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                                                                                                            األولى ةالمحاضر
:-                                                                                                                                                   عناصر المحاضرة  

                                                                                                                                .الصطالح  وااللؽة  فً ةالعقٌد تعرٌؾ- 1

.                                                                                                                                  ة    العقٌد اسةدر أهمٌة- 2

  .اإلسالمٌة ةالعقٌد مصادر -3

 :-للؽة ا فً ةالعقٌدتعرٌؾ 

  .استٌياقاً  اشد لٌكون وشده الحبل عقد من مؤخوذ

 . ،ونحوها البٌع ،وعقد الٌمٌن عقد ميل المعانً استعٌرت يم

 : قال تعالى 

﴿ َي َي ُن  ﴿ َي ْو ُن  ﴿ ِذ اْو ُن ُن وِذ﴿: قال تعالى   1المابدة ﴿﴾﴿ ﴿ َي ﴿ َي ُّي َي ﴿ اَّل ِذ يَي

 . باطالً  أو حقاً  سواء اإلنسان به ٌدٌن ،وما المإكد ،والعزم والقصد واإلرادة كالنٌة القلبٌة األمور فً استعملت كما

  .الشًء فً والصالبة واليبات الويوق على ٌتفق القلبً أو المعنوي أو الحسً باستعمالها عقد كلمه فمدار وعلٌه

  :االصطالح فً العقٌدة

 وال شكاً  ٌقبل ال للواقع مطابقاً  ٌكون أن وٌجب ، معتقده لدى شك إلٌه ٌتطرق ال الذي الجازم اإلٌمان هً : اصطالحاً  العقٌدة معنى

  . ناً 

  :اإلسالمٌة العقٌدة تعرٌؾ

 والقدراألخر  وبالٌوم ورسله وكتبه بمالبكته واإلٌمان، وصفاته وأسمابه وربوبٌته إلوهٌته فً له وما ٌجب باهلل، الجازم اإلٌمان هً

 ذا.و ، الصالح السلؾ علٌه عوما اجم ، وإخباره الؽٌب وأمور الدٌن أصول من الصحٌحة النصوص به جاءت ما وبكل وشره خٌره

 : هً والتً ، اإلسالمٌة العقٌدة ومصادر .اإلسالمٌة العقٌدة أركان هً التً الستة اإلٌمان  أركان :على اشتمل قد التعرٌؾ ٌكون

 .اإلجماعو النبوٌة السنةو الكرٌم القرآن

  :اإلسالمٌة العقٌدة دراسة أهمٌة

  :التالٌة األمور خالل من اإلسالمٌة العقٌدة دراسة أهمٌة ت هر

 الكتب وأنزلت ، الرسل جمٌع اجلها من أرسلت الذي  الحقهً الصحٌحة العقٌدة أن. 

  قال تعالى

 قال تعالى

  واألنس الجن خلق من الؽاٌةأنها. 

  قال تعالى

 واآلخرة الدنٌا فً الخلق سعادة سبب إنها. 

 وقبولها األعمال لصحة شرط بها االلتزام جعل هللا نإ . 
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  والخرافات والشبهات األوهام من العقل تحررأنها . 

 

  :اإلسالمٌة ةالعقٌد مصادر

 السلؾ سلكها التً هً الطرق وهذه .اإلسالمٌة العقٌدة حقابق خاللها من وتستنبط تستفاد التً الطرق هً العقٌدة بمصادر المراد

  .اإللهٌة العقابد إيبات فً الصالح

  .واإلجماع  السنة النبوٌةو الكرٌم القرآن هً اإلسالمٌة العقٌدة ومصادر

 الكرٌم القرآن : األول المصدر

 .فٌضمها السور ٌجمع ألنه نآالقر به سمً .والضم الجمع :بمعنىقرآنا و ءةوقرا قرأ مادة من  :اللؽة فً القرآن تعرٌؾ

 ،المعجز بتالوته ،المتعبد وسلم علٌه هللا صلى محمد على المنزل هللا كالم "بقولهم القران عرفوا فقد  :االصطالح فً القرآن تعرٌؾ

 "بالتواتر المنقول المصاحؾ، فً المكتوب بلف ه

  :االعتقاد مسابل فً القران مصدرٌه

 وقد .والعملٌة العلمٌة الدٌن قضاٌا جمٌع فً وحجه مصدر عندهم القرآن فإن السنة أهل عند القرآن مصدرٌة تقرٌر فً ن رنا لو

 . والباطل الحق بٌن فرق النه فرقاناً  التنزٌل محكم فً وجل عز هللا سماه

  تعالى قال

 والسٌما،  علٌها والشواهد والبراهٌن األدلة وٌسوق اإلٌمان أركان بٌان ٌتناول إذا األول العقٌدة مصدر الكرٌم نآوالقر 

 وربطتها وقضاٌاها ةالعقٌد حقابق المدنٌة  السور كدتأ بٌنما، كبرى مساحه ةالعقٌد موضوع فٌها المكٌة  السور أن

 .العلمٌة بالتشرٌعات

 وأسمابه ذاته فً تعالى هللا توحٌد وهو الربٌس ومحورها ةالعقٌد قضاٌا أهم ٌعرض آٌاته من كيٌر فً الكرٌم والقرآن 

 بكلو الوينٌة  الشرك عقابد وحطم ٌلنزالت حقابق وقرر ، واإللوهٌة ةالربوبً معنى ةصور وضح أفً وجلىوصفاته،

 .وآيارها وصورها م اهرها

 النارو الجنة و  و القٌامة كالمعاد بالؽٌبٌات ،وفصل المنزلة  والكتب والوحً و الرسالة ةالنبو قضاٌا تناول كما. .  

  :السنة النبوٌة الصحٌحة  : اليانً المصدر

  :االصطالح فً السنة تعرٌؾ

 ، سٌره و أُخلقٌهصفة وأ خْلقٌه صفه أو تقرٌر أو عمل أو قول من وسلم علٌه هللا صلى النبً عن  أيرما: نها بؤ المحديون عرفها

 .وعمالً  وقوالً  اعتقاداً  ، وأصحابه وسلم علٌه هللا صلى النبً علٌه كان ما لتشمل مقابل البدعة العقدٌن مصطلح فً السنة وتطلق

  :االعتقاد مسابل فًالسنة  مصدرٌه

وال  .علٌها المتفق والشرٌعة العقٌدة مصادر من ومصدر صلأ إنها ،بل يابتة دٌنٌه ضرورة الصحٌحة النبوٌة السنة مصدرٌه تعد

 عن قوما ٌنط تعالى هللا من وحًنها أل العقٌدة مصادر من مصدر النبوٌة والسنة . اإلسالم دٌن فً له الح  من إال ذلك فً ٌخالؾ

 ٌسمعه ما لكل كتابته قرٌش علٌه أنكرت عندما – عمرو بن لعبد هللا وسلم علٌه هللا صلى النبً وقال ٌوحى وحً إال هو إن الهوى

 فٌه إلى بإصبعه فؤومؤ للرسول ذلك وذكر الكتاب عن فؤمسك والرضا الؽضب فً ٌتكلم بشر وهو وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عن

  "حق إال منه ٌخرج ما بٌده نفسً فو الذي اكتب  :"فقال

  :أوجه يالية على القرآن مع والسنة " فٌقول حجٌتها مإكدا القرآن مع السنة حال القٌم ابن وٌبٌن

  .وجه كل من له موافقة تكون نأ :أحدها  
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  .له وتفسٌرا بالقرآن أرٌد لما بٌانا تكون أن :اليانً  

 تعارض فال األقسام هذه عن تخرج ،وال تحرٌمه عن سكت لما محرمه أو، إٌجابه عن القران سكت لحكم موجبة تكون أن :اليالث  

 . ما بوجه القرآن

 الوسابل بشتى لها وحف هم وسلم علٌه هللا صلى النبً بسنة آالمه وسلؾ والتابعون الصحابة اعتنى ومكانتها السنة  لمصدرٌةو

  .سقٌمها من صحٌحها وتمٌٌز نقلها فً والتحري وتبلٌؽها ككتابتها

  :اإلجماع / اليالث المصدر

  :االصطالح فً اإلجماع معنى

  .االمور من امر على العصور من عصر فً وفاته بعد وسلم علٌه هللا صلى محمد أمه مجتهدي اتفاق

  :االعتقاد مسابل فً اإلجماع مصدرٌه

 تعالى بقوله ذلك على واستدلوا .العلماء جمهور عند شرعٌاً  مصدراً  ٌعد اإلجماع

 و السنة الكتاب بعد همٌهاال و الدرجة فً ٌؤتً ،وهو السنة أهل عند واألحكام العقابد على االستدالل فً منزلته لإلجماع أن والواقع

 ابن اإلسالم شٌخ وٌقول ، عباس وابن مسعود البن قول ،وهو شرٌح للقاضً عنه هللا رضً الخطاب بن عمر مرأ مقتضى وهذا

 الصالحون قضى به فبما تجد لم فإن ، هللا رسول سنه فً فبما تجد لم فإن ، هللا كتاب فً بما اقض شرٌح إلى عمر كتب :"تٌمٌه

 .الناس علٌه اجمع فبما رواٌه وفً . قبلك
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 اليانٌة المحاضرة

  :المحاضرة عناصر

  .اإلسالمٌة العقٌدة خصابص

  .السلؾ عند العقٌدة مسابل على االستدالل منهج

  :اإلسالمٌة العقٌدة خصابص

 .كيٌرة الخصابص وهذه. األخرى والمذاهب العقابد من سواها عما لها الممٌزة البارزة صفاتها العقٌدة بخصابص ٌقصد

  :أهمها من

                                                                                                                                            :المصدر ربانٌةأنها  -ٔ

 ٌوقؾ أن ٌجب ولهذا ، السلؾ وإجماع والسنة الكتاب على باعتمادها وذلك ربانً الهً وحً مصادرها اإلسالمٌة العقٌدة أن

 صلى الرسول تلقاه الوحً هذا أن إذ ، تبدٌل أو تعدٌل أو ، نقصان أو لزٌادة فٌه مجال فال الوحً بٌنها التً الحدود عند بها

  .علٌه وٌدل به لٌهتدي وسلم علٌه هللا

 اإللهام أو والفلسفة الكالم علم أو والن ر العقل على ٌعتمدون الذٌن ، األخرى والطوابؾ العقابد المذاهب فً توجد ال الخاصٌة وهذه

 األنبٌاء ؼٌر العصمة لهم ٌزعمون أشخاص طرٌق عن أو ، واألحالم الرإى أو ، والكشؾ

 نحوهم أو أولٌاء أو رإساء وأ ابمة من ( الؽٌب بعلم إحاطتهم ٌزعمون أو )

 . االعتقاد أمور فً ٌعتمدونها أو نهاٌحكمو التً الناقصة البشرٌة المصادر من ذلك وؼٌر

  .هللا من الوحً على تستند انهأل ، واالنحراؾ والزلل الخطؤ من األمة عصمة الخاصٌة هذه وتورث

  : وجل عز قولة الخاصٌة هذه ودلٌل

  :السلٌمة والفطرة الصحٌح العقل وموافقة الوضوح- 2

 ألنها ومعانٌها ألفا ها فً والتعقٌد ، والؽموض والتناقض التعارض من وخلوها ، والبٌان بالوضوح اإلسالمٌة العقٌدة تمتاز

  .المبٌن هللا كالم من مستمدة

 فٌه شًء كل وقدر المنسق البدٌع الكون خلق الذي تعالً هللا هو للعبادة مستحقا واحدا إلها المخلوقات لهذه أن فً تتلخص وهً

 لترابط ٌطلب دابما العقل ألن السلٌم العقل ٌناسب الوضوح فهذا ولد وال صاحبة وال شبٌه وال شرٌك له لٌس اإلله هذا وان تقدٌرا

 الحٌرة فً وقعوا حتى المجردة العقلٌة مناهجهم فً أعمارهم المسلمٌن من الكالم وأهل الفالسفة من كيٌر أفنى ولقد والوحدة

 والسنة الكتاب منهج إلى رجعوا يم ، والندم والشك

 على هً بل ، السلٌمة الفطرة عن ؼرٌبة ولٌست الصحٌحة للعقول مناقضة لٌست انهأ أٌضا اإلسالمٌة العقٌدة وضوح ٌإكد والذي

 .معها كامل وانسجام تام وفاق

 أشٌاء فً إهدارها من األمة أوقات وتحف  والشبهات، والشك القلق ومن ، الدٌن فً االضطراب من اإلسالمٌة الخاصٌة هذه وتورث

  .الحٌرة كؾأ أصحابها توسد نافعة ؼٌر

 : تعالى قوله : الخاصٌة هذه ودلٌل. 

  :والدوام اليبات – 3

 لم جٌل، بعد جٌالً  األجٌال تناقلها ، ومعانٌها لفا هاأ فً ومحفو ة ومستقرة متفقة أنها بمعنى ، دابمة يابتة اإلسالمٌة العقٌدة

  .النقص وال الزٌادة وال ، االلتباس وال التلفٌق وال ، التحرٌؾ وال التبدٌل إلٌها ٌتطرق

 الزٌادة تقبل ال ومحددة يابتة عقٌدة فهً بحف ها تكفل تعالى هللا ألن ودوامها مصادرها يبوت هو هذا وسبب
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 .التبدٌل وال التحرٌؾ وال النقصان وال

 أو شٌبا إلٌها ٌضٌفوا أن لؽٌرهم وال جمٌعا ألولبك لٌس الدٌنٌة المإتمرات من مإتمر أو العلمٌة لمجامعا من مجمع أو لحاكم فلٌس

 : وسلم علٌة هللا صلى النبً بقول صاحبه على مردود تحوٌر أو إضافة وكل شٌبا ٌحذفوا

  .علٌة متفق ( رد فهو منه لٌس ما هذا أمرنا فً احدث من)

 من فٌه بما اإللهً الوحً على تلتقً عندما ، واحد وتصور واحد منهج على األمة كلمة توحٌد ضمان : الخاصٌة هذه وتورث

 تعالى هللا قول : الخاصٌة هذه ودلٌل باألهواء تتؤير وال  تضطربال موازٌن

 

  :والتكامل الشمول- 4

 ، هللا على تعرفنا كله للوجود اتهن ر فً وشاملة ، وقواعده اإلٌمان أركان من علٌه تقول فٌما شاملة عقٌدة اإلسالمٌة العقٌدة أن

 عامة عقٌدة هً بل ، جنس أو عصر أو ببٌبة تختص ال انهأ شمولها صور ومن  .شاملة صحٌحة معرفة واإلنسان الحٌاة و والكون

 . الساعة قٌام إلى البقاء لها هللا كتب

 جمٌعا بهم الكفر حصل ، لها إنكار أو منها بواحد الكفر حصل لو ميال اإلٌمان فؤركان ، ويٌقا ارتباطا مترابطة الشمول هذا مع وهً

. 

 بؽٌر علٌه تستعلً سٌطرة أي قبول أو ، شإونه من شؤن أي فً هللا لؽٌر االتجاه من المسلم العبد حف  تورث الخاصٌة وهذه

 : تعالى قولة : الخاصٌة هذه ودلٌل هللا سلطان

. 

  :مبرهنة عقٌدةأنها – 5

 الصارم واإللزام المإكد بالخبر قضاٌاها تقرٌر فً تكتفً وال ، والدلٌل الحجة على تقوم مبرهنة عقٌدة بؤنها اإلسالمٌة العقٌدة تتمٌز

 األنفس آٌات من الواضحة األدلة ذلك على ٌقٌم العقٌدة بمفردات اإلٌمان إلى الناس ٌدعو حٌن الكرٌم فالقرآن ، العقول تحترم بل ،

 التبصر إلى ،وٌدعوا والدلٌل البرهان ٌطلبوا أن ٌؤمرهم انه بل ، هدى ؼٌر على اإلتباع أو األعمى التقلٌد إلى ٌدعوهم فال ، واألفاق

  .فٌه والتوؼل العقل فً الؽلو إلى ٌصل ال حد إلى والتعقل

  .وحده له العبودٌة تحقٌقهم وٌكمل ، باهلل صلتهم فتقوى ، الحق من معهم بما أصحابها نفوس فً الٌقٌن قوة الخاصٌة هذه وتورث

 تعالً قولة الخاصٌة هذه ودلٌل

  :السلؾ عند العقٌدة مسابل على االستدالل منهج

 ؟ السلؾ هم من : أوالً 

 ، المفضلة اليالية القرون أهل من تباعهمأو والتابعون ، عنهم هللا رضً الصحابة ( تارٌخٌة كحقبة ) بهم المراد: الصالح السلؾ

  .والقبول بالرضا كالمهم المسلمون وتلقى منهشؤ ع م ممن

 على بهما والعمل ، سواها ما على وتقدٌمها ، والسنة بالكتاب التمسك من هإالء علٌه كان ما علىعلماً  السلؾ مذهب أصبح يم

  .الصحابة فهم مقتضى

  :العقٌدة على االستدالل فً السلؾ منهج : يانٌاً 

 - :التالٌة األسس على العقٌدة على االستدالل فً السلؾ منهج ٌقوم
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  :وتع ٌمها الشرعٌة بالنصوص اإلٌمان- 1

 هللا عن الرسول به اخبر فما ، والمٌزان الكتاب معهم وانزل ، لهداٌتهم الرسل أرسل ، وملٌكهم ، ربهم تعالى هللا بؤن المسلمون آمن

                                                                                    .الحكٌم العلٌم وهو ، به أمر فاهلل ، الرسول به أمر وما ، به اخبر فاهلل ،

 : ضربٌن على والسنة الكتاب بنصوص اإلٌمان أن العلم أهل وذكر

 معناها ٌفهم لم وان ، والسنة الكتاب بنصوص اإلٌمان مسلم كل على فٌجب ، األعٌان فروض من وهذا ، مجمل إٌمان : حدهماأ

  .العربٌة ٌفهم ال ومن ، المسلمٌن كعوام

  .معناه له و هر ، الدلٌل عنده قام من بكل خاص وهو ، الكفاٌة فروض من وهذا ، مفصل إٌمان : اليانً

 

  :تعالى قال واالنقٌاد والخضوع االستسالم هو : السلؾ علٌه كان الذي الشرعٌة بالنصوص اإلٌمان ومقتضى

 هللا صلى محمد نبٌه على هللا انزله ما حدود عند والوقوؾ ، لهما واإلذعان و نهٌه سبحانه هللا أمر تع ٌم : االستسالم هذا وحقٌقة

  : تعالى قال وسلم علٌه

 ، األميلة أروع ذلك فً وسطروا ، معارضتها وعدم ، حدودها عند والوقوؾ ، النصوص تع ٌم على هللا رحمهم السلؾ كدأ ولقد

  .العبارات وأدق ، الصفات واصدق

 .( فافعل بؤير إال رأسك تحك أال استطعت نإ ) اليوري سفٌان قال

 القرآن ٌعارض أن قط احد من ٌقبل ال انه : بإحسان لهم والتابعٌن الصحابة بٌن علٌها المتفق األصول من فكان :"تٌمٌة ابن وقال

 جاء الرسول أن البٌنات واآلٌات القطعٌات بالبراهٌن عنهم يبت منهفؤ  .وجده وال ، قٌاسه وال ، معقولة وال ، ذوقه وال ، برأٌه

 ." أقوم هً للتً ٌهدي القرآن وأن ، الحق ودٌن بالهدى

  :العقٌدة فً (واآلحاد ةالمتواتر) السنة حجٌة- 2

 من واألرجح ، والعملٌة العلمٌة : الدٌن مسابل جمٌع فً بنفسها حجة وعدوها ،اهتماما بالؽا  النبوٌة بالسنة األمة هذه سلؾ اهتم

 .بهما واالحتجاج العقٌدة مسابل على االستدالل فً ة واألحادٌةالمتواتر السنة بٌن التفرٌق عدم هو العلم أهل أقوال

  :منها ، سسأ على عندهم مبنً وهذا

  .وسلم علٌه هللا صلى محمد نبٌنا برسالة اإلٌمان ٌقتضٌه ما أع م من هو السنة إتباع أن : أوالً 

 ، هللا وحً على مإتمن وهو ، للناس ارتضاه الذي دٌنه عن المبلػ وهو ، باهلل الخلق اعلم وسلم علٌه هللا صلى الرسول أن : يانٌاً 

  .كله ٌبلؽه فٌما قابمة فالحجة

 سنته أنواع بٌن فالتفرٌق ، وأبٌنه بالغ أتم بلؽه وانه ، شٌبا منه ٌكتم ولم الدٌن جمٌع بلػ وسلم علٌه هللا صلى الرسول أن : يالياً 

  .النصوص بٌن ال اهري التعارض حالة فً الترجٌح باب فً إال اللهم ، ابه االحتجاج فً ٌإير أن ٌصلح ال وسلم علٌه هللا صلى

  .( والسنة فالكتاب : العلم صولأ ماأو ) : البر عبد ابن قال

  :قسمٌن إلى السنة وتنقسم

 نصا رد فقد إجماعهم رد ومن ، خالؾ هناك ٌوجد لم إذا لألعذار القاطعة الحجج من فهذا. الكافة عن الكافة تناقله إجماع : احدهما

  .جمٌعهم سبٌل ؼٌر وسلوكه المسلمون علٌه اجمع عما لخروجه ، ٌتب لم أن دمه وإراقة علٌه استتابته ٌجب ، هللا نصوص من

 هم الذي األمة علماء جماعة عند به العمل ٌوجب فهذا ، اإلسناد المتصل ، األيبات اليقات اآلحاد خبر : السنة من: اليانً والضرب

  .والقدوة الحجة
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  :ومعنى لف ا والسنة بالكتاب االلتزام – 3

 والمتكلمٌن الفالسفة كؤلفا  والباطل الحق تحتمل التً المجملة األلفا  دون ، النصوص فً الواردة الواضحة األلفا  باستعمال وذلك

  .الوحً ألفا  عن الؽرٌبة المحدية األلفا  من عدوها التً األلفا  تلك ميل استعمال السلؾ عن ٌإير فلم بهم المتؤيرٌن

  :بالعقٌدة المتعلقة والسنة الكتاب لنصوص المذموم التؤوٌل ترك- 4

 ٌجب بل وسلم علٌه هللا صلى المعصوم عن يابت شرعً دلٌل بؽٌر  اهرها عن العقٌدة نصوص صرؾ جواز عدم هو ذلك وسبب

  .إلٌه المتشابه ورد المحكم إتباع

 

 

 

  :االستدالل فً والسنة الكتاب بٌن التفرٌق معد

  :تعالى قال ، سواء حد على واجب لهما والقبول ، هللا من وحً والسنة فالكتاب

 .( معه وميله القرآن وتٌتأ إنً أال ) وسلم علٌهم هللا صلى الرسول قال

 فً وجدنا ما ادري ال فٌقول عنه  نهٌتو به أمرتأ مما األمر ٌؤتٌه رٌكتهأ على متكاً  حدكمأ لفٌنأ ال ) وسلم علٌه هللا صلى وقال

 .( اتبعناه هللا كتاب

                                                                                                   :الشرع قطعٌات تعارض ال والعقل العلم قطعٌات أن- 5

 السلؾ أبمة عن اير مما ألن ، محالة ال باطال ٌعارضه ما كان واليبوت الداللة قطعً الشرعً النص كان فإذا : تعارض وجد فإذا

  .اليابت الصحٌح النقل مع ٌتعارض ال الصرٌح العقل أن  :وعلمابهم

                                                                                                                             :النصوص فهم صحة- 6

 علٌه هللا صلى الرسول ومراد ، تعالى هللا مراد معرفة المرء ٌستطٌع وال ، االستدالل لصحة أساسٌة ركٌزة النصوص فهم فصحة

 وسابل عبر الدٌن أمور فً المتحديون فٌه كير الذي العصر هذا فً وخاصة ، والسنة الكتاب لدالبل فهمه ٌستقٌم حٌنما إال وسلم

 تمٌٌز من تمكن الصحٌح الفهم علٌها ٌرتكز التً األساسٌة القواعد ذهبه فالمعرفة ، واالنترنت كالفضابٌات المختلفة اإلعالم

  .الصحٌح الفهم عن المنحرفٌن من ٌحق المتحديٌن

 : منها ، كيٌرة للنصوص الصحٌح الفهم وركابز

                                                                                                                         :الصحابة فهم على االعتماد – أ

 ومراد هللا بمراد الناس اعلم فهم ، الوحً نزول عاٌشوا ،كما أ هرهم بٌن وسلم علٌه هللا صلى الرسول لكون والسنة الكتاب لدالبل

 واألهواء البدع كيرت إذا خاصة ٌتؤكد األمر وهذا  .وسلم علٌه هللا صلى رسوله

 المهدٌٌن الراشدٌن الخلفاء وسنة بسنتً فعلٌكم كيٌرا اختالفا فسٌرى منكم ٌعش من نهإؾ ) : وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال

  .( بالنواجذ علٌها عضوا بعدي من

                                                                                                          .كالمهم فً العرب وأسالٌب العربٌة اللؽة معرفة- ب

 صلى الرسول بها خاطب والتً ، بها نزل التً العرب لؽة بمعرفة الصحٌح الوجه على دالبله فهم وٌكون ، العرب بلسان الوحً نزل

  .به الالبق موضعه فً الشارع خطاب ٌوضع حتى القرآن بلؽة وعلماإها األمة سلؾ اعتنى ولهذا . وأصحابه وسلم علٌه هللا

  .القرآن ٌتعلم كما والنحو والفرابض السنة ٌتعلموا أن : األفاق إلى ٌكتب عنه هللا رضً الخطاب بن عمر وكان

                                                                                                      :الواحدة المسؤلة فً الواردة النصوص جمع- ج

 ، نفسه الباب فً آخر نص وٌترك نص ٌإخذ أن ٌجوز فال ، واحدة مشكاة من خرجت ألنها تختلؾ وال تؤتلؾ اليابتة النصوص

                                              .جمٌعا بها ٌإخذ يم ، األصول علماء عند المذكورة الجمع طرق من بؤي النصوص تجمع أن والصواب

 .المحكم إلى والمتشابه المفصل إلى المجمل ورد ، المقٌد على والمطلق ، الخاص على العام حمل : النصوص بٌن الجمع طرق ومن
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 اليالية المحاضرة

                                                                                                                               :المحاضرة عناصر

 .                                                                                                                                          اإلٌمان تعرٌؾ -1

.                                                                                                                                 اإلٌمان أركان فً مقدمة- 2

 .وجل عز باهلل اإلٌمان: األول الركن -3

                                                                                                                                                     :اإلٌمان أركان

                                                                                                                         :وشرعاً  لؽة اإلٌمان تعرٌؾ

  :استعماالن له العرب لؽة فً اإلٌمان- 

 ىتعال قوله ومنه.األمان أعطاء أي والتؤمٌن األمن : معناه فٌكون بنفسه ٌتعدى فتارة 

 تعالى قال. التصدٌق : معناه فٌكون الالم أو بالباء ٌتعدى وتارة :  

 : وقال تعالى 

 بالجوارح وعمل ، باللسان وقول ، بالقلب اعتقاد هو : شرعاً  واإلٌمان . 

 البؽوي اإلمام اإلجماع هذا نقل وقد ، وعلماإهم السلؾ أبمة اجمع التعرٌؾ هذا وعلى ، 

  .وؼٌرهم الاللكابً واإلمام ، البر عبد ابن والحاف 

                                                                                                                               :منها كيٌرة التعرٌؾ هذا وأدلة

                                                            :تعالى بقوله استدلوا : بالقلب اعتقاد

  :تعالى بقوله استدلوا : باللسان قول

  :-وسلم علٌه هللا صلى النبً وقول

  "بحقها إال وأموالهم دماءهم منً عصموا قالوها فإذا ، هللا إال إله ال ٌقولوا حتى ، الناس أقاتل أن أمرت" 

 : تعالى بقوله استدلوا : بالجوارح عمل

                                         .إٌمان  عمل وهً  الصالة أن فيبت ، المقدس البٌت إلى صالتكم : إٌمانكم من المراد أن على المفسرون اجمع

 ". له أمانة ال لمن إٌمان ال  :"وسلم علٌه هللا صلى قوله السنة ودلٌل

  :اإلٌمان مسابل أهم

 ألخرى المذاهب من ؼٌرهم عن السلٌم االعتقاد وأصحاب ، الحق أهل تمٌز بها مسابل يالث شرعاً  اإلٌمان بتعرٌؾ ٌتعلق 

  .الكبٌرة مرتكب حكم  اإلٌمان فً االستيناءو ونقصانه اإلٌمان زٌادة  :هً المسابل وهذي

 منها كيٌرة بؤدلة ذلك على واستدلوا ، وٌنقص ٌزٌد اإلٌمان أن إلى السلؾ جمهور ذهب : ونقصانه اإلٌمان زٌادة   -:

  تعالى قوله

   تعالى وقوله

 مإمن وهو ٌزنً حٌن الزانً ٌزنً ال:" وسلم علٌه هللا صلى قوله السنة ومن"  

  "خلقاً  أحسنهم إٌماناً  المإمنٌن أكمل : " وحدٌث  .اإلٌمان كامل وهو المعصٌة هذي ٌفعل ال أي

 أٌضاً  ومعصٌتهم ، واللسان والجوارح القلب طاعة هنا والمقصود بالمعصٌة وٌنقص بالطاعة اإلٌمان و ٌزٌد . 

 هللا بذكر وٌزداد ، والتوكل والرجاء والخوؾ ، الصحابة وحب ، هللا فً والبؽض ، هللا فً بالحب ٌزداد فاإلٌمان ، 

  .الدٌن شعابر بجمٌع والقٌام ، هللا إال والدعوة ، العلم وطلب القرآن وتالوة

 والكبابر الذنوب وارتكاب ، والؽفلة ، والعجب والكبر وبالحسد ، الدٌن فً باالبتداع ٌنقص واإلٌمان.  

 سبٌل على كان إذا االستيناء هذا ٌمنعون هللا رحمهم والسلؾ  .هللا شاء أن مإمن أنا : العبد ٌقول أن ومعناه  :اإلٌمان فً االستيناء

 الذي المسلم العبد ،الن اإلٌمان استكمال ٌوهم بما النفس تزكٌة تجنب حال فً االستيناء وٌجوز. كفر ذلك فً الشك ألن ، الشك

 : عنه هللا رضً مسعود ابن قال . اإلٌمان بكمال لنفسه ٌجزم ال وٌنقص ٌزٌد وعمل وقول اعتقاد اإلٌمان أن ٌعتقد

  "الجنة فً انه ،فلٌشهد مإمن أنه نفسه على شهد من" 
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                                                                                                                                         :الكبٌرة مرتكب حكم

جبٌر  بن وسعٌد عباس، عن نقل ما ، للصواب ابهوأقر التعرٌفات تلك أشهر من أن إال ، تعرٌفها فً العلماء اختلؾ  :الكبٌرة تعرٌؾ

 عدم على اجمعوا السنة وأهل . عذاب أو لعنة أو ؼضب أو بنار تعالى هللا ختمه ذنب كل الكبابر أن : وؼٌرهم البصري، والحسن

 فً بالخلود له وختم منها، أخرج دخلها إن وانه ، التوبة قبل مات إذا بالنار الكبٌرة لمرتكب ٌقطعون ال وهم ، الكبٌرة مرتكب كفر

 ، إباحتها ٌعتقد لم إذا الكبابر من شًء بارتكاب اإلٌمان عن ٌخرج ال المإمن أن على السنة أهل اتفق"  : البؽوي اإلمام قال. الجنة

 عاقبه شاء وإن ، عنه عفا شاء إن هللا إلى هو بل ، الحدٌث به جاء كما ، النار فً ٌخلد ال ، التوبة قبل فمات ، منها شٌباً  عمل وإذا

  ".برحمته الجنة ادخله يم ، ذنوبه بقدر

  :منها كيٌرة المذهب هذا وأدلة

 تعالى قوله

  .الشرك من تابب ؼٌر مات إذا ٌعنً

تعالى وقوله

 

 المإمنٌن وسماهم ، اإلٌمان اسم المقاتلٌن هإالء عن بٌسل لم تعالى هللا فإن ذالك ومع الذنوب كبابر من كبٌرة القتل أن ومعلوم

 : قال وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عنه هللا رضً ذر أبً حدٌث السنة ومن .الدٌن فً وإخوة

 زنى وإن قال سرق؟ وإن زنى وإن: قلت الجنة دخل شٌباً  باهلل ٌشرك ال أمتك من مات من انه فبشرنً السالم علٌه جبرٌل أتانً" 

 متتراك أن مرتكبها على ٌخشى .كما ، واآلخرة الدنٌا فً عواقبها وألٌم ، الكبابر ارتكاب خطر من ٌقلل ال الحكم وهذا ". سرق وإن

 . الكفر إلى فتوصله الذنوب علٌه

  :اإلٌمان أركان فً مقدمة

 الستة بؤركانه والتصدٌق اإلٌمان فً ؛ اإلٌمان أصول فً والجماعة السنة أهل الصالح السلؾ معتقد ٌتلخص

 فقال ؛ اإلٌمان عن ٌسؤله جاء لما  السالم علٌه  جبرٌل حدٌث فً وسلم علٌه هللا صلى النبً أخبر كما

  "وشره خٌره بالقدر وتإمن األخر، والٌوم ورسله، وكتبه، ومالبكته باهلل تإمن أن :" وسلم آله وعلى علٌه هللا صلى

  .اإلٌمان أركان من ركن فقد ألنه البتة مإمناً  اإلنسان ٌكن لم ركن منها سقط فإذا الستة األركان هذه على ٌقوم فاإلٌمان

                                                                      تعالى كقوله القرآنٌة اآلٌات بعض فً األركان هذه إلى اإلشارة وردت وقد

                       :وقوله

  : وقوله

 وجل عز باهلل اإلٌمان : األول الركن

 ، اليالية التوحٌد أنواع بإقرار وذلك ، وصفاته وأسمابه وألوهٌته ربوبٌته فً وتفرده بوحدانٌته اإلٌمان ؛ وتعالى باهلل اإلٌمان من

  :وهً بها والعمل واعتقادها

 الربوبٌة توحٌد. 

 األلوهٌة توحٌد. 

 والصفات األسماء توحٌد. 
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 األلوهٌة توحٌد وهو (والقصد باإلرادة وتوحٌده) والصفات واألسماء الربوبٌة توحٌد وهو واإليبات بالمعرفة هللا توحٌد  :هو أو

 ٌؽنً واحد بنوع اإلقرار أن أم جمٌعاً   بهااإلقرار ٌجب وهل جمٌعاً  بٌنها العالقة على الوقوؾ ههذ التوحٌد أنواع معرفة كمال ومن

                                                                                                                           ؟ باآلخر اإلقرار عن

 دون بنوع اإلقرار الناس من وتقبل األنواع هذه بٌن تفرق لم أنها تبٌن ، والسالم الصالة علٌهم األنبٌاء دعوة على سرٌعة ن رة فإن

  .دونه من أو معه له أنداد وعبادة ، بالخلق - ميال - هلل اإلقرار بٌن التفرٌق أو اآلخر

                                                                                                                       الربوبٌة توحٌد:  أوالً 

. الرب اسمه من مؤخوذة وهً ، تعالى هللا صفة فالربوبٌة . الرب : ومنه ،"بب ر "الفعل من مصدر الربوبٌة : اللؽة فً تعرٌفه

                                                 .والمصلح ، المطاع والسٌد ، المالك : منها معان؛ على ٌطلق العرب كالم فً والرب

 العالم مدبر وهو وحده الخالق وهو له شرٌك ال ، وملٌكه شً كل رب وحده هللا بؤن الجازم االعتقاد : اإلصطالح فً ومعناه

  .بؤفعاله تعالى هللا توحٌد : انه وخالصته ، وممٌتهم ومحٌٌهم ورازقهم العباد خالق وانه ، فٌه والمتصرؾ

                                :بالربوبٌته تعالى هللا تفرد على الفطرة وكذلك والعقلٌة النقلٌة الشرعٌة األدلة قامت وقد  :علٌه األدلة

  تعالى قوله الكتاب فمن

              

 من كيٌر فً والتدبر بالتفكٌر العقل إعمال إلى هللا دعا ولذلك ؛ القادر الخالق وبؤنه بالوحدانٌة تعالى هلل ٌقر فإنه السلٌم العقل أما

                       : بقوله تعالى هللا خلق تؤملوا إذا واأللباب العقول أهل موقؾ بٌن كما ، المتقدمة الطور آٌة ومنها القرآن آٌات

                                                                                                       

                                                                                     : تعالى قال كما البشر هللا علٌه جبل ما أع م من فهً الفطرة أما

                                                                                         
 عن هللا حكى كما والنجاة ، العون منه وٌستمدون هللا إال ٌرجعون والضٌق الشدة حال فً الناس تجعل التً هً الفطرة وهذي

  :المشركٌن

                                                   
                                                                                                 :وحده التوحٌد بهذا اإلقرار حكم

                                                           : حكمان له وحده للعبادة هللا باستحقاق اإلقرار دون وحده التوحٌد بهذا اإلقرار
دة العبا أي األلوهٌة توحٌد وهو بالزمة ٌلتزم حتى والمال الدم تعصم التً ، اإلٌمان صفة صاحب ٌُكسب ال انه وهو ، دنٌوي : األول

 تعالى عبادته وترك به اإلشراك مع هللا بربوبٌته إقرارهم منهم ٌقبل ولم الشرك أهل وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قاتل ولذلك

  :عنهم تعالى قال كما وحده

. الصفات وبعض بالربوبٌة له اقر وإن هللا عذاب من ٌنجو لن وحده بعبادته هلل ملتزم ؼٌر مات من أن وهو ، أخروي : اليانً

  "مإمنة نفس إال الجنة تدخل ال:" وسلم علٌه هللا صلى قال

                                                                                                                                :التوحٌد هذا فً االنحراؾ م اهر

 فً حتى الحق عن فانحرفوا عقولهم وضلت فطرهم طمست من نجد ذلك ومع والفطر، العقول به أقرت قد التوحٌد هذا بؤن القول مع

 فً انحرفوا الناس أن هذا رؼم ، والخطر الشدة حالة فً وخاصة نفوسهم فً البشر كل ٌجدها ضرورة به اإلقرار الذي هذا التوحٌد

                                                                                                   :اآلتٌة الم اهر فً تجلت مناحً يالية على التوحٌد هذا

 كحال الطبٌعة، فعل إلى كله الوجود ٌسندون الذٌن المالحدة ٌدعٌه كما تعالى وجوده ومنها : أصالً  هللا ربوبٌة جحد  :األول الم هر

  :بقوله" الدهرٌٌن "من تعالى هللا من ذكرهم
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: تعالى قال كما الناس، بعث على هللا قدرة ٌنفً كمن وإنكارها، تعالى الرب خصابص بعض جحد  :اليانً الم هر

                                      
 ضار أو نافع أو هللا مع الكون فً متصرؾ وجود ٌعتقد كمن الخلق، من لؽٌره الرب خصابص من شًء إعطاء  :اليالث الم هر

  .األموات أو األحٌاء من ؼٌرهم أو األبمة أو األولٌاء فً ٌؽلو تعالى كمن معه

                                                           .المعبود أي " : اإلله " مشتقه اللؽة فً األلوهٌة معنى  :األلوهٌة توحٌد  :يانٌاً 

 والطاعة والخضوع ةبالعباد تعالى وإفراده ؼٌره إله ال الحق اإلله هو تعالى و سبحانه  هللا بؤن الجازم االعتقاد : الشرع فً معناهو

 والدعاء والحج والزكاة والصٌام كالصالة لؽٌره؛ ةالعباد من شًء ٌصرؾ وال كان من كابناً  أحد به ٌشرك ال وأن المطلقة

 بالحب هللا ٌعبد وأن والباطنة ال اهرة ةالعباد أنواع من وؼٌرها والحب والرجاء والخوؾ والتوكل والذبح والنذر واالستعانة

                                تعالى هللا قال ضالل بعض دون ببعضها وعبادته جمٌعا والرجاء والخوؾ

: تعالى وقال

 . الهالك موارد السابقة األمم أورد الذي هو وإنكاره الرسل جمٌع إلٌه دعت ما هو : األلوهٌة وتوحٌد

 

 

                                                                                                                      :الحدٌث هذا تقرٌر فً القرآن طرق : يانٌاً 

 : منها التوحٌد هذا تقرٌر فً عدة قاً طر عدة القرآن سلك

 الممٌت المحًٌ الرازق الخالق هو هللا كان لما ألنه به اإللزام باب من: األلوهٌة توحٌد على الربوبٌة بتوحٌد االستدالل 

 اليانً فً وٌنازعون باألول ٌسلمون الكفار كان إذ اليانً على دلٌالً  األول فٌجعل سواه دون وحده ٌعبد أن لزم وحده

 ال ٌضرهم ما عنهم وٌدفع الناس نفع ٌملك الذي هو تعالى وأنه هللا إال خالق ال أنه تعلمون كنتم إذا أنكم لهم هللا فٌبٌن

                                                                  : تعالى قال أخرى؟ آله معه وتجعلون ؼٌره تعبدون افلم ذلك فً له شرٌك

 

 تعالى قوله فً وذلك : األلوهٌة توحٌد على تعالى هللا شهادة:  

 .به مشهود بؤجل مشهود، أجل من وأصدقها، وأعدلها وأعضمها شهادة أجل اآلٌة هذه تضمنت فقد

                                                                                                                                   :والصفات األسماء توحٌد :يالياً 

 نفً أو إيبات من تعالى هلل ٌجب فٌما والسالمة الحق طرق سلوك إلى  هللا بحول  التزامها ٌإدي قواعد على ٌقوم التوحٌد هذا

                                                                                                                                                              .للصفات

  :هً القواعد وهذي

 أعلم تعالى وهللا فٌها جتهاداالو التوقٌؾ باب من فهً والصفات األسماء من رسوله له وأيبته لنفسه هللا أيبته ما إيبات 

  .به الخلق أعلم هو ورسوله بنفسه

 تميٌل وأ تكٌٌؾ بال ٌكون اإليبات أن . 

 أعالها و الصفات أكمل فهو الصفات من ورسوله هللا أيبته ما أن. 

 النقص صفات هو إنما الصفات من رسوله و هللا نفاه ما أن. 

 تعالى به ٌلٌق كما بؤكمله ٌتصؾ أن أولى فاهلل كمال من للمخلوق يبت ما كل أن. 

 عنه هنزي أن أولى فالخالق ، النقص صفات من المخلوق عنه ُنزه ما كل أن . 

 كصفات لٌس صفات يبتن ذلككؾ ، المخلوقٌن كذوات لٌس ذاتا نيبت أننا كما . ذاته فً كالقول هللا صفات فً القول أن 

 .المخلوقٌن

 نفٌاً  و إيباتاً  اآلخر بعض فً كالقول الصفات بعض فً القول أن. 

  :تعالى باهلل اإلٌمان يمرات
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 تعالى قال الحٌاة وطٌب القلب سعادة :                                                                                           

 
 ذلك ولٌس خٌر كله أمره أن المإمن ألمر عجباً  : وسلم علٌه هللا صلى قال ، تسلٌم وحب راضٌة بنفس العبادات أداء 

  ".له خٌراً  فكان صبر ضراء أصابته وإن له خٌراً  فكان شكر سراء أصابته إن للمإمن إال ألحد
 بالجنان والفوز اآلخرة الحٌاة فً النجاة. 
 بصفات آمن إذا فالعبد اإلٌمان ذالك على مترتبة كبٌرة آيار و ع ٌمة يمرات ابه ولإلٌمان إال تعالى، هلل صفة من ما                   

 ( السمع ) بصفة آمن إذا و الشهٌد الرقٌب علٌه المطلع وجل عز هللا من الخوؾ ذلك أوريه ( والمعٌة واإلحاطة العلم )

 إال ٌفعل فال ٌراه هللا أن علم( العٌن ، الن ر ، الرإٌة ، البصر ) بصفات آمن إذا خٌراً، إال ٌقول فال ٌسمعه، هللا أن علم

 من أن آمن فإذا ، ٌرضٌه وما وبهبمح و معبوده ٌحبه ما عمل ( وٌرضى ٌحب ) هللا أن وآمن العبد علم إذا و ، خٌراً 

 ٌلعنه يم ٌمقته و علٌه ٌسخط ال حتى ٌكرهه وال مواله ٌؽضب ال بما عمل ( المقت ، السخط ، الكره ، الؽضب ) صفاته

 ، الستر ، المؽفرة ، العفو اللطؾ التوب ، الرأفة ، الرحمة ) من هللا بصفات آمن و العبد علم وإذا ، رحمته من وٌطرده

  .وهكذا ، له وٌؽفر ٌرحمه أن هللا دعا ، ذنب فً وقع كلما فإنه ( الدعاء ، إجابة
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                                                                                                                                          :- الرابعة  المحاضرة

:-  عناصر المحاضرة 

                                                                                                                                                                                                                                                              بالمالبكة اإلٌمان : اليانً الركن

                                                                                                                                  بالكتب اإلٌمان : اليالث الركن

 .بالرسل اإلٌمان : الرابع الركن

                                                                                                            . لمالبكة با األٌمان : اليانً الركن

                                                                                  .شك إلٌه ٌتطرق ال جازماً  إٌماناً  بوجودهم األٌمان هو : بالمالبكة األٌمان

                                                                                                                     تعالى لقولة كفر، فقد المالبكة، وجود ٌنكر ومن

 البقرة﴾﴿ . تعالى وقال

 وعلى علٌه هللا صلى ورسوله هللا سماه ومن ، الدلٌل به صح فما تفصٌالً  ماأو إجماالً، بهم اإلٌمان هو بالمالبكة األٌمانو 

 الموت وملك الصور، فً بالنفخ الموكل وإسرافٌل ، بالمطر الموكل مٌكابٌل و ، بالوحً الموكل كجبرٌل منهم وسلم آله

 .( ونكٌر منكر) : القبر فً السإال وملكً ، النار خازن ومالك ، األرواح بقبض الموكل

 أموراً  ولٌسوا ، محسوسة ذوات وهم ، نور من هللا خلقهم مخلوقون عبادوأنهم  ، بوجودهم األٌمان ٌعنً انه كما 

                                                                         .السماء وٌسكنون ، هللا خلق من خلق منهوأ خفٌة قوى وال معنوٌة

 له من ومنهم ، أجنحة أربعه أو ، يالية له من ومنهم جناحان له من فمنهم ، أجنحة ولهم ، ع ٌمة خلقتهم والمالبكة

 تعالى قال . ذلك من اكير

  -إبراهٌم ضٌؾ مع حدث كما جسمانٌة بؤشكال والتشكل ، األشٌاء بؤميال التميل على قادرون ، هللا جنود من جند وهم 

 ، الصحابً الكلبً دحٌة صورة فً ٌؤتٌه كؤن عندما وسلم علٌه هللا صلى النبً مع وجبرٌل ، مرٌم ومع السالم علٌه

  .جبرٌل بحدٌث المشهور الحدٌث فً وقع وكما

  -وال ٌؤكلون ال أنهم كما .ٌتناسلون وال نوال ٌتناكحو واألنوية بالذكورة ٌوصفون ال ، ومكرمون هللا من مقربون وهم 

 عنهم تعالى قال ، أوامره وتنفٌذ لعبادته هللا خلقهم ، العصٌان وعدم الطاعة على جبلوا قد ، ٌشربون

-                                                                                                                                     :كيٌرة أصناؾ وهم

                                 .النار وخزنة الجنة خزنة ومنهم ، بالجبال الموكل ومنهم ، بالوحً الموكلون ومنهم ، العرش بحمل الموكلون منهم

 ومنهم ، الكافرٌن أرواح بقبض الموكلون ومنهم ، المإمنٌن أرواح بقبض الموكلون ومنهم ، العباد أعمال بحف  الموكلون ومنهم

 وحلقات العلم مجالس ٌشهد من ومنهم ، وٌحبونهم علٌهم وٌصلون للمإمنٌن ٌستؽفر من ومنهم  .القبر فً العبد بسإال الموكلون

 ٌشهد من ومنه ، الخٌر فعل إلى العباد ٌدعو من ومنهم ، ال ٌفارقه لإلنسان قرٌن هو من ومنهم ، بؤجنحتهم فٌحفونهم ، الذكر

 ، وتبشٌرهم الصالحٌن بحماٌة الموكلون ومنهم . هللا أعداء مع جهادهم فً وٌيبتونهم المإمنٌن مع وٌقاتلون ، الصالحٌن جنابز

  .بالعذاب الموكلون ومنهم

 تعالى قال ، وجل عز هللا إال عددهم ٌعلم ال كيٌرون والمالبكة :                                                                                

 

 صلى النبً رأى كما ، عباده لبعض كشفهم ولكن ، علٌها خلقوا التً صورهم فً نراهم فال ، عنا تعالى هللا حجبهم وقد 

  :وتعالى تبارك هللا قال ، مرتٌن علٌها هللا خلقه التً صورته على جبرٌل وسلم علٌه هللا
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   :تعالى وقال

-                                                                                                                        :بالمالبكة اإلٌمان يمرات

 : منها جلٌلة يمرات ٌيمر ، بالمالبكة واألٌمان

 جابر عن داود أبو روى فقد  .الخالق ع مة على تدل المخلوق ع مة فإن ، وسلطانه ، وقوته ، تعالى هللا بع مة العلم 

 شحمة مابٌن العرش حملة عن أحدث أن لً أذن : "قال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أن عنهما هللا رضً هللا عبد بن

  "الطٌر تخفق : " قال رواٌة وفً ، "عام سبعمابة مسٌرة وعاتقه أذنه

 من ذلك وؼٌر ، أعمالهم وكتابة ، بحف هم ٌقوم من المالبكة هإالء من وكل حٌث ، آدم ببنً عناٌته على تعالى هللا شكر 

 من فٌستحً علٌه ومشهود ومكتوب محسوب شً كل أن ٌعلم العبد آلن هللا أمر على االستقامة ذلك ومإدى  .مصالحهم

  .علٌه والشهادة الخٌر كتابتهم فً رؼبة الطاعات ٌالزم بل ، السر فً وال العالنٌة فً ال  ٌعصٌهفال وجنوده هللا

 أن كما ، بمعصٌة تلبس ممنقربهم  وعدم ، تعالى هللا كعبادة ، حسنة خصال من به خصوا ما على المالبكة محبة 

  .هللا فٌها ٌعصى التً والبٌوت األماكن تدخل ال المالبكة

 السكران : المالبكة ال تقربهم يالية :" قال وسلم علٌه هللا صلى الرسول أن عنه هللا رضً برٌدة عن صحٌح بإسناد البزار روى

 يالية :"وسلم علٌه هللا صلى الرسول عن ٌاسر بن عمار عن حسن بإسناد داود أبً سنن وفً ، " والجنب ، بالزعفران والمتضمخ

                                              .الطٌب من ضرب : والخلوق". ٌتوضؤ أن إال والجنب ، بالخلوق والمتضمخ ، الكافر جٌفة :المالبكة ال تقربهم

  ".تمايٌل صورة وال كلب فٌه بٌتاً  المالبكة تدخل ال :"وسلم علٌه هللا صلى وقال

                                                                                                                              :بالكتب اإلٌمان  :اليالث الركن

 ، خلقه من هللا أراده وما ، ووعٌده ووعده ، نهٌهو ، أمره : فٌها كتباً  رسله على أنزل – وجل عز – هللا بؤن الجازم االعتقاد هو

 : تعالى قال ، البشرٌة لهداٌة رسله على كتبه أنزل هللا وأن ، ونور هدى وفٌها

 وقال

                                 
 ، والقرآن واإلنجٌل التوراة وأع مها ، وموسى إبراهٌم وصحؾ ، والزبور ، واإلنجٌل ، والتوراة ، القرآن : هً الكتب وهذه

  .القرآن وأفضلها وناسخها اليالية وأع م

                                                                                                                                                    - :الكرٌم القرآن

 وسلم آله وعلى علٌه هللا صلى هللا عبد بن محمد رسوله على هللا أنزله ، المتٌن وحبله ، المبٌن وكتابه ، العالمٌن رب كالم هو

                                              .المستقٌم الصراط والى الرشد إلى لهم وهادٌاً  ، النور إلى ال لمات من للناس ومخرجاً  ، لألمة دستوراً  لٌكون

 وأحكام واألخالق اآلداب وأصول ، والحرام الحالل فٌه وفصل ، واألرضٌن السماوات وخلق ، واآلخرٌن األولٌن أخبار فٌه بٌن وقد

 دار النار ووصؾ ، المإمنٌن دار الجنة ووصؾ ، والكافرٌن المإمنٌن وجزاء ، والصالحٌن األنبٌاء وسٌرة ، والمعامالت العبادات

  :تعالى هللا قال ، للمإمنٌن ورحمة وهدى ، شً لكل وتبٌاناً  ، الصدور فً لما شفاء جعله الكافرٌن

                                                                                                                                      :والجماعة السنة وأهل

 ، جبرٌل إلى وأوحاه حقاً  به هللا ،تكلم مخلوق ؼٌر لنزم ، ٌعود وإلٌه بدأ منه – ومعانٌه حروفه – هللا كالم القران بؤن ٌإمنون

                                                                          .وسلم آله وعلى علٌه هللا صلى محمد على – السالم علٌه – جبرٌل به لنزؾ

                                             .الصحؾ فً ومكتوب ، األلسن وتتلوه ، الصدور وتحف ه ، المحفو  اللوح فً مكتوب  :الكرٌم والقران

 ، ٌبدل وال الٌنسخ ، السماوٌة الكتب آخر وهو ، وسلم علٌه هللا صلى هللا عبد بن محمد اإلسالم لنبً الخالدة الكبرى المعجزة وهو

  .القٌامة ٌوم قبل وذلك ، تعالى هللا ٌرفعه ٌوم إلى نقص أو ، زٌادة أو ، تبدٌل أو ، تحرٌؾ أي من بحف ه هللا تكفل وقد

 تعالى قال

-                                                                                                      :لكتبهم ( والنصارى الٌهود ) الكتاب أهل تحرٌؾ يبوت
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 وما ، علٌها ٌحاف وا لم لكنهم ، والربانٌٌن األحبار علٌها استحف  بل بحف ها، ٌتكفل لم – القرآن عدا – الكتب هللا أنزل عندما

. وتبدٌل تؽٌٌر فٌها فحصل ، رعاٌتها حق رعوها

 

 : تعالى قال

 :ل تعالى وقا

                                                                                                                                                    : تعالى وقال

 

 - :بالقران اإلٌمان قواعد من

 ( واإلنس الجن ) اليقلٌن لجمٌع وشرٌعته القرآن دعوة عموم اعتقاد -ٔ

  .الع ٌم القران هذا بؽٌر – وحكماً  عبادة – هللا تعبد ٌجوز فال ، السابقة الكتب لجمٌع نسخة اعتقاد -ٕ

  .نزوله قبل الناس على مفروضا كان ما بخالؾ ، تعالٌمه به اتسمت الذي والتخفٌؾ بها جاء التً الشرٌعة سماحة -ٖ

 .اإلعجاز من كيٌرة أوجه على مشتمل أنه -ٗ

  .وسلم علٌه هللا صلى محمد نبٌنا قبل الرسل شرابع وأصول السابقة الكتب تعالٌم خالصة تضمن انه -٘

  .قبله كتاب إلٌه ٌسبق لم بتفصٌل السابقة واألمم الرسل أخٌار على مشتمل انه -ٙ

  .علٌها والشاهد وخاتمها الكتب من نزل ما آخر انه -7

-                                                                                                                                       :بالكتب اإلٌمان يمرات

  :منها جلٌلة يمرات ٌيمر بالكتب واإلٌمان

  .به ٌهدٌهم كتاباً  قوم لكل أنزل حٌث ، بعباده تعالى هللا بعناٌة العلم -ٔ

                                         : تعالى هللا قال كما ، أحوالهم ٌناسب ما قوم لكل شرع حٌث ، شرعه فً تعالى هللا بحكمة العلم -ٕ
 

  .بصٌرة على هللا عبادة -ٖ

                                                                                                                                :بالرسل اإلٌمان  :الرابع الركن

 وإخراجهم ، البشر لهداٌة ، الحق دٌن إلى ودعاة ، ومنذرٌن مبشرٌن رسالَال  عباده إلى أرسل سبحانه هللا بؤن الجازم االعتقاد ومعناه

 بلؽواأنهم و ، والفساد التحلل من للمجمعات وتطهٌراً  والوينٌة الشرك من لألمم إنقاذاً  متهدعو فكانت  .النور إلى ال لمات من

                          : تعالى فقال ، الكرام الرسل بعية من الحكمة هللا بٌن وقد جهاده، حق هللا فً وجاهدوا أالمه ونصحوا األمانة وأدوا ، الرسالة

 ، عنهم ٌخبرنا لم من ومنهم وسلم علٌه هللا صلى نبٌه لسان على أو كتابه فً لنا ذكره من منهم كيٌرٌن وأنبٌاء رسالً  هللا وأرسل

                             :تعالى قال

                            . : تعالى وقال

 إبراهٌم ، ،صالح هود ، ،نوح إدرٌس، ادم البشر أبو : وهم ونبٌا رسوال وعشرون خمسة الكرٌم القران فً أسمابهم من والمذكور

 ، الٌسع ، إلٌاس ، سلٌمان ، داود ، هارون ، موسى ، الكفل ذو ، أٌوب ، شعٌب ، ٌوسؾ ، ٌعقوب ، إسحاق ، إسماعٌل لوط ،

  .أجمعٌن علٌهم وسالمه هللا صلوات ، والرسل األنبٌاء خاتم ومحمد ، عٌسى ، ٌحٌى زكرٌا ، ٌونس

                                                                                                                                           :الرسل من العزم أولو

                            :تعالى قال . والصبر الحزم ذوو : أي
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 علٌهم ، وعٌسى ، وموسى ، وإبراهٌم ، ونوح ، وسلم علٌه هللا صلى محمد نبٌنا : هم خمسة أنهم العلم أهل أكير علٌه والذي

 والسالم الصالة

                                                                                                                                 :وأنبٌابه هللا رسل نحو الواجب

  :منها ، ع ٌمة حقوق األمة على والرسل لألنبٌاء

  .به جاإوا بما جمٌعاً  تصدٌقهم -ٔ

  .بؽضهم أوعداوتهم  من والحذر ، ومحبتهم جمٌعاً  مواالتهم -ٕ

  .الخلق أفضل أنهم اعتقاد -ٖ

  .أجمعٌن علٌهم والسالم الصالة -ٗ

                                                                                                                          :وسلم علٌه هللا صلى محمد نبٌنا خصابص

  :منها ، األنبٌاء سابر علىبها  فضله الخصابص من بكيٌر وسلم علٌه هللا صلى محمد نبٌنا وتعالى تبارك هللا خص لقد

 :-عموم رسالته صلى هللا علٌه وسلم لليقلٌن قوله تعالى  -ٔ

 

 انه خاتم األنبٌاء والمرسلٌن قوله تعالى -ٕ

 

  .والتبدٌل التحرٌؾ من المحفو  هللا كالم ، الكرٌم القران : وهو آٌة بؤع م أٌده هللا أن -ٖ

 .أن أمته خٌر األمم وأكير أهل الجنة -ٗ

 .وؼٌرها كيٌر. أنه صاحب الشفاعة الع مى ٌوم القٌامة -٘

 

 

 

  :أمته على وسلم علٌه هللا صلى محمد النبً حقوق من

  .السابقة الرساالت لجمٌع نسخها واعتقاد . ونبوته برسالته المفصل اإلٌمان -ٔ

  .شٌباً  منها ٌكتم ،لم بٌان أتم وبٌنها الرسالة بلػ بؤنه اإلٌمان -ٕ

  .الخلق وسابر النفس على المحبة هذه وتقدٌم وسلم علٌه هللا صلى محبته -ٖ

  .وسلم علٌه هللا صلى له األذٌة أع م ذلك فً فإن ذلك من والحذر ، فٌه الؽلو تجنب -ٗ

 الصالة من اإلكيار .فٌه الطعن أو سبه أو منهم أحد تنقص وعدم جمٌعاً  مواالتهمو ، وأصحابه وأزواجه بٌته أهل محبة -٘

  .علٌه والسالم

 - :بالرسل اإلٌمان يمرات

 ٌعبدون كٌؾ لهم وٌبٌنوا ، تعالى هللا صراط إلى لٌهدوهم الرسل إلٌهم أرسل حٌث بعباده وعناٌته تعالى هللا برحمه العلم -ٔ

  .هللا

 على وانتصارهم أقوامهم مع األنبٌاء قصص من ذلك تبٌن كما ، والصابرٌن هلل المطٌعٌن المتقٌن عاقبة بحسن الٌقٌن -ٕ

  .أعدابهم

  .للمإمن الحسنة والقدوة األعلى الميل واتخاذهم ، وتع ٌمهم والسالم الصالة علٌهم الرسل محبة -ٖ
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                                                                                                                                                 :- الخامسة   المحاضرة

:-  عناصر المحاضرة 

.                                                                                                                                األٌمان بالٌوم اآلخر : الركن الخامس 

.                                                                                                                                             األٌمان بالقدر : الركن السادس 

األخر                                                                                                                         بالٌوم اإلٌمان  :الخامس الركن

 صلى محمد رسوله به واخبر كتابه فً وجل عز هللا به اخبر ما بكل واإلٌمان القٌامة بٌوم الكامل والتصدٌق الجازم االعتقاد  :معناه

 شراطأ من ٌقع ما بكل واألٌمان النار، النار و أهل الجنة الجنة أهل ٌدخل وحتى الموت بعد نمما ٌكو وسلم وآله وعلى علٌه هللا

 .األخر بالٌوم اإلٌمان فً تدخل ألنها الساعة قٌام على أمارات هً التً والكبرى الصؽرىة الساع

:-  عالمات الساعة الصؽرى 

 أشراط وعالمات الكبرى لألشراط مصاحباً  بعضها ٌ هر وقد المعتاد النوع من وتكون ، متطاولة بؤزمان الساعة تتقدم التً وهً

  :منها  صح مما شٌباً  اآلن ونذكر جداً  كيٌرة الصؽرى الساعة

 الفتن و هور المقدس بٌت فتح وسلم علٌه هللا صلى وموته به والرسالة النبوة وختم وسلم علٌه هللا صلى النبً بعيه ذلك فمن 

  .النبوة وأدعٌاء الدجالٌن وخروج والنصارى الٌهود من الماضٌة األمم سننوإتباع 

 العلم ورفع األخبار بنقل التيبت وعدم الكذب وكيرة سنته ورفض وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول على المكذوبة األحادٌث وضع 

 أمه على األمم ،وتداعً عروة عروة اإلسالم عرى ونقض الصالحٌن وذهاب والفساد الجهل و هور األصاؼر عند العلم والتماس

 .وأهله اإلسالم ؼربه يم وسلم علٌه هللا صلى محمد

 والقذؾ والمسخ الخسؾ و هور والحرٌر استحاللها والربا والزنا والخمر المعازؾ  هور. 

 الموت وكيرة البالء شدة من المٌت مكان ٌكون أن الرجال وتمنً القبور أهل وؼبطة البالء شدة من الموت وتمنً القتل كيرة 

 الطرقات فً الزنا وتفشً عارٌات كاسٌات و هورهن النساء وكيرة الرجال عدد وقله واألمراض الزالزل من والموت الفجؤه

 .الناس ٌجلدون الذٌن الشرطة من ال لمة أعوان و هور

 والتطاول ربتها األمة ووالدة خٌارهم على سالفهمأ وارتفاع الناس من األرذال وزعامة أهله ؼٌر إلى األمر وإسناد األمانة تضٌٌع 

 .األمة فً الشرك وٌطهر األويان تعبد حتى الزمان وتؽٌر المساجد زخرفه فً الناس وتباهً البنٌان فً

 الشح وكيرة الشكر عدم مع الناس أٌدي فً الكيٌر المال ووجود األسواق وتقارب التجارة وكيره فقط المعارؾ على والسالم 

                                                                                                                                                                     .الجوار وسوء الرحم وقطٌعة والتشاحن والتباؼض والتخاصم الفحش و هور الحق شهادة وكتمان الزور شهادة وكيرة

 رؼب التً بالسنن والتهاون الناس بٌن اكرنالت ووقوع الم لم اللٌل كقطع الفتن وحدوث األوقات فً البركة وقله الزمن وتقارب 

 .المإمن رإٌا وصدق ذهب من جبل عن الفرات ماء وحسر لألنس والجمادات السباع كالم ، بالشباب الشٌوخ وتشبه اإلسالم فٌها

 العرب جزٌرة وعودة الصالحون األتقٌاء إال فٌها فال ٌبقى الخبث تنفى حٌث وسلم علٌه هللا صلى هللا الرسول مدٌنه من وما ٌقع 

 الحجر ٌقول حتى للٌهود المسلمٌن وقتال للمسلمٌن وقتالهم الروم وكيرة.الناس له ٌدٌن قحطان من رجل وخروج وأنهاراً  مروجا

 ".فاقتله   فتعال  ،ٌهودي هذا مسلم ٌا "والشجر

:-  عالمات الساعة الكبرى 

 صلى النبً عن جاءت كما بها ٌإمنون السنة وأهل إيرها، على الساعة كانت  هرت فإذا الساعة قٌام قرب على تدل التً هً هذه

 : منها وسلم علٌه هللا

 األرض ،ٌمأل سنٌن سبع ٌملك المشرق قبل من وٌخرج السالم علٌه النبً بٌت أهل من عبد هللا بن محمد وهو :المهدي  هور 

 وٌعطً قطرها السماء وتمطر نباتها األرض ،فتخرج قط تنعمها لم نعمه عهده فً األمة ،تنعم وجورا  لما ملبت بعدما وعدال قسطا

 .عدد بؽٌر المال

 حاكما وٌنزل (الشام دمشق شرقً البٌضاء المنارة عند) السالم علٌه مرٌم بن عٌسى المسٌح ونزول الدجال المسٌح خروج 

 المنصورة الطابفة على نزوله وٌكون باإلسالم األرض فً وٌحكم الدجال ٌقتل وانه بها عامال وسلم علٌه هللا صلى محمد بشرٌعة

 .الطابفة تلك أمٌر خلؾ ٌصلى الصالة إقامة وقت فٌنزل الدجال لقتال مجتمعه وتكون الحق على تقاتل التً

 وطلوع الدخان وخروج العرب بجزٌرة وخسؾ بالمؽرب ،وخسؾ بالمشرق  خسؾ :اليالث الخسوفات و ومؤجوج ٌؤجوج خروج 

. الناس تحشر التً والنار للناس وتكلٌمها األرض دابة مؽربها،وخروج من الشمس
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                                                                                                                     :-الجزاء إلى الموت بعد المؽٌبات بستابر اإلٌمان

 الصالة علٌه ورسوله هللا به مما اخبر الؽٌب أمور من الموت بعد الؽٌب أمور من ٌكون ما بكل اإلٌمان، األخر بالٌوم اإلٌمان ومن

  :من والسالم

 الكافر اٌمان القبول وعدم الموت عند الشٌطان وحضور ربه بلقاء المإمن وفرح الموت مالبكة وحضور الموت سكرات -ٔ

 . الموت عند

  .الملكٌن وسإال وفتنته وعذابه القبر ونعٌم البرزخ عالم -ٕ

  .معذبه الشقاء أهل وأرواح منعمه السعادة أهل أرواح وان ٌرزقون ربهم عند أحٌاء الشهداء أن -ٖ

 ٌحاسبهم يم قبورهم من العباد وٌبعث الموتى فٌه هللا ٌحً الذي الكبرى القٌامة وٌوم -ٗ

 الصور، فً النفخ -٘

 : نفخات يالث وهما

 الفزع نفخه :- األولى 

  من هالك وفٌها والصعق الفناء وفٌها ن امه وٌختلؾ المشاهد العالم بها ٌتؽٌر التً :الصعق نفخه:- اليانٌة 

  .إهالكه هللا قضى

  العالمٌن لرب والقٌام والنشور البعث نفخه:- اليالية 

 ٌلجمه من ومنهم الشمس منهم تدنو ؼرال عراة حفاة العالمٌن لرب الناس فٌقوم القبور فً من ٌبعث هللا وان والنشور البعث يم- 

                                                                                .وسلم علٌة هللا صلى محمد نبٌنا هو األرض عنه وتنشق ٌبعث من وأول العرق

                                                                                                          .العباد أعمال به توزن كفتان له الذي بالمٌزان اإلٌمان- 

                                                                   . هره وراء من أو بشماله كتابه واخذ بٌمٌنه كتابه فاخذ األعمال صحابؾ هً و الدواوٌن نشر- 

                                                                                                     الفجار عنه وٌزل األبرار ٌتجاوزه جنهم متن على منصوب الصراط- 

 من الكافرٌن دار والنار المتقٌن و الموحدٌن منٌنإالم دار والجنة أبدا تفنٌان ال اآلن وموجودتان مخلوقتان والنار الجنة- 

                            .الخلق قبل هللا خلقهما وقد أبدا تفنٌان ال والنار والجنة والمذنبٌن والوينٌٌن والملحدٌن والمنافقٌن والنصارى والٌهود المشركٌن

 وٌدخل الجنة أهل نصؾ وهم الجنة دخول فً األمم وأولى القٌامة ٌوم محاسبه األمم أولى وسلم علٌه هللا صلى محمد أمه وان- 

                                                                                                                                    .حساب بؽٌر ألفا سبعون الجنة

 نار فً خالدون المشركٌن الن تعالى باهلل اإلشراك ؼٌر ارتكبوها بمعاص النار دخلوا الذٌن وهم النار فً الموحدٌن خلود عدم- 

                                                                                                                             .باهلل والعٌاذ أبدا منها ٌخرجون ال جهنم

 وآنٌته المسك من أطٌب ورٌحه العسل من وأحلى اللبن من بٌاضاً  اشد وماإه القٌامة عرصات فً السالم علٌه النبً حوض نأوب– 

 علٌه صلى النبً قال الدٌن فً ابتدع من ذلك على وٌحرم ،أبدا ٌ مؤ ال منه شرب من شهر وعرضه شهر وطوله السماء نجوم عدد

                                    "أبدا أٌ م ال منه شرب من السماء كنجوم وكٌزانه المسك من أطٌب ورٌحته اللبن من ابٌض ماإه شهر مسٌره حوضً " وسلم

 بٌنهم القضاء لفصل الموقؾ ألهل وشفاعته القٌامة ٌوم وسلم علٌه هللا صلى عبد هللا بن محمد لنبٌٌنا المحمود والمقام الشفاعة- 

 لعمه ،وشفاعته فٌها داخل أول والسالم الصالة علٌه الرسول وٌكون الجنة اٌدخلو أن الجنة ألهل وشفاعته المحمود القضاء هً

  .العذاب عنه ٌخفؾ أن طالب أبً

 :- ألحد ؼٌره ولٌس وسلم علٌة هللا صلى للنبً خاصة اليالية الشفاعات وهذه

  الجنة ٌدخلون ممن أمته بعض درجات لرفع وسلم علٌه هللا صلى وشفاعته والشهد والنبٌٌن المالبكة فٌها تشاركه الشفاعة هذه- 

 .حساب بؽٌر الجنة ٌدخلون أمته من لطابفه وسلم علٌه هللا صلى وشفاعته علٌا درجات إلى

  بهم أمر قد آخرٌن أقوام وفً الجنة لٌدخلوا فٌهم فٌشفع وسٌباتهم حسناتهم تساوت قد أقوام فً وسلم علٌه هللا صلى وشفاعته-

  .ٌدخلوها ال أن النار إلى

 يم ٌخرج هللا ن والصالحون والمإمنونو الصدٌقو .الجنة فٌدخلون لهم فٌشفع النار من الموحدٌن عصاة إخراج فً والشفاعة- 

:-                                                   من النار أقواماً بؽٌر شفاعة بل بفضله ورحمته فؤما الكفار فال شفاعة لهم لقوله تعالى –تبارك وتعالى 

 ٌوم للعبد ٌشفعان والقران الصٌام}ل فقا وسلم علٌة هللا صلى الرسول بذلك اخبر كما أٌضا له ٌشفع القٌامة ٌوم الإمن وعمل

  .{القٌامة

 النار إلى النار أهل وصار الجنة إلى الجنة أهل صار إذا :وسلم علٌه هللا صلى النبً اخبر كما فٌذبح القٌامة ٌوم به ٌإتى والموت

 فرحا الجنة أهل فٌزداد :موت ال النار هل أوٌا ال موت الجنة أهل ٌا :مناد ٌنادى يم ٌذبح يم والنار الجنة بٌن ٌجعل حتى بالموت أتى

 ." حزنهم إلى حزنا النار أهل وٌزداد فرحهم إلى

:-  يمرات اإلٌمان بالٌوم اآلخر 
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 من خوفا المعصٌة فعل عند والرهبة الٌوم ذلك ليواب رجاء علٌها والحرص الطاعة فعل فً بالرؼبة وذلك نفسه فً العبد صالح -1

                                                                                                                                                        .الٌوم ذلك عقاب

  .ويوابها اآلخرة نعٌم من ٌرجوه بما انًالد من ٌفوته عما المإمن تسلٌه- 2

                                                                                                                                بالقدر اإلٌمان :- السادس الركن

                                              .األزل فً كابن هو مما شً كل بمقدار أحاط أي وقدر وفصل حكم أي قضى هللا بان الجازم االعتقاد  :ومعناه

  تعالى ،قالاألبد  إلى كابن هو مما القلم به وجرى العلم به سبق ما هو  :ملخصهو

-                                                                                                                                                  :القدر مراتب

  :وهً العلم أهل وقررها النصوص علٌها دلت مراتب أربع للقدر

                                                                                                                                    :-العلم  :المرتبة األولى 

 خلقهم قبل عاملون الخلق ما علم وانه وتفصٌال جمله ٌكون كٌؾ كان لو ٌكن لم وما ٌكون وما كان ما بكل عالم هللا بان اإلٌمان

 ازال به . موصوؾ هو الذي القدٌم بعلمه وذلك والسعٌد الشقً منهم وعلم وسكناتهم وحركاتهم وأعمالهم وآجالهم أرزاقهم وعلم

    تعالى ،قال

                                                                                                                         :-الكتابة  : اليانٌة المرتبة

 فكل شًء من فٌه ٌفرط لم الذي الكتاب وهو المحفو  اللوح فً المخلوقات مقادٌر من علمه به سبق ما كتب هللا بان اإلٌمان وهً

 قال المبٌن الكتاب و واإلمام الذكر وٌسمى الكتاب ام فً تعالى هللا عند بفهو مكتو القٌامة ٌوم إلى كابن وكل يوما ٌجر جرى ما

                           تعالى

 إلى كابن هو وما كان ما القدر اكتب: قال اكتب؟ ما .قال ، اكتب  :فقال القلم هللا خلق ما أول إن"  والسالم الصالة علٌه النبً وقال

 كتب  "وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سمعت : قال عنهما هللا رضً العاص بن عمرو بن عبد هللا عن مسلم صحٌح وفً. "األبد

 ".ة سن ألؾ بخمسٌن واألرض السموات ٌخلق أن قبل الخالبق مقادٌر هللا

                                                                                                                         :- اإلرادة والمشٌبة  : اليالية المرتبة

 ٌشاء من وٌضل برحمته ٌشاء من ٌهدي والحكمة الرحمة بٌن الدابرة ومشٌبته هللا ردةإب فهو الكون هذا فً ٌجري ما كل أن: أي 

 اللوح فً المكتوب السابق لعلمه مطابق فانه ذلك من وماوقع ٌسالون وهم وسلطانه حكمته لكمال ٌفعل عما ٌسال ال بحكمته

                                                      ، شا إرادته عن ٌخرج فال ٌكن لم ٌشؤ ومالم كان هللا ماشاء شامله وقدرته نافذة هللا فمشٌبة المحفو 

                                                                          . تعالى قال

 " .ٌشاء  حٌث ٌصرفه واحد كقلب الرحمن  أصابعمن إصبعٌن بٌن كلها آدم بنً قلوب إن"  :وسلم علٌه هللا صلى النبً وقال

 

 

 :-الخلق  : اليالية المرتبة

 متحرك وكل وعمله عامل كل خالق فهو مخلوق سواه ما كل وان سواه رب وال ؼٌرة خالق ال شًء كل خالق هللا بان اإلٌمان وهً

تعالى قال وحركته

 

  :-الع ٌم الباب فً كذلك معرفته ٌجب مما

 وخلقه وقدره هللا شاءه ومعصٌة وطاعة وإٌمان وكفر وشر خٌر من ٌجري ما كل أن. 

 بعدله ٌشاء من وٌضل بفضله ٌشاء من وٌهدي المعصٌة وٌكره الطاعة ٌحب هللا أن.  

 ٌكلفه ولم له كسبا وجعله إلٌه العبد عمل وأضاؾ الحجة لقطع الرسل أرسل قد هللا الن له عذر وال أضله لمن  حجةال أن 

  .ٌستطٌع بما إال

 وبحكمته مقتضٌاته فً الشر ٌكون وإنما الشر عن ونهى بالخٌر أمر ألنه رحمته لكمال هللا إلى الشر ٌنسب وال.  

 اإلنسان خلق تعالى فاهلل .ورحمه عدل أفعاله وكل ذره ميقال أحداً  مفال ٌ ل بالعدل ومتصؾ ال لم عن منزه تعالى وهللا 

 به ٌمٌز عقال له جعل يم مجازا ال حقٌقة منه أفعال لتكون له هللا وهبها ومشٌبة واختٌارا وقدره إرادة له وجعل وأفعاله

 فهو واختٌار مشٌبة له بل مجبر ؼٌر فاإلنسان واختٌاره بإرادته هً التً أعماله على إال ٌحاسبه ولم والشر الخٌر بٌن
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 الخالق هو تعالى فاهلل ٌكن لم ٌشؤ ومالم كان ماشاء هللا وكل هللا لمشٌبة مشٌبته فً تابع انه إال وعقابده أفعاله ٌختار

 . وكسبا فعال العبد ومن وتقدٌراً  وإٌجاداً  خلقا هللا من فهً لها الفاعلون وهم العباد ألفعال

 

 :-بالقدر اإلٌمان يمرات

 تعالى هللا بقدر شًء كل الن نفسه السبب على ٌتعمد ال بحٌث األسباب فعل عند تعالى هللا على االعتماد.  

 وإعجابه والنجاح الخٌر أسباب من قدرة بما هللا من نعمة حصوله الن مراده حصول عند بنفسه المرء ٌعجب ال أن 

  .النعمة هذه شكر ٌنسٌه بنفسه

 المإمن نفس فً القناعة ٌؽرس بالقدر اإلٌمان.  

 ملك له الذي هللا بقدر ذلك الن مكروه حصول أو محبوب بفوات ٌقلق فال أقدار من علٌه ٌجري بماوالرضى  الطمؤنٌنة 

 .( األفضل له اختار انه للعبد هللا اختٌار قدٌم إلى القلب سكون الرضى ) عطاء ابن ،قال واألرض السموات
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                                                                                                                                                 :- السادسة  المحاضرة

:-                                                                                                                                        عناصر المحاضرة  

 .نواقض اإلٌمان القولٌة والفعلٌة

                                                                                                                                                :اإلٌمان نواقض

                                                                                                                                               :اإلٌمان نواقض معنى

 : تعالى قوله ومنه ، واإلبطال واإلزالة الحلُّ  هو أي ، اإلبرام ضد وؼٌره ، والعهد والحبل البناء فً النقضُ  : اللؽة فً : اللؽة فً

 : تعالى وقوله

 .البخاري رواه " الكعبة لنقضت بكفر عهد حدٌث قومك أن اللو  "عنها هللا رضً عابشة لـ وسلم علٌه هللا صلى النبً وقول

  ،وانتقل ودٌنه إسالمه انتقض منها واحداً  فعل إذا اإلنسان ألن نواقض وسمٌت ، اإلسالم مبطالت"  : أنهاب ُعرفت : االصطالح وفً

".  وتقطعه اإلٌمان تزٌل أفعال آو ، أقوال ،أو اعتقادات"  نهاأب – أٌضا – عرفت و ، كافراً  كونه إلى مسلماً  كونه من

 قوال ٌكون والناقض ، نواقض تسمى ، للردة الموجبة ،وهً اإلسالم فنواقص :هللا رحمه _باز بن العزٌز عبد الشٌخ سماحة قال

 ٌطرأ شكب أو ، ٌعتقده باعتقاد أو ، ٌعمله بعمل ،أو ٌقوله بقول اإلنسان ٌرتد فقد . شكا ٌكون و ، اعتقاداً  وٌكون ، عمال ،وٌكون

.                                                                       وٌبطلها العقٌدة فً ٌقدح الذي الناقض منها ٌؤتً كلها األربعة األمور وهذه ، علٌه

 . منها وٌحذر ٌجتنبها أن أجل من للمسلم جداً  مهمة ومعرفتها . الردة أنواع وأ ، الردة أسباب : كذلك النواقض هذه وتسمى

 

 : فٌها فٌدخل . اإلسالم عن وٌنقل الملة من  ٌخرج ما بها المقصود النواقض فهذه

 من هللا لؽٌر والنذور بالذبابح والتقرب ، هللا ؼٌر كدعاء ، هللا لؽٌر ةالعباد أنواع من شًء صرؾ وهو  :األكبر الشرك .ٔ

 .تالُكربا وتفرٌج الحاجات قضاء من هللا إال علٌه ٌقدر ال فٌما هللا ؼٌر وكرجاء ، الجن و نالقبور والشٌاطً

 لجمٌع محبط الشرك من النوع وهذا ، منه ٌتب ولم مات إذا النار فً ُمخلد وصاحبه ، الملة من مخرج الشرك وهذا

                                                                                                                               :تعالى قال األعمال

 :تعالى قال علٌه مات إذا النار فً مخلد وصاحبه ، الملة من مخرج وهو:  األكبر الكفر 

 الدرك فً وصاحبه الملة من مخرج وهو الكفر وٌبطن اإلسالم صاحبه ٌ هر بان االعتقادي النفاق وهو : األكبر النفاق .ٖ

 .النار من األسفل

 : أنواع ستة النفاق وهذا

 .الرسول تكذٌب .ٔ

 .الرسول به جاء ما بعض تكذٌب .ٕ

 .الرسول بؽض .ٖ

 .الرسول به جاء ما بعض بؽض .ٗ

 .الرسول دٌن بانخفاض المسرة .٘

 .الرسول دٌن النتصار الكراهٌة .ٙ

 كمن األصؽر النفاق و ، هللا بؽٌر كالحلؾ األصؽر الكفر أو ، الرٌاء كٌسٌر األصؽر الشرك فً ٌدخل ما بالنواقض المقصود فلٌس

 وتوجب ، األٌمان تنقض بل ، اإلسالم عن تنقل ال و الملة من التخرج التً و الؽدر أو ، األمانة خٌانة أو الحدٌث فً الكذب عادته

 . األعمال جمٌع تحبط وال به تقترن الذي العمل تحبط كما ، النار فً ٌخلد ال أنه ؼٌر صاحبها ٌتوب أن إال العقوبة
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 : إلى تنقسم اإلٌمان نواقض و

                                                                                                                                       .اعتقادٌه نواقض   :أوالً 

 . وعملٌة قولٌه نواقض  :يانٌاً 

 

 :- االعتقادٌة اإلٌمان نواقض : - أوالً 

                                                                          :االعتقادي الشرك  :أي ( العقدٌة الناحٌة ) من تعالى باهلل الشرك .ٔ

                                                                                    .له ٌذبح أو ٌُدعى أن ٌستحق هللا سوى ما أن باعتقاد

                                                                                       .الكون فً معٌن له تصرؾ هللا سوى ما أن باعتقاد

 .وؼٌرهم كالكهنة ، الؽٌب على اطالع له هللا سوى أحداً  أن باعتقاد

 

                                                                                                :الواجبات و الفرابض من بشًء والتكذٌب الجحود .ٕ

 سبٌل عل السنة فً هللا رسول أكدها أو كتابه فً هللا فرضها التً الفرابض من شٌباً  ترك من كل : بطة ابن اإلمام قال

  .الكفر بٌن كافر فهو بها والتكذٌب الجحود

 

                                                                                                  :وتحرٌمه بالضرورة الدٌن من معلوم أمر استحالل .ٖ

 قدامة ابن اإلمام قال _الشبه وزالت ، المسلمٌن بٌن حكمه  هر و ، تحرٌمه على أجمع شًء حلً  اعتقد من

 .كفر ، فٌه خالؾ ال مما هذا وأشباه الزنا و ، الخنزٌر كلحم فٌه الواردة النصوص فٌه"

 

                                                    :أخباره من خٌر فً ،أو مذاهبهم وإبطال مشركٌن كتكفٌر وجل عز هللا أحكام من حكم فً الشك .ٗ

 قال .  وؼٌرهم الكتاب أهل . الكفار أدٌان ببطالن كحكم : يابت شرعً حكم أوفً و عنه اليابتة أخباره بعض وفً

 :(قال أن إلى) بإجماع كافر فهو ... صدقه فً شك أو به، وأخبره بلؽه فٌما الكذب إلى نبٌنا أضاؾ من : عٌاض القاضً

 اإلسالم ذلك مع أ هر وان ، مذهبهم صحح أو ، شك أو فٌهم وقؾ أو ، الملل من المسلمٌن ملة بؽٌر دان من ونكفر

 أن اعتقاد : شرٌعته عن الخروج ٌسعه وأنه .ذلك خالؾ من أ هره ما بإ هار كافر فهو سواه مذهب كل ،إبطال واعتقده

 : ( تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ قال)  ، هللا رسول طاعة عن ٌستؽنً أحداً  أن اعتقد أو النبً إتباع علٌه ٌجب ال الناس بعض

  .استتٌب النبً على المشاٌخ من أحداً  فضل من

 

                                                                                                :به ٌعمل وال ٌتعلمه ال و هللا دٌن عن اإلعراض .٘

 . له ومفسداً  لإلٌمان ناقضا األمور هذه عن الكلً اإلعراض ُعد ، هللا لدٌن وقبوالً  واستجابة خضوعاً  كان لما فاإلٌمان

                                                                                       ، بالكلٌة الشرٌعة قبول عن وصدود ، إتباعه عن و امتناع وهذا

 ورسوله باهلل مإمناً  الرجل ٌكون ان ٌمتنع وأنه ، وعملِل  قولِل  من فٌه البد الدٌن أن تبٌن قد : تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ قال

 قال و . الواجبات من ذلك ؼٌر وال ، صٌاماً  وال ، زكاة وال ، صالة وال ،  اهراً  واجباً  ٌإد ولم ولسانه بقلبه أو ، بقلبه

 وال ، ٌعادٌه ،وال ٌوالٌه وال ، ٌكذبه وال ٌصدقه ال  هللا رسول عن وقلبه بسمعه ٌعرض أن : اإلعراض كفر : قٌم ابن

 . ألبته به جاء ما إلى ٌصؽً

 

 

                                                                                                                                         :واالستكبار اإلباء .ٙ

 كفر على الؽالب وهو ، واستكباراً  إباءً  له ٌنقد ولم ، هللا عند من بالحق جاء وانه  الرسول صدق عرؾ من كفر هو

 : ( تٌمٌه ابن اإلسالم شٌخ قال )و واالستسالم االنقٌاد هو الذي المإمن القلب لعمل مناقضة فٌه فهذا. الرسول أعداء

 القلب فً عمل هو و ، واالستسالم له االنقٌاد ٌستوجب واألمور ، المخبر تصدٌق ٌستوجب فالخبر ، وأمر خبر هللا كالم

 .لألمر واالنقٌاد الخضوع جماعه

 

 

 : والعملٌة القولٌة اإلٌمان نواقض : يانٌاً 

  :القولٌة اإلٌمان نواقض - أ
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 خالقاً  لٌس تعالى هللا ان وخالصته و عنه ٌتؤخر ولم ، هللا مع موجوداً  ٌزل لم الكون هذا أن ومعناه  :العالم بقدم القول .ٔ

  .العالم لهذا

  :ومنه،  السب .ٕ

 تعالى هللا سب. 

 النبً سب . 

 والسالم الصالة علٌهم األنبٌاء من أحد سب.  

 هذا ٌتبع لم يم ، ورسوله لعبده والرسالة ، وتعالى سبحانه هلل األلوهٌة فً الوحدانٌة اعتقد من : تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ قال

 واالزدراء والتسفٌه االستخفاؾ قارنه بل ، الجوارح على أيره ٌ هر القلب فً حال هو الذي ، واإلكرام اإلجالل من موجبه االعتقاد

 .والصالح المنفعة من فٌه لما ومزٌالً  االعتقاد ذلك لفساد موجباً  ذلك وكان ، كعدمه االعتقاد ذلك وجوده كان بالفعل أو ، بالقول

                                                                                                                    :تحته  وٌندرج  :االستهزاء .ٖ

.                                                                                                                       باهلل  االستهزاء- أ

  .بالقرآن االستهزاء- ب 

 : نوعٌن على واالستهزاء

 .بالكاؾ الدٌك بؤهل الدٌن أهل وكتسمٌة و باألخرق الدٌن كوصؾ الصرٌحة باأللفا  وٌكون  :الصرٌح االستهزاء -

 آلمر أو الكرٌم القرآن تالوة عند الشفة ومد و ، اللسان إخراج ،و العٌن ؼمز وٌشمل  :صرٌح ؼٌر االستهزاء -

 .المنكر عن والنهى بالمعروؾ

                                                                                                             :ميل ، بالضرورة الدٌن من معلوم إنكار .ٗ

 .الوعٌد و الوعد إنكار و ، البعث إنكار و ، الجن وإنكار ، المالبكة وإنكار ، األنبٌاء على لةنزالم الكتب إنكار

 .النبوة ادعاء .٘

                                                                                                       :فةاوالعر الكهانة و كالتنجٌم الؽٌب علم ادعاء .ٙ

 ، وكذا كذا سٌكون انه على تهااوتؽٌر وتنقالتها بحركاتها فٌستدلَال  ، الؽٌب علم به ٌدعى سبباً  النجوم علم تعلم ٌجعل كمن

 وهذا ، الفالنً النجم فً ولد ألنه ، شقاء حٌاته ستكون اإلنسان هذا : القول أن ميل ، وكذا كذا صار الفالنً النجم ألن

                                                                                                      .الفالنً النجم فً ولد وألنه سعٌدة ستكون حٌاته

  .الملة عن جكفر مخر الؽٌب علم ودعوى ، الؽٌب الدعاء وسٌلة النجوم تعلم اتخذ فهذا

 : العملٌة اإلٌمان نواقض- ب

 كالركوع وحده هللا الحق هً التً العبادات بؤنواع هللا لؽٌر ٌتقدم بؤن : بالعمل الشرك أي وجل عز هللا عبادة فً الشرك -ٔ

 . والذبح والنذر والسجود

  :قسمان هو الشرع وفً سببه ولطؾ خفً ما اللؽة فً وهو : السحر -ٕ

 ضرر به ٌرٌد فٌما الشٌاطٌن استخدام إلى الساحر بها ٌتوصل وطالسم قراءات وأ ، ورقً ُعقد  :األول القسم - أ

 لتسلٌطهم وذلك ، الكفر بفعل إلٌهم والتقرب بطاعتهم بالشٌاطٌن استعانة فٌه ألن فاعله ٌكفر شركوهو   .المسحور

. المسحور على

 أشٌاء عن وٌمٌل ٌنصرؾ فتجده ، ومٌله وإرادته وعقله المسحور بدن على تير وعقاقٌر أدوٌة  :اليانً القسم - ب

لكنه عاص هلل متعٍد لحدوده معتٍد على ، وهو عدوان وفسق ال ٌكفر فاعله . أخرى وأشخاص أشٌاء إلى وأشخاص

 .عباده

 . باألقدام دوسه أو بالنجاسات وتلوٌيه ، بالمصحؾ االستهانة -ٖ
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                                                                                                                                                  :- السابعة  المحاضرة

:-  عناصر المحاضرة 

.  ضوابط التكفٌر

 .أمور مكفرة 

 التكفٌر ضوابط  :يامناً 

وتكاد أن تكون البدعة األولى فً األمة اإلسالمٌة بعد موت نبٌها صلوات هللا ، إن من أوابل ما ابتلٌت به األمة فتنة التكفٌر وبدعته

وسٌدنا علً بن أبً طالب رضً ، وقد ذهب ضحٌتها سٌدنا عيمان بن عفان رضً هللا عنه حٌن قتله من رأى كفره . وسالمه علٌه

 .وهو من الخوارج الذٌن خرجوا على اإلمام فكفروه واستحلوا دمه فقتلوه، هللا عنه حٌنما قتله عبدالرحمن بن ملجم 

 

حٌث كفر معتنقوها الخلفاء ، فكفرت كل من عداها ، فرقة جعلت التكفٌر أساسها مبدأها ومنتهاها  ، وأنكؤهاومن أضل الفُرق 

وكفروا البدرٌٌن ، وكفروا أهل بٌعة الرضوان تحت الشجرة ، وكفروا زوجات المصطفى أمهات المإمنٌن ، الراشدٌن بعد رسول هللا 

وكفروا كل من آمن برسول هللا إال نفراً بعدد ، وكفروا السابقٌن األولٌن من المهاجرٌن واألنصار ، الذٌن زكاهم هللا ورسوله 

بل كفروا كل المسلمٌن من بعد رسول هللا إلى ٌومنا هذا وإلى أن تقوم ، يم كفروا التابعٌن وتابعٌهم بإحسان ، األصابع الٌد الواحدة 

وال من محمد فً ، لٌس لدٌهم علٌه برهان من هللا فً قرآنه ، لم ٌعتقدوا بؤمر وضعه معتنقو هذهِل الفرقة من عند أنفسهم  الساعة ما

 .ٌدٌن أربابها بتكفٌر كل من لم ٌكن من أصحابها ومعتنقٌها، صحٌح سنته وبٌانه فهً فرقة تكفٌرٌة 

 

لقول رسولنا صلوات ، فمن كفر مسلماً دون حٍق كفر ، وهو باُب خطٌر ،  وعدمه باُب ع مت فٌه المحنة وكيرت فٌه الفتنة والتكفٌر

صحٌح مسلم لذا وجب علٌنا بٌان ضوابط التكفٌر وموانعه كً ال " . إذا أكفر الرجلُ أخاه فقد باء بها أحدهما : " هللا وسالمه علٌه 

 .ٌقع المسلُم فً الوعٌد الشدٌد بإطالق التكفٌر على من لٌس بكافر بهذا الوضع الشنٌع

 

 - : الضوابط : أوالً 

 . حف هءوضبط الشً، لزوم الشًء  : اللؽة والضابط فً جمع ضابط

 .ضوابط: حكم كلً ٌنطبق على جزٌباته والجمع  : والضابط عند العلماء

 

 -: التكفٌر

 .الستر والتؽطٌة : لؽة

  -: ومن قوله تعالى، الحكم على المسلم بالردة إذِل الكفر نقٌض اإلٌمان  : واصطالحا

 .أي جاحدون  

 

فٌكفرون مرتكب الكبٌرة لتؽلبٌهم ، فلسنا كالخوارج الذٌن ٌبالؽون ، منهج الوسط فً التكفٌر  - أهل السنة والجماعة- ومنهجنا 

فمن ،  اإلٌمان مجرد المعرفة بالقلب بؤنولسنا كالمرجبة الذٌن ٌعتقدون ، نصوص الوعٌد ؟ وإقصابهم نصوص الوعد والرحمة 

  -: فلزمهم أن إبلٌس مإمن ألنه ٌعرؾ ربه قوله تعالى، عرؾ ربه بقلبه فهو مإمن وال ٌكفر إال إذا جهل ربه بقلبه 

  :قوله تعالى عنهم، وكذلك فرعون وقومه مإمنون  .

. 

ألن عقٌدتنا مستمدة من صرٌح ، مدعوم بالبراهٌن ، وهو منهج مدلل باألدلة ، بال إفراط وال تفرٌط ، بل منهجنا منهج الوسط 

وإنما نحكم بما حكم هللا تعالى ، وعقولنا لٌست مشرعة ً وال حاكمة ً على ما فً قلوب العباد بؤفعالها ، وصحٌح السنة ، الكتاب 

  . وحكم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 : أهم ضوابط التكفٌر :  يانٌاً 

 إٍذ الجاهل معذور فٌما ٌمكن جهله ، ومالم ٌعلم أن هذا العمل كفُر ، فال ٌمكن أن نحكم على من فعل أمراً كفرٌاً بؤنه كافر  : العلم

  :                                                                                     والدلٌل قول هللا تعالى. وٌؽلب عدم معرفته مراعاة لحاله

 

، من الناس من ٌكون جاهالً ببعض األحكام جهالً ٌعذر به : نصه   مااآلٌةٌقول شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا محتجاً بهذهِل 

 .فال ٌحكم بكفر أحداً حتى تقوم علٌه الحجة من جهة بالغ الرسالة
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 فإذا قامت علٌه الحجة كفر، حتى تقوم علٌه الحجة الميبتة لكفره ، وقال فً موطن آخر لٌس كل من تكلم بكلمة الكفر ٌفكر 

فال ، كحدٌث عهد اإلسالم والبعٌد عن بالد العلم وأهله ، بؤنه تختلؾ أحوال الناس فً الجهل .. ومن الواضح والمعلوم .حٌنبٍذ 

  .ٌتساوى مع من وجد فً بالد علم وعلماء

 ٌقول تعالى، حٌث اتفق أهل السنة والجماعة على أن الخطؤ من موانع التكفٌر والمحاسبة  : العمد :  

 

  : وقوله تعالى

 .إن هللا تجاوز عن أمتً الخطؤ والنسٌان: - قد فعلت وقال رسولنا صلوات هللا وسالمه علٌه : فقال هللا 

وإال ٌحكم بكفره كم قال كلمة كفٍر مخطباً ؼٌر قاصٍد وال متعمداً كالذي ..  أو قوله عالماً عامداً قاصداً بعقلهفالبد أن ٌكون 

وهذا بخالؾ ،  لخطؤه أعذارهفتتمة الحدٌث بٌان " أخطؤ من شدة الفرح ! اللهم أنت عبدي وأنا ربك : " قال فً الحدٌث 

كمن سب هللا أو سب رسوله صلى هللا علٌه وسلم يم ! من تفوه بكلمة كفر  اهر فهو كافر حتى وإن ادعى عدم القصد 

 .ال أرٌد الكفر وال أعنً التنقص فكالمه مردود ؼٌر مقبول: قال 

 

  وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن اإلكراه على الكفر قوالً أو فعالً بضوابطه الشرعٌة ٌعتبر  : االختٌار دون اإلكراه

وال حٌلة له للدفع فٌباح له إ هار ما ٌخالؾ ، كمن هدده قادُر متمكن بقتل أو قطع وشدة تعذٌب ، من موانع التكفٌر 

  : ٌقول هللا جل فً عاله، وال ٌؤيم حتى لو نطق بالكفر أو فعله ، الدٌن 

 

، سٌد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب " لقول رسولنا صلوات هللا وسالمه علٌه ، واألخذ بالعزٌمة له منزلة عند هللا 

فال ٌنبؽً التوسع والتساهل فً ترك الحق والصدع به لمن اعتقده بحجة " . ورجل قام إلى إمام حابز فؤمره ونهاه فقتله 

 .بل خٌر الجهاد أن تصدع بالحق المدعوم بقول هللا، اإلكراه 

 

 أما الناسً فمعذور لقول ، متذكراً حكم قوله ، بل ٌكون ذاكراً حال فعله ، فال ٌكون ناسٌاً ساهٌاً  : عدم السهو والنسٌان

 : هللا تعالى بعد دعاء المإمنٌن

 . 

 ."إن هللا تجاوز عن أمتً الخطؤ و النسٌان "   -:ولحدٌث رسولنا صلوات هللا وسالمه علٌه

 

 فاتفق أهل السنة ، حسب طاقات العباد وقدراتهم ، شاملة محكمة ، إذٍا الشرٌعة مٌسرة  : والمقدرة وعدم العجز

والجماعة على أن العجز عن أداء ما شرع هللا ٌعتبر من موانع التكفٌر إذا اتقى هللا ما استطاع وحرص فإنه معذور ؼٌر 

أو لم ٌستطٌعوا االلتزام ،  من هجرة إلى دار اإلسالم ٌتمكنواكمن بلؽتهم دعوة اإلسالم وهم فً دار كفر ولم ، مإاخذ 

، أو لٌس عندهم من ٌعلمهم جمٌع شرابع الدٌن ، بجمٌع شرابعه ألنهم محاربون ممنوعون من إ هار شعابر دٌنهم 

  .وإن ماتوا على حالهم فهم من أهل الجنة إن شاء هللا تعالى، فهإالء معذورون 

    : ٌقول ربنا سبحانه

 : هوٌقول سبحان

                                                                                                                                              : أمورٌر مكفرةٌر  : يالياً 

،  أو ربوبٌته إلوهٌتهأو طعن فً ، أو انتقصه فً صفاته أو شك فً قدرته ، أو كذبه فً قرآنه ، من سب هللا تعالى  -ٔ

ه وقد حذره بقول، مفترٌاً على هللا 

أو ، أو انتقصه أو شك فً كماله ، كمن رماه فً األرض أو فً القاذورات ، أو احتقره و أهانه ، من استهزأ بالقرآن   -ٕ

  : أو اعتقد أنه مؽٌرٌر أو محرؾٌر أو مبدل أو أن هناك قرآناً ؼٌره أصح منه مكذباً قول هللا، اعتقد عدم حف ه من هللا 

 .فهو كافرٌر كفراً مخرجاً عن ملة اإلسالم .

  : مكذباً قول هللا تعالى، معتقداً عدم صالحٌته ، أو احتقره أو انتقصه ، من سب الدٌن اإلسالمً  -ٖ

  : أو راداً لقول هللا تعالى .

، نقصانه  أو أنتقص شرابعه و أحكامه معتقداً  .



 Marei /ال تنسونً ووالدي من خالص دعائكم أخوكم 

 
27 

 

 : مكذباً لقول هللا تعالى

 . فهو كافر كفراً مخرجاً عن ملة اإلسالم

 

من سب رسول هللا محمداً صلى هللا علٌه وسلم أو انتقصه أو كذبه أو اعتقد بؤنه لم ٌبلػ الرسالة أو طعن فً عرضه   -ٗ

أو أنه فشل فً تربٌة أهل ، أو أنه صاهر كفرًة فجرة ، أو رضً بؤن ٌبقى فً ذمته فاجرات ، فاتهمه بؤنه تزوج كافرات 

، أو بؤنه لم ٌإد األمانة على الوجه المطلوب وبؤنه تسبب فً ضٌاع األمة من بعده ، بٌته األطهار وصحابته األخٌار 

 .فهو كافر كفراً مخرجاً عن ملة اإلسالم

 

وقد يبت ، وسابقوا لإلٌمان به ، من سب صحابة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الذٌن صحبوه وعزروه ونصروه   -٘

فصولهم بكتاب هللا وسنة رسوله كؤبً بكر وعمر وعيمان وعلً ابن عباس والحسن والحسٌن سٌدي شباب أهل الجنة 

كان سبه ، وأهل بٌعة رضوان تحت الشجرة ، وباقً العشرة المبشرٌن بالجنة ، وسٌد الشهداء حمزة ابن عبدالمطلب ، 

  : مكذباً فً قرآنه حٌث قال، متهماً إٌاهم بالكفر والردة والنفاق ، متوجهاً لدٌنهم 

  ۚ 

 : وقول ربنا

  :ومكذباً لقوله تعالى

إلى قوله تعالى

 .فهو كافر كفراً مخرجاً عن ملة اإلسالم 

 

أو الصدٌقة عابشة متهماً إٌاها باإلفك الذي برأها ، من سب زوجات النبً أمهات المإمنٌن عموماً كخدٌجة وحفصة   -ٙ

وكان سبه ، أو سب إحدى بناته كفاطمة الزهراء سٌدة نساء أهل الجنة ، مكذباً هللا فً تبربته لها فً القرآن ، هللا منه 

متهماً رسول هللا بالخبث حٌث وصؾ زوجاته بالخبث وربنا ، متهماً إٌاهن بالكفر أو الردة أو النفاق ، متوجهاً لدٌنهن 

 .فهو كافر كفراً مخرجاً عن ملة اإلسالم . : ٌقول

 

عالماً معتقداً قاصداً فهو كافر كفراً ، أو لؽٌره جل فً عاله ، أو ذبح باسم ؼٌر هللا ، من سجد لنبً أو ولً أو صنم   -7

 .مخرجاً عن ملة اإلسالم

 

عالماً قاصداً فهو كافر ، أو الخمر أو الربا ، يبت تحرٌمه بصرٌح القرآن أو صحٌح السنة كالزنا، من استحل محرماً   -8

محذراً نفسً ومن قرأها . ؼٌر ذلك من األمور المكفرة كيٌرٌر وإنما أردت الذكر ال الحصر. كفراً مخرجاً عن ملة اإلسالم

                                                                     : كما أخبر هللا بقوله، من الشرك الذي خاؾ منه ابو األنبٌاء إبراهٌم علٌه السالم 

 !فكٌؾ بنا ال نخاؾ على أنفسنا من الوقوع فٌه ؟

وتمسكنا به ، فما وافقهما قبلناه ، وسنة رسوله ، بل الواجب علٌنا أن نعرض معتقداتنا وجمٌع عباداتنا على قرآن هللا 

                                                                   : وما خالفهما رددناه حتى ال نكون ممن عابهم القرآن ذمهم بقوله ، واعتقدناه 
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                                                                                                                                                 :- اليامنة  المحاضرة

:-                                                                                                                                             عناصر المحاضرة 

 .العلمانٌة

 -:  التعرٌؾ بالعلمانٌة
 
  " علمانٌة" إن الترجمة الصحٌحة لكلمة  " ما لٌس بدٌنً فـ : اصطالح ٌقصد به ( بفتح العٌن وسكون الالم )العلمانٌة 

  , ما ال صلة له بالدٌن : بل بمعنى أخص , ال بمعنى ما ٌقابل األخروٌة فحسب ( الدنٌوٌة ) أو ( الالدٌنٌة ) فً اإلنجلٌزٌة تعنً
بكسر – وتجدر اإلشارة إلى خطؤ فادح قد ٌوهم بؤن العلمانٌة مصطلح مشتق من العلم  , " تضاد أو ما كانت عالقته بالدٌن عالقة

ولكن الحقٌقة أن ، وصوالً إلى طلبتهم  , وٌستؽل العلمانٌون ذلك فً الخلط على المفاهٌم والتلبٌس علٌها , العٌن وسكون الالم
أي ، فهو ٌحٌل إلى العالم أو العالمٌة ، وبذلك ٌختلؾ المعنى اختالفاً كبٌراً  , النطق الصحٌح لتلك اللف ة بفتح العٌن وسكون الالم

 .نومن هنا ٌتضح الزٌؾ الذي ٌضللون به عقول البسطاء وهذا أول ره , الدنٌوٌة
 

 
وهو فً الحقٌقة ال ٌعطى المدلول الكامل للعلمانٌة  " فصل الدٌن عن الدولة " والتعبٌر الشابع فً الكتب اإلسالمٌة المعاصرة هو

لكان أصوب ولذلك  " فصل الدٌن عن الحٌاة" الذي قد ال ٌكون له صلة بالدولة ولو قٌل أنها  الذي ٌنطبق على األفراد وعلى السلوك
 .سواء بالنسبة لألمة أو للفرد" إقامة الحٌاة على ؼٌر الدٌن  "ة فإن المدلول الصحٌح للعلمانً

 
وبالدنٌوٌة والمادٌة ، وتنادٌه باالبتداع والتحرر المزٌؾ فكرٌاً وأخالقٌاً  ,للتحلل من ترايه والعلمانٌة فً حقٌقتها تؤخذ العقل المسلم

  ,وباإلفالس فً بناء الكٌان وتطبٌق الشرٌعة علٌماً وواقعٌاً  ,وباإلباحٌة والطواؾ حول موابد الشهوات اجتماعٌاً  ,علمٌاً واقتصادٌاً 
 .وسنوالً ذلك بالبٌان فٌما ٌلً

 

 :-  بٌبة وأسباب نشؤة العلمانٌة

 
  عشر القرن التاسع وانتقلت إلى الشرق فً بداٌة السابع عشر وكان  هورها فً القرن , بٌبة أوربا نشؤت العلمانٌة فً

  . التاسع عشر فً نهاٌة القرن العراق ولحقتها تونس يم مصر وتركٌا وإٌران ولبنان وسورٌا وانتقلت بشكل أساسً إلى
 .علمانٌة ألنها أقل إيارة من كلمة ال دٌنٌة وقد اختٌرت كلمة,القرن العشرٌن أما بقٌة الدول العربٌة فقد انتقلت إلٌها فً

 
الدٌنٌة أو االجتماعٌة أو – سواء كانت من الناحٌة  وكانت نشؤة العلمانٌة فً بٌبتها األوروبٌة طبٌعٌة لها  روفها و معطٌاتها

 :- والدواعً التً تمخض بها الؽرب فؤنتج علمانٌته من بٌن مجموع ؼفٌر من األسباب – السٌاسٌة أو العلمٌة أو االقتصادٌة
 
أو بٌن الكنٌسة والدولة ون م الحٌاة   طبٌعة دٌن الؽرب النصرانً ومبادبه التً تقوم على الفصل بٌن الدٌن والدنٌا :-أوالً 

 -: المختلفة
أن أوربا لم تعرؾ ، وقد سبب عزل الدٌن عن الحٌاة فً أوربا  , فهو دٌن شعابري ال شؤن لها بن م الحٌاة وشإون الحكم و المجتمع

هً التً أذاعها بولس فً ربوع األرض ، إنما عرفت صورة محرفة منه  , دٌن هللا الحقٌق الذي نزل على عٌسى علٌه السالم
وكان بولس متؤيراً  , وال مراء أن أساتذته ٌهود، والراجح أن بولس وهو شاإل الطرسوسً كان ٌهودي المولد  , وخصوصاً أوربا

حٌن ٌندفعون للبحث عن تن ٌم أمور حٌاتهم فً العلمانٌة أو  بالمدارس الفلسفٌة اإلؼرٌقٌة ولهذا فإن النصارى أمماً وشعوباً 
ولذلك فإن نشؤة العلمانٌة  , ألن طبٌعة دٌنهم تدفعهم لهذا األمر، ال ٌشعرون بؤي حرج من ناحٌة دٌنهم ومعتقداتهم  ,ؼٌرها

   مع روح عقٌدتهمتتواءمبل هً فكرة  , وانتشارها وسٌادتها فً المجتمعات الؽربٌة أمر طبٌعً
ِل  : فقد ورد فً إنجٌل مرقس قول ٌسوع المسٌح ِل هللِل ا هللِل مَال رَال وَال صَال رَال لِلقٌٌر صَال ا لِلقٌٌر طوا مَال  وهو عٌن العلمنة بفصل الدٌن عن الدولة " أعٌر

 
 -: عداء الكنٌسة للعلم و العلماء:- يانٌاً 

وسمٌت هذه  , المختلفةالحٌاةاشتعلت نٌران الصرع بٌن الكنٌسة والعلماء أرباب الكشوؾ والن رٌات العلمٌة فً جوانب 
  , وقد ذاق علماء الؽرب ألوانا من العذاب على أٌدي رجال الكنٌسة , األوربٌة عصر النهضة أو بداٌة بعصر التنوٌر الفترة

لبعض _ على تشخٌص الكنٌسة واجتهادها العشوابً المقدس لدٌها إير هذه االكتشافات العلمٌة ولذلك لتمرد هذا الكشؾ العلمً
 المإسسة الكنسٌة تبنت بعض الن رٌات العلمٌة إنفعلى الرؼم من أن الدٌانة النصرانٌة دٌانة روحٌة صرفة إال  ,الحوادث الكونٌة

ٌحكم على كل من ٌخالفها بالردة والمروق  يم بمرور الزمن جعلت هذه الن رٌات جزءاً من الدٌن، فً بعض العلوم القدٌمة
 .والهرطقة

 
 الكنٌسة تدافع عن وانبرت ,وحٌن تطورت العلوم الطبٌعٌة تبٌن أن الكيٌر من تلك الن رٌات كانت خاطبة وخالؾ الصواب والحقٌقة

من علماء الطبٌعة  وسقط ضحاٌا التزمت الخرافً والتعصب األعمى ؼٌر المبرر ,واشتعلت الحرب، تلك األخطاء باعتبارها من الدٌن
والبدنً على معارضٌها  ومارست الكنٌسة أقصى درجات القمع الفكري ,حتى أصبح مصٌرهم ما بٌن مقتول ومحروق ومشنوق

بسبب إصرارها على أن تنسب إلٌه ما هو منه ،دٌن الخرافة والجل والكذب  وجنت الكنٌسة على الدٌن حٌن صورته للناس، بزعمها
 -:ونذكر منهم على سبٌل الميال ال الحصر، وكان من بٌن الضحاٌا جمله من العلماء التجرٌبٌٌن ,براء

 .كوبرنٌكوس صاحب كتاب حركات األجرام السماوٌة الذي حرمت الكنٌسة تداوله  -1
 . الذي صنع التلسكوب فعذب عذاباً شدٌدا وكان عمره سبعٌن سنة: جالٌلٌو جالٌلً  -2
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 :- الطؽٌان الدٌنً:- يالياً 
فقد تحول رجال  ,الكنٌسةوتسخٌرهم للخدمة فً أرض ، وقد تميل فً استؽالل رجال الدٌن لمكانتهم فً نهب وسلب أموال الناس
وبٌع صكوك الؽفران التً تمنح فقط لمن ترضى عنه  ,الدٌن إلى طواؼٌت ومحترفٌن سٌاسٌٌن ومستبدٌن تحت ستار الرهبانٌة

 .وما أوقد مجامر الؽلٌل فً قلوب الناس وأيار الؽضب نحو الكنٌسة, أومن باب المجاملة،  فً أدابه لخدمه الربالكنٌسة
 
 -:كما ٌحلون الحرام وٌحلون الحالل، ممارسه رجال الدٌن لكل أشكال الفساد الخلقً وتحرٌمه على ؼٌرهم:- رابعاً 

وفً نفس الوقت نجد رجال  ,وٌتستر علٌها الفاجر البذيء، لم ٌتوان أساطٌن األدٌرة برذابل وأرجاس ٌترفع عنا اإلنسان العادي
وأنكرت ما نلح علٌة الفطرة وتدعو إلٌه الؽاٌة  ,حتى حرمت ما أحل هللا، الكنٌسة ٌطالبون الناس بطقوس أخالقٌة تعترٌها المبالؽة

  "فتعالٌمها تقول عن الن ر المجرد، وذلك بابتداعها الرهبانٌة وتنفٌرها الشدٌد من المرأة لذاتها  ,من الوجود اإلنسانً
ما أيار المجتمع علٌها  "فإنه خٌر لك أن تفقد عضواً من أعضابك من أن ٌلقى جدك فً النار، وإذا ن رت عٌنك إلى مصٌبة فاقلعها

 .حتى انقلب رأسا لعقب
 

وكان للقساوسة ورجال الدٌن من العشٌقات  , ومواخٌر للدعارة،فً الوقت ذاته كانت األدٌرة مباءات لفجور اآلباء ورجال الدٌن 
 .وحتى تولى منصب البابوٌة عدد من األبناء ؼٌر الشرعٌٌن لبعض اآلباء والكرادلة ,لم ٌكن لؽٌرهم من الدنٌوٌٌن ما
 

  ,وإقبالها على العلمانٌة باعتبارها مخلصاً لها مما عانته من سطوة رجال الدٌن ,كل تلك األسباب وؼٌرها أدت إلى نبذ أوروبا للدٌن
 .حجر عترٍة أمامه- بذلك التصور وتلك الممارسات - وسبٌالً لالنطالق والتقدم الذي كان دٌن الكنٌسة 

 
وإن كان قد أتاح لها كل العلم والتمكن المادي الذي , ولكن البدٌل الذي اتخذته اوروبا بدالً من الدٌن لم ٌكن أقل سواًء إن لم ٌكن أشد

ألنها ال تإمن باهلل وما نزل من ، من ُسنن هللا التً تجهلها أوروبا وتجهل حكمتها ٌطمح إلٌه كل البشر على األرض تحقٌقاً لُسنهٍ 
 .الوحً

 :-  جذور العلمانٌة تؤصٌلها فكرٌا

 -: فقد سادته عوامل أربعه مهمة تضرب العلمانٌة بجذورها فً عمق الٌهودٌة تلمودي أصٌل كان أبعد األير فً الفكر الؽربً
 .ن ام االقتصاد القابم على الربا -1
 .القانون الوضعً المنفصل عن شرابع هللا -2
 .التعلٌم الالدٌنً المتحرر من نفوذ الكنٌسة  -3
والمراد منها احتواء العالم اإلسالمً والعربً داخل ، الدٌمقراطٌة التً تحل اإلٌمان بالدولة محل اإلٌمان بالعقٌدة   -4

 .المخططات التلمودٌة التً تستهدؾ إقامة الربا فً العالم كله
  وقد صاحب انتشاره فً الؽرب عدوى االنحطاط ,انتشر مرض العلمانٌة فً الؽرب فً  ل ال روؾ التً أشرنا إلٌها

 :- ومنها ,وكان تسوٌق الؽرب للعلمانٌة فً الشرق اإلسالمً من خالل طرابق متعددة،والتخلؾ والهزابم فً الشرق 
 

  -: االحتالل العسكري للبالد المسلمة  -1
وكانت العلمانٌة هً رأس أفعى هذه اليقافات الوافدة , فقد تتابعت األمواج الفكرٌة الم لمة بوابل من اليقافات الخارجة

والذي تعاملوا  وهً ملٌبة بعدوى اإلباحٌة والشهوات وإنكار التدٌن وإعالن الحرب على اإلسالم الم لوم ,مع االحتالل
 . تماشٌا مع صٌؽة التعامل مع دٌن الكنٌسة األوروبٌةالحٌاةمعه بالفصل عن 

 
  - : تحمٌل البعيات العلمٌة التً ذهبت من الشرق إلى الؽرؾ بركام العلمانٌة بدل العلم -2

  فقد ذهبوا لدراسة الفٌزٌاء واألحٌاء والكٌمٌاء والجٌولوجٌا والفلك والرٌاضٌات ,فعاد الكيٌر منها بالعلمانٌة ال بالعلم
بل وبدراسة األدٌان وبالذات الدٌن اإلسالمً  ,وعادوا باألدب واللؽات واالقتصاد والسٌاسٌة والعلوم االجتماعٌة والنفسٌة

  ,وامتألت آذانهم بالتحرر من القٌم واألخالق وانسلخت من الؽٌرة على المجتمع والوطن والعرض, فً الجامعات الؽربٌة
ومن الواقعٌن فً .فإنه األؼلب وبالذات فً أوابل عصر البعيات، ولبن كان هذا التوصٌؾ للبعيات الدراٌة لٌس عاماً 

 "و "محمود أمٌن العالم"و  " زكً نجٌب محمود "و "رفاعه الطهطاوي"و "طه حسٌن  شراك العلمانٌة و التؽرٌب
 .روؼٌرهم الكيً "عبدالرحمن بدوي"و " فإاد زكرٌا

 
  -: تصدٌر العلمانٌة للشرق مع قوافل البعيات التنصٌرٌة  -3

، جعلت هدفها األول زعزعة يقه المسلمٌن فً دٌنهم ,إن المن مات التنصٌرٌة التً جابت العالم اإلسالمً شرقاً وؼرباً 
سوؾ ٌمضً وقت قصٌر  ":شاتٌلٌه" وٌقول المسٌو، حتى وإن لم ٌعتنقوا النصرانٌة ,وتشكٌكهم فٌه، وإخراجهم منه

أن ٌتخذ ، و ال ٌنبؽً أن نتوقع من جمهور العالم اإلسالمً , حتى ٌكون اإلسالم فً حكم مدٌنة محاطة باألسالك الؽربٌة
ألن الضعؾ التدرٌجً فً العقٌدة ،إذ هو تنازل عن أوضاعه وخصابصه االجتماعٌة  ,له أوضاعاً وخصابص أخرى

إلى انحالل الروح  سوؾ ٌقضً بعد انتشاره فً كل الجهات:وما ٌتبعه من االنتقاض واالضمحالل المالزم له  اإلسالمٌة
" أدٌب أسحاق " من نصارى العربو " دنلوب" و " زوٌمر " ومن رإوس هإالء المنصرٌن ,الدٌنٌة من أساسها

ومنهم من كان ٌعلن هوٌته التنصٌرٌة وٌمارس .. وإضرابهم " وجورجً زٌدان" سالمه موسى"و"وشبلً شمٌل 
 شبلً"و" كسالمه موسى "وٌبذل جهده فً ذلك، ومنهم كم كان ٌعلن علمانٌته فقط "كزوٌمر " علمنة أبناء المسلمٌن

 . " شمٌل
 

 :- ها أهم مبادبها وأفكار
 -: ومن بٌن هذه المبادئ، وكفر بابن، هً إال حزمة تصورات واهٌة فما، تميلت العلمانٌة فً جملة من األباطٌل الؽية
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 تعد " و الدنٌوي"الدٌنً " وهذه القسمة أو المقابلة بٌن  ,رفض الدٌن وتنحٌته عن واقع الحٌاة أو فصل الدٌن عن الحٌاة
وٌقابله األمر الدٌنً أو الشؤن  ,فالعلمانً هو ما ٌتعلق بالحٌاة الدنٌا ولٌس له قداسة ,فحوى العلمانٌة وخالصتها

 .الكنسً
 

 ٌقوم على أساس الن رٌة  وان تفسٌر الحٌاة والمجتمع ,وتدعو إلى نبذ ماال تإٌده التجربة، ال تإمن إال بالمحسوس
 .المادٌة والمنهج التجرٌبً والعقل الخالص

 

 ًالتحرر من العقابد الؽٌبٌة وإنكار الوح. 
 

 والقوى التً ٌتشكل منها  وأن وجود الكون تفسره القوانٌن، ٌعتقد بعض أساطٌن العلمانٌة فً إنكار وجود هللا تعالى
 .هو الذي ٌسود العقل الحدٌث ,وأن هذا المبدأ الحسً الدنٌوي، دستوره

 

 · على كل شًء فً الحٌاةالنفعٌةتطبٌق مبدأ . 
 

 ًالزعم بؤن الفقه اإلسالمً مؤخوذ عن القانون الرومان. 
 

 :-ا منه، من اآليار السلبٌة على عالمنا اإلسالمً وقد ترتب على العلمانٌة بمبادبها الباطلة جملة، هذهِل أهم مبادئ العلمانٌة فً إٌجاز
 .الزعم بؤن اإلسالم ال ٌتواءم مع الحضارة وٌدعو إلى التخلؾ -ٔ
 . هور دعوة تحرٌر المرأة وفق األسلوب الؽربً  -ٕ
 .وتشوٌه الحضارة اإلسالمٌة، واآلشورٌة وؼٌرها،و الفٌنٌقٌة ، إحٌاء الحضارات والنعرات القدٌمة كالفرعونٌة   -ٖ
 .اقتباس األن مة والمناهج الالدٌنٌة عن الؽرب ومحاكاته فٌها، تربٌة األجٌال تربٌة ال دٌنٌة  -ٗ
 وعزله عن الحٌاة، التروٌج لفكرة حصر اإلسالم فً جملة طقوس وشعابر روحٌة  -٘
 . اإلسالم والقرآن والنبوةحقٌقةفتح باب للطعن فً   -ٙ
فً البنٌة االجتماعٌة وٌرجع تؤصٌل فكره   األولىالنواةوهدم كٌان األسرة باعتبارها ،نشر اإلباحٌة والفوضى األخالقٌة   -7

  طبٌعً مادي ٌضرب بجذورهاإلنسانإلى أن العلمانٌة ترى أن “المسٌري "كما قال الدكتور  تنحٌة األخالق لدى العلمانٌة
وهو كابن ؼٌر ، فهو مرجعٌة ذاته ,ال ٌعرؾ حدودا وال قٌودا وال ٌلتزم بؤٌة قٌم معرفٌة وال أخالقٌة ,فً الطبٌعة والمادة

 .وؼٌر قادر على االحتكام ألٌة أخالقٌات إال أخالقٌات القوة المادٌة ,متمركز إال حول مصلحته ومنفعته ولذته
 

 :-استنفار اإلسالم ورفضه للعلمانٌة

 
وال ٌمكن ، فلٌس ذلك موجوداً فً دٌن اإلسالم ,إن كانت أفعى العلمانٌة قد اتخذت لها أوكار فً أوروبا بسبب الكنٌسة ورجال الدٌن

 أهل العلم لوال ٌزا، ألن أصول هذا الدٌن معلومة ومحفو ة ,أن ٌقع ميل االنحراؾ الشامل وٌؽٌب الحق والصواب عن الناس
ولو حصل شًء من االنحراؾ فإنه ، وٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر ,وحمله الحق فً كل زمان ٌبٌنون وٌوضحون للناس

والخطؤ  ,فالخطؤ عندنا أنه اإلسالم ال ٌعالج بالخطؤ،  مصالح أكٌدةإلىولن ٌرضى أهل اإلسالم وهو ٌعالج بما ٌإدي  ,ٌكون معلوماً 
ٌُحمل على الدٌن وأن ٌكون ذرٌعة لرفض منهج  ,الذي ٌقع إنما هو منسوب للبشر فهو ممارستهم واجتهاداتهم وال ٌصح أن 

  :- هٌنوجنوجزها فً ، واإلسالم ٌرفض العلمانٌة وٌمقتها وذلك من وجوه عدة ,هللا

 
 -:تعارضها مع اإلسالم فً فصل الدٌن واألخالق والقٌم عن منهج الحٌاة  :-أوال
وإعالن الحرب على  وال ٌبٌح االختالط وال السفور، وال ٌجعل قضٌه التدٌن قضٌة مزاجٌة،  ال ٌفصل بٌن الدٌن والحٌاةاإلسالمإن 

فإي ، وإباحة الشهوات بكل أشكالها -النصرانً- بٌنما العلمانٌة لم تقم فً األساس إال على تكرٌس البعد عن الدٌن،القٌم واألخالق 
التً تحول المجتمعات إن ساد  ,  والرذٌلةواإللحاد لإلباحٌة صارخةوالعلمانٌة دعوه  , فاإلسالم ٌدعو إلى الفضٌلة، ! ؟بٌنهماوفاق 

 .قانونها إلى حٌاة الؽابة والوحوش الساببة بال رابط و ال ضابط
 

 -: تحاكمها إلى العقل من دون شرع هللا  :-اً يانً
واإلسالم أقام الحٌاة ، أنها تحتكم إلى العقل وترفض الشرع وتلؽً الؽٌب وتنكر الوحً ,من أبرز نقاط الشقاق بٌن اإلسالم والعلمانٌة

  -:قال تعالى على ذلك كله
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                                                                                                                                                 :- التاسعة  المحاضرة

:-  عناصر المحاضرة 

.  التعرٌؾ بعبدة الشٌطان 

. أهم األفكار والمعتقدات 

 . حكم اإلسالم فٌهم

  :- عبدة الشٌطان

                                                                                                                                               : التعرٌؾ اللؽوي

                                                           .  فً اللؽة إال بمعرفة هذٌن اللف ٌنمعناه ، و ال ٌعرؾ لف ٌنعبدة الشٌطان مركب إضافً من 

اد ، و عبد : عبدة : أوالً  ٌُجمع على عابدون ، و ُعبَّ العبادة إلله و ٌخضعون له  و العبدة هم الذٌن ٌإدون.ةجمع عابد ، فلف  عابد 

                                                                                   .الخضوع و الذل : و معناه : وهً مؤخوذة من العبودٌة .على وجه التع ٌم

 : اسم اختلؾ أهل اللؽة فً أصله و مصدره اللؽوي على قولٌن : الشٌطان : يانٌاً 

 ال " أنه على وزن عَال ٌْ ُطنَال بمعنى بعد " فَال  .فالنون فٌه أصلٌة ، و هو من سَال

 وجذره شٌط ، و معناه احترق أو هلك.، و النون فٌه زابدة فؤصله من فعل شاط ( فعالن ) أنه على وزن.                                               

كل عاٍت متمرد من إنس أو جنٍّ أو من الدواب ، و العرب تسمً الحٌة شٌطاناً  ومناسبة تسمٌة إبلٌس بهذا االسم  : و الشٌطان

 .  اهرة ، فإّنه لّما تكّبر على هللا ، لعنه ، أي طرده من رحمته فهلك بذلك فسمً شٌطاناً لبعده عن رحمة هللا و هالكه بذلك

:-  اصطالحاً التعرٌؾ  : المطلب اليانً

و المنطق السلٌم ، فتوّجهت بالعبادة إلى الشٌطان ، و تركت    هم فرقة منحرفة شّذت عن العقٌدة الصحٌحة و العقلعبدة الشٌطان

                                                                                                                                                   . عبادة الرحمن

                                .بعد انهٌار الدولة األموٌة) هـ132  )، و هً فرقة نشؤت عام  ) الٌزٌدٌة ( و ُتعرؾ هذه الفرقة فً تارٌخ هذه األمة باسم

 -:و ٌنبؽً التمٌٌز هنا بٌن هذه الفرقة و بٌن

ق الخوارج تسمى الٌزٌدٌة أٌضاً و هً على رأي اإلباضٌة .ٔ ق الخوارج .فرقة أخرى من فِلرَال  .و هم من فِلرَال

 .                                                                    و هً فرع عن فرقة الكربٌة الكٌسانٌة : وكذلك فرقة أخرى تسمى الٌزٌدٌة  .ٕ

و ما ٌتعلق بذلك ، يّم أتكلم عن عبدة الشٌطان المعاصرٌن بعد  " عبدة الشٌطان القدماء " وسوؾ أعرض فٌما ٌؤتً أفكار الٌزٌدٌة

  .أن أتكلم عن الجذور التارٌخٌة و الفكرٌة لعبدة الشٌطان فً التارٌخ اإلنسانً

                                                                                                                        - : مواقع نفوذهم و وجودهم : المطلب اليالث

و العراق، و قد بلػ عددهم فً أواخر القرن   فً سورٌا ، و تركٌا ، و إٌران ، و روسٌا ، –الٌزٌدٌة –تنتشر طابفة عبدة الشٌطان 

 فً العراق ، و أكيرهم من األكراد ، و ٌتحديون اللؽة الكردٌة ، و بها ُتكتَالب أدعٌتهم و  ألفاً  70   منهم ألؾ نسمة120  السابق

 . تواشٌحهم الدٌنٌة

:-                                                                             " عباد الشٌطان " الجذور التارٌخٌة و االعتقادٌة للٌزٌدٌة:-  المطلب الرابع 

 لعبادة الشٌطان جذور تارٌخٌة فً تارٌخ اإلنسانٌة 

 و هً فلسفة قدٌمة انبيقت عن عدد من المذاهب و الدٌانات ، منها : عبادة الشٌطان عند الؽنوصٌة :  

 أهرمان " هو   : هو هللا ، و اليانً: األول : و هً دٌانة فارسٌة قدٌمة تقول بالصراع بٌن إلهٌن : الزرادشتٌة "                         

  . الشر و الشٌطان ، و له من ٌنصره من الناس  و هو إله 

  كما سبق بٌانه–و منها تفرعت فً تارٌخ األمة اإلسالمٌة الخّرمٌة و منها البابكٌة  : المزدكٌة القابلون باإلباحٌة -.  

 و ٌقدمون له القرابٌن اّتقاء لشره ، إلى أن  "ست " كان المصرٌون القدماء ٌعبدون إلهاً اسمه : عبادة الشٌطان عند الفراعنة

الذي ٌتخذه عبدة  " األنك " كما ٌعد رمز . يم قتله فؤصبح فً ن رهم شٌطاناً رجٌماً  "حورس" تمت هزٌمة هذا اإلله على ٌد
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الشٌطان حدٌياً واحداً من الرموز التً ترجع إلى قدماء المصرٌٌن ، و هً ترمز إلى الحٌاة و الخلود ، و ٌميل الجزء العلوي 

  . منها األنيى ، و الجزء السفلً منها الذكر

 

 :- معتقداتهم أفكار هم و  : المطلب اليالث

  وقفوا أمام مشكلة لعن إبلٌس فً القرآن فاستنكروها ، و عكفوا على القرآن الكرٌم ٌطمسون منه بالشمع كل كلمة فٌها لعن أو

لعنة ، أو شٌطان بدعوى أّن هذا لم ٌكن موجوداً بؤصل القرآن ، بل هو زٌادة من وضع المسلمٌن ، و بذلك ارتدوا و خرجوا 

إذ إنكار كلمة أو آٌة فً كتاب هللا ٌإدي إلى الردة و الكفر ، ناهٌك عما فً هذا االّدعاء من الطعن بالصحابة  . عن ملة اإلسالم

  . و أنهم زادوا على كتاب هللا ما لٌس منه

  و ترجع فلسفة تقدٌسهم له إلى األمور التالٌة –الملعون فً القرآن  –بدأوا بتقدٌس إبلٌس: - 

بٌنما نسً  –سبحانه –ٌعدُّ الموحّد األول هلل ، ألّنه لم ٌنس وصٌة الرب بعدم السجود لؽٌر هللا  –فً ن رهم –أّن إبلٌس  -ٔ

المالبكة هذه الوصٌة فسجدوا آلدم لما أمرهم هللا بذلك ، و إنما كان أمره لهم لمجرد االختبار لهم ، و قد نجح إبلٌس فً هذا 

، و ربٌساً علٌهم بٌنما فشل المالبكة فً  " طاووس المالبكة " االختبار ، فهو أول الموحدٌن ، و لهذا كافؤه هللا تعالى بؤن جعله

االختبار
.
 

ال ٌعصون هللا ما  " : وهذا كالم باطل ٌإدي إلى الردة و الكفر لما فٌه من طعن بالمالبكة ، و تكذٌب لكالم هللا الذي قال عن المالبكة

 "أمرهم و ٌفعلون ما ٌإمرون

جّرهم تقدٌس إبلٌس إلى تقدٌر تميال طاووس مصنوع من النحاس على شكل دٌك بحجم الكؾ المضمومة ، ٌطوفون به على القرى 

  . لجمع األموال ، فهذه الزكاة التً تجمع عندهم و تجبى إلى رباسة الطابفة

 . " أشهد واحد هللا ، سلطان ٌزٌد حبٌب هللا " : صٌؽة الشهادة عندهم -ٕ

  . ، و هً تصادؾ مٌالد ٌزٌد ابن معاوٌة  دٌسمبر ) يالية أٌام من كل سنة فً شهر كانون األول )الصٌام عندهم     -ٖ

 . الصالة عندهم هً الصالة فً لٌلة النصؾ من شعبان ، و ٌزعمون أنها تعوضهم عن صالة سنة كاملة   -ٗ

فهم ٌقفون فً ٌوم العاشر من ذي الحجة من كل عام على جبل المرجة النورانٌة فً منطقة اللشن فً العراق ، و  : أما الحج -٘

  _ ٌسمونه جبل عرفات

و  " وهو جبل فً وسط العراق قرب الموصل " الحشر و النشور عندهم ٌكون بعد الموت فً قرٌة باطط قرب جبل سنجار -ٙ

  . ٌعتقدون أّن الموازٌن توضع بٌن ٌدي الشٌخ عدي الذي سٌحاسب الناس و سٌدخل الٌزٌدٌون جمٌعاً إلى الجنة

  .ٌكون الزواج عندهم بخطؾ العروس ، يّم ٌؤتً األهل لتسوٌة األمر مع العرٌس ، و ٌجوز للٌزٌدي أن ٌعدد إلى ست زوجات -7

ٌحرمون أكل الخس و الملفوؾ ، و القرع ، و الفاصولٌاء ، و لحوم الدٌكة ، و لحم الطاووس المقّدس ، و لحم الدجاج ، و  -8

  . السمك ، و العزالن ، و الخنزٌر

ٌحرمون حلق الشارب ، بل و األخذ منه ، و ٌرسلونه طوٌالً بشكل ملحو  -9
  . - وهذا ٌشبه ما تفعله الطابفة الدرزٌة -()

إذا رسمت دابرة على األرض حول ٌزٌدي ، فإّنه ال ٌخرج منها حتى تمحو قسماً منها ، اعتقاداً منهم بؤّن الشٌطان أمر الراسم  -ٓٔ

  . بذلك

  . ٌحرمون القراءة و الكتابة ، و هذا أدى إلى انتشار األمٌة و الجهل بٌنهم مما زاد فً ؼٌهم و ضاللتهم -ٔٔ

ٌُعّفر بها وجهه ، و له دعاء قبل النوم -ٕٔ  .ٌدعو الٌزٌدي و هو متوجه إلى الشمس عند شروقها أو ؼروبها ، يّم ٌليم األرض ، و 

  :- عبادة الشٌطان عند الٌهود

 و هً من أبرز المن مات –على الرؼم من أّن الٌهود ٌرفضون إطالق مصطلح عبدة الشٌطان علٌهم إال أّن الماسونٌة  -ٔ

و تذهب بعض المحافل الماسونٌة إلى أّن هللا و الشٌطان إلهان  . شجعت على عبادة الشٌطان فً أوربا –الٌهودٌة السرٌة 

و  . وٌرمز الشٌطان إلى النور و الخٌر ، و ٌكافح الشٌطان ضد اإلله -بزعمهم–متساوٌان حٌث ٌرمز هللا إلى ال الم و الشر 

التً شاركت فً الحروب الصلٌبٌة ، و أنشؤت كنٌسة خاصة فً القدس تمارس  "الكيارٌٌن" من هذه الطابفة  هرت طابفة

  . فٌها عبادة الشٌطان برعاٌة الكنٌسة الكايولٌكٌة

 
أن الٌهود ٌتقربون إلى الشٌطان بالذبابح و القرابٌن ، حٌث ٌقولون بضرورة ذبح أو تقدٌم عنزٌن فً ٌوم عٌد الفصح ،  -ٕ

و قد ذكروا فً التوراة المحرفة أّن هارون ٌلقً القُرعة على التٌسٌن ، قرعة للرب ، و قرعة  .أحدهما للرب و اآلخر للشٌطان

لعزازٌل ، و ٌقرب هارون التٌس الذي خرجت علٌه القرعة للرب و ٌذبحه ، أما التٌس الذي خرجت القرعة علٌه لعزازٌل فإنه 
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ٌوقؾ أمام الرب لٌكفر عنه لٌرسله إلى عزازٌل إلى البرٌة ، و عزازٌل اسم عبري معناه عزل ، و ٌطلق عند أهل الكتاب على 

  . الشٌطان ، و قربان الشٌطان عند الٌهود ٌطلق كرمز الستباحة الحرمات و الملذات و استرضاًء إلبلٌس

أي –أنه ٌجوز لهم  -وهو أحد كتبهم المقدسة–إّن الٌهود ٌتعلمون من الشٌطان أنواع الفساد و اإلفساد ، فقد جاء فً التلمود  -ٖ

 -ٌوم الجمعة–أن ٌستشٌروا الشٌطان فً آخر أٌام األسبوع  –للٌهود 

و هً تل أبٌب ، وكذا إٌالت ، و تتخذ النجمة السداسٌة  –إسرابٌل – هرت جماعة إخوة الشٌاطٌن فً عاصمة الدولة الؽاصبة  -

  . و الصلٌب المعكوؾ شعاراً لها

  : و مما ٌدل على تشجٌع الٌهود لعبدة الشٌاطٌن -ٗ

م، و نشر أفكارها و طقوسها و 1966  بتؤسٌس كنٌسة لعباد الشٌاطٌن عام "أنطون ساندرو لٌفً" قٌام الٌهودي األمرٌكً - أ

  مبادبها

المعاصرة ، كما حصل فً مصر ، حٌث  هر بعض عباد الشٌاطٌن   على إنشاء طابفة لعبدة الشٌاطٌن  تشجٌع الٌهود - ب

 .كما سٌؤتً بٌانه بعد قلٌل–المعاصرٌن بعد اختالط الشباب و الشابات بالٌهود 

 

 -: عبادة الشٌطان عند النصارى -

األطهار ،  : ، و معناها "الكيارٌٌن"  هرت عبادة الشٌطان عند النصارى فً القرن اليانً عشر المٌالدي ب هور طابفة ُتعرؾ باسم

  .-كما سبق بٌانه–و هً طابفة  هرت فً النصارى بتشجٌع من الفرقة الٌهودٌة المعروفة بالماسونٌة 

و لقد كان هدؾ هذه الجماعة تطهٌر الكنٌسة من الفساد و االنحراؾ إال أنها اتجهت نحو الهرطقة و القول بالينابٌة ، و الفساد 

و قد انشقت هذه الجماعة عن طابفة فرسان . -و العٌاذ باهلل - الخلقً ، و هم ٌعتقدون أن الشٌطان هو الذي خلق العالم المربً ال هللا

هـ ، و كان هدفها 1118  الهٌكل فً القدس ، و هذه الجماعة شاركت فً الحروب الصلٌبٌة ، و بنت لها كنٌسة فً القدس عام

و لكن لما شعرت الكنٌسة الكايولٌكٌة بخطرها على التعالٌم المسٌحٌة بدأت بمحاربتها عن طرٌق  . المعلن القضاء على المسلمٌن

و بعد أن طرد صالح الدٌن األٌوبً هذه الطابفة من القدس ،انتقلت بتعالٌمها و نشاطها إلى فرنسا ، حٌث بدأ ملوك . محاكم التفتٌش

أمر ملك فرنسا فٌلٌب الرابع بالقبض على  : فرنسا بالشعور بخطرهم فقاموا باضطهادهم و القضاء علٌهم ، فعلى سبٌل الميال

عضواً منهم و أمر  (63) أمر عمدة المدٌنة بالقبض على "تولوز" العشرات منهم و إعدامهم ، يم لما عادوا ف هروا فً مدٌنة

  .او على الرؼم من ذلك ال تزال بقاٌا هذه الطابفة موجودة فً فرنسا و ؼٌره .. بإعدامهم
:-                                                                                    ن عبدة الشٌطان المعاصرو : المبحث اليالث

 و أكيرهم من المراهقٌن ، و هذه الفِلرق   هرت فً هذا العصر أنماط من فرق عبدة الشٌطان بٌن الشباب و الناشبة المسلمٌن ،

  : تجمعها أصول مشتركة منها

  . استماع الموسٌقا الصاخبة ، و الرقص الخلٌع - أ

  . لبس اليٌاب الؽربٌة التً علٌها نقوش و رسوم ؼرٌبة - ب

  . استباحة المحرمات من شرب للخمر ، و استخدام للمخدرات ، و زنا و نحو ذلك - ت

       .سلوك التمرد على المجتمع و األخالق- - ث

 :-ل و قد نشرت مقاالت عنهم على صفحات االنترنت ، نذكر منها على سبٌل الميا

 . م1997 م ، و أوابل عام1996   هور جماعة من عباد الشٌطان فً مصر فً أواخر عام : الميال األول : المطلب األول

وسؤلخص أفكارهم و ممارساتهم من إحدى المواقع االلكترونٌة
.
 

هم من أبناء الطبقة الؽنٌة المترفة التً تتصؾ بالخواء الروحً ، و الضعؾ العلمً و اليقافً و الدٌنً ، و هم فً الؽالب من  -ٔ

  . خرٌجً المدارس األجنبٌة الذٌن ال ٌعرفون شٌباً عن اإلسالم على الرؼم من أنهم مسلمون

  . سنة 24-15 تتراوح أعمارهم ما بٌن " فً سن المراهقة " أكيرهم من الشباب و الشبان حدٌيً السن -ٕ

 .ببهدؾ إفساد الشبا "الموساد " أنشؤتهم و جندتهم بعض المخابرات األجنبٌة ، وعلى رأسها الٌهود و المخابرات اإلسرابٌلٌة -ٖ

ٌعبدون الشٌطان ألنه هو الذي دلّ آدم و حواء على شجرة الخلود ، و الخلود هً المعرفة ، و بسببه خرج آدم و حوار إلى  -

  . الحٌاة لٌتناسال و ٌنجبا الذكور و اإلناث

  : أهم طقوسهم و تقالٌدهم و ممارساتهم -٘

التً تترافق بإقامتهم لرقصات خاصة  " ودٌت مٌتل –و هافً مٌتل  –البالك مٌتل  " : االستماع إلى الموسٌقا الصاخبة ميل - أ

  . تتمٌز بالحركات العنٌفة و هز الرإوس بطرٌقة هسترٌة عجٌبة

  . استباحة المحرمات و ممارسة الجنس المشاعً و اللواط - ب



 Marei /ال تنسونً ووالدي من خالص دعائكم أخوكم 

 
34 

 

 .تاستباحة شرب الخمور و المخدرا - ت

أطلق العنان  " : إتباع الشهوات و المفاسد الخلقٌة ، وإ هار سلوك التمرد على الدٌن و األخالق الكرٌمة ، و شعارهم - ث

  . " ألهوابك و انؽمس فً اللذة و اتبع الشٌطان فإنه ال ٌؤمرك إال بما ٌإكد ذاتك

و هذا ما صّرح به  . ٌمنعون سب إبلٌس و ٌطالبون برد االعتبار له ، و العفو و الصفح عنه ، و ٌوصون الناس به خٌراً  - ج

 . "مؤساة إبلٌس" : صادق جالل الع م فً محاضرة له بعنوان .أحدهم و هو د

ٌلبسون اليٌاب السوداء ، و ٌطلقون شعورهم و ٌطٌلونها ، و ٌرسمون وشم الصلٌب المعكوؾ ، أو المقلوب على  - ح

و الصلٌب المقلوب عندهم رمز لعكس  .- و هً شعار إسرابٌل - : صدورهم و أذرعتهم ، و كذلك نجمة داود السداسٌة

  . طرٌقة األدٌان و قلبها

  .ٌحرضون على العنؾ ، و ٌمنعون المنتسبٌن إلٌهم من الزواج و إنجاب األوالد و إقامة األسر - خ

  . هذه أهم أفكار هذه الطابفة التً قامت السلطات المصرٌة بالقبض على رموزها و مكافحتها للقضاء علٌها

  . متمرد ذو نفسٌة حساسة : ٌعنً "Emo tive" أو "Emo" فرقة اإلٌمو : الميال اليانً : المطلب اليانً

وهً فرقة من عبدة الشٌطان نشؤت فً أمرٌكا فً مدٌنة واشنطن فً أوابل التسعٌنات من القرن السابق ، و بدأت تنتشر فً العالم -

 : الموافق لـ . هـ1431 ربٌع اآلخر  18 ، حتى وصل رشاشها إلى بالدنا ، فقد نشرت صحٌفة الوطن فً عددها الصادر بتارٌخ

م أّن قوات األمن فً المنطقة الشرقٌة بالتعاون مع هٌبة األمر بالمعروؾ و النهً عن المنكر أحبطت اجتماعاً  2010/ أبرٌل3

 . مشبوهاً لتن ٌم حفل فً مزرعة ؼرب مدٌنة الدمام ٌرّجح أنها من جماعة اإلٌمو

و هذه الجماعة تشبه الجماعة التً  هرت فً مصر ، و ٌمكن تلخٌص أهم ما ٌتعلق بها من معتقدات و جوانب سلوكٌة بما ٌؤتً 

 . سنة 17-12 تستقطب هذه الجماعة سّن الشباب من سن -ٔ

و تتمٌز األؼانً بالكلمات التً تدور حول  " الروك و المٌتال ": ٌستمعون إلى ؼناء مصحوب بموسٌقا صاخبة هً موسٌقا -ٕ

 . األلم و الحزن و الكلمات الحساسة

ٌمٌلون إلى لبس اليٌاب السوداء ، و قد ٌخلطون معها اللون الزهري ، و ٌرسمون على يٌابهم رموزاً و رسوماٍت ؼرٌبة ؼٌر  -ٖ

 .كما ٌكيرون من لبس اإلكسسوارات . مفهومة هً شعارات فرقتهم

 . ٌصبؽون شعورهم باللون األسود ، و ٌعملون القصات الؽرٌبة و العجٌبة ، كما ٌخططون أعٌنهم بالسواد أحٌاناً  -ٗ

ٌمٌلون إلى تعذٌب نفوسهم ، كتشطٌبها بؤدوات حادة ، أو حرقها بسجابر ، أو عود يقاب ، أو ربط المعصم ، أو الذراع بخٌط  -٘

و هذا السلوك إنما هو لجلب أن ار اآلخرٌن إلٌهم ، أو للتخلص من  . و نحوه إلحداث األلم ، و قد ٌصل بهم األمر إلى االنتحار

 . أنواع الشعور المزعج كالؽضب و األلم ، و العار ، و االستٌاء و اإلحباط

و ٌ هر مما سبق التشابه الكبٌر مع عباد الشٌطان الذٌن  هروا فً مصر مما دعا كيٌراً من الكاتبٌن على شبكة االنترنت لتصنٌفهم 

.  و هللا تعالى أعلم –مع عباد الشٌطان 

 

 

 

 

 

 

 



 Marei /ال تنسونً ووالدي من خالص دعائكم أخوكم 

 
35 

 

                                                                                                                                                 :- العاشرة  المحاضرة

:-  عناصر المحاضرة 

. التعرٌؾ بالبهابٌة 

. أهم األفكار والمعتقدات 

 . حكم اإلسالم بالبهابٌة 

 :-البهابٌة 

 : -األولىالوقفة 

  :- مراحل نشؤتها وتشكل معتقداتها

 مرت البهابٌة بيالث مراحل تارٌخٌة ربٌسٌة تدرجت معتقداتها الباطلة بال هور خاللها إلى إن تشكلت واستقرت على حالها المشاهد

 -: وفٌما ٌؤتً عرض لتلك المراحلاآلن

 

  التعالٌم البابٌةإتباع:- األولى المرحلة 

 وٌدٌنون بما ٌدٌن رأٌه ومرٌدوه ٌرون وأنصاره الباب إتباعخالل هذه المرحلة لم تكن البهابٌة شٌبا آخر سوى البابٌة فؤتباعها هم 

 . وٌسعون لنشر اوهامه وضالالته بحذافٌرها وٌكفرون من لم ٌإمن به كابنا من كان به

 البابٌة ؟  هالكه مسٌرة أوقؾفما البابٌة ؟ ومن الباب؟ وكٌؾ هلك؟ وهل 

 .)الباب)على ٌد  ( م8ٗٗٔ/  هٕٓٙٔ )فهً فرقة دٌنٌة كافرة ذات معتقدات باطلة نشؤت فً إٌران سنة  : البابٌة

                                       ، ولد بمدٌنه شٌراز سنة  (الباب  )وٌشتهر بلقب  (على محمد الشٌرازي  )فهو رجل إٌرانً ٌدعى  : وأما الباب

عند الشٌعة يم - اقدم على ادعاء انه الباب الموصل لإلمام المنت ر ( م 8ٗٗٔ/  ه ٕٓٙٔ )وفً سنة  ( م8ٔ9ٔ/  ه ٖٕ٘ٔ )

ومن لم ٌإمن به فقد كفر  (البٌان  )ادعى انه نبً مرسل بكتاب سماوي ناسخ للقران الكرٌم اسمه  ادعى انه اإلمام نفسه يم

تعالى هللا عن ذلك علوا - وقد هلك هذا الضال مقتوال بتطبٌق حد الردة علٌه الدعابه حلول هللا فٌه حلوال جسمانٌا واستحق القتل

  وعلىإتباعهلكن هالكه لم ٌوقؾ مسٌرة البابٌة فقد تصدى لنشر تعالٌمه من بعده  ( م9ٕٔٔ/  هٕٙٙٔ )وكان هالكه سنة  كبٌرا

وأخوه ٌحٌى المشهور بلقب صبح أزل        ( م 1892 – 1817 ) حسٌن علً المازندرانً المشهور بلقب البهاء: رأسهم تلمٌذاه

 أخٌه تنازعا الحق فً خالفته وحاول كل منهما قتل إناللذان مالبيا  ( م 1912 – 1830 )

 وأخٌه لم ٌكونوا لٌتقبلوا استمرار الدعوة إلى تعالٌمه من قبل البهاء اإلسالم بارتداد الباب عن أفتوا علماء الشٌعة الذٌن أنبٌد  

 بسالونٌك وكان  أدرنةإلى تركٌا وتحدٌدا إلى معا األخوٌن القٌام بنفً هذٌن إلى اإلٌرانٌةفاختلفوا معهما اختالفا شدٌدا دفع الحكومة 

 .( م8ٖٙٔ )ذلك 

 فنصروه علٌه حتى أخٌهواستنصرهم على  (ارض السر) أرضهموفً منفاه التقاء البهاء ٌهود سالونٌك فوطد عالقته بهم وسمى 

 جزٌرة إلى وأتباعه ضراوة رأى السلطان العيمانً التفرٌق بٌنهما فنفى صبح أزل أخٌه كيٌرٌن ولما زاد صراعه مع أتباعهمن  قتل

 .(  مدٌنة عكاإلىوتحدٌدا  )  فلسطٌنإلى وأتباعهونفى البهاء  قبرص

  من التؽلب علٌه وتحٌٌده فسلمت للبهاء خالفة الباب واستمر ٌنشرأخوه ضعؾ صبح أزل وتمكن أتباعهوبمقتل الكيٌرٌن من 

 .تعالٌمه بحذافٌرها مدة ٌسٌرة قبل التحول عنها ومخالفتها

 

 . ابتداع التعالٌم البهابٌة :- المرحلة اليانٌة

 تعالٌمه مدة إلى الباب وتصدره الدعوة أستاذه البهابٌة خالل هذه المرحلة شٌبا مؽاٌرا للبابٌة فبعد انفراد البهاء بخالفة أصبحت

 الباب لم ٌكن سوى أستاذه انقلب على فكره وخالؾ تعالٌمه مخالفة صرٌحة فادعى انه هو المهدي المنت ر وان أن لم ٌلبث ٌسٌرة

  . )س األقد )اسمه  (البٌان)ادعى انه نبً مرسل بكتاب سماوي ناسخ لكتاب  المبشر به كما

 السماوٌة كلها أال وهً البهابٌة ولم األدٌان بدٌانة جدٌدة مشكلة من مجموع إتٌانه ادعى أن إلىيم تمادى البهاء بمزاعمه الباطلة 

 إتباعوقد هلك هذا الضال مقتوال على ٌد احد - تعالى هللا عن ذلك علوا كبٌرا - ٌتورع فً نهاٌة المطاؾ عن ادعاء حلول هللا فٌه 

 .  بالبهجة بمدٌنة عكا بفلسطٌنأتباعهودفنه  ( م89ٕٔ ) صبح أزل وكان ذلك سنة أخٌه

 

 . تحسٌن التعالٌم البهابٌة والتوسع فً نشرها:-  المرحلة اليالية

قٌادة البهابٌة إنفاذا لما كان والده  ( م 1921 – 1844 )بدأت هذه المرحلة بتسلم المدعو عباس أفندي المشهور بلقب عبد البهاء 

.                                                                                                                               قد أوصى به قبٌل هالكه البهاء 

 ميلما ٌراه بعض الباحيٌن_ تيبٌتا للتعالٌم البهابٌة ولٌس نسخا لها وال انقالبا فكرٌا علٌها _ برأًٌ _ وقد شهدت هذه المرحلة 

 ٌوما وان أبناإهالذي لم ٌتقبلها  _ اإلسالمً العالم الؽربً والخروج بها عن دابرة العالم إلى تلك التعالٌم إٌصالجامحة فً  رؼبة

 . عبرة بها بعضهم فهم قلة شاذة ال تقبلها
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ولعله ال ٌخفى ما تطلبه تحقٌق رؼبة عبد البهاء تلك من تحسٌن للتعالٌم البهابٌة لتقدٌمها للؽربٌٌن بصورة مرضٌة لهم ومالبمة 

 . وموافقة لمعتقداتهم وؼٌر مخالفة لقناعاتهم ليقافتهم

ٌسمونه   ماإلىوٌلجؤ –  الذٌن جاإوا بعد موسى علٌه السالم األنبٌاءأي وصاٌا – ولذلك وجدناه ٌقبل على ما ٌسمونه العهد القدٌم 

  ما ورد فًأنلٌؤخذ منهما ما ٌإٌد به تعالٌم البهابٌة وٌدعم وجودها كزعمه  – اآلنأي االنجٌل المتداول – العهد الجدٌد 

                                                                                                                      . هذٌن العهدٌن البشارة به وبؤبٌه من قبله

 والنمسا والمحبر لٌلتقً مفكرٌها وٌستجلب وألمانٌاكما وجدناه ٌخطو فً هذا االتجاه خطوات عملٌه فٌزور كال من برٌطانٌا 

 فٌما بعد اكبر معبد بهابً أصبح لٌتخذ من شٌكاؼو مركزا له ، وٌإسس فٌها ما األمرٌكٌةوٌزور الوالٌات المتحدة . دعمهم  للبهابٌة

 .م9ٔٓٔوذلك سنة ( نجم الؽرب ) وٌصدر منها مجله عرفت باسم  ( األذكارمشرق )واعنً به المعبد المعروؾ باسم – العالم  فً

  سعى جاهدا لتكوٌن تٌار عربً مإٌد للحركةإذ فً التعاون مع الٌهود ، نهج أبٌه ابعد من هذا كله حٌنما نهج إلىبل ذهب 

 م ، وكان هذا منه استمطارا للدعم الٌهودي لجهوده 9ٔٔٔالصهٌونٌة وحضر المإتمر الصهٌونً الشهٌر فً بازل بسوٌسرا سنة 

 . نشر البهابٌة فً العالم الؽربً فً

 

  : - القول هناإلىخلص أ

 الستجالب القبول لها  ادخل علٌها تعدٌالت محدودة هً من قبٌل التحسٌن والتجمٌلوإنماإن عبد البهاء لم ٌنسخ تعالٌم البهابٌة 

الؽرق فحالت دون   إن وصفت جهوده بهذا الشؤن بؤنها سفٌنة نجاة البهابٌة ، حمتها منأبالػوتوسٌع نطاق انتشارها ، ولعلً ال 

                               بؤنهمع مهم  ولعل المإرخٌن لم ٌجافوا الحقٌقة عندما صرح.  فساعدت على انتشارها األمان بر وأوصلتهاانديارها ، 

 (( لما قامت للبهابٌة قابمة– أي عبد البهاء – لوال العباس  ))

 

 .  انتشار البهابٌٌنأماكن - : الوقفة اليانٌة

 حٌث ٌوجد فً ها–  وقلٌل منهم ٌقطنون كال من العراق وسورٌا ولبنان ومصر وفلسطٌن إٌرانالؽالبٌة الع مى منهم ٌقطنون 

                                                                                                                                                        . مقرهم الربٌس

 لهم مراكز منتشرة فً عدة دول افرٌقٌة .  

 أوروبٌةفً عدة دول  منتشرة لهم مراكز . 

  نسمةحٌث ٌقدر عددهم فً الوالٌات المتحدة بملٌونً  – أمرٌكٌةلهم مراكز منتشرة فً عدة والٌات .  

 

 .  معتقدات البهابٌٌنأهم :-اليالية الوقفة 

  ( المازندرانًحسٌن علً  )ٌصرحون فً كتبهم بان ربهم هو البهاء. 

 ٌإولون القٌامة ب هور البهاء . 

  كتابا لدٌانتهم ( األقدس )ٌتخذون من الكتاب . 

 ٌنكرون ختم النبوة بنبوة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم . 

  األنبٌاءٌنكرون معجزات . 

 ٌنكرون وجود المالبكة . 

 ٌنكرون وجود الجن . 

  لما عند البراهمٌة والبوذٌةا موافقوهذ– ٌنكرون الجنة والنار  .                                                                                           

  البراهمٌة والبوذٌة عند لما موافق وهذا – األرواحٌيبتون تناسخ . 

  الٌهود والنصارىعندوهذا موافق لما - ٌيبتون صلب المسٌح  . 

  وهذا موافق لما عند ؼالة الصوفٌة- ٌيبتون عقٌدتً الحلول ووحدة الوجود . 

 .  تشرٌعات البهابٌٌنأهم -:  الوقفة الرابعة

  . اإلسالم بطرٌقة مخالفة لما جاء به ٌتوضبون -

 . اإلسالم مخالفة لما جاء به وأفعالٌصلون تسع ركعات يالث مرات ٌومٌا بؤقوال  -

 .  الصالةإلىٌستقبلون البهجة بعكا فهً قبلتهم  -

 . م البهاءبه البهجة بعكا حٌث مرقد رإلىٌحجون  -

 . اإلسالمٌصومون تسع عشرة ٌوما فً السنة وفق ضوابط مخالفة لما جاء به  -

 . ٌحرمون الجهاد ضد المستعمرٌن -

 . ٌحرمون على المرأة ارتداء الحجاب -

 . ٌحللون زواج المتعة -

 . ٌحللون شٌوعٌة النساء -
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 . األموالٌحللون شٌوعٌة  -

 . ٌجعلون السنة تسع عشرة شهرا بهابٌا ، فً كل شهر منها تسع عشرة ٌوما -

 

 . الحكم على البهابٌة :- مسة الوقفة الخا

:-                              ، ومن اعتنقها من المسلمٌن عد مرتدا ، فاهلل تعالى ٌقول اإلسالم خارجون عن أتباعهاالدٌانة البهابٌة نحلة باطلة ،

 

:-                                                                              ال ٌقبل هللا تعالى من الناس دٌنا ؼٌره مصداقا لقوله تعالى اإلسالموبعد مجًء 
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                                                                                                                                                 :- الحادي عشر  المحاضرة

 :-  عناصر المحاضرة 

                                                                                                                                    .التعرٌؾ بالقادٌانٌة

  .أهم األفكار والمعتقدات

 .حكم القادٌانٌة

  :-القادٌانٌة 
، وفٌما ٌلً نعرؾ بها ، ومعتقد باطل ، فهً فكر خبٌث " القادٌانٌة " والداعٌة إلى الكفر والضالل ، من المذاهب المارقة عن الحق 

 -: وبؤشهر دعاتها ومعتقداتها
 

:-  التعرٌؾ بها 
 بتخطٌط من االستعمار اإلنجلٌزي فً القارة  م1900تنسب الطابفة القادٌانٌة إلى مدٌنة قادٌان بالهند وهً حركة نشؤت سنة 

وكان   , حتى ال ٌواجهوا المستعمر باسم اإلسالم، وعن فرٌضة الجهاد بشكل خاص  بهدؾ إبعاد المسلمٌن عن دٌنهم، الهندٌة 
 .لسان حال هذهِل الحركة هو مجلة األدٌان التً تصدر باللؽة اإلنجلٌزٌة

 
 :- تؤسٌسها وأبرز دعاتها 

 أداة التنفٌذ األساسٌة إلٌجاد (1908 – 1839 ) فكان أحمد القادٌانً " أحمد القادٌانً" مرزا ؼالم  ٌرجع تؤسٌس القادٌانٌة إلى
وهكذا نشؤ ، اشتهرت بخٌانة الدٌن والوطن  وكان ٌنتمً إلى أسرة  م1839ولد فً قادٌان من بنجاب فً الهند عام  وقد , القادٌانٌة

 فاختٌر لدور المتنبا حتى ٌلتؾ حوله المسلمون وٌنشؽلوا به عن جهادهم , ؼالم أحمد وفٌاً لالستعمار مطٌعاً له فً كل حال
وكان ؼالم أحمد معروفاً عند أتباعه  , فؤ هروا الوالء لها، وكان للحكومة البرٌطانٌة إحسانات كيٌرة علٌهم .لالستعمار اإلنجلٌزي

 .باختالل المزاج وكيرة األمراض وإدمان المخدرات
ومن   ,وقد ركز كتاباته فً موضوع الملل والنحل والعقابد  ,وذاع صٌت ؼالم أحمد بعد أن توجه للتؤلٌؾ والمنا رة مع الخصوم

وؼٌر ذلك من المصنفات المسومة التً ٌدعً فٌها المكاشفة ) سفٌنة نو )وكتابه  (االستفتاء  )و  (ترٌاق القلوب  ):-هذهِل الكتب 
 ودخل– التً أشرؾ علٌها اإلنجلٌز  وجمع ؼفٌر من ركام التصورات والخٌاالت واألوهام، وأنه المسٌح المخلص  , والنبوة

 .واشتد فً حملته على القسس ورجال الكنٌسة , القادٌانً معركة حامٌة ضد خصوم اإلسالم والمسلمٌن
شبٌه المسٌح فً دعوته إلى هللا ، المؤمور من هللا "ب وأطلق على نفسه لق ,وطلب من الناس أن ٌباٌعوه، ومن هنا بدأ ٌشتهر
لم ٌخالؾ فٌه ، وتكفٌرهم بإجماع المسلمٌن  , وكفروا أتباعه، وقد كفره العلماء وطردوه من البالد اإلسالمٌة  "وأحواله الشخصٌة

 إنما هً تتخذ دعوتها إلى , وهذهِل الطابفة لٌست من الفرق اإلسالمٌة كما أفتى بذلك علماء اإلسالم فً باكستان وؼٌرها .أحد
 .وإن أوهن البٌوت لبٌت العنكبوت لو كانوا ٌعلمون , ولكنه بٌت عنكبوت، اإلسالم بٌتاً تتوارى فٌه 

من المرافق واألموال ، وإمكاناتهم فً التلبٌس على الناس واسعة  , ومن المفزع أن نشاط هذهِل الطابفة باسم اإلسالم قوي جداً 
ولدٌهم إمكانات ٌساعدون بها  , وبخاصة برٌطانٌا التً ُصنعوا على عٌنها، ولهم كتب مترجمة بلؽات البلدان األوربٌة  , واألبمة

  , ممن تسوء  روفهم المادٌة وٌجدون ضٌقاً فً حٌاتهم فً أوروبا , ٌلجؤ إلٌهم مضطراً من المسلمٌن األوربٌٌن وؼٌرهم
 .كما ٌفعل النصارى مع المسلمٌن الجهال المحتاجٌن فً بعض البلدان , وهم ٌستؽلون ذلك لنشر معتقداتهم

 
كما زعم أن هللا عز وجل أخبره بؤنه  , وكان ٌزعم أنه ٌتلقى الوحً من السماء، وقد ادعى مٌرزا ؼالم أحمد القادٌانً النبوة 

وكان  , وقد صار له أتباع وأعوان فانبرى له كيٌر من العلماء وردوا علٌه وبٌنوا أنه دجال الدجالٌن , سٌعٌش يمانٌن سنة
هـ تحدى القادٌانً الشٌخ يناء هللا 1326حتى إنه فً عام  األمر تسري الذي كان من أشد العلماء علٌه العالم الكبٌر يناء هللا منهم
وبعد يالث عشر  , ودعا هللا أن ٌقبض المبطل فً حٌاة صاحبه وٌسلط علٌه داء , بؤن الكاذب المفتري من الرجلٌن سٌموت , هذا

ولما اشتد مرضه أٌق نً فذهبت إلى :- وقد ذكر أبو زوجته نهاٌته بقوله . شهراً وعشرة أٌام تقرٌباً أصٌب القادٌانً بدعوته
 .أصبت بالكولٌرا يم لم ٌنطق بعد هذا بكلمة صرٌحة حتى مات:- فخاطبنً قابالً  ما ٌعانٌه من األلم حضرته ورأٌت

 
 
 

                                                                        :- أبرز خلفاء القادٌانً وأشهر دعاة لمذهبه
  -: وكان من بٌن هذا الركام , ولدعوته دعاة ٌروجون لسلعته الفاسدة ولعقٌدته الباطلة، أصبح للقادٌانً أتباع 

و خوجه  , ومنهم محمد علً، وضع اإلنجلٌز تاج الخالفة على رأسه فتبعه المرٌدون  , الخلٌفة األول للقادٌانً وهو، نور الدٌن 
  وهما ُمن راً القادٌانٌة وقد قدم األول ترجمة محرفة للقرآن الكرٌم إلى اإلنجلٌزٌة .كمال الدٌن أمٌر القادٌانٌة الالهورٌة

 أما الخوجه كمال الدٌن فله كتاب الميل األعلى فً األنبٌاء . والدٌن اإلسالمً، النبوة فً اإلسالم ، حقٌقة االختالؾ :- ومن مإلفاته 
 ولكنهما ٌعتبران حركة واحدة تستوعب ,وجماعة الهور هذه تن ر إلى ؼالم أحمد مٌزرا على أنه مجدد فحسب , وؼٌره من الكتب

 ،وهو ُمن ر القادٌانٌة وجاسوس االستعمار  , أمٌر القادٌانٌة الالهورٌة: ومنهم محمد علً  , األولى ما ضاقت به اليانٌة وبالعكس
، حقٌقة االختالؾ :- ومن مإلفاته  ,قدم ترجمة محرفة للقرآن الكرٌم إلى اإلنجلٌزٌة , والقابم على المجلة الناطقة باسم القادٌانٌة

 .خاتم النبٌٌن:- ومن مإلفاته ، مفتً القادٌانٌة : ومنهم محمد صادق  , النبوة
 

وكان  , حقٌقة النبوة، تحفة الملوك ، أنوار الخالفة ، من مإلفاته  : ومحمود بن الؽالم وخلفٌته اليانً , ومنهم بشٌر أحمد بن الؽالم
أير كبٌر فً دعم هذهِل الفرقة الضالة حٌث خصص لها بقعة  لتعٌٌن  فر هللا خان القادٌانً كؤول وزٌر للخارجٌة الباكستانٌة

 .فً إقلٌم بنجاب لتكون مركزاً عالمٌاً لهذهِل الطابفة  كبٌرة
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 :- كرٌة أهم المعتقدات والمبادئ الؾ
ومن جملة ، ما المعتقدات القادٌانٌة إال مجموع أباطٌل تميل صٌاؼة الخرافة فً تبنً تصورات و أوهام ما أنزل هللا بها من سلطان 

 -: هذه المعتقدات ما ٌلً
 
 ة إلى ما بعد النبو، التدرج فً الزعم بدعاٌة أن ؼالم أحمد داعٌة ومصلح: 

وقال بؤن اإللهام لم ٌنقطع ، يم ادعى أنه مجدد وملهم من هللا  فقد بدأ ؼالم أحمد نشاطه كداعٌة إسالمً حتى ٌلتؾ حوله األنصار
ٌُكرم بالعلم ال اهر و الباطن , وال ٌنبؽً أن ٌنقطع  يم تدرج خطوة أخرى , الذي أكٌررم به الرسول أصالة , وأن الذي ٌتبع الرسول 

 وسمانً، هو الذي أرسلنً  , أحلؾ باهلل الذي فً قبضته روحً" وٌقول فً ذلك , فادعى أنه المهدي المنت ر والمسٌح الموعود
ٌٌرنة  نبٌاً نادانً بالمسٌح الموعود ٌٌرنات بلػ عددها يالث مابة ألؾ ب   ." سفٌنة نوح" وقال أٌضاً فً كتابة " وأنزل لصدق دعواي ب

 
وبعد أشهر ال تتجاوز عدة أشهر حولت عن مرٌم وُجعلت  , لقد ُنفخ فً روح عٌسى كما ُنفخ فً مرٌم وحبلت بصورة االستعارة )

  .( و بهذا صرت ابن مرٌم، عٌسى 
 .وزعم أن نبوته أعلى وأرقى من نبوة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم ,يم ادعى النبوة أنكر ختمها بالبنً صلى هللا علٌه وسلم

 
 وكذا القول بتشبٌه هللا بالبشر، وذلك لٌيبت نبوته، القول بالتناسخ والحلول ألرواح األنبٌاء. 
 ومن ذلك ما قاله القادٌانً فً كتابه , تعالى هللا عما ٌقولون علواً كبٌراً  , ٌعتقد القادٌانٌون أن هللا ٌصوم وٌصلً وٌنام وٌصحو

 .) تعالى هللا عن ذلك علواً كبٌراً  )" إنً أصلً وأصوم وأصحو وأنام : قال لً هللا و ) :  )يالبشر )
  وأرضها حرم وهً قبلتهم وإلٌها حجهم  منهماوأفضلٌعتقدون أن قادٌان كالمدٌنة المنورة ومكة المكرمة بل. 
 وأن الذي  , راح ٌزعم أن إلهه انجلٌزي ٌخاطبه باإلنجلٌزٌة , ومن شدة احتالل عقل القادٌانً من قبل اإلنجلٌز وانقٌاده لهم

بل وٌوحً إلٌه باإلنجلٌزٌة أحٌاناً أخرى ٌقولون ال قرآن إال الذي قدمه  , ٌؤتٌه بالوحً هو رجل فً صورة شاب انجلٌزي
 .وال نبً إال تحت سٌادة ؼالم أحمد، وال حدٌث إال ما ٌكون فً ضوء تعلٌماته ،  (الؽالم  )المسٌح الموعود 

  وأن إلهاماته كالقرآن ,ٌعتقدون أن جبرٌل علٌه السالم كان ٌنزل على ؼالم أحمد وأنه كان ٌوحى إلٌه. 
  ٌعتقدون أن كتابهم منزل واسمه الكتاب المبٌن وهو ؼٌر القرآن الكرٌم. 
 

 الذي استقطب عقول كيٌر من الدهماء الذٌن , مما سبق نعلم أن القادٌانٌة ترمً بجذورها ونشؤتها فً ضروب االحتالل االنجلٌزي
 .ومن هنا كفٌرر المسلمون أتباعها ونبذوهم. وشربوا من معٌنه تحقٌقاً لرؼبته وبلؽة طلبته , عملوا تحت ضالله
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                                                                                                                                                 :- اليانً عشرة  المحاضرة

 :-  عناصر المحاضرة 

  . التعرٌؾ بالماسونٌة

  .األفكار والمعتقدات أهم

 . الماسونٌة حكم

 

                                                                                                                                  الماسونٌة

                                                                                                                                  : تعرٌؾ الماسونٌة

 محكمة التن ٌم تهدؾ ,إرهابٌة ؼامضة، من مة ٌهودٌة سرٌة هادمة االصطالح وهً فً . معناها النباءون األحرار لؽة الماسونٌة

                                            وتتستر تحت شعارات خداعة  ,وتدعو إلى اإللحاد واإلباحٌة والفساد إلى ضمان سٌطرة الٌهود على العالم

 وٌقٌمون ما ,ٌويقهم العهد بحف  األسرار، جلٌر أعضابها من الشخصٌات المرموقة فً العالم ( إنسانٌة– مساواة – إخاء – حرٌة  )

عون – تمهٌداً لتؤسٌس جمهورٌة دٌمقراطٌة عالمٌة   ,ٌسمى بالمحافل للتجمع و التخطٌط و التكلٌؾ بالمهام  وتتخذ– كما ٌدٌر

  ). تكوٌن حكومة ال دٌنٌة عالمٌة: أي  )لتحقٌق أؼراضها  الوصولٌة و النفعٌة أساساً 

 : مولد الماسونٌة ونشؤتها

 .إال بقلٌل من الرموز المبهمة لذلك اختلفت اآلراء حول مولدها تعتبر شاهدة مٌالد الماسونٌة مطموسة المعالم

وفً أوراق المحفل األكبر الوطنً  ( منهم من ٌرى أنها ولدت حٌن كان موسى علٌه السالم مع قومه فً التٌه : الرأي األول

 وهً" م .ق5956نجد النشرة الماسونٌة رقم واحد تحمل هذه السنة  ) المصري للبنابٌن األحرار القدماء لمصر واألقطار العربٌة

 ." وهً باصطالحهم تقع قبل أربعٌن قرناً من مٌالد المسٌح علٌه السالم ,سنة النور

الذي كان والٌاً على القدس لدولة   )هٌرودس )ومن العلماء من ٌذهب إلى أن المإسس األول للماسونٌة هو   :الرأي اليانً

وكان هدفها مقاومة دعوة  ) القوة الخفٌة )باالشتراك مع مستشارٌه الٌهود فً جمعٌة سرٌة باسم  الرومان وقد أسس فً القدس

 .على حد زعمهم، ألنه كان بشٌرر بزوال هٌكل سلٌمان ,المسٌح علٌه السالم

وله على ذلك دلٌل بؤنه لم ٌكن فً برٌطانٌا فً القرن اليانً  .ومن العلماء من أرجع المولد إلى العصور الحدٌية : الرأي اليالث

و إحدى الويابق القدٌمة قد أكدت فوز عضو فً  ) األخوة األحرار )أو  (البنابٌن األحرار  )أي جمعٌة تحمل اسم  عشر للمٌالد

 .م1376بمقعد فً مجلس العموم البرٌطانً وكان ذلك عام  الجمعٌة الماسونٌة

 : ٌتكون من يالث كلمات وهذا االسم حسب الوضع اللؽويFree Masonsary : هو للماسونٌة أشهر اسم

 .أو الطلق الذي ال ٌضبطه قٌد من القٌود، وتعنً الحر ,Free :األولى

 .وتعنً أٌضاء حرفة البناء، أي حرفة، وتعنً الحرفة ,Mason :اليانً

                                                                                                                                       .وتعنً النسبة ,Ry:األخٌرة

أما فً ما . أو نلزمهم نقابه، أي الذٌن ال تربطهم رابطة ,( جمعٌة البنابٌن األحرار )وعلى ذلك فإن الترجمة المربٌة لالسم هً 

وهذهِل التسمٌة  ) أخاً  )لذلك فإن كل واحد منهم ٌسمى قرٌنه فً الجمعٌة ، وتجمعهم، هً التً تربطهم ( األخوة)بٌنهم فإن رابطة 

 .أضحت علماً على كل عضو فً أي محفل من محافل الماسونٌة فً كل الدنٌا

                                                                                                                              : مبادئ الماسونٌة

 ال ت هر سافرة بل تستر نفسها , ٌحدينا التارٌخ أن المبادئ التً تنافً الدٌن و األخالق والفضٌلة والضمٌر والشعور اإلنسانً

 وقد تخدع تلك المبادئ بعض الناس بسبب ذلك.  قٌمة جمالٌةأٌةأو  بحروؾ منسوجة بخٌوط ملونة بالدٌن أو الخلق أو اإلنسانٌة

 إنها تعلن وقفتها مع اإلٌمان باهلل .. والماسونٌة واحدة من فصٌلة المبادئ التً وصفناها بل هً سٌدة تلك المبادئ ,البرقع الجمٌل

 ..وهً فً حقٌقتها على النقٌض من ذلك  .ومع األخالق و الفضٌلة وؼٌر ذلك من المبادئ السامٌة ,ومع األدٌان والشرابع، تعالى

                                                                                                                                                  :البد أن نطلع على ما تعلن وعلى ما تخفً من مبادئ ولكً ندرك ما فً الماسونٌة من نفاق ومكر وشر ,إنها ذات باطنٌه مركبه

 :- المبادئ المعلنة -:أوالً 

 وال تشوبه شاببة كما جاء فً نص الوصٌة ,تعلن الماسونٌة أنها تدعو إلى اإلٌمان باهلل إٌماناً مطلقاً ال ٌحده حد: اإلٌمان باهلل 

 .وهذه الوصٌة أول نص ٌواجه المبتدئ عند دخول المحفل العامة للماسونٌة

  بؤنها تحترم األدٌان كل األدٌان وأن لها من القداسة واالحترام و التبجٌل  ,تصرح الماسونٌة فً كل مناسبة: احترام الدٌن

 ." أوصٌك باحترام شرٌعتك وتقدٌس كتابك واعتباره دستوراً " كما جاء فً الدستور الماسونً  .والمكان األسمى
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  إخاء، مساواة، حرٌة" وهذا ما ٌخبر به شعارهم  تعلن الماسونٌة أنها مإسسة ال تدعو إال إلى األخالق والفضابل: األخالق 

 تهفو إلٌها النفس البشرٌة فً سبٌل الحرٌة ومساواة البشر مع فشعارهم كلمات يالث كل واحدة منها تحمل قٌمة سامٌة "

 .واإلخاء الذي ٌحقق البناء بعضهم البعض
  وأنها تحترم السلطة الحاكمة مهما كان نوعها وتخضع لكل ما  تعلم الماسونٌة أنها ال تعمل فً الحقل السٌاسً: ال سٌاسة

سواء كانت ماسونٌة  نحن نحترم كل سلطة تؤسس بطرٌقة شرعٌة ونخضع لها بارتٌاح" فقد جاء فً العقد الملوكً  .تؤمر به

 ." أو مدنٌة

 

:-                                                                                                                           ٌة المبادئ الخؾ -:يانٌاً 

من االفتتان بها وبمبادبها وإذا وقفنا على المخفً  تكمن خطورة الماسونٌة فً المبادئ المعلنة التً قد ذكرنا لما توقعه فً العامة

 :- وهً من هذه المبادئ لوجدنا الطامة الكبرى 

 ونقول نعم فويابقهم تعلن وتصرح بذلك فً  ,ربما ٌعجب من ٌسمع أن الماسونٌون ٌإمنون بالشٌطان حقا :اإلٌمان بالشٌطان

ٌجب أن نقول للجماهٌر أننا    نقرأ هذا النص. إلى رإساء المجالس العلٌا التً ن مها  رسالة وجهها الجنرال البرت باٌك

وٌجب علٌنا نحن الذٌن وصلنا مراتب االطالع   ,نإمن باهلل ونعبده ولكن اإلله الذي نعبده ال تفصلنا عنه األوهام والخرافات

 ." أن نحتف  بنقاء العقٌدة الشٌطانٌة، العلٌا

  وقد نجد البعض، ٌعتبر الماسونٌون أنه لم ٌبقى أحد ٌإمن باهلل وخلود النفس إال البلهاء والحمقى :اإلله الحقٌقً هو المادة 

 والحق أن الماسونٌة ال ترٌد به ذلك  ,فٌعتقدون أنهم ٌقصدون به اسم هللا جل جالله  " مهندس الكون األع م" ٌقسم باسم 

 .الربٌس الرابع لتلك القوة الخفٌة" ادونٌرم " وأما المهندس فهو   " قوة خفٌة" بل أن الكون األع م عندها هً 

  واتخذت الشٌطان أو المادة أو العدم آلهه تعبدها من دون هللا  مادامت الماسونٌة قد جحدت وجود هللا سبحانه :محاربة الدٌن 

  .فإن موقفها من الدٌن الذي نزل من السماء موقؾ العدو المحارب وال شك  جل جالله

لٌست الماسونٌة دنٌا وال ترقى أن تدخل الشرابع الدٌنٌة   "الماسونً للشرؾ الفرنسً ما ٌلً جاء فً المادة األولى من الدستور

 " .                 وٌنقاض دستورها، األمر الذي ٌخلؾ تقالٌد العشٌرة ، خوفاً من انقسام أعضابها على أنفسهم   فً صلب قوانٌنها

  ,إن الماسونٌة ال تجبر أحد على أتباع شرٌعة بل تعلمه أن ٌفكر وٌجادل لٌستنٌر "   :وتؤتً المادة اليانٌة فتنسؾ هذا الحذر وتقول

 ولكن إذا كان ,وأن رضخ رجل الدٌن لهذه الشروط فإن الماسونٌة تعده ابناً صالحاً ملخصاً لها ," وٌسٌر حسب عقله وضمٌره

 وبعبارة أخرى فإن .فإن هذه الطاعة ال توافق روح الماسونٌة ٌمارس دٌناً وٌإمن به فإن ذلك ٌقتل فً حرٌة الضمٌر

 هو فإنه تجعل عقل اإلنسان مهٌمنا على دٌنه فإذا وجد دٌنه أمرٌر ال ٌتؤلؾ مع عقله على ضوء هذا النص الدستوري الماسونٌة

 .ٌرفضه وتلك هً روح الماسونٌة

                                                                                                                     : حقٌقة الماسونٌة
 كلمات السر وفً إٌضاحاتها ٌهودٌة من البداٌة حتى النهاٌة الماسونٌة مإسسة ٌهودٌة فً تارٌخها ودرجاتها وتعالٌمها

 تتفق بالميل واالصطالحات الٌهودٌة فتجد ميالً التوارٌخ وٌإكد ذلك أن اللؽة الفنٌة والرموز والطقوس التً تمارسها الماسونٌة

 وفً دابرة المعارؾ ,كلها حسب األشهر الٌهودٌة وتستعمل كذلك األبجدٌة العبرٌة الموضوعة على المراسالت و الويابق الرسمٌة

وٌقول أحد  " لؽة الماسونٌة الفنٌة وإشاراتها ورموزها وأسرارها وطقوسها كلها ٌهودٌة"  الٌهودٌة تحت مادة ماسونٌة ما ٌلً

 وفً تارٌخها وتقالٌدها ورموزها وأسرارها ت هر األساطٌر إن الماسونٌة فً أعماقها تكمن الفكرة اإلسرابٌلٌة" كبار الماسونٌٌن 

 ٌجب ان ٌكون كل " وجاء فً دابرة المعارؾ الماسونٌة األوروبٌة ." فهً ٌهودٌة ومن مصدر ٌهودي صرؾ الٌهودٌة المقدسة

 ." وكل ربٌس محفل ماسونً ٌميل ملكاً ٌهودٌاً وكل ماسونً هو تميٌل للفرد الٌهودي محفل ماسونً على نمط الهٌكل الٌهودي
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:-   الماسونٌة رموز

           
        

 : أهداؾ الماسونٌة

 .  الٌهودٌة القضاء على جمٌع األدٌان ؼٌر  -ٔ
م الٌهود؛  -ٕ كُّ  .(إسرابٌل الكبرى)لٌسهل تقوٌضها عندما ٌحٌن موعد قٌام  تكوٌن جمهورٌات عالمٌة ال دٌنٌة تحت تَالحَال
 .جعل الماسونٌة سٌدة األحزاب -ٖ
  .العمل على إسقاط الحكومات الشرعٌة  -ٗ
  .القضاء على األخالق والميل العلٌا  -٘
  .واستعمال المرأة كوسٌلة للسٌطرة نشر اإلباحٌة، والفساد، واالنحالل،  -ٙ
  .هدم البشرٌة  -7
  .العمل على تقسٌم البشرٌة إلى أمم متنابذة تتصارع بشكل دابم  -8
  .العمل على السٌطرة على رإساء الدول؛ لضمان تنفٌذ أهدافهم  -9
  .السٌطرة على اإلعالم -ٓٔ
  .للتالعب بعقول الجماهٌر، وطمس الحقابق نشر اإلشاعات، واألراجٌؾ الكاذبة؛ حتى تصبح وكؤنها حقابق؛  -ٔٔ
  .دعوة الشباب والشابات لالنؽماس فً الرذٌلة  -ٕٔ
  .الدعوة إلى العقم وتحدٌد النسل لدى المسلمٌن  -ٖٔ
 .السٌطرة على المن مات الدولٌة بترإسها من قبل أحد الماسونٌٌن كمن مة األمم المتحدة  -ٗٔ
وتتوٌج ملك الٌهود فً القدس ٌكون من نسل داود، يم التحكم فً  ( مملكة إسرابٌل الع مى)إقامة دولة إسرابٌل   -٘ٔ

 .الٌهود؛ فهذا هو الهدؾ الربٌس والنهابً (شعب هللا المختار)وتسخٌره لما ٌسمونه  العالم،

 : درجات الماسونٌة

 ٌتم قبول العضو الجدٌد فً جو مرعب .والمقصود بهم المبتدبون من الماسونٌٌن ,وهً الماسونٌة العمة الرمزٌة :الُعْمً الصؽار

 وما أن ٌإدي ٌمٌن حف  السر وٌفتح عٌنٌه حتى ٌفاجؤ بسٌوؾ مسلولة حول مخٌؾ وؼرٌب حٌث ٌقاد إلى الربٌس معصوب العٌنٌن

 وكل… وأدوات هندسٌة مصنوعة من خشب   وبٌن ٌدٌه كتاب العهد القدٌم ومن حوله ؼرفة شبه م لمة فٌها جماجم بشرٌة  عنقه

 .ذلك لبث المهابة فً نفس العضو الجدٌد

ا لدٌنه ووطنه وأمته :الماسونٌة الملوكٌة ًٌّ  وتجرد للٌهودٌة ومنها ٌقع الترشٌح للدرجة اليالية وهذه ال ٌنالها إال من تنكر كل

 .والياليون كتشرشل و بلفور

وهم فوق األباطرة والملوك والرإساء ألنهم ٌتحكمون  وهً قمة الطبقات، وكل أفرادها ٌهود، وهم أحاد، :الماسونٌة الكونٌة

 .وهم الذٌن ٌخططون للعالم لصالح الٌهود وكل زعماء الصهٌونٌة من الماسونٌة الكونٌة كهرتزل،  فٌهم،

 :- ث أير الماسونٌة على المسلمٌن فً العصر الحدي

وبذر  أن بذر المستعمر فً ترابنا الطاهر السوء والخراب والجهل والتخلؾ كان من آيار الؽزو االستعماري البشع للعالم اإلسالمً

  .فٌه أٌضاً األٌدي الخفٌة الملوية بالشر والكٌد
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 محفل اٌزٌس وقد استعان بمن فً م1800فهذا نابلٌون وهو الماسونً العرٌق ال ٌكاد ٌستقر فً مصر حتى انشؤ فً القاهرة سنة 

  وفً الجزابر لم تمضً بضع سنٌن على احتاللها. على كشؾ عورة الوطن وضرب حركة الجهاد  هذا المحفل من أبناء النٌل

 وتيقٌؾ العرب والعمال معهم على بعث نوع م إلى نشر الحضارة واألفكار الفرنسٌة بؤفرٌقٌا1834حتى كانت الماسونٌة تدعو سنة 

 .من الوحدة العابلٌة لتكوٌن شعب فرنسً جدٌد

 ففً نٌجٌرٌا أصبح من العسٌر جداً أن , األخرىاإلسالمًوما فعلته جٌوش االحتالل فً مصر والشام وهو ما فعلته فً بالد العالم 

 دوتاٌالنوما ٌقال عن نٌجٌرٌا ٌقال عن مالٌزٌا .ناهٌك بؤهل النفوذ والمال والفكر تجد ربٌس قبٌلة وال سٌما فً الجنوب ؼٌر ماسونً

حتى رأٌنا فً الشام ومصر محافل ماسونٌة  هذه البذور الشرٌرة نمت بسرعة مذهلة ,واندونٌسٌا وبقاع أخرى من بالد المسلمٌن

  الذٌنأولبكومن  ورأٌنا أصحاب المقامات العلٌا فً السٌاسة والسلطة واإلدارة والفكر واليقافة والتوجٌه .منتشرة فً كل مدٌنة

وإنما لبناء الهٌكل فً قلب اإلسالم والقدس عرفوا ذلك أم  ٌحملون أدوات الهندسة ال لبناء مجد أوطانهم وكرامة أمتهم

 فهذا جورجً زٌدان ٌقول عن  وكان من يمار تلك البذور رأٌنا فً األرض اإلسالمٌة تحرٌفاً للتارٌخ والحضارة اإلسالمٌة  .جهلوا

 . ماسونٌة هً التً قامت ببناء كل ذلكأٌدوعن جامع أحمد بن طولون وعن قصر ؼرناطة أن  مدٌنة السالم بؽداد

 

 

 : الحكم على الماسونٌة

 أن الماسونٌة تعادي: والمجمع الفقهً فً األزهر أصدر المجمع الفقهً التابع لرابطة العالم اإلسالمً بالمملكة العربٌة السعودٌة

 وهز أركان المجتمعات اإلنسانٌة وتشجع على التفلت من كل الشرابع والن م ,وتسعى لتفكٌك الروابط الدٌنٌة، األدٌان جمٌعاً 

 ,وطابعها التلون والتخفً وراء الشعارات البراقة ,وقد أوجدها حكماء صهٌون لتحقٌق أؼراض التلمود وبروتوكوالتهم .والقوانٌن

  .حسب درجة ركونه إلٌهم ,ومن واالهم أو انتسب إلٌهم من المسلمٌن فهو ضال أم منحرؾ أو كافر

 وٌحرم على " بٌاناً بشؤن الماسونٌة واألندٌة التابعة لها ميل اللٌونز والروتاري جاء فٌه وقد أصدرت لجنة الفتوى باألزهر

 وواجب المسلم أن ٌكون ٌق اً ال، أال ٌكون إمعة ٌسٌر وراء كل داٍع وناٍد  المسلمٌن أن ٌنتسبوا ألندٌة هذا شؤنها وواجب المسلم

فلٌس فً اإلسالم ما تخشاه وال ما نخفٌه  , ولها مقاصدها وؼاٌاتها العلنٌة، وأن ٌكون للمسلمٌن أندٌتهم الخاصة بهم  ,ٌؽُرر به

 ." وهللا أعلم

  



 Marei /ال تنسونً ووالدي من خالص دعائكم أخوكم 

 
44 

 

                                                                                                                                                 :-  عشرالياليةالمحاضرة 
 :-  عناصر المحاضرة 

  .التعرٌؾ بالصهٌونٌة

  .مإتمر بازل ونشؤة الحركة الصهٌونٌة

  . المن مة الصهٌونٌة العالمٌة

  .ركابز الصهٌونٌة

  .خطط الصهٌونٌة فً االستٌالء على فلسطٌن

  .بعض األفكار و المعتقدات

  . االنتشاروأماكنالنفوذ 

  . خالصة

                                                                                                                      :التعرٌؾ

 واشتقت.تحكم من خاللها العالم كله الصهٌونٌة حركة سٌاسٌة عنصرٌة متطرفة، ترمً إلى إقامة دولة للٌهود فً فلسطٌن

فً القرن  إلى بٌت المقدس (الخلٌل)حٌث ابتنى داود قصره بعد انتقاله من جبرون  فً القدس (جبل صهٌون  )الصهٌونٌة من اسم 

 . وإعادة تشٌٌد هٌكل سلٌمان من جدٌد بحٌث تكون القدس عاصمة لها الحادي عشر قبل المٌالد ، وهذا االسم ٌرمز إلى مملكة داود

 الذي ٌعد الداعٌة األول للفكر الصهٌونً الحدٌث وقد ارتبطت الحركة الصهٌونٌة الحدٌية بشخصٌة الصهٌونً النمساوي هرتزل

فً أرض "الشعب الٌهودي"والصهٌونٌة حركة هادفة إلى تجمٌع . الذي تقوم على آرابه الحركة الصهٌونٌة فً العالم والمعاصرة

 . إلى أرض المٌعاد ، وٌحكم العالم من جبل صهٌون فلسطٌن ،وٌعتقد الٌهود أن المسٌح المخلص سٌؤتً فً آخر األٌام لٌعود بشعبه

 وٌعتقد الصهٌونٌون انه لما كان الشعب الٌهودي الٌوجد فً وطنه ،بل هو مشتت فً الخارج،فإنه ٌعانً من صنوؾ التفرقة 

ٌمكن حل المسؤلة الٌهودٌة  باالؼتراب عن الذات الٌهودٌة الحقٌقٌة، وبالتالً ال وٌمارس إحساساً عمٌقاً .العنصرٌة 

 .االجتماعً والنفسً ، أالعن طرٌق االستٌطان فً فلسطٌن ببعدٌها،

  تعود إلى الدٌن الٌهودي ذاته ، وان - نها أو القومٌة الٌهودٌة كما ٌسمو- كما ٌرى الصهٌونٌون أن جذور الحركة الصهٌونٌة

 هو تارٌخ شعب مختار منفً ،مرتبط بؤرضه ٌنت ر دابماً لخطة الٌهودي بعد تحطٌم الهٌكل على ٌد الرومان ،.التارٌخ 

 . الخالص والنجاة

  هو ارتباط توراتً مشروط ،إذ أن الدٌن وٌعلم دارسو الدٌن الٌهودي أن االرتباط الٌهودي بالعودة إلى األرض المقدسة 

ألن عودة الٌهود  وٌعتبر أن ميل هذه المحاولة هً من قبٌل التجدٌؾ والهرطقة العودة إلى أرض المٌعاد ،.الٌهودي ٌحرم 

 هو المسٌح المخلص ، ولٌس على ٌد حركة سٌاسٌة ميل ٌمكنها أن تتم إال على ٌد مبعوث من هللا ، ال– حسب المعتقد الدٌنً 

 المن مة الصهٌونٌة العالمٌة ،ولذا حٌنما  هرت الحركة الصهٌونٌة عارضتها المن مات الٌهودٌة فً العالم ،وما تزال أقلٌة

 .الٌهودٌة المتدٌنة والتً تتمركز فً الوالٌات المتحدة" ناطوري كارتا"ذا المفهوم ميل جماعة .من هذه الجماعات تنادي 

  : الحركة الصهٌونٌةونشؤة 1897مإتمر بازل عام 

فإن البذور األولى لهذا التؤسٌس ،  متطرؾ،/عنصري/ فً شكل كٌان استعماري 1948إذا كانت الصهٌونٌة قد تؤسست فعلٌا سنة 

فً مقالة  ( نايان برونبام) على ٌد الكاتب الٌهودي 1890فقد كان أول  هور لمصطلح الصهٌونٌة سنة .قبل ذلك بكيٌر تعود إلى ما

فً وطنه  اإلحٌاء القومً للشعب الٌهودي"يم استعاد مرة أخرى فً كتاب له بعنوان " التحرٌر الذاتً" له منشورة فً مجلة 

 .1893سنة " كوسٌلة لحل المشكلة الٌهودٌة

  ٌميل استجابة ن رٌة لواقع فعلً ٌتميل فً  هور مجموعة من   ،برونٌاموقد كان حضور هذا المصطلح عند

 فضال عن اإلكيار من استخدام الكلمة فً ،" أحباء صهٌون" اسما لها ميل جمعٌة " صهٌون"اختارت كلمة  التن ٌمات

 نهضة"وٌعرؾ برونبام الصهٌونٌة بوصفها . شعارات وخطابات وكتب رجاالت الفكرالصهٌونً ،أواخر القرن التاسع عشر 

 . م الجماعٌة إلى أرض فلسطٌن.تستهدؾ عود سٌاسٌة للٌهود

  وفٌه طرح فكرة الالسامٌة ، وكٌفٌة (دولة الٌهود)بنشر كتاب اسمه (تٌودور هرتزل ) قام الصحفً الٌهودي 1896فً العام،

 السوٌسرٌة، (بازل) ن م هرتزل أول مإتمر صهٌونً فً مدٌنة 1897وفً العام  . عالجها وهو إقامة وطن قومً للٌهود

 نجح يٌودور هرتزل فً. مفوض ،حٌث صاؼوا برنامج بازل ، الذي سٌضل هو برنامج الحركة الصهٌونٌة200وحضره 

 وتبلور ذلك النجاح فً عقد مإتمر الصهٌونً األول فً مدٌنة التروٌج لفكرة العودة إلى فلسطٌن وإقامة وطن للٌهود هناك

 لتنفٌذ البرنامج الصهٌونً الذي ٌنص " المن مة الصهٌونٌة العالمٌة"وكان من أهم نتابجه إقامة  1897بازل بسوٌسرا عام 

      عقد المإتمر أخٌراً فً بازل ". فً فلسطٌن ٌضمنه القانون العام  هدؾ الصهٌونٌة هو إقامة وطن قومً للٌهود"على أن 

  .  دولة ، وترأس هٌرتزل المإتمر15 أعضاء من الٌهود ، ٌميلون 204وحضره  ،(1897 آب 29-31 )
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  :وحدد المإتمر الوسابل الكفٌلة لتحقٌق هذه الؽاٌة بما ٌلً

 .تعزٌز االستٌطان فً فلسطٌن بالٌهود المزارعٌن، والحرفٌٌن، والمهنٌٌن، وبناء على قواعد صالحة  -ٔ

 وفقاً للقوانٌن السارٌة فً كل بلد تن ٌم الٌهود كافة ،وتوحٌدهم بواسطة إنشاء المإسسات المحلٌة والعامة المالبمة،  -ٕ

 .تقوٌة الشعور الٌهود القومً والضمٌر القومً  -ٖ

 : المن مة الصهٌونٌة العالمٌة

 على إقامة وطن للٌهود 1897فً المإتمر الصهٌونً األول عام  عملت المن مة الصهٌونٌة العالمٌة بجد منذ صدر قرار تؤسٌسها

تنفٌذ هدؾ إقامة  اتخذت المن مة لنفسها عدة مإسسات وأجهزة داخلٌة تقوم على .1948وهو ما تحقق على أرض فلسطٌن عام  ،

شبه التنفٌذي )واللجنة التنفٌذٌة والمجلس العام  من هذه األجهزة ربٌس المن مة ونابب الربٌس ومكتب التوجٌه المركزي الدولة ،

أما األجهزة المحلٌة فً المن مة فً  . والمإتمر الصهٌونً وهو السلطة التشرٌعٌة العلٌا فً الحركة الصهٌونٌة ) شبه التشرٌعً

 . السابدة فً ذلك البلد شكلها النهابً وشكل العضوٌة فٌها لل روؾ المحلٌة كل بلد على حده فقد ترك تقرٌر

 

 : أعضاء المن مة

وانتخب هٌرتزل ربٌساً للمن مة الصهٌونٌة ، وتم إقرار الن ام  ،"المن مة الصهٌونٌة العالمٌة"من الناحٌة التنفٌذٌة ،أسس المإتمر 

فتحت المن مة باب العضوٌة فٌها لكل من ٌإمن باألفكار الصهٌونٌة وٌعمل  .وهٌكلها التن ٌمً وشروط العضوٌة الداخلً للمن مة

وٌدفع  فمنح حق العضوٌة لكل ٌهودي فً العالم ٌلتزم ببرنامج بازل ، بتحقٌق أمانً وتطلعات الشعب الٌهودي ، على اإلسراع

وللمن مة ربٌس ولجنة تنفٌذٌة ومجلس  . وهو وحدة العملة التً كان ٌتداولها العبرانٌون القدامى"- شٌقل "اشتراكاً سنوٌاً ٌسمى 

 ونمت هذه.ونشٌداً قومٌاً  (ترس داود )كما أقر المإتمر شكل العلم الصهٌونً . عام ٌتمتع بصالحٌاته المإتمر مابٌن دورات انعقاده

 وكان عدد  عضو600 وصل عدد أعضابها إلى 1903الذي انعقد عام  العضوٌة بشكل كبٌر ، ففً المإتمر الصهٌونً السادس

 جمعٌة موزعة على بلدان مختلفة ،يم ازداد بصورة كبٌرة أيناء ترإس حاٌٌم واٌزمان فؤصبح فً عام 1572الجمعٌات الصهٌونٌة 

 .  ملٌون عضو1.5األعضاء قرابة   تعداد1939

 

  :الصهٌونٌة العملٌة والسٌاسٌة

 .برز داخل المن مة الصهٌونٌة العالمٌة اتجاهان كادا ٌعصفان بوحدتها

 إلقامة المستعمرات وإنما عبر متقطعة عبر عملٌة تحقٌقهٌمكن  ال ٌقود يٌودور هرتزل وٌإمن بؤن الخالص للٌهود : األولاالتجاه 

 للحصول على موافقة الدول الكبرى كامل محمً على الصعٌد العالمً ، ولذا فقد كرس أصحاب هذا االتجاه جهودهم عمل سٌاسً

 . لٌكون للٌهود موطا قدم فً فلسطٌن وباألخص تركٌا بوصفها بلد الخالفة اإلسالمٌة

 مهمتهما العمل بكل جدٌة على تجهٌز اكبر ٌعتبر الصهٌونٌة العالمٌة التً ٌقودها حاٌٌم واٌزمان ودٌفٌد بن ؼورٌون : االتجاه اليانً

 .وزٌادة المستوطنات بها عدد ممكن من الٌهود إلى فلسطٌن

 

  :ركابز الصهٌونٌة

 : ومن أهم هذه الركابز  تدعم وجودها على عدة دعابم ، وتبنً على هذه الركابز وجودها ،أنتحاول الصهٌونٌة 

 : امتالك فلسطٌن : أوالً 

 وهً ال تدعى امتالك بل هل الركٌزة األولى التً بنت علٌها الصهٌونٌة قٌامها ، والصهٌونٌة العالمٌة تإكد هذا مراراً وتكراراً ،

 .  إسرابٌل من النٌل إلى الفراتالسافرةوهذا ما توضحه كلمتهم   من البلدان ،اوما جاورهفلسطٌن فحسب ، بل فلسطٌن 

 

 : فكرة المسٌح المنت ر : يانٌاً 

 ومن يم فإنهم ٌعملون على قٌام دولتهم تمهٌداً  تعد فكرة المسٌح إحدى أهم الركابز و المقومات التً تقوم علٌها دولة بن صهٌون

وقد  فقٌام الدولة مقدم على  هوره ، وشرط له ، ومن يم فإنهم ٌعملون على ذلك العمل الخبٌث ،  ر ،نتل هور المسٌح الم

  ، فعملوامسٌحٌهماوقٌام دولتهم شروط ل هور   ٌخدعوا النصارى فً ذلك وأوهموهم أن كالً منهما ٌنت ر المسٌحأناستطاعوا 

 . جمٌعاً جاهدٌن على ذلك

 

 : السٌطرة المطلقة على العالم كله : يالياً 

 فإذا اعتقدوا شٌباً عملوا ٌإمنون بشًء اسمه المستحٌل ، وهم ال عرؾ الٌهود الصهاٌنة منذ القدم بالصبر على تنفٌذ مآربهم ،

 ولقد دفعتهم تعالٌمهم المزٌفة. بؽض الن ر عن مشروعٌة هذا الشًء ذاته داببٌن على تنفٌذه بوسابله المشروعة وؼٌر المشروعة

شعب " وتسخٌره لخدمة بن صهٌون  إلى السعً الدابم والعمل الحيٌث للسٌطرة على العالم كله ، التً ؼصت بها توراتهم المحرفة ،

 بل كان ذلك دافعاً لهم  ، حتى فً فترات االضطهاد ،أذهانهمٌؽٌب عن - السٌطرة على العالم - ولم ٌكن هذا األمر  "!! هللا المختار

 . " شبكه فلسطٌن للحوار"وأكد علٌه تلمودهم ، ألنهم ٌرون أن هذا حق لهم ، أمرتهم به توراتهم  للعمل على سٌطرة العالم ،
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 :  العودة إلى فلسطٌنفًخطط الصهٌونٌة 

  المفعول ،ولقد  ل امتالكهمأكٌدةوإن كانت خططهم طوٌلة المدى إال أنها  ٌعرفون الملل وهم ٌخططون ، الٌهود كعنصر بشري ال

ولقد كان لهم خططاً واضحة للوصول إلى أهدافهم  لفلسطٌن حلم ٌراودهم فترات طوٌلة حتى وهم فً فترات الطرد واإلبادة ،

  -: وتحقٌق أحالمهم والتً منها

 

التً تتميل فً تيبٌت فكرة العودة فً نفوسهم  المحاف ة على العنصر الٌهودي ، وعلى العادات والتقالٌد والطقوس الخاصة بهم

 . ،وزرع األحالم وتقوٌة الشعور بؤنهم شعب هللا المختار ، وأن حكم العالم سٌصٌر إلٌهم

  تحت ستار من األهداؾ العامة التً تحمل سمات إنسانٌة واجتماعٌة ، إنشاء الجمعٌات السرٌة والعلنٌة والمن مات ،

 . " الكابال والماسونٌة" ومن أشهر هذه الجمعٌات 

  . قابال - األسبقربٌس وزراء إسرابٌل - اقتصادٌاً وسٌاسٌاً ، وقد صرح بن ؼورٌون  أيٌر على العالم ، وخاصة الدول الكبرى ، 

 " للحرب والجٌش% 3للسٌاسة و  % 97نحن مدٌنون بنجاحنا فً إقامة إسرابٌل ب  "

  المعد والمدرب علىاإلسرابٌلًمحاربٌن لالستعداد لتكوٌن   الجٌوش الؽربٌةفًتدرٌب الٌهود على السالح والحرب ودخولهم  

 .حتى ٌؤتً الٌوم الموعود أحدث األسلحة والخطط والتكتٌك

 

 : بعض األفكار والمعتقدات

 وقد صاؼت الصهٌونٌة فكرها فً بروتوكوالت  ا من الكتب المقدسة التً حرفها الٌهود ،.تستمد الصهٌونٌة فكرها ومعتقدا

 . حكماء صهٌون

   اإلسرابٌلٌة تعتبر الصهٌونٌة جمٌع ٌهود العالم أعضاء فً جنسٌة واحدة هً الجنسٌة. 

   وتعتبر المنطلق لذلك هو إقامة حكومتهم على  ) ٌهوه )تهدؾ الصهٌونٌة إلى سٌطرة الٌهودٌة على العالم كما وعدهم إلههم

 . أرض المٌعاد التً تمتد من نهر النٌل إلى نهر الفرات

   ٌسود كل الشعوب األخرى خدم لهمأن الٌهود هم العنصر الممتاز الذي ٌجب أنٌعتقدون  .  

   والسلطة الٌوم للذهب وحده فالبد من تجمٌعه فً قبضتنا بكل  لقد انتهى العهد الذي على كانت فٌه السلطة للدٌن ،: ٌقولون

 . على العالم لتسهل سٌطرتنا. وسٌلة

  نقٌض لألخالق والبد فٌها من المكر والرٌاء أما الفضابل والصدق فهً فً عرؾ السٌاسةالسٌاسٌةٌرون أن  .  

  لذلك من أساتذة وخدم وحاضنات ونساء المالهً  فً الرذابل بتدبٌرنا عن طرٌق من نهٌبهماألمٌٌنالبد من إؼراق : ٌقولون . 

  رٌد لهم نوٌهتفوا وٌنساقوا وراء ما تنادي بشعارات الحرٌة والمساواة واإلخاء لٌنخدع بها الناس: ٌقولون . 

  واختٌارهم ٌكون حسب وفرة أنصبتهم من األخالق  سنعمل على دفع الزعماء إلى قبضتنا وسٌكون تعٌٌنهم فً أٌدٌنا: ٌقولون

 . الدنٌبة وحب الزعامة وقلة الخبرة

   نرٌد سنسٌطر على الصحافة تلك القوة الفعالة التً توجه العالم نحو ما: ٌقولون  . 

   لٌصبح السلطان كاألعمى الذي فقد عصاه وٌلجؤ إلٌنا لتيبٌت  البد من توسٌع الشقة بٌن الحكام والشعوب وبالعكس: ٌقولون

 .كرسٌه

   لتتصارع وجعل السلطة هدفاً مقدساً تتنافس كل القوى للوصول  البد من إشعال نار الخصومة الحاقدة بٌن كل القوى: ٌقولون

وتسقط الحكومات وتقوم حكومتنا  والبد من إشعال نار الحرب بٌن الدول بل داخل كل دولة عند ذلك تضمحل القوى إلٌه

 . العالمٌة على أنقاضها

  البد أن نفتعل األزمات االقتصادٌة لكً ٌخضع لنا الجمٌع بفضل الذهب الذي احتكرناه: ٌقولون . 

   أخرى للدفاع عنانهضتإننا اآلن بفضل وسابلنا الخفٌة فً وضع منٌع بحٌث إذا هاجمتنا دولة : ٌقولون  .  

   ونحل محلها قوانٌن رٌاضٌة مادٌة البد أن نهدم دولة اإلٌمان فً قلوب الشعوب ونترع من عقولهم فكرة وجود هللا:ٌقولون 

دع للناس فرصة المراجعة ٌجب أن نشؽلهم بشتى  نولكً ال .ألن الشعب ٌحٌا سعٌداً هانباً تحت رعاٌة دولة اإلٌمان

  . وبذلك ال ٌفطنوا لعدوهم العام فً الصراع العالمً  الوسابل
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                                                                                                                                                 :- الرابعة عشر  المحاضرة

 :-  عناصر المحاضرة 

.                                                                                       تتمة الصهٌونٌة  األفكار والمعتقدات ومواقع النفوذ 

.                                                                                                                  تعرٌؾ األصولٌة النصرانٌة 

.                                                                                                                     التعرٌؾ بالنصرانٌة وعالقتها باألصولٌة 

 .أهم عقابد األصولٌة النصرانٌة

  :للصهٌونٌة والمعتقدات األفكار تابع

 سنعمل على إنشاء مجتمعات مجردة من اإلنسانٌة واألخالق، متحجرة المشاعر، ناقمة أشد النقمة على الدٌن : ٌقولون

والسٌاسة، لٌصبح رجاإها الوحٌد تحقٌق المالذ المادٌة، وحٌنبذ ٌصبحون عاجزٌن عن أي مقاومة فٌقعون تحت أٌدٌنا 

 .صاؼرٌن
 سنقبض بؤٌدٌنا على كل مقالٌد القوى ونسٌطر على جمٌع الو ابؾ وتكون السٌاسة بؤٌدي رعاٌانا وبذلك نستطٌع فً : ٌقولون

 .األمٌٌنكل وقت بقوتنا محو كل معارضة مع أصحابها من 
 المادٌة والقومٌة األمٌٌنلقد بيينا بذور الشقاق فً كل مكان بحٌث ال ٌمكن اجتيايه، وأوجدنا التنافر بٌن مصالح :  ٌقولون 

 قرناً ولذلك من 20وأشعلنا نار النعرات الدٌنٌة والعنصرٌة فً مجتمعاتهم ولم ننفك عن بذل جهودنا فً إشعالها منذ 

المستحٌل على أي حكومة أن تجد عوناً من أخرى لضربنا وأن الدول لن تقدم على إبرام أي اتفاق مهما كان ضبٌالً دون 

 .موافقتنا ألن محرك الدول فً قبضتنا
 سنولً عناٌة كبرى بالرأي العام إلى أن نفقده القدرة على التفكٌر السلٌم ونشؽله حتى نجعله ٌعتقد أن شابعاتنا : ٌقولون

حقابق يابتة ونجعله ؼٌر قادر على التمٌٌز بٌن الوعود الممكن إنجازها والوعود الكاذبة فال بد أن نكّون هٌبات ٌشتؽل 

أعضاإها بإلقاء الخطب الرنانة التً تؽدق الوعود وال بد أن نبث فً الشعوب فكرة عدم فهمهم للسٌاسة وخٌر لهم أن ٌدعوها 

 .ألهلها
 سنكير من إشاعة المتناقضات ونلهب الشهوات ونإجج العواطؾ:  ٌقولون. 
 ٌجب أن نسٌطر على الصناعة والتجارة ونعود الناس على البذخ والترؾ واالنحالل ونعمل على رفع األجور وتٌسٌر :  ٌقولون

 . ساجدٌن بٌن أٌدٌنااألمٌونالقروض ومضاعفة فوابدها عند ذلك سٌخر 
 إن الصحافة جمٌعها بؤٌدٌنا إال صحفاً قلٌلة ؼٌر محتفل بها، وسنستعملها لبث الشابعات حتى تصبح حقابق وسنشؽل :  ٌقولون

 .عما ٌنفعهم ونجعلهم ٌجرون وراء الشهوة والمتعة (ؼٌر الٌهود) األمٌٌنبها 

 سنفكك األسرة وننفخ روح الذاتٌة فً كل فرد لٌتمرد ونحول دون وصول ذوي االمتٌاز إلى الرتب العالٌة:  ٌقولون. 

 ال ٌصل إلى الحكم إال أصحاب الصحابؾ السود ؼٌر المكشوفة وهإالء سٌكونون أمناء على تنفٌذ أوامرنا خشٌة :  ٌقولون

 .كما نقوم بصنع الزعامات وإضفاء الع مة والبطولة علٌها. الفضٌحة والتشهٌر

 ستكون لنا مجالت وصحؾ كيٌرة مختلفة النزعات والمبادئ وكلها تخدم أهدافنا: ٌقولون. 

 ال بد أن نشؽل ؼٌرنا بؤلوان خالبة من المالهً واأللعاب والمنتدٌات العامة والفنون والجنس والمخدرات لنلهٌهم :  ٌقولون

 .عن مخالفتنا أو التعرض لمخططاتنا

 سنكير من المحافل الماسونٌة وننشرها فً كل وسط لتوسٌع نطاق سٌطرتنا:  ٌقولون. 

 عندما تصبح السلطة فً أٌدٌنا لن نسمح بوجود دٌن ؼٌر دٌننا على األرض:  ٌقولون  

 :االنتشار ومواقع النفوذ

الصهٌونٌة هً الواجهة السٌاسٌة للٌهودٌة العالمٌة  • 

. هً التً تقود إسرابٌل وتخطط لها• 

. الماسونٌة تتحرك بتعالٌم الصهٌونٌة وتوجٌهاتها وتخضع لها زعماء العالم ومفكرٌه• 

للصهٌونٌة مبات الجمعٌات فً أوروبا وأمرٌكا وبقٌة العالم، فً مختلؾ المجاالت التً تبدو متناقضة فً ال اهر لكنها كلها فً • 

. الواقع تعمل لمصلحة الٌهودٌة العالمٌة

                                                                                                                                                    : خالصة

ٌتضح مما سبق أن الصهٌونٌة حركة سٌاسٌة عنصرٌة متطرفة ترمً لحكم العالم كله من خالل دولة الٌهود فً فلسطٌن، وقد قامت 

وقد قنن الٌهود . على تحرٌؾ تعالٌم التوراة والتلمود التً تدعو إلى احتقار المجتمع البشري وتحض على االنتقام من ؼٌر الٌهود

 .مبادبهم الهدامة فٌما عرؾ ببروتوكوالت حكماء صهٌون التً تحوي بحق أخطر مقررات فً تارٌخ العالم
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 األصولٌة النصرانٌة 

: التعرٌؾ والنشؤة

األصولٌة النصرانٌة حركة متشددة انتشرت فً النصارى البروتستانت بشكل أخص، وتدعو إلى حرفٌة نصوص الكتاب المقدس، 

ٌُعطً العصمة للكتاب المقدس فً كل المجاالت التً تمس الحٌاة، وعلٌه فٌجب أن ٌفهم الكتاب المقدس بشكل مباشر، وهذه  مما 

. أفضل وسٌلة للتبشٌر

: والكتاب المقدس الذي ٌإمن النصارى بقدسٌته ٌشتمل على قسمٌن هما

. وٌحتوي على التوراة، وأسفار األنبٌاء: العهد القدٌم •

.  فقط، والرسابل المنسوبة للرسل (متى، مرقس، لوقا، ٌوحنا)وٌحتوي على األناجٌل األربعة : والعهد الجدٌد •

م، واكتنفت هذا ال هور 1910 وقد  هر مصطلح األصولٌة فً الوالٌات المتحدة فً مطلع القرن العشرٌن، وبالتحدٌد عام •

 أصل الخالبق) نشر داروٌن لن رٌة التطور منذ أن ألؾ كتابه :أسباب عدة كان من أبرزها

، ومجمل الن رٌة تقوم على أن الوجود قام بدون خالق وأن اإلنسان قد تطور من القرد، ( هور اإلنسان )وكتابه اليانً ) •

فتكون هذه الن رٌة ؼاٌرت ما جاء عن قصة الخلق فً سفر التكوٌن فً الكتاب المقدس، لمن ٌؤخذونه حرفٌاً، وٌصرون على 

 .عصمته الكلٌة، ومن يم انقسمت الكنابس حول هذه الن رٌة، ونشؤت ما ٌسمى باألصولٌة

 :عقٌدة األصولٌٌن النصرانٌٌن

ٌعتنً األصولٌون النصارى بالعودة إلى األصول النصرانٌة، واالحتكام إلٌها، ورفض العلمانٌة، والن رٌات المادٌة، والوقوؾ فً 

. وجهها، فهم ٌميلون االتجاه المحاف  فً الفكر النصرانً حسب زعمهم

وضعت النقاط ولقد عقدت سلسلة من المإتمرات بهدؾ صٌاؼة فكر تلك الحركة، إلى أن تم لها ذلك فً أوابل القرن العشرٌن،حٌث 

: وتتميل فً، الخمس المشهورة لمذهب وفكر األصولٌة النصرانٌة

. تنزٌه الكتاب المقدس عن الخطؤ، واالعتقاد فً إلهام نصوصه جمًٌعا  •

. ومولده العذري. إلوهٌة المسٌح •

. (أي من خالل آالم المسٌح ومعاناته، وموته تكفٌراً عن خطاٌا البشر)تكفٌر الخطاٌا من خالل الدم البدٌل  •

 . السعٌديالعصر األلؾ  القٌامة الجسدٌة، ومجًء المسٌح إلى العالم مرة يانٌة وبداٌة  •

  :أبرز الشخصٌات األصولٌة

من أشهر القٌادات األصولٌة وأع مها أيراً، ولٌام بالكستون، وجٌري فولوٌل، وبات روبرتسن، وجورج أوتس، وماٌك إٌفانز، 

  .وسوٌجارت، وؼٌرهم، وجمٌع هإالء ٌحتلون مكانة مرموقة فً األحزاب السٌاسٌة الحاكمة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وؼٌرها

  :انتشار األصولٌة النصرانٌة

  :ٌمكن تلخٌص أبرز م اهر انتشار األصولٌة النصرانٌة فً أمرٌكا على وجه التحدٌد من خالل النقاط التالٌة

والجامعات  .ألؾ مدرسة ومعهد وكلٌة، والمالٌٌن من الطالب والدارسٌن للتوراة (20) أكير من أمرٌكافً  النصرانٌةلألصولٌة 

  .الخ .. بوسطن، ودنفر، و جورج تاونهارفارد، و :إنما أسست على أساس دٌنً بروتستانتً ومنها أمرٌكاالشهٌرة فً 

رابطة اإلذاعٌٌن الدٌنٌٌن لدٌها ألؾ محطة تلفازٌة وإذاعٌة مشتركة فً نشاطها .من مة 250 تتبع لألصولٌة النصرانٌة أكير من

 .هذا باإلضافة إلى عشرات الصحؾ والمجالت.ومشؽولة بالحدٌث عن التوراة ورجالها، ٌشاهدها وٌستمع إلٌها عشرات المالٌٌن

 .أصبحوا ٌنافسون نجوم السٌنما والفن والرٌاضة فً اجتذاب اهتمام الجماهٌر وتتبع أخبارهم وأحادٌيهم باستمرار األصولٌةنجوم 

الساسة المرموقون والذٌن وصل بعضهم إلى سدة الحكم ٌعتقدون ببعض مباديء األصولٌة، ومنها اإلٌمان بنبوءات التوراة 

  .المحرفة كالدعوة إلى إعادة تؤسٌس دولة إسرابٌل من الفرات إلى النٌل
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http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=amaken&id=3000817
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=amaken&id=3000817
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=amaken&id=3000817
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=amaken&id=3000520
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ولقد انكب علماء االجتماع والنفس على دراسة انتشار األصولٌة، وهناك قضٌة البد من الن ر إلٌها إذ ٌجب أن نربط بٌن  هور 

 نصرانٌة؛ فالناس قد شعروا بؤهمٌة الدٌن للحٌاة، وقد كانت هناك كنابس أقلٌات  أمرٌكااإلٌدز والهٌربز وانتشار الصحوة الدٌنٌة فً 

ولما انتشرت هذه األمراض الخبٌية ازداد عدد هذه الكنابس وانتشرت،  ,ترفض الزنا وتحاربه وتحاف  على أبنابها وبناتها منه

، وقد تنامت األصولٌة النصرانٌة وازداد عدد تابعٌها، وكذلك إدمان المخدرات والضٌاع والفراغ؛ كل هذه العوامل أدت إلى تنامً 

 .لٌصبح عدد أتباعها اآلن ما ٌقارب يمانٌن ملٌوًنا األصولٌةهذه 

وال شك أن هذا االنتشار له مخاطره الكيٌرة على اإلسالم وأهله ألن األصولٌٌن النصارى، تؤيروا بالعقٌدة الٌهودٌة، إذ ٌرجعون إلى 

التوراة المحرفة وٌنطلقون منها فً تفسٌر النبإات، وٌشنون حربهم على اإلسالم بدوافع عقدٌة دٌنٌة، والشواهد على ذلك كيٌرة 

  .جًدا

 

:- كل الشكر والتقدٌر ألخوانكم وأخواتكم اللذٌن عملوا على هذهِل المادة ال تنسونهم من خالص دعابكم 

Marei  

Fahad T 

ahmed fadel 

_MaryaM_ 
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 :-المناقشات 

 :-                                                                                                                       األولىالمناقشة 

 ؟ ةما هً العالقة بٌن التعرٌؾ اللؽوي واالصطالحً للعقٌد

:-                                                                                                                              الحل 

  : حسب التعرٌؾ اللؽوي: العقٌدة 

ا: تعنً ًٌّ ا كان أو معنو ًٌّ  .. .ما أُْبرم وأُحكم من األشٌاء؛ ماد

ٌُالحَال  اقتراب أو تطابق المعنى اللؽوي واالصطالحً لكلمة العقٌدة   و

 .وتوضٌح العالقة بٌنهما... فالعقٌدة هً اإلٌمان بالشًء حتى ٌتمكن منه القلب، فكؤنه انعقد 

 :-                                                                                                                  اليانٌةالمناقشة 

  ؟ واحدة من خصابص العقٌدة اإلسالمٌة أنها ربانٌة ما هً اآليار المترتبة على هذه الخاصٌة

:-                                                                                                                               الحل 

 أي أنها من هللا تعالى هو الذي أمر بها وحث علٌها ورؼب فٌها ، ونهى عما ٌخالفها وحذر :ربانٌة المصدر 

 .منه إما فً القرآن الكرٌم أو فً سنة النبً صلى هللا علٌه وسلم

 :-                                                                                                                    الياليةالمناقشة 

مع بعضها  ( واألسماء والصفات واإللوهٌةتوحٌد الربوبٌة  )ناقش مسؤلة عالقة األقسام اليالية للتوحٌد 

  ؟البعض

:-                                                                                                                                           الحل 

ال ٌوجد فرق بٌن هذهِل األنواع وال ٌقبل من الناس اإلقرار بنوع دون األخر أو التفرٌق بٌن اإلقرار باهلل ميالً 

بالخلق وعبادة أنداد معه أو من دونه إنما هناك عالقة ترابط بٌن أنواع التوحٌد حٌث أن توحٌد هللا ال ٌقوم إال 

باالعتراؾ له سبحانه بالوحدانٌة المطلقة فً أفعالة وصفاته التً تستلم أن ٌكون هو اإلله المعبود بحق دون 

سواه فال ٌجوز التفرٌق أو االكتفاء باإلقرار هلل بجملة من صفاته الربوبٌة كالخلق والتدبٌر والملك واإلحٌاء 

واإلماتة وإنكار أن ٌكون المعبود وحده وٌتضح هذا جلٌاً فً دعوة نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم قرٌشاً 

والعرب جمٌعاً حٌث لم ٌقبل منهم إقرارهم بتلك الصفات والخصابص يم إشراكهم لألويان معه تعالى فً 

 .العبادة فلم ٌقبل منهم تجزبة توحٌده تعالى

 :-                                                                                                                  الرابعةالمناقشة 

 ناقش اآليار المترتبة على اإلٌمان بالمالبكة ؟ 

 :-الحل 

 .العلم بع مة هللا تعالى وقوته وسلطانه فإن ع مة المخلوق تدل على ع مة الخالق -ٔ
شكر هللا تعالى على عناٌته ببنً أدم حٌث وكل من هإالء المالبكة من ٌقوم بحف هم وكتابة  -ٕ

 .أعمالهم وؼٌر ذلك من مصالحهم

 .بمعصٌةمحبة المالبكة على ما خصوا  به من خصال حسنه كعبادة هللا وعدم قربهم ممن تلبس  -ٖ
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 :-                                                                                                            الخامسةالمناقشة 

 ؟  (الكتابة  )لإلٌمان بالقدر أربع مراتب بٌنها أهل العلم ناقش المرتبة اليانٌة مسؤلة 

 :-الحل 

 ( الكتابة): المرتبة اليانٌة 

سبق به علمه من مقادٌر المخلوقات فً اللوح المحفو  وهو الكتاب الذي لم  وهً اإلٌمان بؤن هللا كتب ما

 أم ٌوم القٌامة فهو مكتوب عند هللا تعالى فً إلىٌجري وكل كابن  جرى وما ٌفرط فٌه من شًء فكل ما

  :  والكتاب المبٌن قال تعالىواإلمامالكتاب وٌسمى الذكر 

بِلٌٍن  ) اٍم مُّ اهُ فِلً إِلمَال نَال ٌْ ٍء أَالْحصَال ًْ ُكلَّ شَال ُهْم ۚ وَال ارَال آيَال ُموا وَال ا قَالدَّ ْكُتُب مَال نَال ٰى وَال ْوتَال ْحُن ُنْحٌِلً اْلمَال ا نَال  سورة ٌس (. (12)إِلنَّ

وقال النبً صلى هللا علٌه وسلم 

. ( األبد إلىهو كابن  كان وما اكتب القدر ما:اكتب ؟ قال ما.قال ،خلق هللا القلم فقال اكتب   أول ماإن)

 :-                                                                                                                   السادسةالمناقشة 

 ناقش قضٌة الفرق بٌن نواقض اإلٌمان القولٌة والعملٌة ؟

:-                                                                                                                                الحل 

 ٌكون معتقدا بالوحدانٌة مقرنا ذلك باالستخفاؾ والتسفٌه واالزدراء فكان ذلك موجبا لفساد ذلك أنالقول 

القول  ، األنبٌاءسب أحد من ، وسب الرسول ، كسب هللا تعالى ،االعتقاد وزواله لما فٌه منفعة وصالح له 

االستهزاء باهلل االستهزاء برسوله االستهزاء بالقرآن الع ٌم كما أن االستهزاء ٌكون على ، بقدم العالم 

 أمر لسان أو مد شفه عند قرآه القرآن أو إخراج ؼمز أو أونوعٌن لف  صرٌح كوصؾ الدٌن باألخرق 

 النواقض العملٌة فهً الشرك أما،  ادعاء علم الؽٌب أو،  ادعاء النبوة أو إنكار، بمعروؾ ونهً عن منكر 

فً عبادة هللا كؤن ٌشرك معه أحد بؤن ٌتقدم إلٌه بؤنواع العبادات التً هً حق هلل كالركوع والسجود والذبح 

 .روالنذر كذلك االستعانة بالشٌاطٌن والتقرب إلٌهم وطاعتهم واالستعانة بهم وتسلٌطهم على المسحو

  :- السابعةالمناقشة 

                                           لة العلم أمس (ضوابط التكفٌر ) واحدة من أهم القضاٌا التً وجب معرفتها فً مسالة

 ؟ أهمٌتهناقش هذا الضابط وبٌن 

:-                                                                                                                                   الحل 

إٍذ الجاهل معذور فٌما ، ومالم ٌعلم أن هذا العمل كفُر ، فال ٌمكن أن نحكم على من فعل أمراً كفرٌاً بؤنه كافر 

 : والدلٌل قول هللا تعالى. ٌمكن جهله وٌؽلب عدم معرفته مراعاة لحاله

ُسواًل  (  ثَال رَال ْبعَال ٰى نَال تَّ بِلٌنَال حَال ذِّ ا ُمعَال ا ُكنَّ مَال    15 أٌة اإلسراء (وَال

من الناس من ٌكون جاهالً ببعض األحكام : ٌقول شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا محتجاً بهذهِل اآلٌة ما نصه 

 .فال ٌحكم بكفر أحداً حتى تقوم علٌه الحجة من جهة بالغ الرسالة، جهالً ٌعذر به 

فإذا قامت علٌه ، حتى تقوم علٌه الحجة الميبتة لكفره، وقال فً موطن آخر لٌس كل من تكلم بكلمة الكفر ٌفكر

 .الحجة كفر حٌنبذٍ 

كحدٌث عهد اإلسالم والبعٌد عن بالد العلم ، بؤنه تختلؾ أحوال الناس فً الجهل.. ومن الواضح و المعلوم

 .فال ٌتساوى مع من وجد فً بالد علم وعلماء، وأهله
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 :-                                                                                                               اليامنةالمناقشة 

 ناقش ال روؾ التً مرت بها أوروبا إبان مرحلة سٌطرة الكنٌسة وعدابها للعلم والعلماء؟

:-                                                                                                                          الحل 

  ,اشتعلت نٌران الصرع بٌن الكنٌسة والعلماء أرباب الكشوؾ والن رٌات العلمٌة فً جوانب الحٌاة المختلفة

  , عصر النهضة األوربٌة أو بداٌة بعصر التنوٌر وسمٌت هذه الفترة

  , رجال الكنٌسة وقد ذاق علماء الؽرب ألوانا من العذاب على أٌدي

  إير هذه االكتشافات العلمٌة ولذلك لتمرد هذا الكشؾ العلمً على تشخٌص الكنٌسة

  فعلى الرؼم من أن الدٌانة النصرانٌة، لبعض الحوادث الكونٌة_ واجتهادها العشوابً المقدس لدٌها

  , المإسسة الكنسٌة تبنت بعض الن رٌات العلمٌة القدٌمة فً بعض العلومأندٌانة روحٌة صرفة إال 

 .يم بمرور الزمن جعلت هذه الن رٌات جزءاً من الدٌن ٌحكم على كل من ٌخالفها بالردة والمروق والهرطقة

  ,وحٌن تطورت العلوم الطبٌعٌة تبٌن أن الكيٌر من تلك الن رٌات كانت خاطبة وخالؾ الصواب والحقٌقة

  ,واشتعلت الحرب،  الكنٌسة تدافع عن تلك األخطاء باعتبارها من الدٌنوانبرت

  وسقط ضحاٌا التزمت الخرافً والتعصب األعمى ؼٌر المبرر من علماء الطبٌعة

 ومارست الكنٌسة أقصى درجات القمع الفكري، حتى أصبح مصٌرهم ما بٌن مقتول ومحروق ومشنوق

  وجنت الكنٌسة على الدٌن حٌن صورته للناس، والبدنً على معارضٌها بزعمها

  ,بسبب إصرارها على أن تنسب إلٌه ما هو منه براء, دٌن الخرافة والجل والكذب

 -:ونذكر منهم على سبٌل الميال ال الحصر، وكان من بٌن الضحاٌا جمله من العلماء التجرٌبٌٌن

 .كوبرنٌكوس صاحب كتاب حركات األجرام السماوٌة الذي حرمت الكنٌسة تداوله -ٔ

 . الذي صنع التلسكوب فعذب عذاباً شدٌدا وكان عمره سبعٌن سنة: جالٌلٌو جالٌلً  -ٕ

 :-                                                                                                             التاسعةالمناقشة 

اإلسالم كعقٌدة والشرٌعة ٌرفض العلمانٌة وال ٌمكن صالح العلمانٌة لعالمنا اإلسالمً من خلال ذلك ناقش 

 تعارض العلمانٌة واإلسالم فً المنطلقات والمبادئ؟

:-                                                                                                                           الحل 

 -:تعارضها مع اإلسالم فً فصل الدٌن واألخالق والقٌم عن منهج الحٌاة -: أوال

  ,وال ٌجعل قضٌه التدٌن قضٌة مزاجٌة، إن اإلسالم ال ٌفصل بٌن الدٌن والحٌاة

 , وال ٌبٌح االختالط وال السفور وإعالن الحرب على القٌم واألخالق

  -النصرانً- بٌنما العلمانٌة لم تقم فً األساس إال على تكرٌس البعد عن الدٌن

  , فاإلسالم ٌدعو إلى الفضٌلة، ! فإي وفاق بٌنهما؟، وإباحة الشهوات بكل أشكالها

  , والعلمانٌة دعوه صارخة لإلباحٌة واإللحاد والرذٌلة

 .التً تحول المجتمعات إن ساد قانونها إلى حٌاة الؽابة والوحوش الساببة بال رابط و ال ضابط

 

 -: تحاكمها إلى العقل من دون شرع هللا -: يانٌاً 

  ,من أبرز نقاط الشقاق بٌن اإلسالم والعلمانٌة

  ,أنها تحتكم إلى العقل وترفض الشرع وتلؽً الؽٌب وتنكر الوحً

 -:واإلسالم أقام الحٌاة على ذلك كله قال تعالى

ٌُوقِلُنونَال ﴾ المابدة  ِل ُحْكًما لِلقَالْوٍم  نَال هللاَّ ُن مِل ْن أَالْحسَال مَال ْبُؽونَال وَال َاٌل ةِل  ٌَّ لِل اهِل  .50﴿ أَالفَالُحْكمَال اْلجَال
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  :-العاشرةالمناقشة 

 ( اإلٌمو ) والمعتقدات المعاصرة فً واقعنا فرقة عبدة الشٌطان ناقش الفرق بٌن عبدة الشٌطان الجدد األفكارمن 

؟  (الٌزٌدة  ) ءوالقدما

:- الحل 

  : فرقة اإلٌمو

 

متمرد ذو نفسٌة حساسة وهً فرقة من عبدة الشٌطان نشؤت فً أمرٌكا فً مدٌنة واشنطن فً أوابل التسعٌنات من 

  القرن السابق ، و بدأت تنتشر فً العالم ، حتى

الموافق ل .  ه ٖٔٗٔ ربٌع اآلخر 8ٔوصل رشاشها إلى بالدنا ، فقد نشرت صحٌفة الوطن فً عددها الصادر بتارٌخ 

 أبرٌل : ٖ

م أّن قوات األمن فً المنطقة الشرقٌة بالتعاون مع هٌبة األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر أحبطت اجتماعاً  ٕٓٔٓ

 مشبوهاً لتن ٌم حفل فً

 . ٌرجح أنها من جماعة اإلٌموالدماممزرعة ؼرب مدٌنة 

وهذه الجماعة تشبه الجماعة التً  هرت فً مصر ، و ٌمكن تلخٌص أهم ما ٌتعلق بها من معتقدات وجوانب سلوكٌة 

 بما ٌؤتً

 

  سنه17 - 12تستقطب هذه الجماعة سن الشباب من سن  -ٔ

وتتمٌز األؼانً بالكلمات " و المٌتال  الروك  ": موسٌقى صاخبة هً بموسٌقىٌستمعون إلى ؼناء مصحوب   -ٕ

 .التً تدور حول األلم و الحزن والكلمات الحساسة

ٌمٌلون إلى لبس اليٌاب السوداء ، وقد ٌخلطون معها اللون الزهري ، وٌرسمون على يٌابهم رموزاً   -ٖ

 . كما ٌكيرون من لبس اإلكسسوارات. ورسومات ؼرٌبة ؼٌر مفهومة هً شعارات فرقتهم 

ٌصبؽون شعورهم باللون األسود ، وٌعملون القصات الؽرٌبة والعجٌبة ، كما ٌخططون أعٌنهم بالسواد   -ٗ

 .أحٌاناً 

ٌمٌلون إلى تعذٌب نفوسهم ، كتشطٌبها بؤدوات حادة ، أو حرقها بسجابر ، أو عود يقاب ، أو ربط المعصم ،   -٘

وهذا السلوك إنما هو لجلب أن ار . إلحداث األلم ، وقد ٌصل بهم األمر إلى االنتحار  أو الذراع بخٌط ونحوه

 .اآلخرٌن إلٌهم ، أو للتخلص من أنواع الشعور المزعج كالؽضب و األلم ، والعار ، واالستٌاء واإلحباط

و ٌ هر مما سبق التشابه الكبٌر مع عباد الشٌطان الذٌن  هروا فً مصر مما دعا كيٌراً من الكاتبٌن على 

 . وهللا تعالى أعلم- شبكة االنترنت لتصنٌفهم مع عباد الشٌطان 

 

 

 : الٌزٌدٌة

 

هم فرقة منحرفة شّذت عن العقٌدة الصحٌحة والعقل والمنطق السلٌم ، فتوجهت بالعبادة إلى الشٌطان ، 

                   ، و هً فرقة نشؤت عام (الٌزٌدٌة  )وتعرؾ هذه الفرقة فً تارٌخ هذه األمة باسم  .وتركت عبادة الرحمن

فً سورٌا ، وتركٌا ، - الٌزٌدٌة - تنتشر طابفة عبدة الشٌطان  . بعد انهٌار الدولة األموٌة ( ـ هٕٖٔ )

 وإٌران ، وروسٌا ، والعراق، وقد بلػ عددهم فً أواخر القرن السابق

 ألفاً فً العراق ، وأكيرهم من األكراد ، وٌتحديون اللؽة الكردٌة ، وبها تكتب 7ٓألؾ نسمة منهم  ٕٓٔ

وقفوا أمام مشكلة لعن إبلٌس فً القرآن فاستنكروها ، وعكفوا على القرآن  أدعٌتهم وتواشٌحهم الدٌنٌة

شٌطان بدعوى أّن هذا لم ٌكن موجوداً بؤصل   الكرٌم ٌطمسون منه بالشمع كل كلمة فٌها لعن أو لعنة ، أو

إنكار كلمة أو آٌة فً  إذ. القرآن ، بل هو زٌادة من وضع المسلمٌن ، وبذلك ارتدوا وخرجوا عن ملة اإلسالم 

كتاب هللا ٌإدي إلى الردة والكفر ، ناهٌك عما فً هذا االدعاء من الطعن بالصحابة و أنهم زادوا على كتاب 

 :-وترجع فلسفة تقدٌسهم له إلى األمور التالٌة- الملعون فً القرآن - بدأوا بتقدٌس إبلٌس  هللا ما لٌس منه
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- سبحانه - ٌعد الموحد األول هلل ، ألنه لم ٌنس وصٌة الرب بعدم السجود لؽٌر هللا - فً ن رهم - أّن إبلٌس  -ٔ

هذه الوصٌة فسجدوا آلدم لما أمرهم هللا بذلك ، وإنما كان أمره لهم رد االختبار لهم ، وقد  بٌنما نسً المالبكة

، " طاووس المالبكة " الموحدٌن ولهذا كافؤه هللا تعالى بؤن جعله  نجح إبلٌس فً هذا االختبار ، فهو أول

وهذا كالم باطل ٌإدي إلى الردة والكفر لما فٌه من طعن  . وربٌساً علٌهم بٌنما فشل المالبكة فً االختبار

  ال ٌعصون هللا ما" : بالمالبكة ، وتكذٌب لكالم هللا الذي قال عن المالبكة 

جرهم تقدٌس إبلٌس إلى تقدٌر تميال طاووس مصنوع من النحاس على شكل  " .أمرهم و ٌفعلون ما ٌإمرون

لجمع األموال ، فهذه الزكاة التً تجمع عندهم و تجبى   دٌك بحجم الكؾ المضمومة ، ٌطوفون به على القرى

 . إلى رباسة الطابفة

 " . أشهد واحد هللا ، سلطان ٌزٌد حبٌب هللا" : صٌؽة الشهادة عندهم   -ٕ

 الصٌام عندهم يالية أٌام من كل سنة فً شهر كانون األول دٌسمبر وهً تصادؾ مٌالد ٌزٌد ابن معاوٌة  -ٖ

 . الصالة عندهم هً الصالة فً لٌلة النصؾ من شعبان ، وٌزعمون أنها تعوضهم عن صالة سنة كاملة  -ٗ

فهم ٌقفون فً ٌوم العاشر من ذي الحجة من كل عام على جبل المرجة النورانٌة فً منطقة : أما الحج   -٘

 . عرفات اللشن فً العراق ، وٌسمونه جبل

وهو جبل فً وسط العراق قرب " الحشر و النشور عندهم ٌكون بعد الموت فً قرٌة باطط قرب جبل سنجار   -ٙ

الموازٌن توضع بٌن ٌدي الشٌخ عدي الذي سٌحاسب الناس و سٌدخل الٌزٌدٌون  وٌعتقدون أنّ " الموصل 

 . جمٌعاً إلى الجنة

ٌكون الزواج عندهم بخطؾ العروس ، يّم ٌؤتً األهل لتسوٌة األمر مع العرٌس ، و ٌجوز للٌزٌدي أن ٌعدد   -7

 .إلى ست زوجات

 ، ولحوم الدٌكة ، ولحم الطاووس المقدس ، ولحم والفاصولٌاٌحرمون أكل الخس والملفوؾ ، والقرع ،  -8

 . الخترٌر العزالن و الدجاج ، والسمك ، و

وهذا ٌشبه ما تفعله الطابفة - ٌحرمون حلق الشارب ، بل واألخذ منه ، وٌرسلونه طوٌالً بشكل ملحو   -9

 الدرزٌة

إذا رسمت دابرة على األرض حول ٌزٌدي ، فإنه ال ٌخرج منها حتى تمحو قسماً منها ، اعتقاداً منهم بؤّن   -ٓٔ

 الشٌطان أمر الراسم بذلك

  :- الحادي عشرالمناقشة 

  (ابا علً محمد الشٌرازي المقلب بالب )من قبل  (المهدي  )ناقش استؽالل فكرة المهدٌة 

لمطامعه وأهوابه ؟ 

 :-الحل 

 نفسه يم عند الشٌعة يم ادعى انه اإلمام-  على ادعاء انه الباب الموصل لإلمام المنت رأقدم

 .ومن لم ٌإمن به فقد كفر واستحق القتل (البٌان  )ادعى انه نبً مرسل بكتاب سماوي ناسخ للقران الكرٌم اسمه 

  :- اليانً عشرالمناقشة 

. تعتبر القادٌانٌة من الفرق المنحرفة وأكيرها خطراَال على اإلسالم من خالل نشاطهم الدعوي الذي ٌمارسونه فً العالم 

ناقش ذلك ؟ 

 :-الحل 

 -: بها لتعرٌؾا

 م 1900 تنسب الطابفة القادٌانٌة إلى مدٌنة قادٌان بالهند وهً حركة نشؤت سنة

 عن دٌنهم بهدؾ إبعاد المسلمٌن، بتخطٌط من االستعمار اإلنجلٌزي فً القارة الهندٌة 

  , حتى ال ٌواجهوا المستعمر باسم اإلسالم، وعن فرٌضة الجهاد بشكل خاص 

 .اإلنجلٌزٌة وكان لسان حال هذهِل الحركة هو مجلة األدٌان التً تصدر باللؽة
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 -: تؤسٌسها

 فكان أحمد القادٌانً" أحمد القادٌانً" مرزا ؼالم  القادٌانٌة إلى ٌرجع تؤسٌس

  , أداة التنفٌذ األساسٌة إلٌجاد القادٌانٌة (م  1908 – 1839 )

  موكان ٌنتمً إلى أسرة1839وقدولد فً قادٌان من بنجاب فً الهند عام 

  , له فً كل حال وهكذا نشؤ ؼالم أحمد وفٌاً لالستعمار مطٌعاً ، اشتهرت بخٌانة الدٌن والوطن 

  .عن جهادهم لالستعمار اإلنجلٌزي فاختٌر لدور المتنبا حتى ٌلتؾ حوله المسلمون وٌنشؽلوا به

  , فؤ هروا الوالء لها، علٌهم  وكان للحكومة البرٌطانٌة إحسانات كيٌرة

 .باختالل المزاج وكيرة األمراض وإدمان المخدرات وكان ؼالم أحمد معروفاً عند أتباعه

 

  ,وطلب من الناس أن ٌباٌعوه، ومن هنا بدأٌشتهر

 وأطلق على نفسه لقب

  "الشخصٌة شبٌه المسٌح فً دعوته إلى هللا وأحواله، المؤمور من هللا "

  , وكفروا أتباعه , وقد كفره العلماء وطردوه من البالد اإلسالمٌة

 .لم ٌخالؾ فٌهؤحد، وتكفٌرهم بإجماع المسلمٌن 

  , باكستان وؼٌرها وهذهِل الطابفة لٌست من الفرق اإلسالمٌة كما أفتى بذلك علماء اإلسالم فً

  , ولكنه بٌت عنكبوت , إنما هً تتخذ دعوتها إلى اإلسالم بٌتاً تتوارى فٌه

 .وإن أوهن البٌوت لبٌت العنكبوت لو كانوا ٌعلمون

 

  , أن نشاط هذهِل الطابفة باسم اإلسالم قوي جداً  ومن المفزع

  , من المرافق واألموال واألبمة، وإمكاناتهم فً التلبٌس على الناس واسعة 

  , عٌنها وبخاصة برٌطانٌا التً ُصنعوا على، ولهم كتب مترجمة بلؽات البلدان األوربٌة 

  , ولدٌهم إمكانات ٌساعدون بها ٌلجؤ إلٌهم مضطراً من المسلمٌن األوربٌٌن وؼٌرهم

  , ممن تسوء  روفهم المادٌة وٌجدون ضٌقاً فً حٌاتهم فً أوروبا

  , وهم ٌستؽلون ذلك لنشر معتقداتهم

 .المحتاجٌن فً بعض البلدان كما ٌفعل النصارى مع المسلمٌن الجهال

 

  :- اليالث عشرالمناقشة 

  من خالل إطالعك على الماسونٌة ناقش خطر المباديء المعلنة للماسونٌة ؟
 

:-                                                                                                                            الحل 

  , ٌحدينا التارٌخ أن المبادئ التً تنافً الدٌن و األخالق والفضٌلة والضمٌر والشعور اإلنسانً

  ال ت هر سافرة بل تستر نفسها بحروؾ منسوجة بخٌوط ملونة بالدٌن أو الخلق أو اإلنسانٌة

  ,وقد تخدع تلك المبادئ بعض الناس بسبب ذلك البرقع الجمٌل. أو اٌة قٌمة جمالٌة

  .. والماسونٌة واحدة من فصٌلة المبادئ التً وصفناها بل هً سٌدة تلك المبادئ

  ,ومع األدٌان والشرابع، إنها تعلن وقفتها مع اإلٌمان باهلل تعالى

  .ومع األخالق و الفضٌلة وؼٌر ذلك من المبادئ السامٌة

  ,إنها ذات باطنٌه مركبه.. وهً فً حقٌقتها على النقٌض من ذلك 

  ولكً ندرك ما فً الماسونٌة من نفاق ومكر وشر

  :البد أن نطلع على ما تعلن وعلى ما تخفً من مبادئ
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 -:المبادئ المعلنة:- أوالً 

  ,تعلن الماسونٌة أنها تدعو إلى اإلٌمان باهلل إٌماناً مطلقاً ال ٌحده حد: اإلٌمان باهلل -

  وال تشوبه شاببة كما جاء فً نص الوصٌة العامة للماسونٌة

 .وهذه الوصٌة أول نص ٌواجه المبتدئ عند دخول المحفل

 

  ,تصرح الماسونٌة فً كل مناسبة: احترام الدٌن -

  .بؤنها تحترم األدٌان كل األدٌان وأن لها من القداسة واالحترام و التبجٌل والمكان األسمى

 ." أوصٌك باحترام شرٌعتك وتقدٌس كتابك واعتباره دستوراً " كما جاء فً الدستور الماسونً 

 

  تعلن الماسونٌة أنها مإسسة ال تدعو إال إلى األخالق والفضابل: األخالق -

  " إخاء، مساواة، حرٌة" وهذا ما ٌخبر به شعارهم 

  فشعارهم كلمات يالث كل واحدة منها تحمل قٌمة سامٌة

  تهفو إلٌها النفس البشرٌة فً سبٌل الحرٌة ومساواة البشر مع بعضهم البعض

 .واإلخاء الذي ٌحقق البناء

 

  تعلم الماسونٌة أنها ال تعمل فً الحقل السٌاسً: ال سٌاسة -

  .وأنها تحترم السلطة الحاكمة مهما كان نوعها وتخضع لكل ما تؤمر به

  نحن نحترم كل سلطة تؤسس بطرٌقة شرعٌة ونخضع لها بارتٌاح" فقد جاء فً العقد الملوكً 

 " سواء كانت ماسونٌة أو مدنٌة

  :- الرابع عشرالمناقشة 

وابرز الشخصٌات؟  (للصهٌونٌة  )من خالل إطالعك على الصهٌونٌة ناقش أسباب التسمٌة

:-                                                                                                                          الحل 

  الصهٌونٌة حركة سٌاسٌة عنصرٌة متطرفة،

 .ترمً إلى إقامة دولة للٌهود فً فلسطٌن تحكم من خاللها العالم كله

  فً القدس (جبل صهٌون  )واشتقت الصهٌونٌة من اسم 

  (الخلٌل)حٌث ابتنى داود قصره بعد انتقاله من جبرون 

 إلى بٌت المقدس فً القرن الحادي عشر قبل المٌالد ،

  وهذا االسم ٌرمز إلى مملكة داود وإعادة تشٌٌد هٌكل سلٌمان من جدٌد

  . بحٌث تكون القدس عاصمة لها

  وقد ارتبطت الحركة الصهٌونٌة الحدٌية بشخصٌة الصهٌونً النمساوي هرتزل

  الذي ٌعد الداعٌة األول للفكر الصهٌونً الحدٌث والمعاصرة

 الذي تقوم على آرابه الحركة الصهٌونٌة فً العالم
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 :-الواجبات 

 :-الواجب األول 

  ؟هذا تعرٌؾ العقٌدة" مؤخوذة من عقد الحبل وشده لٌكون أشد استٌياقاً  :- 1س

 .تعرٌؾ العقٌدة فً اللؽة: الجواب 

" الٌقبل شكآ وال  نآ، وٌجب ان ٌكون مطابقا للواقع ، هـً اإلٌمان الجازم الذي الٌتطرق إلٌه شك لدى معتقده  :- 2س 

 ؟ ٌعتبر تعرٌؾ

  .لعقٌدة فً االصطالحا: لجواب ا

  ؟تورث ربانٌة المصدر للعقٌدة اإلسالمٌة فً النفس :- 3س

 . من الخطاء والزللاألمة عصمة: الجواب 

 :-الواجب اليانً 

من صفات المالبكة ؟ :- 1س

 . هللا حجبهم عنا بصورتهم التً خلقها علٌهم فقطآن: الجواب 

 

  العزم من الرسل ؟أولً أن العلم أهل أكيروالذي علٌه  :- 2س

 .خمسة : الجواب 

 

؟  واحدة من النقاط التالٌة لٌست من العالمات الصؽرى لٌوم القٌامة :- 3س

  ٌؤجوج ومؤجوجخروج : الجواب 

 

 :-الواجب اليالث 

 

  لقد تايرة األصولٌة النصرانٌة كيٌرا بالعقٌدة ؟ : السإال األول

 الٌهودٌة: الجواب 

 

  تدعً الماسونٌة فً المبادئ المعلنة أنها ؟ : السإال اليانً

 .مإسسة إنسانٌة ال تدعو إال إلى األخالق والفضابل: الجواب 

 

  الخلٌفة األول للقادٌانٌٌن والذي توجه الؽرب بالتاج هو ؟ : السإال اليالث

 . نور الدٌن: الجواب 

 

   ؟1910تصدر من اكبر معبد للبهابٌة مجلة تسمى بـ  : السإال الرابع

 . نجم الؽرب: الجواب 
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:- كل الشكر والتقدٌر ألخوانكم وأخواتكم اللذٌن عملوا على هذهِل المادة ال تنسونهم من خالص دعابكم 

Marei  

Fahad T 

ahmed fadel 

_MaryaM_ 

MEEM-24 

. تمنٌاتنا للجمٌع بالتوفٌق

 


