
 الدين تعريف

 :التوفيق وباهلل فأقول واصطالًحا، لغة الدين معنى حول الكالم أبدأ

 األمر وليس متناقضة، أنها مرة ألول إليها الناظر توهم كثيرة، معان   له: اللغة في الدين معنى

 الملك بمعنى الكلمة وردت فقد. بينها فيما االنسجام غاية في تجدها التحقيق عند بل كذلك،

 الطاعة وبمعنى والخضوع، التذلل أو والسلطان، القهر: أي الذل وبمعنى الخدمة، وهو

 والتدبير، والقهر والقضاء، والحكم والجزاء، والمحاسبة والتعبد، واالعتقاد واالستسالم،

 هذه آخر إلى به -وجل عز- هللا ُيتعبد ما لكل أو نعتقده، ما لكل اسم وكذا والمكافأة، والحساب

 .اللغة معاجم في وردت التي الكلمات

 االختالف هذا وراء من نرى تصريفها ووجوه الكلمة، هذه اشتقاق في نظرنا إذا أننا والواقع

 في تعود الكثيرة المعاني هذه أن نجد إذ المعنى؛ جوهر في تامة صلة بل شديًدا، تقارًبا الظاهر

 فعل من تارة تؤخذ الدين كلمة أن: وبيانه متالزمة، تكون تكاد معان   ثالثة إلى األمر نهاية

 وقضى وحاسبه، وقهره ودبره وساسه، وحكمه ملكه بمعنى فتكون يدينه، دانه بنفسه متعد  

 اآلية منه والذي والتصرف، الملك معنى على هنا الدين معنى فيدور وكافأه، وجزاه شأنه، في

ينِ  َيْومِ  َمالِكِ } الكريمة  (.4: الفاتحة{ )الدِّ

يَّان تعالى هللا اسم وكذا : أي(( نفسه دان من الكيس: ))الحديث ومنه والقاضي، الحكم: أي الدَّ

 له؛ وخضع أطاعه، بمعنى فتكون له، دان بالالم متعد   فعل من تكون وتارة وضبطها، حكمها

 منها ُيفهم أن يصح هلل الدين وكلمة والورع، العبادة وكذا والطاعة، الخضوع هو هنا فالدين

 ومطاوع لألول، مالزم الثاني المعنى هذا أن وواضح هلل، الخضوع أو هلل الحكم المعنيين كال

 .وأطاع فخضع الطاعة على قهره: أي له، فدان دانه له،

 أو اعتقده: أي ومذهًبا ديًنا اتخذه أنه: معناه فيكون به، دان للباء متعد   فعل من تأتي وتارة

 المرء عليها يسير التي والطريقة المذهب هو المعنى هذا على فالدين به، تخلق أو اعتاده،

ا ا، أو نظري ً  وديدني، ديني، هذا: يقال كما وسيرته، عادته هو امرئ لكل العملي فالمذهب عملي ً

: أي الرجل دينت قولهم ذلك ومن يعتنقه، الذي ورأيه عقيدته هو عنده النظري والمذهب

 .اعتقاده في سائًغا يراه فيما عليه أعترض ولم دينه، إلى وكلته

 ُيدان التي العقيدة أو العادة ألن قبله؛ لالستعمالين أيًضا تابع الثالث االستعمال هذا أن يخفى وال

 هذه في القول وجملة اتباعها، ويلتزم لها، ينقاد يجعله ما صاحبها على السلطان من لها بها

 اآلخر، أحدهما يعظم طرفين بين عالقة إلى ُتشير العرب عند الدين كلمة أن اللغوية المعاني

 الطرف بها وصف وإذا وانقياًدا، خضوًعا كانت األول الطرف بها ُوصف فإذا له، ويخضع

 الطرفين؛ بين الجامع الرباط إلى بها نظرنا وإذا وإلزاًما، وحكًما وسلطاًنا، أمًرا كانت الثاني

 فالكلمة عنها، المعبر المظهر أو العالقة، تلك يرسم الذي والحكم المنظم، الدستور هي كانت

 المبدأ: والثالث باالنقياد، ملتزم: والثاني باالنقياد، ملزم: فاألول االنقياد، لزوم معنى على تدور

 .له باالنقياد يلتزم الذي

ين بين التفرقة ينبغي وكذا ين بالفتح، الدَّ ا، إلزاًما األصل في يتضمن فاألول بالكسر، والدِّ  مالي ً

ا إلزاًما يقتضي والثاني ا لنا يظهر وهكذا. أدبي ً  اللغة في أصيلة معانيها بكل المادة هذه أن جلي ً



 على دخيلة أنها من المستشرقين بعض ظنه ما أو تناقضها، من البعض ظنه وما العربية،

 شعوبية نزعة ولعلها البعد، كل بعيد فهو الفارسية أو العبرية عن معربة أو العربية، اللغة

 اتضح وبذا مفاخرهم، أعز هي التي البيان، فضيلة حتى فضيلة كل من العرب تجريد بها أُريد

 .اللغوية الكلمة حول المقصود

 :اصطالًحا الدين معنى                             

 أو االصطالح، ناحية من الدين معنى بيان في نشرع الدين لكلمة اللغوي المعنى بيان بعد

 يريدون الذين عند االصطالحي، معناه في الدين معنى سيختلف أنه شك وال الشرعي، المعنى

 وقد الدين، إلى النظر حيث من وجهاتهم ستختلف بدء ذي بادئ ألنه وذلك له، تعريف وضع

 وآخر سماوي ودين باطل، وآخر الحق لدين متبع أو ومبطل، محق بين ما فيه الناس تباين

 .أرضي

 الدين يعرفون فالمسلمون الغربيين، المسلمين بين سيما متباينة الدين تعريفات جاءت ولذلك

 في والفالح الحال، في الصالح إلى باختيارهم السليمة العقول لذوي سائق إلهي وضع بأنه

 الخير وإلى االعتقادات، في الحق إلى يشير إلهي وضع الدين: "بقوله بعضهم ولخصه المآل،

 تعديه يمكن وال الحق، الدين على ينطبق أنه شك ال التعريف وهذا ،"والمعامالت السلوك في

 من انتشر وما والباطل، الحق واالستقراء الواقع حسب منه أن ُعلم وقد الدين، جنس إلى

 ،(6: الكافرون{ )ِدينِ  َولِيَ  ِديُنُكمْ  لَُكمْ : }تعالى قال منهم الحق أهل عليه مما بكثير أكثر باطله

ِ  َسبِيلِ  َعنْ  ُيِضلُّوكَ  اأْلَْرِض  فِي َمنْ  أَْكَثرَ  ُتِطعْ  َوإِنْ : }تعالى قال كما بُِعونَ  إِنْ  هللاَّ نَّ  إاِلَّ  َيتَّ  َوإِنْ  الظَّ

ِ  أَْكَثُرُهمْ  ُيْؤِمنُ  َوَما} وكذا ،(116: األنعام{ )َيْخُرُصونَ  إاِلَّ  ُهمْ  : يوسف{ )ُمْشِرُكونَ  َوُهمْ  إاِلَّ  بِاهللَّ

 التي اآليات آخر إلى( 103: يوسف{ )بُِمْؤِمنِينَ  َحَرْصتَ  َولَوْ  النَّاسِ  أَْكَثرُ  َوَما} وكذلك ،(106

 للغربيين بالنسبة الدين تعاريف.               المعنى هذا في

 الدين: "سيسرون يقول منها نماذج نذكر شتَّى تعبيرات الدين تعريف في فلهم الغربيون وأما

 حيث من بواجباتنا الشعور هو الدين: "كانت ويقول ،"باهلل اإلنسان يصل الذي الرباط هو

 بالحاجة شعورنا الدين حقيقة قوام: "شليلماخر ويقول ،"إلهية أوامر على قائمة كونها

 الخالق، نحو المخلوق واجبات مجموعة هو الدين: "شاتل األب ويقول ،"المطلقة والتبعية

 هو: "سبنسر روبرت ويقول ،"نفسه ونحو الجماعة، ونحو هللا، نحو اإلنسان وواجبات

 ،"الدين في الرئيسي العنصر هذا والمكانية، الزمانية نهايتها تصور يمكن ال بقوة اإليمان

 تصور محاولة هو الدين: "ماكسملر يقول ،"روحية بكائنات اإليمان هو الدين: "تايلور يقول

 حب وهو الالنهائي، إلى التطلع فهو عنه، التعبير يمكن ال عما والتعبير تصوره، يمكن ال ما

 به عقلي عمل فهي مزدوج، عمل هي والعبادة العبادة، هو الدين: "برنوف إميل ويقول ،"هللا

 ،"القوة تلك رحمة إلى به يتوجه محبة، انعطاف أو قلبي، وعمل سامية، بقوة اإلنسان يعترف

 خفية، وروح روحه، بين بصلة لشعوره وفًقا سلوكه اإلنسان توجيه هو الدين: "ريفيل ويقول

 ".بها باتصاله يشعر أن له ويطيب العالم، سائر وعلى عليه، بالسلطان لها يعترف

 والشعور اإلنسانية، الجماعة بصورة العالمية المجموعة تصور هي الديانة: "جويوه ويقول

 ميشيل ويقول ،"الكون في البدائي اإلنسان يركزها أخرى، لمشيئات بتبعيتنا الشعور هو الديني

 الناس، ومع هللا مع سلوكنا في توجهنا أن يجب التي والوصايا العقائد جملة هو الدين: "مايير



" اإلنسانية الحياة في المثالي الجانب هو الدين: "بريسيه سلفان ويقول ،"أنفسنا حق وفي

 المطلقة الحرية أمام حاجًزا تقف التي التورعات مجموعة هو الدين: "ريناك سلمون ويقول

 واألعمال االعتقادات من متساندة مجموعة الدين: "كايم دور إميل ويقول ،"لتصرفاتنا

 وحدة في أتباعها تضم أعمال اعتقادات المحرمة، المعزولة: أي المقدسة باألشياء المتعلقة

 ".الملة تسمى معنوية

 الدين، حقيقة أرادوا ما أنهم يتبين الغربيين العلماء عند الدين لتعريف العرض هذا فمن: وبعدُ 

 عن النظر بغضِّ  هي حيث من واالتباع الخضوع فكرة أو بإطالق، االعتقاد أو الدين فكرة ولكن

 هي التي الخرافية الديانات من كثيًرا أن فيه شك ال ومما صحتها، ومدى ومنهجها، مصدرها

 .مقتضاها عن تخرج وال التعاريف، هذه عليها تنطبق كانت واألوهام الخياالت وليدة


