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إىل اإلسالم من علماء أهل الكتاب وإسهامهم يف  املهتدون
 الدعوة

 :مقدمة
م علدددس ر دددوم ، اعمدددوا صعلدددس  لددد  هلل رب العددد، وا صال دددسل صال دددس احلمدددد

 :صبعد اصصح،بت  أمجعو
االت ،م ا ب،شر ابإل سم يف م ،دره اعصيلةا أص يف عرض اعمن،ء مدن الدن ن  إن

 تن،صلوند  ابلدرا ددة يف كتددبوث ص،دونوثا  نتوددل بددن  ت ددن بد  إىل االحبتندد،، ال ،مددن ،قيقتدد ا 
علس العقيدل ال حيحةا ص قنع  ارهصا تقر صأن  د ن ، ال ،دق الني مينح القلب هدصءه 

أن  العقددن وحبددورب ال اهددو صأصدددحبو،ا صال   ددع مددن  نتوددل بدد  اإلحبندد،، إىل هددنا ا نتوددس إالا 
الدونقس الدال ال انا د،م  رصلصجود  إىل ،ا م تم د ،و ابلعد  دلم،و عليد  رايدي،و صانقد،و م   ْقِبن د  

 هل، .. صه نا احلق إذا خ،لطت بش،شت  القلوب.
دهش حددو ت ددمع مددن الددن ن  دددخلون حددد م،و يف اإل ددسم مددن علمدد،ء أهددن تدد صحبددد

طددو سوا ص،مددوا عندد  كمدد اوا  ثال تدد،بك كيددو  دددصن يف اإل ددسم الشددلء الددني  دد،ب عددنو
 صح،رصا يف التم،  .

تددرأ أهددن ال تدد،ب لليوود ددة أص ا  دديحية صاعتندد،ق اإل ددسم حبددد  إنالقددوم  صمي ددن
 .العشر نلقرن أصبح ظ،هرل يف الن و الم،ين من ا

اإل سم هو الني  مد  ال مد   إىلحتوم ا ا ر ن صالعلم،ء من أهن ال ت،ب  صل ن
من الت ،ؤالت. صمن ال عب اإلح،طة بعدد الن ن أانر ، حبلوهبث لإل سم حبددمي،و صحدد م،و 

حتدد،صم هددنه الدرا ددة اللكيدددل علددس العلمدد،ء الددن ن اعتنقدددوا  ل مددرل عددددهث. صمدددن م نظددراو 
اإلج،بددة علددس  ددوالو  ،حددد م،وا صتركددوا لندد، مولادد،ت صم ددنا،ت حدد،صلوا مددن خسهلدد اإل ددسم
 مومو:

 ال ،بقة؟ اينتوث: م، الني دفعوث إىل ترأ دس
 : صم، الني جعلوث  دخلون اإل سم؟س
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 اختي،ر ا ويو،: أ ب،ب
 اخلت هنا ا ويو، الشيق لعدل أ ب،ب من أمهو،: صحبد

ال تد،ب اهتددرب إىل اإل ددسم أت د،ءم كيددو إند  حينمد، أ ددع برجدن مدن أهددن  -1
 اعتنق ذلك الرجن اإل سما ص ،ذا اعتنق ا صم، الني دفع  إىل ذلك؟

مدن علمد،ء أهدن ال تد،ب.  وتدد نا تشود القر ن ال رمي يف كم  من  ايت  اب  -2
فيقددوم عددل مددن  اص دد ن عددن الرا ددلو يف العلددث مددنوث أ ددث علددس علددث عظدديث ابلندد  

 (.146)البقرل:  چٻ  ٻ  ٻ   پ  پٱ  ٻ  چ حب،ئن: 
ڄ  ڄ   چ  يف هدا دددة هدددنه الامددددة ا ومندددة ت دددد ق،و لقدددوم ، تعدددد،ىل: صكددد،ن

 چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

 (.157)اععراف: 
أن   تشود اب وتد ن من علم،ء أهن ال ت،ب عندم،  القر ن ال رمي الن   صج 

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   چ ،دم    ا وتد ن منوثا فيقوم تع،ىل: 

 (.43)الرعد:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
لدرا ددة مولادد،ت  هأن ممددن هددنه اع ددب،ب كايلددة عي ابحدد  أن تدددعو  صأح ددب
  ، يف ذلك من فوائد علمية كب ل. اجلدليةاأعسم ا وتد ن 
 البح : أهداف
 هنه الدرا ة لتحقيق اعهداف اآلتية: ج،ءت

جلددنب اإل ددسمل هلدد،ا صاع ددب،ب الددال تتبددع هددنه الظدد،هرلا صمعرفددة عوامددن ا -1
 إىل اإل سم. للودا ة ،عدهتث علس اختي،ر هنا ا وحبو العق،ئدي ا تميلا صدفعت هبث 

التعرف علس دصافع ا وتد ن من صراء كت،بة مولا،هتث العلمية ا تميلل يف اتر خ  -2
 الدايانت.
ا وتددد ن يف التعددرف علددس مدددرب اإليدد،فة العلميددة الددال أ ددومت هبدد، مولادد،ت  -3

 اإل سمل. لللاثنشر الدعول اإل سميةا صمدرب ا  ،مهة الال أي،فتو، مولا،هتث 
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 البح : مش لة
االنتقدد،م مددن د ددن إىل د ددن  خددر لدديي ابعمددر العدد،دي يف صددعوبت ا صالع،حبددن  فدد ن

 علس تبد ن د ن . ْقِدم، ب ألو ح ،ب حببن أن  د  
 ملة حتت،ج إىل إج،ابت هل:ص،غ الب،ح  مش لة هنا البح  يف ش ن أ  لنلك

 اع ب،ب صالدصافع الال دفع علم،ء أهن ال ت،ب إىل اعتن،ق اإل سم؟ م، -1
 م، موحبو علم،ء أهن ال ت،ب من اإل سم؟ -2
م، دصافع ا وتد ن من علم،ء أهن ال ت،ب لويدع مولاد،هتث؟ صمد، مدنو وث يف  -3

 ذلك؟
 يف الدعول إىل اإل سم؟ ،هتثم، إ و،م -4

 ح :الب منوج
 اتبعت ا نوج الوصال التحليلل يف كت،بة هنا البح . لقد

 البح : خطة
 حب مت هنا البح  إىل أربعة مب،ح  صخ،متة صفو،رس علس النحو الت،يل: لقد

 اعصم: أ ب،ب صدصافع ا وتد ن إىل اإل سم من علم،ء أهن ال ت،ب. ا بح 
 الم،ين: موحبو علم،ء أهن ال ت،ب من اإل سم. ا بح 

الم،لدد : دصافددع ا وتددد ن مددن علمدد،ء أهددن ال تدد،ب لويددع مولادد،هتث صمددنو وث يف  بحدد ا 
 ذلك.

 الرابع: إ و،موث يف الدعول إىل اإل سم. ا بح 
 .صي،ت: صتشتمن علس النت،ئج صالتو اخل،متة

 ا  ،در صا راجع. صفورس
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 البحث مستخلص

 يف صإ ددو،موث بال تد، أهدن علمدد،ء مدن اإل دسم إىل ا وتدددصن البحد  هدنا  تند،صم
 حد،صلوا الدن ن ا وتدد ن هدوالء م نا،ت علس اللكيل الدرا ة هنه حت،صم م صمن الدعولا

 دايندددتوث تدددرأ إىل دفعودددث الدددني مددد،: هدددل الدددال ال دددعبة اع دددملة عدددن اإلج،بدددة خسهلددد، مدددن
  اإل سم؟  دخلون جعلوث الني صم، ال ،بقة؟ا

 أهدددن علمددد،ء مدددن  دددسماإل إىل ا وتدددد ن صدصافدددع أ دددب،ب البحددد  هدددنا   دددتعرض
 . اإل سم من موحباوث   تعرض كم، ا ال ت،ب

 م صمدن ذلكا يف صمنو وث مولا،هتث لويع ا وتد ن دصافع البح  ا تعرض كم،
 . اعتن،حب  بعد اإل سم إىل الدعول يف إ و،موث إىل تطرق

 مولاددد،هتث كت،بددة صراء مدددن ا وتددد ن دصافدددع علددس التعدددرف إىل البحدد  هدددنا  ودددف
 يف مولا،هتث هب، أ ومت الال العلمية اإلي،فة مدرب علس التعرف م صمن ا تميللا العلمية

 . اإل سمل لللاث مولا،هتث أي،فتو، الال ا  ،مهة صمدرب اإل سما نشر
 النتدددد،ئج إىل للتوصددددن التحليلددددل م الوصددددال ا ددددنوج الب،حدددد  اتبددددع لقددددد صعليدددد 

 . البح  هنا يف تايد الال صالتوصي،ت
 ال دددبب هدددل صالعقليدددة الرصحيدددة اإل دددسم ج،ذبيدددة أن علدددس ب،حددد ال توصدددن صحبدددد

 . لإل سم ال ت،ب أهن صعلم،ء الغربيو ا ا ر ن كب،ر العتن،ق اع ، ل



 

 
227 

Abstract 

This research talked about believers in Islam who are 

scholars of the book and their contribution in Dawa, 

and from then this study try to concentrate on their 

believers complications. They try from through their 

answer.  

The difficult question which would let their previous 

religions which accept the Islam.  

This research present reasons   and motives of 

believers to motives. Also this research presented 

motives of  believers to make their publications and 

methodology from then talked about their 

contribution in Dawa of Islam after they accepted in.  

The research targeted to know motives of believers 

from their scientific publications, and from then to 

know extent of scientific addition from their 

publications to ranching Islam and extent of sharing 

to their publications from Islamic legacy.  

The researcher followed the analytical method to 

reach. 

These results and recommendations which give 

benefit for this research.  

The research finding out the attraction of Islam 

would be spiritual and mental that is the main reason 

to accepted the Islam from great western thinkers 

and scholars of the book for Islam.  
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األول: أسباب ودوافع املهتدين إىل اإلسالم من علماء أهل  املبحث
 الكتاب:
لي ددددت ابلظدددد،هرل الغر بددددةا أص الاددددنل يف اتر ددددخ  ال تدددد،بظدددد،هرل إ ددددسم أهددددن  إن

اعداينا ف،لعلمدد،ء هددث أحبدددر الندد،س علددس متحدديمت العق،ئدددا صمتييددل ،ائاودد، مددن صددحيحو،ا 
 صحقو، من ابطلو،ا صهل ظ،هرل حبدمية حد مة. 

عليدد  عق،ئددده علددس أ دد، أ ددرار صاجبددة  عددرضكدد،ن العدد،مل مددن أهددن ال تدد،ب ت    اصإذ
الت ليثا ف ن احل  من أهن ال ت،ب  اوث هنه اع رار جيداوا أص  الض في  ذلكا صمدن 

 م   تطيع احل ث: هن هل أ رار أم أصه،م؟؟
إىل  حبددد،دهث حقيقيدددةصالن ددد،ررب أ دددب،ب صدصافدددع  ودددودفقدددد كددد،ن لعلمددد،ء الي صلدددنلك

 منو،: اإل سم ،قاعتن
بعدددمل ا دددولاوا فدر دددوه،ا صنشدددرت هلدددث كتدددب  اهتمددد،مهدددنه الظددد،هرل  رتأاث -1

حتدد،صم أن تا ددره،ا صحبددد انتوددت ال دديدل ف،طمددة الشددرحب،صي يف كت،هبدد، عددن أصلمددك ا وتددد ن 
 اإىل اإل سم إىل أن أ ب،ب التحوم إىل اإل سم متب، ندة تبعد،و الخدتسف ظدرصف كدن موتدد  

مدن م ددلث أص م دلمة هدو ال ددبب يف ح،لدةا صحبددد   دون التل ددمت يف فقدد   دون الددلصاج 
 .(1)اللغة العربيةا أص الدرا ،ت الشرحبية هو ال بب يف ح،لة أخررب

أن ج،ذبيدددة اإل دددسم الرصحيدددة صالعقليدددة هدددل ال دددبب اع ددد،س العتنددد،ق كبددد،ر  -2
 ا ا ر ن الغربيو صعلم،ء أهن ال ت،ب إىل اإل سم.

اإل ددسم الرصحيددةا  دد،ذا  ةلربن يف كت،بدد : )ج،ذبيددصذكددر الدددكتور أبددد عبدددا -3
 أ لث هوالء؟(.

هن،لددك نسنددة أ ددب،ب أ ، ددية البددد مددن صجودهدد، ل ددل مي ددن أن  نبددن ا ا ددر  أن
 اليوودي أص ا  يحل د ن  ص عتنق اإل سم:

: القلددق الرصحددل الددني  ع،نيدد  ا ا ددر نتي ددة ع ددل نق،فتدد  ا ورصنددة عددن تقدددمي اعصم
 الوجود ة ال  رب. لأل ملةإج،ابت معقولة 
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 : صجود عوامن طرد نق،فية يف المق،فة ا ورصنة للما ر.صالم،ين
 : تعرض ا ا ر لقول جنب رصحية صعقلية من الد ن اإل سم.صالم،ل 

الدرا ة أص اللصاج أص العمن بو ا  لمو  ب ببال بب الم،ل  حبد  تحقق  صهنا
 .(2)يف جم،م من اجمل،الت

ن اللصاج أص العمن بدو ا  دلمو ي   دن ليدونر يف ا ا در لدو ي أن نسحظ أ ص ب
توجدد ج،ذبيددة عقليددة صرصحيددة يف اإل دسم. صكددنلك لددو كدد،ن د دن ا ا ددر  ت ددث ابلعقسنيددةا 
ص دددب علدددس اع دددملة الوجود دددة ال ددد رب إج،بدددة شددد،فيةا ال خرافدددة صال أ دددطور ةا  ددد، نبدددن 

،ركي( الدايندددة اليوود ددددةا ص ددد، نبددددن ما دددران كبدددد ان ممدددن )ليوبولدددددف، يا صم،رجر دددت مدددد
 .(3)دبلوم، ل دصيل مرموق ممن )ص لار دهوفم،ن( ا  يحية

ص شدددد  ا وتدددددصن اعصربيددددون إىل ع،مددددن طدددد،رد  خددددر هددددو: اجملتمددددع لل ددددن،عل  -4
صاحنراف،تددد ا فودددوالء ا ا دددرصن  نشددددصن جمتمعددد،و ع، يددد،و. أكمدددر عددددالوا ت دددوده أخسحبيددد،ت 

 .(4)رفيعة
البحددد  عددن نظر ددة جد ددددل للعدد،ما الشل دددي،ت  ا وتددد ن عدصافدددأهددث  صمددن -5

ا ا دددرل تبحددد  عدددن نظر دددة جد ددددل للعددد،ي عنددددم، تع دددل نقددد،فتوث صجمدددتمعوث صد دددنوث عدددن 
 .(5)اال ت ،بة حل،ج،هتث الا ر ة صت ،ؤالهتث الال اية

ابإل سم صا  لمو يف داخن الع،ي اإل سمل  ربيوحي  تع،ظث احت ،أ اعص  -6
ب الت دد،رل صاهل ددرل صالدرا ددة صال ددي،حةا ،اد مددن صاحبددع تادد،حبث الظدد،هرل يف صخ،رجدد ا ب ددب

تا ر العداء للم دلمو بعدد أحدداث احلد،دي عشدر مدن  دبتم   دم،الع ر احلد  ا صعن
ما عقب ح،دث تا   ال جو يف نيو ورأا صأحببن اعمر  يون علس شراء ال تب 2001

وتدد ن إىل اإل دسم أربدع مدراتا كمد، بد ا تاد،عو عددد ا  عدرفتوثاإل سميةا صا،دادت م
ذكددر اع ددت،ذ خ،لددد عددوض رئدديي جملددي العسحبدد،ت اإل ددسمية اعمر  يددةا حدد  بلدد  عدددد 

 .(6)ألو أمر  ل 24ا وتد ن 



 

 
230 

أنددد  كددد،ن مدددن أهدددث دصافدددع إ دددسم هدددوالء العلمددد،ء هدددو صددددق العقيددددل  حلدددقصا -7
شددك أن اجلدددم الددد    اإل ددسمية ص ددوولتو،ا صخلوهدد، مددن التندد،حبمل ا نطقددل العقلددلا صال

ا لتلادددة كددد،ن مدددن أ دددب،ب نادددور علمددد،ئوث  اهبوثالدددداخلل الددددائر بدددو أهدددن ال تددد،ب بدددن
 .(7)صهرصهبث إىل اإل سم

يف  ةا  دددلمو صعلمدددد،ئوث يف مق،بدددن ف ددد،د ال وندددد خدددسقكمددد، كددد،ن حل ددددن أ  -8
 .(8)ا نابحا صالبيع ص  ه، ع،مسو موم،و يف اهلدا ة إىل اإل سم

ي ت ن إليود،  دد  الصأمت  يف البش،رات ال ت،بية ال ود صاة الن  صك،ن لوج -9
التحر دو عدد،مسو كبدد او يف هدا ددة هدوالء العلمدد،ءا صهددنا اجلدددم الدد   بددو ا  ددلمو صأهددن 
ال ت،ب ك،ن ل  أمهية ك رب يف حركة االهتداء الد   بو ا ن او مدن علمد،ئوثا أص علدس 

 .(9)ن الد ن اإل سملاعحبن ت و ن رأي أكمر ات ،ف،و ع
صاحلق أن  ك،ن ال دلط،ن القدر ن ال درمي أعظدث اعندر يف نادوس ا وتدد ن مدن  -10

الن دد،ررب ربتدد صن مدد، جدد،ء بدد  القددر نا  هبدد،نعلمدد،ء أهددن ال تدد،با ف دد،ن أحبدد،ر اليوددود صر 
 .(10)في دصن موافق،و  ، ك،نوا  عتقدصن  من احلق

 يف اإل ددددسم اعتندددد،ق ا ددد ت خب ددددو  ا تداصلدددة اع ددددب،ب أهدددث بددددو صمدددن -11
 بوجددود ا(ال تدد،ب أهددن مددن الغددربيو للمعتنقددو ابلن ددبة)  تميددل  ددري فادد،ء عددن الغددربا

 علددس هتيمندد،ن صا ،د ددة ف،لعو ددة صاعخددسق صالرصحيدد،ت للددد ن صددغ  ب دد،ن ت ددمح نق،فددة
 صالتعلديث صاالحبت د،د ال ي، دة جمد،الت يف اعصرصبيدة اجملتمعد،ت يف النشد،ط،ت أندوا، خمتلو

. رصحدل فدراغ حددصث إىل أدرب أصرصاب يف الدد ن تغيدب أن  بددص صب لمدة ص  هد،  صاإلعسم
 للح،جد،ت اال دت ،بة عدن صع دلت الادراغا هدنا مدنء يف فشدلت حبد ا  يحية ف،ل ني ة

 .اعصرصي للارد الرصحية
 أهددن علمدد،ء مددن ا وتددد ن مولادد،ت علددس اطسعددل خددسم مددن يل تبددو كمدد، -12

 :هل اإل سم إىل هدا توث صراء احلقيقية صافعالد أن علس ال ت،با
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 ج،نددب إىل التعقيددد مددن صخلوهدد، صصيددوحو، ب ددوولتو، تتميددل اإل ددسمية العقيدددل أن
 صأمدور الغيدب علدث أص الدني،ا ومور منو، تعلق م،  واء صطبيعت ا اإلن ،ن لاطرل مسءمتو،

 .اآلخرل
 اإل ددسم اعتندد،ق إىل الغددربيو مددن صا ا ددر ن العلمدد،ء مددن ال مدد  ن صمدددخن -13

 ، اود، احلدد   العلدث ص  شدو العقنا  قبلو، ال الال ا ا،هيث لرفمل كم ل أحي،ن يف  عود
: ف درل التمليد ا صصجدود أكمدر مدن إلد ا (11)بوكد،ي الددكتور بد   تحدث الني النحو علس

صتند،حبمل ال تددب القدميددةا كددن هددنه اعف دد،ر  د  مقبولددة ص دد  منطقيددةا صمعقدددل ال  قبلودد، 
ف رل التوحيد اإل سمية  ولة صمنطقية صتتمشس مع الاطرلا صه نا  نارج   نعقن  صلال

 .(12)ال ت،ر حبليسو عن ذلك النور ا بو الني  ودي القلوب
)حممددد أ ددد(  دد،ذا اعتنقددت  (13)صحبددد  ددمن صددراحة: ا وتدددي ليوبولدددف، ي -14

جنبددد  إىل  اإل دددسم؟ صمددد، الدددني جدددنبك منددد  خ،صدددة؟ ف نددد   يدددب علدددس ذلدددك ون الدددني
اإل سم هو ذلدك البند،ء اإل دسمل الشد،مخ مدن التعد،ليث اعخسحبيدةا ابإليد،فة إىل مند،هج 

 العلمية. لاحلي،
إىل ذلددك حبولدد : ) ددب أن اعددلف وندد  ال أعددرف جددواابو شدد،في،وا ي   ددن  ص ادديو

ال الني جنب  تعليم،و خ،ص،و من التع،ليثا بدن ذلدك البند،ء اجملمدو، الع يدب صا دلا  بد، 
اعخسحبيدةا ابإليد،فة إىل منود،ج احليد،ل العلميدة. صال  لتعد،ليثلد  تا د او مدن تلدك ا يعت تط

ا تطيع اليوم أن أحبوم أي الندواحل حبدد ا دتوت  أكمدر مدن   هد،ا فد ن اإل دسما علدس مد، 
بعاددو،  ص شددد بدددص يلا بندد،ء اتم ال ددنعةا صكددن أجلائدد  حبددد صدديغت ليددتمث بعاددو، بعادد،و 

  ذلدكنقمت يف شدلءا فندتج عدن  ،لكال ح،جة إلي  ا صليي هن شلء بعا،وا فليي هن،لك
كلدد  ائدددتسف متدددلن مرصدددو . صلعددن هدددنا الشدددعور ون مجيدددع مدد، يف اإل دددسم مدددن تعددد،ليث 
صفرائمل حبد صيعت موايعو،ا هدو الدني كد،ن لد  أحبدورب اعندر يف نا دل. صربد، ك،ندت مدع 

 .(14)هنا كل  أ ا،و مونرات أخررب   عب عللَّ اآلن أن أحللو،
)الطر ددق إىل م ددة(ا كيددو حبدد،م  كت،بدد ذكددر يف   (15)مرادهوفمدد،ن ا وتدددي أمدد، -15

 ،ئق جلائري ابلل، بدم  إلنق،ذ ،صجت  الال تعريت لإلجو،ض ب بب اعحداث اجل،ر دة 
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ما صك،ندددت هدددنه احل،دندددة  ددد، أاثرت يف نا ددد  مدددن دهشدددة 1992يف اجللائدددر  ندددناأ عددد،م 
 م إ سم . صانبو،ر  بب،و يف ابتداء حبراءت  للقر نا

 .(16)اإل سم  بب،و يف فتح حبلب  لإل سم أتب،،ك،نت ال م،حة عند   صه نا
( صالن دد،ررب اليوددود) ال تدد،ب أهددن علمدد،ء هدا ددة صدصافددع أ ددب،ب أهددث هددل تلددك

 ب ورل لن، ليتبو اإل سم  من ال ت،ب أهن علم،ء موحبو  عرفة  دعوان م، صهو لإل سما
 .سملإل  رفاوث أص حببوهلث دصافع أصيح



 

 
233 

 :اإلسالم من الكتاب أهل علماء موقف: الثاني املبحث
 ابخددتسف اإل دسم مدن العق،ئددي مدوحباوث حيد  مدن ال تد،ب أهدن علمد،ء اختلدو

 .اخل... صأطم،عوث صميوهلثا نا ي،هتث
 مدن أحب د،م أربعدة إىل اععدث اع لدب يف  نق دمون ال تد،ب أهدن أن يلَّ   بددص صفيم،

 :اإل سم من موحباوث حي 
 صمددن التقليدددا  بدد،ر صناددمل صالتدددبرا النظددرا بعددد اإل ددسم إىل ، هددداه ثحب دد -1

 صمنددد،ه وث دصافعودددث درا دددة ب ددددد الدددن ن ا وتددددصن العلمددد،ء هدددوالء الق دددث هدددنا أمملدددة
 .اإل سم إىل الدعول يف صإ و،موث
  وتددددد ي صل ددددن اإل ددددسما صددددحة صعددددرف عليدددد  هددددو بدددد،  قتنددددع ي اثن حب ددددث -2
 أح د،م تن، دبو، معينة نا ية لطبيعة أص صا  لموا لإل سم خ،صة ل راهية رب، لإل سما

 .اإل سم أح ،م تن، بو، صال د ن ا
 هلل دع،ؤمهد، لإل دسم رفادوم،  بب أن لإل سم دع،مه، حل  ن  الن  أابن صحبد

صكدن هدنا حترمد  الشدر عة  (17)اخلنل در صأكلومد، ال دليبا صعب،دهتمد، صلدداوا – صجدن عل –
 اإل سمية.

أمملة هدنا ال دنو كدنلك مد، جد،ء يف  د ل ابدن هشد،م عدن صداية بندت حيدل  منص 
حدو حبددم ا د ندة:  بن أخطب من أن عمو،  أم أبيو، بعدد عودهتمد، مدن عندد الر دوم 

حب،م: نعثا حب،م: فم، يف نا ك من . حب،م:  ْمبت  ؟حب،م: نعث ص،. حب،م: أتَدْارحبة صتد   هو؟)أهو 
 .(18)عدصات  ص، م، بقيت(

هنا الق ث أ ا،و من ي  دخن اإل سم خوف،و علس م ،نت  الد نية  صمن
علس م ، ب  ا ،د ة الال  ياقده، إب سم ا  صاالجتم،عية ا رموحبة لدرب حبوم ا أص خوف،و 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ صنلم يف ذلك حبول  تع،ىل: 

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 (.174)البقرل:  چ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې



 

 
234 

  دالتوث مدن   دبون كد،نوا فقدد صعلمد،ئوثا اليوود رؤ ،ء يف اآل ة هنه نللت صحبد
 ص،صام م د،نتوثا يدي،، علدس خد،فوا  الر وم بع  فلم، منوثا بن  ص بشرص ث اهلداايا

 م صمددن  الندد  صدداة تشددب  ال حدد  ب تددبوث ا وجددودل  الندد  صدداة فغدد صا راي ددتوثا
 .(19)اللائاة راي توث تبقس

مدنوثا فلمد،  ،عدةبقول : )صحبد انظدران مج ال نوأش،ر ابن حبيث اجلو، ة إىل هنا  صحبد
تبو لبعاوث ف ،د م، هث علي  حب،لوا: لو دخلند، يف اإل دسم ل ند، مدن أحبدن الند،س ال  وبد  

 .(20)لن،ا صحنن متح مون يف أهن ملتن، صمن،صبوثا صلن، بينوث أعظث ج،ه(
صل ن  أخاس إ سم ا صربد، أظودر إ دسم  بعدد فدللا  ص وجد حب ث اثل  أ لث -3

حببن ا وت مب،شرلا صهنا الق ث لديي ابلقليدنا فعلدس  دبين ا مد،م ال احل در  بتشودهأص 
الن ،شددل ملددك احلبشددة الددني  قددوم عندد  ابددن حبدديث اجلو، ددة: )إندد  أ ددلث  ددراوا صكدد،ن   ددتث 

 .(21)إ سم  بينوث هو صأهن بيت ا صال مي ن  جم،هرهتث(
) ددتيان  ث ددبين ا مدد،م أ ادد،و صيف الع ددر احلددد  :  قددوم اعمر  ددل ا  ددل سصعلدد

 الن( أص )حممدددد  دددليث( كمددد،  اادددن من،داتددد  بعدددد إ دددسم ا أنددد  أ دددلث م أخادددس إ دددسم  
 خ،صددة بعمدقا صحبراءتدد  عليد  االطددس، ب درد أذهلدد  ال درمي القددر ن صإن ال دنوات عد ددل

 صدددحياة مدددع حدددوار يف موكدددداو  ميدددةاالعل ا ع دددلات عدددن تتحددددث ص دددور  ايت صجدددود مدددع
 صالركدددو، البوذ دددة بال ددداة  قتندددع صي ا  ددديحيةا يف ا قنعدددة اإلجددد،ابت  دددد ي أنددد (  دددبق)

 اخلددد،لق صجددود صيددوح مددن عندد   بحدد  كدد،ن مدد، صصجددد ابإل ددسما اراتح ل ندد  لألصددن،م 
 عد،ئلال عدن إ دسمل أمدر أخايدت: فيقدوم إ دسم  أخادس تا،صدين صحي ل صتع،ىل   بح،ن 

 حليدالا أطلدت صأصدللا علدلا  البد،ب أ لدق ال درا يف أصدلل كندت  نواتا 4 أص 3 دل 
 للمطد،عث الدنه،ب عدن توحبادت فقدد حيد،؛  يف شدلء ،ددصث  شعرصن ك،نوا. حبلق،و  صكنت

 صحد  كبد ا بشد ن متد ندة عد،ئلال ت دن ي الن د،ءا عدن احلد   عن صتوحبات صالنواديا
 كدد،نوا ا  ددب،حا صأم ددك الق دد  صالمددوب ك،لط،حبيددة إ ددسمية مسبددي ألددبي بدددأت عندددم،

  دنوات 3 اعمدر ا دتغرق لقدد ك،لراهدب؟ ،اهدداو  أصدبح  د،ذا لد ؟ حددث م،ذا:  ت ،ءلون
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 صمدد، أطددوما صحبتدد،و  اعمددر مددنوث ا ددتغرق أصدددحب،ئل صبعددمل علدد ؟ بشدد ن م ددلث أان عحبددوم
 .(22)إب سموث االعلاف رب،فون ،الوا

   دمحوا فلدث صالع،دلا اإللو إىل صح،ب أ حين فقد صاعخ  الرابع الق ث أم، -4
   د،رعون فد  ث عليد  هدث فيمد، الشدك ص د،صرهث حددث مد، صإذا صا ق،رندةا ابلنظدر لعقوهلث

 .عقوهلث صإ سق أنا وثا عن اعف ،ر هنه إببع،د
 إ سم صهل أصيح بش ن ا  لمو عند القول بع ور مرتبطة ظ،هرل صهن،لك

 دع،ئث تقو مل هبدف ذلك بعد اإل سم عن تداداالر  م ظ،هرايو  ال ت،ب أهن علم،ء
ڀ  ڀ    ٺ  چ : هوالء ، كشو صحبد ا  لموا لدرب من  المقة ص حب اإل سم 

ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

 .(72: عمران  م) چڤ  
هنه اآل دة يف اند  عشدر حد او  ودودايو )حبد،م بعادوث لدبعمل ادخلدوا يف د دن  صنللت

صم النودد،ر ابلل دد،ن دصن االعتقدد،دا صاكاددرصا بدد  يف  خددر الندد،را صحبولددوا إان نظددران يف  حممددد أ
 فدد ذاحممدداو لدديي بدنلكا صظوددر لند، كنبدد  صبطدسن د ندد ا  دانكتبند،ا صشدد،صران علمد،ءان فوجدد

فعلتث ذلك شك أصح،ب  يف د نوثا صحبد،لوا إ دث أهدن كتد،با صهدث أعلدث بد  مند، ف جعدون 
 .(23)عن د نوث إىل د ن ث

يف الع دددر احلدددد   لقدددد  ددد،ىل بعدددمل علمددد،ء أهدددن ال تددد،ب يف نقدددد اإل دددسم  أمددد،ص 
فدد  ث ال   تبددون إلنبدد،ت احلقيقددةا بددن  صر ددوم اإل ددسم. صعندددم،   تبددون عددن الندد  

  تبددون إلنبدد،ت أشددي،ء  منددوا بدد،  ددلا،وا صحبددد ح،لددت اعصهدد،م صحتر ددو احلقدد،ئق ،مندد،و طددو سو 
درا ددة علميددة. ف،لعلمدد،ء صا  تشددرحبون ا تع ددبون دصن درا ددة م دد،در اإل ددسم يف أصرصاب 

  يحيتوث إذا صجدصا تش،هب،و بو اإل سم صا  ديحية جعلدوه دلديسو علدس احبتبد،س اإل دسم 
 من ا  يحية بدالو من أن   ون التش،ب  دليسو علس صدق اإل سم.

شك أن هوالء ا وتددصن هلدث مولاد،ت علميدة حبيمدة تقطدع كدن دعدورب مي دن أن  صال
مدد،ر حددوم أهدددافوث إ ددسموثا صهددنا مدد،  دددعوان لدرا ددة مندد،ه وث اجلدليددةا لت شددو لندد، ت
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مقدددار صدددق اإلميدد،ن لددد وثا صمدددرب احبتندد،عوث ابإل ددسم يف مق،بددن رفددمل مدد، كدد،نوا عليدد ا 
 صهو م، نتن،صل  ابلدرا ة يف ا بح  الت،يل:

 اتهمالثالثثث: دوافثثع املهتثثدين لكتافثث  م ل ثث املبحثثث
 ومنهجهم يف ذلك:

 مولا،هتث: ،بةا وتد ن ل ت فع: دصاالو أص 
 ال ل دددلة هدددنه دفعدددت الدددال الددددصافع أهدددث علدددس نتعدددرف أن ب ددد،ن ال دددوولة مدددن

 الدددصافع هددنه ترجددع حيدد . القيمددة العلميددة مولادد،هتث ل ت،بددة ا وتددد ن أعددسم مددن ا ب،ركددة
 :رئي يو دافعو إىل  ،لب،و 

 :يف  تممن اعذه،ن تطرح  أن البد  وام عن اإلج،بة هو: أصهلم،
 ال ددموام ذلددك ص ويددح عليدد ؟ نشددأصا الددني د ددنوث الرجدد،م هددوالء تددرأ  دد،ذا: س

 أن إىل أجلددأأ الدني مدد،: حبيد  اي أالك )اليوددود ل د،ن علددس أي؛ أن  ادلض مدد، ذكدر حيد 
 اإل دسما د دن ال دوئيث د دن إىل صتنتقن صشر عتوثا صتوارهتثا صأجدادأا  ابئك د ن تلأ

. (24)(فيدد ؟ الدددخوم صن ددره. اليوددود مج،عددة اآلن حنددن كمدد،. هصتشددنو  تبغادد  كنددت الددني
 ال موام  يب عن هنا ال وام بعين . صأخن

الدافع الم،ين: فيتممدن يف حم،صلدة ا وتدد ن نقدن اهلدا دة لدنص وثا إبظود،ر حم، دن  أم،
فقد ات دمت كتد،ابهتث: )،دي دعدورب  لكد ن اإل سم يف مق،بن اليوود ة صالن رانيةا صلن

قا ف د،نوا حر  دو علدس نقدن اهلدا دةا صالندور الدني  مدرهث إىل الند،س مجيعد،وا مرهق عميد
صعلس اخل دو  مدن كد،نوا علدس دايانهتدث ال د،بقةا فح د،جوث ال دد د صجدداهلث البد،ر، ي 
  ن من أجن هورب الغلبة صشوول االنت ،ر علس اخل ثا بن ك،ن من أجن متييل احلق مدن 

 .(25)تع،ىل( هلل ةاحلقا ح ب بت،،صاالب،طنا صدعوت  إىل ه ران الب،طن 
احلدددق الدددني اتبعددد  ا وتددددصنا صالقددددرل اجلدليدددة علدددس إنب،تددد  جددد،ءت كتددد،ابت  صهبددنا

 :للا وتد ن ب م،ت منو ية  يللا صهو م،  در درا ت  فيم،  
 : من،هج ا وتد ن إىل اإل سم يف إنب،ت احلق:اثني،و 
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صل دددن كتدددب كمددد  مدددنوث    تدددو كمددد  مدددن علمددد،ء ا وتدددد ن إبعدددسن اإل دددسما ي
هدد(  570مولا،ت أصيحوا فيو، مدواحباوث اجلد ددلا فدألو ال دموأم بدن حيديب ا غدري ت )

كتدد،ب )بددنم اجملوددود يف إفحدد،م اليوددود. صكتدد،ابت ال ددموأم مومددة جددداوا صتلقددس كمدد او مددن 
طبيعددددة ال ددددرا، العددددري اإل ددددرائيللا صحلددددث إ ددددرائين يف العددددودل إىل أرض  علددددسالاددددوء 

. أم، يف القرن الم،من اهل ري فن د  عيد بن احل ن اإل  ندراين أحد فر ،ن (26)ا يع،د
هد(. صصيع كت،ب   نة عشر ن 698ا وتد ن الن ن أ لموا أصاخر القرن ال ،بع اهل ري )

ص بعم،ئة مدن اهل درلا صأ د،ه م د،لك النظدر يف نبدول  ديد البشدر بشد،رات التدورال بحمدد 
. 

لية مومة يف القرصن الال تلل القرن ال د،بع اهل دريا موتدصن ألاوا كتب،و جد ص وجد
صل ن ن بة لايق صاح،ت البح  ي نتم ن مدن ذكدر أ د،ءهث صكتدبوث. صأمد، يف الع در 
احلددد   فقددد ألاددوا كتبدد،و مومددة جددداو فعلددس  ددبين ا مدد،م ال علددس  ددبين احل ددرا )اإل ددسم 

اإل ددسم يف  ج، م(ا للموتدددي حممددد أ ددد صكددنلك كت،بدد  )منودد1934علددس ماددلق طددرق 
م(ا صمهدددد، كتدددد،ابن مومدددد،ن للغ، ددددة حيمددددسن مويددددوع،ت يف  ، ددددة اعمهيددددةا 1947احل ددددث 

 خمبواو عند حبوم . ك،ن  شو فيوم، م،  
مدددن ا ولاددد،ت ا ومدددة كتددد،ب )القدددر ن ال دددرمي صالتدددورال صاإل يدددن صالعلدددث(  صكدددنلك

ال درمي هدو  للموتدي مدورس بوكد،يا صالدني ا دتط،، أن  مبدت ابعدلدة العلميدة أن القدر ن
صالتبد نا صأن  تامن حق،ئق علمية أتس  لتحر وال ت،ب ا قدس الوحيد الني خس من ا

 كبد ن( للموتدي مراد هوفم،نا ص  هث كم .  سماللم،ن ملمج،و هل،. صكنلك كت،ب )اإل 
من،هج ا وتد ن اجلدلية ب م،ت مومةا صحبواعدد منو يدة هلد، أمهيدة كد رب يف  متيلت

 ددث علددس القادد،اي ا ع،جلددةا صهددل الددال تاددبم  دد  ا ددنوج اجلددديل بددو يددبم معدد،   احل
 ا تن،،عو صت ،عدهث كم او يف الوصوم إىل نت،ئج صحيحة.

خسم هنه ال ا،ت صال م،ت اتادح منود، أمد،نتوثا صدحبدتوثا صمويدوعيتوث  صمن
 يف اجلدم الد  ا ف ،ن من أهث هنه ال م،ت صالقواعد:
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 ات اآلابء صاعجداد. فيقوم ال موام: عدم الت ليث ب حة معتقد -1
)فدد ن  ددبين مددن فاددن مددن العبدد،د الاط،نددةا أن  ددد يف البحدد  عددن أحددوام ا عدد،دا 
صالتأمددن  دد، أخددنه عددن اآلابء صاعجدددادا بعددو االمتحدد،ن صاالنتقدد،دا فدد ن ر ه م ددلحة  دد، 

 .(27)إلدراكوم،ا صأن ألق،ه ر، لة  ، من أشراكوم،(
 دددنكرصن عندددد النظدددر  عظدددث القاددد،اي  صنكددد،ن ا وتددددبعدددد الددددخوم يف اجلددددم   -2

 بدواخلسفية بو ا  لمو صأهن ال ت،ب عدل مب،دئ: فمدمسو يف القادية اخلسفيدة ال د رب 
ا وتددصن أن ا  ديح ي  دلد  ربا  ديح عليد  ال دسم. رأ أ لوهيدةا  لمو صالن ،رربا صهل 

لعيد،ن شد،هد ون ان دوت ا  ديح عن أن   ون بشدراو ر دوالوا أمد، أند  بشدر فلدنلك عن )ا
 .(28)علس م، ك،ن علي  ان وت   ه من الن،س(

م دد  ا  دديح: )يف بطددن أمدد  ت ددعة أشددور م أحبدد،م مولددوداوا صتغددلرب ابللدد ا  فمددمسو 
صأمدد، كددون ا  دديح ر ددوالو فألندد   قددوم إندد  مربددوب  ا(29)صمربددوابو صددغ او مغددني ابع ن ددة(

 .(30)مبعوثا صأن ، أر ل 
وتدصن دعورب مشوورل لدرب علم،ء أهن ال ت،ب صهل أن الر دوم ي انحبش ا  -3

تبشر ب  ال ت،ب ال ،بقةا صهل دعورب  بق أن انحبشو، ابن تيمية فيقوم: )صالن ،ررب هلث 
 وام مشوور بينوثا صهو أن منوث مدن  قدوم: حممدد ي تبشدر بد  النبدوات خبدسف ا  ديح 

 .(31)ف ن  بشرت ب  النبوات(
 عن ذلك حبررصا عدل مب،دئ أمهو،:أج،ب ا وتدصن  صحو

لددديي شدددرط،و ل دددل نعدددلف بنبدددول نددد  أن   دددون مدددنكوراو يف التدددورال صاإل يدددن  -1
 صال تب ال ،بقة.

إذا ك،ن من الارصري أن   بق الن  بش،رات حببل  فمن بشدر بو دس صداصدا  -2
ند  حبدبلوث من أفان اعنبي،ء ر ث أن  ي  بشر هبث   ت،بصارمي،ا صهث عند أهن ال اصاشعي،
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أند   دن ند  ... فمدن أخد    صمن م )ليي من شرط صحة نبول ن  أن  تقدم  ن  فيلد
 .(32)عن مو س  صعن أشعي، صأرمي، ص  هث من اعنبي،ء(

جتدددددر اإلشدددد،رل إليدددد  أن ما ر ندددد، عدددد،جلوا هددددنه الدددددعول بددددناي رصح صمددددنوج  ص دددد،
ط الن  أن  بشر ب  من تقدم   ا وتد نا فنكر شيخ اإل سم ابن تيمية أن  )ليي من شرص 

كم، أن مو س ك،ن ر والو إىل فرعونا صي  تقددم لارعدون بد  بشد،رلا صكدنلك اخلليدن عليد  
ال سم أر ن إىل منرصدا صي  تقدم ب  بش،رل ن  إلي ا صكدنلك ندوح صهدود صصد،ع صشدعيب 

ا فدد ن صلددوط ي  تقدددم بواحددد مددن هددوالء بشدد،رل إىل حبددوموث هبددث مددع كددو ث أنبيدد،ء صدد،دحبو
. صذهدب إىل نادي الدرأي القدرط ا حد  (33)دالئن النبول ال تنح ر يف إخب،ر من تقدم (

ل ،نت نبوت  اثبتة ب اهو حب،طعدة كمد لا هبد،  أن  افلض أن  لو )أن اعنبي،ء ي  بشرصا ب  
 .(34)عرف نبوت  العقسء الن ن ي  قرأصا من حببن كت،ابوا صال انت بوا إىل شر عة(

ا وتدددد ن بيندددوا أن النددد  لددديي يف ح،جدددة إىل ذكدددره يف ال تدددب ال ددد،بقةا أن  صر دددث
ف  ث ك،نوا أعلدث الند،س بوايدع البشد،رل بد  يف هدنه ال تدبا صكمد، علمند، أن علمد،ء أهدن 

 حبديثحببن البعمة  بن إن أعسم النبدول كمد،  دنكر ابدن  ال ت،ب ك،نوا  نتظرصن مقدم الن  
. صكد،ن ا  دلمون   دألون أهدن ال تد،ب عدن (35)،بعلمد،ء أهدن ال تد ناجلو، ة مأخوذل م

ف ذا ك،ن ا وتددصن أ دوموا يف علدث ا ق،بلدة بدو اعداين فد  ث كد،نوا رصاداو  اصاة الن  
حد  أ دث صيدعوا كتبد،و بعينود، إلنبد،ت هدنه البشد،ئر  اإنبد،ت البشد،رل ابلر دوم  ،ميف جم

  ي رأرب أن  لو ي  بعد  الند  ح  أن علي،و الط اال ت،بية صخت ي و، ل يدان حممد 
هددل يكيدددا  نبوتدد ا صمبعمدد    ددأنع ددث بشددرصا بدد  صي أيت. ف  (36)عنبيدد،ءلبطلددت نبددول ا

صتمبيت لنبوات اعنبي،ء ال ،بقو لإل سما فليي من صد،ع علمد،ء أهدن ال تد،ب جت،هدنا 
ر دد،الت النبددول صالددوحل صال ةعن يف ذلددك نقددمت ل ددح  ددسم أص إخادد،ء البشدد،رل بندد  اإل

 ال م،ص ة مجيع،و.
مددن أهدددث  ددد،ت منددد،هج ا وتدددد نا الدحبدددة يف عدددرض معتقددددات أهدددن ال تددد،ب  -4

يف نقدن ا وتدد ن اخلسفد،ت العق،ئد دة داخدن  ه،بناهبوث ا لتلاةا صبلغت هنه الدحبة مدا
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حدددو ذكدددر مدددناهب الن دددرانية مدددن  ع،حببددد ا  بيدددبالواحددددا كمددد، فعدددن ن دددر الط ا دددنهب
صمعتقداهتث ا لتلاةا صي   تو بنلكا صإمند، تطدرق لدنكر اخلسفد،ت صمل ،نيةا صن ،طرها 

 بو الن ،طرل أنا وثا صكنلك اليع،حببة صا ل ،نية.
أهدددن  ح دددجلددديي فقدددم يف عدددرض عق،ئدددد ص  ةالقددد،رئ هدددنه الدحبدددة العلميددد ص لدددتمي

حمدددن  القاددديةال تدد،ب بدددن أ اددد،و يف من،حبشدددتوث تلدددك العق،ئددددا صا دددتيا،ئوث مجيدددع جواندددب 
،  ،عدهث علس ذلك طبيعة نشأهتث ال ،بقة إل دسموثا صمد، كد،ن هلد، مدن أندر اخلسفا ص 

 .(37)يف معرفة خب،اي مناهب ال ت،بيو
 دة منو يدة أخدررب هدل اعم،ندة العلميدة يف نقدن عق،ئدد  اارتبطت ب مة الدحبة -5

 ،بصأحبددوام أهددن ال تدد،با ص ويددح أحددد ا وتددد ن التلامدد  هبددنه اعم،نددة فيقددوم عددن أ ددب
 دد،ررب اعلوهيددة يف ا  دديح: )صهددنه اع ددب،ب الددال ذكرانهدد، هددل اع ددب،ب الددال اعتقدد،د الن

ابلربوبيدددةا صإيددد،فت ث لددد  اعلوهيددةا حبدددد ذكرانهددد، علدددس  يحتتعلقددون هبددد، يف إ ددديل ث للم دد
حق،ئقو، عندكثا صم، هو يف ال تب الال يف أ دكثا صهل: التورالا صاللبور صكتب اعنبيد،ءا 

 .(38)صاإل ين(
م،ندددة خ،صدددية مومدددة صهدددل التونيدددق العلمدددل يف البحددد ا لدرجدددة ارتبطدددت ابع -6

جعلت هوالء العلم،ء ال   تاون بنقن الن و  ا لمجدة لل تدب ا قد دةا بدن رجعدوا إىل 
 هنه الن و  يف لغتو، اعصيلة الال كتبت هب،.

 التطو ن ا من. صنصك،ن منوج ا وتد ن ميين إىل اإل ،، صاالخت ،را د -7
 اال تشو،د ابلن و  الد نية:اإلكم،ر من  -8

ابلن دو  التوراتيدة صاإل يليدةا صهدنا  رجدع ع دث    تشو،دعلس ا وتد ن اال  لب
  د،عدهث علدس ا دتلدام  هدناك،نوا علم،ء صحب ،ص ة صأحبد،ر يف دايندتوث ال د،بقةا صكد،ن 

 هنه الن و  لتأ يد مواحباوث.
كتدد،ابت ا وتددد ن   كدد،ن هلددنه القواعددد صال ددم،ت ا نو يددةا الددال ات ددمت هبدد،  صحبددد

اجلدليددددة أنددددر كبدددد  يف تاددددوحبوث جدددددلي،و صدعددددوايوا صهددددنا  دددددعوان للتعددددرف علددددس جوددددودهث 
 صإ و،موث يف الدعول اإل سمية.
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 :اإلسالم إىل الدعوة يف إسهامهم: الرافع املبحث
 مدن كبد  عددد اعتند،ق صحيقدق دعوتد ا  فد،ق  و دع أن علدس حب،دراو  اإل سم  لام ي

 ا متدد،، و إ ددسم ظدد،هرل هددل إمندد، صالدرا ددةا ابلتأمددن اجلددد رل الظدد،هرل أن  دد  لدد ا الندد،س
 ون جدد رل الظد،هرل هدنه. الغدري العد،ي أبند،ء مدن صخ،صة صا ورخوا العلم،ء من صا مقاو

 هنا عن  ت ،ءم الغرب صأصبح. ا وتد ن هوالء من كب  عدد كت،ابت خسم من تدرس
 بدست مدن  واجود  مد، ر دث صالغدربا الشدرق يف إليد  الند،س هدوالء اجتدنب الدني الد ن

 اإلحبب،م  لداد ذلك صمع الع،ي يف ميدان كن يف صحي،رب شر ةا صمواحبو صتالين صه وم
 چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ چ: تعدد،ىل حبدد،م عليدد ا

 (.17)الرعد: 
يف  ك،ن هلوالء ا وتد ن إ و،م،ت كب ل يف نشر اإل سم بو أحبواموثا صخ،صة  صحبد

 صهل: اإل و،م،تأصرصابا صهنا  دعوان للتعرف علس أهث هنه 
 انطسق الا ر اإل سمل يف أصرصاب: -1

  عدود صربد، صايدح،وا ابلغد،و  اهتم،مد،و  ابإل دسم اعخد ل اآلصنة يف الغرب اهتم،م ا،داد
 أحند،ء يف اإل دسمية اعمدة شدعوب بدو انتشدرت الدال اإل دسمية ال حول إىل االهتم،م هنا

 مدن صا مقادو صا ا در ن العلم،ء من متلا دل أعداد انام،م لتشمن  اثره، صامتدت لع،ياا
 .أحبواموث ص م اإل سم إىل دع،ل إىل منوث ال م  صحتوم اإل سما حب،فلة إىل الغرب دصم

 أصرصاب يف اإل دسمل الا در انطسق علس لإل سم ا وتد ن هوالء اعتن،ق أدرب لقد
 الدعو ددة اجلوددود مثددرات أهددث مددن أصرصاب يف اإل ددسمل الا ددر سقانطدد ص عتدد  جد دددا مددن

 اإل دسم صبدر، أصرصابا يف اإل دسمل الا در انطدسق بددأ إذ الغربا ع،ي يف ا وتد ن هلوالء
 اإل ددسم انتشدد،ر يف أ ددوث الددني اعمددر اعصرصبيددةا اعحبطدد،ر مددن العد ددد يف صايددحة ب ددورل
 صحدده، أصرصاب يف أن تدنكر اإلح د،ئي،ت أن شدةالده  مد  صالني الغربا يف كب ل ب ورل
،حددو علددس  ، لحددو علددس أصرصاب كمدد  ددسمصأن اإل ا(39)ا  ددلمو مددن مليددون 40 حددوايل

 الغرب كل  يف حبول.
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 :اإل سمل للد ن صا  تشرحبو صا ا ر ن العلم،ء كب،ر اعتن،ق تت،بع -2
 تت،بع بدأ إل سمال ال ت،ب أهن علم،ء كب،ر اعتن،ق أحدنو، الال الطيبة اآلاثر من

 ك،مسوا صريسو  اتمةا حبن،عة عن اإل سملا الد ن يف للدخوم صا ا ر ن ا  تشرحبو كب،ر
 .إكراه دصن صحر ة

 :اإل سم اعتنقوا الن ن صا ا ر ن ا  تشرحبو أبر، صمن
 عد،م إ دسم  أعلدن( ليوبولددف، ي) أ دد حممدد النم د،صي صا  تشدرق ا ا ر -1
 .م1926

 .م1961 ع،م إ سمو، أعلنت( مجيلة مرمي) م،ركي م،رجر ت ا وتد ة -2
 .م1972 ع،م إ سم  أعلن( بوك،ي مور ي) الارن ل صالع،ي الطبيب -3
 . م1975 ع،م إ سم  أعلن( بيدكوأ د ايد) االحبت ،دي اخلب  -4
 .م1976 ع،م إ سم  أعلن(  تيان ك،ت) الشو  ا و يقل الان،ن -5
 عدددد،م إ ددددسم  أعلددددن( مرادهوفمدددد،ن) الشددددو  لدبلوم، ددددلصا اع دددد،ين ال ددددا  -6
 .م1980

 .م1983 ع،م إ سم  أعلن( ج،رصدي رصجي ) ا عرصف الارن ل ا ا ر -7
 .م2003 ع،م إ سمو، أعلنت( د ديل أ اون) ال  ط،نية ال ح،فية -8
 .م2003 ع،م إ سم  أعلن( دصجسس جورج) اعمر  ل اجلندي -9

 الدد ن العتند،ق صا ا در ن ا  تشدرحبو كبد،ر تتد،بع كيدو رأ ن، اليقينية ا عرفة هبنه
 ذلدك يف صالشد،هد. الطد،هرل  ن،بعد  صمدن اعصديلةا م د،دره مدن عرفدوه مد، بعد اإل سملا

 اتبد،، يف ر بدة اإل دسم  عتنقدون إمند، صعلم،ئد ا الغدرب ما دري مدن صأممد،هلث هوالء أن كل 
 .صالمقة صالا ر العلث من بسدهث يف هث من صهث احلقا

 :الغرب يف اإل سمية ا راكل نشأل -3
 الغددربا يف كبدد ل دعو ددة جبوددود حبدد،موا اإل ددسم ال تدد،ب أهددن علمدد،ء اعتنددق عندددم،

 فبدددأت الغددربا يف اإل ددسمية ا راكددل نشددأل إىل صأدت الدعو ددة اجلوددود هددنه أمثددرت صحبددد
 صبدددأت ا( نالعشددر  القددرن) ا ،يددل القددرن منت ددو يف م ماددة ب ددورل ا راكددل هددنه نشددأل
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 صدحددمل ال ددليثا صابع ددلوب ال ددحيح اب ددنوج اإل ددسم حقدد،ئق إبددرا، إىل تتلا ددد احل،جددة
 .خ وم   رصجو، الال اعابطين

 العلدوم يف الددرصس صإلقد،ء القدر ن حتاديظ: ممدن متنوعدة ونشدطة ا راكل تلك صتقوم
 الدددعول نشددر يف صا  دد،مهة الد نيددةا ا ن، ددب،ت صإحيدد،ء العربيددة اللغددة صتعلدديث اإل ددسميةا
 العمدددن صتوحيدددد صالق،عددد،تا ا  ددد،جد يف النددددصات صعقدددد احمل،يدددرات إبلقددد،ء اإل دددسمية
 .اإل سمل

 صمركدل مجعيدة  الف  دبعة أصرصاب يف اإل دسمية صا راكدل ا و  د،ت عددد بلد  صحبد
. د نيددة أحبليددة أكدد  ص شدد لون م ددلثا مليددون عشددر  ددتة حددوايل منودد، ص  ددتايد إ ددسملا

 الددد  ا النشدد،ط علددس  قت ددر مددن فوندد،أ ح مودد، ح ددب ا و  دد،ت خدددم،ت صتتنددو،
 .(40)الد نية اعنشطة ج،نب إىل صنق،فية اجتم،عية خدم،ت  قدمون ص خرصن

 أبر، ا و  ،ت صا راكل اإل سمية يف الغرب: صمن
 .صاباحت،د ا نظم،ت اإل سمية يف أصر  -1
 اجمللي اعصرصي لإلفت،ء صالبحوث. -2
 ،ت اإل سمية اعمر  ية )ك ( يف أمر  ،.جملي العسحب -3

 اإل سمية يف الغرب مومتو أ ، يو مه،: للمراكل
القيد،م برع، دة الطدسب الوافدد ن )ص د هث( مدن العد،ي اإل دسمل صحاظودث مددن  -1

 الاي،، يف أتون الغرب ا ،دي اإلابحل.
يف  ومااليدددطس، بنشدددر اإل دددسم بدددو اجل،ليدددة ا  دددلمة صكدددنلك  ددد  ا  دددل -2

اجملتمع الغريا ابإلي،فة إىل رع، ة ا وتدد ن إىل اإل دسم مدن اجملتمدع الغدري صتقددمي العدون 
 هلث.

يف حتقيق ذلدك اعهدداف  ،حد،و كبد اوا ر دث مد،  حتأن هنه ا راكل حبد   صحن ب
الرصا لا  مصمش،كن تنو ،ملو، اجلب، ت علض العمن اإل سمل يف بسد الغرب من عقب،

علدددس ذلدددك مدددن هدددنا العددددد ال بددد  مدددن الشدددب،ب الدددن ن احتادددنتوث ا راكدددل  صلددديي أدم
اإل سمية هن،أ صتربوا يف ظن أهدافو، النبيلة صبلدوا شدو،دات عليد، )الددكتوراه(ا صعد،دصا 
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إىل بسدهددث ليقددودصا م دد ل العلددث صالمق،فددة صالدددعول إىل ، عددل صجددنا صحبددد احتددن ال مدد  
بر دد،انت بسدهددثا أص رؤ دد،ء ج،معدد،ت أص أصددح،ب  مددنوث من،صددب ص،ار ددة أص أصددبحوا يف

 ر ،لة دعو ة.
 صأ ا،و من إ و،م،هتث: م ،عدل علم،ء ا  لمو لاوث أ ،ليب ال ليبيو: -4

اجلوددود الددال بددنهل، ا وتدددصن إىل اإل ددسم مددن علمدد،ء أهددن ال تدد،ب يف خدمددة  مددن
صدحددمل  يبيول ددللاوددث أ دد،ليب ا   ددلمواإل ددسم صا  ددلموا حبدد،موا ب دد،عدل علمدد،ء ا

العددد،ي  ،ه رائودددث  ددد، لددد  اعندددر ال بددد  يف فودددث صمعرفدددة مواحبدددو ال دددليبيو صأ ددد،ليبوث اجتددد
اإل ددسملا م بدددأصا يف شددرح مددواحباوث ص راءهددث ا تع ددبة احل،حبدددل صأ دد،ليبوث اجل،فددة حنددو 

 اإل سم صا  لمو.
كراهية د ن ا ص  أن ال ليبيو ك،نوا يف الواحبع ميرنون علس كراهية حممد  فأصيحوا

مدهشدد،و ... فيقددوم حممددد  صكدد،نوا  عت صندد  خ ددم،و للم دديحا صلقددد  در ددون  ابعتبدد،ره رجددسو 
صأين  –منقددن اإلن دد،نية  سبددن  ددب أن  دددع –أ ددد: فرأ تدد  بعيددداو عددن خم،صددمة ا  دديح 

احلد   لن ح يف حن مش،كل  بطر قة جتلب إىل  ع،يون  لو توىل رجن ممل  ،م،م ال عتقدع
. صلقددد أدرأ ذلددك علمدد،ء (41)ال ددسم صال ددع،دل اللددن ن هددو يف أشددد احل،جددة إليومدد، العدد،ي
 خمل ون كم صن أمم،م: ج،رصديا صمرادهوفم،نا مورس بوك،ي ص  هث.  رصنصما

 .ا وتد ن  ولا،ت العلمية اإلي،ف،ت أهث علس التعرف حمل،صلة  دفعن، صهنا
 :ا وتد ن  ولا،ت العلمية اإلي،ف،ت أهث

 اتر دخ يف  يلل علمية حبيمة ال ت،ب أهن علم،ء من اإل سم إىل ا وتد ن ،ت ولا 
 .إل سموث ال ،بقة دايانهتث يف علم،ء ك،نوا أ ث من متيله، القيمة هنه صت تمد اعداينا

  ددد،بقةا  واحبدددو تغيددد او  طي،هتددد، يف حتمدددن ا وتدددد ن كتددد،ابت أن فيددد  ر دددب ال ص ددد،
ڻ  ڻ  ۀ      چ : تعددد،ىل لقولددد  م دددداحب،و  يةاإل دددسم العقيددددل صدددحة علدددس صشدددو،دل

 :أمهو، من جليلة علمية إي،ف،ت مولا،هتث أي،فت صحبد( 26:  و و) چۀ  
 :الا ر احنراف م ،در عن ال شو -1
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 ال تد،با أهدن لددرب العقدن احندراف م د،در علدس الاوء ا وتد ن كت،ابت  لطت
 صهدنه الا ر ةا االت ،لية علي  نطلق أن مي ن م، هو االحنراف هنا أ ب،ب أهث من ف ،ن

   ددتند برهدد،ن صال عليد ا  عددوم أصددن العتقد،دهث لدديي) ن ددر الطبيدب عنودد،  قددوم احلقيقدة
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  چ صا تدم ن در بقولد  تعد،ىل:  (42)( عقلون ال بقوم احبتدصا حبد علي ا

ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ    ٺٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

د ذلددك حممددد أ ددد فيقددوم: )صكمدد، أن اجلددو (. ص وكدد170)البقددرل:  چٿ  ٹ     ٹ  
ال علس االفلاض بدن  –الا ري صاالجتم،عل يف رصمية القدمية ك،نت ناعي،و ،ت،وا صال د ني،و 

ف نلك هو اجلو يف الغدرب احلدد   ... صإن ا دنيدة الغربيدة ال جتحدد ،  –علس احلقيقة 
جمددد،الو صال ف،ئددددل )،( يف  ل نوددد، ال تدددررب –أي جحدددوداو مطلقددد،و يف حبدددول صصددراحة  –البتددة 

 لإىل إ دددق،ط )،( مدددن دائدددر  داءلنظ،موددد، الا دددري احلددد،يل .. فددد ن العقدددن اعصرصي مييدددن بددد
 .(43)االعتب،رات العلمية

 مولا،ت ا وتد ن ت ميلية  ولا،ت ا  لمو: -2
النقمت الني حبد  علي مولاد،ت ا  دلمو يف هدنا   منمولا،ت ا وتد ن ت   ك،نت

ا  لمو عهن ال تد،ب  د  ماودوم لدد وثا  ء،ن بعمل النقد الني صجو  علم،اجمل،ما ف 
حبدد انتددبوا لدنلكا ص دل وا  –فيقوم ال موأم ا غدري: )علدس أن اعئمدة يدوعو ندواهبث 

إال أن أكمدددر مددد، ندددوظرصا بددد  ال   ددد،د  اومونددد ا أص ال  كامنددد،ظراهتث اليودددود أندددوا، ا  ددد،ل
ن مولا،ت ا  لمو ك،نت يف جمموعود، صايدحة صمللمدة . صلألم،نة العلمية ف (44) لتلمون (

 ليي فقم عهن ال ت،ب بن ل ن عقن  ليث.
 كت،ابت ا وتد ن هل، أمهية اترربية:  -3

 ال تدد،با أهددن لعق،ئددد نقلوددث أن حيدد  تونيقيددةا اترربيددة أمهيددة ا وتددد ن ل تدد،ابت
 معرفدة يف تايدد صاثئدق العلمد،ء هدوالء مولاد،ت مدن جعدن  قد دو ،ا الدال كتبوث صلن و 

 ال ددرا، حلركددة انعدد،  أ ادد،و  صهددل عليودد،ا ا عتمدددل الد نيددة صأصددوهل، العق،ئدددا هددنه تطددور
 إمددد، موجودددة مولاددد،هتث ك،ندددت حيددد  المسندددة  اعداين بدددو – التعبددد  صدددح إن – اجلدددديل
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 أص توراتيدة لن دو  ا وتدد ن نقن أن كم، شبوةا نال أص رأي صحة إلنب،ت أص للدعوربا
 .حتر و من الن و  هنه أص،ب عم، ت شو احل،لية صورهت، بناي  ده، ال حبد إ يلية

 ع دددددران يف صاإل يدددددن للتدددددورال التحر دددددو حركدددددة ا دددددتمرار ة نلدددددتمي أن أردان صإذا
 أخدرج  دواج،رت جديمي للقدي الشو ل من،ظرت  أنن،ء د دات أبد العسمة  د احلد  
 الن،شدر نا نادي طب،عدة مدن  مد،أ كمد، الغدسف صش ن احل ث يف مت،م،و  متش،هبتو ن لتو

 الن دلة فد ن ذلدك صمدع توأمد،نا صكأ م، بينوم،ا التارحبة ت تطيع ال اجملردل العو  عن  ،
 الن لة أم، -ال م،ء إىل ا  يح صعود - ال عود ح،دنة منوم، حنفت حبد منو، اعحبدم

ده م تعد،د صكأنن، أم،م فيلث حتنف بعمل مشد،ه ا(45)أخررب مرل ال عود أعيد فقد ا تأخرل
مدن تاد،فر كدن اعانجيدن علدس ذكدر ركدوب ا  ديح   دباثنية.  ، جعن أبد د ددات  تع

بدد،راوا يف الوحبددت الددني هتمددن فيدد  م ددألة عق،ئد ددة مومددة ك ددعود ا  دديح إىل ال ددم،ء م 
 .(46)ت تب اثنية

ذكر ابن تيمية أند  رأرب ن دل،و مدن اللبدور فيود، الت در ح بنبدول  ديدان حممدد  صحبدمي،و 
،و أخررب من اللبور أ اد،و لي دت فيود، هدنا الت در حا صا دتنتج مدن ذلدك ون بعدمل صن ل

 .(47)ن خ هنه ال تب فيو، من البش،رل ابلن  م، ليي يف الن خ اعخررب لناي ال تب
 ا وتدصن أكدصا اتا،ق اللاث مع العلث: -4

 انر كتدد،ابت ا وتددد ن  ددب،حبة للمعدد،رف العلميددة احلد مددة يف نت،ئ ودد،ا فدد ذا نظدد  ك،نددت
مددمسو لن ددب ا  دديح الددني أشدد،ر إليدد  معظددث ا وتددد نا ص دد هث عددن ا  ددلموا صح،صلندد، 

 شددرحبوأحددد ا  ت –مق،رنددة مدد، توصددن إليدد  هددوالء العلمدد،ء بدد، توصددن إليدد  مددور ي بوكدد،ي 
فأن نررب أن كسو من ابدن أ دوب صن در ابدن حيديب حبدد ا دتدال  –ا وتد ن حد م،و  ا ع،صر ن

 ا(48)يف ا يددن مدد  هلددو دليددن حبدد،طع علددس أندد  لدديي إهلدد،و أص ابندد،و هلل ون ذكددر  ابء للم دديح
 خ،صة أن النمت اإل يلل ا تعمن لاظ )صالدل(.

كن من مد  صلوحبد،ا صهدنا مد، أكدده   بوإىل اختسف ن ب ا  يح  رن ر فأش، أم،
: )تطدرح شد رات مالعلم،ء حد م،وا فن د مور ي بوك،ي تعرض لناي مش لة الن دب صحبد،

صابالتادد،ق مددع  اب عقوليددةالتدد،ن حيتددوي عليومدد، ا يددن مدد  صلوحبدد، مشدد،كن تتعلددق الن ددب ال
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صهدددل مشددد،كن حتدددرج جدددداو  ابل دددحةاا عطيددد،ت العلميدددةا صمدددن هنددد، فودددل مشددد،كن تتعلدددق 
 .(49)ا علقو ا  يحيوا فوث  رفاون أن  رصا منو، م، هو جبسء نت،ج لللي،م اإلن ،ين(

 ،ن:كت،ابت ا وتد ن ت شو حين الرهب  -5
أهن ال ت،ب كم او علس ا ع لات إلنب،ت صدحة عق،ئددهثا صحيد،صلون إنبد،ت   عوم

ال رامدد،ت عحبدد،رهث كدددلين علددس ي يددد عق،ئدددهثا صحبددد كشددو أعددسم ا  ددلمو ا وتددد ن  
 كم او من خدعوث الال ا تلدمت لتالين العوام.

 يفون معلقدة ت د لب،نصالقن،د نا صال    د داهنه احلين صيعوث أصن،م،و من احل صمن
اهلواء بس ح،منا فديظن العدوام أن ذلدك مدن بركدة ال ني دة الدال  وجدد هبد، هدنه ال دلب،ن. 
صاحلدددق أن  دددبب ذلدددك هدددو حبددد،نون ا غن،طي ددديةا حيددد   ادددع رهبددد،ن الن ددد،ررب ح ددد،رل 

فوق ال ليب صحول  ابإلي،فة لل ،ذبية اعرييةا فت نب هنه ا غن،طي ،ت   يةمغن،طي
 ق ال ليب يف اهلواء.ال ليب من كن جوة فيتعل

حدددو هددددمت ا بددد،ين الدددال حدددوم ال دددليب ص دددقطت ا غن،طي ددد،ت صحبدددع  صلدددنلك
 .(50)ال ليب

 مرتبطدددة حيلدددة اللمجددد،ن عبدددد، ا وتددددي عنددد  كشدددو مددد، أ اددد،و  احليدددن تلدددك صمدددن
 حيد  الن درانية  العقيددل يف كد رب أمهيدة هلد، الدال التغطديي عمليدة صهدل عق،ئدي بطقي

 .ا  ت نَ ر علس ص   ب  م،ء  لوء إانء أيخن م ا  يحيةا عق،ئد ا  ت نِ ر القي  قرئ
 الشددع ل هددنه  م،ر ددة ال ندد،ئي وحددواض ا وجددود ا دد،ء أن هددو اعمددر يف صالغر ددب

 الدني الق ديي بركدة مدن ذلدك أن الن،س فيظن  تغ ا أص  ننت أن    من أعوام،و   ظن حبد
 صدهدددن ا لدددح كمدددرل مدددن ذلدددك أن ون علمددد صال) ال ني دددة صبركدددة احلدددوضا يف ا ددد،ء صيدددع

 إال بل ،ن دهن صال ملح،و   رمل ال صالق يي ا ،ءا تعان من مينع،ن اللن ن صمه، البل ،نا
 هدددنه مدد،رس حبددد نا دد  هددو وندد  اللمجدد،ن صاعددلف(. أحددداو   ددراه ال صحبددت يف أص الليددن يف

 مدن او كمد   ص ط دت ذلدكا صدنعت الدد ن ذلدك يف ،مد،انو  اجل،هليدة يف كندت صحبدد) احليلة 
 .(51)...( مراراو  الن ،ررب
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 :اليوود حقد ت  و ا وتد ن كت،ابت -6
 مدد، ذلددك فدد ن ا  ددلمو بددو اليوددود حيي،هدد، كدد،ن الددال الددد  ا الت دد،مح رصح ر ددث

 عهدن ال د،بقة مع، شدتوث صاحبدع مدن ا وتدصن كشو صلقد. اإل سم علس حقداو  إال ،ادهث
  تداصلون  صم، ا صالن  لإل سما حقد من خ وص،و  اليوود   ن  م، خب،اي ال ،بق د نوث

( ف، ددور) أحدددمه،: ا دو   ددمون  أ دث حدد   للر دوم  ددلر ة مدن اخل،صددة جم،ل دوث يف
 فيمدد، في  ددمس ال ددرمي القددر ن صأمدد، اجملنددونا صمعندد،ه( موشدد ،،) صالمدد،ين ال دد،حبما صتا دد ه

 ا  ددلمو عددورل أندد  بددنلك فيق دددصن عندددهثا لل ددوأل ا ددث صهددو( حبدد،لون) اب ددث بيددنوث
 .(52)ص وأهتث

كشددداو، لنددد، ال دددموأما   الدددال ا،التتدددرددت كمددد او مدددن نقدددن هدددنه ال ددد نددد أ صاحلدددق
صارتعشددت  دددي صهددل ختطدد ا صل ددن كدد،ن حرصددل علددس إظودد،ر طبيعددة العددداصل الددال   نودد، 
اليوود لإل سم يف هنه ا رحلة ا    ة ا ومةا الال تعيشو، أمتن، هل الال دفعت  ل ت،بة 

خ،صة أن القر ن كشو كنهبث علس ، ون  ده مغلولةا صأن  فق  يف ح،جة إىل م،  بقا 
كمدد، أن مدد، ذكددره ال ددموأم كدد،ن  دددصر بددو اليوددود يف   – صنتعدد،ىل ، عمدد،  اددل  –عبدد،ده 

صددورل  ددر ةا أمدد، اليددوم نظددراو لاددعو ا  ددلمو صتاددرق كلمددتوث أصددبح اليوددود ال رباددون 
علند،و بددس  صدورل خنل در صكتبددت عليود، ا دث الندد  ر دت فتد،ل  وود ددة   حقددهث حد  أندد

 حقدهث لإل سم. علس   دلين  هل أدىن خوف ... صاعفسم ال رتونية ا  يمة للن  
 مولا،ت ا وتد ن تلقل أيواء علس أخطر حبا،ايان: -7

ال موأم يف إفح،م  لليوود النق،ب عن طبيعدة ال درا، العدري اإل درائيللا  كشو
يف صدلواهتث )اللودث أيدرب بطدوق  ددصن  ودودي ابلدرجدة اعصىلا فودث  در صأن  صرا، د  

عظددديث لعنقنددد،ا صاحببادددن، مجيعددد،و مدددن أربعدددة أحبطددد،ر اعرض إىل حبد دددكا  دددبح،نك اي جددد،مع 
 .(53)تشتيت حبوم ب  إ رائين(

 دددعو اليوددود  وميدد،و أن  عيددد ، إلدديوث أصرشددليث )القدددس(ا صبلدد  مددن تعلددق  كمدد،
النيدددن إىل الادددرات أ دددث  عتقددددصن أن ، تعددد،ىل  نرض ا يعددد،د الدددال مددداليودددود ابلعدددودل إىل أ
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 يظن خ،مسو ال  نكره أحدد مد، ي تقدث دصلدة إ درائينا صأن ا  ديح ا نتظدر  دوف  معودث 
 ابلقدس.

أن  حو ي  ظور ا  ديح ا نتظدر صطد،م انتظد،رهث بدس ف،ئددل حبدررصا أن حيتلدوا  ص بدص
ح. مع العلث أن  م، ،الت توجد أحبلية  وود ة ترفمل حبي،م دصن انتظ،ر لعودل ا  ي  طوفل

 .(54)دصلة إ رائين لعدم جملء ا  يح ح  اآلنا ص عت صن أنا وث اليوود احلقيقيو
 كت،ابت ا وتد ن تشود بت ،مح ا  لمو:  -8
 عدد،ملتوثر ددب أن اإل ددسم نظددث عسحبددة ا  ددلمو وهددن ال تدد،با صحدد  علددس م ال

هندت كتد،ابت ا وتدد ن إىل اإل دسم مدن علمد،ء أهدن ال تد،ب علددس مع،ملدة ح دنةا صحبدد بر 
هددنه احلقيقددةا الددال ي  لق،هدد، ال تدد،بيون يف دايانهتددث نا ددو،ا ف،ل ددموأم حددو أخددن  ددنكر 
اعمثا الال تن،صلت اليوود ابإلذالما صالتقتينا ك،ل لدانيو صالبد،بليو صالادرسا صاليدواننا 

 مق،بن. صيف (55)الن ن أحبرصا أهن النمة علس دايانهتثصالن ،رربا تراه حبد ا تمىن ا  لمو 
 – كتددبوث يف أنا ددوث علددس حيرمددون أ ددث حدد  اليوددود عن ددر ة ال ددموأم   شددو ذلددك

 ابإل دسم حبورندت مد، إذا أمدور صهدل اليوود دةا  د  اعمث طع،م مواكلة – صالتورال ك، شن،
ۅ  ۅ  ۉ   ۋ چ  صالن دد،ررب اليوددود طعدد،م أابح اإل ددسم يف  ،حتدد ا عظوددرت

 (.5: ا ،ئدل) چۉ   ې  
 :ا وتدصن كتب  ب، ا  لمو ينر -9

 صأفد،دصا ا توعبوه،ا أ ث ح  ف،ئقةا عن، ة ا وتد ن مولا،ت ا  لمو علم،ء أصىل
 كتدبوث يدمنوا أ دث ا وتددصن كتب  ب، ا  لمو علم،ء اهتم،م من صبل  هب،ا صينرصا منو،ا
 أ دوب بدن علدل أخيد  إىل أ دوب بدن احل دن ر د،لة أن ح  د ناا وت علم،ء كتب  م، كم او 
 الر د،لة هدنه نقلد   بب تيمية ابن علن صحبد ال حيحا اجلواب يف تيمية ابن ك،ملة نقلو،

 علدس صأ دلث الدايندة هدنه علمد،ء مدن كد،ن مدن الن رانيةا بب،دئ الن،س أعلث أن رأرب ون 
 .(56)  ه نقن من أصح لقوهلث فنقل  م صمن ب  لا

لليوددود أعظددث اعنددر علددس علمدد،ء ا  ددلموا فن ددد القددرايف  مإلفحدد،م ال ددموأ صكد،ن
هد( نقن كم او  ، كتب  ال موأم خ،صة فيم،  تعلق و ب،ب حتر و التورالا صانقط،، 684)
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 ند التورال  حي  نقن القرايف عن ال موأم م، ر ه من أن  بب يي،،  ند التورال كمرل 
كمدد او مدد، منعددوهث عددن   اددرسم اليوددود صإحددراحبوث  حدد  أن )الاعمددث الددال طلبددت ا تم دد،

معظددث صددلوات هددنه الط،ئاددة دعدد،ء  ناخلتدد،نا صكمدد او مدد، منعددوهث عددن ال ددسل   عددرفتوث أ
علس اعمث ابلبوارا صعلس الع،ي ابخلرابا  ورب بسدهدث الدال هدل أرض كنعد،ن. فلمد، رأت 

أدعيدددة ،عمددوا أ ددد، ف دددوم مدددن  اليوددود اجلدددد مدددن الاددرس يف مدددنعوث عدددن ال ددسل اخلعدددوا
 .(57)صسهتث ص وه، اخللانةا صص، وا هل، أحل،انو ...

ي  قدددو عندددد حدددد  وتدددد ناأن نشددد  إىل أن إفددد،دل أعدددسم ا  دددلمو مدددن ا  صبقدددل
أصددبح   علددس مولادد،هتثا بددن أ ادد،و ابل ددم،، مددنوثا حدد  أن ابددن تيميددة ذكددر أندد طددس،اال

أهددن  ْ ددَلمة ،عدد  علادد،ت التددورال الع  ددة مددن مَ  عددرف كمدد او مددن اللغددة الع  ددة عددن طر ددق 
. صنقرأ ناي الشلء عند ابن حبيث اجلو، ة من أند  كد،ن   دمع مدن علمد،ء أهدن (58)ال ت،ب

ال تدد،ب. ف،لتددأن  العلمددل كدد،ن متبدد،دالو بددو ا وتددد ن صأعددسم الا ددر اإل ددسمل  حيدد  أن 
 من .كم، أف،دصا    سمليف ت و ن اللاث اإل أ ومواا وتد ن حبد 
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:اخلامت   
 :صالتوصي،ت النت،ئج أهث صتتامن

 يف ال تددد،ب أهدددن علمددد،ء مدددن اإل دددسم إىل ا وتدددد ن إ دددو،م علدددس الطدددواف فبعدددد
 :الت،لية النت،ئج إىل البح  خلمت فقد اإل سما إىل الدعول

 مدن طو لدة فدلل عليو، ع،  أن بعد داينت   غ  أن ا رء علس الي   من ليي -1
 اجملتمدع  واجودة اندرل شد ،عة إىل صحتتد،ج احلددصدا أبعدد إىل مادنية ةعمليد فتلدك اللم،نا

 .ص ع،د   اإل سم  رفمل الني
 اإل ددسم إىل ال تدد،ب أهددن علمدد،ء مددن ا وتددد ن هددوالء انتقدد،م مراحددن شدد ن -2

 صالمق،فددة اإل ددسم بددو أص صالغددربا الشددرق بددو االت دد،م اتر ددخ يف صمبوددراوا فر ددداوا ف ددسو 
 .الغربية

 كبددد،ر العتنددد،ق اع ددد،س ال دددبب هدددل صالعقليدددة الرصحيدددة اإل دددسم ،ذبيدددةج أن -3
 .لإل سم ال ت،ب أهن صعلم،ء الغربيو ا ا ر ن

  دد إليود، ت دن ي الدال ال ت،بية البش،رات يف صأمت   الن  صاة لوجود ك،ن -4
 .العلم،ء هوالء هدا ة يف كب او  ع،مسو  التحر و
 مدن مدوحباوث حي  من أحب ،م أربعة إىل ،لبالغ يف ال ت،ب أهن علم،ء انق ث -5
 صدددحة صعدددرف عليددد  هدددو بددد،  قتندددع ي اثن صحب دددث اإل دددسما إىل ، هدددداه حب دددث: اإل دددسم
 الرابدع صالق دث إ دسم ا أخادس صل ند  أ دلث اثل  صحب ث لإل سما  وتد ي صل ن اإل سم
 . يسو صتا مجلة اإل سم فرفاوا صا ق،رنة ابلنظر لعقوهلث   محوا ي صاعخ 

 أن البددد  ددوام عددن اإلج،بددة: هددو مولادد،هتث لويددع ا وتددد ن دصافددع أهددث مددن -6
 م صمددن عليدد ؟ نشددأصا الددني د ددنوث الرجدد،م هددوالء تددرأ  دد،ذا: يف  تممددن اعذهدد،ن تطرحدد 
 .صالن رانية اليوود ة مق،بن يف اإل سم د ن حم، ن إبظو،ر لنص وث اهلدا ة نقن حم،صلة

 عدددم: أمهودد،  يددلل منو يددة ص دد،ت بقواعددد متميددلل ا وتددد ن كتدد،ابت جدد،ءت -7
 ال تددد،ب أهدددن معتقددددات عدددرض يف صالدحبدددة صاعجددددادا اآلابء معتقددددات ب دددحة الت دددليث
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 إىل ابإليدد،فة ال تدد،با أهددن صأحبددوام عق،ئددد نقددن يف العلميددة صاعم،نددة ا لتلاددةا بددناهبوث
 .البح  يف العلمل التونيق

 :أمهو، من جليلة علمية إي،ف،ت  سماإل إىل ا وتد ن مولا،ت أي،فت لقد -8
 .ال ت،ب أهن علم،ء لدرب الا ر احنراف م ،در عن ال شو -أ

 .اجمل،م هنا يف ا  لمو مولا،ت  علي حبد الني النقمت ت ملة -ب
 .عق،ئدهث صحة إلنب،ت الرهب،ن حين كشو -ج
 .لإل سم حقد من خ وص،و  اليوود   ن  م، خب،اي كشو -د
 .ا  لمو بت ،مح تشود نا وتد  كت،ابت -هد
 علددس ا دهشددو ا وتددد ن هددوالء حب ددمت ننشددر أن ا  ددلمو حنددن عليندد، حيددتث -9

 الش ،، صالا ر ال ،دق اإلمي،ن  اعن كيو  رصا ل ل ال ،عدلا أجي،لن، بو نط،ق أص ع
 .صاإلصسح التغي  يف فعل 

 :التوصي،ت: اثني،و 
 :آل؛اب نوصل ال ،بقةا صالنت،ئج البح  هنا خسم من
 اإل دسم صدر من أ لموا الن ن اععسم تراجث جبمع الب،حمو بعمل  قوم أن -1

 ا دتلس  صحم،صلة هبث صالتعر و الن رانية أص اليوود ة علس حببن من صك،نوا هنا  ومن، إىل
 .، ،مد كمر صهث   هثا من ا  تا،دل الدرصس

 اإلعددسم ص د،ئن خدسم مددن ال تد،ب أهدن علمد،ء مددن ا وتدد ن شدو،دات نشدر -2
 .ا لتلاة

 مدن اإل دسم إىل ا وتدد ن مولاد،ت بنشدر تقدوم ع، يدة إ دسمية نشر دار إ ،د -3
 .صتو، عو، ترص و، صتتبىن احل،جةا ح ب ا لتلاة ابللغ،ت ال ت،ب أهن علم،ء

 إىل صا وتددد ن صا ا ددر نا اععددسم عددن ال ت،بددة صأمهيددة باددرصرل أصصددل كمدد، -4
 اترربيدة صمعلومد،ت أ درار كشدو يف أمهيدة مدن لدنلك  ، ال ت،ب أهن علم،ء من اإل سم

 كتدب خدسم مدن إال  ظودر ال حاد،رتن، مدن كبد او  شطراو  ف ن عنوثا الغ  رفع صيف مومةا
 .صا وتد ن صا ا ر ن اععسم هوالء
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:البح  هوامش  
 

                                 
دار  دينا ابر دديا  اLisabeth Rocherرصشدي ا  ليلابدد ص  ( انظدر: ف،طمدة شدرحب،صي1)

 م.1986  نة

هدددوالء(ا الطبعدددة اعصىلا  أ دددلثاإل دددسم الرصحيددة ) ددد،ذا  ج،ذبيدددة( دكتددور أبدددد عبددددالربنا 2)
 صم، بعده،. 6ما  2009-هد1430م تبة صهبةا الق،هرلا 

 .6( ا  در نا  ا  3)

 .124  م ةاهوفم،نا الطر ق إىل  لار د( د. ص 4)

ما 1996حلملا إ سم  ،رصدي بو احلقيقيدة صاالفدلاءا دار الددعولا القد،هرلا  م طاس( 5)
  17. 

 .7( د. أبد عبدالربنا ج،ذبية اإل سم الرصحيةا  6)

 .66ا  3( توم،س  رنولدا الدعول إىل اإل سما م تبة النواة ا  ر ةا ط7)

 .66( ا  در نا  ا  8)

 .82( ا  در نا  ا  9)

 .79ما  1987-هد1407ا 2( القرايفا اعجوبة الا،خرلا م تبة صهبةا ط10)

( طبيب صع،ي فرن لا نشأ منتمي،و إىل الط،ئاة ال ،نولي يةا صلد يف بدا دة القدرن العشدر نا 11)
 م.1972أعلن إ سم  ع،م 

ا بد صتا مو  دة 1صاحل د،را ط يدة( انظر: أنور اجلنديا كيو حيطث ا  لمون حبيد التبع12)
 صم، بعده،. 10ما  1985-هد1405ب المق،فيةا ال ت

ما إعددسن إ ددسم  1900( ما در صصددحال من دد،صيا نشددأ منتميدد،و إىل اليوود ددةا صلددد عدد،م 13)
 م.1926 نة 
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( انظر: حممد أ دا اإل سم علس مادلق الطدرقا ترمجدة عمدر فدرصرا دار العلدث للمس دوا 14)

 .16-12ما  1984ب صتا 

ما اعتندددق 1931ع ددد،ين )ص لار دددد هوفمددد،ن( صلدددد يف أ ،نيددد، عددد،م ( ال دددا  صالدبلوم، دددل ا15)
ما كد،ن  دا  لبلدده يف عددد مدن الددصم العربيدة صاإل دسمية كد، غرب 1980اإل سم ع،م 

 صاجللائر.

ما دار إمددددد،م 2006-هدددددد1427ا 2( أ.د ، دددددد عبددددددال رميا الت ددددد،مح يف اإل دددددسما ط16)
 .182  االرايضا ال عود ة الدعولا

ر حممد بن جر ر الط يا تا   الط ي )ج،مع البي،ن يف يص ن  ي القر ن(ا طا ( أبوجعا17)
 .153ا  6دار ا ع،رفا ج

 .103ا  2الدار التوفيقيةا ج بعة( ابن هش،ما ال  ل النبو ةا ط18)

 .27  تن اأ ب،ب النلصما م تبة ا  أبدا( الني ،بوري أبواحل ن علل بن 19)

ا ا  تبدددة القيميدددةا 4احليددد،ررب يف أجوبدددة اليودددود صالن ددد،رربا طاجلو، دددةا هدا دددة  حبددديث( ابدددن 20)
 .72هدا  1407

 .64( ابن حبيث اجلو، ةا  21)

 ( انظر: موحبع صحياة البي،ن علس الشب ة الع، ية للمعلوم،ت )اإلنلنت( بت رف.22)

 .63  نلصما( الني ،بوريا أ ب،ب ال23)

ص ددة الن دد،ررب صأحبدد،ر اليوددودا ( انظددر: خ،لددد ال دديوطلا ا وتدددصن إىل اإل ددسم مددن حب ،24)
 .26ما  2002-هد1423الق،هرلا  صهبةاالطبعة اعصىلا م تبة 

 .26( خ،لد ال يوطلا  25)

 .22( انظر ترمجت  يف كت،ب خ،لد ال يوطلا ا وتدصن إىل اإل سما  26)
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( ال دموأم بدن حيدديب ا غدريا بددنم اجملودود يف إفحد،م اليوددودا حتقيدق: حممددد أبدد الشدد،ملا 27)

 .20بة اجلو،د ال  ربا  م ت

 .27( انظر: خ،لد ال يوطلا ا وتدصن إىل اإل سما  28)

 .27( ا  در نا  ا  29)

 .27( ا  در نا  ا  30)

 .31( ا  در نا  ا  31)

 .31( ا  در نا  ا  32)

 .275ا  2( ابن تيميةا اجلواب ال حيح  ن بدم د ن ا  يحا ج33)

ودددود صالن ددد،رربا دار الددددلاث العدددريا بددددصن اتر ددددخا ( القدددرط ا اإلعدددسم بددد، يف د ددددن الي34)
 175. 

 .154اجلو، ةا هدا ة احلي،ررب يف أجوبة اليوود صالن ،رربا   حبيث( ابن 35)

 .32( خ،لد ال يوطلا ا وتدصن إىل اإل سما  36)

 .33نا  ا    در( ا 37)

 .34( ا  در نا  ا  38)

 www.Ishamonline.net( عن موحبع: 39)

ا ا  دلمون يف الغدرب عوامدن نبد،ت صا دتقرارا جملدة مند،ر اإل دسما ال ددنة ( حممدود الربعدل40)
 .41ما  2002م، و  -هد1423ا صار 2ا العدد 28

(ا اإل ددسم علددس ماددلق الطددرقا ترمجددة الدددكتور عمددر ليوبولدددف، ي( انظددر: حممددد أ ددد )41)
 بت رف. 109-99ما  1946-هد1407ب صتا دار العلث للمس وا  رافرص 

 .52-51ما  1986-هد1401دار ال حولا  مي،نيةا تطببا الن يحة اإل( ن ر ا42)

 .40-34  لطرقا( حممد أ دا اإل سم علس مالق ا43)
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 .20( ال موأما بنم اجملوود يف إفح،م اليوودا  44)

 .138 واج،رتا م تبة اللهراءا   صالقي( ا ن،ظرل احلد مة بو الشيخ أبد د دات 45)

 .139( ا ن،ظرل احلد مةا  46)

 .27ا  2( ابن تيميةا اجلواب ال حيحا ج47)

 .50إىل اإل سما   ن( خ،لد ال يوطلا  ا وتدص 48)

( مددددور ي بوكدددد،يا درا ددددة ال تددددب ا قد ددددة يف يددددوء ا عدددد،رف احلد مددددةا دار ا عدددد،رفا 49)
 105. 

 .52ا وتدصن إىل اإل سما   وطلا( خ،لد ال ي50)

 .53( ا  در نا  ا  51)

 .52وود يف إفح،م اليوودا  ( ال موأما بنم اجمل52)

 .27( ا  در نا  ا  53)

 .53( خ،لد ال يوطلا ا وتدصن إىل اإل سما  54)

 .52( ال موأما بنم اجملوود يف إفح،م اليوودا  55)

 .4ا  3( ابن تيميةا اجلواب ال حيحا ج56)

 .56( خ،لد ال يوطلا ا وتدصن إىل اإل سما  57)

 .193-192ة ال نةا  ( ابن تيميةا نقمل ا نطقا م تب58)

 
 
 

 املصادر واملراجع: أهم
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 ا )بدصن اتر خ(.2ابن تيميةا اجلواب ال حيح  ن بدم د ن ا  يحا ج -1
هدا دددة احليددد،ررب يف أجوبدددة اليودددود صالن ددد،رربا الطبعدددة الرابعدددةا ا  تبدددة  ةاابدددن حبددديث اجلو، ددد -2

 هد.1407القيميةا 
 .2يقيةا جابن هش،ما ال  ل النبو ةا طبعة الدار التوف -3
جد،مع البيد،ن يف يص دن  ي القدر نا طبعدة   يأبوجعار حممد بن جر ر الطد يا تا د  الطد -4

 .6دار ا ع،رفا ج
أبدددد عبددددالربنا ج،ذبيدددة اإل دددسم الرصحيدددة ) ددد،ذا أ دددلث هدددوالء(ا الطبعدددة اعصىلا م تبدددة  -5

 م.2009-هد1430صهبةا الق،هرلا 
التبعية صاحل د،را الطبعدة اعصىلا بد صتا مو  دة  يدكيو حيطث ا  لمون حب  ندياأنور اجل -6

 م.1985-هد1405ال تب المق،فيةا 
 توم،س  رنولدا الدعول إىل اإل سما م تبة النواة ا  ر ةا الطبعة الم،لمة. -7
خ،لدددد ال ددديوطلا ا وتددددصن إىل اإل دددسم مدددن حب ،ص دددة الن ددد،ررب صأحبددد،ر اليودددودا الطبعدددة  -8

 م.2002-هد1423رلا اعصىلا م تبة صهبةا الق،ه
، د عبدال رميا الت ،مح يف اإل سم الطبعة الم،نيدةا دار إمد،م الددعولا الدرايض ال دعود ةا  -9

 م.2006-هد1427
ا غددريا بددنم اجملوددود يف إفحدد،م اليوددودا حتقيددق حممددد أبددد الشدد،ملا  يبال ددموأم بددن حيدد -10

 م تبة اجلو،د ال  رب.
  ددنة ابر ديا  دينا دار اLisabeth Rocherف،طمدة شدرحب،صي صليلابد  رصشدي ا  -11

 .م1986
 .اتر خ بدصن العريا اللاث دار صالن ،رربا اليوود د ن يف ب، اإلعسم القرط ا -12
 .م1987-هد1407 الق،هرلا صهبةا م تبة الم،نيةا الطبعة الا،خرلا اعجوبة القرايفا -13
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 العلددث دار بدد صتا فددرصرا رعمدد دكتددور ترمجددة الطددرقا ماددلق علددس اإل ددسم أ دددا حممددد -14

 .م1984 للمس وا
 ال ددنة اإل ددسما مند،ر جملددة صا دتقرارا نبدد،ت عوامدن الغددرب يف ا  دلمون الربعددلا حممدود -15

 .م2002 م، و -هد1423 صار ا2العدد ا28
 .الق،هرل ا ع،رفا دار احلد مةا ا ع،رف يوء يف ا قد ة ال تب درا ة بوك،يا مور ي -16
 (.اإلنلنت) للمعلوم،ت الع، ية الشب ة علس البي،ن ةصحيا موحبع -17
 .م1986-هد1401 ال حولا دار اإلمي،نيةا الن يحة ا تطببا ن ر -18
 .اتر خ بدصن ا تن  م تبة النلصما أ ب،ب أبدا بن علل أبواحل ن الني ،بوريا -19
 .الق،هرل لهراءاال م تبة  واج،رتا صالقي د دات أبد الشيخ بو احلد مة ا ن،ظرل -20
 .م1998-هد1419 الق،هرلا الشرصقا دار نشر م ةا إىل الطر ق هوفم،نا ص لار د -21

 

 
 
 
 
 
 


