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                                    العلوم الشرعیة واإلنسانیة :مجلة الجامعة األسمریة

    )2018دیسمبر ( الثاني العدد )31( المجلد

  

  ال�ع��  ال�قل في وأه���ه األد�ان مقارنة عل�

  اوح��ة أح�� اوح��ة دمحم    

   امعة األس���ة اإلسالم�ة، زل���، ل���ا.�ال�ع�ة وأص�ل ال�ی�، ال كل�ة

Email: iwhida63@asmarya.edu.ly 

  :ال�ق�مة

  ،و�ع� .ال��� � و�فى، وال�الة وال�الم على أن��ائه ال�ی� اص�فى

 م�وذل� ��ا ت��له األد�ان ب�� أت�اع األد�ان ال��ع�دة؛  األد�ان تفاعل مقارنة

س�اء �ان  و��� إن�ان�ة م����ة؛ تقال�� دی��ة م��لفة،، و م���عة مع�ق�ات روحّ�ة

، ال����ع، وه� ���لف ع� ال��ف�� ب�� ال�ع�ق�ات مذل� على م���� الف�د، أ

وال�ق��� ب�� األد�ان ال�� ��ه� م� وق� إلى آخ�، وال�� ال ��� له ص��، 

  .ألنه ع�ل�ة ت���ع وتلف�� غ�� ذات ���ة

ال�ا��ة ال�اجح ال �����ع أن �ق�م ما ع��ه ���رة تالم� اآلخ� إال إذا و 

��� اإلسالم ، و أخ��، ووقف على ال�لل وال��ل ال�ي ی�ی� بها غ��ه اد�انأدرس 

وخاّصًة  ،األخ��  د�انال��ار مع أهل األ اك��اب ال�ع�فة ع��ما، وعلى على

ِ�َ� �ََلَمٍة َسَواء بَْ�َنَنا َوبَ�َْنكُْم أَال� َ�ْعبَُد إِال� الّلَ� َوالَ  ُقْل يَا أَ�َْل اْ�ِكَتاِب :﴿، قال تعالىأهل ال��اب َ�َعاَلْواْ إ

ْواْ َفُقولُواْ اْشَ�ُدواْ  ن دُوِن الّل�ِ َف�ِن َتَول� خَِذ َ�ْعُضَنا َ�ْعضًا أَْربَابًا م� َك بِ�ِ َشْيئًا َوالَ َيت� �ا ُمْسلُِموَن �ُْ�ِ   .)1(﴾بِ�َن
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�لفة؛ ی��غي االل��ام د�ان ال��ب�� أص�اب األ ه�ا ال�فاعل دوره�ي ی�د� ول

رس�ل هللا صلى هللا عل�ه  االق�آن ال����، وع�ل به��ا أرش� إل�ها �آداب ال��ار 

ال�ع�� ����ع  ال�أ� ع� االب�عاد ع� الع�ف ��افة أن�اعه، و ؛ هام�و  ،وسل�

اإلق�اع، واس���ام العل� ع�ال العقل وال��ة، واع��اد أسال�� ال��هان و � ص�ره، و 

وت�ج� الع�ی� م� ال�سائل ال��ارّ�ة ال�ي  ال�ف���،ال�أ� و  وأسال��ه، واالس�قالل�ة في

اس���ام أسل�ب و �����ة، اللقاءات ال���ان�ة، و ال��ارات ل؛ م�ل امهاااس������� 

 ال�ق�سة ، واالّ�الع على ال���وال������� مع العل�اء ال��ض���ة ال��اق�ة

  .�ه�� ی�� ال��اور مع� ال�اصة

  م�ض�ع ال���:

��� ���ا ی��ل � م�قف اإلسالم م� غ�� ال��ل���، ال���ی�اق� ه�ا 

ضح م�قف اإلسالم م� غ�� ال��ل��� في � ، ��ا یل�ائ� األد�اناح��ام اإلسالم 

ال�اس  سائ� ال�عامالت، وس�احة اإلسالم مع غ�� ال��ل���، وال�ي ����ها ی�خل

  ، وه� دور عل� مقارنة األد�ان في ال��ال ال�ع��.أف�اجاً في دی� هللا 

مع غ�� ال��ل���، هي ال�ي  خ��ةعاملة األال��امح وال�وص�ر ف��اه� 

أما  ع� ق�اعة و���ان،ه� ی�خل�ن في دی� هللا �علتق�ب اإلسالم إلى ال�اس، و ت

إلى ال�اس  ��عفإنها ال ت ؛ص�ر ال�ع�� ال��ق�ت ال�ي ��اء ف�ها إلى اإلسالم

ه�ه ال���قة، قال ��ز الق�آن ال���� ی، و ال�خ�ل ��ه، بل ت�فعه� إلى ال�ف�ر م�ه

اغُوِت َويُْؤِمن بِالّل�ِ َفَقِد اْس ﴿: تعالى �َ� الر�ْشُد ِمَن اْل�َ�� َفَمْن َيكُْ�ْ بِالط� يِن َقد ت�َب� اَه �ِ� الد� َتْمَسَك الَ إِْ�َ

 َ ِ اْلُوثَْ�َ� ال ، و�ن ه�ا ال��هاج ال��اني، ال�� أن�له )1(﴾ا�ِفَصاَم َلَ�ا َوالّل�ُ َسمِيٌع َعلِيٌم بِاْلُعرَْوة

رب الع�ة س��انه وتعالى على رس�له صل�ات هللا وسالمه عل�ه، وال�� أم� هللا 

له�  ؛تعالى ��ه �ال�ع�ة �ال���ة، وال��ع�ة ال���ة، وال��ادلة �ال�ي هي أح��

ِ�ِ� َس�ِيِل َرب�َك بِاْلِحكَْمةِ ﴿ى:��دًا وال ع�فًا، قال تعالوال ت م�هج دع�ة، ول�� إك�اهاً  اْدُع إ
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أَْعَلُم  َواْلَمْوعَِظِة اْلَحَسَنِة َوَجادِْلُ�م بِال��ِ� �َِ� أَْحَسُن إِن� َرب�َك �َُو أَْعَلُم بَِمن َضل� َعن َس�ِيلِ�ِ َو�ُوَ 

  .)1(﴾بِاْلُمْ�َتِديَن 

ال  اإلسالمأن ال�ع�ة إلى م� أوضح ال��اه� وال�الئل على  �ره�ه ال�إن      

و��ل ما ���له ، �ل� ال��� وال��دة والعف� واإلح�ان إلى ال�اس�الت�أتى إال 

صلى  هللا رس�ل م� س��ةن�اذج و م�اقف  و��� إن�ان�ة، و����ع م�اد�اإلسالم م� 

  وال�أفة. ال�ح�ة والل��� دائ�ا ت��� ن�� أنهاال�اس، في تعامله مع هللا عل�ه وسل� 

أن ال�� ���ه على شيء ال ی��� عل�ه، و�ن�ا ی��ل� إن م� ��ائع األش�اء    

، وواقع ال��ل��� م�ه إذا وج� س��ًال إلى ذل�، ول�� ع�� تار�خ اإلسالم

وت�ل�  ��ات، وما ح�ل له� م� ن��ات،ن�ا له م� تع�ضال�عاص�، وما 

 ،�ی�الع ع� � �ج�الح� �اه�ة الل�  �ة،وق��ة ح�اة، وض�� م�� عل�ه�، ءع�ااأل

تعال��ه وم�ادئه وم�ه�ه ال�� ی��� �ان �ف�ل  ان��ار اإلسالم س�� ذل� أنو 

وال�فح ع� ال���ئ، واإلح�ان  العف� ع� ال��يء، ����مة م� ال��� م�ل�

َوَال ﴿:تعالى قال ،إ��ابي في ال�ف�سم� أث�  �ه ال��� وأم�الهاوما له ع��ما،

��ُ َو�ِ�� َ�ْسَتوِي  ي�َئُة اْدَفْع بِال��ِ� �َِ� أَْحَسُن َف�َِذا ال�ِذي بَْ�َنَك َوبَ�َْن�ُ َعَداَوٌة َك�َن ، )2(﴾ َحمِيٌم اْلَحَسَنُة َوَال الس�

، وال�ل� الع��� ال���ة �الق�وة� و���د ���یأن اإلسالم  ال��ر دل�ل علىوه�ه 

، ومعامالته ه، و���� س�ا�ال�رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسش�� ال�� ت��ل في 

ورأف�ه، وع�فه، �ه، و���ه، وح�� ،وس�اح�ه ،ول�� جان�ه و��ه �ال�اس،، اإلن�ان�ة

واْ ﴿، قال تعالى: وحل�ه رح��ه، و ا غَلِيَظ اْلَقْلِب الَ�َفض� َن الّل�ِ لِنَت َلُ�ْم َوَلْو ُكنَت َفظ� َفبَِما َرْحَمٍة م�

�ْل َع�َ� الّل�ِ إِن� الّلَ� يُِحب� ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعْنُ�ْم  ِ َف�َِذا َعزَْمَت َفَتَو� َواْسَتْغِ�ْ َلُ�ْم َوَشاوِْر�ُْم �ِ� األَْمر

�لِ�َ�    )3(﴾.اْلُمَتَو�
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  :وأس�اب اخ��ار م�ض�ع ال��� أه��ة ال���

����ي ه�ا ال��� ال���اضع أه���ه ان�القا م� ��نه �عالج أح� ال��اض�ع 

ال�ع�ة وه� عالقة ال�ع�ة �عل� مقارنة األد�ان، وأه��ة ه�ا  األساس�ة في حقل

العل� في ال�ع�ة إلى هللا س��انه وتعالى؛ ذل� أن ال�ع�فة ل� تع� مق���ة على 

العل�م وال�عارف؛ في �ل  ب��و�ن�ا أص��� م�ض�عا م����ا  ،عل� دون آخ�

�ان� هي  ، وه�ه األه��ةما ��ه�ه العال� م� ت�اصل دائ� على �افة األصع�ة

ال�افع األساس في اخ��ار م�ض�ع ه�ا ال���، وه� ر�� عل� مقارنة األد�ان 

  .�ال�قل ال�ع��، مع االس�فادة م� �ل ما ه� م�اح ف���ا وتق��ا

  أهـ�اف ال��ـ�:

  أه�اف ه�ا ال��� ت��لى في ��نه ��عى إلى ت�ق�� اآلتي:

دراسة عل� مقارنة األد�ان تق�م على أن عالقة اإلسالم �األد�ان ال��او�ة  )1

عالقة ت�امل�ة، ألن ج�ه�ه ه� ج�ه� �ل ال�ساالت، ودع�ة رس�له هي دع�ة �ل 

  ال�سل.

مع�فة م�� م�اه�ة عل� مقارنة األد�ان في مقار�ة وتفع�ل ال����ك اإلن�اني  )2

 واس���اره في ال�قل ال�ع��.

إلى ن�ائج  ���� اس�غاللها م� ��ف ال�عاة في ت���� أسال�� ال��صل  )3

  ووسائل ال�ع�ة م� خالل االس�فادة ال��لى م� ما �ق�مه عل� مقارنة األد�ان. 

  إش�ال�ة ال���:

ی��ل� ال��� م� ف�ض�ة أساس�ة تق�م على م���عة م� األف�ار ال��ت��ة 

ال��� ��اول و  ،انه وتعالى�عل� مقارنة األد�ان، وعالق�ه �ال�ع�ة إلى هللا س��

  :اآلت�ة الف���ة اإلجا�ة ع� األس�لة

  في الدعوة إلى هللا؟ ة علم مقارنة األدیانما أھمی

  ما عالقة علم مقارنة األدیان بالدعوة إلى هللا سبحانھ وتعالى؟

  ؟سبحانھ وتعالى وبین الدعوة إلى هللا علم مقارنة األدیان، كیف یمكن الربط بین
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  السابقة:الدراسات 

ك�ا ذ��ت في الفق�ة ال�ا�قة؛ ع�� تق���ي لـ"إش�ال�ة ال���" وال�ي ل���ها 

في ف�ض�ة أساس�ة تق�م على م���عة م� األف�ار، اس����ها م� خالل 

م�الع�ي ودراس�ي ل�ا ت��� لي م� ال��ادر وال��اجع ال�ي ت�اول� "عل� مقارنة 

اني م� ال���� األول م� ه�ا األد�ان"، وال��ار إلى ع�د م�ها في ال��ل� ال�

ال���، و��ل� ال�راسات ال��ی�ة وال��ار إلى ع�د م�ها في ث�ا�ا ه�ا ال���؛ 

فإني وعلى ق�ر ما ت�ف� لي م� م�ادر وم�اجع، فإني ل� أع�� على ��اب أو 

دراسة أو ��� ت�اول ف��ة ه�ا ال��� ال���اضع، وال�ي ت��� على أه��ة "عل� 

�ع�ة إلى هللا س��انه وتعالى، وت��ی�ا ال��� ب�� "عل� مقارنة األد�ان" في ال

مقارنة األد�ان" و"ال�قل ال�ع��" في �ل ال��غ��ات االج��ا��ة وال��اس�ة 

  وال�قا��ة في ال�ق� ال�اه�.

  

  المنھج المتبع في البحث:

ی���ل في ی���ى مع ���عة ه�ا ال���، وال�� اخ��ته ال��هج ال�� إن    

وال��هج ال��ل�لي، ذل� أن م�ض�ع ه�ا ال��� ی��ل� دراسة ال��هج ال�ار��ي، 

وت�ل�لها،  تق�م على ج�ع ال�ادة العل��ة وف� ال��ل�ل ال�ار��ي، ؛تار���ة ت�ل�ل�ة

  ل��ان أه��ة عل� مقارنة األد�ان في ال��ال ال�ع��. ودراس�ها

  خ�ة ال���:

  ���� ال��� ت�ه��ا وم����� وخات�ة، وعلى ال��� اآلتي:ی

 ،وس�ف ن��اول في ه�ا ال���� ج�ور عل� مقارنة األد�ان ال���� األول؛

؛ ن�رس في ال��ل� األول ع�امل ن�أة عل� مقارنة وس�ق��ه إلى ثالثة م�ال�

األد�ان، ون��ز ما ورد في  الق�آن ال���� وال��ة ال����ة ع� عل� مقارنة األد�ان، 

، وفي عل� مقارنة األد�ان ع�� عل�اء ال��ل��� نيال��ل� ال�اون�اق� في 

  ع�� عل�اء ال��ل���. د�انم�اهج دراسة مقارنة األ ن��اول ال��ل� ال�ال�
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م�ألة ذات أه��ة، وهي ضعف ؛ وس�ف ن��اول ��ه وال���� ال�اني

االه��ام �عل� مقارنة األد�ان ع�� عل�اء ال��ل���، وان�قاله إلى الغ�ب، ث� إح�ائه 

م� ق�ل العل�اء وال�اح��� ال��ل���، وال�� س�ق��ه إلى م�ل���؛ في م� ج�ی� 

مقارنة األد�ان ع�� عل�اء ضعف االه��ام �عل�  ن�اق� م�ألة ال��ل� األول

ن���ع م�احل  ال��ل� ال�اني ، وفيإلى الغ�ب هان�قال ����ة، ث� ن�رس ال��ل���

  �ال�ع�ة. وآل�ة ر��ه  ومف���ه اإلسالمإح�ائه م� ج�ی� ل�� عل�اء 

  وأخ��ا خات�ة ن�ج� ف�ها ن�ائج ه�ا ال���.

  ون�أل هللا تعالى جل� ق�رته الع�ن وال��ف�� وال��اد.

  ت�ه��:

؛ ألن األد�ــان ق�ــل اإلســالم لــ� ق�ــل اإلســالم علــ� مقارنــة األد�ــان لــ� �عــ�ف

ف أ� م�هـــا �ـــاآلخ�، و�ـــان �ـــل دیـــ� �عـــ� مـــا ســـ�اه مـــ� األد�ـــان ن�عـــًا مـــ� �ع�ـــ� 

م�قـف ال�ه�د�ـة مـ�  ه�ا ما نل��ه فـي، و وال��وج ع� اإلج�اع اله��قة وال�الل

ولـ� فال�ه�د�ـة لـ� تع�ـ�ف �ال��ـ�ان�ة، ؛ ال���ان�ة، وم�قف ال���ان�ة مـ� ال�ه�د�ـة

، وال���ان�ة اع���ت نف�ها ور��ة ال�ه�د�ة، ول� َتَ� مع ت�م� �ال���ح عل�ه ال�الم

م�قــــف �ــــ�ال ل�ضــــ��ة، فوج�دهــــا وجــــ�ًدا لل�ه�د�ــــة، واألمــــ� �ــــ�ل� فــــي األد�ــــان ا

بــل وصــل  اله��وســ�ة مــ� ال��ذ�ــة، وال��ذ�ــة مــ� اله��وســ�ة اإلن�ــار وعــ�م الق�ــ�ل،

األمــ� إلــى أك�ــ� مــ� ذلــ�، فقــ� أن�ــ�ت �ــل �ائفــة دی��ــة ج��ــع ال��ائــف األخــ�� 

قـــــــــــال ، )1(ال����ـــــــــــ�ة لـــــــــــ�ف� الـــــــــــ�ی�، وعـــــــــــّ�ت ات�اهاتهـــــــــــا َهْ�َ�قـــــــــــة وضـــــــــــالًال 

الن�َصـــاَرى َع�ـَــ� َ�ـــْ�ء ٍَوَقاَلـــت ِالن�َصـــاَرى َلْيَســـِت اْلَيُ�ـــودُ َع�ـَــ� َ�ـــْ�ٍء  َِوَقاَلـــت ِاْلَيُ�ـــود َُلْيَســـت﴿تعــالى:

  .)2(﴾َو�ُم َْيْتلُون َاْ�ِكَتاَب 
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 وهــ�ا االت�ــاه �ــان هــ� االت�ــاه العــام بــ�� األد�ــان و�ــ�� ال�ــ�اه�، ومــ� ه�ــا

�ـة ل� ی�جـ� علـ� مقارنـة األد�ـان ق�ـل اإلسـالم؛ ألن ال�قارنـة ن�� ی��ح تار���ا أنه

لل�عــــ�د، ولــــ�� ال�عــــ�د مع��ًفــــا �ــــه ع�ــــ� أحــــ�، فلــــ� ی�جــــ� مــــا ی��تــــ� عل�ــــه، وهــــ� 

أن دراســة ال�لــل وال��ــل واألد�ــان وال�ــ�اه� دراســة تار���ــة ت�ل�ل�ــة "و، )1(ال�قارنــة

له� أم� م� ص��� ال�قافة اإلسالم�ة وال��اث اإلسالمي، بل إن�ـا ال نعـ�و  ،مقارنة

ة لهـــ�ا ال�قـــل العل�ـــي ت��ـــ� فـــي هـــ�ه ال�قافـــة ال�ـــ�اب إذا قل�ـــا أن األبـــ�ة ال�ـــ���

اإلسالم�ة وت�اثها ال�ال�، وال ر�� ع��نا أنه ق� �ـان ل��ج�هـات القـ�آن ال�ـ��� أبلـغ 

األثــ� وأع�قــه فــي ن�ــأة هــ�ا الفــ�ع العل�ــي، ووضــع أصــ�له، ومــ�هج ���ــه، وق�اعــ� 

فــي ت�ــ��� ال�ا��ــة عل��ــا،  ساســ�ةاألعلــ� مقارنــة األد�ــان مــ� العلــ�م و ، )2(ه"دراســ�

عــ� األد�ــان األخــ��، وهــ� واجــ� عل�ــي تق��ــ�ه  ة���ــ ةفهــ� �قــ�م لل��ــل� مع�فــ

عــــ�  اال�ـــ�ورة ال�لقــــاة علــــى عـــات� الــــ�عاة ل��ضــــ�ح ال�ــــ� ����ـــ� عل�ــــي �ع�ــــ�

وفي ذات ال�ق� ی��� ثقة ال��ل� في دی�ه الـ�� ارت�ـاه سـ��انه وتعـالى  األه�اء،

  .)3(﴾َوَرِضيُت َ�كُُم اْإلِْسَالم دِيًنا﴿: م��اقا لق�له ع� وجل ،دی�ا

س��انه وتعالى، هللا  إلىفي ال�ع�ة  األد�ان له األه��ة ال���� عل� مقارنة و     

ل��ار مع م��لف أس� ا��� ال����ة ال��ة ال���� و ن آفإن ال��أمل في الق� 

صلى هللا س��نا دمحم فال�حي ال�� جاء �ه  اصة،وأهل ال��اب م�ه� خ ،األد�ان

ع� ال��ار الق��� وع� ت�ح��  �اان��فو عل�ه وسل� ق� ��ف ل�ا ��� ضل ال�اس 

، ال�ی� �ع�ه� هللا س��انه وتعالى واألن��اءال�سل دع�ة ج��ع  يهو  ،رب العال���

وهي ال���قة ال�ي ی�م� بها ال��ل� �ق��ا، إال أن دراسة األد�ان األخ�� ت�ه� في 

  .والفه� الع��� ل�ا ���له م� ف�� وعق��ةف�ح آفاق ال��ار مع اآلخ�، 

                                                           
  .29ی���: أح�� شل�ي، ال��جع ال�اب�، ص 1
م، 2002، 1دمحم ال��قاو�، مقارنة األد�ان: ��ـ�ث ودراسـات، دار الف�ـ� الع��ـي، القـاه�ة، � 2

 .9ص
  .4ال�ائ�ة، م� اآل�ة: 3
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ال�� ه� ��اب ه�ا�ة ل�ل ال����ة ق� ذ�� هللا ع� وجل ��ه  والق�آن ال����    

األد�ان ال�ا�قة وع�ض أح�الها، م�ا ی��� األذهان و�ف�ح أمامها آفاق ال�ع�فة م� 

عق�  ال����ة ال�ي ت��ز، وه� حافل �الع�ی� م� اآل�ات أجل ال�قارنة وال��ازنة

، و�ن م� األع�ال ال�ع��ة ال�ي قام بها ال��ي صلى هللا ال�قارنات ب�� األد�ان

ل���� أن ه�ا  �عالم العال� ب�سالة اإلسالم؛عل�ه وسل� ال��اصل مع ال�اس، و 

َوَما ﴿ :تعالى س��انه ل��� ال����ة، م��اقا لق�له جاءال�ی� دی� عال�ي، 

ه� ال���� م�هج الق�ان م�ا ال ر�� ��ه أن �ن و ، )1(﴾َلمِ�َ� أَْرَسْلَناَك إِال� َرْحَمًة لِْلَعا

وه�ا ما ��� على ال�ا��ة أن یل��م  � س��انه وتعالى،ال�ع�ة لل��ح�� ال�ال� 

���ف لل�ا��ة ��ق وأول��ات ال��ا�� مع ال���� فالق�ان  ،�ه وال ���� ع�ه

ل��ار مع م��لف س� اال���� الع���ة أل �ع�، و أص�اب األد�ان األخ�� 

  األد�ان.

  ال���� األول: ج�ور عل� مقارنة األد�ان

؛ ن�رس في ال��ل� األول ع�امل �ق�� ه�ا ال���� إلى ثالثة م�ال�ی

ما ورد في  الق�آن ال���� وال��ة ال����ة ع�  ��� إلىن�أة عل� مقارنة األد�ان، ون

عل� مقارنة األد�ان ع�� عل�اء  نيال��ل� ال�اون�اق� في عل� مقارنة األد�ان، 

ع�� عل�اء  د�انم�اهج دراسة مقارنة األ ن��اول ، وفي ال��ل� ال�ال�ال��ل���

  ال��ل���.

  ع�امل ن�أة عل� مقارنة األد�ان: ال��ل� األول

على األم� �الع�ل والع�ل �ه في �ل م�احي ال��اة،  لق� قام م�هج اإلسالم

وم�ع ال�ل� ��ل ص�ره؛ م� خالل م���مة األح�ام ال�ي وضعها اإلسالم ��ا 

��فل الع�ل �ال��، و���� ت�ق�� الع�ل القائ� على اح��ام ال�ق�ق، وت���� 

 الف��لة؛ ه�ه ال��� ال���لة هي ال�ي جعل� عل�اء اإلسالم �ق�م�ن اإلسالم على

                                                           
 .106األن��اء، اآل�ة: 1
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ح��ق�ه، م��لق�� م� رسالة اإلسالم ال�ام�ة، وهي أن اإلسالم ه� ال�ی� ال�� 

اخ�الف ال�اس في أد�انه�  �أنارت�اه س��انه وتعالى لل�اس �افة، مع ال�ق�� 

وهي  ،، ل���ة ع���ة وغا�ة جل�لةس��انه وتعالىهللا  ق�ره أم�وعقائ�ه� 

ًة َواحَِدًة َوَال َيزَالُوَن ُمْخَتلِِف�َ� ﴿ل تعالى: اق ،االب�الء واالخ��ار إِال�  َوَلْو َشاَء َرب�َك َلَجَعَل الن�اَس أُم�

ْت �َلَِمُة َرب�َك َألَْمَألَن� َجَ�ن�َم ِمَن اْلجِن�ةِ َوالن�اِس أَْجمَ  ، وال��اد )1(﴾ِع�َ� َمْن َرحَِم َرب�َك َولَِذلَِك َخَلَقُ�ْم َوَتم�

ال��� أو الع�ق أو  في  االخ�الف ول�� ،االخ�الف في ال�ی��االخ�الف ه�ا 

  الل�ن ون��ها.

، م�هـا؛ مقارنـة األد�ـانفـي �هـ�ر علـ� الع�امـل م���عـة مـ�  أسه�� لق� و 

اخــ�ال� ال��ــل��� دعــا إلــى مع�فــة األد�ــان، والعامــل األبــ�ز هــ� القــ�آن ال�ــ��� أن 

 ، وال��وال��ائل ال�ی��ة مع أص�اب ال��انات األخ��، وم�اق��ه� له� في األم�ر

ل�عـا�� ه�ا العل� لـ�� مف�ـ�� اإلسـالم، و�ـ�ل� روح ا ث� م�اش� في ن�أةأكان له 

، فقـ� �ـان ل��ـامح اإلسـالم ي ال�ائ� ب�� أوسا� ال��ل��� وم� ���� معهـ�ال�ل�

ـــاب ـــ�أ  ،و��اصـــة مـــع أهـــل ال�� ـــّ�ی�"ال أن وتق��ـــ�ه م� ـــ�ه فـــي دفـــع  "إكـــ�اه فـــي ال أث

ل���ـة الف���ـة لى األد�ـان األخـ�� وم�اق�ـ�ها، وات�ـاع م�ـال ا�ف عال��ل��� لل�ع

اق�ـة فـي األد�ـان �عقـ� ال��ـال� لل�� -مـ�الً  -في اإلسالم، فال�ل�فة ال�أم�ن �ان 

اإلسالم ب�صـفه الـّ�ی� ال�ـ�،  وال��اه� والف�ق، ث� األم� األك�� أه��ة وه� تق���

� أن هـــ�ا �ة، وال شـــوم�اجهـــة ت�ـــ��ات األد�ـــان األخـــ��، ��اب�ـــة �انـــ� أم وضـــ�

لغـــ�ض ال���قـــي مـــ� ل��ـــأة هـــ�ا العلـــ�؛ ح�ـــ� �ـــان ا ال�ـــ�� �عـــ� ال�ـــ�� األبـــ�ز

 .)2(ال���ح ه� اإلسالمه� إ�هار أن الّ�ی�  ال��اق�ات وال��ارات ح�ل األد�ان

ن��� إلى إن دراسة عل� مقارنة األد�ان تق�م على أن  في ه�ا ال�قامو 

ج�ه�ه ه� ج�ه� �ل  ألن، ت�امل�ةعالقة  ل��او�ةاألد�ان ا�عالقة اإلسالم 

                                                           
  .118ه�د، اآل�ة :  1

�، م�ونـة أبـ� ع�ـار األثـ��، مـ�خل إلـى علـ� مقارنـة األد�ـان، مق�مـة، ی���: أب� ع�ار األثـ� 2 

  �ا��: لا
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ال�ساالت، ودع�ة رس�له هي دع�ة �ل ال�سل، وأما ما اخ��� �ه العق��ة 

هي  اإلسالم�ة ال�ات�ة م� ش�ائع وأح�ام فه�ا م�ل�ل مع�� على ش��عة مع��ة

�األد�ان األخ�� تق�م على أساس ت��ی� ، وعالقة اإلسالم ال���عة اإلسالم�ة

جاء م��قًا ل�ا ق�له  ال���� الق�آن، و ی��ه م� ال��� واله���ة عل�هاالق�آن ل�ا ب�� 

على �ل ن�ي إذا جاء رس�ل  وتعالى م� ال���، وق� أخ� رب الع�ة س��انه

  .م��ق ل�ا معه أن ی�م� �ه و����ه

فـــي القـــ�آن ال�ـــ��� وال�ـــ�ة ال����ـــة،  مقارنـــة األد�ـــان م�أصـــلة علـــ�جـــ�ور إن 

العل�، ��ـا أن أصـ�ل هـ�ا العلـ� م�ـ���ة م�ه�ـا، ففـي ه�ا أشار إلى فه�ا أول م� 

صـلى هللا عل�ـه وسـل�  ن�� أن الق�آن ال���� ��ـ� ال��ـي ال����ة الع�ی� م� اآل�ات

مــ� و واألخــ��،  األد�ــان وال�لــل علــى م�ادلــة أهــل ال��ــاب وغ�ــ�ه� مــ� أصــ�اب

ــِذين ََظَلُمــوا َوَال تَُجــادِلُوا أَ�ْــل َاْ�ِكَتــاب ِإِال� ﴿:األم�لـة علــى ذلــ� ق�لــه تعــالى  بـِـال��ِ� �ـِـ� َأَْحَســُن إِال� ال�

فـي هـ�ا ، ف)1(﴾ُمْسـلُِموَن ِمْنُ�مْ َوُقولُوا آَمن�ا بِال�ِذي أُنْزِلَ إَِلْ�َنا َوأُنْزَِل إَِلْيكُم َْوإَِلُ�َنا َوإَِلُ�كُم َْواحِد ٌَونَْحـن َُلـ�ُ 

ال�ـي ت��ــ�م  عق�ـ�ته� عل�ــ�اال��ـل��� أن �ســ��انه وتعـالى إلـى  هللا مـ� الـ�� أمـ�

ال�ســـاالت ال�ـــ�او�ة �لهـــا، وتـــ�م� �ال��ســـل�� أج�عـــ��، وت�ـــل� القلـــ� والقالـــ� � 

اُكم َْلَع�َـ� ﴿:تعالىقال ، )2(ال�اح� األح� ا أَو ْإِيـ� ـ� ـَماَوات َِواْألَْرِض ُقـل ِاهللا َُوإِن ُقلْ َمن َْيـرُْزُقكُم ِْمـَن الس�

ا َ�ْعَملُون َُقل ْيَْجَمُع بَْ�َنَنا َرب�َنا ثُم �َ�ْفَتُح بَْ�َنَنا �ًُدى أَْو�ِ� َضَاللٍ ُمبِ�ٍ� ُقْل َال  ا أَْجَرْمَنا َوَال �ُْس�َل َُعم�  ُ�ْس�َلُوَن َعم�

ـــيم ِ ـــاُح اْلَعل ـــوَ اْلَفت� ـِــاْلَحق �َو�ُ هـــة وال��ـــ�ة فـــي ا "إن هـــ�ا الـــ�� ال�ـــ��� �قـــ�م ال��  ، و)3(﴾ب

الــ�اعي، وال�ف��ــ� ال��ــ����، و�أخــ�ه م�ضــ�ع ال�ــ�ال، و�ــ�فع �ال��ــ� إلــى ال�أمــل 

ب�فـــ� وحلـــ� وأنــــاة �ـــي ��ـــ���� ال�ــــ� و�ـــ�رك ال���قـــة، و���ــــ� أن ال��ـــ� ج��عــــًا 

�ـة ت�عـل �ــل سـ�قف�ن أمـام ال�ـال� األع�ـ� لل��ــاب وال�ـ�اء، وأن ال��ـ�ول�ة الف�د

  . )4("إن�ان على ح�ر وح��ة
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و�ـ�� سـل� صـلى هللا عل�ـه و  وه�ـاك الع�یـ� مـ� ال��ـادالت وقعـ� بـ�� ال��ـي

ال�هــ�د وال��ــار�، وال�ــي بــ�ورها أدت إلــى دخــ�ل ال���ــ� مــ�ه� فــي اإلســالم، �ع�ــ� 

� ه�ه ال��ادالت على ون��� م ،)1(هللا ب� سالم، وثعل�ة ب� سع��، وأس� ب� ع���

مــع وفــ� ن�ــار� ن�ــ�ان حــ��  صــلى هللا عل�ــه وســل� م�ادلــة ال��ــي؛ ســ��ل ال��ــال

ت�لــ� مــ� مــ��� إلــه ومــا هــ� إّال  ،هللا ورســ�لهك�ــ� تقــ�ل فــي إله�ــا إنــه ع�ــ�  قــال�ا:

: � أم �ـال أب، َفَ�ـَ�َل ق�لـه تعـالاإللهة، إنه إله؛ ألنه ول� م� غ�ـ� أب، لقـ� ولـ� مـ

ك َفـَال ﴿ َن  َتكُـن ِمـإِن�  َمَثَل عِيَ�� عِْند اهللاِ َكَمَثل آَدَم َخَلَق�ُ ِمْن تَُراب ثُّم َقال َل�ُ ُكْن َفَيكُـون  اْلَحـق� ِمـْن َربـ�

ـَك فِيـ�ِ ِمـن َ�ْعــد َمـا َجـاَءَك ِمـَن اْلِعْلـِم َفُقــل َ�َعـاَلوا نَـْدُع أَبَْناَءنَـا َوأَبَْنـاَءُكم  َو�َِســاَءنَا  اْلُمْم�َـ�ِيَن َفَمـْن َحاج�

َلُ�َو اْلَقَصُص اْلَحق� َوَما ِمـْن َو�َِساَءُكم َوأَْ�ُفَسَنا َوأَْ�ُفَسكُم ثُّم ن�َْت�ِْل َفَنْجَعل َلْعَنت اهللاِ َع�َ� اْل�َاذِبِ�� إِن� َ�َذا 

  .)2(﴾إَِل�ٍ إِال� اهللاُ َوإِن� اهللا َلُ�َو اْلَعزِيز اْلَحِكيمُ 

وق� أورد اب� ش��ة ال��في م�اورة ب�� ال�س�ل صلى هللا عل�ه وسل� و��� 

�اه�ة �ارزة  ، وهي تع�)3(ع�� ب� حات� ال�ائي، ال�� �ان ق� اع��� ال�����ة

مقارنة األد�ان، وق� ان�ه� �إعالن عّ�� دخ�له اإلسالم، وت�عه ق�مه في عل� 

  على ذل�.

في  ب�� األد�ان م�ل�ل ال��ار ق� ب�� رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل�لو 

ال ال�ق��� ب��  ،، وه� ی���� ال�ع�ة إلى اإلسالمع��� ال�وم ا�ه إلى ه�قلك�

ودی� اإلسالم، �ق�ل صلى هللا عل�ه وسل�: (م� دمحم ع�� هللا  ما ی�ی� �ه ه�قل

                                                           
ی��ـــ�: دمحم ســـ�� ���ـــاو�، أدب ال�ـــ�ار فـــي اإلســـالم، دار نه�ـــة م�ـــ� لل��اعـــة وال��ـــ�،  1

 وما �ع�ها. 55م، ص1997القاه�ة،
: �ان س�� نـ�ول هـ�ه اآل�ـة ومـا -رح�ه هللا -�ق�ل اب� ���� ، و 61-59ع��ان، اآل�ة: آل  2

وفــ� ن�ــ�ان، فهــ�ا ال�فــ� مـ� ال��ــار� ل�ــا قــ�م�ا علــى   -مــ� أول ال�ــ�رة إلــى هــ�ه اآل�ـة-ق�لهـا 

�ع�ــ�ن ���ــا ال��ــي صــلى هللا عل�ــه وســل� جعلــ�ا ��ــاج�ن فــي ���ــى صــلى هللا عل�ــه وســل� و�

ردًا علــ�ه�. ی��ــ�:  -آل ع�ــ�ان -ل���ــة، فــأن�ل هللا صــ�ر هــ�ه ال�ــ�رة واألی�ع�ــ�ن مــ� ال��ــ�ة 

  ).50-2/49تف��� الق�آن الع���/ اب� ����(
ال���ف في األحادی� واآلثـار، ابـ� شـ��ة ال�ـ�في، تـح: ��ـال ی�سـف ال�ـ�ت، �ـاب:  ی���: 3

  ).7/342إسالم ع�� ب� حات� ال�ائي(
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ورس�له إلى ه�قل ع��� ال�وم سالم على م� ات�ع اله��، أما �ع�: فإني أدع�ك 

أسل� ت�ل� ی�ت� هللا أج�ك م�ت��، فإن ت�ل�� فإن عل�� إث�  ،ب�عا�ة اإلسالم

� ُقْل يَا أَ�َْل اْ�ِكتَ ﴿ق�له تعالى: ، ث� ق�أ)1(األر�����) ِ�َ� �َلَِمٍة َسَواٍء بَْ�َنَنا َوبَْ�َنكُْم أَال اِب َ�َعاَلْوا إ

خَِذ َ�ْعُضَنا َ�ْعضًا أَْربَابًا ِمْن دُوِن اهللاِ َف�ِْن َتَول�  َك بِ�ِ شيئًا َوال َيت� �ا َ�ْعبَُد إِال� اهللاَ َوال �ُْ�ِ ْوا َفُقولُوا اْشَ�ُدوا بِ�َن

  .)2(﴾ُمْسلُِموَن 

  سالميإعل� مقارنة األد�ان عل� : نيال��ل� ال�ا

ح�� ات�ه عل�اء اإلسالم م��  ،عل� مقارنة األد�ان عل� إسالميإن 

م���ف الق�ن ال�اني اله��� إلى ت�اول األد�ان دراسة ووصفا وت�ل�ال ونق�ا، 

ُع�ف� ج�ور ه�ا العل� ق���ا وألول م�ة في الف�� اإلسالمي �أس�اء م���عة و 

في ��� �ف م���ات ع�ة؛ فق� عُ ه�ا ال�قل ال�ع�في أ�ل� على و  و���اهج ع�ة؛

أص�ل ال�ی� والعقائ�، م� �اب ال�د على ال��الف، وع�ف أ��ا �اس� ال�لل 

  وال��ل.

مقارنة األد�ان إلى إب�از م�انة اإلسالم ب�� األد�ان؛ فه� دراسة وته�ف 

ق� ت�اول الق�آُن ف س��انه وتعالى، وال�ع�ة إلى هللا ل�ع��� �اإلسالم،م�ت�� �ا

 غ�� اإلسالم؛ ف���ه ال��ل��ن إلى دراسة األد�ان ج��عا اأد�ان ال���� ���ا ت�اول

  س�او�ة �ان� أم وض��ة.

لّ�ا جاء ع�� ال��و�� في م���ف الق�ن ال�اني اله���، و��أ ال��ل��ن و 

فه� �����ن الفقه وال�ف��� وال��ی�، ات�ه�ا ��ل� لل��ا�ة في عل� مقارنة األد�ان، 

ال�ولة ال��اس�ة  ، ثّ� عق�ت إ�انب�ل� عل� إسالمي، ��اقي العل�م اإلسالم�ة

ب�� ال��� واآلخ� ب�� ��ار  � الع�ی� م� ال��ا��ات العق��ة ال�ي �ان� ت�� 

وق� �ان ل�ع� ال�لفاء �ال�أم�ن  ،ال������� وال��ل��� وغ��ه�و عل�اء ال�ه�د 

                                                           
)، اإلمـام ال��ـار�، ال�ـامع ال�ـ��ح، 7أخ�جه ال��ار� في ��اب "ب�ء الـ�حي"، حـ�ی� رقـ� ( 1

  . 17، ص1تح. م�� ال�ی� ال����، ال���عة ال�ل��ة، القاه�ة، ج
  .63آل ع��ان، اآل�ة:  2
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ال��ا��ات إح�� مالمح مقارنة ه�ه ي ت���ع ه�ه ال��ا��ات، وتع� دور ف

  األد�ان.

���� ن�اه  ش��ا ف���ا؛ وم�ا �الح� أن ذل� ب�أ ���ل ف�د� ث� ت�سع

م�افقًا لل���ة الف���ة وال�ی��ة ال�ي �ه�ت في ع�� ال�ل�فة ال��اسي 

ب�� هارون  � في ه�ا ال��اق، ال��ارات ال�ي �ان� ت��� وم�ا ی��، )1(ال�أم�ن 

وج�ت ح�ارات ع�ی�ة ب�� عل�اء م�ل��� ون�ار�،  ،ال�ش�� و����ه ال����ي

ق���ة، وح�ارات اب� رش�� كال��ار ال�� ج�� ب�� اب� الّ�الع ون��اني م� 

و"أن ت�امح ال��ل��� في ح�اته� مع ال�ه�د ، )2(الق��واني وق��� م� م�اك�

ل� �ع�ف م�له في الع��ر ال�س�ى، و���� م� ذل� ُألِ�� ���اح�  وال��ار� 

  )3(ال�الم عل� مقارنة ال�لل ال�� ل� ��� مع�وفا في الع��ر ال�س�ى".عل� 

وت��ر عل� مقارنة األد�ان، و���ت ��ه ال�راسات وال��لفات م�� ب�ا�ة 

عل�اء  وم� م�اه��الق�ن ال�ال� اله��� إلى ح�ود الق�ن ال�اسع اله���، 

  ال�ی� ����ا في مقارنة األد�ان: اإلسالم

 ال�اح��ن  �و�ع ،هـ، و��� (اآلراء وال��انات) 202ال���فى س�ة  ،ال�����ي

  ه�ا ال��اب أول ��اب في عل� مقارنة األد�ان.

 على ال��ار�).  ، و��� (ال�دهـ ���255فى س�ة ال، ال�اح�  

 هـ، و��� (ال��ائل والعلل في ال��اه� 346ال���فى س�ة  ،ال��ع�د�

  . �ل ال��انات)صأو(ال�قاالت في  )ةوال�لل)، و(س� ال��ا

 هـ، و���(م�اق� اإلسالم) 381 أب� ال��� العام��، ال���فى س�ة .  

 و��� (ال�لل وال��ل).هـ 429، ال���فى س�ة أب� م���ر ال�غ�اد� ،  

                                                           
ی���: ح�� ال�اشا، عل� مقارنة األد�ان أص�له وم�اه�ه وم�اه�ة عل�اء ال��ل���  والغ�ب  1

  .32-31م، ص 2011، 1دار ق���ة، س�ر�ا، �في تأص�له، 

ــــ� مف�ــــ�� اإلســــالم، دار ال�فــــاء، م�ــــ�، 2  ــــة األد�ــــان ع� ــــ� مقارن ی��ــــ�: إبــــ�ا��� ال���ــــي، عل

  .57م،،ص �1،2002
آدم م���، ال��ارة اإلسالم�ة فـي القـ�ن ال�ا�ـع اله�ـ��،، ت�ج�ـة: دمحم الهـاد� أب�ر�ـ�ة، الـ�ار  3

  .343-342، ص1م، ج��1986ة لل��اب، ال��ائ�،ال��ن��ة لل���، ت�ن�، ال��س�ة ال��
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 و��� (ت�ق�� ما لله�� م� هـ 440، ال���فى س�ة أب� ال���ان ال���وني ،

  ).ةمق�لة مق��لة في العقل أو م�ذول

 و��� (الف�ل في ال�لل واأله�اء هـ 456ال���فى س�ة ، اب� ح�م األن�ل�ي ،

  وال��ل).

 ال�د ال���ل ألل���ة ���ى ����ح و���( ـ،ه 505 ال���فى س�ة، الغ�الي

  ).اإلن��ل

  و��� هـ 548، ال���فى س�ة ال�ه�س�انيأب� الف�ح دمحم ب� ع�� ال���� ،

  ).(ال�لل وال��ل

 و���(األج��ة الفاخ�ة ع�  ،هـ 684أح�� ب� إدر�� الق�افي، ال���فى س�ة

  .األس�لة الفاج�ة)

 و��� (ال��اب ال���ح ل�� ب�ل دی� ـه 728 ال���فى س�ة، اب� ت���ة ،

  ال���ح).

 و���(ه�ا�ة ال��ار� في أج��ة  هـ، 751 اب� ��� ال��ز�ة، ال���فى س�ة

  .ال�ه�د وال��ار�)

ت��ث ف�ها ع� ، ب�� األد�ان �قارنة����ة م��لة �وفي الق�آن ال���� آ�ات 

وال���ح  ،س�او�ة �ان� أو وض��ة، ف��ا ت��ث ع� ال�ه�د وال�ه�د�ة األد�ان

وال�����ة، ت��ث ��ل� ع� ع��ة األص�ام وال�اغ�ت وال�الئ�ة، وس�اها الق�آن 

��ا شه� عل� مقارنة األد�ان ، )1(﴾�كم دينكم و�� دين ى:﴿، قال تعالاأد�اًنا مع ��النه

اء ب��ج�ة اإلن��ل وال��راة ال���اولة ع�� مع��قي ال�ه�د�ة �، ���ام العل�آخت��را 

 قام واإلن��ل لل��راة  ت�ج�ة وج�ت ال�ش�� هارون  ال�ل�فة عه� فيوال���ان�ة، ف

  ع���ة ت�ج�ات ه�اك �ان�لق� و  خل�فة، ب� سالم ب� هللا ع�� ب� أح�� بها

 في وال�فقه ��ادته� أداء في بها��ع���ا �ل�ي  وال��ار�  ال�ه�د بها قام أخ�� 

  .2دی�ه�

                                                           
  .6ال�اف�ون، اآل�ة:1
  .12، ص3أب� ع�� هللا ال�ن�اني، تار�خ الق�آن، تق��� أح�� أم��، � 2
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  ع�� عل�اء ال��ل��� د�انم�اهج دراسة مقارنة األ ال��ل� ال�ال�:

ال��هج ال��لي أو ؛ ��ل��� في دراسة األد�ان، م�هات��ع� م�اهج عل�اء ال

ال�د ال���ل ��ا�ه ( ال��هج الغ�الي في �ی� ت���ا ه�ا ، وم� العل�اء الال�ق��

ال��اب ال���ح ل�� ��ا�ه ( ، واب� ت���ة في)ألل���ة ���ى ����ح اإلن��ل

أب� م� أب�ز رواد ه�ا ال��هج و  ،ال��هج ال��ل�لي ال�قارن )، و ب�ل دی� ال���ح

ال��هج ال��ل�لي ال�ق��، )، و اإلعالم ���اق� اإلسالم(ال��� العام�� في ��ا�ه 

الف�ل في ال�لل واأله�اء ال����( اب� ح�م في ��ا�هارت�� ه�ا ال��هج �و 

  ).وال��ل

ال�ه�س�اني وال���وني م� �ع� و  ؛ وه� م� أب�ز ال��اهج،ال��هج ال�صفيو 

في ��ا�ه  ح�� أب�ز ال�ه�س�اني ه�ا ال��هجق���ا؛ أك�� م��لي ه�ا ال��هج 

وذ��ها في ال�ف�ات األولى م� ��ا�ه  ،ال�ي ب�أ بها دراس�ه )ال�لل وال��ل(

ب�ان أّول ش�هة وقع� ذ�� ف�ها وال�ي تق�م على خ�� مق�مات  ،(ال�لل وال��ل)

��ان ال��� ال�ئ�� وم��رها وم�اه�ها، و في ال�ّلة اإلسالم�ة و����ة ت�ع�ها 

، و��ان تق��� أهل العال� ج�لة، على ���� ال��اب هال�� أوج� ت�ت�� ��ا�

، و��ان أّول ش�هة وقع� في ��ان قان�ن ی��ي عل�ه تع�اد الف�ق اإلسالم�ةو 

�ه ال�ق�مات ال��ه��ة ال��� ی�رك أّن ه�اك ت��رًا م�ه��ًا وال��لل لهال�ل�قة؛ 

كامًال ل�� ال�ه�س�اني جعله أساسًا ل�راس�ه ال�ه��ة، و���ح م� خالل ال�ق�مة 

األولى إدراكه الخ�الف األد�ان وانق�امها ن��ًا الخ�الف أهل العل� وانق�امه� 

  .)1(إلى شع�ب وج�اعات

ال���ة العل��ة له�ا ال��لف في حقل عل� ك�ا ی��ح ل�ارس (ال�لل وال��ل) 

فق� عالج ��ه م�اكل م�ه��ة؛ م�ها م�اكل ت�� ال�قارنة ب��  تار�خ األد�ان،

                                                           
ی���: دمحم ب� أبي القاس� ع�� ال���� ب� أبي ��� أح�� ال�ه�س�اني، ال�لل وال��ل، تح. أبي  1

 .56-19القاه�ة، ص، ال����ة ال������ة، 1دمحم ب� ف���،ج
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األد�ان والف�ق، ووسائل تف��� ال�اه�ة ال�ی��ة، و�ّلها م� ج�ه� ال��هج ال��ی� 

  .)1(لعل� مقارنة األد�ان

الفاروقي في  س�اع�ل راجيإ م� ال�عاص��� ال�ی� سل��ا ه�ا ال��هجو 

 ��ا�ه في ال���� ف�اح ع�فان ع��، و )ال�لل ال�عاص�ة في ال�ی� ال�ه�د�(ك�ا�ه 

دمحم ع��  وم� ال�عاص��� أ��ا، )ال���ان�ة: ن�أتها ال�ار���ة وأص�ل عقائ�ها(

  .�دمحم ال��قاو�  ،أب� زه�ةدمحم � ،وأح�� شل�ي ،هللا دراز

 ؛ ح�� �ع���� ال��ز�ةالاب�  ال��هج ال�� سل�هه� فال��هج ال���امل، أما و 

����� إلى ال��ل�ل ألنه م�هً�ا وص�ً�ا اس�ق�ائً�ا نق�ً�ا مقارًنا، فه� م�هج وصفي 

�اس�ق�اء ال����ات وت���فها وت�ت��ها، مع ال��ث� وال�أك� م� ص�ة ن��ة األق�ال 

�����م ألنه وه� م�هج اس���ا�ي  ،وم�اق��ها، وما ����فها م� ش�وح وتف���ات

وه� م�هج  ،اع� األص�ل�ة واللغ��ة، و���ل� م� ال��ئ�ات إلى ال�قائ� العامةالق� 

 ام�ه��ع� ��ل� �قابل اآلراء واألق�ال ب�ع�ها و��ازن ب��ها، و ، ألنه ُمقارن 

و��ل� �ان ال��هج ا، ألنه ی��� في ال�ار�خ �ل�ا �ان األم� ی��ل� ذل�، �تار��

ا م��امًال و���قة في ال��� �ً م�ه وال���قة ال�ي سل�ها اب� ��� ال��ز�ة

  )2(.شاملة

، الع�� ال��ی� أن ُت�َّ�� األد�انو�ذا �ان عل� "مقارنة األد�ان" �ع�ي في 

والعقائ� ال�ی��ة، أو ال�لل وال��ل م�ض�ًعا لل�راسة العل��ة ، وض��ةس�او�ة أو 

���اهج م�ض���ة لها أص�لها وخ�ائ�ها وض�ا��ها ال�ي اص�لح عل�ها أهل 

فإن الف�� اإلسالمي م�� الق�ن ال�اني لله��ة ق� انف�ح على أد�ان  ؛ال�قله�ا 

العال�، وجعلها م�ض�ًعا م��قًال لل�راسة وال���، ووضع العل�اء ل�ل� م�اهج 

؛ ف�صف�ا أد�ان العال� وحلل�ها وقارن�ها وأرَّخ�ا لها ��ا أش�نا سا�قا عل��ة س�ی�ة

د�انة م� م�ادرها ال��ث�ق بها، ، و�ان�ا �����ون أوصافه� ل�ل هاوان�ق�

                                                           

 .60، صال�اب�ال��جع 1 

ی��ــــ�: ع��ــــان ج�عــــة ضــــ����ة، مق�مــــة ل��ــــاب: ه�ا�ــــة ال��ــــار�، دار عــــال� الف�ائــــ�، م�ــــة 2 

  .57-56هـ، ص1429، 1ال���مة، �
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 و���ق�نها م� م�ا�عها األولى... وه��ا فإنه� �ع� أن اخ���ه علً�ا م��قًال،

ا، أساسه ال�� وال��� ال�� ه� ر�� أص�ل م� ات��وا له م�هً�ا عل���ا سل��ً 

)1(أر�ان اإلسالم، وان ال��ا� ال�ع�� ف���ة م����ة في �ل زمان وم�ان.
  

 (الف�ل في ال�لل واأله�اء وال��ل)في م��فه ال�ه��:ي اب� ح�م األن�ل�و 

�ان ال ل��ة ت��ل� في أنه � اتَّ�� ���ه��ة ع�الم� أب�ز م� ت�اول ه�ا العل�، و 

ال ����ل ال�أو�ل، ف�ل ما له وجه م� ال�أو�ل، ول�  ی�ق� إال ال�� ال�اضح ال�� 

�ا ال��� وجه و�ن "ول� �ان له بلغ في ال�دض��ًفا أع�ض ع�ه إلى غ��ه ل���ن أ

، )2(غُ��، وم��ج و�ن َ�ُع�، أو أم��� ��ه ح�لة، أو ساغ ��ه تأو�ل ما ذ��ناه"

م�اعاته لل��اق في نق�ه لل���ص، وه� م�هج مع�وف في َفْه� ال���ص و��ل� 

الَفْه� ال�ل�� وال��ت�� ال���قي، فال ���ز أن  ونق�ها، وقاع�ة عقل�ة �ق���ها

- ال ب� ف" ،وردت �ه ن���� ال���ص ونفه�ها فهً�ا ال عالقة له �ال��اق ال�� 

أن نفه� ال�ل�ات ِوْفًقا لل��اق، وه�ا ما ُ�ْع�ف �اس� قاع�ة ال��اق،  -أ�ً�ا

 توج�  ِوْفًقا لل��اق ال��وم���نها: أنه ��� أال نفه� ��ارة أو �ل�ة إال 

وم� ت���قات ه�ه القاع�ة في �المه ح�� رّد على ما ن�� إلى ، )3(�ه..."

م� أنه صارع اإلله، ول� ����ع اإلله أن ���عه، ف�ادله عل�ه ال�الم �عق�ب 

�اق ، فقال له�: "س� ال�الئ�ة�ع�ه� في ذل�، وقال�ا إن �عق�ب صارع َمَلً�ا م

)4("ال�الم ی��ل ما تق�ل�ن ض�ورة
لل��الف أ�  ال ی��ك اب� ح�مك�ل� فإن ، 

ف�ان ی�د على �ل ش�هة ی�� أن ال��الف ���� أن ی��ئ  ؛ش�هة ������ بها

���� �فه� س��� ل�ع� اآل�ات الق�آن�ة، واألحادی� العل�ها، وم� تل� ال��هات 

، و���� الفه� ال���ح لآل�ات واألحادی� ال����ة. تا��هالال����ة، ف�ان ی��ل 

                                                           
ی��ــــ�: دمحم ع�ــــ� هللا دراز، الــــ�ی�، ��ــــ�ث م�هــــ�ة ل�راســــة تــــار�خ األد�ــــان، دار القلــــ� لل��ــــ�  1

  .244م، ص2006 وال��ز�ع، القاه�ة،

  . 236ص ،1ج اب� ح�م، الف�ل في ال�لل واأله�اء وال��ل، دار ال��ل، ب��وت،2 
  

م، ص 1977، 3ع�� ال�ح�� ب�و�، م�ـاهج ال��ـ� العل�ـي، و�الـة ال����عـات، ال���ـ�، � 3

207.  

  .107، ص1م�جع ساب�، ج اب� ح�م،4 
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َرب� أَرِ�ِ� َكْيَف تُْح�ِ� :﴿قال قائل جاهل: ففي الق�آن أنه قال وم� ذل� ق�له: "فإن

ا على م� قال ع� األن��اء في ال��راة أنه� ال ی�ق�ن �ا� )1(﴾اْلَمْو�َٰ�  ... نق�ل: رد�

ذل� ل�����  -ال�الم أ� إب�ا��� عل�ه- ع� وجل ح�ى ��ل��ا ب�هاًنا، فإن�ا �ل� 

   )2(.في ذل� فق�"قل�ه ال��ازع له إلى رؤ�ة ال����ة 

  ال���� ال�اني: اه��ام غ�� ال��ل��� �عل� مقارنة األد�ان  

االه��ام �عل�  م�ألة ذات أه��ة، وهي ضعفاول في ه�ا ال���� �س��

م� م� ج�ی�  إح�ائهمقارنة األد�ان ع�� عل�اء ال��ل���، وان�قاله إلى الغ�ب، ث� 

 ال��ل� األول؛ في ��إلى م�ل�، وال�� س�ق��ه ق�ل العل�اء وال�اح��� ال��ل���

ث� ، مقارنة األد�ان ع�� عل�اء ال��ل���االه��ام �عل�  ن�اق� م�ألة ضعف

م�  ن���ع م�احل  إح�ائه ال��ل� ال�اني وفي ،إلى الغ�ب هان�قال ����ةن�رس 

  وآل�ة ر��ه �ال�ع�ة.ل�� عل�اء اإلسالم ومف���ه  ج�ی�

  األد�ان ع�� عل�اء ال��ل��� مقارنةض�ف االه��ام �عل� ال��ل� األول: 

وال��� وال��ا�ة في عل� مقارنة األد�ان ل��  وال���ة ال��ا� م� ق�ون  �ع�

: م�ها أس�اب ع�ة ذل�م�د و  عل�،له�ا ال ال�عف ت��بعل�اء ومف��� اإلسالم 

ال�زراء وال���ف��  م� �ع�د ال�عف ع��ر في وال�لفاء ال�ل�ك ق��ر ازدحام

 أص�اتا �����ا أن نف�ذه� ���� ه�الء فاس��اع ال��ل���،� غ� م�واأل��اء 

ن�ج و  ال����فة، عقائ�ه� في� ل�ع�ه األد�ان؛ مقارنة عل� في وال��لف�� ل����ث��ل

 ال��ق  على ال�ل���ة ال��الت زحف، و العل� ه�اااله��ام ب ضعفع� ذل� 

 مقارنة عل� م�ها ی��ل� ال�ي وال��اورات ال��ادالت ص�ت ف�ف� اإلسالمي،

 العل��ة ال���ة على �الفقه االش�غال غل�ة، و��ل� ال���ف صل�ل ت�� األد�ان

 مقارنة لعل� ودراس�ه� العل�اء اه��ام ت�اجع إلى أد� م�ا ال��حلة، ه�ه في

 سائً�ا كان ال�� االت�اه ال��ل��� �ع� ت��ي، واألم� األك�� ب�وزا ه� األد�ان

                                                           
  . 259ال�ق�ة : م� اآل�ة 1
  .236، ص1م�جع ساب�، ج اب� ح�م،2
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ال  ح�� األد�ان، ب�� ال�قارنة إم�ان ع�م وه� األخ��،األد�ان  أت�اع ل��

 �ع�ت��� و  ال�قارنة، �إم�ان �ع��ف�ن  ال و�ال�الي، دی�ه� �غ�� �ع��ف�ن 

 ال اإلسالم أن اع��ار على؛ األد�ان مقارنة عل� وهاج��ا، االت�اه به�ا ال��ل���

 ق�ل، م� أسالفه� كان ك�ا والعل�اء �العل� ال��ام اه��ام ع�م���اه، وأخ��ا  �قارن 

 ال�لفاء م� وغ��ه�، الفا��ي هللا ل�ی� وال�ع� وال�أم�ن  ال�ش�� هارون  كال�ل�فة

  .)1(العل�اء�ع�ن العل� و ی كان�ا ال�ی� واألم�اء

�ذ �ان ال��ل��ن في ع��ر ال�عف ق� أه�ل�ا عل� مقارنة األد�ان ل��� و 

به�ا أو آلخ�، فإن م�قف ال��ار� م� ه�ا العل� �ان م��لًفا ت�اًما، فق� اه���ا 

إلى ما ق�ل الق�ن ال�اسع ع�� ال��الد�؛ ألن ذل�  و��جع اه��اما ����ا، العل�

اللقاءات ال�ل��ة ال�ي �ان� ب�� ال��ل��� وال������� في ال�ام واألن�ل� 

أق�ل�ا على ف ،مقارنة األد�ان، وأث��� له� ���ة ه�ا العل�عل� وصقل�ة ع�ف�ه� �

، وال�� ع�ل ��ه ث� جاء ع�� االس�ع�ار االن�فاع �ه، اوحاول�  دراس�ه،

أن اإلن�ان �ه  على اس�غالل �ل ال��وف ال����ة، م��لق�� م� �ون ��ال�

ف�� اس�غالل ه�ا ال�قل ال�ع�في لغا�ات ال�����،  ،�ان ماد��ا ن�عة دی��ة مه�ا

�ل� ازداد اه��امه� �عل� مقارنة األد�ان ل���ن م� وسائل ال����� ون�� ول

به�ا العل� ���رة مل���ة في أوائل الق�ن الع����  مه��ااال��ا �ه� ، ال�����ة

عل��ة،  ب�ج�د دراسات وأ��اث ودوائ� معارف �املة ع� األد�ان، وف�ح أق�ام

  .وال�عاه� وم�اك� ال���ث �امعاتالله�ا العل� في  و�ن�اء ��اسٍ 

ه�ا بف�ا ال�ی� ل� �ع��  أك�� م� أه�� ��قارنة األد�ان ه� ال�ه�د وال��ار�،و 

العل� إال مع ب�ا�ات الق�ن ال�ام� ع�� ال��الد� ���ا �ع�ف �ع�� 

ه�ا ال��ال في م���ف الق�ن ال�اسع ع�� بل�یه�  ، وزاد االه��ام)2(ال�ه�ة

إلى �اه�ة األد�ان وآثارها على  رجال ال�ی� وال�اسة ت��ه �ال��الد� تق���ا، ح�

                                                           
  .30 -28أح�� شل�ي، ال�ه�د�ة، ص ی���:  1
ــــع، م�ــــ�،  2 دمحم خل�فــــة ح�ــــ� أح�ــــ�، عالقــــة اإلســــالم �ال�ه�د�ــــة، دار ال�قافــــة لل��ــــ� وال��ز�

 .69-68م، ص1988
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ال�افع ال�ئ�� ل����� ال�اس، عالوة على ، وأن ال�ی� ه� 1ن�احي ال��اة ال���لفة

أن ال�ی� ه� م� أه� األس�اب والع�امل ال��ث�ة في تار�خ ال����ة؛ ف�ه�ت دراسة 

م� �اب أن اإلن�ان س���ن أك�� سعادة، ؛ األد�ان، وال�ع�� في ��هها وحقائقها

إذا ما ع�ف ��� �ف�� غ��ه، ف�قّل ال��ازعات ���� ال�ی�، و�ع��ف �لُّ 

ف��ج ه�ا العل�  ه�ا االت�اه، ن��م� م���ر ال�ع�د�ة، ف��جه� ال�ه�د  ��اح�ه

�ل��ة ال���ل أكاد��ي ألول م�ة في ال�ار�خ الغ��ي، وت�ای�� ال����ة ب�اء على 

��اسي؛ ����ى  �عل� الاله�ت، أو عل� العل�ي أو الي أو ��یال�افع الف���ة، و ال

  .�2ان، وغ��ها م� ال����اتأو تار�خ األد ،اإلله�ات، أو دراسات األد�ان

ول�� �ع� ضعف  ،��3ا أوض��ا ّن الف�� اإلسالمي ه� ال�ّ�اق له�ا العل�إ

م� ج�ی�، فأص���  ا أه���هال��ل��� اّت�ه الف�� الغ��ي ن�� ه�ا العل� م��ز 

ه�ا العل� �ا�عًا  وأخ�، ته�� به�ا ال�قل ال�ع�في ك���ات ال�امعات الغ���ة 

ل�� ف�ل� ال����ة  ��ا ذ��نا، ، ف�ه�ت عّ�ة ت���ات4مع���ًا م���ًا ع�� الغ�ب

وق� تع�ض عل� مقارنة األد�ان في الغ�ب ل�قاومة ش�ی�ة م� "، مقارنة األد�ان"

ل�� �ال�غ� م� ه�ه  ؛ال�ار��ي الف�� وم� �ع�ه ،ال��ار الاله�تي ال����ي

والس��ا ن��ًا واسعًا،  ل�� الغ�ب � عل� مقارنة األد�انن� ذل� ال�قاومة، فل� ���ع

  .م�� م�لع الق�ن الع����

                                                           
 ،2م، ج1968ی��ـــــ�: إبـــــ�ا��� مـــــ���ر، فـــــي الفل�ـــــفة اإلســـــالم�ة، دار ال�عـــــارف، القـــــاه�ة،  1

  .29ص
لل����: ���� ال�ج�ع إلى ال��اقع ال�سـ��ة لل�امعـات الغ���ـة ال�ـي بهـا أق�ـام عل��ـة ل�راسـات  2

األد�ــان، وعلــى ســ��ل ال��ــال، جامعــة ت�ــارل� ���ی�ــة بــ�اغ فــي ج�ه�ر�ــة ال��ــ��، م�قــع ال�ل�ــة: 

www.etf.cuni.cz ـات ال���ـ�ة األم����ـة م�قـع ال�امعـة:، وأ��ا جامعة ف�ج���ـا فـي ال�ال� 

www.uga.edu/islam و��ل� ال�راسة ال�املة ع� دراسة اإلسالم في ال�امعات األم����ة ،

 م. �1،2006ع��ان: اإلسالم في ال��اهج الغ���ة ال�عاص�ة، د. دمحم و��ع هللا أح��، �
أمهات ال��� ال�ي ذ��نا ع�دا م�ها في ال��ل� ال�ـاني مـ� ال���ـ� األول لل����: ی�جع إلى  3

  م� ه�ا ال���.
 .30ـ29ی���: أح�� شل�ي، ال��جع ال�اب�، ص 4
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  ال��ل� ال�اني: إح�اء عل� مقارنة األد�ان وآل�ة ر��ه �ال�ع�ة

 �ه واه�� العل� ه�ا أه�ل�ا أن �ع� ال��ی� الع�� في ال��ل��ن  فاقأ ق�ل

 ق�ع وق� ،و�ح�ائه األد�ان مقارنة عل� س�عادة��أت ال��اوالت الو  الغ����ن،

 ال��ل��ن  ال�عاة و��أ، ال�راسات ه�ه في ك��ً�ا ش�ً�ا ال�عاص�ون  العل�اء

 ت�ه� ال��لفات و��أت اإلسالم، إلى �ال�ع�ة �ق�م�ن  وه� العل� ه�اق�اع�  ���ق�ن 

 �عاه�ال في �ه الالئ� م�انه �أخ� ل� أنه إال، األد�ان مقارنة عل� في ج�ی� م�

ت�ه� في تق��� اإلسالم على ح��ق�ه،  ���رةو  اإلسالم�ة،�ة العل�وال��س�ات 

  .)1(ه�و�ا�لاألد�ان وال��اه� األخ��  أهل ز�� ��فو��ا ��اع� في 

�ق�م لل�ا��ة ال�ل�ل الق�� وال��هان ال�اصع وال��ة  فعل� مقارنة األد�ان

ال����ة، ��ا ی��� له ��� ��اب هللا، وم�ان�ه الع��ى م� ال��� األخ��، 

ب ال���� م� �� ���ا ال�ووض�ح عقائ�ه و��ال ش�ائعه وعل� آدا�ه وأخالقه، وه

�لل إل�ه، ح�� أدر��ا ضعف د�اناته� وال وغ��ه� عل�اء ال�ه�د وال��ار�  �ارك

وحقق�ا م����ات � ت��� �ه عقائ�ه�، وت�اق� ���ه� وانق�اع س��ها، ف����ا �ال

  .)2(وثائ� نادرة أسه�� في ت���ة عل� مقارنة األد�انو 

ومقارنة ال�ی� اإلسالمي �غ��ه م� ال��انات ال �ع� اس��قاصا له، أو إج�افا 

على غ��ه م� الم في حقه، بل ذل� ی��� ثقة ال��ل� ب�ی�ه، و�ث�ات تف�ق اإلس

عل� مقارنة األد�ان وجه م� وج�ه ال�فاع ع� اإلسالم في ال��انات األخ��، ف

إن ل� نفه�  � ��ه، ف��� عاج�ون ع� فه� اآلخ�ال�اع��و م�اجهة ال�هاج��� له 

ف�� ال����ات ال�ئ��ة لل��� ال����،  � ی���ي إل�ه؛ ألن ال�ی� أح��دی�ه ال

 �ه على أنه ما اع��� اإلسالم أح�العل�، ون� ا�ال��ل��� ال�ه�ض به ال�عاة واج�

ا العل�، ف��ل�غ رسالة �ا ال����، ودرس ه�م�� �ع�� �ه إال �ع� أن سل� ه

اإلسالم العال��ة ال�ي هي أمانة ألق�� على عات� ال��ل��� تق��ي مع�فة واقع 

                                                           
  .31ی���: أح�� شل�ي، ال�ه�د�ة، ص  1

ی���: دمحم ع�ت ال�ه�او�، ال���ان فـي مقارنـة األد�ـان، حقـائ� ووثـائ�، دار القلـ�، دم�ـ�، 2 

 .10-9م ص2002، �2 
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ال�اس الف��� والعق��؛ لل���� م� ع�ض ال���قة ودفع ال��هات و�قامة ال��ج 

  .)1(��اه��وال

الق�آن ال���� وال��ة ال����ة  ه��أن ���� على  ال����� عل�ه �ا��ةوال

افع، وال��ع�ة و اف� ود� حم� ذل� �ا في ل ���هج ال�قارنة، لل��غ�� في اإلسالم

وم� وسائل ال��غ�� ما �ع�ض م� ، � ال�ا��ة في ال�أث��ال���ة م� األسال�

 ،ال�ي ج�ت ف�ها س�ة هللا في ال��اب والعقاب ال�قارنة األم�لة وال��اه� ال�ار���ة

�ق�� ب�ي إس�ائ�ل مع  ،وما ج�� له� أو عل�ه� ،وذ�� ق�� األم� ال�ا�قة

ال�ی� �ف�وا و��ب�ا نال وما ، ل�ی� آم��ا به� م� ن��ة هللا له�وما ج�� ل ،رسله�

م�� ل��اك�ه� وم� ت�، وأف��وا في األرض م� ع�اب مهل� له� ،وأج�م�ا ،رسله�

��ا �ع�ض م� م�اه� ی�م ال��امة ��ا ف�ها م� ج�ات ون���  ���غال�و ، �ل�انه�و 

الس��ا وأن  ؛���ف�� م� ه�ا األسل�ب ة ال�اجحال�ا��، فل�� أسل� وح�� إسالمه

وعلى ال�اعي أن ، في ه�ا ال�أن اسالق�آن ال���� مليء �اآل�ات ال�ي ت�ا�� ال�

ة م�افقة أن ت��ن ه�ه ال��ع�� ؛ل���ة في اس���ام أسل�ب ال��ع�ةی�اعي ا

ف���ن م�ع�ة ح��ة في م�ض�عها  ،ل��اب هللا وس�ة ن��ه صلى هللا عل�ه وسل�

��ا رو� الع��اض ب� سار�ة ع�  ،بل�غة م�ث�ة وت��ن ، ل��ها و���قة ع�ضهاوأس

وع��ا رس�ل هللا  صلى هللا عل�ه وسل� "قال:  ،�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل�رس

وعلى ال�اعي  ،)2("وذرف� م�ها ال�م�ع .... ،وجل� م�ها القل�ب ،م�ع�ة بل�غة

 ،�ع�ة و����� اإل�الة �ي ال ی�ف�و�ق��� في ال�، ��اس�أن ی���� ال�ق� ال

  ف���ة ال��اع� م�لة ت�عف تأث��ها في القل�ب. 

ق�  ،ت�ث� في ال��ع� وت�ده إلى ال�� ول� ،ال��ع�ة ال���ةت�ِ� ن ل� إ

وتف��� �ال��ال وال�قاش ، ���اج إلى ت�ل�ة و���اح���ن ل��ه ش�هة وش� 

                                                           
 .10ال��جع نف�ه، ص 1
تــح. م�ــ�فى ع�ــ� أبــ� ع�ــ� هللا دمحم بــ� ع�ــ� هللا ال���ــاب�ر�، ال��ــ��رك علــى ال�ــ�����،  2

  ).1174(392،  ��اب العل�، رق� م2002القادر ع�ا، دار ال��� العل��ة، 
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وال��ال ه� أح� ال��ق  ،)1(﴾َوَجادِْلُ�م بِال��ِ� �َِ� أَْحَسُن ﴿:قال تعالى ،وال��ار

و�قامة ال��ج ، و�زالة ال��هة ،ي ال�ع�ة إلى هللا إلق�اع ال��ع�ال�����مة ف

ال��ا��ة ال�ي وال��ادلة �ال�ي هي أح�� هي ، ال�ع�ة وال��اه�� على ص�ة

وال��ا��ة م��وعة �ال��اب  ،2ی��غى ف�ها ال�ص�ل إلى ال�� ����� ص��ح

���ح  ،ففي الق�آن ال���� ذ�� ل�ع� م�ا��ات األن��اء مع أق�امه� ؛وال��ة

و��ل� ال��اء م� هللا على م� أوتي  ،�سى �دمحم عل�ه� ال�الة وال�المو�ب�ا��� وم

ق�مه ��ا قال هللا ع� وجل ع� إب�ا��� عل�ه  إف�امال��ة واس��اع 

وفي ال��ة ال����ة ث�� ع� ال��ي  صلى ، )3(﴾َوتِْلَك حُج��َُنا آَتْ�َناَ�ا إِبْرَا�ِيَم ﴿:ال�الم

ث� ع�ض عل�ه� ، ن�ار� ن��ان �الق�آن ال����م�  اأنه نا�� وف� هللا عل�ه وسل� 

ح�ل ���ى  ال�ي ق�م�ها مق�عة ع� ال��اؤالت ام� اآل�ات ال�ي ت���� ردود

م�ا جعل أ�ا  ،ال�ا�لةل���ه�  اودفع ،ل��هه� ع� اإلسالم اوتف��� ،عل�ه ال�الم

حارثة وه� أغ�ر ن�ار� ن��ان عل�ًا �ّ�� إلى أح� رفاقه �ق�اع�ه �ال�� دعاه� 

وف�ها "ق�ة وف� ن��ان:  في قال اب� ال���و  ،)4(صلى هللا عل�ه وسل� إل�ه دمحم

ال��اب وم�ا��ته� بل اس���اب ذل� بل وج��ه إذا اض��ت ج�از م�ادلة أهل 

  )5(".م�ل�ة م� إسالم م� ی�جى إسالمه م�ه� و�قامة ال��ج عل�ه�

ن ���ن م�ها: أا، ولل��ا��ة وال��ادلة آداب وض�ا�� ی��غي لل�ا��ة م�اعاته

فـي ال��ض�ع م�ا ���ز أن ت��� ال��ا��ة ��ه ش�عًا وعقـًال، فـال ت�ـ�ز ال��ادلـة 

وضـ�ب �ع�ـها بـ�ع�، وال ���ـا  وال ��ـ�ز ال�ـ�ال فـي آ�ـات هللا ،هللا تعالى ذات

                                                           

  .125ال��ل: م� اآل�ة: 1 
 .460م، ص3،1976ع��ال���� ز��ان، أص�ل ال�ع�ة، �غ�اد، � 2

  .84األنعام، م� اآل�ة:3 

ی��ـــ�: م��ـــ� ال��النـــي، ��ـــ� ان��ـــ� اإلســـالم، دار ال��ـــاب الع��ـــي، ب�ـــ�وت ، ب ت، ص 4 

118.  

اب� ال��� ال��ز�ة، زاد ال�عاد، تح. :شع�� وع��ا لقادر األرناؤو�، ، م�س�ة ال�سالة، 5 

  .639هـ، ص1407، 15ب��وت، �
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، وأن ��ـ�ن ال��ضـ�ع ال���ـادل 1س��ل إلى مع�ف�ـه والعلـ� �ـه وال ال�اس غّ�� ع�

هــل أو مــا �ــان فــال ی��غــي ال�ــ�ال ���ــا ُ��؛ معل�مــًا وم�ــ�دًا لــ�� ال���ــادل�� ��ــه

، �ا��ة إ�هار ال�� ودفع ال�ا�لال�، وأن ���ن اله�ف م� غ�� م��دأو م����ًا 

ار وال�ع�ق�ات، ل�قـف علـى مـا إ�الع ومع�فة �األف� �هأن ���ن ل�ال�اعي ی��غي و 

م� ش�ه وأف�ار ومع�ق�ات، ��ف��ها و���لها ��ا ل��ه م� ح�ـج و�ـ�اه��  غ��ه ع��

ــمــع م�اعــاة �أســل�ب ال��ادلــة �ال��ــ�ى، ثاب�ــة   ���ل�ــات ال�قــاش العل�ــي� يال��ل

وعــ�م ال�عــ� فــي األشــ�اص   ،أث�ــاء ال�ــ�ال مــ� القــ�ل ال�هــ�ب واح�ــ�ام اآلخــ���

وت��ــ�  ،والعقائـ� د�ـانمهاج�ـة أت�ـاع األأو ال�ـ���ة مـ�ه�، وعــ�م  واالسـ�ه�اء بهـ�

فال�ـــ�ال  ،فـــي ال��ـــاب وال�فـــ� لـــ��وال �ل�ـــفالو  ،ة ال��ـــاق� وت�ـــ��ه آرائـــهت���ـــ

أ� م� اح�ـاج مـ�ه� "� ����: م��و� �أن ���ن �ال�ي هي أح��، قال ال�اف� اب

ــ��� �ال�جــه ال��ــ� ب�فــ� ولــ�� وح�ــ� خ�ــاب وعلــى ، )2("إلــى م�ــا��ة وجــ�ال فل

ف��هـا علـى  ؛أن ی��� على الق�ا�ا ال�ي اه�� بها الق�آن ال���� في ال�ع�ة ةال�ا��

ال: إقامــــة األدلــــة علــــى صــــ�ق ال��ــــي صــــلى هللا عل�ــــه وســــل�، وتقــــ��� ســــ��ل ال��ــــ

وت���ل ال��ـا��ة ى ال��� اإلن�ان�ة ال�ي ��� عل�ها اإلسالم، ال��اه�� واألم�لة عل

وهي أف�ل أش�ال  ،ش�هة ت�ار على اإلسالمأ�  �فعال�سائل لال�ي تع� م� أب�ز 

ال�ــ�ار ال��لــ�ب، فالــ�ع�ة إلــى هللا ســ��انه �ال���ــة وال��ع�ــة ال��ــ�ة وال��ادلــة 

  �ال�ي هي أح�� م� أف�ل األسال�� في ال�ع�ة إلى هللا.

ال��اصل وال��ار ألن  ؛األد�ان عل� مقارنة دراسة أه��ةل�ا  ا تق�م ت��حم�

 وفعال ���ك��� مت�ه� في خ� مع�فة دی� اآلو خ� ض�ورة مل�ة، مع اآل

م� م��اث اإلن�ان�ة ال�قافي وال��ار�،  ال���ن األساس، فاألد�ان ت��ل ومف��

وم� ث� فإنه ال ���� فه� ال��ارات وال�قافات و���ها ومفا���ها وم�اقفها إال إذا 

 م� أه� الع�امل ال��ث�ة في اإلن�ان،فه��ا األد�ان ال�ي ت���ي إل�ها، ألن ال�ی� 

في  دراسة األد�ان دراسة م�ه��ة م�ض���ة ت�اع� على اك��اف ال�اتك�ا أن 

                                                           
  وما �ع�ها. 408ی���: ع��ال���� ز��ان، ال��جع ال�اب�، ص 1
 ).2511( ، دار القل�،  ب��وت، ب�ون تار�خ،2اب� ����، تف��� الق�آن الع���، � 2
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 ، و�لى فه� أع��وض�حا إلى ت��ر أك��وت��هي  خ�،ض�ء اك��اف اآل

  م� أه��ة �الغة. ل�ا ت��له �ل د�انة في ن�� أت�اعهالل����ك اإلن�اني، وذل� 

، ال�ي جعل� ال�اس أك�� ق��ا �عل�مات�ةوفي �ل ت��ر الإن عال� ال��م 

� على ال�اس ف�ضال�ي �قا��ة الو  ق��اد�ةالوا��اس�ة و��ل� العالقات ال

�راسة األد�ان، ل�اسة ال ال�اجة األم� ال�� ��ه�ال��اصل وال�عارف ���ا ب��ه�، 

لل�عاون  للفه� ال�ا�ئ لآلخ�، ولل��� ال���� عل�ه، وت����اً  وذل� ت���اً 

ض�ورة أص��� ف�راسة األد�ان  ال�ع�ب،لألم� وال�الم ب��  وال�عارف، وتع���اً 

�ع�ر �ال���ع الاألد�ان في تع���  مقارنة عل� ��ه�، و��ل� ح�ات�ة وح�ار�ة

 وال�ع�د�ة وتق�ل االخ�الف، وق��ل اآلخ���، واالنف�اح عل�ه� وال��اصل معه�،

  .خ�ه� ال�ات وفه� اآلفي �ه� ف�و 

  :ال�ات�ة

في ال�ع�ة إلى هللا س��انه  له أه���ه وم�ان�ه وشأنه "عل� مقارنة األد�ان"

العال� م� تغ��ات وت��رات على ���� م� وتعالى، وخ��صا في �ل ما ��ه�ه 

األصع�ة، و��ل� ال�قارب ال�عل�ماتي وال��اصل الف��� ب�� األف�اد على م��لف 

د�ان�ه� وملله� وفل�فاته�، ���� ال�ق��ات ال��ی�ة، و���غي إع�اء ه�ا العل� ال�� 

 في خ�ام ه�ا ال���و  كان لل��ل��� ف�ل ال��� ��ه، م��� الع�ا�ة وااله��ام،

  ن�ج� رؤ���ا وأف�ارنا في اآلتي:

ه وف� ق�اع�ه، ح��ة ح�اته ون�ائ ����ِّ وه� ال��  ،إلن�انلالّ�ی� ض�ورة  أوال:

ال�ّ�� اإلن�ان�ة، بل م� أع��ها وال�ي ال غ�ى لل����ة ع�ها،  ه� أب�زوال��ی� 

ال�� ع�فه الغ�ب في الق�ن ال�اسع ع�� ال��الد�، ه�  مقارنة األد�ان و�ن عل�

  .الف�� اإلسالمي في الق�ون األولى لل��ارة اإلسالم�ة إب�اعاتم� 

�افة إلى العل�م ال�عاص�ة، ���ة ماألد�ان �قارنة تع� ال�عارف ال���لة � ثان�ا:

�ق�م �ه ال��ء اس��ا�ة  ع���ت��لة ل�ا ق�مه عل�اء اإلسالم، ول� �ع� م��د أم� تو 

ح في ه�ا الع�� م� ل�عال�� دی��ة ف���، ول� �ع� ت�فا ف���ا، بل أص�

 ال����ات ال����ة  ذات األه��ة.



  
  
  

  الدعوي الحقل في وأھمیتھ األدیان مقارنة علم

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
306 

ال�امعات  ق�مهاإذا ما أمع�ا ال��� في العل�م ال����ة ال�عاص�ة ال�ي ت ثال�ا:

قف على ع�د م� ال����ات م�ها اللغة الع���ة وآدابها، س� �ان؛ فإات���

م� ال��ی� والفقه وأص�له، و  ،والعق��ة الق�آن وال��ة وعل�مه�ا، وعل� أص�ل ال�ی�

  .، ور��ه �ال�ع�ة���� مقارنة األد�ان�داد االه��ام بیأن 

 ،��ز ال��اهج ال��ض���ة ال���لفة في دراسة األد�انل�ی��ل� ه�ا العل�  را�عا:

وم� أه� ق�ا�ا ه�ا ال�قل ر�� األح�اث وال��اقف و��اه�  ،عق��ة و���ا وتار��ا

ي األد�ان، وال��ب في األد�ان، م�ل ال��أة ف في ق�ا�ا ج�ل�ةال��اة �األد�ان، 

م�قف األد�ان م� العل� و��اء ال��ارات، و ال���ة ال�ی��ة، و  حق�ق اإلن�ان،و 

  .أم�الها م� ال��ض�عات، و وح�ار األد�ان

إن األه��ة ال���� ال�ي ���ى بها مفه�م ال��ار ب�� األد�ان، وال�ي ما  خام�ا:

الف�� اإلن�اني، وذل� على ال�غ� م� ف��� ت�عا�� لُ���ح لها ال��انة في م�ال 

اح��ال أن ُ�ف�غ ه�ا ال�فه�م م� م���اه إذا ما ت� ع�له ع� س�اقه ال�ار��ي، 

��ار ال��ارات واألد�ان ل� �أت ن، فاله األساس وه� عل� األد�ا�وف�له ع� م

�غ�ض ال��ف ع� ع�اص� ، ض�ورة االه��ام �األد�ان األخ��  إال ل��س�خ

  ف ب��ها.االئ�الف واالخ�ال

في الف�� اإلسالمي، و�ع� غا�ة في األه��ة،  وال ����  أصلال��ار م� سادسا:

األم�  ،ال��ام به�ا األم� إال ��ع�فة ال��ف اآلخ�، وم� ج��ر ال��اصل معه

  .ةألد�ان تار��ا ونق�ا ومقارن�ال�ا ال�� ����عي ع

�األد�ان، و�ف�� إن عل� مقارنة األد�ان ی��ح لل�ا��ة ال�ع�فة الع��قة  سا�عا:

ال�ع�ب  وح�ارتها، ألن ال�ی� ه� ال�� ���غ لألمة ح�اتها، و���ل عقلها 

ومع�ق�اتها، ف�ل�ا �ان ال�ا��ة على عل� �األد�ان �ل�ا ��� له ���� ال�ع�ة إلى 

  هللا على ����ة، و��ان ح��قة ما ی�ع� إل�ه.

لألق�ام العل��ة ال�����ة في العل�م ال����ة م�  اإلدار�  ب���ع ال����� ثام�ا:

جامعات وم�س�ات أكاد���ة في ل���ا، ل� نل�� ال����ة ال�س��ة لق�� عل�ي 

���ل "ق�� ال�ع�ة وعل� األد�ان" إال "ق�� ال�ع�ة وعل� األد�ان" في �ل�ة 
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 ال��س�ات ن�ع�و�ن�ا ال�راسات اإلسالم�ة س�ها �ال�امعة األس���ة اإلسالم�ة، 

العل��ة وال�ع��ة لاله��ام �عل� مقارنة األد�ان، ذل� أن ه�ا العل�  م�� ب�ای�ه 

���رًا وف� على ی� ن��ة عل�اء اإلسالم وح�ى ع��نا ال�الي، �ع� حقال مع���ا م

 ،أّن ال�قارنة ت��اج إلى م�ه�د عل�اء عل� مقارنة األد�انو  ال�ع��ات العل��ة،

في  األد�ان��ا أّن عل� مقارنة ، ص���ة���� ت��ن م�ّ��ة على أس� مع���ة 

ق� بلغ ش��ًا ����ًا في أخ� م�ان�ه الالئقة  ال��س�ات العل��ة وال����ة ال�ه��ة �ه

 واح��ام آدم��ه س�� اإلن�ان��ه  ��ل�ال�� و  ،�ه في م�اف ال�عارف ال��ی�ة

  اله�ف األس�ى.

اإلسالم�ة في �ع� إضافة للعقل�ة ال��ه��ة إن عل� مقارنة األد�ان وأخ�� 

و�ن ه�ا ال��� ، دراسة الّ�ی�، وم� األولى لل��ل��� ال��اف�ة عل�ه وت��ی�ه

ال���اضع إن�ا ی��رج في ه�ا اإل�ار، و���ل أك�� م� داللة �اع��اره م�اولة 

  .في ال�ع�ة إلى هللا س��انه وتعالىلل�أك�� غلى أه��ة ه�ا العل� 
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