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الـحمد هلل الذي هداان وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا سبحانه القائل لـخامت النبيني:
ﱹﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉﱸ(((.
والصالة والسالم على سيد الـمرسلني وإمام الـمـوحدين ،أرسله ربه رمحة للعالـمني ،فدعاهم إىل
توحيد الربوبية ،وهو االعرتاف واالعتقاد أبن هللا واحد ال شريك له ،متصف بصفات الكمال،
منزه عن كل نقص .ﱹﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱸ(((.
وأنه وحده سبحانه وتعاىل هو الـمـستحق للعبادة دون سواه ،شك ًرا له على ما أوىل به عباده
من نعم ال يـحصيها العد ،صلى هللا وسلم عليك اي رسول هللا ،بينت لنا طريق هللا تعاىل الـمستقيم،
وحذرتنا من االحنراف والضالل ،وبلغتنا قول هللا تعاىل:

ﱹﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱸ(.)3

ولـهذا كان سبب ضالل من ضل من الفرق عدولـهم عن الصراط الـمستقيم.
وقد قال ابن مسعود رضي هللا عنه :خط لنا رسول هللا  خطاً وقال[ :هذا سبيل هللا]
ثـم خط خطوطًا عن يـمينه وعن يساره وقال[ :هذه سبل ،على كل سبيل شيطان يدعو إليه](.)4

ثـم قرأ :ﱹﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ ﱶ ﱷﱸ.

وبعد :فهذه خالصة يف الفرق تتم دراستها على الصف الثاين الثانوي ابلـمعاهد األزهرية
حسب الـمناهج الـجديدة .وهللا أرجو منه التوفيق والنفع وهو حسيب ونعم الوكيل.
حسن السيد متويل
مفتش العلوم الشرعية ابلـمعاهد األزهرية
		
( )1سورة القصص اآلية56 :
		
( )٢سورة الشورى اآلية ١١:

()3
()4

سورة األنعام اآلية153 :
النسائي ،وابن حبان ،ومسند أمحد حديث رقم 4142
د

نشأة الفرق اإلسالمية
كانت الـخالفة هي الـمسألة اليت اشتد نزاع الـمسلمني فيها ،وكان من أثر هذا النزاع أن
تكونت ثالث فرق من أكرب الفرق اإلسالمية وهي:
1 .الشيعة :وهم الذين يرون أن األحق ابلـخالفة بعد رسول هللا  هو
علي بن أيب طالب.
2 .الـخوارج :وهم الذين لـم يرتضوا التحكيم وخرجوا على اإلمام علي ورأوا أن الـخالفة
يـجب أن تكون ابختيار ُح ٍّر بني الـمسلمني.
3 .املرجئة :وهم الذين كرهوا الـخالف وابتعدوا عن الفريقني وأرجئوا الـحكم فيها هلل تعاىل.
ولـما انتهى الـمسلمون من الفتح ودخل يف اإلسالم كثري من أصحاب الدايانت األخرى
اليهودية والنصرانية والـمجوسية وغريها أخذت تظهر أفكار جديدة صيغت من أصحاب الدايانت
القديـمة يف ثوب دينهم الـجديد.
وخصوصا البصرة موطنًا لـجميع الـملل والنحل .فظهر الـخالف يف أصول
وكانت العراق
ً
الدين حني قامت مجاعة يقولون بسلب إرادة اإلنسان ،وعلى رأسهم «جهم بن صفوان» الذي
تكون منه ومن أتباعه فرقة الـجربية كما قامت مجاعة أخرى يقولون بـحرية اإلرادة اإلنسانية ردًّا
على الـجربية ،ويتزعمهم «معبد الـجهين» فنشأت طائفة القدرية.
وسط هذا االضطراب الفكري والـمبادئ اليت كونتها كل فرقة قام مجاعة من الـمخلصني
يشرحون عقائد الـمسلمني على طريقة القرآن الكرمي ومن أشهرهم «الـحسن البصري» وكان من
أثر اختالفه مع تلميذه «واصل بن عطاء» يف حكم مرتكب الكبرية الذي مات ولـم يتب من
ذنبه تكوين فرقة الـمعتزلة اليت كان لـها الفضل األول يف الدفاع عن العقيدة ،وكان هذا يف أوائل
القرن الثاين من الـهجرة.
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ويف أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع ظهر اإلمام «أبو منصور الـماتريدي» واشتغل
ابلرد على أصحاب العقائد الباطلة وتكون منه ومن أتباعه فرقة الـماتردية ،كما ظهر اإلمام
«أبو الـحسن األشعري» وأعلن انفصاله عن الـمعتزلة وبني مبادئه الـجديدة اليت وافق عليها خرية
علماء الـمسلمني من الفقهاء والـمحدثني وتكون بـهذا فرقة األشاعرة.
ومن هاتني الفرقتني تكونت مجاعة أهل السنة.
لـهذا نرى أن نشأة الفرق ترجع إىل أمرين:
األول :الـخالف يف اإلمامة.
الثاين :الـخالف يف األصول.
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الـمعتزلة
(أ) نشأة الـمعتزلة:
نشأت الـمعتزلة يف أوائل القرن الثاين الـهجري يف العصر األموي بـمدينة البصرة ،وقد شغلت
زمان ً
طويل.
الفكر اإلسالمي يف العصر العباسي ً

وأساس نشأتـها :اختالف �واصل بن عطاء� مع أستاذه �الـحسن البصري� يف حكم
مرتكب الكبرية ،حدثنا الشهرستاين يف الـملل والنحل عن هذا فيقول :دخل واحد على �الـحسن
البصري� فقال :اي إمام الدين ،لقد ظهر يف زماننا جـماعة يكفرون أصحاب الكبائر ،والكبرية
عندهم كفر يـخرج عن الـملة ،وهم الـخوارج ،وجـماعة يرجئون أصحاب الكبائر ،والكبرية عندهم
ال تضر مع اإليـمان ،بل العمل على مذهبهم ليس ركنًا من الدين ،وال يضر مع اإليـمان معصية
كما ال تنفع مع الكفر طاعة ،وهم مرجئة األمة فكيف تـحكم لنا يف ذلك اعتقا ًدا؟

ففكر الـحسن يف ذلك وقبل أن يـجيب قال واصل بن عطاء  -وكان من رواد مـجلس
الـحسن :-أان أقول :إن صاحب الكبرية ال مؤمن مطل ًقا وال كافر مطل ًقا ،بل هو يف منزلة بني
الـمنزلتني ال مؤمن وال كافر.
واعتزل إىل أسطوانة من الـمسجد وأخذ يقرر هذا الـحكم فقال:
إن مرتكب الكبرية فاسق :ألنه لـم يستجمع خصال الـخري حىت
يسمى مؤمنًا ،وليس بكافر ،ألن الشهادة وسائر أعمال الـخري موجودة
فيه ،لكنه إذا خرج من الدنيا على كبرية من غري توبة فهو مـخلد يف
النار ،ولكن يـخفف عنه العذاب ،فتكون درجته فوق درجة الكافر،
ـمييزا له عن الذمي .ا.هـ.
ويـجوز إطالق اسم الـمسلم عليه ت ً
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فقال الـحسن البصري عند قيام واصل من جملسه :اعتزلنا واصل ،فكان هذا سببًا يف تسميتهم
ابلـمعتزلة .كان هذا ابلبصرة ،وقد انتشر االعتزال ابلعراق واعتنقه بعض خلفاء بين أمية ،ويف
العصر العباسي كان للمعتزلة مدرستان :إحداهـما ابلبصرة واألخرى ببغداد ،وقام بني الـمدرستني
جدال وخالف كبري.
ولـم يكتف بعض الـخلفاء العباسيني مثل الـمأمون ابعتناق مذهب الـمعتزلة ،بل عملوا على
حـمل الناس عليه ،وكانت فتنة شوهت سـمعة الـمعتزلة وقضت على مكانتهم بني األمة حينما
زال سلطان مؤيديهم من العباسيني.

(ب)طريقة الـمعتزلة يف البحث:
كانوا يعتمدون يف االستدالل على عقائدهم ابلقضااي العقلية ،وال يـحد ثقتهم ابلعقل إال
احرتامهم ألوامر الشرع ،ولذلك َح َّكموا العقل يف كل شيء ،وحاولوا الوصول عن طريقه إلـى
كل شيء.
ِ
ـح ٍل متباينة :يهودية،
وكان هذا الـمسلك ً
أثرا لنشأتـهم يف بيئة مليئة بعقائد مـختلفة ون َ
ونصرانية ومـجوسية ...وغريهم .كما كان لدراستهم الفلسفة أثر كبري يف آرائهم.

(ج) دفاعهم عن اإلسالم:
قام الـمعتزلة بدور كبري يف الدفاع عن العقائد اإلسالمية ،حيث قاموا بـمجادلة خصوم
اإلسالم وألفوا الكتب ،وعقدوا الـمناظرات ،وسافروا إىل أنـحاء متفرقة لـهذا الغرض ،ونـجحوا يف
إقناع كثري من الـخصوم ببطالن عقائدهم ،فاختصوا ابلفضل األول العظيم يف الدفاع عن اإلسالم،
ألنـهم قاوموا أصحاب العقائد الباطلة ابلـحجة والربهان.
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(د) أسباب معاداة الفقهاء والـمحدثني وأهل السنة للمعتزلة:
1 .مـخالفة الـمعتزلة طريق السلف الصالـح يف فهم العقائد لتحكيم العقل يف كل شيء.
2 .مشايعة بعض الـخلفاء للمعتزلة مثل الـمأمون ،فعادوا بذلك علماء األمة ومـحدثيها على
اعتناق مذهب االعتزال ،وآذوهم وأنزلوا بـهم الـمحن وعذبوهم وسجنوهم حىت مات بعضهم
كما حدث يف فتنة خلق القرآن الكرمي(((.
3 .ظهور كثري من الـملحدين بني الـمعتزلة مـمن خرجوا على اإلسالم ،وتسلطوا على الـمسلمني،
بعيدا عن صفوفهم من شيوع
إلفساد عقائدهم ،ولـم يـمنع طرد الـمعتزلة لـهؤالء وإقصائهم ً
اتـهام االعتزال أبنه مؤد إىل الزندقة والكفر.
ومع هذا ال يستطيع أحد أن ينكر فضل الـمعتزلة يف الدفاع عن اإلسالم ،والنيل من
خصومه ،وصد كل هجوم على عقائد الـمسلمني.

(ه) أهم مبادئ الـمعتزلة:
وقبحها ويدرك
سن األشياء َ
1 .قولـهم ابلـحسن والقبح العقليني :فالعقل عندهم يدرك ُح َ
حكم هللا يف الـحسن بطلب فعله ،ويف القبيح بطلب تركه ،وبنوا آراءهم يف العقائد على
هذا الـمبدأ.
2 .طريق وجوب الـمعرفة العقل ال الشرع.
3 .اإليـمان :تصديق ،وعمل.
4 .مرتكب الكبرية الذي مات ولـم يتب من ذنبه يف منزلة بني الـمنزلتني.
5 .صفة ِ
الق َدم خاصةٌ بذات هللا وكذا صفة الوحدانية ،ولـهذا أنكروا صفات الـمعاين حىت
ال يتعدد القدماء.
ضرب وأضري ولوال خوف الفتنة لقتل ،وأما األستاذ حممد بن نوح فقد مات
( )1ومـمن أصابتهم هذه الـمحنة اإلمام أمحد بن حنبل ُ
مكبل ابلـحديد يف طريقة إىل الـمأمون.
ً
السنَّة.
واستمرت الـمحنة يف عهد الـمأمون والـمعتصم والواثق ،وكان للمتوكل فضل رفع هذه الـمحنة ولـهذا وصف أبنه مـحيي ُّ
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وأتييدهم ابلـمعجزات،
6 .يـجب على هللا -تعاىل -تنفي ُذ وعده ووعيده،
ُ
وإرسال الرسل لعبادهُ ،
ورعاية الصالح واألصالح لـخلقه.
أفعال نفسه االختيارية بقدرة أودعها هللا فيه.
7 .العبد يـخلق َ
8 .ال أيمر هللا إال بـما أراد ،ولـم ينه إال عما َك ِره ،فهو يريد الـخري وال يريد الشر.
9 .استحالة رؤية هللا -تعاىل -القتضائها الـمشابـهة للحوادث.
	10.إنكار الشفاعة لـمرتكيب الكبائر.
	11.وجوب األمر ابلـمعروف والنهي عن الـمنكر.
	12.أتويل الـمتشابه من القرآن والسنة.
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التعريف إبمام الـمعتزلة
واصل بن عطاء

(((

واصل بن عطاء ،ولد ابلـمدينة سنة مثانني من الـهجرة من أصل فارسي ،وكان من الـموايل،
نشأ رقي ًقا ولكنه قضى معظم حياته ُحًرا ،وهو الـمؤسس األول لـمذهب االعتزال.

بدأ حياته ابلـمدينة وهي العاصمة اإلسالمية األوىل ،وفيها أكرب تراث إسالمي محله الصحابة
يصا على االعتماد على
والتابعون ،وقد أتثر واصل بـمبدأ نشأته يف هذه البيئة الطيبة ،فكان حر ً
القرآن واالستناد إىل نصوصه.
يظهر هذا فيما روي عن زوجته حني سئلت عنه فقالت( :كان واصل إذا َج َّن ُ
ف
ص َّ
الليل َ
قدميه يصلي .ولوح ودواة جبانبه .فإذا مرت به آية فيها حجة على مـخالف ،جلس فكتبها ،مث
عاد إىل صالته).

لـم نقف على الـمدة اليت قضاها يف الـمدينة كما لـم نطلع على مدة ِرقِّه .فقد انتقل من
الـمدينة إىل العراق وأقام ابلبصرة ،وتتلمذ على الـحسن البصري إىل أن اعتزله عندما اختلفا يف
حكم مرتكب الكبرية كما سبق.
ـحًرا يـموج ابآلراء لفرق متعددة وملل ونـحل متباينة ،كما كانت مـحل ثورات
وكانت العراق ب ْ
من األمويني ،وقد اتصل واصل ابلـخوارج والشيعة وأهل الـحديث وأرابب ال ِـملَل والنِّ َحل الـمختلفة
حىت وصف (أبنه ليس أعلم بكالم غالية الشيعة ومارقة الـخوارج ،وكالم الزاندقة ،والدهرية،
والـمرجئة وسائر الـمخالفني والرد عليهم منه).

( )1ومن أشهر زعماء الـمعتزلة :واصل بن عطاء مؤسس مذهب االعتزال ،وعمرو بن عبيد ،وأبو علي الـجبائي ،وأبو الـهذيل
العالف ،وأبو إسحاق بن يسار الـمعروف ابلنَّظَّام ،وبشر بن الـمعتمر ،وعمرو بن بـحر الـجاحظ ،وأبو الـحسني الـخياط ،وأبو
الـحسني البصري ،والكعيب ،والزمـخشري.
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وقد صرح برأيه يف أربع مسائل هامة كانت تشغل األذهان وقت ذاك:
أولـها :مسألة مرتكب الكبرية اليت كانت أساس مذهب االعتزال ،فقال يف شأنه :هو فاسق
يف منزلة بني الـمنزلتني كما علمت.
اثنيها :الـحكم على الـمتنازعني من الصحابة -سيدان علي وأتباعه ،وسيدان معاوية وأصحابه-
أبن أحد الفريقني فاسق -ال بعينه -وال تـجوز شهادتـهم ،وكان جريئًا يف هذا الـحكم
على صحابة رسول هللا ﷺ ،ولذا نقل أنه رجع عنه يف آخر حياته.
اثلثها :إنكار صفات الـمعاين.
رابعها :إثبات القدرة واالختيار للعبد.
ً
ـهارا ،والصالة وقراءة القرآن
رجل عال ًـما زاه ًدا
وكان واصل بن عطاء ً
مشغول ابلوعظ والتعليم ن ً
يصا على الدفاع عن دينه ،يرسل الدعاة إىل األقطار يصححون للناس عقائدهم،
ً
ليل ،وكان حر ً
الناس من التعلق ابلدنيا.
ويـجادلون أهل الباطل دفا ًعا عن دينهم ،وكان يُـح ِّذر َ
وُتـ ُوِّف إىل رمحة هللا سنة  131ه.

س :١كيف نشأت الـمعتزلة؟ وعلى أي أساس نشأت؟ وما طريقتهم يف البحث؟
س :٢ما أسباب معاداة الفقهاء والـمحدثني وأهل السنة للمعتزلة؟
س :٣ما أهم مبادئ الـمعتزلة؟
س :٤اكتب نبذة مـختصرة عن إمام الـمعتزلة واصل بن عطاء؟
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أهل السنة والـجماعة
السنة من فريقي األشاعرة ،وهم أصحاب أيب الـحسن األشعري،
تتكون جـماعة أهل ُّ
والـماتريدية ،وهم أتباع أيب منصور الـماتريدي.
وقد نشأت تلك الـجماعة عندما رفع الـمتوكل الـمحنة عن الفقهاء والـمحدثني .وأبعد
الـمعتزلة ،وأدىن خصومهم ،وفقدت الـمعتزلة السيطرة الفكرية نتيجة عدم ثقة الرأي العام بـهم.
طويل تظهر يف البيئة اإلسالمية ،وزاد نشاط
وبدأت الشبهات اليت كتبها الـمعتزلة زمنًا ً
الـملحدين كالقرامطة وغريهم.
فقيض هللا للدفاع عن اإلسالم إمامني جليلني هـما :أبو الـحسن األشعري ببالد العراق ،وأبو
منصور الـماتريدي ببالد ما وراء النهر ،وقادا الـحركة الفكرية قيادة حكيمة ،ال تطرف فيها من
انحية العقل كالـمعتزلة ،وال وقوف عند النص كالـمحدثني والفقهاء.

طريقتهم يف البحث:
سلكوا طريق السلف الصالـح فجعلوا القرآن الكريـم الـمنهل العذب الذي يلجئون إليه يف
تعرف عقائدهم يفهمونـها من اآلايت القرآنية .وما اشتبه عليهم منها حاولوا فهمه بـما توحيه
أساليب اللغة وال تنكره العقول.
وسطا جـمع بني العقل والنقل ،ولـم تـختلف مبادئهم
السنَّة طري ًقا ً
وابلـجملة فقد سلك أهل ُّ
عن مبادئ السلف الصالـح وما أعلنه الفقهاء والـمحدثون((( ،واألئمة الـمتبعون.
انتصارا للفقهاء
وكان ظهور هذه الـجماعة يف أواخر القرن الثالث الـهجري وأوائل القرن الرابع
ً
والـمحدثني ،وقد أيدها الـخاصة والعامة ،وردت على الـمعتزلة ،وحـملت لواء الدفاع عن الدين
والرد على الـملحدين ،لتسد الفراغ الذي نشأ بعد أن زال سلطان الـمعتزلة يف الـمجتمع اإلسالمي.
( )1يف نسخة األصل :الـمحدثني
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ولـم يكن بني األشاعرة والـماتريدية خالف إال يف أمور يسرية مثل كون الـمعرفة واجبة ابلشرع أو
العقل ،ومفهوم اإليـمان واإلسالم ،ومعىن الكسب ،ومدلول القضاء والقدر ،ووجوب عقاب العاصي
شرعا ،وغري ذلك مـما يقع عادة بني أهل الطريقة الواحدة ،وال يقتضي تـخال ًفا يف الـمذاهب.
ً

السنَّة
أهم مبادئ أهل ُ

1 .إنكار الـحسن والقبح العقليني فيقولون :الـحسن ما حسنه الشرع ،والقبيح ما قبَّحه الشرع.
2 .طريق وجوب الـمعرفة للشرع :ﱹﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱸ(((.

3 .اإليـمان هو التصديق والعمل كمال له.
4 .مرتكب الكبرية أمره مفوض هلل :إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه:

ﱹﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﱸ(((.

5 .يثبتون هلل صفات الـمعاين.
6 .ال يـجب على هللا شيء :فيجوز عليه إرسال الرسل ،وأتييدهم ابلـمعجزات ،والثواب
والعقاب ،والـهداية والضالل ،فهو الفاعل الـمختار.
7 .هللا يـخلق أفعال العباد االختيارية وللعبد فيها الكسب.
8 .هللا يريد الـخري والشر ،واإلرادة مغايرة لألمر والرضا والـمحبة وال تالزم بينهما.
9 .جواز رؤية هللا تعاىل.
	10.الشفاعة لرسول هلل ﷺ إبذن ربه ،ومنها الشفاعة لـمرتكبـي الكبائر ،وهم يؤمنون بكل ما ورد
السنَّة من العقائد ،كسؤال القرب ونعيمه وعذابه ،والبعث ،والصراط ،والـميزان،
عن الكتاب و ُّ
والـمتشابه يقولون :آمنا به ،بدون تشبيهُ ،ك ٌّل من عند ربنا.
	11.وجود الـجنة والنار وخلودمها وخلود أهلهما.
()1
()2
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إمام األشاعرة أبو الـحسن األشعري
هو أبو الـحسن علي بن إسـماعيل األشعري نسبة لـجده السابع أيب موسى األشعري ،
ولد ابلبصرة سنة 260ه.
وكان يغشى مـجالس الفقهاء والـمحدثني إال أن أغلب وقته كان مع أستاذه أيب علي الـجبائي
ليتلقى عنه العقائد ،ولـهذا نشأ على مذهب االعتزال ،وتتلمذ لرئيس الـمعتزلة يف عصره أيب علي
الـجبائي ،ولفصاحته كان يتوىل الـجدل والـمناظرات عن شيخه ،ألن اجلبائي كان يـجيد التصنيف
وال يـجيد الـمناظرة ،واستمر على مذهب االعتزال أربعني عا ًما ،ثـم اختلف مع أستاذه يف بعض
الـمسائل ،ومنها مسألة وجوب((( الصالح واألصلح اليت عجز أستاذه عن اإلجابة على بعض
ما وجهه األشعري إليه من أسئلة جعلته يبدأ البحث يف مسائل االعتزال ،ووجد من نفسه ً
ميل
إىل آراء الفقهاء والـمحدثني.
فعكف يف بيته مدة قارن فيها بني أدلة الفريقني حىت اقتنع بـمبادئ مجاعته اليت أعلنها حني
خرج إىل الـمسجد الـجامع ابلبصرة يف يوم مجعة وصعد على الـمنرب واندى أبعلى صوته:
أيها الناس ...من عرفين فقد عرفين ،ومن لـم يعرفين فأان أعرفه بنفسي :أان (فالن بن
فالن) كنت أقول بـخلق القرآن ،وأن هللا ال يُرى ابألبصار ،وأن أفعال الشر أان أفعلها
(أي بدون إرادة هللا) وأان اتئب مقلع ُمتَ َص ٍّد للرد على الـمعتزلة ،مـخرج لفضائحهم.
معاشر الناس إمنا تغيبت عنكم هذه الـمدة ألنـي نظرت َ
فتكافَأت عندي األدلة ولـم
يرتجح عندي شيء ،على شيء ،فاستهديت هللا -تعاىل -فهداين إىل اعتقاد ما
أودعته كتيب هذه .قد اخنلعت من مجيع ما كنت أعتقد كما اخنلعت من ثوىب هذا.
وانـخلع من ثوبكان عليه ،ودفع إىل الناس ماكتبه على طريقة الـجماعة من الفقهاء والـمحدثني.
( )1ما قولك يف ثالثة إخوة مات أحدهم صغريًا ،ومات الثاين كبريًا صال ًـحا ،ومات الثالث ً
كافرا ،فلو سأل الصغري ربه فقال :لـَِم َلْ
تبقين حىت أانل منزلة أخي يف الـجنة؟ ماذا يقول له الرب؟ فقال الـجبائي :يقول :علمت أنك لو كربت لكفرت ،فكان األصلح
لك أن متوت صغريًا ،فقال أبو الـحسن :فلو سأله الثالث وقال :اي رب لـَِم َلْ متتين صغريًا وأان راض مبا دون منزلة أخي؟ ماذا
يقول له الرب؟ فبهت الـجبائي.
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وقد تعقب األشعري خصومه من الـمعتزلة وأهل األهواء يفكل مكان ،وبث أنصاره يف الـجهات،
ولقبه أكثر العلماء إبمام أهل السنة والـجماعة ،ألنه أخذ بكل ما جاء به الكتاب والسنة من عقائد،
وأخذ بظواهر النصوص يف اآلايت الـموهـمة للتشبيه من غري أن يقع يف التشبيه.
فلما قرأ أهل الفقه والـحديث ما كتبه اتـخذوه إما ًما لـهم ونُ ِسب مذهبهم إليه ،وقد اشتهر
أتباعه ابسم األشاعرة نسبة إليه وتوىف سنة 337ه.
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إمام الـماتريدية

أبو منصور الـماتريدي

(((

هو مـحمد بن مـحمود بن منصور الـماتريدي زعيم الـماتريدية وإليه تنسب طائفتهم ،ولد بقرية
(ماتريد) من أعمال (سـمرقند) يف القرن الثالث الـهجري.
وتـخرج يف مدرسة أبـي منصور العياضي ،ويعترب الـماتريدي فـي الطبقة الرابعة لألحناف ،وقد
نبغ يف الفقه وأصوله وسائر علوم الدين ،وكون مدرسة تـخرج فيها الكثري من العلماء ،وقد ذاعت
شهرته فـي علم الكالم وكثر أتباعه ،وصار له مذهب يسلكه أهل خراسان.
وبلغ من ذيوع صيته وشهرته أن الناس يف بالد ما وراء النهر كانوا يرجعون إليه يف الـمسائل
التـي تشكل عليهم من األصول والفروع.
السنَّة ،والرد على الـمعتزلة
السنَّة ،وكان ُج ُّل قصده نصرة أهل ُّ
وقد دعا إلـى ما يدعو إليه أهل ُّ
وأصحاب العقائد الباطلة.
السنة ،ورافع أعالمهم ،وقالع أضاليل
ولـهذا وصفه أهل عصره أبنه (إمام الـهدى ،وقدوة أهل ُّ
الفتنة والبدعة ،إمام الـمتكلمني ،ومصحح عقائد الـمسلمني).
وله مؤلفات كثرية يف الرد على الـمعتزلة والقرامطة والروافض .كما له مؤلفات يف الشريعة
وأصول الفقه وقد تويف سنة 332ه.

( )1وقد كان مذهب أهل السنة موافقًا لـما عليه الصحابة والتابعون والفقهاء والـمحدثون والنحويون وغريهم ف(علي بن أيب
طالب) ان َظ َر الـخوارج والقدرية ،و(عبد هللا بن عمر) تربأ من معبد الـجهين( ،عمر بن عبد العزيز) رد على القدرية( ،الـحسن
البصري) له رسالة يف ذم القدرية( ،جعفر بن حممد الصادق) رد على القدرية ،والـخوارج وغالة الروافض( ،أبو حنيفة) رد على
القدرية ،و(الشافعي) رد على الرباهـمة وأهل األهواء ،وكذلك رد عليهم أبو الـحسن األشعري ،وأبو بكر الباقالين ،وأبو إسحاق
اإلسفرايـيـنـي ،والكسائي والفراء وأبو األسود الدؤيل.
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س :١مم تتكون مجاعة أهل السنة؟ وكيف نشأت تلك الـجماعة وما أشهر علماء أهل السنة؟
س :٢ما طريقة البحث عند أهل السنة والـجماعة؟
س :٣اذكر أهم مبادئ أهل السنة.
س :٤اذكر نبذة مـختصرة عن:
أيب الـحسن األشعري  -أيب منصور الـماتريدي

ضريح اإلمام ماتوريدي ،مسرقند
14

الـخوارج
هم أشد الفرق اإلسالمية دفا ًعا عن اعتقادهم ومحاسة لرأيهم ،وقد دفعهم التعصب لفكرتـهم
إخالصا لعقيدتـهم.
إىل االستهداف للمخاطر ،وقسوة القلب على غريهم ،والرغبة يف الـموت
ً
وقد نشأت هذه الفرقة :بسبب التحكيم يف الـخالف بني سيدان علي وسيدان معاوية ،
ذلك أنه لـما نشب القتال بينهما يف موقعة صفني ،وطلب سيدان معاوية وصحبه تـحكيم كتاب هللا
تعاىل -خوفًا من الـهزمية ،اختلف أصحاب سيدان علي  يف إجابة طلب سيدان معاوية  مثكانت نـهاية الـجدال قبول التحكيم.
فاختار سيدان علي  -كرم هللا وجهه  -سيدان أاب موسى األشعري  ليكون مـمث ً
ال له
ولقومه ،واختار سيدان معاوية  سيدان عمرو بن العاص  انئبًا عنه وعن صحبه ،ثـم قام
فريق من جند سيدان علي  وقالوا :التحكيم خطاء ،ألن معىن هذا الشك فيما قمنا ابلـحرب
ألجله ،مع أن قيام كل فريق ابلـحرب لتيقنه أن الـحق يف جانبه وقالوا« :ال حكم إال هلل».
وطلبوا من اإلمام علي  اإلقرار على نفسه ابلـخطاء بل ابلكفر لقبوله التحكيم فلم
وسـموا حينئذ
يستجب لـهم .فأمجعوا أمرهم على الـخروج من الكوفة إىل قرية تسمى (حروراء) ُ
ابلـحرورية ،وأُطلق عليهم اسم الـخوارج ،ألنـهم خرجوا على اإلمام علي وصحبه ،وهم قد
َسـموا أنفسهم ُّ
ابلشراة أخذًا من قوله تعاىل:ﵛﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
(((
ﲖ ﲗﲘ ﵚ.

()1
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أهم مبادئهم
1 .صحة خالفة سيدان أيب بكر وعمر وعثمان  يف أول واليته ،وكان يـجب عزله عندما
غري طريقة سيدان أيب بكر وعمر  وقدم أقاربه.
2 .صحة خالفة سيدان علي  إىل وقت التحكيم ،ولـما أخطأ يف التحكيم َك َّف ُروه مع
ال َـح َك َمنيِ ،وطعنوا يف أصحاب الـجمل.
3 .الـخالفة يـجب أن تكون ابختيا ٍر ُح ٍّر بني الـمسلمني ،سواء كان الـمختار قرشيًّا أو عب ًدا
اتما
حبشيًّا ،وليس من حق اإلمام أن يتنازل أو يـحكم ،ويـجب عليه أن يـخضع خضو ًعا ًّ
ألوامر الدين وإال وجب عزله.
كافرا ،والذنوب
4 .العمل أبوامر الدين جزء من اإليـمان ،وكل من عصى هللا يكون ً
مجيعها كبائر.
5 .وجوب الـخروج على اإلمام الـجائر ،وال يقولون ابلتُّقية مثل الشيعة .هذه هي الـمبادئ
العامة للخوارج.
وقد انقسمت الـخوارج إىل فرق كثرية منهم الـمعتدل والـمتغايل((( وغالتـهم انـحرفوا عن
الـجادة ،وخرجوا بـمبادئهم عن ملة اإلسالم ،مثل اليزيدية الذين قالوا ببعثة رسول من العجم
بكتاب انسخ للقرآن ،والـميمونية الذين أابحوا نكاح بنات األوالد وبنات اإلخوة واألخوات،
وأنكروا أن سورة يوسف من القرآن.

( )1من زعمائهم ،عبد هللا بن وهب الراسبـي ،وحرقوص بن زهري البجلي ،وعبد هللا ابن الكواء ،وانفع بن األزرق ،ونـجدة
بن عامر.
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وأعدل طوائفهم وأقربـها إىل الـملة هي فرقة اإلابضية ،ولـهذا ُكتِ َب لـها البقاء إىل اليوم ،أما ابقي
الـخوارج فقد حاربـهم األمويون والعباسيون إىل منتصف القرن الثالث الـهجري وكانت نـهايتهم.
وقد عرف عن الـخوارج أنـهم عباد زهاد يصومون النهار ،ويقومون الليل ،ويقرءون القرآن ،كما
عرف عن مـجموعهم مبالغتهم يف التشنيع على سيدان علي ،وقسوتـهم يف معاملة مـخالفيهم ،وقد
قال اإلمام علي« :ال تقاتلوا الـخوارج بعدي فليس َمن طلب الـحق فأخطأه كمن طلب الباطل
فناله» ،وقال عمر بن عبد العزيز لـهم« :إين قد علمت أنكم لـم تـخرجوا مـخرجكم هذا لطلب
دنيا أو متاع ،ولكنكم أردمت اآلخرة فأخطأمت سبيلها» .وهذا القول يف الـمعتدلني منهم.

س :١كيف نشأت فرقة الـخوارج؟ وما أهم مبادئهم؟
س :2انقسمت الـخوارج إىل فرق كثرية .ما أهم هذه الفرق؟
س :3ماذا قال اإلمام علي كرم هللا وجهه والـخليفة عمر بن عبد العزيز يف الـمعتدلني من الـخوارج؟
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اإلابضية
هم أصحاب عبد هللا بن أابض التميمي ،عاش يف النصف الثاين من القرن األول الـهجري،
ً
اعتدال ،وأقربـهم إىل الـجماعة اإلسالمية.
وأسس مذهبه على التسامح ،فكان أكثر الـخوارج
ومذهبهم منتشر اآلن يف سلطنة عمان ويف بعض األماكن يف ليبيا والـجزائر وزنـجبار.

مبادئهم
1 .إن مـخالفيهم من الـمسلمني ليسوا مشركني وال مؤمنني بل كفار نعمة ال عقيدة.
2 .دماء مـخالفيهم حرام يف السر ال يف العالنية ،ودارهم دار توحيد إال معسكر السلطان.
3 .ال يـحل من غنائم الـمخالفني يف الـحرب إال الـخيل والسالح وكل ما فيه قوة يف الـحروب،
ويردون الذهب والفضة إىل أصحابـها.
4 .ال يـجوز قتال إال بعد الدعوة وإقامة الـحجة وإعالن القتال.
5 .يـجوز شهادة الـمخالفني ومناكحتهم والتوارث معهم.
6 .مرتكب الذنب الذي جاء فيه وعيد مع معرفته ابهلل سبحانه وتعاىل ورسله كافر كفر نعمة
ال كفر ملة.
وإبداعا ،ومكتسبة للعبد حقيقة ال مـجا ًزا.
إحداث
7 .أفعال العباد مـخلوقة هلل تعاىل ً
ً
وقد كتب لـهذه الفرق البقاء دون بقية الـخوارج يف بعض جهات العالـم اإلسالمي كالـمغرب،
ومن مبادئهم هذه نتبني اعتدالـهم وإنصافهم لـمخالفيهم ،وكان هذا علة بقائهم إىل اليوم.
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س :١من اإلابضية؟ وما أساس مذهبهم؟ وما أهم مبادئهم؟
س :2إن مـخالفيهم من الـمسلمني ليسوا مشركني وال مؤمنني بل كفار نعمة ال عقيدة،
كيف ذلك؟
س :3ما سبب بقاء هذه الفرق إىل اليوم؟
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الـمرجئة
هم الـجماعة اليت أخرت الـحكم على مرتكب الكبرية إىل يوم القيامة فال يقضى عليه بـحك ٍم
ما يف الدنيا بكونه من أهل الـجنة أو من أهل النار.

وسبب نشأة هذه الـجماعة:
أنه لـما انقسم أتباع سيدان علي  بسبب رضائه عن التحكيم إىل خوارج وشيعة .وكانت
الـخوارج يك ِّفرون عليًّا وعثمان والقائلني ابلتحكيم ،والشيعة منهم من يقول بكفر أيب بكر وعمر
وعثمان ومن انصرهم ،وكالمها يكفر األمويني ويلعنهم ،واألمويون يزعمون أن الـمسلمني هم
الذين انضووا تـحت لوائهم وخضعوا طائعني أو كارهني .كان هذا سببًا يف أن مجاعة من الصحابة
وسطا حىت تنجلي الفتنة ،ولـهذا امتنعوا عن الـخوض يف شأن
كرهوا هذا النزاع وسلكوا طري ًقا ً
الـمتنازعني ،ولـم يكلفوا أنفسهم البحث عن الـمحق يف الطائفتني الـمتقاتلتني ،وأرجأوا الـحكم يف
شأنـهم إىل هللا سبحانه وتعاىل فلهذا مسوا ابلـمرجئة.

وأصحاب هذه الفكرة هم:
سعد بن أيب وقاص ،وعبد هللا بن عمر ،وحممد بن مسلمة ،وعمران بن الـحصني ،وحسان
بن اثبت ،وأبو بكرة.
هذه الفكرة سليمة يف ذاتـها ،ألنـها لـم تتعد تـجنب الـحكم على الصحابة الـمتنازعني ،لكن
تطورها بعد ذلك أفسدها حىت صار الـحكم ابإلرجاء طعنًا لـمن يوصف به ،بل كان نـهاية تطورها
الـخروج عن الدين.
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مبادئهم
القول إبيـمان الـمتنازعني وإن كان بعضهم مصيبًا وبعضهم مـخطئًا وحيث إننا ال نستطيع
تعيني الـمصيب من الـمخطئ فلنرجئ أمرهم إىل هللا سبحانه وتعاىل ألنـهم مجي ًعا يشهدون أن ال
إله إال هللا وأن حمم ًدا رسول هللا .ثـم تطور هذا الـمبدأ إىل ما أييت:
1 .الـحكم على مرتكب الكبرية أبن أمره مفوض لربه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له،
وأصبح هذا مذهبًا للطائفة.
2 .القول أبن اإليـمان تصديق ومعرفة ،والعمل ال أثر له مطل ًقا ،وقالوا« :ال تضر مع
اإليـمان معصية كما ال تنفع مع الكفر طاعة».
3 .ثـم تغاىل بعضهم فزعم أن اإليـمان اعتقاد ابلقلب ،وإن أعلن الكفر بلسانه ،وعبد
األصنام ،أو لزم اليهودية أو النصرانية يف دار اإلسالم ،ومات على ذلك فهو مؤمن،
خروجا عن الـملة.
ويكفي من وصل أمره إىل اعتقاد هذا ً
مفتوحا لكل مفسد ،واختذوه ذريعة
ابب
وقد وجد الفساق فيما آل إليه هذا الـمذهب ً
ً
لـمآثـمهم ،وكان هذا مثار نقمة على الـمرجئة .قال زيد بن علي بن الـحسني« :أبرأ من الـمرجئة
الذين أطمعوا الفساق يف عفو هللا» وكثري من الـمذاهب نشأ نقيًّا مث تطرف أتباعه لـهوي يف
نفوسهم فهوى بـهم يف دركات الـهالك.

س :١على أي أساس تقوم فرقة الـمرجئة؟ وما سبب نشأة هذه الـجماعة؟ ومن أصحاب فكرة الـمرجئة؟
س :2كيف كانت نـهاية تطورها؟
س :3ما أهم مبادئ الـمرجئة.
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الـجربية «الـجهمية»
معىن الـجرب :نفي الفعل عن العبد وإضافته هلل تعاىل.
وفكرة الـجرب ليست عربية .وقد تالقها الـجعد بن درهم عن يهودي ،وتلقها عن الـجعد
جهم بن صفوان.
وقد شاعت هذه الفكرة يف أول العصر األموي وانتشرت حىت صارت مذهبًا يف آخره،
وتنسب فرقة الـجربية إىل جهم بن صفوان ،ألنه يعترب أكرب الدعاة لـهذه النحلة وأعظم أنصارها
ولـهذا مسيت ابلـجهمية.
وكان جهم مويل لبين راسب من أهل خراسان وأقام ابلكوفة ،ولـخطابته أثر كبري فيمن تبعه
وقد ظهر بـمذهبه يف (ترمذ) وكان وزي ًرا للحارث بن سريج ،ولـما خرج الـحارث على بين أميه
وهزم على يد سالـم بن أحوز الـمازين الذي بعثه عامل األمويني على خراسان ووقع الـجهم أسريًا
يف يده وقتله سنة 128ه.
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مبادئ الـجربية
1 .اإلنسان مـجبور يف فعله فال يوصف ابالستطاعة وال قدرة له وال اختيار ،ويـخلق هللا فيه
األفعال كما يـخلقها يف الـجمادات.
2 .ال يوصف هللا بصفة يوصف بـها خلقه ألن هذا يقتضي التشبيه ولـهذا نفوا صفات الـمعاين
عن هللا تعاىل.
3 .القول بـخلق القرآن إلنكارهم صفة الكالم.
4 .وجوب الـمعرفة ابلعقل.
5 .اإليـمان هو الـمعرفة.
6 .إنكار رؤية هللا لـما تقتضيه من التشبيه.
7 .القول بفناء الـجنة والنار بعد تلذذ أهل الـجنة بنعيمها وأتلـم أهل النار بـحميمها.

وقد نـهض كثري من العلماء ابلرد عليهم ألمرين:
1 .مسألة الـجرب تدعو إىل التعطيل وترك العمل والركود إىل القدر.
2 .الـمغاالة يف أتويل اآلايت اليت تثبت صفات هللا ويف هذا التأويل خطر على القرآن
وتفهم معانيه.
وقد حكم كثري من العلماء بكفرهم.
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القدرية األوىل
كان العراق مـجم ًعا لعناصر كثرية من األمم ذوات الدايانت الـمختلفة ،وكانت البصرة بـح ًرا
يـموج ابآلراء والنحل ،وقد سـمع معبد بن خالد الـجهنـي (وكان مـمن يـجالس الـحسن البصري)
من يتعللون يف الـمعصية ابلقدر فقام ابلرد عليهم انفيا كون القدر سالبًا لالختيار وتطرف يف
الدفاع حتـى قال قولته الـمشهورة( :ال قدر واألمر أُنُف).

مبادئهم:
1 .إنكار قدرة هللا معنـى علمه.
2 .الـمغاالة يف إثبات القدرة لإلنسان وأنه حر اإلرادة ،وليس هلل يف أفعاله علم وال تقدير ،فاهلل
ال يعلم األشياء إال بعد وقوعها.
3 .القول بـخلق القرآن.
4 .نفي الصفات الوجودية (الـمعاين).
5 .اإليـمان معرفة وإقرار ابهلل ورسله.
6 .اإلمامة لـمن يصلح لـها ولو كان غري قرشي.
وتزعم الدعوة لـهذه النحلة رجالن أحدهـما معبد بن خالد الـجهين ابلعراق وكانت نـهايته أنه
قتل لـخروجه مع ابن األشعث على الـحجاج.
والثاين :غيالن بن مروان الدمشقي (بدمشق) وقد طلبه عمر بن عبد العزيز وانظره حىت أقنعه
كذب فال تـمته
واتب على يديه .وقد ذكروا أنه لـما اتب قال عمر بن عبد العزيز« :اللهم إن كانت ً
حتـى تذيقه حد السيف» فلما ويل هشام بن عبد الـملك قتله .وقد كفروا القدرية إلنكارهم القدر.
وقد ذابت القدرية والـجربية ولـم يعد لـهما وجود مستقل وظهر على أثرهـما مذهب الـمعتزلة.
وما زالت مسألة الـجرب واالختيار مثار خالف عند الباحثني إىل يومنا هذا.
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الشيعة
أصلهم أصحاب الرأي القائل أبولوية آل بيت النيب  ابلـخالفة ،وأحق آل البيت هو
سيدان علي بن أيب طالب .وهم أقدم الفرق اإلسالمية.
وقد ظهروا بـمذهبهم يف آخر عصر سيدان عثمان  ونـما وترعرع يف عهد سيدان علي -كرم
هللا وجهه -ولـما له من الـمكانة الـممتازة يف اإلسالم أخذوا ينشرون حنلتهم بني الناس.
ولـما جاء العصر األموي ووقعت الـمظالـم على العلويني ورأى الناس يف سيدان علي وأوالده
شهداء هذا الظلم انتشر الـمذهب الشيعي وكثرت أنصاره.
ومع أن الشيعة قد زالت وحدتـهم وتفرقت مذاهبهم ،إال أن هناك من الـمبادئ ما دان بـها
معظم طوائفهم وإليك أهـمها:

الـمبادئ العامة للشيعة

1 .إن اإلمامة ليست من الـمصالـح العامة التـي تفوض إىل نظر األمة ،بل هي ركن الدين
وقاعدة اإلسالم ،وال يـجوز لنبـي إغفالـها ،بل يـجب عليه تعيني اإلمام لـهم ،ويكون
معصوًما من الكبائر والصغائر.
2 .عني سيدان رسول هللا ﷺ سيدان عليًّا بنصوص ينقلونـها ويؤولونـها ال يعرفها َنـ َقلَ ُة الشريعة وأهل
الـحديث ،ومن هنا نشأت فكرة الوصية ،ولقبوه ابلوصي ،فهو إمام ابلنص ال ابالنتخاب،
وقد أوصى سيدان علي  لـمن بعده .وهكذا كل إمام وصي من قبله.
علي  أفضل الـخلق يف الدنيا واآلخرة بعد سيدان رسول هللا ﷺ فمن عاداه أو
3 .سيدان ٌّ
حاربه فهو عدو هلل إال إذا ثبتت توبته ومات على حبه.
4 .التّقيَُّة :معناها :أن يـحافظ الـمرء على ِعرضه ونفسه وماله مـخافة عدوهَ ،فـيُظهر غري ما
يبطن ،فهي ُمداراة وكتمان .وكانت التقية مبدأً أساسيًّا عند الشيعة ،ومن تعاليمهم اليت
دعوا إليها وتواصوا بـها حىت رووا عن أئمتهم فيها( :ال دين لـمن ال تقية له).
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5 .وزادوا غري ما تقدم من الـمبادئ فكرة أن اإلمام يعلم الظاهر والباطن ،وفكرة الـمهدي
جورا وأول من أطلقها بـهذا الـمعىن:
الـمنتظر الذي أييت فيمأل األرض عدالً كما ُملئت ً
عبد هللا بن سبأ  -لعنه هللا  -ولـم يكن الشيعة على درجة واحدة ،بل منهم الـمغايل
والـمقتصد .وقد اقتصر الـمعتدلون على تفضيل سيدان َعلِ ٍّي َ علَى بقية الصحابة من
غري تكفري ألحد ،ولـم يرفعوه إىل مرتبة النبوة.
أما الـمغالون الـمتطرفون فلم يكتفوا بتفضيله على الـخلفاء وعصمته ،بل رفعوه إىل مرتبة النبوة،
ومنهم من ألـهه ،ومنهم من زعم حلول اإلله فيه ،ومنهم من قال :كل روح إمام حلت فيه األلوهية
تنتقل إىل اإلمام الذي يليه.
وقد كان التشيع مباءة خصبة (مأوى مهيئًا) لظهور الرجعة والـحلول والتناسخ والتجسيم
والتشبيه وعدم ختم النبوة.
والـحق الذي ال ِمرية فيه أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من يريد هدم اإلسالم لعداوة أو
حقد ،ومن يريد إدخال تعاليم آابئه من يهودية ونصرانية ومـجوسية وغريها ،ومن يريد استقالل
بالده والـخروج عن مملكته.
ستارا يضعون وراءه كل ما شاءت أهواؤهم.
كل هؤالء كانوا يتخذون حب آل البيت ً

س :١ما أصل الشيعة؟ وما أهم مبادئهم العامة؟
س :2ما معىن التقية؟ وما تطور فكرة اإلمام عند الشيعة؟
ال لنشر أفكارهم؟
س :3كيف اختذ أعداء اإلسالم التشيع سيب ً
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اإلمام علي وذريته الطاهرة
ويتبني فيها سلسلة الـخالفة عند الشيعة
 .١علي بن أيب طالب
 -٢الـحسن

 .٣الـحسني

حمد بن احلنفية

عبد هللا احملض

 .٤علي زين العابدين

أبو الـهاشم عبد هللا

إبراهيم إدريس

حممد

حيىي

زيد

 .٥حممد الباقر
 .٦جعفر الصادق

عبد هللا األفطح

 .٧إمساعيل

 .٧موسى الكاظم
 .٨علي الرضا

 .٨حممد
اإلمساعيلية

 .١٠أمحد
الـحسني

اإلماميةاإلثناعشرية

 .٩عبد هللا

إسحاق

حممد الديباج

عبدهللا املهدي

 .٩حممد الـجواد
 .١٠علي الـهادي
 .١١الـحسن العسكري
 .١٢حممد املهدي  -اختفى سنة ٢٦٠ه

رأس الفاطميني
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الزيدية
هم أتباع زيد بن علي زين العابدين بن الـحسني بن علي أيب طالب .
وهي من أشهر فرق الشيعة وتنسب إىل إمامها زيد بن علي .وقد ظهرت يف مبدأ القرن الثاين
الـهجري حينما ُعرف عن زي ٍد النفور من ظلم األمويني والتطلع إىل الـخالفة.
غل يف
ومذهبهم أقرب مذاهب الشيعة إىل الـجماعة اإلسالمية ،ألن هذه الطائفة لـم تَ ُ
عقائدها ،ولـم يُ َك ِّفر األكثرون منها أح ًدا من الصحابة ،ولـم ترفع األئمة إىل درجة النبوة أو
األلوهية .وقد تتلمذ زعيمها لواصل بن عطاء وكان من الثقات الـمحدثني ظهر يف عهد هشام
بن عبد الـملك((( الذي كان يـخشاه يـخاف منه ،وكان اإلمام أبو حنيفة يـحبه ويعاونه ويدعو له
وقد وصفه بقوله« :شاهدت زيد بن علي فما رأيت يف زمانه أفقه وال أعلم وال أسرع جو ًاب وال
أبني ً
قول منه».
وقد خرج إىل الكوفة وابيعه كثري من الشيعة وقد نصحه بعض حمبيه َّأل يُ َـمثِّل مع هشام دور
جده الـحسني مع يزيد بن معاوية ،فلم يستمع للنصح.
ولـما أعلن الـخروج على بين أمية لـم جيد حوله عند االلتحام غري قلة قليلة فمات مث
صلب سنة 121ه.
وقد خرج من بعده ابنه حيىي فقتل سنة 125ه وال يزال مذهب الزيدية يف اليمن إىل اليوم.

( )1كان الـخليفة األموي هشام بن عبد الـملك يـخشى زي ًدا على سلطانه بعد أن اتـهمه أمري العراق أبنه يهدف إىل الـخالفة.
ويف مـجلس ضمهما وجه إليه هشام ذلك االتـهام ،فقال زيد :أحلف لك .فقال هشام :وإذا حلفت أأصدقك؟ قال زيد :اتق
يوصى بتقوى هللا ،وال دون أن يوصى بتقوى هللا،
هللا ،فقال هشام :أو مثلك أيمر مثلي بتقوى هللا؟ قال زيد :ال أحد فوق أن َ
فقال هشام :بلغين أنك تريد الـخالفة وال تصلح لـها ،ألنه ابن أمة ،قال زيد :لقد كان إسـماعيل بن إبراهيم بن أمة ،وإسحاق
بن حرة فأخرج هللا من صلب إسـماعيل خري ولد آدم حممد ﷺ ،وبعد فأمي فاطمة بنت حممد ال فخر أبم بعدها .فعند ذلك
طرده هشام فخرج وهو يقول« :إذن ال تراين إال حيث تكره» وخرج إىل الكوفة.
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مبادئ الزيدية
1 .اإلمام منصوص عليه ابلوصف ال ابالسم.
2 .يشرتط يف اإلمام أن يكون فاطميًّا ورًعا نقيًّا سخيًّا شجا ًعا يـخرج داعيًا الناس لنفسه،
وتـجب طاعته وال يقول ابلتقية.
3 .اإلمامة يف أوالد فاطمة دون غريهم.
4 .اإلمامة من الـمصالـح العامة اليت تفوض إىل الـمسلمني الختيار من يرونه صال ًـحا لـها.
5 .يـجوز خروج إمامني يف قطرين مـختلفني دون قطر واحد.
6 .تـخليد مرتكب الكبرية الذي مات ولـم يتب يف النار .وهذا أثر تلقيه عن واصل بن عطاء،
ومن أسباب خروج الشيعة عليه.
7 .يـجوز إمامة الـمفضول مع وجود األفضل .فلو اختار أهل الـحل والعقد إما ًما لـم يستوف
الشروط وابيعوه صحت بيعته .وبىن على هذا صحة بيعة ساداتنا أيب بكر وعمر وعثمان
علي أحق وأوىل منهم ،وقد شرح زيد هذا الـمبدأ فقال:
وإن كان سيدان ٌّ
�كان سيدان علي  أفضل الصحابة إال أن الـخالفة فوضت إىل سيدان أيب بكر
لـمصلحة رأوها من تسكني اثئرة الفتنة ،فإن عهد الـحروب اليت جرت أايم النبوة كان
قريبًا ،وسيف أمري الـمؤمنني علي من دماء الـمشركني من قريش وغريهم لـم يـجف بعد،
والضغائن يف صدور القوم كما هي ،فما كانت القلوب تـميل إليه كل الـميل ،فكانت
الـمصلحة أن يكون القائم بـهذا الشأن من عرفوه ابللني والتؤدة والتقدم يف السن والسبق
يف اإلسالم والقرب من سيدان رسول هللا ﷺ ولـهذا ال يـمنع أن يكون الـمفضول إما ًما
واألفضل قائم يرجع إليه يف األحكام ويفيت يف القضااي�
ولـما سـمعت شيعة الكوفة منه ذلك رفضوا معاونته فسموا ابلرافضة.
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س :١من الزيدية؟ ولـماذا كانت أقرب إىل الـجماعة اإلسالمية؟
س :2اذكر نبذة مـختصرة عن:
واصل بن عطاء  -إمامة الـمفضول مع وجود األفضل.
س :3ما أهم مبادئ الزيدية؟

30

اإلمامية اإلثنا عشرية
ظاهرا من غري تعريض
هم القائلون أبن إمامة علي اثبتة ابلنص عليه ابلذات من النيب ﷺ ًّ
نصا ً
ابلوصف بل إشارة ابلعني.
وسـموا إمامية لرتكيز آرائهم حول اإلمامة وهم أكرب فرق الشيعة ،وأكثرهم إىل اليوم ،منتشرون
يف إيران والعراق والـهند ،يُعرفون ابسم االثىن عشرية ،ألن مبادئهم تـمثلت يف هذه الفرقة ،أما
غريهم وهم اإلسـماعيلية فقد انـحرفوا عن هذا الـمبادئ.

أهم مبادئهم
1 .اإلمامة ليست من الـمصالـح العامة اليت تفوض إىل نظر األمة ،ويتعني القائم بـها ابختيار
الـمسلمني ،ولكنها ركن الدين وقاعدة اإلسالم ،فال يـجوز للرسول إغفالـها ،وإنـما يـجب
عليه أن يعني إما ًما للمسلمني يكون معصوًما من الصغائر والكبائر.
وقد نص النيب ﷺ على تعيني سيدان علِ ٍّي ألنه ليس يف الدين أمر أهم من تعيني اإلمام،
حىت تكون مفارقة النيب للدنيا على فراغ قلب من أمر األمة ،ألنه بعث لتقرير الوفاق ورفع
الـخالف ،فال جيوز أن يفارق األمة ويرتكهم مهالً .ولـهذا يستدلون على تعيني سيدان علي
بن أيب طالب بقوله ﷺ( :من كنت مواله فعلي مواله) ومثل( :أقضاكم علي) وغري ذلك
مـما يدعون صدقه وداللته ويشك فيه علماء الـحديث.
2 .ولـم يقتصروا على القول ابستحقاق علي للخالفة دون سائر الصحابة ،بل حكموا على
من توىل الـخالفة غريه ومن ابيعه بـمخالفة النصوص ،ووصفوهم ابلكفر ،وحكموا ببطالن
خالفتهم ،ألنـهم مغتصبون ظالـمون.
كافرا.
3 .إن االعرتاف ابإلمام جزء من حقيقة اإليـمان ،وبدونه يكون الشخص ً
4 .القول ابختفاء األئمة ورجعتهم.
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5 .التقية :ومعناها اتـخاذ الـحيطة والـحذر حفاظًا على النفس والـمال أو ال ِع ْرض ،والـمقصود
منها عند الشيعة النظام السري الذي يكتمونه عن الناس ،ويسريون على تعاليمه يف
الدعوة إىل إمامهم الـمنتظر ،وإظهار الطاعة لـمن بيدهم األمر ،حىت أينسوا بقوتـهم،
فيحملوا السالح يف وجه الدولة القائمة.
6 .جعل سلسلة الـخالفة بعد علي يف أوالد فاطمة وذرية الـحسني دون ذرية الـحسن.
وقد اتفق اإلمامية على أن اإلمام األول علي بن أيب طالب ،مث ابنه الـحسن ،مث أخوه
الـحسني ،مث ابنه علي زين العابدين ،وليس للحسني عقب إال منه ،والـخامس حممد الباقر بن زين
العابدين ،ثـم ابنه اإلمام جعفر الصادق ،وبعد هذا بدأ انقسام اإلمامية الختالفهم يف تسلسل
األئمة إىل فرق متعددة أشهرها اإلثنا عشرية واإلسـماعلية.
واإلمامية من فرق الـمسلمني ألنـهم وإن خالفوا مجاعة الـمسلمني يف بعض الـمسائل إال
أن مـخالفتهم ال تـخرجهم عن ملة اإلسالم ألنـهم يعرتفون ابلعقائد اإلسالمية وقواعد اإلسالم
الـمعلومة من الدين ابلضرورة.
فهم يشهدون أن ال إله إال هللا وأن حمم ًدا رسول هللا ،ورسالته عامة ،وهي خاتـمة الرساالت،
ويؤمنون ابلـمالئكة ،والكتب ،والرسل ،واليوم اآلخر .وإن نسوا أن صحابة رسول هللا ﷺ من
علي لـما خالفوه.
الـمهاجرين واألنصار لو كان هناك نص على تعيني ًّ

س :١من اإلمامية؟ ولـماذا مسيت هبذا االسم؟
س :2ما أهم مبادئهم؟
س :3ما حكم من توىل الـخالفة غري علي -كرم هللا وجهه -وهل هم من مجاعة الـمسلمني؟ ولـماذا؟
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الفرق الباطينة
اإلسـماعيلية
هم فرقة من اإلمامية تنسب إىل إمساعيل بن جعفر الصادق وتقول إبمامته ولكنهم اختلفوا يف موته.
فمنهم من قال :إنه لـم يـمت ولكن والده أظهر موته تقية عليه حىت ال يقصد ابلقتل.
ومنهم من قال :إنه مات يف حياة والده وفائدة النص عليه بقاء اإلمامة يف نسله .واإلمام
السابع عندهم حممد بن إسـماعيل ،ثـم تتسلسل اإلمامة يف أوالده حىت تصل إىل اإلمام
الـحادي عشر منهم وهو عبد هللا الـمهدي رأس الفاطميني ،وهؤالء أطلق عليهم اسم الباطنية
ظاهرا وابطنًا.
لقولـهم :إن للقرآن ً
وإمامهم عبد هللا الـمهدي الذي انتسب إىل إسـماعيل بن جعفر وملك الـمغرب واستوىل على
مصر ولـم يتفق اتريـخيًا على صحة هذا النسب.
وقد أثبت التاريخ أن من وضعوا أساس مذهب اإلسـماعيلية الباطنية من أوالد الـمجوس
وضعوا تعاليم لـهدم اإلسالم ودرجوها تسع درجات تبتدئ ابلتشكيك يف الدين كقولـهم :ما معىن
رمي الـجمار؟ ولـم كانت الصبح ركعتني والظهر أرب ًعا؟ وهكذا .وتنتهي بـهدم اإلسالم والتحلل
أتويل.
وسنَّة النيب ﷺ بـما يوافق هواهم فكان تـحري ًفا ال ً
من قيوده ،وأَ َّولُوا القرآن الكرمي ُ
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أهم مبادئهم
1 .القول بقدم العالـم وأن له مدبرين :األول هللا ،والثاين النفس.
ي ابلنص ال ابالنتخاب ،وهو معصوم من الصغائر والكبائر.
2 .اإلمام ُيـ َع ّ ُ

3 .للقرآن معىن ظاهر ،ومعىن ابطن ال يعلمه َّإل األئمة ،ألنـهم ورثوا علم الباطن ،وال معىن
للتمسك بـحرفية القرآن ،ويـجب فهمه على طريقة التأويل والـمجاز.
4 .ال يؤمنون بعلم وال بـحديث إال ما روي عن أئمتهم.
5 .تكفري من اغتصبوا الـخالفة من اإلمام علي.
6 .األنبياء سواس العامة ،أما الـخاصة فأنبياؤهم الفالسفة ،فالشعائر الدينية للعامة،
أما الـخاصة فال يلزمهم العمل بـها.
7 .إنكار معجزات األنبياء.
8 .إابحة الـمحرمات والـمحارم.
وقد ظهرت هذه الطائفة يف عهد الدولة العباسية وال يزال لـها بقااي إىل اليوم يف الـهند وفارس
وزنـجبار والشام والـخليج الفارسي.
ويتزعم فري ًقا من اإلسـماعيلية أغاخان الزعيم الـمشهور وخلفه أحد أحفاده ويقدم إليه أتباعه
الـهدااي واألموال كل عام.
وزعماء اإلسـماعيلية يغريون ويبدلون يف الـمبادئ حسب أهوائهم ،وأتباعهم يعتقدون أن
الناس من
لـهم التصرف يف أمور الدنيا واآلخرة ،وكلما امتد الزمان زاد مذهبهم فسا ًدا ،ولـحق َ
شر كبري.
أعمالـهم ٌ
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ومن الطوائف الـمنبثقة من اإلسـماعلية طائفة البهرة واليت لـها جذور عند بعض مدن الـهند
والدروز الذين نشأوا كتيار فكري يف الـمذهب اإلسـماعيلي متأثر ابلفلسفة اليواننية ،وقد عدها
ال والقرامطة الذين اجتاحوا شبه الـجزيرة العربية ،وكل هذه
نظرا لتفرد مبادئهم دينًا مستق ً
البعض ً
الطوائف جتمع على العقل كعامل أساسي يف التشريع.

س :١من اإلسـماعيلية ومن إمامهم؟
س :2ما أهم مبادئهم؟ وكيف كانت هذه الـمبادئ ً
معول لـهدم الدين اإلسالمي؟
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البهائية
ظهرت هذه الفرقة ابسم البابية نسبة ألول زعيم لـها الـمسمى (الباب) ولـما مات وتوىل
خليفته البهاء سـميت البهائية نسبة إليه ،وزعماء هذه الطائفة يزيدون يف مبادئهم وينقصون تب ًعا
لـهواهم ،وإليك البيان.
نشأت طائفة البابية يف دولة إيران على يد الـمرزا على حممد الـمولود يف شرياز سنة 1819م.
وترجع مبادئ هذه الطائفة إىل فكرة الباطنة ،من الدعوة ابسم الـمهدي الـمنتظر ،ثـم العمل
من وراء هذه الدعوى على إبطال الشريعة اإلسالمية.
ولـهذا لقب زعيم هذه الطائفة نفسه ابلباب (أي الـمبلغ عن الـمهدي الـمنتظر مبادئ الشيعة)
وسـميت طائفته ابسم البابية.
ثـم ادَّعى أنه الـمهدي الـمنتظر ،ثـم ادَّعى النبوة والرسالة ،وأن هللا أوحى إليه بكتاب (البيان)
الناسخ للتوراة واإلنـجيل والقرآن ،ثـم ادَّعى أنه الـمسيح الـمنتظر ،ثـم ارتقى إىل إدعاء األلوهية.
ولـما أعلن مبادئة سجنته حكومة إيران وعذبته وقتلته وبفتوى من العلماء يف سنة 1850م.
وكان قد َع ِه َد ابلـخالفة عنه بعد وفاته إىل أحد أتباعه الـمدعو مرزا يـحىي الـملقب بصبح أزل
وأخيه الـمرزا حسني الـملقب ابلبهاء.
وقد نفيا وأتباعهما بعد وفاته إىل بغداد .ثـم إىل القسطنطينية .ثـم إىل أدرنة .وفيها تنازع
األَ َخوان وادَّعى كل منهما أن هللا أوحى إليه بكتاب يص ِّدق دعواه ويك ِّذب دعوة أخيه ،ففرقت
بينهم الـحكومة الرتكية ،وَنـ َفت األول إىل قربص وسجنته يف قلعتها ،ونفت البهاء يف عكا وسجنته
يف قلعتها ،وكانت نـهاية البابيني على يد البهائيني ،فخال الـجو للبهاء وأتباعه ،وظهرت البهائية
خل ًفا للبابية ،وسلك البهاء طريق َسلَفه يف دعواه أبنه خليفة الباب ،ثـم الـمهدي الـمنتظر ،ثـم
النبوة والرسالة ،ثـم الوحي إليه بكتاب (األقدس) الذي نسخ مجيع الكتب السابقة ،ثـم ادعى
األلوهية ألن هللا تـجلى فيه كما سيتجلى يف خلفائه من بعده.
36

وقد عهد ابلـخالفة من بعده إىل ابنه عباس الـمسمى عبد البهاء ،وقد دان البهائيون لكل
خليفة بعد البهاء ،وقدسوه وعبدوه مثل عبادتـهم للبهاء ،وهلك البهاء يف مدينة عكا ،1892
وقام ابألمر من بعده خليفته عباس الـملقب بغصن األعظم ،ونزل مصر ،وأسس فيها الدعوة
للبهائيني سنة 1892م.
ويعتقد البهائيون بتطور العقيدة على حساب حاجات البشر ويعدون ذلك نو ًعا من أنواع
الرتبية اإللـهية ،فالبهائية يف الواثئق الـحديثة عند أصحابـها دين مستقل بذاته ،له كتبه الـمقدسة،
يعب أصحابه  -ويعرتف الدين البهائي أبن كل األداين السابقة
ويرى الدين البهائي  -كما ِّ
متحدة يف أهدافها متكاملة يف وظائفها متصلة يف مقاصدها إال أن أحكام وتعاليم الدين البهائي
جاء وفق مقتضيات العصر ومتطالباته من الرقي والـحضارة ،جاء ليجمع األداين يف دين واحد
ويعمل على التوفيق بني العلم والدين ويسوي بني الرجال والنساء يف كل شيء وذلك يف ضوء
احتياجات العصر الـحديث ،وقد كان للبهائية نشاط ملحوظ يف مصر يف عام  2011يف ضوء
مبادئ براقة يرونـها مستخلصة من اآلايت اإللـهية اليت نزلت على نبيهم عبد البهاء واليت منها
الـمساواة بني الرجل والـمرأة يف كل شيء حىت يف التعدد.
الوحدة بني األداين وإذابتها يف دين واحد هو الدين الـخليلي.

وقد انقسم البهائيون أبصل الـحديث إىل ثالثة أقسام:
1 .العباسيون :الذين يعتربون عباس عبد البهاء هو الغصن األعظم ومركز العهد والـميثاق.
2 .الـموحدون :وهم أتباع مرزا حممد علي وهي طائفة قليلة ًّ
نظرا الضطهادهم من الطائفة
جدا ً
السابقة.
3 .األرثوذكس ( :)The Orthodoxالذين رأوا أن والية األمر تكون لتشارلز ميسون (
 )Masonوقد أسس فرقة ركس كنج ( )Rex Kingيف الس فيغاس ( )Las Vegasونيو
ميكسيكو (.)New Mexico

Charles
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مبادئ البهائيني
1 .إن للوحي أتويالت سامية ومفاهيم خفية ال يـجليها إال ربـها أي البهاء .وللقرآن ظاهر
وابطن وما يعلم أتويله إال هللا أي البهاء .وبناء على هذا الـمبدأ حرفوا آايت من القرآن
حسب هواهم .فكل ما ورد من ألفاظ القيامة والبعث والـحشر وما جرى مـجراها فهي
عبارة عن ظهور البهاء ابألمر ،والـجنة كناية عن الدخول يف دينه ،والنار كناية عن الكفر
به ،واليوم اآلخر يوم ظهوره ،ولقاء هللا لقاؤه ،والنفخ يف الصور الـجهر ابلدعوة ،وصعق
السماوات واألرض كناية عن نسخ األداين بدينه.
2 .القول بـموت عيسى صلبًا ،وعدم عودته بنفسه ،وإنـما تـحل روحه يف غريه أي البهاء أو خليفته.
3 .إنكار معجزات األنبياء ،والبعث ،والـحشر ،والـجنة والنار ،وأتويل النصوص الدالة عليها
بـما يتناىف مع اللغة والدين كما سبق.
4 .نسخ مجيع األداين ورسوم عباداتـها ،والـحدود الواردة فيها ،لعدم صالحيتها للعالـم يف
عصر التقدم.

ولـهذا جاء بدينه الـجديد لألمحر واألسود .ومما ورد يف أحكامه:
1 .إن الصالة تسع ركعات يف البكور والزوال واآلصال ،وقد بطلت صالة الـجماعة إال يف
الصالة على الـميت.
2 .القبلة عكا ،والـحج إليها للرجال دون النساء ،وتـحرمي الـحجاب ،وإابحة السفور واالختالط،
وجعل الـحدود عقوابت مادية ،وغري ذلك من مفرتايتـهم.
شهرا ،والشهر تسعة عشر يوًما ،والصوم شهر واحد من طلوع الشمس
3 .الشهور تسعة عشر ً
إىل غروبـها ،والـخمسة أايم اليت يكمل بـها العام أايم إابحة ألتباع هذه النحلة ،وأول يوم
عيدهم يوم النريوز.
4 .تـجلى هللا يف كل زعيم للبهائية أي حلوله فيه كما يقول الـمسيحيون بـحلول الالهوت
يف الناسوت.
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طريقتهم يف الدعوة إىل مذهبهم
مسلما ورًعا تقيًّا مع
مـخاطبة أهل كل مذهب ودين مبا يوافق هواهم فنجد الداعية منهم ً
ًّ
ويهودي مع اليهود ،يوهم أهل كل دين أبنه منهم ،وأنه يريد
الـمسلمني ،ونصرانيًا مع النصارى،
اإلصالح وإزالة الضغائن بني أهل الـمذاهب واألداين.
فإن أنس الضعف من أحد أخذ يشككه يف دينه ،وأورد عليه ُّ
الشبَه ،و َّأول اآلايت بـما ينطبق
على مزاعمه وهواه ،ثـم يدعوه إىل عبادة البشر والعياذ ابهلل.
هذا شأنـهم يف ممالك الشرق :خداع ونفاق مع الـمسلمني ،يظهرون اإليـمان ويبطنون الكفر،
حساب.
جهارا ال يـخشون
أما يف أوراب وأمريكا فدعوتـهم ً
ً

س :١كيف ظهرت البهائية؟
س :2ما أهم مبادئ البهائيني؟
س :3ما طريقتهم يف الدعوة إىل مذهبهم؟
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القداينية (األمحدية)
هم أتباع غالم أمحد الـمولود يف (قداين) مركز بنجاب ابلـهند سنة 1253ه تعلم اللغة العربية
والـمنطق والفلسفة والطب ،واطلع على العلوم الدينية ،ثـم تقلد وظيفة يف إدارة انئب الـمندوب
السامي الربيطاين .ثـم استقال منها ،ولـما مرض والده ادعى أنه نزل عليه الوحي وأخربه بـموعد وفاة
والده ،ثـم أخرب بتتابع نزول الوحي عليه ،وقد قامت يف وجهه العلماء ومحته الدولة اإلنـجليزية وهلك
سنة 1908م.
وقد ظل أتباعه فرقة واحدة مدة حياته وأايم خليفته نور الدين ،ويف آخر حياة نور الدين ابتدأ
الـخالف ،وكان من أثره انقسامهم بعد وفاته إىل شعبتني:
1 .شعبة قداين ورئيسهم مـحمود بن غالم أمحد وهي تدين بنبوة أمحد.
2 .شعبة الهور وزعيمهم مـحمد علي الذي ترجم القرآن إىل اللغة اإلنـجليزية ،ويعلن عن
اعتقاده أبن غالم أمحد مصلح ،وهذا خالف ما أعلنه مبتدع النحلة من أنه مهدي.
نيب مرسل .عيسى الـموعود به.
مظهرا
لقد تطورت القداينية حديثًا تب ًعا للزمان فإذا كان غالم أمحد بدأ نشاطه كداعية
ً
اإلسالم فقد انتهى به األمر بنبوة هي أرقى مـما تنزل على النيب ،ومن معتقداتـهم أن هللا يصوم
ويصلي وينام يصحو ويـخطئ.
يعتقد القادايين أن إلـهه إنـجليزي يـخاطبه ابللغة االنـجليزية وأن جربيل كان يلهمه إلـهامات
كالقرآن .انتهى بـهم األمر إىل أنـهم أصحاب دين جديد مستقل وشريعة مستقلة.
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مبادئ القداينية:
1 .القول بعدم ختم النبوة وأتويل ما يدل على ختمها.
2 .غالم أمحد هو الـمهدي ،والنيب الـمؤيد لشريعة حممد  وهو الـمسيح الـموعود به.
3 .ابب الوحي مفتوح للناس وقد نزل عليه الوحي ويسمعه بعض أتباعه.
4 .تـحريـم الـجهاد .والدعوة لطاعة والة األمور اإلنـجليز.
5 .قداين ومسجدها تـماثل مكة ومسجدها .والـحج إليها مثل مكة ،فهي اثلث األماكن
الـمقدسة .ومسجدها الـمشار إليه بقوله :ﵛﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﵚ((( ،وأن رفاق الغالم كالصحابة.
6 .تكفري من ال يصدق به من الـمسلمني .وتـمثيلهم ابليهود الذين كذبوا الـمسيح يف السلسلة
الـموسوية ،وهؤالء كذبوا الـمسيح (يعنـي نفسه) يف السلسلة اإلسالمية ،ومنع الصلة
ابلـمسلمني ومصاهرتـهم ،وتفضيله وأتباعه على مجيع األنبياء وأتباعهم.
7 .ادعاؤهم أن الـمعىن الـمقصود من اآلايت ال يدركها إال الـمسيح القداينـي ،وإنكارهم أن سنة
الرسول أصل يف التشريع.
ويف شهر ربيع األول سنة 1394ه انعقد مؤتـمر كبري برابطة العالـم اإلسالمي بـمكة الـمكرمة
حضره مـمثلون للمنظمات اإلسالمية العالـمية وأعلنوا كفر هذه الطائفة وخروجها عن اإلسالم،
وقام مـجلس األمة الباكستانـي بـمناقشة زعيم الطائفة مرزا أمحد قرابة ثالثني ساعة عجز فيها
انصر أمحد عن األجوبة.

()1

سورة اإلسراء اآلية1 :
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نظرا لـما تقدم ابإلضافة إىل ما يلي:
فأصدر الـمجلس قر ًارا ابعتبار القداينية أقلية غري مسلمة ً
1 .تشبيه هللا تعاىل ابلبشر.
2 .ادعاؤه أنه ابن اإلله.
3 .إيـمانه بعقيدة التناسخ والـحلول واالتـحاد ولـهم وجود اآلن يف الـهند وابكستان ولـهم
نشاط كبري يف أفريقيا حيث إن لـهم يف أفريقيا  5000داعية.

س :١من القداينيون؟ وكيف انقسمت هذه الفرقة بعد وفاة مؤسسها؟
س :2ما أهم مبادئهم؟
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بطالن دعوى الباطنية والبهائية والقداينية
بعد أن سردان لك مبادئ هذه الفرق الثالث تبني لك أنـها منافية لقواعد اإلسالم ومبادئه،
هادمة للشريعة ومسقطة لتكاليفها ،مسجلة الكفر عليهم ،يدخلون على الناس بضالالتـهم عن
ظاهرا ابطنًا ،وال يعلم ابطن القرآن إالَّ زعماؤهم ،ثـم يؤولون
طريق أنـهم مسلمون ،وأن للقرآن ً
القرآن بـما يهدم شريعة اإلسالم وينقض قواعده.
وقد أنزل هللا الكتب السماوية بلغة أقوام األنبياء ليبينوا لـهم ما نزل عليهم فيتبينوه ويؤمنوا به.
قال تعاىل:ﵛﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏﵚ (((.وقد
اضحا
أنزل هللا القرآن على سيدان حممد  وأمره ببيانه للناس فبينه .وأتـم هللا علينا نعمة دينه و ً
جليًّا ،لـم يرتك بيانه ألحد بعد رسول هللا ،
قال تعاىل :ﵛﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﵚ،
( ((
وقال :ﵛﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﵚ.
( ((

وإن ما ادعوه من النبوة واأللوهية أبعدهم عن مجاعة الـمسلمني فقد ختمت النبوة برسالة
سيدان حممد ؛
قال تعاىل :ﵛﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂﵚ

(((

وقال رسول هللا [ :ال نيب بعدي].

()1
()2
()3
()4

سورة ابراهيم اآلية.4 :
سروة النحل اآلية.44 :
سورة الـمائدة اآلية.3 :
سورة األحزاب اآلية.40 :
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وقد َّ
كذب هللا من ادَّعى صلب الـمسيح وقتله بقوله :ﵛﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
(((
ﱮ ﱯﱰ ﵚ
أما دعوى البشر األلوهية فبديهية البطالن :ﵛ ﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﵚ

(((

وإذًا فقد َك َف َر هؤالء واستحقوا ما وصفهم هللا به وأمثالـهم،

قال تعاىل :ﵛﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﵚ.

(((

س :١كيف ُيـ َرُّد على دعوى الباطنية والبهائية والقداينية؟

( )1سورة النساء اآلية.157 :
( )2سورة البقرة اآلية.255 :
( )3سورة األنعام اآلية.93 :
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