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 األوىل حملاضرةا

 اإلابحث ألاٌو : حعٍشف العلُذة وخفائفها وؤهمُت دساظتها

:  
ً
ف العلُذة لغت  واـىالحا   حعٍش

  .من عقد الحبل وشده لٌكون أشد استٌثاقا  مؤخوذة  : معنى العلُذة لغت

ٌَُإاِخُذُكُم ّللّاُ بِاللَّْؽوِ استعٌرت للمعانً مثل عقد الٌمٌن، وعقد البٌع والنكاح، ونحوها كما فً قوله تعالى : ثم  َمانُِكمْ  فًِ ﴿ الَ  ٌْ َولَِكن  أَ

َماَن ﴾ ] ٌْ ُم األَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا أَْوُفواعز وجل: [ وقوله 98المابدة:ٌَُإاِخُذُكم بَِما َعقَّدتُّ ٌُّ اأَ ٌَ استعملت فً كما  المابدة:[ .بِاْلُعقُوِد ﴾ ] ﴿ 

وعلٌه فمدار كلمة )عقد(  األمور القلبٌة كالنٌة واإلرادة والقصد، والعزم المإكد، وما ٌدٌن به اإلنسان سواء كان حقا  أو باطبل .

 باستعمالها الحسً أو المعنوي أو القلبً حول الوثوق والثبات والصبلبة فً الشًء. 

 )باإلافهىم العام( معنى العلُ -ب
ً
 : ذة اـىالحا

 هً اإلٌمان الجازم الذي ال ٌتطرق إلٌه شك لدى معتقده، وٌجب أن ٌكون مطابقا  للواقع، ال ٌقبل شكا  وال ظنا .

ف العلُذة ؤلاظالمُت )باإلافهىم الخاؿ(  -ج   : حعٍش

هً اإلٌمان الجازم باهلل، وما ٌجب له فً ألوهٌته وربوبٌته وأسمابه وصفاته، واإلٌمان بمبلبكته وكتبه ورسله والٌوم اآلخر، 

 والقدر خٌره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحٌحة من أصول الدٌن وأمور الؽٌب وأخباره، وما أجمع علٌه السلؾ الصالح 

 على : وبهزا ًىىن الخعٍشف كذ اؼخمل 

 .أركان اإلٌمان الستة التً هً أركان العقٌدة اإلسبلمٌة

ت، وؤلاحماعمفادس العلُذة ؤلاظالمُت،  م، والعىت الىبٍى   .والتي هي : اللشآن الىٍش

  خفائق العـلـُـذة ؤلاظالمُت  :

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

وهنا سٌتم عرض كل خاصٌة من خصابص العقٌدة اإلسبلمٌة من حٌث معناها وأثرها والدلٌل علٌها، وهذه الخصابص كثٌرة، من 

  أهمها :

  : ؤنها سباهُت اإلافذس - 1

 إن العقٌدة اإلسبلمٌة مصدرها وحً إلهً ربانً، وذلك باعتمادها على الكتاب والسنة وإجماع السلؾ، ولهذا ٌجب أن ٌوقؾ بها

عند الحدود التً بٌنها الوحً، فبل مجال فٌه لزٌادة أو نقصان، أو تعدٌل أو تبدٌل، إذ إن هذا الوحً تلقاه الرسول صلى ّللا علٌه 

توجد هذه الخاصٌة فً العقابد والمذاهب األخرى، التً تعتمد على العقل والنظر أو علم الكبلم وال لٌهتدي به، وٌدل علٌه.  وسلم

هام والكشؾ، أو الرإى واألحبلم، أو على أشخاص ٌزعمون لهم العصمة )ؼٌر األنبٌاء(، أو ٌزعمون إحاطتهم والفلسفة أو اإلل

  .بعلم الؽٌب )من أبمة أو رإساء أو أولٌاء أو نحوهم(، أو على ؼٌر ذلك من المصادر البشرٌة الناقصة 

قوله  ودلُل هزه الخاـُت،  تستند على الوحً من ّللا، ألنها  واالنحراؾعصمة األمة من الخطؤ والزلل  :وجىسر هزه الخاـُت 

ْوَم أَْكَمْلُت لَُكمْ عز وجل  ٌَ ُكْم نِْعَمتًِ َوَرِضٌُت لَُكُم اإْلِْسبلََم ِدٌنا  ﴾  : ﴿اْل ٌْ  . ِدٌَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَل
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  :  الىلىح ومىافلت العلل الصخُح والفىشة العلُمت - 2

والبٌان، وخلوها من التعارض والتناقض والؽموض، والتعقٌد فً ألفاظها ومعانٌها، ألنها  تمتاز العقٌدة اإلسبلمٌة بالوضوح

تتلخص فً أن لهذه المخلوقات إلها  واحدا  مستحقا للعبادة، هو ّللا تعالى الذي خلق الكون وهً  مستمدة من كبلم ّللا المبٌن.

له شرٌك وال شبٌه وال صاحبة وال ولد، فهذا الوضوح ٌناسب العقل البدٌع المنسق وقدر كل شًء فٌه تقدٌرا ، وأن هذا اإلله لٌس 

 السلٌم ألن العقل دابما ٌطلب الترابط والوحدة .

أفنى كثٌر من الفبلسفة وأهل الكبلم من المسلمٌن أعمارهم فً مناهجهم العقلٌة المجردة حتى وقعوا فً الحٌرة والشك ولقد 

 ة .والندم، ثم رجعوا إلى منهج الكتاب والسن

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

 وفاق تام وانسجام كامل معها.

السبلمة من االضطراب فً الدٌن، ومن القلق والشك والشبهات، وتحفظ أوقات األمة من إهدارها فً  وجىسر هزه الخاـُت :

 ٌاء ؼٌر نافعة توسد أصحابها أكؾ الحٌرة.أش

ْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطٌُؾ اْلَخبٌِرُ  ﴿ قوله تعالى:  :ودلُل هزه الخاـُت  ٌَ  ﴾ .  أاََل 

 الثباث والذوام  :  -3

األجٌال جٌبل  بعد جٌل، لم اإلسبلمٌة ثابتة دابمة، بمعنى أنها متفقة ومستقرة ومحفوظة، فً ألفاظها ومعانٌها، تناقلها العقٌدة 

وسبب هذا هو ثبات مصادرها ودوامها؛ ألن   ٌتطرق إلٌها التبدٌل وال التحرٌؾ، وال التلفٌق وال االلتباس، وال الزٌادة وال النقص .

ع من فلٌس لحاكم أو مجم   ّللا تعالى تكفل بحفظها، فهً عقٌدة ثابتة ثبات مصادرها دابمة بدوامها محفوظة بحفظ ّللا لها.

المجامع العلمٌة أو مإتمر من المإتمرات الدٌنٌة لٌس ألولبك جمٌعا و ال لؽٌرهم أن ٌضٌفوا إلٌها شٌبا أو ٌحذفوا منها شٌبا، وكل 

 « .من أحدث فً أمرنا هذا ما لٌس منه فهو رد» إضافة أو تحوٌر مردود على صاحبه ٌقول النبً صلى ّللا علٌه وسلم : 

ن وحدة كلمة األمة على منهج واحد وتصور واحد، عندما تلتقً على الوحً اإللهً بما فٌه من ضما وجىسر هزه الخاـُت :

 موازٌٌن ال تضطرب وال تتؤثر باألهواء .

ا لَُه لََحافُِظوَن ﴾ ]الحجر:قول ّللا عز وجل :ودلُل هزه الخاـُت  ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ   [ .8: ﴿ إِنَّ

 : الؽمٌى والخيامل -4

إن العقٌدة اإلسبلمٌة عقٌدة شاملة فٌما تقوم علٌه من أركان اإلٌمان وقواعده، وشاملة فً نظرتها للوجود كله، تعرفنا على ّللا، 

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

وهً مع هذا الشمول مترابطة ترابطا  وثٌقا ، فؤركان اإلٌمان مثبل  لو حصل الكفر بواحد منها  قٌام الساعة.كتب ّللا لها البقاء إلى 

 أو إنكار له، حصل الكفر بها جمٌعا  .

حفظ العبد المسلم من االتجاه لؽٌر ّللا فً أي شؤن من شإونه، أو قبول أي سٌطرة تستعلً علٌه بؽٌر  :وهزه الخاـُت جىسر 

 سلطان ّللا. 

ِ َربِّ اْلَعاَلِمٌنَ هذه الخاصٌة : قوله تعالى : ودلٌل  اَي َوَمَماِتً هلِلَّ ٌَ  ﴾.  ﴿ قُلْ إِنَّ َصبَلتًِ َوُنُسِكً َوَمْح
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 :ؤنها علُذة مبرهىت  -5

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

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

إلى التقلٌد األعمى أو االتباع على ؼٌر هدى، بل إنه ٌؤمرهم أن ٌطلبوا البرهان والدلٌل، وٌدعو إلى  األنفس واآلفاق، وال ٌدعوهم

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

قوة الٌقٌن فً نفوس أصحابها بما معهم من الحق، فتقوى صلتهم باهلل، وٌكمل تحقٌقهم العبودٌة له :  وجىسر هزه الخاـُت

 وحده 

ِ َوَما أََنا ِمَن الْ ودلٌل هذه الخاصٌة : قوله تعالى :  َبَعِنً َوُسْبَحاَن ّللاَّ ِ َعلَى َبِصٌَرٍة أََنا َوَمِن اتَّ ْشِرِكٌَن مُ ﴿ قُلْ َهِذِه َسبٌِلًِ أَْدُعو إِلَى ّللاَّ

ُهْم قُلْ َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم [، وقوله تعالى : 9ٌٓٔوسؾ:﴾] ٌُّ ا أَْو َنَصاَرى تِْلَك أََماِن َة إاِلَّ َمْن َكاَن ُهود  ْدُخلَ اْلَجنَّ ٌَ إِْن ُكْنُتْم ﴿ َوَقالُوا لَْن 

 [ .َٔٔٔصاِدِقٌَن ﴾ ]البقرة:

 ؤهمُت دساظت العلُذة ألاظالمُت

 :  ُذة ؤلاظالمُت مً خالٌ ألامىس الخالُتجظهش ؤهمُت دساظت العل

ْعُبُدوِن ﴾ ]الذارٌات:الؽاٌة من خلق الجن واإلنس، قال تعالى : أنها  -ٔ ٌَ ْعُبُدوِن ﴿ ، ومعنى [ٙ٘﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِْنَس إاِلَّ لِ ٌَ ﴾ :  لِ

 .لٌوحدونً أي  :  

: ﴿ َولََقْد َبَعْثَنا فًِ العقٌدة الصحٌحة هً الحق الذي أرسلت من أجلها جمٌع الرسل، وأنزلت الكتب، كما فً قوله عز وجل أن  -ٕ

اُؼوَت ﴾ ]النحل: ُسوال  أَِن اْعُبُدوْا ّللّاَ َواْجَتنُِبوْا الطَّ ٍة رَّ ُه ال إِلََه إاِلَّ ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ  َقْبلِكَ  ِمنْ  ، ﴿ َوَما أَْرَسْلَنا [ُٖٙكلِّ أُمَّ ِه أَنَّ ٌْ  ُنوِحً إِلَ

 [ .ٕ٘أََنا َفاْعُبُدوِن ﴾ ]األنبٌاء:

ا ﴿ َمْن َعِملَ سبب سعادة الخلق فً الدنٌا واآلخرة، قال عز وجل : أنها  -ٖ َوُهَو ُمْإِمٌن  أَْو أُْنَثى   َذَكرٍ  ِمنْ  َصالِح 

هُ  نَّ ٌَ اة   َفلَُنْحٌِ ٌَ َبة   َح ٌِّ ُهْم أَ  َط نَّ ٌَ ْعَملُوَن ﴾ ]النحل:َولََنْجِز ٌَ [ . وعن أبً هرٌرة  رضً ّللا عنه أن رسول ّللا 89ْجَرُهْم بِؤَْحَسِن َما َكاُنوا 

 ».أسعد الناس بشفاعتً ٌوم القٌامة من قال ال إله إال ّللا خالصا  من نفسه » صلى ّللا علٌه وسلم قال: 

  « .ّللا حرم على النار من قال ال إله إال ّللا ٌبتؽً بذلك وجه ّللا فإن»  طرٌق النجاة من النار، قال صلى ّللا علٌه وسلم :أنها  -ٗ

ُكمْ  -٘ َم َربُّ ا أن ّللا حرم مخالفتها، قال عز وجل : ﴿ قُلْ َتَعالَْوا أَْتلُ َما َحرَّ ب  ٌْ ُكْم أاَلَّ ُتْشِرُكوا بِِه َش ٌْ  [.ٔ٘ٔ]األنعام: ﴾  َعلَ

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َفلَُه  َمنْ  ولها، قال عز وجل : ﴿ َبلَى  أن ّللا جعل االلتزام بها شرطا  لصحة األعمال وقب -ٙ أَْسلََم َوْجَهُه هلِلَّ

ْحَزُنوَن ﴾ ] ِعْندَ  أَْجُرهُ  ٌَ ِهْم َواَل ُهْم  ٌْ ِه َواَل َخْوٌؾ َعلَ  [ ٕٔٔالبقرة:َربِّ

اُس قَ أنها تحرر العقل من األوهام والشبهات والخرافات، قال عز وجل :   -9 َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ ن ْد َجاَءُكم ُبْرَهانٌ ﴿  ُكمْ  مِّ بِّ ُكْم  رَّ ٌْ َوأَنَزْلَنا إَِل

ا ِبٌن  ا مُّ   [ .9ٗٔ﴾]النساء:  ُنور 
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 احملاضرة الثاويت

  اإلابحث الثاوي : مفادس العلُذة ؤلاظالمُت

هً الموارد التً تستفاد وتستنبط من خبللها حقابق العقٌدة اإلسبلمٌة، وهذه الموارد هً التً سلكها  : اإلاشاد بمفادس العلُذة 

 .السلؾ الصالح فً إثبات العقابد اإللهٌة 

 .القرآن الكرٌم، والسنة النبوٌة، ومصدر ثالث تابع للقرآن والسنة وهو اإلجماع:  ومفادس العلُذة ؤلاظالمُت هي 

م :اإلافذس ألاٌو  - 1  :اللشآن الىٍش

ىالح  -ؤ ف اللشآن في اللغت والـا   :حعٍش

َنا من مادة قرأ قراءة وقرآنا  بمعنى : الجمع والضم . سمً به القرآن ألنه ٌجمع السور فٌضمها قال تعالى:  : في اللغت  ٌْ ﴿ إِنَّ َعلَ

 . [ أي : تؤلٌؾ بعضه إلى بعض 9ٔالقٌامة:] َوقُْرآَنُه ﴾ َجْمَعهُ 

ىالح : كبلم ّللا المنزل على رسوله محمد صلى ّللا علٌه وسلم، المتعبد بتبلوته، المعجز بلفظه، المكتوب  “ : ٌعشف بإهه في الـا

 . ”فً المصاحؾ، المنقول بالتواتر

ت اللشآن في معائل الاعخلاد -ب   : مفذٍس

اتفقت كلمة المسلمٌن جمٌعا  على أن القرآن كبلم ّللا، وحجة من أعظم حججه على عباده، وأبلؽها داللة، و"أنه كلٌة الشرٌعة، 

وعمدة الملة، وٌنبوع الحكمة، وآٌة الرسالة، ونور األبصار والبصابر، وأنه ال طرٌق إلى ّللا سواه، وال نجاة بؽٌره، وال تمسك 

ال ٌحتاج إلى مزٌد تقرٌر واستدالل؛ ألنه معلوم من الدٌن بالضرورة، وركٌزة أساسٌة من ركابز العقٌدة وهذا كله » بشًء ٌخالفه

 اإلسبلمٌة، عند كل مقر بهذا الدٌن، ومإمن به . 

د ولو نظرنا فً تقرٌر مصدرٌة القرآن عند أهل السنة فإن القرآن عندهم مصدر وحجة فً جمٌع قضاٌا الدٌن العلمٌة والعملٌة . وق

ُكوَن سماه ّللا عز وجل فً محكم التنزٌل فرقانا ؛ ألنه فرق بٌن الحق والباطل، قال تعالى : ﴿  ٌَ لَ اْلفُْرقاَن َعلى َعْبِدِه لِ َتباَرَك الَِّذي َنزَّ

ا  [ .ٔ﴾ ]الفرقان:لِْلعالَِمٌَن َنِذٌر 

ِه َواَل ِمْن َخْلفِِه  َتْنِزٌلٌ ِمْن َحِكٌٍم ﴿ اَل الكتـاب العزٌـز الذي ال ٌؤتٌـه الباطل من بٌن ٌدٌـه وال من خلفه : وهو  ٌْ َد ٌَ ِن  ٌْ ؤْتٌِِه اْلَباِطلُ ِمْن َب ٌَ  

 [ٕٗفصلت:َحِمٌٍد   ﴾]

ا لَُه لََحافُِظوَن  ﴾ ]الكرٌم تعهد ّللا بحفظه دون ؼٌره من الكتب السماوٌة : والقرآن   ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ [ فهو 8الحجر:﴿ إِنَّ

 .ظ فً لفظه ومعناه محفو

إلٌه، وكانت عناٌتهم شاملة لمعانً القرآن  فقد اعتنى الصحابة والتابعون، وسلؾ األمة بالقرآن الكرٌم الذي أمر ّللا بالتحاكمولهذا 

 وألفاظه .

أنزلت آٌة من كتاب " والذي ال إله ؼٌره ما أنزلت من القرآن إال أنا أعلم أٌن نزلت، وال عبد ّللا بن مسعود رضً ّللا عنه : قال 

 » . ّللا إال أنا علم فٌمن أنزلت. ولو أعلم أحدا  أعلم منً بكتاب ّللا تبلؽه اإلبل، لركبت إلٌه 

: "لقد عرضت القرآن على ابن عباس ثبلث عرضات، أقؾ عند كل آٌة أسؤله، فٌم أنزلت؟، وفٌم مجاهد بن جبر رحمه ّللا وقال 

 . ؟" كانت
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: " فمضى الرعٌل األول، وضوء ذلك النور لم تطفبه عواطؾ األهواء، ولم ٌلتبس بظلم اآلراء، وأوصوا ابن القٌم رحمه ّللا قال 

 من بعدهم أال ٌفارقوا ذلك النور، الذي اقتبسوه منهم". 

 ٌ م مفذس العلُذة ألاو ٌتناول بٌان أركان اإلٌمان، وٌسوق األدلة والبراهٌن والشواهد علٌها، وٌرد على :  واللشآن الىٍش

المخالفٌن لئلسبلم من أصحاب الدٌانات األخرى ردودا مفحمة تبطل الباطل وتحق الحق، السٌما فً السور المكٌة التً ٌستؽرق 

 ة وقضاٌاها وربطتها بالتشرٌعات العملٌة . فٌها موضوع العقٌدة مساحة كبرى، بٌنما أكدت السور المدنٌة حقابق العقٌد

والقرآن الكرٌم فً كثٌر من آٌاته ٌعرض أهم قضاٌا العقٌدة ومحورها الربٌس وهو توحٌد ّللا تعالى فً ذاته وأسمابه وصفاته، 

ا، وصورها، وجلى فً أوضح صورة معنى الربوبٌة واأللوهٌة . وقرر حقابق التنزٌه، وحطم عقابد الشرك والوثنٌة بكل مظاهره

 وآثارها. 

ل فً الؽٌبٌات كالمعاد والقٌامة والجنة والنار، وجلى مسابل القدر  .كما تناول قضاٌا النبوة والرسالة والوحً والكتب المنزلة، وفصَّ

  

ىالح  -اإلافذس الثاوي : العىت الىبىٍت ؤ  : حعٍشف العىت في اللغت والـا

  كانت أو قبٌحة .تطلق على السٌرة والطرٌقة حسنة :  في اللغت

ُة اأْلَ وفً التنزٌل :  ُهْم ُسنَّ ٌَ ُهْم إاِلَّ أَْن َتؤِْت ْسَتْؽفُِروا َربَّ ٌَ ٌُْإِمُنوا إِْذ جاَءُهُم اْلُهدى َو اَس أَْن  لٌَِن   ﴾]الكهؾ:﴿  َوما َمَنَع النَّ [، وجاء ٘٘وَّ

أجرها وأجر من عمل بها بعده من ؼٌر أن ٌنقص فً الحدٌث قوله صلى ّللا علٌه وسلم : )) من سن فً اإلسبلم سنة حسنة فله 

من أجورهم شًء، ومن سن فً اإلسبلم سنة سٌبة كان علٌه وزرها ووزر من عمل بها بعده من ؼٌر أن ٌنقص من أوزارهم 

 شًء((.

ىالح ثون بؤنها : :  في الـا أو صفة َخلقٌة، أو أثر عن النبً صلى ّللا علٌه وسلم من قول، أو عمل، أو إقرار، )) ما عرفها المحدِّ

  صفة ُخلُقٌة، أو سٌرة، سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها ((

، اعتقادا ، وقوال  لتشمل ما كان علٌه النبً صلى ّللا علٌه وسلم  وأصحابه وتطلق السنة فً مصطلح الَعَقِدٌٌن :مقابل البدعة؛ 

 اء كان ذلك مما نص علٌه الكتاب أو ال"." فٌقال فبلن على سنة، إذا عمل على وفق ما عملوا، سو،  وعمبل  

ت العىت في معائل الاعخلاد -ب  :مفذٍس

تعد مصدرٌة السنة النبوٌة الصحٌحة ضرورة دٌنٌة ثابتة، بل إنها أصل ومصدر من مصادر العقٌدة والشرٌعة. وال ٌخالؾ فً ذلك 

  .إال من الحظ له من دٌن اإلسبلم 

َك اَل جعل ّللا عز وجل طاعة صاحب السنة صلى ّللا علٌه وسلم من لوازم اإلٌمان المصاحبة له، قال تعالى : فقد  ﴿  َفبَل َوَربِّ

ٌَُسلِّ  َت َو ٌْ ا َقَض مَّ ا مِّ ِجُدوا فًِ أَنفُِسِهْم َحَرج  ٌَ َنُهْم ُثمَّ اَل  ٌْ ُموَك فٌَِما َشَجَر َب ٌَُحكِّ [ قال ابن كثٌر ٘ٙالنساء:ا  ﴾ ]ُموا َتْسلٌِم  ٌُْإِمُنوَن َحتَّى  

رحمة ّللا فً تفسٌر اآلٌة : " ٌقسم تعالى بنفسه الكرٌمة المقدسة أنه ال ٌإمن أحد حتى ٌحكم الرسول صلى ّللا علٌه وسلم فً 

 »جمٌع األمور، فما حكم به فهو الحق الذي ٌجب االنقٌاد له باطنا  وظاهرا  

ُسولَ ِمن َبْعِد لنفاق والعصٌان الموجب للخلود فً النار، قال تعالى : ا جعل فً مخالفته صلى ّللا علٌه وسلمثم  ٌَُشاقِِق الرَّ ﴿  َوَمن 

َم َوَسآَءْت مَ  َر َسبٌِِل اْلُمْإِمنٌَِن ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصلِِه َجَهنَّ ٌْ بِْع َؼ تَّ ٌَ َن لَُه اْلُهَدى َو ٌَّ  .[ ٘ٔٔالنساء:ِصٌرا   ﴾ ]َما َتَب

ص القرآنٌة فً أمر المإمنٌن بطاعة الرسول صلى ّللا علٌه وسلم واالستجابة له، ورد ما تنازعوا فٌه إلٌه عند النصووتوافرت 

االختبلؾ، ولٌس للمإمنٌن الخٌار إذا قضى ّللا ورسوله أمرا ، مما ٌقتضً وجوب اإلٌمان بالسنة واتباعها، واالحتجاج واالستدالل 

 .بها 
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سنته بفرض ّللا طاعة رسوله على  ّللا فرابضه فً كتابه قبل عن رسول ّللا صلى ّللا علٌه وسلمالشافعً : "فكل من قبل عن قال 

 . »خلفه، وأن ٌنتهوا إلى حكمه . ومن قبل عن رسول ّللا فعن ّللا قبل، لما افترض ّللا من طاعته

ْنِطُق َعِن اْلَهوى ) ﴿  النبوٌة مصدر من مصادر العقٌدة ؛ ألنها وحً من ّللا تعالى، قال تعالى : والسنة  ٌَ ًٌ َٖوما  ( إِْن ُهَو إاِلَّ َوْح

[، وعندما أنكرت قرٌش على عبدّللا بن عمرو رضً ّللا عنه كتابته لكل ما ٌسمعه عن رسول ّللا صلى ٗ-ٌُٖوحى النجم  ﴾ ]النجم:

 ّللا علٌه وسلم هو بشر ٌتكلم فً الؽضب والرضا؛ 

نفسً بٌده ما ٌخرج منه  فوالذي: )) اكتب  علٌه وسلم فؤومؤ بإصبعه إلى فٌه فقال أمسك عن الكتاب، وذكر ذلك للرسول صلى ّللا

 إنً أوتٌت الكتاب ومثله معه (( )) أال حق (( ، ومما ٌإكد مصدرٌة السنة وأنها وحً من ّللا قول النبً صلى ّللا علٌه وسلم :  إال 

 خذ بما فٌها كاألخذ بما فً القرآن . وعلى هذا فالسنة النبوٌة مبلزمة للقرآن ال تنفصل عنه، واأل

 حجُتها، فُلٌى : 
 

َ
ً
بين ابً اللُم سض ي هللا عىه حاٌ العىت مع اللشان ماهذا  ٍو

  " والسنة مع القران على ثبلثة أوجه :

 أن تكون موافقة له من كل وجه .  ؤحذها :

 أن تكون بٌانا لما أرٌد بالقرآن وتفسٌرا له .  الثاوي :

مة لما سكت عن تحرٌمه، ال تخرج عن هذه األقسام، فبل تعارض أن  الثالث : تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إٌجابه، أو محرِّ

تجب طاعته فٌه، وال تحل  القرآن بوجه ما، فما كان منها زابدا على القرآن فهو تشرٌع مبتدأ من النبً صلى ّللا علٌه وسلم

، بل امتثال لما أمر ّللا به من طاعة رسوله صلى ّللا علٌه وسلم " ثم استطرد ابن معصٌته، ولٌس هذا تقدٌما لها على كتاب ّللا

القٌم فً عرض أحادٌث فٌها أحكام زابدة على كتاب ّللا، وأخذ بها الناس كحدٌث منع الحابض من الصوم والصبلة، وحدٌث ال ٌرث 

  ا هذا لطال جدا  المسلم الكافر وال الكافر المسلم، وؼٌرها، إلى أن قال : "ولو تتبعن

فسنن رسول ّللا صلى ّللا علٌه وسلم أجل فً صدورنا وأعظم وأفرض علٌنا أن ال نقبلها إذا كانت زابدة على ما فً القرآن، بل 

  على الرأس والعٌنٌن"

والتحري فً  ولمصدرٌة السنة ومكانتها اعتنى الصحابة والتابعون وسلؾ األمة بها وحفظوها بشتى الوسابل ككتابتها، وتبلٌؽها،

" كنا نسمع الرواٌة نقلها، وتمٌٌز صحٌحها من سقٌمها، والرحلة لطلب الحدٌث إلى األمصار.  قال أبو العالٌة  رضً ّللا عنه :  

 » .صلى ّللا علٌه وسلم ، ونحن بالبصرة فما نرضى حتى نؤتٌهم فنسمعها منهم عن أصحاب رسول ّللا 

أروع األمثلة وأصدق الصفات فً االلتزام بؤمر النبً صلى ّللا علٌه وسلم وتعظٌمه،  ضرب السلؾ الصالح  رضً ّللا عنهمكما  

 والوقوؾ عند حدوده بدون زٌادة أو نقصان، وقد ظهرت دالبل ذلك فً مواقؾ عدٌدة منها : 

 علٌه وسلم كان أن عبد ّللا بن مؽفل رضً ّللا عنه رأى رجبل  من أصحابه ٌخذؾ . فقال له : ال تخذؾ فإن رسول ّللا صلى ّللا

ٌنهى عن الخذؾ، فإنه ال ٌصطاد به الصٌد وال ٌنكؤ به العدو، ولكنه ٌكسر السن، وٌفقؤ العٌن . ثم رآه بعد  -أو قال  -ٌكره الخذؾ 

ذلك ٌخذؾ ! فقال له : " أخبرك أن رسول ّللا صلى ّللا علٌه وسلم كان ٌكره أو ٌنهى عن الخذؾ، ثم أراك تخذؾ ؟! ال أكلمك كذا 

 »وكذا . . 

ت جىاولذ حلائم العلُذة ؤلاظالمُت في هزه اإلاجاالث :   والعىت الىبٍى

  تقرٌر مسابل العقٌدة، مع تفصٌل ما أجمله القرآن الكرٌم منها . .ٔ

  التدلٌل على العقابد اإلسبلمٌة باألدلة المتنوعة . .ٕ

 .إثبات بطبلن عقابد الدٌانات األخرى كالٌهودٌة والنصرانٌة والمجوسٌة والوثنٌة وؼٌرها  .ٖ
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 .  أركان اإلٌمان ومكمبلته، ونواقضه وخوارمه. بٌان ٗ

 :حعٍشف ؤلاحماع في اللغت والاـىالح  : اإلافذس الثالث : ؤلاحماع

 اإلجماع من أجمع، ٌجمع، إجماعا  فهو مجمع، وٌطلق وٌراد به أحد معنٌٌن :  :في اللغت 

 العزم المإكد  -أ

  االتفاق -ب

 .والمعنى الثانً ٌتناسب مع المعنى االصطبلحً لئلجماع، ألن العزم قد ٌتصور من الواحد، بٌنما االتفاق لٌس كذلك 

ىالح  أو .  وسلم ، بعد وفاته، فً عصر من العصور، على أمر من األموراتفاق مجتهدي أمة محمد صلى ّللا علٌه  :في الـا

 باختصار : اتفاق مجتهدي العصر من هذه األمة على أمر دٌنً .

ت ؤلاحماع في معائل الاعخلاد -ب   مفذٍس

َن لَُه ٌعد اإلجماع مصدرا  شرعٌا  عند جمهور العلماء) (. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى :  ٌَّ ُسولَ ِمن َبْعِد َما َتَب ٌَُشاِقِق الرَّ ﴿  َوَمن 

ا ﴾ ] َم ۖ َوَساَءْت َمِصٌر  َر َسبٌِِل اْلُمْإِمنٌَِن ُنَولِِّه َما َتَولَّى  َوُنْصلِِه َجَهنَّ ٌْ بِْع َؼ تَّ ٌَ [ . ومن السنة فقد دل على مصدرٌة ٘ٔٔالنساء:اْلُهَدى  َو

أال فمن سره بحبحة الجنة، فلٌلزم الجماعة، فإن الشٌطان )) فً األمر بلزوم الجماعة كحدٌث : اإلجماع كثٌر من األحادٌث الواردة 

  ((مع الفذ، وهو من االثنٌن أبعد 

إن ّللا ال ٌجمع )) أٌضا  أحادٌث عن الرسول صلى ّللا علٌه وسلم تدل على عصمة األمة فً اجتماعها عن الخطؤ، كحدٌث : وهناك 

 فً النار (( . على ضبللة، وٌد ّللا مع الجماعة، ومن شذ شذ –مد صلى ّللا علٌه وسلم أو قال أمة مح –أمتً 

أن لئلجماع منزلته فً االستدالل على العقابد واألحكام عند أهل السنة، وهو ٌؤتً فً الدرجة واألهمٌة بعد الكتاب والسنة، والواقع 

وهو قول البن مسعود وابن عباس، ٌقول شٌخ اإلسبلم ابن  وهذا مقتضى أمر عمر بن الخطاب رضً ّللا عنه للقاضً شرٌح،

:  " كتب عمر إلى شرٌح : اقض بما فً كتاب ّللا، فإن لم تجد فبما فً سنة رسول ّللا، فإن لم تجد فبما به قضى تٌمٌة رحمه ّللا 

 الصالحون قبلك . وفً رواٌة فبما أجمع علٌه الناس ".

سابل العقدٌة التً ال دخل للعقل وال لبلجتهاد فٌها ال ٌعد دلٌبل منفصبل  عن الوحٌٌن : الكتاب التنبٌه إلى أن اإلجماع فً الموٌحسن 

والسنة، ولكن قد ٌدل اإلجماع بشكل إجمالً علٌها. بمعنى أن اإلجماع ؼٌر معتبر فً إثبات أي أمر من األمور الؽٌبٌة فً مسابل 

 االعتقاد بدون نص من كتاب أو سنة.

،  ا العقدٌة التً استدل أهل السنة على إثباتها باإلجماع القول بؤن اإلٌمان قول وعمل , وأن ّللا فوق سماواتهأمثلة القضاٌومن 

 ، وأن القرآن كبلم ّللا ؼٌر مخلوق، وؼٌرها من المسابل . واتصاؾ الباري بالمجًء والنزول واإلتٌان

  ألادلت ألاخشي على معائل العلُذة  :

واإللزام ولٌس من باب  باب االعتضاد)العقل الصحٌح، والفطرة السلٌمة( على مسابل العقٌدة وذلك من استدل أهل السنة بـ 

البشرٌة، والفطر اإلنسانٌة قد تحٌد وتضطرب  ، ألن وبما أن المسلمٌن آمنوا بما جاءالعقولالمصدرٌة واالستقبلل عن الوحً

  أو الضبللة. وتنحرؾ، أو تقصر عن اإلدراك، فهً لٌست معصومة من الخطؤ

وبما أن المسلمٌن آمنوا بما جاءت به العقٌدة اإلسبلمٌة على الؽٌب فإنهم ٌستقون هذه العقٌدة من المصدرٌن المعصومٌن : الكتاب 

والسنة، وٌستدلون علٌها باإلجماع التابع لهما، وأما العقل الصحٌح، والفطرة السلٌمة فدورهما التؤكٌد والتؤٌٌد، كما أن من وظٌفة 

  لعقل معرفة محاسن العقٌدة التً جاء بها اإلسبلم، وهو أٌضا  أداة فً فهم النصوص الشرعٌة، واستخبلص المعانً المرادة منها.ا

 لذا سوؾ نعرض بإٌجاز لدلٌلً العقل الصحٌح والفطرة السلٌمة، مع بٌان داللتهما على مسابل العقٌدة التً لهما دور فً إثباتها.
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 :  العلل الصخُح - 1 

ىالح -ؤ ف العلل في اللغت والـا  حعٍش

مصدر عقل ٌعقل عقبل ، وأصل معنى مادته الحبس والمنع، وسمً عقل اإلنسان عقبل ، ألنه ٌعقله، أي : ٌمنعه من :    في اللغت

 التورط فً الهلكة.

 المخدرة، المحبوسة فً بٌتها .كما أطلق العقل على معاٍن أخرى كثٌرة كالدٌة ، وقوة الحجة والعقٌلة من النساء : أي المرأة 

والمنع والفهم، وهذه المعانً من  وبناء  على ما تقدم ٌمكن القول أن العقل ٌطلق على معاٍن تفٌد فً مجملها : الربط واالستمساك

ٌَّزه به عن سابر الحٌوان، فهو الذي ٌمنع صاحبه من التورط فً المهالك،  وٌرد صفات العقل الذي خصَّ ّللا به اإلنسان، وم

 النفوس عن هواها، وهو الذي ٌفرق به اإلنسان بٌن الخٌر والشر، وبٌن النافع والضار .

ىالح  .: هو القوة المدركة فً اإلنسان الذي ٌملك بها التمٌٌز، وٌفهم بها األشٌاء  في الـا

 داللت العلل في معائل الاعخلاد : -ب

ٌعد من األدلة التً قد تدرك بعض أمور الدٌن، ومسابله الكبار، إذ إن العقل من وسابل المعرفة التً أشار إلٌها القرآن الكرٌم العقل 

فً أكثر من موضع . مادحا  المتعاطٌن لها، والواقفٌن عند أحكامها، وذاما  المعرضٌن عن ذلك، مشبها  لهم باألنعام، وهذه الوسابل 

االفإاد، قال تعالى : هً السمع والبصر و َم َكثٌِر  نَ  ﴿ َولََقْد َذَرْأَنا لَِجَهنَّ ٌٌُن الَّ  اْلِجنِّ َواإْلِنسِ  مِّ ْفَقُهوَن بَِها َولَُهْم أَْع ٌَ لَُهْم قُلُوٌب الَّ 

بَِك َكاأْلَْنَعاِم َبلْ ُهْم أََضلُّ أُولَ   ْسَمُعوَن بَِها أُوَل  ٌَ  .[ 98ٔاألعراؾ:ِبَك ُهُم اْلَؽاِفلُوَن ﴾ ]ٌُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آَذاٌن الَّ 

العقل ثابتة بسبلمة التوافق بٌن العقل الصرٌح والنقل الصحٌح، فالدٌن بؤصوله وفروعه ال ٌتعارض والمدركات العقلٌة، بل وداللة 

ة شًء ٌخالؾ العقل بٌنهما تعاضد وتؤٌٌد قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه ّللا : " ولٌس فً الكتاب، والسنة، وإجماع األم

الصرٌح، ألن ما خالؾ العقل الصرٌح باطل، ولٌس فً الكتاب واإلجماع باطل، ولكن فٌه ألفاظ قد ال ٌفهمها بعض الناس، أو 

  » .ٌفهمون منها معنى باطبل ، فاآلفة منهم ال من الكتاب والسنة 

مستقبل  بل ٌحتاج إلى تنبٌه الشرع، وإرشاده إلى األدلة .  ثبت أن العقل دلٌل من أدلة المعرفة الدٌنٌة، لكنه لٌس مصدرا  وبهذا 

  ونشٌر هنا إلى أن العلوم ثبلثة أنواع، وأن للعقل مع كل نوع منها حكما  من حٌث إمكان إدراكه لها :

ت    :ألاٌو : العلىم المشوٍس

وهً التً ال ٌمكن التشكٌك فٌها، إذ إنها تلزم جمٌع العقبلء، وال تنفك عنهم، كعلم اإلنسان بوجوده، وأن االثنٌن أكثر من الواحد، 

واستحالة الجمع بٌن النقٌضٌن أو رفعهما، إلى ؼٌر ذلك مما ٌسمى بمعارؾ العقل الضرورٌة، والعقل ٌدرك هذه المعارؾ 

  .بالضرورة 

ت  الثاوي : العلىم   :الىظٍش

وهً التً تكتسب بالنظر واالستدالل، وهذا النظر البد فً تحصٌله من علم ضروري ٌستند إلٌه، حتى ٌعرؾ وجه الصواب فٌه،  

وهذا القسم تدخل فٌه كثٌر من العلوم، كالطبٌعٌات والرٌاضٌات والطب والصناعات، وللعقل دور فً إدراك هذه العلوم وتحصٌلها 

  وترقٌتها .
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  الثالث : الغُبُاث  :

وذلك مثل ما فً الٌوم اآلخر من بعث وحساب وجزاء، وتفاصٌل ذلك، فهذا ال ٌعلم إال عن طرٌق الخبر، وٌدخل فً ذلك كثٌر من 

  مسابل االعتقاد والسٌما التفصٌلٌة منها، وهذا النوع ال ٌعلم بواسطة العقل، وإنما عن طرٌق الوحً المعصوم .

  لتً نسبت إلى دلٌل من العقل عند أهل السنة كثٌرة، منها :والمسابل العقدٌة ا

 داللة العقل على وجود ّللا تعالى، ووحدانٌته، وعلوه على خلقه، وصدق الرسول  صلى ّللا علٌه وسلم ، وأن البعث حق. 

 

ىالح -ؤ الفىشة العلُمت  : ف الفىشة في اللغت والـا  :  حعٍش

ر) ( .: الفطرة من فطر الشًء،   في اللغت  ٌفطره فطرا ، وفطره أي شقة فانفطر وتفطَّ

َماُء اْنَفَطَرْت ﴾ ]  :﴿وأصل الفطر :  الشق،  كما فً قوله تعالى  [  أي : انشقت . وفً الحدٌث عن عابشة  رضً ٔاالنفطار:إَِذا السَّ

 ( . النبً صلى ّللا علٌه وسلم  كان ٌقوم من اللٌل حتى تتفطر قدماه :  ) أن ّللا عنها 

َماَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل  َفاِطرِ  اْلَحْمُد لِلَّـهِ   ﴿فطر ّللا الخلق ٌفطرهم : خلقهم وبدأهم . والفطرة االبتداء واالختراع، قال تعالى : و السَّ

َشاُء إِنَّ  ٌَ ِزٌُد ِفً اْلَخْلِق َما  ٌَ ْثَنى َوُثبَلَث َوُرَباَع  ٍء َقِدٌٌر ﴾  ]اْلَمبَلبَِكِة ُرُسبل  أُولًِ أَْجنَِحٍة مَّ ًْ  [ .ٔفاطر:اللَّـَه َعلَى ُكلِّ َش

ىالح : اختلؾ العلماء فً معنى الفطرة على أقوال، أهمها وأشهرها أن الفطرة هً اإلسبلم ،. وأدلة ذلك كثٌرة . استدل  وفي الـا

 بها عامة السلؾ  .

 داللت الفىشة في معائل الاعخلاد :  -ب

ت أٌضا  على بعض العقابد، فقد روى اإلمام مسلم أن رجبل  جاء إلى النبً صلى ّللا علٌه وسلم الفطرة من األدلة اإلسبلمٌة التً دل

ّللا بها، فلما جاءه بها، قال لها النبً صلى ّللا علٌه وسلم : ) أٌن  ٌرٌد أن ٌعتق أمة له، فقال له النبً صلى ّللا علٌه وسلم ابتنً

 .؛ فإنها مإمنة ( ) أعتقهاقالت : "أنت رسول ّللا" قال : أنا ؟ ( ) من ؟ ( قالت : "فً السماء"، قال : 

 حٌن سؤلها أٌن ّللا؟ -وهكذا فإن الجارٌة بادرت النبً صلى ّللا علٌه وسلم بمحض الفطرة بؤن ّللا فً السماء 

عة أمر ؼرٌزي فً "الشعور بوجود ّللا تعالى واإلذعان بخالق قادر فوق المادة محٌط من وراء الطبٌالقاسمً رحمه ّللا : وقال 

اإلنسان مفطور ال تؽٌره رٌب المرتابٌن، وال تزلزله شكوك المشككٌن، ألنه عقد فً المرء طبع علٌه جنانه، وتؤثره لسانه وبٌانه، 

ومن أثره ما ٌرى من انطبلق األلسنة فً الكوارث، وما تندفع إلٌه فً الحوادث من اللجؤ إلٌه، والتضرع فً دفع ما ٌمسها علٌه 

قا  وتضرعا  ال ٌرده راد، وال ٌصده صاد، ولو قٌد لسان المضطر لنطق جنانه، وأفصحت مشاعره وأركانه، ووجد حرارة تدفعه انطبل

إلى باربه، وتضطره إلى االستكانة لمنشبه حالة ال تزعزع رواسٌها عواصؾ الشبهات، وال تمٌل رواسخها رٌاح التموٌهات، ال 

َها اَل  ر وال كسب فٌه بتقلٌد وال نظر  ﴿ جرم أن هذا الشعور ال صنع فٌه للبش ٌْ اَس َعلَ ِ الَِّتً َفَطَر النَّ ٌِن َحنٌِف ا فِْطَرَت ّللاَّ َفؤَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

ْعلَُموَن ﴾ ]الروم: ٌَ اِس اَل  ِكنَّ أَْكَثَر النَّ ُم َولَ  ٌِّ ٌُن اْلَق لَِك الدِّ
 
ِ َذ  [ .َٖٓتْبِدٌلَ لَِخْلِق ّللاَّ

ار هلل بالكمال المطلق فً أسمابه وصفاته، ال نقص فٌه وال عٌب من وجه من الوجوه، فالذي ٌعلم وٌبصر وٌسمع الفطرة اإلقروفً 

ُروَن ﴾ ] ﴿ وٌتكلم وٌقدر أكمل من العادم لذلك كما، قال عز وجل  ْخلُُق أََفبَل َتَذكَّ ٌَ ْخلُُق َكَمن الَّ  ٌَ [ فالتسوٌة منكرة فً 9ٔالنحل:فؤََفَمن 

ٌُْبِصُر َواَل  ﴿ الفطر، وٌنكر ذلك على من سوى بٌنهما . كما قال تعالى عن إبراهٌم الخلٌل  ْسَمُع َواَل  ٌَ ا أََبِت لَِم َتْعُبُد َما اَل  ٌَ إِْذ َقالَ أِلَِبٌِه 

ا ب  ٌْ ا لَُّه ُخَواٌر أََلْم َواتَّ  ﴿ تعالى عن عجل بنً إسرابٌل [ وقال ٕٗمرٌم:﴾ ] ٌُْؽنًِ َعنَك َش ِهْم ِعْجبل  َجَسد  ٌِّ َخَذ َقْوُم ُموَسى  ِمن َبْعِدِه ِمْن ُحلِ

َخُذوهُ َوَكاُنوا َظالِِمٌَن ﴾ ] ْهِدٌِهْم َسبٌِبل  اتَّ ٌَ َكلُِّمُهْم َواَل  ٌُ ُه اَل  َرْوا أَنَّ [ . فكل هذا اإلنكار فً الخطاب لٌبٌن أن صفات 9ٗٔاألعراؾ:ٌَ

 .  الفطرة، وأن النافً لها قال قوال  منكرا  فً الفطر الكمال مستقرة فً
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الفطرة أٌضا  على علو ّللا تعالى على مخلوقاته وبٌنونته عنهم، بتوجههم بقلوبهم متضرعٌن إلى ّللا، فتسموا قلوبهم إلى ودلت 

ذلك عند األعراب، والعجابز، السماء، وتشخص أبصارهم إلٌها . وهذا أمر متفق علٌه بٌن األمم التً لم تتؽٌر فطرتها، ٌوجد 

 والصبٌان من المسلمٌن، ومن لم ٌقرأ كتابا ، ولم ٌتلق عن معلم وال رسول . 

 .فالفطرة مكملة بالشرٌعة المنزلة، فإن الفطرة تعلم األمر مجمبل، والشرٌعة تفصله وتبٌنه، وتشهد بما ال تستقل الفطرة به وهكذا 

 

علومة فً الفطر، فالشرابع، أمر بمعروؾ ونهً عن منكر، وإباحة طٌب، وتحرٌم خبٌث، ودلت الفطرة أٌضا  أن أصول العبودٌة م

وأمر بعدل، ونهً عن ظلم، وهذا كله مركوز فً الفطر، وكماله وتفصٌله وتبٌٌنه موقوؾ على الرسل . ولذا فإن الرسل بعثوا 

بل العقدٌة التً نسبت إلى دلٌل الفطرة السلٌمة عند أهل هذا فمن المسا. وعلى لتقرٌر الفطرة وتكمٌلها ال لتؽٌٌر الفطرة وتحوٌلها 

 .السنة : إثبات وجود ّللا، و اإلقرار هلل بالكمال المطلق فً أسمابه وصفاته، وعلو ّللا على خلقه 

ة هلل هنا بما ذكر ابن القٌم فً نونٌته من مدى توافق الحجة العقلٌة مع النقل الصحٌح، والفطرة المستقٌمة على الشهادونختم 

بالربوبٌة، واأللوهٌة، واألسماء والصفات، وأن الفطرة السلٌمة من األدلة التً ٌحتج بها، وتدل مع داللة العقل والنقل على الحق 

  الذي دعا إلٌه الرسول صلى ّللا علٌه وسلم .

 

 قد جبتكم من مطلع اإلٌمان   وأتى فرٌق ثم قال أال اسمعوا        قال فً ذلك : 

 ــمد بالحق والبرهان والتبٌان   من أرض طٌبة من مهاجر أحـــ                        

 ـهادي علٌه ومحكم القرآن          سافرت فً طلب الهدى فدلنً الـ                        

 متفرد بالملك والسلطان   مع فطرة الرحمن جل حبلله                        

  الشانوجهه األعلى العظٌم    وهو اإلله الحق ال معبود إال                        

  الدانًمن عرشه حتى الحضٌض          بل كل معبود سواه فباطل                        
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 الثالثت حملاضرةا
 اإلابحث الثالث : مىهج الاظخذالٌ على معائل العلُذة عىذ العلف

 : مً هم العلف؟
ً
  ؤوال

الصحابة ٪،  والتابعون وأتباعهم من أهل القرون الثبلثة المفضلة، ممن عظم  )كحقبة تارٌخٌة(المراد بهم   : العلف الفالح

ثم أصبح مذهب السلؾ علما  على ما كان علٌه هإالء من التمسك بالكتاب  شؤنهم، وتلقى المسلمون كبلمهم بالرضا والقبول.

  والعمل بهما على مقتضى فهم الصحابة .والسنة، وتقدٌمهما على ما سواهما، 

 

 : مىهج العلف في الاظخذالٌ على العلُذة :
ً
  زاهُا

  ًلىم مىهج العلف في الاظخذالٌ على العلُذة على ألاظغ الخالُت :

  ؤلاًمان بالىفىؿ الؽشعُت وحعظُمها : .1

معهم الكتاب والمٌزان، فما أخبر به الرسول عن ّللا، آمن المسلمون بؤن ّللا تعالى ربهم، وملٌكهم، أرسل الرسل لهداٌتهم، وأنزل 

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

  وذكر أهل العلم أن اإلٌمان بنصوص الكتاب والسنة على ضربٌن : ّللا الرحمن 

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

  كعوام المسلمٌن، ومن ال ٌفهم العربٌة.

 إٌمان مفصل، وهذا من فروض الكفاٌة، وهو خاص بكل من قام عنده الدلٌل، وظهر له معناه.  الثاوي :

 

نقٌاد } َفبل َوَربَِّك ال ومقتضى اإلٌمان بالنصوص الشرعٌة الذي كان علٌه السلؾ هو : االستسبلم والخضوع واال

َنُهمْ  َحتَّى ٌُْإِمُنونَ  ٌْ ُموَك ِفٌَما َشَجَر َب ا { ]النساء: ٌَُحكِّ ٌَُسلُِّموا َتْسلٌِم  َت َو ٌْ ا َقَض ا ِممَّ ِجُدوا فًِ أَْنُفِسِهْم َحَرج  ٌَ [ .وحقٌقة هذا ُ٘ٙثمَّ ال 

ْم  عند حدود ما أنزله ّللا على نبٌه محمد  االستسبلم : تعظٌم أمر ّللا سبحانه ونهٌه واإلذعان لهما، والوقوؾ  ٌَُعظِّ } َذلَِك َوَمْن 

َها ِمْن َتْقَوى اْلقُلُوِب { ]الحج: َشَعابَِر ّللاَِّ  على تعظٌم النصوص، والوقوؾ عند حدودها، وعدم  رحمهم ّللا[ .ولقد أكد السلؾ َٕٖفإِنَّ

 ق العبارات. معارضتها، وضربوا فً ذلك أروع األمثلة، وأصدق الصفات، وأد

  . :" إن استطعت أال تحك رأسك إال بؤثر فافعل"  رحمه ّللاقال سفٌان الثوري 

: " فكان من األصول المتفق علٌها بٌن الصحابة والتابعٌن لهم بإحسان : أنه ال ٌقبل من أحد قط أن   رحمه ّللاوقال ابن تٌمٌة 

ٌعارض القرآن برأٌه، وال ذوقه، وال معقوله، وال قٌاسه، وال َوْجده . فإنهم ثبت عنهم بالبراهٌن القطعٌات واآلٌات البٌنات أن 

 ي للتً هً أقوم". الرسول جاء بالهدى ودٌن الحق، وأن القرآن ٌهد

ىت ) اإلاخىاجشة وآلاحاد ( في العلُذة بؽشه ؤن جىىن صخُحت :2   . حجُت العُّ

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

 واترة واآلحادٌة فً االستدالل على مسابل العقٌدة واالحتجاج بها.أقوال أهل العلم هو عدم التفرٌق بٌن السنة المت
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  وهزا مبني عىذهم على ؤظغ،  منها :

  . أن اتباع السنة هو من أعظم ما ٌقتضٌه اإلٌمان برسالة نبٌنا محمد   - أ

أعلم الخلق باهلل، وهو المبلّػ عنه دٌنه الذي ارتضاه للناس، وهو مإتمن على وحً ّللا، فالحجة قابمة   أن الرسول   - ب

  فٌما ٌبلؽه كله.

ال ٌصلح أن   بلّػ جمٌع الدٌن ولم ٌكتم منه شٌبا ، وأنه بلّؽه أتم ببلغ وأبٌنه، فالتفرٌق بٌن أنواع سنته أن الرسول  - ج

   فً باب الترجٌح فً حالة التعارض الظاهري بٌن النصوص.ٌإثر فً االحتجاج بها، اللهم إال

 

 ومعنى 3
ً
 : . الالتزام بالىخاب والعىت لفظا

وذلك باستعمال األلفاظ الواضحة الواردة فً النصوص، دون األلفاظ المجملة التً تحتمل الحق والباطل، كؤلفاظ الفبلسفة  

 والمتكلمٌن المتؤثرٌن بهم، فلم ٌإثر عن السلؾ استعمال مثل تلك األلفاظ التً عدوها من األلفاظ المحدثة الؽرٌبة عن ألفاظ الوحً. 

    بالصانع، أو واجب الوجود، أو القدٌم، ونحو ذلك.كتسمٌة ّللا  عز وجل 

 

ل اإلازمىم لىفىؿ الىخاب والعىت اإلاخعللت بالعلُذة :4   . جشن الخإٍو

، بل ٌجب اتباع المحكم وسبب ذلك هو عدم جواز صرؾ نصوص العقٌدة عن ظاهرها بؽٌر دلٌل شرعً ثابت عن المعصوم  

  ورّد المتشابه إلٌه.

م ما قد ٌكون بدعة كتؤوٌبلت المعتزلة ومن وافقهم، الذٌن ٌإولون صفات ّللا  عز وجل فٌؤولون صفة الٌد هلل  ومن التؤوٌل المذمو

  عز وجل  بالقدرة والقوة والنعمة، وصفة العٌن بالعلم واإلحاطة، ونحو ذلك.

رارهم، وٌوم القٌامة عندهم هو ظهور ومن التؤوٌبلت ما قد ٌكون كفرا  كتؤوٌبلت الباطنٌة ، فالصٌام المفروض عندهم هو كتمان أس

 القابم، ونحو ذلك.

 

م بين الىخاب والعىت في الاظخذالٌ :5   . عذم الخفٍش

ْنِطُق َعِن اْلَهَوى فالكتاب والسنة وحً من ّللا، والقبول لهما واجب على حّد سواء، قال تعالى : ﴿  َوَما  ٌُوَحى  (3) ٌَ  ًٌ إِْن ُهَو إاِلَّ َوْح

: )) ال ألفٌن أحدكم متكؤ على أرٌكته  ٌؤتٌه األمر مما  وقال  : " أال إنً أُوتٌُت القرآن ومثله معه " .[، وقال ٗ-ٖ﴾ ]النجم:

  أمرت به أو نهٌت عنه فٌقول ال أدري، ما وجدنا فً كتاب ّللا اتبعناه، أال إنً أوتٌت القرآن ومثله معه (( .

فً اإلسبلم بالقرآن الكرٌم والسنة والنبوٌة، وتختلؾ السنة عن القرآن بؤن القرآن لفظه  -بمعنى الموحى–إذن ٌتمثل الوحً 

  من ربه عز وجل  . ومعناه منزل على الرسول 

  والمتلَّقى من ّللا عز وجل هو معناها . أما السنة فإن اللفظ من الرسول 
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  . صخت فهم الىفىؿ :6

إال حٌنما   فصحة فهم النصوص ركٌزة أساسٌة لصحة االستدالل، وال ٌستطٌع المرء معرفة مراد ّللا تعالى، ومراد رسوله 

ٌستقٌم فهمه لدالبل الكتاب والسنة، وخاصة فً هذا العصر الذي كثر فٌه المتحدثون فً أمور الدٌن عبر وسابل اإلعبلم المختلفة؛ 

فة بهذه القواعد األساسٌة التً ٌرتكز علٌها الفهم الصحٌح تمّكن من تمٌٌز المتحدثٌن بحق من كالفضابٌات واإلنترنت، فالمعر

  المنحرفٌن عن الفهم الصحٌح.

 وسوائض الفهم الصخُح للىفىؿ هثيرة، منها :

أعلم بٌن أظهرهم، كما عاٌشوا نزول الوحً؛ فهم  االعتماد على فهم الصحابة لدالبل الكتاب والسنة؛ لكون الرسول  - أ

  . الناس بمراد ّللا ومراد رسوله 

:  )) فإنه من ٌعش منكم فسٌرى اختبلفا كثٌرا، فعلٌكم بسنتً  وهذا األمر ٌتؤكد خاصة إذا كثرت البدع واألهواء، قال رسول ّللا  

 وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن من بعدي عّضوا علٌها بالنواجذ (( .

 

 معشفت اللغت العشبُت وؤظالُب العشب في هالمهم.  -ب 

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

وكان عمر بن الخطاب  أصحابه. ولهذا اعتنى سلؾ األمة وعلماإها بلؽة القرآن حتى ٌوضع خطاب الشارع فً موضعه البلبق به. 

 ٌكتب إلى اآلفاق : أن ٌتعلموا السنة والفرابض والنحو كما ٌتعلمون القرآن .  رضً ّللا عنه

 

 .حمع الىفىؿ الىاسدة في اإلاعإلت الىاحذة  -ج

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

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

 

  لمقٌد، ورّد المجمل إلى المفصل، والمتشابه إلى المحكم.ومن طرق الجمع بٌن النصوص : حمل العام على الخاص، والمطلق على ا
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 الرابعت احملاضرة

 وؤزشها في حُاة الفشد واإلاجخمعبحث الشابع : ؤسوان ؤلاًمان اإلا 

 

 : - ؤ
ً
  حعٍشف ؤلاًمان لغت وؼشعا

 )آمً( في لغت العشب له اظخعماالن :

نْ  : األمن والتؤمٌن أي إعطاء األمان. ومنه قوله تعالى : ﴿ َوآَمَنُهمفتارة ٌتعدى بنفسه فٌكون معناه    [ٗ﴾]قرٌش: َخْوؾٍ  مِّ

 [ وقوله ﴿ أََفَتْطَمُعونَ 9ٔوتارة ٌتعدى بالباء أو البلم فٌكون معناه : التصدٌق، كما فً قوله تعالى : ﴿ َوَما أَْنَت بُِمْإِمٍن َلَنا ﴾ ]ٌوسؾ:

ٌُْإِمُنوْا لَُكْم ﴾ ]البقرة:   [ .9٘أَن 

،
ً
  .اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح  : هو وؤلاًمان ؼشعا

وعلى هذا التعرٌؾ أجمع أبمة السلؾ وعلماإهم، وقد نقل هذا اإلجماع اإلمام البؽوي، والحافظ ابن عبد البر، واإلمام البللكابً، 

 وؼٌرهم .

 

ف    هثيرة،  منها :وؤدلت هزا الخعٍش

ْدُخِل اإْلِ : اعخلاد بالللب ٌَ ا  ا قُل لَّْم ُتْإِمُنوا َولَِكن قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّ قُلُوبُِكْم ﴾  فًِ ٌَمانُ استدلوا بقوله تعالى : ﴿  َقالَِت اأْلَْعَراُب آَمنَّ

  .(بلسانه ولم ٌدخل اإلٌمان قلبه  ) ٌا معشر من آمن  ، وقول النبً  14]الحجرات:

 

ا بِاهللَِّ  :استدلوا بقوله تعالى : كٌى باللعان )) أمرت أن أقاتل الناس، حتى ٌقولوا ال إله  ، وقول النبً 136:البقرة ﴾  ﴿   قُولُوا آَمنَّ

 إال ّللا، فإذا قالوها عصموا منً دماءهم وأموالهم إال بحقها (( .

 

ٌُِضٌَع إٌَِماَنُكْم ﴾]﴿ َوَما َكاَن استدلوا بقوله تعالى :   :عمل الجىاسح ُ لِ
﴿ [ ، أجمع المفسرون على أن المراد من ٖٗٔالبقرة :ّللاَّ

  .إٌمان  -وهً عمل-صبلتكم إلى بٌت المقدس، فثبت أن الصبلة  إٌَِماَنُكْم ﴾ : 

 ) ال إٌمان لمن ال أمانة  له ( .  ودلٌل السنة قوله

 

  ؤهم معائل ؤلاًمان :

ثبلث مسابل بها تمٌز أهل الحق، وأصحاب االعتقاد السلٌم عن ؼٌرهم من المذاهب األخرى، وهذه ٌتعلق بتعرٌؾ اإلٌمان شرعا  

 المسابل هً : ]زٌادة اإلٌمان ونقصانه،  واالستثناء فً اإلٌمان،  وحكم مرتكب الكبٌرة[ .
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ادة ؤلاًمان وهلفاهه - 1   لك بؤدلة كثٌرة، منها ::ذهب جمهور السلؾ إلى أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنقص، واستدلوا على ذ ٍص

ا ﴾ ]األحزاب: ا َوَتْسلٌِم  ا ﴾ ]المدثر: [ .ٕٕقوله تعالى: ﴿  َوَما َزاَدُهْم إاِلَّ إٌَِمان  ْزَداَد الَِّذٌَن آَمُنوا إٌَِمان  ٌَ   [ .ٖٔوقوله تعالى : ﴿  َو

ٌة وهو كامل اإلٌمان، وحدٌث :  )) : )) ال ٌزنً الزانً حٌن ٌزنً وهو مإمن (( أي : ال ٌفعل هذه المعص ومن السنة قوله 

 أكمل المإمنٌن إٌمانا  أحسنهم خلقا  (( .

فاإلٌمان ٌزداد بالحب  وٌزٌد اإلٌمان بالطاعة وٌنقص بالمعصٌة، والمقصود هنا طاعة القلب والجوارح واللسان، ومعصٌتها أٌضا .

وٌزداد بذكر ّللا، وتبلوة القرآن، وطلب العلم، والدعوة إلى فً ّللا، والبؽض فً ّللا، وحب الصحابة، والخوؾ والرجاء والتوكل، 

 واإلٌمان ٌنقص باالبتداع فً الدٌن، وبالحسد والكبر والعجب، والؽفلة، وارتكاب الذنوب والكبابر.  ّللا، والقٌام بجمٌع شعابر الدٌن.

 

 . ؤلاظخثىاء في ؤلاًمان :2

  أن ٌقول العبد : أنا مإمن إن شاء ّللا. :ومعىاه 

  والسلؾ رحمهم ّللا ٌمنعون هذا االستثناء إذا كان على سبٌل الشك ؛  ألن الشك فً ذلك كفر .

وٌجوز االستثناء فً حال تجنب تزكٌة النفس بما ٌوهم استكمال اإلٌمان ، ألن العبد المسلم الذي ٌعتقد أن اإلٌمان اعتقاد وقول 

 : " من شهد على نفسه أنه مإمن، فلٌشهد أنه فً الجنة "   tوعمل ٌزٌد وٌنقص ال ٌجزم لنفسه بكمال اإلٌمان . قال ابن مسعود 

 

 . حىم مشجىب الىبيرة : 3

ف الىبيرة : اختلؾ العلماء فً تعرٌفها، إال أن أشهر تلك التعرٌفات، وأقربها للصواب، ما نقل عن ابن عباس، وسعٌد بن  حعٍش

 جبٌر، والحسن البصري، وؼٌرهم : 

  كل ذنب ختمه ّللا تعالى بنار أو ؼضب أو لعنة أو عذاب. :ؤن الىبائش 

عدم كفر مرتكب الكبٌرة، وهم ال ٌقطعون لمرتكب الكبٌرة بالنار إذا مات قبل التوبة، وأنه إن دخلها أخرج  وأهل السنة أجمعوا على

  منها، وختم له بالخلود فً الجنة ، شرٌطة أن ٌموت على التوحٌد .

 

الكبابر إذا لم ٌعتقد :" اتفق أهل السنة على أن المإمن ال ٌخرج عن اإلٌمان بارتكاب شًء من  كاٌ ؤلامام البغىي سحمه هللا

إباحتها، وإذا عمل شٌبا  منها، فمات قبل التوبة، ال ٌخلد فً النار، كما جاء به الحدٌث، بل هو إلى ّللا، إن شاء عفا عنه، وإن شاء 

  عاقبه بقدر ذنوبه، ثم أدخله الجنة برحمته".

 

  وؤدلت هزا اإلازهب هثيرة، منها :

َ الَ ٌَ  قوله تعالى : ﴿  إِنَّ 
ٌُْشَرَك بِهِ ّللاَّ ا ْؽِفُر أَن  ا َعِظٌم  ِ َفَقِد اْفَتَرى إِْثم  ٌُْشِرْك ِباهللَّ َشاء َوَمن  ٌَ ْؽفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن  ٌَ [، 9ٗ﴾ ]النساء:  َو

  ٌعنً : إذا مات ؼٌر تابب من الشرك.
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َنُهَما َفإِن َبَؽْت إِْحَداُهَما َعَلى اأْلُ  ٌْ ْخَرى  َفَقاتِلُوا الَّتًِ َتْبِؽً َحتَّى  َتفًَِء إِلَى  وقال تعالى : ﴿ َوإِن َطابَِفَتاِن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن اْقَتَتلُوا َفؤَْصلُِحوا َب

َنُهَما بِاْلَعْدِل َوأَ  ٌْ ِ َفإِن َفاَءْت َفؤَْصلُِحوا َب ٌُِحبُّ اْلُمْقِسِطٌَن )أَْمِر ّللاَّ  َ
قُوا 8ْقِسُطوا  إِنَّ ّللاَّ ُكْم َواتَّ ٌْ َن أََخَو ٌْ َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ َفؤَْصلُِحوا َب ( إِنَّ

َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن    [ .ٓٔ-8﴾ ]الحجرات: ّللاَّ

 

الء المقاتلٌن اسم اإلٌمان، وسماهم المإمنٌن، ومعلوم أن القتل كبٌرة من كبابر الذنوب ومع ذلك فإن ّللا تعالى لم ٌسلب عن هإ

 وإخوة فً الدٌن.

 

فبشرنً أنه من مات من أمتك ال ٌشرك باهلل ’ أنه قال : )) أتانً جبرٌل    عن النبً   رضً ّللا عنهومن السنة حدٌث أبً ذر 

 شٌبا  دخل الجنة قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : وإن زنى وإن سرق (( . 

 

ٌُخشى على مرتكبها أن تتراكم علٌه الذنوب وهذا الحكم  ال ٌقلل من خطر ارتكاب الكبابر، وألٌم عواقبها فً الدنٌا واآلخرة، كما 

  فتوصله إلى الكفر.

 

  ؤسوان ؤلاًمان : - ج

فً   فً أصول اإلٌمان؛ بوجوب التصدٌق بؤركانه الستة كما أخبر النبً  –أهل السنة والجماعة  -ٌتلخص معتقد السلؾ الصالح 

: )) أن تإمن باهلل، ومبلبكته، وكتبه، ورسله، والٌوم اآلخر، وتإمن بالقدر  لما جاء ٌسؤله عن اإلٌمان؛ فقال ’ حدٌث جبرٌل  

  خٌره وشره (( .

 

وقد فاإلٌمان ٌقوم على هذه األركان الستة؛ فإذا سقط منها ركن لم ٌكن اإلنسان مإمنا  ألبتة؛ ألنه فقد ركنا  من أركان اإلٌمان؛ 

َس اْلبِرَّ أَْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم قَِبلَ اْلمَ  ٌْ ْشِرِق َواْلَمْؽِرِب وردت اإلشارة إلى هذه األركان فً بعض اآلٌات القرآنٌة كقوله تعالى : ﴿   لَ

ٌنَ  ٌِّ ِب ْوِم اآلِخِر َواْلَمبلبَِكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ ٌَ ِ َواْل هِ 99ٔ﴾ ]البقرة:  َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِاهللَّ ٌْ ُسولُ بَِما أُْنِزلَ إَِل ِه  [، وقوله : ﴿   آََمَن الرَّ ِمْن َربِّ

ِ َوَمبَلبَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِهِ 
 [ . 9ٕ٘﴾ ]البقرة: َواْلُمْإِمُنوَن ُكلٌّ آََمَن بِاهللَّ
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 اخلامست احملاضرة
 ؤلاًمان باهلل  الشهً ألاٌو :

وأسمابه وصفاته، وذلك بإقرار أنواع  من اإلٌمان باهلل تعالى؛ اإلٌمان بوحدانٌته وتفرده فً ربوبٌته وألوهٌته :  ؤلاًمان باهلل - ؤ

 بها، وهً :التوحٌد الثبلثة، واعتقادها، والعمل 

 .جىحُذ ألاظماء والففاث -3 جىحُذ ألالىهُت. - 2  جىحُذ الشبىبُت. -ٔ

 

توحٌد الربوبٌة واألسماء والصفات(، وتوحٌده باإلرادة والقصد )وهو توحٌد توحٌد ّللا بالمعرفة واإلثبات)وهو : ؤو هى

 (.فٌتضمن النوع األول : توحٌد ّللا بؤفعاله، والنوع الثانً : توحٌد ّللا بؤفعال العباد ) وهً العبادة(. األلوهٌة

 

، وؤلىهُخه، وؤلاًمان بشبىبِخه، ؤلاًمان بىحىد هللااإلٌمان باهلل ٌتضمن أربعة أمور هً :  :باهلل  ألامىس التي ًخممنها ؤلاًمان - ب

فاجه   على النحو اآلتً: ،وؤظمائه ـو

 

  والشرع، والحس[ .: وقد دل على وجوده تعالى : ]الفطرة، والعقل،  ألاٌو : ؤلاًمان بىحىد هللا حعالى

: فإنَّ كل مخلوق قد فُِطر على اإلٌمان بخالقه من ؼٌر سبق تفكٌر، أو تعلٌم، وال  ؤما داللت الفىشة على وحىده ظبحاهه -1

ما من مولود إال ٌولد على الفطرة : ”  ٌنصرؾ عن مقتضى هذه الفطرة إالَّ من طرأ على قلبه ما ٌصرفه عنها؛ لقول النبً 

 ” .فؤبواه ٌهودانه و ٌنصرانه و ٌمجسانه 

؛ فؤلن هذه المخلوقات : سابقها والحقها، البد لها من خالق أوجدها، إذ ال ٌمكن أن هللا حعالى وؤما داللت العلل على وحىد -2

ٍء أَْم ُهُم اْلَخالِقُونَ  ِمنْ  توجد نفسها بنفسها؛ وال ٌمكن أن توجد صدفة. قال تعالى: ﴿ أَْم ُخلِقُوا ًْ ِر َش ٌْ َماَواِت  أَْم َخلَُقوا (35) َؼ السَّ

[. ٌعنً : أنهم لم ٌخلَقوا من ؼٌر خالق، وال هم الذٌن خلَقوا أنفسهم؛فتعٌن أن ٌكون ٖٙ-ٖ٘﴾ ]الطور: وقُِنونَ َواأْلَْرَض َبلْ اَل ٌُ 

ٌقرأ هذه اآلٌات فكانت سبب تحوله رسول ّللا  -وكان مشركا  – بن مطعم جبٌرخالقهم هو ّللا تبارك وتعالى، ولهذا لما سمع 

 أول ما وقر اإلٌمان فً قلبً". لئلٌمان، قال " كاد قلبً أن ٌطٌر، وذلك 

من األحكام العادلة المتضمنة  به: فؤلن الكتب السماوٌة كلَّها تنطق بذلك، وما جاءت وؤما داللت الؽشع على وحىد هللا حعالى  -3

 لمصالح الخلق ؛ دلٌل على أنها من رب حكٌم علٌم بمصالح خلقه.

  :وؤما ؤدلت الخغ على وحىد هللا؛ فمً وحهين  -4

 ٌ ﴿  أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعٌن، وؼوث المكروبٌن، ما ٌدل داللة قاطعة على وجوده تعالى، قال ّللا سبحانه : :الىحه ألاو

ُكم ُكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم أَنًِّ ُمِمدُّ َن اْلَمبَلِبَكِة ُمْرِدفٌِنَ  إِْذ َتْسَتِؽٌُثوَن َربَّ   [.8]األنفال: ﴾ بِؤَْلٍؾ مِّ

أنَّ آٌات األنبٌاء التً تسمى المعجزات وٌشاهدها الناس، أو ٌسمعون بها، برهان قاطع على وجود مرسلهم، وهو  : ويالىحه الثا

  ونصرا  لهم .چ ّللا تعالى؛ ألنها أمور خارجة عن نطاق البشر، ٌجرٌها ّللا تعالى على أٌدي رسله 
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  الثاوي : جىحُذ الشبىبُت :

فه   حعٍش
 
 "، ومنه : الرّب. فالربوبٌة صفة ّللا تعالى، وهً مؤخوذة من اسمه الرّب. الفعل " ربب الربوبٌة مصدر من :لغت

  ٌطلق على معان؛ منها : المالك، والسٌد المطاع، والمصلح. والربُّ فً كبلم العرب

ىالح وهو مدبر العالم : االعتقاد الجازم بؤن ّللا وحده رب كل شًء وملٌكه، ال شرٌك له، وهو الخالق وحده  ومعىاه في الـا

وممٌتهم، واإلٌمان بقضاء ّللا وقدره، وخبلصته أنه : توحٌد ّللا تعالى والمتصرؾ فٌه، وأنه خالق العباد ورازقهم ومحٌٌهم 

  بؤفعاله.

 

 :  بالربوبٌةوالعقلٌة وكذلك الفطرة على تفرد ّللا تعالى  وقد قامت األدلة النقلٌة:  ألادلت علُه

ِة ٕقوله تعالى ﴿  اْلَحْمُد هلّلِ َربِّ اْلَعالَِمٌَن ﴾ ]الفاتحة: فمً الىخاب َماَواِت َواأْلَْرَض فًِ ِستَّ ُ الَِّذي َخلََق السَّ
ُكُم ّللاَّ [، وقوله : ﴿ إِنَّ َربَّ

ْمَس وَ  ا َوالشَّ ْطلُُبُه َحِثٌث  ٌَ َهاَر  لَ النَّ ٌْ ٌُْؽِشً اللَّ اٍم ُثمَّ اْسَتَوى  َعلَى اْلَعْرِش  ٌَّ َراٍت بِؤَْمِرِه أاََل لَُه اْلَخْلُق َواأْلَْمُر  َتَباَرَك أَ اْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ

ُ َربُّ اْلَعالَِمٌَن ﴾ ]األعراؾ: ءٍ  ِمنْ  [ وقوله : ﴿  أَْم ُخلِقُواّٗ٘للاَّ ًْ ِر َش ٌْ   [.ٖ٘]الطور: أَْم ُهُم اْلَخالِقُوَن  ﴾ َؼ

 ” بارك وتعالى السٌد هو ّللا ت: ”  :قوله   ومً العىت

: فإنه ٌقر هلل تعالى بالوحدانٌة وبؤنه الخالق القادر؛ ولذلك دعا ّللا إلى إعمال العقل بالتفكر والتدبر فً كثٌر من  ؤما العلل العلُم

ٌّن موقؾ أهل العقول واأللباب إذا تؤملوا خلق ّللا تعالى بقوله : ﴿ إنَّ  ِفً َخْلِق  آٌات القرآن، ومنها آٌة الطور المتقدمة، كما ب

ا ٌَ َ قِ
ْذُكُروَن ّللاَّ ٌَ اٍت ألُْولًِ األَْلَباِب . الَِّذٌَن  ٌَ َهاِر آل ِل َوالنَّ ٌْ َمَواِت َواألَْرِض َواْخِتبلِؾ اللَّ ُروَن ِفً َخْلِق السَّ َتَفكَّ ٌَ ا َوَعلَى ُجُنوبِِهْم َو ا َوقُُعود  م 

َنا َما َخَلْقَت َهَذا َباطِ  َمَواِت َواألَْرِض َربَّ اِر ﴾ ]آل عمران:السَّ   [.8ٔٔ-8ٓٔبل  ُسْبَحاَنَك َفقَِنا َعَذاَب النَّ

ِ  أما الفطرة ٌِن َحنٌِف ا فِْطَرَة ّللاَّ َها ال  : فهً من أعظم ما جبل ّللا علٌه البشر، كما قال تعالى : ﴿  َفؤَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ ٌْ اَس َعَل الَِّتً َفَطَر النَّ

ِ َذلِكَ  ْعلَُموَن  ﴾ َتْبِدٌلَ لَِخْلِق ّللاَّ ٌَ اِس ال  ُم َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ ٌِّ ٌُن اْلَق ُظُهوِرِهْم  ِمنْ  َبنًِ آَدمَ  ِمنْ  ﴿ َوإِْذ أََخَذ َربُّكَ وقوله: [ , ٖٓ]الروم: الدِّ

َتُهمْ  ٌَّ ُكْم َقالُوا َبلَى َشِهْدَنا أَْن َتقُولُوا ٌَ  ُذرِّ ا َعْن َهَذا َؼافِلٌِنَ َوأَْشَهَدُهْم َعَلى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّ ا ُكنَّ اَمِة إِنَّ ٌَ   [.9ٕٔ]األعراؾ: ﴾ ْوَم اْلقِ

ّللا عن  وهذه الفطرة هً التً تجعل الناس فً حال الشدة والضٌق ٌرجعون إلى ّللا وٌستمدون منه العون والنجاة، كما حكى

ُرُكْم فًِ اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َحتَّى   ٌِّ ٌَُس َبٍة َوَفِرُحوا بَِها َجاَءْتَها ِرٌٌح َعاِصٌؾ المشركٌن : ﴿ ُهَو الَِّذي  ٌِّ َن بِِهْم بِِرٌٍح َط ٌْ إَِذا ُكْنُتْم ِفً اْلُفْلِك َوَجَر

ٌَن لَِبْن  َ ُمْخلِِصٌَن لَُه الدِّ
ُهْم أُِحٌَط بِِهْم َدَعُوا ّللاَّ ذِ َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَظنُّوا أَنَّ َتَنا ِمْن َه  ٌْ اِكِرٌنَ أَْنَج ﴾  ِه لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّ

 [.٘ٙ]العنكبوت:

 

: حىم ؤلاكشاس بهزا الخىحُذ وحذه :
ً
  زالثا

  له حكمان : -وهو اإلقرار باستحقاق ّللا للعبادة وحده –اإلقرار بهذا التوحٌد وحده دون الزمه 
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ٌُكسب صاحبه صفة اإلٌمان، التً تعصم :ألاٌو : دهُىي  أي  األلوهٌةوهو توحٌد  ببلزمهالدم والمال، حتى ٌلتزم  وهو أنه ال 

وترك عبادته تعالى وحده، كما  بهأهل الشرك ولم ٌقبل منهم إقرارهم بربوبٌة ّللا مع اإلشراك  العبادة؛ ولذلك قاتل رسول ّللا 

 ُ
قُولُنَّ ّللاَّ ٌَ ْمَس َواْلَقَمَر َل َر الشَّ َماَواِت َواأْلَْرَض َوَسخَّ ْن َخلََق السَّ ٌُْإَفُكون   ﴾]العنكبوت:قال تعالى عنهم : ﴿ َولَِبن َسؤَْلَتُهم مَّ   [.ٔٙ َفؤَنَّى 

 ٌنجو من عذاب ّللا وإن أقر له بالربوبٌة وبعض الصفات. قال  وهو أن من مات ؼٌر ملتزم هلل بعبادته وحده لن :ؤخشوي الثاوي

: (ال تدخل الجنة إال نفس مإمنة). 

 

: مظاهش الاهحشاف في هزا الخىحُذ :   
ً
 سابعا

ضلت عقولهم فانحرفوا عن الحق حتى فً هذا  والعقول والفطر، ومع ذلك نجد من طمست فطرهم  إن هذا التوحٌد قد أقرت به

ضرورة ٌجدها كل البشر فً نفوسهم وخاصة فً حال الشدة والخطر، رؼم هذا فإن بعض الناس انحرفوا  بهالتوحٌد الذي اإلقرار 

  فً هذا التوحٌد على ثبلثة مناحً تجلت فً المظاهر اآلتٌة :

 ٌ الذٌن ٌسندون الوجود كله إلى فعل الطبٌعة، كحال  المبلحدةوده تعالى كما ٌّدعٌه جحد ربوبٌة ّللا أصبل ، ومنها : وج :اإلاظهش ألاو

ْهُر َوَما لَُهْم بِذَ تعالى من " الدهرٌٌنمن ذكرهم ّللا  ٌُْهلُِكَنا إاِل الدَّ ا َوَما  ٌَ ا َنُموُت َوَنْح ٌَ ْن اُتَنا الدُّ ٌَ ًَ إاِل َح لَِك ِمْن " بقوله :﴿ َوَقالُوا َما ِه

ُظنُّوَن ﴾ ]الجاثٌة:ِعْلٍم إِْن  ٌَ   [ ، ومن هإالء فً عصرنا الشٌوعٌون والوجودٌون وأصحاب المذاهب المادٌة .ُٕٗهْم إاِل 

جحد بعض خصابص الرب تعالى وإنكارها، كمن ٌنفً قدرة ّللا على بعث الناس، كما قال تعالى::﴿ َوَضَرَب لَنا َمَثبل   :اإلاظهش الثاوي

ًَ َخْلَقُه قالَ َمْن ٌُ  ًَ َرِمٌٌم ﴾ ]ٌس:َوَنِس   [.99ْحًِ اْلِعظاَم َوِه

إعطاء شًء من خصابص الرّب لؽٌره من الخلق، كمن ٌعتقد وجود متصرؾ فً الكون مع ّللا، أو نافع أو ضار  :اإلاظهش الثالث

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

 

  الثالث : جىحُذ ألالىهُت :

 : معنى ألالىهُت 
ً
  .أي المعبود :  اإلله ( (  مشتقة من : في اللغت : ؤوال

والخضوع والطاعة المعبود الحق ال معبود بحق سواه، وإفراده تعالى بالعبادة  : عز وجل هو االعتقاد الجازم بؤن ّللا  : وفي الؽشع

المطلقة، وأْن ال ٌشرك به أحد كابنا  من كان، وال ٌصرؾ شًء من العبادة لؽٌره؛ كالصبلة، والصٌام، والزكاة، والحج، والدعاء، 

واالستعانة، والنذر، والذبح، والتوكل، والخوؾ والرجاء، والحب، وؼٌرها من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، وأن ٌعبد ّللا 

  .والخوؾ والرجاء جمٌعا، وعبادته ببعضها دون بعض ضبلل بالحب 

اَك َنْسَتِعٌُن ﴾ ]الفاتحة: : هو إفراد ّللا بؤفعال العباد . وخالـخه  ٌَّ اَك َنْعُبُد َوإِ ٌَّ  [.٘قال ّللا تعالى : ﴿  إِ

  الهبلك . : هو ما دعت إلٌه جمٌع الرسل، وإنكاره هو الذي أورد األمم السابقة موارد وجىحُذ ألالىهُت 

قومه ونابذهم العداء فإنهم كانوا ٌقرون بالنوع األول، وهو توحٌد الربوبٌة ولكنهم كانوا   وهو الذي من أجله قاتل النبً 

ُ  ٌصرفون العبادة لؽٌر ّللا من األصنام واألوثان .
قُولُنَّ ّللاَّ ٌَ ْن َخلََقُهْم لَ ى  والدلٌل قوله تعالى  :﴿  َولَبِن َسؤَْلَتُهم مَّ َفؤَنَّ

 [ .99ٌُْإَفُكوَن﴾]الزخرؾ:
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 : و
ً
ش هزا الخىحُذ : ش زاهُا  ق اللشآن في جلٍش

 سلك القرآن عدة طرقا   عدة فً تقرٌر هذا التوحٌد، منها :

االستدالل بتوحٌد الربوبٌة على توحٌد األلوهٌة، من باب اإللزام به ألنه لما كان ّللا هو الخالق الرازق المحًٌ الممٌت وحده  -ٔ

ٌُعبد وحده دون سواه، فٌجعل األول دلٌبل  على الثانً، إذ كان الكفار ٌسلّمون باألول وٌنازعون فً الثانً، فٌبٌن ّللا لهم  لزم أن 

م تعلمون أنه ال خالق إال ّللا، وأنه تعالى هو الذي ٌملك نفع الناس، وٌدفع عنهم ما ٌضرهم، ال شرٌك له فً ذلك، فلَم أنكم إذا كنت

َمآِء مَ  َن السَّ َمـَوِت َوااْلْرَض َوأَْنَزلَ لَُكْم مِّ ْن َخلََق السَّ ِه َحَدآبَِق آء  َفؤَْنَبْتَنا بِ تعبدون ؼٌره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ قال تعالى :﴿  أَمَّ

ْعِدلُوَن﴾ ]النمل: ٌَ َع ّللاِ َبلْ ُهْم َقْوٌم  ا َكاَن لَُكْم أَْن ُتْنبُِتوا َشَجَرَهآ أَِءلَـٌه مَّ   [َٓٙذاَت َبْهَجة مَّ

ُه الَ إِلَـَه إاِلَّ ُهَو َواْلَمبلَبِكَ  -ٕ ُة َوأُْولُوْا اْلِعْلِم َقآبَِما  بِاْلقِْسِط شهادة ّللا تعالى على توحٌد األلوهٌة : وذلك فً قوله تعالى : ﴿  شهد ّللّاُ أَنَّ

[، فقد تضمنت هذه اآلٌة أجلّ شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها، من أجلّ مشهود، 9ٔالَ إِلَـَه إاِلَّ ُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌُم﴾ ]آل عمران:

دة فً عبارات السلؾ : الحكم والقضاء، : اإللزام بها؛ ألن من معانً الشها والمؽزى من هذه الشهادة هو بؤجلّ مشهود به.

 واإلعبلم، والبٌان، واإلخبار. 

"والحكم والقضاء بؤنه تعالى ال إله إال هو متضمن لئللزام، إذ لو كان المراد مجرد شهادة لم ٌتمكنوا من العلم بها، ولم ٌنتفعوا 

ٌُنتفع بها إال ببٌانها، فهو بها، ولم تقم علٌهم بها الحجة. بل قد تضمنت البٌان للعباد وداللتهم وتعر ٌفهم بما شهد به، وإذا كان ال 

ٌّنها ؼاٌة البٌان بطرق ثبلث : السمع، والبصر، والعقل" .   سبحانه قد ب

االستدالل بؤسماء ّللا وصفاته على توحٌد األلوهٌة : فقد ٌستدل تعالى بؤسمابه وصفاته على وحدانٌته وبطبلن الشرك؛ كقوله -ٖ

ِمُن اْلَعِزٌُز اْلَجبَّ فً سورة الحشر :  ٌْ بَلُم اْلُمْإِمُن اْلُمَه وُس السَّ َه إاِلَّ ُهَو اْلَملُِك اْلقُدُّ ُ الَِّذي اَل إِلَ 
ا ﴿  ُهَو ّللاَّ ِ َعمَّ ُر ُسْبَحاَن ّللاَّ اُر اْلُمَتَكبِّ

كا  فً األلوهٌة فٌعبد مع ّللا أو من [. فمن ال ٌماثل ّللا أو ٌشبهه فً هذه الصفات العظٌمة ال ٌكون شرٌٌُْٖٕشِرُكوَن ﴾ ]الحشر:

 دونه. 

: فمل جىحُذ ألالىهُت والخحزًش مً الؽشن
ً
ُه اَل   :زالثا إنَّ التوحٌد هو أول ما ٌجب على العبد أن ٌعرفه، قال تعالى ﴿  َفاْعلَْم أَنَّ

هَ  ْعلَُم ُمَتَقلََّبُكْم َوَمْثَواُكْم ﴾  إِلَ  ٌَ  ُ ُ َواْسَتْؽفِْر لَِذنبَِك َولِْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمَناِت َوّللاَّ   [ .8ٔ]محمد:إاِلَّ ّللاَّ

قلت : "لبٌك وسعدٌك"  ثم قال مثله ثبلثا  ® ٌا معاذ ©فقال :    وفً بعض ألفاظ الحدٌث عن معاذ قال : قال كنت ردٌؾ النبً

ثم سار ساعة فقال ٌا معاذ قلت لبٌك وسعدٌك قال : )) هل ® ل تدري ما حق ّللا على العباد  أن ٌعبدوه وال ٌشركوا به شٌباه©

  تدري ما حق العباد على ّللا عز و جل إذا فعلوا ذلك أن ال ٌعذبهم (( .

س إلٌها، وٌقول لهم :  قولوا ال إله إال ّللا تفلحوا، ٌدعو النا وحقٌقة التوحٌد هً معنى ال إله إال ّللا الكلمة التً كان الرسول   

: )) أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال ّللا (( ، وتحقٌق التوحٌد سبٌل السعادة فً الدنٌا واآلخرة. ومخالفته  وقال  

 سبٌل للشقاوة . 

 ط سبعة ذكرها أهل العلم : ولٌس كل من قال ال إله إال ّللا ٌكون موحدا  بل ال بد من توفر شرو 

 العلم بمعناها والمراد منها نفٌا  وإثباتا ، فبل معبود بحق إال ّللا تعالى.  -ٔ

 الٌقٌن بمدلولها ٌقٌنا  جازما .  -ٕ

 القبول لما تقتضٌه هذه الكلمة بقلبه ولسانه.  -ٖ

 االنقٌاد لما دلت علٌه.  -ٗ

 الصدق، فٌقولها بلسانه وٌوافق ذلك قلبه.  -٘

 اإلخبلص المنافً للرٌاء.  -ٙ
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 حب هذه الكلمة وما اقتضته.  -9

كما ٌجب على المسلم أن ٌخاؾ من الشرك وٌحذره بجمٌع أنواعه وأبوابه ومداخله أكبره وأصؽره فإن أعظم الظلم الشرك، وّللا 

ْؽفُِر ما  ٌؽفر كل شًء إال الشرك ومن وقع فٌه فقد حرم ّللا علٌه الجنة ومؤواه النار قال تعالى : ﴿  ٌَ ٌُْشَرَك بِِه َو ْؽفُِر أَْن  ٌَ َ ال 
إِنَّ ّللاَّ

ا ﴾ ]النساء: ا َعِظٌم  ِ َفَقِد اْفَترى إِْثم  ٌُْشِرْك ِباهللَّ ٌَشاُء َوَمْن    [9ُٗدوَن ذلَِك لَِمْن 

م على الؽشن، زالزت ؤمىس :   وكذ سجب اللشآن الىٍش

ْحَبَطنَّ َعَملَُك َولََتُكوَننَّ ِمَن ، قال تعالى : ﴿  إَولََقْد أُ بفعاد العمل وبحباوه-1 ٌَ َك َوإِلَى الَِّذٌَن ِمن َقْبلَِك لَبِْن أَْشَرْكَت َل ٌْ ًَ إَِل وِح

  [  .٘ٙاْلَخاِسِرٌَن﴾ ]الزمر:

م على الجىت ودخٌى الىاس-2 ِه اْلَجنَّ الخحٍش ٌْ ُ َعلَ
َم ّللاَّ ِ َفَقْد َحرَّ ٌُْشِرْك ِباهللَّ ُه َمْن  الِِمٌَن ِمْن ، قال تعالى : ﴿  إِنَّ اُر َوَما لِلظَّ َة َوَمؤَْواهُ النَّ

قال : )) من لقً ّللا ال ٌشرك به شٌبا  دخل الجنة، ومن لقٌه ٌشرك   ، أن رسول ّللا  t[، ولمسلم عن جابر 9ٕأَْنَصاٍر ﴾]المابدة:

 به شٌبا  دخل النار ((. 

ِ عذم مغفشة الؽشن بال بالخىبت-ٖ ٌُْشِرْك بِاهللَّ ٌَشاُء َوَمْن  ْؽفُِر ما ُدوَن ذلَِك لَِمْن  ٌَ ٌُْشَرَك بِِه َو ْؽفُِر أَْن  ٌَ َ ال 
 َفَقِد ، قال تعالى : ﴿  إِنَّ ّللاَّ

ا ﴾ ]النساء: ا َعِظٌم  م؛ لو ٌقول :  )) قال ّللا تعالى : ٌا ابن آد  : سمعت رسول ّللا  t[، وللترمذي وحسنه عن أنس 9ٗاْفَترى إِْثم 

  أتٌتنً بقراب األرض خطاٌا، ثم لقٌتنً ال تشرك بً شٌبا  ألتٌتك بقرابها مؽفرة (( .

   :وهزه حملت مً ألامىس التي جىافي الخىحُذ ؤو جخل به هما رهشها ؤهل العلم

 :  أٌا  كان نوعها من صفر أو نحاس أو حدٌد أو جلد لرفع ببلء أو دفعه فهو من الشرك. لباط الخللت والخُي  -1

قال : من الواهنة. فقال : )) انزعها  رأى رجبل  فً ٌده حلقة من صفر، فقال : )) ما هذه؟ ((  ، أن النبtًعن عمران بن حصٌن 

  دا  (( .فإنها ال تزٌدك إال وهنا ، فإنك لو مت وهً علٌك، ما أفلحت أب

ِ إاِلَّ وَ  ٌُْإِمُن أَْكَثُرُهم ِباهللَّ ْشِرُكوَن ﴾ والبن أبً حاتم عن حذٌفة أنه رأى رجبل  فً ٌده خٌط من الحمى فقطعه، وتبل قوله : ﴿  َوَما  ُهم مُّ

  [ .ٙٓٔ]ٌوسؾ:

فً بعض أسفاره، فؤرسل رسوال    أنه كان مع رسول ّللا  t: فً الصحٌح عن أبً بشٌر األنصاري  الشقى والخمائم الؽشهُت -2

ٌقول : )) إن الرقى   قال : سمعت رسول ّللا  tأن ال ٌبقٌن فً رقبة بعٌر قبلدة من وتر أو قبلدة إال قطعت. وعن ابن مسعود 

 والتمابم والتولة شرك (( . وعن عبد ّللا بن عكٌم مرفوعا  : )) من تعلق شٌبا  وكل إلٌه (( .

األوالد من العٌن، لكن إذا كان المعلق من القرآن، فرخص فٌه بعض السلؾ، وبعضهم لم ٌرخص  : شًء ٌعلق على )الخمائم(

  .tفٌه، وٌجعله من المنهً عنه، منهم ابن مسعود  

من العٌن والحمة، على   : هً التً تسمى العزابم، وخص منه الدلٌل ما خبل من الشرك، فقد رخص فٌه رسول ّللا    و)الشقى(

  . عاء المؤثور عن رسول ّللا أن ٌكون بالد

  : شًء ٌصنعونه ٌزعمون أنه ٌحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته. و)الخىلت(

وؼٌرها وحتى الكعبة فبل  ومما ًخل بالخىحُذ الخبرن باألشخاؿ والخمسح بهم وولب بشهتهم ؤو الخبرن باألشجاس وألاحجاس -3

وهو ٌقبل الحجر األسود :  "إنً أعلم أنك حجر ال تضر؛  وال تنفع ولوال أنً رأٌت رسول  tتمسح بها تبركا ، قال عمر بن الخطاب 

 ّللا ٌقبلك ما قبلتك" . 



23 
 

قال : لما افتتح رسول ّللا مكة خرج بنا معه قِبل    وكان من أصحاب رسول ّللا  وفً الحدٌث الصحٌح عن واقد اللٌثً 

عكفون حولها وٌدعونها ذات أنواط قلنا : ٌا رسول ّللا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم هوزان حتى مررنا على سدرة الكفار : سدرة ٌ

ُكْم  ذات أنواط قال رسول ّللا  ا َكَما لَُهْم آلَِهٌة َقالَ إِنَّ ه 
: )) ّللا أكبر إنها السنن هذا كما قالت بنو اسرابٌل لموسى: ﴿  اْجَعل لََّنا إِلَ 

 . : )) إنكم لتركبن سنن من قبلكم (( ثم قال رسول ّللا  [ ((9َٖٔقْوٌم َتْجَهلُوَن﴾ ]األعراؾ:

﴿  إِْذ َقالَ أِلَبٌِِه َوَقْوِمِه ’: قوله : "وللمشركٌن سدرة ٌعكفون عندها". العكوؾ هو اإلقامة على الشًء فً المكان، ومنه قول الخلٌل 

َماثٌِلُ الَِّتً أَنُتْم لََها َعاِكفُوَن ﴾ ]األ ِذِه التَّ  [، وكان عكوؾ المشركٌن عند تلك السدرة تبركا بها وتعظٌما لها .ٕ٘نبٌاء:َما َه 

  قوله : "وٌنوطون بها أسلحتهم" أي ٌعلقونها علٌها للبركة.

فهذا من الشرك األكبر، وكما ال ٌجوز  ومما ًىافي الخىحُذ الزبح لغير هللا واألولُاء والؽُاوين والجً لجلب هفعهم ؤو لشهم -ٗ

  وذلك سدا  لذرٌعة الشرك .¸ ّللا، وال ٌجوز الذبح فً مكان ٌذبح فٌه لؽٌر ّللا ولو كان قصد الذابح أن ٌذبح هلل  الذبح لؽٌر 

ِ َربِّ اْلعالَِمٌَن ) لُ ٕٙٔقال تعالى :  ﴿  قُلْ إِنَّ َصبلتًِ َوُنُسِكً َوَمْحٌاَي َوَمماتًِ هلِلَّ اْلُمْسلِِمٌَن ﴾  ( ال َشِرٌَك لَُه َوبِذلَِك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّ

َك َواْنَحْر﴾ ]الكوثر:ٖٙٔ-ٕٙٔ]األنعام: بؤربع كلمات :  )) لعن  قال : حدثنً رسول ّللا  [ وعن علً ٕ[، وقال :  ﴿ َفَصلِّ لَِربِّ

  ّللا من ذبح لؽٌر ّللا، لعن ّللا من لعن ووالدٌه، لعن ّللا من آوى محدثا ، لعن ّللا من ؼٌر منار األرض(( .

قال : )) دخل الجنة رجل فً ذباب، ودخل النار رجل فً ذباب((قالوا : وكٌؾ ذلك ٌا   بن شهاب، أن رسول ّللا    وعن طارق

رسول ّللا؟! قال : )) مر رجبلن على قوم لهم صنم ال ٌجوزه أحد حتى ٌقرب له شٌبا ، فقالوا ألحدهما قرب قال : لٌس عندي شًء 

ذبابا ، فخلوا سبٌله، فدخل النار، وقالوا لآلخر: قرب، فقال : ما كنت ألقرب ألحد شٌبا  دون  أقرب قالوا له : قرب ولو ذبابا ، فقرب

 ّللا عز وجل ، فضربوا عنقه فدخل الجنة(( .

 والذلُل على ظذ الزسائع في الزبح : 

فقال : )) هل كان فٌها وثن من أوثان الجاهلٌة  ، قال : نذر رجل أن ٌنحر إببل  ببوانة، فسؤله النبً tعن ثابت بن الضحاك 

:  )) أوؾ بنذرك، فإنه ال وفاء لنذر  ٌعبد؟(( قالوا : ال. قال : )) فهل كان فٌها عٌد من أعٌادهم؟ (( قالوا : ال. فقال رسول ّللا 

 فً معصٌة ّللا، وال فٌما ال ٌملك ابن آدم (( .

 وبوانة : موضع قرٌب من ٌنبع.

بالخىحُذ الغلى باألولُاء والفالخين، وسفعهم عً منزلتهم ورلً بالغلى في حعظُمهم ؤو سفع منزلتهم بلى منزلت ومما ًخل   -٘

  أو ظن العصمة فٌهم، أو الطواؾ بقبورهم والتمسح بها، أو السجود لها . الشظل

 .ك وقع فً األرض، وهو شرك قوم نوحوهذا الؽلو هو سبب أول شر

ا{ ]نوح:قال تعالى حاكٌا عنهم  }وَ  ُعوَق َوَنْسر  ٌَ ُؽوَث َو ٌَ ا َواَل  ا َواَل ُسَواع    [ .َٖٕقالُوا اَل َتَذُرنَّ آلَِهَتُكْم َواَل َتَذُرنَّ َود ّ

ٌَُؽوثَ ٭ وفً )الصحٌح( عن ابن عباس  ا َواَل  ا َواَل ُسَواع  ا {  فً قول ّللا تعالى :  }َوَقالُوا اَل َتَذُرنَّ آلَِهَتُكْم َواَل َتَذُرنَّ َود ّ ُعوَق َوَنْسر  ٌَ َو

قال : "هذه أسماء رجال صالحٌن من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشٌطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التً كانوا ٌجلسون 

  فٌها أنصابا  وسموها بؤسمابهم، ففعلوا، ولم تعبد، حتى إذا هلك أولبك ونسً العلم، عبدت".

وقال ابن القٌم  رحمه ّللا  : قال ؼٌر واحد من السلؾ : لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثٌلهم، ثم طال علٌهم األمد 

 فعبدوهم 

  قال :  )) ال تطرونً كما أطرت النصارى ابن مرٌم، إنما أنا عبد، فقولوا : عبد ّللا ورسوله (( . وعن عمر أن رسول ّللا 

ا أَْهلَ اْلِكَتاِب اَل َتْؽلُوا فًِ ِدٌنُِكْم { وهذا ٌبٌن أن س ٌَ بب كفر بنً آدم وتركهم دٌنهم هو الؽلو فً الصالحٌن ولذا قال ّللا :  }

  [ .9ٔٔ]النساء:



24 
 

وعدم التوكل على ّللا، والمشروع هو أن نبذل  ومما ًخل بالخىحُذ الخعلم باألظباب والىبِب والعالج والىظُفت وغيرها -ٙ

  ب العبلج والرزق ولكن مع تعلق القلب باهلل ال بهذا السبب .األسباب كطل

  ومن هذا الباب االستعانة بؽٌر ّللا مما ال ٌقدر علٌه إال ّللا .

ٌوما فقال : )) ٌا ؼبلم إنً أعلمك كلمات احفظ ّللا ٌحفظك احفظ ّللا تجده تجاهك   قال : كنت خلفت رسول ّللا ٭ عن ابن عباس 

 وإذا استعنت فاستعن باهلل واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ٌنفعوك بشًء لم ٌنفعوك إال بشًء قد كتبه ّللا إذا سؤلت فاسؤل ّللا

 لك ولو اجتمعوا على أن ٌضروك بشًء لم ٌضروك إال بشًء قد كتبه ّللا علٌك رفعت األقبلم وجفت الصحؾ ((.

، بل الذي ٌنزل المطر ؤن الىجىم هي التي جلذم اإلاىش ؤو جإخشهومً رلً الاظدعلاء بالىجىم وألاهىاء واإلاىاظم واعخلاد  -9

 وٌمنعه هو ّللا فقل : "مطرنا بفضل ّللا ورحمته". 

قال : )) أربعة فً أمتً من أمر الجاهلٌة ال ٌتركونهن : الفخر باألحساب، والطعن فً   أن رسول ّللا  عن أبً مالك األشعري 

ٌاحة (( وقال : )) النابحة إذا لم تتب قبل موتها تقام ٌوم القٌامة وعلٌها سربال من قطران األنساب، واالستسقاء بالنجوم، والن

  ودرع من جرب (( .

صبلة الصبح بالحدٌبٌة على إثر سماء كانت من اللٌل، فلما انصرؾ أقبل  قال : صلى بنا رسول ّللا  ولهما عن زٌد بن خالد 

ربكم؟ (( قالوا : ّللا ورسوله أعلم. قال : )) قال : أصبح من عبادي مإمن بً وكافر، على الناس فقال : )) هل تدرون ماذا قال 

فؤما من قال : مطرنا بفضل ّللا ورحمته، فذلك مإمن بً كافر بالكوكب، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بً مإمن 

 بالكواكب (( . 

دة الللبُت لغير هللا مثل ـشف اإلاحبت اإلاىللت ؤو الخىف اإلاىلم ومما ًىافي الخىحُذ ـشف ش يء مً ؤهىاع العبا -9

 . للمخلىكاث

 

 الشابع : جىحُذ ألاظماء والففاث :

متصؾ بجمٌع صفات الكمال، ومنزه عن جمٌع صفات النقص، وأنه متفرد عن جمٌع الكابنات، وذلك ¸ : اإلٌمان بؤن ّللا ومعىاه 

من األسماء والصفات الواردة فً الكتاب والسنة من ؼٌر تحرٌؾ ألفاظها   بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله   

، وال تكٌٌفها بتحدٌد كنهها وإثبات كٌفٌة معٌنة لها، وال تشبٌهها بصفات ¸نفً بعضها عن ّللا أو معانٌها، وال تعطٌلها بنفٌها أو 

  المخلوقٌن.

ِمٌُع اْلَبِصٌُر{ ]الشورى: قال تعالى : } ٌء ۖ َوُهَو السَّ ًْ َس َكِمْثلِِه َش ٌْ ا أََحٌد { ]اإلخبلص:ٔٔلَ ُكن لَُّه ُكفُو  ٌَ   [ .ٗ[، وقال تعالى : } َولَْم 

 وطرٌقة أهل السنة والجماعة فً أسماء ّللا وصفاته كما ٌؤتً : 

: ٌثبتون ما أثبته ّللا لنفسه فً كتابه أو على لسان رسوله من ؼٌر تحرٌؾ، وال تعطٌل، ومن ؼٌر تكٌٌؾ، وال في ؤلازباث  -1

 تمثٌل، وال تجسٌم. 

مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده هلل تعالى؛ إذ إن كل ما  وله : ٌنفون ما نفاه ّللا عن نفسه فً كتابه أو على لسان رسفي الىفي  -2

نفاه ّللا عن نفسه فهو صفات نقص تنافً كماله الواجب؛ فجمٌع صفات النقص كالعجز والنوم والموت ممتنعة على ّللا تعالى 

أن النفً المحض ال ٌدل على لوجوب كماله، وما نفاه عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفٌة، وإثبات كمال ضدها؛ وذلك 

ٌُحمد علٌها كما فً قوله تعالى : ﴿  [، وقوله : ﴿ ٕ٘٘الَ َتؤُْخُذهُ ِسَنٌة َوالَ َنْوٌم ﴾ ]البقرة: الكمال حتى ٌكون متضمنا  لصفة ثبوتٌة 

َنا اٍم َوَما َمسَّ ٌَّ ِة أَ َنُهَما ِفً ِستَّ ٌْ َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما َب   [.9ِٖمن لُُّؽوٍب ﴾ ]ق: َولََقْد َخلَْقَنا السَّ
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: وذلك فٌما لم ٌرد إثباته أو نفٌه مما تنازع الناس فٌه كالجسم مثبل ، والحٌز، والجهة ونحو ذلك، فطرٌقتهم فٌه الخىكف  -3

  التوقؾ فً لفظه؛ فبل ٌثبتونه وال ٌنفونه، لعدم ورود النص بذلك.

فاجهومً ؤهم مظاهش الاهحشاف عً هزا الخىحُذ ؤلالخاد في ؤظما   : ء هللا ـو

ٌُقصد بالملحدٌن : المابلون عن الحق .  وؤلالخاد في اللغت هى  : المٌل، ومنه اللحد فً القبر، و

ىالح  : فهو العدول عما ٌجب اعتقاده أو عمله.  ؤما في الـا

 :  وله أنواع: العدول بها وبحقابقها ومعانٌها عن الحق الثابت لها،  وؤلالخاد في ؤظماء هللا هى

 أن ٌنكر شٌبا  مما دلت علٌه من الصفات كفعل المعطلة.  -ٔ

 أن ٌجعلها دالة على تشبٌه ّللا بخلقه، كفعل أهل التمثٌل.  -ٕ

ٌُسمِّ به نفسه؛ ألن أسماء ّللا توقٌفٌة، كتسمٌة النصارى له : أبا ، وتسمٌة الفبلسفة إٌاه : علة فاعلة، أو  -ٖ ٌُسمً ّللا بما لم  أن 

 لعقل المدبر، أو ؼٌر ذلك. تسمٌته بمهندس الكون، أوا

ى من : العزٌز.  -ٗ  أن ٌشتق من أسمابه أسماء لؤلصنام، كاشتقاق البلت من : اإلله، والُعزَّ

وصفه تعالى بما ال ٌلٌق به، وبما ٌنزه عنه، كقول الٌهود : بؤن ّللا َتِعَب من خلق السماوات واألرض، واستراح ٌوم السبت،  -٘

 أو قولهم : إن ّللا فقٌر. 

 

 غ:  زمشاث ؤلاًمان باهلل حعالىالخام

َبة  ۖ َوَلَنْجزِ ظعادة الللب ووُب الخُاة .ٔ ٌِّ اة  َط ٌَ ُه َح نَّ ٌَ ن َذَكٍر أَْو أُنَثى  َوُهَو ُمْإِمٌن َفَلُنْحٌِ ا مِّ ُهْم ، قال تعالى : ﴿ َمْن َعِملَ َصالِح  نَّ ٌَ

ْعَملُوَن﴾ ]النحل: ٌَ   [ .89أَْجَرُهم بِؤَْحَسِن َما َكاُنوا 

: )) عجبا  ألمر المإمن إن أمره كله خٌر ولٌس ذلك ألحد إال للمإمن إن  وحب وتسلٌم، قال ، العباداث بىفغ سالُتؤداء  .ٕ

  أصابته سراء شكر فكان خٌرا  له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خٌرا  له (( .

  . الىجاة في الخُاة آلاخشة والفىص بالجىان .ٖ

العلم، )، فالعبد إذا آمن بصفات زمشاث عظُمت وآزاس هبيرة مترجبت على رلً ؤلاًمان ما مً ـفت هلل حعالى؛ بال ولإلًمان بها .ٗ

، علم أنَّ ّللا ٌسمعه، )السمع(المطلع علٌه الرقٌب الشهٌد، وإذا آمن بصفة¸ ، أورثه ذلك الخوؾ من ّللا (واإلحاطة، والمعٌة

  علم أنَّ ّللا ٌراه فبل ٌفعل إال خٌرا  ... وهكذا (لعٌنالبصر، والرإٌة، والنظر، وا (فبل ٌقول إال خٌرا ، وإذا آمن بصفات
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 احملاضرة السادست
 ؤلاًمان باإلاالئىت  :الشهً الثاوي

  هو اإلٌمان بوجودهم إٌمانا  جازما  ال ٌتطرق إلٌه شك.:  ؤلاًمان باإلاالئىت

ِ َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَّ  َها الَِّذٌَن آَمُنوا آِمُنوا بِاهللَّ ٌُّ ا أَ ٌَ لَ َعلَى  َرُسولِِه َواْلِكَتاِب ومن ٌنكر وجود المبلبكة؛ فقد كفر، لقوله تعالى : ﴿  ِذي َنزَّ

ِ َوَمبَلبَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرسُ 
ْكفُْر بِاهللَّ ٌَ ا ﴾ ]النساء:الَِّذي أَْنَزلَ ِمْن َقْبلُ َوَمْن  ْوِم اآْلِخِر َفَقْد َضلَّ َضبَلال  َبِعٌد  ٌَ [، وقال تعالى : ﴿  َمن ٖٙٔلِِه َواْل

َ َعُدوٌّ لِّْلَكافِِرٌَن ﴾ ]البقرة:
ِ َوَمبَلبَِكتِِه َوُرُسلِِه َوِجْبِرٌلَ َوِمٌَكالَ َفإِنَّ ّللاَّ َّ ا هللِّ   [ .89َكاَن َعُدو ّ

هم إجماال ، وأما تفصٌبل  فما صّح به الدلٌل، ومن سماه ّللا ورسوله صلى ّللا علٌه وعلى آله وسلم واإلٌمان بالمبلبكة هو اإلٌمان ب

منهم كجبرٌل الموكل بالوحً، ومٌكابٌل الموكل بالمطر، وإسرافٌل الموكل بالنفخ فً الصور، وملك الموت الموكل بقبض األرواح 

 السنة(، ومالك خازن النار، وملكً السإال فً القبر : )منكر ونكٌر(. )ولم ٌثبت عزرابٌل اسما  لملك الموت فً الكتاب أو 

َ َعُدوٌّ لِّْلَكافِ 
ِ َوَمبَلبَِكتِِه َوُرُسلِِه َوِجْبِرٌلَ َوِمٌَكالَ َفإِنَّ ّللاَّ َّ ا هللِّ ا 89ِرٌَن ﴾]البقرة:قال تعالى:﴿  َمن َكاَن َعُدو ّ ٌَ [ ، وقال تعالى : ﴿ َوَناَدْوا 

ْقِض  ٌَ اِكُثونَ  َمالُِك لِ ُكم مَّ َك َقالَ إِنَّ َنا َربُّ ٌْ   [ .99﴾ الزخرؾ: َعلَ

  كما أنه ٌعنً اإلٌمان بوجودهم، وأنهم عباد مخلوقون خلقهم ّللا من نور، وهم ذوات محسوسة، ولٌسوا أمورا  معنوٌة وال

  قوى خفٌة، وأنهم خلق من خلق ّللا، وٌسكنون السماء.

والمبلبكة خلقتهم عظٌمة، ولهم أجنحة؛ فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثبلثة، أو أربعة أجنحة، ومنهم من له أكثر من 

َماَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل اْلَمبَلبَِكِة ُرُسبل   ِ َفاِطِر السَّ ْثَنى  َوُثبَلَث َوُربَ  ذلك. قال تعالى : ﴿ اْلَحْمُد هلِلَّ ِزٌُد ِفً اْلَخْلِق َما أُولًِ أَْجنَِحٍة مَّ ٌَ اَع 

ٍء َقِدٌٌر ﴾ ]فاطر: ًْ َ َعلَى  ُكلِّ َش
َشاُء  إِنَّ ّللاَّ ٌَٔ . ] 

  ومع ’وهم جند من جنود ّللا، قادرون على التمثل بؤمثال األشٌاء، والتشكل بؤشكال جسمانٌة كما حدث مع ضٌؾ إبراهٌم ،

  ابً دحٌة الكلبً، وكما وقع فً الحدٌث المشهور بحدٌث جبرٌل.عندما كان ٌؤتٌه فً صورة الصح مرٌم، وجبرٌل مع النبً 

 .وهم مقربون من ّللا ومكرمون، ال ٌوصفون بالذكورة وال األنوثة وال ٌتناكحون وال ٌتناسلون  

هم : ﴿ كما أنهم ال ٌؤكلون وال ٌشربون، قد جبلوا على الطاعة وعدم العصٌان، خلقهم ّللا لعبادته وتنفٌذ أوامره، قال تعالى عن

ا ُسْبحاَنُه َبلْ ِعباٌد ُمْكَرُموَن ) ْحمُن َولَد  َخَذ الرَّ ْعَملُوَن )َٕٙوقالُوا اتَّ ٌَ ْسبِقُوَنُه بِاْلَقْوِل َوُهْم بِؤَْمِرِه  ٌَ ِدٌِهْم وما 9ٕ( ال  ٌْ َن أَ ٌْ ْعلَُم ما َب ٌَ  )

تِِه  ٌَ ْشَفُعوَن إاِلَّ لَِمِن اْرَتضى َوُهْم ِمْن َخْش ٌَ  [ . 9ٕ-ٕٙ﴾ ]األنبٌاء:  )9ُٕمْشفِقُوَن )َخْلَفُهْم َوال 

َتُهْم إاِلَّ فِْتَنة  لِّلَِّذٌنَ ¸والمبلبكة كثٌرون ال ٌعلم عددهم إال ّللا  اِر إاِلَّ َمبَلبَِكة  َوَما َجَعْلَنا ِعدَّ َكَفُروا  ، قال تعالى : ﴿ َوَما َجَعْلَنا أَْصَحاَب النَّ

قَِن الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكتَ  ٌْ ْسَت ٌَ قُولَ الَِّذٌلِ ٌَ ْرَتاَب الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َواْلُمْإِمُنوَن َولِ ٌَ ا َواَل  ْزَداَد الَِّذٌَن آَمُنوا إٌَِمان  ٌَ َرٌض اَب َو َن فًِ ُقلُوبِِهم مَّ

ْهِدي مَ  ٌَ َشاُء َو ٌَ ُ َمن  ٌُِضلُّ ّللاَّ لَِك 
 
َذا َمَثبل  َكَذ ُ بَِه 

ًَ إاِلَّ ِذْكَرى  لِْلَبَشرِ َواْلَكافُِروَن َماَذا أََراَد ّللاَّ َك إاِلَّ ُهَو َوَما ِه ْعلَُم ُجُنوَد َربِّ ٌَ َشاُء َوَما  ٌَ  ﴾   ن 

جبرٌل على   وقد حجبهم ّللا تعالى عنا؛ فبل نراهم فً صورهم التً خلقوا علٌها، ولكن كشفهم لبعض أنبٌابه، كما رأى النبً 

-ٖٔ( ﴾]النجم:ٗٔ( ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى )ٖٔتبارك وتعالى : ﴿ َولََقْد َرآهُ َنْزلَة  أُْخَرى )صورته التً خلقه ّللا علٌها مرتٌن، قال ّللا 

  [ .ٖٕ[ ، وقال تعالى : ﴿  َولََقْد َرآهُ بِاأْلُفُِق اْلُمِبٌِن ﴾]التكوٌر:ٗٔ

 

الجبال، ومنهم خزنة الجنة وخزنة منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم الموكلون بالوحً، ومنهم الموكل ب :ؤـىاف اإلاالئىت

ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، ومنهم الموكلون بقبض أرواح المإمنٌن، ومنهم الموكلون بقبض أرواح الكافرٌن،  النار.

ومنهم من ٌستؽفر للمإمنٌن وٌصلون علٌهم وٌحبونهم، ومنهم من ٌشهد مجالس العلم  ومنهم الموكلون بسإال العبد فً القبر.
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حلقات الذكر؛ فٌحفونهم بؤجنحتهم، ومنهم من هو قرٌن لئلنسان ال ٌفارقه، ومنهم من ٌدعو العباد إلى فعل الخٌر، ومنه من ٌشهد و

ومنهم الموكلون بحماٌة الصالحٌن وتبشٌرهم،  جنابز الصالحٌن، وٌقاتلون مع المإمنٌن وٌثبتونهم فً جهادهم مع أعداء ّللا.

  ومنهم الموكلون بالعذاب.

   

  : واإلٌمان بالمبلبكة، ٌثمر ثمراٍت جلٌلة  منها : زمشاث ؤلاًمان باإلاالئىت

  .، وسلطانه، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالقالعلم بعظمت هللا حعالى، وكىجه -1

شحمة أذنه قال : )) أذن لً أن أحدث عن حملة العرش ما بٌن   أن رسول ّللا   ٭ فقد روى أبو داود عن جابر بن عبد ّللا 

  وعاتقه مسٌرة سبعمابة عام (( وفً رواٌة قال : )) تخفق الطٌر (( .

ل من هإالء المبلبكة من ٌقوم بحفظهم، وكتابة أعمالهم، وؼٌر ذلك من ؼىش هللا حعالى على عىاًخه ببني آدم -2 ، حٌث وكَّ

  .مصالحهم

ومشهود علٌه فٌستحًٌ من ّللا وجنوده، فبل ألن العبد ٌعلم أن كل شًء محسوب ومكتوب  الاظخلامت على ؤمش هللا -3

  .ٌعصٌه ال فً العبلنٌة وال فً السر، بل ٌبلزم الطاعات رؼبة فً كتابتهم الخٌر والشهادة علٌه

، كعبادة ّللا تعالى، وعدم قربهم ممن تلبس بمعصٌة، كما أن محبت اإلاالئىت على ما خفىا به مً خفاٌ حعىت -4

  .وت التً ٌعصى فٌها ّللاالمبلبكة ال تدخل األماكن والبٌ

قال : )) ثبلثة ال تقربهم المبلبكة : السكران، والمتضمخ بالزعفران )أي  أن الرسول  روى البزار بإسناد صحٌح عن برٌدة 

: ))  ثبلثة ال تقربهم  على سبٌل التكبر والخٌبلء(، والجنب ((وفً سنن أبً داود بإسناد حسن عن عمار بن ٌاسر عن الرسول 

  المبلبكة : جٌفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إال أن ٌتوضؤ (( .

 والخلوق : ضرب من الطٌب . 

  : )) ال تدخل المبلبكة بٌتا  فٌه كلب وال صورة تماثٌل (( . وقال 

 

 الشهً الثالث : ؤلاًمان بالىخب

تبا  فٌها: أمره، ونهٌه، ووعده ووعٌده، وما أراده ّللا من خلقه، وفٌها هدى ونور، هو االعتقاد الجازم بؤن ّللا أنزل على رسله ك

ِ َوَرُسولِِه َواْلكِ  َها الَِّذٌَن آَمُنوا آِمُنوا بِاهللَّ ٌُّ ا أَ ٌَ لَ َعلَى  َرُسولِِه وأن ّللا أنزل كتبه على رسله لهداٌة البشرٌة، قال تعالى : ﴿  َتاِب الَِّذي َنزَّ

ْوِم اآْلِخِر َفَقْد َضلَّ َواْلِكَتاِب  ٌَ ِ َوَمبَلبَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه َواْل
ْكفُْر بِاهللَّ ٌَ ا ﴾ ]النساء:الَِّذي أَْنَزلَ ِمْن َقْبلُ َوَمْن   [ .ٖٙٔ َضبَلال  َبِعٌد 

، وؤلاهجُل واللشآنالخىساة  :ؤعظمهاو ، اللشآن، والخىاسة، وؤلاهجُل، والضبىس، وصخف ببشاهُم ومىس ى: وهزه الىخب هي

  .اللشآن :وؤعظم الثالزت وهاسخها وؤفملها

 ؤسبعت هي
ً
خممً ؤلاًمان بالىخب ؤمىسا   : ٍو

ا -1
ً
، وأنها جاءت بالنور والحق والهدى وتوحٌد ّللا، وما ورد فٌها خبلؾ ذلك فهو من صنع ؤلاًمان بإن هضولها مً عىذ هللا حل

ا  ْعقُوَب َواألَْسَباِط َومَ البشر، قال تعالى : ﴿  قُولُوا آَمنَّ ٌَ َنا َوَما أُْنِزلَ إِلَى إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌلَ َوإِْسَحاَق َو ٌْ ِ َوَما أُْنِزلَ إَِل ًَ ُموَسى بِاهللَّ ا أُوِت

َن أََحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن لَُه ُمْسلُِمونَ  ٌْ ُق َب ِهْم ال ُنَفرِّ ٌُّوَن ِمْن َربِّ ِب ًَ النَّ   [ .ٖٙٔ﴾]البقرة: َوِعٌَسى َوَما أُوِت
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والزُبور الذي أوتٌه داود، واإلنجٌل الذي أنزل على  : كالقرآن الذي نزل على محمد  ؤلاًمان بما علمىا اظمه منها باظمه -ٕ

عٌسى، والتوراة التً أنزلت على موسى، والصحؾ التً أنزلها ّللا على إبراهٌم وموسى، وأما ما لم نعلم اسمه فنإمن به إجماال ، 

ِرٌَن َوُمنِذِرٌَن َوأَنَزلَ َمَعُهْم اْلكِ قال  ٌَن ُمَبشِّ ٌِّ بِ ُ النَّ
ة  َواِحَدة  َفَبَعَث ّللاَّ اُس أُمَّ اِس فٌَِما اْخَتلَفُوا تعالى : ﴿  َكاَن النَّ َن النَّ ٌْ ْحُكَم َب ٌَ َتاَب ِباْلَحقِّ لِ

  أخبرنا فً القرآن الكرٌم.[، وال ننسب كتابا  إلى ّللا سوى ما نسبه لنفسه مما ٖٕٔفٌِِه﴾ ]البقرة:

  كؤخبار القرآن، وأخبار ما لم ٌبدل أو ٌحرؾ من الكتب السابقة. ،جفذًم ما صح مً ؤخباسها  -ٖ

، والرضا و التسلٌم به سواء أفهمنا حكمته أم لم نفهمها، وجمٌع الكتب السابقة منسوخة العمل بإحيام ما لم ًيسخ منها  -4

ِه ﴾ ] بالقرآن العظٌم قال ّللا تعالى ٌْ ا َعلَ ِمن  ٌْ ِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَه ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ا لَِما َب ق  َك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ ٌْ [ أي 9ٗالمابدة:: ﴿  َوأَْنَزْلَنا إَِل

ا علٌه( .   )حاكم 

  . وعلى هذا فبل ٌجوز العمل بؤي حكم من أحكام الكتب السابقة إال ما صح منها، وأقره القرآن أو الرسول 

كما أن القرآن الكرٌم قد خصه ّللا بمزاٌا تمٌز بها عن جمٌع ما تقدمه من الكتب المنزلة، فهو باإلضافة إلى تضمنه خبلصة التعالٌم 

  اإللهٌة، وأنه للثقلٌن )الجن واإلنس( كافة، فقد تعهد ّللا بحفظه لتقوم به الحجة على العباد إلى ٌوم الدٌن .

  د والنصارى( لكتبهم :ثبوت تحرٌؾ أهل الكتاب )الٌهو

لم ٌتكفل بحفظها؛ بل استحفظ علٌها األحبار والربانٌٌن، لكنهم لم ٌحافظوا علٌها، وما  –عدا القرآن  –عندما أنزل ّللا الكتب 

  رعوها حق رعاٌتها؛ فحصل فٌها تؽٌٌر وتبدٌل.

ٌَُحرِّ  ِ ُثمَّ  ْسَمُعوَن َكبَلَم ّللاَّ ٌَ ْنُهْم  ٌُْإِمُنوا لَُكْم َوَقْد َكاَن َفِرٌٌق مِّ ْعلَُموَن﴾ قال تعالى : ﴿  أََفَتْطَمُعوَن أَن  ٌَ  فُوَنُه ِمن َبْعِد َما َعَقلُوهُ َوُهْم 

  مً كىاعذ ؤلاًمان باللشآن :

  لجن واإلنس(.اعتقاد عموم دعوة القرآن وشرٌعته لجمٌع الثقلٌن ) ا .ٔ

  بؽٌر هذا القرآن العظٌم. -عبادة  أوحكما   –اعتقاد نسخه لجمٌع الكتب السابقة، فبل ٌجوز التعبد ّللا   .ٕ

  سماحة الشرٌعة التً جاء بها، والتخفٌؾ الذي اتسمت به تعالمٌه، بخبلؾ ما كان مفروضا على الناس قبل نزوله.  .ٖ

  أنه مشتمل على أوجه كثٌرة من اإلعجاز.  .ٗ

  . أنه تضمن خبلصة تعالٌم الكتب السابقة وأصول شرابع الرسل قبل نبٌنا محمد  .٘

  أنه مشتمل على أخبار الرسل واألمم السابقة بتفصٌل لم ٌسبق إلٌه كتاب قبله.  .ٙ

  أنه آخر ما نزل من الكتب وخاتمها والشاهد علٌها.  .9

 أن ّللا تكفل بحفظه .  .9

  ب ٌثمر ثمراٍت جلٌلة  منها :واإلٌمان بالكت : زمشاث ؤلاًمان بالىخب

ا ٌهدٌهم بهالعلم بعىاًت هللا حعالى بعباده -ٔ   .، حٌث أنزل لكل قوم كتاب 

َك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ العلم بحىمت هللا حعالى في ؼشعه-ٕ ٌْ ، حٌث شرع لكل قوم ما ٌناسب أحوالهم، كما قال ّللا تعالى : ﴿  َوأَْنَزْلَنا إَِل

ق ا لَِما  ِه﴾ ]المابدة:ُمَصدِّ ٌْ ا َعَل ِمن  ٌْ ِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَه ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ   [.9َٗب

  عبادة هللا على بفيرة. -3
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 ؤلاًمان بالشظل  :الشهً الشابع

هو االعتقاد الجازم بؤن ّللا أرسل إلى عباده رسبل  مبشرٌن ومنذرٌن، ودعاة إلى دٌن الحق، لهداٌة البشر، وإخراجهم من الظلمات 

  إلى النور.

ولم تخل أمة من رسول ٌبعثه ّللا تعالى بشرٌعة مستقلة إلى قومه، أو نبً ٌوحى إلٌه بشرٌعة من قبله لٌجددها، قال ّللا تعالى : ﴿  

اُؼوَت ﴾والرسل بشر مخلوقون لٌس لهم من َ َواْجَتنُِبوا الطَّ
ٍة َرُسوال  أَِن اْعُبُدوا ّللاَّ الربوبٌة واأللوهٌة خصابص  َولََقْد َبَعْثَنا فًِ ُكلِّ أُمَّ

ا شًء، قال ّللا تعالى عن نبٌه محمد صلى ّللا علٌه وسلم وهو سٌد المرسلٌن وأعظمهم جاها  عند ّللا : ﴿  قُلْ اَل أَْملُِك لَِنْفِسً  َنْفع 

ِر وَ  ٌْ َب اَلْسَتْكَثْرُت ِمَن اْلَخ ٌْ ُ َوَلْو ُكْنُت أَْعلَُم اْلَؽ
ا إاِلَّ َما َشاَء ّللاَّ ٌُْإِمُنوَن﴾ َواَل َضر ّ وُء إِْن أََنا إاِلَّ َنِذٌٌر َوَبِشٌٌر لَِقْوٍم  ًَ السُّ نِ َما َمسَّ

 [ . 99ٔ]األعراؾ:

فً  وتلحقهم خصابص البشرٌة من المرض، والموت، والحاجة إلى الطعام والشراب، وؼٌر ذلك، قال ّللا تعالى عن إبراهٌم 

ٌُْطِعُمنًِ وَ  ٌُْحٌٌِنِ وصفه لربه تعالى : ﴿  َوالَِّذي ُهَو  ٌُِمٌُتنًِ ُثمَّ  ْشِفٌِن  َوالَِّذي  ٌَ ْسِقٌن  َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو   [ . 9ٔ-98﴾]الشعراء: ٌَ

  : )) إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسٌت فذكرونً (( . وقال النبً 

َة َمْن َحَمْلَنا َمَع  وقد وصفهم ّللا تعالى بالعبودٌة له فً أعلى مقاماتهم، وفً سٌاق الثناء علٌهم فقال تعالى فً نوح  ٌَّ : ﴿  ُذرِّ

ا ا َشُكور  ُه َكاَن َعْبد  لَ اْلفُْرقاَن َعلى َعْبِدِه لِ  [ وقال فً محمد ٖ﴾  ]اإلسراء: ُنوٍح  إِنَّ ا﴾ : ﴿  َتباَرَك الَِّذي َنزَّ ُكوَن لِْلعالَِمٌَن َنِذٌر  ٌَ

 [ . ٔ]الفرقان:

 

 ؤسبعت، هي
ً
  : ًخممً ؤلاًمان بالشظل ؤمىسا

، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجمٌع . كما قال ّللا تعالى : ﴿  إِنَّ الَِّذٌَن ؤلاًمان بإن سظالتهم حم مً هللا حعالى -ٔ

ِ َوُرُسلِِه  ْكفُُروَن بِاهللَّ ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَ قُولُوَن ُنْإِمُن ِبَبْعٍض َوَنْكفُُر ِبَبْعٍض َو ٌَ ِ َوُرُسلِِه َو َن ّللاَّ ٌْ قُوا َب ٌَُفرِّ ٌُِرٌُدوَن أَْن  َن ذلَِك َسِبٌبل  * َو ٌْ ِخُذوا َب تَّ ٌَ

ا ا ُمِهٌن  ا َوأَْعَتْدنا لِْلكافِِرٌَن َعذاب  ٌُْإتٌِِهْم َوالَِّذٌَن آمَ  * أُولِبَك ُهُم اْلكافُِروَن َحّق  َن أََحٍد ِمْنُهْم أُولِبَك َسْوَؾ  ٌْ قُوا َب ٌَُفرِّ ِ َوُرُسلِِه َولَْم  ُنوا بِاهللَّ

ا ﴾ ]النساء: ا َرِحٌم  ُ َؼفُور    [ .ٕ٘ٔ-ٓ٘ٔأُُجوَرُهْم َوكاَن ّللاَّ

هم أولو العزم  : محمد وإبراهٌم، وموسى، وعٌسى ونوح چ ، وهإالء الخمسة ؤلاًمان بمً علمىا اظمه منهم باظمه مثل -ٕ

َك من الرسل، وأما من لم نعلم أسمه منهم فنإمن به إجماال  قال ّللا تعالى : ﴿  َولََقْد أَْرَسْلَنا ُرُسبل  ِمْن َقْبلَِك ِمْنُهْم  ٌْ َمْن َقَصْصَنا َعَل

ٍة إاِلَّ بِ  ٌَ ًَ بِآ ؤْتِ ٌَ َك  َوَما َكاَن لَِرُسوٍل أَْن  ٌْ ًَ بِاْلَحقِّ َوَخِسَر ُهَنالَِك اْلُمْبِطلُوَن﴾ َوِمْنُهْم َمْن لَْم َنْقُصْص َعَل ِ قُِض ِ  َفإَِذا َجاَء أَْمُر ّللاَّ إِْذِن ّللاَّ

 [ . 99]ؼافر:

 جفذًم ما صح عنهم مً ؤخباسهم.  -3

 المرسل إلى جمٌع العالمٌن إنسهم وجنهم.  العمل بشرٌعة من أرسل إلٌنا منهم، وهو خاتمهم محمد 

 

  بكثٌر من الخصابص فضله بها على سابر األنبٌاء، منها :  :لقد خص ّللا تبارك وتعالى نبٌنا محمد   خفائق هبِىا محمذ

ْعلَُموَن   عموم رسالته  .ٔ ٌَ اِس اَل  ِكنَّ أَْكَثَر النَّ ا َولَ  ا َوَنِذٌر  اِس َبِشٌر    [ .9ٕ﴾]سبؤ:للثقلٌن : ﴿  َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ َكافَّة  لِّلنَّ

ُ بُِكلِّ شَ  األنبٌاء والمرسلٌن : ﴿  أنه خاتم   .ٕ
ٌَن َوَكاَن ّللاَّ ٌِّ بِ ِ َوَخاَتَم النَّ

ٌد أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَِكْن َرُسولَ ّللاَّ ٍء َما َكاَن ُمَحمَّ ًْ

ا   [ .ٓٗ﴾]األحزاب: َعلٌِم 
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  التبدٌل .أن ّللا أٌده بؤعظم آٌة وهو : القرآن الكرٌم، كبلم ّللا المحفوظ من التحرٌؾ و  .ٖ

  أن أمته خٌر األمم وأكثر أهل الجنة .  .ٗ

  أنه صاحب الشفاعة العظمى ٌوم القٌامة .  .٘

  من حقوق النبً محمد على أمته :

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

نها أتم بٌان، لم ٌكتم منها شٌبا .  .ٕ ٌّ   اإلٌمان بؤنه بلّػ الرسالة وب

 وتقدٌم هذه المحبة على النفس وسابر الخلق.  محبته  .ٖ

 .  تجنب الؽلو فٌه، والحذر من ذلك فإن فً ذلك أعظم األذٌة له  .ٗ

  محبة أهل بٌته وأزواجه وأصحابه، ومواالتهم جمٌعا  وعدم تنّقص أحد منهم أو سبه أو الطعن فٌه. 

  . اإلكثار من الصبلة والسبلم علٌه  .٘

 

  بالشظل :زمشاث ؤلاًمان  

  .، حٌث أرسل إلٌهم الرسل لٌهدوهم إلى صراطه تعالى، وٌبٌنوا لهم كٌؾ ٌعبدونه العلم بشحمت هللا حعالى وعىاًخه بعباده .ٔ

ٕ. ً ، كما تبٌن ذلك من قصص األنبٌاء مع أقوامهم وانتصارهم على الُلين بحعً عاكبت اإلاخلين اإلاىُعين هلل والفابٍش

 أعدابهم 

  .، واتخاذهم المثل األعلى والقدوة الحسنة للمإمنالفالة والعالم وحعظُمهممحبت الشظل عليهم  .ٖ
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 السابعت احملاضرة
 ؤلاًمان بالُىم آلاخش الشهً الخامغ :

فً كتابه، وأخبر به رسوله صلى ّللا علٌه ¸ معناه االعتقاد الجازم والتصدٌق الكامل؛ بٌوم القٌامة، واإلٌمان بكل ما أخبر به ّللا  

  وعلى آله وسلم مما ٌكون بعد الموت، وحتى ٌدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار.

ٌمان بالٌوم اآلخر إٌمان العبد بكل ما ثبت فً النصوص الشرعٌة من أمور ٌتضمن اإل األمور التً ٌتضمنها اإلٌمان بالٌوم اآلخر :

 الؽٌب التً تكون بعد الموت، ومنها : 

  ؤؼشاه العاعت، وهي هىعان :  -ؤ 

، وانشقاق القمر، وؼربة اإلسبلم، ووضع : وهً تدل على قرب الزمان من اآلخرة، مثل بعثة الرسول  ألاؼشاه الفغشي 

،  وكثرة الكذب، وعدم التثبت فً نقل األخبار، ورفع العلم، وكثرة الجهل، وتفشً الزنا فً األحادٌث المكذوبة على رسول ّللا 

ة فً األوقات، الطرقات، وشرب الخمر، وظهور المعازؾ، وكثرة النساء وقلة الرجال، وكثرة الزالزل، وتقارب الزمان، وقلة البرك

وانتفاخ األهلة، وتقارب األسواق، والسبلم على المعارؾ، وقطٌعة الرحم، وسوء الجوار، والتباهً فً زخرفة المساجد، وفتح 

 روما كما فتحت القسطنطٌنٌة ... إلى ؼٌر ذلك من عبلمات الساعة الصؽرى الثابتة فً األحادٌث الصحٌحة. 

، أن الساعة قد قربت جدا ، ومنها : وهً الواردة فً حدٌث حذٌفة بن أسٌد الؽفاري  : وهً التً تدل على وألاؼشاه الىبري 

لَع النبً  قالوا : نذكر الساعة، قال : )) إنها لن تقوم حتى ترون قبلها  (( ؟علٌنا ونحن نتذاكر، فقال : )) ما تذاكرون قال : اطَّ

، وٌؤجوج ومؤجوج، ثبلثة س من مؽربها، ونزول عٌسى بن مرٌم : الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشم -فذكر–عشر آٌات 

  خسوؾ : خسؾ بالمشرق، وخسؾ بالمؽرب، وخسؾ بجزٌرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من الٌمن تطرد الناس إلى محشرهم(.

 

منوا بالقول الثابت، فٌقول : : وهً سإال المٌت بعد دفنه عن ربه، ودٌنه، ونبٌه، فٌثبت ّللا الذٌن آفخىت اللبر وظااٌ اإلالىين  -ب

. وٌضل ّللا الظالمٌن فٌقول الكافر هاه، هاه، ال أدري . وٌقول المنافق أو المرتاب ال أدري  ربً ّللا، ودٌنً اإلسبلم، ونبً محمد 

  سمعت الناس ال أدري سمعت الناس ٌقولون شٌبا  فقلته.

 

َفَسَتْذُكُروَن َما أَقُولُ  : فٌكون العذاب للظالمٌن من المنافقٌن والكافرٌن قال ّللا تعالى عن آل فرعون : ﴿  عزاب اللبر ووعُمه -ج

َ َبِصٌٌر بِاْلِعَباِد ﴾]ؼافر: ِ  إِنَّ ّللاَّ ُض أَْمِري إِلَى ّللاَّ  [ . ٗٗلَُكْم  َوأَُفوِّ

لوال أن ال تدافنوا لدعوت ّللا أن ٌسمعكم من عذاب القبر الذي قال : )) ف  وفً صحٌح مسلم من حدٌث زٌد بن ثابت عن النبً 

قالوا : نعوذ باهلل من عذاب النار. فقال : )) تعوذوا باهلل من  أسمع منه(( ثم أقبل بوجهه فقال : )) تعوذوا باهلل من عذاب النار ((

قال :  )) تعوذوا باهلل  الفتن ما ظهر منها وما بطن (( عذاب القبر (( قالوا : نعوذ باهلل من عذاب القبر. قال : )) تعوذوا باهلل من

 .  من فتنة الدجال (( قالوا : نعوذ باهلل من فتنة الدجال ، قالوا : نعوذ باهلل من فتنة الدجال

ا جاَءُهْم َوإِنَّ  ْكِر لَمَّ  [. ُٔٗه لَِكتاٌب َعِزٌٌز ﴾]فصلت:وأما نعٌم القبر فللمإمنٌن الصادقٌن قال ّللا تعالى : ﴿ إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروا بِالذِّ

)) فٌنادى مناد من السماء أن صدق عبدي : قال فً المإمن إذا أجاب الملكٌن فً قبره  أن النبً  وعن البراء بن عازب 

  بصره(. فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا  إلى الجنة، قال فٌؤتٌه من روحها وطٌبها، وٌفسح له فً قبره مد
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: وهو إحٌاء الموتى حٌن ٌنفخ فً الصور النفخة الثانٌة، فٌقوم الناس لرب العالمٌن، حفاة ؼٌر منتعلٌن،  ؤلاًمان بالبعث  -د 

ِجلِّ لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأنَ  ًِّ السِّ َماَء َكَط ْوَم َنْطِوي السَّ ٌَ ا ا أَ عراة ؼٌر مستترٌن، ؼرال  ؼٌر مختتنٌن، قال ّللا تعالى : ﴿  لَ َخْلٍق ُنِعٌُدهُ َوْعد  وَّ

ا َفاِعلٌَِن ﴾]األنبٌاء: ا ُكنَّ َنا إِنَّ ٌْ  [. َٗٓٔعلَ

ُتوَن * ُثمَّ إِنَّ والبعث  ٌِّ ُكْم َبْعَد َذلَِك لََم اَمِة : حق ثابت دل علٌه الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمٌن . قال ّللا تعالى : ﴿ ُثمَّ إِنَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ُكْم 

  وقال النبً : )) ٌحشر الناس ٌوم القٌامة حفاة عراة ؼرال  (( .  ُتْبَعُثوَن ﴾

وأجمع المسلمون على ثبوته، وهو مقتضى الحكمة حٌث تقتضً أن ٌجعل ّللا تعالى لهذه الخلٌقة معادا  ٌجازٌهم فٌه على ما كلفهم 

َما َخلَْقَناُكْم عَ  َنا اَل ُتْرَجُعوَن ﴾]المإمنون:به على ألسنة رسله قال ّللا تعالى : ﴿ أََفَحِسْبُتْم أَنَّ ٌْ ُكْم إِلَ ا َوأَنَّ  [. َ٘ٔٔبث 

: ٌحاسب العبد على عمله، وٌجازى علٌه، وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمٌن،  ؤلاًمان بالخعاب والجضاء -هـ  

َنا ِحَسابَ  ٌْ اَبُهْم * ُثمَّ إِنَّ َعلَ ٌَ َنا إِ ٌْ قال : )) إن ّللا ٌدنً    [، وعن ابن عمر ٭ أن النبًٕٙ-ُٕ٘هم ﴾ ]الؽاشٌة:قال ّللا تعالى : ﴿ إِنَّ إِلَ

المإمن فٌضع علٌه كنفه وٌستره، فٌقول : أتعرؾ ذنب كذا؟ أتعرؾ ذنب كذا؟ فٌقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى أنه 

قد هلك قال : قد سترتها علٌك فً الدنٌا، وأنا أؼفرها لك الٌوم، فٌعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون فٌنادى بهم على 

 رإوس الخبلبق : هإالء الذٌن كذبوا على ربهم، أال لعنة ّللا على الظالمٌن (( . 

وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على األعمال، وهو مقتضى الحكمة فإن ّللا تعالى أنزل الكتب، وأرسل الرسل، 

ب قتال المعارضٌن له وأحل دماءهم، وذرٌاتهم، وفرض على العباد قبول ما جاءوا به، والعمل بما ٌجب العمل به منه، وأوج

ونساءهم، وأموالهم. فلو لم ٌكن حساب وال جزاء؛ لكان هذا من العبث الذي ٌنزه الرب الحكٌم عنه، وقد أشار ّللا تعالى إلى ذلك 

ِهْم َولََنْسؤَلَنَّ اْلُمْرَسلٌَِن * َفلَنَ  ٌْ ا َؼابِِبٌَن ﴾ ]األعراؾ:بقوله : ﴿ َفَلَنْسؤََلنَّ الَِّذٌَن أُْرِسلَ إِلَ ِهم بِِعْلٍم َوَما ُكنَّ ٌْ نَّ َعَل  [ . 9-ُٙقصَّ

وأنهما المآل األبدي للخلق، فالجنة دار النعٌم التً أعدها ّللا تعالى للمإمنٌن المتقٌن، الذٌن آمنوا بما  :ؤلاًمان بالجىت والىاس -و

ٌن هلل متبعٌن لرسوله . فٌها من أنواع النعٌم ما ال عٌن رأت، وال أوجب ّللا علٌهم اإلٌمان به، وقاموا بطاعة ّللا ورسوله، مخلص

ٌٍُن َجَزاء  بَِما  ِة أَْع ن قُرَّ ًَ لَُهم مِّ ا أُْخِف ْعَملُوَن ﴾ أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر . وقال تعالى : ﴿ َفبَل َتْعلَُم َنْفٌس مَّ ٌَ َكاُنوا 

 [ . 9ٔ]السجدة:

أعدها ّللا تعالى للكافرٌن الظالمٌن، الذٌن كفروا به وعصوا رسله، فٌها من أنواع العذاب والنكال وأما النار فهً دار العذاب التً 

ْكفُْر إِ  ٌَ ٌُْإِمْن َوَمْن َشاَء َفْل ُكْم َفَمْن َشاَء َفْل اما ال ٌخطر على البال، قال ّللا تعالى : ﴿ َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َربِّ الِِمٌَن َنار  ا أَْعَتْدَنا لِلظَّ أََحاَط بِِهْم  نَّ

َراُب َوَساَءْت ُمْرَتَفق ا﴾]ا ْشِوي اْلُوُجوَه ِبْبَس الشَّ ٌَ ٌَُؽاُثوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل  ْسَتِؽٌُثوا  ٌَ  [ . 8ٕلكهؾ:ُسَراِدقَُها َوإِْن 

 اإلٌمان بسابر المؽٌبات التً بعد الموت إلى الجزاء

الؽٌب بعد الموت، مما أخبر به ّللا ورسوله صلى ّللا علٌه وعلى آله ومن اإلٌمان بالٌوم اآلخر، اإلٌمان بكل ما ٌكون من أمور 

  وصحبه وسلم من :

  الىفخ في الفىس، وهي زالر هفخاث : -

  : نفخة الفزع.األولى 

  : نفخة الصعق : التً ٌتؽٌر بها العالم المشاهد وٌختلؾ نظامه، وفٌها الفناء والصعق، وفٌها هبلك من قضى ّللا إهبلكه.الثانٌة 

  : نفخة البعث والنشور والقٌام لرب العالمٌن.الثالثة 

 

  وؤلاًمان باإلايزان الزي له هفخان جىصن به ؤعماٌ العباد. -
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 هخابه بُمُىه، وآخز هخابه بؽماله، ؤو مً وساء ظهشه -
ٌ
ً، وهي صخائف ألاعماٌ، فأخز   .وبيؽش الذواٍو

ٌض عىه ا -   لفجاس.والفشاه مىفىب على متن حهىم، ًخجاوصه ألابشاس، ٍو

ذخل الجىت  وؤن ؤمت محمذ  - ؤولى ألامم محاظبت ًىم اللُامت، وؤولى ألامم في دخٌى الجىت، وهم هفف ؤهل الجىت، ٍو

 بغير حعاب.
ً
  منهم ظبعىن ؤلفا

 مً اللبن، وؤحلى مً الععل، وسٍحه ؤوُب مً اإلاعً،  وبإن حىك هبِىا الىبي  -
ً
اث اللُامت مائه ؤؼذ بُالا في عـش

حشم رلً على مً ابخذع في الذًً،  وآهِخه عذد هجىم العماء، ووىله ؼهش وعشله ؼهش، مً ؼشب مىه ال ًظمإ ؤبذا، ٍو

مً اللبن، وسٍحه ؤوُب مً  كاٌ الىبي ـلى هللا علُه وعلى آله وصخبه وظلم : ))حىض ي معيرة ؼهش، مائه ؤبُن

  اإلاعً، وهيزاهه هىجىم العماء، مً ؼشب مىه ال ًظمإ ؤبذا (( .

والؽفاعت واإلالام اإلاحمىد لىبِىا محمذ بً عبذ هللا ـلى هللا علُه وعلى آله وصخبه وظلم ًىم اللُامت، وؼفاعخه  -

ىىن الشظٌى ـلى ألهل اإلاىكف لففل اللماء بُنهم هي اللماء اإلاحمىد، وؼفاعخه ألهل الجىت  ؤن ًذخلىا الجىت، ٍو

  هللا علُه وعلى آله وصخبه وظلم ؤٌو داخل فيها، وؼفاعخه لعمه ؤبي والب ؤن ًخفف عىه مً العزاب .

 

  :ولِغ ألحذ غيره وهزه الؽفاعاث الثالر خاـت بالىبي 

 من أمته ٌدخلون الجنة بؽٌر حساب لطابفة  لرفع درجات بعض أمته ممن ٌدخلون الجنة إلى درجات علٌا، وشفاعته  وشفاعته 

فً أقوام قد تساوت حسناتهم وسٌباتهم فٌشفع فٌهم لٌدخلوا الجنة، وفً أقوام آخرٌن قد أمر بهم إلى النار أن ال  وشفاعته 

  ٌدخلوها.

  والشفاعة فً إخراج عصاة الموحدٌن من النار، فٌشفع لهم فٌدخلون الجنة .

 -تبارك وتعالى  -ا المبلبكة، والنبٌون، والشهداء، والصدٌقون، والصالحون، والمإمنون، ثم ٌخرج ّللا وهذه الشفاعة تشاركه فٌه

  من النار أقواما  بؽٌر شفاعة؛ بل بفضله ورحمته .

افِِعٌَن﴾ ]المدثر:   [ .9ٗفؤما الكفار فبل شفاعة لهم، لقوله تعالى : ﴿ َفَما َتنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ

 فقال : )) الصٌام والقرآن ٌشفعان للعبد ٌوم القٌامة (( . وعمل المإمن ٌوم القٌامة ٌشفع له أٌضا، كما أخبر بذلك النبً 

 

  زمشاث ؤلاًمان بالُىم آلاخش:

، والرهبة عند فعل المعصٌة صبلح العبد فً نفسه، وذلك بالرؼبة فً فعل الطاعة والحرص علٌها رجاء لثواب ذلك الٌوم .ٔ

 من عقاب ذلك الٌوم .   خوفا  

 . تسلٌة المإمن عما ٌفوته من الدنٌا بما ٌرجوه من نعٌم اآلخرة وثوابها   .ٕ

 

 ؤلاًمان باللذس :الشهً العادط

  االعتقاد الجازم بؤن ّللا قضى )أي حكم وفصل( وقّدر ) أي أحاط بمقدار كل شًء مما هو كابن( فً األزل . ومعىاه :
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ٍء َخلَْقَناهُ بَِقَدٍر﴾]القمر:هو ما سبق به  وملخفه : ًْ ا ُكلَّ َش   [ .8ٗالعلم وجرى به القلم، مما هو كابن إلى األبد، قال تعالى : ﴿ إِنَّ

  للقدر أربع مراتب دلت علٌها النصوص وقررها أهل العلم، وهً : : مشاجب اللذس

كون، وما لم ٌكن، لو كان كٌؾ ٌكون؛ جملة وتفصٌبل ، وأنه اإلٌمان بؤن ّللا تعالى عالم بكل ما كان، وما ٌ :اإلاشجبت ألاولى : العلم 

علم ما الخلق عاملون قبل خلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، وعلم منهم الشقً والسعٌد، وذلك بعلمه 

َ بُِكلِّ شَ 
ٍء َعلٌٌِم﴾ ]البقرة:القدٌم الذي هو موصوؾ به أزال ، قال ّللا تعالى : ﴿ َواْعلَُموا أَنَّ ّللاَّ ًْٕٖٔ. ]  

وهً اإلٌمان بؤن ّللا كتب ما سبق به علمه من مقادٌر المخلوقات فً اللوح المحفوظ، وهو الكتاب الذي  : اإلاشجبت الثاهُت : الىخابت

، وٌسمى : لم ٌفرط فٌه من شًء؛ فكل ما جرى وما ٌجري وكل كابن إلى ٌوم القٌامة؛ فهو مكتوب عند ّللا تعالى فً أّم الكتاب

ُموا َوآَثاَرُهْم َوُكلَّ  ًٌِ اْلَمْوَتى  َوَنْكُتُب َما َقدَّ ا َنْحُن ُنْح ِبٌٍن ﴾ الذكر، واإلمام، والكتاب المبٌن، قال تعالى : ﴿إِنَّ َناهُ ِفً إَِماٍم مُّ ٌْ ٍء أَْحَص ًْ َش

قال : اكتب القدر؛ ما كان، وما هو كابن إلى  : "إن أول ما خلق ّللا القلم فقال : اكتب، قال : ما أكتب ؟ [ وقال النبً ٕٔ]ٌس:

كتب ّللا مقادٌر الخبلبق قبل أن  : )) وفً صحٌح مسلم عن عبد ّللا بن عمرو بن العاص ~ قال : سمعت رسول ّللا  األبد".

 ٌخلق السموات واألرض بخمسٌن ألؾ سنة (( .

ا الكون فهو بإرادة ّللا ومشٌبته الدابرة بٌن الرحمة والحكمة، أي : أن كل ما ٌجري فً هذ :اإلاشجبت الثالثت : ؤلاسادة واإلاؽِئت 

ٌهدي من ٌشاء برحمته، وٌضل من ٌشاء بحكمته، ال ٌسؤل عما ٌفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم ٌسؤلون، وما وقع من ذلك؛ فإنه 

ء ّللا كان، وما لم ٌشؤ لم ٌكن؛ فبل مطابق لعلمه السابق المكتوب فً اللوح المحفوظ، فمشٌبة ّللا نافذة، وقدرته شاملة، ما شا

ُ َربُّ اْلَعالَِمٌَن ﴾ ]التكوٌر:
َشاَء ّللاَّ ٌَ إن قلوب  : )) [. وقال النبً 8ٌٕخرج عن إرادته شًء. قال تعالى : ﴿ إَوَما َتَشاُءوَن إاِل أَْن 

  بنً آدم كلها بٌن إصبعٌن من أصابع الرحمن، كقلب واحد؛ ٌصرفه حٌث ٌشاء (( .

  الشابعت : الخلم :اإلاشجبت 

وهً اإلٌمان بؤن ّللا خالق كل شًء، ال خالق ؼٌره وال رب سواه، وأن كل ما سواه مخلوق؛ فهو خالق كل عامل وعمله، وكل 

َماَواِت َواأْلَْرِض أَنَّى   ٍء  متحرك وحركته، قال ّللا تعالى : ﴿ َبِدٌُع السَّ ًْ ٍء َوُهَو بُِكلِّ َش ًْ ُكوُن لَُه َولٌَد َولَْم َتُكن لَُّه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َش ٌَ

 [ . َٔٓٔعلٌٌِم ﴾ ]األنعام:

واإلٌمان بالقدر على ما وصفنا ال ٌنافً أن ٌكون للعبد مشٌبة فً أفعاله االختٌارٌة وقدرة علٌها، ألن الشرع والواقع داالن على 

  :إثبات ذلك له

ا ﴾]النبؤ: ؤما الؽشع ِه َمآب  َخَذ إِلَى َربِّ ْوُم اْلَحقُّ َفَمْن َشاَء اتَّ ٌَ [ وقال فً القدرة: ﴿ فاّتقُوا 8ٖ: فقد قال ّللا تعالى فً المشٌبة : ﴿ َذلَِك اْل

ٌُوق ُشّح نْفِسِه فؤُولبِك را أِلْنفُِسُكْم ومْن  ٌْ  [ . ُٙٔهُم اْلُمْفلُِحون﴾ ]التؽابن: ّللا ما اْستطْعُتْم واْسمُعوا وأِطٌُعوا وأْنِفقُوا خ

وأما الواقع : فإن كل إنسان ٌعلم أن له مشٌبة وقدرة بهما ٌفعل وبهما ٌترك، وٌفرق بٌن ما ٌقع بإرادته كالمشً، وما ٌقع بؽٌر 

ْسَتقٌَِم * َوَما  إرادته كاالرتعاش، لكن مشٌبة العبد وقدرته واقعتان بمشٌبة ّللا تعالى وقدرته لقول ّللا تعالى : ﴿  لَِمنْ  ٌَ َشاَء ِمْنُكْم أَْن 

ُ َربُّ اْلَعالَِمٌَن  ﴾ ]التكوٌر:
َشاَء ّللاَّ ٌَ [ وألن الكون كله ملك هلل تعالى فبل ٌكون فً ملكه شًء بدون علمه 8ٕ-9َٕتَشاُءوَن إاِلَّ أَْن 

 ومشٌبته. 

 المعاصً، وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه : واإلٌمان بالقدر ال ٌمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من 

ءٍ  ألاٌو : ًْ ْمَنا ِمْن َش ُ َما أَْشَرْكَنا َواَل آَباُإَنا َواَل َحرَّ قُولُ الَِّذٌَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء ّللاَّ ٌَ ى  قوله تعالى : ﴿  َس َب الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم َحتَّ لَِك َكذَّ
 
  َكَذ

نَّ َوإِْن أَْنُتْم إاِلَّ َتْخُرُصوَن ﴾ ]األنع َذاقُوا َبؤَْسَنا قُلْ  بُِعوَن إاِلَّ الظَّ [ ولو كان لهم حجة 9ٗٔام:َهلْ ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجوهُ لََنا إِْن َتتَّ

 بالقدر ما أذاقهم ّللا بؤسه، ولكان عذابه لهم ظلما ، وّللا منزه عنه. 
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ُقولُ ا الثاوي : ٌَ َب الَّذِ قوله تعالى : ﴿  َس لَِك َكذَّ
 
ٍء  َكَذ ًْ ْمَنا ِمْن َش ُ َما أَْشَرْكَنا َواَل آَباُإَنا َواَل َحرَّ

ٌَن ِمْن َقْبلِِهْم لَِّذٌَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء ّللاَّ

نَّ  بُِعوَن إاِلَّ الظَّ [ ولو كان القدر َ٘ٙٔوإِْن أَْنُتْم إاِلَّ َتْخُرُصوَن ﴾]النساء: َحتَّى  َذاقُوا َبؤَْسَنا قُلْ َهلْ ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجوهُ َلَنا إِْن َتتَّ

 حجة للمخالفٌن لم تنتؾ بإرسال الرسل، ألن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر ّللا تعالى . 

قال : )) ما منكم من أحد إال قد كتب مقعده  أن النبً  t: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علً بن أبً طالب لثالث ا

ا َمن أَْعَطى َقى﴾  من النار أو الجنة (( فقال رجل من القوم : أال نتكل ٌا رسول ّللا ؟ قال : )) ال، اعملوا فكل مٌسر، ثم قرأ ﴿  َفؤَمَّ َواتَّ

 مل ونهى عن اإلتكال على القدر. بالع  [ اآلٌة(( وفً لفظ لمسلم : )) فكل مٌسر لما خلق له (( فؤمر النبً ٘]اللٌل:

: فٌما ٌقع تحت دابرة الحس فإننا نرى اإلنسان ٌحرص على ما ٌبلبمه ثم ٌحتج على عدو له بالقدر، فلماذا ٌعدل عما ٌنفعه الشابع 

  ألٌس شؤن األمرٌن واحدا ؟        فً أمور دٌنه إلى ما ٌضره ثم ٌحتج بالقدر؟

ٌن ٌدي اإلنسان طرٌقان أحدهما : ٌنتهً به إلى بلد كلها فوضى : قتل، ونهب، وانتهاك وإلٌك مثاال  ٌوضح ذلك : لو كان ب

لؤلعراض، وخوؾ، وجوع. والثانً : ٌنتهى به إلى بلد كلها نظام، وأمن مستتب، وعٌش رؼٌد،، فؤي الطرٌقٌن ٌسلك؟ إنه سٌسلك 

اقل أبدا  أن ٌسلك طرٌق بلد الفوضى، والخوؾ، وٌحتج الطرٌق الثانً الذي ٌنتهً به إلى بلد النظام واألمن، وال ٌمكن ألي ع

 بالقدر، فلماذا ٌسلك فً أمر اآلخرة طرٌق النار دون الجنة ثم ٌحتج بالقدر؟ 

: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصً، لو اعتدى علٌه شخص فؤخذ ماله أو انتهك حرمته  الخامغ

ال تلمنً فإن اعتدابً كان بقدر ّللا، لم ٌقبل حجته. فكٌؾ ال ٌقبل االحتجاج بالقدر فً اعتداء ؼٌره علٌه،  ثم احتج بالقدر، وقال :

   وٌحتج به لنفسه فً اعتدابه على حق ّللا تعالى؟ 

مإمنٌن، رفع إلٌه سارق استحق القطع، فؤمر بقطع ٌده فقال : "مهبل  ٌا أمٌر ال tعمر بن الخطاب  –أمٌر المإمنٌن  –وٌذكر أن

 فإنما سرقت بقدر ّللا". فقال : "ونحن إنما نقطع بقدر ّللا" . 

 

 زمشاث ؤلاًمان باللذس

  ؛ ألن كل شًء بقدر ّللا تعالى.، عند فعل األسباب، بحٌث ال ٌعتمد على السبب نفسهالاعخماد على هللا حعالى .ٔ

ألن حصوله نعمة من ّللا تعالى، بما قدره من أسباب الخٌر، والنجاح،  ،ؤن ال ٌعجب اإلاشء بىفعه عىذ حفٌى مشاده .ٕ

  وإعجابه بنفسه ٌنسٌه شكر هذه النعمة .

  . ؤلاًمان باللذس ٌغشط اللىاعت في هفغ اإلاامً .ٖ

الذي ، فبل ٌقلق بفوات محبوب، أو حصول مكروه، ألن ذلك بقدر ّللا الىمإهِىت والشض ى بما ًجشي علُه مً ؤكذاس هللا حعالى .ٗ

  له ملك السماوات واألرض .
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 الثامىت احملاضرة
 هىاكن ؤلاًمان  :اإلابحث الخامغ

: النقُض فً البناء والحبل والعهد، وؼٌره ضد اإلبرام، أي هو : الحلُّ، واإلزالة واإلبطال . ومنه قوله  معنى الىىاكن في اللغت

 َ
َماَن َبْعَد َتْوِكٌِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم ّللاَّ ٌْ ْم َواَل َتنقُُضوا اأْلَ ِ إَِذا َعاَهدتُّ َ تعالى : ﴿ َوأَْوفُوا بَِعْهِد ّللاَّ

ُكْم َكِفٌبل  إِنَّ ّللاَّ ٌْ ْعلَُم َما َتْفَعلُوَن ﴾  َعَل ٌَ  

نقُُضوَن اْلِمٌَثاَق ﴾ ]الرعد:8ٔ]النحل: ٌَ ِ َواَل  ٌُوفُوَن بَِعْهِد ّللاَّ لعابشة ~ : )) لوال أن   [، وقول النبً ٕٓ[، وقولـه تعالى : ﴿ الَِّذٌَن 

 قومك حدٌث عهد بكفر لنقضت الكعبـة.. (( .

ىالح اإلسبلم ؛ وُسمٌت نواقض ألن اإلنسان إذا فعل واحدا  منها انتقض إسبلمه ودٌنه، وانتقل  : ُعّرفت بؤنها : " مبطبلت وفي الـا

 بؤنها " اعتقادات، أو أقوال، أو أفعال تزٌل اإلٌمان وتقطعه". -أٌضا  -وُعّرفت  من كونه مسلما  إلى كونه كافرا  " .

الموجبة للردة، تسمى نواقض ؛ والناقض ٌكون قوال ، وٌكون  قال الشٌخ عبد العزٌز بن باز رحمه ّللا :  " فنواقض اإلسبلم، وهً

ا، فقد ٌرتّد اإلنسان بقول ٌقوله، أو بعمٍل ٌعمله، أو باعتقاد ٌعتقده، أو بشك ٌطرأ علٌه، وهذه  عمبل ، وٌكون اعتقادا ، وٌكون شك 

  األمور األربعة كلها ٌؤتً منها الناقض الذي ٌقدح فً العقٌدة وٌبطلها " .

 ذه النواقض كذلك : أسباب الرّدة، أو أنواع الردة . ومعرفتها مهمة جدا  للمسلم من أجل أن ٌتجنبها وٌحذر منها . وتسمى ه

ىلل عً ؤلاظالم، فُذخل فيها  :  فهزه الىىاكن اإلالفىد بها ما ًخشج مً اإلالت ٍو

: وهو صرؾ شًء من أنواع العبادة لؽٌر ّللا، كدعاء ؼٌر ّللا، والتقرب بالذبابح والنذور لؽٌر ّللا من القبور  الؽشن ألاهبر  -ٔ

 والشٌاطٌن والجن، وكرجاء ؼٌر ّللا فٌما ال ٌقدر علٌه إال ّللا من قضاء الحاجات وتفرٌج الكربات . 

م ٌتب منه، وهذا النوع من الشرك محبط لجمٌع األعمال .قال وهذا الشرك مخرج من الملة، وصاحبه مخلّد فً النار إذا مات ول 

ِ فَ  ٌُْشِرْك ِباهللَّ َشاُء َوَمن  ٌَ لَِك لَِمن 
 
ْؽفُِر َما ُدوَن َذ ٌَ ٌُْشَرَك بِِه َو ْؽفُِر أَن  ٌَ َ اَل 

اَ ﴾  ]النساء:تعالى : ﴿ إِنَّ ّللاَّ  [. َٙٔٔقْد َضلَّ َضبَلال  َبِعٌد 

اِتَنا أُوَلبَِك : وهو مخرج  الىفش ألاهبر  -ٕ ٌَ ُبوا بِآ من الملة، وصاحبه مخلّد فً النار إذا مات علٌه. قال تعالى : ﴿  َوالَِّذٌَن َكَفُروا َوَكذَّ

اِر ُهْم ِفٌَها َخالُِدوَن﴾]البقرة:   [ .8ٖأَْصَحاُب النَّ

  النفاق. وهو خمسة أنواع : كفر التكذٌب، وكفر اإلباء واالستكبار، وكفر الشك، وكفر اإلعراض، وكفر

: وهو النفاق االعتقادي بؤن ٌظهر صاحبه اإلسبلم، وٌبطن الكفر وهو مـخرج من الملة، وصاحبه فً الدرك  الىفاق ألاهبر  -ٖ

ا اِر َوَلن َتِجَد لَُهْم َنِصٌر  ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن النَّ   [ .٘ٗٔء:﴾]النسا األسفل من النـار ؛ قـال تعالى : ﴿  إِنَّ اْلُمَنافِقٌَِن ِفً الدَّ

  وهزا الىفاق ظخت ؤهىع :

1 ٌ   . .بغن بعن ما حاء به الشظٌى . 4.بغن الشظٌى  . 3.جىزًب بعن ما  حاء به الشظل  . 2 .جىزًب الشظى

  ..الىشاهُت الهخفاس دًً الشظٌى  . 6.اإلاعّشة باهخفاك دًً الشظٌى 5

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

عادته الكذب فً الحدٌث أو خٌانة األمانة، أو الؽدر، التً ال ُتخرج من الملة وال تنقل عن اإلسبلم، بل ُتنقص اإلٌمان وتوجب 

 تقترن به وال تحبط جمٌع األعمال  .العقوبة إال أن ٌتوب صاحبها ؼٌر أّنه ال ٌخلّد فً النار، كما ُتحبط العمل الذي 
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  : وهىاكن ؤلاًمان جىلعم بلى
ً

   .هىاكن اعخلادًت  :ؤّوال
ً
    .هىاكن كىلُت  :زاهُا

ً
  .هىاكن عملُت  :زالثا

 ٔ:هىاكن ؤلاًمان ؤلاعخلادًت

 :  الؽشن باهلل حعالى )مً الىاحُت العلذًت( ؤي : الؽشن الاعخلادي -1

ٌّن فً الكون .  ٌُدعى أو ٌذبح له . باعتقاد أن ما سوى ّللا له تصرؾ مع  باعتقاد أن ما سوى ّللا ٌستحق أن 

  باعتقاد أن أحدا  سوى ّللا له اطبلع على الؽٌب، كالكهنة وؼٌرهم .

َك َوإَِلى الَِّذٌَن ِمن َقْبلَِك َلبِْن أَْشَرْكَت  ٌْ ًَ إِلَ ْحَبَطنَّ َعَملَُك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن﴾]الزمر:قال تعالى : ﴿  َولََقْد أُوِح ٌَ   [ .٘ٙلَ

  :الجخىد والخىزًب بش يء مً الفشائن والىاحباث  -2

فً سننه، على   قال اإلمام ابن بطة رحمه ّللا : " كل من ترك شٌبا  من الفرابض التً فرضها ّللا فً كتابه أو أكدها رسول ّللا 

ٌّن الكفر " .سبٌل الجحود والتك   ذٌب بها، فهو كافر ب

مه  -3   :اظخحالٌ ؤمش معلىم مً الذًً بالمشوسة جحٍش

قال اإلمام ابن قدامة رحمه ّللا :  "من اعتقد حلَّ شًء أُجمع على تحرٌمه، وظهر حكمه بٌن المسلمٌن، وزالت الشبهة فٌه 

 » . ؾ فٌه، كفر للنصوص الواردة فٌه كلحم الخنزٌر، والزنا، وأشباه هذا مما ال خبل

  .  هخىفير اإلاؽشهين وببىاٌ مزهبهم، ؤو في خبر مً ؤخباسه¸ الؽً في حىم مً ؤحيام هللا  -ٗ

وفً بعض أخباره الثابتة عنه، أو فً حكم شرعً ثابت، كالحكم ببطبلن أدٌان الكفار قاطبة، أهل  وكمن ٌشك فً صدق النبً  

 الكتاب وؼٌرهم .

قال القاضً عٌاض رحمه ّللا :  "من أضاؾ إلى نبٌنا الكذب فٌما بلّؽه وأخبر به، أو شّك فً صدقه... فهو كافر بإجماع " إلى أن 

قال : "ونكّفر من دان بؽٌر مّلة المسلمٌن من الملل، أو وقؾ فٌهم، أو شّك، أو صّحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك اإلسبلم 

  هب سواه، فهو كافر بإظهار ما أظهره من خــبلؾ ذلك" .واعتقده، واعتقد إبطال كل مذ

عخهاعخلاد ؤن بعن الىاط ال ًجب علُه اجباع الىبي  -٘   : ، وؤهه ٌععه الخشوج عً ؼَش

ا من المشاٌخ على النبً  ، أو اعتقد أن أحدا  ٌستؽنً عن طاعة رسول قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  رحمه ّللا : "من فضل أحد 

  استتٌب ؛ فإن تاب وإال ُضربت عنقُه ".، ّللا 

  ؤلاعشاك عً دًً هللا ال ًخعلمه وال ٌعمل به:-6

فاإلٌمان لما كان خضوعا  واستجابة  وقبوال  لدٌن ّللا، ُعّد اإلعراض الكلً عن هذه األمور ناقضا  لئلٌمان ومفسدا  له . وهذا 

، وامتناع عن اتباعه، وصدوٌد عن قبول الشرٌعة ن طاعة الرسول اإلعراض عن دٌن ّللا ال ٌتعلمه وال ٌعمل به هو َتّوٍل ع

 .بالكلٌة 

ٌّن أن الدٌن البّد فٌه من قوٍل وعمٍل، وأنه ٌمتنع أن ٌكون الرجل مإمنا  باهلل ورسول ه قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه ّللا : "قد تب

وقال ابن القٌم » . بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم ٌإد واجبا  ظاهرا ، وال صبلة، وال زكاة، وال صٌاما ، وال ؼٌر ذلك من الواجبات

ٌُعرض بسمعه وقلبه عن الرسول رحمه ّللا ال ٌصّدقه وال ٌكّذبه، وال ٌوالٌه وال ٌعادٌه، وال ٌصؽً إلى   : " كفر اإلعراض : أن 

  ما جاء به ألبتة" .
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  ؤلاباء والاظخىباس : -7

، وأنه جاء بالحق من عند ّللا، ولم ٌنقد له إباء  واستكبارا ، وهو الؽالب على كفر أعداء وهو كفر " من عرؾ صدق الرسول 

  " .الرسول 

فهذا فٌه مناقضة لعمل القلب المإمن الذي هو االنقٌاد واالستسبلم، قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه ّللا : "كبلم ّللا خبٌر وأمٌر، 

 ٌستوجب االنقٌاد له واالستسبلم، وهو عمل فً القلب جماعه الخضوع واالنقٌاد لؤلمر ".  فالخبر ٌستوجب تصدٌق المخبر، واألمر

 

 هىاكن ؤلاًمان اللىلُت

ومعناه أن هذا الكون أزلً لم ٌسبق بعدم، أي أنه لم ٌزل موجودا  مع ّللا، ولم ٌتؤخر عنه، وخبلصته أن   :اللٌى ِبلذم العالم .ٔ

  .لٌس خالقا  لهالعالم لٌس مخلوفا ،وأن ّللا تعالى 

ًّ و -  سّب ّللا تعالى . -  : العّب، ومىه .ٕ  سب أحد من األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم. و -  . سب النب

ٌُتبع هذا  قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه ّللا : " من اعتقد الوحدانٌة فً األلوهٌة هلل عز وجل ، والرسالة لعبده ورسوله، ثم لم 

االعتقاد موجبه من اإلجبلل واإلكرام، الذي هو حال فً القلب ٌظهر أثره على الجوارح، بل قارنه االستخفاؾ والتسفٌه واالزدراء 

 عل، كان وجود ذلك االعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبا  لفساد ذلك االعتقاد ومزٌبل  لما فٌه من المنفعة والصبلح". بالقول، أو بالف

ىذسج جحخه3   االستهزاء بالقرآن العظٌم . -  االستهزاء باهلل تعالى . -  : .  الاظتهضاء، ٍو

َما  قُولُنَّ إِنَّ ٌَ اتِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُبوَن * اَل َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتمْ قال تعالى : ﴿  َولَِبْن َسؤَْلَتُهْم لَ ٌَ ِ َوآ ا َنُخوُض َوَنْلَعُب قُلْ أَِباهللَّ َبْعَد  ُكنَّ

ُهْم َكاُنوا ُمْجِرِمٌَن ﴾ ]التوبة: ْب َطابَِفة  ِبؤَنَّ   [ .ٙٙ-٘ٙإٌَِمانُِكْم إِْن َنْعُؾ َعْن َطابَِفٍة ِمْنُكْم ُنَعذِّ

ن  :وا ٌْ   الستهزاء على نوع

ح -   : وٌكون باأللفاظ الصرٌحة كوصؾ الدٌن باألخرق، وكتسمٌة أهل الدٌن بؤهل الدٌك )بالكاؾ( ... إلخ الاظتهضاء الفٍش

ح - : وٌشمل ؼمز العٌن، وإخراج اللسان، ومّد الشفة عند تبلوة القرآن أو عند األمر بالمعروؾ والنهً عن  الاظتهضاء غير الفٍش

  كر  .المن

إنكار الكتب المنزلة على األنبٌاء، وإنكار المبلبكة، وإنكار الّجن، وإنكار البعث، وإنكار  : ، مثل. بهياس معلىم مً الذًً بالمشوسة4

  الوعد والوعٌد.

  . . اّدعاء الىبىة5

  . . ادعاء علم الغُب والخىجُم والىهاهت والعشافت6

به علم الؽٌب، فٌستدلّ بحركاتها وتنقبلتها وتؽٌراتها على أنه سٌكون كذا وكذا؛ ألن النجم كمن ٌجعل تعلم علم النجوم "سببا  ٌّدعً 

لد فً النجم الفبلنً، وهذا حٌاته ستكون سعٌدة؛  الفبلنً صار كذا وكذا، مثل أن ٌقول : هذا اإلنسان ستكون حٌاته شقاء  ؛ ألنه و 

سٌلة الدعاء علم الؽٌب، ودعوى علم الؽٌب كفر مخرج عن الملة، قال تعالى : فهذا اتخذ تعلم النجوم و ألنه ُولد فً النجم الفبلنً.

ٌُْبَعُثوَن ﴾ ]الن اَن  ٌَّ ْشُعُروَن أَ ٌَ ُ َوَما  َب إاِلَّ ّللاَّ ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض اْلَؽ ْعلَُم َمن ِفً السَّ ٌَ [، وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ ألنه ٘ٙمل:﴿  قُل الَّ 

 .  ادعى أحد علم الؽٌب فقد كّذب بالقرآن "بالنفً واإلثبات، فإذا 
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: )) من أتى عّرافا  أو كاهنا  فصّدقه بما ٌقول فقد كفر بما  فمن سؤل المنجم أو الكاهن وصّدقه كفر باهلل تعالى فقد قال رسول ّللا 

: )) من أتى عّرافا  فسؤله عن شًء لم ُتقبل له  rأُنزل على محمد(( وإن لم ٌصدقه لم تقبل له صبلة أربعٌن ٌوما ، قال رسول ّللا 

 صبلة أربعٌن لٌلة ((. 

 

:  هىاكن ؤلاًمان العملُت
ً
  زالثا

 :  -أي الشرك بالعمل -عز وجل .الؽشن في عبادة هللا 1

 بؤن ٌتقدم لؽٌر ّللا بؤنواع العبادات التً هً حق ّللا وحده، كالركوع والسجود والنذر والذبح . 

 : هو فً اللؽة ما خفً ولُطؾ سببه.  . السخش2

  وفي الؽشع هى كعمان :

 ٌ   : ُعقد ورقى، أو قراءات وطبلسم ٌتوصل بها الساحر إلى استخدام الشٌاطٌن فٌما ٌرٌد به ضرر المسحور. اللعم ألاو

اء وأشخاص إلى شٌ: أدوٌة وعقاقٌر تإثر على بدن المسحور وعقله وإرادته ومٌله، فتجده ٌنصرؾ وٌمٌل عن أ اللعم الثاوي

  أخرى.أشٌاء وأشخاص 

 ٌ   شرك ٌكفر فاعله؛ ألن فٌه استعانة بالشٌاطٌن بطاعتهم والتقرب إلٌهم بفعل الكفر، وذلك لتسلٌطهم على المسحور. :وألاو

  عدوان وفسق ال ٌكفر فاعله، لكنه عاص هلل متعدٍّ لحدوده، معتٍد على عباده . :والثاوي

 . الاظتهاهت باإلاصخف، وجلىٍثه بالىجاظاث ؤو دوظه باألكذام.ٖ

  

 اإلابحث العادط : لىابي الخىفير

ضوابط التكفٌر تعنً توفر شروط أو انتفاء موانع، وحدٌثنا فً هنا سٌكون عن موانع التكفٌر، وإذا ُعرفت تبٌنت الشروط، ألنها 

  : وهزه اإلاىاوع هيأضدادها، 

ل . 4 ـ ؤلاهشاه . 3 ـ الخىإ . 2 الجهل .ـ  1  . ـ الخللُذ  5 ـ الخإٍو

  الجهل ٌؤتً بعدة معان منها : خلو النفس من العلم وهو المشهور.  : ؤوال : الجهــــــــل

ومقصود العلماء بالجهل الذي ٌعذر صاحبه أو ال ٌعذر، أن ٌقول قوال  أو ٌفعل فعبل  بخبلؾ ما حقه أن ٌفعل، أو ٌعتقد اعتقادا  بخبلؾ 

 و علٌه من الحق. ما ه

ومن أشهر أدلة العذر بالجهل : حدٌث الرجل من بنً إسرابٌل الذي أمر أهله بإحراقه، فقد روى أبو هرٌرة رضً ّللا عنه عن 

ونً    النبً    قال :  )) كان رجل ٌسرؾ على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنٌه : إذا أنا مت فؤحرقونً، ثم اطحنونً، ثم ذرُّ
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فو ّللا لبن قدر ّللا علً لٌعذبنً عذابا  ما عذبه أحدا ، فلما مات فعل به ذلك، فؤمر ّللا األرض فقال : اجمعً ما فٌك منه، فً الرٌح، 

  ففعلـت فإذا هو قابم، فقال : ما حملك على ما صنعت؟ قال : ٌا رب خشٌتك، فؽفر له (( .

َي بل اعتقد أنه ال ٌعاد، وهذا قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة معلقا  على هذا الحدٌث : فهذا رج ل شك فً قدرة ّللا وفً إعادته إذا ُذرِّ

 كفر باتفاق المسلمٌن، لكنه كان جاهبل ال ٌعلم ذلك، وكان مإمنا ٌخاؾ ّللا أن ٌعاقبه فؽفر له .

ً مهمين  :  وهخلق مً الخذًث بإمٍش

على إعادته بعدما ٌحرق، ولكنه عذر بسبب جهله الذي قاده أن عمل هذا الرجل هو كفر؛ ألن فٌه إنكارا  لقدرة ّللا تعالى : ألاٌو 

 إلى هذا الظن الفاسد. 

 أن هذا الرجل معه أصل اإلٌمان، وهذا واضح فً الحدٌث . :  الثاوي

 ًَ ًَّ والحـق الذي دلت علٌه نصوص الكتـاب والسنة أنه ٌعذر بجهله حتى تبلؽه الحجة الرسالـٌة، فإن ّللا تعالى ٌقول : ﴿  َوأُْوِح إِلَ

"إن الكتاب ¬  : [ فبٌن تعالى أن النذارة ال تتم إال بالببلغ، قال الشٌخ ابن تٌمٌة 8َٔهَذا اْلقُْرآُن ألُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبلََػ﴾ ]األنعام:

جملة دون بعض على أن ّللا ال ٌعذب أحدا إال بعد إببلغ الرسالة، فمن لم تبلؽه جملة لم ٌعذبه رأسا، ومن بلؽته   والسنة قد دال

  » .التفصٌل لم ٌعذبه إال على إنكار ما قامت علٌه الحجة الرسالٌة 

 : الخـــــىإ
ً
 المراد بالخطؤ لؽة و اصطبلحا  :  :  زاهُا

 : ضد الصواب.  في اللغت 

ىالح   مسلما  .هو أن ٌقصد العبد بفعله شٌبا  فٌصادؾ فعله ؼٌر ما قصده، مثل أن ٌقصد قتل كافر فصادؾ قتله  : في الـا

َنا َواَل َتْحِملْ عَ  َنا اَل ُتَإاِخْذَنا إِْن َنِسٌَنا أَْو أَْخَطؤَْناۚ  َربَّ ا َكَما َحَمْلَتُه َعلَى الَِّذٌَن ِمْن ومن أدلة العذر بالخطؤ قوله سبحانه : ﴿  وَربَّ َنا إِْصر  ٌْ َل

  ب لهذا الدعاء، فقال : فقد فعلت.[  وثبت فً الحدٌث الصحٌح أن ّللا سبحانه استجا9َٕٙقْبلَِنا﴾ ]البقرة:

  : )) إن ّللا وضع عن أمتً الخطؤ والنسٌان، وما استكرهوا علٌه (( . ومن األحادٌث المشهورة فً العذر بالخطؤ قوله  

ٌّة مهلكة، مع  أن رسول ّللاtوعن عبد ّللا بن مسعود    ه قال : )) هللُ أشد فرحا بتوبة عبده المإمن، من رجل فً أرض َدو

راحلته، علٌها طعامه وشرابه، فنام فاستٌقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال : أرجع إلى مكانً الذي كنت فٌه، فؤنام 

حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده لٌموت، فاستٌقظ وعنده راحلته وعلٌها زاده وطعامه وشرابه، فاهللُ أشد فرحا بتوبة العبد 

  وزاده(( .المإمن من هذا براحلته 

وجاء فً رواٌة أخرى : ))فسعى شرفا فلم ٌر شٌبا ثم سعى شرفا ثانٌا فلم ٌر شٌبا ثم سعى شرفا ثالثا فلم ٌر شٌبا فؤقبل حتى أتى 

زٌادة : )) ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطؤ من شدة  tمكانه الذي قال فٌه (( ، وفً حدٌث النعمان بن بشٌر 

  ((.الفرح 

  زالثا : ؤلاهــــشاه :

  ٌدور المعنى اللؽوي لئلكراه حول : المشقة والقهر واإلجبار، ومنافاة الرضى والمحبة واالختٌار . في اللغت :

ىالح  بقوله :"هو إلزام الؽٌر بما ال ٌرٌده" .¬   : عرفه ابن حجر  وفي الـا

 



41 
 

 )ؼشوه ؤلاهشاه(؟ 
ً
 متى ًىىن ؤلاهشاه عزسا

لٌس كل من ادعى اإلكراه ٌقبل منه، بل البد من شروط ٌجب توافرها لٌكون اإلكراه معتبرا  ومإثرا  فٌما ٌقدم علٌه المكلؾ من 

 :  وهزه الؽشوه هيأقوال أو أفعال أو تروك، 

لم ٌكن لئلكراه معنى وال  أن ٌكون المكره قادرا  على تحقٌق ما أوعد به، ألن اإلكراه ال ٌتحقق إال بالقدرة، فإن لم ٌكن قادرا   -أ

  اعتبار .

  أن ٌكون المكره عاجزا  عن الدفع عن نفسه بالهرب أو االستؽاثة أو المقاومة أو نحو ذلك . -ب

 أن ٌؽلب على ظنه وقوع الوعٌد، إن لم ٌفعل ما طلب منه .  -ج

حبس الطوٌلٌن، فؤما الشتم والسب فلٌس بإكراه دـ أن ٌكون مما ٌستضر به المكره ضررا  كثٌرا  كالقتل والضرب الشدٌد، والقٌد وال

  رواٌة واحدة، وكذلك أخذ المال الٌسٌر .

ِ ِمن َبْعِد إٌَِمانِِه إاِلَّ َمْن أُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمبِنٌّ  ن َشَرَح ِباْلُكْفِر  ومن أدلة العذر باإلكراه قوله سبحانه : }َمن َكَفَر بِاهللَّ ِكن مَّ
ِباإْلٌَِماِن َولَ 

ِ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظٌٌم  { ]النحل:صَ  َن ّللاَّ ِهْم َؼَضٌب مِّ ٌْ ا َفَعَل والمشهور فً سبب نزولها ما رواه أبو عبٌدة بن محمد بن  [ .ْٙٓٔدر 

وذكر آلهتهم بخٌر، ثم تركوه، فلما  عمار بن ٌاسر عن أبٌه قال : "أخذ المشركون عمار بن ٌاسر فلم ٌتركوه حتى سب النبً 

، قال : )) ما وراءك؟ (( قال : شر ٌا رسول ّللا، ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخٌر قال : )) كٌؾ تجد ّللا  أتى رسول

نزل   -أي عمار-قلبك ((  قال : مطمبنا  باإلٌمان، قال : )) إن عادوا فعد ((، قال الحافظ ابن حجر  رحمه ّللا : "واتفقوا على أنه 

  { " . َه َوَقْلُبُه ُمْطَمِبنٌّ ِباإْلٌَِمانِ أُْكرِ  َمنْ  فٌه } إاِلَّ 

ل   : الخإٍو
ً
 :سابعا

ل لغت    : مادة )أول( فً كل استعماالتها اللؽوٌة تفٌد معنى الرجوع، والعود. الخإٍو

 ٌ : التلبس والوقوع فً الكفر من ؼٌر قصد لذلك، وسببه القصور فً فهم األدلة الشرعٌة، دون تعمد للمخالفة،  واإلالفىد بالخإو

 بل قد ٌعتقد أنه على حق. 

وال ٌعنً أن كل من ادعى التؤوٌل فهو معذور بإطبلق، بل ٌشترط فً ذلك التؤوٌل أن ال ٌكون فً أصل الدٌن الذي هو عبادة ّللا 

وقبول شرٌعته؛ ألن هذا األصل )الشهادتٌن( ال ٌمكن تحقٌقه مع حصول الشبهة فٌه، ولهذا أجمع العلماء على وحده ال شرٌك له، 

 كفر الباطنٌة مثبل  وأنهم ال ٌعذرون بالتؤوٌل؛ ألن حقٌقة مذهبهم الكفر باهلل تعالى، وعدم عبادة ّللا وحده، وإسقاط شرابع اإلسبلم.

فر لتؤول خاطا أو فهم مؽلوط للنصوص، فٌقع فً الخطؤ، وهو ال ٌقصده، وهذا فً الحقٌقة وقد ٌقع الواحد من المسلمٌن فً الك

فرع عن العذر بالخطؤ، لكنه لفرط أهمٌته وتمٌز بعض صوره عن الخطؤ استحق أن ٌفرد بالذكر، وعلٌه ٌصح االستدالل علٌه بؤدلة 

  العذر بالخطؤ.

  خامعا : الخللُــــذ :

 وضع الشًء فً العنق محٌطا  به، وذلك الشًء ٌسمى قبلدة. :  ؤـل الخللُذ في اللغت

 : فهو "قبول قول الؽٌر ببل حجة ".  ؤما في اـىالح

؟ 
ً
 هل ًىىن الخللُذ عزسا

الذي ٌظهر من كبلم األبمة أن العذر بالتقلٌد من جنس العذر بالتؤول والجهل، باعتبار المقلد جاهبل  ال ٌفهم الدلٌل أو الحجة، فإذا 

  وقع فً الكفر متؤوال  رؼم علمه واجتهاده، فعذر من ٌقلده من العوام الجهال من باب أولى . عذر من
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 احملاضرة التاسعت
ف العلماهُت  : حعٍش

الَعلمانٌة بفتح العٌن نسبة للعالم، حٌث تقوم العلمانٌة على االعتراؾ بوجود العالم المادي المحسوس الذي نعٌش فٌه فقط، وعدم 

آخر وراء هذا العالم، هو عالم الؽٌب، وال ُتنطق الكلمة بكسر العٌن، كما ٌروج بعض العلمانٌٌن، حتى ٌوهموا الناس اإلٌمان بعالم 

 أنها نسبة للِعلم، وهو ؼٌر صحٌح .

لك وقد استخدم هذا المصطلح فً أوروبا بداٌة بمعنى نقل ممتلكات الكنٌسة  إلى سلطات ؼٌر دٌنٌة، إال أن معنى الكلمة اتسع بعد ذ

لتعرؾ العلمانٌة بؤنها: " اإلٌمان بإمكانٌة إصبلح حال اإلنسان من خبلل الطرق المادٌة، دون التصدي لقضٌة اإلٌمان بالقبول أو 

 ”.الرفض

ؼٌر أن هذا المفهوم للعلمانٌة تقلص كثٌرا عند مفكرٌن آخرٌن لٌصبح معناه "فصل الدٌن عن الدولة" وهو من أكثر التعارٌؾ 

الؽرب أو فً الشرق، وهو ٌعنً "فصل المإسسات الدٌنٌة عن المإسسات السٌاسٌة" وبذلك تحصر العلمانٌة فً  شٌوعا  سواء فً

 المجال السٌاسً وربما االقتصادي فحسب .

ثم إن هذا المفهوم تطور فٌما بعد، وأصبحت العلمانٌة تعنً البعد عن الدٌن واعتباره عبلقة روحٌة محصورة فً المسجد أو 

 ال عبلقة له بشإون الحٌاة العامة والخاصة.الكنٌسة، و

ً غاًت في ألاهمُت : ف العلماهُت، وبُان ؤظباب وؽإتها في ؤوسوبا بإمٍش  ووعخىُع ؤن هخشج مً حعٍش

: ٌتعلق بالتعرٌؾ، وهو أن العلمانٌة تشكل تناقضا صرٌحا للدٌن، وتمثل منازعة حقٌقٌة للسلطة اإللهٌة، فبٌنما تعطً األدٌان ألاٌو 

 ماوٌة السلطة خالصة هلل سبحانه فً تصرٌؾ الكون واإلنسان، نجد فً المقابل العلمانٌة تضع ذلك فً ٌد اإلنسان نفسه .الس

: هو أن األسباب التً أدت إلى بروز العلمانٌة فً المجتمع الؽربً، لم ٌكن لها وجود ألبتة فً الشرق اإلسبلمً،  ألامش الثاوي

المحرفة، وعلماء اإلسبلم لم ٌكونوا إقطاعٌٌن ظلمة كرجال الدٌن المسٌحً، وموقؾ اإلسبلم من  فالدٌن اإلسبلمً لٌس كالنصرانٌة

العلم لٌس موقفا مصادما كموقؾ الكنٌسة، وهو فً الوقت ذاته دٌن ٌنكر الخرافة وٌحاربها، وٌعلً قٌمة العقل على خبلؾ تعالٌم 

 الكنٌسة .

 الخإظِغ وؤبشص الصخفُاث :

فً أوروبا وعمت أقطار العالم بحكم النفوذ الؽربً والتؽلؽل الشٌوعً . وقد أدت ظروؾ كثٌرة قبل الثورة انتشرت هذه الدعوة 

 م وبعدها إلى انتشارها الواسع وتبلور منهجها وأفكارها وقد تطورت األحداث وفق الترتٌب التالً :998ٔالفرنسٌة سنة 

 تحت ستار الرهبانٌة والعشاء الربانً وبٌع صكوك الؽفران. تحول رجال الدٌن إلى طواؼٌت ومحترفٌن سٌاسٌٌن ومستبدٌن •

 وقوؾ الكنٌسة ضد العلم وهٌمنتها على الفكر وتشكٌلها لمحاكم التفتٌش واتهام العلماء بالهرطقة. •

 ظهور مبدأ العقل والطبٌعة : فقد أخذ العلمانٌون ٌدعون إلى تحرر العقل وإضفاء صفات اإلله على الطبٌعة. •

نتٌجة لهذا الصراع بٌن الكنٌسة من جهة وبٌن الحركة الجدٌدة من جهة أخرى، كانت والدة الحكومة الفرنسٌة  :الثورة الفرنسٌة 

وهناك من ٌرى أن الماسون استؽلوا أخطاء الكنٌسة والحكومة  .م وهً أول حكومة ال دٌنٌة تحكم باسم الشعب1789سنة 

 ما ٌمكن تحقٌقه من أهدافهم .الفرنسٌة وركبوا موجة الثورة لتحقٌق 

الذي ٌعد إنجٌل الثورة،  (العقد االجتماعً) له كتاب : (م1778 سنة جان جاك روسو  ومن أهم أعبلم هذه الحركة فً أوروبا :

رسالة   روح القوانٌن ( ، وسبٌنوزا الذي ٌعتبر رابد العلمانٌة باعتبارها منهجا  للحٌاة والسلوك وله كتاب )(  كتاب  مونتسكٌو له,
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م ،  1804 سنة  )الدٌن فً حدود العقل وحده( كتاب   وله  وكانط ) فً البلهوت والسٌاسة ( ، وفولتٌر صاحب ) القانون الطبٌعً

ودور كاٌم وفروٌد و كارل ماركس وجان بول  :هذا باإلضافة إلى نٌتشة. م وله كتاب ) العدالة السٌاسٌة (1793 وولٌم جودٌن

 .سارتر

 العلماهُت في العالم العشبي وؤلاظالمي، هزهش همارج منها:الاججاهاث 

 الجزء المخصص للحملة  –وقد أشار إلٌها الجبرتً فً تارٌخه  .دخلت العلمانٌة مصر مع حملة نابلٌون بونابرت :في مفش

من استخدم هذا  أما أول .بعبارات تدور حول معنى العلمانٌة  وإن لم تذكر اللفظة صراحة –الفرنسٌة على مصر وأحداثها 

ٌُدعى إلٌاس بقطر فً معجم عربً فرنسً من تؤلٌفه سنة  وأدخل الخدٌوي  .م1827المصطلح العلمانٌة فهو نصرانً 

 .م، وكان هذا الخدٌوي مفتونا  بالؽرب، وكان أمله أن ٌجعل من مصر قطعة من أوروبا1883إسماعٌل القانون الفرنسً سنة 

  ام وفق الشرٌعة اإلسبلمٌة ثم بدأ التدرج من هذا التارٌخ إللؽاء الشرٌعة بتدبٌر اإلنجلٌز م كانت األحك1791حتى سنة  :الهىذ

 .وانتهت تماما  فً أواسط القرن التاسع عشر

 م1830إلؽاء الشرٌعة اإلسبلمٌة عقب االحتبلل الفرنسً سنة  : الجضائش. 

 م1906أدخل القانون الفرنسً فٌها سنة  : جىوغ. 

 م1913أدخل القانون الفرنسً فٌها سنة  : اإلاغشب. 

  لبست ثوب العلمانٌة عقب إلؽاء الخبلفة واستقرار األمور تحت سٌطرة مصطفى كمال أتاتورك، وإن كانت قد وجدت  :جشهُا

 .هناك إرهاصات ومقدمات سابقة

 والفرنسٌٌن فٌهما ألؽٌت الشرٌعة أٌام إلؽاء الخبلفة العثمانٌة وتم تثبٌت أقدام اإلنجلٌز : العشاق والؽام. 

 لُا  .فٌها حكومات نصرانٌة امتلكت السلطة بعد رحٌل االستعمار : معظم ؤفٍش

 دول علمانٌة : بهذوهِعُا ومعظم بالد حىىب ؼشقي آظُا. 

 حزب البعث، الحزب القومً السوري، النزعة الفرعونٌة، النزعة الطورانٌة،  : اهدؽاس ألاحضاب العلماهُت والنزعاث اللىمُت

 .ٌة العربٌةالقوم

 ؤحمذ لىفي العُذ، بظماعُل مظهش، كاظم ؤمين، وه حعين، : مً ؤؼهش دعاة العلماهُت في العالم العشبي وؤلاظالمي

ض فهمي، مِؽُل عفلم، ؤهىىن ظعادة، ومحمذ ظعُذ عؽماوي، وغيرهم   .عبذالعٍض

 

لُت للعلماهُين في الغشب   :ألافياس واإلاعخلذاث ألـا

 وجود ّللا أصبل .بعض العلمانٌٌن ٌنكرون  -

 وبعضهم ٌإمنون بوجود ّللا لكنهم ٌعتقدون بعدم وجود أٌة عبلقة بٌن ّللا وبٌن حٌاة اإلنسان. -

 الحٌاة تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل والتجرٌب. -

 إقامة حاجز سمٌك بٌن عالمً الروح والمادة، والقٌم الروحٌة لدٌهم قٌم سلبٌة. -
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 السٌاسة وإقامة الحٌاة على أساس مادي.فصل الدٌن عن  -

 تطبٌق مبدأ النفعٌة على كل شًء فً الحٌاة. -

 اعتماد مبدأ المٌكافٌلٌة  فً فلسفة الحكم والسٌاسة واألخبلق. -

 نشر اإلباحٌة والفوضى األخبلقٌة وتهدٌم كٌان األسرة باعتبارها النواة األولى فً البنٌة االجتماعٌة  -

 

 :معخلذاث العلماهُين  في العالم ؤلاظالمي والعشبي 

 .الطعن فً حقٌقة اإلسبلم والقرآن والنبوة  -

 .الزعم بؤن اإلسبلم استنفد أؼراضه وهو عبارة عن طقوس وشعابر روحٌة  -

 .الزعم بؤن الفقه اإلسبلمً مؤخوذ عن القانون الرومانً  -

 .التخلؾ  الزعم بؤن اإلسبلم ال ٌتبلءم مع الحضارة وٌدعو إلى -

 .الدعوة إلى تحرٌر المرأة وفق األسلوب الؽربً  -

 .تشوٌه الحضارة اإلسبلمٌة وتضخٌم حجم الحركات الهدامة فً التارٌخ اإلسبلمً والزعم بؤنها حركات إصبلح  -

 .إحٌاء الحضارات القدٌمة  -

 .اقتباس األنظمة والمناهج البلدٌنٌة عن الؽرب ومحاكاته فٌها  -

 تربٌة األجٌال تربٌة ال دٌنٌة .  -

وإذا كان هناك عذر ما لوجود العلمانٌة  فً الؽرب  فلٌس هناك أي عذر لوجودها فً ببلد المسلمٌن ألن النصرانً  إذا حكمه  

ا للحٌاة . أما قانون مدنً  وضعً ال ٌنزعج  كثٌرا  وال قلٌبل  ألنه ال ٌعطل قانونا  فرضه علٌه  دٌنه  ولٌس فً دٌنه  ما ٌعتبر منهج

 مع المسلم فاألمر مختلؾ حٌث ٌوجب علٌه إٌمانه االحتكام إلى شرع ّللا.

 

 :مىكف العلماهُين مً عالكت الذًً بالذولت في ؤلاظالم 

تعد هذه المسؤلة مركز اهتمام العلمانٌٌن، حٌث إن هدفهم األساسً هو فصل الدٌن عن حٌاة الناس اتباعا للنصارى فً الؽرب 

 دوا نصرانٌتهم عن حٌاتهم، ٌرٌدون أن ٌرتعوا فً مرتع من الشهوات البهٌمٌة، ال ٌحد من ذلك خلق وال دٌن.الذٌن أبع

مىً جحذًذ ألاخىاء التي وكع فيها العلماهُىن في سئٍتهم لعالكت ؤلاظالم بالذولت فُما ًلي:  ٍو

أو عن سوء قصد بٌن المرجعٌة الشرعٌة للنظم  لقد خلط العلمانٌون سواء عن سوء فهم  :الخلي بين اإلاشحعُت وهظام الخىم -ٔ

السٌاسٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة، و بٌن تلك النظم بتفصٌبلتها التً تركها اإلسبلم لكل عصر بما ٌناسبه ،فرددوا كلمة حق 

قة أن المرجعٌة الشرعٌة والحقٌ  ،وهً أن تفاصٌل النظام متروكة للناس و أرادوا بها باطبل  و هو أن اإلسبلم لٌس فٌه نظام حكم .

ا وفق تلك المبادئ   ٌ لكل النظم هً المبادئ الثابتة التً قررها الشرع الحكٌم، وأن النظم هً التفصٌل واالجتهاد فً فقه الواقع مرحل

 و فً إطارها.

اإلسبلمً ،وحفظ خلود نظام الحكم  -بالمرجعٌة والمبادئ الثابتة  –ٌقول الدكتور محمد عمارة : "لقد ضمن النسق اإلسبلمً 

االجتهاد فً النظم والتطور  –التواصل الحضاري لطبٌعة الدولة اإلسبلمٌة فً كل زمان ومكان، وفً الوقت نفسه ضمن هذا النسق 



45 
 

مواكبة المستجدات، و تلبٌة المصالح الشرعٌة المعتبرة ومواكبة األعراؾ عبر الزمان والمكان، وهذا هو سر خلود  –فً الفقه 

 “ .بلمٌة باعتبارها الشرٌعة الخاتمة.الشرٌعة اإلس

 

 ظىء الفهم للملفىد بالخىىمت ؤلاظالمُت : -ٕ

ٌرى العلمانٌون أن تعبٌر "الحكومة اإلسبلمٌة" تطبٌق للمعنى الكرٌه للقٌادة الدٌنٌة كما عرفها الؽرب فً عصور الظبلم باعتبارها 

كومة اإلسبلمٌة ٌضفً عل األشخاص صفة القداسة، وٌمنحهم مفوضة بالحق اإللهً المقدس،  وأن التسلٌم بهذا المفهوم للح

 العصمة، مما ٌجعل كل من ٌعارض أو ٌخالؾ متهما بالكفر والفسوق .

والحقٌقة أن اإلسبلم فرض على أولً األمر الحكم بٌن الناس بالعدل، و أداء األمانات إلى أهلها، ولقاء ذلك فرض على الناس 

ى األمة والدولة بسلطاتها كلها االحتكام إلى المرجعٌة اإلسبلمٌة ) الكتاب و السنة( فً كل طاعة "أولً األمر" كما أوجب عل

المنازعات، األمر الذي ٌعنً إسبلمٌة المرجعٌة لسابر سلطات الدولة، وهذا هو جوهر مفهوم إسبلمٌة الدولة، ومعنً الحكومة 

ؤُْمرُ  ٌَ اِس أَن َتْحُكُموْا بِاْلَعْدِل إِنَّ ّللّاَ اإلسبلمٌة فً اإلسبلم . قال تعالى : ﴿ إِنَّ ّللّاَ  َن النَّ ٌْ وْا األََماَناِت إِلَى أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتم َب ُكْم أَن ُتإدُّ

ا ) ا َبِصٌر  ِعُظُكم بِِه إِنَّ ّللّاَ َكاَن َسِمٌع  ٌَ ا  َها الَِّذٌَن آَمُنوْا أَِطٌُعوْا ّللّاَ َوأَِطٌُعوْا الرَّ 9٘نِِعمَّ ٌُّ ا أَ ٌَ ُسولَ َوأُْولًِ األَْمِر ِمنُكْم َفإِن َتَناَزْعُتْم فًِ ( 

ْوِم اآلِخِر َذلَِك َخٌْ  ٌَ ُسوِل إِن ُكنُتْم ُتْإِمُنوَن بِاهلّلِ َواْل وهُ إِلَى ّللّاِ َوالرَّ ٍء َفُردُّ ًْ  .( 8ٌ٘ر َوأَْحَسُن َتؤِْوٌبل  )َش

 

عت دولت دًي3 :وهذا خلط آخر بٌن مفهوم الدولة الدٌنٌة كما عرفتها  ُت ال مذهُتـ  ادعاء ؤن الذولت ؤلاظالمُت التي جىبم الؽَش

مصدرا للنظم  أوروبا المسٌحٌة على أٌدي القساوسة والرهبان، وبٌن الدولة اإلسبلمٌة عندما تتخذ من كتاب ّللا وسنة رسوله 

 والقوانٌن الحاكمة لحركة الحٌاة .

والحقٌقة أن مدنٌة الدولة ال ٌنتقص منها أن تكون مرجعٌتها الدٌن، وخاصة عندما ٌكون هذا الدٌن هو اإلسبلم الذي ٌتناول 

 بالتدبٌر والتؤطٌر كل مٌادٌن العمران .

 

عت ملفىس فلي على الشظٌى 4  : ـ ادعاء ؤن الخىم بالؽَش

، مثلها فً االختصاص مدٌنة كانت حكومة ّللا، وهً خاصة بالنبً   بال ٌزعم العلمانٌون أن الحكومة التً أقامها النبً   

، وكما أنه ال امتداد للنبوة والرسالة بعد النبً، فكذلك حكومته ال كمثل النبوة والرسالة تنتهً وتطوى صفحاتها بوفاة النبً  

 امتداد لها بعده. 

التً جعل ّللا تعالى اإلنسان بموجبها مستخلفا فً إقامة حكم ّللا وإقامة  والحقٌقة أن هذا الزعم ٌنم عن جهل بعقٌدة االستخبلؾ

دٌن ّللا وإقامة حاكمٌة ّللا، وهو فً إقامته لها ٌجتهد فً إطار الوحً اإللهً والبٌان النبوي لهذا الوحً، هكذا دابما وأبدا وفً كل 

بها وٌقضً بها وٌسوس بها الناس أوالبك المستخلفون هلل فً مناحً الحٌاة . وعلى هذا فإن حاكمٌة ّللا فً الشرٌعة إنما ٌحكم 

  إقامة هذه الحاكمٌة . فالقول بؤن إقامة هذه الحاكمٌة ٌنقضً بانقضاء حٌاة الرسول فساد فً الفكر وجهل بالدٌن .

 إلاارا ًشفن ألاظالم العلماهُت؟ 

م بمطالب جسمه وال تلقً اعتبارا  ألشواق ألنها تؽفل طبٌعة اإلنسان البشرٌة باعتباره مكونا  من جسم وروح فتهت -

 .روحه 

 .ألنها نبتت فً البٌبة الؽربٌة وفقا  لظروفها التارٌخٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وتعتبر فكرا  ؼرٌبا  فً بٌبتنا الشرقٌة  -

 .والطابفٌة ألنها تفصل الدٌن عن الدولة فتفتح المجال للفردٌة والطبقٌة والعنصرٌة والمذهبٌة والقومٌة والحزبٌة  -

 .ألنها تفسح المجال النتشار اإللحاد وعدم االنتماء واالؼتراب والتفسخ والفساد واالنحبلل  -



46 
 

ألنها تجعلنا نفكر بعقلٌة الؽرب، فبل ندٌن العبلقات الحرة بٌن الجنسٌن وندوس على أخبلقٌات المجتمع ونفتح األبواب  -

ربا وتعلً من قدر الفن للفن، وٌسعى كل إنسان إلسعاد نفسه على مصراعٌها للممارسات الدنٌبة، وتبٌح التعامل بال

 .ولو على حساب ؼٌره 

ألنها تنقل إلٌنا أمراض المجتمع الؽربً من إنكار الحساب فً الٌوم اآلخر ومن ثم تسعى ألن ٌعٌش اإلنسان حٌاة  -

متقلبة منطلقة من قٌد الوازع الدٌنً، مهٌجة للؽرابز الدنٌوٌة كالطمع والمنفعة وتنازع البقاء وٌصبح صوت الضمٌر 

 .عدما  

 

راسة ظواهر الحٌاة الخاضعة للتجرٌب والمشاهدة وُتهمل أمور الؽٌب من إٌمان باهلل مع ظهور العلمانٌة ٌتم تكرٌس التعلٌم لد

 .والبعث والثواب والعقاب، وٌنشؤ بذلك مجتمع ؼاٌته متاع الحٌاة وكل لهو رخٌص 

  ـت:ال الخ

الدولة وحٌاة  أن العلمانٌة دعوة إلى إقامة الحٌاة على أسس العلم الوضعً والعقل بعٌدا  عن الدٌن الذي ٌتم فصله عن -

المجتمع وحبسه فً ضمٌر الفرد وال ٌصرح بالتعبٌر عنه إالَّ فً أضٌق الحدود. وعلى ذلك فإن المسلم ال ٌإمن 

بالعلمانٌة بدٌبل  عن الدٌن وال ٌقبل موقفها من تحكٌم الشرعٌة اإلسبلمٌة، ألن المسلم ٌحرم ما حرم ّللا، وٌلتزم أوامره 

 فً كل مناحً الحٌاة.

لمانٌة بفتح العٌن نسبة للعالم، حٌث تقوم العلمانٌة على االعتراؾ بوجود العالم المادي المحسوس الذي نعٌش وأن العَ  -

 فٌه فقط، وعدم اإلٌمان بعالم آخر وراء هذا العالم، هو عالم الؽٌب.

 إلسبلمً .وأن األسباب التً أدت إلى بروز العلمانٌة فً المجتمع الؽربً، لم ٌكن لها وجود ألبتة فً الشرق ا -

وأن األخطاء التً وقع فٌها العلمانٌون فً رإٌتهم لعبلقة اإلسبلم بالدولة هً: الخلط بٌن المرجعٌة ونظام الحكم،  -

وسوء الفهم للمقصود بالحكومة اإلسبلمً، وادعاء أن الدولة اإلسبلمٌة التً تطبق الشرٌعة دولة دٌنٌة ال مدنٌة، 

 .  لى الرسولوادعاء أن الحكم بالشرٌعة مقصور فقط ع

 

 اإلابحث الثاوي: عبذة الؽُىان

الشٌطان ٌرمز إلى كل ما هو وثنً وحٌوانً وؼرٌزي عرفه اإلنسان بدءا  من الصورة الوثنٌة للقوه التً تحكم :الشٌطان مفهوم

 العالم ومرورا بالوضاعة، والخسة، وانتهاء بالجنس الحٌوانً الذي ال ٌعرؾ ضوابط أو محاذٌر.

ولقد وضعت الكتب السماوٌة صورة للشٌطان شكبل ومضمونا وأفعاال و أنه ال ٌؤمر إال بكل شر وال  ٌعد إال بالفقر والفاقة وهو عدو 

األنبٌاء والمرسلٌن والدعاة إلى ّللا والصالحٌن بل عدو كل إنسان سوي مستقٌم وهو الذي ٌعد أتباعه فً الؽواٌة وٌردهم بعد إذ 

ُ وَ  ﴿ل تعالى: آمنوا إلى الكفر قا
ِعُدُكْم َمْؽفَِرة  ِمْنُه َوَفْضبل  َوّللاَّ ٌَ  ُ

ؤُْمُرُكْم بِاْلَفْحَشاِء َوّللاَّ ٌَ ِعُدُكُم اْلَفْقَر َو ٌَ َطاُن  ٌْ اِسٌع الشَّ

 [ . 9ٕٙ﴾]البقرة: َعلٌِمٌ 

ب القدٌمة عرفت الشٌطان إن جمٌع الدراسات التً وصلتنا تدل بشكل واضح على أن الشعو:الشٌطان فً عقابد الشعوب واألدٌان 

من خبلل ما ٌرمز إلٌه من شر وباطل وفساد وإفساد، وجعلت الشعوب القدٌمة آلهة تمثل الخٌر، كما جعلت للشٌطان صورا قد 

تكون مجسده لصنم أو وثن تمثل الشر، ولعل فطرة اإلنسان التً منحه ّللا إٌاها جعلته ٌصور ما ٌرمز إلى الخٌر جمٌبل محببا وما 

 إلى الشر قبٌحا شرسا تنفر منه النفوس وتخافه العٌون واألحاسٌس.ٌرمز 

 

ت والضسادؼدُت   اإلااهٍى

من أوابل العقابد اللتٌن تإمنان بوجود إلهٌن وأن علٌهم عبادة إلهً النور والظبلم وٌعتقدون بوجود  : تعتبرالمانوٌه والزرادشتٌه

إله الخٌر الذي ال نهاٌة لرحمته وٌعتقدون بالشٌطان الذي هو عامل الشر المحض فٌرون عبادته واجبة اتقاء  لشره وخوفا من 

 نقمته ال احتراما له .
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 اليهىدًت

سماوٌة لم تسلم من االنحراؾ فً مفهوم الشٌطان فبعض الفرق الٌهودٌة ترى فً الشٌطان قوة تضاهً قوة ّللا، حتى األدٌان ال :

 .وما تمرده على ّللا إال دلٌل على أنه ذو قوة هابلة ٌستطٌع بها تحدي ّللا 

 

 :لىفشاهُت ا

من ذلك ببعٌدة فهً تحمل معتقدا مشوشا حول الشٌطان فترى أن بعض المبلبكة حّولوا أنفسهم إلى شٌاطٌن  ولٌست النصرانٌه 

 ومن أسمابه عندهم ،" عزازٌل" ،"ربٌس هذا العالم"و"التنٌن" و" الحٌة القدٌمة" .

ٌّن أن الحضارات القدٌمة كالمصرٌة والسومرٌة والبابلٌة عرفت الشٌطان وربطته بالشر، وكان موقفها منه  كذلك ال بد لنا أن نب

 موقؾ المعادي منه. وهذا بطبٌعة الحال ٌدل على فطرة البشرٌة منذ نشؤتها على التمٌٌز بٌن الخٌر والشر .

 

ذًت ا  :لـيًز

سب ومن النحل التً أخذ الشٌطان مساحة واسعة فً عقٌدتهم نحلة الٌزٌدٌة التً تعتبر من أقدم النحل التً عبدت الشٌطان ألنها ح

المصادر مستقاة من الزرادشتٌة، ومن ثم دخلت فٌها بعض المإثرات الٌهودٌة والمسٌحٌة واإلسبلم . وقد أفرد عدد من الباحثٌن 

كتبا خاصه لدراسة الٌزٌدٌة وكان من أهمها وأدقها وموضوعٌة ما كتبه الدكتور "خلؾ الجراد" فً كتابه "الٌزٌدٌة والٌزٌدٌون" 

ٌا فً معظمها فً شمال العراق، وكانت وال زالت ؼارقة فً ؼٌاهب الجهل حٌث ٌعتبر مبدأ تحرٌم تعلم وهذه النحلة تتواجد حال

القراءة والكتابة من أهم المبادئ التً ترتكز علٌها فإن أعضاءها ٌتمسكون بالمبادئ الشٌطانٌة من خبلل جهلهم بالقٌم الصحٌحة 

 بون نساءهم .وتسلط زعماء هذه الجماعة علٌهم ٌجبون أموالهم وٌسل

وحتى نفرق بٌن الٌزٌدٌة وعبدة الشٌطان المعاصرة التً أسسها "الٌستر كراولً"و "انطوان لٌفً"، فإن للٌزٌدٌة صبلة وأدعٌة 

وتقالٌد عقابدٌة ٌتمسكون بها، وعندهم ما ٌسمى صبلة الفجر وصبلة اإلشراق وصبلة األموات، وعندهم كذلك صٌام . وهذه 

 ناقض كلٌا مع تعالٌم حركة عبادة الشٌطان المعاصرة التً نحن بصدد الحدٌث عنها .الشعابر والمعتقدات تت

 

  عبذة الؽُىان الخإظِغ وألافياس واإلاعخلذاث

 

 اإلااظعىن : 

عذ حشهت عبذة الؽُىان في العفش الخذًث على ًذ ازىين وهما :   جإظَّ

 

 :   م1875)-1947ؤلِعتر هشاولي )  -1

وٌعد األب الروحً لعبدة الشٌطان المعاصرٌن، نشؤ فً برٌطانٌا، وكان على عبلقة   ، (8ٗ9ٔ و 99٘ٔعاش فً الفترة ما بٌن )

وثٌقة بالماسونٌة، ثم استقل عنهم وتفرغ لعبادة الشٌطان، واالنؽماس فً أعمال السحر والشذوذ الجنسً، وكتابة الكتب، وإلقاء 

  المحاضرات عن عبادة الشٌطان.

 

اث ماسظها مً بعذه ؤجباعه وهي وكذ ولع هشاولي  : حلىكا مفترلت للؽُىاهُين وهي عذة هظٍش

 

: 
ً
 أن ٌعٌش بالطرٌقه التً ٌرٌدها و أن ٌلهو كما ٌرٌد، و أن ٌرتاح كما ٌرٌد و أن ٌؤكل ما ٌرٌد . ؤوال

:
ً
 كراولً( .أن ٌموت فً الوقت الذي ٌرٌد ) وقد انتحر العدٌد من الشبان فً العالم تماشٌا مع دعوة  زاهُا

:
ً
 أن ٌشرب ما ٌرٌد ولذلك ٌؤكلون الؽابط وٌشربون الدم والبول . زالثا

:
ً
 أن ٌسكن أٌنما ٌرٌد، ولهذا ؼالبا ما ٌسكنون الخرابب واألماكن المهجورة . سابعا
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:
ً
 أن ٌلبس كما ٌرٌد، فهم ٌرتدون ألبسة أبعد ما تكون عن الحشمة والتقالٌد . خامعا

:
ً
 .أن ٌتحرك كما ٌرٌد وٌفكر كما ٌرٌد وٌتكلم بما ٌرٌد  ظادظا

:
ً
 لئلنسان الحق أن ٌحب كما ٌرٌد وٌمارس الجنس كما ٌرٌد . ظابعا

 

 م :1966)اهىىان ؼُلذص اًفي)  -2

م( عن تؤسٌس كنٌسة الشٌطان فً 8ٌٙٙٔهودي ساحر، ٌعد المإسس الفعلً لعبدة الشٌطان المعاصرٌن؛ حٌث أعلن فً عام  )

ٌسكو بالوالٌات المتحدة بموافقة ودعم رسمً من الحكومة األمرٌكٌة، وكتب كتاب )إنجٌل الشٌطان( أو )اإلنجٌل سان فرانس

 األسود( الذي فٌه أفكار ومعتقدات هذه الجماعة، وهو أول من أدخل موسٌقى )الببلك مٌتال( فً طقوس عبدة الشٌطان . 

ا فً أمرٌكا وأوروبا خاصة فً برٌطانٌا وألمانٌا وفرنسا، وكذلك ومنذ ذلك التارٌخ بدأت حركة عبدة الشٌطان َتنتِشر  ا كبٌر  انتشار 

.ولكنها بقٌت عاجزه عن اختراق البلدان العربٌة واإلسبلمٌة بسبب تمسك  انتقلت إلى بقاع كثٌرة فً آسٌا وإفرٌقٌا وأسترالٌا

التً تناولت هذه العبادة ودعت الٌها .ٌقول فً أحد كتبه المسلمٌن القوي بؤسس اإلسبلم الصحٌح. وقد ألّؾ لٌفً العدٌد من الكتب 

م( 89ٕٔ)وفً عام  ”: "إنه بزوغ عهد جدٌد .. عهد ٌحتفل بقوة وسعادات الجسد وال ٌحتقرها أو ٌكتمها إنه مٌبلد معبد الشٌطان

ً تقوم علٌها عبادة الشٌطان حٌث : أطلق لٌفً كتابه الثانً الذي سماه )إنجٌل الشٌطان( حٌث شرح فٌه فلسفه المبدأ الشٌطانً الت

ٌقول فٌه :"الشٌطانٌون ال ٌعتقدون بوجود آلهة أو شٌاطٌن ... بالنسبة للشخص الشٌطانً كل إنسان هو سٌد الكون .. وبالتالً ال 

حر ... ومن المإلفات األخرى كتاب )الشٌطانٌة( و)الطقوس الشٌطانٌة( و)السا “ٌستطٌع لوم كابن أعلى على نجاحه أو فشله

 الشٌطانً( و )مذكرة الشٌطان( . 

 

 الىلىط واإلاعخلذاث

ولهذه الجماعة طقوس و ممارسات ٌإدونها فً جمٌع األدوار، منذ دخول أي عنصر فً جماعتهم وحتى نهاٌته أو انؽماسه معهم 

 : وهي على ؼيلينحتى النخاع .

 ولىط الخعمُذ ؤو الذخٌى بلى الجماعت  -1

 ا اللذاط ألاظىد ولىط اإلاماسظت ؤو ما ًىلم عليه -2

 

وتقام إلدخال أتباع جدد، حٌث ٌتم تعمٌدهم وتوقٌع صك اإلذعان للشٌطان. وٌؤتً من ٌرٌد االنضمام إلٌهم ،وتقدم  ولىط الخعمُذ

له ضفدعة كبٌرة، ثم ٌؤتً الكاهن وهو عادة رجل له عٌنان سوداوان نافذتان ووجه باهت وفم ضامر ،رقٌق الشفاه وٌداه باردتان 

ل ٌده عبلمة على موافقته على االنضمام للجماعة ثم ٌجلس الحاضرون فً دابرة ٌمثل الشٌطان إله الموت والبرودة، فتقبٌ

مرسومة على األرض بشكل خاص لتناول الطعام والمخدرات والخمور ،ثم ٌمارسون بعد ذلك الفساد والجنس الجماعً ،ثم تظهر 

ٌهم على وجوههم طالبٌن البركة ثم تطفؤ قطعةكبٌرة سوداء من خلؾ تمثال مقام وسط المكان وٌقبل الجمٌع ظهرها وٌمسحون بؤٌد

 األنوار، وهً عادة شموع سوداء عدٌدة .

 

غش :   العماد ألـا

هو إقرار علنً بطاعة الشٌطان والخضوع التام له ثم ٌقرأ اإلقرار التالً نصه : "ٌا أٌها الشٌطان، ٌا سٌدي وربً أعترؾ بك على 

أنك إلهً أٌها الكاهن األعظم وأعدك بالخدمة والطاعة الكاملة طالما حٌٌت وأنا أرفض وأنكر اإلله اآلخر وكل الصلوات المخصصة 

م بكل ما هو شر وأن أجر مع رفاقً و زمبلبً إلى طرٌق الشر .وإن توقفت لٌوم واحد عن عبادتك وتكرٌمك لقدٌسٌها .أعدك بالقٌا

 جسدا وروحا، عندها سؤهبك حٌاتً على مذبح الموت" مع اإلمضاء مع االسم بالدم . 
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 العماد ألاعظم : 

ة عارٌا وٌضجع على األرض وسط دابرة مدون علٌها فً العماد األعظم ٌجب أن ٌهب العضو الجدٌد جسده، ٌدخل العضو إلى الفرق

أسماء الشٌاطٌن واألرواح السفلٌة، تضاء شموع سوداء حوله، ثم تتقدم الكاهنة فتمسح جسده بزٌت سحري، بعد ذلك ٌحصل على 

 كتاب صلوات وطلبات خاصه لسٌده الجدٌد الشٌطان.
 

 : اللذاط ألاظىد

أماكن بعٌدة عن أعٌن الناس، وٌقومون فٌه بتقدٌم القرابٌن البشرٌة والحٌوانٌة، وشرب من أبرز طقوسهم حٌث ٌجتمعون فٌه فً 

دمابها وتلطٌخ أجسادهم العارٌة بها، وتدنٌس الكتب السماوٌة، وتعاطً المخدرات والمسكرات، والرقص على األؼانً والموسٌقى 

 الشٌطانٌة.
 

ها وٌمارسون بها طقوسهم الشٌطانٌة، لكن عٌدهم األكبر هو )عٌد : ولهم أعٌاد كثٌرة ٌجتمعون فٌها وٌحتفلون ب ؤعُادهم

الهالوٌن( لٌلة األول من تشرٌن الثانً الذي هو بداٌة عامهم الجدٌد، وٌعتقدون أن أرواح الموتى ُتطلق فً هذه اللٌلة لترجع إلى 

ٌَجتمعون  المنازل التً كانت فٌها، ولؤلسؾ فإن هذا العٌد الشٌطانً انتشر فً الدول الؽربٌة، وبدأ باالنتقال للدول العربٌة؛ حٌث 

فٌه وٌحتفلون بؤشكال تنكرٌة ومبلبس مثٌرة، وٌتعاطون المخدرات والمسكرات وٌرقصون على أنؽام األؼانً الشٌطانٌة 

 والموسٌقى الصاخبة.
 

ت التي لبىذ ؤواخش عا م( في 1996م )وجىحفش مظاهش ولىط عبذة الؽُىان حعبما حاء في اعترافاث الجماعت اإلافٍش

 : ؤسبعت مظاهش 

 وهً اللقاءات التً تجمع عناصر هذه الجماعة واستحضار الشٌطان من خبلل هذه الجلسات :  ألولىا

 قراءة تراتٌل من كتب ومطبوعات ومنشورات خاصة بهم مستوردة من الخارج .:  الثاهُت

 وتتمثل فً تقطٌع المصاحؾ .تؤتً بعد أداء الطقوس المتمثلة فً الرقص الهستٌري :  لثالثتا

 تختم الحفلة بالتعري وممارسة جمٌع أنواع الفحش والفجور والشذوذ فٌما بٌنهم .:  الشابعت

 

  ؼعاساث عبذة الؽُىان

لعبدة الشٌطان رموز وشعارات معٌنة، فهم ٌعشقون اللون األسود، وٌستخدمونه فً معظم أمورهم؛ فً مبلبسهم، وبٌوتهم، 

 عابدات الشٌطان بطبلء الشفاه واألظافر باللون األسود .وطقوسهم. وتقوم 

 

، والىجمت العذاظُت، وسؤط  ، والىجمت الخماظُت ، والجمجمت ، والفلُب اإلاعلىف الفلُب اإلاللىب:  ومً ؼعاساتهم

نة، ٌتعارفون بها فٌما بٌنهم، ولهم قصات شعر معٌنة، وٌلبسون أساور وقبلدات الىبؾ ٌَّ ، ولهم رموز وإٌحاءات جسدٌة مع

كما اتخذ عبدة الشٌطان أٌضا  شعارا  لهم، وهً أفعى محٌطة بالكرة األرضٌة بشكل بٌضاوي    ة .وأقراطا وسبلسل ذات أشكال معٌن

ؾ مما ٌعنً كمال خطتهم لحكم األرض والسٌطرة علٌها، ورمزا للقوة والدهاء. وال بد أن ٌلتقً الرأس بالذٌل فً عملٌة االلتفا

نشٌر فً هذا الصدد إلى أن الشٌطانٌٌن اتخذوا العدٌد من الشعارات ولكن تبقى األفعى والهرم من أهم شعاراتهم وخاصة الهرم ذو 

 . اطٌن هم مصدر النور لهذا العالم العٌن الواضحة فً رأسه والتً تشع نورا ، وهً كناٌة عن أن الشٌ

 

 :ؤلاًمـــــــــــــى 

هو اختصار لمصطلح )متمرد ذو نفسٌة حساسة( فقد أتت كلمة  تعتبر اإلٌمو من الجماعات المشابهة لعبدة الشٌطان واإلٌمو

(Emo) ( اختصارا  لـEmotion والتً تعنً االنفعال واإلحساس. وأطلقت بالبداٌة على نوع من الموسٌقى التً تبدأ منخفضة )

وهادبة ثم ترتفع بشدة،  ثم أصبحت تسمٌة لجماعة تتبع نظام لبس معٌن وموسٌقى معٌنة وتسرٌحة شعر معٌنة،  وقد أخذت هذه 

( سٌتخلى عن هذه الجماعة ألنه لٌس 9ٌٔتعدى سن الــ )( ومن 9ٔ-ٕٔالظاهرة باالنتشار بٌن الشباب المراهقٌن بٌن عمري )
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ألن الوشم والرسومات التً ٌرسمونها على  عبدة الشٌطان محددة ٌقول البعض إنهم من دٌانة بالسن المطلوب. اإلٌمو لٌس لهم

  . الشٌاطٌن أجسامهم توحً إلى

 

 وعخىُع اللٌى : 
ً
 وخخاما

عبدة الشٌطان َترتِكز على اعتبار الشٌطان هو صاحب القوة األعظم فً هذا الكون، وأنه هو الذي ٌستحق العبادة؛ ألنه إن معتقدات 

ٌَؽرفوا منها  ٌُحلِّل لهم كل المحرمات التً ُتحرمها علٌهم األدٌان السماوٌة، وأن هذه الحٌاة هً للملذات والشهوات، وعلٌهم أن 

 .ون قٌود أو ضوابطبؤكبر قدر ممكن بكل الوسابل د

 

  :الؽُىان عبادة حىم

 إن اإلسبلم ٌعتبر ما جاء به هإالء جرٌمة كبرى، وهو ارتداد عن الدٌن وكفر صرٌح وانحطاط بالفطرة والقٌم اإلنسانٌة .

 

: إن الشٌطان ونسله تبلعبوا بؤبناء آدم منذ بداٌة البشرٌة وأنه ال سبٌل لمقارعته إال باالستعانة باهلل  سحمه هللاًلٌى ابً جُمُه 

ُه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبٌٌِن) ، وصدق ّللا العظٌم حٌن قال :  }عز وجل  َطاَن إِنَّ ٌْ ا َبِنً آَدَم أَْن ال َتْعُبُدوا الشَّ ٌَ ُكْم  ٌْ ُدوِنً (َوأَِن اْعبُ ٓٙلَْم أَْعَهْد إَِل

ُم الَّ  ا أََفلَْم َتُكوُنوا َتْعقِلُوَن * َهِذِه َجَهنَّ [ وواقع األمر ٕٙ-ٓٙ{ ]ٌس:تًِ ُكنُتْم ُتوَعُدوَن َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقٌٌم * َولََقْد أََضلَّ ِمْنُكْم ِجبِبل  َكِثٌر 

جح لهذا الفراغ الروحً والخواء الدٌنً الذي تعٌشه ٌحتم علٌنا تقدٌم اإلسبلم كبدٌل حقٌقً لكل هذه الخرافات، واعتباره الدواء النا

 لبناء الحضارة اإلنسانٌة .  هاإلنسانٌة، فقد منح اإلسبلم معن ى لحٌاة اإلنسان انطبلقا من التوحٌد الذي ٌدفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 احملاضرة العاشرة
 

 اإلابحث الثالث: البهائُت والبائُت:

 

ف بالبهائُت :ؤوال   :الخعٍش

: مذهب مصنوع من مزٌج  أخبلط من الدٌانات البوذٌة والبرهمٌة والوثنٌة والزرادشتٌة والٌهودٌة والمسٌحٌة  البهائُت هي 

م( تحت رعاٌة 9ٗٗٔ/ هٕٓٙٔواإلسبلمٌة ومن اعتقادات الباطنٌة ،وهً حركة نبعت من المذهب الشٌعً الشٌخً سنة )

عمار اإلنجلٌزي بهدؾ إفساد العقٌدة اإلسبلمٌة وتفكٌك وحدة المسلمٌن وصرفهم عن االستعمار الروسً والٌهودٌة العالمٌة واالست

 . قضاٌاهم األساسٌة

 

والبهابٌة هً منتهى أمد البابٌة، فالبهابٌة هً النحلة اللقٌطة للبابٌة، وكبلهما حركتان باطنٌتان نشؤتا فً إٌران فً النصؾ األول 

االستعمار الروسً ومعاٌنة الٌهودٌة العالمٌة، وبرعاٌة االستعمار اإلنجلٌزي، وجمٌعهم من القرن الثامن عشر المٌبلدي، بمباركة 

ٌتداعون على  العقٌدة اإلسبلمٌة إلفسادها، وإثارة الفتن بٌن المسلمٌن بؽٌة تفكٌك وحدتهم، مما ٌضمن السٌطرة االستعمارٌة على 

 العالم اإلسبلمً.

 

، ولّما كانت البابٌة هً والبهائُت جيعب بلى خلُفخه مً بعذه اإلاذعى حعين علي، يراصي والبابُت جيعب بلى اإلايرصا علي محمذ الؽ

 الحركة األم واألصل للبهابٌة، فإنا نبدأ بالحدٌث عنها أوال  .

 

 حٌى البابُت :

الولٌدة ؼٌر فٌما ٌلً نعرض لتطواؾ موجز حول تؤسٌس ونشؤة البابٌة مع عرض شًء من عقابدها وأفكارها كتقدمة للبهابٌة 

 الشرعٌة لها :

 

 المإسس :

م( ç/ٔ9ٕٖٕٓ٘ٔأنشؤ البابٌة ودعا إلٌها المٌرزا "على بن محمد بن رضا الشٌرازي"، ولد بـالمدٌنة الفارسٌة   "شٌراز" سنة )

ي م(  ادعى أنه الباب أي : أنه سكرتٌر وحاجب للمهد9ٗٗٔلما بلػ سن الخامسة والعشرٌن وذلك فً سنة )،   ونسب إلٌها 

ٌكسب عددا  من الناس، خاصة من بسطاء العقول والجهلة باإلسبلم من خبلل ما ٌظهره  المنتظر والمتحدث باسمه، واستطاع أن

لهم من الزهد والتقشؾ،،  وكان كثٌرا  ما ٌسمعهم الحدٌث المشهور فً أوساط الشٌعة: "أنا مدٌنة العلم وعلً بابها"،   واعتبر 

حمد الشـٌرازي" دعوى البابٌة عٌدا ، سماه البابٌون "عٌد المبعث" وما زالوا حتى الـٌوم ٌقدسونه الٌوم الذي أظهر فٌه "علً م

مون العمل فٌه .  وٌحرِّ

 

 مً مضاعم الباب :

، وحهلت ؤلاظالم، مً هزه اإلاضاعم :   واهذ للباب العذًذ مً اإلاضاعم التي اظخىاع مً خاللها الخإزير على بعىاء العلٌى

 اإلاهذي اإلاىخظش:ادعائه بإهه  -ٔ

لما وجد الباب مقاومة من العلماء لدعواه البابٌة، ومٌل الجهلة من العوام إلٌه، أعلن أنه المهدي المنتظر، وزعم أن جسم المهدي 

 اللطٌؾ قد حلّ فً جسمه المادي، وأنه ٌطهر اآلن لٌمؤل األرض قسطا  وعدال  بعد أن ملبت ظلما  وجورا  .

اعم األخرى ال مجال لئلطناب فٌها، ومنها على سبٌل المثال تؤوٌله للقرآن حسب هواه وإنكاره وزعم الباب عددا من المز

 للمعجزات، والزعم بعدم ختم باب النبوة .
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 ادعاء الباب للىحي والشظالت: -ٕ

تنزل علٌه، وأن ادعى "علً محمد الشٌرازي" للرسالة وزعم أنه رسول من ّللا تعالى، بل زعم أنه محمد رسول ّللا وأن الوحً ٌ

ْحَمُن * َعلََّم اْلقُْرَءاَن * َخلََق اإلِْنَساَن * َعلَّمَ  ّللا أنزل علٌه اَن كتابا اسمه "البٌان"، وأن القرآن قد أشار إلٌه بقوله تعالى : } الرَّ ٌَ ُه اْلَب

نزل علٌه .ولما ناظره العلماء، [، فاإلنسان هو محمد الذي تقمصه الباب ، والبٌان هو الكتاب الذي ادعى أنه ٗ-ٔ{ ]الرحمن:

إنً أنا الموعود، وأنا الذي دعوتموه منذ ألؾ سنة، وتقومون عند » وسؤلوه عن الرسالة التً جاء بها، أجابهم الباب علً محمد: 

هل سماع اسمه، وكنتم تشتاقون للقابه عند مجٌبه، وتدعون ّللا بتعجٌل ساعة ظهوره، الحق أقول لكم: إن طاعتً واجبة على أ

الشرق والؽرب... ولقد آتانً ّللا البرهان، ففً ظرؾ ٌومٌن ولٌلتٌن أقرر أنً أقدر أن أظهر آٌات توازي فً الحجم جمٌع القرآن 

. « 

 

 نهاًت الباب:

استشعر الناس والعلماء خطورة الباب بمعتقداته الكافرة، ففزعوا إلى والً شٌراز الشاه ناصر الدٌن، وطالبوه بإقامة الحد علٌه 

 وتخلٌص الببلد والعباد من ضبلالته وبدعه، وبعد ثبوت الحجة علٌه، أمر بقتل الباب الشٌرازي.

م(، ُنفِّذ علٌه الحكم باإلعدام رمٌا  9٘ٓٔ/تموز/9( الموافق )çٕٙٙٔوفً صباح ٌوم السابع والعشرٌن من شهر شعبان عام )

ته فً الشوارع على سبٌل النكاٌة بالكافر عدو ّللا، وقد أخذ بالرصاص عن عمر ٌزٌد قلٌبل  عن ثبلثٌن سنة، وسحب المسلمون جث

بعض أتباعه جثته ونقلوها بعد فترة من الزمان إلى جبل الكرمل بحٌفا من مدن فلسطٌن، وهناك دفن حٌث دفن عبد البهاء عباس، 

ن المقرر عندهم أن أجساد األبمة وٌقال إن الوحوش أكلتها فاحتج مجتهدو الشٌعة بذلك على فساد دعوى الباب بؤنه هو المهدي، أل

السباع والحشرات وال ٌعترٌها البلى، فقابلهم أتباع الباب بؤنهم اختطفوا الجثة باللٌل ووضعوها  االثنً عشر محفوظة ومصونة من

 داخل صندوق ونقلوها من أذربٌجان إلى جهة مجهولة" .

 

 : وؽإة وؤظباب ظهىس البهائُت :زاهُا 

حٌث كان الدعً الباب قبل إعدامه ٌبشر بنبً ورسول من بعده اسمه سبقت البهابٌة فبل ظهورها إرهاصات تنذر بطبلبعها،  

"البهاء" وبعد أن حاكمته الدولة العلٌة وأعدمته قام من بعده شخص ٌدعى "مٌرزا حسٌن علً المازندرانً" ابن أحد وزراء 

 .ر ـ موعود كل األزمنة"سول المنتظإٌران وأعلن فً بؽداد أنه الر

 

وٌزعم رإوس البهابٌة فً كل كتاباتهم أن الباب لما علم بؤنه سٌعدم جمع مكتوباته وخاتمه ومقلمته فً جعبة وأرسلها مع 

مفتاحها بصحبة شخص اسمه محمد باقر لٌسلمها إلى مبل عبد الكرٌم القزوٌنً فً مدٌنة قم فلما وصلت الجعبة إلى مبل عبد الكرٌم 

أنه مؤمور بإٌصالها إلى مٌرزا حسٌن على المازندرانً، وبسبب ذلك انتحل حسٌن علً اسم بهاء ّللا، ونازع كبار البابٌٌن أعلن 

مقام الرباسة علٌهم، ولكن أكثرهم وخصوصا فً إٌران لم ٌسلموا له ذلك وظلوا على بابٌتهم، فلم ٌبال حسٌن علً بكل ذلك، 

وموسى علٌهم الصبلة والسبلم ؛ إنما جاء لٌبشر بالبهاء حسٌن علً، وهذه هً مهمة وأصر على أن الباب كان كمحمد وعٌسى 

 . جمٌع األنبٌاء

 

ومما ساعده على نشر أباطٌله وضبلالته الدعم الذي كان ٌتلقاه من أمرٌكا ومن الٌهود ومن ؼٌرهما من أعداء اإلسبلم، فلقد هٌؤت 

الٌهودٌة العالمٌة موعد ظهور بهاء ّللا فً السنة التاسعة عشرة من ظهور الباب فً حدٌقة الرضوان، واختارت مقره األخٌر فً 

ٌه من وحً، ووكرا الجتماع أقطابها لتوجٌه الحركة وعقد الصفقات مع العمبلء ، وظلت تدعو الٌهود فً "عكا " مهبطا لما تنفث ف

إٌران للدخول بشكل جماعً فً تبعٌة البابٌة والبهابٌة، وقد استجاب ٌهود إٌران لمشورة الماسونٌة الٌهودٌة فدخل فً هذه النحلة 

( ٌهودي، وفً ٓٓٔ( ٌهودٌا  وفً همدان )ٓ٘ٔففً طهران دخل فٌها منهم )الجدٌدة مجموعة كبٌرة من الٌهود اإلٌرانٌٌن،  

( ٌهودٌا ، بل لقد دخـل حبران من أحبـار الٌهـود إلى البابٌـة فً همـدان وهـو الحبر 9٘( ٌهودٌا  وفً كلبا كٌان )ٓ٘كاشان )

 الٌاهـو والحبر الزار .
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ف بالبهاء في ظىىس:  الخعٍش

( çٖٖٕٔحسٌن علً بن المٌرزا عباس بزرك النوري(، ولد حسٌن فً مازندران، وعلى رأي فً ظهران عام ) هو )المٌرزا

م(، عرؾ منذ شبابه مٌله إلى علوم الصوفٌة والشٌعة، والفلسفة الٌونانٌة، وتؤثر كثٌرا  بالفكر السوفسطابً، وقد 9ٔ9ٔالموافق )

 ماء مستفٌدا  ومناقشا  ومجادال  لهم.أظهر تفوقا  فً تلك العلوم، كان ٌحضر مجالس العل

استطاع بثقافته الواسعة وقدرته على الجدل والتفلسؾ، وبالمكر والحٌلة أن ٌصبح فً الموقع الممتاز بعد هبلك الباب المٌرزا علً 

 محمد، وٌتصدر الزعامة والخبلفة، بل وٌإسس مذهبا  جدٌدا  عرؾ باسمه "البهابٌة" .

 

ٌها لقً الحفاوة والترحٌب، بل الرعاٌة والحماٌة والمساعدة من الٌهود واإلنجلٌز، فمكنوه من االستمرار استقر البهاء فً عكا، وف

ٌُرى وجهه، ومنع من نشـر صوره إمعانا  فً خلـع الهٌبة علٌه لكـن ّللا تعالى لم  فً دعوته، وطلب منه الٌهود أن ٌتبرقـع حتى ال 

، وٌفقده القدرة على التمٌٌز بٌن النار والنور، واألسود واألبٌض، والحار والبارد، ٌمهله طوٌبل ، إذ سلط علٌه ما ٌسلبه عقله

وصدرت عنه األقوال والحركات الردٌبـة المنفـرة للعوام منه، وانحدر إلى رتبة الحٌوانات، حٌث أصابه المرض والجنون ممـا 

م هلك 98ٕٔة، وفً السادس عشر من ماٌو سنة اضطر ابنه عباس إلى حبسه حتى ال ٌراه الناس، ثم أصٌب بالحمى الشدٌد

البهاء ودفن فً قبر ٌسمى بٌت البهجة فً مدٌنة حٌفا على سفح جبل الكرمل بفلسطٌن. وقد خلفه فً القٌام على المذهب ابنه 

 . م(8ٕٔٔم( والهالك سنة )9ٗٗٔعباس أفندي المسمى عبد البهاء أو ؼصن أعظم المولود سنة )

 

 
ً
 :ؤهم الصخفُاث وؤبشصها   :زالثا

 مً ؤهم الصخفُاث التي اؼتهشث في البهائُت :

م( نازع أخاه خبلفة الباب وأعلن فً بؽداد أمام مرٌدٌه أنه المظهر 9ٔ9ٔالمٌرزا حسٌن علً الملقب بهاء ّللا المولود )  -ٔ

 مل الذي بشر به الباب .الكامل الذي أشار إلٌه الباب وأنه رسول ّللا الذي حلّت فٌه الروح اإللهٌة لتنهً الع

 قرة العٌن واسمها الحقٌقً أم سلمى، من أقوى الشخصٌات فً الدٌانة، قامت خطٌبة فً مإتمر بدشت تدعوا إلى :  -ٕ

  

 أ.  نسخ الشرٌعة المحمدٌة وإبطالها.

 كل ؼافل جاهل. ب. وأن االنشؽال بالصوم والصبلة والزكاة وسابر ما أتى به محمد كله لؽو، وفعل باطل، وال ٌعمل به إال

 جـ. كما ذكرت أن الباب سٌوحد جمٌع األدٌان الموجودة حتى ال ٌبقى إال دٌن واحد، هو دٌنه الجدٌد وشرعه الحدٌث .

م( نفس ٌوم إعبلن دعوة الباب، أوصى له والده البهاء بخبلفته 9ٗٗٔ/ماٌو/ٖٕعباس أفندي : الملقب بـ عبد البهاء ولد فً ) -ٖ

لدرجة أن معظم المإرخٌن ٌقولون بؤنه: لوال العباس لما قامت للبابٌة والبهـابٌة قابمـة، وٌعتقد فكان ذا شخصٌة جادة 

 البهـابٌون أنه معصـوم ؼٌر مشرع، وكـان ٌضفً على والده صفة الربوبٌة القادرة على الخلق .

 

 
ً
 :ؤهم علائذ البهائُت   :سابعا

لم تختلؾ البهابٌة فً عقابدها عن البابٌة كثٌرا ، إال أن المٌرزا حسٌن علً البهاء ادعى لنفسه ما ادعاه الباب من قبل لنفسه، 

 وزاد على ذلك دعوى اإللوهٌة، وعقابد أخرى أبرزها :

 

فة الباب الذي بشر به تدرج البهاء فً مزاعمه الضالة تدرجا تصاعدٌا : زعم حسٌن المازندرانً فً بدء الدعوة أنه خلٌ -ٔ

وجعله خلٌفة له، كما بشر ٌوحنا المعمدان بعٌسى ابن مرٌم، ثم ترقى فً االدعاء فزعم أنه المهدي المنتظر، ثم ادعى النبوة 

الخاصة، ثم بعد مدة زعم أنه النبً لكل البشر، وهً النبوة العامة المذكورة فً الكتب البهابٌة، وفً طور جدٌد ادعى 

أساس أن اإلله حل فٌه، وكتب كتابا سماه األقدس زعم أنه وحً من ّللا ، وأخذ ٌصؾ نفسه بصفات ّللا، وما اإللوهٌة على 

مؤل اإلنسان اسمعوا نداء مالك األسماء إّنه ٌنادٌكم  ورد فً األقدس من ادعابه صفات اإلله ما جاء فً مخاطبته أتباعه "ٌا

هو المقتدر على  ال اله إالّ ه إن  ر المتكّبر المتسّخر المتعالً العلٌم الحكٌممن شطر سجنه األعظم إّنه ال اله إال أنا المقتد

 العالمٌن" .

كما قررها لهم البهاء حسٌن على المازندرانً أن ّللا لٌس له -إنكار  األسماء والصفات : حٌث استقرت عقٌدة البهابٌٌن  -ٕ

ٌُضاؾ إلٌه من أسماء وصف  ات وأفعال هً رموز ألشخاص ممتازٌن من البشر قدٌما  أسماء وال صفات وال أفعال، وأن كل ما 
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وحدٌثا  هم مظاهر أمر ّللا ومهابط وحٌه فً زعمهم، وآخرهم وأكملهم هو مفسر سورة الواقعة فً مإتمر بدشت مٌرزا  

ٌبة الساعة حسٌن المازندرانً الذي لقب نفسه بهاء ّللا، فهو عند نفسـه وعند أذنابه مظهر ّللا األكمل، وهو الموعود، ومج

الكبرى، وقٌامـة القٌامة، ورسالة البعث، واالنتماء إلٌه الجنة، ومخالفته هً النار، وأن الدٌانات السابقة واألنبٌاء كانت 

ومن أقواله فً ألوهٌته أٌضا : "ال ٌرى فً هٌكلً إال   .مهمتهم التبشٌر بسخافاته، وأن ظهوره هو ظهور جمال ّللا األبهى"

وعلٌه » هٌكل ّللا، وال فً جمالً إال جماله، وال فً كٌنونتً إال كٌنونته، وال فً ذاتً إال ذاته.. وال ٌرى فً ذاتً إال ّللا 

 فالبهاء فً العقٌدة البهابٌة هو مظهر ّللا األكمل، وظهوره هو ظهور جمال ّللا األبهى .

ل الٌوم اآلخر تؤوٌبل باطنٌا أهوابٌا : زعمت البهابٌة أن مجًء البهاء هو مجًء الساعة الكبرى، وقٌامه القٌامة، تؤوٌ -ٖ

 "ورسالته البعث، واالنتماء إلٌه الجنة، ومخالفته هً النار 

لمه للؽٌب، ومعرفته بما قام البهاء بإرسال الرسابل والكتب للحكام والملوك، وفٌها ٌتحدث عن عادعاء البهاء  لعلم الؽٌب :   -ٗ

سٌحدث فً المستقبل، ومن ذلك قوله: إن حكومة نابلٌون الثالث ستسقط، وبالفعل سقطت بعد أربع سنوات، وكان هذا سببا  

فً تصدٌق الكثٌرٌن له، مع أنه لم ٌعٌن زمن السقوط، ومن المعلوم أن كل حكومة مصٌرها السقوط بموت ربٌسها أو بثورة 

  . تنهٌها

 عجزات األنبٌاء إال ما جاء فً عكا على حد زعمهم .إنكار م -٘

  .إنكار إعجاز القرآن إال ما جاء فً البشارة بالبهاء كما ٌزعمون  -ٙ

إلؽاء الجهاد فً سبٌل ّللا التً نص علٌها القرآن وصحٌح السنة ، وفً دعوة البهابٌة إللؽاء الجهاد قضاء على روح الكفاح  -9

 .، وهذا ٌإكد انتماءهم للصهٌونٌة العالمٌةفً اإلسبلم واالستسبلم للمستعمرٌن

لقد نسب البهابٌون إلى ربهم البهاء حسٌن علً كتبا  مقدسة ٌإمنون بؤنها وحً ّللا، ومنها: كتاب األقدس، وكتاب اإلٌقان،   -9

ا من آٌات ق ا لهم كالقرآن، وقد لفقوها تلفٌق ا ركٌك   ٌّ ا دٌن رآنٌة وكلمات عامٌة، وقد اتخذت "البهابٌة" هذه الكتب لتكون دستور 

 وبدلوا فٌها أصول اإلسبلم وفروعه، وادعوا فٌها ألنفسهم النبوة أو اإللوهٌة . 

 

ع والىظم الاحخماعُت :خامعا   :مً حعالُم البهائُت في الدؽَش

حاالت نادرة جدا ، المساواة بٌن المرأة والرجل، وخاصة فً القضاٌا االجتماعٌة: فؤلؽى تعدد الزوجات، ومنع الطبلق إال فً ؤوال : 

 وإذا ما طلقت المرأة فلها أن تتزوج دون أن تنتظر لقضاء العدة، والمساواة بٌن الرجل والمرأة فً المٌراث، وفً كافة الحقوق .

ل اللؽة الفصحى باللؽة النوراء": زاهُا   محاربة اللؽة العربٌة الفصحى، قال البهاء فً ألواحه: "ٌا قلمً األعلى بدِّ

 
ً
 لؽاء ما جاء به اإلسبلم من أحكام الحبلل والحرام فً البٌوع واألطعمة وؼٌرها ، وإحبلل العقل فً الحكم محل الشرع .إ: زالثا

 نبذ القٌود اإلسبلمٌة، والتحلل من القٌم والضوابط الدٌنٌة.: سابعا 

 المساواة بٌن الناس دون االلتفات إلى األلوان واألجناس واألدٌان .:  خامعا

وعدد أٌامه تسعة عشر ٌوما ، آخرها  -السنة عندهم تسعة عشر شهرا  -الصوم: ٌصوم البهابٌون الشهر التاسع عشر : ظادظا 

مارس )آذار("، وٌعفى من الصٌام من كان دون البلوغ، والمرٌض، والطاعن فً  ٕٔعٌد النٌروز الفارسً األصل وهو ٌوم 

 لى هإالء جمٌعا .السن، والمرأة الحامل والحابض والنفساء، وال قضاء ع

الصبلة: ٌصلونها فرادى، وعدد ركعاتها تسع، وأوقاتها ثبلثة: حٌن الزوال، وفً البكـور، وفً اآلصال، وقبلتهم مدٌنة : ظابعا 

ٌُعفى من الصوم.  ٌُعفى منها من  عكا حٌث ٌرقد الهالك بهاء ّللا، وصـبلة المٌت تصلى جماعة، ولصلواتهم أدعٌة وترانٌم خاصة، و

 الصبلة الوضوء، وَمْن فقد الماء، فما علٌه إال أن ٌقول: بسم ّللا األطهر خمس مرات ثم شرع فً الصبلة.وٌسبق 

الحج: لٌس للحج وقت معٌن، والحجاج ٌتوجهون إلى الدار التً ولد بها مإسس الدٌانة البابٌة المٌرزا علً محمد بمدٌنة : زامىا 

 " حسٌن علً .شٌراز، أو إلى الدار التً نزل بها "بهاء ّللا
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ً
 :وؽاه البهائُت ومشاهض هفىرهم  :ظادظا

تقطن الؽالبٌة العظمى من البهابٌٌن فً إٌران وقلٌل منهم فً العراق وسورٌا ولبنان وفلسطٌن المحتلة حٌث مقرهم الربٌسً، وكما 

أن لهم عدة محافل مركزٌة فً أفرٌقٌا بؤدٌس أبابا وفً الحبشة وكمباال بؤوؼندا ولوساكا بزامبٌا التً عقد بها مإتمرهم السنوي 

 م، وجوهانسبرج بجنوب أفرٌقٌا وكذلك لهم محافل بكراتشً بباكستان .  898ٌٔونٌو  ٖٔحتى  ماٌو ٖٕفً الفترة من 

ولهم أٌضا  حضور فً الدول الؽربٌة فلهم فً لندن وفٌنا وفرانكفورت محافل وكذلك بسٌدنً فً استرالٌا وٌوجد فً شٌكاؼو 

منه تصدر مجلة نجم الؽرب وكذلك فً وٌلمنت النوٌز )المركز بالوالٌات المتحدة أكبر معبد لهم وهو ما ٌطلق علٌه مشرق األذكار و

األمرٌكً للعقٌدة البهابٌة( وفً نٌوٌورك لهم قافلة الشرق والؽرب وهً حركة شبابٌة قامت على المبادئ البهابٌة ولهم كتاب دلٌل 

ٌث ٌقدر عدد البهابٌٌن بالوالٌات القافلة وأصدقاء العلم. ولهم تجمعات كبٌرة فً هٌوستن ولوس أنجلوس وبٌركلٌن بنٌوٌورك ح

 جمعٌة . ٓٓٙالمتحدة حوالً ملٌونً بهابً ٌنتسبون إلى 

أصدرت  8ٙٓٔكما استطاعت البهابٌة أن تتسلل إلى أرض الكنانة مصر وبعض الدول العربٌة وخاصة العراق،  ففً سنة 

، بالتجسس لصالح إسرابٌل، وتم اعتقال الكثٌرٌن منهمقرارا  بحل المحفل البهابً بالقاهرة لثبوت تعامل أعضابه  الحكومة المصرٌة

م كشفت الحكومة المصرٌة بعض 89٘ٔم ألقت الحكومة القبض على مجموعة بهابٌة بمدٌنة طنطا،  وفً سنة 89ٕٔوفً سنة 

 العناصر البهابٌة التً تحتل مراكز قٌادٌة فً الفكر والثقافة .

م بمنع النشاط البهابً، ولكن ٌبدو أنه لم تكن الحكومة جادة فً 8ٙ٘ٔ/ٗ/ٔٔوفً العراق أصدرت وزارة الداخلٌة قرارا  فً 

 م صدر قرار آخر لنفس الؽرض، وهدد القرار فً هذه المرة باتخاذ الشدة والحزم فً وقؾ النشاط البهابً 89ٓٔتنفٌذه، وفً سنة 

 

 
ً
  :البابُت والبهائُت في اإلايزان  :ظابعا

أصاب ابن عاشور وأوجز وأنجز فً بٌان الحكم على البهابٌة من خبلل رإٌة وموقؾ اإلسبلم مع البٌان والحجة، فقال فً تفسٌر 

ُ بُِكلِّ شَ  قوله تعالى : ﴿ 
ٌَن َوَكاَن ّللاَّ ٌِّ بِ ِ َوَخاَتَم النَّ

ٌد أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَِكْن َرُسولَ ّللاَّ ا ﴾ ]األحزاب:ًْ َما َكاَن ُمَحمَّ  .[ ٍٓٗء َعلٌِم 

خاتم الرسل واألنبٌاء وعرؾ ذلك وتواتر بٌنهم فً األجٌال من بعدهم، ولذلك لم ٌترددوا  "وقد أجمع الصحابة على أن محمدا   

ا فً تكفٌر مسٌلمة واألسود العنسً فصار معلوما من الدٌن بالضرورة، فمن أنكره فهو كافر خارج عن اإلسبلم، ولو كان معترف

 رسول ّللا للناس كلهم.  بؤن محمدا   

وهذا النوع من اإلجماع موجب العلم الضروري كما أشار إلٌه جمٌع علمابنا، وال ٌدخل هذا النوع فً اختبلؾ بعضهم فً حجٌة 

لك ال ٌتردد اإلجماع ؛ إذ المختلؾ فً حجٌته هو اإلجماع المستند لنظر وأدلة اجتهادٌة بخبلؾ المتواتر المعلوم بالضرورة، ولذ

وفً إخراجه من حظٌرة اإلسبلم، وال تعرؾ طابفة من المسلمٌن أقدمت على   مسلم فً تكفٌر من ٌثبت نبوءة ألحد بعد محمد  

ذلك إال البابٌة والبهابٌة وهما نخلتان مشتقتان ثانٌتهما من األولى، فمن كان من المسلمٌن متبعا للبهابٌة أو البابٌة فهو خارج عن 

مرتد عن دٌنه تجرى علٌه أحكام المرتد. وال ٌرث مسلما وٌرثه جماعة المسلمٌن وال ٌنفعهم قولهم: إنا مسلمون وال اإلسبلم 

 ، ولكنهم قالوا بمجًء رسول من بعده ".نطقهم بكلمة الشهادة ألنهم ٌثبتون الرسالة لمحمد  

  

 

ا وكذلك قرر المجمع الفقهً بمكة المكرمة، خروج البهابٌة و البابٌة  ا علٌه، وكفر أتباعهما كفر  عن شرٌعة اإلسبلم واعتبارها حرب 

ا ال تؤوٌل فٌه . وأن المجمع لٌحذر المسلمٌن فً جمٌع بقاع األرض من هذه الفبة المجرمة الكافرة، وٌهٌب بهم أن ٌقاوموها،  بواح 

 اإلسبلم والمسلمٌن .وٌؤخذوا ِحذرهم منها، ال سٌما أنها قد ثبت مساندة الدول االستعمارٌة لها لتمزٌق 

 

(  çٔٓٗٔ/صفر/ٔجاد الحق على جاد الحق فً )وجاء فً فتاوى األزهر القول بردة القوم، ففً نص لفتوى الشٌخ 

 م( ما ٌلً : 89ٔٔ/دٌسمبر/9)

حٌة "البهابٌة أو البابٌة مذهب مصنوع مزٌج من أخبلط الدٌانات البوذٌة والبرهمٌة والوثنٌة والزرادشتٌة والٌهودٌة والمسٌ

واإلسبلمٌة ومن اعتقادات الباطنٌة ، والبهابٌون ال ٌإمنون بالبعث بعد الموت وال بالجنة وال بالنار، وهم بهذا ال ٌعترفون بنبوة 

خاتم النبٌٌن ، وبهذا لٌسوا من المسلمٌن، وقد أجمع المسلمون على أن العقٌدة البهابٌة أو البابٌة  وأنه سٌدنا محمد رسول ّللا  

 .دة إسبلمٌة، وأن من اعتنق هذا الدٌن لٌس من المسلمٌن، ومرتد عن دٌن اإلسبلم" لٌست عقٌ
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 احملاضرة احلاديت عشر
 

 اإلابحث الشابع: اللادًاهُت

ف بها    :الخعٍش

م(، بتخطٌط من االستعمار االنجلٌزي فً شبه القارة الهندٌة، بهدؾ إبعاد 8ٓٓٔهً طابفة تنسب نفسها إلى اإلسبلم، نشؤت سنة )

المسلمٌن عن دٌنهم وعن فرٌضة الجهاد بشكل خاص، حتى ال ٌواجهوا المستعمر باسم اإلسبلم ، و قد أسسها المٌرزا ؼبلم أحمد 

 . مهابمدٌنة قادٌان ومن هنا جاء اس

 

  :الخإظِغ وؤظباب اليؽإة

م( ، نشؤ فً أسرة 9ٖ8ٌٔرجع تؤسٌس القادٌانٌة إلى المٌرزا ؼبلم أحمد القادٌانً ، ولد فً قادٌان من بنجاب فً الهند عام )

ؼبلم أحمد وذاع صٌت   اشتهرت بخٌانة الدٌن والوطن والوفاء للمستعمر االنجلٌزي، األمر الذي جعله خٌر أداة لتنفٌذ مخططاتهم .

واشتهر أمره بعد أن توجه للتؤلٌؾ والمناظرة مع الخصوم، وقد رّكز كتاباته فً موضوع الملل والنحل والعقابد، ومن هذه الكتب: 

)ترٌاق القلوب( و )االستفتاء(، وكتابه )سفٌنة نوح(  وؼٌر ذلك من المصنفات المسمومة التً ٌدعً فٌها المكاشفة والنبوة، وأنه 

 لص، وجم ؼفٌر من ركام التصورات والخٌاالت واألوهام التً أشرؾ علٌها اإلنجلٌز .المسٌح المخ

 

 وكذ مش اللادًاوي في دعىجه بثالر مشاحل هي : 

  .مرحلة دعوى اإلصبلح والتجدٌد  .ٔ

 .مرحلة إدعاء أنه المسٌح الموعود و المهدي المنتظر.ٕ

القادٌانً، لٌس باصطفاء من ّللا تعالى كما هو حال األنبٌاء والمرسلٌن، قال . مرحلة إدعاء النبوة ، هذه المرحلة و صل إلٌها ٖ

َ َسِمٌٌع َبِصٌٌر ﴾  ﴿  تعالى
اِس إِنَّ ّللاَّ ْصَطفًِ ِمَن اْلَمبَلبَِكِة ُرُسبل  َوِمَن النَّ ٌَ  ُ

» هو   أتباعه  وإنما بترشٌح من أحد  75الحج : ّللاَّ

 .لة الجدٌدة، أثناء خطبة الجمعة قاببل من فوق المنبرالذي قدمه للمنز “ المولوي عبد الكرٌم

 

ؼبلم أحمد مرسل من ّللا، واإلٌمان به واجب، والذي ٌإمن باألنبٌاء وال ٌإمن به ٌفرق بٌن الرسل، وٌخالؾ قول ّللا  "إن المٌرزا

َن أََحٍد ِمْن ُرُسلِِه ﴾ ]البقرة:  تعالى : ﴿  ٌْ ُق َب ًِّ ومجدد 9ٕ٘ال ُنَفرِّ [، أثارت هذه الخطبة نقاشا  بٌن الرجال الذٌن آمنوا بالمٌرزا كول

د ومسٌح موعود، وكانت مفاجؤة  آلمت بعضهم وأدهشت آخرٌن، وكان فً مقدمة المنكرٌن الشٌخ محمد أحسن ومهدي معهو

األمروهً، فعاد المولوي عبد الكرٌم وألقى خطبة فً هذا المعنى فً الجمعة الثانٌة، والتفت إلى المٌرزا وقال له: " أنا اعتقد أنك 

ولما انتهوا من الصبلة وهم المٌرزا باالنصراؾ أمسك المولوي عبد الكرٌم بذٌله نبً ورسول، فإن كنت مخطبا  نبهنً على ذلك" 

وطلب منه الحكم، فؤقبل إلٌه المٌرزا وقال: " هذا الذي أدٌن به وأدعٌه"، وأقلق ذلك الشٌخ محمد أحسن، وجعل ٌناقش المولوي 

ٌُّ   عبد الكرٌم وارتفع صوتهما، خرج المٌرزا من بٌته، وقال : ﴿  ا أَ ٌَ ﴾ ًِّ ِب َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل َتْرَفُعوا أَْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّ

 [، بهذه الحادثة ادعى القادٌانً، أنه نبً وأنه ٌتلقى الوحً من السماء كعادة األنبٌاء.ٕ]الحجرات:

 

لٌن، وكان منهم العالم الكبٌر ثناء ّللا وقد صار له أتباع وأعوان فانبرى له كثٌر من العلماء وردوا علٌه وبٌنوا أنه دجال من الدجا

ه(ـ تحدى القادٌانً الشٌخ ثناء ّللا هذا، بؤن الكاذب المفتري ٕٖٙٔاألمر تسري الذي كان من أشد العلماء علٌه حتى إنه فً عام )

أٌام تقرٌبا  من الرجلٌن سٌموت، ودعا ّللا أن ٌقبض المبطل فً حٌاة صاحبه وٌسلط علٌه داء، وبعد ثبلثة عشر شهرا وعشرة

ذكر أبو زوجته نهاٌته بقوله : ولما اشتد مرضه أٌقظنً فذهبت إلى حضرته ورأٌت ما ٌعانٌه من  أصٌب القادٌانً بدعوته . وقد

 م( .8ٓ8ٔ/ماٌو/ٕٙاأللم فخاطبنً قاببل : أصبت بالكولٌرا ثم لم ٌنطق بعد هذا بكلمة صرٌحة حتى مات فً )

 د اإلسبلمٌة، وكفَّروا أتباعه؛ وتكفٌرهم بإجماع المسلمٌن، لم ٌخالؾ فً هذا أحد.وقد كفره العلماء وطردوه من الببل

 

 

 



57 
 

 :ؤهم ؤظباب وؽإة اللادًاهُت  

 :ربٌسٌن،هما تنبعث أسباب نشؤة القادٌانٌة من منطلقٌن 

 تفرٌق وحدة المسلمٌن، وتوهٌن قوتهم، وهدم مبادبهم وعقابدهم . ألاٌو :

  .  هند التً نشؤت هذه الطابفة فٌهاالبرٌطانٌة من بسط نفوذها على الببلد اإلسبلمٌة التً اؼتصبتها، ال سٌما التمكٌن الدولة : الثاوي 

ومن المفزع أن نشاط هذه الطابفة باسم اإلسبلم قوي جدا، وإمكاناتهم فً التلبٌس على الناس واسعة، من المرافق واألموال 

األوربٌة كلها تقرٌبا، تنشر فكرهم ومعتقداتهم وتدعو إلٌهما، ولهم نشاط إعبلمً  واألبمة، ولهم كتب مترجمة بلؽات البلدان

وتعلٌمً واقتصادي وسٌاسً، وٌجدون دعما مادٌا ومعنوٌا من الدول األوربٌة، وبخاصة برٌطانٌا التً ُصنُِعوا على عٌنها، ولدٌهم 

وؼٌرهم، ممن تسوء ظروفهم المادٌة وٌجدون ضٌقا فً إمكانات ٌساعدون بها من ٌلجؤ إلٌهم مضطرا من المسلمٌن األوربٌٌن 

 حٌاتهم فً أوروبا، وهم ٌستؽلون ذلك لنشر معتقداتهم، كما ٌفعل النصارى مع المسلمٌن الجهال المحتاجٌن فً بعض البلدان .

 

 ابشص الصخفُاث في اإلازهب اللادًاوي:

، وهو الخلٌفة نور الدٌنقٌدته الباطلة، وكان من بٌن هإالء : أصبح للقادٌانً أتباع، ولدعوته دعاة ٌروجون لسلعته الفاسدة ولع

األول للقادٌانً، وضع اإلنجلٌز تاج الخبلفة على رأسه فتبعه المرٌدون، من مإلفاته :فصل الخطاب، و"الحكٌم نور الدٌن" كما 

واستمرارا ، وفً مساعدة منتحلٌها، ٌسمى عند أتباع هذه الطابفة قد ألقى بنفسه وجهوده فً مساعدة النحلة القادٌانٌة نشؤة 

 وتسهٌل  للحٌاة أمامهم، وبذل لؤلموال التً ٌستعٌنون بها على قضاء حوابجهم .

 

خلٌفة المٌرزا ؼبلم أحمد الثانً:  ومحمود أحمد بن الؽبلم، من مإلفاته :سٌرة المهدي، كلمة الفصل، بشٌر أحمد بن الؽبلمومنهم 

ة الملوك، ُحقٌقة النبوة، كانت العبلقة بٌنه  وبٌن االستعمار اإلنجلٌزي، خٌر شاهد على أن من مإلفاته: أنوار الخبلفة، ُتحف

القادٌانٌة ما أنشبت بادي ذي بدء إال لخدمة االستعمار وتحقٌق أؼراضهم ،لقد أعلن "بشٌر الدٌن محمود" فٌما أعلن : "أن آالم 

 »  .ٌانٌون الذٌن ٌقاتلون على أرض فرنسا مع أعداء برٌطانٌا هذا المعنىالحكومة اإلنكلٌزٌة آالمنا، فٌنبػ أن ٌفهم الجنود القاد

ؼٌر وهو الذي قد أمر بإقامة احتفاالت للقادٌانٌٌن ابتهاجا  باألنباء السارة التً أفادت أن اإلنجلٌز قد تؽلبوا على تركٌا المسلمة، الى 

 نجلٌز .ذلك من الشواهد التً تإكد استمراره على نهج والده فً خدمة اال

 

، الذي كان لتعٌٌنه كؤول وزٌر للخارجٌة الباكستانٌة أثر كبٌر فً دعم هذه الفرقة الضالة حٌث ظفر ّللا خان القادٌانًومنهم 

 خصص لها بقعة كبٌرة فً إقلٌم بنجاب لتكون مركزا  عالمٌا  لهذه الطابفة .

 

وهما ُمَنّظرا القادٌانٌة وقد قّدم األول ترجمة محرفة للقرآن  أمٌر القادٌانٌة البلهورٌة، محمد علً، وخواجة كمال الدٌنومنهم 

الكرٌم إلى اإلنجلٌزٌة ومن مإلفاته: حقٌقة االختبلؾ، الُنبوة فً اإلسبلم، والدٌن اإلسبلمً، أما الخواجة كمال الدٌن فله : كتاب 

مد مٌرزا على أنه مجدد فحسب ال على أنه نبً المثل األعلى فً األنبٌاء وؼٌره من الكتب، وجماعة الهور هذه تنظر إلى ؼبلم أح

: مفتً محمد صادقكؤتباع الطابفة فً الهند، ولكنهما ٌعتبران حركة  واحدة تستوعب األولى ما ضاقت به الثانٌة وبالعكس، ومنهم 

 القادٌانٌة، ومن مإلفاته: خاتم النبٌٌن.

 

 :ؤهم ألاظغ واإلاعخلذاث 

ما األسس والمعتقدات التً قامت علٌها القادٌانٌة إال مجموع أباطٌل تمثل صٌاؼة الخرافة فً تبنً تصورات وأوهام ما أنزل ّللا 

 بها من سلطان، ومن جملة هذه األسس والمعتقدات ما ٌلً : 

 : بهياس خخم الىبىة بمحمذ   -1

فقد بدأ ؼبلم أحمد نشاطه كداعٌة إسبلمً حتى ٌلتؾ حوله األنصار ثم ادعى أنه مجدد وملهم من ّللا، وقال بؤن اإللهام لم ٌنقطع 

ٌُكرم بالعلم الظاهر والباطن، الذي أُكرم به الرسول أصالة   ثم تدرج خطوة أخرى ، وال ٌنبؽً أن ٌنقطع، وأن الذي ٌّتبع الرسول 

منتظر والمسٌح الموعود، وٌقول فً ذلك: "وهذا عٌسى المرتقب، ولٌس المراد بعٌسى وأمه فً العبارات فادعى أنه المهدي ال
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، وٌقول أٌضا : "أحلؾ باهلل الذي فً قبضته روحً، هو الذي أرسلنً، وسمانً نبٌا  ونادانً بالمسٌح الموعود » اإللهٌة إال أنا

نات بلػ عددها ثبلث مابة ألؾ ٌّ نة وأنزل لصدق دعواي ب ٌّ  »   .ب

 .,  وزعم أن نبوته أعلى وأرقى من نبوة سٌدنا محمد   ثم ادعى النبوة وأنكر ختمها بالنبً   

 ، وذلك لٌثبت نبوته، وكذا القول بتشبٌه ّللا بالبشر .للٌى بالخىاسخ والخلٌى ألسواح ألاهبُاءا -2

صخى  -3 ىام ٍو فلي ٍو ، تعالى ّللا عما ٌقولون علوا  كبٌرا ، ومن ذلك ما قاله القادٌانً فً ٌعخلذ اللادًاهُىن ؤن هللا ًفىم ٍو

 "وقال لً ّللا : إنً أصلى وأصوم وأصحو وأنام" )تعالى ّللا عن ذلك علوا  كبٌرا ( .  كتابه )البشرى( :

 حجهم. وأرضها حرم وهً قبلتهم وإلٌهابل وأفضل منهما  ٌعخلذون ؤن كادًان واإلاذًىت اإلاىىسة ومىت اإلاىشمت  -4

تومً ؼذة احخالٌ علل اللادًاوي مً كبل الاهجليز واهلُاده لهم، ساح ًضعم ؤن بلهه  اهجليزي   -5 ، ؛ ألهه ًخاوبه باإلهجليًز

 وأن الذي ٌؤتٌه بالوحً هو رجل فً صورة شاب انجلٌزي، بل وٌوحى إلٌه باإلنجلٌزٌة أحٌانا  أخرى .

، وال نبً إال تحت وال حذًث بال ما ًىىن في لىء حعلُماجهالغالم(، ًلىلىن ال كشآن بال الزي كذمه اإلاعُح اإلاىعىد )  -6

 سٌادة ؼبلم أحمد.

 ، وأن إلهاماته كالقرآن.كان ٌنزل على ؼبلم أحمد وأنه كان ٌوحى إلٌه’ ٌعتقدون أن جبرٌل   -7

 وهو ؼٌر القرآن الكرٌم.ٌعتقدون أن كتابهم منزل واسمه )الكتاب المبٌن(   -8

 .ٌن جدٌد مستقل وشرٌعة مستقلة وأن رفاق الؽبلم كالصحابةٌعتقدون أنهم أصحاب د   -9

 .نادوا بإلؽاء فرٌضة الجهاد كما طالبوا بالطاعة العمٌاء للحكومة اإلنجلٌزٌة ألنها حسب زعمهم ولً األمر بنص القرآن    -11

 ر أٌضا.، كما أن من تزوج أو زوج من ؼٌر القادٌانٌٌن فهو كافكل مسلم عندهم كافر حتى ٌدخل القادٌانٌة  -11

 .ٌبٌحون الخمر واألفٌون والمخدرات والمسكرات   -12

 

 :ؤزش اللادًاهُت في الىاكع اإلاعاـش وؤوؽىتها 

اتخذت القادٌانٌة آلٌات وأنشطة متنوعة، ) ثقافٌة وتعلٌمٌة وسٌاسٌة وطبٌة وعسكرٌة (، وكان لها أثر فً نشر آرابها ورواج 

 ومً ؤهم هزه ألاوؽىت  :صٌتها، 

 

إنشاء مدٌنة لهم باسم )ربوة( وهذه المدٌنة خاصة بهم، لهم فٌها نظام بولٌسً خاص، ومحاكم خاصة ومدارس وكلٌات   -ٔ

ومستشفٌات خاصة، وال ٌستطٌع أحد من المسلمٌن أن ٌشتري فٌها أرضا ، أو ٌستؤجر فٌها دارا ، وكل الوظابؾ فٌها ال ٌشؽلها 

 خمة مجهزة بؤحدث اآلالت، ومنها ٌنشرون التضلٌل القادٌانً .إال القادٌانٌون، أقاموا فٌها سكرتارٌة ف

شؽل المناصب الهامة فً الجٌش وفً اإلدارة المدنٌة وفً السفارات الباكستانٌة بالقادٌانٌٌن . وكان ذلك بتؤثٌر السٌر )ظفر   -ٕ

 ّللا خان(.

طرٌقها إلى القادٌانٌة، على مثل ما تقوم  إنشاء المدارس والكلٌات والمستشفٌات على مستوى عاٍل، واستدراج المسلمٌن عن  -ٖ

 به البعثات التبشٌرٌة المسٌحٌة .

 تقدٌم المنح الدراسٌة والمساعدات المالٌة المشروطة باعتناق القادٌانٌة .  -ٗ

 استؽبلل الوظابؾ والمناصب الحكومة استؽبلال  ؼٌر مشروع، وذلك بربط التعٌٌن والترقٌات بؤن ٌعتنق طالب ذلك نحلتهم .  -٘

مل القادٌانٌون المتؽلؽلون فً أجهزة الحكم على منح المنتسبٌن إلى نحلتهم مساعدات ؼٌر عادٌة، لٌتقدموا تقدما  كبٌرا  فً ع  -ٙ

 مجاالت الصناعة والتجارة والزراعة .

بناء وقاموا بنشاط كبٌر فً مجال طبع الكتب والنشرات القادٌانٌة، التً تثٌر الشبهات حول العقابد اإلسبلمٌة، وتضلل أ  -9

 المسلمٌن، وتحاول إبعادهم عن اإلسبلم الحق.

 

 :حىم ؤلاظالم على اللادًاهُت 

مما سبق نعلم أن القادٌانٌة ترمً بجذورها ونشؤتها فً ضروب االحتبلل االنجلٌزي، فالقادٌانٌة فً لبها فكرة نشؤت بٌن المستعمر 

أنها ظاهرة فً أهدافها ومعلنة لها، فالمتنبً القادٌانً ٌعلن بؽٌر بقصد خٌانة الوطن والدٌن، و الشا الذي تتمتع به القادٌانٌة هو 

ملل أنه ظل طوال عشرٌن عاما  أو ٌزٌد ٌحارب فكرة الجهاد فً المجتمعات اإلسبلمٌة لصالح اإلنجلٌز وكذلك خلفاإه من بعده، بل 
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النظر أن هذه النحلة القادٌانٌة تعتبر بمبادبها أعلن فً ؼٌر خجل أو وجل أن اإلنجلٌز هم الذٌن دفعوه إلى التنبإ، ومما ٌلفت  إنه

تمٌٌزا  ألمة لها نبٌها وخلفاإها وعقٌدتها وتشرٌعها انفصلت تماما  عن جسم األمة اإلسبلمٌة بتصرٌحات وردت على لسان 

ألمة اإلسبلمٌة "المٌرزا" وخلفابه، ؼٌر أن أتباع هذه النحلة قد حرصوا كل الحرص على أن ال ٌنفصلوا بصفة قانونٌة عن جسم ا

ألن هذا االنفصال نفسه سوؾ ٌشل حركتهم وٌقطعهم عن الوصول إلى ؼاٌتهم وٌقعد بهم عن بلوغ األهداؾ التً ما وجدوا إال 

 لتحقٌقها فعاشوا عٌشة مزدوجة فٌها اتصال وانفصال.

 

مجمع البحوث اإلسبلمٌة تصدى له  حٌث ٌزعم أتباع هذه الطابفة أنهم مسلمون، وأنهم إحدى الفرق اإلسبلمٌة، وهو القول الذي

، مإكدا أنها من الفرق التً تتخذ اإلسبلم ستارا  لها على ؼٌر الحقٌقة، ونبه المجمع إلى أن بعض الناس تعتقد بؤن باألزهر

ٌن أن القادٌانٌة فرقة من فرق اإلسبلم، وأن القادٌانٌٌن ٌحاولون إشاعة ذلك للدخول تحت مظلة المسلمٌن لحاجة فً نفوسهم، مدع

الخبلؾ بٌنهم وبٌن المسلمٌن ٌقتصر على بعض المسابل الفرعٌة فقط، وهو ؼٌر صحٌح تماما ، بل إن عقٌدة األحمدٌة القادٌانٌة 

 .من خبلل كتاباتهم مخالفة لما علم من الدٌن بالضرورة

 

، و قد وتعارض ما جاء به الرسول  إن القادٌانٌة فرقة كافرة بإجماع علماء المسلمٌن ، ألنها تناقض أساس المعتقد اإلسبلمً 

رابطة أن القادٌانٌٌن مرتدون عن الدٌن اإلسبلمً وال ٌحق لهم دخول مساجد المسلمٌن، كما قررت  مجمع البحوث اإلسبلمٌةقرر 

ٌة، التً زواج المسلمة من شخص تحول الى العقٌدة األحمددار اإلفتاء المصرٌة أنها فرقة كافرة منحرفة،وحّرمت  العالم اإلسبلمً

(،ونص الفتوى : "ال ٌحل للمرأة المسلمة أن تتزوج من 8ٕٗٙتعرؾ أٌضا  باسم "القادٌانٌة "،وذلك فً الفتوى التً حملت رقم )

 شخص اعتنق القادٌانٌة دٌنا ألنه بهذا

ا  فً اإلسبلم، ألنها مرتد عن دٌن اإلسبلم، وإن تم عقد الزواج على ذلك ٌكون باطبل  شرعا ، والمعاشرة الزوجٌة تكون زنا محرم

 ارتداد عن اإلسبلم وخروج واضح علٌه ".

 

 .  التابع لمنظمة المإتمر اإلسبلمً ومجمع الفقه اإلسبلمً، المجمع الفقهً التابع لرابطة العالم اإلسبلمًكما حكم بكفرهم 

لتً كان ٌترأسها سماحة العبلمة عبد وكذلك حكمت اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء فً المملكة العربٌة السعودٌة، وا 

 : العزٌز بن باز رحمه ّللا تعالى، بكفر معتنق القادٌانٌة وذلك فً الرد على فتوى جاء فٌها

، بل تعتقد بنبوة مٌرزا ؼبلم أحمد قادٌانً وبناء على ذلك هناك فرقة فً باكستان تعرؾ بالقادٌانٌة ال تعترؾ بختم نبوة محمد  

الباكستانٌة بؤن هذه الفرقة فرقة ؼٌر مسلمة، كما أصدرت أٌضا المحكمة القضابٌة الشرعٌة بباكستان قرارا   لقد أعلنت الحكومة

 :والسإالٌقضً بإدانة هذه الفرقة بؤنها ؼٌر مسلمة، 
 

 هل ٌجوز الزواج بٌن فتاة قادٌانٌة وشاب مسلم؟ .ٔ

 إذا تم الزواج فماذا ٌكون وضعه القانونً فً الشرع؟ .ٕ

 الشرعً للمولود من هذا الزواج؟ما الوضع  .ٖ

 الذٌن ٌعلمون أن فبلنا  من القادٌانٌة ثم ٌحضرون فً زواجه أو ٌكونون شهداء أو وكبلء فً الزواج فما الحكم علٌهم؟  .ٗ

 الحكم علٌهم؟ .٘

 :بلىلها  (9542)ؤحابذ اللجىت عً هزا العااٌ في الفخىي التي جحمل سكم 

 
ً
ال ٌجوز أن ٌتزوج شاب مسلم فتاة تدٌن بالدٌانة القادٌانٌة المعروفة، لكونها كافرة ؼٌر ٌهودٌة وال نصرانٌة، للمقتضٌات  :ؤوال

 .التً بنً علٌها الحكم بكفر القادٌانٌٌن

 
ً
 .إذا وقع ذلك وجب فسخ العقد عن طرٌق ولً األمر العام المسلم أو ناببه: زاهُا

 
ً
 .زواج باألب إذا كان الزوج جاهبل  بالحكم، لنشوبه عن نكاح فٌه شبهةٌلحق ولدهما من هذا ال: زالثا

 
ً
 من علم أمرهما ال ٌجوز أن ٌحضر زواجهما، أو ٌكون وكٌبل  أو شاهدا  فٌه، بل ٌجب علٌه إنكار ذلك واإلرشاد إلى الصواب .: سابعا
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 احملاضرة الثاويت عشر
 

 اإلابحث الخامغ: اإلااظىهُت

نشؤتها تواجه تحدٌات مستمرة من قبل خصومها وأعدابها الذٌن ٌرٌدون ان ٌطفإوا نور هللا، وأن ٌخرجوا ن األمة اإلسالمٌة منذ إ

األمة عن منهج اإلسالم، ومهاجمة كٌانها وعقٌدتها وشرٌعتها ووحدتها، كما ٌعملون على إعاقة نهضتها واستعادتها لمجدها، وخاصة 

جمعٌات كثٌرة تعمل سرا وعالنٌة على تفتٌت األمة والطعن فً شخصٌتها فً عصرنا الحدٌث الذي ظهرت فٌه مذاهب وأفكار و

ومن أهم هذه الجمعٌات المعنٌة بحدٌثنا نجد الحركة الماسونٌة التً تعمل منذ أمد لٌس بالقصٌر على بث أفكار ظاهرها فٌه   وهوٌتها.

شطة وتعالٌم كلها تصب فً إطار تحقٌق سٌطرة الرحمة وباطنها ملًء باإللحاد والكفر والتحرٌؾ، وتعمل من خالل جمعٌات وأن

وفً هذه المحاضرة نحاول أن نتعرؾ على الماسونٌة، ونشؤتها وأسباب هذه النشؤة،   الصهٌونٌة والٌهودٌة على األمة وعلى العالم .

لماسونٌة، وما تتعرض وأسسها، وتارٌخها، وأنشطتها ورموزها، لنكون على بٌنة لما ٌتعرض له وعٌنا اإلسالمً من تشوٌه من قبل ا

 له األمة من مإامرات من قبل هذه الحركة والجمعٌة الٌهودٌة السرٌة الخطٌرة فً مبادبها وأهدافها وأنشطتها.

 

ف مجمل باإلااظىهُت  : حعٍش

ٌُطرح اسمها حتى ٌثور القلق فً نفس المستمع، وما أن تذكر حتى ترى الجلساء ٌبدأون“ بتعداد  الماسونٌة" حركة خطٌرة ما أن 

مإامراتها ومكابدها، وٌظهرون الحٌرة من أمر هذه الحركة، التً اعتمدت السرٌة إخفاًء لحقٌقة أهدافها. ولعل ذلك ألن ٌهود الذٌن 

حاربوا األنبٌاءوالرسل، وظنوا أنهم الشعب المختار، وأن ما سواهم )كوٌٌم(؛ أي أؼبٌاء ضالون ٌوجهونهم كٌؾ ٌشاإون، وٌصل بهم 

 ول: إن الكوٌٌم هم حٌوانات بصورة بشر، أرادوا أن تكون الماسونٌة من جملة األقنعة التً تستتر مخططاتهم وراءها .المستوى للق

» . ( بمعنى "حر" وتعنً "البّناء الحرFree( وهً تعنً "البنَّاء"، ثم تضاؾ كلمة )Masonوكلمة "ماسونٌة" من الكلمة االنجلٌزٌة )

العربٌة بكلمة: الماسونٌة أو الفرماسونٌة أو الفرمسون كما تلفظ فً بالد الشام، أو الفرمصون كما تلفظ وقد ترجمت الكلمتان إلى اللؽة 

 فً العراق. فالماسونٌة لؽة إذاً : البناءون األحرار أو الِبَناء الحر. والبناءون األحرار هم الذٌن بنوا هٌكل سلٌمان .

 

ىالح    :اإلااظىهُت في الـا

ٌمكن تعرٌفها بؤنها: جمعٌة تحوي صنفاً من الناس ٌنتمون إلى مذاهب ودٌانات وجنسٌات وأوطان مختلفة تضم الملحد والمإمن 

والشٌوعً والدٌمقراطً والدكتاتوري والعلمانً والقومً والوطنً والعربً وؼٌر الؽربً والمسلم والٌهودي والنصرانً والعامل 

ولهذا نجد نشاط الماسونٌة العالمٌة محوطاً بالسرٌة والكتمان   ملون لها. وال ٌعلم حقٌقتها إال آحاد. ورب العمل تجمعهم ؼاٌة واحدة ٌع

خ  ًخا ٌّتفق مع مإرِّ خٌن بال استثناء قد ساَورهم الشك فً تارٌخ هذا النشاط الماسونً؛ فلم نجد مإرِّ آَخر الشدٌد، لدرجة أّن جمٌع المإرِّ

نشاط الماسونً العالمً، وال ِلمن ٌعتبر أّول َمن مارس هذا النشاط أو نّظمه أو أعّد له، وإنما هً كلها حول تحدٌد النشؤة التارٌخٌة لل

ٌٌِّن الملتحقٌن بالمحافل  آراء تقرٌبٌة؛ ألن ِمن شرط النشاط الماسونً نفسه هو الكتمان والسرٌة وعدم اإلعالن، حتى إننا نجد الماسون

سرار الماسونٌة إال بعد أن ٌجتازوا مراحل عّدة، وٌنتقلوا من مرحلة إلى مرحلة حتى ٌسمح لهم الماسونٌة أنفسهم ال ٌّطلعون على أ

باإلفصاح عن بعض األسرار التً تتعامل بها الماسونٌة. ومن هنا نجد أّن الكتمان والسرٌة والتخّوؾ ٌمثِّل الؽالؾ الجوي لهذا النشاط 

 الماسونً .

 

ن طقوسها وبعض االشارات األخرى فٌها سرٌة، ومن ٌنضم على الحركة ٌقسم على أال ٌكشفها. والجمعٌات الماسونٌة سرٌة، بمعنى أ

وال تسمح الحركة الماسونٌة ألي شخص باالنضمام إلٌها، وإنما ٌتم تجنٌد األعضاء عن طرٌق توصٌة أحد العاملٌن... كما أن 

 بهم .المحافل تخفً بعض الطقوس عن األعضاء الجدد إلى حٌن التؤكد من وال

وإذا كانت الماسونٌة تعتمد السرٌة فهذا أمر بدٌهً ألنه أسلوب اعتمدته كل الحركات المخّربة على امتداد التارٌخ، فهو ٌسترها عن 

أعٌن المالحقة والرقابة، وٌعطٌها إمكانات هابلة للتزوٌر وتبدٌل الطروحات والمواقؾ، وذلك ٌساعد فً استقطاب األتابع، ألن عدم 

 معلنة واضحة ٌسمح لدعاتها ألن ٌستخدموا مع كل شخص، أرادوا تضلٌله، أسالٌب ومفاهٌم تناسب أهواءه وتطلعاته . وجود أهداؾ
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 :دسحاث اإلااظىهُت

وبما أن الماسونٌة حركة وجمعٌة سرٌة، فقد اعتمدت نظام الدرجات ؛ فمقدار المعلومات التً ٌعرفها المنتسب الجدٌد تختلؾ عن التً 

ففً البداٌة اقتصرت على درجات ثالث .. ثم أخذت تقفز إلى أربع، فسبع فعشر درجات؛  المنتسب القدٌم فً انتسابه أو درجتهٌعرفها 

وتحافظ على الهدؾ نفسه وتحتفظ بالكتمان والحروؾ والرموز واألعداد والطالسم .. لقد تعددت الدرجات قبل عهد أندرسن، وأخذت 

و ٌمنحها من األولى حتى الثالثة فالثامنة عشرة فالثالثٌن حتى الثالثة  ٖٖالٌكوسً الذي ٌراها بالتفاوت لكن رجحنا االصطالح ا

 والثالثٌن، تكرٌساً وٌمنح ما بقً تلقٌناً .

 وجىلعم دسحاث اإلااظىهُت بلى زالزت ؤكعام :

ة. وتالمٌذها ابتدابٌون وهً مجموع الناس وتحتوي ثالثة وثالثٌن درج الماسونٌة الرمزٌة العامة )ابتدابٌة رمزٌة( : .ٔ

ٌجهلون األهداؾ: وهً ذات ثالث وثالثٌن درجة، تكثر الرموز فً جمٌع درجاتها، وال ٌرتقً أعضاإها هذه الدرجات 

إال بعد امتحانات مختلفة، وهً منتشرة فً األقطار العربٌة، وقسم من البالد األوربٌة واألمرٌكٌة، وأعضاإها ٌشكلون 

الماسونٌة وٌتحدثون بالرموز والطالسم واأللفاظ السرٌة، ولهم فً اجتماعاتهم مراتب وقالبد  السواد األعظم من الحركة

 وأوسمة وال تقبل فً عضوٌتها من ال ٌعتقد باهلل وخلود النفس.

وال ٌسمح لؽٌر الٌهود بدخولها عدا من وصل إلى أعلى مراتب الرمزٌة.  الماسونٌة الملوكٌة )متوسطة ملوكٌة( : .ٕ

تالمٌذها بعض األهداؾ البعٌدة، وهً بتعالٌمها ودرجاتها وؼاٌاتها تقدس ما ورد فً التوراة، وتحترم الدٌن ٌعرؾ 

الٌهودي، وتعمل على تجدٌد المملكة الٌهودٌة فً فلسطٌن، وإعـادة بناء هٌكل سـلٌمان، وترتبـط الماسونٌة الملوكٌـة 

لراسخون فً تارٌخ الماسونٌات الثالث، وال ٌدخل فً هذه الفرقة إال بالماسونٌة الرمزٌة ارتباطاً خفٌـاً ال ٌعلمه سوى ا

د والءه لصالح الٌهودٌة. وأعضاإها قلٌلون فً األقطار العربٌة وأكثرهم فً فلسطٌن.  من تنكر لدٌنه ووطنه وأمته، وجرَّ

م وٌدٌرون دفة األمور. أعضاإها جمٌعاً ٌهود وٌلقب الربٌس بالحكٌ :الماسونٌة الكونٌة )كونٌة أو مدرسة عالمٌة(  .ٖ

وهذه تضم حكماء إسرابٌل وورثة السر، وهم الذٌن ٌتصرفون بالمحافل عن طرٌق الشروق، تصرفاً ٌعود على الٌهـود 

وحدهم بالمصلحة وٌطلقـون على االبتدابٌٌن من جمٌع األمم عمٌاناً صؽاراً وعـلى الملوكٌٌن عمٌاناً كباراً. ووظٌفتهم 

قتٌن، إلنشاء الدولة الٌهودٌة العالمٌة من خالل إشاعة الفوضى والفتن والحروب، وسلطان استخدام الفرقتٌن الساب

أعضابها فوق األباطرة والملوك والرإساء ألنهم ٌتحكمون فٌهم، وزعماء الصهٌونٌة العالمٌة هم من الماسونٌة الكونٌة، 

 وقد وردت شهادات ماسونٌة تإكد كون أعضاء هذه الفرقة من الٌهود فقط .

 

 :وؽإة اإلااظىهُت وؤظبابها

الباحث فً أصل الماسونٌة ٌجد خالفاً فً تحدٌد تارٌخ نشؤتها، نظراً لقدمها وتحوالتها وتؽٌر مسمٌاتها. ولما أضفاه الٌهود على 

 الماسونٌة من أسرار وطالسم وؼموض فً جمٌع أدوارها ومراحلها، فإن المإرخٌن قد اختلفت آراإهم وتباٌنت أقوالهم فً أصل

واالسم األساسً لها . ولقد ذهب الباحث المإرخ محمد عبد هللا عنان إلى أن الماسونٌة من أقدم الجمعٌات  الماسونٌة وبدء نشؤتها

 السرٌة الهّدامة التً مازالت قابمة حتى عصرنا الحاضر، وأن منشؤها ما زال ؼامضاً مجهوالً .

الكتب، التً خّطها مناصروها والمنتسبون إلٌها، أو خصومها، ال توصلنا الى جواب وإن القراءة المتؤنٌة لتارٌخ الحركة الماسونٌة فً 

شاؾ واضح عن حقٌقة هذه الجمعٌة السرٌة، ال بل قل الجمعٌات المتعددة النظم والمفاهٌم التً ال ٌربطها سوى خٌط رفٌع شكالً هو 

ولقد بالػ كثٌرون من  .اد وخدمة ٌهود والحركة الصهٌونٌةالتسمٌة "ماسونٌة"، وٌربطها، من حٌث الجوهر، رابط مستتر، هو اإلفس

 الماسون فً الحدٌث عن تارٌخ حركتهم عندما حاولوا أن ٌربطوها تارٌخٌاً بكل جمعٌة سرٌة، أو جمعٌة بناء قامت فً التارٌخ .

م. وكان ٗٗ–3ٖمن عام  وذهب بعض الباحثٌن فً الماسونٌة، إلى أن مإسسها هو والً الرومان على فلسطٌن، هٌرودوس أكرٌبا

اسم هذه المنظمة فً زمنه "القوة الخفٌة"، وقد ساعده فً تؤسٌسها اثنان من العاملٌن فً بالطه، وهما حٌروم آبٌود وموآب الوى، 

إلى  وكان هدفها: القضاء على المسٌحٌة عبر التنكٌل بالنصارى واؼتٌالهم وتشرٌدهم، ومنع دٌنهم من االنتشار، ومن ثّم إرجاع العالم

 الٌهودٌة. وإن صح هذا فالماسونٌة ٌهودٌة األصل والنشؤة، ومحافلها الٌوم صورة عن محافل الٌهود القدٌمة .

إن الحقٌقة التً تجمع علٌها كل المصادر أن نشؤة الماسونٌة كانت فً مطلع القرن الثامن عشر، وهو العصر الذي كانت أوروبا 

األحزاب، والتجمعات بشعارات اإلصالح الدٌنً، أو السٌاسً، أو الثقافً، أو االجتماعً أو تتخبط فٌه بٌن التٌارات الفكرٌة ونشؤة 

سواها، لذلك ال داعً للذهاب بعٌداً قبل هذا التارٌخ للبحث فً المسار التارٌخً للماسونٌة، فهً ال تعدو كونها كؽٌرها من الحركات 

ٌة لهدؾ أو آخر، ولكن الماسونٌة، كما سنوضح الحقاً أو كما بات أكٌداً، واحدة التً نشؤة فً تلك الحقبة فً أوروبا بعد الثورة الصناع
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من الحركات التً أسسها ٌهود تواصالً مع تارٌخهم المشتهر بالمكابد والمإامرات. ولعل أول المحافل الماسونٌة ظهورا كان فً 

 ً العالم .م، ثم تلته المحافل األخرى ف3ٕ1ٔم  ثم فً فرنسا سنة 3ٔ3ٔبرٌطانٌا سنة 

إن هذا االستعراض ٌعطً دلٌالً كافٌاً على وهمٌة الكثٌر من المعلومات المطروحة حول هذه الحركة، وٌحملنا على القول بؤنها ال 

 وبتعدو كونها ككل الجمعٌات السرٌة الهدامة التً تعتمد المنهج الباطنً، والتً تعتمد الحٌلة والمكٌدة لزٌادة أتباعها، وذلك باتباع أسل

تعدد الطرح بما ٌناسب الموقع والشخص. فً الحركات الباطنٌة ٌعتمد مع كل شخص أسلوب ٌناسب أهواءه، وهكذا الحال فً 

 الماسونً .

 

 :ؤهم ألاظغ التي جلىم عليها اإلااظىهُت

 : هلعمها بلى كعمينتقوم الماسونٌة على مبادئ عدٌدة لعلنا 
ً
 الرموز وطرٌقة االنتساب،  :ؤوال

ً
 الشعابر؛ :وزاهُا

لت الاهدعاب والشمىص: - ؤ  وٍش

ال ٌوجد ثمة توافق بٌن المحافل الماسونٌة على مراسم االنتساب للماسونٌة، وعلى ترتٌب األدوات الرمزٌة داخل المحافل، ولكن هناك 

 خٌطاً رفٌعاً ٌجمعها، وٌشكل القاسم المشترك لها جمٌعاً.

إن موضوع االنتساب للماسونٌة له مستلزماته، ومنها حفلة إدخاله للمرة األولى الى المحفل بؤسلوب ٌحمل على الؽرابة واالستهجان، 

ٌمر العضو الجدٌد، لدى تكرٌسه، بعملٌة مخٌفة، ولكنها سخٌفة وربما مضحكة .. ففً ؼرفة انتظار خارج المحفل، ٌجرد "حٌث 

عدنٌة التً ٌحملها. . . وعلى المرشح أن ٌشمر عن ساقه الٌسرى بؤن ٌلّؾ سرواله إلى ما فوق الركبة، المرشح عن جمٌع المواد الم

ٌُلبس فً البٌت أو مع لباس النوم. وعلٌه كذلك أن ٌخلع سترته، وٌفتح قمٌصه بحٌث  وأن ٌخلع حذاءه األٌمن وٌلبس بمكانه نعالً مما 

ٌُلؾ حول عنقه حبل ؼلٌظ طوٌل ٌكون صدره مفتوحاً تماماً من الجهة الٌمنى.  ٌُعصب رأس المرشح بعصابة سوداء تؽطً عٌنٌه، و و

وأول ما ٌقابل المرشح عند دخوله المحفل، أو باألصح اقتٌاده الٌه، هو   . . .أشبه بحبل المشنقة وٌقاد بهذه الصورة الى الداخل

لٌحول دون دخول ؼٌر المرؼوب فً دخولهم. وتبدأ ، وهو الموظؾ الذي ٌقؾ فً باب المحفل وبٌده سٌؾ مسلول ""حارس المحفل

ٌُجري  طقوس النقر بمطرقة خاصة، وٌقاد المرشح الى داخل المحفل، حٌث ٌوّجه الى صدره العاري خنجر ٌمّسه مساً خفٌفاً، و

 » .المرشح حواراً مع األستاذ حول الدوافع التً جعلته ٌسعى لالنتماء الى المحفل

إن هذه الطرٌقة المسرحٌة، التً ٌخضع لها العضو الجدٌد، كافٌة لخلق الوساوس فً ذهنه بحٌث لو فكر لوقت طوٌل بها لما أمكنه أن 

.  ٌفهم كل حركة أمر بها رؼم تفاهٌتها، فلماذا ُتعصب عٌناه مثالً؟ ولماذا ٌخلع نعله األٌمن دون األٌسر؟ ولماذا ٌفتح قمٌصه؟ ولماذا ..

 .. . .إنها الخدٌعة والمكابد لتثبٌت انتماء من تمكنوا من إضالله بتقدٌم طلب انتساب لحركتهم الخطرة ؟ ولماذا؟

والمنتسب للماسونٌة ٌجب أن ٌتقدم بطلب خطً، عن طرٌق ماسونً قدٌم، إلى المحفل الذي ٌرٌد االنضمام إلٌه، وال ٌقبل قبل أن 

 ٌزكٌه الكفٌل ناقل الطلب، وله صٌؽة محددة  .

د تقدٌم الطلب والتزكٌة، ودخول المنتسب الجدٌد إلى المحفل بطرٌقة تحمل طابع مسرحٌة مرعبة لحمله على المواظبة والسرٌة بع

 الصهٌونٌة، ٌؤتً دور الٌمٌن التً ٌإدٌها داخل المحفل، والسٌؾ على رقبته. –والطاعة فً خدمة الماسونٌة 

ل ٌدلّون بها على أماكن اجتماعاتهم السرٌة، وٌشٌرون بهذه الكلمة بشكل ممّوه ٌستخدم الماسون، فً أدبٌاتهم ورموزهم، كلمة محف

 .للهٌكل ألنهم أرادوا أن ٌتعاهدوا على إعادة بناء هٌكل سلٌمان فً القدس

لسطٌن والمحفل فً دستور الماسونٌة، والتزاماً بؤهدافها فً إعادة بناء هٌكل سلٌمان تحقٌقاً ألطماع العدو اإلسرابٌلً، فً أرض ف

والقدس خاصة، ٌجب أن ٌكون تصمٌمه الهندسً مماثالً لوضع هٌكل سلٌمان، وبذلك ٌضفً الماسون على محافلهم صفة من القداسة 

 لتحرٌك الوجدان المإسس على عقٌدة خاطبة عند أتباعهم، كما هً حال ٌهود تماماً . 

ت فً المحافل: الكتاب، وهو التوراة، وٌقصد به الماسون أنه وكذلك من بٌن محتوٌات المحفل : المطرقة. كما أن من بٌن المقتنٌا

 النور الذي ٌبدد الظالم من أمام أعٌنهم، وهو المعٌن فً ضبط أحكام اإلٌمان عندهم كما ٌعتقدون .

عة إن رمزٌة األدوات لٌست واحدة عند الجمٌع، وهذا هو حال كل الحركات السرٌة الهدامة، حٌث تترك هذه الرمزٌة مساحة واس

 للمناورة على من ٌرٌدون تضلٌله حٌث ٌفسرون له األمور وفق ما ٌهوى وما ٌحب .

لقد استعرضنا بعض التفسٌرات الرمزٌة ألدوات وحركات ٌستخدمها الماسونٌون فً سالمهم وسلوكهم ومحافلهم وعضوٌتهم، ولكن، 

ؽرض آخر هو موافقة األمزجة المتعددة لمن ٌرٌدون لٌس مفهوم ما ترمز الٌه األدوات واحداً بسبب تعدد المحافل ومناهجها، ول

إنما حقٌقة األمر، كما ٌقول   .التؽرٌر بهم، وإٌهامهم أنهم عّرفوهم بعض األسرار والرموز وبقٌت أخرى سٌتعرفونها بالتدرٌج
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ع حقٌقة حركاتهم الماسونٌون أنفسهم، هً أن ما أباحوه لٌس أكثر من صور جزبٌة مشوهة تدفع بعض األشخاص باتجاههم الستطال

 فٌتورطون معهم وٌضلّون السبٌل. 

 

 الؽعائش: -ب

ع والشعابر العابدة للدرجة األولى، أي للمبتدئ، هً معروفة أكثر من سواها. أما الشعابر المتعلقة بالدرجة الثانٌة، أي للرفٌق، فلم تطب

الثالثة هً معروفة بصورة مبهمة ... وكذلك تلك التً تتعلق  أبداً، والنصوص المتداولة عنها مبتذلة وساذجة. والشعابر العابدة للدرجة

بممارسة وظٌفة األستاذ األعظم، وهً أعلى رتبة فً الماسونٌة، فلم ولن ٌكشؾ النقاب عنها أبداً. من هنا ٌتبٌن لنا أن الماسونٌة 

 مٌع أسرارها .الممارسة ما تزال لتحتفظ بالكثٌر من األسرار على الرؼم من أنها اشتهرت بؤنها كشفت ج

ًّ الكتمان، وهذا أمر بدٌهً، ولو فعلوا ؼٌر  فالماسونٌون لم ٌكشفوا من أسرارهم إال القلٌل المجتزأ، وأبقوا الجوانب الهامة ؼامضة ط

أن  ذلك لما صدقناهم ألن الحركة الماسونٌة أنشبت ألهداؾ معادٌة للدٌن، للقومٌة، للوطنٌة، للقٌم، لألخالق، ولذلك لٌس من مصلحتها

لهذا السبب نقول، لمن ظنوا أن الماسونٌة حركة للسالم  .تكشؾ خططها فتسهل بذلك محاربتها، وإفشال ما ترسمه من مإامرات

 واإلصالح االجتماعً: إنكم واهمون أو متآمرون  . 

ٌّن بشكل أكثر صراحة الموقؾ المستهتر بالدٌن عند الماسون النص التالً على لسان أحد الماسونٌ إننا إذا سمحنا لٌهودي » ٌن: وما ٌب

أو لمسلم أو لكاثولٌكً أو لبروتستانً بالدخول فً أحد هٌاكل الماسونٌة، فإنما ذلك ٌتم على شرط أن الداخل ٌتجّرد عن أضالٌله 

ن محافلنا السابقة، وٌجحد خرافاته، وأوهامه التً خدع بها فً شبابه فٌصٌر رجالً جدٌداً، فلو بقً على ما كان ال ٌستفٌد البتة م

 «.الماسونٌة
 

، لٌنشروا الفساد وعبادة چوإذا ما عرؾ القارئ بؤن الٌهود هم الذٌن حاربوا المسٌحٌة واإلسالم، وآذوا رسل هللا تعالى، وأنبٌاءه  

ع لكً ننقل المال والمادة، وإذا ما عرؾ القارئ بؤن أرضنا العربٌة هً مهد رساالت السماء، وأننا حملنا الدعوة الدٌنٌة للعالم أجم

المجتمعات الى رحاب اإلٌمان باهلل الواحد، مما ٌساهم فً نشر الخلق القوٌم والفضٌلة والصالح، ٌعلم عندها المرء بؤن الماسونٌة 

 مشروع معّد لتحقٌق أهداؾ الصهٌونٌة واالستعمار، وأولها إفساد األثر الذي تركه الدٌن فً تنظٌم المجتمعات وسٌادة الفضابل فٌها .
 

 :وؽاه اإلااظىهُت

الماسونٌة حركة تشكل أداة بٌد الصهٌونٌة واالستعمار، ولقد اتضح بما ال ٌدع مجاالً للشك أن هنالك عالقة وثٌقة بٌن االستعمار 

ن الفرنسً للدول العربٌة، وانتشار الماسونٌة فً تلك الدول، وال أدل على ذلك من أن المحافل الماسونٌة فً سورٌا ولبنا –البرٌطانً 

كانت تابعة "للشرق األعظم" الفرنسً، فٌما أن المحافل الماسونٌة فً العراق واألردن وفلسطٌن والكوٌت والبحرٌن كانت تابعة 

"للمحفل األكبر" اإلنجلٌزي، فٌما عدا مصر التً شهدت االستعمارٌن الفرنسً واالنجلٌزي ومعهما محافل "للشرق األعظم" و 

لماسونٌة من أقوى المنظمات السرٌة انتشاراً ونفوذاً، فمحافلها توجد فً كل العالم تقرٌباً، ولها فً معظم كما أن ا  » ."للمحفل األكبر 

الدول مراكز ومحافل، ٌكون ربٌس المحفل الفخري أو الفعلً فً الؽالب الزعٌم أو الربٌس للدولة، وقد استقطبت المحافل الماسونٌة 

األدبٌة والصحفٌة واالجتماعٌة والعسكرٌة البارزة، ذات المكانة والتؤثٌر فً المجتمع، ولقد فً البالد العربٌة الشخصٌات السٌاسٌة و

 أصبح هإالء كالدمى فً ٌد الماسونٌة ٌنفذون سٌاساتها وتعلٌماتها خوفاً على أنفسهم وعلى كراسٌهم .

   

 هىادي الشوجاسي: - ؤ

هً منظمة عالمٌة لها إدارة معروفة ذات عضوٌة ٌشترك بها العضو اختٌاراً من قبل إدارة النادي وٌرشح من قبل األعضاء وٌإدي 

 :ويختار الشخص على أساسيناألخوة اإلنسانٌة وؼٌرها، والؽرض الخفً هو تجنٌد اإلنسانٌة لخدمة الصهٌونٌة 

 اقتصادي أو صاحب منصب. أن ٌكون مشهوراً وذا مركز اجتماعً أو علمً أو .ٔ

 أن ٌكون ذا منفعة أو مصلحة مرتبة مستقبالً .  .ٕ

 وقد حذرت الفتاوى الشرعٌة من هذه النوادي وحرمت االنضمام إلٌها.

 هىادي اللُىهض )ؤو ألاظىد(: - ب

حقٌقٌة أصبع من هً نوادي ذات صبؽة اجتماعٌة وحرفٌة واقتصادٌة وتركز اهتمامها على األعمال الخٌرٌة الظاهرٌة ولكنها فً ال

الماسونٌة العالمٌة، ولها إدارة معروفة ومحددة المهام مثل الروتاري، ٌختار أعضاإءها من أصحاب النفوذ، ملوك.. وزراء  أصابع

 وزارات، أباطرة مال... الخ. ولٌست أحسن حاالً من سابقتها بل الهدؾ واحد، والفتاوى فٌها واحدة.
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 :حىم ؤلاظالم في اإلااظىهُت 

كثٌر من الفتاوى الشرعٌة لعلماء المسلمٌن بتحرٌم االنتماء إلى الماسونٌة؛ كما فً المإتمر اإلسالمً بمكة المكرمة صدرت 

م(، والمجمع 71ٙٔم(، والمجمع الشٌعً )71٘ٔم(، وفتوى األزهر الشرٌؾ )7ٙٗٔم(، وفتوى المملكة األردنٌة الهاشمٌة )73ٗٔ)

 م(. ونورد هنا "قرار المجمع الفقهً بشؤن الماسونٌة " كما ٌلً:733ٔالعربٌة ) م( وقرار جامعة الدول731ٔالفقهً بمكة )

م فً قضٌة 731ٔ/3/٘ٔالموافق  71çٖٔنظر المجمع الفقهً فً دورته األولى المنعقدة بمكة المكرمة فً العاشر من شعبان 

مجمع بدراسة وافٌة عن هذه المنظمة الخطٌرة، وطالع الماسونٌة والمنتسبٌن إلٌها وحكم الشرٌعة اإلسالمٌة فً ذلك. وقد قام أعضاء ال

ما كتب عنها من قدٌم وجدٌد، وما نشر من وثابقها نفسها فٌما كتبه ونشره أعضاإها وبعض أقطابها، من مإلفات، ومن مقاالت، فً 

 المجالت التً تنطق باسمها.
 

ب مً مجمىع ما اولع علُه مً هخاب  اث وهفىؿ ما ًلي:وكذ جبين للمجمع بفىسة ال جلبل الٍش

إن الماسونٌة منظمة سرٌة تخفً تنظٌمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروؾ الزمان والمكان، ولكن مبادبها الحقٌقٌة التً تقوم  -ٔ

علٌها، هً سرٌة فً جمٌع األحوال، محجوب علمها حتى على أعضابها إال خواص الخواص الذي ٌصلون بالتجارب العدٌدة إلى 

 مراتب علٌا فٌها.

نها تبنً صلة أعضابها بعضهم ببعض فً جمٌع بقاع األرض على أساس ظاهري للتموٌه على المؽفلٌن، وهو اإلخاء اإلنسانً أ  -ٕ

 المزعوم بٌن جمٌع الداخلٌن فً تنظٌمها، دون تمٌٌز بٌن مختلؾ العقابد والنحل والمذاهب.

بالمنفعة الشخصٌة على أساس أن كل أٍخ ماسونً أنها تجذب األشخاص إلٌها ممن ٌهمها ضمهم إلى تنظٌمها بطرٌق اإلؼراء  -ٖ

 مجند فً عون كل أٍخ ماسونً آخر فً أي بقعة من بقاع األرض .

أن الدخول فٌها ٌقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جدٌد تحت مراسم وأشكال رمزٌة إرهابٌة إلرهاب العضو إذا خالؾ   -ٗ

 ً الرتبة.تعلٌماتها واألوامر التً تصدر إلٌه بطرٌق التسلسل ف

أن األعضاء المؽفلٌن ٌتركون أحراراً فً ممارسة عباداتهم الدٌنٌة، وتستفٌد من توجٌههم وتكلٌفهم فً الحدود التً ٌصلحون لها   -٘

وٌبقون فً مراتب دنٌا، أما المالحدة أو المستعدون لإللحاد فترتقً مراتبهم تدرٌجٌاً فً ضوء التجارب واالمتحانات المتكررة 

 ب استعدادهم لخدمة مخططاتها ومبادبها الخطٌرة.للعضو على حس

 أنها ذات أهداؾ سٌاسٌة ولها فً معظم االنقالبات السٌاسٌة والعسكرٌة والتؽٌرات الخطٌرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفٌة.  -ٙ

 أنها فً أصلها وأساس تنظٌمها ٌهودٌة الجذور، وٌهودٌة اإلدارة العلٌا العالمٌة السرٌة، وصهٌونٌة النشاط.  -3

 أنها فً أهدافها الحقٌقٌة السرٌة ضد األدٌان جمٌعاً لتهدٌمها بصورة عامة وتهدٌم اإلسالم فً نفوس أبنابه بصورة خاصة.  -1

أنها تحرص على اختٌار المنتسبٌن إلٌها من ذوي المكانة المالٌة والسٌاسٌة أو االجتماعٌة أو العلمٌة أو أٌة مكانة ٌمكن أن   -7

جتمعاتهم، وال ٌهمها انتساب من لٌس لهم مكانة ٌمكن استؽاللها ولذلك، تحرص كل الحرص على تستؽل نفوذاً ألصحابها فً م

 ضم الملوك والرإساء والوزراء وكبار موظفً الدولة ونحوهم.

أنها ذات فروع تؤخذ أسماء أخرى تموٌهاً، وتحوٌالً لألنظار لكً تستطٌع ممارسة نشاطاتها تحت مختلؾ األسماء، إذا لقٌت  -ٓٔ

السم الماسونٌة فً محٌط ما، وتلك الفروع المستورة بؤسماء مختلفة من أبرزها: منظمة األسود، والروتاري، واللٌونز،  مقاومة

 إلى ؼٌر ذلك من المبادئ والنشاطات الخبٌثة التً تتنافى تنافٌاً كلٌاً مع قواعد اإلسالم وتناقضه مناقضة كلٌة.

 

قة للماسونٌة بالٌهودٌة الصهٌونٌة العالمٌة، وبذلك استطاعت أن تسٌطر على نشاطات وقد تبٌن للمجمع بصورة واضحة العالقة الوثٌ

كثٌر من المسبولٌن فً البالد العربٌة وؼٌرها فً موضوع قضٌة فلسطٌن. وتحول بٌنهم وبٌن كثٌر من واجباتهم فً هذه القضٌة 

المعلومات األخرى التفصٌلٌة عن نشاط الماسونٌة، لذلك ولكثٌر من  المصٌرٌة العظمى لمصلحة الٌهود والصهٌونٌة العالمٌة.

وخطورتها العظمى، وتلبٌساتها الخبٌثة، وأهدافها الماكرة ٌقرر المجمع الفقهً اعتبار الماسونٌة من أخطر المنظمات الهدامة على 

 ه"اإلسالم والمسلمٌن وأن من ٌنتسب إلٌها على علم بحقٌقتها وأهدافها فهو كافر باإلسالم مجانب ألهل
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 احملاضرة الثالثت عشر
 اإلابحث العادط: الفهُىهُت

 

ف بالفهُىهُت  :الخعٍش

وتعنً لفظة صهٌون عند الٌهود أرض المٌعاد . فاشتقت الصهٌونٌة  صهٌونٌة : نسبة إلى صهٌون، وهو جبل ٌقع جنوب بٌت المقدس.

من اسم )جبل صهٌون( فً القدس حٌث ابتنى داود قصره بعد انتقاله من حبرون )الخلٌل( إلى بٌت المقدس فً القرن الحادي عشر 

سلٌمان من جدٌد بحٌث تكون القدس قبل المٌالد بحسب تراثهم التلمودي، وهذا االسم ٌرمز إلى مملكة داود وإعادة تشٌٌد هٌكل 

عاصمة لها.و كلمة صهٌون كما فسرها الٌهود  أٌضاً لها معان ثالثة؛ مدٌنة الملك األعظم، واسم حصن سماه نبً هللا داود، واسم جبل 

 ٌقع فً شرق القدس.

"حركة 7ٌٔا فً أواسط القرن ، وقامت بٌن ٌهود روسولهذا سمٌت الحركة الصهٌونٌة بهذا االسم نسبة إلى جبل صهٌون فً القدس

أحباء صهٌون" أو الصهٌونٌة. إن كلمة "صهٌون" فً أصلها كلمة كنعانٌة أطلقت على الجبل الشرقً فً مدٌنة القدس. وقد وردت 

ٌد كلمة "صهٌون" فً التوراة اثنتٌن وخمسون ومابة مرة على أنها المدٌنة المقدسة كما وردت سبع مرات بالمعنى نفسه فً العهد الجد

. 

أما المفهوم السٌاسً للصهٌونٌة، فهو أنها : الفلسفة القومٌة للٌهود التً أخذ الٌهود تعالٌمها من التوراة والتلمود الذي سٌطر هو 

والبروتوكوالت على الصهاٌنة سٌطرة كاملة فٌسٌرون على مخططاتهما، جاعلٌن مبدأ استهجان الؽٌر مبدأهم األول فالصهٌونٌة 

 -ة عنصرٌة متطرفة تهدؾ إلى استعمار فلسطٌن عن طرٌق توطٌن عنصر سكانً ؼرٌب عنها ، بل تهدؾ حركة توسعة سٌاسٌ

إلى "تهجٌر بعض أعضاء الجماعات الٌهودٌة إلى فلسطٌن وتوطٌنهم فٌها وقد كان اختٌار الحركة  لفلسطٌن بسبب  –بعبارة المسٌري 

ٌة توظٌؾ التراث الدٌنً الٌهودي لجذب الٌهود إلى "العودة إلى أرض األجداد"، الؽربٌة، وإلمكان أهمٌتها فً االستراتٌجٌة اإلمبرٌالٌة

 وفق التصور التوراتً.

 

 وؽإة الفهُىهُت :

ه الصهٌونٌة قدٌمة قدم التوراة نفسها وتعالٌم التلمود، وهما اللذان أججا الروح القومٌة عند الٌهود منذ أٌامهما األولى. أما ما قام ب

الٌهودي النمساوي تٌودور هرتزل فإنما هً تجدٌد وتنظٌم للصهٌونٌة القدٌمة ، ولهذا ارتبطت نشؤة الحركة الصهٌونٌة الحدٌثة 

لذي ٌعد الداعٌة األول للفكر الصهٌونً الحدٌث والمعاصر، الذي تقوم على آرابه الحركة الصهٌونٌة فً العالم. بشخصٌة هرتزل ا

وٌرى تٌودور هرتزل أن الصهٌونٌة هً العودة إلى الحٌاة الٌهودٌة قبل أن تكون عودة إلى أرض صهٌون.  وقد كان أول ظهور 

هودي )ناثان برونباوم( ؛ فً مقالة له منشورة فً مجلة "التحرر الذاتً"، ثم على ٌد الكاتب الٌ 17ٓٔلمصطلح الصهٌونٌة سنة 

 .17ٖٔاستعاده مرة أخرى فً كتاب له بعنوان "اإلحٌاء القومً للشعب الٌهودي فً وطنه كوسٌلة لحل المشكلة الٌهودٌة" سنة 
 

 ووؽإة الخشهت الفهُىهُت: 1897ماجمش باٌص عام 

ٌهودي )تٌودور هرتزل( بنشر كتاب اسمه )دولة الٌهود(؛ وفٌه طرح فكرة الالسامٌة؛ و كٌفٌة قام الصحفً ال 17ٙٔوفً العام 

نظم هرتزل أول مإتمر صهٌونً فً مدٌنة )بازل( السوٌسرٌة؛ وحضره  173ٔعالجها؛ وهو إقامة وطن قومً للٌهود. وفً العام 

نجح هرتزل فً التروٌج لفكرة العودة إلى   صهٌونٌة. صاؼوا برنامج بازل؛ الذي سٌظل هو برنامج الحركة ال مفوض؛ حٌث ٕٓٓ

وكان  173ٔفلسطٌن وإقامة وطن للٌهود هناك، وتبلور ذلك النجاح فً عقد المإتمر الصهٌونً األول فً مدٌنة بازل بسوٌسرا عام 

دؾ الصهٌونٌة هو إقامة وطن من أهم نتابجه إقامة "المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة" لتنفٌذ البرنامج الصهٌونً الذي ٌنص على أن "ه

أعضاء من  ٕٗٓ(، وحضره 173ٔآب  ٖٔ-7ٕعقد المإتمر أخٌراً فً بازل ) “قومً للٌهود فً فلسطٌن ٌضمنه القانون العام

 دولة، وترأس هٌرتزل المإتمر. ٘ٔالٌهود، ٌمثلون 

 :وحدد المإتمر الوسابل الكفٌلة لتحقٌق هذه الؽاٌة بما ٌلً 

 فلسطٌن بالٌهود المزارعٌن، والحرفٌٌن، والمهنٌٌن، وبناء على قواعد صالحة.تعزٌز االستٌطان فً  - أ

 تنظٌم الٌهود كافة، وتوحٌدهم بواسطة إنشاء المإسسات المحلٌة والعامة المالبمة، وفقاً للقوانٌن السارٌة فً كل بلد.  - ب

 تقوٌة الشعور الٌهودي القومً والضمٌر القومً.  -ج

 ة للحصول على موافقة الحكومات، التً ٌجب الحصول علٌها، لتحقٌق هدؾ الصهٌونٌة.اتخاذ الخطوات التحضٌرٌ  -د
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هذه الحقٌقة فً مذكراته بقوله: "لو أردت أن ألخص مإتمر بازل بكلمة  -أن الهدؾ هو إقامة دولة إسرابٌل  -وقد أكد هٌرتزل نفسه 

كان مإتمر بازل   ر بازل أرسٌت أسس الدولة الٌهودٌة".واحدة، وهً كلمة سؤحرص على أال أتلفظ بها علناً، لقلت: "فً مإتم

مجرد خطوة على طرٌق طوٌل، وهكذا توجهت الحركة   -على الرؼم من ذلك  -انعطافاً أساسٌاً فً تارٌخ الحركة الصهٌونٌة، ولكنه 

ماتها وكسب والء الٌهودٌة الصهٌونٌة، بعد ذلك المإتمر، للعمل على جبهتٌن بوقت واحد: الجبهة الداخلٌة بهدؾ استكمال تنظٌ

 العالمٌة، والجبهة الخارجٌة بهدؾ كسب تؤٌٌد حركة االستعمار األوروبً العالم. فؤنشؤت المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة.
 

 اإلاىظمت الفهُىهُت العاإلاُت : - 2

ست المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة عام  وحسب « المنظمة الصهٌونٌة»البداٌة فً المإتمر الصهٌونً األول. كان اسمها فً  173ٔأُسِّ

ل عام  فت المنظمة عند تؤسٌسها بؤنها اإلطار التنظٌمً الذي ٌضم  7ٙٓٔ)ولكن االسم ُعدِّ لٌصبح المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة(. وُعرِّ

صهٌونٌة التً جسدها كل الٌهود الذٌن ٌقبلون برنامج بازل وٌسددون رسم العضوٌة )الشٌقل(، وقد أنٌطت بها مهمة تحقٌق األهداؾ ال

برنامج بازل، وعلى رأسها إقامة وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن "ٌضمنه القانون العام" وهً عبارة تعنً فً واقع األمر: "تضمنه 

القوى االستعمارٌة  فً الؽرب". وكانت المنظمة بمنزلة هٌبة رسمٌة تمثل الحركة الصهٌونٌة فً مفاوضاتها مع الدول االستعمارٌة 

ٌسٌة آنذاك من أجل استمالة إحداها لتبنًِّ المشروع الصهٌونً، وكانت إطاراً لتنظٌم العالقة بٌن الصهاٌنة، أي أن تؤسٌسها كان الرب

ولتنفٌذ مخططها   بداٌة انتقال النشاط الصهٌونً من مرحلة البداٌة الجنٌنٌة التسللٌة إلى مرحلة العمل المنظم على الصعٌد الؽربً.

وطٌنً عملت المنظمة على إنشاء عدد من المإسسات المالٌة لتموٌل المشروع الصهٌونً، كان من أهمها صندوق االستٌطانً والت

 ، أنشؤ الصندوق فرعاً مصرفٌاً برأسمال7ٖٓٔ. وفً عام 177ٔاالبتمان الٌهودي لالستعمار، وهو بنك صهٌونً تم تؤسٌسه عام 

ثم « البنك البرٌطانً الفلسطٌنً»فً هولندا وفرنسا )وقد ُعرؾ فٌما بعد باسم  ألؾ جنٌه إسترلٌنً، كما أنشؤ فروعاً أخرى ٓٗقدره 

ست المنظمة الصندوق القومً الٌهودي )كٌرٌن 7ٓٔٔوفً عام   (.7٘ٔٔمنذ عام « بنك لٌبومٌلً سرابٌل»ُعرؾ بعد ذلك باسم  ، أسَّ

ون األساسً لهذا الصندوق على اعتبار األراضً التً كاٌمٌت( بهدؾ توفٌر األموال الالزمة لشراء األراضً فً فلسطٌن ونص القان

ٌشترٌها ملكٌة أبدٌة للشعب الٌهودي ال ٌجوز بٌعها أو التفرٌط فٌها. كما حصلت المنظمة على امتٌاز مجلة دي فٌلتلتكون لسان حال 

  .المنظمة

، بلػ عدد األعضاء المشاركٌن 7ٖٓٔادس عام وقد نمت المنظمة الصهٌونٌة خالل سنواتها األولى. فمع انعقاد المإتمر الصهٌونً الس

جمعٌة موزعة على بالد مختلفة. وقد وصل األعضاء عشٌة الحرب  3ٕ٘ٔعضو، وازداد عدد الجمعٌات الصهٌونٌة إلى  ٓٓٙفٌه 

من  وقد انتقل مركز المنظمة  .7.1ٗٓ٘ٔ.ٕ، كان عدد دافعً الشٌقل 7ٗٙٔ( إلى ملٌون عضو. وفً عام 7ٖ7ٔالعالمٌة الثانٌة )

عاصمة إلى أخرى. فبعد وفاة هرتزل، انتقل مكان وجود ربٌس المنظمة من فٌٌنا إلى كولونٌا، وهو مقر دٌفٌد ولفسون فً الفترة 

(. وبعد صدور وعد بلفور، انتقل مركز المنظمة إلى 7ٕٓٔ -7ٔٔٔ(، ثم إلى برلٌن فً ظل رباسة أوتو واربورج )7ٔٔٔ-7ٓ٘ٔ)

فً العالم )وكان ذلك ٌعنً االرتباط باإلمبرٌالٌة البرٌطانٌة وتوقٌع العقد الصامت مع الحضارة الؽربٌة(. لندن: مركز الثقل اإلمبرٌالً 

، 7ٖٙٔ( فً عام 7ٖ٘ٔ-7ٖٔٔ( ثم ناحوم سوكولوؾ )7ٖٔٔ -7ٕٓٔوظل مركز المنظمة فً لندن إبان رباسة حاٌٌم واٌزمان )

 ، انتقلت المنظمة إلى القدس وإن ظلت7ٕٔٔعت تحت حكم االنتداب عام وبعد استقرار المإسسات االستٌطانٌة فً فلسطٌن التً ُوض

عملت المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة بجد منذ صدر قرار تؤسٌسها فً .  لندن مقر ربٌس المنظمة وبعض أعضاء اللجنة التنفٌذٌة

 .7ٗ1ٔعام على إقامة وطن للٌهود، وهو ما تحقق على أرض فلسطٌن  173ٔالمإتمر الصهٌونً األول عام 
 

خُت3  .  دولت بظشائُل الفهُىهُت ومعاولُت الغشب الخاٍس

لقد خططت برٌطانٌا لتجمٌع الٌهود فً فلسطٌن تحت الحماٌة البرٌطانٌة. وقد صرح بذلك توماس كالرك فً كتابه "الهند وفلسطٌن" 

م فقال: "إن بعث األمة الٌهودٌة سوؾ ٌنعش بنً إسرابٌل وٌعود علٌنا بؤفضل المنافع قاطبة. ومن المإكد أن احتالل  1ٙٔٔعام 

 برٌطانٌا ٌجب أن ٌكون بمثابة الضرورة القصوى على اإلطالق". الٌهود لفلسطٌن تحت حماٌة 

م، وقسمت بموجبه أرض فلسطٌن، 7ٕٕٔوبموجب قرار اتخذته عصبة األمم تّم فرض "االنتداب البرٌطانً" على فلسطٌن سنة 

مم المتحدة، فقسم القرار %" حسب إحصابٌات األ3وعومل الؽرباء الٌهود بحفاوة واهتمام خاص وهم الذٌن لم ٌتجاوز تعدادهم الـ"

، الركٌزة األساسٌة فً تنفٌذ المشروع 7ٔ3ٔؼٌر العادل فلسطٌن بالتساوي بٌن الٌهود والسكان األصلٌٌن بعدما شكل وعد بلفور سنة 

الصهٌونً، حٌث أشار الوعد إلى أن الحكومة البرٌطانٌة "تنظر بعٌن العطؾ إلى تؤسٌس وطن قومً للشعب الٌهودي فً فلسطٌن"، 

 وأنها "ستبذل ؼاٌة جهدها لتحقٌق هذه الؽاٌة". 
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ضرورة إنشاء وطن قومً للٌهود"، واستمر فً دعم "ووافق الكونؽرس األمرٌكً فً نفس السنة على قرار االنتداب تحت ٌافطة 

الصهٌونٌة فً  إٌجاد وإمداد الكٌان الٌهودي إلى الٌوم سرا وعالنٌة. وأورد صاحب كتاب "ثمن إسرابٌل، كتاب أسرار المإامرات

، اتخذ الكونؽرس قرارا آخر بالموافقة على فتح أبواب فلسطٌن أمام الٌهود والسماح لهم 7ٗ٘ٔأنه فً سنة » أروقة األمم المتحدة 

لٌتمكنوا من المباشرة بحرٌة مطلقة فً إعداد فلسطٌن لكً تصبح "وطنا »باستؽالل أقصى إمكانات البالد الزراعٌة واالقتصادٌة 

م.  ك االنتداب الذي أقرته عصبة األمهود"، وقد جاء قرار الكونؽرس هذا أكثر شموال من التعهد الوارد فً وعد بلفور وصقومٌا للٌ

الداعً إلى إنشاء دولتٌن فً فلسطٌن، الواحدة  181عندما اتخذت األمم المتحدة قرارها رقم  7ٗ3ٔوتحقق المشروع الصهٌونً سنة 

، وأخذت مختلؾ 7ٗ1ٔماٌو  ٗٔى أرض الواقع فنجح الٌهود فً اإلعالن عن "دولتهم" الٌهودٌة ٌوم ٌهودٌة والثانٌة عربٌة. وأما عل

  .الدول المإٌدة لها باالعتراؾ بها ومساندتها. أما الفلسطٌنٌٌن فال بواكً لهم

 

ومنظم المإتمر الصهٌونً ولهذا فالصهٌونٌة مشروع ُولد وترعرع فً كنؾ االستعمار، وقد طرح تٌودور هرتزل، زعٌم الصهٌونٌة 

األول، فكرة االستعانة بإحدى الدول الكبرى كجزء ال ٌتجزأ من المشروع، مع إمكانٌة دراسة أي الدول أصلح للقٌام بهذا الدور، 

 .وكذلك إمكانٌة استخدام تكتٌك اللعب على الحبلٌن. وقد قامت برٌطانٌا بهذا الدور، ثم مألته الوالٌات المتحدة بعد ذلك
 

 ألاظغ التي كامذ عليها الفهُىهُت : ؤهم

 : تحاول الصهٌونٌة أن تدعم وجودها وكٌانها على عدة دعابم، وتبنً على هذه الركابز وجودها، ومن أهم هذه الركابز
 

 : الاظدُىان في فلعىين )امخالن فلعىين(:
ً
 ؤوال

تً بنت علٌها الصهٌونٌة قٌامها، وهً ال تدعً امتالك والصهٌونٌة العالمٌة تإكد هذا مراًرا وتكراًرا، بل هً الركٌزة األولى ال

وهذا ما أكدته  .فلسطٌن فحسب، بل فلسطٌن وما جاورها من البلدان، وهذا ما توضحه كلمتهم السافرة إسرابٌل من النٌل إلى الفرات

 فً مإتمرها األول بزعامة هرتزل: )إن هدؾ الصهٌونٌة هو إقامة وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن(.
 

ا : فىشة اإلاعُح اإلاىخظش
ً
  :زاهُـ

تعد فكرة المسٌح المنتظر إحدى أهم الركابز والمقومات التً تقوم علٌها دولة بنً صهٌون، ومن ثم فإنهم ٌعملون على قٌام دولتهم 

بٌث، وقد تمهًٌدا لظهور المسٌح المنتظر، فقٌام الدولة مقدم على ظهوره، وشرط له، ومن ثم فإنهم ٌعملون على ذلك العمل الخ

استطاعوا أن ٌخدعوا النصارى فً ذلك وأوهموهم أن كالً منهما ٌنتظر المسٌح وقٌام دولتهم شروط لظهور مسٌحهٌما، فعملوا جمٌعـًا 

ؼٌر أن دارسً الدٌن الٌهودي ٌإكدون أن االرتباط الٌهودي بالعودة إلى األرض المقدسة هو ارتباط توراتً . جاهدٌن على ذلك

الهجرة الٌهودٌة من الشتات إلى فلسطٌن كانت محظورة دٌن الٌهودي ٌحرم العودة إلى أرض المٌعاد. بمعنى أن مشروط، إذ أن ال

مرتبطة بظهور شخصٌة المسٌح المخلِّص الذي سٌؤتً فً آخرة األٌام، وبالرؼم من الصلوات المشار  بؤمر دٌنً، حٌث كانت العودة

هجرة، ولم تكن المحاوالت الفردٌة للهجرة، تلقى أي قدر من االستحسان لدى الٌهود، كما إلٌها، إال أنها لم ترتبط بؤي مجهود فعلً لل

 . أن مفاهٌم الحرٌة السٌاسٌة واالستقالل والسٌادة...لم ٌكن تخطر لهم على بال

 

ا : العُىشة اإلاىللت على العالم وله
ً
  :زالثـ

لقد دفعتهم تعالٌمهم المزٌفة التً ؼصت بها توراتهم المحرفة، إلى السعً الدابم والعمل الحثٌث للسٌطرة على العالم كله، وتسخٌره 

لخدمة بنً صهٌون "شعب هللا المختار!! " ولم ٌكن هذا األمر ـ السٌطرة على العالم ـ ٌؽٌب عن أذهانهم، حتى فً فترات االضطهاد، 

 ا لهم للعمل على سٌطرة العالم، ألنهم ٌرون أن هذا حق لهم، أمرتهم به توراتهم، وأكد علٌه تلمودهم.بل كان ذلك دافعـً 

إن بروتوكوالت حكماء صهٌون تنص على أن الوصول إلى وطن قومً للٌهود هو بداٌة العمل على السٌطرة على العالم بؤسره، وما  

د(، والعولمة التجارٌة واالقتصادٌة والثقافٌة واالجتماعٌة بشقها السلبً إال خٌر العولمة السٌاسٌة تحت شعار )النظام العالمً الجدٌ

شاهد على حٌاة هذا المعنى فً نفوس الصهاٌنة الٌوم؛ فتجدهم ٌسلكون كل السبل التً تخطر على بالك والتً ال تخطر لتحقٌق 

 أهدافهم.
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 ولعل مً ؤبشص حهىدهم في جحلُم هزا الهذف:

 .األدٌان السماوٌةالعمل على تحرٌؾ  .ٔ

 إؼراق أتباعها فً الشبهات والشهوات وخاصة المسلمٌن. .ٕ

 سعٌهم فً تمزٌق وحدة األمة اإلسالمٌة ببعث الروح القومٌة فً شعوبها  .ٖ

 .تبنً الفرق الباطنٌة وتهٌبة الظروؾ المناسبة لبروزها فً حٌاة المسلمٌن لتمزٌقهم إلى طوابؾ متناحرة  .ٗ

 فً فرض وجودهم بٌن الشعوب تحت شعار) التسامح، المساوة، اإلخاء( .استؽالل قوتهم اإلعالمٌة   .٘

 هدم المجتمعات من خالل زعزعة كٌان األسرة.  .ٙ

 .. تطبٌع العالقات لٌضمنوا زوال كل المعوقات ألهدافهم  .3

 .. زرع المنظمات والجمعٌات السرٌة فً المجتمعات  .1

 ..هاالتدخل فً المناهج التعلٌمٌة فً الدول ومحاولة تؽٌٌر  .7

إثارة القالقل واالضطرابات الداخلٌة فً الدول اإلسالمٌة بتشجٌع التؽرٌب والفكر التؽرٌبً والتٌارات الفكرٌة والسٌاسٌة  .ٓٔ

 التً تحقق الصراع فً المجتمع وتبعده عن قٌمه ومبادبه اإلسالمٌة اعتقادا وفكرا وممارسة.

تصفٌة الجسدٌة، أو انتهاك سٌادة الدول اإلسالمٌة إرهاب كل من ٌعترض طرٌق مخططاتهم حتى ولو أدى ذلك إلى ال .ٔٔ

 .وقصؾ أهداؾ محددة داخلها بحجة المحافظة على كٌان الدولة الصهٌونٌة وحماٌة أمنها القومً

 

 ؤبشص الصخفُاث التي ؤظهمذ في الخإظِغ للفهُىهُت

"البحث عن صهٌون" وهو أكثر كتبه بعنوان  1ٕٙٔنشر أفكاره سنة فً كتاب  (:1874-1795الخاخام حعفي هيرػ والِؽش )

شهرة والذي ٌدعو فٌه لعقد مإتمر عام لوجهاء الٌهود، بهدؾ تؤسٌس "جمعٌة الستٌطان أرض إسرابٌل"، تكون مهمتها الربٌسٌة 

ما تنبؤ تموٌل عملٌة استٌطان الٌهود فً فلسطٌن وإقامة كٌان لهم فٌها. وقد وضح فً كتاباته ثالث نقاط ربٌسة، هً: )خالص الٌهود ك

االستٌطان فً فلسطٌن  -األنبٌاء به، وٌمكن أن ٌتم بوسابل طبٌعٌة، أي بمجهود الٌهود أنفسهم، من دون أن ٌتطلب ذلك مجًء المسٌح 

 إحٌاء التضحٌات فً األرض المقدسة مباح وضرورة( . -ٌجب أن ٌتم بدون تؤخٌر

 

، التً ٌتعرض لها الٌهود فً روسٌا لتوجٌه المهاجرٌن منهم دعا موشه إلى استؽالل الضؽوط (:1911 - 1843مىؼُه لبلىبىلم )

إلى فلسطٌن بالذات لٌقٌموا مستوطناتهم هناك كبداٌة إلقامة دولة ٌهودٌة فً البلد. نشر مقاالته فً كتاب بعنوان "حول بعث الٌهود 

لجنتها التنفٌذٌة، وساهم فً العمل من اجل على ارض بالد أبابهم". انضم لٌلنبلوم إلى حركة هواة صهٌون، فانتخب فٌما بعد لعضوٌة 

دعم المستوطنات التً أقامتها الحركة فً فلسطٌن. وفً مرحلة الحقة، انضم إلى الحركة الصهٌونٌة، ودخل فً نزاع مع هرتسل 

  حول مفهوم للصهٌونٌة، داعٌا إلى دمج التٌارٌن السٌاسً والعملً، اللذٌن سٌطرا على الصهٌونٌة.

 

ألؾ كتاب "التحرٌر الذاتً" وضح فٌه أنه ال ٌمكن للٌهود أن ٌتؤقلموا فً دولة حاضنه، لذا  (:1891 - 1821عىش )يهىدا لُف بُي

ٌتوجب علٌهم إنشاء موطن ٌمكنهم العٌش فٌه، وعارض بشدة فكرة أن ٌهود الؽرب الذٌن عاشوا تلك الفترة، أن ٌعذبوا بصمت وأن 

اء المإتمر الذٌن أسسوا "حٌفات تسٌون"، والتً حافظت على االتصال مع بقٌة ٌنتظروا مجًء المشٌح. وكان بٌنسكر من أعض

األخرى، وعقد المإتمر الذي رأسه بٌنسكر ووضح فٌه على أهمٌة وضرورٌة إٌجاد أرض لتجمع جمٌع الٌهود، ولكنه لم  الحركات

 ٌن.ٌطرح فكرة االستٌطان وفكرة استقالل الشعب الٌهودي خوفا من تراجع الٌهود الؽربٌ

 

، وهو كتابه الذي اشتهر به وأودعه آراءه الصهٌونٌة 1ٕٙٔله كتاب "روما والقدس" صدر سنة  (:1875 - 1812مىؼُه هغ )

وإن ٌكن عنوانه ال ٌنبا كثٌراً بمضمونه، فقد طالب بتؤسٌس مستعمرات ٌهودٌة "تمتد من السوٌس إلى القدس، ومن ضفتً نهر 

وككل المفكرٌن الصهٌونٌٌن اتصؾ فكر هس بالنزعة االستعالبٌة  األردن إلى ساحل البحر المتوسط"، وتكون تمهٌداً للدولة الٌهودٌة،

العنصرٌة واالستعمارٌة الصارخة، مدعٌاً بؤن الٌهود المعاصرٌن قد اختٌروا لٌكونوا "مجرى حٌاً للمواصالت بٌن القارات الثالث" 

ما نظر إلى الشعب العربً )وشعوب العالم واتصفت نظرته إلى المسٌحٌة واإلسالم بالتعصب، وبإنكار ما تحمالن من قٌم إنسانٌة. ك

 األفرو ـ آسٌوي( نظرة استعمارٌة فرٌدة، فاعتبره مجموعة قبابل متوحشة.
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وٌالحظ وجود أوجه شبه عدٌدة فً اآلراء والمعتقدات التً ٌوردها هس فً "روما والقدس" وبٌن ما أورده هرتسل فً كتابه "دولة 

تاب هس، وكانت آراء هس كامنة فً حالة ركود، خالل ما ٌقارب من عشرٌن سنة، إلى أن سنة من نشر ك ٖٗالٌهود" الذي نشر بعد 

قدر لها أن تبعث ثانٌة، وتجد من ٌتبناها وٌضٌؾ علٌها وٌطورها مع بداٌة الهجرة الٌهودٌة من روسٌا، فً مطلع الثمانٌنات من القرن 

 التاسع عشر.
 

أقام المإتمر الصهٌونً األول فً بازل، وقد كان هذا  173ٔنٌة. وفً سنة أسس الحركة الصهٌو (:1914 -1861جُىدوس هشجٌض )

االجتماع الصهٌونً األول فً كل المهاجر. وقد خطب هرتسل الخطبة االفتتاحٌة.  فً هذا المإتمر وضعت األسس إلقامة المنظمة 

 الصهٌونٌة العالمٌة. وحددت "خطة بازل" والتً بها ُحِدَدت أهداؾ الصهٌونٌة.
 

وهو الملقب ب"المتبرع المعروؾ"، وٌعتبر أبا االستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن، منذ ثمانٌنٌات  (:1935-1845الباسون سوحؽُلذ )

  القرن التاسع عشر المٌالدي.
 

كلؾ المإتمر الصهٌونً الثانً حاٌٌم واٌزمان بتشكٌل الوفد الروسً لحضور المإتمر، وفً  (:1952 – 1847حاًُم واًضمً )

كلفه بحمل الٌهود على شراء أسهم البنك الٌهودي الدولً وبنك االستعمار الٌهودي، وبزغ نجمه داخل المإتمر، واختٌر  7ٓٔٔسنة 

 عضواً فً الحركة الصهٌونٌة. 

وعد  رفض واٌزمان فكرة اختٌار أوؼندا مكاناً بدٌالً للٌهود ٌنشبون علٌه دولتهم بعٌداً عن فلسطٌن، ولعب الدور األهم فً استصدار

ربٌساً للمنظمة الصهٌونٌة العالمٌة، وظل ٌشؽل هذا  7ٕٓٔ. وانتخبه  المإتمر الصهٌونً الذي عقد فً لندن سنة 7ٔ3ٔبلفور سنة 

، اتفق واٌزمان وربٌس الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ترومان على خطة التقسٌم التً 7ٗ3ٔ. وفً سنة 7ٗٙٔالمنصب حتى سنة 

لها على إقرارها فً داخل أروقة األمم المتحدة، واتفق معه على أن صحراء النقب ستكون تابعة إلسرابٌل ستعمل الوالٌات المتحدة بثق

بعد أن أثبتت األبحاث العلمٌة وجود المٌاه الجوفٌة بها، وعلى أن ٌكون إلسرابٌل منفذ على البحر األحمر. وصدر قرار التقسٌم بالفعل 

 .  7ٗ3ٔ/ٔٔ/7ٕفً 
 

وفً  .عمل على المشاركة فً تؤسٌس الصندوق القومً الٌهودي والفٌلق الٌهودي :(1941-1881يعيي )صئُف فالدًمير حابىج

وأسس حركة بٌتار. فً عام  7ٕٖٔأصبح عضواً فً اللجنة التنفٌذٌة للمنظمة الصهٌونٌة العالمٌة، واستقال فً عام  7ٕٔٔعام 

واشتهر بمٌوله العنصرٌة والتطرؾ، وهو صاحب نظرٌة "الجدار أسس فً بارٌس "اتحاد الصهٌونٌٌن اإلصالحٌٌن . "  7ٕ٘ٔ

الحدٌدي " التً تقوم على تكبٌد الخصوم خسابر كبٌرة تإدي لتحوٌلهم من خصوم متطرفٌن عنٌدٌن إلى معتدلٌن على استعداد 

راء سورٌا، وأٌد المجازر دعا إلى رفض االكتفاء بإقامة )إسرابٌل( على أرض فلسطٌن وحدها بل مدها إلى األردن وصح .للمساومة

 .التً قامت بها منظمة )األتسل( ضد العرب
 

كان ربٌس الحكومة ووزٌر الدفاع األول للدولة الصهٌونٌة )إسرابٌل(، ومن الزعماء  (:1973-1886دافُذ بً حىسٍىن )

 7ٗ1ٔس من أٌار العبري عام البارزٌن للحركة الصهٌونٌة، وزعٌم االستٌطان الٌهودي. أعلن عن إقامة دولة إسرابٌل فً الخام

 ٌُعتبر المنظم والمإسس للدولة الصهٌونٌة، وهو الذي أسس القوه األمنٌة واالقتصادٌة لها وهو الذي صاغ كٌانها فً سنواتها األولى.
 

مإسس حزب اللٌكود وربٌس حكومة إسرابٌل. وهو من أوقع مصر فً معاهدة كامب دٌفٌد عام  (:1992-1913مىاحُم بُجين )

وؼٌر هإالء كثٌر من روادها سواء من الٌهود أو اإلنجٌلٌٌن الجدد أو النصارى وؼٌرهم، بل وحتى من المتصهٌنٌن من   م. 731ٔ

 ابناء جلدتنا ممن تربى على أٌدي الٌهود بطرٌقة أو أخرى، وصاروا من دعاة تحقٌق المطامح الصهٌونٌة بعلم أو بؽٌر علم. 
 

 الصهيىهية املختلفةألاثز في الىاقع املعاصز وأوشطة 

 ٌمكن القول إن ثمة موضوعات أساسٌة فً الدعاٌة الصهٌونٌة  والنشاط الصهٌونً نوجزها فٌما ٌلً :

المحافظة على العنصر الٌهودي، وعلى العادات والتقالٌد والطقوس الخاصة بهم التً تتمثل فً تثبٌت فكرة العودة فً  .ٔ

 . شعب هللا المختار، وأن حكم العالم سٌصٌر إلٌهمنفوسهم، وزرع األحالم وتقوٌة الشعور بؤنهم 
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إنشاء الجمعٌات السرٌة والعلنٌة والمنظمات، تحت ستار من األهداؾ العامة التً تحمل سمات إنسانٌة واجتماعٌة، ومن  .ٕ

  .الجمعٌات الماسونٌة ونوادي الروتاري واللٌونٌز وشهود ٌهوه وبناة الهٌكل وؼٌرهم :أشهر هذه الجمعٌات 

 ثٌر على العالم، وخاصة الدول الكبرى، اقتصادٌـًا وسٌاسٌـًا . التؤ .ٖ

التؤكٌد على أن الجماعات الٌهودٌة هً فً واقع األمر أمة ٌهودٌة واحدة البد من جمع شمل أعضابها لتؤسٌس دولة ٌهودٌة  .ٗ

 .مة ضرورة لذكرهمفً فلسطٌن، مع التزام الصمت الكامل حٌال العرب لتؽٌٌبهم، أو محاولة تشوٌه صورتهم إن كان ث

من الموضوعات األساسٌة التً تطرحها الدعاٌة الصهٌونٌة قضٌة البقاء، فالدولة الصهٌونٌة لٌست دولة معتدٌة وإنما هً  .٘

 .تحاول الحفاظ على بقابها وأمنها فحسب، وتختلؾ طبٌعة هذا البقاء من حقبة ألخرى وحسب موازٌن القوى

التارٌخٌة المطلقة للمستوطنٌن الصهاٌنة، مع اإلؼفال المتعمد لحقوق السكان العرب تركز الدعاٌة الصهٌونٌة على الحقوق  .ٙ

 .أصحاب األرض األصلٌٌن

فبقاإه مهدد دابماً من ِقَبل العرب، ولكنه فً الوقت ذاته  .طورت الدعاٌة الصهٌونٌة رإٌة مزدوجة للمستوطن الصهٌونً .3

 .و قادر على البقاء وعلى سحق أعدابه وضربهم فً عقر دارهمقوي للؽاٌة إلى درجة أنه ال ٌمكن أن ٌهدده أحد، فه

 .إسرابٌل ( واحة للدٌمقراطٌة الؽربٌة فً وسط عالم عربً متقلب( تإكد الدعاٌة الصهٌونٌة على أن .1

تدخل الدعاٌة الصهٌونٌة الموجهة للعرب فً إطار الحرب النفسٌة، والتً تهدؾ إلى تحطٌم معنوٌات العرب، بل تحطٌم   .7

 .ٌة العربٌة، وؼرس مفاهٌم مثل جٌش الدفاع اإلسرابٌلً الذي ال ٌقهر والسالم العبريالشخص

ركزت الدعاٌة الصهٌونٌة على قضٌة العداء األزلً للٌهود وعلى اإلبادة النازٌة للٌهود والستة مالٌٌن ٌهودي، وهً   .ٓٔ

ن بالدهم كما أن هذه القضٌة تقوي التضامن تهدؾ من هذا إلى ابتزاز العالم الؽربً وتبرٌر عملٌة اقتالع الفلسطٌنٌٌن م

  .الٌهودي فً الوقت نفسه

على محاولة إعادة إنتاج صورة الٌهودي حتى  (وخاصة فً مرحلة ما قبل بلفور) ركزت الدعاٌة الصهٌونٌة فً الؽرب .ٔٔ

ب ما دام خارج ٌمكن توظٌفه فً خدمة المشروع الصهٌونً، فٌهودي المنفى إنسان ال جذور له، طفٌلً، ٌشعر باالؼترا

أرض المٌعاد، وهو مضطهد بشكل دابم عبر التارٌخ ابتداًء من طرد الٌهود بعد هدم الهٌكل على ٌد تٌتوس إلى إبادتهم 

وهكذا، أصبح هذا الٌهودي اإلنسان المثالً العبري القوي المحارب الذي ٌمكنه أن ٌدافع عن  .بؤعداد ضخمة على ٌد هتلر

وقد خفت حدة الهجوم على شخصٌة الٌهود فً المنفى  .ربٌة داخل إطار الدولة الصهٌونٌةنفسه وعن مصالح الحضارة الؽ

سٌبقون فً بالدهم ولن  (الذٌن ٌشكلون ؼالبٌة ٌهود العالم) ، بعد أن أدرك الصهاٌنة أن ٌهود العالم الؽرب1967ً بعد عام

مهمة على  ٌشكل أداة ضؽط (حدة بالدرجة األولىفً الوالٌات المت) ٌهاجروا إلى فلسطٌن، وأن وجودهم فً العالم الؽربً

 .(صانع القرار األمٌركً

توجهت الدعاٌة الصهٌونٌة إلى الجماعات الٌهودٌة مبٌنًة لها أن وجودها فً عالم األؼٌار ٌهددها وٌهدد هوٌتها بالخطر،  .ٕٔ

للحفاظ على خصوصٌتهم  ( إسرابٌل (  وركزت الدعاٌة الصهٌونٌة على دعوة الٌهود للخروج من الجٌتو والهجرة إلى

 .وقد تراجع هذا الموضوع فً اآلونة األخٌرة وٌكاد ٌختفً لألسباب نفسها التً سبق ذكرها .وهوٌتهم الٌهودٌة

 .تعتمد الدعاٌة الصهٌونٌة على شبكة واسعة من الدورٌات الصهٌونٌة فً أنحاء العالم كافة .ٖٔ

 

 :خالـت

ٌة متطرفة ترمً لحكم العالم كله من خالل دولة الٌهود فً فلسطٌن، وقد قامت ٌتضح مما سبق أن الصهٌونٌة حركة سٌاسٌة عنصر

على تحرٌؾ تعالٌم التوراة والتلمود التً تدعو إلى احتقار المجتمع البشري وتحض على االنتقام من ؼٌر الٌهود. وقد قنن الٌهود 

 مقررات فً تارٌخ العالم . مبادبهم الهدامة فٌما عرؾ ببروتوكوالت حكماء صهٌون التً تحوي بحق أخطر
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 احملاضرة الرابعت عشر
 املبحث السابع: ألاصىلية الىصزاهية

 

ىلُت الىفشاهُت ف ألـا  :حعٍش

ىلُت الىفشاهُت بإنها: حركة مسٌحٌة، تبشٌرٌة، متشددة، تدعو إلى العصمة الحرفٌة للكتاب المقدس عندهم بعهدٌه ) حعشف ألـا

 الحقٌقة للمسٌح، وقٌام الحكم األلفً( .القدٌم والجدٌد، والعودة 

ورلً حين جىخمل إن المنظمات األصولٌة النصرانٌة تإمن بنظرٌة تقول بعودة المسٌح إلى عالمنا هذا لتخلٌصه من الشرور، 

 ؼشوه: حملت

 نجاح إسرابٌل فً احتالل كامل أرض التوراة، أي معظم الشرق األوسط، وقٌام دولتهم .  -ٔ

 هٌكل الضٌقة العظٌمة فً موقع قّبة الصخرة والمسجد األقصى . إعادة بناء   -ٕ

اصطفاؾ الكفرة أجمعٌن ضّد إسرابٌل، فً معركة هرمجدون، حٌث سٌكون أمام الٌهود أحد  خٌارٌن: إّما االحتراق والفناء، أو  -ٗ

 االهتداء إلى المسٌحٌة، األمر الذي سٌمّهد لعودة المسٌح المخلّص .
 

ىلُت الىفشا  :هُتوؽإة ألـا

لقد هٌؤت األوضاع الدٌنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة التً سادت أوروبا فً العصور الوسطى األجواء هناك لظهور حركات دٌنٌة، رأت 

وكان من أبرز تلك الحركات، حركة اإلصالح الدٌنً،   فً االنشقاق عن الكنٌسة الكاثولٌكٌة ضرورة تملٌها علٌها ؼٌرتها الدٌنٌة.

تن لوثر، فً القرن السادس عشر المٌالدي معلنا ومن معه انشقاقهم عن الكنٌسة الكاثولٌكٌة، احتجاجا على ممارسات التً قام بها مار

، التً جعلت من العهد القدٌم والعهد الجدٌد مرجعا لها فً أمورها الدٌنٌة و  الباباوات التً أدت إلى ظهور طابفة البروتستانت

 السلطة العلٌا، إذ أخذوا به على ظاهره دون تؤوٌل، مخالفٌن بذلك الطوابؾ النصرانٌة األخرى.الدنٌوٌة، فعظموا النص، وجعلوا له 

 وقد أفرزت هذه الحركة )حركة البروتستانت( العدٌد من الحركات، كانت األصولٌة النصرانٌة من أهمها، وأقواها، وأوسعها انتشارا.

ابل إلى أمرٌكا، الذٌن هاجروا من برٌطانٌا بعد اضطهاد الملك جٌمس بدأ ظهور الحركة مع وصول المهاجرٌن البروتستانت األو

 م .ٖٓٙٔاألول لهم وذلك عام

وبل براٌت ، ومنظمات مثل: )شباب نشطت هذه الحركة فً أربعٌنٌات القرن العشرٌن، وتمثلت فً أشخاص مثل: بلى جراهام ،

ثم ازداد ظهورها شٌبا فشٌبا حتى كان الظهور السٌاسً الحقٌقً   لمسٌح(، و)إرسالٌة بلى جراهام ( و)المعسكر الصلٌبً المسٌحً( .

فً بداٌة السبعٌنٌات من القرن العشرٌن، بسبب وصول الربٌس جٌمً كارتر للرباسة وهو أحد األصولٌٌن، وكذلك ظهور الشبكات 

ا ٌحاولون تحقٌق أهدافهم ونشر معتقداتهم الى ٌومنا هذ التلفزٌونٌة التً استؽلها األصولٌٌن فً نشر معتقداتهم، وال ٌزال األصولٌٌن

وتجدر  من خالل إقامة المإتمرات، والتسلق إلى المناصب القٌادٌة فً الدول، واستؽالل وسابل اإلعالم ووسابل التواصل االجتماعً.

ال فً القرن لعشرٌن، اإلشارة إلى أنه لم ٌتم استخدام مصطلح األصولٌة النصرانٌة كمصطلح دٌنً ٌشٌر إلى مذهب العصمة الحرفٌة إ

 وقد ٌستعمل مصطلح )األصولٌة اإلنجٌلٌة( مكانه، نظرا لمركزٌة النص اإلنجٌلً فً مذهبهم .
 

 ٌ ى    :الىفشاهُت لألـىلُت الؽشعُت ألام البروحعخاهذ لىائفت الاعخلادًت ألـا

ترجع  األصولٌة النصرانٌة فً أفكارها ومعتقداتها إلى فكر وعقابد طرحتها حركة اإلصالح الدٌنً  التً أدت إلى ظهور طابفة 

  :ومن أهم ما يتميز به أثباع هذا الطائفة من معتقدات  البروتستانت كما ألمحنا سابقا، 

  أن لكل مسٌحً الحق فً فهم اإلنجٌل وقراءته بنفسه، بعد الحصول على القواعد األساسٌة لمعرفة الكتاب المقدس، و أن ذلك   -ٔ

 لٌس وقفا على الكنٌسة . 

 أن الكتاب المقدس عندهم بعهدٌه القدٌم و الجدٌد هو المصدر الوحٌد للنصرانٌة.  -ٕ

 منع الرهبنة.  -ٖ

 الخطاٌا والذنوب ال ُتؽفر إال بالندم والتوبة. أن صكوك الؽفران دجل وكذب وأن  -ٗ

وكما ٌالحظ على هذه المعتقدات التً تبنتها طابفة البروتستانت أنها ثورة ضد كل ما تإمن به الكنٌسة الكاثولٌكٌة، وإن كانت ال 

 .تختلؾ عنها فً عقٌدة التثلٌث، و ألوهٌة المسٌح وبنوته، و صلبه تكفٌرا عن خطٌبة البشر
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 :ئد ألاصىلية الىصزاهية أبزس عقا

 لعفمت الخشفُت للىخاب اإلالذط:ا -ٔ

وهذا أصل اعتقادها، و أبرز ما خالفت به  معتقدات الفرق النصرانٌة األخرى، بل إن كل المعتقدات األخرى لألصولٌٌن نابعة منه 

كلمة هللا المعصومة من كل عٌب ونقص، التً راجعة إلٌه،  حٌث ٌعتقدون  أن الكتاب المقدس عندهم  بعهدٌه  القدٌم و الجدٌد هو :  

ال ٌنالها النقد، وهً المصدر السامً، الذي تستمد منه كل مجاالت الحٌاة، كما ٌجب أن ٌكون التفسٌر لنصوص الكتاب المقدسة 

  .حرفٌاً، مع رفض كل نوع من أنواع التؤوٌل

 هقد هذا املعتقد من مىظىر إلاسالم : 

 الكتاب المقدس وأنه كامل ال خطؤ فٌه وال ٌعترٌه نقص، فهذه دعوى بٌنة البطالن. وذلك لما ٌلً :إن ادعاء األصولٌٌن بعصمة 

ِدٌِهْم  قد بٌن فً كتابه الكرٌم ذلك فقال : } إن كتابهم قد تعرض للتحرٌؾ والتبدٌل بؤٌدٌهم و هللا   -ٔ ٌْ َ ْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبؤ ٌَ ٌل ِللَِّذٌَن  ٌْ َفَو

قُولُوَن َهذَ  ٌَ ا ٌَ ُثمَّ  ٌل لَُهْم ِممَّ ٌْ ِدٌِهْم َوَو ٌْ ا َكَتَبْت أَ ٌل لَُهْم ِممَّ ٌْ ْشَتُروا ِبِه َثَمناً َقِلٌالً َفَو ٌَ ِ ِل  [.37ْكِسُبوَن   االبقرة:ا ِمْن ِعْنِد هللاَّ

هذا فً بعض إن ادعاءهم هذا ٌستلزم منهم التفسٌر الحرفً كما نص علٌه اعتقادهم بدون تؤوٌل وال تفسٌر وهم قد ناقضوا قولهم  -ٕ

التفسٌرات والتؤوٌالت تمشٌا مع أهوابهم وأهدافهم فمثال : فسروا )ٌؤجوج و مؤجوج( الواردة فً الكتاب المقدس بؤنها )روسٌا( 

وأن هللا سوؾ ٌدمرهم فً معركة هرمجدون، وبعد سقوط الشٌوعٌة فسروها بــ )الشٌشان وكسوفا والبالد اإلسالمٌة فً هذه 

ا التفسٌر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى ) أفؽانستان (، وؼٌر ذلك الكثٌر  مما ٌدل على تناقضهم المنطقة( ،ثم تؽٌر هذ

 مع أصل معتقدهم.

 لشوسة سحىع اليهىد بلى فلعىين وؤحلُتهم فيها، وكُام دولتهم: -2

ونسله من بعده، والٌهود بزعمهم هم  باستحقاق الٌهود أرض فلسطٌن، وأن هللا قد وعد بها ابراهٌم  ٌعتقد األصولٌون اإلنجٌلٌون

وهذا المبدأ كان نتٌجة لتمسكهم بالتفسٌر الحرفً للنصوص الواردة فً   نسله الموعودون بها، فال بد من رجوعهم لهذه األرض .

ٌخصونه بفرع إسحاق فقط وهم الٌهود وبالتالً ال بد من اإلٌمان  براهٌم الكتاب المقدس عندهم، ولذلك فكل وعد ورد فٌه لنسل ا

بُّ ألَْبَراَم: اْذَهْب ِمْن أَْرِضَك َوِمْن ٕٔما ورد فً سفر التكوٌن اإلصحاح  به ومن ثم العمل على تحقٌقه، ومن ذلك : : )َوَقاَل الرَّ

ِت أَِبٌَك إِلَى األَْرِض الَِّتً  ٌْ َم اْسَمَك، َوَتُكوَن َبَرَكًة. َوأَُباِرُك ُمَباِرِكٌَك، َوالَعِ َعِشٌَرِتَك َوِمْن َب ًة َعِظٌَمًة َوأَُباِرَكَك َوأَُعظِّ َنَك أُِرٌَك َأَْجَعلََك أُمَّ

 أَْلَعُنُه. َوَتَتَباَرُك ِفٌَك َجِمٌُع َقَباِبِل األَْرِض(.

 فىقد هذا املعتقد من مىظىر إلاسالم :

الٌهود أرض فلسطٌن على اعتبار أنهم من نسل إسحاق ابن إبراهٌم علٌه السالم ، دعوى باطلة، من أن ادعاء األصولٌٌن باستحقاق 

 عدة وجوه : 

أبنابه من صلبه، فؤبناءه هما إسماعٌل وإسحاق، فؤٌن ذهب  إسماعٌل وهو االبن األكبر والبكر؟ ’  إن كان المقصود بنسل إبراهٌم  -ٔ

قد ورد ذكره فً التوراة فً أكثر من ’ ركة والهبة ٌرثها االبن البكر، بل إن إسماعٌل وحسب تعالٌم الكتاب المقدس عندكم أن الب

 موضعا فلماذا تسلبونه حقه فٌها . ٕٔ

وإن كان المقصود بالنسل من اتبع ملته وهداه من نسله، فإن الٌهود قد عصوا هللا وحقت علٌهم كلمة العذاب فشتتهم هللا ومنعهم  -ٕ

ٌَُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب إِنَّ َربََّك لََسِرٌعُ  منها قال تعالى : }َوإِذْ  اَمِة َمن  ٌَ ْوِم اْلِق ٌَ ِهْم إِلَٰى  ٌْ ْبَعَثنَّ َعلَ ٌَ َك لَ َن َربُّ ِحٌٌم   َتؤَذَّ ُه لََؽفُوٌر رَّ  اْلِعَقاِب َوإِنَّ

ًُّ اْلُمْإِمِنٌنَ إِنَّ أَْولَى النَّاِس ِبإِْبَراِهٌَم َللَِّذٌَن اتَّ  قال : }´ [، كما أنه 3ٙٔااألعراؾ: ُ َولِ ًُّ َوالَِّذٌَن آَمُنوا َوهللاَّ ِب   اآل  َبُعوهُ َوَهَذا النَّ

 ’ .وهو من نسل إسماعٌل   r[، والمقصود بالنبً :محمد  1ٙعمران:

كل و تعنى الدٌانة الٌهودٌة، قد نزلت فً جبل الطور فً سٌناء، و قد خلت عن ’ أن التوراة أو الشرٌعة التً جاء بها موسى  -ٖ

 حدٌث عن أورشلٌم )القدس( تصرٌحا أو تلمٌحا.

 بىاء الهُيل وهذم اإلاسجذ ألاكص ى : -3

  الهٌكل: " كلمة سومرٌة معناها )البٌت الكبٌر(، والهٌكل : هو مكان عبادة هللا حسب زعم الٌهود، وهو ٌقوم مكان الكنٌسة حالٌا .

 -هٌكل هٌرودوس الكبٌر -هٌكل زروبابل  -والهٌاكل التً ورد ذكرها فً الكتاب المقدس حسب معتقد األصولٌٌن:) هٌكل سلٌمان 

وهٌكل الضٌقة العظٌمة، هو الذي ٌرٌد األصولٌون بناءه مكان المسجد األقصى   هٌكل الملك األلفً(. - هٌكل الضٌقة العظٌمة

ٌُدعى )أون( عندما كان فً رحلة إلى القدس، وهو ٌنظر إلى  . لى األرضمن مجًء المسٌح ثانٌة إللتعجٌل  ٌقول أحد األصولٌٌن و

 قبة الصخرة : "إن النبوءة اإلنجٌلٌة تقضً بؤن على الٌهود تدمٌر هذا الصرح وبناء هٌكل ٌهودي مكانه " .
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 هلذ هزا اإلاعخلذ مً مىظىس ؤلاظالم

قصى وبناء الهٌكل ) هٌكل الضٌقة العظٌمة (،وربطهم بٌن قٌامهم بذلك والمجا الثانً إن ادعاء األصولٌٌن بضرورة هدم المسجد األ

 باطل من عدة أمور: للمسٌح ،

 إن الٌهود أساسا لٌس لهم حق فً امتالك أرض فلسطٌن فضال عن أن ٌهدموا األقصى أو ٌعٌدوا بناء الهٌكل.  -ٔ

مر باطل ،وذلك ألن المسجد األقصى تعرض للتخرٌب والهدم أكثر إن ما ٌستدلون به من أن خرابه عالمة على مجًء المسٌح، أ  -ٕ

 من مرة، وبالرؼم من ذلك لم تتحقق نبوءاتهم .

 

 وكُام الخىم ألالفي:’ اإلاجيء الثاوي للمعُح -4

وبناء الهٌكل، وهذا المبدأ ٌعتبر المحور الذي تدور علٌه عقٌدة األصولٌٌن اإلنجٌلٌٌن وما ذكرنا سابقا من ضرورة إقامة دوله للٌهود 

 إنما هً عالمات وممهدات لهذا المجًء .

 وؤن هزا اإلاجيء ظُىىن على مشحلخين :

سٌقوم باختطاؾ المإمنٌن األحٌاء على األرض، وٌذهب  مرحلة االختطاؾ، وهً المجًء األول : فٌعتقدون أن المسٌح  :ألاولى

 بهم إلى السماء لمدة سبع سنوات وهذه السنوات سوؾ تكون شدة على أهل األرض. 

مرحلة الظهور، وهً المجًء الثانً : وهذه المرحلة تلً األولى وٌكون فٌها المسٌح ظاهراً وسٌراه الجمٌع، و أن ظهوره  الثاهية:

وٌدٌن ، تون، ألن صعوده كان من جبل الزٌتون وفٌها سٌخلِّص المسٌح إسرابٌل وٌدٌن الوحش والنبً الكذابسٌكون فً جبل الزٌ

 األمم فً معركة هرمجدون ، وٌقٌم ملكه األلفً فً أورشلٌم بعد انتصاره فً معركة هرمجدون.

 

 هلذ هزا اإلاعخلذ مً مىظىس ؤلاظالم : 

قبل ٌوم القٌامة من عقابد أهل السنة والجماعة، فإننا نإمن بؤن : هللا حفظه و رفعه إلٌه بعد أن تآمر  إن  عقٌدة نزول المسٌح 

. الٌهود على قتله، ثم إنه سٌنزل أخر الزمان فٌقتل المسٌح الدجال، وٌكسر الصلٌب، وٌحكم بالقرآن،  ثم ٌتوفاه هللا إلٌه وتقوم الساعة 

ا َه لَُهْم َوإِنَّ الَّ  قال تعالى: }َوَقْولِِهْم إِنَّ ِكن ُشبِّ ِ َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصَلُبوهُ َولَٰ َم َرُسوَل هللاَّ ٌَ ْنُه َقَتْلَنا اْلَمِسٌَح ِعٌَسى اْبَن َمْر ِذٌَن اْخَتلَفُوا ِفٌِه لَِفً َشكم مِّ

ِقًٌنا َبل رَّ  ٌَ نِّ َوَما َقَتلُوهُ  َباَع الظَّ ٌُْإِمَننَّ ِبِه َقْبَل َموْ َما لَُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ ْن أَْهِل اْلِكَتاِب إاِلَّ لَ ُ َعِزًٌزا َحِكًٌما َوإِن مِّ ِه َوَكاَن هللاَّ ٌْ ُ إِلَ ِتِه  َفَعُه هللاَّ

ِهْم َشِهًٌدا   االنساء: ٌْ ُكوُن َعلَ ٌَ اَمِة  ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ ٌُوِشَكنَّ أَنْ :  r[ وقال  7٘ٔ-3َ٘ٔو ِدِه لَ ٌَ ا،  )) َوالَِّذي َنْفِسً بِ َم َحَكَما ُمْقِسط  ٌَ ْنِزلَ فٌُِكُم اْبُن َمْر ٌَ

ْقَبلَُه أََحٌد (( . ٌَ فٌَِض اْلَمالُ َحتَّى الَ  ٌَ َة َو ٌَ ٌََضَع اْلِجْز ْقُتلَ اْلِخْنِزٌَر، َو ٌَ لٌَِب، َو ْكِسَر الصَّ ٌَ وإن مكان نزوله عند المنارة البٌضاء شرقً  َف

فما سبق من األدلة وؼٌرها مما تواتر من القران والسنة،   عند شجرة الزٌتون . دمشق، ولٌس كما ٌدعً األصولٌون من أن نزوله

آخر الزمان وانه سٌحكم بالقران وٌدٌن باإلسالم، ولٌس كما ٌعتقد هإالء معتمدٌن فً  ٌدل داللة قطعٌة، على نزول عٌسى 

 اعتقادهم على نصوص الكتاب المقدس عندهم والتً ثبت تحرٌفها.

 

ىلُت الىفشاهُت وواكع العالكت الُىم  عالكت الىفاسي   :باليهىد كبل ظهىس ألـا

ال ٌخفى علٌه العداء الشدٌد المتبادل بٌنهما، فالنصارى ٌنظرون الى الٌهود إن من ٌنظر فً تارٌخ العالقة بٌن النصرانٌة والٌهودٌة، 

تعرض لتالمٌذ المسٌح األوابل اضطهادا تعذٌبا،  ( حسب عقٌدتهم الباطلة، بل إن الٌهود هم أشد منعلى أنهم قتلة المسٌح )عٌسى 

ومما سجل التارٌخ على النصارى و ٌدلنا على هذه العالقة ، ما قاله لوٌس التاسع عشر:" أفضل   فنشؤ عداءهم لهم منذ ذلك الوقت.

)حركة اإلصالح ـــ وقد استمرت هذه العالقة العدابٌة حتى  ظهور ما ٌسمى بـ  حجة مع الٌهودي أن تؽرز خنجرك فً معدته".

فقد دعا صاحب هذه الحركة مارتن لوثر إلى إجالل وتعظٌم   فً القرن السادس عشر مٌالدي وظهور طابفة البروتستانت، الدٌنً(

:" شاءت الروح المقدسة أن تنـزل كل أسفار الكتاب المقدس للعالم عن طرٌقهم  النصارى وكان مما قال فً كتابه "المسٌح ولد ٌهودٌاً 

م )أي الٌهود(. إنهم األطفال ونحن الضٌوؾ والؽرباء. وعلٌنا أن نرضى بؤن نكون كالكالب التً تؤكل ما ٌتساقط من فتات وحده

ولٌس هذا فحسب بل دعاهم إلى ضرورة إعادة الٌهود إلى أرض فلسطٌن، ألن عودتهم فٌها تحقٌق للنبوءات   ».مابدة أسٌادها 

نتٌجة لدعوته إلى العصمة الحرفٌة للكتاب المقدس ،مما أدى بهم إلى الرجوع لنصوص العهد الواردة فً الكتاب المقدس ،وكان ذلك 

 القدٌم وأخذهم بها، وهكذا بدأ تعظٌم النصارى للٌهود وتعاطفهم معهم.
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تحاول تحقٌق باتت عالقة وثٌقة، فالنصرانٌة تتبنى أفكار الصهٌونٌة و إن عبلقة هذه الطابفة النصرانٌة بالصهٌونٌة الٌهودٌة الٌوم

أهدافها وتربط قٌمها ومعتقداتها بؤهداؾ تلك الصهٌونٌة ،وللتوضٌح أكثر سؤجمل ذكر األهداؾ والعقابد المشتركة بٌنهما حتى تتبٌن 

 هذه العالقة :

صالح ، وأداة إ’اعتقادهم أن الٌهود هم شعب هللا المختار، وأنهم من جنس ٌتمٌز عن سابر أجناس البشر، فهم من نسل إبراهٌم   -ٔ

العالم ، وهم فً اعتقادهم هذا ٌعتمدون على بعض النصوص الواردة فً الكتاب المقـدس عندهم منهـا، ما ورد فً سفر الخروج 

 ( : )فتقول لفرعون :هكذا ٌقول الرب:إسرابٌل ابنً البكر( .ٗ:ٕٕ) 

ى فلسطٌن عند األصولٌٌن ٌعتبر من اجتماع الٌهود فً فلسطٌن و إقامة دولة لهم، وأن كل من ٌقؾ فً وجه عودة الٌهود عل -ٕ

 أعداء اإلله، وٌقؾ ضد الخالص المسٌحً، ألن مجا المسٌح مرتبط بعودة الٌهود إلى فلسطٌن.

إزالة المسجد األقصى وبناء معبد ٌهودي مكانه، وقد بدأ الصهاٌنة بمعونة األصولٌٌن المادٌة والمعنوٌة العمل على تنفٌذ هذا  -ٖ

 جماعة .ٕٓٔماعات، والتنظٌمات الساعٌة للهدم، وعددها المشروع عن طرٌق تنظٌم الج

 

 الخالصة:

ؾ األصولٌة النصرانٌة بؤنها حركة مسٌحٌة تنصٌرٌة، متشددة، تدعو إلى العصمة الحرفٌة للكتاب المقدس، والعودة  .ٔ ُتعرَّ

 .الحقٌقٌة للمسٌح

 .ترتبط الحركة األصولٌة النصرانٌة بالطابفة البروتستانتٌة نشؤة وتارٌخاً وحاضراً  .ٕ

 .للٌهود دور كبٌر فً نشوء البروتستانت، وامتد هذا الدور بل وتعاظم فً الحركة األصولٌة النصرانٌة .ٖ

اضطهادهم فٌها من قبل انتقلت األصولٌة النصرانٌة إلى أمرٌكا مع وفود البروتستانت إلٌها قادمٌن من أوروبا بعد 

 .الكاثولٌك

ضرورة رجوع الٌهود إلى فلسطٌن وأحقٌتهم  - العصمة الحرفٌة للكتاب المقدس : أبرز عقابد األصولٌة النصرانٌة هً .ٗ

 .’المجًء الثانً للمسٌح  - ضرورة بناء الهٌكل مكان المسجد األقصى - فٌها

ٌُعتبر عند .٘ األصولٌٌن من أعداء اإلله، وٌقؾ ضد الخالص المسٌحً، ألن  كل من ٌقؾ فً وجه عودة الٌهود إلى فلسطٌن 

 .مجًء المسٌح مرتبط بعودة الٌهود إلى فلسطٌن

ٌُعتبر المجًء الثانً للمسٌح أهم عقابد األصولٌٌن، وهم ٌهتمون بهذه العقٌدة اهتماماً كبٌراً وٌبذلون فً سبٌلها كل ما  .ٙ

 .ٌستطٌعون من جهد ومال

ٌُقٌم بعد ذلك  ’ٌح ٌعتقد األصولٌون أن المس .3 سٌقود قوى الخٌر لمحاربة قوى الشر فً سهل هرمجدون، وسٌنتصر علٌهم و

 .ملكه الذي ٌمتد ألؾ عام ٌنشر فٌه العدل والسالم والرحمة وبعد ذلك ٌنتهً العالم

رها، وهذا صهٌونٌة الحركة األصولٌة، والعبث الٌهودي بها إلى أن اتخذت النبوءات التوراتٌة صلب دعوتها، وعماد فك .1

االتجاه انعكس على تعاملها مع الواقع، فانجرفت بال ضابط، وال وازع من خلق، أو دٌن، أو قانون فً تؤٌٌدها المطلق 

  .لكل ما ٌدعم إسرابٌل، وٌثبت وجودها، وٌضمن استمرارها وبقاءها

لطة، فكثٌراً ما كان الرإساء تمكن الحركة األصولٌة النصرانٌة سٌاسٌاً فً الؽرب، وصل إلى المراكز العلٌا فً الس .7

 .األمرٌكٌون ٌجاملونها، وٌتلمسون رضاها، بل إن عدداً منهم كان أصولٌاً، وٌنتمً للحركة األصولٌة
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