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 عىل الظاملني والعاقبة  هللا رب العاملني وال عدوان إالاحلمد

مني وعىل آله وصحبه للمتقني وأصيل وأسلم عىل املصطفى األ

 أمجعني  أما بعد

 دخل ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم برسالة خري األنام فإن من بعد ما انفلق نور 

ن وطالت املدة من وًالناس يف دين اهللا أفواجا وتعاقبت األيام والسن

ُوقت مهبط الوحي واختلط الناس وكثر اتباع اهلوى وزيد وانق ص َ

 بدعة حتى و ه ولكن بلحقيف الدين عىل ما يراه صاحبه بأنه 

 .ًحيسبونه هينا وهو عند اهللا عظيمووصل األمر إىل االعتقاد 

فمن هذا املنطلق ومن معرفة الرش لكي ال نقع فيه ومن 

اعتقاد بعض ُمنه مجعت هذه املواضيع وفيها معرفة اخلري لالزدياد 

نبذة املذاهب األربعة وسرية خمترصة عن أهل السنة واجلامعة و

ُ واجلامعات واألحزاب وقد سميت هذه بعض الفرقيسرية عن 

رق ِاملخترص الوجيز يف بيان أهم املذاهب والف« :ًالورقات جمتهدا



  ٤

 .)١(»واجلامعات واألحزاب

ً القدير أن يرزقنا علام نافعا وإيامنا صادقا وعمال اهللا العيلنسأل  ً ً ً ً
ً مستجابا ومبادرةً ودعاءًمتقبال  لمنكراتل ًا لألعامل الصاحلات وتركً

 .وسلم وبارك عىل نبينا حممد و عىل آله وصحبه أمجعنياهللا ىل وص
 

  عفو ربه القديرالفقري إىلكتبه 
 

 ولوالديه ومجيع املسلمني له غفر اهللا

 
 
 
 

                                                
املوسوعة «: استفدت يف حتضري هذه املادة من عدة مراجع ويف مقدمتها كتاب) ١(

 بإرشاف وختطيط ومراجعة » األديان واملذاهب واألحزاب املعارصةامليرسة يف
ًمانع بن محاد اجلهني رمحه اهللا تعاىل وقد اعتمدت غالبا عىل : فضيلة الشيخ َّ

 . واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات،مواضيع الكتاب والتعليق عليه



 ٥

 

 :تعريف كلمة العقيدة* 
مئن إليها القلوب ق هبا النفوس وتطَّهي األمور التي تصد

 .ًوتكون يقينا عند أصحاهبا ال يامزجها ريب وال خيالطها شك
 والعقيدة يف اإلسالم تقابل الرشيعة إذ اإلسالم عقيدة ورشيعة

 ة التي جاء هبا اإلسالم يف العباداتَّوالرشيعة تعني التكاليف العملي
 .واملعامالت

 :تعريف كلمة املنهج* 
 والقواعد التي جيتمع عليها هو الطريق أو جمموعة األصول

 .لضبط اآلراء واملسرية ووضع األحكام واختاذ املواقف

 :ُّتعريف أهل السنة واجلامعة* 
ًوأصحابه علام واعتقادا ملسو هيلع هللا ىلص هم الذين عىل هدي الرسول  ً

ًوقوال وعمال وأدبا وسلوكا وهم سلف األمة من الصحابة والتابعني ً ًً 
 .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :ُّدر عقيدة أهل السنة واجلامعةاصم* 
 .ُّهو الكتاب والسنة الصحيحة وإمجاع سلف األمة



  ٦
 :ُّهم مصادر عقيدة أهل السنة واجلامعةِمرجع ف* 

 .هم سلف األمة الصالح ومن سار عىل هنجهمِف

 هل يتعارض العقل مع النقل؟* 
 الصحيح أن العقل الرصيح موافق للنقل الصحيح وال تعارض

 .يقدم النقل عىل العقلالتعارض ف ام وعند توهمًقطعيا بينه

 :ُّمن أهم خصائص وسامت أهل السنة واجلامعة* 
ُّأهل السنة واجلامعة هي الفرقة الناجية والطائفة املنصورة  -١

 .إىل قيام الساعة
 والدعوة اموالعمل هبملسو هيلع هللا ىلص االهتامم بكتاب اهللا وسنة رسوله  -٢

 .ام والصرب عىل األذى فيهامإليه
ًلدين كله وال يرتكون شيئا وجيمعون بني العلم الدخول يف ا -٣

والعبادة وبني القوة والرمحة وبني العمل مع أخذ األسباب 
 .وبني الزهد

: ال إفراط وال تفريط وقد تقرر يف القواعدبالتوسط يف الدين  -٤
نة بني فرق هذه األمة كوسطية األمة السة أهل َّأن وسطي(

 .)بني األمم



 ٧
ن حق اهللا تعاىل ال حق النفس نصاف فهم يراعوالعدل واإل -٥

 .أو الطائفة فهم يتبعون احلق ويرمحون اخللق

 :ُّخرى ألهل السنة واجلامعةُأسامء أ* 
 .نة واجلامعةالسأهل  -١
 .نةالسأهل  -٢
 .أهل اجلامعة -٣
 .اجلامعة -٤
 .السلف الصالح -٥
 .أهل األثر -٦
 .أهل احلديث -٧
 .الفرقة الناجية -٨
 .الطائفة املنصورة -٩

 .أهل االتباع - ١٠



  ٨

 :ُّتقاد أهل السنة واجلامعةمن مجلة اع* 
ُّ اعتقاد أهل السنة واجلامعة يف توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية -١

 :وتوحيد األسامء والصفات
ُّأهل السنة واجلامعة يقر ًون ويعرتفون ظاهرا وباطنا بأن اهللا ُّ ً

ر للكون وأن مجيع ِّسبحانه وتعاىل هو اخلالق والرازق واملدب
خاضعة  سبحانه وتعاىل وها منقادة إىل اهللاة وغريَّالكائنات احلي

 بأقواهلم  ويفردونه،جتري وفق إرادته وطوع أمرهولسلطانه 
وأفعاهلم التي يفعلوهنا عىل وجه التقرب كالدعاء والنذر والنحر 

 عز وغريها مع اعتقادهم وإقرارهم بأنه ال يستحق ذلك إال اهللا
ص مثبتني له  عن كل عيب ونق تبارك وتعاىلوينزهون اهللا، وجل

عىل ملسو هيلع هللا ىلص ما أثبته لنفسه من األسامء والصفات أو أثبتها له رسوله 
احلقيقة بدون متثيل وال تعطيل وال حتريف وال تشبيه نافني ما 

 .ملسو هيلع هللا ىلصنفاه اهللا عن نفسه يف كتابه أو نفاه عنه رسوله 

 :ملسو هيلع هللا ىلصحممد يف ُّ اعتقاد أهل السنة واجلامعة -٢
جتبى ورسوله املرتىض ه املِّعبده املصطفى ونبيملسو هيلع هللا ىلص ً أن حممدا 

نه خاتم األنبياء وإمام األتقياء وسيد املرسلني وخليل رب أو
 .العاملني واملبعوث لإلنس واجلن كافة



 ٩

 :ُّ اعتقاد أهل السنة واجلامعة يف القرآن العظيم -٣
 وإليه يعود يف آخر الزمان أ أن القرآن كالم الرمحن منه بد

َّوحيا وصدملسو هيلع هللا ىلص أنزله عىل رسوله حممد  ًاملؤمنون عىل ذلك حقا قه ً
وأيقنوا أنه كالم رب البرش ال كالم البرش ومن زعم أنه خملوق 

 .كالبرش فقد كفر ومتوعد بسقر

 :ُّ اعتقاد أهل السنة واجلامعة يف رؤية رهبم يف اآلخرة -٤
ُ أن رؤية اهللا سبحانه وتعاىل عيانا باألبصار يف ع رصات ً

ن وشاء وينعم ويسعد املؤمنن كام يوالقيامة ويف اجلنة يرونه املؤمن
 .هبذه الرؤية

 :ُّ اعتقاد أهل السنة واجلامعة يف اإلرساء واملعراج -٥
 من مكة إىل بيتملسو هيلع هللا ىلص ُأن اإلسـراء واملعـراج حـق أرسي بالنبي 

 به إىل السامء عند سدرة املنتهى فأوحى إليه ربه ما رجُاملقدس وع
رض يف مكانه أوحى وأكرمه اهللا بام شاء ثم عاد يف ليلته إىل األ

 .ً ال مناماًبمكة قبل اهلجرة بروحه وجسده يقظة

 :ملسو هيلع هللا ىلصحممد  واجلامعة يف حوض ُّ  اعتقاد أهل السنة-٦
رصات القيامة قبل دخول اجلنة يرد عليه ُ أن احلوض يف ع



  ١٠
 ًاملستمسكون بسنته فمن رشب منه ال يظمأ بعدها أبدا وإن لكل

نني من ألن املؤم ملسو هيلع هللا ىلص حممدًنبي حوضا ولكن أعظمها حوض 
أمته هم أضعاف املؤمنني من سائر األمم فكثرة اتباعه يقتيض أن 

 .يكون حوضه أعظم املوارد
 :ُّ اعتقاد أهل السنة واجلامعة يف مرتكب الكبرية من الذنوب-٧

 من أهل القبلة بذنب دون الرشك ما مل ًارون أحدِّ أهنم ال يكف
من اإليامن يستحله وأن مرتكب الكبرية يف الدنيا مؤمن بام معه 
 اهللا ن شاءإفاسق بام ارتكب من الكبرية ويف اآلخرة حتت املشيئة 

 .ًبه وإن شاء غفر له وال خيلد املوحد يف النار أبداَّ عذتعاىل
 :ُّ  اعتقاد أهل السنة واجلامعة يف مسمى اإليامن-٨

ُّ أن اإليامن كام دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة 
اجلنان والنطق باللسان والعمل بعتقاد ا: ع سلف األمة بأنهامجإو

 .باألركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان
ُ اعتقاد أهل السنة واجلامعة بمن شهد له باجلنة والنار-٩ ُّ: 

أهنم ال يشهدون ملعني من أهل القبلة بجنة وال نار وال بكفر 
وال برشك وال بنفاق ما مل يشهد له النص وما مل يظهره ونرتك 

 . اهللا تعاىلرسائرهم إىل



 ١١
 :ُّاعتقاد أهل السنة واجلامعة يف السمع والطاعة لويل األمر-١٠

 عليهم وال  يدعون أهنم ال خيرجون عليه وإن جاروا وال
ً يدا من طاعتهم وطاعتهم من طاعة اهللا يف غري معصيته وننزعي

 . هلم بالصالحيدعونو
 :عذابه ونعيمهُّ اعتقاد أهل السنة واجلامعة يف املوت وفتنة القرب و-١١

أهنم يعتقدون بملك املوت املوكل بقبض أرواح العاملني 
سؤال منكر ونكري يف بوله ًويعتقدون بعذاب القرب ملن كان أهال 

  أوةه ويكون قربه روضة من رياض اجلنِّقربه عن ربه ودينه ونبي
 .النارحفر حفرة من 

 :ُّ اعتقاد أهل السنة واجلامعة بالبعث واجلزاء -١٢
 يعتقدون بالبعث واجلزاء لألعامل يوم القيامة وهو من  أهنم

 اخلامس أال صلً اإليامن وحتديدا األصولأمجلة ما يؤمنون به من 
 .وهو اإليامن باليوم اآلخر

 :ُّ اعتقاد أهل السنة واجلامعة يف اجلنة والنار-١٣
يعتقدون بأن اجلنة والنار خملوقتان موجودتان باقيتان ال 

 منهم  اهللا تعاىلًن أبدا وكالمها هلام خلق فمن شاءتفنيان وال تبيدا
  منه ومن شاء منهم دخل النار بعدل منه والكلٍدخل اجلنة بفضل

 .لهُا فرغ له وصائر إىل ما خلق يعمل مل



  ١٢
 :ُّ اعتقاد أهل السنة واجلامعة يف الصحابة-١٤

وال ملسو هيلع هللا ىلص  ويقولون بحب أصحاب رسول اهللا يعتقدونأهنم 
يبغضون من أحد منهم ويتربؤون م وال  يف حب أحد منهيفرطون

م إال بخري وحبهم وهنذكريمن يبغضهم وبغري اخلري يذكرهم وال 
 .دين وإيامن وإحسان وبغضهم كفر وفسوق ونفاق وطغيان

 :ُّ اعتقاد أهل السنة واجلامعة فيام شجر بني الصحابة-١٥
ُّيعتقدون أهل السنة واجلامعة بالرتيض عىل الصحابة وذكر 

 عن مساوئهم والسكوت عام هلم والكف واالستغفار حماسنهم
 .شجر بينهم واعتقاد فضلهم عىل غريهم

 :ُّاعتقاد أهل السنة واجلامعة يف علامء األمة-١٦
يعتقدون أن علامء السلف من السابقني ومن بعدهم من 
التابعني أهل اخلري واألثر وأهل الفقه والنظر ال يذكرون إال 

 .هو عىل غري السبيلباجلميل ومن ذكرهم بسوء ف
 :ُّ اعتقاد أهل السنة واجلامعة يف الوالية وتفضيلها عىل النبوة-١٧

ًيقولون وال نفضل أحدا من األولياء عىل أحد من األنبياء عليهم 

السالم ونبي واحد أفضل من مجيع األولياء ونؤمن بكراماهتم بام 
 . يف ذلك األخبار من الثقاتصح



 ١٣
 :اجلامعة يف أرشاط الساعةُّ اعتقاد أهل السنة و-١٨ 

بن ساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بأرشاط اليعتقدون 
مريم عليه السالم من السمـاء ويؤمنون بطلوع الشمس من 

 . وغريهامغرهبا وخروج دابة األرض من موضعها
َّ اعتقاد أهل السنة واجلامعة يف تصديق الكه-١٩ ان والعرافني ُّ

 :ونحوهم من املخالفني
َّسنة واجلامعة ال يصدقون كاهنا وال عرافا وال من يدأهل ال ً ً عي ُّ

ُّشيئا ً خيالف الكتاب والسنة وإمجاع األمة ً. 
 :ُّ اعتقاد أهل السنة واجلامعة يف عصمة دماء املسلمني-٢٠

إال ملسو هيلع هللا ىلص يعتقدون بأهنم ال يرون السيف عىل أحد من أمة حممد 
 .من وجب عليه السيف

 :نة واجلامعةُّبعض ما اتفق عليه أهل الس* 
 عىل أن العبادة حق رصف حمض هللا ُّأهل السنة  أمجع -١

رصف مللك مقرب وال لنبي مرسل وال لويل صالح ُتعاىل ال ت
 .ًفضال عن غريهم

 عىل وجوب سد كل ذريعة تفيض إىل ُّأهل السنة  أمجع -٢
 .الرشك محاية جلناب التوحيد



  ١٤
د ُّاع التعبُّ  أمجع أهل السنة عىل أن التوسل نوع من أنو-٣

ُّفيكون مبناه عىل التوقيف فالتوسل عند عامة أهل السنة مبناه 
 عىل التوقيف وعليه فال جيوز التوسل إال بام ورد به الدليل الرشعي

 .ُّمن الكتاب أو صحيح السنة وما عداه فهو باق عىل املنع
ُّ  أمجع أهل السنة عىل أن األصل يف التربك املنع إال ما ورد -٤

 .يل الرشعي الصحيح الرصيحبه الدل
ُّ  أمجع أهل السنة عىل أن كل صفة نقص نفيت عن اهللا -٥

 .تعاىل فإن اهللا تعاىل متصف بكامل ضدها
ُّ  أمجع أهل السنة عىل أن األلفاظ املجملة التي حتتمل -٦

ًاحلق والباطل فإهنا موقوفة عىل االستفصال فال ترد مطلقا وال 

حتى يتميز حقها من باطلها فيقبل ًتقبل مطلقا بل يستفصل فيها 
 .احلق ويرد الباطل

 عىل أن أسامء اهللا تعاىل مرتادفة من حيث ُّأهل السنة  أمجع -٧
 .الذات ومتباينة من حيث الصفات

 . عىل أن كل أسامئه جل وعال أسامء حسنىُّأهل السنة  أمجع -٨
 عىل أن كل اسم منها فإنه يتضمن صفة ُّأهل السنة  أمجع -٩

 .فات الكاملمن ص



 ١٥
ُّ أمجع أهل السنة عىل أن كل فهم خيالف فهم الصحابة -١٠

والتابعني وتابعيهم يف مسائل االعتقاد فهو باطل ففهم السلف يف 
 .ة وال جتوز خمالفتهَّجُمسائل االعتقاد ح

ُّ أمجع أهل السنة عىل أن أسامء اهللا تعاىل ال حترص يف عدد - ١١
 . به يف علم الغيب عندهمعني بل له من األسامء ما استأثر

 عىل أن أسامء اهللا تعاىل وصفاته ليست ُّأهل السنة أمجع - ١٢
داخلة حتت مدركات العقول بل هي من باب الغيب الذي يفتقر 

 .يف إثباته للدليل الصحيح الرصيح
أن تعطيل األسامء والصفات هو عىل  ُّأهل السنة أمجع - ١٣

 .يف حقيقته تعطيل للذات
 عىل أن األنبياء معصومون فيام يبلغونه ُّلسنةأهل ا أمجع - ١٤

 .عن اهللا تعاىل وال يمكن وال يتصور أن يقع منهم غلط يف ذلك
ُّ أمجع أهل السنة عىل أن األحق باخلالفة بعد موت النبي - ١٥

 م عنه تعاىلهو أبو بكر ثم عمر ثم عثامن ثم عيل ريض اهللاملسو هيلع هللا ىلص 
 .وأرضاهم

يقبل ممن جاء به وأن الباطل ُّ أمجع أهل السنة عىل أن احلق -١٦
 .يرد ممن جاء به



  ١٦
 . عىل ذم اجلدال واخلصومات يف الدينُّأهل السنة أمجع - ١٧
 .حداث يف الدين فهو ردإ عىل أن كل ُّأهل السنة أمجع - ١٨
 عىل أن األصل يف العبادات التوقيف ُّأهل السنة أمجع - ١٩

 .عىل الدليل
أو ملسو هيلع هللا ىلص محمد  عىل أن من استخف بُّأهل السنة أمجع - ٢٠

من خصائص األنبياء ، وبأي أحد من األنبياء أو آذاهم فهو كافر
ًأن من سب نبيا منهم فإنه يقتل باتفاق األئمة ويكون مرتدا ً. 

     
 



 ١٧

 

 :تعريف كلمة املذهب* 
 نساناإلهي جمموعة من اآلراء واألفكار التي يراها أو يعتقدها 

 .َّعلمية والسلوكيةما حول عدد من القضايا ال

 
  :نسبه* 

وهو فاريس  الكويف  التيميهو النعامن بن ثابت بن زوطي
 .األصل من تابعي التابعني

  :مولده ووفاته* 
 ببغداد ودفن هـ١٥٠هـ ومات سنة ٨٠سنة يف ولد أبو حنيفة 

 .بمقابر اخليزران

  : أبو حنيفة والصحابة*
وال شك أنه أدرك زمن بعض أبو حنيفة من أتباع التابعني 

الصحابة منهم أنس بن مالك بالبرصة وعبداهللا بن أيب أوىف 
بالكوفة وسهل بن سعد الساعدي يف املدينة وأبو الطفيل عامر 

ًبن واثلة بمكة ومل يلق أحدا منهم ويزعم أصحابه أنه لقي مجاعة ا



  ١٨
 .لنقلمن الصحابة وروى عنهم ومل يثبت ذلك عند أهل ا

  :شيوخــه * 
احلكم ومحاد بن : روى أبو حنيفة عن مجاعة من التابعني منهم

الشعبي وعكرمة وعطاء وقتادة والزهري ونافع وأيب سليامن 
رمحهم اهللا تعاىل أمجعني  - السبيعي إسحاقموىل ابن عمر وأبو 

 .- ومجعنا هبم يف الفردوس األعىل من اجلنة

 : عليهثناء العلامء* 
ما رأيت يف الفقه مثل (:  تعاىله اهللاقال عبداهللا بن املبارك رمح

 ).أيب حنيفة
هل رأيت أبا حنيفة : قيل ملالك( : تعاىلقال الشافعي رمحه اهللا

ًنعم رأيت رجال لو كلمك يف هذه السارية أن جيعلها ذهبا : قال ً
 ).ةَّجُلقام بح

 : ورعه وزهده *
 أن يتوىل القضاء بالكوفة فرفض  منهأراد حكام بني أمية

 هئة جلدة يف عرشة أيام وطلب منايل الكوفة ابن هبرية مفرضبه وا
ًحكام بني أمية أن يكون حاكام عىل بيت املال فرفض فرضبه 



 ١٩
 .ًالوايل عرشين سوطا

 : حنيفة عىل مدة تزيد عن ألف عامرس بقاء ذكر أيب* 
 كان أبو حنيفة (: تعاىلقال رشيك بن عبداهللا النخعي رمحه اهللا

قليل حمادثة الناس كثري الصالة ويقوم طويل الصمت دائم الفكر 
 .)الليل ويكثر من قراءة القرآن

 : حنيفة  أيب اإلمامقواعد مذهب* 
اشرتط و :نة وأقوال الصحابةسال اعتامده عىل الكتاب و-١

 :ً حنيفة لألخذ بخرب األحاد رشوطا وأب
 أن ال خيالف راوية فإن خالفه فالعمل بام رأى ال بام روى - أ 

الف مرويه إال وقد اطلع عىل قادح استند فيه ألنه ال خي
 .الدليل

 أن يكون مما تعم به البلوى فإن عموم البلوى يوجب -ب
 .ُاشتهاره فإذا روي آحاد فهو علة قادحة عنده

ً فقيها فإن خالف ه أن ال خيالف القياس وأن يكون راوي-  ج

ً فقيها فاحلديث املعارض ال يقبل هالقياس ومل يكن راوي

 .رفت علتهُإذا ع



  ٢٠
وسبب ذلك ألنه أقل من غريه من  :توسع يف القياسال -٢

األئمة يف رواية احلديث لتقدم عهده عىل عهد بقية األئمة 
وتشدده يف رواية احلديث بسبب فشو الكذب وكثرة الفتن يف 

 .العراق
استحسن ( :ثبت عنه أنه قال : التوسع يف االستحسان-٣

إذا (: بن احلسن أنه قال وثبت عن صاحبه حممد )وأدع القياس
وجد األثر خيالف القياس يرتك القياس ويعمل باألثر أو يرجع 

 ).إىل الرأي
 وهو التحيل )املخارج من املضايق( :ويسمونه : احليـل-٤

عىل إسقاط حكم رشعي أو قلبه إىل حكم آخر وقد عاب سائر 
 . حنيفة أخذه باحليليبالعلامء عىل أ

 :أشهر تالميذه * 
نصاري يعقوب بن إبراهيم بن سعد األ: سف أبو يو-١

هـ تفقه ١٨٢يف الكوفة سنة تويف الشهري بالقايض أيب يوسف 
 املدينة واجتمع باإلمام مالك وأخذ عنه  إىلعىل أيب حنيفة ورحل

العلم ورجع عن بعض أقواله بعد اطالعه عىل علم أهل احلجاز 
 .نرش املذهب بعد أن توىل القضاء يف الدولة العباسيةو



 ٢١
هـ أدرك ١٨٩تويف بالري سنة :  حممد بن احلسن الشيباين -٢

 حنيفة وتتلمذ عليه فرتة قصرية ودرس عىل أيب يوسف ورحل اأب
إىل املدينة ومكث هبا مدة وتفقه عىل اإلمام مالك وأخذ عنه 

 .ن فقه املذهب احلنفي ونرشهَّاحلديث وهو الذي دو

 :انتشار املذهب احلنفي* 
ً يف العراق أوال حيث نشأ صاحبه ودونت ي احلنفانترش املذهب

 احلنفي مذهبلكتبه وانترش كذلك بسبب اعتناق الدولة العباسية ل
 وب أيب حنيفة منصب القضاء وهو أببسبب تويل أشهر طال

يوسف ونرش املذهب يف بالد فارس ومرص والشام واملغرب 
وتركيا واألردن وأفغانستان وباكستان واهلند وغريها وازداد يف 

 .نرشها تبني الدولة العثامنية املذهب احلنفي

 
  :نسبه* 

هو مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي من بني 
 .محري بن سبأ األكرب ثم من بني يشجب بن قحطان

 



  ٢٢
  :مولده ووفاته* 

هـ باملدينة ١٧٩ ومات سنة هـ٩٣ولد مالك بن أنس يف سنة 
 .عالنبوية ودفن بمقربة البقي

  :شيوخه* 
 حممد بن اإلمام مالك من علامء أتباع التابعني أخذ العلم من

 بن عمر وحممدعبداهللا  الزهري وحييى بن سعيد ونافع موىل شهاب
 رمحهم -بن املنكدر وهشام بن عروة وحممد بن إبراهيم بن دينار ا

 .- أمجعني ومجعنا هبم يف الفردوس األعىل من اجلنة تعاىلاهللا

 :لامء ثناء الع*
 .)مالك حجة اهللا تعاىل عىل خلقه (: تعاىلقال الشافعي رمحه اهللا

ما يف القوم أصح (:  تعاىلقال حييى بن سعيد القطان رمحه اهللا
 .)ًحديثا من مالك

  :فقهه وصالبته يف دينه* 
 العلم والدين حتى كان إذا أراد أن يعظمكان اإلمام مالك 

يته واستعمل حيدث توضأ وجلس عىل صدر فراشه ورسح حل
أحب (: ذلك فقال وسأل عن سببالطيب ومتكن من اجللوس 
 .)ملسو هيلع هللا ىلصأن أعظم حديث رسول اهللا 



 ٢٣
 :قواعد مذهب اإلمام مالك* 

 . الكتاب-١
 .نةسال -٢
 . اإلمجاع-٣
 . إمجاع أهل املدينة-٤
 . القياس-٥
 . قول الصحايب-٦
 . املصلحة املرسلة-٧
 . العرف والعادات-٨
 . سد الذرائع-٩

 .الستحسان ا- ١٠
 . االستصحاب- ١١

 :أشهر تالميذه * 
 من هـ وهو١٩١تويف سنة :  عبد الرمحن القاسم املرصي-١

 ن الفقه املالكيَّوقد صحبه عرشين سنة وهو الذي دوه تالميذأشهر 
 .)املدونة( :وألف كتاب

من هـ وهو ١٩٧تويف سنة :  عبداهللا بن وهب بن مسلم -٢



  ٢٤
:  وألف كتابة حتى تويف صحبه عرشين سنه وقدتالميذأشهر 

 .)املوطأ الكبري واملوطأ الصغري(
 :انتشار املذهب املالكي* 

جاز وبالد املغرب واألندلس انترش املذهب املالكي يف احل
 القرآن ًافظاحأن يكون األندلس يف تويل القضاء رشوط  من وكان

 حييى بن  يف املغرب العريبنرشهتسبب يف واملوطأ والذي الكريم 
 .ليثي الفقيه املالكي املشهورحييى ال

 
  : نسبه*

حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع يلتقي مع هو 
 .يف عبد منافملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

  :مولده ووفاته* 
هـ بمرص ٢٠٤هـ ومات سنة ١٥٠يف سنة ولد الشافعي 

 .ودفن فيها
  :شيوخـه* 

 اإلمام مالك  أهل احلجاز ورحل إىلنالشافعي عاإلمام أخذ 



 ٢٥
 ولزمه وأخذ منه ورحل إىل العراق واشتهر هبايف املدينة النبوية 

 .ثم انتقل بعد ذلك إىل مرص
 :  عليهاء ثناء العلم* 

لعامل أن لولو جاز (:  تعاىلقال الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا
بأنه الناس عندي أن يقلد الشافعي فإين أعتقد ًيقلد عاملا لكان أوىل 

أن هذا الرجل مل يظهر مثله يف علامء اإلسالم ومرسف غري غال وال 
نة ونفوذ النظر فيهام ودقة االستنباط مع قوة السيف فقه الكتاب و

 .)املعارضة ونور البصرية واإلبداع يف إقامة احلجة وإفحام مناظرة
  :ه وعلمههفق* 

 وهو ابن تسع سنني وجالس  الكريمختم الشافعي القرآن
وحفظ املوطأ وهو ابن عرش سنني وأفتى العلامء وحفظ احلديث 

 .وهو ابن مخس عرشة سنة
 : الشافعي اإلمام مذهبقواعد* 

عن خالف يعمل بظاهره حتى يقوم الدليل املكتاب و ال-١ 
 .الظاهر

نة السحتى وإن كان خرب اآلحاد ويشرتط يف إخبار  ُّ السنة-٢
 .الصحة واالتصال فقط



  ٢٦
 . اإلمجاع عنده أكرب من خرب املفرد-٣
 . القياس برشط أن تكون العلة منضبطة-٤

 :أشهر تالميذه* 
احلسن بن حممد املعروف بالزعفراين املتويف سنة :  يف العراق

هـ وأبو عيل احلسني بن عيل املعروف بالكرابييس املتويف ٢٦٠
 .هـ٢٦٤سنة 

هـ ٢٥٤ سنة املتويفن حييى املزين املزين إسامعيل ب : ويف مرص
 .هـ٢٣١سنة تويف امليى البويطي و يعقوب يوسف بن حيأبو

  :انتشار املذهب الشافعي* 
ديد هبا انترش مذهب الشافعي يف مرص الستقرار مذهبه اجل

 يف العراق والشام واحلجاز  كذلكوانترش وقيام تالميذه بنرشه
 نقل  بسبب رشق آسيا يف بالدواشتهروفارس وبعض بالد اهلند 

 .ارَّاإلسالم إليهم عن طريق التج

 
   : نسبه*

دريس الذهيل إأمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد بن هو 
 .يف نزار بن معد بن عدنانملسو هيلع هللا ىلص الشيباين يلتقي نسبه مع النبي 



 ٢٧
  :مولده ووفاته* 

ببغداد هـ ٢٤١سنة مات هـ و١٦٤ولد أمحد بن حنبل يف سنة 
 .ودفن فيها

  :شيوخه* 
 يب يوسف صاحب العلم عن القايض أ أمحد بن حنبلأخذ

 أيب حنيفة ثم تركه وأقبل عىل سامع احلديث ورحل يف اإلمام
 طلب العلم وبلغ يف ترحاله مكة واملدينة واليمن والكوفة والبرصة

 همن حييى بن معني وإسحاق بن راهويوأخذ العلم  والشام
 .والشافعي وغريهم

  :ه وعلمههفق* 
حاديث أمحد يف علم احلديث وفاق أقرانه وأودع األتبحر 

 التي رواها يف كتابه املسند وقد حوى أكثر من ثالثني ألف حديث
 .مجعها من سبعامئة ألف حديث

كان أمحد بن حنبل (: سمعت أبا زرعة يقول: قال ابنه عبداهللا
 .)حيفظ ألف ألف حديث

  : مذهب اإلمام أمحدقواعد* 
 . االعتامد عىل النص وعدم االلتفات إىل ما خالفه-١



  ٢٨
 .به الصحابة ما أفتى -٢
 إذا اختلف الصحابة أخذ ما كان أقرب إىل الكتاب -٣

 .نةالسو
 . األخذ باملرسل واحلديث الضعيف-٤
 . القياس ويصار إليه عند الرضورة-٥

  :أشهر تالميذه* 
 ابناه عبداهللا وصالح: سمع من اإلمام أمحد عدد كثري ومنهم

أبو  وأبو زرعة والبخاري ومسلم وإسحاقوابن عمه حنبل بن 
 .وغريهم داود صاحب السنن واألثرم وأبو يعىل املوصيل وامليموين

 :انتشار املذهب احلنبيل* 
مل ينترش مذهب اإلمام أمحد كام انترشت املذاهب األخرى ومل 

وقد  يخه العراق إال بعد القرن الرابعخيرج من حدود بالد ش
د انترش يف بعض بالد فلسطني وما جاورها وانترش املذهب يف بال

  بعد ذلكمد بن عبد الوهاب ونرشحم اإلمام دعوةنجد بعد 
 كتب احلنابلة وخاصة ابن تيمية وابن القيم رمحهم اهللا علامء نجد

 .تعاىل



 ٢٩
 :مولد ووفاة أصحاب املذاهب األربعةعن وجز امل* 

 عمرال ةفامكان الوسنة و ولدومكان املسنة  اإلمام م
  سنة٧٠ غداديف ب هـ١٥٠ يف الكوفة  هـ٨٠ أيب حنيفة ١
  سنة٨٦ يف املدينة هـ١٧٩ يف املدينة هـ٩٣ مالك ٢
  سنة٥٤ يف مرصهـ ٢٠٤ يف غزة هـ١٥٠ الشافعي ٣
  سنة٧٧ يف بغداد هـ٢٤١ يف بغداد هـ١٦٤ أمحد ٤

     

 



  ٣٠

 

 :نسبه* 
سني حممد بن عبد الوهاب بن هو شيخ اإلسالم اإلمام أبو احل

 .ن بن عيل بن حممد بن أمحد بن راشد الوهيبي التميميسليام
  :مولده ووفاته* 

هـ يف بلدة ١١١٥ سنة  يفولد الشيخ حممد بن عبد الوهاب
هـ عن عمر يناهز ١٢٠٦ سنة ماتالعيينة قريبة من الرياض و

 . سنة٩١
  :نشأته وطلبه وذكر شيوخه وخمترص سريته وجهاده* 

ًوهاب وكان فقيها قاضيا نشأ يف حجر والده الشيخ عبد ال ً

ومل الكريم حفظ القرآن  وَّفتعلم من والده بعض العلوم الرشعية
 ًيبلغ من العمر عرش سنني وتقدم للناس إماما وعمره الثانية عرشة

ًكان شغوفا بكتب شيخ اإلسالم ابن  وسنة وتزوج يف تلك السنة

التقى ببعض العلامء يف احلج منهم الشيخ  وتيمية وابن القيم
 إبراهيم آل سيف والشيخ املحدث حممد حياة السنديبن عبداهللا 

 . العراق ونزل عند الشيخ حممد املجموعييفورحل يطلب العلم 



 ٣١
 وقد ذكر الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل شيخ أن جده الشيخ
 حممد بن عبد الوهاب ألف كتاب التوحيد يف البرصة ومجع أحاديثه

م ومل يستطيع أن يكمل ثم توجه إىل الشا من مدارس البرصة
رحلته ورجع إىل نجد ويف طريق عودته هنل من العلوم الرشعية 

حساء وعندما وصل إىل قريته العيينة انتقل مع والده من علامء اإل
وذي وملا تويف ُإىل حريمالء ونرش العلم وأنكر البدع بشدة وأ

ُوالده واصل الدعوة والتعليم ونصح الشيخ باخلروج من 
 سنة فقابل أمريها عثامن ٥٥ العيينة وقد كان عمره حريمالء إىل

ر فدعاه لتطبيق الرشيعة والدعوة والنرص والتمكني هبدم َّبن معم
القباب وإنكار املنكرات وإقامة احلدود فطبق حد الزنا عىل امرأة 
ورمجت وسمع بذلك اخلرب أمري األحساء وخيش أمري العيينة أن 

منها إىل الدرعية وقابل يقطع عنه املال وخذل الشيخ فخرج 
أمريها حممد بن سعود بعدما نزل الشيخ عند أحد طالبه وهو 
عبد الرمحن بن سويلم وقدم الناس للسالم عليه وجاء األمري 

بن سويلم واتفقا عىل إقامة عبدالرمحن حممد بن سعود إىل بيت 
وتأسست واجلهاد التوحيد والدعوة إليها والعقيدة السلفية 

هـ ونرش ١١٥٨ية األوىل يف ذلك اليوم عام الدولة السعود



  ٣٢
الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل القرى واملدن املحيطة بالدرعية 
دعوهتم للتوحيد والتف الناس حوله وكثر طالبه وقامت 

 .املعارك مع أهل الباطل ونرصهم اهللا جل وعال عليهم
 :خمترص منهج دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب* 

بن عبد الوهاب دعوة سلفية وهي دعوة دعوة الشيخ حممد 
 الرجوع إىل التوحيد اخلالص والتمسك باهلدي الصالح والتمسك

ُّ أهل السنة واجلامعة يف فهم الدليـل وفتح واتباعُّبالكتاب والسنة 
باب االجتهاد برشوطه وضوابطه وسد الذرائع املفضية إىل 

 .الرشك
 : انتشار دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب* 

ترشت دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب كدعوة عامة ان
وحركة شعبية استوعبت القاعدة العريضة من أهل نجد وبلغت 
قمة السلطة يف احلكم السعودي منذ تأسيسه وتأثر هبذه الدعوة 
الكثري من العلامء والدعاة واحلركات اإلصالحية خارج البالد 

 .السعودية

     



 ٣٣

 

 احلديث أقدم احلركات اإلسالمية يف شبه القارة مجاعة أهل
نة وفهمها عىل سالاهلندية قامت عىل الدعوة التباع الكتاب و

ضوء منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعني ومن تبعهم 
 .بإحسان إىل يوم الدين

 :أفكار ومعتقدات مجاعة أهل احلديث * 
وتقوم  حلديث هي عقيدة السلف الصالحأهل امجاعة عقيدة 

 :ُ املنهجية عىل عدة أمور منذ تأسيسهاهاقواعدة وَّ العلمياأصوهل
 عملهم ويبدؤون الدين أصلالتوحيد عندهم  :التوحيد -١

 ًبنرشه وغرسه يف قلوب الناس وحيرصون كثريا عىل توحيد األلوهية
 .الذي خيطىء فيه كثري من الناس مع إيامهنم بتوحيد الربوبية

يث يركزون عىل اتباع ما صح عن أهل احلد : االتباع-٢
عىل ضوء فهم السلف الصالح ولذلك ال يرون التقليد ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

الذي يدعو إىل االلتزام بمذهب فقهي معني بدون سؤال عن 
الدليل بل ينادون بفتح باب االجتهاد لكل من حتقق فيه رشوطه 



  ٣٤
 ويدعون إىل احرتام العلامء هوأن العامي مذهبه مذهب مفتي

 . واألئمة املتبوعني بشكل خاصاملجتهدين
يقدمون الرواية عىل الرأي إذ  : تقديم النقل عىل العقل -٣

 بالرشع ثم خيضعون له العقل ألهنم يرون أن العقل يبدؤون
السليم يتفق مع نصوص الرشع الصحيحة ولذلك ال تصح 

 .معارضة الرشع بالعقل وال تقديمه عليه
يث يتخذ هلا الوسائل تزكية النفس بحب : التزكية الرشعية-٤

نة وينكرون عىل أتباع سالاملرشوعة التي جاءت من الكتاب و
 .ًالتزكية البدعية سواء كانت صوفية أو غريها

 ألهنم يرون أن أمر االبتداع يف احلقيقة : التحذير من البدع-٥
 وترشيع بالرأي والعقل ومن ثم يدعون  تعاىلاستدراك عىل اهللا

 .نب البدع بأنواعهانة وجتالسإىل االلتزام ب
فال بد من  : التحذير من األحاديث الضعيفة واملوضوعة -٦

وخاصة فيام يتعلق ملسو هيلع هللا ىلص التحري يف احلديث املنسوب إىل النبي 
 .بالعقائد واألحكام

يرون أهل احلديث أن اجلهاد من  : اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل-٧
 تعاىل أفضل األعامل وإنه ماض إىل يوم القيامة إلعالء كلمة اهللا



 ٣٥
 .ودفع الفساد من األرض

القاديانية والبابية  مثل : الفرق الضالة املنحرفةصد -٨
والبهائية والصوفية وغريها والتصدي حلمالت األفكار اهلدامة 
املعارصة املعادية لإلسالم مثل العلامنية والرأساملية والشيوعية 

 .واالشرتاكية وغريها باختاذ كل الوسائل املرشوعة

 :ار ومواقع نفوذ مجاعة أهل احلديث انتش* 
ترتكز مجاعة أهل احلديث يف كل من بالد اهلند وباكستان 

 وكشمري وسريالنكا وهلم مركز يف بريطانيا وبنجالديش ونيبال
 .ومجعياهتم يف هذه الدول معروفة باسم مجعية أهل احلديث

 :أقوال العلامء يف مجاعة أهل احلديث من * 
ولوال عناية (:  تعاىل رضا رمحه اهللا قال الشيخ حممد رشيد

إخواننا علامء اهلند بعلوم احلديث يف هذا العرص لقيض عليها 
 .)بالزوال من أمصار الرشق

     



  ٣٦

 

نة املحمدية مجاعة إسالمية سلفية قامت يف سالمجاعة أنصار 
ىل أساس ًمرص أوال ثم انترشت يف غريها للدعوة إىل اإلسالم ع

 . البدع واخلرافاتونبذنة الصحيحة السمن التوحيد اخلالص و

 :نة املحمدية الستأسيس مجاعة أنصار * 
 هـ بمدينة١٣٤٥تأسست مجاعة أنصار السنة املحمدية يف عام 

القاهرة عىل يد الشيخ حممد حامد الفقي وبمشاركة إخوانه من 
 :املشايخ وهم

 . حممد بن عبد الوهاب البنا-١
 .مد صالح الرشيف حم-٢
 . عثامن صباح اخلري-٣
 . جمازي فضل عبد احلميد -٤
 :كان عىل مرحلتنيمرص يف ُّتأسيس مجاعة أنصار السنة املحمدية و
 :املرحلة األوىل -

تويل هـ ١٣٧٨يف عام بعد وفاة الشيخ حممد حامد الفقي 



 ٣٧
الشيخ عبد الرزاق عفيفي الرئاسة باإلمجاع واختري الشيخ عبد 

ًالوكيل رئيسا لتحرير جملة اهلدي النبوي الناطقة عن الرمحن 

 .جهود اجلامعة
بعد سفر الشيخ عبد الرزاق عفيفي إىل السعودية للتدريس 
يف دار التوحيد بالطائف بطلب من مفتي الديار السعودية حممد 

ًبن إبراهيم انتخب الشيخ عبدالرمحن الوكيل رئيسا عاما للجامعةا ً 
 .هـ١٣٨٠ًل هراس نائبا له وذلك يف عام واختري الشيخ حممد خلي

هـ أوقفت احلكومة املرصية نشاط مجاعة ١٣٨٨ويف عام 
نة املحمدية وأوقفت جملة اهلدي النبوي ويف تلك السأنصار 

 األثناء انتدب الشيخ عبدالرمحن الوكيل للتدريس يف كلية الرشيعة
 .بمكة املكرمة

 :املرحلة الثانية -
رشاد الشافعي بشافعي املعروف الشيخ حممد عبداملجيد ال

 املؤسس الثاين للجامعة يف عهد رئيس مرص السابق أنور السادات
عودة نشاط اجلامعة أصدر أول عدد من هـ وبعد ١٣٩٠يف عام 

 .هـ١٣٩٣يف عام ) اهلدي النبوي( :ً بدال من)التوحيد( :جملتها
ًم انتخـب الشيخ حممد عيل عبدالرحيم رئيسا ١٩٧٥يف عام و



  ٣٨
 .ًة خلفا لرشاد الشافعيللجامع

 ً للجامعة خلفا للشيخًرئيساانتخب الشيخ صفوت نور الدين و
 .هـ١٤١١حممد عيل عبد الرحيم بعد وفاته يف عام 

 :اهليكل اإلداري للجامعة * 
 .ينتخب من قبل اجلمعية العمومية للجامعة:  الرئيس العام-١
 يمثل فيها عن كل فرع عضوان فقط:  اجلمعية العمومية-٢

 يمثلها واإلسكندريةًما عدا القاهرة يمثلها مخسة عرش عضوا 
 .سبعة أعضاء وذلك التساعها وكثرة الفروع فيها

وهو الذي ينتخب من بني أعضاء :  جملس إدارة اجلامعة-٣
 للجامعة ويتكون من الرئيس ونائبه والوكيل اجلمعية العمومية

 .والسكرتري العام وأمني الصندوق وعرشة أعضاء
 وهي معينة من قبل أعضاء جملس اإلدارة :هليئة التنفيذية ا-٤

واملتابعة والدعوة واإلعالم والبحث وتشمل إدارات التخطيط 
 العامة العلمي واملرشوعات الدعوية واإلغاثية واملالية والعالقات

 .والفروع والشباب والشؤون القانونية



 ٣٩
 ةنة املحمدية واضحة يف مبادئها العرشالسعقيدة أنصار * 

 :بقوهلم 
نة بفهم الس نعتقد أن األصل يف الدين هو الكتاب و-١

 .السلف الصالح
 نعتقد أن صفات اهللا عز وجل هي كام وصف نفسه -٢

من غري تشبيه وال متثيل وال حتريف وال  ملسو هيلع هللا ىلص هووصفه هبا رسول
 .تعطيل
  نعتقد بإفراد اهللا وحده بجميع أنواع العبادة من نذر -٣

 .ةوحلف واستغاثة واستعان
 نعتقد أن اإليامن هو التصديق الذي ينتج العمل ويظهر -٤

 .عىل اجلوارح
 نعتقد أن البدعة الرشعية هي كل جديد يف العبادات عىل -٥

كان يف أصله أو طريقة ملسو هيلع هللا ىلص غري مثال سابق من سنة رسول اهللا 
 .أدائه

بأن نتمسك جهد املستطاع ملسو هيلع هللا ىلص  نتفانى يف حب رسول اهللا -٦
هني ونكثر من الصالة عليه وعىل آل بكل أمر ونتجنب كل ما 

 .بيته



  ٤٠
 كام  نعتقد أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث-٧

 يشفع من يشاء يف  وتعاىل احلديث وأن اهللا سبحانهورد يف ذلك
صاحب الشفاعة الكربى واملقام ملسو هيلع هللا ىلص عباده ملن ارتىض وأنه 

 .املحمود
 . والعمل به نقرأ القرآن للذكر والتدبر-٨
 .عتقد أن الدين اإلسالمي مجاع اخلري يف الدين والدنيا ن-٩

 نعتقد أن اإلسالم دين ودولة وعبادة وحكم وأنه - ١٠
 .صالح لكل زمان ومكان

 :ُّانتشار ومواقع ونفوذ مجاعة أنصار السنة املحمدية* 
رتيا وتشاد وأثيوبيا يرإًتأسست أوال يف مرص ثم يف السودان و

ألفريقية وبعض الدول اآلسيوية أفريقيا وبعض الدول ا وجنوب
وعالقتها الطيبة بجامعات الدعوة السلفية يف مرص وعلامء السعودية 

 وبعديد وبجمعية الرتاث اإلسالمي بالكويت ودار الرب باإلمارات
 . وأفريقيامن اجلمعيات واالحتادات السلفية يف أوروبا وأمريكا

     
 



 ٤١

 

 األمر ثم بادئحركة حترير املرأة حركة علامنية نشأت يف مرص 
انترشت يف أرجاء البالد العربية واإلسالمية تدعو إىل حترير املرأة 
 من اآلداب اإلسالمية واألحكام الرشعية اخلاصة هبا مثل

ع تعدد الزوجات واملساواة يف مناحلجاب وتقييد الطالق و
 . كل أمراملرياث وتقليد املرأة الغربية يف

  :التأسيس* 
ًظهرت حركة حترير املرأة فكريا من خالل ثالثة كتب وجملة 

 :صدرت من مرص وهيُأ
 تأليف مرقص فهمي املحامي )املرأة يف الرشق(: كتاب -١

 .نرصاين الديانة
 . تأليف قاسم أمني)حترير املرأة (: تابك -٢
 . تأليف قاسم أمني)املرأة اجلديدة(: كتاب -٣
األوىل من  أثناء احلرب العاملية درتُأص )السفور(: جملة -٤

 .قبل أنصار سفور املرأة



  ٤٢
 الفعيل حلركة حترير املرأة باسم االحتاد النسائي يف التأسيسو
هدى الشعراوي من مؤمتر مؤسسته  بعد عودة هـ١٣٤٤عام 

 .هـ١٣٤٣قد يف روما عام ُاالحتاد النسائي الدويل الذي ع

 : يف حركة حترير املرأةأبرز الشخصيات* 
 :أبرز الشخصيات يف حركة حترير املرأة 

 لقاسم )حترير املرأة( :الشيخ حممد عبده الذي دعم كتاب  -١
 .يف تفسري آيات األحكام للنساءأمني وله مقاالت 

 سعد زغلول زعيم حزب الوفد املرصي الذي أعان قاسم  -٢
 .أمني يف كتبه 

ويروج  )أستاذ اجليل(طلق عليه ُلطفي السيد الذي أ  -٣
 . صفحات اجلريدة حلزب األمة املرصي يف عهدهأفكاره يف

صفية زغلول زوجة سعد زغلول وابنة مصطفى باشا   -٤
 .رئيس الوزراء يف تلك األيام وأشهر صديق لالنجليز عرفته مرص

هدى الشعراوي ابنة حممد سلطان باشا الذي كان يرافق   -٥
االحتالل االنجليز يف زحفه عىل العاصمة وزوجة عيل شعراوي 

 .حد أنصار السفورباشا أ



 ٤٣
صديقة  واسمها األصيل زينب حممد مراد سيزا نرباوي  -٦

هدى الشعراوي يف املؤمترات الداخلية والدولية ومها أول من 
نزع احلجاب يف مرص بعد عودهتن من مؤمتر االحتاد النسائي 

 .هـ١٣٤٣قد يف روما عام ُالذي ع
درية شفيق من تلميذات لطفي السيد رحلت إىل فرنسا   -٧

جلرتا لوحدها لتحصل عىل شهادة الدكتوراة وصورها وإن
اإلعالم الغريب بأهنا املرأة التي تدعو إىل حترير املرأة من أغالل 
اإلسالم ورجعت إىل مرص وشكلت حزب بنت النيل بدعم من 
السفارة اإلنجليزية واألمريكية وقادت املظاهرات وشاركت يف 

ات والندوات تدعو االنتخابات ومل تنجح وهي حتارض يف املؤمتر
 .لتحرير املرأة ـ عىل حد قوهلا ـ

سهري القلاموي تربت يف اجلامعات األمريكية واألوروبية   -٨
 .ثم عادت للتدريس يف اجلامعة املرصية

أمينة السعيد وهي من تلميذات طه حسني األديب املرصي   -٩
الذي يدعو إىل تغريب مرص وهي ترتأس جملة حواء وهتاجم 

 .اجم اآلداب الرشعيةاحلجاب بجرأة وهت
الدكتورة نوال السعداوي زعيمة االحتاد النسائي املرصي  -١٠

 .احلايل



  ٤٤
 :أفكار حركة حترير املرأة * 

 :حركة حترير املرأة هلا صلة باالستعامر الغريب ومن أفكارها
 .حترير املرأة من اآلداب والرشائع اإلسالمية  -١
 جمال الدعوة العلامنية الغربية بحيث ال يتحكم الدين يف  -٢

 . خاصةاحلياة االجتامعية
 .املطالبة باحلقوق االجتامعية والسياسية  -٣
 .ة يف حركة حترير املرأةو القدابا والغرب مهوأور  -٤

     



 ٤٥

 

القومية العربية حركة سياسية فكرية متعصبة تدعو إىل متجيد 
العرب وإقامة دولة موحدة هلم عىل أساس من رابطة الدم 

بى واللغة والتاريخ وإحالهلا حمل رابطة الدين وهي صدى والقر
 .باوللفكر القومي الذي ظهر يف أور

 :التأسيس وأبرز الشخصيات* 
ظهرت بدايات الفكر القومي يف أواخر القرن التاسع عرش 

متمثلة يف حركة رسية تألفت من امليالدي وأوائل القرن العرشين 
الفة العثامنية ثم حركة أجلها اجلمعيات واخلاليا يف عاصمة اخل

 علنية يف مجعيات أدبية بدمشق وبريوت ثم حركة سياسية واضحة
هـ ١٣٢٢قد يف باريس سنة ُاملعامل يف املؤمتر العريب األول الذي ع

وقد ظلت الدعوة إىل القومية العربية حمصورة يف نطاق األقليات 
ين تأثروا ويف عدد حمدود من أبناء املسلمني الذالدينية غري املسلمة 

ًبفكرهتا ومل تصبح تيارا شعبيا عاما إال حني تبنى ً الدعوة إليها  ً
ر أجهزته اإلعالمية َّالرئيس املرصي مجال عبدالنارص حيث سخ

وإمكانات دولته يف انتشار الفكر القومي العريب ويف هذه األوقات 



  ٤٦
والداعية للقومية العربية  انحرست هذه التيارات القومية العربية

 ساطع احلرصي وهو أهم مفكرهيا وأشهر دعاهتا وله األول
فكرة القومية العربية ويأيت ًفات كثرية تعد أساسا تقوم عليه مؤل

 . النرصاينبعده ميشيل عفلق
 :شعار حركة القومية العربية* 

وهذا الشعار هيدف إىل إقصاء  )الدين هللا والوطن للجميع (
حية وجعل أخوة  من نا أن يكون له أي وجود فعيلناإلسالم ع

 .الوطن مقدمة عىل أخوة الدين من ناحية أخرى
القومية العربية ( : تعاىل باز رمحه اهللا بنقال الشيخ عبد العزيز* 

سالم والتخلص من دعوة جاهلية إحلادية هتدف إىل حماربة اإل
 .)أحكامه وتعاليمه

     



 ٤٧

 
عو إىل االنقالب الشامل حزب البعث حزب قومي علامين يد

 يف املفاهيم والقيم العربية لصهرها وحتويلها إىل التوجه االشرتاكي
وهي رسالة  )أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة( وشعارها

 .احلزب وأما أهدافه فتتمثل يف الوحدة واحلرية واالشرتاكية

 :التأسيس وأبرز الشخصيات* 
ىل دمشق ميشيل ً قادما إ عاد من باريسهـ١٣٥٢ عاميف 

صالح البيطار معه ينتمي إىل الكنيسة الرشقية وونرصاين  العفلق
لني بأفكار قومية وثقافة أجنبية َّوذلك بعد دراستهام العالية حمم

وينرشان هذا الفكر بني الزمالء والطالب والشباب وعرب جملة 
 وكانوا يسمون هـ١٣٥٤إصدارها سنة أول كان الطليعة التي 

 تم تأسيس هـ١٣٦٧ ويف عام )حياء العريبمجاعة اإل(أنفسهم اسم 
 ميشيل عفلق وصالح:  الذين قاموا بتأسيسهمنحزب البعث العريب 

 .)البعث(: البيطار وجالل السيد وزكي األرسوزي وأصدروا جملة
 اندمج كل من حزب البعث واحلزب العريب هـ١٣٧٣ويف عام 

 .) االشرتاكيحزب البعث العريب(االشرتاكي يف حزب واحد يسمى 



  ٤٨
 :اجلذور الفكرية والعقائدية * 

ي مسألة العقيدة ِّيعتمد احلزب عىل الفكر العلامين إذ ينح
  املاركسيةةًالدينية جانبا وحيمل احلزب الفكر االشرتاكي عىل الطريق

 من االحتاد السوفيتي واحلزب يشمل الطوائف الدرزية والنرصانية
 . واملسيحيةواإلسامعيلية

 : حزب البعث العريب االشرتاكينفوذمواقع انتشار و* 
ن ومها سوريا والعراق ن مهاما عربيانحيكم حزب البعث بلد

ائله بل أن الرصاع فصحتقيق الوحدة بني وقد عجز احلزب عن 
 .يهه واهتامات اخليانة بني الطرفني قائمة ال تنتَّدُشَمستمر عىل أ

     



 ٤٩

 

 :تعريف اخلوارج* 
ِّويكفرون ين خيرجون عىل أئمة املسلمني ومجاعتهم هم الذ

اخلوارج  ويشمل ومن خالفهم ويستحلون دمه وماله بالكبائر
ِّ األولني  نهم من األزارقة والصفريةمومن تفرع  مة احلروريةاملحك

  يفباضيةاإلمل يبق إال  انقرضت وفرق الثالثوالنجدات وهذه ال
 .هذا الزمان

 :ألقاب اخلوارج * 
: وصفهم بأهنم ملسو هيلع هللا ىلص سموا بذلك ألن النبي  :وارج  اخل-١

 وألهنم خيرجون عىل أئمة )خيرجون عىل حني فرقة من املسلمني(
املسلمني وعىل مجاعتهم باالعتقاد والسيف وهذا وصف عام 

 .ىل يوم القيامةإلكل من سلك سبيلهم 
ريض اهللا عنه   بن أيب طالب ألهنم فارقوا عيل:مةِّ املحك-٢

ًَّني بسبب مسألة التحكيم حينام زعموا أن علياومجاعة املسلم م  حك
ًروا عليا واحلكمني ومن َّ وقد كف)ال حكم إال هللا(: الرجال وقالوا

 .قال بالتحكيم وريض به وهذا اسم جلامعة اخلوارج األولني



  ٥٠
 عيل بن أيب طالبوهم الذين خرجوا عىل  : احلرورية-٣

وا انحازوا إىل مجاعة الصحابة ألهنم حني خرج وريض اهللا عنه
 .مكان يقال له حروراء بالعراق

 بن أيب نسبة إىل املكان الذي قاتلهم فيه عيل :أهل النهروان -٤
 .وهم احلروية املحكمة ريض اهللا عنه طالب
ألهنم زعموا أهنم يرشون أنفسهم ابتغاء مرضاة  : الرشاة-٥

 .اهللا يف قتاهلم املسلمني
 .)يمرقون من الدين( :موصفهم بأهن ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  : املارقة-٦
رون من خالفهم ِّرون بالكبائر ويكفِّألهنم يكف :رةِّ املكف-٧

 .من املسلمني وهذا وصف لكل من هنج هذا النهج يف كل زمان
بن عبداهللا ألن منشأهم من الفتنة التي أوقدها  :ةي السبئ-٨

 .سبأ اليهودي وهذا وصف ألصول اخلوارج األولني ورؤوسهم
ريض اهللا عنه وآله لعيل بن أيب طالب هنم نصبوا أل : الناصبة -٩

 .حوا ببغضهمالعداء ورص

 : ومنهجهم وسامهتم العامةأصول اخلوارج األولنيمن * 
 بالكفار يف األحكام املسلمني وإحلاق لكبائر باالتكفري -١

 .والدار واملعاملة والقتال



 ٥١
ً اخلروج عىل أئمة املسلمني اعتقادا وعمال غالبا-٢ مها  أو أحدًً
 .ًأحيانا

 اخلروج عىل مجاعة املسلمني ومعاملتهم معاملة الكفار يف -٣
 . والرباء منهم واستحالل دمائهمالدار واألحكام

 رصف نصوص األمر باملعروف والنهي عن املنكر إىل -٤
 .منازعة األئمة واخلروج عليهم وقتال املخالفني

 وصفهم اء اجلهلة فيهم واألعراب وأغلبهم كامَّ كثرة القر-٥
 .)حدثاء األسنان سفهاء األحالم(: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ضعف الفقه يف الدين وقلة احلصيلة من العلم الرشعي -٦
 .)يقرؤن القرآن ال جياوز حناجرهم(: ملسو هيلع هللا ىلص كام وصفهم النبي 

 اخللل يف منهج االستدالل حيث أخذوا بآيات الوعيد -٧
 الفنيوتركوا آيات الوعد واستدلوا بآيات الكفار وجعلوها يف املخ

 .هلم من املسلمني

ل يف إطالق األحكام واملواقف عىل املخالفني بدون ُّ التعج-٨
 .تثبت

 . احلكم عىل القلوب واهتامها ومنه احلكم باللوازم والظنون-٩



  ٥٢
لظة يف األحكام ِلد واجلفاء والغَ القوة واخلشونة واجل- ١٠

 .والتعامل

 :زمان اخلوارج يف كل  سامت يف ظهور العامةاألسبابمن * 
 . قلة الفقه يف الدين-١
 . الغلو يف الدين-٢
 .تزنةاملغري ال الغرية -٣
 . غري أهلهمن االبتعاد عن العلامء والبحث عن العلم -٤
 . التعامل والغرور والتعايل عىل العلامء والناس-٥
 . حداثة األسنان وقلة التجارب-٦
هي  شيوع املنكرات يف املجتمع وترك األمر باملعروف والن-٧

 .عن املنكر
 . النقمة عىل الواقع وأهله-٨
 . حتدي اخلصوم واستفزازهم للشباب والدعاة-٩

 . قلة الصرب وضعف احلكمة يف الدعوة- ١٠

 : يف اخلوارج األولني حدثأول خالف* 
نافع بن األزرق وأول  اخلوارج أول من أحدث اخلالف بني



 ٥٣
 الزبريهـ حني فاصلوا عبداهللا بن ٦٤انقسام يف اخلوارج سنة 

 :فافرتقوا إىل أربع فرق كربى وهيريض اهللا تعاىل عنه 
 .األزارقة نسبة إىل نافع بن األزرق -١
 .ارَّالصفرية نسبة إىل عبداهللا بن الصف -٢
 .النجدات نسبة إىل نجدة بن عامر -٣
 .اإلباضية نسبة إىل عبداهللا بن أباض -٤

 :قتال اخلوارج وتكفريهم* 
هم من اخلوارج رغم شدة موقف الصحابة واألئمة من بعد

تكفريهم فال يلزم من قتاهلم أهنم  وقتاهلم هلم إال أهنم توقفوا يف
ًظهار بدعتهم وقتاهلم لألمة وتكفريا هلا ومل يكن أحد إار عىل َّكف

  وال غريه ريض اهللا عنهرهم ال عيل بن أيب طالبِّمن الصحابة يكف
  .ائرين اجلبل حكموا فيهم بحكمهم عىل املسلمني الظاملني املعتدين

 :أشهر مواطن اخلوارج * 
 املغرب وخراسان وُ واملوصل وعامن وحرضموت العربيةاجلزيرة

 .وغريها

     



  ٥٤

 

  :سبب تسميتها* 
ُويعد من التميمي سميت بذلك نسبة إىل عبداهللا بن أباض 

عرف ُامللك بن مروان ومل يد عب اخلليفةطبقة التابعني وقد عارص
 .ه ووفاتهتاريخ والدت

  :نشأهتـا* 
ً خارجا عن مجاعة املسلمني  التميميكان عبداهللا بن أباض

ً لألئمة ناقام عىل عثامن بن عفان وعيل بن أيب ًاوعىل أئمتهم منابذ
 ريض اهللا ًخمالفا ملعاوية بن أيب سفيان ريض اهللا عنهام وطالب
 . يف خالفته إىل خالفة عبد امللك بن مروانعنهام

  :موطنهــا* 
 :بعد أن متيزت اإلباضية استقرت يف موطنني

عامن عىل الساحل الرشقي اجلنويب من جزيرة العرب : األول
وأول من نرش مبادئهم يف عامن الشاعر املشهور عمران بن حطان 

هـ ٧٥بعدما خرج من حبس احلجاج بن يوسف الثقفي سنة 
نة  أن أول من نرش مبادئهم يف عامن جابر بن زيد املتوىف س:وقيل



 ٥٥
 .هـ بعدما نفاه احلجاج من العراق فأسس اخلوارج يف عامن٩٣

شامل أفريقيا يف أول القرن الثاين للهجرة وقد أسسها : الثاين
أسسوا عقيدة ودولة وخرجوا عىل إمام ومخسة من اإلباضية 

 :وهم  دولة خارجة عن اخلالفةوااملسلمني بالسالح وأقام
 .أبو اخلطاب املعافري -١
 .ستمعبد الرمحن بن ر -٢
 .عاصم السدرايت -٣
 .إسامعيل الغداميس -٤
 .أبو داود النفراوي -٥

  :اإلباضية واخلالفة* 
 فيه التاريخ اإلسالمي الذي اجتمعت اإلباضية بقت خارج

كلمة املسلمني ومجاعتهم عىل إمام وخالفة رشعية يف الدولة 
األموية والعباسية وغريمها فكانوا خارجني عىل األئمة إما بالقوة 

هم حتى اآلن ال ووإما باالعتقاد ونزع الوالء الرشعي إن قدروا 
يوالون األئمة الرشعيني للمسلمني إال من كان منهم ويستثنون 

 ون برشعيةُّأبا بكر وعمر وعمر بن عبدالعزيز ومن عداهم ال يقر
 .ًإمامته إال من كان منهم خارجيا



  ٥٦
 :إلباضية ا ألقاب* 

١-ِّ  .مة املحك
 . الرشاة-٢
 .ؤمنة اجلامعة امل-٣
 . أهل احلق-٤
 . أهل الدعوة-٥

 :أهل السنة واجلامعةفيها أبرز األمور التي خالفت اإلباضية * 
 تأويلهم الصفات وقد وافقوا املتكلمني من جهة التأويل -١

 .)إن صفات اهللا عني ذاته(: واملعطلة واملعتزلة من جهة قوهلم
 .همية  قول كثري منهم بخلق القرآن وهو قول املعتزلة واجل-٢
 إنكار كثري منهم الرؤية الثابتة بتواتر النصوص واإلمجاع -٣

 .وهو قول اجلهمية واملعتزلة والرافضة
ر وهو قول  تكفريهم ملرتكبي الكبائر وقوهلم بتخليدهم بالنا-٤

 .املعتزلة
ألهل الكبائر من ملسو هيلع هللا ىلص  إنكارهم الشفاعة الثابتة عن النبي -٥

 . املعتزلةص وهو قولأمته التي تواترت هبا النصو



 ٥٧
 طعنهم يف بعض الصحابة ممن أمجعت األمة عىل الرتيض -٦

 .وهذا يوافق الرافضةملسو هيلع هللا ىلص عنهم وممن شهد هلم  الرسول 
  عىل مسند الربيع يف احلديث عىل أنه أصح الكتبهم اعتامد-٧

 الصحاح كالبخاري ومسلم  طعنهم يف األحاديثللسنة مع
  بن حبيب األزدي لربيع)اجلامع الصحيح(ومسند الربيع املسمى 

وهو من أئمتهم األوائل وهذا املسند فيه من املجاهيل واملراسيل 
 رواية الربيع عن شيخهم الوارجالين فيه رشوط الصحة بلوليس 

 . !!!ة وبينهام مخسة قرونعطقمن)  هـ٥٧٠(املتوىف سنة 
جتويزهم اخلروج عىل األئمة ومجاعة املسلمني باملعايص  -٨

 .ذهب سائر اخلوارجوالفسق والظلم وهو م
 والؤهم للخوارج الذين خرجوا عىل عيل بن أيب طالب -٩

 وهذا مذهب مجيع فرق روا الصحابة وقاتلوهمَّ وكفريض اهللا عنه
 .اخلوارج

 ّ عدم اعتامدهم باملذاهب الفقهية السنية اإلسالمية األربعة-١٠
املعروفة بل هلم فقههم ومناهجهم يف االستدالل واألصول وقد 

 .ُّون السنة يف كثري منهايوافق

     



  ٥٨

 

 :تعريف املرجئة* 
 . التأخري واإلمهالومن اإلرجاء وه :لغة

: كانت املرجئة يف آخر القرن األول تطلق عىل فئتني :ًاصطالحا
 اإليامن: قوم يقولون ريض اهللا عنهام وقوم أرجأوا أمر عيل وعثامن

 .قول بال عمل

 :نشأة املرجئة* 
 :ريض اهللا عنهامأرجأوا أمر عيل وعثامن  قوم -١

 واملصيب يف املخطئوهذا اإلرجاء يف الذين مل يتعني عندهم 
أول من هـ و٣٨ صفني واجلمل وهذا يف سنة  موقعةاملتنازعني يف

 سنة  املتوىف تعاىل رمحه اهللاةَّتكلم فيه احلسن بن حممد احلنفي
م وإنام هـ وهذا اإلرجاء الذي خرج ليس اإلرجاء املذمو٩٩

 اإلرجاء يف أمر املتنازعني أيام عيل ومعاوية ريض اهللا عنهام واحلسن
ة ندم وتربأ من اخلوض يف هذا اإلرجاء َّبن حممد بن احلنفيا

والكالم فيه ألنه فيام شجر بني الصحابة وهو أمر انقىض ومىض 
 .والسلف يكرهون اخلوض فيه



 ٥٩
 :اإليامن قول بال عمل:  قوم يقولون -٢

 ةالفرقة املشهورهي واإلرجاء باملعنى االصطالحي املرجئة 
 وهذا اإلرجاء املشهور ًهـ تقريبا٨٣ هـ وعام ٧٣نشأت ما بني عام 

مل وأن ًوهو املعني غالبا عند السلف ويقوم عىل أن اإليامن بال ع
من نرش القول باإلرجاء وتكلم وأول  اإليامن ال يزيد وال ينقص

زاد ود بن سليامن شيخ أيب حنيفة ذر بن عبداهللا ثم تابعه محا فيه
ثم انترش اإلرجاء ملا  وسع وكثر أتباعه من فقهاء الكوفةفيه وت

ًدخل فيه عمرو بن مرة املرادي وفتن الناس وكان عابدا صاحلا ً. 

 :أصول املرجئة* 
 . إخراج العمل من مسمى اإليامن-١
 . أن اإليامن ال يزيد وال ينقص-٢
 .  اإليامن أنه ال جيوز االستثناء يف-٣

 :أصناف املرجئة* 
بتأخري العمل عن اإليامن وأن اإليامن ال يزيد وال (: ن و القائل-١

 وهؤالء هم املرجئة عند ) يف اإليامنينقص وأنه ال جيوز االستثناء
اإلطالق ويدخل فيهم كثري من أهل الكالم كاألشاعرة واملاتريدية 



  ٦٠
مرجئة (موهنم وأبو حنيفة وكثري من أتباعه وبعض الفقهاء ويس

 .)الفقهاء
أن اإليامن جمرد معرفة وال (: ن و  املرجئة الغالية القائل-٢

 .وهم مرجئة اجلهمية )رض يف اإليامن معصيةي
 الذين أرجأوا احلكم يف صاحب الكبرية وتارك الفرائض -٣

 .يف اآلخرة فال حيكمون له ال بجنة وال نار
 .ني واجلمل صف معركة الذين أرجأوا أمر املختلفني يف-٤
 وهم الكرامية )اللسان فقطباإليامن قول ( : الذين يقولون-٥

 .هـ٢٥٥الذي أظهره ابن كرام املتويف سنة 

 :اخلالصــة* 
 أن اإلرجاء بمفهومه االصطالحي السائد كله بدعة وإن -١

 كفر وضالل منهمنه بدعة مغلظة كإرجاء اجلهمية والكرامية و
 .اء اجلهمية الغالةإرجك

 مرجئة الفقهاء األوائل من العلامء والعباد الصاحلون  أكثر-٢
نة سال  أهلوا وزالهتم فتنة لغريهم وال خيرجون منّولكنهم زل

 .ًمطلقا ألهنم جمتهدين ومتأولني



 ٦١
ً من ثامر القول باإلرجاء قديام وحديثا التساهل يف الدين -٣ ً

 يعني التقوى يف )التقوى ها هنا(والوقوع يف املعايص وحجتهم 
 .قلبال

     
 



  ٦٢

 

  :تعريف القدرية* 
 .خاص وعام: للقدرية إطالقان 

هم املنكرون للقدر املكذبون بتقدير اهللا تعاىل : اخلاص -١
 ُنفُال قدر واألمر أ(: ألفعال العباد أو بعضها وهم الذين قالوا

 .)وليس هللا فيه تقدير سابق
ه ومشيئته هم اخلائضون يف علم اهللا تعاىل وكتابت: العام -٢

 وتقديره وخلقه بغري علم بخالف مقتىض النصوص وفهم السلف
 .الصالح

 :يشمل القسم العام األصناف التالية* 
فاة الذين أنكروا القدر أو بعضه كاملعبدية ُّ القدرية الن- ١

 . واملعتزلةوالغيالنية
 .ة كاجلهميةَّ اجلربية الذين زعموا أن اإلنسان ال  اختيار له البت-٢
 .كة يف القدر وهي طوائف كثريةكملعرتضة واملش ا-٣
مسألة الكسب واالستطاعة بخالف ما يف  الذين خاضوا -٤

 .عليه السلف كاألشاعرة ومن سلك طريقهم



 ٦٣
  :نشأة القدرية* 
هـ ٨٠ سنة  يرتأسها معبد اجلهني املتويف:القدرية األوىل -

ت هـ  وكان١٠٥وتأثر هبا ونرشها غيالن الدمشقي املتويف سنة 
 :مقالتهم هي

فني بزعمهم أن َّف ويعنون بذلك أفعال املكلُنُإن األمر أ  -١
 .فَّرها ومل يعلمها إال أثناء حدوثها من املكلِّاهللا تعاىل مل يقد

ر الكتابة يف اللوح املحفوظ واألعامل ِّإن اهللا تعاىل مل يقد  -٢
 .يف السابق

 فقهماو املعتزلة واجلهمية ومن ةي وهي قدر: القدرية الثانية-
وقد ظهرت يف أول القرن الثاين اهلجري وتوسعت مقاالهتم 

 : عىل النحو التايلٍوانقسموا إىل فرق
ر َّفرقة صارت ضمن املعتزلة القائلني بأن اإلنسان مقد  -١

 ر عليه قبل وهي مثل القدريةَّأفعاله وهو خالقها ومنشؤها ومل تقد
 .األوىل النفاة

ئلني بأن اإلنسان فرقة صارت يف اجلهمية اجلربية القا  -٢
جمبور عىل أفعاله كالريشة يف مهب الريح فال اختيار له وهذه هي 

 .القدرية اجلربية اخلالصة



  ٦٤
ن بالكسب من وفرقة أقرب إىل اجلربية وهم القائل  -٣

 .األشاعرة ومن سلك سبيلهم

 :أصناف القدرية* 
بوا بالقدر َّ قوم آمنوا باألمر والنهي والوعد والوعيد وكذ-١

 .ن من احلوادث ما ال خيلقه اهللا كاملعتزلة ونحوهموزعموا أ
نة واجلامعة الس قوم آمنوا بالقضاء والقدر ووافقوا أهل -٢

عىل أن ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ولكن عارضوا هذا باألمر 
ًوا هذا حقيقة وجعلوا ذلك معارضا للرشيعة وهم َّوالنهي وسم

 .من الطوائف املتصوفة

 :اخلالصة* 
بت القدرية وانترشت مقاالهتا وتفرعت عقائدها بني َّعشملا ت

لقدرية بني املعتزلة والصوفية وأهل  انقسمت االفرق الكربى
 .الكالم

     
 



 ٦٥

 

 :تعريف اجلهمية  *
 :ثالث إطالقات للجهمية

لة النفاة الذين ينكرون أسامء َّ وهم املعط:اجلهمية األوىل  -١
ينكرون السمعيات كالرؤية اهللا تعاىل وصفاته وأفعاله و

والرصاط وامليزان واحلوض ويردون النصوص املتعلقة بذلك 
 .ويؤولوهنا ويقولون باإلرجاء واجلرب وهم الغالة يف ذلك

إطالق اجلهمية عىل كل الفرق الكالمية التي تعتمد يف   -٢
ومنهج االستدالل عىل علم الكالم والقواعد تقرير العقيدة 

 لرأي كاملعتزلة والكالبية واألشاعرة واخلوارجالعقالنية والفلسفية وا
 .دية ومن سلك سبيلهمياملتأخرين والرافضة والزيدية واملاتر

إطالق اجلهمية عىل كل من قال بقول من أقوال اجلهمية   -٣
أو استخدم مناهجهم كمن يؤول الصفات أو بعضها ونحو 

 .ذلك فيقال له جهمي

 :أصناف اجلهمية* 
ًالتي تنفي األسامء والصفات هللا مطلقا  :اجلهمية اخلالصة  -١



  ٦٦
أو تزعم أن ذلك جمازات ال حقيقة هلا وتقول باجلرب اخلالص 

 .واإلرجاء اخلالص
التي تنفي الصفات وتقر بأسامء اهللا  :اجلهمية املعتزلة  -٢

 .تعاىل يف اإلمجال
 هم األشاعرة واملاتريدية :جهمية أهل الكالم من الصفاتية  -٣

لك سبيلهم الذين تأولوا أكثر الصفات عىل والكالبية ومن س
 .منهج اجلهمية

 :نشأة اجلهمية* 
 ممثلة باملقوالت  اهلجرييف أول القرن الثايناجلهمية ظهرت 

لة ُالتي قاهلا اجلعد بن درهم حيث أنكر بعض الصفات كاخل
والتكليم ثم أخذ عنه اجلهم بن صفوان وتوسع فيها وزاد عليها 

 عليها برش املرييس الذي انخدع فيه ثم أخذ عنه وتوسع وزاد
الناس ألنه سلك طريق الفقهاء وانسلخ من الورع والتقوى 

ًد بقول خلق القرآن ودعا إليه وكان أبوه هيوديا ومن َّوجر
رؤوسهم أمحد بن أيب دؤاد قايض املأمون ووزيره وهو كذلك 

الناس بقول ومحل ن الفتنة َّوزير املعتصم والواثق وهو الذي زي



 ٦٧
 .القرآن خملوقأن 

 :أصول اجلهمية* 
 . اليهودية-١
 .ةئ الفالسفة الصاب-٢
 . الفالسفة الدهرية-٣

 :اخلالصة* 
 مذهب اجلهمية أخطر املذاهب الضالة وأعظمها نكاية يف 

ذاهب الباطنية والرافضة وتقوم أصوهلم عىل مناهج املاألمة بعد 
ة من الفرق  وال ختلو فرقفة أعداء الرسل والرشائع اإلهليةالفالس

ال وهي متأثرة باجلهمية إما بالفعل وهو الغالب إاملفارقة للحق 
 .أو بردة الفعل

     
 



  ٦٨

 

نسب إىل أيب احلسن األشعري وهي ُت األشاعرة فرقة كالمية
احلياة والعلم (  :العقلية السبع فقط هللا تعاىل وهيتثبت الصفات 

واختلفوا يف صفة  )موالقدرة واإلرادة والسمع والبرص والكال
الرضا ( :البقاء وأما الصفات االختيارية واملتعلقة باملشيئة مثل

 ويؤولون الصفات  فقد نفوها)والغضب والفرح واملجيء والنزول
 .  معناهااخلربية هللا تعاىل أو يفوضون

ُوعموما فإن عقيدة األشاعرة ت نة السنسب إىل عقيدة أهل ً
ًة العراق األوائل خصوصا األقرب وأشاعرواجلامعة باملعنى العام 

 والباقالين وغريهم أيب احلسن األشعري والباهيل : مثلنةالسإىل 
بن تيمية انة وقد قال فيهم شيخ اإلسالم السوقد دافعوا عن 

 .)خطأهم بعد اجتهادهم مغفور(:  تعاىل رمحه اهللا

 : األشاعرةنشأة* 
عيل من  هو أبو احلسن عيل بن إسامأول من أنشأ هذه الفرقة

هـ ومرت ٢٧٠ موسى األشعري ولد بالبرصة سنة ذرية أيب
 : مراحلحياته الفكرية عىل ثالث



 ٦٩
 عاش فيها يف كنف أيب عيل اجلبائي شيخ املعتزلة: املرحلة األوىل

 وموضع ثقته ومل يزل أبو هيف عرصه وتلقى علومه حتى صار نائب
 .احلسن يتزعم املعتزلة أربعني سنة

  احلسن األشعري عىل مذهب االعتزالور فيها أب ثا:املرحلة الثانية
ًالذي كان يدافع عنه بعدما اعتكف يف بيته مخسة عرش يوما يفكر 
ويدرس ويستخري اهللا تعاىل حتى اطمأنت نفسه وأعلن الرباءة من 

ًمنهجا جديدا يف تأويل النصوص بام ظن أنه يتفق سلك االعتزال و ً
 سعيد بن كالب املسامة فرقته مع العقل وهبذا اتبع طريقة عبداهللا بن

احلياة (: بالكالبية وذلك يف إثبات الصفات السبع عن طريق العقل
 وأما الصفات )والعلم واإلرادة والقدرة والسمع والبرص والكالم

 فتأوهلا عىل ما ظن أهنا )كالوجه واليدين والقدم والساق( :اخلربية
ا األشاعرة إىل تتفق مع أحكام العقل وهذه املرحلة التي سار عليه

 .اآلن
  إثبات الصفات مجيعها هللا تعاىل من غري تكييف:املرحلة الثالثة

وال تشبيه وال تعطيل وال حتريف وال تبديل وال متثيل ويف هذه 
اإلبانة عن أصول (املرحلة كتب أبو احلسن األشعري كتابه 

قيدة ع الذي ذكر فيه عقيدة السلف ومنهجهم وألف يف ال)الديانة
 .هـ يف بغداد٣٢٤سنة  تعاىل وتويف رمحه اهللا) ًلفا مؤ٦٨(



  ٧٠
 :األشاعرةأصول * 

 قسم مصدره العقل وحده وهو معظم األبواب ومنه -١
 )عقلية(الصفات التي تثبت بالعقل باب الصفات وهلذا يسمون 

 .ُّوالصفات اخلربية التي دل عليها الكتاب والسنة يؤولوهنا
رؤية عىل خالف ً قسم مصدره العقل والنقل معا كال-٢

 .بينهم فيها
 قسم مصدره النقل وحده وهو السمعيات ذات املغيبات -٣

 اب القرب والرصاط وامليزان وهو مما ال حيكمعذمن أمور اآلخرة ك
 .العقل باستحالته

 :اخلالصة* 
ً يف صفات اهللا تعاىل جعلوا العقل حاكام ويف إثبات األشاعرة

 ًة جعلوه مساويا وهذاًعطال ويف الرؤيماآلخرة جعلوا العقل 
 ال منافاة ألنهنة واجلامعة يف ذلك الس خالف عقيدة أهل االعتقاد

لعقل يف جانب وإمهاله يف اًبني العقل والنقل أصال وال لتقديم 
 .ُجانب آخر وإنام يبدأ بتقديم النقل عىل العقل

     



 ٧١

 

  اهلجرياملاتريدية فرقة كالمية نشأت بسمرقند يف القرن الرابع
نسب إىل أيب منصور املاتريدي مستخدمة األدلة والرباهني ُوت

العقلية والفلسفية يف مواجهة خصومها من املعتزلة واجلهمية 
 .وغريها من الفرق الباطنية

دارس املامعات واجلوالدولة العثامنية حتمي هذا املذهب و
 ألثرتساعد عىل نرشه وكان النتساهبم ملذهب أيب حنيفة يف الفروع ا

 .البالغ يف انتشاره إىل اليوم
وللامتريدية خدمات يف الرد عىل املعتزلة والباطنية والفالسفة 

 .وامللحدين والروافض وهلم جهود مشكورة يف خدمة كتب احلديث

 : املاتريديةنشأة * 
عرف هبذا ُمرت املاتريدية كفرقة كالمية بعدة مراحل ومل ت

مجال مراحل التأسيس عىل االسم إال بعد وفاة مؤسسها ويمكن إ
 :أربع مراحل وهي

شدة املناظرات مع املعتزلة وصاحب هذه املرحلة : املرحلة األوىل
فن بسمرقند وله ُهـ ود٣٣٣أبو منصور املاتريدي املتويف سنة 



  ٧٢
عرف له كثري مشائخ وعلامء ُمؤلفات كثرية يف بعض الفنون وال ي

 .د املذهب احلنفيَّأخذ منهم العلم وتقل

هـ ٥٠٠إىل عام هـ ٣٣٣ من عام  مرحلة التكوين:لة الثانيةاملرح
 املؤلفات واالتي اهتم هبا تالميذ املاتريدي يف سمرقند ونرشو

متبعني يف ذلك املذهب احلنفي يف الفروع فانترشت عقيدة 
 .املاتريدية يف البالد

 من  مرحلة التأليف والتأصيل للعقيدة املاتريدية:املرحلة الثالثة
 هـ وامتازت بكثرة التأليف ومجع األدلة٧٠٠  إىل عامهـ٥٠٠ عام

 .حلة من أكرب مراحل تأسيس العقيدةللعقيدة املاتريدية وهذه املر

 إىل هـ٧٠٠  من عام مرحلة التوسع واالنتشار:املرحلة الرابعة
هـ وهذه املرحلة من أهم املراحل املاتريدية ملنارصة ١٣٠٠ عام

ذهب وكان اتساع املذهب عىل سالطني الدولة العثامنية هلذا امل
 .قدر اتساع أرض الدولة العثامنية وفتوحاهتا

 :أصول املاتريدية* 
  وهي ما يستقل العقل بإثباهتا والنقل):العقليات(: إلهلياتا-١

 .تابع هلا وتشمل أبواب التوحيد والصفات



 ٧٣
 قلن وهي األمور التي جيزم هبا ال):السمعيات(:  الرشعيات-٢

  النبوات وعذاب:لعقل إليها مثللً أو نفيا وال طريق ًبإمكاهنا ثبوتا
 .القرب وأمور اآلخرة

 :اجلذور الفكرية والعقائدية للامتريدية* 
 منصور املاتريدي مبارشة أو بواسطة شيوخه بعقائد وتأثر أب

اجلهمية من اإلرجاء أو التعطيل وكذلك املعتزلة والفالسفة يف 
 العلو والصفات نفي بعض الصفات وحتريف نصوصها ونفي

 .نةالسًاخلربية ظنا منه أهنا عقيدة أهل 
 منصور املاتريدي بابن كالب مؤسس فرقة الكالبية ووتأثر أب

 وهو أول من ابتدع القول بالكالم النفيس هللا عز وجل وذكر شيخ
اإلسالم ابن تيمية أن املاتريدي تابع ابن كالب يف عدة مسائل 

 يتكلم بالقرآن بمشيئته وقدرتههل أن اهللا سبحانه وتعاىل ( :مثل
 .)ومسألة االستثناء يف اإليامن

 :انتشار ومواقع نفوذ فرقة املاتردية* 
ا وانترشت انترشت يف اهلند وكثر أتباعها يف البالد املجاورة هل

 وراء النهر حسب انتشار الدولة العثامنيةما  يف تركيا والروم وبالد



  ٧٤
ة رؤساء بعض البالد بمذهبها احلنفي ووجودها اآلن قوي لنرص

 ملذهب أيب وكثرة مدارسهم ومؤلفاهتم وانتساهبم يف الفروع
 .حنيفة

     
 



 ٧٥

 

نشأت يف أواخر العرص األموي وازدهرت يف  املعتزلة فرقة
العرص العبايس وقد اعتمدت عىل العقل املجرد يف فهم العقيدة 

ى إىل ّا أدات املستوردة ممَّياإلسالمية لتأثرها ببعض الفلسف
طلق عليها أسامء ُنة واجلامعة وقد أالسانحرافها عن عقيدة أهل 

خمتلفة منها املعتزلة والقدرية والعدلية وأهل العدل والتوحيد 
 .واملقتصدة والوعيدية

 : املعتزلةنشأة* 
كاحلكم  يجة النقاش يف مسائل عقديةاالعتزال حصل نت -١

 .عىل مرتكب الكبرية واحلديث يف القدر
  أن شيعة عيل بن أيب طالبْاالعتزال نشأ بسبب سيايس إذ -٢

اخلالفة ملعاوية بن أيب عن اعتزلوا احلسن بن عيل عندما تنازل 
 . ريض اهللا عنهم أمجعنيسفيان

 :سبب تسمية املعتزلة هبذا االسم* 
 . أهنم اعتزلوا املسلمني بقوهلم باملنزلة بني املنزلتني-١



  ٧٦
زال واصل بن عطاء عن حلقة ُ أهنم عرفوا بذلك بعد اعت-٢

َّ  ل حلقة خاصة به لقوله باملنزلة بني املنزلتنياحلسن البرصي وشك
 .)اعتزلنا واصل(:  البرصيفقال احلسن

 . أهنم قالوا بوجوب اعتزال مرتكب الكبرية ومقاطعته -٣

 :املعتزلة أصول* 
 . التوحيد-١
 . العدل-٢
 . الوعد والوعيد-٣
 . املنزلة بني املنزلتني-٤
 . األمر باملعروف والنهي عن املنكر-٥

 :ً خمترصا  أصول املعتزلةحرش* 
ه عن الشبيه َّ رأهيم أن اهللا تعاىل منزيفومعناه  :التوحيد -١

ري عليه يشء لطانه وال جيُوالتشبيه واملامثلة وال ينازعه أحد يف س
:  باطلهم بقوهلماوهذا حق ولكنهم بنو مما جيري عىل الناس

 القتضاء ذلك نفي الصفات وكذلك ) اهللا تعاىلاستحالة رؤية(
 . لنفيهم عنه سبحانه صفة الكالم)أن القرآن خملوق(هلم قو



 ٧٧
 خيلق أفعال العباد  مل تعاىلومعناه يف رأهيم أن اهللا :العدل -٢

وال حيب الفساد بل أن العباد يفعلون ما أمروا به وينتهون عام 
أمر إال  فيهم وأنه مل يابههنوا عنه بالقدرة التي جعلها اهللا هلم ورك

 كره وإنه ويل كل حسنة أمر هبا وبريء من بام أراد ومل ينه إال عام
كل سيئة هنى عنها ومل يكلفهم ما ال يطيقون وال أراد منهم ما ال 

 .يقدرون عليه وخلطوا يف ذلك اإلرادة الكونية باإلرادة الرشعية
ًسانا وجيازي يعني أن جيازي اهللا املحسن إح :الوعد والوعيد -٣

 .ًامليسء سوءا وال يغفر ملرتكب الكبرية إال أن يتوب
وتعني أن مرتكب الكبرية يف منزلة  :املنزلة بني املنزلتني -٤

 .بني اإليامن والكفر فليس بمؤمن وال بكافر
قرروا بوجوب ذلك  :األمر باملعروف والنهي عن املنكر -٥

 ضالني وإرشاد الغاوينًعىل املؤمنني نرشا لدعوة اإلسالم وهداية ال
امل بعلمه وذو السيف انه والعيبكل ما يستطيع فذو البيان بب

وحقيقة هذا األصل أهنم يقولون بوجوب اخلروج  بسيفه وهكذا
 .عىل احلاكم إذا خالـف وانحرف عن احلق

     



  ٧٨

  ةـــــالخاتم
 احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

 يف يف أمري وما أنت أعلم به منياللهم اغفر يل خطيئتي وجهيل وإرسا
 ِّاللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أرسرت وما أعلنت وما أنت 
 أعلم به مني أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت عىل كل يشء قدير

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
ُلهم انفعني بام علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علام ينفعني ال ًُ ِّ َّ

 ًوزدين علام
 واحلمد هللا عىل كل حال وأعوذ باهللا من حال أهل النار

 ُسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
 وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 

 الفقري إىل عفو ربه القديركتبه 
 

 غفر اهللا له و لوالديه ومجيع املسلمني
abuklad@hotmail.com 
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