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 المـقدمــة 

الحمد هلل أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأشهد أن ال إله إالا هللا ولي المتقين، وأشهههد أن 
، ومههن واالب حسانههان إلههى  ههو   لطيبههينحبه اله وصوعلى آ رسول هللا خاتم النبيين ، محمدا  
 الد ن.

 أما بعــــد ...

توخيههف فيههه املمهها   حهه  م مختصر في المدخل لدراسة األد ههان   ال فهذب الطبعة الثانية من 

، وااجههة أ ميههة دراسههة األد ههان  تحرزالمدخل ، ف الموضوعات و المفردات المتعلقة حهذا 

 . ، والتعر ف حالد ن والملة والنحلةحياة البشر ة للضرورة الد ن والناس إلى الد ن ، 

مفهههو  الههواي  فالستعراض تصنيفات األد ان على اختالفههها وتنوعههها ، و  شههف فثم انتقل

 على أصالة التوايد و فطر ته . تاملهي و طبيعته ، و أ د

  نالدمناقشة النظر ات الماد ة في نش ة نش ة الد ن من المنظور الغرحي ، مع  ف ما ناقش

 نظر ة التطور ، و اآلثار المترتبة عليها . -على وجه الخصوص  –، منتعرضا 

و في  ذا المختصر حيان لمنا ج العلماء في دراسة األد ان ، وجهههود علمههاء المنههلمين فههي 

ه حجهود العلماء الغرحيين في  ذا المجال  ، مع حيههان أ ههم ت، ثم أتبع نش ة علم دراسة األد ان

حيان أ م النمات العامة للمنهجين امسالمي والغرحي في مقارنههة و، الفر قين المؤلفات عند 

 األد ان.

 واختتم  ذا المدخل موضوعاته حموضوع الننخ و موقف امسال  من األد ان ، 

 تها .أو زمالة األد ان ومناقش ووادة

 و تهدف  ذب الدراسة إلى ما  لي : 

 وأ م المؤلفات فيه. تعر ف الطالب حعلم دراسة األد ان ومنا جه -1

تعر ف الطالب ح ن الد ن عند هللا امسال ، وأنه الناسخ لجميع الد انات الناحقة له،  -2

 الخاسر ن.وأن من احتغى غير امسال  د نا  فلن  قبل منه، و و في اآلخرة من 

إثبات  يمنة القههرآن الكههر م علههى مهها سههبر مههن  تههب ورسههاالت ح صههول المههنهج  -3

إلههى  ههو  القيامههة، مههع تقر ههر مظهها ر  افظ هللا تعالى له كالعلمي الصحيح وإدرا

 التحر ف لما سبر من  تب سماو ة.

 ن تنمية ملكة الطالب النقد ههة مههن خههالل مناقشههة النظر ههات الماد ههة فههي نشهه ة الههد -4

 .مالة األد ان وحيان فناد اودعوى ز
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 إلما  الطالب حموقف المنلم ايال األد ان المعاصرة الكتاحية والوضعية. -5

 

وليعلم  ل ُمطلع على  ذا المدخل أن مؤلفه   و و ار ص  ل الحرص علههى قواعههد 
 عتقد  أن  ذا الحههرص  تعههارض مههع اعتههزازب حد نههه امسههالمي ، و ههو  البحث العلمي   ال

  ل من  ندي له نصحا ، أو  صحح له خط  . –سلفا  – شكر 

أن  لهمنهها الصههوا  أس ل هللا تعالى أن  جعههل  ههذا العمههل خالصهها لوجهههه الكههر م ، و
 والتوفير   إنه وليُّ ذلك والقادر عليه 

 

 

 أحو  حيى : عبدهللا علي سمك

  2019  أ توحر  ه /  1441صفر مكة المكرمة 
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 الهدف العام من المقرر

 ُرجى للدارسين والدارسات لهههذا المقههرر ومهها  تنههمنه مههن موضههوعات أن  كونههوا 
 على امااطة حتلك الموضوعات ، وأن  تمكنوا من معرفة: -هللا وقوته ول حح –قادر ن 
أ مية دراسههة األد ههان ، وأن دراسههتها  اتبههاع للقههرآن و النههنة ، وقههد القههف ا تمهها   •

 ا واد ثا ، وأن دراسة األد ان ضرور ة لمعرفة الحر من الباطل .المنلمين قد م
رق حينها ، من خالل استعراض معههاجم معنى الد ن والملة والنحلة ، وأن  در وا الف •

 المصادر والمراجع المتخصصة  اللغة ، و
ومعرفة أصولها ، واألسس المشههتر ة التههي تجمههع  ههل  تصنيف األد ان وأنواعها ، •

 األد ان ، والتي ال  نتغني عنها أي د ن ، حغض النظر عن مصدرب  
نههبر امسههالمي فههي استعراض منا ج العلماء في دراسة األد ان ، والوقوف على ال •

  ذا الجانب  
 معرفة الواي املهي ، وأصالة التوايد وفطر ة الد ن   •
الد ن، وأنه ال  مكن لإلننان ان  نتغني عههن الههد ن   ألن امننههان  ااجة البشر إلى •

 متد ن حفطرته   – ذلك  – ما  و مدني حطبعه ، فهو 
اء والمههذا ب واالتجا ههات نش ة الد ن ، واال تما  حدراسة األد ان ، مههن خههالل اآلر •

الجههدل  الصههحيح مههن  ههذا  لههه ، مههدعوما حاألدلههة    لحنههمالمتعددة ، والوقوف على القول 
 الدائر اول فطر ة التد ن ، وأسبقية العلماء المنلمين في دراسة األد ان 

إحراز جهود العلماء المنلمين والغههرحيين فههي دراسههة األد ههان ، حبيههان  ههذب الجهههود  •
 ، في استعراض تار خي وموضوعي مفصل ومتصل   قد ما واد ثا

المجاالت التههي  قههع فيههها موقف األد ان من من لة الننخ ، ومعرفة اقيقة الننخ ، و •
 الننخ ، والتي التقع فيها ، والحكمة من الننخ ، وضر  األمثلة في ذلك .

ا ا من األد ان ، نظر ا وعمليا ، وما  تعلر حذلك من قنهه  – أخيرا – موقف امسال  •
 األد ان .أ وادة متداولة ،  قنية  زمالة 
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 محتويات الكتاب

 تنقسم الدراسة في موضوعات الكتاب إلى الوحدات اآلتية: 

 النحلة.   –الملة  -تعريف الدين  :  الوحـــــــد  ا  لـــــــى

ــد  ال ا يـــــــة  تصنيف ا ديان :  الوحـــــ

 

 

 

 تحاجة البشر إلى الدين.

ــة ــد  ال ال ـــــ  الوحي اإللهي    :  الوحـــــ

 

 أ  الدين من المنظور اإلسالمي .ش 

 

 

 

 

 

 

ــة ــد  الرابعــــ    أصالة التوحيد  :  الوحــــ

ــة ــد  ال امســـ    شأ  الدين من المنظور الغربي :  الوحـــ

ــة ــد  السادســـ    ظرية التطور   :  الوحـــ

 مناهج العلماء في دراسة ا ديان  :  الوحــــــد  الســــــابعة

  حاجة البشرية إلى الدين :  الوحــــــد  ال امنــــــة  

  ا ديانجهود العلماء المسلمين في دراسة  :  التاســــــعة حــــــد الو

  جهود العلماء الغربيين في دراسة ا ديان :  الوحــــــد  العا ــــــر 

ــة  ــد  الحاديــــ الوحــــ
ــر    عشـــــــــــــــــــــــ

  النسخ في ا ديان   :

 موقف اإلسالم من ا ديان   :  الوحد  ال ا ية عشــر 
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 الوحد  ا  لى

 النحلة -لملةا -تعريف الدين

 محتويات الوحد  ا  لى: 

 ثالثة مطالب: تمهيد وتحتوي  ذب الوادة على 

 تمهيد ) أ مية دراسة األد ان (

 المطلب األول: تعر ف الد ن.

 المطلب الثاني: تعر ف الملة.

 المطلب الثالث: تعر ف النحلة.

 

 

 

 

 

 

 أهمية دراسة هذه الوحدة  

تحد د المصطلحات، وتحر ر محل تكمن في  ال شك أن أصعب مشكلة تواجه الدارس
النزاع ايث تتنع منههااة الخههالف حههين أطههراف المناقشههة حنههبب غيهها  معنههى المصههطلح 
المتداول حين تلك األطراف، ومن  نا تبدو أ مية دراسة  ذب الواههدة ايههث  ههتمكن الههدارس 

إااطههة  من تحد د المصههطلحات المتداولههة علههى  ثيههر مههن األلنههنة دون معرفههة لمعنا هها أو
رما ا، و ذب المصطلحات  ي: الد ن والملة والنحلة، وحمعرفة تلك المصطلحات تنطلههر حم

 الوادات الدراسية التالية، في وضوح وسهولة و نر.

 

 

 :ا هداف التعليمية

ا على:   ُرجى منك عز زي الدارس حعد دراستك لهذب الوادة أن تكون قادر 

 أ مية دراسة األد ان .أن تدرك  -1

 تعر ف الد ن.على أن تقف  -2

 تعر ف الملة.أن تفهم  -3

 تعر ف النحلة.أن تتبين  -4

 الفرق حين الملة والد ن والنحلة .أن تميز  -5
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 تمهيد : ) أهمية دراسة ا ديان (

نقدم بعض الجوانب    (  النحلة  -الملة -الدينقبل الشروع في تعر ف مصطلحات البحث )
  -من المنظور امسالمي  – تبدو أ مية  ذا العلمايث ة األديان ؛ التي تظهر أهمية دراس

 : من جوانب متعددة أحرز ا

االقتههداء حمههنهج القههرآن والنههنة ، والنههير علههى  ههد هما ، فههي عههرض آراء ومواقههف  أ الً:
قههرآن الكههر م سههجل اافههل ، ففههي ال المخههالفين والمههؤمنين حههدعوات الرسههل علههيهم النههال 

سبر القرآن الكههر م غيههرب فههي ، واد ث طو ل عن النبوات النالفة ، وقد للرساالت الناحقة 
مجال األد ان ، وتناولف الُننة المطهرة أااد ث األنبياء ، وأفردت لتلههك األااد ههث المكههان 

 والمكانة المناسبة ، والمت مل في القرآن الكر م  ت  د لد ه أمران :

النحل أو حعبارة أدق حالرساالت املهية تغرقف القصة القرآنية المتعلقة حالملل واس -1
 واالنحرافات البشر ة جانبا   بيرا  من آ ات القرآن الكر م.

الحد ث عههن األنبيههاء  -وفي مقدمتها صحيحا البخاري ومنلم  -غطف  تب الننة  -2
 ي  ذا الجانب. وحيان فنلهم، وحدء الواي، وحدء الخلر، ومنائل  ثيرة ف

لقى ا تماما   بيرا  من العلماء والمنلمين من ن أ مية  ذا العلم الذي فال ر ب أن  ذا  له  ُبي
حامضافة إلى  تب النههيرة ، خاصة جميع المذا ب والفرق والطوائف، وأفردت له مؤلفات 

 مهها سههي تي والتار خ العا  والموسوعات ودوائر المعههارف و تههب اللغههة والفقههه وغير هها ، 
 المنلمين في مجال األد ان .مفصال عند الحد ث عن جهود العلماء 

التعرف على تار خ  ل ملة ونحلة  لنعرف إلى أي مدى أثرت أو ت ثرت أو انحرفف  ثا ياً:

في رالتها التار خية عن الحر الذي أرسل هللا حه الرسل، فمعرفة الملل والنحل معرفة 

ا لدراسات المتخصصة فيها،  جعلنا نقف على أصولهصحيحة من مصادر ا مباشرة، وا

ية وظهور ا في تار خ امننانية ، و ُعطينا  العقد ة، وشعائر ا التعبد ة، وطقوسها الد ن

 فرصة عظيمة لتقو مها والحكم عليها حسنصاف وعدل  ما علمنا  تا  رحنا 

  هبمب   خب   حب  جب  هئ  مئ  خئ حئ ٹٱٹٱُّٱ 

  حص  مسخس  حس جسمخ   جخ  مح جح  مجحج   مث  هت  مت  خت  حت  جت 

٨المائدة:   َّ  خض حض   جض مص  خص  

، وعظمههة الههد ن   قف على جمال امسال   حلهم على ملل الناس ون إن المنلم المطلع ثال اً:
درك المكانههة  الذي  نتنب إليه، والقرآن الههذي  ههؤمن حههه، والتشههر ع الههذي  تحهها م إليههه، و ههُ

 ُظهر اننه النههد  العظمى لملة امسال  حين الملل، فاألشياء حند ا تتميز وتتما ز، والند 
 والنحل سيكتشف فيه اقيقتين: ، وال ر ب أن البااث في علم الملل

أن امسال   و الد ن الصحيح الذي سلمف نصوصه من التحر ف والتبد ل،  أ الهما:
اتى وصل إلينا محفوظا  خالصا  ال   تيه الباطل من  د ههه وال مههن خلفههه، تنز ههل مههن اكههيم 

تمههان،  ههالتحر ف والتبههد ل، وامخفههاء والك من مظهها ر التغييههراميد, وأن ما عداب لم  نلم 
ِّ األلننة، وإلباس الحر وتعطيل األاكا ، وام مان حبعض الكتا  دون حعض،  حالباطل، ولي 

 والظن والننيان.

أ ل الملل والنحل، افترقوا طوائف متعددة، وفرقا  شتى، لههم  نههلم مههن ذلههك أخراهما: 
 عههن اذوا اذو األمم الناحقة، وليس  ههذا تعبيههرا   –لألسف  –أ ل ملة أو نحلة، والمنلمون 
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اكامه، وجمال أخالقه، وشمول تشر عاته، وإذا  ههان طبيعة امسال ، وسمو مبادئه وعدالة أ
النحههراف مللهههم  ض العذر فيما  نههلكون ومهها  عتقههدون  غير المنلمين معذور ن أو لهم حع

و تلو آ اته و عرف أاكامه، و علم سنة نبيه  ونحلهم، فسنه ال عذر ألي منلم،  قرأ  تا  رحه
ُ َعلَْيهِّ َوَسلاَم أو  تعلم ذلكَصلاى  أو اعوجاجا  في ، ، ثُم ال نرى منه إال انحرافا  في النلوك  َّللاا

الفكر، و قف اجههر عثههرة فههي طر ههر معرفههة الخلههر حجمههال امسههال ، و مههال  ههذا الههد ن، 
 وصالايته لإلننان في  ل زمان ومكان.

درك حمهها ال  عل غير المنههلم اههين  ههدرس الملههل والنحههل ول  للشههك أن   ههدع مجههاال   ههُ
امسال  في طبيعته  ُفارق  ثيرا  من المنلمين في سلو هم وتصههرفاتهم، و كههون  ههذا سههبيال  

مدرا ه أن امسال   و الد ن الصههحيح الههذي  ُلبههي  حهذا الد ن، وطر قا  لإل مان حه   لقناعته
 اشه، و قيم اياته، و ُنعدب في دنياب وأخراب.و ُصلح مع، فطرته 

و اجة هللا على خلقه، وليس أاد اجة علههى امسههال ، لههذا أودع هللا فههي سال   إن ام
 ذا الد ن  ل ما  صلح امننان في  ل زمان ومكان، وحمقدار التزا  امننان حه  كون قرحه 

ُ عَ  لاى َّللاا لاَم امننههان الكامههل فههي التمنههك أو حُعدب عنه، ولقد  ان رسولنا الكههر م صههَ هِّ َوسههَ لَيههْ
 وااللتزا  حرسالته.حدعوته 

المحافظة على الهو ة امسالمية حعد الوقوف على محاسن امسال ، وا تشاف  رابعاً:

جماله، اينذاك،  حس المنلم حنعمة امسال ، و درك فنل هللا عليه حام مان  فال شك أن 

مية، ا  من المنلمين ولدوا منلمين، ونش وا في حيئات إسالالنعم إذا عماف  انف، وألن  ثير

وفقدوا االوة ام مان، والنعم ال تدرك إال فسن  ثيرا  منهم ضعف لد هم اماناس حامسال ، 

حاماناس حفقد ا، أو مشا دة من فقد ا،  نا  لتفف امننان إلى تلك النعمة التي غفل عن 

  أن  درك المنلمون قيمة تلك النعمة التي ال  شكر ا، وأ مل في المحافظة عليها، و و

محو  و تهم، أو تهد د  ا نعمة، اجتهدوا في المحافظة عليها، وال  نتطيع أادتدا نه

واين  علم المنلمون أن  ناك من  عبد البقرة ، و ناك آلهة تُباع في األسواق ،  وجود م،

 سنجد المنلم  هتف قائال : 

  جم  هل مل خل حلجل  مك لك  خك حك  جك  مق  حق  مف خف  حف جف ٱُّٱ
٤٣األعراف:  َّ  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن جن  مم  خمحم  

المؤسف اقا  أن إ مال دراسة األد ان والمذا ب ساعد  ثيرا  في اختههراق األمههة ن وم
امسالمية، وتهد د الهو ة الد نية، وتشو ه الثقافة امسالمية. فال غراحههة أن نجههد مههن شههبا  

أصههله، وال  قفههون علههى فصههله، حههل تنتشههر عمليههة األمة وفتياتها تقليدا  أعمههي، ال  عرفههون 
 رة للمدنيههة، نار في الهشيم حين فئات متعددة معتقدة أن فههي  ههذا التقليههد منههاالتقليد انتشار ال

وموا بة للحنههارة امننههانية، ومهها درى  ههؤالء جميعهها  أنهههم  قلههدون معتقههدات المخههالفين، 
جانبههة التشههبه حالمخههالفين ومواجهههة و نلكون منالك الكافر ن، ففي دراسة الملل والنحههل م

 ى الشخصية والذاتية امسالمية.الغزو الفكري، والمحافظة عل

  جئ  يي ٹٱٹٱُّٱالقدرة على مجادلة المخالفين حالتي  ي أانن  ما علمنا رحنا  خامساً:
  هت  مت خت حتجت   هب  مب خب  حبجب   هئ    مئ  خئ  حئ

١٢٥النحل:  َّ  حس جس   مخ  جخ  مح  جح مج  حج مث  



10 

 

 منخن   حن جن    يم ىم  مم خم  حم  جم  يل  ىل  مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 يي ىي  مي  خي   حي  جي   يه  ىه  مه جه  ين  ىن

٤٦العنكبوت:  َّ   ٰر ٰذ  

قد أخذت مكانها في  تا  هللا تعالى، وفى سنة سيدنا رسول نا ج الجدل وال شك أن م
 وسيرته المطهرة، وللجدل أصوله وقواعدب، وآداحه، ومقاصدب وأ دافه وغا اته.  ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

، وقد جاء في  ومما  عين على مجادلة المخالفين امااطة حكتبهم، ومعرفة أصولهم وأد انهم

راد البرا ين وإقامة الحجج على المخالفين  القرآن الكر م ما  شير إلى إ   

  جه  ين ىنمن  خن حن  جنيم   ىم  مم  خم  حم جم  يل ىل  مل  خل ٹٱٹٱُّٱ
٦٤النمل:  َّ  حي  جي يه  ىه  مه  

إن  نف نههاقال  فالصههحة، وإن  نههف مههدعيا  فالههدليل ، فههال  ليههر أن  : لذا قال أ ل العلم
ليه ، وليس تجادل المخالف إال حما صح عندب، وحالدليل الذي  لتز  حه   ألن ما عندب اجة ع

 .ما عندك اجة عليه 

ذلههك ألن مجههاالت الههدعوة تشههمل المنههلمين  يا  حواجب الههدعوة إلههى هللا تعههالى  الق سادساً:
 تحقر ذلك إال حالتعرف على عقائههد المخههالفين، ومعرفههة طبيعههة المجتمعههات وغير م، وال 

شههير إلههى ذلههك   التي ال تد ن حامسال ، وقد جاء في اد ث سيدنا معاذ رضي هللا عنههه مهها  
اتى تحقر الدعوة ما تصبوا إليه، و تحلههى الداعيههة حمهها  ُرجههى منههه، وتُعههرف األولو ههات، 

اَل:  -حنندب   - لبخاريوتزول العقبات ، ت مل ما رواب ا ا، قههَ ُ َعْنُهمههَ َي َّللاا َعنِّ اْحنِّ َعبااٍس َرضِّ
ِّ َصلاى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلاَم لُِّمعَاذِّ  : قَاَل َرُسوُل َّللاا يَن حَعَثَهُ إِّلَى اليََمنِّ   ْحنِّ َجبٍَل اِّ

اْدُعُهْم إِّ  تَُهْم، فههَ ئههْ سِّذَا جِّ تهَهاٍ ، فههَ َل  ِّ ا أَ ههْ ُ، َوأَنا »إِّناَك َستَ ْتِّي قَْوم  هَ إِّالا َّللاا َهدُوا أَْن الَ إِّلههَ ى أَْن  َشههْ لههَ
ِّ، فَسِّْن ُ ْم أََطاُعوا لََك حِّذَلَِّك، فَ َْخبِّ  د ا َرُسوُل َّللاا ْم َخْمَس َصلََواٍت ُمَحما َ قَْد فََرَض َعلَْيهِّ ْرُ ْم أَنا َّللاا

ذُ فِّي ُ ل ِّ  َْوٍ  َولَْيلٍَة، فَسِّْن ُ ْم أََطاُعوا لََك حِّذَلِّ  دَقَة  تُْؤخههَ ْم صههَ ْيهِّ َرَض َعلههَ َ قَْد فههَ َك، فَ َْخبِّْرُ ْم أَنا َّللاا
ْم، فَسِّْن  ْم فَتَُردُّ َعلَى فُقََرائِّهِّ ْن أَْغنِّيَائِّهِّ َوةَ مِّ ْم َواتارِّ دَعههْ ُ ْم أََطاُعوا لََك حِّذَلَِّك، فَسِّ ااَك َوَ َرائَِّم أَْمَوالِّهِّ

، فَسِّناهُ لَْيَس حَْينَهُ  َجاٌ « الَمْظلُو ِّ ِّ اِّ  َوحَْيَن َّللاا

وَن   - ما ثبههف عنههه فههي صههحيح البخههاري - سيدنا علي  قال  فههُ ا  َْعرِّ اَس، حِّمههَ ثُوا النهها د ِّ »اههَ
بُّوَن أَْن  ُ َوَرُسولُهُ«أَتُحِّ   َُكذاَ ، َّللاا

وإذا  ان في  ذا القول تحذ ر من أن  خاطب العامة حالمشتبه عليهم فهمه، فسن القههول 
في عمومه دعوة إلى مخاطبة النههاس حمهها  فهمههون وعلههى قههدر عقههولهم، وال شههك أن دعههوة 

 ههذب الههدعوة   لههذا أثمههرت  المخالف حلغته وحما  فهم    أ نر في امقناع وأسهل فههي االتبههاع
ط حطبيعة المجتمع الذي  دعو فيه: لغة وعادة ود نهها  وثقافههة، و ههو  ين ت تي من داعية محيا

ن فرقهها  حههين الثر هها   وحههين أي د ههن آخههر، سههيجد المههدعووأن  قارن  ذا الداعية حين امسال
 والثرى والنماء واألرض.

لههى مواجهتههها  ايههث مواجهة الفرق النالة المننوحة إلى امسههال  والقههدرة ع سابعاً:
رد األفكار إلى أصولها، والمبادئ إلى مناحعها، فال  قع المنلمون ضحية   تمكن البااث من

ألفكار منحرفة، أو مبادئ منتوردة أو  ننمون إلى فرق ترفههع را ههة امسههال ، و ههو منههها 
لتهه ثير، حرئ، والدارس لألد ان والمذا ب  جد أن طبيعة الحياة امننانية تقو  على الت ثر وا

 -الخطر الكبير أن تصههر الفههرق النههالة المننههوحة إلههى امسههال والتفاعل مع اآلخر ن لكن 
علههى تلههك الننههبة إلههى امسههال ، وقههد لبنههف ثيهها  غيههرب،  -التي ت ثرت حالمعتقدات الباطلههة

وتز ف حزي عدوب ، وعملههف علههى تحقيههر مصههالح خصههومه   مهها  ههو الحههال مههن الباحيههة 
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 من الطوائف الشيعية.والقاد انية وغالة الصوفية و ثير والبهائية واألامد ة 

فسن دراسة علم الملل والنحل تقرر اقيقة راسههخة تفيههد أن امننههان  مهها  ههو   أخيراً:
مدني حطبعه أي ال  نتطيع أن  عيش معزوال عن غيرب،  مهها  قههرر ذلههك علمههاء االجتمههاع، 

دون د ن، أو أن  حيا دون إ مههان، متد ن حفطرته، ال  نتطيع أن  عيش  - ذلك -فسن امننان
حر أو حباطل، فالد ن ضرورة ، وام مان فطرة، ولعل في صفحات  ذب الدراسة مهها  ز ههد ح

 ههذا األمههر حيانهها  ووضههواا  ، و بههرز أ ميههة الههد ن ، والحاجههة إليههه ، ومهها  تعلههر حههه مههن 
 موضوعات .
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 المطلب ا  ل

 ــــنتعريــف الديـــــ

 ختلف حههاختالف البههااثين، وتنههوع مجههاالتهم وتخصصههاتهم البحث في معنى الد ن، 
 على النحو التالي:

 :(1) : تعريف الدين في اللغة العربيةأ ال 

، اال قيــاد الدال والياء والنون )د ن( في اللغة العرحية: لفظ له أصل وااد  ههدل علههى :
طرفين : أعلى وأدنى ، و  على وجود عالقة حين وإليه  عود  ل استعماالته اللغو ة، التي تق

  ُعظم أادُ ما ) األدنى(اآلخر) األعلى(، و نقاد له .

 فسذا استعمل اللفظ في الطرف األعلى  ان ُملكا واناحا وسلطان ا،  

 وإذا تعلر حالطرف األدنى  ان خنوع ا وطاعة وإذعان ا،

ا.وإذا أر د حه الرحاط الجامع حين الطرفين  ان عقيد   ة ومذ ب ا ونظام 

 فاستعماالت لفظ الد ن إذن ثالثة :

 ستعمال ا  ل: إلزام اال قياد اال

، وقنههى  ، وااسههبه ساسه تقول العر : دانه د ن ا، حمعنى: ملكه، واكمه، وقهرب، و
ا. ا أو شر   في ش نه، وجازاب خير 

 رك وتعالى »الد اان« حمعنى: القهاار، الحا م....وأطلر على الحر تبا

  َّ  جه  ين  ىن  من ٱُّٱقوله تعالي:  ومن قبيل  ذا االستعمال في القرآن الكر م 
أي:  و  القيامة، و و الحنا   والجزاء في  ذا اليو  العظيم    ٤الفاتحة:   

ه عههن النبههي  ومن قبيل  ذا االستعمال في الننة النبو ة اد ث شداد حههن أوس رضههي هللا عنههْ
ُ َعلَْيهِّ َوَسلاَم   :ل قاَصلاى َّللاا

ى  ى َعلههَ ا َوتََمنهها هُ َ َوا ههَ َع نَْفنههَ ْن أَتْبههَ ُز مههَ اجِّ ، َوالعههَ َل لَِّما حَْعدَ الَمْوتِّ »الَكي ُِّس َمْن دَاَن نَْفَنهُ َوَعمِّ
 »ِّ  َّللاا

َب نَفْ  وُل َااسههَ هُ  َقههُ ْن دَاَن نَْفنههَ : مههَ ْوَ  القِّيَامههَ َوَمْعنَى قَْولِّهِّ َب  ههَ َل أَْن  َُحاسههَ ي الههدُّْنيَا قَبههْ هُ فههِّ ةِّ " نههَ
بُ  ْرضِّ َو ُْرَوى َعْن ُعَمَر ْحنِّ الَخطاا ِّ، قَاَل: " َااسِّ وا لِّْلعههَ بُوا، َوتََز انههُ َل أَْن تَُحاسههَ ُكْم قَبههْ وا أَْنفُنههَ

يَاَمةِّ َعلَى َمْن  َناُ   َْوَ  القِّ فُّ الحِّ ، َوإِّناَما  َخِّ  َااَسَب نَْفَنهُ فِّي الدُّْنيَا األَْ بَرِّ

ْهَراَن، قَاَل: »اَل َو ُْرَوى َعْن َمْيُمونِّ حْ  ُب  نِّ مِّ ا  َُحاسههِّ هُ َ مههَ َب نَْفنههَ ى  َُحاسههِّ يًّا َاتهها  َُكوُن العَْبدُ تَقِّ
ْن أَْ َن َمْطعَُمهُ َوَمْلبَُنهُ«  َشرِّ َكهُ مِّ

ي  ، و ذ رب البخاري فههي  و قال في األمثال، وجاء موقوف ا ومرفوع ا اَء فههِّ ا جههَ اُ  مههَ حههَ
تَا ِّ "  فَاتَِّحةِّ الكِّ

، َ َما تَدِّ ُن تُدَاُن "الَجَزاُء  َوالد ِّ ُن:  فِّي الَخْيرِّ َوالشار ِّ

 فلفظ الدين في هذا االستعمال يراد به:

لتههدحير، والحكههم والقهههر، الملههك والتصههرف حمهها  ههو شهه ن الملههوك مههن النياسههة وا
 واالستعباد.... والمحاسبة والجزاء

 
 

، لنههان العههر : احههن 2/319دار الفكههر( ارون )ير: عبد النال   ( راجع: معجم مقا يس اللغة: احن فارس، تحق1)
، حصائر ذوي التمييز ، الفيروز آحادى، تحقير محمد على النجار )القهها رة: 2/1467منظور )دار المعارف( 

 دراز )الكو ههف: دار القلههم، ، الههد ن: محمههد عبههد هللا615 ه( ص  1385المجلس األعلى للشئون امسالمية، 
ن اجر العنقالني،  تا  التفنير، حا  ما جاء في فاتحة الكتا ، ري، اح، فتح البا30 ( ص1982 ه/1402

. المصطلحات األرحعة في القههرآن: أحههو عبههد 8/1556رقمه: محمد فؤاد عبد الباقي )مكتبة الر اض الحد ثة( 
 .116دمشر: المطبعة الهاشمية( ص: األعلى المودودي، تعر ب: محمد  اظم ساحر )
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 االستعمال ال ا ي: التزام اال قياد 

 وانقاد، وذال،  معني: أطاعه، وخنع له،تقول العر : دان له، ح

 :   عمرو حن  لثو الشاعر الجا لي وفي  ذا المعنى  قول 

واٍل، ... َعَصينا   2الَمْلَك فيها أَْن نَد نَاَوأَ ااٍ  لَنَا ُغٍر، طِّ

 في القرآن الكر م   –حمعنى الخنوع ، والطاعة  -ومن قبيل  ذا االستعمال 

  زث  رث يت  ىت  نت  مت زت  رت  يب ىب   نب مب زب ٹٱٹٱُّٱ
٣ - ٢الزمر:  َّ ىثنث  مث  

هُ مارواب الترمذي  ومنه  ٍب فََجاَءتههْ و َطالههِّ َض أَحههُ يدِّ ْحنِّ ُجبَْيٍر، َعْن اْحنِّ َعبااٍس، قَاَل: َمرِّ َعْن َسعِّ
ْندَ أَحِّي َطالٍِّب َمْجلُِّس َرُجٍل، فَقَاَ  أَحُ  ُ َعلَْيهِّ َوَسلاَم َوعِّ ْي قَُرْ ٌش، َوَجاَءبُ النابِّيُّ َصلاى َّللاا ٍل  ههَ و َجهههْ

 حِّي َطالٍِّب،  َْمنَعَهُ قَاَل: َوَشَكْوبُ إِّلَى أَ 

َك؟ ْن قَْومِّ ي َما تُرِّ دُ مِّ  فَقَاَل:  َا اْحَن أَخِّ

ْز َةَ«   ُم العََجُم الجِّ ي إِّلَْيهِّ دَة  تَدِّ ُن لَُهْم حَِّها العََرُ ، َوتَُؤد ِّ ْنُهْم َ لَِّمة  َوااِّ  .قَاَل: »إِّن ِّي أُرِّ دُ مِّ

دَة « َمة  َوااِّ قَاَل: َ لِّ   دَة ؟ قَاَل: »َ لَِّمة  َوااِّ

" ُ  قَاَل: "  َا َعم ِّ  َقُولُوا: اَل إِّلَهَ إِّالا َّللاا

َرةِّ إِّْن َ ذَا إِّالا اْختِّاَلٌق.  لاةِّ اآلخِّ ْعنَا حَِّهذَا فِّي المِّ د ا َما َسمِّ ا َوااِّ  فَقَالُوا: إِّلَه 

 فلفظ الدين في هذا االستعمال يراد به:

 بادة والورع.....طاعة، والعالخنوع وال

 

 ال الث: ما به اال قياداالستعمال 

تقول العر : دان حكذا: اتخذب مذ ب ا، أي: اعتقدب، أو اعتادب، وتخلر حههه، سههواء أ ههان 
 أي: عادتي وش ني،  : مازال د ني ود دني:- ذلك -اقاا أ  حاطال ، وتقول العر 

 ئ ا انقادت له.وسميف العادة حذلك  ألن النفس إذا اعتادت شي

ٱلث حمعني: العقيدة أو المذ ب... قوله تعالى: ومن قبيل االستعمال الثا  
٦الكافرون:  َّ  َّ  ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱ  

، ومنه اد ث   هِّ ى دِّ ههنِّ َخلِّيلههِّ ُل َعلههَ جههُ اَل: »الرا لاَم، قههَ هِّ َوسههَ لاى هللاُ َعلَيههْ أَحِّي ُ َرْ َرةَ، أَنا النابِّيا صههَ
 ْن  َُخالُِّل«فَْليَْنُظْر أََادُُ ْم مَ 

 فلفظ الدين في هذا االستعمال يراد به:

هللا حه، أو الطر قة التي  نير العقيدة والمذ ب، الملة أو العادة، أو التقليد، أو جميع ما  تعبد 
 عليها المرء نظر اا أو عملياا.

لنا جليًّا أن  ذا اللفظ عرحي أصيل، لههيس دخههيال  علههى لغههة العههر   مهها   ظهرو كذا 
   (3)حعض المنتشرقينظنه 

 
 نطيعه ونتذلل له.  ندين : كراهية أن :  عصينا الملك فيها ، من الخيل   ر كالغرمشاهي نخبرك بوقائع لنايقول:  ٢

 المشاهير كالخيل الغّر الشتهارها فيما بين الخيل.  : معنى ، وال ما كان في جبهته بياض.األيام: الوقائع هنا. الغُّر 
 -أامد الشههنتاوي -حمد ثاحف الفنديجمة: من المنتشرقين، تر( راجع: دائرة المعارف امسالمية: ت ليف: نخبة م3)

 9/369إحرا يم ز ي خورشيد، عبد الحميد  ونس، راجعها: محمد مهدي عال ، 
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 رابعاً: الدين في االصطالح:

وال  لههد هم   لههذا من الصعب جدا  أن نجد لعلماء األد ان، والمشتغلين حدراستها اصطالاا  مقب

 .(4)تعددت  التعر فات الواردة في  ذا الش ن من خالل منا ج أصحاحها

ن للمنهج التحليلههي شاع استخدا  علماء األد ا  لكن حعد أن تطورت الدراسات الد نية 
ن، و و  قو  حوجه خاص على البحث عن أصول المعتقههدات والطقههوس عههن طر ههر المقار

 تشاحهها.معرفة مدى تقارحها أو 

وقد قا  العلماء في مجال األد ان حدراسة مقارنة لألد ان المختلفههة املهيههة والبشههر ة، 
سههه المتههد ن و خنههع لههه، المتحنرة والبدائية،  ما قاموا حتحليههل صههفات الشههيء الههذى  قد

فضــيلة ا ســتاد الــدحتور محمــد وطبيعة  ذا الخنوع، وقد انتهي أاد العلمههاء المنههلمين »

 « حعد تحليله لعناصر الد ن إلى ما  لي:5ازعبد هللا در

 تقد س ) ت ليه وعبادة وخنوع(. -1

 ذات ) إله معبود(. -2

وايههة  ، متصههلة معنو هها للذات املهية صفات خاصة منههها : أنههها ذات غيبيههة ، ر -3
 حعاحد ها.

 عاحد  خنع لمعبودب خنوع شعور واختيار . -4

 النظر ة لصفات امله ، والقواعد العملية لعبادته . العقيدة  -5

 وفي ضوء  ذا التحليل العلمي الرائع ذ ر شيخنا الحد التا  لحقيقة الد ن حقوله :

 الدين هو:

لو ة، لههها شههعور واختيههار، ولههها تصههرف ع -أو ذوات غيبية -»االعتقاد حوجود ذات
أن  بعههث علههى مناجههاة تلههك الههذات حير للشؤون التي تعني امننههان، اعتقههاد مههن شهه نه، وتد

 النامية في رغبة ور بة، وفي خنوع وتمجيد«. 

 أو حعبارة موجزة:

 »ام مان حذات إلهية جد رة حالطاعة والعبادة«.

 داخلية، أو االة نفنية حمعني التد ن، ذا إذا نظرنا إلى الد ن من ايث  و اقيقة 

فسنه »جملههة النههواميس النظر ههة  أما إذا نظرنا إلى الد ن، من ايث  و اقيقة خارجية
 التي تحدد صفات تلك القوة املهية، وجملة القواعد العملية التي ترسم طر ر عبادتها«.

 

 

 

 
، نشهه ة الههد ن: علههي سههامي النشههار )امسههكندر ة: دار النشههر، 33راجههع: الههد ن: محمههد عبههد هللا دراز، ص (4)

هه/1368 ر الكتههب الجامعيههة، فههر )دارن: محمههد  مههال جع، فههي الههد ن المقهها21، ص: 12 ( ص:1949 ه
( 1956، ، مبا ج الفلنفة: ول د ورانف، ترجمة: أامد فؤاد األ واني )مكتبة األنجلو المصر ة19( 1970

 ( 1989 ههه/1410،  اأ ههل الكتهها  تعههالو إلههى  لمههة سههواء: رقوف شههلبي )القهها رة: دار ثاحههف، 2/198
ت: دار العلم للمال ين، حغداد: مكتبة )حيرو 2 : جواد علي، ط، المفصل في تار خ العر  قبل امسال52،36

، 88 (، ص1989 ثههة، ، االجتمههاع الههد ني: أامههد الخشهها )مكتبة القهها رة الحد6/5 ( 1978النهنههة، 
، قاموس علههم 32،28 ( ص:1982 ه/1402)جدة: 1، علم االجتماع الد ني: عبد هللا الخر جي، ط99،91

، مشههكلة الفلنههفة: ز ر هها 382( ص:1979لكتا ، عامة للهيئة المصر ة الاالجتماع: محمد عاطف غيث )ا
)دار الكتهها  اللبنههاني، 1صههليبا، ط ، المعجم الفلنههفي: جميههل192( ص:1962إحرا يم )القا رة: دار القلم، 

 .86 (، ص:1979 ه/1399، المعجم الفلنفي: مجمع اللغة العرحية )القا رة، 1/572 ( 1971
حصل  ، قيه متأدب مصري أزهري.مد بن عبد هللا دراز: فم(مح ٨١9٥  - م١٨9٤هـ =  ١٣77  -١٣٢٣ِدراز) ٥

اشتغل بالتدريس في "جامعة القاهرة"  ،م.١9٤7ام  على شهادة الدكتوراه برتبة الشرف العليا من "السوربون" ع
عام   شريفباألزهرال نال عضوية كبار العلماء ،وفي "دار العلوم" وفي كلية "اللغة العربية" بعد عودته.

 ط( -، منها )الدين له كتبم.  ١9٤9
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 أخيراً: رأي الباحث:

نجد أنها تشترك في أرحعة  -نف إلهية أ  الأ ا   ا -الذى  ظهر من خالل دراسة األد ان
 عناصر أساسية:

  ُتجه إليه حالطاعة والتقد س.أو مقدس  معبود »وااد أو أ ثر « -1

 عاحد  قو  حممارسات وشعائر معينة. -2

،  تمثل في منائل االعتقاد والتشههر ع أو المقدس  رحاط جامع حين العاحد والمعبود -3
نظر ا  وعمليا ، تتنع وتنير، وتختلف حاختالف الد ن واألخالق ، وطر قة  لتز  حها العاحد 

  د ن حه الفرد والجماعة، الذى 

غا ة: و و جلب النفع أو دفع النر، أو  ما معا ، أى أن الهدف من الد ن تحقيههر  -4
مصلحة تتعلر حالثوا  والخير، أو العقا  والشر ، أو نيل رضا المعبههود ، وتجنههب سههخطه  

 البعد عن الشقاء .، أو الحصول على النعادة و

 ف، نظن أنه  صلح لالستعمال  مصههطلح ومن خالل  ذب العناصر  مكن اقتراح تعر
 للد ن حاختصار، وذلك على النحو التالي:

ا قياد العابــد لمعبــودب ط باونــا  ،ــاهرا ط عقيــد    ــريعة هو:  -بوجه عام  –الدين 
 ابه ط أ  هما معا. أخالقا ط رغبة  رهبة ؛ لنيل خيرب  ثوابهط أ  دفع  رب  عق

  بعــــــد:

نصدر في تعر فاتنهها  - حن المسلمين -ال تغيب عن حالنا، أننافسن الغا ة التي نر د أن 
 ، فعلينا أن نقرر حوضوح:  ودراستنا عن  تا  هللا تعالى، وسنة رسوله 

أن الد ن إذا أطلر ال  راد حه إال امسههال  دون سههواب،  و ههذا ال  عنههي عههد  جههواز  -1
 الق الد ن على غيرب، لكن الفرق إط

 ال   نتعمل مقيدا  وغير مقيد، أن إطالق الد ن على امس

فيقال عن امسال  )مقيدا(: د ن هللا، ود ن الحر، ود ن امسال ، والد ن القههيم، والههد ن 
 الخالص، 

  ما  قال عن امسال  ) دون تقييد(: الد ن.

للغو ة واالصطالاية، أما الد ن المقبول أن مصطلح )األد ان( صالح من النااية ا -2 

  غير ، فهو د ن وااد ، ال عا  شر

  زب  رب يئ  ىئ  نئ  مئ زئ  رئ ّٰ   ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ُّٱٱٹٱٹ
٨٥آل عمران:  َّ  مب  

و صح إطالقه من   امسال  فال  نتحر  ذا امطالق من النااية الشرعية  ، أما غير

ط فيقال: د ن دا  فق  مقي النااية اللغو ة واالصطالاية ، حل  نتعمل في غير امسال

.... وصدق هللا القائل: اليهود أو الد ن اليهودي أو اليهود ة    

١9آل عمران:  َّ نبمب   زب  رب يئ ىئ ٱُّٱ  

أننا في  ذب الدراسة لن نغفل تلك الحقيقة الشرعية التههي تحصههر الههد ن الحههر فههي  -3
التي تعني مطلههر امسال  وادب ، ولكن نؤ د في نفس الوقف ا تمامنا حالحقيقة اللغو ة للد ن 

االعتقاد ححر أو حباطل ، ولن نهمل المعنى االصههطالاي الههذي  قتههر   ثيههرا مههن المعنههى 
   وغير امسال  ! ليشمل امسال اللغوي
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 المطلب الثاني 

 تعريف الملة 

 : (6)الملة في اللغة -أ

 اختلف أ ل اللغة العرحية في أصل الملة علي األقوال التالية:

ْدو : و و أن  َعههدو)  جههري( الههذئب علهه أصل الملة: المل   -1 ى شههيء ضههرحا  مههن العههَ
 الستمرار أ لها عليها.   فنميف الملة ملة  )الجري( 

، إذا تكرر سلو ه اتى توطهه ،  الملة: التكرارطأصل  -2 من قولك: طر ر َمليل وُمَمل 
 ومنه الَملل، و و تكرار الشيء على النفس اتي تنجر، 

 فيها من شعائر وطقوس ونحو ا. طلب فعله لتكرار ما    سميف الملة ملة 
رارة  جههد ا الرجههل و ي ضر  من الحمى،  أصل الملة : من الَمليلة: -3 و ههي اههَ

ى في العظم و ي  ة :  والبَلِّيلة،  ذ بف البَلِّيلة حالَملِّيلة :  وفي المثَل ، ُاما حا لا  ،  الصهه ِّ مههن أَحههَ
ُل إِّذا لههم  نههتقر  مهه ومنه قيل فالن  تململ على فِّراشهه  من َمَرضه أَي صح ، ن الوجههع ه و تََملهها

موضع النار أو )الرمههاد ومنه الَملاة و قال رجل َملِّيل للذي أَارقته الشمس ،،   َنه على َملاة 
 :  فالَملههة الحار والجمر(، وذلك أنه إذا دفن فيه اللحم وغيرب تكرر عليه الحمى اتى تننج،

ماد الحار    عند األمور الحادثة. ا  حمي حعنهم لبعضصحاحهألن أ  وسميف حه الملة ...الرا

لُُهْم وفههي اههد ث  ة  أَصههِّ ي قََراحههَ وَل هللاِّ إِّنا لههِّ ا َرسههُ اَل:  ههَ ال  قههَ َرةَ، أَنا َرجههُ ي ُ َر ههْ ْن أَحههِّ عههَ
، فَقَاَل: ، َوأَْالُُم َعْنُهْم َو َْجَهلُوَن َعلَيا يئُوَن إِّلَيا ْم َو ُنِّ ُن إِّلَْيهِّ ا  َو َْقَطعُونِّي، َوأُْانِّ َف َ مههَ »لَئِّْن ُ نههْ

فُّهُ  ْم َما دُْمَف َعلَى ذَلِّكَ قُْلَف، فََك َناَما تُنِّ يٌر َعلَْيهِّ َن هللاِّ َظهِّ  .(7)« ُم اْلَملا َواَل  ََزاُل َمعََك مِّ

أي   نما تطعمهم الرماد الحار، و و تشههبيه لمهها  لحقهههم مههن امثههم حمهها  : قال النووي
شيء على  ذا المحنن إليهم، لكن  نههالهم إثههم عظههيم ال ، و  لحر أ ل الرماد الحار من األلم

 حتقصير م في اقه وإدخالهم األذى عليه،

مادُ : أي تَجعل وجو هم  لَو ماد وقال احن األثير في ) النها ة( الَمل  : الرا    .ن الر 

: قاله فكتب، و قال: أمللف الكتا  وأمليتههه إذا أصل الملة: من أمل  الشيء  أملله -4
    لى الكاتب ليكتبهألقيته ع

  ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ُّٱومنهههه قولهههه تعهههالى: 

 زب رب يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 ٢٨٢البقرة:  َّ مثزث رث  يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب

 وفي اد ث النيدة عائشة رضي هللا عنها إذا جاء ا عراقي.......وفيه   
نَ  ْنهُ ُسوَرةٌ مِّ َل َما نََزَل مِّ ، َاتاى " إِّناَما نََزَل أَوا ْ ُر الَجناةِّ َوالناارِّ ، فِّيَها ذِّ إِّذَا ثهَهاَ   الُمفَصالِّ

ْسالَ ِّ نََزَل الَحالَُل َوالَحَراُ ، َولَْو نَزَ  الُوا: الَ النااُس إِّلَى امِّ َر، لَقههَ َرحُوا الَخمههْ َل َشْيٍء: الَ تَشههْ َل أَوا
ٍد نَدَعُ الَخْمَر أَحَد ا، َولَْو نََزَل: الَ تَْزنُوا، لَقَالُ  ى ُمَحمهها ةَ َعلههَ َزَل حَِّمكهها ْد نههَ د ا، لَقههَ ا أَحههَ نههَ دَعُ الز ِّ وا: الَ نههَ

ي لََجا لاَم َوإِّنهه ِّ ُب:َصلاى هللاُ َعلَْيهِّ َوسههَ ةٌ أَْلعههَ رُّ   رِّ ههَ ى َوأَمههَ اَعةُ أَْد ههَ دُُ ْم َوالنهها اَعةُ َمْوعههِّ لِّ النهها }حههَ
َحَف، [ َوَما نََزلَْف ُسوَرةُ البَقََرةِّ َوالن َِّناءِّ 46]القمر:  ْندَبُ "، قَاَل: فَ َْخَرَجْف لَهُ الُمصههْ  إِّالا َوأَنَا عِّ

 
 ( 1979)حيههروت: منشههورات دار اآلفههاق الجد ههدة،  3راجع: الفههروق فههي اللغههة: أحههو  ههالل العنههكري، ط (6)

 ( 1938 ه/1357)القا رة: المكتبة التجار ة الكبرى،  4، القاموس لمجد الد ن الفيروز آحادي، ط215ص:
: محمههد أامههد خلههف هللا )مكتبههة األنجلههو : أعههدبالراغههب األصههفهاني، المفردات في غر ههب القههرأن: 4/52

محمههود محمههد الصههنااي  ، النها ة في غر ههب الحههد ث واألثههر: احههن األثيههر: تحقيههر:618-617المصر ة( 
 .4/360)القا رة: عينى الحلبي( 

(، وراجههع 2558 ر رة:  أخرجه، منلم في البر والصلة )حا  صلة الرام وتحر م قطيعتههها( ) اد ث  أحي (7)
 (.320حا  الوالد ن وصلة الرام ) -40لحين ض الصار ا
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    . (8)" فَ َْملَْف َعلَْيهِّ آَي النَُّورِّ 

 اممالء و و إلقاء القول ليكتبه الكاتب.و ذا  فيد معنى 

  يستفاد من هذا أن الملة في اللغة يراد بها:

عند  احعنعة ،  حمي حعنهم حشكل متكرر، لجما الننة المتبعة والطر قة المنلو ة،
األمور الحادثة   اتباعا  لمذ ب أو د ن أو شرع   مشتمل على  تا  أو نحوب ، فيه ما  رسم 

  راد سلو ه،لتلك الجماعة ما 

 لذا تطلر الملة على معنى: الد ن والشر عة والننة والطر قة، 

 وقيل  ي: معظم الد ن، وجملة ما  جيء حه الرسل. 

 صطالح:الملة في اال -3

إضههافة إلههى أقههوال المتخصصههين فههي  ههذا  إن المت مل في االشتقاق اللغوي النههاحر  
 المجال     درك العناصر األساسية لمصطلح الملة على النحو التالي :

 جملة الشرائع التي تشتمل على أوامر ونواٍب، تنظم الجماعة التي تتبعها. -1

 طلب منهم.مشتمل على ما    -لدى أتباعه  -وجود  تا  مقدس  -2

 تلتز  حتلك الشرائع وتنتمر عليها.اجتماع حشرى، وجماعة إننانية  -3

  يئة تميز  ل اجتماع حشري عن غيرب، وتفصل  ل جماعة إننانية عما سوا ا. -4

اصول التمانع والتعههاون حههين أفههراد  ههل تجمههع حشههري أو جماعههة إننههانية ذات  -5
 شر عة معينة.

 ملــة تعريف أىبغي توافر ا في الملة  مكن لنا ومن خالل تلك الصفات أو العناصر التي  ن
  ح نها:

»جملة الشرائع التي  حتو ها  تا  مقدس،  تحقر حه اجتماع جماعة من البشر ، على  يئههة 
 معينة ،  حصل حها التمانع والتعاون«.

امسال  د ن الفطرة التي فطر هللا الناس عليها، و و الههد ن  فهي: أما الملة في  رعنا
من ثما فالد ن والملة فههي شههرعنا حمعنههي هللا حه الرسل، وأنزل من أجله الكتب، و الذي أرسل

 وااد، فاللفظان متحدان في الذات واالستعمال،

  ىي  ني  مي  زي ري ٰى ُّٱ١9 : آل عمرانٱٱٱٱَّ نبمب   زب  رب  يئ ىئ ٹٱٹٱُّٱ

١٦١األنعام:  َّ جت  هب  مب  خب حب جبهئ  مئ  خئ حئ جئ يي  

 ففي الملة اإلسالمية:

 لحياة المنلم.ضح منظم كل زمان ومكان، ومنهاج واشر عة  املة تامة صالحة ل -1

و تا  مقدس و و القههرآن الكههر م ونصههوص النههنة الصههحيحة، فهمهها واههي هللا  -2
 . وشرعه لنبيه 

 وتجمع حشرى عظيم  شمل المنلمين في مشارق األرض ومغارحها. -3

و يئة  تميز حها المنلمون عن غير م، و خالفون سههوا م ألنهههم مطههالبون دائمهها   -4
 هم وامتياز م، فمن تشبه حقو  فهو منهم.التشبه حغير م ، لتبقي لهم ذاتيت حعد 

والمنلمون في تواد م وتراامهم وتعاطفهم  مثل الجنههد الوااههد إذا اشههتكى منههه  -5
عنو تداعى له سائر الجند حالنهر والحمى، والمؤمن للمؤمن  البنيان  شد حعنه حعنهها ، 

 نا م. وتتكاف  دماء المنلمين و نعى حذمتهم أد

 
 حا  ت ليف القرآن. -6 تا  فنائل القرآن،  -66اد ث عائشة أخرجه: البخاري في  (8)
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 المطلب الثالث 

 تعريف النحلة 

 : (9)النحلة في اللغة -أ

 النحلة في اللغة العرحية لها ثالثة أصول:

، تقول: نحل جنمه نحوال  فهو ناال: إذا دقا وضههعف وذ ههب مههن الدقة  الهزال -1
 مرض أو سفر ونحو ما، اتى صار  النحل في الدقة.

ا ِّ وجاء في اد ث  يبَةَ اْلبههَ نْ َعْن أَحِّي ُمجِّ ، أَْو عههَ ْن أَحِّيهههِّ ِّ، عههَ ُف النا لِّي  اَل: أَتَيههْ ، قههَ هِّ يا  َعمهه ِّ بههِّ
، قَاَل:  لِّ ي أَتَْيتَُك َعاَ  اأْلَوا ُجُل الاذِّ ِّ أَنَا الرا ي أََرى َصلاى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلاَم فَقُْلُف:  َا نَبِّيا َّللاا ا لههِّ »فَمههَ

؟« ال  ْنَمَك نَااِّ ِّ َما جِّ ا حِّالناَهارِّ  قَاَل:  َا َرُسوَل َّللاا ا أََ ْلتهُههُ إِّالا حِّاللا أََ ْلُف َطعَام  ْن ، مههَ اَل: »مههَ ، قههَ لِّ يههْ
ا  ، َو َْومهه  ْبرِّ ْهَر الصهها ْم شههَ اَل: »صههُ َوى، قههَ ي أَقههْ ِّ إِّنهه ِّ َ  نَْفَنَك؟« قُْلُف:  َا َرُسوَل َّللاا أََمَرَك أَْن تُعَذ ِّ

، َو َْوَمْينِّ حَْعدَبُ« قُْلُف: إِّن ِّي أَْقَوى، قَاحَْعدَبُ« قُْلُف: إِّن ِّي أَْقَوى، قَاَل: »ُصْم َشْهَر ا ْبرِّ َل: »ُصْم لصا

» ، َوثاََلثَةَ أَ ااٍ  حَْعدَبُ، َوُصْم أَْشُهَر اْلُحُر ِّ ْبرِّ  . (10)  َشْهَر الصا

 -حكنههر النههون وضههمها -، تقول نحلته  ذا، أي: أعطيته، واالسههم: النحلههةالعطاء  -2
 عطاء النحل. أعطابواض   نه  قول: و ي أن تعطي شيئا  تبرعا  حال استع

  (11)لكر م مرتين فقطوردت مادة )نحل( في القرآن ا
 حينما تكررت أ ثر من ذلك في الننة النبو ة وجاءت على  ذا األصل حمعنى العطاء  

٤النساء:  َّ جئيي   ىي  ني  مي  ُّٱ قال تعالى في الموضع األول:   

  يق  ىق  يف  ىف  يث   ىث  نث  مث زث ٹٱٹٱُّٱوجاء في الموضع اآلخر : 
٦٨النحل:  َّ يك  ىك  مك  لك اك  

لاى وفي الُننة النبو ة من اد ث  ا، فَ َتَى النابِّيا صههَ يٍر، أَنا أَحَابُ نََحَل اْحن ا لَهُ ُغاَلم  النُّْعَمانِّ ْحنِّ حَشِّ
ذَا؟« ، قههَ  َف  ههَ ا نََحلههْ َل مههَ ثههْ َك نََحْلتهَههُ مِّ دِّ لا َولههَ اَل: »أَ ههُ دُبُ، فَقههَ هِّ لاَم  ُشههْ هِّ َوسههَ ُ َعلَيههْ اَل: َّللاا اَل: اَل، قههَ

 ْدبُ«»فَاْردُ 

 وفي  ذب المواضع دلف  لمة )نحل( على معنى العطاء، و و المعنى الثاني في اللغة.

، تقول: انتحل وتنحل  ههذا، إذا تعاطههاب وادعههاب حغيههر اههر، لنفنههه  ههو أو االدعاء -3
 لغيرب، والنحلة: الننبة حالباطل، 

     يرب، وننبته لنفنه:        نفي عن نفنه تهمة النطو على شعر غ  قال األعشى

 (12)فِّ حعهد المشيب  هفى ذاك عارا فمها أنها أ  ما انتحالهي الهقهوا

 وتطلر النحلة على الد ن  قال: ما نحلتك؟ أي: ما د نك؟

قٍ  وفي  اد ث قتادة حن النعمههان   رِّ و أُحَيههْ ْم: حَنههُ اُل لَهههُ ا  ُقههَ نهها ٍف مِّ ُل حَيههْ اَن أَ ههْ ْيٌر   ههَ ٌر َوحُشههَ حِّشههْ
ٌر، َوَ انَ  هِّ َوُمبَش ِّ ُ َعلَيههْ لاى َّللاا ِّ صههَ ولِّ َّللاا َحاَ  َرسههُ ْعَر  َْهُجو حِّهِّ أَصههْ  حَُشْيٌر َرُجال  ُمنَافِّق ا  َقُوُل الش ِّ

 
 .5/402معجم مقا يس اللغة:  (9)
 .1/554( 1741حا  صيا  أشهر الحر  ) 43- تا  الصيا  -7مجيبة أخرجه: احن ماجه في اد ث أحي  (10)
 .690أللفاظ القرآن الكر م صمفهرس المعجم ال (11)
، 53( ص:5د وان األعشى الكبير: شههرح وتعليههر: محمههد انههين )الناشههر: مكتبههة اآلدا ( رقههم القصههيدة ) (12)

د  كر  )ت والد األشعث حن قيس أميههر  لههدة فههي الجا ليههة وامسههال   (،603وقصيدته  مدح حها قيس حن معِّ
 ..«.حالي..ة: »فكيف أنا انت ه(، وفي روا 661 ه/40)ت
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 .أي: ينسبه (13)  « ... َوَسلاَم ثُما  َْنَحلُهُ حَْعَض العََر ِّ 

قههال   العههذري  عن إحرا يم حن عبههد الههرامنوروى البيهقي في الننن الكبرى حنندب عن 
 :  قال رسول هللا  

ينَ  لههِّ اَل اْلُمْبطِّ لِّيَن , َواْنتِّحههَ ا ِّ هُ تَ ْوِّ ههَل اْلجههَ وَن َعنههْ ْن ُ ل ِّ َخلٍَف ُعدُولُهُ ,  َْنفههُ ْلَم مِّ ُث َ ذَا اْلعِّ ,  "  َرِّ
 َوتَْحرِّ َف اْلغَالِّيَن "

 النحلة في االصطالح: -ب 

أن النحل تعني األ واء، وأ ل األ ههواء الغالب في أقوال أ ل العلم في دراسة األد ان 

 أنها: تعريف النحلة، لذا ورد في  (14) قاحلون أرحا  الد انات تقاحل التنادوالنحل 

واتفقوا على وضعه، من غير أن  كون عليه دليل نقلي، أو سماع  ، »ما اخترعه قو  

   وقيل إنها :  (15)من نبي«

خههص شخصهها  حعينههه دون تمييههز حههين اعتقههاد مجموعة العقائد والعبادات والشههعائر التههي ت»

 . (16)أو حاطل« صحيح

 الزمخشههري)جههار هللا أحههو القاسههم محمههود حههن عمههر وقد خالف في ذلك الزمخشههري 
وقيل : نحلة من َّللاا عطية من عندب وتفنههال  صااب  تفنير الكشاف ،.  ه ( 538ه  467)

 ههد ن  أيالنحل. وفالن  نتحل  ذا :  منه عليهن ، وقيل : النحلة : الملة ، ونحلة امسال  خير
  حه. 

فههي  ههه(  456 – ههه  384حن أامههد«  )أحو محمد: علي الظا ريوقد سبقه احن از   
 تاحه )الفصل(ايث أضاف النحلة إلى الحر، وجمع حين النحلة والد ن والملة والفتيا، وذ ر 

 النحلة حما  فيد أن األمة امسالمية افترقف إلى فرق عد دة 

ز : )فلنبدأ حقول هللا عز وجههل فههي ذ ههر نحههل امسههال  وافتههراقهم فيههها احن ا وعبارة
غب حه من شغب منهم، فيما غلط من نحلته، وإ راد البههرا ين النههرور ة علههى وإ راد ما ش

 إ ناح نحلة الحر من تلك النحل..( 

 لكن نعتقد أن ما ذ ب إليه احن از  رأي مرجوح ، وذلك حالنظر في ضوء ما سبر ، 

 : النحلة تتصف بصفات أساسية هي نتفاد أن ث اي

 حناء ضعيف ناال  ز ل.إنها اتباع للهوى، وحالتالي فهي  -1
إنها مقطوعة الصلة حالهدى والحر والعلههم الصههحيح، رغههم اههرص معطيههها وواضههعها  -2

 على ننبتها إلى الخير والهدى...
 ستجاحة لها  الك وضياع.إن ادعاء ننبتها إلى الخير ادعاء حاطل، وننب زائف، فاال -3

 حن جنيم  ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل خل ٹٱٹٱُّٱ

  ٰى  ٰر ٰذ  يي  ىي  مي خي حي  جي يهىه  مه  جه  ين ىن  من  خن
٢٨الكهف:  َّ ُّ َّ  ٍّ   ٌّ  

 
والمت مههل فههي تلههك الصههفات األساسههية  ههدرك أن النحلههة شههكل مههن أشههكال التلفيههر 

 
( وقههال: 5027: تفنير سههورة الننههاء )4اد ث قتادة حن النعمان أخرجه: الترمذي في أحوا  التفنير القرآن (13)

 .8/395 ذا اد ث غر ب، راجع تحفة األاوذي: 
 (.2/74للشهرستاني: ) الملل والنحل (14)
 .3/397للمطبوعات(  األعلى)حيروت: منشورات دستور العلماء: عبد النبي عبد الرسول األامدي شكري  (15)
 .65 ا أ ل الكتا  تعالوا إلى  لمة سواء ص (16)
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 واالختراع واالنحراف عن الحر، فهي أشبه حالبدعة في شرعنا امسالمي في  ونها:
في الد ن مخترعة تنا ي الطر قة الشرعية،  قصد حالنلوك عليها المبالغة  قة  »طر 

 في التعبد هلل سبحانه وتعالى«
  ل ما أادث في الد ن مما لم   ذن حه الشارع «. » أو حعبارة أوجز: 
 
 فالنحلة: » ما ادعاب قوم بأ ه دينط  هو ليس بدين«. 
 

جين علههى تلههك الههد انات  ههم أ ههل لخههارمههن اوأرحا  الد انات  عتبرون أ ل األ ههواء 
نعتقد أن مصطلح »أ ههل األ ههواء«  شههمل غيههر المنههلمين  -نحن المنلمين -النحل، وإن  نا

 جميعا ، سواء ممن  د ن حد ن له أصل إلهي، أو من خرج عليه، 

 ٹٱٹٱ

 يثىث   نث  مث   زث رث يت  ىت  نت  مت   زت  رت يب  ُّٱ

  نن  من  زن  رن ممام  يل  ىل  مل  يك  ىك مك لكاك  يق ىق  يف ىف

  جب هئمئ    خئ حئ  جئ   يي  ىي ني مي   زي ري  ٰى  ينىن 

٤٨المائدة:  َّ مج  حج  مث هت  مت  خت   حت  جت  هب مب خبحب   
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 خالصة الوحدة األولي

انتهف الدراسة في  ذب الوادة إلى تقر ر جملة مههن التعر فههات لههبعض المصههطلحات 
 حعد تحليل عناصر ا األساسية على النحو التالي:

 الدين له أربعة عناصر هي: -1

 اعة. تجه إليه حالط ) مقدس (  معبود وااد أو أ ثر •

 عاحد  طيع و عبد معبودب من خالل شعائر معينة. •

 تمثل في منهاج نظري وعملي ) عقيدة ) المقدس ( رحاط جامع حين العاحد والمعبود  •
 وشر عة وأخالق (.

 غا ة و ي جلب النفع أو دفع النر، أو  ما معا  . •

عة انقيههاد العاحههد لمعبههودب حاطنهها وظهها را، عقيههدة وشههر هــو:  -بوجه عــام  –الدين  •
 دفع شرب وعقاحه أو  ما معا .. وأخالقا ، رغبة ور بة   لنيل خيرب وثواحه، أو

 الملة لها خمسة عناصر: -2

 شر عة تنظم أمر الجماعة التي تتبعها. •

  تا  مقدس لدى أتباعه. •

 اجتماع حشري. •

  يئة  تميز حه  ل اجتماع عن غيرب. •

 التمانع حين أفراد  ل اجتماع.اصول  •

ع التي  حتو ها  تا  مقدس،  تحقر حه اجتماع جماعههة مههن الشرائ»جملة الملة إدن: 
 البشر على  يئة معينة،  حصل حها التمانع والتعاون«.

 النحلة لها ثالثة عناصر: -3

 اتباع الهوى. •

 مقطوعة الصلة حالهدى والحر والعلم الصحيح. •

 واالختراع وادعاء ننبتها إلى الد ن الصحيح.التلفير  •

   ح نه د ن، و و ليس حد ن«.عاب قو»ما ادالنحلة إدن: 

 لإلسالم داتيته ال اصة: -4

د ن مقبول عنههد هللا تعههالى   سههوى د ههن امسههال  ،  -قرآنا  وال سنة -فليس في امسال 
 ، وأرسل حها  ل الرسل.فهو الد ن و و الملة، و و الرسالة التي حعث حها جميع األنبياء

 عبار  موجز :  العالقة بين الملة  الدين تتل ص في  - 5

 » إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا «.

، غير أن البدعة تتعلر حآااد المنائل الشههرعية، أمهها النحلههة النحلة   بيه البدعة - 6
أصههحاحه أنههه الههد ن  فتتعلر حمعظم تلك المنائل، حل  ي في األعم حنههاء نااههل  ز ههل  ههزعم

 الصحيح. 
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 أسئلة التقويم الذاتي

 ة المقال:أ الً: أسئل

 

 اذ ر حعض الجوانب التي تظهر أ مية دراسة األد ان . : (1
  ل  عارض امسال  دراسة األد ان ؟ ولماذا ؟ (2
 الد ن؟ كلمةما االستعماالت اللغو ة ل (3
 ما العناصر األساسية لمصطلح الد ن ؟ (4
 ما أصل  لمة ملة في اللغة العرحية ؟ (5
 ما العناصر األساسية لمصطلح الملة ؟ (6
 و ل  ناك فرق حين الد ن والملة ؟ ؟الملة تعر ف : ما  (7
 ما االستعماالت اللغو ة لكلمة  النحلة؟ (8
 : ما الصفات األساسية التي تحدد مصطلح النحلة؟ (9

 اذ ر الخالف حين العلماء في تعر ف النحلة . (10

 

 ثا ياً: أسئلة الصواب  ال طأ:

 خاطئة فيما  لي:( أما  العبارة ال( أما  العبارة الصحيحة، وعالمة )✓ضع عالمة )

 

 (   )            عارض امسال  دراسة األد ان   و منع دراسة ملل الناس ونحلهم    .1
 (   )                 المنلم المطلع على ملل الناس ونحلهم  قف على جمال امسال   .2
 (   )                                       الحكم على األد ان مرتبط حنلوك المتد نين    .3
 (  )                                                                امننان  متد ن حفطرته   .4
 (    )         تعود استعماالت الد ن في اللغة العرحية إلى معنى وااد  و االنقياد   .5
  (    )                                 الد ن إذا أطلر ال  راد حه إال امسال  دون سواب   .6
 )      (                                                       ال فرق حين الد ن والملة   .7
 ()   أجمع مؤرخو األد ان على أنه ال توجد جماعة إننانية خالية من التفكير الد ني  .8
 (  )                                          ال  جوز استخدا  مصطلح األد ان مطلقا  .9

 )      (                                                             شبيه البدعة  النحلة  .10
 

 أسئلة االختيار من متعدد: ثال اً:

 اختر امجاحة الصحيحة مما حين القوسين:

 

الوقههوف علههى  –) المحافظههة علههى الهو ههة امسههالمية  : من ثمرات دراسة األد ههان (1
 جميع ما سبر ( -شبه حالمخالفين ة التمجانب -جمال امسال  

 الشرعية ( –االصطالاية  –مصطلح )األد ان( غير صالح من النااية ) اللغو ة  (2
 جميع ما سبر ( –العبادة  –العاحد  –من العناصر األساسية في الد ن ) المعبود  (3
جميههع مهها  –اممههالء  –المليلههة  –الملههل  –أصل  لمة ملة في اللغة العرحيههة ) المههل  (4

 سبر (
جماعههة حشههر ة  –الكتهها  المقههدس  –من العناصههر األساسههية فههي الملههة ) الشههر عة  (5

 جميع ما سبر ( –متحدة متميزة 
الملههة ( :»جملههة الشههرائع التههي  حتو ههها  تهها  مقههدس،  –الد ن  –تعر ف ) النحلة  (6

 حه اجتماع جماعة من البشر على  يئة معينة،  حصل حها التمانع والتعاون«  تحقر
 جميع ما سبر( –االدعاء  –العطاء  –الهزال  ( لغةفي ال النحلة (7
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 جميع ما سبر ( –الدليل  -قال أ ل العلم : إن  نف ناقال   ف) الصحة (8
 األد ان الصحيحة ( –الغالب في أقوال أ ل العلم أن النحل تعني ) األ واء  (9

 جميع من سبر ( –الزمخشري  –وصف امسال  ح نه نحلة ) احن از   (10
 
 

 

 

 

 عليمي للوحدة األولىط التالنشا

 عزيزي الدارس:

اتى تكنب المز د من المعلومات اول الموضوعات الواردة في  ذب الوادة  عليههك 
 : أن تقو  حسنجاز النشاط التعليمي التالي

 

 " ا تب ححث   في تعر ف مصطلح »المذ ب« مبيِّ نا  أ م صورب وأحرز مياد نه"  
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 الوحد  ال ا ية

 تصنيـــف األديــــــــــــــــان

  

 محتويات الوحد  ال ا ية:

 أرحعة مطالب : تحتوي  ذب الوادة على

 المطلب األول : تصنيف األد ان ححنب مصادر ا.

 المطلب الثاني :  تصنيف األد ان ححنب مطلر االعتقاد

 نتشار تصنيف األد ان ححنب اال المطلب الثالث :

 المطلب الراحع :تصنيفات أخرى لألد ان

 

 أهمية دراسة هذه الوحدة

أن األد ان لينههف صههنفا  أن   درك –على وجه الخصوص  –من النروري للبااث 
 واادا   وحالتالي فسن الحكم عليها ليس واادا ، 

مههن  -حعنههها عههن حعههض  –ومن القنا ا المهمة الوقوف على أ م ما  ميههز األد ههان 
، نقف على أ م الحدود الفاصلة في  ذب التصههنيفات وحالتالي  ،  تصنيفاتها المتنوعة  خالل 

النبههوة، ومثههل  ههذب الحههدود تعههين فههي فهههم اقيقههة الههد ن ، ، مثل : اقيقة الههواي ، وطبيعههة 
 ودالئل ثبوته ، وصدق أصحاحه .

 

 

 األهداف التعليمية 

ا على  رجي منك عز زي الدارس حعد دراستك لهذب الوادة أن تك  :ون قادر 

أن البااثين  في األد ان قد اختلفوا اختالفا   بيرا فههي تصههنيف األد ههان أن تعرف  -1
 ، ايث تعددت زوا ا م وتبا نف ايثياتهم وتنوعف وجهات نظر م  والملل والنحل

أن األد ان تنقنم من ايث مصادر ا إلى : أد ان إلهيههة ، أو سههماو ة ، أن تدرك  – 2
  ان وضعية ، أو أد ان أرضية ، أو أد ان إننانية أو قبلية.أو  تاحية ، وأد

لى :أد ههان النبههوة ، وأد ههان أن األد ان تنقنم من ايث مطلر االعتقاد إأن تعرف  – 3
 الوثنية، وأد ان الفلنفة .

 أن األد ان تنقنم من ايث االنتشار إلى :أد ان عالمية ، وأد ان محلية .أن تعلم  – 4

 لها تقنيمات أخرى ححنب نظرة البااث فيها .د ان  أن األأن تدرك  -5
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 تصنيف األديان والملل والنحل

اختلف العلمههاء اختالفهها واسههعا فههي تصههنيف األد ههان والملههل والنحههل، ايههث تعههددت 
 زوا ا م وتبا نف ايثياتهم وتنوعف وجهات نظر م  ،و مكن حيان ذلك على النحو التالي :

 ن بحسب مصادرهاالمطلب األول :  تصنيف األديا

ونزلههف مههن   رى أصحا   ذا التصنيف أن  ناك أد انا موصههولة حههالواي املهههي ،
النههماء ، وإن شههاحها التحر ههف حعههد ذلههك ، فمصههدر ا وأصههلها رحههاني ، وأن  نههاك أد انهها 

 وضعها امننان واخترعها البشر   ولهذا ف صحا   ذا التصنيف  قنمون األد ان إلى:

 ، مثل :الكتابية أو السما ية نها البعض حاألد ان عبر ع، و  أديان إلهية –أ 

 ليهود ة ...امسال  والنصرانية وا

 ، مثل:إ سا ية أ  قبلية أد انأرضية ط أ  ، أو أد ان  أديان  ضعية –  

أد ان الهند ، وعلى رأسها  الهندوسية والبوذ ة والجينية والنيخية , والد انات القبليههة 

 (17)  في آسيا وأفر قيا ...

لههل ونحههل، وقر با من  ذا التقنيم   قنام فر ر مههن العلمههاء المنههلمين  األد ههان إلههى م
 ايث ذ ب الشهرستاني في  تاحه )الملل والنحل (إلى تقنيم أد ان الناس إلى ما  لي :

: وجعل الملة الكبرى ملة إحرا يم عليه النال  و ي الحنيفية ، وقرر  الملل -1
امسال  والنصرانية واليهود ة والمجوسية وسائر الفرق   الشهرستاني أن الملل  ي

 المجوسية 

 نههدرج تحههف  ههذا القنههم أ ههل األ ههواء مههن الصههاحئة ، ايههث ذ ههر : والنحــل – 2
الشهرستاني أن الصبوة في مقاحل الحنيفية ، و قصد الشهرستاني حالصاحئة الذ ن مههالوا عههن 

لرواانيههات وأصههحا  الهيا ههل الحههر وزاغههوا عههن نهههج األنبيههاء ، و مههثلهم : أصههحا  ا
 واألشخاص والفالسفة .

الشهرستاني في األمثلة التي ضرحها ، السههيما اههين جعههل المجوسههية ونحن ال نوافر 
مثاال لألد ان املهية أو الملل ، في الوقف الههذي جعههل الصههاحئة مثههاال لألد ههان الوضههعية أو 

عههن نهههج األنبيههاء، فههسن قههرر  النحل وأصحا  األ واء ، فالفر قان مالوا عن الحر وزاغوا
 ان عليه أن  جعههل الجميههع مههن  –و ذا  و الراجح  –ا د نا إلهي  -في األصل  -أنهم  مثلون

 أصحا  الملل ! 

 ما قنم العلماء المنلمون األد ان ححنب مصادر ا إلى أد ههان لههها  تهها  منههزل مههن 
 عند هللا تعالى ، أو ليس لها  تا  منزل على النحو التالي  :

 امسال  والنصرانية واليهود ة ... ن حتابية :ياأد

 : الصاحئية و المجوسية  أديان  به حتابية

  األد ان الوضعية . أديان غير حتابية :

من ايث المصههدر  د ان املهية ال أثر فيها للتدخل البشريومن الجد ر حالذ ر أن األ 
 ، أو مهها  ُعههرف حههالنبي أواد من عبادب إال التلقي والتبليغ ، و و ما  لقيه هللا تعالى على  د أ

 الرسول.

وألن الفارق الوايد حين  ذ ن القنمين  و الواي    ان من المناسب أن نقرر اقيقة 
 امة ، تؤ د على أن من رامة هللا حعبادب أنه لم  تر هم  مال   وإنما حعث فيهم أنبياءب  

 .ورسله 

شرة قههرون،  لهههم ن نوح وآد  عروى احن جر ر حنندب  عن احن عباس، قال:  ان حي 
على شر عة من الحر. فاختلفوا، فبعث هللا النبيين مبشر ن ومنذر ن. قههال: و ههذلك  ههي فههي 

 
 97راجع :امننان و األد ان : محمد  مال جعفر : (17)
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دَة  فَاْختَلَفُوا". ة  َوااِّ  قراءة عبد هللا: "َ اَن النااُس أُما

ورواب الحا م في منتدر ه، من اد ث حُْندَار عن محمد حن حشار. ثم قال: صحيح ولم 
 .  خرجاب 

وما من أمة خلف من حني آد  إال وقد حعث هللا إليهم النُّذر، وأزاح عنهم العلل،  ما 

 زئرئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ يي  ىي  مي ٹٱٹٱُّٱ
7الرعد:  َّ يئ   ىئ نئ مئ  

٣٦النحل:  َّ يبىب  نب   مب زب رب  يئ  ىئ  نئ  مئ زئ  رئ ُّٱ  

٢٤فاطر:  َّ يت  ىت نت  مت زت  رت   يب ىب نبمب  زب  رب  يئ  ىئ ُّٱ  

 

 واآل ات في  ذا  ثيرة.

أن األد ان الوضعية عرفف الههواي  –على  ذب النصوص القرآنية اء حن –وال ننتبعد 
الصههحيح ، لكنههها مههع تقههاد  الههزمن وطههول العهههد   لههم تنههتطع المحافظههة عليههه ، وغلبههف 

 الصناعة البشر ة والتدخل العقلي على الواي املهي !

هنههد ، و ههي أمههة إلههى حههالد ال –مههثال  –ومن المنتحيل عقال ونقال عد  إرسال رسههل 
  عر ر وانارة عظيمة !د مة ذات تار خ ق
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 المطلب الثاني :  تصنيف األديان بحسب مطلق االعتقاد : 

ووفقهها   رى أصحا   ذا التصنيف أن  ل ما  عتقههدب امننههان  مكههن أن  ُنههمى د نهها ،
 لهذا الرأي فسن أصحا   ذا التصنيف  قنمون األد ان إلى ثالثة أقنا  :

وتشمل المنيرة الطا رة ألنبيههاء هللا ورسههله   أ  ا ديان التوحيدية : النبو أديان  -1
منذ امننان األول ، فكان آد  عليه النال  أول إننان وأول نبي ، اتى ا تملف تلك المنيرة 

 حآخر الرسل وخاتم األنبياء محمد حن عبدهللا عليه النال  .

  . وادب ال شر ك له دعوا إلى عبادة هللا ءومعلو  أن جميع األنبيا

التي عبدت األوثان أي األصنا  والتماثيل من دون هللا تعالى ، وقد  الوثنيةأديان  – 2
طرأت الوثنية والكفر والشرك حعد الوادانية وام مههان ، و مثههل أد ههان الوثنيههة أد ههان الهنههد 

 وفارس والصين ونحو ا . 

 تمثههلد نا   ألنههها : دى أصحاحها ، ايث تعتبر المذا ب الفلنفية لأديان الفلسفة  – 3
و مثههل أد ههان الفلنههفة مختلههف  ههم التههي  ؤمنههون حههها ، و جههادلون عنههها ، معتقههداتهم وآراء

   (18).......المذا ب الفلنفية  الماد ة والرواية

 : أديان النبو  •

الههذي  نههزل علههى مههن اختصهههم هللا مههن ، مرجعها إلى الواي املهي تقو  على التوايد ، و
 .الخالر وادب دون سواب  األنبياء والرسل   لدعوة الخلر إلى توايد البشر من

 أما ا ديان الوثنية فمرجعها إلى عباد  ا  ثان ط   •

 قال الراغب :َوثَن : وااد األوثان ، و و اجارة  انف تعبد.

 :والههَواثُِّن : المقههيم الرا ههد الثاحههف الههدائم ....والههَوثَُن وجاء في لنههان العههر  : الههَوثُْن 
  ، وقيل الصنم الصغير . الصنم ما  ان

نَم أَن الَوثََن  ل ما له ُجثاةٌ معمولة من جوا ر  :  قال احن األَثير الفرق حين الَوثَنِّ والصا
 .بَدُ فتُعْ ،  صورة اآلدمي تُعَمُل وتُْنَصُب ، األَرض أَو من الخشب والحجارة 

نَُم   .الصورة حال ُجثاٍة : والصا

 هما على المعنيين ،ق حينهما وأَطلقومنهم من لم  فر

 أَْوثاٌن وُوثٌُن وُوثٌْن وأُثٌُن   : والجمع، وقد  طلر الَوثَُن على غير الصورة : قال  

 أما أديان الفلسفة •

يونان التي ارتبطف فقد قطعف شوطا طو ال ، في حالد مصر والعراق والهند والصين ، وال 
لمنههيرة الفلنههفية اتههى وصههلف المحطههة مرت اواسههت ط حههها الفلنههفة و وأعالمههها ومههذا بها

 المعاصرة التي أاييف  ثيرا من المذا ب القد مة سواء في جانبها الرواي أو المادي !

لكن  بقى أن نقرر اقيقة  امة ملخصها أن الد ن ُوجد قبل أن  عرف البشر األوثههان ، 
 ههان ، وال تخلههو األد ظهور وقبل الفلنفة حزمان ، فاألوثان والفلنفة مرالتان مت خرتان عن

 قبل أن تطرأ عليها الوثنية ، والفلنفة العقلية !!!، أمة من الد ن 

 

 

 

 

 

 

 
 وما حعد ا 34المدخل لدراسة األد ان ص (18)
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 المطلب الثالث :  تصنيف األديان بحسب االنتشار

نظر أصحا   ذا التصنيف إلى طبيعة األد ان مههن ايههث الههدعوة والتبشههير حمبادئههها 
 وادود انتشار ا، فانتهوا إلى تقنيم األد ان إلى :

 : مثل امسال  والنصرانية والبوذ ة ... أديان عالمية -1

مثل اليهود ة والصههاحئة واألد ههان الوثنيههة  : عنصرية أديان محلية أ  إقليمية أ  – 2

 (19)  القبلية في أفر قيا وآسيا واستراليا وغير ا ...

 وقد عبار عنها األستاذ العقاد حقوله :

فههي  ارنههة حههين الملههل والعقائههد تقنههيم األد ههانمن التقنيمات المتواترة عند علماء المق

 (20)حيئة خاصة في  أديان دعو  ط  أديان مقفلة أ  محصور العالم إلى 

 :                                 (21) فيما يلي بيان بتوزيع ا ديان على سكان العالم

1. : 2.1 billion Christianity 22 2100000000:  المسيحية 

2. 1.5 billion : Islam 23 0150000000:  اإلسالم 

3. : 1.1 billion 24gnostic/AtheistSecular/Nonreligious/A  ــة غ الملـحـ ــر ديني ــة غ غي د غ العلما ي

   1100000000: الملحد

4. : 900 million ismHindu 25 900000000:  الهند سية 

5. n: 394 millio e traditional religionChines 26 000003940:  الدين الصيني التقليدي 

6. : 376 million Buddhism 27 376000000:  البودية 

7. : 300 million digenousin-primal مليون  300:  السكان ا صليين البدائية 
8. : 100 million African Traditional & Diasporic مليون   100:  أفريقيا  الشتات التقليدية 

9. : 23 million Sikhism 28 23000000:  السي ية 

10. : 19 million Juche 29 19000000:  ز تشيه 

11. : 15 million Spiritism 30مليون  15:  االر احية 

 
 26: األد ان ) دراسة تار خية مقارنة( ص  راجع (19)
 401ص  – النادسالمجلد  –مسال  األعمال الكاملة : ما  قال عن ا (20)
(21) http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html 

 .   وبميالده يبدأ التقويم الميالدي ، وكتابه اإلنجيل .،  عيسى بن مريم تنسب إلى المسيح  ٢٢

 . آن ، وكتابه القردي في القرن السادس الميال الدين اإللهي الخاتم الذي أرسل هللا به محمد بن عبدهللا  ٢٣
فصل الدين عن الدولة : إما بشكل جزئي ) العلمانية المقيدة أو الجزئية (  كحال الدول الغربية ، أو بشكل  ٢٤

 ل الفلسفات المادية ومنها الشيوعية .كامل و إلغاء الدين ) العلمانية المطلقة أو الشاملة ( كحا
على تعدد اآللهة ، ولها نظام طبقي تقوم  يعرف لها مؤسس ، الهندوسية أكبر و أقدم ديانة في الهند ، ال ٢٥

 ، من أهم كتبها الويدات .معروف 
السياسية واالجتماعية واألخالقية هي مجموعة من المعتقدات والمبادئ  : Confucianism)الكونفشيوسية  ٢٦

 ق.م( في الصين في القرن السادس قبل الميالد . ٤79 -٥٥١)  كونفيشيوسنادى بها 
عاش في الهند   (ق. م ٤٨٢-٥٦٣) وهو لقب سدهارتا: العالم المستنير أو المتنور (بمعنى ) نسبة إلى بوذا  ٢7

 الميالد في القرن السادس قبل 
ديانة وضعية وحركة سياسية حاولت المزج بين اإلسالم  : السيخية من كلمة السيخ بمعنى التلميذ أو المريد  ٢٨

المعلم  رن السادس عشر الميالدي تأسست  على يد في القب في شمال الهند والهندوسية، ظهرت في إقليم البنجا
 ( م١٥٣9-١٤٦9) (Nanak)ناناك( )األول 

"اإلنسان هو سيد كل شيء زوتشيه )جوتشيه( العقيدة الرسمية لكوريا الشمالية. المبدأ الرئيسي فيها هو  ٢9
(  Kim Il-sung) نغعبارة كيم إيل سوزوتشيه هي  ومقرر كل شيء"، وأن جماهير الشعب هم سادة الثورة.

 ( م١99٤  –  ١9١٢زعيم كوريا الشمالية )
خالصة هذا المذهب الروحي أو الحيوي  : أن العقيدة الدينية نشأت من االعتقاد في  األرواحية ) الروحية ( :  ٣0

تجهت إلى عبادة  بقاء أرواح الموتى واالعتقاد بوجود أرواح لألفالك والعناصر، وأن أول عبادة إنسانية إنما ا
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12. : 14 million Judaism 31 00001400:  اليهودية 

13. : 7 million Baha'i 32 7000000:  البهائية 

14. : 4.2 million Jainism 33 0420000:  اليا ية 

15. : 4 million Shinto 34 4000000:   نتو 

16. illion: 4 m Cao Dai 35ماليين  4:  حا  داي 

17. on: 2.6 milli Zoroastrianism 36 2600000:  الزراد تية 

18. : 2 million yoTenrik 37 2000000:  ديا ة تينريكيو 

19. : 1 million Paganism-Neo 38 1000000:  يد الوثنية الجد 

20. 00 thousand: 8 Universalism-Unitarian 39 800000:  ةالموحدين ط فالشمولي 

 

، وكانت الطقوس األولى طقوسا للموت ، وكانت أولى القرابين قرابين غذائية تشبع حاجات الموتى ، لموتى ا
 واللحودوكانت أولى الذبائح التي تقدم عليها هذه القرابين هي القبور 

 وراة .زل هللا عليه الت، و أن على نبيه موسى الكليم  األصل في اليهودية أنها الدين الذي أنزله هللا  ٣١
 م  ١٨9٢ - ١٨١7  المازندراني النوري تنسب إلى البهاء ) بهاء هللا ( حسين علي  ٣٢
أديان الهند الكبرى بجانب : إحدى ق.م( ٥٢7-٥99() Mahawiraاليانية أو الجينية تنسب إلى مهاويرا ) ٣٣

ذلك من الثورة ب على هندوسي ، وما ترتالهندوسية والبوذية ، و تشترك مع البوذية في إلغاء نظام الطبقات ال
 على اآللهة و القرابين والعبادات الهندوسية ، بعض فرق الجينية تلتزم بالعري والدعوة إلى االنتحار !!! 

توجد كتابات  ال يوجد مؤسس معروف لديانة الشنتو، كما الات اليابانية ، الشنتو أو الشنتوية : إحدى اليان ٣٤
 من األساطير جموعة ذه الديانة على متقوم أعراف ه،  مقدسة.

الكامل  في جنوب الفيتنام في مدينة تاي نينه، إسمهام ،   ١9٢٦( تأسست في سنة Caodaismالكاو دائية ) ٣٥
 .و كاو داي هو اإلله األعلى لهذه الديانة ومعناه القوة األكبر، بمعنى اإليمان العظيم 

  ٥٨٣-٦٦0)أسسها زرادشت  عنها ؛المجوسية وتفرعت ديانة فارسية قديمة ثارت على : الزرادشتية  ٣٦
 حدهما للخير ، واآلخر للشر في القرن السادس أو السابع قبل الميالد،، تعتقد بإلهين : أ (إيرانفارس ) في (ق.م

  القرن اليابان ، في ديانة تينريكيو هو دين يزعم أعضاؤه أن مصدره الوحي المزعوم المرأة ظهرت في  ٣7
تؤمن بأن اإلله يعرف بأسماء عديدة  أتباع ديانة تينريكيو ، اياما ميكي.سم ناكتعرف با يالدي ، التاسع عشر الم

 منها "تينري أو نو ميكوتو" ، معنى الـ تينريكيو الحرفي هو التعليمات المقدسة،
ا، عى إلعادة إحيائهاألديان المستمّدة من األديان الوثنية القديمة أو تلك التي تسالوثنية الجديدة ) الحديثة ( :  ٣٨
ن القرن التاسع عشر. وهنالك أربع فئات رئيسية تندرج ضمن إطار  تي بدأت بالظهور تدريجياً ابتداًء موال

 الوثنية الحديثة وهي:  
   الماضي(في بريطانيا في خمسينات القرن الويكا )دين وثني تم إشهاره على يد جيرالد غاردنر الفئة األولى :   -
إحياء األديان القديمة مثل التي تسعى إلعادة   Reconstructionismحياء حركات إعادة اإل:الفئة الثانية  -

الديانة الكيميتية )إعادة إحياء الدين المصري القديم(، الهيللنيسموس )إعادة إحياء الدين اليوناني(، ريليجيو 
عادة إحياء ادش )إجرمانية( ونطيب قرومانا )إعادة إحياء الدين الروماني(، الهيثينية )إعادة إحياء األديان ال

 الدين الكنعاني(. 
الحركات الوثنية التي تستوحي من األديان الوثنية القديمة لكنها تختلف عنها في بعض األمور  : ئة الثالثة  الف -

 وتندرج الدرويدية ضمن هذا اإلطار. 
تي تختار العناصر التي  ية” الالفئة “اإلنفراد أما الفئة الرابعة فهي تشمل العدد األكبر من الوثنيين الحديثين وهي -

ا وتمزج بين تقليد أو أكثر من األديان الوثنية القديمة وبالتالي ال تنتمي إلى تقليد واحد محدد باستثناء تريد اعتناقه
 الدين الوثني العام.  

 أوروبات المتحدة، شمال ويُقدر عدد أتباع الوثنية الحديثة حول العالم بمليون وينتشرون بشكل خاص في الواليا
 وحوض المتوسط.

شكل من أشكال الليبرالية  و ، يتميز بدعم "البحث الحر والمسؤول عن الحقيقة ومعنى الحياة" ديني اتجاه  ٣9
ن  ومتاز الموحدون العالميون المعاصري عقيدة من شأنها في نهاية المطاف حفظ جميع النفوس ، ، و الدينية

 أو يتبعون عقيدة أخرى بين هاذين الطرفين. نيهيأو إلوتباعها إلحاديين يكون أ بنهجهم التعددي، فقد
كدعم للجمعية التوحيدية األمريكية ،  م١9٦١( ومقرها بوسطن عام UUAظهرت الجمعية التوحيدية العالمية )

 .  ١٨٦٦والكنيسة التوحيدية األمريكية التي تأسست عام  م ،١٨٢٥التي تأسست عام 
 م.٢00٢صل المجمع التوحيدي الكندي عنها سنة انف ة، كمابالواليات المتحدويقطن معظم أعضائها 
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21. : 600 thousand nismRastafaria 40 600000:  استافاريةالر 

22.1. : 500 thousand ientologySc 50000041:  لسيا تولوجياا 

 

فالشك  التقد رات لينف دقيقة ، ولكن  مكن اعتبار ا تقد رات تقر بية، ورغم أن  ذب
أن التحوالت حين األد ان منالة في غا ة الصعوحة ، وتنههجيلها حدقههة ضههر  مههن الخيههال ، 

لتههالي وفي نفس الوقف فسن ننبة المواليد حين أتباع  ل د ن  ختلف من عهها  إلههى عهها    و حا
  وال  مكن التعو ل عليها  ثيرا !!! فسن  ذب التقد رات لينف ثاحتة ،

 و همنا منها ما  تعلر حاألد ان العالمية التي تتميز عن األد ان المحلية .

أو مجتمع محدد ،أو إقليم خاص  ونعني حالد ن حالعالمي أنه ليس خاصا حمكان معين ،
 و حعنصر دون عنصر ،، أو شعب متميز ، أو حطبقة دون أخرى ، أ

واألد ان العالمية حهذا المعنى قليلة ، منها : إمسال  ، و و أسرع األد ان انتشارا فههي 
 العالم   رغم ما  واجهه من تحد ات ماد ة ومعنو ة !

ولعل النبب في تقد م امسال  على غيرب  و ما دعا أاد الكتهها  األمههر كيين )ما كههل 
علههى قائمههة مائههة شخصههية تُعتبههر األ ثههر تهه ثيرا فههي     ارت ( إلى وضع سههيدنا محمههد 

 التار خ امنناني ،  قول ما كل  ارت :

أن  نههد ش  ( في أول  ذب القائمة ، وال حد صلى هللا عليه وسلم " لقد اخترت محمدا )
(  ههو  صــلى هللا عليــه وســلم  ثيرون لهذا االختيار ، ومعهم ار في ذلك   ولكههن محمههدا )

 مطلقا على المنتوى الد ني والدنيوي . التار خ الذي نجح نجااا امننان الوايد في

 (42)  و و قد دعا إلى امسال  ونشرب  وااد من أعظم الد انات .."

، وأن النمههو النههكاني  43امسال   و قوة الغههد العالميههةو ناك دراسات غرحية تؤ د على أن 

 تقبل مشرق لإلسال  عند المنلمين  فوق غيرب   حما  عزز  ثيرا من التوقعات حمن

 .المنلمين و

ليظهرب على الد ن  له  نعتقد أن هللا أرسل رسوله حالهدى ود ن الحر   –المنلمين  –ونحن 
 ، و فى حاهلل شهيدا . 

 

 

 

 

 
( هي الديانة التي تقبل اإلمبراطور Rastafari movementالرستفارية، راستا، أو الحركة الرستفارية، ) ٤0

   -في اعتقادهم  – ، اإلمبراطور السابق ألثيوبيا، كتجسيد للرب( م١97٥  –  ١٨9٢)  هيال سيالسي األول
(. كما يراه متبعو تلك الديانة كجزء من الثالوث المقدس بوصفه Jahم جاه )باإلنجليزية: ليه اسوالذي يطلقون ع 

 المسيح المذكور في اإلنجيل.  
نشأت الحركة في جامايكا بين الطبقات العاملة والمزارعين السود في أوائل الثالثينيات من القرن الماضي  

 م ١9٣0
ً نالسيَنتولوجيا وأحيا ٤١ مولوجيا هي مجموعة من المعتقدات والممارسات الدينية التي تم الِعل اً تترجم جزئيا

حتى   ١9١١إنشاؤها من قبل كاتب الخيال العلمي األميركي رون هوبارد، الذي عاش في الفترة من عام 
صياغتها  د من قبل هوبارد، ثم أعا م ،  ١9٥٢تستند السينتولوجيا إلى فلسفة علمانية تأسست عام  م ، .١9٨٦
 لسفة دينية تطبيقية".رها "فباعتبا

 12ترجمة : أنيس منصور  ) المكتب المصري الحد ث( ص   الخالدون مائة أعظمهم محمد  رسول هللا  (42)
، ترجمة : محمد شامة ، مكتبة  اإلسالم قوة الغد العالمية : باول شمترراجع على سبيل المثال ال الحصر :  ٤٣

: في بحث بعنوان : Pew Research Center(  ريكياألم )لألبحاث  بيو ركزم وهبة بمصر ، تقرير 
Babies born to Muslims will begin to outnumber Christian births by 2035   . 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html&rurl=translate.google.com.sa&usg=ALkJrhjVIRGtBZEy8INNOUamWRsnMiYsyQ#Rastafarianism
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html&rurl=translate.google.com.sa&usg=ALkJrhjVIRGtBZEy8INNOUamWRsnMiYsyQ#Rastafarianism
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html&rurl=translate.google.com.sa&usg=ALkJrhjVIRGtBZEy8INNOUamWRsnMiYsyQ#Rastafarianism
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html&rurl=translate.google.com.sa&usg=ALkJrhjVIRGtBZEy8INNOUamWRsnMiYsyQ#Rastafarianism
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html&rurl=translate.google.com.sa&usg=ALkJrhjVIRGtBZEy8INNOUamWRsnMiYsyQ#Scientology
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html&rurl=translate.google.com.sa&usg=ALkJrhjVIRGtBZEy8INNOUamWRsnMiYsyQ#Scientology
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html&rurl=translate.google.com.sa&usg=ALkJrhjVIRGtBZEy8INNOUamWRsnMiYsyQ#Scientology
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&u=http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html&rurl=translate.google.com.sa&usg=ALkJrhjVIRGtBZEy8INNOUamWRsnMiYsyQ#Scientology
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 المطلب الرابع : تصنيفات شتى لألديان 

اجتهادات حشر ة ، ولينههف  –في الجملة  – ناك تصنيفات أخرى لألد ان ، والمن لة 
 ما  لي حعض  ذب التصنيفات :إلهية ، أو توجيهات نبو ة ، وفينصوصا 

 أ ال :التصنيف بحسب الحكم عليها : 

 رى أصحا   ذا التصنيف أن  ناك فرقا حين األد ان التي لها صلة حالواي املهي ، 
واكموا عليها حالصحة والقبول ، وأن ما عههدا ا حاطههل مرفههوض ، ولهههذا فاألد ههان عنههد م 

 قنمان :

ــان صــحيحةدأ -1 : و مثلههها  ههل د ههن مههواى حههه مههن عنههد هللا تعههالى  امسههال   ي
 رتها األولى ( ...والنصرانية واليهود ة ) في صو

: و مثلها  ل د ن حشري ، وضعه امننان مثههل : الكونفوشوسههية ،   أديان باولة – 2

 (44)  والبوذ ة ...

من األاههوال إلههى  وال شك أن الحكم على أي د ن حالصحة والبطالن  خنع في  ثير
نبية ، ونحن نحتر  قناعة  ل شههخص حمهها  عتقههد، موقف أتباع  ل د ن ، ومن ثما فاألاكا  ن

وإن  نا نعتقد أن معا ير الصحة والبطالن تتوقف على األدلة والبرا ين التههي تثبههف صههحة 
 .أي د ن 

 ف بحسب التطور :ثا يا :  التصني

فههي صههورة الخرافههة والوثنيههة ،  -الأو–أن الد ن ظهههر   رى أصحا  نظر ة التطور
وأن امننان أخذ  ترقى في د نههه مههن الوثنيههة اتههى وصههل إلههى التوايههد ،  مهها تههدرج نحههو 
الكمال في علومه وصناعاته ، اتى زعم حعنهم أن عقيههدة التوايههد) املههه الوااههد( عقيههدة 

  ا فهم  قنمون األد ان إلى :اد ثة جدا ، ولذ

خرافههات ،وظهههرت فههي األزمنههة القد مههة ، ألساطير وال: اعتمدت ا أديان بدائية – 1
وإن ظلف حاقية في المجتمعات امننانية ، سائدة في القبائل البشههر ة  الههد انات الوثنيههة فههي 

 وآشور... أفر قيا وغير ا و ثير من أد ان الهند والصين والياحان ومصر القد مة وحاحل

وعلههى رأسههها امسههال  والنصههرانية :  وتمثلههها األد ههان التوايد ههة  أديــان راقيــة - 2
 واليهود ة ...

عنههد  وسوف نفرد لنظر ههة التطههور مكانهها مناسههبا للحههد ث عنههها ومناقشههة أفكار هها ،
 الحد ث عن نش ة الد ن من خالل المنظور الغرحي .

 ثال ا : التصنيف بحسب الغاية : 

ما  ترتب عليها قنم البعض األد ان ححنب أ دافها والغا ة التي ترمي إليها ، ومقدار 
 من نفع وفائدة ، وجعلوا األد ان صنفين :

 ية .: تقف عند ادود األخالق  األد ان الشرق  أخالقيةأد ان  – 1

 . (45): تتجاوز األخالق إلى الخالص  النصرانية  منقذ  أد ان – 2

والشك أن األخالق والخالص ال تخلو منهما د انة إلهية أو حشر ة ، وحالتالي فسن  ذا 
 لتقنيم غير مننبط .ا

والدعوة إلى األخالق أ ههم مهها  ميههز الههد ن عمهها سههواب ، والرغبههة فههي تحر ههر الههنفس 
  ل د ن ، و دف  ل رسالة !شعار   وخالص الذات 

 

 

 
 27راجع : األد ان ) دراسة تار خية مقارنة( ص  (44)
 26األد ان ) دراسة تار خية مقارنة( ص  راجع : (45)
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 رابعا : التصنيف بحسب المنزلة : 

 األد ان منطلقا من إ مانه حالنصرانية ، وصنف األد ان ثالثة أصناف : (46)تناول  يجل

فطر ة ) حدائية( :وجعل منها د ن الصين والهند والفرس ومصر  أووبيعية  أد ان -1
 القد مة .

 أو مواى حها وجعل منها امسال  واليهود ة . ملهمةأد ان  -2

  املة وخص حها النصرانية !  أومطلقة أد ان  – 3

وقد عرف عن  يغل ميله الحاد إلى التناقض والتعقيد, فقد دعهها إلههى األخههالق ونههادى 
 المنيحية ولكنه في الوقف نفنه أنجب ولدا غير شرعي.ح

 شخصه وال في رسالته !والعجيب أن المنيح لم  دع  ذا الكمال ال في 

 (5:17 ىمت )(18:19( ولوقا )  10:18إنجيل مرقس ) (19:17 ) إنجيل متى 

 خامسا : التصنيف بحسب الطبيعة :

، الههد ن : الههد ن الههد ناميكي  نري حرجنون حين نوعين مههن الفلينوف الفرنني مي ز 

  (47)والد ن االستاتيكي

 ووفقا لهذا الرأي  مكن تصنيف األد ان إلى نوعين :

 أي متطورةديناميكية أد ان  -1

 أي ثاحتة استاتيكية أد ان - 2

 والمت مل في  ذا التصنيف الحد أن  ميز حين مجالين في  ل د ن ، 

فههنحن نعتقههد أن  نههاك داخههل  ههل د ههن ، طبيعههة األاكهها   أو أحدهما :المجال الداخلي
أد انا تجمع حين الثبههات والتطههور فههي أاكامههها وشههرائعها ومنههائلها ، وأن الثبههات  خههتص 
حالعقائد وأصول الد ن والعبادات وأصول المعامالت واألخالق ، وأن التطور  تعلههر حتغيههر 

المجههال ننههانية ، ففههي القة حههالنظم امالزمان والمكان في ش ن التطبيقات العملية ، وما له ع
نلمس الثبات في ضرورة إقامة العدل ، ونلحظ التطور فههي  –على سبيل المثال  –القنائي 

، سواء طبقنا العههدل فههي صههورة  تعقيدالتطبيقات التي تناسب الزمان والمكان دون تقييد أو 
ر  ههل صههااب اهه    خههذجلنة عرفية ، أو سااة قنائية أخرى ، فالمهم عندنا العدل ، وأن 

 ن ،  يف ؟ الجوا  :  ختلف حاختالف الزمان والمكان.اقه ، لك

و ُعد  ذا المجههال حاحهها مههن أحههوا  التميههز لههدى الههد ن الههذي  تصههف حههه   ألنههه  مثههل 
صالاية دائمة التقف عند ادود الزمان والمكان ، وال نبالغ إذا قلنا : إن  ذا من خصههائص 

 امسال  !

لههدخول أو  -ي الت ثر والت ثير ، وقاحليههة الههد ن أعن،  المجال ال ارجيالمجال اآلخر : 
مؤثرات خارجية عليه ، فنحن نعتقد أن ثبههات أو تطههور األد ههان أمههر ننههبي،   -منع دخول 

أصهها   ثيههرا مههن األد ههان، لكههن  –و و شكل من أشكال التطههور  –فالتحر ف عن األصل 
والتهه ثير ، قاحههل للتهه ثر ننههيج متطههور  –ثههال علههى سههبيل الم –حننب متفاوتة ، فالهندوسية 

مجموعة من العادات والتقاليد واألاكهها  الد نيههة مههن  –على امتداد مراال تار خه  -و نم 
أد ان مختلفههة وفلنههفات متنوعههة ، ولههذلك لههيس للهندوسههية مؤلههف معههروف أو تننههب إلههى 

 شخص محدد ، وإنما  ي تيار متطور ال  نقطع !!

نههاك أد ههان متطههورة تطههورا تا مطلقهها ، ولههيس  د أد ان ثاحتة ثبوو مع  ذا  له ال توج
 مطلقا !!! 

 
 ألمههاني فيلنههوف(  Georg Wilhelm Friedrich Hegel( )  1770 —   1831) ريك هيغلجورج  يلهلم فريد (46)

، في المنطقة الجنوحية الغرحيةِّ مههن ألمانيهها.  عتبههر  يغههل أاههد أ ههم الفالسههفة تيمبيرغفور، شتوتغارتولد في 
 ع عشر الميالدي.التاس ة في أوائل القرناأللمان ايث  عتبر أ م مؤسني ار ة الفلنفة المثالية األلماني

 22نش ة الد ن : علي سامي النشار ، ص  (47)

http://ar.wikipedia.org/wiki/1770
http://ar.wikipedia.org/wiki/1831
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA&action=edit&redlink=1
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لكن الحد من الت  يد على أن األد ان حعد ت سينها تميل إلى الثبات واالستقرار، ومههن  
 وقف آلخر  ظهر مجددون ومصلحون !

  يتعلق بالتصنيف بحسب وبيعة ا ديان ؛ تقسيم ا ديان إلى :

 أديان مادية . – 1

 أديان ر حية . – 2

حن نرى أن المن لة ننبية   ايث نجد في  ل د ن جوانب ماد ة ، وأخرى روايههة ، أمهها نو
استقالل أي د ن حالمظا ر الماد ة فقط ، واختصاص أي د ن حجانب رواههي فقههط ، فادعههاء 

 ال دليل عليه ، وقول  صطد  مع الحر والواقع !

 الميادين(:سادسا : التصنيف بحسب العلوم ) الموضوعات  

ن خطههف خطههوات واسههعة ، وصههارت تخصصهها مههن التخصصههات األد ههادراسههة 
 األ اد مية التي  نم في رااحه  ثيرا من العلو  مثل :

 بحث عن نش ة  المعتقههدات الد نيههة ، و قههو   ههذا العلههم علههى  علم تاريخ ا ديان : -1
عبر المنهج التار خي والوصفي الذي  هتم حسحراز الوقائع واألاداث، و ورد منيرة  ل د ن 

 عصورب الزمنية . مرااله التار خيه ، ورالته عبر

ن  بحث فههي العالقههات حههين األسههس التههي تنههتند إليههها األد هها علم فلسفة ا ديان : -2
المختلفههة ، وفههي الغا ههات التههي تهههدف إليههها ، و شههمل مهها وراء الطبيعههة ) الميتافيز قهها( أو 

بانية .و عتمد  ذا العلم علههى المههنهج الغيبيات ، وعلم الكال  ، والال وت ، والتصوف والر 
االستقرائي الذي  تتبع الجزئيات للوصول إلى قواعد  لية ،  ما ال  غفل المنهج التحليلي في 

 اسة منائله .در

 درس خصائص  ل د ن ، و وازن حينها ، وحين خصائص  علم مقار ة ا ديان: – 3

ليلههي المقههارن الههذي  تنههاول إاههدى ، و قو   ههذا العلههم علههى المههنهج التح(48)األد ان األخرى

نائل المشتر ة أو المتجاننة حين د نين أو أ ثر ،و حههاول أن  نههتعرض  أوجههه االتفههاق الم
 ها ، ومظا ر الكمال ومواطن النقص فيها .واالختالف حين

 و ُعد علم مقارنة األد ان البوتقة التي تنصهر فيها  افة علو  األد ان األخرى !

 بحههث فههي صههحة النصههوص وحطالنههها ، وأشههكال التحر ههف  : علم  قــد ا ديــان -4
علم علههى وصور ا ، ومظا ر الخلل الكائنة في المعتقدات والشعائر الد نية ، و رتكز  ذا ال

المنهج الجدلي والمنهج النقدي ، و تمثل في  ثير من الكتب والرسائل والردود المتبادلة حين 
مناظرات والردود حين المختلفين فههي الههد ن ، حههل أ ل األد ان  ، حل لم  قتصر األمر على ال

ية ظهرت ار ة نقد الكتا  المقدس في األوساط المنيحية ، وال  خلو األمر في أي حيئة د ن
 ، ولم  نلم أي  تا  مقدس لدى المؤمنين حه من ار ة النقد !

 و ناك علو  أخرى ، ومياد ن مختلفة ، واألمر  حتاج إلى دراسات منتقلة . 

 تصنيف بحسب العموم  ال صوص:  : ال سابعا

اسههتكملف عناصههر ا وفروعههها ، ومههارس طقوسههها وأدى  أديــان عامــة ) ــعبية(:
بشههر ، و ههذب األد ههان  مثلههها غالبيههة النههاس فههي مشههارق شعائر ا جماعههات وجمههوع مههن ال

 األرض ومغارحها . 

فههي  عقيههدة مبهمههة تههتجمجم ال تعههدو أن تكههون وجههدانا غامنهها ، أوأديــان فرديــة  : 
نههن صههاابها التعبيههر عنههها حشههعار خههاص ، ومههن أمثلههة ذلههك : أد ههان الصههدر ، وال  ح

  ، قبل البعثة المحمد ة (49)الحنفاء

والحنفاء  م جماعة من األفراد ،  ههل وااههد مههنهم  ههان  بحههث عههن الحقيقههة ، وعلههى 

 
 18األد ان ) دراسة تار خية مقارنة( ص  راجع : (48)
 68راجع الد ن :  (49)
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 ز د حن عمرو حن نفيل ، فقد  ان  عيب  ل ما ذحح لغير هللا تعالى  ، رأسهم :
ول لقر ش : "الشاة خلقها هللا عز وجل وأنزل لها من النماء الماء وأنبف لها ن  قفكا 

 (50)  ر اسم هللا  " إنكارا لذلك وإعظاما له.من األرض الكأل ثم تذححونها على غي

 .أي  قو  مقا  جماعة(51)«إنه  بعث أمة واادة»:    قال

 ثامنا  : التصنيف بحسب بقائها  ز الها  

حقيف على مرا الههد ور ، واخههتالف العصههور ، منههذ صههارت عقيههدة  أديان حية : - 1
الهندوسية والجينية ) اليانية(  –ألصحاحها ، وعبادة ألتباعها ، فال تزال  أد ان الهند الكبرى 

حاقيههة  –امسال  والنصههرانية واليهود ههة  – ؤمن حها المال ين ، واألد ان املهية  –والبوذ ة 
وقد سبر حيان توز ع أتباع األد ان ومدى انتشار  ل د ن ، و ذا  في  ل أرجاء المعمورة  ،
  له  تعلر حاألد ان الحية .

ماضههية ، وتار خهها  اندثرت وماتف ، وصههارت ذ ههرىأديان منقرضة ) بائد ( : - 2
قههد ما ،  لقههى عنا ههة المتخصصههين ، ورعا ههة البههااثين ، ولههيس لههه فههي نفههوس الجمهها ير 

 ر، من تقد س عا  ، ونفوذ تا  ،  واألد ان المنقرضة  ثيرة والشعو  ما  ان في سالف الد
 جدا  منها :

  أديان اليو ان  الر مان ...أديان مصر القديمة  

 تاسعاً  : التصنيف الجغرافي :

اليهود ة والنصرانية وامسههال  والصههاحئة ، ومعلههو  أن  أديان الشرق ا  سط : – 1
هرت في الشرق األوسط ، وتحد دا في العالم العرحي األد ان الكبرى أو األد ان التوايد ة ظ

عههاش فههي  عاش فههي فلنههطين ، ومحمههد   عاش في مصر ، وعينى  ، فموسى 
الجز رة العرحية حين مكة المكرمة والمد نة المنورة ، وقبل  ؤالء جميعا خرج أحههو األنبيههاء 

 من العراق ، ودفن في فلنطين .

واد ثة ، سماو ة ، وأرضية،  د ان  ثيرة قد مةتنتشر في فارس أ أديان فارس : – 2
 ومن األد ان التي ارتبطف حبالد فارس :  

  المجوسية والزرادشتية والمانو ة والمزد ية والطوائف الثنو ة التي تؤمن حسلهين .

  ارسانية ، واليز د ة ) إز د ة( والبهائية!

األد ههان والمعتقههدات ، مهها تُعد الهند متحفهها جغرافيهها ،  جمههع  ههل أديان  الهند :  – 2
 ه القارة الهند ة من د ن.نان ، وما ال  تخيله ،  ومن الصعب جدا أن  خلو شب تخيله امن

 ، وتعرف  ذب الد انات الخاصة حالهند حاسم: 1724إن عدد األد ان في الهند اوالي 

نشهه ت أساسهها  الههد اناتو ي مجموعة من    Dharmic religions الديا ات الدارمية
  .شبه القارة الهند ةفي 

، اليانيههة (  =الجا نيههة الجينيههة ) وأ نهها والنههيخية، البوذ ههة، و الهندوسههيةوتتنههمن 
 . ندان انتشارا في الهوالهندوسية  ي األ ثر األد 

الذي  مارس فههي أ بههر قنههم  الد نالد انة الشعبية الصينية تمثل   أديان الصين : – 3
 تبجيل األمواتمنذ آالف الننين والتي تشمل  الصينمن 

لههغ ة ، وحالصههيني وتعتمد اعتمادا  بيرا على المفا يم والبنى الموجههودة فههي األسههاطير
 . العالممليون في جميع أنحاء  394عدد معتنقيها ما ال  قل عن 

 
وما حعد ا ، والنيرة الحلبيههة :  1/153وما حعد ا ، والحن  ثير : 36/ 1راجع النيرة النبو ة الحن إسحاق :  (50)

1/201 . 
( ، وأحههو  علههى 1331، رقههم  4/165( ، والبههزار )8188، رقههم  5/54الكبههرى )ئى فههى أخرجههه الننهها (51)

( ، واحههن 4956، رقههم  3/238( ، والحهها م )4663، رقم  5/86( ، والطبرانى )7212، رقم  13/170)
 ( .257، رقم  1/199أحى عاصم فى اآلااد والمثانى )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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ينية أو الد انة الشههعبية الصههينية أو الد انههة التقليد ههة الصههينية تتكههون مههن الد انة الص 
  بوذ ههةوال، وتبجيل األموات الكونفشيوسيةارسات الد نية، حما فيها ااتفاالت مز ج من المم

 والطاو ة

العقائد ههه  ههسجالل   الحد ث من النظم العصر الحجريفهي تحتفظ أ نا حبعض آثار  
ماء ، و ههذلك االتصههال مههع واألرض والن ، واالتصال مع الشمس والقمر وتبجيل األموات

  الحيوانات. 

 والكونفشيوسههية البوذ ههةجنبا إلى جنب مههع  الشعب الصينيوقد مورسف من طرف  

      والطاو ة

 ناك الكثير من الد انات في الياحههان، إال أنههه ححنههب إاصههائيات يابان  : ان الأدي -4
مليون ننمة  96، اوالي الشنتومليون ننمة  تبعون  160و الة الثقافة الياحانية  ي اوالي 

مليون  تبعون المنيحية ، حامضافة إلههى مليههون ننههمة  تبعههون الههد انات  2، البوذ ة تبعون 
 األخرى 

األفارقة العد د من المعتقدات الد نية إال أنههه مههن الصههعب   عتنر أديان أفريقيا:  – 5
ات الد نية، ألن  ذا األمر من األمههور الحناسههة حالننههبة للحكومههات إجراء إاصاء لالنتماء

ا  .ختلطةذات الشعو  الم ووفقا لموسوعة  تا  العالم ، فسن امسال   و الد ن األ ثر انتشار 
٪ مههن النههكان  ههم مههن  45للموسههوعة البر طانيههة، فههسن في أفر قيا ، تليه المنيحية. ووفقا 

األفر قيههة.  الههد انات٪ ملحههد ن أو مههن أتبههاع  15قههل مههن ٪ وا 40المنلمين ، والمنيحيين 
 وي الخلفيات اليهود ة.و ناك عدد صغير من األفارقة  ندوس، أو حهائيون، أو من ذ

يههة , والههد انات التقليد ههة األفر قيههة ومن الجد ر حالذ ر أن معظم القبائل األفر قيههة قبائههل وثن
تقو  على تعدد اآللهة فهناك امله األ بر ) فارو( عند قبائل البامبههارا، واملههه )شههانجو( فههي 

 (52)  ي في غر  القارة ...القبائل الوثنية في نيجير ا ،وامله )تاندو(عند قبائل األشانت

 عا را : التصنيف التاري ي :

ي أعمههاق التههار خ ، وامتههدت  آلالف النههنين ، جذور ا فهه ضارحة ح :أديان قديمة  -1
وعاشههف د ههورا ، وقطعههف عصههورا ، وشههملف األد ههان النههماو ة  امسههال  والنصههرانية 

 واليهود ة ، واألد ان الوضعية  الهندوسية والبوذ ة والطاو ة والكونفوشوسية ...

ة ، مههدة وجيههز: ظهههرت متهه خرة ولههم  مههض علههى وجود هها سههوى  أديان حدي ــة –2
 ات قليلة ، ومن أمثلتها : وسنو

و تمتههاز  ،   1892 ههه /  1309المازنههدراني ت  ننبة إلى البهههاء : انههين علههي البهائية :
البهائية حصرااتها و إعالنها أنها د ههن جد ههد ، لههه  تبههه المقدسههة عنههد أتباعههه ، و عقائههدب ، 

 وعباداته ، و تشر عاته ، و أسنه التي  قو  عيها . 

والمشههكلة فههي  ههذب  ،   1908 ههه /  1326مد القاد ههاني ت ننبة إلى غال  أا ية :والقاد ان 
ترفض اعتبار ا د نا ، و ترى نفنها تمثل امسال  الصههحيح  –عكس البهائية  –الد انة أنها 

، وال تر د أن تنفصل عنه ، مع أنها صنيعة االاههتالل البر طههاني فههي الماضههي  ، و رحيبههة 
 المحظية عند الغر  في الواقع ! لحاضر ، ويوني في ااالاتالل الصه

د انة مرتبطة حكائنات فنائية افتراضية أسنها الفرنني  لههود فههور  لههون فههي  والرائيلية : 
تتزعم منالة استنناخ البشر ، و لها عالقة قو ههة مههع دولههة االاههتالل ،   1974ةحار س سن

 !!!قة نفس العالفي الصهيوني ، شانها ش ن البهائية و القاد انية 

 عتقد الرائيليون أن  ائنههات فنههائية متقدمههة،  نههمون إلههو يم،  ههم مههن أوجههد الحيههاة علههى 
و ههدافعون عههن شههمولية  ، الحر الشخصههي فههي الممارسههة الجننههيةو ؤمنههون حهه  ، األرض

 ، د نحههو عههالم أفنههلاألخالق والنال  في العالم لذلك  ؤمنون في اكم العباقرة  طر ر أ ي

 
 212ية : صراجع : دراسات في األد ان الوضع (52)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9.&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-01-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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حقير تقد  تكنولوجي  نمح لهم سبر أغههوار الكههون، وخلههر ننانية تأن على ام ما  ؤمنون 
 .....اباة على  وا ب أخرى 

أو  parody religion) النخر ة تد اناومن الد انات الجد دة الد انات التهكمية أو 
mock religion)  طائفههةمهها أو  د انههة لنقههد أفكههار سههاخرة( ههي مجموعههة sect  أو

،  ما  مكن أن  كون عبارة عههن د ههن غيههر جههدي غيههر أن حعههض cult مجموعة د نية
    د ن اقيقيو مكن تصنيفه  نخبو االناس  عتبرونه 

 ، التي تدعو لعبادة محرك البحث غوغل  نينة غوغلو ناك أ نا 

 األرجنتيني مارادونا !!!  القد   رة عب نة الو ني 

  ثيرا من األد ان الحد ثة أو الجد دة .. تزعم  نوالشك أن العالم الجد د في األمر كيتي 

 

 

 خاتمة :

ال ننههتطيع أن نجههز  ح ننهها قههد أاصههينا  ههل  حعههد  ههذب الرالههة النههر عة الخاطفههة ،
فقد استعمل البعص تصنيفات أخههرى التصنيفات التي أورد ا البااثون في دراسة األد ان ، 

صههنيفات الههواردة فههي  ههذا سنورد ا الاقا ، لكن ااولنا حقدر االسههتطاعة الوفههاء ح غلههب الت
 الش ن ،

 نذ ر ما  لي : ومما  و متداول في  ذا الش ن   

 .األد ان التقليد ة  ▪
 ( األد ان امحرا يمية ) اليهود ة والنصرانية وامسال  ترجع إلى إحرا يم  ▪
 .د ان التوايد ةألا ▪
 .األد ان غير التوايد ة ▪
 األساطير( -الغامنة ) األسرار  األد ان ▪
 .الشرقية األد ان ▪
 .الطبيعية األد ان ▪
 .الكبرى أو الرئينية األد ان ▪
 .األد ان الفرعية  ▪
 (البو ونونيةالخيالية ) األد ان ▪
 .(عبادة الشيطان .. –التنين األامر  –اليد الينرى ) عبادة الجن  أد ان ▪
 المجتمع ...( –الدولة  –الد انات البد لة  ) امننانية  ▪
 أد ان العصر الجد د . ▪
 األد ان الثنو ة . ▪

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84
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 خالصة الوحدة  الثانية

اختلف العلمههاء اختالفهها واسههعا فههي تصههنيف األد ههان والملههل والنحههل، ايههث تعههددت 
 نحو التالي :زوا ا م وتبا نف ايثياتهم وتنوعف وجهات نظر م  ،و مكن حيان ذلك على ال

 تصنيف ا ديان بحسب مصادرها                                                                            - 1

 ، و عبر عنها البعض حاألد ان النماو ة أو الكتاحية ، مثل : أديان إلهية –أ 

 امسال  والنصرانية واليهود ة ...

 انية أو قبلية، مثل:ة ، أو أد ان إنن، أو أد ان أرضي أديان  ضعية –  

وعلى رأسها  الهندوسية والبوذ ة والجينية والنيخية , والد انات القبليههة  أد ان الهند ،
  في آسيا وأفر قيا ...

 وقر با من  ذا التقنيم   قنام فر ر من العلماء المنلمين  األد ان إلى ملل ونحل.

 تصنيف ا ديان بحسب مطلق االعتقاد  - 2

وتشههمل المنههيرة الطهها رة ألنبيههاء هللا ورسههله منههذ امننههان األول ،  أديان النبو  -1
فكان آد  عليه النال  أول إننان وأول نبي ، اتى ا تملف تلك المنيرة حآخر الرسل وخههاتم 

 األنبياء محمد حن عبدهللا عليه الصالة والنال  .

 تعالى ، وقد لتماثيل من دون هللاالتي عبدت األوثان أي األصنا  وا أديان الوثنية – 2
طرأت الوثنية والكفر والشرك حعد الوادانية وام مههان ، و مثههل أد ههان الوثنيههة أد ههان الهنههد 

 وفارس والصين ونحو ا . 

، ايههث تعتبههر المههذا ب الفلنههفية لههدى أصههحاحها د نهها   ألنههها أديــان الفلســفة  – 3
ان الفلنههفة مختلههف و مثههل أد هه عنههها ، معتقههداتهم وآراق ههم التههي  ؤمنههون حههها ، و جههادلون 

 المذا ب الفلنفية  الماد ة والرواية والوجود ة والبرجماتية

 :تصنيف ا ديان بحسب اال تشار   - 3

 أد ان عالمية : مثل امسال  والنصرانية والبوذ ة ... -1

أد ان محلية أو إقليمية أوعنصههر ة : مثههل اليهود ههة والصههاحئة واألد ههان الوثنيههة  – 2
 يا وآسيا واستراليا وغير االقبلية في أفر ق

اجتهادات حشر ة ، ولينههف  –في الجملة  – ناك تصنيفات أخرى لألد ان ، والمن لة 
 نصوصا إلهية ، أو توجيهات نبو ة ، وفيما  لي حعض  ذب التصنيفات :

 أ ال :التصنيف بحسب الحكم عليها : 

ــان صــحيحة -1 عنههد هللا تعههالى  امسههال  و مثلههها  ههل د ههن مههواى حههه مههن  : أدي
 نصرانية واليهود ة ) في صورتها األولى ( ...وال

: و مثلها  ل د ن حشري ، وضعه امننان مثههل : الكونفوشوسههية ،   أديان باولة – 2
 والبوذ ة ..

 ثا يا :  التصنيف بحسب التطور : 

 مههة ، افههات ،وظهههرت فههي األزمنههة القد: اعتمدت األساطير والخر أديان بدائية – 1
تمعات امننانية ، سائدة في القبائل البشههر ة  الههد انات الوثنيههة فههي وإن ظلف حاقية في المج

 أفر قيا وغير ا و ثير من أد ان الهند والصين والياحان ومصر القد مة وحاحل وآشور...

سههال  والنصههرانية :  وتمثلههها األد ههان التوايد ههة وعلههى رأسههها ام أديــان راقيــة - 2
 ...واليهود ة 

 : تقف عند ادود األخالق  األد ان الشرقية .  أخالقيةأد ان  – 1

 : تتجاوز األخالق إلى الخالص  النصرانية  منقذ  أد ان – 2
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 رابعا : التصنيف بحسب المنزلة :

 : أوفطر ة ) حدائية( : منهاوبيعية أد ان  -1

 د ن الصين والهند والفرس ومصر القد مة . 

 جعل منها امسال  واليهود ة .ى حها وأو موا ملهمةأد ان  -2

  املة وخص حها النصرانية !  أومطلقة أد ان  – 3

 :خامسا : التصنيف بحسب الطبيعة

 أي متطورةديناميكية أد ان  -1

 أي ثاحتة استاتيكية أد ان - 2

 التصنيف بحسب العلوم ) الموضوعات  الميادين(: سادسا :

صههارت تخصصهها مههن التخصصههات دراسههة األد ههان خطههف خطههوات واسههعة ، و 
 –فلنههفة األد ههان  –التي  نم في رااحه  ثيرا من العلههو  مثههل : تههار خ األد ههان األ اد مية 

 ني ...علم امننان الد  –علم نفس الد ن  –علم االجتماع الد ني  –مقارنة األد ان 

 سابعا : التصنيف بحسب العموم  ال صوص:  

رس طقوسههها وأدى ا وفروعههها ، ومههااسههتكملف عناصههر  أديــان عامــة ) ــعبية(:
شعائر ا جماعههات وجمههوع مههن البشههر ، و ههذب األد ههان  مثلههها غالبيههة النههاس فههي مشههارق 

 األرض ومغارحها . 

بهمة تتجمجم في الصههدر ال تعدو أن تكون وجدانا غامنا ، أوعقيدة مأديان فردية  : 
 أد ان الحنفاء ، وال  حنن صاابها التعبير عنها حشعار خاص ، ومن أمثلة ذلك :

 ثامنا  : التصنيف بحسب بقائها  ز الها  

حقيف على مرا الههد ور ، واخههتالف العصههور ، منههذ صههارت عقيههدة  أديان حية : - 1
 ألصحاحها ، وعبادة ألتباعها ،   امسال  .

 اندثرت وماتف ،   د انة مصر القد مة .أديان منقرضة ) بائد ( : - 2

 تاسعا  : التصنيف الجغرافي :

وسههط و قو  على تصنيف األد ان انب المناطر الجغرافية ، مثل منطقة الشههرق األ 
 ، وفارس والهند والصين والياحان ...

 عا را : التصنيف التاري ي :

ضارحة حجذور ا فههي أعمههاق التههار خ ، وامتههدت  آلالف النههنين ،  :أديان قديمة  -1
 ة  امسههال  والنصههرانية وعاشههف د ههورا ، وقطعههف عصههورا ، وشههملف األد ههان النههماو

 واليهود ة ، واألد ان الوضعية  الهندوسية والبوذ ة والطاو ة والكونفوشوسية ...

مههدة وجيههزة ، : ظهههرت متهه خرة ولههم  مههض علههى وجود هها سههوى  أديان حدي ــة –2
 ه  1265وسنوات قليلة ، ومن أمثلتها : الباحية ) ننبة إلى البا  : على محمد الشيرازي ت

 1892 ههه /  1309البهائية ) ننبة إلى البهههاء : انههين علههي المازنههدراني ت   ( 1849 /
  ( 1908 ه /  1326لقاد اني ت  (، والقاد انية ) ننبة إلى غال  أامد ا

 ك تصنيفات أخرى ط منها :سبق هنا  بجا ب ما

 األد ان التقليد ة  ▪
 األد ان امحرا يمية ▪
 األد ان التوايد ة ▪
 األد ان غير التوايد ة ▪
 األساطير( -الغامنة ) األسرار   انداأل ▪
 الشرقية. األد ان ▪
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 أسئلة التقويم الذاتي

 أ الً: أسئلة المقال: 

                                        اشرح  ذب العبارة  : (1
اختلف العلماء اختالفا واسههعا فههي تصههنيف األد ههان والملههل والنحههل، ايههث تعههددت "

 وتنوعف وجهات نظر م  "، وتبا نف ايثياتهم ، زوا ا م 
 . عقيدتها اذ ر تصنيف األد ان ححنب  (2
 . مصادر ا اذ ر تصنيف األد ان ححنب  (3
 . الحكم عليها اذ ر تصنيف األد ان ححنب  (4
 . الجغرافيا اذ ر تصنيف األد ان ححنب  (5
 تار خها . اذ ر تصنيف األد ان ححنب  (6
 علومها .  اذ ر تصنيف األد ان ححنب  (7
 حقائها وزوالهاححنب  اذ ر تصنيف األد ان (8
 تها .طبيع اذ ر تصنيف األد ان ححنب   (9

 انتشار ا . اذ ر تصنيف األد ان ححنب  (10
 

 ثا ياً: أسئلة الصواب  ال طأ:

 ( أما  العبارة الخاطئة فيما  لي:( أما  العبارة الصحيحة، وعالمة )✓ضع عالمة )

 

 ( عنصر ة     ) اليهود ة د ن تبشيري ،  تميز حالعالمية ، وال  قو  على ال (1
 (       )                          الهندوسية د انة وضعية تنتشر في حالد الهند       (2
 (      )            تؤ د حعض البحوث الغرحية على أن امسال  قوة الغد العالمية  (3
 )        (                                                              الشنتو د انة الياحان  (4
 )       (                                   انة المصر ين القدماء من الد انات الحية د (5
 القاد انية طائفة إسالمية                                                         )        ( (6
 (        )              الصاحئة من األد ان األفر قية                                     (7
  ( )  من أشهر الحنفاء البااثين عن الحقيقة في الجا لية ز د حن عمرو  (8
 ( )   ألد ان في تصنيف وااد محدد ال  مكن اصر تصنيفات ا (9

 (     )                         البهائية من األد ان القد مة                        (10
 

 متعدد:أسئلة االختيار من  ثال اً:

 امجاحة الصحيحة مما حين القوسين:اختر 

 

 الكونفوشوسية ( –القاد انية  –من األد ان القد مة ) البهائية  (1
الهندوسههية   –النصههرانية  –امسال   –األد ان األ ثر انتشارا في العالم ) البوذ ة  (2

 جميع ماسبر( -
 د ن الصاحئة( –د ن الحنفاء  –من األد ان الفرد ة ) د ن المصر ين القدماء  (3
 فارس( -الجز رة العرحية  –مصر  –النصرانية ظهرت في ) فلنطين  (4
جميههع مهها  –القد مههة  –التقليد ههة  –الكبههرى  –الهندوسية من األد ان ) الوضههعية  (5

 سبر(
 البوذ ة ( –الشنتو  –من األد ان التوايد ة ) اليهود ة  (6



40 

 

 الجينية ( –الرائلية  –خلود ) البوذ ة الد انة تدعو إلى استنناخ البشر  من أجل  (7
 البهائية ( –الزرادشتية  –من األد ان الحد ثة ) الد انة المصر ة  (8
 الوجود ة ( –الماد ة  –المجوسية )  فلنفية من األد ان اللينف  (9

 فارس( -الجز رة العرحية  –مصر  –ظهرت المجوسية في ) فلنطين  (10
 

 

 

 

 

 النشاط التعليمي للوحدة الثانية

 عزيزي الدارس:

تكنب المز د من المعلومات اول الموضوعات الواردة في  ذب الوادة  عليههك ى ات
 أن تقو  حسنجاز النشاط التعليمي التالي:

 ا تب عن :

 أح ر ا ديان  موا  ا تشارا ط مبينا أسباب دلك ط  مناوق ا تشارها . 
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 الوحد   ال ال ة

 الوحي اإللهي 

 

 : د  ال ال ةمحتويات الوح

 تحتوي  ذب الوادة على ثالثة مطالب :

 المطلب األول :  اقيقة الواي املهي 

 المطلب الثاني :  عالقة الواي حالعلم  

 الفرق حين الواي والفلنفة .  المطلب الثالث :

 

 

 

 

 

 أهمية دراسة الوحدة: 

ن فههي القههد م العالقة حين المنقول والمعقههول نالههف ا تمهها   ثيههر مههن العلمههاء والبههااثي
معقول ، و بههدو األمههر   نههه والحد ث ، و ناك من  نتصر للمنقول ، وآخرون  نتصهرون لل

معر ة حين  الواي والعلم والفلنفة  ، أو حين الواي والعقل ، والحقيقة أن المعر ههة مفتعلههة 
و سوء فهم   فالواي شعاع ونور ، والعقل أداة وآلة ، والعقل ال  بصههر إما عن سوء قصد أ

 دون واي ، والنور ال  هدي دون حصر   لذا  انف  ذب الوادة .   

 

 

 

 األهداف التعليمية: 

  رجى منك عز زي الدارس حعد دراستك لهذب الوادة أن تكون قادرا  على أن:

 ، و سماتها . تحدد مفهو  الفلنفة -1

 طبيعة الفلنفة امسالمية واكم االشتغال حها . تعرف -2

 ح المعقول .قول ال  تعارض مع صر تدرك أن صحيح المن -3
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 المطلب ا  ل :  حقيقة الوحي اإللهي

 

  

 تعريف الوحي : -1

 الوحي في اللغة : -أ 

 الخفاء ، والنرعة ، و ذا معنى المصدر   قو  لفظ الواي في اللغة على معنيين :

عة قيل: أمر أصل الواي: امشارة النر عة، ولتنمن النر -قال الراغب في المفردات :

كون حصوت مجرد عن واي، وذلك  كون حالكال  على سبيل الرمز والتعر ض، وقد  

ز ر ا:   التر يب، وحسشارة حبعض الجوارح، وحالكتاحة، وقد امل على ذلك قوله تعالى عن

١١مريم:  َّ  مع  جع  مظ  حط مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص مس ٱُّٱ  

 . فقد قيل: رمز. وقيل: أشار، وقيل:  تب

الههواي ( :  قوله في أول  تاحه فتح الباري ) حههدءحن اجر ذلك  له حوقد جمع الحافظ ا
ر  ْلَها  َواأْلَمههْ تَاحَة َواْلَمْكتُو  َواْلبَْعث َواْمِّ ا اْلكِّ ْعاَل  فِّي َخفَاء ، َواْلَوْاي أَْ ن  " َواْلَوْاي لُغَة اْمِّ

َشاَرة َوالتاْصوِّ ف َشْيئ ا حَْعد َشْيء .   َواْمِّ َماء َواْمِّ

يم ،  : أَ َوقِّيلَ   ْصله التاْفهِّ

َسالَة أَْو إَِّشاَرة فَُهَو َوْاي "َوُ ل  َما دَلَْلف حِّهِّ  تَاحَة أَْو رِّ ْن َ اَل  أَْو  ِّ  .(53)مِّ

 : حقيقة الوحي  -ب 

عليه من ألههوان الهدا ههة  اطالعه"أن  علم هللا تعالى من اصطفاب من عبادب  ل ما أراد 

 (54)  معتادة للبشر."ولكن حطر قة سر ة خفية غير ، والعلم 

 أقسام الوحي : -2

 قسمان : الوحي 

 القسم ا  ل : حالم هللا  

ى   ُْطلَر اْلَوْاي َو َُراد حِّهِّ :اِّْسم ل َعلههَ زا اَل  َّللاا اْلُمنههَ َو  ههَ وَاى ، َو ههُ هُ أَْي اْلمههُ نههْ اْلَمْفعُول مِّ
أ ههل  ههل الكتا  المقههدس الههذي  عظمههه ، و ذا الكال  المنزل  و  النابِّي  َصلاى َّللاا َعلَْيهِّ َوَسلامَ 

د ن ، و جعلونه مصدر د نهم ، ومرجههع أاكههامهم ، ولكههل أمههة  تاحههها المقههدس ، لكههن مههن 
على خنوع  ذب الكتب للنقد العلمي  –مع ااترامنا لجميع الكتب المقدسة  –أن نؤ د  المهم

 ، حعيدا عن الهوى ، وعد  امنصاف . 

تتــوفر فيــه  قبولــة  مصــدراً موثوقــاً ط البــد أنإن الكتاب المقدس حتى يكون حجة م
 الشر و التالية : 

 ههدل علههى صههدقه مههن آ ههات أن  كون الرسول المننو  إليه  ذا الكتا  مؤ دا  حما  •
 )معجزات( .

 أال  كون ذلك الكتا  متناقنا  منطرحا   هد  حعنه حعنا . •

دون انقطههاع ه - أن  صل إلينا  ذا الكتا  حالطر ر القطعي، جيال  حعد جيل متصال   •
 أي حطر ر التواتر .  

 العلم . اقائرأال  صطد   ذا الكتا  مع  •

 
 1/9ري ح البافت (53)
 1/63منا ل العرفان  (54)



43 

 

 أن  وافر صحيح المنقول صر ح المعقول . •

 ال ا ي : حامل حالم هللا  )جبريل عليه السالم( القسم

 ُْطلَر اْلَوْاي َو َُراد حِّهِّ  الحامل ، و و جبرائيل عليه النال  ، ) الروح األمين( سمي  
  ألنه اامل الواي الذي حه اياة القلو  إلى الرسههل مههن البشههر صههلوات هللا علههيهم رواا  

  عليه مين  ، صلوات هللاأجمعين و و أمين ار أ

 ٹٱٹٱ

١9٤ - ١9٣الشعراء:  َّ  زي ري  ٰى ين  ىن  نن من  زن   رن مم ام ُّٱ  

٢١ - ١9التكوير:   هب مب  خب  حب جب  هئ  مئ  خئ حئ جئ يي ىي  ني  مي زي ري ُّٱ  

 ٱ
 أ واع الوحي : –3

 قال للكلمة املهية التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه. واي، وذلك أضههر   قال الراغب :
ٱٱٱانبما دل عليه قوله تعالى: 

  جه  هن   من خن  حن  جن مم  خم حم  جم  هل مل  خل حل   جل  مك لك ُّٱ

٥١الشورى:  َّ   مئ هي  مي  خي حيجي   ٰه مه  

 وذلك :

إما حرسول مشا د ترى ذاته و نمع  المه،  تبليغ جبر ل عليه النههال  للنبههي فههي  •
 صورة معينة  

  ال  هللا   وإما حنماع  ال  من غير معا نة  نماع موسى   •
يُّ ،  ما روي وإما حسلقاء في الروع  • اَ  النابههِّ اَل : قههَ هُ ، قههَ ُ َعنههْ َي َّللاا َعْن ُاذَْ فَةَ ، َرضههِّ

ُ عَ  وا إِّلَيا ، فَ َْقبَلُوا إِّلَيْ َصلاى َّللاا وُل لَْيهِّ َوَسلاَم فَدََعا النااَس ، فَقَاَل : َ لُمُّ هِّ فََجلَُنوا فَقَاَل : َ ذَا َرسههُ
ُ عَ  ْبرِّ ُل َصلاى َّللاا يَن جِّ ِّ اْلعَالَمِّ َل َر   تَْكمِّ ى تَنههْ ٌس َاتهها ي أَناهُ الَ تَُموُت نَفههْ لَْيهِّ َوَسلاَم نَفََث فِّي َرْوعِّ

زْ  لُوا فِّي الطالَبِّ ، رِّ َ َوأَْجمِّ ْزقِّ أَْن قََها ، َوإِّْن أَْحَط َ َعلَْيَها ، فَاتاقُوا َّللاا تِّْبَطاُء الههر ِّ ناُكُم اسههْ لههَ َوالَ  َْحمِّ

يَةِّ هللاِّ فَسِّ  . تَ ُْخذُوبُ حَِّمْعصِّ ْندَبُ إِّالا حَِّطاَعتِّهِّ َ الَ  ُنَاُل َما عِّ   (55)نا َّللاا

 7القصص: َّ  يهىه مه  جه ين ىن من ُّٱ:قوله تعالى وإما حسلها  نحو •

 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث ٱُّٱتعههالى  وإما حتنخير نحههو قولههه  •
 ٦٨النحل:  َّ يك ىك مك لك اك

يدُ ْحُن الُمَني ِّبِّ: أَنا أَحَا عن  –حنندب   –جاء في صحيح البخاري أو حمنا   ما قال  • َسعِّ
ةِّ إِّالا  وا َن النُّبههُ َر مههِّ ْم  َبههْ وُل: »لههَ لاَم،  َقههُ هِّ َوسههَ لاى هللاُ َعلَيههْ ِّ صههَ وَل َّللاا ْعُف َرسههُ مِّ اَل: سههَ َرةَ، قههَ ُ َر ههْ

 
( : رواتههه ثقههات إال قدامههة حههن زائههدة حههن 2/339قال المنههذرى )( 2914، رقم  7/314أخرجه البزار ) (55)

( : فيه قدامة حن زائدة حن قدامههة ولههم أجههد 4/71قدامة فسنه ال  حنرنى فيه جرح وال تعد ل . وقال الهيثمى )
 رجاله ثقات  من ترجمه وحقية

 اْلغَرِّ بِّ[ْرُح ]شَ  
 ليه النال  أي : الروح المقدسة الطا رة.روح القدس : القدس : الطهارة : وروح القدس : اسم جبر ل ع

النفث : النفخ حالفم ، والروع : النفس ،  قول : نفث في روعي ، أي : ألقي في قلبي، وأوقههع  نفث في روعي :
 في نفني ، وألهمني
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َراُت« قَالُوا:  الَِّحةُ«الُمبَش ِّ ْق َا الصا َراُت؟ قَاَل: »الرُّ   (56) َوَما الُمبَش ِّ

ْرقاني )المتوفى: محمد عبد العظييخ و ز د الش  المن لة حيانا حقوله :  ه(1367م الزُّ

  يكون )الوحي (على أ واع  تى:  

 منه ما  كون مكالمة حين العبد ورحه  ما  لم هللا موسى تكليما.  ▪
جه مههن العلههم النههروري ال هللا في قلب مصطفاب على و ومنه ما  كون إلهاما  قذفه ▪

 د في شكا.  نتطيع له دفعا وال  ج
ومنه ما  كون مناما صادقا  جيء في تحققه ووقوعههه  مهها  جههيء فلههر الصههبح فههي  ▪

 تبلجه وسطوعه.
ومنه ما  كون حوساطة أمين الواي جبر ل عليه النال  و و ملك  ر م ذو قوة عنههد  ▪

القههرآن  وواههي ، أمين. وذلك النوع  و أشهر األنواع وأ ثر هها. ذي العرش مكين مطاع ثم
  له من  ذا القبيل و و المصطلح عليه حالواي الجلي. 

 

  تى:   صور  ثم إن ملك الوحي يهبط هو اآلخر على أساليب

 فتارة  ظهر للرسول في صورته الحقيقية الملكية.  •
 ليه. وتارة  ظهر في صورة إننان  راب الحاضرون و نتمعون إ •
ر أثههر التغيههر واالنفعههال علههى وتارة  هبط على الرسول خفية فال  ههرى ولكههن  ظههه  •

صااب الرسالة فيغط غطيط النائم و غيب غيبة   نها غشية أو إغماء وما  ي في شيء من 
الغشية وامغماء إن  ي إال استغراق في لقاء الملك الروااني وانخالع عن االتههه البشههر ة 

عرقا في اليههو   ى الجنم فيغط و ثقل ثقال شد دا قد  تصبب منه الجبينالعاد ة فيؤثر ذلك عل
 الشد د البرد. 

وقد  كون وقع الواي على الرسول  وقع الجرس إذا صلصل في أذن سامعه وذلههك  •
 أشد أنواعه. 

ورحما سمع الحاضرون صوتا عند وجه الرسول   نه دوي النحل لكههنهم ال  فقهههون  •
ى إليههه ا  و صلوات هللا وسالمه عليه فسنه  نمع و عههي مهها  ههوا الما وال  فقهون اد ثا. أم

و علم علما ضرور ا أن  ذا  و واي هللا دون لبس وال خفههاء ومههن غيههر شههك وال ارتيهها  
فسذا انجلى عنه الواي وجد ما أواي إليه ااضرا في ذا رته منتقشا في اافظته   نما  تههب 

 في قلبه  تاحة.

 :النفسي الفرق بين الوحي  المرض  - 4 

 بههدو أن المنكههر ن للههواي املهههي والمكههذحين لههه لههم  نههتوعبوا ادوثههه وإمكانيههة وقوعههه   
فرااوا  بحثون عن تفنير الههواي الههذي  حههدث لألنبيههاء ، فههانتهى  ثيههر مههنهم إلههى تفنههير 
الواي ح نه نوحات عصبية  الذي نشا دب للمصروع والمجنون ومن  عاني اضطراحات فههي 

 الشخصية 

 حين الواي املهي وحين  ذب النوحات واالضطراحات  ن الفرق وقبل حيا

الحد أن نقول :إن  ذا التشكيك في الواي ليس جد دا  فقد اتهم المعارضون للرساالت 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱاملهية األنبياء والرسههل حههالجنون ، 
 ٥٣ - ٥٢الذاريات:  َّ حي جي يه ىه مه جهين ىن من  خن حن جن

 
رَ حَاُ  المُ  –اري روى البخ (56)  6990الحد ث رقم  – اتِّ بَش ِّ
الرسالة والنبوة قد انقطعف فههال رسههول حعههدى وال نبههى ولكههن المبشههرات قههالوا ومهها  وفي روا ة عن أنس :إن  

انههن  -المبشرات  ا رسول هللا قال رق ا الرجههل المنههلم و ههى جههزء مههن أجههزاء النبههوة )أامههد ، والترمههذى 
 عن أنس(والحا م ، والنياء  -غر ب 
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 ألقوا  المذ ور ن إال قالوا لرسولهم أاد القوليننه لم  خل قو  من او ذا العمو   فيد أ

 ومن عندب أدنى ثقافة  نتطيع أن  ميز حين الواي املهي والصرع ونحوب   

ٱ فالواي املهي مبعث نور ، ومصدر  دا ة ، ونظا  اكم ، وميزان عدل ،
ي الصحيحين ، ورسول  ر م ، ونبي عظيم ، وقد ثبف ف وصااب الواي عاقل اكيم

َي  -واللفظ للبخاري  – اٍ  َرضههِّ َن  ِّشههَ َث حههْ ُ َعْنَها، أَنا الَحارِّ َي َّللاا نِّيَن َرضِّ َعْن َعائَِّشةَ أُ  ِّ الُمْؤمِّ
 ِّ ُ َعْنهُ َس ََل َرُسوَل َّللاا ِّ    َّللاا وُل َّللاا اَل َرسههُ ِّ، َ ْيَف  َ ْتِّيَك الَوْاُي ؟ فَقههَ :   فَقَاَل:  َا َرُسوَل َّللاا

، فَيُْفَصُم َعن ِّي ) قلع عنههى( أَْايَان ا  َ "  ثَْل َصْلَصلَةِّ )صوت ( الَجَرسِّ ، َوُ َو أََشدُّبُ َعلَيا  ْتِّينِّي مِّ
ي َما يَقُولُ َوقَْد َوَعْيُف َعْنهُ َما قَاَل، َوأَْايَان ا  َتََمثاُل لَِّي الَملَُك َرُجال    " فَيَُكل ُِّمنِّي فَأَعِّ

يَ   ُ َعنْ  قَالَْف َعائَِّشةُ َرضِّ ، َّللاا ْردِّ دِّ دِّ البههَ ْو ِّ الشهها ي اليههَ ُل َعلَْيهِّ الَوْاُي فههِّ َها: َولَقَْد َرأَْ تُهُ  َْنزِّ
دُ َعَرق ا. ُم َعْنهُ  َوإِّنا َجبِّينَهُ لَيَتَفَصا  فَيَْفصِّ

إن من  ت مل  ذا الحال و قارنه حما  عاني منه صااب النوحات واالضطراحات  درك 
 أعراض التد ور النفني فيما  لي :طيع أن نقف على إننا ننتن ، أنه ال عالقة حين الحالي

  . فقدان النمات األساسية التي تتميز حها  ل شخصية •
 . االجتماعي بوط في دوافع المرء لالندماج في المحيط  •
 . صعوحة في التوافر النفني، وتبلغ  ذب الصعوحة، اد االضطرا  •
ة، و نتهههي امتههالف  ههذا حالخبههل إتالف  صيب الجانب الفكههري، و ههد ور الههذا ر •

 . العقلي

 تحليل ،اهر  الوحي يؤحد على ما يلي : -5

إن أعراض التد ور النفني الوجود لها في شخصية النبي المواى إليه ، ايههث نجههد  : أ ال
في تلك الشخصية األسوة الحننة والقههدوة الطيبههة التههي  نههتحيل معههها أن  كههون  ههذا النبههي 

 !، سواء قبل النبوة أ  حعد ا فصال عن المجتمع الذي  عيش فيه مصاحا حالجنون أو االن

إنها لينف تكلفا وال صناعة ، وحخاصة لو ت ملف تلك األصوات المختلطة التي  انف  : ثا يا
 تنمع عند نزول الواي، وأ نا لو  انف تكلفا أو صناعة لكانف طوع  مين  ل نبي .

اختالفهها  في أاههوال مختلفههة ، وعلههى اههال تختلههفلينف نوما فسنها  انف ت تي النبي :  ثال ا
  امال مع اال النائم .

لينف نوحات عصبية تصفر فيها الوجوب ، وتبههرد األطههراف ، وتصههطك األسههنان، :  بعارا 
وتنكشف العورات ، و حتجب نور العقل ، و خيم ظال  الجهل ، حههل  انههف مبعههث نمههو فههي 

الحرارة ، و انف إلى جانب ذلك مبعث نور  قوة البدن ، وإشراق في اللون ، وارتفاع درجة
ة ،، حل  ان  جيئ معها من العلم والنور   ما تخنع العقول ال ظلمة ، ومصدر علم ال جهال

  (57)  لحكمته ، وتتناءل األنوار عند طلعته !!!

 دليل  قوع الوحي : -6

ضههرحا رأ نا  يف استبعد المنكرون لألد ان من لة الواي وشككوا فيها ، واعتبرو هها 
 من الخيال ، أو المرض النفني  الصرع ونحوب !

في  ال   ؤالء  أنه ليس لهم اجة  ، وأن  المهم  صطد  مع العلههم وانتهى حنا الت مل 
الصحيح ، والواقع األ يد لحياة  ؤالء الذ ن اصههطفا م هللا حوايههه وخصهههم حرسههالته ، وإذا 

الواي وإمكانية تحققه   فههسن  الحههر   ان المنكرون المكذحون للواي ال  علمون  يفية وقوع
 نفههي وجههودب ، مادامههف أدلههة  ال ءللشههي، وعد  االدراك أن عد  العلم ال  عني عد  الوجود 

 وقوعه ثاحتة  عقال وواقعا .

 
مدخل إلى القرآن الكههر م ص  –أ نا  –ولفنيلته ، 70نب  العظيم : أ . د / محمد عبد هللا دراز صع : الراج (57)

168 
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قال امما  الغزالي 58في  تاحه )المنقذ من النالل (:"اعلم أن جو ر امننان في أصل 

من عوالم هللا تعالى، والعوالم  ثيرة ال  حصيها إال  الفطرة، خلر خاليا  ساذجا  ال خبر معه

٣١المدثر:  َّ جسمخ جخ مح جح  مج حج مث ٹٱٹٱُّٱما هللا تعالى،    

وإنما خبرب من العوالم حواسههطة امدراك  ، و ههل ادراك مههن االدرا ههات خلههر ليطلههع 
 لم من الموجودات، ونعني حالعوالم، أجناس الموجودات.امننان حه على عا

، فيههدرك حههها أجناسهها  مههن الموجههودات: حاســة اللمــسي امننههان ف ول ما  خلههر فهه  ▪
 الحرارة، والبرودة، والرطوحة، واليبوسة، واللههين، والخشههونة، وغير هها. واللمههس قاصههر 

 عن األلوان واألصوات قطعا ، حل  ي  المعدو  في اس اللمس.
، فيههدرك حههها األلههوان واألشههكال، و ههو أوسههع عههالم حاســة البصــرثههم تخلههر لههه  ▪

 نوسات.  المح
 ، فينمع األصوات والنغمات، السمعثم  نفتح له  ▪
 . و ذلك إلى أن  جاوز عالم المحنوسات، الذ قثم  خلر له  ▪
، و و قر ب من سبع سنين، و و طور آخههر مههن أطههور وجههودب. التمييزفيخلر فيه  ▪

 أمورا  زائدة على عالم المحنوسات، وال  وجد منها شيء في عالم الحس.فيدرك فيه 
ــلول آخههر، فيخلههر لههه ى إلههى طهه ثههم  ترقهه  ▪ ، فيههدرك الواجبههات والجههائزات العق

 والمنتحيالت، وأمورا  ال توجد في األطوار التي قبله. 
ومهها سههيكون فههي  الغيــبووراء العقل طور آخر تفتح فيههه عههين أخههرى  بصههر حههها  ▪

وأمورا  أخههر، العقههل معههزول عنههها  عههزل قههوة التمييههز. مههن إدراك المعقههوالت، المنتقبل، 
ل قوة الحس عن مدر ات التمييز، و ما أن المميز لو عرضف عليههه مههدر ات العقههل و عز

حا ا واستبعد ا، فكذلك حعض العقالء أحوا مدر ات النبوة واستبعدو ا، وذلك عههين الجهههل أل
م  بلغه ولم  وجد في اقه، فيظن أنه غير موجود فههي نفنههه.   إذ ال منتند لهم إال أنه طور ل

لو لم  علم حالتواتر والتنامع األلوان واألشكال، واكي له ذلههك احتههداء، ) األعمى ( واأل مه 
 لم  فهمها ولم  قرحها. 

، النــوموقد قر  هللا تعالى على خلقه ح ن أعطا م نموذجا  من خاصية النبههوة، و ههو  ▪
يكون من الغيب، إما صر حا  وإما في  نوة مثال  كشههف عنههه التعبيههر. إذ النائم  درك ما س

، وقيل له: إن من الناس من  نقط مغشيا  عليه  الميف - جرحه امننان من نفنه  و ذا لو لم
ألنكرب، وأقا  البر ان علههى اسههتحالته  -و زول عنه إاناسه وسمعه وحصرب فيدرك الغيب 

ك فمن ال  درك األشياء مع وجود ا وانههور ا، فبهه ن وقال: القوى الحناسة أسبا  امدرا
أار  و ذا نوع قياسي  كذحههه الوجههود والمشهها دة    فكمهها أن ال  در ها مع ر ود ا أولى و

اآلدمي،  حصل فيه عين  بصر حها أنواعا  من المعقوالت، والحواس  العقل طور من أطوار
 ن لها نور  ظهر في معزولة عنها، فالنبوة أ نا  عبارة عن طور  حصل فيه عي

 (59) نور ا الغيب، وأمور ال  در ها العقل....

 

 

 

 

 

 

 

 

 
أبو حامد محمد الغّزالي الطوسي النيسابوري الصوفي الشافعي األشعري، أحد أعالم عصره وأحد أشهر  ٥٨

 م(.  ١١١١ -م ١0٥٨هـ /  ٥0٥  -هـ  ٤٥0علماء المسلمين في القرن الخامس الهجري )
 وما حعد ا . – 381المنقذ من النالل : ص  (59)



47 

 

 لب ال ا ي :  عالقة الوحي بالعلممطال

( والعلم أخذت أشكاال متعددة ، قد ما واد ثا ، حين أنصار  العالقة حين الواي ) الد ن

 :(60)الد ن وخصومه ، والحقيقة أن الخصومة حين الد ن والعلم تحدث في االتين

أو  أن  قف أاد الطرفين موقف المعارضة لما عند اآلخر جملة ، دون اجههة ا  لى :
ال  رتكبههه الراسههخون فههي    حر ان ، وال شك أن التكذ ب حما لم  حط امننان حعلمههه خطهه  

 الد ن والعلم .

ألم  جمع العلماء على إمكان تحطيم النواة الذر ة واستخدامها في األغههراض النههلمية 
 لم  باشر  ذب التجرحة  ل العلماء ؟! والعنكر ة ، مع أنه

شهد ا األنبياء واألوليههاء فههي ار  الرواية المتكررة التي فماذا  منعنا أن نؤمن حالتج
 مختلف العصور ؟!

أن  قف أاد الطرفين موقف المعارضة لما عند اآلخر لههيس جملههة،  الحالة ا خرى :
وإن  ههان  –ذ حين الههد ن والعلههم حل في من لة أو حعض المنائل ، وال شك أن التعارض اينئ

صحة أو فناد ، علههى قههدر اتفاقههه  ر ما في  ل د ن من عد معيارا لمقدا –عرضيا في الد ن 
مع مقررات العلم الصحيح  ، وقنا ا العقل النليم ، فالعقههل  البصههر ، والههد ن  الشههعاع ، 

  وال  نتغني أاد ما عن اآلخر ،

الههد ن   و الذي  ميز  الد ن الصههحيح ، مههن ولعلنا ونحن نؤ د على أن العلم الصحيح
حين اقائر العلم وصحيح   -تحف أي ظرف –ث ال توجد مشكلة الذي أصاحه التحر ف ، اي

مقههررات العلههم الصههحيح  ، وقنهها ا الد ن ، نعترف حكل شجاعة أنه إذا وجد تعارض حههين 
 ههذب المعارضههة حقبههول العقل النليم ، وحين ما  شاع على أنه من الد ن ، فالقول الفصل في 

 الصحيح وطرح ما سواب أ ا  ان مصدرب .

 قههرر  انفينهه  ا تاحهه ة قانون التعارض ا تماما  بيرا ، ايث أفرد لههه احن تيميقد أولى و
 فيه موافقة صحيح المنقول لصر ح المعقول ايث  قول :

إذا قيل : تعارض دلههيالن سههواء  انهها سههمعيين أو عقليههين أو أاههد ما سههمعيا واآلخههر 
 قليا فالواجب أن  قال : ال  خلو :ع

 إما أن  كونا قطعيين 

 نيين أو  كونا ظ

 وإما أن  كونا أاد ما قطعيا 

 واآلخر ظنيا  

ف ما القطعيان فال  جوز تعارضهما : سواء  انا عقليين أو سههمعيين أو أاههد ما عقليهها 
جب ثبههوت مدلولههه واآلخر سمعيا و ذا متفر عليه حين العقالء ألن الدليل القطعي  و الذي  

ض دلههيالن قطعيههان وأاههد ما  نههاقض ، وال  مكن أن تكون داللته حاطلة   واينئذ فلو تعههار
ن و و محال ، حل  ل ما  عتقههد تعارضههه مههن الههدالئل مدلول اآلخر للز  الجمع حين النقيني

التي  عتقد أنها قطعية فال حد مههن أن  كههون الههدليالن أو أاههد ما غيههر قطعههي   أو أن  كههون 
 رض الدليلين  ،دلوال ما متناقنين ، ف ما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعام

فسنههه  جههب تقد مههه حاتفههاق  وإن  ان أاد الههدليلين المتعارضههين قطعيهها دون اآلخههر   

 .(61)  العقالء سواء  ان  و النمعي أو العقلي فسن الظن ال  رفع اليقين....

الِّ  أن اْلعَْقلَ : و قرر احن تيمية  اَلحِّ اأْلَْعمههَ الِّ َوصههَ و ِّ َوَ مههَ ةِّ اْلعُلههُ فههَ ي َمْعرِّ هِّ َشْرٌط فههِّ َوحههِّ
ناهُ لَْيَس ُمْنتَقِّالًّ  ْلُم َواْلعََمُل   لَكِّ  .  حِّذَلِّكَ  َْكُمُل اْلعِّ

 
 وماحعد ا76راجع الد ن ص (60)
 1/46راجع : درء تعارض العقل والنقل  (61)
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إن الخدمة الجليلة التي  قدمها العلم للد ن فههي  ههذا الشهه ن تمييههز الههد ن الصههحيح مههن 
ن من تحر ف ، و ذا فتح عظيم للد ن الخاتم  ، فههتح هللا الباطل ، أو  شف ما طرأ على الد 

آذانا صما وقلوحا غلفا ، وشههرح هللا حههه صههدور  ثيههر ن دخلههوا فههي د ههن هللا حه أعينا عميا و
 أفواجا .

، و تفصالن حههين الههد ن  ءإن اقائر العلم ، وثواحف المعرفة  تميزان الجيد من الردي
تتكههرر م سههاة الكنينههة مههع العلههم ، و لههن توجههد  الخالص  و الد ن المغشوش ، و اينئههذ لههن

 ، و لن تقع ارو  حين التنو ر و التكفير . الخصومة حين العقل و النقل

ممهها  بههين   فسن  ، و ال غراحة في  ذا  سوف نشا د الد ن  شد من أزر العلم والعلماء
ت األولى التي األ مية الكبرى التي منحها امسال  للعلم أن نرجع حنظرة سر عة إلى اللحظا

 في الصحيحين : (62)يأشرق فيها فجر الرسالة امسالمية ... ففي اد ث حدء الوا

لََّم  ِه َوســَ لَّى هللاُ َعلَيــْ ِ صــَ َِّ وُل  ُل َما بُِدَئ بِِه َرســُ َعْن َعائَِشةَ أُّمِ الُمْؤِمنِيَن أَنََّها قَالَْت: أَوَّ
ِق الصــُّ  َل فَلــَ اَءْت ِمثــْ اِلَحةُ فِي النَّْوِم، فََكاَن الَ يََرى ُرْؤيَا إِالَّ جــَ ْؤيَا الصَّ مَّ ِمَن الَوْحيِ الرُّ ْبحِ، ثــُ

ُد  - إِلَْيِه الَخالَُء، َوَكاَن يَْخلُو بِغَاِر ِحَراٍء فَيَتََحنَُّث فِيِه ُحبِّبَ  َو التَّعَبــُّ َدِد  -َوهــُ اِلَي ذََواِت العــَ اللَّيــَ
ُد ِلمِ  ُد ِلذَِلَك، ثُمَّ يَْرِجُع إِلَى َخِديَجةَ فَيَتََزوَّ اَءهُ الَحقُّ ثِْلَها، َحتَّى جَ قَْبَل أَْن يَْنِزَع إِلَى أَْهِلِه، َويَتََزوَّ

ذَنِي  اَل: " فَأَخــَ اِرٍئ« ، قــَ ا بِقــَ ا أَنــَ اَل: »مــَ َرأْ، قــَ اَل: اقــْ ُك فَقــَ َوُهَو فِي َغاِر ِحَراٍء، فََجاَءهُ الَملــَ
اِرٍئ، فَ  ا بِقــَ ا أَنــَ ذَنِي فَغَطَّنِــ فَغَطَّنِي َحتَّى بَلََغ ِمنِّي الَجْهَد ثُمَّ أَْرَسلَنِي، فَقَاَل: اْقَرأْ، قُْلُت: مــَ ي أَخــَ

ذَنِي فَ  اِرٍئ، فَأَخــَ ا بِقــَ ا أَنــَ ي الثَّانِيَةَ َحتَّى بَلََغ ِمنِّي الَجْهَد ثُمَّ أَْرَسلَنِي، فَقَاَل: اْقَرأْ، فَقُْلُت: مــَ غَطَّنــِ
ٱ الثَّاِلثَةَ ثُمَّ أَْرَسلَنِي، فَقَاَل:

 ني  مي  زي  ري  ٰى  ين ىن  نن  من  زن  رن مم  ام  يل ىل مل ٱُّٱ
الحد ث "......... ٥ – ١لق: لعا َّ حب  جب هئ  مئ خئ  حئ  جئ  يي ىي  

ثههم إنههه ال  وجههد حيههان »على تفنههيرب لهههذب اآل ههات قههائال : 63و عقب امما  محمد عبدب 

أحرع والد ليل أقطع على فنل القراءة والكتاحة والعلم حجميع أنواعههه مههن افتتههاح هللا  تاحههه 

  .(64)  «واحتدائه الواي حهذب اآل ات البا رات...

ٱالمية في عدة آ ات من القرآن الكر م منها قوله تعالى:  ف الرسالة امسادد امسال   دلقد  

  جف  مغ   جغ  مع  جع  مظ  حط  مض خض  حض  جض  مص خص ٹٱٹٱُّٱ 

 جل  مك لك خك  حك  جك مق   حق  مف  خف   حف
١٦٤آل عمران:  َّ   خل حل  

حل  ههو شههطر ا األسههاس أي الشههطر  ،  في الرسالة امسالمية شطر ا -إذن  -والعلم 
 تقو  التز ية على الجهل. الذي تقو  عليه التز ية إذ ال  ت تى أن

 
 .   تا  ام مان حا  حدء الواي إلى رسول هللا  1/139حدء الواي، منلم  1/6أخرجه البخاري  (62)

يعد أحد رموز التجديد في الفقه   ،مصر   مفتيم( ١90٥ –م 9١٨٤هـ / ١٣٢٣ –هـ ١٢٦٦محمد عبده ) ٦٣
 . اإلسالمي ومن دعاة النهضة واإلصالح في العالم العربي واإلسالمي

 .123تفنير جزء عم، ص (64)
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  مس  خس  حس جس مخجخ   مح جح    مج   حج  مث  هت ٹٱٹٱُّٱ

٢٨فاطر:  َّ حط  مض  خض  حض جض  مصخص   حص  

 جل  مكلك   خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف جف   مغ   ٹٱٹٱُّٱ

٥٣فصلت:  َّ  مم خم  حم  جم  هل مل خل حل  

وما من شك في أنه حمقدار تعمر امننان في الجانب العلمي على أساس مههن ام مههان  
أنه  رى من نواميس الكون ومن االتقان في  لكذ ،  تكون خشيته هلل   وفي صدق وإخالص

 ما  جعله  نجد لمبدع الكون ومننقه.   الخلر ومن الحكمة في التدحير

أساس من أ م أسس إسههال  الوجههه هلل ، ومههن  نهها   -التي  ي ثمرة العلم -وخشية هللا 
نههه  انف ضرورة العلم في امسال  ، إنه ضرورة وليس ترفهها  ، فهههو مههن أسههس امسههال  نف

 ومن أجل ذلك  ان من مقومات شخصية المنلم: العلم:  

العلم حالكون وحامننان وحالنفس وحكل ما تتنع له الكلمة من معنى  ر م، إال  تؤدي 

    نتهي العلماء الصادقون المؤمنون؟ الخشية؟ إال

  ٍَّّ   ٌّ ٰى  ٰر  ٰذ   يي ىي  مي خي حي  جي  يه  ٹٱٹٱُّٱ

١٨آل عمران:  َّ نئ مئ   زئ  رئ ّٰ  ِّ ُّ  

لذي  ثمههر الخشههية إلههى التوايههد الههذي  ههو سههمة عن طر ر العلم ا إن العلماء  صلون
أسههمى مهها الد ن امسال ، إن هللا سبحانه قرن العلماء حه وحمالئكته في شهادة التوايههد و ههذا 

  مكن أن  صل إليه تكر م العلماء من مكانة.

 النههامي الئكههة   فههسن منههزلتهم حالمكههانوإذا  ان العلماء  شهههدون التوايههد مههع هللا ومههع الم
ٱودرجاتهم سامية في الرفعة والعلو 

  هت  مت هب مبهئ  مئ  هي مي خي  حي  جي ٰه مه ٹٱٹٱُّٱ

١١المجادلة:  َّ   هث مث  

الجوانب من فنل العلم والعلماء أمر هللا سبحانه وتعالى رسوله و و قدوة المنلمين  ولهذب

١١٤طه:   َّ يه  ىه  مه جه  ين ُّٱوأسوتهم أن  قول:   

 ،  ر  زدني علما  في  ل  و  

 ظة  ، حل في  ل لح

وإذا مهها ازداد المنههلم علمهها  ازداد خشههية وإذا ا  ذلك ما  جب أن  كون شعار المنههلم ،
 ازداد خشية تحقر فيه إسال  الوجه هلل على صورة أ مل.
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 لث :  الفرق بين الوحي  الفلسفة المطلب ال ا

 تعريف الفلسفة : ▪
ه محبة الحكمــة. صوفيا(، و معنا -)فيال لفظ فلسفة مشتق من اليونانية و أصله -أ

 على العلم بحقائق األشياء، و العمل بما هو أصلح.و يطلق 
تكتنفه صعوبات جمة تجعل من المتعذر الركون إلى تعريف فمصطلح الفلسفة أما    -ب

أو معنى محدد لها، لكن تبقى جملة من العناصر التي يمكن أن تسوق إلــى مالمــح 
 النحو التالي: عامة عن هذا المصطلح على

املة إلى الحياة في مجموعها، وهي نظرة مبنية على عمل عقلي حر ال يبدأ رة الشالنظ -١
 من تصور معين، وال من ميدان خاص.

 ترجمة هذه النظرة الشاملة إلى سلوك معين، وموقف محدد،  -٢

تلك هي عناصر الفلسفة الكاملة التــي حــار فيهــا أصــحابها والمشــتغلون بهــا وســاقوا فيهــا 
 .(65)تعريفات شتى

 ات الفلسفة مس ▪

 الفلنفة ال مقياس لها للتفرقة حين الحر والباطل، فال مرجع عند التنازع حين الفالسفة.-أ

 ما دامف الفلنفة ال مقياس لها فهي ظنية.- 

ما دا  ال سبيل إلى اليقين في موضوعات الفلنفة  فسن من البههد ي أن اخههتالف اآلراء  –ج 
 فيها دائم.

 ة اختالف عا .االختالف في منائل الفلنف-د

أي منهه لة مههن منههائل  -مههثال   –آخر سمات الفلنفة أنها ال رأي لها لما سبر ذ رب، خههذ  - ه
لتي تثبف ، إنك ترى الرفض فلنفة والقبههول الفلنفة فنتجد فيها اآلراء التي تنكر، واآلراء ا

 ،(66) فلنفة، والتوقف عن القبول في آن وااد و و فلنفة ...

فلنههدع الفالسههفة إذن  تناقنههون، »حقولههه: الفلنههفة مههن المعاصههر ن  ز د أاههد المشههتغلين ح 
 ولنطمئن إلى أنه رحما  انف الكلمة النهائية في الفلنفة  ي أنههه لههن تكههون ثمههة  لمههة نهائيههة

 .(67)  «على امطالق!

 الفرق بين الدين  الفلسفة ▪

 لفلســفة الــدين  ا الفرق بــينا  للعالمة الشيخ دراز" رامه هللا "  في من لة نينذ ر  الما  نف
فقد استعرض طبيعههة الههد ن وطبيعههة الفلنههفة مههن ايههث المصههدر والموضههوع والوسههائل ، 

 :(68)نقد ا وختم الموضوع حما  لي ملخصا  والمنا ج من خالل مقاالت العلماء والبااثين ثم 

غا ههة الفلنههفة نظر ههة اتههى فههي قنههمها    غا ههة الفلنههفة المعرفههة، وغا ههة الههد ن ام مههان-1
 .، وغا ة الد ن عملية اتى في جانبه العلميالعملي

مطلب الفلنفة فكرة جافههة ترتنههم فههي صههورة جامههدة، ومطلههب الههد ن روح وثاحههة وقههوة -2
 محر ة،  

شعور المتد ن إلى صلة حينه وحين الحقيقههة العليهها التههي  ههد ن لههها  ، والفلنههفة  الد ن  لفف-3
 

ج )مقدمههة المتههرجم  الفلنههفة  ص :  مبههادئ الفلنههفة: 10راجههع علههى سههبيل المثههال: معههاني الفلنههفة: ص (65)
 المعجم الفلنفي تبة النهنة(.)مك انم عبدالمجيد اللبمي: إحرا يوالمجتمع امسال

  (.1979 ه/ 1399موقف امسال  من الفن والعلم والفلنفة: عبدالحليم محمود )القا رة: دار الشعب،  (66)
بدالحليم محمود )القهرة: دار المعارف(   المشكلة األخالقية والفالسفة: أندر ه  ر نون، ترجمة: ع141ص 

 .19ص
 .296الفلنفة: صمشكلة  (67)
 وما حعد ا. 59 ن صالد (68)
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 منتقلة عن ذلك.

لمشار ة والتدفر في ة تنزع دائما  إلى االنتشار وطلب اطبيعة العقيدة الد نية  ر مة فياض-4
 الميدان االجتماعي، وتهز صاابها إلى تحقير أ دافها حالنشر والدعوة.

ميل إلى االاتجاز واالاتكار واالستئثار أو علههى األقههل ال تنههعى حطبعههها أما الفلنفة فهي ت
 لهذا التوسع، وال  عنيها أن تصبح في تناول الجمهور.

رنة حين الفلنفة واألد ان النماو ة حخصوصها، فالفلنفة في  ل صههور ا )عمههل المقاأما -5
وتههدرج حطههيء، فههي إنناني(  تحكم فيه  ههل مهها فههي الطبيعههة امننههانية مههن قيههود واههدود، 

الوصول إلى المجهول، وقاحلية التغيير والتحول، وتقلب حين الهدى والنههالل، أمهها األد ههان 
ة( لها  ل ما حاملهيات مههن ثبههات الحههر الههذي ال تبههد ل لكلماتههه، النماو ة فسنها )صنعة إلهي

نحههة و فههوق ذلههك )موصرامة الصدق الذي ال   تيه الباطل من حين  د ه وال من خلفه، ثم  هه 
 ر مة( تصل إلى اامليها وسفرائها عفوا  حال  دح وال نصب، وتغمر م حنور ا في فتههرات 

ت الفلنفة في اكم لم  ؤمن عليههها العثههار، وإذا خاطفة  لمح البصر أو  و أقر ، فسذا انفرد
ٱالتقى العقل والواي على أمر فقد اتصلف مشاعل الليل حنوء النهار 

٣٥النور:  َّ خكحك  جك مق  حق  مف خفحف جف مغ ٹٱٹٱُّٱ  

 فتتحدد فيما يلي: –عند الغربيين  –ما عالقة الدين بالفلسفة أ
تحلهــا  –فــي زعــم الغــربيين  – مشاكل الفلسفة يناط حلها باألفذاذ، بينما مســائل الــدين -١

 الشعوب والجماهير.
الد ن  رثه الشعب عن األسالف، والفلنفة  نتمد ا الفيلنوف من عقلههه ومههن مالاظاتههه -2

 الشخصية، ولو خالفف العقائد الموروثة.
 الفلنفة متجددة، والد انة تميل إلى الثبات وعد  التطور.-3
 ن لها األسبقية، وألنها عقيدة الجمهور.الد انة لها في المجتمع مكان الصدارة، أل-4
الد ن ال  نتغنى عن مظهر اجتماعي في افالت  ومية أو سنو ة أو موسمية،  وثههر حههها -5

 د أواصر م الطائفية، حينما الفلنفة ال ااجة حها إلى  ذب المحافل.األفرا
تتمثههل  نههفة ال  صههح أنالد ن ححاجة إلى التجند في صور معينة، ورسههو  محههددة، والفل-6

 ة معينة.  عبادفي رسو
 الد انة تعيش حنلطان ونفوذ  نفوذ الدولة، والفلنفة ال تعيش إال في جو الحر ة.-7
 

لفروق يرى أنها في جملتها ال تصور الديانة والفلسفة في كل األدوار والمتأمل في هذه ا
وجه  التي مرت بهما، بل تصفهما في حالتهما الحاضرة، وفي أوروبا المسيحية على 

 .(69)أخص

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 . حتصرف.66الد ن: ص (69)
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 خالصة الوحدة الثالثة

 : حقيقة الوحي اإللهيأوال : 

 تعريف الوحي : -1

 الوحي في اللغة : -أ 

ر  ا  َواأْلَمههْ ْلهههَ ث َواْمِّ ة َواْلَمْكتهُهو  َواْلبَعههْ تَاحههَ ا اْلكِّ ْعاَل  فِّي َخفَاء ، َواْلَوْاي أَْ نهه  اْلَوْاي لُغَة اْمِّ
َشاَرة وَ  ْن َواْمِّ َماء َواْمِّ هِّ مههِّ ف حههِّ يم ، َوُ ل  َما دَلَلههْ التاْصوِّ ف َشْيئ ا حَْعد َشْيء . َوقِّيَل : أَْصله التاْفهِّ

َسالَة أَْو إَِّشاَرة فَُهَو َوْاي.َ اَل  أَْو  تَاحَة أَْو رِّ ِّ  

 : حقيقة الوحي  -ب 

أن  علم هللا تعالى من اصطفاب من عبادب  ل ما أراد اطالعه عليه من الواي شرعا : 
 وان الهدا ة والعلم ، ولكن حطر قة سر ة خفية غير معتادة للبشر.أل

 أقسام الوحي : -2

  ال  هللا  القنم األول :

 الثاني : اامل  ال  هللا  )جبر ل عليه النال ( 
 الوحي على أ واع  تى:  -3

 منه ما  كون مكالمة حين العبد ورحه  ما  لم هللا موسى تكليما.  ▪
على وجه مههن العلههم النههروري ال  ذفه هللا في قلب مصطفابومنه ما  كون إلهاما  ق ▪

  نتطيع له دفعا وال  جد في شكا. 
ومنه ما  كون مناما صادقا  جيء في تحققه ووقوعههه  مهها  جههيء فلههر الصههبح فههي  ▪

 تبلجه وسطوعه.
عنههد ومنه ما  كون حوساطة أمين الواي جبر ل عليه النال  و و ملك  ر م ذو قوة  ▪

و أشهر األنواع وأ ثر ا. وواي القرآن  له ثم أمين. وذلك النوع   ذي العرش مكين مطاع
 من  ذا القبيل و و المصطلح عليه حالواي الجلي. 

  تى:   صور ثم إن ملك الوحي يهبط هو اآلخر على أساليب 

 فتارة  ظهر للرسول في صورته الحقيقية الملكية.  •
 ليه. اب الحاضرون و نتمعون إوتارة  ظهر في صورة إننان  ر •
وتارة  هبط على الرسول خفية فال  ههرى ولكههن  ظهههر أثههر التغيههر واالنفعههال علههى  •

صااب الرسالة فيغط غطيط النائم و غيب غيبة   نها غشية أو إغماء وما  ي في شيء من 
الغشية وامغماء إن  ي إال استغراق في لقاء الملك الروااني وانخالع عن االتههه البشههر ة 

م فيغط و ثقل ثقال شد دا قد  تصبب منه الجبين عرقا في اليههو  ى الجنالعاد ة فيؤثر ذلك عل
 الشد د البرد. 

وقد  كون وقع الواي على الرسول  وقع الجرس إذا صلصل في أذن سامعه وذلههك  •
 أشد أنواعه. 

ورحما سمع الحاضرون صوتا عند وجه الرسول   نه دوي النحل لكههنهم ال  فقهههون  •
لوات هللا وسالمه عليه فسنه  نمع و عههي مهها  ههواى إليههه ا  و ص الما وال  فقهون اد ثا. أم

و علم علما ضرور ا أن  ذا  و واي هللا دون لبس وال خفههاء ومههن غيههر شههك وال ارتيهها  
فسذا انجلى عنه الواي وجد ما أواي إليه ااضرا في ذا رته منتقشا في اافظته   نما  تههب 

 في قلبه  تاحة.

 نفسيالفرق بين الوحي  المرض ال -4

إن أعراض التد ور النفني الوجود لها في شخصية النبي المواى إليه ، ايههث نجههد فههي  -
تلك الشخصية األسوة الحننة والقدوة الطيبة التي  نتحيل معها أن  كون  ذا النبههي مصههاحا 

 حالجنون أو االنفصال عن المجتمع الذي  عيش فيه !
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األصههوات المختلطههة التههي  انههف تلههك  إنها لينف تكلفا وال صناعة ، وحخاصة لههو ت ملههف -
 تنمع عند نزول الواي، وأ نا لو  انف تكلفا أو صناعة لكانف طوع  مين  ل نبي .

لينف نوما فسنها  انف ت تي النبي في أاوال مختلفة ، وعلى اههال تختلههف اختالفهها  ههامال  -
 مع اال النائم .

ك األسنان، وتنكشف وتصط لينف نوحات عصبية تصفر فيها الوجوب ، وتبرد األطراف ، -
العورات ، و حتجب نور العقل ، و خيم ظال  الجهل ، حل  انف مبعث نمو في قههوة البههدن ، 
وإشراق في اللون ، وارتفاع درجة الحرارة ، و انف إلى جانب ذلك مبعث نور ال ظلمههة ، 

، كمتههه ومصدر علم ال جهالة ،، حل  ان  جيئ معها من العلم والنور   ما تخنع العقول لح
 وتتناءل األنوار عند طلعته !!!

 ط  ال خصومة بين الدين  العلم  -ثا يا : 

 :  والحقيقة أن الخصومة حين الد ن والعلم تحدث في االتين

اآلخههر جملههة ، دون اجههة أو أن  قههف أاههد الطههرفين موقههف المعارضههة لمهها عنههد  ا  لى :
 .حر ان 

، حل فههي خر ليس جملةعارضة لما عند اآلأن  قف أاد الطرفين موقف الم الحالة ا خرى :
 .من لة أو حعض المنائل

 الفرق بين الوحي  الفلسفةثال ا : 

 شاق عنير لكن أحرز عناصر الفلنفة : -تعر فا جامعا مانعا  -تعر ف الفلنفة  -1 

 النظرة العقلية الحرة الشاملة إلى الحياة في مجموعها. •
 حدد . النظرة إلى سلوك معين وموقف مترجمة  ذب  •

 على النحو التالي: سمات الفلسفة -2

الفلنههفة ال مقيههاس لههها للتفرقههة حههين الحههر والباطههل، فههال مرجههع عنههد التنههازع حههين  •
 الفالسفة.

 ما دامف الفلنفة ال مقياس لها فهي ظنية. •

أن اخههتالف  يالبههد هما دا  ال سبيل إلى اليقههين فههي موضههوعات الفلنههفة  فههسن مههن  •
 اآلراء فيها دائم.

 ي منائل الفلنفة اختالف عا .الف فاالخت •

 آخر سمات الفلنفة أنها ال رأي لها لما سبر ذ رب! •

 الفرق بين الدين  الفلسفة : -3

 غا ة الفلنفة المعرفة، وغا ة الد ن ام مان.- •

فلنفة فكرة جافة ترتنم في صورة جامدة، ومطلب الد ن روح وثاحة وقوة مطلب ال  •
في قنمها العملي، وغا ة الد ن عمليههة اتههى فههي محر ة، غا ة الفلنفة نظر ة اتى 

 جانبه العلمي.

الد ن  لفف شههعور المتههد ن إلههى صههلة حينههه وحههين الحقيقههة العليهها التههي  ههد ن لههها  ،  •
 والفلنفة منتقلة عن ذلك.

عقيدة الد نيههة  ر مههة فياضههة تنههزع دائمهها  إلههى االنتشههار وطلههب المشههار ة طبيعة ال •
 وتهز صاابها إلى تحقير أ دافها حالنشر والدعوة. والتدفر في الميدان االجتماعي،

أما الفلنفة فهي تميل إلى االاتجاز واالاتكار واالسههتئثار أو علههى األقههل ال تنههعى  •
 في تناول الجمهور.حطبعها لهذا التوسع، وال  عنيها أن تصبح 
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 أسئلة التقويم الذاتي

 

 أ الً: أسئلة المقال:

 و ما أنواعه ؟؟ وما أقنامه  لواي  ؟ ما  تعر ف ا (1
 ما الدليل على وقوع الواي ؟ (2
 .اذ ر الشروط التي  جب أن تكون في  الكتا  المقدس  (3
 ما  تعر ف الفلنفة ؟ وما أحرز سماتها ؟ (4
 الفلنفة حالد ن من وجهة نظر الغرحيين ؟ ما  عالقة (5
  يف تفنر دعوى الخصومة حين الواي والعلم  ؟ (6
 النقلية ؟ يف نوفر حين تعارض األدلة العقلية و  (7
 ما الخدمة الجليلة التي  قدمها العلم للد ن ؟ (8
 ما الفرق حين الد ن والفلنفة ؟ (9

 عليل .؟  مع الت أو المرض النفني  ل  ُعد الواي ضرحا من الصرع   (10

 ثا ياً: أسئلة الصواب  ال طأ:

 ( أما  العبارة الخاطئة فيما  لي:( أما  العبارة الصحيحة، وعالمة )✓ضع عالمة )

 (      )                                           .  األمين  و جبر ل ح روال .1
 ( )   .ال غنى ألاد ما عن اآلخر العقل والواي  البصر والشعاع ،    .2
 (      ).         القطعيان  جوز تعارضهما : سواء  انا عقليين أو سمعيين .3
 (       )                  .             الكتا  المقدس  صطد  مع ثواحف العلم  .4
 (      )                                . ااسة اللمسأول ما  خلر في امننان  .5
 (       ).         اقائر العلم تفصل حين الد ن الخالص  و الد ن المغشوش  .6
 ( )              .الفلنفة ال مقياس لها للتفرقة حين الحر والباطل  .7
 ( )              . النبي   وحات عصبية تعتريالواي عبارة عن ن  .8
 ( )             .طبيعة الفلنفة تميل إلى االاتكار ، وال  عنيها الجمهور  .9

 ( )                 . نه إفناد العقل ار   امسال   ل ما من ش .10

 

 ثال اً: أسئلة االختيار من متعدد:

 اختر امجاحة الصحيحة مما حين القوسين:

ْعاَل  فِّي َخفَاء لغة )الواي في ال -1 تَاحَة وَ  -اْمِّ ْلَها   -اْلبَْعث -اْلَمْكتُو  اْلكِّ اء  -اْمِّ اْمِّ مههَ
َشاَرة    جميع ما سبر( – التاْصوِّ ف َشْيئ ا حَْعد َشْيء -َواْمِّ

 جميع ما سبر ( -  هللا  ال  اامل - ُْطلَر اْلَوْاي َو َُراد حِّهِّ )َ اَل  َّللاا  -2
 جميع ما سبر ( –الرق ا  –املها   - ر ل من أنواع الواي ) جب -3
 جميع ما سبر ( –دوي النحل  –الجرسوقع  –من صور الواي) صورة شخص -4
 –النوحههات  –و العصبي ) عههد  التكيههف مههع اآلخههر  النفني التد ور أعراضمن  -5

 جميع ما سبر ( –تد ور الذا رة 
تقههد م ) القطعههي  إن  ان أاد الدليلين المتعارضين قطعيا دون اآلخر   فسنه  جههب -6

 جميع ما سبر ( –الظني  –
ُل    -7 ُم َواْلعَمههَ لههْ ُل اْلعِّ فَةِّ اْلعُلُو ِّ َوَ َمالِّ َوَصاَلحِّ اأْلَْعَمالِّ َوحِّهِّ  َْكمههُ اْلعَْقُل َشْرٌط فِّي َمْعرِّ

ناهُ لَْيَس ُمْنتَقِّالًّ حِّذَلَِّك ، القائل   احن العرحي ( –احن رشد  –احن تيمية ) لَكِّ
 ( جميع ما سبر  -اال تشار – اإليمان –المعرفة غا ة الفلنفة )  -8
 جميع ما سبر ( –التز ية  –رسالة امسال  تقو  على ) العلم  -9

 –ااسههمة  –) لههيس لههها  لمههة نهائيههة فههي أي قنههية مههن سههمات الفلنههفة  -10
 الوصول إلى الحقيقة (
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 النشاط التعليمي للوحدة الثالثة:

 

 عز زي الدارس:

الموضوعات الواردة في  ذب الوادة  عليك لومات اول اتى تكتنب المز د من المع
 أن تقو  حسنجاز النشاط التعليمي التالي:

 ا تب ححثا  في:

 " موقف الغزالي  ابن ر د  ابن تيمية من الفلسفة"        
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 الوحد  الرابعة

 

 أصالة التوحيد 

 (الدين من المنظور اإلسالمي  ) نشأة

 

 محتويات الوحد  الرابعة :

 مطالب : ةخمن تحتوى  ذب الوادة على 

 . آد    :المطلب األول 

 : فطر ة ام مان في حني آد .المطلب الثاني 

 ظهور الفطرة ام مانية عند الشدائد الكونية . الثالث :المطلب 

 . : دعوات األنبياء والمرسلين   لتعبيد الناس لر  العالمينالمطلب الراحع

 . فشل المحاوالت البشر ة في تلبية نداء الفطرة امننانية : المطلب الخامس

 

 أهمية دراسة الوحدة 

  ناك اتجا ان واضحان في تحد د نش ة الد ن ومصدرب ، 

  رى أاد ما : أن الد ن فطرة هللا ، التي فطر عليها امننان األول ) آد  عليه النال  (.

ه امننههان لعوامههل طبيعيههة أو أن الد ن صناعة حشر ة ، اخترعحينما  زعم االتجاب اآلخر :  
 و تعليمية ، رواية أو نفنية أو أخالقية أو اجتماعية أ

حموضههوعية ، تقههو  علههى اقههائر  واألمر خطير ال  نبغي تر ه ، حل الحد من معالجته
 . ثاحتة   تقرر وجه الصوا  في  ذب القنية 

ته منذ ول الذي  قرر أن امننان متد ن حفطروفي  ذب الوادة نتعرف على االتجاب األ
 خلقه هللا تعالى .

 

 

 األهداف التعليمية
  رجى منك عز زي الدارس حعد دراستك لهذب الوادة أن تكون قادرا  على أن:

 تعرف فطر ة ام مان، وأن امننان متد ن حفطرته . -1

ته مههن حعههدب ، تعلم أن آد  خلر خلقا  منتقال  وليس متطورا  من غيرب، و ذلك ذر  -2
 ان !!!.فامننان احن آد   رمه هللا ، وليس احن قرد أو ايو

تقف على أن ذر ة آد  مع تقاد  الزمن وطول العهد قد انحرفوا عن الههد ن  ممهها   -3
 إرسال الرسل. دعا إلى

تت  د من أن القول حالتطور في مجال األد ان اد ث خرافة ،  بطله النقل والعقههل  -4
 والواقع!
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  آدم   :   ل المطلب ا 

 قو  التصور امسالمي و نطلر من قاعدة أساسية تتلخص في أن األصههل فههي حنههي آد   ههو 
 .الوثنية طرأت على حني آد  إ مانهم حاهلل الوااد األاد ، فالتوايد  و األصل ، وأن 

وعلمههه هللا األسههماء  خلر هللا آد  )امننان األول( مفطههورا  علههى ام مههان والتوايههد ،
 اذرب من عداوة إحليس. ، وجعله خليفة في األرض، و لها 

ٱٱٱ:   تلك اآل ات من سورة البقرة  اقرأ في  ذا          

  من خن  حن جن  يمىم   مم  خم حم  جم يل   ىل مل  خل ٹٱٹٱُّٱ

   ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي ميخي   حي  جي  يه   ىه مه   جه   ين ىن

  مب  زب رب  يئ  ىئ   نئ  مئ  زئ  رئ ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ 

  يق  ىق يف  ىف  يث   ىث نث مثزث  رث  يت ىت  نت مت زت   رت يب  ىب   نب

 نن  من  زن رن  مم ام  يل  ىل  مل  يك  ىك مكلك   اك

  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي ني   مي زي  ري   ٰى ين  ىن

  جح مج   حج مث   هت  مت خت   حت  جت  هب مب   خب حب  جب  هئ

  حط   مض  خض  حض  جض مص  خص  حص مس  خس حس  جس  مخ  جخ مح 

  جل مك  لك  خك حك جكمق   حق  مف   خف حف جفمغ   جغ مع جع  مظ

  ىل  مل خل   ٰه  مه جه  هن من خنحن  جن  مم  خم  حم جم هل   مل خل  حل

  َّ ىه  مه   جه  ين ىن  من  خن  حن  جن  يم ىم  مم  خم  حم جميل 
٣٨ - ٣0البقرة:   

 : ما  لي   نتهي حنا إلى  -لمتعلقة حها ن اآل ات اوغير ا م -إن الت مل في  ذب اآل ات 

 : التكريم اإللهي آلدم  دريته  -1

 لقد أااط التكر م املهي آد  من  ل جانب ، 

 ونفخ فيه من رواه ، وأانن صورته ، وأحدع خلقته ،  فاهلل خلقه حيدب ،

العلم الكثيههر ثانيهها  ذ ر تخصيص آد  حالخالفة أوال  ، ثم تخصيصه ح -سبحانه وتعالى  -وهللا 
 عن حلوغ درجته في    العلم ثالثا ، ،ثم حلوغه في العلم إلى أن صارت المالئكة عاجز ن

 جنته خامنا ، إسكانهثم ذ ر  ونه منجودا  للمالئكة راحعا ، ثم 

 ثم ختم حاجتبائه لتتحقر خالفته في األرض التي خلقه من أجل الخالفة عليها أخيرا. 

 لبحر المحيط( :وي: في تفنيرب ) اذ ر أحو ايان النح

البقرة( شيء . ومناسبتها لما قبلها أنههه لمهها  لم  رد في سبب نزول  ذب اآل ات ) سورة
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امتن عليهم ) البشر( حخلر ما في األرض لهم ، و ان قبله إخراجهم من العد  إلى الوجود ، 
ليفههة وإسههكانه دار أتبع ذلك حبدء خلقهم ، وامههتن علههيهم حتشههر ف أحههيهم وتكر مههه وجعلههه خ

مكانههه واختصاصههه حههالعلم الههذي حههه   رامته ، وإسجاد المالئكة تعظيما  لش نه وتنبيههها  علههى
 مال الذات وتما  الصفات ، وال شك أن امانان إلى األصل إانان إلى الفههرع ، وشههرف 

 .(70) الفرع حشرف األصل ....

 :آدم ُخلق خلقا مستقال ط  لم يتطور من م لوقات سابقة  -2

أن آد  الذي نههال  ههذا التكههر م املهههي ، وتهيهه    دع مجاال للشك ، تقرر اآل ات حما ال 
لهذا الواجب النبوي ، لم  تنلنل من ساللة القرود ، ولم  تطور من عائلة ايوانية، أو أسرة 
حهيمية ، حل  خلقه هللا حيدب ، ونفخ فيههه مههن رواههه ، وفصههلف اآل ههات  ههذب النشهه ة ، التههي ال 

ور العلههم أو العلمههاء البحههث فيههها   إال أاد أن  زعم أنه شهها د ا  ، ولههيس فههي مقههد  نتطيع
 حنر  من الظن أو التخمين ألذي ال  غني من الحر شيئا ، 

ٱوصدق هللا القائل في  تاحه الحكيم : 

  جض  مص  خص  حص  مس  خس حس   جس  مخ جخ  مح جح ٹٱٹٱُّٱ
 حض  خض  مض َّ الكهف: ٥١ )71(

تقل آلد  مههن خههالل النصههوص القرآنيههة فسذا أردنهها أن تعههرف علههى  ههذا الخلههر المنهه 
ٱ بو ة ، فقد ذ ر الحافظ احن  ثيرفي تفنيرب لقوله تعالى في سورة الرو  :والن

٢0الروم:  َّ مث  زث   رث  يت ىت  نت مت  زت رت   يب ىب  نب ُّٱ  

ْن آ َاتِّهِّ الدالة على عظمته و مههال قدرتههه أنههه خلههر آد  مههن تههرا  ، ف صههلكم مههن  َومِّ
ر  فكان علقة، ثم منغة، ثم صار عظاما، شكله على شكل ترا ، ثم من ماء مهين، ثم تََصو 

سميع حصير. ثم خرج مههن  امننان، ثم  نا هللا تلك العظا  لحما، ثم نفخ فيه الروح، فسذا  و
ضعيف القوى والحر ة، ثم  لما طال عمرب تكاملف قههواب وار اتههه اتههى حطن أمه صغيرا 

فر في أقطار األقاليم، و ر ب مههتن آل حه الحال إلى أن صار  بني المدائن والحصون، و نا
البحور، و دور أقطاَر األرض و تكنب و جمع األموال، وله فكرة وغههور، ود ههاء ومكههر، 

ي ر م أي وعلم، واتناع في أمور الههدنيا واآلخهه ور ْن أقههدر م وسههَ رة  ههل ححنههبه. فنههبحان مههَ
، وسههخر م وصههرفهم فههي فنههون المعهها ش والمكاسههب، وفههاوت حيههنهم فههي العلههو  والفكههرة

 . والحنن والقبح، والغنى والفقر، والنعادة والشقاوة

 في صورتين :  مراحل ال لق اإل سا يلقد سجلف آ ات القرآن الكر م 

 وامننان األول ، وذلك على النحو التالي : صور  آدم أبي البشر ا  لى :

 من ترا  . -1

 من طين ) الترا  المختلط حالماء(  -2

 الصههٍر الز ٍ : أي عههض  ههذب األرض ، لههزج مههن ح ) طههين رخههومن طههين الز   -3
 ( الشمع

ينُ من ام  مننون ) -4  (اْلُمتَغَي ِّرُ  اْلُمْنتِّنُ  اأْلَْسَودُ، الط ِّ

 اليبس والصالحة(ال  الفخار ) في من صلص -5

 سو ته ) التنو ة( -6

 
 وما حعد ا .170، ص1ج (70)
 ألنهههد  نههتعمل  ثيههرا  فههي معنههى العههون ،، ومعنى } َعُندا    أي : أنصارا  وأعوانا  . والعَنُ  سورة الكهف (71)

ي وطلب المعونة. ِّ  قِّوا  ] اليد [ ، قال الزجاج : واالعتناد : التقو 
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 ثم نفخ فيه من رواه ) نفخ الروح(. -7

 ى النحو التالي :آد  (،وذلك عل ) امننان حعد الصور  ا خرى: صور  أ الد آدم

ماء الرجل وماء المرأة عند الجماع : ماء دافر  خههرج مههن حههين  مرالة النطفة )المني : -1
 الصلب والترائب ( 

 مرالة العلقة )البو نة الملقحة حالحيوان المنوي  ، العالقة حجدار الرام ، حقدرة القادر(  -2

حههذلك ،  من د  غليظ. قال احن قتيبة : وسههميف مرالة المنغة )لحمة صغيرة ، أو قطعة -3
  ُمنغ(ألنه حقدر ما 

 .مرالة العظا   -4

 . مرالة  نوة العظا  حاللحم -5

 مرالة التنو ة ) خلقا آخر( -6

 مرالة نفخ الروح. -7

الهبــوو إلــى ا رض ضــر ر  إلقامــة ال الفــة  إقامــة مــنهج هللا القــائم علــى  – 3
 التوحيد

ال ( رغم  تعههدد القاتههها ، إال أنههها تشههترك فههي امشههارة إلههى لنا إن قصة آد  ) عليه
 التمكين لإلننان في األرض وإلى استخالفه فيها :

:   قوله تعالى  ففي سورة البقرة سبقها في النياق  

  لك  خك  حك   جك  مق  حق  مف  خف  حف جف  مغ  جغ  مع  جع  ٱُّٱٱ
٢9البقرة:  َّ  جم  هل مل   خل   حل جلمك   

 :  تعالى  قوله وفي سورة األعراف سبقها 

  َّ  جخ مح  جح مج حجمث هت  مت خت  حت  جت  هب  مب ٱُّٱ
١0األعراف:   

 :  قوله تعالى وفي سورة الحجر سبقها 

  ِّ ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ٰى  ٰر ٰذ   يي  ىي  مي  خي ٹٱٹٱُّٱ
٢0 -١9الحجر:  َّ  زب رب  يئ ىئ  نئ مئ   زئ رئ  ّٰ  

 –تعههالى  –فالهبوط إلى األرض إرادة قدر ة  ونية ، و و  ذلك إرادة شرعية ، فههاهلل 
ٱة في األرض التي خلقها آلد  وذر ته أراد آلد  قبل أن  خلقه أن  كون خليف

 ثم أعلم هللا ذلك مالئكته ،  ما تقررب اآل ة األولى في قصة آد  

أن  حقر تلك الخالفة علههى األرض   ليقههيم منهجههه ، و طبههر  –شرعا  –، وأراد هللا 
 شرعه ، و ذ ر اسمه ، و عبدب و وادب !!!

 حم جميل  ىل مل خل ٱُّٱلى :  قصة آد  في سورة البقرة   حقوله تعاوقد ختم هللا
  جي يه ىه  مه جه ين ىن من  خن حن  جن يم ىم مم خم

ٱ٣9 - ٣٨البقرة:  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر ٰذيي  ىي  مي  خي  حي
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 : فطرية اإليمان في بني آدم المطلب ال ا ي

 فطر  : اإليمان باهلل

تراع .  من الفَْطر ، ومعناب -في اللغة العرحية  –الفطرة   : االْحتداء واالخِّ

  جخ مح  جح مج حجمث   هت  مت خت ٱُّٱٹٱٹٱ قال هللا في  تاحه العز ز:
٣0الروم:  َّ مصخص    حص  مس  خس حسجس  مخ  

ِّ  وفي الحد ث الصحيح َعْن أَحِّى ُ َرْ َرةَ  ْن   أَناهُ َ اَن  َقُوُل قَاَل َرُسوُل َّللاا » َما مِّ
َنانِّهِّ َ مَ  َرانِّهِّ َو َُمج ِّ دَانِّهِّ َو ُنَص ِّ ِّ يَمة  َمْولُوٍد إِّالا  ُولَدُ َعلَى اْلفِّْطَرةِّ فَ َحََوابُ  َُهو  يَمةُ حَهِّ ا تُْنتَُج اْلبَهِّ

ْن َجْدَعاَء )مقطوعة األطراف(«. نُّوَن فِّيَها مِّ  َجْمعَاَء )مكتملة األعناء( َ ْل تُحِّ

ئْتُْم :  ثُما  َقُوُل أَحُو ُ َرْ َرةَ   مج حجمث    هت  مت خت ٹٱٹٱُّٱٱَواْقَرُءوا إِّْن شِّ
 جح مح جخ  مخ جس حس خس مس  حص   خص مص َّ الروم: ٣0   اآل َةَ   )72(. 

دُ أادا إالا و و  ُقِّر  ح ن  له   ،على َمْعرفة َّللا  وامْقرار حه  ل مولود  ُولد  :  ىمعنوال فال تَجِّ
اب حغير اسمه أو َعبد معه غيرب .  صانِّعا وإن َسما

 على ام مان حه ، و ل مولود  ولد على الفطرة . –احتداء  –لقد فطر هللا تعالى امننان 

بِّ َواْلُمَراد تََمكُّن النااس مِّ "  ْرء لاة ، َوالتاَهيُّؤ ْن اْلُهدَى فِّي أَْصل اْلجِّ َك اْلمههَ ْو تهُهرِّ لِّقَبُولِّ الههد ِّ ن ، فَلههَ
َنا ُاْنن َ ذَا الد ِّ ن ثَاحِّف فِّي النُّفُوس ، قَها إِّلَى َغْيرَ ا ، ألِّ  َعلَْيَها اَلْستََمرا َعلَى لُُزومَها َولَْم  ُفَارِّ

فٍَة مِّ  م " ْن اآْلفَات اْلبََشرِّ اة َ التاْقلِّيدِّ ..َوإِّلَى َوإِّناَما  ُْعدَل َعْنهُ آلِّ ي " اْلُمْفهههِّ ي  فههِّ اَل اْلقُْرُطبههِّ ذَا مههَ  ههَ
َماعه نهْم َوأَسههْ َر أَْعيههُ ا َخلههَ ْم فَقَاَل : اْلَمْعنَى أَنا َّللاا َخلََر قُلُو  حَنِّي آدَ  ُمَؤ الَة لِّقَبُولِّ اْلَحر  ، َ مههَ

ْلَمْرئِّيااتِّ َواْلمَ  ْف ْنُموَعات ، فََما دَاَمْف حَاقِّيَة َعلَى ذَلَِّك الْ قَاحِّلَة لِّ ة أَْدَر ههَ َك اأْلَْ لِّيهها قَبُول َوَعلَى تِّلههْ

 .(73)...." ْساَل  ُ َو الد ِّ ن اْلَحر  اْلَحر  ، َودِّ ن اْمِّ 

فطههر النههاس عليههها و ههي فطههرة  التههيالصوا  أنههها فطههرة هللا "أن  :احن تيمية يرى 
النههالمة مههن  : حههرحكم ؟ قههالوا :حلههى  ، و ههىا  ههو  قههال ألنههف و ى فطر م عليه امسال  ،

 ..... "   ثم  نري مثاال للفطرة حقوله :االعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة 

عين لو ترك حغيههر  ذيمثل الفطرة مع الحر : مثل ضوء العين مع الشمس ، و ل "  
تهود وتنصر وتمجههس   مثههل : من لباطلة العارضة ا واالعتقاداتاجا    لرأى الشمس   

اس سههليم  حههب الحلههو  ذي ل  -أ نا  -اجا   حول حين البصر ورق ة الشمس ، و ذلك 
 .اتى  جعل الحلو فى فمه مرا ، إال أن  عرض فى الطبيعة فناد  حرفه 

 أن  كونوا اين الههوالدة معتقههد ن لإلسههال   وال  لز  من  ونهم مولد ن على الفطرة  
ولكن سالمة القلب وقبوله وإرادتههه ، طون أمهاتنا ال نعلم شيئا  أخرجنا من ححالفعل ، فسن هللا
 .لما  ان إال منلما   ير ححيث لو ترك من غير ُمغ ِّ ، مسال  للحر الذى  و ا

فطههرة   ههيتقتنى حذاتها امسال  مالم  منعها مههانع    التيو ذب القوة العلمية العملية  

 .(74)"  الناس عليهافطر  التيهللا 

 
بخاري في كتاب : الجنائز   باب : إذا أسلم الصبي فمات ، هل يصلى عليه ؟ و فــي رجه ال: أخ متفق عليه (7٢)

 مولود كل معنى باب القدر في مسلم  أخرجه؛ و ٦٥99؛   ٤77٥؛    ١٣٥9؛   ١٣٥٨مواضع أخرى : رقم  
 ٢٦٥٨ رقم. . الفطرة على يولد

 لر هللا.د ل لختب ير ، حا  : الراجع : فتح الباري : الحن اجر ،  تا  : التفن (73)
 ٢٤٥/ ٤راجع : مجموع الفتاوى : البن تيمية ، رسالة في الروح ،  (7٤)



61 

 

 بنو آدم مفطور ن على اإليمان :
ذر تههه ،  – ههذلك  –آد  مؤمنهها حرحههه ، عارفهها حخالقههه  خلههر  -تعههالى  – ما خلههر هللا 

 مفطور ن على ام مان 

 :  قوله تعالى  اقرأ  ذا في سورة األعراف

 زئ رئّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ  يي  ىي مي خي  حي ُّٱ
  زث  رث  يت  ىت  نت مت زت  رت  يب  ىب نب  مب  زب  رب يئ ىئنئ مئ
   َّ ىك  مك  لك اك  يق ىقيف  ىف  يث  ىث  نث مث

١7٣ - ١7٢األعراف:   
  . 

 خبر تعالى أنه استخرج ذر ههة حنههي آد  مههن أصههالحهم، شهها د ن علههى أنفنهههم أن هللا 
 ، وأنه ال إله إال  و.  ما أنه تعالى فطر م على ذلك وجبلهم عليه، رحهم ومليكهم

نِّ اِّ  اضِّ حههْ يههَ ْن عِّ اٍر ومما جاء في الُننة ما رواب امما  منلم فههي صههحيحه حنههندب عههَ مههَ
 ِّ ى ِّ أَنا َرُسوَل َّللاا عِّ  أَُعل َِّمُكْم َما قَاَل ذَاَت  َْوٍ  فِّى ُخْطبَتِّهِّ » أاَلَ إِّنا َرح ِّى أََمَرنِّى أَنْ  -  –اْلُمَجاشِّ

ى ُانَفههَ  ادِّ بههَ ُف عِّ ى َخلَقههْ ى َ ذَا ،ُ لُّ َماٍل نََحْلتُهُ َعْبد ا َاالٌَل ، َوإِّنهه ِّ ا َعلاَمنِّى  َْومِّ ما ْلتُْم مِّ ْم َجهِّ اَء ُ لاهههُ
ْم َما أَْالَلْ  َمْف َعلَْيهِّ ْم َوَارا يُن فَاْجتَالَتُْهْم َعْن دِّ نِّهِّ ُ وا َوإِّناُهْم أَتَتُْهُم الشايَاطِّ ُف لَُهْم َوأََمَرتُْهْم أَْن  ُْشرِّ

ْل حِّهِّ ُسْلَطان ا ...الحد ث    حِّى َما لَْم أُْنزِّ

 تْهم فَجالُوا َمعهم في الناالَل . ومعنى] فاْجتَالَتُْهم الشياطين [ أي اْستاَخفا 

يءَ  : إذا   قال َجال واْجتَال : إذا ذ ب وجاء ، ومنه الَجَوالَُن في الحْر  ، واْجتاَل الشهها

ائُل عن مكانه   .(75)ذََ ب حه وَساقَه . واْلَجائِّل . الزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحن األثير ، مادة ) جول ( النها ة في غر ب الحد ث واألثر : (75)
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 : ،هور الفطر  اإليما ية عند الشدائد الكو ية المطلب ال الث

وأقوى البرا ين على أصالة الفطرة ام مانية   الواقع المشا د  إن من أوضح األدلة ،
الذي ال  نتطيع أاد إنكارب أو جحودب ، اين  شعر امننان حالنعف من مرض أو فقههر أو 
حالء أو نحو ذلك ، وقد  تناول القرآن في أ ثر من موضع أصههالة  ههذب الفطههرة وحروز هها ، 

 ة  السيما في أوقات الشد

  ىن  من  خن حن جنيم  ىم  مم  خم  حم جم  يل ىل  مل  خل ٹٱٹٱُّٱ
  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي حي  جي يه  ىه  مه جهين
  ىب   نب  مب  زب رب  يئ  ىئ نئ  مئ زئ  رئ   ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ
 - ٦7اإلسراء:  َّ ىف يث  ىث نث  مث زث  رث يت ىت  نت  مت  زت  رت  يب

٦9 
مشهههد الفلههك فههي البحههر ، نموذجهها  للحظههات الشههدة  والنههياق  عههرض  ههذا المشهههد ، 

خنههم أقههوى واشههد اناسههية ، ونقطههة مههن الخشههب أو والحرج . ألن الشعور حيههد هللا فههي ال
واج والتيارات والنههاس متشههبثون حهههذب النقطههة علههى المعدن تائهة في الخنم ، تتقاذفها األم

  ف الرامن .

افقة الواجفة المتعلقة حكل  زة و ههل إنه مشهد  حس حه من  احدب ، و حس حالقلو  الخ
حيط الجبارة التي تبههدو فههي حعههض رات الماتى عاح، رجفة في الفلك صغيرا   ان أو  بيرا  

 اللحظات  الر شة في مهب الر اح على ثبج الموج الجبار!

اين  ننى الر ب في الفلك المتناوح حين األمواج  ل قوة و ل سند و ههل مجيههر ......
 إال هللا ، فيتجهون إليه وادب في لحظة الخطر ال  دعون أادا  سواب . .

قههدماب ثبههات األرض مههن  فما إن تنجلي الغمرة ، وتحههسولكن امننان  و امننان ، 
ه األ ههواء وتجرفههه الشهههوات ، وتغطههي تحته اتى  ننى لحظة الشدة ، فيننى هللا ، وتتقاذف

 على فطرته التي جال ا الخطر إال من اتصل قلبه حاهلل ف شرق واستنار .

لبحر و و و نا  نتجيش النياق وجدان المخاطبين حتصو ر الخطر الذي تر وب في ا
أن األمن والقرار ال  كونان إال   الاقهم في البر أو و م  عودون إليه في البحر ، ليشعروا 

في جوار هللا واماب ، ال في البحر وال في البر  ال في الموجة الرخية والر ح المواتية وال 
 في الملج  الحصين والمنزل المر ح 

ة . إنهم في قبنته في البر  مهها  ههم إن البشر في قبنة هللا في  ل لحظة وفي  ل حقع
 ي البحر . فكيف   منون؟ في قبنته ف

البر حزلزال أو حر ان ، أو حغير مهها مههن األسههبا    يف   منون أن  خنف حهم جانب
 المنخرة لقدرة هللا؟ 

أو  رسل عليهم عاصفة حر انية تقذفهم حههالحمم والمههاء والطههين واألاجههار ، فههتهلكهم 
 دون هللا و يال   حميهم و دفع عنهم؟دون أن  جدوا لهم من 

فة ، تقصههف أ   يههف  هه منون أن  ههرد م هللا إلههى البحههر فيرسههل علههيهم ر حهها  قاصهه 
الصواري وتحطم النفين ، فيغرقهم حنههبب  فههر م وإعراضهههم ، فههال  جههدون مههن  طالههب 

 حعد م حتبعة إغراقهم؟

 أال إنها الغفلة أن  عرض الناس عن رحهم و كفروا .
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 دعوات ا  بياء  المرسلين ؛ لتعبيد الناس لرب العالمين .: الرابع المطلب 

 

استمر حنو آد  على التوايد ، واافظوا على نقاء ام مان   فلما طههرأ علههيهم الشههرك  
أرسل هللا رسله ، وحعث أنبياءب ، وأ ههد م حاآل ههات البينههات والمعجههزات البهها رات، وأنههزل 

ر من الباطل ، وإعادة الناس إلى الصراط المنتقيم ،  تبه   لتصحيح األوضاع ، وحيان الح
 س على هللا ُاجة حعد الرسل!اتى ال  كون للنا

  يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱٱ اقرأ في  ذا قوله تعالي في سورة األعراف:  
  زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
  ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

  رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
  يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن
  مت ختحت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ
ٱ٦٤ - ٥9األعراف:  َّ مج  حج  مث  هت

تَا  أََاادِّ ههث  أما الننة النبو ة فيكفي أن نذ ر أن امما  البخاري أفرد في صحيحه ) ِّ
 اأْلَْنبِّيَاء( ، اشتمل على حعض أخبار م من آد  اتى محمد عليهم الصالة والنال  

ِّ أَحَا ُ َرْ َرةَ قَاوفي صحيح منلم أَنا  ْعُف َرُسوَل َّللاا  َقُوُل » أَنَا أَْولَى النااسِّ  -  –َل َسمِّ
 َولَْيَس حَْينِّى َوحَْينَهُ نَبِّىٌّ «،«امخوة أل  من أمهات شتى»حِّاْحنِّ َمْر ََم األَْنبِّيَاُء أَْوالَدُ َعالاٍت 

يَنى اْحنِّ وفي روا ة  أخرى» أَنَا أَْولَى النا  ى األُولههَ اسِّ حِّعِّ ْر ََم فههِّ الُوا مههَ َرةِّ «. قههَ ى َواآلخههِّ
ْيَس  دٌ فَلههَ تاى َودِّ ههنُُهْم َوااههِّ َهاتُُهْم شههَ ْن َعالاٍت َوأُما ِّ قَاَل » األَْنبِّيَاُء إِّْخَوةٌ مِّ ا َ ْيَف  َا َرُسوَل َّللاا حَْينَنههَ

 نَبِّىٌّ «.

همنا في  ذا صل عن األنبياء ،  و ففي النياق القرآني وفي الُننة النبو ة اد ث مف
ن نقرر أن منيرة الرسل حدأت مع سيدنا نوح عليه النال    لمواجهة االنحراف  النياق أ

ٱالبشري وظهور الشرك في حني آد   

  ري  ٰى ين  ىن نن  من  زن  رن مم  ام  يل ىل  مل  يك ىك ٹٱٹٱُّٱ

  حت  جت  هب  مب  خب  حب جب هئ  مئ  خئ حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي زي
٢٤ - ٢١نوح:  َّ   مخ جخ  مح  جح  مج حج مثهت  مت  خت  

 هذب اآل ات ما ملخصه :ذ ر احن  ثير في تفنيرب ل

  قول تعالى مخبرا عن نوح، عليه النال ، أنه أنهى إليه، و و العليم الذي ال  عز   

) ال  غيب(عنههه شههيء، أنههه مههع البيههان والههدعوة المتنوعههة المشههتملة علههى الترغيههب تههارة 
، واتبعوا أحناء الدنيا ممن غفل عن أمههر هللاوالتر يب أخرى: أنهم عصوب و ذحوب وخالفوب، 
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 امچٱ  ولهههذا قههال:   استدراج وإنظار ال إ را  ومتع حمال وأوالد، و ي في نفس األمر
 چٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱين ىن نن من  زن رن مم

  چ مي زي ريٱٱٱچٱٱوقوله:

ا. وقههال احههن ز ههد:  چٱميٱچٱ}قههال مجا ههد:   أي:  بيههرا.  چٱٱميٱچٱأي عظيمهه 

م علههى أي: حاتبههاعهم فههي تنههو لهم لهههم حهه نه چ مي زي ريٱٱٱچٱوالمعنى في قولههه: 

  و  القيامة:  الحر والهدى،  ما  قولون لهم

٣٣سبأ:  َّ ِّّٰ   ُّ َّ   ٍّ ٌّ  ٰى ٰر   ٰذ  يي  ىي مي خي  ٱُّٱ   

 ولهذا قال  ا نا: 

  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ريچٱ
   چٱحت  جت  هب

  انوا  عبدونها من دون هللا.و ذب أسماء أصنامهم التي  

وقههال عطههاء، عههن احههن  قال البخاري: ادثنا إحرا يم، ادثنا  شهها ، عههن احههن جههر ج،
 و  نوح في العر  حعد: عباس: صارت األوثان التي  انف في ق

 أما َود: فكانف لكلب حدومة الجندل  

 وأماسواع: فكانف لهذ ل،  

 ُرف عند سب ، وأما  غوث فكانف لمراد، ثم لبني ُغَطيف حالجُ 

 أما  ُعوُق: فكانف لَهْمدان، 

 وأما ننر: فكانف لحمير آلل ذي َ الع،  

و ي  أسماء رجال صالحين من قو  نوح، عليه النال ، فلما  لكههوا أواههى الشههيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالنهم التههي  ههانوا  جلنههون فيههها أنصههاحا وسههمو ا ح سههمائهم. 

  لك أولئك وتَنَناَخ  العلم ُعبِّدت ففعلوا، فلم تعبد اتى إذا 

  انف  تعبد في زمن نوح. وقال علي حن أحي طلحة، عن احن عباس:  ذب أصنا 

قال:  انوا قومهها  چٱجت  هب مبٱٱٱچٱقال احن جر ر حنندب عن محمد حن قيس  

صالحين حين آد  ونوح، و ان لهم أتباع  قتدون حهم، فلما ماتوا   قال أصحاحهم الذ ن  ههانوا 
  قتدون حهم: لو َصَورنا م  ان أشوق لنا إلههى العبههادة إذا ذ رنهها م. فصههورو م، فلمهها مههاتوا

 بدو م. وجاء آخرون د  إليهم إحليس فقال: إنما  انوا  عبدونهم وحهم  نقون المطر، فع
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  سا ية فشل المحا الت البشرية في تلبية  داء الفطر  اإل : المطلب الخامس

، وفي نفس   قرر امسال  أن فطر ة ام مان والتوايد   منحة إلهية، ولينف طفرة حشر ة
ح ن الد ن صناعة حشر ة ، وأن امننان وصل إلى   مع القائلين ال  تفر امسالالوقف ، 

 منها : ألسبا  عد دة ، وذلك التوايد حعقله ، وأنه ارتقى من الوثنية إلى الوادانية حفكرب   

أن  نع د نا صحيحا لنفنه ، أو أن  قيم منهجا سد دا لحياته   ن امننان ال  نتطيع إ أ ال :
فكيرب من عصر إلى عصر ، حل في العصر اقض ، و ختلف تان حطبيعته  تن  ألن امنن

 الوااد ! 

 ومن مكان إلى مكان ، حل في المكان الوااد !

 ال حد من االعتراف ح ن طبيعة امننان تتصف حالقصور والنقص !!! 

طفولته : فكم رأ نا تفكير امننان  ختلف و تعارض مع مراال اياته المختلفة ، في 
وشيخوخته ، حل في أوقات فراه وازنه ، وااالت فقرب وغناب ، ،  ورجولته،  احه وشب، 

 وساعات  دوئه وانفعاله. 

وت ثر م ، نتيجة لقصور واضعيها   لذا رأ نا جميع أنظمة البشر تتصف حالتناقض 
 ، الذى  جب أن  بتعد عن التناقض والتحيز، وعد  إااطتهم ححقيقة الد ن الحر ، حبيئاتهم 

 . لطيف الخبيرلمن خلر و و ال توفر  ذا إال وال 

إن العقلية البشر ة اين ااولف أن تنع لنفنها د نا ، قدمف لنا ضرحا من الخرافة ، 
التي تتنافى مع العقل النليم والذوق الصحيح ، والعقلية اليونانية والهند ة والمصر ة 

وتصو ر ،  ان اليونان القد مة خير مثال على ذلك ، إن المرء ليد ش اين  قرأ عن أد 
مجتمع اآللهة عند م   حالمجتمع البشري ، واين  رى أن المصر ين القدماء عبدوا  ل 

النياسي والزعيم  -76غاندي  ، لكن الد شة تزداد حكل ت  يد اين  طالع رأي المهاتما  شيء

 الشخصية العالمية تقول :  ذب ،في عبادة الهنود للبقرة    -الرواي للهند

ي أعبد البقرة ، وس دافع عن عبادتها أما  عدني أرى ايوانا   ألنعندما أرى البقرة ال أ) 
 العالم أجمع ...وأمي البقرة تفنل أمي الحقيقية من عدة وجوب :

عامين ، وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير  ذا ،  أو  فاأل  الحقيقية ترضعنا مدة عا 
 العادي . مقاحل ذلك سوى الطعا  ، وال ننطلب منا شيئا ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما

وعندما تمرض األ  الحقيقية تكلفنا نفقات حا ظة ، ولكن أمنا البقرة فال نخنر لها شيئا ذا 
وعندما تموت األ  الحقيقية تتكلف جنازتها مبالغ طائلة  ، وعندما تموت أمنا البقرة  ،  حال 

العظم حكل جزء من جنمها اتى  ي اية   ألننا ننتفع تعود علينا حالنفع  ما  انف تفعل و
 والجلد والقرون.

 أنا ال أقول  ذا   ألقلل من قيمة األ    ولكن ألحين النبب الذي دعاني لعبادة البقرة .

إن مال ين الهنود  تجهون للبقرة حالعبادة وامجالل ، وأنا أعد نفني واادا من  ؤالء 

 (77)   المال ين !!!(

فشل المحاوالت البشر ة في تلبية نداء  ي خير دليل على دراسة التار خ امننانإن  ثا يا :
التي  عتقد البعض أنها أفنل عقلية على مدى  -، ولعل العقلية اليونانية  الفطرة امننانية

 
( كان  م١9٤٨  – ١٨٦9(؛ )Mohandas Karamchand Gandhiموهانداس كرمشاند غاندي ): 7٦

كان رائداً للساتياغراها وهي مقاومة ،   استقالل الهند  ل حركةالروحي للهند خالالسياسي البارز والزعيم 
عقب أهمسا أو الالعنف الكامل، والتي أدت إلى   االستبداد من خالل العصيان المدني الشامل، التي تأسست بقوة

غاندي معروف في  استقالل الهند وألهمت الكثير من حركات الحقوق المدنية والحرية في جميع أنحاء العالم. 
 مة (المهاتما أي 'الروح العظيحاء العالم باسم المهاتما غاندي )بالسنسكريتية : ميع أنج
 ٣٣-٣٢أحمد شلبي ، ص  أديان الهند الكبرى : (77)



66 

 

 ذب  –التار خ امنناني ، وأن فالسفة اليونان  م أساتذة العالم امنناني في التفكير البشري 
أشهر شاعر  وناني )  وميروس د وان  د ني ، ومن  قرأ العقلية تمثل سذاجة في التفكير ال

عند اليونان وت ثر حهم من جاء (  رى سخافة وانحطاطا في التفكير الد ني صااب املياذة 
   لون   –حاستثناء االة الخلود  –، فاآللهة  البشر حعد م من الرومان ومن نحا نحو م 

 و تزوجون و تخاصمون ، و تصالحون !!!  و شرحون

إن القول ح ن امننان وصل إلى التوايد حعقله ، وأنه ارتقى من الوثنية إلى  ل ا :اث
 .الوادانية حفكرب قول  نكرب الواقع ، و تعارض مع الحقيقة 

والواقع والحقيقة أن امننان المعاصر في رقيه وتطورب في العلو  والصناعات ، لم 
الصحيح ، ايث انتهى الصراع حين   ة امننان إلى ام مان ، ولكن العكس  و صحبه عود

ة والعلم ) في العصور الوسطى(، حانتصار العلم )التنو ر(، وسادت العالم الغرحي الكنين
 آلهةاد حعد  وجود االعتق،  أو ام مان حاهللموجة من املحاد و و رفض 

ومن الصعب تقد ر عدد الملحد ن في العالم ، فقد  قد  المجيبون على االستطالعات 
التفر ر حين املحاد ، والمعتقدات غير تعر فات متبا نة لكلمة "املحاد"، أو  ختلفون في 

معتقدات الرواية. وعالوة على ذلك،  رفض الناس في الد نية، والد انات غير ام مانية، وال
حعض مناطر العالم وصف أنفنهم حاملحاد لتفادي وصمهم حالعار من قبل المجتمع، 

  واالضطهاد.، والتمييز

 وفي دراسة اد ثة تبين أن الملحد ن  م أ ثر الناس   سا  وإاباطا  وتفككا  وتعاسة!!!   

ين،  الالد ني طالق  انف حين الملحد ن  وتحار على امولذلك فقد وجدوا أن أعلى ننبة لالن
 أي الذ ن ال  نتنبون ألي د ن، حل  عيشون حال  دف وحال إ مان. 

 

وفر  ذب المعطيات التي تتبعنا ا من خالل مواقع االنترنف عن  –إن الحقيقة المؤلمة 
 تقرر : -املحاد 

أن النظر ة التطور ة في مجال األد ان نظر ة حاطلة ، وأنها سارت في الطر ر 
 لمي لم  صحبه ارتقاء د ني ، حل العكس ، تقاء العوأن االر المعا س ،

وأن صور االنحراف البشري صور عد دة ، حعنها انحرف عن أصل صحيح ،  اليهود ة 
والنصرانية والفرق المنحرفة عن امسال  ، وحعنها صناعة حشر ة  نائر األد ان  

 الوضعية 

 الستقامة فيهم أعز   والعجيب أن القرآن  قرر أن االنحراف في البشر أغلب ، وأن ا

١0٣سف: يو  َّ   خي  حي  جي  ٰه مه  جه  هن ٹٱٹٱُّٱ  

  من  خن  حنجن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
٤٢الروم:  َّ  ين ىن  

 : وجو  التمييز حين مجالين في مفهو  التطور:ثالثا : 

 أاد ما : التطور في مجال العقائد واألد ان . 

 واآلخر : التطور في المجاالت األخرى .

 ول وننكرب . نحن نرفض التطور األ

التطور اآلخر ، فالد ن  دعو إلى التطور العلمي وما شاحه ، و  مر   -حل نشجع   -ونعترف 

١١٤طه:   َّ يه  ىه  مه جه  ين ٹٱٹٱُّٱحه و حث عليه ،    

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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 خالصة الوحدة الرابعة

ونفخ فيههه مههن رواههه ، وعلامههه األسههماء  لههها  إن آد  أول البشر خلقه هللا حيدب ،أ الً: 
ئههف فههي ه ، وجعله خليفة في األرض، وجعل ذر ته من حعدب خلفاء ، وخالوأسجد له مالئكت

 األرض، و ذا  ؤ د اقيقتين:

 إادا ما: أن آد  خلر خلقا  منتقال  وليس متطورا  من غيرب، و ذلك ذر ته من حعدب.

 الوثنية طارئة وليس العكس.األخرى:  أن التوايد  و األصل، وأن 

 . ننان متد ن حفطرتهفطر ة ام مان، وأن امثا ياً: 

إذا  انف نش ة الد ن مههع امننههان األول )آد  عليههه النههال (، فههسن ذر ههة آد  مههع ثال اً: 
، و ههان نههوح  تقاد  الزمن وطول العهد قد انحرفوا عن الد ن  مما دعا إلههى إرسههال الرسههل

 عليه النال   و أول الرسل عليهم النال  .

اههد ث خرافههة  لقول حالتطور في مجال األد اناملحاد انتكاسة عن الفطرة ، وارابعا: 
 ،  بطله النقل والعقل والواقع والمالادة! 

 خامنا : وجو  التمييز حين مجالين في مفهو  التطور:

 أاد ما : التطور في مجال العقائد واألد ان . 

 واآلخر : التطور في المجاالت األخرى .

 نحن نرفض التطور األول ، 

لى التطور العلمي ومهها شههاحه ، ن  دعو إالتطور اآلخر ، فالد  -حل نشجع   -ونعترف 
 .و  مر حه و حث عليه 
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 أسئلة التقويم الذاتي

 أ الً: أسئلة المقال:

 تحدث عن نش ة الد ن من المنظور امسالمي. -1

 في من لة نش ة الد ن؟ ما الذي تنتفيدب من قصة آد   -2

 ألرض ؟ما الحكمة من  بوط آد  إلى ا -3

 ماذا نعني حالخلر المنتقل آلد  وذر ته ؟ -4

 ؟خلر هللا حني آد  ماذا تعني  لمة الفطرة ، و يف  -5

  يف تبر ن على أصالة الفطرة ام مانية ؟ -6

 ما الحكمة من إرسال الرسل ؟ -7

  يف ظهر الشرك في حني آد  ؟ -8

  ل الد ن صناعة حشر ة ؟ و لماذا ؟ -9

 ؟ه د ن  لبي فطرت   ل استطاع امننان  صنع -10

 

 ثا ياً: أسئلة الصواب  ال طأ:

( أمهها  العبههارة الخاطئههة ( أما  العبههارة الصههحيحة، وعالمههة )✓ضع عالمة )
 فيما  لي:

 (  )     .امننان وصل إلى التوايد حعقله،  الد ن صناعة حشر ة (1

 )      (  هللا حيدب ، ونفخ فيه من رواه ، حل  خلقهن ساللة القرودمآد  لم  تنلنل  (2

 )      (                       ادي البشري  لز  منه االرتقاء الرواياء الماالرتق (3

 (    )   إلى األرض إرادة قدر ة  ونية ، و و  ذلك إرادة شرعية آد   بوط  (4

 (      )                                             التاَهيُّؤ لِّقَبُولِّ الد ِّ نالفطرة تعني :  (5

 (     )                 نبي   ، وحين سيدنا عينى  د ليس حين سيدنا محم (6

 .                             )      (أصل الشرك تعظيم الصالحين حتصو ر م   (7

 (   )            ينوالالد ني أ ثر الناس إقداما على االنتحار الملحدون  (8

 (   )             ام مان الشدائد أعظم دليل على فطر ة (9

أن  كونوا اين الههوالدة معتقههد ن   مولد ن على الفطرة  البشر نمن  و لز   (10
 ( )                                                                لإلسال  حالفعل

 ثال اً: أسئلة االختيار من متعدد:

 اختر امجاحة الصحيحة مما حين القوسين:

 – نتيجة لعوامل طبيعية ونفنههية -نش  الد ن أول ما نش  )مع آد  عليه النال  -1
 (.جميع ما سبر 

انههن  –نفخ الههروح  – ان من جانب ) الخلر حيدب  املهي آلد   التكر م -2
 جميع ما سبر ( –سجود المالئكة  –العلم  –الخالفة  –الصورة 

 جميع ما سبر ( -إرادة شرعية -إرادة قدر ة  ونية )إلى األرض آد   بوط  -3

إسقاط الحجة وقطع العذر  –ر ل ) تعبيد الخلر للخالأرسل هللا الرسل من أج  -4
 سبر (جميع ما  –عن البشر 
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 جميع ما سبر ( –التشر عات  – ختلف الرسل و األنبياء في ) العقائد  -5

 - عينههى  - موسههى  - حدا ة ظهور الشرك قبههل عصههر ) نههوح  -6
 جميع من سبر (

 عدد(.الوثنية والت  -أول ما اعتقدب امننان وأمن حه )التوايد -7

 أ ثر ة( -عدد الملحد ن والمنحرفين عن الد ن الحر) أقلية  -8

 –حههوذا  –..) غانههدي  أمي البقرة تفنههل أمههي الحقيقيههةمن قائل  ذب العبارة :   -9
 جميع من سبر ( –مار س 

 -العقائههد واألخههالق –الد ن  دعو إلى التطور في ) الصناعات والعلو   -10
 جميع ما سبر(

 

 

 الرابعةالنشاط التعليمي للوحدة 

 عزيزي الدارس:

اتى تكتنب المز د من المعلومات اول الموضوعات الواردة في  ههذب الواههدة  
 عليك أن تقو  حسنجاز النشاط التعليمي التالي:

 احتب بح اً في:

 القرآ ية  ا حاديث النبوية التي تنا لت حقيقة الفطر  ( ) اآليات
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 الوحــــــد   ال امسة
 المذاهـــب الغربيــة في تفســـير نشأة الديــــــن 

 محتويات الوحد   ال امسة :

 : مطلبين   تحتوى  ذب الوادة على 

 .الغربية في نشأة الدين إجماال  المذاهبالمطلب األول :
 .المذاهب الغربية في نشأة الدين تفصيال المطلب الثاني : 

 
 
 

 
 أهمية دراسة الوحدة

أن الدين صناعة بشرية، صنعه اإلنســان ؛ نتيجــة ين ومن وافقهم  يزعم بعض الغربي 
العقــل لعوامل طبيعية أو روحية أو نفسية أو أخالقيــة أو اجتماعيــة أو تعليميــة ... ، ف

اإلنساني كاف في توجيه اإلنسان نحو ما يالئمه ، وقادر على تلبية ما يحتاجه البشــر 
 من معتقدات وشعائر وعبادات !

إلــى أن األصــل فــي الــدين هــو الشــرك  -بــه المتعــددة بمذاه –تجــاه وينتهــي هــذا اال
 أخذ يترقــى مــن الشــرك –بعقله  –والوثنية، وأن التوحيد أمر طارئ،  وأن اإلنسان 

 حتى انتهى إلى التوحيد !
 

 األهداف التعليمية 

 :أن  رجى منك عز زي الدارس حعد دراستك لهذب الوادة أن تكون قادرا  على 

 في نش ة الد ن. -إجماال –لغرحيين تعرف آراء ا  -1
 في نش ة الد ن. -تفصيال  –تقف على اختالف الغرحيين   -2
 تدرك أن جميع أراء الغرحيين تعرضف لنها  النقد من الغرحيين أنفنهم .  -3
 متخبط في تفكيرب . –حعيدا عن الواي املهي  –تعلم أن امننان  -4
 ئ .تتيقن أن أصل الد ن  و التوايد ، وأن الشرك طار -5
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 المذاهب الغربية في نشأة الدين إجماال .  المطلب األول :
 

مههن العوامههل التههي  – ما  رى  ثيرون مههن مههؤرخي األد ههان مههن الغههرحيين  –الد ن 
الراسههخة ، ومههن  لطبائعناسيطرت على البشر ، وأن التحنس الد ني من الخواص الالزمة 

 لى ذ ننا فكرة الد ن.المنتحيل أن نتصور ما ية امننان دون أن نتبادر إ

، وأن الغر زة الد نيههة مر ههوزة على أصالة الد ن  –في جملته  -ومع التقر ر الغرحي 
في النفس امننانية ، ومع ذلك فقد انقنم الغرحيون إلى مذا ب متعههددة فههي تفنههير الظهها رة 

ومصدر ا ، وأصلها  ، والعوامل التي أسهمف في ظهور هها ، و مكههن اصههر  ههذب  الد نية،
 لمذا ب في اتجا يين  ما :ا

 المذهب التعليمي :  تي أ االتجاب ا  ل : مذهب الوحي  أ  المذهب الالهو

 قرر أصحا   ذا المذ ب أن الد ن لم  نر إليه امننان، حل صار  و إليههه، وأنههه لههم 
  صعد إليه حل نزل عليه، وأن الناس لم  عرفوا رحهم حنور العقل حل حنور الواي.

ظر ة في القرون الوسههطي، وأ ههد ا حعههض علمههاء التههار خ وحا حهذب النوقد آخذت أور
اتى القرن التاسع عشر وال تزال  ي المذ ب النائد عند  بار علمههاء الههد ن عنههد م ،  مهها 
أننا نجد فههي الكتههب النههماو ة مصههداق الجانههب ام جههاحي منههها ، فهههذب الكتههب تقههرر أن هللا 

ته ، فههآمن آد  وذر تههه ، ومههع تقههاد  وأورثه معرف على توايدب ،سبحانه خلر آد   ، وفطرب 
الزمن دخل النالل ، لكن العنا ة املهية تدار ف حني آد  ، حسرسال الرسههل ، وحهههذا ظلههف 
العقيدة الد نية حاقية ، والشعائر التعبد ة ماضية ، دون انقطاع منذ وجود امننههان األول آد  

 عليه النال  

 : ي أ  الوضعيتجاب اإل سااال االتجاب اآلخر:

عالقههة   رى أصحا   ذب االتجاب أن الد ن صههناعة حشههر ة ، مصههدرب امننههان ، وال
وجود للواي املهي في نش ة البعث الد ني ، وقد اختلف أصحا   ذا االتجاب في تحد د  وال

جههود  يفية نش ة الظا رة الد نية ،والصورة التي ظهرت فيها األد ان أول ما ظهرت فههي الو
 ذا الكو ب األرضي، رغم اتفاق أصحا   ذا االتجاب فههي المههنهج امننان على اين ظهر 

أد ههان األمههم المعاصههرة غيههر  الههذي سههلكوب ، و ههو التنقيههب عههن أد ههان األمههم القد مههة ، أو
المتحنرة ، واستخدا  المنهج القياسي في استنتاج أقد  مظهر معروف من مظا ر التفكيههر 

امننان األول ، ولما  انههف النتههائج النهائيههة  لما  ان عليهصورة مطاحقة الد ني ، واعتبارب 
متغا رة ، فقد انقنموا إلى شعبتين عظيمتههين  –وفر  ذا المنهج –التي انتهى إليها البااثون 

 :(78)، تنيران في اتجا يين متعا نيين على النحو التالي 

  عبة االتجاب التطوري:

فههي صههورة الخرافههة والوثنيههة،  -أوال– انتهى أصحا   ذا االتجاب إلى أن الد ن ظهر
وأن امننان أخذ  ترقى في د نههه مههن الوثنيههة اتههى وصههل إلههى التوايههد ،  مهها تههدرج نحههو 
الكمال في علومه وصناعاته ، اتى زعم حعنهم أن عقيههدة التوايههد) املههه الوااههد( عقيههدة 

  طية خاصة حالجنس النامي اد ثة جدا ، وأنها وليدة عقل

علههى نظر ههة التطههور المننههوحة إلههى دارون فههي مجههال  –أساسا  –و  و ذا االتجاب  ق
األاياء ، ثم انتقل إلى أ ثر من فرع من فروع العلو  ، واههاول تطبيقههه علههى األد ههان عههدد 

ت من العلماء منهم : سبننر ، وتيلور ، وفر زر ، ودور  ا م وغير م ، وإن اختلفف وجههها
 ضوعها.نظر م في تحد د صورة العبادة األولى ومو

 

 

، 1سههعدون النههاموك، ط –  األد ان ) دراسة ت ر خية مقارنة ( : رشدي عليان 107راجع : الد ن :ص  (78)

 29( ص 1976-1396د ،) العراق : جامعة حغدا
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  عبة االتجاب الفطري : 

عقيههدة  في صههورة التوايههد أو -أوال-انتهى أصحا   ذا االتجاب إلى أن الد ن  ظهر  
الخالر األ بر ، وأن الوثنية من األعراض الطارئههة ، وقههد انتصههر لفطر ههة  امله األعلى أو

ومههن  الههنفس ، اء األجنههاس وعلمههاء امننههان وعلمههاءالتوايههد وأصههالته جمهههور مههن علمهه 
 هر م : النج ، وشر در ، وحرو لمان ، ولرواب ، و اترفاج ، وشميدت  أش

 أدلة االتجاب الوضعي :

 اعتمد أصحا  الشعبتين من االتجاب الوضعي على ثالثة أدلة :

 .قياس البدائية المت خرة على البدائية القد مة الحقيقية  الدليل ا  ل :

 عات .قياس األد ان على الصنا الدليل ال ا ي :

 قياس ظهور األد ان على خلر امننان تبعا لنظر ة التطور. الدليل ال الث :

 مناقشة هذب الدلة :

 قياس البدائية المتأخر  على البدائية القديمة الحقيقية : -1

ائج فههي نظههر : أنههه مهمهها تتفههاوت النتهه (79) ؤ ههد العالمههة الههد تور محمههد عبههدهللا دراز

صههورة  سنهما متفقان على موضوع البحههث ، و ههو تحد ههدالمذ بين ) التطوري والفطري( ف
العقيدة ) البدائية( الحقيقية ، وعلى منهاجه ،و و دراسة الشعو  المت خرة واألمم الغههاحرة ، 

أن وضع المن لة على  ذا الوجه ، ومحاولة الها من  -والكال  للد تور دراز –ونحن نرى 
 لغا ة ، وخط  في الوسيلةالطر ر ،  نطوي على خط  مزدوج : خط  في ا  ذا

 أما من ايث الغا ة و ي تحد د األصل األصيل للعقيدة   فألن  ذب المنطقة  أ ال:

خروجها عن ادود عمله ،  -في صرااة  املة  -المحنة ( قد أعلنها العلم  ) البدائية
فاقتحامههها اآلن حاسههم العلههم تعامههل حصههك مز ههف ، ومؤرخههو الههد انات علههى الخصههوص 

ماقبلههه ، التههزال مجهولههة لنهها جهههال   الخاصة حد انة العصر الحجري و ن اآلثارمعترفون ح 
 التكهن والرجم حالغيب . تاما ، فال سبيل للخوض فيها إال حنر  من

وأما من ايث المنهج و و االستدالل على د انة امننانية األولى حد انههة األمههم  ثا يا :
بنههي علههى افتههراض أن  ههذب األمههم  انههف منههذ المنعزلة المتخلفة عن ر ب المدنية   فألنه م

، و و افتراض لم حدا تها على الحالة التي وصل إليها ححثنا ، وأنها لم تمر حها أدوار متقلبة 
 قم عليه دليل ، حل الذي أثبته التار خ واتفر عليه المنقبون عن آثار القرون الماضههية ،  ههو 

الحاضرة  انف منبوقة حمدنيات مزد رة ، أن  فترات الر ود والتقهقر التي سبقف مدنياتها 
ر أن وأن  ذب المدنيات قامف حدور ا على أنقاض مدنيات حائههدة ، ححيههث  صههبح مههن العنههي
 نحكم حصفة قاطعة ح  هما حدأت دورة الزمان ؟! فكذلك نقول في ش ن العقائد الد نية ..

ار خ األد ان فههي ولقد أنصف العالمة  وفدنج اين قال :)إنه  بعد  ل البعد أن  نجح ت
لتار خ ال  صور لنهها  ههذب البدا ههة األولههى ال مشكلة حزوغ الد ن في النوع امنناني... فسن ا

 ا ، و ل ما نجدب إنما  و سلنههلة مههن صههور مختلفههة الههد انات متقدمههة قلههيال أوفي موضع م
را  ثيرا ...اتى أن أاط القبائل الهمجية التي نعرفها قد مرت ح دوار شتى ، وتطورت تطههو

 حعيدا (

ولعههل واقههع جنههو  شههبه  والدليل على ذلك ما نشا دب مههن آثههار الحنههارات البائههدة ،
الجز رة العرحية خير مثال على ذلك ، فالكثبان الرملية في الرحع الخههالى ، والحيههاة البدائيههة 

،  في تلك المنطقة ال تعكس انارة قد مة لقو  عههاد الههذ ن أرسههل هللا إلههيهم نبيههه  ههودا 
 ٱلر مثلها في البالد !!!ارة لم  خو ي ان

ٱ

 
 ، وما حعد ا. 108في  تاحه الد ن  : ص  (79)
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 قياس فاسد لما يلي :   الصناعاتقياس ا ديان على الفنون   - 2

طبيعة األد ان تختلف عن طبيعة الفنون والصههناعات ، فالههد ن مر ههوز فههي  إن:أ ال ً 
النفس امننانية ، حينما الفنون والصناعات واقائر العلو  ترال الههنفس إلههى البحههث عنههها، 

معرفتها االستعانة ح دوات مختلفة، ولذلك  نتوي العالم والجا ل في أصل ام مههان  وتتطلب
 ذلك في العلو  والفنون !واقيقة الد ن ، وليس األمر  

تكون اياة امننان األولى في فراغها وحناطتها وعد  تعقيد ا   حاعثا  لماذا ال :ثا يا ً 
شههتغال امننههان فههي عصههر المدنيههة علههى التهه مالت التههي تر ههف ااسههته الد نيههة ، حينمهها ا

،  والحنارة الماد ة صارفا لههه عههن البحههث والت مههل الرواههي ، فههاألمران  كفتههي الميههزان
 الترتفع إادا ما إال انخفنف األخرى!

المعقول أن نتتبع سير األد ان   ال أن نتتبع سير الصناعات، وحمنهج االستقراء ثال اً :
 رأ الشرك ، وليس العكس .فسن سير األد ان حدأ حالتوايد ثم ط

 قياس ،هور ا ديان على خلق اإل سان تبعا لنظرية التطور: - 3

م حمذ ب التطههور ، فههسن المههذ ب  ههنقض نفنههه حنفنههه   ألن على فرض التنلي أ ال :
معنى التطور  و االنتقال من البناطة إلى التعقيد ، ومن الواههدة إلههى الكثههرة ، و ههذا معنههاب 

 لتوايد إلى الشرك !حوضوح االنتقال من ا

على فرض التنليم حمذ ب التطور ، فسن المذ ب  نقض نفنه حنفنه من وجههه  ثا يا :
نى التطور  و االنتقال من البدائية إلى الترقي نحو الوادانية ، والواقههع  ُكههذ  آخر  ألن مع

 ذلك و ُخالفه ، ف  ثر األمم تقدما أ ثر ا إلحادا !

التطور ، تعتمد على الظن ،   ب التي تقو  على أساس  ذب النظر ات أو المذا :ثال ا 
ى نقطة البدء الحقيقي ووسائل العلم واد ا عاجزة عن أن تصل حنا من طر ر  قيني إل

 .للد ن، والظن ال  غني من الحر شيئا  

أن الحل النهههائي لهههذب المنهه لة إنمهها  كههون عههن  – ما  قول الد تور دراز  –والواقع 
داخلة في منطقة الغيب التي  ي موضوع ام مان ، ولينف مههن شهه ن طر ر الواي   ألنها 

 و  االستقرائية ، وال العلو  االستنتاجية .العل

ولعل  ذا االختالف الواضح حين المذا ب دليل قههوي علههى غيهها  اليقههين فههي تفنههير 
نش ة الد ن ، فقد سلك  ل مذ ب منلكا ،  ختلف عن غيرب ، رغم واههدة المنبههع ، وإذا  ههان 

نا أن نعرض شيئا من  ذب المذا ب وتلك النظر ات ، فنحن نعرض جملة من االفتراضات ل
لذي  و مطلب العلم الصحيح ، وغرضنا أن نقد  نشاة الههد ن التي ال تصف الحر الثاحف ، ا

 عند الغرحيين ، ومذا بهم في تلك القنية.

لنظر ة ، و فيما نقد  عرضا مفصال لنظر ة التطور ، ومناقشة لتلك ا –حعد ذلك  –ثم 
  لي حيان موجز للمذا ب الغرحية .
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 المذاهب الغربية في نشأة الدين تفصيال .  المطلب الثاني :
 

 ما  لي:  –الد تور دراز ، وغيرب  ما تناولها  –من أحرز  ذب المذا ب 

 أ الً: المذهب الطبيعي أ  الكو ي:

 عي عنيف. نقنم  ذا المذ ب إلى قنمين: طبيعي عادي وطبي

 الطبيعة العادية : -1

مل األول في إثارة الفكههرة الد نيههة  وقد ذ ب أصحا   ذا المذ ب إلى القول ح ن العا
  ان  و النظر في مشا د الطبيعة، السيما األفالك والعناصر. 

فههي  تاحههه عههن 80 ومن أشهههر مقههرري  ههذا المههذ ب العههالم األلمههاني )مهها س ميلههر( 

حل  نتند إلى وثائر لغو ههة ال  عتمد على االعتبار النفني وادب ، )األساطير المقارنة( و و 
)الفيدا( ) تب  الد انة الهندوسية( ايث وجههد فيههها أن  على ذلك حدراسة الو دا، و و  نتدل 

أسماء اآللهة  ي في الغالب أسماء لتلك القوى الطبيعية العظيمة  النههماء والنههار والشههمس 
 والقمر.

عههة إلههى التفكيههر فههي تلههك الكائنههات النظر في مشهها د الطبي لكن  يف تطور الفكر من
 الرواية ؟

 جيب )ما س ميلر( ح ن  ههذا مههن أثههر اللغههات نفنههها   ألنههها فههي العههادة تننههب لكههل 
ظا رة فعال  شبه أفعال امننان ، فنحن نقول : إن النهر  جري ...ومع مرور الوقف صههار 

علههى صههورة لعناصههر فههي رمههوز مجنههمة عههادة تمثيههل األفههالك واالمجاز اقيقة ، ونش ت 
 الحيوان أو امننان ، و عترف ميلر ح ن العقلية التي تفعل ذلك عقلية مر نة .

 الطبيعة الشاد  العنيفة : -2

أن النظر في مشا د الطبيعة  ان على الجملة  و 81 رى العالم االنجليزي )جيفونس( 

أن الظههوا ر إلههى تههار خ الههد انات(   قههرر فههي  تاحههه )المههدخلمنش  العقيدة املهية ، ولكنههه 
العاد ة واد ا ال تكفي   ألنها تتكرر وت لفها النفس ، أما الحوادث العنيفههة  ههالبرق والرعههد 
والعواصف والزالزل ..فههسن ت ثير هها علههى المشههاعر  تهه ثير دق الجههرس فههي تنبيههه الغافههل 

مصدر ا ، وإذ  ان ال مننان إلى النؤال عن وإ قاظ الوسنان، فكان من الطبيعي أن تحفز ا
 رى سببا ظا را   اضطر عقليا أن  ننبها إلى سبب خفي ذي قوة  ائلة . 

أن التد ن انبعث من مشا دة الطبيعة، فامننان اتجههه   خالصة هذا المذهب الطبيعي:
الرامههة إلى  ذب الطبيعة حالعبادة والتقد س، من أجل استدرار نفعههها، ودفههع أذا هها، وطلههب 

 منها.

 الر حية)الحيوية(:المذاهب ثا ياً: 

ذ ب أصحا   ذب المذا ب إلى القول ح ن األصل في نش ة العقيدة الد نية  ههان عبههادة 
أرواح الموتى ، ففي المذ ب الطبيعي االنتقال من مادة إلى روح ، و نا االنتقههال مههن روح 

 إلى روح .  

عليههها مههع تعههد ل  دنيههة البدائيههة( وتاحعهههفي  تاحههه )الم 82 ذب النظر ه قرر ا )تيلور(

 
 . (م ١900/  ١٨٢٣)( Friedrich Max Müllerماكس مولر) ٨0

بصفة خاصة باللغة السنسكريتية الهندية القديمة. أسهم في الدراسة المقارنة في مجاالت اللغة والدين وعلم  اهتم 
 نظرياته.ير من يث قد نبذوا الكثاألساطير على الرغم من أن علماء العصر الحد

طق و عالم من( : م ١٨٨٢/ ١٨٣٥)  (William Stanley Jevonsوليم ستانلي جيفونس )باإلنكليزية:( ) ٨١
 .  اقتصادي إنكليزي

م( أنثروبولوجي  ١9١7 - ١٨٣٢( ) Edward Burnett Tylorإدوارد بيرنت تايلور )باإلنكليزية:( )٨٢
 وتطور االهتمام بذلك العلم.  ) علم اإلنسان ( ة بولوجيديد مجال األنثروإنكليزي، ساعدت دراساته على تح
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 في  تاحه )مبادئ علم االجتماع(  83) رحرت سبننر( نير 

 وتوضيح  ذب النظر ة  تلخص في اآلتي :

المقصود حالروح  و مبدأ اياة التفكير وامرادة المنظمههة والعاطفههة والنههمير،  :أ ال 
 وحالجملة مبدأ الحياة العاقلة )التي  ي خاصية امننان( 

لروح اين تغيب عن البدن فههي النههو  لههم تصههبح عادي الاظ أن اإن امننان ال ثا يا :
كما أنههه لههيس مههن المهه لوف أن عدما  محنا، فلما ال  كون األمر  ذلك حانفصالها حالموت، ف

شيئا   حدث من ال شيء، فالتصور الطبيعي للموت أنه انفصههال عنصههر المههادة عههن الههروح 
مههادة إلههى عالمههها، وت خههذ الههروح صههورة و رجع حه  ل منهما إلى طبيعته وحيئته، فتعههود ال

ن لههها أخرى من صور الوجود العيني، و كذا  نش  االعتقاد حوجود أرواح منتقلة عن األحدا
مجال أوسع، وار ة للعمل أراههب، إن نفعهها  وإن ضههرا ، ححيههث ال  شههعر حههها أاههد،والواقع 

 والتجرحة والمالاظة  ؤ د ذلك و عين على االعتقاد في أمر ن :

 أن في الوجود  ائنات عاقلة )أروااا( ال  قع عليها الحس . :ا  ل 

أو عههالم الحههس مههن الحيههاة أن  ذب الكائنههات الغيبيههة قههد تتصههل حعههالم الههنفس  اآلخر :
 امننانية ، وتترك فيها أثرا من اآلثار العجيبة .

املهية  كذا تنش  عقيدة الت ليه ، وقد رسم تيلور وأتباعه الطر ر في حيان تولد العقيدة 
 عن التجرحة الرواية ، فقد ذ بوا إلى أن  ذب العقيدة تمف على مرالتين:

 وتى.االعتقاد في حقاء أرواح الم ا  لى:

 االعتقاد حوجود أرواح لألفالك والعناصر. ا خرى:

فكرة الههروح تعتمههد علههى تجرحههة األاههال  وعلههى تفنههير ا عنههد  المرحلة ا  لى: في
دائيين انتقال اقيقي لروح الشخص المرئي،  جئ الرائي فههي المنهها ، البدائيين: الحلم عند الب

المنامية تتعلر حههاألموات  مهها تتعلههر ة على شكل طيف، وإذا  انف الرق ا فيراب رق ة اقيقي
حاألاياء   دل ذلك على حقههاء أرواح المههوتى ، واتصههالها حاألايههاء  فاقتنههي التقههر  إليههها 

 لتجنب أذا ا، واستدرار عطفها.

 المرحلة ا خرى فلهم مذهبان في تفسيرها: في أما

قصر حههها عههن مذ ب تيلور الذي  رى أن العقلية البدائية فيها من سذاجة الطفولة ما  
التمييز حين الجماد والحيون، و جعلها تعامل  ال  منهما معاملة الكائنات الحية،  مهها  ههداعب 

 الطفل دميته و ناجيها   ن فيها رواا .

سبننههر ايههث  ههرفض التفنههير النههاحر ححجههة أنههه ال خر فهههو مههذ ب أما المذ ب اآل
لعقلية البدائية، و رجح سبننر  نطبر على نفنية الطفل وال على نفنية الحيوان فنال  عن ا

أن عبادة الطبيعيات لينف نتيجة التباس عقلههي  مهها زعههم تيلههور، وإنمهها  ههي وليههدة التبههاس 
 ؤالء األسالف  انوا  نههمون أايانهها  ح سههماء لغوى في أسماء األسالف المقدسين وذلك أن 

.، فانتقل التقد س مواد طبيعة، فكان حعنهم  نمى نجما  والثاني اجرا  والثالث نمرا  و كذا.
 من أصحا  تلك األسماء إلى األشياء المنماة حتلك األسماء نفنها !

عتقاد في ي  : أن العقيدة الد نية نش ت من اال خالصة هذا المذهب الر حي أ  الحيو
قاد حوجود أرواح لألفالك والعناصر، وأن أول عبادة إننانية إنما حقاء أرواح الموتى واالعت

ة الموتى ، و انف الطقوس األولى طقوسا للموت ، و انههف أولههى القههراحين اتجهف إلى عباد
 ي قراحين غذائية تشبع ااجات الموتى ، و انف أولى الذحائح التي تقد  عليها  ذب القراحين 

 القبور واللحود!!!

 
(. كان سبنسر، وليس م١90٣  – ١٨٢0  ( فيلسوف بريطاني )Herbert Spencerهربرت سبنسر ) ٨٣

داروين، هو الذي اوجد مصطلح "البقاء لألصلح ". رغم أن القول ينسب عادة لداروين. وقد ساهم سبنسر في 
ادا اجتماعيا، فيما عرف الحقا ب الدارونية االجتماعية.و هكذا يعد سبنسر له ابعاالرتقاء، واعطى ترسيخ مفهوم 

 ن مؤسسي علم االجتماع الحديث. واحدا م
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 ثال اً: المذاهب النفسية:

تتلخص فكرتها العامة في أنه ألجل الوصههول إلههى   ذب فصيلة أخرى من النظر ات ،
العقيدة الد نية لم  كن امننان ححاجة إلى الت مههل فههي الطبيعههة وجمالههها ، و ال فههي التقلبههات 

األرواح و أسرار ا ، حل إن تجههار  الكونية وأ والها ، و ال إلى التجار  العجيبة في عالم 
ة له في  ل  و  ،  انف  افية لتوجيه نظههرب حقههوة امننان النفنية ، في اياته العاد ة الم لوف

  لتوضيح هذا المعنى هناك ثالثة آراء : إلى تلك الحقيقة العليا ، 

 حيث يقول: 84أحدها لساباتيه

عورب حمناقنههة جو ر ههة حههين إن العقيدة تتولد في امننههان منههذ نشهه ته، علههى أثههر شهه 
 اة النفس في أ نر مظا ر ا، وقال:وتان اللتان تت لف منهما اياناسيته وإرادته و ما الق

إن اياتنا النفنية قائمة في جو ر هها علههى اههر تين متعا نههتين، إاههدا ما تتجههه مههن 
ز الخارج إلى الداخل، من المحيط إلى المر ز، واألخرى من الداخل إلى الخارج من المر هه 

 إلى المحيط.

و ذب اال انفعال  ، فالحر ة األولى تمثل ت ثير األشياء على النفس حواسطة اماناس
النفس وقاحليتها ،  والحر ة الثانية تمثل مجاوحة النفس على األشههياء حتوسههط امرادة، و ههذب 
 ي االة ت ثير النفس وفاعليتها، و نههاك مشههكلة تظهههر فههي تصههارع القههوتين النههاحقتين، ال 

 نطبقان تما  االنطباق، ولههيس حينهمهها  مههال تناسههر وتجههاو   ذلههك من الحناسههية تنههحر 
امرادة وتكبتها، فكلما اندفعف موجههة الحر ههة امراد ههة مههن داخههل الههنفس وارتطمههف علههى 
صخرة األشياء الخارجية وانكنرت عليها  رااف  ئيبة مكتئبة، و ذب الصههدمات المتواليههة 

 ي النبب األول لكل أنواع األلم، ومن  ذب النزعههة أو األزمههة  حين العالم الخارجي والنفس
د ن، ايث  منحنهها شههعور حالثقههة وام مههان حمبههدأ الحيههاة ونها تههها ، وشههعور الداخلية  نش  ال

التبعية المطلقة لقانون الوجود العا  ، و كههذا نجههد الحيههاة العقليههة ، التههي  انههف قههد افتتحههف 
والتجرحة الخارجية ، تكمل وتخههتم ححههد ثالههث جههامع  نههتظم حالنزاع حين حين الشعور الذاتي 

 حخنوعهما جميعا لهذا النلطان األعلى . الحد ن معا : و و الشعور

 خالصة رأي ساباتييه : أن العقيد  الدينية تقوم علــى عوامــل  فســية ت يرهــا حيــا  
فال يســع اإلراد  اإل سان اليومية من خالل قوا ين الطبيعة ال ابتة التي تصطدم بها اإلراد  

 إال ال ضوع  االستسالم للقو  التي فرضت هذب القوا ين .

 :85ال ا ي:  ظرية برجسون الرأي

  عتمد حيرجنون في  تاحه عن ) ناحيع الخلر والد ن(على جانبين: 

  رتبط حالقوانين األدحية التي  فرضها المجتمع وما فيه من العرف والعوائد  أحداهما:

بلية التههي تفههتح حهها  اممكههان وتتنههع لالاتمههاالت وادث المنههتق تعلههر حههالح  اآلخــر:
 والمصادمات فال  مكن التنبؤ حها حصفة قاطعة.

أما األول فلما  ان نظهها  المجتمههع وتماسههكه  تطلههب مههن الفههرد انخالعههه عههن حعههض 
رغباته، وتنحيته حجانب من ار تههه، وتحملههه أعبههاء تقتنههيها مصههلحة غيههرب، وال  عههود 

 
م( الهوتي فرنسي، بل أكثر الالهوتيين ١90١ـ  ١٨٣9 () Auguste Sabatier ) أوغست ساباتييه 84٨٤

سهم في إحداث تغيير جذري في فلسفة التأويل فقد أ ل القرن العشرين،تأثيراً في الفكر الديني في أوائ البروتستنت
عن طريق تطبيق مناهج النقد التاريخي على الكتاب المقدس وخاصة اإلنجيل، كما عمل على عرقلة تطور  

لعقائد المسيحية على أنها رموز الالهوت الليبرالي والتيار الجديد للمذهب الكاثوليكي الروماني، بتفسيره ا
 لماً للعقائد في ستراسبورغ، وعميداً لكلية الالهوت بباريس.كان معمشاعر الدينية، ولل

(، فيلسوف فرنسي. حصل على جائزة نوبل م١9٤١  – ١٨٥9  )(Henri Bergson)هنري برغسون  ٨٥
ث، كان نفوذه واسعا وعميقا فقد م. يعتبر هنري برغسون من أهم الفالسفة في العصر الحدي١9٢7لآلداب عام 

لوبا من التعبير تركا بصماتهما على مجمل النتاج الفكري في مرحلة الخمسينيات ولقد ير وأساع لونا من التفكاذ
 .حاول أن ينفذ القيم التي اطاحها المذهب المادي، ويؤكد ايمانا ال يتزعزع بالروح.
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ما تكون الغر زة االجتماعية أضههعف مههن أن تحملههه علههى ننههيان ر، وغالبا  ها نفع مباشعلي
نفنه في خدمة المجموع، وأن تجعل مثله  مثههل النحلههة اههين تههذ ل عههن نفنههها فههي خدمههة 
مجموع النحل، وذ اقب  دعوب إلى األثرة،  ان الحد من وجههود قههوة أخههرى تحههافظ التههوازن 

مننههانية فههي النفههوس اههين أشههرحتها ها الفطههرة االقههوة أعههدت حين نظا  الفرد والمجتمع، تلك
الفكرة الد نية، وذلك أنها صورت أمامها المحظورات االجتماعيههة حصههورة مخيفههة، تجعههل 
مههن المخههاطرة انتها ههها ومازالههف تبههالغ فههي  ههذب التصههورات اتههى خيلههف للههنفس أن  ههذب 

رف حرجنون مله ، و عتي وذلك  و معنى ا المحظورات  قو  على اراستها اارس معنو
 ن  ذا وإن  ان و ما   إال أنه و م تفرضه الحياة، ومن أجله وجدت  ذب الملكههة الرمز ههة ح

في طبيعة امننان ، فسذا انتقلنا إلى ميههدان الحيههاة اليوميههة وجههدنا فراغهها نفنههيا ال  ملههؤب إال 
له حمقدار قله وقاس عمالعقيدة املهية ، فالصائد اين  ندد سهمه إلى فر نته... لو استلهم ع

تائجه لقعد عن النعي ، فكان الحد من االعتماد على األمل أو الحظ  في الميههزان النفنههي ، ن
 اتى تصور أما  النفس إرادة خفية  ر ن القلب إليها .

 خالصــة  ظريــة برجســون ط أن العقيــد  الدينيــة  شــأت مــن الشــعور بالحاجــة إلــى 
إلى ســلطان اإللــه المســتعان  ور بالحاجة تمع ط  الشعسلطان اإلله الديان الذي يحفظ المج
 الذي يشجع الفرد ط  يبعث ا مل فيه.

 الرأي ال الث:  ظرية ديكارت:

وجد  ذا الفلينوف في ت مالته أن عقيدة وجود هللا تعتمد على تجرحههة نفنههية ، أقههر  
حنههس من  ذب التجار   لها ،اتى إن الذي  غمههض عينيههه ، ثههم  نطههوي علههى نفنههه ، و ت

 ذب العقيدة ااضرا حين طيات نفنه ،  لما قرأ فههي لواههة نفنههه عنههوان     جد مفتاحأفكارب 
الكمال الذي ليس له ، من  نا  عتمد فيها د كههارت علههى فكههرة الكمههال و ههي اقيقههة فطر ههة 
أولية، و ي أسبر إلى العقل من فكرة النقص فسن من ال  عرف الشيء ال  فتقههدب، وال  حههس 

ي ناقص لو لم تكههن عنههدي فكههرة  ههائن أ مههل منههي يف أعرف أننفتقدب  إذ  ححرمانه اين  
 أجعله مقياسا أعرف حه مواضع نقصي ؟

إن فكرة الكمال المطلر ) المثل األعلى( ضرورة تفرضههها   خالصة  ظرية ديكارت:
 نفني على عقلي وعلى  ل العقول

 رابعاً: المذهب ا خالقي:

املهيههة لينههف  ن وجههود الههذاتإلههى القههول حهه 86 «  انههف  » ذ ب الفيلنههوف األلمههاني 

موضوع علم ومعرفة ححيث  ثبههف حالبر ههان أو حالتجرحههة، حههل  ههو موضههوع إ مههان عقلههي 
حمعنى أنه مقدمة منلمة ال مناص للعقل من أن  عتمد ا لتصحيح الفكرة األخالقية الراسههخة 

 في النفوس.

  نتظم في ثالث مقدمات: «  انف  » و ذا البيان الذي قررب 

ان اتى الطفل المميههز  جههد فههي نفنههه استحنههانا  لههبعض األفعههال، ل إننأن   ا  لى:
واستهجانا  لبعنها، و ههذا القههانون األولى)األدحههي(  نهها ي القههانون الطبيعههي فههي أن  ههال  

ولكههن القههانون األولى)األدحههي(  لههيس  القههانون الطبيعههي فههي  ، منهما ضرورة ال مفر منها
لم  قع حعد ، وإنمهها  ءشيجرحة ، حل عن لمشا دة والتعل ، تحققه اواقع حالف ءشيالتعبير عن 

 طلب تحقيقه طلبا مؤ دا ، وحهذا نعلم أن امننان  نتنب إلههى عههالم العقههل وعههالم الطبيعههة، 
و ال ما  طالبههه ححاجتههه، ومهها القههانون األدحههي إال ترجمههان العقههل الخههالص  نطههر حلنههانه 

 متجا ال  ما للطبيعة من سلطان.

قير الخير المطلر والحد من وسيلة لتحقيقههه، وال  تهه تى  ههذا العقل حتح طالبنا  ية:ال ا 

 
ف ألماني من  م( فيلسو١٨0٤ –  ١7٢٤انوئل كانط( )( )و قد يكتب عمImmanuel Kantإيمانويل كانت ) ٨٦

من عشر. كان آخر الفالسفة المؤثرين في الثقافة األوروبية الحديثة. وأحد أهم الفالسفة الذين كتبوا في  ن الثاالقر
 .نظرية المعرفة الكالسيكية. كان إيمانويل كانت آخر فالسفة عصر التنوير 
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في اياتنا  ذب فالحد أن تفرض علينا اياة ال تتنا ى  تم فيها ذلك التقد  الالنهههائي الههذي  ههو 
الهدف الحقيقي مرادتنا العاقلة، فكان خلود الروح مطلبا  الحد من تنليمه ليصههبح فههي العقههل 

 خالقي.القانون األ وجود ذلك

إذا اققنا الخير المطلر حتحقير الفنيلة الكاملة، فقد حقى المطلب األخيههر مههن  ال ال ة:
مطالب العقل و و تحقير الخير األعلى، وليس الخير األعلى معنى مفههردا ، حههل  ههي جمههاع 
عنصر ن: أاد ما: الفنيلة واآلخر: النعادة التي  ي اصول المرء على مهها  رضههيه فههي 

لعقل النليم أن تكون الفنيلة والنههعادة صههنو ن ، والرذ لههة قتنى الوضع اياة، ، لكن مالح
والشههقاء تههوأمين ، فالحههد إذن مههن مبههدأ أعلههى  حقههر  ههذا التههوازن ، مبههدأ تخنههع الطبيعههة 

 مرادته، وما ذلك إال هللا.

 وجود هللا  و المطلب األخير الذي ال حد من تنليمه لتصحيح:حا ت   خالصة  ظرية 
 ي .انون األخالقمعقولية الق

إن فكره هللا ال يمكن عزلها عن فكره السعادة وفكــرة الفضــيلة ، وإن فكــرة هللا 
 مرتبطة دائما بمفهوم المثال االسمى او مفهوم الخير.

 87الطوطمية(: -خامساً: المذهب االجتماعي )التوتيمية

عناصــر  -كــذلك -أن التــدين وليــد أســباب اجتماعيــة، ويــرى٨٨يرى دور كايم  
لجماعة ، وطبعتها على كير وأسس التفكير العقلية ؛ ماهي إال صور ولدتها حياة االتف

 غرار النظم االجتماعية ، ويقدم لمذهبه مقدمات أهمها ما يأتي:

بدايــة إن خير وسيلة لتفسير ظاهرة معقدة كالظاهرة الدينية أن ندرسها فــي  -١
فــي بيئــات األمــم نشــأتها، قبــل أن تخالطهــا عناصــر غربيــة عنهــا، وأن ذلــك يتــأتى 

 والعشائر.البدائية، التي تقوم على نظام القبائل والفصائل 

ومعروف أن العشائر قوامها وحدة اللقــب المشــترك بــين أفرادهــا ، وهــو لقــب 
كوكــب ، وتعتقــد  و نبات ، وفي النادر من جمــاد أ يشتق في الغالب من اسم حيوان أو 

ة أروحيــة ؛ ولــذلك تعظمــه ، العشيرة أن لهــا بمســمى هــذا االســم صــلة قديمــة حيويــ 
ا على أجسامهم ، هــذا النظــام يســمى التــوتيم وترسم صورته ، بل يتخذه األفراد وشم

 اللقب األسري . أو  شعارها( )موطن العشيرة أو أو الطوطم 

وبين الجد األعلى وبين أفراد العشيرة ،  ولما كان االسم مشتركا بين الحيوان ،
الوشم، وإن كــان ال يصــل إلــى  يم األكبر للصورة أو شمل التعظيم ثالثتها، لكن التعظ

 درجة العبادة

يأخذ التدين حقيقته عندهم في مواسم خاصة ، تقام فيها الحفــالت المرحــة،  -٢ 
تهــي بهــم الحمــاس لتي تحمل علم العشيرة فــي ســرة الحفــل ، فين  وقد ركزوا السارية

ات ، وربمــا نســبوا الصاخب إلى الذهول ، بل يفضي بهم إلى انتهــاك ســياج المحرمــ 
ز ، لكن الحقيقة أن مــا هذا التطور إلى حضور سر األجداد فيهم عن طريق هذا الرم

حدث سببه هذا االجتماع الثائر نفسه ؛ فــإن مــن طبيعــة هــذه االجتماعــات أن تنســلخ 
الفرديــة، وتنمحــي كلهــا تحــت شخصــية واحــدة هــي  النفــوس فيهــا عــن شخصــياتها
 

ً  مما أو جماد ...الحيوان أو النبات أو  وهو، من الطوطم، totemismالطوطمية  ٨7 ماعة  لدى ج يكون مقدسا
ويحميها، وتعامله بطرق مختلفة طبقاً للعادات والتراث،  أو قبيلة أو جنس من الشعوب البدائية، ويرمز للجماعة

 وشرائعها. وتدور حوله طقوسها الدينية
لسوف وعالم اجتماع يهودي فرنسي.  م( في ١9١7 - ١٨٥٨)(David Émile Durkheim)إميل دوركايم  ٨٨

ع الحديث, وقد وضع لهذا العلم منهجية مستقلة تقوم على النظرية والتجريب في الجتماأحد مؤسسي علم ا يعتبر
 آن معا.  

 م(. ١٨9٥م(, و)قواعد المنهج السوسيولوجي(  )عام ١٨9٣)في تقسيم العمل االجتماعي( )عام : أبرز آثاره 
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تدين و غايته ، وبالتالي تعبد الجماعة نفســها مــن غيــر االجتماع، وهكذا يكون مبدأ ال
 ال تشعر!

تختلف الطوطميــة عــن عبــادة الحيــوان والنبــات ... ؛ فالنظــام الطــوطمي يجعــل  -٣
م أقرباء تربطهم اإلنسان من طبيعة طوطمية ويضفي عليه قدسية هذا الطوطم ؛ كأنه

.. تجعل اإلنسان من طبيعــة وشيجة الدم ولحمة النسب الوثيق ؛ بينما عبادة الحيوان .
بر اإلنسان نفســه حقيــرا بجانــب مــا بشرية تختلف عن طبيعة اإلله الذي يعبده ، ويعت 

  ٨9يعبده من حيوان أو نبات ...
 

  يالحظ على هذب المذاهب ما يلي:

إن  ذب المذا ب تنطلر من قاعدة )حشر ة الد ن(، حمعنى أن امننههان  ههو منبههع  أ الً:
 عه و و مبدعه و و منشؤب. ذا الد ن، فهو صان

إن  ل مذ ب  رى نفنه  و الحر، وأن ما عداب حاطل، فاتخذ  ل مذ ب لنفنههه  ثا ياً:
 مقياسا  عالميا  حغير حينة، واقيقة مطلقة حغير دليل.

 المذا ب الناحقة من النقد . لم تنلم  ل ثال ا:

 :ي من وجوبفعلى سبيل المثال :قد قا  )دور  ا م( حنقد المذ ب الطبيعي العاد

 جعلها أمرا م لوفهها ، ال  لفههف النظههر ، وال  إن استمرار الطبيعة على ننر وااد  -1
 حتاج إلى تعليل ، وعلى فرض أنها تبعث الد شة في نفوس المفكر ن ، فليس لها  ذا األثر 

 في تلك العقول الناذجة التي تزعم أنها قادرة على تغيير قوانين الطبيعة .

ههها ضههرحا مههن ا  الطبيعههة   لكانههف الههد انات  لقيدة  و النعف أملو ان حاعث الع-2
 الخرافة   ألنه ليس حالدعاء والصيا  وتقد م القراحين ونحو ذلك  كون استدرار األمطار!

لو  ان  دف العبادة  و استراا  الطبيعة   لما استمر امننان على التد ن، حعد ما -3
انات لم تنقطع  ومهها مهها ولههن تنقطههع   فههال حههد أن ظهر له أنه محاولة عاحثة ، وايث إن الد 

 ون لها منش  و دف آخران . ك

عبههادة األاجههار واألشههجار والحشههرات وتافههه األشههياء التههي ال تههواي   يف نفنر-4
 حشعور االنبهار ؟

 يههف نفنههر حههذلك مهها فههي األد ههان مههن الفصههل التهها  حههين األمههور المقدسههة   أخيرا :
 واألمور العاد ة ؟

مههن الشههعور الكههوني الذي وجهه دور  ا م إلى نظر ة التههدرج  صة النقد ذب  ي خال
 إلى الشعور الد ني .

، و ههو أن شههعور حما تعــرض   التفســير بالطبيعــة العنيفــة إلــى النقــد مــن ســاباتييه 
الر بة وادب ال  كفي  في تفنير الفكرة الد نية و ال حد مههن شههعور آخههر  وازنههه مههن األمههل 

   امننان حالي س .والرجاء   اتى ال  صا

 على النظرية الر حية )الحيوية(ط مبينا:حما  جه )د ر حايم (اعتراضه 

وإن ااتههاجوا إلههى  ، أن البدائيين لينوا في ااجة إلى تفنههير ظهها رة األاههال  •
 تفنير ا فليس من  ذا الطر ر الدي وصفته النظر ة ،

سنههها ال تكفههي  مهها أن تجرحههة الحلههم إن سههلم أنههها تكفههي لالعتقههاد حههالروح ، ف •
صدر ا   فههسن مههن الههرقى مهها  ههو  ههذ ان حمجرد ا لتعليل االعتقاد ح لو ية م

س شههئ مههن ذلههك وأضغاث أاال  ، ومنها ما  و ذ ر ات ماضية عاد ة ، ولي

 
( دار المعارف  ٤9١رأ ) وافي ، سلسلة إق ر الديانات البدائية : علي عبد الواحد راجع : الطوطمية  أشه ٨9

 وما بعدها ٣9لقاهرة ص -بمصر ا
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  ثير عقيدة الت ليه .
ومن جهة أخرى فسنه ال  عرف فههي أمههة مههن األمههم أن ااترامههها للمههوتى أو   •

وإنمهها معيههار  يههع المههوتى أو األسههالف ،األسههالف وصههل حههها إلههى عبههادة جم
 التقد س فيمن أظهر فيهم قوة سر ة خارقة ولينوا جميعهم .

وتتوالى سها  النقد إلى  ل المذا ب دون استثناء ، وذلك من أعظم األدلههة علههى أنههها 
 جميعا ضر  من الظن ، الذي ال  غني من الحر شيئا!!!

النههاس إلههى وأدلههة تعههين علههى  دا ههة  ال مانع أن تكههون  ههذب المههذا ب وسههائل :رابعا 
 ام مان من ذلك ما جاء في القرآن الكر م متعلقا  حتلك المذا ب  لها:

 اقرأ في المنهج الطبيعي قوله تعالي:    -1

  يف  ىف يث  ىث  نث مث   زث  رث  يت  ىت  نت  مت زت  رت ُّٱ
  نن  من زن  رن  مم  ام يل  ىل  مل يك  ىك مك   لك اك  يق ىق
  جب  هئ  مئ  خئ  حئ جئ  يي  ىي ني  مي  زي  ري  ٰى  ين ىن
١١ - ٦ق:  َّ  مح جح  مج حجمث  هت مت  خت حتجت هب   مب خب  حب  

 أما في مظا ر الطبيعة العنيفة فاقرأ قوله تعالى: ،   ذب اآل ات في الطبيعة العاد ة 

  رئ ّٰ   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى   ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي خي حي  جي يه ىه ٱُّٱ

9سبأ:  َّ مت  زت  رت  يب  ىب   نب  مب زب ربيئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  

  ٰى  ٰر  ٰذ  يي ىي  مي  خي ُّٱاقرأ في المنهج الرواي قوله تعالى :  -2
 نب مبزب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ
٤٢الزمر:  َّ  نت مت  زت  رت  يب ىب  

  ىئ  نئ  مئ زئ  رئ  ّٰ ٱُّٱٱ:قوله تعالى  اقرأ في المنهج األخالقي -3
١0  - 7الشمس:  َّ  ىت نت مت  زت رت  يب ىب  نب مب   زب رب  يئ  

  ىم مم خم  حم جم يل  ىل مل  خل  ُّٱٱ :قوله تعالى  اقرأ في المنهج االجتماعي -4 

  َّ مي خي    حي جي  يه  ىه مه   جه  ين ىنمن   خن  حن  جن يم
١70البقرة:   

5- واقرأ في المنهج التعليمي قوله تعالى :ٱٹٱٹٱُّٱ ىب  يب  رت  زت  
  

١٦٥النساء:  َّ  ىق  يف  ىف  يث  ىث نثمث   زث رث  يت  ىت نت    مت  
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 الخامسة  خالصة الوحدة

فمنهم من  رى أن الد ن واي إلهي ، ومههنهم مههن  تعدد آراء الغرحيين اول نش ة الد ن ، -1
  رى أنه صناعة حشر ة .

 ن : تطوري ، وفطري .اختلف القائلون ح ن الد ن صناعة حشر ة الى شعبتي -2

 : حاطلة  اعتمد أصحا  الشعبتين من االتجاب الوضعي على ثالثة أدلة •
 الحقيقية .قياس البدائية المت خرة على البدائية القد مة  الدليل ا  ل : •
 قياس األد ان على الصناعات . الدليل ال ا ي : •
  ة التطور.قياس ظهور األد ان على خلر امننان تبعا لنظر الدليل ال الث : •

 تتعدد المذا ب الغرحية اول العوامل التي أدت إلى نش ة العقيدة الد نية ، ماحين -3

 و نفنية أو أخالقية أو اجتماعية .عوامل طبيعية أو رواية أ

 أ الً: المذهب الطبيعي أ  الكو ي:

  نقنم  ذا المذ ب إلى قنمين: طبيعي عادي وطبيعي عنيف.

دة الطبيعههة، فامننههان اتجههه إلههى : أن التد ن انبعث من مشا وخالصة  ذا المذ ب الطبيعي
 أذا ا، وطلب الرامة منها. ذب الطبيعة حالعبادة والتقد س، من أجل استدرار نفعها، ودفع 

 ثا ياً: المذاهب الر حية)الحيوية(:

خالصة  ذا المذ ب الرواي أو الحيوي  : أن العقيدة الد نية نشهه ت مههن االعتقههاد فههي حقههاء 
اح الموتى واالعتقههاد حوجههود أرواح لألفههالك والعناصههر، وأن أول عبههادة إننههانية إنمهها أرو

س األولى طقوسا للموت ، و انههف أولههى القههراحين لى عبادة الموتى ، و انف الطقواتجهف إ
قراحين غذائية تشبع ااجات الموتى ، و انف أولى الذحائح التي تقد  عليها  ذب القراحين  ي 

 !!القبور واللحود!

 ثال اً: المذاهب النفسية:

، تتلخص فكرتها العامة في أنه ألجل الوصول إلى العقيدة الد نية لم  كن امننان ححاجة 
الت مل في الطبيعة وجمالها ، و ال في التقلبات الكونية وأ والها ، و ال إلى التجار   إلى

ية ، في اياته العاد ة  العجيبة في عالم األرواح و أسرار ا ، حل إن تجار  امننان النفن
الم لوفة له في  ل  و  ،  انف  افية لتوجيه نظرب حقوة إلى تلك الحقيقة العليا ، ولتوضيح 

 معنى  ناك ثالثة آراء :  ذا ال

أن العقيههدة الد نيههة تقههو  علههى عوامههل نفنههية تثير هها ايههاة  : ه أاد ا لناحاتيه  وخالصة رأ
ة الثاحتة التي تصههطد  حههها امرادة فههال  نههع امرادة امننان اليومية من خالل قوانين الطبيع

 القوانين . إال الخنوع واالستنال  للقوة التي فرضف  ذب

 الرأي الثاني: نظر ة حرجنون :

الحاجة إلى سلطان امله الد ان الذي  حفههظ المجتمههع ، أن العقيدة الد نية نش ت من الشعور ح
 ن الذي  شجع الفرد ، و بعث األمل فيه.والشعور حالحاجة  إلى سلطان امله المنتعا

 الرأي الثالث: نظر ة د كارت:

إن فكرة الكمال المطلر ) المثل األعلى( ضههرورة تفرضههها نفنههي علههى عقلههي وعلههى  ههل 
 العقول

 قي:رابعاً: المذهب ا خال

إلههى القههول حهه ن وجههود الههذات املهيههة لينههف  «  انههف  » ذ ههب الفيلنههوف األلمههاني 
ححيث  ثبههف حالبر ههان أو حالتجرحههة، حههل  ههو موضههوع إ مههان عقلههي موضوع علم ومعرفة 
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معنى أنه مقدمة منلمة ال مناص للعقل من أن  عتمد ا لتصحيح الفكرة األخالقية الراسههخة ح
 في النفوس.

 الطوطمية(: -جتماعي )التوتيميةخامساً: المذهب اال

صــر التفكيــر عنا -كــذلك -يرى دور كايم أن التــدين وليــد أســباب اجتماعيــة، ويــرى 
ماهي إال صور ولدتها حياة الجماعة ، وطبعتها علــى غــرار  وأسس التفكير العقلية ؛

 النظم االجتماعية

  الاظ على  ذب المذا ب ما  لي: -4

إن  ذب المذا ب تنطلر من قاعدة )حشر ة الد ن(، حمعنى أن امننههان  ههو منبههع  أ الً:
  ذا الد ن، فهو صانعه و و مبدعه و و منشؤب.

إن  ل مذ ب  رى نفنه  و الحر، وأن ما عداب حاطل، فاتخذ  ل  مذ ب لنفنه   ياً:اث
 مقياسا  عالميا  حغير حينة، واقيقة مطلقة حغير دليل.

 .  ل المذا ب الناحقة من النقدلم تنلم   ثال ا:

 ذب خالصههة المههذا ب الغرحيههة ، وألن االتجههاب أو المههذ ب التطههوري ال  ههزال  لقههى ت  يههدا 
من جهات شتى ، و و المنبع للفكههر الغرحههي المعاصههر  فمههن المناسههب مناقشههة  ههذا  ودعما

 لمذ ب حموضوعية  ، و ذا   و موضوع الوادة التالية  .االتجاب  أو ا
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 أسئلة التقويم الذاتي 
 

 أ الً: أسئلة المقال:

 ما االتجا ات الغرحية في نش ة الد ن ؟  (1
 المذ ب الال وتي في الفكر الغرحي في نش ة الد ن ؟ررب أصحا  ما الذي  ق (2
 ما الذي  قررب أصحا  المذ ب الوضعي في الفكر الغرحي في نش ة الد ن ؟ (3
  يف ترد على األدلة التي اعتمد عليها المذ ب الوضعي في نش ة الد ن ؟ (4
 تناول المذا ب الطبيعية في نش ة الد ن في الفكر الغرحي . (5
 في نش ة الد ن في الفكر الغرحي . ب الرواية تناول المذا (6
 لنفنية في نش ة الد ن في الفكر الغرحي .تناول المذا ب ا (7
 .تناول المذ ب األخالقي في نش ة الد ن في الفكر الغرحي . (8
 تناول المذ ب  االجتماعي في نش ة الد ن في الفكر الغرحي .  (9

 حبشر ة الد ن ؟ما أوجه النقد التي وجهف إلى الغرحيين القائلين   (10

 ثا ياً: أسئلة الصواب  ال طأ:

 ( أما  العبارة الخاطئة فيما  لي:ما  العبارة الصحيحة، وعالمة )( أ✓ضع عالمة )

  ناك من الغرحيين من  ؤمن ح ن الد ن واي إلهي    )  ( -1
 أصحا  المذ ب التعليمي  رون أن الد ن صناعة حشر ة   )  ( -2

 قياس فاسد )  ( لبدائية القد مة الحقيقيةقياس البدائية المت خرة على ا -3
معنى التطور  و االنتقال من البدائية إلى الترقههي نحههو الوادانيههة ، والواقههع  ُكههذ   -4

 ذلك و ُخالفه  )  (
  ُننب القول حنش ة الد ن لعوامل طبيعية إلى العالم األلماني ما س ميلر    )    ( -5
            ات قياس فاسد              )    (        قياس تطور األد ان على  تطور الفنون والصناع -6

 )    (  رى دور  ا م  أن التد ن وليد أسبا  اجتماعية  -7
ذ ب الفيلنوف األلماني »  انف «  إلى القول حهه ن وجههود الههذات املهيههة لينههف     -8

موضوع علم ومعرفة ححيث  ثبف حالبر ان أو حالتجرحههة، حههل  ههو موضههوع إ مههان 
 ()       عقلي

ة تقههو  علههى عوامههل نفنههية تثير هها ايههاة خالصة رأي سههاحاتييه : أن العقيههدة الد نيهه  -9
امننان اليومية من خالل قوانين الطبيعة الثاحتة التي تصطد  حههها امرادة فههال  نههع 

 )    (امرادة إال الخنوع واالستنال  للقوة التي فرضف  ذب القوانين .
ية نش ت مههن الشههعور حالحاجههة إلههى خالصة نظر ة   انف ، أن العقيدة الد ن -10

ه الههد ان الههذي  حفههظ المجتمههع ، والشههعور حالحاجههة  إلههى سههلطان املههه املسلطان 
 )  ( المنتعان الذي  شجع الفرد ، و بعث األمل فيه.

 

 ثال اً: أسئلة االختيار من متعدد:

 اختر امجاحة الصحيحة مما حين القوسين:

في ) صورة الخرافة  -أوال–ن الد ن ظهر انتهى أصحا  االتجاب التطوري إلى أ -١
 صورة الوادانية ( - – والوثنية

قياس فاسد مههن ايههث )  مجههال  قياس البدائية المت خرة على البدائية القد مة الحقيقية -٢
 جميع ما سبر ( –المنهج القائم على ثبات اال المجتمع –العلم وغا ته 

ة   ههان  ههو النظههر فههي مشهها د ذ ب إلههى أن العامههل األول فههي إثههارة الفكههرة الد نيهه  -٣
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 –الطبيعههي  –األخالقههي  –ك والعناصههر ) المههذ ب الحيههوي الطبيعة، السيما األفال
 جميع ما سبر ( -النفني  –االجتماعي 

نش ة العقيههدة الد نيههة  ههان عبههادة أرواح المههوتى    ) ذ ب إلى القول ح ن األصل في  -٤
 جميع ما سبر ( -النفني  –االجتماعي  –الطبيعي  –األخالقي  –المذ ب الحيوي 

أن العقيدة الد نية نش ت من الشعور حالحاجة إلى سلطان امله الد ان الذي ذ ب إلى  -٥
الذي  شههجع الفههرد ،  حفظ المجتمع ، والشعور حالحاجة  إلى سلطان امله المنتعان 

 د كارت ( - انف –دور  ا م  –تيلور  –) حرجنون و بعث األمل فيه.
لينف موضوع علههم ومعرفههة ححيههث  ثبههف  وجود الذات املهيةذ ب إلى القول ح ن  -٦

دور  ا م  –تيلور  –حالبر ان أو حالتجرحة، حل  و موضوع إ مان عقلي ) حرجنون 
 د كارت ( – انف  –
إن طبيعة األد ان تختلف عن طبيعة الفنههون والصههناعات   من ) الههد ن مر ههوز  -7

  ن حنيط والفنون والصناعات معقدة (لدا –في النفس امننانية  عكس الفنون والصناعات  
ــد أســباب اجتماعيــة -٨ ــدين ولي  - انههف –دور  هها م  –تيلههور  –) حرجنههون  أن الت

 د كارت (
:وجود هللا  ههو د كارت (  - انف –دور  ا م  –تيلور  –) حرجنون خالصة نظر ة  -9

 المطلب األخير الذي ال حد من تنليمه لتصحيح معقولية القانون األخالقي .
إن د كههارت (  - انههف –دور  هها م  –تيلههور  –) حرجنههون ة نظر هه  خالصة -١0

فكرة الكمال المطلر ) المثل األعلى( ضرورة تفرضها نفني على عقلي وعلى  ههل 
 العقول

 

 

 النشاط التعليمي للوحدة الخامسة

 عزيزي الدارس:

اتى تكتنب المز د من المعلومات اول الموضوعات الواردة في  ذب الوادة  عليك 
 و  حسنجاز النشاط التعليمي التالي:أن تق

 احتب بح اً في:

 ) اإلبداع في ال لق   داللته على ال الق  )
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 الوحد   السادسة

 

 نظرية التطور 
 

 محتويات الوحدة السادسة :

 تحتوي هذه الوحدة على ثالثة مطالب :

 المطلب األول : التعر ف حنظر ة التطور .

 تطور . المطلب الثاني : حطالن نظر ة ال

 .المطلب الثالث : اآلثار المترتبة على نظرية التطور

 

 

 أهمية دراسة الوحدة

مصطلح التطور في الوحدات السابقة ، و هو مصطلح مرتبط بنظرية مشهورة ، تكرر 
تعرف بنظرية النشوء واالرتقاء ، ظهرت على يد علم أحياء بريطاني  في القرن التاسع 

 ة باسمه : نظرية دارون . عشر الميالدي ، ارتبطت النظري 

، لتعم كل مجاالت   تجاوزت هذه النظرية حدودها ومجالها في علم األحياء أو الطبيعة
حضارة المعاصرة ، في كل جوانبها  ، والبديل عن  الحياة في الغرب ، وتصبح منهجا لل

 الدين في الحضارة الغربية . 

ظرية من أن الدين صناعة  في ضوء نظرية التطور ؛ رأينا ما انتهى إليه أصحاب الن
من البدائية إلى  ارتقى  -كغيره من الصناعات والعلوم و الفنون ... –بشرية ، وأن الدين 

، وقد ناقشنا هذه الرأي وأبطلناه   واإليمان  إلى التوحيد و الوثنية  من التعددالوحدانية ، و
 في الوحدة السابقة . 

 طالن األصل كاف في فساد الفرع ! و في هذه الوحدة نناقش النظرية في أصلها ؛ فب

 

 األهداف التعليمية 

 لهذب الوادة أن تكون قادرا  على أن: رجى منك عز زي الدارس حعد دراستك 

 تتعرف على مؤسس نظر ة التطور . (1
 تتبين معالم  ذب النظر ة ، و أحرز محاور ا . (2
 تتمكن من فناد  ذب النظر ة وحطالنها . (3
 نظر ة التطور .تقف على اآلثار المترتبة على  (4
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 التعريف بنظرية التطور . المطلب ا  ل :

لعل من الموضوعية أن نترك للتطههور ين الحههد ث عههن مههذ بهم ، وحههين  ههدي ا تقههد م 
ألاد  تب دارون ، و و  تا  ) أصل األنواع (، فقد ترجم األستاذ إسماعيل مظهر الكتا  

تههب مقدمههة فههي سههف وخمنههين صههفحة   ) المطبعة المصههر ة ( و 1918 - ه 1336سنة 
 ر ف حالمؤلف ) شارل روحرت دارو ن ( ، وتار خ المذ ب قد ما واد ثا.تناولف التع

واعتقد أن  ذا العمل أول ترجمة عرحية لهههذا الكتهها  ، وفيمهها  لههي ملخههص لمهها جههاء 
 اول صااب  ذا الكتا  والفكرة التي  دور اولها نظر ته 

 Charles Robert Darwin : برت دار ين أ ال : التعريف بالمؤلف  ارل ر

لم ايوان، إنجليزي الجننية، اشههتهر حنظر ههة التطههور ومبههدأ االنتخهها  الطبيعههي، عا
 .  اول نش ة امننان

   ،  1809فبرا ههر  مههن12حههسنجلترا فههي ( Shrewsbury)ري مد نههة شههروزحولد في 
  .  1882أحر ل  من19وتوفي في 

 ههوت فههي الجامعههة. طبيعي أثناء دراسته للطههب ثههم الالحدأ ا تما  دارو ن حالتار خ ال 
زب  جيولههوجي  -والتي دامف خمههس سههنوات  -أد ت رالته على متن سفينة البيغل  إلههى تميهه 

 وانتشار اسمه  مؤلف. 

ومن خالل مالاظاته لألاياء قا  دارو ههن حدراسههة التحههول فههي الكائنههات الحيههة عههن 
ر نظر ته الشهيرة في ، رات طر ر الطف   .  1838االنتخا  الطبيعي عا  وطو 

ح دارو ههن  إدرا هههومههع  لههرد ة الفعههل الههذي  مكههن أن تحدثههه  ههذب النظر ههة، لههم  صههر 
ر نفنههه لإلجاحههة ، حنظر ته في البدا ة إال إلى أصدقائه المقرحين  في اين تاحع أححاثه ليحنهه 

 على االعتراضات التي  ان  توقعها على نظر ته. 

، 90آخههر، و ههو ألفر ههد رسههل وولههيس أن  نالك رجههال   حلغ دارو ن 1858وفي عا  

 .مما أجبر دارو ن على نشر نتائج ححثه    عمل على نظر ة مشاحهة لنظر ته

 ثا يا : تاريخ التطور :

الننين، في  مذ ب التطور أو النشوء واالرتقاء مذ ب قد م ،  رجع تار خه إلى آآلف
 610عتبر أنكنمندر الذي ولد عهها  الخرافات التي وضعها اكماء حاحل وآشور ومصر ، و 

لههذ ن ححثههوا فههي التطههور ،  مهها  عتبههر إخههوان الصههفا أول مههن ق.   ، أول فالسفة اليونان ا
 تكلموا في ذلك ، ومن العلمههاء المنههلمين الههذ ن انتنههبوا إلههى المههذ ب التطههوري : الجههااظ

 .هـ 808 المتوفى ، واحن خلدونهـ 421 المتوفى، واحن منكو ه  هـ 255 المتوفى

وفههي العصههور الحد ثههة وضههع العههالم االنجليههزي  رحههرت سبننههر قواعههد النشههوء 
واالرتقاء في أواخر القرن التاسع عشر ، وقد قد   دارو ن في  تاحه )أصل األنواع( ملخصا 

الفترة التي سبقف أححاثه ، ومههن العلمههاء  تار خيا لتدرج العقول في فكرة أصل األنواع ، في
 الذ ن ذ ر م دارون :

  1788حافون الفرنني المتوفى في حار س سنة  •
  1829المارك الفرنني المتوفى في د نمبر  •
  1844جفروي سانتيلير الفرنني المتوفى في حار س سنة •
  1872فون حا ر الروسي المتوفى  •
  1895 توماس  نري  كنلي االنجليزي المتوفى سنة •
 

 
م   ١9١٣نوفمبر  7وتوفي في  ١٨٢٣اير ين ٨( ولد في  Alfred Russel Wallaceألفرد راسل واالس ) 90
أحياء وعلم اإلنسان وهو الذي طرح نظرية هو عالم طبيعة بريطاني، ومستكشف، وعالم جغرافيا، وعالم ، 

 ة مستقلة عن داروين واشتهر بها.ي بصورباالنتقاء الطبيعالتطور 
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 ثال ا : المحا ر ا ساسية للنظرية:

 ر ن أساسين:دارو نية على محوتشتمل النظر ة ال

 على األرض وتطور ا وتشعبها، ) أصل األنواع (محور حدء الحياة ا  ل  

 جزء من  ذب الحيههاة، وال حههد مههن ) أصل امننان (  محور الجنس البشري  ال ا ي 
 ظر ة ح  ملها.رحط المحور ن مع حعنهما لفهم الن

 

 رابعا : مجمل  ظرية دار ين: 

 خالئر( أو ) أصل األنواع ( ن  تاحه )أصل المنذ أن أل ف دارو

َي  ذا المعتقد )حنظر ة دارو ن( أو ) أصل امننان (  و تاحه الثاني )ظهور امننان(   ُسم ِّ

  مجمل النظرية تقوم على :

 أن الوجود قا  حدون خالر على أساس الطفرات ، و ؤ د المترجم األستاذ  •

 ان نظرب إلههى  ون(صل األنواع (أن )دارفي مقدمته لكتا  ) أ91) إسماعيل مظهر ( 

 األد ان نظر الشاك ، وأنه  ان ار الرأي ال  تقيد حتقليد !

ننان قد تطههور أن الحياة في تحول وتغير ونشوء وارتقاء ، و نطبر  ذا على أن ام •
 ، وارتقى من  أجناس أقل ، وأن  ناك تنلنال  في األجناس البشر ة !

قاحلية االزد اد والتكههاثر    لما في طبيعة العنو ات من التناار للبقاء نتيجة طبيعية •
 العددي حننبة  بيرة !

( قوة دائبة غالبة التهه ثير فههي األايههاء غيههر  Natural Selectionاالنتخا  الطبيعي) •
 لة للفناء قاح

البقاء لألصلح : اصطالح  راد حه إ ناح عمههل االنتخهها  الطبيعههي، إذ أن األايههاء  •
 .ء في حيئة طبيعية تظل اية لتنتج أمثالهااأل ثر صالاية للبقا

 ولمز د من البيان تدعي النظر ة األمور التالية:

 أن المخلوقات جميعها  انف حدا تها من خلية واادة و ي )األميبا(.   •

 ذب الخلية تكونف من الحناء العنههوي نتيجههة لتجمههع مجموعههة مههن جز ئههات  أن  •
أدت عوامل حيئيههة ومناخيههة )اههرارة، أمطههار،  البروتين وحينها حقية العناصر األخرى ايث

 رعد، صواعر( إلى تجميع  ذب الجز ئات في خلية واادة  ي األميبا. 

ض األمينية وتراحطههها أن جزيء البروتين تكون نتيجة لتجمع مجموعة من األاما  •
 حرواحط أمينية و بر تية و يدروجينية مختلفة  ذلك نتيجة لعوامل حيئية ومناخية مختلفة. 

أن األاماض األمينية تكونف حدور ا نتيجة التحاد عناصههر الكرحههون والنتههروجين   •
 والهيدروجين واأل نجين. 

ثم إلههى متعههددة ،   أن الخلية األولى أخذت تنقنم وتتطور إلى مخلوقات ذات خليتين •
اتى ظهرت الحشرات والحيوانات والطيور والزوااف والثد يات ومههن ،  و كذا ، الخال ا 

ا آخههر مههن الخليههة انقنههم وتطههور إلههى أنههواع مههن الخمههائضمنها ا ر، مننان،  مهها أن جههزء 
 والطحالب، واألعشا ، والنباتات الز ر ة والالز ر ة. 

ة أن الحيوانات في قمة تطور ا أدت إلى ظهور الثههد يات والتههي مثلههف القههرود قمهه   •
 سلنلة الحيوانات غير الناطقة. 

 
وأحد رواد الفكر والعلم والترجمة. درس علم  ، ( هو مفكر مصري ليبرالي م١9٦٢-١٨9١إسماعيل مظهر) 9١

، وترأس تحرير "المقتطف" ١9٢7وعمل بالتأليف وأصدر مجلة "العصور" عام ،  تحول إلى األدباألحياء ثم 
والعبارات االصطالحية اإلنجليزية والعربية" الذي موس الجمل  ه: "قا، ومن مؤلفات١9٤٨و  ١9٤٥ما بين عام 
 م. ١9٥١نشره عام 
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 ونش  من القرود.  أن امننان  و نوع من الثد يات تطور •

أنه نتيجة لما  تميز حه امننان المعاصر مههن عقههل وتفكيههر، ومنطههر وتههرجيح فسنههه  •
  انف  ناك مرالة حين القرود وامننان سميف حالحلقة المفقودة. 

أن التطور في امننان أخذ منحى آخر و و في العقل والههذ اء والمنطههر وال  عتمههد  •
ا على الشكل واألعناء.    ثير 

وأن  ههذا التطههور صههاابه ، منههذ وجههود امننههان األول البشري منههتمر تطور أن ال •
 جرات األنههواع البشههر ة المتطههورة عههن أسههالفها إلههى منههاطر أخههرى جد ههدة لتتكيههف مههع 

 األوضاع الجد دة. 

ا عقليٌّا وذ نيٌّا واستيعاحيٌّا  زداد  لما ارتقى في سههلم  • أن النلنلة البشر ة تظهر تطور 
 التطور البشري. 

فسن األجناس في أسفل النلنههلة أقههر     نلنل في التطور البشريأنه نتيجة لهذا الت •
للطباع الحيوانية من ايث االعتماد علههى الوسههائل البدائيههة والقههوة البدنيههة والجنههد ة ، مههن 
األجناس التههي فههي أعلههى النلنههلة والتههي تتميههز حاالعتمههاد علههى اسههتخدا  العقههل والمنطههر 

ا ومدنية من األجناس النفلي في النلنلة. ء  وإحداع ا وتخطيط  وحالتالي فهي أ ثر ذ ا  ا وتنظيم 

أن معظم البشر الذ ن  قطنون العالم والذ ن  م من أصل القههرود  تنلنههلون ححنههب  •
قرحهم ألصلهم الحيواني ايههث إنهههم  تههدرجون فههي سههف عشههرة مرتبههة،  هه تي الزنههوج، ثههم 

رتبة العاشرة، حينما  مثل ة، واآلر ون في المالهنود، ثم الماو ون ثم العر  في أسفل النلنل
 األورحيون )البيض( أعلى المراتب )الخامنة عشرة والنادسة عشرة(. 

أنههه حعههد المرتبههة النادسههة عشههرة  نههاك مرالههة أ بههر وأعلههى قفههزت فههي التطههور   •
البشري حدرجة عاليههة وتميههزت حتفوقههها وإحههداعاتها فههي  ههل مهها  تعلههر حشههؤون البشههر مههن 

وتحنههر وتصههنيع وتجههارة واقتصههاد وسياسههة وتنههليح تيههب وتنظههيم ومدنيههة تخطههيط وتر
وعنكر ة، وثقافية وفنية واجتماعيههة وتعههرف  ههذب المجموعههة )حههالجنس الخههارق( وتتمثههل 

 صفات  ذا الجنس في اليهود ه على انب زعم دارو ن وأنصارب. 

والتوجيههه  أن األجناس في أعلى النلنلة البشر ة لههها القههدرة والههتمكن مههن النههيطرة 
ا  لمهها  انههف عمليههة  والتنخير لألجناس التي  ي دونها، و لما  ان الفارق في النلنة  بير 

النيطرة والتوجيه أسهل، فمثال   نتطيع األوروحيون استعباد والنيطرة علههى الزنههوج أ ثههر 
من سيطرتهم على األوروحيين، و كذا فبعض الشههعو  واألجنههاس عنههد ا قاحليههة أن تكههون 

 ا حعنها لد ها القدرة على االستعباد والنيطرة.ومنيطٌر عليها حينممنتعبدة 

و نظرا ألن دارو ن وضههع نظر تههه فههي وقههف  انههف فيههه حعههض قههوانين الوراثههة لههم 
  modernفقههد ظهههرت الدارونيههة الجد ههدة "92جــورج منــدل تكتشههف حعههد منههها قههوانين 

Darwinism شهه وا نظر ههة شههاملة على  د مجموعة مههن علمههاء وراثههة المجتمعههات الههذ ن أن
 د دة جمعف حين علو  وراثة المجتمعات و الحفر ات و األجنة و التصنيف ج

الوراثههة  ومبههادئرحط علههم وراثههة المجتمعههات حههين االنتقههاء الطبيعههي لههدارو ن  ولقد
و حههدث ذلههك اههين ، مبينا أن التطور  و تغيير فههي التكههو ن الجينههي للمجتمعههات ، الحد ثة 

ولذلك أصبحف ،  لوسط الفيز ائي و الحيوي يئي أو تغيرات في ا تعرض المجتمع لنغط ح
 .التفاعالت حين المجتمع والوسط  ي الفكرة النائدة لنظر ة التطور التكو نية الحد ثة

 

 

 
م( هو أبو علم الوراثة، وعالم    ١٨٨٤ - ١٨٢٢( )Gregor Johann Mendelغريغور يوهان مندل ) 9٢

اثر أدت تجاربه في تكالكثير من التجارب واكتشف القوانين األساسية للوراثة. نبات وراهب نمساوي أجرى 
 ات البازالء إلى تطور علم الوراثة وكانت تجاربه هي األساس لعلم الوراثة الذي يشهد تقدماً في عالم اليوم. نب
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 المطلب ال ا ي : بطالن  ظرية التطور . 

إن أعظم دليل على حطالن نظر ههة التطههور  ههو عههد  وجههود دليههل علههى وقوعههه  فلههم 
 تطور من نوع آخر ! –أ ا ان  –نشا د نوعا 

  ل شا دنا قردا تحول إلى إننانا ؟  ل قا  أاد حتجرحة لتحو ل امار إلى أسد ؟!!!

  ل ذ ر لنا علم األجناس أو علم الوراثة : أن أصل جميع األجناس وااد ؟

قول حالتطور مبنههي علههى افتراضههات وظنههون ، واعتههراف حههالعجز عههن معرفههة إن ال
ين امننان واألصل الذي تطور منه ، وحعد أن  ان االعتقاد النههائد وجههود الحلقة المفقودة ح
 هر ز ف  ذا االعتقاد ، وثبوت أ ثر من أصل !!!أصل وااد ، ظ

حتههة ، وأصههول علميههة ومن المكاحرة القول ح ن نظر ة التطور ت سنف علههى قواعههد ثا
األمر كية لتقد  العلو   راسخة ، و قينيات الشك فيها ، وفي  ذا المعنى  قول رئيس الجمعية

ي  تهها  )خلههر التطههور( في مقال نشرب في مجلة )العلو ( ترجمه الد تور إانههان اقههي فهه 
 الذي  تنمن الكتب الغرحية التي تعارض النظر ة التطور ة :

إن العلماء  عترفون ح ن مراال التطور ، إنما حنيف على الحدس والتخمههين والت و ههل  
قد   لنا المعارضون لنظر ة التطور من العلماء الغههرحيين مهها  ، و ي نوع من الفرضيات لقد

  ثلج الصدور ، ولعل  تاحا مثل  تا  

 (The Evidence of God in an Expanding Universe)هللا  تجلى في عصر العلم 

 الذي أشرف على تحر رب : )جون  لوفر موننما(  فيد في  ذا األمر ، 

 ايث تقد  حالنؤال التالي : 

 قد في وجود هللا ؟ و يف دلف دراستك وححوثك عليه ؟تعت ل 

وقد تم توجبه  ذا النههؤال  إلههى طائفههة مههن العلمههاء المتخصصههين فههي سههائر فههروع  
لى األاياء إلى الفلك إلى الر اضيات إلى الطههب إلههى غيههر العلو  من الكيمياء إلى الفيز اء إ

 ذلك من العلو  ...  

نههواع إلههى هللا نفا ، ايث أرجعوا أصل الكههون واأللقد قدموا إجاحات تننف النظر ة ن
 وادب ، ونفوا حشدة القول حالصدفة أو التولد الذاتي ...

ا في 1999أغنطس عا   11 ما  ان  و  األرحعاء  ا ااسم  تار خ التعلههيم العهها     وم 
 عن مهها (Kansas)في الوال ات المتحدة األمر كية. فقد خرجف إدارة التعليم حوال ة  انناس 

َت سههتةٌ مههن أعنههائها العشههرة لصههالح قههرار   لوف منذ عشرات النههنين, و م عنههدما صههوا
المتعلقههة ح صههل امننههان, ونظر ههة  (Evolution) «جريء  قني حسسقاط نظر ههة »التطههور

ال  (Darwinism) ألنصههار الههدارو نين «»النرحة الداو ة و ان  ههذا القههرار حمثاحههة »لطمههة
لههل لهههذا القههرار أنصههار نظر ههة وقههد   ، تهها  األلفيههة الثالثههةسيما وأنه جاء والعالم على أع

 Bible's book of) »الخلر« الذ ن  ؤمنههون حهه ن »سههفر التكههو ن« الههذي جههاء فههي امنجيههل

Genesis) -  و الذي  فنر أصل امننان -التطور« «وليس .  

 قول أاد رجههال الههد ن: »إنههه ال توجههد أي نظر ههة فههي الوقههف الحاضههر تنههتطيع أن 
  و خالر  ذا الكون جميعه«. زع إ ماننا الراسخ ح ن هللا تزع

 مهها طالههب حعههض المدرسههين أن » ُمنحههوا« مههن إدارات التعلههيم حعههض الحر ههة  ههي 
 وضحوا لتالميذ م العيو  واألخطاء التي تشو  نظر ة التطور, وال سههيما تعارضههها مههع 

 .روفةأحنط المبادئ العلمية الفيز ائية والر اضية والبيولوجية المع

ا حرا ين ماد ة عن متى و يههف تكونههف الحيههاة؟ فههنحن لههم نكههن والحقيقة أنه ليس لد ن
 ناك لنشهد وقائعها, ولكن مع ذلك  فهناك أدلة اني ة وعقائد ة وعلمية منوعة تجعل البشر 
منقنمين في آرائهم اههول  ههذب القنههية. و ههذا مهها أدى إلههى وضههع  ثيههر مههن االفتراضههات 

 ة الحياة. والنظر ات لتفنير نش 
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 ي الرد على نظر ة التطور ما  لي :و خالصة ما جاء ف

من الحقائر الثاحتة علميا أن الحياة ال تنش  مههن مههواد غيههر ايههة )قههانون التكههو ن   -1
 Biogenesis )البا ولوجي  

فلم  حدث من قبل أن قا  عههالم حههسجراء  ،  عتبر أي تطور  يميائي للحياة منتحيال -2
 ذا الصدد. تجرحة ناجحة في  

 لوراثة تحد من التبا نات الوراثية داخل النوع الوااد. قوانين مندل ل -3

فوفقا لهذب القوانين، تؤدي التوليفات المختلفة من الجينات إلى ظهور صههفات مختلفههة 
 حين أفراد النوع الوااد، لكن الجينات نفنها ال تتغير من فرد آلخر داخل النوع الوااد. 

 .ب الحدود الوراثيةالعلمية صحة  ذو المالاظات  أ دت التجار  وقد

 الصفات المكتنبة ال تورث.   -4

فمثال عنر الزرافة الطو ل لم  تكون نتيجة قيهها  أسههالف الزرافههة حمههد أعنههاقهم عاليهها 
للوصول لألغصان المرتفعة، و  ذلك فسن امننان الذي  مارس ر اضة امههل األثقههال، لههن 

،  مكههن للكههائن الحههي مههن خاللههها ائه. فال توجد أي آلية ايو ة مرر عنالته القو ة إلى أحن
 .إاداث تغييرات في صفات ننله، حمجرد ممارسته لنلوك معين خالل فترة اياته

لم  حدث من قبل أن تنببف الطفرات الوراثية في جعل الكائنات الحية أ ثر  -5
 مالءمة لظروفها المعيشية. 

نر إلههى ن اي حالغ التنظيم، و  عمل حشكل متفالطفرة  ي تغير عشوائي في جند  ائ
 اد  بير. مثل  ذا التغير العشوائي في نظا   يمائي اي محكم، الحد و أن  فندب اتما. 

نتخا  الطبيعي )أو البقاء لألصلح( ال  حفز التطور، حل على العكس من ذلك، اال -6
ائنههات الحيههة للبقههاء فهههو  عرقههل التطههور. فههالطفرات دائمهها مهها تنهههم فههي تقليههل قاحليههة الك

  ). ) ايث  نهل افتراسها و تصبح جزءا من سلنلة الغذاءواالستمرار

و األذن و المههخ، نا يههك عههن الطفههرات ال  نههتج عنههها أعنههاء معقههدة  ههالعينين  -7
التصميم المحكم الدقير في الكائنات الحية الدقيقههة. فمثههل  ههذب األعنههاء ال  مكننهها اتههى أن 

 .تملة أو نصف صالحةنتصور ا في االة شبه مك

 الظوا ر األ ثر تعقيدا في مجال العلم نجد ا دائما في الكائنات الحية.  -8

 شفف لنا الدراسة المنتفينههة للكائنههات الحيههة، أن حعههض الكائنههات تمتلههك مههن  و قد
 االمكانيات" المتقدمة ما ال  مكن استنناخه ح عقد النظم التقنية. "

فين و الحيتههان نههونار الههدقير الههذي تمتلكههه الههدالواألمثلههة علههى ذلههك تشههمل: نظههم ال
امكانيههات الههد ناميكا الهوائيههة  – نظههم الههرادار و التمييههز عنههد الوطههاو ط –وخناز ر البحر 

نظم التحكم والمقذوفات الداخلية و غرفة االاتههراق عنههد الخنفنههاء  –و فاءة الطائر الطنان 
نظهها   –ددة عنههد خطههاف البحههر القطبههي نظههم المالاههة الدقيقههة و المتعهه  –القاذفة )الفاسههية( 

صههميم الههذ ي ال التكههو ن الصيانة الذاتية عند جميع الكائنات الحية ..  ل  ههذا  ههدل علههى الت
 .العشوائي

  ل الكائنات الحية مكتملة التطور، و  ل أعنائها مكتملة التطور.  -9

 !!! ال توجد سحالي ححراشيف ر شية، أو أجنحة/أقدا  أو قلو  ثالثية الغرف 

لو  ان التطور  و القاعدة لكان من المحتم أن نجد مثل  ذب المراال االنتقالية اولنهها 
 .ة .. لكننا في الواقع ال نجد لهم أي أثرفي الطبيع

 ل الكائنات الحية  مكن تصنيفها إلى مجموعة من األنواع .. و لو  انف نظر ة  -10
قههد وجههدنا أعههدادا غفيههرة مههن الكائنههات التطور  ي التفنير النههليم لظهههور الكائنههات، لكنهها 

اشههرا، علههى نشههوء أي فصههيلة االنتقالية الغير مصنفة. لكننا، في الواقع، ال نجد أي دلههيال مب
 .رئينية من الحيوانات أو النباتات من فصيلة أخرى
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اقتصرت مشا داتنا على انقراض حعض أنواع الكائنات الحية .. لكننهها لههم نشهههد  -11
 .ور، ظهور أي نوع جد د من الكائنات الحيةأحدا، على مر العص

قالية، و إنمهها مجههرد أنههواع األاافير لم تكشف لنا أحدا عن  ائنات المراال االنت -12 
منقرضة. لقد تمف دراسة سجل األاافير حشههكل صههار ، ححيههث  مكننهها أن ننههتنتج حمنتهههى 

 .عثور عليها أحداالثقة، أن الفجوات و الحلقات المفقودة في شجرة التطور، لن  تم ال

  .شجرة التطور" المزعومة ال جذع لها -13

فة عامة في طبقات العهد الكههامبري، نجههد ففي الفترات المبكرة لنجل األاافير و حص
 .أن صور الحياة قد ظهرت، معقدة و متنوعة و  املة التطور، حشكل مفاجئ

 .الحشرات ال تمتلك أي تار خ تطوري  -14

ى حعنها البعض )عالقات تكافههل(. ياة تعتمد حشكل  لي علالكثير من صور الح -15
ن إلى الملكة و الخد  و الذ ور و  لهم  عتمههد و اتى أفراد العائلة الواادة من النحل  نقنمو

على اآلخر  ليا. فلو ادث أن تطههور أاههد أعنههاء المجموعههة واههدب، لهلههك اتمهها، فهههو ال 
مجموعة. و حمهها أنهههم قههد نجحههوا فههي البقههاء  نتطيع العيش حدون االعتماد على حقية أفراد ال

وااد .. والتفنير الوايد لذلك  جميعا، إلى  ومنا  ذا، فالحد أنهم قد ظهروا جميعا في توقيف
 . و وجود التصميم الذ ي

 من المنتحيل تصور أي عملية تطور ة تؤدي إلى تكاثر جنني.  -16

ي نفس التوقيههف و نفههس المكههان، فاألجهزة التناسلية للذ ر و األنثى، الحد أن تتطور ف
الميكانيكيههة، لتطههور. و الحههد لمال ههين العمليههات الكيميائيههة و فههي  ههل مرالههة مههن مرااههل ا

حامضافة إلى الخصائص الفيز ائية و النلو ية لدى الطرفين، أن تتطور في  ل مرالة حما 
 م عههن تفنههير لذا نرى أنه اتى أ بر أنصار التطور قد اعترفههوا حعجههز.    الئم الطرف اآل

 .الكيفية التى ادث حها ذلك

علههى ذلههك  ههو أن اللغة و النطر عند االننههان لههم تتطههور، و لعههل أفنههل دليههل  -17
 اللغات البشر ة "تنمحل". الكال   و صفة  تفرد حها االننان. 

االة موثقة، ألطفال نش وا حمعزل عن البشر تماما،  36 ما أن الدراسات التي أجر ف على  
 .أن القدرة على الكال   مكن ا تناحها فقط عن طر ر التلقين من شخص آخرقد أظهرت 

جليا لنا أن االننان لم  كتنب اللغات حشكل تلقائي، حل تلقا ا عن طرق عملية  و  بدو
 تلقينية من طرف آخر. 

 وجد لد نا أي دليههل، علههى أن قههدرات التحههدث قههد تطههورت لههدى االننههان، مههن  و ال
 .إلى شكلها الحالياشكال أ ثر حدائية، 

الشفرات و البرامج )د.ن.أ و الشفرة الوراثية( ال  مكن أن تنتج إال عن مصههدر   -18
 .تتم مالاظة أي عملية طبيعية أنتجف حرنامجا  هذا ، ولم ذ ي

حين مختلف أنواع الكائنات الحية  دل على مصمم مشههترك، ال وجود التشاحهات  -19
صة و الطائرة البرمائيههة و طههائرة الر هها  ..  ههل  ههذب أصل مشترك. فلو نظرنا مثال للغوا

لكننا لن ننتنتج أحدا من ذلك، أن  ..و ما شاحه الوسائط تمتلك عناصر مشتر ة من محر ات 
ت إلههى طههائرة حرمائيههة إلههى طههائرة ر هها  للوسائط الثالثة أصال مشتر ا )الغواصة تطههور

 .مهندس وااد!!!(، حل سننتنتج أن وسائل النقل الثالثة  ي من صنع 

توجد العد د من صور الحياة أااد ههة الخليههة، لكننهها لههن نجههد أحههدا أي نههوع مههن  -20 
 الحيوانات حخليتين أو ثالث أو أرحع أو خمس خال ا. 

خلية،  لها طفيليات )ال تعههيش إال  20إلى  6ثم إن جميع صور الحياة التي تمتلك من 
ن قههد اههدث حالفعههل، لكههان لزامهها أن نجههد حاالعتماد على  ائن اي آخر(. فلو أن التطور  هها

نتقالية حين الكائنههات وايههدة الخليههة خلية،  مراال ا 20العد د من صور الحياة حخليتين إلى 
 .متعددة الخال ا والكائنات
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 ال  عكس أي عملية تطور ة.  نمو الجنين في حطن أمه -21

ن نمههو الجنههين لقد صار معلوما لدى جمهور العلماء، أن إرننف  يكل، الههذي زعههم أ
 اته ليصل إلى  ذا االستنتاج المز ف. في الرام  مثل عملية تطور ة، قد تعمد تزو ر رسوم

 !!و على الرغم من ذلك لم تزل مراجع األاياء تنتخد  نفس الرسومات

لعلماء اتى اآلن أي دليل على وجود الحياة خههارج  و ههب األرض. لم  كتشف ا -22
على  و ب األرض، لكان مههن المتوقههع أن نجههد علههى األقههل ولو أن الحياة قد تطورت فعال 

ات مثال( حواسطة المعدات المعقههدة التههي أرسههلف حعنا من صور الحياة البنيطة )الميكروح
 .إلى المر خ و القمر

 شف أحدا .. الرجل القرد" لم  كت -23

 إننان حيلتداون  ان مجرد أ ذوحة  •
 سن خنز ر حري الدليل الوايد على وجود إننان نبراسكا  ان  •
أقر  إ جن حاحيوس، حعد أرحعين عاما من ا تشافه إننان جاوا، أنه لم  كن إال  •

 نوع من القرود 
 جماجم إننان حكين، في نظر  ثير من العلماء، حقا ا لنوع من القرود  اعتبرت •

 على مدار مال ين الننين.  وليس ،  الطبقات الرسوحية لألرض ترا مف حنرعة -24 

ي على ادوث تآ ل حين الطبقات،  ما أن وجود الحفر ات  تطلب  ي دليل علمفال  وجد أ
 ادوث ترسب سر ع.

التي تظهر في عدة طبقات جيولوجية، لدليل على ادوث دفن ولعل حعض أنواع الحفر ات، 
إن مال ين الننين التي تؤرخ حها الحقب الجيولوجية و شجرة التطور،  ي مجرد  .سر ع لها

 .لها افتراضات ال أساس

وسههائل قيههاس عمههر األاههافير، المعتمههدة علههى النظههائر المشههعة، ترتكههز علههى  -25
 :مثل ،  اختبار امجموعة من االفتراضات التي لم  تم 

واالههة المجههال المغناطينههي ، والنشههاط الشمنههي  ،  الظههروف الجو ههة فههي الماضههي
 وغير ا من العناصر المجهولة حالننبة لنا. ،  لألرض في ذلك الحين 

استحالة تكون جزيء البروتين الواحد حتى بالطرق االحتمالية عن طريق  -٢٦
أن فرصة تكوين  9٣السويسري )تشارلز يوجين جاي(الصدفة فقد َبيََّن العالم 

( وتطلب هذه الصدفة  ١/١٦0١0جزيء واحد بروتيني عن طريق الصدفة هي )
مضاعفة مما في ( سنة للحدوث، باإلضافة إلى أنها تستهلك أضعافًا ٢٤٣١0إلى )

 الكون بأسره من ذرات هيدروجين وأكسجين وكربون ونيتروجين وكبريت. 
ها في التخلق فال زالت فرصة أنه حتى بعد اكتشاف األحماض األمينية ودور -٢7

( مشابهة في احتماالتها إلى RNA( والـ )DNAتكوين أحماض نووية من نوع )
 فرصة تكوين جزيء بروتيني واحد. 

ى ما ذكر أعاله فإن فرصة تكون خلية واحدة لم يتأتَّ زمنيٌّا بعد، اًء علأنه بن  -٢٨
نه لن تظهر حياة مثلما عالوة على تكون بقية المخلوقات والكائنات األخرى، أي أ

نرى ونشاهد اآلن وقد تبين من األحافير والمحفوظات المختلفة أن ظهور الحياة 
 من السنين خلت. على وجه األرض قديم جدٌّا يعود إلى ماليين 

أنه ، أوضح كثير من العلماء األوروبيين الذين كانوا معاصرين لداروين   -٢9
فال زالت هناك أسئلة حول تكون ؛ لعضوي حتى في حالة القبول بنظرية الحساء ا

 
 عالم فيزياء سويسري.  م (١9٤٢ /١٨٦٦ )(Eugène Guye-Charlesتشارلز أوجين غاي ) 9٣
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وكيفية اكتساب ، العناصر ومكوناتها من ذرات، ونويات وإلكترونات وبروتينيات 
وعن وجود الكربون ، لعناصر األخرى كل عنصر لخصائص متميزة عن ا

وعن وجود الفوسفور كعنصر ، كعنصر أساسي في جميع المركبات العضوية 
وغير ذلك من ماليين التساؤالت التي ليس لها إجابة ، أساسي في مركبات الطاقة 

 في نظرية داروين. 
، جنًبا إلى جنب ، إن تواجد كائنات من المفترض أن تكون بدائية منقرضة  -٣0

يناقض ؛ وآالف بل ماليين السنين ، في نفس بيئة وظروف حياة كائنات متقدمة 
اإلسفنجيات والرخويات، نظرية االختيار الطبيعي والبقاء لألصلح، فاألميبا و 

، والالفقريات، والبكتريا، والطحالب، والخمائر، والبرمائيات والزواحف، وغيرها 
نفس البيئة والظروف مع ا يتقاسم وكثير منه، ال زالت موجودة بجانب بعضها 

 األشكال المتقدمة. 
إن هناك تبايًنا في القدرات والوظائف والتعايش بين كائنات يفترض أنها  -٣٢

بدائية وأخرى متقدمة، فمثالً األخطبوط من الالفقريات الرخوية البدائية قبل 
 وقدرة على األسماك، لكنه تبين في تجارب عديدة، ومواقف مختلفة بأنه أكثر ذكاءً 

تمييز األشكال واألحجام واألوزان من األسماك، وكثير من الكائنات البدائية تتغذى 
با تلتهم اليرقات والحشرات الصغيرة، وكذلك وتفترس كائنات متقدمة عنها فاألمي 

الهيدرا، كما أن األخطبوط وأسماك القرش تتغذى على األسماك وهكذا، فهذا 
 التطور لدى الكائنات أمًرا صعب التفسير.  التباين يجعل من التسلسل في

إنه قد تبين أن لدى كثير من الحشرات والحيوانات والطيور ميزات  -٣٣
معرفة : مثل ، دى غيرها من الكائنات المتقدمة في السلسلة وخصائص ال توجد ل

الليل والنهار والتغيرات في الظروف المناخية، ودخول الفصول وخروجها، 
وهبوط الرياح والعواصف، ووقوع الزالزل والبراكين، هذا  ونزول األمطار،

ية ير من هذه المخلوقات ال تستطيع النظرعالوة على وجود حواس متقدمة لدى كث
 شرحها وال وضعها ضمن أي من ترتيباتها. 

اختالف نمط المعيشة ضمن المجموعات المتشابهة، فمثالً النحل والدبور،  -٣٤
، والثعالب، وغيرها ـ بينما نجد أن أحدها يعتمد على واألسود والنمور، والضباع

اة والضباع نجد غيرها يعيش نمط الحي نمط الحياة االجتماعية مثل النحل واألسود 
 الفردية مثل الدبابير والنمور والفهود والثعالب. 

إن هناك تناسقًا وترابًطا وتوازًنا بين الكائنات بعضها ببعض، وسلسلة  -٣٥
ن وسنًنا أرضية وكونية، مثل الليل والنهار، والصيف والشتاء، غذائية، وقواني 

ة األرضية، والضغط الجوي، وكمية األكسجين والمد والجزر، والجاذبي 
لمياه، وتيارات والنتروجين، وثاني أكسيد الكربون، ودرجة الرطوبة، وملوحة ا

معها تطبيق الماء، والرياح والعديد من الظواهر والمشاهد المتعددة والتي يستحيل 
 هذه النظرية عليها. 

إن ما تقدم ذكره، وإن ما يحدث لكثير من الكائنات سواًء نباتية أو حيوانية في  -٣٦
مراحل نموها المختلفة، وفي تزاوجها، وفي تكون صغارها ال يمكن تفسيره 

الطبيعة أو بالتطور وخالفه، حيث إنها جميعها تحتاج إلى حكمة وعلم وسعة ب 
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فائقة على الخلق والتكوين مما يجعل قضية الوجود جميعه مربوطة إدراك وقدرة 
 عظيم. برّبٍ حكيم خالق كريم 

ويزداد هذا األمر تعقيًدا إذا نظرنا إلى عمليات التزاوج في الثدييات ووجود  -٣7
نموه وتخلقه ثم والدته ومروره بمراحل الطفولة إلى الهرم والكبر  الجنين ومراحل

النشوء والتطور حسبما اقترحه داروين وأمثاله أمًرا غير  كل ذلك يجعل من أمر
 قابل للتصديق. 

إن خاليا القرود تحوي ثمانية وأربعين كروموزوًما، بينما الخاليا البشرية  -٣٨
يستطع حتى اآلن أي من دعاة الداروينية تحوي ستة وأربعين كروموزوًما، ولم 

 على عكس ما يتوقعونه. تفسير هذا الفرق وتوضيح سبب النقص والذي جاء 
إن اإلنسان والذي اعتبره داروين وأمثاله متطوًرا من القردة شّكل عقبة َكأَْداء  -٣9

أمام داروين ودعاة التطور؛ وذلك ألن اإلنسان لديه صفات يمتاز بها عن القردة  
الحيوانات منها الصفات العقلية والكالمية والسمعية واألحاسيس والمشاعر و 

كتابة والتأليف والقدرة على االختراع واالكتشاف وغيرها من الصفات  والقراءة وال
ذلك ألن بين اإلنسان  ؛دى اإلنسان يستحيل ربطها بنظرية التطورالهائلة العظيمة ل

نظرية تفسيرها، لذلك لجأ داروين وأشياعه والقردة قفزة نوعية هائلة ال تستطيع ال
نسان، ومن ثم قام جماعة من مؤيدي إلى مسألة الحلقة المفقودة بين القرود واإل

ت مختلفة في النظرية بمحاوالت مضنية وعاجزة بوضع تصورات ونظريا
 مخلوقات الحلقة المفقودة 

 ألخرى؟ وهل هو نوع واحد أم أنواع متعددة متباينة ومتطورة إحداها من ا
نهم وما هي الفترات الزمنية التي عاشوا فيها؟ وكيف انقرضوا ولماذا ال يوجد أي م

 بالرغم من وجود حتى أضعف فصائل أسالفهم من القردة كما يزعمون؟. 
إن جميع العقـائد والديانات السـابقة تشـير إلى أن البشر كان لهم أب وأم )آدم   -٤0

ذين األبوين، وأن هللا تعالى هو الذي خلق آدم وحواء( وأن البشـرية تفرعت من ه
لديانات السابقة تستخدم نفس كلمة آدم وحواء وأنزلهما إلى األرض، وكثير من ا

(Adam كما أن معظمها تحكي قصة إغواء إبليس لهما وتسببه في خروجهما ،)
من الجنة ونزولهما إلى األرض، ومعظمها تنعت إبليس وأتباعه وذريته بالعداوة 

 (. Satanists( وتسمي أتباعه بالشياطين )Satanللعنة وتسميه الشيطان )وا
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 94: اآلثار المترتبة على  ظرية التطورب ال الث مطلال 

ا  نظر ة دارو ن من أ ثر النظر ات التي انتشرت في األوسههاط العلميههة وأاههدثف دو ههٌّ
ا في قطاعات متنوعههة مههن العههالم، وقههد قامههف العد ههد مههن المعا ههد العلميههة فههي العههالم   بير 

 عتقههد حعههض المثقفههين أنههها مههن امسالمي حتدر س النظر ة على أنها اقيقة علميههة، وحينمهها 
الحياة على األرض لكن لهذب النظر ة دافع اقيقههي  حعيههد جههدٌّا عههن  إادى المحاوالت لتفنير

الدافع العلمي، وقد ظن الكثيرون أن محور الخالف في النظر ة  ههو ادعاق هها حهه ن امننههان 
نف  ل ما تشههمله  عود أصله إلى القرود، ومع أن  ذب نقطة جو ر ة في النظر ة إال أنها لي

لت صيل عقيدة ورسم معالم منهج لحياة مجموعات من أن  ذب النظر ة وضعف إال وتد عيه، 
 البشر رأت أنه ال حد لها من رحط علمي وتبر ر منطقي لمعتقد ا وسلو ها في الحياة.

 وفيما  لي حيان ح خطر اآلثار المترتبة على نظر ة التطور : 

 لمترتبة على  ظرية التطور:  أ ال : أخطر اآلثار الدينية ا

نظر ة في اقيقتها ت صيل للكفههر حههاهلل وإصههباغ الصههبغة العلميههة  إن نظر ة دارو ن  ي -1
 المز فة على قنية الكفر واملحاد. 

خالف ا لما  روجه أنصار  ذب النظر ة من علماء األاياء الطبيعية فههسن النظر ههة لههم  كههن  -2
، وت ليههه )نباتات وايوانات( إال إنكههار وجههود خههالر   مها في قنية تطور الكائنات األولى

 الطبيعة ، وتقد س العقل !

إن النظر ة جعلف  ههل مهها تعتقههدب وتههؤمن حههه األجنههاس والشههعو  التههي  ههي فههي أسههفل  -3
النلنلة البشر ة  و عبارة عن أساطير وخرافات ناتجة للجهل والتخلف الههذي جعههل أمثههال 

ة )امله( وتشعر حعقدة الذنب والعقا  إن  ي خالفف  ذب الشعو  ترحط  ل شيء حقوة خارق
 منهج امله الذي تد ن حه وأنها تنتحر الثوا  واألجر إن  ي أطاعف  ذا امله.

ا وجود اياة حعد الموت عالوة  على وجود جنٍة أو نار، حل تصههر   -4 إن النظر ة تنفي تمام 
 النظر ة على أن الموت  و نها ة الحياة. 

 .  ةو إنكار للعدالة املهي خ للماد ة ،فالنظر ة ترسي

ر األسههاس فههي إنكههار منهه لة الههذنب والمعصههية ايههث تعتبر مهها مههن  -5 إن النظر ههة تُعتَبههَ
االعتقههادات المتخلفههة التههي صههنعها امننههان القههد م لتفنههير الظههوا ر والكههوارث الطبيعيههة 

 ورحطها حنلو ه وتصرفاته. 

مار س( و)إنجلز( فههي إنشههاء الفكههر عليه ) ارل إن النظر ة  انف األساس الذي اعتمد  -6
 الشيوعي المبني على املحاد وإنكار امله، وتبعهما )لينيين( و)ستالين( وغير م. 

إن النظر ههة  ههي األسههاس الههذي قامههف عليههه نظر ههة )فرو ههد( الجننههية، و)دور  هها م(  -7
 االجتماعية وغير ما من النظر ات التي  الهدامة لكل المعتقدات . 

خ األز ر الراال الشيخ عبد الحليم محمود  ) رامههه هللا ( اههين ذ ههر أن د أحدع  شيقل
أسطورة التطور امنناني  ي البد ل عن الد ن في الحنارة الغرحية ، و انف  لمة التطور 
 ي الطلنم النحري الذي  حاولون التعلل حه   مخفاء العجز المطلر الههذي  جعههل امننههان 

لطبيعة ، ومتخبطا حنميرب فههي أمههور األخههالق .إن فكههرة ر ما وراء امتخبطا حعقله في أمو
القد مة ، وأنه ليس  نههاك قنههية ثاحتههة ، وإنمهها  95التطور ما  ي إال عودة إلى النوفنطائية

  ناك ننبية حاستمرار، وليس  ناك ثبات ، ال في د ن وال في أخالق ،
 

جامعة الملك  -ية م الطبكلية الطب والعلوحقيقـة نظـرية داروين  بقلم : د. حامد إسحاق خوجه بل: مقا 94

 عبدالعزيز
(، التي تعني sophismaكلمة يونانية مشتقة من اللفظة »سفسطة« )سوفيسما  sophismلسوفسطائية ا 9٥

الحكمة والحذق. وقد أطلقها الفالسفة على الحكمة المموهة والحذاقة في الخطابة أو الفلسفة، كما أطلقت على كل  
على المغالطة والجدل العقيم واللعب باأللفاظ  السوفسطائية عنوان  و،  ادئساس متهافتة المبفلسفة ضعيفة األ
 وإخفاء الحقيقة.
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مهها غههدا فسنههه نهها وااههد ، أوتصههو ر التطههور فههي العقيههدة أن نقههول مههثال : اليههو  ، رح 
)سبحانه وتعالى عن ذلك(  كون اثنين ؟!وتصو ر التطور في األخالق ، أن نقول مثال : إن 

 الصدق اليو  فنيلة ، وغدا  كون رذ لة ، أوليس حفنيلة وال رز لة !

لقد انتهف الحنارة إلى فلنفات ماد ة ملحدة ، خرجف حامننان عن الجادة ، والههد ن 
 .(96)إسعاد البشر ة . ذب قنية نحن منلمون حها د  في سبيل ال  عارض التق

 ثا يا : أخطر اآلثار االجتماعية المترتبة على  ظرية التطور:

أدت  ذب النظر ة إلى الت ثير على الغرحيين وساعدت في تشكيل وحلورة العقليههة العلميههة  -1
د ة والعنكر ة الغرحية منههذ وتجاوزتها إلى العقلية الفكر ة والنياسية واالجتماعية واالقتصا

 القرن الماضي واتى الحاضر. 

ا في تعامل تلك إن أثر  ذا التشبع والنش ة الغرحية في أانان  ذب النظر ة    -2 بدو واضح 
المجتمعات مع أجناس وشعو  العالم األخرى والتي تعتبر ا النظر ة فههي أسههفل النههالالت 

ا  ههذب البشر ة الحد الذي جعلها تطلر مصطلح )دول ا لعالم الثالههث(  صههيغة تميههز حههها أدحيههٌّ
 )النالالت الهمجية المتخلفة(. 

ي )األحههيض( علههى غيههرب مههن األجنههاس تر يز دارو ن  ان على تفوق الجنس األوروحهه  -3
 البشر ة. 

إن النظر ههة  ههي أسههاس نظههرة اسههتعالء األوروحيههين تجههاب األجنههاس األخههرى فههي  ههل  -4
 القنا ا. 

ات العنصههر ة ه )اليمينيههون األورحيههون( ه األسههاس فههي قيهها  الحر هه إن النظر ههة تعتبههر  -5
 المتطرفة. 

 ظرية التطور:ثال ا : أخطر اآلثار ا خالقية المترتبة على  

جعلههف األورحيههين  ننههبون مصههدر األمههراض واألوحئههة إلههى  ههذب الشههعو  المتخلفههة  -1
ومههرض الكبههد  و خصون حالذ ر األمراض اد ثههة الظهههور والشهههائعة مثههل مههرض ام ههدز

 (. Hepatitis B & Cالوحائي الفيروسي )

الغرحيههون وخاصههة  الفرننههيون واألمر كيههون أن مههرض ام ههدز مصههدرب   ههدعي ايههث 
األفر قيون النود وأنه قد انتقل إليهم عن طر ر القرود وأن المرض قد انتقل إلى األورحيين 

 النياح من األفر قيين النود. 

د ثة والتي تنههمف حمنههميات مختلفههة س في امحااية الجننية الحإن النظر ة تعتبر األسا -2
( والشذوذ الجنني الحد ث ، المثلية الجننية ، الجندر ل )الغناء، الرقص، التمثيل، العشرمث

والتي جميعها ، حمختلف أشكاله وألوانه واعتبارب نوع ا من النلوك الغر زي الجنني البد ل 
 ر المشروعة حين البشر وتنفي عليها صههفة الطبيعههةتحبذ وتنشر وتشجع أعمال الجنس غي

 ة االختيار الفرد ة والجماعية. الغر ز ة وار 

أدت  ذب النظر ة إلى اعتناق سياسة التمييز العنصري لدى الدول الغرحيههة ضههد غير هها  -3
من األجناس مثل النود والهنود والعر  وحقية اآلسيو ين في  ههل منههااي الحيههاة مههن تعلههيم 

للزنههوج فههي  وسياسة واجتماع وغير ا،  ما ادث في أمر كا والتي لم تكن تنههمحواقتصاد 
استكمال تعليمهم الجامعي مهما اصلوا على درجات متفوقة عن البيض اتههى النهههتينيات، 
و ما اصل فههي جنههو  أفر قيهها وفههي رود نهههيا )ز مبههاحوي(، وحر طانيهها )قههوانين الهجههرة 

 تمنح للغرحيين( وألمانيا وفرننا وغير ا.  للهنود واآلسيو ين تختلف عن تلك التي

ا  ان  ن ل عن الحلقة المفقودة حين القرد وامننان  ان  ههدعي ح نههه إذا إن دارو ن عندم -4
أردنا أن نحصل على الحلقة المفقودة فعلينا أن نجامع زنجيٌّا مع غههور ال فقههد نحصههل علههى 

 الحلقة المفقودة."

 
 (233 -221: د. عبدالحليم محمود ، الطبعة الثالثة ) القا رة : دار المعارف ( ص)راجع امسال  والعقل  (96)
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اعتمدت  ذب النظر ة تزو ر الفاضحة حدعوى العلم ، فقد تعد النظر ة ترسيخا لعمليات ال -5
"إننان حلتداون  ا ح ن امننان أصله قرد إلى التزو ر ، فعلى سبيل المثال : في زعمه

Piltdown Man " عندما صنع أنصار نظر ة التطور جمجمة من تر يب 1912سنة ، 
ى الفك، وقدموا  ذب " مع إضافة أسنان إننانية إل قحف إننان على فك قرد "أورانجتون

 على أنها الحلقة المفقودة حين القرد وامننان . الجمجمة 

وخدعف عملية التزو ر  ذب  بار علماء البيولوجيا وأطب اء األسنان الذ ن فحصوا  ذب 
 سنة، وألفف المئات من الكتب فيها، وتم تقد م رسائل 40الجمجمة المز فة مدة تقار  
 , قا  " نف 1949في سنة ر  نصف مليون مقالة اولها، ود توراب عد دة، و تب ما  قا

ايث اُد عى  -أو لي" حسجراء تجرحة الفلور على  ذب الجمجمة، فتبين أنها لينف قد مة 
ثم قا  " نيف أو لي" و "سير ولفود لي  روس  -ساحقا  أن عمر ا  بلغ نصف مليون سنة 

ن  ستخدموا فيها أشعة ا س، فتبيد حسجراء تجار  أ ثر دقة، وا الرك" من جامعة أ نفور
 أن  ذب الجمجمة زائفة تماما  ومصنوعة.

  : " إن "إننان حلتداون" ليس إال قنية تزو ر  1953وجاء في التقر ر الذي نشر سنة  
 وخداع تمف حمهارة من قبل أناس محترفين، فالجمجمة تعود مننان معاصر.

ف ت، واألسنان أسنان إننان غرسلقرد "أورانج" حعمر عشر سنواأما عظا  الفك فهي  
 حشكل اصطناعي ور بف على عظا  الفك.  

وظهر  ذلك أن العظا  عوملف حمحلول د كروما ف البوتاسيو  ماداث آثار حقع للتمو ه  
 وإعطاء شكل تار خي قد م لها

 رابعا : أخطر اآلثار السياسية  المترتبة على  ظرية التطور:

عب هللا المختار( وسياسههتهم بات التفوق الكبير لليهود )شإن نظر ة دارو ن تهدف إلى إث -1
ا وت  يد ا لمزاعم واعتقادات اليهود حهه نهم  المطلقة على البشر من الجنس الحيواني وذلك دعم 

  م شعب هللا المختار وأن حقية الشعو  ما  ي إال ايوانات منخرة لخدمة اليهود.  

ى الشعو  المختلفة حمختلف الوسائل تهم علوسيطر اتاللهمبرر للغرحيين اإن النظر ة ت -2
ا، دون الحاجههة إلههى وجههود مبههررات مقنعههة  ا، أو اجتماعيههٌّ ا، أو فنيههٌّ سههواء  عنههكر ٌّا أو ثقافيههٌّ

 حدعوى أن  ذب الشعو  متخلفة وأ لها في أسفل النلنلة البشر ة. 

ملكههها غيههرب لك من خصائص حيولوجيههة ، ال  فالغرحي  و الذي  نتحر قيادة العالم   حما  م
، و على الغرحي أال  ترك ثروات العالم أو مقدراته لغيههرب مههن أصههحا   من األجناس األقل

  ذب الثروات    حاعتبار م سفهاء ، ححاجة إلى وصا ة الرجل األحيض !

ل الاظ استبدال الغههرحيين  لمههة االسههتعمار حههاالاتالل ، ايههث اسههتبعدوا مصههطلح االاههتال
 تماما!

األمههر كيين إضههفاء صههفة الحنههارة والتمههدن لكههل مهها ر لألوروحيههين وإن النظر ة تبههر -3
وأن لهم الحر المطلر في نشرب وإذاعته وتعميمه حههين الشههعو  حههال ،  قومون حفعله وعمله 

  وادة أو اس أو ضمير.

وااللتزا  حههها دليههل علههى التحنههر ، و امعههراض  دستورب،فالقيم الغرحية  ي د ن العالم و 
 ف .عنها عنوان التخل

فالحيوانية فههي العالقههات الجننههية ح شههكالها القههذرة : انههارة ومدنيههة ، و االقتصههار علههى 
 الزواج النظيف حين الرجل و المرأة : تخلف و رجعية !!!

وتؤ د مزاعمهم ، اتهم وتبرر لهم جميع تصرف، إن النظر ة تجعل اليهود  م سادة العالم  -4
مههع مههن  ههم أدنههى ، م التزا  ح ي عهود أو مواثير ، فاليهود  رون أنهم ليس عليه واعتقاد م

وأن األمم المتحدة ومجلس األمن وغير ا مههن المحافههل الدوليههة ، منهم في النلنلة البشر ة 
م ال ما  ي إال مجمعات ممناء ما  خططه و رسمه و وصي حههه  ههؤالء النههادة ، ولههذا فههه 

    رون أنهم ملزمون ح ي قرار أو إجراء  صدر من  ذب الجهات.
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إن النظر ة جعلف  ل مهها  هه تي مههن األجنههاس والشههعو  التههي  ههي فههي أسههفل النلنههلة  -5
البشر ة  و عبارة عن أمور متخلفة، و مجية، وحعيدة عههن الحنههارة وذات منههتوى متههدن ٍ 

 في الفكر والمنطر. 

إن  ههذب النظر ههة  ههي األسههاس الههذي اعتمههدب الغرحيههون فههي تبر ههر محههارحتهم وإحههادتهم  -6
و  األخههرى وخاصههة  أ ههل الههبالد األصههليين مثههل الهنههود الحمههر ح مر كهها الشع لغير م من

واألسكيمو  حكندا واألحههور جنيز  ح سههتراليا، ايههث  قههول دارو ههن إن األجنههاس المتقدمههة ال 
ا على سلنلتين أو ثالث من النالسل البشههر ة فههي   مكنها أن تعيش حنهال  اتى تقني تمام 

 يش  ذب األجناس عالة على األجناس المتقدمة.فنتع أسفل النلنلة وإن لم تفعل ذلك

   أخيرا  

شههر عة الغهها  ، وأن األصههلح  ههو األقههوى ، فههال  -حوضههوح   - كذا تعلن الدروانية 
 مكان للنعفاء ، وال عزاء للنناء ، وال حقاء للفقراء !!!

التي على امننان أن  ختار حين الد ن الذي  علي من مكانة امننان ، وحين النظر ة و
 !!!، قرد حن قرد تزعم أن امننان ايوان احن ايوان 

اتى ال  زا د علينا أاد في نر د أن نذ ر القارئ الكر م حما ختمنا حه الوادة الناحقة   و
 حين مجالين :  إطالق مصطلح ) التطور ( فسننا نؤ د على التمييز

 أاد ما : التطور في مجال العقائد واألد ان . 

 خرى .في المجاالت األ واآلخر : التطور

 التطور في مجال العقائد واألد ان .نحن نرفض التطور األول ، 

 مجال العقائد واألد ان .غير التطور في التطور اآلخر ،  -حل نشجع   -ونعترف 

 حه و حث عليه ، و  مر المعرفي ،فالد ن  دعو إلى التطورالعلمي و

١١٤طه:  َّ  يه  ىه  مه  جه ين ُّٱ  

ناري ، والتطور العمراني ، والتطور لد ن إلى التطور الحوحنفس الدرجة  دعو ا
 التنظيمي وامداري ...

والد ن  دعو لذلك  له   ألن التطور نتيجة اتمية  إلى آخر  ذب األشكال والمجاالت ،
للدوافع التي تحفز امننان إلى التطلع نحو الكمال ، الذي  و غا ة د نية ، ودعوة 

 رحانية.!!! 
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 صة الوحدة السادسةالخ

 Charles Robert Darwin :أ ال : التعريف بالمؤلف  ارل ر برت دار ين 

عالم ايوان، إنجليزي الجننية، اشتهر حنظر ة التطور ومبدأ االنتخا  الطبيعي، اول نش ة 
 .  امننان

  1882   ، وتوفي  1809( حسنجلترا في Shrewsburyولد في مد نة شروزحري )
 : ريخ التطورثا يا : تا

مذ ب التطور أو النشوء واالرتقاء مذ ب قد م ،  رجع تار خه إلى آآلف الننين، في 

 610الخرافات التي وضعها اكماء حاحل وآشور ومصر ، و عتبر أنكنمندر الذي ولد عا  

 .ق.   ، أول فالسفة اليونان الذ ن ححثوا في التطور
 ثال ا : المحا ر ا ساسية للنظرية:

  نية على محور ن أساسين:الدارولنظر ة تشتمل ا

 محور حدء الحياة على األرض وتطور ا وتشعبها، ا  ل  

محور الجنس البشري  جزء من  ذب الحياة، وال حد من رحههط المحههور ن مههع  ال ا ي 
 حعنهما لفهم النظر ة ح  ملها.

 رابعا : مجمل  ظرية دار ين: 

واع (و تاحه الثاني )ظهور و ) أصل األن منذ أن أل ف دارو ن  تاحه )أصل الخالئر( أ
َي  ذا المعتقد )حنظر ة دارو ن(   امننان( ُسم ِّ

  مجمل النظرية تقوم على :

 أن الوجود قا  حدون خالر على أساس الطفرات  •
أن الحياة في تحول وتغير ونشوء وارتقاء ، و نطبر  ذا على أن امننان قد تطههور  •

 األجناس البشر ة ! اك تنلنال  في، وارتقى من  أجناس أقل ، وأن  ن
التناار للبقاء نتيجة طبيعية   لما في طبيعة العنو ات من قاحلية االزد اد والتكههاثر  •

 العددي حننبة  بيرة !
( قوة دائبة غالبة التهه ثير فههي األايههاء غيههر  Natural Selectionاالنتخا  الطبيعي) •

 قاحلة للفناء 
لطبيعههي، إذ أن األايههاء ناح عمههل االنتخهها  ااصطالح  راد حه إ  البقاء لألصلح : •

 .األ ثر صالاية للبقاء في حيئة طبيعية تظل اية لتنتج أمثالها

 بطالن  ظرية التطور .خامسا : 

واعتراف حالعجز عن معرفة الحلقة  إن القول حالتطور مبني على افتراضات وظنون ،

ن االعتقاد النائد وجود أصل المفقودة حين امننان واألصل الذي تطور منه ، وحعد أن  ا

 وااد ، ظهر ز ف  ذا االعتقاد ، وثبوت أ ثر من أصل !!! 
 و خالصة ما جاء في الرد على نظر ة التطور ما  لي :

الطو ل لم  تكون نتيجة قيا  أسالف  الصفات المكتنبة ال تورث. فمثال عنر الزرافة (1
 ذلك فسن امننههان الههذي  الزرافة حمد أعناقهم عاليا للوصول لألغصان المرتفعة، و

توجد أي آلية  مارس ر اضة امل األثقال، لن  مرر عنالته القو ة إلى أحنائه. فال 
ايو ة،  مكن للكائن الحي من خاللههها إاههداث تغييههرات فههي صههفات ننههله، حمجههرد 

 .رسته لنلوك معين خالل فترة اياتهمما
نات الحية أ ثر مالءمة لم  حدث من قبل أن تنببف الطفرات الوراثية في جعل الكائ (2
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 جملها مؤذ ة، و  ثيرا ما تكون مميتةلظروفها المعيشية. فالطفرات في م
فالطفرة  ي تغير عشوائي في جند  ائن اي حالغ التنظههيم، و  عمههل حشههكل متنههر .

مثل  ذا التغيههر العشههوائي فههي نظهها   يمههائي اههي محكههم، الحههد و أن  إلى اد  بير.
  فندب اتما.  

لألصلح( ال  حفز التطور، حل على العكههس مههن ذلههك، عي )أو البقاء االنتخا  الطبي (3
فهو  عرقل التطور. فالطفرات دائما ما تنهم في تقليل قاحلية الكائنات الحية للبقاء و 

  )و تصبح جزءا من سلنلة الغذاء االستمرار. ) ايث  نهل افتراسها
عــن طريــق  استحالة تكون جزيء البروتين الواحد حتــى بــالطرق االحتماليــة (4

ين جــاي( أن فرصــة تكــوين الصدفة فقد َبيََّن العالم السويسري )تشــارلز يــوج 
( وتطلــب هــذه ١/١٦0١0جزيء واحد بروتينــي عــن طريــق الصــدفة هــي )

فة إلــى أنهــا تســتهلك أضــعافًا ( ســنة للحــدوث، باإلضــا٢٤٣١0الصدفة إلى )
مضــاعفة ممــا فــي الكــون بأســره مــن ذرات هيــدروجين وأكســجين وكربــون 

 نيتروجين وكبريت.  و 
أنه حتى بعد اكتشاف األحماض األمينية ودورها في التخلق فال زالت فرصــة  (5

( مشابهة في احتماالتهــا RNA( والـ )DNAتكوين أحماض نووية من نوع )
 وتيني واحد.إلى فرصة تكوين جزيء بر

ا بعــد، (6  أنه بناًء على ما ذكر أعاله فإن فرصة تكون خلية واحدة لم يتأتَّ زمنيــٌّ
عالوة على تكون بقية المخلوقات والكائنات األخرى، أي أنه لن تظهــر حيــاة 

نــرى ونشــاهد اآلن وقــد تبــين مــن األحــافير والمحفوظــات المختلفــة أن  مثلما
 ا يعود إلى ماليين من السنين خلت.ظهور الحياة على وجه األرض قديم جدٌّ 

ا إلــى جنــب فــي إن تواجد كائنات من المفترض أن تكون بدائية منقرضة جنبًــ  (7
بــل ماليــين الســنين ينــاقض نفس بيئة وظــروف حيــاة كائنــات متقدمــة وآالف 

نظرية االختيار الطبيعي والبقاء لألصلح، فاألميبا واإلسفنجيات والرخويــات، 
ــا، ــب، والخمــائر، والبرمائيــات والزواحــف،  والالفقريــات، والبكتري والطحال

ا يتقاســم نفــس البيئــة وغيرهــا ال زالــت موجــودة بجانــب بعضــها وكثيــر منهــ 
 والظروف مع األشكال المتقدمة.

 اآلثار المترتبة على  ظرية التطورسادسا : 

ا  ا نظر ة دارو ن من أ ثر النظر ات التي انتشرت في األوساط العلميههة وأاههدثف دو ههٌّ  بيههر 
في قطاعات متنوعة من العالم، وقد قامف العد د من المعا ههد العلميههة فههي العههالم امسههالمي 

 در س النظر ة على أنها اقيقة علميةحت

أدت  ذب النظر ة إلى الت ثير على الغرحيين وساعدت في تشكيل وحلورة العقليههة العلميههة  -1
عية واالقتصاد ة والعنكر ة الغرحية منههذ وتجاوزتها إلى العقلية الفكر ة والنياسية واالجتما

 القرن الماضي واتى الحاضر.

هلل وإصههباغ الصههبغة العلميههة ة في اقيقتها ت صيل للكفر حههاإن نظر ة دارو ن  ي نظر  -2 
 المز فة على قنية الكفر واملحاد. 

 أدت  ذب النظر ة إلى اعتناق سياسة التمييز العنصري لدى الدول الغرحيههة ضههد غير هها -3
من األجناس مثل النود والهنود والعر  وحقية اآلسيو ين في  ههل منههااي الحيههاة مههن تعلههيم 

ياسة واجتماع وغير ا،  ما ادث في أمر كا والتي لم تكن تنههمح للزنههوج فههي واقتصاد وس
مهما اصلوا على درجات متفوقة عن البيض اتههى النهههتينيات، استكمال تعليمهم الجامعي 

قيهها وفههي رود نهههيا )ز مبههاحوي(، وحر طانيهها )قههوانين الهجههرة و ما اصل فههي جنههو  أفر 
 منح للغرحيين( وألمانيا وفرننا وغير ا. للهنود واآلسيو ين تختلف عن تلك التي ت

إن النظر ة تجعل اليهود  م سادة العالم ، وتبرر لهم جميع تصرفاتهم ، وتؤ د مزاعمهم  -4
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زا  ح ي عهود أو مواثير ، مههع مههن  ههم أدنههى واعتقاد م ، فاليهود  رون أنهم ليس عليهم الت
من وغير ا مههن المحافههل الدوليههة منهم في النلنلة البشر ة ، وأن األمم المتحدة ومجلس األ

، ولههذا فهههم ال  ما  ي إال مجمعات ممناء ما  خططه و رسمه و وصي حههه  ههؤالء النههادة
  رون أنهم ملزمون ح ي قرار أو إجراء  صدر من  ذب الجهات.  

 را ..أخي

اتى ال  زا د علينا أاد في إطالق مصطلح ) التطور ( فسننا نؤ د على التمييز حين  و 
 : مجالين 

 أاد ما : التطور في مجال العقائد واألد ان . 

 واآلخر : التطور في المجاالت األخرى .

فالد ن  دعو إلى التطور اآلخر ،  -حل نشجع   -نحن نرفض التطور األول ، ونعترف 
   .حه و حث عليه و  مر لعلمي والمعرفي ،التطورا
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 أسئلة التقويم الذاتي

 : أسئلة المقال:الً أ  

 ماذا تعرف عن مؤسس نظر ة التطور ؟ (1
  ل التطور حدأ مع دارون ؟ (2
 ما المحاور األساسية لنظر ة التطور ؟ (3
 ما مجمل األفكار التي تقو  عليها نظر ة التطور ؟ (4
 ا تب أ م الحقائر التي تنقض نظر ة التطور ؟ (5
 ما أخطر اآلثار الد نية المترتبة على نظر ة التطور ؟ (6
 ر اآلثار االجتماعية المترتبة على نظر ة التطور ؟أخطما  (7
 المترتبة على نظر ة التطور ؟ ما أخطر اآلثار األخالقية  الد نية (8
 ما أخطر اآلثار النياسية الد نية المترتبة على نظر ة التطور ؟ (9

 ما موقف امسال  من التطور ؟ (10

 ثا ياً: أسئلة الصواب  ال طأ:

 ( أما  العبارة الخاطئة فيما  لي:) الصحيحة، وعالمة( أما  العبارة ✓ضع عالمة )

 )  ( ، اشتهر حنظر ة التطوردارون عالم ايوان، إنجليزي الجننية .1
 )  (مذ ب التطور أو النشوء واالرتقاء مذ ب اد ث  .2
تقههو  نظر ههة دارون علههى أسههاس أن الوجههود قهها  حههدون خههالر علههى أسههاس  .3

 )  (الطفرات
 )  ( ميبا(.ا تها من خلية واادة و ي )األأن المخلوقات جميعها  انف حد .4

 )  (أن امننان  و نوع من الثد يات تطور ونش  من القرود.  .5

 )  (القول حالتطور مبني على افتراضات وظنون .6
 )  (الطفرة  ي تغير عشوائي في جند  ائن اي حالغ التنظيم، .7
ك، وجود التشاحهات حين مختلف أنواع الكائنات الحية  دل على مصمم مشههتر .8

 )  ( ال أصل مشترك.
 )  (ر ة في اقيقتها ت صيل للكفر حاهللنظر ة دارو ن  ي نظ .9

 )  (أسطورة التطور امنناني  ي البد ل عن الد ن في الحنارة الغرحية .10
 ثال اً: أسئلة االختيار من متعدد:

 اختر امجاحة الصحيحة مما حين القوسين:

 –احن منههكو ه  -)أنكنمندر من العلماء الذ ن سبقوا دارون في مذ ب التطور (1
 جميع من سبر ( –حافون 

جميع مهها  –أصل امننان  –تقو  نظر ة التطور على دراسة ) أصل األنواع  (2
 سبر (

الطفههرات  –تزعم نظر ة التطور أن الوجود قا  على أساس ) وجههود الخههالر  (3
 جميع ما سبر ( –

جميههع مهها  –الطيههور  –الثههد يات  –قمة التطور أدى إلى ظهههور ) الحشههرات  (4
 سبر (

د و تنلنههلون ححنههب قههرحهم ألصههلهم الحيههواني ايههث البشر من أصل القههرو (5
 -الهنههود  – تدرجون في سف عشرة مرتبة،   تي في أدنى النلنلة ) العههر  

 اليهود الزنوج ( -
 -ت صههيل الكفههر حههاهلل  - ههدف نظر ههة التطههور )تفنههير الحيههاة علههى األرض  (6
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 . جميع ما سبر ( -ليهود تفوق ا –الغرحي إظهار تفوق العنصر  
الخههالر   –اليو  اآلخههر  –نظر ة التطور األساس في إنكار ) المعصية  تُعتَبَر (7

 جميع ما سبر ( –
سياسة التمييز العنصري  –أدت نظر ة التطور إلى شيوع ) امحااية الجننية  (8

 جميع ما سبر ( –استعالء الغر   –
دمههة ال األجنههاس المتق د كههارت ( : إن –منههدل  – كنههلي  – قههول ) دارون  (9

ا علههى سلنههلتين أو ثههالث مههن   مكنههها أن تعههيش حنهههال  اتههى تقنههي تمامهه 
النالسل البشر ة في أسفل النلنلة وإن لم تفعل ذلك فنههتعيش  ههذب األجنههاس 

 عالة على األجناس المتقدمة.
ة الصناع –امدارة  –العمران  –امسال   رفض التطور في مجال ) العقائد  (10

 ر (جميع ما سب –

 
 
 

 النشاط التعليمي للوحدة  السادسة 
 عزيزي الدارس:

اتى تكتنب المز د من المعلومات اول الموضوعات الواردة في  ذب الوادة  عليك 
 أن تقو  حسنجاز النشاط التعليمي التالي:

 ) الدار  ية الحدي ة (
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 بعةساالوحد   ال

 دراســـة األديـانمناهـــج 

 

 : بعةسايات الوحدة التومح

 : المطالب التالية  تحتوي  ذب الوادة على 

 المنهج االستنباطي= التحليلي = القياسي = االستداللي ) األصولي (المطلب األول :
 المنهج االستقرائي = العلمي ) التجر بي(المطلب الثاني : 
 المنهج التار خي= التوثير المطلب الثالث : 
 هج الجدلي =الحواري =  المناظراتمنالالمطلب الراحع : 

 المنهج المقارنالمطلب الخامس : 

 

 

 أهمية دراسة الوحدة

تبرز أ مية  ههذب الواههدة فههي حيههان جهههود العلمههاء علههى اخههتالف أد ههانهم ومشههارحهم 
فكيههر فههي معالجههة القنهها ا ومواقفهم الفكر ة في البحههث فههي دراسههة األد ههان ، وطرائههر الت

 الد نية .

إنجازات رائعههة فههي مجههال منهها ج البحههث  -قبل غير م  –لمون لعلماء المنوقد قدا  ا
 السيما في دراسة األد ان ، ولم  كن  ذا المجال وقفا على علماء الغر  واد م 

 األهداف التعليمية 

 ا  على أن: رجى منك عز زي الدارس حعد دراستك لهذب الوادة أن تكون قادر

 ألد ان .تقف على منا ج البحث في دراسة ا -1

 تدرك  يفية التعامل مع  ذب المنا ج حشكل علمي وعملي . -2

 تميز الدور امنناني المتواصل والمتكامل في إنناج  ذا المجال . -3

 الحرص على اتباع الطرق العلمية في الوصول إلى النتائج الصحيحة . -4

 تنوع الطرق الموصلة إلى المطلو  . -5
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 د ــــتمهي 

 :تعريف بالمنهج

   المنهج في لغة العرب:-أ

  دل المنهج في لغة العر  على معنيين:

الطر ر الواضح، والخطة المرسومة للنير عليها، تقههول: نهههج لههي األمههر أي ا  ل: 
 أوضحه.

االنقطاع وتواتر النَفَس من شدة الحر ة أو فعل متعب تقول: أتانا فالن  َْنَهُج، ال ا ي: 

 .(97)إذا أتى مبهورا  منقطع النفس

 المنهج في اصطالح العلماء المحدثين:-ب

 تناول العلماء  لمة المنهج حالشرح والتفصيل وخالصة ما ذ روب ما  لي:

ولههها نظههائر  Methodeوللكلمة الفرننههية  Methodالمنهج ترجمة للكلمة امنجليز ة -
ى في سائر اللغات األورحية األخرى، و لههها تعههود فههي النها ههة إلههى أصههل  ونههاني  ههدل علهه 

الطر ر المؤدي إلى الغرض المطلو  خالل المصاعب والعقبات، وقد اسههتعملها أفالطههون 
 رفة واستخدمها أرسطو حمعنى البحث.حث أو النظر أو المعحمعنى الب

الطر ههر المههؤدي إلههى الكشههف عههن »أما المعنى المراد مههن مصههطلح المههنهج فهههو: -
، تهههيمن علههى سههير العقههل وتحههدد الحقيقة في العلههو ، حواسههطة طائفههة مههن القواعههد العامههة

العلههم البااههث فههي الطههرق  «أو حعبههارة أوجههز»عملياتههه  اتههى  صههل إلههى نتيجههة معلومههة 

 .(98)خدمة في العلو ، للوصول إلى الحقيقة المنت

 يقوم على مجموعة من ا سس : -بمعناب العام   – المنهج العلمي  -ت

 .ر يب، والتحليل ، والتالمالاظة ، والفروض العلمية  -1

 مصادر االستدالل . -2

 قواعد االستدالل . -3

ومجههال البحههث   ولههذا تتعههددت المنهها ج  و ذب األسس تختلف حاختالف الموضههوع ،
ومههن وقد استفادت علو  األد ان من تلك المنا ج العلمية على تنوعها واختالفههها ، العلمية ، 

 : ما  لي  المنا ج  تلك أحرز

  تنباطيالمطلب األول : المنهج االس

، المنهج االستنباطي عبارة عن االنتقال من مبادئ أو قنا ا أولية إلى قنهها ا أخههرى
 تنتخلص منها حالنرورة ، دون التجاء إلى التجرحة ، أو حمعنى أوجز :

االنتقال من الكليات إلى الجزئيات عن طر ر الت مل الذ ني والتفكير العقلي ، و طلر 
سي أو االستداللي ، و شمل المنهج التحليلي العقائههد والعبههادات عليه المنهج التحليلي أو القيا

 نية ،  ما  شههمل اآلثههار المترتبههة  مههن تلههك العقائههد وغير هها مههن والتشر عات واألخالق الد
 األمور الد نية على المجتمعات امننانية داخليا وخارجيا .

لعلههو ، وقههد وضههعه و ُعد المنهج االستنباطي أقد  المنا ج المنتخدمة في البحث عن ا
حعههد  قههوانين   ، التههي اسههتخدمف فيمهها فالسفة امغر ر حزعامة أرسطو في شكل أاد العلو

 
، 477البالغههة: أسههاس   1/210س المحههيط، ، القههامو2/109، تاج العروس: 5/361معجم مقا يس اللغة:  (97)

 .2/966، المعجم الوسيط: 6/4554لنان العر : 
الطبعههة الثالثههة )الكو ههف: و الههة المطبوعهههات، راجههع : منهها ج البحههث العلمههي: عبههدالرامن حهههدوي،  (98)

 .3(ص1977
ر: . ونظهه 221( ص21976أصول البحث االجتماعي: عبدالباسههط انههن، الطبعههة الخامنههة )مكتبههة و بههة  

. 27، 2/3 ( 1980نجيههب محمههود، الطبعههة الخامنههة )مصههر، مكتبههة األنجلههو، : ز ههي المنطههر الوضههعي
، 41 ( ص1967الطبعههة الخامنههة )مصههر: دار المعههارف،  المنطر الحد ث ومنا ج البحث: محمود قاسم،

 .75 ( ص1984 ه/ 1404منا ج البحث : غازي انين عنا ة، )امسكندر ة: مؤسنة شبا  الجامعة، 
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تعصم الذ ن من الخط ، وترسم لإلننان صورة التفكير الصحيح، و و ما  عههرف حههالمنطر 
كر ألنه ال  هتم إال حالصورة أو حالنااية النظر ة للف  عتبرب المت خرون منطقا  صور ا    الذي
 دون ا تما  حمادة الفكر أو ما  عرف حالمنطر الوضعي أو الر اضي.، فقط 

فلقد اطلع المنلمون األوائل على المنطر الصوري أو منطر أرسههطو وعلى  ل اال 
 حاعتبار أنه أول من جمع منائله ووضع قواعدب.

، والمنهج االسههتنباطي حههالمفهو  (99)و ان للمنلمين موقف واضح من منطر أرسطو 

معظم مفكري امسال  وعههد  قبههولهم لهههذا المنطههر  ليوناني حوجه عا ،  تلخص في رفض ا
 ألسبا  متعددة أحرز ا:

أن  ذا المنطر  قو  على خصائص اللغة اليونانية المخالفههة للغههة المنههلمين  حمهها  -1
  ترتب عليه من متناقنات في الجو امسالمي.

اء الطبيعة من إلهيات وغيبيات( أن  ذا المنطر وثير الصلة حالميتافيز قا )ما ور -2
 ة امسالمية.المخالفة للعقيد

األرسههطي  قيههد الفطههرة امسههالمية حقههوانين صههناعية متكلفههة فههي الحههد المنطههر  -3
 واالستدالل.

 عد  وفاء  ذا المنطر حالحاجة امننانية المتغيرة، على عكس التعاليم امسالمية. -4

منطههر مههن توصههلهم إلههى  ههل عد  اشتغال الصههحاحة واألئمههة مههن حعههد م حهههذا ال -5
 نوااي العلم.

التجر بهههي، وذلهههك ألن المنطهههر تعهههارض  هههذا المنطهههر مهههع روح البحهههث  -6
األرسططاليني  قو  على المنهج القياسي  ألنه روح الحنارة اليونانيههة القائمههة 

للتجرحة  –على النظر الفلنفي والفكري، ولم تترك الحنارة اليونانية حوجه عا  
 .(100)ج مكانا  في  ذا المنه

مهها  الشههافعي لهذا  له رفض معظم مفكري امسال  المنطر األرسطي، روى عههن ام
ما جهل الناس وال اختلفوا  إال لتر هم لنان العر   ومههيلهم إلههى »رضي هللا عنه أنه قال: 

 .(101) «لنان أرسطاطاليس

وضع المنلمون علماَ شرعيا  له قواعههدب،  ههو علههم أصههول الفقههه، وموضههوعه: حيههان 
 ا التفصيلية.ر االستنباط، ومواز ن االستدالل  الستخراج األاكا  العملية من أدلتهطرائ

ولعل أ م ميزة  تصف حها المنهج األصههولي، أنههه مههنهج  تفههر مههع الحاجههة امننههانية 
  . العملية

 المطلب  الثاني : المنهج العلمي ) االستقرائي ( 

الحههد ث فههي أي موضههوع  وجههو  اتبههاع المههنهج العلمههي عنههد دائمهها تتههردد عبههارة :
حغيههرب ، والحقيقههة أنههه ال  خشههى وجههو  اتبههاع المههنهج  واء تعلههر حالههد ن أومتخصص   س

العلمههي إال أصههحا  العقائههد الباطلههة أو األفكههار الزائفههة    والههد ن الصههحيح والعلههم النههليم 
 العلمي وأصوله .قر نان ال  تعارضان ، ومن المناسب التعر ف حالمنهج 

) التجر بي ( عبارة عن االنتقال من الجزئيات إلى قوانين ي :االستقرائيالمنهج العلم 
 عامة ، عكس المنهج االستنباطي ، و عتمد على المالاظة والتجرحة ، 

 
ق.  (. ولههد فههي أسههطاغيرا علههى ححههر إ جههه و انههف أسههرته معروفههة 322-384) طاليس(أرسطو )أرسطو (99)

المقدوني امنتاس الثههاني أحههي فيليههب أحههي االسههكندر األ بههر، قههد  حالطب و ان أحوب نيقوماخوس طبيبا  للملك 
 قصههد آسههيا الصههغرى أرسطو أثينا في الثانية عشرة من عمرب وتتلمذ على أفالطههون، ولمهها تههوفي أفالطههون

حها وتزوج ثم استدعاب فيليب وعهد إليه حترحية احنه االسههكندر األ بههر ثههم عههاد إلههى أثينهها واسههتقر حههها ومكث 
ة المشائية ثم غادر أثينا مرة ثانية حعد وفاة االسكندر وظهور االضطراحات النياسية، ومات في وأنش  مدرس

 ف.المعارفي شتى العلو  و جز رة أوحا في مد نة خلقيس وترك مصنفات  ثيرة
 وما حعد ا. 378منا ج البحث عند مفكري امسال : علي سامي النشار، ص (100)
 وما حعد ا. 42، )دار المعارف حمصر( ص3امسال  والعقل: عبدالحليم محمود، ط (101)
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و عتبر المنهج التجر بي مههن أ ههم  و طلر عليه منهج المالاظة أو المنهج التجر بي ،
 رب الماد ة على الحياة امننانية.المنا ج العلمية التي نالف ا تماما   بيرا  حفنل آثا

فحنههب، حههل  نههروا  المنهج االسههتنباطي  ولم  قف األصوليون ومفكرو امسال  عند 
 –لى أساسههه ع –امطار النظري للمنهج التجر بي، فطبقوب وأاننوا االستفادة منه، وقامف 

 انارة الغر  العلمية، التي اتك ت على الحنارة امسالمية   ، 

 الفقه قد  خدمتين جليلتين للمنهج العلمي:ن علم أصول ومعنى ذلك أ

 ايث ححث في طرائر االستنباط،  ▪
 وقد  امطار النظري لمنهج المالاظة والتجرحة، ▪

نهج األصولي ، مههع أنهههم لنههوا مههن و برز  ذا المنهج في علماء  ثير ن ، استفادوا من الم 
خطــوات المــنهج التجريبــي مههل نت ، ل102 رجاله ، نتناول واادا  منهم و و الحنن حههن الهيههثم

 :مذ ب العلماء في ما ية النوء و يفية امحصار و و  عرض

النظر في الفروض المنبقة للعلم التجر بي، التههي تقههو  فههي أساسههها علههى مبههادئ  -1
ومقدمات، وال  نلم احن الهيثم حهذب الفروض المنبقة  نظر ات صادقة، وال  ر د فههي نفههس 

أي  «ننههت نف النظههر فههي مبادئههه ومقدماتههه»منها، ايث  قههول:  الوقف رفنها قبل التحقر
 ي.مبادئ ومقدمات العلم التجر ب

 حدد النظر في الفروض عههن طر ههر االسههتقراء )نبتههدئ حاالسههتقراء( ، و صههف  -2
خطوات  ذا االستقراء حطر ر إجمالية في )تصفح المبصرات( أي عههن طر ههر المالاظههة 

( و و ما  حتاج إلى تنوع التجار ، التي تههؤدي إلههى والمشا دة وتحد د )خواص الجزئيات
عههن طر ههر )النههبر( و )االعتبههار( والمههراد تحد د  ههذب الخههواص عههن طر ههر الحههذف أي 

 حاالعتبار التجرحة.

 تخذ احن الهيثم من جميههع النتههائج األوليههة عههن طر ههر االسههتقراء مرقههاة لتطههو ر  -3
ج والترتيههب( ومهها  عينههه حالترتيههب  ههو البحث )ثم نترقى في البحث والمقا يس على التههدر 

 تطبير المنهج الر اضي على العلو  التجر بية.

طر ر االستقصاء  صل احن الهيثم إلى نقد الفروض حههالتحري )فههي سههائر مهها  عن-4
نميزب وننتقدب( أي اذف ما  جب اذفه من الفروض الناحقة، وتمييز النتائج الجد دة، أو مهها 

 ، عن طر ر البحث العلمي.ثبف صحته من الفروض الناحقة

لقههائم علههى وال  كتفههي احههن الهيههثم حمجههرد نقههد الفههروض عههن طر ههر التحههري ا -5
 االستقصاء فحنب، حل  شير إلى )التحفظ من الغلط في النتائج( 

 و ذا التحفظ  حتاج المراجعة إلى جانب اماصاء.

  العارضههة  شترط احن الهيثم لتحقيههر المههنهج االسههتقرائي الههتخلص مههن )األو هها -6
 للنفس( ايث  قول:

ال اتباع ونجعل غرضنا في جميع ما ننتقرئه ونتصفحه استعمال العدل »
 .«الهوى...الخ

  يمكننا بيان سبيل العدل في المنهجية اإلسالمية على النحو التالي:

 المنهج السلبي أ  ا  هام العارضة للنفس:-أ

يههد األحههو ن واألسههتاذ ن  ههذا التقل وتنش   ههذب األو هها  حنههبب تقليههد أ هام التواتر: -1
الناشئ عن األسرة والتعليم  ؤدي إلى التعصب المذ بي حال نقد أو تمحههيص، ففههي الحههد ث 

 
أ بههر مههن   ( 1038نحههو  - 965 ههه =  430نحههو  - 354)الحنههن حههن الهيههثم محمد حن احن الهيثم: أحو علي:  102

  لقههب حبطليمههوس، الر اضيات والطبيعيات والطب وغير ا ولد حالبصرة وراههل إلههى مصههر  مين فيعلماء المنل
 وتبلغ  تبه مائتي  تا ، سبر فرننيس حيكون في اصطناع المنهج التجر بي.،  الثاني. له تصانيف في الهندسة.
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 .(103) «ما من مولود إال  ولد على الفطرة ف حواب  هودانه أو  نصرانه أو  مجنانه...»

لمة عههين، ب االشتراك في اللفظ،  ما في  و ي  ثيرة ومتنوعة حنب أ هام اللغة: -2
ن معنى منها: الجارجة التي حها البصر وموضع الماء والجاسههوس... فسنها تدل على أ ثر م

(104). 

وقد تحدث األغاليط حنبب امعرا   وضع الفاعل موضع المفعول حههه، و لههم جههرا، 
لههى انتشههار أما عد  الدقة فههي توضههيح المصههطلح حقصههد أو دون قصههد فهههو اآلخههر  ههؤدي إ

  ا .األخطاء وتغطية األو

و ي أو ا  النوع البشههري التههي جبههل عليههها امننههان مههن عاطفههة  أ هام الجبلة: -3
ووجدان، وميل النفس إلى ما  و أقههر  إليههها  حنههبب الصههوارف التههي تبعههد ا عههن قطههرة 

 العقل.

مههن  وترتبط  ههذب األو هها  عنههد الغزالههي حتحد ههد جميههع األشههياءا  هام الصرفة:  -4
  مثل اكههم الههو م )حاسههتحالة قوى األو ا  عندب حمالها من جزخالل الزمان والمكان و ي أ

وجود موجود ال إشارة إلى جهته، وإن موجههودا  قائمهها  حنفنههه ال  تصههل حالعههالم وال  نفصههل 
عنه، وال  كون داخههل العههالم وال خههارج( و ههذا  شههبه األوليههات العقليههة مثههل: القنههاء حهه ن 

 ا .ال  كون في مكانين في آن وااد الشخص الوااد

والتخلص من  ذب األو ا  األرحعة  و الشرط لطلههب الحههر الههذي  نشههدب احههن الهيههثم، 
لطلب العلم ححقائر األمور، و ذا الشرط  و الذي لخصه  و و الشرط  الذي  نعه الغزالي

 ،  في القاعدة األولى من القواعد األرحعة لمنهجه 105د كارت

  : وأطلر عليها106ن  ي نفنها التي ذ ر ا حيكو OLS)(IDو ذب األو ا  

 )قصور الفهم عند جميع الناس(  أ هام القبيلة

 ة دون ححث( ي)التنليم حبعض المذا ب الفلنف أ هام المسرح

 )قصور اللغة في نقل األفكار(  أ هام السوق

 ) قصور فهم الفرد وتحيزب( أ هام الكهف

 المنهج اإليجابي:-ب

لجو ر ههة للنههوء تتحههدد فههي  فتههرض احههن الهيههثم أن الصههورة اقائمــة الحضــور: -1
ط المنتقيمة  شعاع، و قو  حتجار  متنوعة ليثبف صورة النوء رغههم مهها لههها مههن الخطو

تقاطع وموازة واختالف في الوضع، فهي متما زة حمالها من خطوط منههتقيمة، وال تمتههزج 
 في الهواء الذي تمر حه.

الجو ر ههة لطبيعههة حيكون اقتفاء أثر احن الهيثم في تحد ههد الصههفات و حاول فرننيس 
جة الدقة التي نجههد ا عنههد احههن الهيههثم، ولكههي  ثبههف صههورة األشياء، ولكنه ال  صل إلى در

الحرارة في األجنا ،  نع قائمته المواز ة لقائمة احههن الهيههثم فههي إثبههات صههورة النههوء ، 

 
د المشــركين، في أوالائز، باب ما قيل ( في كتاب الجن١/٢٤0حديث ما مولود ... « أخرجه البخاري ) (١0٣)

الفطــرة، وأخرجــه أبــو داود ( في كتاب القدر باب معنــى كــل مولــود يولــد علــى ٤/٢0٤7وأخرجه مسلم )
( في كتاب القدر بــاب مــا جــاء ٤/٣٨9( في كتاب السنة، باب في ذراري المشركين، والترمذي )٢/٥٨0)

 .١9٢( ص٥0ب الجنائز رقم )كل مولود يولد على الفطرة، مالك في الموطأ في كتا
 راجع لفظة )عين( في معاجم اللغة. (١0٤)

 فقد ذكر نحو عشرين معنى لكلمة عين. ٢/٦٤١انظر مثالً المعجم الوسيط:  
(، فيلسوف، ورياضي، وفيزيائي فرنسي، يلقب م١٦٥0–  ١٥9٦) (René Descartes)رينيه ديكارت  ١0٥

 بـ"أبو الفلسفة الحديثة" 
( فيلسوف ورجل دولة وكاتب م١٦٢٦أبريل  9 - ٥٦١١   ( )ncis BaconFraفرانسيس بيكون ) ١0٦

 إنجليزي، معروف بقيادته للثورة العلمية عن طريق فلسفته الجديدة القائمة على " المالحظة والتجريب ". 
 من الرواد الذين انتبهوا إلى غياب جدوى المنطق األرسطي الذي يعتمد على القياس
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ة  ثبههف فيههها وجههود ظهها رة الحههرارة احتههداء مههن و جمع في  ذب القائمة سبعا  وعشر ن االهه 
التجمههد ور ههاح الشههمال شههد دة  ة الشمس في الصيف ومنتصف النهههار وانتهههاء حدرجههةأشع

 البرودة.

وننتطيع أن نقول إن حيكون لم  صل إلى تحد د صورة الحرارة حقدر مهها وصههل إلههى 
 إثبات وجود ا في الظوا ر.

 حدد صورة النوء في قانون عهها ، ومههن ثههما   حاول احن الهيثم أن قائمة الغياب: -2
 ضداد ا، و عتمد احن الهيههثم علههى ل حين انور الصفة وغياحها، ايث تعرف األشياء ح قاح

تنوع تجارحه في تحد دب لثبات صوت النوء  ما  و الحال حالننبة لأللوان وادوث الغبههار 
ثم، فمههثال : لههم  نههتطع في الهواء، و عجز حيكون عن الوصول إلى مهها وصههل إليههه احههن الهيهه 

 حرارة.اللهب في قائمة الغيا  الذي تختفي فيه  ذب ال حيكون إ جاد مقاحل ارارة

استطاع احن الهيثم توضيح صورة النوء مههن خههالل التههدرج فههي قائمة التدرج:  -3
نتبين حاالستقراء أن صور األلوان تكون أحههدا  أضههعف مههن األلههوان »القوة والنعف حقوله: 

ور االضههواء، تكههون ا حعههدت الصههورة عههن مبههدأ ا ازدادت ضههعفا  و ههذلك صهه نفنها، و لم
حاالسههتقراء  –أ نهها   –ا حعدت ازدادت ضعفا ، وقههد تبههين أضعف من األضواء نفنها، و لم

أن األلوان القو ة إذا  انف في مواضع مظلمة، و انف األضواء التي عليها  نيرة جدا  فههسن 
تلههك األلههوان تظهههر مظلمههة وال تتميههز للبصههر، وإذا  انههف فههي مواضههع منههيئة و انههف 

التههي عليههها قو ههة، ظهههرت األلههوان وتميههزت للبصههر، و ههذلك األجنهها  المشههعة  األضههواء
عليها النوء فسنه إذا  ان النوء قو ا  ظهرت ألوانههها مههن ورائههها علههى  المتلونة إذا أشرق

األجنا  المقاحلة لها، وإذا  ان النوء ضعيفا  ظهر َمْن ورائها ظال فقط... فسذا نظر النههاظر 
كثيفة التي قههد تشههرق عليههها صههورة مههن صههور األلههوان، فسنههه إنمهها إلى جنم من األجنا  ال

تة ترد إليه من تلك الصور، وتكون  ههذب الصههورة الثانيههة  درك تلك الصورة من صورة ثاح
أضعف من الصورة األولى التي على ذلههك الجنههم، والصههورة األولههى أضههعف مههن اللههون 

 .«حعينه ...

لم  نتطع تحد د  ل صور الحرارة تحد ههدا  وقد ااول حيكون مجاراة احن الهيثم ولكنه 
 لميا   ما اعترف  و حنفنه.ع

 ههو القههدرة علههى الترتيههب والمقارنههة  - ههذلك   –حه احن الهيثم عههن حيكههون  وما  تيمز
 ووضع الشروط الالزمة.

ولعل من أ م إ جاحيات قائمههة التههدرج  ههو محاولههة إدراك ظهها رة التغيههر للموضههوع 
 ات التي تؤدي إلى اختالف درجات النوء أو الحرارة.الوااد ححكم تغا ر الكيفي

حين الحذف والتجرحة وحتعبيرب حين )النههبر واالعتبههار(   جمع احن الهيثمالحذف :  -4
 وحتعبير األصوليين )النبر والتقنيم( 

أن  بحههث النههاظر عههن معههان مجتمعههة فههي األصههل »و و  ما  قههول إمهها  الحههرمين: 
بههين خههروج آااد هها عههن صههالح التعليههل حههه إال وااههدا   ههراب و تتبعههها وااههدا  وااههدا   ، و 

  «و رضاب

ثم نترقى فههي البحههث والمقهها يس علههى التههدر ج مههع انتقههاء »حن الهيثم وما  عبر عنه ا
ومثل  ذا الترقههي  ههو مهها دعههى إليههه حيكههون عههن  «المقدمات والتحفظ من الغلط في النتائج
 طر ر الحذف مثبات الصفة النوعية.

ــارا -5 ــات: ت أ  العالا م  نههيف احههن الهيههثم ومههن حعههد ا حيكههون إلههى الطههرق م
اتههى »قة عوامل أخرى مناعدة مثل: امدراك المفاجئ النههر ع للظهها رة االستقرائية الناح

حنظر تههه فههي ملكههة التمييههز التههي مههن  « حنههب المههرء أن امدراك فعههل ال  نههتغرق زمانهها  
 إلى اكم  لي. وظائفها، إصدار الحكم الجزئي الذي  حوله العقل

 القياس االستقرائي  التم يلي:   -6
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)اكم من جزئي وااد على جزء وااد  اعتبار الغائب  القياس التمثيلي  و عبارة عن
 حالشا د(.

أما القياس االستقرائي فهو عبارة عن )اكم من جزئيههات  ثيههرة علههى جزئههي وااههد( 
اء جميههع المعههاني  ههو وفههي  ههال الحكمههين تعتمههد علههى المعنههى الكلههي المشههترك، واسههتقر

إليه احن الهيثم لتحقير الههتحفظ االستقراء التا  و و منهج اماصاء والمراجعة، الذي  حتاج 
 من الغلط في النتائج.

أما تصفح الجزئيات الكثيههرة فهههو االسههتقراء النههاقص، الههذي  تحقههر حههه الحكههم العهها  
ستقراء الناقص القائم على  قانون  لي عن طر ر تكرار إدراك الظوا ر المتشاحهة و ذا اال

 من األصوليين ال تجدب عند حيكون.التكرار والتعود والترسيخ الذي   خذ حه احن الهيثم 

والقياس االستقرائي  و الذي  عبر عنه جاحر حن ايههان حههاألنموذج أي الوصههول إلههى 
الحكم الكلي من الجزئي، وقههد اسههتطاع احههن الهيههثم أن  نههتخرج مههن  ههذا األنمههوذج قههانون 
ا الثبات، ايث  رى أن طبيعة صغار األجزاء و بار ا واادة، وما دامف اافظههة لصههورته

فالخاصة التي تخص طبيعتها تكون في  ل جزء منها، صغر أو  بههر مهها دا  علههى طبيعتههه 
 .(107)واافظا  لصورته 

 

 المطلب الثالث  : المنهج  التاريخي

لوقائع المرتبطة حد ن مههن دارس األد ان  ثيرا ما  تعجل في الحكم على النصوص وا
 العنههاء حالبحههث ، عههن صههحة  ههذا الههنص عنههد أصههحاحه ، أو األد ان   دون أن  كلف نفنههه

سالمة الواقعة على أرض الواقع ، وليس مههن امنصههاف االعتمههاد علههى أخبههار حاطلههة ، أو 
 ن األد ان !وقائع  اذحة في الحكم على د ن م

راسههة األد ههان ، و ههدفعنا إلههى التعر ههف حههه من  نا تظهر أ مية المنهج التار خي في د

 :(108)على النحو التالي

أ هها  ههان نههوع  ،تبعا لما تر ه من آثار، المنهج التار خي عبارة عن استرداد الماضي  
غف  ذب اآلثار ، والوقههوف علههى مجههرى األاههداث، وتحليههل القههوى والمشههكالت التههي صهها

حنههار ة المختلفههة ، و قههو  علههى الحاضر، و عتمد على النصوص والوثههائر والمخلفههات ال
ما  نمح من اقتراحها  للواقع الذي  انف عليههه ، و طلههر عليههه المههنهج تحليلها ثم تر يبها ، ح

 االستردادي ، أو منهج التوثير ، أو النقد التار خي ، المنهج النقدي ...

منههااة واسههعة مههن فكههر المنههلمين ووضههعوا لههذلك أصههوال لقد شغل الت ر خ لألد ههان 
 عد منهجية غير منبوقة .وقوا

ولم  قف العطاء امسالمي لخدمة طرائر التفكير الصحيح عند اد، و ا  ههو  واصههل 
إسهاماته الدقيقة في المجال التار خي، الذي ال  قتصر على نشاط معههين، حههل تبههرز أ ميتههه 

ثههم  ننانية، والتي تتخذ شيئا  فشيئا  صههورة التههار خ ، ومههنفي تغلغله في سائر النشاطات ام
القرون النالفة ، حل  تناول جميع فروع فهو ال  قتصر على الماضي وأخبار األمم الناحقة و

العلم والمعرفة من تههار خ األد ههان واللغههات وسههائر العلههو  التههي تتخههذ مههن التههار خ مههدخال  
ر التار خ ، اتى انتهى إلى صورته الحاضههرة ضرور ا   تاحع أاداث  ل علم ومجر اته عب

 ا التار خيههة ، وذلههك اسة المشكالت العامة تتطلب حالنههرورة اال تمهها  حقنهها ا، حل إن در
 ألن  ل ححث له جانبه التار خي.
 

-65النههنة النههاحعة عشههرة العههدد  «د  اسههين عر بههيور محمححث الد ت»معاصر راجع: مجلة المنلم ال (107)
.  منهج البحههث العلمههي  132-115  ص1993 نا ر  – ه/ أغنطس 1413جمادى اآلخرة  –، المحر  66

 وما حعد ا. 90عند العر : جالل موسى ص
تههر   لههد ن ع  الحد ث : نور اقواعد التحد ث : محمد جمال الد ن القاسمي   منهج النقد في علو  راجع : (108)

منهج النقد التار خي امسالمي والمنهج األورحي : عثمان مههوافي   مصههطلح التههار خ : أسههد رسههتم   مههنهج 
انو ل  انف ، ترجمة : أم –حول ماس  -البحث التار خي : انن عثمان   النقد التار خي : انجلو اوسينوحوس

 عبد الرامن حدوي
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واتى نعطي تصورا  للمنهج التار خي امسالمي، فمن الالز  أن نقد  آخر مهها وصههل 
 لنقارن حينه وحين المنهج امسالمي األصيل.إليها علم المنا ج في  ذا المجال  

خي الحد ث أو ما  عرف حمنهج النقد التههار خي علههى أصههلين  مهها: هج التار  قو  المن
 تحليل المعرفة التار خية، وتر يبها.

و قد استخد  الغرحيون علم النقد األدنى ) المتن ( ، وعلم النقههد األعلههى ) النههند ( فههي 
 ار ة نقد الكتا  المقدس 

ورحيين وغير م في إقامة  ههذا وحالت مل في  ذا المنهج نرى أن المنلمين قد سبقوا األ
 قيقة، فيما  عرف حعلم مصطلح الحد ث. المنهج على أسس علمية د

 وفيما  لي حيان واف حتلك الحقائر:

 أ الً: مرحلة التحليل:

 ال  تم التحليل إال حعد القيا  حمرالتين نقد تين:

النقههدي  النقد الخارجي، و تنمن تصحيح الوثيقة، ونقد المصدر، والترتيبأ الهمــا: 
 عند المنلمين.للمراجع، ونقد التحصيل، و ذا النقد  قاحل نقد النند 

 النقد الداخلي و و نوعان:ثا ياً: 

 نقد سلبي، و و األمانة والدقة و قاحل عند المنلمين العدالة والنبط. -أ

  طلر عليه نقد التفنير، والتفنير نوعان:نقد إ جاحي، و - 

 نى الحرفي للنص.تفنير  قو  على تحد د المع  -

 تفنير  قو  على تحد د المعنى الكلي الذي  تنمنه النص. -

و ههذا النقههد الههداخلي حخطواتههه، ومراالههه وأنواعههه المختلفههة  قاحههل نقههد المههتن عنههد 
 المنلمين.

 ثا ياً: مرحلة الترحيب:

، وشرط قيا  التر يب المرور حعدة خطوات، تبتههدئ حتجميههع الوقههائع تر يب ما الل 
  ان وتشييد الصيغ وأخيرا  العرض.ثم البر

وقد لج  العلمههاء المنههلمون إلههى  ههذب المرالههة الثانيههة اينمهها عههالجوا  تاحههة التههار خ، 
 وتناولوب حمعناب العا ، وفي مصادرب المتعددة امسالمية وغير امسالمية.

وذلك حعد فترة زمنية تتطورت خاللها الكتاحة التار خية تطورا  ملحوظا  اقتصرت في 
لقرون األولى على جمع المرو ات دون نقد، وذلههك التصههال التههار خ امسههالمي فههي حدا ههة ا
ش ته حالههد ن، و ظهههر  ههذا حوضههوح عنههد اممهها  الطبههري ايههث ا تفههى ح مانههة النقههل دون ن

 .«فقد أاالك من أسند»تمحيص المتن وانبه 

ر خي، في القرن الثامن الهجري، ووضع منهج النقد التهها 109«احن خلدون»اتى جاء 

القد مة، وفي منهج المؤرخين، الذي  قو  علههى  الذي  قو  على الشك في المعرفة التار خية
الروا ة فحنب دون النقد والتفنير والعليل، وال  كفي في التار خ مجههرد الروا ههة، حههل الحههد 

ي، د والتفنير والتعليل، وحهذا  فطن احن خلدون إلى المرالة الثانية من النقد التار خمن النق
ي و ي مرالة التر يب، و حاول الرحط حين مهمة الناقد ومهمة المههؤرخ،  مهها  ههي عليههه فهه 

 العصر الحد ث، وحهذا  كمل حناء منهج النقد التار خي امسالمي.
 

بد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ع م( ٦١٤0 - ١٣٣٢هـ =   ٨0٨ - 7٣٢ابن َخْلُدون)  ١09
الفيلسوف المؤرخ، العالم االجتماعي البحاثة. أصله من إشبيلية، ومولده ومنشأه بتونس. رحل إلى فاس 

ماال، واعترضته دسائس ووشايات، وعاد إلى تونس. ثم توجه إلى  وغرناطة وتلمسان واألندلس، وتولى أع
برقوق. وولي فيها قضاء المالكية، ولم يتزّي بزّي القضاة محتفظا بزّي بالده. لظاهر فأكرمه سلطانها امصر 

اشتهر بكتابه )العبر وديوان المبتدإ والخبر في تاريخ العرب والعجم وعزل، وأعيد. وتوفي فجأة في القاهرة.
 علم االجتماعط( في سبعة مجلدات، أّولها )المقدمة( وهي تعد من أصول  -البربر و
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 المطلب  الرابع : المنهج الجدلي

لكثير من المناظرات التي تحدث حين أصحا  األد ان والمذا ب واالتجا ههات  المتاحع
 – حزنه  ثيرا افتقار  ههذب المنههاظرات إلههى مههنهج واضههح  حههدد طههرق وأصههول الفكر ة   

التناظر حين أطراف المناظرة  ، ومن  نا تظهر أ مية المههنهج الجههدلي ،  –فنال عن آدا  
تحاور حين طرفين ف  ثر، و ما قدا  علماء األصول و و عبارة عن تحد د طرق التناظر وال

السههتنباطي والمههنهج االسههتقرائي ، فقههد قههدموا  ههذلك قواعههد علميههة ت سههس عليههها المههنهج ا
د ما واد ثا ، ومن أحرز من  تب في  ههذا المجههال إمهها  إسهامات رائعة في المنهج الجدلي ق

الكثيههر ممههن أسهههموا فههي فههن الجههدل صااب  تا  الكافية في الجدل ، و ناك (110)الحرمين

 ر...والمناظرة من علماء األصول ، والمنطر ، والفقه ، والتفني

 ومن المناسب حيان ما  لي :  

 تعريف الجدل :

رع مجدول، وَابل فتيل: جد ل – و من اماكا  في اللغة  وزماٌ  جههد ل: إذا  - قال: دِّ
  ان منتحكَم الننج، والفتل.

 إذا  ان اصينا  محكما  حناقب. –دل و قال أ نا : قصر ُمج

اختلفههف عبههاراتُهم فههي  قههدف –في عرف العلماء حاألصههول والفههروع  –وأما اقيقته  -
 ادب ....

والصحيح أن  ُقال: إظهار المتنازعين ُمقتََنى نظرتهما على التدافع والتنههافي حالعبههارة، أو 
 111ما  قو  مقامها من امشارة والداللة..

 لي أ  المنا،ر   هيكل المنهج الجد

ا إلههى لم  كن علم أصول الفقه قاصرا على إنتههاج المههادة األصههولية و فههى، حههل تعههدا 
لهيكههل العهها  إنتههاج وصههوغ مههادة جداليههة  ثيههرة  مكههن إظهار هها مههن خههالل وقوفنهها علههى ا

 والمتمثل في:(112)للمناظرة

 الدعوى-أ

 الدليل- 

 االعتراض-ج

 الجوا .-د

 الدعوى: : أ ال

لم  فرد علماء المناظرة والبحث تعر فا للدعوى، و ل ما  نههاك أن فههي عبههاراتهم مهها 
نفنههه  ههو تشههبث (113)العتقاد، ولعل ذلك راجههع إلههى أن االعتقههاد فيد إطالق الدعوى على ا

 الناظر حقنا ا قد تحتمل الكذ  والصدق 

ا عههن وعلماء األصول اعتنوا حبعض المنائل التي تقتني أن تنعف حالدعوى وتحدثو
 ما  نتدعي تنميتها حالدعوى.

 
 ( عبههد الملههك حههن عبههد هللا حههن  وسههف حههن محمههد  1085 - 1028 ههه =  478 - 419الحرمين ) إما   (110)

 الجو ني، أحو المعالي، ر ن الد ن، الملقب حسما  الحرمين: أعلم المت خر ن، مههن أصههحا  الشههافعي. ولههد فههي
فهه فتى مد نههة نين. وذ ههب إلههى الجو ن )من نوااي نيناحور( وراههل إلههى حغههداد، فمكههة ايههث جههاور أرحههع سهه 

 ودرس، جامعا طرق المذا ب ،ثم عاد إلى نيناحور، فبنى له الوز ر نظا  الملك " المدرسة النظامية " فيها.
تيههاث الظلههم " و " العقيههدة و ان  حنر دروسه أ احر العلماء. لههه مصههنفات  ثيههرة، منههها " غيههاث االمههم وال

 ه،.ل الفقالبر ان " في أصوالنظامية في االر ان االسالمية " و " 
 قال الباخرزي في الدمية  صفه: الفقه فقه الشافعي، واألد  أد  االصمعي، وفي الوعظ الحنن البصري  

 راجع : الكافية في الجدل إلمام الحرمين  ١١١
األسههتاذ  :امسههالمي )دراسههة فههي التنههاظر احههن اههز  والبههاجي(راجههع :المنههاظرة فههي أصههول التشههر ع  (112)

 ع(الراح ) الفصل  الوظيفيالمصطفى 
 في النفس وقد  كون اقا وقد  كون حاطال…. -ما  –االعتقاد  و استقرار اكم  (113)
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 أسموب حمجاالت المناظرة القسم ا  ل:

 ة.تي تنتدعي المناظرأسموب حالشروط ال القسم ال ا ي:

 : القسم ا  ل: مجاالت المنا،ر 

 التعر ف . -1

 التقنيم . -2

 التصد ر ) القنية ( -3

 القسم ال ا ي :  ر و المنا،ر  :

 :(  ديةالشر و الح)  ر و التعريفات-1

  قنم علماء البحث التعر ف إلى أرحعة أقنا :

مههرادف لههه أوضههح أو أظهههر التعر ف اللفظي: و و عبارة عن حيان لفظ حلفظ آخههر -
 منه عند سامعه.

التعر ف التنبيهي: ومعناب إانار معنى في ذ ن المخاطب  ان معلوما عنههدب سههاحقا -
 ، ولكنه غا  عنه علمه .

والمت مل في التعر فين ال  جد خالفا حينهما إال حاعتبار اال المخاطب ، من سبر علم 
 له حاألمر وعدمه .

المهها »د فههي التههي لههها وجههوحيههان ما يههة الشههيء واقيقتههه التعر ف الحقيقي: ومعناب -

 .(114)حالحد والرسم «صدق

 التعر ف االسمي: و و تعر ف ما ية و مية ) متخيلة(ال  علم وجود هها فههي الخههارج-
 .«الما صدق»

واشترطوا في التعر ف اللفظي والتنبيهي أرحعة شههروط تنههتدعي الههدعوى والتنههاظر 
 و ي:

 ل أفراد المعرف .أن  كون تعر فه جامعا لك-أ

 أن  كون تعر فه مانعا من دخول غير أفراد المعرف.- 

 أن  كون تعر فه غير جامع حين النقينين-ج

 أن  كون تعر فه أظهر عند النامع من المعرف.-د

 أما شروط التعر ف االسمي، فيمكن إجمالها في أرحعة شروط:

 لفظيةحقيقي خاليا من األخطاء الأن  كون التعر ف االسمي وال-أ

 أن  خلو التعر ف االسمي والحقيقي من لفظ مجازى غير مقترن حقر نة تدل عليه.- 

 
مجموع الموضوعات التي  دل عليها المعنى، أو مجموع األفههراد الههداخلين تحههف صههنف أو  :الماصدق  (114)

 .الذي  دل على مجموع الصفات المشتر ة حين األفرادالمفهوم  لي، على عكس 
 متناسبان تناسبا عكنيا،  لما ازداد الماصدق نقص المفهو ، و العكس حالعكس.مفهو  و الماصدق و ال

ين ما صدق اللفظ، و ما صدق القنية، و ما صدق العالقة. فما صدق اللفظ  و مجموع والمنطقيون  فرقون ح
ات الفرضههيفيها، أو مجموع  األفراد الذ ن  طلر عليهم  ، وما صدق القنية  و مجموع الحاالت التي تصدق

 عالقةالتي تكون  ذب القنية الزمة عنها، و ما صدق العالقة  و مجموع انظمة القيم التي تحقر تلك ال
 وتنقنم األلفاظ ححنب الماصدق الى  لية، و مفردة، و جمعية.

 فااللفاظ الكلية تطلر على افراد  ثير ن غير محدودي العدد،  لفظ االننان أو الطير.
 تدل على فرد وااد حعينه،  اسم سقراط او احن سينا.التي  لفاظ المفردة  يواأل

 دود من االفراد،  اسم المجمع العلمي، او مجلس الوزراء.وااللفاظ الجمعية  ي التي تطلر على مجموع مح
عر فههه، : و القول الدال على ما ية الشي ء، و  و تعر ف  امل، أو تحليههل تهها ، لمفهههو  اللفههظ المههراد تالحد 

حالحيوان الناطر. ، فكل اد تعر ف، و ليس  ل تعر ف ادا تاما، حل قد  كههون اههدا ناقصهها، ننان  تعر ف ام
 ما، أو غير تا .أو رسما تا

: أو الوصف  فهو تعر ف الشي ء حصههفاته العرضههية الالزمههة المميههزة لههه مههن غيههرب،  تعر ههف  أما الرسم  
ى ما ية الشي ء و  تر ههب مههن الجههنس و  دل عللتعر ف أن األول امننان حالنااك ، والفرق حين الحد و ا

 ء في الذ ن أو توضيحها. الفصل، على اين أن الثاني ال  قصد منه إال تحصيل صورة الشي
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أن  خلو التعر ف االسمي والحقيقي من لفظ مشترك غير مقترن حقر نة تههدل علههى -ج
 مرادب.

 أن  خلو التعر ف االسمي والحقيقي من لفظ غر ب ظا ر.-د

 :(لشر و التقسيميةا)  ر و التقسيمات -2

 ث والمناظرة التقنيم إلى نوعين:اء البحقنم علم

 ، فالكرسي  ل ٌمر ب من خشب ومنامير (115)تقنيم الكل إلى أجزائه النوع ا  ل:

أي  تقنيم الكلههي إلههى جزئياتههه فامننههان  طلههر علههى الههذ ر واألنثههى ، النوع ال ا ي:
 محمد وأامد وإسحاق وعينى وموسى ومر م وفاطمة  .

ة المر بههة حههذ ر جميههع أجزائههها التههي تتر ههب الحقيقهه تحصههيل »وعرفههوا األول ح نههه 
 ، واشترطوا في  ذا النوع شرطين أساسيين:«منها

 أن  كون التقنيم جامعا لكل أجزاء المقنم ومانعا من دخول أي جزء ليس منه. -أ

ن أقنا  المعرف مبا نا لغيرب من األقنا ،  ما  شترط في  ذب أن  كون  ل قنم م - 
 تشكل وادة المقنم. األقنا  وحاجتماعها

ضم قيود متبا نة أو متخالفة إلى المقنم لتحصههيل أقنهها  متبا نههة »وعرفوا الثاني ح نه 
 .«…أو متخالفة حعدد تلك القيود

 و شترط في  ذا النوع ثالثة شروط:

 عا مانعا.أن  كون التقنيم جام-أ

م منههه وال أن  كون  ل قنم غير مناو للمقنم وال أعم منه وال مغهها را لههه وال أعهه - 
 أخص منه من وجه.

 أن  كون  ل قنم غير مناو لغيرب من األقنا  وإال حينهما عمو  وخصوص.-ج

 ( :الشر و ال برية) ال بر( - ر و التصديق )القضية  -3

، و عبههر عنههه فههي النحههو «الصدق والكذ  لذاته ل مر ب تا   حتمل »التصد ر  و 
فنههمي  ، خبر ، و و  حتمههل التصههد ر والتكههذ ب :  حالجملة االسمية أو الفعلية ، والتصد ر

 تنمية ح شرف االاتمالين .  تصد قا 

 .«تصد ر حد هي وتصد ر نظري»والتصد ر  نقنم إلى قنمين: 

 نظر واستدالل.  التصد ر البد هي: و و  ل خبر غير محتاج إلى ا  ل:

احطه عند التصد ر النظري: و و ما  حتاج في إدرا ه إلى ت مل ونظر ، وض ال ا ي:
ها )المحكو  حه = الخبر أو الفعههل ( أ ل  ذا الفن  و  ل قنية ال  حكم العقل حثبوت محمول

لموضوعها ) المحكو  عليه = المبتههدأ أو الفاعههل أونائبههه( إال حعههد النظههر فيههها واالسههتدالل 
 عليها.

قتههه ومعلو  أن  ذا النوع  و الذي  عتبر المجههال الحقيقههي للتنههاظر، فقههد ال  نههلم ححقي
 ن جهة ادعائين:المعارض إال حعد االقتناع حدليله ومقدماته، وعليه فقبوله للتناظر   تيه م

  تمثل في النقل. االدعاء ا  ل:

 وصوف. تمثل في الننبة الخبر ة حين الوصف والم  االدعاء ال ا ي:

 أما شرطه فيتمثل في :

 صحة النقل.-أ

 
الكل :ما تر ب من جزئين فصاعدا ، وال  جههوز املههه علههى جههزء مههن أجزائههه ، فالكرسههي ال جههوز أن  (115)

 زائه.نطلر عليه منمار ، حل على جميع أج
ال  منع تعقل مدلوله من وقوع الشر ة فيه  امننههان فهههو قههدر مشههترك  شههترك فيههه  محمههد  فهو ماأما الكلي 

 وفاطمة .. ومر م وأامد
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 صحة الننبة حين الوصف والموصوف.- 

 لدليل:ثا يا :ا

المعههرف ححقيقههة »و ههو ، ، و شههتر منههه الههدال «المرشههد إلههى المطلههو »الدليل  و 
 .«وقد  نمى الدليل داال»الدليل والدال حمعنى وااد : وقد قيل  «الشيء

، و ذا المعنى  قع من النائل ألنه  عترض المنههؤول «الطالب للدليل»والمنتدل  و 
 حالمطالبة، و قع من المنؤول لطلبه الدليل 

 «طلب الداللة وقد  كون ذلك حالنظر والرق ة وقد  كون حالنؤال»واالستدالل  و 

 والدليل عند علماء الكال   و ما أفنى إلى  قين 

 .مارة أما الدليل المفني إلى الظن، فليس حدليل وإنما  و أ

 .«العلم ال  حصل إال حبر ان»وإلى  ذا المعنى ذ ب الفاراحي 

 اض  الجواب:ثال اً  رابعًا : االعتر

مقاحلههة »االعتراض المرالة الثالثة الحقيقية حعههد الههدعوى والههدليل و ههو عبههارة عههن 
 .«الخصم في  المه حما  منعه من تحصيل مقصودب حما حا نه

الثالثة التي  قو  حها المعترض، ولقيامه حهذب الوظيفة  تحههتم واالعتراض  و الوظيفة 
يها حين أ ههل  ههذا الفههن، فوظيفتههه تبتههدئ عههادة عليه انتهاج طرق جدالية نظر ة متعارف عل

راال و لتز  عدة ضواحط، ح حنط عمل إلى أعقدب وخالل  ذب الفترة  قطع المعترض عدة م
 نشير إليها ضمن المحور ن التاليين:و ذب المراال التي  قطعها االعتراض  ي ما س

 السؤال الجدلي:المحور ا  ل :

 تحد طبيعته انطالقا من غرض النائل.إن النؤال  بتدئ عادة من النائل وت
 فسن  ان غرضه المعرفة سمي منترشدا.-
 وإن  ان غرضه المناظرة سمي مناظرا.-

 النؤال الجدلي و و :إن علماء  ذا الفن من األصوليين ا تفوا حالحد ث مباشرة عن 

 النؤال عن المذ ب و كون حما تقول في  ذا ؟-1

 و قاحله الجوا     ذا و ذا.

 الدليل و كون   ما دليلك عليه ؟ال عن النؤ-2

 و قاحله الجوا     ذا و ذا.

 النؤال عن وجه الدليل و كون حاالستفنار.-3

 _و قاحله الجوا  حالبيان.

 المطالبة و ي المطالبة حتصحيح األخبار النؤال على وجه القدح و كون ح-4

 واالعتراض و ي االعتراض على نفس الدليل حما  طلبه

 ة دليله حمثله أو حما  و أقوى منه.و ي مقاحل والمعارضة 

 و قاحله جوا  المنؤول حما  بطل  ذب االعتراضات.

سههئلة ولم  كتف أ ل  ذا الفن حهذب األسئلة الجههائزة فههي المنههاظر، حههل تحههدثوا عههن األ
 المحظورة و ي أسئلة  نبغي للمتناظر ن تالفيها و ي:

 ن  قول له: أنف تقول  ههذا أو لههم تقههل أن  عارض النائل المنؤول حما  قوله حه،  -1
 رمتني حدائها واننلف (. ذا ) 

 أن  عارض النائل  قصد التشنيع وال  قصد طلب الحر.-2

 أن  ن ل عما ال  نفع في الد ن.-3

 صعا  المنائل وشرار ا )األُغلوطات(أن  ن ل عن -4
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 أن  ن ل عن علة الحكم و و من قبيل التعبدات.-5

 لى اد التكلف.أن  ن ل النؤال إ-6

 أن  ظهر من سؤاله معارضة  تا  أو سنة أو رأي..-7

 أن  ن ل عن المتشاحهات.-8

 أن  ن ل سؤال التعنف وامفحا  وطلب الغلبة.-9

 فس الشروط التي  نبغي للنائل تجاوز او ذب األسئلة المحظورة  ي من ن

 حيفية االعتراض في المنا،ر  العقلية:المحور ال ا ي : 

 ض )النائل( في المناظرة العقلية في ثالث وظائف:ئف المعترتنحصر وظا

  ، والمعارضة.والنقض ، المنع  

 المنع )المناقضة(:-2-1

علههى مقدمههة دليههل طلههب الههدليل »، وفي االصطالح  ههو «نقيض امعطاء»لغة  و :
 .«امتناع النائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل»وقيل  و  «المنتدل

ا الفن في طلب الدليل ، و كون حههاالعتراض علههى مقدمههة ب عند أ ل  ذ_واستقر معنا
 الدليل وحعبارة المنع:

 امنع  ذب الدعوى-

  ذب الدعوى ممنوعة-

 ال أسلم لك  ذب الدعوى-

 نلم حها ذب الدعوى غير م-

 النقض: -2.2

ادعاء النائل حطالن دليل المعلل مع إقامتههه الههدليل علههى »واصطالاا  «الكنر»لغة 
 . «ى حطالنهدعو

وادعاء النائل حطالن المعلل  كون حبيان تخلف المههدلول عههن الههدليل، و كههون حننههبة 
استلزا  المحال أو الدور النبقي لدليل المعلل أو  كون حسثبات مصههداقية دليههل المعلههل علههى 

 مدعى آخر غير الذي حر ن حه المعلل.

 . النقض _وحطالن دليل المعلل ال  كون إال حشا د أي دليل على صحة

 المعارضة:-3.2

إقامههة الههدليل علههى خههالف مهها أقهها  »لغة المقاحلة على سبيل الممانعة و ي اصطالاا 
 .«مقاحلة دليله حدليل  با نه إنتاجا»أو  ي  …«عليه الخصم

حسنتاج دليل  ناوي نقههيض وتكون المعارضة حسثبات نقيض المدعى أو نفيه  ما تكون 
 ض.الدعوى أو إثبات األخص من النقي

 وتتم  ذب العملية تبعا للصور التالية:

معارضة حالقلب: و ي عبارة عن قلب دليل المنتدل دلههيال للنههائل و ههي  ثيههرا مهها -أ
 تكون في المغالطات

معارضة حالمثل: و ي أن  كون دليههل المنههتدل والمعههارض  ال مهها مههن ضههر  - 
 الصورة دون المادة وااد في

ة ل المنههتدل مخالفهها لههدليل المعههارض مههادمعارضة حههالغير : و ههي أن  كههون دليهه  -ج
 وصورة

_إن المناظرة ال  مكن أن تصل إلى  دفها المنشههود إال حههالتزا  المتنههاظر ن حمنهجيههة 
 حما  لي : المناظرة من جهة وآداحها من جهة أخرى، أي  نبغي للمتناظر ن أن  لتزما 
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 لجدل  أصوله :آداب ا

ثين المنههلمين ، وممهها اخترنههاب فههي  ههذا إن أد  الحههوار أو الجههدل نههال ا تمهها  البههاا
 أربعين فقرة  فيال ، ما ذ رب إما  الحرمين رامه هللا تعالى ، ايث أفرد فصال  امال المج
 :اخترنا منه عشر فقرات  كتابه الكافية ، في 

 قصد التقر  إلى هللا سبحانه وطلب مرضههاته ف ول شيء فيه مما على الناظر أن  -1
ى ه فيما أمر حه من األمر حالمعروف والنهى عن المنكههر، والههدعاء إلهه في امتثال أمرب سبحان

الحر عن الباطل وعما  خبر فيه، و بالغ قدر طاقته في البيههان والكشههف عههن تحقيههر الحههر 
 وتمحير الباطل.

ك، وحتقههى هللا أن  قصههد حنظههرب المبا ههاة وطلههب ال ب والُممههاراة، والمحههَ جههاب، والتكنههُّ
 ا  هللا سبحانه.والر ِّ اء! و حذر أليم عق

وال  كن قصدب الظفر حالخصم والنرور حالغلبة والقهر  فسنه من دأ  األنعا  الفحولة: 
  الكباش والد ِّ كة.

   وقبل أن  شرع في الكال   بتدئ ححمد هللا والثناء له، والصههالة علههى رسههوله  -2
والكشههف عههن  طلب الحر، والتوفيههر فههي امحانههة عههن الباطههل وحُُطولههه،  ن حذلك علىفينتعي

 رضوان هللا عليهم.الصوا  واق ِّه  فسنه سيرة النلف الصالح 

 وإن  ان ال  تفر له ذ رب حاللنان، فيقوله في نفنه سرا .

ة والنجر. -3 د ِّ  و حذُر رفَع الصوت جهرا  زائدا  على مقدار الحاجة   فسنه  ورث الحِّ

ن  ان  تو مه جههالدة  و تجنب من أسبا  النجر والحدة  فسنه  ُورث البالدة، وإ -4
 و قطع مادة الفهم والخاطر.

وعليك حالمحافظة على قدرك وقههدر خصههمك وإنههزال  ههل أاههد فههي وجههه  المههك  -5
 ه ومنزلته  فتمي ِّز حين النظير وحين المنترشد، وحين األستاذ ومن  صلح لك.: درجت-معه

 وال تناظر النظير مناظرة المبتدئ والمنترشد.

ال اظرة األ فاء والنظراءوال تناظر أستاذ نك من   حل تناظر  ال  على اقه، وتحفههظ  ههُ
 على رتبته.

وخصههمك عنههد ذلههك و ن مع خصمك منتبشرا  مبتنما  غير عبوس  فتكون أنف  -6 
 عن دواعي الغنب والنجر: أحعد.

وعليك حمراعاة  ال  الخصم،  وتفهم معانيه على غا ههة الحههد واالستقصههاء  فههسن فيههه 
رتيب فصول الكال  عليك  فينهههل عليههك عنههد ذلههك وضههُع  ههل شههيء أمانا  من اضطرا  ت

 موضعه.

ن جمع القصههور وفيه أ نا  أمان من تلبيس الخصم والذ ا  عن تزو رب وال تمكنه م
عليههك فههي األسههئلة واألجوحههة  فسنههه  ههؤدي إلههى انتشههار الكههال ، واخههتالط مواضههع النكتههة، 

 والتباس موضع الحر حغيرب.

ل عليك  المه  فلخص مههن جميعههها موضههع الحاجههة إليههه  –حعباراته الطو لة وإن طو 
 ثم تكلم فيه حما  لير حه. –فتحصرب عليه 

وأانن شيء فههي الجههدال: المحافظههة مههن  ههل وااههد مههن المتجههادلين علههى أد   -7 
 الجدل  فسن األد  في  ل شيء اليته!

 فاألد  في الجدل  ز ن صاابه، وترك األد  فيه  زري حه و شينه. 

  في  ل صناعة: استعمال ما  ختص حها، واالشتغال حما  عود نفعه إلههى األد ومعظم
 ال  عود حنفع إليها:تقو مها وامعراض مما 

فما  عود حنفع إلى صنعة الجدل: المحافظة من  ل وااد من المتجادلين على مرتبتههه، 
ب، ومرتبههة و علم أن مرتبة المجيب الت سيس والبناء فال  تعههدى عههن  ههذب المرتبههة إلههى غيههر
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 النائل الدفع والهد .

حيحة مههن فحر المجيب أن حيني مذ به الذي سئل عنه على أساس قههو م وأصههول صهه 
 األدلة وغير ا.

وار النائل ومرتبته في سؤاله إن را  تصحيحا  أن  كشف عههن عجههز المنههئول مههن 
 حناء مذ به على أصل صحيح.

الفاسد، ومتى تههم للنههائل  ههذا أو حيان عجزب عن الخروج مما ألزمه مما له من القول 
 االشتغال ح مر زائد  دل على انقطاعه.فقد استعلى، و كفيه من 

م للمجيب حما أقا  من البر ان على ما ادعاب تعجيز النائل عن القههدح فيمهها أقهها  وإن ت
حنقض أو معارضة أو اشتراك فيما أقا  فقد استعلى المجيب وانقطع النائل، وار على  ههل 

  حفظ نفنه عن ايلة صاابه عليه . وااد منهما أن

 ههان فيههه شههبهة  وعلى المجيب أن  ت مل ما  وردب النائل علههى  المههه، اتههى إن -8 
 تو م القدح فيما حناب، وجب عليه الكشف حالجوا   ليزول ام ها .

وإن  انف الشبهة مما ال  و م وال  بين منها  د  ما حنههاب: لههم  لزمههه الكههال  عليههه فههي 
 ن فعل و شف عنه  ان متبرعا .ار الجدل  فس

 ان فيه ما  و م وعلى النائل أن  ت مل انفصال المجيب عما ألزمه على ما حناب، فسن 
تحقير ما حناب أوال ؟  لمة النائل، وإن لم  كن فيه تحقير ما حناب؟ لم  لز  النائل الكال  علههة  

 حل له أن  نكف عنه؟ فسن اختار الكشف عن تمو هه،  ان متبرعا .

والذي الحد  في الجدل من المحافظة عليه والتحصيل فيه: تحصيل المقالة والداللة  -9 
 يه الداللة و و أصلها واملزا  واالنفصال.وما تبني عل

فمتى  ان المجيب والنائل على تحصيل ومراعاة فههي  ههذب الجملههة: لههم  كههن عليهمهها 
 غير ما.

ال  صاابه مههن غيههر ز ههادة وال وعليهما أن  نصفا في اكا ة  ل وااد منهما   -10 
اشههو وفنههل فههي  إلى تطو ل وتكر ر في العبارة ، فسن اذف ما  ههو نقصان إال فيما  رجع

 الكال  ال  عود حتحصيل في معنى وال فائدة واجٌب عليهما.

اتى إذا  ان لفظ مشترك صارا في الحال إلى تحصيل االشتراك واللبس فيوصل إلى 
 فظ.المطلو  ح قر  عبارة وأوجز ل

 

 المطلب الخامس : المنهج المقارن

المنهج المقارن أن  درس البااث جانبا أو أ ثر من د انتين أو أ ثر ، ثم  قارن حينهما 
، و عد  ذا المنهج من أ مل المنا ج   ايث تتوقف دراسته على سههائر المنهها ج األخههرى ، 

خههرى المتبعههة فههي علههو  فال  مكن لبااث أن  تبع المنهج المقارن دون معرفههة حالمنهها ج األ
وفلنههفة ...، ومههن صههور المقارنههة : دراسههة الكتههب المقدسههة أو العقائههد أو  األد ان : تار خا

العبادات أو األخالق أو النظا  االجتمههاعي أو غيههرب مههن األنظمههة حههين د نههين أو أ ثههر ، أو 
 المقارنة حين مؤسني أ ل األد ان ، أو المراال التار خية التي قطعها  ل د ن 

 األد ان ، و ذب النقاط تشمل جانبين :  توجد  ناك نقاط رئينية ترتبط حمقارنة

 الجا ب ا  ل : ما ينبغي عمله :

 ضرورة تحد د التخصص الدقير لحقل الدراسة . -1

ضرورة التر يز في  ذا التخصص الدقير على موضوع وااد ، وعدد قليههل مههن  -2
 المنائل .

مههن جانههب ،  -حعنههها عههن حعههض  –لههو  األد ههان ضرورة التفرقة حين مياد ن ع -3
 والتفر ر حين علم مقارنة األد ان والعلو  امننانية من جانب آخر.
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 الجا ب اآلخر: ما ينبغي ترحه :

  -مهها  –ت سيس المقارنات على أوجه الشبه المالاظة حين حههين حعههض عقائههد د ههن  -1
 وحين ما ننميه حاالعتقاد البدائي.

 . (116) ن   ما عدا د ن البااثذي  زري حكل دالتعصب الحاد ال -2

ولعل من الدراسات الرائدة في  ذا المنهج :  تا  امعههال  حمناقههب امسههال  : تهه ليف 

 (117)   (992 - ه 381أحي الحنن العامري )ت 

ايث  حدد المؤلف األد ان التي  قارن حينها ، و ي المذ ورة في قوله تعالى :   

  يه  ىه  مه   جه  ين  ىن  من  خن حن جن ٱُّٱ

١7الحج:  َّ  ِّ ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ٰى  ٰر ٰذيي  ىي  مي  خي  حي جي  

التههي تشههترك فيههها  –أر ان الد ن  –أما موضوع المقارنة فيتناول العناصر الرئينية 
  ل األد ان ، و ذب العناصر  ي :

ام مههان  االعتقادات ومدار ا عند ذوي األد ان النتة علههى خمنههة أر ههان و ههي : -1
 ر ، حاهلل ومالئكته و تبه ورسله واليو  اآلخ

  يت  ىت   نت مت  زت  رت  يب ىب   نب مب   زب   ٹٱٹٱُّٱ
  مك لك  اك  يق   ىق   يف  ىف يثىث  نث  مث  زث رث 

١٣٦النساء:  َّ ام  يل  ىل  مل  يك ىك  

عنههد ذوي األد ههان النههتة علههى خمنههة  -أ نهها  –العبههادات ومههدار ا ، ومههدار ا  –2
أر ههان و ههي :  العبههادة النفنههانية  الصههالة ، والعبههادة البدنيههة  الصههيا  ، والعبههادة الماليههة 

 العبادة الملكية  الجهاد ، والعبادة المشتر ة من  ذب األرحعة  الحج  الز اة ، و
عند ذوي األد ههان النههتة علههى خمنههة  -أ نا  –المعامالت )الشر عة ( ومدار ا  –3

أر ان و ي : المعلومات  البيع وامجارة ، والمنا حات  التزوج والطالق ، والمخاصمات 
 والعواري ، والتر ات  الوصا ا والموار ث  الدعاوى والبينات ، واألمانات  الودائع

 أر ان و ي :عند ذوي األد ان النتة على خمنة  -أ نا  –المزاجر ومدار ا  -4
مزجرة قتل النفس  القود ) القصاص(والد ة ، ومزجرة أخذ المال  القطع والصلب ، 

مزجههرة ومزجرة  تك النتر  الجلد والرجم ، ومزجرة ثلب العرض  الجلد مع التفنير ، و
 (118)خلع البينة  القتل عن الردة

 –حنههاري امنجههاز ال –النظهها  االجتمههاعي  -النظهها  النياسههي ) نظهها  الحكههم ( –5
 امنجاز الثقافي

 ثم  ختتم العامري حرد حعض الشبهات اول امسال   
أما المنهج الذي اتبعه العامري ف  م معالمههه مهها ذ ههرب قبههل الشههروع فههي المقارنههة أو 

 ين  ل ر ن ور ن ايث  قول :المقاحلة ح
ون إن تبيان فنيلة الشئ على الشئ ححنب المقاحالت حينهما قد  كون صواحا ، وقد  ك

 خط  ، وصورة الصوا  معلقة حشيئين :
 

 وما حعد ا   298راجع : امننان واألد ان ص (116)
ن الراحههع أحو الحنن محمد حن أحي ذر  وسف العامري النيناحوري ، من  بار الفالسفة المنلمين في القر (117)

شر الميالدي ، راجع ترجمته في تحقير و دراسة الد تور أامههد عبههد الحميههد غههرا  لكتهها  العا –الهجري 

 وما حعد ا 7قب امسال  ألحي الحنن العامري صامعال  حمنا
 وما حعد ا ) الفصل الراحع(121راجع  تا  امعال  ص (118)
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: أال  وقع المقا نة إال حين أألشكال المتجاننههة ، أعنههي أال  عمههد إلههى أشههرف  أحدهما 
عمد إلى أصل مههن أصههوله فيقاحلههه حفههرع مههن ما في  ذا   فيقينه ح رذل ما في صاابه ، و 

 فروع ذاك .
غير منتفينة فههي  افتههها، أال  عمد إلى خلة موصوفة في فرقة من الفرق ،   اآلخر:

 فيننبها إلى جملة طبقاتها.
ومتى اافظ العقل في المقاحلة حين األشياء على  ذ ن المعنيين فقد سهل عليههه الم خههذ 

   (119)ن مالزما للصوا  في أمربفي توفية اظوظ المتقاحالت ، و ا

 وخالصة  ال  العامري  في منهجه المقارن :   
 تحد د الموضوع أو القنية . -1
 التناوي في قيمة الموضوع وأ ميته . -2

 المقارنة في األمر العا  الغالب ، ال في الخاص الشاذ .   -11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 125المرجع الناحر ص (119)



121 

 

 بعةساخالصة الوحدة ال

حواسطة جملههة  لة إلى الكشف عن الحقيقة في العلو  ، ي الطرق الموص المنا ج العلمية •
مههن القواعههد التههي تهههيمن علههى سههير العقههل وتحههدد عملياتههه   اتههى  صههل إلههى النتيجههة 

 المطلوحة ، والمنا ج العلمية عد دة ومتنوعة ، ومنها :
علههى  المههنهج االسههتنباطي= التحليلههي = القياسههي = االسههتداللي ) األصههولي (، و قههو  •

 االنتقال من الكليات إلى الجزئيات .
ستقرائي = العلمي ) التجر بي( ، و قههو  علههى تتبههع الجزئيههات للوصههول إلههى المنهج اال •

 قواعد  لية .
المنهج التههار خي= التوثيههر ، و قههو  علههى البحههث فههي الوقههائع واألاههداث معتمههدا علههى  •

 اقعة .الوثائر ونقد النند والمتن للوقوف على صحة الخبر أو الو
أ ثر طلبا  على التحاور حين طرفين أو المنهج الجدلي =الحواري =  المناظرات ، و قو  •

 للحر .
المنهج المقارن  ، و قو  حدراسة البااث جانبا أو أ ثر مههن د ههانتين أو أ ثههر ، ثههم  قههارن  •

 حينهما 
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 أسئلة التقويم الذاتي

 أ الً: أسئلة المقال: 

 مع حيان األسس التي  قو  عليها المنهج العلمي . المنهج ؟عر ف ما ت  (1
 ماذا تعرف عن المنهج االستنباطي ؟ (2
 لماذا رفض المنلمون منهج أرسطو ؟ (3
 ماذا تعرف عن المنهج التجر بي؟ (4
  يف  تجنب البااث األو ا  التي تتعارض مع المنهج الصحيح ؟  (5
 بي .تحدث عن أسبقية المنلمين في وضع المنهج التجر  (6
 ماذا تعرف عن المنهج التار خي ؟  (7
 ما تعر ف الجدل ؟ وما أحرز قواعدب ؟ (8
 اذ ر أ م اآلدا  التي  نبغي أن  تحلى حها المجادل . (9

اذ ر ما تعرفه عههن  تهها  امعههال  حمناقههب امسههال  : تهه ليف أحههي الحنههن   (10
 العامري

 اب  ال طأ:ثا ياً: أسئلة الصو

 ( أما  العبارة الخاطئة فيما  لي:، وعالمة )( أما  العبارة الصحيحة✓ضع عالمة )

 (   المنا ج العلمية  ي الطرق الموصلة إلى الكشف عن الحقيقة في العلو        )  .1
 ()           المنهج االستنباطي  قو  على تتبع الجزئيات للوصول إلى قواعد  لية - .2
 )  (                   التقليد الناشئ عن األسرة والتعليم أو ا  اللغة : حنبب  .3
 )       (                  حيكون  و مؤسس المنهج التجر بي   .4
ق والكههذ  لذاتههه« وتشههمل األوامههر الجمل امنشائية: »الكال  الذي ال  حتمل الصد .5

 ... )  ( واالستفها  والتمني والنداء
 (  )     متاز عن المنهج األورحي  منهج علماء الحد ث في مجال توثير الخبر   .6
  شترط في التعر ف أن  كون جامعا مانعا واضحا سالما من التناقض )  ( .7
 )  (   و »المرشد إلى المطلو « المنتدل   .8
 (لغالب ، ال في الخاص الشاذ )المقارنة العلمية حين األد ان تكون في األمر العا  ا  .9

  تا  امعال  حمناقب امسال  : ت ليف أحي الحنن العامري )  ( .10

 

 االختيار من متعدد:أسئلة  ثال اً:

 اختر امجاحة الصحيحة مما حين القوسين:

 -ا صــولي –االســتداللي  -القياســي  -) التحليلــي  ُطلر على المنهج االستنباطي  (1
 جمبع ما سبق (

 –االســتنباوي  –التجريبــي  –يُطلق عليه مــنهج المالحظــة ) المــنهج التــاري ي  (2
 جميع ما سبق ( –الجدلي 
 –أ هــام اللغــة  –التــواتر  أ هــام) ترو الت لص مــن االستقرائي  لتحقيق المنهج (3

 (جميع ما سبق  –ا  هام الصرفة  –الجبلة أ هام 
 ابن النفبس( –ديكارت  –ابن الهي م  –) بيكون مؤسس المنهج التجر بي   (4
 الشاوبي(  –ابن تيمية  –ابن خلد ن  – ضع منهج النقد التاري ي ) الغزالي  (5
  جميع ما سبق ( –الترحيب  –) التحليل ر خي على  قو  المنهج التا (6
جميههع مهها  –التعر فههات  –الحمههل امنشههائية  –من مجاالت المنههاظرة ) المفههردات  (7
 سبر (
ادعاء النائل حطالن دليل المعلل مع إقامتههه الههدليل ( الدعوى   –الدليل  –) النقض  (8

 .  على دعوى حطالنه
أال  -المتجا ســة  الســة إال بــين أ  ــك)أال يوقــع المقايمن أسس المنهج المقههارن  (9
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 (جميع ما سبق – يوقع المقايسة إال بين أ  كال المتعارضة
أبو الحسن العــامري  –ابن تيمية  –من ر اد المنهج المقارن ) ابن الهي م  (10

) 
 

 

 بعةساالنشاط التعليمي للوحدة ال

 عز زي الدارس:

الوادة  عليك دة في  ذب اتى تكتنب المز د من المعلومات اول الموضوعات الوار
 أن تقو  حسنجاز النشاط التعليمي التالي:

 ا تب ححثا  في:

 المقار ة بين منهج ابن حزم في حتابه ) الفصل (  منهج الشهرستا ي في حتابه  

 ) الملل  النحل(
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  امنةالوحد  ال

 

 حاجة البشر إلى الدين

 

 :ثامنةمحتويات الوحدة ال

 :  المطالب التالية  ب الوادة على ي  ذتحتو

 الدين ضر ر  عقلية . المطلب ا  ل : 

 الدين ضر ر   فسية .ال ا ي :  المطلب

 الدين ضر ر  ر حية . ال الث :  المطلب

 الدين ضر ر  اجتماعية . الرابع : المطلب

 الدين ضر ر  سياسية .ال امس :  المطلب

 ية.ضر ر  أخالقالدين  المطلب السادس :

 الدين ضر ر  اقتصادية .المطلب السابع : 

 الدين ضر ر  عسكرية . المطلب ا خير : 

 

 

 أهمية دراسة هذه الوحدة

ليجيب على تناقالت عقله وليطمئن في  ضروري لإلننان   -حواه عا   –إن الد ن 
  نفه ولينعد حتوجيهاته .

، وضههرورة نفنههية ، فالههد ن ضههرورة عقليههة  إن مظا ر الحاجة إلى الد ن متنوعههة ،
ورة روايههة ، وضههرورة اجتماعيههة ، وضههرورة سياسههية ، وضههرورة أخالقيههة ، وضههر

 وضرورة اقتصاد ة ، وضرورة عنكر ة!

 ضروري في  ل مجاالت الحياة امننانية !!! –أي د ن –و ال أحالغ إذا قلنا : إن الد ن 

 

 األهداف التعليمية 

 على أن:وادة أن تكون قادرا  س حعد دراستك لهذب ال رجى منك عز زي الدار

 تدرك أن الد ن ، وضرورة حشر ة. -1

تصحح االعتقاد ح ن الد ن  صادر الحر ة امننههانية ، فالههد ن والحر ههة قر نههان    -2
 ولينا خصمين !

 تز ل اللبس المؤدي إلى التصاد  حين الد ن والدنيا ، فالدنيا مزرعة اآلخرة. -3

 رحة الظلم .العدل ، ورسالته محا تعرف أن الد ن غا ته -4
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 تووئة : 

وضههرورة نفنههية ، وضههرورة روايههة ،  ضههرورة عقليههة ، –حوجههه عهها   –الههد ن 
وضرورة اجتماعية ، وضرورة سياسية ، وضرورة أخالقية وضرورة عنههكر ة ، والههد ن 
ال  مكن ألاد أن  نتغني عنه   إنه ضرورة للفرد وللجماعة ، لإلننههان وللحيههوان وللنبههات 

 رورة عالمية و ونية!!!.وللجماد ، إنه ض

 الدين ضر ر  عقلية .المطلب ا  ل : 

تنتهههي عههن عههالم الغيههب  ففي تنههاقالت العقههل التههي ال ضرورة عقليةأما  ون الد ن 
والشهادة ، وعن  ذا الكون ، نا يك عن األسئلة التي  ن لها عن نفنه ومصههيرب، وامننههان 

 – الصههحيح  الاههر تفكيههرب ، والههد نعاجز أن  جيب عن أسئلته التي تدور فههي رأسههه ، وت
 ات الشافية ، التي ترضي العقل ، وال تصطد  مع العلم  و الذي  عطي امجاح –وادب 

 :  120 تب حارتيلمي سانف  يلير

  ذا اللغز العظيم الذي  نتحث عقولنا : 

 ما العالم ؟ ما امننان ؟ من أ ن جاء ؟ من صنعهما ؟

 ا ؟  يف  نتهيان ؟ ما الحياة ؟ من  دحر ما ؟ ما  دفهما ؟  يف حدء

 ما الموت ؟ 

 ي  جب أن  قود عقولنا في أثناء عبورنا في  ذب الدنيا ؟ما القانون الذ

 أي منتقبل  نتظرنا حعد  ذب الحياة العاحرة ؟ وما عالقتنا حهذا الخلود ؟  

،  إال وضع لها الوال جيدة أو رد ئههة توجد أمة وال شعب وال مجتمع    ذب األسئلة ال
 حولة ..مقبولة أو سخيفة ، ثاحتة أو مت

 و قول شاشاوان : 

وصناعيا، واقتصههاد ا، واجتماعيهها  مهما  كن تقدمنا العجيب في العصر الحاضر ...علميا ،
،ومهما  كن اندفاعنا في  ذب الحر ة العظيمة للحياة العملية، وللجهههاد والتنههافس فههي سههبيل 

متواضعين ،  )عظاما  نا أو أوقات النكون والهدوء معيشتنا ومعيشة ذو نا   فسن عقلنا في 
 : خيارا  نا أوأشرارا ( عود إلى الت مل في  ذب المنائل األزلية 

لم ؟ و يههف  ههان وجودنهها ؟ ووجههود  ههذا العههالم ؟ وإلههى التفكيههر فههي العلههل األولههى          

 (121)  أوالثانية ، وفي اقوقنا وواجباتنا ..

-1889اللبنههاني إ ليهها أحهها ماضههي )اعر المهجههر و ههذب الحيههرة الغرحيههة أصههاحف شهه 
يههرة فههي والذي عاش في أمر كا سههنوات طو لههة، فتههرجم  ههذا النههياع وتلههك الح ( 1957

 ايث قال في حعض أحياتها : «الطالسم»قصيدته المشهورة 

 ولكني أتيف -جئف ال أعلم من أ ن 

 ولقد أحصرت قدامي طر قا  فمشيف

 أحيفوس حقى سائرا  إِّن شئُف  ذا أ  

  يف جئف؟  يف أحصرُت طر قي؟

 
دي فرنس ثم وزير الخارجية الفرنسية  ، من   في كلليج ريقية تاذ الفلسفة اإلغبارتيلمي سانت هيلير : أس ١٢0

ترجماته : أرسطوطاليس  ؛ ترجمه من االغريقية الى الفرنسية وصدره بمقدمة في  تاريخ الفلسفة اإلغريقية ،  
 ونقلها إلى العربية : أحمد لطفي السيد  ...   . 

 83راجع : الد ن : ص  (121)
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 (122)  لنُف أدري

ء ، وعاشههوا و همنهها أن نؤ ههد علههى أن عمالقههة الغههر  الههذ ن ناصههبوا الههد ن العههدا 
 روجون لإللحاد ، قادتهم فلنفتهم في النها ة إلى  ز مة نكههراء ، فلههم  نههتطيعوا أن  جيبههوا 

)نها ههة 123/ رشههدي فكههار  على تلك األسئلة التي ايههرت امننههان ، وقههد سههجل لنهها الههد تور

ئل  عمالقة في انارة الغر ( ، وقد  شفف  ذب النها ة أن الد ن فطرة حشههر ة ، واينمهها سههُ
 ( إلههى أ ههن قادتههه فلنههفته ؟ أجهها  : 1980-1905الفلينوف الوجههودي الفرننههي )سههارتر

 (124)  فلنفتي قادتني إلى  ز مة نكراء!!!

الة التوايههد ، وفطر ههة يانه فههي أصهه  ما سبر ح فالشدائد  ي التي تظهر  ذب الفطرة ، 
 ام مان . 

و ي تخاطههب العقههل اقرأ على سبيل المثال  ذب النصوص الد نية في القرآن الكر م ، 
 ، وتُقد  له امجاحات الشافية على استفناراته: 

 ىئ نئمئ  زئ   رئ  ّٰ ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ
٣٦ - ٣٥الطور:  َّ زب رب يئ  

 والخالر ال  شبهه شيء من خلقه، 

  حن  جن يم   ىم  مم  خم  حم  جم يلىل  مل   خل ُّٱٹٱٹٱ

١١الشورى:  َّ  خي حي  جي  يه ىهمه   جه ين  ىنمن   خن  

  مغ جغ  مع جع مظ حط مض   خض  حض  جض مص خص حص  مس  خس حس جس مخ جخ ُّٱ 
٣ - ١اإلنسان:  َّ  جل مك لك  خك  حك جك  مق حق  مف خف  حف  جف  

  جغ  مع جع  مظ  حط مض  خض  حض  جض  مص  خص حص مس خس حس ٱُّٱ

  خل حل  جل  مك  لك   خك حك جك  مق  حق مف  خف  حف  جف  مغ

  مل خل   مه جه  هن من  خن  حن جن  مم  خم  حم  جم  هل مل
٨٥ - 77الشعراء:  َّ خن حن    جن  يم ىم مم  خم حم  جم يل  ىل  

  

 
 (.191 . ص )1919ليا أحو ماضي، نيو ورك، د وان ا ماضي، سم( مِّ ليا أحي قصيدة )الطال (122)

رشدي فكار : مفكر إسالمي من مواليد مصر ،ولد بقرية الكرنك في مركز أبوتشت في محافظة قنا بصعيد  ١٢٣
بجامعة   أستاذ ، م ، جمع بين الدراسة في األزهر والدراسة في فرنسا ، دكتوراه من باريس١9٢٨مصرسنة 

م بالمغرب ؛ إثر أزمة قلبية  ٢000نوبل ، تُُوفِّي في  الخامس من أغسطس   ح لجائزةرب، رشمحمد الخامس المغ
 م. ١97٣/ ١٦/٢أول عربي انضم ألكاديمية العلوم )مجمع الخالدين( بفرنسا ، وهو  مفاجئة. 

سههيد أحودومههة ، ص رشدي فكار المفكر امسالمي العالمي ونها ة عمالقة في انارة الغههر  ، إعههداد :  (124)
 احعد اوم 126
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 أليس الد ن ضرور ا مرشاد النالين؟  أليس الد ن ضرورة عقلية ؟

وقبل أن نخههتم  ههذب النقطههة  نههاك حعههض الشههبهات التههي تعتههرض عقههول المتشههككين 
 والمنكر ن ، منها :

ين وخالصتها أنهم ال  نتطيعون التوفير حين وجود الشر في العالم ، وح شبهة الشر ،
شبهة حردود متعههددة ، منههها وجود إله قد ر  امل في جميع الصفات ، ولقد ردا العلماء  ذب ال

 :(126)ايث قال 125ما ذ رب األستاذ العقاد 

تنههتقيم فههي   خلر شيئا   فهو نقينة من نقائض اللفههظ ، ال ف ما امله القد ر الذي ال»
ما لم  كن معنا هها االقتههدار علههى عمههل  التعبير   حله استقامتها في التفكير ، فال معنى للقدرة

 من األعمال .

وأما الكمال المطلر الذي  خلر  ماال مطلقا   فهو نقينة أخرى من نقائض اللفظ، ال 
ر صههفة منفههردة ال تنتقيم  ذلك في التعبير ، حله استقامتها في التفكيههر ، فههسن الكمههال المطلهه 

مههن المخلههوق ...  أن  كههون الخههالر أ مههلآخر ...ومن البد هي  تقبل الحدود وال أول لها وال
فاتفاقهما في الكمال المطلر منتحيل  ... وأي نقص في العالم المخلوق فهو اقيههر أن  تنههع 
 لهذا الشههر الههذي نشههكوب ، وأن  قتههرن حههاأللم الههذي  فرضههه الحرمههان علههى المحههرومين ...

 «املهية ... فوجود الشر في العالم ال  ناقض صفة الكمال املهي وال صفة القدرة

إن الد ن  قد  لنا تفنيرا لهذب الشبهة حما  عرف حُننة ) االحههتالء(   ليميههز هللا الخبيههث 
من الطيب ، والمصلح من المفند ، فالحياة التنير على وتيرة واادة ، ومههن عظمههة الههد ن 

 وا  الكافي عن طبيعة الدنيا ، والدواء الشافي عن أمراضها!أنه  قد  لنا الج

   من خن  حن جنمم  خم  حم جم هلمل   خل  حل جل ٹٱٹٱُّٱ
٣٥األنبياء:  َّ  

  ٰذ ييىي   مي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه  جه ين  ٱُّٱ
 رب  يئ  ىئ   نئ  مئ زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ٰى   ٰر

١٥7 - ١٥٥البقرة:  َّ  نت  مت   زت  رت يبىب   نب مب زب  

لاَم: َعْن ُصَهْيٍب، قَاَل:  -حنندب  –وفي صحيح منلم  هِّ َوسههَ قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلاى هللاُ َعلَيههْ
َْمرِّ  ٍد إِّالا »َعَجب ا ألِّ َاههَ ْيَس ذَاَك ألِّ ٌر، َولههَ هُ َخيههْ ، إِّنا أَْمَربُ ُ لهها نِّ اُء اْلُمْؤمِّ را احَتْهُ سههَ ، إِّْن أَصههَ نِّ ْؤمِّ  لِّْلمههُ

اُء، َصبََر فَكَ  ا لَهُ، َوإِّْن أََصاحَتْهُ َضرا ا لَهُ«َشَكَر، فََكاَن َخْير   اَن َخْير 

 

 

 

 

 
م( أديب و مفكر و صحفي و شاعر مصري. وعضو  ١9٦٤القاهرة  -م١٨٨9عباس محمود العقاد )أسوان  ١٢٥

سابق في مجلس النواب المصري ، اشتهر بمعاركه األدبية والفكرية  ، ثم انصرف جهده األكبر إلى التأليف  
يد مما يمأل مئات الكتب ال أو تزألف مق  ١٥هذا عدا نحو  والتحرير في المجالت ، ألف  أكثر من مائة كتاب ،

 األخرى . 
 15/ 5راجع : اقائر امسال  وأحاطيل خصومه : المجموعة الكاملة   (126)



128 

 

 

 الدين ضر ر   فسية .ال ا ي :  المطلب

 

 ايث إن نزعة التههد ن وام مههان حالغيههب  امنههة فههي الههنفس البشههر ة ، ةنفني ضرورةالد ن 
وغر زة التطلع نحو المجهول ، ومعرفة الغيب ، والشوق نحو اال تشاف للكلي الالنهائي له 

 دالالت  ثيرة منها :

أن في امننان عنصرا نبيال خلر للبقاء والخلههود ، وإن تناسههاب امننههان وتلهههى عنههه 
عنصههر ا حالدون من الحيههاة الجثمانيههة ، و ؤ ههد الههد تور / دراز علههى أن التههد ن اينا ، قانع

، فبه وادب  جد العقل ما  شههبع نهمتههه ، ومههن  لتكميل القوة النظر ة في امننانضروري   
 دونه ال  حقر مطامحه العليا .

، فههالعواطف النبيلههة مههن  لتكميههل قههوة الوجههدانثم  و فوق ذلك عنصههر ضههروري   
نشودة في األمل وغير ا ، إذا لم تجد ضالتها الملشوق والشكر والتواضع والحياء والحب وا

األشههياء وال فههي النههاس ، وإذا جفههف  ناحيعههها فههي  ههذا العههالم المتبههدل المتبههدد  وجههدت فههي 
 موضوع الد ن مجاال ال تدرك غا ته ، ومنهال ال  نفد معينه .

ح عظم البواعههث والههدوافع ،  د ا م لتكميل قوة امرادةوأخيرا  و عنصر ضروري   
 ل الي س والقنوط.و ُدارعها ح  بر وسائل المقاومة لعوام

و كذا نرى الفكرة الد نيههة تعبههر عههن ااجههات الههنفس امننههانية فههي مختلههف ملكاتههها 
ومظا ر ا ، اتى إنه  ما  صح أن  عرف امننان ح نه )ايههوان مفكههر ( ، أوح نههه )ايههوان 

 (127)  أن نعرفه حانه )ايوان متد ن حفطرته( – ذلك  –مدني حطبعه( ،  نوغ لنا 

فههي مقدمههة  تهها  ) المعتقههدات الد نيههة 128وقر با من  ذا  ذ ر الد تور إما  عبد الفتاح إما  

 لدى الشعو  ( :

ف امننان ح نه 129) إذا  ان أرسطو  فه غيرب 130 «ايوان ناطر »قد عر  أي مفكر ، فقد عر 

إلى )أن امننان واههدب  ههو  –مثال  -131، فذ ب  يجل   «ايوان متد ن »من الفالسفة ح نه 

الذي  مكن أن  كون له د ن ، وأن الحيوانات تفتقر إلى الد ن حمقدار مهها تفتقههر إلههى القههانون 
واألخالق (   ذلك ألن التد ن عنصر أساسي في تكو ن امننان ، والحس الد ني  كمههن فههي 

ثههل العقههل امننههان، مثلههه فههي ذلههك مأعماق  ل قلب حشري ، حل  و  دخل في صميم ما ية 

: إن أعظم عههالج القلههر  ههو 133و قول وليم جيمس الفلينوف األمر كي  (132) سواء حنواء (

 
 98-95الد ن : (127)

أكاديمي و مترجم مصري متخصص في الفلسفة والعلوم اإلنسانية، ولد بالشرقيه عام    إمام عبد الفتاح إمام : ١٢٨
المصرية والعربية هو أبرز تالميذ أستاذ الفلسفة المصري زكي  جامعاتفي العديد من ال م ، درس ١9٣٣

 نجيب محمود، أصدر ما يقرب من مائة كتاب ما بين تأليف وترجمة ومراجعة. ومن أشهر مؤلفاته
 هج الجدلي عند هيجل ، مدخل إلى الفلسفة .... المن
:  فيلسوف يوناني، تلميذ أفالطون طاليس َطاِليس أو أرسطاق.م ( أو أَِرْسُطو ٣٢٢ -ق.م  ٣٨٤أَِرْسُطو)  ١٢9

ومعلم اإلسكندر األكبر، تغطي كتاباته مجاالت عدة، منها الفيزياء والميتافيزيقيا والشعر والمسرح والموسيقى 
 الغة واللغويات والسياسة والحكومة واألخالقيات وعلم األحياء وعلم الحيوان.  والمنطق والب

 ه التعريفات ؛ لكان أصوب!من هذ ذفت كلمة )حيوان(وأرى أنه لو ح ١٣0
— ١770  ( )ولد  أغسطسGeorg Wilhelm Friedrich Hegelجورج فيلهلم فريدريش هيغل ) 131١٣١

م ( يعتبر هيغل أحد أهم الفالسفة األلمان حيث يعتبر أهم مؤسسي حركة الفلسفة المثالية األلمانية ١٨٣١نوفمبر 
 ميالدي. في أوائل القرن التاسع عشر ال

 11دمة ص المق (132)
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 (:  135في  تاحه ) دع القلر واحدأ الحياة134و قول د ل  ارنيجي ....  ام مان. 

، " وإني ألذ ر األ ا  التي لم  كن للناس فيها اد ث سههوى التنههافر حههين العلههم والههد ن 
 بشههر  –و ههو الطههب النفنههي  –ى إلى غير رجعة   فسن أادث العلو  ولكن  ذا الجدال انته

حالههد ن ،  االستمناك أطباء النفس  ُدر ون أن ام مان القوي ، و ألنحمبادئ الد ن ، لماذا ؟ 
والصالة   فيلة  ح ن تقهر القلر و المخاوف والتوتر العصبي ، و أن تشفي أ ثر من نصههف 

 لتي نشكو ا ".األمراض ا

الخههوف ممهها  ههو آت ، فههسذا  و ل األمراض النفنية أساسها الحزن على ما فههات ، أو
ش  لم  كن ، وإذا تيقن امننان أن  ل شئ حقناء هللا وقدرب ، وأن ما شاء هللا  ان ، وما لم  

تيقن أن أادا من البشر ال  ملك له ضرا وال نفعا    ههان تيقنههه وقا ههة لههه مههن  ههل ا تههزازت 

  (136) خشى إال هللا تقلبات ، وحذا  عيش قوي النفس مطمئنها ، ال فنية أون

أنههه حههالرغم مههن مههن صههعوحة تتبههع النظر ههات  137و قرر الد تور محمد  مههال جعفههر

و دفها   فسنا ننتطيع أن نتلقههى درسهها واضههحا  «الغر زة »ا ننميه العد دة الخاصة حتتبع م
لى مبدأ دينــي أ  أخالقــي؛ ليضــبط الحاجة إ  هو ضر ر ال محيص من فهمه والتنليم حه ، 

 (138) اإل سان ؛ إدا أريد له أال تكون  فسه مسرحا للصراع المحتدم  الفوضى التعسة.

ننان ، أو أن تكفكف دمعة وااههدة وال لم تنتطع جميع ا تشافات الغر  أن  تنعد ام
 ة والشك!!! خلر احتنامة واادة حل أوصلف امننان إلى درجة الي س واماباط والحير

 حل ظهرت في الغر  عيادات تعين الشخص على االنتحار ، حل  ناك ما  عرف  
 و نوع جد د من أنواع النيااة في العصر الحد ث، تم امشارة إليه و ،  سيااة االنتحار

الطوعي في العالم المعاصر،  االنتحارتحف مصطلح "سيااة االنتحار" حعد ارتفاع ااالت 
 المعقدة في عالم اليو .  اتزمواألنتيجة للظروف 

صدرت عن صندوق البحث العلمي الوطني النو نري أن أعداد الذ ن  لجؤون 
تحار حمناعدة طرف متدخل في عملية ما  مكن أن  صطلح عليه   القتل الرايم، لالن

االة سنو ا، أغلبهم حين سن اله  600عرفف ارتفاعا مطردا حلغ في المتوسط العا  اوالي 
من  ذب الننبة، مع ارتفاع ننبة األجانب الذ ن  ٪64عاما، وتشكل النيدات  84و 45

 
( فيلسوف أمريكي ومن رواد علم النفس الحديث. كتب كتبا مؤثرة في علم  ١9١0 - ١٨٤٢وليم جيمس ) ١٣٣
 س الحديث وعلم النفس التربوي، وعلم النفس ... النف
م( مؤلف أمريكي ومطور الدروس المشهورة في تحسين الذات ومدير  ١9٥٥  - ١٨٨٨ديل كارينجي )   ١٣٤

م ،  وديل كارنجي يعقد الدورات التدريبية لرجال األعمال  ١9١٢نية منذ عام  اإلنساارنيجي للعالقات معهد ك
 هذه الدورات تتكلم عن الخطاب العام فقط والمهنيين في نيويورك وكانت

وقـد تُرجم   How to Stop worrying and Start Livingمن أهم مؤلفاته كتاب "دع القلق وابدأ الحياة" 
 واسع في العالم العربي واإلسالمي.بشكل  دة لٌغـات وانتشرإلى عـ

 ٢١١،  ص ١٦، الطبعة  دع القلق وابدأ الحياة : ديل كارنيجي ، تعريب عبدالمنعم الزيادي ١٣٥
نظرات في العقيدة امسالمية  : أ . د محمد األنور اامد عينى ، الطبعة األولههى ) القهها رة : دار الهههدى  (136)

 17 - 16( ص1981_ 1401للطباعة ، 
ال إبراهيم جعفر : :  أكاديمي و مترجم ومحقق مصري متخصص في التصوف والفلسفة والعلوم  حمد كمم ١٣7

حيث جامعة القاهرة ، وابتعت إلى الخارج إلتمام دراساته العليا  –اإلنسانية، ،  درس في مصر بكلية دار العلوم 
تحقيق آثار سهل اهتم بو س تراث الصوفية،  وتخصص في در  حصل على الدكتوراه من جامعة كامبردج

التستري التي وصلتنا، وتلقّى تكوينه في هذه المرحلة على يد المستشرق آرثر أربري اإلنجليزي ،عمل في  
رئيساً لقسم العقائد  في الثمانينات العديد من الجامعات المصرية والعربية ، وتوفي في قطر أثناء عمله بالجامعة  

أشهر مؤلفاته : رسالة الدكتوراه عن سهل التستري في مجلدين،  ، من  صر، و دفن بمقطر واألديان في جامعة 
 اإلنسان واألديان ، في الفلسفة واألخالق ، التصوف: طريقًا وتجربة ومذهبًا...

 .66امننان واألد ان: ص (138)
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، حما  عرف حظا رة "سيااة االنتحار"،  ٪65إلى  قصدون سو نرا للتخلص من اياتهم 
 وأغلبهم من ألمانيا وحر طانيا وفرننا. 

 ما  شير الخبراء إلى ز ادة أعداد األصحاء الذ ن  رغبون فههي وضههح اههد لحيههاتهم، 
ممن  رغبون في االنتحار، و و التوجههه الههذي  عتقههد الخبههراء أنههه  ٪34 مثلون ننبة ايث 

 139مي الظا رة.مؤشر غير صحي وخطير في تنا

وغير هها ،  ولندا ولو نههمبورغ وحلجيكههاو ناك دول غرحية  ثيرة مثل : سو نرا و  
 !!!من عالجهم   الميؤوسسنهاء اياة المرضى تنمح حما  عرف حالموت الرايم    ح

ال  قههدر علههى أن  فهههم سههر الحيههاة وغا ههة  -واههدب -فالعلم و الثراء والرخههاء المههادي 
 ان النعادة ؟الوجود؟ و ال  منح امنن

العههالم  –حدراسة رائعة ألاد األطباء النفنههيين العههالميين  –في  ذب العجالة  –وأختم 
يههث سههجل   ا1916الحاصل على الد توراب من جامعة  يههل سههنة  –األمر كي  نري لنك 

مههن  -إلى ام مان (   ضرورة الد ن من النااية النفنية ، وقد اسههتخلص  في  تاحه ) العودة
 نتيجة  امة  ي : –ت النفنية التي أجرا ا على مرضاب االختبارا

أن  ل من  عتنر د نا ، أو  تردد على دار العبادة  تمتع حشخصية أقوى وأفنل ممههن 
 ة !ال د ن له ، أو ال  زاول أ ة عباد

و ؤ د الد تور  نري لنك على قناعته الكاملة حهه ن  ههل مكتشههفات علههم الههنفس لتقههو م 
عادة النفس ورضا ا تنتهي إلى التمنك حالحقائر الد نية القد مههة الشخصية والوصول إلى س

و ختم العالم األمر كي  المه ح ن الد ن لههيس ملجهه  النههعفاء ، ولكنههه سههالح   والتعلر حها !
لة الحياة الباسلة التي تنهض حامننان ليصير سيد حيئته المنيطر عليها ، وسي األقو اء ، فهو

 (140)  ال فر نتها وعبد ا الخانع !

 الدين ضر ر  ر حية .ال الث :  المطلب

 

ايث تتفر  لمة البااثين في ضههرورة التههد ن مههن أجههل تلبيههة   ضرورة روايةالد ن 
 ااجات امننان الرواية 

في دائرة معارفه ) لمة : د ههن(: نعههم ،  141د فر د وجديمحم وعلى اد تعبير األستاذ

الههنفس وأ ههر  عواطفههها ، نا يههك حميههل   نتحيل أن تتالشى فكرة التد ن   ألنها أرقى ميول
 رفع رأس امننان ، حل إن  ذا الميل سيزداد ، ففطههرة التههد ن سههتالار امننههان مهها دا  ذا 

لفطرة على ننبة علو مدار ه ونمو معارفه ذب اعقل  عقل حه الجمال والقبح ، وستزداد فيه  
... 

ن أن  نههمحل  ههل  (: إن من الممك1892- ه1823و قول الفرنني أرننف ر نان )
 شيء نحبه، وأن تبطل ار ة استعمال العقل والعلههم والصههناعة، ولكههن  نههتحيل أن  نمحههى

ر امننان في التد ن، حل سيبقي اجة ناطقة على حطالن المذ ب المادى الذي  ر د أن  حص
 

 سبتمبر ٦٢صفحة كان يوم  ويكيبيديا الموسوعة الحرة : مقالة بعنوان سياحة االنتحار ، آخر تعديل لهذه ال ١٣9
 م ٢0١7

 -14دار المعارف(  –) القا رة  2راجع : العودة إلى ام مان :  نري لنك ، ترجمة : ثروت عكاشة ، ط (140)

29 
كاتب مصري الجنسية ، من أصول شركسية ، ولد في مدينة اإلسكندرية بمصر سنة   محمد فريد وجدي : ١٤١

حرير مجلة األزهر ، له العديد من  على ت هـ. عمل ١٣7٣م / ١9٥٤هـ وتوفى بالقاهرة سنة  ١٢9٥م /  ١٨7٨
 المؤلفات ذات طابع ديني ووثائقي ، ومن أهم كتبه : دائرة معارف القرن الرابع عشر الهجري والعشرين

 الميالدي ، وتقع في عشرة مجلدات.
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 .(142)المنا ر الدنيئة للحياة األرضية

ولكل عنصههر غههذاقب ، إن اقيقة امننان أنه مخلوق مر ب من جنم وعقل وروح ، 
وازن حههين وال مكن أن  وجد إننان صحيح ، وشخصية إننانية سو ة   إال حهذا الغههذاء المتهه 

 تلك العناصر الثالثة ، وليس للروح غذاء إال في الد ن ،

: ومن عالمات صحة القلب : أنه ال  زال  نههر  علههى صههاابه   143حن القيم  قول ا

تعلر حه تعلر المحب المنطر إلى محبوحههه ، الههذي ال اتى  نيب إلى هللا ، و خبف إليه ، و 
رضاب وقرحه واألنس حههه ، فبههه  طمههئن ، وإليههه اياة له ، وال فالح وال نعيم وال سرور إال ح

 ح ، وعليه  تو ل ، وحه  ثر ،وإ اب  رجو ، وله  خاف،  نكن ، وإليه   وي ، وحه  فر

ونعيمههه ولذتههه وسههرورب ،  فههذ رب : قوتههه وغههذاقب ، ومحبتههه والشههوق إليههه : اياتههه
 وااللتفاف إلى غيرب والتعلر حنواب داقب ، والرجوع اليه دواقب ، 

اصل له رحه سكن إليه واطم ن حه وزال ذلك االضطرا  والقلههر واننههدت تلههك  فسذا
فإن في القلب فاقة ال يسدها  يء سوى هللا تعالى أبدا ط  فيــه  ــعث ال يلمــه غيــر لفاقة، ا

ه مرض ال يشفيه غير اإلخالص له  عبادته  حدب ط فهو دائمــا يضــرب اإلقبال عليه ط  في
الهــه  معبــودب فحينئــذ يبا ــر ر ح الحيــا   يــذ ق  على صاحبه حتى يسكن  يطمئن إلــى

غير حيا  الغافلين المعرضين عن هذا ا مــر الــذي لــه خلــق  وعمها  يصير له حيا  أخرى
رســل ط   زلــت الكتــب ط  لــو لــم يكــن ال لقط   جله خلقت الجنة  النار ط  لــه أرســلت ال

 جزاء إال  فس  جودب  ؛ لكفى به جزاء  حفى بفوته حسر   عقوبة

مهها فيههها ، قال حعض العارفين : منا ين أ ل الد نا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب 
 قيل : وما أطيب ما فيها ؟ 

  (144)، وطاعتهقال : محبة هللا ، واألنس حه ، والشوق إلى لقائه ، والتنعم حذ رب 

وقد الاظ  ثير من البااثين في مجال األد ان  ذب النرورة الرواية وعبههروا عنههها 
مشههباع ن ام مان حاهلل ضروري ، لههيس مههن أجههل الرعا ههة الماد ههة حههالرزق والحفههظ حههل ح 

العاطفة الد نية ، وإرضاء الشعور حالحب نحو هللا ، فالمتجههه إلههى هللا  العطشههان فههي أرض 
خاليههة مههن المههاء، وعبههر الههبعض حهه ن معرفههة هللا ضههرور ة للحيههاة الحقيقيههة   وعرة جافة 

 (145)  !ضرورة التنفس للبدن .!!

 الدين ضر ر  اجتماعية .الرابع : المطلب

 

قرر أ ل العلم ، والمتخصصون في علم االجتماع أنه  يثالد ن ضرورة اجتماعية  ا
الد نيههة  ههي أ ههم الههنظم االجتماعيههة ال توجد جماعة إننانية دون د ن أي د ههن ، وأن الههنظم 

 
 87-82راجع : الد ن : (142)

ْرعي   بكر بنم( محمد بن أبي  ١٣٥0 - ١٢9٢هـ =   7٥١ - ٦9١ابن قَيِّم الَجْوِزيَّة ) ١٤٣ أيوب بن سعد الزُّ
.  الدمشقّي، أبو عبد هللا، شمس الدين: من أركان اإلصالح اإلسالمي، وأحد كبار العلماء. مولده ووفاته في دمشق

تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية حتى كان ال يخرج عن شئ من أقواله، بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه. وهو  
 معه في قلعة دمشق، وأهين وعذب بسببه، وأطلق بعد موت ابن تيمية. وسجن  كتبه ونشر علمه،  الّذي هذب

عظيما، وكتب بخطه الحسن شيئا  كان حسن الخلق محبوبا عند الناس، أغري بحب الكتب، فجمع منها عددا
 كثيرا. وألّف تصانيف كثيرة منها:

لعليل في مسائل القضاء والقدر  شفاء اط( و )  -الشرعية ط( و )الطرق الحكمية في السياسة  -)إعالم الموقعين 
 ط( -والحكمة والتعليل 

 1975- ههه  1395المعرفة ،  ، ) حيروت : دار 2إغاثة اللهفان : احن القيم ، تحقير محمد اامد الفقي  ط (144)
 ) 1- 72 

 وما حعد ا . 73راجع امننان واألد ان ص (145)
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 على امطالق. 

  قول معجم الروس للقرن العشر ن :وفي  ذا المعنى  

ة ، وأقرحههها جيإن الغر زة الد نية مشتر ة حين  ل األجناس البشر ة ، اتى أشد ا  م
 إلى الحياة الحيوانية ...

وفلنههفات  و قول  نري حرجنون: لقد وجدت جماعات إننانية من غير علو  وفنههون
 ، ولكنه لم توجد قط جماعة حغير د انة.

ا مههن  146«فههولتير»و قههول األد ههب والكاتههب والفلينههوف الفرننههي الشهههير  سههاخر 

 خانتني زوجتي وسرقني خادمي!ل المالادة الماد ين : لم تشككون في هللا، ولوالب

ففههي  لقد وجدت الجماعات البشر ة في الد ن اصنا مههن الفنههاء وسههبيال إلههى البقههاء  ،
الد ن التراام والتنامح والتعاون والتعارف ، وتكو ن األسرة ، وتشجيع الزواج ، ورعا ههة 

ق  مثههل فههي الاألحناء ، وحر اآلحاء ، والد ن حما  شتمل على عقائد وعبادات ومعامالت وأخهه 
جو رب نظاما اجتماعيا  نظم العالقات حين أفراد المجتمع ، و ُحدد الحقوق والواجبههات حههين 

 دب ، أفرا

إن الخدمة الجليلة التي تؤد ها األد ان للجماعة   أنها المبعث القوي لتهذ ب النلوك ، 
 ههو رحههاط ال و وتصحيح المعاملة ، والرحط حين أفراد المجتمع حرحاط من المحبة والتراام ،

 . (147) عدله رحاط آخر من الجنس أو اللغة أو الجوار أو المصالح المشتر ة

مجتمع فقد غالى البعض لدرجة أنه اصر الد ن فههي  ونههه ظهها رة ولقيمة الد ن في ال
وقد تفرع من ا تما  علماء االجتمههاع حالظهها رة الد نيههة ، وضههرورة الههد ن فههي  اجتماعية ،

د ههد مههن ميههاد ن علههم االجتمههاع ، و ههو علههم االجتمههاع الههد ني ، المجتمع   حههسخراج علههم ج
المههدني  ل جماعههة المههؤمنين، والمجتمههعتتنههاووصنفوا فيه مؤلفات منتقلة غرحية وعرحيههة، 

  المقدس. يه نمط إ مانهم، وأخيرا منتوى العالقات معالذي  نتمون إليه والذي  عيشون ف

ليه في ردب على  من أنكر الشههرائع وقد ناقش احن از  ضرورة الد ن وااجة الناس إ
 من المنتمين إلى الفلنفة  حقوله :

 العالم حشيئين:أليس الفالسفة  لهم قد قالوا: صالح 

 أاد ما : حاطن ،

 واآلخر ظا ر ،

 لنفس للشرائع الزاجرة عن تظالم الناس ، وعن القبائح ،فالباطن  و استعمال ا

نالح لدفع العدو الذي  ر ههد ظلههم النههاس والظا ر  و التحصين حاألسوار ، واتخاذ ال 
 وامفناد،  

 الطب ؟ثم أضافوا إلى إصالح النفوس حما ذ رنا إصالح األجناد ح

 فالحد من : نعم ، ضرورة !

اف الناس عن القتل الذي فيه فنههاء الخلههر ، وعههن فيقال لهم : فهل صالح العالم وانكف
والحنههد والكههذ  والجههبن والبخههل  الزنا الذي فيههه فنههاد الننههل ، وعههن الرذائههل مههن البغههي

 والنميمة والغش والخيانة وسائر الذائل إال حشرائع زاجرة للناس عن  ل ذلك؟
 

( من مواليد Voltaireم فولتير )وف باس( المعرie ArouetMar-Françoisفرانسوا ماري أرويه ) ١٤٦
 م(، فولتير هو اسمه المستعار. ١77٨مايو  ٣0م( ووفيات )١٦9٤نوفمبر  ٢١)

كاتب فرنسي عاش في عصر التنوير، وهو أيًضا كاتب وفيلسوف ذاع صيته بسبب سخريته الفلسفية الظريفة  
 ودفاعه عن الحريات المدنية خاصة حرية العقيدة.
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 رناب، فسذا الحههد مههن فالحد من : نعم ، ضرورة   وإال وجب ام مال الذي فيه فناد   ل ما ذ
حطلههف فنههيلة  ذلك   ولوال ذلك لفند العالم  له  ، ولفندت العلو   لها ، ولكان امننههان قههد

  (148)  الفهم والنطر والعقل الذي فيه ، وصار  البهائم !!!

 

 ية .الدين ضر ر  سياسال امس :  المطلب

 

،في إقامة العدل ، واجتنا  الظلم ، وإشاعة الحب حين الحهها م  ضر ر  سياسيةالد ن 
ولههن والمحكو  ، ولن  جد أي اا م خيرا من الد ن   لتماسك مجتمعه ، واسههتقرار نظامههه، 

 جد أي اا م ضمانة أوقوة تكههافئ التههد ن فههي  فالههة ااتههرا  القههانون   والنههر فههي ذلههك أن 
 متاز عن سائر الكائنات الحية ،  -حهذا  –ننان حاطنه ال من ظا رب ، فام امننان  ُناق من

ولينف القوانين وال سلطان الحكومات حكافيين واد ما في إقامة دولههة فاضههلة تُحتههر  فيههها 
، وتُؤدى فيها الواجبات على وجهههها الكامههل ، فههسن الههذي  ههؤدي واجبههه ر بههة مههن  الحقوق

 طائلة القانون.اطم ن إلى أنه سيفلف من  القانون ال  لبث أن  همله متى

ومن الخط  البين أن نظن أن في نشر العلو  والثقافات واد ا ضمانا للنال  والرخاء 
د ن :  صههلح للهههد  والتههدمير،  مهها  صههلح ، وعوضا عن الد ن ، ذلك أن العلم سالح ذو اهه 

األرض ، ال إلههى  للبناء والتعمير ، والحد في انن استخدامه من رقيب  وجهههه إلههى عمههارة

 . (149)ذلكم الرقيب  و العقيدة وام مان.....  اد.نشر الفن

لهذا مثال  فقال: )العلم  الغيههث  نههزل مههن النههماء الههوا  (150)وقد ضر  و ب حن منبه

ه األشجار حعروقها   فتحوله على قدر طعومها   فيههزداد المههر مههرارة والحلههو صافيا  فتشرح
وأ وائها، فيز د المتكبر  بههرا   ل   فتحوله على قدر  ممهااالوة، فكذلك العلم تحفظه الرجا

 (151)  والمتواضع تواضعا (

 واستكماال لهذا المثل النظري ، نقد   ذا المثل العملي في أمر كا :

المههدمر إال إن اههاالت (152)ي الف حاألمر كيين جراء إعصار  اتر نارغم الكارثة الت

و أورلينز' األمر الذي دفع النههلطات األمر كيههة النهب والنرقة انتشرت حين أاياء مد نة 'ني
ضاحطا  إضافي  وناقلة جنود مدرعة إلههى المد نههة، وذ ههرت النههلطات  70مرسال أ ثر من 

 سه من قبل أاد النارقين.أن شرطي ا وااد ا على األقل ضر  في رأ

تهها مز حيكههاوني' أن مههول 'وال مههارت' الكبيههر فههي مد نههة 'نيههو  وذ ههرت صههحيفة 'ذا
نز' نهب حالكامل، و قول 'إ برت' رئيس إدارة األمههن الههداخلي حالمد نههة: إن عصههاحات أورلي

 
 80 - 1/79الفصل : (148)
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 (: مؤرخ،  ثير  732 - 654 ه =   114 - 34و ب حن منبه الصنعاني الذماري، أحو عبد هللا ) (150)

 االخبار عن الكتب القد مة، عالم ح ساطير االولين وال سيما االسرائيليات.
 عث حهم  نرى إلى اليمن ،وأمه من امير.لذ ن حمن أحناء الفرس اأصله   عد في التاحعين ،

 ولد ومات حصنعاء ووالب عمر حن عبد العز ز قناء ا.
  تا  الكبر –المجلد الثالث  –راجع : إاياء علو  الد ن لإلما  الغزالى  (151)
 .  اتر نهها  انههف اعصههارا  مههن  2005عهها   المحههيط االطلنههيإعصار  اتر نا  ههان راحههع إعصههار فههي  (152)

  فههي  ل األعاصههير تنشهه  فه(. وسادس أ بر إعصار في تار خ المنطقة.الدرجة الخامنة )أعلى درجة معرو
 اعصههار   دافلورثم تنمحل قوتها حعد وصولها إلى الياحنة. في البدا ة وصل إعصار  اتر نا وال ة  البحر

 . حعد عبورب وال ة فلور دا ازدادت قوة  اتر نا لتصل إلى 2005آ )أغنطس(  28من الدرجة األولى في 
 125 بطههف إلههى  عصههارام م/سههاعه(. لكههن شههدة  280ميههل حالنههاعة) 175حههر ح سههرعتها  5درجههة 

 .لو ز اناميل/ساعة عند وصوله إلى وال ة 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
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الرجال المنلحين تتحرك حنهولة في المد نة، فيما ذ ر مكتههب الحهها م أن عصههاحات النهههب 
نز  انههال' قهها  العشههرات مههن النههراق حفههتح لف اقتحا  منتشفى األطفال.وفي 'نيو أورليااو

 واستولوا على المالحس والمجو رات المخزنة. أحوا  المحالت الفوالذ ة

تعرضف الما ينات التي تعمل حالعمالت  منينيبيوفي مد نة حيلو ني حوال ة 
ليات النهب على مرأى من أعين  المعدنية للنهب والنرقة، وفي حعض الحاالت ادثف عم

 والحرس الوطني الذ ن لم  نتطيعوا فعل أي شيء م قافه. رجال الشرطة
 اثلين حالنكو اا مة وال ة لو ز انا ح ن النهب أصبح مشكلة اادة، إال إنها قالف  واعترفف

 إن المنؤولين  ر زون على إنقاذ الباقين على قيد الحياة.

ف عمههال وضى و الغوغههاء فههي الوال ههات األمر كيههة لينهه ان انتشار اعمل النهب و الف
نها شان جميههع مشهها ل الوال ههات استثنائيا حل  ي في طبيعة  ذا المجتمع الهجين, و لكن شا

ة والتز يههف  المت حههدة تكههون منههتورة تحههف رداء الد مقراطيههة و األمههوال الطائلههة و القههو 
 االعالمي و الفكري.

لمتخلفههة, دولة األمر كية وليس ح دواتها  األنظمة افالمجتمع األمر كي مقموع حهيبة ال
أحــان دلــك حهربــاء ا  ميــاب ا  عندما يغيب أي مظهر من مظاهر الد لــة ســواء حمعنى ان ه 

د ريات ا  حاميرات ا  مراقبة ؛ تدب  الفوضى   تبدأ عمليات الغوغاء   الســلب   النهــب 
سههاعة فههي الوال ههات المت حههدة اتههى فيكفي ان تقطع الكهرحههاء مههثال مههد ة    االغتصاب...الخ

ا  حصل. تنمع العج  ب العجا  عم 

معههات الشههرقية و امسههالمية التههي تلتههز  و ذا  و الفرق حين  ذب المجتمعات و المجت
حمراقبة ذاتية و أخالقية و د نية في مجملها. فغيا  الكهرحاء ال  شكل فرقا عند ا وال  نشههر 

فههي جميههع مظهها ر الدولههة وتواجههد ا و لههيس  الفوضههى و النهههب و النههلب و  ههذلك األمههر
 و التزا . ور ا أن  كون  ناك دور ة في  ل شارع واي    اتى  كون  ناك أمانضر

وعودة الى الموضوع, اذرت اا مة وال ة لو ز انا ) اثلين حالنكههو( مثيههري أعمههال 
ق أورليانز( من أن قوات الحرس الههوطني لههد ها أوامههر حههسطال الشغب واللصوص في )نيو

 ي المد نة عقب امعصار.النار والقتل منهاء العنف الذي تفشى ف

لمنكوحههة ممهها دفههع المنههؤولين إلههى طلههب أورليههانز ا نيو وقد سادت الفوضى شوارع 
نشر آالف الجنود في المد نة الغارقة حالمياب للحفههاظ علههى األمههن والنظهها  ومكافحههة أعمههال 

 النهب والنلب   

حههوا  سرقوا آليات عنكر ة واستخدمو ا لتحطههيم أ وقال شهود عيان : إن اللصوص
شار وا في أعمال النهههب  ونوافذ صيدليات ومخازن لبيع النلع المنزلية، وشو د حعض من

 و م  خرجون في  دوء من المتاجر ااملين المنروقات.

وطالف عمليات النهب أ نا مالجئ م واء العجزة، ووسط االة الفوضى  ذب خههرج 
د نههة، حينمهها جلههس أصههحا  لى الشوارع في محاولة مقرار النظا  حالممواطنون منلحون إ

 اب  حرسون أموالهم ح سلحتهم الخاصة.المتاجر في المناطر التي لم تغمر ا المي

إن أعمال النهب التههي عمههف المد نههة منههذ أن ضههرحها امعصههار »وقال راي ناغين :
 .« ذب األعمال طالف المنتشفيات والفنادق وال حد لنا من أن نتحرك لوقف

أساحيع فقط:  6أطفال أصغر م عمرب  5جر س جوردان( التي لد ها  وقالف )وفونيف
نا نعيش  نا  الحيوانات, نحصل فقط على وجبتههين ولههيس  نههاك أدو ههة,  ههذب إنهم  جعلون»

 !!.« ي الوال ات المتحدة األمر كية

أسههاس العههدل،  من أجل ذلك  ان التد ن خير ضههمان لقيهها  التعامههل حههين النههاس علههى
ا أو أخالقيهها أو اقتصههاد ا أو ن الفناد أ ا  ههان شههكله  : اجتماعيهها أوواما ة الدولة م  إعالميهه 
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 ههان الههد ن ضههرورة سياسههية ، وقههد لخههص  ههذب النههرورة الههد تور  حالتالي  تعليمي ا ...، و

 الرئيس األسبر ألمر كا حقوله :  153و لنون

حالمعنو ات   فلن تنههتطيع المثههاحرة علههى  المن لة أن انارتنا إن لم تُنقذ ) وخالصة
 ني في جميع منههامها ، ذلههك البقاء حماد تها   وأنها ال  مكن أن تنجو إال إذا سرى الروح الد

 و األمههر الههذي  جههب أن تتنههافس فيههه معاحههدنا ، ومنظماتنهها النياسههية ، وأصههحا  رقوس 
 هللا محب لبلدب (.أموالنا ، و ل فرد خائف من 

 

 الدين ضر ر  أخالقية. س :المطلب الساد

 

   ألن رسالة األد ههان فههي الحقيقههة رسههالة أخالقيههة تههدعو إلههىأخالقية  ضرورةالد ن 
 مكن في الحقيقة أن نصل إلههى نظهها  أخالقههي مقبههول إال  الفنائل وتنهى عن الرذائل ، وال

صههرح  لبنات متكاملة في –على سبيل المثال  –في ظل الد ن   لذا  انف الرساالت املهية 
 البناء األخالقي 

  (154)حُعثف ألتمم صالح األخالقففي الحد ث الشر ف : 

القيم فصل حعنوان : الد ن  له ُخلر  ، فمن زاد عليك في  وفي  تا  مدارج النالكين الحن
 الُخلر : زاد عليك في الد ن.

يد  إلى اضلة في ظل األد ان ، حدء ا من التواوأنف تنتطيع أن تقف على معالم األخالق الف
إ را  الوالد ن والعنا ة حاألوالد والبعد عن الفوااش  النرقة والزنا والقتل ، وإشاعة 

 لمحبة حين البشر ، وإقامة العدل وامنصاف مع المخالفين النال  وا

 ال ر جل ر ج  الت نية ط  هذا  ص حيث تقرأ في التورا   الوصايا العشر في سفر ا

ْشُر ن  : اإلصحاح اْلعِّ

يَك الرا ُّ إِّلُهَك.أَ ْ 12 َك لَِّكْي تَُطوَل أَ ااُمَك َعلَى األَْرضِّ الاتِّي  ُْعطِّ ْ  أَحَاَك َوأُما الَ تَْقتُْل. 13 رِّ
14 . ْق. 15الَ تَْزنِّ قَرِّ بَِّك. الَ الَ تَْشتَهِّ حَْيَف 17الَ تَْشَهْد َعلَى قَرِّ بَِّك َشَهادَةَ ُزوٍر. 16الَ تَْنرِّ

ا لِّقَرِّ بِّ تَْشتَهِّ اْمَرأَةَ قَرِّ بِّ  ما َماَربُ، َوالَ َشْيئ ا مِّ  َك«. َك، َوالَ َعْبدَبُ، َوالَ أََمتَهُ، َوالَ ثَْوَربُ، َوالَ اِّ

 : في موعظة المسيح عليه السالم  على الجبل   قرأ في إ جيل متى اإلصحاح اْلَ امِّس

دَ 1 ا َرأَى اْلُجُموَع َصعِّ ا َجلََس تَقَدا  َولَما ، فَلَما يذُبُ. إِّلَى اْلَجبَلِّ فَفتَح فابُ وَعلاَمُهْم قَائِّال : 2َ  إِّلَْيهِّ تاَلَمِّ
وحِّ، 3 ينِّ حِّالرُّ ْلَمَنا ِّ . »ُطوحَى لِّ ْوَن. 4ألَنا لَُهْم َمَلُكوَت الناَماَواتِّ ُطوحَى لِّْلَحَزانَى، ألَناُهْم  َتَعَزا
، ألَناهُ 5 ثُوَن األَْرَض. ُطوحَى لِّْلُودََعاءِّ يَ 6ْم  َرِّ ، ألَناُهْم  ُْشبَعُوَن. ُطوحَى لِّْلجِّ َطاشِّ إِّلَى اْلبِّر ِّ اعِّ َواْلعِّ
، ألَناُهْم  ُْرَامُ 7 َاَماءِّ ُطوحَى  9ُطوحَى لِّألَْنقِّيَاءِّ اْلقَْلبِّ، ألَناُهْم  ُعَا ِّنُوَن هللاَ. 8وَن. ُطوحَى لِّلرُّ

، ألَناُهْم أَْحنَ  ي الناالَ ِّ ، ألَنا لَُهْم ُطوحَى لِّْلَمطْ 10اَء هللاِّ  ُْدَعْوَن. لَِّصانِّعِّ ْن أَْجلِّ اْلبِّر ِّ ُرودِّ َن مِّ
 . ْن ُطوحَى لَُكْم إِّذَا َعيارُ 11َملَُكوَت الناَماَواتِّ ر ِّ َرةٍ، مِّ وُ ْم َوَطَردُوُ ْم َوقَالُوا َعلَْيُكْم ُ لا َ لَِّمٍة شِّ

حِّيَن.  يٌم فِّي النا اِّْفَرُاوا َوتََهلالُ 12أَْجلِّي، َ اذِّ ، فَسِّناُهْم  َكذَا َطَردُوا وا، ألَنا أَْجَرُ ْم َعظِّ َماَواتِّ
 

مريكية ) حزب م(، الرئيس الثامن والعشرون للواليات المتحدة األ١9٢٤ - ١٨٥٦ويلسون ) وودرو ١٥٣
.كان أكاديمياً في مقتبل حياته حتى صار رئيساً لجامعة برنستون ١9٢١إلى  ١9١٣( بالفترة من مقراطيدي

 م.  ١9١٣إلى    ١9١١لوالية نيو جيرسي من عام   ٤٥( ، ثم الحاكم رقم ١9١0-١90٢الثالث عشر )
رقههم  ، 10/192لبيهقههى )( وقال : صحيح علههى شههرط منههلم . وا4221، رقم  2/670أخرجه الحا م ) (154)

ا : الد لمى )20572  ( .2098، رقم  2/12( . وأخرجه أ ن 
وللحد ث أطرف أخرى منها : " إنما حعثف ألتمم انن األخالق" )احن سههعد عههن مالههك حههن أنههس حالغهها(  أخرجههه 

 . (1609، رقم  2/904مالك )
ر ههرة( أخرجههه أحههى   مكار  األخالق عن"إنما حعثف ألتمم صالح األخالق ")أامد ، واحن سعد ، والخرائطى فى 

 ( "إنما حعثف ألتمم مكار  األخالق ")البيهقى عن أحى  ر رة(1/192( ، واحن سعد )8939، رقم  2/381أامد )
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 األَْنبِّيَاَء الاذِّ َن قَْبلَُكْم.

 في سور  ا  عام : في القرآن الكريم ط  قرأ 

 جسمخ  جخ  مح  جح مجحج  مث  هت  مت خت  حت  جت هب ٹٱٹٱُّٱ

  جع مظحط  مض  خض  حض   جض مص  خص حص مسخس  حس

 خلحل  جل مك  لك خك  حك  جك مق حقمف خف  حف  جف   مغ جغ  مع

  ىم  مم خم  حم  جم يل  ىل  مل  خل مم  خم  حم  جم  هل  مل

 ىي مي خيحي   جي يه  ىه  مه جهين  ىن  من خن  حنجن  يم

  نئ  مئ  زئ  رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر  ٰذ يي

  يت  ىت نت  مت  زت رت يبىب  نب  مب زب  رب   يئ  ىئ

١٥٣ - ١٥١األنعام:  َّ  يف ىف   يث  ىث  نث مث زثرث  

ولقد أدرك أقطا  العلم وزعماء النياسة وقواد الحر  فههي الههدول الكبههرى ضههرورة 
ميلليكههان الد ن حاعتبارب منبع األخالق الحميدة ، ومما نذ رب في  ذا الش ن ما قاله روحههرت 

 العالم الطبيعي األمر كي :

زوال ولقد  ههان  إن أ م أمر في الحياة  و ام مان ححقيقة المعنو ات وقيمة األخالق ،
 ذا ام مان سببا للحر  العامة ، وإذا لم نجتهد اآلن  ال تناحه، أو لتقو ته   فلن  بقههى للعلههم 

 .(155)قيمة ، حل  صير العلم نكبة على البشر ة

ننان إلى الحر ة مثل ااجته إلى الماء والهواء، و ههم اسههتبعدت امننههان إن ااجة ام
 والجباة، و م  انف أطماعه سببا  في ضياع  رامته. شهواته ورغباته، و م استذله الطغاة

 فما أشقى  ذا امننان وما أتعنه و و  خنر نفنه! و فقد  رامته!

عوة التوايد، ال إله إال هللا، نداء إليه ، فد اين ذاك نلمس ضرورة الد ن وااجة امننان 

وما خلر هللا، إنها عالمي لتحر ر امننان من عبود ة امننان والطبيعة و ل من خلر هللا 

ثورة على  ل األصنا  التي تعبد من دون هللا سواء  انف اجرا  أ  شجرا  أ  حشرا ، فبهذب 

  جت  هب  مب خب  حب جب هئ ٹٱٹٱُّٱ الدعوة ترفع الرقوس وتعلو الهامات
١٣9آل عمران:  َّ مت  خت  حت  

ر، أن  نحني الههرأس لغيههر هللا أحههدا ، ال لملههك جبهها فال  لير في ظل الد ن، وال  نبغي ،
وال لحبر من األابار، فاهلل أ بر هللا أ بر، تتصاغر أما  عظمته جميع مخلوقاته، فكل عظيم 

 .أما   بر ائه اقير، و ل  بير أما   ماله صغير، و ل قوي أما  جبروته ضعيف

 
 

 173الد ن والعلم : المشير أامد عزت حاشا ص  (155)
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 المطلب السابع : الدين ضر ر  اقتصادية .

 

  لي : اين  قرر جملة من المبادئ  ، منها ما اقتصادية ضر ر الد ن 

أن المههال أمههر ضههروري وطبيعههي ، وأن المههال عصههب الحيههاة    وأن التملههك  •
 واالقتناء غر زة حشر ة ، وجبلة إننانية .

فتنة    انف األد ان وقا ة من وتجنبا لتلك ال أن المال  نطوي على فتنة وإغراء   •
 الوقوع في المآثم ، وارصف األد ان على تحر م أ ل أموال الناس حالباطل حهه ي

 صورة من صور االستغالل  والغش 

امننان منتخلف في  ذا المههال ، و جههب عليههه أن  لتههز  اههدود هللا ، سههواء فههي  •
 . وسائل االستثمارطرق التحصيل ، أو في وسائل التنمية ، أو في 

تعظيم قيمة العمل ، والترغيب فههي الكنههب ، وتقههد ر أصههحا  الحههرف والمهههن  •
لمحترف ) صااب الحرفههة ( ، واألد ههان تحههار  المختلفة   ألن هللا  حب العبد ا

 البطالة ، وتنبذ التنول !

تقد ر العمال والتحذ ر من أ ل عرقهم ، ووجههو  إعطههاء األجيههر أجههرب قبههل أن  •
 ل والخد  ونحو م .! والرفر حالعما جف عرقه 

وفي المقاحل  جب على العمال إتقان عملهم ، والتحذ ر من ام مال أو التقصير ،  •
الوازع الد ني ، الذي  دفع العامل إلى الوفههاء حههالمطلو    الستشههعارب  أو غيا 

 مراقبة هللا تعالى .

تغالل عد  استغالل النههعف البشههري فههي أي صههورة حنههبب المههال ، وعههد  اسهه  •
 لة ال دار الكرامة البشر ة !المال وسي

المجتمههع امننههاني مجتمههع متكافههل ، متواصههل األراهها  ،   خههذ القههوي فيههه حيههد  •
 عيف ، والغني حيد الفقير .الن

ضرورة ملحة لتصحيح نظرة امننان للههدنيا وللكههون الههذى  عههيش فيههه، إنههه الصحيح الد ن 
 اآلخرة !فالدنيا مزرعة   هتف ليعلن أن الدنيا لينف نها ة المطاف،

تعاليم امسال  وأاكامه دفعف المنلم  ليحيى اياته في جهاد واستباق للخيرات، وتنافس إن 
عات، فجعلف المنلم عامال  ال  كل، ومكافحا  ال  مل،  زرع الدنيا حالخير، و رو ههها في الطا

يجني ثمرة هوا  وفجورا ، لحالصالح، و تعهد ا حالعلم والمعرفة، وال  تخذ ا  زوا  ولعبا ، أو ل
لههه فيههها، وتمكينهها  لد نههه، وطلبهها  لألمههن وتينههير   ذلك  له طاعة لرحه فههي الههدنيا واسههتخالفا  

   النعادة والطم نينة، أسبا

  زئ  رئ ّٰ  ِّ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر ٹٱٹٱُّٱ
   رت  يب  ىب  نب مب  زب  رب  يئ  ىئ   نئ  مئ

  اك  يق  ىق يف ىفيث   ىث نث  مث زث  رثيت ىت  نت  مت  زت
٥٥النور:  َّ   يك  ىك  مك لك  

منزلة العالية والرضا التا  وجنات النعيم، والنظر إلى وجهه وفي اآلخرة المثوحة الكاملة وال
 الكر م، 
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 : ما  لي  و همنا محراز  ذب الحقيقة أن نذ ر

دعوة القرآن إلى أن الدنيا دار اختبههار واحههتالء وأنههها مرالههة أولههى تنههبر األخههرة ال تعنههي 
 إطالقا  أن  ذب الحياة الدنيا شر.

وطبقو هها فههي ايههاتهم العمليههة وحيههنهم الههدعوة   ههذب  -مرضوان هللا علههيه -لقد فهم الصحاحة
سههتمتاع حاأل ههل واألوالد، وتعلههم واال المعههاش، فلم  نكر عليهم النعي لطلههب   رسول هللا

أن  ل وااد منهم لرحه عليه اقا  وأل لههه عليههه اقهها ، ولولههدب  الصحاحة على  د رسول هللا 
زوارب وقراحته عليه اقا ، فليؤد  ههل ذي اههر لنفنه وحدنه عليه اقا ، ولنيوفه وعليه اقا ، و

 اقه حال إسراف أو تقتير، أو إفراط أو تفر ط.

حالجنههة فنجههد م   نقرأ ترجمة وسيرة العشرة الذ ن حشههر م رسههول هللا حل من العجيب أن 
ْل دون تبشههير م  حالجنههة، و ههو  أن  ههاجر أصحا  ثههروات طائلههة وأمههوال ضههخمة، لههم تحههُ

لمد نههة، لههم  رضههوا أن  كونههوا عالههة علههى إخههوانهم األنصههار، حههل المنلمون من مكة إلى ا
 ز النفس، فانطلقوا إلههى األسههواق، وأاههدثوا ت ثروا حروح امسال  التي  حيى حها المنلم عز

تامة على مقاليد انقالحا  في مواز ن الحياة في المد نة ودانف لهم النيطرة الكاملة، والهيمنة ال
 األمور فيها.

ُن  -رضى هللا عنه  -َعْن أَنٍَس –حنندب  –روى البخاري  ْاَمنِّ حههْ دُ الههرا َ  َعلَْينَا َعبههْ أَناهُ قَاَل : قَدِّ
ِّ َعْوفٍ  ، فَقَاَل َسْعدٌ  -  – ، َوآَخى َرُسوُل َّللاا حِّيعِّ ، َوَ اَن َ ثِّيَر اْلَمالِّ  قَْد حَْينَهُ َوحَْيَن َسْعدِّ ْحنِّ الرا

ْن أَ  ى اْمَرأَتهَهانِّ ، َعلَِّمفِّ األَْنَصاُر أَن ِّى مِّ ْطَرْ نِّ ، َولههِّ َك شههَ ى َوحَْينههَ ُم َمالِّى حَْينههِّ َ ا َماال  ، َس َْقنِّ ْ ثَرِّ
ُ  فَاْنُظرْ  ْاَمنِّ حَاَرَك َّللاا ْجتََها . فَقَاَل َعْبدُ الرا ى أَْعَجبَُهَما إِّلَْيَك فَ َُطل ِّقَُها ، َاتاى إِّذَا َالاْف تََزوا َك فههِّ  لههَ

عْ  ا ،  أَْ لَِّك . فَلَْم  َْرجِّ ير  ْن َسْمٍن َوأَقٍِّط ، فَلَْم  َْلبَْث إِّالا  َنِّ ى  َْوَمئٍِّذ َاتاى أَْفَنَل )رحح (َشْيئ ا مِّ َاتهها
 ِّ ْعفََران  ( -   -َجاَء َرُسوَل َّللاا يب الزا ْن ُصْفَرةٍ )أَثٌَر من طِّ هُ رَ  َوَعلَْيهِّ َوَضٌر مِّ وُل فَقَاَل لههَ سههُ

 ِّ ا » َمْهيَْم ؟«)َما َش ْ  -  –َّللاا اَل » مههَ ارِّ . فَقههَ َن األَْنصههَ َرأَة  مههِّ ْجُف امههْ نك أَْو َما َ ذَا؟(. قَاَل تََزوا
ْن   ُسْقَف فِّيَها ؟« َواة  مههِّ ٍب ، أَْو نههَ ْن ذَ ههَ َواةٍ مههِّ )َ ْم أَْصدَْقتَها، وأعطيتها من مهر؟( قَاَل َوْزَن نههَ

 م(، فَقَاَل » أَْولِّْم َولَْو حَِّشاةٍ « .ذََ ٍب )َخْمَنة دََرا ِّ 

ْاَمنِّ ْحُن َعْوٍف تاجرا  حارك هللا له في التجارة و نب ماال   ثيرا    (156)و ان َعْبدُ الرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/  6عبههد البههر :  ، االسههتيعا  الحههن 1/68راجع في ترجمة عبد الرامن حن عوف : سير أعال  النبالء : (156)

 .97 – 87/  1/  3، طبقات احن سعد: 195 - 190/  1، منند أامد: 84 – 68
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 الدين ضر ر  عسكرية . المطلب ا خير : 

فالحر  ضرورة تفرضها تصههاد  المصههالح ،    ضرورة عنكر ةفسن الد ن   أخيرا
وتفههرض الحههر  نفنههها ، وال  وتعارض الرغبات حين المجتمعات ، واههين  شههتد النههزاع ،

الد ن مفر منها ، حعد فشل جميع محاوالت النال  اينئذ  كون للد ن ضرورته   ايث  زود 
أو تفعلههه، فالعامههل أتباعه ح سبا  التنحية وعوامل الفداء حما ال  مكههن ألي قههوة أن تقدمههه 

 أ ثرمن غير م ام ماني ، والوازع الد ني أ م أسلحة النصر ، ولقد عرف ذلك قادة الحر  

 وأمامنا شهادتان : إادا ما غرحية ، واألخرى شرقية ، 

في خطبته أما  الجههيش الثههامن  ههو  157تجومري أما الغرحية فعلى لنان المارشال مون

   ايث قال : 1951من مارس 4

إن أ م عوامل االنتصار في الحر   و العامل األخالقههي   وال  مكههن لقائههد أن  ههدفع 
ى جهود م في العمل إال إذا  انف ضمائر م مرتااة إلى مهها  عملونههه ، جنودب إلى حذل أقص

 على غير  دى . ارة هللا سو قيني أن الجيش إذا سار على غير مرضا

 إن خطر االنحطاط األخالقي فههي أفههراد الجههيش أعظههم مههن خطههر العههدو ، ولههذلك ال

  (158)ءشيننتطيع أن ننتصر في معر ة ، إال إذا انتصرنا على أنفننا قبل  ل 

مد ر أ اد مية ناصر العنههكر ة  -أما الشهادة الشرقية فعلى لنان اللواء انن البدري 
 : ) رامه هللا (  ايث  قول   - وشيخ المؤرخين العنكر ين المصر ين العليا األسبر ،

مهها إن انتهههف المعر ههة الخاسههرة التههي دارت حههين العههر  والصهههيونية فيمهها حههين »
  اتههى أسههرعف أجهههزة الدولههة حدراسههة األسههبا   1967الخههامس والتاسههع مههن  ونيههو 

كن  نقص القوات المنلحة في  ههذا التي أدت إلى  ذب النكنة الكبرى .. .. .. لم  والمنببات 
اليو  العتاد ، ولم  نقص القوات المنلحة في  ذا اليههو  الههذخائر ، ولههم  نقصهههم األفههراد وال 

 الخطط ، ولكن  انف تنقصهم الروح المعنو ة .

ية ، وقد  انف الماد ههات و انف العقيدة عقيدة الجهاد ال شك أنها  انف مهزوزة ومختف
لعقل    مما اجب النالح الحقيقي ، النالح األول سالح ام مان و قد تنلطف على الفكر وا

امصرار والعقيدة ،  ذا  و الدرس األول والحقيقة الناصههعة .. .. .. وفههي زمههن ال  تجههاوز 
تغييههر  بيههر فههي الصههورة ، وتحققههف إنجههازات رائعههة علههى طر ههر  النههتة أشهههر اههدث

 لمعنو ات والعقيدة .ا

، إنجازات مازال العدو ال  صدق أنها قد تمف ، إنجههازات إنجازات تبلغ اد امعجاز 
 نعد  ل منلم و ل عرحي عندما  علم أنها قد تحققف ، وتزداد سعادته عنههدما  علههم أنههها قههد 

 (159)  «قيدة والد ن ...!تحققف حفنل ام مان والع

 

 

 

 
م( قائد عسكري بريطاني ، يرجع له الفضل في  ١97٦مارس  ٢٤ - ١٨٨7نوفمبر  ١7) برنارد مونتغمري ١٥7

  يطاليايادة الجبهة في إهزيمة قوات المحور في شمال إفريقيا كله  في الحرب العالمية الثانية ، وبعد ذلك انتقل لق
لفاء إلى أوروبا لمواجهة وشمال غرب أوروبا ، وكان من قادة الحلفاء في معركة النورماندي التي نزل فيها الح

 القوات النازية والتقدم نحو برلين.
 101الد ن : ص (158)
ه 1403ا رة ) القهه  -حمناسبة العيد األلفههي   –راجع : ححوث في الدعوة امسالمية : األز ر الشر ف  (159)  - هه

 268ص   (1983
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 ثامنةخالصة الوحدة ال

 انتهف حنا الدراسة في  ذب الوادة إلى ما  لي: 

 شر إلى الدين تتم ل في أمور ح ير  منها:حاجة الب

 

فههي األمههور الغيبيههة ليجيب علههى تنههاقالت عقلههه   لإلننان  الد ن ضرورة عقلية  .1
مجاحههات الشههافية ، التههي  و الههذي  عطههي ا –وادب  –الصحيح وغير ا  ، والد ن 

ترضي العقل ، وال تصطد  مع العلم ، و من الخط  أن نظن أن الحنارة الماد ههة 
صههاابها امقنههاع العقلههي ، والجههوا  عههن أسههئلة امننههان فههي أمههور الغيههب تمنح 

  الموت ...
حالههد ن  فههيالن حهه ن  قهههرا  ام مان القوي واالستمناك  من الد ن ضرورة نفنية  .2

 .وسائر األمراض النفنية  وتر العصبي القلر والت

ة وااههدة وال خلههر لم تنتطع جميع ا تشافات الغر  أن  تنعد امننان ، أو أن تكفكف دمعهه 
 احتنامة واادة حل أوصلف امننان إلى درجة الي س واماباط والحيرة والشك!!! 

سههيااة  ص على االنتحار ، حل  ناك ما  عرف  حل ظهرت في الغر  عيادات تعين الشخ
 ، وعيادات الموت الرايم !!! االنتحار

 تعههالى أحههدا ، فسن في القلب فاقة ال  ند ا شيء سههوى هللاضرورة رواية ، الد ن  .3
وفيه شعث ال  لمه غير امقبال عليه ، وفيههه مههرض ال  شههفيه غيههر امخههالص لههه 

 ! وعبادته وادب
أي د ههن ، وأن  نه ال توجد جماعههة إننههانية دون د ههنأل  الد ن ضرورة اجتماعية  .4

 !النظم الد نية  ي أ م النظم االجتماعية على امطالق
ل ، واجتنهها  الظلههم ، وإشههاعة الحههب حههين في إقامة العههدضرورة سياسية ، الد ن  .5

 الحا م والمحكو 
زاد عليههك الد ن  له ُخلر  ، فمن زاد عليك في الُخلههر :   ضرورة أخالقية ،الد ن  .6

 في الد ن.
،  عظههم العمههل ، و قههدر المههال ، و ههنظم عمليههة الكنههب  ضرورة اقتصههاد ةالد ن  .7

 وامنفاق !
عههه ح سههبا  التنههحية وعوامههل   ايههث  ههزود الههد ن أتبا ضرورة عنكر ةالد ن  .8

 !أن تقدمه أخرى  الفداء حما ال  مكن ألي قوة
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 أسئلة التقويم الذاتي

 المقال:أ الً: أسئلة 

 ننان " ؟ يف تفنر  ذب العبارة "الد ن ضروري لإل -1

 لإلننان ؟الد ن ضرورة عقلية لماذا  ان  -2

 ما أ مية الد ن من النااية النفنية ؟  -3

 حاألخالق ؟ ما عالقة الد ن -4

 ما فائدة الد ن للمجتمع ؟ -5

 ما موقف الد ن من النياسة ؟ -6

 ما عالقة الد ن حالدنيا ؟ -7

 وضح أ مية الد ن حالننبة للروح . -8

 ما عالقة الد ن حاالقتصاد ؟  -9

 ؟ عنكر ةفي الجوانب اللد ن اما دور  -10

 ثا ياً: أسئلة الصواب  ال طأ: 

 ( أما  العبارة الخاطئة فيما  لي:)( أما  العبارة الصحيحة، وعالمة ✓ضع عالمة )

 امننانلم تنتطع جميع ا تشافات الغر  أن تجيب على أسئلة  -1 
إن في نشر العلو  والثقافات واههد ا ضههمانا للنههال  والرخههاء ،  -2

 لد ن .وعوضا عن ا
 نزعة التد ن وام مان حالغيب  امنة في النفس البشر ة       )  ( -3
 على األمراض النفنية     )  (الد ن  و العامل األساس للتغلب  -4

 الد ن ملج  النعفاء وأفيون الشعو                            )  ( -5
 ال توجد جماعة إننانية دون د ن أي د ن                     )  ( -6

 (  ) 

 

)   ( 

 الههد ن ضهههروري لإلننهههان ليجيهههب علهههى تنهههاقالت عقلهههه  ، -7 
 )                                   وضروري للمجتمع لتحقير العدل واألمن      

رسالة األد ان في الحقيقههة رسههالة أخالقيههة تههدعو إلههى الفنههائل  -8
 وتنهى عن الرذائل

 أتباعه ح سبا  التنحية وعوامل الفداءالد ن  زود  -9
 ن أ م عوامل االنتصار في الحر   و العامل األخالقيإ -10

 

)   ( 

(   ) 

)   ( 

)  ( 

 

 ن متعدد:ثال اً: أسئلة ا ختيار م

 اختر امجاحة الصحيحة مما حين القوسين:

–اجتماعيههة    -روايههة   -نفنههية   -ضههرورة ) عقليههة  –حوجه عا   –الد ن  (١
 جميع ما سبر (

 حلجيكهها -ولنههدا   -موت الرايم )سو نرا تنمح حما  عرف حالمن الدول التي  (٢
 جميع ما سبر ( –

 نههان (   : إن أعظههم ر –فههولتير  –ولنههون  – ارنيجي  – قول )وليم جيمس  (٣
 عالج القلر  و ام مان.

إن مههن ر نههان (    –فههولتير  –ولنههون  – ههارنيجي  – قههول )ولههيم جههيمس  (٤
قههل والعلههم الممكن أن  نمحل  ل شيء نحبه، وأن تبطل ار ههة اسههتعمال الع
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 والصناعة، ولكن  نتحيل أن  نمحى التد ن
و لنههون (    –ر نههان  –فههولتير  –ولنههون  – ههارنيجي  –)وليم جههيمس  قول  (٥

ا من المالادة الماد ين : لم تشككون فههي هللا، ولههوالب لخههانتني زوجتههي  ساخر 
 وسرقني خادمي

:    و لنههون ( –ر نههان  –فولتير  –ولنون  – ارنيجي  – قول )وليم جيمس  (٦
  فلن تنههتطيع المثههاحرة  وخالصة المن لة أن انارتنا إن لم تُنقذ حالمعنو ات

أنها ال  مكن أن تنجو إال إذا سرى الههروح الههد ني فههي على البقاء حماد تها   و
جميع منامها ، ذلك  و األمر الذي  جب أن تتنافس فيه معاحههدنا ، ومنظماتنهها 

 رد خائف من هللا محب لبلدبالنياسية ، وأصحا  رقوس أموالنا ، و ل ف
 : و لنون (    –ر نان  –فولتير  –ولنون  – ارنيجي  –  قول )مونتجومري (7

االنحطاط األخالقي في أفراد الجيش أعظم من خطر العدو ، ولذلك  إن خطر
 ءال ننتطيع أن ننتصر في معر ة ، إال إذا انتصرنا على أنفننا قبل  ل شي

تجارة  -مزرارع –صناعات  –فنون  –وم التوجد جماعة إنسانية دون ) عل (٨
 سبق (جميع ما –معابد  –

 اإليمان ( –القوة  –السالح األول لتحقيق النصر سالح ) العلم  (9

إشاعة الحههب  - اجتنا  الظلم  - إقامة العدل  ) الد ن ضرورة سياسية ، في (10
 جميع ما سبر ( – حين الحا م والمحكو 

 ثامنةالنشاط التعليمي للوحدة ال
 ي الدارس:عزيز

الموضوعات الواردة في  ذب الوادة  عليك اتى تكتنب المز د من المعلومات اول 
 نشاط التعليمي التالي:أن تقو  حسنجاز ال

 ا تب ححثا  في:

الرد عليها   )مــن  – بهات  الملحدين  –صورب  –تاري ه  –اإللحاد : تعريفه 
 خالل مواقع اال تر ت(
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 تاسعةالوحد  ال                                             

 جهود العلماء المسلمين في دراسة األديان 

 :د  التاسعةمحتويات الوح

  مطلبين : تحتوى  ذب الوادة على 

 

 المطلب األول : أصالة علماء المسلمين في دراسة األديان

 ديان جهودهم في دراسة ا أ هر العلماء المسلمين ط المطلب ال ا ي : 

 

 أهمية دراسة الوحدة

ة  رى أاد ما أن الد ن فطههر  ما  ان  ناك اتجا ان واضحان في تحد د نش ة الد ن ،
 هللا ، التي فطر عليها امننان األول ) آد  عليه النال  (، 

حينما  زعم االتجاب اآلخر أن الد ن صناعة حشر ة، اخترعه امننههان لعوامههل طبيعيههة 
 أخالقية أو اجتماعية أو تعليمية ، أو رواية أو نفنية أو 

أاههد ما أن اتجا ان واضحان في تحد د نش ة علم األد ان ،  رى  - ذلك  – ان  ناك 
وأن حههذورب األولههى مبثوثههة فههي  ،  علم األد ان علم إسالمي  تب فيه المنلمون قبل غيههر م

مال والمناظرات وأن التار خ امسالمي والمجتمع امسالمي زاخران حاألع ، الكتا  والننة
 والمؤلفات والعالقات حين أ ل األد ان المختلفة .

ان علههم غرحههي ، سههبر فيههه الغرحيههون العلمههاء حينما  زعم االتجاب اآلخر أن علم األد هه 
 المنلمين !

 وادة جوا  واضح على  ذا النؤال : وفي  ذب ال

  ل دراسة األد ان والبحث فيها علم إسالمي أ  احتكار غرحي ؟ !!!.

 

 ألهداف التعليمية ا

  رجى منك عز زي الدارس حعد دراستك لهذب الوادة أن تكون قادرا  على أن:

 د ان حميادنيه المتعددة علم إسالمي سبر الدراسات الغرحية.تدرك أن علم األ -1
م أن القرآن الكر م والننة النبو ههة فيهمهها اههد ث مفصههل عههن أد ههان متعههددة ، تعل -2

 اد ث عن الوثنيات المختلفة ، وصور املحاد !ورساالت ساحقة على امسال  ، و
 انههف لهههم  –م على اخههتالف مههذا بهم ومدارسههه-تتيقن من أن العلماء المنلمين  -3

 جهود عظيمة في مجال األد ان .
الغرحيههة الراميههة إلههى تجر ههد المنههلمين مههن  ههل فنههل    تحكم على المحههاوالت -4

  حتز يف الحقائر وطمنها، وتبد ل الوقائع وتغيير ا!
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 علماء المسلمين في دراسة األديانالمطلب األول : أصالة 

ددة، ففيههه تههار خ األد ههان وفيههه فلنههفة علم األد ههان ذو دالالت واسههعة وميههاد ن متعهه   
 األد ان وفيه االجتماع الد ني....األد ان وفيه مقارنة 

 ن.إن  ذب المياد ن  لها موضوع علم األد ان، أو إن أردنا الدقة علو  األد ا

، تفيدنا  ، ووقائع ثاحتة وحعيدا  عن التعقيد العلمي في صورته الرا نة فنحن أما  اقائر نافعة
ة ومقارنة وغيههر ذلههك  مههن تنا، وت خذ ح  د نا إلى  نش ة علم األد ان: تار خا و فلنففي دراس

 علو  األد ان ، و ل  و إسالمي النش ة أ  غرحي؟

ادة العلماء المنلمين في دراسة األد ان ، قبههل لقد اعترف المنصفون من الغرحيين حر 
نها ههة القههرن التاسههع  أن  عرف الغر  مصطلح مقارنة األد ان الذي ظهههر فههي الغههر  فههي

البحههوث العلميههة االعتههراف الغرحههي حهه ن دراسههة عشر الميالدي ، وصار من المتداول في 

 (160)األد ان تعتبر واادة من االنجازات العظيمة للحنارة امسالمية 

لقد استوعب عصر الرسالة جميع طوائف المجتمع على اختالف مللهم ونحلهههم ، وتحههدث  
ل يهود والنصارى وغير م ، وناقش معتقداتهم ،  ما واجه الرسههوالقرآن عن المشر ين وال

 صلى هللا عليه وسلم المخالفين من أصحا  األد ان المختلفة .

اة المواجهههة حههين المنههلمين واستمر الحال حعد عصههر الرسههالة ،ايههث اتنههعف منهها
 ومخالفيهم ، واتخذت المواجهة أشكاال متعددة ، منها :

صههراع المنههلح الههذي فرضههته طبيعههة تلههك المواجهههة ، فقههد المواجهة العنكر ة ، وال
منههلمون أصههحا  أد ههان شههتى ، ومههذا ب مختلفههة ،ومهها  انههف اممبراطور تههان واجههه ال

  د حالبقاء،الرومانية والفارسية لتنمحان للد ن الجد

 ذ ر الحافظ احن  ثيههر األااد ههث التههي جههرت حههين المنههلمين والفههرس قبههل  معر ههة 
الملههك الفارسههي  حن شهههر ار  ه(،ولعل في  ال   نرى و و  زدجرد 14القادسية الشهيرة)

 ما  عكس صورة العر  والمنلمين في عيون اآلخر ن ايث قال:

ة   َ  ْنُكمْ إِّن ِّي اَل أَْعلَُم فِّي اأْلَْرضِّ أَما ، قَْد  انَْف أَْشقَى َواَل أَقَلا َعدَد ا َواَل أَْسَوأَ ذَاتِّ حَْيٍن مِّ
ُل ح ُس َواَل تَْطَمعُوَن أَْن تَقُوُموا لَُهْم. كم قرى النوااي ليكفونا مُ ناا نَُو  ِّ  ، اَل تَْغُزوُ ْم فَارِّ

ناا، َوإِّ    َ ثَُر فَسِّْن َ اَن َعدَدُُ مْ  فََرْضنَا لَُكْم قُوت ا إِّلَى   ْن َ اَن اْلَجْهدُ دََعاُ ْم فاََل  ُْغُرناُكْم مِّ
ْصبُِّكْم   َوَملاْكنَا َعلَْيُكْم َملِّك ا  َْرفُُر حُِّكْم.،  َوَ َنْونَاُ ْم ،  َوأَْ َرْمنَا ُوُجوَ ُكمْ ،  خِّ

 فقال: 161شعبة  فَقَاَ  المغيرة حن،  فَ َْسَكَف اْلقَْوُ  

َن اأْلَْشَرافِّ  َر ِّ َوُوُجوُ ُهمْ أ ها الملك إن  ؤالء رقس اْلعَ   ،  ، َوُ ْم أَْشَراٌف  َْنتَْحيُوَن مِّ
ُ  األشرا ُم ُاقُوَق األشرافِّ األشرافَ  َف األشرافُ َوإِّناَما  ُْكرِّ لُوا  ، َو ُعَظ ِّ ، َولَْيَس ُ لُّ َما أُْرسِّ

ْم إِّالا ذَلِّكَ ،  لُّ َما تََكلاْمَف حِّهِّ أََجاحُوَك عليه، َواَل  ُ  لَهُ َجَمعُوبُ لَكَ  ثِّلِّهِّ ،  َوقَْد أَْاَننُوا َواَل  َْحُنُن حِّمِّ
ي  ْحنِّي فَ َُ وَن أَنَا الاذِّ  أُحَل ِّغَُك َو َْشَهدُوَن َعلَى ذَلَِّك.فََجاوِّ

ا فَة  لَْم تَُكْن حَِّها َعالِّم  ا َما  إِّناَك قَْد َوَصْفتَنَا صِّ ْن ُسوءِّ اْلَحالِّ فََما َ اَن أَ ، فَ َما ْسَوأُ ذََ ْرَت مِّ
ناا ا ُجوُعنَا فَلَْم  َُكْن  ُْشبِّهُ اْلُجوعَ  َااال  مِّ َ  ، ُ ناا نَ ْ ُُل اْلَخنَا ، َوأَما ْعاَلَن َواْلعَقَارِّ فَِّس َواْلجِّ
ُل فَسِّناَما  ِّيَ  َواْلَحيااتِّ  ا اْلَمنَازِّ ، َواَل نَْلبَُس إِّالا مَ ، َونََرى ذَلَِّك َطعَاَمنَا، َوأَما ا َغَزْلنَا  َظْهُر اأْلَْرضِّ

. حِّلِّ َوأَْشعَارِّ اْلغَنَمِّ ْن أَْوحَارِّ اْمِّ  مِّ

، َوإِّْن َ اَن أََادُنَا لَيَْدفُِّن  ا، وأن  بغي  حَْعُننَا َعلَى حَْعٍض دِّ نُنَا أَْن  َْقتَُل حَْعُننَا حَْعن  
يَةَ  -َوَ ى َاياةٌ  -  اْحنَتَهُ  ْن طعامه َ َرا ِّ ْبَل اْليَْو ِّ َعلَى َما ذََ ْرُت لََك ، و انف َاالُنَا قَ  أَْن تَ ُْ َل مِّ

ُ إِّلَْينَا َرُجال  َمْعُروف ا ُف نَ ،  فَبَعََث َّللاا ُف َوْجَههُ َوَمْولِّدَبُ  ،  َنبَهُ نَْعرِّ نَا َونَْعرِّ  ، فَ َْرُضهُ َخْيُر أَْرضِّ
 

 33-32ححوث في مقارنة األد ان : د . محمد عبد هللا الشرقاوي ص راجع : (160)
 في الطبري والكامل: المغيرة بن زرار بن النباش، وكان أحد الوفد الذين أرسلهم سعد إلى يزدجرد.  ١٦١
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نَا، َوُ َو نَْفُنهُ َ اَن َخْيُرنَا فِّي تُهُ َخْيُر حُيُوتِّنَا، َوقَبِّيلَتُهُ َخْيرُ ، َوَاَنبُهُ َخْيُر أَْاَناحِّنَا، َوحَيْ   قَبَائِّلِّ
 ، فَدََعانَا إِّلَى أمر فلم  جبه أاد. لََمنَااْلَحالِّ الاتِّي َ اَن فِّيَها أَْصدَقَنَا َوأَاْ 

بِّ، فَقَاَل َوقُْلنَا، َوَصدَ  ْن حَْعدِّ  َقُْل  َق َوَ ذَْحنَا، َوَزادَ َونَقَْصنَا، فَلَمْ أول تر   ان له اْلَخلِّيفَةَ مِّ
ُ فِّي قُلُوحِّنَا التاْصدِّ َر لَهُ َوات ِّبَاَعهُ  َشْيئ ا إِّالا َ انَ  ِّ ، فَ  ، فَقَذََف َّللاا َصاَر فِّيَما حَْينَنَا َوحَْيَن َر  

يَن.   اْلعَالَمِّ

 ِّ ِّ ، َوَما أََمَرنَا فَ  فََما قَاَل لَنَا فَُهَو قَْوُل َّللاا ُ ، فَقَاَل لَنَا إِّنا رَ  ُهَو أَْمُر َّللاا حاُكْم  َقُوُل: أَنَا َّللاا
ي اَل َشرِّ َك لِّي  وأنا خلقف  ل  ، و ل شئ  الك إال وجهي،  ءشي نف إذ لم  كن ، َوْادِّ

َ    ، َوإِّنا َرْاَمتِّي أَْدَرَ تُْكْم  ءشيوإلي  صير  ل   ءشي ُجَل ألِّ دُلاُكْم َعلَى فَبَعَثُْف إِّلَْيُكْم َ ذَا الرا

ْن َعذَاحِّيالنابِّيلِّ الاتِّي أُْنجِّ  لا  يُكْم حَِّها حَْعدَ اْلَمْوتِّ مِّ ُاِّ .، َوألِّ ي دَاَر النااَل ِّ  ..(162)  ......ُكْم دَارِّ

في  ذا التفوق المذ ل، واالنتصار   لقد  انف المفاج ة التي لم  حنب أاد اناحها ، 
الكبير ألتباع الد ن الجد د في أقل فترة من عمر التار خ ، ولم  كن االنتصار عنكر ا 

 حنب ، حل  ان انتصارا  في  ل المجاالت األخالقية والنياسية واالجتماعية والعلمية. ف

ر والخرافههات، ور تههان الرومانيههة والفارسههية ر امهها مههن األسههاطيلقد خلافف اممبراط
حجانب تحر ف ما أنزله هللا على أنبيائه ورسله، ايث وجد الفاتحون المنلمون ، المجوسية 

وغير هها فههي حههالد فههارس ، حجانههب  أد ههان أخههرى ، وعلههى رأسههها  والمانو ههة والمزد يههة
 النصرانية واليهود ة في الوال ات الرومانية.

 عة امسالمية التنامح مع المخالفين ما  ان من المنلمات والقواعد الد نية في الشرول
س ، ، وعد  ام راب في الد ن ، فلم  نجل التار خ مخالفة المنلمين في ذلك ، حل علههى العكهه 

فهناك فترات تار خية تمتع فيها غير المنلمين حما لم  تمتع حه المنلمون أنفنهم ،  ما  ذ ر 
وا فيههه العدالههة ، ومههن قنههاة ن غير المنلمين رضوا حالقنههاء امسههالمي ، ووجههدالتار خ أ

 ههه  137 - 000: )خير بن  عيم بن مر  بن حريب الحضرمي المصريامسال  في القد م : 
 ( قاض ، مههن رجههال الحههد ث، والفقهههاء ، ولههي القنههاء حبرقههة ومصههر،  754 - 000= 

اللغة القبطية، و قني حههين المنههلمين فههي   ه، و ان  حنن 120و انف وال ته حمصر سنة 

 .  (163)د، و جلس على البا  حعد العصر، للقناء حين النصارىالمنج

بــن منعــة : موسى بن يو س بــن محمــد ومن الطر ف أن حعض العلماء  احن  ونس 
 1242 - 1156 ههه =  639 - 551: )ابن مالك العقيلىط حمال الدينط أبو الفتح الموصلي

ارى واليهههود  قههرأون  ان النص ، عالمة حالر اضيات والحكمة واالصولفيلنوف،   (و و

 .(164)عليه التوراة واالنجيل، و شراهما شراا وافيا

المناقشههة والجههدال الههد ني دون لقد ساعد جو التنامح والحر ههة الد نيههة علههى التمتههع ح
ض خوف ، حل  ان تشجيع حعض الخلفاء حاعثا على ذلههك ، وتجههاوز ذلههك التشههجيع مههن حعهه 

شههجيع و ههذا التعهها ش حههين مختلههف األد ههان فههي الخلفاء إلى األمراء ، و ان من أثر  ههذا الت
، ومههن 165ظالل الدولة امسالمية   ظهور مؤلفات وتصههانيف عد ههدة   فههي مجههال األد ههان 

الجد ر حالذ ر أن  ل الفرق والمذا ب امسالمية شار ف في  ذا المجال ، ولم  تخلف أاههد 
ان ،   سههبقيتهم ونبههوغهم دا ، تبر ن على أسبقية المنلمين في علم األد ، والقائمة طو لة ج

في غيرب من العلو  ،  ذا من جانب ، وأن الغر   ان عالة عليهم وتاحعا لهم في  ههذا العلههم 
 ن تاحعا لهم في غيرب من العلو  من جانب آخر ،  ما  ا

ة مههن العلمههاء حههل ومن الجد ر حالذ ر أن جانب الت ليف لم  قتصر على نوعيههة خاصهه 
 

 49/  7في  تاحه )البدا ة والنها ة(  (162)
 326/  2األعال  للزر لي :  (163)
 332/  7: لناحر المرجع ا (164)

مكتبة الخانجي  ). ٤رة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري، ترجمة: د. محمد عبد الهادي أبو ريدة. طالحضا ١٦٥
 و ما بعدها  ٣٨٤، ص: ١ج م.(.١9٦7هـ / ١٣٨7   القاهرة –
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شمل أصنافا مختلفة اتى أصحا  المذا ب الفقهية  امما  الشافعي رامه هللا تعالى ، ايث 
ول : " وللشافعي  تاحههان فههي  ذ ر امما  عبد القا ر البغدادي في  تاحه ) أصول الد ن ( فيق

أ ههل ي تصههحيح النبههوة والههرد علههى البرا مههة ، والثههاني فههي الههرد علههى الكال  ، أاد ما فهه 
 166األ واء "

 كما ساهم عدد من الذين أسلموا في إثراء هذا الجانب العلمي ، نذكر منهم  

ً فأسلم  -علّي بن ربن الطبري   هـ( له )الّرّد على٢٤7)توفي سنة  -كان نصرانيا
 إثبات بنوة النبي صلى هللا عليه وسلم(.أصناف النصارى( و)الدين والدولة في 

م( مهندس  ١١7٥هـ= نحو  ٥70لمغربي: ) ت نحو والسموأل بن يحيى بن عباس ا
رياضي، عالم بالطب والحكمة. أصله من المغرب. سكن بغداد مدة، وانتقل إلى 

ربيجان(. له )بذل المجهود في فارس. وكان يهوديا، فأسلم. ومات في المراغة )بأذ
 ط( -ليهود إفحام ا

، و وضههح  ا المعنههى حجههالءفي  تاحه ) الد ن (  ههذو قرر الد تور محمد عبدهللا دراز 
 أثر المنلمين المتميز غير المنبوق في علم األد ان في جانبين :

أن الحد ث عن األد ان قبل امسال   ان مغمورا في األااد ههث عههن شههؤون أحــدهما :
الجدلية ، أصبح في  تب العههر  دراسههة  أو الفلنفية حياة ، أو في تيار البحوث النفنية أوال

لة عن سائر العلو  والفنون ، فكان لهم حههذلك فنههل النههبر فههي تدو نههه وصفية واقعية منعز
 علما منتقال قبل أن تعرفه أوروحا الحد ثة حعشرة قرون .

تلفة لم  عتمدوا على الظنههون وال علههى فهو أنهم في وصفهم لألد ان المخ  أما اآلخر:
 انههة مههن مصههادر ا ، ولكنهم  انوا  نتمدون أوصافهم لكههل د  العوائد والخزعبالت الشائعة

الموثوق حها، و نتقونها من مناحعها األولى،  و كذا حعد أن اختطوب علمهها منههتقال ، اتخههذوا 
 .(167)له منهجا علميا سليما
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 22-21راجع  تا  الد ن : ص  (167)
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  جهودهم في دراسة ا ديانأ هر العلماء المسلمين ط المطلب ال ا ي : 

 

مههع تنههوع امسههها   ،زمنــيالحسب الترتيــب لعل أول ما وصل إلينا من مؤلفات على 
  التالي:الفكري الختالف المذا ب والطوائف امسالمية على النحو 

  أ هر علمائهم: أ:مؤلفات المعتزلة 

سههفة وأ ههل ألد ههان ، فقههد خههالطوا الفال بدو أن طبيعههة المعتزلههة سههاعدت  ثيههرا  فههي ا
علههيهم ، فقههد  أواألد ان ،وأصحا  الفرق والمذا ب ، وحعيدا عن الحكههم أل ههل االعتههزال ، 

 امتاز الوااد منهم  ححنن الجدل ، وقوة الحجة، وسرعة الخاطر.

  ههه( و ههو مؤسههس مههذ ب االعتههزال وإمامههه ،131 - ه80)  اصل به عطاء ُعد  تا   -1
المانو ة( أول ما وصل إلينا من مؤلفات ، وقد أشار إلى ذلك البااههث الكبيههر  )في الرد على

 لعظيم )تار خ التراث العرحي (، الد تور فؤاد سز ين في عمله ا

و و ) أحو الهههذ ل العههالف( مههولى عبههد القههيس محمد بن الهذيل بن عبد هللا بن مكحول  -2
  (:    850 - 753 ه =  235 - 135)

 :(168)بغدادي في )تار خ  حغداد( في ترجمته ذ ر الخطيب ال 

قههال: قههال لههي  روى أحو  عقو  الشههحا  ، شيخ المعتزلة ومصنف الكتب في مذا بهم 
و ذا في الننة التي قتههل ، أحو الهذ ل: أول ما تكلمف أني  ان لي أقل من خمس عشرة سنة 

أختلههف إلههى عثمههان اخمرى وقد  نف حب  ه(145 – 97فيها إحرا يم حن عبد هللا حن الحنن )
الطو ل صااب واصل حن عطاء ، فبلغني أن رجههال   هود هها قههد  البصههرة وقههد قطههع عامههة 

لعمي:  ا عم امض حي إلى  ذا اليهههودي أ لمههه ، فقههال لههي:  هها حنههي  ههذا  فقلف: ،  متكلميهم
كالمههه؟ اليهودي قد غلب جماعة متكلمي أ ل البصرة فمن أخذك أن تكلم مههن ال طاقههة لههك ح

: ال حد من أن تمني حي إليه وما عليك مني غلبنههي أو غلبتههه ، ف خههذ حيههدي ودخلنهها فقلف له
 لناس الذ ن  كلمونه حنبوة موسى ثم  جحد م نبوة نبينا ، على اليهودي فوجدته  قرر ا

فيقول: نحن على ما اتفقنا عليه من صحة نبوة موسى إلى أن نتفر على غيرب فنقر حه 
 يه ،قال: فدخلف عل

 أس لك أو تن لني  ؟  فقلف له: 

 فقال لي:  ا حني أو ما ترى ما أفعله حمشا خك؟

 ن تن لني أو أس لكفقلف له: دع عنك  ذا ، واختر إما أ 

أليس موسى نبيا  من أنبياء هللا قد صحف نبوته وثبف دليله  : قال: حل أس لك : خبرني 
 تقر حهذا أو تجحدب فتخالف صاابك؟!

 نه من أمر موسى عندي على أمر ن :فقلف له: أن الذي س لتني ع 

ه وحشههر حههه أني أقر حنبوة موسى الذي أخبر حصحة نبوة نبينا وأمر حاتباعهه  :  أاد ما 
 . ف نا مقر حنبوته فسن  ان عن  ذا تن لني ،  وحنبوته

ولم  هه مر حاتباعههه وال    وإن  ان موسى الذي تن لني عنه ال  قر حنبوة نبينا محمد  
 حل  و عندي شيطان  حرق!،  وال أقر حنبوته ، فه فلنف أعر، حشر حه 

 . فتحير لما ورد عليه ما قلته له 

 ن :ي التوراة؟ قلف: أمر التوراة أ نا  على وجهيوقال لي: فما تقول ف 

إن  انف التوراة التي أنزلف علههى موسههى النبههي الههذي أقههر حنبههوة نبيههي محمههد فهههي  
 . التوراة الحر

 تدعيه فهي حاطل غير ار وأنا فغير مصدق حها  وإن  انف أنزلف على الذي 

 
 ، 49 - 44، طبقات المعتزلة: 298/  2 مروج الذ ب  542 /10سير أعال  النبالء  راجع أ نا : (168)
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أنه  قول شيئا  مههن الخيههر فقال لي: أاتاج إلى أن أقول لك شيئا  حيني وحينك  ، فظننف 
ن ي: فقال أمك  ذا و ذا وأ  من علامههك ، ال  كنههى ) أي  نههبه  ههو ومعلمههه فتقدمف إليه فنار 

 وشغبوا علي!  سبا قبيحا صر حا( وقدر أني أثب حه ، فيقول: وثبوا حي

ف قبلُف على من  ان حالمجلس ، فقلف: أعز م هللا  ، أليس قد وقفتم على منهه لته إ ههاي 
 واحي إ اب؟ وعلي ج

 ه واجب أن  رد على جواحي؟ قالوا: نعم. قالوا لي: نعم ، فقلف: أليس علي

قلف لهم : فسنه لما سارني شتمني حالشتم الذي  وجب الحد وشتم من علمني وإنما قدر 
أن أثب حه فيدعي أنا واثبناب وشغبنا عليه ، وقد عرفتكم ش نه حعد انقطاعه    ف خذته األ ههدي 

 ثير فتر ه ، وخرج  ارحا لما لحقه  ارحا من البصرة  ، وقد  ان له حها دَْ ٌن  حالنعال فخرج
 من االنقطاع. 

الهذ ل و ان ميالس  ذا مجوسيا  جمع حين أحي  ،  وألحي الهذ ل  تا   عرف حميالس
 ف سلم ميالس عند ذلك.  وحين جماعة من الثنو ة فقطعهم أحو الهذ ل 

  افي حالوفيات (في ترجمة أحي الهذ لذ ر ذلك الصفدي في  تاحه ) الو

  أ هر علمائهم:  :مؤلفات ا  اعر -ب

 ان للمعتزلة فنل النبر في  ذا الميدان ، فسن األشاعرة ال  قلون عنهم فنال فههي  إذا  -1
ه260)أبي الحســن ا  ــعري الت ليف ، وقوة الحجة ، ايث  ان مما  األشاعرة  غزارة  - هه
امسالميين وغير امسالميين ، و و  تا  )جمل المقههاالت   ه(  تا  جمع فيه مقاالت324

فه جملة الفرائد التي أودعها في  تاحين ساحقين له ، أاد ما حاسم (، و و  تا  جمع فيه مؤل
 ( واآلخر حعنوان ) مقاالت غير امسالميين ()مقاالت امسالميين 

محمد حن الطيهههب حههن   ( 1013 - 950 ه( ) 403 - 338) القاضي أبو بكر الباقال ي -2
اقهالنهههي )أحههو حكههر( مههتكلم محمد حن جعفر حن القاسم البصري، ثم البغدادي، المعهروف حالب
لههد فههي البصههرة، وسههكن و على مذ ب االشعري. انتهف إليه الر اسة في مذ ب االشههاعرة.

  ان جيد االستنباط، سر ع الجوا . ، حغداد فتوفي فيها

لكهم فقال: ما فعلف زوجههة نبههيكم ؟ ومهها  ههان مههن وقد س له حعض االساقفة ححنرة م
 أمر ا حما رميف حه من االفك ؟

ل الباقالني مجيبا لههه علههى البد هههة:  مهها امرأتههان ذ رتهها حنههوء: مههر م وعائشههة، فقا 
 عز وجل، و انف عائشة ذات زوج ولم ت ت حولد، وأتف مر م حولد ولم  كن لها فبرأ ما هللا

و ال ما حر ئة مما قيل فيههها، فههسن تطههرق  -لبراءة من مر م  عني أن عائشة أولى حا -زوج 
ر بة إلى  ذب فهو إلى تلك أسرع، و ما ححمد هللا منز تان مبرأتان  في الذ ن الفاسد ااتمال

  عز وجل، عليهما النال .من النماء حواي هللا

 ( محمد حن عبههد الكههر م حههن اامههد  1153 - 1075 ه( ) 548 - 467)الشهرستا ي   -3
 لشهرستاني، الشافعي )أحو الفتح( فقيه، اكيم، من فالسفة االسال .ا

،  ههان وافههر الفنههل،  امههل وأد ان األمم ومذا ب الفالسههفة  لم الكال  ان إماما في ع
 شعري.العقل ، على مذ ب اال

ولد حشهرستان حين نيناحور وخوارز ، وأخذ علم النظههر واألصههول عههن أحههي القاسههم 
شههيري، وراههل إلههى حغههداد وأقهها  حههها ووعههظ، وسههمع الحههد ث االنصههاري وأحههي نصههر الق

 وتوفي حشهرستان آخر شعبان  حنيناحور و تب عنه النمعاني،

 (169)ط( ثالثة أجزاء  -)الملل والنحل من  تبه :  

 
، 2/160، التحبيههر 144 - 141 تار خ اكماء االسال : 20/286راجع ترجمته في : سير أعال  النبالء (169)

،  275 - 4/273، وفيههههات االعيههههان 17، طبقههههات احههههن الصههههالح: ق 377/  3، معجههههم البلههههدان 162
، و ي حليههدة حخراسههان قههر  ننهها ممهها  لههي رستانةلنمعاني شهما ا اوالشهرستاني: ننبة إلى شهرستان، وس

 خوارز .
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ا  الشهرستاني في الملل والنحل من أشهر الكتب فههي دراسههة األد ههان ، وقههد و ُعد  ت
ار خي ، ايث  ؤرخ للههد ن و صههف  النحلههة دون تعليههر المنهج الت استخد  فيه الشهرستاني
 احن از  األندلني على سبيل المثال !  –غالبا ، أواكم ، عكس 

  أ هر علمائهم :   : مؤلفات الشيعة-ت

، احههن أخههف أحههي سهههل إسههماعيل احههن علههي حههن أبو محمد النوب تيالحسن بن موسىط  -1
  (  922 - 000 ه =  310 - 000نوحخف. )

 بي في سير أعال  النبالء :قال الذ 

العالمة ذو الفنون، أحو محمد الحنن حن موسى، النوحختي الشيعي المتفلنف صههااب 
 التصانيف.

، والههرد علههى اآلراء والد انات وله مصنفات وتواليف في الكال  والفلنفة منها:  تا 
 لتناسخ، والتوايد، وادوث العالم ....أصحا  ا

 ( علي حن الحنين حن علههي، أحههو الحنههن  957 - 000 ه =  346 - 000)المسعودي -3
من أشهر العلماء العههر .  المنعودي، من ذر ة عبد هللا حن منعود: مؤرخ، راالة، ححاثة، 

  ل حغداد ، أقا  حمصر وتوفي فيها.من أ.العر  حهيرودوتس والمعروف

ط " و " أخبار الزمان ومن أحادب الحدثان " و " أخبار االمم  -من تصانيفه " مروج الذ ب 
لمين " و " المقاالت في أصول الههد انات " زائن الملوك وسر العامن العر  والعجم " و"خ

 لد انة ".و " المنائل والعلل في المذا ب والملل " و " االحانة عن أصول ا

  المغرب   مؤلفاتهم:  : أ هر علماء ا  دلس-ث

التي دخلها امسال  منذ القرن األول الهجههري واسههتمر  -تعد حالد األندلس والمغر   
من أخصههب الههبالد التههي شهههدت جههداال د نيهها حههين األد ههان  – األندلس ثمانية قرون في حالد

لتنامح امسالمي من أعظههم العوامههل التههي الثالثة : امسال  والنصرانية واليهود ة ، و ان ا
أفرزت  ثيرا من المناظرات الد نية حين أتباع األد ههان الثالثههة ، وامتههد جههو التنههامح ليمههنح 

 فون ححياة فكر ة وثقافية لم  عهدو ا من قبل !!! تقاد ، ولينعم المخالالجميع ار ة االع

الههد ن النصههارى  ومن المد ش اقا أن منااة الحر ة الواسههعة أغههرت حعههض رجههال
 حسرسال جملة من الرسائل إلى حعض اكا  المنلمين لتنصير م !

إلههى  ههدعوب  سرقنطة ه( اا م 474إلى المقتدر حن  ود)ت  حعث را ب فرنني  فقد
در إلى الطلب من القاضههي تقئل ذلك الرا ب مما دعا حالم، وتكررت رسااعتناق النصرانية

 تاحة الرد، خصوصا  أن القاضي الباجي له مؤلف    ه( أن  تولى474أحي الوليد الباجي )ت 
 مشهور في الرد على أ ل الكتا  ومحاجتهم عنوانه، ) النراج في علم الحجاج(   

 بدأ حالحد ث عن :لذا من المناسب أن ن

 م( 1081 - 1012هـ =  474 - 403) (170)القاضي أبي الوليد الباجي -1

، أصههلهم مههن وارث البههاجي  واسههمه: سههليمان حههن خلههف حههن سههعدون حههن أ ههو  حههن
 ههم إلههى  140األنههدلس)وتقع اليههو  فههي البرتغههال علههى حعههد  ثم انتقلوا الى حاجه حطليوس ، 

لوليد حشرق األندلس، ثههم راههل الجنو  الشرقي من لشبونه(، ثم سكنوا قرطبة واستقر أحو ا
ج  فيها أرحههع ف قا  حالحجاز ثالثة أعوا  ا -فيما قاله الجياني  -سنة سف وعشر ن أو نحو ا 

وا   درس الفقههه و نههمع الحههد ث عههن أئمتههها ثههم اجج. ثم رال الى حغداد ف قا  حها ثالثة أع
ا  ثيرا ، قال الجياني: و ان  مقامه حالمشرق نحههو دخل الشا  ومصر و الموصل ، وااز علم 

ثالثة عشر عاما  وجل  قدرب حالشرق واألندلس، وسمع منه حالمشرق نحو ثالثههة عشههر عامهها  

 
 وقال احن خلكان: و ي مر بة، فمعنى شهر: مد نة، ومعنى استان: النااية، فك نه قال: مد نة النااية.

، الرسههالة 397/  1   د ههة العههارفين 18/535سير أعال   النبالء راجع ترجمة أحي الوليد الباجي في :  (170)
 3/125  األعال  : 252 – 250/  6حن عنا ر هذ ب ا، ت207فة: لمنتطرا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
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 جماعة. وتفقه عليه خلر.ااز الرئاسة حاألندلس، ف خذ عنه حها علم  ثير وسمع منه و

 ( علههي حههن أامههد حههن سههعيد حههن اههز   1064 - 994 ههه =  456 - 384) ابــن حــزم -2

 :(171)محمدالظا ري، أحو 

احن از   ) رامههه هللا ( جههد ر حهه ن  هه تي فههي أول قائمههة العلمههاء المنههلمين فههي  ههذا 
أاههد رواد  ههذا  د المؤسس الحقيقي لهذا العلم دون مبالغة ، أو علههى األقههلالمجال   ايث  ُع

 التخصص الدقير !!!

،  ههان فههي االنههدلس خلههر  ثيههر  نههدلس فههي عصههرب، وأاههد أئمههة االسههال عالم االإنه 
قيههل: إنههه  تنبون إلى مذ به،  قال لهم " الحزمية " ،و  عرف مذ به حالمذ ب الظا ري ، ن

واالخههذ حظهها ر م أداب اجتهادب إلى القول حنفي القياس  له جليه وخفيههه، تفقه أوال للشافعي، ث
النص وعمو  الكتا  والحد ث، والقول حالبراءة االصلية، واستصحا  الحال، وصنف فههي 

و ههان  قههال: لنههان احههن اههز  وسههيف  وناظر عليههه، وحنههط لنههانه وقلمههه، ذلك  تبا  ثيرة،
 الحجاج شقيقان.

حيه من قبلههه ر اسههة الههوزارة وتههدحير المملكههة، فز ههد حههها ولد حقرطبة ، و انف له وأل
انصرف إلى العلم والت ليف، فكان من صدور البااثين فقيههها اافظهها  نههتنبط االاكهها  مههن و

 مصانعة.الكتا  والننة، حعيدا عن ال

علههى حغنههه، وأجمعههوا علههى تنههليله  فتمههاألواوانتقههد  ثيههرا مههن العلمههاء والفقهههاء، 
فتنته، ونهههوا عههوامهم عههن الههدنو منههه، ف قصههته الملههوك وطاردتههه، واذروا سالطينهم من 

 فرال إلى حاد ة ليلة )من حالد االندلس( فتوفي فيها.

مجلههد، تشههتمل  400نحههو  يفهرووا عن احنه الفنل أنه اجتمع عندب حخطه أحيه من تآل
 على قر ب من ثمانين ألف ورقة.

راسة األد ان ، أعنههي  تاحههه " ااولنا أن نقف على أشهر مصنفات احن از  في د ولو
فنههنجدب  فتههتح  ههذا الكتهها  حقولههه : الحمههد هلل  ثيههرا ، الفصل في الملل واال واء والنحل " 

 وأصيال،  أما حعد ...رة وصلى هللا على محمد عبدب ورسوله خاتم أنبيائه حك

 ، دافسن  ثيرا من الناس  تبوا في افتراق الناس في د اناتهم ومقههاالتهم  تبهها  ثيههرة جهه 
فبعض أطال وأسهب ، وأ ثر و جر ، واستعمل األغاليط والشغب   فكان ذلك شههاغال عههن 

 الفهم ، قاطعا دون العلم .

ضههات عاروحعض أاذف وقصر، وقلههل واختصههر، وأضههر  عههن  ثيههر مههن قههوى م
أصحا  المقاالت   فكان في ذلك غير منصف لنفنه ،في أن  رضى لها حالغبن في امحانة، 

في أن لم  وفه ار اعتراضه، وحاخنا ار من قرأ  تاحه   إذا لم  غنههه عههن وظالما لخصمه 
 غيرب.

عقاد  المه تعقيدا  تعههذر فهمههه علههى  ثيههر مههن أ ههل الفهههم،  -إال تحلة القنم  -و لهم  
ى المعاني من حُعد، اتى صار  نني آخر  المه أوله ،وأ ثر  ذا منهم ستائر دون عل والار

 منهم غير محمود في عاجله وآجله. فناد معانيهم ،فكان  ذا 

رضي هللا عنه:  فجمعنا  تاحنا  ذا مع استخارتنا هللا عز ) احن از  (  قال أحو محمد  
تجة عن المقدمات الحنية أو الراجعههة لمنو جل في جمعه، وقصدنا حه قصد إ راد البرا ين ا

أصال مخرجها إلى إلى الحس من قر  أو من حعد، على انب قيا  البرا ين التي ال تخون 
ما أخرجف له ،وأال  صح منه إال ما صههححف البههرا ين المههذ ورة فقههط  إذ لههيس الحههر إال 

لههك األجههر الجز ههل ى ذذلك، وحالغنا في حيان اللفظ وترك التعقيد   راجين من هللا تعههالى علهه 
 

، األعال  للزر لي ، احههن اههز  فقهههه وآراقب 195 - 188:  18الذ بي: سير النبالء راجع ترجمته في : (171)
، احن اههز  االندلنههي: حقلههم الههد تور ز ر هها إحههرا يم 12 - 5لمحمد أحو ز رة، مقدمة جمهرة أننا  العر : 

اههز   نظر الدراسههة القيمههة التههي  تبههها الههد تور عبههد الحلههيم عههو س: " احههن"، وا 56أعال  العر  " سلنلة 
 االندلني وجهودب في البحث التار خي والحناري " نشر دار االعتصا  حالقا رة.
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  يل و و تعالى ولي من توالب ، ومعطي من استعطاب ، ال إله إال  و ، وانبنا هللا ونعم الو

و ُعد  تا  احن از   ذا من أنفس الكتب فههي دراسههة األد ههان ، ايههث جمههع فيههه احههن 
از  ملل النههاس ونحلهههم ، وأ ههواء م وفلنههفتهم ، وإ مههانهم و فههر م ومههذا بهم، واججهههم 

هم ، وناقشهم وجادلهم   حمهها ال  نههتغني عنههه حااههث فههي مجههال األد ههان والمههذا ب  ينوحرا
 والفلنفة وعلم الكال  !

 ينتمون إلى المذاهب السابقة : :علماء متقدمون ال-ج

المؤلفات في األد ان  ثيرة ، وال ننتطيع أن نخههتم الحههد ث عههن العلمههاء المتقههدمين ، 
 الذ ن تر وا آثارا حارزة في مجال األد ان، و م :اء قبل الحد ث عن ثالثة من أحرز العلم

 - 973 ههه =  440 - 362)(172)محمــد بــن أحمــد أبــو الريحــان البير  ــي ال ــوارزمي -1

1047  :)  

فيلنوف ر اضي مؤرخ، من أ ههل خههوارز . )أوزحكنههتان االيهها (  عتههرف للبيرونههي 
 حسسها  في مختلف العلو .                    

 ألمع علماء زمانه في الر اضيات ، وحجانب ذلك اشتغل حالفلك.                                            و ان البيروني

فمن الجد ر حالذ ر أن البيرونههي أقهها  فههي الهنههد حنههع  وإذا انتقلنا إلى مجال األد ان ،
ة سنين، واطلههع علههى فلنههفة اليونههانيين والهنههود، وأجههاد عههدة لغههات منههها النننههكر تية لغهه 

للهند من مقولههة مقبولههة فههي  الو دات )  تب الهند المقدسة( وأخرج  تاحه الشامل )تحقير ما
إلههى ي الهنههد، ترجمههه "سههاخاو" راسههاته فهه ة( ضههمنه البيرونههي خالصههة دالعقههل أو مرذولهه 

  . 1887امنجليز ة، وطبع في لندن سنة 

حد ث عههن أد ههانهم وتناول فيه البيروني لغة أ ل الهند وعاداتهم وعلومهم ، وفص ل ال
  في تلك الموسوعة التي حلغف ثمانين حاحا .

د حن  وسف العههامري النينههاحوري، أحههو  ( محم 991 - ه =.. 381 -)..  (173)العامري -2

خمههس سههنين،  حههالريالحنن: عالم حالمنطر والفلنههفة اليونانيههة ،مههن أ ههل خراسههان ، أقهها  
  تب. واتصل حاحن العميد )الوز ر الكاتب( فقرآ معا عدة

لعههامري وأقا  حبغداد مدة، وعاد إلى حلههدب، لههه شههروح علههى  تههب أرسههطو، و نتمههي ا
 260لى مدرسة الفلينوف أحي  وسف  عقو  حن إسحاق الكنههدي )ت انتماء فكر ا وفلنفيا إ

 ( ، وتمتاز ثقافة العامري حالشمول فقد جمع حين العلو  النقلية والعقلية والتجر بية 873- ه 
!!! 

)امحانة عن علل الد انة ( و تاحه )االعههال  حمناقههب االسههال  ( مههن الكتههب  ومن  تبه:
، وقد اشتمل الكتا  علههى مقدمههة وعشههرة فصههول وخاتمههة ، لرائدة في علم مقارنة األد ان ا

 وقد سبر حيان ما فيه من قنا ا .

 ( أامد حن عبههد الحلههيم حههن  1328 - 1263 ه =  728 - 661،)(174)ابن تيمية -3

تصههانيف   حن عبد هللا حن أحي القاسم الحراني  شيخ امسال  نههادرة الزمههان ، ذو العبد النال
سههمع مههن خلههر  ثيههر وحههالغ طههة : تقههي الههد ن أحههو العبههاس ، والههذ اء والحافظههة المفر

نكر ذا سطوة وإقههدا  وعههد  ، و ان قواال  حالحر نهاء عن الموأ ثر...وصنف في فنون العلم 
 . االعتقاد سلفي المذ ب، انبلي مداراة  ،

 
 270,  271،مقدمة اآلثار الباقية للبيروني , 244 - 232: 43العاملي: اعيان الشيعة    5/314األعال   (172)

 .8/242،معجم المؤلفين 
، األعههال  309خ الفكههر االندلنههي وتههار  90وجههذوة المقتههبس  131حغيههة الملههتمس راجع في ترجمتههه : (173)

وما حعد ا  7، وتقد م الد تور أامد عبد الحميد غرا  لكتا  العامري : امعال  حمناقب امسال  ص7/148
. 

، احن قههيم الجوز ههة: 2/  341 - 1 / 337ت الحناحلة ، احن رجب: ذ ل طبقا22/288سير أعال  النبالء  (174)
 . 28 – 20: 6، الصفدي: الوافي  اسماء مؤلفات احن تيمية، احن القيم ،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A


152 

 

و انف سمعته في البالد البعيدة أ ثر وأ بههر وأشهههر ممهها  ههي حالشهها  خصوصهها  حلههدب 
 هه مرب فيههها حههالرفر حاألسههارى  ) جز رة قبرص (  مشر. و تب رسالة إلى صااب قبرسد

م، وقصا عليه أقواال  من  ال  المنيح عليه النال  مثل قولههه: المنلمين وتخفيف الوط ة عنه
 در له الخدا األ نر، وأشباب ذلك، فقيل إنه خفف عنهم وعمر من ضرحك على خدك األ من ف

 قيل. لهم جامعا  على ما

تههرك احههن تيميههة مؤلفههات  ثيههرة ، ولعههل  تاحههه )الجههوا  الصههحيح لمههن حههدل د ههن 
احن تيمية في مجال األد ان ، وقد أورد احن تيمية سبب ت ليفههه المنيح(أ م  تا  في مؤلفات 

فيههه ، أن  تاحهها ورد مههن قبههرص   با  نصههر الههد ن وظهههورب للكتا  حقوله : و ان من أسهه 
مههن ، قههد ما واههد ثا  ،  حما  حتج حه علماء د نهم وفنالء ملتهم، االاتجاج لد ن النصارى 
ما  حصل حه فصل الخطا  ،  ر من الجوا  فاقتنى ذلك أن نذ  الحجج النمعية والعقلية 

و ظهههر مهها حعههث هللا حههه رسههله مههن   ا  لينتفع حذلك أولو األلبهه   وحيان الخط  من الصوا  
وأتبههع  ههل ،  فصههال فصههال  ،  ح لفههاظهم ح عيانههها ،  وأنا أذ ر ما ذ روب، الميزان والكتا  

 .وعقدا واال  ، فصل حما  ناسبه من الجوا  فرعا وأصال 

 لعلماء المتأخر ن::ا-ح

المههيالدي نهنههة علميههة ، حعههد لقد شهد العالم امسالمي من نها ة القرن التاسع عشر 
ي تلههك النهنههة االة من الر ود الفكري والحناري ، و ان لزعماء امصالح دور حارز ف

،  مهها دفعههف المواجهههات حههين الشههرق امسههالمي والغههر  النصههراني إلههى إايههاء وتنشههيط 
منههاظرات الد نيههة ، ومههع ظهههور الجامعههات و ثرتههها ، حههرزت األقنهها  المجههادالت وال

في دراسة العقيدة واألد ان والمذا ب الفكر ة المعاصههرة ، ف عههادت للمنههلمين المتخصصة 
فنههلهم ، وأثمههرت عههددا  بيههرا مههن العلمههاء المتخصصههين  الههذ ن حناعتهم ، وردت لهههم 

عمههر تفكيههر م ، واقتههدائهم حنههلفهم مههن أضافوا للمكتبة مؤلفات  ثيرة ، تبههر ن أصههالتهم و
 العلماء المتقدمين .

جز عن اصر أسماء العلماء المت خر ن ومؤلفاتهم  ، وانبنا أن نذ ر إن امننان ليع
 دأ حالعالمة الهندي:حعنهم على سبيل المثال ، ونب

 م( 1888 -1818هـ = 1308 -1233) (175)رحمت هللا الهندي -1

الهنههدي الحنفههي  المفتواة(حن خليههل الههرامن الكيرانههويرامف هللا )حالتاء  و محمد 
 رضي هللا عنه عند الجد الراحع والثالثين. عثمان حن عفانوننبه  نتهي إلى 

مشهههورة حههالعلم والطههب الثههراء والجههاب لشيخ رامف هللا في  نف أسههرة واسههعة نش  ا
، وفي النادسة من عمرب حدأ تعليمه في حلدته على  ههد والههدب و بههار أفههراد والمناصب العليا 

المشهور ن حالعلم والفنل والد ن انههب النظهها  المتبههع فههي ذلههك العهههد ، ولمهها حلههغ  العائلة
ية وقههرأ  تههب الشههر عة القههرءان الكههر م وأتقههن اللغههة الفارسهه الثانية عشرة من عمههرب افههظ 

امسالمية واللغة العرحية على  د آحائه ، ثم ارتحل إلى دلهي عاصمة العلم وملتقى الفطااههل 
، ثم سافر إلى لكهنو مد نة العلم والحنارة ، فتتلمذ علههى المفتههي سههعد  لطلب التعليم العالي

  حخههش الصهههبائي   اللغة الفارسية على  د الشيخ إماهللا المراد آحادي ، و تخصص في آدا
،  مهها درس الطههب علههى  ههد الطبيههب البههارع محمههد فههيض 1857الد خلوي المقتههول سههنة 

األستاذ صههااب نظر ههة )لو ههارثم ( وصههااب ودرس العلو  الر اضية والهندسية، على  د 
رعية تصههدر مجههالس المؤلفات الر اضية الشهيرة . ولما ظهر نبوغه وتفوقه في العلو  الشهه 

ما ازداد إقبال الطال  على دروسه أسس مدرسههة شههرعية فههي  يرانههه ، الدرس وامفتاء ول
. ولكههن  ازد ههاد تخرج منها  بار المدرسين والمؤلفين ومؤسني المدارس فههي أرجههاء الهنههد 

النفوذ التنصيري في الهند شغله عن مواصلة التدر س فههي مدرسههته فتفههرغ للتهه ليف والههرد 
 يرة .منصر ن ، وقد ألف في ذلك مؤلفات  ثعلى ال

 
 راجع : و كيبيد ا الموسوعة الحرة (175)
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 لرامف هللا الهندي عدة مؤلفات حاللغة الفارسة واألرد ة والعرحية ، أ مها  تا  :

أ م الكتب المؤلفة في حاحه ،  تنمن الكال  عن المنائل الخمس: و و من  ( إظهار الحر)  
حطههالن و فههي األد ههان  الننههخإثبههات وقههوع و) في العهد القههد م و الجد ههد ( التحر ف إثبات 
 . و القران ونبوة سيدنا محمد ،  ى عند النصار التثليث

العلميههة وامفتههاء البحههوث  عدة طبعات ومن طبعاتها طبعههة الرئاسههة العامههة مدارة وللكتا 
 والدعوة وامرشاد ، الر اض المملكة العرحية النعود ة   

 22توفي الشيخ رامف هللا الهندي ثم المكي العثماني في مكة المكرمههة ليلههة الجمعههة 
ودفن في المعههالة مقبههرة مكههة المكرمههة ، عههن ،   ه  1308ان المبارك عا  من شهر رمن

  تعالى .رامه هللا عمر  قار  خمنا وسبعين سنة،

   (176)عبد الحليم محمود -3

،   1910 مهها و الثههاني عشههر مههنالموافر   ه1328 جمادى األولى الثاني منولد في 
ثههم  آن الكههر مالقر . نش  في أسرة  ر مة مشهورة حالصالح والتقوى، افظحمحافظة الشرقية

ه 1351اصل على العالمية سنة   1923سنة  حاألز رالتحر  ثههم سههافر إلههى   1932=   هه
الفلنههفة اصة الستكمال تعليمه العالي ايث اصل علههى الههد توراب فههي على نفقته الخ فرننا

لعلههم عودته عمههل مدرسهها حعد  . 1940=   ه1359نة عن الحارث المحاسبي س االسالمية
سههنة حالقهها رة حكليههة اللغههة العرحيههة حكليههات األز ههر ثههم عميههدا لكليههة أصههول الههد ن  الههنفس
فههنهض حههه وأعههاد  لمجمههع البحههوث امسههالميةوعنوا ثم أمينا عامهها   1964=   ه1384
 .األز رو شئون  لألوقافز را فو  1970=   ه 1390سنة  لألز رعين و يال  تنظيمه

ألز ر في ظروف حالغههة الحههرج، وذلههك حعههد تولى الشيخ عبد الحليم محمود مشيخة ا
ه1381سههنة  ن األز ههرقههانوسنوات علههى صههدور  10مرور أ ثر من  الههذي   1961=   هه

جماعههة  بههار العلمههاء، وقلههص  نون ههذا القهها توسع في التعليم المدني ومعا دب العليا، وألغى
 شيخ األز ر، وغل   دب في إدارة شئونه، وأعطا ا لوز ر األوقاف وشئون األز ر، سلطات 

 توقع للشيخ عبد الحليم محمود أن  حقر  ههذا النجههاح الههذي لم  كن أ ثر الناس تفاقال 
ء المعا ههد اققه في إدارة األز ههر، فينههترد للمشههيخة مكانتههها ومهاحتههها، و توسههع فههي إنشهها

ق، و جعل لألز ر رأ ا وحيانا في  ل موقف وقنههية، ايههث األز ر ة على نحو غير منبو
لية الملقاة على عاتقههه، وثقههة فههي أعانه على ذلك صفاء نفس ونفاذ روح، واستشعار المنئو

 هللا عالية، جعلته  تخطى العقبات و ذلل الصعا .

كر ة ضههد جماعههات التكفيههر، مههن المحا مههات العنهه  قفهههموله مواقههف عد ههدة / منههها 
ا مههن الشههيوعية وموقفه الشد  د ضد قانون الخمر  ايث نداد حه في  ل مكههان، وموقفههه أ نهه 

  فد الباحوي.واملحاد، وموقفه العظيم من الو

حطر ههرك األقبههاط فههي  الباحهها شههنودةومن مواقفه المشهودة التي ال تننى اههين اقتههرح 
لبههة المنههلمون والمنههيحيون جميعهها فههي مصههر تهه ليف  تههب د نيههة مشههتر ة ليدرسههها الط

المدارس، مبررا ذلك حتعمير الوادة الوطنية حين عنصري األمة، وتقو ة الههرواحط حينهمهها. 
وز ههر الترحيههة  مصههطفى المههيوزار الد تور االقتراح قبوال حين  بار المنئولين، لقي  ذا 

ا االقتراح، لكن الشيخ الغيور واجه الوز ر اك امما  األ بر لينتطلع رأ ه في  ذوالتعليم آنذ
مثل  ذب الفكههرة إذا طلبههف  ومن الذي طلبه منك، إن ؟ حغنبة شد دة قائال له: من آذنك حهذا

و و   طلب منهها مثههل  ههذب الكتههب فلههن  كههون  ؟ فسنما توجه إلينا من  بار المنئولين مباشرة
 ستقالة.ردي عليها سوى اال

ترضى الشيخ الغاضب وقد  اعتذارا له قائال له: إنني مهها ما  ان من الوز ر إال أن اس
و  أن تقههد  اسههتقالتك لهههذا النههبب جئف إال ألستطلع رأي فنيلتكم وأعرف اكم الههد ن، و هه 

 فن قد  استقالتي حعدك مباشرة.
 

راجع : موقع امما  عبد الحليم محمود ، و كيبيد ا الموسوعة الحرة ، وللشيخ  تا  في سههيرته الذاتيههه )  (176)
   ذب اياتي (الحمدهلل
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لم  كن الشيخ ممن  شعلون نار الفتنة الطائفية   وإنما  ان ذا حصيرة مشههرقة وعقليههة 
دموا الكثير للنصارى ، اعترافهها حههد نهم ورسههولهم ، وتقههد را للنههيدة واضحة ، فالمنلمون ق

 مر م البتول   فماذا قدا  النصارى ؟ 

ّ  أليس االعتراف حالد ن امسالمي ورسوله مطلبا عاد ا لمن  تطلع ل  منهج مشترك ؟ 

ا حالمنههئولية التههي  لقد  انف اياة الشههيخ عبههد الحلههيم محمههود جهههاد ا متصههال  وإاناسهه 
من ذي القعههدة  15على عاتقه، اتى لَقِّي هللا حعد ا في صبيحة  و  الثالثاء الموافر )  حملها
   (.1978ر من أ توح 17 ه= 1397

 والتصههوف األد ههان فههي لفههامؤ النههتين تجههاوزت مؤلفههات العد ههد الحليم عبد وللشيخ 
 : مؤلفاته من نذ ر حالفرننية، حعنها صدر والفلنفة

 والنبههي، القههرآن امسههال ، فههي الفلنههفي التفكيههر لخههالص،ا التوايههد وامسال ، أوروحا
ي، الرسههول،  ههار ، العبههادة" أاكهها   الشاذلية الحد ثة وإمامههها أحههو الحنههن الشههاذل المدرسة

وأسههرار" ، محمههد رسههول هللا، الحههج إلههى حيههف هللا الحههرا ، فلنههفة أحههن طفيههل، المنقههذ مههن 
عية، قطبا المغر ، دالئل النبوة، الفقهاء النالل، امسال  وام مان جزأ ن، امسال  والشيو

الحههارث حههن أسههد أجههزاء، لطههائف المههنن، التصههوف عنههد احههن سههينا،  ثالثههة -والمحههدثون 
المحاسبي رسالة د توراب حالفرننية الفلنفة اليونانيههة متههرجم عههن الفرننههية، وقههد ترجمههف 

عههددا مههن الكتههب إلههى  عدد من  تبه عن العقيدة امسالمية إلى امنجليز ة،  ما ترجم الشههيخ
 .ترجم تعليقات مفيدة في  ل مااللغة العرحية ، منها : المنيحية ..وله 

انههين    ألحههو ن منههلمين  مهها1918ولد في الهند عا   (177) ديدات أحمد حسين -4
سنوات  تنع مكثا و تعاونه أمه و حالزراعة  و ان  عمل والدب ,فاطمة  اظم د دات و زوجته

 . جنو  أفر قيا و عاش فى د رحان  ثم انتقل والدب الى

 الشههيخ رالتحهه  فلقههد،  أظههافرب نعومههة منذ ا ل الننة والجماعةالشيخ على منهج   ونش
 الكههر م و علومههه و أاكهها  فههى د رحههان لههتعلم القههرأن امسههالميحالدراسههة حههالمر ز   أامههد

 شر عتنا امسالمية 

  عمههل أن قههرر  و ثههم االحتدائيههة النادسههة المرالههة الشههيخ أ مههل 1934 و فههى عهها  

حههه وأمنهها   لألثههاث مصنع فى للعمل انتقل و,   د ان  بيع الملح فعمل فى  ، والدب لمناعدة
وفى  للمصنع صعد سلم الوظيفة فى  ذا المصنع من سائر ثم حائع ثم مد ر أثنا عشر عاما و

ف فههدرس فيههها ذلك الوق النلطانية  ما  انف تنمى فى ألتحر الشيخ حالكلية الفنية ذالك أثناء
 و ادارة األعمال الر اضيات

ل  ههو ز ههارة  انف فى األرحعينات و  ههان سههبب  ههذا التحههو الحقيقي إن نقطة التحول
و توجيه أسئلة  ثيرة عههن د ههن  الشيخ حه  عمل  ان الذى الملح د ان فى حعثة أد  التنصير ة

 .عنها امجاحة  امسال  و لم  نتطيع وقتها

 العرحيههة الننههخ اتههى  امنجليز ههة ناجيل حمختلف طبعاتههها درس األ أن  الشيخ وقرر
 فههى وجههد أن حعد و األناجيل فى مقارنة دراسة حعمل قا  و له  قرأ ا من  جد أن  حاول  ان

 قههرر    المبشههر ن مواجهههة و امسههالمية الههدعوة أجههل مههن العمههل علههى التامههة القدرة نفنه
 هذا العمل. تفرغ ل و التجار ة األعمال  ل  ترك أن  الشيخ

دور حعثة أد  التنصير ة فى الت ثير على تغير  عن  قل ال أخر   ان  ناك عامل مؤثر
,  حا نههتان فههى  أثناء عمل الشههيخ و لكن  ان  ذا العامل اآلخر فى فترة مت خرةاياة الشيخ 

ه حهه  فههسذ  عمههل و و وحينما  المصنع فى المخازن ترتيب العمل فى الشيخ مها  من  ان ايث
، و ذا الكتا   تنههاول الهجمههة   الهنديللعالمة رامف هللا  " لى  تا  " إظهار الحر عثر ع

 (  الهند)  األصلي  وطن الشيخ على التنصير ة المنيحية

 

/  أ أعههدب – د ههدات أامههد -ايههاتى سههيرتى و منههيرتى   الشيخ أامد د ههدات، وراجههع :  تهها   ههذب موقع (177)

د. أشَرف  محما
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 الهند أللههف عهها  . خطط امنجليز لتنصير المنلمين لينمنوا االستمرار في البقاء في
األساسههي  ههو تنصههير  ند ، و دفهموحدأوا في استقدا  موجات المنصر ن المنيحيين إلى اله

 شههبهات علههى للههرد د ههدات الشيخ آفاق فتح  أسبا   أاد العظيم الكتا   ذا  المنلمين و ان
 ل الكتهها  و ت صههيله ت صههيال شههرعيا  وافههر المههنهج أ مع اواري منهج حدا ة و النصارى

 لمحرفة.الكتا  إلى الحوار و طلب البر ان و الحجة من  تبهم ا القرآني في دعوة أ ل

للمنصر ن ، ثههم أخههذ  تفههر  التصدي في الكتا   ذا من تعلمه ما  مارس  وأخذ الشيخ
ثههم  حعد أن  نتهوا من الكنينههة, في حيوتهم  ل  و  أاد .. فقد  ان  قاحلهممعهم على ز ارتهم 

 .لهم مناظر    بر  المبشر ن من العد د وواجه د رحان أنتقل الشيخ الى مد نة 

د دات حشجاعته في الدفاع عن االسال , و الرد على أحاطيههل و الشههبهات عرف الشيخ أامد 
ارى اول النبي محمد صلى هللا عليه و سههلم , ونههتج التي  ان  ثير ا أعداء االسال  من نص

 الههبعض و العههالم أنحههاء فمختلهه  من النصارى من آالف حنعة  د ه على أسلم أن عن  ذا 
 .االسال  إلى دعاة اآلن منهم

 لههه  تنههنى اتههى أعمالههه مواصههلة عههن د دات أامد الشيخ توقف   1959  عا في و
عوة إلههى امسههال  مههن خههالل إقامههة الههد و ههي ، حعههد فيمهها اياتههه لها نذر التي للمهمة التفرغ

المناظرات وعقد الندوات والمحاضرات . وفي سعيه الحثيث ألداء  ههذا الههدور العظههيم زار 
راته التي عقد ا مع  بار رجال الد ن المنيحي أمثههال العد د من دول العالم ، واشتهر حمناظ

 . شروش أنيس – سواجارت جيمي –:  الرك 

 عاة ، والمر هههز الهههدولي للهههدعوة امسهههالمية الهههد لتخهههر ج  النهههال معههههد أسهههس
 . إفر قيا حجنو (  د رحان)  حمد نة 

طبههع المال ههين منههها لتههوزع و ،  تاحهها   نعشههر  عههن  ز ههد مهها د دات أامد الشيخ ألف
حالمجان حخالف المناظرات التي طبع حعنها ، وقا  حسلقههاء مئههات المحاضههرات فههي جميههع 

 أنحاء العالم .

 أصههيب مذ لههة دعو ههة رالههة حعههد اسههتراليا مههن الشيخ عودة حعد  1996 عا  فى و 
  . سنوات  تنع طيلة الفراش طر ح أقعدب الذى حمرضه امسال  فارس

 رجههب مههن الثالههث الموافههر  2005 أغنههطس مههن الثههامن امثنههين  و  و فى صباح 
', د ههدات أامههدفقدت األمة امسههالمية الداعيههة امسههالمي الكبيههر الشههيخ المجا ههد '  ه1426

 . (178)الكرامات و المغفرة وواسع الرامات جز ل  هللا من فعليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

د – أامد د دات -اياتى سيرتى و منيرتى   عن  تا   ذب (178)  أعدب أ / أشَرف محما
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 خالصة الوحدة التاسعة

 نيه المتعددة علم إسالمي سبر الدراسات الغرحية.إن علم األد ان حمياد -1
 أثر المنلمين المتميز غير المنبوق في علم األد ان في جانبين :و  برز 

مغمورا في األااد ث عن شؤون الحيههاة ،  أاد ما :أن الحد ث عن األد ان قبل امسال   ان
العههر  دراسههة وصههفية  لجدلية ، أصبح في  تبأو في تيار البحوث النفنية أو الفلنفية أو ا

واقعية منعزلة عن سائر العلو  والفنههون ، فكههان لهههم حههذلك فنههل النههبر فههي تدو نههه علمهها 
 منتقال قبل أن تعرفه أوروحا الحد ثة حعشرة قرون .

فهو أنهم في وصفهم لألد ان المختلفة لم  عتمدوا على الظنون وال على العوائههد :  أما اآلخر
 نههتمدون أوصههافهم لكههل د انههة مههن مصههادر ا  هم  انوا  انوا، ولكن  والخزعبالت الشائعة

الموثوق حها، و نتقونها من مناحعها األولى،  و كذا حعد أن اختطوب علمهها منههتقال ، اتخههذوا 
 له منهجا علميا سليما

 انههف لهههم  –على اختالف مدارسهم ومذا بهم وعصههور م -إن العلماء المنلمين  -2
 جهود عظيمة في مجال األد ان .

 الذين أسلموا في إثراء هذا الجانب العلمي ، نذكر منهم  ساهم عدد من ث حي 
هـ( له )الّرّد ٢٤7)توفي سنة  -كان نصرانياً فأسلم  -علّي بن ربن الطبري 

)الدين والدولة في إثبات بنوة النبي صلى هللا عليه على أصناف النصارى( و 
 وسلم(.

  أ هر علمائهم: مؤلفات المعتزلة -3
ه80)  اصــل بــه عطــاء ُعد  تهها   -  ههه( و ههو مؤسههس مههذ ب االعتههزال 131 - هه

 ة( أول ما وصل إلينا من مؤلفات .وإمامه ، )في الرد على المانو 
و الهههذ ل العههالف( مههولى عبههد و و ) أحمحمد بن الهذيل بن عبد هللا بن مكحول  -

  (:    850 - 753 ه =  235 - 135القيس )
  أ هر علمائهم:  مؤلفات ا  اعر  -4

 ه(  تهها  جمههع فيههه مقههاالت 324 - ه260)أبي الحسن ا  عري ا  األشاعرة مم
امسالميين وغير امسالميين ، و و  تا  )جمل المقاالت (، و و  تا  جمههع فيههه 

لتههي أودعههها فههي  تههاحين سههاحقين لههه ، أاههد ما حاسههم )مقههاالت مؤلفه جملة الفرائد ا
 ميين (سالامسالميين ( واآلخر حعنوان ) مقاالت غير ام

 ( محمد حن الطيهب  1013 - 950 ه( ) 403 - 338) القاضي أبو بكر الباقال ي
حن محمد حن جعفر حن القاسم البصري، ثم البغههدادي، المعهههروف حالباقهالنهههي )أحههو 

 تكلم على مذ ب االشعري. انتهف إليه الر اسة في مذ ب االشاعرة.حكر( م
 ( محمههد حههن عبههد الكههر م حههن  1153 - 1075 ههه( ) 548 - 467)الشهرستا ي 

من  تبه :  لشهرستاني، الشافعي )أحو الفتح( فقيه، اكيم، من فالسفة االسال .اامد ا
 ط( ثالثة أجزاء -)الملل والنحل 

 مائهم : أ هر عل  مؤلفات الشيعة -5
، احن أخف أحي سهههل إسههماعيل احههن علههي الحسن بن موسىط أبو محمد النوب تي 

يف في الكال  وله مصنفات وتوال (  922 - 000=  ه  310 - 000حن نوحخف. )
 والفلنفة منها:  تا  اآلراء والد انات

  المغرب   مؤلفاتهم:  : أ هر علماء ا  دلس-ث -6
  ( 1081 - 1012 ه =  474 - 403القاضي أحي الوليد الباجي) ( )

 ( علههي حههن أامههد حههن سههعيد حههن  1064 - 994 ه =  456 - 384) ابن حزم -2
أشهر مصنفات احن از  في دراسة األد ان ، أعني  تاحه  ري، أحو محمداز  الظا 

 " الفصل في الملل واال واء والنحل "

 :علماء متقدمون ال ينتمون إلى المذاهب السابقة :-ج
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 1047 - 973 ه =  440 - 362)(179)حمد أبو الريحان البير  ي ال وارزميمحمد بن أ 

 في العقل أو مرذولة(  (: )تحقير ما للهند من مقولة مقبولة

 ( أامد حن عبد الحليم حن عبد النال   1328 - 1263 ه =  728 - 661،)(180)ابن تيمية

ة ، ولعل  تاحه )الجوا  حن عبد هللا حن أحي القاسم الحراني ترك احن تيمية مؤلفات  ثير
 ل د ن المنيح(أ م  تا  في مؤلفات احن تيمية في مجال األد ان  الصحيح لمن حد

 العلماء المتأخر ن::-ح

لرامههف هللا الهنههدي عههدة  م( 1888 -1818ـهــ = 1308 -1233)  رحمــت هللا الهنــدي
 ( إظهار الحر) مؤلفات حاللغة الفارسة واألرد ة والعرحية ، أ مها  تا  :

 العد د الحليم عبد وللشيخ  (.1978 /  ه1397  -  1910/  ه1328)  عبد الحليم محمود

  حالفرننية، حعنها صدر والفلنفة والتصوف  األد ان في مؤلفا النتين تجاوزت مؤلفات

 وامسال  أوروحا مؤلفاته من نذ ر
 عشههر ن عههن  ز د ما د دات أامد الشيخ ألف(   2005/   1918 )    ديدات أحمد حسين

طبع المال ين منها لتوزع حالمجان حخههالف المنههاظرات التههي طبههع حعنههها ، وقهها  و ،  تاحا  
 ات في جميع أنحاء العالم .حسلقاء مئات المحاضر

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 270,  271, يروني ثار الباقية للب،مقدمة اآل244 - 232: 43العاملي: اعيان الشيعة    5/314األعال   (179)
 .8/242،معجم المؤلفين 

، احن قههيم الجوز ههة: 2/  341 - 1/  337، احن رجب: ذ ل طبقات الحناحلة 22/288سير أعال  النبالء  (180)
 . 28 – 20: 6اسماء مؤلفات احن تيمية، احن القيم ، ، الصفدي: الوافي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/1328%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1328%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1328%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1910
http://ar.wikipedia.org/wiki/1910
http://ar.wikipedia.org/wiki/1910
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 أسئلة التقويم الذاتي

 أ الً: أسئلة المقال: 

 أثر المنلمين المتميز غير المنبوق في علم األد ان ؟ما  -1
 في مجال األد ان ؟ علماء المعتزلة ما أحرز مؤلفات  -2
 في مجال األد ان ؟ علماء الشيعة ما أحرز مؤلفات  -3
 في مجال األد ان ؟ ماء األندلس و المغر  عل ما أحرز مؤلفات  -4
 األشاعرة في مجال األد ان ؟علماء ما أحرز مؤلفات  -5
 وجهودب في مجال األد ان . لشهرستانيتعر فا حامما  ا ا تب -6
 في مجال األد ان .  حي الر حان البيروني ح ا تب تعر فا  -7
 وجهودب في مجال األد ان . احن از  ا تب تعر فا حامما   -8
 تعرفه عن الشيخ رامف هللا الهندي وجهودب في مجال األد ان . مااذ ر  -9

 ماذا تعرف عن احن از  ؟ وما أشهر  تبه في دراسة األد ان ؟ -10

 ثا ياً: أسئلة الصواب  ال طأ:

( أمهها  العبههارة الخاطئههة أما  العبههارة الصههحيحة، وعالمههة ) (✓ضع عالمة )
 فيما  لي:

 )      (            المنلمين  الغرحيون أسبر في دراسة األد ان من  -1
 ) ( طوائف المجتمع على اختالف مللهم ونحلهماستوعب عصر الرسالة جميع  -2
 من أشهر علماء المعتزلة في دراسة األد ان أحو الهذ ل العالف -3
 د  تا  الشهرستاني في الملل والنحل من أشهر الكتب في دراسة األد ان ُع -4
 )      ( فيمن حد ل د ن المنيحمن مؤلفات احن تيمية الجوا  الصحيح  -5
 )      ( في تدو ن األد ان علما منتقال        ان للمنلمين فنل النبر   -6
 )      (           الباقالني من أشهر علماء المعتزلة في دراسة األد ان   -7
 )     (           أول مؤلف في األد ان  ان في الرد على اليهود   -8
ة األد ان ،  تاحه " الفصل في الملل واال ههواء أشهر مصنفات احن از  في دراس -9

 والنحل "
 وفي الشيخ رامف هللا الهندي في مكة المكرمةت -10

 ثال اً: أسئلة االختيار من متعدد:

 القوسين: اختر امجاحة الصحيحة مما حين

 ان  حنن اللغة القبطية، و قني حين المنلمين في المنجد، و جلس علههى البهها   .1
أحههو حكههر  -:  القاضههي ) خيههر حههن نعههيم المصههري ين النصههارىحعد العصههر، للقنههاء حهه 

 عبد الجبار الهمداني ( –الباقالني 
)   ان النصارى واليهود  قرأون عليه التوراة واالنجيل، و شراهما شههراا وافيهها .2

 البيروني ( –العامري  –نس موسى حن  و 
ْن مؤلههف  تهها  الههرد علههى المانو ههة ) العههامري  .3 واصههل  –األشههعري  –مههَ

 عتزلي(الم
ْن مؤلههف  تهها  .4  -المنههعودي  –الملههل و النحههل )) احههو الحنههن األشههعري  مههَ

 (الشهرستاني(
رامف هللا  –العامري  –) الحنن النوحختي  اآلراء والد انات َمْن مؤلف  تا  .5

 ندي (اله
 –البغدادي  –الباقالني  –) البيروني النراج في علم الحجاج  مؤلف  تا  َمنْ  .6
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 (الباجي 
رامههف هللا  –العههامري  –إظهار الحههر ) الحنههن النههوحختي  ا َمْن مؤلف  ت  .7

 الهندي (
 
الفصل في الملل واأل واء  –احن از  الظا ري مؤلف  تا  ) الملل والنحل  .8
 الفرق حين الفرق ( -والنحل
 البغدادي (   –الباقالني  –شهر من ألف في أد ان الهند ) البيروني أ .9

 الشهرستاني( -عودي المن –من أشهر علماء الشيعة ) الجنيد  .10
 –لمن حدل د ن المنيح  ) أاد د ههدات  الجوا  الصحيح  من مؤلفاته :  .11

 احن القيم ( –احن تيمية   –عبد الحليم محمود 

 

 

 

 

 

 تاسعةالنشاط التعليمي للوحدة  ال

 عز زي الدارس:

اتى تكتنب المز د من المعلومات اول الموضوعات الواردة في  ههذب الواههدة  
 حسنجاز النشاط التعليمي التالي: عليك أن تقو 

 ا تب ححثا  في:

 .« الفصل في الملل  ا هواء  النحل  حتاب  » 

 تناول عرضا  لموضوعات الكتا   مبينا  ما تراب من إ جاحيات وسلبيات 
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 عا ر الوحد  ال

 جهود العلماء الغربيين في دراسة األديان 

 

 :محتويات الوحد  العا ر 

 التالية :مطالب  ذب الوادة على ال تحتوى

 مجاالت البحوث االستشراقية وجهود المستشرقين المطلب األول :
 يان .المطلب ال ا ي : الجديد في جهود المستشرقين  إضافاتهم في دراسة ا د

 المطلب ال الث : حرحة  قد الكتاب المقدس .

. 

 

 

 

 أهمية دراسة الوحدة

فالبعض  رى أنههه  علههم إسههالمي  تههب  علم األد ان ، اختلف البااثون في تحد د نش ة
وأن التههار خ  ، فيه المنههلمون قبههل غيههر م وأن حههذورب األولههى مبثوثههة فههي الكتهها  والنههنة

حاألعمههال والمنههاظرات والمؤلفههات والعالقههات حههين  امسالمي والمجتمع امسالمي زاخران
 أ ل األد ان المختلفة .

ر فيههه المنتشههرقون الغرحيههون علههم غرحههي ، سههب حينما  زعم آخرون أن علههم األد ههان
 العلماء المنلمين.

وقد سبر البحث عن جهود العلماء المنلمين ، وتبين مدى أسبقيتهم في دراسة األد ان 
 في دراسة األد ان . وف على جهود العلماء الغرحيين، فلم  بر لنا سوى الوق

 

 

 األهداف التعليمية 

 الوادة أن تكون قادرا  على أن:ك لهذب  رجى منك عز زي الدارس حعد دراست

 تعرف مجاالت البحوث االستشراقية وجهود المنتشرقين. -1
 تميز جهود المنتشرقين وإضافاتهم في دراسة األد ان . -2
 ا  المقدس .تقف على ار ة نقد الكت -3
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 تمهيد : 

 من امنصاف أن نقول :

ألد ان ، وتنوعف  ذب الجهود فههي اإن العلماء الغرحيين حذلوا جهودا  بيرة في دراسة 
 ذا المجال ، وقد عرفف  ذب الجهود ححر ة االستشراق ،  التي ُعنيف حدراسة الحنههارات 

د مة وغير هها مههن انههارات الشههرق الشرقية ،  الحنارة الهند ة والصينية والمصر ة الق
ة فهه حوجه عا  ، والحنارة امسالمية على وجههه الخصههوص ، وقههد شههملف  ههذب الدراسههة  ا

جوانب الحنههارات الشههرقية مههن عقائههد وتشههر عات وأخههالق وفنههون وصههناعات ...، وإن 
،  وقد أضافف اال تشافات الحد ثههة المتعلقههة  ع  ذب الدراسة ، وتنوعف أ دافها اختلفف دواف

 بخس الناس أشههياء م  حالمعلومات وصفحات امنترنف جهودا مشكورة للغر  ، والمنلم ال
من سبقهم من البشر في انارات مختلفة في مصر القد مههة والهنههد و، و ما  ان للمنلمين 

وفههارس والصههين وغيههر م إسهههامات مشههكورة ، فبههنفس المعنههى نقههرر أن  نههاك القههات 
، لقههد قههدمف لنهها صههفحات امنترنههف حعههض المواقههع متواصلة في  ذا امسههها  الحنههاري 

 الغرحيههههههههههة المتخصصههههههههههة فههههههههههي دراسههههههههههة األد ههههههههههان ،ومنههههههههههها :

www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html                  - 

Pew Research Center                                                           -           

لعلمههاء الغههر  فههي دراسههة وحجانب ار ة االستشراق    انههف  نههاك جهههود متميههزة 
   نتيجههةالكتا  المقدس ، و انف ار ة نقد الكتا  المقدس نقطة فارقة في التار خ الغرحههي 

للتحول الحناري فههي الغههر    النههاتج عههن الصههراع حههين الكنينههة و العلههم ، الههذي انتهههى 
ينة   مما دفع العلم إلههى  ههد   ههل مهها  تعلههر حالكنينههة ، حههل  ههل مهها حانتصار العلم على الكن

 ههرتبط حالههد ن ، علههى اسههاس أن الههد ن و الكنينههة سههواء ، و ظهههرت مههدارس نقههد الكتهها  
اههول عصههمة الكتهها  المقههدس ، و  -قبههوال أو إنكههارا  –تبا نههة شههكاال مالمقدس ، وأخههذت أ

 . االعتراف حسلها  الروح القدس ، وام مان حالواي

 وفيما  لي نتناول النقاط التالية :

 مجاالت البحوث االستشراقية وجهود المنتشرقين. -1
 الجد د في جهود المنتشرقين وإضافاتهم في دراسة األد ان . -2
 تا  المقدس .نقد الكار ة  -3

 
 مجاالت البحوث االستشراقية وجهود المستشرقينالمطلب األول : 

و موضوع االستشههراق، وعلههى الههرغم مههن ا تمهها  تراث الشرق و ل ما  تصل حه  
 آشههور االستشراق البالغ حكل مهها  تصههل حالشههرق وآداحههه وعنا تههه حتههراث الهنههد والصههين و

قد مة والحد ثة مثههل تههراث فههارس، فههسن لشرق الومصر الفرعونية وغير ا من انارات ا
ها االستشههراق عنا ته حالتراث العرحي امسالمي وانارته قد فاقههف  ههل الجهههود التههي قههدم

 .(181)الختالف أفر الشرق الفكري

واألمههر الغر ههب  ههو أن الدراسههات الغرحيههة اههول الههد انات الوضههعية مثههل البوذ ههة 
ة عههن أي تجههر ح ولكههن امسههال  واههدب والهندوسية غالبا  ما تكون دراسات موضوعية حعيد

ن أنههه د ههن من حين  ل األد ان  و الذي  تعرض في الغر  للنقد والتجههر ج علههى الههرغم مهه 
يحية و ههؤمن حموسههى وعينههى و رفعهمهها فههوق النقههد  ههؤمن حههاهلل و حتههر  اليهود ههة والمنهه 

قد م على وليس  ناك شك في أن صور التحامل ال –عليهم النال   –حوصفهما من أنبياء هللا 
امسال  منذ العصر الوسيط قد خفف ادتها إلى درجة  بيرة وأن  ناك منتشرقين  حاولون 

 .(182)لعلمي النز هظل دراساتهم لإلسال  محصورة في نطاق البحث اجا د ن أن ت

 
 .156فلنفة االستشراق: ص (181)
  (.1987 ه/ 1407، )1، مكتبة و بة ط14امدي زقزوق: صمحمود ي تصورات الغر : امسال  ف (182)

http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-
http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-
http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-


162 

 

وقد حذل المنتشرقون جهودا  جبارة في مجال عملهم حدا ة من إنشههاء  راسههي اللغههات 
وتحقير المخطوطات وترجمة التراث امسالمي حشتى اللغههات ثههم الشرقية وإنشاء المكتبات 

أمن النااية اللغو ههة والمعههاجم واآلدا  أ  دراسته والتصنيف فيه في جوانبه المختلفة سواء 
والحههد ث    ودراسههة مهها  ههرتبط حههها مههن القههرآن وشخصههية الرسههول من النااية الد نيههة 

ق والفرق والتصوف أ  من ناايههة الحنههارة الشر ف والشر عة امسالمية والعقيدة واألخال

 .(183)آلثار وغير اوالتار خ العا  والفتواات امسالمية .. إلى آخر جهود م في مجال ا

رقين وتفصههيل أعمههالهم وإحههراز وفيما  لي نلقى حعض األضواء علههى جهههود المنتشهه 
 نشاطهم:

 إ شاء حراسي اللغات الشرقية  التدريس الجامعي:-1
في  ل جامعة أورحية أو أمر كية معهد خاص للدراسات امسالمية  كاد  كون  ناك »

معهد لالستشراق مثل جامعة ميونخ ايث  والعرحية حل و وجد في حعض الجامعات أ ثر من
امية والدراسههات امسههالمية ومعهههد لتههار خ وانههارة الشههرق  وجههد حههها معهههد للغههات النهه 

وتقههو   ههذب ،  ن والمنههاعد ن األدنى، و رأس  ل معهههد أسههتاذ و نههاعدب حعههض المحاضههر
جنههتير يههة وتخههرج الدراسههين فههي أقنهها  الماحالمعا د حمهمة التدر س الجامعي وتعلههيم العر

أو غيههرب مههن ، ي األ ههاد مي ممن سيواصلون أعمالهم في المجههال االستشههراق، والد توراة 
حههدور أو االلتحههاق ح عمههال فههي األقنهها  الشههرقية  ،  مجاالت أخرى في النههلك الدحلوماسههي

أو غيههر ذلههك مههن أعمههال فههي جهههات لههها  ، أو في مرا ز البحوث المهتمة حالشرق، الكتب 

 .(184)«صلة حالشرق

وتعتبههر ، رجع تار خ  ذا النشههاط األ ههاد مي إلههى القههرن الحههادي عشههر المههيالدي و 
ونالههف الثقافههة  إ طاليا أعرق أمم الغر  التي اتصلف حالشرق األدنى اتصاال  وثيقهها  منوعهها ،

عرحية واللغات الشرقية من الترجمة والحفظ والتعليم والنشر حفنل الفاتيكان اظا  موفورا  ال
 وموصوال .

ي الدراسات الشرقية عامة ، و دراسة األد ان خاصههة حعنا ههة فائقههة فههي جميههع حظو ت
 الجامعات الغرحية   تعكس جهود الغر  في  ذا المجال .

 
 تحقيق الم طووات   شرها: -2

أن نذ ر للمنتشرقين جهود م فههي تحقيههر المخطوطههات ونشههر ا، فلههم  من امنصاف
ث امسالمي وجمعها وصونها وفهرستها را كتف المنتشرقون حالتنقيب عن مخطوطات الت

حل قاموا حجهد ضخم لمقاحلة المخطوطههات حعنههها حههبعض والتثبههف مههن صههحة ننههبها إلههى 

قنى خمنا  وعشر ن  -مثال  – (185)أصحاحها مهما  لفهم ذلك من عناء ووقف ومال ففلوجيل

، وقههد قهها  المنتشههرقون (186)سنة في جمههع مخطوطههات نههص  تهها  الفهرسههف الحههن النههد م

قيههر المخطوطههات ونشههر ا فههي  افههة التخصصههات والموضههوعات العلميههة، حههل عمههل تحح

 
راجع على سبيل المثال: امسال : الفر د جيو  ترجمة محمد مصطفى  ههدارة، شههوقي اليمههاني النههكري:  (183)

ال : شاخ و وزورث، تار خ العههر  العهها  ل. أ. سههيد و » ، مكتبة النهنة المصر ة، تراث إال 1958، 1ط
ناس جولههدز هر  ( عينى الحلبي، العقيدة والشر عة في امسال : أج1948 / ه1367جمة عادل زعيتر )تر

، دار الكتب الحد ث موسوعة المنتشرقين: عبدالرامن حدوي دار 2ترجمة محمد  وسف موسى وآخر ن ط
 ال الد ن الرمههادي ، علماء أجانب في خدمة الثقافة العرحية: جم1984العلم للمال ين حيروت شباط )فبرا ر( 

، االستشههراق والخلفيههة 154ص ( فلنههفة االستشههراق:339-3/391لشرق والغههر (، المنتشههرقون: )من ا
 .71الفكر ة للصراع الحناري: ص

 .72االستشراق والخلفية الفكر ة للصراع الحناري: ص (184)
ر وله آثهها ي ليبز ج( منتشرق ألماني ولد في سكنونيا ودرس اللغات الشرقية ف1870-1802فلوجيل: ) (185)

ة منها: نشر مؤنس الوايد للثعالبي متنهها  وترجمههة ألمانيههة، أمهها حالننههبة للتهه ليف فقههد صههنفف  تاحهها  عههن  ثير
الكندي وعن مدارس العر  النحو ة حامضافة إلى فهرسف المخطوطههات العرحيههة والفارسههية والتر يههة فههي 

 مكتبة فيينا القيصر ة في ثالث مجلدات ضخمة.
 ( أد ب من أ ل حغداد اشتهر حالوراق ايث  ههان  بيههع الكتههب و ننههخها 1000عد  م: )ت ححن الند محمد (186)

   حيه واشتهر حكتاحه الفهرس ايث جمع فيه أسماء الكتب المعروفة في عصرب من تصانيف العر  والعجم.
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النادرة من ننخ القرآن الكر م أو حعنه من العصور  تالمخطوطاالمنتشرقون على اقتناء 
ولههم  تههرك االستشههراق فرعهها  مههن فههروع التههراث امسههالمي إال اققههوا ، ولى امسالمية األ

مقدمات لهذا  –حعيدا  عن النص  –نص وإن أضافوا المع أمانة على  ، مخطوطاته ونشرو ا 
النص وتفنيرات وترجمات وفهارس لألعال  واألما ن إلى غير جهود م المتميزة في  ههذا 

 الش ن 
 نههتطيع أن  حصههى جهههود المنتشههرقين الكبيههرة فههي  ال و همنا أن نقول إن  البااههث

ز د من  ذا الجهد الكبيههر تحقير المخطوطات ونشر ا وليرجع َمْن أراد أن  تعرف على الم
لألسههتاذ  «المنتشههرقون»لكههارل حرو لمههان، و تهها   «تههار خ األد  العرحههي»إلههى  تهها  

الفهرسههة ألعههال   تلههكفهمهها  مههثالن فههي  ههذا المجههال مرجعهها  أساسههيا  فههي  نجيههب العقيقههي
 المنتشرقين وجهود م في نشر التراث العرحي وامسالمي.

 مين حهذا المجال أن  قفوا على الحقائر التالية:ومما  نبغي على طال  العلم والمهت
انتقلف المخطوطات امسههالمية والعرحيههة مههن الشههرق حطههرق مشههروعة وغيههر أ الً: 

مامهها  عظيمهها  وتههم العمههل علههى افظههها ا تمشروعة وقد لقيف  ذب المخطوطههات فههي أورحهها 
فعههة تصههف وصههيانتها مههن التلههف والعنا ههة حههها عنا ههة فائقههة وفهرسههتها فهرسههة علميههة نا

المخطوط وصفا  دقيقا  وتشير إلى ما ستنمنه من موضوعات وتذ ر اسم المؤلههف وتههار خ 
 مههيالدب ووفاتههه وتههار خ تهه ليف الكتهها  أو ننههخه ... الههخ، وحههذلك وضههعف تحههف تصههرف

بااثين الراغبين في االطالع عليها فههي مقههر وجود هها أو طلههب تصههو ر ا حههال روتههين أو ال
 إجراءات معقدة،  

أن انتقال  ذا العدد الهائل من المخطوطههات »د تور محمود امدي زقزوق: و قرر ال
إلى أورحا حوسائل شرعية أو غير شرعية قد  ي  لها أاههدث وسههائل الحفههظ والعنا ههة الفائقههة 

دقيقة وعندما أقول  ذا أشعر حاألسى والحنرة لحههال المخطوطههات النههادرة فههي ال والفهرسة
ية وما آل إليه اال الكثير منها من التلف والتآ ل وصعوحة  ثير من حالدنا العرحية وامسالم

 .(187)أو استحالة االستفادة منها

خم وذلههك النال توجد أمة غير األمة العرحية وامسالمية تملك مثل  ذا التراث ثا ياً: 
 اتى اآلن.   امرث الخلد الذي  متد منذ عصر رسول هللا 

هاض األمههة وخروجههها لههها ممهها تعانيههه مههن وال شك أن للتراث دورا   بيرا  فههي اسههتن
مشهها ل وأزمههات لههو أانههنف اسههتغالله والتههز  الخلههف حمهها تمنههك حههه النههلف ولقههد  ههان 

متلكههه تلههك األمههة ورغههم اخههتالف ي تلالستشراق دور  بير في حيان  ذا التراث النخم الذ
الستشههراق أسبا  االستشراق ودوافعه فسن الشيء الذي ال  نتطيع أاد إنكارب  ههو أن  ههذا ا

مفاتيح عز ا وأسبا  مجد ا ومؤلفات أجداد ا وأصههول  –ولو حغير نية اننة  –قد  لألمة 
 علمائها حما  تيح لهذب األمة أن تنهض من  بوتها.

رقون من تحقير المخطوطات ونشههر ا وخاصههة مقاحلههة الننههخ ما قدمه المنتشثال اً: 
تبرو هها شههيئا  أساسههيا  فههي أد  وأ ميتها عرفههه العههر  منههذ فجههر الحنههارة امسههالمية واع

الترجمهههة فهههي القهههرن الثالهههث للهجهههرة  مههها جهههاء فهههي اعتهههراف المنتشهههرقين أمثهههال : 

فههي ذلههك   ل ر أسههبقية الرسههوولم  كتف حهذا االعتراف فحنب حههل قههر (188)حرجنتراسير

 ان  قاحل سور  فسن أول استخدامها  رجع إلى عصر النبي فنحن نعرف أن النبي »قائال : 
التي نزل حها الواي على جبر ل مرة  ل عا  طوال اياتههه وأنههه قاحههل القههرآن علههى  القرآن

، ومعنههى ذلههك أن المنتشههرقين تهه ثروا حههالمنهج (189)«جبر ههل مههرتين فههي عامههه األخيههر

 اين ت ثر المنلمون حمنهج المنتشرقين في تحقير المخطوطات وفهرستها  امسالمي وحعد
 

 
 .75االستشراق والخلفية الفكر ة: ص (187)
 .556فلنفة االستشراق: ص (188)
 حر.المرجع النا (189)



164 

 

رقون حعملهم  ههذا مههن ايههث تحقيههر المخطوطههات نتمنى أن  قو  المنتش  نا أخيراً: 
ونشههر ا دون تلههك امضههافات التههي اشههتملف علههى دراسههات فيههها  ثيههر مههن االفتههراءات 

ف علههى أسههرار ا، وتههذوق معانيههها، واألخطاء لعوامل  ثيرة منههها: عوامههل اللغههة: والوقههو
قههة معانيههها مراميههها والوقههوف علههى دفمعرفة اللغة والتحدث حها ليس  افيهها  فههي امااطههة ح

وتفهم أسلوحها العرحي حالننبة إلى جميعهم. ومنها عوامل البيئة والثقافة: فهههم ال  نههتطيعون 
ك مت ثرون حتلك الموروثات أن  تخلوا عن موروثاتهم الثقافية واالجتماعية والد نية  م ال ش

 وإن ااولوا التخلص منها ، حامضافة إلى أسبا  أخرى !.
 الترجمة:-3

نتشرقون حتحقير المخطوطات ونشر ا حل قاموا حترجمة الكثير من تلههك لم  كتب الم
إلى اللغههات األورحيههة وقههد أاصههى  –سواء المخطوط  له أ  حعض أجزائه  –المخطوطات 

سههف وسههتين  2466  فبلههغ 1959إلى الفرننية واههد ا اتههى عهها  نجيب العقيقي ما ترجم 
المعههارف والعلههو  العرحيههة  الكتههب المترجمههة مختلههف وأرحعمائههة وألفههي  تهها  وتمثههل

ولم  كتف المنتشرقون حترجمة التراث القد م حل عملوا على ترجمة األعمههال ، وامسالمية 
عاصههر واههدب حلههغ عههدد المؤلفههات العرحية وامسالمية الحد ثههة والمعاصههرة، ففههي األد  الم

لغههات أرحعمائههة  تهها  إلههى ال   أ ثر مههن1968  إلى عا  1948العرحية المترجمة من عا  
 األلمانية والفرننية وامنجليز ة واألسبانية وام طالية والبرتغالية.

و الاههظ ا تمهها  المنتشههرقين حروا ههات واكا ههات ألههف ليلههة وليلههة ونحو هها قههد ما  
الالتينية .. خال ترجمات القرآن الكر م، ايث تم ترجمة معانيه ألول مرة إلى واد ثا ...  ذا 

( وراء 1156( ايههث  ههان حطههرس المههوقر )ت1143ي )فههي القههرن الثههاني عشههر المههيالد
( تلك الترجمههة التههي قهها  حههها امنجليههزي 1143ظهور أول ترجمة لمعاني القرآن في عا  )

 وتلتها ترجمات أخرى. (191)و رمان الدلماطي (190)  )روحرت أوف  يتون(

 ي القرآن:ومن أعال  المنتشرقين الذ ن ترجموا معان
 (.1698ام طالي: األ  ماراتشي ) -
 (.1926والفرنني: ماردروس ) -
 (.1959، 1955وامنجليزي : آرحري ) -
 (.1907 -1901واأللماني :  يننج ) -
 (.1956والهولندي:  رامرز ) -
 (.1964والروسي:  اتشكوفنكي ) -
 (.1917: سترستين )والنو دي -
 (.1917والدانمر ي: حردسين ) -
 (.1915)واألمر كي: زو مر  -
 (.1953واألسباني: حيرنيث خينيس ) -
 

 التأليف:-4 
إال أسهههموا  –لم  ترك المنتشرقون مجاال  من مجههاالت الشههرق ححنههاراته المختلفههة 

لههه و همنهها أن نقههرر أن حالت ليف المنتقل أو التعلير عليه أو التقد م  –حعد استيعاحهم له  -فيه
ل  ذا الطاحع حرز من خالل تناولهم للدراسههات امسههالمية والعرحيههة وإن  نهها لنههنا فههي مجهها

لتقو م  ذب األعمال حصورة مطلقههة وإنمهها محههراز جهههود م فههي مجههال التهه ليف والتصههنيف 
 فيها  أ م المجاالت التي ألفوا وفيما  لي 

 له:أ الً: القرآن الكريم  علومه  دراسات حو

 
ن )تشنتر( من أ ل  يتون، تلقى العلم في تشنتر ودخل الر بانيههة البند تيههة، وقصههد ف  يتوروحرت أو (190)

 ( ثم نقلف إلى ام طالية واأللمانية والهولند ة، وله 1143األندلس وترجم القرآن إلى أ ثر من لغة )الالتينية 
 دراسات متعددة.

 جماته.ته وتره ودراسار بانيت ( زميل روحرت في1172 رمان الدلماطي )ت (191)
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، تههار خ الههنص (192)( لإلنجليههزي آرحههري1، ط 1955القههرآن مفنههرا  فههي جههزأ ن )

،تههار خ قههراءات القههرآن (193)( لأللمههاني نولد ههه53-1926، 19-1909، 1860القههرآن )

 ( معجم قراء القرآن لأللماني حرجشتراسر. 1929)
  علومه  السير  النبوية:ثا ياً: الحديث 

 ههذا المجههال أ مههها علههى امطههالق المعجههم  قههد  المنتشههرقون مصههنفات متعههددة فههي

، وموطهه  (195)مي، وعههن منههند الههدار(194)المفهرس أللفاظ الحد ث النبوي عن الكتب النههتة

، وقههد رتبههه ونظمههه لفيههف مههن المنشههترقين ونشههرب (197)، ومنند أامد حن انبههل (196)مالك

كتبههة )فيننينك( أسههتاذ العرحيههة حجامعههة ليههدن وصههدر عههن م (198)ونننك الد تور أ.ي. )ج(

، و و  تا   ان ال  نتغني عنههه حااههث فههي دراسههات 1936حر ل في مد نة ليدن ) ولندا( 
 ل ظهور األعمال الحد ثيية المعاصرة.الننة النبو ة ، قب

 أما حتب السير  فمن أ هرها:

( 1950و 1929، ايههاة محمههد )(199)( لإلنجليههزي تومههاس  ارليههل1840األحطههال )

 ( 1954عظمة محمد ) (200)ر د  انتول سميثللفرنني د رمنجم، ولألمر كي ولف

 ثال اً: الشريعة اإلسالمية:
ها عهها  وحعنههها متخصههص فههي فههرع مههن  ناك مؤلفات  ثيرة في  ذا المجال حعنهه 

 فروع الشر عة ومذ ب من مذا بها الفقهية، ومن  ذب المؤلفات:

: تههار خ التنظههيم القنههائي فههي حلههدان امسههال  (201)د مههومبين –للفرننههي جههودفروا 

  (.1946( واول الشرع امسالمي )1939( وأصل العدالة امسالمية )1939)

نون امسههالمي ا( والقهه 1947 -1937مي ): الفقههه امسههال(202)وامنجليههزي تر تههون

(1942.) 
 رابعاً : اللغة العربية:

حية نطقا  و تاحة واستطاع حعنهم أن  تفههوق فيههها لدرجههة نيههل أجاد المنتشرقون العر

 
 ، ذائع الصيف، تولى مناصب علمية متعههددة، منههها: رئاسههة قنههم الدراسههات 1905آر ري: مولود عا   (192)

  ( وله دراسات متعددة في التصوف وغيرب .1934-1932القد مة حالجامعة المصر ة )
تنجين امعههات جههوعمههل فههي ج ( ذائع الصيف، تولى مناصب علميههة متعههددة، و1930-1836نولد ه: ) (193)

 ومييل و رسلروب، ايث توفي وتتلمذ على  د ه منتشرقون مشهورون مثل زاخار وحرو لمان.
 ه( وسنن أحي 261 - ه206 ه( وصحيح منلم )256 - ه194الكتب النتة: الجامع الصحيح للبخاري ) (194)

واسههنن  ه( ، 303 - ه 214 ه(،  وسنن الننائي )279 - ه209 ه(، وسنن الترمذي )275 - ه202داود )
  ه(.275 - ه207احن ماجه )

  ه(.255الدارمي: منند الدارمي )أحو محمد عبدهللا عبدالرامن ت (195)
  ه(.179 ه/ 95مالك : الموط  لإلما  مالك )أحو عبدهللا مالك حن أنس( ) (196)
  ه(.241 - ه164أامد حن انبل: المنند لإلما  أحن عبدهللا أامد حن انبل ) (197)
تخصص في أد ان الشرق فذ ب له فيها صيف حعيد وتههولى  رسههي العرحيههة  ( 1939-1882) ونننك: (198)

 في جامعة ليدن اتى وفاته.
، × (وقههد عقههد فصههال  عههن النبههي محمههد 1840) «األحطال»( : من أشهر  تبه 1881-1795 ارليل ) (199)

 فنقله إلى العرحية األستاذ على أد م.
  وتخرج حاللغات الشرقية مههن 1916نتو حكندا سنة في تور كي ولد تشرق أمرولفر د  انتول سميث: من (200)

 ( وله نشاط استشراقي واسع في أمر كا 1948، 147جامعة حرننتون واصل إلى الماجنتير والد توراب )
  (.1977 ( والعقيدة والتار خ )1976و ندا وانجلترا والهند ومن أعماله الحوار الد ني )

شههرق فرننههي،  ههان أسههتاذ العرحيههة فههي مدرسههة اللغههات  ( منت1957-1862ومبين )د مهه  –جههودفروا  (201)

المية والعرحية وخاصههة »الشرقية حبار س، ومن أعناء مجمع الكتاحات واآلدا  وله آثار في الدراسات إال 
 .«حبالد المغر 

ن وا نههفورد تر   تعلههم فههي  ليههة ماننههفلد والقد نههة  هها1881تر تون: منتشرق إنجليزي ولد فههي عهها   (202)
 ( ومدرسههة 1921 ( وأسههتاذ فههي عليكههرة )1911ين منههاعد أسههتاذ للعرحيههة فههي أدنبههرا )جين وعهه وجههوتن

 ( وقد وجه ا تمامه إلى الفقه ومن آثارب أئمههة الز د ههة 1947-38-31الدراسات الشرقية واألفر قية حلندن )
  (.1925حصنعاء اليمن )اسكفورد 
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ايث  ان عنههوا  فههي عههدة  (203)للغو ة العرحية مثل ام طالي: ارلونللينوعنو ة المجامع ا

حههي فههي دمشههر والمجمههع اللغههوي فههي القهها رة منههذ مجامع علمية منها المجمع العلمههي العر
ثههل قواعههد ومفههردات العرحيههة العاميههة فههي ت سينها ، وله في اللغة العرحية مؤلفات متعددة م

( وتصههحيفات 1920الحر ههات العرحيههة )( ودراسههة المفههردات و1913، 1900مصههر )
 (.1939( والعرحية الجنوحية )1930غرحية في معجمات اللغة )

رر أن للمنتشههرقين جهههودا  متنوعههة فههي اللغههة العرحيههة قواعههد ومعههاجم و همنا أن نقهه 
 وانبنا أن نقول:ونحو ما، 

رحيههة فههي إن المنتشرقين لم  تر وا لغة من اللغات األورحية إال وقاحلو هها حاللغههة الع»
 .«معجم مشترك

و ههان ا تمهها  المنتشههرقين حههاألد  العرحههي ا تمامهها  واضههحا  ومههن أشهههر المؤلفههات 
علههى امطههالق: تههار خ األد  العرحههي مههن تهه ليف المنتشههرق األلمههاني  ههارل  وأعظمههها

حرو لمان و شههمل  ههل مهها  تههب حاللغههة العرحيههة فههي شههتى المجههاالت فلههم  تههرك مجههاال  فههي 
ه حمقدمة عن الموضوع ثم  ذ ر  ل ما صههنف فيههه ة والعرحية إال وافتتحالمجاالت امسالمي

ل فيه واضعه جهدا   ائال   عتبر الكتا  مرجعا  لكههل سواء أ ان مخطوطا  أ  مطبوعا ، وقد حذ
 ، 1898فههي مجلههد ن عههامي  -أوال  –من  تناول الدراسات امسالمية والعرحية وقد صههدر 

مجلههد ن األساسههيين فههي  ( ثههم أعههاد نشههر ال194-1937  ، ثم في ثههالث مجلههدات )1902
  ( فا تمل الكتا  في ستة مجلدات 1949، 1943عامي )

امعة الدول العرحية )امدارة الثقافية( حترجمة الكتا  وقا  حترجمته ثالثههة وقد قامف ج
من األساتذة العلماء، و م الد تور عبدالحليم لنجار الذي نقل إلههى العرحيههة ثالثههة أجههزاء ثههم 

لنيد  عقو  حكر والد تور رمنان عبدالتوا  وقههد أ مههل الههد تور  مل الترجمة الد تور اأ
األخيههر حعههد وفههاة الههد تور النههيد  عقههو  حكههر، وقامههف دار  رمنههان عبههدالتوا  الجههزء

  (.1977، 2المعارف حمصر حطبع الكتا  أ ثر من مرة )ط
ال حنههاء علههى مهها وقد  ان حرو لمان  ههدرك أن عملههه  فههي ااجههة منههتمرة إلههى ام مهه 

 (204)« من مخطوطات ولذلك  ان دائب العنا ة حس ماله على مدى نصف قرن كتشف 

المنلم التر ي األصل األلماني الجننههية )فههؤاد سههز ين( حس مههال  ههذا وقد قا  البااث 
 العمل النخم ، وقد تقاسمف العنا ة حه جامعتان سعود تان :

المتعلر حههالعلو   مية ، التي نشرت القنماألولى : جامعة امما  محمد حن سعود امسال
 الشرعية واللغو ة .

 لو  الطبيعية والر اضية ..األخرى : جامعة الملك سعود ، وعنيف حنشر الع
 خامساً: المؤلفات العامة:

ونعني حههها الدراسههات التههي لههم تههرتبط حفههرع مههن فههروع العلههم فتحههدثف عههن العقيههدة 
 نحو ا. ومن أحرز ا:والشر عة واألخالق والحنارة والعلو  و

  ( وصههدرت حههثالث لغههات: 1895: وقد حههدأ العمههل فيههها )ئر  المعارف اإلسالميةدا
والفرننية وامنجليز ة، و لف  وتنمان من جامعههة أو ترخههف حسنشههائها ومطبعههة  األلمانية

ليدن حسصدار ا، واستعين حالمجامع ومؤسنات نشر العلم فههي أورحهها قاطبههة لإلنفههاق عليههها 
 ، وقههد 1924وتنههمان فههي امشههراف عليههها فننههنك عهها  حالمال ، وقد اههل محههل  ف مدتها 

( وقد وقعف الطبعة األولى في 1954جد دة منقحة ) طبعف دائرة المعارف امسالمية طبعة
( ثم تلتها من الطبعة الجد دة المنقحة فههي 1931-1913أرحعة مجلدات ضخمة وذ ل )ليدن 

سههالمية وطباعتههها رجمههة دائههرة المعههارف ام( وتمههف ت1977-1936عههدة أجههزاء )ليههدن 
 

وتعلههم العرحيههة فههي جامعتههها وأوفدتههه ور نههو إ طههالي ولههد فههي ت شههرق( منت1938-1872 ارلونللينو ) (203)
 ( وعين أستاذا  للعرحية في المعهد العلمي الشرقي حناحولي ولما  تجههاوز الثانيههة 1893اكومته إلى القا رة )

  طفقههف 1909 (، ومنههذ عهها  1915 ( ف ستاذا  لجامعة حالرمو ثم جامعههة رومههة )1902-894والعشر ن )
را  وانتخب عنوا  فههي عههدة مجههامع علميههة، ولههه آثههار  ثيههرة جههدا   محاضة تنتدعيه أستاذا  صر الجامعة الم

 تحقيقا  ونشرا  وترجمة وت ليفا .
 .81االستشراق والخلفية الفكر ة: ص (204)
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لعههين وفههي   ولكههن الترجمههة لههم تصههل إال إلههى اههرف ا1933مههن  وليههه  30مههرتين منههذ 
الترجمتين حعض التعليقات على أخطاء محرري الدائرة وافتههراءاتهم ضههد امسههال ، وأعيههد 

سههالمية   ، وانطلههر مشههروعان آخههران لههدائرة المعههارف ام 1998عا     حالشارقةطبعها 
ايههث  حههس رانوالثههاني  وقههف الد انههة التر ههيو نهر علههى إصههدار ا مر ههز  حتر ياأاد ما 

 .سالمية الكبرىتصدر تحف عنوان دائرة المعارف ام
وقد قا  المنتشرقون ح عمال أخرى في  ذا المجال  الموسوعة امسههالمية المينههرة، 

 ههه،  ههالمرز، ية الهولند ههة  ههه. أ. جههب، و ج، وقد أشرف على تحر ر ا نياحة على األ اد م
 .1985وقا  حالترجمة د تور راشد البراوي في مارس 

الت المتنوعههة )العلههو  والفنههون وال شههك أن سههرد مؤلفههات المنتشههرقين فههي المجهها
والتار خ والجغرافيا والفلنفة والملل والنحل والتصوف والكههال  والحنههارة..(  حتههاج إلههى 

هود المنتشرقين فههي شههتى المجههاالت وردناب  حقر المراد من إحراز جمجال أوسع لكن ما أ
تطلههب منهها أن امسالمية والعرحية، وحعيدا  عههن الحكههم لهههم أو علههيهم حههسطالق، فامنصههاف  

 نبرز تلك الجهود.
 سادساً:  ا ديان الوضعية :
لم  ترك المنتشرقون شيئا من التههراث الشههرقي فههي الهنههد أو  ةحعيدا عن الدراسات امسالمي

 احان وغير ا من حالد الشرق .فارس أو الصين أو الي
لقد مة و الحد ثههة  ما لم  تر وا د نا من أد ان الشرق إال ححثوا فيه ، و تعلموا لغات الشرق ا
 م عمال ضههخما ، ، ولغات الكتب المقدسة و ترجمو ا إلى لغاتهم األوروحية ، فتر وا وراء

  ذ ر فيشكر .
ن عد ههدة ، و  ههو د ههن الصههاحئة ) د نهها ظههل مجهههوال لقههرو –علههى سههبيل المثههال  –لن خههذ  

 المندائيين ( ،  يف خرج إلى النور ؟ ولمن  عود إليه الفنل في ذلك ؟

الدراسات التي ظهرت في حر طانيا حدا ة القرن العشر ن اول  الفنل في ا ثر عود 
التي عا شتهم مدة تز د عن  للمستشرقة ا  جليزية الليدي درا رالصاحئة المندائيين 

 اما في اما ن تواجد م في حغداد و جنو  وادي الرافد ن.األرحعين ع

وقنف ، في لندن    1879ه سنة ولدت أثل مي ستيفننن ه و ذا  و اسمها قبل الزواج 
 طفولتها المبكرة في نيو فور نف ايث  ان والد ا  عمل قنينا في  نينة حيرلي . 

وعندما ، فتعلمف لغتهم و انف تتردد في شباحها على جماعات الغجر في منطقة فور نف 
حوضع انتقلف عائلتها الى ساوث  امبتون حعد ان عين والد ا رئينا ألحرشية المد نة قامف 

 لغة الغجر حعد ان استعانف حكتا  خاص عن قواعد اللغة النننكر تية .  قاموس عن

لغو ة اال انه عد دليال على ا تماماتها ال  وعلى الرغم من  ذا القاموس لم  نشر في اينه 
 التي تخصصف فيها فيما حعد.

ي النيل  من القا رة جنوحا على متن زورق اكومي ف   ، 1910ححرت ستيفانا في عا  أ
لفف اثناء  أوالتماسيح و حاألفيالراضي الدنكا والشيلوك التي تعج أمخترقا ، ب النودان حاتجا
 . اادى روا اتها  ذلك

   دعى أدو ن دراور  عمل  ناك وعند وصولها الخرطو  التقف حمحا  انجليزي شا
مارجر ف  ورزقا حبنف  ي ،  فتوثقف عالقتهما وتزوجا في لندن في اجازة الصيف التالي،

 ي اصبحف عالمة مرموقة حتار خ وآثار الحنارة المصر ة ( وولد  و حيل. )الت 

وعندما اندلعف الحر  العالمية األولى التحر أدو ن حالجيش وعين ضاحطا حشعبة تاحعة  
 لالستخبارات العنكر ة البر طانية في نيو ورك . 

اك  تبف عدة و نشنتر ، و نأما زوجته ستيفانا فانتقلف مع طفليها مارجر ف وحيل الى 
 روا ات  انف اادا ا عن الغجر .

عين أدو ن دراور قاضيا في البصرة التقانه   وزار ا أوحعد ان وضعف الحر  العظمى 
انين التر ية ه اي حعد انهيار االمبراطور ة العثمانية ووضع اللغة العرحية ولنلوعه حالقو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86


168 

 

 العراق تحف االنتدا  البر طاني . 

حغداد منتشارا قانونيا للدولة العراقية قبيل ت سينها فالتحقف حه  ن تم نقله الىوحعد سنتي
 ، و انف سعيدة حقدومها الى حلد عرحي ، حالرغم من قلقها 1920زوجته ستيفانا اواخر سنة 

 على طفليها اللذان تر تهما في انجلترا حرعا ة جدتهم وجد م ألحيهم .

فاختلطف حالعراقيين ودارت في شوارع ، كان م لوف نفنها في م لقد وجدت ستيفانا دراور
على العكس من حاقي زوجات ،وتعرفف على طبيعة الناس ، وأزقة واسواق حغداد 

نين وقتهن حلعب ) البر دج ( والتنس  الموظفين والنباط البر طانيين اللواتي  ن  م
 لو ة (. والنبااة في النادي البر طاني المعروف االيا حنادي ) الع

افرت الى الموصل والى الشيخ عدي والتقف حاليز د ن وذ بف اتى منار  عشائر وس
ر في حاد ة الموصل واستقبلها الشيخ عجيل الياور وراب حها . وحتشجيع من زوجها  شما

ر على جمع الموروث الفولكلوري العراقي ، و انف مهتمة الى اد حعيد عملف دراو
 ها وتدون ما  حكوب لها . تنتمع لرواتحالقصص والحكا ات الشعبية 

و انف اادا ن وتدعى ) ليلي ( تزور ا وتجلس معها الناعات الطوال في اد قة دار ا 
   1931درته سنة و ي تروي لها ما تحفظه . وقد جمعف  ذب الحكا ات في  تا  اص

 و ان حعنوان ) اكا ات شعبية من العراق ( .

 وار غر بة من الناس تعيش في مناطر األ ا ها مجموعةقامتها في البصرة لفف انتبإولدى 
ودلتا نهر دجلة و ذلك في المحمرة واال واز و انف حيوتهم من البردي والقصب و متهنون 

ولكن لهم لغتهم ، ذ ب و تحدثون حالعرحية صناعة القوار  والحدادة وصياغة الفنة وال
جيل ، و طلقون على    ا جيال حعدالخاصة التي  دونون حها  تبهم المقدسة التي استننخو

انفنهم تنمية المندائيين او مندا ي ، ولكن جيرانهم العر   نمونهم الصباة ومفرد ا َصب ي 
مل  ذب الطقوس ، وتتمحور طقوسهم اول  وخ من القصب  نمونه ) مندي ( وتش

على  االرتماس حالماء الجاري و قو  حها رجال د نهم الملتحون  ما تشتمل  ذب الطقوس 
ا  قدسية ال تختلف  ثيرا عن وجبة التناول المقدسة لدى المنيحيين مما جعل وجبة طع

 الغرحيين  نمونهم منيحيو  وانا المعمدان . 

رت التقر  من المندائيين فرابوا حها فقر  لقد اثارت  ذب الطائفة فنول دراور الشد د 
اداتهم وطقوسهم ، م ود نهم وعحدوا استعداد م لمعاونتها في التعرف على لغتهأو،  ثيرا 

فقنف الناعات الطوال و ي تراقبهم اثناء ت د تهم مراسيم د انتهم وطقوسهم وتدونها حدقة 
التصو ر التي ال  وحكل تفاصيلها في سجل خاص وتلتقط لهم الصور الفوتغرافية حآلة

 تفارقها .

)على    تاحها الثاني اثناء وجود ا في العراق و ان حعنوان نشرت دراور 1923وفي عا  
ضفاف دجلة والفرات( ضمنته فصال  امال عن المندائيين  ان حعنوان ) شعب غر ب 

االطوار( دونف فيه وحشكل مفصل طقوس التعميد المندائية ،  ما اشارت الى حعض  تبهم 
 لمقدسة . ا

يين ننخ حعض الكتب المندائية والدواو ن وقد طلبف دراور من حعض رجال الد ن المندائ
لها ما ارادت . و انف دارور تنافر من حغداد ه محل اقامتها ه الى العمارة مرة  المقدسة فتم

واادة على األقل في  ل سنة لتلتقي حالمندائيين  ناك ولكي تنتكمل ححوثها عنهم 
اي الخمنة ا ا  المقدسة ي ا ا  عيد الخليقة الذي  طلر عليه العامة )البنجة( وخصوصا ف

 ع .التي تتوافر مع اعياد الرحي 

ومنذ حدا ات ا تمامها حهذب الطائفة صممف دراور على تعلم اللغة المندائية فاستعانف لهذا 
 ا حدراسة معارفها في فيينا ليحصل لها على اعمال المنتشرقين الذ ن سبقو ح ادالغرض 

 خطوة مهمة  ، ونولد ه والنيوفي وآخر ن النصوص المندائية مثل البرفنور ليدزحارسكي
ولصعوحة  ذب اللغة وعد  توفر قاموس  ،حتعليم نفنها ذاتيا اللغة المندائية  أولى، وحدات

خاص حها  ناعد ا في  ذب المهمة ، شجعها الد تور موسيس  استور على البدء في عمل 
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لمة على حطاقة منفصلة  ائي  ما حين لها طر قة عمل القاموس وذلك حتدو ن  ل  قاموس مند
اوصف دراور على صندوق معدني ذو ادراج خشبية تحتفظ  وفر اروفها االحجد ة . وفعال 

قامف حنشر  تاحها الشامل عن المندائيين و ان  1937فيه حالبطاقات مفهرسة. وفي عا  
( والذي قا  حترجمته الى العرحية فيما حعد  ل من حعنوان ) مندائيو العراق وا ران 

 ائيون(.)الصابئة المندندائيين نعيم حدوي وغنبان رومي حاسم الم

اندلعف ازمة سياسية في العراق ، والذي  ان  رزح تحف االنتدا  ،  1942وفي عا  
تمى تمثلف ححر ة رشيد عالي الكيالني ضد اكومة نوري النعيد الموالية لبر طانيا، فاا

نية و ذلك في سفارة الوال ات المتحدة الموظفون البر طانيون داخل مبنى النفارة البر طا
ي لم تكن قد دخلف الحر  العالمية الثانية حعد. اما النناء واالطفال االمر كية الت

البر طانيين فتم اجالئهم حما خف امله و و عبارة عن اقيبة مالحس واادة لكل عائلة حناء  
د على عجل . وقد ر التي وصلف من لندن الى النفارة البر طانية في حغداعلى االوام

مح لها ح خذ الصندوق الثمين الذي  حتوي على  رفنف دراور مغادرة العراق ما لم  ن
القاموس المندائي والتها الكاتبة و تبها ومدوناتها الخاصة حالمندائيين. وحناء على اصرار ا 

رة ة الى البصرة ومن ثم حالباخرة الى الهند . واثناء فتصرح لها حذلك فغادرت مع البقي
( الشبيهة حالطقوس المندائية ودونف  حقائها في الهند اطلعف عن  ثب على طقوس )البارسي

 الكثير من المالاظات عنها والتي ضمنتها في  تاحها على شكل  وامش ومقارنات .

حر طانيا وعكفف على ترجمة الكتب الى   وحعد انتهاء الحر  العالمية الثانية عادت دراور
اء منحف  مال القاموس المندائي . وفي  ذب االثنإوالنصوص المندائية ونشر ا وعلى 

حر طانيا زوجها ادو ن دراور لقب فارس ألداءب المتميز في خدمة التاج البر طاني ، ولكن 
ة ارار نتيجة عجز اصا   ليتيه حنبب 1951صحته تردت حعد ذلك وتوفي في عا  

 الصيف الال بة التي تعرض لها اثناء خدمته في العراق . 

 نة أو نفورد ايث  ان  نكن العد د من وحعد وفاة زوجها قررت ستيفانا االنتقال الى مد
زمالئها البااثين واصدقائها المقرحين ، و ان قرارا صائبا اذ نعمف حز اراتهم التي خففف 

ان سكنها حالقر  من جامعة او نفورد اتاح لها  ما  عنها وادتها و ي في حيتها الصغير ،
 ر .ارتياد مكتبة )حولد ن( النخمة والتاحعة للجامعة حنهولة و ن

در ف دراور ح نه  ترتب  أجل ان  كون عملها منتوفيا  ل شروط البحث العلمي أومن 
 د تهم ناء ت عليها القيا  حتنجيل صوتي للغة المندائية مباشرة من رجال الد ن المندائيين اث 

ن أوحدأت حتنفيذ  ذا المشروع حعد    ،  1952لطقوسهم الد نية ، فعادت الى العراق سنة 
 آلة التنجيل جوا .  حسانارنفط العراق  ساعدتها شر ة

 ما تبرع ااد موظفي الشر ة المذ ورة حتزو د ا حكاميرا سينمائية وتطوعف زوجة ذلك 
ر ايث  قيم المندائيون لمناعدتها في  ذا ال واالموظف حمرافقتها الى العمارة ومناطر ا

مرض دراور الشد د  نجزتا تنجيل الفيلم حالرغم منأالعمل ، فنافرتا الى قلعة صالح و
نتيجة اصاحتها حالمالر ا . وقد عرضف دراور الفيلم اول مرة اثناء انعقاد المؤتمر الشرقي 

علماء المختصين من من الوالذي انرب جمع غفير   ،  1953في جامعة  امبردج عا  
 ل انحاء العالم. وفي أو نفورد استمرت حالعمل على انجاز القاموس المندائي ولكنها 

ت انها ححاجة لمن  تقن اللغات النامية ، فقامف حاستدعاء شاحا تشيكيا  دعى رودولف شعر
 ماتنوخ  عمل استاذا في جامعة طهران لمناعدتها في انجاز القاموس .  

را وتكللف جهود ما المشتر ة حاصدار أول قاموس للغة اآلرامية المندائية  ن مثم ان التعاو
 .  1963وذلك في اوائل سنة 

دراور على شراء الكتب المندائية من رجال الد ن الصاحئة ومنهم الشيخ نجم فجمعف دأحف 
نحو ستين منها  ونف مجموعة نادرة قامف حس دائها فيما حعد الى مكتبة حولد ن مع 

ت الصوتية واالفال  لينتفع منها طالبو العلم ، وقد ترجمف  ي تنع من  ذب الكتب تنجيالال
 ى االنجليز ة. النادرة من المندائية ال 
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لبحوثها المهمة في مجال     1954منحتها جامعة او نفورد شهادة الد توراب الفخر ة عا  
وضتها عن عد  التحاقها مرة عسبغ عليها سعادة غاأمما ، دراسة طائفة الصاحئة المندائيين 

 ة حالجامعة عندما  انف شاحة في مقتبل العمر ،  ما منحتها جامعة ) اوحناال ( النو د
 شهادة مماثلة تقد را لجهود ا العملية الكبيرة مجال الصاحئة المندائيين .  

استدعتها النفارة األلمانية في لندن وقلدتها نياحة عن الحكومة  1964وفي صيف عا  
نية أعلى وسا  في الدراسات النامية و و وسا  ليدزحارسكي تثمينا لها على ما أللماا

 ل المندائيين والتي استمرت أل ثر من نصف قرن.ماقامف حه من ححوث وتراجم او

وتوفيف ،  امها األخيرة في دار لرعا ة المننين شمال لندن أقنف الليدي دراور        
 . عاما  92عن عمر نا ز   ،  1972سنة 

 وقد دونف في مذ راتها عن طائفة الصاحئة المندائيين ما  لي : 

 مر مثير للعجب , أاء اتى وقتنا الرا ن  و " ان تتمكن طائفة غنوصية قد مة من البق

وأن تصان الكثير من  تبهم وتعاليمهم النر ة ودواو نهم الطقنية  و اقر  ما  كون 
 للمعجزة . 

عداد المؤمنين منهم في أجال د نهم طاعنون في النن ون  ذب الطائفة تنمحل حنرعة، رإ
 تنائل سنة حعد اخرى . 

 205ن  ثب د نا رحما سيندرس حعد اين".ني اشعر حالفخر  وني عاصرت عإ
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 الجديد في جهود المستشرقين  إضافاتهم في دراسة ا ديان :المطلب ال ا ي  

ألدوات والوسائل التي سا مف حها الحنارة الغرحيههة ال شك أن  ناك نقلة نوعية في ا
لثامن عشههر المههيالدي، ومههن ذلههك المعاصرة في مختلف العلو  والفنون  السيما منذ القرن ا

مجال دراسة األد ان ، وقد أوضح العالمة الد تور محمد عبدهللا دراز ذلههك ، ايههث أصههبح 
 اثنتين : علم األد ان ذا شعبتين

 وشعبة قد مة نالها شئ من التجد د،  شعبة جد دة مبتكرة ،
ة الخاصههة حملههة ، فهي تلك الدراسات الوصفية ،التحليليهه  أما الشعبة القديمة المتجدد 

من الملل ، والتجد د الذي لحقها : اتناع نطاقها وميدان البحث فيها لتشمل أد ان العههالم  لههه 
 . وجميع معتقداته،  ذا من جانب

البحث وأدواته  لتشمل علم اللغههات المقههارن ، وعلههم  ومن جانب آخر : اتناع وسائل
 إلى التد ن !!! طبقات أالرض ، والعلو  امننانية ، وسائر ما  مف حنبب

فهي ضر  من الدراسات النظر ة ، التي تهههدف إلههى أما الشعبة الجديد  المبتكــر  ط 
شههعب عليههه إشباع نهمههة العقههل فههي التطلههع إلههى أصههول األشههياء ومبادئههها العامههة ،اههين تت

 .(206)جزئياتها وتفصيالتها 

كتــاب ومــن الطريــف أن نــذكر أثــر الحضــارة اإلســالمية فــي الحركــة النقديــة لل    
ــو  ــي موس ــيري ف ــدكتور المس ــذكر ال ــث ي ــدس ، حي ــة المق ــود واليهودي ــن اليه عته ع

 والصهيونية ما يلي :

 "ابتعد سعيد بن يوســف الفيــومي عــن التفســير الــوعظي الملتصــق بــالنص، واشــتهر
باســتخدام المعــارف الدنيويــة الســائدة فــي عصــره، وتطبيــق طــرق البحــث الفلســفية 

وقد تطـورت هـذه الطـري فـي إسـبانياال اإلسـالمية ثـم  واللغوية لتفسير العهد القديم.
ووصل التفســير الفلســفي قمتــه  المسيحيةال حيث ظهرت جذور علم نقد العهد القديم.

يراً كامالً للعهــد القــديم، ولكــن أعمالــه في أعمال موسى بن ميمون الذي لم يكتب تفس
دم ابــن ميمــون الفلسفية تتضمن الكثير من التفسيرات للعديد من النصوص. وقد استخ 

م الدنيوية في الحضارة اإلسالمية التــي عــاش فــي معرفته بالفلسفة اإلسالمية، والعلو 
من معرفة قــوانين كنفها، ليقدم تفسيراً عقالنياً ال يستبعد الجوانب الرمزية، بل يستفيد 

 "المنطق واللغة.
راسة األد ان وحعيدا عن  ذا األمر ، فسننا نعترف حغزارة امنتاج العلمي الغرحي في د

نتاج ، فلم تعد الدراسات الغرحية سبا وقههداا فههي األد ههان ، والنقلة النوعية في طبيعة  ذا ام
لغرحيهههة أن تتصهههف المخالفهههة للنصهههرانية ، السهههيما امسهههال  ، حهههل ااولهههف الدراسهههات ا

حالموضههوعية ، و ههي تههدرس المنههيحية واليهود ههة وغير مهها مههن األد ههان ، وإن جانبههها 
 متعددة منها: عض األايان ، وحرزت في مجال األد ان مدارس غرحيةالصوا  في ح

 Albert Eichhorn مدرسة التار خ الد ني المقارن ، التي أسنههها ألبههرت أ شهههورن  •
(1856- 1926 )   

 Rudolfد األشههكال األدحيههة  ، ومههن أشهههر أعالمههها : رودولههف حولتمههان مدرسة نق •

Bultmanمدرسة حولتمان( ، وقد اشتهرت  ذب المدرسة حاسمه ( 
ي القههرن التاسههع عشههر المههيالدي ، ومههن أشهههر مدرسة الال وت الحر ، ت سنههف فهه  •

 Albrechet Ritschl أعالمها : ألبرشف رتشل
 طاحر العقل منههها ،  ة المنيحية ، حرفض  ل ما الالمدرسة العقلية الداعية إلى عقلن •

 .David Friedrich Strausاشتراوس   فر درش  ومن أعالمها : دافيد
حفنههل    نشهه ت فههي القههرن التاسههع عشههر المههيالدي  مدرسههة تههار خ األد ههان ، •
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ر اال تشافات العلمية واألثر ة لوثائر العهد القد م ، وتقو  المدرسة على رصد تيارات الت ثي
والتهه ثر فههي عههالم الفكههر والحنههارات والههد انات القههد م ، منههتعينة حمنهها ج النقههد الشههكلي 

 .(207)والتار خي للنصوص 

 وال بد هنا من وقفة :
تعبير قديم استخدم في اللغة اليونانية تحت اسم "  Biblical Criticismالنقد الكتابي" "إن 

يكون هناك أمر محدد وواضح في أمر ما " ويعني " القدرة علي التمييز، وبدونه ال  كرتيكي
أو غير  ا النص قانونًيا " فالنقد الكتابي يعني تقّييم النص الكتابي، والحكم عما إذا كان هذ

 )أبو كريفا( قانوني 
تعبير  على حد –و معنى ذلك أن حركة النقد حركة قديمة ، حاول من خاللها الالهوتيون 

واستبقاء البعض و الحكم عليه بالقبول و القانونية ، غربلة كل النصوص ،  –علماء األديان 
 و حذف بعض النصوص ، و الحكم عليها بغير القانونية .

تواله باحثون ، اختلفت مشاربهم ، بعد عصر التنوير دخلت الدراسات النقدية مجاال جديدا 
 وتنوعت اتجاهاتهم ! 

 

 ل من درس األد ان من   نقول لإلنصاف : ليس المنتشرقون وال نقطة ذب الوفي ختا  

 الغرحيين صنفا واادا ، ننتطيع أن نحكم عليه اكما واادا ، ، فمنهم المنصف ، ومنهم

 المجحف ، وصدق هللا القائل : 

  خت  حت  جت  هبمب   خب    حب جب  هئ  مئ  خئ حئ ٱُّٱ

  جض  مص  خص  حص  مسخس  حس جسمخ   جخ  مح جح  مجحج   مث  هت  مت

٨المائدة:   َّ  خض حض   

ٱ
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 .المطلب ال الث : حرحة  قد الكتاب المقدس 

و لعل ابن حزم  سبقت إشارات عن جذور نقد العهد القديم في إسبانيا اإلسالمية ،
ابعت الجهود اليهودية و النصرانية في هذا المجال ، حيث رائد هذا المجال ، ثم تت 

يُعد الكتاب المقدس المصدر األول للنصرانية ، ويمثل العهد القديم أكثر من ثلثي 
العهد القديم ، فقد تعرض لنقد العلماء ، كما تعرض حجم هذا الكتاب ، وبالنظر في 

 نقد)) بعلم الميالدي عشر نالثام القرن منذكله ،  لما أصبح يسمى   الكتاب المقدس
 . The Science of  Bibilical Criticism ((المقدس الكتاب

 : علمين إلى ((المقدس الكتاب)) أقسام حسب العلم هذا تفرع وقد
  ،Old Testament Criticism يمالقد العهد نقد علم

 ٢0٨ ، New Testament Criticismالجديد العهد نقد وعلم
  ن العلمين :و فيما  لي نبذة عن  ذ

 : نقد العهد القديمأوال : 
وهو العلم الذي يهدف إلى دراسة نصوص العهد القديم باعتبارها نصوصاً تاريخية 

يطبقها على أية نصوص تاريخية على الدارس أن يُطّبِق عليها كل المعايير التي 
أخرى. كما يهدف إلى اكتشاف أسباب التناقضات التي قد توجد بين نص وآخر، 

 في ضوء المعطيات التاريخية.  م االتساق فيما بينها، ثم محاولة تفسيرهاوعد
ويلجأ علم نقد العهد القديم إلى تحليل النصوص المختلفة ليصل إلى عناصرها 

ر األساسية، وإلى الرب  ط بينها إليضاح تتابعها التاريخي بحيث تلقي الضوء على تطوُّ
 حتى اكتمال النسق الديني اليهودي، أي أن العبرانيين وعقائدهم منذ مراحلهم البدائية

نقد العهد القديم هو العلم الذي يهدف إلى إبراز وتوضيح سائر المشاكل الخاصة 
ات األخرى، االجتماعية بنصوص العهد القديم، وبالتالي وضع أساس للدراس

والتاريخية والدينية، التي تتناول العصور التي تم فيها وضع العهد القديم 
 .....وتدوينه

داخل النصوص  االتساقوجود التناقضات وعدم وقد أدرك الحاخامات، منذ البداية، 
 التوراتية، ولكن جل همهم انصرف إلى محاولة تفسيرها. 

في سفر التثنية ال يمكن  ٣٤امات أن اإلصحاح رقم فعلى سبيل المثال، عرف الحاخ 
ر على أساس أنه كتبه وهو ي موت، وأن اإلله أملى أن يكون موسى قد كتبه، ففُّسِ

 أنها ُكتبت بروح النبوة. عليه هذه الكلمات، و 
وقد بدأ نقد العهد القديم على يد المؤلف اليهودي القّرائي )حيوي البلخي( الذي عاش 

وقد ظهرت محاوالت متفرقة هنا وهناك، أهمها دراسة الميالدي  عفي القرن التاس
أول دراسة علمية لنصوص العهد ( الذي قدَّم م١٥0٨ـ  ١٤٤7إسحق أبرابانيل )

 القديم. 
ولكن العلم نفسه، بالمعنى الحديث، بدأ مع الفيلسوف اليهودي إسبينوزا الذي قال بأن 

ؤلفها الحقيقي. وبعــد ذلــك، تتــالى أسفار موسى ليست من تأليف موسى، وأن عزرا م
 ة.  العلماء الغربيون في دراسة العهد القديم من وجهة نظر نقدي 

 
 . ٦دراسة القرآن الكريم عند المستشرقين في ضوء علم نقد الكتاب المقدس  : محمد خليفة حسن ص  ٢0٨
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، وتبعه كتاب م١7٥٣الكتب لجان إستروك األستاذ في جامعة باريس عام وكان أول 
، وهناك آخرون بينوا مصادر العهــد القــديم المختلفــة، ولــم م١779ج. آيتشورن عام 

 التاريخي،   يبق سوى تبيان تتاليها
(، وكونهيــل. م١٨7٨ـ ١٨7٦، وفلهــاوزن )م١٨٦٦وهو ما أنجزه فون جراف عــام 

الثة من أشهر علمــاء اإلســالميات فــي الغــرب، والبــد أن النقــد أن هؤالء الث  وياُلَحظ
القرآني للتحريفات التي وردت في التوراة، كان دافعاً لدراســتهم النقديــة. وقــد انضــم 

يجر )أحــد مؤسســي اليهوديــة اإلصــالحية( وجــراييتس إليهم آخــرون، مــن بيــنهم جــا
 وكاوفمان وكوهلر.  

 ٢09ألسس التاريخية للنصوص المقدَّسة.حاول اكتشاف اوظهر علم اليهودية الذي ي 

 وجه على القديم العهد حوله  عديدة مشاكل أبرزوا المقدس الكتاب نقد علماء إن
 :   يلي ما المشاكل هذه ومن ؛ الخصوص

 . المنصوص عليها في ثنايا بعض األسفار األسفار بعض حذف:  كلالمشا هذه أولى

ابتعاد كثير من اليهود عن تعاليم التوراة ،  ، مع التوراة تدوين تأخر:  الثانية المشكلة
و فعل الشر في عيني الرب ، وعدم تمتع اليهود بملكة الحفظ  ، مع ضخامة العهد 

لمحافظة على لخارجية ؛ مما يجعل االقديم ، باإلضافة إلى الحروب الداخلية و ا
 .النص األصلي مستحيال 

، ا الدالة على بطالن النص نفسه صالنصو داخل الموجودة القرائن:  الثالثة المشكلة
 .الذي أنزلت عليه التوراة  كوجود نص موت موسى 

 .، وتعدد مصادرها  التوراة لغة:  الرابعة المشكلة

 , أيديهم بين من ألصليةا التوراة ضياع: الخامسة المشكلة

 .، كما وكيفا  واألصول النُسخ في االختالف:  السادسة المشكلة

 . الترجمات في االختالف : السابعة المشكلة

 .العلمية الحقائق مع التوراتية النصوص تعارض:  الثامنة المشكلة

 .التي تتنافي مع عصمة الكتاب المقدس و طهارته   اإلباحية:  التاسعة المشكلة

، مثل عقيدة اليوم اآلخر ،  العقائد لبعض القديم العهد  افتقاد:   العاشرة المشكلة
 .ومشاهد القيامة 

 : جديدنقد العهد ال: ا ثاني
دفعت حركة النقد للعهد القديم غيرها من حركة نقد العهد القديم خطوات كبيرة في 

 ى ثالث فرق :هذا المجال ، وانقسم علماء الالهوت النصارى حول حركة النقد إل
، وبعقيدة عصمة األولى : محافظة ترفض النقد و تتمسك باإليمان على أي وجه 

 .واإللهام الكتاب المقدس ، 
، فقد ميزت ازنة ال ترفض النقد ، لكن دون المساس بأساس اإليمان الوسطى : متو 

األمور بين مجالين : مجال العقائد و ما يتعلق به من جوانب روحية ، و مجال 
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ألن الكاتب ابن عصره، فهو  ؛ مشكوك فيههذا مجال تاريخية والجغرافية والعلمية فال
ئية، بما ساد فيها من أساطير وخرافات، وقالوا : إن  يكتب من معارف عصره البدا

األخطاء المتوقعة في هذه المواضع ترجع لضعف الطبيعة البشرية وال تمس سالمة 
اف بها وشبهوا ذلك بالشعاع النقي الذي ينفذ وال قدسية الوحي، ومن ثمَّ يجب االعتر

كون في نقاوته األولي نافذة تعلق به ذرات التراب، فإن الشعاع النافذ لن ي  من زجاج
 .وضيائه األول .

فاإليمان ال ،  يماناإلعلى حساب ، ولو  الباحث المدقققامت بدور األخيرة : الفرقة 
 ينتج من تدليس بل من حقيقة

 ان شارل جينبير :يقول أستاذ األدي 

"وتصفح األناجيل وحده يكفي إلقناعنا بأن مؤلفيها قد توصلوا إلى تركيبات واضحة 
لنفس األحداث واألحاديث ؛ مما يتحتم معه القول بأنهم لم يلتمسوا الحقيقة  التعارض

الواقعية ، ولم يستلهموا تاريخا ثابتا ، يفرض تسلسل حوادثه عليهم ، بل على 
ته الخاصة في تنسيق وترتيب مؤلفه ، وال شك اتبع كل هواه وخط العكس من ذلك :

املة مترابطة من الوقائع تسمح له بأن ايضا في انه لم يعتمد أحد منهم على سلسلة ك
في  –يضع صورة واضحة لحياة المسيح : فلم يكن عملهم إذن سوى أن يربطوا 

يشكلوا منها سيرة بين أطراف من المرويات ، وأن  –كثير او قليل من المهارة 
 افتقرت إلى الوحدة الحقيقية ، كما أن عناصرها تبدو مجموعة في إطار مصطنع .

ظ في ثنايا هذه السيرة اإلنجيلية نقصا كثيرا وفجوات خطيرة ، نلحظها وإننا لنلح
حتى في إنجيل مرقس الذي بلغ به الحرص أن تحاشى الحديث عن مولد عيسى 

 ٢١0وطفولته " 

 األد ان حالتشكيك في النص امنجيلي ، حل ححثوا في جذورب و أصوله  و لم  كتف علماء

نان أول من درس الجذور الوثنية الفرنسي إرنست ريكان الكاتب المؤرخ و 
معارضة شديدة  –يومها في القرن التاسع عشر  –للمسيحية ، وقد واجهت أعماله 

قد ، والحريات ، المجال ، واتساع مجال الن ؛ لكن مع تتابع الدراسات في هذا ٢١١
وثورة المعلومات وغيرها من األسباب ؛ ظهرت مقاالت ومؤلفات وأبحاث ، 

 خالصتها :

 –المسلمين  –ناك دين جديد ، تماما ، يلغي الدين الذي سبقه ، ونحن ليس ه -١
بين مصدقا لما  نؤكد على هذه الحقيقة ، وبالنسبة للنصرانية ، فقد جاء عيسى 

 د أعلن أنه ما جاء لينقض الناموس واألنبياء، وإنما جاء ليكمل. يديه من التوراة ، وق

باليهودية ؛ بل تجاوز األمر كل حد ؛ لم يقتصر الحديث عن عالقة النصرانية  -٢
لدرجة أنه ال يمكن فهم المسيحية المعاصرة أو الحالية إال بفهم ومعرفة جذورها 

، فصارت األصول الوثنية منبعا اليهودية قبل النصرانية  الوثنية ، التي تغلغلت في
 مشتركا ، ومعينا واحدا للديانتين .

 
 ٢9-٢٨المسيحية نشاتها وتطورها ص ٢١0
 ١٥لمعهد الدولي للدراسات اإلنسانية ( صورات اتون وآخرين ) منشأندريه ناي األصول الوثنية للمسيحية :٢١١
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ن نعتبر النصرانية ديانة وثنية من األلف أ –بحال من األحوال  –إنه ال يمكن  -٣
 إلى الياء ، وال غيرها من الديانات السماوية ، بل نقول :

 . تشكيل النصرانية الحالية إن هناك تأثيرات وأصوال وثنية ؛ ساهمت في

لم تكن هذه التأثيرات واألصول الوثنية واحدة ، بل تنوعت مواردها ، فهناك  -٤
ن دينا وفلسفة ، ووثنيات ترتبط بالرومان عقيدة وواقعا ، وثنيات تنتمي إلى اليونا

  ووثنيات نبعت من فارس والهند ، ووثنيات ارتبطت بمصر وبابل .....

 212ن أساسيين. د الكتا  المقدس إلى شكلي مكن تقنيم نق -5

ت وتهتم حدراسة المخطوطا محاولة م جاد الصياغة األصلية للنص: Lower Criticismالنقد األدنى  •
ا حتحد د عمر المخطوطات، وتدرس اللغات القد مة التي   ومدى تطاحقها مع األصل، وتهتم أ ن 

 . سفار.. إلخ.و ذلك دراسة البيئة التي ُولدت فيها  ذب األ،   ُ تِّبف حها األسفار المقدسة
ال  الكتا  المقداس، فهي  ل ا تمامها  نصب علي نقضمدرسة :  Higher Criticism" النقد األعلى  •

تعترف حالواي املهي، وتنع الكتا  تحف ميكروسكو  النقد، وتحكم فيه  ما تحكم في أي  تا  
ام مان، و"إ خهورن " حشري، فتنتقدب حشدُّة واداة، وتحدد  ذا صح و ذا خط ، وسي دت العقل علي 

J. G. Eichern (1752 - 1827أستاذ اللغات األلماني، والذي )  ل من استخد   ان والدب قن ا  و أو
مصطلح " النقد العالي " ايث قال في مقدمة الطبعة الثانية لكتاحه " مقدمة العهد القد م " سنة 

ا لبذل  ذا القدر الكبير من ال1787 جهد في مجال غير منبوق اتى    " لقد وجدت نفني منطر 
و و  العالي" القد م حمناعدة النقد هداآلن، و و فحص التر يب الداخلي لكل سفر من أسفار الع

 قصد حالتر يب الداخلي للنفر معرفة المصادر التي استخدمها الكاتب لكتاحة سفرب، وطر قة 
 ر رحط األاداث الواردة في استخدامه لهذب المصادر، ومعرفة  اتب النفر، وتار خ  تاحته عن طر 

 عهد القد م.النفر حالتار خ المدني، ولذلك دُعي إ خهورن أحو نقد ال
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 عا ر ال خالصة الوحدة

وتنوعف  ذب الجهود  إن العلماء الغرحيين حذلوا جهودا  بيرة في دراسة األد ان ، -1
ُعنيههف حدراسههة  فههي  ههذا المجههال ، وقههد عرفههف  ههذب الجهههود ححر ههة االستشههراق ،  التههي

الحنههارات الشههرقية ،  الحنههارة الهند ههة والصههينية والمصههر ة القد مههة وغير هها مههن 
حوجه عا  ، والحنارة امسالمية على وجه الخصوص ، وقد شملف  ذب انارات الشرق 

الحنارات الشرقية من عقائد وتشر عات وأخالق وفنون وصههناعات الدراسة  افة جوانب 
  ذب الدراسة ، وتنوعف أ دافها  ...، وإن اختلفف دوافع 

لههى ع –رغم الموضوعية في الدراسات الغرحية للتراث الشرقي ، إال أن امسال   -2
حتلك الموضوعية ، وظهر التحامل عليههه  ثيههرا  -حشكل عا    –لم  حظ  -وجه الخصوص  

 في تلك الدراسات الغرحية .
الشههرق ، حدا ههة مههن حذل المنتشرقون جهودا  بيرة في دراسة األد ههان ، وتههراث  -3

 إنشاء  راسي اللغات الشرقية ، وتحقير المخطوطات ، والترجمة ، والت ليف .
ون وال  ل من درس األد ان من الغرحيين صنفا وااههدا ، ننههتطيع ليس المنتشرق -4

 .ا ، ، فمنهم المنصف ، ومنهم المجحفأن نحكم عليه اكما وااد
 ا:برزت في مجال ا ديان مدارس غربية متعدد  منه -5

 حرزت في مجال األد ان مدارس غرحية متعددة منها:
 Albert Eichhorn شهههورن مدرسة التار خ الد ني المقارن ، التي أسنههها ألبههرت أ  •

(1856- 1926 )   
 Rudolfومههن أشهههر أعالمههها : رودولههف حولتمههان  مدرسة نقد األشههكال األدحيههة  ، •

Bultmanلتمان(، وقد اشتهرت  ذب المدرسة حاسمه ) مدرسة حو 
مدرسة الال وت الحر ، ت سنههف فههي القههرن التاسههع عشههر المههيالدي ، ومههن أشهههر  •

 Albrechet Ritschl أعالمها : ألبرشف رتشل
ما ال  طاحر العقل منههها ،  المدرسة العقلية الداعية إلى عقلنة المنيحية ، حرفض  ل •

 .David Friedrich Strausومن أعالمها : دافيد  فر درش  اشتراوس 
سة تار خ األد ان ، نش ت في القرن التاسع عشر المههيالدي حفنههل اال تشههافات مدر

القد م ، وتقههو  المدرسههة علههى رصههد تيههارات التهه ثير العلمية واألثر ة لوثائر العهد 
والحنارات والد انات القد م ، منتعينة حمنا ج النقد الشكلي  والت ثر في عالم الفكر
 والتار خي للنصوص

 المقدس . حرحة  قد الكتاب -6

 The ((المقدس الكتاب نقد)) بعلم الميالدي عشر الثامن القرن منذأصبح يسمى  
Science of  Bibilical Criticism . 

 : علمين إلى ((المقدس الكتاب)) أقسام حسب العلم هذا تفرع وقد
  ،Old Testament Criticism القديم العهد نقد علم

 New Testament Criticismالجديد نقد العهد وعلم
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 أسئلة التقويم الذاتي

 أ الً: أسئلة المقال:

 تشراق و األد ان ؟ما دور الجامعات الغرحية في دراسة االس  -1
 اذ ر جهود المنتشرقين في مجال تحقير المخطوطات ونشر ا . -2
 اذ ر جهود المنتشرقين في مجال الترجمة . -3
 اذ ر جهود المنتشرقين في مجال الت ليف . -4
 المدارس الغرحية في مجال األد ان ؟ ما أحرز -5
 ماذا تعرف عن دائرة المعارف امسالمية ؟ -6
 غرحيون في دراسة األد ان .اذ ر الجد د الذي أضافه ال -7
 ماذا تعرف عن علم نقد الكتا  المقدس ؟ -8
 ا تب نبذة عن نقد العهد القد م . -9

 ا تب نبذة عن النقد األعلى والنقد األدنى للكتا  المقدس .  -10

 ً  : أسئلة الصواب  ال طأ:ثا يا

 :أما  العبارة الخاطئة فيما  لي( ( أما  العبارة الصحيحة، وعالمة )✓ضع عالمة )

 )      (       تراث الشرق و ل ما  تصل حه  و موضوع االستشراق -1
 كههاد  كههون  نههاك فههي  ههل جامعههة أورحيههة أو أمر كيههة معهههد خههاص للدراسههات  -2

 امسالمية والعرحية )      (
  )     (                  لف المخطوطات امسالمية إلى الغر  حطرق مشروعة انتق -3
المخطوطههات ونشههر ا وخاصههة مقاحلههة الننههخ  ما قدمه المنتشرقون مههن تحقيههر -4

     )     (وأ ميتها عرفه العر  منذ فجر الحنارة امسالمية  
للغة العرحية في إن المنتشرقين لم  تر وا لغة من اللغات األورحية إال وقاحلو ا حا -5

 معجم مشترك
لمعاني القرآن في عهها   ( وراء ظهور أول ترجمة1156 ان حطرس الموقر )ت -6

(1143)     
 )     (                                 عد ونننك من المنتشرقين المنصفين  -7
 في إسبانيا امسالمية )  ( ظهرت جذور علم نقد العهد القديم -8
 د ان من الغرحيين صنف واادالمنتشرقون و ل من درس األ -9

 عشــر الثــامن القــرن منــذفــي الغــرب  المقــدس الكتــاب نقــد علــمظهر  -10
 الميالدي

 أسئلة االختيار من متعدد: ثال اً:

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

تههراث  –تههراث الصههين  –تههراث الهنههد  -موضوع االستشههراق ) تههراث امسههال  -1
 جميع ما سبر ( –الياحان 

 –ألمانيهها  –أعرق أمم الغر  التي اتصلف حالشرق اتصاال وثيقا ) إ طاليهها تعتبر  -2
 أمر كا (

خمنهها  وعشههر ن سههنة فههي جمههع مخطوطههات نولد ه(  -آرحري  –)  فلوجيل قنى  -3
 نص  تا  الفهرسف الحن الند م

–تو نبي  – األ  ماراتشي)أعال  المنتشرقين الذ ن ترجموا معاني القرآن:من   -4
 ( جولد تنيهر

آرحههري  – (  ) حومشتارك 1927ف  تا  النصرانية واليهود ة في القرآن )مؤل -5
 نولد ه( -

  ارليل( -نللينو –رحية ) ترا تون نال عنو ة مجمع اللغة الع -6
 األحطال ( –تار خ األد  العرحي  –من مؤلفات   ارل حرو لمان ) اول القرآن  -7
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موسههى حههم  – خــيي البلحيــو ) بدأ نقد العهد القديم على يــد المؤلــف اليهــودي -8
 ( إسحق أبرابانيل -ميمون 

ر س مهها – إســبينوزامع الفلينههوف ) في الغرب المقدس الكتاب نقد علمظهر  -9
  انط ( – يجل  –

 -فــون جــراف - إ خهههورنرائههد مدرسههة النقههد األعلههى للكتهها  المقههدس ) -10
 ( فلهاوزن

 
 

 

 

 عاشرةالنشاط التعليمي للوحدة ال

 عز زي الدارس:

المعلومات اول الموضوعات الواردة في  ذب الوادة  عليك  تكتنب المز د مناتى 
 أن تقو  حسنجاز النشاط التعليمي التالي:

 ثا  في:ا تب حح

 ) )مؤلفات جوستاف لبون في مجال ا ديان
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 شر الحادية عالوحــد  

 األديـــــــــــانالنســـــــخ فــــي 

 :  الحادية عشر محتويات الوحد  

 مطلبين : تحتوي  ذب الوادة على 

 المطلب ا  ل : حقيقة النسخ .

 يان  أم لته في اليهودية  النصرا ية .أقسام النسخ في ا دالمطلب ال ا ي : 

 

 أهمية دراسة هذه الوحدة

ثارت شبهات  ثيرة اول وقوع الننخ أو عد  وقوعه ، واختلطف المفا يم ، وتبا نف 
ع ومنههي ِّر ،  وقوع الننخ  ومنكراآلراء ، حين مدافع عن  لوقوعه ، وقاحل ورافض ، وموس ِّ

فههراط والتفههر ط ، ونقههد  الحقيقههة حموضههوعية ، والمن لة جد رة حالبحث اتى ال نقع حين ام
 ومقرونة حالدليل .

 

 

 

 

 األهداف التعليمية 

ا على أن تدرك:   ُرجى منك عز زي الدارس حعد دراستك لهذب الوادة أن تكون قادر 

 نى الننخ في اللغة واالصطالح مع (1
 المواضع التي  قع فيها الننخ (2
 األاوال التي ال  تناولها الننخ (3
 . أقنا  الننخ (4
 أمثلة لوقوع الننخ في اليهود ة والنصرانية وامسال   (5
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 المطلب ا  ل : حقيقة النسخ .

 أوال : تعريف النسخ 

 النسخ في اللغة :     -أ

ه.)ننخ( النون والنين والخاء أص  ٌل وااد، إال  أن ه مختلٌف في قياسِّ

بِّ مكانَه.    قال قو : قياُسه رْفُع شيٍء وإثباُت غيرِّ

 : قياُسه تحو ُل شيٍء إلى شيٍء. وقال آخرون

 و ُنتعمل في المعاني التالية :

  جن يم   ىم  مم  خم  حم جم يل  ىل مل خل ٱُّٱومنه قول هللا تعالى : اإلزالة :   - 1

١0٦البقرة:  َّ  حي  جي  يه ىه  مه  جه  ين  ىن من  خنحن   

قيل: معناب ما نز ل العمل حههها، أو نحههذفها عههن قلههو  العبههاد، ومنههه قههولهم : ننههخف 
 يب الشبا  ،الشمس الظل ، وننخ الش

 ومنه : تناسخ األزمنة والقرون: مني قو  حعد قو   خلفهم. 

  خس حس  جس مخ  جخ  مح جح ٱُّٱومنه قول هللا تعالى :  التبديل : - 2 

0١١النحل:  َّ   مع جع  مظ حط  مض خضحض  جض  مص خص  حص  مس  

 تناسخ الموار ث حمعنى تحو ل الميراث من وااههد إلههى وااههد ، أي  : التحويل – 3 
 وأَصل الميراث قائم لم  قنم، أَن تموت ورثة حعد ورثة 

  قول النجنتاني من أئمة اللغة :

 أن تحول ما في الخلية من النحل والعنل إلى أخرى. الننخ :

فيه اا يا للفظه وخطه ، ومنه ننخ الكتا   ومنه ننخف الكتا  إذا نقلف ما النقل  : - 4 

 مظ حطمض  خض حض  جض مص ٱُّٱلما فيه من مشاحهة النقل ، وإليه امشارة حقوله تعالى : 
٢9الجاثية:  َّ  حف جف  مغ جغ  مع  جع  

 .(213)والمراد حه نقل األعمال إلى الصحف ومن الصحف إلى غير ا 

 

 النسخ في االصطالح   -ب 

 ثيرة مختلفة منها :لقد عرف الننخ في االصطالح حتعار ف   

 رفع الحكم الشرعي حدليل شرعي ،

 .حيان مدة انتهاء الحكم العملي الجامع للشروط  وقيل :

قطع تعلقه ح فعال المكلفين ال رفعه  و، فسنه أمر واقههع : ومعنى رفع الحكم الشرعي  
 .والواقع ال  رتفع 

    المتعلر ح فعال المكلفين ....والحكم الشرعي  و: خطا  هللا

 
معجههم مقهها يس اللغههة الحههن فههارس   لنههان العههر  الحههن منظههور   إظهههار الحههر لرامههف هللا  راجههع : (213)

 175/ 2  منا ل العرفان للزرقاني 3/346الهندي
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  (214) متلوا أو غير متلو...: والدليل الشرعي  و واي هللا مطلقا 

 ثا يا : ما ال بد منه في النسخ  

 تدرك مما سبر أنه ال حد في تحقر الننخ من أمور أرحعة :ولعلك  

 : أن  كون المننوخ اكما شرعيا  أ لها 

 : أن  كنون دليل رفع الحكم دليال شرعيا  ثا هيا 

ا الدليل الرافع متراخيا عههن دليههل الحكههم األول غيههر متصههل حههه أن  كون  ذ : ثال ها 
  اتصال القيد حالمقيد والت قيف حالمؤقف 

 :  أن  كون حين ذ نك الدليلين تعارض اقيقي عهاراب 

 تلك أرحعة ال حد منها لتحقير الننخ حاتفاق جمهرة البااثين 

 وثمة شروط اختلفوا في شرطيتها منها :

 قرآنا وناسخ الننة سنة  ناسخ القرآنأن  كون 

 ومنها  ون الننخ مشتمال على حدل للحكم المننوخ 

 وخ مقاحلة األمر للنهي والمنير للموسع ومنها  ون الناسخ مقاحال للمنن

 ومنها  ون الناسخ والمننوخ نصين قاطعين 

 (215)إلى غير ذلك مما  طول شراه 

 ما ال يتنا له النسخ   ثال ا :

رفع اكم شرعي حدليل شرعي ،  فيد في وضوح أن الننههخ ال إن تعر ف الننخ ح نه  
ين حالننخ ، لكن في خصوص مهها  ههان  كون إال في األاكا  ، وذلك موضع اتفاق حين القائل

 من فروع العبادات والمعامالت ،  

لعبههادات والمعههامالت أما غير  ذب الفههروع مههن العقائههد وأمهههات األخههالق وأصههول ا
 فال ننخ فيها على الرأي الند د الذي عليه جمهور العلماء ومدلوالت األخبار المحنة 

تقبل التغيير والتبد ل فبد ي أال  تعلههر  فألنها اقائر صحيحة ثاحتة الالعقائد أما  - 1 
 حها ننخ 

تخلههر حههها فألن اكمة هللا في شرعها ومصلحة الناس في ال أمهات ا خالقوأما  - 2 
 ختلههف حههاختالف األشههخاص واألمههم اتههى  تناولههها أمر ظا ر ال  ت ثر حمههرور الههزمن وال 

 الننخ حالتبد ل والتغيير 

فلوضوح ااجة الخلر إليهما حاستمرار لتز ية  تأصول العبادات  المعامالوأما  - 3 
النفوس وتطهير ا ولتنظيم عالقة المخلوق حالخالر والخلر على أساسهههما فههال  ظهههر وجههه 

 من وجوب الحكمة في رفعها حالننخ 

)القصص(فألن ننخها  ؤدي إلى  ههذ  الشههارع  مدلوالت ا خبار المحضةوأما  - 4 
محههال عقههال ونقههال أمهها عقههال فههألن الكههذ  نقههص و في أاد خبر ههه الناسههخ والمننههوخ و هه 

والنقص عليه تعالى محال وأما نقال فمثل قوله سبحانه ومن أصدق من هللا قيال ومن أصدق 
 من هللا اد ثا 

 مثل ضوء النهار وظلمة الليل، الحسيةا مور وال على  - 5

 مثل أن صانع العالم موجود،  ا مور القطعية العقليةوال على  - 6

 ، ا دعيةوال على  - 7

 مثل آمنوا وال تشر وا،   ا حكام التي تكون  اجبة  ظراً إلى داتهاوال على  - 8

 
 1/14  جامع األصول 3/346وما حعد ا   إظهار الحر  175/ 2ن العرفاراجع : منا ل  (214)
 180/ 2راجع : منا ل العرفان  (215)
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 لك  اك يق  ىق  يف ىف ٹٱٹٱُّٱٱمثل  ا حكام المؤب د وال على  - 9
  ين   ىن نن منزن رن  مم  ام  يل ىل  مل  يك   ىك  مك
٤النور:  َّ ٰى  

   لك  اك  يق ىق ٹٱٹٱُّٱمثل  ا حكام المؤقتة قبل  قتها المعينوال على  - 10

  نن  من  زن  رن   مم  ام  يل   ىل مل  يك   ىك مك

  خب حب  جب  هئ مئخئ  حئ  جئ  يي  ىي   ني ميزي  ري  ٰى  ين ىن

١09البقرة:  َّ جت  هب  مب  

حل  طرأ على األاكا  التي تكون عمليههة محتملههة للوجههود والعههد  غيههر مؤحههدة وغيههر 
، وتنههمى األاكهها  المطلقههة، و شههترط فيههها أن ال  كههون الوقههف والمكلههف ، والوجههه مؤقتههة

 . (216)في الكل أو البعض من  ذب الثالثةمتحدة، حل ال حد من االختالف 

:وإذا علمف  ذا ف قول لينف قصههة مههن القصههص (217) قول الشيخ رامف هللا الهندي 

 المندرجة في العهد العتير والجد د مننوخة عندنا.

أن لوطا  عليه النال  زنى حاحنتيه واملتا حالزنا من األ   ما  و مصرح حههه فههي  مثل
 لتكو ن،البا  التاسع عشر من سفر ا

 إن  ذب القصة وأمثالها  اذحة حاطلة عندنا وال نقول إنها مننوخة 

واألمور القطعية العقلية والحنية ، واألاكا  الواجبة ، واألاكا  المؤحدة ، واألاكهها   
ية قبل أوقاتها ، واألاكا  المطلقة التي  فرض فيها الوقف والمكلف والوجههه متحههدة ،ال الوقت

 ة ليلز  الشناعة، و ذا ال تكون األدعية مننوخة ها مننوختكون  ذب األشياء  ل

الننخ في غير المذ ورات من األاكا  المطلقة الصالحة للننخ فنعتههرف حهه ن  و جوز
األاكا  التي  ي من جنس الصالحة للننخ مننههوخة فههي حعض أاكا  التوراة وامنجيل من 

 الشر عة المحمد ة 

وإن حعض أاكا  التوراة لم تننههخ  وخة،  يفوال نقول إن  ل اكم من أاكامهما منن
 قينا  مثل: ارمة اليمين الكاذحة والقتل والزنا واللواطة والنرقة وشهادة الزور والخيانة فههي 

حههو ن، وارمههة نكههاح اآلحههاء واألحنههاء واألمهههات مههال الجههار وعرضههه ووجههو  إ ههرا  األ
مههن األاكهها  وغير هها  والبنههات واألعمهها  والعمههات واألخههوال والخههاالت، وجمههع األختههين

 الكثيرة 

و ذا حعض أاكا  امنجيل لم تننخ  قينا ، مثال  وقع في البا  الثاني عشههر مههن إنجيههل 
كا  قوله اسمع  ا إسرائيل فههسن "فقال له عينى و و  حاورب: إن أول األا 29مرقس  كذا: 

 لههه  " وأن تحب الر  إلهك حقلبك  لههه ورواههك  لههه وإدرا ههك 30الر  إلهنا ر  وااد" 
"والثاني مثلههه و ههو أن تحههب جههارك  نفنههك ولههيس  31اك  لها  ذا  و الحكم األول" وقو

 اكم آخر أ بر من  ذ ن"

 ننوخينفهذان الحكمان حاقيان في شر عتنا على أو د وجه، ولينا حم 
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 رابعا : الحكمة في  قوع النسخ : 

المصههلحة،  ا مراعههاةالننخ حين األد ان ليس إنكارا للناحر ، أو نقنهها للمتقههد  ، وإنمهه 
 والوقوف حها عند وقتها المناسب .

 : "مثل ذلك مثل ثالثة من األطباء :(218) قول الشيخ دراز 

 اللبن .جاء أاد م إلى الطفل األول من اياته فقرر قصر غذائه على 

 وجاء الثاني فقرر له طعاما لينا وطعاما نشو ا خفيفا .

 اء  قوي  امل .ن له حغذوجاء الثالث في المرالة التي حعد ا   ف ذ

ال ر ب أن  ا نا اعترافا ضمنيا من  ل وااد منهم ، حهه ن صههاابه  ههان موفقهها غا ههة 
 التوفير في عالج الحالة التي عرضف عليه ...

صحية عامة في النظافة والتهو ة والتدفئة ونحو هها   ال تختلههف  نعم ، إن  ناك قواعد
وال  ختلف فيها طب األطفههال والناشههئين تبد ل ، حاختالف األسنان   فهذب ال تعد ل فيها وال 

 عن طب الكهول الناضجين .

 كذا الشههرائع النههماو ة  لههها صههدق وعههدل فههي جملتههها وتفصههيلها ، و لههها  صههدق 
 لى  ائها ، ولكن  ذا التصد ر على ضرحين : حعنها حعنا من ألفها إ

 تصد ر القد م مع امذن حبقائه واستمرارب ، 

 دود ظروفه الماضية "ائه في اوتصد ر له مع إحق

 : (219)و ز د الشيخ الزرقاني  ذا األمر حيانا وإضافة حقوله

ر ع فترجع إلى أن تشر عه أ مل تش أما اكمته سبحانه في أنه ننخ حه األد ان  لها   
 ،   في ححاجات امننانية في مرالتها التي انتهف إليها حعد أن حلغف أشد ا واستوت .

لنوع امنناني تقلب  ما  تقلب الطفل فههي أدوار مختلفههة ،ولكههل دور أن ا وحيان ذلك :
 من  ذب األدوار اال تناسبه غير الحال التي تناسب دورا غيرب ، 

يد أول عهدب حالوجود سذاجة وحناطة وضههعفا فالبشر أول عهد م حالوجود  انوا  الول
ي  ههذا التحههول أو مههرت روا فهه وجهالة ، ثم أخذوا  تحولون من  ذا العهد رو دا رو دا ، وم

عليهم أعراض متبا نة من ضآلة العقل وعما ة الجهل وطيش الشههبا  وغشههم القههوة ، علههى 
تفههاوت ، اتههى إذا حلههغ تفاوت في ذلك حينهم   اقتنى وجود شرائع مختلفة لهههم تبعهها لهههذا ال

حنيههف العالم أوان ننجه واستوائه ورحطف مدنيته حين أقطارب وشعوحه  جههاء  ههذا الههد ن ال
ختاما لألد ان ومتمما للشرائع وجامعا لعناصر الحيو ة ومصالح امننانية ومرونة القواعههد 

 جمعا .

امننان حههاهلل َوفار حين مطالب الروح والجند ، وآخى حين العلم والد ن ، ونظم عالقة 
وحالعالم  له من أفراد وأسر وجماعات وأمم وشعو  وايههوان ونبههات وجمههاد   ممهها جعلههه 

 عاما خالدا إلى أن  رث هللا األرض ومن عليها .د نا ححر 

وأما اكمة هللا في أنه ننخ حعض أاكهها  امسههال  حههبعض فترجههع إلههى سياسههة األمههة  
 وتعهد ا حما  رقيها و محصها .

أن األمة امسالمية في حدا تها اين صدعها الرسول حدعوته  انف تعاني  وحيان ذلك :
ن عليههها فههي تههرك عقائههد ا وموروثاتههها وعادتههها ا  كههوفترة انتقال شههاق حههل  ههان أشههر مهه 

خصوصا مع ما  و معروف عن العر  الذي شوفهوا حامسال  مههن الههتحمس لمهها  عتقههدون 
ن الجد ههد مههرة وااههدة ألدى ذلههك إلههى نقههيض أن من مفاخر م وأمجاد م فلو أخذوا حهذا الد 

عنههه ألن الطفههرة مههن فعون المقصود ومات امسال  في مهدب ولم  جد أنصارا  عتنقونه و دا
 نوع المنتحيل الذي ال  طيقه امننان 

 
 178الد ن : (218)
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من  نا جاءت الشر عة إلى الناس تمشي على مهههل مت لفههة لهههم متلطفههة فههي دعههوتهم 
ا صههاعدة حهههم فههي مههدارج الرقههي شههيئا فشههيئا منتهههزة متدرجة حهم إلى الكمال رو ههدا رو ههد

األسهههل إلههى النهههل ومههن م مههن فرصة األلف والمران واألاداث الجههادة علههيهم لتنههير حههه 
النهل إلى الصعب ومن الصعب إلههى األصههعب اتههى تههم األمههر ونجههح امسههال  نجااهها لههم 

  عرف مثله في سرعته وامتزاج النفوس حه ونهنة البشر ة حنببه 

لشيخ رامف هللا الهندي فقد أنكههر علههى الههذ ن  قولههون حامتنههاع الننههخ مههن أ ههل أما ا 

 :(220)الكتا  حقوله

 مصالح قد تختلف حاختالف الزمان والمكان والمكلفين ؟!إن ال يف ال و

فبعض األاكا   كون مقدورا  للمكلفين في حعض األوقات وال  كون مقدورا  في حعض 
 مكلفين دون حعض، آخر، و كون البعض مناسبا  لبعض ال

 أال ترى أن المنيح عليه النال  قال مخاطبا  للحوار ين: "إن لههي أمههورا   ثيههرة أ نهها  
ول لكم ال تنتطيعون اآلن أن تحتملوا، وأما متى جاء ذاك، روح الحر فهو  رشد م إلههى ألق

 جميع الحر"  ما  و مصرح حه في البا  النادس عشر من إنجيل  وانا، 

شفاب: ال تخبر عن  ذب الحال أادا ،  ما  و مصرح حه في البهها   وقال لألحرص الذي
 الثامن من إنجيل متى، 

 ن فتح أعينهما: ال تخبرا أادا  عن  ذا الحال،  ما  و مصههرح حههه اللذ وقال لألعميين
في البا  التاسع من إنجيل متى، وقال ألحوي الصبية التي أايا ا ال تخبرا أاههدا  عمهها  ههان، 

ه في البا  الثامن من إنجيل لوقا، وأمههر الههذي أخههرج الشههياطين منههه حهه ن  ما  و مصرح ح
حك،  ما  و مصرح حه في البا  المذ ور ، و ههذلك مهها  ارجع إلى حيتك وأخبر حما صنع َّللا  

 أمر حنو إسرائيل حالجهاد على الكفار ما داموا في مصر وأمروا حعد ما خرجوا.

ى حههه ]وقال المعلم ميخائيل مشاقة في الفصل ال ثالث من القنم الثاني من  تاحههه المنههم 
  في حيههروت فههي الصههفحة 1 852ة )أجوحة امنجيلي ين على أحاطيل التقليد  ين( المطبوع سن

: "إن الشر عة الموسو ة ثالثة أقنا  و ي: الشر عة األدحي ة، والشر عة الطقنههي ة، 72و  71
ا فههي وصهها ا هللا العشههر ، وال  ُعفههى والشر عة النياسي ة، فالشر عة األدحي ة  نحصر ملخ صه

ضِّ ما » أاد من افظها، و ي الناموس الذي أشار إليه النيد المنيح حقوله: جئههف ألجههل نقههْ
ر اتههى  ل وإن  النماء واألرض تزوالن وارف وااد من الناموس ال  تغيهه  الناموس حل أل م 

ذ  فنههر لهههم الوصهها ا ، والدليل على ذلك  و أن  النيد المنيح حعد قولههه  ههذا أخهه « كون  ل ه
لها حقوله: قيل لألولين: ال تقتل، وأنا أقول لكم: من غنب على أخيه فقههد وج يههه بههف علو كم 

لين: التزن، وأنا أقول لكم: من نظر إلى امرأة إلى أن  شتهيها فقههد زنههي  الد نونة، وقيل لألو 
تحلفههوا البتههة ولههيكن حها في قلبه، وإن ه قيل لألولين: ال تحنث في  مينههك، وأنهها أقههول لكههم ال 

  المكم )نعم. نعم( و )ال. ال( ، 

ة حمنعههه الطههالق وعههد  إجازتههه همهها وأما الشر عتان األخر ان فلم  علم حهما حههل ال   حتهه 
رجم الزانية، مع أشياء  ثيرة  تب الرسُل في ال ها  الختانة وتمييز المطاعم إلى غيههر ذلههك 

ة إجههراء الطقههوس وتْقدمههة من األمور الطقني ة والنياسي ة، فالشر عة الط ر حكيفيهه  قنههي ة تتعلهه 
ة حا  إْذ  ان الهيكل عامرا  ،  ليهودالقراحين في الهيكل، وقد حطلف اين خراحه، و ي خاص 

ة  ر حاألاكهها  الزمنيهه  ا الشههر عة النياسههي ة فهههي تتعلهه   توز ههع الموار ههث وحيههع -وأمهه 
ة حدولههة اليهههود، فعنههدم -العقارات وقصاص الجنا ات ا زال اكمهههم لههم  بقههوا و انف خاصهه 

حههها  ملتههزمين ححفظههها، وحالجملههة: إن  أاكهها  الشههر عتين الطقنههي ة والنياسههية ال  لتههز 
ة حاليهود مدة اكمهم وعمارة الهيكل فزالتا حزوالهما" انتهههى  المنيحيون   ألن ها  انف خاص 

  المه حعبارته.
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 وعلم من  المه أمران:

ل: لمنههيح المنقههول فههي البهها  الخههامس مههن إنجيههل أن  المراد حالناموس في قول ا ا   
 لحر.و و امت ى: األاكا  العشرة فقط، و ي عبارة عن الشر عة األدحية 

لها، وننخ وأحطل  قينا الشههر عتْين   ال ا ي: أن  المنيح أحقى الشر عة األدحية فقط و م 
 الباقيتْين اللتْين  ما عبارتان من غير األاكا  العشرة.

لنبف من  ذب األاكا  العشرة أ نا  مننوخ في الشر عة العينو ة ، إن  اكم ا  أقول:
ما عدا األاكهها  التنههعة، و ههذب األاكهها  التنههعة وراة فحصل لهم الفراغ عن جميع أاكا  الت

ا حالننههبة إلههى ننههخ أاكهها   د ة أ نهها ، فههال  لههز  علينهها اعتههراض مهه  حاقية في الشر عة المحم 
ينههين حقههول المنههيح المههذ ور علههى عههد  ننههخ أاكهها  التوراة، وظهر أن  تمن ك حعههض القن

 التوراة فهو ناشيء عن جهله أو تغليطه وعد  د انته.

 تطيع أن نقول حكل ثقة إن الننخ  حمل دالالت  ثيرة منها :نا ننإن

 رامة هللا تعالى حخلقه . •

 رعا ة المصالح . •

 التدرج في األاكا  . •

 تصد ر الالار للناحر . •

 ما سبر من األد ان .  يمنة امسال  على  ل •

 ان .حيانا شافيا لموقف امسال  من األد  –حمشيئة هللا تعالى  –ولعل في المبحث التالي 
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 أقسام النسخ في ا ديان  أم لته في اليهودية  النصرا ية .المطلب ال ا ي : 

 

  نقنم الننخ إلى قنمين :

ر عة نبههي الاههر لحكههم  ههان فههي شههر عة نبههي الننخ الذي  كون في شهه  القسم ا  ل :
 ساحر  .

 الننخ في الشر عة الواادة . القسم اآلخر :

 : (221)ف هللا الهندي قول الشيخ رام

الننخ ليس حمختص حشر عتنا حل وجد في الشرائع الناحقة أ نا  حههالكثرة حكههال قنههميه 
 احر، أعني الننخ الذي  كون في شر عة نبي الار لحكم  ان في شر عة نبي س

والننخ الذي  كون في شر عة نبي لحكم آخر من شر عة  ذا النبههي، وأمثلههة القنههمين 
 أ تفي  هنا حبعنها ف قول: جد د غير محصورة لكنفي العهد العتير وال

 أم لة القسم ا  ل :

 النسخ الذي يكون في  ريعة  بي الحق لحكم حان في  ريعة  بي سابق 

أن هللا تعالى قال لنوح عند خروجه من  التوراةمن  :جاء في النفر األول الطعام – 1
شههب مهها خههال ف ذلك لكم  نبات العالنفينة إني جعلف  ل داحة اية م  ال لك ولذر تك وأطلق

 الد  فال ت  لوب 

ثم اعترفوا حعد ذلك ح ن هللا ار   ثيرا من الههدوا  علههى أصههحا  الشههرائع مههن حعههد 
لثالث من توراتهم ، قههول َّللا  فههي خطهها  نههوح نوح ومنهم موسى نفنه  ما جاء في النفر ا

 1625ذا ترجمة عرحيههة سههنة وأوالدب في اآل ة الثالثة من البا  التاسع من سفر التكو ن  ك
"و لما  تحرك على األرض و و اههي  كههون لكههم مهه  وال   البقههل األخنههر"  1648وسنة 

لشههر عة الموسههو ة فكان جميع الحيوانات االال  في شر عة نوح  ههالبقوالت، وارمههف فههي ا
الحيوانات الكثيرة منها الخنز ر أ نا   ما  و مصرح حه في البا  الحادي عشههر مههن سههفر 

 شر من سفر االستثناء.بار والبا  الراحع عاألخ

 ان الحيوانات الكثيرة محرمة في الشر عة الموسو ة وننخف ارمتها فههي الشههر عة  
 ة الراحعة عشرة من البا  الراحع عشر من العينو ة وثبتف امحااة العامة حفتوى حولس، اآل

أن ال شههيء نجههس  رسالة حولس إلى أ ل رومية  كذا: "فههسني أعلههم وأعتقههد حههالر  عينههى
ن حل إن  ل شيء نجس لمن  حنبه نجنا " واآل ة الخامنة عشرة من البهها  األول مههن العي

حطهها ر  ءشههيرسالته إلى طيطههوس  كههذا: "فههسن جميههع األشههياء طهها رة للطهها ر ن ولههيس 
 للنجنين والمنافقين ألنهم  لهم نجنون اتى عقلهم وضمير م".

 و اتان الكليتان:

 حنبه نجنا ، إن  ل شيء نجس لمن   •
 وجميع األشياء طا رة للطا ر ن عجيبتان في الظا ر، •

لعههل حنههي إسههرائيل لههم  كونههوا طهها ر ن فلههم تحصههل لهههم  ههذب امحااههة العامههة، ولمهها  ههان  
لهم امحااة العامة وصار  ل شيء طا را  لهم، و ههان مقدسهههم  المنيحيون طا ر ن اصل

ب إلى تيموتاس في البا  الراحع مههن رسههالته جا دا  في إشاعة اكم امحااة العامة ولذلك  ت
خلههر َّللا  انههن وال  جههوز أن  ههرفض منههه شههيء إذا أ لنههاب ونحههن  [ "ألن  ل ما4األولى ]

[ فههسن ذ ههرت األخههوة حهههذا فقههد صههرت 6رع ][ ألنه  تقدس حكلمههة َّللا  وحالتنهه 5شا رون ]
 ي اتبعف أثرب".للمنيح خادما  جيدا  مترحيا  في  ال  ام مان والتعليم الصحيح الذ

أمههر آد  أن  ههزوج حناتههه مههن حنيههه  جاء في التوراة أن هللا تعههالى :ز اج المحارم – 2
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ه  ههذا لرخههر وورد أنه  ان  ولد له في  ل حطن من البطون ذ ر وأنثههى فكههان  ههزوج توأمهه 
و زوج توأمه اآلخر لهذا و كههذا إقامههة الخههتالف البطههون مقهها  اخههتالف اآلحههاء واألمهههات 

وغيههر م ،  ثم ار  هللا ذلك حسجماع المتد نين مههن المنههلمين واليهههود والنصههارىواألننا  
تزوجف األخوة حاألخوات في عهد آد  عليههه النههال ، وسههارة زوجههة إحههرا يم عليههه النههال  

ف أختا  عالنية له  ما  فهم من قوله في اقها المندرج في اآل ههة الثانيههة عشههرة مههن أ نا   ان
"إنههها أختههي  1648وسههنة  1625تكههو ن ترجمههة عرحيههة سههنة البا  العشههر ن مههن سههفر ال

أحي ولينف احنههة أمههي وقههد تزوجههف حههها" والنكههاح حاألخههف اههرا  مطلقهها  فههي  حالحقيقة احنة
خههف أو عالنيههة أو خفيههة ومنههاٍو للزنهها، والنهها ح ملعههون الشر عة الموسو ة عينية  انف األ

 وقتل الزوجين واجب،.

عشر من سفر األخبار  كذا: "ال تكشههف عههورة أختههك اآل ة التاسعة من البا  الثامن 
ن أمك التي ولدت في البيف أو خارجا  من البيههف"، وفههي تفنههير دوالههي من أحيك  انف أو م

ثل  ذا النكاح مناٍو للزنا"، واآل ة النههاحعة عشههرة ورجردمينف في ذ ل شرح  ذب اآل ة: "م
ج أخته احنههة أحيههه أو أختههه احنههة من البا  العشر ن من النفر المذ ور  كذا: "أي رجل تزو

عار شد د فيقههتالن أمهها  شههعبهما، وذلههك ألنههه  شههف  أمه ورأى عورتها ورأت عورته فهذا
لعشرون من البا  الناحع والعشر ن عورة أخته فيكون إثمهما في رأسهما" واآل ة الثانية وا

فلو لههم  كههن  ههذا  من  تا  االستثناء  كذا: " كون ملعونا  من  ناجع أخته من أحيه أو أمه"
نال   لز  أن  كون النههاس  لهههم أوالد الزنهها النكاح جائزا  في شر عة آد  وإحرا يم عليهما ال

ار األنبيههاء علههيهم النههال ، والنا حون زانين وواجبي القتل وملعونين، فكيف  ظن  ذا في 
 فال حد من االعتراف ح نه  ان جائزا  في شر عتهما ثم ننخ. 

ران  انههف عمتههه، وقههد اههرف المترجمههون للترجمههة العرحيههة أن  وخاحههذ زوجههة عمهه 
ج  1648وسنة  1635 المطبوعة سنة تحر فا  قصد ا  مخفاء العيههب فكههان أحههو موسههى تههزو 

ة الموسو ة، اآل ة الثانية عشرة من البا  الثههامن عشههر عمته، و ذا النكاح ارا  في الشر ع
 من سفر األخبار  كذا:

احة أحيك" و ذا فههي اآل ههة التاسههعة عشههرة مههن البهها  "ال تكشف عورة عمتك ألنها قر
ر المذ ور، فلو لم  كن  ذا النكاح جائزا  قبل شر عة موسى لههز  أن  كههون العشر ن من النف

، ولز  أن ال  دخلوا جماعة الر  موسى و ارون ومر م أختهما من أ والد الزنا والعياذ حاّلل 
لثة من البا  الثالههث والعشههر ن مههن سههفر إلى عشرة أاقا   ما  و مصرح حه في اآل ة الثا

 احلين لإلخراج عن جماعة الر  فمن  كون صالحا  لدخولها؟!!! االستثناء، ولو  انوا  م ق

النههبف ومنههه االصههطياد ثههم اههر  هللا  :أن عمههل الههدنيا  ههان مبااهها  ههو السبت  – 3 
شههر عة الموسههو ة، االصطياد على اليهود حاعترافهم ،  ان تعظيم النبف اكمهها  أحههد ا  فههي ال

ل فيههه عمههال  ومههن لههم  حافظههه واجبههي وما  ان ألاد أن  عمل فيه أدنى عمل، و ان من عم
 واضع  ثيرة القتل، وقد تكرر حيان  ذا الحكم والت  يد في  تب العهد العتير في م

 وإذا علمف  ذا أقول: إن مقدسهم حولس ننخ  ذب األاكا  !!!

اليهود ة و النصرانية و امسال  ، تختلف فههي تعظههيم  ههذا  ومن المعلو  أن األد ان الثالثة :
فبينما تعظم اليهود  و  النبف ، تعظم النصرانية  و  األاد ، أما امسال  فهههو  عظههم اليو  ، 

  و  الجمعة .

 

 لة القسم ال ا ي : النسخ في الشريعة الواحد أم 
 : (222)أ ال : النسخ في اليهودية

 :  سرائيلقتل بني إ) المثال األول ( 

 هللا أمر حني إسرائيل أن  قتلوا من عبد منهم العجل ثم أمر م حرفع النيف عنهم 

 
   إظهار الحر اليهودراجع : إفحا   (222)
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 :  أمور تتعلق بالنجاسة) الثاني (    

 أل حن  حيى حن عاد ا ، مخاطبا اليهود :  قول الحبر اليهودي الذي أسلم : النمو

  ل أنتم اليو  على ملة موسى عليه النال  ؟

 لنا لهم : فسن قالوا:  نعم ، ق

أليس في التوراة أن من مس عظما أو وطئ قبرا أو انر ميتا عند موته فسن  صههير 
ي  حرقههها ؟ من النجاسة في اال ال مخرج له منها إال حرماد البقرة التي  ان امما  الهارون

 فال  مكنهم مخالفة ذلك ألنه نص ما  تداولونه 

 فنقول لهم : فهل أنتهم اليو  على ذلك ؟ 

 قدر عليه لون : ال نفيقو 

فنقول لهم:  فلم جعلتم ان من لمس العظم والقبر والميف فهههو طهها ر  صههلح للصههالة  
 وامل المصحف والذي في  تاحكم حخالفه؟ 

أسههبا  الطهههارة و ههي رمههاد البقههرة واممهها  المطهههر  أمهها إن قههالوا : ألنهها عههدمنا 
 المنتغفر؟ 

نتغنون فههي الطهههارة عنههه؟ مما ت -له مع عجز م عن فع -قلنا : فهل ترون  ذا األمر 
أ  ال ؟ فسن قالوا : نعم قد ننتغني عنه . فقد أقروا حالننخ لتلك الفر نة لحال اقتنهها ا  ههذا 

 الزمان .

هارة عن ذلك الطهور   فقد أقههروا حهه نهم األنجههاس أحههدا وإن قالوا : ال ننتغني في الط
 ماداموا ال  قدرون على سبب الطهارة 

 ة :ي النصرا يالنسخ فثا يا :

 : دعو  عيسى) المثال األول ( 

نقل النصارى عههن عينههى فههي إنجيههل متههى أنههه قههال لههم أرسههل إال إلههى خههراف حيههف 
محلية خاصة حامسرائيليين ثم نقلههوا إسرائيل النالة فهذا  دل على أن رسالة عينى رسالة 

للخليقة حامنجيل  عن عينى نفنه في إنجيل مرقس أنه قال اذ بوا إلى العالم أجمع وا رزوا
 لها فسذا أاننا النية حامنجيلين  ان ال مناص لنا من القول حننخ الههنص األول حالثههاني وإال 

ن حههل تنههقط األناجيههل  لههها فسن النصين  تناقنان و تناقطان و نههقط حنههقوطهما امنجههيال
 ألنها متماثلة وما جاز على أاد األمثال  جوز على اآلخر 

متى  كذا: " ؤالء االثني عشر أرسلهم  نوع وأوصا م إنجيل ففي البا  العاشر من 
، ولكههن انطلقههوا خاصههة 6قائال  إلى طر ر أمم ال تمنوا، وإلى مد نة للنامر ين ال تههدخلوا 

من حني إسرائيل" وفي البا  الخامس عشر مههن إنجيههل متههى قههول إلى الخراف التي  لكف 
 خراف حيف إسرائيل النالة" إلى المنيح عليه النال  في اقه  كذا: "لم أُْرسل إال

فعلى وفر  ذب اآل ات  ان عينى عليه النال   خصههص رسههالته إلههى حنههي إسههرائيل، 
نجيههل مههرقس  كههذا: ونقل قوله فههي اآل ههة الخامنههة عشههرة مههن البهها  النههادس عشههر مههن إ

 "اذ بوا إلى العالم أجمع وا رزوا حامنجيل للخليقة  لها" فالحكم األول مننوخ.

 حكام التوار  : سخ أ )الثاني(

"اينئههذ خاطههب  نههوع الجمههوع  1في البا  الثالث والعشر ن من إنجيل متههى  كههذا: 
وا لكههم أن فكههل مهها قههال 3قههائال  جلههس الكتبههة والفر نههيون علههى  رسههي موسههى  2وتالميذب 

تحفظوب فاافظوب وافعلوب" فحكم ح ن  ل ما قالوا لكم فافعلوب، وال شههك أنهههم  قولههون ححفههظ 
العمليههة للتههوراة سههيما األحد ههة علههى زعمهههم و لههها مننههوخة فههي الشههر عة اكهها  جميههع األ

العينو ة  ما علمف مفصلة في أمثلة القنم األول، فهذا الحكم مننههوخ ألبتههة، والعجههب مههن 
بروتنتنف أنهم  وردون في رسائلهم  ذب اآل ات تغليطا  لعوا  أ ل امسال  منتدلين علماء ال

اة، فيلز  أن  كونوا واجبي القتل ألنهم ال  عظمههون النههبف، التور حها على حطالن الننخ في
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 وناقض تعظيمه على اكم التوراة واجب القتل. 

وراة العمليههة غيههر وقههد سههبر أن الحههوار ين حعههد المشههاورة ننههخوا جميههع أاكهها  التهه 
 األرحعة ثم ننخ حولس ارمة الثالثة منها. 

ل ، فنههال  عههن اممكههان ، ايههث ننههخ والخالصة : أن ننخ أاكا  امنجيل واقع حالفع
عينى عليه النال  حعض اكمه ححكمه اآلخر، وننخ الحوار ون حعض أاكامههه ح اكههامهم، 

النههال  ح اكامههه وقولههه،  وننخ حولس حعض أاكا  الحوار ون، حل حعض قول عينى عليههه
الراحههع لنال  في اآل ة الخامنة والثالثين مههن البهها  وظهر لك أن ما نقل عن المنيح عليه ا

والعشر ن من إنجيل متى، واآل ة الثالثة والثالثين من البا  الحههادي والعشههر ن مههن إنجيههل 
 لههز  تكههذ ب لوقا لههيس المههراد حههه أن قههوال  مههن أقههوالي واكمهها  مههن أاكههامي ال  ننههخ وأال 

ود الذي أخبر حههه عههن الحادثههات التههي تقههع إنجيلهم، حل المراد حقوله  المي  و الكال  المعه
و ههي مههذ ورة قبههل  ههذا القههول فههي امنجيلههين، فامضههافة فههي قولههه  المههي للعهههد ال  حعدب،

لالستغراق، وامل مفنرو م أ نا   ذا القول على ما قلف في تفنير دوالي ورجههرد مينههف 
األمههور التههي  رح عبارة إنجيل متى  كذا: "قال القنيس حيههروس: مههرادب أنههه تقههعفي ذ ل ش

 ههو : إن النههماء واألرض وإن  انتهها غيههر قههاحلتين للتبههد ل أخبرت حها  قينا ، د ن اسههتا ن 
حالننبة إلى األشياء األخر لكنهما لينتا حمحكمتين مثل أاكا  إخباري حاألمور التي أخبههرت 

 إخباري حاألمور التي أخبرت حها ال تزول، حل القولحها، فتلك  لها تزول و
ل حهذا القول ضههعيف جههدا ، اآلن ال  تجاوز شيء منه عن مطلبه" فاالستدال الذي قلته

 والقول المذ ور  كذا: "النماء واألرض تزوالن ولكن  المي ال  زول".
ر عة وإذا عرفف أمثلة القنمين ما حقي لك شك من وقوع الننخ حكههال قنههميه فههي الشهه 

 متناع الننخ حاطل ال ر ب فيه.الموسو ة والعينو ة، وظهر أن ما  دعيه أ ل الكتا  من ا

 في اإلسالم : ثال ا : النسخ

ا تم علماء علو  القرآن ، والمشتغلون حتفنير القرآن ، و البااثون في الدراسات القرآنية  
  حمنالة الننخ ، ومن العلماء الذ ن تناولوا  ذا النوع : 

امتقان في   تاحه )في   ه(911لرامن حن أحي حكر، جالل الد ن النيوطي )المتوفى: عبد ا
هِّ  ب في  تاحه :، و مما ذ ر223( علو  القرآن هِّ َوَمْنُنوخِّ خِّ  : الناْوعُ النااحُِّع َواأْلَْرحَعُوَن: فِّي نَاسِّ

ْنُهْم أَحُو ُعبَيْ  -1 ْنتَانِّيُّ أَْفَردَبُ حِّالتاْصنِّيفِّ َخاَلئُِّر اَل  ُْحَصْوَن مِّ جِّ ٍ  َوأَحُو دَاُودَ الن ِّ ُم ْحُن َسالا ٍد اْلقَاسِّ
اُس َواْحُن  ةُ: اَل  َ َوأَحُو َجْعفٍَر الناحا ِّ َوآَخُروَن قَاَل اأْلَئِّما يٌّ َواْحُن اْلعََرحِّي  ِّ َوَمك ِّ ي  ََاٍد اأْلَْنبَارِّ ُجوُز ألِّ

فَ  ِّ إِّالا حَْعدَ أَْن  َْعرِّ تَاَ  َّللاا َر  ِّ َخ َواْلَمْنُنوخَ أَْن  ُفَن ِّ ْنهُ النااسِّ  .  مِّ

ْنُهْم أَناهُ حَدَاٌء  -2 أَْي ثُما  َْبدُو لَهُ َ ا، أَْنَكَربُ اْليَُهودُ َظنًّا مِّ ي  ََرى الرا لٌ ، لاذِّ َناهُ حَيَاُن     َوُ َو حَاطِّ ألِّ
هِّ ،  اْلُحْكمِّ ُمداةِّ  َماتَةِّ َوَعْكنِّ ْايَاءِّ حَْعدَ اْمِّ هِّ َواْلَمَرضِّ ، َ اْمِّ ةِّ َوَعْكنِّ حا َواْلَفْقرِّ حَْعدَ ،  حَْعدَ الص ِّ

هِّ  نَى َوَعْكنِّ  . اء  فكذا اأْلَْمُر َوالناْهيُ َوذَلَِّك اَل  َُكوُن حَدَ ، اْلغِّ

 ، من ذلك : الناْنُخ أَْقَنا ٌ  -3

 .224لناْجَوى اْلَم ُْمورِّ حِّهِّ قَْبَل اْمتِّثَالِّهِّ َوُ َو الناْنُخ َعلَى اْلَحقِّيقَةِّ َ آ َةِّ انَْنُخ  •

ا َ اَن َشْرع ا لَِّمْن قَْبلَنَا َ آ َةِّ َشْرعِّ اْلقَِّصاصِّ َوالد ِّ َةِّ  • ما َخ مِّ ا ،  َما نُنِّ َر حِّهِّ أَْمر  أَْو َ اَن أُمِّ
يًّا سِّ حِّاْلَكْعبَةِّ  ُجْملِّ هِّ إِّلَى حَْيفِّ اْلَمْقدِّ   .َوَصْو ِّ َعاُشوَراَء حَِّرَمَناَن ، َ نَْنخِّ التاَوجُّ

 
 م  ١97٤هـ/ ١٣9٤الطبعة:  المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيمالناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٢٣
ُموا{ اآلية  : اْلُمَجاَدلَةِ سورة  ٢٢٤ ُسوَل فَقَّدِ  اَمْنُسوَخةٌ بِاآْليَِة بَْعَدهَ ( ١٢) قَْولُهُ تَعَالَى: }إِذَا نَاَجْيتُُم الرَّ
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 الحادية عشر خالصة الوحدة 

 تعريف النسخ :  -1

 النسخ في اللغة :     -أ

بِّ مكانَه  رْفُع شيٍء وإثباُت غيرِّ

 المعاني التالية : و ُنتعمل في

 امزالة   - 1

 التبد ل -2

 التحو ل -2

 النقل  -3

 النسخ في االصطالح : رفع الحكم الشرعي بدليل  رعي . –ب 

 : ما ال بد منه في النسخ  -2

 تحقر الننخ من أمور أرحعة ال حد في  

 أن  كون المننوخ اكما شرعيا  أ لها 

 رعيا أن  كون دليل رفع الحكم دليال ش ثا هيا 

أن  كون  ذا الدليل الرافههع متراخيهها عههن دليههل الحكههم األول غيههر متصههل حههه  ثال ها 
  اتصال القيد حالمقيد والت قيف حالمؤقف 

 ض اقيقي أن  كون حين ذ نك الدليلين تعار رابعها 

 تلك أرحعة ال حد منها لتحقير الننخ حاتفاق جمهرة البااثين 

 ما ال يتنا له النسخ  -3

فع اكم شرعي حدليل شرعي ،  فيد في وضوح أن الننههخ ال الننخ ح نه ر إن تعر ف 
 كون إال في األاكا  ، وذلك موضع اتفاق حين القائلين حالننخ ، لكن في خصوص مهها  ههان 

 ت والمعامالت ،  من فروع العبادا

أما غير  ذب الفههروع مههن العقائههد وأمهههات األخههالق وأصههول العبههادات والمعههامالت 
 ال ننخ فيها على الرأي الند د الذي عليه جمهور العلماء خبار المحنة فومدلوالت األ

الننخ حين األد ان ليس إنكههارا للنههاحر ، أو نقنهها للمتقههد  ، وإنمهها مراعههاة المصههلحة ،  -4
 حها عند وقتها المناسب .والوقوف 

  نقنم الننخ إلى قنمين : -5

ر عة نبههي لحكههم  ههان فههي شهه الننخ الذي  كون في شههر عة نبههي الاههر  القسم ا  ل :
 ساحر  .

 الننخ في الشر عة الواادة . القسم اآلخر :
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 أسئلة التقويم الذاتي

 أ الً: أسئلة المقال:

 ما تعر ف الننخ لغة واصطالاا ؟ (1
 حقر الننخ ؟ يف  ت (2
 ما ألمور التي ال  تناولها الننخ ؟  (3
 ما الحكمة من وقوع الننخ ؟ مع التمثيل لما تقول ؟ (4
 قنا  الننخ ؟ما أ (5

الننخ الذي  كون في شر عة نبههي الاههر لحكههم  ههان فههي اذ ر حعض األمثلة لوقوع  (6
 شر عة نبي ساحر

 في الشر عة اليهود ة . الننخاذ ر حعض األمثلة لوقوع  (7
 في الشر عة النصرانية . الننخاألمثلة لوقوع اذ ر حعض  (8
 امسالمية .في الشر عة  الننخاذ ر حعض األمثلة لوقوع  (9

 كم  و  النبف حين األد ان الثالثة : اليهود ة والنصرانية وامسال  .ما ا (10

 ثا ياً: أسئلة الصواب  ال طأ:

 اطئة فيما  لي:( أما  العبارة الخ( أما  العبارة الصحيحة، وعالمة )✓ضع عالمة )

 من معاني الننخ : امزالة   )  ( (1
 العبادات و المعامالت   )  (ال  قع الننخ في أصول  (2
 )   ( د في الننخ أن  كون المننوخ اكما شرعيا عمليا الح (3
  قع الننخ في العقائد     (4
 )    (             شرع الننخ مراعاة للمصلحة )  (  (5
 )    (           صرانية  و  النبف مقدس في اليهود ة والن (6
 في النصرانية  جميع األشياء طا رة (7
 الخنز ر محر  في الشر عة اليهود ة  (8
 )    (            نخ في الشر عة الواادة فقط   قع الن (9

 )    (           تحر م العمات واقع في جميع الشرائع (10

 أسئلة االختيار من متعدد: ثال اً:

 القوسين: اختر امجاحة الصحيحة مما حين

 جميع ما سبر ( –النقل  - التحو ل – التبد ل –امزالة  ُنتعمل  الننخ في معنى )  (1
جميههع مهها  –التراخي حههين الحكمههين  –خ من وجود ) تعارض اقيقي الحد في النن (2
 سبر (

 -المعههامالت  -أصههول العبههادات  -أمهههات األخههالق  -الننههخ ال  تنههاول )العقائههد  (3
 جميع ما سبر ( –األاكا  العملية  – مدلوالت األخبار المحنة

اههر تصههد ر الال –مراعههاة المصههلحة  -الحكمة من الننخ ) التدرج في األاكهها    (4
 جميع ما سبر ( –للناحر 
جميع ما  –أ ل الخنز ر  –من المحرمات  في الشر عة اليهود ة ) زواج المحار    (5
 سبر (
   (امسال –اليهود ة  –في ) النصرانية  جميع األشياء طا رة (6

 المنلمون ( –النصارى  – نكرون الننخ ) اليهود  (7
 -المعههامالت  -ادات أصههول العبهه  -أمهههات األخههالق  -الننههخ  تنههاول )العقائههد  (8

 جميع ما سبر ( –األاكا  العملية  – مدلوالت األخبار المحنة
 مراعاة المصلحة( -نقض للمتقد   -الننخ حين األد ان )إنكار للد ن الناحر  (9

 –فههي الشههر عة ) اليهود ههة  -حمهها فيههه الخنز ههر وغيههرب  -الل  ل الطعا  اهه  (10
 جميع ما سبر( –امسالمية  –النصرانية 
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 الحادية عشر  ط التعليمي للوحدة النشا

 عزيزي الدارس:

اتى تكنب المز د من المعلومات اول الموضوعات الواردة في  ذب الوادة  عليههك 
 التعليمي التالي:أن تقو  حسنجاز النشاط 

  تب ححث   في :ا

 ) قِّبلة الصال  في الشريعة اإلسالمية  النصرا ية  اليهودية (
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 الوحد   ال ا ية عشر 

 موقف اإلسالم من األديان 

 عشرة : ال ا يةمحتويات الوحدة 

 تحتوي هذه الوحدة على أربعة مطالب :

 صورتها األولى موقف امسال  من األد ان في  المطلب األول :

 المطلب الثاني : موقف امسال  من األد ان في صورتها الحالية

 .  من الحوار حين األد ان: موقف امسالالثالث المطلب 

 .والوادة حين األد ان زمالةموقف امسال  من ال :لراحع المطلب ا

 

  

 أهمية دراسة الوحدة 

حموقههف امسههال  مههن األد ههان  تتناول  ذب الوادة منالة من أصعب المنههائل ، تتعلههر
لههى ، عموما : النماو ة واألرضية ، املهية والوضههعية ، مههن جههانبين : فههي صههورتها األو

 وفي صورتها الحالية .

وتحدد حوضوح دون لههبس امطههار النظههري ، والموقههف العملههي   لكههي تجيههب علههى 
 فكر والنلوك ؟ف المنلم من المخالف له في الد ن واالعتقاد ؟ والسؤال محدد : ما موق

لهجو  عنيف ،  هدف إلههى امسههاءة إلههى تعاليمههه ،  –وال  زال  –لقد تعرض امسال  
س منه ، وصرفهم عنه ، من خالل الترو ج لدعوى أن امسال  ال  قبل اآلخههر وتخو ف النا

لتعهها ش مههع المخههالف ، ولألسههف فقههد ، وأنه  رفض الحههوار مههع المعههارض ، و ال  حههب ا
لدرجة عد  التمييز حين مهها  ههو مقبههول ، ومهها  ههو مرفههوض ، وتنههافس  اختلطف األوراق ،

دئ الد نية   من أجل إثبات سمااة امسههال  ، حعض المنلمين في التنازل عن  ثير من المبا
ين اههول  ههذا حينما قا  فر ر آخر من المنلمين حرفض المخالف والتشكيك فههي نوا هها البههااث

رض موقف امسال  من تلك القنية اتى ننتطيع الموضوع   لذا  ان من األ مية أن ننتع
 أو مرفوضة !معرفة وجهة نظر الفر قين ، وحيان ما عند ما من أفكار مقبولة 

 

 

 األهداف التعليمية 

  رجى منك عز زي الدارس حعد دراستك لهذب الوادة أن تكون قادرا  على أن:

وااد ، واألنبياء إخوة األد ان في صورتها األولى اقيقة واادة ، فالد ن  تدرك أن -1
 أل  ، د نهم وااد وأمهاتهم شتى .

 ومهيمن عليها ! تعلم أن  امسال  ُمص دق لما سبقه من رساالت ،  -1
من خالل دراسههة أنههواع الحههوار  تتمهل في الحكم في قنية الحوار حين األد ان ، -2

 وأ دافه ، وحالتالي فالحكم  ختلف حاختالف ذلك .
لواههدة حههين األد ههان وتههذو ب الفههوارق حينههها ، وإلغههاء  ت  ههد لههد ك أن امخههاء وا  -3

 ية ، وواقع إنناني !االختالفات الد نية : منتحيل   ألن االختالف ُسنة إله
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 موقف اإلسالم من األديان في صورتها األولى المطلب األول :

 ههو الههد ن الههذي دعهها إليههه جميههع األنبيههاء  إن امسال  الذي دعا إليههه سههيدنا محمههد 
مرسلين   فال غراحة أن  كون من أصول ام مان لدى المنههلم   ام مههان حجميههع األنبيههاء وال

 .حجميع الكتب المنزلة عليهم أجمعين  والمرسلين   وام مان

  زي  ري  ٰى  ينىن   نن  من زن   رن مم  ام  يل ٹٱٹٱُّٱ

 هبمب    خب حب جبهئ   مئ خئ  حئ جئ  يي ىي    ني   مي 

٢٨٥بقرة: ال َّ هت مت   خت  حت  جت  

 ال عداوة وانتقا ،   اننجا  فالعالقة حين جميع الدعوات عالقة ود و   

 وتتحدد  ذب العالقة في العناصر التالية: 

ت إسالمية، فامسال   و االسم الذي  جمع  ل لها دعوافسن  ذب الدعوات   أ الً: االسم:

  ذب الدعوات  ألنها تنمية هللا تعالى ، 

  مب خب حب   جب  هئ  مئ خئ حئجئ  يي ىي  ني مي ٹٱٹٱُّٱ

  خس  حس  جس  مخ جخ  مح  جح   مج حج مثهت مت خت حتجت  هب

  مغ جغ  مع   جع مظ  حط  مض خضحض  جض مص  خص  حص  مس

7٨الحج:  َّ  جك  مق  حق مف  خف  حفجف  

 قال ابن ح ير في تفسيرب ما مل صه :

   چ جس مخ جخ مح جح  مج حجچٱوقوله: 

قال امما  عبد هللا حن المبارك، عن احن جر ج، عن عطاء، عن احن عباس في قولههه: 

 قال: هللا عز وجل. چ جس مخ جخ مح جح  مج حجچٱ

چ جس  مخ جخ  مح  جح   مج حجچٱوقال عبد الرامن حن ز د حن أسلم:     

 َّ  ىي  مي خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه ٱُّٱقوله:  عني: إحرا يم، وذلك ل
١٢٨البقرة:   

و ذا ال وجه له  ألنه من المعلو  أن إحههرا يم لههم  نههم   ههذب األمههة فههي قال احن جر ر: 

قال مجا ههد:   چ جخ مح جح  مج حجٱٱچالقرآن منلمين، وقد قال هللا تعالى: 

 عنههي: القههرآن.   چٱجس مخٱٱچالكتب المتقدمة وفي الذ ر، هللا سما م المنلمين من قبل في 

 و ذا قال غيرب.
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 هئ مئ خئچٱنههه تعههالى قههال:  ههو الصههوا   أل : و ههذا(احههن  ثيههر ) قلههف
، ثههم اههثهم وأغههرا م علههى مهها جههاء حههه الرسههول،  چ حتجت هب مب خب حب  جب

ذب األمة صلوات هللا وسالمه عليه، ح نه ملة أحيهم إحرا يم الخليل، ثم ذ ر منته تعالى على  
ب حه من ذ ر ا والثناء عليها في سالف الد ر وقد م الزمان، في   تههب األنبيههاء،  تلههى حما نَو 

أي: مههن قبههل  ههذا   چ جخ مح جح  مج حجچٱٱاألابار والر بان، فقال:على 

وقد قال الننائي عند تفنير  ذب اآل ة: عن الحههارث األشههعري، عههن  چٱجس مخچٱالقرآن  

ثي  جهنممن دعا »قال:    رسول هللا  قال رجل:  ا رسههول  . «حدعوى الجا لية فسنه من جِّ
فههادعوا حههدعوة هللا التههي سههما م حههها نعم، وإن صا  وصههلى، »هللا، وإن صا  وصلى؟ قال: 

  (225)«المنلمين المؤمنين عباد هللا

 ىب نبمب   زب  رب يئ ىئ ٹٱٹٱُّٱوال غراحة في تلك التنمية  ما قال رحنا: 
  يف  ىف يثىث  نث  مث زث  رث  يت   ىت نت  مت  زت  رت يب 

١9آل عمران:  َّ يك ىك  مك  لك اك  يق   ىق  

 ألن امسال   عني: 

   .عةحالطا  هلالج لج إخالص العبادة هلل وادب، وإفرادب إسال  الوجه هلل ، و •
االستنال  واالنقياد ألمر هللا تعالى والرضا ححكمه، والعمل حشههرعه، واتبههاع  •

 .  دي نبيه 
 ونشر المحبة والوئا .،  إشاعة النال  : •

" إذا أخذنا  لمة امسال  حمعنا هها القرآنههي  : محمد عبدهللا دراز قول العالمة الدحتوري
ن امسال  وحههين سههائر األد ههان النههماو ة ،   نجد ا ال تدع مجاال لهذا النؤال عن العالقة حي

فامسال  في لغة القرآن ليس اسما لد ن خاص ، وإنما  و اسم للد ن المشترك الذي  تف حه 

 (226)ل أتباع األنبياء " ل األنبياء ، وانتنب إليه  

والمت مل في الدعوات املهية منذ آد   اتى محمد     جد ا تحمل  ل تلك المعاني   

    لذا جاءت آ ات القرآن وأااد ث النبي  لكلمة امسال تقرران ذلك حوضوح، فعلى سبيل    

 المثال ال الحصر ،ورد عن نوح ما ذ رب رحنا حقوله تعالى  :  

  ين  ىن  من   خن  حن  جن  يم  ىم مم  خم  حم جم  يل ىل  مل خل ٱُّٱ

   ٍّ ٌّ ٰى  ٰر  ٰذ  يي ىي  مي خي  حي  جي يه  ىه مه  جه

 
 (.11349برى حرقم )ئي الكسنن الننا (225)
 175الد ن :  (226)
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  نت  مت  زت رتيب ىب  نب مب  زب ربيئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ ِّ  ُّ  َّ

7٢ - 7١يونس:   َّ  رث  يت ىت  

  خل ٹٱٹٱُّٱوإحرا يم وإسماعيل  دعوان هللا تعالى ، و عقو   وصي أوالدب حامسال  : 

  ين ىن  من  خن حن جنيم   ىم  مم  خم   حم  جم يل  ىل مل

  َّ ٍّ  ٌّٰى  ٰر  ٰذ  يي ىي  مي  خي حي   جي  يه  ىه  مه  جه

  مب   زب  رب  يئ  ىئ   نئ مئ زئ   رئ  ّٰ ِّ  ُّ

  ىث  نث  مث زث   رث يت  ىت  نت  مت زت رتيب   ىب   نب 

  من زن رن مم  ام  يل ىل  مل  يكىك   مك  لك   اك يقىق   يف ىف يث

  جب هئ   مئ   خئ حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰىين  ىن  نن

  جخ  مح جح  مج  حج مث  هت  مت   خت حت  جت  هب  مب  خب  حب

  جع مظ  حط  مض  خض حضجض   مص  خص حص مس  خس  حس جس   مخ

 حل  جل مكلك   خك  حك جك  مق حق  مف  خف حف  جف   مغ  جغ   مع 

  يل  ىل  مل  خل   من  خن حن  جن مم  خم حمجم   هل  مل  خل

  جي  يه ىه   مه  جه  ين ىن من خنحن    جن يم  ىم  مم خمحم   جم

  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ    ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي ىي مي  خي  حي

  َّ  مت  زت   رت يب ىب  نب  مب  زب  رب يئ  ىئ   نئ  مئ  زئ  رئ

١٣٦ - ١٢7البقرة:   
 

  مل خل ٹٱٹٱُّٱال  إال مصدر وااد ،  و هللا ر  العالمين ، ليس لإلس ثا ياً: المصدر:
  ين  ىن  من  خن  حنجن   يم ىم  مم خم   حم  جم  يل ىل
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  يي  ىيمي   خي  حي  جي  يه  ىه  مه   جه 
١٦٣النساء:  َّ  ٰى ٰر  ٰذ  

  ل الدعوات املهية تتنمن ثالثة أشياء أساسية : لتعاليم:ثال اً: ا

 ه و تبه ورسله واليو  اآلخر والقدر .ام مان حاهلل ومالئكت أ ـ العقيد  :

ٱ ل األد ان، وفي القرآن الكر م نداء األنبياء :  ذب عقيدة مشتر ة في  

  ّٰ ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي خي  حي جي ٹٱٹٱُّٱ
 )227(

نئ  ىئ  يئ  َّ األعراف: ٥9   رئ  زئ مئ  

 يبىب  نب   مب  زب  رب  يئ ىئ  نئ مئ  زئ  رئ ٹٱٹٱُّٱ 

  يف  ىف  يث ىث نثمث زث  رث  يت  ىت  نت مت  زت  رت

٣٦النحل:  َّ مك  لك  اك  يق   ىق  

 :  ب ـ الشريعة

وتشمل العبادات: الصالة والز اة والصيا  والحج، تلك أصول العبادات التههي جههاءت 
 حها  ل الرساالت .

ٱ:  الصال   الزحا فالمنيح و و في المهد  قرر أ مية   

  ىل  مل يك ىك  مك  لك  اك   يق  ىق  يف  ىف يث ىث نث ٱُّٱ
٣١ - ٣0مريم:  َّ نن  من زن  رن مم   ام  يل  

  يي ىي  مي  خي    حي  جي يه  ىه  ٹٱٹٱُّٱ الصيام طوفي ش ن 
١٨٣البقرة:   َّ  ُّ َّ   ٍّ   ٌّ   ٰى ٰر  ٰذ  

  ٰى  ين  ىن  نن   من  زن  رن  مم  ام يل ٹٱٹٱُّٱ،  لحجوفي ش ن ا

  حت  جت  هب  مب خب حب جبهئ   مئ  خئ حئ جئيي   ىي  ني  مي  زي ري

97 - 9٦آل عمران:  َّ  حس  جس   مخ جخ مح  جح مج حج مثهت   مت خت  

  خل ٹٱٹٱُّٱ شرع هللا البيع وارا  الرحا،  ما جاء في القرآن : ت:مالالمعا

  ين ىن  منخن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم حم  جم  يل  ىل مل
 

 ( سورة  ود  84،  50،61)اآل ات :  ( سورة األعراف ،85، 73، 65،  59 )اآل ات : (227)
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  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ٰى ٰرٰذ   يي  ىي  مي خي حيجي   يه  ىه  مه  جه

  نت مت  زت  رت يبىب   نب   مب  زب رب يئىئ   نئ مئ  زئ رئ ّٰ  ِّ

٢7٦ - ٢7٥البقرة:  َّ  اك يق  ىق يف  ىف  يث ىث نثمث   زث  رث  يت  ىت  

  مج  حج  مث  هت  مت   خت  حت  جت هب  ٹٱٹٱُّٱٱوفي ش ن اليهود ،
  خض  حض  جض   مص  خص حص  مس خس  حس جس   مخ جخ  مح جح 

١٦١ - ١٦0النساء:  َّ جف  مغ  جغ  مع جع مظ حطمض   

شههرع هللا الههزواج واههرا  الزنهها، وجعههل حههين الههزوجين اقوقهها  وواجبههات،  ا ســر : •
، وحههاألوالد رامههة وانانهها، ورخههص فههي الطههالق إن اسههتحالف وأوصى حالوالههد ن إانههانا

 العشرة الزوجية .

 مت خت ٹٱٹٱُّٱاأللبههها   ،  أوجهههب هللا القصهههاص ايهههاة ألولهههي القصـــاص: •
 ١79البقرة:  َّ جخ مح جح مج حج  مث هت

   يف ىف   يث   ىث نث   مث زثرث   يت  ىت  نت  مت زت ُّٱ
 ممام   يل  ىل مل  يك   ىك  مك  لك  اك  يق  ىق

 خئ  حئ جئ   يي ىي  ني ميزي   ري  ٰى  ين  ىن نن    من زن رن
  مت  خت  حت  جت  هب   مب خب   حب جب   هئ  مئ

 خس حسجس    مخ   جخ  مح  جح  مج  حج    مث  هت
  مغ جغ   مع جع مظ  حط مض  خض حضجض  مص   خص حص  مس 

٤٥ - ٤٤المائدة:  َّ   حف جف   

دة، وأاكامها ثاحتة إال ما راعف فيه الشههر عة عة أصولها واا ذب حعض جوانب الشر 
 اختالف األاوال واألزمان وامننان والمكان .

الدعوات املهية دعوات أخالقية تدعو جميعههها إلههى التحلههي حالفنههائل  جـ ـ ا خالق:
ن والتخلي عن الرذائل، فالحياء من ام مان، والصالة تنهى عن الفحشاء والمنكههر، وال إ مهها

ة له، وال د ن لمن ال عهد له ، ومحمد خاتم األنبياء  قول عن رسههالته ودعوتههه ) لمن ال أمان

 .(228)  تمم مكار  األخالق (إنما حعثف أل

 
 سبر تخر جه (228)
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فاألنبياء أ ل الفنل واالستقامة، وأصحا  الخلر و الكرامة، سهها م  ههل نبههي حنصههيب فههي 
بناء ، ففي الحد ث الحد ث المتفههر حناء األخالق ثم  ان محمد آخر األنبياء  و المتمم لهذا ال

يههاء مههن قبلههي : ) مثلههي ومثههل األنب على صحته الذي رواب أحو  ر رة ،  قول رسههول هللا 
حيتا  ف اننه وأجملههه أال موضههع لبنههة فههي زاو ههة مههن زوا ههاب فجعههل النههاس  مثل رجل حنى 

  خههاتم النبيههين ( طوفون حه و عجبون له، و قولون:  ال وضعف  ذب اللبنههة ف نهها اللبنههة وأنهها 
(229)  . 

إن  دف الرساالت املهية  ي تعبيد الخلر للخالر ، وحتحقير  رابعا: الغاية :
عه    تحقر العدل ، و نود الحر ، وتعم النعادة ، وتكون  ة هلل تعالى   والتزا  شرالعبود

لر العزة والنيادة ، فال محاحاة ألاد على انا  أاد ، والحنا  دقير ، والجزاء شامل للخ
 في الدنيا واآلخرة ، 

   جي ٰه  مه جه هن من خن  حن  جن  مم خم  حم  جم هل  مل  خل ٹٱٹٱُّٱ
٤٢ - ٣٨النجم:  َّ  هث   مث  هت مت هب  مب هئ مئ  هي  مي  خي حي  

  جه  هن من  خن  حن  جن مم  خم  حم  جم هل مل  خل حل  جل مك لك ٹٱٹٱُّٱ

  هث مث  هت  مت هب   مب هئ  مئ هي  مي خي حي  جي  ٰه  مه

7٦ - 7٤طه:   َّ  مل  مك  لك هش  مش هسمس  

ي اآلخر ن، نبينا، ما  جعلنا نعاد إننا نحن ه المنلمين ه ال نجد في  تا  رحنا وسنة 

  مت  زت رتيب  ىب  نب   مب  زب  رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ٹٱٹٱُّٱ
١٣الحجرات:  َّ  يث ىث  نث  مث زث رثيت  ىت نت  

إن المشكلة لينف في المنلمين وال في امسال ، وإنما المشكلة في  ذا التحر ف الذي 
 .تحمله قلو  المخالفين  أصا  الرساالت الناحقة  ، وفي  ذا العداء النافر، وما

  يث ىث   نث  مث   زث رث  يت  ىت نت  مت زت   رت  يب ٱُّٱٹٱٹ

 من زنرن  مم  ام  يل ىلمل   يك   ىك  مك لك  اك  يق   ىق يف ىف
  حئ   جئ يي  ىي  ني  مي زي  ري  ٰى   ين ىن   نن

 جح مج حجمث   هت مت ختحت   جت  هب   مب  خب حب  جب  هئ  مئ خئ
 مضخض   حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ   جخ مح 

 
 صحيح : أخرجه أامد ،والبخاري ، ومنلم   (229)
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آل عمران:  َّ حك  جك  مق  حق مف خف  حفجف   مغ  جغ  مع جع  مظ  حط

١٢ - ١١٨0  
  ال الصة : 

ماو ة فههي صههورتها األولههى عالقههة ت  يههد د ههان النهه العالقة حين امسال  وحين سائر األ
ى  : وتصد ر ، وقد لخصها الحد ث الشر ف َعْن أَحِّي ُ َرْ َرةَ قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاِّ  أَنَا أَْولههَ

الاٍت النااسِّ  َوةٌ لِّعههَ اُء إِّخههْ َرةِّ َواألَْنبِّيههَ ي الههدُّْنيَا َواآلخههِّ ْر ََم فههِّ يَنى اْحنِّ مههَ تاى وَ  حِّعِّ اتُُهْم شههَ هههَ دِّ ههنُُهْم أُما

دٌ   .(230)َوااِّ

أن أصههل د ههنهم وااههد و ههو التوايههد ، وإن  - ما  قول احههن اجههر  –ومعنى الحد ث 

 (231)اختلفف فروع الشرائع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ومنلم ، وأحو داودحيح : أخرجه أامد ، والبخارى ، ص (230)
 6/489فتح الباري  (231)
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 ف اإلسالم من األديان في صورتها الحاليةالمطلب الثاني : موق

 

 ط التالية :النقا عالقة امسال  حاألد ان في صورتها الحالية في  تتحدد

 أ ال :  االختالف ُسنة إلهية ط  ضر ر  االجتماع البشري

ار التعدد ة ، منها ُسنة االختالف   وتعني : إقر سنن  ونية وإننانية ثاحتة ، ناك في الكون 
 التنوع.وااترا  

ومنها سنة االجتماع البشري   وتعني أن امننان مههدني حطبعههه ، ال  مكههن أن  عههيش 
 ر ن .معزوال عن اآلخ

 جهين  ىن من  خن حن  جن  يم ىم ممخم  حم جم  يل  ىل  مل خل ٹٱٹٱُّٱ
هود:  َّ  ٌّ ٰى  ٰر  ٰذ  يي ىي  مي   خي  حي  جي يهىه  مه

١١ - ١١٨9  

٣٥األنعام:  َّ متهب  مب هئ  مئ   هي مي ٹٱٹٱُّٱ  

  رئ ّٰ  ِّ  ُّ ٍَّّ  ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ يي  ىي  مي  خي ٹٱٹٱُّٱ

99يونس:  َّ  نئ مئ  زئ  

ء وص الد نية ححرمة الدماوحعد ... فانطالقا من االعتراف حاآلخر جاءت النص
األموال ، وااترا  اقوق اآلخر ن الماد ة والمعنو ة ، وتحد د الهدف من واألعراض و

  نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱطبيعة االختالف في قوله تعالى : 
 ١٣الحجرات:  َّ  يث ىث  نث  مث زث رثيت ىت  نت مت  زت رتيب  ىب

مه خالقه   حقوله تعالى: ٱ ولم  كن االختالف سببا في إ دار  رامة امننان الذي  ر 

  ام  يل ىل  مل  يك ىك  مك  لك اك  يق  ىق يف ٹٱٹٱُّٱ
70اإلسراء:  َّ  ين  ىن نن  من  زن  رن  مم  

ان صههب النههاس جميعهها فههي " إن محاولة أي إننهه  ي : قول األستاذ الد تور محمد البه 
قالب وااد   ال تدل في ذاتها على استحالة وقوعها ، حههل تههدل فههي الوقههف نفنههه علههى عههد  

وعلههى شههغل نفنههه ، استيعاحه الخصائص البشر ة في طبيعة الفههرد وفههي تغييههر المجتمههع ، 

 ( 232)وشغل فراغ الناس حما ال جدوى في وقوعه "

انية تقههو  علههى أن االخههتالف عامههل علههى طبيعة الحياة امننهه  فسنومن جانب آخر    
 إثراء الحياة امننانية   لما في االختالف من تنوع  نتكمل حه البشر ااجاتهم ،

 وقد أشار إلى ذلك احن خلدون حما ملخصه :

 
 239ص  د ن والدولة ال (232)
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 مدني االنسان: بقولهم هذا عن الحكماء ويعبر ، ضروري االنساني عاالجتماأن 

 معنى وهو ،  اصطالحهم في المدينة هو  يالذ االجتماع من له بد ال أي ، بالطبع

 : وبيانه،  العمران
 ، بالغذاء إال وبقاؤها حياتها يصح ال صورة على وركبه االنسان خلق سبحانه هللا  أن

 قدرة أن إال ، تحصيله على القدرة من فيه ركب بماو  بفطرته التماسه إلى وهداه

 حياته بمادة له موفية غير الغذاء  ذلك من حاجته يلتحص عن قاصرة البشر من الواحد

 يحصل فال مثال الحنطة من يوم قوت وهو  فرضه يمكن ما أقل منه فرضنا ولو  ، منه

 ، الثالثة الاالعم هذه من واحد ،وكل والطبخ والعجن الطحن من كثير بعالج إال
 ........ متعددة بصناعات إال تتم ال ؛ وآالت مواعين إلى يحتاج

 يحصل فال التعاون هذا يكن لم وما ، جنسه بأبناء عليه اونالتع من كله ذلك في بدفال

 في الغذاء إلى الحاجة من عليه تعالى هللا  ركبه لما ؛ حياته تتم وال غذاء وال قوت له

 للحيوانات فريسة فيكون ؛ السالح  لفقدان  نفسه عن دفاع اأيض له يحصل وال ؛ حياته

 له حصل ؛ التعاون كان وإذا ، البشر نوع ويبطل حياته مدى عن الهالك ويعاجله

 . نوعه وحفظ بقائه في هللا  حكمة وتمت ؛ للمدافعة والسالح للغذاء القوت

 من هللا  أراده اوم وجودهم يكمل لم وإال ؛ االنساني للنوع ضروري االجتماع هذا  فإذن

 لهذا موضوعا جعلناه يالذ العمران معنى هو  وهذا. إياهم واستخالفه بهم العالم اعتمار

 233لعلم ا

 والخالصة :
 أن االختالف ُسنة إلهية ، –انطالقا من كتاب ربه وُسنة نبيه وسيرته  -يعتقد المسلم 

تعامل مع وأن المسلم ال يمكن أن يعيش وحده في هذه الحياة ؛ فال بد له أن ي 
اإلنسان مدني اآلخرين ؛ ولو كانوا مختلفين معه في الدين أو المذهب أو الفكر ؛ ألن 

 بطبعه !!!
 

 :  ثا يا : التصديق  الهيمنة

 والت  يد لما فيها من صدق ،  التصد ر لما حقي في األد ان من ار ،

ضههافات ، ثههم الهيمنههة أي الحراسههة األمينههة علههى األد ههان حتصههحيح مهها طههرأ عليههها مههن إ
 وانحرافات.

  مث   زث رث يت  ىت  نت  مت   زت  رت يب  ٹٱٹٱُّٱ

 رن ممام   يل ىل  مل   يك ىك  مك لكاك  يق ىق يف  ىف يثىث   نث 

  خئ حئ  جئ   يي  ىي ني مي   زي ري  ٰى  ينىن  نن   من زن

  مج  حج  مث هت  مت  خت   حت  جت  هب مب خبحب   جب هئمئ  

  حط مض خض  حض جض  مص خص   حص  مس خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح
 

 وما بعدها  1/41اتريخ ابن خلدون  233
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  خل   حل  جل مك لك خكحك   جك    مق حق  مف خف  حف جف  مغ جغ معجع  مظ

٥0 - ٤٨ائدة: الم َّ  مه  جه  هن من  خن  حن  جن مم خمحم   جم   هل مل  

 تصديق اإلسالم لما قبله : -1 

األصل أن األد ان والشرائع املهية  لها صدق وعدل ، و لها  ُصدق حعنههها حعنهها 
 على نوعين :، ولكن  ذا التصد ر 

  الد  :ل : العقائد  التشريعات الالنوع ا  

   ذب التشر عات ال تتبدل وال تتغير ، وال ترتبط حزمان أو مكان أو أوطان ، وامسههال
 ُقر  ذب التشر عات الدائمة ، ووظيفة األد ان إاياء  ذب التشر عات وإقامتها والترغيب فيها 

 :  دة المتعلقة حهذا النوعوالدعوة إليها ، ومن التشر عات الخال

ة في سفر الخروج   وفي موعظة الجبل في إنجيل متى ، وفههي آخههر ، الواردالوصا ا العشر
 سورة األنعا  

 التشريعات الموقوتة :النوع اآلخر : 

وأوضههاع معينههة ، فهههي تشههر عات   ذا النوع من التشههر عات مههرتبط حوقههف محههدد ،
شههر عة ومنهههاج  تناسههب مههع قف أ دافها ، فلكل أمة تنتهي حالمرالة التي جاءت فيها ، واق

الحكمة التي سيقف من أجلها ، ومعنى ذلك أن الشر عة التالية ناسخة للشههر عة الالاقههة فههي 
 ع النماوي من لنوع من التشر عات ، " ونحن إذا نظرنا نظرة فااصة إلى سير التشر ذا ا

ر ن  ( نجههد فيههها  ههذ ن العنصهه خههالل الشههرائع الههثالث ) اليهود ههة والنصههرانية وامسههال
 واضحين  ل الوضوح:

 عنصر االستمرار الذي  رحط ااضر البشر ة حماضيها ) التشر عات الخالدة(

د الذي  عد الحاضر للرقي نحو منتقبل أفنل  ففههي شههر عة وعنصر امنشاء والتجد 
 تنههرق .. عنا ههة حوضههع المبههادئ األوليههة لقههانون النههلوك : ال تقتههل ... ال –مثال  -التوراة 

 البارز فيها  و طاحع تحد د الحقوق ، وطلب العدل والمناواة ..ونرى الطاحع 

رقى  فتز د عليههها آداحهها مكملههة أما شر عة امنجيل فتقرر  ذب المبادئ وتؤ د ا ، ثم تت
 :امصحاح الخامس  –متى ف إنجيل نقرأ  ذا النصوص التالية 

ْلقُدَ 21 ْعتُْم أَناهُ قِّيَل لِّ : الَ تَْقتُْل، »قَْد َسمِّ . َماءِّ َب اْلُحْكمِّ ا أَنَا فَ َقُوُل 22َوَمْن قَتََل  َُكوُن ُمْنتَْوجِّ َوأَما

ال  لَُكْم: إِّنا ُ لا َمْن  َْغَنُب َعلَ  يهِّ حَاطِّ َب اْلُحْكمِّ  ى أَخِّ  ....  َُكوُن ُمْنتَْوجِّ

27 . : الَ تَْزنِّ ْلقُدََماءِّ ْعتُْم أَناهُ قِّيَل لِّ ْم: إِّنا ُ لا َمْن  َْنُظُر إِّلَى اْمَرأَةٍ ا أَنَا فَ َقُوُل لَكُ َوأَما 28»قَْد َسمِّ
 . يََها، فَقَْد َزنَى حَِّها فِّي قَْلبِّهِّ َها َعْنَك، ألَناهُ  ْف َعْينَُك اْليُْمنَى تُْعثُِّرَك فَاْقلَْعَها َوأَْلقِّ فَسِّْن َ ان29َلِّيَْشتَهِّ

َوإِّْن َ انَْف  َدَُك اْليُْمنَى  30لُّهُ فِّي َجَهناَم. الَ  ُْلقَى َجَندَُك  ُ َخْيٌر لََك أَْن  َْهلَِّك أََادُ أَْعَنائَِّك وَ 
ُ لُّهُ فِّي  ى َجَندُكَ َخْيٌر لََك أَْن  َْهلَِّك أََادُ أَْعَنائَِّك َوالَ  ُْلقَ تُْعثُِّرَك فَاْقَطْعَها َوأَْلقَِّها َعْنَك، ألَناهُ 

 َجَهناَم.........
 ن ...تنامح وام ثار وامانانرى الطاحع البارز فيها ال

أما شر عة امسال  فهي تقرر المبدأ ن معا في ننر وااد ، فامسال   جمع حين العدل 

  خت  حت جت هبمب   خب  حب  جب ٹٱٹٱُّٱن ، والفنل ، والمناواة وامانا
  خض حض  جض  مص  خص حص مس  خس   حس  جس  مخ جخ مح جح  مج حجمث   هت مت
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  خك  حك  جك  مق حقمف  خف حف   جف مغ  جغ  مع   جع مظ  حط مض
٤٣ - ٤0الشورى:  َّ خم  حم   جم هل مل خل  حل  جل مك لك  

وال تقف الشر عة الخاتمة عند  ذا الحد ، حل تتجههاوزب إلههى إضههافة  ههل مهها مههن شهه نه  
حخصائصههها  –عة تى غدت تلههك الشههر حياة ا رقى حامننان و نهض حه في شتى جوانب ال

صالحة لكل زمان ومكان ، فال تجد فنيلة من الفنائل إال دعف إليههها ، وال رز لههة مههن  –
 الزائل إال اذرت منها !

  زب ٹٱٹٱُّٱانف الشرائع املهية لبنات متناندة في حنيان المجتمع امنناني ،  كذا  

٣المائدة:  َّ رثيت   ىت  نت مت  زت  رت   يب   ىب نب  مب  

وَل هللاِّ حد ث اوفي ال هُ ، أَنا َرسههُ ُ َعنههْ َي َّللاا لمتفر على صحته : َعْن أَحِّي ُ َرْ َرةَ ، َرضههِّ
   : َع إِّنا َمثَلِّي َوَمثَ  »قَاَل ْن قَْبلِّي َ َمثَلِّ َرُجٍل حَنَى حَْيت ا فَ َْاَننَهُ َوأَْجَملَهُ إِّالا َمْوضِّ َل األَْنبِّيَاءِّ مِّ

ْن َزاوِّ ٍَة فََجعَلَ لَبِّنٍَة  اَل  النا مِّ ةُ قههَ بِّ اللابِّنههَ ذِّ عَْف  ههَ اُس  َُطوفُوَن حِّهِّ َو َْعَجبُوَن لَهُ َو َقُولُوَن َ الا ُوضههِّ
 «أَنَا َخاتُِّم النابِّي ِّيَن.فَ َنَا اللابِّنَةُ وَ 

 إنها إذا سياسة اكيمة رسمتها  د العنا ة املهية   لترحية البشر ة ، ترحيههة تدر جيههة ال
ناقض و ال تعارض   حل تنافر وتعانر  وثبات واسههتقرار، ثههم وال تطفرة فيها وال ثغرة ، 

 . (234)نمو وا تمال وازد ار

 الهيمنة : -2

القرآن الكر م جعله هللا تعالى مهيمنا على ما سبقه من  تههب ، حعههد  ونههه مصههدقا لههها 
ل  تهها  قبلههه، جعههل هللا على ما سبر حيانه ، والمهيمن  عني أنه  أمين وشا د واا م على  

لكتا  العظيم، الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها وأاكمها  ايث جمههع  ذا ا
ا فيه محاسن ما قبل ه، وزادب من الكماالت ما ليس في غيرب  فلهذا جعله شا د ا وأمين ا واا مهه 

آنية  درك حمهها ال عليها  لها. وتكفل تعالى ححفظه حنفنه الكر مة، ومن  ت مل النصوص القر
 للشك قيمة  ذب الهيمنة ، ايث:جاال  دع م

 بياء الناحقين. قرر امسال  و ؤ د على ام مان حجميع الكتب المنزلة على األن -1 

في نفههس الوقههف وحههنفس الدرجههة مههن التقر ههر والت  يههد علههى وجههو  ام مههان حالكتههب لكنه 
لههواي املهية،  فنح القههرآن الكههر م  ههذا التههدخل النههافر فههي تلههك الكتههب املهيههة، و ههذا ا

حالحههذف وامضههافة  ياللفظهه التحر ف  شمل  البشري لها ، الذي  التحر فو ظهر ي، الرحان
 الت و ل .عنى حالتفنير والمتحر ف مل والتبد ل،  ما  ش

إذن المشكلة لينف في ضرورة ام مههان حالكتههب النههاحقة، وإنمهها المشههكلة فههي عمليههة 
 التحر ف التي أصاحف تلك الكتب . 

ن أن النص األصلي للتوراة وامنجيل ليس موجودا ، وإنما نحن أما  نههص  عتقد المنلمو -2
لواي الرحاني الذي ال   تيه الباطل من صفة ا ت حشر ة ، أفقدتهادثف فيه تحر فات وتدخال

 حين  د ه وال من خلفه ، 

فالقرآن الكر م المهيمن ال  قبل مهها ننههب هلل تعههالى مههن الجهههل والتعههب والعجههز ، أو 
الصلب والدفن والقيامة ) تعالى هللا عن ذلك علوا  بيرا(،  ما  نفي القههرآن و نكههر التثليث و

من شههر  الخمههر والزنهها والميههل إلههى معبههودات وثنيههة )  لير  لألنبياء مما ال حشدة ما ننب
ااشا م ( ، و رفض القرآن المهيمن ما  تنمنه أي نص مقدس من عبارات تخدش الحياء، 

 
 181 -175راجع الد ن :  (234)
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 وتتنافى مع الوقار . 

رغم  ذا اليقين الذي  ؤمن حههه المنههلمون، فهههم  ههرون أن المصههادر التههي  قدسههها   ه3
ن تمس ح ذى ، فأل ل األد ان مهها  ههد نون ولكتههبهم  جوز ححال من األاوال أأ ل األد ان ال 

 ما  رون من القداسة .

ه ال  رى المنلمون قداسة لبشر، وال عصههمة مننههان إال مههن اصههطفاب هللا لتبليههغ   4 
ه من األنبياء والمرسلين فكل إننان  ؤخذ من  المه و ترك إال رسول هللا، و ههل حنههي الترس

 .خير الخطائين التواحون آد  خطاء و

إن الطاحع الذي  ميز  ذا الد ن امسالمي  ههو طههاحع امنصههاف ، فهههو ال  قبههل مطلقهها ، وال 
ضههوعي   لمو رفض مطلقا ، وإنما  حلههل  ههل د ههن ، وفههي ضههوء  ههذا التحليههل المنصههف ا
  نتبقي منه عناصر الخير والحر ، و نحي ما فيها من عناصر الشر والباطل

 

 

 

 هم :امح المسلمين مع م الفيثال ا : تس

القاعدة امسالمية المحكمة  ي قاعدة ار ة العقيدة  -1  

  مي خي  حي   جي  ٰه مهجه   هن  من  خن  حن جنمم  خم  حم جم ٹٱٹٱُّٱ

٢٥٦البقرة:   َّ  مش  هس  مس  هث مثهت  مت   هب مب  هئ   مئ  هي  

)ومن  نا رسم القرآن أسلو  الدعوة ومنهاجها فجعلها دعوة حالحجة والتنحية في رفر 
 

 ولين 

  هب  مب خب  حبجب   هئ    مئ  خئ  حئ  جئ يي ٹٱٹٱُّٱ 
١٢٥النحل:  َّ  حس جس   مخ  جخ  مح  جح مج  حج مث  هت  مت خت حتجت   

وصينا القرآن في معاملة الوثنية  اد على الدخول فيه حل  ال  كتفي امسال  حعد  إ راب أ -2
  فنال  عن الد انات التي ترحطنا حها أواصر الواي التي  ي أحعد الد انات عن امسال

ٱالنماوي حتلك الوصية 

  مغ جغ  مع   جع مظ  حط  مض  خض  حض  جض مص ٹٱٹٱُّٱ
٦التوبة:  َّ  خك  حك  جك  مق حق  مف خفحف  جف  

حنب وال  كتفي منا ح ن   خير  ؤالء المشر ين ونؤو هم فف نف تراب ال  كتفي منا ح ن  
ك الحما ة والرعا ة في انتقالهم اتى  نرشد م إلى الحر و فى حل   مرنا ح ن نكفل لهم  ذل

  صلوا إلى المكان الذي   منون فيه  ل غائلة. 

ال تد ن  لم تكتف الدعوة القرآنية في تحد د العالقة حين األمم امسالمية وحين األمم التي  -3

بادلة سلم حنلم حامسال  ح ن تجعلها م  

  َّ  هن  من  خن  حن  جن ممخم حم  جم  هل مل  خل   حل  جل مك ٹٱٹٱُّٱ
٦١األنفال:   
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ٱحل تند  المنلمين أن  كون موقفهم من غير المنلمين موقف رامة وحر وعدل وقنط  

  زث  رث يت  ىت  نت  مت زت  رت يب  ىب نب مب  زب رب يئ ٹٱٹٱُّٱ

  يل  ىل مل  يك ىك  مك  لك  اك يق  ىق  يف ىف يث ىثنث  مث
  َّ يي  ىي ني  مي  زي ري ٰىين  ىن نن  من  زن  رن  مم  ام
9 - ٨الممتحنة:   

ا  أو من ظلم معا د»: ×وجاءت الننة النبو ة لتؤ د  ذا الموقف ايث  قول الرسول 
انتقصه اقه أو  لفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا  حغير طيب نفس ف نا اجيجه  و  

 .(235)«القيامة 

ولم  كن  ذا الموقف أمرا  نظر ا  حل  ان سلو ا  عمليا  فهذا  و الخليفة الراشد عمر حن 
عمر عندب  ر حبا  قو  وعليه سائل  ن ل و ان شيخا  ضر ر البصر فنر الخطا  قد م

أي أ ل الكتا  أنف؟ فقال  هودي، قال فما ألج ك إلى ما أرى؟ قال أس ل  ه : منوقال ل
الجز ة والحاجة والنن ف خذ عمر حيدب وذ ب حه إلى منزله وأعطاب مما وجدب ثم أرسل حه 

 ا وقرحاءب فوهللا ما أنصفناب إذا أ لنا شبيته ثم نخذ له إلى خازن حيف المال وقال له انظر  ذ
ت للفقراء والمنا ين والفقراء  م الفقراء المنلمون و ذا من الصدقاعند الهر  إنما 

 .(236)المنا ين من أ ل الكتا  ثم وضع عنه الجز ة

والعاطفة التي جاشف حالرامة في نفس عمر نحو  ذا اليهودي البائس نبعف من قلب 
عرف ولكن الشدة التي لإلسال  متمنك حمبادئه وقد  ان عمر شد دا  في د ن هللا متحمس 

 ا ال تعني التعصب األعمى والنغينة القاسية على المخالفين للد ن.حه

لمن عاصر م  انف على مقتنى   صلى هللا عليه وسلم إن المت مل في معامالت النبي  -4
 الحكمة و و:

هود وحعض قبائل من العر   بنى مدلج وحنى )و م الي رعاية حق المعاهدين : 
 موا على عهد م ضمرة( ما استقا

 ، في معاملة المنافقين بظاهر حالهما خذ  

)قبائل لم تتعرض لحر  الرسول ولم تدخل معه في عهد( ما  :  مسالمة التارحين
 داموا على اياد م 

: )قر ش ومن شا لهم في المجا رة   إعالن الحرب على من  قف موقف العد 
 حالعداوة( 

 وسرا اب وجد ا : صلى هللا عليه وسلم ومن درس غزواته 

  رحا لعدو لم  دع أذى وصلف إليه  دب إال فعله  غزوة حدرإما ا

 أو دفاعا  لعدو مهاجم  غزوة أاد وانين 

أو مبادرة لعدو تحفز للشر  غزوة حنى قر ظة أو  نر الشو ة عدو نقض العهد 
  فتح مكة وعرف حمحارحة الدعوة واتخذ  ل وسيلة لالنتقا  من القائمين حها والقناء عليها 

أولئك األعداء و ان  حارحهم في جانب عظيم من   عليه وسلمصلى هللا اار   

 
  تا  الخراج والفيء واممارة حا  في تعشير أ ل الذمة إذا اختلفوا حالتجارات. 2/168داود  رواب أحو (235)
حههي انيفههة :  تا  الخههراج للقاضههي أحههو  وسههف  عقههو  حههن إحههرا يم صههااب اممهها  أموسوعة الخراج (236)

  .1979 ه/ 1399دار المعرفة حيروت ط  126 ه ص182ت
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و ان  وصي  (237) ونهى عن المثلة عن قتل النناء واألطفال والشيوخالنمااة فنهى 

 حامانان إلى األسرى وقد  طلر سبيلهم من غير فداء، 

 وحالجملة فامسال   د ن روح التدمير وروح النيطرة.
ن أ ل الكتا  من اليهود والنصههارى ، وممههن منلم الزواج معلى المسال  لم  حر   إن ا -5

لهم شبهة  تا   الصاحئة والمجوس ، ومعلو  أن الزواج أقدس راحطة اجتماعية تقو  علههى 
المودة والرامة ، و ذا منبع النههال  والوئهها  ، وإذا  انههف الغرفههة الوااههدة تجمههع أصههحا  

 ان المختلفة والمذا ب المخالفههة ة ألصحا  األدالواسعتتنع دنيا هللا  األد ان المختلفة   أفال
 ؟!!!

إن عبارات امنصاف وشهادات المحققين    تؤ د حما ال  دع مجاال  للشك على التنامح  -6
 امسالمي.

 :  (238)فمن شهادات المنصفين من غير المسلمين

  هاد  المؤرخ البريطا ي توماس آر ولد

الطوائف مههن غيههر المنههلمين علههى قبههول  مرغا  ة محاولة مدحرة ".. لم ننمع عن أ
امسال  ، أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الد ن المنيحي. ولو اختار الخلفههاء 
تنفيذ إادى الخطتين ال تنحوا المنيحية حتلك النهولة التي أقصههى حههها فههرد  نههاد وإ ههزاحال 

 ب البروتنههتانتي مههذ ب ا ر المههذا لو س الراحع عش، أو التي جعل حهد ن امسال  من إسبانيا
 عاقب عليه مت بعوب في فرننا أو حتلك النهولة التي ظل حها اليهود مبعد ن عن إنكلتههرا مههدة 

 خمنين وثالثمائة سنة. 

ا عههن سههائر العههالم المنههيحي  و انف الكنائس الشرقية في آسيا قد انعزلف انعزاال  تامهه 
اعتبار م طوائف خارجههة عههن الههد ن. نبهم حه أاد  قف إلى جاجد في جميع أنحائالذي لم  و

ولهذا فسن مجرد حقاء  ذب الكنائس اتى اآلن  حمل في طياته الههدليل القههوي علههى مهها قامههف 

 (239)عليه سياسة الحكومات امسالمية حوجه عا  من تنامح نحو م"

 بارتولد

 وحي البرتغههال إلههىسان فننههنف الواقعههة جنهه " انف في حالد الخالفة الممتدة من رأس 
د مؤسنات منيحية غنية، قد اافظف علههى أمال ههها غيههر المنقولههة الموقوفههة عليههها. سمرقن

و ان نصارى حالد الخالفة  تعاملون مع عههالم النصههرانية حههدون مشههقة، و تمكنههون مههن أن 
 انعقد في القنههطنطينية تلقوا منهم إعانات لمؤسناتهم الد نية و ان في المؤتمر الد ني الذي 

ا. ثم أن المنيحيين المقيمههين حههبالد الخالفههة  ههانوا  دو  من  من681-680سنة  القدس أ ن 
 مرتبطين حعنهم حبعض ارتباط ا وثيق ا.."

"انتشر الد ن امسالمي في القرن الراحع للهجرة في قبائل الترك الراههل وفههي حعههض 
األتههراك الههذ ن  اسههتخدا  أي سههالح فكههانمدن التر نتان الصينية حواسطة التجههارة وحههدون 

 .(240)على البالد امسالمية في القرن الراحع الهجري منلمين" ستولواا

 
،  تهها  الجهههاد 2/39المغازي حهها  غههزوة الحد بيههة، أحههو داود  تا   3/47راجع ما أخرجه: البخاري  (237)

 تا  الجهههاد  359حا  الغارة مالك )الموط ( ص تا  الجهاد  2/947حا  في دعاء المشر ين، احن ماجه 
 اء والولدان في الغزو(.)النهي عن قتل النن

 لة غير المنلمين(قالوا عن امسال  : الد تور عماد الد ن خليل ، )انتشار امسال  ومعام (238)
 Arnold Toynbeeآرنولد تو نبي  . 99 - 98الدعوة إلى اٍمسال  ، ص  (239)

وال ر ههب  - ا معاصر، الذي انصبف معظم دراساته على تار خ الحنارات، و ان أحرزالمؤرخ البر طاني ال
، و و  تكههون 1961وانتهى منه عا   1921شهير )دراسة للتار خ( الذي شرع  عمل فيه منذ عا  مؤلفه ال -

ا عرض فيها تو نبي لرق ته الحنار ة للتار خ. ولقد وضع المنههتر سههومر فيههل  تحههف  -من اثني عشر جزء 
ا فههي جههزأ ن لهههذا العمههل الواسههع حنههط ف -إشراف تو نبي نفنه  ا يههه جميههع آراء المؤلههف منههتمختصههر  خدم 

دون إخههالل حالنههياق العهها  للكتهها ، عباراته األصلية في معظم األايان، واذف الكثير من األمثلههة واآلراء 
 و ذا المختصر  و الذي ترجم إلى العرحية في أرحعة أجزاء

سههتاذ ا (، وعههين أ1891، تخرج من جامعة حطرسبرغ ) V. Barghold( 1930 - 1879ف حارتولد ) (240)
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 : موقف اإلسالم من الحوار بين األديان ثالثالمطلب ال

أ ثههر ،  أ ثههر ، وتههردد الكههال  حههين فههر قين أو حههين طههرفين أو لرراءتبادل   :الحوار
 .المطلو  الحر من أجل الوصول إلى   ثر  ن أو أالكال  حين شخصي ومراجعة

مناحعههه قرآنيههة ، ومصههادرب نبو ههة ، وتطبيقاتههه  اال تما  حالحوار مطلههب إسههالمي ،و
 عملية ، وأ دافه دعو ة ، ترمي إلى :

 ة .الوصول إلى الحقيق •
 اء .وإصالح األخط •
 رد الشبهات .و •
 وتحنين العالقات امننانية . •
 وإزالة أسبا  الخصومة . •
 وا تنا  الثقة ، والتدر ب على المناقشة العلمية الجادة . •

ر م والننة المطهرة والنههيرة النبو ههة وتههار خ النههلف الصههالح ومن  طالع القرآن الك
احههن القههيم فصههال فههي د عقههد أ ههل األد ههان ، وقهه والمناظرة والجدال حين   درك أ مية الحوار

 تاحه )زاد المعاد في  دي خير العباد ( عن فقه قصة وفد نجران ، وما في ذلههك مههن فوائههد 
ه إذا ظهههرت  منها :جواُز مجادلة أ ههل الكتهها  ومنههاظرتهم، حههل اسههتحباُ  ذلههك، حههل وجوحههُ

ة ع دلتهم مههن مجههاليهم، وال  هُر  مصلحتُه من إسال  َمن  ُرجى إسالُمه منهم، وإقامة الُحجا
ى ِّ وَاادِّ ههها، والقههوسِّ  ْيَن الَمطههِّ ل  حههَ ة، فليَول ِّ ذلههك إلههى أ لههه، وليُخههَ إال عاجٌز عن إقامة الُحجا

 .(241)  وحار ها .

ي الحههوار الراقههي ال  مكههن أن تصههل إليههه العقههول البشههر ة أو وقد حلغ امسال  ادا فهه 
 المذا ب الوضعية أو غير امسالمية ،

 ّٰ ُِّّ   َّ  ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ٹٱٹٱُّٱٱى :في  ذا قوله تعالاقرأ  

٢٤سبأ:  َّ يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ مئ  زئرئ   

 -   –واالعتههدال واألد  فههي الجههدال. أن  قههول رسههول َّللا   و ههذب غا ههة النصههفة
 للمشر ين : 

إن أادنا ال حد أن  كون على  ههدى ، واآلخههر ال حههد أن  كههون علههى ضههالل. ثههم  ههدع 
ال    ليثير التدحر والتفكر في  دوء ال تغشى عليه العزة حامثم ، ا والند د المهتدي منهمتح

ا  ههو  ههاد ومعلههم ،  بتغههي  ههدا م وإرشههاد م ال إذاللهههم والرغبة في الجدال والمحال! فسنمهه 
 وإفحامهم ، لمجرد امذالل وامفحا !

 تكبر ن المعانههد نالجدل على  ذا النحو المهذ  المواي أقر  إلى لمس قلههو  المنهه 
اولين حالجاب والمقا  ، المنتكبر ن على امذعان واالستنال  ، وأجدر ح ن  ثير التههدحر المتط

 .ناع العمير. و و نموذج من أد  الجدل  نبغي تدحرب من الدعاة الهادئ واالقت

 أ واع الحوار ط  أهدافه : :ثا يا 

اختالف أاكا  الناس اول الحوار مع المخالف   له ما  بههررب  ، فهنههاك المتحمنههون 
المنادون حالحوار ، الداعون لههه ، و نههاك المحههذرون منههه ، والرافنههون لههه ، وال شههك أن 

 
المي (، فكان أول من درس تار خ آسيا الوسطى. وعني حالشرق امسهه 1901سالمي فيها )لتار خ الشرق ام

ا في مجمع العلههو   واقر المصادر العرحية المتعلقة حه وتخرج عليه عدد من المنتشرقين. وقد انتخب عنو 
ا للجنههة المنتشههرقين فيههه حعههد الثههورة الب1912سي )الرو تههار خ  لشههفية اتههى وفاتههه. راجههع :( ورئين ا دائمهه 

 .122، ص  54الحنارة امسالمية ، ص 
 3/638زاد المعاد : (241)



210 

 

حههين ومن النهل تقر ب الفجوة حين الطرفين ، والمنافة  طير  ،ي األاكا  مزلر خالتعميم ف
 الفر قين من خالل تحد د نوع الحوار والهدف منه ، وذلك على النحو التالي:

 حوار الدعو   البالغ : -1

معناب : أن تميل المخالف إلى د نك ، وترغبه في قبول ما تؤمن حه ، وتز ل ما عندب من 

، ووظيفة األنبياء والمرسلين ، ل د ن فهذا ش ن أصحا   شبهات ،   

 نثمث   زث  رث يت  ىت  نت   مت  زت  رت   يب  ىب ٹٱٹٱُّٱ
١٦٥النساء:  َّ  ىق  يف   ىف  يث ىث  

مطالههب حبيههان محاسههن  -السيما العالم الداعيههة  –والمنلم  ضروري ،لحوار إن  ذا ا
 امسال    حقوله وفعله ، ولنانه وقلمه ، وعالقته حاآلخر ن. 

 حوار التعايش  التسامح: -2

معنههاب : إ جههاد صههيغة مشههتر ة تنههمح حسقامههة عالقههة إننههانية حههين مختلفههي العقائههد 
صههالح والمنههافع ، ونبههذ الكرا يههة ادل المام وتبهه ، علههى أسههاس التههراوالمههذا ب والتيههارات 

والعنف ، وإشاعة الرامة واالاترا  المتبادل ، وامقههرار حالتعدد ههة واقههوق المواطنههة فههي 
 البلد الوااد ، واما ة اقوق امننان في  ل مكان .

الههة إن  ذا الحوار مطلب إسههالمي مادامههف قواعههدب ثاحتههة ، وأصههوله راسههخة ، والعد
انا  طرف آخر ، وال تلعب النياسة فيه دورا خبيثهها ، فقههد  طرف علىنتغله قائمة ، ال  

جرحنا الحد ث طو ال عن التنامح   فوجههدناب  شههعارا  رفعههه األقو ههاء الاتههواء النههعفاء ، 
و الما للتصد ر الخارجي ، وليس لالستهالك المحلي ، ومن النخر ة أن أ ثههر مههن  نههادي 

 انهم الصليبيون المحتلون!!!، وأعو معتدونح  م الصها نة الحالنال  والتنام

 التقريب : حوار التقارب أ  -3

وأصههوال متقارحههة حههين  ههل الملههل،  ال شك أن  ناك قواسم مشتر ة حين  ل األد ههان ،
وإن اختلفف األشكال ، وتنوعف مظا ر التقد س وصور العبادة ، ، وقد تميز  ذا النوع من 

 لخصائص منها :الحوار حجملة من ا

الطرف اآلخر، وإن لم  بلههغ ام مههان التهها  الههذي  عتقههدب  ههو، أمهها  «إ مان»تقاد اع (1
 يه األ ثر.القول حكفر اآلخر فقد  صرح حه البعض، و نف

االمتناع عن التلفير حين عناصر األد ان، وتجنب البحههث والمناقشههة فههي المنههائل  (2
 العقد ة الشائكة.

  ُعرف. التعرف على اآلخر  ما  ر د أن (3

 لتار خي والتخلص من آثارب، واالعتذار عن أخطائه.ماضي اننيان ال (4

 إحراز أوجه االتفاق، وترك نقاط االختالف. (5

 لقيم المشتر ة و ي تشمل ما  لي:التعاون على تحقير ا (6

 التعاون لصد املحاد في العقيدة. -أ

 الوقوف ضدا دعاة امحااية. - 

ن األوطههالشههعو  المنههطهدة والتعاون اول قنهها ا العههدل و المنتنههعفين وا -ج
 المحتلة، والفقر والمرض... الخ.

االعتراف حاآلخر، وااترا  عقائدب وشعائرب، وتبادل الز ارات والمجههامالت فههي  ( 7
، والمشار ة في عباداتهم أايانا ، و ههدخل فههي ذلههك الت  يههد علههى   المناسبات الد ني ة المختلفة
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 م.دل معهواالاترا  المتباالمحبة والمودة وامخاء والصداقة والثقة 

  ة سواء لإلسال  أو النصرانية.( البعد عن جعل الحوار دعوة مبطن 8

  ( أعلنههف  يئههة األمههم المتحههدة أن  ههذا العهها   ههو عهها   1995 ه ) 1415وفي عا  
التنامح, وأصدرت نشرة خاصة عن ذلك , و ان أحههرز مهها فيههها الههدعوة إلههى التنههامح حههين 

ن ان , وجعههل القاسههم المشههترك حينههها البيههااألد هه  الههدعوة إلههى زمالههةاألد ان , و ر ههدون حههه 
العالمي لحقوق امننان , والت  يد على الحر ههة الد نيههة , واعتبههار اكههم الههردة فههي امسههال  

 منافيا  لهذب الحر ة 

وفي الختا  لهههذا المطلههب ننههت نس حدراسههة ألاههد البههااثين انتهههف إلههى وجههود أحعههاد 
الدراسههة امسالمي المنيحي نموذجا وخلصف لحوار د ان وقد اتخذ احين األ سياسية للحوار

إدارة لمنارات الحوار، و عود ذلك إلى أن الطرف المنيحي  إلى أن الجانب المنيحي أ ثر
المبادرة مما  ؤدي إلى جعله  ختار الموضوعات، التي  انف  تحمل في األغلب األعم زما 

ة وتعههدد الزوجههات والههرد   األصههولية والجهههادالغههر  مثههل  في أغلبها مواضيع أخههرى تهههم
حاألد ان األخرى والعلم والحنههارة والدولههة والنياسههة واألقليههات  لة امسال والعلمانية وص

مالاظههة وجههود مبههادرات إسههالمية أدت إلههى المشههار ة فههي اختيههار  غيههر امسههالمية، مههع
ه  فوق الطرف سبر  تعلر حطبيعة الطرف المنيحي ايث ان الموضوعات، وسبب آخر لما

ان مختص حقنهها ا الحههوار فههي اههين نجههد الطههرف أغلب األاي اد ميا ،  ما أنه فينلم أ الم
المتخصصههين فههي الد انههة المنههيحية والعالقههات امسههالمية  المنههلم فههي أغلبههه مههن غيههر

  .وجود مر ز إسالمي وااد متخصص لهذب الغا ة المنيحية، وقد  عود ذلك إلى عد 

فية حي واسههتنادا  إلههى الدراسههة الفلنهه المنههي امسههالمي الحوار و رى البااث أن دعوة
إر اصات أولية مذاحههة الفههروق حههين األد ههان علههى  التي اتنحف في حعض مناراته تشكل

لدعوة وادة األد ان التههي  شههترك دعاتههها أايانهها  مههع دعههاة  المدى البعيد ، مما  شكل تمهيدا  
  .المنيحي دعوة الحوار امسالمي

أسههرع   شههكل د نههه و الطرف امسههالمي الههذي  الخاسرلمعادلة  تنح أن وفي  ذب ا

 (242)األد ان انتشارا  في العالم

وادة أوزمالة أو امخههاء حههين األد ههان خصصههنا  ولخطورة الحوار من أجل توايد أو
 المطلب  التالي    لبيان موقف امسال  من  ذا الحوار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ان »األردن«: دار البيههارق،   :رضههوان أحههو رمههان حعههاد النياسههية للحههوار حههين األد ههان : سههامراأل (242) عمهه 

2002 . 
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 من  الزمالة والوحدة بين األديان سالم موقف اإل : رابعالالمطلب 

وادة األد ان تعني : القول حصحة جميع المعتقدات والد انات , وأنها  نبغي أن تكههون 
جنبا  إلى جنب , تتزامل في ام مان , دون أن  تخلى  ل د ن عن عقائدب وشههرائعه الخاصههة 

 حه قول  رقنه امسال  جملة وتفصيال . 

  قنمين : لنوع علىو ذا ا

الواههدة الصههغرى : و ههذا خههاص حاألد ههان التههي تعلههن انتماء هها إلههى  م ا  ل :القـسـ 
إحرا يم عليه النال  , و ههي امسههال  واليهود ههة والنصههرانية , ولههذلك  طلههر أصههحا   ههذا 
القنم على  ذب األد ان : األد ان امحرا يمية ، وتفههرع عههن  ههذا القنههم  الههدعوة إلههى حنههاء : 

ااد , في راا  الجامعات والمطارات والنههااات العامههة محيط ومعبد في و نينة ومنجد 
 , والدعوة إلى طباعة القرآن الكر م والتوراة وامنجيل في غالف وااد 

الواههدة الكبههرى , و ههذا شههامل لجميههع األد ههان والملههل الوثنيههة, حههل   القسم ال ــا ي :
 والملحد ن,

نادقههة الصههوفية والفههرق ليههها زقههد دعهها إد مههة , فإن الدعوة إلى وادة األد ان دعههوة ق
 الباطنية  سخوان الصفا. 

ا عند النصارى , أول مههن  1315فيعتبر الرا ب " رامون لههول " المتههوفى عهها   وأما
 دعا إلى تصو ب جميع صور العبادات واألد ان . 

ا الههدعوة إلههى التقههار  فههي امحرا يميههة , فيعتبههر المنتشههرق الفرننههي " لههو  س وأمهها
ا إليههها ححمههاس , عههن طر ههر  تاحاتههه عههن الحههالج , وعههن طر ههر من دع ماسينيون " أول

   . 1919معة القا رة, وإدارته لمجلة العالم امسالمي عا  تدر نه في جا

وأخيرا  , ت تي محاولة روجيه جارودي للتحاور حين األد ان على أساس إقامههة واههدة 
 مههان حمعنههاب األراههب  ههو اماحط حههين األد ههان فيدراليههة للطوائههف الد نيههة , ورأى أن الههر

, فهم لد هم إ مان حامننههان , ورأى أن واألوسع , والذي  مكن أن  وجد اتى عند الملحد ن 
أفنل د ن فيه سعة ورااحة  مكن أن  تقبل فكرتههه  ههذب  ههو امسههال  , ولكههن لههيس حمدلولههه 

 الخاص , وإنما حمدلوله العا  والذي  عني االستنال  هلل. 

فكرة األولى لعالقات المنلمين مع حقية الطوائههف الد نيههة فههي إن ال  قول جارودي : "
النبي صلى هللا عليه وسلم  انف إقامة ما ننميه اليو  )وادة فيدرالية( للطوائههف فكر ورأي 

الد نية , لكن اصههل أن  ههذا األمههر لههم  تحقههر أحههدا  فههي التههار خ , ال فههي المنههيحية وال فههي 
ن  ههذب المعادلههة قاحلههة للعههيش واالسههتمرار , أي : أن عتقههد أي امسههال , لكههن أاليهود ة أو ف

الجماعة , ورواحط األرض , ورواحط النوق المشترك , واتى رواحط  تصل حنا إلى رواحط
الماضي والثقافة , وإقامة  ههل شههيء علههى أسههاس المنههتقبل , أي : علههى ام مههان المشههترك 

هم إ مان حامننان , وحسمكانهم ون لد لحد ن ممكن أن  كحمعناب األراب واألوسع , واتى الم
 ب فيما سبر لتعمير  ذا االاترا  األساسي لإلننان . إقامة طائفة د نية حالمعنى الذي قلنا

 كذا أعتقد ما  و ممكن , لكنني أعترف أن  ذا أاد األسبا  التي جههذحتني لإلسههال  , 
احههة عصههارة و زحههدة  ههو حمثيههدا  لإلننههان , وذلك أن امسال   و أ ثر الههد انات جمعهها  وتوا

 األد ان " 

ذي  و عليه اآلن , ومشروعه الذي وقف وقد شرح جارودي في مناسبات عدة د نه ال
 اياته عليه . 

ف ما د نه فهو امسال  امحرا يمي  ما  نميه , وأما مشروعه فهو الدعوة إلى الواههدة 
دة المههؤمنين المالاهه األد ههان اتههى مههع  الصههغرى فههي امحرا يميههة , أو الكبههرى مههع جميههع

 حامننان . 
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ا لههم  كههن إحههرا يم   قول جارودي عندما سئل عههن د نههه : " علههى د ههن إحههرا يم , ولمهها
 هود هها  وال منههيحيا  , وال حوذ هها  وال منههلما  حههالمعنى التههار خي للكلمههة , ف نهها  ههذلك : منههلم 

ي أني تخليف ال  عنف منلما  , فهذا حالمعنى العا  وليس الخاص لهذب الكلمة , و وني أصبح
ا المعنى  جمع حين أتبههاع  ههل الرسههل عن اعتقاداتي الد نية والفلنفية الناحقة , وامسال  حهذ

منذ عهد إحرا يم , أي الذ ن نادوا لههد ن التوايههد , لههذلك ف نهها عنههدما أنشهه ت متحههف قرطبههة 
د ني تمر ) المناسبة حعقد مؤللحنارة امسالمية قبل سف سنوات في أسبانيا , قمف في  ذب 

منيحية و هود ههة ... إحرا يمي ( , أسندت رئاسته حالتناوي إلى ثالث شخصيات إسالمية و
 " 

وقد وجد جارودي دعما   بيرا  لفكرته من حعههض المؤسنههات والمنظمههات الحكوميههة, 
 والتي  ان من نتاجها العملي ما  لي : 

 جنيف . المعهد الدولي للحوار حين الحنارات في -1

 را يمي في قرطبة . ى امحالملتق-2

  (243)المر ز الثقافي في القلعة الحرة في قرطبة-3

وقد أفاد وأجاد األستاذ الد تور عبد الصبور شا ين في مقدمة ترجمتههه لكتهها  اههوار 

 :244الحنارات لجارودي ايث أحرز  ذب الملحوظات حقوله 

إحرا يم  و و د ن مان امحرا يمي أ ناك فكرة  ر ز عليها المؤلف  ثيرا و ي أن ام  

ا ، و ي حترتيبها التار خي : األصل الذي ترجع إليه األد ان النماو ة القائمة في عصرن

 اليهود ة ثم النصرانية ثم امسال  ، 

الثالثة     ناألد او رى الكاتب أن  ذا ام مان امحرا يمي  مكن أن تلتقي عندب موا ب 

 مانية . ة ام وإقامة صرح امخولتحقير الوفاق امنناني ، 

، و نعى  نية القوميةالة عالمية ضد الصهيو  ما  رى جارودي أن لإل مان اليهودي رس

على المنلمين أنهم  ال  عرفون جو ر الروح اليهود ة والنصرانية ، ألنهم  جهلون تماما 

 محتوى الكتب المقدسة ، وال  قرقنها وال  درسونها !!! 

أن المنلم تحكمه في  ذا المجال  -ين ور شا الد تور عبد الصب ما  قول  –والواقع 

 عدة اعتبارات : 

(  همة   نظرا إلى أن د ن إحرا يم )الحنيفيةأن فكرة ام مان امحرا يمي فكرة غامنة مب -1

لم  كن سوى مجرد فكرة عن الوادانية ، لم تعقب شر عة وال نظاما ... ، وااجة 

و ما التملكه الحنيفية وال  ن ، و بع من  ذا ام ما البشر ة في عصرنا إلى نظا   ن

وإنما  ملكه امسال  وادب حاعتبارب إ د لوجية شاملة منتوعبة  اليهود ة وال النصرانية ،

 
 أحو ز د حن محمد مكيحين األد ان اقيقته وأنواعه حقلم  الحوار (243)

 ما بعدها .   23ضارات : مكتبة الرتاث مبصر ، صراجع مقدمة حوار احل 244

http://www.alqlm.com/index.cfm?method=home.authors&authorsID=17
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 لحاجات امننانية ومطامحها ، منظمة لها في  ل زمان ومكان ... 

من أنه  ان   مما  ؤ د   ذا الملحظ عن ام مان امحرا يمي ما ورد عن رسول هللا  -2

(  ي التفنير   لمة )الت ملء على د ن إحرا يم ، ولعل بيل مبعثه في غار اراتحنث ق 

 معتزال في الغار ! لهذا األمر ، ايث  ان رسول هللا 

فهل  ذا  و ما  ُدعى إليه المنلمون الرجوع إليه تحقيقا للوادة أو الوفاق حينهم وحين  

  هود ونصارى  عصر م !!! 

دي   ذلك تب المقدسة التي  دعو إلى قراءتها األستاذ جارومن الكنلم موقفا ثاحتا أن للم -3

أن القرآن صرح في أ ثر من آ ة ح ن  ذب الكتب ارفف وز فف ، وخاض فيها 

 ذا من نااية ، ومن نااية أخرى ، قرر القرآن أنه مصدق  –الوضاعون والكذاحون 

لقرآن وأقرب ، قررب اار في  ذب الكتب لما حين  د ه من الكتا  ومهيمن عليه ، فكل 

 .نلمعتقاد الموما عداب فهو حاطل في ا

 ليعرفه من وجوب الحر في  ذب الكتب ؟! –إذن  –فسال   ُدعى المنلم 

وما  ي اقيقة الرواية اليهود ة التي  مكن المنلم أن  لتمنها من قراءة  ذب الكتب 

 المزورة ؟!

لواقع امسرائيلي الذي خلقته ة في االرواية اليهود  أعتقد أنه من الخير للمنلم أن  قرأ

 ة ، واشدت فيه  هود العالم أجمع ، فهذا الواقع  و التوراة والتلمود ...الصهيونية النياسي

ليس معقوال أن  ُدعى المنلمون  إلى االشتغال حدراسة الكتب المقدسة قبل القرآن     -4

 في ودي ،  راب األستاذ جارليلتمنوا شيئا من الروايةاليهود ة على ما 

عبر عن إرادة هللا ، في اين أن ما أثبته  اين أن القرآن  غنيهم عن ذلك  له ، و و الم

المؤلف من تعرض الكتب الناحقة للتحر ف  طمس روايتها ن أو على األقل  جعلها 

 موضع شك في نظر القارئ المحا د !! 

، حل  ي في  سماعنامر حالجد د على أأن الدعوة إلى ام مان امحرا يمي لينف حاأل -5

من قبل جارودي جماعات وأفراد ، لم  كونوا لألسف الحر ترد د لنشيد قد م طالما غناب 

موضع ثقة مطلقا من جانب المنلمين ، فقد ذ ر الشيخ محمد عبد  نه أثناء نفيه في  

لدعا ة    ،  ان أاد القنس في إنجاترا واسمه إسحاق تيلور  قو  حا 1883دمشر سنة 

 زا حاقر  عتنر  ذب والنصرانية ، وقد  ان للشيخ صد ر فارسي اسمه مرسال  لتوايد ام

هللا أن أاد الفرننيين زار مصر في أوائل  ذا القرن  الفكرة ، و روي الشيخ امزة فتح
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) العشر ن ( وأخذ  فاوض أعال  امسال  في فكرة توايد األد ان ، وقد طراف مجلة 

ان في استفتاء ، وقد نشطف  ذب الدعوة األد    فكرة توايد 1939الهالل عدد مارس 

  ، على  د جماعة من اممر كان  1954  ، ثم في امسكندر ة 1953عا  في حيروت 

 ذوي الميول الصهيونية . 

و ذب الدعوة ماسونية ودعوة التنظيمات الغرحية التي تعمل في خدمة االاتالل 

 والصهيونية ح سلو  ما ر خبيث 

د دة ، وعرفنا حرا يمي لينف جعرفنا أن الدعوة إلى ام مان امك  له نا إذا أدر نا ذلإن

 ها ضعيفة الت ثير في الوجدان المنلم ، إن لم  نعها موضع الشك واالرتيا  لد ه !أن

وقد ساق الد تور عبد الصبور شا ين من الحقائر ما  جعل  ذب الدعوة حعيدة عن الجو 

الكلمات يونية : مائير  ا انا ، وفيها من خ الصهيدة زعيم ار ة  اامسالمي ، ثم ساق قص

التي  عف اللنان عن ذ ر ا والقلم عن تدو نها ، و ي  لمات  ردد ا الشبا  الصهيوني  

 لدعوة التي دعا إليها جارودي !!! و غنيها الشعب امسرائيلي ، حما  ؤ د استحالة قيا   ذب ا

  ونقول :رامه هللابد الصبور شا ين ونز د على ما تفنل حه الد تور ع

إن وادة األد ان أوامخاء الد ني أومجمع األد ههان، سههواء أُر ههد حههه خيههرا  أ  شههرا ، ) الواقع 
 فكرة ماسونية(  صطد  مع امسال  في  ثير من الجوانب، منها:

ي أرسههل هللا حههه رسههله وأنبيههاءب،  تنافى مع طبيعة امسههال  حاعتبههارب الههد ن الههذأ الً: 
لد ن الحر والرسالة الصادقة التي امتدت عبر األزمههان واألجيههال ح نه اواختصه دون سواب 

 اتى ختمف حبعثة سيد األنا  سيدنا محمد عليه الصالة والنال .

فامسال  ار وما عداب حاطل، وإذا تقرر  ذا فسن اجتماع الند ن حاطل واتفاق النقينين  

  منتحيل.

١9آل عمران:  َّ نبمب   زب  رب  يئ ىئ ٹٱٹٱُّٱ  

 إن األخوة في الد ن ال تقو  إال على أساس من:ثا ياً: 

)أ(العقيدة الصادقة التي  علن صاابها البراءة من الشرك على اختالف أشكاله وتنوع 
 ألوانه وتبا ن منمياته.

لنبي األمين محمد عليه الصالة والنال ،  رشد ء حه اج القو م الذي جا) (التزا  المنه
ٱإلى  ذا قول هللا تعالى و و  تحدث عن المشر ين: 

 ريٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم ام ٹٱٹٱُّٱ
١١التوبة:  َّ  يي ىي ني  مي  زي  

الحههافظ احههن فالتوحة تعني خلع األوثان وعبادة هللا وادب، وفي تفنير  ذب اآل ة أخههرج 
من فارق الدنيا على امخههالص هلل »: × قول: قال رسول هللا ثير حنندب عن أنس حن مالك  

 .«وعبادته ال  شرك حه وأقا  الصالة وآتى الز اة فارقها وهللا نه راض

وقال: و و د ن هللا الذي جههاءت حههه الرسههل وحلغههوب عههن رحهههم قبههل  ههرج األااد ههث 
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 .(245)ي  تا  هللاواختالف األ واء وتصد ر ذلك ف

ء القرآن  جعل من المنتحيل إقامههة في ضو   العقائد األخرىإن مناقشة أصحاثال اً: 
 أدنى أخوة في الد ن، فعلى سبيل المثال:

  هئ  مئ  خئ حئ  جئ  يي  ٱُّٱماذا  صنع الطرف المنيحي في مثل قوله تعالى: 
  جس  مخ جخ  مح جح  مج  حج  مث  هت  مت خت  حت  جت هب  مب  خب حبجب
  جغ  مع   جع مظ حط  مض  خض  حض جض  مص خص  حص مس  خس  حس

   مك  لك خك  حك جك  مق  حق  مف   خف  حف  جف  مغ
 يه ىه  مه جه   ين  ىن من خن حنجن   يم ىم مم خم حمجم   يل  ىل مل خل

٦٣ - ٥9آل عمران:  َّ  ىي  مي   خي  حي جي  

 نا  علن حشر ة المنيح وحالتالي  علن وادة األلو ية هلل جههل شهه نه، و صههف  فالقرآن
 من  ولي ظهرب لهذب الحقيقة حالمفند، و صب لعنة هللا، ألنه من الكاذحين عندئذ.

نههال  ر ة عينههى عليههه الفهل الطرف المنيحي على استعداد لتصد ر القرآن فههي حشهه 
 في وادة األلو ية هلل عز وجل؟و

 ن قد استجاحوا لنداء القرآن أل ل الكتا  عامة في قول هللا تعالى: وعندئذ  كونو 

 نئ مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ   ُّ  َّ ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ يي ُّٱ
   مث  زث  رث  يت  ىت نتمت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب يئ  ىئ

٦٤آل عمران:  َّ  ىث نث   

ة لشرك حاهلل من جانب ... وإخراج امننههان  ليهه نان واة حين ت ليه امنإن الفجوة واسع
من إطار األلو ية وقصر ا على هللا وادب من جانب آخههر، ومههن أجههل اتنههاع الفجههوة حههين 
نوعي ام مان واالعتقاد على  ذا النحو أو ذاك  صف القرآن موقف الطرف المنههيحي فههي 

 ليم.تحقاق العذا  األإ مانه ح لو ية عينى حالغو وحالتطرف واس

 من خنحن   جن  يم ىم   مم  خم  حم  جم يل  ىل مل خل  ٹٱٹٱُّٱ

  ٰر ٰذيي   ىي  مي  خي حي  جي   يه  ىه  مه  جه  ين  ىن

  ىب  نب مبزب    رب يئ ىئ نئمئ   زئ  رئ ِّّٰ   ُّ َّ ٌٍّّ    ٰى

   اك   يق  ىق يف  ىف  يث ىثنث   مث زث   رث يت ىت نت متزت   رت يب

 
 .338، ص2تفنير احن  ثير، ج (245)
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  نن من  زن  رن  ممام   يل   ىل  مل  يك  ىك مك لك 

   جئ   يي  ىي  ني  مي زي  ري ٰى   ين   ىن 

  جت   هب    مب خب حبجب   هئ  مئ   خئ   حئ

 - ١7١النساء:  َّ  حس  جس مخ  جخ مح  جح  مج حج مث  هت  مت خت  حت 

١7٣ 
وإذن فسن االعتقاد ح لو ية المنههيح  بعههد  ههذا الطههرف تمامهها  عههن أن تكههون لههه أدنههى  

 .(246)ة د نيةمشار ة أو أدنى عالقة مع المؤمنين حرسالة محمد حن عبدهللا في أخوة إ ماني

 الماسوني؟الهدف من  ذا المجمع الد ني  مااً: رابع

 ل  عني إسقاط الفوارق في القيمة الد نية حين أنماط العبادة التي  باشر ا اليهههود فههي 
معبد م واألخرى التي  باشر ا المنيحيون في  نينتهم ، و ذلك المنههلمون فههي منههجد م؟ 

فههي نظههر اآلخههر؟ علههى هللا  حههها مقبههوال  عنههد و صبح  ل مباشر لعبادته في المكان الخههاص
تقد حذلك اليهودي والمنيحي والمنلم؟ أي  عتقههد اليهههودي حنههالمة العبههادة التههي معنى أن  ع

 ؤد ها المنيحي في  نينته والمنههلم فههي منههجدب، و عتقههد المنههيحي  حنههالمة العبههادة التههي 
ها المنههيحي ي  ؤد المة العبادة الت ؤد ها اليهودي والمنلم  ناك،  ما  عتقد المنلم أخيرا  حن

 ذلك.واليهودي على فرض 

التي أسس أحناق هها الماسههونية والتههي تمههارس طقوسههها فيههها  –فلماذا تؤسس إسرائيل 
علنا  دون حقية أنحاء العههالم والتههي تحظههى  ههذلك حنيههل تقههد ر الفههروع الماسههونية مههن أند ههة 

لمههاذا  –ر هها وب وغياليوجا وشهود  ه الروتاري و عبة البهائية وتمو ل حناي حر ث وتشجيع
اسههاس د نههي خههاص حههاليهود دون سههوا م؟ ولمههاذا تغتصههب القههدس  تؤسههس إسههرائيل علههى

وتجعلها عاصمة خاصة حاليهود دون غير م؟ ولماذا ال تنوى في القيمة الد نية حههين أمهها ن 

 .(247)العبادة أل ل األد ان الثالثة في القدس؟

الكههل د ني الذي تفنلوا حقبول جمع ال ن صنعوا  ذا المألم  كن من األجدر حاليهود الذ
 فيه أن  حترموا ما صنعوا؟

لقد عمل اليهههود فههي القههدس حجعلههها عاصههمة مسههرائيل وإعههادة  يكههل سههليمان علههى 
 أنقاض المنجد األقصى  ناك.

فجعل القدس مد نة  هود ة وتحو ل المنجد األقصى فيها إلى مكان للعبادة  ختص حههه 
منلمين وسههخهطهم علههى مههن كان آخر حه دون إثارة الل أي مم ال  حول استبدااليهود واد 

 حاولون إخفههاء جر مههة إفنههاء المعههالم امسههالمية علههى أ ههدي اليهههود، وسههيظل اسههم اليهههود 
مرتبطا  حمحاوالتهم التار خية في الماضي مفناد امسال  ومحاولتهم في الحاضههر الحيلولههة 

 .(248)مم د نهالذ ر ات لتعالي حين المنلمين واتصالهم ح مكنة

لمنلم أن  صير عنوا  في  ذا المجمع الههد ني، حينمهها غيههرب مههن   يف  ت تىخامساً: 
ة رسوله؟  األعناء ال  عترف حسسالمه و نكر نبوا

إننا إذا ما ااولنا أن نعقد مقارنة حني الموقف امسالمي وغيرب مههن المواقههف العقد ههة 

 
الطبعههة  –، مكتبههة و بههة 5و  4بهههي، صامخاء الههد ني ومجمههع األد ههان وموقههف امسههال : د. محمههد ال (246)

  .1981 - ه1401األولى: 
 .17و 16المرجع الناحر، ص (247)
 .20المرجع الناحر، ص (248)
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 المعاصرة نجد البون شاسعا .

 جال مؤسس على:دئه وتعاليمه في  ذا المفي مباالموقف امسالمي إن 

 ، ال  قبل هللا د نا سواب .امسال  د ن هللا  -1

  .انتفاء امخاء امنناني، فاألول منتبعد والثاني قائم منه  أن انتفاء امخاء الد ني ال  لز  -2

 . ااترا   افية المعتقدات التي  د ن حها امننان-3

 امسال  العا  من  افة المعتقدات، فما  و موقفها من امسال  وأتباعه؟  ذا  و موقف 

ان المقال، فاألقليات امسالمية في حلدان العالم  نكل حها وتؤخذ من لن لنان الحال أحلغ إن
 أرضها و يتم أطفالها وتترمل نناق ا، وال نجد إال ارتيااا  وصمتا  وقبوال ..

 ل د نا  أو إننانية؟!أ رضى عاقل حهذا؟ و ل  ذا مقبو 

ة لهدا  وقد أرسل المنيح إن المنيحيين  نيرون في طر ر تنصير المنلمين حقوة،
خراف حني إسرائيل النالة، ومع ذلك فسن المنيحيين تر وا خراف حني إسرائيل وأخذوا 

  عملون على تنصير المنلمين، تناعد م الثروة والحنارة الماد ة.

 كان مع منيحي  مارس  ذا العمل؟ فكيف  مكن لمنلم أن  جمعه م

احن مر م وأتاحع  عينى  ترمه المنلمون  وحل  يف  ت تى التفا م حين أتاحع رسول  ح

 ؟(249)رسول ال  عترف حه المنيحون  و محمد حن عبدهللا 

و يف  تحمل منلم أن  بقى في مجمع د ني مع  هودي تلطخف  داب حدماء ز ية 
 ية وححر البقر والمخيمات الفلنطينية في لبنان.طا رة في د ر  اسين وقبية وقلقيل

ود ا أوال   اتى نطمئن قبل أن عند ادب القوى الظالمة أليس من الواجب أن تقف  ذ
 نشار ها نشاطها؟ 

إن ااترا  جميع األنبياء وام مان حجميع المرسلين جزء من إ مان المنلم ال  تحقر  
ة د نية إ مانية ولجميع مخالفيه ار ة عقد ة  ام مان إال حه، وقد اقر  ذا الد ن التباعه أ خوا

 ال  وتعاليمه.  امس  تعارض مع أاكاوتنامحا  إننانيا  حما ال

وإذا  انف فكرة أو عقيدة امخاء الد ني ومجمع األد ان الماسوني حاطلة فسن 
 المحافظة على إننانية امننان  دف نبيل  نعى امسال  إلى تحقيقه. 

  و و  عارض فكرة امخاء الد ني ومجمع األد ان ار ص على إن امسالسادساً: 
وتبا ن أفكار م، وأنه  حمل مشاعل النمااة  قائد معا  على اختالف ع دا ة الناس جمي

 اتى في وقف الشدة.

مع األد ان إنما  ي طر ر مفتوح إلى الحر أن فكرة امخاء الد ني أو مجسابعاً: 

ان لما  عتقد ثم تمني حه  امنن لى نزع الوالء من، ايث تعمل الفكرة حدا ة ع(250)املحاد

اتى تصل إلى املحاد الذي  عتبر ثمرة خبيثة لشجرة خبيثة، تعهد ا اليهود حمبادئ 
الد ني، فتردى في ظلمات مزر شة وتعاليم مز فة نزعف من امننان إ مانه وأفقدته انه 

 الناللة وتخبط في د اجير الظال .

و ههو الشههيخ  على نصههح المنههلمين ، ر ار صادرا من عالم غيووفي الختا  ننقل  الما ص

 : (251)حكر حن عبد هللا أحو ز د رامه هللا تعالى ، ونقتبس من  المه  ذب التحذ رات

" فسن نازلة الههدعوة إلههى الخلههط حههين د ههن امسههال  وحههين غيههرب مههن األد ههان الباطلههة 
تقر ههب حههين سههم "الرات المتتاحعههة حا اليهود ة، والنصرانية، التي تعقد لها أمم الكفر المههؤتم

و"وادة األد ان" و"التآخي حين األد ان "و"اوار الحنههارات"  ههي أحشههع دعههائم األد ان" 
 

 دار المعارف.، 198-181أورحا وامسال : د. عبدالحليم محمود، ص (249)
  .1987من مارس  12 - ه1407من رجب  12ي، اللواء امسالم (250)
 وغيرب من األد انراجع  تاحه : امحطال لنظر ة الخلط حين د ن امسال   (251)
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"الكهفين المظلمين": "النظا  العالمي الجد د" و"العولمههة" ، الههذ ن  هههدفان إلههى حههث الكفههر 
 واملحاد ، ونشر امحااية وطمس معالم امسال  وتغيير الفطرة.

( لكشههف  حين د ههن امسههال  وغيههرب مههن األد ههانحطال لنظر ة الخلط اما  )ا أفردت  ذا الكتولهذ
 مخاطر  ذب النازلة حالمنلمين وحيان حطالنها، وتحذ ر المنلمين منها.

وفي ظل " النظهها  العههالمي الجد ههد " : جهههرت اليهههود ، والنصههارى ، حالههدعوة إلههى 
يههد حههين الموسههو ة ، التوا وحعبههارة أخههرى : "التجمههع الههد ني حيههنهم ، وحههين المنههلمين ، 

 العينو ة ، والمحمد ة " حاسم :و

" الدعوة إلى التقر ب حههين األد ههان " . " التقههار  حههين األد ههان " . ثههم حاسههم : " نبههذ 
 التعصب الد ني " .

 ثم حاسم : " امخاء الد ني " وله : فتح مر ز حمصر حهذا االسم .

 حهذا االسم  .ء مصر ه فتح مر ز حنيناوحاسم : " مجمع األد ان " ول

 : " الصداقة امسالمية المنيحية " . وحاسم

 وحاسم : " التنامن امسالمي المنيحي ضد الشيوعية " .

 ثم أخرجف للناس تحف عدة شعارات :

" وادة األد ان " . " توايههد األد ههان " . " توايههد األد ههان الثالثههة " . " امحرا يميههة " . " 
وادة الههد ن املهههي " . " المؤمنههون " . "  ة امحرا يمية " . "الواد محرا يمية " . "الملة ا

المؤمنون متحدون " . " الناس متحدون " . الد انة العالمية " . " التعا ش حين األد ان " . " 
ل يُون " . " العالمية وتوايد األد ان "  المِّ

توايههد د ههن : إلههى من  ذب الشههعارات إن الدعوة إلى  ذب النظر ة الثالثية : تحف أي 
لحر الناسخ لما قبله من الشرائع ، مع ما عليه اليهود والنصارى من د ن دائر  ههل امسال  ا

منهما حين الننخ والتحر ف ،  ي أ بر مكيدة ُعرفف لمواجهة امسال  والمنههلمين اجتمعههف 
. ال  والمنههلمين " عليها  لمة اليهود والنصههارى حجههامع علههتهم المشههتر ة : " حغههض امسهه 

رات الالمعة ، و ي  اذحة خادعة ، ذات مصير مروع مخههوف . و ا ح طباق من الشعاوغلف
فهي في اكم امسال  : دعوة حدعية ، ضالة  فر ة ، خطة م ثم لهههم ، ودعههوة لهههم إلههى ردة 
شاملة عن امسال    ألنها تصطد  مع حد يات االعتقاد ، وتنتهك ارمة الرسل والرسههاالت 

الكتب ، وتبطل ننخ امسههال  لجميههع مهها  خه لجميع ما قبله من، ونن وتبطل صدق القرآن، 
فهي نظر ههة  -عليه الصالة والنال   -قبله من الشرائع ، وتبطل ختم النبوة والرسالة حمحمد 

مرفوضة شرعا ، محرمة قطعا حجميع أدلة التشر ع في امسال  من  تا  وسههنة ، وإجمههاع 
 ان .ك من دليل ، وحر ، وما  نطوي تحف ذل

م  ؤمن حاهلل رحا ، وحامسال  د نا ، وحمحمد صلى هللا عليه وسههلم هذا : فال  جوز لمنلل
رسوال ، االستجاحة لها ، وال الدخول في مؤتمراتها ، وندواتها ، واجتماعاتههها ، وجمعياتههها 

، والتحههذ ر مههن ، وال االنتماء إلى محافلههها ، حههل  جههب نبههذ ا ، ومناحههذتها ، والحههذر منههها 
ا ، والتنفير منها ، وإظهار الرفض لها ، وطرد ا عههن د ههار ، وااتنا  الطعن فيهاقبها عو

المنلمين ، وعزلها عن شعور م ، ومشههاعر م والقنههاء عليههها ، ونفيههها ، وتغر بههها إلههى 
غرحههها ، واجر هها فههي صههدر قائلههها ، و جههب علههى الههوالي المنههلم إقامههة اههد الههردة علههى 

للد ن ، وردعهها للعههاحثين ، وطاعههة  فاء موانعها ، اما ة، وانتعد وجود أسباحها أصحاحها ، ح
 وإقامة للشرع المطهر . -   -هلل ، ولرسوله 
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 خالصة الوحدة الثانية عشرة

عالقههة ود واننههجا  ال  - في صورتها ا  لــى –أوال : العالقة حين جميع الدعوات واألد ان 
 والموضوع والهدف .لمصدر حعض في االسم وا عداوة وانتقا  ، وتتفر حعنها مع

 ههو الههد ن الههذي دعهها إليههه جميههع األنبيههاء  إن امسال  الذي دعا إليههه سههيدنا محمههد 
فال غراحة أن  كون من أصول ام مان لدى المنههلم   ام مههان حجميههع األنبيههاء  والمرسلين  

 والمرسلين   وام مان حجميع الكتب المنزلة عليهم أجمعين .

 ال  حاألد ان في صورتها الحالية في  النقاط التالية :ة امسعالق تتحدديا :  ثان

 ُسنة إلهية ، وضرورة االجتماع البشري االختالف  -1

فانطالقهها مههن االعتههراف حههاآلخر جههاءت النصههوص الد نيههة ححرمههة الههدماء واألعههراض 
ف مههن طبيعههة واألمههوال ، وااتههرا  اقههوق اآلخههر ن الماد ههة والمعنو ههة ، وتحد ههد الهههد

ڌٱٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱٱڇڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱچٱقولههه تعههالى :  الف فياالخت

 [13]الحجرات: چڌڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱ

 التصد ر والهيمنة  :  -2

التصد ر لما حقي في األد ان من ار ، والت  يد لما فيها من صدق ، ثم الهيمنة أي الحراسههة 
 فات ، وانحرافات.من إضايح ما طرأ عليها األمينة على األد ان حتصح

 تنامح المنلمين مع مخالفيهم : -3

مطلب إسالمي ، مناحعه قرآنية ، ومصادرب نبو ههة ،  -حوجه عا   –ا  حالحوار اال تمثالثا :  
 تحههدد  –حوجههه خههاص  –وتطبيقاته عملية ، وأ دافه دعو ة ، ولكن الحكههم علههى أي اههوار 

 دف منه .حطبيعة الحوار ونوعه واله

يثههة ، ر حهدف وادة أو زمالة  األد ان   ال  تفر مههع امسههال  ، و ههو دعههوة خبالحوا راحعا :
 الحد من فنحها والتحذ ر منها .
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 أسئلة التقويم الذاتي

 أ الً: أسئلة المقال:

 ما عالقة امسال  حاألد ان في صورتها األولى التي أنزلها هللا تعالى ؟ -1
 حالية ؟ ان في صورتها الحاألد ما عالقة امسال  -2
 ما الغا ة من الرساالت املهية ؟ -3
 ماذا تعني  يمنة القرآن ؟ -4
 ؟ ننتدل على سمااة امسال   يف   -5
 ماذا تفهم من اوار الدعوة ؟ و ما اكمه ؟ -6
 اوار التعا ش ؟ وما رأ ك فيه ؟ذا  عني ما  -7
 ما رأ ك في التقار  حين األد ان ؟ -8
 ن ؟األد اامسال  من وادة ما موقف  -9

 ماذا تعرف عن جارودي ودعوته ؟ وما موقف امسال  منها ؟ -10

 

 ثا ياً: أسئلة الصواب  ال طأ:

 ( أما العبارة الخاطئة فيما  لي:( أما  العبارة الصحيحة، وعالمة )✓ضع عالمة )

 

 )  (   ل محاولة لفرض د ن وايد    ي محاولة فاشلة (1
 ن وااههد ، واألنبيههاء إخههوة أل  ، ، فالههدولههى اقيقههة وااههدة األد ان في صورتها األ (2

 د نهم وااد وشرائعهم شتى                                         )  (
 أقر امسال  حكل ما ورد من نصوص  في الكتب المقدسة الموجودة اآلن )   ( (3
فههي سههبيل مسال  ال  كف لحظة واادة عن مدة  دب لمصافحة اتباع  ل ملههة ونحلههة ا (4

 )  (  امة العدل ونشر األمنعلى إقالتعاون 
 األصل أن األد ان والشرائع املهية  لها صدق وعدل  )  ( (5
 )    (          امخاء امنناني ال  لز  منه امخاء الد ني  (6
 )   (        ال تخلو قنية الحوار حين األد ان من أحعاد سياسية  وثقافية (7
 )    (          تعا ش والتعدد ة مسال  د ن  رفض اوار الا (8
 حمل مشاعل النههمااة اتههى فههي وقههف   امسال  و و  عارض فكرة امخاء الد ني  (9

 )  (                                                                           الشدة
 ()   وام مان حجميع المرسلين جزء من إ مان المنلمااترا  جميع األنبياء ، (10

 
 

 تيار من متعدد:ة االخأسئل ثال اً:

 اختر امجاحة الصحيحة مما حين القوسين:

التشههر عات  –واألصول  امسال   تفر مع األد ان في صورتها األولى في ) العقائد  -1
 والفروع (

 –األمههين  –الرقيههب  –معنههى أن القههرآن مهههيمن علههى الكتههب النههاحقة ) الحههارس  -2
 ميع ما سبر(ج –المؤتمن  –الحا م  -الشا د

مبههادرة   -دفاعا  لعههدو   -ات الرسول  وسرا اب وجد ا )  ارحا لعدو رس غزومن د -3
 جميع ما سبر ( -لعدو تحفز للشر  
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جميههع  –مههار س  – تومههاس آرنولههد -حارتولد امسال  و اعترف حنمااته )أنصف  -4
 من سبر (

 –التشههر عات  –د ) العقائ ال تتبدل وال تتغير ، وال ترتبط حزمان أو مكان أو أوطان -5
 ا سبر (جميع م

 وادة األد ان( –التعا ش  –التنامح  –الحوار المرفوض إسالميا اوار ) الدعوة  -6
إزالههة الخالفههات  – ش ) عد  التدخل فههي الشههؤون الد نيههة من خصائص اوار التعا -7

 الد نية (
 د كارت ( –جارودي  –من أحرز الدعاة إلى وادة األد ان ) سارتر  -8
جميع  –الد انة العالمية  –امحرا يمية  – ان ة األدلة األد ان ) وادمن شعارات زما -9

 ما سبر (
ال تؤمنههان حنبههوة  –مههد اليهود ة والنصرانية ) تؤمنههان حنبههوة رسههول هللا مح -10

 رسول هللا محمد (

 

 النشاو التعليمي للوحد  ال ا ية عشر 

 عزيزي الدارس:

ليههك ادة  عواردة في  ذب الواتى تكنب المز د من المعلومات اول الموضوعات ال
 أن تقو  حسنجاز النشاط التعليمي التالي : 

) مرئيات حول  قــراء  حتــاب ) قــالوا عــن اإلســالم ( للــدحتور المــؤرخ اإلســالمي : عمــاد 
 الدين خليل (

 

 

 

 

 أهم المراجــــــــــع 

 القرآن الكر م  .1

 المنار .........( –الرازي  – تب التفنير ) احن  ثير  .2

 .........(منلم  –) البخاري  نة تب النُّ  .3

 الكتا  المقدس  .4

 ( دار الفكر)عبد النال   ارون : احن فارس، تحقير : معجم مقا يس اللغة .5
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 (  دار المعارف)احن منظور  : لنان العر  .6

 ي، تحقير محمد عليروز آحادالفي :حصائر ذوي التمييز في لطائف الكتا  العز ز .7

 (  ه  1385  شئون امسالمية،المجلس األعلى لل: القا رة)النجار 

 (   1982/ ه1402 دار القلم،: الكو ف)محمد عبد هللا دراز : الد ن .8

: احن اجر العنقالني،  تا  التفنير، حا  ما جاء في فاتحة الكتا ، رقمه :فتح الباري  .9

  (  مكتبة الر اض الحد ثة)محمد فؤاد عبد الباقي 

  -حف الفنديحمد ثام: تشرقين، ترجمةنخبة من المن ت ليف: دائرة المعارف امسالمية .10

مهدي محمد : إحرا يم ز ي خورشيد، عبد الحميد  ونس، راجعها -أامد الشنتاوي

 عال 

  6ختصاص ومن الال وتيين، طاال  يت ليف نخبة من ذو :قاموس الكتا  المقدس .11

 ( 1981 منشورات مكتبة المشعل،: حيروت)

 (  1966سنة ر الفكر العرحي، دا) ،4محمد أحو ز رة، ط: محاضرات في النصرانية  .12

قنم البحوث والدراسات )انن ظاظا : الفكر الد ني امسرائيلي أطوارب ومذا به .13

 (   1978الفلنطينية سنة 

 (   1949/ ه1368 دار النشر،: امسكندر ة)علي سامي النشار : نش ة الد ن .14

 (  1970 دار الكتب الجامعية،)محمد  مال جعفر : في الد ن المقارن .15

  مكتبة األنجلو المصر ة،)أامد فؤاد األ واني : جمةنف، ترول د ورا: لفلنفةمبا ج ا .16

1956  ) 

  دار ثاحف، : القا رة) وف شلبي ءر: إلى  لمة سواء اأ ل الكتا  تعالو   ا .17

 (   1989/ ه1410

دار العلم للمال ين،  : حيروت) 2جواد علي، ط: المفصل في تار خ العر  قبل امسال  .18

 (  1978 مكتبة النهنة،: حغداد

 (  1989 مكتبة القا رة الحد ثة،) أامد الخشا : الد نياالجتماع  .19

 (   1982/ ه1402: جدة)1عبد هللا الخر جي، ط: االجتماع الد نيعلم  .20

 (  1979 الهيئة المصر ة العامة للكتا ،)محمد عاطف غيث : قاموس علم االجتماع .21

   (1962 دار القلم،: القا رة)ز ر ا إحرا يم : مشكلة الفلنفة .22
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 (   1971 دار الكتا  اللبناني،)1صليبا، ط  جميل: المعجم الفلنفي .23

 (.  1979/ ه1399 القا رة،)مجمع اللغة العرحية : فلنفيالمعجم ال .24

 منشورات دار اآلفاق الجد دة،: حيروت) 3أحو  الل العنكري، ط: الفروق في اللغة .25

1979   ) 

 كبرى،ر ة ال المكتبة التجا: ةالقا ر) 4لمجد الد ن الفيروز آحادي، ط  المحيط: القاموس .26

 (   1938/ ه1357

مكتبة  )محمد أامد خلف هللا : أعدب ،الراغب األصفهاني : نآ المفردات في غر ب القر  .27

 (   األنجلو المصر ة

: القا رة)نااي طمحمود محمد ال: تحقير ،احن األثير: النها ة في غر ب الحد ث واألثر .28

 (  عينى الحلبي

( سنة جميلمؤ: حيروت)عبد الباقي فؤاد  محمد: رآن الكر مالمعجم المفهرس أللفاظ الق  .29

 . 676:ص

 لفيف من المنتشرقين: المعجم المفهرس أللفاظ الحد ث النبوي .30

منشورات األعلى : حيروت)عبد النبي عبد الرسول األامدي شكري : دستور العلماء .31

 ( للمطبوعات 

 (.الفصل الحن از حهامش )  مكتبة النال  العالمية)الشهرستاني : الملل والنحل .32

 (مكتبة النال  العالمية)الحن از   الفصل .33

  امننان و األد ان: محمد  مال جعفر  .34

 للزرقاني  :منا ل العرفان .35

 المجلد الثالث  -األعمال الكاملة للشيخ محمد عبدب  .36

 المجلد النادس  -األعمال الكاملة لألستاذ العقاد  .37

 منظمة الصحة العالمية   .38

  للد تور المنير :المدخل لدراسة األد ان .39

 لإل جي  :اقفالمو .40

 الحن تيمية   :النبوات .41
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 سعدون الناموك -األد ان )دراسة تار خية مقارنة( رشدي عليان  .42

ترجمة: أنيس منصور )المكتب المصري   الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول هللا .43

 الحد ث( 

 الحن إسحاق  :النيرة النبو ة .44

 الحن  ثير  :النيرة النبو ة .45

 قنم األد ان والمذا ب  -الدعوة حالقا رة   لية :األد ان الوضعية دراسات في .46
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