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  ره االوىلضاحملا

  
  : عناصر احملاظره

  تعريف العقيده يف اللغه واالصطالح  - ١
  .امهيه دراسه العقيده  - ٢
 .مصادر العقيده االسإلميه  - ٣

  :العقيده يف اللغه 
  .مأخوذ من عقد احلبل وشده ليكون اشد استيثاقا 

يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما  ال ﴿ :قال تعاىل  .وحنوها ،وعقد البيع ،مث استعريت املعاين مثل عقد اليمني 
  ١٠:املائده  ﴾  يا أَيّها الَّذين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُود ﴿" وقوله   ،،،  ٨٩املائده ﴾  عقَّدتم الْأَيمانَ

وعليه فمدار .ومايدين به االنسان سواء حقاً أو باطالً ،والعزم املؤكد ،صد كما استعملت يف االمور القلبيه كالنيه واإلراده والق
  .باستعماهلا احلسي أواملعنوي او القليب يتفق على الوثوق والثبات والصالبه يف الشيء  كلمه عقد 

  :العقيده يف االصطالح 
اليقبل شكاً وال ،وجيب ان يكون مطابقاً للواقع  ،ه هي االميان اجلازم الذي اليتطرق إليه شك لدى معتقد : معىن العقيده اصطالحاً

  . ظناً
  :تعريف العقيده االسالميه 

والقدر خريه  ،واالميان مبالئكته وكتبه ورسله وباليوم االخر ،وماجيب له يف الوهيته وربوبيته وأمسائه وصفاته ،هي االميان اجلازم باهللا
وذا يكون  ،وماامجع عليه السلف الصاحل  ،ين وامور الغيب واخباره وشره وبكل ماجاءت به النصوص الصحيحه من اصول الد

  .اركان االميان السته الىت هى اركان العقيده االسالميه  :اشتمل على التعريف قد 
  القرآن الكرمي والسنه النبويه واالمجاع :والىت هي  ،ومصادر العقيده االسالميه 

  :اإلسالمية  العقيدة دراسة أمهية
  : التالية األمور خالل من اإلسالمية العقيدة دراسة يةأمه تظهر

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبدوا  ﴿  ، الكتبه وانزلت ، الرسل مجيع اجلها من ارسلت الذي هي الصحيحة العقيدة أن -
وا الطَّاغُوتنِبتاجو ٣٦. النحل  ﴾ اللَّه ﴿  لْنسا أَرمووندبا فَاعإِالَّ أَن ال إِلَه هّأَن هي إِلَيوحولٍ إِالَّ نسّن رم كلن قَباألنبياء  ﴾ ا م .  

  الذاريات  ﴾ وما خلَقْت الْجِنّ واإلنس إِلَّا ليعبدون ﴿اا الغاية من خلق اجلن واألنس قال تعاىل  -
من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينّه حياةً طَيِّبةً  ﴿قال تعاىل ، خرة اا سبب سعادة اخللق ىف الدنيا واآل -

  ٩٧النحل  ﴾ ولَنجزِينّهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ
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ن أَسلَم وجهه للّه وهو محِسن فَلَه أَجره عند ربِّه والَ خوف بلَى م ﴿، ان اهللا جعل االلتزام ا شرط لصحة األعمال وقبوهلا  -
  .١١٢البقره  ﴾ علَيهِم والَ هم يحزنونَ

النساء  ﴾ لْنا إِلَيكُم نورا مبِينايا أَيّها النّاس قَد جاَءكُم برهانٌ من ربِّكُم وأَنز  ﴿أا حترر العقل من األوهام والشبهات واخلرافات  -
١٨٤ .  

  :مصادر العقيده االسالميه 
وهذه الطرق هي الىت سلكها السلف .املراد مبصادر العقيده هي الطرق الىت تستفاد وتستنبط من خالهلا حقائق العقيده االسالميه 

  .الصاحل يف اثبات العقائد االهليه 
  .رآن الكرمي والسنه النبويه واالمجاع ومصادر العقيده االسالميه هي الق

  القرآن الكرمي  :املصدر االول 
  .مسي به القران النه جيمع السور فيضمها .من مادة قرأ وقراه وقرانا مبعىن اجلمع والضم  : تعريف القرآن يف اللغه

املعجز ،املتعبد بتالوته ،اهللا عليه وسلم كالم اهللا املرتل على حممد صلى "فقد عرفوا القران بقوهلم  : تعريف القرآن يف االصطالح
  "املنقول بالتواتر، املكتوب يف املصاحف بلفظه

  :مصدريه القران يف مسائل االعتقاد 
وقد مساه .لونظرنا يف تقرير مصدريه القرآن عند اهل السنه فإن القرآن عندهم مصدر وحجه يف مجيع قضايا الدين العلميه والعمليه 

  تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا "قال تعاىل .الترتيل فرقاناً النه فرق بني احلق والباطل اهللا عزوجل يف حمكم 
  والسيما ان السور ،والقرآن الكرمي مصدر العقيده  االول إذا يتناول بيان اركان االميان ويسوق االدله والرباهني والشواهد عليها

  .بينما اكدت السور املدنيه حقائق العقيده وقضاياها وربطتها بالتشريعات العلميه ،ساحه كربى املكيه فيها موضوع العقيده م
 وجلٌى ،والقرآن الكرمي  يف كثري من آياته يعرض اهم قضايا العقيده وحمورها الرئيس وهو توحيد اهللا تعاىل يف ذاته وامسائه وصفاته

  .وحطم عقائد الشرك والوثنيه بكل مظاهرها وصورها وآثارها.ق الترتيلوقرر حقائ،يف اوضح صوره معىن الربوبيه وااللوهيه 
  وفصل بالغيبيات كاملعاد والقيامه واجلنه والنار ،كما تناول قضايا النبوه والرساله والوحي والكتب املرتله.  

  :السنه النبويه الصحيحه  :املصدر الثاين 
  :تعريف السنه يف االصطالح 

وتطلق السنه  ،ماأثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول او عمل او تقرير او صفه خلْقيه اوخلُقيه اوسريه  :عرفها احملدثون بأا 
  .اعتقاداً وقوالً وعمالً ،يف مصطلح العقد بني البدعه لتشمل ماكان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم واصحابه 

  :مصدريه السنه يف مسائل االعتقاد 
والخيالف  .بل اا اصل ومصدر من مصادر العقيده والشريعه املتفق عليها ،بويه الصحيحه ضروره دينيه ثابته تعد مصدريه السنه الن

 وماينطق عن اهلوىوالسنه النبويه  مصدر من مصادر العقيده  الا وحي من اهللا تعاىل . يف ذلك اال من الحظ له يف دين االسالم 
عندما انكرت عليه قريش كتابته لكل مايسمعه عن  – عليه وسلم  لعبداهللا بن عمرو وقال النيب صلى اهللا  ان هو اال وحي يوحى

فأمسك  عن الكتاب وذكر ذلك للرسول فأومأ بإصبعه اىل  –رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بشر يتكلم يف الغضب والرضا 
  "اكتب فوالذي نفسي بيده ماخيرج منه إال حق :"فيه فقال 



 ٣ .. إعداد هتان                                                                                                                                                          حممد القطاونة/ د  – العقيدة االسالمية

  :والسنه مع القرآن على ثالثه اوجه " حال السنه مع القرآن مؤكدا حجيتها فيقول  ويبني ابن القيم
  .ان تكون موافقه له من كل وجه  /احدها 
  .أن تكون بيانا ملا أريد بالقرآن وتفسريا له  /الثاين 

هذه  االقسام فال تعارض والخترج عن ،او حمرمه ملا سكت عن حترميه ،ان تكون موجبه حلكم سكت القران عن اجيابه  /الثالث 
  .القرآن بوجه ما 

وملصدريه السنه ومكانتها اعتىن الصحابه والتابعون وسلف االمه بسنه النيب صلى اهللا عليه وسلم وحفظهم هلا بشىت الوسائل 
  .ككتابتها وتبليغها والتحري  يف نقلها ومتييز صحيحها من سقيمها 

  
  :االمجاع  /املصدر الثالث 
  : االصطالح معىن االمجاع يف

  .اتفاق جمتهدي امه حممد صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته يف عصر من العصور على امر من االمور 
  :مصدريه االمجاع يف مسائل االعتقاد 

تبيّن لَه الْهدى  ومن يشاققِ الرّسولَ من بعد ما ﴿واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل  .بعد االمجاع مصدراً شرعياً عند مجهور العلماء 
  .١١٥النساء  ﴾ ويتّبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولّه ما تولَّى ونصله جهنّم وساَءت مصريا

ب والسنه وهو يايت يف الدرجه واالمهيه بعد الكتا،والواقع ان لالمجاع مرتلته يف االستدالل على العقائد واالحكام عند اهل السنه 
ويقول شيخ االسالم ابن ، وهو قول البن مسعود وابن عباس ،وهذا مقتضى امر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه للقاضي شريح 

فإن مل جتد فبما به قضى الصاحلون ، فإن مل جتد فبما يف سنه رسول اهللا ، كتب عمر اىل شريح  اقض مبا يف كتاب اهللا :"تيميه 
 ..مجع عليه الناس ويف روايه فبما ا. قبلك 
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  احملاضرة الثانية
  

  :عناصر احملاضرة 
  خصائص العقيدة اإلسالمية 

  منهج االستدالل على مسائل العقيدة عند السلف 

  :خصائص العقيدة اإلسالمية  
  يقصد خبصائص العقيدة صفاا البارزة املميزة هلا عما سواها من العقائد واملذاهب األخرى

وهذه  ،والدليل عليها ،واألثر ، ندرس مبشيئة اهللا كل خاصية من خصائص العقيدة اإلسالمية من حيث املعىن وهنا سوف 
  :اخلصائص كثرية من أمهها  

  :أا ربانية املصدر  - ١
يوقف ا وهلذا جيب أن ، وذلك باعتمادها على الكتاب والسنة  وإمجاع السلف ، أن العقيدة اإلسالمية مصادرها وحي اهلي رباين 

إذ أن هذا الوحي تلقاه الرسول صلى اهللا عليه ، أو تعديل أو تبديل ، فال جمال فيه لزيادة أو نقصان ، عند احلدود اليت بينها الوحي 
  .ويدل عليه ، وسلم ليهتدي به 

م الكالم والفلسفة أو الذين يعتمدون على العقل والنظر أو عل، وهذه اخلاصية ال توجد يف املذاهب العقائد والطوائف األخرى 
أو يزعمون إحاطتهم بعلم (، أو عن طريق أشخاص يزعمون هلم العصمة غري األنبياء ، أو الرؤى واألحالم ، اإلهلام والكشف 

وغري ذلك من املصادر البشرية الناقصة اليت حيكموا أو يعتمدوا يف أمور (، من امة أو رؤساء أو أولياء أو حنوهم ) الغيب 
  .د االعتقا

  .ألا تستند على الوحي من اهللا ، وتورث هذه اخلاصية عصمة األمة من اخلطأ والزلل واالحنراف 
  ٣ : املائدة﴾  دينا المسورضيت لَكُم اإل ﴿: ودليل هذه اخلاصية قولة عز وجل 

  : الوضوح وموافقة العقل الصحيح والفطرة السليمة  - ٢
ألا ، والتعقيد يف ألفاظها ومعانيها ، وخلوها من التعارض والتناقض والغموض ، ح والبيان متتاز العقيدة اإلسالمية  بالوضو

  .مستمدة من كالم اهللا املبني 
وهي تتلخص يف أن هلذه املخلوقات إهلا واحدا مستحقا للعبادة هو اهللا تعايل الذي خلق الكون البديع املنسق وقدر كل شيء فيه 

فهذا الوضوح يناسب العقل السليم ألن العقل دائما يطلب ، له شريك وال شبيه وال صاحبة وال ولد  تقديرا  وان هذا اإلله ليس
  لترابط والوحدة 

مث ، ولقد أفىن كثري من الفالسفة وأهل الكالم من املسلمني أعمارهم يف مناهجهم العقلية ارد حىت وقعوا يف احلرية والشك والندم 
  ة رجعوا إىل منهج الكتاب والسن

بل هي على ، والذي يؤكد وضوح العقيدة اإلسالمية أيضا أا ليست مناقضة للعقول الصحيحة وليست غريبة عن الفطرة السليمة 
، ومن القلق والشك والشبهات، وتورث هذه اخلاصية اإلسالمية من االضطراب يف الدين ... .وفاق تام وانسجام كامل معها 

  .أشياء غري نافعة توسد أصحاا اكف احلرية  وحتفظ أوقات األمة من إهدارها يف
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  . ١٤ :﴾  امللك  ريـِخلَق وهو اللَّطيف الْخ من أَلَا يعلَم ﴿: قوله تعاىل : ودليل هذه اخلاصية 
  :الثبات والدوام  – ٣

مل يتطرق ، تناقلها األجيال جيال بعد جيل، مبعىن أا متفقة ومستقرة وحمفوظة يف ألفاظها ومعانيها ، العقيدة اإلسالمية ثابتة دائمة 
  إليها

  .وال الزيادة وال النقص ، وال تلفيق وال االلتباس ، التبديل وال التحريف 
وال ، وسبب هذا هو ثبوت مصادرها ودوامها ألن اهللا تعاىل تكفل حبفظها فهي عقيدة ثابتة وحمددة ال تقبل الزيادة وال النقصان 

  التحريف وال التبديل  
فليس حلاكم أو جممع من اامع العلمية أو مؤمتر من املؤمترات الدينية ليس ألولئك  مجيعا وال لغريهم أن يضيفوا إليها شيئا أو 

من احدث يف أمرنا هذا ما ليس منه : (حيذفوا شيئا منها وكل إضافة أو حتوير مردود على صاحبه بقول النيب صلى اهللا علية وسلم 
  .ة متفق علي) فهو رد 

عندما تلتقي على الوحي اإلهلي مبا فيه من ، ضمان توحيد كلمة األمة على منهج واحد وتصور واحد : وتورث هذه اخلاصية 
  ٩ :﴾ احلجر إِنّا نحن نزّلْنا الذّكْر وإِنّا لَه لَحافظُونَ قول اهللا تعاىل ﴿: موازين ال تضطرب وال تتأثر باألهواء ودليل هذه اخلاصية 

  :الشمول والتكامل  - ٤
تعرفنا على اهللا   نظرا للوجود كلهوشاملة يف ، وقواعده  فيما تقول عليه من أركان اإلميان أن العقيدة اإلسالمية عقيدة شاملة

  .والكون احلياة واإلنسان معرفة صحيحة شاملة 
  .اهللا هلا البقاء إىل قيام الساعة بل هي عقيدة عامة كتب ، ومن صور مشوهلا أا ال ختتص  ببيئة  أو عصر أو جنس 

  حصل الكفر م مجيعا ، فأركان اإلميان مثال لو حصل الكفر بواحد منها أو إنكار هلا  ،مترابطة ارتباطا وثيقا وهي مع هذا الشمول 
عليه بغري سلطان  أو قبول أي سيطرة تستعلي،  حفظ العبد املسلم من االجتاه لغري اهللا يف أي شأن من شؤونهوهذه اخلاصية تورث 

  ﴾  ومحياي ومماتي للَّه ربِّ الْعالَمني لْ إِنَّ صالتي ونسكيقُ ﴿: قولة تعاىل : اهللا ودليل هذه اخلاصية 
  :أا عقيدة مربهنة  –٥

، ا باخلرب املؤكد واإللزام الصارم وال تكتفي يف تقرير قضاياه، تتميز العقيدة اإلسالمية بأا عقيدة مربهنة تقوم على احلجة والدليل 
فالقرآن الكرمي حني يدعو الناس إىل اإلميان مبفردات العقيدة يقيم على ذلك األدلة الواضحة من آيات األنفس ، بل حتترم العقول 

ويدعوا إىل التبصر ،ل بل انه يأمرهم أن يطلبوا الربهان والدلي، فال يدعوهم إىل التقليد األعمى أو اإلتباع على غري هدى ، واألفاق 
  .والتعقل إىل حد ال يصل إىل الغلو يف العقل والتوغل فيه 

  .ويكمل حتقيقهم العبودية له وحده ، فتوقى صلتهم باهللا ، وتورث هذه اخلاصية قوة اليقني يف نفوس أصحاا مبا معهم من احلق  
  ﴾ الْمشرِكني من إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومنِ اتّبعنِي وسبحانَ اللَّه وما أَناقُلْ هذه سبِيلي أَدعو  ﴿: ودليل هذه اخلاصية قولة تعايل 

  :منهج االستدالل على مسائل العقيدة عند السلف 
  من هم السلف ؟:  أوالً

ممن ، باعهم من أهل القرون الثالثة املفضلة والتابعون وإت، الصحابة رضي اهللا عنهم ) كحقبة تارخيية ( املراد م : السلف الصاحل
  .عظم شأم   وتلقى املسلمون كالمهم بالرضا والقبول 
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والعمل ما على ، وتقدميها على ما سواها ، مث أصبح مذهب السلف علما على ما كان عليه هؤالء من التمسك بالكتاب والسنة 
  .مقتضى فهم الصحابة 

  :ل على العقيدة منهج السلف يف االستدال:  ثانياً
  :يقوم منهج السلف يف االستدالل على العقيدة على األسس التالية 

  :اإلميان بالنصوص الشرعية وتعظيمها  -١
فما اخرب به الرسول عن اهللا ، وانزل معهم الكتاب وامليزان ، أرسل الرسل هلدا يتهم ، ومليكهم ، آمن املسلمون بأن اهللا تعاىل رم 

وذكر أهل العلم أن اإلميان بنصوص الكتاب والسنة على  .وهو العليم احلكيم ، فاهللا أمر به ، وما أمر به الرسول ، فاهللا اخرب به 
  :ضربني 
وان مل يفهم معناها ، فيجب على كل مسلم اإلميان بنصوص الكتاب والسنة ، وهذا من فروض األعيان ، إميان جممل  :احدمها 
  .ربية ومن ال يفهم الع، ملسلمني كعوام ا
  .وظهر له معناه ، وهو خاص بكل من قام عنده الدليل ، وهذا من فروض الكفاية ، إميان مفصل  :الثاين 

  :هو االستسالم واخلضوع واالنقياد قال تعاىل : ومقتضى اإلميان بالنصوص الشرعية الذي كان عليه السلف 
  النساء ﴾  ثُمّ ال يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا ممّا قَضيت ويسلّموا تسليما بينهم شجريحكّموك فيما حتّى  فَال وربِّك ال يؤمنونَ ﴿

والوقوف عند حدود ما انزله اهللا على نبيه حممد صلى اهللا ، تعظيم أمر اهللا سبحانه ويه واإلذعان هلما : وحقيقة هذا االستسالم 
  عليه وسلم 
  ٣٢: ﴾ احلج   الْقُلُوبِ تقْوىمن  فَإِنّها اللَّه شعائر يعظّم ومن ذَلك  ﴿: قال تعاىل 

، وسطروا يف ذلك أروع األمثلة ، وعدم معارضتها ، والوقوف عند حدودها ، ولقد أكد السلف رمحهم اهللا على تعظيم النصوص 
  .وأدق العبارات ، واصدق الصفات 

  )طعت إال حتك رأسك إال بأثر فافعل أن است(قال سفيان الثوري 
انه ال يقبل من احد قط أن يعارض القرآن : فكان من األصول املتفق عليها بني الصحابة والتابعني هلم بإحسان :"وقال ابن تيمية

  .وال وجده ، وال قياسه ، وال معقولة ، وال ذوقه ، برأيه 
  "وأن القرآن يهدي لليت هي أقوم، أن الرسول جاء باهلدى ودين احلق فأم ثبت عنهم بالرباهني القطعيات واآليات البينات 

  :يف العقيدة ) املتواتره واآلحاد(حجية السنة  -٢
واألرجح من ، العلمية والعملية : وعدوها حجة بنفسها يف مجيع مسائل الدين ، اهتم سلف هذه األمة بالسنة النبوية اهتماما بالغا 

  .االستدالل على مسائل العقيدة واالحتجاج ا يف   فريق بني السنة املتواتره واآلحاديهالت أقوال أهل العلم هو عدم
  : منها ، وهذا مبين عندهم على أسس 

  .أن إتباع السنة هو من أعظم ما يقتضيه اإلميان برسالة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم  : أوالً
، وهو مؤمتن على وحي اهللا ، وهو املبلغ عن دينه الذي ارتضاه للناس ، باهللا  أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم اعلم اخللق : ثانياً

  .فاحلجة قائمة فيما يبلغه كله 
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فالتفريق بني أنواع سنته ، وانه بلغه أمت بالغ وأبينه ، أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بلغ مجيع الدين ومل يكتم منه شيئا  : ثالثاً
  .اللهم إال يف باب الترجيح يف حالة التعارض الظاهري بني النصوص ، ن يؤثر يف االحتجاج ا  صلى اهللا عليه وسلم ال يصلح أ

  ) .فالكتاب والسنة : وأما أصول العلم : ( قال ابن عبد الرب 
  :وتنقسم السنة إىل قسمني 

ومن رد امجاعهم فقد رد ، اك خالف فهذا من احلجج القاطعة لألعذار إذا مل يوجد هن  .إمجاع تناقله الكافة عن الكافة: احدمها 
  .خلروجه عما امجع عليه املسلمون وسلوكه غري سبيل مجيعهم ، جيب استتابته عليه وإراقة دمه أن مل يتب ، نصا من نصوص اهللا 

مة الذي هم فهذا يوجب العمل به عند مجاعة علماء األ،  اإلسناد املتصل،   خرب اآلحاد الثقات االثبات: من السنة : والضرب الثاين
  .احلجة والقدوة 

  :االلتزام بالكتاب والسنة لفظا ومعىن  – ٣
دون األلفاظ املة اليت حتتمل احلق والباطل كألفاظ الفالسفة واملتكلمني ، وذلك باستعمال األلفاظ الواضحة الواردة يف النصوص 

  املتأثرين
  .ها من األلفاظ احملدثة الغريبة عن ألفاظ الوحي فلم يؤثر عن السلف استعمال مثل تلك األلفاظ اليت عدو، م 

  :ترك التأويل املذموم لنصوص الكتاب والسنة املتعلقة بالعقيدة  -٤
وسبب ذلك هو عدم جواز صرف نصوص العقيدة عن ظاهرها بغري دليل شرعي ثابت عن املعصوم صلى اهللا عليه وسلم بل جيب 

  .إتباع احملكم ورد املتشابه إليه 
  :يق بني الكتاب والسنة يف االستدالل عد التفر

:قال تعاىل  ، والقبول هلما واجب على حد سواء ، فالكتاب والسنة وحي من اهللا   
  ٤-٣النجم ﴾  )٤(إِنْ هو إِال وحي يوحى ) ٣(وما ينطق عنِ الْهوى  ﴿

)أالن إين اوتيت القرآن ومثله معه ( قال الرسول صلى اهللا عليهم وسلم   
وقال صلى اهللا عليه وسلم ال ألفني أحدكم متكأ على أريكته يأتيه األمر مما أمرت ا و يت عنه فيقول ال ادري ماوجدنا يف 

)كتاب اهللا اتبعناه   
:أن قطعيات العلم والعقل ال تعارض قطعيات الشرع  -٥  

ألن مما اثر عن أئمة السلف ، ارضه باطال ال حمالة فإذا كان النص الشرعي قطعي الداللة والثبوت كان ما يع: فإذا وجد تعارض 
.أن العقل الصريح ال يتعارض مع النقل الصحيح الثابت : وعلمائهم   

:صحة فهم النصوص  -٦  
ومراد الرسول صلى اهللا عليه ، وال يستطيع املرء معرفة مراد اهللا تعاىل ، فصحة فهم النصوص ركيزة أساسية لصحة االستدالل 

وخاصة يف هذا العصر الذي كثر فيه املتحدثون يف أمور الدين عرب وسائل ، ما يستقيم فهمه لدالئل الكتاب والسنة وسلم إال حين
فاملعرفة ذه القواعد األساسية اليت يرتكز عليها الفهم الصحيح متكن من متييز املتحدثني ، اإلعالم املختلفة كالفضائيات واالنترنت 

.لصحيح حبق من املنحرفني عن الفهم ا  
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  وركائز الفهم الصحيح للنصوص كثرية ، منها :
:االعتماد على فهم الصحابة  –أ   

فهم اعلم الناس مبراد اهللا ، كما عايشوا نزول الوحي ،لدالئل الكتاب والسنة لكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرهم 
.ومراد رسوله صلى اهللا عليه وسلم   

فأنه من يعش منكم فسريى اختالفا : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كثرت البدع واألهواء وهذا األمر يتأكد خاصة إذا 
) .كثريا  فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ  

.معرفة اللغة العربية وأساليب العرب يف كالمهم  - ب  
واليت خاطب ا الرسول صلى ، الئله على الوجه الصحيح مبعرفة لغة العرب اليت نزل ا ويكون فهم د، نزل الوحي بلسان العرب 
وكان . وهلذا اعتىن سلف األمة وعلماؤها بلغة القرآن حىت يوضع خطاب الشارع يف موضعه الالئق به . اهللا عليه وسلم وأصحابه 

 عمر بن اخلطاب
.ة والفرائض والنحو كما يتعلموا القرآن أن يتعلموا السن: رضي اهللا عنه يكتب إىل األفاق   

:مجع النصوص الواردة يف املسألة الواحدة  -ج  
فال جيوز أن يؤخذ نص ويترك نص آخر يف الباب نفسه ، النصوص الثابتة تأتلف وال ختتلف ألا خرجت من مشكاة واحدة 

.مث يؤخذ ا مجيعا ، والصواب أن جتمع النصوص بأي من طرق اجلمع املذكورة عند علماء األصول   
.واملتشابه إىل احملكم ، ورد امل إىل املفصل ، واملطلق على املقيد ، محل العام على اخلاص : ومن طرق اجلمع بني النصوص   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩ .. إعداد هتان                                                                                                                                                          حممد القطاونة/ د  – العقيدة االسالمية

  احملاضرة الثالثة
  

  :عناصر احملاضرة 
 تعريف اإلميان .١

 مقدمة يف أركان اإلميان .٢

 ز وجلاإلميان باهللا ع: الركن األول .٣

  :أركان اإلميان 
  تعريف اإلميان لغة وشرعاً

  : اإلميان يف لغة العرب له استعماالن -
  ومنه قوله تعاىل . األمن والتأمني أي أعطاء األمان : فتارة يتعدى بنفسه فيكون معناه :﴿ فوخ نم مهنَآمو ﴾  
  قال تعاىل. التصديق: وتارة يتعدى بالباء أو الالم فيكون معناه  :﴿ اونٍ لَنمؤبِم تا أَنوقال تعاىل  ١٧: يوسف  ﴾ م :         
﴿ وا لَكُمنمؤونَ أَنْ يعطْم٧٥: البقرة  ﴾ أَفَت  
 ًوعمل باجلوارح ، وقول باللسان ، هو اعتقاد بالقلب :  واإلميان شرعا. 

  واإلمام ، واحلافظ ابن عبد الرب ، اإلمام البغوي وقد نقل هذا اإلمجاع ، وعلى هذا التعريف امجع أئمة السلف وعلماؤهم
  .الاللكائي  وغريهم 

 :وأدلة هذا التعريف كثرية منها 

 استدلوا بقوله تعاىل :  اعتقاد بالقلب :﴿ ي قُلُوبِكُمانُ فلِ الْإِميخدا يلَم١٤: احلجرات  ﴾ و 

 ا بِ ﴿: استدلوا بقوله تعاىل :  قول باللساننقُولُوا َآما اللَّهنزِلَ إِلَيا أُنم١٣٦: البقرة  ﴾ و 

فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال ، حىت يقولوا ال إله إال اهللا ، أمرت أن أقاتل الناس " :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  "حبقها 
 ا ﴿: استدلوا بقوله تعاىل :  عمل باجلوارحإِمي يعضيل ا كَانَ اللَّهموكُم١٤٣: البقرة  ﴾ ن 

ودليل السنة قوله . فثبت أن الصالة ـ وهي عمل ـ إميان، صالتكم إىل البيت املقدس : امجع املفسرون على أن املراد من إميانكم 
  ".ال إميان ملن ال أمانة له ": صلى اهللا عليه وسلم
  :أهم مسائل اإلميان 

وهذي ، وأصحاب االعتقاد السليم عن غريهم من املذاهب األخرى ، أهل احلق يتعلق بتعريف اإلميان شرعاً ثالث مسائل ا متيز 
  :املسائل هي 

 زيادة اإلميان ونقصانه 

 االستثناء يف اإلميان 

 حكم مرتكب الكبرية 

  منها ، واستدلوا على ذلك بأدلة كثرية ، ذهب مجهور السلف إىل أن اإلميان يزيد وينقص :  زيادة اإلميان ونقصانه: 
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  ٢٢: األحزاب  ﴾ وما زادهم إِلَّا إِميانا وتسليما ﴿: تعاىل قوله  -
  املدثر ﴾ ويزداد الَّذين َآمنوا إِميانا ﴿: وقوله تعاىل  -
 ال يفعل هذي املعصية وهو كامل اإلميان أي "ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن  :"ومن السنة قوله صلى اهللا عليه وسلم  

 " أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً: " وحديث 

 ومعصيتهم أيضاً ، وينقص باملعصية واملقصود هنا طاعة القلب واجلوارح واللسان  ويزداد اإلميان بالطاعة. 

 وتالوة ، ويزداد بذكر اهللا ، واخلوف والرجاء والتوكل ، وحب الصحابة ، والبغض يف اهللا ، باحلب يف اهللا  فاإلميان يزداد
 .والقيام جبميع شعائر الدين ، والدعوة إال اهللا ، آن وطلب العلم القر

 وارتكاب الذنوب والكبائر ، والغفلة ، وباحلسد والكرب والعجب ، باالبتداع يف الدين  واإلميان ينقص. 

  :االستثناء يف اإلميان 
  .أنا مؤمن أن شاء اهللا : ومعناه أن يقول العبد 

وجيوز االستثناء يف حال جتنب . ألن الشك يف ذلك كفر ، االستثناء إذا كان على سبيل الشك والسلف رمحهم اهللا مينعون هذا 
الن العبد املسلم الذي يعتقد أن اإلميان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص ال جيزم لنفسه ،تزكية النفس مبا يوهم استكمال اإلميان 

  "فليشهد انه يف اجلنة ،على نفسه أنه مؤمن من شهد :"  قال ابن مسعود رضي اهللا عنه. بكمال اإلميان 
  :حكم مرتكب الكبرية 

، وسعيد بن جبري، ما نقل عن عباس، إال أن من أشهر تلك التعريفات وأقرا للصواب ،اختلف العلماء يف تعريفها :تعريف الكبرية 
وأهل السنة امجعوا على عدم . أو عذاب  أن الكبائر كل ذنب ختمه اهللا تعاىل بنار أو غضب أو لعنة: وغريهم ، واحلسن البصري

وختم له باخللود يف ، وانه إن دخلها أخرج منها، وهم ال يقطعون ملرتكب الكبرية بالنار إذا مات قبل التوبة ، كفر مرتكب الكبرية 
وإذا ، إذا مل يعتقد إباحتها اتفق أهل السنة على أن املؤمن ال خيرج عن اإلميان بارتكاب شيء من الكبائر :" قال اإلمام البغوي. اجلنة

وإن شاء عاقبه بقدر ، بل هو إىل اهللا إن شاء عفا عنه ، كما جاء به احلديث ، ال خيلد يف النار ، فمات قبل التوبة ، عمل شيئاً منها 
  ". مث ادخله اجلنة برمحته، ذنوبه 

  :وأدلة هذا املذهب كثرية منها 
  ٤٨: النساء  ﴾ أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء إِنَّ اللَّه لَا يغفر ﴿: قوله تعاىل 

  . يعين إذا مات غري تائب من الشرك
وا الَّتي تبغي حتى تفيَء إِلَى اتلُوإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَ ﴿: وقوله تعاىل 

 نيقِْسطالْم بحي أَقِْسطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص فَإِنْ فَاَءت رِ اللَّهقُوا ) ٩(أَماتو كُميوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنمؤا الْممإِن
  احلجرات  ﴾ )١٠(م ترحمونَ اللَّه لَعلَّكُ

ومساهم املؤمنني ، ومعلوم أن القتل كبرية من كبائر الذنوب ومع ذالك فإن اهللا تعاىل مل يسلب عن هؤالء املقاتلني اسم اإلميان 
  .وإخوة يف الدين
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الم فبشرين انه من مات من أتاين جربيل عليه الس:" ومن السنة حديث أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
وهذا احلكم ال يقلل من خطر ارتكاب ".  وإن زىن وإن سرق؟ قال وإن زىن وإن سرق: أمتك ال يشرك باهللا شيئاً دخل اجلنة قلت

  .كما يخشى على مرتكبها أن تتراكب عليه الذنوب فتوصله إىل الكفر ، وأليم عواقبها يف الدنيا واآلخرة ، الكبائر 
  :كان اإلميان مقدمة يف أر

يتلخص معتقد السلف الصاحل ـ أهل السنة واجلماعة ـ يف أصول اإلميان ؛ يف اإلميان والتصديق بأركانه الستة كما أخرب النيب 
  صلى اهللا

 أن تؤمن باهللا :"عليه وسلم يف حديث جربيل ـ عليه السالم ـ ملا جاء يسأله عن اإلميان ؛ فقال صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
  " وتؤمن بالقدر خريه وشره، واليوم األخر، ورسله، وكتبه مالئكتهو

  .فاإلميان يقوم على هذه األركان الستة؛ فإذا سقط منها ركن مل يكن اإلنسان مؤمناً البتة ؛ألنه فقد ركن من أركان اإلميان 
لْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ لَيس ا ﴿: وقد وردت اإلشارة إىل هذه األركان يف بعض اآليات القرآنية كقوله تعاىل

نيبِيالنابِ وتالْكو كَةلَائالْمرِ ومِ الَْآخوالْيو بِاللَّه نَآم نم الْبِر نلَك١٧٧:البقرة  ﴾ و  
  ٢٨٥:البقرة ﴾ ورسله والْمؤمنونَ كُلٌّ َآمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِهَآمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه  ﴿ :وقوله 
  ٤٩:القمر  ﴾ إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ ﴿ :وقوله 

  .. اإلميان باهللا عز وجل:  الركن األول
، وذلك بإقرار أنواع التوحيد الثالثة ، لوهيته وأمسائه وصفاته من اإلميان باهللا وتعاىل ؛ اإلميان بوحدانيته وتفرده يف ربوبيته وأ

  : وهي،  والعمل ا واعتقادها
  توحيد الربوبية. 

 توحيد األلوهية . 

 توحيد األمساء والصفات . 

  وهو توحيد الربوبية واألمساء والصفات) هو توحيد اهللا باملعرفة واإلثبات (أو 
  األلوهية  وهو توحيد) وتوحيده باإلرادة والقصد(

الوقوف على العالقة بينها مجيعاً وهل جيب اإلقرار ا مجيعاً أم أن اإلقرار بنوع واحد يغين ، ومن كمال معرفة أنواع التوحيد هذي 
  عن اإلقرار باآلخرة ؟

ناس اإلقرار بنوع دون تبني أا مل تفرق بني هذه األنواع وتقبل من ال، فإن نظرة سريعة على دعوة األنبياء عليهم الصالة والسالم 
  . وعبادة أنداد له معه أو من دونه  ،باخللق  - مثال  - أو التفريق بني اإلقرار هللا  اآلخر
  توحيد الربوبية:  أوالً

والرب وهي مأخوذة من امسه الرب ، فالربوبية صفة اهللا تعاىل . الرب : ومنه ، "ربب"الربوبية مصدر من الفعل  : تعريفه يف اللغة
  .واملصلح ، والسيد املطاع ، املالك : العرب يطلق على معان؛ منها يف كالم 

ال شريك له وهو اخلالق وحده وهو مدبر العامل ، االعتقاد اجلازم بأن اهللا وحده رب كل شي ومليكه  : ومعناه يف اإلصطالح
 . تعاىل بأفعاله توحيد اهللا:  انه وخالصته،، وانه خالق العباد ورازقهم وحمييهم ومميتهم ، واملتصرف فيه 
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  :وقد قامت األدلة الشرعية النقلية والعقلية وكذلك الفطرة على تفرد اهللا تعاىل بالربوبيته : األدلة عليه
  ﴾ الْحمد للَّه رب الْعالَمني   ﴿ :فمن الكتاب قوله تعاىل

ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثيثًا والشمس  إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ﴿
 نيالَمالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ أَلَا لَه رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَم٥٤(و( ﴾  

إنه يقر هللا تعاىل بالوحدانية وبأنه اخلالق القادر ؛ ولذلك دعا اهللا إىل إعمال العقل بالتفكري والتدبر يف كثري من السليم ف  أما العقل
إِنَّ في خلْقِ  ﴿ :كما بني موقف أهل العقول واأللباب إذا تأملوا خلق اهللا تعاىل بقوله، آيات القرآن  ومنها آية الطور املتقدمة 

الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ) ١٩٠(رضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لََآيات لأُولي الْأَلْبابِ السماوات والْأَ
فَق كانحبلًا ساطذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيارِ والن ذَابا ع١٩١-١٩٠:آل عمران  ﴾ )١٩١(ن   

فَأَقم وجهك للدّينِ حنِيفاً فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر النّاس علَيها لَا  ﴿ :فهي من أعظم ما جبل عليه اهللا البشر كما قال تعاىل   أما الفطرة
  ﴾) ٣٠( م ولَكنّ أَكْثَر النّاسِ لَا يعلَمونَتبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدّين الْقَيِّ

والنجاة كما حكى اهللا عن ، وهذي الفطرة هي اليت جتعل الناس يف حال الشدة والضيق يرجعون إال اهللا ويستمدون منه العون 
الْفُلْك وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبة وفَرِحوا بِها جاَءتها رِيح عاصف  هو الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ حتى إِذَا كُنتم في ﴿ :املشركني 

 نلَئ ينالد لَه نيصلخم ا اللَّهوعد يطَ بِهِمأُح مهوا أَنظَنو كَانكُلِّ م نم جوالْم ماَءهجونم نكُونلَن هذه نا منتيجأَن رِيناكالش ﴾  
  :حكم اإلقرار ذا التوحيد وحده 

  : اإلقرار ذا التوحيد وحده دون اإلقرار باستحقاق اهللا للعبادة وحده له حكمان
 أيحىت يلتزم بالزمة وهو توحيد األلوهية ، اليت تعصم الدم واملال ، وهو انه ال يكسب صاحب صفة اإلميان ،  دنيوي : األول
تل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل الشرك ومل يقبل منهم إقرارهم بربوبيته اهللا مع اإلشراك به وترك عبادته ولذلك قا العباد

   ﴾ ؤفَكُونَوالْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنى ي ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض وسخر الشمس ﴿ :تعاىل وحده قال تعاىل عنهم 
قال . وهو أن من مات غري ملتزم هللا بعبادته وحده لن ينجو من عذاب اهللا وإن اقر له بالربوبية وبعض الصفات،  أخروي : الثاين

  " ال تدخل اجلنة إال نفس مؤمنة :"صلى اهللا عليه وسلم
  : مظاهر االحنراف يف هذا التوحيد

ومع ذلك جند من طمست فطرهم وضلت عقوهلم فاحنرفوا عن احلق حىت ، والفطر مع القول بأن هذا التوحيد قد أقرت به العقول
رغم هذا أن الناس احنرفوا يف ، يف هذا التوحيد الذي اإلقرار به ضرورة جيدها كل البشر يف نفوسهم وخاصة يف حالة الشدة واخلطر 

  : على ثالثة مناحي جتلت يف املظاهر اآلتيةهذا التوحيد 
، ومنها وجوده تعاىل كما يدعيه املالحدة الذين يسندون الوجود كله إىل فعل الطبيعة: حد ربوبية اهللا أصالً ج:  املظهر األول

لَهم  وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكُنا إِلَّا الدهر وما ﴿: بقوله " الدهريني"كحال من ذكرهم اهللا تعاىل من 
  ﴾ بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ

وضرب لَنا ﴿ : كما قال تعاىل، كمن ينفي قدرة اهللا على بعث الناس، جحد بعض خصائص الرب تعاىل وإنكارها:  املظهر الثاين
لْقَهخ ِسينثَالً ويم قَالَ  ممر يهظام وحيِي العي نم ﴾  
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كمن يعتقد وجود متصرف يف الكون مع اهللا أو نافع أو ضار معه ، إعطاء شيء من خصائص الرب لغريه من اخللق:  املظهر الثالث
  .كمن يغلو يف األولياء أو األئمة أو غريهم من األحياء أو األموات  تعاىل
  :توحيد األلوهية  :ثانياً 

  .أي املعبود" : اإلله " مشتقه   معىن األلوهية يف اللغة
وإفراده تعاىل بالعباد واخلضوع ، االعتقاد اجلازم بأن اهللا ـ سبحانه و تعاىل ـ هو اإلله احلق ال إله غريه : يف الشرعومعناه 

 واحلج، والزكاة، والصيام، وال يصرف شيء من العباد لغريه؛ كالصالة، والطاعة املطلقة  وأن ال يشرك به أحد كائناً من كان
وأن يعبد ، وغريها من أنواع العباد الظاهرة والباطنة، واحلب، والرجاء، واخلوف، والتوكل، الذبحو  والنذر، واالستعانة، والدعاء

  ﴾ )٥(إِياك نعبد وإِياك نستعني  ﴿ :قال اهللا تعاىل. اهللا باحلب واخلوف والرجاء مجيعا وعبادته ببعضها دون بعض ضالل 
  ٢٣: اإلسراء  ﴾ عبدواْ إِالَّ إِياهوقَضى ربك أَالَّ ت  ﴿ :وقال تعاىل

  . وإنكاره هو الذي أورد األمم السابقة موارد اهلالك ، هو ما دعت إليه مجيع الرسل:  وتوحيد األلوهية 
  :طرق القرآن يف تقرير هذا احلديث:  ثانياً

  :منها ، سلك القرآن عدة طرق عدة يف تقرير هذا التوحيد
 من باب اإللزام به ألنه ملا كان اهللا هو اخلالق الرازق احمليي املميت وحده لزم ،  ة على توحيد األلوهيةاالستدالل بتوحيد الربوبي

فيبني اهللا هلم أنكم إذا ، فيجعل األول دليالً على الثاين إذ كان الكفار يسلمون باألول وينازعون يف الثاين، أن يعبد وحده دون سواه
فلم تعبدون ، ال شريك له يف ذلك، ويدفع عنهم ما يضرهم، وأنه تعاىل هو الذي ميلك نفع الناس  كنتم تعلمون أنه ال خالق إال اهللا

أَمن خلَق السماوات والْأَرض وأَنزلَ لَكُم من السماِء ماء فَأَنبتنا بِه حدائق ذَات بهجة ﴿ : غريه وجتعلون معه آهلة أخرى؟ قال تعاىل
 ﴾  )٦٠(كَانَ لَكُم أَن تنبِتوا شجرها أَإِلَه مع اللَّه بلْ هم قَوم يعدلُونَ ما 

 اً  ﴿ : وذلك يف قوله تعاىل :  شهادة اهللا تعاىل على توحيد األلوهيةملْمِ قَآئلُواْ الْعأُوكَةُ والَئالْمو وإِالَّ ه الَ إِلَـه هأَن اللّه هِدش
 ﴾ آل عمران الْقسط الَ إِلَـه إِالَّ هو الْعزِيز الْحكيمبِ

  بأجل مشهود به ، من أجل مشهود، فقد تضمنت هذه اآلية أجل شهادة وأعضمها وأعدهلا وأصدقها
  :توحيد األمساء والصفات . ٣

مة فيما جيب هللا تعاىل من إثبات أو نفي هذا التوحيد يقوم على قواعد يؤدي التزامها ـ حبول اهللا ـ إىل سلوك طرق احلق والسال
  .للصفات 

  :وهذي القواعد هي 
  واهللا تعاىل أعلم . فهي من باب التوقيف وال اجتهاد فيها، وأثبته له رسوله من األمساء والصفات ، إثبات ما أثبته اهللا لنفسه

 .بنفسه  ورسوله هو أعلم اخللق به 

  أن اإلثبات يكون بال تكييف او متثيل. 

 ما أثبته اهللا ورسوله من الصفات فهو أكمل الصفات و أعالها  أن. 

  أن ما نفاه اهللا و رسوله من الصفات إمنا هو صفات النقص. 

  أن كل ما ثبت للمخلوق من كمال فاهللا أوىل أن يتصف بأكمله كما يليق به تعاىل. 
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  فاخلالق أوىل أن يرته عنه ، أن كل ما نزه عنه املخلوق من صفات النقص. 

  فذالك نثبت صفات ليس كصفات ، كما أننا نثبت ذاتا ليس كذوات املخلوقني . أن القول يف صفات اهللا كالقول يف ذاته
 .املخلوقني 

  ًأن القول يف بعض الصفات كالقول يف بعض اآلخر إثباتاً و نفيا. 

 :مثرات اإلميان باهللا تعاىل 

  لَ﴿ : سعادة القلب وطيب احلياة قال تعاىلمع نم  مهرأَج مهنزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن نمؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نحاً مالص
 ٩٧: ﴾ النحل  بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

  كله خري وليس ذلك ألحد إال عجباً ألمر املؤمن أن أمره ‘ :قال صلى اهللا عليه وسلم ، أداء العبادات بنفس راضية وحب تسليم
 ".للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له 

  النجاة يف احلياة اآلخرة والفوز باجلنان. 

 ا مثرات عظيمة و آثار كبرية مترتبة على ذالك اإلميان فالعبد إذا آمن بصفات ، ما من صفة هللا تعاىل علم ال( إال ولإلميان 
علم أن اهللا ) السمع ( و إذا آمن بصفة ، أورثه ذلك اخلوف من اهللا عز وجل املطلع عليه الرقيب الشهيد ) واإلحاطة    واملعية 

و إذا علم العبد ، علم أن اهللا يراه فال يفعل إال خرياً )العني ، النظر ، الرؤية ، البصر ( إذا آمن بصفات ، فال يقول إال خرياً، يسمعه
) السخط املقت  الغضب الكره ( فإذا آمن أن من صفاته ، عمل ما حيبه معبوده و حمبوبه وما يرضيه ) ويرضى  حيب( أن اهللا  وآمن

وإذا علم العبد و آمن بصفات اهللا ، عمل مبا ال يغضب مواله وال يكرهه حىت ال يسخط عليه  و ميقته مث يلعنه ويطرده من رمحته 
دعا اهللا أن يرمحه ويغفر ، فإنه كلما وقع يف ذنب ) الدعاء ، إجابة ، الستر ، املغفرة ، اللطف  العفو  وب الت، الرأفة ، الرمحة ( من 
 .وهكذا ، له 
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  رة الرابعةضاحملا
  

  األميان باملالئكة: الركن الثاين 
  .هو األميان بوجودهم اميانأ جازمآ اليتطرق إليه شك  : األميان باملالئكة

رسوله  آمنواْ آمنواْ بِاللّه ورسوله والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى يا أَيها الَّذين ﴿لقولة تعاىل ، فقد كفر، وجود املالئكة ومن ينكر
بِاللّه كْفُرن يملُ ون قَبلَ مأَنز يابِ الَّذتالْكو الْيو هلسرو بِهكُتو هكَتالَئمالَالًولَّ ضض رِ فَقَدمِ اآلخيد وع١٣٦.النساء (  ﴾ اًب (  

  ٩٨. البقرة  ﴾ من كَانَ عدوّا لّلَّه وملَائكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ فَإِنَّ اللَّه عدوّ لّلْكَافرِين  ﴿وقال تعاىل 
ومن مساه اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ، فما صح به الدليل  ا تفصيالًوام، واألميان باملالئكه هو االميان م إمجاالً -

وملك املوت املوكل بقبض األرواح  ، وإسرافيل املوكل بالنفخ يف الصور، وميكائيل املوكل باملطر ، منهم كجربيل املوكل بالوحي 
  )منكر ونكري : (وملكي السؤال يف القرب ، ومالك خازن النار 

وليسوا أمورآ معنوية وال قوى ، وهم ذوات حمسوسة ، وام عباد خملوقون خلقهم اهللا من نور ، ما انه يعين األميان بوجودهم ك -
  . ويسكنون السماء، وأم خلق من خلق اهللا   خفية 

ومنهم من له اكثر من ذلك  ،او أربعه اجنحة ، فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثالثة ، وهلم أجنحة ، واملالئكة خلقتهم عظيمة 
اع يزِيد في الْخلْقِ ما يشاُء الْحمد للَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ جاعلِ الْملَائكَة رسلًا أُولي أَجنِحة مثْنى وثُلَاثَ ورب ﴿: قال تعاىل . 

 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع ١(. فاطر  ﴾ إِنَّ اللَّه(  
والتشكل بأشكال جسمانية كما حدث مع ضيف إبراهيم عليه ، قادرون على التمثل بأمثال األشياء ، وهم جند من جنود اهللا  -

وكما وقع يف ، وجربيل مع النيب صلى اهللا عليه وسلم عندما كأن يأتيه يف صورة دحية الكليب الصحايب ، ومع مرمي  السالم 
.احلديث املشهور حبديث جربيل   

.اليوصفون بالذكورة واالنوثه واليتناكحون وال يتناسلون ، وهم مقربون من اهللا ومكرمون  -  
:قال تعاىل عنهم ، خلقهم اهللا لعبادته وتنفيذ أوامره ، قد جبلوا على الطاعة وعدم العصيان ، كما ام اليأكلون واليشربون   

 ﴿   هانحبا سلَدو نمحذَ الرخقَالُوا اتونَ ومكْرم ادبلْ علُونَ * بمعي رِهبِأَم مهلِ وبِالْقَو هبِقُونسال ي * ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي
  ٢٨-٢٦االنبياء  ﴾ وال يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى وهم من خشيته مشفقُونَ

 
 وهم أصناف كثرية :

.ومنهم خزنة اجلنة وخرنة النار ، ومنهم املوكل باجلبال ، ومنهم املوكلون بالوحي ، وكلون حبمل العرش منهم امل  
ومنهم ، ومنهم املوكلون بقبض ارواح الكافرين ، ومنهم املوكلون بقبض ارواح املؤمنني ، ومنهم املوكلون حبفظ أعمال العباد 

.املوكلون بسؤال العبد يف القرب   
فيحفوم بأجنحتهم ومنهم ، ومنهم من يشهد جمالس العلم وحلقات الذكر ، تغفر للمؤمنني ويصلون عليهم وحيبوم ومنهم من يس

ويقاتلون مع املؤمنني ، ومنه من يشهد جنائز الصاحلني ، ومنهم من يدعو العباد اىل فعل اخلري ، من هو قرين لالنسان اليفارقه 
. ومنهم املوكلون بالعذاب ، ومنهم املوكلون حبماية الصاحلني وتبشريهم  .ويثبتوم يف جهادهم مع أعداء اهللا   
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  ٣١ املدثر ﴾ وما يعلَم جنود ربِّك إِالَّ هو وما هي إِالَّ ذكْرى للْبشرِ ﴿: قال تعاىل ، واملالئكة كثريون اليعلم عددهم اال اهللا عز وجل  -

كما رأى النيب صلى اهللا ، ولكن كشفهم لبعض عباده ، ال نراهم يف صورهم اليت خلقوا عليها ف، وقد حجبهم اهللا تعاىل عنا  -
عند سدرة  ( ) ولقَد رَءاه نزلةً أخرى ﴿: قال اهللا تبارك وتعاىل ، عليه وسلم جربيل على صورته اليت خلقه اهللا عليها مرتني 

  ١٣ .النجم  ﴾ الْمنـتهى

  ﴾لَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِنيِ و ﴿: وقال تعاىل 
 

 مثرات االميان باملالئكة :
:يثمر مثرات جليلة منها ، واألميان باملالئكة   

.فإن عظمة املخلوق تدل على عظمة اخلالق ، وسلطانه ، وقوته ، العلم بعظمة اهللا تعاىل  -  
أذن يل أن أحدث عن محلة : "هللا صلى اهللا عليه وسلم قال فقد روى أبو داود عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن رسول ا

"ختفق الطري : " ويف رواية قال ، "العرش مابني شحمة أذنه وعاتقه مسرية سبعمائة عام   
 وغري ذلك من، وكتابة أعماهلم ، حيث وكل من هؤالء املالئكة من يقوم حبفظهم ، شكر اهللا تعاىل على عنايته ببين آدم  -

مؤدى ذلك االستقامة على أمر اهللا آلن العبد يعلم أن كل شي حمسوب ومكتوب ومشهود عليه فيستحي من اهللا و. مصاحلهم 
.بل يالزم الطاعات رغبة يف كتابتهم اخلري والشهادة عليه ، وجنوده فال يعصيه ال يف العالنية وال يف السر   

كما أن املالئكة التدخل ، وعدم قرم ممن تلبس مبعصية ، عاىل كعبادة اهللا ت، حمبة املالئكة على ما خصوا به من خصال حسنة  -
.األماكن والبيوت اليت يعصى فيها اهللا   

السكران : ثالثة التقرم املالئكة :" روى البزار بإسناد صحيح عن بريدة رضي اهللا عنه أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال 
ثالثة :"داود بإسناد حسن عن عمار بن ياسر عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويف سنن أيب ، " واجلنب ، واملتضمخ بالزعفران 

.ضرب من الطيب : واخللوق ". واجلنب اال أن يتوضأ، واملتضمخ باخللوق ، جيفة الكافر :التقرم املالئكة  
".التدخل املالئكة بيتاً فيه كلب وال صورة متاثيل :"وقال صلى اهللا عليه وسلم   

 
 الركن الثالث : اإلميان بالكتب :

، وما أراده اهللا من خلقه ، ووعده ووعيده ، ويه ، أمره : أنزل على رسله كتباً فيها  –عز وجل  –هو االعتقاد اجلازم بأن اهللا 
ا بِاللَّه ورسوله والْكتابِ َآمنو ءيا أَيها الَّذين َآمنوا ﴿: قال تعاىل ، وأن اهللا أنزل كتبه على رسله هلداية البشرية ، وفيها هدى ونور 

بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه كْفُري نملُ وقَب نلَ مزي أَنابِ الَّذتالْكو هولسلَى رلَ عزي ناالَّذيدعلَالًا بلَّ ضض رِ فَقَدمِ الَْآخوالْيو هلسرو  ﴾ 
١٣٦. النساء   
باط وما أُوتي موسى وعيسى واْء آمنا بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب واألسقُولُ ﴿: وقال 

لَه نحنو مهنم دأَح نيب قفَرالَ ن هِمبن رونَ مبِيالن يا أُوتمونَ وملس١٣٦. البقرة  ﴾ م  
وأعظمها التوراة واإلجنيل والقرآن وأعظم ، وصحف إبراهيم وموسى ، والزبور ، واإلجنيل ، والتوراة ، القرآن : وهذه الكتب هي 

.الثالثة وناسخها وأفضلها القرآن   
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 القرآن الكرمي :
 على رسوله حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ليكون أنزله اهللا، وحبله املتني ، وكتابه املبني ، هو كالم رب العاملني 

.وهادياً هلم اىل الرشد واىل الصراط املستقيم ، وخمرجاً للناس من الظلمات اىل النور ، دستوراً لألمة   
الداب واالخالق وأصول ا، وفصل فيه احلالل واحلرام ، وخلق السماوات واألرضني ، وقد بني فيه أخبار األولني واآلخرين 

ووصف النار ، ووصف اجلنة دار املؤمنني ، وجزاء املؤمنني والكافرين ، وسرية األنبياء والصاحلني ، واحكام العبادات واملعامالت 
لْكتاب تبيانا ونزّلْنا علَيك ا ﴿ :قال اهللا تعاىل ، وهدى ورمحة للمؤمنني ، وتبياناً لكل شي ، جعله شفاء ملا يف الصدور  دار الكافرين

نيملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهٍء ويكُلِّ شالنحل  ٨٩ ﴾  ل .  
 وأهل السنة واجلماعة :

فرتل ، تكلم اهللا به حقاً وأوحاه إىل جربيل ،مرتل غري خملوق ، منه بدأ وإليه يعود  –حروفه ومعانيه  –يؤمنون بأن القران كالم اهللا 
.على حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  –يه السالم عل –به جربيل   

 والقران الكرمي : مكتوب يف اللوح احملفوظ ، وحتفظه الصدور ، وتتلوه األلسن ، ومكتوب يف الصحف .
 يبدل الينسخ وال، وهو آخر الكتب السماوية ، وهو املعجزة الكربى اخلالدة لنيب اإلسالم حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. وذلك قبل يوم القيامة ، او نقص إىل يوم يرفعه اهللا تعاىل ، او زيادة ، او تبديل ، وقد تكفل اهللا حبفظه نت أي حتريف   
٩: احلجر  ﴾ إِنّا نحن نزّلْنا الذّكْر وإِنّا لَه لَحافظُونَ ﴿: قال تعاىل   

 ثبوت حتريف أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) لكتبهم :
وما ، لكنهم مل حيافظوا عليها ، بل استحفظ عليها األحبار والربانيني ، مل يتكفل حبفظها –عدا القرآن  –عندما أنزل اهللا الكتب 

.فحصل فيها تغيري وتبديل، رعوها  حق رعايتها   
 ﴾ عونَ كَالَم اللّه ثُم يحرفُونه من بعد ما عقَلُوه وهم يعلَمونَأَفَتطْمعونَ أَن يؤمنواْ لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسم ﴿ :قال تعاىل 

  ١٥:ه املائد ﴾ عن كَثريٍ يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثريا مما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ ويعفُو ﴿: وقال  ٧٥: البقرة 
قَليلًا فَويلٌ لَهم ممّا كَتبت أَيديهِم  فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُمّ يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه ثَمنا  ﴿: وقال تعاىل 

٧٩: البقرة  ﴾وويلٌ لَهم ممّا يكِْسبونَ  
 من قواعد اإلميان بالقران :

)  اجلن واإلنس (اعتقاد عموم دعوة القرآن وشريعته جلميع الثقلني / ١  
.بغري هذا القران العظيم  –عبادة وحكماً  –فال جيوز تعبد اهللا ، اعتقاد نسخة جلميع الكتب السابقة / ٢  
. اكان مفروضا على الناس قبل نزوله خبالف م، تعامليه  مساحة الشريعة اليت جاء اء والتخفيف الذي اتسمت به/ ٣  
.أنه مشتمل على أوجه كثرية من االعجاز/ ٤  
.انه تضمن خالصة تعاليم الكتب السابقة واصول شرائف الرسل قبل نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم / ٥  
.انه مشتمل على اخيار الرسل واألمم السابقة بتفصيل مل يسبق إليه كتاب قبله / ٦  
.انزل من الكتب وخامتها والشاهد عليها انه آخر م/ ٧  
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 مثرات اإلميان بالكتب :
:واإلميان بالكتب يثمر مثرات جليلة منها   

.حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به ، العلم بعناية اهللا تعاىل بعباده / ١  
٢/ العلم حبكمة اهللا تعاىل يف شرعه ، حيث شرع لكل قوم ما يناسب احواهلم ، كما قال اهللا تعاىل : ﴿ لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً 

٤٨: املائدة  ﴾ ومنهاجاً  
.عبادة اهللا على بصرية / ٣  

 
 الركن الرابع : اإلميان بالرسل :

 واخراجهم، هلداية البشر ، ودعاة إىل دين احلق ، االعتقاد اجلازم بأن اهللا سبحانه أرسل إىل عباده رسالَ مبشرين ومنذرين  ومعناه
.من الظلمات إىل النور   

 وادوا األمانه ، وام بلغوا الرسالة ، فكانت دعوم إنقاذاً لالمم من الشرك والوثنيه وتطهرياً للمجمعات من التحلل والفساد 
رِين ومنذرِين رسلًا مبشّ ﴿ :فقال تعاىل ، وقد بني اهللا احلكمة من بعثة الرسل الكرام ، ونصحوا االمه وجاهدوا يف اهللا حق جهاده

١٦٥ : النساء ﴾  لئَلَّا يكُونَ للنّاسِ علَى اللَّه حجّةٌ بعد الرّسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما  
ال ق، وارسل اهللا رسالً وانبياء كثريين منهم من ذكره لنا يف كتابه او على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم ومنهم من مل خيربنا عنهم 

٧٨: غافر  ﴾ ولَقَد أَرسلْنا رسلًا من قَبلك منهم من قَصصنا علَيك ومنهم من لَم نقْصص علَيك ﴿ :تعاىل   
٣٦ :حل الن ﴾ ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمّة رسولًا أَن اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت ﴿ :وقال تعاىل   

 إبراهيم، صاحل ،هود ، نوح ،ادريس ،ابو البشر ادم : واملذكور من امسائهم يف القران الكرمي مخسة وعشرون رسوال ونبيا وهم 
اليسع ، إلياس ، سليمان ، داود ، هارون ، موسى ، ذو الكفل ، أيوب ، شعيب ، يوسف ، يعقوب ، إسحاق ، إمساعيل  لوط

.صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني ، وحممد خامت األنبياء والرسل  ،عيسى ، زكريا حيىي ، يونس   
 أولو العزم من الرسل :

  ٣٥:األحقاف ﴾ فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ من الرّسلِ ﴿: قال تعاىل . ذوو احلزم والصرب : أي 
عليهم ، وعيسى ، وموسى ، وإبراهيم ، ونوح ، ه وسلم نبينا حممد صلى اهللا علي: والذي عليه أكثر اهل العلم أم مخسة هم 

 الصالة والسالم 
 الواجب حنو رسل اهللا وانبيائه : 

:منها ، لألنبياء والرسل على األمة حقوق عظيمة    
.تصديقهم مجيعاً مبا جاؤوا به / ١  
.واحلذر من عداوم أو بغضهم ، مواالم مجيعاً وحمبتهم / ٢  
.خللق اعتقاد أم أفضل ا/ ٣  
.الصالة والسالم عليهم أمجعني / ٤  
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 خصائص نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم : 
:منها ، لقد خص اهللا تبارك وتعاىل نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم بكثري من اخلصائص فضله ا على سائر األنبياء   

  ﴾ ناك إِلَّا كَافَّةً لّلنّاسِ بشريا ونذيرا ولَكنّ أَكْثَر النّاسِ لَا يعلَمونَوما أَرسلْ﴿عموم رسالته صلى اهللا عليه وسلم للثقلني قوله تعاىل / ١

اللَّه بِكُلِّ ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيني وكَانَ  ﴿: انه خامت األنبياء واملرسلني  قوله تعاىل / ٢
٤٠: األحزاب  ﴾ شيٍء عليماً  

.كالم اهللا احملفوظ من التحريف والتبديل ، القران الكرمي : ان اهللا ايده بأعظم آية وهو / ٣  
.أن أمته خري االمم وأكثر أهل اجلنه / ٤  
.أنه صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة / ٥  

.وغريها كثري   
 من حقوق النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم على أمته :

.واعتقاد نسخها جلميع الرساالت السابقة . اإلميان املفصل برسالته ونبوته / ١  
.مل يكتم منها شيئاً ،اإلميان بأنه بلغ الرسالة وبينها أمت بيان / ٢  
.حمبته صلى اهللا عليه وسلم وتقدمي هذه احملبة على النفس وسائر اخللق / ٣  
.ذر من ذلك فإن يف ذلك أعظم األذية له صلى اهللا عليه وسلم واحل، جتنب الغلو فيه / ٤  
اإلكثار من الصالة والسالم . ومواالم مجيعاً وعدم تنقص أحد منهم او سبه او الطعن فيه ، حمبة أهل بيته وأزواجه وأصحابه / ٥

.عليه   
 

 مثرات اإلميان بالرسل :
.ويبينوا هلم كيف يعبدون اهللا ، إليهم الرسل ليهدوهم إىل صراط اهللا تعاىل  العلم برمحه اهللا تعاىل وعنايته بعباده حيث أرسل/ ١  
.كما تبني ذلك من قصص األنبياء مع أقوامهم وانتصارهم على أعدائهم ، اليقني حبسن عاقبة املتقني املطيعني هللا والصابرين / ٢  
. لى والقدوة احلسنة للمؤمن واختاذهم املثل األع، حمبة الرسل عليهم الصالة والسالم وتعظيمهم / ٣  
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  احملاضرة اخلامسه

  ..االميان باليوم االخر : الركن اخلامس 
االعتقاد اجلازم والتصديق الكامل بيوم القيامه واإلميان بكل ما اخرب به اهللا عز وجل يف كتابه واخرب به رسوله حممد صلى  :معناة 

واالميان بكل ما يقع من اشراط الساعه ، املوت وحىت يدخل اهل اجلنه اجلنه واهل النار الناراهللا عليه وعلى وآله وسلم ممايكون بعد 
  الصغرى والكربى اليت هي أمارات على قيام الساعة ألا تدخل يف اإلميان باليوم االخر  

  عالمات الساعه الصغرى 
يظهر بعضها مصاحباً لألشراط الكربى وعالمات اشراط  وتكون من النوع املعتاد وقد، وهي اليت تتقدم الساعة بأزمان متطاولة 

  الساعة الصغرى كثرية جداً ونذكر اآلن شيئاً مما صح منها
فمن ذلك بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم وختم النبوه والرسالة به وموته صلى اهللا عليه وسلم فتح بيت املقدس وظهور الفنت  .١

 .لنصارى وخروج الدجالني وادعياء النبوه واتباع السنن االمم املاضيه من اليهود وا

وضع االحاديث املكذوبه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورفض سنته وكثرة الكذب وعدم التثبت بنقل االخبار ورفع  .٢
ى وتداعي االمم عل،العلم والتماس العلم عند االصاغر وظهور اجلهل والفساد وذهاب الصاحلني ونقض عرى االسالم عروة عروة 

 امه حممد صلى اهللا عليه وسلم مث غربه االسالم واهله 

 ظهور املعازف واخلمر والزنا والربا واحلريرواستحالهلا وظهور اخلسف واملسخ والقذف .٣

كثرة القتل ومتين املوت من شدة البالء وغبطة اهل القبور ومتين الرجال ان يكون مكان امليت من شدة البالء وكثرة املوت  .٤
من الزالزل واالمراض وقله عدد الرجال وكثرة النساء وظهورهن كاسيات عاريات وتفشي الزنا يف الطرقات   الفجأه واملوت

 .وظهور اعوان الظلمه من الشرطه الذين جيلدون الناس 

والتطاول تضييع االمانه واسناد االمر اىل غري اهله وزعامه االرذال من الناس وارتفاع اسالفهم على خيارهم ووالده االمه ربتها  .٥
 .يف البنيان وتباهي الناس يف زخرفه املساجد وتغري الزمان حىت تعبد االوثان ويطهر الشرك يف االمه 

والسالم على املعارف فقط  وكثره التجاره وتقارب االسواق ووجود املال الكثري يف ايدي الناس مع عدم الشكر وكثرة الشح  .٦
 .الفحش والتخاصم والتباغض والتشاحن وقطيعة الرحم وسوء اجلوار وكثرة شهاده الزور وكتمان شهاده احلق وظهور 

وتقارب الزمن وقله الربكه يف االوقات وحدوث الفنت كقطع الليل املظلم ووقوع التناكر بني الناس والتهاون بالسنن الىت رغب  .٧
 عن جبل من ذهب وصدق رؤيا املؤمن كالم السباع واجلمادات لألنس  وحسر ماء الفرات ، فيها االسالم وتشبه الشيوخ بالشباب 

ومايقع من مدينه الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث تنفى اخلبث فاليبقى فيها اال االتقياء الصاحلون وعودة جزيرة العرب  .٨
حلجر وكثرة الروم وقتاهلم للمسلمني وقتال املسلمني لليهود حىت يقول ا.مروجا وأاراً وخروج رجل من قحطان يدين له الناس

 "يامسلم هذا يهودي فتعال فقتله "والشجر 

  عالمات الساعه الكربى
واهل السنه يؤمنون ا كما جاءت عن النيب صلى ، هذة هي الىت تدل على قروب قيام الساعه فاذا ظهرت كانت الساعه على إثرها

  :اهللا عليه وسلم منها 
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ميأل االرض قسطا ،السالم وخيرج من قبل املشرق ميلك سبع سنني وهو حممد بن عبداهللا من اهل بيت النيب عليه :ظهور املهدي  .١
فتخرج االرض نباا ومتطر السماء قطرها ويعطي املال ،تنعم االمه يف عهده نعمه مل تنعمها قط ،وعدال بعدما ملئت ظلما وجورا 

 .بغري عدد 

ويرتل حاكما بشريعه ) لبيضاء شرقي دمشق الشامعند املنارة ا(خروج املسيح الدجال ونزول املسيح عيسى بن مرمي عليه السالم .٢
حممد صلى اهللا عليه وسلم عامال ا وانه يقتل الدجال وحيكم يف االرض باالسالم ويكون نزوله على الطائفه املنصوره الىت تقاتل 

 .على احلق وتكون جمتمعه لقتال الدجال فيرتل وقت اقامه الصالة يصلى خلف امري تلك الطائفه 

وخسف باملغرب وخسف جبزيرة العرب وخروج الدخان ،خشف باملشرق :وج ومأجوج واخلسوفات الثالث خروج يأج .٣
 .وخروج دابه االرض وتكليمها للناس والنار الىت حتشر الناس،وطلوع الشمس من مغرا 

  االميان بستائر املغيبات بعد املوت اىل اجلزاء
امور الغيب بعد املوت من امور الغيب ممااخرب به اهللا ورسوله عليه الصاله  االميان بكل مايكون من،ومن االميان باليوم االخر 

  والسالم من 
سكرات املوت وحضور مالئكه املوت وفرح املؤمن بلقاء ربه وحضور الشيطان عند املوت وعدم القبول اميان الكافر عند  .١

 .املوت 

 .عامل الربزخ ونعيم القرب وعذابه وفتنته وسؤال امللكني  .٢

 .شهداء احياء عند رم يرزقون وان ارواح اهل السعادة منعمه وارواح اهل الشقاء معذبه ان ال .٣

 ويوم القيامه الكربى الذي حيي اهللا فيه املوتى ويبعث العباد من قبورهم مث حياسبهم  .٤

  :ومها ثالث نفخات ، النفخ يف الصور.٥
 نفخه الفزع 

 ا العامل املشاهد وخيت:  نفخه الصعق لف نظامه وفيها الفناء والصعق وفيها هالك من قضى اهللا إهالكه الىت يتغري. 

 نفخه البعث والنشور والقيام لرب العاملني . 

مث البعث والنشور وان اهللا يبعث من يف القبور فيقوم الناس لرب العاملني حفاة عراة غرال تدنو منهم الشمس ومنهم من يلجمه  -
  .و نبينا حممد صلى اهللا علية وسلم  العرق واول من يبعث وتنشق عنه االرض ه

  .االميان بامليزان الذي له كفتان توزن به اعمال العباد  -
  . نشر الدواوين و هي صحائف االعمال فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره  -
  الصراط منصوب على منت جنهم يتجاوزة االبرار  ويزل عنه الفجار  -
خملوقتان وموجودتان االن  التفنيان ابدا واجلنه دار املومنني  املوحدين و املتقني والنار دار الكافرين من املشركني  اجلنه والنار -

  .واليهود والنصارى واملنافقني وامللحدين والوثنيني واملذنبيني واجلنه والنار التفنيان ابدا وقد خلقهما اهللا قبل اخللق 
وسلم اوىل االمم حماسبه يوم القيامه واوىل االمم يف دخول اجلنه وهم نصف اهل اجلنه ويدخل اجلنه وان امه حممد صلى اهللا عليه  -

  .سبعون الفا بغري حساب 
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خلود املوحدين  يف النار وهم الذين دخلوا النار  مبعاص ارتكبوها غري االشراك باهللا تعاىل الن املشركني خالدون يف نار  عدم -
  .والعياذ باهللا  جهنم الخيرجون منها ابدا

وبان حوض النيب عليه السالم يف عرصات القيامه وماؤه اشد بياضاً من اللنب واحلى من العسل ورحية اطيب من املسك وآنيته   -
وحيرم على ذلك من ابتدع يف الدين قال النيب صلى عليه ، عدد جنوم السماء وطوله شهر وعرضه شهر من شرب منه ال يظمأ ابدا

  "مسريه شهر ماؤه ابيض من اللنب ورحيته اطيب من املسك  وكيزانه  كنجوم السماء  من شرب منه اليظما ابدا حوضي " وسلم 
الشفاعه واملقام احملمود لنبيينا حممد بن عبداهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامه وشفاعته الهل املوقف لفصل القضاء بينهم هي  -

وشفاعته لعمه ايب ،ان يدخلو اجلنه ويكون الرسول عليه الصالة والسالم اول داخل فيها  القضاء احملمود وشفاعته الاهل اجلنه 
  .طالب ان خيفف عنه العذاب 

  وهذة الشفاعات الثالثة خاصه للنيب صلى اهللا علية وسلم وليس الحد غرية 
  درجات بعض امته ممن يدخلون اجلنه هذه الشفاعة تشاركة فيها املالئكه والنبيون والشهد وشفاعته صلى اهللا عليه وسلم لرفع

 اىل درجات عليا وشفاعته صلى اهللا عليه وسلم لطائفه من امته يدخلون اجلنه بغري حساب 

  م م فيشفع فيهم ليدخلوا اجلنه ويف اقوام اخرين قد امرم وسياوشفاعته صلى اهللا عليه وسلم يف اقوام  قد تساوت حسنا
 .اىل النار ان اليدخلوها 

 والنبيون ، وهذه الشفاعه تشاركه فيها املالئكه . فاعه يف اخراج عصاة املوحدين من النار ،فيشفع هلم فيدخلون اجلنه والش
 والشهداء

فاما الكفار فال شفاعه هلم لقوله . والصديقون والصاحلون واملؤمنون مث خيرج اهللا  من النار اقواما بغري شفاعه بل بفضله ورمحته 
 ٤٨﴾ املدثر  ا تنفَعهم شفَاعةُ الشّافعنيفَمتعاىل      ﴿ 

الصيام والقران يشفعان للعبد يوم {فقال وعمل املومن يوم القيامه يشفع له ايضا كما اخرب بذلك الرسول صلى اهللا علية وسلم 
  }القيامه
جلنه اىل اجلنه وصار اهل النار اىل النار أتى اذا صار اهل ا:يؤتى به يوم القيامه فيذبح كما اخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم  واملوت

فيزداد اهل اجلنه فرحا اىل :ياأهل اجلنه الموت ويااهل النار الموت :املوت حىت جيعل بني اجلنه والنار مث يذبح مث ينادى مناد ب
  ."فرحهم ويزداد اهل النار حزنا اىل حزم 

  مثرات االميان باليوم االخر 
بالرغبه يف فعل الطاعه واحلرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم والرهبه عند  فعل املعصيه خوفا من  صالح العبد يف نفسه وذلك .١

 عقاب ذلك اليوم 

 .تسليه املؤمن عما يفوته من الدينا مبا يرجوة من نعيم االخرة وثواا  .٢

  
  االميان بالقدر / الركن السادس 

  .قدر أي احاط مبقدار كل شي مماهو كائن يف االزلاالعتقاد اجلازم بان اهللا قضى أي حكم وفصل و: معناة 
  ﴾ إِنّا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ ﴿: قال تعاىل ،هو ماسبق به العلم وجرى به القلم مما هوكائن اىل االبد : ملخصه
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  :مراتب القدر 
  :للقدر اربع مراتب دلت عليها النصوص وقررها اهل العلم وهي 

  املرتبه االوىل 
االميان بان اهللا عامل بكل ما كان وما يكون وما مل يكن لو كان كيف يكون  مجله وتفصيال وانه علم ما اخللق عاملون قبل /  العلم

خلقهم وعلم ارزاقهم واجاهلم واعماهلم وحركام وسكنام  وعلم منهم  الشقي والسعيد وذلك بعلمه القدمي الذي هو موصوف 
  .٢٣١﴾ البقره  وا أَنَّ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليمواعلَم قال تعاىل ﴿،به ازال 

  املرتبه الثانيه
  وهي االميان بان اهللا كتب ماسبق به علمه من مقادير املخلوقات يف اللوح احملفوظ وهو الكتاب الذي مل يفرط فيه من/ الكتابه 

ىل يف ام الكتاب ويسمى الذكر واالمام و الكتاب فكل ماجرى وماجيري وكل كائن اىل يوم القيامه فهومكتوب عند اهللا تعا شيء
وقال النيب . ١٢يس " ﴾ إِنّا نحن نحيِ الْموتى ونكْتب ما قَدّموا وآثَارهم وكُلَّ شيٍء أَحصيناه في إِمامٍ مبِنيٍ﴿ "املبني قال تعاىل 

ويف . اكتب القدر ماكان وماهو كائن اىل االبد : مااكتب ؟قال.قال ، كتب عليه الصاله والسالم  ان اول ماخلق اهللا القلم فقال ا
كتب اهللا مقادير "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صحيح مسلم عن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال 

  "اخلالئق قبل ان خيلق السموات واالرض خبمسني الف سنه 
  املرتبه الثالثه 

ان كل ماجيري يف هذا الكون فهو بأردة اهللا ومشيئته الدائرة بني الرمحه واحلكمة يهدي من يشاء برمحته ويضل / املشئيه االرادة و
من يشاء حبكمته اليسال عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسالون وماوقع من ذلك فانه مطابق لعلمه السابق املكتوب يف 

وما  قال تعاىل ﴿،قدرته شامله ماشاء اهللا كان ومامل يشأمل يكن فال خيرج عن ارادته شئ اللوح احملفوظ  فمشيئة اهللا نافذة و
نيالَمالْع ّبر اَء اللَّهشاُءونَ إِالَّ أَنْ يشان قلوب بين آدم كلها بني إصبعني من :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . ٢٩﴾ التكوير  ت

  "يشاء اصابع الرمحن كقلب واحد يصرفه حيث 
  املرتبه الرابعه 

وهي االميان بان اهللا خالق كل شيء ال خالق غرية وال رب سواة  وان كل ماسواه خملوق  فهو خالق كل عامل وعمله / اخللق 
بديع السموات واالرض اىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء "وكل متحرك وحركته قال تعاىل 

  االنعام "عليم 
  مماجيب معرفته كذلك يف الباب العظيم  -
 ان كل ماجيري من خري وشر وكفر واميان وطاعه ومعصيه شاءة اهللا وقدره وخلقه. 

  ان اهللا حيب الطاعه ويكرة املعصيه ويهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. 

 العبد اليه وجعله كسبا له ومل يكلفه اال  ان الحجه ملن اضله وال عذر له  الن اهللا قد ارسل الرسل لقطع احلجه واضاف عمل
 .مبا يستطيع 

  ى عن الشر وامنا يكون الشر يف مقضياته وحبكمتهوال ينسب الشر اىل  اهللا لكمال رمحته النه امر باخلري و . 
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  االنسان وافعاله  فاهللا تعاىل خلق.واهللا تعاىل مرتة عن الظلم ومتصف بالعدل فاليظلم احداً مثقال ذره وكل افعاله عدل ورمحه
وجعل له إراده وقدره واختيارا ومشيئه وهبها اهللا له لتكون أفعال منه حقيقه ال جمازا مث جعل له عقال مييز به بني اخلري والشر ومل 

نه تابع يف حياسبه اال على اعماله الىت هي بإرادته واختياره فاالنسان غري جمرب بل له مشيئه واختيار فهو خيتار افعاله وعقائده اال ا
مشيئته ملشيئه اهللا وكل ماشاءاهللا كان ومامل يشا مل يكن فاهللا تعاىل هو اخلالق الفعال العباد وهم الفاعلون هلا فهي من اهللا خلقا 

 .واجيادا وتقديرا ومن العبد فعال وكسبا 

  مثرات االميان بالقدر 
 .بب نفسه الن كل شيء بقدر اهللا تعاىل االعتماد على اهللا تعاىل عند فعل االسباب حبيث اليتعمد على الس

ان اليعجب املرء بنفسه عند حصول مراده الن حصوله نعمة من اهللا مبا قدرة من اسباب اخلري والنجاح واعجابه بنفسه ينسيه  .١
 .شكر هذه النعمه 

 .االميان بالقدر يغرس القناعه يف نفس املؤمن  .٢

لق بفوات حمبوب  او حصول مكروه الن ذلك بقدر اهللا الذي له ملك الطمأنينه والرضى مبا جيري عليه من اقدار فال يق .٣
 )الرضى سكون القلب اىل قدمي اختيار اهللا للعبد انه اختار له االفضل (قال ابن عطاء ،السموات واالرض 
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  رة السادسةضاحملا
  نواقض اإلميان القولية والعملية

  
  :نواقض اإلميان 

  :ن معىن نواقض اإلميا
  : ومنه قوله تعاىل ، أي هو احللُّ واإلزالة واإلبطال ، وغريه ضد اإلبرام ، النقض يف البناء واحلبل والعهد : يف اللغة 

﴿ لَيع اللَّه ملْتعج قَدا وهيدكوت دعانَ بموا اَألينقُضال تو متداهإِذَا ع اللَّه دهفُوا بِعأَويوكَف لُونَكُمفْعا تم لَمعي لًا إِنَّ اللَّه  ﴾
لو أن "عائشة رضي اهللا عنها  ـل وقول النيب ] ٢٠: الرعد[ ﴾ الَّذين يوفُونَ بِعهد اللَّه ولَا ينقُضونَ ﴿: وقوله تعاىل  ٩١:النحل[

  .رواه البخاري "  قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة
وانتقل ،مبطالت اإلسالم ، ومسيت نواقض ألن اإلنسان إذا فعل واحداً منها انتقض إسالمه ودينه : ا عرفت بأ : ويف االصطالح

  ".او أفعال تزيل اإلميان وتقطعه، أو اقوال ،أعتقادات " بأا  –أيضا  –وعرفت ، من كونه مسلماً إىل كونه كافراً 
والناقض يكون قوال ، تسمى نواقض ، وهي املوجبة للردة ،إلسالم ا فنواقض:رمحه اهللا _قال مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

شك باو ، أو با عتقاد يعتقده ، عمل يعمله بأو ،قوله ياإلنسان بقول  دفقد يرت. و يكون شكا ،ويكون اعتقاداً، ويكون عمال ،
أسباب : وتسمى هذه النواقض كذلك   وهذه االمور االربعة كلها يأيت منها الناقض الذي يقدح يف العقيدة ويبطلها، يطرأ عليه 

  .ومعرفتها مهمة جداً للمسلم من أجل ان جيتنبها وحيذر منها  .او أنواع الردة ، الردة 
  :فيدخل فيها . فهذه النواقض املقصود ا ما خيرج ا من امللة وينقل عن اإلسالم 

       والتقرب بالذبائح والنذور لغري اهللا من القبور ،  اهللا كدعاء غري، وهو صرف شيء من أنواع العباة لغري اهللا  -:الشرك األكرب -١
 .وكرجاء غري اهللا فيما اليقدر عليه اال اهللا من قضاء احلاجات وتفريج الكربات ، والشياطني و اجلن 

ع األعمال قال وهذا النوع من الشرك حمبط جلمي، وصاحبه خملد يف النار  إذا مات ومل يتب منه ، وهذا الشرك خمرج من امللهة 
  : تعاىل 

  .﴾  ضلَالًا بعيداإِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد ضلَّ﴿ 
والَّذين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتنا  ﴿: وصاحبه خملد يف النار إذا مات عليه قال نعاىل ، وهو خمرج من امللة  -:الكفر األكرب -٢

 .  ﴾ أُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
وهو النفاق العتقادي بان يظهر صاحبه اإلسالم ويبطن الكفر وهو خمرج من امللة وصاحبه يف الدرك األسفل  - :النفاق األكرب -  ٣

  من النار
  : وهذا النفاق ستة أنواع  
 .  تكذيب الرسول -١
 . تكذيب بعض ما جاء به الرسول   -٢
 . بغض الرسول  -٣
 . بغض بعض ماجاء به الرسول  -٤
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 . املسرة باخنفاض دين الرسول  -٥
 . الكراهية النتصار دين الرسول  -٦

ق األصغر كمن و النفا، او الكفر األصغر كاحللف بغري اهللا ، فليس املقصود بالنواقض مايدخل يف الشرك األصغر كيسري الرياء 
وتوجب  ،بل تنقض األميان ، او الغدر و اليت الخترج من امللة و التنقل عن اإلسالم ، خيانة األمانة  يف احلديث او الكذب عادته

 العقوبة إال أن 
  .كما تحبط العمل الذي تقترن به وال حتبط مجيع األعمال ، صاحبها غري أنه الخيلد يف النار يتوب 

  : تنقسم إىل ونواقض اإلميان 
  .نواقض اعتقادية  -:  أوالً
  .نواقض قولية وعملية  -: ثانياً

  .عتقادية اال االميان نواقض -: أوالً 
  :الشرك اال عتقادي : الشرك باهللا تعاىل من الناحية العقدية أي   -١

  . باعتقاد أن ما سوى اهللا يستحق أن يدعى أو يينذبح له 
  .عني يف الكون باعتقاد ان ما سوى اهللا تصرف له م

  كالكهنة وغريهم ، باعتقاد ان أحداً سوى اهللا له اطالع على الغيب 
 :اجلحود والتكذيب بشيء من الفرائض و الواجبات  -٢

كل من ترك شيئاً من الفرائض اليت فرضها اهللا يف كتابه أو أكدها رسول اهللا يف السنة عل سبيل اجلحود : قال اإلمام ابن بطة 
  . كافر بني الكفر  والتكذيب ا فهو

  :استحالل أمر معلوم من الدين بالضرورة وحترميه  – ٣
فيه النصوص الواردة فيه "قال اإلمام ابن قدامة _وزالت الشبه ، و ظهر حكمه بني املسلمني ، من اعتقد حلً شيء أمجع على حترميه 

  .كفر، و الزنا  وأشباه هذا مما الخالف فيه ، كلحم اخلرتير  
  :أو يف خري من أخباره ، هبهم اذ حكم من أحكامم اهللا عز وجل كتكفري امشركني وإبطال  مالشك يف – ٤

اهل . كحكم ببطالن أديان الكفار : بعض أخباره الثابتة عنه و أويف حكم شرعي ثابت  ويف وكمن يشك غي صدق النيب 
  .الكتاب وغريهم 

) : إاىل أن قال (فهو كافر بإمجاع ... أو شك يف صدقه ، بهخربه من أضاف النبينا الكذب فيما بلغه وأ: قال القاضي عياض 
وان أظهر مع ذلك األسالم واعتقده ، أو صحح مذهبهم ، أو وقف فيهم أو شك ، ونكفر من دان بغري ملة املسلمني من امللل 

  .فهو كافر بإظهار ما أظهره من خالف ذلك إبطال كل مذهب سواه ،
  : أنه يسعه اخلروج عن شريعته و عليه اتباع النيب ناس الجيب لاعتقاد أن بعض ا

 أو اعتقد أن أحداً يستغين عن طاعة رسول اهللا ،  من فضل أحداً من املشايخ على النيب ) : قال شيخ األسالم ابن تيمية (
  .استتيب 
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  : اإلعراض عن دين اهللا و ال يتعلمه واليعمل به  -٥
وهذا . ومفسداً له  عد اإلعراض الكلي عن هذه األمور ناقضا لإلميان، والً لدين اهللا بقفاإلميان ملا كان خضوعاً واستجابة و

وصدود عن قبول الشريعة ، وامتاع عن اتباعه  ،     اإلعراض عن دين اهللا اليتعلمه  و ال يعمل به وهو تولِ عن طاعة الرسول 
  بالكلية 

او ، مؤمناً باهللا ورسوله بقلبه الرجل وأنه ميتنع ان يكون ،  البد فيه من قولِ وعملِ قد تبني ان الدين : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
كفر : و قال ابن قيم . وال غري ذلك من الواجبات ، وال صياماً ، وال زكاة ، وال صالة  ، ومل يؤد واجباً ظاهراً  بقلبه ولسانه 

  وال يصغي اىل ما جاء به ألبتة ، وال يعاديه  ،وال يواليه  ،  يكذبه ال يصدقه وال أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول : اإلعراض 
 :اإلباء واالستكبار -٦

وهو الغالب على كفر أعداء ، واستكباراً  ومل ينقد له إباًء، وانه جاء باحلق من عند اهللا ، وهو كفر من عرف صدق الرسول 
  .الرسول 

فاخلرب ، كالم اهللا خرب وأمر ) : قال شيخ األسالم ابن تيميه ( قياد واالستسالم وملؤمن الذي هو االنافهذا فيه مناقضة لعمل القلب 
  يستوجب

  .و هو عمل يف القلب مجاعه اخلضوع واالنقياد لألمر ، ألمور يستوجب االنقياد له واالستسالم او، تصديق املخرب 
  :نواقض اإلميان القولية والعملية : ثانياً 

  : نواقض اإلميان القولية –أ 
ومل يتأخر عنه و وخالصته ان اهللا تعاىل ليس خالقاً هلذا ، ومعناه ان هذا الكون مل يزل موجوداً مع اهللا : القول بقدم العامل  -١

 .العامل 
 :السب ومنه  -٢
  اهللا تعاىل سب.  
  النيب سب .  
  سب أحد من األنبياء عليهم الصالة والسالم.  

مث مل يتبع هذا ، والرسالة لعبده ورسوله ، حدانيه يف األولوهية هللا سبحانه وتعاىل من اعتقد الو: يخ األسالم ابن تيمية شقال 
بل قارنه االستخفاف والتسفيه ، الذي هو حال يف القلب يظهر أثره على اجلوارح ، االعتقاد موجبه من اإلجالل واإلكرام 

لك موجباً لفساد ذلك االعتقاد ومزيالً ملا فيه من املنفعه وكان ذ، كان وجوده ذلك االعتقاد كعدمه  الفعل باو ، واالزدراء بالقول 
  والصالح

  االستهزاء بالقرآن - ب    االستهزاء باهللا  -أ     ويندرج حتته   : االستهزاء  -٣
  : واالستهزاء على نوعني 

  .ك بالكاف يدويكون باأللفاظ الصرحيه كوصف الدين باألخراق و وكتسمية أهل الدين بأهل ال: االستهزاء الصريح 
آن الكرمي أو آلمر باملعروف والنهى عن رو ومد الشفة عند تالوة الق، و إخراج اللسان ،ويشمل غمز العني : االستهزاء غري صريح 

  .املنكر
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  : مثل ،إنكار معلوم من الدين بالضرورة  -٤
  . و إنكار الوعد و الوعيد، بعث و إنكار ال، وانكار اجلن ، وإنكار املالئكة ، املرتلة على اآلنبياء الكتب إنكار 

  .ادعاء النبوه  -٥
  :ادعاء علم الغيب كالتنجيم و الكهانة والعرفة  -٦

ألن ، ركاا وتنقالا وتغريا على انه سيكون كذا وكذا حبفيستدلَ ، كمن جيعل تعلم علم النجوم سبباً يدعى به علم الغيب 
وهذا حياته ، ألنه ولد يف النجم الفالين ، هذا اإلنسان ستكون حياته شقاء :  مثل أن القول، النجم الفالين صار كذا وكذا 

  . ستكون سعيدة وألنه ولد يف النجم الفالين
  .الغيب كفرخمرج عن امللة علم ودعوى ، فهذا اختذ تعلم النجوم وسيلة الدعاء الغيب 

  : نواقض اإلميان العملية  - ب
بأن يتقدم لغري اهللا بأنواع العبادات اليت هي احلق اهللا وحده كالركوع : رك بالعمل الشرك يف عبادة اهللا عز وجل أي الش -١

  . والسجود والنذر والذبح 
  : وهو يف اللغة ماخفي ولطف سببه ويف الشرع هو قسمان : السحر  -٢

  .به ضرر املسحور  او قراءات وطالسم يتوصل ا الساحر اىل استخدام الشياطني فيما يريد، عقد ورقي  :القسم اآلول 
صرف ومييل عن أشياء وأشخاص أىل أشياء نفتجده ي، أدوية وعقاقري تثر على بدن املسحور وعقله وإرادته وميله  :القسم الثاين 

وذلك لتسليطهم ، ألن فيه استعانة بالشياطني بطاعتهم والتقرب إليهم بفعل الكفر . واألول شرك يكفر فاعله وأشخاص أخرى 
  .على املسحور

  والثاين عدوان وفسق ال يكفر فاعله لكنه عاص هللا متعد حلدوده متعد على العباده 
  .وتلويثه بالنجاسات أو دوسه باألقدام ، االستهانة باملصحف  -٣
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  احملاضرة السابعة
  

  :عناصر احملاضرة 
 ضوابط التكفري 
 أمور مكفرة  

  ضوابط التكفري:  ثامناً
وتكاد ان تكون البدعة األوىل يف األمة اإلسالمية بعد موت نبيها صلوات اهللا ، األمة فتنة التكفري وبدعته ان من أوائل ما ابتليت به 

وسيدنا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، عليه وقد ذهب ضحيتها سيدنا عثمان بن عفان رضي اهللا عنه حني قتله من رأى كفره 
  .فكفروه واستحلوا دمه فقتلوه، رج الذين خرجوا على اإلماموهو من اخلوا، حينما قتله عبد الرمحن بن ملجم 

حيث كفر ، فكفرت كل من عداها ، ومن أضل الفرق وانكاها فرقة اخلوارج اليت جعلت التكفري أساسها ومبدأها ومنتهاها 
الرضوان حتت الشجرة  وكفروا أهل بيعة،وكفروا زوجات املصطفى أمهات املؤمنني ، معتنقوها اخللفاء الراشدين بعد رسول اهللا 
وكفروا كل من آمن برسول اهللا إال ،وكفروا السابقني األولني من املهاجرين واألنصار ،وكفروا البدريني الذين زكاهم اهللا ورسوله 

ا بل كفروا كل املسلمني من بعد رسول اهللا إىل يومنا هذ، مث كفروا التابعني وتابعيهم بإحسان ،نفرا بعدد أصابع اليد الواحدة 
وال ، ليس لديهم عليه برهان من اهللا يف قرآنه ، واىل ان تقوم الساعة مامل يعتقدوا بأمر وضعه معتنقو هذه الفرقة من عند أنفسهم ،

  .يدين أرباا بتكفري كل من مل يكن من أصحاا ومعتنقيها  ، فهي فرقة تكفريية . من حممد يف صحيح سنته وبيانه 
لقول رسولنا ، فمن كفر مسلما دون حق كفر ، وهو باب خطري ، يه احملنة وكثرت فيه الفتنة وعدمه باب عظمت ف  والتكفري

صحيح مسلم لذا وجب علينا بيان ضوابط التكفري ) إذا اكفر الرجل أخاه فقد باء ا أحدمها  : ( صلوات اهللا وسالمه عليه 
  .من ليس بكافر ذا الوصف الشنيع وموانعه كي ال يقع املسلم يف الوعيد الشديد بإطالق التكفري على 

  : أوالً
  وضبط الشيء حفظه، لزوم الشيء : مجع ضابط والضابط يف اللغة  : الضوابط

  ضوابط: حكم كلي ينطبق على جزئياته واجلمع : والضابط عند العلماء 
  الستر والتغطية  : لغة  :التكفري 

  .﴾ أي جاحدون  وقَالُواْ إِنا بِكُلّ كَافرونَ ومنه  قوله تعاىل ﴿، ميان إذ الكفر نقيض اإل، احلكم على مسلم بالردة  : واصطالحاً
فيكفرون مرتكب الكبرية لتبليغهم ، فلسنا كاخلوارج الذين يبالغون ، منهج الوسط يف التكفري  –أهل السنة واجلماعة  –ومنهجنا 

فمن عرف ، ين يعتقدون بأن اإلميان جمرد املعرفة بالقلب ولسنا كاملرجئة الذ، وإقصائهم نصوص الوعد والرمحة ! نصوص الوعيد ؟
قَالَ ربِّ فَأَنظرنِي إِلَى يومِ  ﴿فلزمهم  أن إبليس مؤمن ألنه عرف ربه ، ربه بقلبه فهو مؤمن وال يفكر إال إذا جهل ربه بقومه 

  ﴾ واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوّاوجحدوا بِها ﴿  -:وكذلك فرعون وقومه مؤمنون قال تعاىل عنهم  ﴾يبعثُونَ
ألن عقيدتنا مستمدة من صريح ،مدعوم بالرباهني ، وهو منهج مدلل باألدلة ، بال إفراط  وال تفريط ، بل منهجنا منهج الوسط 

إمنا حنكم مبا حكم اهللا تعاىل و ، على ما يف قلوب العباد وأفعاهلم " وال حاكمة "وعقولنا ليست مشرعة ، وصحيح السنة  الكتاب 
  .وحكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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  :أهم ضوابط التكفري :  ثانياً
إذ اجلاهل معذور فيما ميكن ، مامل يعلم ان هذا العمل كفرً ، فال ميكن ان حنكم على من فعل امرا كفريا بأنه كافر   :العلم  أوالً

  جهله
 ﴾ وما كُنّا معذّبِني حتّى نبعثَ رسوالً ﴿: لدليل قول اهللا تعاىل وا. ويغلب عدم معرفته مراعاة حلاله 

فال ، من الناس من يكون جاهال ببعض األحكام جهال يعذر به : يقول شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهللا حمتجا ذه اآلية  ما نصه 
  .حيكم كافر أحد حىت تقوم عليه احلجة من جهة بالغ الرسالة 

فإذا قامت عليه احلجة كفر ، حىت تقوم عليه احلجة املثبتة لكفره ، ال يف موطن آخر ليس كل من تكلم بكلمة الكفر يكفر وق
  .حينئذ 

فال يتساوى مع من وجد يف بالد ، البعيد عن بالد العلم وأهله  ـك. بأنه ختتلف أحوال الناس يف اجلهل .. ومن الواضح واملعلوم 
  .علم وعلماء 

ولَيس علَيكُم جناح  ﴿: يقول تعاىل ، حيث اتفق أهل السنة واجلماعة على أن اخلطأ من موانع التكفري واحملاسبة   :العمد :  ثانياً
كُمقُلُوب تدّمعا تّن ملَكو م بِهطَأْتا أَخيما ﴿: وقوله  ﴾ فطَأْنأَخ ا أَوِسينّا إِن نذْناخؤا الَ تنّبر ﴾ 

  ) .إن اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان (  - :وقال رسولنا صلوات اهللا وسالمه عليه 
وإال فال حيكم بكفره كمن قال كلمة كفر خمطئاً غري قاصد وال متعمداً .. فال بد أن يكون بفعله أو قوله  عاملا عامدا قاصدا 

وهذا خبالف . فتتمة احلديث بيان إعذاره خلطأه )  شدة الفرحاخطأ من ! اللهم أنت عبدي وانا ربك  : (كالذي قال يف احلديث 
: أو سب رسوله صلى اهللا عليه وسلم مث قال . كمن سب اهللا ! من تفوه بكلمة كفر ظاهر فهو كافر حىت وإن ادعى عدم القصد 

  .ال أريد الكفر فكالمه مردود غري مقبول 
  االختيار دون اإلكراه : 

ة على أن اإلكراه على الكفر قوالً أو فعالً بضوابطه الشرعية يعترب من موانع التكفري كمن هدده قادر وقد اتفق أهل السنة واجلماع
وال يأمث حىت لو نطق بالكفر أو فعله ، وال حيلة للدفاع فيباح له إظهار ما خيالف الدين ، متمكن بقتل أو قطع و شدة تعذيب 

لَيهِم من بعد إِميانِه إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئنّ بِاِإلميان ولَكن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا فَع من كَفَر بِاللَّه يقول اهللا جل يف عاله ﴿،
يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم بسيد (المه عليه لقول رسولنا صلوات اهللا وس، واألخذ بالعزمية له مرتلة عالية عند اهللا  النحل ﴾ غَض

فال ينبغي التوسع والتساهل يف ترك احلق والصدع به ملن . الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر فأمره واه فقتله 
  .بل خري اجلهاد أن تصدع باحلق املدعوم بقول اهللا ، اعتقده حبجة اإلكراه 

  عدم السهو والنسيان: 
: أما الناسي فمعذور لقول اهللا تعاىل بعد دعاء املؤمنني ، متذكراُ حكم قوله ، يكون ذاكراُ حال فعله  بل ، فال يكون ناسياً ساهياُ 

  ) . إن اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان : (وحلديث رسولنا  ﴾ ربّنا الَ تؤاخذْنا إِن نِّسينا أَو أَخطَأْنا ﴿
  املقدرة وعدم العجز: 

فأتفق أهل السنة واجلماعة على أن العجز عن أداء ما شرع ، حسب طاقات العباد وقدرام ، وشاملة حمكمة ، إذ الشريعة ميسرة 
كمن بلغتهم دعوة اإلسالم وهم يف دار كفر ، اهللا يعترب من موانع التكفري أذا اتقى اهللا ما استطاع وحرص فإنه معذور غري مؤاخذ 



 ٣١ .. إعداد هتان                                                                                                                                                          حممد القطاونة/ د  – العقيدة االسالمية

أو ، و مل يستطيعوا االلتزام جبميع شرائعه ألم حماربون ممنوعون من إظهار شعائر دينهم أ، ومل يتمكنوا من هجرة إىل دار اإلسالم 
  .وإن ماتوا على حاهلم فهم من أهل اجلنة إن شاء اهللا تعاىل ، فهؤالء معذورون ، ليس عندهم من يعلمهم مجيع شرائح الدين 

  ﴾ فَاتّقُوا اللَّه ما استطَعتم﴾ ويقول  ﴿ سعها لَا يكَلّف اللَّه نفْسا إِلَّا و ﴿: يقول ربنا سبحانه 
  :أمور مكفرة :  ثالثاً
مفتريا على اهللا ‘ أو طعن يف ألوهيته أو ربوبيته ، أو كذبه يف قرآنه أو انتقصه يف صفاته أو شك يف قدرته ، من سب اهللا تعاىل  - ١

 ﴾  لَى اللَّه كَذباً أَو كَذَّب بِالْحقِّ لَمّا جاءه أَلَيس في جهنّم مثْوى لّلْكَافرِينومن أَظْلَم ممّنِ افْترى ع ﴿: وقد حذره بقوله 
أو اعتقد عدم ، أو انتقصه أو شك يف كماله ، كمن رماه يف األرض أو يف القاذورات ، أو احتقره ، من استهزأ بالقرآن  - ٢

إِنّا نحن نزّلْنا الذّكْر وإِنّا لَه  ﴿: حمرفاً أو مبدل أو ان هناك قرآنا غريه أصح منه مكذباُ قول اهللا حفظه من اهللا أو اعتقد أنه مغرياً أو 
 .﴾ فهو كافر كفراً خمرجاً عن ملة اإلسالم  لَحافظُونَ

﴾  إِنَّ الدّين عند اللَّه الْإِسلَام مكذبا قول اهللا تعاىل ﴿، من سب الدين اإلسالمي أو احتقره أو  انتقصه معتقدا عدم صالحيته  - ٣
مكذباً  لقول ، ﴾ أو انتقص شرائعه و أحكامه معتقدا نقصانه  ومن يبتغِ غَير اِإلسالَمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه﴿ : أو راداً لقول اهللا تعاىل 

 .فهو كافر كفراً خمرجا عن ملة اإلسالم  ﴾ م نِعمتي ورضيت لَكُم اِإلسالم ديناأَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُ اهللا تعاىل ﴿
من سب رسول اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم أو انتقصه أو كذبه أو اعتقد بأنه مل يبلغ الرسالة أو طعن يف عرضه فامته بأنه  - ٤

أو انه فشل يف تربية أهل بيته األطهار وصحابته ، أو انه صاهر كفرة فجرة ، أو رضي بأن يبقى يف ذمته فاجرات ، تزوج كافرات 
 فهو كافر كفراً خمرجا عن ملة اإلسالم ، أو انه مل يؤد األمانة على الوجه املطلوب وبأنه تسبب يف ضياع األمة من بعده ، األخيار 

وقد ثبت فضلهم ، وسابقوا لإلميان به ، سب صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين صحبه وعزروه ونصروه  من - ٥
وسيد الشهداء ، بكتاب اهللا وسنة رسوله كأيب بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس واحلسن واحلسني سيدي شباب أهل اجلنة 

متهماً ، وكان سبه متوجهاً لدينهم ، و أهل بيعة الرضوان حتت الشجرة ، ة محزة ابن عبد املطلب وباقي العشرة املبشرين باجلن
والسّابِقُونَ اَألوّلُونَ من الْمهاجِرِين واَألنصارِ والَّذين اتّبعوهم ﴿ : إياهم بالكفر والردة والنفاق مكذبا اهللا يف قرآنه حيث قال 

و مهنع اللَّه يضر انسبِإِحهنوا عضا، ريهف يندالخ ارها اَألنهتحرِى تجت اتنج ملَه دأَعو يمظالْع زالْفَو كا ذَلدسورة التوبة ﴾  أَب :
 ١٠٠ـ  ٩٧

 ١٨الفتح  ﴾ قَرِيباً في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السّكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحاًلَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشّجرة فَعلم ما وقول ربنا ﴿ 
 مّن اللَّه بتغونَ فَضالًمّحمّد رّسولُ اللَّه والَّذين معه أَشدّاء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعاً سجّداً ي ﴿ومكذبا لقول اهللا تعاىل

  ٢٩الفتح  ﴾ ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات منهم مّغفرةً وأَجراً عظيماً ﴿ إىل قوله تعاىل﴾  ورِضواناً
  .فهو كافر كفرا خمرجا عن ملة اإلسالم 

أو الصديقة عائشة متهما إياها باإلفك  الذي برأها اهللا منه  ، ني عموما كخدجية وحفصة من سب زوجات النيب أمهات املؤمن - ٦
وكان سبه متوجهاً لدينهن متهما ، أو سب إحدى بناته كفاطمة الزهراء سيدة نساء أهل اجلنة ، مكذباً اهللا من تربئته هلا يف القرآن 
الْخبِيثَات للْخبِيثني ﴿ : اخلبث حيث وصف زوجاته باخلبث وربنا يقول متهماً رسول اهللا ب، إياهن بالكفر أو الردة أو النفاق 

بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخفهو كافر كفرا خرج عن ملة اإلسالم  و ﴾.  
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عن  عاملا معتقداً قاصداً فه كافر كفراً خمرجاً، أو ذبح باسم غري اهللا  أو لغريه جل يف عاله ، من سجد لنيب أو ويل أو صنم  - ٧
  اإلسالم  ملة
عاملا فهو كافر كفراً خمرجا عن ‘ أو اخلمر أو الربا ‘ ثبت حترميه بصريح القرآن أو صحيح السنة كالزنا ، من استحل حمرما  - ٨

  وإمنا أردت الذكر ال احلصر ، ملة اإلسالم  وغري ذلك من األمور املكفرة كثري
وإِذْ قَالَ إِبراهيم ربِّ كما اخرب اهللا بقوله ﴿ ، ألنبياء إبراهيم عليه السالم حمذراً نفسي ومن قرأها من الشرك الذي خاف منه أبو ا

امناَألص دبعّأَن ن ّنِيبنِي وبناجناً وآم لَدـذَا الْبلْ هعفكيف بنا ال خناف على أنفسنا من الوقوع فيه  ؟ اج ﴾!  
 ومتسكنا به و اعتقدناه وما، فما وافقهما قبلناه ، اداتنا على قرآن اهللا وسنة رسوله بل الواجب علينا أن نعرض معتقداتنا و مجيع عب

الَّذين ضلَّ سعيهم  )١٠٣( قُلْ هلْ ننبِّئُكُم بِاَألخسرِين أَعماال ﴿:  حىت ال نكون ممن عام القرآن وذمهم بقوله ، خالفهما رددناه 
ها وينّالد اةيي الْحافعنونَ صِسنحي مهّونَ أَنبسحي ١٠٤( م(  ملَه يمقفَال ن مالُهمأَع بِطَتفَح هقَائلو بِّهِمر اتوا بِآيكَفَر ينالَّذ كلَئأُو

  ١٠٥﴾ الكهف  يوم الْقيامة وزنا
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  ةالثامن ةاحملاضر
  

  : عناصر احملاضره
  :لمانيهالع

  :التعريف بالعلمانية
يف اإلجنليزية تعين "علمانية"إن الترمجه الصحيحة لكلمة"اصطالح يقصد به ماليس بديين فـ) بفتح العني وسكون الالم( العلمانية

ن عالقة أوماكانت عالقته بالدي،  ماالصله له بالدين :بل مبعىن أخص، آلمبعىن مآيقابل األخرويه فحسب)الدنيويه(أو  )الالدينيه(
ويستغل ، وسكون الالم _ بكسر العني _ وجتدر اإلشاره إىل خطأ فادح قد يوهم بأن العلمانية مصطلح مشتق من العلم،"تضاد

تح فه أن النطق الصحيح لتلك اللفظه بولكن احلقيق، ماوصوال إىل طلب،العلمانيون ذلك يف اخللط على املفاهيم والتلبيس عليها 
ومن هنا يتضح الزيف الذي ، أي الدنيوية،فهو حييل إىل العامل أوالعامليه، وبذلك خيتلف املعىن اختالفا كبريا،  العني وسكون الالم
  .ء وهذا أول الوهناطسيضللون به عقول الب

الذي وهو يف احلقيقه اليعطي املدلول الكامل للعلمانيه ،"فصل الدين عن الدوله"والتعبري الشائع يف الكتب اإلسالميه املعاصرة هو
ولذلك فإن "لكان أصوب" فصل الدين عن احلياة"لوقيل أا و، ينطبق على األفراد وعلى السلوك الذي قد اليكون له صله بالدولة

  .سواء بالنسبه لألمه أوللفرد"إقامه احلياة على غري الدين"املدلول الصحيح للعلمانية
وبالدنيوية واملادية ، وتناديه باالبتداع والتحرر املزيف فكريا وأخالقياً ،والعلمانيه يف حقيقتها تأخذ العقل املسلم للتحلل من تراثه

وبإلفالس يف بناء الكيان وتطبيق الشريعة عمليا ، وباإلباحيه والطواف حول موائد الشهوات اجتماعيا، علميا واقتصادياً
  :ونوايل ذلك بالبيان فيمايلي،وواقعيا

  : بيئه وأسباب نشأة العلمانية
عشر وانتقلت إىل الشرق يف بدايه القرن التآسع عشر وانتقلت بشكل السابع وكان ظهورها يف القرن ، انية يف بيئه أوربانشأت العلم

أمآ بقيه الدول العربية فقد .أساسي اىل مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا مث تونس وحلقتها العراق يف اية القرن التاسع عشر
  .وقد اختريت كلمة علمانية ألا أقل إثارة من كلمه الدينيه، انتقلت إليها يف القرن العشرين

ياسيه سالدينيه أواالجتماعية أو ال_وكانت نشأة العلمانية يف بيئتها األوروبيه طبيعية هلا ظروفها ومعطياا سواء كانت من الناحيه
  : ض ا الغرب فأنتج علمانيتهومن بني جمموع غفري من األسباب والدواعي اليت متخ  - أوالعلميه أو األقتصاديه

  : ه والدوله ونظم احلياه املختلفهسأوبني الكني،النصراين ومبادئه اليت تقوم على الفصل بني الدين والدنيا طبيعه دين الغرب : أوالً
ا مل تعرف دين أن أورب،بب عزل الدين عن احلياه يف أوربا س وقد،احلياة وشؤون احلكم واتمعفهو دين شعائري الشأن هلا بنظم 

يف ربوع األرض وخصوصا  سهي اليت أذاعها بول،وإمنا عرفت صورة حمرفه منه،ى عليه السالمسالذي نزل على عي ياهللا احلقيق
متأثراً باملدارس الفلسفيه  سوكان بول، والمراء أن أساتذته يهود،والراجح أن بولس وهوشاؤل الطرسوسي كان يهوي املولد أوربا

آليشعرون بأي حرج ،فإن النصارى أمماً وشعوباً حني يندفعون للبحث عن تنظيم أمور حيام يف العلمانية أو غريهااإلغريقيه وهلذا 
ولذلك فإن نشأة العلمانية وأنتشارها وسيادا يف اتمعات الغربيه ،ألن طبيعه دينهم تدفعهم هلذا األمر،من ناحيه دينهم ومعتقدام
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" أعطوا مالقيصرِ لَقيصرِ وِما لله لله:فقد ورد يف إجنيل مرقس قول يسوع املسيح، م مع روح عقيدمبل هي فكره تتواء، أمر طبيعي
  .وهو عني العلمنة بفصل الدين عن الدولة

وانب ع بني الكنيسه والعلماء أرباب الكشوف والنظريات العلميه يف جااشتعلت نريان الصر : عداء الكنيسة للعلم والعلماء: ثانياً
وقد ذاق العلماء الغرب ألوانا من العذاب على ، ومسيت هذه الفتره بعصر التنوير أوبدايه عصر النهضه األوربية ، احلياه املختلفة

ه واجتهادها سذلك لتمرد هذا الكشف العلمي على تشخيص الكنيإثر هذه االكتشافات العلمية و،  أيدي رجال الكنيسة
فعلى الرغم من أن الديانة النصرانية ديانة روحية صرفة إال ان املؤسسة الكنسية  ، احلوداث الكونيةلبعض  املقدس لديها - العشوائي

مث مبرور الزمن جعلت هذه النظريات جزءاً من الدين حيكم على كل من ، تبنت بعض النظريات العلمية القدمية يف بعض العلوم
  .خيالفها بالردة واملروق واهلرطقة

افع دوأنربت الكنيسه ت، الطبيعيه نبني أن الكثري من تلك النظريات كانت خاطئه وخالف الصواب واحلقيقهوحني تطورت العلوم 
وسقط ضحايا التزمت اخلرايف والتعصب األعمى غري املربر من علماء ، واشتعلت احلرب، عن تلك األخطاء بأعتبارها من الدين

ه أقصى درجات القمع الفكري والبدين على سومارست الكني ،الطبيعة حىت أصبح مصريهم مابني مقتول وحمروق ومشنوق
بسسب إصرارها على أن تنسب ،جل والكذب ددين اخلرافه وال سوجنت الكنيسه على الدين حني صورته للنا، معارضيها بزعمها
  : احلصرونذكر منهم على سبيل املثال ال، وكان من بني الضحايا مجله من العلماء التجريبيني ،إليه ماهو منه براء

  .كوبرنيكوس صاحب كتاب حركات األجرام السماوية الذي حرمت الكنيسه تداوله- ١
  .الذي صنع التلسكوب فعذب عذاباً شديداً وكان عمره سبعني سنه: جاليليو جاليلي - ٢

للخدمه يف أرض وتسخريهم ، وقد متثل يف استغالل رجال الدين ملكانتهم يف ب وسلب أموال الناس : الطغيان الديين: ثالثاً
وبيع صكوك الغفران اليت متنح ، فقد حتول رجال الدين إىل طواغيت وحمترفني سياسيني ومستبدين حتت ستار الرهبانية، هسالكني

وما أوقد جمامر الغليل يف قلوب الناس وأثار الغضب حنو ،أومن باب اامله، ه يف أدائه خلدمه الربسفقط ملن ترضى عنه الكني
  .الكنيسة

  حيلون احلالل الحيلون احلرام و كما،  لكل أشكال الفساد اخللقي وحترميه على غريهم  : ممارسه رجال الدين: عاًراب
ويف نفس الوقت جند رجال ، ويتستر عليها الفاجر البذيء،ا اإلنسان العاديهمل يتوان أساطني األديرة برذائل وأرجاس يترفع عن

لح علية الفطرة وتدعو إليه الغاية من توأنكرت ما،أحل اهللاحىت حرمت ما، عتريها املبالغةالكنيسه يطالبون الناس بطقوس أخالقيه ت
وإذا نظرت عينك إىل " ظر اردفتعاليمها تقول عن الن، وذلك بابتداعها الرهبانية وتنفريها الشديد من املرأه لذاا ،الوجود اإلنساين

ى لعماأثار اتمع عليها حىت انقلب رأسا " دك يف النارسائك من أن يلقى جفإنه خري لك أن تفقد عضواً من أعض ة فاقلعهاعصيم
  .عقب

عشيقات وكان للقساوسة ورجال الدين من ال،ومواخري للدعاره،يف الوقت ذاته كانت األديرة مباءات لفجور اآلباء ورجال الدين
  .غري الشرعيني لبعض اآلباء والكرادلة وحىت توىل منصب البابوية عدد من األبناء، ينيومامل يكن لغريهم من الدني

 وإقباهلا على العلمانية باعتبارها خملصاً هلا مما عانته من سطوة رجال الدين،كل تلك األسباب وغريها أدت إىل نبذ أوروبا للدين
  .رة أمامهثحجر ع_ذلك التصور وتلك املمارساتب _ ةسوسبيالً لالنطالق والتقدم الذي كان دين الكني
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وإن كان قد أتاح هلا كل العلم والتمكن املادي ،بديل الذي أختذته اوروبا بدالً من الدين مل يكن أقل سواًء إن مل يكن أشد ولكن ال
ألا آلتؤمن باهللا ومانزل من ، الذي يطمح إليه كل البشر على األرض حتقيقاً لسنه من سنن اهللا اليت جتهلها أوروبا وجتهل حكمتها

  .الوحي
  : انية تأصيلها فكرياجذور العلم

فقد سادته ،أبعد األثر يف الفكر الغريب  له تلمودي أصيل كانفهي نتاج يهودي ، تضرب العلمانية جبذورها يف عمق اليهودية 
  : عوامل أربعه مهمة

  .نظام االقتصاد القائم على الربا - ١
  .القانون الوضعي املنفصل عن شرائع اهللا  -٢
  .ر من نفوذ الكنيسةالتعليم الالديين املتحر -٣
واملراد منها احتواء العامل اإلسالمي والعريب داخل املخططات التلمودية ، الدميقراطية اليت حتل اإلميان بالدولة حمل اإلميان بالعقيدة -٤

  اليت تستهدف إقامة الربا يف العامل كله
نتشاره يف الغرب عدوى االحنطاط والتخلف واهلزائم وقد صاحب ا،انتشر مرض العلمانية يف الغرب يف ظل الظروف اليت أشرنا إليها

  :ومنها ، وكان تسويق الغرب للعلمانية يف الشرق اإلسالمي من خالل طرائق متعددة ،يف الشرق 
  : االحتالل العسكري للبالد املسلمة - ١

هذه الثقافات الوافدة مع وكانت العلمانية هي رأس أفعى ،فقد تتابعت األمواج الفكريه املظلمة بوابل من الثقافات اخلارجه
وهي مليئة بعدوى اإلباحية والشهوات وإنكار التدين وإعالن احلرب على اإلسالم املظلوم والذي تعاملوا معه بالفصل ، االحتالل

  .عن احلياه متاشيا مع ضيغه التعامل مع دين الكنيسه األوروبية
  :  ام العلمانية بدل العلمحتميل البعثات العلمية اليت ذهبت من الشرق إىل الغرب برك - ٢

بألدب فقد ذهبوا لدراسة الفيزياء واألحياء والكيمياء واجليولوجيا والفلك والرياضيات وعادوا ، فعاد الكثري منها بالعلمانية ال بالعلم
امعات الغربية يف اجل سالميبل وبدراسة األديان وبالذات الدين األ، ة والعلوم االجتماعية والنفسيةواللغات واالقتصاد والسياس

ولئن كان هذا التوصيف للبعثات ، وامتألت آذام بالتحرر من القيم واألخالق وانسلخت من الغرية على اتمع والوطن والعرض،
  .فإنه األغلب وبالذات يف أوائل عصر البعثات ،ية ليس عاماًسالدرا

فؤاد "و" العامل حممود أمني"و" دزكي جنيب حممو"و" ويرفاعه الطهطا"و" طه حسني"ومن الواقعني يف شراك العلمانية والتغريب
  .وغريهم الكثري" عبدالرمحن بدوي"و" زكريا

  : تصدير العلمانية للشرق مع قوافل البعثات التنصريية  - ٣
 راجهم منهوإخ، دينهم جعلت هدفها األول زعزعة ثقه املسلمني يف، إن املنظمات التنصرييه اليت جابت العامل اإلسالمي شرقاً وغرباً

وف ميضي وقت قصري حىت يكون األسالم يف حكم مدينة س :"شاتيليه"ويقول املسيو، حىت وإن مل يعتنقوا النصرانية،وتشكيكهم فيه
إذ هو تنازل عن ،أن يتخذ له أوضاعاً وخصائص أخرى، والينبغي أن نتوقع من مجهور العامل األسالمي،حماطة بألسالك الغربية

سوف :ن االنتقاض واالضمحالل املالزم لهتبعه مألن الضعف التدرجيي يف العقيده اإلسالمية وما ي،ماعيه أوضاعه وخصائصه االجت
ومن نصارى " دنلوب"و"زومير"ومن روؤس هؤالء املنصرين،يقضي بعد انتشاره يف كل اجلهات إىل احنالل الروح الدينيه من أساسها



 ٣٦ .. إعداد هتان                                                                                                                                                          حممد القطاونة/ د  – العقيدة االسالمية

ية وميار ريومنهم من كان يعلن هويته التنص.. وأضرام"ي زيدانوجورج" سالمه موسى"و"وشبلي مشيل"أديب أسحاق"برالع
  ".شبلي مشيل"و" كسالمه موسى"ويبذل جهده يف ذلك، كان يعلن علمانيته فقط منومنهم "كزومير"ة أبناء املسلمنيعلمن

  :أهم مبادئها وأفكارها
  : ومن بني هذه املبادئ، وكفر بائن، فماهي إال حزمة تصورات واهية، متثلت العلمانية يف مجلة من األباطيل الغثة

 تعد فحوى " و الدنيوي"الديين"وهذه القسمة أو املقابله بني، فصل الدين عن احلياة رفض الدين وتنحيته عن واقع احلياة أو
 .ويقابله األمر الديين أو الشأن الكنسي، فالعلماين هو مايتعلق باحلياه الدنيا وليس له قداسة، العلمانية وخالصتها

 تمع يقوم على أساس النظرية املادية واملنهج ، دة التجربةيوتدعو إىل نبذ ماالتؤ،  التؤمن إال باحملسوسوان تفسري احلياة وا
 .التجرييب والعقل اخلالص

 التحرر من العقائد الغيبيه وإنكار الوحي. 
 وأن  القوانني والقوى اليت يتشكل منها دستورهوأن وجود الكون تفسره ،يعتقد بعض أساطني العلمانية يف إنكار وجود اهللا تعاىل

 هو الذي يسود العقل احلديث،هذا املبدأ احلسي الدنيوي
 فعية على كل شي يف احلياةنتطبيق مبدأ ال. 
 الزعم بأن الفقه اإلسالمي مأخوذ عن القانون الروماين.  

  : منها ،طلة مجلة من اآلثار السلبية على عاملنا اإلسالميوقد ترتب على العلمانية مببادئها البا، هذه أهم مبادئ العلمانية يف إجياز
 الم اليتواءم مع احلضارة ويدعو إىل التخلفسالزعم بأن اإل 
 ظهور دعوة حترير املرأة وفق األسلوب الغريب. 
 وتشويه احلضارة األسالمية، واآلشوريه وغريها،والفينقيه،إحياء احلضارات والنعرات القدمية كالفرعونية. 
  اقتباس األنظمه واملناهج الالدينية عن الغرب وحماكاته فيها،،األجيال تربية آلدينيةتربية. 
 وعزله عن احلياة،الترويج لفكرة حصر اإلسالم يف مجلة طقوس وشعائر روحية 
 فتح باب للطعن يف حقيقه اإلسالم والقرآن والنبوة. 

لنواه األوىل يف البنية االجتماعيه ويرجع تأصيل فكره تنحية وهدم كيان األسره باعتبارها ا،نشر اإلباحية والفوضى األخالقيه
إىل أن العلمانيه ترى أن األنسان طبيعي مادي يضرب جبذوره يف الطبيعه "املسريي"األخالق لدى العلمانية كما قال الدكتور 

و كائن غري متمركز إالحول مصلحته وه،هيفهو مرجعية ذات،اليعرف حدودا والقيودا واليلتزم بأية قيم معرفية وآلأخالقية، واملادة
  .اديةاملية أخالقيات إالأخالقيات القوة وغري قادر على االحتكام أل، ومنفعته ولذته

  : استنفار اإلسالم ورفضه للعلمانية 
وال ،فليس ذلك موجوداً يف دين اإلسالم، إن كانت أفعى العلمانيه قد اختذت هلا أوكار يف أوروبا بسبب الكنيسة ورجال الدين

واليزال أهل العلم ،ألن أصول هذا الدين معلومه وحمفوظة،ميكن أن يقع مثل االحنراف الشامل ويغيب احلق والصواب عن الناس
ولوحصل شيء من االحنراف فإنه يكون ، ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر،ومحله احلق يف كل زمان يبينون ويوضحون للناس

واخلطأ الذي يقع ، اإلسالم آليعاجل باخلطأ مةقاخلطأ عندنا أ،اىل مصاحل أكيدة وهو يعاجل مبا يؤديولن يرضى أهل اإلسالم ،معلوماً
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واإلسالم ، واليصح أن يحمل على الدين وأن يكون ذريعة لرفض منهج اهللا، إمنا هو منسوب للبشر فهو ممارستهم واجتهادام
  : هنينوجزها يف وج يرفض العلمانية وميقتها وذلك من وجوه عدة

  : رضها مع اإلسالم يف فصل الدين واألخالق والقيم عن منهج احلياةاتع : أوالً
ور وإعالن احلرب على القيم سفواليبيح االختالط والال، مزاجيةوالجيعل قضيه التدين قضية ، إن االسالم اليفصل بني الدين واحلياة

فاق فإي و،وإباحه الشهوات بكل أشكاهلا_ النصراين_البعد عن الدينبينما العلمانية مل تقم يف األساس إال على تكريس ،واألخالق 
اليت حتول اتمعات إن ساد قانوا ، يله ذوه صارخه لإلباحية واالحلاد والروالعلمانية دع، ة يلفاإلسالم يدعو إىل الفض  ! ا؟همبين

  .إىل حياة الغابة والوحوش السائبة بالرابط وآلضابط
  :العقل من دون شرع اهللا  حتاكمها إىل : ثانياً

واإلسالم أقآم ، أا حتتكم إىل العقل وترفض الشرع وتلغي الغيب وتنكر الوحي، من أبرز نقاط الشقاق بني اإلسالم والعلمانيه
  )٥٢. (املائده  ﴾ وقنونَأَفَحكْم الْجاهليّة يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ ي ﴿تعاىل  قال، احلياة على ذلك كله
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  ةالتاسع ةاحملاضر
  

 :عناصر احملاضره 
 التعريف بعبدة الشيطان 
 أهم األفكار واملعتقدات  
 حكم اإلسالم فيهم 
 

 عبدة الشيطان
 التعريف اللغوي  : 
 ظنيعبدة الشيطان مركب إضايف من لفظني ، وال يعرف معنـاه يف اللغة إال مبعرفة هذين اللف  .  
 ًاد ، وعبدة  :عبدة  :أوالبجمع على عابدون ، وعوالعبدة هم الذين يؤدون العبادة إلله وخيضعون له   .مجع عابد ، فلفظ عابد ي

  .اخلضوع والذل : ومعناه : وهي مأخوذة من العبودية .على وجه التعظيم
 ًى قولنياسم اختلف أهل اللغة يف أصله ومصدره اللغوي عل  :الشيطان  :ثانيا:   
o ال " أنه على وزنعمبعىن بعد " فَي طُنفالنون فيه أصلية ، وهو من س.  
o وجذره شيط ، ومعناه احترق أو هلك  .، والنون فيه زائدة فأصله من فعل شاط ) فعالن ( أنه على وزن.  
 أو من الدواب ، والعرب تسمي احلية شيطاناً  ومن:  والشيطان متمرد من إنس أوجن ذا االسم كل عات اسبة تسمية إبليس

 . فإنه ملّا تكبر على اهللا ، لعنه ، أي طرده من رمحته فهلك بذلك فسمي شيطاناً لبعده عن رمحة اهللا وهالكه بذلك  ظاهرة 
 : التعريف اصطالحاً  :املطلب الثاين 

  هت بالعبادة إىل الشيطان ، وتركت  واملنطق السليم ،  هم فرقة منحرفة شذّت عن العقيدة الصحيحة والعقلعبدة الشيطانفتوج
 . عبادة الرمحن

 عرف هذه الفرقة يف تاريخ هذه األمة باسميار الدولة األموية)  هـ١٣٢ ( ، و هي فرقة نشأت عام  ) اليزيدية ( وتبعد ا.  
 وينبغي التمييز هنا بني هذه الفرقة وبني :  
 ق اخلوارج تسمى اليزيدية أيضاً ورق اخلوارج  . هي على رأي اإلباضيةفرقة أخرى من فروهم من ف  
  وهي فرع عن فرقة الكربية الكيسانية : وكذلك فرقة أخرى تسمى اليزيدية  
 وما يتعلق بذلك ، مثّ أتكلم عن عبدة الشيطان املعاصرين بعد  " عبدة الشيطان القدماء " وسوف أعرض فيما يأيت أفكار اليزيدية

  .والفكرية لعبدة الشيطان يف التاريخ اإلنساين أن أتكلم عن اجلذور التارخيية
   : مواقع نفوذهم و وجودهم : املطلب الثالث

والعراق، وقد بلغ عددهم يف أواخر القرن   يف سوريا ، وتركيا ، وإيران ، وروسيا ،  -اليزيدية  - تنتشر طائفة عبدة الشيطان  
رهم من األكراد ، ويتحدثون اللغة الكردية ، وا تكتب أدعيتهم يف العراق ، وأكث  ألفاً ٧٠  منهم ألف نسمة ١٢٠ السابق

   وتواشيحهم الدينية
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  : " عباد الشيطان " اجلذور التارخيية واالعتقادية لليزيدية  : املطلب الرابع
  لعبادة الشيطان جذور تارخيية يف تاريخ اإلنسانية  

   : عن عدد من املذاهب و الديانات ، منهاوهي فلسفة قدمية انبثقت  : عبادة الشيطان عند الغنوصية
 الشر   وهو إله  " أهرمان " هو   : هو اهللا ، والثاين: األول : و هي ديانة فارسية قدمية تقول بالصراع بني إهلني : الزرادشتية

   . وله من ينصره من الناس والشيطان 
  مية و منها البابكية و منها تفرعت يف تاريخ األمة اإل : املزدكية القائلون باإلباحيةكما سبق بيانه–سالمية اخلر -.   

ويقدمون له القرابني اتقاء لشره ، إىل أن متت هزمية  "ست" كان املصريون القدماء يعبدون إهلاً امسه : عبادة الشيطان عند الفراعنة
الذي يتخذه عبدة الشيطان حديثاً  " نكاأل " كما يعد رمز . مث قتله فأصبح يف نظرهم شيطاناً رجيماً "حورس" هذا اإلله على يد

واحداً من الرموز اليت ترجع إىل قدماء املصريني ، وهي ترمز إىل احلياة واخللود ، وميثل اجلزء العلوي منها األنثى ، واجلزء السفلي 
   . منها الذكر

   : أفكار هم ومعتقدام  :اخلامس املطلب
 كروها ، وعكفوا على القرآن الكرمي يطمسون منه بالشمع كل كلمة فيها لعن أو وقفوا أمام مشكلة لعن إبليس يف القرآن فاستن

لعنة ، أو شيطان بدعوى أنّ هذا مل يكن موجوداً بأصل القرآن ، بل هو زيادة من وضع املسلمني ، وبذلك ارتدوا وخرجوا عن ملة 
اهيك عما يف هذا االدعاء من الطعن بالصحابة و أم إذ إنكار كلمة أو آية يف كتاب اهللا يؤدي إىل الردة والكفر ، ن . اإلسالم

   زادوا على كتاب اهللا ما ليس منه
  وترجع فلسفة تقديسهم له إىل األمور التالية -امللعون يف القرآن  -بدأوا بتقديس إبليس:   
بينما نسي  - سبحانه  -غري اهللا يعد املوحد األول هللا ، ألنه مل ينس وصية الرب بعدم السجود ل -يف نظرهم  -أنّ إبليس  - ١ 

 املالئكة هذه الوصية فسجدوا آلدم ملا أمرهم اهللا بذلك ، وإمنا كان أمره هلم رد االختبار هلم ، وقد جنح إبليس يف هذا االختبار 
   .  كة يف االختبار، ورئيساً عليهم بينما فشل املالئ " طاووس املالئكة " فهو أول املوحدين وهلذا كافأه اهللا تعاىل بأن جعله

 ال يعصون  " : وهذا كالم باطل يؤدي إىل الردة والكفر ملا فيه من طعن باملالئكة ، وتكذيب لكالم اهللا الذي قال عن املالئكة
  . "اهللا ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون

 هم تقديس إبليس إىل تقدير متثال طاووس مصنوع من النحاس على شكل ديك حبجم الكف املضمومة ، يطوفون به على جر
  . القرى جلمع األموال ، فهذه الزكاة اليت جتمع عندهم و جتىب إىل رئاسة الطائفة

   . " أشهد واحد اهللا ، سلطان يزيد حبيب اهللا " : صيغة الشهادة عندهم - ٢
  . اويةوهي تصادف ميالد يزيد ابن مع  ديسمرب  الصيام عندهم ثالثة أيام من كل سنة يف شهر كانون األول - ٣
   . الصالة عندهم هي الصالة يف ليلة النصف من شعبان ، ويزعمون أا تعوضهم عن صالة سنة كاملة - ٤
 فهم يقفون يف يوم العاشر من ذي احلجة من كل عام على جبل املرجة النورانية يف منطقة اللشن يف العراق  : أما احلج - ٥

  . ويسمونه جبل عرفات
 " وهو جبل يف وسط العراق قرب املوصل " ون بعد املوت يف قرية باطط قرب جبل سنجاراحلشر و النشور عندهم يك - ٦

   . ويعتقدون أنّ املوازين توضع بني يدي الشيخ عدي الذي سيحاسب الناس و سيدخل اليزيديون مجيعاً إىل اجلنة
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  .وز لليزيدي أن يعدد إىل ست زوجاتيكون الزواج عندهم خبطف العروس ، مثّ يأيت األهل لتسوية األمر مع العريس ، و جي - ٧
 حيرمون أكل اخلس وامللفوف ، والقرع ، والفاصولياء ، وحلوم الديكة ، وحلم الطاووس املقدس ، وحلم الدجاج ، والسمك  - ٨

   . والعزالن  واخلرتير
   الطائفة الدرزيةوهذا يشبه ما تفعله  - حيرمون حلق الشارب ، بل واألخذ منه ، ويرسلونه طويالً بشكل ملحوظ - ٩

   . إذا رمست دائرة على األرض حول يزيدي ، فإنه ال خيرج منها حىت متحو قسماً منها ، اعتقاداً منهم بأنّ الشيطان أمر الراسم بذلك -١٠
   . حيرمون القراءة والكتابة ، وهذا أدى إىل انتشار األمية واجلهل بينهم مما زاد يف غيهم وضاللتهم -١١
   () يدي وهو متوجه إىل الشمس عند شروقها أو غروا ، مثّ يلثم األرض ، ويعفّر ا وجهه ، وله دعاء قبل النوميدعو اليز -١٢

  عبادة الشيطان عند اليهود: املبحث االول  
يهودية وهي من أبرز املنظمات ال -إال أنّ املاسونية على الرغم من أنّ اليهود يرفضون إطالق مصطلح عبدة الشيطان عليهم  -١

وتذهب بعض احملافل املاسونية إىل أنّ اهللا والشيطان إهلان متساويان حيث يرمز اهللا   .شجعت على عبادة الشيطان يف أوربا  السرية 
 ومن هذه الطائفة ظهرت طائفة . ويرمز الشيطان إىل النور واخلري ، ويكافح الشيطان ضد اإلله  -بزعمهم -والشر   إىل الظالم 

اليت شاركت يف احلروب الصليبية ، وأنشأت كنيسة خاصة يف القدس متارس فيها عبادة الشيطان برعاية الكنيسة  "الكثاريني"
   . الكاثوليكية

أن اليهود يتقربون إىل الشيطان بالذبائح والقرابني ، حيث يقولون بضرورة ذبح أو تقدمي عرتين يف يوم عيد الفصح ، أحدمها  -٢
   .للرب واآلخر للشيطان

 د ذكروا يف التوراة احملرفة أنّ هارون يلقي القُرعة على التيسني ، قرعة للرب ، وقرعة لعزازيل ، ويقرب هارون التيس الذي وق
خرجت عليه القرعة للرب ويذحبه ، أما التيس الذي خرجت القرعة عليه لعزازيل فإنه يوقف أمام الرب ليكفر عنه لريسله إىل 

عربي معناه عزل ، ويطلق عند أهل الكتاب على الشيطان ، وقربان الشيطان عند اليهود يطلق  عزازيل إىل الربية وعزازيل اسم
   . وامللذات و استرضاًء إلبليس   كرمز الستباحة احلرمات 

ي أ - أنه جيوز هلم  -وهو أحد كتبهم املقدسة - إنّ اليهود يتعلمون من الشيطان أنواع الفساد واإلفساد ، فقد جاء يف التلمود  -٣
   . يوم اجلمعة - أن يستشريوا الشيطان يف آخر أيام األسبوع  لليهود 

  وهي تل أبيب ، وكذا إيالت ، وتتخذ النجمة السداسية   -إسرائيل  -ظهرت مجاعة إخوة الشياطني يف عاصمة الدولة الغاصبة
  . والصليب املعكوف شعاراً هلا

   : ومما يدل على تشجيع اليهود لعبدة الشياطني - ٤
 ونشر أفكارها وطقوسها ومبادئهام ١٩٦٦  بتأسيس كنيسة لعباد الشياطني عام "أنطون ساندرو ليفي" قيام اليهودي األمريكي- أ ،   
 املعاصرة ، كما حصل يف مصر ، حيث ظهر بعض عباد الشياطني   على إنشاء طائفة لعبدة الشياطني  تشجيع اليهود-ب

  .    كما سيأيت بيانه بعد قليل–اليهود املعاصرين بعد اختالط الشباب والشابات ب
   عبادة الشيطان عند النصارى:املبحث الثاين 

 عرف باسماألطهار ،  : ، ومعناها "الكثاريني" ظهرت عبادة الشيطان عند النصارى يف القرن الثاين عشر امليالدي بظهور طائفة ت
   .-كما سبق بيانه–ة باملاسونية وهي طائفة ظهرت يف النصارى بتشجيع من الفرقة اليهودية املعروف
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  ا اجتهت حنو اهلرطقة و القول بالثنائية ، والفسادولقد كان هدف هذه اجلماعة تطهري الكنيسة من الفساد واالحنراف إال أ
فة فرسان وقد انشقت هذه اجلماعة عن طائ . -والعياذ باهللا - اخللقي وهم يعتقدون أن الشيطان هو الذي خلق العامل املرئي ال اهللا

هـ ، وكان هدفها ١١١٨ وهذه اجلماعة شاركت يف احلروب الصليبية ، وبنت هلا كنيسة يف القدس عام    اهليكل يف القدس 
ولكن ملا شعرت الكنيسة الكاثوليكية خبطرها على التعاليم املسيحية بدأت مبحاربتها عن طريق حماكم  . املعلن القضاء على املسلمني

رد صالح الدين األيويب هذه الطائفة من القدس ،انتقلت بتعاليمها ونشاطها إىل فرنسا ، حيث بدأ ملوك فرنسا وبعد أن ط. التفتيش
أمر ملك فرنسا فيليب الرابع بالقبض على  : فعلى سبيل املثال والقضاء عليهم         بالشعور خبطرهم فقاموا باضطهادهم 

 عضواً منهم وأمر بإعدامهم )٦٣( أمر عمدة املدينة بالقبض على "تولوز" يف مدينةالعشرات منهم وإعدامهم ، مث ملا عادوا فظهروا 
   .وعلى الرغم من ذلك ال تزال بقايا هذه الطائفة موجودة يف فرنسا و غريها ..

  عبدة الشيطان املعاصرون: املبحث الثالث 
وأكثرهم من املراهقني ، و هذه الفرق جتمعها سلمني ظهرت يف هذا العصر أمناط من فرق عبدة الشيطان بني الشباب و الناشئة امل

   : أصول مشتركة منها
   . استماع املوسيقا الصاخبة ، و الرقص اخلليع- أ

   . لبس الثياب الغربية اليت عليها نقوش و رسوم غريبة- ب
   . استباحة احملرمات من شرب للخمر ، و استخدام للمخدرات ، و زنا و حنو ذلك -ج
   .مرد على اتمع و األخالقسلوك الت -د
 و قد نشرت مقاالت عنهم على صفحات االنترنت ، نذكر منها على سبيل املثال   

وسأخلص   .م١٩٩٧ م ، و أوائل عام١٩٩٦  ظهور مجاعة من عباد الشيطان يف مصر يف أواخر عام : املثال األول  :املطلب األول
  أفكارهم 

   .  يةوممارسام من إحدى املواقع االلكترون
هم من أبناء الطبقة الغنية املترفة اليت تتصف باخلواء الروحي ، والضعف العلمي والثقايف والديين ، وهم يف الغالب من خرجيي  -١

   . املدارس األجنبية الذين ال يعرفون شيئاً عن اإلسالم على الرغم من أم مسلمون
   .سنه  ١٥-٢٤ تتراوح أعمارهم ما بني " اهقةيف سن املر " أكثرهم من الشباب والشبان حديثي السن -٢
   . دف إفساد الشباب "املوساد " أنشأم و جندم بعض املخابرات األجنبية ، و على رأسها اليهود و املخابرات اإلسرائيلية -٣
آدم و حوار إىل احلياة  يعبدون الشيطان ألنه هو الذي دلّ آدم وحواء على شجرة اخللود ، واخللود هي املعرفة ، وبسببه خرج -٤

  . ليتناسال وينجبا الذكور و اإلناث
   : أهم طقوسهم و تقاليدهم و ممارسام -٥
اليت تترافق بإقامتهم لرقصات خاصة  " وديت ميتل  -و هايف ميتل  -البالك ميتل  " : االستماع إىل املوسيقا الصاخبة مثل - أ

   . هسترية عجيبةتتميز باحلركات العنيفة و هز الرؤوس بطريقة 
   . استباحة احملرمات وممارسة اجلنس املشاعي واللواط- ب
   . استباحة شرب اخلمور و املخدرات -ج
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أطلق العنان ألهوائك  " : إتباع الشهوات واملفاسد اخللقية ، وإظهار سلوك التمرد على الدين واألخالق الكرمية ، وشعارهم -د
   . " ال يأمرك إال مبا يؤكد ذاتكوانغمس يف اللذة واتبع الشيطان فإنه 

وهذا ما صرح به أحدهم  . مينعون سب إبليس ويطالبون برد االعتبار له ، والعفو والصفح عنه ، ويوصون الناس به خرياً - هـ
   . "مأساة إبليس" : صادق جالل العظم يف حماضرة له بعنوان .وهود
 اويرمسون وشم الصليب املعكوف ، أو املقلوب على صدورهم  ويلبسون الثياب السوداء ، ويطلقون شعورهم ويطيلو ،       

   و الصليب املقلوب عندهم رمز لعكس طريقة األديان و قلبها - وهي شعار إسرائيل - : وكذلك جنمة داود السداسية و أذرعتهم
 حيرضون على العنف ، ومينعون املنتسبني إليهم من الزواج وإجناب األوالد و إقامة األسر.   
 هذه أهم أفكار هذه الطائفة اليت قامت السلطات املصرية بالقبض على رموزها و مكافحتها للقضاء عليها .  

  . متمرد ذو نفسية حساسة : يعين "Emo tive" أو "Emo" فرقة اإلميو : املثال الثاين : املطلب الثاين
 ل التسعينات من القرن السابق ، و بدأت تنتشر يف العامل وهي فرقة من عبدة الشيطان نشأت يف أمريكا يف مدينة واشنطن يف أوائ

 ٣املوافق لـ . هـ ١٤٣١ ربيع اآلخر ١٨ ، حىت وصل رشاشها إىل بالدنا ، فقد نشرت صحيفة الوطن يف عددها الصادر بتاريخ
املنكر أحبطت اجتماعاً  أنّ قوات األمن يف املنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة األمر باملعروف والنهي عن  م ٢٠١٠ أبريل   :

  . مشبوهاً لتنظيم حفل يف مزرعة غرب مدينة الدمام يرجح أا من مجاعة اإلميو
 ا من معتقدات وجوانب سلوكية مبا يأيت وهذه اجلماعة تشبه اجلماعة اليت ظهرت يف مصر ، و ميكن تلخيص أهم ما يتعلق  
  .سنه ١٢-١٧  تستقطب هذه اجلماعة سن الشباب من سن - ١
وتتميز األغاين بالكلمات اليت تدور حول األمل و  " الروك و امليتال ": يستمعون إىل غناء مصحوب مبوسيقا صاخبة هي موسيقا -٢

  . والكلمات احلساسة   احلزن 
 مفهومة مييلون إىل لبس الثياب السوداء ، وقد خيلطون معها اللون الزهري ، ويرمسون على ثيام رموزاً ورسومات غريبة غري - ٣

  . كما يكثرون من لبس اإلكسسوارات . هي شعارات فرقتهم
  . يصبغون شعورهم باللون األسود ، ويعملون القصات الغريبة والعجيبة ، كما خيططون أعينهم بالسواد أحياناً - ٤
عصم ، أو الذراع مييلون إىل تعذيب نفوسهم ، كتشطيبها بأدوات حادة ، أو حرقها بسجائر ، أو عود ثقاب ، أو ربط امل - ٥

وهذا السلوك إمنا هو جللب أنظار اآلخرين إليهم ، أو للتخلص من  . خبيط وحنوه إلحداث األمل ، وقد يصل م األمر إىل االنتحار
  . أنواع الشعور املزعج كالغضب و األمل ، والعار ، واالستياء واإلحباط

 هروا يف مصر مما دعا كثرياً من الكاتبني على شبكة االنترنت لتصنيفهم و يظهر مما سبق التشابه الكبري مع عباد الشيطان الذين ظ
  .   واهللا تعاىل أعلم -مع عباد الشيطان 
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  احملاضرة العاشرة
  

  عناصر احملاضرة
 التعريف بالبهائية  
 أهم األفكارواملعتقدات  
 حكم اإلسالم بالبهائية  

  :الوقفة االوىل 
  -:مراحل نشأا وتشكل معتقداا 

البهائية بثالث مراحل تارخيية رئيسية تدرجت معتقداا الباطلة بالظهور خالهلا إىل إن تشكلت واستقرت على حاهلا املشاهد  مرت
  :االن وفيما يأيت عرض لتلك املراحل

  اتباع التعاليم البابية :املرحلة االوىل 
تباع الباب وانصاره ومريدوه يرون رايه ويدينون مبا يدين به خالل هذه املرحلة مل تكن البهائية شيئا آخر سوى البابية فأتباعها هم ا

  .ويسعون لنشر اوهامه وضالالته حبذافريها ويكفرون من مل يؤمن به كائنا من كان 
  فما البابية ؟ ومن الباب؟ وكيف هلك؟ وهل اوقف هالكه مسرية البابية

  )الباب(على يد ) م١٨٤٤/هـ١٢٦٠(ان سنة فهي فرقة دينية كافرة ذات معتقدات باطلة نشأت يف إير :البابية 
  :وأما الباب 

  )  م ١٨١٩/ هـ ١٢٣٥( ولد مبدينه شرياز سنة ، ) الباب ( ويشتهر بلقب ) على حممد الشريازي ( فهو رجل إيراين يدعى 
اإلمام نفسه مث  عند الشيعة مث ادعى انه -اقدم على ادعاء انه الباب املوصل لإلمام املنتظر) م ١٨٤٤/هـ ١٢٦٠( ويف سنة  -

  ومن مل يؤمن به فقد كفر واستحق القتل) البيان ( ادعى انه نيب مرسل بكتاب مساوي ناسخ للقران الكرمي امسه 
 -تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا -وقد هلك هذا الضال مقتوال بتطبيق حد الردة عليه الدعائه حلول اهللا فيه حلوال جسمانيا -

لكن هالكه مل يوقف مسرية البابية فقد تصدى لنشر تعاليمه من بعده  اتباعه وعلى ) م١٩١٢/هـ١٢٦٦(وكان هالكه سنة 
-١٨٣٠(واخوه حيىي املشهور بلقب صبح أزل ) م١٨٩٢- ١٨١٧( علي املازندراين املشهور بلقب البهاءنيحس: رأسهم تلميذاه

   اللذان مالبثا ان تنازعا احلق يف خالفته وحاول كل منهما قتل اخيه) م١٩١٢
بيد ان علماء الشيعة الذين افتوا بارتداد الباب عن االسالم مل يكونوا ليتقبلوا استمرار الدعوة إىل تعاليمه من قبل البهاء واخيه  -

فاختلفوا معهما اختالفا شديدا دفع احلكومة االيرانية اىل القيام بنفي هذين االخوين معا اىل تركيا وحتديدا اىل أدرنةبسالونيك وكان 
  )م١٨٦٣(ذلك 

واستنصرهم على اخيه فنصروه عليه حىت قتل ) ارض السر(ويف منفاه التقاء البهاء يهود سالونيك فوطد عالقته م ومسى ارضهم  -
من اتباعه كثريين وملا زاد صراعه مع اخيه ضراوة رأى السلطان العثماين التفريق بينهما فنفى صبح أزل واتباعه اىل جزيرة قربص 

  )وحتديدا اىل مدينة عكا ( تباعه اىل فلسطنيونفى البهاء وا
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الباب واستمر ينشر ومبقتل الكثريين من اتباعه ضعف صبح أزل ومتكن اخوه من التغلب عليه وحتييده فسلمت للبهاء خالفة   -
  تعاليمه حبذافريها مدة يسرية قبل التحول عنها وخمالفتها

  . ابتداع التعاليم البهائية :املرحلة الثانية 
حت البهائية خالل هذه املرحلة شيئا مغايرا للبابية فبعد انفراد البهاء خبالفة استاذه الباب وتصدره الدعوة اىل تعاليمه مدة يسرية اصب

  مل يلبث
ان انقلب على فكره وخالف تعاليمه خمالفة صرحية فادعى انه هو املهدي املنتظر وان استاذه الباب مل يكن سوى املبشر به كما 

  .)  األقدس (امسه ) البيان(نيب مرسل بكتاب مساوي ناسخ لكتاب  ادعى  انه
مث متادى البهاء مبزاعمه الباطلة اىل ان ادعى اتيانه بديانة جديدة مشكلة من جمموع االديان السماوية كلها أال وهي البهائية  ومل 

وقد هلك هذا الضال مقتوال على يد احد اتباع  - ا تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبري -يتورع يف اية املطاف عن ادعاء حلول اهللا فيه 
  ودفنه اتباعه بالبهجة مبدينة عكا بفلسطني) م١٨٩٢(اخيه صبح أزل وكان ذلك سنة 

  . حتسني التعاليم البهائية والتوسع يف نشرها : املرحلة الثالثة
قيادة البهائية إنفاذا ملا كان والده البهاء ) م١٩٢١-١٨٤٤(بدأت هذه املرحلة بتسلم املدعو عباس افندي املشهور بلقب عبد البهاء 

  . قد اوصى به قبيل هالكه
مثلما يراه بعض الباحثني رغبة _ تثبيتا للتعاليم البهائية وليس نسخا هلا وال انقالبا فكريا عليها _  برأيي _وقد شهدت هذه املرحلة 

الذي مل يتقبلها ابناؤه يوما وان تقبلها  _دائرة العامل االسالمي  جاحمة يف ايصال تلك التعاليم اىل العامل الغريب واخلروج ا عن
  . ا العربة قلةشاذة بعضهم فهم

م ولعله ال خيفى ما تطلبه حتقيق رغبة عبد البهاء تلك من حتسني للتعاليم البهائية لتقدميها للغربيني بصورة مرضية هلم ومالئمة لثقافته
  .اعام وموافقة ملعتقدام وغري خمالفة لقن

ويلجأ اىل ما  –أي وصايا االنبياء الذين جاؤوا بعد موسى عليه السالم  –ولذلك وجدناه يقبل على ما يسمونه العهد القدمي 
ليأخذ منهما ما يؤيد به تعاليم البهائية ويدعم وجودها كزعمه اان ما ورد يف  –أي االجنيل املتداول االن  –يسمونه العهد اجلديد 

  .البشارة به وبأبيه من قبله هذين العهدين 
كما وجدناه خيطو يف هذا االجتاه خطوات عمليه فيزور كال من بريطانيا واملانيا والنمسا وار ليلتقي مفكريها ويستجلب للبهائية 

ائي يف د بويزور الواليات املتحدة االمريكية ليتخذ من شيكاغو مركزا له ، ويؤسس فيها ما اصبح فيما بعد اكرب مع. دعمهم 
  .م  ١٩١٠وذلك سنة ) جنم الغرب ( ويصدر منها جمله عرفت باسم ) مشرق االذكار (واعين به املعبد املعروف باسم  –العامل 

بل ذهب اىل ابعد من هذا كله حينما ج ج ابيه يف التعاون مع اليهود ، اذ سعى جاهدا لتكوين تيار عريب مؤيد للحركة 
م ، وكان هذا منه استمطارا للدعم اليهودي جلهوده يف  ١٩١١صهيوين الشهري يف بازل بسويسرا سنة الصهيونية وحضر املؤمتر ال

  .نشر البهائية يف العامل الغريب 
إن عبد البهاء مل ينسخ تعاليم البهائية وامنا ادخل عليها تعديالت حمدودة هي من قبيل التحسني والتجميل :  اخلص اىل القول هنا

هلا وتوسيع نطاق انتشارها ، ولعلي ال ابالغ إن وصفت جهوده ذا الشأن بأا سفينة جناة البهائية ، محتها من الستجالب القبول 
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ولعل املؤرخني مل جيافوا احلقيقة  عندما صرح . الغرق فحالت دون اندثارها ، واوصلتها بر االمان فساعدت على انتشارها 
  . ))ملا قامت للبهائية قائمة  –ء أي عبد البها –لوال العباس (( معظمهم بانه 

  
  .اماكن انتشار البهائيني  :الوقفة الثانية 

حيث يوجد يف ها  –الغالبية العظمى منهم يقطنون ايران وقليل منهم يقطنون كال من العراق وسوريا ولبنان ومصر وفلسطني 
  .مقرهم الرئيس  

  هلم مراكز منتشرة يف عدة دول افريقية.  
 دول اوروبية  عدة مراكزمنتشرةيف هلم.  
  حيث يقدر عددهم يف الواليات املتحدة مبليوين شخص  –هلم مراكز منتشرة يف عدة واليات امريكية. 

  
  .اهم معتقدات البهائيني  :الوقفة الثالثة 

 )حسني علي املازنداين ( يصرحون يف كتبهم بان رم هو البهاء  - 

 .يؤولون القيامة بظهور البهاء  - 

 .كتابا لديانتهم ) االقدس(ب يتخذون من الكتا - 

 .ينكرون ختم النبوة بنبوة سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم  - 

 . ينكرون معجزات االنبياء - 

 .ينكرون وجود املالئكة  - 

 .ينكرون وجود اجلن  - 

 . وهذا وافق ملا عند الربامهية والبوذية  -ينكرون اجلنة والنار  - 

 . والبوذية يةوهذاوافقلماعندالربامه -يثبتون تناسخ االرواح  - 

 . وهذا موافق ملا عند اليهود والنصارى  -يثبتون صلب املسيح  - 

 . وهذا موافق ملا عند غالة الصوفية  -يثبتون عقيديت احللول ووحدة الوجود  - 

  
  .اهم تشريعات البهائيني  :الوقفة الرابعة 

 .ن بطريقة خمالفة ملا جاء به االسالم يتوضأو - 

 .وميا بأقوال وافعال خمالفة ملا جاء به االسالم يصلون تسع ركعات ثالث مرات ي - 

 .يستقبلون اىل البهجة بعكا فهي قبلتهم اىل الصالة  - 

 .حيجون اىل البهجة بعكا حيث مرقد رم البهاء  - 

 .يصومون تسع عشرة يوما يف السنة وفق ضوابط خمالفة ملا جاء به االسالم  - 

 .حيرمون اجلهاد ضد املستعمرين  - 
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 .ارتداء احلجاب  حيرمون على املرأة - 

 .حيللون زواج املتعة  - 

 .حيللون شيوعية النساء  - 

 .حيللون شيوعية االموال  - 

 .جيعلون السنة تسع عشرة شهرا ائيا ، يف كل شهر منها تسع عشرة يوما  - 

  
  .احلكم على البهائية  :الوقفة اخلامسة 

إِنَّ الدّين عند  ﴿ قها من املسلمني عد مرتدا ، فاهللا تعاىل يقول الديانة البهائية حنلة باطلة ،اتباعها خارجون عن االسالم ، ومن اعتن
لَامالْإِس وبعد جميء االسالم ال يقبل اهللا تعاىل من الناس دينا غريه مصداقا لقوله تعاىل  ١٩:آل عمران  ﴾ اللَّه ،﴿  رغِ غَيتبن يمو

ف وهو هنلَ مقْبيناً فَلَن يالَمِ داِإلسرِيناسالْخ نم ةر٨٥:ال عمران  ﴾ ي اآلخ .  
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  احلاديه عشر ةاحملاضر
  

 :عناصر احملاضره 
  بالقاديانيةالتعريف 
 أهم األفكار واملعتقدات  
  القاديانيةحكم 

  :القاديانيه 
وفيما يلي نعرف ا ، ومعتقد باطل ، يثفهي فكر خب) القاديانيه(والداعيه اىل الكفر والضالل ،من املذاهب املارقه عن احلق

  .وبأشهر دعاا ومعتقداا 
  :التعريف ا 

م بتخطيط من االستعمار اإلجنليزي يف القاره ١٩٠٠تنسب طائفة القاديانيه إىل مدينه قاديان باهلند وهي حركة نشأت سنه 
وكان لسان ، اليواجهوا املستعمر بإسم اإلسالم حىت، دف إبعاد املسلمني عن دينهم وعن فريضة اجلهاد بشكل خاص ،اهلندية

  .لة األديان اليت تصدر باللغه اإلجنليزيهحال هذه احلركة هو جم
  :تأسيسها وأبرز دعاا 

أداه التنفيذ األساسيه إلجياد ) م١٩٠٨-١٨٣٩(فكان أمحد القادياين ) أمحد القادياين( يرجع تأسيس القاديانيه اىل مرزا غالم
وهكذا نشأ ،وكان ينتمي إىل أسره اشتهرت خبيانة الدين والوطن، م ١٨٣٩ولد يف قاديان من بنجاب يف اهلند عام  القاديانيه وقد

فاختري لدور املتنبئ حىت يلتف حوله املسلمون وينشغلوا به عن جهادهم ، غالم أمحد وفياً لالستعمار مطيعا له يف كل حال 
وكان غالم أمحد معروفا عند أتباعه بإختالل ، ه إحسانات كثريه فأظهروا الوالء هلاوكان للحكومه الربيطاني،لالستعمار االجنليزي

  .املزاج وكثرة األمراض وإدمان املخدرات
ومن هذه ، وقد ركز كتاباته يف موضوع امللل والنحل والعقائد، وذاع صيت غالم أمحد بعد أن توجه للتأليف واملناظره مع اخلصوم

وغري ذلك من املصنفات املسمومة اليت يدعي فيها املكاشفة والنبوة ) سفينة نوح ( وكتابه ) االستفتاء(و) ترياق القلوب  (الكتب 
ودخل القادياين معركة  -ومجع غفري من ركام التصورات واخلياالت واألوهام اليت أشرف عليها اإلجنليز، وأنة املسيح املخلص

  .لى القسس ورجال الكنيسة واشتد يف محلته ع، حامية ضد خصوم االسالم واملسلمني
شبيه املسيح يف دعوته اىل اهللا وأحواله ،املأمور من اهللا"وأطلق على نفسه لقب ، وطلب من الناس أن  يبايعوه، ومن هنا بدأ يشتهر

  "الشخصيه
  .دمل خيالف يف هذا أح،وكفروا أتباعه وتكفريهم بإمجاع املسلمني، وقد كفره العلماء وطردوه من البالد االسالميه

وإمنا هي تتخذ دعوا إىل اإلسالم بيتا ،وهذه الطائفة ليست من الفرق االسالميه كما أفىت بذلك علماء اإلسالم يف باكستان وغريها
  .وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانو يعلمون،ولكنه بيت عنكبوت، تتوارى فيه

من املرافق واألموال واألئمه  ، انام يف التلبيس على الناس واسعهوإمك، ومن املفزع أن نشاط هذه الطائفه باسم اإلسالم قوي جدا
وهلم نشاط إعالمي وتعليمي ،تنشر فكرهم ومعتقدام وتدعو إليهما،وهلم كتب مترمجة بلغات البلدان األوربيه كلها تقريبا
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ولديهم إمكانات ، صنعوا على عينها وخباصة بريطانيا اليت، واقتصادي وسياسي وجيدون دعما ماديا ومعنويا من الدول األوربيه
، ممن تسوء ظروفهم املاديه وجيدون ضيقا يف حيام يف أوروبا، يساعدون ا من يلجأ إليهم مضطرا من املسلمني األوربيني وغريهم

  .وهم يستغلون ذلك لنشر معتقدام كما يعفل النصارى مع املسلمني اجلهال احملتاجني يف بعض البلدان
كما زعم أن اهللا عز وجل أخربه بأنه سيعيش ،وكان يزعم أنه يتلقى الوحي من السماء، مريزا غالم أمحد القادياين النبوةوقد ادعى 
وكان منهم العامل ،وقد صار له أتباع وأعوان فانربى له كثري من العلماء وردوا عليه وبينوا أنه دجال من الدجالني ، مثانني سنة

بأن ،هـ حتدى القادياين الشيخ ثناءاهللا هذا١٣٢٦تسري الذي كان من أشد العلماء عليه حىت انه يف عام  األمر األمرالكبري ثناءاهللا 
وبعد ثالثة عشر شهرا وعشرة ،ودعا اهللا أن يقبض املبطل يف حياة صاحبه ويسلط عليه داءا ، الكاذب املفتري من الرجلني سيموت

وملا اشتد مرضه أيقظين فذهبت إىل حضرته ورأيت مايعانيه من :زوجته ايته بقولهوقد ذكر أبو .أيام تقريبا أصيب القادياين بدعوته
  .أصبت بالكولريا مث مل ينطق بعد هذا بكلمه صرحية حىت مات: األمل فخاطبين قائال

  
  :أبرز اخللفاء القاديانيني وأشهر الدعاة ملذهبه 

وهو اخلليفه وهو اخلليفه وكان من بني هذا الركام نور الدين ، ولعقيدته الباطله  ولدعوته دعاة يروجون لسلعته الفاسده، أصبح للقادياين أتباع 
وخوجه كمال الدين أمري القاديانية ،ومنهم حممد علي، وضع اإلجنليز تاج اخلالفه على رأسه فتبعه املريدون، ةاألول للقاديانياألول للقادياني

النبوه يف ،حقيقة اإلختالف:ىل اإلجنليزيه ومن مؤلفاتهوقد قدم األول ترمجه حمرفة للقرآن الكرمي االالهورية  وهو منظَرا القاديانيه 
ومجاعة الهور هذه تنظر ، أما اخلوجه كمال الدين فله كتاب املثل األعلى يف األنبياء وغريه من الكتب ، والدين اإلسالمي،اإلسالم

ومنهم ، قت به الثانية والعكسولكنهما يعتربان حركة واحدة  تستوعب األوىل ماضا،إىل غالم أمحد مريزا على أنه جمدد فحسب 
قدم ،والقائم علة الة الناطقة باسم القاديانيه ، وهو منظرالقاديانيه وجاسوس االستعمار، أمري القاديانيه الالهورية : حممد علي

ومن ،   قاديانيهقاديانيهمفيت المفيت ال  ::ومنهم حممد صادقومنهم حممد صادق ،النبوه  ، ومن مؤلفاته حقيقة االختالف. ترمجة حمرفة للقرآن الكرمي اىل االجنليزيه 
  .خامت النبيني: مؤلفاته 

  
وكان ،حقيقة النبوة ،من مؤلفاته أنوار اخلالفه ،حتفه امللوك:وحممود أمحد بن الغالم وخليفته الثاين ، ومنهم بشري أمحد بن الغالم 

حيث خصص هلا بقعة كبريه يف  ةلتعيني ظفر اهللا خان القادياين كأول وزير للخارجيه الباكستانيه أثر كبري يف دعم هذه الفرقة الضال
  .إقليم بنجاب لتكون مركزا عامليا هلذه الطائفة

  
  : أهم املعتقدات واملبادئ الفكريه

ومن مجلة هذه ، مااملعتقدات القاديانيه إال جمموع أباطيل متثل صياغة اخلرافه يف تبين تصورات وأوهام ماأنزل اهللا ا من سلطان
  :املعتقدات مايلي 

  :إىل مابعد النبوة ، لزعم بدعاية أن غالم أمحد داعية ومصلح التدرج يف ا
وقال بأن اإلهلام مل ينقطع ، فقد بدأ غالم أمحد نشاطه كداعية إسالمي حىت يتلف حوله األنصار مث ادعى أنه جمدد وملهم من اهللا 

مث تدرج خطوة أخرى ، رم به الرسول أصالةالذي أكُ، وأن الذي يتبع الرسول يكرم  بالعلم الظاهر والباطن، وال ينبغي أن ينقطع
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وليس املراد بعيسى وأمه العبارات اإلهلية اال ، وهذا عيسى املرتقب "ويقول يف ذلك ، فادعى أنه املهدي  املنتظر واملسيح املوعود
وأنزل لصدق املوعود ومساين نبياً وناداين باملسيح ،وهو الذي أرسلين ، أحلف باهللا الذي يف  قبضته روحي :"ويقول أيضا، "أنا

  ":سفينة نوح"وقال أيضا يف كتابه ، " دعواي بينات بلغ عددها ثالث مائة ألف بيـنه
وبعد أشهر ال تتجاوز عدة أشهر حولت عن مرمي وجعلت ، لقد نفخفي روح عيسى كما نفخ يف مرمي وحبلت بصورة االستعاره (

  ). عيسى  وذا صرت ابن مرمي
  .وزعم  أن نبوته أعلى وأرقى من نبوة سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم ، مها بالنيب صلى اهللا عليه وسلم مث أدعى النبوه وانكر خت

  
  وكذا القول بتشبيه اهللا بالبشر، وذلك ليثبت نبوته ، القول بالتناسخ واحللول ألروح األنبياء.  
 ومن ذلك ماقاله القادياين يف كتابه ، ولون علوا كبرياتعاىل اهللا عما يق، يعتقد القاديانيون أن اهللا يصوم ويصلي وينام ويصحو

  )تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا ( إين أصلي وأصوم وأصحو وأنام : وقال يل اهللا  )البشرى(
 يعتقدون أن قاديان كاملدينه املنوره ومكه املكرمه بل وأفضل منهما وأرضهما حرم وهي قبلتهم وإليها حجهم.  
 وأن الذي ، راج يزعم ان إهله اجنليزي ألنه خياطبه باإلجنليزيه، ادياين من قبل االجنليز وانقياده هلم ومن شدة احتالل عقل الق

بل ويوحى إليه باالجنليزيه أحيانا أخرى يقولون  ال قرآن اال الذي قدمه املسيح ،يأتيه الوحي هو رجل يف صورة شاب اجنليزي 
  .والنيب إال حتت سيادة غالم أمحد ، ليماته والحديث اال مايكون يف ضوء تع) الغالم(املوعود

  وأن اهلاماته كالقرآن، يعتقدون أن جربيل عليه السالم  كان يرتل على غالم أمحد  وأنه كان يوحى إليه.  
 م مرتل وامسه الكتاب املبني وهو غري القرآن الكرمييعتقدون أن كتا. 

  
الذي استقطب عقول كثري من الدمهاء الذي ،ضروب االحتالل االجنليزي مما سبق نعلم أن القاديانيه ترمي جبذورها ونشأا يف

  .ومن هنا كفر املسلمون أتباعها ونبذوهم ، وشربوا من معينه حتقيقا لرغبته وبلغة طلبته ، عملوا حتت ظالله
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  الثانيه عشر ةاحملاضر
  

 :عناصر احملاضره 
  باملاسونيةالتعريف 
 أهم األفكار واملعتقدات  
 املاسونيةكم ح 

  :املاسونية 
  تعريف املاسونيه

  .معناها البناءون األحرار : املاسونية لغة 
حمكمة التنظيم دف اىل ضمان سيطرة اليهود على العامل وتدعو اىل ، إرهابية غامضة،منظمه يهوديه سريه هدامة : يف االصطالح 

جل أعضائها من الشخصيات املرموقة يف ) انسانيه-مساواة-إخاء-حريه(وتتستر حتت شعارات خداعه ، األحلاد واإلباحية والفساد 
متهيدا لتأسيس مجهورية ، ويقيمون مايسمى باحملافل للتجمع والتخطيط والتكليف باملهام، يوثقهم العهد حبفظ األسرار، العامل

  ).كوين حكومة ال دينيه عاملية ت: أي ( وتتخذ الوصوليه والنفعية أساساً لتحقيق أغراضها  -كما يدعون –دميقراطيه عاملية 
  : ونشأا ةمولد املاسوني

  تعترب شاهدة ميالد املاسونيه مطموسة املعامل إال بقليل من الرموز املبهمة لذلك اختلفت اآلراء حول مولدها 
  :الرأي األول 

 الوطين املصري للبنائني األحرار ويف أوراق احملفل األكرب((منهم من يرى أا ولدت حني كان موسى عليه السالم مع قومه التيه 
وهي باصطالحهم . وهي سنة النور" م.ق ٥٩٥٦جند النشرة املاسونية رقم واحد حتمل هذه السنه )) القدماء ملصر واألقطار العربية
  .املسيح عليه السالم دتقع قبل أربعني قرنا من ميال

  :الرأي الثاين 
الذي كان واليا على القدس لدولة الرومان وقد أسس يف القدس )) هريدوس (( ومن العلماء من يذهب اىل أن املؤسس األول هو 

  ))القوة اخلفية (( باالشتراك مع مستشاريه اليهود يف مجعية سريه باسم 
  .على حد زعمهم، ألنه كان بشر بزوال هيكل سليمان،وكان هدفها مقاومة دعوة املسيح عليه السالم 

  :الرأي الثالث 
أرجع املولد إىل العصور احلديثه وله ذلك دليل بأنه مل يكن يف بريطانيا يف القرن الثاين عشر للميالد أي مجعيه حتمل ومن العلماء من 

وإحدى الوثائق القدميه قد أكدت فوز عضو يف اجلمعيه املاسونيه مبقعد يف جملس العموم " األخوة األحرار"أو"البنائني األحرار"اسم 
  .م١٣٧٦الربيطاين وكان ذلك عام

  
  وهذا االسم حسب الوضع اللغوي يتكون من ثالث كلمات  free masonary: أشهر اسم للماسونيه هو

  .أواملطلق الذي اليضبطه قيد القيود، وتعين احلر (free) : األوىل
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  .وتعين أيضا حرفة البناء ، أي حرفة،وتعين احلرفة (MASON)  : الثاين
  .وتعين النسبة (RY) : األخريه

أما يف مابينهم فإن .أو تلزمهم نقابه، أي الذين التربطهم رابطه،))مجعية البنائني األحرار((فأن الترمجة املرئيه لالسم هيوعلى ذلك 
وهذه التسمية )).... أخاً (( وجتمعهم لذلك فإن كل واحد منهم يسمى قرينه يف اجلمعية ، هي اليت تربطهم " األخوه" رابطة 

  .حمفل من حمافل املاسونيه يف كل الدنياأضحت علماً على كل عضو يف أي 
  

  :مبادئ املاسونية 
التظهر سافرة بل تستر نفسها حبروف ، حيدثنا التاريخ أن املبادئ اليت تنايف الدين واألخالق والفضيله والضمري والشعور اإلنساين

املبادئ بعض الناس بسبب ذلك الربقع اجلميل وقد ختدع تلك . منسوجة خبيوط ملونه بالدين واخللق أو اإلنسانيه أو أية قيمة مجاليه
ومع ، إا تعلن وقفتها مع اإلميان باهللا تعاىل ...واملاسونيه واحدة من فصيلة املبادئ اليت وصفناها بل هي سيدة تلك املبادئ، 

إا ذات باطنية ..ذلك  وهي يف حقيقتها على النقيض من. األديان والشرائع ومع األخالق والفضيلة وغري ذلك من املبادئ السامية
  .ولكي ندرك مايف املاسونيه من نفاق ومكر وشر البد أن نطلع على ماتعلن وعلى ماختفي من مبادئ، مركبه

  : املبادئ املعلنة -: أوالً
  ا تدعو اىل اإلميان باهللا إميانا مطلقا الحيده حد: اإلميان باهللاالوصية العامة  والتشوبه شائبة كما جاء يف نص، تعلن املاسونيه أ

  .للماسونيه وهذه الوصيه أول نص يواجه املبتدئ عند دخول احملفل
  ا حتترم األديان وكل األديان وأن هلا من القداسة واالحترام والتبجيل واملكان ،تصرح املاسونيه يف كل مناسبة : احترام الدينبأ

  .تقديس كتابك واعتباره دستوراأوصيك باحترام شريعتك و" كما جاء يف الدستور املاسوين. األمسى
 ا مؤسسة إنسانيه التدعو إال إىل االخالق والفضائل وهذا ماخيرب به شعارهم "تعلن املاسونية : األخالقإخاء،مساواه، حرية"أ "

  .ومساواة البشر مع بعضهم البعض واإلخاء الذي حيقق البناء
   ا التعمل يف احلقل السياسي: السياسها حتترم السلطة احلاكمة مهما كان نوعها    تعلن املاسونية أوأ 

حنن حنترم كل سلطة تأسس بطريقة شرعيه وخنضع هلا بارتياح سواء كانت "فقد جاء يف العقد امللوكي. وختضع لكل ماتأمر به 
  "ماسونية او مدنية

  : املبادئ اخلفية -:ثانياً 
ملا  توقعه يف العامة من االفتتان ا ومببادئها وإذا وقفنا على املخفي من هذه تكمن خطورة املاسونيه يف املبادئ املعلنه اليت قد ذكرنا 

  :املبادئ لوجدنا الطامة الكربى وهي 
 ونقول نعم فوثقائهم تعلن وتصرح بذلك يف ، رمبا يعجب من يسمع أن املاسونيون يؤمنون بالشيطان حقا : اإلميان بالشيطان

جيب أن نقول للجماهري أننا نؤمن باهللا "نقرأ هذا النص. رؤساء االس العليا اليت نظمهارساله وجهها اجلنرال الربت بايك اىل 
وجيب علينا حنن الذين وصلنا مراتب اإلطالع العليا أن حنتفظ ،ونعبده ولكن اإلله الذي نعبده التفصلنا عنه األوهام واخلرافات 

  .بنقاء العقيده الشيطانيه
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 وقد جند البعض يقسم ،  املاسونيون أنه مل يبقى أحد يؤمن باهللا وخلود النفس اال البلهاء واحلمقىيعترب: اإلله احلقيقي هو املاده
واحلق أن املاسونيه التريد به ذلك بل أن الكون ، فيعتقدون أم يفصدون به اسم اهللا جل جالله "مهندس الكون األعظم"بإسم

  س الرابع لتلك القوة اخلفيةالرئي:ادونريم"واما املهندس فهو "قوه خفيه"األعظم هي 
 مادامت املاسونيه قد جحدت وجود اهللا سبحانه واختذت الشيطان أواملاده أو العدم آهله تعبدها من دون اهللا جل : حماربة الدين

  .جالله فإن موقفها من الدين الذي نزل من السماء موقف العدو احملارب والشك
ليست املاسونيه دينا وال ترقى أن تدخل الشرائع الدينيه يف صلب "لشرف الفرنسي مايليمن الدستور املاسوين ل جاء يف املادة األوىل

  .قوانينها خوفا من انقسام أعضائها على أنفسهم
  ".ويناقض دستورها، األمر الذي خيالف تقاليد العشريه

ويسري ، ة بل تعلمه أن يفكر وجيادل ليستنريإن املاسونيه الجترب أحد على اتباع شريع:"فتنسف هذا احلذر وتقول  وتأيت املاده الثانيه
ولكن اذا كان ميارس دينا ، وان رضخ رجل الدين هلذه الشروط فإن املاسونية تعده ابنا صاحلا خملصا هلا ". حسب عقله وضمريه 

نيه على ضوء هذا وبعباره اخرى فإن املاسو، ويؤمن به فإن ذلك يقتل فيه حرية الضمري فإن هذه الطاعة التوافق روح املاسونية 
  النص الدستوري جتعل عقل االنسان مهيمنا على دينه فإذا وجد دينه أمر اليتألف مع عقله هو فإنه يرفضه وتلك هي روح املاسونيه 

  
  :حقيقة املاسونية 

  .ىت النهايه املاسونيه مؤسسه يهوديه يف تارخيها ودرجاا وتعاليمها وكلمات السر فيها ويف ايضاحاا يهوديه من البدايه ح
ويؤكد ذلك أن اللغه الفنيه والرموز والطقوس اليت متارسها املاسونيه تتفق باملثل واالصطالحات اليهوديه فتجد مثال التواريخ 

  .املوضوعة على املراسالت والوثائق الرمسية كلها حسب األشهر اليهوديه وتستعمل كذلك األجبديه العربيه
لغة املاسونيه الفنية وإشاراا ورموزها واسرارها وطقوسها كلها "مادة ماسونية مايلي ويف دائرة املعارف اليهوديه حتت

ان املاسونيه يف أعماقها تكمن الفكرة االسرائيليه ويف تارخيها وتقاليدها ورموزها وأسرارها " ويقول احد كبار املاسونيني"يهوديه
  "ودي صرفوتظهر االساطري اليهوديه املقدسة فهي يهوديه ومن مصدر يه

جيب أن يكون كل حمفل ماسوين على منط اهليكل اليهودي وكل رئيس حمفل ماسوين "وجاء يف دائره املعارف املاسونية األوربيه 
  .ميثل ملكا يهوديا وكل ماسوين هو متثيل لكل يهودي

  :رموز املاسونية 
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  :أهداف املاسونية 
  .القضاء على مجيع األديان غري اليهوديه -١
  "اسرائيل الكربى"ن مجهوريات عاملية الدينيه حتت حتكم اليهود؟ ليسهل تقويضها عندما حيني موعد قيامتكوي -٢
  .جعل املاسونيه سيدة األحزاب -٣
  .العمل على اسقاط احلكومات الشرعيه -٤
  القضاء على االخالق واملثل العليا -٥
  .للسيطره  واستعمال املرأة كوسيله، واالحنالل.والفساد، نشر اإلباحية -٦
  .هدم البشرية -٧
  .العمل على تقسيم البشريه اىل امم متنابذه تتصارع بشكل دائم -٨
  .لضمان تنفيذ أهدافهم،العمل على السيطره على رؤساء الدول -٩

  .السيطره على االعالم - ١٠
  .س احلقائقوطم. للتالعب بعقول اجلماهري، حىت تصبح وكأا حقائق،نشر االشاعات واألراجيف الكاذبه - ١١
  .دعوة الشباب والشابات لالنغماس يف الرذيله - ١٢
  .الدعوه اىل العقم وحتديد النسل لدى املسلمني - ١٣
  .السيطره على املنظمات الدولية بترؤسها من قبل أحد املاسونيني كمنظمه األمم املتحده - ١٤
 يف القدس يكون من نسل داوود مث التحكم يف العاملوتتويج ملك اليهود ) مملكة اسرائيل العظمى ( إقامه دوله اسرائيل  - ١٥

  .اليهود هذا هو اهلدف الرئيسي والنهائي) شعب اهللا املختار (وتسخريه ملايسمونه 
  

  :درجات املاسونية 
خميف  واملقصود م املبتدئني من املاسونيني يتم قبول العضو اجلديد يف جو مرعب، وهي املاسونيه العمة الرمزية :العمى الصغار 

وغريب حيث يقاد اىل الرئيس معصوب العينني وما أيؤدي ميني حفظ السر ويفتح عينه حىت يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه وبني 
وكل ذلك لبث ... يديه كتاب العهد القدمي ومن حوله غرفه شبه مظلمه فيها مجاجم بشرية وأدوات هندسيه مصنوعه من خشب 

  املهابه يف نفس العضو اجلديد
وهذه اليناهلا اال من تنكر كلياً لدينه ووطنه وأمته وجترد لليهودية ومنها يقع الترشيح للدرجة الثالثة والثالثون  :امللوكيه  ةاسونيامل

  .كتشرشل وبلفور
 وهم فوق األباطرة وامللوك والرؤساء ألم يتحكمون فيهم،وهم أحاد.وهي قمة الطبقات وكل افرادها يهود :الكونيه  ةاملاسوني

  .وهم الذين خيططون للعامل لصاحل اليهود ، وكل زعماء الصهيونية من املاسونية الكونية كهرتزل 
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  :أثر املاسونية على املسلمني يف العصر احلديث 
كان من آثار الغزو االستعماري البشع للعامل اإلسالمي أن بذر املستعمر يف ترابنا الظاهر السوء واخلراب واجلهل والتخلف وبذر 

  .أيضا األيدي اخلفية امللوثة بالشر والكيد 
م حمفل ايزيس وقد استعان مبن يف هذا ١٨٠٠فهذا نابليون وهو املاسوين العريق اليكاد يستقر يف مصر حىت انشأ يف القاهرة سنة 

  .احملفل من ابناء النيل على كشف عورة الوطن وضرب حركة اجلهاد 
  م إىل نشر احلاضرة١٨٣٤هلا حىت كانت املاسونية تدعو سنة ويف اجلزائر مل متضي بضع سنني على احتال

واألفكار الفرنسية بأفريقيا وتثقيف العرب والعمال معهم على بعث نوع من الوحدة العائلية لتكوين شعب فرنسي جديد ومافعلتة 
ح من العسري جدا أن جتد رئيس ففي نيجرييا أصب، جيوش االحتالل يف مصر والشام هو مافعلته يف بالد العامل اإلسالمي األخرى 
ومايقال عن نيجرييا يقال عن ماليزيا وتايلند ... قبيلة وال سيما يف اجلنوب غري ماسوين ناهيك بأهل النفوذ واملال والفكر 

  .واندونسيا وبقاع أخرى من بالد املسلمني 
ورأينا أصحاب املقامات . منتشرة يف كل مدينة هذه البذور الشريرة منت بسرعة مذهلة حىت رأينا يف الشام ومصر حمافل ماسونية 

العليا يف السياسة والسلطة واإلدارة والفكر والثقافة والتوجيه ومن أولئك الذين حيملون أدوات اهلندسة ال لبناء اوطام وكرامة 
  .امتهم وإمناء لبناء اهليكل ىف قلب اإلسالم والقدس عرفوا ذلك ام جهلوا

رأينا يف اإلرض اإلسالمية حتريفا للتاريخ وللحضارة اإلسالمية فهذا جورجي زيدان يقول عن مدينة وكان من مثار تلك البذور 
  .السالم بغداد وعن جامع امحد بن طولون وعن قصر غرناطة ان أيد ماسونية هي اليت قامت ببناء كل ذلك 

  
  :احلكم على املاسونية 

أن املاسونية تعادي األديان : باململكة العربية السعودية وامع الفقهي يف االزهر أصدر امع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي 
وتشجع على التفلت من كل الشرائع والنظم والقوانني ، وهز أركان اتمعات اإلنسانية . مجيعاً وتسعى لتفكيك الروابط الدينية 

ومن ، وطابعها التلون والتخفي وراء الشعارات الرباقة ، وقد أوجدها حكماء صهيون لتحقيق أغراض التلمود وبروتوكوالم 
  .حسب درجة ركونة إليهم ، واالهم أو انتسب إليهم من املسلمني فهو ضال أو منحرف أو كافر 

لمني أن وحيرم على املس" وقد أصدرت جلنة الفتوى باإلزهر بياناً بشأن املاسونية واألندية التابعة هلا مثل الليونز والروتاري جاء فيه 
 ا وواجب املسلم أال يكون إمعة يسري وراء كل داع ونادر به ، ينتسبوا األندية هذا شأوأن ، وواجب املسلم أن يكون يقظاً ال يغر

  "فليس يف اإلسالم ما خنشاه والماخنفيه واهللا أعلم ، وهلا مقاصدها وغاياا العلنية ، يكون للمسلمني أنديتهم اخلاصة م 
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  الثالثة عشر اضرةاحمل
  

  احملاضرةعناصر 
 التعريف بالصهيونية.  
 مؤمتر بازل ونشأة احلركة الصهيونية.  
  املنظمة الصهيونية العاملية.  
 ركائز الصهيونية.  
 خطط الصهيونية يف االستيالء على فلسطني.  
 بعض األفكار و املعتقدات.  
 النفوذ واماكن االنتشار.  
 خالصة .  

  :التعريف 
واشتقت الصهيونية .كلهإىل إقامة دولة لليهود يف فلسطني حتكم من خالهلا العامل  ترمي، متطرفةسياسية عنصرية  الصهيونية حركة

بيت املقدس يف القرن احلادي عشر  إىل) اخلليل(يف القدس حيث ابتىن داود قصره بعد انتقاله من جربون ) جبل صهيون (من اسم 
  .داود وإعادة تشييد هيكل سليمان من جديد حبيث تكون القدس عاصمة هلا  وهذا االسم يرمز إىل مملكة ،قبل امليالد 

وقد ارتبطت احلركة الصهيونية  احلديثة بشخصية الصهيوين النمساوي هرتزل الذي يعد الداعية األول للفكر الصهيوين احلديث 
  .واملعاصرة الذي تقوم على آرائه احلركة الصهيونية يف العامل 

ويعتقد اليهود أن املسيح املخلص سيأيت يف آخر األيام  ، يف أرض فلسطني"الشعب اليهودي"ادفة إىل جتميع والصهيونية حركة ه
  .وحيكم العامل من جبل صهيون ، ليعود بشعبه إىل أرض امليعاد 

  التفرقة فإنه يعاين من صنوف ،بل هو مشتت يف اخلارج، انه ملا كان الشعب اليهودي اليوجد يف وطنه  الصهيونيونويعتقد
 اليهودية ببعديها املسألةوبالتايل الميكن حل ، العنصرية وميارس إحساساً عميقاً باالغتراب عن الذات اليهودية احلقيقية

 .طريق االستيطان يف فلسطني أال عن ،االجتماعي والنفسي 
  ا أو -كما يرى  الصهيونيون أن جذور احلركة الصهيونيةوان ، عود إىل الدين اليهودي ذاته ت - القومية اليهودية كما يسمو

مرتبط بأرضه ينتظر دائماً خلطة اخلالص ،هو تاريخ شعب خمتار منفي  ، التاريخ اليهودي بعد حتطيم اهليكل على يد الرومان
 .والنجاة 

  ن الدين إذ أ،ويعلم دارسو الدين اليهودي أن االرتباط اليهودي بالعودة إىل األرض املقدسة هو ارتباط  تورايت مشروط
ويعترب أن مثل هذه احملاولة هي من قبيل التجديف واهلرطقة ألن عودة  اليهود حسب ، اليهودي حيرم العودة إىل أرض امليعاد 

وليس على يد حركة سياسية مثل املنظمة ، هو املسيح املخلص  ،الميكنها أن تتم إال على يد مبعوث من اهللا  -املعتقد الديين 
وما تزال أقلية من هذه ،ولذا حينما ظهرت احلركة الصهيونية عارضتها املنظمات اليهودية يف العامل ، الصهيونية العاملية 

  .اليهودية املتدينة واليت تتمركز يف الواليات املتحدة"ناطوري كارتا "مثل مجاعة اجلماعات تنادي ذا املفهوم 
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  ونشاة احلركة الصهيونية ١٨٩٧مؤمتر بازل عام 
فإن البذور األوىل هلذا التأسيس ، متطرف/عنصري/يف شكل كيان استعماري ١٩٤٨ونية قد تأسست فعليا سنة إذا كانت الصهي

  إىلتعود 
يف مقالة له ،)ناثان برونبام(على يد الكاتب اليهودي  ١٨٩٠الصهيونية سنة  ظهور ملصطلح أولفقد كان .ماقبل ذلك بكثري

  منشورة يف جملة
اإلحياء القومي للشعب اليهودي يف وطنه كوسيلة حلل املشكلة  "مرة أخرى يف كتاب له بعنوان مث استعاد  "التحرير الذايت  "

  .١٨٩٣سنة " اليهودية
ميثل استجابة نظرية لواقع فعلي يتمثل يف ظهور جمموعة من التنظيمات اختارت  ، وقد كان حضور هذا املصطلح عند برونباوم -

فضال عن اإلكثار من استخدام الكلمة يف شعارات  وخطابات وكتب  ،" ء صهيونأحبا "امسا هلا مثل مجعية " صهيون"كلمة 
ضة سياسية لليهود تستهدف عودم "ويعرف برونبام الصهيونية بوصفها . أواخر القرن  التاسع عشر ،رجاالت الفكر الصهيوين 

  .اجلماعية إىل أرض فلسطني 
وكيفية  ،وفيه طرح فكرة الالسامية ،)دولة اليهود(بنشر كتاب امسه )ل تيودور هرتز(قام الصحفي اليهودي  ١٨٩٦يف العام  -

وحضره ،السويسرية) بازل(نظم هرتزل أول مؤمتر صهيوين يف مدينة  ١٨٩٧ويف العام  .وهو إقامة وطن قومي لليهود  عالجها 
  .الذي سيضل هو برنامج احلركة الصهيونية ،حيث صاغوا برنامج بازل ،مفوض  ٢٠٠

فلسطني وإقامة وطن لليهود هناك وتبلور ذلك النجاح يف عقد مؤمتر الصهيوين  إىلر هرتزل يف الترويج لفكرة العودة جنح ثيودو
لتنفيذ الربنامج الصهيوين الذي " الصهيونية العاملية  املنظمة"نتائجه إقامة  أهموكان من  ١٨٩٧األول يف مدينة بازل بسويسرا عام 

  ". إقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني يضمنه القانون العام هدف الصهيونية هو"ينص على أن 
  .وترأس هريتزل املؤمتر  ،دولة  ١٥ميثلون  ،أعضاء من اليهود  ٢٠٤وحضره ، )١٨٩٧آب   ٣١-٢٩(عقد املؤمتر أخرياً يف بازل 

  : يليوحدد املؤمتر الوسائل الكفيلة لتحقيق هذه الغاية مبا 
  . على قواعد صاحلة وبناء، واملهنيني، واحلرفيني، اليهود املزارعنيتعزيز االستيطان يف فلسطني ب -١
  .وفقاً للقوانني السارية يف كل بلد ،وتوحيدهم بواسطة إنشاء املؤسسات احمللية والعامة املالئمة،تنظيم اليهود كافة  -٢
  .القوميتقوية الشعور اليهود القومي والضمري  -٣

  :املنظمة الصهيونية العاملية 
وهو  ،على إقامة وطن لليهود  ١٨٩٧املنظمة الصهيونية العاملية جبد منذ صدر قرار تأسيسها يف املؤمتر الصهيوين األول عام  عملت

  .١٩٤٨ما حتقق على أرض فلسطني عام 
ونائب من هذه األجهزة رئيس املنظمة ، اختذت املنظمة لنفسها عدة مؤسسات وأجهزة داخلية تقوم على تنفيذ هدف إقامة الدولة 

واملؤمتر الصهيوين وهو السلطة ) شبه التنفيذي شبه التشريعي (الرئيس ومكتب التوجيه املركزي واللجنة التنفيذية والس العام 
أما األجهزة احمللية يف املنظمة يف كل بلد على حده فقد ترك تقرير شكلها النهائي وشكل .التشريعية العليا يف احلركة الصهيونية 

  .ا للظروف احمللية السائدة يف ذلك البلد العضوية فيه
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  : أعضاء املنظمة
ومت إقرار النظام الداخلي ، وانتخب هريتزل رئيساً للمنظمة الصهيونية ، "املنظمة الصهيونية العاملية"أسس املؤمتر ،من الناحية التنفيذية 

لكل من يؤمن باألفكار الصهيونية ويعمل على  فتحت املنظمة باب العضوية فيها. للمنظمة وهيكلها التنظيمي وشروط العضوية
ويدفع اشتراكاً ، فمنح حق العضوية لكل يهودي يف العامل يلتزم بربنامج بازل ، اإلسراع بتحقيق أماين وتطلعات الشعب اليهودي 

نفيذية وجملس عام يتمتع وللمنظمة رئيس وجلنة ت. وهو وحدة العملة اليت كان يتداوهلا العربانيون القدامى  -"شيقل "سنوياً يسمى 
  . ونشيداً قومياً )ترس داود (كما أقر املؤمتر شكل العلم الصهيوين .بصالحياته املؤمتر مابني دورات انعقاده 

عضو  ٦٠٠وصل عدد أعضائها إىل  ١٩٠٣ففي املؤمتر الصهيوين السادس الذي انعقد عام  ،ومنت هذه العضوية بشكل كبري 
مث ازداد بصورة كبرية أثناء ترؤس حاييم وايزمان فأصبح ،مجعية موزعة على بلدان خمتلفة  ١٥٧٢ية  وكان عدد اجلمعيات الصهيون

  ..مليون عضو  ١.٥تعداد األعضاء قرابة  ١٩٣٩يف عام 
  :الصهيونية العملية والسياسية 

  .برز داخل املنظمة الصهيونية العاملية اجتاهان كادا يعصفان بوحدا 
ثيودور هرتزل ويؤمن بأن اخلالص لليهود الميكن حتقيقة عرب عملية متقطعه إلقامة املستعمرات وإمنا عرب عمل  يقود:  االجتاه اآلول

ولذا فقد كرس أصحاب هذا االجتاه جهودهم للحصول على موافقة الدول الكربى ، سياسي كامل حممي على الصعيد العاملي 
  .لليهود موطئ قدم يف فلسطني وباألخص تركيا بوصفها بلد اخلالفة اإلسالمية ليكون 

يعترب الصهيونية العاملية اليت يقودها حاييم وايزمان وديفيد بن غوريون مهمتهما العمل بكل جدية على جري اكرب  :االجتاه الثاين 
  .عدد ممكن من اليهود إىل فلسطني وزيادة املستوطنات ا 

  :ركائز الصهيونية 
  :ومن أهم هذه الركائز ، وتبين على هذه الركائز وجودها ، ى عدة دعائم حتاول الصهيونية ان تدعم وجودها عل

  :امتالك فلسطني :  أوالً
وهي ال تدعى امتالك ، بل هل الركيزة األوىل اليت بنت عليها الصهيونية قيامها ، والصهيونية العاملية تؤكد هذا مراراً وتكراراً 

  .وهذا ما توضحه كلمتهم السافره إسرائيل من النيل إىل الفرات ،  بل فلسطني وماجاورها من البلدان، فلسطني فحسب 
  :فكرة املسيح املنتظر :  ثانياً

تعد فكرة املسيح إحدى أهم الركائز و املقومات اليت تقوم عليها دولة بن صهيون ومن مث فأم يعملون على قيام دولتهم متهيداً 
وقد استطاعوا ، ومن مث فإم يعملون على ذلك العمل اخلبيث ، وشرط له ، هوره فقيام الدولة مقدم على ظ، لظهور املسيح املتظر 

فعملوا مجيعاً جاهدين ، ان خيدعوا النصارى يف ذلك وأومهوهم أن كالً منهما ينتظر املسيح وقيام دولتهم شروط لظهور مسيحهيما 
  .على ذلك 

  :السيطرة املطلقة على العامل كله :  ثالثاً
فإذا اعتقدوا شيئاً عملوا دائبني ، وهم اليؤمنون بشيء امسه املستحيل ، هاينة منذ القدم بالصرب على تنفيذ مآرم عرف اليهود الص

  .على تنفيذه بوسائله املشروعة وغري املشروعة بغض النظر عن مشروعية هذا الشيء ذاته 
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وتسخريه ، ي الدائم والعمل احلثيث للسيطرة على العامل كله إىل السع، ولقد دفعتهم تعاليمهم املزيفة اليت غصت ا تورام احملرفة 
حىت يف فترات ، يغيب عن اذهام  -السيطرة على العامل  -ومل يكن هذا األمر !!" شعب اهللا املختار " خلدمة بن صهيون 

وأكد عليه ، م به تورام أمر، ألم يرون أن هذا حق هلم ، بل كان ذلك دافعاً هلم للعمل على سيطرة العامل ، االضطهاد 
  " .شبكه فلسطني للحوار "تلمودهم 

  :خطط الصهيونية ىف العودة إىل فلسطني 
ولقد ظل امتالكهم ، وإن كانت خططهم طويلة املدى إال أا اكيدة املفعول ، اليهود كعنصر بشري اليعرفون امللل وهم خيططون 

ولقد كان هلم خططاً واضحة للوصول إىل أهدافهم ، ت الطرد واإلبادة لفلسطني حلم يراودهم فترات طويلة حىت وهم يف فترا
  ::وحتقيق أحالمهم واليت منها 

وعلى العادات والتقاليد والطقوس اخلاصة م اليت تتمثل يف تثبيت فكرة العودة يف نفوسهم ، احملافظة على العنصر اليهودي  -
  .وأن حكم العامل سيصري إليهم ، ر وزرع األحالم وتقوية الشعور بأم شعب اهللا املختا

ومن أشهر ، حتت ستار من األهداف العامة اليت حتمل مسات إنسانية واجتماعية ، إنشاء اجلمعيات السرية والعلنية واملنظمات  -
  " . الكابال واملاسونية" هذه اجلمعيات 

قائال  -رئيس وزراء إسرائيل االسبق  - صرح بن غوريون وقد ، اقتصادياً وسياسياً ، وخاصة الدول الكربى ، التأثري على العامل  -
  " للحرب واجليش% ٣للسياسة و % ٩٧حنن مدينون بنجاحنا يف إقامة إسرائيل بـ . " 

تدريب اليهود على السالح واحلرب ودخوهلم ىف اجليوش الغربية حماربني لالستعداد لتكوين اإلسرائيلى املعد واملدرب على  -
  ط والتكتيك حىت يأيت اليوم املوعود أحدث األسلحة واخلط

  :بعض األفكار واملعتقدات 
  ا من الكتب املقدسة اليت حرفها اليهودوقد صاغت الصهيونية فكرها يف بروتوكوالت ، تستمد الصهيونية فكرها ومعتقدا

  .حكماء صهيون 
 ية تعترب الصهيونية مجيع يهود العامل أعضاء يف جنسية واحدة هي اجلنسية اإلسرائل.  
  دف الصهيونية إىل سيطرة اليهودية على العامل كما وعدهم إهلهم ) وتعترب املنطلق لذلك هو إقامة حكومتهم على ) يهوه

  .أرض امليعاد اليت متتد من ر النيل إىل ر الفرات 
  يعتقدون ان اليهود هم العنصر املمتاز الذي جيب ان يسود كل الشعوب األخرى خدم هلم.  
  والسلطة اليوم للذهب وحده فالبد من جتميعه يف قبضتنا بكل ، لقد انتهى العهد الذي على كانت فيه السلطة للدين  :يقولون

  .وسيلة لتسهل سيطرتناعلى العامل 
  يرون أن الساسية نقيض لألخالق والبد فيها من املكر والرياء أما الفضائل والصدق فهي يف عرف السياسة.  
  يئهم لذلك من أساتذة وخدم وحاضنات ونساء املالهي  البد من إغراق: يقولون األمميني يف الرذائل بتدبرينا عن طريق من.  
  ا الناس ويهتفوا وينساقوا وراء مانريد هلم : يقولون تنادي بشعارات احلرية واملساواة واإلخاء لينخدع.  
  نا واختيارهم يكون حسب وفرة أنصبتهم من األخالق سنعمل على دفع الزعماء إىل قبضتنا وسيكون تعيينهم يف أيدي: يقولون

  .الدنيئة وحب الزعامة وقلة اخلربة 



 ٥٩ .. إعداد هتان                                                                                                                                                          حممد القطاونة/ د  – العقيدة االسالمية

  سنسيطر على الصحافة تلك القوة الفعالة اليت توجه العامل حنو مانريد : يقولون.  
  ينا لتثبيت البد من توسيع الشقة بني احلكام والشعوب وبالعكس ليصبح السلطان كاألعمى الذي فقد عصاه ويلجأ إل: يقولون

  كرسيه 
  البد من إشعال نار اخلصومة احلاقدة بني كل القوى لتتصارع وجعل السلطة هدفاً مقدساً تتنافس كل القوى : يقولون

للوصول إليه والبد من إشعال نار احلرب بني الدول بل داخل كل دولة عند ذلك تضمحل القوى وتسقط احلكومات وتقوم 
  .حكومتنا العاملية على أنقاضها 

  البد أن نفتعل األزمات االقتصادية لكي خيضع لنا اجلميع بفضل الذهب الذي احتكرناه : يقولون.  
  ضت أخرى للدفاع عنا : يقولون إننا اآلن بفضل وسائلنا اخلفية يف وضع منيع حبيث إذا هامجتنا دولة.  
  دم دولة اإلميان يف قلوب الشعوب ونرتع من عقوهلم فكرة:يقولون وجود اهللا وحنل حملها قوانني رياضية مادية ألن  البد أن

ولكي الندع للناس فرصة املراجعة جيب أن نشغلهم بشىت الوسائل وبذلك . الشعب حييا سعيداً هانئاً حتت رعاية دولة اإلميان 
 .ال يفطنوا لعدوهم العام يف الصراع العاملي 
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  احملاضرة الرابعة عشر
  

  رةعناصر احملاض
 تتمة الصهيونية األفكار واملعتقدات ومواقع النفوذ  
  تعريف األصولية النصرانية  
 التعريف بالنصرانية وعالقتها باألصولية  
 أهم عقائد األصولية النصرانية 

  :تابع االفكار واملعتقدات للصهيونية 
  ناقمة أشد النقمة على الدين والسياسة ، متحجرة املشاعر ، سنعمل إنشاء جمتمعات جمردة من اإلنسانية واالخالق : يقولون

  .وحينئذ يصبحون عاجزين عن أى مقاومة فيقعون حتت أيدينا صاغرين ، ليصبح رجاؤها الوحيد حتقيق املالذ املادية 
  ينقبض بأيدينا على كل مقاليد القوى ونسيطر على مجيع الوظائف وتكون السياسة بأيدي رعايانا وبذلك نستطيع  :يقولون

  .ت بقوتنا حمو كل معارضة مع أصحاا من األمميني يف كل وق
  وأوجدنا التنافر بني مصاحل األمميني املادية والقومية ، لقد بثثنا بذور الشقاق يف كل مكان حبيث الميكن اجتثاثة : يقولون

قرناً ولذلك من املستحيل  ٢٠وأشعلنا نار النعرات الدينية والعنصرية يف جمتمعام ومل ننفك عن بذل جهودنا يف إشعاهلا منذ 
على أي حكومة أن جتد عوناً من أخرى لضربنا وأن الدول لن تقدم على إبرام أي اتفاق مهما كان ضئيالً دون موافقتنا ألن 

  .حمرك الدول يف قبضتنا 
  قد أن شائعاتنا حقائق سنويل عناية كربى بالرأى العام إىل ان تفقده القدرة على التفكري السليم ونشغلة حىت جنعله يعت: يقولون

ثابتة وجنعله يغري قادر على التمييز بني الوعود املمكن إجنازاها والوعود الكاذبة فال بد أن نكون هيئات سشتغل أعضاؤها بإلقاء 
  .اخلطب الرنانة الىت تغدق الوعود وال بد أن نبث يف الشعوب فكرة عدم فهمهم للسياسة وخري هلم أن يدعوها ألهلها 

  سنكثر من إشاعة املتناقضات ونلهب الشهوات ونؤجج العواطف  :يقولون  
  جييب أن نسيطر على الصناعة والتجارة ونعود الناس على البذخ والترف واالحنالل ونعمل على رفع األجور وتيسري : يقولون

  .القروض ومضاعفة فوائدها عند ذلك سيخر األمميون ساجدين بني أيدينا 
  ا إن الصحافة مجيع: يقولون وسنستعملها لبث الشائعات حىت تصبح حقائق وسنشتغل ، ها بأيدينا إال صحفاً قليلة غري حمتفل

  .عما ينفعهم وجنعلهم جيرون وراء الشهوة واملتعة ) غري اليهود ( ا األمميني 
  رتب العالية سنفكك االسرة وننفخ روح الذاتية يف كل فرد ليتمرد وحنول دون وصول ذوي االمتياز إىل ال: يقولون.  
  ال يصل إىل احلكم إال اصحاب الصحائف السود غرياملكشوفة وهؤالء سيكونون أمناء على تنفيذ أوامرنا خشية : يقولون

  .كما نقوم بصنع الزعامات وإضفاء العظمة والبطولة عليها . الفضيحة والتشهري 
  ها ختدم أهدافنا ستكون لنا حمالت وصحف كثرية خمتلفة الرتعات واملبادئ وكل: يقولون.  
  البد أن نشغل غرينا بألوان خالبة من املالهى واأللعاب واملنتديات العامة والفنون واجلنس واملخدرات لنلهيهم عن : يقولون

  .خمالفتنا أو التعرض ملخططاتنا 
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  سنكثر من احملافل املاسونية وننشرها يف كل وسط لتوسيع نطاق سيطرتنا : يقولون.  
  صبح السلطة يف أيدينا لن نسمح بوجود دين غري ديننا على األرض عندما ت: يقولون. 

  :االنتشار ومواقع النفوذ 
  الصهيونية هي الواجهة السياسية لليهودية العاملية.  
  هي الىت تقود إسرائيل وختطط هلا.  
  ا وختضع هلا زعماء العامل ومفكريةاملاسونية تتحرك بتعاليم الصهيونية وتوجيها.  
 االت اليت تبدو متناقضة يف الظاهرلكنها كلها يف الواقع ، مئات اجلمعيات يف أوربا وامريكا وبقية العامل  للصهيونيةيف خمتلف ا

  .تعمل ملصلحة اليهودية العاملية 
  :خالصة 

وقد قامت ، يتضح مما سبق أن الصهيونية حركة سياسية عنصرية متظرفة ترمي حلكم العامل كله من خالل دولة اليهود يف فلسطني 
  .على حتريف تعاليم التوراة والتلمود اليت تدعو إىل احتقار اتمع البشري وحتض على االنتقام من غري اليهود 

  .وقد قنن اليهود مبادئهم اهلدامة فيما عرف بربوتوكوالت حكماء صهيون اليت حتوي حبق أخطر مقررات يف تاريخ العامل 
  األصوليه النصرانيه

  : ةالتعريف والنشا
وتدعو اىل حرفية نصوص الكتاب املقدس ،االصوليه النصرانيه حركه متشدده انتشرت يف النصارى الربوتستانت بشكل اخص 

وهذا ، وعليه فيجب ان يفهم الكتاب املقدس بشكل مباشر،ممايعطي العصمه للكتاب املقدس يف كل ااالت اليت متس احلياة ،
  .افضل وسيلة للتبشري

  : الذي يؤمن النصارى بقدسيته يشتمل على قسمني مها والكتاب املقدس
  . وأسفار األنبياء ،وحيتوي على التوراة  :العهد القدمي 
  .والرسائل املنسوبة للرسل  ، فقط )يوحنا ، لوقا ، مرقس ، مىت(وحيتوي على األناجيل األربعة  :العهد اجلديد

 واكتنفت هذا الظهور  ، م١٩١٠وبالتحديد عام  ، لقرن العشرينوقد ظهرمصطلح األصوليه يف الواليات املتحدة يف مطلع ا
  .أصل اخلالئق  )نشر داروين لنظرية التطور منذ ان الف كتابه:كان من أبرزهااسباب عدة 

 )  فتكون  ،ظهور االنسان وجممل النظرية تقوم على ان الوجود قام بدون خالق وأن االنسان قد تطور من القرد )وكتابه الثاين
ويصرون على عصمته ،ملن يأخذونه حرفياً ،لنظرية غايرت ماجاء عن قصة اخللق يف سفر التكوين يف الكتاب املقدس هذه ا
  .ونشأت مايسمى باألصولية النصرانية، ومن مث انقسمت الكنائس حول هذه النظرية ، الكلية

  : عقيدة األصوليني النصرانيني
والوقوف يف ،والنظريات املادية،ورفض العلمانية ، واالحتكام إليها ، النصرانيةيعتين االصوليني النصارى بالعودة إىل األصول 

ولقد عقدت سلسلة من املؤمترات دف صياغة فكر تلك  .فهم ميثلون االجتاه احملافظ يف الفكر النصراين حسب زعمهم ،وجهها
  اىل ان مت هلا ، احلركه

  :وتتمثل يف  ،مس املشهورة ملذهب وفكر األصوليه النصرانيه حيث وضعت النقاط اخل ،ذلك يف أوائل القرن العشرين 
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  .واالعتقاد يف إهلام نصوصه مجيعاً، ه الكتاب املقدس عن اخلطأرتيت -
  إلوهية املسيح  -
  . املسيح            مولده العذريو -
  ). رياً عن خطايا البشروموته تكف،  أي من خالل آالم املسيح ومعاناته (تكفري اخلطايا من خالل الدم البديل  -
  . األلفي السعيد وجميء املسيح إىل العامل مرة ثانية وبداية العصر ، القيامة اجلسدية -

  : أبرز الشخصيات األصوليه
 إيفانز ومايك ،وجورج أوتس  ، روبرتسن وبات ،وجريي فولويل،وليام بالكستون ،من اشهر القيادات االصوليه وأعظمها أثراً

  .ومجيع هؤالء حيتلون مكانة مرموقة يف األحزاب السياسية احلاكمة يف الواليات املتحدة األمريكيه وغريها ، هموغري  وسوجيارت
  : انتشار األصولية النصرانية

  : ميكن تلخيص ابرز مظاهر انتشار األصوليه النصرانية يف أمريكا على وجه التحديد من خالل النقاط التالية
واجلامعات  .واملاليني من الطالب والدارسني للتوراة ، ألف مدرسة ومعهد وكلية) ٢٠(اكثر من  مريكاالنصرانية يف ألألصولية  -١

  .اخل... وبوسطن ،ودنفر ،وجورج تاون  ، هارفارد:  ومنهاإمنا أسست على أساس ديين بروتستانيت  أمريكا الشهرية يف
  .منظمة ٢٥٠تتبع لألصولية النصرانية أكثر من  -٢
يشاهدها ، ذاعيني الدينيني لديها ألف حمطة تلفازية وإذاعية مشتركة يف نشاطها ومشغولة باحلديث عن التوراة ورجاهلارابطة اإل -٣

  . هذا باإلضافة إىل عشرات الصحف واالت.ويستمع إليها عشرات املاليني
  .ماهري وتتبع أخبارهم وأحاديثهم باستمرارأصبحوا ينافسون جنوم السينما والفن والرياضة يف اجتذاب اهتمام اجل األصوليةجنوم  -٤
الساسة املرموقون والذين وصل بعضهم إىل سدة احلكم يعتقدون ببعض مبادئ األصولية ومنها اإلميان بنبوءات التوراة احملرفة  -٥

  .كالدعوة إىل إعادة تأسيس دولة إسرائيل من الفرات إىل النيل
وهناك قضية البد من النظر إليها إذ جيب أن نربط بني ،اسة انتشار األصولية ولقد انكب علماء االجتماع والنفس على در -٦

 نصرانيةفالناس قد شعروا بأمهية الدين للحياة وقد كانت كنائس أقليات ، أمريكاظهور اإليدز واهلريبز وانتشار الصحوة الدينية يف 
وازداد ، هذه األمراض اخلبيثة ازداد عدد هذه الكنائس وانتشرتوملا انتشرت ، ترفض الزنا وحتاربه وحتافظ على أبنائها وبناا منه 

وقد تنامت هذه  ، األصولية النصرانيةكل هذه العوامل أدت   إىل تنامي ، وكذلك إدمان املخدرات والضياع والفراغ ،عدد تابعيها 
  .  اآلن مايقارب مثانني مليوناً ليصبح عدد أتباعها األصولية

إذ يرجعون إىل  ،تأثروا بالعقيدة اليهودية ،له خماطره الكثرية على اإلسالم وأهله ألن األصوليني النصارى والشك أن هذا االنتشار 
والشواهد على ذلك كثرية ،ويشنون حرم على اإلسالم بدوافع عقدية دينية ، التوراة املنحرفة وينطلقون منها يف تفسري النبؤات 

  .. جداً
  ....حبمد اهللا حبمد اهللا   تتمتمت

  .. .. مجيعا مجيعا بالتوفيق لكم بالتوفيق لكم 
  ....دعواتكم ملن شارك فيها دعواتكم ملن شارك فيها 

  .. .. آن آن ــآخوكم هتآخوكم هت


