
   



  

  ٥  نقطة من مي وقليل من جم
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  تقدمة

احلمد هللا وكفى والصالة والسالم على النيب املصطفى وعلـى  
  : آله وصحبه ومن اقتفى وبعد

فهذا كتاب صغري احلجم اختصرته من كتاب كبري ألفتـه وال  
، وهـو  )حبر املصطلحات األعظـم (أزال يف صدد استكماله مسيته 

لحات يف فنون الشريعة كتاب ضخم جداً اعتنيت فيه جبميع املصط
وفروعها ومن ذلك مصطلحات العقيدة واملذاهب الفكرية وامللـل  

إخـراج مائـة   والنحل، وقد طلب مين بعض احملبني من طلبة العلم 
مصطلح يف هذا اجلانب عسى اهللا أن ينفع به طلبة العلم والقراء ممن 

من نقطة ..(يعتين ذا العلم، ولذا استخرجت منه هذا القدر ومسيته
مصطلح يف العقيـدة واملـذاهب وامللـل     ١٠٠-مي وقليل من جم

  ). والنحل
وقد وضعته واخترت منه أهم املصطلحات ورتبته على حروف 
املعجم، ورمبا نزيد يف الطبعات القادمة ما نراه ضرورياً مبا ال يثقلـه  

وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممـد  . وجيعله ال يصلح للجيب
  . حبهوعلى آله وص



  
من حبر املصطلحات األعظم ٦  

 
    :اإلباضية

من فرق اخلوارج، وتنسب إىل مؤسسها عبد اهللا بـن إبـاض   
التميمي، يقلدون املعتزلة يف بعض األصول كنفي الصفات وخلـق  
القرآن وإنكار الرؤية، وتأويل بعض الغيبيات كالصراط وامليـزان،  
وتكفري صاحب الكبرية كفر نعمة، ويدعي أصحاا أـم ليسـوا   

أن : قون مع اخلوارج يف مسائل عديدة منـها  خوارج، لكنهم يتف
عبد اهللا بن إباض يعترب نفسه امتداداً للمحكمة األوىل من اخلوارج، 
كما يتفقون مع اخلوارج يف تعطيل الصفات والقول خبلق القـرآن  

  . وجتويز اخلروج على أئمة اجلور
    :األبدال

ل مجع بدل وهم األولياء العباد الزهاد، فكلما مات أحد أبـد 
بآخر، ومل يرد نص شرعي يثبت هذا اللفظ، ولكن اشتهر بني أهل 

  . العلم والعباد، واهللا أعلم
    :االحتادية

ويسمون أهل الوحدة، يزعمون أن اهللا حـل يف شـيء مـن    
خملوقاته، واحللول عندهم عبارة عن كون أحد اجلسـمني ظرفـاً   

، وهـي  لآلخر، أو هو احتاد اجلسمني ببعضهما، كاملاء يف الـورد 
عقيدة فاسدة وكفر باهللا، كقول النصارى أن اهللا حل يف املسـيح،  

  . وكقول غالة الروافض يف علي
  



  

  ٧  نقطة من مي وقليل من جم
 

    :عشرية ثنااإل
بن أيب طالب وأحـد   فرق الشيعة، وقد قالوا بإمامة عليأكرب 

عشر رجالً من ذريته، من أبرز عقائدهم القول بأن اإلمامة ركـن  
ه وقالوا إنـه يـدبر الكـون،    الدين وأن اإلمام معصوم، وغالوا في

وأجازوا دعاءه واالسـتغاثة بـه    ،وحياسب اخلالئق، ويعلم الغيب 
والطواف حول قبور اآلل، وقالوا إن الصحابة يف مجلتهم مرتدون، 
وقال بعضهم بتحريف القرآن ونقصه، وقالوا بالبـداء والرجعـة   

  . والتقية
    :األحباش

لبنان مسـتغلة مـا    يف، طائفة بدعية أسسها عبد اهللا احلبشي 
خلفته احلروب األهلية اللبنانية من اجلهل والفقر، ومن أبرز أفكاره 
الدعوة إىل إحياء مناهج أهل الكالم والتصوف وشـتم السـلف   
وتكفريهم ، دف إفساد العقيدة وتفكيـك وحـدة املسـلمني    
وصرفهم عن قضاياهم األساسية، وهم معتزلة يف العقائد ومرجئـة  

  . م تأويالت باطنية يف النصوصيف اإلميان، وهل
    :األرثوذكس

إحدى الفرق الكربى يف النصرانية، ومعـىن أرثوذكسـية أي   
مستقيمة املعتقد مقابل الكنائس األخـرى، ويتركـز أتباعهـا يف    

  . املشرق، ولذا يطلق عليها الكنيسة الشرقية
وقد انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية الغربية بشكل ائي عام 

ومن أهم ما مييزها أا ال تعترف بسيادة بابا روما عليها، م، ١٠٥٤



  
من حبر املصطلحات األعظم ٨  

 
وقوهلم إن الروح القدس منبثقة عن األب وحده على خالف بينهم 

  . يف طبيعة املسيح
    :األرستقراطية

وتعـين  ) اجلمهورية(فكرة سياسية من وضع أفلوطني يف كتابه 
 هذه الكلمة اليونانية سلطة خواص الناس أو من مسـاهم الطبقـة  
الذهبية، أي احلكم خبري املواطنني لصاحل الدولة، مث مل تلبث حـىت  
صارت حتكم األسر الغنية اليت لديها الكثري من األموال والثـروات  

  . واألراضي اململوكة، فأصبحت تطلق على تلك الفئة هذا املصطلح
    :االستشراق
وهو يدل علـى االجتـاه حنـو     Orientalismأصله لفظ 

ى كل من يبحث يف أمور الشرقيني وثقافتـهم  الشرق، ويطلق عل
وهو تيار فكري متثل يف إجراء الدراسات املختلفة عـن  . وتارخيهم

الشرق اإلسالمي، واليت تشمل حضارته وأديانه وآدابـه ولغاتـه   
ولقد أسهم هذا التيار يف صياغة التصورات الغربيـة عـن   . وثقافته

وال شك أا قد . خاصةالشرق عامة وعن العامل اإلسالمي بصورة 
نطلقت بباعث ديين يستهدف خدمة االستعمار وتلخص أفكـاره  ا

  . دم اإلسالم وتنصري املسلمني، مث استغالل ثروام وبالدهم
    :أسقف

رتبة ومعناها مشرف، وهي م) ابسكوبوس(كلمة أصلها يوناين 
ويلزم أن يتصف بالدين واألخالق  من مراتب رجال الدين النصارى

  . له زوجة واحدةاحلميدة، و



  

  ٩  نقطة من مي وقليل من جم
 

    :االشتراكية
به ماركس  أو مذهب اقتصادي فكري وسياسي نادىفلسفة 

يف القرن التاسع عشر، وقد بناه على ما مساها القـوانني احلتميـة،   
ووجدت لالشتراكية العملية اليت أسسها اشـتراكيات معارضـة   

  . كاالشتراكية التطورية أو الدميقراطية وغريها
    :األشعرية
المية كالمية، تنسب أليب احلسن األشـعري، وقـد   فرقة إس

اختذت األشاعرة ما مسوه القواعد والدالئل العقلية والكالمية وسيلة 
يف حماجة خصومها من الفرق كاملعتزلة والفالسفة وغريهم إلثبات 

والطريقة األشعرية متأثرة باملتكلم حممـد بـن   . العقيدة اإلسالمية
سبع صفات هللا تعـاىل، تقـدمي    إثبات: ومن أبرز عقائدها. كالب

  . العقل على النقل، ومييلون إىل املرجئة يف اإلميان
     :أقانيم

كلمة سريانية معناها شخص أساسي أو كيـان ذايت، وقـد   
استخدمها النصارى يف إطالقها على اهللا والزعم بأنه مكـون مـن   
ثالثة أقانيم، هم اآلب واالبن والروح القدس، وهي شيء واحـد،  

  . ر اهللا من قال ذلكوقد كف
    :اإلحلاد

مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود اهللا 
اخلالق وأن الكون وجد بال خالق بل عن طريق الصدفة، وأن املادة 



  
من حبر املصطلحات األعظم ١٠  

 
وقد نشأ اإلحلاد يف أوروبا وهدف إىل إلغاء األديـان  . أزلية أبدية

الناشـئة يف   متأثراً بأفكار الوجودية والشيوعية وحركة العلمانيـة 
  . أوروبا

    :اإلمربيالية
ظاهرة قدمية حديثة تعين احتالل قوة عظمى لـدول أصـغر   
وأضعف بدعوى االستعمار، وهلا أصل فلسفي أرستقراطي أورويب 

  . قدمي ومعاصر وهو استعالء اجلنس األبيض أو اآلري
    :اإلميان

قول باللسان واعتقـاد  : هو التصديق يف اللغة، ويف االصطالح
جلنان وعمل باجلوارح واألركان، يزيـد بالطاعـات ويـنقص    با

  . باملعاصي
    :الباطنية

فكرة إحلادية تقول إن لنصوص الشريعة ظاهرا وباطنا، ظاهرا 
لعامة املسلمني وهو ما دل على ظاهره الدليل، ومعىن آخر باطنا ال 
يعلمه إال قلة من الناس، فيجعلون لكل ظاهر باطنا ولكـل تنزيـل   

يلًا، وقد اعتنق هذه الفكرة مجاعات من الصوفية وبعض فـرق  تأو
الشيعة، وهو قول فاسد ال دليل عليه، ومراد من قال ذلك إبطـال  

  . دين اإلسالم والقول بعدم اإلله
    :الربامجاتية

هي مذهب أو معتقد فلسفي يتميز بالتركيز علـى العواقـب   



  

  ١١  نقطة من مي وقليل من جم
 

اشتقت كلمة . حقيقةوالنفعية والعملية، ويعتربها املكونات احليوية لل
ويعرفها قاموس ) العمل(وتعين ) برامجا(الربامجاتية من اللفظ اليوناين 

) وليام جيمس(و) تشارز بريس(تيار فلسفي أنشاه : بأا ) ويبستر(
. يدعو إىل أن حقيقة كل املفاهيم ال تثبت إال بالتجربـة العلميـة  

كاء البشـري  دف الربامجاتية إىل إثبات أن املبادئ البشرية والـذ 
يعربان عن الواقع، وعلى هذا فهي تقف ضـد مفـاهيم املـدارس    

  . الفلسفية اليت تؤمن باملنهجية والعقالنية
ذلك أنه يعتقد أا تؤمن ) النفعية(يطلق على الربامجاتية أحياناً 

بأن الشيء النافع أو املفيد بطريقة عملية هو فقط الشيء احلقيقي أو 
  . ارالذي جيب وضعه يف االعتب

     :الربجوازية
كلمة ترمز إىل طبقة معينة من التجار وأصحاب األعمال، وقد  

) احلق اإلهلي(قاومت الطبقة الربجوازية أصحاب اإلقطاع والكنيسة 
يف أوروبا، مث قامت على أنقاضها وتسلمت زمام القيادة السياسية، 
وقد أسهمت يف نشوء الدميقراطيات والربملانات احلديثة، وكـذلك  
النازية والفاشية وغريها من الدعوات القومية، وتطلق االشـتراكية  

لـك وسـائل   صحاب الرأمسالية احلديثة الـيت مت هذه االسم على أ
  . اإلنتاج، وتعدها يف صراع دائم مع طبقة العمال

    :الربزخ
، وهو من وقت املـوت  نييف اللغة هو احلاجز واملهلة بني الشيئ

  . إىل القيامة ومن مات دخله



  
من حبر املصطلحات األعظم ١٢  

 
  

    :الربملان
كلمة تستخدم يف اللغة االجنليزيـة والفرنسـية وتشـري إىل    
االجتماع للمناقشة، وتطلق اليوم على اهليئة التشريعية العليا الـيت  
ينتخبها الشعب، وتقوم بسن التشريعات ومراقبة احلكومة والسلطة 
التنفيذية، ويف اإلسالم روح هذا النظام إال أن التشريع حق خالص 

  . ىل ال للبشرهللا تعا
    :الربوتستانت

فرقة من النصرانية احتجوا على الكنيسة الغربية باسم اإلجنيـل  
وتسـمى كنيسـتهم   ) مارتن لـوثر (والعقل، من أبرز مؤسسيها 

على كل أمر خيـالف  ) Protest(بالربوتستانتية حيث يعترضون 
الكتاب وخالص أنفسهم، ومن أبرز ما مييزها أا ال تؤمن بعصمة 

س، وتنكر مجلة األسرار الكنسية، وبينها وبني الكنيستني ا والقالباب
  . الكاثوليكية واألرثوذكسية عداء شديد

    :الربيلوية
فرقة صوفية نشأت يف شبه القارة اهلندية الباكستانية يف مدينـة  

خان، أيام االستعمار  هلند على يد أمحد رضا خان تقي عليبريلي با
وليـاء بعامـة،   وتقديس األنبياء واأل الربيطاين، وقد اشتهرت مبحبة

لوهية، ومتتاز بكثرة البدع والشركيات، وتقديس وإنزاهلم منزلة األ
  . القبور والتقرب هلا



  

  ١٣  نقطة من مي وقليل من جم
 

  
    :البدعة

يف أصلها اللغوي اإلجياد واالختراع على غري مثال سابق، ويف 
االصطالح طريقة يف الدين مبتدعة يقصد ا التقرب هللا تعـاىل أو  

ر يف الدين مل يرد يف الكتـاب والسـنة ومل يفعلـه    هي إحداث أم
  . الصحابة ومل جيمع عليه سلف األمة

    :البطرك
كلمة أصلها يوناين وتعين األب الرئيس عند النصارى، وهـم  
من القساوسة والرهبان، وختتلف األقطار يف التسمية، فمنهم مـن  

  . يطلق عليه قداسة األب أو صاحب الغبطة كما يف مصر
    :البوذية

يف القـرن  ) اهلندوسـية (ديانة ظهرت يف اهلند بعد الربامهيـة  
اخلامس قبل امليالد، أسسها سدهارتا جوتاما امللقب ببوذا، وهـي  
تدعو إىل التصوف واخلشونة ونبذ الترف واملناداة بالتسامح، ويعتقد 
البوذيون أن بوذا هو ابن اإلله عندهم وأنه خملص البشـرية مـن   

  . مآسيها
    :البهائية

حممد  ركة شيعية غالية تنسب للمريزا عليالبابية أو البهائية ح
رضا الشريازي، أسست حتت رعاية االستعمار الروسي واليهوديـة  
العاملية واالستعمار اإلجنليزي دف تفتيـت املسـلمني، وادعـى    



  
من حبر املصطلحات األعظم ١٤  

 
زعيمهم أنه املهدي املنتظر والباب املوصل إىل احلقيقة اإلهلية، بل إنه 

مد، والبهائيون يقولون إن الباب هو الذي خلق رسول كعيسى وحم
كل شيء بكلمته وهو املبدأ الذي ظهرت عنـه مجيـع األشـياء،    
وكذلك يقولون باحللول واالحتاد، ودينهم خليط من الفلسـفات  

  . واألديان
    :التأويل

صرف املعىن الراجح إىل معىن آخر مرجوح لدليل يقترن بـه،  
يف حتريـف بعـض الغيبيـات    وقد استعمل بعض املتأخرين هذا 

  . كالصفات وغريها بال دليل يقترن به
    :التسلسل

مصطلح ألهل الكالم، وهو ترتيب أمور غري متناهية، ومسـي  
ذا أخذا من السلسة، وهي قابلة لزيادة اخللق إىل ما ال اية، وهو 

  . ممتنع وواجب وممكن: ثالثة أنواع 
    :التعميد

به التطهري من الـذنب العـالق   سر من أسرار الكنيسة وين 
بالشخص منذ والدته، حيث يولد الشخص حممالً باخلطايـا مـن   
جراء خطيئة أبيه آدم، فيعمد ليطهر منها ويصبح نصرانياً، ويكـون  

  . التعميد بغمس الشخص يف املاء أو رشه عند بعض الكنائس
    :التفويض

هو القول يف بعض آيات القرآن أو األحاديـث الـواردة يف   



  

  ١٥  نقطة من مي وقليل من جم
 

لصفات أننا ال نعرف هلا معىن، وإمنا نفوض معناها إىل اهللا، فـال  ا
يثبتون هلا معىن أبداً، وهو منهج فاسد مبتدع شر من قـول أهـل   

أما التفويض املشروع فهو تفويض علـم كيفيـة   . البدع واإلحلاد
  . وحقيقة الصفات، مع اإلميان بثبوت معناها

  
    :التقية

ي أن يظهر اإلنسان خالف ما مأخوذة من الوقاية واالتقاء، وه
يضمر، وجيوز أن يفعل املسلم ذلك إن أُكره على قـول الكفـر،   
وأشهر من نسبت إليهم هذه اللفظة فرقة الشيعة اإلمامية، وصارت 
تستعملها مع عامة املسلمني يف أبسط األمور، بل غالت فيها حـىت  

   .جعلتها تسعة أعشار الدين، وقالت إنه ال دين ملن ال تقية له
    :التعطيل

ويف االصطالح هو نفي  وبِئْرٍ معطَّلَةهو اإلخالء كما ورد 
بعضا منها وإنكار قيامها بذات اهللا تعاىل، وهو  أوأمساء اهللا وصفاته 

  . أمر حمدث مبتدع خمالف للشرع
    :التغريب

هو تيار فكري ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافيـة وفنيـة،   
مم بعامة، واملسلمني خباصـة، باألسـلوب   صبغ حياة األ إىليرمي 

الغريب، وذلك دف إلغاء شخصيتهم املستقلة وخصائصهم املتفردة 
ومن أبرز ما يدعو . وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية
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إليه العلمانيون املسلمون فكرة إجياد فكر إسالمي متطـور يـربر   

ية اإلسالمية، بغية إجياد األمناط الغربية وميحو الطابع املميز للشخص
  . بني العامل اإلسالمي خدمة ملصاحلهعالئق مستقرة بني الغرب و

    :التكييف
هو جعل اهللا على كنه وحقيقة معينة من غري أن يقيدها مبماثل 
أو مشابه، وهو لفظ أعم من التمثيل والتشبيه، وال جيوز ذلـك يف  

  . حق اهللا تعاىل
    :التمثيل

 يتصف بصفات متاثل صفات املخلـوقني،  هو االعتقاد أن اهللا
كالقول له يد كيدي ووجه كوجهي، وقد يطلق على ذلك لفـظ  
التشبيه، إال أن التمثيل أعم من التشبيه، والتشبيه مساواة الشـيء  

  . لغريه يف أغلب الوجوه
  : التناسخ

هو القول بدوران األرواح وعدم رجوعها يف اليوم اآلخـر إىل  
م ينال الروح إن خرياً فتعود إىل جس والعقابأجسادها، بل الثواب 

فتعود إىل جسم شر، أو القول إن ما جنده من راحـة   خري وإن شراً
وسعادة وصحة هو أعمالنا اخلرية، وما جنده من حـزن ومـرض   
وشقاء هو أعمالنا الشريرة، وهذا قول فاسد مناقض لدعوة األنبياء 

  . والرسل
  :التنجيم
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، وهو نوعان علم يستدل به علـى  هو علم االستدالل بالنجوم
اجلهات واألوقات وحنو ذلك، وهو مباح، وتنجيم يستدل به على 

  . احلوادث األرضية من علم الغيب وهو حمرم وشرك باهللا تعاىل
  

  : التوحيد
هو اإلفراد، ويف االصطالح االعتقاد اجلازم بأن اهللا هو اخلالق 

ات العلى، وهو اإلله الرازق املدبر، املتصف باألمساء احلسىن والصف
الواحد املستحق للعبادة جبميع أنواعها كاخلوف والتوكل والـذبح  

  . والنذر والدعاء
  :التوسل

هو طلب الوصول إىل غاية مقصودة، وهو أن يتخـذ العبـد   
نوع مشـروع وآخـر   : وسيلة توصله إىل ما يريده، وهو نوعان 

تعاىل وبرسوله  ممنوع، فاملشروع التوسل بأمسائه وصفاته وباإلميان به
واملمنوع أن يتوصل إىل اهللا تعاىل مبا مل يثبـت يف  . وبالعمل الصاحل

  . الشرع كدعاء ميت أن يشفع له أو ينفعه وحنو ذلك
  : التيجانية

فرقة صوفية غالية يؤمن أصحاا جبملة األفكـار واملعتقـدات   
 الصوفية تنسب لزعيمها أمحد التجاين الذي يزعم أنه لقي النيب 

وأن اهللا منح شيوخهم كشف ) الفاتح ملا أغلق(خصهم بصالة  وقد
الغيب، وميتازون بكثرة البدع والشركيات وازدراء غريهـم مـن   
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  . الصوفية

  :الثيوقراطية
كلمة التينية تعين يف أصلها احلكم الديين، ويطلقها العلمانيون 
يف العامل اإلسالمي على أي دولة حتكم باإلسالم يف سياق االنتقاص 

  . لنقد هلاوا
  :اجلهمية

هم أتباع اجلهم بن صفوان الذي هلك يف زمن متقدم، وأخذ 
بدعه عن اجلعد بن درهم الذي ذحبه خالد القسري، وقد زرع شراً 

هللا تعاىل وذهـب إىل  اعظيما وبدعاً منكرة وقد أنكر بعض صفات 
حدوث أمسائه تعاىل، وقد أنكر عليه العلماء حىت ذحبه سـلم بـن   

  . بدعه الفاسدة أحوز ملا علم
  :اجلوهر

هو اجلزء الذي ال يتجزأ وال يقبل االنقسام، وهو لفظ حمـدث  
مبتدع ال أصل له يف الشرع قالت به الفالسفة واملعتزلة، ومرادهم 

  . بذلك نفي صفات الرب تعاىل
  : احلداثة

على أفكار وعقائـد غربيـة    مذهب فكري أديب إحلادي، بين
ة والفرويدية والداروينية، وقد أفاد خالصة مثل املاركسية والوجودي

من املذاهب الفلسفية واألدبية اليت سبقته مثل السريالية والرمزيـة  
وغريها، وتدعو احلداثة إىل رفض األديان واإلسالم خباصة، والثورة 
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  . على األنظمة السياسية احلاكمة ومتجيد الرذيلة والفساد واإلحلاد

  :احللول
، ويزعم احللوليون أن اهللا حيل غزىلفظ حادث فاسد املعىن وامل

يف شيء من خملوقاته، أو أنه هو هذا الوجود املشـاهد، واحللـول   
عندهم عبارة عن كون أحد اجلسمني ظرفا لآلخر، أو هو احتـاد  

  . اجلسمني ببعضهما، كاملاء يف الورد، وهي عقيدة فاسدة وكفر باهللا
  : وضاحل

كـبري يف  يف األصل هو مكان اجتماع املاء، وهـو حـوض   
ما بني أيلة إىل صنعاء، عدد آنيتـه   عرضه عرصات القيامة للنيب 

كنجوم السماء يعب فيه ميزابان من اجلنة، من شرب منه شـربة مل  
  . يظمأ بعدها أبداً

  : اخلتمية
عثمان املريغين، تلتقي مع الطرق  طريقة صوفية، مؤسسها حممد

الغلو يف الرسول الصوفية األخرى يف كثري من املعتقدات والبدع، ك
وهلا ارتباط بالفكر واملعتقد . ، وادعاء لقياه واألخذ عنه مباشرة

الشيعي وأخذهم من أدب الشيعة وجداهلم، وحماولة املعاصرين منهم 
  . ربط الطائفة باحلركة الشيعية املعاصرة

  :اخلوارج
فرقة مارقة خرجت على أمري املؤمنني علي وقاتلت اجلماعـة  
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قتلته، ومن أشهر عقائدها تكفري مجلة املسلمني،  وكفرت اخلليفة مث

وتكفري مرتكب الكبرية وختليده يف النار، ومن أشهر مـا مييـزهم   
غلوهم وزهدهم وتركيزهم على نصوص الوعيد، وجهلهم بنصوص 

  . الشرع وفهمها خالف املراد منها
  

  : الداروينية 
 حركة فكرية إحلادية تنسب للباحث اإلجنليزي شارلز داروين

م الذي طرح فيه نظريته ١٨٥٩الذي نشر كتابه أصل األنواع سنة 
وتـزعم  . يف النشوء واالرتقاء مما زعزع القيم الدينية، ونشر اإلحلاد

النظرية تطور احلياة يف الكائنات العضوية من السهولة وعدم التعقيد 
  . إىل الدقة والتعقيد، مث تتدرج هذه الكائنات من األحط إىل األرقى

  
  :يةالدرز

فرقة باطنية تقدس احلاكم بأمر اهللا العبيدي، أخـذت جـل   
  . عقائدها عن اإلمساعيلية، وتنتسب إىل نشتكني الدرزي

عقائدها خليط مـن  . نشأت يف مصر لكنها انتقلت إىل الشام
عدة أديان وأفكار، كما أا تؤمن بسرية أفكارها، فال تنشرها على 

ومـن أبـرز   . لغوا سن األربعنيالناس، وال تعلمها ألبنائها إال إذا ب
عقائدها إنكار األنبياء ولعنهم، إنكـار املعـاد والقـول بتناسـخ     

  . األرواح



  

  ٢١  نقطة من مي وقليل من جم
 

  : الديالكتيك
كلمة يونانية معناها اللغوي فن احلوار واملناقشـة، خصوصـاً   

  بواسطة السؤال 
وقد استعملها برمنيذس اإليلي للداللة على نوع من : واجلواب

ماذا عسى أن حيدث لو أن قضية معطاة  احلجاج يقوم على افتراض
  على أا صحيحة قد أنكرت؟ 

والديالكتيك عند أرسطو، شكل غري برهاين للمعرفة، وهـو  
نوع من اجلدل، وليس من العلم، وهو احتمال، وليس يقينا، وهـو  

  . أي حجة يقينية) برهاناً(وليس ) استقراء(
ك بأنـه  وهلذا نرى أرسطو يذهب أحيانا إىل نعت الـديالكتي 

  . معرفة احتمالية، ظنية
ومفاده عنده . وقد  جعل هيجل من الديالكتيك منهج فلسفته

ديالكتيـك  : وهو نوعان. أن كل فكرة تنطوي على تناقض باطن
تارخيي، وديالكتيك وجودي، وقد استعملت الشيوعية املاركسـية  
الديالكتيك لتقرير عقيدا يف إنكار اخلالق وتثبيت نظريتها بوجود 

لكون عن طريق املصادفة والصراع الطبقي احلتمي بـني األشـياء   ا
  . واتمعات

  :الدميقراطية
الدميقراطية لفظاً مشتقة من اليونانية، وهي من اجتماع كلمتني 

وتعين عامة النـاس والشـق    DEMOSالشق األول من الكلمة 
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وتعــين حكــم فتصــبح  KRATIAالثــاين مــن الكلمــة 
DEMOCRATA حكم الشـعب (اس أي حكم عامة الن .(

وهو نظام فلسفي سياسي اجتماعي اقتصادي يرتكز على أن حيكم 
وهذا . الناس أنفسهم بأنفسهم، فهم مصدر التشريع والقوانني مجيعاً

املفهوم جزء من كيان احلضارة الغربية، وقد ظهر يف الغرب كـرد  
فعل لالستبداد والظلم والدكتاتورية اليت شهدا اتمعات الغربية، 
وهو أسلوب من أساليب احلكم يقوم على الرأي العام، وأنه نظـام  
يستلهم شكله من رأي األمة، وهو نظام علماين إحلادي متكامـل  
يعلي من شأن احلرية الفردية على حساب اتمع، كما أنه أصـبح  

  . شكالً من أبرز أشكال احلكم يف العامل
  : الرأمسالية

اعية وسياسية، يقـوم  نظام اقتصادي ذو فلسفة فكرية واجتم
على أساس إشباع حاجات اإلنسان الضرورية والكمالية، وتنميـة  

ومن أبرز . امللكية الفردية واحملافظة عليها، متوسعاً يف مفهوم احلرية
أفكارها الربح بشىت الطرق واألساليب مـا مل متنعـه القـوانني،    
وتقديس امللكية الفردية، ونشر احلروب واالستعمار للشعوب مـن  

  . أجل املال
  : الرافضة

هم فرق من الشيعة يغلون يف آل البيت إىل حـد التقـديس،   
ومسوا رافضة ألم قاتلوا مع زيد بن علي مث سألوه عن الشـيخني  
فقال أتوالمها وأترضى عنهما ، فقالوا رفضناك وانشقوا عنه فسمو 
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  . رافضة
  :الروتاري

هي مجعيـة  روتاري كلمة إجنليزية معناها دوران أو مناوبة، و
ماسونية يهودية تضم رجال األعمال واملهن احلرة تتظاهر بالعمـل  
اإلنساين من أجل حتسني العالقات بني البشر، وتشجيع املستويات 

صادقة والسالم يف األخالقية السامية يف احلياة املهنية، وتعزيز النية ال
  ). يةراجع املاسون. (املعتقد واألفكار واملنطلق وهي ماسونية. العامل

  
   :الزنديق

الزنديق فارسي معرب أصله زنده كرداي، يقول بدوام الدهر، 
ألن زنده احلياة وكرد العمل، ويطلق على من يكون دقيق النظر يف 

: العرب زنديق، وإمنـا قـالوا   ليس يف كالم: وقال ثعلب. األمور
وهو امللحد الدهري يقول بـدوام  . ملن يكون شديد التحيل زندقي
وأصـل  . الزنديق من الثنوية، كـذا قـال  : اجلوهري وقال. الدهر

الزنادقة اتباع ديصان مث ماين مث مزدك األول القـائلون إن النـور   
والظلمة قدميان، وأما امتزجا فحدث العامل كله منهما، فمن كان 
من أهل الشر فهو من الظلمة، ومن كان من أهل اخلري فهـو مـن   

لك كما أطلق على من أسر والزنديق يطلق على من يعتقد ذ. النور
  . الكفر وأظهر اإلسالم

  :الزيدية



  
من حبر املصطلحات األعظم ٢٤  

 
فرقة شيعية، تنسب إىل زيد بن علي زين العابدين، وقد صاغ 
نظرية شيعية يف السياسة واحلكم، وجاهد مـن أجلـها وقتـل يف    

أنه كان يرى صحة إمامة أيب بكر وعمر : ومن أبرز عقائده. سبيلها
د منهم بـتكفري أحـد مـن    ومل يقل أح. وعثمان رضي اهللا عنهم

األفضـل،   ذهبهم جواز إمامة املفضول مع وجودالصحابة ومن م
  . يأخذون من املعتزلة بعض األصول والعقائد

  :السفسطة
والسفسـطائيون فالسـفة   ).. هارةامل(أصلها كلمة معناها لغة 

وغايـة السوفسـطائية   . ا يف العصر الذهيب للفلسفة اليونانيةورظه
على اخلصم يف املبارزات احلوارية أو املخاطبـات  املغالطة والتمويه 

العامة، إا إذن نوع من العمليات االستداللية اليت يقوم ا املتكلم 
وتكون منطوية على فساد يف املضمون أو الصورة قد ال ينتبه إليـه  
املخاطب فيقع ضحية هذه احليل السفسطية، فيعتقـد يف الكـذب   

  . صدقا ويف الباطل حقا
  :الشاذلية

طريقة صوفية تنسب إىل أيب احلسن الشاذيل، يؤمن أصـحاا  
جبملة االفكار واملعتقدات الصوفية، وإن كانت ختتلـف عنـها يف   

ـ  أنـه   مسلوك املريد وطريقة تربيته، وهلم غلو يف شيخهم وزعمه
  . يكشف له الغيب، ويعتقدون يف اإلهلام والكشف والذوق

  : الشعوبية
طلق ويراد ا النزعة العدائيـة  كلمة مجع نسبة للشعب، وقد ت
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للعرب، وهي باإلطالق الثاين مصدر صناعي، وقد أطلق بعضـهم  
لفظ الشعويب على من حيقر العرب، وتوسعوا بعد ذلك فـأطلقوه  
على الزنديق وامللحد، معتربين الزندقة واإلحلاد مظهراً ينم عن كره 

من أهـم  و. العرب ألنه كره لدينهم، مث أطلق بعد ذلك على املوايل
ااالت اليت ظهرت فيها األدب بقسميه الشعر والنثر، ابتداًء مـن  
أيام األمويني حىت العصر العباسي، وظهرت يف التـاريخ مرويـات   

  . حتط من شأن العرب وترفع من غريهم
  : الشفاعة

ويف . هي السعي للغري ومساعدته يف جلب نفع أو دفع ضـر 
باحلساب يف القيامة وهي  عند ربه لألمم االصطالح شفاعة النيب 

  . ، وشفاعة غريه من األنبياء وهي أنواع عدةالشفاعة العظمى
  :مشَّاس

ومعناها خادم، وهو الذي خيدم باملعبد ) دياكونس(لفظ يوناين 
  . أو الكنيسة

  : الصابئة
ويسمون الصابئة املندائيون، وتعد من أقدم الديانات اليت تعتقد 

 وتزعم أن حيـىي . ا أتباع دين كتايبعهبأن اخلالق واحد، ويعترب أتبا
     ،ـاا الكواكـب والنجـوم ويعظمونيب هلا، يقدس أصحا

وقبلتهم االجتاه حنو جنم القطب الشمايل وكذلك التعميد يف امليـاه  
اجلارية من أهم معامل هذه الديانة اليت جييز أغلب فقهاء املسـلمني  

  . ود والنصارىهأخذ اجلزية من معتنقيها أسوة بالكتابيني من الي
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  :الصراط

هو الطريق الواضح ومسي صراطاً ألنه كأنه يسترط املادة، وهو 
منصوب على منت جهنم وهو اجلسر الذي بني اجلنة والنـار، ميـر   
الناس عليه على قدر أعماهلم، فمنهم من مير كلمح البصر ومنـهم  
من مير كالربق اخلاطف ومنهم من مير كالريح ومنـهم مـن ميـر    

  . جلوادكالفرس ا
  :الصوفية

حركة زهدية انتشرت يف العامل اإلسالمي يف القـرن الثالـث   
اهلجري بنزعات فردية تدعو إىل الزهد وشدة العبادة كـرد فعـل   
مضاد لالنغماس يف الترف احلضاري، ويتوخى املتصوفة تربية النفس 
والسمو ا بغية الوصول إىل معرفة اهللا تعاىل بالكشف واملشاهدة ال 

ق إتباع الوسائل الشرعية، وهي فرق كثرية يبدع بعضـها  عن طري
بعضاً وختتلف يف غلوها من فرقة إىل أخرى، جيمعها كثرة البـدع  

  . والشركيات عامة وقلة العلم الشرعي
  :العرض

هو ما يقابل اجلوهر، ويطلق على الكلي احملمول على الشـيء  
ا يعـرض يف  أو هو م. اخلارج عنه، ويسمى عرضاً، ويقابله الذايت

اجلوهر من األلوان والطعوم والذوق واللمس وغريه ممـا يسـتحيل   
أو هو املوجود الذي حيتاج يف بقائه إىل موضـع  . بقاؤه بعد وجوده

  . يقوم به، كاللون احملتاج يف وجوده إىل جسم حيمله
  : العقالنية



  

  ٢٧  نقطة من مي وقليل من جم
 

مذهب فكري يزعم أنه ميكن الوصول إىل معرفة طبيعة الكون 
االستدالل العقلي بدون االستناد إىل الـوحي   والوجود عن طريق

اإلهلي أو التجربة البشرية، وكذلك يرى إخضاع كـل شـيء يف   
  . الوجود للعقل إلثباته أو نفيه أو حتديد خصائصه

  : العقل الفعال
يعرفه بعض الفالسفة بأنه حركة من حركات بعض األفـالك  

ـ    تالف صدر عنها فلك القمر ونفسه والعناصر اليت حتتـه مـع اخ
  . أنواعها وصفاا وأقدارها، وقد يطلقه بعضهم على جربيل 

  
  :علم الكالم

هو علم يبحث يف العقائد واإلهليات ويقررها مبا مسوه القواعد 
العقلية، وعرف أيضاً بأنه علم يقتدر معه إثبات العقائد الدينية بإيراد 
احلجج ودفع الشبه، وهو علم حمدث مبتـدع يف زمـن الدولـة    

سية، فرق األمة يف عقيدا وزرع فرقاً بدعية كثرية، وقد ذمـه  العبا
  . السلف الصاحل وحذروا من اتباعه

  : العلمانية
وتعين ترمجتـها   secularismكلمة مترمجة عن اإلجنليزية 

الصحيحة الال دينية أي فصل الدين عن سائر أمور احلياة وجعلـه  
إىل جعـل األمـة    ودف العلمانيـة . عبادة قلبية بني العبد وربه

اإلسالمية تابعة للغرب سياسياً وثقافياً وأخالقياً واقتصادياً، وعـزل  



  
من حبر املصطلحات األعظم ٢٨  

 
  . دين اإلسالم عن توجيه حياة املسلمني

  : الفرويدية
مدرسة يف التحليل النفسي أسسها اليهودي سيجموند فرويد، 
وهي تفسر السلوك اإلنساين تفسرياً جنسياً، وجتعل اجلـنس هـو   

كما أا تعترب القيم والعقائد حواجز وعوائق . ءالدافع وراء كل شي
. تقف أمام اإلشباع اجلنسي مما يورث اإلنسان عقداً وأمراضاً نفسية

  . الكبت –الطفولة  –اجلنس : وهلا يف التحليل النفسي ثالث ركائز
  : الفلسفة
) سـوفيا (وتعين حمب و ) فيال(غريقية مكونة من شقني كلمة إ

وهي طريقـة عقليـة يف   . حمب احلكمة:  وتعين احلكمة، فترمجتها
االستدالل على املعرفة عن طريق النظر العقلي إىل أقصى حـدوده  
دون قيد أو شرط من دين أو سلطة أو عرف، وقد عرفت الفلسفة 
بإنكار اخلالق والزعم بأن أساطينها أفضل من األنبياء، وقد دخلت 

تدعة ال أصـل  على املسلمني فزرعت شراً عظيماً وأمثرت أقواالً مب
  . هلا

  : الفناء
هو سقوط األوصاف املذمومة عن السالك أو املريد الصادق، 
وقد قسمه شيخ اإلسالم إىل ثالثة أقسام، للكـاملني وللقاصـدين   

: وللملحدين املنافقني، فاألول الفناء عن إرادة ما سوى اهللا، والثاين 
 – الفناء عن وجود السـوى : الفناء عن شهود السوى، والثالث 

  . وهو الذي وقع فيه بعض املتصوفة –الفناء يف املوجود 



  

  ٢٩  نقطة من مي وقليل من جم
 

  : القاديانية
م  ١٩٠٠حركة إحلادية أسسها مريزا غالم أمحد القادياين سنة 

بتخطيط من احملتل اإلجنليزي يف القارة اهلندية، دف إبعاد املسلمني 
عن دينهم وعن فريضة اجلهاد، حىت ال يواجهوا املسـتعمر باسـم   

من أبرز عقائدهم دعوى النبوة للمريزا وأنـه املسـيح   و. اإلسالم
ويقدسون اإلجنليز ومدينة قاديان، وهلـم   وأفضل منه ومن النيب 

  . قرآن خاص باملريزا
  : القدر

هو االعتقاد اجلازم أن اهللا قدر مقادير اخلالئق قبـل خلقهـم   
العلم والكتابـة  : وكتب ذلك يف اللوح احملفوظ، وهو أربع مراتب 

  . ئة واخللقشيوامل
  : القرامطة

حركة باطنية هدامة تنتسب إىل شخص امسـه محـدان بـن    
لقصر قامته وساقيه، وهو من خوزستان، ) بقرمط(األشعث ويلقب 

وقد اعتمدت هذه احلركة التنظيم السري العسكري، وكان ظاهرها 
التشيع آلل البيت واالنتساب إىل حممد بن إمساعيـل بـن جعفـر    

حلاد واإلباحية وهدم األخالق والقضاء علـى  الصادق وحقيقتها اإل
  . الدولة اإلسالمية، ومن أبز عقائدهم إنكار املعاد والشرائع مجلة

  :القومية
حركة فكرية سياسية، تدعو إىل متجيد العرب، وإقامة دولـة  



  
من حبر املصطلحات األعظم ٣٠  

 
موحدة هلم، على أساس من رابطة الدم واللغة والتاريخ، وإحالهلـا  

القومي الذي سبق أن ظهر يف وهي صدى للفكر . حمل رابطة الدين
أوربا، وأصل تأسيسها بيد مـثقفني نصـارى وبتشـجيع مـن     

) الدين هللا والوطن للجميـع (ترفع شعار وحدة العرب . االستعمار
  . وتنبذ اإلسالم وحتكم بالقوانني الوضعية

  : قياس التمثيل
 جامعة بني األصل والفرع، فهو مـبين إحلاق فرع بأصل لعله 

األصل والفرع، ويريد به أهل الفلسفة جعـل اهللا  على التسوية بني 
أصال تقاس عليه املخلوقات أو العكس، وهذا قياس فاسد  وحيـرم  

  . لَيس كَمثْله شيٌء: استعماله يف حق الرب تعاىل، لقوله
  : قياس الشمول

هو االستدالل بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك اجلزئي 
ا قياس فاسد وحيرم استعماله يف حق مع غريه حتت هذا الكلي، وهذ

: الرب تعاىل، وإمنا يستخدم القياس األول املذكور يف قوله تعـاىل 
لَىثَلُ الْأَعالْم لَّهلو .  

  :الكاثوليك
هي أكرب الطوائف النصرانية يف العامل، وتدعي أا أم الكنائس 
ومعلمتهن، يزعم أن مؤسسها بطرس الرسول، وتسمى بالكنيسـة  

ومن أبرز عقائدهم تقديس البابا والقول بأسرار . بية أو الالتينيةالغر
  . كنسية عديدة



  

  ٣١  نقطة من مي وقليل من جم
 

  : الليربالية
هي منهج فكري وسلوكي وعقائدي، وهي وجه آخـر مـن   
وجوه العلمانية، بل أعم منها، فكل ليربايل فهو علماين وقد يكون 
ـ  ا علمانياً غري ليربايل، وهي تعين يف األصل احلرية، غري أن معتنقيه

يقصدون ا أن يكون اإلنسان حرا يف أن يفعل ما يشاء ويقول ما 
يشاء ويعتقد ما يشاء وحيكم مبا يشاء، بدون التقيد بشريعة إهليـة،  
فاإلنسان عند الليرباليني إله نفسه، وعابد هواه، غري حمكوم بشريعة 

  ). راجع املاسونية(من اهللا تعاىل 
  : الليونز

األسود، عبارة عن نـواد ذات   تعين) Lions(كلمة إجنليزية 
طابع خريي اجتماعي يف الظاهر، لكنها ال تعدو أن تكون واحـدة  
من املنظمات العاملية التابعة للماسونية اليت تديرها أصابع يهودية بغية 

وهي يف عقائـدها ماسـونية   . إفساد العامل وإحكام السيطرة عليه
  . صرفة

  :املاتريدية
صور املاتريدي، قامـت علـى   فرقة كالمية تنسب إىل أيب من

استخدام ما مسوه القواعد العقلية والرباهني والدالئل الكالميـة يف  
حماججة خصومها، من املعتزلة وغريهم، إلثبات حقـائق الـدين   
والعقيدة، ومن عقائدهم إثبات مثاين صفات هللا، وأن اإلميان تصديق 

  . القلب
  :املاسونية



  
من حبر املصطلحات األعظم ٣٢  

 
ة غامضة، حمكمة التنظيم هي منظمة يهودية سرية هدامة، إرهابي

دف إىل ضمان سيطرة اليهود على العـامل، ومعناهـا البنـاؤون    
 –مساواة  –إخاء  –حرية (األحرار، تتستر حتت شعارات خداعة 

من أبرز ما مييزها أا تدعو إىل اإلحلاد واإلباحية والفساد، ) إنسانية
يكفرون باهللا ورسله وكتبه وبكـل الغيبيـات ويعتـربون ذلـك     

زعبالت وخرافات، إباحة اجلنس واسـتعمال املـرأة كوسـيلة    خ
للسيطرة، وهي تستقطب الشخصيات املرموقة يف العـامل، ومـن   
يوثقهم عهداً حبفظ األسرار، ويقيمون ما يسمى باحملافل للتجمـع  
والتخطيط والتكليف باملهام، متهيداً لتأسيس مجهوريـة دميقراطيـة   

  . كما يدعون –عاملية 
  : املانوية

م طائفة من اوس الفرس، ينسبون إىل ماين بـن فاتـك،   ه
يزعمون إهلني وخالقني ، خالق للخري والنور والضياء ، وخالق للشر 

  . والظلمة والبالء
  : املاهية

مأخوذة من قول السائل ما هو، وهي تطلق غالبا على األمـر  
املتعقل مثل املتعقل من اإلنسان، وهي أنواع وقد اختلف يف تعريفها 

  . كثرياً
  : املتحيز

التحيز يف اللغة هو التلوي وااللتفاف واالنضمام إىل الشـيء،  
وهو لفظ حمدث مبتدع ال حيق حقاً وال يبطل بـاطالً ، ال جيـوز   



  

  ٣٣  نقطة من مي وقليل من جم
 

االستدالل به ونفيه على تنزيه اهللا عما ال يليق به، ولذلك مل تذكر 
اهللا وال فيما وصف اهللا ومسى به نفسه ال نفياً وال إثباتاً ال يف كتاب 

  . يف سنة رسوله، ومل يسلكها أحد من سلف األمة وأئمتها
  : املركَّب

هو التركيب من متباينني فأكثر، أو هو التركيب من األجـزاء  
املتماثلة، وهذا لفظ جممل قال به نفاة استواء اهللا على عرشه، واهللا 

  . تعاىل منزه عن هذه التراكيب، وهو أنواع سيأيت ذكرها
  : املعتزلة

رقة من الفرق اإلسالمية مؤسسها واصل بن عطاء الغـزال،  ف
تقدم املنهج العقلي، وتعظم ما يسمونه القواعد العقلية يف إثبـات  

التوحيد والعدل واملنزلة بني املنـزلتني  : الغيبيات، وهلا مخسة أصول
والوعد والوعيد واألمر باملعروف النهي عن املنكـر، وقـد قـالوا    

  .لينيبالتحسني والتقبيح العق
  :املالئكة

املالئكة واحدها ملك، أصله مألك علي وزن مفعل من ألك إذا 
أرسل، ومجعه مالئكة على وزن مفاعلة أو هو مشتق من املالكـة،  
وهي الرسالة، وأصل خلقتهم من نوركما ورد يف احلديث، وهـم  

  . مكلفون بأعمال كثرية كالعبادة والوحي، وحفظ ما وكلوا حبفظه
  :املهدية

ورية صوفية ظهرت يف السودان، ذات مضـمون ديـين   حركة ث



  
من حبر املصطلحات األعظم ٣٤  

 
سياسي شابته بعض االحنرافات العقائدية والفكرية، أسسها حممد أمحد 
املهدي بن عبد اهللا، ومن أبرز أفكاره الدعوة للجهاد، وادعاء املهديـة  
والعصمة لنفسه والزعم بلقيا النيب واخللفاء عياناً ، وتكفري من خالفه أو 

  . وله تأثر عميق بالشيعة والفرق الصوفية شكك يف مهديته،
  : النقيضان

مها اللذان ال جيتمعان وال يرتفعان يف آن واحد، بل يلزم مـن  
  . ثبوت أحدمها عدم اآلخر، ومن نفي أحدمها ثبوت اآلخر

  : النصريية
هي فرقة باطنية من غالة الشيعة، ظهرت يف القـرن الثالـث   

النمريي، وقـد زعمـوا   للهجرة، تنسب حملمد بن نصري البصري 
وجوداً إهليا يف علي وأهلوه به، مقصدهم هدم اإلسالم ونقض عراه، 
وهم مع كل غاز ألرض املسلمني، وقد أطلق علـيهم االسـتعمار   

. الفرنسي لسوريا اسم العلويني متويها وتغطية حلقيقتهم اإلحلاديـة 
  . وهم ينكرون مجلة الشريعة ويعتقدون عقائد ختالف بدائه العقول

  : اهلندوسية
هي ديانة وثنية باهلند، ويقولون بأن لكل طبيعة نافعة أو ضارة 
إهلاً يعبد، مث قالوا بوجود آهلة ثالثة من عبد أحدها فقد عبدها مجيعا 
وهي برامها وفشنو وسيفا، يلتقي اهلندوس على تقـديس البقـرة   
وأنواع من الزواحف كاألفاعي وأنواع من احليوان كالقردة ولكن 

البقرة من بينها مجيعاً بقداسة تعلو على أي قداسة، ويتميـز   تتمتع
  . اهلندوس بالطبقية أعالها الربامها وأدناها الشودر املنبوذون



  

  ٣٥  نقطة من مي وقليل من جم
 

  : اهليويل
لفظ فلسفي، وهو مادة الشيء اليت يصنع منـها، كاخلشـب   
للكرسي واحلديد للمسمار والقطن للمالبس القطنية، أو هو مبعـىن  

 اخلامت والدرهم واخلشب هيويل الكرسي أي احملل يقال الفضة هيويل
هذا احملل الذي تصنع فيه هذه الصورة، وهذه الصـورة الصـناعية   

  . عرض من األعراض
  :الوجودية

فكرة فلسفية تغلو يف قيمة اإلنسان وتبالغ يف التأكيـد علـى   
تفرده وأنه صاحب تفكري وحرية وإرادة واختيـار وال حيتـاج إىل   

من أبرز منظريها جان . يان وتنهج اإلحلادموجه، وهي تعادي األد
بول سارتر الفيلسوف الفرنسي، وهي ليست نظرية فلسفية واضحة 

ونظراً هلذا االضطراب والتذبـذب مل تسـتطع إىل اآلن أن   . املعامل
  . تأخذ مكاا بني العقائد واألفكار

  : اليزيدية
كانت حركـة  . فرقة ملحدة نشأت بعد ايار الدولة األموية

عى إلعادة جمد بين أمية، ولكنها احنرفت إىل تقديس يزيد بـن  تس
، وقـد  )طاووس ملـك (معاوية وإبليس الذي يطلقون عليه اسم 

أخذوا بعض العقائد من اوسية وغريها، وهـم ينكـرون مجلـة    
  . الشرائع، ويقدسون وادي اللش يف مشال العراق، ويتحصنون هناك

  :اليوجا



  
من حبر املصطلحات األعظم ٣٦  

 
ة عبارة عن حركـات تعبديـة   فكرة وعبادة هندوسية أو بوذي

يزعمون أا تؤدي إىل الصفاء العام واالحتاد بروح هذا الكون مـن  
وقد استخدمت اجلمعيـات  . خالل هذه احلركات اجلسدية املعينة

اليهودية واحلركات الباطنية اهلدامة هذا الفن لإليقاع باملنتسبني هلا 
  . يف براثن اإلحلاد


