
 
 
 
 
 
 
 
 

 دراسة علم األديان
 اومناهج الباحثين فيه اأهميته

  
 

 عبد المجيد بن محمد الوعالند. 



 المقدمة
احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون وأشهد أن ال إله إال اهلل 
وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله خامت األنبياء واملرسلني صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه أمجعني ومن 

 .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد
وبيان املنهج احلق من  دراسة علم األديان، أمهيتها وضوابطها الشرعية، ومناهج الباحثني فيها قدميًا وحديثًا،فإن 

"وتأيت أمهية الكتابة يف هذا من املوضوعات املتعلقة بالعقيدة اليت ينبغي العناية هبا، حيث التلقي واالستدالل والعرض، 
ذاهب واالجتاهات املنحرفة اهلدامة على املسلمني وعلى البشرية أمجع، املوضوع من خطورة تلك الديانات الضالة وامل

وألن املسلم، جيب أن يكون على جانب كبري من اإلدراك واليقظة واالهتمام بأمر دينه وأمته، وعلى علم وبصرية مبا 
يكون خري داع إىل اهلدى واالجتاهات الضالة اليت تعصف باملسلمني وبالبشرية مجعاء، لواملناهج يدور حوله من اآلراء 

 وخري منقذ من الضاللة.
فالصراع بني احلق والباطل سنة اهلل يف خلقه، واحلق ال ينصره إال من يعرف اخلري ويعمل به ويدعو إليه، ويعرف 

  .1"الشر وجيتنبه وحيذر منه
 وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة ومتهيد ومخسة فصول وخامتة.

 : فتشتمل على المقدمةأما 
 .البحثأمهية  -
 خطة البحث. -
 منهج البحث. -

 : فيشتمل على التمهيدأما 
 .ومسمياته علم األديانتعريف   -

 : ويشتمل على ثالثة مباحث، مشروعية دراسة علم األديان -: الفصل األول
 األدلة من القرآن الكرمي. -: املبحث األول -
 األدلة من السنة النبوية. -: املبحث الثاين -
 .والسلف األدلة من آثار الصحابة -: الثالثاملبحث  -

 : مباحث مخسةويشتمل على ، األديانفوائد دراسة علم  -: الفصل الثاني
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 سالم.إلحفظ ا -: املبحث األول -
 دعوة الكفار إىل اإلسالم. -: املبحث الثاين -
 .الرد على شبهات أهل الديانات -: لثالثاملبحث ا -
 والعظة.العربة  -: املبحث الرابع -
 استبانة سبيل اجملرمني.  -: املبحث اخلامس -

 : سبعة ضوابطيشتمل على و ، الضوابط الشرعية لدراسة علم األديان: الفصل الثالث
 اإلخالص.: الضابط األول -
 .العلم: الضابط الثاين -
 تقدمي املصلحة واملفسدة يف دراسة علم األديان.: الضابط الثالث -
 املصادر.الرجوع إىل : الضابط الرابع -
 التجرد من اهلوى.: الضابط اخلامس -
 العدل واإلنصاف.: لسادسالضابط ا -
 االلتزام باملصطلحات الشرعية.: سابعالضابط ال -

 : مباحثأربعة ويشتمل على ، بصفة عامة مناهج الباحثين في دراسة علم األديان: الفصل الرابع
 التعريف هبذا العلم.: املبحث األول -
 أمهية مناهج البحث.: املبحث الثاين -
 عالقة هذا العلم بعلم األديان.: املبحث الثالث -
 : ويشتمل على ستة مطالبمناهج البحث : املبحث الرابع -

 املنهج التارخيي الوصفي.: املطلب األول
 التحليلي النقدي.املنهج : الثايناملطلب 

 املقارن.املنهج : املطلب الثالث
 ييب.املنهج العلمي التجر : املطلب الرابع

 منهج اجلدال والرد واحملاجة.: املطلب اخلامس
 املنهج العلمي الشامل يف دراسة األديان.: املطلب السادس

 : ويشتمل على ثالثة مباحث ،في دراسة األديانأهل السنة منهج : الفصل الخامس
 .ومصادر االستدالل منهج التلقي: املبحث األول -
 االستدالل.منهج : املبحث الثاين -



 منهج العرض والرد.: املبحث الثالث -
 : أربعة مباحث، ويشتمل على ونقدها األديانفي دراسة علم  مناهج المخالفين ألهل السنة: الفصل السادس

  .هج أهل الكالم يف دراسة علم األديانامن: املبحث األول -
 ونقدها. أهل الكالمسة األديان عند األسس املنهجية لدرا: املبحث الثاين -
 هج الكفار يف دراسة علم األديانامن: لثاملبحث الثا -
 : وفيه ثالثة مطالبهج املستشرفني يف دراسة علم األديان وامللل وتقوميه امن: املبحث الرابع -

 املسلمات اليت انطلق منها املستشرقون.: املطلب األول
 املستشرقني يف دراسة األديان.منهج : املطلب الثاين

 أساليب املستشرقني يف الدراسات اإلسالمية.: املطلب الثالث
 فقد ذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها. الخاتمةأما 

 : أما منهجي يف البحث فهو كالتايل
 .{}وسني عزو اآليات إىل أماكنها يف القرآن، وذلك ببيان اسم السورة ورقم اآلية ووضعها بني ق -1
 ختريج األحاديث واآلثار وذلك بذكر املصدر ورقم احلديث إن وجد ورقم اجلزء والصفحة. -2
 لمراجع.لعمل فهرس  -3
 عمل فهرس للموضوعات. -4
 

 .ل هذا العمل خالًصا لوجهه الكرميأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيع
 واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 د: عبد اجمليد بن حممد الوعالن
awalaan@gmail.com 

 



 التمهيد
 : األديان ومسمياتهتعريف علم 

 : فاملقاالت عموماً تنقسم إىل قسمنيالكافرة؛ هو العلم الذي يعين مبقاالت األمم 
 الواقعة يف هذه األمة.املقاالت : القسم األول
 مقاالت األمم األخرى.: القسم الثاين

ولذلك ملا ألف أبو احلسن األشعري يف علم املقاالت، أَلَف كتابا مساه "مقاالت اإلسالميني" وكتابا آخر مساه 
 "مقاالت غري اإلسالميني".

املقاالت، بتسمية مقاالت غري ولكن الذي استقر عليه احلال يف الوقت احلاضر هو الفصل بني هذين النوعني من 
 اإلسالميني بـ "علم األديان"، وتسمية مقاالت اإلسالميني بـ "علم الفرق".

ومن ذلك علم املقاالت الذي تفرع  ،ومن املعلوم أنه يف العصر الراهن شققت بعض العلوم وفرع عنها عدة علوم
 : إىل العلوم التالية

 علم الفرق. -1
 علم األديان. -2
 .2املذاهب املعاصرةعلم  -3
 .، واملقاالت، وامللل والنحلتاريخ األديان ومقارنة األديان: منها مصطلحات له عدة علم األديانو 
 : بأن علم األديان يشتمل على ثالثة مباحث 3يذكر الباحثونو 
ملة، وهي اليت ميكن أن تعرفنا  حليلية اخلاصة مبلة  توهي تلك الدراسة الوصفية، ال: تاريخ األديان: بحث األولامل

 نشأة ديانة ما، وحياة مؤسسها... وأسباب انتشارها وألوان تطورها.
ويدرس يف هذا املبحث العالقات بني األسس اليت تستند إليها األديان املختلفة، : األسس واملبادئ: املبحث الثاين

 هتدف إليها، ومن أهم املوضوعات يف هذا املبحثمن عقيدة وعبادة وشريعة وأخالق ومعامالت، والغايات اليت 
 موضوع األلوهية.

                                                 
 .14-13مقدمات يف علم املقاالت ص  2
 ، دار الفضيلة، الرياض الطبعة األوىل.12 -11علم امللل ومناهج العلماء فيه، تأليف أمحد جود ص 3



ويدرس فيه خصائص ومميزات كل دين، ويوازن بينها وبني خصائص ومميزات : مقارنة األديان: املبحث الثالث
 .4األديان األخرى

                                                 
، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 18القسم األول، د. رشدي عليان وسعدون الساموك، ص –األديان دراسة تارخيية مقارنة  4

 جامعة بغداد.



 : الفصل األول
 مشروعية دراسة علم األديان

النبوية جيد أن هناك عناية جبانب علم األديان، فقد أوردت النصوص املتأمل يف نصوص القرآن الكرمي والسنة 
فذكر على سبيل املثال اليهودية،  عدًدا من األديان وذكرت جانًبا من عقائدها، واليت كان بعضها على احلق مث حرفت،

منها وذمت أصحاهبا وحذرت  اوغريها. مث بينت النصوص خمالفتها للحق وزيفه ألصناموالنصرانية، والصابئة، وعبادة ا
 . شاء اهلل تعاىل األدلة على ذلك وسنذكر إن

 
 : األدلة من القرآن الكريم: بحث األولمال

: لقد جاء ذكر األديان يف القرآن بشكل واضح وكبري وقد مجعت بعض اآليات ستة من األديان وهي قوله تعاىل

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن}

 .5[17الحج: ] {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي

 خت حت جت}: ومن اآليات اليت جاء فيها ذكر الديانات وشيء من عقائدها، والرد عليها قوله تعاىل
. 6[67آل عمران: ]{ خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

 من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}: وقوله تعاىل

{ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
 .7[46املائدة: ]

 زثمث رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ }: وقوله تعاىل
 ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 .اآليات. إىل غري ذلك من 8[158-157النساء: ]{ ين

                                                 

 .17 سورة احلج اآلية: 5
 .67 سورة آل عمران اآلية: 6
 .46سورة املائدة اآلية:  7
 .158 -157سورة النساء اآليات 8



 
 : األدلة من السنة -: المبحث الثاني

السنة هي الوحي الثاين وقد جاء فيها من ذكر األديان مثل ما جاء يف القرآن الكرمي حىت أن النيب صلى اهلل عليه 
اهلل على اليهود  ة" لعن: يزال يذكر هذه الديانات وحيذر منها حىت عند وفاته حيث يقول صلى اهلل عليه وسلموسلم ال 

 .9والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد"
رى عليه معهم، حىت كأهنم كانوا جرى هلم وما جوقد عرف النيب صلى اهلل عليه وسلم أمته "األنبياء وأممهم، وما 

 جتد يف كتب السنة كتباً وأبواباً تتحدث عن األنبياء، مثل كتاب أحاديث األنبياء يف صحيح البخاري. . ولذلك10بينهم"
بين إسرائيل وال حرج، ومن كذب  وا عن"بلغوا عين ولو آية وحدث: ومن األدلة على ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم

تفرقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة أو اثنتني : وقوله صلى اهلل عليه وسلم ،11علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"
 .األحاديثإىل غري ذلك من ، 12ستفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة"و وسبعني فرقة، والنصارى مثل ذلك، 

 
 : األدلة من آثار الصحابة والسلف: المبحث الثالث

مراد الصحابة هم اجليل الذي اختارهم اهلل لصحبه نبيه صلى اهلل عليه وسلم، ولذلك فهم أعلم الناس مبراد اهلل و 
" خري الناس قرين مث : رسوله صلى اهلل عليه وسلم وهم خري القرون بشهادة النيب صلى اهلل عليه وسلم هلم حيث قال

 .13الذين يلوهنم" الذين يلوهنم مث

                                                 
، 214ص  رواه مسلم: كتاب املساجد، باب النهي عن بناء املساجد على القبور، واختاذ الصور فيها، والنهي عن اختاذ القبور مساجد 9

 .529رقم احلديث 
 الطبعة األوىل. الكتب العلمية، بريوت، -286-4/285اعالم املوقعني البن القيم  10
 .3461أخرجه البخاري: كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل رقم احلديث  11
 .2778. والرتمذي احلديث رقم 4583رواه أبو داود رقم  12
 .2652، رقم احلديث 502أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب ال يشهد على شهادة جور إذا شهد ص  13



وجدال أيب بكر . 14حماورة جعفر بن أيب طالب مع النجاشي وفد قريش: قف الصحابة يف ذلك كثرية منهااومو 
 .16، وجدال عمر رضي اهلل عنه مع اليهود15رضي اهلل عنه مع اليهود

وهدي أصحابه رضي اهلل كتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم   تلك بعض اإلشارات عما حواه
مما يؤكد ضرورة االهتمام بتلك األديان بقصد بيان زيغها وفسادها والرد وجمادلة أهلها الباطلة  األديانر كمن ذ عنهم 

 عليها والتحذير منها ومن الوقوع فيها.

                                                 
مكتبة الرتاث، 188-2/187السرية النبوية أليب حممد عبد امللك بن هشام مراجعة وتعليق حممد حمي الدين عبد احلميد، ص  14

 القاهرة.
 .188-2/187املصدر السابق ص  15
، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، 434-1/433جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي،  16

 الطبعة الثالثة.



 الفصل الثاني
 علم األديان فوائد دراسة

 
 : حفظ اإلسالم: المبحث األول

يقيم لتجديد  –، مل يزل سبحانه وتعاىل نبيني، ومل يكن بعده رسولملا كان حممد صلى اهلل عليه وسلم خامت ال"
الدين من األسباب ما يكون مقتضيًا لظهوره، كما وعد به يف الكتاب، فيظهر به حماسن اإلميان وجمامعه، ويعرف به 

 مساوئ الكفر ومفاسده.
اإلميان والدين، وبيان حقيقة أنباء املرسلني، ظهور املعارضني له من أهل اإلفك املبني  ن أعظم أسباب ظهوروم

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي}: كما قال تعاىل
 يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك
 جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي

 17.[115-112ألانعام: ]{ حج مث هت مت حتخت
له مما حيق به احلق ويبطل به الباطل من اآليات  -أقام اهلل تعاىل -إذا جحد وعورض بالشبهات –وذلك أن احلق 

 .18"البينات مبا يظهره من أدلة احلق وبراهينه الواضحة، وفساد ما عارضه من احلجج الداحضة
 

 : اإلسالمدعوة الكفار إلى : المبحث الثاني
إىل اإلسالم وذلك انطالقاً من اإلميان  هعند املسلمني هو دعوة أهل األديانإن اهلدف األول واألساس من دراسة "

 مئ خئ حئ جئ يي}قوله تعاىل : بوجوب الدعوة، فقد ورد يف األمر بالدعوة نصوص كثرية منها

                                                 

 .115-112سورة األنعام اآليات:  17
، 61-1/60مدان ص اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية حتقيق د.علي األملعي ود.عبد العزيز العسكر ود.محدان احل 18

 دار الفضيلة، الرياض، الطبعة األوىل.



 حضخض جض}: . وقال تعاىل19[125النحل: ] {جتحت هب مب خب جبحب هئ

 .20[15الشورى: ] {مظجع حط مض
إىل اإلسالم، فأرسل  األديانبالدعوة إىل اهلل امتثااًل ألمر ربه فدعا مجيع أهل  صلى اهلل عليه وسلموقد قام النيب 

 ٰذ يي}: رسله إىل مجيع ملوك األرض، وحاور مجيع األصناف املخالفني للحق، وخاصة أهل الكتاب قال تعاىل
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
آل  ]{ ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب

 .22 "21[64عمران:
 : األديانالرد على شبهات أهل : المبحث الثالث

 هيف تاريخ األديان وامللل مل يتعرض دين وال ملة مثلما تعرض له دين اإلسالم من خصومه من حماوالت لتشويه
 صلى اهلل عليه وسلموقف النيب  نوحتريفه، وإثارة الشبهات حوله، فقد تعرضت أصوله وفروعه هجومًا شرسًا منذ أ

 يصدع بدعوة احلق مبلغاً رسالة ربه، ومنادياً للناس أن يدخلوا دين اهلل احلق، وأن ينبذوا ما سواه من األديان وامللل.
سالم، وكانت إثارة الشبهات، والشكوك أهم األسباب، وأجنع من ذلك الوقت أعلن أهل الباطل حرهبم على اإل

 مل خل}: الوسائل عندهم، وكان القرآن يتصدى لشبهاهتم، ويفندها باحلجج، والرباهني القاطعة، قال تعاىل
 .23[33الفرقان: ] {ىم مم خم حم جم يل ىل

يعرتضون به احلق، إال أجبناهم مبا هو احلق يف فاهلل خيرب رسوله بأهنم ال يأتون حبجة، أو شبهة، وال يقولون قوال 
 .24نفس األمر، وأبني، وأوضح، وأفصح من مقاالهتم

إثارة الشبهات، والشكوك بني املسلمني، وبدأوا يبتدعون أموراً ال أصل هلا يف الدين، ويفرقون قام أعداء الدين بوملا 
لماء املسلمني حبق اهلل عليهم فكشفوا صنوف املؤامرات اليت كانت ضد اإلسالم، فردوا الشبهات قام عبني املسلمني، 
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لوقف زحف اإلسالم، وبذلك انتصر اإلسالم يف ميدان  يبثوهنا بني املسلمني يف حماوالهتم اليائسة األدياناليت كان أهل 
 الفكر كانتصاره يف ميدان اجلهاد بالسنان.

إن كشف زيف الباطل، وبيان الشبهات اليت خيتلقها أهل الباطل، وردها ردًا حمكمًا أصل عظيم من أصول 
. ونقل عن حيىي بن 25البدع جماهد"" فالراد على أهل : اإلسالم، وباب من أبواب اجلهاد، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

فالرد على أهل الباطل، وجمادلتهم  ": . وقال الشيخ بكر أبو زيد26"الذب عن السنة أفضل اجلهاد": حيىي أنه قال
. 27ومناظرهتم حىت تنقطع شبهتهم، ويزول عن املسلمني ضررهم مرتبة من منازل اجلهاد باللسان، والقلم أحد اللسانني"

 .28محاية الدين وحراستهوهبذا تتم 
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 : العبرة والعظة: المبحث الرابع
 ممىم خم حم جم يل ىل مل خل}: لقد حتدث القرآن كثريًا عن قصص السابقني، فقال تعاىل

 رن مم}: . وقال عقب حديثه عن األمم السابقني29[99طه: ] {ىن من خن حن جن يم
 -سبحانه-وأمر اهلل  .30[101ألاعراف: ] {مي زي ري ٰى ىنين نن من زن

 جع مظ حط مض خض حض } أن يقص على الناس صلى اهلل عليه وسلم نبيه حممداً 
. ووصف 31[177-176ألاعراف: ]{ مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

 خم جمحم يل ىل مل خل}: سبحانه وتعاىل تلك القصص الواردة يف القرآن بأنه قصص حق فقال تعاىل
أحسن  ابأهنتلك القصص . وذلك ملطابقتها الواقع، ووصف سبحانه 32[62آل عمران: ] {جنحن يم ىم مم

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ}: القصص، فقال
. ويف اآلية إشارة 33[3-2يوسف: ]{ مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 .34تدل بأنه جيب أن نكتفي من القصص السابقني ما ورد يف القرآن، ألنه كاف عن كل ما سواه من الكتب
عداه إما كتب غري موثوقة، أو مشكوك فيها، كما أن أخبار السابقني صارت بالنسبة لنا من أمر الغيب وألن ما 

 حس مخجس جخ مح جح مج حج}: الذي ال ميكن الوصول إليه إال عن طريق مصدر موثوق، قال تعاىل

آل  ] {جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 .35[44عمران:
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إال أن يشاء  –املتشاهبة تساعد اإلنسان على معرفة السنن الربانية اليت ال تتخلف فالقصص مبا حتوي من احلوادث 
" ومن هذا الباب صارت قصص املتقدمني عربة : -رمحه اهلل–وذلك بقياس احلاضر على املاضي، قال ابن تيمية  -اهلل

يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظريه القياس، واطراد فعله وسنته مل يصح االعتبار هبا، ألن االعتبار إمنا  لنا، ولوال
 .36كاألمثال املضروبة يف القرآن"

 
 : استبانة سبيل المجرمين: خامسالمبحث ال

معرفة سبيل اجملرمني، قال تعاىل عقب حديثه  األديانمن أهم األهداف، وأجل الغايات اليت حتصل من دراسة 

 ،37[55ألانعام: ] {يت ىت نت مت زت رت يب}: عن الرسل والرساالت
 وعاقبة هؤالء مفصلة،واهلل قد بني يف كتابه سبيل املؤمنني مفصلة، وسبيل اجملرمني مفصلة، وعاقبة هؤالء مفصلة، 

وأعمال هؤالء، وأعمال هؤالء، وأولياء هؤالء، وأولياء هؤالء، وخذالنه هلؤالء، وتوفيقه هلؤالء، واألسباب اليت وفق هبا 
.. والعاملون باهلل وكتابه، ودينه، عرفوا سبيل املؤمنني معرفة تفصيلية، وسبيل .هبا هؤالء لهؤالء، واألسباب اليت خذ

اجملرمني معرفة تفصيلية، فاستبانت هلم السبيالن، كما يستبني للسالك الطريق املوصل إىل مقصوده، والطريق املوصل إىل 
اة، وبذلك برز الصحابة على مجيع من أعلم اخللق، وأنفعهم للناس، وأنصحهم هلم، وهم األدالء اهلد فهؤالءاهللكة، 

أتى بعدهم إىل يوم القيامة، فإهنم نشأوا يف سبيل الضالل، والكفر، والشرك، والسبل املوصلة إىل اهلالك، وعرفوها 
 .38مفصلة، مث جاءهم الرسول، فأخرجهم من تلك الظلمات إىل سبيل اهلدى، وصراط اهلل املستقيم

يل أعدائه لُتجتنب، وتُبغض، كما حيب أن تُعرف سبل أوليائه، لتحب حيب أن تُعرف سب -سبحانه–واهلل "
 .39.".وتسلك، ويف هذه املعرفة من الفوائد، واألسرار ما ال يعلمه إال اهلل

والنحل الباطلة، قضية يف غاية  األديانإن متيز أهل احلق عن أهل الباطل من أهل األهواء والبدع، ومن أهل 
ذلك، وما تسمية أهل احلق بألقاب "أهل السنة واجلماعة" و"السلف"  -ضوان اهلل عليهمر –األمهية، فقد حرص السلف 
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ثر" إال من باب التمايز، وتبني سبيل احلق عن سبل أهل الضالل، وإذا كان التمايز عن أهل و"أهل احلديث" و"أهل األ
 .40والنحل الباطلة من باب األوىل األديانالبدع الذين هم من أهل القبلة مطلوباً شرعاً فإن غريهم من أهل 
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 الفصل الثالث
 الضوابط الشرعية لدراسة علم األديان

ضوابط ينبغي االلتزام هبا، وهذه الضوابط ليست خاصة به، بل هي عامة يف كل أمر يراد حبثه، فمن  العلمإن هلذا 
 : هذه الضوابط

 : اإلخالص: الضابط األول

 مث هت مت هب مب هئ مئ}: تعاىل قالوهو أن يبتغي اإلنسان بعلمه وعمله وجه اهلل تعاىل، 
فالعمل املتقبل من العبد ما كان موافقاً للشرع، مراداً به  [110الكهف: ] {مك لك هش مش هس مس هث

صلى اهلل عليه مسعت رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه–. ويف احلديث الصحيح عن عمر بن اخلطاب 41وجه اهلل وحده
 .. فمدار صحة األعمال أو فسادها النية42"إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى": يقول وسلم

والقائم بالدفاع عن احلق، والدعوة إليه، واجملادلة من أجله أشد حاجة إىل اإلخالص من غريه. لذا فإن توفر سالمة 
بد أن يكون قصده يف هذا حراسة الدين، والذب عنه،  النية، والقصد شرط أساسي ملن يشتغل بدراسة األديان، فال

 له أي غرض آخر. ، وأال يكون43وداللة الناس على اهلدى، وتثبيتهم عليه
–"فأول شيء فيه مما على الناظر أن يقصد التقرب إىل اهلل : قال إمام احلرمني اجلويين موضحًا آداب اجلدل

وطلب مرضاته يف امتثال أمره سبحانه فيما أمر به ويبالغ قدر طاقته يف البيان والكشف، عن حتقيق احلق  -سبحانه
املباهاة وطلب اجلاه والتكسب واملمارة، واحملك، والرياء، وحيذر أليم عقاب  ومتحيق الباطل، ويتقي اهلل أن يقصد بنظره

وال يكن قصده الظفر باخلصم، والسرور بالغلبة، والقهر، فإنه من دأب األنعام الفحولة، كالكباش،  -سبحانه–اهلل 
 .44والديكة"
 

 : العلم: الضابط الثاني
يشتغل بعلم األديان، وذلك أن املشتغل بدراسة األديان إذا مل يكن والضوابط املهمة ملن  العلم من األمور الضرورية

 مؤهالً هلا كان ضرره أكثر من نفعه.
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فالعلم من أهم الشروط اليت جيب توفرها على من يقوم بوظيفة الدفاع عن الدين، وذلك أن العلم قبل العمل، 

 مث هت هبمت مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه}: قال تعاىل
باب : هلذا، فبوب هلذه اآلية بقوله -رمحه اهلل–، وقد تنبه اإلمام البخاري 45[19محمد: ] {هس مس هث

 .46العلم قبل القول والعمل
 .47فالعلم مقدم على القول والعمل، ألنه شرط يف صحة القول والعمل، فال يعتربان إال به

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر}: ومن األدلة الدالة على ذم القول قبل العلم قوله تعاىل
، فاآلية دلت على ذم اجملادل بغري علم، وقال تعاىل يف ذم أهل الكتاب 48[8الحج: ]{ يئ ىئ نئ مئ زئ

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث}: الذين جادلوا بغري علم
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل
 .49[66-65آل عمران: ]{ هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي

حيكم يف امللل، واألديان بغري علم، وال عدل، أوىل بالنار، ممن بل جند أن شيخ اإلسالم ابن تيمية يرى أن من 
"وملا كان أتباع األنبياء هم أهل العلم : يقضي بني الناس، يف األموال والدماء واألعراض، بغري علم وال عدل، فيقول

األنفس، وهلذا قال  والعدل، كان كالم أهل اإلسالم والسنة مع الكفر وأهل البدع بالعلم والعدل، ال بالظن وما هتوى
قاضيان يف النار، وقاض يف اجلنة، رجل علم احلق وقضى به فهو يف اجلنة، : القضاة ثالثة ): صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

 .50(ورجل علم احلق وقضى خالفه فهو يف النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار
كان يف النار، فكيف  –إذا مل يكن عاملاً عاداًل –ألعراض فإذا كان من يقضي بني الناس يف األموال، والدماء، وا

 .51مبن حيكم يف امللل، واألديان، وأصول اإلميان، واملعارف اإلهلية، واملعامل الكلية، بال علم وال عدل"
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والعلم يشمل يف جمال دراسة األديان العلم باإلسالم من مصادره األساسية من الكتاب والسنة، وما يفسرمها من 
ال السلف، أو يساعد على فهمهما من علوم اآللة كاللغة العربية، كما يشمل العلم بشبهات أهل األديان وامللل، أقو 

 .52وطرق الرد عليها
 

 : تقدير المصلحة والمفسدة في دراسة األديان: الضابط الثالث
تضر املشتغل هبا، كأن ترتك شبهات ، واالشتغال هبا ال ختلو من خماطر ومزالق قد الكفريةفدراسة األديان، وامللل 

أهل تلك األديان يف قلبه شيئاً، وقد يلحق ضرراً منها باحلق الذي معه، وذلك فيما إذا ضعف عن رد شبهات اخلصوم، 
 كما ميكن أن تؤدي دراستها إىل نشرها، وترويج مبادئها، السيما إذا مل حيكم الرد عليها.

قول املعتمد يف الين أو ملة أن يقدر يف هذه الدراسة املصلحة واملفسدة، و د أيهلذا ينبغي قبل التعرض إىل دراسة 
 .53قول العلماء املؤمتنني على دينهم: تقدير املصلحة واملفسدة

 : الرجوع إلى المصادر: الرابعالضابط 
 .اأهلهالرجوع إىل مصادر العقائد املبحوثة، ونقل النصوص منها بألفاظها، والدقة يف نسبة اآلراء إىل  
، أو من طريق مشكوك يف صحتها، أو من طريق ال يعرف أما نسبة األقوال إىل الناس من غري طريق صحيحة 

 ىل مل خل}: مدى التزامها بالصدق والعدل، فإن هذا من باب الظن الذي هنينا عن إتباعه، كما قال تعاىل
متبعي الظن واهلوى  -تعاىل–وذم اهلل  54[12الحجرات: ]{ جنحن يم ىم مم خم حم جم يل

 .55[23النجم: ] {مقجك حق مف خف حف جف مغ}: فقال
"وأنا : يقول يف رده على النصارى -رمحة اهلل تعاىل–وقد التزم هذا علماء السلف، فهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .56أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعياهنا فصاًل فصاًل، واتبع كل فصل مما يناسبه من اجلواب فرعاً وأصاًل، وعقداً وحاًل"
 

 : التجرد من الهوى: الضابط الخامس
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 مف خف حف جف مغ}: فإن اهلوى حيمل على االختالف وقول اإلفك، وقد قال اهلل تبارك وتعاىل
 .58[26ص: ] {مهٰه جه هن من خن حن جن}: تعاىل. وقال 57[23النجم: ] {مقجك حق

 
 : العدل واإلنصاف: دسالضابط السا

واإلنصاف، واألمانة العلمية من أهم اخلصال اليت ينبغي أن يتحلى هبا املختلفون واملختصمون، لئال يقع  العدل
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}: تعاىل ، قالظلم على أي طرف منهما

 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن

 .60[152ألانعام: ] {يي ىي مي}: وقال تعاىل 59[135النساء: ]{ ٌّ
"ومعلوم أنا إذا : مبيناً وجوب العدل يف كل حال، وحترمي الظلم مطلقاً  -رمحه اهلل–وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

تكلمنا فيمن هو دون الصحابة، مثل امللوك املختلفني على امللك، والعلماء واملشايخ املختلفني يف العلم والدين، وجب 
يكون الكالم بعلم وعدل، ال جبهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد يف كل حال، والظلم حمرم أن 

 جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت}: مطلقاً، ال يباح قط حبال، قال تعاىل

ن البغض الذي ، وهذه اآلية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، فإذا كا61[8املائدة: ] {مخجس
 .62أمر اهلل به قد هنى صاحبه أن يظلم من أبغضه فكيف يف بغض مسلم"

 
 : االلتزام بالمصطلحات الشرعية: سابعالضابط ال
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قضية ضبط املصطلحات أمر نبه القرآن الكرمي عليه املؤمنني يف عهد نزول الوحي، فقد هنى اهلل املؤمنني أن 

 خت حت}: فقال تعاىل [104البقرة: ] {جح}وأمرهم أن يقولوا  [104البقرة: ] {حج}يقولوا 

، وذلك أن اليهود كانت تستخدم كلمة 63[104البقرة: ] {جح مج حج مث هت مت

 . 64صلى اهلل عليه وسلمملعىن فاسد حيمل مسبة للنيب  [104البقرة: ] {حج}

 .65وأخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم عن أناس يأتون يف أخر الزمان يسمون اخلمر بغري امسها

 : السلف أو إىل اخلصوم مبا يليويتلخص موقف أهل السنة من أمر املصطلحات اليت تنسب إىل األنبياء أو 

 : التأكد من صحة نسبة املصطلح ومعناه -1
" املنقول عن السلف والعلماء حيتاج إىل معرفة بثبوت لفظه، ومعرفة داللته، كما حيتاج إىل : قال شيخ اإلسالم

 .67واألمر يف هذا أن العلم حيتاج إىل نقل مصدق، ونظر حمقق 66ذلك املنقول عن اهلل ورسوله"

 : من الكتاب والسنة اتباع املنقول من املصطلحات -2
وذلك أن اتباع ألفاظ الكتاب والسنة أوىل من أي ألفاظ أخرى يف تقرير أمور الدين ألن ذلك يؤدي إىل موافقة 

 النصوص لفظاً ومعناً.

 : فهم املصطلحات -3

                                                 
 .104 يةسورة البقرة: اآل 63
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داللة اخلطاب إمنا تكون بلغة املتكلم وعادته وذلك مبعرفة داللة املصطلح ومعرفة مراد املتكلم به، "وذلك أن 
كما   68املعروفة يف خطابه، ال بلغة وعادة واصطالح أحدثه قوم آخرون بعد انقراض عصر الذين خاطبهم بلغته وعادته

 .69[4إبراهيم: ] {ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل}: قال تعاىل

                                                 
، دار أشبيليا، 89-1/87، منهج ابن تيمية يف الدعوة د. عبد اهلل بن رشيد احلوشاين، ص 7/123درء تعارض العقل والنقل: ص  68

 الطبعة األوىل.
 .4 سورة إبراهيم: اآلية 69



 الفصل الرابع
 بصفة عامة مناهج الباحثين في دراسة علم األديان

 
 : التعريف بهذا العلم: المبحث األول

 : المنهج لغة
: أبانه، وأوضحه، وهنجه: "هنج الطريق: قال اجلوهري مفعل من مادة هنج ينهج هنجاً، وهو الطريق املستقيم البني.

 .70الطريق الواضح": سلكه، واملنهاج
 .71سلك مسلكه": هنج سبيل فالن، أي نصار هنجا، وفال: "استنهج الطريق: وقال الفريوز آبادي

 : فقد عرف بتعريفات كثرية منها: أما تعريفه االصطالحي
هو الطريق املؤدي إىل التعرف على احلقيقة يف العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة، واليت هتيمن على  -1

 .سري العقل، وحتدد عملياته، حىت يصل إىل نتيجة معلومة
 .القاعدة اليت حتكم أي حماولة للدراسة العلمية ويف أي جمالهو القانون أو  -2
 .القواعد العلمية اليت يسلكها العقل يف حركته للبحث عن احلقيقة يف أي جمال من جماالت املعرفة -3

وهذه التعريفات واحدة يف املعىن وإن اختلف التعبري عنها باللفظ، ألن مدارها على القواعد اليت يسري عليها 
 و تسري الباحث عند إرادته حبث أي مسألة علمية.الباحث أ

 72"وكان العلماء املسلمون يعربون عن املنهج باألصول والقواعد".
 : تعريف علم مناهج البحث يف العقيدة

الل دهو علم يعين بدراسة دالئل املسائل اليت تذهب إليه كل فرقة من الفرق من حيث مصادرها، وطريقة االست
 .73ادر غريها، وطريقتها يف دراسة العقيدةهبا، وموقفها من مص

ويقال عن تعريف دراسة علم األديان ما قيل يف تعريف علم مناهج البحث يف العقيدة؛ لكن خيتص باألديان: 
من حيث مصادرها، وطريقة االستدالل هبا، األديان من دين كل   اذهب إليهيهو علم يعين بدراسة دالئل املسائل اليت 

 األديان.وموقفها من مصادر غريها، وطريقتها يف دراسة 

                                                 
 ت.، دار احلضارة العربية، بريو 1/346ص  الصحاح يف اللغة والعلوم للجوهري، حتقيق ندمي مرعشلي، وأسامه مرعشلي، 70
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 : أهمية مناهج البحث: المبحث الثاني
إن ملناهج البحث يف العلوم أمهية كربى، إذ هي الطريق املوصل إىل أي علم، فالعلوم متعددة يف موضوعاهتا، ويف 

ات تساعد على البحث ألن املوضوع ؛تعرف مبوضوعاهتا ها، ويف مناهج حبثها، والعلوم الدر أهدافها وعناصرها، ويف مصا
 أو ذاك، ومثلها األهداف، وإمنا الذي يعني على ذلك هو املنهج الصحيح للبحث. ،يف هذا العلم

فبقدر ما يكون منهج البحث قويًا قوميًا قائمًا على أساسا منهج سليم، ومناسب للموضوع الذي يبحث فيه، 
 .74بقدر ما تكون النتائج املتوصل إليها معتربة من الناحية العلمية

فما مل  فللمنهج أثره ودوره الكبري يف أصالة الفكر وسالمة األفكار واملعلومات والنظريات واملفاهيم املستنتجة،
 يكن منهج البحث والتفكري سليماً أو موافقاً الجتاهه، فإن النتائج لن تكون صحيحة ومنسجمة.

والباحث بدون منهج يقع يف متاهات الفوضى، واالضطراب، والتناقض، وارتباك اآلراء والنتائج، ويظل البحث 
اه والنتيجة، فيخسر بذلك كثرياً من النتائج مشوشا، وعقيما، وتكون حصيلته االستنتاجية متناقضة، بال وحدة يف االجت

اليت كان بإمكان البحث أن يعطيها لو أنه سار على أصول وأسس منهجية حبثية سليمة، واضحة األهداف واملعامل، 
 .75سليمة الرؤى

ولذا أيضًا كان من الضروري أن حيدد لكل موضوع من موضوعات العلم واملعرفة البشرية منهجه املناسب له، 
ريقته اخلاصة، فيكون للعلوم الطبيعة منهج معني، وللتاريخ منهج معني ولكل من الفقه والعقائد والرياضيات وط

 د.حعلمي مو  ياخلاص به ضمن إطار منطق هوالفلسفة.. إخل منهج
وجوداً ، فتقدم العلم وتأخره مرهتن مبسألة املنهج، يدور معها 76وذلك أن املنهج حيفظ للعلم نظامه واتساقه

 .77وعدماً 
من اخلطورة مبكان اختاذ مناهج غري صحيحة، فاختاذ هذه املناهج كغياب  -أيضاً  –وإذا كان األمر كذلك، فإنه 

املنهج الصحيح، بل هو أشد خطراً، فإنه إذا اختذت أمة من األمم منهجاً، واعتقدته صحيحاً، والتزمت به، وكان هذا 
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املنشودة والعلم املطلوب، فإن هذه األمة تكون قد أوقعت نفسها يف متاهات وال يوصل إىل احلقيقة  مضلالاملنهج 
 .78وأوهام كبرية تنحرف هبا عن املسار املنشود والغاية املطلوبة

على وجه اخلصوص، فإنه ينبغي أن يعلم أن مسألة اختيار املنهج، وطريقة واألديان وأما أمهيته يف علم العقيدة 
ليست قضية ذاتية ترتبط بامليول الشخصية، أو بالتصورات واألهواء الذاتية، بل أن املنهج الفهم والتفسري العقائدي، 

العقائدي يرتبط ارتباطاً وثيقاً باألصول الشرعية، ومبفاهيم العقل اإلميانية اليت تدور حول مركز االنطالق، وقاعدة الفهم 
 والتفكري )عقيدة التوحيد(، كما يرتبط مبوضوع البحث وطبيعته.

والباحث يف علم العقائد والديانات وامللل والنحل واملذاهب جيد نفسه أمام زخم كثري من اآلراء املتناقضة، اليت 

 يب نبىب مب زب}: سببها التنكب عن الطريق السوي واملنهج املستقيم، وهذا مصداق قول اهلل تعاىل

 نئ مئ}: تعاىل وقوله 79[82النساء: ] {نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 .80[5ق: ] {يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

أن يبحث عن املسائل، مث حيكم على أصحاهبا، للحق مل بالباحث الطالب وملا كان األمر كذلك، فإنه ال جي
دون أن يبحث يف الدالئل اليت نتجت عنها تلك املسائل، إذ ال ميكن معاجلة األخطاء يف املسائل دون النظر يف األصول 

 عدمي اجلدوى. اليت بنيت عليها، فالبحث فيها يبقى عقيماً 
ومبنهج البحث العلمي يف العقيدة يستطيع الباحث املسلم إزالة كثري من اإلشكاالت اليت تواجهه اليوم، فإن كثرياً 
من العلوم والنظريات اليت أطلق عليها اسم العلم، قد حبثت وفق مناهج حبث خاصة وصفت باملنهجية أو املوضوعية 

الباحثني يف هذه اجملاالت، بل حازت إمياهنم، والنتائج اليت توصل إليها، هي نتائج تصطدم والعلمية، واكتسبت ثقة مجيع 
بعقيدة املسلم، وال تنسجم إال نادراً مع فكرة املسلم الكلية عن الكون واإلنسان واحلياة، واالعرتاض  -يف أحيان كثرية–

وفق منهج حبث علمي، ومنهج البحث نفسه  على ذلك يكاد يكون اعرتاضًا على قضايا علمية مسلمة، ألهنا حبثت
بد من العمل على تلمس منهج للبحث يف  وراءه فلسفة قوم آخرين ال يستطيع املسلم قبوهلا كما هي، ولذلك كان ال
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هذه العلوم يكون قانوناً يعصم الباحث املسلم فيها من الوقوع فيما يقع فيه غريه من أخطاء، ويساعده على الوصول 
 .81نتائج تنسجم وعقيدة املسلم ونظرته إىل الكون واإلنسان واحلياةإىل 

                                                 
 1398عام  8نظرة عامة يف بعض مناهج البحث اإلسالمية د/ طه جابر العلواين، حبث منشور يف جملة: أضواء الشريعة، العدد  81
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 : عالقة هذا العلم بعلم األديان: المبحث الثالث
إن لعلم مناهج البحث يف العقيدة ارتباطاً وثيقاً بالعلوم املتعلقة باالعتقاد، ومن هذه العلوم علم املوازنة بني األديان، 

 .أو علم األديان أو امللل والنحل أو علم املقاالت إىل غري ذلك املعروف بعلم مقارنة األديانأو 
: لم مناهج البحث يف العقيدة يبحث يف األصول اليت استقى منها أهل كل دين دينهم وأقواهلم، هل األصلفع

 . اخل.الوحي، أو غريه؟ هل هذا الوحي حمرف، أو أنه حمفوظ من التحريف؟
 .82هعلم عن النظر فيهذا الاألديان، فال غين للباحث يف علم فهذا العلم، أعىن علم املناهج أصل ملعرفة 
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 : مناهج البحث: المبحث الرابع
للدارسني لعلم العقيدة واألديان مناهج متعددة يف دراستها، وذلك تبعًا للغرض من دراستها، وسأذكر هنا أبرز 

 : هذه املناهج
 : الوصفي التاريخيالمنهج : األولالمطلب 

 الوصفي السردي، دون حكم على املقوالت، أو نقد هلا. التارخييهذا املنهج يسلك فيه املؤلفون جانب العرض 
 .الشهرستاينو وهذا النوع سلكه علماء متقدمون، كأيب احلسن األشعري 

 ".قيح األحباث للملل الثالثن"ت: كتابهكما أن هناك من غري املسلمني من سلكه، وهو ابن كمونة اليهودي، يف  
إن مثل هذا املنهج قد يؤدي إىل ما يسمى بتقارب  واحلقيقة أن هذا املنهج ال يؤدي الدور املطلوب من العامل، بل

األديان، لذا كان هذا املنهج " أوفر مناهج املسلمني حظًا وإشادة عند علماء الغرب، وبه يرتضون أن يتناول علماء 
 .83اإلسالم األديان"

 جد عند غريهم.وهذا أمر ال يفرح به، هلذا مل جند مثل هذا املنهج عند علماء أهل السنة واجلماعة، وإمنا و 
 

 : المنهج التحليلي النقدي: المطلب الثاني
 .84التحليل "عملية يراد هبا اكتشاف عناصر موضوع معني من أجل غرض خاص"

  .والنقد يراد به عرض تلك العناصر على املوازين الدقيقة، ملعرفة صحتها من فسادها
 ومناقشتها.مالحظة الظواهر، مث احلكم عليها، : ومجلة هذا املنهج

علماء السلف : ومنهج التحليل والنقد من أبرز اخلصائص اليت امتاز هبا العلماء املسلمون، وعلى وجه اخلصوص
 أهل السنة واجلماعة، فلشمولية العقيدة عندهم جاءت مشولية التحقيق والنقد مصاحبة هلا.

ود على الطوائف والفرق أو من حيملون فكراً وهذا املنهج جنده كثرياً يف كتب السلف، وخباصة ما يتعلق منها بالرد
 خمالفاً.

وليس يف أهل البدع واألهواء من عين هبذا األمر عناية أهل السنة واجلماعة، وهذا املنهج قد أفاد أهل السنة 
 .85واجلماعة كثرياً، فقد حفظوا عقيدهتم به على مر الدهور وتعاقب القرون، فال جتد بينهم تناقضاً، وال اختالفاً 
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 : المنهج المقارن: المطلب الثالث
وهو منهج يسلك سبيل الربط بني املوضوعات املتعددة، الستخالص أوجه الشبه أو اخلالف بينها، مث اخلروج من 

 .86ذلك حبكم تدعمه نتائج العملية
اخلروج من تلك املقارنة والنحل، منهج فريد ميتاز بنتيجة مهمة وهي وامللل  األديانوهذا املنهج يف دراسة العقائد و 

 بأوجه احلسن اليت تدعو ضمناً إىل وجوب إتباعها، واطراح الباطل.
إظهاره نقاط االتفاق واالختالف بني الفرق املتفرقة واألديان املختلفة، وهذا بدوره يؤدي : ومن ميزات هذا املنهج

 ٰر ٰذ يي}: قال اهلل تعاىل ،لطوائف يف احلق الذي عند اآلخرينإىل النظر الصحيح من قبل عقالء تلك ا
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 .87[64آل عمران: ] {ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب

 مت زت رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ}وقال تعاىل: 

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل يكمل ىك مك لك

 حت هبجت مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص مسحص خس

 جم هل مل حلخل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف
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 ين منىن خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل خم حم
 .88[64-59النمل: ]{ حي جي يه ىه مه جه

 .89وهذا املنهج سلكه علماء املسلمني يف كتاباهتم وفيما دونوه من مؤلفات
 

 : المنهج العلمي التجريبي: المطلب الرابع
منهج حديث تبع فيه بعض املسلمني يف القرن اهلجري األخري قادة الفكر األورويب احلديث الذي هذا املنهج 

انسلخوا من كل معتقد ما عدا املعتقدات الدنيوية، وأتباعه موجودون يف البلدان اإلسالمية اليت احتك أهلها باملستعمر 
مي، وكذا من كانت دراساته الدينية والفكرية يف بالد الكفر الغريب وبالتيارات الفكرية الوافدة من الغرب إىل العامل اإلسال

 أو اجلامعات املقامة يف بعض البلدان اإلسالمية واليت تتبع لبلدان كافرة كبعض اجلامعات اليت تتبع اإلرساليات التنصريية.
ة فقط، ويرفضون أي وهؤالء هلم آراء غريبة يف أدوات املعرفة البشرية، حيث يعتدون باألساليب احلسية والتجريبي

منهج آخر خيالف ما هم عليه، كاملنهج النقلي، واملنهج العقلي، وحياولون البحث عن املعارف اإلهلية والدين بأساليب 
 .90العلوم العملية والتجربة امليدانية

 .ريةوقد صارت من آثار هذا املذهب تفسري املعجزات تفسرياً مادياً وتفسري النبوة بالنبوغ والعبقرية البش
ديد ومواكبة التطور العلمي الدنيوي، فرأوا أن تفسري القرآن باحلقائق العلمية جإرادة الت: ل هؤالء على هذامحوقد 

 واملكتشفات العصرية سبيل قوى لبيان عظمة القرآن، وكونه شاماًل لكل شيء.
ت والتأويالت فيه تبلغ على العقيدة اإلسالمية، خصوصًا إذا علم أن بعض التنازال ٍ  وهذا املنهج منهج خطر  

ما عم أوروبا من موجة إحلاد عارمة، نتيجة لتطبيقها : بصاحبها إىل الردة عن اإلسالم، وقد أثبت خطورة هذا املنهج
 اخلاطئ هلذا املنهج.

كما أن يف هذا املنهج جناية كربى على القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، ملا حيمله هذا األمر من عدم الثقة 
باللفظ القرآين واللفظ النبوي، وأيضاً، فإن هذا املنهج قصر البحث على الظواهر الكونية، ومعلوم أن هناك أموراً كثرية 

 غري داخلة حتت التجربة وال احلس.
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مث إن هذا املنهج ال يؤدي الدور املطلوب منه، بل هو سبيل لتسليط األعداء على كل املسلمات العقدية، وحينئذ 
عسري على من هنج هذا املنهج أن يفرق بني األمور، إذا ما من أمر من األمور إال وهو حيتمل أن يفسر بأي يصبح من ال

 .91نظرية استحدثها مستحدث كما فسر غريها بالنظريات األخرى
 

 : منهج الحوار والجدال والرد والمحاجة: المطلب الخامس
كيك اليت ترتبص شاجتاهًا دفاعياً، يواجه محالت التنصري، والتسلك بعض علماء املسلمني يف دراستهم لألديان 

، من والكفارباجملتمع اإلسالمي، وتثري الفتنة بني املسلمني، واختذ هذا االجتاه شكل مناظرات حية بني علماء املسلمني 
كتب، وميثل هذا املنهج والنحل املختلفة، وباحملاورات، والرد على الشبهات املكتوبة يف رسائل، أو يف   األديانأصحاب 

 .92أغلب كتب علماء املسلمني
 

 : الشامل في دراسة األديانالعلمي المنهج : المطلب السادس
واملراد باملنهج الشامل هو املنهج الذي يشمل مجيع املناهج السابقة، حيث يهتم بعرض ما يتناوله بالدراسة عرضاً 

 والتحليل النقدي، ورد الباطل وبيانه، وقد يتم ذلك يف قالب حوار، أو مناظرة.أميناً، مع املناقشة، واملقارنة، 
وهذا املنهج الشامل هو األمثل يف تناول دراسة األديان، إذ وصف األديان وحده ال يغين، كما أن املقارنة غري 

لألمانة واإلنصاف، ومن تتبع  املوجهة غري جمدية، والنقد والردود قبل استيفاء العرض واملناقشة قد يكون فيها جمانبة
كتب املسلمني يف دراسة األديان جيد هذا املنهج الشامل، ولعل خري أمنوذج هلذا املنهج كتاب "اجلواب الصحيح ملن 

 .93رمحه اهلل تيميةبدل دين املسيح" لشيخ اإلسالم ابن 
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 الفصل الخامس
 األديانعلم دراسة أهل السنة في منهج 

 : ترجع إىل ثالثة أمورهو الذي يعتمد على قواعد وضوابط يف دراسة علم األديان إن املنهج احلق 
 .مصادر االستدالل يف دراسة األديان -1
 .االستداللاملنهج يف  -2
 طريقة العرض والرد. -3

 وسأذكر إن شاء اهلل تعاىل يف هذا الفصل منهج أهل السنة يف هذه األمور.
 

 : عند أهل السنة األديانعلم مصادر االستدالل على : المبحث األول
فرمبا يبحث شخصان موضوعًا واحدًا مع  ،إن االختالف يف املصادر يؤدي إىل اختالف يف املناهج والنتائج

وقد  ،اختالف مصادرمها فيكون ذلك سببا الختالفهما يف النتائج، من هنا كان حتديد املصادر من األمور الضرورية
 : األدياندراسات يف  يهااستندوا عل أهل السنة على املصادر الت اتفق

 
 : القرآن الكريم: أوالا 

القرآن الكرمي عند أهل السنة واجلماعة هو املصدر األول ملعرفة احلق والباطل، واخلري والشر، وهو الفيصل يف كل 
ومن صلى اهلل عليه وسلم،  لسان رسوله ما حيدث بني العباد، وقد أمر باالعتصام به يف غري موضع من كتابه وعلى

 ] {حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى}: -تعاىل–ذلك قوله 
 ]{ ىث نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب}: تعاىل قوله، و 94[155ألانعام:

، 96[1هود: ] {ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل}: وقوله تعاىل، 95[32آل عمران:

 .97[55ألانعام: ] {يت ىت نت مت زت رت يب}: وقوله تعاىل
 استمد علماء السلف أحكامهم على األديان األخرى من القرآن الكرمي.هلذا فقد 
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نذكر صفة وجوه النقل الذي عند املسلمني لكتاهبم ودينهم،  -إن شاء اهلل تعاىل–"حنن : رمحه اهلليقول ابن حزم 
اهلل فيعرفون أين نقل سائر األديان مث ملا نقلوه عن أئمتهم حىت يقف عليه املؤمن والكافر، والعامل واجلاهل، عياناً إن شاء 

 .98من نقلهم"
 

 : السنة النبوية: ثانياا 
–وهي وحي كالقرآن قال  تقرير. وأفعل،  وأمن قول،  صلى اهلل عليه وسلموالسنة هي كل ما صدر عن النيب 

قال  ،وهي كالقرآن يف احلجية 99[4-3النجم: ]{ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن}: -تعاىل
على هذا اعتمدوا عليها يف جمال دراسة  وبناءً  .100"أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه..." اهلل عليه وسلمصلى النيب 

 .األديان
 

 : اإلجماع: ثالثاا 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}: اإلمجاع حجة بداللة القرآن، والسنة، والعقل، فمن القرآن قوله تعاىل

 مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 .101[115النساء: ] {نت
على ضاللة،  صلى اهلل عليه وسلم" إن اهلل ال جيمع أمىت أو قال أمة حممد : صلى اهلل عليه وسلمومن السنة قوله 

 .102ويد اهلل مع اجلماعة، ومن شذ شذ يف النار"
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 .12/231، انظر: عون املعبود: 4591أخرجه أبو داود، احلديث رقم  100
 .115سورة النساء اآلية:  101
. وانظر: حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي، أليب وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه 2255الرتمذي، احلديث رقم:  رواه 102
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وأهل السنة  .103"واإلمجاع هو األصل الثالث الذي يعتمد عليه يف العلم والدين": يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
قد الذي واجلماعة ال يفرقون يف حجية اإلمجاع بني األمور االعتقادية وبني غريها، كما أن اإلمجاع يدفع احتمال اخلطأ 

 .104القطعيات"إىل مقام  -بفضل اإلمجاع–يتطرق للظنيات، فريتفع 
يف عليه واملقصود هنا هو بيان أن اإلمجاع مصدر من مصادر املعرفة الدينية عند أهل السنة واجلماعة، وأنه يستند 

األخرى، فينبغي على كل من يشتغل بدراسة  األديانمجيع أبواب الدين، ويدخل ذلك األحكام الشرعية اليت تتعلق بأهل 
 .دياناألاألديان أن يعرف مواطن اإلمجاع يف أحكام أهل 

 
 : العقل: رابعاا 

"العقل شرط يف معرفة العلوم، وكمال صالح : يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية مبينًا مفهوم العقل عند أهل السنة
 .105األعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقاًل بذلك"

مييز بني احلق والباطل يف املعتقدات، فالعقل إذاً عند أهل السنة عبارة عن غريزة فطرية يف اإلنسان، يستطيع هبا أن 
، لكن دون استقالل عن الوحي، وهذا التحديد ملفهوم العقل يدل على أن السلف والصواب واخلطأ يف األقوال واألفعال

 اهتموا بالعقل إدراكاً منهم مبكانته العظيمة.
ية يقول موضحاً أسس منهجه جعل علماء أهل السنة العقل احد دعائمهم يف دراسة األديان فهذا ابن تيموقد 

أن ما عليه النصارى من التثليث واالحتاد مل يدل عليه شيء من كتب  -إن شاء اهلل –ونبني  ": يف الرد على النصارى
اهلل، ال اإلجنيل وال غريه، بل دلت على نقيض ذلك، وال دل على ذلك عقل، بل العقل الصريح مع نصوص األنبياء 

 .106يدل على نقيض ذلك"
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 : منهج االستدالل: المبحث الثاني
ومعرفة هذا املنهج مهم، إذ أن كل من ينتسب إىل اإلسالم يدعي أنه يستمد أحكامه من الكتاب والسنة، ويعتمد 
عليها، واالختالف يف منهج االستدالل هو الفيصل بني منهج أهل السنة يف التعامل مع األدلة، وبني مناهج املخالفني، 

د منهجية متيز منهجهم يف االستدالل وتضبطه، والتزامهم هبذه القواعد جنبهم االضطراب يف املنهج، فألهل السنة قواع
 : يف جمال دراسة األديان هذه القواعدمن أهم ية اليت الزمت الفرق األخرى و واحلرية الفكر 

 
 : اإليمان بجميع نصوص الكتاب والسنة والتسليم لها -1

 نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ}: قال تعاىل
. وقد التزم 107[85البقرة: ] {يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت

آمن ببعض الكتاب أهل السنة واجلماعة على هذه القاعدة امتثاالً ألمر اهلل، واحرتازاً من هذا الوعيد الذي وجه إىل من 
"فما جاء يف الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن اإلميان به وإن مل يفهم : . قال شيخ اإلسالم رمحه اهللوكفر ببعضه

 .108معناه"
واالنقياد ألمره، وتلقي خربه بالقبول،  صلى اهلل عليه وسلمم للرسول ي"فالواجب كمال التسل: العزوقال ابن أيب 

والتصديق، دون أن نعارضه خبيال باطل نسميه معقواًل، أو حنمله شبهة، أو نقدم عليه آراء الرجال، وزبالة أذهاهنم، 
 .109فنوحده بالتحكيم والتسليم، واالنقياد واإلذعان"

 
 : الكتاب والسنة على أصول الدين اشتمال -2

 َّ ٍّ}: يؤمن أهل السنة واجلماعة أن الكتاب والسنة وافيان ألمور الدين أصواًل وفروعاً، قال تعاىل
: . وقال تعاىل110[89النحل: ] {يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 .111[38ألانعام: ] {يترث ىت نت مت زت رت}
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األمم األخرى، فقد قال أحد اليهود لسلمان الفارسي وقد شهد هذا الكمال والوفاء بكل شيء، حىت اخلصوم من 
أجل، لقد هنانا أن نستقبل القبلة : كل شيء حىت اخلراءة، فقال  صلى اهلل عليه وسلمم نبيكم "قد عل  : -رضي اهلل عنه–

فإنه من باب األوىل أن يعلمهم  قد علم األمة حىت اخلراءة صلى اهلل عليه وسلم، فإذا كان النيب 112لغائط أو بول"
وقد تضافرت  ،كليات هذا الدين، وهذا ما يعتقده أهل السنة اعتقادًا جازماً، ال تزلزله الشبهات، وال تزعزعه الفنت

. .. مل يفرط فيه من شيء.. هو جامع علوم األولني واآلخرين."كتاب اهلل عز وجل: يقول ابن حزم: أقواهلم على هذا
 113هي بيان احلق ونور األلباب" صلى اهلل عليه وسلمسنن رسول اهلل من فهمه كفاه، و 

 114"فكل ما حيتاج الناس إليه يف دينهم فقد بينه اهلل ورسوله بياناً شافياً": ويقول ابن تيمية
هذه القاعدة، وفائدهتا العظيمة لدى علماء السلف يف جمال دراسة األديان، ال سيما يف املقارنة  أمهيةوقد ظهرت 

 .بني اإلسالم وبني اليهودية والنصرانية
 
 : أصول الدين واحدة ال نسخ فيها وال في األخبار -3
معرفة ما يدخله النسخ مما ال يدخله من الشريعة، أمر يف غاية األمهية، ألنه من خالله يدرك أن النسخ ال  إن

وإمنا يكون حلكمة ومصلحة، كما يعرف به كذب من يدعي نسخ ما ال يدخله النسخ من أمور  ؛يستلزم على أمر حمال
 : وحقيقة األمر أن الشريعة نوعان ،الدين

فيه كل ما أخرب اهلل تعاىل أنه سيكون، أو كان، أو وعدنا، أو قص علينا من أخبار األمم ويدخل : خرب: األول
. .ر اجلنة والنار، واحلساب، والعقاب، والبعث واحلشر، وخلق السماوات واألرضااملاضية، وما قص علينا من أخب

 .115بار احملضة ال جيوز دخول النسخ عليهوكذلك ما أخربنا اهلل تعاىل به عن ذاته وصفاته، وأفعاله، فهذا وشبهه من األخ
األوامر والنواهي جيوز دخول النسخ فيها شريطة أال تتعلق باالعتقادات، وأمهات األخالق وأصول العبادات : الثاين

 .116واملعامالت، ألن الشريعة مبنية على حفظ هذه الكليات
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أصول األديان السماوية واحدة ال نسخ فيها، الكالم ينصرف إىل النوع األول عندما يقال فإن وبناء على هذا 
 وإىل النوع الثاين عند ما يقال اإلسالم ناسخ لألديان السابقة.

واملقصود هنا بيان أن علماء املسلمني حددوا ما يدخله النسخ مما ال يدخله، فاحنصر ما ينقل عن األنبياء السابقني 
هذا حكماً ثابتاً يف اإلسالم علم إما نسخه أو تبديله، أما إذا  إما أن يكون من النوع الذي يدخله النسخ، فإذا خالف

نقل شيئاً خيالف الشريعة اإلسالمية مما ال يدخله النسخ علم بطالن هذا املنقول قطعاً، وهذا النهج ال يستقيم إال ملن 
 انطلق من هذه القاعدة.

 
 
 : رد التنازع إلى الكتاب والسنة -4

: ألمر اهلل تعاىل امتثاالً الشريعة والتحاكم إليها يف ما تنازع الناس فيه من أمور الدين  تحكيمبمتيز منهج أهل السنة 

 هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم}

 .117[59النساء: ] {هب مب

 خم حم جم هل}: قال تعاىل ،قينا منهم أن الكتاب جاء للفصل بني الناس فيما اختلفوا فيهيو 
قال ابن  ،118[64النحل: ] {حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم
 ،صلى اهلل عليه وسلمفلم يسع مسلماً يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إىل غري القرآن واخلرب عن رسول اهلل  ": حزم

، فإن فعل ذلك بعد قيام احلجة عليه فهو فاسق، وأما من فعله مستحالً للخروج عن أمرمها، وال أن يأىب عما وجد فيهما
 .119"دوهنما، فهو كافر ال شك عندنا يف ذلك وموجباً لطاعة أحد

 وقد استعمل أهل احلق هذه القاعدة مع أهل األديان، وهم يف هذا األمر مقتدون بالقرآن الذي طالب منهم إقامة

 ىن نن من زن رن مم ام يل}: دينهم والتحاكم مبا أنزل اهلل إليهم. قال تعاىل

                                                 
 .59سورة النساء اآلية:  117
 .64سورة النحل اآلية:  118
 .1/99اإلحكام: ص  119



 َّ ٍّ ٌّ ٰى}: قال تعاىلو ، 120[68املائدة: ] {نيىي مي زي ري ٰى ين

 .121[47املائدة: ] {ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ
 
 : درء التعارض بين نصوص الكتاب والسنة -5

بعض، مع من منطلقات منهج أهل السنة ومسلماته اجلزم على استحالة تعارض نصوص الكتاب والسنة بعضها 

 يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب}: إذ كلها وحي من عند اهلل، واهلل يقول

 ىن من خن حن جن}. وكذلك السنة وحي بداللة القرآن، 122[82النساء: ] {نث مث زث رث
فإن ظن ظان أن مث تعارضًا بني بعض النصوص فهو يف فهم  ،123[4-3النجم: ]{ جي يه ىه مه جه ين

"أدلة الشريعة ال تتعارض يف نفس األمر، ولذلك ال جتد البتة دليلني أمجع : الناظر، وليس يف نفس األمر، قال الشاطيب
 .124املسلمون على تعارضهما، حبيث وجب عليهم الوقوف، لكن قد يقع التعارض يف فهم الناظر"

سلمون هذه القاعدة يف الرد على أهل الكتاب، وبيان بطالن أدياهنم، وذلك بإثبات االختالفات، وقد استخدم امل
والتناقضات املوجودة يف كتبهم، واليت تدل على أن هذه الكتب قد حرفت وبدلت، وال متثل بأي حال وحياً منزاًل من 

 عند اهلل.
 
 : درء التعارض بين أدلة النقل وأدلة العقل -6

من األسس املنهجية يف التعامل مع األدلة عند أهل السنة واجلماعة اجلزم بعدم التعارض بني األدلة الشرعية 
والعقل الصريح دليالن شرعيان، واألدلة الشرعية كلها جاءت من السمعية وبني األدلة العقلية، ذلك أن النقل الصحيح 
إما أن ال تكون : ه قد تعارض فيها العقل والنقل، فال خيلو األمرعند اهلل، فيستحيل تعارضها، وما توهم من املسائل أن

من املسائل البينة املعروفة بصريح العقل، وإما أن يكون النقل املستدل به مكذوباً موضوعاً يعلم أهل النقل أنه كذب، 
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ح خالص ، فكل عقل صريح صحي125أو يكون النقل صحيحاً، لكن يف داللة ضعيفة غلط املستدل هبا على الشرع
 .126من الشبهات فإنه يطابق النقل الصحيح الصريح

"وقد تأملت ذلك يف عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
الصحيحة الصرحية شبهات فاسدة، يعلم بالعقل بطالهنا، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها املوافق للشرع، وتأملته يف 

ووجدت ما يعلم  ،األصول الكبار، كمسائل التوحيد، والصفات ومسائل القدر، والنبوات، واملعاد وغري ذلكمسائل 
 .127بصريح العقل مل خيالفه مسع قط"

نبني أن كل ما  -وهلل احلمد واملنة–"وحنن : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عند بيان منهجه يف الرد على النصارى
القرآن، أو من الكتب املتقدمة على القرآن، أو عقلية، فال حجة هلم يف شيء منها، بل احتجوا به من حجة مسعية من 

الكتب كلها مع القرآن، والعقل حجة عليهم ال هلم، بل عامة ما حيتجون به من نصوص األنبياء، ومن املعقول فهو 
 .128نفسه حجة عليهم، ويظهر منه فساد قوهلم"

 
 : عمل بالمحكمالجمع بين اإليمان بالمتشابه وال -7

حمكمه ومتشاهبه، مع  ،اإلميان بالكتاب كلهيف ل ث  من احملكم واملتشابه متَ  وقف أهل السنة واجلماعة موقفاً صحيحاً 
حىت يتبني معناه ويتضح مدلوله، وذلك بالتدبر فيه، ومتابعة النظر، أو برده إىل  129العمل باحملكم، واإلميان باملتشابه

 .130فسر بعضها بعضاياحملكمات من النصوص، فإن النصوص 
يف الرد على أصحاب األديان من  وقد استعمل أهل السنة هذه القاعدة بعد حتريرها وحتديدها على هذا الوجه

وترك النصوص الصرحية سواء كان ذلك يف أدياهنم أو فيما احتجوا  تباع املتشاهباتاليهود والنصارى، الذين كان دأهبم إ
 من نصوص القرآن على صحة أدياهنم.به 

 
 : األخذ بظواهر النصوص -8
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املراد بظواهر النصوص هو ما يتبادر إىل ذهن املخاطب من املعاين وليس املراد بالظاهر االصطالحي عند األصوليني 
 .132. واملقصود هنا أن ظواهر النصوص مفهومة لدى املخاطبني131النصالذي يقابل 

 رن مم ام يل ىل}: فيجب أخذها، ودليل ذلك أن اهلل أرسل رسله على لغات أقوامهم قال

 .133[4إبراهيم: ] {ىنين نن من زن
التبيني، وهو التوضيح الذي حيصل به املقصود، وتقوم به  هي أن حيصل مفعل ة إرسال الرسل على لغات أقوامه

ذهب السلف، م، وعلى هذا م مبني يفهمه املخاطبون بهاحلجة، وتنقطع به املعذرة، ويلزم من هذا أن األنبياء جاءوا بكال
 فلم يصرفوا النصوص عن ظاهرها اليت دلت عليها اللغة العربية، وفهموها على حسب معهود العرب من اخلطاب.

 
 : غيرة من األديانعلى اإلسالم هو الدين المهيمن  -9

وبناء على هذا فإن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي من خالله يعرف حقيقة األديان السابقة فهو املصدر والوثيقة 

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب}: هلا، لذا قال تعاىل

 .134[48املائدة: ] {ىثيث
فالقرآن هو املهيمن أي الشاهد املؤمتن، يشهد مبا يف كتب أهل الكتاب من احلق، ويبني ما حرف فيها، وحيكم 

" : رقال ابن جري. وهلذا 135هو مؤمتن عليها يف ذلك كلهو مبا أقره اهلل، وأمر به من أحكامها، وينسخ ما نسخه اهلل، 
 .136منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل"القرآن أمني على الكتب املتقدمة قبله، فما وافقه 
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 : المنهج في العرض والرد: المبحث الثالث
عرض والنقاش، والرد واملناظرات، قد متيز عن الامللل أن منهجهم يف األديان و يالحظ املتأمل يف كتب السلف يف 

 األديانغريه من املناهج خبصائص متثل قواعد وضوابط يف العرض والنقاش، والرد واملناظرة، فهو منهج مشويل، يعرض 
 .املطلوب دراستها، فيناقش مبادئها، وحيللها حتليالً نقدياً، مث يرد ما فيها من باطل

 
 : العرض وخصائصه: أوالا 

العرض هو الشكل أو القالب الذي يقدم بواسطته املصنف موضوعه، وختتلف أساليب العرض من مصنف إىل 
بكونه أداة  ة املسلممرتبط بعقيد علم األديانمصنف، كما ختتلف تبعًا الختالف موضوع البحث، ومبا أن االشتغال ب

مللل عرضاً حيقق األهداف األديان وافإنه جيب عليه أن يكون عرضه  ؛الدعوة إىل اهلل تعاىل والدفاع عن الدين أدواتمن 
واملالحظ لكتب  ،ونقدها األدياناليت من أجلها يدرس هذا العلم، وأن يكون موافقًا ملنهج القرآن يف عرض  الشرعية

 : يتميز بأمور منها هلاالسلف جيد أن عرضهم 
 
يرجع إىل كوهنم اتبعوا املنهج القرآين الذي  األدياندراسة يف والوضوح الذي متيز به منهج السلف : الوضوح -1

 ري ٰى ين ىن}: يعرض قضايا الدين باألسلوب السهل الواضح الذي يفهمه مجيع الناس، قال تعاىل
الذي كان يعاجل األمور بالكالم القليل  صلى اهلل عليه وسلم، ومبنهج النيب 137[17القمر: ]{ ىي ني مي زي

صلى اهلل عليه واحلكم لقلة ألفاظه، وكثرة معانيه، ووضوحه، فإنك لو تأملت قوله جمرى األمثال الواضح الذي جيري 
وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإمنا أهلك الذي من قبلكم كثرة مسائلهم  "ما هنيتكم عنه فاجتنبوه: وسلم

 .تبني لك سبب هالك األمم السابقة وهو كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم 138واختالفهم على أنبيائهم"
 
يف كل ما يعرض  الدقة والشمولية من مقتضيات األمانة العلمية، وهي مطلوبة: الدقة والشمولية في العرض -2

 مهما كانت عداوة اخلصم، فال جيوز الكذب عليه، بل يعرض عقيدته، وأفكاره كما هي يف املصادر املعتربة لديه.

                                                 
 .17سورة القمر اآلية:  137
ف، وما أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب توقريه صلى اهلل عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه، أو ال يتعلق به تكلي 138

 .1337، رقم احلديث 959ال يقع وحنو ذلك ص 



فإنك جتد أن التزامهم إمنا هو نتيجة طبيعية إلمياهنم بوجوب العدل مطلقاً،  وامللل األديانوإذا تأملت يف كتب 
ال يستقيم هلم مع اإلخالل يف عرضها، ألن ذلك يتيح للخصم أن حيتج عليهم بان وامللل  األديانوإدراكهم أن نقد 

 .139العرض ناقص، والنقد كاذب
بألفاظهم بأعياهنا فصال فصاًل، وأتبع كل فصل مبا "وأنا أذكر ما ذكروه : يقول ابن تيمية يف رده على النصارى

 .140يناسبه من اجلواب فرعاً وأصاًل، وعقداً وحاًل"
ملة ما قبل حصول البحث واالستقراء، فحرصوا على مشولية دين و ومن ذلك عدم إطالق حكم عام على أهل 

 االستقراء، وعدم إطالق األحكام العامة، إال بعد التثبت والتدقيق.
 وآراءهم. ،وامللل األديان، ومشول االستقراء كان السلف يعرضون عقائد أهل االطالعدقة الناجتة عن سعة وهبذه ال

 
من خصائص منهج أهل السنة يف عرض العقائد، وأفكار املخالفني : العرض الموحي بالحكم الشرعي -3

والسياق، الذي يوردون فيه، وما يعرضون من لإلسالم أن احلكم الشرعي لألديان اليت تدرس يظهر من خالل العرض، 
الشارع على أهل  هامقدمات ومنطلقات توحي إىل حكم ما سيعرض، ومن خالل االلتزام باأللفاظ الشرعية اليت أطلق

كتسميتهم بالكفار، واألعداء، مث حبرصهم أن يعرض الباطل يف صورته احلقيقية اليت تظهر فساده، قال وامللل   األديان
 .141"فأما القول الباطل فإذا بني فبيانه يظهر فساده": الم ابن تيميةشيخ اإلس

 
 : في المناقشة والرد -ثانياا 

، وعرضها دون بيان صحيحها من فاسدها، فإن األديانبوصف  اكتفىوامللل  األديانمؤرخي  بعضإذا كان 
 ، ويعرضوهنا من أجل املناقشة والنقد.اعلماء السلف كانوا يصفوهن

 : قدرهتم على املناقشة إىل األمور اآلتيةوترجع 
 كوهنم أصحاب منهج واضح سليم من األخطاء واملتناقضات واالضطراب.  -1
فعهم هذا دوحرصهم على محاية الدين، وتفانيهم يف الدفاع عنه ضد كل اخلصوم، وقد وغريهتم  شدة محاسهم-2
 ، وبالتايل أكسبهم خربة ودراية يف أساليب احلوار واملناقشة.إىل خوض املناقشات واملناظرات مع املخالفني والغرية احلماس
 ، وعلو كعبهم يف العلوم الشرعية.اطالعهمسعة  -3
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ناقشوا عقائد األمم وأفكارها نقاشاً قائماً على العلم والعدل، وبعيداً عن العاطفة املثرية، أو االدعاء والتشهي، قد و 
 .املقارنة العلمية البعيدة عن التعصب املمقوت، والرد احملكم: النقديوكان من ركائز هذا النقاش التحليل 

، وتارة تكون 142واملقارنة عند علماء السلف تارة تكون بني احلق والباطل، كاملقارنة بني اإلسالم واألديان احملرفة
بني باطلني كاملقارنة بني األديان بني حقني كاملقارنة بني اإلسالم وبني الديانة اليهودية قبل حتريفها ونسخها، وتارة تكون 

 يل ىل}: الباطلة، وذلك لبيان أن كفر بعضها وفساد عقائدها أشد من بعض، وهو منهج قرآين، قال تعاىل
 .143[82املائدة: ] {ىنين نن من زن رن مم ام

 : وقد متيز الرد عند السلف بأمور أمهها .والقصد من هذه املقارنات كلها بيان احلق، وكشف الباطل
حبيث ال تقوم قائمة ملا يظنه أهل الباطل حججاً، وبراهني،  ،وامللل األديانوإحكام النقض لشبهات أهل  ،قوة الرد

 .وألمهية هذا األمر هنى السلف أن يناظر من ليس له أهليه يف املناظرة
"وقد ينهون عن اجملادلة، واملناظرة إذا كان املناظر ضعيف العلم باحلجة وجواب : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .144الشبهة..."
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 الفصل السادس
 المخالفين ألهل السنة في دراسة األديان ونقدهامناهج 

 
 : هج أهل الكالم في دراسة علم األديانامن: المبحث األول

يف هذا العلم، مما جيعل ضرورة لكل باحث يف مناهج علماء املسلمني يف دراسة علم  دور  إن لبعض الفرق املبتدعة 
بيان خطأ مناهج املخالفني ملنهج أهل ب، و ن الباطلمد والتمحيص ليبني احلق األديان وامللل أن يتناوهلا بالدراسة والنق

 .وصحتهأهل السنة واجلماعة  صواب منهجيتضح السنة واجلماعة 
هي نفس االجتاهات اليت خالفت و االجتاهات املخالفة ملنهج أهل السنة يف دراسة األديان وامللل وقد تنوعت 

وبناًء على األسس اليت قامت عليها والقواعد اليت اختذهتا يف االستدالل وفهم نهج أهل السنة يف أصول الدين، م
 يكن هلا جهود واضحة يف دراسة األديان.النصوص قامت بدراسة األديان، مع أن بعض هذه االجتاهات مل 

وذلك بسب  ؛جهود ظاهرة يف جمال علم األديان وامللل كبعض الفرق الكالمية األخرىفالصوفية مثال ليس هلا 
يف اكتساب املعرفة له إسهام يف ذلك، إذ إن معظم الصوفية يفرقون بني العلم واملعرفة  منهجهم، مث انعزاهلم عن املخالطة

وأن لفظ العلم غري مرادف للفظ  -أي دون واسطة بني العبد وخالقه–أن املعرفة تتطلب اتصااًل مباشراً حيث زعموا 
عىن أن الصوفية مل يعولوا على احلس وال على العقل والنقل، وإمنا اعتمدوا على األحوال واألذواق واملواجيد املو  ،املعرفة

ا بالقلب فقط، واليت ال تستمد من جتربة وال معلم وال كتاب، وإمنا اليت من قبيل الوجدانيات اليت ال تعرف بالعقل وإمن
 .145عن جتربة ذوقية باطنية، ومعرفة القلب الذي يعرف ويشاهد

الصوفية وابتداعهم هذا املنهج الذي أدى هبم إىل إنكار املنهج الشرعي املعتمد على النقل والعقل أدى  فانعزال
 وامللل إذ إن هذا العلم من العلوم اليت تعتمد على النقل والعقل.إىل عدم بروزهم يف جمال علم األديان 

وهذا االجتاه ال ميكن أن ميثل اإلسالم ومنهجه يف جمال دراسة األديان ملخالفته منهج أهل السنة واجلماعة مسلكاً 
 ومعتقداً.
لكالمية مل يكونوا بعيدين عن الفالسفة سواء كانوا من الفالسفة اخللص أو الذين خلطوا بني الفلسفة واآلراء اأما 

جمال علم األديان وامللل وأن الفلسفة بطبيعة موضوعها والبيئة العلمية اليت كانت سائدة بالفرق الكالمية ساعدا الفالسفة 
 اخلوض يف ميدان علم األديان وامللل.على يف اإلسالم 

الفالسفة األقدمني وأخذ بطريقتهم يف تقرير احلقائق الغيبية ن علم األديان وامللل عند هذا االجتاه الذي نزع منزع إ
والبحث عن أمور الدين والدفاع عنه مل يكن إال جمموعة من اآلراء واألقيسة املنطقية والتعليالت الفلسفية، وعلم األديان 
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عن احلق، فينبغي استبعاده، وامللل على منهاج هذا القوم غري جمد يف تقرير احلق والدفاع عنه ألنه مبين على منهج أجنيب 
 : ولعل مكمن اخلطأ واخلطورة يف هذا االجتاه يتلخص فيما يلي

أن أقوال الفالسفة يف األلوهية والنبوة واملعاد يصطدم بأصول الدين اإلسالمي حيث يزعم الفالسفة بقدم  -1
 النبوة من جنس املنامات.العامل، وأن اهلل يعلم الكليات دون اجلزئيات وحشر األرواح دون األجساد، وجعل 

 االعتماد على العقل يف تقرير العقائد. -2
أهم االجتاهات لكون أغلب الفرق املبتدعة تندرج حتته، فالشيعة، واملاتريدية، من هو و االجتاه الكالمي أما 

هذا االجتاه، كما أن هذا والكالبية، واملعتزلة، واألشاعرة، وغريها من الفرق املبتدعة اليت حنت منحى عقلياً تصنف يف 
ومع أن كل صنف من هذه األصناف قد تناول تقرير  ،االجتاه يعد من أكثر االجتاهات اهتمامًا بعلم األديان وامللل

 .الذي جيمعها هو املنهج الكالمي اإلطارالعقيدة اإلسالمية، ورد على خصومها وفق املنظار الذي ارتضاه، إال أن 
جوالت وصوالت يف التصدي ألهل األديان وامللل  هلاكان و :  علم األديان وامللليفهود جفاملعتزلة مثال كان هلا 

والنحل قل أن جتد هلا نظريًا يف الفرق الكالمية األخرى، وقد مشلت جهودهم يف الرد على اليهود والنصارى، وعلى 
غريهم من املخالفني يف اإلسالم أو يف األديان الوضعية اجملوسية والصابئة والزرادشية، والربامهية، وعلى الزنادقة و 

 .146املذهب
فقد آمن : دراسة علم األديان وامللل على ضوء أصوهلم اخلمسةحيث متت أخطاء املعتزلة يف جمال دراسة األديان و 

وأخضعوا نصوص الوحي هلذه األصول، إما بالتأويل أو برد السنة اليت زعموا أهنا أحاديث  147املعتزلة باألصول اخلمسة
آحاد، مث قاموا على ضوء تلك األصول يف مقاومة التحديات العقدية اليت كان مصدرها من أهل األديان املختلفة، 

ن يف مواجهة القول بتعدد اآلهلة الذي كا  "نفي صفات الرب"فالتوحيد أو التنزيه املطلق هلل الذي يقصد عند املعتزلة 
كان يعتقده النصارى والثنوية، والتجسيم والتشبيه الذي كان معروفًا يف عقائد اليهود، واالحتاد واحللول الذي كان 

. واخلطأ الذي وقع فيه املعتزلة أهنم واجهوا خطأ 148مصدره إما عن اليهود وإما عن أديان اهلند من الربامهة والبوذية
 خبطأ.

جهوداً كبرية يف جمال علم األديان وامللل ومتثلت هذه اجلهود يف مصنفات مستقلة هلذا العلم، فقدموا األشاعرة  أما
م الكالم ويف الردود واملناظرات اليت كانت حتدث بني أعالم لويف مباحث ضمنت يف العلوم األخرى، خاصة يف ع

جتد أن أغلب الكتب اليت تكلمت عن امللل والنحل واألديان هي ولذلك األشاعرة وبني أتباع األديان وامللل والنحل، 
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الباقالين الذي رد على مجيع أصناف األديان وامللل والنحل وذلك من خالل كتابه من كتب األشاعرة ومن ذلك 
 ،الغليل"اجلويين فقدم جهوداً كثرية من خالل كتبه الكالمية كالشامل واإلرشاد ومن خالل كتابه "شفاء و التمهيد، 

والغزايل الذي ألف يف الرد على النصارى، مث الشهرستاين صاحب املوسوعة ودائرة املعارف يف األديان والفرق، والبغدادي 
؛ ولكنهم كذلك ردوا اخلطأ باخلطأ بناء على عقائدهم يف التوحيد واألمساء والصفات وغريه صاحب كتاب امللل والنحل

 ان خطاءهم يف ذلك يف املبحث التايل.من العقائد. وسيأيت الكالم عن بي
 



 :ونقدها أهل الكالماألسس المنهجية لدراسة األديان والملل عند : الثانيالمبحث 
 

 : مصادر االستدالل عند المخالفين: أوالا 
املعتزلة نفس مصادر أهل السنة، قال زعيم : املقرر يف هذه املسألة عند أغلب الفرق أن مصادر االستدالل هي

كتاب ناطق، وخرب جممع عليه، وحجة عقل، أو إمجاع :  "إن احلق يعرف من وجوه أربعة: واصل مبيناً مصادر االستدالل
. هذا عند 150حجة العقل، والكتاب والسنة واإلمجاع: أن األدلة أربعة: . وورد يف شرح األصول اخلمسة149من األمة"

. ولكن بعضهم رد  151يزيدون على األربعة السابقة مصدراً آخر وهو القياساملعتزلة أما إذا جئنا إىل األشاعرة فنجدهم 
 .152القياس إىل النص واإلمجاع فاحنصرت األدلة عنده باألربعة األخرى

وهي من الناحية النظرية قريبة إىل منهج أهل السنة وإن خالفت يف التفريق بني األحاديث املتواترة واآلحاد، لكن 
 ؛لسنةجند أنه خمالف ملنهج أهل ا واالستدالل هبا هل األهواء من داللة النصوص وكيفية ترتيبهاإذا انتقلنا إىل موقف أ

 حبيث قدموا العقل على النقل، عارضوا النصوص الشرعية بالعقل إىل غري ذلك.
 

 : تقديم العقل على النقل: ثانياا 
ترتيب مصادر االستدالل ويف حجية داللتها، حيث خيالف املعتزلة واألشاعرة وغريهم من املبتدعة أهل السنة يف 

 قدموا العقل على النقل.
ومن مث فال يصح االستدالل بدليل مسعي على أية مسائل من املسائل الكالمية املتعلقة بوجود اهلل تعاىل وصفاته 

 وكل ما تتوقف عليه صحة النبوة.
السمعي وإضعافه مطلقاً كتاباً كان أو سنة يف بل لقد بلغ الشطط ببعض املتكلمني حيث حاولوا توهني الدليل 
"إن األدلة السمعية ال تفيد اليقني أو القطع : قضايا العقيدة، وتقدمي الدليل العقلي عليه، كما فعل الرازي حيث قال

فيد إال فاالستدالل باخلطاب ال ي: زاعماً أن "األدلة اللفظية مبنية على مقدمات ظنية واملبين على املقدمات الظنية ظين
 .153الظن"
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وعلى ضوء هذا النهج املوهن لنصوص الشرع املفرط يف تعظيم العقل ناقش املتكلمون أتباع األديان األخرى فهذا 
"فأما من عول منهم يف هذا الباب على إتباع من سلف : القاضي عبد اجلبار يقول يف معرض نقاشه عقائد النصارى

وما يصح عليه وما ال يصح  -عز وجل–التالميذ فقوله ساقط، ألن الكالم يف صفة القدمي والرجوع إىل الكتب وتقليد 
 .154ال جيوز أن يرجع فيه إىل السمع.."

بل جنده يصرح أن استدالله للنصوص حىت يف املسائل اليت أورد فيها نصوصًا أنه أوردها من باب االعتضاد ال 
مبعوث إىل الناس كافة "بعد إيراده نصوصًا نقلية  ى اهلل عليه وسلمصلإثبات أنه  االعتماد، يقول القاضي يف فصل "

 .155.".كثرية" وإمنا نذكر هذه األلفاظ تأكيداً والعمدة ما ذكرناه من العلم الضروري بدينه وقصده
 
 : التأويل الكالمي: ثالثاا  

النصوص اليت رأوا أن ظاهرها خيالف انطالقاً من وجوب تقدمي العقل على النقل ذهب املتكلمون إىل وجوب تأويل 
إن  رَ ظ  يشعر ظاهره مبستحيل يف العقل، نُ  -عز وجل–"كل  خرب مما يشري إىل إثبات صفة للباري : العقل، يقول الغزايل
 .156ل وأول، وإن مل يندرج فيه احتمال تبني على القطع كذب الناقل"ب  تطرق إليه التأويل قُ 

بوجوب تقدمي العقل  لوجاء بـ "القانون الكلي" القائ 157التأويل أمر البد منه أما الرازي فقد زعم أن املصري إىل
 .وتأويل النقل أو تفويضه

وقد استعمل طوائف املبتدعة التأويل يف مناقشاهتم مع غري املسلمني سواء يف أجوبتهم عن األسئلة املوجهة إليهم 
بة فخر الدين الرازي يف مناظرته مع النصراين حني زعم لألديان األخرى. فانظر أجو  هأو يف النقد الذي كانوا يوجهون

 158[5طه: ] {يف ىف يث ىث نث}: النصراين أن يف القرآن آيات مومهة للتشبيه ومثل بقوله تعاىل

 خف حف}: وقوله تعاىل 159[22الفجر: ] {مم خم حم جم هل مل}: وقوله تعاىل
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، فقال الفخر الرازي جميبًا وفق 161وآيات من اآليات الدالة بصفات الرب االختيارية 160[67الزمر: ] {مفحق
"وأما اجلواب عن األحاديث واآليات املومهة للتشبيه، فاعلم أنه إذا ثبت عند كل  : مذهب النايف للصفات االختيارية

 ] {زب رب يئ ىئ}: رادة يف قوله تعاىلعاقل مثال أن اجلدار مجاد ال حي مث يوصف بعد ذلك باإل
 .163ال على سبيل احلقيقة" باإلرادة إمنا هو على سبيل اجملازعلم قطعاً بضرورة العقل أن وصفه  162[77الكهف:

"فكذلك إذا علم أن الباري تعاىل منزه عن اجلسمية والعرضية واحلد واجلهة واألعضاء : واستمر يف اإلجابة حىت قال
امليل واحلظ والنفور والرقة، مث إنه وصف بعد ذلك باحملبة والرضا والسخط واهلمة واجلوارح واحلركة والسكون ومنزه عن 

 .164.".أو باحلركة واجلارحة علم قطعاً أن إطالق ذلك عليه جماز ال حقيقة
"ولو ثبت ما ادعوه : كذلك جند القاضي عبد اجلبار يسلك نفس املنهج مع النصارى فيقول يف مناقشته معهم

، وإذا جئنا إىل الغزايل يف كتابه الرد اجلميل فإننا جند لفظ 165"العقلمسعا، لوجب أن يتأول على وفق ما يقتضيه 
"التأويل" تكرر يف الكتاب فتجدها يف ديباجة الكتاب كما جتدها يف خامتته، بل جند الغزايل يقرر أصلني ذكر أهنما 

أن النصوص إذا وردت فإن وافقت املعقول تركت وظواهرها. وإن خالفت صريح : حدمهاأ: متفق عليهما بني أهل العلم
 املعقول وجب تأويلها، واعتقاد أن حقائقها ليست مرادة، فيجب ردها إذ ذاك إىل اجملاز.

أن الدالئل إذا تعارضت، فدل بعضها على إثبات حكم، وبعضها على نفيه، فال نرتكها متعارضة، إال وقد : الثاين
 .166أحسسنا من أنفسنا العجز باستحالة إمكان اجلمع بينها، وامتناع مجعها متظافرة على معىن واحد

نقد عقائد النصارى على ضوء هذين األصلني حيث أول نصوص األناجيل اليت ظاهرها يدل على يف مث شرع 
يان أن التأويل الكالمي الذي النصوص الدالة على إنسانيته، واملقصود هنا ببمستدال  -عليه السالم–ألوهية عيسى 

بسببه عطل عموم أهل األهواء واملتكلمون بوجه خاص النصوص الشرعية كان أحد األسس املنهجية يف دراسة األديان 
 عند املتكلمني.
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 .1393صرية، بريوت، املكتبة الع



 
 : االعتماد على المنطق والفلسفة: رابعاا 

املنطقية والطرق الفلسفية واستخدام االعتماد على القواعد : من األسس اليت يقوم عليها منهج املخالفني
مصطلحاهتا يف تقرير العقائد، فقد حاول أصحاب املقاالت الدفاع عن اإلسالم وحقائقه باملنطق، واستعملوا األسلوب 

 الفلسفي ملواجهة االستدالالت الفلسفية اليت استعملها أتباع األديان، وأهل اإلحلاد.
إذ أن كل  كتب أهل  ؛استعمال أهل الكالم الفلسفة يف دراسة األدياند عناء يف ضرب أمثلة تدل على جتوقد ال 

اجلوهر، والعرض، واجلسم، واملتحيز، واملركب، : بنيت على هذا األساس، فألفاظ -إال ما ندر–األهواء يف املقاالت 
فهذا الفخر الرازي  واألحوال املتضادة هي ما يقابلك يف افتتاح تلك الكتب عند أول أصل جيب إثباته وهو وجود اهلل،

"فقلت له الكالم يف النبوة البد وأن يكون مسبوقاً مبعرفة اإلله، وهذا الذي تقوله : يقول يف صدر مناظرته مع النصراين
 : باطل، ويدل عليه وجوه

 .167..".أن اإلله عبارة عن وجود واجب الوجود لذاته، حبيث ال يكون جسماً وال متحيزاً وال عرضا: الوجه األول
 : لمناهج علم الكالم نقدال

ذلك النهج املغرق يف  اعن املسار الصحيح بسب انتهاجه تهج علماء الكالم قد احنرفايتبني لنا مما سبق أن من
واملقدمات العقلية املوغلة يف اجلدل واملراء، ولقد وجه إىل هذا املنهج نقد الذع من قبل أساطني  األرسطيةاالستدالالت 

 .168، أمثال أيب حامد الغزايل، وفخر الدين الرازي، وإمام احلرمني اجلويينمنهمعلم الكالم قبل معارضيه وتاب عنه كثري 
قد أدى إىل نقيض القصد وانكشفت أخطاؤه  -وإن قصد به الدفاع عن اإلسالم–نهج الكالمي فعلم أن امل

 : للعيان، ولعل أهم هذه األخطاء تتلخص فيما يلي
أنه نأى عن منهج القرآن يف الدعوة إىل تثبيت العقيدة أو الدفاع عنها وآثر عليه نظريات وبراهني تثري من : أوال

"إنك جتد أهل : ، قال شيخ اإلسالم-غريهم فضالً عن–الشبه أكثر مما ثري من اإلقناع فأوقعت أهلها يف احلرية والشك 
الكالم أكثر الناس انتقاالً من قول إىل قول وجزماً بالقول يف موضع، وجزماً بنقيضه وتكفري قائله يف موضوع آخر، وهذا 

"أنه مل جيد عند الفالسفة واملتكلمني إال احلرية : ، وصرح الشهرستاين كما ذكر ابن تيمية169دليل عدم اليقني"
 .170والندم"
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إن مناهج املخالفني بعد أن اختلطت فيها طريقة الكالم وطريقة الفلسفة أصبحت مناهج نظرية حبتة تنظم : ثانياا 
 املقدمات وتستخلص النتائج خالفا للمنهج القرآين الذي خياطب العقل ويستثري العاطفة والفكر يف تكوينه للعقيدة.

عقل وحده وحتكيمه يف كل شيء حىت فيما ال يقدر عليه كاألمور الغيبية، إن أهل األهواء باعتمادهم على ال: ثالثاا 
تأويل الباطل، وفرقوا الناس كل تفريق، وأوقعوهم يف شنئان القد جنوا على العقل والشرع معاً، إذ حرفوا الشرع بسبب 

 وبغضاء مما أعطى األعداء فرصة للشماتة على اإلسالم وأهله.
اء جنت على اإلسالم حيث قدمته إىل الناس يف غري حقيقته بسبب تأويل أو رفض إن مناهج أهل األهو : رابعاا 

 بعض النصوص كما جنت على غري املسلمني حيث حجبت عنهم حقيقة اإلسالم ودعتهم إىل البدع واآلراء املتناقضة.
ومن  ": إلسالمقال شيخ ا ،ضعف مناهج أهل األهواء يف الدفاع عن احلق وقصورهم يف الرد على الباطل: خامساا 

أعظم أسباب بدع املتكلمني من اجلهمية وغريهم قصورهم يف مناظرة الكفار واملشركني، فإهنم يناظروهنم وحياجوهنم بغري 
فيسقط عليهم أولئك ملا فيهم من اجلهل والظلم وحياجوهنم مبمانعات  -زعموا بذلك -احلق والعدل لينصروا اإلسالم

والظلم والعدوان  صلى اهلل عليه وسلمومعارضات، فيحتاجون حينئذ إىل جحد طائفة من احلق الذي جاء به الرسول 
ل ورشد وغي، إلخواهنم املسلمني مبا استظهر عليهم أولئك املشركون فصار قوهلم مشتمال على إميان وكفر وهدى وضال

 .171.".ومجع بني النقضني وصاروا خمالفني للكفار واملؤمنني كالذين يقاتلون الكفار واملؤمنني
إن من العدل واإلنصاف أن نذكر لعلماء الكالم فضلهم يف جمال علم األديان وامللل، فقد كان هلم مع هذا كله فو 

"وكذلك متكلمة أهل اإلثبات : هلم، قال شيخ اإلسالميف الرد على الباطل وقطع حجج املبطلني، وهذا مما حيمد دور 
مثل الكالبية، والكرامية، واألشعرية، إمنا قبلوا واتبعوا واستحمدوا إىل عموم األمة مبا أثبتوا من أصول اإلميان من إثبات 

، لكن هذا 172.".الصانع وصفاته، وإثبات النبوة، والرد على الكفار من املشركني وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم
 ذكرها. سيقاجلهد ال يعفيهم عن النقد بسبب أخطائهم املنهجية والعقدية اليت 

كل  ما سبق يؤكد لنا أن منهج السلف املوافق ملنهج القرآن املنضبط بالضوابط الشرعية هو املنهج الوحيد الذي 
ات املعاصرة يف جمال دراسة األديان وهو املنهج املناسب ملواجهة التحدي ،ينبغي أن تدرس على ضوئه األديان وامللل

 .173وامللل

                                                 
 ، دار القلم، بريوت، الطبعة األوىل.5/35الكربى البن تيمية  جمموع الفتاوى 171
 .8/275درء التعارض  172
 .343-252العلماء فيها ص علم امللل ومناهج انظر:  173



 مناهج الكفار في دراسة علم األديان: لثالمبحث الثا
مل يعرف الغرب دراسة علم األديان وامللل مبفهومه العلمي قبل العصر احلديث والسبب يف ذلك هو أن النصارى 

"هرطقة" وكان جل اهتمام رجال الدين  النصرانيةمل يكونوا يعرتفون بوجود الديانات األخرى، بل كانوا يعتربون ما عدا 
ء أو األديان اليت يرون أهنا تشكل خطورة على عقائد النصرانية، يف ذلك ينصب على الدراسات الالهوتية، وتفنيد اآلرا

 بقدسية متنع توجيه أي انتقاد إليها. -حسب زعمهم–أضف إىل ذلك أن النصرانية كانت مصونة 
بدأ حتول كبري فبدأ اإلنسان الغريب ينتقد  -عشر امليالدي اخلامسالقرن  – لكن بدءا من عصر النهضة األوروبية

 .صرانية كما بدأ اهتمامه مبعرفة الديانات األخرى وعقائد األمم املختلفةالديانة الن
بعض العلماء أن ظهور املصطلح "مقارنة األديان" أو "الدين املقارن" عند الغربيني كان يف هناية القرن  ددوحي

التاسع عشر ليدل عندهم على الدراسة العلمية لألديان للتفريق بني هذا النوع اجلديد من الدراسة وبني الدراسات 
 الالهوتية اليت عرفتها النصرانية منذ نشأهتا.

جتماع ال"تاريخ األديان"، و"فلسفة األديان"، و"علم ا: ق علم مقارنة األديان يف القرن العشرين ليشملمث اتسع نطا
 الديين" و"علم نفس الدين" و "فينومولوجيا الدين".

أن علم األديان يف الغرب احلديث كان وليد الصراع بني الدين النصراين وبني رواد النهضة : وخالصة القول
 كن الذين تبنوه رجال الدين، وإمنا كانوا الفالسفة املناهضني ضد الكنيسة ورجاهلا.األوروبية، ومل ي



 : هج المستشرفين في دراسة علم األديان والملل وتقويمهامن: المبحث الرابع
رغم تعدد اجتاهات املستشرقني واختالف مشارهبم وتباين جماالهتم وتفاوت قدراهتم العلمية إال أهنم يف الغالب 

إىل نتائج واحدة، وذلك أهنم ينطلقون من مسلمات واحدة ويصدرون  -خاصة اإلسالم–ينتهون يف دراساهتم للملل 
 من أسس منهجية خطت ألهداف حمددة.

 
 : المسلمات التي انطلق منها المستشرقون: المطلب األول

خاصة –ضع البحث والدراسة االنطالق من النصرانية احملرفة كمعيار لتقومي األديان األخرى اليت هي مو  -1
حبيث ال تكون هذه األديان مقبولة ما مل تتفق مع املقوالت الرئيسة للنصرانية، واعتبار كل  ما يشذ عن  -اإلسالم

 النموذج الروحي النصراين نقصاً أو قصوراً يعرب عن فساد هذا الدين وضعفه وعدم معقوليته.
واعتبار القرآن من تأليفه. فاملستشرقون إما تبارها خاصة بالعرب، أو اع صلى اهلل عليه وسلمإنكار نبوة حممد  -2

 علمانيون ال يؤمنون بالغيب، أو أهل كتاب ال يؤمنون بصدق الرسالة اليت أعقبت النصرانية.
يقول : احملرفة السماويةاألديان مساواة الدين اإلسالمي بغريه من األديان الوثنية كأديان اهلند والصني، و  -3

"إن الدين اإلسالمي يف ذاته واحد من جمموعة األديان اليت تشتمل إىل جانب اجملوسية واليهودية : املستشرق جب
 .174واملسيحية، وهو يقامسها نفس املبادئ األساسية"

االنطالق من نظرة عنصرية عرقية ختتزل اإلنسانية يف عرقني "حنن" و "هم" حيث قسمت شعوب األرض إىل  -4
 وأخرى متخلفة، فاألوىل شعوب آرية والثانية شعوب سامية.أجناس راقية 

اعتبار اخلربة األوروبية منوذجًا معياريا للتطور البشري، وقد ساد الدراسات االستشراقية نوع من املقارنة غري  -5
ل املرجع الذي العلمية حيث أخضع تاريخ اإلسالم ونظمه االجتماعية للمعايري الغربية حبيث صارت التجربة األوروبية متث

 جيب أن حتتذيه اجملتمعات األخرى.
واملسلمني، فقد كان أكثر املستشرقني  صلى اهلل عليه وسلماالنطالق من املوقف املعادي لإلسالم ونبيه  -6

 ينطلق من منطلق عقدي يؤججه احلقد الصلييب على اإلسالم، والتعصب الذي يعمي األبصار عن احلقائق.
نطلقات وتلك املسلمات عندهم هي اليت أدت باملستشرقني إىل استخدام أساليب غري إن االنطالق من هذه امل

 علمية ومناهج ال تؤدي إىل نتائج صحيحة يف جمال الدراسات اإلسالمية. 

                                                 
 –، رسالة دكتوراه يف كلية دار العلوم 203-202مناهج علم الكالم يف مواجهة القضايا الفكرية املعاصرة، لرزق يوسف، ص  174

عة القاهرة نقاًل عن كتاب وجهة اإلسالم: نظرة يف احلركات احلديثة يف العامل اإلسالمي للمستشرق جب، ترمجة حممد عبد اهلادي، املطب
 .1933اإلسالمية، 



 



 : هج المستشرقين في دراسة األديان والمللامن: المطلب الثاني
الدراسات اإلسالمية بصفة خاصة مناهج عديدة جمتمعة أو و استخدم املستشرقون يف دراسة امللل بصفة عامة 

 : متفرقة وأهم هذه املناهج
 
وذلك  ،فقد بدأ النقد التارخيي للكتب املقدسة عند الغرب يف القرن السابع عشر: المنهج النقدي التاريخي -1

. من أجل البحث عن النص األصلي، .. ميكن املقارنة بني النصوص املختلفةلغات حىتعدة بعد نشر الكتب املقدسة ب
فأخضع نصوص العهدين لنقد التارخيي بدءا من نشأهتا، واشتمل هذا النقد على كل ما يتعلق بالعهدين من ترمجة أو 

م على حتقيق النصوص شروح، ويف القرن التاسع عشر أخذ هذا املنهج يتسع ويتحول إىل ما مسوه بالنقد العلمي القائ
واملقارنة بينها، واالعتماد على فقه اللغة، وعلم األساطري املقارنة يف هذا القرن، مت وضع قواعد هذا املنهج وبرزت مدارسه 

 املختلفة.
ومهما يكن من أمر فإن  ،غري صحيحة مأن ديانته واقد قاد هذا املنهج الغربيني إىل اإلحلاد، وذلك عندما عرفو 

يف هذا نطبق "وحنن : الغرب ممثاًل بالدراسات االستشراقية قد طبق هذا املنهج على الدراسات اإلسالمية، يقول بارت
اليت نشتغل هبا املعيار النقدي نفسه، الذي نطبقه على تاريخ الفكر عندنا،  على اإلسالم وتارخيه وعلى املؤلفات العربية

. ومع هذا االدعاء من "بارت" فإن تطبيق هذا املنهج على الدراسات اإلسالمية 175دونة لعاملنا حنن"وعلى املصادر امل
من أن الغرب انطلق يف دراسته من منطلق عدائي ذكر سابقا مل يكن كتطبيقه على الدراسات النصرانية أو اليهودية ملا 

إن أغلب الغربيني مل خيلصوا هلذا املنهج يف دراساهتم : ليقالإلسالم، وملا كان حيمله املستشرقون من أحكام مسبقة، ولذا 
 لإلسالم ولو أخلصوا لقواعده ألمكن هلم الوصول إىل نتائج صحيحة.

 
املنهج التحليلي هو أحد املناهج اليت طبقها املستشرقون على الدراسات اإلسالمية، ويعين : المنهج التحليلي -2

املوضوع املطلوب دراسته إىل جمموعة من العناصر يتم التأليف بينها يف حزمة ال هذا املنهج تفتيت الظاهرة الفكرية، أو 
متجانسة من العوامل أو الوقائع اليت أنشأها، أي أن هذا املنهج يقوم بتفتيت الظاهرة الفكرية وردها إىل عناصرها األولية 

نهج وهو متأثر مبزاجه وثقافته وبيئته ودينه كالظروف االجتماعية أو السياسية أو الدينية، فإذا طبق املستشرق هذا امل
الذي نشأة فيه فإنه يصل به يف الدراسات اإلسالمية إىل نتائج غري سليمة. وذلك أهنم من خالل هذا املنهج يأتون 

 بكل تفسري غريب، ويعيدون املفاهيم اإلسالمية إىل غري أصول إسالمية.
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والتأثريات البيئية املعاصرة على الوقائع التارخيية  العلمانيةة أعين إسقاط الرؤية الوضعي: المنهج اإلسقاطي -3
حيث درس اإلسالم، سواء عقيدة أو سرية وتاريخ مبفاهيم غربية معاصرة، ومقارنته باملعطيات التارخيية الغربية. فبني 

نظور، ترفض الرواسب الدينية والنزعة العلمانية واآلراء الفلسفية، درس اإلسالم من خالل رؤية وضعية منحصرة على امل
كل ما هو روحي أو غييب، على أساس أنه سقوط يف مظلة اخليال،واخلرافة، والالعلمية. فلم ينتج من تطبيق هذا املنهج 

 .176على الدراسات اإلسالمية إال أحكام تعسفية ال صلة هلا بالتحليل العلمي السليم
 
شروط الباحث يف علم األديان أن ال يسرع عند يرى بعض الباحثني املعاصرين أن من : منهج األثر والتأثر -4

املقارنة يف حتديد الصلة بني ظاهرتني يف دينني قبل أن يظهر له نوع العالقة بينهما، أهي مشاهبة أم مماثلة أم تضاد أم 
 .177تناقض حىت ال يقع يف اخلطأ

ات اإلسالمية جندهم يطبقون وهذا ما يقتضي العدل واإلنصاف، لكن عندما نأيت إىل منهج املستشرقني يف الدراس
أن اإلسالم ليس إال مزيج مستمد إىل هذا املنهج بطريقة ماكرة وبدون ضوابط، فهم من خالل هذا املنهج يتوصلون 

 من األديان األخرى والنحل الباطلة.
ليلي، ومنهج من النقد التارخيي، واملنهج التح–إن هذه املناهج اليت استخدمها املستشرقون يف الدراسات اإلسالمية 

ختالف تلك املناهج اليت استخدمها علماء املسلمني يف جمال دراسة األديان، وإن  -، واملنهج اإلسقاطياألثر والتأثر
استخدمه علماء املسلمني خيتلف عن  من أجله تشاهبت يف الظاهر، أو اتفقت معها يف املسمى، ذلك أن اهلدف الذي

نية على العدل واإلنصاف، فلم حيدث من علماء املسلمني أن تقولوا أهداف الغرب منه، حيث كانت مناهجهم مب
 على أهل دين، ومل حيرفوا تاريخ أمة.

كما مل يأتوا بتحليالت واستنتاجات ليس هلا أساس من الصحة، وكيف ميكن عنهم ذلك وقصدهم معرفة حقيقة 
املستشرقون فهم إما قوم أكل احلقد الصلييب األديان كما هي يف الواقع، ليمكن هلم تطبيق شرع اهلل على أهلها. أما 

أكبادهم، أو يهود مأل احلقد قلوهبم، وأعماهم الكرب، أو علمانيون، وملحدون ينطلقون من خلفية دينية مع اإلحلاد 
 والكفر، فازدادوا كفرا مع كفرهم.
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 : أساليب المستشرقين في الدراسات اإلسالمية: ثالثالمطلب ال
حقيقة أهداف املستشرقني من خالل منهجهم هذا، األساليب اليت استخدموها لتحقيق هذه ومما يكشف لنا 

 : املناهج، أو السمات الدالة على اخليانة املنهجية، وأبرز هذه األساليب
 
وإمنا يدرسون منه موضوعات  ،ال يدرسون اإلسالم كوحدة متكاملةإن املستشرقني : األسلوب االنتقائي -1

انتقوها، فيهتمون باملوضوعات اليت يرون أهنم يستطيعون توظيفها على حسب أهوائهم وخاصة املوضوعات اليت متثل 
إن املنهج الغريب الوافد يتحدث يف حفاوة ضخمة عن االعتزال  "األمة اإلسالمية كالفرق املبتدعة جانباً سلبياً يف تاريخ 

أن سقوطهم كان مصدر خطر كبري على الفكر اإلسالمي، وأن منهجهم هو أصدق املناهج اليت عرفها  واملعتزلة، ويرى
 .178.".هذا الفكر

فهم ينتقون املصادر اليت يعتمدون عليها يف الدراسات اإلسالمية، هذا إذا مل : ومن االنتقاء أيضاً انتقاء املصادر
تب الفرق املنحرفة عن املنهج الصحيح، ومن ذلك أيضًا انتقاء يلقوها كلياً، فمصادرهم املفضلة هي كتب األدب، وك

األدلة، وذلك أنه قد يرد يف املوضوع الذي يدرسونه أدلة صحيحة وأدلة ضعيفة، أو شاذة، فيختارون األدلة الشاذة 
 أو يتعامون عن األدلة الصحيحة، أو يشككون يف صحتها. لكوهنا توافق أهواءهم، ويتجاهلون

 
ال جيدون ني .. حتريفاً مقصوداً، أو يقلبون معانيها ح.حيرف املستشرقون النصوص: قلب الحقائقالتحريف و  -2

وهو أن يأيت املستشرق إىل أوثق األخبار وأصدق األنباء  ،وذلك باستعمال ما يسمى منهج العكس ؛جمااًل للتحريف
 إىل عكسها.  -عمداً تم–فيقلبها 
 
 :املستشرقني دمن األساليب املاكرة الدالة على سوء الطوية، واملخلة للمنهجية عن: الكذب واالختالق -3

ا ذكر الدكتور عبد الرمحن بدوي استخدام أساليب اخلداع والتمويه، كالعزو إىل مصادر ومراجع غري موجودة، من ذلك م
صلى اهلل عليه "وأبشع ما فعله المانس خصوصًا يف كتابه فاطمة وبنات حممد : عن املستشرق المانس حيث يقول

هو أنه يشري يف اهلوامش إىل مراجع بصفحاهتا وقد راجعت معظم هذه اإلشارات يف الكتب اليت أحال إليها،  وسلم
واضع غري موجودة إطالقًا يف هذه الكتب، أو يفهم النص فهمًا ملتوياً، خبيثًا أو فوجدت أنه إما أن يشري على م
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بتعسف شديد، يدل على فساد الذهن، وخبث النية، وهلذا ينبغي أال يعتمد القارئ على إشاراته إىل  الزاماتتستخرج 
 .179"مراجع، فإن معظمها متويه وكذب وتعسف يف فهم النصوص

 
إن االعتماد على الفرضيات والتخمينات مسة مميزة ملنهج الغربيني : ت والتخميناالعتماد على الفرضيا -4

االضطراب املنهجي، وهو األسلوب املفضل عند املستشرقني يف يف وهو أحد األسباب اليت أوقعتهم  ،لدراسة األديان
تعتمد على مصادر إسالمية ما عدا "ملا كانت معارفنا مبتورة : الدراسات اإلسالمية، يقول املستشرق مونتجمري وات

يكفي أن نذكر بأنه من املتفق عليه عادة  ،النقوش، فهناك مكان كبري لالفرتاض والتخمني، ولن نعاجل هنا هذا املوضوع
 .180أن عبادة األوثان مل يعد هلا تأثري أيام حممد"

 
قون ادعاء املوضوعية والتجرد من األساليب اخلادعة اليت يستخدمها املستشر : ادعاء الموضوعية والتجرد -5

 ،املستشرقون أنفسهم الصحيح وهو أمر يعرتف بههو عن األهواء لكن إذا جئنا إىل الواقع لن جند له أثراً بل العكس 
د يف أغلب مقدمات مؤلفات املستشرقني الزعم بالتزام املوضوعية يف دراستهم لإلسالم. بيد أنك ال جت كوالغريب أن

 واحدة بعد املقدمة إال ويفاجئك هذا املستشرق نفسه ما يناقض ادعاءه.ختطو خطوة 
إن املستشرقني تناولوا األديان هبذه املناهج واستخدموا تلك األساليب يف الدراسات اإلسالمية خاصة، فجاءت 

 دراساهتم بالنسبة لإلسالم مملوءة بالتشكيك والطعن، والقول ببشرية مصدره.
االستشرق قد مثل يف العصر احلديث رأس احلربة اليت استخدمها األعداء ضد اإلسالم. ومهما يكن من أمر فإن 

وال ختفى آثاره اخلبيثة يف األمة اإلسالمية عن أحد، واملؤسف له أن جند يف املسلمني من ميجد مناهج املستشرقني، 
ملتعصبني الساحة اإلسالمية، وأن ويدعي أن منهجهم هو املنهج العلمي الصحيح، ومن املؤسف أن ميأل إنتاج هؤالء ا

يكون منهجهم معياراً للتقومي وللنقد يف كثري من املؤسسات العلمية يف العامل اإلسالمي، وأن يكون "علم األديان وامللل" 
 الذي وظيفته مواجهة حتدي هؤالء حماكماً يف بعض دور العلم على منهج هؤالء.

ن هؤالء املستشرقني أخطر على اإلسالم من أي قوة أخرى، وأهنم واملقصود هنا من بيان منهج املستشرقني هو أ
دخلوا يف هذا اجملال وهم ليسوا أهالً له، ألهنم جمردون عن املوضوعية، واألمانة العلمية، ناهيك مبا يضمرون أو يعلنون، 

نعدم من بني لن  -ولألسف الشديد–لإلسالم من حقد وكيد نابع عن عداء عقدي قدمي قدم هذا الدين، ومع ذلك 
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املسلمني من ميجد هذا املنهج، وجيمع له ألوانًا من املدح والثناء، وجيعله معيارًا وميزانًا للبحوث العلمية، حىت العلوم 
 .الشرعية كعلم األديان وامللل الذي وظيفته الدفاع عن الدين

إن اخلروج عن تبعية وتقليد األعداء ليفرض علينا أن نعود إىل أصالتنا، وذلك بالعودة إىل اإلسالم، والتحرر عن 
املناهج الوافدة، وإذا كان من أخطر املناهج الوافدة علينا منهج دراسة األديان، أو تاريخ األديان، أو مقارنة األديان 

هذا الدين عقيدة، وشريعة، وسياسة وغريها، فإن ذلك ليضع علم حسب ما يسمونه يف الغرب لكونه يهتم دراسة 
امللل، وتصحيح هنجه يف بداية سلم منظومتنا اإلسالمية، ولن يتم هذا التصحيح إال بالعودة إىل الضوابط الشرعية اليت 

بديل يف هذا اجملال  ، وبالتحرر عن مناهج الغرب مجلة وتفصياًل، ولن يكون التحرر كاماًل إال إذا جاءقررها أهل العلم
 من موسوعات علمية، ودوائر معارف، تغين الباحثني عن املصادر الغربية.



 الخاتمة
من العلوم الشرعية اليت دلت على مشروعيته الكتاب والسنة ومواقف السلف،  وامللل علم األديانتبني أن  -1

 منوطة مبوافقته للمنهج القرآين. مشروعيتهوأن 
 .اتضح أن علماء السلف التزموا باملنهج الشرعيوامللل  علم األديانمن خالل مناهج العلماء يف  -2
 : نة واجلماعة يف دراسة علم األديان، ومها منهجانني من خالل البحث أن هناك مناهج خمالفة ألهل الستبي -3

 مناهج أهل الكالم ومن وافقهم.: األول
 مناهج الكفار واملستشرقني.: الثاين

والذي جيعل العبء  دور يف دراسة علم األديان كأهل الكالم،بعض املناهج املخالفة ملنهج أهل السنة لأن  -4
 .؛ حىت ال يغرت أحد باملناهج املخالفةجبعلى أهل السنة كبري يف أن يقوم هبذا الوا

 هذه املناهج ختالف أهل السنة يف مصادر ومناهج االستدالل، ويف طريقة العرض والرد، ويف طريقة البحث.أن  -5
املنهج الوصفي التارخيي، واملنهج التحليلي النقدي، : البحث يف علم األديان ودراستها هلا عدة مناهج منهاأن  -6

 واملنهج املقارن، واملنهج العلمي التجرييب، واملنهج الشامل.
أن أهل السنة استخدموا من هذه املناهج ما يوافق احلق ويوصل إليه، بضوابطه الشرعية، خبالف املخالفني  -7

 هلم فإنه استخدموا ما يوافق أهوائهم، وخيدم أهدافهم، وحيقق غاياهتم.
وينصر كلمته وأن يهدينا ملا فيه خري وعزة أمتنا ونصرة دينها فهو تعاىل املوفق سأل اهلل تعاىل أن يعز دينه أهذا و 

 .واهلادي إىل سواء السبيل
ووضح لنا سبيل الضالل والغي  ،مرنا بإتباعهأالذي بني لنا سبيل احلق و  ، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد

  يوم الدين.إىلبإحسان وآله وصحبه ومن تبعهم  ،وهنانا عن الوقوع فيه
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