
 

 الفرق املختلفة وأصوهلا

٘  يف تعاىل  اهللأخربْا أحبيت يف اهلل، يكد ٔ  نتابه ّ  عُه ٔ  تكهد  َه
 افرتقٛا ملا ًٖهٛا مناإ أِْٗ (ٚايٓصاز٣ ،ايٝٗٛد :)ايهتاب أٌٖ

ِ  ايرٟ إٔ َٛالْا ٚأعًُٓا دِٜٓٗ، يف ٔ  ايفسقه١  عًه٢  محًهٗ  عه
ٟ  ايباطٌ إىل ٚاملٌٝ، ادتُاع١ ٘  ْٗهٛا  ايهر ٛ  إمنها  عٓه ٞ  ٖه  ايبػه
ِ  مل َها  عًُهٛا  إٔ بعد ٚاذتشد ِ  غريٖهِ،  ٜعًه  طهد٠  فخًُهٗ

 َٛالْها  فخهرزْا ، فًٗههٛا  فسقها  صازٚا إٔ إىل ٚاذتشد ايبػٞ
وِيََن }كاٍ تعهاىل : ف ، َثًِٗ ْهٕٛ إٔ ايهسِٜ َوالَ َتُكوُىوْو  َكللذ

وَيٌْ   ََ ُوم   َُ َلووكَِ   ُُو  ُُ َو َبوِّنَول ِد َمل َجلءُهُم ْل  َتَلُفْو  ِمن َبع  ُقْو  َوْخ  َتَفرذ

ظِووٌم  ٚيكهد افهرتم املشهًُٕٛ    ،   د501:آٍ عُسإر { (501ََ
، فظٗهس   ☻بعد ارتالف ايرٟ حدث به  عًه٢ َٚعاٜٚه١    

قه١ َهٔ ٖهرٙ ايفهسم تبٓه  بعه        ايفسم املدتًفه١، ٚنهٌ فس  
َّ أحد بدع١ إال  ايبدعه١  ، َٚثًٗا تسى َٔ ايش١ٓايبدع، ٚمل ََٜتَب

دٜٓها ٜهدإ بٗها    تعظهِ، ٚتصهبذ   ثِ  ،ظب٘ اذتلتبدأ صػري٠ ت
قاٍ عبد اهلل بهٔ املبهازى زمحه٘ اهلل:    ، ايصساط املشتكِٝ خيايف

صٌ اثٓ  ٚسبع  ٣ٖٛ أزبعه١ أٖهٛا٤، فُهٔ ٖهرٙ اةزبعه١      أ
تظعب  االثٓإ ٚسبعٕٛ ٣ٖٛ، ٖٚهِ: ايكدزٜه١، ٚاملسة٦ه١،    
ٚايظٝع١، ٚارتٛازج، فُٔ قدّ أبا بهس ٚعُس ٚعثُإ ٚعًٝها  
ع٢ً أصخاب زسٍٛ اهلل ٚمل ٜتهًِ يف ايباق  إال خبهري ٚدعها   

ِٙ، َٚٔ قاٍ:  ِ٘ ٚآخِس َِّي اإلميإ قٍٛ هلِ فكد خسج َٔ ايتظٝع أ
      ،ِٙ ِ٘ ٚآخهِس َِّيه ٚعٌُ ٜزٜد ٜٚٓكص فكد خهسج َهٔ اإلزةها٤ أ
َٚٔ قاٍ: ايصال٠ خًف نهٌ بهس ٚفهاةس، ٚادتٗهاد َهع نهٌ       
خًٝف١، ٚمل ٜس ارتسٚج عًه٢ ايشهًنإ بايشهٝف، ٚدعها هلهِ      
ِٙ، َٚٔ قاٍ:  ِ٘ ٚآخِس َِّي بايصالح فكد خسج َٔ قٍٛ ارتٛازج أ

ا٤،  ههٌ َٔ ٜظههٜض خريٖا ٚطسٖا، ♣املكادٜس نًٗا َٔ اهلل 
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 ،ِٙ ِ٘ ٚآخِس َِّي ٜٚٗدٟ َٔ ٜظا٤ فكد خسج َٔ قٍٛ ايكدز١ٜ أ
ِٔ َايٍو ََٚع، ١ٖٚٛ صاحب سٓ ٍَ:  ☺ِٔ َأْص ِب ٍََقا  َقا

ٍُ َّ اهلَل َتَعاَي٢ َحَجَز ♂:◘ اهلِل َزُسٛ ن   ْلتوبةَ  -أٟ: أبعد -ِإ ََ

ةٍ  ََ ) أخسة٘ ايبٝٗكٞ يف طعب اإلميإ   ▬ ُكلِّ َصلِحِب بِد 
 ؛ةْ٘ ٜظٔ إٔ بدعت٘ دٜٔ ٜتعبد ب٘.ٚصخخ٘ اةيباْٞ( 

 أهل السنة واجلماعة 

ايرٜٔ ع٢ً َا نإ  ٚادتُاع١ ِٖأٌٖ ايش١ٓ يف اهلل،  إخٛتٞ
ِٖ ايرٜٔ تعبدٚا اهلل بايهتاب ، ٚٚأصخاب٘ ◘ ايٓيبعًٝ٘ 

: ايهتاب َٚٓٗجِٗ، ◘، فإَاَِٗ: ستُد ايصخٝخ١ ٚايش١ٓ
، ٚبٝٛتِٗ: املشاةد، ٚقدٚتِٗ: ايشًف ايصخٝخ١ ٚايش١ٓ

ايرٜٔ فسقٛا دِٜٓٗ بعد َا ناْٛا ٚب  اهلل تعاىل إٔ ايصاحل، 
فأصبخٛا فسقا  ٚايعٌُ بظسع٘، ٙزتتُع  ع٢ً تٛحٝد

ثِ خيربِٖ  حهُِٗ إىل اهلل، ٚبس٤ٟ َِٓٗ ٚأحزابا، ايسسٍٛ
ُقْو  ِدَنَُهم  َوَكلُىْو  ِشوًَعل }قاٍ تعاىل: بأعُاهلِ، ِيََن َفرذ إِنذ ْلذ

عَ  ََف  نَبِّكُُهم بََِم َكلُىْو   َُ  ُثمذ 
ِ
ُرُهم  إََِل ْهلل َُم  ََم   إِىذ

ٍ
ء َت ِمن ُهم  ِِف ََش   ُلونَ لذس 

ٍَٚ،  د٩٥١اةْعاّ: ر {(511  ٍُ َقا َقت  ♂:◘ اهلِل َزُسٛ ْف ََتَ

َقًة، َفَوِْحَدٌة ِِف ْجلَنذِة َوَسب ُعوَن ِِف  ر 
َدى َوَسب ِعنَي فِ َذ إِح  ََ ْلوَُهوُد 

َدى  ٌِح  َقًة، َف ِ َوَسب ِعنَي فِر  َذ ثِن تنَي  ََ َقت  ْلنذَصلَرى  ْلنذلِر، َوْف ََتَ

ٍد بِوَِدِه َوَسب ُعوَن ِِف  ْلنذلِر، َوَوِْحَدٌة ِِف ْجلَنذِة، َوْلذِيي َىف ُس ُُمَمذ

َقًة َوِْحَدٌة ِِف ْجلَنذِة، َوثِن َتلِن  ر 
َذ َثالٍَث َوَسب ِعنَي،  فِ ََ تِي  ُُمذ َقنذ  ََتِ َلَتف 

ٌَ ▬َوَسب ُعوَن ِِف ْلنذلرِ  ٍَ َٜا ِقٝ ِٔ:اهلِل َزُسٛ ََ ِِ ٍَ؟ ُٖ ُ-اجَلََمَعةُ ♂:َقا

) أخسة٘ ابٔ َاة٘  ▬-يصخاب١ٚعكٝد٠ ا ةزا٤ املٛافكٕٛأٟ:
ٍَٚٚصخخ٘ اةيباْٞ(،  ٍُ َقا َفَعَلو ُكم  بُِسنذتِي ُ.. ♂:◘ اهلِل َزُسٛ

َلو َهل  ََ ْو  ضُّ ََ ُكْو ِِبَل، َو ِشِدََن، ََتَسذ ْ َِّنَي ْلرذ ِد  َْده 
ِ
َوُسنذِة ْخلَُلَفلء

ُِ ْلُ  َدَثل َذلُكم  َوُُم  ٌة، َوُكلذ بِللنذَوِْجِي، َوإِ ََ َدَثٍة بِد  ٌِنذ ُكلذ ُُم  ُموِر، َف

ةٍ  ََ   . )أخسة٘ أبٛ داٚد ٚصخخ٘ اةيباْٞ( ▬ َضاَلَلةٌ  بِد 
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أصٍٛ أٌٖ ايش١ٓ ٚادتُاع١ عداي١ ايصخاب١ ُأخٞ اذتبٝب، َٔ
إذا مسع  ايسةٌ يٓا، ف ◘ايرٜٔ ْكًٛا ايكسإٓ ٚس١ٓ اذتبٝب 

يف فاتُٗهه٘  ٗههاأٚ ٜٓهههس طهه٦ٝا َٓ، ٚال ٜكبًههٗايف ايشهه١ٓ ٜنعههٔ 
عسفٓها   فإْٓها قهد  ْ٘ زةٌ زد٤ٟ املرٖب ٚايكهٍٛ،  إسالَ٘؛ ة

ٕ ، ٚعسفٓا زسٛي٘اهلل  ، ٚعسفٓها ارتهري ٚايظهس   ، ٚعسفٓا ايكهسآ
بايش١ٓ، ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ يف نتهاب ايصهٛاعل   ٚايدْٝا ٚاآلخس٠ 

إَهاّ   أْص بٔ َايو َِٓٗ -ايعًِ أٌٖ َٔ طا٥ف١ قاٍاملسس١ً: 
ٕ عٔ ايهرٜٔ   -ٚغريٙ داز اهلجس٠، ٌ  َهٛاال٠  ٜظٗهسٚ  بٝه   أٖه

ّ  ٜٚشبٕٛ ايصخاب١ ايهساّ: ٖؤال٤ ٚستبتِٗ ايسسٍٛ  أزادٚا قهٛ
 يف فنعٓههٛا ،ذيههو ميهههِٓٗ فًههِ ،◘ اهلل زسههٍٛ يف اينعههٔ

 ،سه٤ٍٛ  أصخاُب ي٘ نإ، ٤ٍَٛس ٌُُةَز:ايكا٥ٌ يٝكٍٛ ؛ايصخاب١
 .صاذت  أصخاب٘ يهإ صاذتا نإ ٚيٛ

ايرٜٔ سبكٛا ٚيكد ب  اهلل تعاىل يف سٛز٠ ايتٛب١:أْ٘ زضٞ عٔ 
سٚا ايٓاض إىل اإلميإ باهلل ٚزسٛي٘ َٔ املٗهاةسٜٔ ايهرٜٔ ٖجه   

ٚاةْصههاز  ،ٚاْتكًههٛا إىل داز اإلسههالّ ،قههَِٛٗ ٚعظههريتِٗ
ٚايهرٜٔ   ،عًه٢ أعدا٥ه٘ ايهفهاز    ◘ايرٜٔ ْصسٚا زسهٍٛ اهلل  

 ٍ طًّبهها  ؛اتبعههِٖٛ بإحشههإ يف االعتكههاد ٚاةقههٛاٍ ٚاةعُهها
ِ    ،ملسضا٠ اهلل سبخاْ٘ ٚتعاىل  ؛أٚي٦و ايهرٜٔ زضهٞ اهلل عهٓٗ

َٔ ايثٛاب ملا أةزٍ هلِ  ؛ٚزضٛا عٓ٘ ،يناعتِٗ اهلل ٚزسٛي٘
ٚأعدَّ هلِ ةٓا  جتسٟ حتتٗها اةْٗهاز    ،ع٢ً طاعتِٗ ٚإمياِْٗ

ِ  ،خايدٜٔ فٝٗا أبّدا ، ٚذيهو يف قهٍٛ   ذيو ٖٛ ايفالح ايعظهٝ
ُلوووووَن ِموووَن ْدَُهوووولِجِرََن َوْلَ َصوووولِر }اهلل تعههههاىل: وَن ْلَوذ َُ وووولبِ َوْلسذ

ن ُهم  َورَ  ََ ِِضَ ْهلُل  َسلٍن رذ ٌِح  َبُعوُهم بِ ِيََن ْتذ ُوم  َوْلذ َُ ودذ  ََ َُ ن وُه َو ََ ُضوْو  

ُِ ْلَعظِووُم  َُ َوًدْ َ لِوَ  ْلَفوو  َولُر َخللِوِدََن ِفوَهول   َ ٍُ ََت وِري َح َتَهول ْلَ َجنذل

  زضٞ ٚيف ٖرٙ اآل١ٜ تزن١ٝ يًصخاب١ د٩١١ايتٛب١: ر {(500 
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 اهلل، نتهاب  بٗها  ٜأ  مل بأحهاّ ةا٤  فكد ،-أّٜضا – ٚسٓت٘
ٌ  عهز  اهلل طهسعٗا  َشتك١ً بأحهاّ ةا٤   يف تهرنس  ٚمل ،ٚةه
ٔ ، ٚتعاىل سبخاْ٘ اهلل نتاب ٌ : ذيهو  فُه  ،ايصهًٛا   تفصهٝ

ّ  تفصٌٝ، ٚايزنا٠ أحهاّ تفصٌٝٚ ،ايسنعا  تفصٌٝٚ  أحهها
ّ  ٚةا٤  ايسضاع،  يف اهلل نتهاب  يف تهرنس  مل َشهتك١ً  بأحهها

ّ  ٚايٓفكها ،  ٚايهدٜا ،  ادتٓاٜها ،  يف نثري٠؛ أطٝا٤  ٚأحهها
ٔ ، ذيو غري إىل ،اذتج ٚأحهاّ ايزنٛا ، ٕ  تهدبس  َٚه  ايكهسآ

ٍ  ٚاضهّخا  ذيهو  ٚةد ايهسِٜ وِيََن نَمنُوْو }:تعهاىل  قها َول ْلذ َُهُّ ول  ََ

ُتم  ِِف   َ َِ ٌِن  َتنَوول ووِر ِموون ُكم  َفوو َِ ْلَم  ُُو ُسوووَأ َو َُصِوُعووْو ْلرذ َُصِوُعوْو ْهلَل َو

وُه إََِل   َفُردُّ
ٍ
ء ِم ْآلِخِر  ََش   َوْلَوو 

ِ
ِمنُوَن بِلهلل  ً ُسوِأ إِن  ُكن ُتم  ُت  َوْلرذ

ِ
ْهلل

َسوُن َتوي ِوَاًل   َُح  ٌ َو اهلل عههز  فهأَس  د15:ايٓشها٤ ر{ (11َ لِوَ  َخور 
 يناعه١  تابع١ اةَس أٚيٞ طاع١ٚ زسٛي٘، ٚطاع١ بناعت٘ٚةٌ 

 اهلل أَهس  خيهايف  ال َٚها  بهاملعسٚف،  جتب ٚإمنا ٚزسٛي٘، اهلل
ٌِن  }:فكاٍ ٚزسٛي٘، اهلل طاع١ ايعُد٠ إٔ ب  ثِ، ٚزسٛي٘ َفو

ُسوأِ   َوْلرذ
ِ
وُه إََِل ْهلل  َفُردُّ

ٍ
ء ُتم  ِِف ََش   َ َِ  .د 15:ايٓشا٤ر{ َتنَل

 } َعٓههه٢ :ايعًُههها٤ قهههاٍ 
ِ
 اهلل، نتهههاب إىل: أٟ {إََِل ْهلل

ُسوأِ }َٚع٢ٓ  بعد سٓت٘ ٚإىل حٝات٘ يف ايسسٍٛ إىل: أٟ {َوْلرذ
ِٔ، ◘ ٚفات٘ ِّامِلك ه  ََٚع ِٔ  َدا ٟ  ِبه ٍَ:   ☺ َنهِسبَ  ََِعهِد َّ َقها  َحهسَّ

ٍُ َّ ◘ اهلِل َزُسٛ ِٛ َّ ،َأِطَٝا٤َ َخَِٝبَس َٜ ٍَ  ُث َُن  ♂ :َقها ََُحوُدُكم   َُوِشوُ  

َُِرََكتِوهِ  َذ  ََ َبنِي َوُهَو ُمتذِكٌئ  َكيِّ وِدَيِي،  -أي: كرسيه - َُ ََ ُث بِ ودذ ُُيَ

 ،
ِ
ووووونَُكم  ِكَتووووولُ  ْهلل ووووول َوَبو  ووووووُأْ َبو نَنَ َُ َىل ِفووووووِه ِمووووون  َحووووواَلٍأ َفَو َفوووووََم َوَجووووود 

َم  َُالَ َوإِنذ َموول َحوورذ نَوولُه،  م  ٍم َحرذ َىل ِفوووِه ِموون  َحووَرْ نَلُه، َوَموول َوَجوود  َلل   َ ووَت ْس 

 
ِ
َم ْهللُ   َرُسوُأ ْهلل )أخسة٘ أمحد يف َشٓدٙ ٚصخخ٘  ▬ِمي ُل َمل َحرذ
 ، ٖٚرا ْشُع٘ نثرّيا يف عصسْا اذتايٞ َٔ ايكسآْٝ .اةيباْٞ(

 زاد املسله اليومي من العله الشرعيكتاب: لنسيد ارجع لل

 )ألمحد عبد املتعال(
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ٚتعدٌٜ هلِ، ٚثٓا٤ عًهِٝٗ؛ ٚهلهرا فهإٕ تهٛقريِٖ      ،اهلل عِٓٗ
ٌُ  اتَّفهل  ، ٚيكدَٔ أصٍٛ اإلميإ ٔ  اذتهل   أٖه ٘  ُٜعتهد   َٚه  يف به

ِ  قبٍٛ ع٢ً اإلمجاع ِ  طهٗاداتٗ ٍ  ٚزٚاٜهاتٗ ِ  ٚنُها  -عهدايتٗ
ٗ  اهلل زضٞ ٞ  يكهٍٛ  ، -أمجعه   ِعهٓ ِ  ♂:◘ يَِّبه ُكم  َقور  ُ  -َخور 

ُم   -أٟ: قسٕ ايصخاب١ ََ ُلوو ََ وِيََن  ، ُثومذ ْلذ ُم  ََ ُلوو ََ وِيََن  ٍَ  ▬ُثومذ ْلذ  َقها
ُٕ َُِسا ٞ  َأَذَنَس َأِدِزٟ اَل: ِع ِٔ  َبِعُد ◘ ايَِّب ِٝ ِٚ َقهِسَْ )َتفهل   ▬َثاَلَثه١   َأ
ٞ  ، ٚقٍٛ عًٝ٘( َلوو ُكم  بِل ♂:◘ ايَِّبه َقوَة، ََ ولُكم  َوْلُفر  َذ وِة، َوإِ ََ جلَََم

ُبوَحَة   َ ََُرَْد ُب َُ  َعُد، َمن    
ِ ننَي  ِحِد، َوُهَو ِمن  ْالث  و َطلَن َمَع ْلَوْ ٌِنذ ْلشذ َف

ووُه َحَسوونَُتهُ  ت  ووَة، َموون  َحذ ََ ووَ ِم ْجلَََم َول  َكُتُه َفووَيلُِكم   ْجلَنذووِة َفل  ُه َسوووِّ ، َوَسوولَءت 

ِمنُ   ً  َرٟ ٚصخخ٘ اةيباْٞ(.أخسة٘ ايرت) ▬ْدُ
   ضالل القرآنيني 

ختسٜب اإلسهالّ ٖٚهدّ   مجاع١ ٖدفٗا ايكسآْٝ  أحبيت يف اهلل، 
  ٞ ، أزناْ٘، ٚذيو بتٓخ١ٝ ايش١ٓ ايٓب١ٜٛ عٔ ايتظهسٜع اإلسهالَ

ٚ ْٚشٞ ٖهؤال٤ إٔ اهلل   إذ ؛ املهؤَٓ  عًه٢  أْعهِ  تعهاىل  تبهازى 
 ٕ ٖ ، بعث فِٝٗ زسٛي ا َٔ أْفشِٗ ٜتًٛ عًِٝٗ ايكهسآ  ِٜٚنٗهس

، ٜٚعًُٗهِ ايكهسإٓ ٚايشه١ٓ   ، َٔ ايظسى ٚاةخالم ايفاسهد٠ 
ون  }قاٍ تعاىل: َذ ْدُوًِمننَِي إِ   َبَعوَث ِفووِهم  َرُسوواًل مِّ ََ د  َمنذ ْهلُل  ََ َل

َمووَة  ُمُهووُم ْلِكَتوولَ  َوِْ ك  َعلِّ َُ وِهم  َو ووَ كِّ َُ لتِووِه َو ََ َلووو ِهم  ن ََ ُلووو  ت  ََ َُ ُفِسووِهم  

بنٍِي َوإِن َكلُىْو  ِمن َقب ُل   د،5٦١رآٍ عُسإ: { (561َلِفي َضالٍأ مُّ
َووووَوى  }◘ ايههههٓيب ٚإٔ  ُ ووووِن ْ ََ ووووُا  ن طِ ََ ووووٌي 3َوَموووول  ( إِن  ُهووووَو إاِلذ َوح 

ووَحى ٜكهٍٛ  نثس مسهاع َهٔ   َٚع ذيو ، د١-3رايٓجِ:{ (1 َُ
   ٚ ٜظههو يف أحادٜهث صهخٝذ    ْأخر بهايكسإٓ ْٚهدع ايشه١ٓ، 

 .   َِٓٗ، فال ًْتف  ايِٝٗ ◘حرز ٚيكد ايبدازٟ ٚغريٙ، 
 ون السنة:ُعَدالرد على القرآنيني الذين َي 

 َٛضههخ١ ١شههٓيكههد ةهها٤  اي: ايعًُهها٤قههاٍ يف اهلل،  إخههٛتٞ
  اهلل نتاب َٔ خيف٢ قد َا ع٢ً ٚداي١ ي٘، ٚطازح١ اهلل يهتاب
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