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عۡ ﴿  لقائل: هلل احلمد ا

َ
لَۡم أ

َ
ۡيَطََٰنَۖ  َيَٰبَ ُكۡم َهۡد إَِلۡ أ ْ ٱلشا ن َّلا َتۡعُبُدوا

َ
ِِنٓ َءاَدَم أ

بنِيّٞ  ّٞ مُّ  .( 1)﴾إِناُهۥ لَُكۡم َعُدو 
ِذُ ﴿ والقائل سبحانه:  ّٞ فَٱَّتا ۡيَطََٰن لَُكۡم َعُدو  اۚ إِناَما يَ  وهُ إِنا ٱلشا واْ  عُ دۡ َعُدوًّ
عِيِ ۡزَبُهۥ ِلَُكونُواْ ِمۡن حِ  ۡصَحَِٰب ٱلسا

َ
 .( 2)﴾ أ

ِه ونعوُذ باهللِ من ُُشوِر أنُفِسنَا وسيئاِت َأعََملِنَا، من ِعي  ونست َنحمُده نُه ونستهِدي 

لل  فال هادَي لـُه وأشهد أن ال إله إال   اهللََي ده اهللُ فال ُمضلَّ لـُه، ومن ُيض 

ى األمانَة وَنصَح دحممدًا عبُدُه ورُسولُه، أَ  أنَّ  هدُ شوحده ال ُشيك لـه، وأ

ِجهاِده، َفصالًة وسالمًا عليه وعىل آلِه وصحبِه إىل  حقَّ َة وجاهَد يف هللِ األُم

  يوم الدين. 

 أما بعُد:

 الوُ بالبياِن الكايف، َوقابَ  -عليهم صلواُت اهللِ وسالُمُه -لقد  جاَء األنبياُء 

 الشَّ 
ِ
، َفُقوا عىل ِمن هاٍج مل تواوَ  ،ايفاألمراَض بالدواء فأقبَل الشيطاُن خيتلف 

 خيلُِط بالبياِن 
ِ
.ُشُبَهًا، وبالدواء ً . وما زاَل يلعُب بالعقوِل إىل أن  فرَق ُسَمَّ

َم يف اجلاهليَة يف مذاهَب سخيفٍة، وبدٍع قبيحٍة، فأصبحوا يعبدوَن األصنا

 
 . 60ية س، اآليورة س   (1)
 . 6اآلية فاطر،  سورة   (2)
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ائبَة والبَ ر  البيِت احلراِم، وُي   ذلك .. إىل غريِ (1)َة واحلاموصيلوال ةَ ريحموَن السَّ

 .(2)"ّل هلم إبليُس لضالِل الذي سومن ا

وهذا بعَد أْن طرَدُه اهلُل وأبعَدُه عندما متردَّ على طاعِة ربِّه وموالُه، وَأبى 
وزَعم أنَّه خرٌي منه، ثم طلَب اإِلْنظاَر إىل يوِم  ♠السَّجوَد آلدَم 

ألساليَب، ويزيُن دبُر احليَل ويْصَنُع اَذ ي أخَنِمَأفأنظرُه الُله، فلمَّا  ِث،البع
ـِِه، َقال َتعاىل:الغو طريَقويسهُِّل ، َلالباط  ايِة مبْكِرِه وأالعيب

نِظۡرِِنٓ إََِلَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ ﴿  
َ
ِ فَأ إََِلَٰ يَۡوِم   قَاَل فَإِناَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِيَن  قَاَل َرب 

ِ  تِ ٱلَۡوقۡ  ِ  ٱلَۡمۡعلُوِم قَاَل َرب  ٓ ب غۡ  َما
َ
َزي َِنا أ

ُ
ۡرَوۡيَتِِن ََل

َ
ۡغوِ وَ  ِض  لَُهۡم ِِف ٱَۡل

ُ
ُهۡم  َينا ََل

ۡۡجَعِنيَ 
َ
 بعد أْن ♠فبدَأ بآدَم ، (3) ﴾ ٱلُۡمۡخلَِصنيَ  إَِّلا ِعَباَدَك ِمۡنُهمُ  أ

خللوِد با أسكنه الُله تعاىل هو وَزْوَجه اجلنَة فزّيَن هلما املعصيَة، ووَعَدُهَما
بُة  العاقألكِل منها، فكانت  اهلُل تعاىل عن ا ُهَماَنهاليت ا ِةرحتى أكال من الشج

وهذا يدلُّ على أن هذه العداوَة  إىل األرِض واهلبوَطجلنِة روَج من ااخل
ن أمتنع عن السجود ألبينا آدم عليه السالم، وهي يف قدميٌة بدأْت منذ أ

 عباَده يرتْكمل  هلَلاقياِم الساعِة، ولكنَّ ىل أصِل العقيدِة والدين ومستمرٌة إ

 
 . يلة واحلامصة والوبيان معاين السائبة والبحريسيأيت التفصيل يف    (1)

كتاب العريب، بريوت،  م، دار ال1990هـ1410ط. الرابعة  10بن اجلوزي ص اليس تلبيس إبل   (2)

 .مييل. السيد اجلق ديق، حتلبنان

 .  40-36ية جر، اآلحلاسورة   (3)
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عظيِم مكِره  ِره معَة خطَ العدِو وشدداوَة هذا  َتعاىل هلم عيف جهل بل بّيَّ 

 وأَسالِيبِه يف التَّ 
ِ
واء يِّي واإلغ   .(1)ز 

 ـ  : أمهية البحث

قديمة وهذه العداوُة  اإلطالق وعداوتهـ إنه أخطر عدو للبرشية عىل 1

العتاد ما يعجز الح ون السم كل، حيث وان هذا العدو يموُل مستمرٌة ال تز

ا مل يكن النتصار مواجهته واهلم من مكن الصمود أمامه ، وال يالبرش ع

لدَيم ، أضعاف ذلك السالح من اإليَمن وقوة اليقّي ذلك هو إبليس لعنه 

  : اهلل واخزاه ، وخطره يتبّي لنا من أمور

ۡيَطَُٰن  ناُكُم ٱل تِنَ فۡ  يَ ََّل  َيََٰبِِنٓ َءاَدمَ ﴿ اىل :تع : انه يرانا وال نراه قال األول شا
خۡ 
َ
ٓ أ بََويۡ َكَما

َ
َِن ٱلَۡ َرَج أ ٓۚ ةِ نا ُكم م     يزَنُِع َعۡنُهَما ِِلَاَسُهَما لُِيَِيُهَما َسۡوَٰءتِِهَما

َُٰكۡم ُهَو َوقَبِيلُُهۥ ِمۡن َحۡيُث ََّل تَ  ۡوِلَآَء  َيَٰ َرۡوَنُهۡمۗۡ إِناا َجَعۡلَنا ٱلشا إِناُهۥ يََرى
َ
ِطنَي أ

 ِ ِ ل  .(2) ﴾ۡؤِمُنوَن  ََّل يُ   ينَ ّلا
. َعن  احلديث املتفق عليه   يفم جمرى الدم ، كَم: انه جيري من ابن اد اينالث

، أم املؤمنّي نَِة ُحَيىٍّ َتكًِفا   ملسو هيلع هللا ىلص تقول : »  َكاَن الَرُسوُل اهللَِّ ▲ َصِفيََّة اب  ُمع 

ُتهُ ورُ ـ أي يف املسجد ـ  َفَأَتي ُتُه َأزُ  ث  ُت قُ مَّ ثُ  ُه َلي اًل َفَحدَّ ِعي ألنقلب ،  َفَقاَم مَ  م 

 
هب املعارصة بكلية أصول سم العقيدة واملذاتقدمت به إىل ق كتوارهلة بحث دسلسلصل هذه اأ  (1)

 ...  ةميسعود اإلسال  حممد بنعة اإلمام ما جين بالد

 .  27يةاألعراف، اآل سورة   (2)
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لَِبنِي  ملسو هيلع هللا ىلصاَلِن ِمَن األَن َصاِر، َفَلَمَّ َرَأَيا النَّبِيَّ رَّ َرُج رافقني ـ  َفمَ ي يـ أ .لَِيق 

عَ  َ َا َصِفيَُّة بِن ُت ُحَيىٍّ  » ملسو هيلع هللا ىلصا، َفَقاَل النَِّبيُّ َأْس  لُِكََم إَِّنَّ َفَقاالَ ُسب َحاَن  .«َعىَل ِرس 

ي َطاَن جَي   »َقاَل  . اهللَُِّسوَل رَ َيا  اهللَِّ مِ  اِن جَم َرىِمَن اإِلن َس  ِريِإنَّ الشَّ ، َوإِين  الدَّ

ِذَف يِف ُقُلوِبُكََم   .(1)«ُشًا ـ َأو  َقاَل ـ َشي ًئا َخِشيُت َأن  َيق 

لسنة وما ذاك إال ملا وا شدة التحذير منه ، وبيان عداوته يف الكتاب الثالث:

:  له تعاىلاآليات املحذرة منه قو منو ،هو خالقه العليم بهانه فحه سبنم معل

يُّ يَ  ﴿ 
َ
ۡرِض َحَلَٰل أ

َ
ا ِِف ٱَۡل ۡيَطَِٰنِۚ   َطي ِبا َوََّل تَتابُِعواْ َها ٱنلااُس ُُكُواْ ِمما َِٰت ٱلشا ُخُطَو

 ّٞ بنٌِي إِناُهۥ لَُكۡم َعُدو   نا إ  ١٦٨  مُّ
ۡ
وٓءِ َوٱۡلفَ ُكم ُمرُ َما يَأ   آءِ شَ حۡ بِٱلسُّ

َ
ْ َوأ لََعَ   ن َتُقولُوا

 ِ   .(2)﴾ ََّل َتۡعلَُمونَ    َما ٱّللا
ْ ﴿ بحانهوقوله س ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلا يُّ

َ
ۡلِم ََكٓفاة يَ أ ِ ْ ِِف ٱلس  َوََّل تَتابُِعواْ   ٗ ٱۡدُخلُوا

َِٰت  ّٞ ُخُطَو ۡيَطَِٰنِۚ إِناُهۥ لَُكۡم َعُدو  بنِيّٞ  ٱلشا  .(3)﴾ مُّ
 ﴿  وقوله تعاىل :

َ
لَۡم أ

َ
ن َّلا َتۡعُبدُ ۡم َيََٰبِِنٓ َءاَدمَ كُ َلۡ إِ ۡد هَ عۡ أ

َ
ْ ٱ  أ يۡ وا ُهۥ  َطََٰنَۖ إِنا لشا

بنِيَ   َعُدوا لَُكمۡ   تعاىل اهلل من تقريع هذا" : ♫ كثري ابن قال ، (4)﴾ مُّ

 وعصوا ، مبّي هلم عدو وهو الشيطان أطاعوا الذين ، آدم بني من للكفرة

 
 .(2175) (1712/ 4مسلم )صحيح   (1)
 .169-681يةالبقرة، اآل رةو س   (2)

 . 208ية رة، اآلقرة البسو    (3)

 . 60اآلية  ،يس سورة   (4)
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   (1)ا.هـ "ي خلقهم ورزقهم ذلا وهو الرمحن

ري عظيمة من اخل اً بء واخلداع فربَم فتح أبوا: تفننه يف أساليب اإلغواع بالرا

، فيزين ويمني ويعّد وما يعدهم إال غرورا  ؛اب واحد من الرشليصل إىل ب

َِذنا ِمۡن ِعَبادِ لاَعَنُه ٱ  ﴿ كَم بّّي ذلك سبحانه يف قوله : َّتا
َ
ُۘ َوقَاَل ََل ُ ا  نَِصيب كَ ّللا

 
ُ
ۡفُروضا َوََل مَ ُهمۡ نا لا ضِ ما

ُ
ِيَناُهمۡ  َوََل نۡ ت ُِكنا َءا ُيبَ َوٓأَلُمَرناُهۡم فَلَ  ن 

َ
َعَِٰم  َذاَن ٱَۡل

ۡيَطََٰن َوِل   ِۚ َوَمن َيتاِخِذ ٱلشا نا َخۡلَق ٱّللا ُ ِ ِن َوٓأَلُمَرناُهۡم فَلَُيَغي  ِ َفَقۡد  ا م  ُدوِن ٱّللا
ان بِ َخِِسَ ُخِۡسَ ۡيَطَٰنُ عِدُ ا يَ مَ  وَ ۡمَۖ ِه َوُيَمن ِييَعُِدُهۡم   ينا ا مُّ إَِّلا ُغُروًرا   ُهُم ٱلشا

﴾(2) . 

  نه سبب كل ُش يف هذا العامل .ري عنه وأغفلة الكث امس:خلا

  :♫قال ابن القيم  

 وجيشه منها يأتيه التي طريقه وعرف عرفه، من إال عدوه من ينجو ال فإنه "

 بأي، و هتبرافية حموكي وخمارجه لهاخمد وعرف ، عليه به يستعّي الذي ،

عه ، قوة لقتاله ودفالد جراحه ، وبأي يشء يستم ء ياربه وبَمذا يداوييش

ال يصل إال بالعلم فاجلاهل يف غفلة وعمى عن هذا األمر العظيم وهذا كله 

 . (3)ا.هـ "واخلطب اجلسيم 

 
   السالم .ط . دار  119ري ص تفسري ابن كث   (1)

 .120-119ة يء، اآلسورة النسا    (2)

 ( . 1/206 )دة مفتاح السعا    (3)
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عن عبد يث إن كل إنسان قد وكل به قرين من اجلن كَم يف احلد السادس :

م من احد نكم ماقال »   ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل ل :قا : لاق ◙ مسعوداهلل بن 

ا : وإياك ؟ يا رسول اهلل : قال : » وإياي « قالوه قرينه من اجلن إال وقد وكل ب

 .(1)« إال أن اهلل أعانني عليه فأسلم ، فال يأمرين إال بخري

وهو الذي اخرج أبانا  ية: انه ال يفرت يقظة وال منامًا فهو عدو البرشالسابع  

 عىل سلط بحكمته سبحانه هللا إن ":♫ ال ابن القيمة ، قناجل نم مآد

ه ، وأسباب الرش الذي يلقيه فيه متفننا فيها ا بطرق هالكعبد عدوا عاملال

خبريًا هبا حريصًا عليها ، ال يفرت يقظة وال منامًا ، وال بد له واحدة من ست 

 . (2)"يناهلا منه .. الخ 

، ومنشأه اوتهعد ـ ُسُه املنطويةُ خلبيُث اُله صأ اال تضمحلُّ عىل احلقِد   وَنف 

  سبُب شقائِه وزواِل نعمتِه، قال تعاىل:بني آدمَ  رِب، فهو يرى أنواحلسِد والكِ 

رََءۡيَتَك َهَٰ ﴿ 
َ
ۡرتَِن إََِلَٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ  قَاَل أ خا

َ
ا لَئِۡن أ ِي َكراۡمَت لََعَ َذا ٱَّلا

ۡحَت 
َ
ۥٓ إَِّلا   نا كَ نِ ََل ِياَتُه  . (3)  ﴾  ل ي قَلِ   ُذر 

ري ويف حديِث أيِب   ليَس بإ إنَّ : »قال  ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ◙سعيد اخُلد 

ُه عز  آدمَ  بني أغوي أبرُح  ال وعزتِك : قال مادامت  األرواُح فيهم، فقال لـه ربُّ

 
 (2814) ( 2167/ 4صحيح مسلم )   (1)

 مفتاح دار السعادة.     (2)

 . 62ة اآلياإلْساء،  ورةس   (3)
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: فبعزيت وجاليل ال أبرُح أغفُر هلم ما استغفروين«   . (1)وجلَّ

 قوى. نلك ممن اُه بكل م، ينبغي مواجهتارٌب فهو عُدُو حم

 ة، وسانياخُل عىل النفِس اإلنإن هذا العدوَّ له مد -1
ٍ
واستدراٌج  طرُق إغراء

ال يتنبه هلا كثرٌي من الناِس، فالبد من معرفِتَها وتوِضيِحها وفضِحها ليتمَّ 

ها وإبطاهُلا، قال ابُن اجلوزي   الشيطانِ  وفتنُ ": إبليسِ  تلبيسِ  يف ♫صدُّ

ـِ ومك  . باالكت اذه غضون يف كثريةٌ  ُدهاي

 ما إىل عُ يد من فإن مةُ سالال عزُت  بالقلوب وتشبثها الشيطانِ  فتنِ  ولكثرةِ  

 ا.هـ. (2)"ع كمداِد سفينِة ِمنحدرٍة فيا ْسعَة انحدِراها .. الطب عَليه يُث 

ۡغَويۡ ﴿: فهو حميٌط بالعبِد من مجيع جوانِـبِه، قال تعاىل
َ
ۡقُعَدنا  تَ قَاَل فَبَِمآ أ

َ
ِِن ََل

ۡ َرَٰطَ صِ  لَُهمۡ  ِۢن بنَۡيِ تِيَ ُثما ٓأَل  ُمۡسَتقِيَم َك ٱل يِۡديِهۡم وَ  ناُهم م 
َ
ۡم وََعۡن  ِمۡن َخۡلفِِه أ
ۡكََثَُهۡم َشَِٰكرِينَ 

َ
يَۡمَٰنِِهۡم وََعن َشَمآئِلِِهۡمَۖ َوََّل ََتُِد أ

َ
 .(3)﴾أ

 يِح الدجاِل فيتمثَُّل يفملسشدُة الفتنِة بالشيطاِن حتى إنه ليَشاِرُك يف فتنة ا -2

ع من إبراِز موضود فالب، الدجاِل كَم سيأيت واألِم ليأمر باتباِع ألِب ارِة وص

خطُرُه وتنكشف مكايُده،  دركُ صورة واقعيٍة ملموسٍة، حتى يُ الشيطاِن يف 

 
»هذا   ل:(، وقا 4/290) 7672قم: ستدرك رمل ااحلاكم يف(، و3/41)  مسندهيف أمحد  اهور   (1)

 ي. به الذهاإلسناد ومل خيرجاه« ووافق حديث صحيح

 . 45لبيس إبليس صت    (2)

 .17-16 ، اآليةاألعراف سورة    (3)
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فهو أشد من اليهوِد والنصارى وسائِر الكفرِة، فهو الرأُس املدبُر والطاغوُت 

اهلِل وتوحيِده من  دينِ  زالةِ إو اصُل سَعيه الدؤوَب ملحوِ يو اخلفيُّ الذي

 رِض.األ

ِر َشييف إنَّ  » ويف الصحيح  ُجو الَبح  َثَقها ُسَلي َمُن، ُيوِشُك أن  اِطَّي َمس  َنًة، أو 

آًنا َرَأ عىَل النَّاِس ُقر   .  (1) «ََت ُرَج، َفَتق 

 اً خطُرُه  قارصمِة، فليَس سلإبراُز خطِرِه عىل املجتمِع اإلسالمي  واألمِة امل-3

مَع  بل  البدَ  ند الفرِد،ين  عاإليَمه ودفُعُه بالزاِد فرديٍّ يتُم التحرُز من اٍق طن ىلع

، فَم من ٍُش يف هذا إال هو  العاملِ  ذلَك من حماربتِه ومواجهِتِه بشكٍل مجاعيٍّ

 . سَبُبهُ 

 : ♫قال ابُن القيِم 

 فهو ملِ العا يف ُِش  ُكل إذ آحاِدَها، عن فضالً  ُِشِه، أجناسِ  حُص  يمكنُ  وال"

 .ا.هـ (2)"فيه السبٌب 

، وإن كاَن لوازُم عقيدةِ نِب العىل جا - بحسِب َتصيص -وقد ركزُت 

 البحث جعلتني أتطرُق لكثرٍي من اجلوانِب األخرى ولو باإلشارِة.

 رضورُة التأصيِل الرشعي  للتصوِر الغيبي  لقضايا اجلِن والشياطّيِ  -4

 .وخمطٍئ، ومؤمٍن وُمنكرٍ صيٍب مبّي  ام اع كثرِة اخلوِض فيهًا موصصخ

 
 (.1/12)  7 املقدمة رقم: رواه مسلم يف    (1)

 .(112-111ص)ّي، ري املعوذتتفس   (2)
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َحَل ُُشهُ ا ُعظوهلذ غالبًا،اُه إنه َيراَنا وال نر -5 ألن العدوَّ  ؛َم خطُرُه واستف 

َعُه ومقاوَمَتُه، وأما العدُو اخلفيَّ فقد تغفُل عن التحذر  الذي تراُه تستطيُع َدف 

 تعاىل اهللُ اأمرن اذهل فلٍة ويف حالِة ضعٍف، و غِمنُه، وقد  يباِغُتَك عىل حّيِ 

َت فَإَِذا ﴿ ال سبحانه:نه قباالستعاذِة م
ۡ
ِ ِمَن  َءاَن فَ ٱۡلُقرۡ  قََرأ ٱۡسَتعِۡذ بِٱّللا

ۡيَطَِٰن ٱلراِجيمِ   . (1)   ﴾ ٱلشا
إن مكايَد الشيطاِن كانت  السبَب يف إفساِد عقائِد األمِم وانحرافَِها عن  -6

 مقد التوحيِد اخلالصِ 
ِ
 أن أتناوَل هذا رأيُت ف، هِ دِ ياكيًَم وحديثًا. وخفاء

الوقوِع فيه،  بِه وحتذيٌر من سبٌب الجتنالرِش ا وع، وأوضَحُه إذ معرفةُ املوض

عن  ملسو هيلع هللا ىلصلوَن رسوَل اهللِ كان الناُس يسأ»: يقول ◙كَم كان حذيفُة 

رَكني ...  .احلديث (2) «اخلرِي، وكنُت أسألُه عن الرِش خمافَة أن ُيد 
 :♫ل ابن القيم اق  

عنه وال  يفارقه طرفة عّي وال ينامتىل هذا اإلنسان بعدو ال اب انهحبس ن اهللإ"

من حيث ال يراه يبذل جهده يف معاداته يف كل حال  ه يراه هو وقبيلهيغفل عن

ويستعّي عليه  إليه ،  وال يدع أمر يكيده به يقدر عىل إيصاله إليه إال أوصله

فقد  ، نساإل ّيطايشاجلن: وغريهم من  ياطّيشن م ببني جنسه أبيه ، 

 
 .   98 اآليةالنحل،  سورة   (1)

(،  3/1319) 3411اإلسالم، رقم: عالمات النبوة يف املناقب، باب:  كتاب: بخاري يفله اروا (2)

 (.3/1475) 1847إلمارة، رقم: ا م يف كتاب:لومس
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 ب لهونص ، ُشاكله اإل ومدحو ،وبغى له الغوائل ، نصب له احلبائل 

تكم  يفوال  ،وعدو أبيكم، وقال ألعوانه: دونكم عدوكم ،الفخاخ والشباك 

وقد ، ونصيبه الرمحة ونصيبكم اللعنة  ،وال يكون حظه اجلنة وحظكم النار،

رمحة اهلل  اد منعاإلبو نعل وعليكم من اخلزي والعيلّ  علمتم أن ما جرى

 .   (1)" هأجل ومن  بسببه

ل يف َبحِث تعاىل  رُت اهللَهلذا استخ  مكايـِِده، وكشِف خمططاتِه وإن  مل أكن  أوَّ

َمن ُشَع يف ذلك، ولكّن املوضوَع َيتاج إىل جهٍد واهتَمٍم وبذٍل للمزيِد 

َضَح الك من َيدُعوه  جاةِ نَ ثم  الً وسعيًا يف نجاِة العبد أ يدُ لتتضافَر اجلهوَد وُيف 

ِه، ومجِع ُمَتَفِرِقه، إذ جوانبـِ إىل ضمِ  بحاجٍة ا املوضوعَ وقد رأيت أن هذ ثـَانيًا.

قد ُأل فت  فيه املؤلفاُت الكثريُة قديًَم وحديثًا، ومن هذه املؤلفاِت: إغاثُة 

، تل  ، إبليَس البِن اجلوزي  بيُس اللهفاِن من مصايِد الشيطاِن البن القيم 

اِن يُد الشيطنبيل، مكاالبن مفلِح احل ان من مكايِد الشيطانِ اإلنس ائُب صم

لدنيا، مكايد الشيطاِن للعفيفي، احلرُب عىل الشيطاِن ملصلح حممد، ن أيب االب

مصايُد الشيطاِن وذم اهلوى البن غانٍم، سالُح اليقظاِن للشيِخ عبدالعزيز بن 

البياُن يف مداخِل  شقر، ر األمع .املُ اجلِن والشياطِّي د، عحممد السلَمن

اجلِن والشيطاِن لوائل  امُع ألخبارالصحيُح اجل يل،ميِد البالَشيطاِن لعبداحلال

وهناك رسائُل جامعيٌة وغريها من املؤلفات . درويش، آل بن السعيد 

 
 .  ( 247:  ) ص   ♫ البن القيم الداء والدواء   (1)
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 تناولت  هذا املوضوَع ومنها:

 ودراسة رجياً  وَتاً عمجمكايِدِه والوقايِة منه  واألحاديُث الواردُة يف الشيطانِ  -

 أصولِ  كليةُ  –ام ُة اإلمراه، جامعالُة دكتورسبدر اجلابري، د. إهلام بنت 

 .الدين

دراسٌة عقديٌة إلبليَس ومعتقداِت الفرِق الضالِة فيه للباحث حممد بن  -

 سليَمن املفدى، رسالة ماجستري، جامعة امللك سعود.

 اهلل.عبيد  فواز فيل، تأوء الِكتاِب والسنةِ  ضعاملُ اجلِن يف -

 رسالةُ  - دابآلا كلية –ة جالية يِم، سمرييف القرآِن الكرزعَمُء الرِش  -

 .ماجستري

وأكثُر هذه املؤلفاِت تركزت  فيها الدراسُة عىل جانٍب معٍّي كخلِق الشيطاِن 

جانٍب حديثيٍّ أو من وأصلِِه وصفاتِِه، أو التعوِذ منه والتحصِن منه أو تناولِِه 

 البن  اللهفانِ ، كَم يف إغاثةِ  املوضوِع بشكٍل شاملٍ ا بحَث عُضهَ بو ،فقهيٍّ 

 .-تعاىل اهلل رمحهَم–إبليَس البِن اجلوزي تلبيِس قيم  وال

لذا ركزُت يف دراستي عىل اجلمِع والرتتيِب والتبويِب يف مسائِل العقيدِة، 

 كايِد.امل فجمعُت حتت كل مسألِة ما خيصها من هذه

ِة؛ سالميلمكتبِة اإل جديدًا لُوفقُت وأضفُت وَن كن أأ ىلاوأسأُل اهللَ تع

 نصحها، ألنَّ من أشد أعداءها وصدقت يف  وحتذيرهاع األمة ت يف نفوسامه

 يسرٍي 
ٍ
األمُر أخطُر مما ُيتصوُر، ومهَم ُبذل فيه من اجلهوِد فهي ال تفي إال بجزء

 . من هذا املوضوِع املتشعب واهلامِ 
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 سلسلة بمشورة بعض العلَمء إخراجه يف(1)ةلاسرلوقد رأيت بعد مناقشة ا

ض اهلل هلذا البحث من وقيَّ  ت باهللفاستعن ،ل قراءتهيستفاد منها ليسه

من كان عضدًا يل يف  -نحسبهم كذلك واهلل حسيبهم -املخلصّي الصادقّي

 اإلخراج والصف والطباعة .

 ّي خريا ً  ... سلمفجزاهم اهلل عني وعن اإلسالم وامل

 ـ  :  ثحب لا  منهجية

 اآليِة.السورِة ورق ِم  ين، وعزُوها إىلِم العثَمكتابُة اآلياِت بالرس  -1

َتريُج األحاديِث واآلثاِر من املصادِر احلديثيِة ما أمكَن ذلك، وإذا كاَن   -2

ا اكتفيُت بعزوه إليهَم أو إليه، أما إذا  يف  كاناحلديُث يف الصحيحِّي أو أحدمُهَ

 اجيهِ َتر يف عُ غرِيمِها فإين أتوس
ِ
 احلكم عليه ما حلديِث يف، وأنقل َكالَم علَمء

 استطعُت.

 األعالِم غري املشهوريَن برتمجٍة موجزٍة. يُف تعر  -3

 ُشُح األلفاظ الغريبِة.  -4

 حتديُد األماكِن والبلداِن.-5

 
عود  بن س حممد اإلمام ةبجامع يندصول الألكلية هبا مية تقدمت عل ةلرسا  أصل البحث  (1)

  ة يل درجتقاد وطرق الوقاية منه ( لنطان يف مسائل االعان ) مكايد الشيض بعنوة بالريا يالماإلس

ة كتب( يف  ضله تقسيمه يف )مخسكتاب كامال وتم بحمد اهلل وفلا عهـ وقد طب1425عام  الدكتوراه 

 .  اً ة صوابصها خالوجعلاهلل هبا  نفع ,يطانسلسلة مكايد الش
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 التعريف بالفرق.-6

 امو « »بّي عالمتي تنصيص لتهعند النقل من مرجع ما نصًا أضع ما نق-7

 جع كذا.مررى أشري إليه بلفظ: انظر املعنى وأضفت إليه معاين أخب تهنقل

كايد الشيطان يف مسألة ما أورد عليها دلياًل من الكتاب أو السنة ري ملند ذكع

الثابتة، فإن مل أجد بحثت عن أثر وأدعمه بأقوال السلف أو معنى آية من 

نتاج توصلت ستا أو نيرسفعىل ذلك من أقوال املدل كتاب اهلل، وأنقل ما ي

 إليه.

أستدل  وإنَم، ة يئشبهات ومسائل جزذه املكيدة من ا يتعلق هبثم أذكر م

ۡيَطَُٰن  ﴿: عليها بعموم مكايده مثل قوله تعاىل َيََٰبِِنٓ َءاَدَم ََّل َيۡفتِنَناُكُم ٱلشا
 ﴿ وقولـه تعاىل:،  (1) اآلية ﴾...

َ
ِ بَِمآ أ َزي َِنا غۡ قَاَل َرب 

ُ
ۡرِض    ِِف لَُهمۡ  َوۡيَتِِن ََل

َ
ٱَۡل

ۡغوَِي 
ُ
ۡۡجَ َوََل

َ
 .   (2 )عِنَي ناُهۡم أ

ۡقُعَدنا لَُهۡم ِصَرََٰطَك ٱلُۡمۡسَتقِيَم ُثما  ﴿  وقوله تعاىل:
َ
ۡغَوۡيَتِِن ََل

َ
ٓ أ قَاَل فَبَِما

يِۡديِهۡم َوِمۡن َخۡل 
َ
ِۢن بنَۡيِ أ يَۡمَٰ ٓأَلتِيَناُهم م 

َ
ُد   ََتِ َوََّل  ۡمَۖ ِه ۡم وََعن َشَمآئِلِ نِِه فِِهۡم وََعۡن أ

ۡكََثَُهۡم َشَِٰكرِ 
َ
 . (3)   ﴾يَن  أ

 
 . 27ية ف، اآلألعراسورة ا   (1)

 . 39اآلية  حِلجر،سورة ا   (2)

 .17-16آلية  سورة األعراف، ا   (3)
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ۥ ُكتَِب َعلَيۡ ﴿ :  قال تعاىل و  ناُه
َ
ناُهۥ يُِضلُُّهۥ َوَيۡهِديهِ إََِلَٰ   هِ أ

َ
هُ فَأ َمن تََوَّلا

عِيِ   .( 1) ﴾َعَذاِب ٱلسا

 إن الشيطان قعد البن آدم بأطرقه فقعد لـه»:  ◙وحديث سربة

 .– سيأيت كَم – ثيداحل (2) م... «اإلساليق بطر

 : ♫قال ابن القيم 

 اخلري، طرق من طريق من فَم ا،كله اخلري بطرق مآد البن قعد إنه: ُشه ومن"

 ثبَّطه وسلكه خالفه فإن يسلكه، أن بجهده يمنعه عليه مرصد والشيطان إال

قه فيه  قيض هنم وفرغ عمله فإن والقواطع، باملعارضات عليه وشوش وعوَّ

 ا.هـ. (3)"حافرته عىل هدريو أثره يبطل ما له

د، ألن مراجع الر وأحيل إىل بإمجالعليها ا أرّد التي أورده الشبهات -10

البحث ال يتسع لكثرة الرد، ويف املقابل وجدت أنه من الصعب إيراد الشبهة 

 دون تفنيد هلا ولو بشكل موجز.

 د ذلك سبياًل مما وجإىل نقلت أقوال اخلصوم من كتبهم ما استطعت -11

البحث خالل  امة أو اخلاصة، ومنا استعرته من املكتبات العا وممنه يدنع

 
 . 4ية ج، اآلسورة احل   (1)

، باب: ما ملن أسلم  ائي يف كتاب اجلهاد(، واإلمام النس3/483مسنده ) يف رواه اإلمام أمحد   (2)

 (.2/72)جلامع صحيح ا انظر(، و6/21) 3134 رقم:وهاجر 

 . 110ّي، صعوذتري امل تفس   (3)
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وما مل أجد نقلت أقواهلم من كتب املقاالت وامللل، وكتب ،  يف مواقعهم

 .–اهلل رمحهَم –الثقات أمثال شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

   .♫ ةت فاملقصود ابن تيميطلقما ذكرت بلفظ شيخ اإلسالم وأ-12

إليها  البحث أشريها من غري صلب التعليقات اهلامشية التي أضيف -13

 (.مة )*بعال

 : ـ  تقسيم البحث 

أجزاء عبارة عن سلسلة عىل  ستةىل إتم بحمد اهلل وفضله تقسيم البحث 

 النحو التايل : ـ 

وبيان سنة والحقيقة الشياطّي وصفاهتم يف ضوء الكتاب  األول :الكتاب 

 .   (1)مدآ ينبعداوهتم ل

 هللا لشيطان ألنبياءلفطرة وعداوة انحراف عن اأسباب اال الثاين:الكتاب 

 .(2)وبيان مكايده يف إيقاع العباد يف الكفر والرشك والبدع

 

 

 
 ع االستفادة واالطال الكتاب ملن أرادرابط  وهذا    (1)

https://d-gathla.com/issuse/file/94-2019-09-12-16-05-20 

 الستفادة واالطالع الكتاب ملن أراد اوهذا رابط    (2)

https://d-gathla.com/issuse/file/103-2019-12-12-08-03-57    
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 .  (1)مكايد  الشيطان وأساليبه يف إفساد االعتقاد الثالث :الكتاب 

 النبواتالتوحيد ومسائل  يف مكايد الشيطان الرابع :الكتاب 

هذا تابنا كوهو  لغيبياتاالكتاب اخلامس: مكايد الشيطان يف مسائل 

 ة امتوخ ومخسة مباحثمقدمة  : ويتكون من

  ةكئباملال اإليَمن مسائل يف مكايده: األول ثاملبح

  البـعـث إنـكــار ــيـف مــكايـــده: الثاين ملبحثا

  اآلخر اليوم إنكار يف مكايده: ثلاالث املبحث

  باألرواح يتعلق فيَم مكايده: عالراب بحثملا

 والنحل وامللل الفرق دعن الشيطان مكايد مظاهر املبحث اخلامس:

 .والفهرس املراجــــــــعو  اخلــــاتــمـــةثم  املخالفة

وأسباب ث شامل جلميع طرق بح "احلص احلصّي  : سادسالب تالكا

لسنة لة الكتاب واالرجيم مؤيدة بأد تحصّي من الشيطانلاووسائل 

 . (2)  الصحيحة

 
 ع واالطال ةفادتاب ملن أراد االستالكابط روهذا    (1)

 https://d-gathla.com/issuse/file/104-2020-01-23-15-16-23 

كتبات  الكرتونيًا  يف املونرشه  اهلل يف املكتبات ه بحمد رش  وناحلصن احلصّيباعة كتاب طمتت    (2)

= = 
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أمحد اهلل وأشكره أوالً وآخرًا، فله جل وعال محدًا وشكرًا كَم يليق  مخلتاا يفو

 اجه وطباعتهإخر من شارك يفكُر كلَّ أش كَم بجالل وجهه وعظيم سلطانه.

.ا أن جيزَي اجلميَع خريَ  تعاىل فأسأُل اهللَ ونرشه ،
ِ
كَم أسَألُه تعاىل أن  جلزاء

ِم، صوابًا  وصىل اهللُ عىل نبينا لكريِه اهلوج خالصاً  َل وجيَعَلهُ لَّ هذا العميتقب

 .  وسلَّم تسليًَم كثريًا إىل يوِم الدينوصحبهِ حممٍد وعىل آله 

 

 القديررهبا   عفواىل ةالفقري :مجع وتأليف 

  لقحطاينا بن معيض آل حواش د بن عبداهللقذلة بنت حمم

 رابط املوقع

omla.cathg-tps://dht 
 

 

 

 = = 
   أراد االستفادة واالطالع. ملن بلكتا الوقفية وهذا رابط ا

https://d-gathla.com/issuse/file/83-2017-11-02-17-44-07 

 

https://d-gathla.com/
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 ياتلغيبئل ا ان يف مسامكايد الشيط
 

 : حثمبا مخسة وفيه                      

 فيَم يتعلق باملالئكة.مكايده   :املبحث األول 

 عث.البار كنمكايده يف إ :املبحث الثاين                      

 خر.آلليوم ايف إنكار اه ايدمك: ثال ثلاملبحث ا    

 رواح.مكايده فيَم يتعلق باأل: ابع حث الراملب  

 الفرق دعن  الشيطان  مكايد هرمظا املبحث اخلامس:                 

 .املخالفة والنحل وامللل
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 املبحث األول 

 اإليامن باملالئكة  مسائل مكايده يف

ذا يف هة، حيث وجد طريخوكثرية   تائل الغيبي مساإن مكايد إبليس يف

اهدة والتحقق، لمشل لاجمال ته إذ لبيساتسه وو لوساعًا خصباً ترالباب م

 يقّي.واللضعاف اإليَمن  لدخا املتطاع الدخول من هذفاس

علقة باإليَمن باملالئكة، سائل املتكاد العباد هبا، امل ومن هذه املسائل التي

 إليَمن.ا نا من أركيناركن الثالة هو فاإليَمن باملالئك

              قال تعاىل:

      (1) . 

             وقولـه:

    (2) . 

لة، رسااأللوك، وهي ال ن، ممزةا »مألك بتقديم اهل الئكة مجع ملك أصلهملوا

ة االستعَمل، .. ثم تركت مهزته لكثريل: مالكالالم فقثم قلبت وقدمت 

 . (3)« ...ككة ومالئئقالوا: مالليه ففقيل: ملك، فلَم مجعوا ردوها إ

 
 .285قرة، اآلية: بة السور  ( 1)

 .177البقرة، اآلية: (   سورة 2)

 .(4/1611(   الصحاح )3)
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 سالة.الر نمة قمشتوكلها ،  (2)أ ك  ، وقيل أصله: ل (1)وقيل: أصله: ألك 

رمون ال مك رانية، وهم عبادوت نرشع خملوقا اصطالح الواملالئكة يف

عىل التشكل بأشكال  ن ما يؤمرون، هلم قدرةم ويفعلوما أمره يعصون اهلل

مة هلم صفات عظيو ،هإليَمن بابذي أمرنا يب الخمتلفة، وهم من عامل الغ

 . (3) ةووظائف جسيم

 قتيض:يهبم  واإليَمن

 .بوجودهم نيَمإلا :أولا 

بالقول وهم بأمره نه كرمون، ال يسبقوامل ن بأَّنم عباد اهلليَماإل ثانياا:

عن اهلل عز وجل، أو أَّنم عقول اعتقاد أَّنم متولدون  هذا ينفيعملون، وي

 كبريًا. اً واملون علظلَم يقول اهلل عفعالة تعاىل ا

عًا، مجي مهب لمجا، فاإلتفصيللل واااإلمجعىل سبيل  ماإليَمن هب ثالثاا:

يف  ملسو هيلع هللا ىلصسوله ا رتابه، أو ذكر لنكيف عال ن ذكرهم اهلل جل ووالتفصيل فيم

فيل، ورضوان خازن يل، وإْساح عنه كجربيل، وميكائسنته مما ثبت، وص

 
 .(4/524) ييزلتمذوي ا ر: بصائرانظ  ( 1)

لسان ، و(4/359غريب احلديث ) صفحة، النهاية يفق نفس اجلزء والالساب ظر: املرجع(   ان2)

 (. 10/96) العرب 

، للشــيخ صــالح املالئكة وأثــره يف حيــاة األمــةبَمن اإليو(، 538-2/533السنة )نظر: منهاج ا (  3)

 .6-5ان، ص الفوز
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 . (1)املوت  لكمو، وبيونكرلالعرش، وا ومحلةاجلنة، ومالك خازن النار، 

لنور، وأن هلم ن ام اقولم خلك أَّنومن ذ هتم،اجاء من صف بَم ناإليَم رابعاا:

       ، قال تعاىل:ةجنحم أامًا عظيمة، وأن هل أجس

           

                   (2) . 

ىض اهلل : )إذا ق ملسو هيلع هللا ىلصهلل قال: قال رسول ا ◙هريرة  يبويف احلديث عن أ

عىل ه سلسلة أن، كلـهوقألمر يف السَمء، رضبت املالئكة بأجنحتها خضعانا لا

عن ع فز  إذا اُ ذلك، ففذهم ني انو: وقال غريه: صف (3)عيل ل اقصفوان، 

 . (4)( الكبري ق وهو العيلا: احلا: ماذا قال ربكم، قالوالوقم قلوهب

  ذكره بقولـه:كَم وصفهم جل  ًا القوة يف العبادةم أيضهتومن صفا

 

ألحاديــث القــرآن وال يف ا يفه باســمه بمصح لت فليس املوك مل : »وأما ♫  ن كثري(   قال اب1)

 (.1/42لنهاية )اوهـ، البداية واهلل أعلم«أ. يل جاء تسميته يف بعض اآلثار بعزرائ وقد الصحاح،

 .1ية: اآل ،(   سورة فاطر2)

 (   أحد رواة احلديث.3)

         تعــاىل: )قوـلــه :بــابوحيــد«، كتــاب: »الت رواه البخاري يف   (4)

      وـلــه:)قضــًا يف بــاب: : »التفســري« أيتاب(، ويف ك6/720، )7043(رقم: 

   :(.4/1736، )4524رقم 
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          (1) . 

 منزهون م أَّنمفاهتن صؤه، ومه وهبانسحو رملنظام أيضًا مجال صفاهتن مو

 نكاح.لاب والنوم، وملرض، والتعايعرتي البرش من اجلوع و َمع

ومن صفاهتم السمع،  َم يموت البرش،ملوت فهم يموتون كم ااهتصف ومن

ن .. وغري ذلك منزول.صعود واللا، واألقدام، ووالبص، والكالم، واأليدي

 . (2)تاالصف

تبليغ وحي  ا:هنظيمة، مثرية وعي كوه أعَمل به من اوفكل بَم ناإليَم خامساا:

، وإنبات ءن السَمطر مقلنزال اها إومن –وسيأيت  –إىل رسله  اهلل جل وعال

م هنومنهم خيلق الرزق ولـه أعوان، وم ♠ميكائيل  بهبات واملوكل الن

         تعاىل:ال ور، قاملوكل بالنفخ يف الص

                

   (3) . 

       : ومنهم محلة العرش، قال تعاىل

 
 .20، اآلية: اءنبيسورة األ  ( 1)

(، اإليــَمن 1/40البدايــة والنهايــة ) (،260-4/259تيميــة ) ، البــنوع الفتــاوىمــ ظــر: جم(   ان2)

مكتوبــة  مــامة اإلع، )رسالة ماجستري بجام55-18، ص يشَمن الدروسليللشيخ حممد بن ة، باملالئك

 عىل اآللة(.

 .68ة الزمر، اآلية: (   سور3)
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  (1) 

           :وقال تعاىل

                   (2) . 

 ةلمح مع الئكةُشف املوهم أ رشعلاهم حول ون الذين وبيالكر »ومنهم

 . (3)ة املقربون« لعرش، وهم املالئكا

جاء بطن أمه كَم من  م حتى يتم خلقها وخيرجلرحهم املوكل بالنطفة يف اومن

 حًا يف كثري من األحاديث.ذلك مص

ن رضوا –ألصحاهبا يف مقدمة هؤالء  ميومنهم املوكل باجلنة وإعداد النع

 .جلنةازن اخ ♠

متهم ويف مقدة، ألهلها الزباني بانار وإعداد العذال قادإيب كلوم املومنه

        قال تعاىل:نار، ال ازنخمالك 

         

    (4) . 

 د موهتم.عن ذلكوجلنة والكرامة، منّي بااملؤبتبشري  لكوومنهم امل

 
 .17اآلية:  ،احلاقة سورة(   1)

 .75: ، اآلية(   سورة الزمر2)

 (.1/40نهاية )ية وال(   البدا3)

 .78-77سورة الزخرف، اآليتان:  (  4)
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لة بالسحاب املوك ء، ومنهملسَميف امور رة البيت املعبعَم كلوومنهم امل

 كلة باجلبال.قه، ومنهم املووسو

زال نة بإلملوكنهم املوكلة بكتابة أعَمل العباد من خري وُش، ومنهم امو

 . (1) كذبة بأمر اهلل تعاىلامل مماأل عىللعذاب ا

 :رمحه اهلل  ن القيميقول اب

وم النجن حركات األفالك، وم رضركة يف السَموات واألل حك»و

 ةوالنبات، واحليوان، فهي ناشئ رياح، والسحاب،ر، والس، والقموالشم

       ىل:عن املالئكة املوكلّي بالسَموات واألرض، كَم قال تعا

 (2) :وقال ،       (3) يَمن عند أهل اإلاملالئكة هي ، و

املكذبون للرسل، املنكرون للصانع،  ماوأ –لسالم هم اعلي – الرسل وأتباع

 . (4)هي النجوم«أ. هـ  :نفيقولو

 ظاهرة ريغ ت. وإن كانئكة .الاملب نيَموإلبليس مكايد عظيمة يف مسائل اإل

 
شــعب  ،دها(ا بعــ مــ و 1/302هبم: املنهاج للحليمي ) نكة واإليَمالئفصيل وظائف امل ت(   انظر يف1)

، أخبار املالئــك يفئك ا(، احلبا هوما بعد 1/35هاية )ن(، البداية وال406-1/405اإليَمن، للبيهقي )

 محدئكة، د. عمر األشقر، اإليَمن باملالئكة، ألاملال(، عامل 2/656) القبولها، معارج عدوما ب 13ص 

 لح الفوزان.ا يخ صللش ،بعدها، اإليَمن باملالئكة وأثرها وم 7، ص نوينعزالدين البيا 

 .5عات، اآلية: (   سورة الناز2)

 .4ية: آلريات، االذاسورة    (3)

 (.173-2/172)إغاثة اللهفان   ( 4)
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 :لعقائد، ومن أمهها ما ييلده يف امكاي مولكنها مستنبطة من عم

 م.إنكاره لا:وأ

 ديسهم.عبادهتم وتق ثانياا:

 خماطبتهم.و مادعاء مشاهدهت :ثالثا

 كايد:ملوفيَم ييل تفصيل وبيان لتلك ا

 أوالً: إنكارهم:

ك ذل نأل هدف عظيم،وهو ة، ئكالبامل نيسعى إبليس جاهدًا إلبطال اإليَم

 يتم نكار اخلالق جل وعال، فلمب، بل إلكتاو إىل إنكار الرساالت يؤدي

الذي حي الورسل عن طريق لاأخربتنا به  اىل إال بَميَمن به تعرفته واإلمع

 ته عن مالئكة اهلل تعاىل.تلق

 ائله يف ذلك:وس ومن

 س هو حياةالقدوح ن رإ صارىنتفسري اللفظ بَم مل يستعمل له، كقول ال -1

 . (1)اهلل

 :♫قال ابن تيمية 

ال تدل عليه لغة  ريتفس ملسيح هورس النصارى به ظاهر كالم اف يذفال»

 اء واألمم بل املعروف يف لغتهبيغريه من األنلغة كالمه وال ح وعادته يف سيامل

 
 (.199-3/198ب الصحيح )اجلوا (   انظر:1)
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لَمء ر عبكاأ هوكالمه وكالم سائر األنبياء تفسريه بَم فرسناه، وبذلك فرس

ل فرسوه وج ز عكتب اهللملحرفون ملعاين ا ىرضالل النصا ام، وأرىصاالن

 . (1)لعقل والرشع«أ. هـ ا كرهنلظاهر ويبَم خيالف معناه ا

 ةلفس اهلل تعاىل تولد العلدة عن نعالة متوول فم عقالسفة بأَّنقول الف -2

نفوس وال وهبن من املعلول ال ينفك عنه، وجعلوه كاالبن والبنت، فالعقول

 . (2) تهبنا

: »العقل اجلزئي قابل ةيفوالصأحد فالسفة  (3)الرومي ن يديقول جالل ال

ىل اج إ، وغري حمتيل هو املعلملكإىل التعليم؛ العقل اج تاحملم، وهو للتع

عّي البحث والتأمل جتد أن  اهذا، كلُّ احلرف عندما جتيل فيهكالتعلم، و

 ىلجزئي حمتاج إ عقل يهلدمن . كل ؛..يوحال األصل والبداية فيها إنَم كان

م ه ياءلاء واألوع لألشياء مجيعًا، واألنبيضاولو الكيل هلتعليم، والعقل اا

 
 (.3/198(   املرجع السابق )1)

 .(1/162(، )2/123دقائق التفسري )، (9-1/8ة )يميلصفدية، البن ت: ا(   انظر2)

ى حدخ إهـ، يف بل604عام  ولد الدين، لالبلخي الرومي جال مد بن حممد بن احلسّي بن أمحدحم   (3)

املولويــة( انتقــل إىل بغــداد قــة )تنسب إليــه الطريصوفية من غالة ال، يلسوفشاعر وفمدن خراسان، 

اضــة يالر إىل فنية توىل التدريس فيهــا، ثــم انصــ قواستقريف  ثم الد اإلسالمية،البوجتول يف عدد من 

ئــة باالحتــاد ليه مفيــه مــا فيــ  ، وكتــابثنــويتــاب املكعار وإنشادها ـلــه، وسَمع املوسيقي ونظم األش

-10انظر: مقدمة ترجم كتاب فيه مــا فيــه ، ص به، ًا ملخلفاته وكتم متحفبقونية يض ربوله قحللول. وا

 (.7/30عالم، للزركيل )أل(، ا63-7/60)ائرة املعارف، ، د19
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 .(1)«شيئًا واحداً  ومهاالكيل وجعلزئي بالعقل اجلالذين وصلوا العقل 

ر يف ظالل وأنوار يف ظلمة، »أنوار يف أنوار وأنوا :وبعضهم يقول عن املالئكة

ث النفوس الثلالفلكية وا سوالنفي ه اينوالث قولعالي هواألول 

 . (2)ية«الطبيع

ض يزعمون أن كالم اهلل يفي، ولهو جربي م من يزعم بأن العقل الفعالهنمو

 ةاملالئكة تتشكل يف النفس بصور واملعارف، وأنوم لعباد بالعلعىل قلوب ا

 اذوهل  أشكال نورانية، وهذا الفيض يكون بحسب استعداد النفوس له،

لقي سب تمكتسبة لكل أحد بحهي  باألنبياء، بل صهخمتست ليلنبوة فا

ّي من الرياضيات وقوة عع موتسابه بنفس هبذا الفيض الذي يمكن اكنلا

 . (3)الباطن  لتخيل واحلسنا

ارى: إن املسيح ابن اهلل صنفحشًا من قول ال ظم جرمًا وأشدوقوهلم هذا أع

 . (4)بنات اهلل  كةالئاملن لعرب أي اكرشم لىل، وأشد من قووأنه احتد به تعا

 

 
 .211ن الرومي، ص فيه، لشاعر الصوفية جالل الدي ه ما ب فيا (   كت1)

 (.1/219رتاد )ة امل(   بغي2)

 (.1/162) خملوقةصفات اهلل ن ول: إعمن يق نظر: كتاب سؤالا (  3)

فات صــ  يقــول: إن عمن(، سؤال 1/284)اد (، بغية املرت8-6-1ر: الصفدية، البن تيمية )انظ (  4)

 (.1/162اهلل خملوقة )
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 :ه اهلل محر ميةقال شيخ اإلسالم ابن تي

يف  إَّنمالعرب ف كياليهود والنصارى ومرشن  مظم ضالالً »... أما هؤالء أع

 بمشيئته الً ععاىل خالقًا ليشء، وال يفعل فت جيعلون الرب ة الاحلقيق

 كل ماب ر هو لقل األوعالن ولواختياره، وال جيعلون املالئكة عباده بل جيع

 . (1)هـ  اهلل«أ.سوى 

يس ملكًا ل رهمخم إىل آلغة املسلمّي كلهم من أوهل يف للعقويقال هلم: »إن ا

يف اإلنسان، ومل يسم ي هو العقل الذبل  ئًَم بنفسهال جوهرًا قاو من املالئكة

 قةطاسلمّي قط أحدًا من املالئكة عقاًل، وال نفس اإلنسان النملأحد من ا

 . (2)...« يونانغة الل منه ذهاًل بل قع

م تقو أعراضاً جيعلوا املالئكة والشياطّي  نأ إىل»وهلذا يؤول هبم األمر 

هذا ن باالضطرار أ علومة ناطقة وممة بنفسها حيائبالنفس ليس أعيانًا ق

 . (3)فق عليه املسلمون...« تاخالف ما أخربت به الرسل و

 ثهحتوالتي  نسانيف اإلي لتا ةوى اخلريقالي ه قول من يدعي أن املالئكة -3

 الرش الرديئة وهي الشياطّي. ىوقكس ل اخلري، بعوتدفعه لعم

ينايف ما  أنه لعقول، غريا يدعي بأَّنان من قول موإن كان أخف : قوللوهذا ا

 
 .(1/80ألصفهانية، البن تيمية )ايدة العق (  1)

 (.1/251ية )تيم د، البنا (   بغية املرت2)

 (.1/219جع السابق )رامل (  3)
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، كَم أنه يؤدي إىل جعل  (1)اب والسنة تك عليه العليه املسلمون ودلَّ  فقات

 . (2)قع والاهلا يف وجود س ال نفالب ةمضًا قائاعرأ ّياملالئكة والشياط

يف مبحث  – اهللاء شإن  – سمى بالقوى اخلفية كَم سيأيتي امون وهلذا هم يثبت

 رواح.َم يتعلق باألفيمكايده 

 :♫م اإلسال خشي قال

يقال إخبار األنبياء كثرية منها أن  وجود املالئكة غري  ىل»... الدالئل الدالة ع

ص أن ادية ووجه احلوإر رسية وطبيعيةثة، قالث امليف العت املوجودة احلركا

حركته رج فإن مل تكن اب خبن ساملتحرك، أو مما أن يكون من كة إرحلبدأ ام

 نكة القرسية، وإذه احلرفوق، فهإىل حلجر عود ابب خارج عنه كصال بسإ

ن فإن و يكالا أن كانت بسبب منه، فإما أن يكون املتحرك لـه شعور، وإم

 ة يفيعيالطب واحلركةفهي الطبيعية  الإاإلرادية، و حلركةا هير فـه شعوكان ل

اب إذا فالرت ي، وإالن مركزه الطبيععسم اجل أن تكون خلروجالعنارص، إما 

العنارص ال تتحرك إال  ن، فاملتولدات ماحلركة يف طبعهيكن ه مل مركز كان يف

ت ركانت احلعض، وإذا كابإىل  بعضهابقاْس يقرس العنارص عىل حركة 

ركات كلها ل احلصأ لم أنخارج ع ة إىل حمرك منقرتفة والقرسية مطبيعيال

 العامل العلوي ات منع احلركيكون مبدأ مجي نا أذن هرادة، فيلزم ماإل

 
 (، ط. املكتب اإلسالمي.2/374، البن القيم )للهفانر: إغاثة انظ(   ا1)

 (.1/251بن تيمية )ال (   بغية املرتاد،2)
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املحرك للجميع بال واسطة  وفإن كان الرب هوحينئذ رادة، و اإلفيل هوالس

ئته شيم عن عجزاتجاز حدوث املوهلم وأصل قثبت أنه فاعل خمتار، فبطل 

د م املالئكة، وقئك هلوأخرى فرادات أحركها بتوسط إن اكال سبب، وإن ب

م ئكة هاملالسباب فعلم أن ء باألاألشيا ة أن اهلل خالقكثريلل اعلم بالدالئ

     (1)  كَم قال تعاىل: قه اهلل تعاىل،يَم خيلوسائط فال

   (2) مهنادث عن حدوث احلوجودين أمكمو اكانو ، وإذا 

 . (3) . هـاملتقدمة«أب الثالثة باسألاس هلا إال بطل قول من يزعم أنه ليو

 م:هسم وتقديثانيًا: عبادت 

 دة املالئكةاس عبان ألنفزي –أعاذنا اهلل منه  –يقة أخرى للشيطان طر وهي

 ته.وعباديف الرشك والكفر  إليقاعهم وتقديسها

 :♫قيم ن الاب قال

كن تم، ومل بدوهم بزعمهعة املالئكة فعباد ملقو م: أن زينتالعبه هب من»و

 . (4)كانت للشياطّي«  ولكن ة هلمدهتم يف احلقيقعبا

للشيطان،  مادهتبهم وقعت عكون املالئكة بزعمملا عبد املرشوقال أيضًا: »

 
 .5:اآلية اتعزلنا ا رةسو(   1)

 .4:آلية ا ياتلذاراسورة (   2)

 (.1/175تيمية ) صفدية، البن(   ال3)

 وت.بري(، ط. املكتبة الثقافية، 2/173(   إغاثة اللهفان )4)
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    ىل: تعال قاَم إياكم كانوا يعبدون املالئكة، كأَّنم ظنون هم يو

           

            

  أنه يومههم بادته و عىلإ املرشكّي يدعو شيطان، فال

 . (1)لك«م

ملالئكة ة: »يعني أ، اآليهذه ا تعليقًا عىلهلل ه ارمحاإلسالم ابن تيمية  شيخ قال

ين للشياطّي التي دبكونوا عالك اجلن، ليذم بهتلك، وإنَم أمرمرهم بذمل تأ

 بعض من ّي عىلاطيششياطّي وكَم تنزل ال مصنالألتتمثل هلم، كَم يكون 

يطان من و شوه ،صورة فتخاطبه تى تنزل عليهويرصدها، ح بعبد الكواكي

 . (2)الشياطّي« 

 منهم: ( 3)ائف كة طوئوقد عبد املال

 . (4)الصابئة  -1

 
 .(1/99ن القيم )بيف، الا الك اجلواب (  1)

 (.4/135(   جمموع الفتاوى )2)

 .(1/376بيس اجلهمية البن تيمية )تل(، وانظر: 235-1/233الذمة )ام حك(   انظر: أ3)

اه: التارك لدينــه الــذي ُشع لــه إىل ديــن ي بمعنى واحد، ومعنلصابئون، وهقال هلم اصابئة: يلا   (4)

بــدأ كواكــب والنجــوم، وكــانوا يف مالة ود املالئكــ بــ م من عهومن حلنفاء،نهم ائف مطواآخر... وهم 

هــل مــن أ ا وسموها بأسَمئها، والصابئة همهل رًا عىل أشكا ا صوب. واخرتعوواكلكأمرهم يسجدون ل

ومــا بعــدها(، اعتقــادات فــرق  2/5هرســتاين )امللل والنحــل، للش الروم، انظ:من بالد  ان وكثريرح

= = 



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

34 

 :♫يخ اإلسالم قال ش

وكذلك  السلف الصابئة بأَّنم يعبدون املالئكة عضب ذا وصف»... وهب

الصغرى،  باموَّنا اآلهلة واألربيسنوا كا ممائهم أَّنربة عند قداملع الكتب

 . (1)...« اءبيضللكواكب اكانوا يعبدون اكَم 

        ئكة:يهم عبادة املاللعمنكرًا  قال تعاىل

                  (2) . 

 . (3) يسى«ود عزيرًا والنصارى عيهالو بئة املالئكةكَم اَتذت الصا»

          وقال تعاىل:

            (4) . 

 ئكة بنات املال إن وا:لب الذين قاكي العرئكة مرشد املالعب نممو

 ه تعاىل: ولق  يف القرآن يف، كَم ذكر ذلك تعاىل (5) اهلل

 = = 
 ملرشكّي،  اعتقادات فرق املسلمّي واإىلّي  رشد األممل، ا144-143 رازي، ص، للرشكّياملاملسلمّي و

ــ ، د143ص  ــارف الرة اـئ ــرن املعـ ــين )قـ ــارى،  5/426العرشـ ــة احليـ ــدها(، هدايـ ــا بعـ  ومـ

 .(2/360قيم )، البن الاللهفان ةإغاث، 11 ص

 (.4/132اوى )(   جمموع الفت1)

 .80(   سورة آل عمران، اآلية: 2)

 .(1/77اللّي ) اجلتفسري   (3)

 .27-26، اآليتان: اءنبيسورة األ  ( 4)

ن عرف عنهم بنو مليح، انظــر: م (، وأشهر272-17/271تيمية ) بنال ظر: جمموع الفتاوى،(   ان5)

= = 
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               (1 ). 

      معلقًا عىل قوهلم  ♫قال ابن كثري 

   : 

 طأ:. مجعوا بّي أنواع كثرية من اخل»..

 ًا.ريكب ه عن ذلك علواً نزوتدًا، تعاىل وتقدس ىل ول تعاهللهم لعأحدها: ج

هم عباد الذين  فى البنات عىل البنّي فجعلوا املالئكةصطاهم أنه االثاين: دعو

 الرمحن إناثًا.

 عز من اهلل نوال إذ برهان،ل وال ال دليبه لكهلم مع ذلك هتم عباد: الثالث

واخلبط  رباء واآلباءلألسالف والك لتقليدوا واءهرد اآلراء واألوجل بل جم

 اهلية اجلهالء.جلا يف

 قدرًا، وقد جهلوا يف هذا االحتجاج ذلك رهم عىلقديبت احتجاجهم :ابعرال

ث منذ بع نهإفد اإلنكار، يهم أشعلك ذل كبريًا، فإنه تعاىل قد أنكرجهاًل 

ة ما بادن ععُشيك له وينهى  عبادته وحده اليأمر ب ل الكتبالرسل وأنز

 = = 
 (.1/26) العليل، البن القيم(، وشفاء 4/960لقيم )، البن ادفوائع الئبدا

 .20-19(   سورة الزخرف، اآليتان: 1)
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 . (1)ه« اوس

            تعاىل: الوق

   (2) . 

 :♫تيمية سالم ابن اإلخ شي قال

 ر،صابألاوسمى املالئكة جنًا الجتناَّنم عن  ،نات اهللالئكة بهلم املقوو »ه

ومنهم  اجلن،ل هلم اة يقكالئوقيل: قالوا حلي من املة، وهو قول جماهد وقتاد

بل تزوج من اجلن  –اهلل لعنهم  –ت اهلل، وقال الكلبى قالوا س وهم بناليإب

 . (3)«أ. هـ ...كةئينهَم املالفخرج ب

 بتهم:مشاهدتم وخماطعاء اد :اً لثثا

ائهم ومشاهدهتم هلم، ليأو ىلعذلك ادعاء الصوفية نزول املالئكة  نوم

 .تفنيدهوذلك  بيانليمهم إياهم، وقد سبق وتك

ون، كة مكرمالدعاء اجلن والشياطّي أَّنم مالئ وسيلة ملكيدةه اوهذ

 م أنمهاع إَيلزندقة ملكفر وا اإىلد ؤدي بالعباوإظهارهم لكرامات وأقوال ت

 .سبق َمد اهلل كهذا وحي من عن

 
 .(6/222كثري )ابن  فسريت  ( 1)

 .158اآلية:  ت،افا سورة الص  ( 2)

 (.272-17/271لفتاوى )(   جمموع ا3)
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 ملبحث الثان ا

 البـعـث   نـكــارإ ـيـ ـمــكايـــده ف

  (1)له فانبعث«ى ، أي أرسبمعنبتعثه »بعثه وا: رسال يقال: اإلةاللغ ث يفالبع

 . (2)« : »انبعث يف السري أي أْسعويأيت بمعنى اإلْساع، يقال

 . (3)وت امل ء بعدإلحيابمعنى ايت ويأ

 . (4)ريك حتلوا رش،الناإلثارة، و ىبمعن أيتيو

 أما يف اصطالح الرشع:

 عدذلك بواح إليها ووعودة األر ،جسادحياء األالبعث بعد املوت، بإ بهد افري

 صور، النفخة الثانية.يف الالنفخ 

جساد يوم وهو املعاد، وقيام األرواح، واأل لبعث: »ا♫ قال ابن كثري 

 . (5)ة« لقياما

دة اععث هو: »إبلايف تعريف ♫ عزيز السلَمن البدع يخوقال الش

 
لقاموس  ا(، 2/116)وانظر: لسان العرب، البن منظور  ، ( 1/273وهري )للج  (   الصحاح 1)

 . 211 ص ملحيط، ا

 (.2/117لسان العرب ) (  2)

 (.1/273(   انظر: املرجع السابق، والصحاح )3)

 (.1/273ظر: الصحاح )ان  ( 4)

 .(4/614العظيم، البن كثري ) آنلقرتفسري ا   (5)
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 طعّي إىلاث أحياء مهون من األجدجفيخر ها،فيح واراألبدان وإدخال األ

 . (1)ي«أ.هـعالدا

تعاد  : »وعند أهل السنة أن تلك األجساد الدنياوية♫ لقرطبي ل ايقو

 . (2)ـ ه هم« أ.بأعياَّنا وأعراضها بال خالف بين

ق، وجيب اإليَمن به الطند اإلق وهو »املتبادر عاحلهل أه وهذا ما أمجع علي

 . (3)ه« ركنم فركه ويواعتقاد

 :♫  يقول ابن حزم

يبعث األجساد يوم القيامة، فريد إليها ىل عىل أن اهلل تعا »أمجع مجيع املسلمّي

 . (4)أرواحها«أ. هـ 

عليه عند  متفقدان ب»ومعاد األ: ♫ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 . (5)هـ هود والنصارى«أ. يلوا ّيمسلامل

 
 .79-78العزيز السلَمن ص بدطية، للشيخ علواسعن معاين اية ل(   الكواشف اجل1)

عريب، بريوت، حتقيــق: فــواز  م، دار الكتاب ال1993هـ/1414ة ط. الثالثلقرطبي، لرة، لتذكا(   2)

 .182أمحد زمرايب ص 

رشــ املؤسســة ، ن، مطبعــة املــدين65ن مــانع، ص ب حمدضنية، ململلدرة اارشح اكب الدرية لالكو   (3)

 هرة.بمص، القا ية ودالسع

 .16والفروع، ص ل (   األصو4)

(، 17/7زي )(، وتفسري الــرا315-313، 4/262)ر أيضًا: (، وانظ4/284)اوى ت(   جمموع الف5)

، ومــا 23 ، صث، األزهرار الرتارش دمحد السقا، نق: أقيويقظة أويل االعتبار، لصديق حسن خان، حت

= = 
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 واقف:ملحب ااوقال ص

 .  (1)هـ «أ. قوعهو جوازه و هم عىلخرآ عنل ل امللع أه»أمج

 ث فأستنبطها من خالل:ر البع إنكاالشيطان يف وأما مكايد

        : ♠دم قولـه تعاىل يف ذكر وسوسته آل

          (2) . 

حب علمه الضال من  ذي ال يفنى، ملاللك املواة الطويلد منامها باحلياة قف

 هلَم.النفس 

عث, يعرتَيَم املوت والضعف، ومن هنا فال موت وال بكار لكونه ويف هذا إن

 اءواجلز بعثباليَمن ن اإلي تصد عالتات لشيطان يرص عىل إلقاء الشبهفا

 بابلا هذا شبهات يفاليقّي، والحتى يأتيه  ،اعنه دوبعى العبد يف غفلة قبيل

 كثرية منها:

 ألوىل:الشبهة ا

تلطت بالرتاب عىل وجه ال يمكن ختفتتت أجزاؤه، واإن امليت إذا مات 

 = = 
قر يف اليوم اآلخر، ص شلك د. عمر األكر ذصارى كَم ذالنن رقة الصدوقيّي م فبعدها، ومل خيالف إال

 .23يل متى فقرة رشين من إنجثاين والعصحاح الإليف اهلم و، وق92-94

 .372(   املواقف، لإلجيي، ص 1)

 .120: (   سورة طه، اآلية2)
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 اعتقاد هو كَمهة املعاد لألجساد واألرواح ه الشبمتييزه فنفوا بناء عىل هذ

    ىل:قولـه تعا يف ابهتكيف كَم بينه تعاىل د نهل او ونانيلوا رب،ي العمرشك

           (1) . 

عدا  (2)كانت  ًا كَموال شك أن ما عليه سلف األمة أن األجساد تستحيل تراب

  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا لورسأن  ◙ يرةهر ن أيبديث عيف احل كَم،  (3)ب عجب الذن

 . (4)ب( ركي يهجب الذنب، منه خلق وفب إال عه الرتالكأي آدمبن قال: )كل ا

يل علقة ثم ستحة تفها هي النطف رًا مستحياًل،الة ليست أموهذه االستح

و يبدأ طفاًل ثم فه اء حياته،لك يف أثنمضغة، ثم تكتمل برشًا سويًا، وكذ

 . (5)ًا تحالوا ترابسأن ا عدب لقعادة، يعاد اخلاإلا ذكهم كهاًل، وشابًا، ث

 
 .16ة: يت، اآلا لصاف(   سورة ا1)

ر بن ابَم يف حديث جيل كخصهم الدل ذينالالشهداء ونحوهم ء وستثنى من ذلك أجساد األنبيا ي (  2)

امليــت مــن  اء«، باب: )هل خيــرجاب: »األنبيبخاري، كتَم يف الكأحد يف  هعبداهلل وقصة استشهاد والد

 (.1/453، )1286القرب واللحد لعله( رقم: 

واب«،جزالعلصلب عند اأسفل  ذي يف»هو العظم ال(   3) نهايــة يف غريــب ال ، وهو العسيب من الــدَّ

 (.3/184) ديثحلا

 أبــو داود يف(، ورواه 4/2271) ،2955قــم: ركتاب: »الفتن وأُشاط الساعة«،  يفرواه مسلم   ( 4)

ي يف الســنن نســائال (، ورواه2/649، )4743ب: )ذكر البعث والصــور(، رقــم: كتاب: »السنة«، با 

 .(112-4/111، )2077م: باب: )أرواح املؤمنّي(، رق «،ائزاب: »اجلنت، يف كىلكربا

 .471وية، البن العز احلنفي، ص حا العقيدة الط ُشح (   انظر:5)
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 ثانية: شبهة اللا

األرواح وقالوا:  ىلع سدي وجعلوه مقصوراً جلا ادوكاد آخرين بنفي املع

نعم فيه فنائها وإن اهلل تعاىل خيلق جسًَم آخر تتم بعد الة إعادة األجساباستح

ن الغالب عىل أ لك رهوتدبرت، ظ ب فقالوا: »أنت إذا تأملتتعذلروح أو تا

يها وزرع وتكون منها د حرق فبة، وقرتملا وتىاملعمورة جثث ملبة الرتا هرظا

ملة دة كانت حامكن بعث ماث أخرى، فأنى يذى باألغذية جثة، وتغذيغاأل

 .(1)«بال قسمة نسانّي يف وقتّي هلَم مجيعا يف وقت واحد،وريت إلص

 (1)يب، والفارا(3)نا سين با من أمثال(2)ل الفالسفة أتباع ارسطو وهو قو

 
ـهــ، دار 1268يَمن دنيــا، ط. األوىل، ، حتقيــق: ســل57ا، ص د، البن سينأمر املعا حوية يف ضاأل (  1)

 .97، ص ياجلوز نالب تلبيس إبليس،ظر: وانالفكر العريب، 

 ســنة ويفق.م، وتــ 384ة د سنلفلسفة، ول امرياألقدمّي، لقب أان ارسطو هو أشهر فالسفة اليون  ( 2)

عرشــين ن فالتحق به حــوايل يخها أفالطوة، وكان شر الفسلفا ازدهعص  ق.م، ذهب إىل أثينا يف322

كثــرية  اتؤلفــ ل، ولـه مولم األعباملطعنهم، يلقب ئه وعداسنة، ثم اعتزله فجأة، مما كان مسوغًا لنقد أ

 (.169-1/164ن )قرن العرشيال رف. انظر: دار معا ياتيف اإلهليات والطبيع

دى قــرى بخــارى ســنة ، ولد يف إحله من بلخلسوف، أصي، فو عيلباحلسّي بن عبداهلل بن سينا أ   (3)

: ♫ م يبن القاقال د والزندقة، حلا اإل هـ، أظهر اإلسالم، وأبطن438هـ، وكانت وفاته سنة 370

الــذين ال ة ن من القرامطــ فكا  وة احلاكم،دع هلن نفسه قالوا: أنا وأيب من أ ع»وكان ابن سينا كَم أخرب

اللهفــان  د اهلل«أ.ـهــ، إغاثــةال رسول مبعوث جــاء مــن عنــ لق، وا ب خروال  يؤمنون بمبدأ وال معاد

لقــانون« وغريهــا. انظــر: »ا «،لشفا «، »ا»املعاد منها دقة لزن(، له مؤلفات كثرية مليئة بالكفر وا2/80)

 (.242-2/241، للزركيل )الماألع
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 . (2). وس والباطنية..املجة وئباوالص قّينافا من املمهغريو

ن للبدن أن يكو ه، وبطلاملعاد للبدن وحد »إذا بطل أن يكون نا:سين ابيقول 

 نفساد إذن للاسخ فاملععًا وبطل أن يكون للنفس عىل سبيل التنالنفس مجيو

 . (3)وحدها...« 

 : الثالثةالشبهة 

ان فقط دبلألون يك رواح، وإنَمد األامع ينفقيض كاد آخرين بلنا ىلعو

ملتكلمّي من القول إىل كثري من ا ذاه – رمحه اهلل–يخ اإلسالم ونسب ش

 . (4)ة عتزلواملاجلهمية 

ه، من ال فائدة وأنه أمر بليس بشبهة أن البعث ال عالقة لـه بالقدرة،هم إوكاد

 = = 
فالســفة مــن ال ين،ا الثــ  مأبو نصــ الفــارايب، يلقــب بــاملعل ع،رخان بن أوزلبن طد بن حممد حمم  ( 1)

اتــه ؤلفهـ، نشأ يف بغداد، وألف فيها معظــم كتبــه، ومــن م260 م ولد يف فاراب سنةاملنتسبّي لإلسال

يل زركللهـ، انظر: األعالم 339ق سنة دمشة الفاضلة« وغريمها، تويف بيندملهل اراء أصوص« و»آ»الف

(7/20.) 

(، 315-4/313ة )تيميــ  نالبــ  اوى،تــ (، جممــوع الف100-4/96ب الصــحيح )واانظــر: اجلــ    (2)

 (.72-71القيامة الكربى، د.عمر األشقر ) (،374-371لإلجيي ) واملواقف

والرد علــيهم انظــر:  ههمتزادة من آراء الفالسفة وشبسالول، 126، ص ر املعاد أمية يفضحو(   األ3)

ة سيحيملوا ةهوديي، واليوم اآلخر يف ال374-168ص  ي،لكريم احلميدعبداالسفة، د. الفد البعث عن

 عدها.وما ب 317واإلسالم، ص 

 (.315-4/313) اوى(، جمموع الفت100-4/96اجلواب الصحيح، البن تيمية )(   انظر: 4)
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 . (1)إلنساين وجتدده ا وعنلاكمة بقاء وال تقضيه احلكمة، واحل

 هيف ذابالبدن، وعىل هروح عرض قائم أن الب مهدتقااعىل ناء عهذا ب موهلقو

 . (2) مع البدنعندهم تفنى 

 الشبهة الرابعة: 

 املعاد القاعهم يف هذا الكفر فأومههم أن دما مل يستطع إياء إىل آخرين عنجو

 صل هبذه الشبهةيتو. ل. (3)ق جديد لكن املبعوث جسم آخر، أو خلوبد منه، 

ى عناألول بعينه، ويوصلهم إىل موق املخل ةد إعانية يفلقدرة الربااي فن ىلإ

جسًَم لق إن اهلل تعاىل خي املعاد اجلسَمين، حيثفوا وال الفالسفة الذين نأق

ة بالعذاب أو املقصود – أي الروح –آخر تتنعم فيه الروح، أو تتعذب فهي 

 النعيم. 

 . (4)ا عادهتبقاءها ثم إ يلحتسي ة،ا ضعيفلقوا منهي خالت ةاملاد : إنوقال

 . (1)مان لزا دةعادة ال تكون إال مع إعاا: اإلوقالو

 
 .373اقف، لإلبجي، ص ملو، ا16-15ائد البن القيم، ص فولا نظر:(   ا1)

 .172 صي، ى صربفبالغيب والذين ال يؤمنون، ملصط ون الذين يؤمنل بّيالقول الفصر: نظ(   ا2)

، ط. 286-284ربعّي يف أصول الدين، للــرازي، ، األ374-373بجي، ص (   انظر:املواقف لإل3)

ل مصطفى صربي يف لقو(. وقد مال إىل هذا ا61-23/57) لويس، لآلح املعاين، روهـ1353 األوىل

 .172ص  ل()القول الفص

 .97، البن اجلوزي، ص يسر: تلبيس إبلانظ (  4)
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 :♫ سالم قال شيخ اإل

وهي اإلعادة إلعادة املعقولة يف هذا اخلطاب، ا هيأخرب اهلل هبا »اإلعادة التي 

ل تي يد... وهي ال ملسو هيلع هللا ىلصاملرشكون واملسلمون عن رسول اهلل ا مهالتي فه

ن بّي لوازم اإلعادة اك وإن ،بعينه اد هو األولملعوا ،دةعاظ اإلفها لعلي

ليس يكون قد أعيد األول  ذلك الفرق ال يمنع أنف ق،فرة ولوازم البدأ

 من نشأة الثانية كاألوىلن كل وجه... وال أن الينًا لألول مد الثاين مبااجلس

 نأد بع عيدهيكذلك ًا، ن شيئان ومل يكسنكل وجه... كَم أنه سبحانه خلق اإل

ب الرتان الذي صار ترابًا ونبت من ذلك اسنفاإل اعىل هذكن شيئًا، و يمل

نسان، د عدم هذا اإلله قذا كر، وهلم جرا... ففي هات آخر أكله إنسان آخنب

ن خيلق، ثم يعاد هذا أ بل ترابًا، كَم كان قاإلنسان، وصار كل منهَموهذا 

ا ه يركب، وأمومن، قلخ نهمنب، ذجب القى عَم يبرتاب، وإنلاويعاد هذا من 

 . (2)هـ . «أ..ا.فيعاد من املادة التي استحال إليه ،مفعد هسائر

 :♫ وقال 

وجه، ن ويتشاهبان من تَمثالت جنس، يتفقان ويم أن النشأتّي نوعان حتعل»ف

له بدأ وجعل مثملعاد هو ا، وهلذا جعل املعان من وجه آخرويفرتقان ويتنو

 = = 
 (.17/255ى، البن تيمية )لفتاواوع م: جمر(   انظ1)

 .256-255بق نفس اجلزء، ص (   املرجع السا 2)



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

45 

شأتّي من الفرق نلا بّي ر ماوباعتباهو هو، ف عاداملأ واتفاق املبد ارتبعفاأيضًا، 

 . (1)ثله...« فهو م

الصحيح:  يف ◙يف حديث أيب هريرة  ملسو هيلع هللا ىلص األدلة عىل بطالنه قولهن وم

ت ه املوت قال لبنيه: إذا أنا مف عىل نفسه، فلَم حرضجل يرس)كان ر

 ينذبريب ليعقدر عيل  نئ لح، فواهلليلرا ، ثم اطحنوين ثم ذروين يفينفأحرقو

عي مجا ل:به ذلك، فأمر اهلل األرض، فقا لت فعام فلَم ابًا ما عذبه أحدًا،ذع

: يا ؟ قالتمحلك عىل ما صنع هو قائم، فقال: ما، فإذا ما فيك منه، ففعلت

 . (2)له(رب خشيت، فغفر 

قًا يسمى خل َمإنويسمى البعث هبذا االسم،  القول أالكَم إنه يلزم من هذا 

 . (3)ا باطل يدًا، وهذدج

ياس الفاسد، فقد قاسوا شؤها القة منميدبهة قومسألة إنكار البعث ش

ة استحالإبليس، فاعتقدوا درة البرش كَم حسنها هلم م قدرة اهلل تعاىل بقهل قوبع

يركز عىل ثالثة  ة البعث،القرآن الكريم يف تقريره لقضي ذلك، وهلذا نجد أن

 أصول:

 
 .253ص  زء،اجل (   املرجع السابق نفس1)

رقــم: (، يمم حســبت أن أصــحاب الكهــف والــرق)أ يف كتاب: »األنبياء«، بــاب: ريا بخه الروا  ( 2)

 (.2110-4/2109، )2756 كتاب: »التوبة«، رقم: يف (، ومسلم3/1283) ،3994

 .16-15ن القيم، ص (   انظر: الفوائد، الب3)
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           تعاىل: م، قاللعل الكَم ريرقت ل:واأل

              

                

          (1) عد اآليات التي ، وهذه اآلية جاء ب

           ال تعاىل:ث، وقالبع تثبت

              

    (2) . 

       ، قال تعاىل:ل القدرةتقرير كَم الثاين:

             

          (3) ليس لضعف ، فالنظر 

ل هلذه ها البرش، وإنَم تنظر إىل عظمة اخلالق الفاعخلق منالتي  املادة

 خلوقات.ملا

       :اىلتع الاحلكمة، ق تقرير كَمل :الثثال

         (4) . 

 
 .61(   سورة يونس، اآلية: 1)

 .79-78 ان:(   سورة يس، اآليت2)

 .82-81: انتي، اآلرة يس(   سو3)

 .115اآلية:  ون،(   سورة املؤمن4)
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 .             (1)  وقولـه تعاىل:

ن كاإلمبا لقتعما ينها ، م (2)ًا يه كثرية جدرمنك ىلوالرد ع وأدلة إثبات البعث

       :هلويف ق كَم بّي تعاىل الوقوعب قلتعومنها ما ي

             

                   (3) . 

                وقوله تعاىل:

              

              

            

           

                (4) . 

 

 
 .36اآلية:  مة،يا (   سورة الق1)

(، درء تعارض العقــل 26-17/17) يلرازا، تفسري 373-371اقف، لإلبجي، ص و(   انظر: امل2)

، 17-15(، الفوائــد، البــن القــيم، ص 261-17/246وع الفتــاوى )(، جممــ 38-1/32نقل )وال

 .98-97زي، ص جلو، تلبيس إبليس، البن ا472-463 ص وية،الطحا العقيدة ُشح 

 .243اآلية: ة، قر(   سورة الب3)

 .259ة، اآلية: قر(   سورة الب4)
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 ومن هذه األدلة:    

وعة ومن نتوم ةدليب متعدسابأعىل هذه املسألة  ميالكر نآلقراكيد أت -1

 :األمثلة

 جدال فيها، ية مسلمة البح قضصيث يبحث ك عن وقوع البعي الشنف -أ

            :اىلقال تع

   (1) . 

 لذال وما هم فيه من ة،امقيلايوم هلم حان عث، وبياكذبّي بالبيخ املبوت -ب

         ل تعاىل:، قاالندامةو

   

            

        (2) . 

مقتىض الكَمل هلل  منن أ هلة عن إعادة اخللق، فدل ذلك عىلاآل زعجن ابي -د

      ىل:ل تعابعد موهتم، قالق دة اخلاىل القدرة عىل إعاتع

            

 
 .4ة: ياآل ،(   سورة يونس1)

 .8-7سورة يونس، اآليتان:    (2)
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       (1) . 

        وعه، قال تعاىل:ىل وقع امقساإل -هـ

           (2) . 

             :ـه تعاىلولوق

              (3) . 

 العدم فهو لق منبدأ اخل فمن ،إعادته اخللق عىل ءببد لومنها االستدال -2

           ىل:قال تعا ة،عاداإلقادر عىل 

              

             

           

        (4) . 

يد وحلتىل ااألدلة عم أعظمن نسان فإنه : »خلق اإل♫ قيم قال ابن ال

 دمية بأعضائها وقواهاورة اآلهذه الص بكيتر ح مني دليل أوضعاد، وأملاو

وم ب والعلوالعظم والعروق واألعصا محا، وما فيها من اللاهتصفو

 
 .34نس، اآلية: (   سورة يو1)

 .53(   سورة يونس، اآلية: 2)

 .7ة: بن، اآليلتغا رة اسو (  3)

 .5رة احلج، اآلية: سو   (4)
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 . (1)ماء«أ. هـ  نطفة ك مناعات، كل ذلدات والصنواإلرا

    :عاىلل تاجلزاء، قا تقتيض البعث وكمة اهلل تعاىلإن ح نهاوم -3

          

           

   (2) . 

 رهوامال أعىل امتث ، ووعدهمهماهم وَّنالعباد وأمرلق  خاىلتع فاهلل

ألمر ا ث وال جزاء، لكان هذابعك ناوتوعدهم عىل ترك األمر، فلو مل يكن ه

 .وعالالبارئ جل  ينزه عنه ثًا، وهذاوعيد عبوالنهي والوعد وال

الصواب أن املعاد معلوم بالعقل مع  انذا ك: »هل ♫ القيم ابن  قال

 .«أ...وجبهه وتقتضيوصفاته ت ه ئل أسَم، وكَمرب تعاىلالل كَم الرشع، وأن

 . (3)هـ 

 نصباً اململوءة ة اخلسيسة هذه احليا إليها غري هينتي »فلو مل يكن لإلنسان عاقبة

ن نات أحسيواحلأخس ا خمبوطة لكان حال ابعدهال يكون  وحزنًا، وومهاً 

 
-2/473ملرســلة )ا ، الصــواعق17/26) سري الرازيتف ر:، وانظ21ائد، البن القيم، ص لفو(   ا1)

475( ،)2/480.) 

 .4اآلية:  يونس، ورةس(   2)

 .17د، البن القيم، ص (   الفوائ3)
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 . (1)من اإلنسان«  الً حا

             قال تعاىل:

 (2). 

                (3)  ال تعاىل:قو

       ال تعاىل:ل أن يكون اهلل خلق اخللق عبثًا، قتحيفيس

            

   

            

        (4) . 

       حياء األرض امليتة، قال تعاىل:ا إهنوم -4

            

           

      (5) . 

 
 .198ص  اين،صفهاأل (   تفصيل النشأتّي وحتصيل السعادتّي، للراغب1)

 .44س، اآلية: ونية سور (  2)

 .93-92ر، اآليتان: حلج(   سورة ا3)

 .8-6اآليات:  ق، رة(   سو4)

 .57عراف، اآلية: أل(   سورة ا5)
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           وقوله تعاىل:

              

                (1) . 

 بّي من خالل ما يأيت:لبعث تتض عىل ااء األريحإ وبيان داللة

 ذ املاء، دليل القدرة، إرط هيئة مم نزوله عىلء ثسَمإىل الد املاء عوص األول:

ة فمن قدر عىل تغيري طبيع ،فوعه، وصعوده إىل أعىل خالف املألبطب يلثق

 بًا. وأصبح تراسم الذي بيلجلا ىلإاحلياة يعيد  عىل أناملاء، فهو قادر 

 عز وجل مرةأجزاؤه، ثم جيمعها الرب تبخره تتفرق  إن املاء بعد :ينثاال

من  قرفا تع م مجر عىلاد شك أنه قالفن مجعها ، فمزل جمتمعةفتنأخرى 

 أجزاء اإلنسان بعد موته.

 ،معاشهم ليه يفعباد إ، إنَم هو حلاجة الخروج النبات من األرضن إ :ثالثال

 فكذلك بعثهمحة العباد، صلمل هو، إنَم حاب والرياحك تسيري السلكذو

ُشًا  ن وإفخري رياً لوا، إن خعم م بَم، وملجازاهتإنَم هو ملصلحتهموحرشهم، 

 رشًا.ف

اإلنسان بعد  ةداعناتج عن قصور إدراكهم عن إللبعث  مهارإنكإن  بع:الرا

إىل األرض  مرهظانوعال أ حلق جلفلفت اد أن أصبح رميًَم، موته، وبع

خرض وانبعث بالنبات األذلك تفتقت  مخودًا، ومع واً دوي أشد مجاليابسة، فه

 
 .6-5ن: ا يتآلج، ا(   سورة احل1)
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 . ( 1)ان سنك اإلكذلو، فياة والنماحلت هلا افها، وعادأطر

الزئبق حيث  نم  الرتاب أمكن مجعها بقليلتفرقت يف اإذهب الذ (2)وسحالة 

 . (3) ىلعات درة اهللكيف بقرقها فعىل صغر ذراته وتف جيتمع الذهب

،  (4)ضادات... وخلقه تعاىل هلا بعث بوقوع املتلا ومنها االستدالل عىل -5

            عاىل:قال ت

         (5) . 

اهر الداللة َمت، وهذا ظياء بعد املاإلح ادر عىلعد احلياة، قأمات بفالذي 

م قد بليت اظاة إىل عاحليىل إعادة ر عهو قادملتضادات فومن خلق هذه ا

 .تاً رفا صبحتوأ

 .نىداألخلق نها التنبيه بخلق األعىل عىل مو -6

 فالكاألوخلق  األرض،إىل خلق السَموات وومن ذلك لفت النظر 

 
، 397 ، صاملسيحية واإلسالم، تأليف: د. فرج اهلل  عبدالباريخر بّي اليهودية وانظر: اليوم اآل(   1)

 محدأ املثل األعىل، تأليف: ملسو هيلع هللا ىلصحممد ، وم1911هـ/ 1411، ط. األوىل، صم، وفاءار الع ونرش دطب

م، مكتبة دار 1991  /هـ1412، ق: عبدالرحيم مارديني، ط. األوىلقي، حت149-148 ، صجاد املوىل

 املحبة.

 .98ظر: حتقيق: تلبيس إبليس، ص (   ما سقط منه، ان2)

 .98ص  اجلوزي، البنيس، إبل(   انظر: تلبيس 3)

 ق.ابع الفرزدمط ،317كريم، د. زاهر األملعي، ص ال نظر: مناهج اجلدل يف القرآنا  ( 4)

 .45-43م، اآليات: نج(   سورة ال5)
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اإلنسان  خلق التي تعلو عىل ةممن العظت عليه ىل ما اشتملواكب، علكوا

 أضعافًا مضاعفة.

            ىل:قال تعا

          (1) . 

أيدَيم من رى اهلل عىل أج دث فقوع البععىل وق ألنبياء تدلزات امعج -7

، حية قلب العصامن بحانه ىل قدرته سعجزات واآليات الداالت عامل

نسان ، ما هو أعظم من إعادة اإلىتوامل ياءوإح خرة،لصلناقة من اا وإخراج

 . (2) تهمود بع

 البعث عىل العقيل لبالدلي لدالتاالس إمكان♫ اإلسالم  وقد بّيَّ شيخ

بعلمه  م اإلمكان اخلارجي تارةيل، فقال: »اإلنسان يعلالدل امن خالل هذ

وىل ء أليشبوجود ما ا هارة بعلمه وتوجود نظريه بة بعلمليشء، وتاربوجود ا

، نهنه أوىل باإلمكان مدوو ه اليشء دليل عىل أن ماوجود  ه، فإننمد وجوبال

  (3)ك«أ. هـ ذل ب عىلدرة الربيان ق د من فال بء ممكناً يشال كون نه إذا تبّيثم إ

لسَموات البعث عىل ضوء هذا االستدالل إذ خلق ا♫ ثم أثبت 

     ىل:اعان، قال تنسمن خلق اإللغ ألرض أبوا

 
 .81 ية:، اآلس(   سورة ي1)

 .98البن اجلوزي، ص  (   انظر: تلبيس إبليس،2)

 (.32-1/31(   درء تعارض العقل والنقل، البن تيمية )3)
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                 (1) . 

       ذلك البدء أشق من اإلعادة، قال تعاىل:كو

            

     (2) . 

 ممكنًا ألنه داخل يف –أي البعث  –كونه و ،ومة، ومعلموجودةاألمور  ذهوه

 . (3) قيلليل الععليه بالد بت صحة االستداللالقدرة الربانية، فث

 لسان دعاته من عىل هتابهإبليس وشقط دعاوى ها نسريغلة واألد وهبذه

 منكري البعث.

 
 .57: آليةفر، اسورة غا  (  1)

 .27(   سورة الروم، اآلية: 2)

 (.34-1/32نقل )والل (   انظر: درء تعارض العق3)
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 الثالث  ث بحملا

 يوم اآلخرل ار اكيف إن مكايده

ليه من أهوال ومشاهد، ابتداء بحياة ع تملوما اشآلخر، م ان باليواإليَم نإ

رة رضوار...، وجنة ون ب،زخ إىل ما بعد ذلك من بعث، وحرش، وحساالرب

    دله، قال تعاىل:وع ىلاتعهلل مة ابحك يات اإليَمنضتهو من مق إذحتمية، 

          

         (1). 

 م،يهعلّي بَم أمر اهلل به وافرتض القائم عّيطائال ياة،يف هذه احلل يرى قاوالع

د ال ا فقع هذمره، ومأوان ع  املعرضّيبّي ألمر اهللذاملك ىوباملقابل ير

علهَم اهلل تعاىل تأبى أن جي زائه يف الدنيا، وحكمةعىل ج صل أحد منهمي

        ىل:نه وتعا، قال سبحامتساويّي

       (2) . 

يعلم  والقدرة ةملت عليه من العظتعاىل وما اشتم هللت اوقاملخل لمتأملوا

 
 .21اثية، اآلية: اجل(   سورة 1)

 .36-35تان: ياآل قلم،ل(   سورة ا2)



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

57 

 . (1)وال سدى   يقينًا بأن هذا مل خيلق عبثاً علَمً 

            قال تعاىل:

                    (2) . 

 يفبه  فّيتص تعاىل املذي مدح اهلليوم اآلخر من اإليَمن بالغيب الن بالواإليَم

            :قولـه تعاىل

               (3) . 

 لإذ من خالوم اآلخر، يلان باإليَم بطال عقيدةجاهدًا إل وإبليس يسعى

 نهائم ييولبكاد اجاح مكايده فيصبح العبنو، اتههلا يتم تنفيذ خمططإبطا

يس لبف بعدها إر، هنا يقوال نا وال جنةء وال حساب اال جزتون بوموي

 مل الذي الزي والندامة، واحلرسة واأليف أهل النار، يف موقف اخل (4)خطيبًا 

ينفع ندم وال  م اليو وهبم أسىزبه يقطع قلوحئه ن أوليالن َتليه عينقيض، يع

 .حرسة

 
ة ميومــا بعــدها، العقيــدة اإلســال 463أليب العــز احلنفــي، ص العقيدة الطحاويــة، (   انظر: ُشح 1)

م، دار القلم، 1988هـ/ 1408 سة،، ط. اخلام627-621يداين، ص ملاة حنبكرمحن ، لعبدالسسها وأ

 شق.دم

 .116-115ن: تا ؤمنون، اآلية امل(   سور2)

 .3-1ت: ا اآلي (   سورة البقرة،3)

 (.2/530يس يف أهل النار«، انظر:تفسري القرآن) تفسريه »خطبة إبليف♫ (   سَمها ابن كثري 4)
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      (1 ). 

قوله: )إذا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول نع ◙ (2)عامر  نعن عقبة ب ويف احلديث

قد  ؤمنون:قال امل ء،من القضا بينهم، وفرغ قىض نري األولّي واآلخهللا مجع

 قولون: انطلقوا إىل آدم فإن اهلليع لنا عىل ربنا؟ فيشفمن ف ،نابيننا ربقىض 

 م:ا فيقول آدنا عىل ربنقم فاشفع لخلقه بيده، وكلمه فيأتون فيقولون: 

عىل  اهيم فيدهلمربإ أتونهيم، فيفيدهلم عىل إبرا . فيأتون نوحاً عليكم بنوح

 ىلعم ول: أدلكيسى، فيقيأتون ععيسى، ف فيدهلم عىليأتون موسى ف ،ىسوم

يه، فيثور جمليس أطيب ي، قال: فيأتوين فيأذن تعاىل يل أن أقوم إلاألمنبي ال

رأيس إىل  ورًا من شعرن ي وجيعل يلريب فيشفعنآيت  ، حتىريح شمها أحد قط

يشفع هلم  نم نواملؤمنيس: قد وجد لبإلذلك ار عند دمي، فيقول الكفق ظفر

 
 .22: يةاآلإبراهيم، ورة س   (1)

 مــن الصــحابةعــة ا روى كثــريًا مــن األحاديــث، وروى عنــه مج ◙نــي جلهعقبة بن عامر ا   (2)

ويــة، وتــويف ، وتوىل إمارة مص يف عهد معا حلفتوهد اشه والفرائض، ًا بالفقارئًا عاملق تابعّي، وكانوال

 (.2/489ته، انظر: اإلصابة )يف خالف
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ور جملسه فيث يقومل: فاق. أضللتنا فإنك أنت ربك؛ لنا إىل فعم أنت فاشفق

    هنم، فيقول عند ذلك:أنتن ريح شمها أحد قط، ثم يؤمهم جل

           

...     )(1) . 

قيقة التي كان جتلت احل حيث هور،ظللا قاصًَم إبليس هذ ن موقفلقد كا

أمور  ذين خدعهم بمعسول مكايده، فاعرتف بعدةذاهاًل عنها أولياؤه ال

 وهي:

هور تعني شيئًا مع ظ ا ْساب خادع المانيه، وأَّنوعوده وأ النبط أولا:

 تقدس.الرب تعاىل و ودموع صدق

 عدهم به.كل ما و د وكذبه يفخلفه للوع :اا نياث

ىل تصديقهم له وانجرافهم وراءه بدون حجة وال ه عوعتاب لومه هلم :ثالثاا 

 ان.بره

م وهل لك فأين عقبب يف كل ذم، فهم السطلب منهم أن يلوموا أنفسه رابعاا:

سه  عن لوم نفىلوَتنة، بال بي اقت وراء أوهامهسنالتي عميت وا وبصائرهم

 
، 117اب خلــق أفعــال العبــاد، ص كتــ  يفبخــاري (، وال2/327رقم: ) ه،نسن دارمي يفرواه ال (  1)

(، وقال 17/320، )887، رقم: رياين يف الكبالطربعدة طرق، ومن ( 8/201وابن جرير يف تفسريه )

لرمحن بــن زيــاد بــن أنعــم وهــو لطــرباين، وفيــه عبــدا(: »رواه ا10/376مع الزوائــد )يف جمثمي ياهل 

 .رةومتواتابتة يف الصحيحّي ثة عفا شحاديث ال. هـ، وأيف«أضع



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

60 

 ر.نظوعيونًا تقوالً تفهم ع مهل  ألن

ة نفسه من بل حتى نص هتم،عن نص عجزه التامأعلن ضعفه واا: خامس

أو افعكم أي بن         باب أوىل،

 . (1)كم أو مغيثكم ذكم أو خملصمنق

الناس يف ه يف إيقاع دياكم ة جلميع ما سبق منلمشابحث ومكايده يف هذا امل

وأضيف عليها بعض مكايده  مهفنسي اهلل نسوا بدع، حتىرشك والكفر والال

 ها:الواضحة يف هذا الشأن ومن

 تزيني الكفر:  -1

             قال تعاىل:

              (2) . 

 : ♫ قال الشوكاين 

كم ما نار فأخلفتحساب وال جنة وال   بأنه ال بعث وال»وعدتكم وعدًا باطالً 

 . (3)هـ أ. «كه من ذلوعدتكم ب

 
، (2/530كثــري )بــن العظيم، ال رآنلق(، تفسري ا13/200(   انظر: تفسري جامع البيان، للطربي )1)

 (.3/104ين )ر، للشوكا فتح القدي

 .63النحل، اآلية:  ةسور (  2)

تفســري  ،(4/120ن كثــري )ظيم، البالع (، وانظر: تفسري القرآن3/103)القدير، للشوكاين  (   فتح3)

 (.2180-4/2179الل القرآن، لسيد قطب ) ظيف (،19/113الرازي )
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        ه تعاىل:لوق قتادة يف الوق

            

           (1) : 

 ن خلفهمنار، ومث وال جنة وال عب الهم أنه فأخربَيم ديأ ّين ب»أتاهم م

 . (2)إليها...« نها هلم ودعاهم يا فزينأمر الدمن 

            وتأمل قوله تعاىل:

              

        (3) . 

 تهل وقصائيي إْسبن هب منا رااملراد هب ية قيل: إنويف تفسري هذه اآل

 . (4)ذكرها  قبس عروفة وقدم

 الشيطان غرور الناس يف عيمجسان هاهنا نباإل دارملا د:اهوقال جم

 .(5)إياهم«أ.هـ

 
 .17-16يتان: اآل، (   سورة األعراف1)

 (.3/151كثري ) بن(   تفسري ا2)

 .17-16: نيتا ، اآلسورة احلرش   (3)

 (   انظر ص4)

(، 28/51)ر يــ البــن جر البيــان، جــامع(، وانظــر: 18/42آن، للقرطبي )اجلامع ألحكام القر(   5)

 (.8/119بن محيد، الدر املنثور ) عبده : أخرجوقال السيوطي
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 : إين ه حتى قال»أي أغوا      ه تعاىل: قولـعنى مو

 يواجه وتركه –ه ه ومنان وعدد أبع – َتىل عنه إىل الكفر فلَم أوصله (1)كافر« 

 .باهلل ي والعياذروخه األمصري

 ات:شبهلا ءلقاإ -2

           :قال تعاىل

                  

                   (2) . 

قق له عونه ويقبلون غوايته، وبالفعل حتم أَّنم يتببليس ظن هبى أن إواملعن

 ظنه ذلك.

ود وعاألماين والم بآلخرة فغرهاكون يف اال ألَّنم شوما كان تسليطه ذاك إ

 . (3)يّي تزلاالوسوسة وشكيك ووالت

ألخروية من يف العقائد ا تشكيكالة ولاان حميها الشيطيلق تيالت شبهالن امو

 ومنكر ونكري. قربذاب وث وحرش وعونار، وبع ةنج

 
 (.28/51ير )ن البن جريا (، وجامع الب18/42للقرطبي )آن قر(   اجلامع ألحكام ال1)

 .20ية: ، اآلسبأ ة(   سور2)

 ح(، فــت6/450وزي )ن اجلــ دار السالم، زاد املسري، الب ، ط.1094ن كثري، ص (   انظر: تفسري اب3)

 (.4/323ر، للشوكاين )يقدلا
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وكثر مما أنكره  صاط والشفاعة... وغري ذلكوإنكار احلوض وامليزان وال

 دع.بل أهل البخلوض من قفيه ا

 :♫ ري سن األشعقال أبو احل

لـه، انقطاع  ال ئماجلنة دا عيم أهلنن هم أال اجلم مجيعًا إإلسالا ل»أمجع أه

 نار.الكفار يف ال باوكذلك عذ

يهَم حتى ر تفنيان وتبيدان، ويفنى من فاجلنة والنا بن صفوان إن جهم وقال

 ء معه.يش ال ان وحدهال يبقى إال اهلل وحده كَم ك

ن أَّنم يسكنوونار لاوهل اجلنة ركات أبانقطاع ح(  (1)ذيل اهل  وقال )أبو

 . (2)«أ. هـ َمً ائًا دسكون

ان ألصحاهبَم تان اآلن، معدتلنار موجود»واجلنة وا :♫ ن كثري با لاق

، وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهلل طق بذلك القرآن، وتواترت بذلك األخبار عن َمك

 
زلــة، فــارق ملعتمن شــيوخ ا ف،عالمد بن اهلذيل بن عبداهلل بن مكحول البصي أبو اهلذيل الحم  ( 1)

لس  ومنــاظرات ت لـه مقاالت يف اإلعتزال، وجمــا  فاتهحد صجكتاب اهلل، و ورد نص ع املسلمّيا إمج

 يل ركم للــز(، األعال414-5/413)ن ايزلسان امل (،3/366)داد هـ انظر ترمجته: تاريخ بغ235 سنة

(7/131.) 

ّي بــ  ، والفــرق279 ر: ص، وانظــ 475-474ص (   مقاالت اإلسالميّي أليب احلسن األشعري، 2)

 (.88-1/87للبغدادي ) نحل،وال ل، املل199ص  للبغدادي،الفرق 
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 . (1) أ. هـاعة«الس ىل قيام إملثىل... وهي السنة اَمعةة واجلالسن اعتقاد أهل

وعذاب  ،طعنقي ال نة دائمم اجليعن وأن ألمة،عليه سلف ا (2)فق تاما  اوهذ

، وأما أهل  (3)آلباد اخملدون فيها أبد الكفار واملرشكّي ئم وأن النار دا لهأ

 
. الثانيــة، ط، ايفشد عبدالوضبط: أمححيح (، تص2/416الحم، البن كثري )نهاية يف الفتن وامل(   ال1)

 ، دار الكتب العلمية.م1991هـ/ 1411عام 

 ،18/307ة البــن تيميــ ى جممــوع الفتــاو( 4/145ن حزم )الب، (   انظر: الفصل يف امللل والنحل2)

ّي بفناء النار، للصــنعاين، إلبطال أدلة القائل، رفع األستار 490ز احلنفي، صع الأليب ةُشح الطحاوي

 م، املكتب اإلسالمي.1984هـ/ 1405 ألوىل،ين األلباين، ط. ادال رصا لعالمة نحتقيق: ا، 86ص 

ة، يــ شــارح الطحاو نار ونســبهبفناء ال ولبن القيم القذه ايمية وتلمين تاب(   نسب إىل شيخ اإلسالم 3)

م يس هل ومل يثبت عن أحد من السلف، ولمن أقوال اجلهمية، إىل السلف وهم برآء منه، فهو  494 ص

وجيــاب عــن نســبة هــذا القــول لشــيخ اإلســالم  هــا،ائعدم فنل بأبدية النار، وولقاو هول واحد إال ق

 ا:عدة أمور منهب - محهَم اهللر –م وتلميذه ابن القي

بن تيمية وتلبيس اجلهمية ال (،18/307ء يف جمموع الفتاوى )ا َم جلك كذعنهَم خالف  نه قد وردإ أولا:

د. هــو و 76-58 اب كشــف االســتار، صتك باحصاإلسالم عن شيخ  نقله(، وانظر: ما 1/157)

 ســالم ابــناإلسوب إىل شيخ املنناء النار ء فعا عيل احلريب اليَمين ألف رسالة »كشف االستار إلبطال اد

ـهــ، ومــن 1410، ، الريــاض، ط. األوىلصادرة يف طيبة –ه اهلل خريًا اجز –يم« قلميذه ابن التيمية وت

قــول متقــدم ملــا هلــَم مــن ال لك: إن ذلقول هلَم أن يقالاا ذه ةن صح نسبمامّي إن اإلحسن الظن هبذي

 ىلثــره قــائًَم إال يــزال أهبا، ممــا حا والرد عــىل أصــ دع، إبطال بالبيف د العلم والفضل، وملا هلَم من اجلهو

وهــذا  جعا عنه،ه فريف العلم، ثم تبّي هلَم بطالنَم، وقبل مترسهَم فلعله صّدر منهَم يف أول حياهت يوم،ال

 له قوالن أو ثالثة يف املسألة، ومع ذلك ال ينكر عليه.ون يكمل قد ياة العلَمء فالعا ح يف ريكث

 اة.عص عىل نار الوهلَمأن يمل ق اا:نيثا

= = 
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 = = 
ســألة وكل مــا يف هــذه امل ♫كتب شيخ اإلسالم اين تيمية  نيح مح رصييوجد نقل صح إنه مل :ثالثاا 

 .♫ بن القيم تلميذه اعنه هو ما نقله 

 ل:ان أوجه تأويل اآلية، ويؤيد ذلك قوله بعد ْسد األدلة: »فإن قية، لبيإيراده لألدل لعلفقيم ال أما ابن

 نيا بأضعافًا مضاعفة؟«.دن الرب مكسألة العظيمة الشأن، التي هي أاملهذه دمكم يف قهى ىل أين انتفإ

 .363األرواح، ص دي حا  ،      :عاىلإىل قولـه تبارك وتقيل: 

 . انظــر:نــهلبيخــالف ذلــك قد يعتيد ذلك أيضًا استدالله بأقوال السلف يف تلك املسألة، ولو كان ويؤ

 .56-55، ص 34-24ستار، ص األكشف 

عــىل د ســاعم عليــه، وفتــابعوه حابةالصأن هذا القول لبعض لهَم عىل هذا القول، تومههَم َم محرب :رابعـاا 

فوه ومغفرته، مع ما تأوال مــن ظــواهر النصــوص سعة ععظيم الرجاء ب مع اهلل،ن ذلك شدة اخلوف م

 معصومّي.ا بليسالسابقة، ومها برش 

 –بو ســعيد اخلــدري وغــريهم أرة وهري وعن الصحابة عمر وابن مسعود وأب اراآلث اءت بعض ج وقد

يف النار لنار ا ث أهللب عن احلسن ونصه: »لو  ◙عمر  هرها أثرن أشوم –اهلل عنهم أمجعّي  ريض  

 ج، لكان هلم عىل ذلك وقت خيرجون فيه«.ل عالكقدر رما 

نــه كــان يأخــذ مــن كــل ألنــدهم واهيــة، ســن عمراســيل احل، وقطــع: »هو من♫ قال ابن حجر 

 .هـ.أحد«أ.

 ◙ر عم : واحلسن مل يدركل: قال عمرقا ن، حلسواية انه من ريف أل: »ضع♫ ين ا أللبال اقو

 ...«أ. هـ.

، ص 70 ، ص67-65 رفع األستار للصنعاين، ص(، 75-2/70، لأللباين )ضعيفةالانظر: السلسلة 

81-82. 

ائل ن مسممة لعظيارة فكيف هبذه املسألة اطهيف أحكام ال ♫سن مراسيل احلن بملوواألئمة ال يع

 دة.لعقيا

 ين:أمرعنها ب عىل فرض صحتها فيجابو

 أَّنا حممولة عىل نار العصاة من املوحدين. ل:األو

= = 
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، اء اهللإذا شمنها  ؤمنّي ممن دخلها، فإَّنم خيرجونالكبائر من عصاة امل

 .فعّياالش ةبشفاع، أو محّيالراة أرحم رمحنة بويدخلون اجل

 = = 
 النار من النار، وليس فنــاء النــار واخلــروجخروج أهل ي تدور حول ع، فهيف غري حمل النزا إَّنا  :الثاين

 ابة.صحال د منحىل أار إنال فناءيه فال يصح نسبة القول بعلوفناءها... ولوها ال يعني خها من

 سة وجوه:لو من مخخي لنار الوالقول بفناء ا

 .القول بفنائها، وفناء عذاهبا تبعاً  األول:

 ا.ها عىل حاهل وبقاؤموت من فيها،  ين:الثا 

 خروج من فيها، وبقاؤها عىل حاهلا. :الثالث

 أو زواله.، العذابَتفيف ، مع اؤهم فيها بق بع:الرا

 ا.دا أبوامهدر والنا بقاء  اخلامس:

    ىل فسادها، فاألول يف قوـلــه تعــاىل:آن ونص علقربطلها األربعة األوىل فقد أا أما ف

     :ومعلوم أن7اإلْساء، اآلية ،   الفعل الذي بعدها. ارالتكرار بتكرتقتيض 

، 36ة: فاطر، اآليــ           ـه تعاىل:ولبق ضاً يطل أا فب :ثاينا الوأم

 .13اآلية: ىل: ألعا        :تعاىلوبقوله 

     ، وقولـه:167 ية:البقرة، اآل     ففي قوله تعاىل:: وأما الثالث

          :22احلج، اآلية. 

 .36فاطر، اآلية:            تعاىل:: ففي قولـه بعلراوأما ا

 النلــذة؛ وبــبطعلــيهم  التهلكليــة أو اســتحعذاب با زوال الوإذا انتفى التخفيف، انتفى من باب أوىل 

 خلامس.ه االتقسيم الوجاألربعة الوجوه، يتعّي بطريق السرب و

م، دفع إَيام 1981هـ/ 1401 ما . ع، ط488ص  لآللويس،ين، حماكمة األمحد يفالء العينّي انظر: ج

ريب، ص عيل احلار، د. ، مقدمة رفع األست127-124تاب، للشنقيطي، ص ضطراب عن آيات الكاال

21-28. 
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حاشا جهم ابن  – هاا برها وفاجركله ةئماأل : »اتفقت♫ حزم ابن قال 

عىل أن اجلنة  –لبصي لعالف العبدي اا يليب اهلذيل حممد بن اهلذصفوان وأ

بد فيها عىل ون أبد األا، وأن أهلها خالدلنار ال فناء لعذاهبال فناء لنعيمها، وا

 . (1). هـ ة..«أايما ال َّن

 . (2)العلَمء دد من عمجاع اإل عىل نص دوق

      قال تعاىل: ،ىصحتذلك أكثر من أن  يف ياتواآل

                       (3) . 

          :ىلاعوقولـه ت

                (4 ) . 

         نار:ل أصحاب القولـه تعاىل يف حاو

               (5) . 

            عاىل:وقولـه ت

 
 .43ع، البن حزم، ص ول والفرواألص   (1)

 االعتبــار(، 2/234لسفاريني )ل امع األنوار،(، لو18/307ية)تيمفتاوى، البن (   انظر: جمموع ال2)

 .67النار، للسبكي، ص و نةء اجلا ببق

 .65-64ان: رة األحزاب، اآليتوس (  3)

 .26(   سورة يونس، اآلية: 4)

 .52اآلية:  ة يونس،(   سور5)
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              (1) . 

:  ملسو هيلع هللا ىلص ل: قال رسول اهللاق ◙دري سعيد اخلح عن أيب الصحي ويف

ئبون أهل اجلنة، فيرشا ي بش أملح، فينادي مناٍد:)يؤتى باملوت كهيئة ك

قد وت، وكلهم عرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا املهل تفيقول:  وينظرون،

ذا عرفون هل: هل تقوفي ن،ن وينظرووبنار، فيرشئلا لهأرآه ثم ينادي: يا 

ل اجلنة أها ي يقول: فيذبح ثم ،هرآقد  وكلهم ،نعم هذا املوت :نوقولفي

     موت، ثم قرأ:  أهل النار خلود فال، ويا خلود فال موت

                  (2)  ) (3) . 

 يةاَّن ا الكفر دائم الذهو كفر،نار جزاء اللاإن ك، إذ لذلَّ عىل لعقل داوكذا 

 دائم بال انقطاع.عذاب ون الله فناسب أن يك

ل بأَّنم لو ردوا إىل هذه احلياة ز وجع ذ قد أخرب اهللار ال تطهرهم إلنوا

 كذلك أهلو، بادأبد اآليف النار  ندولخمهم وعنادهم، فهم إذن عادوا لكفرل

 . (4) اآلباد دب اجلنة أدون يفلااجلنة خ

 
 .6ية: لبينة، اآلسورة ا (  1)

 .39(   سورة مريم، اآلية: 2)

(، 4/1760، )4453رقــم:  ،    : «، بــابفســرييف كتاب: »الت اريرواه البخ   (3)

 ( بنحوه.4/2188، )2849ة نعيمها«، رقم: كتاب: »اجلنة وصف يف ومسلم

 .339يم، ص الق األرواح، البن: حادي انظر   (4)
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من أهل الكبائر ود العصاة من املؤمنّي خلب (2) واخلوارج  (1) لةعتزوقالت امل

 ر.يف النا

د اسق خيلد يف النار، ويعذب فيها أب»الف جلبار اهلمذاين:قال القايض عبدا

 . (3)ودهر الداهرين«أ. هـ اآلبدين 

 بالنار تنقل لطائي أن أصحاباعريب ابن سهم  رأىلوع (4)ادية وقالت االحت

 
األشــعري، ص ، أليب احلســن ميّيقاالت اإلسال(، وم1/154انظر: رسائل العدل والتوحيد ) (  1)

96. 

 .96سن األشعري، ص حل األيب ،ميّيت اإلسالقاال(   انظر: م2)

ن أيب  عــيل بــ املــؤمنّين األول اهلجري، وهم الذين خرجوا عىل أمــري ارج: ظهرت يف القروخلوفرقة ا 

 – عــنهَم ريض اهلل –لتحكــيم الــذي جــرى بينــه وبــّي معاويــة بــن أيب ســفيان ابعد  ◙طالب 

هل الســنة ه ألفة ملا عليا ء خمآرا م، وهل نه ع ريض اهللتكفري عيلىل ع ، وهم جممعونمعوا بالنهرواناجتو

بن حاب نجدة جدات أصرقة النب الكبرية يف النار ومل خيالف يف ذلك إال ف: القول بخلوج مرتكومنها 

إلباضــية، ، ايــة، العجــاردةحلنفي ويرون اخلروج عــىل األئمــة، وهــم فــرق شــتى منهــا: النجداامر ع

 .. رقة، الصفريةاألزا

ومــا بعــدها(،  1/114للشهرســتاين )حــل امللــل والن ،عــدها ما بو 86ص ّيميالت اإلسالنظر: مقا ا

ـ1419األوىل ها، ط. وما بعــد 21وارج تأليف د. نارص عبدالكريم العقل، صاخل م، دار 1998 /هــ

 إشبيليا، الرياض.

 .666 ، صيض عبداجلبار(   ُشح األصول اخلمسة، للقا 3)

ن  ء االحتادية ابؤالمل، وزعيم ها الع هذا  هو عّي عاىلأن اهلل تلوجود، وة ادححاب القول بو(   أص4)

رات  (، شذ4/317يزان )سان امل، انظر: ل576وابن الفارض ت  –سبقت ترمجته   وقد –عريب الضال 

ص     وف،(، مصع التص282-6/281(، واألعالم للزركيل )202-5/190، البن العَمد )بالذه

 دها. وما بع 150
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 . (1) ابتلذ بالعذنارية ت عةبيط ىلطبيعتهم إ

 قل.كابرة للعللحس ومإنكار  اف يف بطالنه، فهووتصور هذا القول ك

، فهو قول (2)لنارلعصاة يف اعتزلة واخلوارج من القول بتخليد اامل وأما ما عليه

       اىل:ه تعكقول آن،قرة من الصوص الصينلل فلخما

          (3) من اآليات  ، وغري ذلك

اىل اء اهلل تعرة وتعليق ما سواه باملشيئة فَم شملغفلرشك بعدم اَتص االتي 

 ب عليه.ذع ىلاغفره، وما شاء تع

   (5)م اجلنة هلوالنار، ودخ يف خروجهم من (4) تواترةحاديث املمن األثبت  اومل

ر من قال ال قال: )خيرج من النا ملسو هيلع هللا ىلصي نبالعن  ◙حديث أنس  اهنمو

من قال ال إله إال  رج من النارمن خري، وخيرية قلبه وزن شعويف  اهلل إله إال

ويف  اهللإال ال ال إله ن قالنار م نمري، وخيرج خمن  ةزن برويف قلبه واهلل، 

 
 .331-323ألرواح، ص ي ا(، حاد148-4/147)حزم  البن ل،لنحامللل وا الفصل يفر: ظن(   ا1)

هم يف منزلــة دو عنــ ة فها املعتزلافر، أموارج كفهَم يف احلكم عليه يف الدنيا، فهو عند اخل(   مع اختال2)

 (.7/484ية )بّي منزلتّي، انظر: جمموع الفتاوى، البن تيم

 .48، اآلية: سورة النساء   (3)

م، دار الكتــب 1983هـ/ 1405، وىل، ط. األ165 صجب، بن رار، اللنن االتخويف مانظر:   ( 4)

 (.11/184)(، 7/484مية، بريوت، وجمموع الفتاوى، البن تيمية )العل

اويــة، لطحح العقيــدة اومــا بعــدها(، ُش 2/312هاية يف الفتن واملالحم، البن كثــري )ن: الانظر(   5)

 (.436-11/433ح الباري )، فت223ص
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 . (1) رة من خري(به وزن ذلق

م منها سهم ماار بعدقوم من الن رج)خي قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ◙وعنه 

 .(2)ميّي(اجلهنفيسميهم أهل اجلنة اجلنة سفع، فيدخلون 

لم آخر ع: )إين ألملسو هيلع هللا ىلصهلل اقال: قال رسول  ◙سعود ن عبداهلل بن معو

النار ن م رجل خيرج نةالً اجلخر أهل اجلنة دخور خروجًا منها وآناال لأه

ه أَّنا ليإ يلنة فيأتيها فيخجلال فادخرك وتعاىل لـه: اذهب تبا اهللبوًا فيقول ح

له: اذهب تعاىل بارك وقول اهلل تا مألى فيقول يا رب وجدهتمألى فريجع في

ا فيقول يا رب وجدهت جعريا مألى فَّنيل إليه أخا فيهفادخل اجلنة قال فيأتي

أمثاهلا أو  ةمثل الدنيا وعرش نة فإن لكفادخل اجل باذهى فيقول اهلل له: مأل

نت امللك خر يب أو أتضحك يب وأتسأ ولالدنيا، قال: فيق الأمث إن لك عرشة

ل: فكان يقال واجذه قاى بدت نضحك حت ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل قد رأيت رسقال ل

 . (3)نزلة( م اجلنة أهل ذاك أدنى

 

 
(، ومسلم 1/24) ،44ونقصانه(، رقم: زيادة اإليَمن : )يَمن«، بابإل: »اكتاب ري يفخا الب(   رواه 1)

 (.1/180) 193يف كتاب: »اإليَمن«، رقم: 

(، 5/2399)، 6191 كتاب: »الرقــاق«، بــاب: )صــفة اجلنــة والنــار(، رقــم: يفاري البخ(   رواه 2)

 (.178-1/177) 191يَمن«، رقم: يف كتاب: »اإل سلموم

 .(1/175، )188: رقم»اإليَمن«،  تاب:يف ك مسلم اهرو (  3)
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 باب منها:لعدة أسموجبها د قد يتخلف لوعيونصوص ا

 ف فيه.ال خال ذاوهادقة، صلبة االتو -1

 .واالستغفاركثرية لااحلسنات  -2

 .املكفرة بئصاوقوع امل -3

 القيامة. ، وشدة أهوال يوملقربا يفب العذا -4

 فاعة.ه بالشوأذن ل ◙ ّي، ممنعة للمذنبالشفا -5

 .( 1)بد العمن  سبب ، بالهتنه برمحاوزه عللعبد وجت تعاىل ة اهللمغفر -6

اعهم يف الشك عباد وإيقلتضليل اليطان يلقيها الش التيشبهات ومن ال

ف »إنا نكش: دةحمن قول املال♫ م يقالنقله ابن  ر عذاب القرب مااكنوإ

هناك  نجد رق، والبمطاوتى  يرضبون املكة عميًا صَمً نجد فيه مالئالقرب فال 

ناه مل دجا حالة من األحوال لوكشفن ج ولو نريانًا توجوال وال ثعابّيحيات 

عىل دناه جوخلردل ل صدره الزئبق وعىل عينيه انا عىلتتغري، ولو وضع

 . (2)«أ. هـ حاله...

 
 (.24/375(، )11/185(، )501-7/487ع الفتاوى، البن تيمية )(   انظر: جممو1)

ســن األشــعري، ، ومقاالت اإلســالميّي، أليب احل58، وانظر: ص 61القيم، ص  البنوح، (   الر2)

 لة.ثر املعتزا قول أكوهذ .(4/284تاوى )، وجمموع الف430ص 
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ا ، قال شيخ اإلسالم: »هذ  (1)لروح فقط اب عىل اعذالن ومنهم من يقول: إ

 . (2)جلَمعة انة وسالامة أهل قول منكر عند ع

هب سلف ذمونعيمه متواترة، ورب ب القذات عثبوالنصوص يف ومعلوم أن 

عذاب وأن ال بوإما معذمنعم،  وته إمام امليت بعدوأن   ذلك،األمة عىل

 ه.لروحه وبدنيصل 

 ة:قال شارح الطحاوي

ن مل القرب ونعيمه يف ثبوت عذاب ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل األخبار عن  وقد تواترت»

 . (3)...«أ. هـ أهالً  ان لذلكك

 . (4)♫ ة ين تيمم اباإلسالا شيخ تواتره ونص عىل

 ألمان الكاذبة: عود واالو -3

 .                (5)  :تعاىلقال 

          :وقال تعاىل

         
 

 (.5/525ع الفتاوى )ة، انظر: جمموميرسن حزم وابن بول اهو قو(   1)

 (.5/525(   جمموع الفتاوى، البن تيمية )2)

 ملكتب اإلسالمي.اط.  ،450حاوية، ص ُشح الط(   3)

 (.4/284(   انظر: جمموع الفتاوى )4)

 .120اآلية:  اء،سورة النس   (5)
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        (1) . 

 يامة والال ق نه»إ      عاىل:يف قولـه ت♫ القرطبي ل قا

من غريكم يقويه  نةباجل م أوىلحساب وجنة ونار فأنتحساب وأنه إن كان 

أي           تعاىل:  هلقو

 . (2) هـباطاًل«أ. 

          اىل:له تعيف قو♫ قال احلسن 

              

   (3) : 

اين وغرورًا دعاهم أم إال، وال سوط فيس بعصا والم »واهلل ما رضهب

 .(4)يهًا«إل

 امع احلق:استوالصد عن  طلالباإىل  دعوةلا -4

             :اىلتع قال

          (5) . 

 
 .64 ، اآلية:اءْس(   سورة اإل1)

 .(10/290آن )رالق حكامامع ألجلا  ( 2)

 .21اآلية:  (   سورة سبأ،3)

 م.السال، ط. دار 1094ص  ن كثري،(، وذكره اب22/88رواه ابن جرير يف تفسريه )(   4)

 .22(   سورة إبراهيم، اآلية: 5)
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           :وقولـه تعاىل

         (1) . 

           وقولـه تعاىل:

        (2) . 

 رهان بل، وال بحجةغري  نبوا لـه مأكثر اخللق استجار أن جيب يف األملعوا

 . (3) الدليلردة من احلجة وهي جمرد دعوى جم

 :♫ قال ابن جرير 

ه ورغرب اوناس أن تغرتذي َّنيتكم أَيا اللااىل ذكر أن الشيطان ل تع»يقو

م العدو منكسكم منزل أنفمن  أنزلوهعدوًا... ف ذواَتفاإياكم باهلل لكم عدو 

 تبعوا خطواته...«تطيعوه وت ثتكم إياه... فالاغبطاعة اهلل واست وهذرواح

 . (4)أ. هـ 

 
 .6(   سورة فاطر، اآلية: 1)

 .62-61س، اآليتان: ة ي(   سور2)

 .(3/103) اينير، للشوكفتح القدر: ظن(   ا3)

  آراء ي بمن يقتد وقريب من هذا»        تعاىل:عليقًا عىل قولـه  ت ♫قول وي

نه قد  فإ ىل ما فيهَم،ويؤثرها ع ملسو هيلع هللا ىلص ملا يف كتاب اهلل سبحانه، وملا يف سنة رسوله الفة ال املخالرج

ة والربهان خلف ظهره، كَم جحل ك اروت ،وال دّل عليه برهانة حج  قم عليهت الذي مل باطللاستجاب ل

 . (3/104)   هـ،ارهم«أ. دين بالرجال املتنكبّي طريق احلق بسوء اختيعله كثري من املقتيف

 (.22/117البيان ) جامع (  4)
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 ساأن ينيس كثريًا من الن دولعا ا، والصد استطاع هذلباطلةفبهذه الدعوة ا

 ا وال يؤمنون هبا.هب ونذبيك همة، أو جيعلاالستعداد لآلخر

  ة عىل ذلك:لألمثان مو

       :ل تعاىلاقنكر: واملالفحشاء إىل  هتمدعو

             

                   (1)  

 . (2)اللواط ، وقيل: الزنا، وقيل: املعايص شاءوالفح

 . (3)عظم قبحه« كل ما وقيل: »

 . (4)سليم«  ه كل ذي عقلستفحشاوكل أحد ما ظهر قبحه ل»كل يل: قو

 ملستقيما ن رصاط اهلل، وبعدوا عركملنا ضالل الفحشاء ويف وااعفض

 .نما يأملوية غا الشهوات هي هذهوأصبحت 

 

 

 
 .169-168(   سورة البقرة، اآليتان: 1)

 يرطبــ قلل ،امع ألحكــام القــرآناجلــ (، 12/185)، (2/77ر )جريــ  نمع البيــان، البــ جا  (   انظر:2)

(2/209.) 

 (.13/220، البن تيمية )(   جمموع الفتاوى3)

 (.1/371(   مدارج السالكّي، البن القيم )4)
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 ة:ن اآلخرسيااالغرتار بالدنيا ون -5

          قال تعاىل:

           

          

  (1) . 

           :ويقول تعاىل

            (2) . 

 :          (3)تعاىل: يف تفسري قوله♫ ي لقرطبقال ا

 . (4) هـ ا.ساب«وال ح  عذابتغرهم بأن ال »من الشياطّي

 . (5)ل هبم«أ. هـ ينز يطان بأن العذاب الالشم ال ابن كثري: »غرهقو

ير جر ن بعض العلَمء، ومنهم ابنن كَم روي عاطوالغرور: الشي

 
 .130: اآليةنعام، رة األسو  ( 1)

 .14(   سورة السجدة، اآلية: 2)

 .20اآلية:  (   سورة امللك،3)

اجلاللــّي  ريســ تف :نظــرا(، و4/302وانظــر: ) (،18/218بــي )رطقــرآن للقم الا اجلامع ألحك   (4)

(1/756.) 

 (، ط. دار الفكر.1/756سري ابن كثري )(   تف5)
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 . ♫ (1)يالطرب

ز عن يتجاوهلل، وأنه فضل ا ره بسعةد، ويذكيوسوس للعب واملعنى أنه 

 . (2)ه يف معصية اهلل لخمعاصيه حتى يغره ويد

 د واخلداع:يكلاور كملا -6

             اىل:تع قال

            

                (3) . 

يح احلق تقب ساد،عوة إىل الفى، والدعن اهلدصد ويتمثل هذا املكر يف ال

ًا، را تكل لياًل وَّنل والال متتمرة مع ذلك جهود مسوهي  اطل،وتزيّي الب

 . (4) ساءً صباحًا وم

 
 (.18/42(، و )14/323) لقرآنحكام اامع ألواجل(، 4/200ن )(   انظر: جامع البيا 1)

لشــيخ ل التوحيــد كتــاب (، ُشح14/323) رآنع ألحكــام القــ (، اجلــام4/200(   جامع البيان )2)

 .449بن عبداهلل، ص ن يَمسل

 .33سبأ، اآلية:  ةروس   (3)

(، 14/303) للقرطبــي (، اجلامع ألحكام القرآن،22/98ان، للطربي ): تفسري جامع البي(   انظر4)

 (، ط. دار الفكر.3/540العظيم، البن كثري )قرآن فسري الت

و يــ دا رىلز إا النهار، ما بّي تلفــ و ليلمكر بال، املسلمّيالد بأليام يف أكثر ه اء الشيطان هذ* وتأمل أوليا 

سمومها تهي حتى يأيت كيد حمطات وقنوات فضائية تبث واملسلمّي، وما ينيبث املكر والكيد لإلسالم 

= = 
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 . (1)باطيل« لتمويه باألو اأ»الكيد : هو ركملوا

            قال تعاىل:

             

             

        (2) . 

م يف الكفر والرشك أوقعهحتى  –أخزاه اهلل  –ان طيواملزين هلذا املكر هو الش

 . (3)وباليوم اآلخر  به اروكفف ،اهللعن دين  مهرصفوبآيات اهلل  بيوالتكذ

 نسيان الذكر: -7

     نسيان الذكر، قال تعاىل:خر اليوم اآل راكايده يف إنمك ومن

             

          

 = = 
 من إال ال ينجو منه فرت حتى يأيت دور جملة هابطة ففيلم خليع، وهكذا مكر دائمكاد ت، وما تاراً  وَّنيالً ل

 .عصمه اهلل

 (.3/85) ينوكا دير للشلقفتح ا   (1)

 .33ية: آلا عد،رال ة(   سور2)

ر دا ، ط.710 (، تفسري القرآن، البن كثري، ص9/323قرطبي )ألحكام القرآن، لل(  انظر: اجلامع 3)

دي محن، البن سع(، تيسري الكريم الر3/85(، فتح القدير للشوكاين )3/21ي )البغوتفسري  سالم،ال

(4/113 .) 
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                (1) . 

ول العبد يا فيق ناجلن م هنيقرالعبد و ّيب ةصومخلة تكون اماويف مشهد القي

      ـه:لوقبد عليه قرينه عن الذكر، وير ذا أضلنيه رب

       بينةلفعندها تنقطع احلجة وتقوم ا   

       بإرسال  ميكإلت رذعفأ

 . (2)لبينات لكتب وإقامة احلجج واا النزسل، وإالر

        وندمهم:نًا حرسهتم تعاىل مبي لاق

             

             

              (3) . 

            ويقول تعاىل:

            

               (4) . 

 
 .19-18 ان:، اآليتلةة املجادسور  ( 1)

 (.6/404ن، البن كثري )آرقال فسريت(   انظر: 2)

 .53ية: سورة األعراف، اآل (  3)

 .29-27(   سورة الفرقان، اآليات: 4)
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 . (1)ه« يويعض عىل يد لندمالقيامة غاية ا يندم يوم »فكل ظامل

 . (2)ان من اجلن أو اإلنس ك ان سواءشيطأي ال   وقولـه: 

أ ويتربعنه، تخىل األماين، ثم ي ق، ويعدهبح لـه احلق»يزين لـه الباطل، وي

 .(3)منه«

 هم:ر علياكبتس الاو باملؤمنني ءواالستهزا ةسخريلا -8

ىل، وذلك اق باهلل تعدصمن ومرة مع كل من آبليسية مستذه مكيدة إهو

 .الناس عنهم ضعاف مهمهم وصدإل

             :ل تعاىلاق
          

       (4) . 

املته ، ومعتعاىلاهلل بادة تم عكم هلم عىل أن نسيواملعنى محلكم بغض

 . (5)هتم وعباديعهم وسخرتم من صن

 
 (.19/7، ط. دار السالم، وانظر: جامع البيان )958، ص كثري ن، البنالقرآسري تف (  1)

 ريلقــداتح فــ (، 6/86بن اجلــوزي )ال، د املسريزا(، 13/26بي )طم القرآن، للقرحكا اجلامع أل   (2)

 (.5/475يخ عبدالرمحن السعدي )لكريم الرمحن، للش(، تيسري ا73-4/72للشوكاين )

 (.5/475لسعدي )محن اعبدالر للشيخن، لرمحالكريم ا(   تيسري 3)

 .110-109(   سورة املؤمنون، اآليتان: 4)

ارج دمــ  (،19/186تاوى، البن تيمية )لفع ا(، جممو3/259ثري )بن كقرآن العظيم، الال (   تفسري 5)

 (.1/350السالكّي، البن القيم )
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          :عاىلتقال 
         (1) . 

 . (2)عه« انوا يستبعدون وقويعني »من العذاب الذي ك

      افقّي:املنحال  ىل يفّي كَم قال تعاون املؤمنوهم خيادع
            

    (3). 

ل والضاللكفر كرباء والرؤساء يف اوال هبم السادةشياطّي املراد وال

 . (4) شاكلتهم ومن عىل محاهبصوأ

ساءت مصريا،  جهنم وليائه إىلبليس بحزبه وأوإ صلي فطااية املَّن ويف

جاثمّي يد بسلسلة من حد من الشياطّي ًا مع قرينهطنفسه مربو دبالع فيجد

  قوله: لك تعاىل يفكَم بّي ذ (5)م حول جهن
            
                   (6) . 

 
 .10األنعام، اآلية:  (   سورة1)

 (.3/180 )البن كثري(   تفسري القرآن، 2)

 .14بقرة، اآلية: رة ال(   سو3)

 (.1/52(   انظر: تفسري القرآن، البن كثري )4)

تفســري و ،(11/132)م القــرآن، للقرطبــي كــا ألحاجلــامع و (،3/132)ثري كظر: تفسري ابن ان (  5)

 (.1/403اجلاللّي )

 .69-68يتان: سورة مريم، اآل   (6)
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 لرابع حث ااملب

 ألرواحيتعلق بامكايده فيام 

ح با و  ُس، يذكر ويغلضم يف اللالرُّ  . (1)ح«األروا اجلمعؤنث وة: »النَّف 

 . (2)فس« اة األنا به حي»م :وقيل

 . (3)« اجلسد وتكون به احلياةد بالروح: ما يقوم به ارامل ليقو

 :انهم (4) يف القرآن الكريم عىل عدة معانٍ  ويطلق الروح

 .          (5)  قال: ♠ جربيل

                  (6 )  ل تعال:ي، قاوالوح

         :قال تعاىل ♠وعيسى

    (7) . 

 
 .(2/462) (   لسان العرب، البن منظور1)

 (.3/103ز، للفريوزآبادي )لتميير ذوي ابصائ (  2)

 (.2/271(   النهاية البن األثري )3)

 يدا زآبــ وفريلائر ذوي التمييــز، لبصــ (، 463-2/462منظــور ) البــن ر: لســان العــرب،انظــ (   4)

 (.2/271ثري )(، النهاية، البن األ3/105)

 .193سورة الشعراء، اآلية:   ( 5)

 .15ة: فر، اآلي(   سورة غا 6)

 .171، اآلية: لنساءسورة ا (  7)
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ح لرَّ وا  . (1)  ر والفرحة، والرمحة، والرسوبالفتح بمعنى الراحو 

 ، أي رمحته.            (2)  :اىلتع قال

وح ماوأ وحتل »ذات لطيفة تدخل اجلسم  :اَّنبأ فعرفها العلَمءع رشال يف الرُّ

املوت، وتكفن عند لك امل ضهال املاء يف الطّي اليابس، وهلذا يقبي فيه، كَم

 . (3)ه« عند موت هبا ويراه اإلنسان ويصعد

 . (4)ح رجول ما عرض وهو قوبعض: إَّنلا القو

  :♫ القيم  قال ابن

أي  –قول إَّنا ار والعقل والبتواالعر ثاآلاوة قرآن والسن»تظاهرت أدلة ال

 وتذهب وتنفصل وَترج د وتنزل وتتصلصعت ائمة بنفسهات قذا –الروح 

 ـ .ثر من مائة دليل«أ. هك وتسكن، وعىل هذا أكحريء وتتوجت

يف  ، وإمايف نعيمته إما ومد يت بعتها أن املاألمة وأئم سلفهب من مذ ن أَمك

ح نوع اتصال بدن، وأن للرولاروح وللل صي ابيم أو العذاب، وأن النععذ

 
 (.3/103تمييز )ال (، بصائر ذوي2/459(   انظر: لسان العرب البن منظور )1)

 .87ة: ف، اآليوسسورة ي  ( 2)

(، 3/429قــيم )الســالكّي، البــن ال(، وانظــر: مــدارج 2/345يمــّي )ثع بــنالد، ي(   القول املف3)

 (.3/62ثري )وتفسري القرآن العظيم، البن ك

محد ، ألدة ابن القيم(، وانظر: الرد عليه يف ُشح قصي2/345فيد، البن عثيمّي )ول املظر: القان   (4)

 (.1/444) يفحلناعز لح الطحاوية، أليب اُشر: (، وانظها وما بعد 2/151بن عيسى )
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إىل  واحت األر، فإذا كان يوم القيامة أعيد (1) لمه إال اهللالبدن ال يعب

 . (2) باالكتبّي املسلمّي، وأهل  دها كَم هو متفق عليهساأج

    عاىل:قال ت ه،علماهلل بي استأثر لغيب التعلم ا وهي من

                  (3). 

 ملسو هيلع هللا ىلصمع النبي  اا أننقال: )بي ◙عبداهلل بن مسعود  عن اريالبخى ور

بعضهم لبعض سلوه  لافقد، يهوإذ مر ال (4)عسيب  ىلمتكئ عحرث وهو يف 

ه كم بيشء تكرهونيستقبل ال همضعب وقال إليه ، فقال: ما رأيكمحوعن الر

م يرد عليهم شيئًا، فل ملسو هيلع هللا ىلص نبيال أمسكوح فن الر، فسألوه عفقالوا: سلوه

    : لي قاحالو  نزلي فلَمفقمت مقام حى إليهأنه يو لمتفع

                   )(5) . 

 الكريمة عىل أقوال: يةبالروح يف اآلراد وقد اختلف العلَمء يف امل

 
 كالمال بعض أهل الروح ال تبقى بعد فراق البدن، كَم هو قول البدع من يقول: إن(   هناك من أهل 1)

د فــراق بعــ   بقاء الروحشعرية، وهو قول باطل يرده الكتاب والسنة واتفاق األمة عىلواأل ملعتزلةمن ا

 .72ص الروح،  نظر:االبدن، 

 .72ص  يم،قظر: الروح، البن الان   (2)

 .85(   سورة اإلْساء، اآلية: 3)

 (.3/234)ديث احليف غريب اجلريدة التي ال خوص فيها، انظر: النهاية  (   العسيب:4)

(، 4/1749، )4444(، رقم: اه البخاري يف كتاب: »التفسري«، باب: )ويسألونك عن الروحرو   (5)

 .(4/2152، )2794أحكامهم«، رقم: و قّياملناف اتتاب: »صفيف ك ومسلم



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

86 

ثر ورجحه هو قول األكوسان ني روح اإلالروح املعروفة أ ملرادأن ا ل:وألا

 رطبي.قال

 . ♠ يلجرب ملرادأن ا :الثاين

 . ♠أن املراد بالروح عيسى  :الثالث

 . (1)م ريكلا رآنراد القأن امل الرابع:

ا وامتزاجها هوكيفية مسالكروح حقيقة ال يف إهبام –أعلم واهلل  –واحلكمة 

من معرفة ما  مل يتمكنواوضعفهم، حيث  معجزه مدىالعباد لم بالبدن، ليع

 . (2)أوىل ن باب ه عن معرفة غريه م، فعجزقطع بوجودهال مع نوهبمج بّي

ه تعاىل، مع اإليَمن اتوذه تاصفَمء اهلل ويف كيفية أساخلوض  ك حتريمذل ومن

 هبا وبمعانيها.

 
 (، ط. دار املعرفــة، واجلــامع ألحكــام القــرآن403-8/402بــن حجــر )(   انظر: فتح الباري، ال1)

(، ط. دار 3/62(، تفســري ابــن كثــري )15/156البن جريــر )يان، امع الب(، ج10/324) للقرطبي

 بعدها(. وما  5/332للسيوطي ) ثورر، الدر املنالفك

(، 8/403حجــر )(، وفــتح البــاري، البــن 10/324) يرطبــ قلل نجلامع ألحكام القرآا ظر:(   ان2)

 (، ط. دار الفكر.3/62 ابن كثري )تفسري
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اء هلوايف  ىقإن األرواح تتال عض السلف: »قال ب♫ م القيقال ابن 

وقد من خري أو ُش قال  يهاقال بَم هو ايتيها ملك الرؤيأف فتتعارف أو تتذاكر

 . (1)نفس...«  لك علمه وأهلمه معرفة اً كمل صادقةيا الوكل اهلل بالرؤ

 :علقاتمخس متن بدالب اأن هل♫ ّي بو

 .أمه حينَم يكون جنينًا يف بطن األول:

 رض.ألجه اوخيرج إىل  نَمحي الثاين:

 ر.به من وجه آخ ةقه ومتعلجن وه مه فهي تفارقل نومحا يف :الثالث

ترد السالم عىل من حيث دن، لبا اذعلق هبزخ فلها نوع تيف حياة الرب الرابع:

 مستمر. اهلا بالبدنتصفاا هيف بدن والروحعليها، ويتنعم ال مسل

 د ذلكعوت بمال ا بالبدن فا يكمل تعلقهوهن بعد البعث والنشور امس:خلا

 . (2) فساد وال

تصوفة والصابئة ة واملالرافضمن غالة ل أقوام وقا رواح خملوقة،ألوا

 :هذا القول إىل طائفتّييف وا قسموان ح،لفالسفة بقدم الرووا

لصابئة ؤالء هم اتعاىل، وهن ذات اهلل م ستلي انهكا أزلية لتزعم أَّن األوىل:

 ة.والفالسف

 
 .45، صابقرجع الس(   امل1)

 .61رجع السابق ص ر: امل(   انظ2)
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غالة الرافضة دقة من اهم الزنء وهؤال ،اهلل ا من ذاتم أَّنتزع لثانية:او

 . (1)صوفة املتو

 أوجه:يظهر من عدة طل وبطالنه وهذا قول با

عىل هم ا وأئمتها فإمجاعهفمجاع األمة واتفاق سلف إلخمالل قولامنها: إن هذا 

 . (2) قةلوخما أَّن

زل وترسح بض وتصعد وتنوتق  أن الروح َترجاألدلة عىلاستفاضة  ومنها:

 اهلل سولقال رال: رة يف الصحيح قأبو هري ما رواهث، حاديألذه اه ومن

ِعَداَِّنَا« : ) ملسو هيلع هللا ىلص اَها َمَلَكاِن ُيص  ِمِن َتَلقَّ  َقاَل مَحَّاٌد: َفَذَكرَ  -إَِذا َخَرَجت  ُروُح امل ُؤ 

َك  : ُروٌح َطي َبٌة َج  "َقاَل:  -ِمن  ِطيِب ِريَِها َوَذَكَر امل ِس 
ِ
ََمء ُل السَّ اَءت  َوَيُقوُل َأه 

ِض، َصىلَّ اهلل َعَلي ِك َوَعىَل َجَس  َر  ُمِرينَُه، َفُين َطَلُق بِِه إِىَل ِمن  ِقَبِل األ  ٍد ُكن ِت َتع 

َطلِقُ  ، ُثمَّ َيُقوُل: ان  ِه َعزَّ َوَجلَّ ََجِل َرب  َكافَِر إَِذا  "، َقاَل: "وا بِِه إِىَل آِخِر األ  َوِإنَّ ال 

ًنا َقاَل مَحَّ  -َخَرَجت  ُروُحُه   َوَيُقوُل َأه   -اٌد َوَذَكَر ِمن  َنت نَِها، َوَذَكَر َلع 
ِ
ََمء ُل السَّ

َطلُِقوا بِِه إِ  ِض. َقاَل َفُيَقاُل: ان  َر  ََجِل ُروٌح: َخبِيَثٌة َجاَءت  ِمن  ِقَبِل األ  ىَل آِخِر األ 

َرَة: َفَردَّ َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهلُل َعَلي ِه َوَسلَّ " َطًة َكاَنت  َعَلي ِه، َعىَل ، َقاَل َأُبو ُهَري  َم َري 

 
جــر ح ري، البــنالبــا  (، فــتح222-4/221) ، البــن تيميــة(   انظر أقواهلم يف: جممــوع الفتــاوى1)

 .197-194 صالروح، البن القيم ، (8/404)

 (.4/216البن تيمية )(   انظر: جمموع الفتاوى، 2)



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

89 

ِفِه، َهَكَذا  . (1)( َأن 

  يف تفسري قولـه تعاىل:◙ ودعسيضًا من حديث ابن مصحيح أويف ال

              

 (2)  قة بالعرش لعديل مرض، هلا قنايف جوف طري خ: )أرواحهم  ملسو هيلع هللا ىلصقال

 . (3)اديل...( ك القنلتأوي عىل ؛ ثم تتشاءة حيث  اجلنترسح يف

: )إن اهلل قبض  ملسو هيلع هللا ىلصجر قال عندما فاتتهم صالة الف لبال ثديويف ح

لناس أذن بال قم فبال ا عليكم حّي شاء، ياهورد ،حكم حّي شاءأروا

 ..(ة..الصالب

  عليهم: لة يف الردر األدبعد ذك♫ قال شيخ اإلسالم 

لوقة، فهو من غري خم ةمي آدم قديأرواح بن ال: إنن من ق»فقد بان بَم ذكرناه أ

هو  دلعبطيل، بجعل االتع وهلم إىل، الذين جير قحللوليةا دعلبا هلعظم أأ

 . (4)هـ ضلة«أ. املالكاذبة من البدع ري ذلك لرب، وغا

 . ( 5)صنام عىل صورها األ األرواح واَتذوهناك من عبد 

 
 (.4/2202)(، 2872): رقمعيمها«، (   رواه مسلم يف كتاب: »اجلنة وصفة ن1)

 .169(   سورة آل عمران، اآلية: 2)

 (.3/1502، )1887م: رق : »اإلمارة«،(   رواه مسلم يف كتاب3)

 (.4/216بن تيمية )ال وى،ع الفتا مو(   جم4)

 (.2/123)دقائق التفسري، البن تيمية  :رظن   (5)
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يت، وهيه جزء ال يح: إن ف املسصارى يفم هذا مشابه لقول النوهل ن قأ :اومنه

ذه جهمية ه ارى، ثم تلقتهول النصق منع بان القولناسويت وهذا  وجزء

 . (1)مة األ

ل إلضال  رحباً وح جماالً الريف  – أخزاه اهلل –جيم الرلشيطان اوجد  قدلو

ى عن ه فنهبعلم ىلاستأثر اهلل تعا عامل الغيب وهي ْس ألَّنا مناخللق 

 . (2)صوص نلترد هبا ا ملالتي  حواهلاتها وأاخلوض يف ماهي

ري من يف كث أوقعهم واملتصوفة حتىفالسفة الن م ماقوعىل أفلبس إبليس 

 ل.الضال

وع ب املوضثرة تشعكلنظرًا ، وال َتفى ألة الروح مكايدسمان يف طلشيلو

 ث مسائل:ه حصت البحث يف ثالد مسائلوتعد

 األرواح.حتضري  األوىل:

 ة.الثانية: اهلام

 ة: التناسخ.الثالث

 
الطحاوية، ُشح  بعدها(،وما  4/216) بن تيميةظر تفصيل الرد عليهم يف: جمموع الفتاوى، ال(   ان1)

 وما بعدها. 194بن القيم، ص وما بعدها، الروح، ال 441أليب العز احلنفي، ص 

 دّل َّنوا أن يتكلمــوا يف الــروح بــَم سلمّيامل نأنة : »ليس يف الكتاب والس♫ ية يمال ابن تق   (2)

ء«أ. ـهــ، كــل يش فذلك حمرم يفري علم لكالم بغاوالسنة ال يف ذاهتا وال يف صفاهتا، وأما  عليه الكتاب

 (.4/231جمموع الفتاوى )
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 ضري األرواح:وىل: حتألاملسألة ا

ب رالغوانترشت يف يدون، وهلا مؤاخلوض فيها،  لتي كثرا ئلساملا هي منو

كائنات ال بالاالتص نييعتزم وسربيسمى اال، وهي تعرف بَم  (1)رشق لوا

 . (2)ورةري املنظغ

 
يســمع يف كــل ليلــة طرقــات ن كــا  عى فــيكَمنيــدد رجــل ىل ي، عيكا شأهتا يف أمر(   يقال أن بداية ن1)

كنه بعــده آخــر يــدعى )جــون فهجر املنزل.. وســ  ه تشعر بأن هناك يد تلمسها...تابن تكانو دة،متعد

نها أن تطــرق عرشــ طرقــات، وهكــذا لبت ماألرواح، وط مع هذه بالتخاطب فوكس( فقامت زوجته

وقــد قتلــه جــاره ، بيتكن هذا اليسل كان ح رجرو َّنا توصلت إىل أ استمرت يف التخاطب معه حتى

عارف القرن العرشين، .!! انظر: دائرة مضبطت اجلريمة واعرتف اجلاين..و... هفي هنيدفليرسق ماله و

ومــا بعــدها، ط.  88ي نقــرة، ص لتهــام اإلسالم، لالبعث يف، عقيدة (249-1/248حممد وجدي )

 .هـ، الرشكة التونسية1395عام 

 .427ز عبيد، ص والف ب والسنة،تا وء الكيف ضن اجل (   عامل2)

اتصــاهلا باألحيــاء  مــوت اجلســد، وإمكــانلم الذي يثبت بقاء الروح بعــد ع»ال هبأن رسيل* ويعرفه مو

ن تتصل هبم ويفهمــون مرادهــا تكــون هلــم الذي  أن األحياءدها، إالعىل مرا ا بواسطة أساليب تدهلم هب

 اآلتية:ر موالقوى باأله قوم هذ. وتء..سطا ليها اسم الوقوى خمصوصة، ويطلق ع

 لمها بلساَّنا وكتابتها بيده.كط وتيلوسا يف أوالً: بحلول الروح

يــرى ويصــور يلمــس و يمكــن أن ىسائالً أو جسًَم روحيًا يتشكل بشكل خاص حتــ ثانيًا: بإصدارها 

 األجسام ولو كانت بيعدة عنه ]!![فعل بوي

وا لهم يدركون أحواهلا ولو كانعو جيالشعور أ يفكوَّنا يشاراض أشخالنفسية يف  ثالثًا: بإدراك احلاالت

 القــرن دائــرة العــرب، دار نرشــ  رصوف، فــؤاد. د ،90 ص األرواح، رســائل ـهــ،. أ «…ا عنه نيديعب

 (. 11/245) العرشين
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   (1)« بالزموتى »االكة بَم يسموهلا عالق

 . (1)و»التلباثي«  (2)ي « األثري وما يسمى »باجلسم

 
 ادة»إن هذه املــ  : -ومها من دعاهتا  –اجلسم ، يقول: د. كروفرد، ود. جيىل ة من ملادة اخلارجأي ا   (1)

ن جامــدة، ويف ا ألحيــ اعــض ب يف ئط وعقد وأهداب مزركشة، وهــياة ُشوسيط هبيئالن رأس رج مَت

فقــال:  كروفــرد الــدكتور ا نقبض دائًَم عندما متس شيئًا ماديًا... أمة مطاطة، ولكنها تالبعض اآلخر لين

ًا، ديد شــ  األرض قرعــاً بالزم خيرج من القسم األسفل من جسم وسيطته ]!![ ويقرع عــىلالكتو»إن ا

حلديــد الصــلب َتــره، وقــال امــن  يباً ضقأن أمامه حتى يشعر باملرضوب ك منب وائد ويرضاملويرفع 

ســيط جســد الو عري  وقــال يف مكــان آخــر: إن وجــود النــور يــدفإن األكتــوبالزم ـنـ  جــييل:

 .18ائل األرواح، د. فؤاد رصوف، ص ـ، رستصاصه...«ا.هالم

ون: إنه مركب من كربونات خرل آقًا.. وقا طليلل مال  إنهوا هبا حيث رصح وقد اتضح كذب القائلّي

 ى ال يعلمها إنسان!! رة أخدوما  تصفا وف

 ب ويــدعىد األجانــ ح، وهو عبارة عن مقال أل20-18السابق من ص  صيل ذلك يف املرجعانظر: تف

 ك.املستمر بال

ه عامــة راوال ي ادي،املسم ق متامًا للج(   يعرفه أصحاب الروحية احلديثة بأنه: »لطيف شفاف، مطاب2)

 وثيقــًا طيلــة ن اجلسدان بعضهَم ببعض اتصــاالً ال هذصويت []!! إال املوهوبون، هبات روحية ، ناسال

لنوم أو الغيبوبة ســمي الة اتًا كَم يف حالً مؤقي انفصا رية اإلنسان األرضية، فإذا انفصل اجلسم األثحيا 

جلســم املــادي إىل ا عــودائــًَم، فيد طرحــاً  سمي وت،املتامًا حدوث  طرحًا مؤقتًا، وإذا انفصل انفصاالً 

 الــروح والــربزخ...« هبط منه، وهو عــامل ود اجلسم األثريي للعامل الذيع، ويا منه قخل األرض التي

ار أسامة للنرشــ، األردن، عــَمن، ط. ، د194ق حجازي، ص د توفية، د. أمحقموسوعة الظواهر اخلار

 م.2001األوىل، 

ءت، ا ث شــ يحىل تلبس به بعد املوت وتنتقل إت روحصه بأن اللخريي وماألثسم اجلة اعتقاد يف وللشيع

ىل عــ ه أحد علَمئهم وهو محيد املبارك يف موقعه حد، وهذا ما رصح بربَم حرضت يف مكانّي يف آن واو

حترض جمــالس العــزاء التــي  ▲م، حيث زعم أن فاطمة 6/2/2003ارضة بتاريخ ة يف حمالشبك
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أَّنا حلالة بت ظواهر هذه اوقد فرس، يةمهو نٍ  معاوكلها مصطلحات تدل عىل

ها رؤيت ه دونب ؤمرفعل ما تغري معروفة ت (2)ى خفية وأو ق نيةما قوى شيطاإ

ت من الا وصل إليه من حذهبا الوسيط بَميف الكون جي عقول منترشةأو 

 فية!!الشفا

 يلذايت اء الذداع أو االستهواخلاو و أَّنا من احليلترى أ ياء الوإما وجود أح

 . (3)هلا  يقةواتًا ال حقمع أصد له ويسيرى ما ال وجوإلنسان ا علجي

 = = 
 غرب...!! الن يف الرشق أو كا ل معام يف ك كلحلسّي تل اقتقام مل

ر عن بعد وقد يطلق نية، ويعرف بالشعوتتجاز ما تألفه احلواس اإلنسا  التي سيةفأحد امللكات الن  ( 1)

كــة: أن أناســًا يستحرضــون يف أخالدهــم املل ، وتعني هــذهغناطييسالبص املفكار أو تراسل األعليها 

ن لغري سبب يف لقواره، أو يقحضمامهم ساعة استأ اثلإذا هو مف،  علمونهبب يس  سرية إنسان بعيد بغري

يرســة يف ان يتــأمل...، املوســوعة املانًا عزيز عليهم كــ ات، ثم يعلمون بعد ذلك أن إنسظاللح من ةحلظ

 بعة.(، ط. الرا2/1020، )واملذاهباألديان 

مــن القداســة  زالً يعطيه منو، الباطنعقل ال(   ظهر يف هذا الزمن من يبالغ يف تقديس ما يسمى بقوة 2)

ض!! وأنــه يمــنح ن بيده الشفاء من مجيــع األمــراأ!! ولشاكديه احلل لكافة املن لعم بعضهم أز حتى

، 38-36عي، ص الــوا . توفيق يوسفية، أ.دقوى اخلفإيقاظ الاإليَمن ووة والعزيمة، انظر: كتاب الق

 دار البحوث العلمية، الكويت.

 .100-99ص ، وف. فؤاد رصد، ألرواحئل اسا (   انظر: ر3)

ن ُشنــك... »استعمل الدكتور جييل والبــارو قول:ييث حلدكتور فؤاد رصوف ل لل هذا القوأم* وت

وقد أكــد نية، بإخالص وحسن البحث  َّنَم عىلء يعاونوسطاء أمنا كان عليهَم أن يبحثا عن ووسيطة و

 الظــالم احلالــك يفبــه جــرى جتارأد ... وقدعهَت الدكتور جييل أنه كان يستحيل عىل هذه الوسيطة أن

ا  كتــوبالزم خيــرج منهــ ليها الغيبوبة حاالً وبــدأ االعولت تفاس يطة حجرة االمتحانلوس!![ دخلت ا]
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 . (1)طييس املغنا ويممى بالتنل يف ذلك ما يسدخوي

 = = 
 .19السابق ص  املرجع .«أ. هـ،ها شعر..ورؤوس عليوتكونت منه أيد وأرجل 

، دار 2001 ىل،ط. األو يوجســايكولبارااليقول د. ريكان إبراهيم يف تعريفه يف كتابه )مقدمة يف    (1)

 :ي(الكند

ينتقــل يولوجي للوعي... وحلواس اخلمس للنائم وإغفاء با اعمل لكف  لتنويم جتري عمليةة ا»يف عملي

م، وهذا مــا يســهل عمليــة ة دما قربية من حالميائية والبريكيهربائية لة من الكدماغ املنوم عىل حا  غ املنوَّ

املــوحي هبــا  فردادرة من اللصأسري األوامر ام نوالشخص امل ظلية، وياطرَت نقل األفكار ]!![ بطريقة

 «ّي يف الدماغّي...ملية مناظرة مثلية بّي احلالتعناك هأن  طاملا 

 ديانه أخرى؟! عىل  ذا كان منومهوقيمه إاملنوم  ري عقيدة ذلك تغيوإين أتساءل هل يمكن عىل

القــرآن ة ، مكتبــ 32افة، صرواخلاحلقيقة  ّيطييس بغنا املويقول جمدي حممد الشهاوي يف كتابه التنويم 

حاســيس احلركي، وفقدان األمن النسيان، والتذكر والشلل  تحاال داثحبواسطة التنويم إ مكن»وي

ســنوات ســابقة مــن  رد يفاتصــف هبــا الفــ وفكرية وعاطفية سلوكية  إىل مظاهروالنكوص )الرجوع( 

 حياته وطفولته« ا.هـ.

وعــىل أن هلــا  وح، وجــود الــرعــىلملغناطييس تــدل ا ويمهرة التنا ظ ي: »إنحجازق يقول د. أمحد توفي

ل تى األفعا كون حواسه كلها معطلة، وحلنوم املغناطييس تها اخلاص، فاإلنسان يف حالة اوعامل  نها يقوان

و وخزت النائم بإبرة فإنه ال يظهر عليــه أي شــعور، ومــع حتى للة شلل تام، ن يف حا اسية تكواالنعك

ة، وال ظاليق الةحوهو ال يعرفها يف ا، وكأنه يراها نه، فيحدثك عنهع يدةأشياء بع عنتسأله إنك ف ذلك

نــوع ن هــذا الاستيقظ مئم، فإذا سؤال مما أجاب عنه وهو نا  أن جييب عىل أي يستطيع لو كان مستيقظاً 

ي، زجــا أمحــد حد.  ة،كر شيئًا مما سئل عنه وأجاب...«!! موسوعة الظواهر اخلارق يتذالنوم فإنه المن 

 م.2001، وىلن، ط. األعَمأسامة للنرش،  ار، د192ص 

مع مــا ال يمكنــه ســَمعه مــن يستطيع رؤيته، ويسيم يدعون أن الشخص يرى ما ال والتن هذا ثم هم يف

األشياء البعيدة عنه لرياهــا عــىل حقيقتهــا.  هب عنمائة فرسخ يذوبينها ان بينه تى ولو كاألصوات ح

 .193-192، ص سابقالانظر: املرجع 
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 = = 
ألرواح ونصــها: »إن اضــار حاست املــذهب الروحــي وفــنبه وف« يف كتا اكنقلها عن »اكز صةر قويذك

 ا وتــذهبمن جسده حها َترجة وجعل روان معتادة عىل تنويم امرأليزي الشهري دومرجزوجة اإلنج

  القــديميلنــزإىل م ذهبــيا عنيه هلا فقالت هلا يوم وهي حتت تــأثري النــوم املغناطييســ:لذي تإىل املحل ا

يف اليــوم التــايل ألتأكــد مــن  ذهبتفــ ة: جــ ب بشدة، قالت الزولبا لت وطرقت افعت املنومة: قد الفق

عــىل البــاب، شــديدًا ا طرقًا َّنم سمعوالسكان بأل يف تلك اللحظة فأجابني قها، وسألت عَم حصصد

 .193 ص ا. هـ،...«دإليه فلم جيدوا أحدًا فعلموا أن ذلك فعل األشقياء األوال ذهبواف

وإال فمن يعقل إَّنا روح أو  ،رأةملن اممعت ونفذت ما طلب  سرق إال جناً طا رى يكون هذا الت يا  فمن

 إىل املنزل وطرقه!!  خص هذه املرأة ذهبش

ظاهرة التنويم املغناطييس تدل بمجملها واح كة حتضري األرإن ظاهرقولـه: »حجازي ب ب د. أمحدويعق

وآخــر تــذكر أَّنــا  !![اح البرشــ ]رونها يذكر إنه أم قسمتي حترض لا ألرواح، وايبعىل وجود عامل الغ

 .193...«أ. هـ. املرجع السابق، ص نمن ج واحرأ

ال بعد أن تنج إالعمل، ومل  لبها عن»فتوقف قاطيسيًا ويًَم مغنحدى النساء تم تنويمها تنوقصة أخرى إل

ســه، با سها كمن خيلــع لنفأت بأَّنا ر تادطها أفنشا  دتنفخنا فمها إلعادهتا إىل اليقظة. وعندما استعا 

اخلفيــة، ليــه....« القــدرات ٍل وبأنفة، وال تريــد العــودة إعمن  هإلي جسدها، وكانت تنظرمن ونفرت 

 م.1991ىل، األو دار دمشق، ط..، نرش يثم ْسيةترمجة: ه، 77ف، ص تأليف: مارك أودي

 من بعيــدة، فكــانه ميزنه، وقد مج تى خيردد حتموقصة أخرى لرجل تم تنويمه فكان »يشعر بجسده ي

ت حالــة فشــيئًا، وقــد اختفــ  بخارًا مضيئًا ييط به شيئاً  دشاه ققائداك فيه، وبعد عدة حر احبًا، والش

 .77، ص السابق ، املرجععي إليه«عودة الو الذهول يف نفس وقت

دة ارإ رع أن تســيطقطــ كيــف ي يتم؟: »وهذا التنويم املغناطييس ما هو وكيف ♫ قطب سيد  يقول

ا يتلقى عن اآلخر من كتــاب أحدمه إذاوكر فإن أحدمها يوحي إىل اآلخر فب ، وأن يتصل فكرعىل إرادة

 بقوله. وح« ا.هـ ثم يعلق مفت

ور وقــد تكــون صــورة مــن األم من قبيل هذه  للناسالشياطّي ل هذه األمور، وتعليمحر من قبي»الس

ســام« ا.ـهــ، يف جأليف األشــياء وا األفكــار وإمــا و اسوما يف احلإ تأثري،وال صورة: القدرة عىل اإلياء

= = 



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

96 

بليس هلا إ جوفكرة إبليسية، ركيدة شيطانية، ونجد أَّنا م وعن التحقيق

لم الغيب عاء عدابدعة، وك وال الرشلبرش يفيقاع اوتسرت من خالهلا إل

 من اجلن لـهقرين  أن »التصار قائمة عىلوهي باخ، اهلل غريعىل  والتوكل

 ايةدر و عىلكله، وهبش قد يتشكل صوته، وصاحبه يفتقليد  ة عىلرقد

ها طريق ون عنفراء صلة ببعضهم يعاهرة والباطنة، وللقرنه الظواسعة بحال

أن يعرف أحوال سعيد  س، فيمكن لقرين سعد مثالً ادث للناألخبار التي حت

 = = 
 (.1/97ظالل القرآن )

 طييس ونصها: »التنــويميم املغنا توى عن التنولعلمية واإلفتاء فصدرت اللجنة الدائمة للبحوث اأوقد 

يكســبه و بلسانهكلم باستخدام جني يسلطه املن وم عىل املنَّوم فيتهانة من رضوب الك ييس رضباملغناط

تقــرب بــه املنــوم يمــا  لقابمدق مع املنوم، وكان طوعًا لـه صن بسيطرته عليه إبعض األعَمل  عىل قوة

إن ة اجلنــي ـلــه بمساعد األعَمل قوم بَم يطلبه منه منملن وم يطوع إرادة ا لك اجلني املنَّومإليه، وجتعل ذ

وســيلة ه طريقــًا أو ذا َتــ اغناطييس وملنويم االت ق ذلك اجلني مع املنوم، وعىل ذلك يكون استغاللصد

وم غــري جــائز، يام بأي عمل آخر بواسطة املن قو الأض، يمكان ْسقة أو ضالة أو عالج مر عىلللداللة 

ة التــي جعلهــا اهلل لعاديــ اء األســباب او مــن ور فــيَم هــ ه التجاء إىل غري اهللقدم، وألنهو ُشك ملا تبل 

از بــ ن يخ عبــدالعزيز بــ ت ســَمحة الشــ الا مقــ ووع فتــاوى مــ م«، جمها هل سبحانه إىل املخلوقات وأباح

(3/313-314.) 

ــد ــدوة عق ــدةجا هت»ويف ن ــة ونرشــهتا يف  ري ــتور األردني ــدد الدس ــنة  7082الع ــيس 21الس  يف اخلم

س وبعــض رجــال الفكــر الــنف وأساتذة علم العلَمءك فيها اشرت 15-14م عىل صفحة 7/5/1987

وأن  ض،ل، ومرسحي مفــروييس طبي مقبوطا غنعّي من املنوهناك  : أناإلسالمي كانت نتائج الندوة

ي ة، تــأليف جمــد احلقيقة واخلرافــ الً من التنويم املغناطييس بّيقـ، نه«ا.لاألخري يتبع الشعوذة والدج

 .56ص الشهاوي
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فة لخمتعينة وبطرق فات معىل مواصذا قام إنسان ه... فإينقرل اؤس طريق عن

لد صوته، يق أن ستطيعالذي ي نه،روح قري فهو يرض ح إنسانحضري روتب

بادلوا اء وتالقرن اأمور غائبة عرفه ن كثري من أحواله، وعنرب عوخي

 يفإنه  ول قرين الكافر مثاًل،قيب القرناء يف أخبارهم، فذوقد يكأخبارها... 

ال  نإنسا أليح احلقيقية والروب أليم، القرآن يف عذاهو بنص و م،عين

عى أن اد، ومل يدث يهاب فال كذق التي احليف دار  ملوت، فهوب بعد اتكذ

ن ن األنبياء، وذلك ألنبي مروح  اوألرواح أَّنم احرضمن يزاولون حتضري ا

 . (1)« تطيع تقليد أصواهتم...ستاطّي ال تتمثل هبم، وال يالش

رواح ضري األحل بتوالقنا : »انترش يف عص♫. عمر األشقر دل وقي

ضري لَمء، وحتعقالء وع الناسن يعدهم يمن الذري كث لفريةدق هبذه اوص

فيه  هو كذب رصاح يستعمله ما  فمناً دوم سبيله ليس واحاألرواح املزع

ستخدام ا هوا م نهة، ومواحليل العلمي ختلفة،ملااملؤثرات  والنفيس إلياءا

 . (2)«أ. هـ للجن والشياطّي

 ضريحت فيها تي يزعمال الدعوات أن غالبية»وأرى  بقولـه: ♫وعقب 

 . (3)بيل«أ. هـ من هذا الق األرواح هي

 
 الم أون الين.قع إسنقالً من مو طية صقرالشيخ ع (   من فتاوى1)

 .100ص ، األشقرعمر (   عامل اجلن والشياطّي، د. 2)

 ,102، ص ملرجع السابقا   (3)



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

98 

، وإما كشف  (1) املرىض رواح إما معاجلةاألهلذه حضري تلاهلدف من وراء ا

 
دار قتيبــة، ط. وما بعــدها،  3د عبدالكريم، ص يد: ساإعد ظر: كتاب حوداث خارقة للطبيعة،نا (  1)

 م.1991وىل، األ

لغة األمل عىل الشفاء العاجــل تاب ببيس، انظر: كذا التلخدعوا هبحتى بعض املتعلمّي ان* ولألسف 

الروحــاين، د. ناديــة  جامل اجلن والعالرحلتي إىل ع با كتوالعاميل،  ى مرتيضصطفبالطب الروحاين مل

جهــا مــن رافيّي لعالامل املشــعوذين واخلــ  طويلة متثلت يف رحلتها مــع عــ اً قصص تذكر رضوان، وقد

 اع تعاين منه.صد

مــى العظيف أثناء تــرددي عــىل اجلمعيــة ]مجعيــة بريطانيــا  نظري الذكر: »ولفتاآلنف   كتاهبا تقول يف

 ... ءطبا ألى ادلروحي، التي تفضله عن العالج لاج تي تؤمن بالعالد الكبرية الادعألية[ هذه اوحالر

كانــت الروحية حتمــل والتــي  ة اجلمعيةلعمل يف مكتبابة كانت متطوعة لويرضين هنا حال مريضة ش

 ات، وأَّنــا نومنذ ســ  روعةاألول هبا، حيث كانت هذه الشابة حتمل كلية مز الدور كبريًا من ل جانباً حتت

الصحية تسوء مــن  ا التهحأن وج من قبل املعاجلّي الروحيّي، عالسات أسبوعية للعىل تلقى جل تبدأ

ع  التطــوا هبــا إىلالعالج الروحي مما حدعن جلسات كلَم انقطعت لفحوصات الدورية، خالل نتائج ا

 ، دار الرشوق.257ة!!« ا.هـ، ص ملكتبللعمل يف ا

عنــدما قالــت: إن  – ريض اهلل عــنهَم –ابن مسعود  ةجزو لقصة حديثا ىل هذههد عوأظن أن خري شا 

: ه، ثــم قــالفأخذه ثم قطعقي يل فيه، قالت: ًا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رطي خيقعن عبداهلل رأى يف

يقول: )إن الرقى والتَمئم والتولــة ُشك(  ملسو هيلع هللا ىلصهلل سمعت رسول ا الرشك، غنياء عنأنتم آل عبداهلل أل

رقى سكنت، فقال عبداهلل: إنَم  ذان اليهودي، فإأختلف إىل فال تكنوني تقذف، عيكانت  لقد فقلت:

كَم كــان رســول أن تقويل  كان يكفيك رقى كف عنها، إنَم شيطان، كان ينخسها بيده، فإذالمل اعاك ذ

 أنت الشايف ال شــفاء إال شــفاؤك، شــفاء ال يغــادر واشف أس، رب الناسذهب البيقول: )ا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

و بــ ( وأ4/4) 3883جــاء ف العــّي رقــم  ما كتاب الطب باب ود يف سننه، ادو بيث رواه أد( احلسقَمً 

 (.9/350) 19387لكربى رقم لبيهقي يف السنن ا(، وا9/133) 5208مسنده برقم  ىل يفعي

أليام من تعرف بمريم نور وهي نصــانية لبنانيــة هذه اب البديل يف ين والطج الروحا وممن يتزعم العال

= = 



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

99 

م ام العامة أَّنوإما إَي، ودفقم ىلثور عالع كَم يزعمون، وإما لوغيب جمه

م وكيف عن أحواهل يسألون رقوهم واأن ف سبقاهتم الذين يلتقون أمو

 ون!! عيشي

 

 = = 
روج تن وا ذر منها )وأَّنا من عبدة الشيطي ناك موقع نصاينالسنة بأن ه نعع ا شبكة الدف عنها يفنقل 

 new age –اجلديــد  ركــة العصــ طلــق عليهــا )حنترشــة يف أمريكــا يألفكار طائفة دينية إحلادية ما

more ment لــط ون عىل حذر من األفكار والطرق التي تقوم عىل خأن يكىل كل مسيحي ( وأن ع

نــور  ريممــ ة الشــيطان وممــاريس اليوغــا وأن دعبــ ة وما له صلة بوذية والتاويبلوا اهلندوسية ألساطريا

 لحدة ومن عبدة الشيطان( ا.هـ.م

لــه قــع ثبــت مــن خالوهلــا مولفضــائية جود يف بعــض القنــوات ااملرأة و منه أن هلذه ومما ينبغي احلذر

 مومها.س

 ةعيــ لدي حياة اجتَموكب .. وليس كلا امواطنة هذ رب نفيساعت من أقواهلا: »أنا مواطنة أمرييكية ولكن

و اللغة وذلك ألن الصمت ه يه .. بغض النظر عَم أقوله ..لون عكن أأ.. فجل ما أقوم به هو ما أحب 

األوىل يف الرحلة هــذه .. طوة ة ذاتك هي اخل، فمعرفة اللغاتقة، وألن الصمت هو لغيدة للحقيالوح

ألرض .. كلنــا ا ليحــل الســالم عــىلا األرض .. ونموأ شف حياتنا لنوبنا ود قلفلنشبك أيادينا ولنوح

 ا السالم« ا.هـ.هم فيعض يرعائلة واحدة يف أ

ا اس، فأنــ عقــول النــ ، كال، لســت بغاســلة لعقول البرشي أقوم بغسل »يزعم البعض بأنن ومن أقواهلا:

نــا لوعقووأجســادنا ا أفكارنــ غســل تأكيد، ولكني أؤمن بطريقة التنظيف اجلاف .. لنم بالأغسل عقوهل 

 .« نقالً من موقعها عىل الشبكةاهلل إىل الفناء بونسري معاً 

ن »بحــث عــن موخ بعنــواا يف منتــدى شــ لسنة، وما كتب عنهكتب عنها يف شبكة الدفاع عن ا ر ما ظان

الكاتــب بقولــه »ســامهوا معنــا لكــي نكشــف احلقيقــة تــدأه ألول مرة، ابحقائق  مريم نورالروحانية 

 بابنا ...« إلخ.شو يقي عىل بناتنا تشكل خطر حق ترصا  مريم نور إنوعّي فلمخدل
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 خالل:يهم من اطّي علالشييس ظهر تلبيو

 ومة.املزع حروادر من هذه األسَمع أصوات تص -

ابة القلم والكت كالطاولة أو الغرفةدة يف املوجوحتريك بعض األجسام  -

 هرة.ال يستطيعه املوغري ذلك مما النحت، و سملرا َم، وربأحياناً 

 .ريفة التحضن خارج غرطعمة متعة واألماأل ضبع إحضار -

 ضه.، وارتفاع نبالشخص املنومة اررجة حرتغري د -

 . (1)موسيقية  سَمع أصوات -

وقد  خلداع العوام،هليل ر والتستغفااظ من األدعية واالم أللفتعَمهلسا -

مه لعدم لساته وأبدى ندإحدى ج حرضل يجربأن  (2)أنصارهم زعم أحد 

 .ويرامريا التصوجود ك

 وق أو غائب.مرس عىللة الالد -

داع عىل أيدي ب وخوكذ جله بأنه دفيه وجربمن دخل عض اعرتاف ب -

ن عزالديأمحد  العباد، ومن أولئكا عىل ومتوَي زيادة يف اإلضاللالشياطّي 

 ملالئكة.ب اإليَمن بااتبيانوين صاحب كال

 وتهبدع ذي بدأتي األرواح الية مع أحد حمرضربة شخصجته لـ تانوقد ك

 
 .429بيد، ص  ضوء الكتاب والسنة، لفواز عيفجلن امل ا (   انظر: ع1)

 .18-16ص  ملحمد حسّي، حلديثة،لروحية ا: التفاصيل يف كتاب اايض، انظرهو د. عيل ر (  2)
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لوسيط يف ع اس ماء جلند اللقوع ديث مهم،ن اجلن حلفالنة مفالن و ءللقا

ره أن يفعل، َم أمطاء كغبفى الوسيط فغطاه خذ يردد أذكاره حتى أغفة وأغر

ليس  به ويقول له أنه خملوق هفاوتحت يسلم عليه ويظهر فصوت خاوإذا ب

ن أمره عإال  صدرن اجلن ال تخلق آخر... وأن اجلن ولكنه ة وال مئكالملا من

عده ثم و مسهم جربيل،خا ائطعة وسبعد أرب مر من اهلللقى األواوأنه يت

 ،املرشقاحلسنة، واملستقبل وعود ة بالئيعت اللقاءات امللبوعود مغرية وتتاب

ة مرة ئكالملا منأَّنا بحت هذه األصوات تدعي صأوالنفع العظيم، وهكذا و

ة بأن الوا مر. حتى قرت أخامر أو من اجلن و من األولياءمن الصحابة، أو

ضل، ويف األخري ه من أهل العلم والفري وغ ◙رة هريائر أبو الز

صاه وء وأجاف منه أال يسأله عن يشء والده املتوىف، وطلبوا ةه بزياروعدو

الة لصباه ثيحده هبذه األرواح وختم ه بصلتحربالوسيط وأبدى لـه ف

 اإلبراهيمية.

تارك الوسيط املزعوم  أن ّياطالشيالء ع هؤويلة مطحلة ر له بعد تبّيثم 

ى، ثم وقتن والوالبهتان بعيد عن الديه أمر قائم عىل الكذب نالة، وأللص

أرواح رجال من  َّناي أتدعتي ـه: »فهذه األرواح الختم كالمه بقول

ينبغي ملؤمن عاقل أن  ال ،ّيطياياء والصاحلّي كلها شواألول ةالصحاب

 طل...و األرواح كذب وبارضتحمسدها اعتالتي لصور اايع مجخدع هبا، وين

فإذا  ،عفة يف هذا املوضوكتبًا مؤل أت بعد ذلكر أين قراألمجيب ن عوم
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وحكموا عىل تلك  ه،لت إليثل ما وصلّي وصلوا إىل مباملجرمّي العاق

ن قبل، م  اهلل تعاىل إىل ذلكاينهد َمك، رناء بني آدم من اجلنأَّنا ق حاألروا

 . (1)« مد هللواحل

 
 .180-179 ص انوين،البي(   اإليَمن باملالئكة، ألمحد عزالدين 1)

سم كالعادة كي يرض الطال رأتقالتائبّي قال فيها: »ذات يوم  دحآن الين قصة أل  موقع إسالمرشن* 

عي؟ ته من مرك، سألات وجدت الفنجان قد حتت بعد حلظنتظرت فلم يأرح عليه أسئلة، وااجلني وأط

جنــي  يكنــ لولــة، ال وطا عــىل اللتــي به جييب وعرب طريقة مع األحرف..... األبجديــة اوإذا فالن!!! 

تقوم بتأليــه وتعظــيم أحــد  كم أنلتع لوأردت أن أحذرك مما تقوم به، ه لهت أراقب ما تفعمسلم، كن

مســلم....  ؟ وأنــتتتقــي اهللاملليئــة بالرشــك، أال الكلــَمت   قراءتــك هــذهيت اجلن الكافر عربعفار

وها أنا  بة نصوحًا...وت بت إىل اهللوتيل... الدخكثريًا وانتابني خوف كبري ملا قاله ذلك اجلني صدمت  ان

 .هـ .مل عىل حتذير من ألتقي به...«أعأ اليوم

تأييد رأيه فاستدل  النصوص ل وى ويل أعناقي جوهري هلذه الدع يتعجب لـه تأييد الشيخ طنطاو  ا ومم

            تعاىل:قوله يف  ♠ة موسى  يف قصوله تعاىلبق

         اىل:إىل قوله تع     67ات: سورة البقرة، اآلي-

73 . 

رة هنا إَّنم رضبــوا القتيــل فحيــي قلنا يف سورة البكر  ذألن اهلل: »قالضري األرواح وحتلم ىل ثبوت عع

فسري القرآن، للشيخ طنطــاوي جــوهري تواهر يف ...«. اجلتله، وهو الذي كان وارثا لـهق عمن خربوأ

(1/84.) 

م ريكا أوالً، ثأمح بري األرواعلم حتض  ظهر املسلمون يؤمنون هبا، حتىآلية تتىل وهذه ا ًا: »إنوقال أيض

أيقــن بــاآلخرة  ا هــ ظهوروح والعلم أن من صحت عنده أحــوال األراًا، وفائدة هذا انيا ثر أوروبسائب

 (.1/84...«أ. هـ!! املرجع السابق )اً انًا تاماملوت إيقوباحلياة بعد 

ـــه                   تعـــاىل: واســـتدل بقوـل

= = 
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260ورة البقرة اآلية: س. 

ا، فكــان بيــاء أعلــم منــ واألنأوىل،  باملعاينة فنحن لـه: »فإذن كان إبراهيم يطلب اليقّيعليها بقووعلق 

ع رجــ ( امل1/84هـ، )«أ. ...أمريكا ال واح لم إحضار األربعّي هم البادئيكونوا   أنجيب عىل املسلمّي

 نفسه.

لمــه، املتقدمــة عــىل جدة يف تعَمره املإلسالم أن تكون السابقة يف مضاأمة بىل وويقول أيضًا: »وكان اال

 هـ.الصاط...«ا.سواء اس إىل صيله، لتهدي النسائر األمم يف حت

  يف القديم والين الفرسمن املحد يه أل مل يسبقه إلقوات طاوي اآليالشيخ طنبه  وهذا القول الذي فرس

اديّي رد عــىل املــ ائهــا والــ اد إثبات بقاء الروح، وعــدم فنريث أحه، ناحلديث، وقد وقع يف ُش مما فر م

نصــانية هتــدف إىل إبطــال لتــي هــي دعــوة يثــة ارة اخلبتأييد هذه الفك ومنكري اليوم اآلخر، فوقع يف

 سيأيت.وات كَم النب

مــن  األنبياء واملرسلّي...« فأقول: دمقلب خالص عىل ق»ذا ون أن يك به يقومه يشرتط فيمن إنيث وح

َن العلــَمء و، وعندما لة الغربتصدروا هذا العلم؟ أليسو دجاج لذينا ن مــِ ن انتقــل إىل الرشــق مــَ مــِ

!! إن ؟لمّيعــىل املســ  ها واجبةوجعلحضري األرواح ونادى هبا بياء تصدى لتاألن ن ورثةالصاحلّي ومَ 

زم( توبالكاال)واجلن!! ويشرتك فيهم توفر مادة  وى خدم للشياطّيوا سليسوسطاء بالسمى كل من ي

ة ووالده أحد دعا  ول روح!! أحد الكفرة واسمه )ريموند( ماذا تقاستمع إىلالتي ال يعرف ما هيتها، و

ن »إن مســاكننا مــ : بتــهاآلن فأجا تعيشــون  أيــن  أوليفرلودج( حــّي ســأهلا واح وهو )الرساألر حتضري

لوسكي وأخرون ابون ليط هه يدخن السجائر بلذة، وأن زمالءإنها من اآلجر، ووبعضر، األمح طوبال

 لســنة،  ضــوء الكتــاب وارس أوليفرلودج نقالً من عــامل اجلــن يفريموند للمن كتاب يطلبون الصودا« 

 .451ص

 ة؟! أن تقوم الساع إىل َّنا معذبةكفار، وأح الق عىل ما نعتقده يف أروافهل هذا ينط

 وي.ا طنط بياء واملرسلّي كَم يشرتط الشيخنالص عىل قدم األيط خلوسهذا ا وهل

تأييــد بأدلــة العقلية والرشعية وليســت بحاجــة إىل  ة بأدلتها اضحة جليذا أقوال: إن عقيدة اإلسالم ول

 حلق.ال اا، فال يرد عىل الباطل إمعلوم بطالَّن، أو وك فيها مشك

= = 
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الشياطّي فكثرية  والأح ا منأَّن عىل دلةهذه الدعوى واأل ن كذببياما أو

 ها:من

 .أحوال أشخاص مل يرهم ةفرادعاء علم الغيب ومع -1

لك كَم حالة ذتساهلا مع امعرفة أحوبتها ووخماط ادعاء رؤية األرواح -2

         قولـه:يف ىلعات ربنص عىل ذلك ال

                 (1) . 

 = = 
تاب دائرة معــارف ك فريد وجدي صاحبمد ل حمن أمثا ء معلَمطنطاوي بعض الخ لشيسف تبع اولأل

 :هقوالأمن والقرن العرشين 

وندرة لفحص هــذه م مجعية من أكابر علَمء ل1869ت سنة روبا تألفعلَمء أو»ملا انترش هذا املذهب بّي 

ا يدهتأك وكانت النتيجة، راً ية عرش شهاصل ثَمنملتويًا، فاستمرت يف البحث ا دقيقًا علمفحصاً  اخلوارق

 (.247-1/246ين)رشالع لعادة...إلخ« دائرة معارف القرنل شاهدات اخلارقةامل تلكصحة 

 ه ماليــّيهو عليه اآلن لـاحلّي يف االنتشار حتى وصل إىل ما  هب من ذلكهذا املذومن أقواله: »أخذ 

منهــا  لــه برء اديّي طعنة الملب اد طعن مذهنرشه، وقه وتجملة تدافع عن 200ثر من املعضدين وأكمن 

 (.1/249ملرجع السابق )ا الدين....إلخ« يوم إىل

وآثارها الكونية فيقــول: »مــا  كام الروحية يف أحخملوف يف كتابه املطالب القدس سنّيحمد والشيخ حم

ت، أو عــد املــَمة وبصــفات أرواحهــم حــال احليــا األنبيــاء وت راماتاب يف كفهم مستقيم يرت أظن ذا

ال جســد، رؤوف عبيــد  وحكتــاب اإلنســان رمــن  الً «، نقــ حضــريوالتوادث التنــويم حــ  غربيســت

 مطبعة َّنضة مص. لثة،ا الث (، ط.1/447)

امــات هلــم كر يف أوروبا تكون ل وهل مدعي علم حتضري األرواح اليومهذا القو بناء عىلوإين أتساءل 

 نؤمن هبا؟!! 

 .85ية: (   سورة اإلْساء، اآل1)
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    استأثر بعلمه دونكم...ا نه، وممأي من شأ     واملعنى »

        ال  فإنهليل الق عىل من علمه إال لعكمطوما أي أ

 . (1)ه« لمن عيشء مييط أحد ب

خباء وهي حجرة  دوليات ووجلذي يصاحب هذه العمالظالم احلالك ا -3

 –زيادة يف الظالم  – كب سميبحجا لة عن غرفة التحضريجانبية مفصو

 ملتجسدة.ا احروألا د جللوس الوسيط، ومنه َترجتع وهي

 األشباح. بلمس ح ألحدعدم السَم -4

ون هبا من البيط عينةم تابصف صافهيط واترف بالوسا يعادعاء م -5

يعقلها  وهذه كلها أمور ال – سبق َمك –الزم( ووجود مادة )االكتوبالشفافية 

ون منافقون يتعاملون لاجالء الوسطاء ما هم إال دؤه أن د تبّيالعاقل، وق

 .هلللرشك باّي ويتقربون إليهم بااطشيالو نمع اجل

سان  لعىل –هم مزعب –ح تصدرها هذه األروا لتياعبارات الالكالم و -6

هلل بال علم، ومنها ما ا ىلالقول عوكل ذلك من التخرص وهؤالء الوسطاء، 

أحدهم،  اهرهذه العبارات التي ذكنقل ن وأريبمساعدة الشياطّي أو القهو 

 ها:يول فقطانية ين هذه الدعوى دعوة شيأ ىلع ةحاضوالتي تدل داللة و

أن تسودنا املحبة،  يد، جيبجلدين اداحلركة، يف هذا ال هذه يف ن نتحد»جيب أ

 
 (.3/62، البن كثري )آنلقرتفسري ا  ( 1)
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وايس ل والتفاهم.. رسالتي أن أَمتحاال ب أن تكون لنا قدرة عىلوجي

]!![ اإلنسان  (1)عاىل ت ره يف نفسه من اهللحترعىل سان ناملحروم، وأساعد اإل

ه يس بجزئهو ما مل  هقدورمما يف  كرص األرض وهو لن يدرنابعو سكم إله

ين جديد غريها عىل تأسيس د ر منأقد كونست روحيةالئكي اإلهلي... الامل

 . (2) كله« واسع للعامل

ياطّي، ا شد إَّنبعن رؤية أحد، وهذا ال يستظهور أصوات وحركات دو -7

 .                (3): لوقفاهلل تعاىل ي

سالة كَم نقل الرسالة، وادعاء الرو ةل النبوبطاإىل إإن هذه دعوة هتدف  -8

ن أ غري رسل املرسلون قبلنا،مرسلون من عند اهلل كَم أ نحنوهلم: »عنهم ق

إهلهم وأقل  منر ظهأ ناهلنا هو إهلهم، إال أن إهلفإ يمنا أرقى من تعاليمهم،التع

ألي عقيدة مذهبية  ضعَت ية .. الر صفات إهلثوأك .برشية .يف صفات 

»...(4) . 

من درجات  ةيلاء: »وسطاء يف درجة عاألنبيعن ا (5)د زعَمئهم ل أحويقو

 

 .   الشيطان دعوة نفس هي (   1)

 مــدثة د. حمعن الروحية احلدي يث الروح الكبري هوايت هوك( نقالً حدبعنوان ) ح مقال(   جملة الرو2)

 . 57حممد حسّي ص 

 . 110صقر عمر األش اطّي، د.الشي(   عامل اجلن و3)

 بق.لسا رجع ا(   امل4)

 .«كتابه »عىل حافة العامل األثريي آدثر فندالي يف وهو   (5)
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 اهر روحية ظوت إاليستي جرت عىل أيدَيم لت الالوساطة واملعجزا

 . (1) «احي حتدث يف حجرة حتضري األروتلكالظواهر ا

بعد  حرواة بأن األحية والصحيالص صللنصو خمالفة هذه الدعوى -9

توفاها ليها، وأن اهلل يال سلطان ألحد ع ، وأنهالربزخ املإىل عوت تنتقل امل

يف  اءهدشلا إما منعمة وثبت أن أرواحوهي بعد املوت إما معذبة و هناسبح

ن م بترشو ها رياض اجلنة، تأكل من ثَمريف حواصل طري خرض ترسح

 .ش الرمحنرة يف سقف عقمعل لقنادي أَّنارها، وتأوي إىل

من  يف جنازة رجل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عخرجنا مال ازب قحديث الرباء بن ع ويف

وجلسنا حولـه  ملسو هيلع هللا ىلص ومل يلحد فجلس رسول اهلل ربقلانتهينا إىل ااألنصار ف

يف األرض، فرفع رأسه فقال عود ينكت  طري، ويف يدها الؤوسنر وكأن عىل

إذا  ؤمنالعبد امل ثم قال: إن ثالث تّي أوهلل من عذاب القرب مرباا ذويعستأ

ن السَمء بيض ه مالئكة مرة نزل إليإىل اآلخبال وإق يا،لدنمن ا كان يف انقطاع

ن اجلنة وحنوط م من أكفان كأن وجوههم الشمس معهم كفن هوجالو

م اللسا يهلبص، ثم جييء ملك املوت علا منه مد اتى جيلسونة حاجل حنوط

غفرة من اهلل مىل إاخرجي   ةلنفس الطيباتها ييقول أحتى جيلس عند رأسه، ف

فيأخذها فإذا يف السقاء القطرة من َم تسيل يل كج تستخرل فان قاورضو

 
 ز بــن بــاز اوى ومقاالت سَمحة الشيخ عبدالعزيفتاب جمموع من كت ىل حافة العامل األثريي نقالً ع(   1)

 تاء.البحوث العلمية واإلف ة، رئاسة إدارةابعط. الر (3/315)
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، لكفنلك اذ ها فيجعلوها يفحتى يأخذومل يدعوها يف يده طرفة عّي  اهأخذ

 جهو ىلع ج منها كأطيب نفحة مسك وجدتنوط، وخير ذلك احلويف

الئكة إال امل نىل مأل معيعني هبا  نيمرو ا، فالألرض، قال فيصعدون هبا

 سَمئه التي كانوان بأحسن أفالن بن فالفيقولون يب، الط روحال ا هذهقالوا م

ح ـسه فيفتون لتفتحفيس ياىل السَمء الدنهوا هبا إمونه هبا يف الدنيا حتى ينتسي

إىل  ي تليها حتى ينتهي بهلتا ءَمسالعه من كل سَمء مقربوها إىل هلم فيشي

إىل دوه وأعيّي عليي يف ل اكتبوا كتاب عبدجز وعول اهلل قالسابعة في سَمءلا

أخرجهم تارة أخرى قال  اهنوفيها أعيدهم وم ها خلقتهم،ض، فإين مناألر

بك فيقول ن لـه من ره فيقواللسانفيج لكانم فيأتيه جسده، د روحه يففتعا

جل رما هذا ال هن لال، فيقوك فيقول ديني اإلسالميند ما هل ريب اهلل، فيقوالن

لمك فيقول وما عون لـه ، فيقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يكم فيقول هو رسولفعث الذي ب

صدق عبدي فينادي مناد يف السَمء إن  تقداهلل فآمنت به وصقرأت كتاب 

 نمه بابًا إىل اجلنة، قال فيأتيفتحوا لـه اجلنة وامن  بسوهوأل نةفافرشوه من اجل

وجه لن ايه رجل حسته، قال ويأد بصمقربه  وطيبها ويفسح لـه يف هاوحر

 ك الذي كنتك هذا يومبالذي يرسبرش ول أفيقيح ب الرحسن الثياب طي

أنا عملك ري فيقول أنت فوجهك الوجه جييء باخل نم توعد، فيقول لـه

 دعبإىل أهيل ومايل. قال وأن الحتى أرجع  م الساعةب أقول رفيق ح،الصال

ن السَمء ميه رة نزل إلخبال من اآلقا وإين الدنإذا كان يف انقطاع م فركاال

جييء ملك  البص، ثم سون منه مدوح، فيجلاملسعهم ه موجوود المالئكة س
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خط ىل سإ اخلبيثة أخرجي تها النفسجيلس عند رأسه فيقول يا أي ىتحاملوت 

ن م ودسفلاع يف جسده، فينتزعها كَم ينتزقال فتفرق  وغضب ن اهللم

فة عّي حتى ره طوها يف يدعخذها مل يدأإذا فخذها، الصوف املبلول، فيأ

عىل وجه جيفة وجدت كأنتن ريح رج منها وخي سوحامل تلكا يف جيعلوه

هذا ما  واالئكة إال قالمأل من املون هبا، فال يمرون هبا عىل دعصاألرض في

مى هبا يف يسن كا يلتالن بن فالن بأقبح أسَمئه افيقولون ف ح اخلبيثالرو

ول رس م قرأله فال يفتح له، ث فتحدنيا فيستل السَمء اىلبه إ ينتهي الدنيا حتى

             : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

     سجّي يف يف بهتاك وافيقول اهلل عز وجل: اكتب 

       قرأ مه طرحًا، ثحح رورطىل فتاألرض السف

             
قول فيك رب نم ملكان فيجلسانه فيقوالن له سده ويأتيهفتعاد روحه يف ج

ما أدري فيقوالن لـه  ال ل هاه هاهوا دينك فيقمله  نفيقوالهاه هاه ال أدري 

سَمء لا ي فينادي مناد منهاه ال أدرفيقول هاه عث فيكم ذي بل اللرجا اهذ

رها تيه من حفيأ لنارىل اإ فتحوا له باباً النار وا ان كذب فافرشوا لـه من

عه، ويأتيه رجل قبيح الأضه يفف ا ويضيق عليه قربه حتى َتتلوسمومه

ي الذمك ذا يوبرش بالذي يسوؤك هأول الريح فيق لثياب منتنابيح قالوجه 

أنا عملك  لجييء بالرش فيقو وجهك الوجهل من أنت فعد، فيقوت توكن
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 .(1)عة(تقم السا اخلبيث فيقول رب ال

صدق دعواهم مع التقدم  ل صحيح عىلهبا عن إقامة دليأصحاز عج -10

مالية  ةيكان( جائزرك أمي)سينف لوجي، فقد »وضعت جملةنوتكالو ميالعل

ة قائمة زال اجلائزة، وال تروحير الواهالظصدق  ن يقيم احلجة عىلملمة ضخ

أمريكا، وقد اعتهم يف انتشار الروحيّي ونفوذهم وبر ميظفر هبا أحد رغ مل

 هبا الساحر األمريكي دنسجر أخرى تربع زة جائزةجلائذه اىل هإ ضم

 . (2)يضًا« ه ومل يظفر هبا أحد أفسن رضغلل

 رواح:أل انشئي حتضريمويقول أحد 

 جد فيه ماحناه بأنفسنا مل نلقبيل، وكل ما امتهذا اه من ليا عاطلعن»إن كل ما 

ء الذايت أو هواستالبانخداع، أو ما ال يفرسَّ رج عن التخييل واخلداع واالخي

ه إىل غريه مما الن مكي الا يس الطبيعية املعروفة، أو مبعض النوامب  ر يتعذردُّ

 ا.هـ. (3)ّية« وة قصحته شبه ه أو ما يفريتفس

فتخذهلم وينكشف أمرهم قد َتتلف مع الوسطاء  حاألروا هذهأن  -11

 
ود ويف املســند يف داة قرطبــة، وأبــو ( مؤسســ 4/287) 18557رقم د يف املسند بمحم أواه اإلما (   ر1)

،  113ورقــم:  107قم: ر املستدرك اكم يف، واحل3212وس عند القرب رقم: لاجل :باب كتاب: اجلنائز

وقــال ( 1/102) 753 مسنده رقم: (، والطياليس يف3/54) 12059ة يف مصنفه رقم: وابن أيب شيب

 (.4/196الرتهيب )و ا.هـ، الرتغيب لصحيح« ام يفج هبته حمتد بإسناد رواأمحاه نذري: »روامل

 . 111ّي د. عمر األشقر صطلشيا ان و(   عامل اجل2)

 . 10ص تاب رسائل األرواحف نقل قوله هذا د. فؤاد رصوف يف كو. يعقوب رصهو د  ( 3)
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 . (1)لبعض مدعي حتضري األرواح  لصحوهذا 

عينة خيدعون هبا ة تعاويذ مقراءلتزمون بري يلتحضا إن الوسطاء قبل -12

 العوام.

دل عىل أ يلوسيط مما اصوت  مًا معي يصدر خيتلف متاالذ وتلصا نإ -13

 . (2)ال يفهمها احلارضونة لغكلم بت بَمور اك جنًا تلبست به،نن ه

عقيدة اإلسالم  تة يفز ثابه الدعوى عىل عدة ركائذه ومن هنا نرتكز يف إبطال

 :هاومن

ة الدنيا ياحلا يفن وح أن الروح مشرتكة مع البدمسألة الر إن من عقيدتنا يف -

 
 ربيطــاينعــن العــامل ال  االً مقــ  12/6/78بتــاريخ قهــا القــبس الكويتيــة يف ملحنرشت جريــدة    (1)

تسخري األرواح وكــان ورق، ا الس صيته يف معاجلة املرىض، ومعرفة هرودوين الذي اشتبيرتغ اينلروحا

ن م أاملعلــو شكله وصــورته. ومــن جتمع أشباح لـه يف مكان واحد بنفس مكان وربَمثر من يرى يف أك

ه أنــ  ســبب هــوك وتبــّي أن الذلــ كل فجأة فقد أشخاص و شكالالقدرة عىل التشكل بأ الشياطّي هلم

األرواح حتــذره مــن  ة مــنرن مــ مسب مادية وقد جاءته رسالة أكثر كا ل ذلك لتحقيق ماستغالول حا 

مــل ذلــك خصًا عاديًا!! فتألم يلتفت هلا فسلب كل ذلك وأصبح شف اسب ماديةيف مك استغالل ذلك

 . 116 – 113صشقر والشياطّي د. عمر األ انظر عامل اجلن!! 

ومــا بعــدها، الروحيــة  425د صبيــ والســنة فــواز ع الكتــابوء يف ضن امل اجلر فيَم سبق: عنظا  ( 2)

وما بعــدها، موقــع إســالم  100ص، مر األشقر د. عمد حسّي، عامل اجلن والشياطّيحممد حمثة ياحلد

إليــَمن عــدها(، امــا بو 3/309لعزيز بن بــاز )حة الشيخ عبداسَم ومقاالتين، جمموع فتاوى أون ال

 –، مكتبــة املنــار 127-119المة صســ  ن بالغيــب، بســاماإليــَم، انوينلبيلدين اكة ألمحد عز ائملالبا 

 م.1983-1403األوىل  .ن، طدألرا
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ي ئذ فهاء، فال تكليف حينزاجليبقى إال  ملوت .. الابعد ولعمل، يف السعي وا

 معذبة. ة أومنعمما إ

واخللفاء الراشدين  ملسو هيلع هللا ىلصحممد  انلَمت عندنا اتباع سنة نبيسامل إن من -

وليس له أصل يف  فعلهم هلذامل ينقل لنا  أنهوم لعامل ملهديّي من بعده، ومنا

 .نةكتاب وال س

إىل موته  هلـ  مالزماً اً طانًا قرينيان شسلكل إنمن عقيدة املسلم أن  لككذ -

     وله تعاىل:والسنة، ومن اآليات قن رآك القلذ ىل عدلَّ وقد 

              (1 ). 

 .             (2) وقوله تعاىل:

           اىل:وقوله تع

  (3). 

ل به قرينه من د وكوقد إال : )ليس منكم من أحويف احلديث الصحيح

هلل أعانني عليه ا كنول منعاطّي قالوا وأنت يا رسول اهلل: قال شيال

  .(4)(ملسفأ

 
 . 27اآلية: رة ق، (   سو1)

 . 23(   سورة ق، اآلية: 2)

 . 36ية: سورة الزخرف، اآل (  3)

 . (2814رواه مسلم ) (  4)
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تلفة، فقد خم كالبأش كلشت الن قدرة عىلأن للج ملاملسمن عقيدة كَم أن  -

. وهذا يرتبط  (1)سبق بيانه  َمكيات .. ة إنس أو حيوان أو حتظهر بصور

يدل عليه و ن فيها واضح.واجلّي طياالشذه الدعوى، ألن تدخل بفهم ه

ه ذهل بهم أحد املفكرين لطاث حي ، ملسو هيلع هللا ىلصعجزهم عن حتضري روح النبي 

روح إن هذه : »بقولهاألرواح  ي حتضريعدر مذريها فاعتلدعوى بتحضا

 . (2)رها« يمكن إحضا ية العال

 ن.ارزيالب (3)ل أحد دعاهتا ن جديد كَم يقويد إَّنا دعوة إىل -

ريقها سوف يوضح لنا سكان ط ة، وعنالبرشيلكل كون ست»إن هذه املنظمة 

 هتشيئمعن اهلل وكرة جديدة فا ننوجديدة للحياة، ويعطة يقطر يوحالعامل الر

لب، النفس والقة وبسعادة ة الروحيأنينالطمم وسالا بالوف يأتوننإَّنم س

 . (4)واألديان«  داجز بّي الشعوب واألفراد بّي العقائوحلسوف يطمون ا

وهلذا تلمس من أقواهلم الدعوة إىل ، اليهود والنصارى ااءهورويقف 

 . (5) ءبيانمجيع األ السالم عىل يهلع وتفضيل املسيح عيسى، يةانصلنا

 
 .45-43(   انظر ص 1)

 -ـهــ 1403ط. األوىل، ن، ألرد، ااملناربة ، مكت126ص مةسالليف بسام الغيب تأن ب(   انظر اإليَم2)

 م.1983

 (   وهو د. عيل رايض.3)

 . 59ص د حسّيمن الروحية احلديثة ملحمد حمم قالً ن   (4)

 . 446صالسنة لفواز عبيد انظر عامل اجلن يف ضوء الكتاب و  ( 5)
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اع، وأنه تالعب بأنه كذب ودجل وخدجربه فيه ول دخ عض مناعرتاف ب -

 كَم – م وخداعًا ومتوَياً ّي بأولئك املحرضين زيادة يف إضالهلطايالعبه الشتت

 . –بق س

 اعندم♫ ز بان ب يز قاله العالمة سَمحة الشيخ عبدالعزبَموأمجل القول 

 ح يل، فاتضاً ثريع كوضوامل اذلت ه»لقد تأم رواح فقال:األ عن حتضري سئل

ق ائد واألخالإفساد العق طانية يراد منهاباطل، وأنه شعوذة شيلم أنه ع

 ثرية .. ثمك شياءيف أب دعوى علم الغيلتوصل إىل والتلبيس عىل املسلمّي وا

اح  هي أروَم، إنحاألروا ضريحت نم أضاف: ».. وما يدعيه هؤالء الدّجالون

ا كذبًا وزورًا طلب منه يدمه بَموَتها لبمطاقيق ا وحتا بعبادهته خيدمشياطّي

 ا.هـ. (1)« موات .. ونه من األعداهلا أسَمء من ييف انتح

 اهلــامة املسألة الثانية:

وهو قول شاذ واملراد هبا: طري من طري بالتشديد  يل، وقمليما اهلامة بتخفيف

 ل.يلال

 . (2)ة مالبو يل إَّناقو

 
 (.312، 3/309بن باز )زيز ت سَمحة الشيخ عبدالعفتاوى ومقاال   (1)

املعبــود أليب الطيــب حممــد شــمس  ون(. ع296 – 10/295حر )حج البنري ح البا فت (   انظر:2)

تــاب التوحيــد للشــيخ عبــدالرمحن بــن ك ملجيد ُشحفتح ا ( املكتبة السلفية، املدينة.10/411)ق حلا

-2/81ّي )ح العثيمصال التوحيد للشيخ حممد بنفيد عىل كتاب امل . القول 362سن آل الشيخ صح

= = 
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 . (1)ه« ىل غريل إنتقويريض يصيب امل ءوقيل: »إَّنا دا

 :تقادات باطلة منهاها اعرب فيلعول

ه ا.هـ. ىل دار أحدهم اعتقد أن هذا عالمة موتع فإذا وقعت ،التشاؤم هبا -

 ه.هلأو أبه  بةوعالمة نزول مصي

 .روح ميت تأيت لتطالب بحق أو تأمر بأمرإَّنا  -

تص تى يقصيح حري وتتط اَّنل وأت املقتوروح املي ق منلرشة َتح اإَّن -

 منه.

دور وال تزال ت ي مل يؤخذ بثأرهن رأس املقتول الذرج مدودة َت َّناوقيل: إ -

ا إَّن قيل:و ثأره وإال بقيت،ى يؤخذ به وتقول: اسقوين، اسقوين حتحول قرب

 أيام ثم تذهب.تدور سبعة 

يت قرب املرجع إىل هامة وت وتصري د موتهبعع جمتتت وقيل: إَّنا عظام املي -

يف  ملعتقدات فنفاها كَمه اهذ مجيعم البطل اإلسذا أوهل  (2)ة ئة سنكل ما

 احلديث. (3)وال هامة ...( ى وال صفر : )ال عدو ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح عنه 

 = = 
82). 

 (.2/81 )يمّين عثالبملفيد ل ا(   القو1)

 (.2/237تاين )سلشهرلحل ن(، وامللل وال10/296تح الباري )ف (   انظر2)

 (.10/295الفتح ) 5770، باب ال هامة رقم طب كتاب الخاري يف(   رواه الب3)
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 : عدة أموريف سألةامل ذهظهر مكايد الشيطان يف هتو

مة هذه البو ر أوئا الطاهذن أ يهو نرش عقيدة باطلة بّي مرشكي العرب -1

تى إن هذا ح أرذ الثخألم بينهال لقتواات خلالفشوب ادي إىل نؤمليت يروح ا

ذا مما َيدف إليه بثأره، وهحتى يؤخذ  فيزال يصيح ويرفرالطائر ال 

د يؤزه بصورته وق كلد يش، وقاءزهاق األرواح وسفك الدمإالشيطان من 

 حتى يقتص من القاتل.

حمرم و معلوم أمسموع مرئي أو لتشاؤم بار، وئا الطاهذة ؤيربم التشاؤ -2

 حيد.تول اللكَممناف 

 . (1)هامة وال صفر« »ال عدوى وال طرية وال :  ملسو هيلع هللا ىلصال قد وق

 اكعامل الغيب وال يمكن إدر املرشكّي بأمر الروح ألَّنا من يسة عىلتلب -3

كّي، رشملا لضال بحال يف التلبيس من خالهلا لزيادة إن لعدو اهللفكا هاكنه

هناك ، فن احلقد ععباال ه وصدّ مكايدالً لبث اوتى جمرواح املَتذ من أاذا هل و

يف ♫ م شيخ اإلسال كتعود وقد ذكر ذليزعم أن أرواح املوتى  من

ء هؤالومن » فقال: –ملرشكّي والسحرة معرض حديثه عن أحوال الكفرة وا

يض ديونه قيو مهمليكهلم ميت يعتقدون أنه جييء بعد املوت  من إذا مات

 
 ون املعبــودعــ  مــع أبــو داود ،3894قم ان رة والتطري باب يف الكهيف كتاب الكهانود أبو دا (   رواه1)

(10/411). 



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

117 

 يفت ورة التي كانالص تلكهم أتيت ا فإَّنموصيهم بوصايوي ويرد ودائعه

 ا.هـ.(1)ظنونه إياه«يفته هو شيطان متثل يف صورو ة،احليا

 ه: أنا اخلرضان، ويقول لـ: »ومن هؤالء من يتصور لـه الشيط♫ ال قو

 غريل لكذ ىرج  قدَممور، وأعانه عىل بعض مطالبه، كه ببعض األرب أخوربَم

وت هلم امليت ميار .. ن الكفم ثريوك ىنصارالاليهود وسلمّي واحد من املو

ويدخل  يت،فعل أشياء تتعلق بامل.. وي صورته ىلوته عم طان بعديت الشيفيأ

ع كفار ن تصر كَمناا ميتهم بالنون قد أحرقوعىل زوجته، ويذهب، وربَم يكو

 . (2)د فيظنون أنه عاش بعد موتهاهلن

 ة: التناسخلث ثاال ةلسأامل

ه واستنسخه: تسخوانًا خنس ينسخهيشء خ ال»نسخوذ من لنسخ مأاو

 . (3)ه«ا.هـتتباك

 امة غريه مكانه.اإلزالة، وإبطال اليشء وإق بمعنى يتوالنسخ يأ

 . (4)التناسخ تحويل، ومنه ويأيت بمعنى النقل وال

 
 . 195 – 194صة مع الرسائل البن تيميجا  (  1)

 (.11/288مية )يبن تى الو(   جمموع الفتا 2)

 (.4/201، العّي )273الصحاح صر (، وانظ3/61رب )(   لسان الع3)

 (.3/1044غريب احلديث للحريب )، 273الصحاح ص تار( . خم3/61لسان العرب )  ( 4)
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ت ما قدن بد منح والر لالفاسدة التي يقصد هبا انتقا خ من العقائدتناسو»ال

 روح، وذلك ملنح اليواناً ان أم حك ناً نساإحي، ق خر ملخلوىل بدن آصاحبه إ

ياة قصرية، اَّنا عىل أساس أن احلمن أدرتتطهر  يفرصة لكبعد ال الفرصة

 . (1).« ها..طائتتحرر من أخكافيًا لكي  من إعطاء الروح وقتاً والبد 

عض بت إىل بترس ثم، ّيصالو داهلن العقائد القديمة التي نشأت يفوهي من 

قول أصل ال نشأالصابئة فمنهم ال به ول من ق، وأ (2) ضالةالملسلمّي فرق ا

، أقوام فقالوا بالتناسخ: »وقد لبس إبليس عىل ♫ ي زون اجلبا، قال  (3)

فاسرتاحت، رية ان خأبداخلري إذا خرجت دخلت يف وأن أرواح أهل 

شاق وهذا املذهب املا يهلع ن ُشيرة فيتحملاأبد رواح الرش تدخل يفوأ

 .ا.هـ (4)ى« وموس فرعونان زم يف هرظ

 
، وانظر موسوعة القرن هـ1420( ط. الرابعة 2/1022هب )ذاان واملدييرسة يف األملة ااملوسوع  ( 1)

 (.10/172وجدي ) فريد حمدالعرشين مل

شــق عــيل ط. األوىل دم ، راجعــه د. أســعد36يــل أبــو تــرايب صمج وز، تأليفن الدرومنهم املوحدو

 .دار عالء الدينم، 1998

 (.10/181)دي ملحمد وج العرشين لقرن(   انظر موسوعة ا2)

 (.2/55نحل للشهرستاين )ا للل واملانظر  (  3)

ية، لمالكتب الع، دار ق حممد بن احلسن وسعد السعدينيحتق ،91ص (   تلبيس إبليس البن اجلوزي4)

 بريوت.
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ة ذية والدهريصريية والبوية والنليعواإلسَم (1)هر عند الدروز واشت

ألرواح يف األجساد ناسخية »قالوا بتناسخ ام فرقة تسمى التواهلندوس، منه

حة، والتعب االر نا يلقى اإلنسان مإىل شخص. وم شخص ل منتقاواالن

عىل جزاء ر ن آخيف بدوهو  بل،ن قمه لفصب فمرتب عىل ما أسلنوا، ةدعوال

و فيه: ما يف جزاء، وما هين: إما يف فعل، وإرمأ يف أحد داً ك. واإلنسان أبلذ

يف  لناروا ر املكافأة عليه. واجلنةعىل عمل قدمه، وإما عمل ينتظ ما مكافأةفإ

 
عبــداهلل أبــو الزندقة ينتسبون إىل  ويبطنون الكفروم ن اإلسالق الباطنية، يظهرو(   فرقة ْسية من فر1)

ن عبــدالعزيز أحــد ملــوك بــ  احلاكم بــأمره املنصــورام ه أيهوركان ظ لذيل الدرزي اعيسَمحممد بن إ

عــيل بــن أيب طالــب، ينكــرون  إللــه حــل يفى أن اقد دعا الناس إىل عبادته وادعوص، ميف  العبيديّي

 والرسل.  األنبياء

ن لنصــوص أ مونمتهم، يزععصمة أئ بهم،كتَمن معتقداهتم ومذه –قول بالتناسخ ال قداهتم:ومن معت

 ية.باطنين عة معا رشيال

هم؛ ل أكل ذبائحهم وال نكاح نســائيال  لمّيسرزية والنصريية كفار باتفاق امللدقال شيخ اإلسالم: »ا

وال نصــارى ال  ود، وال َيــ ســالم ليســوا مســلمّيباجلزية، فإَّنم مرتدون عن ديــن اإلن وال يقرو بل

ـ...« اج ال وجــوب احلــ و ضانوب صوم رم، وال وجخلمسيقرون بوجوب الصلوات ا  مــوع. جم.هــ

ة الدائمــة للبحــوث العلميــة نــ اللج اوىتــ ابن عابدين يف حاشيته، وانظر ف ال(. ق35/162الفتاوى )

ر فيهــا وذكــ مطولــة، لعَمدي فيهم فتوى ( للعالمة عبدالرمحن ا89-36/85ث )حوجملة الب فتاء،واإل

ن علــَمء ل عــ ونقــ  .. باطنيــةوالبالقرامطــة ن قبــوالذين يل سَمعيليةواإلتحلون عقائد النصريية أَّنم ين

م وال يــة وال غريهــا وال حتــل منــاكحتهزم بجســالإلة أنه ال يــل إقــرارهم يف ديــار ابعاملذاهب األر

 م.1386 سنةثانية، لفكر، بريوت ط. ال(، دار ا4/244حاشية ابن عابدين ) .«ذبائحهم .

بعــدها، نرشــ  وما ( 1/397ديان )األمليرسة يف ا وعةمي، املوس اإلساللعاملاحلركات الباطنية يف اانظر: 

 هـ.1420العاملية، ط. الرابعة  وةدار الند
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ة احلية.. ركد ّيلائبوة، وأسفل السنة الجوأعىل عليّي، در هذه األبدان،

ألسفل دركة اكة، وملالئا درجةعىل جة األلدر: القوي ومنهم من

 . (1)ّي«ياطالش

ثرية فريون أن الروح ليه األكالف ما عتقاد يف التناسخ خيما البوذية فلهم اعأو

ديد حتى تصل احلياة من ج اناةأ معتبديرة تنتقل إىل جسد آخر إن كانت ُش

 . (2)نرفا( ال)بم هندوهو ما يسمى ع صخلالاإىل 

 :♫  حزم نبيقول ا

الواحدة إىل أن فرقة بت الذهف :رواح عىل فرقتّيخ األون بتناسائلق الق»افرت

نوع مل تكن من  أخر، وإنألجساد إىل أجساد قل بعد مفارقتها ارواح تنتاأل

وغالية الرافضة  ةعيليإلسَملقرامطة من اول اهو ق.. والتي فارقت  األجساد

دها واع أجساغري أن ىلال األرواح إتقانعت من ىل أنية إثانالة قرلفت ا.. وذهب

ئع، وهم من الرشاأحد يقول بيشء من فرقة ذه اله من لتي فارقت، وليسا

 ا.هـ. (3)الدهرية« 

 
 (.254-1/253ل والنحل للشهرستاين )لامل  ( 1)

 د »إن اهلند يف تفسري التناسخ عند اهلنو♫ وزي جلقول ابن اي

 خيةستنا اء دورهتا الصالحها أثن عىل التي ظلت اة الروحي نججاة، ويعنمضة معناها النغا  وكلمة   ( 2)

الن وتتحــد باخلــالق واحلــ  نة مــ ا تناسخ جديد وبذلك يصل هلا النجــ  عاقبة، إذ مل تعد يف حاجة إىلملتا

 (.1161-2/1160وسوعة امليرسة )وتفنى فيه« امل عنهصدرت  الذي

 ر.( باختصا 166-1/165زم )والنحل البن ح واءل واأله(   الفصل يف املل3)
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 :♫ ي حلسن األشعريقول أبو ا ويف غالة الرافضة

: رة ويقولونواآلخالغلو ينكرون القيامة ل ههم أومنهم  يةانلثقة ا»والفر

 سناً ان حمر، فمن كيف الصو اسخهي أرواح تتنآخرة، وإنَم وال  قيامة سيل

 أمل ومن كان مسيئًاََ ر، وال ال يلحقه فيه رض ىل جسدروحه إ نقلجوزي بأن ي

 مل،واأل لروح يف كونه فيها الرضرل روحه إىل أجساد يلحق اجوزي بأن ينق

 .ـه.ا (1)أبدًا هكذا« ك، وإن الدنيا ال تزالذل غري ءس يشولي

 ئمة، وفرقةأل اهلل يفسخ روح اتدعي تناة مية من الرافضبيانية واهلاشة الوفرق

 – (2)مة الناس صلت إىل عاألنبياء إىل أن ودعي تناسخها يف امنهم تناجية اجل

 
ــة عــرب 46ص ريشــعألن اّي أليب احلســ ت اإلســالميالمقــا (   1) ــد َيودي ــاريخ ا . وانظــر: مكائ لت

 ، ط. دار القلم، دمشق.155-154 صينلعبدالرمحن حنبكة امليدا

،  236دي    صبــّي الفــرق للبغــدا (. الفــرق153-1/151حل للشهرستاين )ظر: امللل والنان (  2)

 لمية.لعب ادار الكت ، ط.92ص وزيس البن اجلوتلبيس إبلي

براهيم بــن ســليَمن اجلبهــان حيــث إ يقولون بالتناسخ عنهم الشيخ ارض حل اصالعالروافض يف  وحتى

ئشــة ثــم يبــدؤون بنتــف شــعرها لة فيســموَّنا عا بســخيأتون آخرين يف إحدى اجلهات  د»وجت ول:قي

 متوت.تى حذية حن عليها رضبًا باألوينهالو

 وت« ا.هـ.يم تىة حرجا  ورمجًا باحلبًا بالعىصرض  ليهينهالون ععمر ثم  مونهبكلب فيس ثم يأتون

ـ. هــ 1480 ، ط. الثالثــة27جلبهــان صاَمن يســل مالنيام إىل خطر التشيع إلبــراهي يهتبديد الظالم وتنب

فهــم يعــذبون وت بعــد املــ ل وتناســخ األرواح لهم هذا إال نتيجة العتقادهم بحلــوقلت: ما أرى فع

ًا مــنهم إن ظنــ  الكلب بونك يعذكذلها وقد حلت في▲  ئشةح أمنا عا إن أروا منهمخلة ظنًا الس

 مة.فية والسالاهلل العا ؟!! نسأل  كم ذلهنيعصنه قد حلت فيها وإال فَم تفسري ع روح عمر ريض اهلل
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 . –لظاملون علوًا كبريًا تعاىل اهلل عَم يقول ا

 يشمل: وزرالد دعن (1)خ تناسال

 . (5)لرسخ ، وا (4) سخ، والف (3)لنسخ ، وا (2)املسخ 

 . (6)فيعممونه  ةرييالنص يّي، أماّي اآلدمحمصورًا بعلونه وهم جي

 لنصريية:أحد ايقول 

 إنَم هو قرد أو خنزير أون أنه آدمي، وجل يف بدنه وأنت تظلقاك الر»وأنه لي

 . (7)كلب أو دب« 

 آخر:وقال 

 
قع ور م، انظ36يب صترايع أبو ملوحدون، تأليف مجليه الدروز )التقمص( انظر من هم ا(   يطلق ع1)

 السنية. الدرر

 يكون حيوانيًا. قد وق آخرخملجسم  إىلدمي انتقال الروح من جسم آ   (2)

 .آخر الروح من جسم آدمي إىل جسم آدميل (   انتقا 3)

 ت األرض وهوامها.جسد حرشة من حرشا آدمي إىل وح من جسمخروج الر   (4)

لفصــل يف ا يف،ذه التعــار، انظــر هــ دَموالنبــات واجلــ رة ىل الشــجروح من جسم آدمي إ(   انتقال ال5)

دون، تأليف مجيل أبــو وحوقع الدرر السنية، من هم امل. م(166-1/165زم )ن حالب األهواء وامللل

 .36ترايب ص

 احللبي، موقع الدرر السنية. قائدها، د. سليَمنارخيها وعلنصريية تر: طائفة اظان   (6)

مصطفى غالب، نقالً مــن  د.يق ورًا، حتقكذبًا وز ادقام جعفر الصإلمنسوب لاهلفت الرشيف امل  ( 7)

مد حمبن  رجعف نه إليه كتاب )املناظرة( لإلمامبو بيان كذب الرافضة فيَم ينسر يفة، انظلسندرر اال موقع

 بل.بن عبدالعزيزآل ش تعليق عيل، حتقيق والصادق
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تى شتى ح بيكراية، ويف تاملسوخفر يف الناسوتية والكا يفكون يؤمن امل »إن

ان ن كيصنع إليه إ كانثلَم والرش م من اخلرير نهَم إىل اآلخصنع كل واحد مي

 . (1)رش« وإن كان ُشًا ف  فخري،خرياً 

 سان:اء الكلب لإلنويقول عن سبب إيذ

م، أو يوللك اذقبل  رآهقد  يكونوال  مر بالكلب ال يعرفه»وإن الرجل حينَم ي

إلنسانية،  ا يفه كان مركباً ألنب، كلال اهذمتزوجًا امرأة  ربَم يكون الرجل

 بَماب ذبح أو قتل  بعذهلكه اهللفأ ى اإلنسان؛رر جمألما يف بادئ ان جمراهوك

ه وسكن لرجل يكون قد تزوج امرأتلة الدنيا، واوصل إليه من شقاوته يف حا

ب عليه أو فإذا نظر إليه نبح ووث، هوخيتسيف مكلب ه اليعرفداره ولبس ثيابه 

 ا.هـ. (2) «ههجو عضه يف

 
 (   املرجع السابق.1)

 ملرجع السابق.(   ا2)

بن يف بن ُشدت و جواملعارصين يف تركيا وه رفنحعتقاد املة هذا االا دع له قيام أحدجب مما يتع* و

 موتــاهم وأيُّ  جيــد نه أـعىل اإلنرتنت وأوهم بأنه يمكــن لــ ع يل بإضالل الناس عن طريق موقد عأمح

ه تبــّي لــ  خرى .. ويزعم بأنهدة؟ وأَّنم عادوا إىل احلياة مرة أوأين أْسهم اجلدي تقمصوها؟ شخصيته

وقــد !! لســابقةم االدهتن ومكا  من جديد للحياة يف نفس ونبعثيولدون ويحث أَّنم بوالعد الدراسة ب

 م الــدالئللفــة، وعنــدهتن خمكأمــا  كد أنه سيبحث عن الذين ولــدوا يفيؤيولدون يف مكان خمتلف، و

ه أصــبح وأنلتقيص، ات طويلة للبحث واَمئهم السابق!! وذكر أنه كّرس سنو املؤكدة عىل انتوالرباهّي

ف كتع بحثون منه الائل يطلبسى ريتلق ون حيــاهتم ذكرذين يتــ »الــ نــوان بع ابــاً ن موتاهم!! وقــد ألــّ

 الضالل نسأل اهلل السالمة!!  ذااألوىل«، فتأمل هل 

= = 
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ية لكلم اآلخر باويال إنكاريس إىل  معهم إبلتوصل ذا الضالل ومن خالل ه

حث السابق، وحرش كَم سبق يف املب وبعث عليه من جنة وناريشتمل بَم 

م لل يعلضالة واسخافما حتويه من التهافت والملتأمل يف هذه األقوال ووا

 ل.ال يشك فيه عاق ا وبعدها عن احلق مماَّنالبط

 :♫ حزم  ابن لوقي

يع أهل مج لرد عليهم إمجاعن ام فيكيم فسم اإلسالتسمة بارقة املر»أما الف

ىل غري اإلسالم، وأن عفإنه عىل أن من قال بقوهلم إلسالم عىل تكفريهم، وا

  يقع إالمن أن اجلزاء ال هعلي معونبَم املسلمون جم هذا، وأتى بغري ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

و نة أامة ثم باجلل يوم القيأو التنعم قبر كنلاباح لألروبعد فراق األجساد 

 . (1) ...«النار 

 ها:كثرية من  يف آيات تعاىللها اهللقد أبط طلةذه العقيدة الباوه

           
 = = 

الصــادرة عــن صــحيفة اجلزيــرة يف  ففي جملة اجلزيــرة الضالل ..نرش هذا  يات دور يفئلفضا للك ذوك

فهــد العــودة ونصــه ن ن بلشيخ سلَملفضيلة ا ؤالوجه س 1424 عامأول من ربيع  12يف  34ها عدد

 شخاص يّدعون أَّنم كانت هلم حياةأ ة برناجمًا أحرضوا فيه ثالثةائيت الفضنواى القإحديف  »شاهدت

يه أشــياء يشء من اإليَمن اإلسالمي خيتلط عل. الذي ال يتمتع بقاموا هبا ك بأعَمل نوا عىل ذلهة برقساب

هــر تتطكــي  ح تنتقل من شخص إىل شخص روال برهنوا أنء كثرية ا أشيمن القرآن وات توا بآيكثرية وأ

 يّدعون ...« ا.هـ فتأمل!! َم وهبا كذن من

 رام.البلد احلوى علَمء وانظر فتا  (1/166م )زالفصل يف امللل والنحل البن ح  ( 1)
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        (1 ) . 

م هجخير أرون إىل اهلل تعاىل أنوفيها تصوير حلال الكفرة، وهم ينادون وجي

م لو ردوا أَّنب مذهبك اهلللم د ع، وقدنيا ليعملوا صاحلاً اة العيدهم إىل احليوي

ة وجاءهم مديدعَمرًا ا أم، فقد عاشوسؤاهل م عىل هبعنه، فال جييا ملا َّنوا لعادو

 . (2)ا و يستجيبع ذلك مل يتعظوا وملالنذير وم

            ومنها قوله تعاىل:

             

         (3 ) . 

يبادر يف حياته ول أفسدما  صلحيت، لولرجعة إذا عاين املفالكافر هنا يتمنى ا

إقناط ذلك، ويف اآلية  وبّيه ينب يلقد حهيهات ولكن  ت،لعمل الصاحلا

ف اء )كال( حرب واجلزم للحساقيابعث للوم العة إىل يرج الكيل للرجعة ف

 . (4) جرع وزرد

 
 . 37اطر، اآلية: (   سورة ف1)

املســري  اد، ز(30-26/29الــرازي ) ســري(. تف5/589)ري البن كثــ ري القرآن العظيم (   انظر: تفس2)

 (.6/494البن اجلوزي )

 . 100-99ون، اآلية: ؤمنرة املسو (  3)

 (.38-5/37 )رير: تفسري القرآن العظيم البن كثنظ(   ا4)

= = 
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وهتم، م وقطعي عىل دعاة التناسخ ورجوع األموات بعد مزويف هذا رد جا

مة القياويف االحتضار ويوم ة عند املوت لرجعم لؤاهلسات بيفقد جاءت اآل

 حيم.جلا اترمغ م هم يفويو

    : اىله تعقولمنها  كثريةللرجعة  نيهمتؤال الكافر وفيها سواآليات التي 

            

                       . 

          اىل:ـه تعولوق

             . 

            :وقولـه تعاىل

         . 

            ىل:تعا ولـهوق

  . 

          :عاىلـه تولقو

          . 

ب أن الكافر يعذ، وهن ينعم يف قرباملؤم د ما ثبت من أنقتعاملا هذل ومما يبط

 = = 
 (.122-23/121الرازي )تفسري 
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أن َيودية ) ▲ئشة ث عاحدي به، كَم يف رى تؤمنلل األخامل حتى

لقرب، اذاب عن ب القرب فقال هلا: أعاذك اهلل معليها فذكرت عذادخلت 

، عذاب القرب. نعم رب فقال:الق عذابعن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل شة رسول فسألت عائ

ُد صىل  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لورسها: فَم رأيت عن اهلل ريض: الت عائشةق صالة إاّل َبع 

 . (1) القرب( ذابعذ من تعو

وضع يف قربه  قال: )إن العبد إذا ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا ولأن رس ◙وعن أنس

دانه فيقعكان أتاه مل –اهلم عرع نمع قسه لينوإ –عنه أصحابه وتوىل 

 ل:قوفين ؤم، فأما امل ملسو هيلع هللا ىلصذا الرجل؟ ملحمد تقول يف ه نتما كن: فيقوال

اهلل  د أبدلك, قارن النر إىل مقعدك مه: انظله فيقال ل ورسوه عبد اهللنأ دأشه

  قربه. ثم: وذكر لنا أنه يفسح له يففرامها مجيعا ( قال قتادةة نه مقعدا من اجلب

قول ما كنت ت ه: ل  لفيقاوالكافر.  نافقامل أنس قال: ) وأماديث ىل حإرجع 

 دريت وال يقال: الالناس ف لويقما  ولأقت كني الرجل ؟ فيقول: ال أدريف 

 يهها من يليسمع يح صيحةبة, فيصرض يدمن حدب بمطارف ويرض تليت

 .  ( 2)ري الثقلّي( غ

 م اآلخر.اليوعث وبر الاذا يتضمن إنكار عذاب القرب وإنكم هوقوهل

  :♫ ي قرطبقال ال

 
 ( .463-1/462) 1308م: يف عذاب القرب رق خاري يف كتاب اجلنائز باب: ما جاء(   رواه الب1)

 . 1374قم:  رالقرب ذابيف عب اجلنائز: باب ما جاء تا  كالبخاري يفرواه    (2)
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 ّيملسامليمكنهم إنكار البعث خوفًا من م أقوام ليس سالاإل ث يف»وحد

ت االخي إىل قابلثواب والعوت البدن ويرون اقيامة مءلون ويرون الاستي

ن هؤالء يع الكفار ألء أرض من ُش مجعمهم فرش هؤالألرواح بزتقع ل

ره يذاملجاهر برشكه  واملرشك تلبيسهم الظاهر ويغرت ن عىل احلقيلبسو

 ا.هـ. (1)م« سلامل

ول ، بأن هذا القنآرقلل ّيذبكلدهرية وغريهم من املالحدة املويرد عىل ا

رضب  هواحلس، ووال من قل لعمن ا هلا دليل، ال سبال برهان، فلي دعوى

 .  (2)هو باطل ما كان كذلك فيل والظنون، ومن التخي

 ىلعيء مبني مذهب رد –اسخ نتال أي –: »وهو ♫ جر حقال ابن 

 . (3)ن« برهادعاوى بغري 

ناس، األج نواع حتتألا برتو س،ناواألج عاهلل تعاىل خلق األنواكَم إن 

رة ألنواع احليوان ذكواملصول الفه ، وهذلنوع اآلخر ..من اَصل كل نوع وفَ 

ن حية ناطقة، ونفس اإلنسانفس احها، فهي أرو نَم هي ألنفسها التيإ

ال الناطق ناطقًا، وغري إىل أن يصري  ليسب . فالري ناطقة .ية غان حاحليو

س احل وجبهشاهدات، وما أملا تطللبا هذجاز  ولالناطق غري ناطق، و

 . (4)ودها حد عىلياء ألشا نقساموالرضورة من اوبدَية العقل 
 

 
 (.16/172)ن (   اجلامع ألحكام القرآ1)

 (.1/167حزم )هواء البن واأل لمللا(   انظر الفصل يف 2)

 (.2/184فتح الباري ) (  3)

 ء والصفحة.(   املرجع السابق نفس اجلز4)
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 املبحث اخلامس

 خالفةلفرق وامللل والنحل امل ا د نعن ا كايد الشيطأبرز مظاهر م

م ما كاد به هج احلق بأعظملن الفةامللل والنحل املخ ق وطان الفرلقد كاد الشي

التكذيب كفرة ود والبدع املإلحلاوالكفر وا كرشلام يف عهوقفأالناس،  ةعام

إليه من اإلضالل ا هدف وحقق مو القدر، اآلخر  ليوماو رسلب والبالكت

   له:يف قو وتعاىلتبارك ، كَم بّي ذلك املوىل (1) اهلل ّد عن سبيلوالص

             

          

           

   (2) . 

والصاط قيل نه أصدهم عاطك رص عىلدنَّ وايتك يل ألقعواملعنى ألجل غ

 ريق مكة، ثم ألكيدنَّ هلم من بّيطيل: قق، ووقيل: أنه احل إنه اإلسالم،

 
م. يقــول الهل ، واطلــع عــىل عقائــدهم وضــ همكتــب من قرأ لضالل إالاد ورف هذا الكييع (   وال1)    

 يفهم يعل عد عىل الفرق الّضالة وفضحهم وشنلروهو من تصدى ل♫ ي ظهري ن إهل حسا المة إالع

مكــان وعانيــت جهد املستطيع، وبذلت فيــه طاقــة اإل ة »وإنني رصفت فيهيف الرد عىل الربيلوي –كتبه 

مــن مســكة  وكتب خلــترسائل  –وكتاب حول املوضوع ة سالمائة رث ثر من ثالأك ةاءعىل قر نفيس

ط.  ،11ص ريخا ه ..« ا.ـهــ، الربيلويــة عقائــد وتــ بــ  عرف هذا العذاب إال من ابتيل يم، واللوع عقل

 لسنة، الهور باكستان.رش إدارة ترمجان ام، ن1984 -هـ 1404دسة السا 

 .17-14األعراف، اآليات: (   سورة 2)
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 حلق.يل ا سبوقيل يشككهم يفة خراآل م يف أمريشككه م قيلأيدَي

 .ااهتيا وشهوندهم يرغبهم يف الومن خلف

ل من قبم( أي )شَمئلهق يصدهم عنه، وعن هو احلم وإيَمَّن نمم ويأتيه

 ديتوع آلية، فهو يف هذه اليهم املعايصوقيل يرغب إ يه،ردهم إلاطل يبلا

 . (1)هتم يع جهامن مج إلضاللليتصفن هلم يف سبل الغواية وا

الة ألالسبباع د حذر تعاىل من اتقو   ا،يهيدعو إل نَّنا طرق الشيطال الضَّ

                  :اىلقال تع

      (2) . 

: )خط رسول اهلل الق ◙ن مسعود يف حديث ابا توضيحهوقد جاء 

 له، ثموشَم هينيم عن خطَّ و يًَم(هذا سبيل اهلل مستق)يده، ثم قال: ا بخط ملسو هيلع هللا ىلص

 (3) ثم قرأ اآلية(إليه يدعو  نيطاليه شها سبيل إال ع)هذه السبل ليس في قال:

ية والنصانية واملجوستعم اليهودية : »وهذه السبل ♫ ل القرطبي يقو

 
-3/150)ري قرآن البــن كثــ تفسري ال( و138-5/133جرير الطربي ) بنال البيانمع انظر: جا    (1)

 (.177-2/176)(، زاد املسري البن اجلوزي 151

 . 153ة: ياآل (   سورة األنعام،2)

إسناده حسن من أجل عاصم، وهو ابن أيب النجود،  حمقق املسند : وقال    (4437رواه أمحد )(   3)

ه  فمن رجال البخاري، وأخرج ل -وهو ابن عياش  -وبقية رجاله ثقات رجال الشيخّي غري أيب بكر 

من طريق أمحد بن عبد اجلبار، عن أيب بكر بن عياش،   2/318وأخرجه احلاكم  ."املقدمة "مسلم يف 

 .هبذا اإلسناد، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه.
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وع رف الوذ يفأهل األهواء والشذ البدع والضالالت منوأهل مللل ا وسائر

 ـ.ا.ه (1) م«اللكض يف اواخلو ك من أهل التعمق يف اجلدلوغري ذل

ا االنحراف عند ذهمظاهر  زرأب – بإذن اهلل –ل هذا الفصل سأتناو ويف

 : (2) ييل لن حل ويتمثل فيَمالل وواملالفرق 

 ىل ويشمل:عاباهلل ت باإليامنأولا: فيام يتعلق 

 بوبية.وتعطيل الر اإلحلاد، -1

 .هللا ما أحلم ريحتية، وحتليل ما حرم اهلل واأللوهك يف اإلُشا -2

 شيطان.ة العباد -3

 وانية.يح ة أواديأو رموز م اَتاذ صور -4

 .هصفاتو اإلحلاد يف أسَمء اهلل -5

 يشمل:باملالئكة والكتب وعلق باإليامن ثانياا: فيام يت

 ملالئكة.عبادة ا -1

 إنكارهم. -2

 
 (.7/138رآن للقرطبي )اجلامع ألحكام القل   (1)

بأبرزها، مع العلم ت تفيا، واكرهتثظرًا لكة نلا حل الضَّ الفرق وامللل والن(   مل أشمل مجيع انحرافات 2)

ل البحث، مــا مل يــرد صوفات قد سبق احلديث عنها يف فحرااالن هرد، ألن أغلب هذأتعرض للأنني مل 

 شري للمراجع.تصار وأخا د بر أينألول مرة فإ
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سمة  ة وإضفاء عليهاع نصوص حمرفضو، وويةحتريف النصوص السَم -3

 .سةالقدا

 ن بالرسل ويشمل:إليامبا  يتعلقامي ف ثالثاا:

 و فيهم.لغلهتم و اداباء وعبيتقديس األن -1

 سالة.روال ةنبوإنكار ال -2

 نبوة.ادعاء ال -3

 ء.وليااألملشايخ وة لألئمة واء العصمادعا -4

 وم اآلخر.رابعاا: التكذيب بالي

 لقدر.ابذيب التكخامساا: 
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 تعاىل لل با: فيام يتعلق باإليامن أوالً 

 ل:مشوي

 يةتعطيل الربوباد واإلحل -1

 ىل.تعاة اهلل يبولل ربملعطلت بعض ا لقد

نكار وجود اهلل م »إلوا شعارهالذين جع (1)وعية يالش دحلاوأعظم اإلحلاد إ

: همأساس كل يشء، وشعارالقول بأن املادة هي ، وباتملغيكل اىل وتعا

ن، الدي ،ثة: اهللالثب ، ونكفر (1) وستالّي (3)ولينّي  (2)كسبثالثة: مار نؤمن

 
ب خــالق عــىل إنكــار وجــود ر عي وضع له أساس اعتقادي فكري قائمهب اقتصادي، اجتَم(   مذ1)

 مليرسة .ا وعةاملوس ظر:نلكون. اا اذهل 

ان د. يــزاإلســالمي، املاركســية يف امل كتب. املط 40الشيخ حسّي صليف زكي وسقطت الشيوعية تأ

 بأهبا. ةملعا ابة ت، نرش املك15حممد عليان ص

ائفــة الربــانيّي ، ينحــدر مــن أبــوين ينتميــان إىل ط1883-1818اش مــا بــّي (   َيودي أملــاين عــ 2)

 راســتهداقــًا. مل يواصــل انية نفانــة اليهوديــة، واعتنقــا النصــ ديال اقــة يفعر ا ود، وهل ليهات حلاخاما وا

ديد ورفعــه اده الشــ حلبإ فعر .أثر بأساتذته الكبار من اليهود.ت امعية، وكان صاحب مزاج خاص،اجل

 كل نقد.قد الدين هو أساس لشعار: إن ن

 440-439صيــداين امل ن حبنكــةرمحلدارصة، عبــ اهب الفكريــة املعــا انظر: كواشف زيــوف يف املــذ

، د. يةعــريب، بــريوت املوســوعة الفلســفال لكتــاباالعقــاد ط. دار  اس حممودالشيوعية واإلنسانية عب

ي ، حممــد تقــي األمينــ بــن زيــدون، عصــ اإلحلــاد دار اىلواأل ط. 412-411عبداملنعم احلنفي ص 

 لتوزيع.ر الصحوة للنرش واهـ، دا1404، ط. عام 164الندوي ص

فة للفلســ   املنظر الثالثم يعترب1924-1870سوفيتي، عاش ما بّي العي الشيو زبحلمؤسس ا (  3)

= = 



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

134 

 . (2)...«امللكية اخلاصة 

 ينّي:ل لأقوا منف

غباء  ا األفكار ولده كل يشء جمموعة من ل قباً عبيإن اهلل هو تارخييًا وش»

طه سحاق الذي سببه حمينسان املسحوق هذا االنإلغالل اكبل باألاإلنسان امل

 ا.هـ!! (3)طبقي« والقمع ال يعلطبيا

 لّي:تاس الومن أقو

ن اإليَم نأبنؤمن ن رافة، ونحخ نؤمن بأن فكرة اهللونحن لحدون .. م ننح»

ألننا ال  ن يسيطر علينانريد أن نجعل الدي ن الحون الدين يعرقل تقدمنا،ب

 ا.هـ !! (4)رى« نكون سكانريد أن 

ى دين ليست سوخالقية والألعد القوا»إن القوانّي وا س:ومن أقوال مارك

 = = 
 .405-404في صعم احلننداملب. عدجلز. انظر: املوسوعة الفلسفية، اناملادية اجلدلية بعد ماركس و

يف  انالــذي كــ  م ستالّي مــع لينــّيفيسيار فيتش سوجا تشنيل، واَتذ اسمه احلقيقي جوزيف (   اس1)

 يوعي.اللجنة املركزية للحزب الش يفًا بح عضووأص املنفى،

 ط. األوىل 609خ أمحــد العوايشــة، صرية ماركس للتفسري املادي للتا ظريمن ن مظر: موقف اإلسالان

 مكة.ط. دار  ،هـ1402

 . 310مليرسة، ص(   املوسوعة ا2)

قىصــ، ألة ا. مكتبــ ـ طهــ 1401ىل ألوا. لعزيز طإلسالم، أمري عبــدا(   النظرية املاركسية يف ميزان ا3)

 عَمن.

 ، بريوت.عيم، مؤسسة اإلنتاج الطبا 1966 عامط.  50نا بشري العوف صم وإسالم(   اشرتاكيته4)
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 . (1)أوهام« 

هو  ناساإلن أنلنتيجة وهي خيلص بنا إىل هذه ايانة الد »انتقاد :ل أيضاً قووي

 هـ..ا (2)ن الكائن األسمي« نسااإل

 عىلدي قائم دية( وهي مذهب إحلالحدة: )الوجون هذه املذاهب املمو

يركز األديان،  هب اءتا جميع املغيبات، وكل اهلل ورسله وكتبه ومجفر بالك

 .(3)ته وكيانهضع ذاتطيع أن ييس اناإلنس أنوب، عىل الوجود اإلنساين

، ننساإلو اوجود؛ ألن املوجود ه مول: اهللقن صح أني قواهلم: »المن أ

ري موجود، غه، فهو  زمان لزمان، أما اهلل، فالاإلنسان، فله والذي يتغري هو 

 . (4)له، بل هو كائن«  ألنه ال زمان

 . (5)ًا« إهل  أن تكون ىلتنزع إن أ ه:ن تكون إنسانًا: هذا معناواهلم: »أأق ومن

 
 . 50(   املرجع السابق ص1)

وىل ، ط. األ36عــارصة د. ســعد املرصــفي صالــنظم الوضــعية املوالعَمل بّي اإلسالم والعمل    (2)

بكر حممد  ديث، أبوم يف الرشك يف القديم واحلاهتشبهد عىل  الر  ، وانظرميةللعلبحوث اهـ، دار ا1400

 وما بعدها. 516 صاينما بعدها(، كواشف زيوف للميدو 1/691) زكريا 

 حققة.(، ط. الرابعة امل2/888يرسة )ملاعة ووسمل(   انظر ا3)

مــة مقد دكتوراهلة ا رس، 107ص د. صالح الرشيدة، ودية دراسة ونقد عىل ضوء اإلسالم،(   الوج4)

 ة.اإلسالمية باملدينة املنور عةامباجل

بــة ت، دار مكتبة احلياة، بريوت، ومكني، ترمجة: عبداملنعم احلف267صتر ، سارنالشيطان والرمح (  5)

 .يلدلوم
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 عىل كري أديب علَمين بنيب فوهو مذه (ةحلداث)اهب امللحدة ومن هذه املذا

 ىلداثة إوهتدف احلكسية والوجودية .. لصة مثل املارر وعقائد غربية خااأفك

القيم وحتطيم كل  ةُشيعدة وما صدر عنها من عقيإلغاء مصادر الدين، و

ة عىل ثة، لتبني احلياورووم مةقدي ة أَّناجحب سانية،ناإلو الدينية واألخالقية

 . (1).« وض. والغمىضوفة والحياإلبا

 . (2)يس نأدوومن أقوال 

 ر العريباجلمهو اج إليهاأو القصة التي يت ة أو املرسحية»إن من القصيد

ت تلك التي كية، وليسالهاست مادةه تلسيه أو تقدم لـليست تلك التي 

ه، أي تصدمهذه احلياة عارض التي تهي  َمإنادة، وجلا تهتسايره يف حيا

التي جتابه  اإَّن ،فسهوروثه وتقذفه خارج نن متفرغه م ،هسبابتن وَترجه م

، الرتاث امؤسساهتلعائلة والدين ومؤسساته، ا سة ومؤسساهتا،السيا

 
ميــزان اإلســالم د. عــة الرابعــة املحققــة، واحلداثــة يف ( الطب2/867ديان )املوسوعة امليرسة لأل (  1)

 رمــوز معروفــة يف ثــة اليــومندلس اخلرضاء، جدة، وللحدااألار هـ، د1423 األوىل ط. رينعوض الق

لبيــايت، لوهاب اادعبــ  ركيســ ا سعيد، ومنهم الشاعر العراقي املد لعربية ومنهم أدونيس عيل أمحد االبال

 ويوسف اخلال وغريهم. ي صالح عبدالصبور،والشاعر املص

 م، د. عوض القرين.سالاإلميزان يف  احلداثة.، (2/868ان )وعة امليرسة لألديانظر: املوس

العربيــة هــاجم التــاريخ د رب من رّوج للحداثة يف الــبالأك صريي،نأمحد سعيد سوري سمه عيل (   ا2)

، وكانــت بعنــوان الثابــت ل الدرجــة العامليــة رســالته اجلامعيــة لنيــ خــالق يفألان ويالدواإلسالمي 

 (.2/868ان )ديألا يرسة يفانظر املوسوعة املواملتحول، 
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ومؤسساهتا، وذلك ع مظاهرها يما بجكله ية املجتمع القائم،ومؤسساته، وبن

يلزمنا  (1)العريب اجلديد سانإلنا خلق من أجل يأ كلها! هايمدمن أجل هت

 ة واإلنسان«.رللثو ولفهنا يكمن العدو األ بت،وث الثارويم املطحت

 : –هلل اه اأخز –ضًا ل أيويقو

 –عص عريب جديد  وريّي عرب هو تأسيسـه كثعمل لونه مح إلي»ما نط

 نعة صال كليفناال –بادئ ذي بدء  –د يفرتض دييس عص جسأأن تعرف ن

هي  –أسيس لتا –فصال نة يف هذا االذلك أن نقطة البدايعرف ك، ناملايض

النقد هنا عىل ال يقتص دور ا هو سائد وشائع. منقد وث، النقد: نقد املورو

 هلتزاإ ىلد، وإنَم يتجاوزه إون تأسيس العص اجلديد لما يو أو تعريةكشف 

 متامًا«.

اسية والثقافية سيوالنية ل الدياكشتلف األخم يف إن ماضينا عامل من الضياع»

ال  لكةممهي غيب تتطاول وتستمر، والالوهم  نم مملكةن قتصادية، إواال

أن  كذلك من متنعه د نفسه وحسب، وإنَملعريب من أن جيمتنع اإلنسان ا

 . (2)يصنعها« 

 : –عارصة املاحلداثة  رموزأحد  –نزار قباين قوال ومن أ

 
 .(2/872امليرسة )مليسوعة نقالً من ا 76لشعر أدونيس صا فن (  1)

، د. حلمــي ثة تعــوداداحل تابكم نقالً من 1969عام  6ف( العدد اقنقول من جملته املسَمة )املوم  ( 2)

 . 15د صحممد القاعو
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 !! (1)األصنام«  وعادتهلل مات وا ةاجيا قرطر شعال»من  أين يأيت 

تصبح  ءلسَمايد يدث يشء غري. يف تقال ني أحبكنأل: » – أيضاً  –يقول و

 ـ..ها (2)« شيقته عاهللسة احلب ويتزوج رارًا يف مماراملالئكة أح

هلل إىل هذا راءة عىل اجلم اغت هبدهم الشيطان حتى بلفتأمل إىل أي حد كا

 .محاهل من هللبااحلد . نعوذ 

 حيث يقول: (3)ألحد املعارصين آخر  وخذ مثاالً 

م ينبت سبحات وعَمئ حقال .ين.ا رعبًايف كف اجلالدصمكرمادا ً ار اهلل»ص

بًا، كان د .. كان اهلل قديًَم حومن هوليالقادم  غنية الثروة والرببّي الرب األ

يد اعجتء نية تغسل باألمطار اخلرضاالليل، أغ يفرًا َّنا سحابة كان

  .(4)«رضاأل

 

 

 
 (.3/637)عَمل الشعرية الكاملة نزار قباين (   األ1)

 (.2/442ق )بسا رجع ال(   امل2)

القــرين يف احلداثــة يف وض د. عــ  هانظر ما كتبه عنــ صنعاء،  دالعزيز املقالح مدير جامعةعبد. هو    (3)

 . 107إىل ص 104سالم صاإلميزان 

نقالً من احلداثة  9ص 1405عبان العربية يف عدد ش ، وأشارت إليها املجلةالعريب ةلجم ت يف(   نرش4)

 .105ميزان اإلسالم ص يف
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 :  (1) آخرول ويق

 ليهودادينتي يبيعه اهلل يف م

 مرشد طريد ينتي مد يفهللا

 يكون ة أنالغزأراده ا

 عرا قوادهلم أجريا شا

 العبادقيثارة املذهب يف  خيدع

 باجلنونصيب نه أكل

 مهجرادمن  احلقوليصون زنابق  ألنه أراد أن

 !!! (2)كون أراد أن ي

 نالبرش ترى أ البوذية( وهو تؤلهوبية )عطلة للربملاو املنكرةة اللضومن امللل ا

 . (3)نسان صانع مصريه ن اإلإ، وعليه هو ال عىل إله وقفنسان متإلاخالص 

 

 

 
 دة.سنوات ع عراقي ماركيس عاش يف روسيا  عرشا  لبيايتب اا عبدالوههو    (1)

 . 107اإلسالم د. عوض القرين صن (، احلداثة يف ميزا2/867ة )يرسعة املوانظر: املوس

 .111داثة يف ميزان اإلسالم ص، نقالً من احل526صت لعبدالوهاب البيايت ال متو تكلَم (  2)

ردن م، نرش دار أســامة، األ2001 وىلاأل، ط. 43ص يي البصمهد د.ديان، انظر موسوعة األ   (3)

 ن.عَم
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 : (1)ل بوذا ومن أقوا

يذوب ي لذا لوجه، فهم كالعاشق اهلل، مل يروه وجهاً  عنن لمويتكلذين »إن ا

 يدري أن هو السلم ولاي ي يبنلذكاو و ال يعرف من هي حبيبته، أدًا، وهمك

 ا.هـ. (2)قص« يوجد ال

له متثال عظيم وظم، عاأل، وجعلوا منه اإلله وذاؤهلون بة ييذالبو نكَم أ

 . (3)مونهيعظ

لسفي ال الوجود( وهو مذهب ف حدة)و هلأ (4)ية عطلة يف الربوبامل ومن

 
يح يف ســ امل ديالمولد يف أواخر القرن الثامن قبل ، ديانة البوذية، اسمه سيناعارال مؤسس و(   بوذا ه1)

ال: خالق والعــادات، يقــ طى .. كان يميل إىل التكمل يف األمن مدن اهلند الوسدينة )كابيال قاستوا( م

مقــام  يطلبــه ليصــل إىل الص الــذيلكه واعتزل النــاس طالبــا للخــ م وذافهجر بًا ككان مل لدهاو إن 

ت قــواه حتى ضــعف جداً  هيدزست سنوات ال يتغذى إال عىل يشء ب نريفانا( وترك الطعام والرشا)ال

ْس ة ويــ يوليف احلعىل عارفًا بالتكا نائالً العلم األ –بزعمه  –لبوذا أن وصل إىل درجة ااجلسدية، وبعد 

ابــن اهلل، وأنــه نــه ذيــة أوســنة، وتعتقــد الب 36عمره يف تأسيس الديانة البوذية وأ بد ألبدي،ص ااخلال

 ن مآسيها، وأنه يتحمل خطاياهم.م خملص للبرشية

املوســوعة امليرســة ط. الرابعــة (، 391-2/384جــدي )القرن العرشين حممــد و ة معارفرئدا :نظرا

(2/758-763.) 

 . 43صي، صالب د. مهديان يدسوعة األ(   مو2)

هـ 1421م عاتان، وقد هدمته حركة طالبان انس أفغيفإقليم )باميان( وجود يف (   املرجع السابق، وهو م3)

 بعض املسلمّي.حتى من  فألسلل وبمما أثار ضجة عاملية، 

  ك يفلرشأنواع القديم واحلديث من حممد زكريا صاحب كتاب الرشك يف ا ده الباحث أبو بكر(   ع4)

 (. 839-2/838) نظرلك. اذحيد، وبّّي وجه  يقة التونع عَم جيب عىل العبد من حقصاال بتعطيلية بالربو
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حلق، ا ودوجيقة واحدة، وأن اهلل هو البيعة حقطل وااهللأن  ديني يقول:

مل ذا العاة هروص –ا ون علوًا كبريلظاملعَم يقول ا اهلل اىلتع – ربونهتعوي

دون أن يكون عن وجود اهلل ملادية، فهي تعلن ااهر ظاملاملخلوق، أما جمموع 

 .ه ابن عريب الطائي، وأشهر من قال ب (1)« بذاتهقائم ود وج هلا

 ة وأهل وحدة الوجود:ية الصوفالحد غل أيقو

 لأنا(، وهو يقونا(. أنت تقول )ِمن  )أ الثنتّيان كم ق الحلا ةحرض»يف 

ئّية. أّما حتى ال تبقى الثنا امك،مت أأمامه، وإما أن يمو وتما أن متفإ :()أنا

التصّور، كيف  يف الواقع وال يف ن ال ممكفأمر غري يموت هو ]سبحانه[، أن

 ريىل[ غعا]ته ؟ .. واآلن إذ املوت يف حقال يموت يالذ حليو اهذلك و

 . (2)ل الثنائية«  عليك، وتزوتجىلى ينت حتت  أممكن مُ 

إلنسان، لولة يف بعض بني اوق جململخاها »جتسد اخلالق يف انعلية وملوحلاو

شى الذات ة واملشيئة، بحيث تتالعيالطبيف  مالً  كااجه به امتزاجاً وامتز

 (4)الج حلا سلمّيملا ند، وأول من قال هبا ع (3)« هلية ..إلالذات ا يف اإلنسانية

 
 عة.بلراا( ط. 2/783امليرسة يف األديان )ة (   املوسوع1)

 .59-58الرومي ص لصوفية جالل الديناب فيه ما فيه لشاعر ا(   كت2)

 ة.ابعرال( ط. 1050-2/1049مليرسة )(   املوسوعة ا3)

عىل حد  –ماته كراظهار إلزهد والتصوف، وبإظهار امنصور احلالّج الصويف، بدأ ن  باحلسّي هو  ( 4)

إىل   يف يف الشتاء ويمــد يــدهكهة الصا ف، وفلصياس فيخرج للناس فاكهة الشتاء يف نا عىل ال –زعمه 

.  .لــق كثــريه خبــ فــافتتن ه، ونع، وما صــ  أكلوه يف بيوهتمدها مملوءة دراهم، وخيرب الناس بَماهلواء فيعي

= = 



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

142 

 . (1)تاسووت بالنالهلاَتاذ اصارى وقوهلم بالن ذة من عقيدةمأخو وهي، 

 ي الصويف:مالرو دينيقول جالل ال

من جهة  – هللقال ان يقول: غرقًا وتكّلم، كاستم ملسو هيلع هللا ىلصبي كان الن»عندما 

ودًا، واملتكلم عىل يكن موج ه مللكن ّلم،كن لسانه هو الذي تالصورة كا

 لكالماثل هذا هاًل مفسه يف البدء جاقد رأى نوعندما كان  ،احلقَّ ن كاة احلقيق

 ق.حلف الشخص األول، هذا تصك اعارف ذلري غ

ة عدّ ب وجوده وا قبلس وأنبياء مضخيرب عن أنا ملسو هيلع هللا ىلصكذا كان املصطفى هو

 .. والكريّس  شرالع وعنا، يسيكون حتى آخر الدنف من السنّي، وماذا آال

ذه مثل ه يتحدث عن ادث الحلاأّن ع به وطقمن امل إنّ ذ كان وجوده قديًَم، إ

يس هذا لأنه  ماً ديم؟ وهكذا غدا معلوالقادث عن احل ف خيربياألشياء. ك

 . (2)هو الذي يقول..« قول؛ بل احلق الذي كان ي

 = = 
بــَم ف يف زمن املقتــدر بــاهلل، واعــرتاة القض هاحللول حتى حاكمالكفر و وكان ينكر ما ينسب  إليه من

ـهــ 311هـ وقيــل ســنة 309 لوهية حل فيه فقتل سنةمن األ اً جزء وأن نسب إليه من القول باحللول،

انظــر يف ، دادجرس بغىل عب رأسه ونص ة،يف دجل ثته وألقيت رماداً بعد أن قطعت أطرافه وأحرقت ج

االعتــدال  ان( ميــز2/314مليزان البن حجــر )ن ا( لسا 11/132بن كثري )لنهاية الترمجته: البداية وا

حســن ء النبــوة ديــب عــيل (، أدعيــا 8/112بغــدادي )خطيب الللاد دبغ خ(، تاري1/548للذهبي )

 (.2/260، األعالم للزركيل )110-107ص

 (.1050-2/1049يرسة )امل عةاملوسو (   انظر1)

 . 78(   كتاب فيه ما فيه، ص2)
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 ن عريب:ل ابويقو

 حقالعبد حق والرب 

 ميت لعبدإن قلت عبدًا فا
 

 من املكلف يت شعريلف 

 (1)ف لّ كيُ  أو قلت رب فَم

 

ن ق. أي أد حبعإن ال »وقوله: صوفية يفرسها أحد البيات كَمعنى هذه األمو

صف سبحانه، املتبعد العدم بوجوده  كوذل ،ّيوده متحقق يف الشيئوج

فهو اهلل تعاىل  ثابت الوجود بال سبق،أي حق، ه الرب لوبوصف القدم .. ق

 ،ذاعلمت ها إذف ل أصول مجيع املوجودات ..ات، وأصنئالكا يعمجل أص

رون ال ينظ هودشلأهل ا املقصود، ألن صل الذي هوع األيتب لفرعأن افاعلم 

يرون مع احلق  وب ]!![، فالم دائًَم واجب الوجهشهودف، إىل التابع املحدود

بل  اوَّنيرشهودهم معدومات ال املخلوقات بالنسبة ل يعإن مجسواه. ف شيئاً 

 قاته. ولخماته، وصفو ق،هلا. فالقسمة ثالثية: خالودة أصوهشم

 ألزلية.ية الصفات القدمهي ا اتهوصف

[ ... وظهر أن !ة ]!ياتاشئة عن الصفات الذالن ت صفاتهصفا مقاته هوخملو

 .ا.هـ (2) ق إال بالتبعية ..«جود لغري احلال و

 
، حتقيق: أديــب 320اخلالدي، ص ديالطرق الصوفية، أمحد النقشبنء، وليا ألامع األصول يف ا(   ج1)

 ر، بريوت، لبنان.م، مؤسسة االنتشا 1997 األوىل .ط، اهلل نص

ق قيــ حت 321-320صخلالــدي ي ادبند النقشــ لطرق الصوفية، أمح(   جامع األصول يف األولياء، ا2)

 ، لبنان.وت، برييبة االنتشار العرمؤسس 1997أديب نص اهلل، ط. األوىل 
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 ىل فقالاعاهلل ت نب منوا هذا )جتيل( وقرلبس عليهم إبليس حتى ظد وق

 أحدهم:

ف نور بصريته أُش انية، كة اإلهلاحلرض ىلسالك إالب قر»واعلم أنه كلَم 

 . (1)نوره تعاىل ..« به بن التشار مونار له وألطف حتى ص

ض بعم يه كالاالحتاد الذي يدل علولـه: »وأما نى االحتاد بقرس معفثم ي

ية ونسبة ة القربقت فلعالارلسكة الذاتية يف بعض اواصلّي إىل نور األحديال

ء نور ه الستعالإىل ذات تتفاد االلنعة العالقك تلت األحدية التي حت

لك الكالم ليس م األحدية ]!![، وذم حكنه بكاللسا قفينطل األحدية عليه،

إليه كَم تكلم  هربتيل قعبده لكَم انعاىل بلست كالم احلق نه بل هوحلقيقة ميف ا

 . (2)« ... ربك شجر ملوسى: إين أنابال

يفرسوَّنا  هاومعنا دروزعند ال جيلل والتنزلتباه احللول واالحتاد القول ويشب

فتفيض  لص من تلك اآلدمية،يتخ احلكيم حققتدما املم يصل ذلك عنبقوهل 

عندما  إال يتم . وهذا الفيه األنوار اإلهلية . ة وتتجىلالرباني عليه الصفات

 !! (3)ان« إلنسنانية الفردية يف امتوت هذه األ

 
 .358صق (   املرجع الساب1)

 .359ص إىل 358(   املرجع السابق ص2)

 .17ترايب ص؟ تأليف مجيل أبو من هم املوحدون الدروز(   3)
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 (1)الفاطمي  مر اهللم بأاحلاك نوهل ذين يؤالة نيملعطلة يف الربوبية الباطومن ا

الرسالة لبعث واليوم اآلخر وا اه فأنكرعالفأىل من طلون الرب تعاويع

 والرشيعة.

 : (2)أكابر الدعاة عندهم ال: أحد ومن أ قو

 
ل يف ملته وال يزال دخن يه كل مم بزلذي يلت اينوزعيل الزلذي وضعه محزة بن (   وهذا نص العهد ا1)

 إىل اليوم ونصه:الدروز  يعمل به

ابن فالن ر فالن قأ – دلعداالصمد، الذي تنزه عن األزواج و د،ىل موالنا احلاكم األحد الفرت ع»توكل

ه، رمكــ   غــري وجواز أمره طائعاً  به عىل روحه يف صحة من عقله وبدنهه عىل نفسه وأشهد إقرارًا أوجب

ا وأنــه ال يعــرف فهاختال واالعتقادات عىل واألديانمن مجيع املذاهب واملقاالت أ تربنه قد ، إوال جمرب

نتظــر أو بادتــه أحــدًا مىضــ، أو يك يف عرشــ يال  أنهوم جل ذكره والطاعة هي العبادة، اكغري طاعة احل

 له، أومه ا يض بأحكور هكركم جل ذملكه ملوالنا احلا سلم روحه جسمه وماله وولده وما ي حرض، وأنه

رجع عن دين موالنــا احلــاكم تى ه، ومه ساءه ذلك أو ْسمن أفعالغري معرتض، وال منكر ليشء  يهعل

كان شيئًا من أوامره  ر به إىل غريه أو خالفأو أشا  هحرو عىل هكره الذي كتبه عىل نفسه وأشهد بذ جل

عــيل جــل ذكــره، الار من البــ بة وحق العقاستود ع احلدورم اإلفادة من مجيبريئًا من البارئ املعبود، وح

حلاكم جــل ذكــره كــان ا األرض إمام موجود إال موالنا يف وال  ،لسَمء إله معبودليس يف اومن أقر بأنه 

ذكره ومملوكــه محــزة بــن ن سنّي موالنا جل شهر كذا ويف سنة كذا مكتب يف و زينئلفا امن املوحدين 

ه موالنا جل ذكره وشــدة ســلطان يفبس رتدينوامل ملرشكّين امم املنتق د هادي املستجيبّيعيل ابن أمح

 ا.هـ.وحده« 

ـ1403 للشيخ إبراهيم اجلبهان ط. األوىلة ب الباطنيون واحلركات اهلدامكتا الحق منرشت ضمن   هــ

 دار القلم، الكويت.م 1983 -

 .403ن صعنا  د عبداهلللفاطمية تأليف حمماحلاكم بأمر اهلل وأْسار الدعوة اي منقولة من كتاب وه

د. حممــد اخلطيــب وز الــدر ةـهــ، انظــر عقيــد411م ســنة ني هباء الدين من أشهر دعاهتقتاملهو    (2)

= = 
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وقد  ،هدار منلالو ون أن موالكم ال َتوحدين، إذا كنتم تتحققملرش ا»يا مع

دة املا كانت إذاكذا ص، فهبلا دة رضتعاملت مته أبصاركم ... وإذا فسدعد

وإذا  اسوت نظرًا صحيحًا،الن وا صورةنظريفحيحة، ىل النفوس الصواصلة إ

 يفسدائعهم، فمادة النطقاء واألسس وُشإلبالة ومن فعل اكانت املادة 

كم من حيث كم يراالون موا أتعلم .. ثم يقول: أمل ر، وما ينظر إال برشظالن

 (1) . )*(ال ترونه 

قد  عن أبصاركم ماالكم، يكشف لكم ظنكم بمووا ن، احسناوخمعرش اإل

 ا.هـ. (2) نكم«ن سوء ظا مهاغط

ر العامل انع املدب  األقدمّي جحدوا الص دهرية وهم »طائفة منعطلة الومن امل

ع، ومل ال بصان هنفسلك ب، كذيزل موجودًا بنفسه زعموا أن العامل ملودر، القا

كذلك يكون و انكذلك كان، احليو نمة والنطف، فةنطيزل احليوان من ال

 . (3)ًا« أبد

تأريخ يف امللل والنحل و نيّي فـ »كل من كتبحلراصابئة اال ةلاملعط ومن

العامل  قولون: إن صانع هذاينوا م كانية، وأَّنر أن احلرانيّي فرقة وثديان قراأل

 = = 
 .113-112ص

 .شياطّي، قبحهم اهللاكم واحد من هؤالء الاه، فاحلرنال  حيث أقول: وكذلك الشيطان يرانا من  ( *)

 .80-79ص بطيمد اخلقيدة الدروز، د. حم(   رسالة الغيبة نقالً من ع2)

 .55ص ،ليس البن اجلوزيتلبيس إب، وانظر 63الضالل للغزايل صن ذ ماملنق (  3)
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 . (1)الكواكب السبعة...«  وضاره هي فعهونا بره،ومصوره ومد

ود بوج نيقولو الذين (3)وية واملان (2)نوية جوس والثامل ملرشكةاوة املعطلن وم

 خالق الظلمة.لقّي خالق النور، ون خاإليه

 إال الرش.  ليفع ة الان هو ظلماخلري، واآلخر شيطال يفعل  إال وقالوا النور 

ور أزيل، وأما الظلمة أن الن نوتقدل يعَم بثبتون أزليتهك ال يومع ذل

 . (4)نور خلق الظلمة ، وأن الظلمةأحدث ال ورأن النو ة،دثفمح

 : ♫ تيمية قال ابن

هي إبليس  ضاهية للنورتكون الظلمة املوس يرجع إىل أن ول املج»وأصل ق

 
نظــر داد. واغــ بم، لســالاط. دار  58-57 د. رشــدي عليــان صيّي(   الصابئون حــرانيّي ومنــدائ1)

 (.115-2/112) (.، امللل والنحل للشهرستاين35-1/34لنحل البن حزم )الفصل يف امللل وا

 معــن املجــوس بقــوهل يفرتقون ور والظلمة أزليان قديَمن، لنن اعمون أيز سق املجوفر نم فرقة   (2)

ع رو الطبــ هواجلــ  يف قــدون حــدوثها، ويقولــون بــاختالفهَمعتالظلمة بخالف املجوس الذين يية بأزل

 األبدان، واألرواح.كان، واألجناس، ووالفعل واحليز، و امل

 عدها.ب وما  2/177ان فثة اللهإغا  ، (2/244)النحل للشهرستاين انظر: امللل و

العامل مصنوع ن من امليالد، يزعم أ 215وايل د حذي وللن فاتك احلكيم اب ماين ب(   املانوية: أصحا 3)

 يزاال. يان مل يزاال، ولناآلخر ظلمة وأَّنَم أزل: نور وا حدمهأّي ممركب من أصلّي قدي

كّي للــرازي رشــ واملســلمّي امل دات فرقتقا عا بعدها(،وما  2/244تساين )انظر: امللل والنحل للشهر

 .88ص

، 95-94وزي صجلــ (، تلبيس  إبليس البن ا236-1/233ين )ا والنحل للشهرست ر: امللل(   انظ4)

 (.2/177م )يالق إغاثة اللهفان البن
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لهَم نفس والشيطان وجعبادة الالرش ع نفس. فأصلالسفة بالقول الفو

إلنسان تفعل الرش بأمر ال به ونفس ايعد وأن  بُشيكاين للر

 .ا.هـ.ن«طاشيال

بوبية عن الر لوهطعثة، فاهلل ثالث ثال لذين قالوا:  إنلنصارى ان املعطلة امو

   قال تعاىل:  (1)خلوق يف الربوبية عه املكوا محلقة، وأُشا

             

            

           

     (2) . 

:  –م وضالهل دهمئاْسد عقد أن أطال يف بع♫  ابن القيم ا يقولذوهل 

ت به ها بَم سبودها وإهل ا ومعبت رهبعلم أمة من األمم سبَّ »وباجلملة، فال ن

ه، ه عنعينيصليبًا أغمض  ىا رأم إذكان بعض أئمة اإلسالهذه األمة .. و

 
 ىل تــنقص ربوبيــة اهللمعون مع غريهم من امللــل املعطلــة عــ ربوبية؛ ألَّنم جيت(   النصارى معطلة لل1)

صــفات ل متَمثلــّي يف اات خــالقّييمتنــع يف بداهــة العقــول إثبــ  نــهوأللصــمد، د اراحد الفالو ،تعاىل

ل تعــاىل اهلل عــَم يقــو – ويعطلــوه هكرونن يأ واحدًا خالقًا، قادرًا، وإما اً فعال، فهم إما أن يثبتوا إهل واأل

 ية.بوبرالمعطلة  وه فيكونوا من ضمنويثبتوا إهلهم الذي اخرتع –كبريا الظاملون علوًا 

 . 17، اآلية: دةائورة املس   (2)
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« قبح اله بأدوعبه ومهلإ سبَّ أستطيع أن امأل عيني ممن وقال: ال   . (1)سبَّ

 . (2) املسيحل أقواهلم يف وسيأيت تفصي

 يف األلوهية: رشاكاإل -2

أعظم ما كاد به املخالفة، وهو من  والنحلالرشك يف امللل والفرق  وقعقد 

 ة:س امللل، ومن األمثلإبلي

، جلإهلًا، وعندها عبدوا الع أن جيعل هلم موسىلوا ندما سأود عهيك الُش

             :ل تعاىلقا

              

                    (3 ). 

هم نصه وهالك عدوه وعدوهم مروا ، وأراندما نجى اهلل بني إْسائيلعف

املرشكّي يف الء ة هؤر، فأثار رؤير البقم يعبدون أصنامًا عىل صوعىل قو

عليه  سىمووا من فطلب –بعد  يَمعبدوه ف ذيال –أنفسهم حب عبادة العجل 

الت لوثنية مازهلؤالء القوم آهلة، فنزعة الرشك وا َمهلًا كأن جيعل هلم إالسالم 

 غيابه وعبدوا العجل كَم، وهلذا استغلوا فرصة ( 4)لعياذ باهلل هبم واعالقة بقلو

 
 ملكتب اإلسالمي.. ا(، ط2/399البن القيم )اللهفان (   إغاثة 1)

 ص(   انظر 2)

 . 139-138(   سورة األعراف، اآلية: 3)

 (.2/418، إغاثة اللهفان البن القيم)(3/215البن كثري) تفسري القرآن العظيم، انظر   (4)
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         وله تعاىل:يف قابه ذلك تعاىل يف كت قص

            

           

             

   (1 ). 

ات ربه فبعد أن ذهب موسى مليق –لعنه اهلل  –هم إبليس ن هنا مل ييأس منوم

ل هلم السامة، عاود الَكرَّ  ا هوادي استعلتا يلري عبادة العجل، وأخذ احلفسوَّ

أخذها من األثر  ةها قبضار، ثم رمي فيأشعل فيها النو ونآل فرعن نساء م

دهم، فلَم هجم فرس أ يه السالم، عندما نزل عىلمن أثر فرس جربيل عل

 ثل لـه جربيل عىلفم، صان أن يقتحم يف البحرعون عىل البحر هاب احلفر

م خلفها. عن ى، فلَم رآهاأنث فرس له قو يف ◙باس ع بنا احلصان تقحَّ

ا قبض م حّي أمرنا السامري ملوقينة ال: قال »يعني ز    تعاىل:

ى القبضة عىل حليهم فصار عجاًل م، فألقليه السالائيل عقبضة من أثر جرب

 الذي انطلق يطلبه        لـه خوارجسدًا 

 . (2)َيتد له م فلل عنه  موسى، ضنيس :يس( يع ينفن)

 
  .149-148: تانيآلعراف، ا(   سورة األ1)

 (.9/201ابن جرير يف تفسريه ) اهرو (  2)
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 : ♫ م قال ابن القي

ه، ه عليي إْسائيل يوردونمن بن ملا جعله إله موسى استحرض سؤاالً »

ه؟  يشء ذهب عنه ملوعد إهل قولون لـه:  إذا كان هذا إله موسى، فألّي في

 . (1)ه بقوله »فنيس« إيراده علي  قبل سؤالال فأجاب عن هذا

ا الرشك ل الشنيع، وهذفعالن هذا م مه الساليلع م هارونهذرح وقد

ن  تفتمن بني إْسائيل ملمجاعة م مل يأهبوا لقوله، فاعتزهلم مع هنم، ولكالعظي

ى باأللواح التي فيها وعندما رأى ما هم عليه، ألق ♠عاد موسى  حتى

 يهعلأس هارون لسالم وأخذ برا تد غضبه عليهواش لـه.اهلل الذي كتبه م كال

ني ب رق بّين يقال: إنه فه بأنه خياف أليإ واعتذريته يشدها، حلولسالم ا

ثم توجه  (2)مع الطائفة التي مل تفتن  ♠ موسى سار إىلإْسائيل إن هو 

            إىل السامري

          

    (3) . 

 
قوال أخرى ذكرهــا ابــن جريــر وابــن أ ويف تفسري قوله تعاىل )فنيس(( 20/420)إغاثة اللهفان  (  1)

( وابــن القــيم إغاثــة اللهفــان 9/201اره الطــربي )والصــواب هــذا القــول اختــ كثــري،  نبــ وا ملقيا

 ي كتاب التفسري.ارلبخصحيح اظر نغريه، اه ريفسري يف ت( ومل يذكر البخا 2/420)

 (.9/203بيان )جامع ال (   انظر2)

 .96-95طه، اآليتان:  ورة(   س3)
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بك أي رصت بَم عملت بَم تبص به أنت وأصحامعنى قال ملوسى: بصت و

 رعونجاء هلالك ف اندمرأى جربيل عليه السالم ع ًا عاملًا!! ويريد أنهبصري

 فيقول كن إال ءيش ا عىلهيلقي امه يف روعه أن قيألو فقبض أثرًا من فرسه

 . (1) كان كَم يريد

ني العجل، ثم ألقى رماده يف البحر، ثم كانت توبة ب ♠ ق موسىرحأف

 . (2)إْسائيل أن يقتل بعضهم بعضًا 

ليهود من ه اإلي  مدى ما وصلْسائيل يتبّين املوقفّي لبني  إل هذيومن خال

 ه:جوعدة وخالل  نم  والذي يظهرهللباذ ل واخلذالن والعياالضال

إهلا، فيطلبون من خملوق  عل هلمجيأن سالم الليه من موسى عاألول: طلبهم 

 ًا!! وأنى إلله خملوق جمعول أن يكون إهلا!!أن جيعل هلم إهلًا خملوق

ا باملعصية، هروجا كهرهم، ومع ذلسالم بّي أظثاين: وجود موسى عليه اللا

وسهم وفساد نفث ك خلب، وذلكلرشملنعهم عن ا دعرام مل يكن لوجوده بينهو

 ه. ورسلهللء انبياأل ارهمتهم واحتقطوي

عد نجاهتم من فرعون وقومه الثالث: أن طلبهم ملوسى أن جيعل هلم إله جاء ب

وشدة بطشه، مع طغيانه  الك عدوهم، ونصهم عليههل مباُشة، مع رؤيتهم 

 
ثة اللهفان (، إغا 535-4/534كثري )ن البن آرالق سريف(، وت205-9/204ظر جامع البيان )ان(   1)

(2/421-422.) 

 .(536-4/535لعظيم البن كثري )(   انظر تفسري القرآن ا2)
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 عاىل.ت اهللم وصدقهم ويقينهم بأن زيد إيَمَّنىل ألواو

م بل هلًا هل إ جل ا العلوجيع أن –ادهم لشدة غيهم وعن – وايكتف م ملَّنإ: الرابع

وجعلوا موسى عليه السالم نسبوه إىل موسى فجعلوه إهلًا ملوسى أيضًا، 

 .مرشكًا عابدًا للعمل

 به يف الطور.يطلهب ذنيس إهله، و نسيان، وأنهونسبوه أيضًا للخطأ وال

أنه من اشهر  معت يوانان احلم هالعجل دون غرية ادعباخلامس: اختيارهم ل

يل: إن سبب ذلك أن السامري كان من عباد دة، وقالالبل  ولذيف احليوانات ا

 البقرة.

يث كان ذهبًا غري سادس: عبادهتم لـه مع أَّنم شاهدوه قبل ذلك حلا

 هيئة عجل.ىل ر عوار وطرق، وتصثم سبك بالنمسبوك، 

ة دي، وترتك عبادياألته نعوصته كبس ن تعبد إهلاً أ دةبلن هلذه العقول املتفأي

 .. وهذا من أعظم الضالل. سبحانه ءيش لق كلخاباب رب األر

حتى  حبهم إياه حبًا عظيَمً العجل وعبادهتم هلـ، و السابع: عكوفهم عىل هذا

 .أُشبت قلوهبم حبه

ن غضب موسى عليه ه، وهذا ظهر مفي عواقالرشك الذي وثامن: عظم لا

رون هاخيه خذ برأس أ، وأ (1)اهلل  مكالفيها التي  حوايث ألقى األلح مسالال

 

اللهفــان  اثــة.هـ إغغضبه هلل« اذلك ك ألنه محله عىل فعل : »مل يؤاخذ بذل♫ م ن القياب ل(   قا 1)

= = 
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، ولكن ليس ن اهلل تعاىل قد أخربه وأعلمه بفتنة قومه قبل ذلك، مع أهتحليو

 اخلرب كاملعاينة.

ض عذلك؛ فذهب ب بعد (1)تيل  قصد الق بني إْسائيل يفالتاسع: أمر اهلل

ال ترض، و فعال تنألَّنا  ام لعدم عبادهتهل ه بيمر بذبح البقرة تنَمء إىل أن األلعلا

ها فكيف يصلح من هذا حاله سقي عنلاث وواحلرح الذبتطيع دفع وال تس

 !!  (2)أن يكون إهلا 

 لك وقع الرشك يف الفرق بعد ظهور اإلسالم.ذك

ضة، وأعظم ما رافال دمية الرشك عنلفرق اإلسالاألمثلة عىل وقوعه يف ان وم

الرشك الذي باب هي مفتاح  لب، فرق الرافضة ندع دةوجد الرشك يف العبا

 ك.رش بعد ذلانت

 :♫ ن تيمية الم ابسل شيخ اإلقوي

فر »... الذي ابتدع دين الرافضة كان زنديقًا َيوديًا أظهر اإلسالم وأبطن الك

لنصارى .. ين ااد دولص« يف إفسكَم احتال »ب اد دين املسلمّيليحتال يف إفس

 ن النص والعصمة،اإلمامة، م يف تدع ما ادعاهإنه ملا تفرقت األمة، اب ثم

 = = 
(2/424.) 

يــة: آلالبقرة، ا رة]سو            قولـه تعاىل:ورد يف ي (   الذ1)

 . 73-67مذكورة يف اآليات من  صةلقوا [72

 (.2/436، )(224-2/418للهفان )ثة ا(   انظر: إغا 2)
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 فيها جهل وظلم، وإن وصادف ذلك قلوباً  ر،معكر ويب بأ التكلم يف ظهروأ

الرشك، ثم ملا  مل تكن كافرة، فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب

ه ال تصىل د حمتجّي بأنساجل املشاهد وتعطيمروا ببناء املمتكنت الزنادقة أ

 ـ.ا.ه (1)م« وصعة إال خلف املاجلمعة واجلَمع

م درجة ة األئمة وإنزاهلادبعو، والغل املجوسية يفعة لنزفتجد عندهم ا

بتدعة األلوهية، وطلب احلوائج من األحجار واألشجار، وابتداع األعياد امل

أو دينة أو جبل لو م َت».. وال -دع عليهم هذه البمنكرًا  -قال أحد علَمئهم 

 َّناأو مغارة يقدسو ماء أو صخرة ّيأو شجرة أو عقرية يف إيران من قرب 

هد املجوس بشهادة التاريخ، كل ذلك كان عىل ع، جئحلوايف اا إليه ويلجؤون

 ا.هـ. ويعلق بقوله: (2) االسم« وهي باقية إىل اآلن، ومل يبدل اإلسالم منها إال

العمل، إذ ال يرجى منها صالح يف اًل فاسدًا، د عمتولّ فاسدة إنَم »والعقيدة ال

ن الديم عطلوا أحكام وئدهقرآن، ففسدت عقااملسلمون ال يسحيث ن

لوا، لذلك رأيت الزنا واخلمور والفسق والفجور وذلوا وضلوا وأض واكلفه

أسواق ت أقىص حد مشّي. ورأيت أسواقها كوالدعارة واالستهتار قد بلغ

قامرة أشد ما يكون الفساد من م مالت إال عىلملعاها اال جتري في األجانب

 
 (.162-27/161بن تيمية )ى ال(   جمموع الفتاو1)

، حققــه هــادي  90اإليرانيــة صطنة رئــيس احلكومــة ام اخلاليص إىل أمحد قوام الســلماإل سالة(  ر2)

 . م1998 - ـه1418ىل األويص ط. العربية اخلال
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 ةبقي رأيتو الكساد .. إالها شاجر ال ينشأ منن وتشاح وتباتغوربا و

معطلة تقريبًا يف كل البالد، فال مجاعة وال مجعة يف حكام اإلسالمية األ

ال صدقة، بر وال زكاة وبلد إمام مجعة بغري مأموم، وال  الصالة، إال أن يف كل

حدود  ةامحق .. وال إقي عن منكر، وال دعوة إىل عروف، وال َّنر بم أموال

إقامة دود اهلل .. وال ح نمحلد رمة ح يمة .. والجر عىلعزير وال عقوبة وال ت

يء منها لشعائر اإلسالم إال ما ابتدعه العوام، وسموه شعرية دينية والدين بر

.. وهذا بعض ها باألحجار بعضألعالم، ورضب مثل البوقات واجلوالن با

م، وعبادات م وتصاويرههمريكنسائهم بمزاقل عن عبادات النصارى يف ال ي

 ا.هـ.(1)وجوه«م بأي وجه من السالإله باط لـرببيعهم وال يف ود اليه

 وخذ مثاالً عىل ُشكهم استغاثتهم وتوسلهم بغري اهلل.

إىل غيث منكم أن يستال: )من أراد أنه ق (2)عن الصادق عليه السالم يروون 

يا عيل رسول اهلل،  ياول: يا حممد فليصل ركعتّي ثم يسجد ويقاهلل عز وجل 

مد يا عيل استغيث ث إىل اهلل، يا حمغيتسَم ا، بكاتّي واملؤمنؤمنامليا أمري 

ن أئمتك ثم تقول: بكَم، يا غوثاه باهلل وبمحمد وعيل وفاطمة وتسمي كاًل م

 
 .93-92املرجع السابق ص  ( 1)

ية هلذا اإلمام تنفي لوصخطوطه للرسالة نرشت باسم ا ملت سابقاً ليه وقد نبهم ع(   من املعلوم كذهب2)

 وزور. كذب ه منب إليمن نس
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 !! (1)تعاىل«  إن شاء اهلل اعتكك لسإَّنم يغيثوناهلل تعاىل، فبكم أتوسل إىل 

ا كان لك إذ نه بتول، كيفيتها أستغاثة بالالا ة تسمى صالةوعندهم صال

نها فصل ركعتّي فإذا سّلمت كرّب ثالثا عاىل وضاق صدرك مت  اهللة إىلاجح

يت يا ، ثم اسجد وقل مائة مرة: يا موالوسّبح تسبيح فاطمة سالم اهلل عليها

ع ألرض وقلها مائة مرة ثم ضاأليمن عىل اّدك ضع خغيثيني، ثم فاطمة أ

 مراتعرش و وقلها مائةود لسجرة، ثم عد إىل الها مائة مقو اخلد األيرس

 . (2) تعاىل يقضيها إن شاء اهلل تعاىل« كر حاجتك فإن اهللواذ

ا الرشك وُشك اجلاهلية الذين كانو ومن هنا أقول: ما الفرق بّي هذا

 لغالة )الباطنية( ؟!بينهم وبّي افرق ا الألصنام؟! وميستغيثون با

 :♫ يب الدين اخلط بحميقول السيد  ولذا

ذلك إىل هذا صاروا بعد  ة،ة أقليفلصور السالعم يف ان غالهتبعد أن كا»ف

 اجلرح اليوم كلهم غالة بال استثناء، وقد اعرتف بذلك أكرب علَمئهم يف

فأعلن يف  قدمّي منهم،ة األلغالمجة كتبها لاين يف كل ترقة اهلل املاموالتعديل آي

الغالة ا كان به بأن م ري،كتابه الكب نمث به هذا البحكل موضع تناول 

 
 يضاء.ر الرسول األكرم، دار املحجة الب، دا805اس القمي ص(   مفاتيح اجلنان، عب1)

 . 804ص السابق رجع(   امل2)

 عــىلالــدليل منهم!! ثم أيــن  م وتربأتفعلهم هذا ألنكرت عليه▲ لو رأت فاطمة ي مرولع* 

 والعياذ باهلل. اللضة القليد أئمدهم سوى ت! فال دليل عننة؟هذه الصالة من الكتاب والس
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شيعة اإلمامية من رضوريات ن عند مجيع البح اآلصأغالة،  وناألقدم

فوق  هلا كل منهم ويرفعهااملذهب، ال فرق بينهَم إال يف الشخصيات التي يؤ

 . (1)...«  ملسو هيلع هللا ىلصنبي لمنزلة ا

 هموجه مشاهبت بعد أن ذكر –كيم الدهلوي لعزيز غالم حعبداشاه ويقول 

 : –ملجوس كّي وابئة واملرشوالصا ارىلليهود والنص

بيثة، وما انطووا عليه، علم أن ليس هلم يف ف عن عقائدهم اخلتكشسا»ومن 

عجيب، واطلع ه ورأى منهم كل أمر اإلسالم نصيب، وحتقق كفرهم لدي

يل ، وخالفوا البدَيّي األوَّ أنكروا احليّس قد  أَّنميب، وتيقّي ىل كل أمر غرع

 »..(2) . 

 م )اشهد أن ال إلههلوقأن  (3)ة املرجئفأوهم  هذه األمةًا من فرقوكاد إبليس 

 
 .1380ط. التاسعة  42الدين اخلطيب صلعريضة للسيد حمب (   اخلطوط ا1)

 لــويس ط.عليق السيد حممود شــكري األت 300دهلوي صه العرشية، شا  ينثالحلة االن خمتص   (2)

ر قســيس كــان ينــاظ ابن حــزم عنــدما ول بول، تركيا، ونقل اآللويس قتانم اس1979 -هـ 1399عام 

ل ال يتطرق أي شك إليصحته وتــواتر كــ يفتخر بأن القرآن صحة اإلنجيل وأسفار التوراة و ا يفيسبانإ

ال هلــم انًا، فقــ قرآن، وأن فيه زيادة ونقصعلن حتريف العة ته بأن الشييلعا احتجو..  من حروفهحرف 

 ض ليسوا من املسلمّي« ا.هـ.واف»إن الرابن حزم 

 ينفــع يَمن معصية، كــَم الواملعرفة، وأنه ال يرضب مع اإل ديقصالت يَمن هويقولون اإل(   هم الذين 3)

كــانوا يقولــون مرجئــة ألَّنــم موا لنقصان، وســ او دةالزيا قبل َمن ال ياإلين مع الكفر طاعة، وقالوا: إ

جئــة ناف، فمــنهم مرأصــ  ن الرجاء بقوهلم السابق،وهمعطوكانوا ينية وقيل: إَّنم ل عىل البتأخري العم

رج .. ومن فرقهم: اليونســية، جهم ومرجئة اخلوا اجلهمية الذين مالوا إىل آراء ةرجئم املية، ومنهالقدر

= = 
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يأتوا إال اهلل وأشهد أن حممدًا رسوله اهلل( كاٍف يف إنقاذهم من الكفر ولو مل 

 تّي.شهادبال ام قد أقروام معصية ما دهوكذلك ال ترضمعه بأي عمل، 

 :♫ اجلوزي  قال ابن

 ل،وخمالفة العق الناسفيه من نفور  ملالصانع ا دحج ا مل يمكنهم»فاملرجئة مل

شية واملراقبة وهدموا سياسة الرشع فهم ُش اإلثبات وهي اخلفائدة  أسقطوا

 ا.هـ. (1)طائفة عىل اإلسالم« 

 : –أبرزه  عند الفرق ومن – فكثري ليل ما حرم اهللوأما حت

 : ة عند الشيعةملتعا -1

 وسيلة إلشباع منهلشيعة ا ذاَتمعّي، وقد  وهو الزواج املؤقت بزمن

ا بإباحتها، وأن النبي ر الدين، فقالوت ستاحتالنساء ن زهم اجلنسية مغرائ

       أجازها، وتأولوا قولـه تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلص

     (2 ). 

 = = 
 .ةينبا والثوية، والعبيد نية،سا والغ

اين رســتحــل للشه، امللل والن19ص الفرق وما بعدها، الفرق بّي 132صاإلسالميّي  االتانظر: مق

 .109-107ص ّي للرازيسلمّي واملرشكامل(، اعتقادات فرق 1/114)

 .104-103تلبيس إبليس البن اجلوزي ص (  1)

 . 24لنساء، اآلية: (   سورة ا2)
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 . (1)ء العلَمك لذ خ كَم نص عىلومعلوم أن ذلك منسو

متتع بامرأة  تعة قوهلم )منيف امل بالرتغي يفالتي يرووَّنا اديث ومن األح

أنه ♫ ق . ويروون عن الصاد (2)مؤمنة، فكأنَم زار الكعبة سبعّي مرة( 

كر من أنكرها أنا، وديننل هبا عمل بآبائي، فمن عمقال: »املتعة ديني ودين 

  اهلل.نًا يتقربون به إىليد اَتذوها دق هم. ف (3)ننا(ديننا، واعتقد بغري دي

. وصورته  (4)ح مباح يف الرشيعة« تعة عندنا صحياح املكنطويس: »اليقول 

ولو كان  (5)ر معلوم ومة، بمهة معلعندهم أن يعقد الرجل عىل املرأة مد

الصغرية والرضيعة، زون التمتع بوجييدة، لساعات معدومتع هبا ولو االت

 . (6)ا هردبأة يف املر وإتيان

يت الكتابيات الال ادماتخلتمتع باالعارصين بجواز ى بعض مشاخيهم املتوأف

 
د (، زاد املعــا 1/173القــيم )للهفان البن ثة ا(، إغا 32/107)ة تيمي البنالفتاوى موع جم(   انظر: 1)

 (.4/104، )(3/156ّي )(، إعالم املوقع3/460)

مــر األهليــة، رواه البخــاري يف واحل تعــةخيــرب امل حرم زمن ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل يح ويف احلديث الصح

لم يف ســ مو، (5/1966)   4825: رقــم اً عن نكاح املتعة آخــر ملسو هيلع هللا ىلصَّني النبي  تاب: النكاح، باب:ك

 (.2/1027) 1407كاح رقم: الن كتاب

 .مصورة( إلسالمية )وثيقةلرسدات ا(   شبكة ا2)

 (   املرجع السابق.3)

 (. 3/224سوط للطويس )ملب(  ا4)

 .220-218صوأهل البيت إلحسان إهلي ظهري  ةشيعلر: ا(   انظ5)

 .222نظر املرجع السابق، ص(   ا6)
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 !! (1)يستقدمن بعقد اإلجارة، وأجازوا جمامعتهن يف كل وقت 

 !! (2)يهوديات واملجوسيات وه مع الأجاز وكذلك

ملا  ا بالرضورة واحلاجة نظراً اولة تقييدهىل حمين إبعض املعارصوهلذا ذهب 

 بغطاء فا املغلزن، والفجور والللقطاء، واإلباحيةامن انتشار  اهليترتب ع

 . (3)التمتع 

 يقول أحد الشيعة املعارصين:

نسان أن يَمرسه وأن وسع أي إاح، ب»إن زواج املتعة عند الشيعة جمرد أمر مب

 .. عىل السواء ع عن ممارسته يمتن

ة عه زواج املتتنب خته أوزوج أي عىل اإلطالق، يرىض أن يثم إنه ما من شيع

ًَم مثاًل، أو أن ًا زواجها دائر كثريخأكأن يت ه،كن مضطرًا إلياملؤقت، ما مل ي

 ا.هـ. (4)ة...« الفتنترتمل وهي ال تزال شابة، فيخشى عىل ابنته أو أخته 

ور النكاح إلسالم يف أمبة لنتسلفرق بعض املبه الشيطان ا ومن أعظم ما كاد

 (.حارم)إباحة نكاح امل

 
 اإلسالمية. بادة الرسشبك لفتوى يفظر اان(   1)

 .222ي ظهري صعة وأهل البيت إلحسان إهل انظر الشي   (2)

إىل  شــارأاين أن رفســنجشــارة إىل : إ4الرابعــة صنة ( الس684ع( الشيعية العدد )رشالة )ال(   يف جم3)

 ملتعة!! يران وسببه زواج اوجود ربع مليون لقيط يف  إ

 ة.ماميلعقائد اإلا ةتبقع مكن مونقالً م جوادد (   مقال إلبراهيم حمم4)
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 األمهاتح هم يبيحون نكانصريية الّضالة، فلموجود عند ا وه كَم

 !! (1)ات والبنات واألخو

 . (2)وسيأيت نقل بعض أقواهلم يف هذا الشأن 

 اتملخدراستباحة اخلمر وا -2

، قال دراتاملخاحة اخلمر واملنحرفة استبكاد به إبليس بعض الفرق ومما 

           تعاىل:

          

         

                  (3 ) . 

م ُشهبا ليوقع بينهقاع الناس يف ئث، والشيطان َيدف يف إيأم اخلباخلمر فا

 يصااملع نالوإىل أسوقهم عليه ويفرق شملهم، ويسهل ة والبغضاء، عداوال

 خلبائث.ا سميت اخلمر أموالذنوب، وهلذا 

قال: »اجتنبوا اخلمر فإَّنا أم  ◙بن عفان  هقي عن عثَمنبيلاروى 

ه امرأة قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقت ن خالنه كان رجل مماخلبائث، إ

 
 . 45، صبر طعيمةر دراسات يف الفرق، د. صا (   انظ1)

 نظر ص(   ا2)

 .91-90سورة املائدة، اآليتان:   ( 3)
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، معهافدخل  ك لشهادة،لت: إنا ندعوفقا يتهافأرست إليها جار غوية،

عندها غالم  ئةإىل امرأة وضيته دونه، حتى أفىض لقا أغباب دخل فطفقت كلَم

يلَّ قالت: إين واهلل ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع عمخر ف (1)طية ابو

وين، فلم سًا فقال: زيدالم أو ترشب هذا اخلمر، فسقته كأهذا الغأو تقتل 

ن يَمإلاو ع هيإَّنا ال جتتممر فوا اخلس، فاجتنبها وقتل النفعلي وقع يرم حتى

 . (2)به« احمها أن خيرج صأبدًا إال أوشك أحد

 ة يعظمون اخلمر، ويزعمون أنه من النور، ويقدسون بناءثاًل النصرييم دفنج

 . (3)فيحرمون اقتالعها وقطعها  العنب، عىل ذلك شجرة

 . (4)ن القرآ لنقصان يفل الزيادة واحتَمت الاملحرمات مل تثب وزعموا أن هذه

 
 (.3/419ر، انظر لسان العرب )ماخل فيه ناء جيعلطية: هي إ(   البا 1)

( 645-644)فســري الت كثــري يف ابــن كــر( وذ288-8/287يف الســنن الكــربى ) (   رواه البيهقي2)

م املســكر .. ه ذيف كتابــ بــن أيب الــدنيا  أبــو بكــر هذا إسناد صــحيح؛ وقــد رواهه البيهقي، وروا وقال:

ين أنه قــال: »ال يــز ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهلل عّي حلصحياهد يف اعلم وله شأصح، واهلل أ قوفمرفوعًا، واملو

هبا مر حّي يرشــ خلاب  يرش، والوهو مؤمنقها رس وهو مؤمن، وال يرسق ْسقة حّي يالزاين حّي يزين

 2343ذن صــاحبه رقــم: إهــب بغــريظامل باب: النَّكتاب امل احلديث. رواه البخاري يف وهو مؤمن ..«

 .(1/76) 57م: إليَمن رقسلم يف كتاب اوم (،2/875)

م، مكتبــة 1987 -ـهــ 1408الثالثــة ، ط. 44بر طعيمــة صانظــر دراســات يف الفــرق د. صــا    (3)

 .، الرياضعارفملا

ـهــ/ 1402ثانيــة ، ط. ال77حمد بــن احلســن الــديلمي صية وبطالنه ملباطنان مذهب اليب ظر(  ان4)

 كستان. با  إدارة ترمجان السنة الهور، رش:م، ن1982
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 . (1) –اهلل  وسيأيت إن شاء –ن( طاالشي ةبدة )عواليزيدي

 .  (2)فيون واملخدرات واملسكرات« األحون اخلمر ويبالقاديانية »يو

مللل نتسبة لإلسالم كان موجودًا يف الفرق املب اخلمر يف اوهذا االستباح لرش

 اين«.الربلعشاء يسمى »با اًل عندهم ماى مثنصارعد انحرافها، فالاألخرى ب

 دققت صلبه وأنه سبالليلة التي  د مجع احلواريّي يفق سيحملان ن بأ»يزعمو

 دمه، رًا وخبزًا كرسه بينهم ليلتهموه إذ إن اخلمر يشري إىلمخوزع عليهم 

 . (3)ىل جسده« يشري إ واخلبز

صح فإن ذلك الف يوم مر من الكنيسة يفخلبز وُشب اخلوقالوا »من أكل ا

ون بَم !! ويستدل (4)دمه« و سيحملام ه حلأدخل يف جوف ه قد، وكأنستحيل فيهي

رشين وفيه )وفيَم هم يأكلون لعح السادس وااحنجيل متى اإلصإ ورد يف

ال: خذوا وكلوا هذا هو ميذ وقرس وأعطى التالأخذ يسوع اخلبز وبارك وك

ن هذا نها كلكم؛ ألوا ماُشبوأعطاهم قائاًل: ذ الكأس وشكر جسدي، وأخ

 . (5)ايا( كثريين ملغفرة اخلطل من أج فكي يسد اجلديد الذللعهالذي  دمي

 
 انظر ص (  1)

 ( ط. الرابعة.1/418يرسة )امل ةوسوع(   امل2)

 ، ط. الثانية.504صاملرجع السابق،   ( 3)

 ةنيالثا  ، ط.504رسة صاملية (   املوسوع4)

 (.28-26لسادس والعرشين، فقرة )ى، اإلصحاح امتّ  (   إنجيل5)



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

165 

 اء(: صوت الشيطانغنالشيطان )ال ستباحة السامعا -3

         قال تعاىل: 

         

       (1). 

 . (2)وصوت الشيطان هو الغناء، وقد سبق بيان أدلة حتريمه 

عه حتى اء وفتنهم بسَمأقوامًا من الفرق فحسن هلم الغن د إبليسولقد كا

 اهلل.ربون به إىل يتق يناً اَتذوه د

 ر السَمع حالةهو أول األمر، ويثمع السَم أنعلم الغزايل: »ا حامدل أبو يقو

وجد حتريك األطراف، إما بحركة غري الوجد، ويثمر لا القلب تسمى يف

 (3)سمى التصفيق والرقص ..« زونة فتطراب، وإما موموزونة فتسمى االض

 .ا.هـ

 راداً  ا.هـ!! (4)وال قياس«  ع نصلسَميدل عىل حتريم ا ويقول: »وال

أنواع  كركتابه، ثم يذ ء مع أنه أوردها يفناالغ ميريف حتصوص الصية الن

 ومنها: السَمع

 
 . 64ة: ء، اآلي(   سورة اإلْسا1)

 (   انظر ص2)

 (.2/268لغزايل )علوم الدين ل ياء(   إح3)

 جع السابق نفس اجلزء والصفحة.رامل (  4)
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 ء إال رآه فيهن أحب اهلل وعشقه واشتاق إىل لقائه، فال ينظر إىل يش»سَمع م

يج السَمع يف حقه مهمنه أو فيه، ف، وال يقرع سمعه قارع، إال سمعه سبحانه

 منالً اوأحمنه به، ومستخرج د قلور زناه وحبه وم، ومؤكد لعشقشوقهل

ى تلك سممن ذاقها، وت صف هبا يعرفهالوظات ال ييط ااملكاشفات واملالح

 صادف منواملصادفة أي األحوال بلسان الصوفية وجدًا مأخوذ من الوجود 

 هـ.ا.(1)السَمع« نفسه أحواال مل يكن يصادفها قبل

 هللم اوة القرآن كالتال ا وقتويصادفوَّن احلال تأتيهمهذه هل  وإنني أتساءل

و ولمل يستطيعوا  ن يأتوا بمثلهأ نس واجلن عىلالذي لو اجتمعت اإل ،تعاىل

ّد حوال جتعىل أن هذه األبآية واحدة؟! واإلجابة بالنفي، فلم يعلم، مما يدل 

ته عقريديث )ما رفع أحد قد روى يف احلهلم بنفخ إبليس يف صدورهم، و

عىل صدره حتى  اهبَمقعبأبان  منكبيه يرض عىلشياطّي اهلل لـه غناء إال بعثب

 . (2) يمسك(

ال اإلنسان يتحرك عند سَمع ب دما سئل: مانعأحد الصوفية  ابوقد أج

ن سَمع القرآن صدمة ال فقال: ألسَمع القرآن، األحلان ما ال يتحرك عند 

 
 (.2/279بق )(   املرجع السا 1)

ري وهــو ضــعيف« ا.ـهــ، اين يف الكبــ الطــرباملالهي، و مذ نيا يفالد ابن أيب خرجه»أ(   قال العراقي: 2)

الفضــل  (، أليب2/285)ن( ع يف حاشية إحياء علــوم الــديطبوسفار )ماألسفار يف األ ي عن محلاملغن

 العراقي. سّيحلبن ادالرحيم عب
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يح يتحرك األحلان ترو سَمعه، وه لشدة غلبته عليد أن يتحرك فييمكن ألح

 .هـ!!ا (1)فيه« 

سَمع عىل لاهلل فقالوا: »بااهلل والعياذ حال السَمع يتحد ب يفعبد لاا جعلوبل قد 

يف بلة البرشية ة أقسام: سَمع بالطبع، ويشرتك فيه اخلواص والعام باجلثثال

د عليه من ذكر ه يتأمل ما يرذاذ الصوت .. وسَمع باحلال وصاحباستل

وال  ، هللحبه يسمع باهللوصا ع بحقبوعد، وسَماب أو تصديق و عتاب أخط

 . (2)اء التوحيد«صفالبرشية بل ب صف بيشء من األحواليت

ا حوال ومجلة مبعد ذكره ملا يصاحبهم من األ♫ بن اجلوزي ولذا يقول ا

 : –هذا السَمع  كادهم به إبليس يف

قت ومز صاحتتواجدت، وصفقت و ا سمعت الغناء»هذه الطائفة إذ

 هـ..ا (3)يف ذلك وبالغ« لبس عليهم إبليس قد ، والثياب

وقوة  نكات املتواجديحرد الذي يتضمن : »هذا التواج♫ ال وق

 ا.هـ. (4)عليه« الشيطان معّي َتبطهم فظاهره إنه متعمل، وو صياحهم

 حيث♫ ن القيم البليغ الذي وصفهم به اإلمام اب وتأمل هذا الوصف

 
 . 330صي الصوفية( أمحد النقشبندي اخلالد  األولياء )الطرق(   جامع األصول يف1)

 . 330ص قبا لسرجع اامل (  2)

 . 307صتلبيس إبليس (   3)

 . 157-155دين البن قدامة املقديس صقاصنهاج ال، وانظر خمتص م 315بق ص(   املرجع السا 4)
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نصيبه من العلم التي كاد هبا من قل يده،  ومصاو اهللد عديمن مكايقول: »و

حرمة، فهو ملناء باآلالت الغوالتصدية، وا ين .. سَمع املكاء،ل والدقعالو

ن الرمحن، فلو رأيتهم عند ذياك السَمع، جاب الكثيف عن الشيطان، واحلرآق

قلوهبم ركات، وعكفت شعت منهم األصوات، وهدأت منهم احلوقد خ

 ماهت، وتكرسوا يف حركوال كتَميل النشوان لـه، تَميلوا.. فليه عليتها بك

ه محيا لعها أعظم ما يففيالنفوس، ففعل م، وقد خالط مخاره ورقصه

لوب هناك متزق، وأثواب تشقق، بل للشيطان، ق، فلغري اهلل، وسالكؤ

وبلغ ر فيهم عمله، اعة اهلل تنفق، حتى إذا عمل السكوأموال يف غري ط

طورا جيعلهم فزهم بصوته وحيله، فواست وأمله، نيتهم أمهطان منالشي

 ايار، فيا رمحتلدب ترقص وسيط ادار، وتارة كالدباحول امل مريكاحل

تة أعداء اإلسالم بالذين قدام، ويا شَممن دك تلك األ رضللسقوف واأل

 ا.هـ. (1)سالم ...« يزعمون أَّنم خواص اإل

 :ا أحل اهلللة عىل حتريم مومن األمث

 .ذا وجد عند النصارىاج وهرك الزوة وتبانيهالر

           مفهقال تعاىل يف وص

           

 
 (.174-1/173ان )اثة اللهف(   إغ1)
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                 (1) 

خملصّي دين، لا فارين من الفتنة يفترهبهم يف اجلبال  هبانيةمن الرراد وامل»

ة عليهم انت واجببادات التي كعلفا زائدة عىل اكلادة ومتحملّي أنفسهم للعب

الغريان  اللباس اخلشن، واالعتزال عن النساء والتعبد يفمن اخللوة و

 . (2)والكهوف« 

 . (3)لصوامع«ا واذوا النساء، واَتفض: »ر♫ بن جرير وقال ا

م بعد عيسى عليه السالجاء  هنإ الصوامع والرتهب: قيل يف سبب اَتاذهمو

بطش هؤالء  عض اإلنكار لشدةالب مل يسمع َماملحارم .. فل واملوك ارتكب

 امللوك اعتزلوا الناس واَتذوا الصوامع وترهبوا.

لة لطلب سيو هااقية اَتذوا منلبية انهم األكثرفرعاها وقام هبا مجاعة قليلة م

 . (4)ة ومجع املال الرياس

 
 . 27(   سورة احلديد، اآلية: 1)

تح القــدير فــ  ،(17/263بــي )آن للقرطالقرم (، وانظر اجلامع ألحكا 29/246زي )(   تفسري الرا2)

 (.180-5/178كاين )للشو

 .(13/239)(   جامع البيان 3)

ــا 4) ــر ج ــربي )ان مع البيــ (   انظ ــر الط ــن جري ــامع ألحان (،13/239الب ــر اجل ــرآظ ــام الق ن ك

 .(17/263ي)للقرطب
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ذلك  جدم، وأبرز من ورق املنتسبة لإلسالض الفعبم وقد سار عىل َّنجه

لم أن املريد يف ابتداء أمره ينبغي أال امد الغزايل »اعبو حة يقول أيفعنده الصو

 إىلّره سلوك ويستج، فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من اليشغل نفسه بالتزويج

 !! (1)شغل عن اهلل«  أنس بغري اهلل منو ة،األنس بالزوج

الذين  فرالذي قال للن ليه الصالة والسالمطفى عصاملوهذا خالف هدي 

فأخربوهم .. فقال بعضهم ال آكل ن عمله يف الرس ع ملسو هيلع هللا ىلص اج النبيوزسألوا أ

اش ليل عىل فرالنساء، وقال بعضهم ال أنام ال اللحم، وقال بعضهم ال أتزوج

وأثنى –م عليه الصالة والسال –ر فحمد اهلل فطأ الل بعضهم أصوم وقاو

فطر أو وأنام وأصوم صيلا وكذا لكني أبال أقوام قالوا كذ»ما  :لقاعليه ثم 

 . (2)عن سنتي فليس مني« لنساء، فمن رغب وج اوأتز

 :♫ قال ابن اجلوزي 

 مؤكدة عند ت سنةنف العنت واجب ومن غري خوف الع»النكاح مع خو

ئذ أفضل من مجيع د بن حنبل أنه حين حنيفة وأمحب أيبومذهالفقهاء،  مجهور

 ا.هـ. (3).« ه سبب وجود الولد.ل ألنفانوال

 
 (.3/101(   إحياء علوم الدين )1)

 م يف(، ومســل5/1949) 4776 رقم:النكاح  ب يفغيلبخاري يف كتاب النكاح، باب:الرت(   رواه ا2)

 (.2/1020) 1401رقم:  كتاب النكاح

 . 357إبليس ص تلبيس   (3)
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 كثري من الصوفية، فمنعهم من عىل وقد لبس إبليس»:  –أيضًا  –ل وقا

د، ورأوا النكاح شاغاًل عن النكاح فقدماؤهم تركوا ذلك تشاغال بالتعب

أو هبم نوع إىل النكاح  حاجةهبم وإن كانت  وهؤالء عز وجل، ة اهللعطا

يه ن هبم حاجة إلدياَّنم، وإن مل يكم وأَّنابدليه، فقد خاطروا بأتشوق إ

 . (1)..« . لةفاتتهم الفضي

ألمثلة أيضًا عىل حتريم بعض ما أحل اهلل حتريم بعض األطعمة ن اوم

ق د بعض الفرذا عنهم عند بعض طوائف اهلند، ووجد كتحريم اللح

عند اليزيدية واخلس، وامللفوف، زال والديك، الغ مك ويم أكل السكتحر

 . –شاء اهلل  إن – يتيأكَم س

 ية وتعظيمها: نايوز مادية أو حرمواختاذ صور أو  -3

ذت كثري من امللل والنحل رموزًا يعظموَّنا ويقدسوَّنا، ويصلون هلا ومن اَت

 برز هذه الرموز.أ

 ارى:النص دالصليب عن -أ

خمتلفة ال قاطعّي وله أشكال عنه بخطّي متعرب مز يعبارة عن ريب هو والصل

 . (2) الوصف اهذَترج عن 

 
 رد عليهم.ال ، وقد أطال يف359ع السابق صرج(   امل1)

 (.2/575)ة رسامليملوسوعة انظر ا   (2)
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 . (1)عليه السالم يح ن أتباع املسم ملـه يعني أَّن لهمارًا هلم، ومحوهو يعد شع

جيل البتة، بل يف التوراة وهو مما ابتدعوه يف دين املسيح، وليس له ذكر يف اإلن

 . (2)لفون به وي دًا،خذونه معبوذلك يتقه وهم مع من عل لعن

يرقوا  كان األوىل هبم أنعقل ل ىدن: »ولو كان هلم أ♫ يقول ابن القيم 

خُ وه رسحيث وجدوه، ويكب، الصلي وه بالنجاسة، فإنه قد صلب وُيضم 

، ، وخزي منا للعجبعليه إهلهم ومعبودهم بزعمهم، وأهّي عليه، وُفِضح

 القوم أضل منأن  لوالالصليب التعظيم، يستحق  –عد هذا ب –وجه بأي 

 . (3)األنعام« 

 بادتا:ئس وعانلكتعليق الصور يف ا -ب

تا ذكروأم سلمة:  أن أم حبيبةح: صحييف ال ▲عائشة ويف حديث 

إذا  فقال: )إنَّ أولئك، ملسو هيلع هللا ىلصكنيسة رأينها باحلبشة، فيها تصاوير، فذكرتا للنبي 

ك ه تلا فيه مسجدًا، وصوروت، بنوا عىل قربصالح فَمان فيهم الرجل الك

 . (4)( د اهلل يوم القيامةلئك ُشار اخللق عنالصور، فأو

 
 (.7) (   انظر امللحق رقم1)

 .ميإلسالتب اط. املك (401-2/400إغاثة اللهفان البن القيم ) (   انظر 2)

 . 57-56البن القيم صاحليارى زء والصفحة، وانظر هداية سابق نفس اجلع ال(   املرج3)

(، 1/165) 417:  مرق ،هليةكي اجلا ش قبور مرش، باب: هل تنباجدرواه البخاري يف كتاب املس  (  4)

 . 528صالة رقم: املساجد ومواضع الومسلم يف كتاب 
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كنائس لاصوير الصور يف  تهبم يف »وتالعب: ♫ ال ابن القيم ق

ا، فال جتد كنيسة من كنائسهم َتلو من صورة مريم واملسيح، وعبادهت

شهداء وأكثرهم لقديسيّي عندهم، والغريهم من اطرس، وجس، وبوجر

 ا.هـ!! (1)دون اهلل«  ا منعوَّنسجدون للصور، ويدي

حليطان مزوقة يف ا وها بأيدَيم،صور خط دة: »... اختاروا عبا♫ وقال 

منها الكالب لبالت عليها، وأعطوها زرق لو دنت ألامحر واألصفر وباأل

وها املغفرة والرمحة والرزق ألخلشوع والبكاء وسلذل واغاية اخلضوع وا

 ـ.ا.ه (2)لنص...«وا

ا امليل اس فسببههبا إبليس عىل الن: »كل حمنة لبس  ♫زي وقال ابن اجلو

دعا   س يأنس باملثلاحل لعقل وملا كانإلعراض عن مقتىض اس واحلا إىل

العقل  طل عند هؤالء عملر، وأبنه اهلل خلقًا كثريًا إىل عبادة الصوإبليس لع

من وجد فيه قلياًل  وحدها، ومنهم منفمنهم من حسن له أَّنا اآلهلة  باملرة،

اخلالق ...«  ب إىلرقت عبادة هذه ين له أنيوافقه عىل هذا فزفعلم أنه ال طنة ف

 ا.هـ. (3)

صور األئمة والسجود هلا هم يف تعظيم تقلرافضة عىل طريت اوقد سار

 
 .(2/408م )بن القيان الهف(   إغاثة الل1)

 .59-58م صرى البن القيحليا هداية ا   (2)

 العريب.اب ار الكت، د67ن اجلوزي صبليس الب(   تلبيس  إ3)
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 . (1)وتعليقها

 النــار: -جـ

ميزة عندهم فهي طوائف من املجوس وهلا مكانة متلنار، وتعظمها ومنها ا

ي يعم به هلي الذوهي متثل النور اإلة، واحلركة، حلياة وارمز عندهم للطهار

 ألرض.يف ا ريخلا

ل به بإيقاد وز الذي يتفرويادهم كعيد النأع زًا لقدوم بعضوهي متثل رم

 . (2)النريان

أخدودًا مربعًا يف  عبادهتم هلا: أن يفروا هلاومن ♫ قيم قال ابن ال

وس م إلقاء النفير م منناف خمتلفة »فمنهوفون به، وهم أصاألرض، ويط

م: تبلغ ، وطائفة أخرى منهوساملج ثرأك ألبدان هبا، وهماق افيها، وإحر

لوك اهلند أكثر مم وأوالدهم هلا، وهؤالء يقربوا أنفسه نهتم هلا إىل  أبادهبم ع

، أو د أن يفعل ذلك بنفسه، أو بولدههم .. فيعمد الرجل الذي يريوأتباع

 
 . 299الدهلوي ص محكي غالمدالعزيز ية شاه عبفة االثني عرشلتح(   انظر خمتص ا1)

-2002األوىل  ط. 124-123راد شــتيه تــأليف فــارس عــثَمن صادشت والديانة الز(   انظر زر2)

 قتــلنه ملــا عن ابن جرير وأ عبادهتا  ت، ونقل ابن القيم يف سببدار آية بريوشق، املحبة، دم راد 2003

هابيل إنــَم قبــل قربانــه وأكلتــه  أن :لـه يس، فقالأتاه إبل عليه السالم، آدمقابيل هابيل وهرب مع أبيه 

ول هــو أبيت نار، ف ىنفبقبك، ولع تكون لك اراً ن خيدمها ويعبدها، فانصب أنت أيضاً النار، وألنه كان 

 (.2/170ان )نار وعبدها«، إغاثة اللهفمن نصب ال
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اكب، املرويركبه أعىل  وأفخر احليل،اس، اللبمله ويلبسه أحسن حبيبه، فيج

زفافه ليلة من  النار أعظم والبوقات، فيزف إىلل طبولاو ازفوحوله املع

ج رح نفسه فيها، فضتأجج طقابلها ووقف عليها: وهي حتى إذا ما  ،هعرس

 يلبث إال يسريا اء له، وغبطته عىل ما فعل، فالاحلارضون ضجة واحدة بالدع

منه شيئًا، رون هيأته، ال ينكورته وشكله ويف صطان حتى يأتيهم الشي

 ،نتمسك هبذا الديبالبه، ويوصيهم  يوصيهم بَم يوصيهمو ره،مأب رهمفيأم

النار لـه، فال نه مل يتأمل بمس ار، وأصار إىل جنة ورياض وأَّن وخيربهم أنه

 ا.هـ !! (1)ه« . وال يمنعهم عن أن يفعلوا مثلَيولنهم ذلك

 :ر عند الشيعةحجاواأل تعظيم الرتاب -د 

 .، ويأكلوَّنا تربكاً وفكل خ منان ء من كل داء وأمشفا ويزعمون أنه

طار واملائتان: استحباب اإلفلث واخلمسون اثالعّي الباب الور ففي كتاب ن

عندما قيل  ◙عيل ية، ويروى فيه حديث باطل عن الرّتبة احلسينعىل

كة ر: مجعت بّي بلـه فقالطّي القرب ومتر؟ يوم الفطر عىل  له: إين أفطرت

سينية ووضعها تقبيل الرتبة احل تحبابسا: الباب الذي يليهيف ، و (2)وسنة( 

 سد.عىل سائر اجل االعّي وإمراره عىل

 
 (.2/170بن القيم )ن الاللهفا  (   إغاثة1)

دار امليــزان،  416يف حممد حسن االصــطهبانايت صلتأ حلسّيرة قرب ا إىل زيا العّي يف امليشور (   ن2)

 وت لبنان.بري
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ال: كنت يف مجاعة من عصابتنا بحرضة زيد أيب أسامة ق ديث عنويروى ح

ل  جعتعاىلم فقال: إن اهلل اهلل عليه السالا الصادق، فأقبل علينا أبو عبدسيدن

من كل خوف، فإذا انًا مأو فاء من كل  داءم شحلسّي عليه السالاتربة جّدي 

 !! (1)( ر جسدهرها عىل سائ عينيه وليمىلعقبلها وليضعها فليناوهلا أحدكم ت

رش من املحّرم فإذا بعض مشاخيه قوله »ويستحب الصيام يف الع ونقل عن

عص ]!![ ثم د ال بعلطعام والرشاب إىلشوراء أمسك عن اكان يوم عا

 .ـها. (2)من الرتبة« ًا تناول شيئًا يسريي

من تربة  ذخوعة من تراب تؤمصناءة( وهي كرة ها ما يعرف )بالربومن

كًا هبا، وتعرف أيضًا عند اليزيدية ملها كل شيعي تربيعة يسّي عند الشاحل

 : –كَم سيأيت  – (3)الشيطان  عبدة

لنحاس عىل اال طاووس من متث دسوناليزيدية فهم يق عند الطاووس -هـ

ل عىل القرى طوفون هبذا التمثاوهم ي ،مةحجم الكف املضموك بشكل دي

 األموال. معجل

ن ذبحها ويعبدوَّنا ويرموموَّنا دوس حيث يعظعند اهلن ةقربلا -و

 
 فحة.الص فس(   املرجع السابق ن1)

 فحة.بق نفس الصا سلا ملرجعا   (2)

 بعة.ط. الرا (1/376املوسوعة امليرسة )(   انظر 3)
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 . (1)ويغتسلون ببوهلا والعياذ باهلل 

 : (2) : )*(ه تأليه الشيطان وعبادت -4

            ال تعاىل: ق

      (3 ). 

ر، مجيع ما دعا إليه من الرشك والكف – (4) كَم سبق –ه تشمل عبادت ومع أن

، ديمةان قحة، وعبادة الشيطهلًا وعبدته رصاإال إنه وجدت طوائف جعلته إ

 . (5)تعبد اجلن خزاعة  منل هلم بنو مليح يقابائل يف اجلاهلية جدت قفقد و

ة، يدية( وهي فرزيظهرت فرقة )ال المبعد ظهور اإلسو صنعهم قة ضالَّ

دهم هبا حتى ، فلم يرتك مكيدة كاد هبا األمم إال وكاالشيطان كَم يريد

دم من لون يستحوَيتفون باسمه، وم، وال يغتسلون أصبحوا يأكلون الد

حرفة الفرق وامللل املنافات رحانعت هذه الفرقة د مجباهلل منه!! بل لقتعوذ ي

ق عليهم يت فصدهم كَم سيأوالبوذية وغري سالنصارى واملجود ومن اليهو

 
 (.1/373سابق )ال املرجع (   انظر1)

ة رشك يف األلوهية، وذلــك لقــوة صــللن امله ضن مع دخودة الشيطا ديث هنا عن عباحل(   أفردت *)

 وألمهيته وظهوره يف هذا العص.املوضوع بالبحث 

 . 60ة: اآليورة يس، س   (3)

 (   انظر ص4)

 (.2/760الل القرآن سيد قطب )انظر يف ظ   (5)
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 ه.إبليس ظن

          كَم يف قولـه تعاىل: 

              

                     (1) . 

ا وجود يذكر كن هل ي ومل يهلجردس اا بعد القرن الساكان بداية ظهورهوقد 

 . (2)لك قبل ذ

  هـ132موية عام األَّنيار الدولة ل ذلك، وذلك بعد ارت قبهظا وقيل: إَّن

يد إىل شَمل العراق رب بن خالد بن يزم بن حمري إبراهيعندما هرب األ

 . (1)الفة يف اخل (3)ودعا إىل أحقية يزيدومجع فلول األمويّي 

 
 . 20ية: سورة سبأ، اآل  ( 1)

 . 46باشا ص هم أمحد تيمورحلت(   انظر اليزيدية ومنشأ ن2)

 اخلالفة بعد والــده معاويــة ريض اهللهـ، توىل 25د عام معاوية بن أيب سفيان األموي ول بن ديزي (  3)

 ريض اهلل –عيل  حلسّي بنعه عبداهلل بن الزبري، واالفة مل يباياخل وملا توىل ،قشدمأ يف ـ نشه10عام  عنه

 الكوفة بدعوة من ىلإ –  عنهميض اهلل ر  –ن عيل  كة، واحلسّي ب مانصف عبداهلل بن الزبري إىلف –عنهَم  

 مهيإلــ أرســل ـ، فهــ 63ســنة  اعتهط قتل يف الكوفة، وخلع أهل املدينةخذلوه بعد ذلك، ف أهلها الذين

نــة وقتــل ديتباح املعاوية صــفّي( فاســ شهد مع مائد من الدهاة القساة .. املري )وهو ققبة مسلم بن ع

دامت خالفته ثالث سنّي وتسعة  وقد عّي،ار التابصحابة وخيقعة عدد من الملووَّنب ومات يف هذه ا

بــن عفــان  نفــة عــثَمخال د يفمعاوية ولن يزيد بفإن : »♫ . قال ابن تيمية هـ64شهر تويف سنة أ

ن بالــدين ورين املشــهلَمء؛ وال كان م؛ وال كان من الصحابة باتفاق الع ملسو هيلع هللا ىلصي يدرك النبومل  ◙

بعــض وتوىل بعد أبيه عىل كراهة مــن  ،قاً يزند ن املسلمّي؛ وال كان كافرًا والشبا ن ح، وكان موالصال

= = 



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

179 

ري اليزيدية ي غوه (2)الشيطانية  تسمى اك فرقةن هنيه أجيدر التنبيه عل ومما

 ا بعبدة الشيطان.قة هل الع وال

 م عدة أقوال:سيزيدية هبذا االال ويف سبب تسمية

 = = 
يكــى عنــه  َمفــواحش كــ ومل يكــن مظهــرًا لل ،كــرمه شــجاعة ووكان في ضهم،من بع املسلمّي ورضا 

يــأمر بقتــل مل ه؛ وهــو ســّي ريض اهلل عنــ إمارته أمور عظيمة: أحــدها: مقتــل احل ، وجرت يفصومهخ

 . ه عن األمر، ولو كان بقتاله ..عبدفو  ◙ فرح بقتله؛ لكن أمر بمنع احلسّيال هر، وال أظاحلسّي

ون، ينهبــ و ؛ يقتلــونشــاً لــيهم جيفبعــث إوابــه وأهلــه، يعته وأخرجوا نب ضواملدينة نقل اإن أه: فالثاين

أنــه ال يســب وال  ئمــة األمــةوأ ل السنةي عليه معتقد أهويفتضون الفروج املحرمة ... وهلذا كان الذ

ثمي اهليبن حجر  ظر تطهري اجلنان واللسان ألمحدنوا (412-3/410..« ا.هـ، جمموع الفتاوى )ب ي

حــوادث ســنة  طــربيالد: تاريخ زيترمجة يظر يف املحرقة، وانوع مع الصواعق طب، موما بعدها  80ص

 (.8/189) للزركيلعدها(، األعالم وما ب 8/222، البداية والنهاية )64

، عبدة الشــيطان ممــدوح 138ص قادعس لل(، إبلي2/34والنحل للشهرستاين )لل (   انظر: ذيل امل1)

رف تطــ بــّي ال الشــبابفية، بــريوت، املكتبة الثقا  م1998 -هـ 1418ىل األو ط. 40-39يب صالزو

 . 24إسَمعيل إبراهيم ص ف د.راواالنح

ة البجيل الكويف ريفالنعَمن بن أيب ط بن عيل بنمد جعفر حمالطاق، وهو أبو (   هم أصحاب شيطان 2)

افض، ومــن لــروفــرق امن  وهي فرقةق ويسميه الشيعة بمؤمن الطاق، ا ن طا بشيطاألصول، ويعرف 

ولون »حمال أن يعلمها ال ألنه ليس بعــامل ويق ا،ها وأرادهدر إذا قياء إالال يعلم األشاهتم: أن اهلل قدمعت

بــن عندهم اإلرادة« منهــاج الســنة ال ديرئه بالتقدير والتققدره ويشيى ييئًا حتاليشء ال يكون شولكن 

( 301-5/300) انيز( لسان امل168-1/166 )لشهرستاين(، وانظر امللل والنحل ل2/237) ميةيت

 .62البنعيل صوسف ي د الشيطانبا (، ع7/154يل )ألعالم للزركا
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 . (1)يزيد بن أنيسة اخلارجي ون إىل رجل يدعى ينتسب منها: إَّنم

للفرار إىل  يهم حتى أجلؤوهمم املسلمون، والشيعة وضيقوا علوهلذا كرهه

م جعالتهم هذه تعظ م بدععليهم الفرس لكون أقبل ، و (2)ار( )سنججبل 

عليه كتاب قد  من العجم وينزل ىل سيبعث رسوالً يزعم أن اهلل تعا حيث

،  ملسو هيلع هللا ىلصحدة، ويرتك ُشيعة املصطفى نزل عليه مجلة واء، ويكتب يف السَم

صائبة املوجودة آن؛ وليست هي القلة الصائبة املذكورة يف القر ويكون عىل

ها، ها معؤاآررقة بادت وبادت الف. وهذا بعيد »ألن  (3) اسط ..«ن ووحّراب

 . (4)ى« خرق اخلارجية األكَم بادت الفر

ة، ودزور هم من أصول فارسيرسية ف)يزد( الفا نسبة إىل إنه :ومنها

ارضهتم تنقوه نفاقًا،وتركوا بعد ذلك حزرادشتيه، فلَم جاء اإلسالم اع

 
ل إىل أرض نتقــ كان بالبصة، ثم اإليه ..  سبةيدية، نلتي يسمون باليز(   زعيم إحدى فرقة اإلباضية ا1)

ة هــذه الفرقــ مت س وتسأنا  .. فتبعهسريسل إليهم رسوالً من العجم  اهلل وأن فارس، ودعا إىل مذهبه

وإن مل يــدخل يف اإلســالم، من، مــؤكتاب فهو المن أهل  ملسو هيلع هللا ىلصمد شهد بنبوة حم مه، وزعم أن مناسب

 أ منه.ُجّلهم ترب، وربأ منهفيه، ومنهم من تفمن اإلباضية من وقف 

. حممــد ، واليزيدون د12ة أمحد تيمور صيزيديوال ،104-103ت أليب احلسن األشعري قاالانظر: امل

 .70جي صلتونا

 (.12تيمور صأمحد  نظر اليزيديةَمل العراق، )اش يف (   يقع2)

 . 70ون، د. حممد التونجي صيزيدال(   3)

 .12د تيمور صأمحيزيدية ، وانظر ال71ق ص(   املرجع الساب4)
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 ين.م حولت إىل اليزيديّي ثة اليزدلعامهم افأسمت (1)داِسن( وسكنوا )

اعتنقوا ثم مدينة شيخان  ويس لكن ولدوا يفشتي جمدرز وقيل: إن أصلهم

يدة اإلسالمية، وا عقائدهم بالعقودجم (2)بن مسافر يف زمان عدي  ماإلسال

د( ناسخ ه بينهَم يف التأو )إيَزد(، ويؤكد ذلك التشاب فاالسم نسبة إىل )َيز 

 . (3) اداتوبعض االعتق

يخهم عدي بن أن ش كلذ بن معاوية، وسببيد م ينتسبون إىل يزا: إَّنومنه

إمام   ◙بن معاوية »وإنَّ يزيد  ةيزيد بن معاوي يف نقل عنه قوله مسافر

علم الرشيف ويل اخلالفة وجاهد يف سبيل اهلل ونقل عنه ال وابن إمام،

 ◙ سّياحل روافض من أجل قتلمما طعن فيه ال واحلديث، وإنه بريء

 ا.هـ. (4)عن فيه« منبوذ ومهجور الطاغري ذلك. و

أي شيخهم ثم رلعًا وتولوه تبيد، ليزيدية يف يزا القول اعتقاد امن هذ أشفن

 
لرشقي فيه خلق كثــري مــن طوائــف الة جنب دجبل عظيم يف شَمل املوصل من جا  اسم(   داسن: »1)

 (.2/432دان )لبم اسنية« معجلداهلم اقال ألكراد يا

 مفصلة.رمجته (   ستأيت ت2)

 ، 69-68ي صد. حممد ألتونج ، واليزيدون 70دون ومنشا نحلتهم، أمحد تيمور صليزيا (   انظر:3)

 م.1999 – 1420 ط. األوىل

 .48ر صوتيم نقالً من كتاب اليزيدون ألمحد  ( 4)
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اآلهلة  ، فجعلوه وليًا ثم نبيًا، وأخريًا إهلا مع (1) فيه بعد ذلك كَم سيأيت  لواغ

 السبعة.

 لتونجيس:قال د. حممد ا

ا زال يتاج معتقداهتم، فإنه مليزيدية ور اأخبامن  ذا الرأي مستبطه »مع أن

 – أسس بن معاويةزيد التاريخ أن ي قاطعة، فلم يذكر عديدة ّياهإىل بر

 ا.هـ. (2)ريقة أو ابتدع له أحد دينا« ط –خالل خالفته 

ن ورة تفرض االنتَمء إىل يزيد بويقول: »إن لفظة يزيد ليست بالرض

 .هـ.ا (3)معاوية...«

دية، الذين تركوا ملعارصين من اليزيمن أحد ا ذلكؤكد ما يوقد وجدت 

د سأله قو –ة ست اهلدايوبئ –ذهب الرافيض ان، واعتنقوا املالشيط ةدباع

ضة: ما ْس هذا االسم، هل هناك عالقة بيزيد بن معاوية .. أم رافأحد ال

 ل؟يعبد اليزيدون الشيطان كَم يقاماذا؟ وهل 

ة هي نسبة إىل بب التسمين سنا أملت بعض من كتب عن كرفأجاب: لقد ذ

.. ولكن وية  يزيد بن معااحتمل نسبتهم إىل وبعضهم ،يةد( املدينة اإليران)يز

 
، عبــاد  48، ص73-71نجي صتــوال ن د. حممــديــدواليز ، 48تيمور ص (   انظر: اليزيدية، أمحد1)

 . 3-2جلنان واللسان ألمحد بن حجر اهليثمي املكي صري اظه، ت45يل صنعوسف البيطان يالش

 . 71ي صمد التونجحم دون، د.(   اليزي2)

 . 73السابق، ص رجع(   امل3)
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زيدون يعتقدون أن الشيطان كان نبيًا بعثه اهلل إىل اليليست كذلك، ف ةقحلقيا

وظل  ن،ا انحرف املسلموملسلمّي لعنوه ومل يتبعوه وهكذالعامل كله، ولكن ا

له عدة أسَمء يف  الذي –بي اخلرايف ن هذا النبعوم يتوحدهاليزيدون 

 مميتها جاءت تسن هننها )يزيد( وما )طاووس ملك( ومهم منهدئقاع

ال ننسى أن تأسيس هذه الفرقة جاء كَم أسلفت من  لكنباليزيديّي، و

 ا.هـ.  (2)...« (1)بن معاوية  شخص ينحدر من نسب يزيد

الرافضة له  ع شدة بغض، ماويةن معرقة إىل يزيد بلففلم ينسب هذه ا

وية ليزيد بن معا فيه حب اليزيديّيال يشك  ام إياه .. غري إن ممولعنه

 ن تكون النسبة إليه.م أكن هذا ال يتلوله، وتعظيمهم 

من كتب يف هذه امللة قد  كَم انه مما يؤكد نسبتهم للشيطان هو القول: إن كل

ه العبادة عن سبب هذظر الن بغض –تعبد الشيطان و ا عىل أَّنا تعظماتفقو

 .نسبة إليه مباُشةتكون ال أنفال يستبعد  –يتها وعن كيف

 تأسيسها:

افر بن إسَمعيل بن موسى بن مس رقة هو عدي بنفلذه اإن مؤسس هقال: ي

 هـ.555مروان اهلكاري املتوىف سنة 

 
 ي بن مسافر.دخ عيالش (   أظنه يقصد1)

 مامية.اإلقائد الع قع مكتبة(   نقالً من مو2)
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 –الشيخ عدي »وسالم ابن تيمية، ، كان زاهدًا قال فيه شيخ اإلفيه تصوف

خ، ياشالصاحلّي وأكابر امل أفاضل عباد اهلل كان من – وحه رس اهللقد

ة بذلك، عرفيعرفه أهل امل اية مناقب العلوامل ألحوال الزكيةتبعّي ولـه من اامل

 (1)ولـه يف األمة صيت مشهور، ولسان صدق مذكور، وعقيدته املحفوظة 

هم سبيلايخ الذين سلك شة من تقدمه من املعنه مل خيرج فيها من عقيد

ألنصاري عيل ا نبد ج عبدالواحد ابن حممالصالح أيب الفر يخ اإلمامالشك

ألصول الكبار  اخ مل خيرجوا يفيااملش. وهؤالء . (2)ي ثم الدمشقي الشرياز

اوية تعرف ا.هـ. ولقربه اآلن ز (3)عن أصول أهل السنة واجلَمعة ..« 

يزيدية م كعبة للليوه اوقرب اوية القادرية،لزثم تغري اسمها بابالزاوية العدوية، 

 
د التــونجي يف كتابــه اليزيــدون حممــ  د.هــا كاملــة قلَمعة« نة واجلقاد أهل السنسمى رسالة »اعتت (  1)

ا يف بغــداد عــام بعهــ دواين والنعمــة، وط مهــا العــ ققّيت من حمقد ذكر أَّنا حققوما بعدها، و 27ص

 م.1975

خلزرجي كان ا اريقي، األنصدمشثم الديس ازي املقبدالواحد بن حممد بن عيل الشريعرج  فو ال(   أب2)

ثــم ســكن بيــت املقــدس، واســتقر يف دمشــق، ونرشــ  غدادبب.. تفقه  لةاحلناب ته، منالشام يف وق شيخ

يف أصــول الــدين، تــويف بدمشــق عــام ة خــب، املــبهج، التبصــ ها: املنتمن مؤلفات ذهب احلنبيل: لهامل

 (.4/177ظر: األعالم للزركيل )ن، اـه486

 (.3/377ة )البن تيميوى الفتا موع (   جم3)
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 . (1)اللش( وادي ) يف ن، ويأكلون من ترابهإليه يجو

العراق. غري إن ل طن األكراد شَمومار( جبال )هك  فهوموطنهم األصيل أما

قيدته جيد أَّنا ال ا لقول: إنه مؤسس هذه الفرقة فيه نظر، حيث إن من قرأ ع

فيه  ء العلَمءآراعىل طلع عة، وكذلك من اَمأهل السنة و اجل َتالف أصول

ال الرجال، واطالعه عىل أحوعلمه  ةعس إلسالم ابن تيمية معومنهم شيخ ا

 .لطوي بعده بزمنهوره وظ

يقول فيه:  –الذي عرف املذاهب وامللل وكتب عنها  – تاينومنهم الشهرس

التعاليم  أوالشيخ املتصوف،  نا إىل الكتب التي خّلفها هذا»عىل أننا إذا رجع

 بينهَم دنجعتقدات اليزيدية مل ته، وقابلناها بمها تالمذنرش التينية الدي

 ـ.ا.ه (2)عالقة« 

إسَمعيل بن موسى بن بن عدي بن مسافر  خالشيرخ يقول »املؤ وابن خلكان

رابته اهلكاري مروان بن احلسن بن مروان. كذا أمىل نسبه بعض ذوي ق

 ـ. ا.ه (3)ة«دويالع ائفةتنسب إليه الط ذيلصالح املشهور المسكنًا العبد ا

 
( املطبعــة امليميــة، القــاهرة، ســري أعــالم 1/316) انالبن خلك انت األعي: وفيا ظر يف ترمجته(   ان1)

ومــا  14زيدية أمحد تيمور صالي(، 4/179العَمد ) لذهب البنت ا( شذرا344-20/342بالء )الن

 (.4/221للزركيل ) معال، األبعدها 

 (.2/37)شهرتساين لل النحللل وذيل امل (   انظر:2)

 (.1/316األعيان ) (   وفيات3)
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فاحشًا  ه غلو فيه غلواً عدجاء ب منأن  –واهلل أعلم  – فمن هنا يتضح

التي ابتدأها الشيخ عدي بن هم إىل أصل طريقت اسبوهالبدع ون ا هذهووضعو

قة قد مرت بمراحل تطور مسافر؛ ويمكن عىل ذلك أن نقول: إن هذه الفر

 فيَم ييل:تتمثل 

، وأحقيته يف ب يزيد بن معاوية، تدعو حلسيةسيا مويةاألوىل: حركة أة املرحل

 ة.اخلالف

دي بن مسافر ع زمن والزهد يفتصوف عدوية متيل للالثانية: حركة  املرحلة

 وي.ألما

املرحلة الثالثة: انحراف فكري عقدي يف عهد مشايخ خلفوا الشيخ عدي 

 –م تعاليم اإلسال هاالتي خالفوا في –وجاءوا من بعده، وخروج كتبهم 

 للناس.

 ( 1) لقراءة والكتابةريم احتوم لتام عن ربقة اإلساللرابعة: اخلروج ااملرحلة ا

وكان  –عىل ما سيأيت  – (2) شيطان وتعظيمهلاادة وإعالن عبعهم، عىل أتبا

 
ل يهم نسأن كان حمرمًا علعيل جول أباح هلم التعليم ودخول املدارس بعد أإسَمم عهد رئيسه (   يف1)

 (.2/37النحل للشهرستاين )ل وية، انظر ذيل امللهلل العافا

هتم ممــدوح داعتقــ ارخيهم ومن تــ لشــيطا دة ا، عبــ 47ص زيدية ومنشأ نحلتهم أمحد تيموريال رانظ (  2)

 .24عيل إبراهيم صإسَمد.االنحراف و التطرف اب بّي، الشب42يب صالزو
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 (1)د )أليسرت كراويل( انتشارها يف أمريكا وباألخص يف نيويورك عىل ي

ادهتا عام طانية وإعلشيدة العباعم إحياء هذه اتزكي اجلنسية الذي األمري

وُشب  مظاهر االنحالل ذة وكلوعلشودعا إىل السحر، وا م،1900

 . (2)ت املخدرا

م عند )فرسان اهليكل( وهم 1118عام لك دها كان قبل ذوجإن ووقيل: 

اج ة يف القدس، وذلك حلَمية احلج»فرقة مسيحية عسكرية أنشأهتا الكنيس

 
مــن رج بــوين مســيحيّي، وَتــ ال بــّي  أاحلــ متوسطة من عائلة عادية م 1875(   أمريكي ولد عام 1)

ارة إلثــ عــن ا دافــعغريبــة، والبدايــة بــالظواهر والعبــادات ال يف مواهــتجامعة كامربيدج يف بريطانيــا 

ذهبي وهي مجاعة ْسية كانت د العه نظام الإىل، انضم ألبيض(ه )الشيطان اجلنسية يف كتابا واتوالشه

عــة، ثــم أوجــد نظامــًا َملم العظــيم هلــذه اجلبعد املع يَموأصبح فويليام باتس .. تضم الشعراء .. مثل 

ه وجيــ وتره تعاطيــه عنــ  انترشــ مل وعــرب العــا َمه )النجم الفيضــ( وراح يســافر سم 1900م خاصًا به عا 

فذهب إىل جزيــرة ســيالن حيــث ارتــبط د، بالرده من التطيطالية ات اإلا جعل السلطللمخدرات، مم

بلــد إىل آخــر يبحــث عــن  من اويل عمره مسافراً ة وقىض كرشاذعالقة  الذي ربطته معه جمددًا بالرجل

وراح يقن  ء،دما ه مصاص الأن يعتقدويل أصبح كرالنساء والرجال، ويف آخر حياته امع  نسيةلذاته اجل

م« 1947جاجــات اخلمــر، وحقــن املخــدرات عــام ّي زبــ  اية ميتــاً نهد يف الحتى وجه باهلريوين نفس

 .18-17صان ة الشيطواختصار من: عبدبتصف 

بأمريكــا حســب وصــيته، أشــهر  ا رنيواليفيته، وُأرسل الرماد إىل والية كوص قد أحرقت جثته حسبو

وســف ي د الشــيطانبــا انظــر ع القية،الدينية األخد االجتَمعية ويوالقىل حتطيم ه إعا فين( د)القانو كتبه

 . 80البنعيل ص

 . 12الزويب ص (   انظر عبدة الشيطان ملمدوح2)
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 روة هائلة قادهتمث كونوا ث، حي (1)ة« احلروب الصليبين املسيحيّي إبا

نتهى لشعوذة الذي اممارسة السحر وااحش، ووفالالرتكاب املوبقات و

 . (2) نشيطابعبادة ال

هناك طائفة قديمة، كانت تعبد الشيطان يف فرنسا عىل لويس إن ويقال: 

 صلبرلّي، ولندن وو عده ووجدت مثل هذه الطائفة يفالرابع عرش وب

 . (3)ألفًا  25دن حوايل م يف لن1962عددهم يف عام 

ح ورصي رها بشكل منظمات، فقد كان ظهومن بداي دةمهَم يكن هلذه العباو

قرن التاسع عرش عىل يد أليسرت كراويل الذي ال األوروبية يف ةضالنهيف عص 

 يعد األب الروحي هلم.

رف كا اليوم ما يعريدة الشيطان يف أمشهر املجموعات التي تنتمي لعبومن أ

 ةيساملجموعات وتسمى )كنوهي من أخطر هذه الشيطان( سة بكني)

لذي ألف كتاب ا (4) ان الفيه()انطوسسها وزعيمها ن( ويقال: إن مؤالشيطا

 
 . 77وسف البنعيل صالشيطان ياد (   عب1)

 . 78(   انظر املرجع السابق ص2)

 .110 – 105ص يبلزوملمدوح ا طانالشي بادة(، ع2/334دائرة معارف القرن العرشين ) رانظ (  3)

ق عمره ترك بيته ليعــيش يف مدينــة »أوكالنــد« والتحــ اية بدقرة، ففي ستة غري ماش حيا (   كاهن، ع4)

ة فــ لعراضم إىل إحدى مدن املال ليَمرس اان وترويض األسود، ثميوانات، احل  أقفاصبسريك ليعمل يف

 رة الرشطة يفمل مصورًا إلداوعمة علم اجلريرس  ثم د  ييس،املغناط  لسحر، وأصبح ماهرًا يف التنويماو

= = 
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)*(جيل الشيطان( وكتاب الذئب وهي أول كنيسة رسمية )إن
للشيطان يف  (1) 

 هلا تمّيويقدر عدد املن، لشيطان يف العامليكا، وتعد أكرب منظمة لعباد اأمر

ا فروع يف رية وهل ثلا م من أبناء العائالت ألف عضو، معظمهوايل مخسّيبح

 .(2) أرجاء العاملا يفوتنرش عقيدهت ايفريقا وجنوب أنزانيكا وأوروبا وتأمري

نار املندلعة يف الليل وله وهلم متثال يمثل إبليس هبيئة منكرة، بلون ألسنة ال

 . (3)ه خلف أفعىذنب طويل كأنه و ون عىل طريف رأسهقر

يطان، عليها كنيسة الشتقوم  يتاله( تسعة من املبادئ وضع )انطوان الفيوقد 

 يف أن الشيطان يمثل: لخصع األديان وتتيلف مجطانية َتادئ شيوهي مبا

 االنغَمس يف الذات واألهواء. -

 اخليال. احلياة الواقعية ال -

 الطيبة ملن يستحقها. -

 = = 
 تعلــم تعاىل، وأكب عىل ما تقشعر منه األبدان، فآثر االبتعاد عن اهلل رائمجلفرأى من او رانسسيكسان ف

 . 85 صيللبنعة !! انظر: عباد الشيطان يوسف انيسذة ثم أسس هذه الكحر والشعوالس

ريهــا مــن ، حيــث عوملــت كغهمعنــدعــرتف هبــا ة مرســمي نيسةاعتربت ك(   ومما يتعجب له أَّنا *)

نرتنــت!! ومرتادوها يف ازدياد مستمر وهلــا مواقــع عــىل اإل ائبلرضعفيت من افأألخرى، انات االدي

 .ب!! ي الذي يعيشه الغرساد العقدالفدل عىل وهذا ي

وحــدي مــد لعرشين حم، دائرة معارف القرن ا110-105ص عيلنالب (   انظر عباد الشيطان يوسف2)

(2/333-337.) 

 (.334-2/333ن )العرشيمعارف القرن انظر: دائرة   ( 3)
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 مح.سااالنتقام ال الت -

سدي والفكري وهلم أجل اإلشباع اجل اآلثام منا وطاي اخليف االنطالق -

ات ولم صالليل، وهل آخر  ء األبواب ويفت تعقد ْسًا ورااجتَمعا هافي

، وذكر بعض  (1)، وأعياد غارقة يف بحر الدماء أو اجلنس نيةوطقوس شيطا

مائتي ل ، وقي (2)ئة ألف دة الشيطان أصبح عددهم ثالثَمالباحثّي أن عب

 ( 3)ألف

 ،فأل 750يف العراق إىل  ؤكد أن عددهم وصلت ا ألخرية تصاءااإلحو

يا بينها أرمين نلدول معدد من ا يفليون منترشون ن مليونًا ونصف املوأ

 . (4)وأملانيا وسوريا وتركيا 

تعني انتشارهم وتعني نذير وهذه نسبة تشكل خطرًا كبريًا؛ ألن زيادهتم 

 تصدي له.لقادم البد من ا خطر

 سليرقة كانت تزعم أن إباليونسية، وهي ف تقدس الشيطانلتي رق اومن الف

 . (5)ف باهلل عار

 
The satanic Bilrle، وقد نقلها من كتاب: 87-86ر: عباد الشيطان صانظ   (1) , p.26 

 .: موقع بيان الكتب(   انظر2)

 (   انظر: املوسوعة امليرسة 3)

 هـ.2/2/1422موقع اجلزيرة نت، يوم اخلميس  رانظ (  4)

 (.1/140هرستاين )لشل للل والنحامل (  5)
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أيام الدولة  يف وبالد فارس نيالبحر لشيطان يفا ك مجاعات عبدتوهنا

لق اخللق وأفنيهم الفاطمية حيث كان زعيمهم يقول: »أنا باهلل وباهلل أنا .. خي

 . (1)أنا« 

كبون مجيع س غريبة ويرتطقو وهلمنوا يف البحرين، اوأيضًا الزنج وك

ة قبل وصول عىل شكل مجاعات صغريان ريإ ش، هلم أصل أيضًا يفالفواح

 . (2)ا سالم إليهإلا

من الشباب املثقف يرتدون مالبس غريبة سوداء اللون ات »وهناك مجاع

شوهة والصلبان مثل شعار املوت، واجلَمجم املعليها رسومات غريبة .. 

أو تنظيف ويلة ودون متشيط ث يرتكوَّنا طم حيعورهعقوفة، يطلقون شملا

 امًا.خرون إىل حالقتها متء آاضأعفيَم يعمد 

مثل املطاعم والكازينوهات  ريةالعامة الشه ناألماكأمام بعض ن يتجمعو

استفزاز الناس عن طريق وأحيانًا أمام املساجد والكنائس، فيعمدون إىل 

خيرجون ات مع الناس شجارلق فظ اجلاللة مما خيلدين أو التعرض لشتم ال

 . (3)ة« ون يف جمموعات كبريامجَيم ألغلب منتصين، ألَّنفيها يف ا

 
 . 33دوح الزويب صم مماهتهم ومعتقدخيطان تارة الشي(   عبد1)

 فس الصفحة.(   انظر املرجع السابق ن2)

يف حمرم  113دد عن ال، وانظر: جملة البيا 71الزويب ص دودهم ومعتقداهتم مميطان تارخيالشعبدة   ( 3)

 .هـ1417ة لقعديف ذي ا 111هـ، والعدد 1418
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والفكر الشاذ يف مص عند بداية  حرفالتوجه املن اهور هذبدايات ظ جع»وتر

جتذاب الشباب .. يف شهري السبعينيات امليالدية من خالل )الروك( ال

انت وصفت بأَّنا كم، وة هلنظمت أول حفل 1993بر ونوفمرب عام أكتو

 . (1)واملخدرات..« مرتعًا للجنس

عض ، وحضور بياط األمن املصمالحقتهم من قبل ضبتم  دوق

بكمرات ْسية، ثم تم بعد ذلك إلقاء القبض عىل  رهاالهتم وتصويافاحت

ه ألبان عام قص البارون املهجور الذي بنامجيع منظمي هذه العصابة يف 

ون مراقبة، الرقص والشذوذ د قرًا ملَمرسةوا ماَتذيف القاهرة حيث  1905

 اريت التيعفصدى للجن وال نون أن هذه األصواتيظ عمجتوكان امل

 .  (2)ا القص ذهتسكن 

كذلك هلم انتشار واسع يف إْسائيل، فقد نرشت صحيفة يد يعوت احرنوت 

ْسائيليون، كان إلعبدة الشيطان ا ن مرة حوادث وجتاوزات قام هباأكثر م

، 1997شباط  3رشت يف عدد جندي إْسائييل ن ة نبشهم لقربا قصآخره

دة ان قد بلغ عطياع الشن عدد أتبأ ة اإلْسائيليةذكر إحصائيات الرشطوت

 . (3)شخص ..«  4500عرشات من األلوف حيث حتتوي تل أبيب وحدها 

 
 هـ.1418، حمرم 113لبيان العدد ا لة(   جم1)

 . 80-71ممدوح الزويب صان، يطعبدة الش ر:(   انظ2)

 هـ.1418 يف حمرم 113العدد ة البيان جملوانظر  ،93دوح الزويب ص(   عبدة الشيطان، مم3)
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بدة الشيطان عاإلْسائيلية أن حقيقات التي قامت هبا الرشطة »وأثبتت الت

 رونثنوياحليوانات ويرشبون  رشاسة فهم يقتلونيتميزون بال ليّيائياإلْس

وأكلوا ها ألجنة قتلواو الصغاراملواليد ى العبادة .. حتدماءها خالل طقوس 

 . (1)قطعًا من أجسادها« 

 ة باملوسيقى.ومما جيدر التنبيه إليه عالقة هذه العباد

 (2)ل( ميتافي سيقى الصاخبة )اهل ولشديد بسَمع املفيالحظ تعلقهم ا

ان تي تربط عباد الشيطال ةيقوترب إحدى الروابط الحيث تع (3)ردروك()اهلا

 .بعضهم ببعض

كلَمت واستعَمل القواعد واألساليب ال ن يف اختياروصء متخصوهلم شعرا

الشباب، وهي ذات إيقاع ْسيع العلمية لتحريك الدوافع اإلجرامية عند 

 . (4)تواكب العص ل

غصب اإلله دنسها  . خذ روحي .. وياا الشيطان .»أَي هلم:ومن األمثلة قو

 أن تحار.. البدن.. اال االنتحار ..البد أن أموت وباركها بالنار .. ئة يطخلبا

 
 . 95(   املرجع السابق ص1)

 تعني: املعدن الثقيل.و   (2)

 لصلب.و اايس أالق ني احلجر(   تع3)

 . 117ف البنعيل صاد الشيطان يوسعب   (4)
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 . (1)أموت« 

تعني )قاتل و (Reicide)وعندما سئل أحد قادة هذه الفرق املوسيقية وتدعى 

تطاع كي املسقدر تدعو إىل الرش ب ىقال: »وضع موسيقاإلله( عن أهدافه 

 إحدى الطرق للتعبريذه هو، م من البوابات السبعبالدخول إىل جهن نفوز

 . (2)ن«اد الشيطاعبعن انتَمئي ل

وشعراء وملحنون يضعون املوسيقى والكلَمت ويشجعون  نفسوهلم علَمء 

ة ال ياءات بطريقة خفالرسائل التي يريدوَّنا واإلي عىل سَمعها، ويتم إيصال

باطن وهتدف إىل يف عمق العقل ال ارجية، وتدخلاخل واستستوعبها احل

قتل لالفحش واجلنس وا ىلان، والدعوة إتعاىل ومتجيد الشيط هللار إنكا

 . (3)ار واالنتح

 
 .119 – 117ص، جع السابقر(   امل1)

 . 119 ص(   انظر: عباد الشيطان يوسف البنعيل2)

 الالوعي عند ىلل إصا تر عىل مجيع اجلسم، وأن إياءاهتثياً هلذه املوسيقى تأ النفس أن َمءويرى عل(   3)

 ىل حاســةريًا عــ وأن هلــا تــأث رموزهــا ويفهمهــا ك يف هومة وأنهمف وغري لغتهنت بغري املستمع، وإن كا 

بب وتســ التــنفس تؤثر عىل عمليــة عمود الفقري، والقلب فيصيبه اخلفقان الزائد، ووال صلسمع والبا

عىل األعصاب وتؤدي إىل عــدم  رتؤث أَّنا يؤدي  إىل انقباض يف احلنجرة، وا ت هرمونية مكثفة ممإفرازا

 فــستنشــئ يف ن( األســود املعــدنتــال( وتعنــي )يقى )البالك ميوسن ملنفيس، وأر اَّنيا واال رتكيز ..ال

ب  والتخريــ دمريعــىل التــ الــنفس والتحــريض ستمع ميالً نحو االنتحــار وتشــويه الــذات وتــدمري امل

عــىل »إن موســيقى )اهلــارد روك( تلعــب  :الً قائ األطباء النفسانيّي هذه احلالة أحدواهليجان، ويصف 

 خدرات.اء تناول امل كَم يدث أثنماً متا موسيقية  آلةكأنه د، واجلس

= = 
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هلم كتب مقدسة، ومن أبرزها كتاب )اجللوة(، ومصحف )رش( أو 

 سود.املصحف األ

يراهم لذي ود ازيدية بأنه املوجيخطاب الشيطان للفأما كتاب اجللوة: فيه 

عىل ىل النهاية بتسلطي ى إقبوأنا كنت وموجود اآلن أحواهلم يقول: »أويدبر 

 . (1)حوزيت«ت لكل الذين حت رح وأموبريي مصالتداخلالئق و

ح ألحد ومما جاء فيه: »ما يموت الذي هو حسبي كسائر بني آدم، وما أسم

وإذا شئت ني. ود ملزمن الذي هو حمدااألدنى أكثر من بأن يسكن هبذا العامل 

 = = 
 عــىل ضــوئية تــؤثر ســلباً ملكربة للصوت تصيب آذان الشــباب، والتــأثريات الة واملزة املستعجهإن األ

 ر« ا.هـ.لنظا

، جملة الرشاع العدد 37ص 90 دلعداْسة  ، جملة األ120-117وسف البنعيل صن يانظر: عباد الشيطا 

 .144صع السابق رجمن املالً نق 22ص 691

من التعلق الشــديد بســَمع املوســيقى والغنــاء، مّي سلبالد امل من كثري ليوم يفسف ما نراه اوإنه ملن املؤ

نــدفاع بعــض الشــباب لرتديــد ك ابــل واألخطــر مــن ذلــ  السيارات،ق وواألسواالنه يف البيوت وإع

 ا:الشاعر يف وصفهل قو وما أمجل ؟!! اخلطرذا شبابنا هل ة وسَمع كلَمهتا .. فهل ينتبه يغربلقى ااملوسي

 ا ن ألهلـهـــ يقى كــــأخفتــــا ملوـســـ 

 رينــــــالضجيج أعا رتع ليت الذي اخ

 . 120طان صعباد الشي  

ــاب واألو  ــىل األعصـــ ــأرًا عـــ  داجثـــ

ــ  ــ ـصـ ــاً م الـصـ ــي خور ترفقــ  بمزاجــ

 

 

ًا ب ضمن كتابه مرتمجــ ، وقد نرش كامل الكتا 53بنعيل صلف اسن يونقالً من كتاب عباد الشيطا (   1)

، 205دون صزيــ الي ابــهونجي يف كتد التــ مــ أيضــًا د. حمحف رش ونرشمها مصمع الكردية  عن اللغة

 وذكر أَّنَم نرشا وطبعا مرات عديدة.
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 . (1)رواح« أو غريه بتناسخ األمل اعالًا وثالثًا إىل هذا لته تكرارًا ثانيأرس

جاء فيه: »أرشد بال كتاب، أهدي غيبًا بة راءة والكتاقلبمنع اَم يتعلق فيو

 «.أحبائي وخوايص، تعليمي هو بال كلوفة

ن نالوري يلذين يفظون أْساااألْسار يقول: »وفيَم يتعلق بالرسية وكتم 

كل تعاليم التي ل واوأقبعتم وصاياي أنكروا يا أَيا الذين ت مواعيدي ..

نكم لستم ن أللئال تذنبو يتي وصفاذكروا اسمت ت من عندي والليس

 ا.هـ. (2)تدرون ما يفعلون األجانب« 

روكم يب، ّرموا شخيص وصوريت ألَّنم يذكّ ويف الفصل األخري يقول: »ك

بَم واصفوا خلّدامي  ائعي أطيعوا. وُشسنّيلذي أمهلتموه من ااألمر 

 . (3)لذي هو من عندي« ب ايغاليلقنوكم من علم 

السَموات واألرض لق ، فيتناول خدوف األسأو املصح رشأما مصحف 

 وقصة بداية البرشية.

 
 . 55-54املرجع السابق (   1)

 . 56-55السابق ص املرجع   (2)

 . 56(   املرجع السابق ص3)

أناجيلهم ..  يففة ارى املحررات النصعبا  وأخطاء نحوية مع اكة األسلوب، وتشاهبه كيالحظ رو*      

!! طل !! ومن  عقول استخف هبا الشيطان وقادها كَم يشــاء با ا الهذ بت قلوهبموم ترشق واعجبًا منف

 مّي.تقيم .. آاطك املسرص اللهم اهدنا 



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

197 

 ومما جاء فيه: 

 اسمه عزازيل وهويه هو يوم األحد، وخلق ملكًا »أول يوم خلق اهلل ف

 «.ميعس اجلطاووس َمَلك، رئي

 وفيه:

ك ما لوقة وأقام لنا ملواملخ ناىل األرض ألجل طائفتنزل ملك طاووس إ »ثم

 ..«. ءالقدماآلثوريّي ا عدا ملوك

 بعض األطعمة يقول: ريمويف حت

وبياء والصبغ األزرق، »حّرمنا علينا اخلس ألنه عىل اسم نبيتنا اخلاسية والل

أحد  زال ألنه غنموالغبي، امنا ليونان النرتل السمك ألجل احوما نأك

طاووس ملك. م الديك احرتامًا لحل نوكللشيخ وتالمذته ما يأأنبياؤنا وا

عة املذكورة ألن صورته متثال لسبمن اآلهلة ا دهو واحوس َمَلك اووط

رام علينا البول وقوفًا ولبس الديك، والشيخ وتالمذته ما يأكلون القرع. وح

م، وما جيوز أن غسل يف احلَّم وال خانةاالستخالء من ادبواللباس قعودًا. 

يطان وشط ق يشابه ذلك مثلهلنا. وال كّل اسم م إساه نلفظ كلمة شيطان ألن

 . (1)عنة. نعل. وما أشبه ذلك« ، للفظة ملعون الوُش. و

 هلم شعارات معروفة ومنها:

 
 دها.عوما ب 214ص نزيدو، والي60-58ملرجع السابق صنظر ا(   ا1)
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 . (1)الصليب املقلوب  -1

 النجمة السداسية. -2

 . (2)مة اجلمج -3

 .املساسية املشوهة النجمة -4

 .املنقوص لالاهل  -5

 . (4)ز أخرى رمو مهل . و (3)كرة األرضية فعى املحيطة بالاأل -6

 :ما ييل م وطقوسهمهتوعباداقائدهم ومن ع

 آهلة ومجيعها خلقت من نور، ويصفون اهلل تعاىلعة يؤمنون بسب -

 
كــار فالتقــدير لأليــان الســَموية وداأل عــة جلميــعضاء اجلَمأع ض قلوب: يعرب عن رف(   الصليب امل1)

 نية.دوالنازية العا

لشــيطان، ، عبــاد اافرالتطرف واالنح والشباب بّي 68-67نظر: عبدة الشيطان ملمدوح الزويب صا

 .152وسف صي

 احلــديث أصــبح رمــزاً أو القتــل، ويف العصــ  تعن املو عةَماجل جلمجمة: تعبري قديم ألعضاء(   ا2)

 ع السابق.ملراجا يّي. انظر:ريوين والكوكا اهل صة خدرات وخا عاطي امللت

ممــا  االلتفــافة يــ بالــذيل يف عمل يمحيطة بالكرة األرضية كلها بشكل بيضاوي يلتقي الرأسفعأ   (3)

طان، وهــي مرســوقة مــن يقوة الشــ لار عهي شاألرض والسيطرة عليها .. وحلكم كَمل خطتهم  يعني

 ة.ع السابقراجفراعنة، انظر: املال

 1296ق آخر الكتاب ص ح املالر: ، وانظ 154-150ص وسف البنعيلعباد الشيطان ير  انظ(   4)

 (. 6( ورقم )5رقم )  ملحق 
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 بالنقائص.

 جلسم حواء خالفاً وا من نطفة آدم دون أن متتزج يعتقدون أَّنم خلق -

 لسائر البرش.

 ، واحللول.ناسخ األرواحن بتتقدويع -

كاخلس وحلم  بس بدون علة واضحةملالاوة ن ألوانًا من األطعميرمو -

 .كيل والدمك والغزالسا

 عليها السالم واحلالج.يم يقدسون مر -

رش« يجون إىل جبل الدروز، وهلم كتاب مقدس يسمى »مصحف  -

 ا.الطائفة ومعتقداهت امل لتعاليم هذهأو »املصحف األسود« وهو ش

 ة.نكار القرآن والرشيعيان السَموية، وإاء مجيع األدازدر -

بًا اصن اغتعد اغتصاهبب ، وقتل النساءاب الفواحش والشذوذارتك -

 .مجاعياً 

 تل املواليد الصغار ألن الشيطان يفرح هبم.ق -

 اية.إن الرش يتحكم يف العامل بال َّن -

 ملك للشيطان الذي أو دولة، فالكل ال يوجد يشء اسمه حكومة -

 .حرب عاملية ثالثةبالعامل بعد حكم سيت

 اهلا.دمائها وتقطيع أوص وُشب هااصطياد القطط وذبح -
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ُش من ذي احلجة والصالة لعان فيه يوم اوفيق (1)وادي الت  احلج إىل -

 –سنة كاملة يصلون ليلة منتصف شعبان وهي صالة تعوضهم عن صالة 

 س.طاووبواسطة متثال ال عأما الزكاة فتجمو  –كَم يعتقدون 

 دهم عىل علم الصدر!!والكتابة واعتَم ريم القراءةحت -

 سعيد رأب اخلمر كُشوَّنا بالرقص وياد واحتفاالت يعمرم أعهل  -

 ة!! وعيد املربعانية وعيد القربان، وعيد اجلَمعة.ديالسنة امليال

القرابّي بليس، يعظمونه، ويقدمون لـه )طاووس ملك( رمز وثني إل -

 م.احلَماف و، ومن صغار اخلررشمن الب

 يف عقيدة فضةارالم،وهم هبذا يشاهبون شديد عىل عقائده هلم تسرت -

 . (2)«»التقية

فيها  إىل مطلع ون خاصة يتوجه اً ن طقوسبل يَمرسون ال يصلو -

ويعفرون  الشمس عند الرشوق وإىل مغرهبا عند الغروب، ويقبلون األرض

 
 بالعراق.ة شيخان طقنوادي الت: يف م(   1)

يــروون فيهــا هي من أشهر عقائدهم، وواطلهم، بىل عَمن الرافضة تعني التسرت والكتعند  (   التقية2)

ة لــه« وينســبونه قيــ ال تن ال إيَمن ملــ ئي، وبا يني ودين آهلم: »التقية دقوها م هبا ومنيد متسكهتؤ تروايا 

نــي ( وهــي تع2/219التقيــة )ينــي بــاب كلليف يف األصول لأليب جعفر اإلمام اخلامس عندهم. الكا 

 رافضة.لوف عن ارمع وَم هكذب املحض والنفاق البّي كال

يســ ونالســتار التلشــيعة حممــد عبدا ائــدبطالن عق ،127ري صظه يالسنة إلحسان إهل انظر: الشيعة و

 ام.تصاالعار ، ط. د78-77ص
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 وجوههم بالرتاب.

م من ، ويستحلون دة لهإهانن، ويعتربون هذا اتعوذون من الشيطال ي -

ب َم سبق يف كتاك –لشيطان مسبة له ة اظفل م، كَم إَّنم يعتربونيفعله أمامه

 طاووس ملك.!! أو مونه  إبليسسيسود فاملصحف األ

 ملسو هيلع هللا ىلص الغلو يف الشيخ عدي بن مسافر وتأليهه وتفضيله عىل الرسول -

 .الكعبة املرشفة وتفضيل زيارة قربه عىل زيارة

والتغوط هم يف القاذورات م وإلقاء كتبانتهوإه بغض علَمء الدين -

 .هاوالتبول علي

 مهم.ئهم وحمارسام الشيوخ من نحالل الزنا ومتكينهاست -

البصاق عىل  قص الشارب وقص األظافر، –َم يم أمور منهرحت -

نابة، االستنجاء من البول األرض، دخول املسجد، االغتسال من اجل

 . (1) يف احلَمم لغائط، االغتسالوا

عمن  رتش واجللوة، وقد تواتأكثرها يف مصحف رائد قد ُذكر العقهذه و

 . (2)م خالطهم وخرب أحواهل 

 
، وهــذا شــأن والنجاســاتقاذورات ال وتدل عىل –هلل والعياذ با  –(   يالحظ أَّنا مما خيالف الفطرة 1)

 اهلل منه. ا ، أعاذنةجاسنوال ن يف التعلق بمكان القذارةلشيطا ا

تيمور يف أمحد نهوف نقلها ععرف ملذهب التصلتح ااذي يف ُشم الكالبعنه  نصَّ عىل تواترها (   وقد  2)

 . 11-10منشأ نحلتهم صو يديةليزا

= = 
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  :لشيطانعبادهتم لت مربرا

ول ألنه أبى السجود آلدم عليه السالم، إذ مل ينس وصية األأنه املوحد  (1

الئكة ر للمجمرد اختبا لغريه، وأن األمر بالسجود كانالرب بعدم السجود 

 ليس.ح إبوإبليس فنج

له ورفض لإل ىدتصنه قوي يف زعمهم إذ لـه خوفًا منه ألأن عبادهتم  (2

 م.ه بطل يف نظرهأمره، وأن

 له من اجلنة وإنَم لرعاية الطائفة رداً رض مل يكن طألإىل ا أن نزولـه (3

 اليزيدية يف األرض.

ن اء باألكل مذ متكن من خديعة آدم وزوجه حويقدسون ذكاءه، إ (4

 نة.جهَم من اجلو خرًا يفجرة، مما كان سببالش

حاس قديس متثال من النإىل ت هموس املالئكة، مما جريعتربونه طاو (5

 . (1)س بشكل طاوو

 = = 
، 139-138قــاد صإبلــيس للع(، 2/40) ينالنحــل للشهرســتا وانظــر يف عقائــدهم: ذيــل امللــل و

 ، الشــباب48-44، ص33اهتم ممــدوح الــزويب صدم ومعتقهرخيا ان توسوعة امليرسة، عبدة الشيطامل

-10مــور صتيمحــد م أمنشأ نحلــتهدية وزي، الي 25ص سَمعيل إبراهيمإ د. واالنحرافالتطرف  بّي

بعــدها، ومــا  117صلتونجي، ا دليزيدون د. حمم، ا61 – 60، عباد الشيطان يوسف البنعيل ص 11

 (.337-2/333ف القرن العرشين )معار دائرة

. إســَمعيل د رافرف واالنحبّي التطاب ب، والش44-43ويب صبدة الشيطان ممدوح الزعانظر:   ( 1)

= = 
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 ها:دون هبا ومنانحقوق يهلم  (6

أن لإلنسان احلق يف أن يعيش عىل مزاجه اخلاص، ويأكل ويلهو ويرتاح   -أ

 َم يريد.ك

 مبينهكثر لذي يريد )هلذا يوقت ايموت يف ال أن له احلق يف أن -ب

 االنتحار(.

 ل.يرشبون الدم والبوئط واغاليريد، ولذلك يأكلون أن يرشب ما  -جـ

ون اخلرائب واألماكن سكنغالبًا ما ي ا، وهلذينَم يريدن أأن يسك  -د

 املهجورة.

كَم  ويتكلم بَم يريد ويَمرس اجلنسأن يتحرك كَم يريد، ويفكر كَم يريد،  -هـ

 يريد.

ن تريد ومتى ومع م وأين س، كَم تريدناجل ك منكراويل: »خذ حاجتيقول 

ها ي تبحث عنالتيمنحك املتعة ذكرًا أو أنثى أن هيه تشت وواجب عىل من

 لشاذ« ا.هـ.و ال الطبيعي أكشبال

يق هذه لإلنسان احلق أن يقتل أولئك الذين يقفون عائقًا أمام حتق -و

 = = 
، وما بعدها(، ومواقع عبدة الشيطان عــىل شــبكة 2/36ين )ستا لنحل للشهرلل وامل، ا24هيم صإبرا

 ةومخســ وثالثــون ألفــًا وأربــع مائــة سبعة عىل الشبكة  ث وجد هلمة هلم حييلسنت، وهي أهم واإلنرت

 . 59ص ًا، انظر عبدة الشيطانععون موقسوت
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 . (1)احلقوق

بالشيطان.  مقتهن عالان )املعارصين( عالشيطل أحد عبدة وعندما سئ

تم هلل .. شاهبة لعبادتكم أنله م اتنبده وتكاد تكون عبادأجاب بقولـه: »نع

م لـه القرابّي والصلوات خوفًا نقدتوسل إليه ونوإبليس ترضع إىل ن نفنح

 !! (2)ونخشى الشيطان« من أن يبطش بنا، فنحن نشكر اهلل كَم ترى 

ًا من َّنا لـه خوفويصففال ، أما العبادة ون اهللن أَّنم يشكرويزعمو

..؟! سئل هل تعبدون اهلل عندما ه:حيث يصح أحدهم بقولالشيطان!! 

ادتكم، سواء كنتم من املسلمّي أو عب له َتتلف عن اعبادتنه إال أن عبد»نعم ن

تفي هلل وتترضعون .. أما نحن فنك املسيحيّي، أو حتى اليهود، فأنتم تصلون

من العدم ..   خلق الناسىل.. عرض صنع، عىل خلق األ ىل مابشكره ع

 هـ !!ا. (3)منه شيئًا« نطلب  الننا ال نترضع إليه وولك

أن سبب ظهورها هو  تقديف الغرب فيع ي ظهرتطوائف التلل بالنسبة

 . (4)لكنيسة االضطهاد والتعذيب وحماكم التفتيش الذي كانت متارسه ا

 
 تصار(.)بتصف واخ 17-16 صدوح الزويبشيطان ممال ة(   عبد1)

، نقــالً مــن قاء أجراه د. نجم عبدالكريم عندما زار منطقة كردســتانل ط يفوسة الرشق األجريد   (2)

 ال تارخيها.يدة ورقم عدد اجلرومل يذكر لرسالة، ا عموق

 ق.بالسا (   املرجع 3)

 . 77البنعيل صر: عباد الشيطان يوسف ظ(   ان4)
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غالة   إند إىليمهم للشيطان يعوب تعظاحثّي أن سبوقد ذكر بعض الب

نسب هلم كثري من وقد  .. يشطحون بكلَمت كفريةة يف حال خلوهتم الصوفي

ين، ألنه أمر أن وحدأنه سيد امل يس ويدععصب إلبلييت لك وكان بعضهمذ

 يسجد لغري اهلل فأبى.

 الصوفية، ورجاهلا يرتجم هلم مع رجال واليزيدية فرقة منشأها من الصوفية

هبم إىل تعظيم  تها .. فأدتمض أئن بعذت بعض الكلَمت مذا أخوهل 

 . (1)لشيطان وتقديسها

 الديانة ومثل يف هذهممن كتب  أحدمل يذكر ذلك  القول بعيد، ألنه ن هذاكل

ك ال يمكن أن خيفى، وألن أصل اعتقادهم قائم عىل تعظيم الشيطان، فال ذل

منه حتى أهلوه خلوف ته وحبه، واأن يكون وسوس هلم وزين مواال يبعد

 ًا ملكًا.سطاووموه وس

 إىل ما ييل:صلت وتة من هذه الفرقة الشاذبعد ما سبق ذكره و

بكل ألوان  دهمليس، وقد كابإم صنع الفرقة ه هذهشك أن أصحاب  ال -1

مما يلفت حيله ومكره، بل هم حزبه وأعوانه يف نرش كل باطل وكل رذيلة، و

هذا من ودر، الص اعتَمدهم عىل علمابة وقراءة والكتإليه النظر حتريم ال

م باب اجلهل عليه محكدم رجوعهم عنه حيث أمكايده إذ ضمن ع أعظم

 .يالً عرفون للحق سبفال ي

 
 . 52-50ورباشا صيمد تزيدية أمحانظر الي   (1)
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ئد الصوفية والنصانية واملجوسية والبوذية عقاقة خليط من رفهذه الإن  -2

ت، حلفالاألعياد وا فمثاًل: بالنصانية يف إقامة والالوية واليهودية والوثنية،

دخلوا اإلسالم.  البداية نصارى ثمم كانوا يف : إَّنحثّيوقال بعض البا

 هلونه »إو كَم يسمن أبوجود الشيطا وسية: حيث يعتقدوناملج تثروتأ

يف عبادته عىل اتقاء ُشه، وتقدم لـه القرابّي والطقوس وتقيم  تكزالبرش« وتر

عة باألاملعابد ال  ة.حجار الكريمضخمة املزينة واملرصَّ

ئب اخلمس وعدو إله خمتص بالرغا لشيطان وإنهاجود د بوما البوذية فتعتقوأ

 .قةاحلقي

 . (1)دها كن مل تعبول ّي ومردة اجلنوّية تقدس الشياطوالال

 لزردراشتية تعظم الشمس، وهناك تشابه يف بعض رموزهم.وا واملجوسية

ذلك  يؤيد املية، ومماية باملاسونية والصهيونية العإن هلا عالقات ْس -3

ة والقيم، كَم هي دعو لتحلل من األخالقعوهتا إىل ادن، ودياحماربتها لأل

 مثل النجمة، ةاسونيتخدمها املتس س الرموز التينية كَم أن هلم نفاسوملا

 و العّي الثالثة، واهلالل. ملثلث املتساوي األضالع،وا

سًا ي رئاويل قد اختريكر يف العص احلديث أليسرت كركَم أن مؤسس هذا الف

 
ــلظــر(   ان1) ــل وال : ذي ــارف للبســتاين 40-2/39( )2/36ســتاين )هرللش نحــلاملل ــرة املع (، دائ

(1/338.) 

 . 38-25زويب ص وح الالشيطان ممد ، عبدة138العقاد صس ا إبليس عب
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 القرن العرشين!!العقد الثاين من يطانيا يف بريف  سوينللمحفل املا

ي املحفل منية سية للَمسولثانيف املرحلة ا م  أقيم أول حمفل1770 ماع ويف

 .  (1) نسبة إىل الشيطان مما يدل عىل تقديسهم له راينالنو

 بعد ظهرت يف مص ائيل دور مهم يف انتشارها حيثإن لليهود يف  إْس -4

  إْسائيل.تاح مص عىلنف( وايفيداتفاقية )كامب د

شهر ن حتمل شعار أانات عبدة الشيطاواسطو ةطيؤكد ذلك أن أكثر أُشومما 

 . (2)يلية ئإلْساالرشكات ا

هناك منظَمت ْسية من عبدة الشيطان تفوق منظَمت )املافيا(  إن -5

يف كل عام  ياهاالختطاف وضحانحاء العامل، ومتارس القتل واومنترشة يف أ

 ىدنامن هذه الظواهر، وت الغرب يف التحذيروهلذا أخذ ! لوف!األ بمئات

)قرية احلرية  تدعى رية حديثةوا قلظاهرة »فأنشأتصون لعالج هذه ااملخ

مريكية( وتقوم باستقبال املراهقّي من اجلنسّي ممن وقعوا يف شباك عباد األ

ن حتى يستطيعوا أ نالزمفيس فرتة من لشيطان ووضعهم حتت العالج النا

 
 . 139 – 136يوسف البنعيل ص ، وعباد الشيطان450ة صة امليرسعوسو: امل(   انظر1)

 . 85ص ،20الزويب ص الشيطان ممدوح دةعب (   انظر2)

نــاق عتالوا بأن جــذور  عرتافات بعض املتهمّي من عبدة الشيطان يف مص حيث قا ا ذلك ؤكد* ومما ي

عــن طريــق  فــذ طابــا ن مربّي عــ خــالل جمموعــة مــن اإلْسائيليــ ر مــن هلــذه األفكــا  اب املصيالشب

 ة األديان.وعموسمن موقع  ر، نقالً موخلنس واملخدرات وااستدراجهم باجل
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ربعّي عىل أ ةري. كَم حتتوي هذه القبيعية مرة أخرى .حياهتم الطا رسويَم

طان لشيرات من عباد ايالتحذالنصائح ولبث ة وتلفزيونية حمطة إذاعي

اقبة وموسيقاهم إىل مجيع الواليات األمريكية، وتدعو اآلباء واألمهات ملر

اد  عبموز التي تدل عىلرو الم عن الصور أأطفاهلم، والبحث يف غرفه

 . (1)ر« ايلتوهم قبل أن جيرفهم ايستطيعوا أن ينقذيطان، حتى لشا

 نة ..دياالعرتاف هبم كادون بينا –سف ولأل –دة اليزيدية ولقد أصبح قا

ن رئاسة يقول أنور معاوية األموي أمري اليزيدية يف العراق يف بيان صادر ع

ة »..املطالب –نها ة ومعدة مطالب سياسيبفيه طالب  –عامل امللة اليزيدية يف ال

 حد ق مجيع أبنائه عىله حقويفن علَمين ]!![ حر تصا بنظام ديمقراطي

 ..سواء

باقي الديانات واملذاهب األخرى، ة باليزيدية أسو لديانةعرتاف بااال -

 . (2) وإدراجها بندًا يف دستور العراق املقبل«

 
 Dancing، وقــد نقلهــا مــن الربنــاج الوثــائقي 120-119 صوسف البنعيلطان يشيعباد ال   (1)

with the Devil  :شيطان.قص مع اللراومعناه 

 ىل اإلنرتنت.ونو ع(   جملة فرق2)

 يــزنجلاعدوا اإل، كَم ســ لمّيسألمريكان عىل املكونوا قوة يف مساعدة ايبعد أن تيس ل: ال* من هنا أقو

 عراق واجلزيرة.المن  يّيرد العثَمناق لطعرملية يف اليف احلرب العا 

 . 6-5انظر: اليزيديون د. حممد التونجي ص

م عذار هل ألس االتَمىل تأييدهم والدفاع عنهم وثّي إيل بعض الباحمن م –بق بعد ما س – وإين ألعجب

= = 
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 = = 
 ل يف خامتــةلتــونجي حيــث يقــوا مــدؤالء د. حمأمثال ه ومن عقائدهم الباطلة،مع اطالعهم عىل جّل 

 هــا ئبنــا أســَمء أبنا دنا أن هذه الطائفة ذات تأثر إسالمي وعريب، فقد مــرت عنرأي والاليزيدون، تابه ك

يف أداء الصــوم  مهتــاوَّن ا أمــ  .كــيممزدانة بآيــات مــن الــذكر احل ابدهموذكرنا أن معية ]!![، اإلسالم

ن ام إليهم عاألوهض في دخول بعة. لكننا ال ننرفتطسالمية امللفرق اإلض اعة فلهم مثيل يف بوالصال

احــد اهلل الو  يعبــدونالً والشيطان فهــم أ رتسبات العتيقة الدخيلة والوافدة .. أما مسألة عبادةالريق ط

عة، ويعلمــون أن يقــدرون املالئكــة الســب م.. لكنه ان،رالغفويؤمنون بأنه إله الرمحة وكوان،خالق األ

لفاتك الــذي يضــطر ا ائراجل مثل احلاكممثله و وال يفعله،ذي يعرف اخلري ال.. لرش ]!![ ان إله اشيطلا

خوفًا  شيطانىل مداهنة المضطرون إ ولذلك هم[ ! تقاء ُشوره، ]! الشعب اآلمن إىل مماألته ومراعاته ا

ن إذذا ه .. فلــَم وبقدرتــ اهللبأن فيها تعلقًا  د أدعية يقولوَّنا يبّيأخذ يرس م. ثـ«ا.همن ُشوره وآثامه ..

و اخلالق الرازق الذي ينزل املطر وييي املوتى، ه اهللأن يعرتفون ب  وهمكّياملرش ملسو هيلع هللا ىلص قاتل رسول اهلل

 يفاد راجلــ  ومن هؤالء الباحثّي د. خلــفض؟!! وستة يف األر السَمء إهلًا يف بدعأحدهم يقول: أ وكان

ن منهــا مــا أعيــادهم ذكــر أ عــنثــه فعند حدي الالذقيةار و. األوىل دار احلاليزيدية واليزيديون ط كتابه

 ال مويف هــذه األيــا  احلج، وفيه يجون إىل قرب الشيخ عدي ملدة سبعة أيام،د و عية أيد اجلَمعيمى بعيس

  ﴿ ية التي تقول:نة القرآياآل بنص  يها بقوله: )وهو ما يذكرنا لق علة النساء فيعم بمعاُشيسمح هل 

               ﴾182، صاآلية. ا.هـ . 

جــاالً رتلطّي خم افووالطعىل قبور األولياء للتعبد يدية ما جيتمع اليزالسنة عنداد رأس أعيويعلق عىل 

 ه:بقول 182ص ورون ويرشبون اخلمونساًء وهم يرقص

لذبائح ويأكلون أفخر الطعــام، احون ويذبالروحية، رشوباتيتعاطون امل ع هذه الطوافاتي مج»وهم يف

 ! هـ! الت الربيئة« ا.ويتبادلون أنواع املغاز

ثبت إسالم اليزيديّي، ت التي هّياربوال اب يأيت بمجموعة من األدلةالكتّ : »إن بعض  – أيضاً  –ل ويقو

ن درويــش، وإعمــر،  ،، حسن، خرضسالمية، مثل عيلإ ها م يف معظمن أسَمءهأ – مثالً  –ومن ذلك 

 . 87حظ ندرة اسم حممد بينها« ا.هـ صن يالكا 

التهــذيب الرفيــع، والســلوك رشــ، وهلم بطيب املعاملشهود  زيديون،اليلـه: »هؤالء هم وخيتم كتابه بقو

= = 
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 لل وصفاته: اإلحلاد يف أسامء ا -5

اته وعن  أسَمء اهلل وصفى اإلحلاد يفنن معيث عبق فيَم مىض احلدقد س

 د.ا النوع من التوحييف هذ انمكايد الشيط

د يف أسَمء اهلل وصفاته وأعظم أحلا التوحيد وذه يف لة ملن ضلَّ أمثوأذكر هنا 

 ة والنصريية واجلهمية.هذه الفرق وأشدها خطرًا الفالسفة والباطني

ناه رصان عن اكتاقل قوالعل سقراط: »النطق ة يقووال الفالسفومن أق

َّناية، وال  وجوده، وحكمته بالرته دقن وتسميته وإدراكه أل وصفه وحتققه،

ت متناهية، واإلنسان املحدود كانولو وصفها ل ،يصفها العقل أن بلغي

الالمتناهي إال ضمن املعقول  املتناهي ال يدرك وال ييط باهلل الالحمدود

 = = 
لكــالم الطيــب، وام، ة، والكــالار الطيبفكألة القائمة عىل امًا مع مبادئهم األوليا لك انسجوذ، ملقويا

 . 183ص ا.هـ، «العمل الطيبو

..  الشــيطانون ب؟! مع قوم يعبــدا معنى التهذيب الرفيع، والسلوك القويم، والعمل الطيمعلم ال أو

 ة!! الة وال صومًا وال زكا صيعرفون  ال م. قوألوان الفواحش واملنكرات .تون بون اخلمر، ويأويرشب

يف  يســينق احلوعبــدالرازجلــراد اعىل د. خلف الشيطان الرد  ادعب يف كتابه البنعيل سفيوولقد تناول 

فــرد حبــذا أن تف 51-47ن صكان جممــالً .. مــ كتابه اليزيديون يف حارضهم ومستقبلهم، ولكن رده 

ن أكثــر مــن كتــب م الرشعي، فقد الحظت أللبة العوطء لعلَمهذه العقيدة، ويتناوهلا ا إبطالاهلمم يف 

ر هلــم، األعــذس احهم والــتَميف مــد اوهلذا وقعو بالعلم الرشعي،ص تصا ذوي االخ ليسوا منم نهع

 وهذا من اجلهل بالعقيدة اإلسالمية ونواقضها.
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 . (1)  ال كليًا«اً جزئيكًا ان واملكان، إدراالزم واحلس، وضمن

  اإلسالم.وا يفرهظ سار الفالسفة الذين وعىل َّنجه

وجودًا وال ال ل مالوا ال نقوقفالسفة وا من الفأخذعيلية الذين واإلسَم

لوا ذات اهلل عن موجود وال عاملًا وال جاهاًل، وال قادرًا وال عاجزًا، فعط

 . (2)ت مجيع الصفا الوجود ونفوا

 م:هلأقواومن ومنهم الدروز 

 تلحقه صفة وال لـهال  ،ةيزه عن التحديد والبرشسبحانه وتعاىل من»واهلل 

ملجازية، إنه تعاىل ال ته بأسَمئه وصفا ه، إاللوصول إلين اصفة، وال يمك

الصفة ملوصوف، يدخل حتت اسم وال صفة وال لغة ألن االسم املسمى و

اه وال ال فَم عرفنإه، وهوت ناسوته عرفنا بالظاهر  معروف. فبواللغة تشري إىل

تلمس، وال عّي، ال حتس وال ا األهاتروصورة الناسوت التي أدركناه، 

ترشب، وال تنام وال تتعب، وال هلا  وال![ وال تأكل !اطيط ]ا، وال َتهل  جسم

غري يرى الناظر فيها شبيه صورته بحلم وال دم، هي صورة روحية كاملرآة، 

 . (3)ك كيفية ...« إدرا ملس وال

 
 . 16 صمجيل أبو ترايبوز تأليف ون الدروحد(   من هم امل1)

ه تــأليف نــ طالذهب الباطنية وب(، وانظر بيان م193-1/192اين )ستهرشل لل(   انظر امللل والنح2)

 .72الديلمي صن حلسحممد بن ا

 . 16ترايب ص ول أبمجي د الدروز،ملوحدوا(   من هم 3)
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داهلل  عبىلإب وهي »طائفة ضالة تنسة فرقة األحباش، فرق املعارصن المو

هلية اللبنانية األفته احلروب لخلة ما بنان مستغ لظهرت حديثًا يف (1)احلبيش 

صوفية والباطنية من اجلهل والفقر والدعوة إىل إحياء مناهج أهل الكالم وال

 يؤولون صفاتحيث  . (2)دة املسلمّي ..«يك وحلعقيدة وتفكهبدف إفساد ا

اهلل تعاىل  يقة، وينكرون علوا حقهللا قرآن عندهم ليس كالماهلل تعاىل، وال

يف والتعطيل واإلحلاد يف أسَمء اهلل تحر ذلك من الريغعرشه ووائه عىل استو

 . (3)وصفاته 

هلل وهو إال اقال ال إله : »من  –والعياذ باهلل  –علو ومن أقواهلم يف نفي ال

ادة هشالنفعه وهو كافر، ألن هذه الشهادة ال تالسَمء فإن   يفاهلل يعتقد أن

ال  َّناته فاسدة فإدينه وعقهبا بلسا لفظالصحيح، أما تتنفع مع االعتقاد 

 
مدينــة  ة إىلري موطنــًا نســبنسبا اهلرلعبدري ي ا بن حممد الشيب(   عبداهلل اهلرري احلبيش هو عبداهلل1)

 ث األحقــادمل عىل بوع 1950 لبنان عام د فتنة أحدثها هناك إىلعم قدم بث ا،لد هبهرر باحلبشة التي و

والتصوف والرفض .. إىل غري ذلك مــن  جلربء وات واإلرجا الصفا  ة اجلهمية يفغائن ونرش عقيدلضوا

 العقائد الباطلة.

ة تنلفاأهل التعريف باألحباش، شبهات  وموقعط. الرابعة،  (430-1/427يرسة )املانظر: املوسوعة 

 ا.دهبعوما  3دمشقية، صأهل السنة عبدالرمحن  ةوأجوب

 باش.التعريف باألح قعمو نقالً من (  2)

ـهــ 24/4/1418وتــاريخ  19606للبحوث العلمية واإلفتاء رقم:  ائمةالد وى اللجنةنظر فتا(   3)

 ة.علراب( ط. ا1/431سوعة امليرسة )املو ، يف♫ بن باز دالعزيز الشيخ عبة ابرئاسة سَمح
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 !! (1)تنفعه« 

 فات.وفرقة املعتزلة وهم فرق كثرية كلها متفقة عىل نفي الص

 :♫  (2)قال البغدادي 

ر: ها يف بدعتها أمو.. جيمعها كلرقة ين فعرشت فيَم بينها افرتقعتزلة ن امل»إ

يس هلل عز ه لإن زلية، وقوهلا:عز وجل صفاته األ اهلل نع منها: نفيها كلها

رة وال حياة، وال سمع وال بص، وال صفة أزلية وزادوا م، وال قدعل لوج

 ا.هـ. (3)ة«وال صف اسم  تعاىل مل يكن لـه يف األزلعىل هذا بقوهلم: إن اهلل

 ف هبا خلقه، ألن ذلكئ تعاىل بصفة يوصن يوصف الباروز أ جي»ال وقالوا

 . (4)بل خلقه« ء قليشوز أن يعلم اشبيها ]و[ .. ال جييض تتقي

 
 الوجــه األول( نقــالً مــن موقــع) باشمن األحو ُشيف وه نبيل« لط بعنوان »جمالس اهلدىي(   ُش1)

 ألحباش.التعريف با 

 غــداد بيف صــور، ولــد ونشــأبن طاهر بن حممد بن عبداهلل البغدادي التميمي، أبــو مناهر دالقعب (  2)

ق، امللــل والنحــل ربــّي الفــ ق فــرلا: اتكلم لـه تصانيف كثــرية منهــ هـ، م42وتويف يف إسفرائيل سنة 

 وغريها.دين ال وأصول

 .(4/48 )ركيلم للزواألعال وما بعدها(5/136شافعية الكربى للسبكي )الات ظر: طبقان

 . 114(   الفرق بّي الفرق ص3)

(، 13/147اوى )الفتــ  ر رد شيخ اإلسالم يف جممــوعوانظ(، 1/73لشهرستاين )(   امللل والنحل ل4)

-1/33عيســى ) بــنم ألمحد القيبن ، وُشح قصيدة ا1/309) ،(1/157)، (8/5ة )ومنهاج السن

 عدها.ما بو 140ص الكرميملرعي  اويل الثقات( ط. املكتب اإلسالمي، أق35
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 : (1)م يف نفي صفة الرؤية قول زعيم املعتزلة القايض عبداجلبار من أقواهل و

واخلوارج  زيديةهم والبأْس (2)س يف ذلك: فأما أهل العدل »اختلف النا

به عىل  يدرك والاهلل تعاىل بالبص، ال جيوز أن يرى  فإَّنم قالوا جئة،املرثر وأك

 ـ.ا.ه (3)يستحيل«  ذلككن جاب ومانع ولوجه، ال حل

: »والتعطيل ُش من الرشك فإن املعطل جاحد ♫ ن القيم قال اب

بص توال  تًا ال تسمع، فإن ذاجحد حلقيقة األلوهية للذات، أو لكَمهلا، وهو

لعامل وال خارجه، ًا، وليست داخل اوال تفعل شيئىض،  تروال تغضب وال

هو شَمل،  يمّي وال حتت والال فوق و ة، واللبالعامل، وال منفصصلة تم وال

لعدم سواء والرشك مقر باهلل، لكن عبد معه غريه، فهو خري من املعطل وا

 ا.هـ. (4)لصفات« للذات وا

 :♫  ل أيضاً وقا

د ر ورأوا أنه البيف نفس األم صفاتء الا التعطيل وانتفاعتقدوفلَم ا»

 
زلة : قاض أصويل كان شيخ املعتسّياحل بوألسد آبادي، أ(   »عبداجلبار أمحد بن عبداجلبار اهلمذاين ا1)

طــاعن، ملرآن عــن االقــ  زيــهتصانيف كثــرية منهــا: تن هـ. له415ة نها س عصه .. ويل باري مات فييف

 ها«.ألصول اخلمسة، واملغني وغريا ُشحو

 (.11/112تاريخ بغداد ) انظر(، و3/273يل )م للزركاألعال

 (   يقصد )املعتزلة(.2)

 (.4/139يد والعدل )لتوحب اوااملغني يف أب (  3)

 .(403-2/402السالكّي البن القيم ) مدارج(   4)
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نى، املع للفظ، وتفويضن بااإليَمن بّي دديرتما للنصوص من معنى بقو

عندهم، وبّي رصف اللفظ عن حقيقته، وما  طريقة السلف ووهذا الذي ه

 تكلفاتع من املجازات، وباليه بأنواوضع له إىل ما مل يوضع له وال دل عل

الباطل هلدى، فصار هذا ا بالبيان وامنه أشبهأللغاز واألحاجي هي باالتي 

 ا.هـ. (1)..« ع عقل وال سمع فالبالسم واجلهلعقل لاد مركبًا من فسا

يس فوق العرش إله يعبد، نتجه  إليه بقولنا ونرفع إليه م: إنه لقوهل  فالزم

  (2)الق كار اخلهلم إنمل صالح، بل الزم قود إليه عأكف الرضاعة، وال يصع

تنة القول )بخلق تن عظيمة منها فطيل للصفات فالتعهذا وقد نتج من 

 .ىلالم هلل تعاة الكنفي صفء عىل بنا (آنالقر

فردت هبا املصنفات، وتصدى السلف يمة التي أظعهي من املسائل الو

جلهمية واملعتزلة ومنهم اإلبطاهلا، وقد قال هبا عدد من الفرق الضالة 

 .وارجواخل

بن  ، ثم ظهور اجلهمجلعد بن درهمور اد ظهذه البدعة إال بعهتظهر ومل 

 هـ.124 صفوان من بعد سنة

 

 
 (.1/9) يمالقة البن طلمية املعاجلهىل تص الصواعق املرسلة ع(   خم1)

مام أمحد عن اجلهم بن صفوان إمام املعطلة اإل نقلهما وانظر (، 37-1/36السابق )(   انظر املرجع 2)

 .105 – 101ص دقةنا اجلهمية والز يف الرد عىل



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

216 

 يض عبداجلبار:لقاا لة كَم يقولملعتزقوال اومن أ

 ذلك فهو أن القرآن كالم اهلل ووحيه، وهو خملوق حمدث، ما مذهبنا يفأو»

 .هـ.ا (1) ه ..«لًَم وداالً عىل نبوتليكون عأنزله اهلل عىل نبيه 

ه العبارات وما نفس الذي تدل عليل القائم بالالقو»هو قالت األشاعرة: و

 . (2)ارات« ن اإلشيه ملعح يصطل

وقًا وال غري خملوق وهم ال نقول خمل نوهم الذين يقولوة، قفوهناك الوا

 فرقتان:

 الشاّكة. لوق وهماألوىل: تقول ال نقول: إنه خملوق وال غري خم

الم اهلل، َمَّنم بأنه كع إيوق ملوق وال غري خملهو خم  نقولقول الالثانية: ت

 . (3)تورعاً 

 ذلك عدد منهم عىل ألمة كَم نصَّ اع اهبا إمجف أصحاخال لاقوومجيع هذه األ

 
 ي يّي أليب احلسن األشعرماإلسال تاالقظر م، وان528لقايض عبداجلبار صمسة ل(   األصول اخل1)

 . 191، ص153ص

ح الفقه ، ُش58 صالينللباق اإلنصافوما بعدها،  109، وانظر ص108للجويني ص ادرش(   اإل2)

 . 15األكرب برشح مال عيل القاري ص

، الرشــيعة 43اإلمــام أمحــد ص بــن ، الســنة لعبــداهلل102دارمي صة للــ هميجلر: الرد عىل ا(   انظ3)

(، 3/11حــل )لنوا  امللــليف (، الفصــل2/324) صول االعتقاد لأللكــائيأ، ُشح 87صي رلآلج

 .لتحقيق( ا1/329بن خزيمة )كتاب التوحيد ال
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قال: »أدركت مشاخينا منذ ♫ ة، كَم روى البخاري يان بن عيينفس

اهلل، وليس ن كالم يقولون: القرآ (1)ار ن دينسبعّي سنة منهم عمرو ب

 . (2)« قبمخلو

، م اهللآن كالن أن القر»أمجع املسلمو :♫  (3)هاين ألصبسم اوقال القا

 
مكــة، ولــد أهل تي مفاألعالم، كان و بن دينار املكي أبو حممد األثرم اجلمحي موالهم أحد عمر (  1)

يل ث أسمعه من عمرو أحب إيثقة وحدة ثق ينة:اريس األصل قال عنه ابن عيوهو فهـ 46بصنعاء عام 

 .هـ.ا ه« من غريثاً رشين حديمن ع

 خ« ا.هـ.الشيهذا من اجليد للحديث شيخًا أنص  وقال الزهري: »ما رأيت

 وقال النسائي: »ثقة ثبت«  ا.هـ.

 (.5/77الم للزركيل )األع (27-8/26لتهذيب البن حجر )يب اهتذ: هـ انظر126ام تويف بمكة ع

(، 1/381صــفات )الو  األســَمء لبيهقــي يف، وا7ص كتاب خلق أفعال العباد خاري يفلبا هروا (  2)

»اهلل اخلالق وما سواه خملوق وا لقــرآن كــالم  وزاد 117-116ييس صىل املري يف الرد عورواه الدارم

 «.ودخرج وإليه يع اهلل منه

ن ابــن عــ تر هــذا واتــ  د»وقــ  ( وقــال:164)خمتصــ العلــو ص دارميه الذهبي يف العلو بلفظ الــ وروا

 عيينة«ا.هـ.

 عبــداهللابر بــن وابــن عمــر وجــ الصحابة من أمثال ابــن عبــاس ن د مة هم عدينان بن عيسفي ايخومش

انظــر شــعب   –هلل م اهــ رمح  –ن دينار وأكابر التابعّي كعمرو ب –ريض اهلل عنهم  –بن الزبري هلل عبداو

 (.459-1/458قي )اإليَمن للبيه

ر التيمــي اهن طــ أمحد بــ  بنبن عيل  لفضلن ابري إسَمعيل بن حممد بكافظ الاحلم إلسال(   هو شيخ ا3)

ـهــ بأصــبهان مــن بــالد 457م ولد ســنة سالخ اإلبشيويلقب لقاسم، يكنى أبا ا الطلحي األصبهاين،

عقائد ومن أبرزهــا: ث والت كثرية يف التفسري واحلديؤلفا ه مولهـ، 526ن سنة خراسان، وتويف هبمذا

ا. انظــر: شــذرات هــ وغريديث .. حلــ ايل يف ااألمــ  وة، واملعتمد يف التفســريجان املحبي يفجة كتاب احل

= = 
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وف به، صوىل، وأنه عز وجل متعاصح أنه صفته  أنه كالم اهللصح  ذاإو

 ا.هـ. (1)ذه الصفة الزمة لذاته« وه

 مل: كتب، ويشامن باملالئكة والثانيًا: فيام يتعلق باإلي

 قول فعالة.عإهنا كة والقول: عبادة املالئ -1

 م.م عنهق الكالون وقد سبلصابئة احلرانيف عنهم ذلك اة عرطائفوأشهر 

 رهم.إنكا -2

أَّنم عقول فعالة. ين ادعوا ذللطوائف الفالسفة او ارهم من الفرق وممن أنك

 وقد سبق تفصيل ذلك.

ليست ة الدقيقة البسيطة واح اخلفياملالئكة هم األرووالباطنية يزعمون أن 

 = = 
(، مقدمة كتابه احلجة يف بيان املحجة 12/217)ثري بن كال لنهايةداية وا(، الب106-4/105الذهب )

 ا بعدها(.وم 1/13)

(، 3/11لنحــل )وال لامل (، وانظر الفصل يف2/193 )صبهاينيف بيان املحجة للقاسم األجة احل   (1)

: جممــوع (، وانظــر يف الــرد علــيهم286-2/285صواعق )الوخمتص  (5/144)والفتاوى الكربى 

ومــا بعــدها، الــرد عــىل اجلهميــة  6/144( ،)257-12/246)  ها(،بعــد وما  12/117تاوى )الف

ن ســ حليب ا، ومــا بعــدها، اإلبانــة أل 74يز ص، احليدة لإلمام عبــدالعز130ل صحنبن لإلمام أمحد ب

ــدة ا87-86ص األشــعري ــةلطح، ُشح العقي ــرد عــ  ،144-143ص اوي ــدارمي اجلىل ال ــة لل همي

، كتــاب التوحيــد البــن خزيمــة 87ي صآلجــرعة لرشــي، ال43أمحد ص لعبداهلل بن، السنة 102ص

 ( التحقيق.1/329)



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

219 

يشء خفي دقيق  جربيل قط ألنه أىر ملسو هيلع هللا ىلص روا هبذا أن النبيك، وأنبأجسام

 . (2) ملسو هيلع هللا ىلصبي نزوله عىل النروا نكأو.  (1)« اللطيفمن الروح 

صوص حمرفة وإضفاء عليها سمة ة، ووضع نيوريف النصوص ا لسامحت -3

 القداسة.

  عنهَم قال: )إن يفريض اهلل هلل بن عمرو العاصكَم جاء يف حديث عبدا

أ عىل الناس ن َترج، فتقرشك أ، يوونة أوثقها سليَمنجّي مسالبحر شياط

رآن ه ققرآن وتقول إنتقرأ شيئًا ليس ب ه:انمع» :♫  النوويآنا( قال قر

 ا.هـ. (3)غرتون« ناس فال يلالتغربه عواّم 

وقد بّّي ذلك  صارىعند الن (5)واإلنجيل  (4) ومن أمثلة ذلك حتريف التوراة

 
 . 73، صديلميوبطالنه ملحمد بن احلسن النية باطالبيان مذهب    (1)

 . 74ص بقا الس (   انظر املرجع2)

 (.1/80ُشح مسلم للنووي )   (3)

عليــه لــيم الك وســىاهلل مىل نبــي وهــي منزلــة عــ  بمعنى التعليم والرشــيعة، اينعرباة لفظ ور(   الت4)

وهي سفر التكوين وسفر مسة اخلر جمموعة األسفا صلوات اهلل وسالمه، وتطلق اليوم عند اليهود عىل 

 .يةثنتر الفر األحبار وسفر العدد وسفوج وساخلر

 (.2/702لقرن العرشين )ا ارفائرة معد (،1/99) ندياهل  إظهار احلق لرمحت اهلل انظر:

أو ل عريب، أو معرب عن اليونانية بمعنــى البشــارة بــاخلري، وقي اين،ْسيين أو سم عربااإلنجيل ا  ( 5)

 ا الم وأمــ لســ وا صــالةزله إىل نبيه عيســى عليــه ال أنيل قبل أن يرف هو كتاب اهللإلنجوا ر،اخلرب السا 

، مــرقس، األناجيــل األربعــة وهــي: متــى منعة ىل جمموع صبح يطلق، فأارىاليوم بعد حتريف النص

 ا.ا، يوحنّلوق

= = 
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           ه:تعاىل يف قولـ

              

     (1 ) .  تعاىل:وقوله         

            

             

 (2 ). 

 .(3)بسطها لايس هذا جموالتبديل، ول ريفا التحىل هذوكتبهم تدل ع

مكذوبة عىل  داتايية الرافضة، فوضعوا زَموالنصوص السوممن حرف 

ي بّي املصحف الذآل بيت النبوة، وادعوا أن ألفاظ القرآن الكريم يف مدح 

ف اب )فصل اخلطاب يف حتريتذلك ك تب يفأيدينا حمرف، ومن أبرز ما ك

 . (4) النوري الطربيسمد بن حم لحسّيب األرباب( لاب ركت

 = = 
 (.1/103(، إظهار احلق لرمحت اهلل اهلندي )11/648عرب )ن اللسا  ظر:ان

 . 79ية: ، اآلقرةلب(   سورة ا1)

 . 174آلية: رة، ا(   سورة البق2)

(، هداية ها بعدوما  2/9)الصحيح  واباجل وما بعدها(، 2/13نحل )لمللل واا يف لفصل(   انظر: ا3)

أجزائــه اجلــواب الفســيح لآللــويس  جميــعق باحلــ  إظهــار بعدها، وما  106يم صاحليارى، البن الق

 وما بعدها(. 2/593)

ور عام ن رىقمن  أئمة الشيعة يف قرية يالوا: من لنوري املازندراين الطربيسقي اد تم(   حسّي بن حم4)

طاب يف القرآن، وألف كتاب )فصل اخل يفحتر. ادعى هـ1320عام وفة الكوتويف يف الغرّي ب 1254

= = 
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يف حتر تف ]!![ عملته يف إثباُشيلطيف وسفر بقولـه: »هذا كتاب  هأبد

يته فصل اخلطاب يف حتريف القرآن وفضائح أهل اجلور والعدوان وسم

 .(1)رباب«تاب رب األك

 . (2)ن وقوع التغيري والنقصاىلدلة عكر األثم ُشع يف التفصيل يف ذ

التحريف بَم فيها  عىلاية تنص ثر من ألفي روأ كد عىل ا يزيوقد مجع فيه م

 . (3) فيعة املصحّي بالتحريالشوال علَمء أق

 = = 
 مؤلفات أخــرى منهــا نفــس الــرمحن يف فضــائل ســلَمن، مســتدرك وله اب(،ربرب األ يف كتابحتر

 تار.ألسا الوسائل، كشف

 (.258-2/257انظر: األعالم للزركيل )

 .شبكة الدفاع عن السنة مصورة يفة يقث، و69(   فصل اخلطاب ص1)

 .290سابق صالاملرجع  (  2)

 (   انظر املرجع السابق.3)

تحريف القرآن، وأن ما قيــل كــذب وزور علــيهم، وهــذا ول بالق ذيبضة بتكض الرافوقد زعم بع *

ن ســهم، وخــداعًا للمســلمّي، ومــ  أنفية، كَم هو معروف خوفًا عــىلالتقن بوباطل فهم يتسرتكذب و

اهلدى  والسيد املرتيض امللقب بعلمة جرع من اهل ابلقرن الريف اود يل بابويه القمي املولعمد بن  حم  ءالهؤ

 . هـ436 وىف سنةاملت

عم يف ي يزالذي داحلميد النجد، ومن املعارصين عب104شيعة والسنة إلحسان إهلي ظهري ص: الانظر

ه: رب األرباب( ويقال لـ بريف كتا حتم دات علطربيس )فصل اخلطاب يف إثبوان اقناة املستقلة أن عن

ا يــدل أن ممكَم !! لتحريفلقول با و رصيح يف ابَم يف داخل الكتاب، مما ه نعتص ن فَمذاواريت العنإن غ

اب )فصل اخلطاب..( ب كتصاح ن وقرب الطربيسعليكذهبم أَّنم ال يكفرون من يقول بتحريف القرآ

 ويتربك به. يزار له رضيح

= = 
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متشابه منسوخ، ومنهم حمكم، ومنه  ومن أقواهلم: »فالقرآن منه ناسخ، ومنه

منه عىل خالف ما أنزل وري .. ه تأخه عام، ومنه خاص، ومنه تقديم، ومنومن

 !!  (1) هلل«ا

  يف تفسري قوله تعاىل: (2)بحراين الشيخ حممد البن حسّي  رافيضويقول ال

           (3 )«رق وهذا ال ينايف تط

 ألن ذلك الوصف ّيالدفت و بّيملا بّي أيدينا من القرآن، وما ه التغيري

 .هـ.ا (4)سه ..«  نفره يفباعتبا

         قوهلم: ت التي حرفوهاياومن اآل

           (5 ) . 

 = = 
 ية.المة، وشبكة الرسداب اإلسنعن الس اعدفلكة اانظر: موقع شب

 – ريوتبــ  –لرســور ، دار اوي اجلزائــري( تصحيح وتعليق طيــب املوســ 1/31ي ) القمّ سري(   تف1)

 بنان.ل

أئمة الرافضة مــن أهــل من  ين:راالشاخوري البح(   حسّي بن حممد بن أمحد ابن عصفور الدرازي 2)

ية وضــ نــوار ال، األخرةبًا منها احلقائق الفــا ا كت 36ه ل ـ،ه1216تل يف معركة بالبحرين عام ين، قالبحر

 ها.وغري

 (.2/257نظر: األعالم للزركيل )ا

 . 42 ية:ت، اآلورة فصل(   س3)

، حتقيــق 28، صحــراينالبر خ حممد العصفو(   األنوار الوضية يف العقائد الرضوية حلسّي بن الشي4)

 بن خلف البحراين. أمحد أبو أمحد بن

 الصفحة. سابق، نفلسا عملرج(   ا5)
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القيوم ال حلي هو اقرأ: »اهلل ال إله إال تأَّنا  زعمونومنها آية الكريس إذ ي

وما حتت  يف األرض وما بينهَم اوملسَموات م لـه ما يف انو نة والخذه ستأ

 . (1)محن الرحيم ..« الر ةى عامل الغيب والشهادلثرا

بعلمه واملالئكة  يف عيل أنزلاهلل يشهد بَم أنزل إليك  »لكن ومنها قوهلم:

 . (2)يشهدون« 

 ل فَممل تفعفإن  ربك يف عيل ك منإلي َيا الرسول بلغ ما أنزلأم: »يا قوهلو

 . (3)ه« بلغت رسالت

 . (4)ر هلم« غفيلمد حقهم مل يكن اهلل ل حموظلموا آ م: »إن الذين كفرواهلووق

 . (5)نقلبون«ا آل حممد حقهم أي منقلب يظلمو وقوهلم: »وسيعلم الذين

 . (6)يف غمرات املوت« مد حقهمل حموقوهلم: »ولو ترى الذين ظلموا آ

 
 دفاع عــنمن شــبكة الــ  ملحجة البيضاء، وثيقة مصورةا دار، 72ي صقمعباس ال ناناجل (   مفاتيح1)

 . السنة

ت، ريوبــ  مــي للمطبوعــات،مؤسســة األعل 45( وانظر تفسري الصايف ص1/36سري القمي )تف  ( 2)

 بنان.ل

 .(1/36(   تفسري القمي )3)

 لصفحة.واء زاجل (   املرجع السابق نفس4)

 .والصفحة جلزءس ا(   املرجع السابق نف5)

 السابق نفس اجلزء والصفحة. جعملر(   ا6)

ا(، ط. وما بعده 1/180والشيعة د. نارص بن عبداهلل القفاري ) لسنةهل ا أريب بّيلة التقوانظر: مسأ

 ار طيبة، الرياض.، د1413ة الثاني
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 ةيآ هيأن »ما فمة( ويزعمون )فاطمصحف  يسمى هلم مصحفاً  ضعواقد وو

له وخط عيل عليه وآ هاهلل صلوات اهلل علي رسوله إلمالء من كتاب اهلل، وإن

 . (1)السالم« 

عن بعض أنه سئل  ◙الكايف يروي الكليني عن عيلأصول ويف 

 دناي عناآليات يف القرآن ليس ه نا نسمعاك إأصحابه فقيل لـه: »جعلت فد

ثم؟ فقال: ال، نأ لهفأها كَم بلغنا عنكم، ال نحسن أن نقرو نسمعهاكَم 

 كم«.مُ تم فسيجيئكم من ُيَعل  لَّموا كَم تعاقرؤ

ويف  –عليه السالم »يعني صاحب األمر والزمان لـه: ويعلق الكليني بقو

 . (2)يديكم« يف أسيخرج بقرآن جديد أي غري الذي  – بعضها

له: قو –صحف فاطمة م سئل عنندما ، عصادقويروون عن جعفر ال

آنكم حرف ن قرما فيه م ذا ثالث مرات واهلله مكنآ»مصحف فيه مثل قر

 . (3)واحد« 

 :لوضيةول صاحب كتاب األنوار اويق

ورفضه من وجوه: منها:  نقصان أمر ال سبيل لنفيه»وجود التغيري من جهة ال

 
ري لقفــا  االســنة والشــيعة د. نــارص لبــّي أهــ  يــبقرتة ال(، وانظر مسأل26/41نوار )ار األ(   بح1)

(1/247-251.) 

 .(2/29أصول الكايف للكليني )  ( 2)

 . 45دين اخلطيب صب الد حملسيريضة لطوط الع(   اخل3)
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ل وال نزحي املر الوأم س منرة يف الكتاب العزيز ليياملتغا قرآنأن حدوث ال

 . ملسو هيلع هللا ىلصل املرسل من الرسو

الم وما كان يف مصحف الس مري عليه ما مجعه وكتبه األغري هناومنها: 

واجلامعة  (1) فرواجل (2)َمه »ذكر الصحيفة اب أسويف الكايف كت (1)ة...«طماف

 
 29، صشيخ حممد العصفور البحــراينن ال بسّيرضوية تصنيف ح(   األنوار الوضية يف العقائد ال1)

 شبكة الرسداب.بمصورة  قةثيوين، حتقيق أمحد بن خلف البحرا

ك اهلالــ  هلــم قــولل؟!! وأنقل م أننا نجتمع معهم يف األصوزعن يقريب وملتي دعاة ال يعفه * أقول:

لبنــان  –ريوت بــ  – لميعنية مؤسسة األهـ يف كتابه األنوار النعَم1120اجلزائري املتوىف سنة  اهللعمة ن

إلــه عىل هم اصله أّنا مل نجتمع معحوله: »وبقه مد خت األشاعرة .. ويف آخر الررد عىل( وهوي2/378)

ه بعــده أبــو ليفتــ ه وخنبيــ  ملسو هيلع هللا ىلصمد ي كان حمرهبم هو الذم، وذلك إَّنم يقولون: إنَّ ما ليإي وال عنبوال 

يس لذي خليفته نبيه أبــو بكــر لــ رب اال إنبي، بل نقول: بكر، ونحن ال نقول هبذا الرب وال بذلك الن

 ! !  هـ..« انا وال ذلك النبي نبينا ..رب

 هم، وهــو زعــم باطــل فــأي صــحيفةعمةبزالقيامــ  ومعة إىل يــ الشــيء الصحيفة تشتمل عىل أسَم (  2)

ان ودول تشارهم يف العراق وإيران واهلند وباكستان وسوريا ولبنوان رهتمكث عة عىلء الشيتستغرق أسَم

الــذين ة يعشــ ف الملوسوي وهو أحد علَمء النجسّي اعدة صحائف كَم ذكر السيد حدهم وعنج اخللي

 هم.كتابًا يف فضحهم وكشف أْسارف وألتام له الا رفضهم علنووأ كوا هذا املذهب اخلبيثرت

 ة.لشيعء اأسَموفيها لناموس صحيفة ا -1

 صحيفة العبيطة وفيها أسَمء ستّي قبيلة من العرب. -2

 كل حرف منها ألف حرف.يفتح ص غرية فيها األحرف التي  حيفةف صسيحيفة ذؤابة الص -3

يامة مــن قتــل لقم اعيل يو اسأعتى النإن  حيم: بسم اهلل الرمحن الربها مكتوفيو ة عيلصحيف -4

،  ملسو هيلع هللا ىلصفهو كافر بَم أنزل اهلل تعاىل عىل حممــد  اليه موغري ن توىلربه، ومرضب غري ضا  غري قاتله، ومن

 فا وال عدال.مة رص يقبل اهلل منه يوم القيا ًا ملدثحم حدثًا أو آوى ومن أحدث
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 ف فاطمة عليها السالم« ا.هـ.ومصح (2)

ستطيع الرافضة ت لـه العاىل  تاهلل  أن القرآن حمفوظ بحفظاً لوم قطعاملعومن 

 .هنموال غريهم تغيري يشء 

 .               (3)  يقول تعاىل:

و الذي أنزل الذكر وهو القرآن وهو »قرر تعاىل أنه ه :♫ كثري قال ابن 

 = = 
 .(1/253) فاريالقلسنة والشيعة د. نارص اّي أهل ب يبرالتقانظر: مسألة 

قال: سمعت أبا عبــداهلل الء الع أيبية عن ففي روافر األمحر وهو نوعان اجلفر األبيض واجلر جلف(   ا1)

ســى، يــل عير داود، وتوراة موسى، وإنجزبو ال:ق ت أي يشء فيه؟يقول: إن عندي اجلفر األبيض قل

ر جلفــ ء يف ايش قلــت: وأيال: ر قام، وعندي اجلفر األمحرل واحلالاحلوالم وصحف إبراهيم عليه الس

تــل. فقــال لــه عبــداهلل بــن أيب للق لسيفب احه صاحلدم يفتإنَم يفتح لاألمحر؟ قال: السالح، وذلك 

نه ليــل والنهــار أنــه ليل أ:  إي واهلل كَم يعرفون الفقالن؟ سرف هذا بنو احلاليعفور: أصلحك اهلل، أيع

بــاحلق لكــان خــريًا  قاحل و طلبواولإلنكار، د واحوسد وطلب الدنيا عىل اجلملهم احليم هولكنَّنار، 

 هلم.

(، ومســألة اإلمامــة 1/60ّي الســنة د. نــارص القفــاري )يب بــ لتقرة ار مسأل(، وانظ2/628كايف )ال 

 (.1/24لكايف )صول االدار العربية للكتاب، وأ (451-450صن عبدالناظر )حمس

ه شــاملة ئــ إمالو ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا راع رســول بذاعاً صحيفة طوهلا سبعون ذر مىل زعمهع هيوعة: (   اجلام2)

ش يف اخلدش، انظر مســألة التقريــب بــّي األرحتى ام واحلر احلالل ناس من شئونجلميع ما يتاجه ال

 .452-451ص لناظرومسألة اإلمامة حمسن عبدا (،1/258) نارص القفاري السنة والشيعة د.

 وافرتاًء مــع باً كذ ند اهللع أَّنا من عمونويزهب الشيعي يقدس كتبًا ذأن امل ىلع ةواضحهذا يدل داللة 

 يم.القرآن الكرزعمهم حتريف 

 . 9ية: ، اآلحلجرة اسور   (3)
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 . (1) ديل ...«ن التغيري والتبمفظ له احلا

 :♫ ويقول البغوي 

وا يبدلا منه أو زيدوا فيه أو ينقصوي نأ فظ القرآن من الشياطّي»... أي نح

.            (2) :بغريه، قال تعاىل

 ا هونه مينقص مال أن يس منه وا لمد فيه يزي والباطل هو إبليس ال يقدر أن

 . (3)نه ...« م

 :♫ م قال ابن حز

 هـ..أ(4)« ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ذيب لرسولبديل كفر صحيح، وتكت ّيحو»القول بّي الل

 : ♫وقال 

»ال خالف بّي أحد من الفرق املنتمية إىل املسلمّي من أهل السنة واملعتزلة 

وأنه هو املتلو القرآن،  بَم يف ألخذا ة يف وجوبوارج واملرجئة والزيديواخل

 لكذبر فامن غالة الروافض هم كف يف ذلك قوم سه، وإن  خالا نفعندن

 ا.هـ. (5)...«  المسأهل اإل مرشكون عند مجيع

التي وضعت كتبًا تزعم أَّنا مقدسة اليزيدية )عبدة الشيطان( كَم  قرفومن ال

 .اب )اجللوة( و)مصحف رش(مرَّ وهلَم كت

 
 (.4/154(   تفسري القرآن العظيم البن كثري )1)

 . 42ية: ، اآلصلتف (   سورة2)

 (.3/44للبغوي )نزيل (   معامل الت3)

 (.5/40اء والنحل البن حزم )ول واألهلامل ل يف(   الفص4)

 . 92ألحكام البن حزم صا صولام يف أحك(   اإل5)
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أقوال يف عده ووعيده وه ووقدرتتعاىل وبقائه و قدم اهلل مًا يفا كاليهوضعوا ف

 جارشحار واألرض واجلبال والبواأل اتوخ األرواح، وخلق السَمتناس

زول طاووس ملك )أي الشيطان( من السَمء ون واملالئكة وآدم وحواء،

 وإقامته يف األرض ملكًا لليزيدين.

يها ما شاءوا وحرموا ف ،احلراممن  واها ما شاءوا فيها ُشائع أحلوا فيووضع

أول  عيد يفه الشيخ عدي وما يفعلونها زيارة قرب .. وذكروا فيالل احل من

 . (1)ر وبقعام الفقراء وزيارة الطوإ ئحح الذباالسنة من ذب

ا وقد حاولو (2)ومن الفرق أيضًا الدروز هلم مصحف يسمى )املنفرد بذاته( 

 ناسب مع أهدافهميات ما يتمن اآل تباساقكريم، مع فيه حماكاة القرآن ال

لنعيم ا نوعلجيالعذاب والنعيم حيث   يتعلق بآياتم، وخاصة فيَماميهومر

!! وهو متداول بينهم بشكل هدب، والعذاب ملن مل يعهللر اأمحلاكم بملن يعبد ا

 111ة تصل إىل ْسي، وال يعرف إال بشكل حمدود، وهلم معه رسائل مقدس

 .(3)لداتعة جمربسمة عىل أرسالة مق

 

 
 . 9-8تيمور صمحد م أللتهنشأ نحيدية ومانظر اليز  ( 1)

غة ء بالنص الكردي ونسخة باللنمسا ال يف( 505، 418م )وقد ذكر املؤلف أن يف خزانتهم نسختّي رق

يكيــة مرجــالت األامل حــدىنرش نسخة أحدمها يف إ خمطوطّي ءضالفد النجليزية وقد عثر عليها أحاإل

 . 7-6، انظر صاً مجمرت

لبناين املعروف الذي اغتيل قبل ســنوات« عقيــدة م اللزعيط اجنبال ه »كَملإن الذي وضع(   يقال: 2)

 . 170خلطيب صد اأمح مدرض ونقض د. حمالدروز ع

 (.2/514لرمحن بدوي )اد. عبد ّيميإلسال، مذاهب ا171-170السابق ص ملرجع(   انظر ا3)
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 ن بالرسل ثالثًا: فيام يتعلق باإليام

 ويشمل:

 ادعاء النبوة -1

ور إبليس فيها ظاهر، فمن خالل ي النبوة جيد أن دعدم إن املتأمل لدعوات

لكهان أو املشعوذين أو من حلاهلم وسريهم يالحظ أن أغلبهم من ا التتبع

ل يتعامل مع السحرة، وقد ظهر كثري من مدعي النبوة يف مجيع األديان وقب

دور يف إبرازهم وإظهار اخلوارق عىل  للشيطان، وكان ملسو هيلع هللا ىلصوبعد موت النبي 

 أيدَيم.

 : ♫ شيخ اإلسالم ابن تيمية لقا

طّي فيظنوَّنا وتتمثل هلم، وهي جن وشيا مه»وهؤالء تأتيهم أرواح َتاطب

مالئكة، كاألرواح التي َتاطب من يعبد الكواكب واألصنام، وكان أول من 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي الذي أخرب به بن أيب عبيد  الم: املختارؤالء يف اإلسظهر من ه

أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيف صحيحه عن النبي  لماحلديث الصحيح الذي رواه مس

 .(1)«»سيكون يف ثقيف كذاب ومبري

إن املختار يزعم أنه ينزل إليه! فقاال:صدق؛  .. فقيل البن عمر وابن عباس:

          .    قال اهلل تعاىل: 

 
 (. 4/1972) 2545كتاب الفضائل، رقم:  رواه مسلم يف    (1)
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  (1 )إليه، فقال: قال  ؛ وقال اآلخر: وقيل لـه إن املختار يزعم أنه يوحى

          (2 ) »(3) اهلل تعاىل:

 ا.هـ.

أتيك الذي يأتيك؟ فقال: يف ظلَمء أل مسيلمة: كيف يوروي أن سائاًل س

 . (4) «دسجن

واضع املظلمة، وعىل ملاومعلوم أن »الشياطّي إنَم سلطاَّنم يف الظلَمت، و

 . (5)أهل الظلمة« 

 وأول ظهور مدعي النبوة يف الفرق من الشيعة عىل يد املختار بن أيب عبيد.

 النبوة من املنتسبّي إىل: »أول من ظهر عنه دعوى  ♫ قال شيخ اإلسالم

الناس ردة  وكان من الشيعة، فعلم أن أعظم د،اإلسالم املختار بن أيب عبي

 ا.هـ. (6) ر منهم يف سائر الطوائف«ثكهم يف الشيعة أ

 ولعل من أسباب ذلك:

 كثرة اجلهل فيهم وفساد عقيدهتم. -1

 
 .  222-221سورة الشعراء، اآليتان:    (1)

 ، وقد سبق َترجيه.   121ية: سورة األنعام، اآل   (2)

 .  239-11/238 اوىجمموع الفت   (3)

 .  50املعوذتّي صذكرى ابن القيم رمحه اهلل يف تفسري    (4)

 .  49املرجع السابق، ص   (5)

 (.3/459البن تيمية ) منهاج السنة   (6)
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 ة والوالية للبرش.ادعاء العصم -2

 مة.الغيب لألئادعاء علم  -3

 . (1)كل ناعق دون نظر وال بصرية واتباعهم ل فساد عقوهلم -4

 فرق من ادعى النبوة من أمثال:رؤوس ال نم وقد ظهر

 .  (2)س البهائية عىل املريزا مؤس املريزا حسّي -أ 

يتيًَم  م نشأ1819يلقب بالبهاء، وإليه تنسب البهائية ولد بمدينة شرياز سنة 

اسة فتعلم قلياًل من لدرشريازي، مل يكن لديه ميل ليف كفالة خاله عيل ال

، ثم اشتغل بالتجارة مع خاله فرتة من يسرفامبادئ العربية وبعض النحو ال

بالء وواظب عىل درس السيد كاظم الرشتي عميد كر ىلادر إالزمن ثم غ

الغريبة وجيتمع يف  . وكان ماهرًا يف سبك االدعاءات العجيبة (3)الشيخية 

 .رف.من الطلبة ذوي الفكر املنحدرسه عدد 

الشمس املحرقة  يفة ثم اشتغل برتويض نفسه فكان جيلس الساعات الطويل

 
 .  246ارص بن عبدالكريم العقل صانظر: دراسات يف األهواء والفرق والبدع د. ن   (1)

وما بعدها ط. األوىل   121عثَمن عبداملنعم عيش صد. انظر يف ترمجته: عقيدة ختم النبوة،    (2)

وما بعدها،   161ص نرش مكتبة األزهر، أدعياء النبوة عرب التاريخ ديب عيل حسن 1976 -هـ 1396

 قاسم. وما بعدها دار ال 5د احلمد صهـ، نرش دار احلكمة، البهائية حمم1417-م1996ط. األوىل 

ي من أئمة الرافضة، من إيران سكن احلائر بكربالء، تويف  رشتكاظم بن قاسم احلسيني املوسوي ال   (3)

شتى ... وغريها. انظر:  هـ، من مؤلفاته بيان مقامات الظاهر والباطن، ورسائل الر1259نة س

 (. 5/215األعالم للزركيل )
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وتشنجات وآالم شديدة،  خاختلت عقليته، وأصيب باضطراب يف امل حتى

( شخصًا، وبعد انتشار 18م بدأ دعوته جهارًا، وتبعه )1844ويف عام 

من سئل يل وناظره العلَمء وعندما ن الناس، ورفعوا أمره إىل الوادعوته افتت

 تكون ؟

منذ ألف سنة وتقومون عند سَمع  هومتقال: »إين أنا املوعود، وأنا الذي دعو

وتدعون اهلل بتعجيل ساعة ظهوره، ئه عند جميئه، اقوكنتم تشتاقون للاسمه، 

 . (1)«احلق أقول لكم إن طاعتي واجبة عىل أهل الرشق والغرب

هو كالم كَم  ملسو هيلع هللا ىلص اهللليل عىل صحة دعوى رسول وقال أيضًا: »إن أقوى د

ولقد          دلل عىل ذلك بقولـه:

أتاين اهلل هذا الربهان، ففي ظرف يومّي وليلتّي أقرر أين أقدر أن أظهر آيات 

 . (2)لقرآن« توازي يف احلجم ا

 غالم القادياين:غالم أمحد بن  -ب

يف  هـ1256اريس األصل، ويزعم أنه مغويل، ولد عام ديانية، فمؤسس القا

 
 . 164 التاريخ ديب عيل حسن صأدعياء النبوة عرب    (1)

وما  167لبابية والبهائية د. حمسن عبداحلميد صة ااملرجع السابق نفس الصفحة، وانظر حقيق   (2)

 بعدها. 

مكة ودار اإلفتاء املصية قد صدرت الفتاوى من املجامع العلمية مثل جممع الفقه اإلسالمي بو *

أتباعهَم كفرًا بواحًا سافرًا عتبارها حربًا عليه، وبفكر بخروج البهائية والبابية عن ُشيعة اإلسالم، وا

 (.1/414وسوعة امليرسة )املال تأويل فيه«، 
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يفلح يف والطب ومل  ة والفارسيةقرية قاديان من اهلند، وتعلم علوم العربي

 دراسة العلوم الرشعية.

ات ومقاالت ضد ظهر يف بداية أمره مدافعًا عن اإلسالم، وقام بكتابة إعالن

أنه ويل هلل، وكان معروفًا  ظنوارى، فانخدع به املسلمون، واهلندوس، والنصا

راضه وإدمانه للمخدرات. وملا ظهرت كتبه مأة باختالل مزاجه، وكثر

مدحه لالستعَمر من اإلنجليز، عرفه الناس ونبذه ته وافومكاش وأباطيله

 العلَمء وفضحوا أمره.

 . (1)هـ 1236م املوافق 9081تويف بداء الكولريا عام 

ه ينزل عليه الوحي، نه املسيح املوعود، وأنلنبوة والرسالة، وزعم أى اادع

 دصان يدعو إلبطال اجلهاد ويمحاية احلكومة اإلنجليزية، وك يف وكان يعمل

 نجليز.املسلمّي عن مقاومة اإل

اقية وأن ، وأن الرسالة ب ملسو هيلع هللا ىلصواآلن تعتقد القاديانية أن النبوة مل َتتم بمحمد 

ينزل عليه،  ♠ يلجرب أفضل األنبياء مجيعًا، وأنغالم أمحد القادياين 

 . (2)( أفضل من القرآن الكريم ّيبوأن كتابه الذي يسمى )الكتاب امل

 
  9وما بعدها، القاديانية حممد احلمد ص 124ة إلحسان إهلي ظهري صانظر يف ترمجته: القادياني   (1)

ا بعدها، املوسوعة  وم 157وما بعدها دار القاسم، عقيدة ختم النبوة د. عثَمن عبداملنعم عيش ص

 (.1/416)امليرسة 

 (.418-1/417، املوسوعة امليرسة )159-158يش صن عانظر عقيدة ختم النبوة د. عثَم   (2)
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 م و الغلو فيهمهتدتقديس األنبياء وعبا -2

ومن أبرز هذه امللل النصانية التي ادعت األلوهية يف عيسى وأمه عليهَم 

       ه: السالم، كَم نص عليه تعاىل يف قوله سبحان

           

              

              

    (1) . 

             وقال تعاىل:

              

           

               (2 ). 

 مريم عليها السالم!! َمدهتفمنهم من زعم إنه إله تام وإنسان تام، ول

 . (3)مللكانية . وهذا قول ا.عليهَم معًا  والصلب والقتل وقع

 
 .  116املائدة، اآلية: سورة    (1)

 .  17سورة املائدة، اآلية:    (2)

وا: إن الكلمة  أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستوىل عليها، ومعظم الروم ملكانية قال   (3)

بروح القدس: أقنوم   علم. ويعنون ال  أقنوم ملسيح، وتدرعت بناسوته، ويعنون بالكلمة:احتدت بجسم ا

 (.223-1/222)  شهرستاينامللل والنحل لل احلياة«،
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اإلله  ومنهم من زعم ذلك، لكن نفى أن تكون مريم عليها السالم ولدت

س، وهذه له فولده الرب تعاىل وتقدوإنَم هي ولدت اإلنسان فقط، وأما اإل

احتاد يف اجلوهر وهذا قول  قةليست والدة حقيقية برشية، بل هي عالالوالدة 

 . (1)النسطورية 

 –تعاىل عَم يقول الظاملون علوًا كبريًا  –هو اهلل أن املسيح  مومنهم من يزع

 . (2)وهذا قول اليعقوبية 

، عليهَم السالم (3)سى وأمه وهناك من فرق النصارى من تقول بألوهية عي

 
لقسطنطينية، وقوهلم هذا يرتتب عليه أن املسيح الذي نسبة إىل نسطور، وقد كان بطريرك ا   (1)

كاتبه بطريرك اإلسكندرية وانطاكية للعدول عن  مل يكن فيه عنص إهلي .. ف خاطبهم، وشاهدوه وقتل

طرده، وإثبات أن مريم عليها هـ، وقرر لعنه و 431ه هذا، فلم جيب فانعقد جممع أفسس سنة ولـق

 السالم ولدت اإلنسان واإلله. 

، 192زهرة ص (، حمارضات يف النصانية للشيخ حممد أبو1/224امللل والنحل للشهرستاين ) انظر:

 . 503-502ة صاملوسوعة امليرس

ية  ن أنشط الدعاة إىل هذا القول، حيث أعلنه بطريرك اإلسكندرن ماتباع يعقوب الربادعي، وكا    (2)

س فجمع له أتباعًا ونرشه بعد أن  يف منتصف القرن اخلامس امليالدي، نجاء يعقوب يف القرن الساد

 تالشى. 

صانية للشيخ حممد أبو زهرة  (، حمارضات يف الن 226-1/225انظر: امللل والنحل للشهرستاين ) 

 . 194ص

مراجعة  93-90بّي احلقائق واألوهام د. حممد وصفي من ص ♠ ملسيح عيسى: اانظر   (3)

-120انية للشيخ حممد أبو زهرة من صالقاهرة، حمارضات يف النص –عيل اجلوهري دار الفضيلة 

129. 



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

236 

         تعاىل يف قوله تعاىل: كَم ذكر ذلك 

             

           ...  ( 1)اآلية. 

ن ثالثة الم، الذي جعلوه إهلًا مكونًا مسلا فهذه جممل أقواهلم يف عيسى عليه

قدس، ويصفوَّنم هكذا: اآلب: هو االب واالبن والروح ال أقانيم يسموَّنا

 لثاين، وهو مكون الكائنات.األقنوم األول، وهو والد األقنوم ا

 و املخل ص من اخلطية.م األول،وهولد األقنووم الثاين، وهو االبن: هو األقن

ن ركّي التثليث اآلخرين وم الثالث، ويصدر عنقألالروح القدس: وهو ا

إن هذه الثالثة أقانيم وأبدية، وهو معطي احلياة، ويقولون  بصورة دائمة

 !! (2)وأحد« 

 ن فرقهم عن هذه األقوال.ومل َترج فرقة م

نصارى عىل أن املسيح أطبقت القوله: »  املعايل اجلوينينقل القرطبي عن أيب

 . (3)إله وأنه ابن إله« 

       يف تفسري قولـه تعاىل: ♫ قول املراغييو

 
 .  116سورة املائدة، اآلية:    (1)

 .  105بّي احلقائق واألوهام د. حممد وصفي   ♠ املسيح   (2)

 (.8/117حكام القرآن للقرطبي )أل اجلامع   (3)
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           (1 ).اآلية  

مريم وإن ل: إن اهلل هو املسيح ابن »ومجيع فرق النصارى يف هذا العص تقو

مل يكونوا متفقّي عىل هذه  ءادمملسيح ابن مريم هو اهلل، ولكن النصارى القا

لقدس بأَّنا الوجود ب واالبن وروح اآلاإذ كان بعضهم يفرس  العقيدة

 ا.هـ. (2)والعلم واحلياة ..« 

: »والشك أن هذه العقيدة وثنية أخذت عن ♫عليها بقولـه  ثم يعقب

 (3)هم من وثني الرشق والغرب« والبوذيّي وغريقدماء املصيّي والربامهة 

 ا.هـ.

اهلل هو  نالشيخ حممد عبده: »ومجيع فرق نصارى هذا العص تقول: إ لوقيو

 . (4)هلل« املسيح ابن مريم، وأن املسيح ابن مريم هو ا

 وتأمل هذا الضالل.

 دس.يقول د. بوست الربوستانتي يف تاريخ الكتاب املق

ن اجلوهر: اهلل اآلب، واهلل االبثالثة أقانيم متساوية »طبيعة اهلل عبارة عن 

 
 .  17: سورة املائدة، اآلية   (1)

 (. 6/81تفسري املراغي )   (2)

 جلزء والصفحة.املرجع السابق نفس ا   (3)

، وانظر تفسري  1934-1917هرة ، القا ( مطبعة املنار6/307تفسري القرآن للشيخ حممد عبده )   (4)

 ( ط. البايب احللبي. 2/28اخلازن )

 (.196-11/195) ( إدارة الطباعة املنريية تفسري الرازي6/98اين لآللويس )ملعروح ا
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إىل االبن و،الروح القدس، فإىل اآلب ينتمي اخللق بواسطة االبن  هللاو

لثالثة أقانيم تتقاسم مجيع  أن هذه االفدى، وإىل الروح املقدس التطهري، غري

 ا.هـ!!(1)األعَمل عىل السواء«

.. فهم خمتلفون يف  لغاز واألحاجيأنه يشبه األ ا الكالم جيدومن يتأمل هذ

 قة.ال يمكنهم تفسريها أو إعطاءها معاين حقي سةتفسريها حتى القساو

يق األمم قبلها فنجد طائفة الربيلوية تسري عىل األمة طر هذوقد اتبعت ه

 ك.ذل

 فمن أقواهلم:

ها كَم يشاء فيه وفييتصف  ملسو هيلع هللا ىلص»إن مجيع العامل وكل األمور يف يد رسول اهلل 

 . (2)من يشاء« منه ومنها ما يشاء ويعطي 

هو املربئ من السقم واآلالم،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  إنويقول الربيلوي: »

الت، ة كل خطب وهو املحيي، وهو الدافع عن املعضموالكاشف عن األ

لق، والرافع للمراتب، وهو احلافظ والنارص وهو دافع البالء والنافع للخ

كمه ر، وهو الذي َيب ويعطي، وحالذي أبرد عىل اخلليل الناأيضًا، وهو 

 . (3)« ّينكوٍر يف النافذ وأمره جا

 
 (.6/307تفسري القرآن للشيخ حممد عبده )   (1)

 . 70ظهري صنقالً من الربيلوية إلحسان إهلي  195جاء احلق ألمحد يار الربيلوي ص   (2)

 .  68ربيلوية صال  ، نقالً من33-32االستمداد عىل أجيال االرتداد للربيلوي ص   (3)
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 إنكار النبوة: -3

من ملل اهلند  والنحل الربامهة وهم ملة لوأشهر من عرف بذلك يف املل

م يقال له براهم وقد قرر هلم استحالة ذلك يف العقول ينتسبون إىل رجل منه

 ر باطلة منها:وقرر ذلك بعدة أمو

دلت  دقو ضت أن ال تعبدهم إال بَم تدل عليه عقوهلم تعاىل اقتإن حكمة اهلل

علينا أن عًا من حقه دبقًا وصانعًا مالدالئل يف هذا الكون عىل أن له خال

 ًا مثلنا؟!نشكره لنستوجب ثوابه، فلَمذا نتبع برش

لتوجه إىل بيت ومنها: إن األنبياء يأتون بَم تستقبحه العقول وتنكره، من ا

 ريَمر وذبح احليوان وغمي اجلعبادة والطواف!! والسعي ورخمصوص يف ال

 . (1)ذلك 

ة قد عرفت بتكذيب األنبياء لوممن أنكر نبوة بعض األنبياء اليهود، وهذه امل

          ىل:وقتلهم، قال تعا

           

          

   (2 )وقوله تعاىل ،:       

           

 
 وما بعدها.  82(، وتلبيس إبليس ص252-2/502انظر: امللل والنحل للشهرستاين )   (1)

 .  87ة: سورة البقرة، اآلي   (2)
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(1 )

              ، وقوله تعاىل:

            

              (2 ). 

 :♫قال ابن القيم 

 داية إال عىللون األنبياء الذين ال تنال اهلتق»ومن تالعبه هبم .. أَّنم كانوا ي

مون عليهم  أيدَيم، ويتخذون أحبارهم ورهباَّنم أربابًا من دون اهلل، ُير 

لتحريم لهم، وال يلتفتون هل ذلك ام، فيأخذون بتحريمهم وحتليويلون هل 

 ا.هـ. (3)اىل أم ال« عت والتحليل من عند اهلل

 ، ثم راموا قتلهزنا والفاحشةلاواهتموه وأمه ب ♠وقد كذبوا عيسى 

ونفذوا هذا األمر الشنيع، ولكن اهلل تعاىل حفظ نبيه من كيدهم ورفعه إليه 

أنه عيسى فقتلوه وصلبوه ظنًا منهم  وألقى الشبهة عىل شخص آخر

♠ (4) .  

الدالئل عىل صدقة يف مع وجود  هاوأنكرو ملسو هيلع هللا ىلصوكذبوا برسالة نبينا حممد 

 
 .  61سورة البقرة، اآلية:    (1)

 .  91سورة البقرة، اآلية:    (2)

 (.2/438إغاثة اللهفان البن القيم )   (3)

 .( 2/394انظر املرجع السابق )   (4)
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وا وحسدوا فباؤوا بغضب عىل ومع ذلك عاند ،كتبهم وعىل تطابق املبرشات

        قال تعاىل: (1)غضب إىل يوم القيامة 

  (2 )عاىل:. وقال ت               (3 ). 

( حيث يرون وهم )الدروز ءاوهناك فرقة أخرى أنكرت النبوة واألنبي

وجوب حماربتهم وخصوصًا أصحاب الرشائع الظاهرة كآدم ونوح وإبراهيم 

 ائعهم، ويزعمون أن الناطقوموسى وعيسى وحممد، ووجوب التربؤ من ُش

 !! (4)لشيطان عىل ألسنتهم مها إبليس وا

 . (5)فاظ وأقذرها وبأشبع األل ءابيويقذفون األن

يقصدون شهادة أن ال إله إال اهلل وأن  –ه الدعامة ذهومن أقواهلم الشنيعة »ف

املقدم ذكرها هي تكليفية ناموسية، ألن العبادة للمعدوم  –حممدًا رسول اهلل 

ر ة لكافبادة معدوم، وال تصح رسوليليف، وما أحد قط نصح لـه عتك

به قام إبليس لعنه اهلل وجعله  ثم أقام دعامة اجلهاد، ك،مرشك منافق ابن مرش

ّي، فاحلاكم جل ذكره أبطله وحرمه .. ثم أقام دعامة  عىل املسلماً ضفر

 
 (.440-2/439انظر املرجع السابق )   (1)

 .  184عمران، اآلية: سورة آل    (2)

 .  14سورة ص، اآلية:    (3)

 ما الفرق عندهم يف إبليس والشيطان؟!.ال أدري    (4)

 . 160-159د. حممد أمحد اخلطيب ص تأليف انظر عقيدة الّدروز عرض ونقض    (5)
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      الوالية لقولـه:
 فوق عىل زعمهم أن اهلل (1)

يف السَمء وال يف األرض إله  فَموحممدًا رسول اهلل، كذبوا لعنهم اهلل السَمء، 

 . (2)م جل ذكره( إال احلاك

أبو البرشية وينكرون أنه خملوق  ♠ كرون أن يكون آدموهم أيضًا ين

 كليم اهلل؛ ألنه عندهم إنَم ♠ من غري أب وال أم، وينكرون أن موسى

 . (3)كلم الشجر واجلبل 

 ادعاء العصمة يف األئمة واألولياء: -4

 ها.ّي: الشيعة بجميع فرقها وطوائفواألولياء والصاحل مةممن غال يف األئ

، وأول من  (4)ريض اهلل عنه  –ل بعضهم بألوهية عيل بن أيب طالب قا حتى

يتم، قال بذلك عبداهلل بن سبأ اليهودي الضال حيث زعم أن عليا حي مل 

اب وهو الذي جييء يف السحوال جيوز أن يستويل عليه، ففيه جزء من اإلهلية 

 
 .  12سورة التغابن، اآلية:    (1)

، ويوجد ُشيط عنه يف اجلامعة  13قم خمطوط يف تقسيم جبل لبنان، اجلامعة األمريكية بريوت ر   (2)

 . 161ملرجع السابق ص، نقالً عن ا31األردنية رقم 

 .  163-162انظر عقيدة الدروز، د. حممد أمحد اخلطيب ص   (3)

»هناك فرقة تسمى )عيل اللهية(   ال: سئل عيل احلسيني اخلامنئي امللقب بآية اهلل العظمى هذا السؤ   (4)

 إهلًا ولكنه ليس بأقل من اإلله فَم هو حكم هؤالء؟ليس  ♠  ويقولون: إن علياً 

ك« !! أجوبة  املرش انوا غري قائلّي برشيك هلل الواحد املنان املتعال، فليس حكمهم كحكم فأجاب: إذا ك

 سالمية(. اإل )وثيقة مصورة يف شبكة الرسداب 325االستفتاءات، السؤال رقم: 
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أل ميعد ذلك ف، و الربق تبسمه، وأنه سينزل إىل األرض بصوته دعلروا

 . (1)رض عدالً كَم ملئت جورًا« األ

 عند حديثه عن الفرق الغالية: ♫ ويقول ابن حزم

جل ن باإلهلية لغري اهلل عز و»والقسم الثاين من فرق الغالية الذين يقولو

: أتوا إىل عيل بن أيب اهللأصحاب عبداهلل بن سبأ احلمريي لعنه  فأوهلم قوم من

ا: أنت اهلل هلم: ومن هو؟ قالو لاا مشافهة: أنت هو. فقطالب فقالو

فاستعظم األمر وأمر بنار فُأججت فأحرقهم بالنار، فجعلوا يقولون وهم 

بالنار إال اهلل ويف نا انك اهلل ألنه ال يعذب يرمون يف النار: اآلن صح عند

 قول عيل ريض اهلل عنه:ذلك ي

 . (3).« . (2)ًا ودعوت قنربًا مر أمرًا منكرًا .. أججت نارت األيأر »ملا

ثم زعم أنه مل يقتل وإنَم رفع كَم رفع عيسى عليه السالم، فقال ملا بلغه قتل 

ه، وال موت قناه يف سبعّي رصة ما صدَّ »لو أتيتمونا بدماغ  ◙عيل 

 . (4)يموت حتى يمأل األرض عدالً كَم ملئت جورًا« 

من  ةمضة يف الغلو يف عيل ريض اهلل عنه واألئر الرافعتقاد ساالا وعىل هذا

 
 (.174/ 1امللل والنحل للشهرستاين )   (1)

 .  ◙موىل لعيل بن أيب طالب     (2)

 (.47-5/46نحل البن حزم )الفصل يف امللل واألهواء وال   (3)

 .  226لفرق للبغدادي ص(، وانظر الفرق بّي ا5/36املرجع السابق )   (4)
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أنه قال: »أنا قسيم اهلل بّي اجلنة والنار .. ولقد  ◙بعده، فريوون عنه 

 آله عىلو ملسو هيلع هللا ىلصل بمثل ما أقروا ملحمد أقرت يل مجيع املالئكة والروح والرس

ى سكفي.. ولقد محلت مثل محولته وهي محولة الرب، وإن رسول اهلل يدعى 

قبيل، علمت  دحوأدعى فأكسى ... ولقد أعطيت خصاالً ما سبقني إليها أ

فلم يفتني ما سبقني، ومل يعزب  املنايا والباليا واألنساب وفصل اخلطاب،

هتم قوهلم عن افرتاءا. ومن  (1)اهلل وأؤدي عنه«عني ما غاب عني، أبرش بإذن 

يع اخلالئق يقف عليه مجه أيب عبداهلل: »إذا كان يوم القيامة وضع منربه يرا

ره فينادي الذي عن يمينه يقول: اسرجل يقوم ملك عن يمينه، وملك عن ي

عيل بن أيب طالب صاحب اجلنة يدخل اجلنة من شاء، يا معرش اخلالئق هذا 

ب ق هذا عيل بن أيب طالب صاحي عن يساره يا معرش اخلالئوينادي الذ

 !!(2)النار يدخلها من شاء«

 ليس كالبرش، حيث يقول: ◙ين يزعم أن عليا رصاعوهذا آخر من امل

ؤمن إيَمنًا جازمًا قاطعًا بأنه خيتلف عن الناس يف حياة عيل ي »وكل من درس

ء وال يشبهونه يف يشء عقله وعاطفته ومجيع صفاته .. أبدًا ال يشبههم يف يش

 
و القمي )وثيقة مصورة من موقع شبكة  أب علل الرشايع أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسّي   (1)

ا لكتاب ، ونسبه 56وقد نقلها الشيخ إحسان إهلي ظهري يف الشيعة والسنة صالرسداب اإلسالمية(، 

 ( ط. إيران.1/285الكايف كتاب احلجة )

 .  196املرجع السابق ص   (2)
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ري أن عيل من هذا البرش فليس من الرضو يف الشكل ... وإذا مل يكن إال

...!!«  قه؛ بل هو طبيعة ثالثة فوق اخللق ودون اخلال أو نصف إلاً إهليكون 

 ا.هـ. (1)

 ويزعمون أن األعَمل ال تقبل إال بمعرفة األئمة.

 :داهلل يف قوله اهلل عز وجلفريوي الكليني يف األصول من الكايف عن أيب عب
        ,حن واهلل األسَمء احلسنى ن :لقا

 . (2)عماًل إال بمعرفتنا( دالتي ال يقبل اهلل من العبا

 ◙يكم بّي املالئكة فريوون حديثًا عن ابن مسعود  ◙وأن عليًا 

لك؟ فقالت: خرج به بع أيناهلل عليها، فقلت هلا: قال: أتيت فاطمة صلوات 

 من املالئكة اً زع إىل السَمء، فقلت: يف ماذا؟ فقالت: إن ♠ ئيلجربا

ىل إليهم أن فأوحى اهلل تعا حكًَم من اآلدميّيتشاجروا يف يشء فسألوا 

 . (3)َتريوا، فاختاروا عيل بن أيب طالب عليه السالم( 

 ات املالئكة والرسل.بل فضلوا األئمة حتى عىل مقام

 
ء والنحل البن  هوا، وانظر الفصل يف امللل و األ195فلسفات إسالمية حممد جواد مغنيةص   (1)

 (.2/216حزم)

( ط. الثالثة 144-1/143أيب جعفر حممد بن يعقوب الكليني ) األصول من الكايف تأليف   (2)

 طهران.  –، نرش دار الكتب اإلسالمية  هـ138

 بن حممد بن النعَمن العكربي البغدادي امللقب بالشيخ املفيد  تأليف الشيعي عبداهلل االختصاص   (3)

 وت، لبنان. لق عليه عيل أكرب العقاري، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوع ( صححه213)ص
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 يف احلكومة اإلسالمية:ك اخلميني اهلاليقول 

ب ما ملك مقرب، وال نبي مرسل، وبموج هغبل»مذهبنا أن ألئمتنا مقامًا ال ي

واألئمة )ع( كانوا  ملسو هيلع هللا ىلصاألعظم واألحاديث فإن الرسول  لدينا من الروايات

ن املنزلة قبل هذا العامل أنوارًا فجعلهم اهلل بعرشه حمدقّي، وجعل هلم م

.. وقد ورد عنهم )ع(: أن لنا مع اهلل حاالت ال إال اهلل عملهوالزلفى ما ال ي

 ا.هـ.(1)ب وال نبي مرسل«رقم يسعها ملك

 : (2)ويقول حممد جواد مغنيه 

عىل املسلمّي فهو بذاته ثابت لإلمام  ملسو هيلع هللا ىلصإن كل حق ثبت لرسول اهلل »

ؤون التي ال تقبل يع الشيف مج ملسو هيلع هللا ىلصاملعصوم، ألنه املمثل الرشعي لرسول اهلل 

يل وكفى املعصوم عظمة أن يكون منزهًا عن كل ما يشّي، نيابة والتمثال

وتقريره  هلعبدين اهلل كَم نزل عىل خاتم النبيّي، وأن يكون قوله وف اً وعامل

حجة ودلياًل عىل احلق متامًا ككتاب اهلل تعاىل وسنة رسول اهلل، وهو هبذه 

..« الق كل يشء .ة التي ال يشء فوقها إال خالصفات اجليل يلق إىل القم

(3)!!. 

»...وإذا  –اب تكب يف اإلشادة ◙ويقول حممد جواد مغنيه يف احلسّي 

 
 . 52احلكومة اإلسالمية للخميني ص     (1)

 .  164لسفات إسالميةحممد جواد مغنية صف      (2)

 ا!! بأنه أقلهم غلوالبعض يصفه      (3)
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قرأت ما كتبه عن احلسّي )ع( اعتقدت أن احلسّي )روحي إهلي ]!![ يف 

ي يف حروف من أشباح الوجود، وأن احلسّي جاء طبيعة برشيته، ومعنى غيب

هو أي أن احلسّي هو القرآن هو وفوق ما  رآن شاهدًا ومثاالً عىل مابه الق

 . (1)الناطق وذاك القرآن الصامت..« 

أو القرآن ذاته، فبهذا أصبح احلسّي  ملسو هيلع هللا ىلصمت رسول اهلل صاالوأظنه يقصد ب

سيد األولّي  ملسو هيلع هللا ىلصيف األئمة رسول اهلل  –أيضًا  –أفضل منه ويقول  ◙

 واآلخرين!!

هي الوالية املحمدية .. هب ملذاإلمام قطعًا، وبرضورة »إن الوالية الثابتة ل

 فهو عىل املسلمّي ملسو هيلع هللا ىلص ونعني بالوالية املحمدية إن كل حق ثبت لرسول اهلل

يف مجيع  ملسو هيلع هللا ىلصبذاته ثابت لإلمام املعصوم، ألنه املمثل الرشعي لرسول اهلل 

 الشؤون التي تقبل النيابة والتمثيل.

هلل كَم ن ابدين كل ما يشّي، وعاملًا وكفى املعصوم عظمة أن يكون منزهًا ع

 احلق نزل عىل خاتم النبيّي، وأن يكون قوله وفعله وتقريره حجة ودلياًل عىل

ككتاب اهلل وسنة رسول اهلل، وهو هبذه الصفات اجلىل يلق إىل القمة متامًا 

 ا.هـ!! (2)التي ال يشء فوقها إال خالق كل يشء ..« 

لوا أقواهلم وجعء، ئمة إىل منزلة األنبيافتأمل هذا الضالل حيث رفعوا األ

 
 .دار اجلواد –دار ومكتبة اهلالل  206مقاالت حممد جواد مغنية ص       (1)

 .  164فلسفات إسالمية حممد جواد مغنية ص      (2)
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 وأفعاهلم وتقريراهتم حجة ودلياًل!!

وقد بسطت  –ض األشخاص  األولياء وبعوالصوفية أيضًا عندهم غلو يف

 . – (1)الكالم يف مكايده هلم يف مسائل الوالية واألولياء 

وأن ومن أمثلة هذا الغلو اعتقادهم أن طاعتهم مقدمة عىل طاعة اهلل تعاىل 

 ل القبلة!!استقبااستقباهلم أفضل من 

فنقل عن بعض أصحاب الطرق أنه كان يف حالة من االستغراق التام، 

الة مل جيبهم، ومل ينهض وبقي معه اثنان من املريدين يقول عندما حانت الصو

جالل الدين الرومي مؤسس الطريقة املولوية. أنه »كان واحد من أولئك 

له بعّي الرس عيانًا أن  الة يسمى )خواجكي( أظهراملريدين املنشغلّي بالص

إىل القبلة.  كل األصحاب الذين كانوا يف الصالة مع اإلمام كانت ظهورهم

أن ذينك املريدين الّلّي كانا قد وافقا الشيخ كان وجهامها إىل القبلة ألن و

الشيخ عندما غاب عن )نحن( و)أنا( وفنيت هّويته وتالشى واستهلك يف 

صار نور احلق ووجهه إىل اجلدار البد أن  »موتوا قبل أن متوتوا« نور احلق

 . (2)لقبلة« احلق هو روح ا يكون قد جعل ظهره إىل القبلة ذاك ألن نور

 ويّدعون أَّنم يعلمون ما تكنه األنفس من الغيب.

 

 
 وما بعدها.  552نظر ص ا      (1)

 . 42الل الدين الرومي صكتاب فيه ما فيه لشاعر الصوفية ج      (2)
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 ومن األمثلة عىل ذلك:

د ذكر عن شيخ من شيوخ الصوفية إنه كان جالسًا وسط مريديه، فاشتهى أح

شويًا فجأة أشار الشيخ عليهم أن يرضوا رأسًا املريدين رأس خروفه م

 يف نفس املريد أجاب:ب معرفته ملا مشويًا هلذا املريد، فلَم سئل عن سب

امتداد ثالثّي سنة نفيت عن نفيس ونفيتها عن أّية شهوة،  »ألنني عىل

ر يل فغدوت كاملرآة الصافية التي ال غبش فيها. ولذلك فإنه عندما خط

هيته لنفيس وغدا رغبة لدّي عرفت أنَّ ذلك بسبب فالن الرأس املشوي واشت

ذا ظهرت فيها صورٌة فإَّنا صورة من ذاهتا؛ فإ هذا؛ ألن املرآة ال صورة فيها

 !! (1)اآلخر« 

 
 .   79املرجع السابق، ص     (1)

 يعتقدونه فيَم يسمى عندهم )باخللوة( وهي مما ُشعه هلم شيوخهم وجعلوا هلا  ض ما * وأنقل هنا بع

 سة وعرشين ُشطًا منها:مخ

 ة الرياء.األول: النية مع اإلخالص لقطع ماد

 إال بإذن الشيخ وحضوره!! الثاين: أن يستأذن الشيخ يف دخول اخللوة، وال يدخلها 

 رجله اليمنى. مًا الثالث: أن يدخلها كَم يدخل املسجد .. مقد 

 هار ..!!النالرابع: أن تكون اخللوة مظلمة ال يدخلها نور الشمس وال ضوء 

ىل يشء إذا كان مبنيًا .. ثم يالزم خيال شيخه بّي  اخلامس: أال تستند إىل جدار اخللوة، وال تتكئ ع

 فيقه يف طريقته، وهو معه بمعناه وروحانيته !!عينيه فإنه ر

 لقالب من الرطوبة .. في االسادس: الصوم فإنه يص

 لناس من ُشك!!ح االسابع: أن تعتقد يف نفسك أنك تدخل اخللوة لكي يسرتي

ألعدائه األربعة: الشيطان واهلوى والدنيا ونفسه، فكلَم   الثامن: أن يكون السالك يف خلوته مستيقظاً 

= = 
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 = = 
هو اهلل، فليقل: سبحان   الينلـه يف االخلوة من الصور فيقول له أنا اهلل، ويقول له: إن اليشء الفيتجىل 

ا يراه وخيطر له لشيخه، ويشغل بالذكر حتى  ع ماهلل الذي ليس كمثله يشء، آمنت باهلل، وليذكر مجي

 ه!! يتجىل له مذكور

 !التاسع: ال يتكلم مع أحد يف اخللوة أو خارجها إال مع شيخه! 

 يه اخلواطر املذمومة. ثر فالعاُش: أال تكون اخللوة بعيدة عن حس األصوات فإن القلب الرقيق يؤ

 األرض غري ناظر إىل أحد!!ىل احلادي عرش: إذا خرج إىل الصالة أو الوضوء فليطرئ إ

.. وال   دون التمييز بّي اخلاطر اإلهلي وامللكي والشيطاين النفيس !! الثاين عرش: نفي اخلواطر مطلقاً 

 أو حديث أو غريها !! آية جيوز للذاكر يف مذهب أهل الذكر واخللوة .. أن يتفكر يف معنى 

يف اليقظة .. ال يستحسن ذلك وال يستقبحه،   أو  الثالث عرش: إذا شاهد شيئًا يف الواقعة، أو يف النوم

 ال يب اخلائنّي. وال ينقصه .. بل يعرض ذلك عىل شيخه، فإن الكتَمن خيانة، واهلل وال يزيد عليه

نه وبّي خالقه!! فيجعل قلبه مربوطًا به ألن  ة بيالرابع عرش: وهو دوام َتيل صورة شيخه، وهو الرابط

 ذلك جيره إىل مراقبة ربه!!

، فهو   ملسو هيلع هللا ىلصداد شيخه من النبي س عرش: أن يرى استمداد احلاصل لـه إنَم هو من شيخه واستماماخل

 نائبه عنه، والنبي نائب عن ربه

باختصار  187-182األصول يف األولياء .. الطرق الصوفية، أمحد النقشبندي اخلالدي ص جامع

 وتصف يسري. 

إال   سهم هبذه اخللوات املظلمة، وال يدخلها أنفتأمل ضالهلم يف هذا الغلو يف املشايخ، حيث عذبوا  *

!! وهذا من العجب  ظل جالسًا بال طعام وال نوم وال كالم، بل حتى حرموا االتكاء ..بإذن شيخه، وي

تعاىل نعوذ باهلل من البدع، وسلبوا عقول املريدين  اهلل  ومما كاد هبم إبليس به وهم يظنون ذلك تقربًا إىل

عل شيخه   آية وال حديث .. وال يستحسن شيئًا وال يستقبحه، وأن جي ر يففال يق للمريد أن يتفك

الشيخ!! نسأل اهلل السالمة، بل أوجبوا نصب عينيه وأن ينسب كل ما يصل له من نور وهداية هلذا 

: »وقد أمجع أهل الطريق عىل وجوب اَتاذ اإلنسان له شيخًا يرشده لشعرايناَتاذ املريد شيخًا، يقول ا

إال   اب ما ال يتم الواجبك الصفات التي متنعه من حرضت اهلل بقلبه لتصح صالته من بتل إىل زوال

= = 
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عقيدة ختم الوالية وتفضيل خاتم األولياء عىل خاتم األنبياء واملرسلّي  -5

 : ملسو هيلع هللا ىلص

لرسل، وخاتم األولياء لم إال خلاتم اهذا الع : »وليس (1)يقول ابن عريب

 = = 
 .  198به ...« ا.هـ. املرجع السابق ص

 جعلوا النظر هلذا الشيخ موجبًا لقضاء احلوائج يقول الرومي: و

ملقصود  ا امن علية القوم جالسًا يف اخللوة يسأل اهلل حاجة، فجاءه نداء يقول: مثل هذواحدًا »كان 

عليك نظر أحد األولياء الكبار، فيحصل لك   العايل ال يتحقق باخللوة، اخرج من اخللوة حتى يقع 

رجل: رجل: أين سأجد ذلك الويل الكبري؟ فجاء اجلواب: يف اجلامع فقال الذلك املقصود، فقال ال

،  ليكف أعرف من هو وسط حشد كبري من اخللق؟ فقيل لـه: اذهب، وسيعرفك هو وينظر إكي

ل يف غيبوبة ]!![ وعندئذ تعرف أنه قد وعالمة أن نظره وقع عليك أن اإلبريق سيسقط من يدك وتدخ

 نظر إليك.

زاوية  لقي يف عىل نحو مفاجئ ظهرت له حالة، فشهق شهقة، ووقع اإلبريق من يده فأُ وهكذا فعل .. و

 ير ذلك الويل الكبري  ، مل اجلامع مغمي عليه، انصف الناس مجيعًا، وعندما صحا وجد نفسه وحيداً 

 . 80-79نه ظفر بمقصوده«، كتاب فيها ما فيه صالذي ألقى نظرة عليه يف املكان لك

 الله؟!!ذي خياطب هذا الشخص يف اخللوة ويميل عليه األوامر واإلرشادات إلضفيا ترى من هذا ال 

 وهل يمكن أن يكون غري شيطان مضل؟!

عها  ان االنقطاع إىل املغارات والبوادي من البدع التي مل يرش ا ك: »ومل -رمحه اهلل  –قال شيخ اإلسالم 

واجلبال: مثل مغارة الدم التي بجبل  اهلل وال رسوله صارت الشياطّي كثريًا ما تأوي إىل املغارات

، وجبل الفتح بأسوان بمص، وجبال بالروم وخراسان  ل الشامقاسيون وجبل لبنان الذي بساح

 من اإلنس  من اجلبال التي يظن بعض الناس أن هبا رجاالً من الصاحلّي ذلكوجبال باجلزيرة... وغري 

 (.11/294هـ، جمموع الفتاوى )ويسموَّنا رجال الغيب وإنَم هناك رجال من اجلن...«أ.

حممد احلامتي الطائي األندليس ابن عريب، فيلسوف ومن   يل بنأبو بكر حميي الدين حممد بن ع     (1)

= = 
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لياء: فإن إال من مشكاة خاتم األو –متى رأوه  –حتى إن الرسل ال يرونه 

تنقطعان، والوالية ال تنقطع  –أعني نبوة الترشيع ورسالته  –الة والنبوة الرس

أبدًا، فاملرسلون، من كوَّنم أولياء، ال يرون ما ذكرناه إال من مشكاة خاتم 

من األولياء؟ وإن كان خاتم األولياء تابعًا يف ولياء، فكيف من دوَّنم األ

يقدح يف مقامه، وال  ترشيع، فذلك الاحلكم ملا جاء به خاتم الرسل من ال

يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه يكون أنزل، كَم إنه من وجه يكون 

 ا.هـ. (1)أعىل«

به أباه وهو ذلك رجل يشاملستحق ل (2)ويف صفته يقول احلكيم الرتمذي 

أعجمي، هو نسق يف خلقه، وهو ربعة من الرجال، ختم به دورة امللك وَتتم 

 = = 
يل بن فتح  وجود، أفتى كثري من العلَمء بكفره فحبس، فسعى يف خالصة عال أئمة القائلّي بوحدة

ـه مؤلفات كثرية مليئة بالكفروالزندقة منها هـ، ل638البجائي، واستقر يف دمشق حتى تويف فيها سنة 

 وغريها.  –م ومفاتيح الغيب احلك  الفتوحات املكية، وفصوص

ر الكتب العلمية، بريوت، اإلعالم  دا ( ط. 202-5/190انظر: شذرات الذهب البن العَمد )

 وما بعدها. 150ع التصوف ص( مص282-6/281للزركيل )

لبنة  ملسو هيلع هللا ىلصحيث يشبه نفسه بلبنة الذهب وجيعل النبي  63، وانظر ص62فصوص احلكم ص     (1)

 .  135أيضًا ص  نظروا –أخزاه اهلل  –فضة 

مذي، صويف، قال السلمي: نفوه من ترمذ  لرتحممد بن عيل بن احلسن بن برش أبو عبداهلل احلكيم ا     (2)

لل  وا عليه بالكفر، وذلك بسبب تصنيفه كتاب »ختم الوالية« وكتاب »ع وأخرجوه منها، وشهد

طبقات الشافعية  (،10/233هـ، انظر ترمجته: حلية األولياء )320الرشيعة« تويف نحو عام 

 (.6/272(، األعالم للزركيل )2/245-246)
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 . (1)... « به الوالية 

نبوة الرشائع كذلك ختم  ملسو هيلع هللا ىلص: »وكَم إن اهلل ختم بمحمد  –أيضًا  –ول ويق

 ا.هـ. (2)اهلل باخلتم املحمدي للوالية ...« 

بنبوته  ملسو هيلع هللا ىلصد هلل تعاىل عىل طريق حممأيضًا: »هذا الويل يسري به ا –ويقول 

 حجة عىل األنبياء، فكذلك يصري هذا ملسو هيلع هللا ىلصخمتومًا بختم اهلل، فكَم كان حممد 

 ا.هـ. (3)األولياء« الويل حجة عىل 

 ويقول ابن عريب:

».. وأما حالة أنبياء األولياء يف هذه األمة، فهو كل شخص أقامه احلق يف 

الم، ومظهر جربيل عليه الس ملسو هيلع هللا ىلصجتل من جتلياته، وأقام لـه مظهر حممد 

، ملسو هيلع هللا ىلصفأسمعه ذلك املظهر الروحاين خطاب األحكام املرشوعة ملظهر حممد 

ع عن قلب هذا الويل عقل صاحب هذا املشهد غ من خطابه وفزَّ حتى إذا فر

مجيع ما تضمنه ذلك اخلطاب من األحكام املرشوعة الظاهرة يف هذه األمة 

 ا.هـ.(4)ذها املظهر املحمدي«املحمدية، فيأخذها هذا الويل، كَم أخ

يقول صاحب كتاب رماح  –وممن ادعى أنه خاتم األولياء، أن التيجاين 

 
 .  161للحكيم الرتمذي ص ياءختم األول     (1)

 ة. املرجع السابق نفس الصفح     (2)

 .  422املرجع السابق ص     (3)

 بريوت.   –( دار صادر 1/150عريب )  الفتوحات املكية البن     (4)
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 . – (1)م حزب الرحي

 –ريض اهلل تعاىل عنه  –ل السادس والثالثون يف ذكر فضل شيخنا »الفص

وأرضاه وعنا به وبيان أنه هو خاتم األولياء وسيد العارفّي وإمام الصديقّي 

قطب املكتوم والربزخ املختوم الذي ب واألغواث، وأنه هو الوممد األقطا

لياء من كرب قن واحد من األوهو الواسطة بّي األنبياء واألولياء بحيث ال يتل

 ا.هـ. (2)شأنه، ومن صغر فيضا من حرضة نبي إال بواسطته ...« 

 وقوهلم هذا باطل وبطالنه يظهر من عدة أوجه:

لوالية لنفسه، كابن زنادقة إىل ادعاء ختم ااألول: أن ذلك أفىض بعدد من ال

بن فضة عريب الذي يقول بعد ذكر رؤياه بمكة عندما رأى الكعبة مبنية بل

عقبًا عليه بقوله: »وقلت متأوالً: إين يف األتباع يف صنفي، م –وذهب 

يف األنبياء عليهم السالم، وعسى أن أكون ممن ختم اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصكرسول اهلل 

اعتقادًا منهم أن  (4).هـ. وغريه ا (3)عىل اهلل بعزيز«  الوالية يب، وما ذلك

لوا عن أنه ياء، أفضلهم وغفخاتم األولياء أفضل األولياء كَم كان خاتم األنب

 
س الرجيم .. ملا حوى هذا الكتاب من الرشك  زب إبليكان األوىل تسميته الكتاب رماح ح   (1)

 يجاين. التوالضالل والغلو يف أمحد 

 هبامش كتاب روح املعاين لعيل الفايس. ( مطبوع 5-2/4الرواح لعمر بن سعيد الفويت )   (2)

 .473(، وانظر الصلة بّي التصوف والتشيع ص69-5/68الفتوحات املكية )   (3)

 هـ. 1230هـ، وأمحد التيجاين ت1268ن حممد عثَمن املريغني تملتأخريكابن محويه، ومن ا   (4)

 .267-260ص(، والفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة 11/444الفتاوى ) موع انظر: جم
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 مل يكن أفضلهم. ملسو هيلع هللا ىلصلو مل يدل الدليل عىل أفضليته 

السابقون األولون من  ملسو هيلع هللا ىلصالثاين: إن أفضل هذه األمة بعد نبيها حممد 

، ثم عثَمن ثم، عيل ثم الستة أفضلهم أبو بكر، ثم عمراملهاجرين واألنصار، و

م وزمنه –أمجعّي  ريض اهلل عنهم –الباقيّي من العرشة املبرشين باجلنة 

: »خري أمتي قرين،  ◙أفضل القرون كَم يف حديث عمران بن حصّي 

ال أدري أذكر بعد قرنه  –ثم الذين يلوَّنم، ثم الذين يلوَّنم. قال عمران 

 . (1)احلديث ًا ..« قرنّي أو ثالث

ثالث: إن خاتم األولياء هو آخر مؤمن تقي يتوفاه اهلل وليس بأفضل ال

 . (2)ة له عىل أحد األولياء وال مزي

الرابع: »اتفقت طوائف السنة والشيعة عىل أن أفضل هذه األمة بعد نبيها 

واحد من اخللفاء، وال يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة وأفضل 

 . (3)ة بَم جاء به الرسول واتباعًا له«اىل أعظمهم معرفاهلل تعأولياء 

عتبار أنه يأخذ خاتم الرسل، با اخلامس: إن تفضيلهم هلذا الويل اخلاتم عىل

 

وريض اهلل عنهم: رقم   ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي  رواه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل  (1)

اب: ال يشهد عىل شهادة جور إذا اشهد، رقم  دات، ب(، ورواه يف كتاب الشها 3/1335) 3450

  كتاب فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلوَّنم،  يف (، ورواه مسلم2/938) 2508

 (. 4/1964) 2035رقم: 

 .  206-205ع الرسائل ص(، جام11/444انظر: جمموع الفتاوى )   (2)

 ابن تيمية. إلسالملشيخ ا 248-247، وانظر الصفدية ص47الفرقان ص   (3)
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 عن اهلل مباُشة، وهذا قول باطل من عدة وجوه:

، أمر ال يوثق به، وال يعتمد  ملسو هيلع هللا ىلصمنها: أن ما يأخذونه بدون وساطة النبي 

، فإن وافقها عمل به، وإال رمي  الكتاب والسنةعرضه عىلعليه بل البد من 

 به عرض احلائط.

ن جيري احلق عىل لسانه ن امللهمّي الذيإن أفضل أولياء هذه األمة م ومنها:

عمر بن اخلطاب، فهو من املحدثّي يف هذه األمة، ومع ذلك فكل ما يرد 

ن أبو بل كا عليه يعرض عىل الكتاب والسنة، ومل يكن مع ذلك أفضل األمة،

 . (1)ريض اهلل عنهَم أفضل منه  بكر الصديق

أن يكون فضاًل عن  –يًا ومنها: إنه ال يمكن لويل من األولياء أن يساوي نب

 ملا بينهَم من الفروق الظاهرة للعيان ومنها: –أفضل منه 

 ثبوت العصمة للنبي بخالف الويل. -1

   ىل: ال تعاوجوب اإليَمن بَم جاءت به األنبياء بال استثناء، ق -2

           

          

              (2 ). 

 
(، الفكر الصويف  1/53بن تيمية )ل ال، جمموعة الرسائل واملسائ254-253انظر: الصفدية ص   (1)

 ، لعبد الرمحن عبداخلالق.  258يف ضوء الكتاب والسنة ص

 .  136سورة البقرة، اآلية:    (2)
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كفر به، وبَم جاء به قتل مرتدًا بال خالف،  من األنبياء أو أن من سب نبياً  -3

وهذا بخالف من سب وليًا فال يكفر بذلك، وال جيب قتله، بل من غال 

 . (1)ه كفر بذلك ويستتاب فيهم، وفضلهم عىل األنبياء أو ساواهم ب

السادس: إن القول بختم الوالية يلزم منه انقطاع األولياء، بعد ذلك الويل، 

كلهم أعداء هلل، وهذا ال يمكن اجلزم  –ء بعده أحد ح من بعده إن جاويصب

 . (2)به لبرش

: »ولقد كنت أقول: لو كان املخاطب  ♫ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 
 .  262 – 255انظر الصفدية ص   (1)

عبدالفتاح بركة صاحب كتاب »احلكيم الرتمذي ونظريته ره د. إن مما يثري العجب والدهشة ما ذك   (2)

ل، ثم يعقب عىل  نقل أقوال احلكيم الرتمذي ورأى مبلغ ما وصله فيها من ضال أن يف الوالية« بعد

 مناقشته هذه عىل أرض صلبة، سواء عىل أساس ذلك بقوله: »ولقد نجد أن احلكيم الرتمذي يقف يف

وص القرآنية الكريمة والنبوية الرشيفة، بحيث ال نكاد نجد  ن النصمن أصول مذهبه أو عىل أساس م

فكرة تقف يف   –ىل كل حال ع –و يردها، ولكن ما يؤيدها أو يتساوق معها وهذه الفكرة ا أما يقابله

، وريض عنهم، قمًَم تعجز البرش أن   ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  وجه املغاالة التي جتعل من رؤوس أصحاب

!! وال أدري ماذا يريد باألرض الصلبة التي وقف   384..« ا.هـ صاها .إليها أو إىل مستو يصلوا 

ء خامتًا هو أفضل األولياء، بل  مذي؟!، وما هي النصوص القرآنية التي تنص عىل أن لألوليا الرتعليها 

ال يمكن أن يفضلهم أحد، ويف احلديث   ملسو هيلع هللا ىلصحاب رسول اهلل يساوي األنبياء يف درجته؟!! وأص

: )ال   ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل عنه قال: قال النبي  –عن أيب سعيد اخلدري  ومسلمالصحيح عند البخاري 

وال نصيفه( البخاري يف فضائل يب، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحٍد ذهبًا، ما بلغ مد أحدهم صحا تسبوا أ

(، ومسلم يف فضائل 3/1343) 3470متخذًا خليالً( رقم:  : )لوكنت ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة باب قول النبي 

 .   2540صحابة ريض اهلل عنهم، رقم: سب الالصحابة باب: حتريم 
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: لكانت مصيبة  ملسو هيلع هللا ىلصحممد  و عيسى عىل، أو موسى، أيفضل إبراهيملنا من 

مد عىل عظيمة، ال يتملها املسلمون فكيف بمن يفضل رجاًل من أمة حم

ىل مجيع األنبياء والرسل يف أفضل العلوم؟! ويدعي أَّنم يأخذون حممد، وع

 . (1)ذلك من مشكاته؟ وهذا العلم هو غاية اإلحلاد والزندقة« 

 ران:هذا القول أموكانت نتيجة 

كَم  ملسو هيلع هللا ىلصم خاتم األولياء، كَم زعموا ذلك يف حق النبي األول: القول بتقد

ء والطّي( فكذلك خاتم ا وآدم بّي املاسبق واستدالهلم بحديث )كنت نبي

 األولياء كان وليًا وآدم بّي املاء والطّي.

حيث  الثاين: تفضيل خاتم األولياء عىل األنبياء كَم سبق من أقوال ابن عريب

حيث يقول: »وليس هذا العلم إال  (2)ولياء ياء من األر علوم األنبجعل مصد

إال  –متى راواه  –الرسل ال يرونه إن  خلاتم الرسل، وخاتم األولياء .. حتى

أعني نبوة الترشيع ورسالته  –من مشكاة خاتم األولياء فإن الرسالة والنبوة 

 ا.هـ. (3)تنقطعان والوالية ال تنقطع أبدًا«  –

 لصحابة:سب ا -6

طان البارزة سب أولياء اهلل وحماربتهم ويف مقدمة هؤالء ومن مكايد الشي

 
 (.2/240جمموع الفتاوى )   (1)

 . 190مد عثَمن صبّي االتباع واالبتداع لعبدالرؤوف حم ملسو هيلع هللا ىلص انظر حمبة الرسول    (2)

 .  62فصوص احلكم البن عريب ص    (3)
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 . ملسو هيلع هللا ىلصصحابة رسول اهلل 

م الرافضة حيث ورثوه من زعيمهم عبداهلل بن سبأ برز من وجد عندهومن أ

الذي كان أول من أظهر الطعن يف أيب بكر وعمر وعثَمن ريض اهلل عنهم 

 . (1)أمجعّي 

التهم والرضا عنهم، قال نة عىل عدن الكريم والسدة نصوص القرآمع شها

           (2 ) تعاىل:

 . وكانوا إذ ذاك ألفًا وأربعَمئة.

     وقال تعاىل يف املهاجرين واألنصار:

          

  (3) . 

           وقال تعاىل:

         (4 ). 

يف ذلك دليل عىل عظمة قدرهم عند اهلل تعاىل وكرامتهم ورفعة درجاهتم و

، كَم ثبت يف احلديث: )عرشة من أصحايب يف املبرشون باجلنةوفيهم العرشة 

 
 .   27الشيعة والسنة إلحسان إهلي ظهري صانظر    (1)

 .  18سورة الفتح، اآلية:    (2)

 .  99ورة التوبة، اآلية: س   (3)

 .  118سورة التوبة، اآلية:    (4)
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اجلنة: أبو بكر، وعمر، وعثَمن، وعيل، وطلحة، والزبري، وسعد بن أيب 

 ..«. بن اجلراح، وأبو عبيدة الرمحن بن عوفوقاص، وسعيد بن زيد، وعبد

 يتقربون إىل اهلل بلعن أوليائه من الصحابة الكرام –أخزاهم اهلل  –والرافضة 

 وعمر، وصيغة لعنهَم عندهم: وأوهلم أبو بكر

»بسم اهلل الرمحن الرحيم اللهم ألعن صنمي قريش وجبتهَم وطاغوتيهَم 

لبا عصيا رسولك وقوانكرا وصيك ووافكيهَم وابنتيهَم اللذين خالفا أمرك 

 . (1)وحرفا كتابك« دينك 

ّي وهم يتهمون أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه باستحالل دماء املسلم

 . –والعياذ باهلل  –املؤمنّي عيل بن أيب طالب ويكمون بردته  وحماربة أمري

 يقول اخلميني:

ىل احلكم دون »أولئك الصحابة الذين مل يكن َيمهم إال الدنيا واحلصول ع

ن اَتذوا القرآن ذريعة لتحقيق نواياهم الفاسدة قد آن، والذياإلسالم والقر

كانت تدل عىل خالفة كتاب اهلل التي سهل عليهم إخراج تلك اآليات من 

عيل ريض اهلل عنه بال فصل وعىل إمامة األئمة، وكذلك حتريف الكتاب 

يبقى هذا  وجه دائم بحيثالسَموي وإقصاء القرآن عن أنظار أهل الدنيا عىل 

 
نقالً من كتاب   33ل صد. عبداهلل الغريب يف كتابه اخلميني بّي التطرف واالعتداها ذكر   (1)

 »مصدقه مالينجاب« لسيدهم عيل تقي النقودي.
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 !! (1)القرآن واملسلمّي إىل يوم الدين« ار يف حق الع

 ويقول يتجه اهلل:

ا به من خمالفات للقرآن، ومن تالعب الشيخّي وما قام»إننا هنا ال شأن لنا ب

بأحكام اإلله وحلاله وحرماه من عندمها، وما مارساه من ظلم ضد فاطمة 

 دين.اإلله والهلهَم بأحكام نا نشري إىل جوضد أوالده، ولكن ملسو هيلع هللا ىلصابنة النبي 

فقد قام أبو بكر بقطع اليد اليرسى ألحد اللصوص، وأحرق شخصًا آخر 

يطبق أحكام اهلل يف خالد بن الوليد الذي قتل ان حرامًا، ومل مع أن ذلك ك

 مالك بن نويرة وأخذ زوجته يف تلك الليلة نفسها.

امرأة حامل  فقد أمر برجم أما عمر فإن أعَمله أكثر من أن تعد وحتىص

 نة، وصححت إحدى النسوة من خلف احلجب خطأه.أخرى جمنوو

 رفوَّنم جيدًا ..أما عثَمن ومعاوية ويزيد فإن اجلميع يع

وإن مثل هؤالء األفراد اجلهال احلمقى واألفاقون واجلائرون غري جديرين 

 ا.هـ. (2)بأن يكونوا يف موقع اإلمامة وأن يكونوا ضمن أويل األمر ..«

 
 .   131كشف األْسار ص   (1)

 . 127-126كشف األْسار للخميني ص   (2)

أنه قال: ر، عنهم الكيش زعيمهم يف اجلرح والتعديل حيث يروي عن محزة بن حممد الطيا نقل وقد  *

قال حممد   –رمحه اهلل وصىل عليه  – ♠ و عبداهللذكرنا حممد بن أيب بكر عند أيب عبداهلل فقال أب

ل:  ال أوما فعلت؟ قا يومًا من األيام: ابسط يدك أبابيعك فق ♠  املؤمنّي عيلبن أيب بكر ألمري

بو عبداهلل )ع( كان  ل أإنك إمام مفرتض طاعتك، وإن أيب يف النار فقا  بىل فبسط يده، فقال: أشهد 

= = 
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 رتكذيب باليوم اآلخ: الرابعاً 

مبينًا عقيدهتم يف املعاد »وأما املعاد فأنكروا ما ورد به  ♫ يقول الغزايل

حلرش والنرش لألجساد، وال اجلنة والنار، ولكن قالوا: ء، ومل يثبتوا ااألنبيا

 ا.هـ. (1)معنى املعاد عود كل يشء إىل أصله ..« 

 البعث:ين من اإلسَمعيلية يف نفي ويقول أحد املعارص

ث مهزأة .. وأن املؤمن احلقيقي هو من يؤول الوحي اإلهلي »إن القول بالبع

وأحكامها عىل ظواهرها فليس  الرشائع املنزلةعىل طريقتهم، وأما من يتبع 

 ا.هـ. !! (2)هو إال كافٌر ومحاٌر« 

 »والقيامة عندهم نوعان: قيامة صغرى، وقيامة كربى.

مة الكربى هي قياق النفس بعد املوت، والامة الصغرى هي عند ما تفارفالقي

لكلية ما تفارق كل النفوس اجلزئية املوجودة يف عامل الكون، وتعود النفس ا

 . (3)ا وخالقها فيبطل الوجود كله ما عدا اهلل سبحانه«إىل مبدعه

 = = 
ميس رمحة اهلل عليها ال من قبل أبيه« ويروي عن هشام بن أيب  النجابة فيه من قبل أمه، أسَمء بنت ع

يدل عىل ما   مما  27 من الشيعة والسنة ص»كان مهيب عبد سوء يبكي عىل عمر« نقالً  ♠ اهللعبد

 تكنه قلوهبم من حقد وبغض للصحابة الكرام!!.

 . 45-44ة للغزايل صطنيفضائح البا    (1)

(، نقالً من كتاب الرشك يف  1/106إلسالم بنديل جوزي )من تاريخ احلركات الفكرية يف ا   (2)

 (.1/821ديث أليب بكر حممد زكريا )القديم واحل

 (.1/820رجع السابق )امل   (3)
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 وقد كذب به بعض الفرق وامللل والنحل الّضالة وأشهر من عرفه به:

 قال تعاىل يف بيان حاهلم: يا، كَمإال حياتنا الدن القائلون: إن هي الدهرية -1

              

 (1 ). 

يف الكتاب والفالسفة كذلك ينكرون اليوم اآلخر، وزعموا أن ما ذكر 

لك ما هي إال خياالت ال كذ لنعيم األخروي والعذاب،والسنة من وصف ا

 . (2)اإليَمن به حقيقة هلا، ألن اإلنسان ال يدركه بحواسه اخلمس فال يمكن 

 وعىل ذلك سارت بعض الفرق املنتسبة لإلسالم، ومنهم:

 اإلسَمعيلية والدروز والنصريية: (3)الباطنية من القرامطة 

 : (1)قرمطين الَميإىل سل (4)واين الرسالة التي كتبها القري وهذا نص

 
 .  24سورة اجلاثية، اآلية:    (1)

( ط. دار الفكر، ُشح  4/445ابن كثري )  سري(، تف4/284( )4/67انظر: جمموع الفتاوى )   (2)

 (.1/99محد بن عيسى ) قصيدة ابن القيم أل

 قامته  مة الباطنية، من أهل الكوفة، يلقب بقرمط لقصالقرامطة: أتباع محدان قرمط، أحد أئ   (3)

ركة التي ظاهرها التشيع وحقيقتها اإلحلاد، انترشت يف الكوفة والبصة  وساقيه، تبنى هذه احل

باطنًا خيالف ظاهرها، استباحة اء والبحرين، من عقائدهم: اعتقادهم بأن للرشيعة ظاهرًا وحسواأل

 م اآلخر.الزنا ونكاح املحارم، إنكار اليو

 ط. الرابعة.  382-1/378، املوسوعة امليرسة )18-11انظر: فضائح الباطنية للغزايل ص

الرسالة املوقظة )خمطوطة( تويف سنة   له جعفر بن حممد بن محزة، داعية إسَمعييل من علَمئهم    (4)

 (.2/129كيل )هـ، األعالم للزر 834
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»إين أوصيك بتشكيك الناس يف القرآن والتوراة والزبور واإلنجيل 

ئع واملعاد واملالئكة واجلن، ثم يستطرد قائاًل: وما إبطال الرشا إىلوبدعوهتم 

العجب من يشء كالعجب من رجل يدعي العقل، ثم تكون له أخت أو بنت 

ولو عقل نبي عىل نفسه وينكحها من أجناء وليس لـه زوجة فيحرمها حس

لعلم أنه أحق هبا من األجنبي، وما وجه ذلك إال ألن صاحبهم حرم عليهم 

ائب ال يعقل وهو اإلله الذي يزعمونه وأخربهم بَم ال طيبات وخوفهم بغال

 يرونه من البعث والنشور واجلنة والنار حتى استعبدهم وجعلهم لـه يف

 (2)وأمرهم نسيئة« قداً والً، فكان أمره معهم نحياته ولذريته بعد وفاته خ

 ا.هـ.

 . (3)وقد سبق بيان قول اجلهمية بأن النار تفنى 

ن أهل النار أسعد منهم يف الدنيا ألَّنم يف النار صوفية من يزعم أومن ال

 = = 
ارس  رمة البلد احلرام فسار إىل مكة يف سبعَمئة فسليَمن بن حسن القرمطي الزنديق .. استباح ح   (1)

، فقتل مئات القتىل وردمهم يف بئر زمزم، واقتلع احلجر األسود وصعد  317من أتباعه القرامطة سنة 

فأقام فيها ستةأيام بلغ القتىل فيها نحو   كعبة يصيح أنا باهلل وباهلل أنا خيلق اخللق وأفنيهم أنا،ال عىل

 هـ.332لذراري هلك باألحساء عام ثالثّي ألفًا، وْسى ا

 (. 3/123(، األعالم للزركيل )11/171والنهاية )(، البداية 15/320النبالء ) انظر: أعالم

ن رقم  اطنيون واحلركات اهلدامة للشيخ إبراهيم بن سليَمن اجلبها الب نرشت ضمن مالحق كتاب    (2)

 -هـ 1413ط. األوىل  94-92، وانظر يف الرد عليهم فضائح الباطنية للغزايل ص45( ص2)

 عَمن. –األردن   –م، دار البشري  1993

 ص  انظر   (3)
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 .( 1)متذكرين للحق، أما يف الدنيا فكانوا من غفلة 

 بالقدرخامسًا: التكذيب 

الّضالة حتى كثر اخلوض يف  فرقج سارت عليه أكثر الوالتكذيب بالقدر منه

ية مسائله، وأفردت لذلك الكتب، وصنف السلف يف الرد عىل القدر

 وافرتق القدرية إىل طائفتّي: مؤلفات كثرية

األوىل: نفاة القدر من الغالة الذين أنكروا العلم، وكان ظهورهم يف أواخر 

معبد  وأول من قال بنفي القدر –رضوان اهلل تعاىل عليهم  –عهد الصحابة 

 اجلهني، وقد قتل صربًا يف زمن احلجاج.

مر أنف وهؤالء كفار د وقوعها وأن األوقالوا: إن اهلل ال يعلم األشياء إال بع

 . (2)باإلمجاع 

الثانية: القدرية املجوسية نفاة املشيئة واخللق وهم مجهور املعتزلة ومن 

 . (3) ن اخلوارج واملرجئة والشيعةوافقهم م

 إىل فرقتّي:وهؤالء انقسموا 

 
 .  325انظر كتاب فيه ما فيه، للصويف جالل الدين الرومي، ص   (1)

وما  4/706قاد )، ُشح أصول االعت203، اإلبانة ص530-529ر: السنة للخالل صانظ   (2)

 (. 2/328، معارج القبول )63-25ل ص(، شفاء العلي497-8/491بعدها(، جمموع الفتاوى )

(، جمموع  1/45( )1/30(، امللل والنحل للشهرستاين )3/82: الفصل يف امللل والنحل )انظر   (3)

 (.204-10/203(، هتذيب التهذيب )4/141االعتدال )ان (، ميز7/264الفتاوى )
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ل الذين نفوا خلق اهلل ألفعال العباد وقالوا إن العبد خيلق فع القدرية:  -1

 ال يضل أحدًا. نفسه وإن اهلل

قال: )القدرية جموس هذه  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا قال ابن عمر ريض اهلل عنه عن النبي 

 . (1)ماتوا فال تشهدوهم(  األمة، إن مرضوا فال تعودوهم، وإن

مة وأئمتها، مع إيَمَّنم بالقضاء والقدر وأن اهلل و»مما اتفق عليه سلف األ

وأنه يضل من يشاء  مل يشأ مل يكن، خالق كل يشء، وأنه ما شاء كان، وما

وَيدي من يشاء، وأن العباد هلم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرهم ما 

 . (2)ن يشاء اهلل« إن العباد ال يشاؤون إال أ وهلم:قأقدرهم اهلل عليه، مع 

ن القدرية خالفوا أهل السنة واجلَمعة وكادهم إبليس حتى أنكروه ولك

يل وبيان، فقد هدى اهلل هبذا اهلدى وجهّي: هدى دل فقالوا: »إن اهلدى عىل

وهدى هو الثواب والنجاة، فال يفعل  (3)كل مكلف بالغ، الكافر واملؤمن 

 . (4)« ملسو هيلع هللا ىلصوله لقائلّي عن اهلل وعن رسى إال باملؤمنّي املطيعّي ااهلل هذا اهلد

 
( وروي عن حذيفة يف  2/634) 4691اه أبو داود يف سننه كتاب السنة، باب يف القدر رقم رو   (1)

اهلل أن يلحقهم بالدجال(، ورواه اإلمام  ادوهم )شيعة الدجال وحق عىل وز 4692الباب نفسه رقم: 

، ورواه اإلمام ابن أيب العاصم يف السنة من طريق جابر 139ص 750أمحد يف مسنده، ويف السنة رقم 

  329ة ريض اهلل عنه رقم (، وحسنه األلباين، ومن طريق حذيف1/144) 328ريض اهلل عنه رقم: 

 (. 2/917) 5163صحيح اجلامع رقم ( وهو يف 1/144-145)

 (.8/459جمموع الفتاوى )   (2)

 ة، وال نخالفهم فيها، انظر يف أنواع اهلداية ص دايهذه املرتبة الثانية من مراتب اهل    (3)

سائل العدل والتوحيد  ( ضمن ر11/323لة إنقاذ البرش من اجلرب والقدر للرشيف املرتيض )رسا    (4)

= = 
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 : ♫ قال ابن اجلوزي

يقدر رش، وإن إبليس »وقال النظام إن اهلل عز وجل ال يقدر عىل يشء من ال

 ا.هـ. (1)عىل اخلري والرش« 

 إضالل اهلل للعبد بعدة معاٍن منها: وفرسوا

 رهم حيث قالوا: »إن قيل: أفتقولون إن اهللالعقاب واهلالك عقوبة لكف -1

عاقبهم وأهلكهم عقوبة  أضلهم، بأنه: نقول: إن اهلل أضل الكافرين؟ قيل لـ

أفسدهم، جل وعز  وال أضلهم بأن هلم عىل كفرهم ومل يضلهم عن احلق،

 . (2)عن ذلك« 

 . (3)إّن معنى أضل اهلل سَمه ضاالً  -2

 . (4)لسداد وهو ما يسمى عندهم اخلذالن وفرسوه أيضًا برتك التوفيق وا -3

قدرية: »لقد ثبت بالدليل القاطع أن اإلنسان بعض املعارصين من ال الوق

ما الدائرة األوىل:  ثالث هلَم، أيعيش يف هذه احلياة ضمن دائرتّي اثنتّي ال

 = = 
 . 261-259ص، و227وانظر املقاالت ص

 .  103س صتلبيس إبلي   (1)

 (.1/325املرجع السابق )   (2)

لقدرية ليحيى بن احلسّي الريس ضمن رسائل العدل والتوحيد  ة ا انظر رسالة الرد عىل املجرب   (3)

 (.85-2/84( وانظر )2/81-82)

-2/372) (،2/22، الكشاف للزخمرشي )260املقاالت ص (،2/82انظر: املرجع السابق )   (4)

737.) 
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فهي التي تنفذ فيها إرادة اهلل تبارك وتعاىل ومشيئته الكونية، وفيها جعل اهلل 

ا وال جمربًا ال إرادة له فيهاإلنسان يسري بحسبها وعىل مقتضاها سريًا  تعاىل

ما الدائرة الثانية: فهي التي تنفذ فيها إرادته ومشيئته الرشعية، اختيار .. وأ

تعاىل اإلنسان يسري فيها سريًا اختياريًا، بحيث ال مكره له  وفيها جعل اهلل

فعاله االختيارية ضمن هذه الدائرة ثم قال: »فاإلنسان يف أ (1)فيها وال جمرب« 

لقضاء وال دخل للقضاء هبا، عاله فيَم يتعلق بايطر عليها ال عالقة ألفالتي يس

أو القدر، وإنَم ت بحث القضاء وذلك ألن األفعال االختيارية ال تدخل حت

 . (2)تدخل حتت بحث األحكام الرشعية« 

 الثانية: اجلربية 

ال  درية وفظاعته فروا إىل ُشمنه فقالوا: »إنهوملا رأت اجلربية شناعة قول الق

نه هو الفاعل وإن الناس إنَم تنسب ة إال هلل وحده، وإفعل ألحد يف احلقيق

شجرة ودار الفلك، وزالت يقال: حتركت الإليهم أفعاهلم عىل املجاز، كَم 

 
ط. عام   راجعه خالد العك  140-139اء والقدر لعبداحلليم حممد قنبس صمسألة القض   (1)

 ، بريوت، لبنان. 1984 هـ/1404

 .145املرجع السابق ص   (2)

در، ومما يعجب لـه  ا الضالل حيث جعل أفعال العباد كلها ال عالقة هلا بالقضاء والقفتأمل هذ *

فة واملتكلمّي، بحثها عىل مقتىض منهج  قضاء والقدر ونشأهتا لدى الفالستسميته كتاب )مسألة ال

ه من القدرية النفاة؟ أم يريد سلف األمة وأئمتها؟! الفالسلف(!! فأي سلف يريد؟! هل يريد أس

اهلل ومشيئته فيجري يف ملكه  هم عن هذا القول الباطل الذي خيرج أفعال العباد عن دائرة إرادةوحاشا 

 بحث سابق، انظر صوقد سبق الرد عىل القدرية يف م ما ال يريد،
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 . (1)الشمس، وإنَم فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس اهلل سبحانه..« 

إطالقًا، بل كَم خلق اية املهتدي فعل اهلل، ال دخل للعبد فيها فعىل هذا فهد

، فيسلبون العبد القدرة متامًا  (2)اًل، ولونًا ونحو ذلك ه طوالً كان به طويلـ

 ية الغالة أصحاب جهم بن صفوان.ل، وهؤالء اجلربعىل الفع

خلق  وأما اجلربية املتوسطة من األشاعرة واملاتريدية ونحوهم فقالوا: إن اهلل

رة يف الفعل، توا للعبد قدرة غري مؤثأفعال العباد وقدرها، وشاءها، ثم أثب

 ا يسمى عندهم كسبا وهم خمتلفون يف تعريفه اختالفًا كبريًا.وهو م

 . (3)ما يقع به املقدور يف حمل قدرته« من عرفه بأنه »فمنهم 

 . (4)وقيل الكسب: »ما وقع من الفاعل مقارنًا لقدرة حمدثه اختيارًا«

 وهذا التعريف ال فرق بينه وبّي سابقه.

 تعاىل يف حمل قدرة املكتسب عىل وفق إرادته يف وقيل هو: »ما خلفه اهلل

 .(5)كسبه«

 
 .  279مقاالت اإلسالميّي أليب احلسن األشعري ص   (1)

 (.8/445ية )انظر املرجع السابق نفس الصفحة، وجمموع الفتاوى البن تيم   (2)

،  134-133صول الدين للبغدادي ص، وانظر أ104ُشح الصاوي عىل جوهرة التوحيد ص   (3)

 العلمية.  دار الكتب –اإلخاء، ط. الثانية توزيع دار 

م طبعة املدين،  1991هـ/ 4011، ط. عام 265جالء العينّي يف حماكمة األمحدين لآللويس ص   (4)

 وما بعدها.   256تاب التوحيد للَمتريدي ص، ك71وانظر: اإلنصاف للباقالين ص

، الفرق بّي الفرق  792، وانظر فيَم سبق: املقاالت ص 266لويس ص جالء العينّي لآل   (5)

(، اعتقادات فرق املسلمّي واملرشكّي  1/87، امللل والنحل للشهرستاين )199للبغدادي ص

= = 
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َّنم يقولون: »إن العبد ليس ذا وقول جهم: إووجه املشاهبة بّي قوهلم ه

بفاعل حقيقة، وإنَم هو كاسب حقيقة، ويثبتون مع الكسب قدرة ال تأثري هلا 

أن كل ما يف الوجود من لكسب، ولكن قرنت به من غري تأثري، وزعموا يف ا

سباب العلوية والسفلية كقدرة العبد ال تأثري ليشء القوى والطبائع واأل

ادث واألفعال واملسببات بل قرن اخلالق هذا نت به من احلومنها، فيَم اقرت

الفعل ، وهم هبذا مل يميزوا بّي  (1)هبذا ال لسبب وال حلكمة أصاًل«

ذا املذهب مما يؤسف لـه أن يكى هواملفعول، وال بّي اخللق واملخلوق،و

ومذهب أهل السنة وسط بّي  (2)لسنة واجلَمعة، وهم منه براء عن أهل ا

  (3)سبق يف الرد عليهم واجلربية كَم  القدرية

 = = 
 زي.لرال

 (.468-8/467جمموع الفتاوى البن تيمية )   (1)

(، حيث يقول عند حكايته  11/ 1يف لوامع األنوار ) –رمحه اهلل  –ومن هؤالء اإلمام السفاريني    (2)

ل السنة واجلَمعة فلم يفرطوا تفريط القدرية النفاة، ومل  القدر: »وأما املتوسطة فهم أهمذاهب الناس يف

هب األشعري ومن  ة املحتجّي بالقدر عىل معايص اهلل، وهؤالء عىل مذهبّي مذربييفرطوا إفراط اجل

 ..«.وافقه من اخللف، ومذهب سلف األمة وأئمة السنة .

أهل السنة اجلَمعة ألنه أال يقرن مذهب األشاعرة بمذهب  ثم فّصل يف ذكر مذاهبهم وكان األوىل

 خيالف ما هم عليه. 

 (. 2/204يف الرد عىل صاحب األغالل للسويح ) اللوانظر: كتاب بيان اهلدى من الض

 انظر ص    (3)

وم، وأنه ال ذنب له ألن اهلل تعاىل ولقد أدى قوهلم هذا ببعض الّضالل إىل القول بأن الشيطان مظل *

= = 
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 ومن املسائل التي كادهم هبا:

 مسألة الرزق. -1

 مسألة األجل. -2

 القول بالبداء. -3

 زق الر -1

والرزق يف كار القدر مسألة الرزق ومما كاد الشيطان به الفرق وامللل يف إن

 . (1)»ما ينتفع به واجلمع األرزاق« اللغة 

 . (2)حلوف  ما يصل إىل اويطلق عىل العطاء، والنصيب، وعىل

وأما يف اصطالح الرشع، وما عليه أهل السنة واجلَمعة أن الرزق ينقسم إىل 

     :وهو ما ينتفع به، وهو املراد من قوله تعاىلقسمّي: األول: عام 

             

     (3 ). 

 = = 
هؤالء توفيق احلكيم يف قصته املشهورة )الشهيد(، انظر: عباد  عليه القيام هبذه األعَمل!! ومن كتب 

 .  50نعيل صالبالشيطان يوسف 

  144(، القاموس املحيط ص10/115لعرب )(، وانظر لسان ا4/1481الصحاح للجوهري )   (1)

. 

 (.2/65لتمييز)(، بصائر ذوي ا10/115(، لسان العرب )4/4811انظر: الصحاح )   (2)

 .  6آلية: سورة هود، ا   (3)
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حتى  ويف احلديث: )إن روح القدس نفث يف روعي أن نفسًا لن متوت

 . (1)( تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها .. احلديث

يقول: )فرغ اهلل إىل كل عبد  ملسو هيلع هللا ىلصداء قال سمعت رسول اهلل وحديث أيب الدر

 . (2)قي أم سعيد( من مخس من أجله ورزقه وأثره وش

وهذا يشمل كل ما ينتفع به، سواء كان حالالً أو حرامًا، ويشمل رزق اخللق 

 جر وغريمها.كلهم بَم فيهم الرب والفا

  تعاىل: يف قوله رزق احلالل، وهو املرادالثاين: خاص وهو ما يملك وهو ال

           

            

      (3 ). 

            ويف قولـه تعاىل:

 
ع الزوائد وقال: »رواه الطرباين يف  جمم(، وأورده اهليثمي يف 27-10/16رواه أبو نعيم يف احللية )   (1)

  عنه  معدان وهو ضعيفه« ا.هـ، ورواه احلاكم من حديث ابن مسعود ريض اهللالكبري وفيه عفري بن  

 (.2/725) 2144ة من حديث جابر بنحوه رقم: ( بأطول منه، ورواه ابن ماج2/5)

، وقال 449-448ص 1811  رقم(، وهو يف موارد الظمآن 7/195رواه اإلمام أمحد يف مسنده )   (2)

د والبزار والطرباين يف الكبري واألوسط وأحد إسنادي أحد رجاله اهليثمي يف جممع الزوائد: رواه أمح

 (. 7/195ثقات. ا.هـ )

 .  3، اآلية: سورة املائدة   (3)
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              (1 ). 

الرزق، وكالمها مكتوب يف اللوح املحفوظ  وكالمها يطلق عليه مسمى

ق من حيث احلرام فهو رز وداخل حتت مشيئة اهلل تعاىل وخلقه، فإذا أكل

االنتفاع به، مع حتريم اهلل تعاىل هلذا الفعل، والوعيد لفاعله، وليس ألحد أن 

 . (2) حجة فيه ألحديتج بالقدر فال

لة »رزق كل عبد ما أحل املخالفة فقالت املعتز وكاد الشيطان بعض الفرق

لك، لعمرهم لـه وأمره بأخذه، فأما ما َّناه عن أكله وعذبه يف قبضه، فليس ذ

 .( 3)رزقه« من 

وقالوا: »احلرام ال جيوز أن يكون رزقًا .. ألن اهلل منعنا من إنفاقه 

 . (4)واكتسابه«

 رد عليهم من عدة أوجه:وال

رآن والسنة وما أمجعت األدلة الصحيحة من الق األول: أن قوهلم خالف

ف الرزق عليه األمة قبل ظهور املعتزلة،وما أمجعت عليه كتب اللغة من تعري

 
 .  10ون، اآلية: سورة املنافق   (1)

  ألنوار مع هامشه للشيخ بابطّي ع ا(، لوام546-8/541انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )   (2)

 .  62-61سنية عىل العقيدة الواسطية لعبدالعزيز الرشيد (، التنبيهات ال1/343-344)

، مطبوع ضمن  بن احلنفية ليحيى بن احلسّي الريسالة الرد واالحتجاج عىل احلسن بن حممد رس   (3)

 (.2/165رسائل العدل والتوحيد )

 . 787عبداجلبار صيض  ُشح األصول اخلمسة للقا    (4)
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 . (1)ما ينتفع به عىل اإلطالق بسائر 

رصيح الثاين: أنه يلزم منه أن يكون اإلنسان قادرًا عىل أكل رزق غريه وهذا 

 . (2) له سان رزقه الذي كتبه اهللقول املجوسية، ويلزم منه أال يأخذ اإلن

كَم أنه من الزم قوهلم إنه لو أن شخصًا تغذى طول عمره باحلرام لكان الزم 

تعاىل مل يرزقه شيئًا، وهذا خالف ما أمجعت عليه األمة، أن ال وهلم: إن اهلل ق

 رازق إال اهلل.

فيلزم  من أطعم غريه طعامًا معصوبًا إىل أن مات، الثالث: ويقال هلم أيضاً 

اإلنسان رزقه غري اهلل، وهذا إقرار بوجود رازقّي األول من قولكم إن هذا 

 . (3)ام يرزق احلالل والثاين يرزق احلر

            ع: أن اهلل تعاىل قال:الراب

           

    (4 )عاىل متفرد باخللق، والرزق، عىل أن اهلل ت . فدل

 بّي واإلماتة، واإلحياء، فلو أخرجنا الرزق منها لكان يف هذا تفريق

 
 (.1/344انظر لوامع األنوار للسفاريني )   (1)

 (.1/344) ، لوامع األنوار للسفاريني383انظر حادي األرواح ص   (2)

، أصول الدين  371-370اقالين ، التمهيد للب186-185سن األشعري صانظر اإلبانة أليب احل   (3)

األكرب مع ُشحه للمال عيل القاري قه ، الف320( املواقف لإلجيي ص145-144للبغدادي )

 (.2/235(، ُشح النونية للشيخ أمحد بن عيسى )1/344، لوامع األنوار )114ص

 . 40روم، اآلية: سورة ال   (4)
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وال جيوز  الرازق، املحيي املميت،املتَمثالت بغري دليل، فثبت أن اهلل اخلالق 

 . (1)أن يقع يف ملكه سبحانه ما ال يريد 

نهم إنكار ذلك، مع هم، ومل يؤثر عحتى املرشكون كانوا يقرون بأن اهلل رازق

 كفرهم وعنادهم، فأصبحت املعتزلة ُشًا منهم من هذا الوجه.

منه أن فهو قول باطل إذ يلزم  (2)بَم يصح امتالكه  وأما َتصيصهم الرزق

الطفل من ثدي أمه ال يسمى رزقًا ألَّنَم ال يملكانه، فال طعام البهيمة، و

         عاىل:يكون رزقًا هلَم، وهذا خالف قوله ت

      (3 )م من رزق . كَم أنه ال يلز

 . (4)ح متلكه احلرام أن يبا

 
 . 371-370باقالين صانظر التمهيد لل   (1)

 .  784ح األصول اخلمسة صانظر ُش   (2)

 .  6سورة هود، اآلية:    (3)

حه للمال  ، الفقه األكرب مع ُش96(، وانظر االعتقاد للبيهقي ص187-618)انظر اإلبانة ص   (4)

 .  114عيل قاري ص

حيث قال:   114رب صشيخ مال عيل القاري يف ُشحه للفقه األك* ومما جيدر التنبيه عليه ما ذكره ال 

  سن الرستغني، وأبو إسحاق اإلسفرايني ما حققا اخلالف يف هذه املسألة، وقاال»والشيخ أبو احل

ا اخلالف ليس لفظيًا، فهو يعود  خلالف لفظي ال حقيقي، قيل وهو الصواب«ا.هـ والصواب إن هذا

لتحسّي، والتقبيح بناء عىل  م بوجوب فعل األصلح عىل اهلل، ومسألة اإىل فساد اعتقاد املعتزلة وقوهل 

أصول املنهج،  يف املنهجية يف تقديم العقل عىل النقل، فاخلالف بينهم وبّي أهل السنة خالف  أصوهلم

 ذ باهلل.مما كان سبب ضالهلم وبعدهم عن احلق، والعيا 
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 األجل: -2

ة ومن مكايده للفرق يف التكذيب بالقدرة مسألة األجل، واألجل يف اللغ

سواء كان هذا اليشء موتًا، أو حلول دين، أو عدة طالق ..  (1)»مدة اليشء« 

 . (2)أو نحوه 

طعًا من ملراد باألجل املضاف زمان تبطل فيه احلياة قوأما يف االصطالح فا

 . (3)أخر« غري تقدم وال ت

 (4)فلكل إنسان أجل حمدود ال يتقدمه، وال يتأخر عنه، سواء مات حتف أنفه 

ا، أو هرمًا، أو غرقًا، وهذه األمور جعلها اهلل تعاىل قتياًل، أو هدمأو مات 

ن، وما يكون فهي مكتوبة يف اللوح أسبابًا للموت، مع علم الرب تعاىل بَم كا

ومع ذلك من قتل مسلًَم بغري حق شاء هذا األجل، وخلقه، املحفوظ، و

ومن قتل عوقب لقتله، وجيب القصاص منه، إال أن يعفو أولياء املقتول. 

 حماربًا فهو شهيد عند اهلل يناله األجر والثواب. كافراً 

             قال تعاىل:

 
 (.4/162الصحاح للجوهري )   (1)

(، بصائر 13-11/11ن العرب )(، لسا 1/26 غريب احلديث البن األثري )انظر: النهاية يف   (2)

 (.2/108تمييز للفريوزبآدي )ذوي ال

 (.1/349لوامع األنوار للسفاريني )   (3)

 .  1032ط للفريوزبآدي صأي عىل فراشه من غري قتل وال غرق وال حرق« القاموس املحي»   (4)
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  (1 ). 

جي قالت: )اللهم أمتعني بزو ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديث عن أم حبيبة زوج النبي 

: لقد  ملسو هيلع هللا ىلصوبأيب أيب سفيان، وبأخي معاوية قال فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئًا  سألت اهلل آلجال مرضوبة، وأيام معدودة،

كنت سألت اهلل أن يعيذك من عذاب  يؤخر شيئًا عن حله، ولوقبل حله، أو 

 . (2)يف النار، أو عذاب القرب، كان خريًا وأفضل( 

»وهذا احلديث رصيح يف أن اآلجال واألرزاق  : ♫ مام النوويقال اإل

مه يف األزل فيستحيل زيادهتا و نقصها مقدرة ال تتغري عَم قدره اهلل تعاىل وعل

 ا.هـ. (3)حقيقة عن ذلك ...« 

ادة الرزق واألجل بصلة الرحم ال يتناىف مع ما سبق كتابته يف وما صح من زي

 تعاىل، واطلع عليه املالئكة يف أما ما كتبه اهللاللوح املحفوظ ألنه ال يتغري، 

طرقها العبد، وهي الصحف التي بأيدَيم فالرزق يزيد باألسباب التي ي

  نوعان:

بن مالك كَم يف احلديث عن أنس  األول: أسباب دينية كصلة الرحم

 
 .  49سورة يونس، اآلية:    (1)

( واإلمام أمحد يف مسنده  2051-4/0205) 2663ه مسلم يف كتاب القدر رقم: روا   (2)

(1/390.) 

 (.16/213صحيح مسلم برشح النووي )    (3)
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يقول: »من ْسه أن يبسط له يف رزقه  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اهلل  ◙

 . (1)يصل رمحه« أو ينسأ له يف أثره، فل

هلل جيعل ومن األسباب أيضًا الدعاء والرب وتقوى اهلل قال تعاىل: +ومن يتق ا

 . (2) "له خمرجًا . ويرزقه من حيث ال يتسب

 ل مال اليتيم.لم العباد، والربا، وأكواجتناب البغي، وظ

الثاين: أسباب طبيعية، ومادية، كالسعي للرزق، وبذل اجلهد، واختيار 

 اختيار املكاسب النافعة ونحو ذلك.ملناسبة، وحسن األزمان ا

اهلل تعاىل، ومشيئته، فقد علم تعاىل أن  وهذه األسباب واملسببات كلها بقدر

فنقص يف رزقه  وعلم أن آخر يقطع رمحه هذا العبد يصل رمحه فزاد رزقه،

وهذا مما ال تعلمه املالئكة، فالزيادة والنقصان يف صحفهم، دون ما سبق 

 . (3)فوظ يف اللوح املح كتابته

 وكذلك األجل نوعان:

، هو ال يتغري، وال يتبدل وهو ما أثبته مطلق، وهذا ال يعلمه إال اهلل تعاىل -1

 
-2/728) 1961لبيوع، باب: من أحب البسط يف الرزق، رقم: ب ارواه البخاري يف كتا    (1)

  5639الرحم رقم: (، ورواه أيضًا يف كتاب األدب، باب: من بسط له يف الرزق بصلة 729

  2557حم وحتريم قطيتها رقم: يف كتاب الرب والصلة باب: صلة الر(، ورواه مسلم 5/2232)

(4/1982.) 

 . 3-2سورة الطالق: آية    (2)

 . 72-70شيخ اإلسالم ص(، والدرة البهية ُشح تائيه 541-8/540ظر جمموع الفتاوى )ان   (3)



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

279 

 اهلل تعاىل يف اللوح املحفوظ.

عليه املالئكة يف صحفهم فإذا ول املرء رمحه أمر مقيد: وهو ما اطلعت  -2

 . (1)أجله  تعاىل بنقص اهلل تعاىل بزيادة أجله، وإذا قطعها أمر اهلل

ىل يف العمر من وقيل أن نقصان األجل وزيادته، إنَم هو ما يطرحه اهلل تعا

يف الزمن  الربكة، بحيث َييئ له أسباب التوفيق فيعمل العمل الكبري

 . (2)القليل

وقيل: إن نقصان العمر باملعايص، إنَم هو يف تأثريها عىل القلب، ألن احلياة 

ى اهلل تأثر قلبه هبذه املعصية، فحرم من احلياة لقلب، فإذا أعطاحلقيقية حياة ا

قال تعاىل: +أومن كان  (3)سمى اهلل تعاىل الكافر ميتًا  بقدر معصيته، وهلذا

به يف الناس كمن مثله يف الظلَمت ليس وجعلنا له نورًا يميش  ميتًا فأحييناه

 . (4) "بخارج منها

قال: إن الزيادة والنقصان اجلمع بينها فيوال تنايف بّي هذه األقوال بل يمكن 

ت يف أم الكتاب، وهذا الشخص يف صحف املالئكة التي بأيدَيم، دون ما ثب

ري الرحم، وتقوى اهلل، وغ الذي فعل األسباب املوصلة لرضا اهلل من صلة

 
(، فتح الباري 8/517موع الفتاوى )(، وجم16/213انظر: ُشح مسلم للنووي )   (1)

 (.1/349(، لوامع األنوار )10/430)

 ( .10/30، وفتح الباري )77انظر: الداء والدواء ص   (2)

 .  77اء صلدوانظر: الداء وا   (3)

 .   122سورة األنعام: اآلية:    (4)
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ذلك الشك أن اهلل تعاىل جيعل يف رزقه ويف عمره الربكة، ويزيده من اإليَمن، 

 اهلل أعلم.بقدر طاعته، و وانرشاح الصدر

اين: »اخلالف يف وخالف بعض املعتزلة يف ذلك فقال القايض عبداجلبار اهلمذ

ت؟ فعند شيخنا أيب املقتول لو مل يقتل كيف كان يكون حاله يف احلياة واملو

يل، أنه كان يموت قطعًا لواله، وإال يكون القاتل قاطعًا ألجله، وذلك اهلذ

ش قطعًا، الذي عندنا أنه كان جيوز أن ية أنه كان يعيغري ممكن، وعند البغداد

عىل واحد من األمرين فليس إال التجويز«  ييا وجيوز أن يموت، وال يقطع

 ا.هـ!! (1)

مل يعش مل يكن القاتل ظاملًا له«  إنه يعيش قطعًا، ألن لووقال البغداديون: »

(2) . 

 السنة واجلَمعةومعلوم إن هذا القول خالف ما اجتمعت عليه أصول أهل 

 والدليل عىل بطالنه من أوجه:

إثبات  ة، من القرآن والسنة عىلاألول: ما تظاهرت عليه النصوص القطعي

    يتأخر، كقولـه تعاىل:أن األجل بقدر اهلل، وأنه ال يتقدم وال 

 
 . 782صول اخلمسة للقايض عبداجلبار صُشح األ   (1)

، املواقف لألجيبي   143-142الصفحة، وانظر أصول الدين للبغدادياملرجع السابق نفس    (2)

 .320ص
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         (1 ). 

               وقولـه:

 (2 ). 

تل قادرًا عىل قطع أجل املقتول، وهو قوهلم هذا أن يكون القاالثاين: أن الزم 

 . (3)قادر عىل تأخريه، فصار األجل بيد اإلنسان وهذا باطل

فرضنا أن اهلل علم أنه ال يقتل، أمكن أن يكون قدر موته يف هذا الثالث: »لو 

قت، وأمكن أن يكون قدر حياته إىل وقت آخر، فاجلزم بأحد هذين عىل الو

 . (4)الذي ال يكون جهاًل«  التقدير

الرابع: ومن بطالن هذا القول، فساد القول: إنه جيب أن تكون املرأة التي لو 

ول: إن النار مثوى هذا املقتول ألنه لو عاش زوجة له، والق عاش لتزوجها

 . (5)ملنع من ذلك عىل بطالن قوهلم لو مل يقتل لعاش لكفر، أو العكس، فدل ا

مل يكن ظاملًا، فهذا سببه عدم لمقتول، ولو مات بأجله أما عن ظلم القاتل ل

سباب ضالهلم تفريقهم بّي اإلرادة واملشيئة، وبّي املحبة والرضا، وهذا من أ

 
 .   34سورة األعراف، اآلية:    (1)

 .  11سورة املنافقون، اآلية:    (2)

 . 185-184اإلبانة أليب احلسن األشعري ص ظر: ان   (3)

 (.518-8/517تاوى البن تيمية )جمموع الف   (4)

 . 637-375، التمهيد للباقالين 184ألشعري صانظر اإلبانة أليب احلسن ا   (5)
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 .(1) سبقكَم

ل َّنى عنه، وال يصح فالقتل هنا بمشيئة اهلل تعاىل، وهو ال يبه وال يرضاه ب

إذن إال ما يريد فال تعارض أن يقال: إنه بغري مشيئته تعاىل، إذ ال يقع يف ملكه 

 واحلمد هلل.

 القول بالبداء عىل الل تعاىل: -3

        هلل تعاىل:البداء يف اللغة بمعنى الظهور ومنه قول ا

    (2 ) أي ظهر هلم من عقوبات اهلل وسخطه وشدة« ،

ليشء أول، وبمعنى اخللق وبمعنى فعل ا (3)اهبم« عذابه ما مل يكن يف حس

  . (4)يقال بدأ اهلل اخللق بدءًا وأبدأهم بمعنى خلقهم 

»أن اهلل تبدو لـه البداوات، وأنه يريد أن يفعل الباطلة تعني  وهذه العقيدة

 . (5)وقات ثم ال يدثه ملا يدث له من البداء« اليشء يف وقت من األ

 بهم اخلبيث.ة، وهي أصل من أصول مذهوأول من قال به الرافض

 
 . 766انظر ص    (1)

 .   47الزمر: اآلية:  سورة   (2)

 (.4/468فتح القدير للشوكاين )   (3)

 (.29-1/26ع رب )ال انظر لسان   (4)

، ط. مكتبة ابن تيمية. ط. األوىل  31ف نظلة جبوري صحركة الغلو وأصوهلا الفارسية تألي   (5)

 م. 1989هـ/ 1409
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: »وافرتقت الرافضة هل البارئ جيوز أن  ♫ يقول أبو احلسن األشعري

 ]؟[ عىل ثالث مقاالت: اد شيئًا أم اليبدو له إذا أر

اهلل تبدو لـه البداوات وإنه يريد أن يفعل  فالفرقة األوىل منهم يقولون: إن

أنه إذا أمر ا يدث لـه من البداء واليشء يف وقت من األوقات ثم ال يدثه مل

برشيعة ثم نسخها، فإنَم ذلك ألنه بدا لـه فيها، وأن ما علم أنه يكون ومل 

قه فجائز عليه فيه، وما أطلع عليه عباده فال جيوز عليه أحد من خلُيطلع 

 البداء فيه. عليه

كون حتى والفرقة الثانية منهم يزعمون أنه جائز عىل اهلل البداء فيَم علم أنه ي

ا ذلك فيَم أطلع عليه عباده وأنه ال يكون كَم جوزوه فيَم مل ال يكون وجّوزو

 يطلع عليه عباده. 

فون ذلك نأنه ال جيوز عىل اهلل عز وجل البداء وي ثة منهم يزعمونالفرقة الثال

 ا.هـ. (1)عاىل« عنه ت

اب يسميه والرافضة جيعلون للبداء بابا مستقاًل يف كتبهم فمثاًل الكايف فيه ب

ويروي فيه من الروايات املكذوبة ومنها قوله: »ما ُعبَد اهلل »باب البداء« 

 .(2)بيشء مثل البداء«

 
 .39مقاالت اإلسالميّي لألشعري ص   (1)

 هـ. 1401، ط.الدار اإلسالمية ط 17ملحمد الباقر صصحيح الكايف باب البداء    (2)
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 (1)»ما ُعظم اهلل بمثل البداء«  ♠ عبداهلل ية أخرى عن أيبومنها روا

     قال يف هذه اآلية: ♠ ومنها رواية عن أيب عبداهلل

   (2) وهل يمحي إال ما كان ثابتًا وهل يثبت إال . قال: فقال« :

 . (3)ما مل يكن« 

اخلميني حيث ينسب إىل  ارصين من أمثالوقد وجدت هذه العقيدة يف املع

تعاىل اهلل عَم يقول  – (4)السهو، وأنه يبدو له أمر مل يكن يف حسابه  اهلل تعاىل

 . –الظاملون علوًا كبريًا 

 اله يف البداء:ومن أقو

ظهور اليشء، فاهلل  –للفظة معنى واضح، .. وهي تعني يف العربية »هلذه ا

أشياء يعجز عن إدراكها فهم  شيئًا ما من – أحياناً  –سبحانه وتعاىل يوجد 

، ويظهره للعيان بشكل جيعل اإلنسان يتصور بأن اهلل يريد أن يقوم البرش

ذلك يف  وم بأي عمل، بل ومل يكنبعمل ما يف الوقت الذي مل يرد فيه أن يق

 . (5)نيته« 

 

 
 فحة. الصاملرجع السابق نفس    (1)

 .  39سورة الرعد، اآلية:    (2)

 .  17صحيح الكايف ص   (3)

 . 92انظر اخلمينية وريثة احلركات احلاقدة لألعظمي ص   (4)

 .  101كشف األْسار للخميني ص   (5)
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 ــــاتــمـــةاخل

ي ره وأثنمحده وأشكبحث أالهذا عيّل بإمتام كريم م الد أن منَّ اهلل العظيوبع

كَم ينبغي جلالل وجهه، ولعظيم  مدله تعاىل وتقدس، فله احلو أههعليه، بَم 

والباطنة، ولـه احلمد عىل نعمة سلطانه، وله احلمد عىل نعمه الظاهرة 

 اة، وله احلمد عىل كلعافهل واملال واملوالقرآن ونعمة األن يَمواإل سالماإل

رىض تى يحمة له احلمد ة أو عاية أو خاصوعالن يف ْسم هبا علينا ة أنعنعم

 له احلمد إذا ريض. و وله احلمد بعد الرضا

 نبينا حممد وعىل آله وأصىل وأسلم عىل الرمحة املهداة، والرساج املنري 

سان بإحيفات ومن تبعهم جه الطاهرات العفوازوأ يتهبوآل  وصحبه وسلم

 وجهه.الصًا لن جيعله خاته أصفئه وتعاىل بأسَم اهلل أسالإىل يوم الدين، و

، وهو عدو (1)ها من الشيطان الرجيم اعمن امللل إال وحذرت أتب ملة لومل َت

سوء العبد وهو كافر يأمره بكل فحشاء ومالزم لكل إنسان، فالقرين موكل ب

 
أنه خلق ي يزعمون مة، الذالق الظل وخ نور، ق التقد إهلّي خالية تع وسملجلديانات االً يف افمث  (1)

ح الرشيرة، التي  األروا ىلصًا مسيطرًا عالديانة النصانية جتعل من إبليس شخيف سائر الرشور، و

ن  ألا )فأصبحوا واسهرو 8: 5 س جيل بطراني ففي، ط برشن هتيمن وتضبط كل نشا وها أحتاول بدر

ع:  اح الراب( اإلصح1/11متى ) إنجيل ويف هو(، لعه لتمسًا من يبتول م جي ائركم كأسد زبليس خصمإ

: أعطيك هذا كله إن  قال لـهو الدنيا وجمدها ىل جبل عال جدًا، فأراه مجيع ممالك س إ)وأخذه إبلي

د، تسج كهل ن الكتاب يقول: للرب إيطان، ألش يا  ،عنيبتعد دتني، فأجابه يسوع: ا وعبسجدت يل

 د(.وحده تعب وإياه
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هو إلضالل بني البرش، ف دو، الذي جند حياتهيد خطورة هذا العيز مماذا هو

ُ   ِلَِميَ ﴿،ياً فرج نقيًا صارة كي خيصرب ومصابإىل  هاج فيللمسلم يتا بتالءا اّللا
ي ِِب َوَي بِ اْلَ  ُه  فََيُْكَمُه َۡجِيًعا َفَيْجَعلَ ْجَعَل اْلَبِيَث َبْعَضُه لََعَ َبْعٍض يَث ِمَن الطا
 . (1)  ﴾ مَ َهنا جَ   ِِف 

من ء جز وهو، الغيبيات مسائل يد الشيطان يفالكتاب مكا يف هذا وقد بينت

كتاب عتقاد( وقد رأيت إفراده يف اليف مسائل ان مكايد الشيطاكتاب )

 ه.وبأصل ع اهلل بهليسهل االنتفاع به وقراءته، نف

هلل رب  مدا أن احل ان جيعله خالصًا صوابًا ، وآخر دعواناىلوأسأل اهلل تع

 . آله وصحبه وسلم  وعىل حممد نبيناأعلم، وصىل اهلل عىل  ّي، واهللعاملال

 ته وكتبته الق

 ل حواش القحطاينابنت حممد  لهالدكتوره قذ

 كرتويناملوقع االل

 com.athlag-d.www://http / 
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 املدين. صبح

، م ابن تيميةب الصحيح ملن بدل دين املسيح، لشيخ اإلسالاجلوا -47

 .ينملدالسيد ا ديم وإُشاف عيلبعة املدين، تقمط

يض أيب العباس التجاين، تأليف: جواهر املعاين وبلوغ األماين يف ف -48

هـ/ 1408  براده، دار اجليل، بريوت، ط. عاميبعيل حرازم العر

 م.1988

نطاوي جوهري مطبعة البايب لقرآن، للشيخ ط افسريواهر يف تاجل -49

 .هـ1350احللببي 

بن أيب  دحمم عبداهللح، لإلمام أيب اح إىل بالد األفراحادي األرو -50

 مدين، تقديم: عيل السيد صبح مدين. بكر بن قيم اجلوزية، نرش دار

ر الفكر، هـ، دا1386ابدين، ط. الثانية، سنة عحاشية ابن  -51

 بريوت.

، أليب  ملسو هيلع هللا ىلصختار ي املبالنسرية لع األْسار يف مطائق األنوار وحدا -52

ر عىل يف قط الشيباين، طبع رمحن بن عيل الشهري بابن الديبعالفرج عبدال

 األنصاري.عبداهلل فقة أمري دولة قطر، حتقيق: ن

ي عقائدها وحكم اإلسالم باطنية يف العامل اإلسالماحلركات ال -53

 م. 1986 -هـ1406تبة األقىص طيب مكفيها تأليف حممد أمحد اخل



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

293 

، ط. 31ة الغلو وأصوهلا الفارسية تأليف نظلة جبوري صحرك -54

 م. 1989هـ/ 1409مكتبة ابن تيمية. ط. األوىل 

ن السيوطي، ى، لإلمام أيب الفضل جالل الديربالكاخلصائص  -55

 ريوت، لبنان.لمية، بتب العم، دار الك1985هـ/ 1405ط. األوىل، 

عىل ضوء قد ون لو واجلفا، عرضبّي الغ ملسو هيلع هللا ىلصخصائص النبي  -56

أليف: الصادق بن حممد بن إبراهيم، ط. األوىل، ، تتاب والسنةالك

 م، نرش مكتبة الرشد، الرياض.2000هـ/ 1421

، ط. التاسعة، العريضة للسيد حمب الدين احلقيق طوطاخل -57

 هـ. 1380

هـ/  1408الثالثة، مة، ط. بر طعي الفرق، د. صادارسات يف -58

 ارف، الرياض.تبة املعم، مك1987

أليف: حممد فريد وجدي، ط. رن العرشين، تملعارف، القة اائرد -59

 .والنرش، بريوت، لبنان لطباعةالثالثة، دار املعرفة ل

الدين السيوطي، ط.  التفسري باملأثور، لإلمام جالل ر يفالدر املنثو -60

 .هـ، دار الفكر1403األوىل، 

ة، حتقيق: د. ابن تيميلعقل والنقل، لشيخ اإلسالم تعارض ادرء  -61

 تيمية، القاهرة. زيع مكتبة ابناد سامل، تورش مدحم

كتور نارص عبدالكريم ع، للددراسات يف األهواء والفرق والبد -62

ت م، نرش مكتب الدراسا1997هـ/ 1418ىل العقل، ط. األو



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

294 

 لرياض.واإلعالن، ا

 الدرة البهية ُشح العقيدة التائية يف حل املشكلة القدرية للشيخ عبد -63

تبة املعارف، مك 1985 -هـ 1406 السعدي ط. عام الرمحن

 الرياض

تيمية، ط. الثانية، ليم بن عبداحلسري، ألمحد بن دقائق التف -64

، حتقيق: د. حممد السيد نرش مؤسسة علوم القرآن، دمشق هـ،1404

 احلليند.

ذكر اسم )مل ي ديوان الربعي، لعبدالرحيم الربعي مع ُشحه -65

 شارحه(، مكتبة القاهرة.

 احللبي، مص، د، مطبعة مصطفىسي لبوصريي، حممداان ديو -66
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 الرياض.م، دار العاصمة، 1998هـ/ 1419وىل، ط. األ
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 سالمي.ـ، املنتدى اإله1411
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 ار.لة، مكتبة املنمؤسسة الرسا

الدين األلباين، ط.  حاديث الصحيحة للعالمة نارصسلة األسل -85

 إلسالمي.املكتب ا

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، لنارص الدين األلباين،  -86

 هـ، مكتبة املعارف، الرياض.1408ابعة، ط. الر

وىل، ن حنبل، ط. األاإلمام أمحد ب بن إلمام عبداهلللنة الس -87

ريوت، حتقيق: حممد لمية، بتب العم، د. دار الك1985هـ/ 1405
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 سيوين.السعيد ب

 – 1410، حتقيق د. عطية الزهراين ط. األوىل السنة للخالل  -88

 .، دار الراية م1989

ة زيد القزويني، ط. املكتبأيب عبداهلل بن يسنن ابن ماجه، للحافظ  -89

 .الباقياد عبدؤحتقيق: حممد ف وت،العلمية، بري

سليَمن بن األشعث السجستاين،  دداوأيب للحافظ  سنن أيب داود  -90

رسة راسة وفهية، دة الكتب الثقافع ونرش دار اجلنان، بريوت، مؤسسطب

 كَمل احلوت.

رتمذي، طبع ونرش ذي أليب عيسى حممد بن عيسى السنن الرتم -91

 اس.ع: عزت عبيد الدليقبول، تركيا، تعاملكتبة اإلسالمية، استان

دالرمحن الدارمي، ط. بن عرمي لإلمام احلافظ عبداهلل بن الداسن -92

 ت، حتقيق: فؤادم، ط. دار الكتاب العريب، بريو1987هـ/ 1407

 السبع. وخالد مريلز

كرمة، هقي، نرش مكتبة الباز، مكة املالسنن الكربى، البي -93

 .هـ، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا1414

وحاشية  لسيوطيلدين اال ح احلافظ جالبرشسنن النسائي  -94

سالمية، م، مكتبة املطبوعات اإل1988هـ/ 1409 السندي، ط. الثالثة،

 ح أبو غدة.ترقيم وتصحيح: عبدالفتا

ن أمحد بن عثَمن ء، لإلمام شمس الدين محد بم النبالأعال سري -95
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 م، مؤسسة الرسالة.1993هـ/ 1413لتاسعة، الذهبي، ط. ا

، دار 1400. عام ، طين احللبي  بن برهان الدلعيلسرية احللبية، ال -96

 املعرفة.

 فهاين.سيَمء األولياء وكراماهتم، عيل األص -97

 عيل إبراهيم.إسَمالشباب بّي التطرف واالنحراف، د.  -98

بداحلي ار من ذهب، للمؤرخ أيب الفالح عذرات الذهب يف أخبش -99

 وت.بريط. دار الكتب العلمية، حلنبيل، َمد اابن الع

تعليق: أمحد احلسيني  عبداجلبار، اخلمسة، للقايض صولُشح األ -100

مكتبة وهبة، القاهرة، ، نرش ابن أيب هاشم، حتقيق: د. عبدالكريم عثَمن

 م. 1983هـ/ 1403ط. الثانية، 

ليم بن ية، لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلُشح العقيدة األصفهان -101

 كتبنرش دار ال رة،ـ، دار االعتصام، القاهه1358ام ط. ع تيمية،

 ف.ديم حسّي خملواإلسالمية، تق

عز للقايض عيل بن عيل بن حممد بن أيب ال عقيدة الطحاويةُشح ال -102

، نرش مكتبة البيان، م1985هـ، 1405نفي الدمشقي، ط. األوىل، احل

 .املؤيد، حتقيق: بشري حممد عيون توزيع مكتبة

لرشد عام ا ة مكتبم واحلديث أبو بكر حممد زكريا الرشك يف القدي -103

 . ـه1421

ن ، للقايض أبو الفضل عياض بفىاملصط حقوق يفالشفا بتعر -104
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ة عيسى احللبي، حتقيق: عيل حممد موسى بن عياض اليحصبي، مطبع

 البجاوي.

هـ/ 1409لثانية، ، ط. ا، للحافظ ابن كثري ملسو هيلع هللا ىلصشَمئل الرسول  -105

د. آن، حتقيق: قافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرثلل م، دار القبلة1988

 د.واحمصطفى عبدال

إيشيق، يد اخللق، للنبهاين، طبعة بستغاثة االس يفشواهد احلق  -106

 لطبعة وتارخيها ال يوجد.اصطنبول، تركيا، رقم ا

 الشيعة والسنة، إلحسان إهلي ظهري. -107

 حسان إهلي ظهري.يت، إلالشيعة وأهل الب -108

لعريب، عباس حممد عقاد، ط. دار الكتاب ا ية،الشيوعية واإلنسان -109

 ت.بريو

اإلسالم أمحد خ يف: شي، تألولىل شاتم الرسع لولالصارم املس -110

، بريوت، لبنان، حققه وعلق بن تيمية، دار الكتب العلمية بن عبداحلليم

 عليه: حممد حميي الدين عبداحلميد.

، يخاريل البم أيب عبداهلل حممد بن إسَمعلإلما صحيح البخاري، -111

 ا، ط. الرابعة،فى ديب البغضبط وترقيم وُشح وَتريج: د.مصط

 .ريابن كثدار  يعهـ، نرش وتوز1410

، ط.الدار 17صحيح الكايف باب البداء ملحمد الباقر ص -112
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 هـ.1401اإلسالمية ط 

م، مكتب 1989هـ/ 1409ألوىل، صحيح سنن أيب داود، ط. ا -113

 لرتبية العريب، نرش املكتب اإلسالمي.ا

ج القشريي احلجا صحيح مسلم، لإلمام أيب احلسّي مسلم بن -114

إلسالمية، دالباقي، طبع ونرش املكتبة اد عبافؤ : حممدقيقالنيسابوري، حت

 ستانبول، تركيا.ا

 ا، د. سليَمن احللبي.دهوعقائ رخيهافة النصريية تاطائ -115

هـ/  1413. الثانية، ت الشافعية الكربى، للسبكي، ططبقا -116

 ي.الطناجم، نرش هجر، حتقيق: د. عبدالفتاح احللو، ود. حممود 1992

شعراين، ط. األوىل، د الأمح هاب بنالو الطبقات الصغرى، لعبد -117

 .د عطاعبدالقادر أمح وقيفية، مص، حتقيق:املطبعة التهـ، 1390

 التوقيفية، مص. املطبعةت الكربى للشعراين قاالطب -118

 ضوء الكتاب والسنة، عبدالكريم نوفان فواز عامل اجلن يف -119

هـ/  1405، ط. األوىل، لتوزيععبيدان، دار ابن تيمية للنرش وا

 م.1985

عداد: أبو املرسلّي، إشياطّي من القرآن وسنن خاتم وال ناجلعامل  -120

احلديثة، جدة، ط. األوىل، ت اخلدماكتبة ي الدين، نرش ممة حميأسا
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 م.1994هـ/ 1415

شياطّي، د. عمر سليَمن األشقر، دار الكتب عامل اجلن وال -121

 ويت.هـ، الك1406العلمية، ط. اخلامسة، 

كتب العلمية، ر الا، داألشقرمر امل اجلن واملالئكة، د. عع -122

 الكويت.

نية الثا سف البنعيل. ط.ة، يوالفرق املعارص لشيطان أخطرعباد ا -123

 م.1997

م، للشيخ  إحداث الفتنة يف صدر اإلسالعبداهلل بن سبأ وأثره يف -124

 سليَمن العودة، دار طيبة.

هـ/  1418، األوىلعبدة الشيطان، تأليف: ممدوح الزويب، ط.  -125

 وت.ري، بثقافيةال م، املكتبة1998

، لرمحن حبنكة امليداينتأليف: عبداالعقيدة اإلسالمية وأسسها،  -126

 م، دار القلم، دمشق.1988هـ/ 1408 ط. اخلامسة،

نعم عيش، ط. األوىل، د. عثَمن عبداملختم النبوة،  عقيدة -127

 م، نرش مكتبة األزهر.1976هـ/ 1396

، يهرم، تأليف: أجناس جولد تساإلسال العقيدة والرشيعة يف -128

ن حلق وعيل حس: حممد يوسف وعبدالعزيز عبداعليقتة وترمج

م، 1946صي، عام امللكتاب دار اصورة عن مطبعة عبدالقادر، طبعة م
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 وت.ئد العريب، بريدار الرا

مس احلق أبو د يف ُشح سنن أيب داود، تأليف: حممد شعون املعبو -129

ة املكتبرش الكتب العلمية، بريوت، ن ـ، داره1415الطيب، ط. الثانية، 

 ة، املدينة.سلفيلا

ىل، حاق احلريب، ط. األوراهيم بن إسغريب احلديث، إب -130

 حتقيق: د. سليَمن العايد. ى،م القرمعة أهـ، جا1405

اهلل أبو القاسم حممود الزخمرشي، يب احلديث، جار الفائق يف غر -131

 : احلسن النعَمين.حتقيق دائرة املعارف النظامية، حيدر آباد الدكن،

 املنترشة يفحجر اهليثمي، وهبامشه الدرر بن الة، حلديثيى االفتاو -132

 طبعة امليمية، مص.ملهـ، ا1307م للسيوطي، ط. عااألحاديث املنترشة 

هـ/  1409مية، ط. األوىل اإلسالم ابن تي ى الكربى لشيخالفتاو -133

 م، دار املعرفة، بريوت.1988

 عيل* لإلمام احلافظ أمحد بن بخاري فتح الباري ُشح صحيح ال -134

كتب م، دار ال1989هـ/ 1410الين، ط. األوىل، لعسقاجر ابن ح

 لبنان. العلمية، بريوت،

د. عبداهلل  عالج الصع والسحر والعّي، بّي يفق املفتح احل -135

هـ، دار الوطن، 1415امي املبارك، ط. الثانية، الطيار، والشيخ س

 .الرياض

فسري، التالرواية والدراية من علم  فني فتح القدير اجلامع بّي -136
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 بريوت.ر املعرفة، مد بن عيل الشوكاين، طبعة داف حميتأل

لرمحن بن حسن آل داشيخ عبد، للح كتاب التوحيفتح املجيد ُش -137

 م.1937هـ/ 1357ريخ النرش الشيخ، تا

 توحات املكية، البن عريب، دار صادر، بريوت.الف -138

هر ية منهم، لألستاذ عبدالقاالناج الَفرق بّي الِفرق وبيان الفرقة -139

عام  العريب، ط. دي، حتقيق جلنة إحياء الرتاثبغدالر ابن طاه

 ريوت.ب آلفاق،دار اط.دار اجليل،  م،1987هـ/ 1408

اإلسالم أمحد بن الشيطان لشيخ  الرمحن وأولياءالفرقان بّي أولياء  -140

 عبداحلليم بن تيمية.

هـ، دار 1418ام وىل، عالفروع ملحمد بن مفلح املقديس، ط. األ -141

 الزهراء حازم القايض.أبو  يق:ة، حتقلميالكتب الع

ن وثيقة مصورة م يف كتاب رب األرباب،طاب يف حترفصل اخل -142

 لرسادب اإلسالمية.ا ع شبكةموق

ف أيب حممد بن عيل بن أمحد ء والنحل، تألي امللل األهواالفصل يف -143

، د. هيم نصابن حزم الظاهري، دار اجليل، حتقيق د. حممد إبرا

 عبدالرمحن عمرية.

 بادي، مؤسسةد الدين حممد يعقوب الفريوزآملج طحيموس امللقاا -144

 م.1987هـ/ 1407ة، الرسالة، ط. الثاني
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للشوكاين، حتقيق د. إبراهيم هالل يل عىل حديث الويل قطر الو -145

 مطبعة حسان، نرش دار الكتب.

وأتباعه األكابر، ملحمد بن  واهر يف ذكر الغوث الرفاعيالدة اجلق -146

هـ، دار الكتب 1400األوىل صيادي، ط. ي الفاعيب اهلدى أفندي الرأ

 ت.والعلمية، بري

ون، ن ال يؤمنذيلوا قول الفصل بّي الذين يؤمنون بالغيبال -147

 سالم.م، دار ال1986هـ/ 1407، ط. عام للشيخ مصطفى صربي

لشيخ حتفال بمولد خري الرسل، ل حكم االفصل يفالقول ال -148

 ال باملولد.حتفضمن رسائل حكم اال إسَمعيل األنصاري، مطبوع

خ حممد بن الشي ةقول املفيد عىل كتاب التوحيد، ُشح فضيلال -149

 صالح العثيمّي.

هـ/  1408ثانية، ، د. عمر سليَمن األشقر، ط. الىربالكالقيامة  -150

، تأليف: مارك ت اخلفيةلقدرافالح، الكويت.ام، مكتبة ال1988

 م، نرش دار دمشق.1991ة: هيثم ْسية، ط. األوىل، ترمج أوديف،

 للكليني، ط. إيران.ايف يف األصول الك -151

  ، حتقيق: زهرين حنبل البن قدامة املقديس الكايف يف فقه اب    -152

م، ط. املكتب 1988 -هـ 1408، ط. اخلامسة  اويشالش

 اإلسالمي، بريوت

الصويف جالل الدين الرومي، ط. لشاعر كتاب فيه ما فيه، ل -153
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 ه عن الفارسية:رمجشق، تم، ط. دار الفكر، دم2002هـ، 1423 ىل،األو

  العاكوب.عيسى عىل

اسم هبة اهلل بن احلسن لإلمام احلافظ أيب الق ،ولياء اهللمات أكرا -154

م، نرش طيبة، الرياض، حتقيق: د. 1992هـ/ 1412عام  ائي، ط.الاللك

 أمحد سعد محدان.

َمر للنرش عار ، د1980ثة، ْسار اخلميني، ط. الثالشف األك -155

 .مد أمحد اخلطيبم: د. حمالبنداري تقدي مدد. حم والتوزيع، عَمن، ترمجة

من األحاديث، للمفرس يل اإللباس فيَم اشتهر ومزاخلفاء  كشف -156

م،  1988هـ/ 1408َمعيل بن حممد العجلوين، ط. اخلامسة، شيخ إسال

 : أمحد القالش.تصحيح مؤسسة الرسالة، بريوت،

ن الفكرية املعارصة، تأليف عبدالرمح اهبكواشف زيوف يف املذ -157

 م..1991/هـ1412الثانية عام  القلم ط.امليداين طار  نكةحب

 دارر، ال الدين حممد بن منظوان العرب، أليب الفضل مجلس -158

 صادر، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية.

الفضل أمحد بن عيل ين أي لسان امليزان، لإلمام احلافظ شهاب الد -159

هرة، لقامي، ا. األوىل، نرش دار الكتاب اإلسالط، بن حجر العسقالين

 لرياض.زمزم، ا مكتبة دار

رشح الدرة املضية اطع األْسار األثرية، لوسور اهلية ألنوالوامع ا -160

ق املرضية، تأليف العامل الشيخ حممد بن أمحد السفاريني د الفريف عق
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م، منرشوات مؤسسة 1992هـ/ 1412ة، الثانياألثري احلبنيل، ط. 

 قّي، دمشق.فخلاا

، ط. األوىل: مصطفى مسلم، ليفن، تأمباحث يف إعجاز القرآ -161

 ار، جدة.ملنرش دار ام، ن1988هـ/ 1408

طان، ط. اخلامسة، يل القالقرآن، للشيخ مناع خل مباحث يف علوم -162

 هـ، دار الطباعة، نرش مكتبة وهبة.1401

 هـ.1422ربيع اآلخر يف  97جملة األْسة العدد  -163

 السنة الرابعة. 684ة العدد يشيعجملة الرشاع ال -164

ث، للرتاـ، دار الريان ه1407ام للهيثمي، ط. ع ائدالزو جممع -165

 ريوت.تاب العريب، القاهرة، بالكودار 

الريان، ودار الكتاب العريب، القاهرة،  دار جممع الزوائد، نرش -166

 بريوت.

تيب: عبدالرمحن بن حممد ع وترجمموع الفتاوى، البن تيمية، مج -167

 رش مكتبة ابن تيمية.نع والقاسم، طب

 رمحه –بن باز  بدالعزيزسَمحة الشيخ ع التومقا جمموع فتاوى -168

 عة.رابط. ال – اهلل

وَتريج: فؤاد حتقيق د مجال الدين القاسمي، حماسن التأويل، حمم -169

 عبدالباقي، دار الفكر، بريوت.
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و زهرة. طبع ونرش مد أبحمارضات يف النصانية، للشيخ: حم -170

 ـ. ه1404ث العلمية والدعوة واإلفتاء عام ولبحالرئاسة العامة ل

ف رؤوف: عبدالتألي باع واالبتداع،بّي االت ملسو هيلع هللا ىلصول حمبة الرس -171

 اء، الرياض.واإلفتإدارة البحوث العلمية  حممد عثَمن، ط. رئاسة

خمتار الصحاح، تأليف حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي،  -172

 م.1988ان، بريوت، بة لبنمكت

م اإلمالة عىل اجلهمية واملعطلة، تأليف سملرخمتص الصواعق ا -173

هـ، دار 1349ط. عام  وزية،، بابن قيم اجلاملعروف مد بن أيب بكرحم

 حممد املوصيل. الفكر، اختصار

لقاصدين، البن قدامة املقديس، حتقيق: عيل حسن نهاج اخمتص م -174

م، دار الفيحار، دار 1986هـ/ 1406عيل عبداحلميد، ط. األوىل، 

 عَمر.

رش دار الكتاب ، ند فقيلسالكّي، البن القيم، حتقيق: حممارج مدا -175

 هـ.1392م ط. الثانية، عاالعريب، 

 ة. دارن بدوي. الطبعة الثانياإلسالميّي، د. عبدالرمحهب مذا -176

 م.1979هـ/1391-1399العلم للماليّي نرش عام 

 ر العربية للكتاب.، الدامسألة اإلمامة، حمسن عبدالناظر -177

 داهلل هل السنة والشيعة، د. نارص بن عبأّي مسألة التقريب ب -178

 اض.الري هـ، دار طيبة،1413نية، قفاري، ط. الثاال
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ن بمد ، لإلمام احلافظ أ]ي عبداهلل بن حمصحيحّياملستدرك عىل ال -179

تب م، دار الك1990هـ/ 1411األوىل  عبداهلل احلاكم النيسابوري، ط.

 عبدالقادر عطا. طفىحتقيق مصاسة والعلمية، در

 ، مص.قرطبة إلمام أمحد، طبعة مؤسسةمسند ا -180

المة حممد بن عبداهلل بن اخلطيب التربيزي، املصابيح، للع كاةمش -181

لباين، ط. األ م، حتقيق: نارص الدين1985هـ، 1405 ثالثة،ط. ال

 املكتب اإلسالمي.

ملكتبة مي، ا املقري الفيوباح املنري، أمحد بن حممد بن عيلاملص -182

 مية، بريوت.لعلا

المي، إلساملكتب ا ـ، نرشه1403لثانية رزاق، ط. امصنف عبدال -183

 بريوت.

م، الدما عارج القبول، للشيخ حافظ احلكمي، دار ابن القيم،م -184

 ضبط عمر بن حممود أبو عمر.

مسعود البغوي. حتقيق:  تنزيل، لإلمام أبو حممد احلسن بنل املمعا -185

ملعرفة, بريوت. ط. ر اسوار. داروان م -الرمحن العكخالد عبد

 م. 1987هـ/ 1407

ملوصل، ط. م، احلككتبة العلوم وا م، نرش، الطرباينعجم الكبريامل -186

 م.1973هـ/ 1404الثانية، 

بدالرمحن بن لفضل عملغني عن محل األسفار يف األسفار، أليب اا -187



 دل االعتقا مسائن يفمكايد الشيطا سلسلة

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

309 

  حاشية )إحياء علوم الدين(.يفوع احلسّي العراقي، مطب

صطفى، د. املقيق: د. حممد ي للقايض عبداجلبار اهلمذاين، حتاملغن -188

 ف والنرش.تأليلل ية العامةاملصسة ملؤسالوفاء الغنيمي، ط. ابو أ

 املفاخر العلية يف املآثر الشاذلية، ألمحد بن عباد الشافعي، ط. عام -189

 ، احللبي، مص.م1381

 بن القيم، دار الفكر.الة، مفتاح دار السعاد -190

 مد كيالين، دارآن للراغب األصفهاين، حتقيق: حممفردات القر -191

 لبنان. وت،عرفة. بريامل

م، دار 1999هـ/ 1420ة، طبي، ط. الثانيلقرفظ ااملفهم، للحا -192

 ابن كثري.

ياء إلسالميّي، أليب احلسن األشعري، نرش دار إحمقاالت ا -193

 .ينزرتاث، بريوت، ط. الثالثة، هلوت رال

لبري نصي، دار الرشوق، امللل والنحل، للبغدادي، حتقيق: ا -194

 بريوت.

ر ، داينق: حممد سيد الكيالقيهرستاين، حتللشامللل والنحل،  -195

 ملعرفة، بريوت.ا

العرفان يف علوم القرآن الكريم، للشيخ حممد عبدالعظيم اهل من -196

 تب العربية.اء الكإحي الزرقاين، طبعة دار

 ، تقي الدين أمحد بن عبداحلليم، ط.ةيميمنهاج السنة، البن ت -197
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 مل.. حممد رشاد سا، حتقيق: د1986هـ، 1406األوىل 

ط. ة، حممد فود حلمي يق:حتق عب اإليَمن، احلليمي، شاملنهاج يف -198

 هـ، دار الفكر.1399ألوىل، عام ا

نرش م، 2001وسوعة األديان، د. مهدي البصي، ط. األوىل، م -199

 دار أسامة، األردن، عَمن.

 القرن العرشين، حممد فريد وجدي. ةسوعمو -200

نية لثااملية.ط. االعذاهب. الندوة ألديان واململوسوعة امليرسة يف اا -201

 . م1989هـ/1409عام 

ف أيب عبداهلل حممد بن أمحد ال، تأليالرجقد االعتدال يف ن زانمي -202

 لبجاوي. حممد ابن عثَمن الذهبي، دار الفكر، حتقيق: عيل 

هـ/ 1405تيمية احلراين، ط.  ابنالنبوات، لشيخ اإلسالم  -203

الرمحن عبدة وحتقيق حممد دار الكتاب العريب، بريوت، دراسم، 1985

 .عوض

، ط. الثانية، عام ن كثريافظ ابلح، لالنهاية يف الفتن واملالحم -204

: أمحد م، دار الكتب العلمية، تصحيح وضبط1991 هـ/1411

 عبدالشايف.

، ط. دار الفكر، ثري، البن األثرريب احلديث واألاية يف غالنه -205

 مط الطناجي.د حمق طاهر أمحد الزاوي وحمموحتقي

: حممد حسن نور العّي يف امليش إىل زيارة قرب احلسّي، تأليف -206
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 يزان، بريوت، لبنان.دار املهاين، صباأل

النصارى، لإلمام ابن القيم ود وية احليارى يف أجوبة اليههدا -207

قيق وتعليق: د. ديم وحتاجلوزية، دار املطبعة السلفية، نرش دار الريان، تق

 أمحد السقا.

 ار صادر.بن خلكان، حتقيق: إحسان عباس، دوفيات األعيان، ال -208

كتبة الثقافة الدينية مد تيمور باشا، أمح، تهمومنشأ نحل ديةاليزي -209

 م.2001 هـ/1421

زيديون، واقعهم، تارخيهم، معتقداهتم، إعداد حممد التونجي، الي -210

 م. 1999هـ/ 1420ثة الثقافية احلدي املكتبة
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