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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   
 

 املقدمة

 
ونستغفره، ونعوذ اب من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده  ن احلمد ، ضلمده ونستعينوإ

هللا فال ُمِضلَّ لو، ومن ُيضِلل فال ىادَي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن زلمًدا 
 .عبده ورسولو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثريًا

ثيل والنَّظري، وأمَر عباَده أن  -سبحانو  -فرَّد هللا ابلوحدانية ونزَّه نفَسو أما بعد: فقد ت
َ
عن الشَّريك وادل

يعُبدوه وحَده ونوَّع ذلم العبادات، وجعَل إفراَده ابلعبادة أصَل الدين وأساَسو وأوََّل أركانو، وىو ِِجاُع اخلري 
، وبدونِو األعماُل الصاحِلُة حاِبطٌة وإن كانت أمثاَل وال تُقبُل حسنٌة إال بو، والعمُل القليُل معو ُمضاَعفٌ 

﴿ َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن  :- سبحانو -وىو أوُل دعوة الرُُّسل وُخالصُتها، ومن أجِلو بُِعثوا، قال  .اجلبال
وكل آيٍة يف كتاب هللا صرحيٌة فيو أو دالٌَّة  (ٕ٘األنبياء: (َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِو أَنَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ َأََن فَاْعُبُدوِن ﴾ 

﴿ ََي أَي َُّها  :- عز وجل -عليو، أو يف واِجباتِو أو ثوابِو أو يف ِضدِّه، وأوُل أمٍر يف كتاِب هللا: األمُر بو، قال 
دوه (؛ٕٔالبقرة: (النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم ﴾    .أي: وحِّ

ُ
َك  :سلُم ربَّو على القيام بوويف كل صالٍة يُعاِىُد ادل ﴿ ِإَيَّ

َك َنْسَتِعيُ  (٘الفاربة: (نَ ْعُبُد ﴾   .أي: ال نعبُد ِسواك َوِإَيَّ

عاٍذ  -عليو الصالة والسالم  -وىو حقُّ هللا على عباِده، وأوُل واجٍب عليهم من التكالِيف، قال 
ُ
هنع هللا يضر  -دل

 .؛ متفق عليو«فليُكن أوََّل ما تدُعوىم إليو: عبادُة هللا: »-

 أي: من معُبوُدك؟« من ربُّك؟»وأوُل ما ُيسأُل عنو العبُد يف قربِه: 

﴿  :وألمهيتو ولكونِو ال طريَق لرِضا الربِّ إال بو دعا إماُم احلُنفاء لنفِسو ولذريَّتو ابلثَّبات على التوحيد، فقال
 -عليو السالم  -ودعا يوسُف  (،ٕٛٔالبقرة: (أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك ﴾  َرب ََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِ َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا

 )ٔٓٔيوسف: (﴿ تَ َوفَِِّن ُمْسِلًما َوَأحلِْْقِِن اِبلصَّاحلَِِي ﴾  :ربَّو فقال
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 .؛ رواه مسلم«َي ُمقلَِّب القلوِب ثبِّت قلِب على ديِنك: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -ومن ُدعاء نبيِّنا 

رَس  لي وى  و وص  يةُ 
ُ
َ اْص  طََفى َلُك  ُم ال  دِّيَن فَ  اَل سَبُ  وُتنَّ ِإالَّ  :ادل َ  ا ِإبْ   رَاِىيُم بَِني  ِو َويَ ْعُق  وُب ََي بَ  ِِنَّ ِإنَّ ا َّ ﴿ َوَوصَّ  ى َِ
وهن  ُ  الرُُّس  ل تعليُم  و ألوالدى  م وُس  واذُلم عن  و وى  م يف َس  َكرات ادل  وت، ق  ال ( ٕٖٔلبق  رة: ا( ﴾َوأَنْ   ُتْم ُمْس  ِلُموَن 

ُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَ اَل لَِبِني ِو َم ا تَ ْعبُ ُدوَن ِم ْن بَ ْع ِدي قَ اُلوا نَ ْعبُ ُد  :تعاىل ِإذَلَ َك َوإِلَ َو ﴿ أَْم ُكن ْ
  )ٖٖٔالبقرة: (آاَبِئَك ِإبْ رَاِىيَم َوِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإذَلًا َواِحًدا َوضَلُْن َلُو ُمْسِلُموَن ﴾ 

رض  ي هللا  -يُعلِّ  ُم ِللم  اَن الص  حابِة التعلُّ  َق اب وح  َده دون م  ا ِس  واه، ق  ال الب  ِن عبَّ  اٍس  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الن  ِب  وك  ان
َي ُلالم! إين أُعلُِّمك كلماٍت: احَف   هللاَ حيَفظ ك، احَف   هللاَ ذِب ده ذُباَى ك، إذا س ألَت فاس أل : »-عنهما 

 .؛ رواه الرتمذي«هللَا، وإذا استعنَت فاستِعن اب

َ َح قَّ تُ َقاتِ ِو َواَل سَبُ وُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ  ُتْم ُمْس ِلُموَن  :وأمَرَن هللا أال منوَت إال عليو آل ( ﴾﴿ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ وا ات َُّق وا ا َّ
ة اخلل  ِق، ﴿ َفَم  ْن يُ  رِِد إبف  راد العب  ادة  ينش  رُِح الص  دُر، ويطم  ئنُّ القل  ُب، ويتح  رَُّر م  ن عبوديَّ   .(ٕٓٔعم  ران: 

ُ أَْن يَ ْهِديَُو َيْشرَْح َصْدرَُه ِلْْلِْساَلِم ﴾   .(ٕ٘ٔاألنعام: (ا َّ

 وب   و تُف   رَُج اذلُم   وم وُتكَش   ُف الُك   روب، ﴿ فَ نَ   اَدى يف الظُُّلَم   اِت أَْن اَل إِلَ   َو ِإالَّ أَنْ   َت ُس   ْبَحاَنَك ِإيّنِ ُكْن   ُت ِم   نَ 
 )ٚٛاألنبياء: (الظَّاِلِمَي ﴾ 

 .": "ما ُدِفعت شدائُد الدنيا دبثِل التوحيد-رمحو هللا  -قال ابن القيم 

ث  الٌث ال يُغ  لُّ عل  يهنَّ قل  ُب ُمس  لٍم: إخ  الُ  : »-علي  و الص  الة والس  الم  -يُزي  ُل الغ  لَّ وُيص  ِلُل القل  َب، ق  ال 
سلمي، ولُزوُم ِجاعتهم؛ فإن الدعوَة رُبيُط من 

ُ
 .؛ رواه الرتمذي«ورائِهمالعمِل ، وُمناصحُة أئمة ادل

﴿ َم ْن َعِم َل َص احِلًا ِم ْن ذََك ٍر أَْو  :- س بحانو -وىو س بُب احلي اة الطيب ة؛ ب ل ال س عادَة يف ال دنيا إال ب و، ق ال 
 )ٜٚالنحل: (أُنْ َثى َوُىَو ُمْوِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحَياًة طَيَِّبًة ﴾ 

 )ٖٕٔطو: ( ﴾ات ََّبَع ُىَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى  وىو ِقواُم احلياة اليت تطلُبها النفوس، ﴿ َفَمنِ 

م، ﴿ ِإنَّ َى    ِذِه أُمَّ    ُتُكْم أُمَّ    ًة َواِح    َدًة َوأَََن َربُُّك    ْم  م وع،َمه    م، ش    رَقهم ول    رََ ُس    لمَي ع    رََ
وى    و ال    ذي يُوحِّ    ُد ادل

 }ٕٜاألنبياء: { ﴾فَاْعُبُدوِن 

ب ٌت وفرُعه ا يف الس ماء، ى ي كلم ُة هللا الُعلي ا، َو ا كلَّ م هللا ُموَس ى  كلمُة التوحيد كلمٌة طيبٌة شاسِلٌة، أصُلها اث
ُ اَل إَِلَو ِإالَّ أَََن فَاْعُبْدين ﴾  :ِكفاًحا من لري واِسطة  .)ٗٔطو: (﴿ ِإنَِِّن أَََن ا َّ
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  ش ,، أب وااب و، ص نف العلم اء في وينقض و، خيرم و شل ا د، وأن و ب ب علين ا اافظ ة علي وفلما علمنا أمهية التوحي 
دراستهم للملل والنحل، وذلك للحفاظ على العقيدة الصافية من شبهات ادلضلي، وأقوال ادلنح رفي، ومنها 

 وسيأيت تفصيل ذلك يف مبحث )فوائد دراسة األدَين(

 اليسري أن أذكر أبرز ادللل والنحل؛ لتكون مدخال دلن أراد التوسع يف دراستها. البحثوسعيت يف ىذا 

يلهمـ  التوييـ  واعتمدت على التوضيح مـ  ريـإ رريـ,اوا واصخت ـنر مـ  ريـإ رونـنوا وأنـن    أ  
 وال واوا وأ  جينب  الشطط والزلل.
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 تمهيد
 

 تع,يف الدي  يف اللغة واصصطالح: أوص
 :معىن الدي  لغة

 لو معان كثرية منس،مة فيما بينها 

 احلساب واجلزاء قال تعاىل " مالك يوم الدين " دبعىن – .ٔ

 دبعىن العادة قالت العرب مازال ديِن أي عاديت  – ٕ

 ا واستعبدىا دبعىن الذل ويف احلديث " الكيس من دان نفسو " أي أذذل -ٖ

 يقال دان إذا طاع.دبعىن الطاعة  -ٗ

 

 

 والدي  يف الش,ع واصصطالح:
 الشرع اإلذلي ادلتلقى عن طريق الوحي وىذا يشمل دين ِجيع األنبياء  – ٔ

 .الدين ىو اعتقاد معبود واالنقياد لو رلبة ورىبة لنيل خريه وثوابو ودفع شره وعقابو – ٕ

 

 

 

 اثنين امللة:
 ة اإلسالم والنصرانية واليهودية كملَّ الدين   ابلكسر الشريعة أوادللة  

 والفرق بي ادللة والدين أن ادللة التضاف إإل إىل  النِب الذي تستند إليو ضلو ملة إبراىيم   

 .وال توجد مضافة إىل هللا وال إىل آحاد األمة
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 : تع,يف النحل:اثلثن
 يف اللغة على النسبة والدعوة الباطلة وتطلق ِجع ضللة ،والنحلة اليت تطلق  :يف اللغة –

 أيضا على الدين وادلذىب  

   :يف اصصطالح –
 .فرقة من الفرق ليس ذلا حقيقة وتنتسبها اليتالعقائد واآلراء الباطلة  -

 ادلذىب ابطلة مة خاصة أو ِجيع األمم سواء أكانت حقا أوألادلناى  العقائدية  –

 يف حكمو  ما القول أو أو ادلذىب يقوم على االعتقاد -.ٔ

 ظنا. مذىب كل أحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما أو – ٕ

 

 يوائد درانة األداي  وأمهيتهن.
 الفصل بي احلق والباطل  -.ٔ

 .تذكري ادلسلمي دبا كان عليو أسالفهم من  العزة والكرامة وادلنعة -ٕ

 .أن يستشعر طالب اللم نعمة هللا عليو ابنو على الدين احلق – ٖ

 .مدى الضالل والتخبط دلن اته عن طريق احلق – ٗ

 ليقوم طالب العلم من خالذلا ابلتحذير من الفرق الضالة والركات واألفكار اذلدامة  -٘

 تبصري ادلسلمي أبسباب اخلالفات ال, مزقتهم يف الزمن ادلاضي لي،تنبوىا. – ٙ

 وأفكار ىدامة.معرفة مايطرأ على العقيدة االسالمية الصحيحة من آراء  – ٚ
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 انتعريف بانذيانتني انيهىدية واننصرانية. :انفصم األول
 :انيهىديةأوال: 

 

 
 :هنأوص: تع,يف

 اليهودية ىم قوم يزعمون أهنم أتباع موسى عليو السالم 

 :حقيقتهن: اثنين
 ادلتأمل يف القرآن والسنة يعلم علم اليقي أن هللا مل ينزل دينا أْسو اليهودية وال النصرانية  وإمنا 

 ى فاليهودية نسبة للشعب ال للدين.عرف أتباع موسى ابليهود وأتباع عيسى ابلنصار 

 :نقد التسمية يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلمنعة :اثلثن
 ."وقالت اليهود يد هللا مغلولة" يف أسلوب الذم  كقولو تعاىل مل يرد وصف اليهود يف القرآن إال

 

 :هنرابعن: م ندر 
 التوراة وىو أىم مصدر ذلم وادلقصود بو عن اليهود مخسة أسفار 

 . واألنبياء وآدم واألرض السموات خلق عن ويتحدث: التكوين -أ

 والس  الم الص  الة عليهم  ا وموس  ى يوس  ف م  وت بع  د م  ن إس  رائيل ب  ِن قص  ة ع  ن ويتح  دث: اخل  روج ب
 .خروجهم بعد ذلم حدث وما موسى، مع مصر إىل خروجهم إىل

 للناس. وتعليمها الشريعة على ابحلفاظ وادلكلفون الدينية، ابألمور القيام عن يتكلم:  اللويي ج

 .التوجيهات ويتضمن: العدد سفر د

 أخرى. مرة عليهم والنواىي األوامر وإعادة الشريعة، تكرار ويعِن: التثنية سفر ه

 : التلمود ٕ
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 ادلعرفة أي ابدلشناة، ادلعروف وىو: ادلنت: جزأين من ويتكون اليهود، آداب دَينة تعليم ىو

 الشريعة  أو القانون ىو والتلمود اإلكمال،: ومعناه ِجارة، يسمى والشرع ادلكررة، والشريعة

   :نقده

 تعلم هللا أن وزعموا النقص، بصفات هللا وصف حيث خطرية، ومفاسد مبادئ لو التلمود

 .ادلالئكة مع التلمود

 :عقنئدهم أب,ز: خنمًسن
 مصر. من خروجهم بعد ذلم معبوًدا الع،ل بعضهم ازباذ .ٔ

 .الدنيا يف يتم إمنا والعقاب الثواب .ٕ

 .ادلختار هللا شعب أهنم يعتقدون .ٖ

 .ادلنتظر ابدلسيل يعتقدون .ٗ

 .زىن ويعتربونو اليهودية، أو اليهود بغري الزواج حيرمون .٘

 .والسالم الصالة موسى لن،اة ذكرى ويقيمونو الفصل، بعيد يعتقدون .ٙ

 .تنفعهم فال صحت ولو كاذاب دعوى وىي إسرائيل، بِن من أهنم ويزعمون .ٚ

 .أخيو أبرملة الزواج على األعزب إجبار: معتقداهتم ومن .ٛ

 .اذليكل: معتقداهتم ومن .ٜ

 .اللعن يستحق يتزوج ومل العشرين بلغ من أن: معتقداهتم ومن .ٓٔ

 التعميد.: ومنها .ٔٔ

   

 :املعنص,ة ي,قهم أشه,: نندًنن
 .اليهودية ابحلياة ادللتزمون وىم: الشاسادين .ٔ

 بِن أنبياء أحد بنبوة يومنون وال:  السامريون .ٕ

 .ويوشع وموسى ىارون سوى إسرائيل
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 .اآلن اليهود أللبية وىم ادلنعزلون، ومعناه: الفريسيون .ٖ

 البعث. وينكرون ابلتلمود، يومنون ال: الصديقيون .ٗ

 التلمود. وينكرون ابلعهدالقدًن، إال يعرتفون وال التوراة يقرؤون الذين وىم: القراؤون .٘

 ابجلرب، ويقولون الوجود، بوحدة ويعتقدون للدين، نفسو النادر عندىم وتعِن: احلسيدين .ٙ

 .ابلتناسخ ويقولون

 اليهودية يف ادلوجودة التشديدات من التملص رباول معاصرة فرقة وىي: اإلصالحيون .ٚ

 .ادلنتظر ادلسيل ودعوى التلمود، وينكرون احلاخامات، وتسلط

 .األرتودوكس وتشدد اإلصالحيي إفراط بي التوسط حاولت طائفة وىم: اافظون .ٛ

 تعرتف وال ادلقدس، بكتاَم يومنون الذين وىم اآلن، فرقهم أىم وىي: األورتودوكسية .ٜ

 .احلالية اليهودية ابلدولة

  أوائل ومن فلسطي اليهود ذبميع على ربر  علماين، مذىب وىي: الصهيونية .ٓٔ

 .ادلشهورىرتزل النمساوي الصحفي العادلية الصهيونية      

 .اليهودية أظهر من وىم: الدومنة .ٔٔ

 .على العامل اليهود سيطرة ضمان ىدفها ىدامة، سرية يهودية منظمة وىي: ادلاسونية .ٕٔ

       عالقاهتم مع ربسن أجل من تعمل أهنا تزعم يهودية، ماسونية ِجعية وىي: الرواتي .ٖٔ

 .مصاحلهم تتحقق ح, األخرى، ابلشعوب ديتزج اليهود أن األصلي الناس وىدفها    

 :واجلماعة السنة أىل عقيدة ضوء يف نقدىا: سابًعا

 " مََّواِضِعو َعن اْلَكلم ن تعاىل "حُيرُِّفو ربريفهم قال يف اليهود كذب على والسنة الكتاب نص لقد

 األسفار. عدد يف اختالفهم: عقيدهتم يبطل وشلا  

 

 

 



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٔٓ 

 اننصرانيةثانيا: 
 

 :حقيقتهن: أوصً 
 .السالم عليهما مرًن بن عيسى أتباع أهنم يزعمون الذين القوم دَينة النصرانية

 :يلي مبن يع,يو : اثنًين
 .النصارى أهنم .ٔ

 .الكتاب أىل .ٕ

 .اإلصليل أىل .ٖ

 .السنة واليف القران يف ادلسيحية لفظة ترد ومل، عليو السالم ادلسيل إىل نسبة ادلسيحيي .ٗ

 :م ندر للن نرى عدة: اثلثن
 اإلصليل: األول ادلصدر

 :أَنجيل أربعة من ويتكون  

 لوقا إصليل .ٗ     .يوحّنا إصليل. ٖ مرقس. إصليل. ٕ .مّ,  إصليل .ٔ

 :األَنجيل زلتوَيت

 .القصص .ٔ

 .ادلسيل إبلوىية االعتقاد مسألة .ٕ

 .ادلسيحية الشريعة بيان .ٖ

 .الزىد على ربث .ٗ

 ادلقدس الكتاب: الثاين ادلصدر

 .ويوال ويوحنا وبطرس يعقوب ادلقدسة والرسائل َا ادللحقة والكتب التوراة وىو

 الرسل أعمال سفر: الثالث ادلصدر



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٔٔ 

 يوحنا سفر: الرابع ادلصدر

 النصرانية اجملامع: اخلامس ادلصدر

   ادلصدر تعترب احلقيقة ويف، ،حياهتم يف نظامهم أرابَا رسم الكنيسة يف شورية ىيئات وىي

 .للتشريع الرئيس

 :إىل اجملامع وتنقسم

 .ادلسكونية العادلية اجملامع .ٖ . ادللية اجملامع .ٕ .واإلقليمية الية اجملامع .ٔ

 :املسكونية اجملنمع أهموم  
 :نيقية رلمع .ٔ

   شخص يف الطوائف النصرانية اختالف ىو اجملمع ذلذا العام والسبب  وأخطرىا أمهها وىو

 .ادلسيل

 :اجملمع ق,ارات أهم       
 .السالم عليو ادلسيل إلوىية تقرير - أ

  .البشر خطاَي لتكفري ادلوت بعد السماء إىل ارتفع مث البشر بصورة ذبسد أنو قرروا - ب

   .العقيدة ىذه على خيرج من كل طرد - ج

 .عداىا ما وحرق القرارات مع تتعارض ال اليت ادلقدسة الكتب اختيار  -د

 : األول القسطنطينية رلمع  -ٕ

  أجزاء كافة يف قبلو السائد اآلريوسي ادلذىب وإلغاء االثناسوسي النتصار ادلذىب ذلك وكان

 قسطنطينية

 :اجملمع ق,ارات أهم         
 - .اإلمرباطورية أضلاء ِجيع يف اآلريوسي ادلذىب رعية بعدم اإلعالن- أ

  .حياتو وىي هللا روح ىي القدس الروح أن اإلثبات -ب

  . وأتباعو مقدنيوس لعنة -ج



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٕٔ 

   .ابلتثليث القول - د

 

 رلمع أفسس األول -ٖ

 .الوقت ذلك يف ظهرت اليت البدع أصحاب زلاكمة ىو انعقاده وسبب

 :اجملمع قرارات أىم

 -. بشرية َنسوتية وطبيعة الىوتية طبيعة ،طبيعتان للمسيل    أ

  .هللا أم العذراء القدسية مرًن    ب

   .مصر إىل ونفيو نسطور لعنة   ج 

 

 :عقنئدهم أب,ز: نندًنن
 والروح، واالبن األب،واحد وىم ثالثة من يتكون اإللو أن قصدىم ىو: التثليث عقائدىم أىم. ٔ

 .القدس

 الثالث األقانيم .ٕ

 .  صورة لو ادلسيل جسد ازبذ هللا أن وىو الت،سد أي االرباد .ٖ

 .فداء البشر صلبو وسبب مصلوابً  ومات صلب ادلسيل أن النصارى فيعتقد والفداء الصلب .ٗ

 .  الناس سيحاسب الذي ىو ادلسيل أن عقائدىم من .٘

 .التعميد عقائدىم ومن .ٙ

 .الرابين العشاء .ٚ

 .الغفران وصكوك االعرتاف عقائدىم من .ٛ

 .  القسيس زواج حرمة اعتقاداهتم من .ٜ

 .  الصليب محل عقائدىم من .ٓٔ

 .  األحد يوم تقديس عقائدىم من .ٔٔ



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٖٔ 

 :ي,قهن أشه,: ننبًعن
 :األرثوذكسية

 .احلق الرأي أو ادلستقيم ادلذىب: وتعِن ،األصل يوَننية" أرثوذكس" كلمة

 .ادلشرق يف أتباعها لرتكز ؛ الشرقية الكنيسة عليها ويطلق

 :رئيسيتي كنيستي إىل األرثوذكسية وتنقسم

  ومشيئة واحدة طبيعة للمسيل أبن تومن اليت القبطية، أو ادلصرية األرثوذكسية الكنيسة: األوىل

 .واليعقوبية األرمن كنائس ذلك على ويوافقها والسودان، احلبشية كنائس واحدة،وتضم

   طبيعة يف ادلصرية الكنيسة زبالف ، القسطنطينية كنيسة أو األرثوذكسية الكنيسة: واألخرى

   مع وبمعها ومشيئتي، طبيعتي للمسيل أبن الغربية الكاثوليكية توافق الكنيسة بينما ادلسيل

  واليوَنن أورشليم كنائس وتضم ، وحده األب عن القدس الروح ابنبثاق ادلصريةاإلديان الكنيسة

 :الربوتستننت         
 :العنم التع,يف

   أيضاً  وتسمى ابإلصليلية  والعقل اإلصليل ابسم الغربية الكنيسة على احت،وا النصرانية من فرقة

 .سواه دون اإلصليل يتبعون حيث

o الشخصيات وأبرز التأسيس: 

 عشر السا القرن يف الكاثوليكية الكنيسة يف بدأت إصالحية حركة الربوتستانتية الكنيسة

 إىل الكنيسة داخل إصالحية حركة من ربولت ومن ، ذلا السابقة اإلصالح بدعوات متأثرة

 :ادلوسسي أبرز ومن ، ذلا ومناىضة مستقلة عقائدية حركة

 ٖٔ٘ٔ-ٖٛٗٔ:لوثر مارتن •

 م ٖٔ٘ٔ - ٗٛٗٔ: زوين،لي ىولدريخ الروخ •

 م ٗٙ٘ٔ - ٜٓ٘ٔ: كالفن جون •

 



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٔٗ 

 :واملعتقدات األيكنر
 ، الكاثوليكية الكنيسة َا تومن اليت ادلعتقدات أصول بنفس الربوتستانتية الكنائس تومن

 :يلي ما ومنها ، األمور بعض يف زبالفها ولكنها

 .وحده ادلقدس الكتاب لنصو  اخلضوع ٔ

        صكوك الغفران بيع وهتاجم الدين، اورجال البااب بعاصمة الربوتستانتية الكنائس التومن كما ٕ

 .نصراين إنسان كل بو يوصف أن ديكن لقب" القديسيي" أن - ٖ

 .الكهنوت مرتبة الربوتستانتية ترفض ٗ

 . حسنة سنة ىو بل كفريضة ابلصوم تومن ال ٘

   .األخرى الكنائس تقيمها اليت ابألعياد تومن ال كما ٙ

 .زلدد مقدار ذلا ليس الصالة ٚ

  .الرىبنة بنظام الربوتستانتية الكنيسة تومن ال ٛ

 .ذلا والس،ود الكنائس يف والتماثيل الصور ازباذ الربوتستانت منع ٜ

 :والعقائدية الفكرية اجلذور

 .ادلقدس الكتاب نصو  .ٔ

 .الوثنية .ٕ

 .احلديثة األفالطونية .ٖ

 .والتلمودية الصهيونية وادلبادئ األفكار .ٗ

 :النفوذ ومواقع االنتشار

 األمريكية، ادلتحدة الوالَيت بريطانيا، ىولندا، أدلانيا، يف الربوتستانتية الكنائس تنتشر

 .الدمنارك سويسرا،

 

 



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٔ٘ 

 :أمور نب  ممن يتضح  
 وح دة أو ، واح د إبلو اإلديان يف سواء النصرانية الكنائس ابقي عن الربوتستانتية الكنائس زبتلف ال -

 . التثليث يف

 .الكاثوليكية الكنيسة عورات كشف يف الكبري األثر الربوتستانتية احلركات كانت -

 أهنم إال االعتقادية، األمور يف والنظر البحث حرية قرروا الربوتستانت أن مع -

 .كالكاثوليك بعد فيما حرموىا -

 وقتلهم، العلماء واضطهاد والكاثوليكية، الربوتستانتية الكنيستي بي للحروب نتي،ة -

 .للدين ادلناوئة األفكار ظهور إىل كلو ذلك أدى

 .الدولة الدين عن بفصل للمعرفة،ادلناداة الوحيد ادلصدر واعتباره العقل، وسيادة الفكر حبرية

 

 .الصهيونية ذلا األفكار وتسريب الربوتستانتية، الكنائس بعض هتويد اليهود استطاع -

 :الكاثوليك فرقة

 :وادلعتقدات األفكار

 .مثلث األقانيم واحد إبلو األخرى الكنائس ابقي مثل الكاثوليكية ةالكنيس تومن  .ٔ

 .معا واالبن األب من منبثق الروح القدس أن من الكاثوليك يومن .ٕ

 .الدرجة يف األب أقنوم من أقل االبن أقنوم أن الكاثوليك يعتقد  .ٖ

 .ادلسيل السيد يف قوذلم عن تعاىل هللا بت،سد اإلديان  .ٗ

 .والقديسات والقديسي مرًن السيدة يقدسون  .٘

 .ادلستمرة والوحي ادلعرفة مصادر كأحد ابإلذلام الكاثوليكية الكنيسة تومن  .ٙ

 .شعارا ويتخذونو الصليب يقدسون .ٚ

 .ادلقدس الكتاب بنصو  الكاثوليكية الكنيسة تومن .ٛ

 .السنة يف واحدة مرة االعرتاف سر دبمارسة الكاثوليك يومن  .ٜ



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٔٙ 

 .الزَن حاالت يف ح, األحوال ِجيع يف الطالق حيرم .ٓٔ

 .واآلاثم ادلعاصي ارتكاب الباابعن عصمة وىو أال اثمن بسر الكاثوليكية الكنيسة انفردت. ٔٔ

 .ادلطهر يسمي اثلث مكان ادلوت بعد يوجد أنو الكاثوليك يعتقد: األخرى احلياة .ٕٔ

 .العباد خلق من الشر وإمنا حسن، تعاىل هللا خلقو ما كل وأن العباد، أفعال خلق .ٖٔ

 :والعقدية الفكرية اجلذور

 .ادلقدس الكتاب نصو  -

 .الوثنية الدَيَنت -

 .احلديثة األفالطونية الفلسفة -

 :النفوذ ومواقع االنتشار

 بل،يكا، كرواتيا، اجملر، سلوفاكيا، بولندا، لتوانيا، فرنسا، إيطاليا،: أورواب يف تنتشر -

 .آسيا شرق وجنوب الفلبي، الالتينية، أمريكا الفرنسية، كندا أيرلندا، ،الربتغال إسبانيا،

 

 .أفريقيا دول وبعض وأدلانيا، وىولندا األمريكية، ادلتحدة الوالَيت يف أقليات وىناك

 :الن ,انية نقد: اثمًنن
 وإمنا النصرانية اْسو دين هللا ينزل فلم هللا؛ أنزذلا قد شريعة تعد ال النصرانية أن شك ال

 .اإلسالم ىو األدَين ِجيع على هللا أنزلو الذي الدين وأن نصارى أهنم عيسى إتباع على أطلق

 :يلي ما ادلزعوم اإلصليل من موقفنا

 .عليو مهمي وأصبل واإلصليل نسخ قد القرآن أن .ٔ

 لري يتبع أن نصراين وال يهودي يسع فال وأنقص فيو وزيد وُلري ُحرف قد اإلصليل أن .ٕ

 .اإلسالم

 

 



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٔٚ 

 انتنصري
 

 

 :التنصري تعريف: أوالً 

 .دينهم إىل للدخول النصارى لري النصارى دعوة -

 .ىدفي إىل هتدف سياسية حركة حقيقتها يف وىي ظاىرىا يف دينية حركة -

 .خاصة ادلسلمي وبي عامة العامل يف النصرانية نشر .ٔ

 .اإلسالم انتشار من خوفاً  بدَينة تومن ال علمانية إحلادية دول تدعمو التنصري .ٕ

 

 :التن إ اتريخ: اثنين
 :فيو ختلفا

 .إسالمية دولة األندلس كانت عندما كان أنو قيل .ٔ

 .النصرانية دين نشر أجل من الصليبيي ىزائم بعد ظهرت أهنا .ٕ

 

 :التن إ وننئل: رابًعن
 .النصارى بدين وتعريفهم عليهم ادلواع  وإلقاء ابلتنصري ادلستهدفي مع ادلباشر اللقاء .ٔ

 .بو تُعرف اليت الكتب توزيع .ٕ

 .يدعون كما ادلقدسة كتبهم نشر .ٖ

 .الفقراء على وادلون األموال بتوزيع والِعَوز الفقر استغالل .ٗ

 .الغرق أو الزالزل أو الفيضاَنت جراء من ادلنكوبي إلاثة. ٘

 



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٔٛ 

 

 :التن إ انتشنر أنبنو: خنمًسن
 .بدينهم ادلسلمي بعض جهل .ٔ

 .حقيقتهم عن الكشف عدم .ٕ

 .اإلسالمية وخاصة الدول من كثري يف واحلاجة والِعَوز الفقر .ٖ

 .الغريبة ابلثقافة االلرتار .ٗ

 .اإلسالمية البالد على االستعمار استيالء .٘

 .األدَين بي التقارب دعوة استغالل .ٚ

   لريىم مع البالد بعض يف ادلسلمة األقليات اختالط .ٛ

 :التنصري مواجهة كيفية: سادًسا

 .احلسنة وادلوعظة ابحلكمة هللا إىل الدعوة .ٔ

 .العامل يف اإلسالمي الدين نشر .ٕ

 .منها الرباءة وإعالن والتطرف الغلو زلاربة .ٖ

 .اإلسالمية الربام  الدعاة مشاركة. ٗ

 .النفس وضبط واحلكمة الراسخ ابلعلم األخرى ادللل أصحاب مع وادلناقشات ااورات .٘

 .اإلسالمي العامل يف ابلفقراء العناية .ٙ

 .العامل حول لغات بعدة الدينية القنوات نشر .ٚ

 .الدعوية ادلناشط إقامة .ٛ

 .ادلسلمي أبطفال العناية .ٜ

   اإلسالمية لري البالد يف اإلسالمية ادلدارس افتتاح .ٓٔ

 
 



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٜٔ 

 انعامل يف املنتشرة انذيانات أشهر: انثاني انفصم
 البوذية

 ويعرف سدىاَن، اْسو رجل أسسها الشرقية، الدَيَنت من دَينة البوذية :تع,يفهن :أوص

 .ورلاىدهتا النفس ورَيضة التقشف فلسفة على تقوم  ببوذا، ذلك بعد ولّقب لواتما،   ب  

   كبار من وإما بوذا من إما تعاليم، أكثرىا ولكن جداً، كثرية مصادر للبوذية :م ندرهن: اثنًين

 .أصحابو

 :معتقداهتم من :املعتقدات: اثلثًن
 .اإلحلاد إىل دييل كان بوذا وكأن يومنون ال .ٔ

   علوي كائن كان بوذا وإن بوذا، يف حلت هللا روح أبن ومعتقد قرار إىل وصلوا بوذا، وفاة بعد .ٕ

 .العامل لينقذ األرض إىل ىبط مث

 . اجلنة سيدخلهم أنو ويعتقدون لبوذا البوذيون يصلي .ٖ

 -. األرض إىل جديد من سيعود بوذا أبن البوذية يومن .ٗ

   عندىم وىم العوام ادلدنيون و.عندىم العلماء ادلتدينون وىو :قسمي إىل البوذيون ينقسم و

 . بتقشفو بوذا عرف وقد والتقشف، الزىد على تقوم عنده واألخالق ابألخالق، بوذا يومن .٘  

 .اإلنسانية درجة إىل بصاحبها ترتقي الروح أن ترى البوذية عند وىي: النريفاَن عقيدة .ٙ

 .األرواح تناسخ عقيدة .ٚ

 .كلو العامل عن واالعتزال ادلادية، احلياة عن التام االمتناع عندىم ومعناىا: الرىبنة عقيدة .ٛ

 :التواجد أمنك : خنمًسن
 ويف أندونيسيا يف وسومطرة ونيبال والصي واذلند والياابن كورَي: يف منتشرة البوذية

 .وفيتنام وكمبودَي سيالن

 



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٕٓ 

 :البوذية العقيدة نقد: نندًنن
 ِجيع عليها تتفق اليت األخالق بعض فيها كانت وإن إحلادية دَينة ىذه أن فيو شك ال شلا

 

 التناسخ، عقيدة على البوذية تقوم وأيضاً  ادلرأة من والنحل وىذه الدَينة وتنتقص ادللل

 بوذا إبلوىية يومنون أهنم ادلعتقد، ىذا يف شيء أخطر فإن وكذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٕٔ 

  اهلنذوسية  
 :هبن التع,يف: أوصً 
  انتشارا وىي وأكثرىا للهند دَينة أقدم اذلندوسية وتعترب.اذلند يف منتشرة دنيئة دَينة ىي

 .حقيقي موسس ذلا يعرف ال أبهنا الدَينة ىذه وتتميز.والتقاليد والعادات العقائد من رلموعة

 :م ندرهن: اثنًين
 .  والعلم ادلعرفة وىي: الفيداات ٔ

 -. للفيداات شروح وىي: والشروح الرسائل ٕ

 .  ىندي حكيم وىو: ماتو قواني ٖ

 :املعتقدات: اثلثًن
 .  توحيد اذلندوس عند يوجد ال ٔ

 - اليت ىي البقرة ولكن والقردة، واألفاعي البقرة، تقديس على اذلندوس معتقد يقوم ٕ

 .سباثيل ذلا بعلون

 . رسول وال بنِب ال يومنون النبوات وال اذلندوسية ينكر ٖ

 .األرواح بتناسخ يومنون ٗ

 -. األرواح انتقال خالل من تكون والنار اجلنة أن يرون ٘

   أخرى طبقة إىل ينتقل أن ألحد ديكن وال ادلقدسة، ابلطبقات الربامهية يومن ٙ

 .الوفاة بعد اجلثث حبرق يومنون ٓٔ

 :اهلندونية نقد: رابًعن
 حرم. ما وربل أحل، ما وربرم ورسلو، أبنبيائو وال اب تومن ال: الوثنية عقيدة ىذه تعترب



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٕٕ 

  انسيخية
 

 

 :السيخية تع,يف: أوصً 
 إىل داعي ادليالدي عشر اخلامس القرن أواخر يف ظهروا ىندية دينية ِجاعة ىم: السيخ  

 .واذلندوسية اإلسالم من شيء فيو أن زعموا جديد دين

   زليط مسلم، وسط ولد األصل ىندوسي وىو َنَنكا ىو الفرقة موسس اسم: الفرقة موسس

 :قواعد ثالث على مذهبه وقنم
 .العيش يف التقشف طريق سلوك مع والعناء الكد: األوىل

 .لآلخرين والرب اإلحسان: الثانية

 .اإلنسانية أبناء وجوه كل يف هللا يرى أن إىل يقوده التأمل وىذا التأمل: الثالثة

 :عقنئدهم: اثنًين
 .األصنام عبادة بتحرًن ويقولون واحد، خبالق لالعتقاد يدعون .ٔ

 .الناس بي ابدلساواة ادلناداة .ٕ

 .للهندوس رلاملة البقر أكل وربرًن اخلنزير وأكل اخلمر شرب إابحة. ٖ

 .(لرانت آذاي) ىو الرئيسي كتاَم:كتبهم: اثلثًن

 :العقيدة نقد: رابًعن
 .واإلسالم اذلندوسية بي فيها يلفق أن موسسها حاول كفرية عقيدة ىي السيخية

 .أحد تعادي فال متعصبة دَينة ليست أهنا السيخية العقيدة على ملح 

 

 



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٕٖ 

  اجلينية
 
 

 :اجلينية تع,يف: أوصً 
 .مهاوير ىو اذلندوسية وموسسها من مطورة دَينة العقيدة ىذه تعترب: اجلينية

 :م ندرهن: اثنًين
 . ذلم مصادر ىي وفتاواه فخطبو مهاوير أقوال كل ٔ

 -. عندىم ادلعروفة اخلمس العلم درجة على حصلوا الذين وادلرشدين الكهنة أقوال ٕ

 

 :عقنئدهم: اثلثًن
   .اإللو إنكار ٔ

 . النبوات ِجيع إنكار ٕ

 .األرواح تناسخ بعقيدة تومن ٗ

 :تواجدهم أمنك : رابًعن
 .تقريباً  مليون وعددىم تقريباً  اذلند يف إال توجد ال الدَينة

 .السيخ يف قيل ما فيهم يقال :اجلينية نقد: خنمًسن

 

 

 

 

 



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٕٗ 

 دشتية(ا)انزر اجملىسية 
 
 
 )الزرادشتية( اجملونية تع,يف: أوصً 

 .زرادشت يد على ادليالد قبل السادس ابلقرن أتسست فارسية، دَينة وىي ابلزرادشتية تسمى

 

 .الزرادشتية اتبع من أول ىي الفارسية اجملوس قبيلة ألن ابجملوسية تسمى :التسمية نبب:اثنًين

 

 :اصعتقندات: اثلثًن
 إذلا ىناك وأن النور إلو وىو للخري إلو بوجود يومنون أصحاَا أن العقيدة َذه ما أخطر .ٔ

 .الظلمة إلو وىو للشر خالقا

 .إبذلي تومن ألهنا الثانوية ابلعقيدة العقيدة ىذه تسمى .ٕ

 .معابدىم يف مقدس جزءا النار أن .ٖ

 .اب يومنون .ٗ

 .نِب زرادشت أبن يومنون .٘

 .اآلخر واليوم ابدلعاد يومنون .ٙ

 أبوين من اجملوسي يكون أن بد فال إنسان إليها ينضم أبن تقبل ال مغلقة دَينة الزرادشتية .ٚ

 .رلوسي

   ادلصلي يرددىا أقوال عن عبارة والصالة اليوم، يف صلوات مخس عندىم .ٛ

 .الشرقية الدَيَنت من كغريىا ابألخالق العقيدة ىذه تعتِن .ٜ

 



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٕ٘ 

  :التواجد عددهم ومق, :رابًعن
   وابكستان  اذلند ويف إيران يف يتواجدون تقريبا، ألف ٖٓٓ عددىم يبلغ

  :الزرادشتية م  موقفنن: خنمًسن
 .والنصارى ابليهود الفرق أشبو وىي كفرية عقيدة أهنا شك ال ىي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٕٙ 

  انكىنفىشية 
 
 
 :هنتع,يف: أوصً 
 .كونفوشيوس: الفيلسوف موسسها إىل وترجع الصي، أىل عامة دَينة ىي

 :م ندرهن: اثنًين
 .األقدمي كتب من بنقلها كونفوشيوس قام اليت الكتب

 :املعتقدات: اثلثًن
 .السماء يف الذي األعظم ابإللو يعتقدون .ٔ

 .  القرابي ذلم ويقدمون ابدلالئكة الصينيون يومن .ٕ

 .األقدمي أجدادىم أرواح الصينيون يقدس .ٖ

 .ابدلعاد وال النار وال ابجلنة يعتقدون ال .ٗ

 .الوالد كطاعة عندىم، الدين أساس وىو ابألخالق يومنون .٘

 

 :نقدهن: رابًعن
 هللا لري عبادة وعلى اإلحلاد على تقوم وىي سليماً  معتقدا وال دينا ليست الكونفوشية

   

 

 .مت حبمد هللا

 

 



 والنحل يف املللاملدخل 

 

 ٕٚ 

 فهرست المحتويات
 

 ٕ .............................................................................. ادلقدمة

 ٘ ................................................................................ سبهيد

 ٚ ........................... الفصل األول: التعريف ابلدَينتي اليهودية والنصرانية. أوال: اليهودية:

 ٓٔ ......................................................................... اثنيا: النصرانية

 ٚٔ ................................................................................ التنصري

 ٜٔ ............................................. الفصل الثاين: أشهر الدَيَنت ادلنتشرة يف العامل

 ٜٔ ............................................................................. البوذية

 ٕٔ .............................................................................. اذلندوسية

 ٕٕ .............................................................................. السيخية

 ٖٕ ................................................................................. اجلينية

 ٕٗ .................................................................... اجملوسية )الزرادشتية(

 ٕٙ ............................................................................ الكونفوشية

 ٕٚ .................................................................. فهرست المحتويات

 

 


