُّسوُل فَُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعنُْه فَانتَُهوا َواتَُّقوا اهلَل إِنَّ اهلَل 

ِعَقاِب{ 
ْ
َشِديُد ال

القــدر

فـهم  وأمجـعـوا ىلع أّن مـاعليه مجيـع سـائـر اخللـق من تصـرُّ
اللـوح  يف  وأـحصـاه  هلـم،  خلقـه  قبل  وجّل  عّز  اهلل  قدره  قد 
الـمحـفوظ هلم وأـحاط علمـه به وبـهم، وأن أـحداً ل يقـدر ىلع 
تعـاىل وسبـق  اهلل  قّدرُه  اخلروج عمـا  ذلك، ول  تـغـيري يشء من 
اخلـلق  أفـعال  مجيـع  قدر  تعـاىل  أنه  ىلع  وأمجـعوا  بـه.  علمـه 
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وآجاهلم وأرزاقهم قبل خلقـه هلم، وقد دّل عليه بقـولـه:

يِف  َفَعلُوُه  ٍء  يَشْ :}َولُكُّ  بَِقـَدٍر{ وقـولـه  َخلَْقنَـاُه  ٍء  يَشْ لُكَّ  ا  }إِنَـّ
ُبِر ﴿52﴾ َولُكُّ َصِغرٍي َوَكِبرٍي ُمْستََطٌر{ الزُّ

عمـوم قدرتـه

يف  اخلـلق  مجيـع  خيـلق  أن  ىلع  قـادراً  اهلل  أن  ىلع  أمجعـوا  و 
إىل  حمتـاج  غري  تعاىل  ألنـه  بذلك،  عليهم  متـفضـاًل  اجلنـة 
عبـادتـهم، وأنه قـادر أن خيـلقـهم لكهم يف انلـار، ويكون بذلك 
عـادًل عليهم، ألن اخللق خلقـه واألمـر أمـره، وأنـه تـعاىل فعـل 

من ذلك مـا أراد ول معقب حلـكـمــه. 

اتلـوفيـق واخلـــذالن

ـل ىلع بعض خلقـه باتلـوفيق واهلـَدى  وأمجعـوا ىلع أنه يتفضَّ
الكـفـر  إيلهم  وكرَّه  به،  وشـرح صـدورَهم  اإليمــان  إيلهم  وجب 
والعـصيـان وجعلـهم راشـدين. كما قال اهلل تعـاىل: }َفَمن يُرِِد اهلُل 
ُه جَيَْعْل َصْدرَُه  ـّ ن يُِضـل

َ
ْح َصْدرَُه ِلإلِْساَلِم َوَمن يُرِْد أ ن َيْهِديَُه يرَْشَ

َ
أ

َماء{ ــُد يِف السَّ عَّ نََّما يَصَّ
َ
َضيِّـقاً ـَحرَجاً َكأ

اإليـمــــان 

وأمجعـوا ىلع أن اإليمـان هو اتلصـديق بـالقـلب، وأما القـول   -
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بـالقلب  صدق  فمن  فروعـه.  باألركـان  والعـمـل  بـاللسـان 
هلم  تصديقـا  بـالرسـل  واعـرتف  تعاىل  اهلل  بوـحدانيـة  أي 
فيمـاجاؤا به من عند اهلل بـالقلب صـّح إيمانه ـحىت لو مات 
 
ّ
ـًا ولخيـرج من اإليمان إل عليـه يف احلـال اكن مؤمـنا نـاجي

بـإنكار يشء من ذلك. 

به  صح  فبما  تفصياًل  وأمـا  إمجال،  بـاملالئكـة  اإليـمـان   -
ادليلـل من أسمائـهـم وصفاتـهم وأعمـاهلم

أفضـلهــا  القرآن  وأن  املـزنلـة مجيعـها،  بالكـتب  اإليـمـان   -
ونـاسخـهــا، وأن ماقبـله طـرأ عليه اتلحـريـف

اإليـمـان ا بـأنبيـاء اهلل ورسـله صلوات اهلل و سالمـه عليهم،   -
وسلم،  عليه  اهلل  صىل  حممد،  بعد  الويح  بـإنـقـطاع  وأمجعوا 
ذلك  إعتـقدخالف  ومن  واملرسـلني،  األنبـيـاء  خاتم  وأنـه 

َكـفـَر.

الغـيبيــات، اكلعـرش  من  عليه  ادليلـل  بـما صحَّ  اإليـمـان   -
والصـراط  وعذابــه  القـرب  ونعيم  وانلـار،  واجلـنة  والكريس، 

واملــزيان وغيــرها دون تـأويــل.

وأمجعـوا ىلع أن لـأنبيـاء اهلل ورسـله معجـزات خارقة للـعادة،   -
أمر خارق  لّك  وليس  والصـاحلـني ـحّق،  األويلـاء  وكرامــات 
للـعـادة كـرامـة، بل قد يكون إستـدراجاً وتـأثري الشـيطـان. 
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أن  وىلع  بـاملعصيــة،  وينقص  بالطاعـة  يزيـد  واإليمـان   -
وسلم  عليه  اهلل  انليّبّ صىل  مادعـاه  وسـائر  تعاىل  باهلل  املؤمن 
ولحيبط  املـعايص  من  يشء  عنـه  لخيرجه  به  اإليمـان  إىل 
عن  خارجني  غري  الكبـرية  مرتكـيب  ولك  الكـفـر.  إيمـانه 
اإليمـان واإلسالم، بل هم فاسقـون وغري مستكملني اإليمـان، 

ومـأمرون باتلوبـة.

ـُـفـُر من األلفـاظ الشـرعيـة وهو قسـمان: أكـرب مـرج  الك  -
من املـلة، وأصـغـر غري مـخـرج من املـلة ويسـىم أـحيـــانـاً 

بالكـفر العـميل. 

اتلكـفـري من األـحاكم الشـرعيــة اليت مـردها إىل الكـتـاب   -
مالم  فعـٍل  أو  بقـوٍل  مسـلم  تكـفــري  جيـوز  فال  والسـنة، 

يـدل دلـيـل شـريع ىلع ذلك. 

وأمجعوا ىلع وجوب األمـر باملعـروف وانلهـي عن املنكـر عليهم   -
فِبـُقـلُوبهم،   

ّ
وإل ذلك،  اسـتـطاعوا  إن  وألسنـتهم  بـأيـديهم 

ىلع  احلد  قضاء  يف   
ّ
إل بـالسيـف  عليهم  ذلك  لجيـب  وأنـه 

اللصوص والقطـاع.

انلبـوة والـرســالـة

تعاىل  اهلل  من  الرسـل  إثبـات  يف  واجلـماعة  السـنة  أهل  قـال 
إىل خلقـه، وقالوا يف الفـرق بـني الرسـول وانلبـي: إن لّك من نـزل 
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الويُح من اهلل تعـاىل ىلع لسـان ملََك من املالئكـة واكن  عليـه 
ومن  نيّب،  فهو  للعـادة  اخلـارجة  الكـرامـات  من  بنـوع  مـؤيداً 
بنسـخ  أو  جديٍد  بشـرٍع  أيضـا  وخصَّ  الصـفة  هذه  هل  ـحصلت 
بعض أـحاكم شـريـعة اكنت قبله فهو رســول. إن األنبـيـاء كثـري 
والرسـل منهم ثـالثمـائة وثالثـة عشـر، وأّول الـرســل آدم عليه 
السالم، وآخرهم حممـد صىل اهلل عليه وسلم. وأمجـعوا ىلع عصمة 
السالم  عليه  عيىس  قـتـل  وأنكـروا  اذلنـوب،  عن  األنبـيــاء 

وأثـبـتوا رفـعـه إىل السمـاء. 

الوســيـلـة

الوسيـلة املـأمورة بـها يف القـرآن يه مـايقـّرب إىل اهلل تعاىل 
من الطـاعــات املـشـروعة. واتلـوسـل ثـالثـة أنـواع:

بـأسـمائـه  تـعـاىل،  اهلل  إىل  اتلـوسـل  وهو  مـشـروع:   )1
وصـفاتـه، أو بـعـمـل صـالح من املتـوسل، أو بـداعء اليّح الصـالح

بـديّع: وهو اتلـوسـل إىل اهلل تـعـاىل بمـالم يـرد يف الشـرع،   )2
اكتلـوسـل بذوات األنبـيــاء، والصـاحلـني وحنو ذلك

شـريّك: وهو إتـخــاذ األمـوات وسـائط يف العـبـادة، ودعـاءهم   )3
وطـلب احلـوائـج منـهم واإلسـتـعانة بـهم وحنو ذلك.

الوسـائـل لـها ـحكم املقـاصـد، ولك ذريـعـة إىل الشــرك يف 
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عبـادة اهلل أو اإلبتـداع يف ادلين جيب سـّدها، فإن لك حمـدثـة يف 
ادلين بـدعـة ولك بدعـة ضـاللــة. 

أحوال القـيـامـة

وىلع  مجـلًة،  العـالم  مجيع  إفنــاء  ىلع  قـادر  تعـاىل  اهلل  إن 
إفنـاء بعض األجســام مع بقـاء بعضها. وأثبـتوا أن اهلل عّز وجّل 
يعيـد يف اآلخرة انلـاس وسـائر احلـيوانـات اليت مـاتت يف ادلنيـا، 
وخلق اجلنـة وانلـار، وقالوا بدوام نـعيـم اجلـنـة ىلع أهلـها ودوام 
للك  وليس  واملـنافقـني،  واملشـركـني  الكـفـار  ىلع  انلـار  عذاب 
من دخلهامن املؤمنـني العاصــني أو الفـاسقني. و أثبـتوا السـؤال 
والصـراط  واخلـوض  العذاب،  ألهل  القـرب  وعذاب  القـبـر  يف 
واملـزيان. وقالوا أيضـاً بإثبـات الشـفـاعـة من انليّب ومن ُصلَحـاء 
أمـته للمـذنبـني من املسـلمني وملن اكن يف قلبـه ذّرة من اإليمـان، 

واملنكـرون للشـفاعة حيرمـون الشـفاعة.

القـرآن

القـرآن كـالم اهلل )ـحروفـه ومـعـانيـه(، مـزنل غـري مـلوق، 
منه بـدأ وإيلـه يـعـود، وهو مـعجـز داّل ىلع صـدق ما جاء بــه 

الرسـول صىل اهلل عليه وسلم، ومـحفـوظ إىل يـوم القـيــامـة. 
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اإلمـامــة واخلـالفـة

رعاية  ألجـل  األمـة  على  واجب  فرض  اإلمامــة  أن  أمجـعـوا   -
العـامة هلم وأن طريق عقـد اإلمامـة  الدين واألمــة واملصلحـة 

لإلمـام يف هذه األمـة اإلخـتـيار ابإلجتـهــاد. 
وقالوا ليس من النيّب صلى هللا عليه وسلم نـّص على إمامة أو   -
خالفـة واحد بعينـه، على خالف قول من الرافضـة )الشيعة( 
أنه نصَّ على إمامــة علي رضي هللا عنه نصـاًّ مقطوعاً بصحتـه.

النيب صلى هللا عليه  بعد  الصديق  بكـر  بـإمامـة أيب  واعرتفوا   -
بعدمها وإمنا  بتـفضيل أيب بكر وعمر على من  وسلم وقالوا 

اختلفوا يف التفـاضل بـني علي وعثمان رضي هللا عنهما. 
وقالوا بـإمامة علّي يف وقـتـه وتصـويب علي يف حروبـه ابلبصـرة   -
وصـفِّني وهنـروان، وإن الصواب كان مع علّي رضي هللا عنه، 
وإن معاويـة وأصحابه بَغْوا عليه بتـأويل أخطـئوا فيـه ومل يكـفروا 
خبطئـهم. واليقـولون يف عـائشـة وطلحة والزبـري إال أهنم رجـعوا 

عن اخلـطإ، وطلحة والزبـري من العشـرة املبشـرين بـاجلـنة. 
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البـاب الثانى

الشيعة

تعـريف الشيعة

   الشيعة أقدم الفرق اإلسالمية. وأصلهم أصحاب الرأي القائل 
آل  وأـحق  باخلالفة  انليب صىل اهلل عليه وسلم  بيت  آل  بأولـويــة 
عرص  آخر  يف  بمذهبهم  ظهروا  وقد  طالب.  أيب  بن  عيل  هو  ابليت 
اهلل وجهه،  وترعرع يف عهد عيل كرم  ونما  عنه  اهلل  عثمان ريض 
ينـشـــــــرون  أخذوا  اإلسالم  يف  املمـتازة  املاكنة  من  لعيل  وملا 
حنلتهم ىلع انلـاس. ويتفق الشـيـعة ىلع أّن عيل بن أيب طـالب هو 
»اخلـليفة املـخــتـار« من انليّب صىل اهلل عليه وسلم، وأنـه أفضــل 

الصـحــابة رضـوان اهلل عليهم.

أو  اخلالفة  هو  ذكرنـا-  كما   – الشـيـعـة  نـظـرية  أسـاس 
صىل  حممد  بعد  اإلمــام  هو  فعـيّل  ـونـهم.  يسمُّ كما  اإلمـامــة 
اهلل،  عند  من  برتتيب  األئمــة  يـتـسلسـل  ثّم  وسلم،  عليه  اهلل 
واإلعـرتاف بـاإلمـام والطـاعـة هل جزء من اإليمـــان. وبـاتلـال، 
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فـاإلمام  أكـرب معـلم،  أنـه  الشيـعة هل معىن آخر هو  اإلمـام عند 
األول قد ورث علـوم انليّب صىل اهلل عليه وسلم وهو ليس شخـصاً 

عـاديـاً بل هو فوق انلاس ألنه معصـوم من اخلـطأ.

 أهّم معـتقـدات الشـيـعـة 

اإلمـامــة 

إن اإلمامة ليست من املصـالح العــامة اليت تفـوض إىل نظـر   -
للنيب  جيوز  ول  اإلسالم،  وقاعدة  ادلين  ركـن  يه  بل  األمة، 
من  إمام هلم يكون معصوماً  تعـيني  إغفـاهلا، بل جيب عليه 

الكبـائر والصغـائر.

بنصوص  للخالفة  علياً  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عني   -
وأهل  الرشيـعة  نـقلة  يـعرفهــا  ل  ويؤولونها  ينـقلـونـها 
احلديث. ومن هنا نشأت فكرة الوصية ولقب عيل الويص، فهو 
إمام بانلص ل بالنتـخاب، وقد أوىص عيل ملن بعده وهكذا ىلع 

لك إمام أن يويص ملن بعده   

عيل أفضل اخللق يف ادلنيا واآلخرة بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه   -
وسلم فمن اعداه أو ـحاربه فهو عدو اهلل إل إن ثبتت تـوبتــه 

ومات ىلع ـحبـه.
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ولم يكن الشيـعة ىلع درجة واـحدة، بل منـهم املغال واملقتـصد   -
وقد اقـتــرص املعتدلون ىلع تـفضيـله ىلع بقية الصحابة من 
غري تكـفري أو تفسيق ألـحد. واعرتفوا بصحة إمامة املفضول 
يكـتـفوا  فلم  املتطرفون  املغالون  أما  الفاضل.  وجود  مع 
بتفضيله ىلع اخللفاء وعصمته بل رفعوه إىل مرتبة انلبوة، ومنهم 
من ألـهه. أي زعم ـحلول اإلهل فيه، ومنهم من قال لك روح إمام 

ـحلت يف األلوهية تنتقل إىل اإلمام اذلي يليه.

العصـمــة

عن  زعمـهم  يف  معصـومون  الشيعة  أئـمــة  بعض  أن  يـرون 
اخلـطـأ والنسـيان وعن إقتـراف الكـبائر والنسـيان . يرى فرقـة 
اإلثنا عرشية أن اإلمام معصوم اكنليب عن اخلطأ، وأن اإلمام دون 

انليب وفوق البرش.

اتلـقيــة

يعـد الشـيعـة اتلـقـية أصـاًل من أصـول ادلين، ومن تـركـهـا 
اكن بـمزنلـة من ترك الصـالة، ويه واجبة ل يـجـوز رفعـهـا ـحىت 
خيـرج القـائـم، فمن تـركـهـا قبـل خروجه فقد خرج عن دين اهلل 
ن 

َ
 أ

َّ
وعن دين اإلمـامـية، ويسـتدلون ىلع ذلك بقوهل تـعـاىل :}..إِل

 ِمنُْهْم ُتَقاًة{
ْ
َتتَُّقوا
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املـتــعــة

يـرون بـأنـه متعـة النســاء خري العـادات وأفضـل القـربـات، 
مسـتدلني ىلع ذلك بقوهل تـعـاىل: }َفَما اْستَْمتَْعتُم بِِه ِمنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ 
اذلي  الزواج  من  انلوع  هذا  اإلسالم  وقد ـحرم  فَِريَضًة{.  ُجورَُهنَّ 

ُ
أ

السـنة  أهل  معظم  يشـرتط  بيـنما  مـحـدودة،  مدة  فيه  تشـرتط 
وجوب إستحـضار نيـة اتلـأبيـد.

مصحف فاطمـة

فـاطمـة.  مصحف  إسمـه  دليهم  مصحف  بوجود  يعتـقدون 
قال إمامـهم جعفر الصـادق: »وإن عندنـا لَـمصحف فاطمة عليها 
السالم« قيل: »وما مصحف فـاطمة؟« قال: »مصحف فيه مثـل قرآ 

نـكم هذا ثالث مرات واهلل مـافيه ـحرف واـحد من قرآ نكم«.

تـقبيـح الصحـابة

إنـهم يتبـرؤون من اخللفاء اثلـالث أيب بكر وعمـر وعثمـان 
إغتصـبوا  يزعمون-  –كما  ألنهـم  الصفات،  بـأقبـح  وينـعـتونهم 

اخلالفـة دون عيّل اذلي هو أـحق منهم بهـا.

ثـم إختـلـفت الشـيـعة يف نـقل اخلـالفة بـعد انليّب وتسـلسـل 
أـحقية أئمــتـهم ىلع فرق متعددة أشـهرها: الزيديـــة واإلمامية - 

اإلثنا عرشية - اإلسماعيلية 
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الـزيديـــــة

بن  عيل  بن  زيد  إمامها  إىل  وتنسب  الشيعة  فرق  أشهر  من 
احلسني بن عيل ابن أيب طالب واكن تلميذاً إىل مذهب أهل السنة 
واجلماعة. فيه لم تغل يف عقائدها ولم يكفر األكرثون منها أـحداً 
من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ولم ترفع الئمة إىل 
ىلع  إمامهم  خرج  وقد  انلبــوة،  مرتبـة  إىل  ول  األلوهية  مرتبــة 
هشام بن عبد امللك فقتله وصلبه سنة 121 ـهوخرج بعده ابنه حيىي 

فقتل سنة 125 ـهول يزال مذهب الزيدية يف ايلمن.

أصول مذهبهم:

1-    إن اإلمام منصوص عليه بالوصف ل بالسم وأوصاف اإلمام 
انلاس   خيرج داعياً 

ً
 تقياً سخياً شجااع

ً
أن يكون فاطمياً وراع

نلفسه... ول يقولون باتلقية.

الصفات  هذه  ألن  الفاضل،  وجود  مع  املفضول  إمامة  جيوز      -2
احلل  أهل  اختار  فإن  غريه  من  أوىل  بـها  فهو  األمثـل  لإلمام 
وبين  بيعته،  صحت  وبايعوه  الرشوط  يستوف  لم  إماماً  والعقد 
وعدم  عنهما،  اهلل  ريض  وعمر  بكر  أيب  بيعة  صحة  هذا  ىلع 
أكرث الشيعة لقوهل  تكفري الصحابة ببيعتهما. وقد خذل زيداً 

بهذا األصل.
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خروج  جيوز  ول  متلفني،  قطرين  يف  إمامني  خروج  جيوز      -3
إمامني يف قطر واـحد.

4-    ختليد مرتكب الكبرية يف انلار ما لم يتب توبة نصوـحاً، وهذا 
أسباب  من  أنه  كما  عطاء،  بن  لواصل  إمامهم  تلمذة  أثر  من 

خروج الشيعة عليه.

اإلمامية - اإلثنا عرشية - اإلسماعيلية

اإلمامية

من  باذلات  عليه  بانلص  ثابتة  عيل  إمامة  بأن  القائلون    هم 
بالوصف،  من غري تعريض  ظاهراً  انليب صىل اهلل عليه وسلم نصاً 
ول بإشارة بالعني، وسموا إمامية لرتكزي آرائهم ـحول اإلمامة، ويه 

منترشة يف إيران والعراق واهلند.

أصول مذهبهم

عليه  اهلل  صىل  انليب  نص  وهلذا  باذلات،  اإلمام  ىلع  انلص      -1
تعيني  من  أهم  أمر  ادلين  يف  ليس  ألنه  عيل،  إمامة  ىلع  وسلم 
اإلمام ـحىت تكون مفارقة انليب لدلنيا ىلع فراغ قلب من أمر 
األمة ألنه بعث لرفع اخلالف وتقرير الوفاق فال جيوز أن يفارق 
األمة ويرتكهم هماًل، بل جيب عليه أن يعني شخصاً يرجع إيله. 
مثل  انليب  عن  يروونه  بما  باذلات  عيل  تعيني  ىلع  ويستدلون 
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)من كنت موله فعيل موله( ومثل )أقضاكم عيل( وغري ذلك 
من األدلة اليت يرون فيها إثبات دعواهم ول يوافقهم ىلع ذلك 

مناهضوهم.

سائر  دون  للخالفة  عيل  باستحقاق  القول  ىلع  يقترصوا  ولم      -2
الصحابة بل ـحكموا بتكفري لك الصحابة وىلع رأسهم أبو بكر 

وعمر ريض اهلل عنهما.

3-    إن العرتاف باإلمام جزء من ـحقيقة اإليمان وبدونه يكون 
الشخص اكفراً.

4-    القول باختفاء األئمة ورجعتهم.

ىلع  فاتفقوا  فاطمة.  أولد  يف  عيل  بعد  اخلالفة  سلسلة  جعل      -5
إمامة احلسن واحلسني واختلفوا بعد ذلك يف تسلسل األئمة إىل 

فرق متعددة.

اإلثنا عرشية

ويه تعيش يف كثري من ابلدلان اإلسالمية، وخصوصاً يف إيران 
إماماً  عرش  باثين  يؤمنون  ألنهم  عرشية«  »اإلثنا  وسموا  والعراق. 
متتابعني هم: عيل بن أيب طالب، ثم ابناه احلسن فاحلسني، ثم عيل 
زين العابدين بن احلسني، ثم حممد بن عيل، ثم جعفر بن حممد، ثم 
بن  ثم عيل  بن عيل،  ثم حممد  بن موىس،  ثم عيل  بن جعفر،  موىس 
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الفرقة تسىم  حممد، ثم احلسن بن عيل، ثم حممد بن احلسن، وهذه 
ثاثلاً.  ـحيناً  واإلمامية  آخر،  ـحيناً  عرشية  واإلثين  ـحيناً،  باجلعفرية 
ولعلها أبعد الفرق اإلمامية عموماً عن التصاف بالغلو وأقربها إىل 
اتلعقل يف أمور دينها، ومن أقرب فرق الشيعة اعمة إىل مجهور أهل 
السنة. وإذا اكنت قد سميت باجلعفرية من باب تسمية العام باسم 
اخلاص، فإنها سميت بذلك ألمر هام ويه أنها تستمد أمور دينها من 
اإلمام جعفر الصادق اذلي اكن ريض اهلل عنه غزير العلم يف ادلين 
 متساحماً بعيداً عن الغلو، ولم 

ً
وافر احلكمة اكمل األدب زاهداً وراع

يكن يؤمن بالغيبة أو الرجعة أو اتلناسخ، كما أنه اكن بعيداً عن 
العزتال.

واإلثنا عرشية يف ـحقيقة أمرها وروح عقيدتها تتمزي باآليت:

1-    دينهم اتلوـحيد املحض بالنسبة لصفات اهلل، وتزنيه اخلالق عن 
لك مشابهة للمخلوقني أو مالبسة هلم يف صفة انلقص واإلماكن 
الوجود والقدم واألزيلة إىل  واتلغري واحلدوث وما ينايف وجوب 
والحتاد  اتلناسخ  وبطالن  واتلقديس،  اتلزنيه  من  ذلك  غري 
من  كثرية  فرق  فيه  توّرطت  مما  ذلك  وغري  واتلجسيم  واحللول 

فرق الشيعة.

2-    باب الجتهاد عند »اإلثنا عرشية« ل يزال مفتوـحاً، وللمجتهد 
الكتاب والسنة  مع  به ما دام متفقاً  أن يبدي رأيه، وأن يؤخذ 
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متمشياً مع املعقول، وإل فال قيمة هل.

هو  سادساً  ركناً  اإلسالم  أراكن  ىلع  يزيدون  عرشية  والثنا      -3
 
ً
تمساك الركن  بهذا  ويتمسكون  مر،  ما  ىلع  باإلمامة  العتقاد 

شديداً ل سبيل إىل اتلهاون فيه.

4-    يعتقدون يف اثين عرش إماماً متسلسلني، وهم اذلين مر ذكرهم، 
ولك إمام سابق ل بد أن ينص ىلع الالـحق ويوصيه فانليب أوىص 

علياً، وعيل أوىص احلسن، واحلسن أوىص احلسني، وهكذا.

5-    يرون أن من يشاركهم من املسلمني هذا العتقاد يف اإلمامة 
فهو مؤمن، وأما من يؤمن باألراكن اخلمسة املعروفة فقط دون 
ول  العام  باملعىن  مؤمن  فإنه  باإلمامة  اخلاص  السادس  الركن 

خيرج عن اإلسالم. ولكن درجته بعد درجة الشيعة.

7-    ل يقبلون األـحاديث إل إذا رويت عن طريق أهل ابليت، وأما 
فإنها عندهم ل  ابليت  أهل  املروية عن غري طريق  األـحاديث 
تساوي مقدار بعوضة – ىلع ـحد تعبري السيد اكشف الغطاء – وهذا 

سبب كبري من أسباب اخلالف بني الشيعة وأهل السنة.

8-    مع العلم بأن »الثنا عرشية« يقولون برجعة اإلمام حممد القائم 
باحلجة اثلاين عرش، هو املعروف عندهم باسم املهدي املنتظر.
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اإلسماعيلية

جعفر  بن  إسماعيل  عند  األئمة  يوقفون  ألنهم  بذلك  وسموا 
بابلاطنية لقوهلم:  أيضاً  أبيه. ويسمون  بتعيينه بانلص من  ويقولون 
أئمتهم  ابلاطن. ومن  باإلمام  وباطناً ولعتقادهم  للقرآن ظاهراً  إن 
عبيد اهل املهدي اذلي انتسب إىل إسماعيل بن جعفر وملك املغرب 
وقد  النسب.  هذا  تارخيياً صحة  يثبت  ولم  بنوه ىلع مرص  واستوىل 
أثبت اتلاريخ أن من وضعوا أساس مذهب اإلسماعيلية من أولد 
تبتدئ  درجات  تسع  درجوها  اإلسالم  هلدم  تعايلم  املجوس وضعوا 
ولم  اجلمار؟  ريم  معىن  ما  كقوهلم:  اإلسالم  أـحاكم  يف  بالتشكيك 
اكنت الصبح ركعتني والظهر أربعاً؟ وهكذا. وتنتيه بهدم اإلسالم 
واتلحلل من قيوده. وأولوا آيات القرآن وسنة انليب صىل اهلل عليه 

وسلم بما يوافق هواهم.

أهم مبادئهم:

1-    القول بقدم العالم وأن هل مدبرين: األول اهلل واثلاين انلفس.

الصغائر  من  معصوم  وهو  بالنتخاب  ل  بانلص  يعني  اإلمام      -2
والكبائر.

3-    تكفري من اغتصبوا اخلالفة من اإلمام.

األئمة،  إل  باطنه  يعلم  ل  باطن  ومعىن  ظاهر  معىن  للقرآن      -4
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القرآن  حبرفية  للتمسك  معىن  ول  ابلاطن،  علم  ورثوا  لنهم 
وجيب فهمه ىلع طريقة اتلأويل واملجاز.

5-    ل يؤمنون بعلم ول حبديث إل ما روي عن أئمتهم.

الفالسفة  هم  فأنبياؤهم  اخلاصة  وأما  العامة  سواس  األنبياء      -6
فالشعائر ادلينية للعامة وأما اخلاصة فال يلزمهم العمل بها.

7-    اجلنة نعيم ادلنيا والعذاب اشتغال أصحاب الرشائع بالصالة 
والصيام وغريهما.

8-    إنكار معجزات األنبياء.

وابلنات  اخلمر  رشب  فأباـحوا  واملحارم:  املحرمات  إباـحة      -9
واألخوات ومجيع املذلات.

وقد ظهرت هذه الطائفة يف عهد ادلولة العباسية، ول يزال هلا 
الفاريس،  واخلليج  والشام  وزنبار  وفارس  اهلند  يف  ايلوم  إىل  بقايا 
واكن يزتعم فريقاً منهم آاغخان الزعيم املشهور، وخلفه أـحد أـحفاده، 

وتقدم إيله األموال واهلدايا لك اعم.

ـحسب  املبادئ  يف  ويبدلون  يغريون  الطائفة  هذه  وزعماء 
أهوائهم... وأتباعهم يعتقدون أن هلم اتلرصف يف أمور ادلنيا واآلخرة 
وهلذا تمع األموال لإلمام ل للفقراء، ولكما امتد الزمان زاد مذهبهم 

فساداً وحلق انلاس من أعماهلم رش كبري.
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الباب الثــالث

الـخــوارج

تـعريف اخلوارج

وقد أكـد تـاريخ املـجتمـع اإلساليم أن األـحداث السياسـية 
وما جرته من ـحروب يف املـجتمـع اإلساليم اكنت سـببـا يف ظـهور 
لعـيّل  مـؤيد  بـني  املسلمني  إنقسـام  إىل  وأدت  واإلـحزاب،  الفرق 
ومشـايـع لـه وهم الشـيعة، وبـني خارج عليه ومكـّفـر هل لقبـوهل 

اتلحـكيم وهم اخلـوارج. 

اهلل  -ريض  ومعاوية  ىلّع  زمان  يف  اخلوارج  فرقة  ظهرت   
عنهما- ـحني شب انلـزاع ىلع اخلالفة، وانـقسم املسلمون إىل مؤيد 
لعيل –ريض اهلل عنه – ومؤيـد ملـعــاويـة - ريض اهلل عنه- ووقعت 
موقعة صفني، اليت رفع معاوية وأصحابه فيها املصاـحف ىلع أسنة 
الرماح، يطلـبون حتكيم كـتاب اهلل عـز وجّل. وما اكن لعيل -ريض 
اهلل عنه- إل أن يقبل حتكيم القرآن، وأولك عيل أبا موىس األشعري 
عن  ـًا  نائبــ العاص  بن  عمرو  اكن  بينما  صحبه،  وعن  عنه  نائبًا 
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اكن  ممن  بعًضا  ولكن  القضية،  يف  يلفصال  صحبه؛  وعن  معاوية 
م عيل  ينارص عليًّا-ريض اهلل عنه- خرجوا عليه، وقالوا: لقد ـحكَّ
الرجال يف كتاب اهلل؟ كيف حيكم أبا موىس وعمًرا يف كتاب اهلل 

-عز وجل-؟ واهلل يقول: }إن احلكم إل هلل{

 ومادام قد فعل ذلك فقد خرج من دين اهلل عز وجل، فسموا 
ـحاربهم  ولقد  عنه-  اهلل  -ريض  عيلٍّ  ىلع  خرجوا  ألنهم  باخلوارج 
عيل -ريض اهلل عنه- وَمْن بعده ـحىت قيُض عليهم يف القرن اثلالث 

اهلجري

بن  عيّل  ىلع  خرجوا  اذلين  هم  األمـر  أول  يف  إذن  فـاخلـوارج 
مجع  اللغة  يف  ديـين.اخلوارج  سـيـايس  ـحزب  وهم  طـالب  أيب 
اللغة  علماء  أطلق  وقد  اخلروج،  من  مشتق  اسم  وخاريج  خارج، 
لكمة اخلوارج يف آخر تعريفـاتهم اللغوية يف مادة )خرج( ىلع هذه 
الطائفة من انلاس؛ معـللني ذلك خبروجهم عن ادلين أو ىلع اإلمام 
عيل، أو خلروجهم ىلع انلاس. فاخلوارج بتعريف اعم: »لك من خرج 
ىلع اإلمام وىلع اجلماعة املسلمة بالسيف لدلاعء إىل معتـقـده واكن 
خروجه نابعا من مالفة األصول يف الرشيعة” فهذا اتلعريف أقرب 

تلعريف اخلوارج كفرقة من الفرق.

العشـرين،  العـدد حنو  بلغت يف  إىل فرق  اخلـوارج  تـفرق   
لك فرقة تـخالف اإلخرى. ومن أشـهر فرقـهم:
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األزارقـة: أتـبــاع نـافع بن اإلزرق  )1

انّلَجــدات: أتبــاع نـدة بن عــامـر  )2

اإلبــاضـيــة: نسبة إىل رئيسـهم عبد اهلل بن إبـاض اتلميــيم   )3

الصـفريــة: أتبــاع زيـاد بن األصـفـر  )4

وانلاظـر يف تـارخيـهم يتبـني فيهم ممـزيات واضحة أهمـها:

التشـّدد يف العـبادة واإلنـهمــاك فيهـا، وقد غـلوا يف أفاكرهم   -
اكفـًرا،  الصغرية-  وأـحيانـاً   – الكبيـرة  مرتكب  عّدوا  ـحىت 
وتشـدد كثري منهم يف انلظـر إىل غريهم من املسلمني فعـّدوهم 

كـفارا، بل اكنوا يـعـاملونهم أشـد من معـاملة الكـفـار.

أخلصوا لعـقيدتـهم وقـاتلوا دفـااع عنهـا.  -

أهم مـبادئ اخلوارج و معتـقـداتهم

ليست  اهلل  إن صـفـات  وقـالوا  اإللـهــية  الصفـات  تعطيـل   .1
زائـدة ىلع ذات اهلل، ولكـنها عني ذاتـه، فيذهبـون إىل تــأويل 
الصـفـات تـأوياًل جمـازيـاً بما يفيد املعىن دون أن يـؤدي ذلك 

إىل التشـبيه

ينكـرون رؤيـة اهلل تعـاىل يف اآلخرة ويـؤولـون بعض مســائل   .2
اآلخرة تـأوياًل جمـازيـاً اكملـزيان والصـراط
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اته اعمة اخلوارج وهو أن ـحقيقة اإليمان هو املعرفة بالقلب   .3
إيمان  فال  الرشع،  به  ما جاء  والعمل بكل  باللسان  واإلقرار 
الرشع  بأوامر  والعمل  القول  فيه  يتحقق  ل  عندهم  ألـحد 
ونواهيه. ويقول أمحد أمني: »وأهم ما قرره اخلوارج يف ذلك أن 
من  جزء  وعدل  وصدق  وصيام  صالة  من  ادلين  بأوامر  العمل 
اإليمان وليس اإليمان العتقاد وـحده، فمن اعتقد أن ل هلإ إل 
اهلل وأن حممدا رسول اهلل ثم لم يعمل بفروض ادلين وارتكب 
الكبائر – فهو اكفر. ظـهـر من من هذا تشـددهم يف العـمـل كما 

وصفـناه من قبل.

أفـعال اإلنسـان خلق من اهلل وإكـتسـاب من اإلنسـان، وهم   .4
بذلك يقـفون موقفـاً وسـطاً بـني القدرية واجلـربيـة.

معصيـته  ـحال  يف  ليمكن  كـافـر،  الكبيـرة  مرتكـب   .5
وإصـراره عليها أن يدخل اجلـنـة إذا لم يتب منهـا، فإن اهلل ل 

 إذا تـابوا منهـا قبل املـوت. 
ّ
يغـفـر الكبـائر ملرتكبـيـها إل

بـه  يقوم  بـإنتخـاب ـحّر صحيح،   
ّ
إل اخلليفـة ل يكـون  أن   .6

بالعـدل  قـائمـاً  مادام  اخلالفة  ويسـتمر  املسلمـني،  عـامة 
فإن ـحاد وجب  والزيـغ،  مبتـعـداً عن اخلطأ  للشـرع،  مقـيما 
قبيلة  ىلع  مـقـصـورة  ليست  اخلالفـة  قـتلـه.أن  أو  عـزهل 
أعجـيّم،  دون  لعـرّب  وليست  غـريهم،  يقول  كما  قـريش 
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غري  اخلليفة  يكـون  أن  يفضـلون  بـل  سـواء،  فيها  واجلميع 
قريشـّي ليسـهل عزهل أو قـتله إن خالف الشـرع أو ـحاد عن 

احلق.

بإجاب  واجبة  ليست  اإلمـام  إقـامة  أن  يـرون  انلجـدات   .7
الشـرع بـل جائـزة. وإذا وجبت فإنما تب حبكم املصلحـة 

واحلـاجة.

وابليـعة«  »اإلختيــار  بأن  القـائل  الرأي  مع  اخلـوارج  يقف   .8
القـائل  الشـيعة  لـمبدإ  مناقضـاً  اإلمام  نلصب  الطريق  هما 
أن اإلمامة وراثـة دينيـة تقام ىلع أسـاس انلصوص، ويقـولون 

جبـواز تعدد األئـمـة يف أكثـر من ماكن . 

يـقـولون  األشـعري  عنهم  يروي  فيما  يـرون  اخلـوارج  ومجيع   .9
أن  ومنـَعـهم  اجلـور،  أئِـمة  إلزالـة  السيف  بـإستخـدام 
يكـونوا أئمـًة، فاثلورة ىلع احلـاكم الظالـم واجبة ومقـاومته 

ضـرورة. 
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البـاب الرابـع

الـمـرجــئــة

تـعــريـف املرــجئـة

اإلرجاء ىلع مـعنيـني: 

التــأخـري كما يف قوله تعاىل يف سورة األعراف :111 :}قَاُلوا   )1
أَْرِجْه َوَأَخاُه َوأَْرِسْل يف اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن{، أي أمـهلـه وأخـّره.

إعـطاء الرجــاء  )2

فصحيح  األول  باملـعىن  اجلماعة  املرجئـة ىلع  إسم  إطالق  أما 
ألنـهم اكنوا يـؤخرون العمـل عن انلية والعقد. وأما باملعىن اثلـاين 
فظـاهر، فإنهم اكنوا يقـولون: ل تضـر مع اإليمـان معصـية كما ل 

تنـفـع مع الكـفـر طاعة. 

ىلع  يدلن  العـقـيل  وانلظر  الكثرية  انلصوص  املرجئة  وجد 
األعمال  جنس  من  هو  الفرائض  وترك  املحظورات  ارتكاب  أن 
األعمال  إخراج  فـرقهم عـىل  فاتـفـقـت سائـر   , العتـقادات  ل 
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, فيظـل تارك  من مسىم اإليمان ـحىت يسلم هلـم األصـل املذكور 
الفريضة أو مرتكب املحرم مؤمـنًا. 

يـوم  إىل  الكبرية  صاـحب  ـحكم  تـأخيـر  اإلرجاء  وقيل 
القيـامة، فال يقيض عليه بـحكم ما يف ادلنيـا من كونه من أهل 
اجلـنة أو من أهل انلـار. فسمـوا املرجئة ألنـهم يرجئون أمر هؤلء 
يقضـون  فال  القيامة،  يوم  إىل  ادلمـاء  سفكوا  اذلين  املختـلفني 

حبكم ىلع هؤلء ول ىلع هؤلء.

اتباع عيل  إنقــسام  إىل  الفرقــة يرجع  نشـأة هذه  تاريخ  وأما 
بسبب رضائه اتلحكيم إىل خوارج وشيعة واكن اخلوارج يكـفرون 
علياً ومعاوية والقائلني باتلحكيم. والشيعة منهم من يقول بكـفـر 
األمويـني  يكفر  وكالهما  نارصهم  ومن  وعثمان  وعمر  بكر  أيب 
ويلعنهم ويرى أنهم مبطلون، اكن هذا سبباً يف ظهور مجاعة كرهوا 
هذا الزناع وسلكوا طريقاً خاصاً ـحىت تنجيل الفكرة فقالوا بإيمان 
ل  أننا  وـحيث  مطئاً  وبعضهم  مصيباً  بعضهم  اكن  وإن  اجلميع، 
ألنهم  اهلل،  إىل  أمرهم  فلرنئج  واملخطيء  املصيب  تعيـني  نستطيع 
مجيعاً يشهدون أن ل هلإ إل اهلل وأن حممداً رسول اهلل، وسميت هذه 

اجلماعة باملرجئة.  

بـني  وقع  خالف  وسط  يف  نشــأت  الفرقــة  هذه  أن  وقيل 
أم غري مؤمن؟  أهو مؤمن  الكبـرية:  املسلمـني يف شـأن مرتكب 
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أهو خادل يف انلـار أم ل؟ منهم من قـالوا أنه اكفـر، وبعضـهم قـالوا 
اتلابـعني  من  وطائفة  ابلرصي  واحلسن  مـؤمن،  غري  لكنه  مسـلم 
قالوا إنه مـنــافق ألن األعمـال ديلـل ىلع القـلوب، وليس اللسـان 
ديلاًل ىلع اإليمــان، وقال اجلمهور من املسلمني أنه مؤمن عــاٍص 

أمُره بيد اهلل، إن شـاء عذبه بقـدر ذنبه، وإن شـاء عـفـا عنه. 

يف وسط هذا اإلختالف جهـرت هذه الفرقـة بأنه ل يضـُر من 
اإليـــمـان ذنب، كما ل ينفـع مع الكـفر طاعـة.فأرجأوا ـحكم 
مرتـكـب الكبرية عند اهلل، وأنه ل يطلق عليه الكـفر يف ادلنيا، 

ول خيدل يف انلار يف اآلخرة، بـل هو حتت املشيئة.

أهم مـبادئ املـرجئـة و معتـقـداتهم

تعريف اإليمـان بـأنه اتلصـديق أو املعرفة بـالقلب أو اإلقرار،   .1
وأن العمل ليس داخاًل يف ـحقيقة اإليــمان ول هو جزء منه.

إن اإليمان ل يزيد ول ينقص، ألن اتلصديق باليشء واجلزم به   .2
ل يدخله زيادة ول نقصان.

لكمال  اإليماِن  اكملو  مؤمـنـون  املـعـايص  أصحـاب  إن   .3
تصديقــهم، وأنهم ـحتمـاً ل يدخلون انلار يف اآلخرة.
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أي  فمن  ولبد  اكن  فـإن  واجبة،  ليست  اإلمـامـة  أن  ورأوا   .4
من  الرأي  بهذا  تـأثروا  وقد  قريـش،  ولو اكن غري  جنس اكن 

اخلوارج.

وتبيـدان  تـفنـيـان  وانلـار  اجلـنـة  أن  املرجئـة  عقائد  من   .5
ويفـين أهلـهمـا ول خلود ألـحد فيـهما. 
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البـاب اخلـامس

اجلربية و اجلهمية

تعريف اجلربية و اجلهمية

تقول  اليت  املنحرفة  الكالمية  الفرق  إـحدى  يه  ـَرَبية  اجلــ
فيه  اجلَهمّية  أما  أعماهلم.و  ىلع  جمبورون  العباد  أن  بمعىن  باجلرب، 
فرقـة تنسب إىل اجلهم بن َصفوان تقوم مع الـجــربية ىلع نفس 
يف  اإلنســان  عن  القدرة  وَسلب  العـباد  ىلع  اجلـرب  األســاس: 

أفـعـــاهل. 

 اجلرب: لغة، هو القهر واإلكراه. واملراد به هنا: نف الفعل ـحقيقًة 
عن العبد وإضافته إىل الرب تعاىل. وأول من قال بهذه املقالة هو اجلعد 
بن درهم، وأخذها عنه اجلهم بن صفوان، مؤسس فرقة اجلهمية . فقد 
تلّق عنه هذه ابلدعة مع بَدع أخرى أصبحت   فيما بعد من أسس 
اجلهمية، ـحىت أن هذه الفرقة يه اليت قامت بهذا املذهب ونرشته 
وأيدته ببعض الشبهات ابلاطلة، وأصبح يطلق عليهم اجلربية لقوهلم 

بهذا املذهب ابلاطل. 
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لقد اـحتاج اُلمويون منذ ابلداية إىل تربير سياستهم اجلائرة و 
بما  الكريم  القرآن  آي  بعض  تأويل  إىل  فذهبوا  املعايص،  ركوبـهم 
يفيد اجلرب و التسيري، يلقولوا للناس إّن ما صنعناه إنما هو من قضاء 
اهلل تعاىل و قدره، و ليس من أيدينا، بل ـحىت مناصبهم هذه فيه من 
اهلل تعاىل فهو اذلي جاء بهم إىل امللك و ملّكهم، ألنّه تعاىل مالك 

امللك يؤيت امللك من يشاء و يزنع امللك مّمن يشاء 

يتلخص رأي اجلربية يف هذه املسالة: يف أنه ل فعل ألـحد غري 
. واألعمال تنسب إيله جمازا  اهلل تعاىل، واإلنسان جمبور ىلع عمله 
كما تنسب إىل اجلماد، فاإلنسان واجلماد ل خيتلفان، فكتب فالن 
وقـتـل جمازا كما يقال أثمر الشجر وحترك احلج. واثلواب والعقاب 
جرب كما أن األفعال جرب: وإذا ثبت اجلرب فاتللكيف أيضا اكن جربا . 

يقول ابلغدادي: “ وقال - أي اجلهم - ل فعل ول عمل ألـحد 
غري اهلل تعاىل وإنما تنسب األعمال إىل املخلوقني ىلع املجاز كما 
أو  فاعلتني  أن تكونا  الرح من غري  الشمس ودارت  يقال زالت 
مستطيعتني ملا وصفتا به. وقوهل يف القدرة احلادثة: إن اإلنسان ليس 
بقدر ىلع يشء، ول يوصف بالستطاعة وإنما هو جمبور يف أفعاهل، ل 
قدرة هل ول إرادة ول اختيار، وإنما خيلق اهلل تعاىل األفعال فيه ىلع 

ـحسب ما خيلق يف سائر اجلمادات
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لقد تمسك اجلربية - عند قوهلم بهذه ابلدعة - بُشبهات منها 
ما ييل: 

يقول اإلمام شارح الطحاوية: “ فمما استدلت به اجلربية قوهل   )1
إِْذ َرَميَْت َولَِكنَّ اهلَل َرَم{ فنىف اهلل تعاىل  تعاىل: }َوَما َرَميَْت 
صنع  ل  أنه  ىلع  فدل  سبحانه  نلفسه  وأثبته  الريم  نبيه  عن 
للعبد.وقولـهم: ملا اكن اهلل تعاىل فعال واكن ل يشبهه يشء من 

خلقه وجب أل يكون أـحد فعال غريه “ . 

أن انلص قد ورد بأن لإلنسان أفعال كما قال تعاىل: }اَكنُوا َل   )2
َيْفَعلُوَن{ فأثبت اهلل  اَكنُوا  َما  ِئَْس 

َ
َفَعلُوُه بل ُمنَْكٍر  َعْن  يَتَنَاَهْوَن 

هلم الفعل . 

ا  أن انلص ورد بأن لإلنسان اختيارا كما قال تعاىل: }َوفَاِكَهٍة ِممَّ  )3
ُوَن{ ألن أهل ادلنيا وأهل اجلنة سواء يف أنه تعاىل خالق  َيتََخريَّ

أعمال اجلميع.

السنة هو أن يكون  فاجلرب اذلي أنكره سلف األمة وعلماء 
الفعل صادرا عن اليشء من غري إرادة ول مشيئة ول إختيار، مثل 
لك  فإن  واملرتعش،  املحموم  وـحركة  الريح،  بهبوب  األشجار  ـحركة 
اعقل جيد تفرقة بديهية بـني قيام اإلنسان وقعوده وصالته وجهاده 
وزنـاه ورسقته، وبـني ضغط القلب أو جريان ادلم، ونعلم أن األول 
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قادر ىلع الفعل، مريد هل متار، وأن اثلاين غري قادر عليه، ول مريد 
هل، ول متار، واجلربية جعلوا مجيع أفعال العباد من قسم الضطرار، 
وهو قول ظاهر الفساد؛ إذ إن لك شخص يفرق بني فعله الضطراري، 

وفعله الختياري

أهم عقائـد اجلربية واجلهمــية

ل فعل ألـحد غري اهلل تعاىل، واإلنسان جمبور ىلع عمله، واألعمال   .1
واجلماد ل  فاإلنسان  اجلماد،  إىل  تنسب  إيله جمازا كما  تنسب 

خيتلفان.

أثبتوا مشيئة اهلل العامة، وخلقه الشامل، ونفوا   ذلك عن العبد،   .2
واستدلوا ىلع ذلك بكثري من نصوص الرشع منها: 

ٍء َوِكيٌل{ ٍء َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ َُّ َخاِلُق لُكِّ يَشْ قوهل تعاىل: ا}هلل  -

ُق 
ْ
َل

ْ
ِقِه فَتََشابََه اخل

ْ
اَكَء َخلَُقوا َكَخل َِّ رُشَ ْم َجَعلُوا هلِل

َ
وقوهل تعاىل: }أ  -

اُر{.  َقهَّ
ْ
َواـِحُد ال

ْ
ٍء َوُهَو ال َعلَيِْهْم قُِل اهلُل َخاِلُق لُكِّ يَشْ

َعالَِمنَي{
ْ
ْن يََشاَء اهلُل رَبُّ ال

َ
وقوهل تعاىل: }َوَما تََشاُءوَن إِل أ  -

إِْذ  َرَميَْت  َوَما  َقتَلَُهْم  اهلَل  َولَِكنَّ  ـُلُوُهْم  َتْقت }فَلَْم  تعاىل:  وقوهل   -
َرَميَْت َولَِكنَّ اهلَل َرَم{

ارُِعوَن.{  ُْن الزَّ
َ

ْم حن
َ
ْم تَْزرَُعونَُه أ ـُ نْتـ

َ
وقوهل تعاىل: أ}َأ  -
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وغري ذلك من اآليات اليت زعموا أنها تدل ىلع أقواهلم ابلاطلة. 

تدل  واآلثار  واألـحاديث  اآليات  بأن  القول  هذا  ىلع  ونعارض 
ىلع أن العباد هم الفاعلون ـحقيقة، فانلصوص الرشعية متواترة يف 
ْن 

َ
بيان أن للعبد قدرة ومشيئة، كما قال تعاىل: }لَِمْن َشاَء ِمنُْكْم أ

ُثمَّ  يِْديِهْم 
َ
بِأ ِكتَاَب 

ْ
ال يَْكتُبُوَن  يَن  ِ

َّ
لذِل تعاىل: }فََويٌْل  وقال  يَْستَِقيَم{، 

ْيَن 
َ
أ لَُّة  َبْت َعلَيِْهُم اذلِّ َيُقولُوَن َهَذا ِمْن ِعنِْد اهلِل{، وقال تعاىل: }رُضِ

اِس{، وقال تعاىل: }َمْن َعِمَل 
َّ

بٍْل ِمَن اهلِل وـََحبٍْل ِمَن انل َما ثُِقُفوا إِل حِبَ
َساَء َفَعلَيَْها{ وغري ذلك من اآليات.

َ
َصاحِلًا فَِلنَْفِسِه َوَمْن أ

مالف  واختياره  العبد  لقدرة  انلايف  املذهب  هذا  أن  وكما    
يشعر  السوي  الشخص  فإن  كذلك،  للحس  مالف  فهو  للرشع 
ويعلم بأن هل قدرة واختيارا، ويفرق بني أفعاهل اليت يفعلها باختياره 
كصالته ومشيه وحنو ذلك، وبني ما يصدر عنه من أفعال ل قدرة هل 

فيها ول اختيار، كحركة يد املرتعش، ونبضات القلب. 

تنكر اجلهمـيـة مجيع األسمــاء اليت ســماها اهلل بهــا نفسـه   .3
إثبـات  أن  حبجـة  نفسه  بهـا  وصف  اليت  الصـفات  ومجـيع 
الصفـات يقتيض أن يكون اهلل جسـماً ألن الصفات ل تـقوم 

إل بـاألجسـام. 
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أنكـروا أيضـاً الصـراط واملزيان واألموراآلخرة الغيـبـية اليت   .4
ـََسكوا بأي ديلل إل شبهـات  جيب اإليـمــان بهـا بدون أن يتم
باطلة وإستبـعاٍد هل، ظـانني أن إستبعـاده يف عقـوهلم يصـح أن 

يكون ديلــاًل ىلع إنكاره.

ل  ما  أن  حبـجـة  ستـفـنيــان،  وانلـار  اجلـنـة  أن  زعمـوا    .5
نهــاية هل من األمور احلـادثـة بعـد أن لـم تكن يستحـيــل 

– ـحسب زعمـهم- أن تبق إىل ما ل نهــاية.
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الباب السـادس

القــدريــة

تعـريف القـدريـة

اإلساليم  املجتمع  يف  نشأت  اليت  الضالة  الفرق  من  القدرية 
وخنرت يف عقيدته الصافية، وـحاولت أن تلبس احلق بلاس ابلاطل، 

وأول من أظهر القول بالقدر معبد اجلهين.

اإلمام  قال   . اجلربية  لفرقة  فعل  كردة  القدرية  فرقة  نشأت 
وقد  اجلهمية  ىلع  الرادين  أشد  من  اكنوا  السلف  إن  الشهرستاين: 
ظهرت القدرية يف ابلرصة ىلع يد )معبد اجلهين( ثم داع إىل القدرية 
ـحر  اإلنسان  أن  القدرية  رأي  ويف  ادلمشيق(  )غيالن  الشام  يف 
فعل  قادر ىلع  وأنه  مسرياً،  وليس جمرباً  وانه )مري، متار(  اإلرادة 

اخلري، والرش، ومسؤول عن أفعاهل... 

وقد أخرب انليب صىل اهلل عليه وسلم عن هذه الفرقة يف احلديث 
اذلي رواه عنه ابن عمر مرفواًع قال فيه: » القدرية جموس هذه األمة«. 
قال اخلطايب إنما جعلهم جموس هذه األمة ملضاهاة مذهبهم مذهب 
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املجوس من قوهلم باألصلني :  انلور والظلمة، يزعمون أن اخلري من 
فعل انلور، والرش من فعل الظلمة، فصاروا ثنوية، وكذلك القدرية 

يضيفون اخلري إىل اهلل عز وجل، والرش إىل غريه خلًقا وإجياداً

موّيــني اكنوا داعة احلرية، 
ُ
ِهُموا بالقدرية يف أيام األ ـّ إّن اذلين ات

بمسرّي.  وليس  وعمله  تفكريه  يف  مـــرّي  اإلنسان  بأّن  ويقولون 
اإلنسان  يصّور  ي 

ّ
اذل باجلرب  القول  يسوده  اكن  موي 

ُ
األ العرص  إّن 

واملجتمع انهما مسرّيان ل مرّيان، وأن لك ما جيري يف الكون من 
صالح وفساد، وسعة وضيق وجوع وكّظة وصلح وقتال بني انلاس 

أمر ـحتيم قيض به عليهم، وليس للبرش فيه أّي صنع وترّصف.

موّية هذه الفكرة غطاًء ألفعاهلم الشنيعة 
ُ
ذت الطغمة األ

ّ
وقد اخت

ـحىت يسّدوا بذلك باب العرتاض ىلع أفعاهلم، حبّجة اّن العرتاض 
عليهم اعرتاض ىلع صنعه سبحانه وقضائه وقدره، واّن اهلل سبحانه 
وأبناء  السّكري،  وابنه  األكباد  آكلة  ابن  اإلنسان ـحكم  فرض ىلع 
موي اخلبيث يعيشون عيشة رغد ورخاء وترف، ويعيش 

ُ
ابليت األ

اآلخرون ـحياة ابلؤس والشقاء.

هلم  يكن  لم  القدرية  يف  يقولون  املسلمني  من  طائفة  فظـهر 
ذنب سوى انّهم اكنوا داعة احلرية ونفاة اجلرب، ومن رءســائهم:

معبد بن عبد اهلل اجلهين ابلرصي املتوّف اعم 80 ـه  -–
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غيالن بن مسلم ادلمشيق، املصلوب بدمشق اعم 105 ه.  -–

عطاء بن يسار املتوّف 103 ه.  -–

موي اكن ضد ولة اجلور 
ُ
العهد األ إّن نضال هؤلء اثلالثة يف 

اذلين اكنوا يسفكون ادلماء وينسبونه إىل قضاء اهلل وقدره، فهؤلء 
استغلته  ي 

ّ
اذل باملعىن  القدر  وأنكروا  وجههم  يف  قاموا  األـحرار 

 فمن ابلعيد جداً من مسلم 
ّ
السلطة وبررت به أعماهلا الشنيعة، وإل

واع أن ينكر القضاء والقدر الواردين يف الكتاب والسّنة ىلع وجه ل 
يسلب احلرية من اإلنسان ول جيعله مكتوف األيدي.

أرادوا  إذا  والفساد  العيث  أّن رجال  ا ىلع 
ّ

يدنل اتلاريخ  إّن هذا 
إخفاء دعوة الصاحلني اتّهموهم بالكفر والزندقة ومالفة الكتاب 
بتفويض  هؤلء  ـحق  يف  القدرية  تفسري  اّن  واحلاصل:   . والسّنة 
اإلنسان إىل نفسه وأفعاهل وانّه ليس هلل أي صنع يف فعله، فهو تفسري 
جديد ـحدث بعد هؤلء، فلم يكن ملعبد اجلهين وغيالن ادلمشيق 
 نقد الفكرة الفاسدة، ويه كون 

ّ
والقايض عطاء بن يسار وغريهم إل

اإلنسان واملجتمع مسرّياً ل مرّياً، ل يسأل عن أفعاهل.

بـني  وسط  السنة  أهل  يكون  أن  يف  الربانية  السنة  يه  وكما 
اجلربية  بـني  القدر  قضية  يف  وسطاً  اكنوا  فقد  واتلفريط،  اإلفراط 
أن  واجلماعة  السنة  أهل  فحاول  العبد.  أفعال  نسبة  يف  والقدرية 
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يسلكوا مذهبا وسطا بني اتليارين ,  وظلت انلظرة  السنية لقضية 
القضاء والقدر تلزتم بالوسطية من خالل عدم الغوص واتلعمق يف 
اليت  انلتائج  املسألة وعظم  لعلمها بصعوبة هذه  مثل هذه األبواب 
ترتتب عليها فاكن ما قال به أغلب أل السنة هو ثبوت املشيئة للعبد 
مع ربطها بأنها ل تكون إل بمشيئة اهلل وذلك اـحتجاجاً بقول اهلل 
{ ]اإلنسان:30[, كما ـحرص أهل  َُّ ْن يََشاَء اهلل

َ
 أ

َّ
تعاىل:}َوَما تََشاُءوَن إِل

السنة ىلع تأكيد بوجوب اإليمان بالقدر خريه ورشه.

وأساس اإليمان بالقدر عند أهل السنة قائم ىلع أربعة أمور:

لكها  األشياء  علم  قد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  بأن  العلم  هو   )1
وأـحصاها وأنه ل ختىف عليه خافية جل وعال، فهو سبحانه يعلم لك 
ٍء َعِليٌم{]األنفال:75[ إن  يشء كما قال عز وجل }إِنَّ اهلَل بُِكلِّ يَشْ
اهلل اعلم باألشياء هذا هو القدر؛ ألن األشياء ل ختىف ىلع اهلل، فمىت 
علم اهلل باألشياء فمستحيل أن تقع ىلع خالف علمه؛ ألن وقوعها 

ىلع خالف علمه يكون جهال . 

عز  قال  كما  األشياء  كتب  قد  سبحانه  اهلل  أن  وهو  الكتابة،   )2
 يِف 

َّ
ْنُفِسُكْم إِل

َ
رِْض َول يِف أ

َ ْ
َصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة يِف األ

َ
وجل:}َما أ

إِنَّ َذلَِك ىلَعَ اهلِل يَِسرٌي{] احلديد:22[  َها 
َ
َنرْبَأ ْن 

َ
أ ِكتَاٍب ِمْن َقبِْل 

رِْض 
َ ْ
َواأل َماِء  السَّ يِف  َما  َيْعلَُم  اهلَل  نَّ 

َ
أ َتْعلَْم  لَْم 

َ
سبحانه:}أ وقال 

إِنَّ َذلَِك يِف ِكتَاٍب إِنَّ َذلَِك ىلَعَ اهلِل يَِسرٌي{] احلج:70[ واملقصود 
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اآليتان  ذلك  ىلع  دلت  كما  وعال  جل  لكها  األشياء  كتب  أنه 
بن  السابقتان وقوهل صىل اهلل عليه وسلم يف ـحديث عبد اهلل 
عمرو بن العاص: »إن اهلل كتب مقادير اخلالئق قبل أن خيلق 

السماوات واألرض خبمسني ألف سنة وعرشه ىلع املاء ». 

معلوم  أمر  أو سيوجدها  أوجدها سبحانه  اليت  األشياء  فكتابة 
الصالة  عليه  رسوهل  وسنة  اهلل  كتاب  من  انلصوص  به  جاءت 
أن اهلل كتب األشياء  نؤمن بذلك ونعتقد  أن  والسالم، فعلينا 
لكها وعلمها وأـحصاها، ل ختىف عليه خافية وهو سبحانه بكل 
عز  قال  كما  وتعاىل  سبحانه  قدير  يشء  لك  وىلع  عليم  يشء 
ـَحاََط 

َ
أ قَْد  اهلَل  نَّ 

َ
َوأ قَِديٌر  ٍء  يَشْ لُكِّ  ىلَعَ  اهلَل  نَّ 

َ
أ }تِلَْعلَُموا  وجل: 

ماً{]الطالق:12[ وكما ورد يف الصحيح عن انليب 
ْ
ٍء ِعل بُِكلِّ يَشْ

صىل اهلل عليه وسلم: » قدر اهلل املقادير قبل أن خيلق السماوات 
واألرض خبمسني ألف اعم«.

وأنه  لم يكن  يشأ  لم  ما شاء اكن وما  انلافذة وأن  مشيئته   )3
ما شاء  بل  ل يكون يشء يف ملكه دون مشيئته جل وعال، 
شاء  وإن  لم يكن  يشأ  لم  وما  انلاس  يشأ  لم  وإن  اهلل يكون 
انلاس، فال بد إذا من اإليمان بهذه املشيئة ما شاء اهلل اكن وما 
ْن يَْستَِقيَم َوَما 

َ
لم يشأ لم يكن، قال عز وجل: }لَِمْن َشاَء ِمنُْكْم أ

َعالَِمنَي{]اتلكوير:28-29[ وقال 
ْ
ْن يََشاَء اهلُل رَبُّ ال

َ
 أ

َّ
تََشاُءوَن إِل



70

ْهُل 
َ
ْن يََشاَء اهلُل ُهَو أ

َ
 أ

َّ
سبحانه: }َفَمْن َشاَء َذَكَرُه َوَما يَْذُكُروَن إِل

سبحانه  أنه  فاملقصود  َمْغِفَرِة{]املدير:56-55[ 
ْ
ال ْهُل 

َ
َوأ اتلَّْقَوى 

 ُ
َ

ْن َيُقوَل هل
َ
أ َراَد َشيْئاً 

َ
ْمُرُه إَِذا أ

َ
َما أ هل املشيئة الاكملة انلافذة: }إِنَّ

ُكْن َفيَُكوُن{]يس:82[ سبحانه وتعاىل . 

بأنه سبحانه  نؤمن  وأن  هلا،  وإجياده  األشياء وخلقه  قدرته ىلع   )4
ىلع لك يشء قدير وأنه اخلالق العليم وأن مجيع األشياء املوجودة 
هو اذلي خلقها وأوجدها، وهكذا يف املستقبل ل أـحد يشاركه 
يف ذلك، بل هو اخلالق والرزاق وهو ىلع لك يشء قدير وبكل 
ٍء َوُهَو ىلَعَ لُكِّ  يشء عليم كما قال سبحانه: }اهلُل َخاِلُق لُكِّ يَشْ

ٍء َوِكيٌل{]الزمر:62[. يَشْ

ثم هذا اإليمان بالقدر ل يلزم منه أن يكون العبد جمبوراً ل 
إرادة هل ول مشيئة وإنما هو اكلسعفة حتركها الرياح هكذا وهكذا، 
واكلريشة يف اهلواء خالفاً للقدرية املجربة من اجلهمية وغريهم، بل هل 
اختيار ومشيئة وهل إرادة وعقل يمزي به، ولكن هذه املشيئة وهذه 
اإلرادة وهذا الختيار ل يكون به يشء إل بعد مشيئة اهلل سبحانه 
ْن يَْستَِقيَم َوَما تََشاُءوَن 

َ
وتعاىل كما قال اهلل تعاىل: ﴿لَِمْن َشاَء ِمنُْكْم أ

َعالَِمنَي﴾]اتلكوير:29-28[.
ْ
ْن يََشاَء اهلُل رَبُّ ال

َ
 أ

َّ
إِل

فهو ُمرّي وُمَسرّي، مري من جانب ألن اهلل أعطاه عقال وأعطاه 
قادر  فهو  والعمل  اإليمان  من  ومّكنه  وأدوات  أدلة  وأعطاه  برصا 
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وهل إرادة وهل مشيئة يقدر أن يتباعد عن املعصية ويقدر أن يطيع 
وأن يعيص ويقدر أن يتصدق ويقدر أن يمتنع، وهو مسري من جهة 
أخرى ويه أنه ليس هل مشيئة إل بعد مشيئة اهلل ول اختيار إل بعد 
إرادة خاصة ومشيئة خاصة  فله  باألشياء،  يستقل  اهلل ول  اختيار 
ُكْم  ُ ي يَُسريِّ ِ

َّ
بعد مشيئة اهلل وإرادته، وهلذا قال عز وجل: ﴿ُهَو اذل

َْحِر﴾]يونس:22[ اآلية  رَبِّ َوابلْ
ْ
يِف ال

فاإلنسان سائر ومسري وميرس ملا خلق هل، هو سائر بما أعطاه اهلل 
من العقل والختيار واملشيئة، ومسري بما سبق يف علم اهلل من القدر 
السابق، وميرس ملا خلق هل من خري ورش فهو ل يمكن أن خيالف ما 
قدر اهلل هل ول أن حييد عنه، وهو مع ذلك ميرس ملا خلق هل كما قال 
انليب صىل اهلل عليه وسلم:« اعملوا فلك ميرس ملا خلق هل« , أما أهل 
السعادة فييرسون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييرسون 
َمْن  ا  مَّ

َ
﴿فَأ وسلم  عليه  اهلل  صىل  انليب  قرأ  ثم  الشقاوة  أهل  لعمل 

يرُْسَى ﴾]الليل7-5[
ْ
ُه لِل ُ ْسىنَ * فََسنُيرَسِّ

ُْ
َق بِاحل ْعَطى َواتَّقَ * وََصدَّ

َ
أ

واآلية بعدها، متفق ىلع صحته من ـحديث عيل بن أيب طالب ريض 
الصالح  السلف  الفرق بني عقيدة  املؤمن  يعلم  اهلل عنه ومن هذا 

وعقيدة املعزتلة والقدرية انلفاة وعقيدة القدرية املجربة.
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طوائف القدرية

اسم  العلماء  أكرث  عليهم  يطلق  اذلين  وهم  انلفاة:  القدرية   .1
أن  قبل  من  املذكور  احلديث  فيهم  ورد  اذلين  وهم  )القدرية( 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال )القدرية جموس هذه األمة، 
وـحقيقة  تشهدوهم.  فال  ماتوا  وإن  تعودوهم،  فال  مرضوا  إن 
ومعاصيهم  وطااعتهم  العباد،  أفعال  إن  يقولون:  أنهم  مذهبهم 
لم تدخل حتت قضاء اهلل وقدره، فأثبـتوا قدرة اهلل ىلع أعيان 
امللكفني، وقالوا:  أفعال  املخلوقات وأوصافها، ونفوا قدرته ىلع 
إن اهلل لم يردها ولم يشأها منهم، بل هم اذلين أرادوها وشاءوها، 

وفعلوها استـقـالًل بدون مشيئة اهلل.

لو  ألنه  الظلم،  عن  اهلل  يزنهون  القول  بهذا  أنهم  ويزعمون 
وللزم  هلم،  ظاملا  لاكن  عليها،  عذبهم  ثم  عليهم،  املعايص  قدر 
من إثبات قدرة اهلل ىلع أفعاهلم اجلرب، اذلي هو باطل بالرشع 

والعقل، كما تقدمت اإلشارة إيله.

وسموا )جموس هذه األمة( ألنهم أشبهوا )املجوس( اذلين أثبـتوا 
خالقاً للخري وهو اهلل، وخالقاً للرش وهو إبليس ىلع زعم املجوس.

هذا  يف  إمامهم  اذلين  اجلهمية(  )غالة  وهم  املـجرّبة:  القدرية   .2
اهلل  مشيئة  عموم  أن  يزعمون  وهم  صفوان(  بن  )جهم  وغريه 
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مقسور  أفعاهل،  ىلع  جمبور  العبد  أن  تـقـتيض:  إرادته  وعموم 
الطااعت،  من  يشء  ىلع  هل  قدرة  ل  وأفعاهل.  أقواهل  ىلع  مقهور 
عندهم،  ذلك  قدرة هل ىلع  ل  أنه  ومع  املعايص،  تـرك  ول ىلع 
فهو مثاب معاقب ىلع ما ل قدرة هل عليه .وهذا القول من أشنع 
األئمة  وإمجاع  والسنة  للكتاب  مالف  وهو  وأخبثها  ابلدع 

املهتدين، من الصحابة واتلابعني هلم بإـحسان.

بأّن العبد خيلق أفعاهل الختيارية  ثم إن قوهلم قدرية املعزتلة: 
أي حيدثها من العدم إىل الوجود، فيه تكذيب لقول اهلل تعاىل: 
َِّ{ ]سورة فاطر:3[، وقول اهلل: }قُِل اهلُل  }َهْل ِمْن َخاِلٍق َغرْيُ اهلل
ٍء{]سورة الرعد:16[ وآيات أخرى كثرية وأـحاديث  َخاِلُق لُكِّ يَشْ

عديدة.

القدرية املرشكون: وهم اذلين اعتذروا عن رشكهم وحتريمهم ما   .3
أباح اهلل باملشيئة وجعلوا مشيئة اهلل يه حمبته فقالوا }َسيَُقوُل 
ِمن  ْمنَا  ـَحرَّ َوَل  آبَاُؤنَا  َوَل  نَا 

ْ
ك رْشَ

َ
أ َما  اهلُل  َشاء  لَْو   

ْ
ُكوا رْشَ

َ
أ يَن  ِ

َّ
اذل

َهْل  قُْل  َسنَا 
ْ
بَأ  

ْ
َذاقُوا ـَحىتَّ  َقبِْلِهم  ِمن  يَن  ِ

َّ
اذل َب  َكذَّ َكَذلَِك  ٍء  يَشْ

 
َّ
نتُْم إَل

َ
نَّ َوإِْن أ  الظَّ

َّ
َا إِن تَتَِّبُعوَن إِل

َ
ٍم َفتُْخرُِجوُه نل

ْ
ْن ِعل ِعنَدُكم مِّ

ُرُصوَن{ األنعام: 148 
ْ َ

خت
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أهم عقائد القدرية وأفاكرهم

كما ذكرنــا أّن فرقة القدرية كردة فعل لفرقة اجلربية وأفاكرهم 
تلك  مع  طـويـلة  عقالنية  ومناقشـة  كاليّم  جدال  ىلع  تتبىن 
. فعقـائد القدرية يف األمور  الفرقة الشـائعة عند ـحاّكم املسلمني 

الكالميــة تتلخص فيما ييل:

نف الصفات األزيلة عن اهلل عز وجل وقوهلم إن اهلل عز وجل   .1
ليس هل علم، ول قدرة، ول ـحياة، ول سمع ول برص، ول صفة 
أزيلة، وزادوا ىلع هذا بقوهلم: إن اهلل تعاىل لم يكن هل يف األزل 

اسم، ول صفة. 

قوهلم باستحالة رؤية اهلل عز وجل باألبصار، وزعموا أنه ل يرى   .2
ل؟  أم  لغريه  راٍء  هو  هل  فيه:  واختلفوا  غرُيه،  يراه  ول  نفسه، 

فأجازه قوم منهم، وأباه آخرون منهم.

القول حبدوث كالم اهلل عز وجل، وـحدوث أمره  اتفاقهم ىلع    .3
ونهيه وخربه، ولكهم يعتـقدون أن كالم اهلل عز وجل ـحادث، 

وأكرثهم يسمون كالمه ملوقًا.

كما  انلاس،  ألكساب  خالٍق  غرُي  تعاىل  اهلل  إن  مجيًعا:  قوهلم    .4
يعتـقدون أن انلاس هم اذلين يقدرون ىلع أكسابهم، وأنه ليس 



75

صنٌع  احليوانات  سائر  أعمال  يف  ول  أكسابهم  يف  وجل  عز  هلل 
وتقدير، وألجل هذا القول سماهم املسلمون قدرية. 

5.  اتفاقهم ىلع دعواهم يف الفاسق من أمة اإلسالم يف مزنلة بني 
املزنتلني، ويه أنه فاسق، ل مؤمن ول اكفر، وألجل هذا سماهم 
جملس  عطاء  بن  واصل  شيخهم  لعزتال  معزتلة؛  املسلمون 
هنا  ومن  املنزلتني.  بني  باملزنلة  قوهل  ألجل  ابلرصي  احلسن 

جاءت التسمية. 
لم يأمر اهلل تعاىل به أو نىه عنه من أعمال  6.  قوهلم: إن لك ما 

العباد لم يشأ اهلل شيئًا منها.
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الباب الســابع

الـمعـــــتـزلــة

تـعريف املعزتلة ونشـأتـها وسبب تسميتها

املعزتلة فرقة كالمية ظهرت يف بداية القرن اثلاين اهلجري)80ه- 
131ه( يف ابلرصة يف أواخر العرص األموي وقد ازدهرت يف العرص 
العبايس .اعتمدت املعزتلة ىلع العقل يف تأسيس عقائدهم وقدموه 
تميزي  ىلع  قادران  السليمة  والفطرة  العقل  بأّن  وقالوا  انلقل،  ىلع 
احلالل من احلرام بشلك تلقايئ، تلأثرها ببعض الفلسفات املستوردة 
مما أدى إىل احنرافها عن عقيدة أهل السنة واجلماعة.كما اكن تأكيد 
العدل الجتمايع أعطاهم أهمية كربى  املعزتلة ىلع اتلوـحيد وىلع 
دلى انلاس يف عرص كرثت فيه املظالم الجتماعية وكرث فيه القول 

بتشبيه وتسيم اذلات الهلية.

أسماء  عليها  أطلق  و  عطاء  بن  واصل  إىل  املعزتلة  وقدنسبت 
واتلوـحيد  العدل  وأهل  والعديلة  والقدرية  املعزتلة  منها:  متلفة 
واملقتصدة والوعيدية. يعتقد أن أول ظهور للمعزتلة اكن يف ابلرصة 
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يف العراق ثم انترشت افاكرهم يف متلف مناطق ادلولة اإلسالمية 
كخراسان وترمذ وايلمن واجلزيرة العربية والكوفة وارمينيا إضافة 

إىل بغداد.

ثم تطور خالفها فيما بعد، ولم يقف عند ـحدود تلك املسألة، 
بل تاوزها ليشلك منظومة من العقائد واألفاكر، واليت يف مقدمتها 
األصول اخلمسة الشهرية اليت ل يعد معزتيلاً من لم يقل بها، أوهلا: 
األمر  و  املزنتلني  بني  املزنلة  و  والوعيد  الوعد  و  العدل  اتلوـحيدو 

باملعروف وانليه عن املنكر. 

واتهت  املعزتلة،  مذهب  ظهور  بواعث  يف  املؤرخون  اختلف 
رؤية العلماء إىل:

أهل  فـارقوا  »املعزتلـة« ألنهم  إسم  يطلق عليهـم  ديين:  سبب   –-
السنة واجلماعة وانشـّقوا عليهم .وهذه التسمية تتعلق بنشـأة 
املعزتلة. فيذكـر ابلغـدادي أن واصل بن عطاء اكن جيلس يف 
ـحلقة علم لشيخه احلسن ابلرصي، ودخل رجل ليسأل احلسن، 
فقال هل: يا إمام ظهر يف زماننا مجاعة يكفرون مرتكب الكبرية 
وهم اخلوارج، ومجاعة يرجئون احلكم عليهم، ويقولون: ل ترض 
مع اإليمان معصية كما ل تنفع مع الكفر طاعة، وهم املرجئة. 
فتفكر احلسن، وقبل أن جييب قال واصل بن عطاء: أنا ل أقول 
إن صاـحب الكبرية -اذلي يفعل الكبرية- مؤمن مطلق ول اكفر 
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مطلق، بل هو يف مزنلة بني مزنتلني. وتبعه عمرو بن عبيد يف 
رأيه، ثم جلس يف ناـحية من املسجد يقرر هذا املذهب، فقال 

وا باملعزتلة. احلسن: اعـزتلَـــنا واصل، فسمُّ

هذه  لظهور  ادلايع  أن  العلماء  بعض  ويعتقد  سيايس:  سبب   -–
نهاية  عند  اإلسالم  ألن  تارييخ  أو  ـحضاري  ظرف  الفرقة 
القرن األول اكن قد توسع ودخلت أمم عديدة وشعوب كثرية 
يف اإلسالم ودخلت معها ثـقـافات مـتلفة ودخلت الفلسفة 
املنهج انليص اتلقليدي انلقيل يف ـحاجات املسلمني  ولم يعد 
العقلية يف جداهلم. واملنهج اذلي يصلح ذللك هو املنهج الطبييع 
انلاـحية  من  الكالمية  املذاهب  أهم  سيصبح  واذلي  العقيل 

اخلالصة فهو أكرث املذاهب إغراقا وتعلقا باملذهب العقالين.

مبادئ أفاكر املعزتلـة وأصول عقيدتـهــا

وقد جاءت هذه الفرقة يف بدايتها بفكرتني مبتدعتني:

القول بأن اإلنسان متار بشلك مطلق يف لك ما يفعل، فهو خيلق   )1
ذلك  قال  من  أبرز  ومن  اتللكيف،  اكن  وذللك  بنفسه،  أفعاهل 
غيالن ادلمشيق، اذلي أخذ يدعو إىل مقوتله هذه يف عهد عمر 
بن عبد العزيز. ـحىت عهد هشام بن عبد امللك، فاكنت نهايته 

أن قتله هشام بسبب ذلك.
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القول بأن مرتكب الكبرية ليس مؤمناً ول اكفراً ولكنه فاسق   )2
فهو بمزنلة بني املزنتلني. هذه ـحاهل يف ادلنيا أما يف اآلخرة فهو 
ل يدخل اجلنة؛ ألنه لم يعمل بعمل أهل اجلنة بل هو خادل مدل 
يظهر  باعتباره  مسلماً  تسميته  من  عندهم  مانع  ول  انلار،  يف 

اإلسالم وينطق بالشهادتني ولكنه ل يسىم مؤمناً.

تبنت مجيع فرق املعزتلة ىلع مبادٍئ أساسية سّموها بـ« األصـول 
الـخمسـة«، سوف نفّصلهـا باإلجيـاز فيما ييل:

األول  ابلاب  من  إيله  ذهبوا  فيما  قوهلم  وتفسري  اتلوحيد:   -
ابلرصيني  من  املعزتلة  عليه  اجتمعت  ما  وهو  اتلوـحيد  باب  وهو 
وابلغداديـني وغريهم، من أن اهلل عز وجل ل اكألشياء وأنه ليس 
اخلالق  هو  بل  جوهر،  ول  جزء  ول  عنرص  ول  َعَرٍض  ول  جبسم 
احلواس  من  شيئاً  وأن  واجلوهر،  واجلزء  والعنرص  والعرض  للجسم 
ل يدركه يف ادلنيا، ول يف اآلخرة، وأنه ل حيرصه املاكن، ول حتويه 
نهاية ول  لم يزل ول هل زمان ول ماكن ول  األقطار، بل هو اذلي 
ـَحّد، وأنه اخلالق لألشياء الُمبِْدع هلا ل من يشء، وأنه القديم، وأن 

ما سواه حمدث.

نتائج باطلة منها إستحالة رؤية  بنوا عليه   وهذا ـحق ولكنهم 
اهلل تعاىل لقتضاء ذلك نف الصفات، وأن الصفات ليست شيئاً 
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غري اذلات، وإل تعدد القدماء يف نظرهم؛ ذللك يعدون من نفاة 
الصفات. 

العــدل: ومعناه برأيهم أن اهلّل ل حيبُّ الفساد، ول خيلق أفعال   -–
َوُنُهوا عنه بالقدرة اليت جعلها  العباد، بل يفعلون ما أمروا به 
اهلل هلم وركبها فيهم، وأنه لم يأمر إل بما أراد، ولم ينه إل عما 
كره، وأنه ويلُّ لك ـحسنة أمر بها، بريء من لك سيئة نىه عنها، لم 
يكلفهم مال يطيقونه، ول أراد منهم مال يقدرون عليه، وأن 
أـحداً ل يقدر ىلع َقبْض ول بَْسط إل بقدرة اهلل اليت أعطاهم 

إياها.

وهو املالك هلا دونهم يفنيها إذا شاء، ويبقيها إذا شاء، ولو شاء 
جلرب اخللق ىلع طاعته، ومنعهم اضطراريا عن معصيته، ولاكن 
ىلع ذلك قادرا، غري أنه ل يفعل، إذ اكن يف ذلك رفع للمحنة، 
الكونية،  تعاىل  اهلل  إرادة  بني  خللطهم  وذلك  ابللوى.  وإزالة 

وإرادته الرشعية، وبهذا نفوا القدر. 

الوعد والوعيد: واملقصود به إنفاذ الوعيد يف اآلخرة ىلع أصحاب   -–
الكبائر، وأن اهلل ل يقبل فيهم شفاعة، ول خيرج أـحدا منهم من 

انلار، فهم كـفار خارجون عن امللة مدلون يف نار جهنم.
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قال الشهرستاين: »واتفقوا -أي املعزتلة- ىلع أن املؤمن إذا خرج 
من ادلنيا ىلع طاعة وتوبة استحق اثلواب والعوض.. وإذا خرج 
من غري توبة عن كبرية ارتكبها استحق اخللود يف انلار لكن 
يكون عقابه أخف من عقاب الكفار وسموا هذا انلمط وعداً 
ووعيداً«. وبهذا خدلوا العصاة املوـحدين يف نار جهنم، ومذهب 
السلف ىلع خالف ذلك، إذ جاءت األـحاديث بأن اهلل خيرج لك 

من اكن يف قلبه مثقال ذرة من إيمان.

املزنلــة بـني املزنتلــــني: وهذا األصل يوضح ـحكم الفاسق   –-
يف ادلنيا عند املعزتلة.

احلسن  مع  عطاء  بن  واصل  فيها  اختلف  اليت  املسألة  ويه 
ابلرصي، إذ يعتقد املعزتلة أن الفاسق يف ادلنيا ل يسىم مؤمناً 
بوجه من الوجوه، ول يسىم اكفراً بل هو يف مزنلة بـني هاتـني 
املزنتلـني، فإن تـاب رجع إىل إيمانه، وإن مات ُمرّصاً ىلع فسقه 
اكن من املخدلين يف عذاب جهنم.خالصة القـول، أن مرتكب 
الكبرية يف مزنلة بـني اإليمــان والكـفر، فليس بمـؤمن ول 

اكفـر.

يقول الشيخ سفر احلوال: »إن أول ما ابتدأ ضالل املعزتلة من 
مسألة املزنلة بـني املزنتلني، ويه أول بدعة أظهروها؛ ابتدعها 
واصل ثم تبعه عليها عمرو، وجعلوها أصاًل من أصول دينهم، 
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فلم يسبق ألـحد من أئمة اإلسالم ول من فرق الضالل قبلهم 
أن ذكر هذا، وإنما اكن انلاس قبلهم ىلع ثالث فرق يف مسألة 
مرتكب الكبرية، اكنت اخلوارج تقول: إنه اكفر، واكنت املرجئة 
مذهبهم  ىلع  واجلماعة  السنة  وأهل  اإليمان،  اكمل  إنه  تقول: 

املعروف يف املسألة، فخرج هؤلء بهذه ابلدعة اجلديدة.

األمر  بوجوب  القول  وأما  املنكر:  عن  وانليه  باملعروف  األمر   –-
قرروا  فقد  اخلامس،  األصل  وهو  املنكر  عن  وانليه  باملعروف 
وهدايًة  املسلمني  دلعوة  نشـراً  املؤمنني  ىلع  ذلك  وجوب 
ـّني لك بما يستطيع، بالسيف فما دونه، وإن اكن اكجلهاد،  للضـال
ول فرق بني جماهدة الاكفر والفاسق. ومن ـحقيقة هذا األصل 
إذا خالف واحنرف  أنهم يقولون بوجوب اخلروج ىلع احلاكم 

عن احلق.

ـًا يف اإلستدلل  ومن مبـادئ املعزتلة اإلعتـمــاد ىلع العقـل لكّي  )3
وقبـحها  األشيــاء  حبسن  حيكـمون  اكنوا  وأنهم  لعـقائدهم، 
بما  الصفـات  لــوا  أوَّ أيضا  العقل  ىلع  عقــاًل.وإلعتمـادهم 
يالئـم عقوهلم كصفات اإلستواء وايلـد والعـني، ومن املعلوم 

أن املعزتلة تنـف لك الصـفات اإلهلــية.



84

من  جمموعة  إىل  ادلين  لـوا  ـحّو  قد  املعزتلة  أن  نـد  وهكذا 
تلـأثرهم  وذلك  املنطقيـة،  والرباهني  العقليـة  القضـايا 

ـوري األرسطي خاّصــًة. بالفلسفـة ايلونـانيـة وباملنطق الصُّ

بينهم،  اتفاق  حمل  هو  ما  منها  للمعزتلة  أخرى  عقائد  وهناك   )4
ومنها ما اختلفوا فيه.

القيـامـة  يوم  وفزع  والكريس  واملـزيان  الرصاط  أنكـروا   –
اجلنة  وخلق  ونكـري  منكـر  وسـؤال  وعذابـه  القبـر  ونعيم 

وانلار واحلور العيـن وشـفاعة الرسول والـحوض.

األعمـال، ألن  به  تـوزن  القـيامة  يوم  هناك مزيان  ليس  قالوا   –
اذلي حيتاج  املزيان.  إىل  واهلل ل حيتـاج  العدل،  باملزيان  املراد 
القبـر  ونعيم  والرصاط  فاملزيان  والـفوال.  ابلقـال  املزيان  إىل 
ليس  معنويـة  يه  إنما  لكها  القيامة  وفزع  واحلوض  وعذابـه 

ـحّسية.

رأوا ان اإلعتـقاد بقدم القـرآن إىل جانب قدم اهلل شـرٌك. فإذا   –
إلـهّيـاً-  كالماً  بإعتباره   - القرآن  اكن  قديم  اهلل  كالم  اكن 
وـحدها.  اإلهلية  اذلات  ىلع   

ّ
إل القـدم  ينكرون  قديمـاً.وهم 

فذهبوا إىل ان القرآن مـلوق ـحادث. 
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الباب الثــامن

الوهــابيـــة

تعريف الوهابية

الوهاب بن سليمان  الوهابية اىل حممد بن عبد  الفرقة  منشـئ 
انلجدي، املولود سنة 1703 ميالدية، واملتوف سنة 1787 ميالدية 

الوهابية مصطلح أطلق ىلع ـحركة إسالمية سياسية تنسب إىل 
منشئها حممد بن عبد الوهاب، قامت يف وسط شبه اجلزيرة العربية 
يف أواخر القرن اثلاين عرش اهلجري، املوافق اثلامن عرش امليالدي 
ىلع يد حممد بن عبد الوهاب وحممد بن سعود ـحيث تـحالفـا لنرش 
ادلعوة السلفية، ما نتج عنه قيام ادلولة السعودية األوىل، واستطاعت 

أن تصل إىل دمشق شمال وعمان جنوباً.

يف  لإلفراط  نتيجــًة  العربيـة،  الصحراء  يف  الوهابيـة  ظهرت 
تقديس األشخاص واتلربك بهم، وطلب القرىب من اهلل بزيـارتهـم، 
هذه  سادت  وقد  ادلين،  من  ليست  اليت  ابلدع  لكـرثة  ونتـيجًة 
الوهابية  ادلنيويـة.فجـاءت  واألعمال  ادلينيــة  املواسم  يف  ابلدع 
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عبد  ابن  منه  وأخذ  تيمـية  ابن  وأـحيت مذهب  هذا،  لّك  ملقـاومة 
الوهاب أفاكر »اتلزنيه« وتشـدد فيه. 

تنقية  تعتربه  ما  بهدف  السلف  للمنهج  الوهابية  دعوة  جاءت 
عقائد املسلمني واتلخلص من العادات واملمارسات اتلعبدية اليت 
اإلسالم  جلوهر  مالفة  الوهابية  وتراها  اإلسالم  بالد  يف  انترشت 
بالقبور، واألويلاء، وابلدع بكافة أشاكهلا  اتلوـحيدي مثل اتلوسل 
أو ما يطلق عليه بشلك اعم اسم بدعة. الوهابية يصفها أتباعها بأنها 
والرجوع إىل اإلسالم  املنكر  باملعروف وانلىه عن  إىل األمر  دعوة 
الصايف وهو طريقة السلف الصالح يف اتباع القرآن والسنة أي عمليا 
عدم العتماد اليلك ىلع املذاهب الفقهية السنية األربعة والعتماد 
املبارش ىلع انلص من القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح وإمجاع 

العلماء مدللـني ىلع ذلك بأقوال لألئمة األربعة.

أصول الفكر الوهايب

للفرقة الوهابية أصل معلن وأصل خف.

الرشك  وحماربه  اتلوـحيد هللّ،  إخالص  فهو:  املعلن،  الصل  أما 
احلركة  واقع  من  يصدقه  ما  األصل  هلذا  ليس  ولكن  والوثان. 
الفنت  واثارة  املسلمني  تمزيق  فهو:  اخلف،  األصل  واما  الوهابية. 
واحلروب فيما بينهم خدمة للمستعمر الغرىب. وهذا هو املحور اذلي 
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الصل  فهو  ايلوم..  وـحىت  نشأتها  منذ  الوهابية  جهود  ـحوهل  دارت 
احلقييق اذلي سخر هل الصل املعلن من اجل اغواء البسطاء وعوام 

انلاس.

عقــائـد الوهابيــة وأفاكرها

قسمت الوهابية العقائد اىل قسمني:  )1

ما ورد فيه نص يف الكتاب او السنة .. فزعموا ان هذا يأخذونه   –-
من الكتاب والسنة مبارشًة، دون الرجوع اىل اجتهاد املجتهدين 
من  غريهم  او  اتلابعني  او  الصحابة  من  اكنوا  سواء  معناه،  يف 

أئــمة اإلجتهاد.

والقسم اثلاين: ما لم يرد فيه نص. وزعموا انهم يرجعون فيه اىل   -–
خفقوا يف المرين 

َ
فقه المام امحد بن ـحنبل وابن تيمية. لكنهم أ

مًعا، ووقعوا يف اتلناقض وارتكبوا املحذور، فمن ذلك:

انلصوص،  بعض  ظواهر  من  فهموها  معان  ىلع  مّجدوا  انهم  أ( 
فخالفوا الصول والمجاع. 

خالفوا المام امحد رصاـحًة يف تكفريهم من خالفهم من  ب( 
املسلمني، يف ـحني لم جيدوا يف فتاوى المام امحد ما يشهد 
لعقيدتهم هذه، بل ىلع العكس، اكنت سريته وفتاواه لكها 
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بذنب  القبلة  اهل  من  اـحدا  يكفر  ل  فهو  ذلك،  خبالف 
كبريا اكن او صغريا، ال برتك الصالة.

مثل ذلك يقال ايضا عن عقيدتهم باإلستشفاع بانليب صىل  ج( 
اهلل عليه وسلّم، فعندهم إن من طلب الشفاعة من انليب 
الرشك الكرب،  فقد ارشك  بعد موته  صىل اهلل عليه وسلّم 
ـًا يعبده من دون اهللّ، وىلع هذا  وقد جعل انليبَّ عندئذ وثنـ
اوجبوا هدر دمه وماهل. بينما ثبت يف الصحيح ان كثريا من 
اجالء الصحابة واتلابعني اكنوا يفعلون ذلك ويستجاب هلم 

اعجال.

غري   – العبادة  جانب  من   – أيضاً  العــادات  تكون  ان  أرادوا   )2
خارجة ىلع نطاق اإلسالم فيلزتم املسلمون ما إلزتم، وذلا ـحرموا 
ن  املدخِّ يعتربون  ـّم  كأنه ـحىت  اتلحريم  يف  دوا  وشدَّ اتلدخني 

اكملشـرك. 

أن الوهابية لـم تـقـتصـر ىلع ادلعوة املجـردة، بل عمدت إىل   )3
حياربون  أنهم  بـإعتبار  هلم  املخالفني  ملحـاربة  السيف  محل 
ابلدع, ويه منكر تب حماربته وجيب األخذ باألمر باملعــروف 

وانليه عن املنكـر.
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أنهم  ـحىت  غريـباً  توسعـاً  ابلـدعة  معىن  يف  توّسـعوا  أنهـم   )4
يزعمون وضع ستــائر ىلع الروضـة الرشيفة أمر بديع، وذللك 
منـعوا تديد الستائـر اليت عليهـا، ـحىت صـارت أسماًل بـايلًة 

تقـذي بهـا األعـني. 

عقيدتهم يف الصحابة  )5

الصحابه  جل  ىلع  تقىض  الوهابية  عقيدة  ان  تقدم  ما  يف  ثبت   –-
بالكـفر والرشك.. هذا ـحكمهم ىلع جل الصحابة اذلين اعشوا 
بعد انليب صىل اهلل عليه وسلّم واجازوا الستشفاع به، او اجازوا 

السفر لزيارة قربه الرشيف او راوا من جيزي ذلك او سمعوا به

لم تقف الوهابية عند هذا احلد، بل تناولوا الصحابة اذلين اكنوا   –-
ـحول الرسول )ص( يف ـحياته ايضا .. فقال حممد بن عبد الوهاب 
مؤسس الوهابية ما نصه: ان مجاعة من الصحابة اكنوا جياهدون 
ومع  وحيجون،  ويصومون  ويزكون  معه  ويصلون  الرسول  مع 

ذلك فقد اكنوا كفارا بعيدين عن السالم.

عقيدتهم يف الصفات  )6

عقيدة الوهابية يف الصفات يه من صنف عقائد املجسمة. فهم   
والرجل،  اكيلد،  احلقيقة:  ىلع  العضاء  تعاىل  اهلل  اىل  ينسبون 
واحلركة  باجللوس  شأنه  تعاىل  يصفونه  ثم  والوجه،  والعني، 
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ظاهر  من  يفهم  كما  احلقيقة  ىلع  والصعود  والزنول  والنتقال 
اللفظ

الوهابـيـة واملسلمون  )7

سائر  واما  اخلالص،  اتلوـحيد  اهل  وـحدهم  انهم  الوهابية  يعتقد   
وامواهلم،  وذراريهم  دلمائهم  ـحرمة  ل  مرشكون  فهم  املسلمني 
ودارهم دار ـحرب ورشك. ويعتقدون ان املسلم ل تنفعه شهادة 
ان ) ل اهل ال اهلل حممد رسول اهلل ( ما دام يعتقد باتلربك بمسجد 
الرسول مثال ويقصد زيارته ويطلب الشفاعة منه. ويـقولـون 
ان املسلم اذلي يعتـقد بهذه المور فهو مرشك ورشكه أشد من 

رشك اهل اجلاهلية من عبده الوثان والكواكب.
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البـاب التــاسـع

الحـمــدية القـاديــــانية

تـعـريـفها ونشـأتـهــا 

اجلماعة األمحدية فرقة نشأت سنة 1900ميالدية يف شبه القارة 
اهلندية. مؤسسها هو مريزا غالم أمحد القادياين املولود سنة 1265ـه
بقاديان، يف إقليم ابلنجاب يف اهلند، ـحيث وضع أسس مجاعته اعم 
يعيش  زمانه،  وجمدد  املنتظر  املهدي  هو  أنه  رصح  عندما   ،1889
األمحديون يف لك ابلدلان اليت يوجد بها مهاجرون من شبه القارة 
دينيــية  فرقة  بـإعتباره  القـاديـانية  اسم  عليها  أطلق  اهلندية. 
مريزا  مؤسسها  إىل  نسبة  األمحدية  اسم  وكذلك  قاديان،  يف  ظهرت 

غالم أمحد، ويه مشهورة بهذا السم يف أروبا. 

القـاديانية ـحركة نشأت بتخطيط  أن  املؤرّخـني  وكـتب بعض 
إبعــاد  بهدف  اهلنديــة،  القـارة  يف  اإلنِلزيي  اإلستعمـار  من 
ل  ـحىت  خاٍص،  بشلٍك  اجلهـاد  فريضة  وعن  دينـهم  عن  املسلمني 

يُـواجهوا الُمسـتـعَمـر بـإسم اإلسالم. 
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َهم 
ْ
وقد بدأ مريزا نشاطه كداعية إساليم، ثم ادىع أنه جمدد وُمل

من اهلل، ثم تدرج درجة أخرى فادىع أنه املهدي املنتظر واملسيح 
املوعود، ثم انتقل من دعوى املثيل والشبيه باملسيح عليه السالم إىل 
دعوى أنه املسيح نفسه، فقال :« وهذا هو عيىس املرتقب ،وليس 
املراد بمريم وعيىس يف العبارات اإلهلامية إل أنا »، وملا اكن املسيح 
نبيا يوح إيله، فقد ادىع مريزا أنه يوح إيله، وكتب قرءانا نلفسه 

سماه » الكتاب املبني ». 

حتقق  ولم  املرجو،  القبول  تلق  لم  املسيح  أنه  دعوى  أن  ويبدو 
الغرض املؤَمل منها، فانـتـقل من دعوى أنه املسيح انليب إىل دعوى 
قد  املحمدية  احلقيقة  وأن  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  انليب  حممد  أنه 
تسدت فيه، وأن انليب صىل اهلل عليه وسلم قد بُعث مرة أخرى يف 
شخص مريزا غالم، يقول مريزا: » إن اهلل أنزل حممداً صىل اهلل عليه 
:« املسيح املوعود  »، وقال  وسلم مرة أخرى يف قاديان يلنجز وعده 
اإلسالم  لنرش  أخرى  مرة  ادلنيا  إىل  جاء  وقد  اهلل  رسول  حممد  هو 
» ثم ادىع أن نبوته أىلع وأرىق من نبوة سيدنا حممد صىل اهلل عليه 
وسلم، فاتبعه من اتبعه من ادلهماء والغواغء وأهل اجلهل واملصالح 

ادلنيوية.
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قاديان  بدلة  اهلند وحتديدا يف  اجلماعة يف  أول ظهور هلذه  اكن 
إـحدى قرى مقاطعة ابلنجاب اهلندية وذلك اعم 1889 ىلع يد مريزا 
عن  قال  واذلي   1908-1835 من  الفرتة  يف  اعش  اذلي  امحد  غالم 
نفسه انه املسيح املوعود واملهدي املنتظر اذلي برش بأنه يأيت يف آخر 
الزمان وقد استمر يف دعوته ـحىت وفاته يف العام 1908 يلخلفه 5 من 
)خلفاء األمحدية( ـحىت اآلن. بعد وفاة مؤسسها انقسمت اجلماعة 
إىل فرعني: احلركة األمحدية يف لهور ومجاعة املسلمني األمحدية يف 
قاديان. توىل خالفة األمحدية مؤخرا خليفتهم اخلامس مريزا مرسور 

أمحد اذلي يقيــم يف نلدن ـحايلا.

سياسية  غري  دينية  مجاعة  نفسها  األمحدية  اجلماعة  وتعترب 
وهدفها اتلجديد يف اإلسالم وتقول بأنها تسىع لنرش ادلين بوسائل 
سلمية عن طريق ترمجة القرآن إىل لغات عدة بلغت حبسب مصادر 

اجلماعة 52 لغة عرب العالم.

ولألمحديـني نشاط كبري يف أفريقيا، ويف بعض ادلول الغربية، 
وداعية  مرشد  آلف  مخسة  عن  مايزيد  وـحدها  أفريقيا  يف  وهلم 
ادلعوة  يف  األمحديون  نشط  األمحدية.  إىل  انلاس  دلعوة  متفرغني 
أنهم  منها ـحيث  اثلـقافية  الوسائل، وخصوصاً  إىل مذهبهم بكافة 
ويوجد يف  واألطباء.  واملهندسني  العلماء  مثقفون ودليهم كثري من 

بريطانيا قناة فضائية باسم اتللفزيون اإلساليم يديرها األمحدية.
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عقائد األمحـدية ومبادئ أفاكرها

يدىع مريزا غالم امحد أنـه رسول من عند اهلل، وأن رساتلـه   )1
ل تنـايف كون حممـد صىل اهلل عليه وسلم خاتم انلبـّيني، ألنه 
يفســر معىن خاتم انلبـّيني بأن لّك نيّب جييئ من بعـده يكون 
بـخاتمـه، أي انليّب صىل اهلل عليه وسلم خاتم األنبيـاء بمعىن 
أنه وـحده صاـحب اخلـتم ل غري، وليس ألـحد حيـظي بنعمـة 

 يفيض خاتمه صىل اهلل عليه وسلم.
ّ
الويح إل

هو  حممدا  أن  تعين  انلبيني«  »خاتم  لكمة  أن  األمحديون  يديع   )2
أفضل النبياء وأكملهم، وليس آخرهم. وهو مما يوفق يف نظرهم 

بني نبوة مؤسس العقيدة وبـني استمرار انتمائهم لإلسالم.

تعتقد القاديانية بأن انلبوة لم ختتم بمحمد صىل اهلل عليه وسلم   )3
وأن غالم  الرضورة  الرسول ـحسب  يرسل  بل يه جارية، واهلل 

أمحد هو أفضل األنبياء مجيعاً.

أمحد  غالم  ىلع  يزنل  اكن  السالم  عليه  جربيل  أن  يعتـقدون   )4
وأنه اكن يوح إيله، وأن إهلاماته اكلقرآن. 

وبأراكن  بالقرآن  يؤمنون  مسلمني،  أنفسهم  األمحديون  يعد   )5
وبابلعث  ورسله  وكتبه  ومالئكته  باهلل  مجيعها:  اإليمان 
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واحلساب، وبأراكن اإلسالم لكها؛ وبأن من غرّي يشًءا فيها فقد 
خرج من ادلين. 

يعتـقد األمحديون أن مؤسس مجاعتهم هو اإلمام املهدي، جاء   )6
ما  إزالة  هو  عندهم  اتلجديد  ومعىن  اإلساليم،  لدلين  جمدًدا 
تراكم ىلع ادلين من غبار عرب القرون، يلعيده ناصًعا نقـيًا كما 
جاء به حممد صىل اهلل عليه وسلم، كما ادىع مريزا غالم أمحد 
أن جميئه قد برش به حممد ونبوءات أخرى يف متلف األديان، 
وأنه هو املسيح املنتظر، ـحيث يفرسون أن املسيح املنتظر ليس 
ىلع  يمت  لم  أنه  يعتـقدون  اذلي  مريم  ابن  عيىس  نفسه  هو 

الصليب.

ابن مريم مات ميتة اعدية، فلم  يعتقد األمحديـون أن عيىس   )7
يُقتـل ولم يُصلب، لكنه هو اذلي ُعِلّق ىلع الصليب وأناه اهلل 
نـِزل وهو يٌح مغيش عليه، وقام من قربه ثم 

ُ
من املوت عليه، فأ

سنة.  مائة وعرشون  احلياة واعش  واستمرت مسريته يف  هاجر 
ويرون أن قربه موجود ـحايلاً يف كشمري، من جهة أخرى أن ل 
أن  يدعون  فإنهم  ثم  ومن  صلبًا،  مات  من  إل  مصلوًبا  يُسىم 
معىن قول اهلل “شبه هلم« معناه شبه هلم صلبه، أي اشتبه عليهم 
ُشبه هلم شخص آخر.  الصليب، وليس معناه  أنه قد مات ىلع 
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األمة  من  به  شبيه  شخص  ميجء  هو  بنـزوهل  املقصود  أن  كما 
اإلسالمية.

اجلهاد القتال رشعه اهلل رًدا لعدوان املعتدين، وليس انتـقاًما   )8
من أهل األرض غري املسلمني، فمن سالََمهم ساملَوه ومن ـحاَرَبهم 
ـحاَربوه. ويؤمنون بأن اإلسالم يكفل احلرية ادلينية، وأنه نّص 
ىلع أن »ل إكراه يف ادلين”، فال يُقتل إل املرتد. اجلدير باذلكر, 
املعتدين  ضد  اجلهاد  إقامة  من  أتباعها  منعت  الفرقة  هذه  أن 
اإلنلزي يوم أن اـحتلوا اهلند ـحيث لم يروهم مفسدين يف األرض.  

يعتـقد القاديانية بتناسخ األرواح: ـحيث زعم مريزا أن إبراهيم   )9
عليه السالم ودل بعد ألفـني ومخسني سنة يف بيت عبداهلل بن 
عبداملطلب متجسدا بانليب حممد صىل اهلل عليه وسلم، ثم بُعث 
عندما  أـحدهما  أخريـني  مرتـني  وسلم  عليه  اهلل  صىل  انليب 

ـحلت احلقيقة املحمدية يف املتبع الاكمل يعين نفسه.

تعاىل اهلل عن  وينام وخيطيء،  أن اهلل يصوم ويصيل  يعتقدون   )10
قوهلم علوا كبريا، يقول مريزا: » قال ل اهلل: إين أصيل وأصوم 
وأصحو وأنام » وقال :« قال اهلل: إين مع الرسول أجيب، أخطيء 

وأصيب إين مع الرسول حميط ».
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يعتـقدون أن انلبوة لم ختتم بمحمد صىل اهلل عليه وسلم بل يه   )11
جارية، وأن اهلل يرسل الرسول ـحسب الرضورة، وأن غالم أمحد 
السالم اكن يزنل  األنبياء مجيعاً!! وأن جربيل عليه  أفضل  هو 

ىلع غالم أمحد بالويح، وأن إهلاماته اكلقرءان.

12(  ل قرآن إل اذلي قدمه املسيح املوعود ) الغالم (، ول ـحديث 
إل ما يكون يف ضوء تعليماته، ول نيب إل حتت سيادة »غالم 
أمحد«، ويعتقدون أن كتابهم مزنل واسمه الكتاب املبني، وهو 

غري القرءان الكريم.

13(  يعتقدون أنهم أصحاب دين جديد مستقل، ورشيعة مستقلة، 
»الفضل،  الغالم اكلصحابة، كما جاء يف صحيفتهم  وأن رفاق 
عدد 92 »: » لم يكن فرق بني أصحاب انليب صىل اهلل عليه 
وسلم وتالميذ املريزا غالم أمحد، إن أولك رجال ابلعثة األوىل 

وهؤلء رجال ابلعثة اثلانية ».

قرب  وزيارة  قاديان  إىل  احلج  هو  األكرب  احلج  أن  يعتـقدون    )14
القادياين، ونصوا ىلع أن األماكن املقدسة ثالثة مكة واملدينة 
وقاديان، فقد جاء يف صحيفتهم:« أن احلج إىل مكة بغري احلج 
إىل قاديان ـحج جاف خشيب، ألن احلج إىل مكة ل يؤدي رساتله 

ول يف بغرضه 
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15(  يبـيحون اخلمر واألفيون واملخدرات وحلم اخلزنير.

16(  لك مسلم عندهم اكفر ـحىت يدخل القاديانية: كما أن من تزوج 
ج لغري القاديانيـني فهو اكفر. أو زوَّ

للحكومة  الُعمياء  الطاعة  ووجوب  اجلهاد،  بإلغــاء  ينـادون    )17
اإلنلزيية اليت اكنت حتـتّل اهلند ءانذاك، ألنها - وفق زعمهم 

- ويّل أمر املسلمني.

18(  يعتقد القادياين بأن إهله إنلزيي ألنه خياطبه باإلنلزيية.

لكن  متلفة،  بلغات  الكريم  للقرءان  عديدة  ترمجات  19(  هلم 
بتفسري يدعو إىل ضالهلم.

بعض زعماء القـاديانية 

الغالم  بعد  شخصية  أبرز  وهو  ابلهريري:  ادلين  نور  احلكيم   -–
واخلليفة من بعده. 

توىل  للقاديانيني،  اثلاين  اخلليفة  أمحد:  غالم  بن  أمحد  حممود   -–
جلميع  خليفة  أنه  وأعلن  ادلين،  نور  احلكيم  وفاة  بعد  الزاعمة 

أهل األرض. 

اخلواجة كمال ادلين: اكن يّديع أنه مثل غالم أمحد يف اتلجديد   -–
واإلصالح.
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