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 لدراسة ملخص ا

 

بسبب اجلهل سالم و ر اإلاألخرية العديد من العبادات اليت مل تكن معروفة يف صدظهرت يف اآلونة 
خاص هلذه ن األشيد مالشرعي والبعد عن هللا وضعف الوازع الديين وامليل للشهوات اجنذب العد

 العبادات وهذه الطقوس الغريبة واملعتقدات الفاسدة .

ى هللا لذي عصاملخلوق عبادة ذلك ا –هلل والعياذ اب  -من ضمن هذه العبادات ، عبادة الشيطان 
 نيعة حيث أنهته الشفعل سبحانه وتعاىل وعاند وكابر بزعم أنه حتدى اخلالق ويستحق اإلحرتام على

 . -تعاىل هللا عما يصفون علوا كبريا  –أول من وقف ورفض أمر هللا تعاىل 

لباحثة رغبة كان ل  اداتوس والعبالطقوألن هذه القضية أصبحت منتشرة وازداد عدد املنجذبني هلذه 
بناء تطاع محاية أر املسة قدقوية يف توعية اجملتمع اإلسالمي من هذه العبادة املنحرفة والضالة آمل

  املسلمني من هذه العبادة الكفرية.

لباب ت يف انشأ توجهت الباحثة لدراسة عدة مباحث وهي معىن عبادة الشيطان وأصوهلا ومىت
اليت ساعدت  لعواملن واب الثاين فتحدثت عن عقيدة وأهم أفكار عبادة الشيطااألول، أما يف البا

دة الشيطان ار عبانتشالعلى انتشار هذه الظاهرة. مث أرادت التوصل للسبب أو األسباب اليت أدت 
ل املسلم من ة اجليتوعيليف بالد اإلسالم ومامدى خطورة هذه الظاهرة على املسلمني وماهي الطرق 

 نة الفاسدة الباطلة. هذه الداي
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Abstract: 

In The last years, several acts of worships appeared in the Islamic countries, 

these recent acts of worship were not known at the beginning of Islaam. 

It appeared because of the Ignorance and legitimate dimension of Allaah and the 

weakness of Faith. 

One of these acts of worship is, Devil Worship, that creature of Allaah, that's 

who disobeyed Allaah. 

So, these people Worshipped Devil and respect him for his disobedience to 

Allaah. 

As this issue became obvious and the attracted followers are increasing, the 

researcher has a strong desire to Educate the Muslim community from it as 

much as she can to protect the children of Muslims from that act of worship. 

The researcher looked at specific sections of that issue which are: The meaning 

of Satan, when and where this act of worship came from, what the followers 

believe about? What was making it widespread? What is its danger upon Islaam 

and Muslims? And how to protect Muslim generations from this false Worship? 
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 ـة املقـــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــ

 وم الدين.إىل ي حساناحلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إب

لق  تعاىل الذي خو بحانه  سهللانعلم أن  ، فنحنالفطرة السليمة تتطلع إللة تعبده وتلجأ إليه أما بعد: 
ليهم ع –الرسل  بعد أن أرسل -عز وجل  –ملعرفته هداان ، كل شيء وقادر على خلق كل شيء 

لبية أو بادة قعرف كل برسالة واضحة وأساسية أال وهي: عبادة هللا وحده دون سواه وص –السالم 
 قولية أو فعلية له سبحانه دومنا إله غريه.

نَس ِإَّلَّ لِيَـْعُبُدوِن : يف القران الكرميقال تعاىل  هذه اآلية صرحية، .  (1)﴾٥٦﴿َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
فهي تنزيل رب السموات واألرض ورب العرش العظيم، خلقنا سبحانه لعبادته واستعمران يف األرض 

 ، لتجزى كل نفس مبا كسبت.إىل قيام الساعة  –جل وعال  –لنقيم شرعه 

لقد أخذ هللا عز وجل العهد على بين آدم عندما كانوا يف أصالب آابئهم وأشهدهم أنه سبحانه 
َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك وتعاىل رهبم وإهلهم ، فاعرتفوا بذلك ويوم القيامة سيطالبون هبذا العهد ، قال تعاىل: 

َأْن  َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـُْفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بـََلى َشِهْدنَ  ورِِهْم ُذرِِّيَـّتَـُهمْ ِمْن َبِِن َآَدَم ِمْن ظُهُ 
  ( 2)( 172تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي )

و ابطنة اهرة أظباب ، وتنحرف عن عبادة خالقها، نعلم أن هناك أسوعندما تشذ الفطرة السليمة
  أدت هلذا اإلحنراف الشنيع.

ليعمل جاهدا على تقومي  –سبحانه وتعاىل  –هنا أييت دور املسلم الواعي العابد لربه، العارف له 
وإعادة أتهيل هؤالء املنحرفون مبا يستطيع من أسلحة علمية ودينية متأسيا بسنة النيب صلى هللا عليه 

                                                            

 .(56)سورة الذارايت   ( 1)
 .(172األعراف)سورة   ( 2)

http://tanzil.net/#51:56
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أن يعيد هؤالء املنحرفون  –سبحانه وتعاىل  –وسلم يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، راجيا ربه 
 للحق والبعد عن الباطل قبل فوات اآلوان وقبل انقطاع التوبة.
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 مشكلة الدراسة :

وهي  –نظرا لتفشي ظاهرة دخيلة بني شباب اجملتمع املسلم وغري املسلم وهي مايسمى ابإلميو 
حاولت الباحثة النظر  – أو إحساس مفرط أو عاطفة Emotionمصطلح غريب يعين ابإلجنليزية 

يف أصل هذه الظاهرة فوجدت أهنا هلا جذور أصيلة ملا ظهر من عدة قرون وهو مايعرف بعبادة 
   atanism / Devil worshipS     - (1) أوالشيطان 

تطيع من يجة تسلنت ن هذه النقطة، وقع يف قلب الباحثة فكرة البحث يف هذه الظاهرة للوصولم
العبادة أو  هللا معه يف اك غريه إشر  والبعد عن كل مافيإىل هللاخالهلا دعوة أبناء اجملتمع املسلم للعودة 

 . للخروج من ملة اإلسالم والعياذ ابهللواللذان يؤداي ، عبادة غري هللا 

و واء تقليدا أسملسلم مع اإذا فاملشكلة الرئيسية للدراسة هي تفشي ظاهرة عبادة الشيطان يف اجملت
 عبادة أو جهال .

 

 

 

 

 

 

                                                            

(1 )  
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=English&word=%

D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9  - .معىن عبادة الشيطان 

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=English&word=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=English&word=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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 أسئلة الدراســــــــــــــــــــــــــة: 

 وهي:  ايف موضوع حبثه ةإليها الباحث تهناك عدة أسئلة تطرق

 عبادة الشيطان؟ماهي 

 ماهي أصوهلا وجذورها؟

 ؟ماهو خطرها على اإلسالم

ول للهدف ة للوصدراسوستسعى الباحثة للتوصل لإلجابة الشافية اليت قد تفيد القضية وتدعم ال
 الرئيس من الدراسة.

 

 :هــــــــــــــــــــــــدف الدراســــــــــــــــــــــة

تفيد  عظيمة فائدةالدراسة اليت قامت هبا الباحثة هو التوصل ل من يالشك أن اهلدف الرئيس
ذت  لفئة اليت اختاوا مع اندجمالذين اخنرطوا و  من أولئكوهي بيان احلق للغافلني  ،اإلسالم واملسلمني

سهم ذي وضعوا أنفظيم الالع من عبادة الشيطان دينا، وتنوير طريقهم إبذن هللا ملعرفة اخلطأ واخلطر
 سلمامل خيكب ألو جهال، سالكة بذلك هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف أن حتفيه عمدا أ

ثها ن مباحعض ملذلك كان البد من دراسة هذة الظاهرة والعمل على توضيح ب ماحتب لنفسك.
 ليتسىن للمسلم فهمها ومعرفتها واحلذر منها.
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 أمهيــــــــة الدراســـــــــــة:

ة دراسة مهية البالغمن األ أنه بني املسلمني وغري املسلمني وجدت الباحثة نظرا النتشاء عبادة الشيطان
ا شأهتا وظهورهعرفة نا ومهذه الظاهرة الدخيلة على اجملتمع مبنظور علمي وشرعي ومعرفة سبب تفشيه

ية كيف ميكن توعو ملسلم مع اوأصوهلا ومباذا يعتقد اتباع هذه الظاهرة وماهو خطرها على أبناء اجملت
 تمع من خطر هذه الظاهرة عقداي ونفسيا وبيئيا.اجمل

 

 حدود الدراســــــــــــــــــــة: 

م مني ألن مايهاملسل بناءاالدراسة حمدودة يف فئة معينه أال وهي فئة عبدة الشيطان ومن تبعهم من 
ر جيمما  الكثري لمسلمنيية لالباحثة يف هذه الدراسة هو الوصول لبحث أو دراسة مفيدة فيها من التوع

 النفع على كافة افراد األمة.

 ا وكيفن أسسهواضحه وهي عبادة الشيطان وكيف بدأت وممباحث حددت الباحثة دراستها يف 
م جملتمع املسلبناء ااذير انتشرت ومباذا يعتقد اصحاب هذه العبادة وكيف ميكن احلذر من خطرهم وحت

 منهم ومن فكرهم املنحرف الضال.
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 مصطلحات البحث:

 لوطِء.اذلاًل بكثرة ما كان ِإذ الطاعُة مع اخُلُضوِع، ومنه طريٌق ُمَعبَّدٌ  العبادِة يف اللغة:عبادة

  . ( 1) تقول: َعْبٌد بنيِِ الُعُبوَدِة والُعبوِديَِّة.وأصل الُعبوِديَِّة اخلضوُع والذل  

 وَشَطَن عنه: بَ ُعَد.شيطان:

 . ( 2) َيْشطُُنُه َشْطناً، إذا خالفه عن نيَّة وجههوَأْشطََنُه: أبعَده. ابن السكيت: َشطََنُه 

، وَأُصل الشيُء: صار ذا كل شيء ومجعه ُأصول ال ُيَكسَّر على غري ذلك  اأَلْصُل: َأسفل :أصول
 . ( 3) َأصل

ٌر : إنه َلَشديدُ  :جذور َجْذر  اجَلْذُر : األْصُل من كلِِ شْيٍء أو هو أْصُل اللِِساِن وأْصُل الذََّكِر . قال َشَِ
 . ( 4) اللَِِسان وَشديُد َجْذر الذََّكر أي أْصِله

 . ( 5) خ ط ر : اخَلَطُر بفتحتني اإلشراف على اهلالك يقال َخاَطَر بنفسه خطر:

 . ( 6) و  دخل يف السَّْلم اإلسالم.انْ َقاَد. و  أخَلص الدِِيَن هلل. و  دَخل يف دين  :َأْسَلَم  اإلسالم:

 

 

                                                            

(1 )  http://www.baheth.info/all.jsp?term=عبادة  
(2 )  http://www.baheth.info/all.jsp?term=شيطان  
(3 )  http://www.baheth.info/all.jsp?term=اصل . 
(4 )  http://www.maajim.com/dictionary/%D8%AC%D8%B0%D8%B1 جذر. 
(5 )  http://www.maajim.com/dictionary/خطر.  
(6 )  http://www.maajim.com/dictionary/اإلسالم . 

http://www.baheth.info/all.jsp?term=عبادة
http://www.baheth.info/all.jsp?term=شيطان
http://www.baheth.info/all.jsp?term=اصل
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%AC%D8%B0%D8%B1
http://www.maajim.com/dictionary/خطر
http://www.maajim.com/dictionary/الإسلام
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 السابقـــــة:الدراسات 

بعض لتوصلت و لقضية االدراسات السابقة اليت متت يف هذه واإلطالع على قامت الباحثة ابلنظر 
بية،  ابللغة العر  بعض منهوال من الدراسات اليت متت يف هذا اجملال غري أن أغلبها ابللغة اإلجنليزية

بعض  ستنكارامدى و كذلك نظرت الباحثة يف دراسات قامت هبا أداين أخرى كالنصرانية وغريها 
ة اليت هلم الشيطانيوأعما قدهمنقدهم على معتالذين يدينون بغري اإلسالم مبا يقوم به عِباد الشيطان و 

لي بشري: عل عمر وائ الطالبتذكر منها دراسة رسالة ماجسيتري  يقومون هبا سواء سرا أو جهارا.
لكن كبحث آنية و القر و هذه دراسة جيدة من انحية الدراسة املوضوعية  -الشيطان خطواته وغاايته

 حمدودة. ة كانترسالعن عبادة الشيطان مل يغط جوانب عديدة من القضية فاالستفادة من هذه ال

له  اب كانلكتاهذا  -ليكذلك كتاب عباد الشيطان أخطر الفرق املعاصرة أتليف يوسف البنع
ريا تاب كثالك نصيب األسد من حيث تقارب فكرة الكتاب مع دراسة الباحثة وقد استفدت من

 نة .لدايولكن حبذا لو كان كتب شيئا من وسائل توعية اجليل املسلم أو خطر هذه ا

كانت   -لتلبايناطارق  ظاهرة عبادة الشيطان دراسة وحتليل للطالب –ابلنسبة لرسالة املاجستري 
وال يعين  جلوانبامن  مفيدة جدا ولعلها الفريدة من نوعها على شبكة اإلنرتنت واليت غطت كثري

ث عنه ا تبحمة ملذلك اكتمال كل جوانب البحث يف قضية عبادة الشيطان غري أهنا كانت مالئ
 الباحثة.

ائدهتا فة رغم دراسكذلك كان هناك دراسة أعدها املهندس زهدي مجال الدين حممد ولكن هذه ال
وصل لنتائج حث سأتالب إىل أهنا افتقرت للمصادر املستقى منها العديد من املعلومات ولعلي بعد

 جديدة وبناءه لقمع هذه القضية الشيطانية املنتشرة .
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 منهج البحـــــث:

ث نظرت يف حيهرة ه الظاوهو العودة للتاريخ واألصل هلذاملنهج اإلسرتدادي  منحىانتحت الباحثة 
حلاضر، نظرا ة يف القائمالتصل حلل املشكلة اتريخ ظاهرة عبادة الشيطان ومنشأها وأصلها وجذورها 

كما لباحثة.ادرسها تليت التوافق املاضي واحلاضر وارتباطهما ارتباطا وثيقا ابملشكلة أو القضية 
 . نهج الوصفي التحليلي للتوصل لنتيجة يف هذه الدراسةاستخدمت ايضا امل

 .ء الكثريه الشيه منريج البحث ليكون من الفائداتبعت طرق خمتلفة يف إعداد وخت ،وأثناء ذلك

 :لتايلابلنسبة للطريقة واإلجراءات اليت اتبعتها الباحثة هي على النحو ا

 ر ممكن.كرب قدها أقامت الباحثة بكتابة الدراسة خبط واضح وحروف مقروؤة ليستفيد من -1
امش ه اهلو وهذ قامت الباحثة ابستخدم هوامش للمراجع اليت استقت منها معلوماهتا -2

ل كل ة أسفمشروحبني قوسني بلون خمتلف وضعت على شكل ارقام ابرزه فوق السطر 
 صفحة.

سيتم  باحثقسمت الباحثة حبثها إىل عدة أبواب احتوت هذه األبواب على عدة م -3
  وضعها يف تقسيمات البحث .

لى هذه عملطلع اذب حثة إببراز العناوين اهلامة بلون خمالف أو خبط داكن جلقامت البا -4
 الدراسة.

عض يفيد بسة و استفادة الباحثة من الدراسات السابقة وأضافت منها ماخيدم الدرا -5
 .سةرأيها ونتائجها اخلاصة بعد انتهاءها من الدراجوانبها مع إضافة 
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 لتدلل لشريفةبوية اواألحاديث من السنة النالكرمي استدلت الباحثة آبايت من القرآن  -6
هللا عليه  يه صلىة نبعلى بعض النقاط اهلامة يف البحث وال خري دليل من كتاب هللا وسن

 وسلم.
 كبوتية.ة العنلشبكاستعانت الباحثة بعدة مراجع علمية عربية وأجنبية وببعض مواقع ا -7
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 تقسيمات البحث:

 ها علىب منمنهج البحث أهنا قسمت البحث ألبواب حتتوي كل ابكما ذكرت الباحثة يف 
 مباحث هامة وهي على النحو التايل:

 املبحث األول : مامعىن عبادة الشيطان؟ :الباب األول 

 شيطان؟ة الاملبحـــث الثاين: ماهي أصول عباد                        

 ان؟املبحـث الثالث: نشأة عبادة الشيط                        

 يطان؟دة الشر عباملبحــث األول: ماهي أهم معتقدات وأفكا :الباب الثاين 
 طان؟املبحث الثانـــــي: شعارات عبِّاد الشي               
  ه شار هذانت املبحث الثالث: العوامل اليت ساعدت على               

 الظاهرة.                                  
   بالداملبحث األول: كيف وصلت عبادة الشيطان ل :الباب الثالث 

 اإلسالم؟                                       

  ان على الشيط بادةاملبحث الثاين: مدى خطورة ظاهرة ع                        

 ملسلم.ااجملتمع                                           

        سلم من هذه الداينة املبحث الثالث:طرق توعية اجليل امل                        

 الفاسدة.                                          
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 د: ـــــــــــــــــــــــــــــــمتهي

ر ألحرى والشعابسوداء و اللفت انتباهي مظهر معني أرى الشباب عليه وهو ارتداء املالبس الداكنة أ
س األساور رة ولبلظاهااملصبوغ ابلسواد والوشم على بعض اجزاء اجلسم إن مل يكن كافة األعضاء 

 الشكل الغريت قات ذااحللاحملالة ابجلماجم والعظام وقرون الشيطان والوجه املمتلىيء ابألقراط و 
لكن حينما  ،لبالغ امام اعتيادي، ولطاملا رأيت هذه املظاهر على غري املسلمني ومل تعرين االهت

ل ورأيت أنه ا الفع هذاصبحت أشاهدها وأحلظها على أبناء جلديت، ابناء املسلمني، هنا استوقفين
يف معرفة  تعمقت دمانالبد من معرفة ماهي أصول وماهي معاين هذا الفعل الشاذ على اإلسالم وع

 بناء اجملتمعمني واملسلهذه الظاهرة ، رأيت أنه البد من تعريف غريي هبا علما أبن العديد من ا
هم العميق عض الفالب ينكروهنا ويعلمون أن هؤالء يطلق عليهم عبدة الشيطان، ولكن مل اجد عند

ن هللا أن اجية ماب ر اإلسهملعىن هذه الكلمة فاستعنت ابهلل وقررت دراسة هذه القضية ببعض من 
لشيطانية اهرة اه الظمساعدة من ضل وابتعد عن هللا واجنذب هلذيوفقين ولو ابلشيء البسيط يف 

 .املقيتة
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 اب األول ـــــــــــــــــــــــــــــــالب 

 املبحث األول: مامعىن عبادة الشيطان؟

 عىن.لكليهما ليتضح املاستفساري يتكون من شقني عبادة وشيطان سأتطرق 

 الشق األول:

: من اخلضوع واالنقياد والتذلل، يُقال بعري ُمعِبد أو طريق ُمعِبد: أي ُمذِلل العبادة لغة  
  .سلس سهل االنقياد

: غاية احلب مع غاية الذل وهي كما عرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية   رمحه هللا وهي شرعا  
حُيِبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة تعاىل  : العبادة اسم جامع لكِل ما 

  .والظاهرة
وعلى هذا فمعىن العبادة واسع وليس كما يظنه كثري من الناس فيقصرونه على السجود 
والركوع والصالة فرمبا عبدوا غري هللا أبنواع أخرى من العبادات وهم ال يشعرون فيقعون 

}ِإنَّ اَّللََّ ََّل يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبه ل تعاىل: ابلشرك الذي ال يغفر هللا ملن مات عليه قا
 . ( 1) َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاُء{

 
لذلك وجب على من أراد النجاة من النار ودخول اجلنة أن يفهم معناها وأنواعها 

دها مجيعها هلل تعاىل، فذلك حقه سبحانه على العباد إن هم أِدوه كان حقاً عليه  ليوحِِ
 .سبحانه أن يدخلهم اجلنة 

 

                                                            

 .48النساء:سورة  ( 1)
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ء فهو من فتأيت العبادة مبعىن التَنس ك والتأله: كالسجود والركوع والصالة، وأيضاً الدعا
العبادة ومنه االستغاثة فيما ال يقدر عليه إال هللا فذلك من العبادة اليت جيب أن ال 

}َوأَنَُّه َكاَن رَِجاٌل مَِّن اإِلنِس يـَُعوُذوَن ِبرَِجاٍل مَِّن ُتصرف لغري هللا، وكذلك االستعاذة 
له من العبادة اليت جيب . وكذلك الذبح والنذر وحنوه فذلك ك(1) اجلِْنُّ فـََزاُدوُهْم َرَهقا {

}ُقْل ِإنَّ َصاَلِت َوُنُسِكي َوََمْياَي َوََمَاِت َّلِلِِّ َربِّ أن ال ُتصرف لغريه قال سبحانه: 
 .( 2) اْلَعـاَلِمنَي َّلَ َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأَنْ َأوَُّل اْلُمْسِلِمنَي{

الدعاء هو  " : ضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالر النعمان بن بشري عن 
 . ( 3) "العبادة 

 .ابلعبادة هنا الطاعة واإلنقياد املطلق يف كِل شيٍء، فهذه ال جتوز إال هلل إذا املقصود

 :الشق الثاين

الَشَطن احلبل الطويل الشديد الفتل يستقى به ، وشطَنت الدار إذا بعدت ،  َشَطَن :  
وغزوة شطون أي بعيدة ، والَشْطن مصدر َشطَنه يشطُنه إذا خالفه عن نيته ووجهه ، 

وبئر َشطون إذا استقي ماؤها حببلني لعوج فيها ، وحرب َشطون عسرة شديدة ، ورمح 
يطان كل عاٍت متمرد من اإلنس واجلن َشطون طويل أعوج ، وأشطن أبعد ، والش

والدواب ، والعرب تسمي احلية شيطاانً وقيل احلية ذو العرف القبيح ، وُرُؤوس الشياطني 
 .( 4) وتشيطن الرجل فهو شيطان وشاطن و الشَّفلَّح ينبت على سوق ، من النبت ه

                                                            

 .6اجلن:سورة  ( 1)
 .163-162األنعام:سورة   ( 2)
 .الرتمذي ، حديث حسن صحيح  ( 3)
 .وائل عمر بشري –رسالة ماجستري  –الشيطان ، خطواته وغاايته   ( 4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=114
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=114
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.  شيطاان حليةايطلق على كل عات متمرد من اجلن والدواب والعرب تسمي  :الشيطان
قيل و انر،  ق منوقيل مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد عن كل خري أو شاط ألنه خملو 

 أنه لفظ عربي معناه العدو.

ِنِبِّ :  وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ قد يكون الشيطان من اجلن أو من اإلنس والدليل قوله تعاىل
َعُدوِّا  َشَياِطنَي اإِلنِس َواجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإََل بـَْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورا  َوَلْو َشاء 

( َولَِتْصَغى ِإلَْيِه َأْفِئَدُة الَِّذيَن ََّل يـُْؤِمُنوَن 112رَبَُّك َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفرَتُوَن )
 . ( 1) (113ُه َولِيَـْقرَتُِفوْا َما ُهم مُّْقرَتُِفوَن )اِبآلِخَرِة َوِلرَيَْضوْ 

 ، أبنواع القرب إليه يتقربون هلًاإ جعلوهو  ، معبوًدا - هللا لعنه - إبليس من اختذوا قوم :الشيطان وعبدة
 ضاه.ر  ويطلبون ، يرجون هبا قربه عبادات مسوها هرطقاتو  طقوًسا هلم واخرتعوا
ولذلك .والنار اجلنةو  ابجلزاء وال ، ابآلخرة وال ، ابهلل يؤمنون ال قوم الشيطان عباد: احلياة  يف قاعدهتم

 امللذات هي اةاملمات فاحلي قبل امللذات من قدر أبقصى التمتع : هي األساسية فقاعدهتم
 .والشهوات

 
 

 املبحث الثاين: ماهي أصول عبادة الشيطان؟
 

لعديد من اد هلم لك جتللوثنية القدمية لذعباد الشيطان هلم معتقدات عديدة وتتصل جلها 
ن أن أغلبية ملرغم ض وابالطقوس واألعياد والرموز، ومع ذلك فاهنا أكثرها مرتبط بعضه ببع
عض عباد ن أن بإدا، الواثئق واملخطوطات تعود جبذور عبادة الشيطان ألسكتلندا وايرلن

 سبان.م لألصوهليعود أالشيطان يقطنون يف جنوب شرق الوالايت املتحدة األمريكية و 
 ولكن أكثر هذه األصول تغريت من جيل إىل جيل حسب تغري الزمن.

                                                            

 .113-112األنعام   ( 1)
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لشعب  عتقداتدة ملو عدان ابلتاريخ ملعتقدات عباد الشيطان لوجدان أهنا خليط من ع

 معروفة وقدمية مثل:
ضارة موا ح،وأقاوهم شعب حكم املكسيك قبل األسبان يف القرن الثاين عشر األزتك: 

ة ن هذه احلضار حت، لكوالن ، كما انتشر التعليم بينهم، فربعوا يف اهلندسة واملوسيقىعريقة 
 م على يد األسبان.1519سقطت عام 

ن اللغات تحدثو ة، يهنود أمريكيون يقطن أكثرهم املكسيك وجواتيماال الشمالي املااي:
الذين  هم، فومليباملااينية . كانت حضارهتم من أعظم حضارات أمريكا قبل الكشف الك

ا املباين لبناء، فشيدو ة يف اجار ابتدعوا التقومي والكتابة اهلريوغليفية ) ابلصور( واستخدموا احل
 الكبرية مزينة ابلنقوش والزخارف اجلميلة .

 . ( 1)شعب زجني يقيم يف ساحل أفريقيا الغربية، وخباصة بني داهومي والنيجر  اليوروبيون:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 .]يوسف البنعلي بتصرف –عبادة الشيطان أخطر الفرق املعاصرة  [( 1)
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 نشأة عبادة الشيطان.املبحث الثالث: 

 
شكال أبهرت عبادة الشيطان ليست عبادة جديدة على اجملتمعات فهي قدمية جدا ظ

هلا أصول  قد كانفسيا آخمتلفة سواء يف العامل العريب أو العامل الغريب أو حىت يف شرق 
 .انت الوضعيةن الدايها موجذور قدمية يف الداينة اليهودية، والربامهية، واهلندوسية وغري 

 .جديدة قداتبعد ذلك تالشت حلقبة من الزمن لتعود من جديد يف قالب جديد وطقوس ومعت

شكال أبمية إن جذور عبادة الشيطان قدمية؛ حيث ظهرت يف بعض الشعوب واحلضارات القد
و واضح يف ه، كما قديسخمتلفة، وخاصة عند اليهود الذين كانوا ينظرون للشيطان نظرة احرتام وت

  وعندسلمنيفليس فيه أي ذكر سليب حبق الشيطان، بعكس ما هو موجود عند املتلمودهم، 
 النصارى.

  

 يفطان، األوىل ة الشيعبد ويف التاريخ اإلسالمي ظهرت فرقتان قريبتان يف معتقداهتما وسلوكهما من
ه، ء شرِِ ان اتقاالشيط عبدوني -وال زالوا  -(، كانوا اليزيديةالعهد األموي َشال العراق وهي فرقة )

حلاد الزندقة واإللكفر و ن اب( الذين كانوا يتَّصفو القرامطةوالثانية يف العهد العباسي، وهي فرقة )
 واإلابحية وسفك الدماء، وهذه كلها من صفات عبدة الشيطان.

سونية تتخذ ة ابملارتبطويف العصور الوسطى يف أورواب وخاصة يف فرنسا ظهرت عدة مجعيات سرية م 
يًقا ارتباطًا وث رتبطًامر ممعبوًدا هلم، ويقيمون الطقوس اخلاصة لعبادته، وكان هذا األمن الشيطان 

جل تعليمهم أني من قرابمبسألة السحر؛ حيث كانوا يَعبدون الشيطان، ويتقربون إليه ابلطقوس وال
 على ا أجرَبهمهم، ممن منالسحر، وقد قاومتهم الكنيسة مقاومًة شديدة، وقامت بقتِل وحرق الكثريي

 االختفاء لسنوات طويلة بعد ذلك.
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 ويف العصر احلديث أتسَّست حركة عبدة الشيطان على يد اثنني ومها:

 ( أليسرت كراويل: 1)

رين، نشأ يف (، ويعد األب الروحي لعبدة الشيطان املعاص1947 - 1875عاش يف الفرتة )
 يف، واالنغماس لشيطاندة اوتفرغ لعبابريطانيا، وكان على عالقة وثيقة ابملاسونية، مث استقل عنهم 

وتنقَّل يف  شيطان،ة الأعمال السحر والشذوذ اجلنسي، وكتابة الكتب، وإلقاء احملاضرات عن عباد
 مر وحقن املخدرات.م ميًتا بني زجاجات اخل1947بلدان عديدة يدعو ملذهبه إىل أن ُوجد عام 

  

 أنطون َّلفيه:  (2)

عن  م1966 عام لعبدة الشيطان املعاصرين؛ حيث أعلن يف يهودي ساحر، يعد املؤسس الفعلي
حلكومة اي من م رمسأتسيس كنيسة الشيطان يف سان فرانسيسكو ابلوالايت املتحدة مبوافقة ودع
دات هذه ومعتق فكارأاألمريكية، وكتب كتاب "إجنيل الشيطان" أو )اإلجنيل األسود( الذي فيه 

 ن.الك ميتال( يف طقوس عبدة الشيطااجلماعة، وهو أول من أدخل موسيقى )الب

 يفأورواب خاصة ريكا و  أمومنذ ذلك التاريخ بدأت حركة عبدة الشيطان تَنتِشر انتشارًا كبريًا يف 
 اليا.وأسرت  يقيابريطانيا وأملانيا وفرنسا، وكذلك انتقلت إىل بقاع كثرية يف آسيا وإفر 

املاسونية العاملية اليت أسَّسها اليهود، ومما يؤكد  إن حركة عبدة الشيطان مرتبطة ارتباطًا وثيًقا حبركة 
ذلك التوافق الكبري بينهما يف املعتقدات واألفكار والطقوس والشعارات والرموز واملسميات، كما 
ويؤكد ذلك الدعم الكبري الذي تتلقاه حركة عبدة الشيطان من الكيان الصهيوين، وجهودهم الكبرية 

 . ( 1) بية خاصة مصرلنقل تلك األفكار للدول العر 

 

                                                            

(1 )  http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54602/#ixzz30vJBxtRE –  أصول
 عبادة الشيطان.

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54602/#ixzz30vJBxtRE
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 الباب الثاين

 املبحث األول: ماهي أهم معتقدات وأفكار عباد الشيطان؟

عبادات اليت افة الكشمل  هذا املبحث لعلة سيكون أكثر املباحث تفصيال ألن معتقداهتم وأفكارهم ت
أبعيادهم  انتهاءهم و يتعبدون هبا بدء من كنسيتهم أو معبدهم وكتاهبم الذي يستقون منه شريعت

 دهم بكل ماهونهم مبرب هو مويتق –رهبم املزعوم  –وعباداهتم اليت يقومون هبا ليتقربوا من الشيطان 
ملبحث لعدة ام هذا تقسيبخمالف ألوامر هللا ومعاونتهم على االحنطاط الذي يقومون به لذا سأبدأ 

 حماور.

 أوَّل: كنيسة الشيطان:

ه عام ن الفيأنطو  أول كنيسة رمسية للشيطان يف أمريكا وتقع يف سان فرانسيسكو، أسسهاوهي 
ضو أو ع ألف مخسني منظمات عباد الشيطان يف العامل. ينتمي إليهام وهي من أخطر وأكرب 1966

 .ريهاأكثر، وهلا فروع يف كثري من البالد كأمريكا وأورواب وجنوب أفريقيا وغ

 دخول يفح للهذه الكنيسة ليس مسموح ألي كان أن حيضر طقوسها وعليك احلصول على تصري
 غري وقت الصلوات والطقوس.

  وصفها:

، ممرات ز سي هزا، كر دمي، عبارة عن اتبوت حجري يشبه توابيت القدماء املصرينيمؤثثة أباثث ق
الة للجلوس اصة، صاخل سرية اليعرفها إال كبارهم، غرفة الكاهن )الفيه( اليت يقيم فيها طقوسه

أكل  كتب عنة، و لالجتماع ابخلاصة فقط، كتب قدمية وحديثة عن السحر، وكتب عن إبليس خاص
 القبور وغريها، هذه الكتب يف أرفف وغرف سرية. حلوم البشر ونبش
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 مباديء الكنيسة:

 تسعة مباديء وضعها َّلفيه وهي :

 الشيطان ميثل االنغماس يف اللذات واألهواء، ال االمتناع عنها. -1
 الشيطان ميثل احلياة الواقعية ال احلياة اخليالية. -2
 ابألوهام.الشيطان ميثل احلكمة الصادقة بدال من خداع النفس  -3
 الشيطان ميثل الطيبة ولكن ملن يستحقها فقط. -4
 الشيطان ميثل االنتقام ال التسامح. -5
 الشيطان يتحمل املسؤولية كاملة عن الذين هم أهل هلا. -6
ها وغالبا فضل منون أالشيطان ينظر لإلنسان على أنه أحد أنواع احليواانت، وأحياان يك -7

 هو األسوأ.
 الفكري.سدي و اع اجلخطااي وآاثم ألهنا تقود إىل اإلشبالشيطان ميثل كل مايطلق عليه  -8
الشيطان هو أفضل صديق حصلت عليه الكنيسة، ألنه جعلها يف عمل وجتارة طوال  -9

 . ( 1)هذه العصور 

 :اإلرشادات السلوكية 

 تدمري كل من حياول مضايقتك بال رمحة. 
 الترتدد يف املبادرة اجلنسية طاملا حصلت على الضوء األخضر. 
 باتك.حقق رغن تتاالعرتاف الكامل واإلميان املطلق ابلطقوس السحرية، وإال فل 

 

 

 

                                                            

 The Satanic Bible, p.26.  ميكن مراجعة 86-84يوسف البنعلي ص –( عبادة الشيطان أخطر الفرق املعاصرة 1)
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 فكرهم: 
 

 يقوم فكرهم على قاعدتني: 
 

و إشباع ه( ألن اهلدف self-indulgence) إطالق العنان للشهوة وامللذات -1
 الرغبة اجلنيسية بغض النظر عن الطريقة.

ح واحلرية والرو  ملادةالبد من تساوي الشر واخلري واحلب والكره وا تساوي املتضادات: -2
 له.ة بداخكامنوالعبودية واألمل واملتعة وغريها وبذلك يستمد القوة والطاقة ال

 
يقول الفيه يف كتابه الشيطان يريدك " احلياة هي امللذات والشهوات، واملوت هو الذي سيحرمنا 

منها، لذا اغتنم هذه الفرصة اآلن لالستمتاع هبذه احلياة، فال حياة بعدها وال جنة وال انر فالعذاب 
ني هلل، الذي اليهتم بنا  . ويقول " حنن مل نعد أولئك الناس الضعفاء اخلائفني املتوسل ( 1)والنعيم هنا" 

كبشر سواء عشنا أم متنا، وليس عنده شيء من الرمحة، هذا إن كان يوجد إله كما تدعون، إن هللا 
 .  ( 2)أو أي إله آخر هو يف احلقيقة توازن القوى يف الطبيعة" 

 
 طقوسهم:

 
 يقسم َّلفيه الطقوس السحرية إَل ثالث أقسام هي:

رغوب خص املى الشإلطفاء الشهوة املتوهجة وذلك بوضع تعويذة عل الطقوس اجلنسية: -1
 جنسيا.

ستيقاظ بل االق أو تقام لسحر إنسان ما، وذلك بوضع العمل له ليال الطقوس املهلكة: -2
 بساعتني على األقل.

 ميا.و علأوذلك ملساعدة أحد أفراد اجملموعة صحيا أو ماداي  طقوس الرمحة: -3
                                                            

 Satan Watnts You, p.49 وميكن مراجعة  88يوسف البنعلي ص  –عبادة الشيطان أخطر الفرق املعاصرة  ( 1)
 . p.98وميكن مراجعة املرجع األجنب السابق  88ص  املصدر السابق ( 2)
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 التعميد:

 
واد، ح ابلسد اتشذبح الذي حفت به الشموع السوداء ، وقحفل مهيب أمام امليقف الكاهن يف 

 املذبح عاراي ه أمامكبتير وأييت العضو اجلدي يف معطف أبيض اللون ويقوم خبلع مالبسه، وجيثو على 
د لك يتم التوحنه وبذوا مويتم جرحه يف يده وجيمع الدم يف قدح من الفضة يدار على األعضاء ليشرب

 بينهم.
 

 تعميد الطفل:
 

يض واب أبثبسا يعمد حبضور الكاهن أو مساعده، ويشرتط أن يكون الكاهن حايف القدمني ال
 لتعاويذ.اوبعض  خبورو الشيء حتته وجبانبه وعاء به تراب وقليل من ماء البحر ومبخرة هبا فحم 

 
مايقدم لعبده  ، وهو أحد العائدين من هذه العبادة الشيطانية" إن الشيكان غالبا يقول )مايك(

مايتمناه وفورا، مادام هذا العبد يفعل مايريده الشيطان، ولكن يف اللحظة اليت يرى فيها أن هذا العبد 
ليس عنده مايقدمه، أو أن هناك عبدا آخر سيؤدي املهمة بطريقة أفضل يتخلى عنه وقد يؤذيه قبل 

 .( 1)تركه" 
 

 درجات عباد الشيطان:
1- (Neopyte) ه. ي لذكر داعال هي الدرجة األوىل وجيتازها العضو بعد اختبار مقزز

 بعده يلبس معطف بين اللون وحزام أسود ليظهر أنه عضو.
2- (Acolyte)  خذ من أو الدرجة الثانية وفيها يلبس العضو معطف أسود ويؤ

 جة.ه الدر  هذمعصمه األيسر دم توضع منه نقطتان على املعطف ليظهر أنه عضو يف

                                                            

 .The Satan Seller,p 101وميكن مراجعه   92يوسف البنعلي ص  –عبادة الشيطان أخطر الفرق املعاصرة   ( 1)
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وافية عن املة و ات شالثالثة تتطلب أن يقوم العضو قبلها إبلقاء ثالث حماضر  الدرجة -3
 هذا الدين ليجتازها.

 لطبيعةاعن  الدرجة الرابعة ويشرتط للحصول عليها اجتياز إمتحان مطول شامل -4
 والسحر وكل مايقوم به عباد الشيطان.

كثفة اليت سة املرالدالدرجة اخلامسة يشرتط فيها أمران القدرات الذهنية اخلارقة وا -5
 تستغرق سنوات طويلة وقليل هم املنتسبون هلذه الدرجة.

ذا هبيتعلق ل ماالدرجة السادسة وهي ملن لديه خربات عاليه جدا وإملام شامل بك -6
الفة صور خمبوبوصوله هلذه الدرجة يتمكن من رؤية الشيطان متشكال له الدين 

ن تردد ريد دو ه مايالصغرى وتنفذ للصورته احلقيقية كما يستطيع أن أيمر الشياطني 
 ان فقط.عة رهب تسأو مناقشة وهذه الدرجة مل يصلها خالل املائيت سنة املاضية إال

م مل 1745الدرجة السابعة وهي األصعب على اإلطالق، ويكفي أن نعلم أنه منذ  -7
 . (1)يصل إليها إال ثالثة فقط

 
 أعيادهم: 

 
لوين د اهلاوعي حيتفلون أبربعة أعياد يف السنة ابإلضافة ألعياد أخرى عند تغري الفصول

(Halloween) ذلك سلتيونعه الوالذي حيتفلون فيه احتفاال كربا إبله املوتى، والذي ابتد ،
اثر يف آوهلم  اريخالشعب اهلندي األورويب، الذي استوطن أورواب الوسطى يف عصور ماقبل الت

اء لعل السبب ور رة ، و لفاجتكثر األعياد عند هذه النحلة ا ومناطق أخرى من أورواب لآلن. اسكتلندا
 لهمئوممارسة رذا رغبتهم يف االجتماع للمحافظة على تواصل مجاعتهم من جهة، ذلك يعزى إىل

تميز مجيعها ابجلنس تعيدا ،  22 لديهم حسب تقوميهمو للشيطان الرجيم من جهة أخرى ،  وعبادهتم
القديس وينبلد " طقوس  البشرية ، فمن أعيادهم عيد ارسة القبائح وسفك الدماء البشرية وغريومم

د قوس الدماء "، وعيطقوس جنسية "، وعيد الفسق األعظم " ط " الدماء "، وعيد عربدة الشيطان
 ين وهو لو اجنسية " وغريها ، وأعظم أعيادهم هو عيد اهل االنقالب الشمسي " طقوس

                                                            

 .94-92يوسف البنعلي ص  –عبادة الشيطان أخطر الفرق املعاصرة  ( 1) 
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يعين عندهم أن أرواح األشرار تسجن يف أجساد احليواانت ملدة اثين عشر شهرا ويف ليلة اهلالوين 
يطلق سراحها لرتجع إىل بيوهتا. وجيب على سكان تلك البيوت وضع طبقا من األكل إلله املوتى  

سحر كي يعفو عن تلك األرواح وال يرجعها ألجساد احليواانت مرة أخرى، وإال سوف تقوم الروح ب
 .  (1)البيت وتصب لعنتها على ساكنيه 

 
 

 :القداس األسود
 

أبمساء نصرانية ،  من املالحظ حرص هذه اجلماعة على تسمية كثري من طقوسهم وما يتعلق هبا
والقداس هذا يف إطار األمساء، أما  فهناك كنيسة الشيطان ، واإلجنيل األسود ، واملذبح ، والصليب ،

النصرانية والطقوس عند عبدة الشيطان، مثال ذلك  تشابه ما بني الشعائريف إطار الطقوس فثمة 
حيث يتم التعميد عند النصارى ابملاء يف حني يتم التعميد  ( التعميد ) صب املاء على الرأس واجلسد

ابلقاذورات من بول ودم وغائط ، وكذلك مشاهبة الصالة عند عبدة الشيطان  عند عبدة الشيطان
صارى حيث تتم الصالة عند عبدة الشيطان بتالوة فقرات من كتاب الشيطان الن الصالة عند

 ابملوسيقى، وهو نظري الصالة عند النصارى حيث تتم بتالوة فقرات من اإلجنيل مصحوبة مصحوبة
السحرة وعبدة  ابملوسيقى ، ويعزي البعض هذا التشابه كنوع من االنتقام من النصرانية اليت عاقبت

  . م ما يستحقونه من عقاب وتنكيلاألواثن وأذاقته
بعض جوانبها  ويبدأ القداس األسود االعتيادي ابلذهاب إىل غرفة مظلمة جللت ابلسواد وأانرت

وهو مغطى بقماش أسود ،  َشوع سوداء، وهبا مدفأة تعلوها جنمة مخاسية وابلقرب منها يوجد املذبح
 . تعد رمزا للرغبات اجلنسية وب ،وهيتستلقي عليه فتاة عذراء عارية متاما يعلوها صليب مقل

املذبح مرتداي معطفا أسود ، مع قلنسوة يغطي هبا رأسه ، وهبا قرانن  ويتقدم الكاهن الشيطاين أمام
 بتالوة الصلوات بلغة التينية أو اجنليزية مقلوبة، يصاحبها عزف على آلة األرغن " آلة صغريان ، فيبدأ

 .  (2) بشرية فال تُقدَّم يف كل مرة يقام فيها القداستشبه البيانو " . وأما القرابني ال
                                                            

لوى أتثرت النصرانية هبذا العيد الوثِن ومازال يقام كل سنه ويلبس فيه املالبس التنكرية ويطوف األوَّلد تلك الليله على املنازل جلمع احل ( 1) 
. 

 .]دراسة أعدها املهندس زهدي مجال الدين َممد بتصرف[ ( 2) 
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  :القرابني البشرية

 
الكائن احلي مستودع للطاقة، وال تتحرر هذه  يقول ريتشارد كفيندش : " يؤمن عباد الشيطان أبن

الذبح داخل دائرة حىت ترتكز القوة اخلارجة منه يف مكان  الطاقة إال حني يذبح، وال بد أن يكون
أن  -سواء أكانت ذكرا أم أنثى  -ممكنة يشرتط يف الضحية  وللحصول على أكرب طاقةواحد، 

البدن وبكراً ، وعلى الساحر أن يكون واثقا من أنه يستطيع التحكم  تكون صغرية السن ، صحيحة
الكبرية اليت تكون مندفعة من الضحية بقوة جبارة وقت الذبح فال جيعلها تفلت منه  يف هذه الطاقة

 دفع حياته مثناً لذلك، ويشرتط عبدة الشيطان تعذيب الضحية قبل ذحبها ، والغرض من وإال
عن اآلالم  التعذيب إيصال الضحية إىل قمة األمل ، العتقادهم أن اهلياج واالنفعال الشديد الناتج

 . (1) " يسهل التحكم هبا املربحة جيعل الطاقة اخلارجة حلظة وقوع املوت سهلة االصطياد وابلتايل
 

 كتاهبم:
 . الفيه(عه )طقومسهم ومعتقداهتم وعبادهتم من كتاب اإلجنيل األسود الذي وض نيستقو  
  

                                (2)   
                                                            

 (1  )http://forum.stop55.com/594571.html  .معتقدات وأفكار عبدة الشيطان 
 أنطون َّلفيه. -اإلجنيل األسود ( 2) 

http://forum.stop55.com/594571.html
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 من طقوسهم ومعتقداهتم وأفكارهم أيضا :

 
 آلخرين أحياانيذاء ا وإللوصول لرغباهتم أحياان السحر فهم يؤمنون به وميارسونه بكل أنواعه 

 أخرى.
 (املوسيقى الصاخبة: واليت تسمى امليتال أو اهلارد روكMetal, Hard Rock واليت )

 التكاد ختلو جتمعاهتم منها وحتوي كلمات كفرية إلرضاء الشيطان.
  نضمام د اإلريمن ي اجلنس: يبيحون بل يفضلون اجلنس مع احملارم، وهذا مايؤمر به أوال

 إليهم، كذلك اجلنس اجلماعي واجلنس مع املوتى 
  وعد محلني  جلثةاالزواج ابملوتى خصوصا بعد استدراج من هم على غري عقيدهتم وإخفاء

 الزاواج.
 
 

 عباد الشيطان.ورموز املبحث الثاين: شعارات 
  

رات عاكل الشو عهم ملعبدة الشيطان شعارات ورموز معروفة بينهم ليعلموا أن هذا الشخص عضوا 
  أو حديث خر قدميكر آاليت يتخذوهنا هلا معىن سواء مستقل بذاته أو له صلة مبنظمة أخرى أو ف

 نذكر بعض منها:
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 رأس Baphomet إهلهم ميثل الكبش فرأس ، الشيطان عباد رموز أشهر من وهوالكبش: رأس

 طبيعي فعل رد وهو سه،نف الشيطان ميثل ألنه ، مقدًسا رمزًا ويعد الشيطان، وهو ورئيسهم الكبش
 .النصارى عند للحمل

(1)   
 

 (دايان) القمر هلةآ ميثل وهو الشيطان، وعباد املاسونية بني مشرتك شعار :والنجمة اهلالل
 . احلب وإهلة

(2)   
 
 
 

                                                            

  ( رأس الكبش. 1) 
  ( اهلالل والنجمة.2) 
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 .الشيطان وعباد املاسونية بني مشرتك شعار : الثالثة العني

 

(1)   
 

 اجلهاتو  للشمس ويرمز الشيطان، وعباد النازية بني مشرتك شعار: املعقوف الصليب
 .األربع

 

(2)   
 
 
 
 
 

                                                            

 العني الثالثة . ( 1) 
 الصليب املعقوف. ( 2) 
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 . هو رمز التكامل بني املتضادات يف الكون : الني واليانج

 

      (1)   

 

 

  

 
 وهي لسحريةا الطقوس يف ويستعمل الشيطان وعباد اليهود بني مشرتك شعار : داود جنمة
 فهم له من) اإلجنيل من كرويل اليسرت أخذه وقد الشيطان عباد بني بكثرة املتداولة الرموز من

 ( .وستون وستة ستمائة وعدده إنسان عدد فإنه الوحش عدد فليحسب

(2)   
 

 ه.صرة هذملختاوغري ذلك العديد من الرموز اليت يتعذر اإلملام هبا مجيعا يف دراستنا 
 

                                                            

 الني واليانج. ( 1) 
  ( جنمة داود.2) 
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(1)  

                                                            

 خطاب تعميد من كنسية الشيطان.   ( 1) 
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(1)   
                                                            

 ( شهادة ورخصة َمارسة منحت ألحد افراد عبادة الشيطان.1) 
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 شعارات عباد الشيطان:
 

 ( 666التذييل ابلرقم. ) 
 .الصليب املقلوب 
 .الرموز الشيطانية واجلماجم البشرية واحليوانية 
 بتجميع الشيطان بدةع يقوم فمثال اجلسم يف ُأخرى أبجزاء أو ابليد جسدية وإمياءات رموز 
 للرموز خدامهماست هلم، املميزة العالمات فمن.الشيطان كقرون بشكلها لتبدو يدهم أصابع

 م.عليه أمالها انالشيط ولكن صرحية، داللة هلا يعرفون ال أنفسهم هم رمبا اليت والشعارات
 .الوشم على أماكن متفرقة من اجلسد 
  ان.الشيط قرونو األقراط يف أماكن متفرقة من الوجه والسالسل ذات اجلماجم والعظام 

 
 

 ة:املبحث الثالث: العوامل اليت ساعدت على انتشار هذه الظاهر 

إلسالمية أو اسواء  بالدالشك أن هذه الداينة املنحلة والفاسدة انتشرت وتوغلت يف كثري من ال
 ا:منه غري اإلسالمية وكان ذلك بسبب عوامل انتشرت وتفشت يف اجملتمعات نذكر

اء أي شيء باب ور الش ضعف الوازع الديين وهذا أوال وأخريا السبب الرئيسي وراء اجنراف -1
ها سواء  ما ميألروح عفراغ الروح من الدين والقرب من هللا تبحث اليشبع رغباهتم فعند 

 ر منحلي فككان صحيح أو خطأ فلو غاب الصحيح وهو الدين حل حمله اخلطأ وهو أ
 فاسد بعيد عن اإلسالم والشريعة.
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ليهود يف  اد أن يث جنالدور اليهودي الفاعل يف نشر واستمرار هذه الظاهرة املاجنه ، ح -2
ابملظلوم  نعتونهم ويس ينفون أن للشيطان أي يد يف غواية آدم عليه السالكتاهبم املقد

 الذي عوقب بال ذنب.
شيء  أو أي لديناالرغبة يف التنفيس عن رغبات مكبوتة بسبب اجملتمع أو األسرة أو  -3

هواته شفس عن فين يعتقد الشاب أو الفتاة أنه سبب يف كبت عواطفه فيلجأ للضد متاما
 طهارة.وال نحلة ماجنة بعيدة كل البعد عن الدين وعن الرقيورغباته بطريقة م

على  ألسريةاابة انتشار وسائل اإلعالم ووسائل االتصاالت احلديثة والبعد عن الرق -4
 الشباب الصغري.

 جديد.تلف و خماهو الرغبة يف التقليد األعمى للموضة وللحداثة والرغبة يف عمل كل م -5
 اجلهل وعدم الوعي الديين والثقايف. -6
م نشر هليتسىن لتمع كثرة دعاة الضالل واالنفتاح والعمل على قمع املستقيمني يف اجمل -7

 افكارهم اهلدامة.
 عودهتمو هتم االبتعاث خصوصا لصغار السن الغري مؤهلني دينيا للحفاظ على عقيد -8

 أبفكار ومعتقدات بعيدة كل البعد عن الدين.
 ة.من مبالغ مالي القدرة املادية وعدم تقنني مايتم اعطاءه لألبناء -9

ل وقت م بشغغباهتغفلة املسؤولني يف اجملتمع عن دور الشباب وحاجتهم للتنفيس عن ر  -10
 فراغهم أبنشطة دينية وثقافية وترفيهية مباحة.
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 الباب الثالث

 املبحث األول: كيف وصلت عبادة الشيطان لبالد اإلسالم؟

وصا يف مية خصإلسالاآلت إليه اجملتمعات اليغفل أي مسلم غيور على دينه وعلى جمتمعه عن ما 
ن الرغبات عتنفيس  اليفضهم وراء املوضة والرغبة أوساط الشباب من فساد أخالقي وفساد ديين ورك

نة نبينا وعن س عاىلوالشهوات خصوصا يف ظل بعد العديد الكثري من الشباب عن هللا سبحانه وت
 هم به.ابنهار و تمع كل ماهو دخيل على اجملصلى هللا عليه وسلم وهلثهم وراء كل ماهو جديد و 

ذها وسيلة ل يتخالضالو الشك أن هذه األمور جعلت أعداء الدين ومن يبغي أببناء املسلمني الشر 
اجملتمع  صبة مناخل وسالح ليتمكن من تدمري أخالق ودين هذه اجملتمعات خصوصا لو وجد البيئة

 نفسه.

فكار مسمومة ها أبو غري رحالت الرتفيه أو الدراسة أ كذلك عودة البعض من الشباب من اخلارج بعد
ظهره تلك تالذي  زائفونشرها بني زمالئهم وأسرهم واجنراف اجلهلة وصغار السن وراء الربيق ال

 األفكار .

لو جتد جمموعة و و س إال دار انتشرت هذه الظاهرة يف البالد املسلمة فال تكاد تنظر يف اجلامعات وامل
لقيد أعمى تو فقط هد أم الذين ينتمون لعبادة الشيطان، وال تدري أهو اعتقابسيطة يشبهون أولئك 

منا عبادة داع وإهر خوأهنا ليست فقط مظ وجهل وجري وراء موضة لعلهم اليعرفون أصلها وجذورها
 .خترج هبم عن ملة اإلسالم والعياذ ابهلل
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 نذكر على سبيل املثال حادثة حصلت يف مصر:

م، وحتدثت عنهم وسائل اإلعالم 1997م وأوائل سنة 1996إىل أواخر سنة يعود ظهورهم يف مصر 
فرداً منهم  140وخاضت يف ذكر أوصافهم وطقوسهم ومصادر ثقافتهم ، وقبضت الشرطة على حنو 

من الذكور واإلانث ، كانوا مجيعاً من أوالد الطبقة الغنية اليت استحدثها االنفتاح االقتصادي والثقايف 
 سنة حيث قبض عليهم أثناء حفل راقص بقصر الربون إمبان. 24و  15هم بني ترتاوح أعمار 

ومن قيادات اجلماعة املدعو خالد مدين عن خلية مصر اجلديدة ، وهو الذي دبر احلفل الراقص يف 
قصر البارون إمبان والذي لطخ أفراد اجلماعة جدرانه بدماء القطط والكالب والدجاج ابعتباره قصراً 

كنه العفاريت ، وأكدت التحقيقات أن أفراد اجلماعة يبلغ يف مصر ألفي عضواً منهم مهجوراً تس
مذيعات وأبناء فنانني وموسيقيني كبار ، وتبني أن هناك حمالت متخصصة يف مالبس عبدة الشيطان 

 ويف موسيقاهم ، وأندية خاصة ومطاعم تستقبلهم وتتخصص هلم.
حسن وهو طالب جامعي وصاحب فرقة موسيقية تقيم ومن القيادات الرئيسية يف اجلماعة طارق 

احلفالت الصاخبة ، ويفسر اختاذ الصليب املقلوب رمزاً للجماعة أنه يعين اختاذ عكس طريق األداين 
. ومتهمة أخرى امسها أجنى ، وأخوها امسه أشرف ، ومتهم امسه اتمر عالء . وآخر امسه هاين برهان 

املصري هلذه األفكار من خالل جمموعة من السواح األجانب  ، اعرتفوا أبن جذور اعتناق الشباب
 عند طااب عن طريق اختالطهم معهم.

وذكر املفيت الدكتور نصر فريد أن عبد الشيطان مرتدون عن الدين ، ونظراً حلداثة سنهم جيب 
فيهم استتابتهم فإن رجعوا عن أفكارهم الفاسدة ميكن العفو عنهم ، وإن أصروا على االحنراف ينفذ 

حكم الشرع .ولقد أطلقت النيابة سراح اجلميع بعد ذلك ، وتوقفت احلملة يف الصحف وكأن مل 
تكن ، ومل يعد أحد إىل املوضوع بعد ذلك ، ومل يعرف الناس شيئاً عما مت بشأن هذه اجلماعة اليت 

 .  (1) أدانوها مجيعاً 

                                                            

 (1 )http://www.kabbos.com/index.php?darck=101  .عبادة الشيطان يف البالد اإلسالمية 

http://www.kabbos.com/index.php?darck=101
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  يف الكويت

بينكم" مفاجأة هِزت اجملتمع الكوييت احملافظ، حيث   فِجر الداعية "حممد العوضي" يف برانجمه "بيين و
 كشف عن وجود جمموعة من عبدة الشيطان ابلكويت يقيمون بعض الطقوس يف الصحراء لياًل.

كان اللقاء مع شخص يدعى أبو فهد شرح يف البداية كيف التقى هبؤالء ابلصدفة عن طريق شخص 
ه شخص غريب األطوار وقد أحب أن يكتشف أرتبط فيه بسبب اصطدام سيارته فيه لكنه شعر أبن

ذلك الغريب والذي حيمل شعار ) قرن الشيطان ( خلف أذنه اليمىن . وأستطاع ) أبو فهد ( توطيد 
العالقة مع هذا الشخص الغريب األطوار حىت أيت اليوم الذي دعاه فيه إىل الذهاب إىل مكان يوجد 

إىل أحد الشقق وتفاجأ بوجود أشخاص ) عراة ( فيه نساء ومخور وكانت املفاجأة عندما ذهب معه 
ومعهم نسوة يف داخل الشقة ورائحة العف ن تعم أرجاء الشقة روائح كريهة. أستطاع ) أبو فهد ( 
التمكن يف الدخول إىل طقوسهم الرئيسية حىت انل مبتغاه يف تصويرهم وهم ميارسون طقوسهم ) 

 .للشيطان ( عرب كامريا تصوير خبأها يف مكان ما
والطريف أيضا أبن مقدم الربانمج التقى بشاب كوييت آخ ر أمسه ) أمحد ( صغري السن التقى هبم 

 صدفة حيث قال :
أنه وأثناء سريه على الطريق السريع مع أحد أصدقائه واخلروج إىل الصحراء وابلقرب من احلدود 

أحد اخليام املنصوبة يف لغرض ) الصيد ( مسع صوت عايل ملوسيقى غريبة صادحة وعند االقرتاب من 
 الصحراء شاهد رجل وامرأة يقفان على ابب اخليمة !

عندما ترجل من السيارة مع صديقة لغرض الفضول واالطالع دعاهم أحد األشخاص وهو حبالة ) 
سكر ( إىل الدخول إىل داخل اخليمة وكانت املفاجأة املذهلة ! شاهدوا داخل اخليمة جمموعة من 

ه عرااي ويرقصون على صوت موسيقى صاخبة ومرتفعه جدا . وأثناء الرقص تقدم  الرجال والنساء شب
كبري هؤالء وبيده قطه وحنرها بسكني مث أخذ اجلميع يلطخون أنفسهم ابلدماء .مما أاثر الفزع يف 

 .  (1) نفس ) أمحد ( وصديقة مما دفعهم للهرب من اخليمة وهم مذهولني

 

 عبادة الشيطان؟املبحث الثاين: مدى خطورة ظاهرة 
                                                            

 (1 )http://www.kabbos.com/index.php?darck=101  .عبادة الشيطان يف البالد اإلسالمية 

http://www.kabbos.com/index.php?darck=101
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ظاهرة عبادة الشيطان ظاهرة خطرية السيما أهنا متس عقيدة املوحد وتقدح فيها فلو كان هذا وحده 
خطرا هلا لكان كاف للتحذير منها ونبذها فهم أوال ينكرون وجود هللا سبحانه وتعاىل ويعبدون 

العبادة ، فأي كان اعرتافها  الشيطان بل أن هناك طائفة تعرتف ابهلل وألوهيته وتشرك معه الشيطان يف
َوَمن َيْدُع َمَع اَّللَِّ ِإهلَه ا آَخَر ََّل فهو يف النهاية شرك بدرجاته على قدر شرك املعرتف به قال تعاىل: 

َا ِحَسابُُه ِعنَد رَبِِّه ِإنَُّه ََّل يـُْفِلُح اْلَكاِفُروَن )  .  (1) (117بـُْرَهاَن َلُه ِبِه فَِإَّنَّ

منحل  فاسد و و القي القيم اإلنسانية واألخالق وتشجيع كل ماهو غري أخ قتلكذلك يعملون على 
تى والعياذ ع املو ىت محوالشذوذ وممارسة اجلنس  كالزان والفواحش والقتل وشرب اخلمر واملخدرات

 .ابهلل

،  هلوصحته ، وعق إىل جانب خطورهتا العظيمة على الفرد نفسه ، فاإلنسان مسؤول عن جسده ،
درات املخ متاما فاإلنسان عندهم يعرض حياته للخطر حيث أنه يتناولوفكرهم ضد ذلك 

لقته ختغيري لسده جواملسكرات، يشرب الدماء، يستخرج الدم من جسده، يعذب نفسه ابلثقوب يف 
ن مقرر اخلروج  قتل لوو الأو إضافة األقراط، جيلس يف أماكن القاذورات، يتعرض لالتنحار أحياان أ

 ذلك من املخاطر اليت يعرض هلا نفسه.سيطرة اجلماعة وغري 

يهتم المنهم  لعضواكما النغفل عن خطرها على اجملتمع ، من انحية التفكك األسري أوال ألن 
يه من ا ميلونه علتفرغ ملي ليبوالدين أو أسرة بل البعض ينعزل عن أسرته ، كذلك ينعزل جمتمعه اخلارج

تل والنهب ة والقلسرقاالفئة حيث أهنم حيللون  أوامر وطقوس ، كذلك عدم الشعور ابألمن مع هذه
 رة الواحدة .ى األسوعل واالغتصاب فهذه كلها تفكك اجملتمع وتؤثر سلبا على صحة اجملتمع الواحد

 

 .سدةاملبحث الثالث: طرق توعية اجليل املسلم من هذه الداينة الفا

على جمتمعاتنا اإلسالمية احملافظة  البد من توعية اجليل املسلم من هؤالء الشرذمة اليت أصبحت دخيلة
املتمسكة بشرع هللا وسنة نبية صلى هللا عليه وسلم ، فاألمة اإلسالمية تشد وتؤزر بعضها بعضا 

                                                            

 .117سورة املؤمنون  ( 1) 
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قال:  -رضي هللا عنه  -عن أيب موسى وتكون كاليد الواحدة يف وجه أي عدو دخيل يتصدى هلا، 
ؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض ا((؛ متفق : ))املؤمن للم-صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 

 .  (1) عليه
لذا كان اتقاء الداء أهم من العالج بعد وقوع الداء فهناك عدة أمور جيب أخذها يف عني االعتبار 

 لتوعية املسلمني من هذه الداينة وهذا الفكر الضال ومن هذه األمور:

رة الشرك ني خطو  تبالدينية اليتالتوعية الدينية أوال وذلك ببث املنشورات واملقاالت  -1
 والكفر واإلحلاد وماهو جزاء فاعله يف الدنيا ويف اآلخرة.

فساد و القها ل أخالتوعية اإلعالمية بنشر برامج تتحدث عن خطر هذه الظاهرة واحنال -2
 معتقدها ومآل من ينخرط فيها وينضم إليها.

نية وثقافية شطة ديأن فيد مناحملاولة اجلاهدة على شغل وقت فراغ الشباب مبا هو انفع وم -3
 واجتماعية متجددة ومستمرة.

قات صيص أو وخت التقرب من الشباب يف احمليط األسري واالستماع ملشاكلهم ومهومهم -4
 .من وقت األب واألم للجلوس مع األوالد وجتاذب أطراف األحاديث 

 ، مناهج من تدرسه ام ومراجعة ، املسلمني بالد يف املوجودة األجنبية املدارس مراقبة -5
    كانوا ، الشيطان عبادة فكارأ اعتنقوا ممن العديد إن إذ ، لطالبنا برامج من تقدمه وما             
 ، املسلمني بالد يف ودةاملوج األمريكية اجلامعات أو ، األجنبية املدارس طالب من             

 
    من ألنه ، املسلمني دبال إىل أيتون الذين األجانب والسياح السياحة مراقبةكذلك              

      منع، و  املسلمني أبناء بني واملخدرات ، والعري ، الشاذة األفكار نشرت بعضهم خالل            
  على وتعمل ، إحلادية وأ جنسية أموراً  حتوي اليت واألشرطة واالسطواانت املطبوعات            
    عبدة ألفكار ويجللرت  كأداة تستخدم فهي ، الفواحش على وحترض ، لدينا ازدراء            
             استقى الذي املصدر اوأهن خاصة ، اإلنرتنت شبكات مراقبة، كذلك وطقوسهم لشيطانا            

   الفواحش نشرت اليت املواقع إىل إضافة أفكارهم، املسلمني بالد يف الشيطان عبدة نهم

                                                            

 عليه.متفق  ( 1) 
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 .  (1) اإلحلادية واألفكار والرذيلة            
من يرتد عن  هم حبدوعيتتنبيه الشباب جبزاء من يقوم هبذه اجلرمية وهذا الكفر البواح وت -6

 دينه ويعاند يف دين هللا .
 

صل اللهم و جلن ، س وانسأل هللا سبحانه وتعاىل أن حيمي املسلمني يف كل مكان من شياطني اإلن
 كثريا.  على حممد وعلى آله وصحبة وسلم تسليما

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتة :

 ذا املبحث،ا يف هأيض لعل هذه الدراسة مقتصرة على جزئيات معينة ومل تتطرق جلوانب أخرى مهمة

                                                            

  طارق عمر علي التلباين. –( ظاهرة عبادة الشيطان) دراسة وحتليل( 1) 
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قضية عبادة  –لكن تطمح الباحثة إبذن هللا أن تكون قد غطت ولو جانب بسيط من هذه القضية 
 . –الشيطان والبعد عن هللا وعن أوامره واالنغماس يف احملرمات 

و يامة كما ترجوم القييها راجية من هللا أن يتقبل عملها خالصا لوجهه الكرمي ويكون حجة هلا العل
 فاضل.األ أن يكون جزء من رد اجلميل ألهله من مشرف على الدراسة ومنسويب اجلامعة

 

 تائج الدراسة:ن

ضحة عن وا كرةطت فتوصلت الباحثة لإلجابة على التساؤالت اليت سردهتا يف مشكلة البحث واع
طت يف هذه  اخنر اليت ماكانت تبحث عنه وترى الباحثة فيما توصلت له منفعة مجة لفئات اجملتمع
ذه القضية هدراسة بهنا أالعبادة املنحرفة واملعتقد الضال وشذت عن الفطرة السليمة، كذلك وجدت 

 شاذ. نحل الامل تكون قد قدمت النفع الكبري ملن تسول له نفسه اخلوض يف غمار هذا الفكر

بادة ذه العه موزعن هذه الداينة وعن طقوس وأفكار وشعارات ور فبذلك هي أعطت فكرة موجزة 
فسه له نيعرض ما سا سيواجهه من مصري دنيوي وأخروي و الشيطانية، وحذرت من اجنذب إليها مم

 من خطر عقدي ومادي ونفسي.

 توصلت الباحثة يف هذه الدراسة لعدة نتائج واليت من أمهها وأبرزها:

تدة عرب ممذورها ا وجظاهرة عبادة الشيطان ليست ابلظاهرة اجلديدة فهي قدمية جدا وأصوهل 
كرب رية ألية سححنالالتاريخ، تالشت فرتة ومالبتث أن عاودت الظهور بصورة أكرب وطقوس ا

 وأفضع.
تقادا نهم اععض ماجنذاب صغار السن وطبقات اجملتمع الراقية خصوصا هلذه الظاهرة الب 

 والبعض اآلخر تقليدا أعمى.
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عضهم بداينة ه الالتقدم التكنولوجي والتطور العصري ساعد كثريا على اتصال أعضاء هذ 
طريقة بفاسدة ال مببعض ومن مث تنظيم اللقاءات السرية بسهولة ، كذلك الدعوة لداينته
 دة.جتذب الشباب من انحية اليهئة وقصات الشعر واحللي الغريبة واملتجد

عاراهتم جتد ش حيث انتشار شعارات ورموز هذه الفئة الضالة بطريقة كبرية ومثرية للعجب 
ارا ء اجملتمع كبد أبناييف  حىت على مالبس األطفال والدفاتر املدرسية واأللعاب وكثري مما يقع

 وصغارا.
ن هذه دث عواجهت الباحثة صعوابت كثرية يف احلصول على مراجع عربية علمية تتح 

 العبادة وهذه الظاهرة.
 قلة الدراسات املقدمة يف هذه القضية . 
صا يف وب خصو االهتمام والتطرق للتوعية من هذه الظاهرة ابلشكل املطلكثيف تعدم  

 اجد أيضا .املدارس واألماكن الثقافية واالجتماعية واملس
اهبا ات أصحعتقداحلاجة املاسة لدراسة هذه الداينة كمنهج متكامل للتعريف هبا ومب  

 وخطورهتا على عقيدة ونفسية الشباب .
ى إنكار عمل علوال احلاجة ألخذ املوضوع جبدية أكثر وعدم السكوت على من ينتمىي إليهم 

 الني .املنكر بصورة قوية وحماسبة من يقلد أو ينتمي هلؤالء الض

 

 

 التوصيات :

فروعه وكافة جوانبه فموضوع عبادة مازال موضوع الدراسة حيتاج الكثري من البحث والتوغل يف 
وخطره عظيم على شباب اجملتمع املسلم لذا توصي الباحثة بعدة نقاط الشيطان متشعب ومتفرع 

 منها:
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 ضرورة االستزادة من املعرفة لكافة جوانب هذه الداينة. 
 .لشاملة لشباب اجملتمع ومنع أي نشاط ألصحاب هذه الفئة االتوعية  
لة ا له صك مممنع بيع ماله صلة بعبادة الشيطان من مالبس وحلي ومجاجم وغري ذل 

 بعبدة الشيطان.
 ه،ما سواعد عتقوى هللا عز وجل وتعريف الشباب بضرورة العودة هلل عز وجل والب 
بات يف مكت وضعت راسات وأحباث شاملةدأوصي ابلقيام ابلتأليف يف هذا اجملال وعمل  

دارس يف امل توزعاجلامعات وعمل منشورات ومقاالت تبني فساد هذه الداينة وخطرها و 
 تمع.اجمل واملساجد وحلق العلم واملستشفيات وأي مكان اجتماعي يقصده ابناء

 م.املسل تمعحماربة ومسائلة من تسول له نفسه نشر وبث مسوم هذا الفكر يف اجمل 
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني،،
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 ريرسالة ماجست – دراسات قرآنية موضوعية –م الشيطان خطواته وغاايته 2005.بشري، وائل عمر علي 
 اجلامعة اإلسالمية :غزة

ملكتب ا :ريوتزيدة منقحة.بمم. عباد الشيطان أخطر الفرق املعاصرة. الطبعة الثامنة 2004البنعلي، يوسف.  
 اإلسالمي.

 ملهندس.اَممد، زهدي مجال الدين. دراسة أعدها  
امعة اجل :اجستري. غزةمم .ظاهرة عبادة الشيطان دراسة وحتليل. رسالة 2008التلباين، طارق عمر علي.  

 اإلسالمية.

 

 لشبكة العنكبوتية:املصادر من ا
 http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=English&w

=%ord D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9  - معىن عبادة الشيطان. 
   http://www.baheth.info/all.jsp?term=عبادة  
    http://www.baheth.info/all.jsp?term=شيطان  
    http://www.baheth.info/all.jsp?term=اصل . 
    http://www.maajim.com/dictionary/%D8%AC%D8%B0%D8%B1 جذر. 
    http://www.maajim.com/dictionary/خطر.  
    http://www.maajim.com/dictionary/اإلسالم 
 http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54602/#ixzz30vJBxtRE – 

 أصول عبادة الشيطان.
   http://forum.stop55.com/594571.html  .معتقدات وأفكار عبدة الشيطان 
 http://www.kabbos.com/index.php?darck=101 .عبادة الشيطان يف البالد اإلسالمية 
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http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=English&word=%25%20D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=English&word=%25%20D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://www.baheth.info/all.jsp?term=عبادة
http://www.baheth.info/all.jsp?term=شيطان
http://www.baheth.info/all.jsp?term=اصل
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%AC%D8%B0%D8%B1
http://www.maajim.com/dictionary/خطر
http://www.maajim.com/dictionary/الإسلام
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54602/#ixzz30vJBxtRE
http://forum.stop55.com/594571.html
http://www.kabbos.com/index.php?darck=101


 

48 
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