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أتوّجه بالّشكر والّتقدير إلى كّل من أفادني أو أعانني في مساري العلمي أو في إنجاز هذه الّرسالة، 

والدي الكريمين الذين ال تفي الكلمات في شكرهما، وال تغني في ذكر فضلهما، وال أقول  وأخّص بالّذكر
 [.24(، ]اإلسراء: إاّل ما قال رّبنا العليم بخلقه: )

كّل ما تفّضل به  وأثّني بالّشكر الجزيل ألستاذي المشرف؛ األستاذ الدكتور محمد عبد الحليم بيشي على
رشاد، وعلى ما تجّمل به من جليل األخالق  مّما كان معينا لي في إتمام هذه الّرسالة من توجيه وا 

 العلمية والعملية وهيبتها.
الذين تحّملوا معي شدائد طلب هذا العلم وصبروا معي على ألوائه، وأخّص كما ال يفوتني أن أشكر كّل 

 بالّذكر زوجتي التي كان لها الّنصيب األوفر من ذلك، أسأل اهلل تعالى أن يجزيهم عّني خير الجزاء.
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يد إلى إلى روح أّمي مثال الّصبر واالحتساب، والحلم واألناة، التي لم تخلدها األعراف والّتقال •

األرض، فحّلقت في سماء اإليمان، وساحت في رحاب القرآن. رحمها اهلل وأسكنها فسيح 
 الجنان.

إلى والدي الذي خّط لي طريق العلم بهّمته التي حّلق بها في سماء العلم واألدب والفّن، حبًّا  •
رشادهم، بالحرف والقافية والّريشة؛  معّلًما، وكاتبا، للعلم واألدب، مختارا سبيل تعليم الّناس وا 

 وشاعرًا، ورّساًما...
إلى األنيس في وحدة الّطلب، والّرفيق في درب الحياة، التي كانت سببا في اكتمال هذا العمل؛  •

 إلى زوجتي أّم محمد.
 إلى إخوتي وأخواتي شاكرا لهم وراجيا من اهلل تعالى أن يهديهم سواء الّسبيل. •
لى جميع إخواني العاملين في إلى أسرة مدرسة تاج الوالدين لتعليم الق • رآن بمدينة دلس، وا 

 الّدعوة واإلرشاد...
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 المقّدمة

 
خاتم األنبياء و  د إمام المتّقينوأصّلي وأسّلم على سّيدنا محم ،إّن الحمد هلل أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه

 وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الّدين، وبعد:  ،والمرسلين
لمقولة نهاية التّاريخ  خعولمة الغربية التي تسعى إلى الّترسيلل الهيمنة الّشاملةقائم على  واقع  في ظّل 

الثّقافات والحضارات وفق مفهومها عائًقا أساسيا أمام األديان و بانتصار الّليبرالية الغربية، يشّكل تعّدد 
ها الّسياسية واالجتماعية والثّقافية واالقتصادية واألمنية، ولذلك م  ظُ ُرُسوَِّها الحضاري وهيمنة قيمها ونُ 

األخرى عدوًّا يجب القضاء عليه أو إلحاقه من خالل الهيمنة  ديانألوالثّقافات وا أصبحت الحضارات
  .مّما ينذر بسيناريو الفناء الحضاري الّشاملة ضمن سياق قيم المغالبة والمصادمة

 تحقيقمن جديد باعتباره أحد الجسور الّضرورية ل حوار األديانفي هذا الوضع البالغ الّتعقيد ظهر 
وبرز منذ مطلع الستّينات كظاهرة متنامية ، بين الحضارات والثّقافات ام المتبادلر الّتواصل والتّفاهم واالحت

 د  مؤّسسات، على اختالف في أهدافها وقضاياها، وتعد  لها صداها في جميع أنحاء المعمورة؛ دعوة ورّواًدا و 
وال   عليها رأي  رّ ولم يستقاألنظار، في أشكالها ووسائلها. وككّل ظاهرة إنسانية اختلفت حولها األفهام و 

، بتباين وجهات نظر   هرول  المفّكرين المسلمين منهم خاّصة الذين افترقوا إلى قائل  بالحوار مُ العلماء و حال 
ق  بين رِّ ُمفَ ّدد ال يكاد َيبين، و متر  ظ  تحفِّ ى، ومُ رجَ ال يرى فيه فائدة تُ  إليه ال يألو على شيء، ورادٍّ له خائف  

 لها. اته دافع  يإيجابياته طالب  لها، وسلب
لواقع العالم اليوم ال يغيب عن ذهنه أّن الحواجز بين الّناس والحضارات المنتشرة في أصقاع العالم  لقارئوا

قامة عالقات المسلمين اليوم  قصورقد سقطت بالّثورة العلمية واإلعالمية، وأّن  عن مّد جسور الّتواصل وا 
عد أمًرا جائزا بل وال ممكنا. وأّن عجز الكيان اإلسالمي يلم نية يمع سائر الكيانات الحضارية والثّقافية والدّ 

تغييرا جوهريا في المنطلقات الّدينية  د  عَ يهّدد األّمة ويزيد من االنكفاء على الّذات والعزلة؛ مّما يُ  بكّل تّياراته
 ء والّضعف واالستكانة.افلألّمة القائمة على االنفتاح والّتعارف والّتعاون والّتدافع، ال على العزلة واالنك

من البحث والّدراسة العلمية  بعد نصيبه ل  نَ وقد رأيت أّن هذا الموضوع رغم أّنه ذو أهمّية كبيرة إاّل أّنه لم يَ 
، راث الفكري اإلسالمي، وتلحظ الواقع المعاصر بعين الّناقد الممّيزالجاّدة التي تتّبع أصوله باستقراء التّ 

يمية وبحثية جاّدة قام بها علماء وباحثون أكاديميون ومتخّصصون في حوار دافرغم أّن هناك دراسات أك
كفرسي  به بعيدا عن أن نكونو  ،األديان والثّقافات والحضارات؛ إاّل أّنه يبقى قاصًرا عن ما يجب أن يكون

معاهد لاالتي تعتمد الحوار بكفاءة علمية، وبجّدية مؤّسسية، بما أعّدته من الغربية المسيحية رهان مع 
 والمراكز والّلجان الّدائمة والمؤّقتة التي تضمن الّتخطيط والتّنظيم والتّقييم والمتابعة.
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واجهها يترجع أهمية موضوع حوار األديان إلى كونه من المسائل العملية الواقعية التي  أهمية الموضوع:
مع ما يحتّله هذا  ،ي، وهو موضوع عملي أكثر منه نظري، وواقعي أكثر منه مثالاإلسالميالفكر 

إّن المسلم مدعو  في هذا العصر أن ثّم  الموضوع من مساحة في دائرة الفكر المعاصر إسالميا وعالميا.
يتفاعل ويشارك في بناء عالم تسوده الحّرية والّسالم في ظّل التعّدد الّديني والثّقافي والحضاري. كما عليه 

تواصله مع العالم لتحقيق شهادته عليهم، وهو بال شّك  أن يتجاوز الكثير من العقبات التي تقف دون
أن ُيعرضوا عن رسالتهم في هداية اآلخرين مهما  واجب  من واجبات الّدعاة الذين ال يمكن لهم بأّي حال  

ن كان هناك ضعف  فالّضعف يتجّسد في فقد عنصر المبادرة في توسيع دائرة كانت توج   هاتهم ونياتهم، وا 
قامة الحّجة عليهم. اس،نّ الّشهادة على ال والحواجز الّنفسية، واآلثار  والمسلم مهما كانت العوائق الفكرية وا 

واألجدر بحمل رسالة الحوار  ؛ فهو األقوى حّجة وبرهاًنا،الّسياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية لها
 اله الحضاري والثّقافي والّديني.بكّل أشك

  أسباب اختيار الموضوع
اّل صارت إلى العبث منها دراسةنافلة القول بأّن لكّل  نملعّله   أسباًبا ودواعي تدعو إليها وتحّث عليها وا 
 ، ولعّل أهّم أسباب اختيار هذا الموضوع ودواعيه تتمّثل في:دِّ الج   من أقرب

قامة الّشهادة على الّناس.أهمّ  .1  ية الحوار كأسلوب للّدعوة وتبليغ رسالة اإلسالم وا 
والبحوث العلمية المتعّلقة بتأصيل الحوار الّديني في الفكر اإلسالم مع ربطها بواقعه  تانقص الّدراس .2

  في الّتراث اإلسالمي تحليال ونقدا.
ة في نطاق البحث في الفكر الّديني، حوار األديان م  ه  غياب المنهج الّنقدي عن كثير من القضايا المُ  .3

 تطبيقا.
ال يزال قاصرا، لعدم تمّكنه من في جانبه اإلسالمي يان دفي مجال حوار األرّد الفعل اإليجابي  .4

تخّلفه عن مقتضيات االرتفاع بفعالية إلى مستوى اإلسالم الذي أقّر الحوار ودعا إليه ومارسه عمليا، ول
 .التي تقتضي عالمية الخطاب، وعالمية المؤّسسات عالمية رسالته

المرحلة التي أصبح فيها حوار األديان  هالّتجديد في مجال حوار األديان أمر  ضروري  تقتضي .5
والحضارات والثّقافات من أكثر المواضيع طرحا في الّساحة الّدولية سواء  على المستوى الثّقافي والفكري، 

  .واألمني أو على المستوى العملي الّسياسي واالقتصادي
قافي والحضاري؛ الذي يتمّيز ثّ وهذا الّتجديد يقتضيه أيضا واقع الحوار اإلسالمي مع اآلخر الّديني وال .6

 وضعف الفعالية. وانعدام الجّدية، ،وعدم الكفاءة ،بالترد د
الحاجة إلى ُمراجعة  نقدية  للحوار الّديني المعاصر في أسسه وأهدافه ووسائله ومخرجاته من أجل  .7

 التّقييم والتّقويم والّتطوير.
 هية تواجه التحّديات الجديدة.قفالتكّيف مع الواقع المعاصر من خالل اجتهادات فكرية و  .8

 أهداف البحث
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 في مجموعة من األهداف العاّمة والخاّصة، ولعّل أهّمها يتمّثل في: البحثيمكن أن نصوغ غاية هذا 
 بيان مشروعية حوار األديان وأصالته في الفكر اإلسالمي. .1
الثّقافات، مع وحوار  تابينه وبين حوار الحضار  الّتمييزو  ،حوار األديانجديد ل تعريفالتوّصل إلى  .2

 .مصطلح الحوار تمييزا لها عن الجدل والمناظرةبيان مفهوم 
محاولة التوّصل إلى مجموعة من القواعد التي تحكم حوار األديان في اإلسالم، مع بيان أصوله  .3

 وشروطه وآدابه. 
راثهم فيه، ونقد تو تحليل الجهد الجّبار الذي بذله علماء اإلسالم في حوار األديان موضوًعا ومنهًجا  .4

بعض مناهج وأساليب الممارسين له وواقعهم من خالل استقراء الّتراث اإلسالمي بواسطة المنهج المقارن 
 الذي يسمح بمقارنة مناهجهم المعتمدة من خالل اجتهاداتهم مع المنهج القرآني والّنبوي. 

  ديان من المسلمين وغيرهم.ألاالّطالع على بعض المؤّسسات والهيئات والمراكز الّداعمة لحوار ا .5
حّتى  أهدافه وأبعاده المعاصرةتمييز أهّم في اإلسالم، و  وأهدافه حوار الّدينيأهّم أسباب ال الكشف عن .6

، مع ما يقتضيه المقام من اإلجابة على ما يثيره الموضوع يتسّنى لنا االحتياط مّما قد يشوبه من محاذير
 .من تساؤالت حول هذه األهداف واألبعاد

أهّم العوائق التي تعترض الحوار الّديني في العصر الحديث، مّما نتمّكن به من فهم بعض  تحرير .7
أسباب المخاوف ودواعي الّريبة التي تسود عند الممانعين للحوار الّديني المعاصر أو المشّككين 

 والمترّددين في جدواه. 
األساسية التي تشّكل وضعه الّراهن،  تحليل الوضع الحالي لحوار األديان من خالل معرفة العناصر .8

في أبعاده ل واقع األّمة المترّدي، ونقاط القّوة التي أكثر ما تتمثّ  سببب تكتنفهالتي وبيان نقاط الّضعف 
 ومقاصده اإلسالمية.

تحديد وتحليل االّتجاهات العاّمة الّسائدة في موقف المسلمين من الحوار الّديني، مع رصد بعض  .9
حدثت في الّسنوات األخيرة وردود األفعال إزاءها، وهو وصف  كّمي وكيفي يوّضح التطّورات  يالّتغّيرات الت

المختلفة للحوار الّديني على مستوى العقود الماضية مستندا في ذلك إلى كّم كبير من الوثائق والكتب 
 والّدراسات والتّقارير وخبرات المختّصين. 

وار الّديني من خالل سيناريوهات استطالعية تزيد من حلاالجتهاد في رسم صور مستقبلية آلفاق ا .10
 كفاءة وفاعلية الّتخطيط االستراتيجي للحوار الّديني.

 الجهود الّسابقة 
لقد سبق وأن كتب بعض أفاضل العلماء والباحثين في باب الحوار عاّمة وحوار األديان خاّصة بحوثًا 

ولكّنني لم أجد فيما وسعني االّطالع عليه بحوثًا  ،ومقاالت حازوا بفضلها الّسبق واستحّقوا االعتراف
التّأصيل الّشرعي من الكتاب والسّنة؛  .والّنقدوالّتحليل  بالتّأصيلأكاديمية متخّصصة تناولت الموضوع 

بمناهجه وأساليبه وآدابه وشروطه. والّتحليل االستقرائي له في الّتراث اإلسالمي؛ الفكري منه والواقعي 
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د واقع هذا الّتراث في بعض جزئياته من حيث مطابقته للتّأصيل اإلسالمي. نعم هناك من قنالعملي. ثّم ب
بحث في التّأصيل وترك الّتحليل والّنقد، وبعضهم اشتغل بآدابه وشروطه، وبعضهم بحث في واقعه 
 نّ أالمعاصر، وهكذا في مباحث جزئية تخلو من الّشمول والكّلية التي يسعى إليها الباحث. وال شّك 

ّنما يتسّنى لنا ذكر ا إلحاطة بكّل ما سبق من الّدراسات والبحوث في هذا الباب ال تسع له هذه المقّدمة، وا 
أهّم األعمال التي تعّد لبنات حقيقية في هذا البناء، والتي تجاوزت برؤاها ما سبقها، تحليال ونقدا وتقويما 

اق الحوار الّديني عن طريق االستشراف لمستقبله فآهذا باإلضافة إلى قّلة من تناول بالّدراسة  وتوجيها.
 من خالل الّدراسات المستقبلية.

ولعّل الباحث في الموضوع يجد أّن ما كتب في ذلك مقاالت مختصرة أو بحوثًا مقتضبة اهتّم معظمها 
أو  بمسائل لها تعّلق ببعض مآالت الموضوع التي يخشى الّرافضون لحوار األديان منها؛ كوحدة األديان

المسيحي،  -، أو بعض تفاصيل الموضوع وجزئياته كالحوار اإلسالميأو التّنصير التّقريب بين األديان
 :إذا جاءت في نفس الّسياق ةً لَ جمَ ومُ  ةً دَ فرَ مُ  وسأذكر فيها يلي أهّم تلك الكتابات

ع الشيعي جر الم "الحوار في القرآن؛ قواعده، أساليبه، معطياته"، للّشيخ محمد حسين فضل اهللكتاب  .1
الذي يدّل عنوانه على ما أورد فيه من أصول الحوار . هذا الكتاب الّذي أّلف في الفكر والحضارة والثّقافة

ن أشار في ثناياه إلى أوجه الحوار األخرى في الفكر اإلسالمي، إاّل أنّ  ه كان ومناهجه وأساليبه، وهو وا 
  أخّص بالقرآن منه إلى غيره.

، "أساليب المحاورة في القرآن الكريم" كتاب ومن ذلك أكثر من كتاب وبحث يالحوار القرآنباب وفي  .2
  .تناول فيه أساليب المحاورة القرآنية الب بن محّمد إسماعيلط رسالة ماجستير للباحث

ة بجامعة الّنجاح "الحوار في القرآن الكريم" رسالة ماجستير أعّدها معن محمود عثمان ضمر وكتاب  .3
فيه نماذج من الحوارات القرآنية مستنبطا منها قواعد الحوار وآدابه، مع اإلشارة إلى  درس الوطنية بنابلس

  .الحوار الحضاري
وهو رسالة  شادي"الحوار في القرآن الكريم خصائصه الّتركيبية وصوره البيانية" لمحمد إبراهيم وكتاب  .4

 .الباحث خصائص الحوار البالغية في القرآن الكريم ادكتوراه تناول فيه
"الحوار الّنبوي المبادئ واألساليب" لسعيد بن إسماعيل وفيما يتعّلق بالتّأصيل الّنبوي للحوار نجد كتاب  .5

صيني، من إصدارات مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، تناول فيها الباحث أهم أهداف الحوار 
األساليب والوسائل  الباحث إلى أنّ  ص، كما خلنتها الحوارات الّنبويةضمّ تالّنبوي والحّريات األساسية التي 

 .العصر لهذا ومناسبة طبيقللتّ  الّنبوية في الحوار قابلة
محّمد مهدي لعّل أهّمها ما كتبه  الكثير من الكتب والبحوثالحوار اإلسالمي المسيحي  وفي باب .6

كاته في ر اأهّم مش متضّمًناشمس الّدين؛ "الحوار اإلسالمي المسيحي نحو مشروع للّنضال المشترك" 
قصد ومنّبها على أهّمية العمل على تحقيق تعاون فّعال وشراكة حقيقية بين المسلمين والمسيحيين  ،الحوار

 .مواجهة التحّديات المشتركة انطالقا من العيش المشترك في الوطن الواحد
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ونّبه على  ،رسيحي"، لمحمد الّسّماك قّدم فيه تأصيال للحواالم -مقّدمة إلى الحوار اإلسالمي"كتاب و  .7
بعض معيقاته وصعوباته المعاصرة، مع التّأكيد على ضرورته من أجل العيش المشترك في بلد متعّدد 

المسيحي الداخلي، أي داخل الّدائرة  -ويقّدم فيه تجارب عملية عن الحوار اإلسالمي دينيا ومذهبيا كلبنان.
 العربية والوطنية.

ؤية فّصل فيه الرّ جورافسكي، ألليكسي م إلى الحوار والتّفاهم"، دا"اإلسالم والمسيحية من التّنافس والّتص .8
انطالقا من دراسة تفصيلية اعتمد الكاتب فيها منهجًا  الكاثوليكية المعاصرة لمسألة الحوار مع اإلسالم

 استقرائيًا. ويعّد من أهّم المراجع في الموضوع من وجهة نظر مسيحية.
لعبد الحليم آيت أمجوض؛ وهي رسالة دكتواره وتعّد من أشمل ، "هحوار األديان نشأته وأصوله وتطّور " .9

المسيحي واستفاض  -، رّكز على الحوار اإلسالميها في الباب، وأليقها بالواقعالّدراسات التي اّطلعت علي
 . فيه تمثيال

يان، دياسية للحوار بين األ"األبعاد السّ  بحثا حولأبو رمان  وفيما يتعّلق ببعض أبعاده الخاّصة كتب .10
 -الحوار اإلسالمي المسيحي نموذجا"، استخرج من خالل دراسته الّتحليلية لواقع الحوار الّديني اإلسالمي

من خالل المسيحي دالئل على البعد الّسياسي وأثره على الحوار الّديني من حيث أهدافه ومخرجاته 
 .المعوقات الّسياسية لهالتطّرق إلى  المسيحي، كما تمّ  -الّتمثيل للقضايا الّسياسية في الحوار اإلسالمي

لفهد بن فضي سويد  ، رسالة ماجستير،"تصّور استراتيجي للحوار بين أتباع األديان والثّقافات"كتاب  .11
وضرورتها من أجل الّتواصل والتفاهم بين  إلى أهّمية مؤتمرات الحوارفيه الباحث  خلص الّرشيدي،

ى تطوير أداء مركز الحوار بين األديان التّابع للمملكة لعاألديان، كما اقترح وضع إستراتيجية تعمل 
 المراكز الحوارية اإلسالمية األخرى، واالستفادة من خبراتهم. مع لّتعاوناأوصى بالعربية الّسعودية، و 

م. عدد 1996، ربيع وصيف 32-31مجلة االجتهاد، دار االجتهاد، بيروت، الّسنة: الثّامنة، العدد:  .12
من المتخّصصين والخبراء حول حوار األديان، حيث تابعت المجلة في إصدارها  ةعخاص كتب فيه مجمو 

.  المزدوج هذا مجريات العالقات والحوار وقائع ومؤّسسات وأفكاًرا ومستقبالت 
13. Islamo- christiana, Roma،  ّشؤون الّديانات غير المسيحية باالشتراك  ة تصدرها أمانة سرّ مجل

تنشر من خاللها العديد من األبحاث م، 1975العربية واإلسالمية منذ سنة  تامع المعهد البابوي للّدراس
 والمقاالت والّدراسات المتعّلقة بالحوار الّديني.

كما أّن هناك مجموعة من الكتب والّدراسات التي أصدرتها بعض مراكز البحوث والّدراسات قام به 
مطبوعات مركز الملك عبد العزيز للحوار  ها؛ منمجموعة من الباحثين األكاديميين فرادى وفي فرق بحث

ية العلوم كلّ التّابع ل الّدراسات الحضارية وحوار الثّقافات لمركز الوطني، سلسلة: رسائل في الحوار، وأخرى
 ةدو بحوث النّ وهي ، "حوار األديان مراجعة وتقويم"أعمال ندوة . جامعة القاهرة ،االقتصاد والعلوم الّسياسة

ياسة في جامعة القاهرة، ية االقتصاد والسّ ابع لكلّ مركز الّدراسات الحضارية وحوار الثّقافات التّ التي عقدها 
 كتاب واحد.والتي نشرت في 
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التي تناولت موضوع حوار األديان والحضارات وما تعّلق بها من  والمقاالت وغيرها من الكتب والبحوث
اسات جزئية تمّثل اّتجاهات معّينة داخل دائرة الفكر مسائل ومباحث، والذي يالحظه الباحث أّنها كانت در 

ّنما هذه إشارة سريعة لجهود الّسابقين تتبعها إشارات أخرى في ثنايا البحث واهلل أو خارجه اإلسالمي ، وا 
 الموّفق وهو يهدي الّسبيل.

ائكة والّدقيقة إلى أّن هذا الموضوع يعّد من القضايا الشّ  المقّدمةكنت قد أشرت في بداية  عرض اإلشكال:
لواقع على الحوار سلًبا التي تنازع فيها أهل العلم، واضطربت فيها أقوالهم؛ ولعّل ذلك يرجع إلى تأثير ا

يجاًبا   .وا 
موقف مؤّسسة األزهر واالّتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وبعض المفّكرين كمحّمد عمارة ال شّك أّن و 

الحوار مع الفاتيكان بسبب ما أقدم عليه البابا بنديكت الّسادس  فَ قَ و  أَ ن م  م  وغيرهم من المؤّسسات واألفراد 
من الذّم في اإلسالم ونبّيه، وما كان من مواقف مؤّسسة الفاتيكان من نصارى المشرق واألقباط منهم 

المثّبط للهمم الّسائرة في  - بخاّصة، وتحريضهم لهم على الفتنة أكبر دليل  على ذلك، فهل هذا الواقع
القرآن  ّصل لهلغي مبدأ الحوار الذي أيُ  اولها بالّدراسةنيقات التي سوف نتمع غيره من المع -ريق الحوارط
 صّلى اهلل عليه وسّلم؟.  بيالنّ  تقّرر عمليا في سّنةو 

توحيد األديان أو التّقريب التّنصير أو المؤّسسات والهيئات الّداعية إلى الحوار إّنما هدفها  بعضثّم إّن 
يمانه؟.بينها   ، فهل يستقيم هذا مع اعتقاد المسلم وا 

للحوار  المؤّيدالّتمثيل اإلسالمي بعض إّن شرعية هذه الّتساؤالت تستمّد قّوتها من واقع باإلضافة إلى ذلك ف
. والقائم على المنهج الغربي في قراءة النّص الّديني ،الخاص لإلسالم؛ أصوال وتشريعا مفهومه له ذيوال

لغاء تحّولت بعكما  عادة تعريف القرآن، وا  ض المؤتمرات والّندوات إلى منبر للّدعوة إلى تجديد اإلسالم، وا 
عادة الّنظر في الكثير من األحكام الّشرعية التي لم تعد ُتساير الواقع المعاصر من وجهة نظرهم،  السّنة، وا 

 . لوحدة األديان وداع   ُكل  متنبئ  كما َتَصد َر أيضا في هذه الحوارات 
شكالية الفعالية التي تجعل الحوار يُ  هُ جِّ وَ إشكالية األجندة التي تُ  ومع ما يكون من  حُ او  رَ الحوار الّديني، وا 

تصّب في اإلستراتيجية مكانه، هناك إشكالية الكفاءة التي ترهن الحوار الّديني وتجعله أسير مخرجاته التي 
الغربي لكثير من القضايا والمسائل المطروحة  –يتصّب في تصحيح المنظور المسيحأو الّدولية المهيمنة 

 للّنقاش، ووفق األجندة المعّدة لذلك.
أصالة حوار األديان في الفكر  فيالبحث الّدراسة من نطلق تذلك كان يجب أن لواعتبارا : الفرضيات

اعده وهو يستصحب أصوله وقو في تراثها اإلسالمي ومشروعيته، ليصل إلى تطبيق ذلك على واقع األّمة 
آفاق حوار األديان  ، ثّم ليخلص إلى استشرافمناقشًة وتوجيًها ؛مع تحليل واقعه المعاصر وتقييمهوآدابه، 

 وستكون هذه الّدراسة مبنية على ثالث فرضيات: والحضارات.
في  : أّن حوار األديان أصيل  في الفكر اإلسالمي أقّره القرآن، وأثبتته السّنة العملية، وواقع األّمةاألولى

ن شاب ذلك  ، وعزلة  وانكفاء  لعجز كيانها اي كّلفها اهلل بهتتراجع  عن أداء مقام الّشهادة التاريخها وا 
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ه ل  بَ  ،وتّياراته اإلسالمي بحركاته وهيئاته ومفّكريه عن إقامة العالقات ومّد الجسور مع عناصر المجتمع
 .الثّقافات والحضارات اإلنسانية األخرىالّديانات و عن مجمل 

ميزانه لصالح األّمة يجب أن يساهم كّفة  حال تترجّ  : أّن واقع حوار األديان والحضارات الذيالثّانية
توجيه بوصلته بحيث ال يتناقض مع أصول األّمة إلى تحديد أهدافه وأبعاده  من ابتداءً  فيه المسلمون

مة في العالم، أو خطط التّبشير وعقائدها، وال يتنازل عن أحكام شريعتها ليوافق أهواء الماّدية المستحك
 .المسيحية
الّتدبير أّن أّول الّطريق في مسيرتنا نحو آفاق الحوار الّديني هو الّتجديد؛ الّتجديد في الفكر و الثّالثة: 

بإدمان الّنظر بالّتحليل والّنقد، وتجديد تدبير  بالّتخطيط واالستشراف، وتجديد عمل   كر  ف   تجديدُ  ،العملو 
 لفعالية، مع متابعة وتقييم  وتقويم مستمر.بالجّدية وا

 المنهج المعتمد في هذه الّدراسة
حاولت قدر االستطاعة االلتزام بالقواعد العلمية والمنهجية المتعارف عليها في مثل هذه البحوث 

لة لسل المنطقي ألفكار البحث والتدّرج في البناء من أسسه األولى المتمثّ األكاديمية، وذلك من خالل الّتس
 ،معتمدا على الّشواهد واألدّلة الّصحيحة من الكتاب والسّنةفي أصول الحوار الّديني في الفكر اإلسالمي 

مرورا بواقعه الفكري والعملي في الّتراث ثّم  ولذا كان جّل اعتمادي على التّفسير والحديث الّنبوي،
مع نظرة تحليلية نقدية  ستشراف آفاقهاب ألختم بأبعاده ومعيقاته، اإلسالمي ووصوال إلى واقعه المعاصر

  .فاحصة لكّل ذلك
من المناهج العلمية بحسب ما يقتضيه المقام في كّل فصل أو مبحث  وضع لبناته بعدد  كما استعنت في 

 أو مطلب، وفيما يلي أهّم هذه المناهج ومجال تطبيقاتها:
ألتتّبع الّتراث  تعانة بالمنهج التّاريخيباالس االستقرائيمنهج االستردادي البحث ارتكز في بدايته على ال .1

  .الفكري اإلسالمي في سبيل التوّصل إلى إثبات أصالة حوار األديان في الفكر اإلسالمي
ساليبه في الفكر المنهج الّتحليلي االستنباطي عند الكالم عن مناهج حوار األديان وأكما اعتمد على  .2

 .المصّنفات والمناظرات من خالل فروعه المتناثرة في اإلسالمي وواقعه
في  األّمةعلماء  الذي وّرثهاإلسالمي الّتراث  المتمّثل فيالكّم الهائل ذاك  ّتحليلي لتحليلوعلى المنهج ال .3

ليتبّين لنا من خالله أهّم  المعاصر واقع حوار األديان. ثّم في تحليل حوار األديان موضوًعا ومنهًجاباب 
ستدراكها وتجاوزها، والّتهديدات التي قد تعترض مسار حوار األديان نقاط القّوة لتعزيزها، والّضعف ال

  ف معها، والُفَرص  التي يجب اقتناصها واالستثمار فيها.لتحييدها أو التكي  
في ثناياه لموازنته بين المنهج القرآني والمنهج الّنبوي في حوار  مقارنالو  قدينّ بالمنهج الكذلك استعان و  .4

 وواقعهم.  من خالل اجتهاداتهم اليب الممارسين لهمناهج وأساألديان مع 
ُمراجعة  نقدية للحوار الّديني المعاصر في أسسه وأهدافه ووسائله كما اعتمد المنهج الّنقدي في  .5

 .ومخرجاته من أجل التّقييم والتّقويم والّتطوير
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  خّطة البحثعنوان و 
لتعّلقه  تحليليو حوار األديان في اإلسالم، هذا البحث كما سبق وأن أشرت إليه تأصيلي لتعّلقه بتأصيل 

حوار األديان في ، ونقدي لموازنته بين المنهج والّتطبيق، ولذا رأيت أن يكون عنوانه: "الّتحليلي هجالمنب
 .مقّدمة وأربعة فصول وخاتمة قّسمت البحث إلى ، وقد"الفكر اإلسالمي دراسة تأصيلية تحليلية نقدية

عرض ب ، كما قمتة لهوالّدراسات الّسابقفيها بالموضوع وأسباب دراسته وأهّميته، فقد عّرفت مقّدمة أّما ال
، مع ذكر مجمل ته، والخّطة العاّمة للّدراسةعتمدالذي المنهج الية الّدراسة وفرضياتها، وبيان اإشك

 .الّصعوبات التي واجهتني خالل البحث
وضعت فيه تعريفا لحوار ، ايانً وب اتعريفً  سالميحوار األديان في الفكر اإلبالفصل األّول اعتنيت في وقد 

األديان وشرحته، مع بيان  للمصطلحات التي تناولها عنوان البحث ومتنه منعا لاللتباس الموجود بين هذه 
من خالل المبحث الثّاني الذي  حوار األديانوأسباب وغايات  ةأهميّ  ثّم انتقلت لبيان .المصطلحات

 .غاياته وأهدافهلالمطلب الثّاني: ، و وأسبابه ة حوار األديانهمّيـألالمطلب األّول: خّصصت فيه 
 من خالل المطلب األّول لشروطه، والثّاني آلدابه.  شروطه وآدابه فضبطتالمبحث الثّالث: أّما 
، وتضّمن تمهيدا وثالث صالة حوار األديان في الفكر اإلسالميا ألفكان مخّصصً  الفصل الثّانيأّما 

، حوار في القرآنللالمطلب األّول ، خّصصت أصالة الحوار في اإلسالمبحثت فيه في  لمباحث، األوّ 
لى اإلكثار من إوقد عمدت  .حوار في عهد الّصحابة والتّابعين، أّما الثّالث فلللحوار في السّنةلالثّاني: و 

 بناء المنهج الّنقدي يمستندي فألّن  ،في التّأصيل له الّنصوص في االستشهاد والتّدليل من الكتاب والسّنة
 .عليه مرتكز  لواقع حوار األديان في الّتراث اإلسالمي وفي واقعنا المعاصر  والمقارن

مّهدت له بتعريف ف، حوار األديان في تراث الفكر اإلسالمي الذي تمحور حولالمبحث الثّاني  أّما
 في قدي في الّتراث اإلسالميعحوار األديان ال تناولت بالّدراسةمصطلح الّتراث في المطلب األّول، و 

 .حوار األديان الواقعي في الّتراث اإلسالمي فتحّدثت فيه عنلمطلب الثّالث: أّما ا ،المطلب الثّاني
، تناول المطلب األديان في تراث الفكر اإلسالمي واقع حوارفقد تضّمن تحليال ونقدا ل المبحث الثّالثأّما 

المطلب واستخلص في دراستها لألديان،  متها الّدراسات اإلسالميةز لتاالقواعد العلمية التي األّول منه 
واقع إلى تحليل ونقد  المطلب الثّالثوعبر ، ثمرة المنهج اإلسالمي في الّدراسات الّدينية العقديةالثّاني 

 .حوار األديان في تراث الفكر اإلسالمي
توجيهها بعد تحليلها وتوصيفها جاء و لّما كان من أهداف البحث األساسية تقويم ظاهرة حوار األديان 

حوار األديان بين الّنظرية ب، وقد وسمته في هذا البحثالتّقويمية شّكل الّدراسة الّتطبيقية ليالفصل الثّالث 
، لعّدة اعتبارات ذكرتها في ثنايا البحث الحوار اإلسالمي المسيحي نموذًجا واّتخذت فيه من ،والّتطبيق

وقّسمته إلى ثالث ، واقع حوار األديان المعاصراألّول: تكّلمت فيه عن  قّسمته إلى ثالث مباحث؛و 
خّصصت فيه ، ومناقشة مواقف أهل العلم من حوار األديان المعاصر تحليالتناولت فيه  مطالب؛ األّول:
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ناقشة ، ثّم المطلب الثّاني لعرض آراء الّرافضين له، مع الّتحليل والمالّتجاه القابل للحوارل المطلب األّول
 لكال االّتجاهين.

دواعي حوار األديان في ل المطلب األّول خّصصتصر، اول واقع حوار األديان المعاتنالثّاني: حث المب
في  رّكزتو  .في واقعنا المعاصر ووسائله همظاهر بشكل عام أهّم في المطلب الثّاني  نتبيّ ، ثّم هذا العصر

 .قف في وجههالتي ت عوائقال أهمّ  تحريرعلى المطلب الثّالث 
تحليل الوضع الحالي  بعد، ديان في واقعنا المعاصرلحوار األ أّما المبحث الثّالث فقد رسمت فيه صورةً 

اجتهدت  ؛في المطلب األّولمن خالل معرفة العناصر األساسية التي تشّكل وضعه الّراهن  لحوار األديان
 توجيهه وتقويمه.  المطلب الثّاني في في
الذي  الّرابع فصلوتقييمها وتقويمها ختمت البحث بال هرة حوار األديان المعاصرتحليل واقع ظابعد 

؛ الّسيناريوهات لمبحث األّول آفاق حوار األديان، تناولت في اآفاق حوار األديانتحّدثت فيه عن 
ه األّمة القتران الكالم عن آفاق حوار األديان أو غيره من الّتحّديات التي تواج وذلك المستقبلية المحتملة

، الّدراسات المستقبلية وآفاق الحوار الّديني م عنمنه بالكال المطلب األّولباستشراف المستقبل، مّهدت في 
، ثّم خلصت فيه الّسيناريوهات المستقبلية المحتملة عن طريقبيئته  المطلب الثّانيفي واستطلعت 

 .للّسيناريوهات المستقبلية للحوار الّديني والثّقافي والحضاري
فاق آل المبحث الثّانيعية، حيث خّصصت وعّرجت إلى آفاق الحوار اإلسالمي مع األديان الّسماوية والوض

المسيحي،  -آفاق الحوار اإلسالمي تناولت في المطلب األّول منه، الحوار اإلسالمي مع األديان الّسماوية
 اليهودي. -وفي المطلب الثّاني الحوار اإلسالمي

 الوضعية. الذي تحّدثت فيه عن آفاق الحوار اإلسالمي مع األديانث الثّالث المبحوختمت الفصل ب
 وأردفتها بالفهارس المناسبة للبحث. ضّمنتها أهّم الخالصات. خاتمةوأنهيت بفضل اهلل البحث ب

 صعوبات البحث
 يشّذ هذا وال من الّصعوبات التي تعترض سبيله، إنسانية من ألوان  ال يخلو بحث  علمي متعّلق بظاهرة 

 ية تندرج تحتها صعوبات جزئية:لّ إلى أربع صعوبات كُ  يهالبحث عن هذه الحقيقة، وقد رأيت أّنها ترجع ف
وقد وجدت نفسي أبحث في مجاالت كثيرة؛ نظرية: : اّتساع نطاق البحث، تأصيال وتحليال ونقدا، األولى

ثّم هناك الحاجة إلى اإللمام ببعض ية. أمناجتماعية و : سياسية و واقعية وعملية أصولية وفقهية وفكرية،
لّدراسة ابتداء من تاريخ األديان ومقارنته، ووصوال إلى الّدراسات المستقبلية والّتخطيط المتعّلقة باعلوم ال

 كبيرا لإللمام بأطراف الموضوع.عن طريق الّسيناريوهات. كّل ذلك تطّلب جهدا االستراتيجي 
 -سالميلتفاصيل الّدراسة وانحصار معظمها في دراسة ظاهرة الحوار اإلقّلة البحوث المستوفية  :ةالثّاني

شتات الموضوع من خالل المقاالت المبثوثة في المجاّلت، أو  المسيحي، فاضطررت إلى جمع
 بعض المراكز البحثية المختّصة. وثائقأو  ،المحاضرات والمداخالت من خالل المؤتمرات والّندوات
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عن طريق المعاينة  ى الّتواصل مع المراكز المتخّصصة في حوار األديان المعاصرةعدم القدرة عل :ةالثّالث
ا بوثائقها ومنشوراتها الّداخلية فيما يتعّلق برؤيتها وأهدافها يً ف  كتَ . مُ المكانية، أو حوار القائمين عليها

 حوث العاملين بها.االستراتيجية، أو بنتائج مؤتمراتها وندواتها وب
 وتقدير كر  ش  
الّنعم، واعتراًفا بالفضل وامتثااًل للهدي  به من مد اهلل تعالى على ما هداني إليه، وأشكره على ما حبانيأح

؛ الذي عبد الحليم بيشيالّنبوّي بشكر المتفّضل فإّني أقّدم خالص الّشكر واالمتنان لفضيلة األستاذ الدكتور 
سائل، ولما أسداه من الّنصح والّتوجيه كانت توجيهاته راشدة حول المنهج المتّبع في مثل هذه الرّ 

 فجزاه اهلل خير الجزاء.والمالحظات الّنافعة، 
لما  -إدارة وأساتذة ومستخدمين – 1اإلسالمية، جامعة الجزائر  لكّلية العلومكما أتقّدم بالّشكر والتّقدير 
ّطلبة الذين يؤّمونها نشًرا اإلسالم وأّمته، وعلى ما تقّدمه من تسهيالت للالوطن و تبذله من الجهد في خدمة 

 لك وسًعا وال تّدخر جهًدا، فجزى اهلل القائمين عليها كّل خير. للعلم وخدمة ألهله، ال تألو في ذ
نتائجه في إحياء تلك الحضارة  مَ سه  وأخيًرا أرجو أن أكون قد وّفقت في اختيار الموضوع ومناقشته، وأن تُ 

الم واهلل الموّفق وهو يهدي سبيل الّرشاد، والحمد هلل والّصالة والسّ التي مألت العالم علًما وعداًل وسالًما، 
 على سّيدنا محّمد وآله.

 يوسف عامر شعباني
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 ناألديان تعريٌف وبياحوار : المبحث األّول

 المطلب األّول: حواُر األديان لغةً واصطالًحا

    تمهيد

 تعريفهم لمثل هذه المصطلحات المرّكبة منهجين:  يللعلماء والباحثين ف
األّول: ينظــر إليــه علــى أســاس أّنــه مرّكــب إضــافي مكــّون مــن مجموعــة كلمــات فيعــّرف حينئــذ كــّل منهــا 

 على حدة. 
، وأّن هذا المصـطلح لقـب  لـه، بحيـث أصـبح حقيقـة عرفيـة دون  والثّاني: ينظر إليه على أّنه علم  مستقلٌّ

المّركب منها. وسأنتهج كال الّطريقين في تعريف هذا العلم ولنبدأ بتعريفه على أساس أّنه  هالّنظر إلى أجزائ
 مرّكب إضافي.

 "، و"األديان".حوار: "ماه تيناألديان مرّكب من كلم حوارلنالحظ أّن مصطلح 
  : الحوار لغة واصطالحااألّول الفرع
 في الّلغة الحوارأّواًل: 

، أحـدها:: أصول ثالثة والّراء والواو حاءلفي معجمه: "ا 1قال ابن فارس  والثّالـُث: الر جـوُع، واآلَخـر: لـون 
راً  الّشيءُ  يدور أن ّدةُ  فالَحَورُ  األّول: فأّما. َدو  ها" شّدة   في العين   بياض ش   .2سواد 

 هـو هـذا. اُيبيِّضـوَنه أي الثِّيـاب، يحـوِّرون كـانوا ألّنهـم الحواري ـون؛ الّسـالمُ  عليـه عيسـى ألصحاب "ويقال
 .3"َحَواريٌّ  ثم قيل لكلِّ ناصر  األصل، 

                                  
بن  ه(، أخذ عن أبي بكر أحمد963غوي الّشافعي ثّم المالكي، )ت: أحمد بن فارس بن زكريا اللّ ابن فارس؛ أبو الحسين  1

يز المكي صاحب أبي عبيد، كان واسع األدب، متبحرا فى الّلغة العربية، ب، وعلي بن عبد العز سن الخطيب راوية ثعلالح
الحموي؛ ياقوت بن عبد اهلل كتاب المجمل، وكتاب فقه الّلغة، كتاب مقاييس الّلغة. انظر:  الّتصانيف:من فقيها، وله 

، 1اإلسالمي، بيروت، ط:  سان عباس، دار الغربة األديب، تحقيق: إحلى معرفالّرومي، معجم األدباء؛ إرشاد األريب إ
الّرواة على أنباه الّنحاة، تحقيق: محمد سف، إنباه يو  . والقفطي؛ أبو الحسن علي بن410، ص: 1م، ج: 1993هـ/1414

، ص: 1م، ج: 1982 ه/1406 ،1قافية، بيروت، ط: أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثّ 
129. 

، ج: م9791، غة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، دمشق، دون رقم الطبعةمقاييس اللّ  ابن فارس؛ معجم 2
وانظر: ابن عباد؛ إسماعيل بن عّباد، المحيط في الّلغة، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، عالم  .115، ص: 2

فضل محمد بن مكرم بن على ن منظور؛ أبو الباو  .201ص:  ،3م، ج: 1994ه/ 1414، 1الكتب، بيروت، ط: 
 .217، ص: 4: ج هـ.1414 ،3 هـ(، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط:711األنصاري، )ت: 

بيدي، . 202، ص: 3وانظر: ابن عباد، المحيط في الّلغة، ج:  .116، ص: 2معجم مقاييس الّلغة، ج: ابن فارس،  3 الز 
تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحّققين، هـ(، 1205سيني، )ت: محّمد بن محّمد الح و الفيضأب

تحقيق: محمد  تهذيب الّلغة،هـ(، 370أبو منصور محمد بن أحمد الهروي، )ت: ؛ األزهري. 42: ، ص2ج:  دار الهداية،
 .182، ص: 2 ج: .م2001، 1عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: 
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 ُنفوَس  ُيَطهِّرونَ  كانوا ألّنهم حواريين سّموا إنما: العلماء بعض في مفردات القرآن: "وقال 1وقال الراغب
ه َب َعنُكُم الرِّ ّدين والعلَم الُمشار إليه بقوله تعالى: )ال بإفادتهم الّناس َس َأه َل ال َبي ت  إ ن َما ُير يُد الل ُه ل ُيذ  ج 

 .2"[33األحزاب: ] (َوُيَطهَِّرُكم  َتط ه يًرا
( َبَلى إن ُه َظن  َأن  َلن  َيُحورَ )جوع، فيقال حاَر، إذا رَجع. قال اهلل تعالى: وأّما الرّ قال ابن فارس: "

، وكل  نقص  15 -14 :]االنشقاق ع  وَنق ص  " أي  َرج   ".ُحور   ورجوع   [. والعرب تقول: "الباطُل في ُحور 
رُ " راً والَحو  ر" :: مصدر حار َحو  ر بعد الَكو  َرَجع. ويقال: "نعوذ باهلل من الَحو 

. وهو الن قصان بعد 3
 . 4"الزيادة

الُمَحاَوَرُة: الُمَجاوَبَة وُمَراَجَعُة "في تاج العروس:  5والُمَحاَوَرُة: الُمراَجَعُة والُمجاَوَبُة؛ قال المرتضي الّزبيدي
 .6"ق والَكاَلم في الُمَخاَطَبة وقد َحاَوره وَتَحاَوُروا: َتَراجُعوا الَكاَلَم َبي َنُهم وهم َيَتراَوُحوَن وَيَتَحاَوُرونَ ط  النُ 

َوالل ُه )حاور، قال اهلل تعالى: دة في الكالم، ومنه التّ و والمحاورة والحوار: المراقال الّراغب في مفرداته: "
َمُع َتَحاُوَرُكَما  .7"[1: ]المجادلة (ۚ  َيس 

 :معان  وهيفي الّلغة يطلق على  حوارالنخلص مّما سبق إلى أّن 

                                  
ر أحد أعالم العلم، من أهل الّتحقيق في أكث ه؟(503 /452حسين بن محمد بن مفضل، )ت: أبو القاسم الهاني؛ األصب 1
مجموعة الّذهبي، سير أعالم الّنبالء، تصانيف كثيرة منها كتاب "تفسير القرآن"، و"كتاب المحاضرات". انظر:  ن فّن، ولهم

 .120، ص: 18م، ج: 1985هـ/ 1405، 3سة الّرسالة، ط: عيب األرناؤوط، مؤسّ لّشيخ شمن المحققين بإشراف ا
غويين والّنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة طبقات اللّ في الّسيوطي؛ عبد الّرحمن بن أبي بكر، وبغية الوعاة 

إلى معرفة دباء؛ إرشاد األريب عجم األالحموي؛ ياقوت بن عبد اهلل الّرومي، مو  .297، ص: 2العصرية، صيدا، ج: 
 .1156، ص: 3م، ج: 1993هـ/ 1414، 1حقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط: األديب، ت

. وانظر: 272، ص: 1ج: األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، الراغب  2
 .248، ص: 1غة، ج: في اللّ المحيط احب بن عباد، الصّ 

. 3134ه عن عبد اهلل بن سرجس، كتاب الحّج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج، رقم: أخرجه مسلم في صحيح 3
 .3888باب ما يدعو به الّرجل إ ذا سافر، رقم: . وابن ماجة، 3439باب ما يقول إذا خرج مسافرا، رقم:  والّترمذي؛

المحيط في اّللغة، مرجع سابق، ج: ، . وانظر: بن عباد117، ص: 2رجع سابق، ج: ّلغة، ممعجم مقاييس ال ابن فارس، 4
 .200، ص: 3
ه(، أحد أئّمة الّنحو والّلغة، 1205 /1145عبد الرزاق الحسيني، ) بن محمد بنمد محالمرتضى الّزبيدي، أبو الفيض  5

 كتبه ح القاموّس، وهو أجل  فاته "تاج العروس شر هم مؤلّ أحمد بن عبد الفتاح الملوي الّشافعي وغيره، من أأخذ العلم عن 
 .70، ص: 7لي"، مرجع سابق، ج: عالم للزركاألعلى اإلطالق و"إتحاف الّسادة المّتقين بشرح إحياء علوم الّديّن. انظر: "

 ،4، ج: . وانظر: ابن منظور؛ لسان العرب2734، ص: 1المرتضي الّزبيدي؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج:  6
، 2ه، ج: 1429م/ 2008، 1لّنفائس الكبير، دار الّنفائس، بيروت، ط: حاقة؛ أحمد؛ معجم ا . وانظر: أبو217ص: 
 .454ص: 

 .45، ص: 2الّزبيدي، تاج العروس، ج:  .272، ص: 1ج: ، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، األصفهاني اغبالرّ  7
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وهذا المعنى غيُر مراد  في بحثنا هذا إاّل إذا تأّولناه . 1"وهو شّدة بياض العين في شّدة سوادها الّلون؛ •
و من الحوار كما هبمعنى نقاء الّنفس من العيوب بإفادة العلم من خالل الّدعوة والتّبليغ والمراجعة، و 

وكما هو واضح  مّما نقله الّراغب عن بعض أهل العلم في تفسير كلمة الحواريين حيث قال رحمه  ،سيأتي
 والعلمَ  الّدين بإفادتهم الّناس ُنفوَس  ُيَطهِّرونَ  كانوا ألّنهم حواريين سّموا إّنما: العلماء بعض اهلل تعالى: "وقال

َس َأه َل ال َبي ت  َوُيَطهَِّرُكم  َتط ه يًرامَ إ ن  بقوله تعالى: ) إليه الُمشار ه َب َعنُكُم الرِّج  األحزاب: ] (ا ُير يُد الل ُه ل ُيذ 
33]"2 . 

: 3وقال ابن منظور ُنه َخَلَص  شيء وكلّ  ،الخالص الّشيءُ  وَأصُله ،الّناصح في الّلسان: "الَحوار ي   فهو َلو 
 الّرمزية في الّنقاء والّطهارة والخلوص من الّشوائب. ن. وال يخفى ما في الّلون األبيض م4َحوار ي"

 وكـذلك كـل عيـب، مـن ونقّـوا أخلصـوا الـذين: الّلغة في ينالحواريِّ  قال الّزبيدي في تاج العروس: "وتأويل
 اختيـاره فـي روجـع قـد الذي: الّناس وتأويله في: قال البّر، ُلباب من ىق  نَ يُ  ألّنه به سمي الّدقيق من الحواري

 .5العيوب" من نقيا فوجد أخرى بعد ةمرّ 
والُمحـــاَوَرُة مراجعـــة  ،وهـــم َيَتحـــاَوُرون َأي يتراجعـــون الكـــالمالّرجـــوع؛ قـــال فـــي الّلســـان: "ويـــأتي بمعنـــى:  •

  .6"المنطق والكالم في المخاطبة
 من رجع إلى حال دون ما كان عليه: رجع على عقبه يقال لكلّ في شرحه على البخاري: " 7قال ابن بّطال

                                  
. 249، ص: 1، ج: مرجع سابق غة،األزهري؛ تهذيب اللّ و . 417: ، ص12انظر: ابن منظور: مرجع سابق، ج:  1
محمد، المكتبة العصرية، الّدار سف الّشيخ يو  الرازي؛ أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر الحنفي، مختار الصحاح، تحقيق:و 

 .84، ص: م1999هـ/ 1420، 5الّنموذجية، بيروت، صيدا، ط: 
 .272، ص: 1ج: آن، الّراغب األصفهاني، مفردات ألفاظ القر  2
ة ّلغكان عارًفا بالّنحو واله(، األديب األريب، 630-711د بن مكرم بن علي األنصاري، )ظور؛ أبو القاسم محمّ ابن من 3

صّنف "لسان العرب". انظر: "بغية الوعاة"، مرجع والك تابة، سمع من أبن المقير َوَغيره، روى َعنُه الس ب ك ّي والّذهبي،  والتاريخ
 .108، ص: 7ج: . "األعالم"، 248ص: ، 1ج:  سابق،

 .217، ص: 4لسان العرب، مرجع سابق، ج: منظور،  ابن 4
 .182، ص: 2ألزهري، تهذيب الّلغة، ج: ، وانظر: ا42 ، ص:2الّزبيدي؛ تاج العروس، ج:  5
أبو بكر  ن دريد؛اب. وانظر: 84. انظر: الّرازي، مختار الّصحاح، ص: 217، ص: 4ابن منظور: لسان العرب، ج:  6

، هـ(، جمهرة الّلغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت321)ت:  حسن بن دريد األزدي،محمد بن ال
. والّزمخشري؛ جار اهلل أبو القاسم محمود بن عمر، أساس البالغة، طبعة دار الّشعب، 267، ص: 1، ج: م1987، 1: ط

 .205م، ص: 1960القاهرة، 
ه(، كان من أهل العلم والمعرفة، عني 449القرطبي، )ت:  خلف بن بّطال البكري؛ أبو الحسن علي بن ن بّطالبا 7

ر الّطلمنكي، وابن عفيف، وأبي المطّرف القنازعي، له شرح  للبخاري مشهور. عن أبي عم أخذبالحديث العناية الّتامة، 
هـ(، 1396محمد الّدمشقي )ت:  الّدين بن محمود بن لي؛ خير. الّزرك47، ص: 18الّذهبي، "سير أعالم الّنبالء"، ج: 
 .285، ص: 4م، ج: 2002، 15األعالم، دار العلم للماليين، ط: 
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  .1"وَحارَ  
ولفظـه: "كانـت  3الـذي أخرجـه البخـاري 2وقد وردت بهذا المعنى في السّنة الّنبوية في حديث أبي الّدرداء

بين أبي بكر الصّديق وعمر رضي اهلل عنهما محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمـر مغضـبا 
لّرواية أّنـه وقـع بينهمـا مراجعـة فـي ا، وواضح من سياق 4فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له ..."، الحديث

 .6في قوله: "محاورة"، بالحاء المهملة، أي: مراجعة" 5الكالم، قال الحافظ ابن حجر

                                  
مكتبة الّرشد، الّرياض، ، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم أبو الحسن ال،ابن البطّ  1

 .279، ص: 3م، ج: 2003هـ /1423
هـ(، صحابي جليل، عالم أهل الّشام وفقيهها ومقرؤها وقاضيها، 32زرجي األنصاري، )ت: اء عويمر بن زيد الخالّدرد أبو 2

روى عنه ابنه بالل وزوجته أم الّدرداء الفقيهة وجبير بن نفير وعلقمة وسعيد بن المسيب  لة أحاديث،جم روىقال الّذهبي: "
اهلل الّنمري القرطبي، )ت: بو عمر يوسف بن عبد أ ابن عبد البّر؛ ر:انظة"، وخالد بن معدان وأبو إدريس الخوالني وعد

بعة: األولى، الطّ ، الجيل، بيروت دار، بجاويال ق: علي محمديحق، تاالستيعاب في معرفة األصحاب هـ(،463
لكتب ، دار اتذكرة الحّفاظ، تصحيح: عبد الّرحمن بن يحيى المعلمي ؛. والّذهبي36، ص: 4، ج: 2 ،م1992/هـ1412

 . 25-24، ص:1الّطبعة، ج: ، دون تاريخ وال رقمالعلمية، بيروت
ه(، أمير المؤمنين في 256- 194)أ الجعفي والء، لبخاري منشة اأبو عبد اهلل محّمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير  3

مام زمانه في علم والورع،الحديث، صاحب الّصحيح والكتب، جمع الحديث فأوعى، وصار رأًسا في العلم والعبادة   وا 
مام الّدنيا في فقه الحديث"الحديث وفقهه، قال   محمد بنمع س. الحافظ بن حجر: "أبو عبد اهلل البخاري، جبل الحفظ، وا 

، حّدث عنه الّترمذي ومحمد بن نصر المروزي الفقيه وصالح سالم والمسندي وابن مسهر وأبي عاصم والفريابي وخلق كثير
"الجامع الّصحيح". انظر: وأفعال العباد"، و"الّضعفاء".  ب "الّتاريخ"، و"خلق، صّنف كتاابن خزيمةومطين و بن محمد جزرة 

 .34 ، ص:6 و"األعالم"، ج: .404الّتهذيب: ص: ، وتقريب 555 ، ص:2تذكرة الحّفاظ: ج: 
يًعا(، رقم: ل ه  إ َلي ُكم  جَ ، إ نِّي َرُسوُل اللن اُس رداء، كتاب الّتفسير، باب قوله: )َيا َأي َها اأخرجه البخاري من حديث أبي الدّ  4 م 

4640. 
ه(، الحافظ المحّدث الفقيه 852 -773) ،ريأحمد بن علي بن حجر العسقالني ثم المصالفضل ابن حجر؛ أبو  5

لحافظ ابن وعنه ا البلقيني، وابن الملقن، والعراقي، وعّز الدين بن جماعة،الّشافعي، أخذ عن جّلة من علماء عصره أمثال 
براهيم بن عمر البقاعي وغيرهم.ي ومحمد الكافيجي الفهد المكّ   سانصّنف: "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، و"ل حنفي وا 
الَعكري الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: = =ابن عماد؛ أبو الفالح عبد الحي بن أحمدانظر:  الميزان".

، 1م، ج: 1986ه/ 1406، 1دمشق، بيروت، ط: ؤوط، دار ابن كثير، : عبد القادر األرناأحاديثهمحمود األرناؤوط، خرج 
 .74ص: 

ه، َرق َم 1379الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت،   فتح قالني،لعسابن حجر؛ أحمد بن علي بن حجر ا 6
، 7، ج: الّدين الخطيبشرف على طبعه: محّب ّححه وأكتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وص

 .25ص: 
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وهذا المعنى فيه داللـة علـى أّن للعمليـة الحواريـة أكثـر مـن طـرف، وأّن بينهـا مراجعـة للكـالم أخـًذا وردًّا. 
أن يرجـع أحـد المتحـاورين عّمـا كـان يعتقـده أو يـراه لـدليل  مع ما فيه من الّداللة علـى أّن مـن نتيجـة الحـوار
 أو برهان أفاده من خالل المناقشة أو المناظرة. 

عمـا فـي  بنطقـه ليـدلّ الكالم ويأتي بمعنى االستنطاق: من اإلنطاق أي استخراج الكالم منه ومراجعته ب •
يَرًة حإ لي  جوابًا وما رجع إ لي   وتقول كل مته فما َأحارقال في الّلسان: "من اعتقادات وآراء،  نفسه يرًا وال َحو  و 

َوارًا َأي ما رد  جواباً    .1"واستحاره َأي استنطقه ،وال َمُحوَرًة وال ح 
َتن َطَقُه: : "2قال الّرازي  .3كل مه" أي اس 

 .4وكّلمه" ينطق أن منه طلب وجاء في المعجم الوسيط: "استنطقه:
ل ُصــوا الــذين الّلغــة فــي الَحــَوار ي ينَ  ســان: "وتأ ويــللّ الّنقــاُء مــن العيــوب؛ قــال فــي ال •  عيــب كــل مــن وُنق ــوا ُأخ 

 فـي روجـع قـد الـذي الّنـاس فـي وتأ ويلـه قـال: الُبـرِّ  ُلبـاب مـن ُيَنق ـى أَلّنـه بـه ُسـّمي الّدقيق من الُحوا َرى وكذلك
 .5الُعيوب" من َنق ّياً  َفُوجد مرة بعد مرة اخت ياره

  الحوار ُيعين على مراجعة االعتقادات واآلراء من خالل المناقشة والمناظرة كما أسلفنا. نّ وفيه داللة  على أ
ـور الثالث الّدوران: قال ابن فارس في معجمه: "واألصل •  ويقـال. الَمَحالـة فيهـا تـدور التـي الخشـبةُ : الم ح 

تُ  َتها هّيأتها إذا تحويرًا، الُخب َزةَ  َحّور  ومن هذا المعنى دوران الكالم بـين طـرفين أو  .6الَمل ة" في لتضَعها وأَدر 
 أكثر نقاشا ومناظرة وجدال.

؛ إّمـا التـرد دُ : التـرّدد: قـال الّراغـب فـي مفرداتــه: "الحـور • ّمــا بالـّذات  " وا  بمعنـى أن ينتقـل اإلنســان  .7بـالف ك ر 
 من حيز إلى آخر جسمانيا، أو من فكرة إلى أخرى عقليا.

مراجعـة الكـالم لذي يشمل هذه المعاني التي سـبقت، بحيـث يـأتي بمعنـى االذي نريده هو  لحوارومعنى ا
دارتـــه بينهمـــا  يشـــوبيمكـــن أن مـــا  عـــن بهـــدف فهـــم كـــّل طـــرف  ل خـــر، أو بهـــدف الّرجـــوع، بـــين طـــرفين وا 

                                  
 .217، ص: 4ابن منظور؛ لسان العرب، ج:  1
ه(، جمع بين الّتفسير والحديث والفقه واألدب والّلغة، صحب العالم 660)ت:  كر الرازي،ي بالّرازي؛ أبو بكر محمد بن أب 2

 .55، ص: 6عالم، ج: حاح". الّزركلي، األتار الصّ المحقق صدر الدين القونوي وسمع منه كثيرًا، صّنف "مخ
شرون، بيروت، ة لبنان ناكتبالّرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر؛ مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، م 3

 .688، ص: 1ج:  ،1995هـ / 1415
 .931، ص: 2ج:  الدعوة،المعجم الوسيط، دار ، حامد عبد القادر، محمد النجار إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، 4
 .217، ص: 4، مرجع سابق، ج: لسان العربن منظور، اب 5
 .171: ، ص2معجم مقاييس الّلغة، مرجع سابق، ج: ابن فارس،  6
 . 271، ص: 1ج: اغب األصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، رّ ال 7
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من خالل مناقشة يستنطق مـن خاللهـا كـل  واحـد  أو لتحديد دوائر االتّفاق واالفتراق، ،معتقداتهما أو آرائهما
  1قام عليه من أدّلة وبراهين. لمذهب كلِّ وماعرض والّتحليل بال آلخر حول موضوع واحدامنهما 

كمـا سيّتضـح  -والمتأّمل فـي هـذه المعـاني التـي وردت فـي لغتنـا يجـد أّن الحـوار باصـطالحه المعاصـر 
ّنبيلـة، وأخالقهــا لأصـيل  فـي حضـارتنا العربيـة اإلسـالمية، نـابع  مـن ثقافتنـا العربيـة اإلسـالمية، وقيمهـا ا -لنـا

الّسامية، ويعّبر بدالالته عن روح األّمة القائم على الّتعارف والّتعاون والّتسامح، وخصائص اإلسالم العاّمة 
كالعالمية واإلنسانية من خالل الّتواصل الحضـاري، والّتجـاوب الثّقـافي، والتكّيـف مـع الواقـع الفكـري والـّديني 

 ية عبر تاريخها.مكما دّل عليه واقع الحضارة اإلسال
  الحوار اصطالحاثانًيا: 

الحوار في االصطالح يحمل الكثير من الّدالالت الّلغوية التي أشرنا إليها في معناه الّلغوي كما سنرى 
من خالل الّتعاريف التي أوردها المختّصون أو مّما أثبتناه كتعريف مناسب لموضوع البحث أو ما رأينا أّنه 

 ن المعاني التي لم ترد عندهم مانع  لغيرها.مجامع  لما يدّل عليه 
ومصطلح الحوار بعد ذلك مصطلح  حادث العهد بالتّداول في األوساط الفكرية؛ يقول عبد العزيز 

داول، المعاصر من المفاهيم الجديدة حديثة العهد بالتّ  يقافوالثّ  يياسمفهوم الحوار فى الفكر السّ التويجري: "
الخمسين  يصدرت ف يولية التجميع المواثيق والعهود الدّ  ا المفهوم وحداثته أنّ ذعلى جدة ه مما يدلّ  ولعلّ 

 . 2"حدة تخلو من اإلشارة إلى لفظ الحوارمة األمم المتّ سنة األخيرة بعد إنشاء منظّ 
ن أغفلنا الّنظر إلى أبعاده القيمية ومبادئه ومفاهيمه األصيلة في حضارتنا وتراثنا الفكري  هذا وا 

فإّن هذا المصطلح إّنما ظهر إلى الوجود بهذا المفهوم عند احتدام الّصراع في الحرب الباردة  والثّقافي؛
التي كانت بين المعسكر الغربي الّرأسمالي بقيادة الواليات المّتحدة والمعسكر الّشرقي االشتراكي بقيادة 

ين األديان والثّقافات والحضارات باالّتحاد الّسوفيتي، حيث أطلق الغرب الّرأسمالي فكرة الحوار ثّم الحوار 
 .  3في مقابل فكرة الّتعايش بين األمم والّشعوب التي نادى بها المعسكر الّشرقي االشتراكي

ذا نظرنا إلى داللة المصطلح فإّن  "، الحوارهناك العديد من الّتعريفات التي أوردها أهل العلم لمصطلح "وا 
اّل أّننا نجد في مجموع هذه الّتعريفات مجمل تلك المعاني التي إ وقد جاء بعضها مختصًرا واآلخر مطواًّل،

 مرة االخت يار فيوما يهدف إليه من المراجعة  دّلت عليها الّلغة كمراجعة الكالم بين طرفين ودورانه بينهما،
                                  

ت، دار ابن حزم ، بيرو  ره، رسالة دكتواره،له وتطوّ انظر أيضا: آيت أمجوض؛ عبد الحليم، حوار األديان نشأته وأصو  1
حضارية، رسالة حوار قيمة ال عقيل سعيد، . مال زاده؛64 -63م، ص: 2012هـ/ 1433، 1ودار األمان، الّرباط، ط: 

 .22-19، 13م، ص: 2010هـ/ 1430، 1ماجستير، دار الّنفائس، األردن، ط: 
ف المصرية، المؤتمر العام وزارة األوقاسالمي، الحضاري من منظور إ التفاعلالتويجري؛ عبد العزيز بن عثمان، الحوار و  2

 11-8حضاري"، القاهرة، مصر، في الفترة من: الحوار ال قبلالثامن للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية، "اإلسالم ومست
 .9م، ص: 2015هـ/1436، 2و، ط: منشورات المنّظمة اإلسالمية للّتربية والعلوم والثّقافة، إيسيسك ه.1417ل،ربيع األوّ 

 .10، الحوار والتفاعل الحضاري من منظور إسالمي، نفس المرجع، ص: التويجريانظر:  3
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مجمل  من وقد اخترتالًصا من الّشوائب الفكرية والعقائد الّردية، الُعيوب، خ من َنق يًّا حّتى يصير مرة بعد
 :هذه الّتعاريف

الحوار هو: "نوع  من الحديث بين شخصين، أو فريقين يتّم فيه تداول الكالم بينهما بطريقة متكافئة، فال  •
 . 1يستأثر به أحدهما دون اآلخر، يغلب عليه الهدوء والُبعد عن الخصومة والتعّصب"

فين أو أكثر، وأّن لكل منها فرصة ر ونالحظ من خالل هذا الّتعريف أّن الحوار عبارة عن حديث بين ط
 للتعبير عن رأيه ومذهبه، في غير تعص ب  وال خصومة.

ثبات حقّ مناقشة بين طرفين أو أطـراف، ُيقصد بها تصحيح كالم، أو إظهار حجّ ه: "وُعّرف بأنّ  • ، ودفع ة، وا 
 .2أي"الفـاسد من القول والرّ  شبهة، وردّ 

لنا أهداف الحوار وغاياته المتمّثلة في تصحيح االعتقادات  وهذا تعريف  بالغاية والهدف بحيث يبّين
ثباتها واالحتجاج لها ودفع الّشبه عنها من خالل تواصل فكري بين طرفين فأكثر.  وا 

ة به، منهما وجهة نظر خاصّ  د، لكلّ محادثة بين شخصين أو فريقين حول موضوع محدّ كما عّرف بأّنه: " •
ظر، بعيدا عن الخصومة أو كبر قدر ممكن من تطابق وجهات النّ أهدفها الوصول إلى الحقيقة، أو إلى 

رفين لقبول الحقيقة، ولو ظهرت على يد ب، بطريقة تعتمد على العلم والعقل، مع استعداد كال الطّ التعصّ 
 .3"رف اآلخرالطّ 

 من نّ باإلضافة إلى ما سبق يشير هذا الّتعريف إلى المنهج المعتمد في الحوار وهو المنهج العقلي، وأ
 آدابه أن يكون المحاور على استعداد ألن يصير إلى الحّق إذا الح له. 

 . 4وعّرفه موسى اإلبراهيم بأّنه: "الّتراجع بين طرفين والّتحاور فيما بينهما للوصول إلى الغاية المطلوبة" •
ل كلمة اويالحظ في الّتعريف أّنه يجب أن يكون للحوار هدف  وغاية، كما يعاب على الّتعريف استعم

 الّتحاور وهو من الّتعريف بالُمَعر ف  وهي من العيوب التي يجب تنزيه الّتعاريف منها. 
وجعل يحيى زمزمي الحوار: "مجّرد مراجعة الكالم بين طرفين دون وجود خصومة بالّضرورة، بل الغالب  •

 .5عليه الهدوء والبعد عن التعّصب ونحوه"

                                  
هـ/ 1415،  4مسلم، في أصول الحوار، مؤّسسة الطباعة والصحافة والّنشر، جّدة، الّطبعة: للشباب ال ميةالّندوة العال 1

 .11م، ص: 1994
. وانظر 3لمنارة، جدة، بدون تاريخ، ص: اإلسالم، طبعة دار ال الحوار وآدابه في ، أصو بن حميد؛ صالح بن عبد اهلل 2

، دار -آلياته، أهدافه، دوافعه–ن الخطيب، الحوار مع الغرب بود، سليماة عأيضا في نفس الّسياق: منى أبو الفضل، أميم
 .71م، ص: 2008ه/ 1429،  1الفكر، دمشق، سوريا، ط: 

 .20م، ص: 2008هـ/ 1429،  2دار قتيبة، ط:  ر اإلسالمي المسيحي،، الحواعجك؛ بّسام داود 3
،  1لباطل، دار األعالم، عّمان، األردن، ط: ن الحّق وابي اإلبراهيم؛ موسى إبراهيم، حوار الحضارات وطبيعة الّصراع 4

 .29م، ص: 2003هـ/ 1423
 .22ص:  هـ،1414،  1ّكة، ط: لّتربية والّتراث، م، دار ازمزمي؛ يحيى، الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسّنة 5



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

24 
 

دائًما بالخصومة، كما يتّصور بعض الّناس، وأّن من آدابه البعد عن  وفيه داللة على أّن الحوار ال يقترن
 التعّصب ل راء، وفيه إشارة إلى طبيعة الحوار الهادئة.

حمن الّنحالوي إلى أّن معنى الحوار: "هو أن يتناول الحديث طرفان أو أكثر عن وذهب الّشيخ عبد الرّ  •
ف، فيتبادالن الّنقاش حول أمر معّين، وقد يصالن دطريق الّسؤال والجواب؛ بشرط وحدة الموضوع أو اله

ب َرَة ويكّون لنفسه موقًفا" نالحظ أّن الّشيخ  .1إلى نتيجة، وقد ال ُيقنع أحدهما اآلخر، ولكن الّسامع يأخذ الع 
ن اشترط للحوار وحدة الموضوع أو الهدف، إاّل أّنه لم يشترط أن تكون له ثمرة.   وا 

ولذا أعرضت  عريفوبعضها زائدة عن التّ . بزيادة بعض األوصاف أو نقصها وقد تختلف عبارات الباحثين
ويمكن أن نالحظ من خالل ما أوردناه من الّتعاريف وغيرها مّما لم نورده هنا جملة من  .2عن ذكرها
 المعاني:

على  ،3"دأّن للحوار أكثر من طرف؛ اثنان فأكثر، أفرادا كانوا أم هيئات، "فالحوار ال يكون إال مع التعدّ  -أ
 .4حّد تعبير الّشيخ محّمد مهدي شمس الّدين

                                  
هـ/ 1422،  2كر، دمشق، ط: ع، دار الفجتمالنحالوي؛ عبد الرحمن، أصول التربية اإلسالمية في البيت والمدرسة والم 1

الفكر، ر، دار . وانظر أيضا في تعريف الحوار القرآني والّنبوي: النحالوي، عبد الرحمن، التربية بالحوا206م، ص: 1994
 .14م، ص: 2010ه/ 1431: الخامسة،  دمشق، الطبعة

. مال زاده؛ الحوار قيمة 66 -65بق، ص: سا انظر أيضا: آيت أمجوض؛ حوار األديان نشأته وأصوله وتطّوره، مرجع 2
في غالنات . ومن الّتعاريف التي أوردها بعض الغربيين للحوار ما أوردته دلفين ديسار 23حضارية، مرجع سابق، ص: 

 ديان"، قالت:مقالها "حوار األ
Un « dialogue » désigne communément une voie de communication, menée avec la volonté 

commune d’aboutir à une solution acceptable pour les parties en présence. De manière plus 

générale, il désigne un échange né d’une rencontre entre au moins deux personnes. Voir : 

Delphine Dussert-Galinat, Le dialogue interreligieux, ISBN 978-2-7535-2178-0 Presses 

universitaires de Rennes, 2013, www.pur-editions.fr, p :15. 
ه/ 1415،  1ر المعاصر، بيروت، لبنان، ط: واالختالف، دار الفكد التعايش مع التعدّ ر سبيل نفيسة؛ محّمد، الحوا 3

أن يسبق بحوار المرء مع نفسه، ضمن دائرة االنسان لحوار يجب  ا. أشار بعض الباحثين إلى أنّ 58م، ص: 1995
مرء أّما ما يكون بين البالحوار الّداخلي.  لح عليهالواحد، ثّم العقيدة الواحدة والّدين الواحد والثّقافة الواحدة، وهذا ما ُيصط

ين الواحد والثّقافة الواحدة داخل الدّ  كونونفسه فهذا ال يعّد حواًرا بالمعنى االصطالحي الذي يقصده البحث، في حين ما ي
ن كان من قبيل الحوار بمعناه العام، إاّل أّنه ال يدخل في دائرة البحث الذي قصد الحوار الخ ذي يكون بين ارجي الفهو وا 

 صفة أعّم.ي با وشرائعها وأثرها في الواقع اإلجتماعي والّسياسي واالقتصادي واألخالقي والثّقافالمختلفة في عقائده األديان
،  2، دار عالء الّدين، دمشق، سوريا، ط: -المعنى، األفكار، الّتقنيات-انظر: سهيل فرح، أليغ كولوبوف، حوار الحضارات

 .13م، ص: 2010
م( مفّكر وعالم 1936/2001الكريم بن عّباس آل شمس الّدين العاملي، ) يم محمد مهدي بن عبدس الّدين؛ أبو إبراهشم 4

أخذ العلم في الّنجف بالعراق على محسن الحكيم والخوئي  مي الّشيعي األعلى في لبنان،مجلس اإلسالال لبناني، رئيس
 =اإلسالمي المسيحي، صاحبور  بارز في الحوار دالسّنة والّشيعة و  ريب بينله جهود متمّيزة في الّتق وروحاني وغيرهم،

http://www.pur-editions.fr/
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 وأّنه تواصل  عن طريق الّتحادث والمخاطبة وغيرها من وسائل االّتصال. -ب
 .يةً وغا اوأّن له هدفً  -ت
هـــا مــن حيــث إثباتُ والمواقـــف  مواضــيع محــّددة معّينـــة كاالعتقــادات والّتصــوراتتنــاول بالّدراســـة يوأّنــه  -ث

الّتوافـــق وتحقيـــق المصــــالح المشـــتركة علـــى صــــعيد الواقـــع الثّقـــافي والــــّديني  نأو البحـــث عــــعنهـــا  والـــّدفاعُ 
 اهتمامان: أي أّن لهواالجتماعي والّسياسي واالقتصادي، 

 المعتقــــدات والتّصــــورات، ، مــــع إيــــراد حجـــجهــــذه األفكـــار والمعتقــــدات والّتصــــّورات والمواقـــفإثبـــات  األّول:
يضــاح مغلقهــا، وبيــان أصــولها وفروعهــا الــّرد علــى ويــدخل فيــه . ن أســباب هــذه المواقــف وحيثياتهــاايــب، أو وا 

ــوع مــن ودفــع شــبه  والّتصــّورات، لعقائــداألفكــار وا المعارضــين لهــذه المخــالفين لهــا، ويصــطلح علــى هــذا الّن
ـــوع فـــي فهـــم المخـــالف مـــن حيـــث منطلقاتـــه الفكريـــة  .الّتواصـــل الفكـــري بــــ "الحـــوار العقـــدي" ويســـهم هـــذا الّن

 من أثر ذلك على المستوى االجتماعي والثّقافي والّسياسي وغيرها. نو والعقدية، وما يك
وهو ما اصطلح عليه بـ "الحوار الواقعي"، وهو الحوار الذي يهدف إلى إيجـاد المسـاحات المشـتركة  الثّاني:

 بين المتحاورين من أجل العيش المشترك وتحقيق الّسلم وفّض الّنزاعات وغيرها.
 فين فأكثر مقترًنا بالهدوء والُبعد  عن التعّصب.ر طّ أن يكون الّنقاش بين ال -ج
 ال ُيشتَرط في الحوار أن تكون ثمرُته الّتوافق واالقتناع الفوري، أو الّتطابق في وجهات الّنظر. -ح

 الخالصة
 عملية تواصلية" :عبارة عن الحوار أنّ  للباحثن يتبيّ والمعاني عاريف واالصطالحات من هذه التّ 
َية وأ 1إقناعية تعاونية بين طرفين فأكثر حول جملة محّددة من األفكار والقضايا الّنظرية والعملية،  َتفاُوض 

، وال ُيشتَرُط فيها االقتناع الفوري أو الّتطابق في عصببعيدا عن الخصومة والتّ أهدافها،  تحقيق تسعى إلى
 .وجهات الّنظر ألّنه يبحث فيها عن تحقيق الّتوافق من خالل الفهم المتبادل"

 ح الّتعريفر ش
الحوار ال يقتصر على مجّرد االّتصال الكالمي الّشفوي من خالل المناظرات والمؤتمرات والّندوات بل  

يتعّداه إلى أنواع االّتصال األخرى كالكتابة واإلعالم الّسمعي البصري أو عبر الوسائط اإلعالمية الحديثة 
واصل االجتماعي وغيرها، وقد يتعّدى األفراد إلى تّ من خالل المواقع االلكترونية والمنتديات وصفحات ال

                                                                                                        
. "ينيمطارحات في الفكر المادي والفكر الدّ ، و""ةعة اإلمامييشّ عقائد ال" و"عايشالتّ  الحوار سبيل"تصانيف كثيرة منها: =

دي، ل ومقارنة، دار الهاسة تحليشمس الّدين "بين وهج اإلسالم وجليد المذاهب"، درا انظر: موسى؛ فرح، الّشيخ محمد
ّدولية ال م. وشمس الّدين؛ محمد مهدي، نظام الحكم واإلدارة في اإلسالم، المؤّسسة1993ه/1413، 1بيروت، ط: 

 .12-11م، ص: 1991ه/1411، 2اسات والّنشر، بيروت، ط: ر للدّ 
دارة األجندات ، حوار الثّقافات، إيه؛ حسن: وجانظروهذا يختّص بما إذا كان الحوار في سياق من الّتسامح والّتعارف.  1

ه/ 1429،  1 ط:كر، دمشق، الف، دار 6يناريوهات المتنازعة، سلسلة الّتأصيل النظري للّدراسات الحضارية، عدد: والسّ 
 .141م، ص: 2008
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الجماعات والهيئات الممّثلة لها، خاّصة في هذا العصر الذي اّتسم بالعمل المؤّسسي، القائم على العمل 
الجماعي من خالل فريق عمل باذل للجهد والوقت، وفق خطط مرسومة األهداف، واضحة الّرؤية وذات 

 .1ت رسمية وخاّصة، سياسية أو دينية أو أهليةاسرسالة، تتعّهده مراكز ومؤسّ 
 شيء". كلّ  في العاّمةُ  الش ر كةُ ، والتّفاوض من المفاوضة وهي: "2ويكون تفاوضًيا في حالة وجود نزاع

ره في وفاَوَضه"  فيه الّرأي بادله ُمفاوضةً  األمر ، و"فاوضه في3فيه" َأخذوا الحديث وَتفاَوضوا جاَراه، َأي َأم 
 . 4واتّفاق" تسوية إلى لو صو ال بغية

ن كان أكثر تداوال في المجاالت  أّما في االصطالح فهو يشترك مع الحوار في أكثر صفاته، وهو وا 
؛ إاّل أّنه يسعى إلى عقد اتّفاق بين المتحاورين بواسطة أو بغيرها يؤدي في األخير إلى 5الّسياسية والّتجارية

في حالة صراع أو معاهدة أو  ض حوله عن طريق صلح  و افحسم الخالف أو الّنزاع أو الموضوع المت
  .6ميثاق أو نحوه في دائرة تحقيق مصالح كّل فريق

ويعّرف في االصطالح بأّنه: "موقف  تعبيريٌّ حركيٌّ قائم  بين طرفين أو أكثر حول قضية من القضايا 
واستخدام كاّفة أساليب اإلقناع  يتّم من خالله عرض وجهات الّنظر وتبادلها وتقريبها ومواءمتها وتكييفها،

 .7للحفاظ على المسائل القائمة أو للحصول على منفعة جديدة"

                                  
ي قراءة فالعالقات اإلسالمية المسيحية . ورضوان السّيد، 78انظر: آيت أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، ص:  1

، منشورة الجلسة الثانية من مؤتمر "كلمة سواء" األول: اإلمام الصدر والحوارلمة رضوان السيد في ك، بيانات  مشتركة
 مركز اإلمام موسى الصدر لألبحاث والدراسات، منشور على الموقع:  :المصدر ،1996 /2/ 13: ريخبتا

http://www.imamsadr.net/News/news.php?NewsID=6809. 
 الهامش. 141ق، ص: الثّقافات، مرجع سابر: وجيه؛ حسن، حوار انظ 2
 .210، ص: 7ابن منظور، لسان العرب، ج:  3
. وانظر أيًضا: حسن وجيه، حوار 706، ص: 2م الوسيط، مرجع سابق، ج: عجؤلفين، المالمانظر: مجموعة من  4

 .141الثقافات، نفس المرجع الّسابق، ص: 
وما بعدها.  25، ص: المي للّتعريف بالّرسول لّنبوية، المركز العالحوار في الّسيرة اد علي، انظر: الخضر؛ السي 5 

 http://mercyprophet.org/mul/ar/node/2950منشور في: 
ه/ 1415، الكويت، 190وجيه؛ حسن محّمد، مقّدمة في علم الّتفاوض الّسياسي واالجتماعي، عالم المعرفة، العدد: 

 .23م، ص: 1994
قرآن الكريم، رسالة مقّدمة لنيل درجة الدكتوراه في القرآن الكريم، يسى، الّتفاوض في الاألحمدي؛ محّمد بن عانظر:  6

م، ص: 2013ه/1434حجاج، جامعة المدينة العالمية، كلية العلوم اإلسالمية، ماليزيا،   اننبوي سليم الدإشراف: د/ خ
9-10. 
. وانظر: 5م، ص: 1993صر،  بنانية، القاهرة، مالّدار المصرية اللّ  فاوضية،الخضيري؛ محسن، تنمية المهارات الت 7

. و انظر: أميمة عبود، الحوار مع 10 - 9 ص:س المرجع، نف األحمدي؛ محّمد بن عيسى، الّتفاوض في القرآن الكريم،
 .86الغرب، مرجع سابق، ص: 
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وقد أدرجت لفظ "تفاوضي" لداللته على أّن المتحاورين قد يسعون إلى تحقيق مصالح خاّصة بوسائل 
اسية، وتصّب مُتعد  أساسية في أّي حوار يقوم بين طرفين أو أكثر من حجج بالغية أو عقالنية أو دبلو 

ثماره في نفس الّسياق واألهداف التي يحّققها الحوار في حاالت خاّصة كإيجاد أرضية مشتركة أو تسوية 
 ينية والّطائفية واألزمات اإلثنية والعرقية. خالفات دينية خاّصة في حاالت الحروب الدّ 

 إليها، ل  وص  ة التّ لحا في ةً مَ لز  مُ  ونتك هعن ةاتجالنّ  االتفاقيات ألنّ  بعناية، قبل من له طُ ُيخط   حوار   وهو"
 .1وات عملية التّفاوض"خط بكل قيقةالدّ  العناية نجد ولذا
 وُيظهر لنا هذا الّتعريف أّن للحوار ثالث أسس: 
ـــدور بيـــنهم  - األّول: وهـــو أطـــراف الحـــوار، وهـــم األشـــخاص أفـــرادا كـــانوا أو هيئـــات ومؤّسســـات والـــذين ي

 .الّتواصل بالّنقاش والتّفاوض
الثّـــاني: موضـــوع الحـــوار، وهـــو مجمـــل القضـــايا التـــي يتدارســـها المتحـــاورون ويتناقشـــون حولهـــا؛ نظريـــة  -

 كانت، أم عملية واقعية.
ثباتها واالحتجـاج لهـا ودفـع الّشـبه  الثّالث: الهدف من الحوار - وغاياته المتمّثلة في تصحيح االعتقادات وا 

قناع المخالف بها، ويمكن أن نمّثل له ك  .2ا سيأتي بالحوار العقدي أو حوار الّدعوة والبالغمعنها، وا 
وقــد يتمثّــل فــي محاولــة فهــم اآلخــر إلدراك تصــّوراته ومقوالتــه، وقــد تتعــدى الجانــب الّنظــري إلــى القضــايا 
العمليــة واإلشــكاالت الواقعيــة كقضــايا الّتعــايش والّتســامح والّنزاعــات والحــروب مــن خــالل المفاوضــات، وقــد 

 أخرى كثيرة منها ظاهر  معلن  وآخر مسَتت ر  كما سيتبّين لنا الحقا. فيكون للحوار أهدا
 كما أّن له ثالث صفات أو خصائص:

 األولى: الّتواصل عن طريق المحادثة والمناقشة أو حّتى الكتابة مع االعتماد على الفكر والعقل.  -
 الثّانية: يقترن الّنقاش فيه بالهدوء ويبتعد عن الخصومة والتعّصب. -
 الثة: ال ُيشتَرط في ثمرته الّتوافق واالقتناع الفوري.الثّ  -
 
 
 
 

                                  
 . 62ق، ص: الخضر؛ السيد علي، الحوار في الّسيرة الّنبوية، مرجع ساب 1 

ه/ 1415، الكويت،  190فاوض الّسياسي واالجتماعي، عالم المعرفة، العدد: ، مقّدمة في علم التّ وجيه؛ حسن محّمد
 . 23 ص: م،1994

. وآيت أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، 155: بسام العجك، الحوار اإلسالمي المسيحي، مرجع سابق، ص: ظران 2
 .91ص: 
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 أنواع الحوار: ثالثًا
 يمكن تقسيم الحوار إلى أنواع كثيرة باعتبارات مختلفة: 

 : هناك الحوار الّشفهي والحوار الكتابي.كلشّ المن حيث  -أ
ّرأي لــــاي يكـــون بــــين أطـــراف متّفقــــة بينهـــا فــــ ينقســــم إلـــى الحــــوار الهـــادئ الــــذي :مـــن حيــــث طابعـــهو  -ب

لى الحوار الموضوعي الذي يكون بين المختلفين في وجهات الّنظر واآلراء والمتمّيز بالّنظـام  والّتوجهات. وا 
لى ثالث متشّنج ال يكون إاّل بين المختلفين الذين ال يقبلون الّرأي اآلخر  والموضوعية في الّطرح والتلّقي، وا 

ّنما سّمي تجوّ  واروهذا الّنوع يكون أقرب إلى الجدل منه إلى الح  ًزا حواًرا.وا 
هنـاك الحـوار العقـيم وهـو الحـوار غيـر المنـتج الـذي يـدور بـين طـرفين ال يعتـرف  :من حيـث نتائجـهو  -ت

أو يعــالج مشــكلة وهميــة غيــر حقيقيــة أو ليســت مــن  ثمــر  أحــدهما بــاآلخر، أو يــدور حــول موضــوع غيــر مُ 
 . 1الواقع

ستهدف موضـوًعا ُمحـّرًرا، ضـمن واقـع معـاش، قابـل للتّـداول اار وفي مقابله نجد الحوار الُمنت ج وهو كّل حو 
 .2بين طرفين مهتّمين بإرادة حقيقية للوصول إلى نتائج عملية

 .3ومن حيث مصدره: هناك الحوار القرآني، والحوار الّنبوي وهكذا  -ث
 4: الّدين لغة واصطالًحاالثّاني الفرع

 ين لغةأّوال: الدّ 
 يؤخذ لفظ الّدين من: 

ــــه، وهـــي بمعنـــى: الحســـاب ومنـــه قولـــه تعـــالى: )تعـــدٍّ فعـــل م • ـــدِّين   بنفســـه وهـــو دانـــه يدين م  ال ـــو  (، َمال ـــك  َي
وهــو بمعنــى القهــر، ومنــه اســمه تعــالى  وقيــل بمعنــى الجــزاء، واآليــة بمعنــى ملــك يــوم الجــزاء.[، 3الفاتحــة: ]

ــّدّيان بمعنــى القهّــار، وقيــل الــّدّيان: الحــاكم، وهــو مــن معـــاني الــّدين وهــ حكــم والقضـــاء. ويــأتي أيضــا لو اال
يُنونَ بمعنى ساســه ودّبـره وملكـه، قـال تعـالى: ) َظاًمـا َأإ ن ـا َلَمـد  ت َنـا َوُكن ـا ُتَراًبـا َوع  أي [، 53الّصـافات: ] (،َأإ َذا م 

 مملوكون.
                                  

كالحوار اإلقناعي والحوار الجدالي أو الّسجالي، أو  ج المعتمد في الحوارتتعّلق إّما بالمنه للحوار هناك تقسيمات أخرى 1
كالحوار المؤّسساتي، أو بموضوع الحوار كالحوار الّديني واألخالقي والعقدي، وهكذا. ه ّداعية إليوالتتعّلق باألطراف المنّظمة 

أمجوض، حوار ، وآيت 86سابق، ص:  حوار مع الغرب، مرجعرون، البعض هذه الّتقسيمات في: أميمة عبود وآخ انظر
 ألنواع حوار األديان. ه ي سياق عرضت فقسيما. مع مالحظة أّنه أورد هذه التّ 94-78األديان، مرجع سابق، ص: 

 مفهومه، أصوله، وأنواعه، مقال منشور في: طاهر؛ حامد، الحـوار؛ 2
http://www.hamedtaher.com/index.php?option=com_content&view=article&id=488&Itemid=

323 
 .14م، ص: 2010ه/ 1431، 5انظر: الّنحالوي، عبد الرحمن، الّتربية بالحوار، دار الفكر، دمشق، ط:  3
ية في مناهج علماء اإلسالم في نقدهم لألديان، رسالة ارس الفكرية اإلسالمأثر المدف بن عامر، ني؛ يوسانظر: شعبا 4

 .31 -26، ص: جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، اإلنسانية لومماجستير، كلية اآلداب والع

http://www.hamedtaher.com/index.php?option=com_content&view=article&id=488&Itemid=323
http://www.hamedtaher.com/index.php?option=com_content&view=article&id=488&Itemid=323
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 ومن فعل متعد بالاّلم: دان له، وهو بمعنى أطاع وخضع له، فالّدين هو الخضوع والعبادة. •
البـاء: دان بالّشـيء، وهـو بمعنـى: أّنـه اّتخـذه دينـا، يقـال: دان بكـذا ديانـة، وتـدّين بـه، بعد تومن فعل م  •

، ودّينــت الّرجــل تــدّينًا إذا وّكلتــه إلــى دينــه. وهــو العــادة والّشــأن، تقــول العــرب: مــازال ذلــك  فهــو دّيــن  ومتــدّين 
 .1ة أم نظريةيعمل ديني وديدني أي عادتي، فهو بذلك مذهبه واعتقاده وخلقه وطريقته كانت

 : هذه المعاني تدّل على أّن هناك عالقة ثنائّية تربط بين طرفين:خالصة
 فاألّول: حاكم  وسلطان  ومالك  وقاض  وقّهار.  

 والثّاني: معّظم  ل خر وخاضع له وواقع تحت سلطانه وُملكه.
 .  2مظهر المعّبر عنهالو اأوأّما العالقة بينهما فهي: الّدستور المنّظم للعالقة بين كال الّطرفين 

 3ين اصطالًحاالدّ ثانًيا: 
يالحــظ الباحــث أّن تعريــف الــّدين عنــد أصــحاب المعــاجم والكّشــافات يتعــّدد بــاختالف مشــارب أصــحابها 

 وتنّوع اعتقاداتهم وتصّوراتهم وضًعا أو اقتفاًء.
فسي إلى االجتماعي، ومـن النّ  فالغربيون قّدموا عشرات الّتصّورات للّدين من اإليجابي إلى الّسلبي، ومن

الــواقعي إلــى المثــالي، كمــا قــّدموا مجموعــة مــن الّتعريفــات التــي تضــفي علــى الــّدين طــابع الّســلبية، أو تنظــر 
إليه على أّنه ثمرة مشاعر إنسانية وليست مجموعة تعاليم سماوّية، كما افتقرت في غالبها إلى تحديـد غايـة 

 الّدين وهدفه. 
 الموجود عند الغربيين إّنما مرجعه إلى أمرين أساسيين: الفتوقد الحظت أّن االخ

هـل هـي مشـتّقة مـن الفعـل ، "Religion" باختالفهم في تقدير أصـل كلمـة الـّدين عنـدهم له تعّلق   :األّول
" الــذي يــدّل علــى Religer" الاّلتينــي تقة مــن الفعــلمشــ أوبمعنــى جمــع أو ربــط،  "Religare: "الالتينــي

 .4على الخشوع والّرهبة واالحترام ةائمقمعنى العبادة ال
بـاختالف توّجهـاتهم الفلسـفية والفكريـة، ومـدى ارتبـاط الواحـد مـنهم بالـّدين المسـيحي أو  له تعّلق   :والثّاني

ـــا يصـــل إلـــى حـــّد  .5اليهـــودي، أو إلحـــاده ـــذلك يختلـــف فـــي مفهومـــه عـــن المفهـــوم اإلســـالمي اختالف وهـــو ب

                                  
 .171إلى ص:  166، من ص: 13انظر: لسان العرب، ج:  1
 .27 ، ص:نفس المرجعالمية، انظر: أثر المدارس الفكرية اإلس 2
 .28ص:  ،نفس المرجعانظر:  3
ه/ 1401،  1السعودية، ط:  ة،ّشروق، جدّ ال انظر: الّسمالوطي؛ نبيل محّمد توفيق، الّدين والبناء االجتماعي، دار 4

 .24 /23، ص: 2م، ج: 1981
 = ر:ين، انظ( ما ال يقل عن ثمانية وأربعين تعريفا للدّ James H. Leubaجمع جيمس لوبا ) 5

 J.H.Leuba ; A psychological study of religion, Macmillan, New York, 1912, P :354.  



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

30 
 

أّن الّدين في المفهوم الغربي مجّرد "تجربة  إلى 2علي بيجوفيتش تعزّ  ، بل يذهب المفكر الّرئيس1التناقض
ــر عــن نفســها فقــط فــي عقائــد  فرديــة خاّصــة ال تــذهب أبعــد مــن العالقــة الشخصــية بــاهلل، وهــي عالقــة تعّب
وشعائر يؤّديها الفرد، وعليه فال يمكـن تصـنيف اإلسـالم كـدين بهـذا المعنـى، فاإلسـالم أكثـر مـن ديـن؛ ألّنـه 

 .3ياة كّلها"حال ييحتو 
األديــان فـــي الفكــر اإلســـالمي، أكتفــي بـــإيراد تعريــف بعـــض أهـــل  حـــوارولّمــا كـــان البحــث فـــي موضــوع 

 اإلسالم له وأختار منها ما يكون مناسًبا للبحث واهلل الموّفق.
ى نرحمه اهلل تعالى في الملل والّنحل أّن الّدين هو الّطاعة واالنقياد، وقد يرد بمع 4يرى الّشهرستاني

ل َك الدِّيُن ) تعالى: جزاء، يقال: "كما تدين تدان"، وقد يرد بمعنى الحساب يوم التّناد والمعاد، قال اهلل لا ذََٰ
 .[35(، ]الّتوبة: ۚ  ال َقيِّمُ 

                                                                                                        
دراسة في علم االجتماع الّديني،  -التصّور اإلنساني والتصّور اإلسالمين الّدين بي شأةوانظر: مصطفى؛ حسن علي، ن

ك ص: ّل تعريف فانظره هنا، وقد عّلق على ك22 -18ص:  م،1991،  1مؤّسسة اإلسراء للنشر والّتوزيع، الجزائر، ط: 
23- 24. 
سي؛ سيد حسين، صعوبات تحديد طامقالة: األفي صعوبة تحديد الّدين عند الفالسفة وعلماء اإلجتماع والّنفس  الحظو 

صالح تعريب: الّدين، منشورة ضمن: مجموعة من الباحثين، أبعاد الّدين اإلجتماعية، إشراف: بوحديبة؛ عبد الوّهاب، 
 وما بعدها. 7م، ص: 1985ونس، بدون رقم الّطبعة،  ر العربية للكتاب، تالبكاري، الّدا

نى أبو الفضل، نادية محمود مصطفى، الثّقافة والحضارة؛ مقاربة بين م يل، تحرير:خل انظر: فؤاد السعيد، د: فوزي 1
سباب هذا . وانظر أ37، ص: 2008ه/ 1429،  1الفكرين الغربي واإلسالمي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط: 

م،   2004 ، 1ربية، ط: العالتناقض في: عجيبة؛ أحمد علي، دراسات في األديان الوثنية القديمة، دار اآلفاق االضطراب و 
 .31ص: 

ر بوسني، قاوم الّشيوعية في م(، زعيم سياسي ورجل قانون ومفكّ 2003م/1925) ،بيجوفيتش؛ عّزت علي بيجوفيتش 2
م، قاد مسلمي 1990صل على األغلبية بعد تفكك يوغوسالفيا مل الّديموقراطي" وحابقا، أّسس "حزب العالفيا سيوغس

لّصرب في الحرب األهلية، أثرى الفكر اإلسالمي بالكثير من الكتب أهّمها "اإلسالم ا تي قام بهاال البوسنة في حرب اإلبادة
وترجمة:محمد يوسف  الن اإلسالمي، تقديمفيتش؛ علي عّزت،اإلعر: بيجو بين الّشرق والغرب"، و"اإلعالن اإلسالمي". انظ

 .156 -155، وص: 50 -10م، ص: 2003،  1عدس،مكتبة اإلمام البخاري، ط: 
يتش؛ علي عّزت، اإلسالم بين الّشرق والغرب، ترجمة: محّمد يوسف عدس، نشر: مجلة الّنور الكويتية ومؤّسسة وفبيج 3

 . 27ص:  م،1994 ه/1414،  1بافاريا، ط: 
فلسفة ال الفقيه المتكّلم، مؤّرخ(، هـ458)ت: يم بن أحمد الّشهرستاني الّشافعي األشعري، ح محّمد بن عبد الكر أبو الفت 4

، ج: "بالءنّ السير أعالم "، له تصانيف كثيرة منها: "الملل والّنحل"، و"مصارعة الفالسفة"، و"نهاية اإلقدام". انظر: براألك
 .  215، ص: 6": ج: كليللّزر  . "األعالم247، ص: 6، ج: "الّذهب شذرات" .286، ص: 20
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فالمتــدّين إذن فــي اصــطالح الّشهرســتاني ومــن خــالل هــذه المعــاني الّلغويــة هــو: المســلم المطيــع المقــّر 
ـيُت َلُكـُم ) ة، قال تعالى:ر آلخابالجزاء والحساب في يوم  ـُت َعلَـي ُكم  ن ع َمت ـي َوَرض  يـَنُكم  َوَأت َمم  َمل ـُت َلُكـم  د  َم َأك  ال َيو 

يًنا اَلَم د  س   .[4(، ]المائدة: ۚ  اإل  
في تعريفاته عندما فّرق بين  1فمعنى الّدين عند الّشهرستاني هو الّطاعة، وقد أّكد هذا المعنى الجرجاني

الّدين والمّلة مّتحدان بالّذات ومختلفان باالعتبار فـإّن الّشـريعة مـن حيـث إنهـا لمذهب بقوله: "اة و الّدين والملّ 
 .2تطاع تسّمى ديًنا ومن حيث إنها تجم ع تسّمى مّلة ومن حيث إنها ُيرجع إليها تسّمى مذهًبا"

عقول إلى قبول ما لا باالّدين وضع  إلهي  يدعو أصحمجموعة من الّتعاريف فقال: " 3وقد أورد المّناوي
، وعبارة غيره: وضع  إلهي  سائق  لذوي العقول باختيارهم المحمود 4هو عند الّرسول كذا عّبر ابن الكمال

 . 5إلى الخير بالّذات"
رحمه اهلل تعالى الذي ذكره في  6ولعّل هذا الّتعريف األخير الذي أورده المناوي إّنما هو تعريف الّتهانوي

ا تفّرق عند غيره فألمح إلى كّل ما تحمله الكلمة من دالالت لغوية فقال في ميه فكّشافه حيث جمع 
ين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إّياه إلى الّصالح في الحال والفالح في الدّ تعريفاته: "

 . "المآل
. وقد يخّص نبيّ  كلّ  ويطلق على مّلة وهذا يشتمل العقائد واألعمال.ا: "شارحً  تعالى ثّم قال رحمه اهلل

س المُ )باإلسالم كما قال اهلل تعالى  ن َد الل ه  اإل   ويضاف إلى اهلل  كذا في البيضاوي وحواشيه. (،إ ن  الدِّيَن ع 

                                  
تكلم، له "الّتعريفات"، و"شرح المواقف" في لمه الحنفي افقيه(، ال816الجرجاني؛ الّشريف علي بن محمد بن علي، )ت:  1

، مكتبة المثّنى، مؤّلفينهـ(، معجم ال1408كحالة؛ عمر بن رضا بن محمد الّدمشقي )ت:  انظر: علم الكالم لإليجي.
 .7، ص: 5، ج: "ركلياألعالم للزّ و". 216، ص: 7راث العربي، بيروت، ج: روت، دار إحياء التّ بي
 .141ص:  مرجع سابق، ،الّتعريفاتي، الجرجان 2
له  ه،أهل القضاء والفق ه(، من1031محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين الحدادي ثم المناوي القاهري، )ت: المناوي؛  3
وقيف على التّ و"في شرح الجامع الصغير،  "يسيرالتّ "في الحديث، و "ز الحقائقكنو " تصانيفه:من  ،نلمام بكثير من الفنو إ

 . 204، ص: 6ج: ، انظر: "األعالم للزركلي" لتعريفات الجرجاني. يل  ذ "عاريفالتّ ات مهمّ 
ون والقضاء، صّنف في فنلم بالحديث والفتوى جال العهـ(، من ر 940أحمد بن سليمان بن كمال باشا،)ت:  ابن الكمال؛ 4

األعالم انظر: "الفقهاء". ت كتاب "طبقاله كثيرة، له كتاب "الّتعريفات" زاد فيه على تعريفات الجرجاني زيادات مفيدة. و 
 .133، ص: 1، ج: "ركليللزّ 

المعاصر، دار  اية، دار الفكرالدّ  د رضوانمحّمد عبد الّرؤوف المناوي، الّتوقيف على مهّمات الّتعاريف، تحقيق: محمّ  5
 . 344هـ، ص: 1410، 1، بيروت/ دمشق، ط: الفكر

هـ(، باحث  هندي، أّلف "كّشاف 1158)ت بعد  روقي، الحنفي،فاد حامد المحمّ محّمد بن علي ابن القاضي  ؛الّتهانوي 6
 .295، ص:6"، ج:للزركلي . "األعالم"اصطالحات الفنون في تعريف العلوم ومّؤلفاتها
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لى النبيّ  لى األمة لتدينهم وانقيادهم، ويجيء ما يتعّلق بذلك في   تعالى لصدوره عنه وا  لظهوره منه وا 
 .1"لفظ المّلة، وفي لفظ الشرع.

لّتعريف جامع  لألسس التي يقوم عليها الّدين والمعاني التي تحتملها كلمـة الـّدين فـي الّلغـة والتـي بّينهـا او 
 الّشهرستاني رحمه اهلل تعالى وغيره في كالمهم عن معنى الّدين والتي يمكن أن نلّخصها فيما يلي:

بواســطة رســله الــذين خّصــهم مــن  الىعــاألّول: هــو واضــع الّشــرائع والمنــاهج والّســنن وهــو اهلل ســبحانه وت
َنـا إ َلي ـَك َوَمـا ) عنده بآيات تدّل على صدقهم، قال تعالى: َحي  ي َأو  ـىَٰ ب ـه  ُنوًحـا َوال ـذ  َن الدِّين  َمـا َوص  َشَرَع َلُكم مِّ

يَسىَٰ  يَم َوُموَسىَٰ َوع  ي َنا ب ه  إ ب َراه  ُعوُهم  إ َلي ه   ۚ   يه  َأن  َأق يُموا الدِّيَن َواَل َتَتَفر ُقوا ف   ۚ  َوص  َكُبَر َعَلى ال ُمش ر ك يَن َما َتد 
ي إ َلي ه  َمن ُين يبُ  ۚ   َتب ي إ َلي ه  َمن َيَشاُء َوَيه د   .[13الّشورى: ] ،(الل ُه َيج 

الثّــاني: األّمـــة التــي تـــدين بهــذه الّشـــرائع، ذلـــك أّن اهلل تعــالى خلـــق الّنــاس شـــعوبا وقبائــل، وجعـــل حاجـــة 
 اإلنسان من الّسنن التي بّثها في الخلق، حيث الّتكامل والّتدافع، والّتسخير والتّفاوت. خيهأاإلنسان إلى 

كما أّنه لم يزل "نوع اإلنسان محتاجًا إلى اجتماع مع آخر مـن بنـي جنسـه فـي إقامـة معاشـه واالسـتعداد 
بالّتمـانع مـا هـو  حفـظيلمعاده، وذلك االجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به الّتمانع والّتعاون حتّـى 

لَ حَ أهله، ويُ  أو األّمة أو المجتمع أو  2بالّتعاون ما ليس له، فصورة االجتماع على هذه الهيئة هي المّلة" صِّ
 األسرة.

ومن المالحظ فـي الّتعريـف الّشـرط المـانع الـذي وضـعه الّتهـانوي، حتّـى يخـرج غيـر المخاطـب بـه، وهـو 
 هنا غير العاقل.

الـــذي يوصـــل إلــى هـــذه الهيئـــة التـــي هـــي الملّــة، وهـــو المنهـــاج، والّشـــرعة قـــال  خـــاصلالثّالــث: الّطريـــق ا
ن َهاًجال ُكلٍّ َجَعل نَ )تعالى:  ر َعًة َوم  نُكم  ش   .[48 المائدة:] (،ۚ  ا م 

ــ)وقــد خّصــت األّمــة اإلســالمية باإلســالم منهجــًا وشــريعًة، قــال تعــالى:  يــَنُكم  َوَأت َمم  ــُت َلُكــم  د  َمل  َم َأك  ُت ال َيــو 
يًنا عَ  اَلَم د  س  يُت َلُكُم اإل   يُم َبن يـه  َوَيع قُـوُب )، وقال تعالى: [4المائدة: ] (،ۚ  َلي ُكم  ن ع َمت ي َوَرض  ـىَٰ ب هَـا إ ب ـَراه  َوَوص 

ل ُمونَ  َطَفىَٰ َلُكُم الدِّيَن َفاَل َتُموُتن  إ ال  َوَأنُتم م س   .[132البقرة: ] (،َيا َبن ي  إ ن  الل َه اص 
َفَمـن  ات َبـَع ُهـَداَي فَـاَل ] ابع: الغاية من الّدين: وهو الّصـالح فـي الـّدنيا والفـالح فـي اآلخـرة، قـال تعـالى:الرّ 

ـــَقىَٰ  ـــل  َواَل َيش  وال تكـــون الّســـعادة فـــي الـــّدارين إاّل بعبـــادة اهلل تعـــالى وحـــده، قـــال ســـبحانه  .[123طـــه: ] (َيض 

                                  
هـ(، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون 1158مد الفاروقي الحنفي، )ت: بعد بن علي ابن محمد حا الّتهانوي؛ محمد 1

روج، نقل النّص الفارسي إلى العربية: د. عبد اهلل الخالدي، الّترجمة األجنبية: د. جورج زيناني، دحق: د. علي حقيوالعلوم، ت
 .814، ص: 1م، ج: 1996، 1 مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط:

ن، دون نابيروت، لب فة،فتح محّمد بن عبد الكريم: الملل والّنحل، تحقيق: محّمد سّيد كيالني، دار المعر الشهرستاني؛ أبو ال 2
 .38، ص: 1تاريخ وال رقم الّطبعة، ج:
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ن  َواإل   )وتعالى:  ُمـون  ، إ ال  ل َيع ُبُدون   نَس َوَما َخَلق ُت ال ج  ق  َوَمـا ُأر يـُد َأن ُيط ع  ز  ـن ُهم مِّـن رِّ الـّذاريات: ] (،َمـا ُأر يـُد م 
56-57] . 

فعلـى عبــادة اهلل وحــده، واالمتثــال ألمـره واالنتهــاء بنهيــه وطاعــة رســوله مـدار الّســعادة والفــالح فــي الــّدنيا 
ع  الل َه وَ )واآلخرة، قال تعالى:  َش الل َه َوَيت ق ه  َفُأولََٰئ َك ُهُم ال َفائ ُزونَ و سُ رَ َوَمن ُيط   [.52الّنور: (، ]َلُه َوَيخ 

 وأنواعه: تعريف حوار األديان الثّالث الفرع
 حوار األديان في االصطالحأّواًل: 
 ه، لنعّرفه اآلن على أساس أنّ من حوار ودين على أساس أّنه مرّكب إضافي حوار األديانبعد أن عّرفنا    
 م  مستقل وأّن االسم لقب  له.لع

َية عملية تواصلية" كّنا قد عّرفنا الحوار بأّنه عبارة عن: بين طرفين فأكثر  إقناعية تعاونية أو تَفاُوض 
بعيدا عن الخصومة أهدافها  تحقيق حول جملة محّددة من األفكار والقضايا الّنظرية والعملية، تسعى إلى

تناع الفوري أو الّتطابق في وجهات الّنظر ألّنه يبحث فيها عن تحقيق قالا ، وال ُيشتَرُط فيهاعصبوالتّ 
 .1الّتوافق من خالل الفهم المتبادل"

 وظهر لنا من خالله أّنه قائم على ثالث أسس:
األّول: وهــو أطــراف الحــوار، وهــم األشــخاص الــذين يــدور بيــنهم الحــوار أو الجهــات المشــرفة عليــه مــن  -

 لية )مجتمعية(.هأ وأمراكز ومؤّسسات رسمية 
 الثّاني: الموضوع، وهو القضية التي يتدارسونها ويتناقشون حولها. -
 الثّالث: الهدف من الحوار. -

وفي الحقيقة كثيرا ما يقتـرن الحـوار بأحـد هاتـه األسـس ويصـطبغ بهـا اسـمه، وبـذلك فهـو مـرتبط  ارتباًطـا 
ة الّتواصل، وبأهدافه وغاياته، لذلك كثيرا يملع وثيًقا بمن يقوم به وهم أطرافه، وبالموضوع الذي تدور حوله

مــا نصــطلح علــى "الحــوار الّسياســي" علــى مــا يكــون موضــوعه المحــور الّسياســي والمتعّلــق بــالحكم وأســاليبه 
ــم الّسياســة وواقعهــا. كمــا نصــطلح علــى "الحــوار الــوطني" بمــا  واألحــزاب الّسياســية وغيرهــا مــن مفــردات عل

 وطن الواحد، وهكذا.لا فايكون من نقاش  بين جميع أطي
ومن هذا الباب ما اصـطلح عليـه "حـوار األديـان"؛ ومصـطلح حـوار األديـان مصـطلح  حـادث كمصـطلح 

ـــاني مـــن القـــرن العشـــرين ـــم يظهـــر إاّل فـــي الّنصـــف الّث ـــا فـــي كتـــب 2الحـــوار ل ـــه تعريًف ، لهـــذا ال تكـــاد تجـــد ل
 المتأّخرين من علماء ومفّكري اإلسالم بله من متقّدميهم.

                                  
 انظر: المبحث األّول، المطلب األّول، تعريف الحوار اصطالحا. 1
فاعل الحضاري من لعزيز بن عثمان، الحوار والتّ ويجري؛ عبد االتّ ، و ل من المبحث األّوللب األوّ انظر في ذلك: المط 2

سالم وترسخ ثقافة الحوار الحضاري في عهد الّصحوة اإلوزي؛ حسن، وعز . 9منظور إسالمي، مرجع سابق، ص: 
ومّمن  .52م، ص: 2010/هـ1431 شرون،والع الثّالث العدد: ،6لد: المج والبحوث، للّدراسات ثقافتنااإلسالمية، مجلة 
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ا قبـــل الّتعريـــف أن نشـــير إلـــى أّن مصـــطلح "حـــوار األديـــان" ال يصـــّح بهـــذا الّلفـــظ إاّل بتقـــدير نـــب ردويجـــ
محذوف، ألّن الحـوار اسـم فاعـل مشـتق مـن فعـل حـاور وهـو ال يقـع إاّل مـن فاعـل عاقـل، والمصـطلح بهـذا 

اإلنسـان فهـو الـذي  لفعـب الّلفظ ليس له معنى إذ ال يعقل أن تتحاور األديان والعقائـد والمجتمعـات بينهـا إالّ 
يــدين ويعتقــد، والمعنــى االصــطالحي بــذلك ال يســتقيم إاّل بتقــدير محــذوف يشــير إلــى الفاعــل ليصــبح المــراد 

، ولعــّل هــذا 1بــذلك مــثال: "حــوار أتبــاع األديــان"، أو "حــوار أصــحاب األديــان"، أو "حــوار معتنقــي األديــان"
حمراني عنـد االصـطالح ابتـداء؛ يقـول أسـعد الّسـ ذاهـ إلـى إنكـار 2االحتراز هو الـذي حـدى بـبعض البـاحثين
تّم تداوله بدون تدقيق من ق َبل  َحَسن  الّنيـة، وشـّجع عليـه ُمغر ضـون  بيانه ألصل المصطلح: "وهذا مصطلح  

هدفهم طرُح وحدة األديان أو الخلط بين العقائد والّشرائع ليشّوشوا إيمان الّنـاس، أو ليفسـدوا االلتـزام الـّديني، 
. ويعلّـل ذلـك 3عاة العولمة/ األمركة هم الفريق األبرز في إشـاعة مثـل هـذه المصـطلحات اإلفسـادية"د لّ عول

بقوله: "إّن الحوار في الفضاء الّديني هو في الحقيقة حوار  بين أتبـاع األديـان والّرسـاالت الّسـماوية والعقائـد 
ت االجتماعيــة، أو مــا يســّمى: المشــترك اقــالعالوضــعية، وهــؤالء إّنمــا يتحــاورون فــي القــيم الّناظمــة لشــبكة ال

 . 4اإلنساني"
قامة العدل ومقاومـة الجـور والظلـم، ويكـون فـي  والحوار الحقيقي عنده "يكون في أمور الحرب والّسلم، وا 
أمــور األســرة وحقــوق اإلنســان، والحــوار يكــون فــي البيئــة واالقتصــاد، ... كمــا أّن الحــوار يكــون فــي مســائل 

لجيل، وبالمقابل محاربة الفساد والّرذيلة، كما أّن الحـوار قـد يصـبح فـي كـّل ميـدان ال يصنشر األخالق وتح
 .5أّي حال ــــ شيًئا اسمه: ]حوار األديان["على من ميادين الحياة، وال يكون ــــ 

                                                                                                        
 (؛Delphine Dussert-Galinat)دلفين ديسارت ـــــ غالينا الباحثة مصطلح "حوار األديان" من الغربيين  أشار إلى جدة
 حيث قالت:

«L’expression aujourd’hui consacrée de « dialogue interreligieux », guère employée avant le 
second xx e siècle, est donc un néologisme impliquant à la fois le moyen de communication 
et la rencontre entre des entités d’appartenances religieuses différentes ». voir : 
 Delphine Dussert-Galinat, Le dialogue interreligieux, ISBN 978-2-7535-2178-0 Presses 
universitaires de Rennes, 2013, www.pur-editions.fr, p :15. 

. و الّرشيدي، فهد بن فضي سويد، تصور 73ديان، مرجع سابق، ص: ألوض، حوار اأمجانظر في هذا المعنى: آيت  1
لعلوم امعة نايف العربية للوم االستراتيجية، جلية العاستراتيجي للحوار بين أتباع األديان والثّقافات، رسالة ماجستير، ك

 .15ه، ص: 2015ه/ 1433األمنية، الرياض،  
م، 2012ه/ 1433،  1سالم آدابه وقواعده، دار الّنفائس، بيروت، ط: اإلالحوار في د، انظر في ذلك: الّسحمراني؛ أسع 2

 .34ص: 
 .34نفس المرجع، ص:  3
 .34نفس المرجع، ص:  4
 .34 رجع، ص:نفس الم 5

http://www.pur-editions.fr/
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ـــ وكمــا ســيأتي تفصــيله فــي  وعنــد التأّمــل فــي مثــل هــذه االعتــراض وغيــره عنــد المنكــرين لحــوار األديــان ـــ
ثّالث ــــ يمكن أن نالحظ أّن أصل االعتراض إّنما يرجع إلى الّتخّوف من بعـض مـآالت هـذا الّنـوع لا لصالف

م التي تحكم ظُ ا في الن  يرً غي  في العقيدة، أو تَ  ةً د  من الحوار وبعض أهدافه التي قد تؤّثر في المحاور المسلم ر  
ـ مباشــرة بالــّدين اإلســالمي. ومـا ســّماه فــي الحقيقــة  ة  لَ الّدولـة واألســرة والمجتمــع واالقتصـاد وغيرهــا مّمــا لــه ص 

حوارًا هـو مـن صـميم الـّدين وهـو أثـر  مـن آثـاره، وهـل القـيم الّناظمـة لشـبكة العالقـات االجتماعيـة واألسـرية، 
 حـوارات الّنبـي و ، ؟مـن آثـار الـّدين خالق والبيئـة واالقتصـاد إاّل أثـر  وفي أمور الحرب والّسلم، ومسائل األ

 .1المشركين وغيرهم من أهل الكتاب تدّل على هذا وتقّرره نم هممع قو 
ــ 2مثــل هــذه االعتراضــات ومهمــا يكــن فــإنّ  هــذا االصــطالح ومــا يحملــه مــن مفــاهيم  ة  دَ إّنمــا ترجــع إلــى ج 

ـــاره شـــكاالت فـــي أهدافـــه وآث ـــّدعاة إليـــه أفـــرادا أو مؤّسســـات، ومـــا نجـــم عـــن تلـــك المفـــاهيم  ،وا  وقبـــل ذلـــك ال
 ف في األحكام واالجتهادات. تالخاوالّتصّورات من 

تتّبع للّتعاريف التـي أوردهـا البـاحثون لهـذا المصـطلح يجـد أّن أكثرهـا يتعلّـق بـالّنوع الـذي يبحـث فيـه، والمُ 
ـــان ـــان، أو تقريـــب األدي ، أو الحـــوار 4المســـيحي -، أو الحـــوار العقـــدي، أو الحـــوار اإلســـالمي3كوحـــدة األدي

، ويمكــن أن نالحــظ فيهــا أيضــا إغفــال اإلشــارة إلــى 6جرائــي للّدراســةإلا يلــ، أو يتعّلــق باإلطــار العم5الــواقعي
 وض التي يبدو لـي أّنهـا تمثّـل جـزءً سمة هاّمة جّدا لها تعّلق كبير بحوار األديان المعاصر؛ وهي سمة التّفا

 هاّما من ماهية حوار األديان المعاصر كما سيّتضح لنا الحًقا.
حوار األديـان هـو عبـارة عـن:  دة أو مضافة أنّ فرَ من تعاريف مُ  يهلعوقد تبّين لي من خالل ما اّطلعت 

عمليةةة تواصةةلية إقناعيةةة تعاونيةةة أو تفاوضةةية بةةين طةةرفين فةةأكثر مختلفةةين فةةي الةةّدين حةةول األديةةان "
ومةةذاهبها ومةةا يتعلّةةق بهةةا مةةن عقائةةد وشةةرائع وأخةةالق وأثرهةةا فةةي المجتمةةع روحيةةا واجتماعيةةا وثقافيةةا 

 ."يانأمو  واقتصاديا وسياسيا

                                  
 ي عند تأصيل الحوار في الفكر اإلسالمي.هذا في الفصل الثّانكما سيتقّرر  1
. وسيأتي تفصيل 74وار األديان، مرجع سابق، ص: ح آيت أمجوض،ي: انظر المزيد من مثل هذه االعتراضات ف 2

 بعضها في الفصل الثّالث المتعّلق بواقع الحوار الديني.
 .350ــــ  347ن، ص: الّتقريب بين األديا: دعوة انظر حول هذه الفروق في 3
األديان تناول  اركتب في حو  من ولعّل أكثر. 29انظر: العجك، بسام، الحوار اإلسالمي المسيحي، مرجع سابق، ص:  4

لطة، الحوار من هذا المنظور لجملة من األسباب والّدواعي لعّل أهّمها انتشار الّديانتين، وتنافسهما على الّدعوة والسّ 
 غيرها.احتكاك مجتمعاتهما و و 
ولى، األ، الّطبعة ظبيف، الحوار اإلسالمي المسيحي، الفرص والتحّديات، منشورات المجمع الثّقافي، أبو الحسن؛ يوس 5

 .77ــــ 76. وآيت أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، ص: 13م، ص: 1996ه/ 1416
سالة ماجستير، كلية العلوم ديان والثّقافات، ر للحوار بين أتباع األراتيجي انظر: الّرشيدي، فهد بن فضي سويد، تصور است 6

 .15ه، ص: 2015 /ه1433ياض، الر االستراتيجية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
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فالحوار عبارة عن تواصل بين طرفين فأكثر من أديان مختلفة، وهو يشمل ما هو شفهي باإلضافة إلى 
ما هو مكتوب، وما يكـون مـن األفـراد أو المؤّسسـات، ويشـمل جميـع أنـواع الّتواصـل إقناعيـة تعاونيـة كانـت 

رهـــا علـــى الّدولـــة واألســـرة اآث وأو تفاوضـــية، والتـــي تـــدور حـــول األديـــان نفســـها عقائـــد ومـــذاهب وشـــرائع، أ
ال يقتصــر علــى الّلقــاءات األكاديميــة  وهــو فــي مفهــوم الباحــث والمجتمــع واالقتصــاد والبيئــة والحــرب والّســلم.

الّنظرية المقطوعة عن الواقع الوطني واإلقليمي والّدولي، بل يتعّداه إلى المقاربات والبرامج العملية للوصول 
طال حّريات ونشر الّسلم واألمن وذلك عن طريق المؤّسسات األهلية والحكوميـة لا قإلى الحّق ودفع الّظلم وا 

 والّدولية.
ــوحــين نتحــّدث عــن الحــوار الــّديني فهــو فــي إطــار الفكــر اإلســالمي الــذي ال يُ  ظــاهرة تقريــب األديــان  ر  ق 

 بمفهومها العقدي وتوحيد األديان بمفهومها الّتلفيقي.
  1أنواع حوار األديان :ثانًيا
عض الباحثين في باب حوار األديان إلى تقسيم حوار األديان باعتبارات متعّددة باختالف أطرافه بب هذ

ن اختلفت هذه التّقسيمات  المنّظمة له والمشاركة فيه أو أهدافه المرجوة منه أو مواضيعه ووسائله، هذا وا 
 ، وهذه أهّمها:منها يرثكزها لوجود تداخل في الباختالف اعتبارات التقسيم إاّل أّنه يمكن إيجا

 تقريب األديان حوار  .1
. 3، وهو بمعنى الدُنوّ 2لفظ التّقريب أو التّقارب في الّلغة من الُقرب  عكس الُبعد، "والتّقارب ضّد التّباعد"

 .4"وهو حسيٌّ بالمكان، ومعنويٌّ بالمعاني من أخالق وديانة"
ت العالمية واإلقليمية والمحّلية إليجاد والاحوفي االصطالح يمّثل التّقريب بين األديان: "معظم الم

 . 5تواصل وبناء عالقات بين مختلف األديان والملل"
 :6ومن خصائص التّقريب بين األديان

ن لم يبلغ اإليمان التّام الذي يعتقده هو. -  اعتقاد إيمان الّطرف اآلخر وا 

                                  
. أبو زيد بن 78-73انظر لمزيد من الّتفصيل: آيت أمجوض؛ حوار األديان نشأته وأصوله وتطّوره، مرجع سابق، ص: 1

، 2003مايو  11ه الموافق 1424ربيع األول  9ر بتاريخ: األحد قيقته وأنواعه، منشو لحوار بين األديان حمكي، ا محمد
 اق تعريف الحوار إلى بعض هذه األنواع.سيد أشرت في وق موقع: صيد الفوائد.

 .662، ص: 1ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج:  2
 .626، ص: 1انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج:  3
أسسه ومناهجه في الكتاب والسّنة، دار المسلم للنشر والتوزيع،  -مع أهل الكتاب بن عبد اهلل، الحوارالقاسم؛ خالد  4
 .108ه، ص: 1414ل ا ،1ياض، ط: الر 
 . 353القاضي؛ أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان، التقريب بين األديان، دار ابن الجوزي، بدون رقم وال سنة الطبع، ص:  5
. وانظر أيضا: القاسم، خالد بن عبد اهلل، الحوار مع أهل الكتاب، مرجع 633، نفس المرجع، ص: التقريب بين األديان 6

 .125: سابق، ص
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 نبذ الّتلفيقية أو الّتوفيقية. -
 ه، ورفع األحكام المسبقة عنه.عائر شاالعتراف باآلخر واحترام عقائده و  -
والحضارة،  والبيئة البحث عن مواطن االتفاق والمساحات المشتركة في قضايا اإلنسان والمجتمع -

 والعمل على تثمينها.
وبهذا المعنى يلتقي حوار تقارب األديان مع مفهوم حوار األديان منهجيا في خاّصية التواصل وبناء 

ملل، وموضوعيا في سعيه من أجل الوصول إلى تحقيق الّتعايش الّسلمي لوا نالعالقات بين مختلف األديا
 .  1من خالل تحقيق المصالح المشتركة على المستوى الفردي والجماعي؛ الّسياسي واالقتصادي واألمني

في  2لفظ الوحدة في الّلغة يدّل على عدم التجّزؤ واالنقسام؛ قال أبو البقاء: د األديانيوححوار ت .2
 تسهيالً  باسم منها نوع كل االصطالح َخص   أنواعاً  وتتنّوع ينقسم ال بحيث الّشيء كون "الوحدة ه:تاكّلي

 .3المعنى" بهذا الواحد إطالق ويكثر واالنقسام الّتجزئة عدم بها ويراد وتطلق للّتعبير...،
 والحاء س: "الواور فا وكما يدّل على االنفراد؛ قال أبعنه،  والّنظائر األشكال نفي به والمراد يطلق وقد
َدة" ذلك من. االنفراد على يدل   واحد أصل  : والدال  .4الَوح 

 ولهذه المعاني الّلغوية عالقة بالّداللة االصطالحية لتوحيد األديان، كما سيأتي.
وفي االصطالح يطلق لفظ الوحدة والّتوحيد على ما يقابل التعد َد والُفرَقة، والمراد به في هذا الّسياق 

واالّتحاد واالستواء، فال فضل لدين على آخر وال لمّلة على أخرى، بل كّلها أسماء لحقيقة واحدة،  م  ضَ لا
وبهذا المعنى فتوحيد األديان هو: "المحاوالت الّساعية قديما وحديثا إلى دمج جملة من األديان والملل في 

منها وينخرطون في الّدين الملّفق  للملدين واحد مستمد منها جميعا، بحيث ينخلع أتباع تلك األديان وا
 .5الجديد"

                                  
 .88آمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، ص: : انظر 1
نظر: الباباني؛ ات". اه(، من قضاة األحناف صاحب "الكليّ 1094أبو البقاء؛ أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، )ت:  2

كالة ، و هـ(، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين1399مير سليم البغدادي )ت:  عيل بن محمد أمين بنإسما
. 229، ص: 1م، دار إحياء الّتراث العربي بيروت، لبنان، ج: 1951الجليلة، استانبول، بدون رقم الّطبعة،   رفالمعا

 . 38، ص: 2 و"األعالم للزركلي"، ج:
ني، الكّليات، معجم في المصطلحات والفروق الّلغوية، تحقيق: عدنان درويش، محمد أيوب بن موسى الحسي أبو البقاء ؛ 3
 .931م، ص: 1998هـ/1419، 2الّرسالة، بيروت، ط: ة صري، مؤّسسالم

 .90، ص: 6أبو فارس، معجم مقاييس الّلغة، مرجع سابق، ج:  4
سعيد محمد حسن، وحدة األديان في عقائد . وانظر: معلوي، 343يان، مرجع سابق، ص: ين األدالقاضي، الّتقريب ب 5

 .45، ص: 1م، ج:  1432/2011، 1الصوفية، ط: 
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وتتحّدد عالقة توحيد األديان بحوار األديان بطبيعة األهداف التي وضعها المنادون للحوار، فإذا كان 
ن  الهدف الّنهائي منه دمج جملة من األديان في دين واحد ملّفق منها يؤّمه كل المتدّينين تطابق معه وا 

 ة بالمفهوم ال بالّتسمية. ر عبلااختلف المسّمى ألّن 
قاط إيجاد النّ  والّتسامح كما يظهر من اسمه إلى الّتعايشيسعى حوار : حوار الّتعايش والّتسامح .3

براز منظومة القيم اإلنسانّية المشتركة؛ كالتّ بين المتحاورين المشتركة سامح والمحّبة، وضمان حقوق ، وا 
 ي بعض حيثياته للّتداخل الموجود بينهما.في ت، وقد يندرج في الّنوع اآلاإلنسان وسالمته

": يتناول نظرة األديان 2أو "حوار الحياة 1وقد ُيطَلق عليه "الحوار العملي": حوار األديان الواقعي .4
إلى إكراهات الواقع المحّلي والّدولي؛ الّسياسي منه واالقتصادي واالجتماعي واألمني والصّحي والبيئي 

ام المحلي والّدولي، وذلك من خالل المشاركة في إيجاد حلول  أو إدارة عال يوغيرها مّما يشغل الّرأ
 فاوض. الّنزاعات والحروب واألزمات عن طريق الوساطة والتّ 

ن رأى بعض الباحثين أّن الحوار ليس هو الوساطة  ؛ ألّن الحوار في مفهومهم "يبحث mediationوا 
 يتحّدد فيها الهدف كالوصول إلى قرار أو تهدئةً  ةاطسو عن الفهم المتبادل وتحقيق الّتوافق، بينما ال

 .3لنزاع"
فإّن الحّق أّن الحوار كما أسلفنا في الّتعريف كما يكون بين طرفين يكون بأكثر من ذلك، والوساطة 
تحّقق هذا المعنى، وتزيد عليه بأّنها تحّقق أهداف الحوار التي ترجع إلى إيجاد األرضية المشتركة وحّل 

، وهذا المعنى تأصيله في السّنة الّنبوية في مواضع منها 4قد اتّفاقات آنية أو طويلة اآلجالعب تاالّنزاع
وسيأتي تفصيل هذا في موضعه في تأصيل الحوار في السّنة الّنبوية.  صلح الحديبية بين قريش والّنبي 

الّديني، حيث يرى أّن  رواحلجزًءا من الحوار التّفاوضي الذي ُيعد  نوعا من ا 5وقد عّده بعض الباحثين

                                  
 . ويطلق عليه:94، 81أمجوض، حوار األديان، ص: ت انظر: آي 1

dialogue des œuvres (collaborations au bien commun, volontariat) voir ، : Le triple défi du 
dialogue islamo-chrétien par le cardinal Jean-Louis Tauran, http: //www. eglise. catholique. 
fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/dialoguer-les-autres-croyants/relations 
-avec-lislam/370836. 

الفكر، دمشق، سوريا، ط: د يحيى ضميرية، دار الحوار، ترجمة: محم ء ثقافةانظر: اليسوعي؛ األب توماس ميشيل؛ بنا 2
 . ويطلق عليه:26، 24م، ص: 2010ه/ 1431، 1

dialogue de la vie (relations humaines spontanées), voir: le cardinal Jean-Louis Tauran: Le 
triple défi du dialogue islamo-chrétien. Epid. 

 .83سابق، ص:  حوار مع الغرب، مرجعبود، الأميمة ع 3
 .86مرجع ، ص: ال نفس 4
 .86ص:  ،قالّساب رجعالمكالدكتور والتن، انظر: أميمة عبّود، الحوار مع الغرب، نفس  5



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

39 
 

ّنما عقد اتّفاق   make a dealالهدف من الحوار التّفاوضي "ليس اإلقناع وال التحّقق من المعلومات، وا 

بين كّل األطراف المتفاوضة، من خالل أساليب المقايضة والمساومة على بعض المصالح أو الّصفقات 
ار أطراف أخرى هم الوسطاء لتحقيق نوع من و لحا أو الخبرات المتفاوض بشأنها، وقد يتدّخل في هذا

 .1الوساطة بين أطراف الحوار األصليين"
لقد أصبح حوار األديان في العصر الحديث من الوسائل الهاّمة جّدا والفّعالة في إدارة الّنزاعات التي 

تشتّد ليس نظرا  اتعاتكون سببها التوّترات بين الجماعات الّدينية والعرقية. فحاجتنا إليه في حالة الّنز 
للحاجة إلى الّتعاون والعيش المشترك في أوقات الّسلم، بل للّدور الفّعال الذي يمكن أن يقوم به، خاّصة 
في المجتمعات التي يكون لعلماء الّدين ولزعماء الّطوائف الّدينية الّدور المحوري في الّتوجيه لما لديهم من 

ادية في مختلف أنحاء البالد، ومن ثّم يمكنهم أن يشّكلوا نوعا من صقتالإلمام "بالّديناميكيات االجتماعية وا
اإلنذار المبّكر وآلية استجابة لمنع نشوب الّنزاعات...، كذلك بمقدورهم االستجابة إذا كانت لديهم المهارات 

دالع نا عنوالّتدريب للتوّسط في الّنزاعات والتصّدي لها للتّقليل من حجم التوّتر وقت نشوئه كوسيلة لم
 ........................................................ 3وقد أوقف عالم الاّلهوت الكاثوليكي .2العنف"

                                  
. 81. وآيت أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، ص: 86انظر: أميمة عبّود، الحوار مع الغرب، نفس المرجع، ص:  1

. وانظر في ذلك تجربة جمعية سانت إيجيديو 28ار، مرجع سابق، ص: يل، بناء ثقافة الحو ماس ميشواليسوعي، تو 
 .http://www.santegidio.org: في اإليطالية، والموقع الّرسمي للجمعية

ديان، بين األانظر: معهد الّسالم األمريكي، حّل الّنزاعات بين األديان، وثيقة دورة مؤّهلة لنيل شهادة في حّل الّنزاعات  2
  ، انظر:5ص: م، 2008أغسطس/ آب  7، بتاريخ: الّتعليم والّتدريب صادرة عن مركز

ww.usip.org/training/online .  
 . 82وآخرون، الحوار مع الغرب، مرجع سابق، ص: د أميمة عبو  ظر:وان
من كلمة مسيحية، أصلها مشتق يانة الداخل الدّ يمّثل أكبر الكنائس و  Catholicالكاثوليكي؛ نسبة إلى مذهب الكاثوليك،  3

 وفي مقابل ين،نى عام، تستعمل من قبل المسيحيين لوصف األرثوذكس على أّنهم مختلفين عن المسيحييونانية بمع
،  1هينليس؛ جون ر، معجم األديان، ترجمة: هاشم أحمد محمد، المركز القومي للّترجمة، القاهرة، ط: . انظر: ،لبروتستنتيةا

يقول أصحابها أّن مؤّسسها هو بطرس الّرسول )ت:  المسيحية في العالم،هي من أكبر الكنائس . و 139 ص:م، 2010
 =ما، تسّمى أيضا الكنيسة الغربية أو الالتينية، وتختلف الكاثوليكية عنرو الء لبابا الو م(، تتبع كنيسة روما وتقّر ب62

وتية، وأّن روح الهوتية واألخرى ناسعد االّتحاد أحدهما يعتين بأّن للمسيح طباألرثوذكسية في عقيدتها في المسيح من حيث 
رة في األديان والمذاهب المعاصرة، دار يسموسوعة المال الجهني؛ مانع بن حّماد،. انظر: القدس انبثق من األب واإلبن معا

 .600، ص: 2ه، ج: 1420،  4الّندوة العالمية للّطباعة والنشر والّتوزيع، ط: 
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 هناك يكون لنعلى حوار األديان حين قال: "العالمي  الّسالم Hans Küng"1األلماني هانس كونغ "
 هناك يكن لم ما األديان نيب سالم هناك األديان، ولن يكون بين سالم هناك يكن لم ما األمم بين سالم  
 .2"األديان بين حوار  

ورغم أّن حوار األديان يمكنه أن يلعب دوًرا هامًّا على المستوى الّرسمي والمدني إاّل أّنه "ال يزال هناك 
كثير لقصور  عام في فهم الّدور الهاّم الذي يمكن أن يلعبه الّزعماء الّدينيون، فهم ال يزالون مهّمشين في ا

ات الّسالم في المسار األّول، أي على المستوى الّرسمي من المفاوضات، بل أيضا في المبادرات يملمن ع
وفي  ه  وفي َحلِّ  ه  ع  ن  ، رغم أّنهم "يمكن أن يشاركوا في مختلف مراحل دائرة الّنزاع، في مَ 3الّشعبية كذلك"

 .4جوانب دائرة الّنزاع" عمياّمة في جهاالستقرار والمصالحة بعد انتهائه، إّنهم يلعبون أدواًرا 
ولعّل من أهّم األسباب الوجيهة التي تدعو إلى ضرورة االستعانة بهذا الّنوع من الحوار هو تغّير الّتوجهات 

متابعة حّدة  بعد الحرب الباردة في أنواع الّصراعات الّسائدة في العالم حيث أصبح العالم مختلًفا، فعند
وجود تغّيرات في أنواع الّصراعات الّسائدة منذ نهاية الحرب الباردة،  عرادارة الصّ إالعنف، الحظ ممارسوا 

ولعّل انتقال الّصراع من مرحلة الّصراع بين الدّول إلى الّصراع داخل الّدول، باإلضافة إلى بعض 
ارات؛ ض، ومن صراع القطبين إلى صراع الح5الّصراعات التي تجمع بين الّصراعات الّداخلية والّدولية

ن حاجة المجتمع في حالة الّصراع الّداخلي أو الحضاري الذي يكون فيه الّدين هو مصدر الّنزاع مد يزي
إلى الحوار الّديني الذي يجب أن يلعب دوره في إحالل الّسالم وتقريب وجهات الّنظر بين الفرقاء، ألّنه 

، أو حضارة 6ماعة أخرىج اعة ما ضدّ مفي كثير من األحيان يتّم توظيف الّدين كوسيلة لتعبئة تحّرك ج

                                  
ة، تخّصص في الفلسفة والاّلهوت، وتمّيز في ول سويسرية كاثوليكيفيلسوف من أص، " KüngHans" كونغ؛ هانس 1

م(، ثّم أكاديمي بكّلية 1967-1962نة حوار األديان بالمجمع الثاني )لجستشارا في ن مالّدوائر القريبة من الفاتيكان، وعي
الص، فُمن َع من مة البابا ومعنى الخة بالفاتيكان حول عصالعقيد الاّلهوت الكاثوليكي بتويبنغن بألمانيا، ثّم اختلف مع إدارة

ين. أنشأ مؤّسسة لحوار الّديانات، وعمل ذيندوس والبو الهتربية الكهنة. أجرى الكثير من الحوارات مع المسلمين واليهود و 
 وع أخالقي عالمي؛اه مشر على إشراك المؤمنين في صناعة الّسالم العالمي. أعّد كتابه الذي أصبح مشروعا عالميا، سمّ 

ة جععالمي، مراال الم العالمي. انظر: حامد؛ حسان، مشروع أخالقي عالمي، دور الّديانات في الّسالمر الّديانات في السّ دو 
كتاب، مجلة الّتسامح، فصلية فكرية إسالمية تصدر عن وزارة األوقاف والّشؤون الّدينية، مسقط، عمان، الّسنة الثّانية، 

 .331م، ص: 2004ه/1425، صيف 7العدد: 
 السابع د:عشر، العد ابعد: الرّ لمجلّ ا مجلة: التجديد، الهوية، وحفظ التفاهم جسور بناء بين األديان وارمالك، ح طه؛ أنيس 2

 .134م، ص:  2010 ه/ 1431والعشرون، 
 .5، ص: سابق معهد الّسالم األمريكي، حّل الّنزاعات بين األديان، مرجع 3
 .5جع، ص: نفس المر  4
، 4ص: م، 2006 شباط/فبراير  ، وثيقة صادرة عن مركز الّتعليم والّتدريب،راعاتالصّ  تحليلألمريكي، معهد الّسالم ا 5
 . www.usip.org/training/online ظر:ان
 . 5ابق، ص: المرجع السّ ن، نفس معهد الّسالم األمريكي، حّل الّنزاعات بين األديا 6

http://www.usip.org/training/online
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ا من أنواع الحوار، بل ومن حوار ما ضّد حضارة أخرى. ولذا َعد  بعض الباحثين "الحوار التّفاوضي" نوعً 
 .1األديان نفسه

من المنظور المسيحي؛ وهو حوار  يهدف إلى تنصير المخالف من أهل  حوار األديان الّتبشيري .5
أهّم أسباب اعتراض مجموعة من العلماء والباحثين على حوار  منلّنوع هو ا، ولعّل هذا 2األديان األخرى

 األديان، وسيأتي بإذن اهلل تعالى تفصيل الكالم فيه.
م عمليا مبدأ الّدعوة إلى اإلسالم والذي : حوار الّدعوة والّتبليغ .6 من المنظور اإلسالمي الذي ُيَترج 

. وسيأتي الكالم عنه في مبحث 3إلنسانيةاة ين، ووحددّ يقوم على واحدية وأحدية الخالق، ووحدة أصل ال
 أهمية حوار األديان وأهدافه في الفكر اإلسالمي.

  :4حوار األديان العقدي .7

                                  
ين ب الّنزاعات حلّ . وانظر أيضا: معهد الّسالم األمريكي، 86بود، الحوار مع الغرب، مرجع سابق، ص: انظر: أميمة ع 1

 .5-4األديان، نفس المرجع، ص: 
لطباعة والنشر، ّسالم لانظر في تفصيل هذا الّنوع وأهدافه: عمارة؛ محّمد، فقه المواجهة بين الغرب واإلسالم، دار ال 2

األنا –)إشرافا(، اإلسالم والغرب = =وما بعدها، والجابري، محمد عابد 149، ص: م2012ه/ 1433، 1ط:  مصر،
وما بعدها. وانظر إلى مقولة األب  130م، ص: 2009، 1: طالعربية لألبحاث والّنشر، بيروت، لبنان،  كةب، الشّ -خراآلو 

إلى اإلسالم أو المسيحية من خالل  عوةلحوار وواجب الدّ قعية ال تناقض بين ااة الواتوماس ميشيل اليسوعي: "في الحي
. وأيًضا قول الكاردينال جون 26لحوار، مرجع سابق، ص: ا بناء ثقافةي، إعالن إيماننا"إهـ. انظر: األب توماس اليسوع

 لوي توران:
"tout catholique reconnaît que pour lui le Christ est la voie la vérité et la vie (cf. Jn 14, 6) et 

l’Église catholique est la voie ordinaire du salut. Il s’agit d’être fidèle à soi même. Dans le 

dialogue interreligieux, on ne met pas sa foi entre parenthèses, ce qui implique une 

connaissance de sa propre tradition. Le dialogue n’est pas une stratégie ou un moyen pour 

convertir, bien qu’un tel dialogue puisse favoriser la conversion". voir: le cardinal Jean-Louis 

Tauran, Le triple défi du dialogue islamo-chrétien . Epid. http: //www. eglise.catholique.fr. 
مؤّسسية التي تسّخر حوار األديان لنشر المسيحية؛ انظر: النملة؛ صيرية  الماّدية والم وقّوة اآللة الّتنعلى حج ولإلّطالع

ار البيضاء، المغرب، وبيروت، منطلقات العالقات ومحّدداتها، المركز الثّقافي العربي، الدّ  ربرق والغلشّ ، اعلي بن إبراهيم
 .82-77م، ص: 2005، 2لبنان، ط: 

، وآيت آمجوض، حوار األديان، مرجع 5م، مرجع سابق، ص: هة بين الغرب واإلسالة؛ محمد، فقه المواجر: عمار انظ 3
وما بعدها. ومال  112اهلل، الحوار مع أهل الكتاب، مرجع سابق، ص: د خالد بن عبم؛ . القاس248-246سابق، ص: 

تأصيل -ر الّدينيبن علي، تأصيل الحواالفاضل . الاّلفي؛ محّمد 36زاده، الحوار قيمة حضارية، مرجع سابق، ص: 
، 1زيع، مصر، ط: و شر والتّ لنّ ة ل، دار الكلم-ودان نموذجاصطلحات وتحديد الّضوابط الّشرعية، مع مثال تطبيقي السّ الم

 وع عند تناول أهداف الحوار ومعّوقاته..  وسيأتي الكالم عن هذا النّ 248م، ص: 2004ه/ 1425
 ويطلق عليه:  4

dialogue théologique (entre spécialistes), voir: le cardinal Jean-Louis Tauran, Le triple défi du 

dialogue islamo-chrétien . Epid. http: //www. eglise.catholique.fr 
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وهو حوار  ديني يتناول العقائد الّدينية بالبحث والّدراسة، وهو "الحوار الذي يتمحور حول العقيدة في 
، 1ت من مفاهيم الّصلب والفداء وما إلى ذلك..."اردبهذه المف اهلل، والمسيح واإلنجيل والقرآن، وما يّتصل

  ين فضل اهلل وهو تعريف  بالموضوع.وهذا الّتعريف لمحّمد حس
في حين اعتبره محّمد مهدي شمس الّدين: بأّنه يمّثل شكاًل من أشكال الحوار؛ يعتمد باألساس على 

الّداخل، وذلك ألجل تحقيق ن مى انة األخر ياإلقناع العقلي، ويستهدف لدى كّل طرف ديني تغيير الدّ 
  مكسبين:

أحدهما: تعزيز مركز كّل دين في وجه أتباعه، وتوفير القناعات الكافية لديهم بأّن عقيدتهم تمثل الحّق 
 المطلق. 

وثانيهما: اجتذاب أتباع الّدين اآلخر، وحملهم باإلقناع العقلي على اعتناق الّدين الجديد، والتخّلي عن 
 . 2يمة"دلقإيمانهم ا صيغة

وهو تعريف  متعّلق  بالمنهج المعتمد في هذا الّنوع من الحوار وهو المنهج العقلي، ومتعّلق  بالهدف 
المرجو منه؛ الذي هو إّما داخلي ويهدف إلى تحصين أتباع الّديانة بتعزيز عقيدتهم في نفوسهم، أو 

 يهدف إلى دعوة اآلخر وصّده عن دينه.و خارجي 
اعتبارات مختلفة تتعّلق إّما باألسلوب والمنهج كحوار األديان التّاريخي، أو تندرج بى أنواع أخر  ثّم هناك

ضمن نوع عام كحوار األديان الواقعي أو العملي الذي يمكن أن نعّد من تقسيماته حوار األديان األخالقي 
الحوار  انهن ينطلق مأالذي يؤّكد على اشتراك األديان في مجموعة من القيم األخالقية التي يجب 

لمواجهة التحّديات والمتغّيرات الّسريعة التي تتعّلق باإلنسان كالحّق في الحياة فيما يتعّلق باإلجهاض 
شكالية التعّدد، أو المجتمع وأزمة الهوّية، أو تراجع الّدين في عالم  وسياسة تحديد الّنسل، أو األسرة وا 

 ل األخالقي، وضمن إطار نظام تُّتخُذ فيه القرارات حالحية واالناطغت فيه الماّدية وغلبت فيه تيارات اإلب
المصيرية للّشعوب والمجتمعات على أسس غير أخالقية قائمة على "سياسة الّسوق، وجداول البيانات، 

 .3والواقعية الّسياسية، والّرؤى الّديموغرافية"
 
 

                                  
، 9941ه/ 1414،  1انظر: فضل اهلل؛ محمد حسين، في آفاق الحوار اإلسالمي المسيحي، دار المالك، بيروت، ط:  1
 لمسيحي خاّصة.بالحوار اإلسالمي ا مقّدمة. وهذا يتعّلقال
مشترك، مؤّسسة اإلمام شمس الّدين الع للّنضال شرو انظر: شمس الّدين؛ محّمد مهدي، الحوار اإلسالمي المسيحي نحو م 2

 م.1992،  1للحوار، بيروت، ط: 
 هذه األنواع في: آيت. وانظر المزيد من 73ق، ص: اليسوعي، توماس ميشيل، بناء ثقافة الحوار، نفس المرجع الّساب 3

 . 86سابق، ص:  رجع، وأميمة عّبود، الحوار مع الغرب، م94-78أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، ص: 
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 : في بيان المصطلحات المتعّلقة بالموضوعالفرع الرّابع
 ال  د  لج  او  ل  د  : الج  أّوالً 
 الجدل  لغًة: .1

 الجدل في الّلغة يطلق ويراد به جملة من المعاني أهّمها:
رَكة الّلددُ  • ل   فهو جادله عليها، والُقدرة الخصومة في شّدة الخصومة؛ قال في القاموس: "الَجَدُل ُمح   َجد 

 .1وُمجدل"
ل   قال ابن منظور: "وَرجل   دااًل، ُمجادلة خاصمه َأي لهوجادَ  م،صاخ  ال في َأقوى كان إ ذا َجد   واالسم: وج 

 .2َضل وا" إ ال   قوم   الَجَدلَ  ُأوَتي "ما الحديث: وفي الخصومة، شد ة وهو الَجَدل؛
َرُع، وَجَدَلُه َجَداًل وَتَجد َل: َصَرَعُه على الجدالة" •  .3ويأتي بمعنى الّصرع؛ قال في الّلسان: "الَجدُل الص 
ة   ُمقابلة ة  بالحّجة؛ قال ابن منظور: "الَجَدُل:ج  حُ ى مقابلة النكما يأتي بمع • ة، الُحج   والمجادلُة: بالُحج 

 .4والُمخاَصمة" الُمناظَرة
د ة ويطلق ويراد به اإلحكام؛ قال ابن منظور في الّلسان: "الَجد ل • ُله الَحب لَ  وَجَدل تُ  الَفت ل ش  د   إ ذا َجد الً  َأج 

َكمًا"مُ  َفت الً  َتهل  وَفتَ  َفت َله شددت  .5ح 
ُدولةُ  جارية   وهو أيضا إتقان الّصنعة وحسنها؛ قال ابن منظور: "ومنه •  .6الَجد ل" َحَسنة الَخل ق َمج 

 الخالصة
والتي نجدها هو الذي يشمل هذه المعاني التي سبقت،  يأتي استعماله في البحثالذي  الجدالمعنى 
خصومة أو خالف، كما يأتي بمعنى  ةدّ ون بينهما شكاّتصال بين شخصين فأكثر بحيث ت من خالل

ُمه. حكام، حّتى يعلو على خصمه فُيفح   مقابلة الحّجة بالحّجة، والّدليل بالّدليل، بإتقان وا 
 الجدل في االصطالح: .2
فحامُ  إلزام الخصم منه والغرض والمسّلمات المشهورات من المؤّلف القياس هو قال الجرجاني: "الجدل •  وا 
 . 1البرهان" قّدماتم كإدرا عن صر  اق هو من

                                  
الفيروزآبادى؛ محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق الّتراث في مؤسسة الّرسالة، بإشراف: محمد نعيم  1

 .976، ص: م2005هـ/ 1426، 8ط:  سة الّرسالة، بيروت،سي، مؤسالعرقُسو 
)ما ضّل قوم  بعد هدى أّنه قال:  بي لنّ أمامة عن ابي عن أ الّترمذيالحديث لم أجده بلفظه، وأقرب األلفاظ إليه ما رواه  2

. 48والحيل، رقم: البدع  . وابن ماجه، باب اجتناب3253(، باب ومن سورة الّزخرف، رقم: الجدلكانوا عليه إاّل أوتوا 
 . وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.3674تفسير سورة الزخرف، رقم:  لحاكم على المستدرك،وا
 .103، ص: 11لعرب، ج: ا نظور، لسانن ماب 3
 .103، ص: 11، ج: نفس المرجع 4
 .103، ص: 11، ج: نفس المرجع 5
 .103، ص: 11، ج: نفس المرجع 6
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ّنما  وهذا تعريف  يقُرب من تعريف المناطقة الذين يرون أّن الجدل ال يختّص فقط بالقياس كالبرهان وا 
 يستعمل القياس وغيره من الحجج كاالستقراء والّتمثيل.

ة   قوله إفساد عن َخصمه الَمرء   وهو أيًضا: "َدفعُ  • د أو ُشبهة، أو بُحج   وهو  كالمه تصحيح به َيقص 
 . 2"الحقيقة في الُخصومة

 وفي الّتعريف بيان  ألهّم خاّصية  للجدل وهي الخصومة والّنزاع التي عادة ما تقترُن بها.
 .3وتقريرها" المذاهب بإظهار يتعّلقُ  م راء   عن أّما الجدال فهو: "عبارة •
 بها ُيتَوص لُ  التي اللدستاال في بداآلوا الحدود من بالقواعد الجدل بأّنه: "معرفة   4وعّرف حاّجي خليفة •

 . 5وغيره" الفقه من الّرأي ذلك كان هدمه أو رأي   حفظ إلى
وفي الّتعريف نلحظ بأّن الجدل علم  ذو قواعد وأصول تتعّلق بالّدليل والحّجة التي يوردها المجادل نقضا أو 

 بناء.
 كالمه كان سواء الخصم لزامإل العلمية ألةسالم في المنازعة هي قال أبو البقاء في كلّياته: "المجادلة •
 .6ال" أو فاسدا نفسه في

فحامه، باالعتماد على مقدمات  في هذا الّتعريف يتبّين لنا أّن الهدف من الجدل هو إلزام الخصم وا 
 مسّلمة من جهة أّنها مسّلمة عند الخصم، 

لى هذا أشار اإلمام الّنووي1وال يشترط فيها أن تكون حقًّا والصفات قال رحمه  ءماذيب األسته يف 2. وا 
فإن كان للوقوف على  اهلل تعالى: "الجدل والجدال والمجادلة مقابلة الحّجة بالحّجة، وتكون بحّق وباطل

                                                                                                        
 .101، مرجع سابق، ص: لجرجانيالتعريفات ل 1
. 236ص: ق، المناوي؛ الّتوقيف على مهّمات الّتعاريف، مرجع ساب. وانظر أيضا: 101ريفات، ص: الجرجاني، الّتع 2
، 1ط: الحدود األنيقة والّتعريفات الّدقيقة، دار الفكر المعاصر، بيروت، ، أبو يحيى، زكريا بن محمد بن زكريانصاري؛ ألوا

 .73ازن المبارك، ص: ق: د. مه، تحقي1411
 .101فات، نفس المرجع، ص: الجرجاني، التعري 3
(، العلم الكاتب الّتركي الموسوعي، م1608-7165) ني،حاجي خليفة؛ مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي القسطنطي 4

أكثر من دها في كشف الّظنون عن أسامى الكتب والفنون وهى دائرة معارف فى أسماء الكتب والعلوم، جمع موا صاحب
 )أ(ت.و.أرنولد، ر.باسيت، ر.هارتمان، موجز دائرة المعارف اإلسالمية، األجزاء  من  م.ت.هوتسما،. انظر: عشرين عاًما
لشنتناوي،عبد الحميد يونس، األجزاء من )ع( إلى )ي(: ترجمة نخبة اداد وتحرير: إبراهيم زكي خورشيد، أحمدإعإلى )ع(: 

. و"األعالم للزركلي"، ج: 3370، ص: 11م، ج: 1998هـ/ 1418، 1بداع الفكري، ط: لإل رقةمن األساتذة، مركز الّشا
 .236، ص: 7
قسطنطيني، كشف الّظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثّنى، الكاتب جلبي  حاجي خليفة؛ مصطفى بن عبد اهلل 5

 .580، ص: 1، ج: م1941بغداد، 
 .084، ص: قالكّليات، مرجع ساب؛ أبو البقاء 6
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َسُن()الحق كان محموًدا. قال اهلل تعالى:  ل ُهم  ب ال ت ي ه َي َأح  ن كان في مرافعة أو  [،125حل: النّ ] ،َوَجاد  وا 
يَن َكَفُروا). قال اهلل تعالى: امً لم كان مذمو عكان جدااًل بغير  ُل ف ي آَيات  الل ه  إ ال  ال ذ   [،4غافر: ] (،َما ُيَجاد 

 .3"ديدةوأصله الخصومة الشّ 
"إخبار الجدل هو:  ذهب ابتداًء إلى أنّ حيث  وفّصلهمعنى الجدل عنده  في اإلحكام 4بّين ابن حزموقد 

ه حّجته وقد يكون كالهما مبطاًل، وقد يكون أحدهما محّقًا أنّ بما يقّدر  وكّل واحد من المختلفين بحّجته، أ
ّما في مراده أوفي كليهما، وال سبيل أن يكونا معًا مُ  ين في ألفاظهما حقّ واآلخر مبطاًل إّما في لفظه، وا 

  .5ومعانيهما"
 الجدل نوعان:  ثّم صار إلى أّن 

يشترط فيه العلم بأوجه االستدالل و  إظهار الحقّ  هأحدهما محمود: وهو الجدل الذي يكون القصد من
 وطرق اإلثبات، والتزام آدابه التي بّينها الحّق جّل جالله كالتزام الحّق، والّرجوع إليه بالحّجة القاطعة،

نصاف المخالف والّرفق به، ويستدّل له بمثل قوله تعالى: ) َمة  َوال َمو  وا  ك  ُع إ َلىَٰ َسب يل  َربَِّك ب ال ح  َظة  اد  ع 
َسُن  ۚ  َنة  سَ ال حَ  ل ُهم ب ال ت ي ه َي َأح  َلُم ب َمن َضل  َعن َسب يل ه   ۚ  َوَجاد   . 6["125]الّنحل: (، ۚ  إ ن  َرب َك ُهَو َأع 

، وشهد له عند ابن 7"جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" وبمثل قوله عليه الّصالة والّسالم:
 .2كما هو معروف في أخبارهم لخوارجا 1ر ابن عّباسظحزم عمل الّصحابة فقد نا

                                                                                                        
هـ/ 1388منطق، مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان، قم، الطبعة: الثالثة، النجف،  الشيخ محمد رضا، ال انظر: المظفر؛ 1

 .374، ص: 3: ، جم1968
، صّنف في الحديث عالمة بالفقه والحديثه(، اإلمام الحافظ، 631-671، )يحيى بن شرف بن مريالّنووي؛ أبو زكريا  2

عبد  الّسبكي؛انظر: م"، و"التبيان في آداب حملة القرآن". ات"، و"شرح صحيح مسلهذيب األسماء والّلغله: "ت والفقه والّلغة،
هـ(، تحقبق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد 771الكبرى )ت:  يةقات الشافعطب الوهاب بن تقي الدين،

 .149، ص: 8ركلي، ج: األعالم للز  .395ص: ، 8ج:  هـ،1413، 2الحلو، هجر للّطباعة والّنشر والّتوزيع، ط: 
دار الكتب العلمية، بيروت، ، ة المنيريةباعإدارة الطّ  ،الّلغاتتهذيب األسماء و  ؛ أبو زكريا محيي الدين بن شرف،وويالنّ  3

 .48ص:  ،3ج:  د.ر: ط/س،
ه(، الحافظ 654ي، الّظاهري، )ت: القرطب ابن حزم، أبو محّمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الفارسي األموي بالوالء، 4

كام األحكام" إحرة منها: "كثيالمجتهد، سمع من ابن الجسور وأبي عمر أحمد الطلمنكي وغيرهم، صاحب الّتصانيف الالفقيه 
 .254، ص: 4، و"األعالم"، ج:1146، ص: 3و"الفصل في الملل والنحل" وغيرها. انظر: "تذكرة الحفاظ"، ج: 

ق: أحمد محمد ، تحقياإلحكام في أصول األحكام ،(هـ456: ت) ،الظاهري علي بن أحمد القرطبيو محمد أب ابن حزم؛ 5
، 1، ج:1، م:، دون رقم الّطبعة وال سنتهااآلفاق الجديدة، بيروت ارد، ان عباسإحسقدم له: األستاذ الدكتور ، شاكر
 . 45ص:

 .20، ص: 1،ج: 1م: ابن حزم، نفس المرجع، 6
. والّنسائي في كتاب 2504راهية ترك الغزو، رقم: كتاب الجهاد، باب ك اود عن أنس بن مالك،ه أبو دالحديث أخرج 7

 .3141الجهاد، باب وجوب الجهاد، رقم:
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َأَلم  َتَر إ َلى والجدل نصرة  للباطل؛ ومنه قوله تعالى: ) الجدل بغير علم أما المذموم عنده فهو نوعان: 
َرُفونَ  ُلوَن ف ي آَيات  الل ه  َأن ىَٰ ُيص  يَن ُيَجاد  َن الن اس  [، وقوله تعالى:  )69(، ]غافر: ال ذ  لُ مَ َوم  ي الل ه  ف   ن ُيَجاد 

ل م  واََل ُهًدى واََل ك تَاب  م ن ير   يَن َكَفُروا له تعالى: )، وقو [8، ]الحج: (ب َغي ر  ع  ُل ف ي آَيات  الل ه  إ ال  ال ذ  َما ُيَجاد 
َك َتَقل ُبُهم  ف ي ال ب اَلد   َزا، َفاَل َيغ ُرر  َح  ُم ُنوح  َواأل  َلُهم  َقو  َوَهم ت  ُكل  ُأم ة  ب َرُسول ه م  ل َيأ ُخُذوُه  ۚ  م  ه   م ن َبع د  بُ َكذ َبت  َقب 

ُتُهم   ۚ   ُضوا ب ه  ال َحق  َفَأَخذ  ل  ل ُيد ح  َقاب   ۚ  َوَجاَدُلوا ب ال َباط   . [5-4، ]غافر: (َفَكي َف َكاَن ع 
، لاطر البه لينصبجادل قال ابن حزم: "فبّين تعالى كما ترى أن الجدال المحّرم هو الجدال الذي يُ 

 .3ويبطل الحّق بغير علم"
وابن حزم في تقريره هذا يرّد على ما قد يشتبه على البعض من تعارض معنى الجدل في القرآن الكريم 
حيث ورد في مواضع كثيرة، منه ما هو في معرض الذّم أو الّنهي عنه، ولم يرد في معرض المدح أو 

ن يكون دعوًة إلى الحّق أو نصرًة له، كمثل قوله أو الحسن فيه أ األمر به إاّل وهو مقرون  مبّين  بشرط
َسنُ تعالى: ) ل ُهم  ب ال ت ي ه َي َأح  ُلوا َأه َل ال ك تاب  إ ال  [. أو كمثل قوله تعالى: )125(، ]الّنحل: َوَجاد  وال ُتجاد 

َسنُ  َي َأح   [.46(، ]العنكبوت: ب ال ت ي ه 
 قوله مقتضى على الّصواب إلظهار الجدل أنّ  نصافإلوافة بقوله: "يوعلى هذا المعنى يؤّكد حاجي خل

َسنُ : )تعالى ل ُهم  ب ال ت ي ه َي َأح   األذهان تشحيذ في به ينتفع وربما به بأس ال [،125، ]الّنحل: (َوَجاد 
 .4طائل" منه يحُصل وال األوقات ُيضيِّعُ  الذي الجدل هو والممنوع
  خالصة

ع الحوار في أّن كاّل منهما عبارة عن عملية تواصلية فحيثما مي الجدل يلتق نخلص في األخير إلى أنّ 
 إاّل أّن الجدل يتمّيز بخاصيتين أساسيتين: 5وجد الجدال وجد الحوار بهذا المعنى

األولى: أّن الغالب عليه نزعته إلى الخصومة والشّدة في الكالم وتشهد أجواءه في الغالب األعم توّتًرا 
قرآن الكريم بين الجدل والحوار في هذا الباب في تعبيره عن مراجعة خولة بنت لا ا. وقد فّرقينفسًيا وفكر 

لَ  الل هُ  َسم عَ  بقوله: "َقد   ثعلبة للّرسول  ُلكَ  ال ت ي َقو  َها ف ي ُتَجاد  َتك ي َزو ج  الل ه "، "لشّدة إلحاحها على  إ َلى َوَتش 

                                                                                                        
اإلمام، حبر  من صغار الّصحابة،ه(، 68، )ت: اس؛ عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميبّ ابن ع 1

مام المفّسرين، دعا : ابن سعد؛ أبو انظر اهلل في الّدين ويعّلمه الّتأويل.آله وسلم أن يفّقهه بي صلى اهلل عليه و له النّ  األّمة، وا 
القادر عطا، دار الكتب = =هـ(، الّطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد230)ت:  ي،يع البغدادمن عبد اهلل محمد بن سعد بن

 .933، ص: 3 . "االستيعاب"، ج:278، ص: 2م، ج: 1990 هـ/1410العلمية، بيروت، الّطبعة: األولى، 
 .28، ص: 1،  ج: 1ام، مرجع سابق، م:اإلحك 2
 .25، ص:1، ج:1، م:نفس المرجع 3
 .580، ص: 1ج: ، كشف الظنونة، حاجي خليف 4
امس انظر: رجب عبد العاطي؛ محمد عبد الّلطيف، منهجية الحوار في القرآن الكريم، مجلة الّشريعة والقانون، العدد الخ 5
 .184م، ص: 2008يوليو  هـ/1423ثالثون، رجب وال
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َمعُ  )َوالل هُ  :لقاف الّرسول  تمّسكها بزوجها، ثّم غّلب سبحانه طريقة [، فلقد 1َتَحاُوَرُكَما( ]المجادلة: َيس 
والمرأة، لكّنه في جانب المرأة سمي جدال، وفي جانب الّرسول سّمي حواًرا  تحّقق الخالف بين الّرسول 

وار حلتفاوت ما بينهما في طريقة المراجعة، ويشبه ذلك محاورات الّرسل مع أقوامهم التي نراها في ال
يًرا، فإّن الخالف بين الّطرفين متحّقق، لكن تتفاوت طريقة المراجعة بينهما بحيث تصلح أن ثك القرآني

 .1تسّمى في جانب الّرسل حواًرا وفي جانب األقوام جداًل"
فحامه، بغّض الّنظر عن كون الحّق معه أو ضّده،  الثّانية: الهدف األساسي منه هو إلزام الخصم وا 

 ت المسّلمة من جهة ما هي مسّلمة عند الخصم، ال من جهة أّنها حّق.امك على المقدّ لمعتمًدا في ذ
ولذلك كّله نجد أّن القرآن ذّم الجدل في أكثر من موضع ولم يأمر به إاّل ُمقترنا بالُحسن كما سبق أن 

 ما"أّنه قال:  ذّم الجدل وقرنه بالّضالل كما في حديث أبي أمامة عن الّنبي  ذكرنا. كما أّن النبّي 
 .2"الجدل ُأوتوا إالّ  عليه كانوا بعد ُهدى قوم   ضل  
 : المناظرة ثانًيا

 المناظرة لغًة:.أ
  من: مشتّقة   المناظرة في الّلغة إّما

تُ  َأي فالناً  ناَظر ت . قال ابن منظور: "ويقال:3الّنظير وهو الُكفء والمساوي والّند .1 ر   في له نظيراً  ص 
ر  يقابله ُمناظر  آخر يكون ندًّا له ونظيًرا. مال مناظرة هذال. وتأخذ ا4المخاطبة"  عنى من جهة أّن الُمناظ 

 .5بالعين" الّشيء تَأم ل الن َظر وهو ح س  العين، قال "الجوهري: اإلبصار؛ بمعنى الّنظر أو من .2
 ىعل يقع ظرُ نّ والبالبصيرة؛ وهو الذي يقع على المعاني ال األجسام. قال ابن منظور: " من الّنظر أو .3
وهذا المعنى يدخل  .6للمعاني" كان بالبصائر كان وما لأَلجسام فهو باألَبصار كان فما والمعاني أَلجساما

في تعريف المناظرة االصطالحي كما سيأتي من جهة أّن المناظرة لها تعّلق  باألفكار والمعاني التي ُتدرك 
 بالتفّكر والتبص ر.

                                  
، سنة 1اليقين، مصر، ط:  ارلبيانية، ده اد/ شادي؛ محّمد إبراهيم، الحوار في القرآن الكريم خصائصه الّتركيبية وصور  1

 .15م، ص: 2010هـ/ 1431
. وابن 375، ص: 5، ج: 3253 ف، رقم:: كتاب الّتفسير، باب ومن سورة الّزخر حديث أبي أمامة الباهلي؛ رواه الّترمذي 2

 . 48مة، باب اجتناب البدع والجدل، رقم ماجه؛ المقدّ 
أسسه ومناهجه في الكتاب والسّنة، دار  -وار مع أهل الكتابلحبد اهلل، ان عالقاسم؛ خالد بوانظر حول مصطلح الجدل: 

 .107 -104ه، ص: 1414، ال 1المسلم للنشر والتوزيع، الّرياض، ط: 
 .215، ص: 5، وج: 129، ص: 1ج: العرب، مرجع سابق،  ر: لسانانظ 3
 .215، ص: 1لسان العرب، ج:  4
 . 215، ص: 5انظر: لسان العرب، ج:  5
 .215، ص: 5: ، جالمرجع نفس 6



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

48 
 

تُ  وُيقال االنتظار، رُ ظَ والن  ور: "ظمن االنتظار؛ قال ابن من أو .4 ُته فالناً  َنَظر   .1واحد" بمعنى وان َتَظر 
ر ينتظر خصمه حّتى يستدّل أو يعترض ليجيبه.  والمناظرة ُتحّقق هذا المعنى من جهة أّن الُمناظ 

 المناظرة في االصطالح .ب
 لبصر.اب الّنظر من أو ظيرالنّ  من لغة: قال المناوّي في الّتوقيف: "المناظرة

 .2للّصواب" إظهاًرا الّشيئين بين الّنسبة في الجانبين من بالبصيرة : الّنظراحً الواصط
 إظهاًرا الّشيئين بين الّنسبة في الجانبين من بالبصيرة الّنظر هي وقال أبو البقاء في كّلياته: "المناظرة

 كالمه كان سواء مخصال إللزام ةيالعلم المسألة في المنازعة هي والمجادلة نفسه، مع يكون وقد للّصواب،
 .3ال" أو فاسدا نفسه في

دمان الّنظر فيه مع الّنفس من باب المناظرة  وفي تعريف أبي البقاء نالحظ أّنه جعل مراجعة الّرأي وا 
وهذا توس ع  تقتضيه )أو تحتمله( الّلغة ولكّنه غير مراد  لنا ألّن المناظرة جاءت على وزن ُمفاَعلة وهي في 

، كما أّن المناظرة التي نتناولها بالدراسة في هذا المبحث هي عبارة عن عملية 4ينفطر تقتضي وجود  بابها
 تواصلية بين طرفين فأكثر، بحيث يكون هناك مستدلٌّ ومجيب. 

 الخالصة
نخلص من هذا إلى أّن المناظرة هي عبارة عن: عملية تواصلية بين طرفين أو فريقين ترتكز على 

منهما فيها وجهة نظر خاّصة، ويسعى كلٌّ منهما إلى تصحيح مذهبه بإقامة  حدنة لكّل وايّ دراسة مسألة مع
 مع الّرغبة الّصادقة في تحّري الحّق وطلبه. 5الّدليل على صّحته أو صّحة ملزومه أو بطالن نقيضه

مناظر لوقد وضع العلماء في فّن أدب البحث والمناظرة جملة من الّضوابط التي يجب أن يلتزم بها ا
تتّضح لنا بعض الفروق الجوهرية بينها وبين الجدل وتتحّدد لنا عالقتها بالحوار الذي هو موضوع لا نورده

 :6دراستنا. وجملة هذه الّضوابط ترجع إلى
ضوابط لها تعّلق بالمتناظرين؛ وفيها يشترط على كّل منهما أن يكون ُمّلًما بالموضوع الذي تدور  .1

ان مواضع الخلل في حجج المخالف، وعلى إقامة الّدليل على يب قادرين على احوله المناظرة، وأن يكون
 صّحة ما يذهب إليه. ثّم أن يلتزم كلٌّ منهما بالحّق إذا ظهر على لسان خصمه.

                                  
 .215، ص: 5، ج: نفس المرجع 1
ص: رجع سابق، مجاني، عريفات للجر . وانظر: التّ 678وقيف على مهّمات الّتعاريف، مرجع سابق، ص المناوي، التّ  2

298. 
 .408ص:  ت، مرجع سابق،أبو البقاء، الكليا 3
بعة طّ قم الر ون ة، القاهرة، ومكتبة العلم، جّدة، دميتبة ابن تيمك انظر: الشنقيطي؛ محّمد األمين، آداب البحث والمناظرة، 4
 .3، ص: 2 سنة الّنشر، ج: وال
 .4، ص: 1انظر: نفس المرجع، ج:  5
 . 91، ص: 2ج: ، لمرجعنفس اانظر:  6
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ضوابط لها تعّلق بموضوع المناظرة؛ حيث يشترط أن يكون واحًدا، وأن تكون المناظرة على عرف  .2
 أو أصولية أو كالمية، سياسية أو اقتصادية... وهكذا. (يةفرعية )فقه ؛الفّن الذي يناظر فيه واصطالحه

ضوابط لها تعّلق بالقواعد واآلداب العاّمة؛ من مثل: عدم االستهزاء بالخصم وتحقيره، وأن ال يقاطع  .3
 أحدهما اآلخر، وأن يتجّنب غريب الّلفظ، وأن يوجز مستدالًّ أو مجيًبا.

 الفرق بين الجدل والمناظرة .ج
جدل والمناظرة وضوابطها نالحظ أّن المناظرة تّتحد مع الجدل في التواصل الذي لا الل تعريفخ نم

يكون بين طرفين فأكثر، وفي ارتباطهما باالختالف في الّرؤى؛ فكما أّن "ال جدال إاّل حيث االختالف في 
موضوعها  يف حد أيضا معه، فإّن المناظرة ال تكون إاّل بين مختلفين، كما تتّ 1إدراك حقيقة من الحقائق"

بطااًل، بحيث يكون لكّل واحد منهما فيها وجهة نظر خاّصة.  الذي يدور حول دراسة مسألة معّينة إثباتًا وا 
ومن هذه الجهة جعل اإلمام الجويني الجدل مرادًفا للمناظرة؛ قال رحمه اهلل تعالى: "وال فرق بين المناظرة 

ن فّرق بين الجدل والمناظرة على طريق و ل لماء باألصو عوالجدال والمجادلة والجدل في عرف ال الفروع، وا 
 . 2الّلغة"

 ُمقاَبلة: في الّنهاية في غريب الحديث واألثر؛ قال رحمه اهلل تعالى: "الجَدل 3وسار عليه ابن األثير
ة ة الُحج   .4والمخاَصمة" الُمناَظرةُ : والُمَجاَدَلةُ . بالحج 

زعته إلى الخصومة والشّدة في الكالم وتشهد أجواءه ني المناظرة ف نكما نالحظ أّن الجدل يختلف ع
 في الغالب توت ًرا نفسًيا وفكريا.

فحامه، بغّض الّنظر عن كون الحّق معه أو  ذا كان الهدف األساسي من الجدل هو إلزام الخصم وا  وا 
ّنها أة م، ال من جهصضّده، معتمًدا في ذلك على المقّدمات المسّلمة من جهة ما هي مسّلمة عند الخ

 حّق؛ فإّن الغرض من المناظرة هو إظهار الّصواب والّرغبة الّصادقة في الوصول إلى الحّق.
 .اإللزام والخالف الجدل من والغرض الّصواب المناظرة إظهار من الغرض كما أنّ 

 رظأدّل في النّ  ة"المناظرة قريبة من معنى الحوار، إاّل أّن المناظر  :الفرق بين المناظرة والحوار د.
 .1والتفّكر، كما أّن الحوار أدّل في الكالم والمراجعة"

                                  
 .7، ص: 1980دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة   زهرة، تاريخ الجدل، أبو 1
الكافية في الجدل، تحقيق وتعليق: د/ فوقية هـ(، 478)ت:  بن يوسف، بن عبد اهلل ملكأبو المعالي عبد الالجويني،  2

م، ص: 1979ه/1399القاهرة، ط: د.ر،  وشركاه،يات األزهرية، طبع مطبعة عيسى بابي الحلبي حسين محمود، الكلّ 
19. 

الّلغوي األصولي،  ثه(، المحدّ 660 -544أبو الّسعادات المبارك بن محمد بن محمد الّشيباني الجزري، )األثير؛ ابن  3
سمع من يحيى ابن سعدون القرطبي، وخطيب الموصل، صاحب "الجامع في األصول"، و"النهاية في غريب الحديث". 

 .366، ص: 8الّشافعية الكبرى"، ج: . و"طبقات 488، ص: 21الم الّنبالء"، ج: "سير أعانظر: 
 .274، ص: 1د الطناحي، دار الباز، مكة، ج: مو تحقيق: مح ثر،ابن األثير، الّنهاية في غريب الحديث واأل 4
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كما أّن التأّمل في الّضوابط التي وضعها العلماء في أدب المناظرة وقوانينها يجعلنا نخلص إلى أّن 
بطااًل؛ طلًبا للحقيقة  واسطة بالحوار يكاد يكون أعّم من المناظرة التي تقتضي تدافًعا وتنافي، تصحيًحا وا 

 القواعد والّضوابط الحاكمة.   نم مجموعة
في حين نجد أّن الحوار قد ال يحتاج دائما إلى مثل هذه القيود العلمية والّشروط المنطقية. كما أّن 
المناظرة ال تكون إاّل حيث يكون االختالف والّتدافع بخالف الحوار الذي يّتسع ليصبح شكاًل من أشكال 

رك؛ تحقيقا لهدف أساس من الحوار وهو إيجاد أرضية تمشثر تجاه هدف كالّتعاون بين طرفين فأ
ذا كانت المناظرة قد تنتج ذهنية منغلقة ترى أّنها على الحّق وغيرها على باطل، فإّن الحوار 2مشتركة . وا 

أّن ما ك. 3"يؤّدي إلى نوع من األفق الواسع والّذهنية المنفتحة التي تعترف بخطئها ولديها رغبة في الّتغيير"
ال يكون فيها الجانب التّفاوضي الذي هو جزء  من الحوار العام والحوار الّديني محّل الّدراسة كما  ةظر المنا

 سبق وأن بّينا.
 حوار الثّقافات  ثالثًأ:

قًا َخف يًفاوثَُقَف الرّ  ،يَء: َحَذَقهالشّ  ثَق فَ مشتقة من ثقف، و  الثّقافة لغة: .1  وذُ  ،جُل ثَقافًة َأي  َصاَر حاذ 
والثّقافة هي "العلوم والمعارف والفنون التي ُيطلُب  .4ه ثَاب ُت ال َمع ر َفة  ب َما ُيحتاُج إ َلي ه  اء، َوال ُمَراُد َأنّ كذَ ف ط نة  و 

 .5العلم بها والحذق فيها"
"، ومعناه في أصله الاّلتيني تهذيب األرض Cultureوالثّقافة لفظ  عربي مترجم  عن الّلفظ األجنبي "

، وتطّور معناها لتنقل مجازا من النمّو والّتراكم في اإلنتاج الّزراعي إلى معنى 6صولهاحم اعتها وتنميةر وز 
 تنمية العقل والّذوق، "فمفهوم "ثقافة" ثمرة من ثمار عصر الّنهضة، عندما شهدت أوروبا في القرن الّسادس 

. وصارت بذلك تدل  7ر"ألدب وفي الفكااألعمال األدبية الجليلة في الفّن وفي  عشر انبثاق مجموعة من
  .1على مجموع ثمرات الفكر في ميادين األدب والفّن والفلسفة والعلم والقانون

                                                                                                        
 .108القاسم؛ خالد بن عبد اهلل، الحوار مع أهل الكتاب، مرجع سابق، ص:  1
لخطيب؛ الحوار مع الغرب: آلياته، أهدافه، دوافعه، دار عبود، أ.د. سليمان ابو الفضل، د. أميمة . منى أانظر: أ.د 2

 .81ص:  م،2008،  1الفكر، دمشق، ط: 
 .82س المرجع، ص: نف 3
 .19، ص: 9ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج:  4
 .85م، ص: 8019ه/0014 ،1ط: ية، جمهورية مصر العرب ،مجمع الّلغة العربية، المعجم الوجيز 5
 . و بن233 ص: م،2000، 3لمنعم، المعجم الّشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: الحفني؛ عبد ا 6
، 4بي؛ مالك، مشكلة الثّقافة، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط: ن

 .25م، ص: 1984
 .27و 25س المرجع، ص: مشكلة الثّقافة، نف بن نبي،مالك  7
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"، ولفظ Cultureنشير إلى أّن هناك من استخدم الّلفظ العربي "حضارة" في مقابل لفظ " ومن المهّم أن   
حات ثالثة هي ثقافة، لصطغة العربية تملك م"، وبذلك نجد أّن اللّ Civilization"مدنية" مقابل لفظ "

، وذلك نظرا Civilization، وCultureحضارة، مدنية، وضعت بإزاء معاني الّلفظين األجنبيين؛ 
" إلى Civilizationللّتداخل واالختالف بين الباحثين الغربيين في مدلوالت الكلمتين، "فمن ترجم "

" إلى "ثقافة" بمعنى الجانب الفكري Cultureإلنسانية ترجم "ا"حضارة" بمعنى الجانب الماّدي من الحياة 
" إلى "مدنية" بمعنى الجانب الماّدي، ترجم Civilizationوالمعنوي من هذه الحياة، ومن ترجم "

"Culture"2" إلى "حضارة" بمعنى الجانب الفكري والمعنوي. 
الثّقافة على  صرومها، فهناك من يقهاختلف أهل العلم في تعريف الثّقافة وفي مف الثّقافة اصطالحا: .2

يوّسع مفهومها لتشمل الجانب الوجداني  من الجانب المعرفي في الحياة كالفكر والعلم واألدب والفّن، ومنهم
الذي ُيعَنى به الفّن، والجانب الّروحي الذي يعنى به الّدين، والجانب العملي الذي تعنى به األديان 

 واألخالق.
،و "فالثّقافة أفكار   دراكات  زوجة  بقيم  وعقائديات، ووجدانيات، تعّبر عنها أخالق  وعبادات مم معارف  وا 

. والثّقافة تشمل 3وآداب  وسلوكيات، كما تعّبر عنها علوم  وآداب  وفنون  متنّوعات، وماّديات ومعنويات"
مع الحيوان إلى  هالمادّيات إذا اقترنت بقيمة وهدف نبيل، فاألكل ينقلب من أمر ماّدي حّسي يشترك في

ة عندما يرتبط بمعايير وآداب خاّصة، يرقى بها، وتنقله من المعنى الحيواني إلى األفق اإلنساني، فهو فقاث
 .4عندما يسّمي اهلل ويأكل بيمينه وال يقرب محّرما ويحمد اهلل عليه فهو من الثّقافة

  حوار الثّقافات في االصطالح .3
فواعل عديدة تنتمي إلى دوائر ثقافية مختلفة  نبيثّقافي الذي يكون لحوار الثّقافات هو ذلك الّتواصل ا

 قصد الّتعارف والتعّلم وتبادل الخبرات والّتعايش في إطار تعاوني سلمي.
وبذلك نالحظ أّن عالقة حوار الثّقافات بحوار األديان عالقة الكّل بالجزء أو العام بالخاّص، فالثّقافة 

جة  بالقيم والعقائد مصطبغة  بها، وهي التي تمّثل البعد و مز لقرضاوي أجزاؤها ماكما رأينا في تعريف الّشيخ 
الّديني في الثّقافة، فإذا كان مفهوم الثّقافة ينزغ إلى العمومية، فمفهوم الّدين ينزع إلى الخصوصية، فوراء 

 كّل ثقافة دين.

                                                                                                        
ي، تحرير: منى أبو الفضل، مربي واإلسالالغانظر: الّسعيد؛ فؤاد، خليل؛ فوزي، الثّقافة والحضارة، مقاربة بين الفكرين  1

 .97م، ص: 2008ه/1429، 1نادية محمود مصطفى، دار الفكر، دمشق، ط: 
 .104ص: حضارة، نفس المرجع، افة والالّسعيد؛ فؤاد، خليل؛ فوزي، الثّق 2
 .14م، ص: 0002ه/ 1421، 1يوسف، ثقافتنا بين االنفتاح واالنغالق، دار الّشروق، القاهرة، ط:  القرضاوي؛ 3
 .15-14القرضاوي، نفس المرجع، ص:  4
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لفكر واآلداب اك مكّونات الثّقافة نفحوار الثّقافات أعّم من حوار األديان فهو يشمله، كما يشمل غيره م
 وغيرها.

ولذلك فالحوار الّديني العقدي هو أليق أنواع حوار األديان بالحوار الثّقافي لما يمثّله مصطلح "الثّقافة" 
 من دالئل على الجانب المعرفي واإلدراكي كالعلم واألدب والفلسفة.

 حوار الحضارات رابًعا:
ّد البداوة، كما تدّل على مظاهر الرقّي ضي وهقامة في الحضر، الحضارة هي اإل الحضارة لغة؛ .1

"، وهو لفظ  Civilisation. ولفظ الحضارة هو ترجمة لكلمة "1العلمّي والفّني واالجتماعي في الحضر
. والّداللة المقصودة من هذه 2" بمعنى ساكن المدينةcivis" وتعني مدنية، و"civiltisمشتق من كلمة "
نمط حياة المدينة بما يعكسه من قيم وسلوكيات، ونظم  لحو ب تدور في جوهرها ر الكلمة في الغ

 . 3ومؤّسسات، وما شهدته من تطّور ماّدي وفكري
عّرفت الحضارة بعّدة تعريفات تدّل على احتمالها لمعان كثيرة، واستعراض  الحضارة اصطالحا؛ .2

بناء  ُمرّكب  من  -ةيدنه شأن مفهوم المأنش –بعض تعريفاتها ينحو بنا إلى أّن "جوهر مفهوم الحضارة 
ّن كّل أفعال اإلنسان ومبتكراته ومعّداته وأدواته تتبع جانبا من  جانبين: جانب ماّدي وجانب معنوي ...، وا 

 . 4هذين الجانبين"
والحضارة من خالل هذا المفهوم هي: "ثمرة كّل جهد  يقوم به اإلنسان لتحسين ظروف حياته، سواء  

لى تلك الّثمرة مقصودا أم غير مقصود، وسواء أكانت الثّمرة مادّية أو إل هود المبذول للوصو جأكان الم
ًنا من مكّونات الحضارة، وهو مكّون  معنويٌّ ومعرفي، ذلك أّن "الحضارة بناء  5معنوية" . وتعتبر الثّقافُة مكوِّ

بنية، وهو ما أو  وأجهزة وتكنولوجيا ماّدي ومعنوي، فأّما الماّدي فيتمّثل في منجزات الحضارة من معّدات
يسّمى "عالم األشياء"، والجانب المعنوي يتمّثل في مفهوم الثّقافة بأبعاده ومستوياته المتعّددة، والذي يعّبر 

. فالحضارة في جوهرها هي حاصل التّفاعل بين عالم األفكار التي هي الثّقافة وعالم 6عنه بعالم األفكار"
 األشياء.

                                  
جم امل، معوانظر: وهبة؛ مجدي، المهندس؛ ك .157ص:  مادة: الحضارة، المعجم الوجيز، نفس المرجع الّسابق، 1

 .151م، ص: 1984، 2مكتبة لبنان، بيروت، ط:  ة في الّلغة واألدب،المصطلحات العربي
ية، دراسة لسيرة المصطلح وداللة المفهوم، المعهد العالمي للفكر دنقافة، المالثّ انظر: عارف؛ نصر محمد، الحضارة،  2

 .33م، ص: 1994ه/ 1414،  2اإلسالمي، عّمان، ط: 
 .103-101ص: لحضارة، مرجع سابق، ؛ فوزي، الثّقافة واخليلو ، الّسعيد؛ فؤاد 3
 .117ص: ،مرجعنفس ال 4
م، 1987، دون رقم الّطبعة، 1ها، عالم المعرفة، عدد: ر يامها وتطوّ ل قمؤنس؛ حسين، الحضارة، دراسة في أصول وعوام 5

 .13ص: 
 .127خليل؛ فوزي، الثّقافة والحضارة، نفس المرجع، ص: و الّسعيد؛ فؤاد،  6
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حوار الحضارات واختلفت، ويمكن أن نعرفها إجماال بالقول بأّن  اتتعّددت تعريف ؛راتاحوار الحض .3
، الهدف منها عوبالشّ األمم و تعارف وتفاعل واحتكاك بين و حوار الحضارات عبارة عن عملية تواصل 

فشاء الّسلم والعدل، ورعاية الحقوق اإلنسانية في ظّل التّفاهم   .االحترام المتبادلو الّتعايش الُمثم ر البّناء، وا 
ّما من حيث الهدف والمخرجات في الفكر اإلسالمي فيمكن أن نختار تعريفا آخر من خالل ما كتبه أ

الباحث عباس محجوب عن مفهوم الحوار مع اآلخر، حيث يقول عن حوار الحضارات من وجهة نظر 
ء بين اسو الوصول إلى كلمة  ياألهداف اإلسالمية منه: "والمقصود بحوار الحضارات في المفهوم اإلسالم

األنا واآلخر، رضا وقناعة، وامتثال تام، وّربما لتقليص الفجوة بينهما وليس هدفه تحويل "اآلخر" إلى 
 .1"أنا""

وهو من جهة مخرجاته: "رؤية مستقبلية لموقعنا في هذا العالم المتغيِّر الُمقب ل على آفاق  جديدة تتطّلب 
، وبحيث يحّقق العالم اإلسالمي موق َعه وأثره في المجتمع حاموح المرونة والّتسر تبادل األفكار والثّقافات ب

ز استقرار الحياة اإلنسانية الُمضَطر بة، ويعمل على إشاعة األمن  اإلنساني بحيث يكون مجتمعا مسلما ُيعزِّ
 .2والّسالم في األرض"

تمّثل في يا صطلح الحضارة إّنممأّما عالقة حوار الحضارات بحوار األديان فتتحّدد بمالحظة أّن 
مخرجات التّفاعل بين الفكر والواقع، بين المعنوي والماّدي، وبذلك فهو أعّم من مصطلح الثّقافة، والّدين، 
فإن كان الّدين أخّص من الثّقافة، والثّقافة أخّص من الحضارة، فهذا يعني أّن الّدين بشّقيه العقدي والعملي 

ر الّديني بشّقيه العقدي والعملي الواقعي جزء  من حوار احو كن أن نقول أّن المجزء  من الحضارة، ومنه ي
، والمتتّبع لميدان الحوار ال يرتاب في أّن البعد الّديني يشغل مساحة كبيرة في حوار 3الحضارات

 الحضارات، باإلضافة إلى البعد الثّقافي واإلنساني. 
 
 
 
 
 
 

                                  
دلية، جدارا للكتاب العالمي، عمان، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ط: والحوار، عالقة تبا محجوب؛ عباس، الحكمة 1
 .249، ص: م2006، 1
 .253نفس المرجع، ص:  2
 .110انظر: آيت أمجوض، الحوار الّديني، مرجع سابق، ص:  3



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

54 
 

 اصطالًحاو : الفكر اإلسالمي لغًة الثّانيالمطلب 
إضــافي يمكــن تعريفــه  طلح  يجمــع بــين لفظــين: الفكــر واإلســالم، وهــو بــذلك مرّكــب  صــم الفكــر اإلســالمي

األديـان فـي بدايـة الّدراسـة، وسأسـير علـى نفـس المـنهج  حـواربنفس المنهجية التي عّرفنا بها مصطلح علـم 
 قبي واهلل الموّفق.الّسابق في تعريفي هذا وذلك من خالل تعريف المرّكب اإلضافي ثّم اللّ 

  يتعريف الفكر اإلسالمألّول: ا عالفر 
 الفكر في الّلغةأّوال: 
الت َفك ـر: أّما الفكر فهو في الّلغة: مأخوذ  من فكر بفتح الفاء وكسرها، قال الّرازي في مختار الّصحاح: " 

ُر بالفتح وبابه َنَصرَ  ُر والف ك رُة، والمصدر الَفك   .1"التأم ل واالسم الف ك 
ُر إ عماُل الخاطر  في الّشيء"ان: "سلّ وقال ابن منظور في ال ُر والف ك   .2الَفك 

)فكر( الفاء والكاف والر اء ترد ُد الَقل ب في الش يء. ُيقاُل: تفّكَر إذا رد َد قلبه معتب را. وقال ابن فارس: "
 .3ورجل  ف كِّير: كثير الف كر"

 ك.ماُل العقل  ألجل اإلدراعالفكر إذن في الّلغة هو التأّمُل وا  
 الفكر في االصطالحثانًيا: 

هناك العديد من الّتعريفات التي أوردها أهل العلم لمصطلح "الفكر"، وقد جاء بعضها مختصًرا واآلخر 
 مطواًّل، وقد اخترت منها:

المحُسوسات، ذكره  "التفك ر طلب الفكر؛ وهو يُد الّنفس التي تَُناُل بها المعلومات كما تُنال ب َيد  الجسم -1
 .4"يالحرال

ويظهر من الّتعريف األّول أّن  .5وقال ابن الكمال: تصر ف القلب في معاني األشياء لدرك المطلوب"" -2
ر الذي هو عبارة عن آلة لإلدراك، كما ينّبه الّتعريف الثّاني على أّن الفكر هو عملية ك  الفكر هو ثمرة للتفَ 

 ن المعاني.ممن بين جملة   المطلوب   مييز  تَ 

                                  
ون، بيروت، طبعة ر، مكتبة لبنان ناشر ح، تحقيق: محمود خاطالّصحا الّرازي؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار 1

 .517م، ص: 1995هـ/  1415جديدة، 
 .56 ، ص:5، ج: ابقابن منظور، الّلسان، مرجع س 2
 .446، ص: 4، ج: مرجع سابقابن فارس، معجم مقاييس الّلغة،  3
 قال الغبريني: ما من، من علماء المغرب. مفّسر   ه(708أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن الّتجيبي، )ت:  الحرالي؛ 4

نّزل" في الّتفسير. انظر: لمم القرآن الفهعلم إال  له فيه تصنيف. رحل إلى المشرق وتصوف، من كتبه "مفتاح الباب المقفل 
انظر:  .256، ص: 4. واألعالم للزركلي، ج: 707، ص:1. "هدية العارفين"، ج: 47، ص:23"سير أعالم الّنبالء"، ج: 

 .194، مرجع سابق، ص:لى مهّمات الّتعاريفالمناوي، الّتوقيف ع
 .419:المناوي، الّتوقيف على مهّمات الّتعاريف، نفس المرجع، ص 5
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هاني: "الفكرة قّوة  مطرقة للعلم إلى المعلوم، والتفك ر َجوالُن تلك الُقّوة بحَسب  َنظر  بصألا وقال الّراغب -3
: يَ و  العقل وذلك لإلنسان دون الحيوان، وال يقال إاّل فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب ولهذا رُ 

َأَوَلم  َيَتَفك ُروا ف ي صورة قال: )ب صفأن يو  ؛ إذ كان له منزها1"تفّكروا في آالء اهلل وال تفّكروا في اهلل"
ه م  َض َوَما َبي َنُهَما إ ال  ب ال َحقِّ َوَأَجل  م َسمًّى  ۚ  َأنُفس  َر  َأَوَلم  ) [،8، ]الّروم: ( ۚ  م ا َخَلَق الل ُه الس َماَوات  َواأل 
ن ة   ۚ  َيَتَفك ُروا  ب ه م مِّن ج  ير  إ   ۚ  َما ب َصاح  م  ) [،187، ]األعراف: (ب ين  م   ن  ُهَو إ ال  َنذ  ل َك آَلَيات  لَِّقو  ن  ف ي ذََٰ
َيات  َلَعل ُكم  تََتَفك ُرونَ ) [،3، ]الّرعد: (َيَتَفك ُرونَ  ل َك ُيَبيُِّن الل ُه َلُكُم اآل  َرة َكذََٰ ، [219، ]البقرة: (في الد نَيا واآلخ 

 عن الفرك لكن يستعمل الفكر في المعاني وهو ب  لو ل بعض األدباء: الفكر مقاورجل  فكير كثير الفكرة، ق
وهذا يعني أّن الفكر عبارة عن طلب صورة الّشيء  .2فرك األمور وبحثها طلبا للوصول إلى حقيقتها"

 باإلنسان دون غيره لما حباه اهلل تعالى به من نعمة العقل. ختص  إلدراكه، وهو يَ 
. وهو في هذا الّتعريف 3معلومة للتأّدي إلى مجهول" ر  أمو يفاته: "الفكر ترتيب ر وقال الجرجاني في تع -4

أمور  معلومة أو مظنونة يتوّصل بها إلى علوم أو  يطابق الّنظر؛ قال الحافظ ابن حجر: "الّنظر ترتيبُ 
 .4ظنون"

والّنظـر مـن  ررحمـه اهلل تعـالى فـي تسـويته بـين الفكـ 5وهو يوافق مـا ذهـب إليـه إمـام الحـرمين الجـويني -5
"والّنظـر فـي اصـطالح الموّحـدين ل رحمه اهلل تعالى فـي تعريفـه للّنظـر فـي كتابـه اإلرشـاد: اق حيث المعنى؛

                                  
َد به عل ي  أخرجه الّطبراني في ث الحدي 1 األوسط عن ابن عمر، وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن سالم إال  الَواز ُع، َتَفر 

"بن ثَاب   هـ(، المعجم األوسط، تحقيق: طارق بن عوض اهلل بن محمد، 360أحمد الّشامي، )ت: ّطبراني؛ سليمان بن ال. ت 
ورواه أبو نعيم في الحلية عن عبد اهلل بن سالم بلفظ: "تفّكروا في  الحرمين، القاهرة.ر لحسيني، دام اعبد المحسن بن إبراهي

س بلفظ: "فّكروا في كّل شيء وال من قوله عن ابن عبا بة في "كتاب العرش"،أبي شي خلق اهلل وال تفّكروا في اهلل"، ورواه ابن
يم؛ أحمد بن عبد اهلل بن أحمد األصبهاني، حلية األولياء نعأبو انظر: ا، تتفّكروا في اهلل". وجاءت أحاديث كثيرة بمعناه

ان بو جعفر محمد بن عثمشيبة؛ أ. بن أبي 66، ص: 6م، ج: 1974هـ/ 1394وطبقات األصفياء، الّسعادة، مصر، 
 ،1ّرياض، ط: ال ـ(، العرش وما ُرو ي فيه، تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي، مكتبة الّرشد،ه297العبسي، )ت: 

 .343م، ص: 1998هـ/1418
، بيروت، العلميةابن األثير؛ المبارك بن محمد بن محمد الشيباني ابن األثير، الّنهاية في غريب الحديث واألثر، المكتبة و 

 .63، ص: 1ج:  م. 1979هـ/ 1399لّطبعة، بدون رقم ا
 .384المفردات في غريب القرآن، مرجع سابق، ص: األصفهاني،  2
 .217عريفات، مرجع سابق، ص: لتّ لجرجاني، اا 3
مشق، يروت ودأحمد ابن حجر العسقالني: نزهة الّنظر في توضيح نخبة الفكر، تحقيق: نور الدين عتر، دار الخير: ب 4

 .41ص: م، 1993هـ/ 1414ة،  الطبعة: الثاني
، الفقيه األصولي الّشافعي، ينإمام الحرمي، الجويني؛ أبو المعالي عبد الملك بن يوسف بن محّمد الجويني الّنيسابور  5

ع األدلة"، لى قواطالمتكّلم على أصول األشاعرة، صّنف في علوم كثيرة، له منها: "الّشامل في أصول الّدين"، و"اإلرشاد إ
 ري،. ابن عساكر الّدمشقي: تبيين كذب المفت468، ص: 18ظر: "سير أعالم النبالء"، ج: . ان478"، توفي سنة "الورقات
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لـى  هو الفكر الذي يطلب به من قام بـه علًمـا أو غلبـة ظـّن؛ ثـّم ينقسـم الّنظـر إلـى قسـمين: إلـى الّصـحيح وا 
 .  1الفاسد"

 ومن تعريفات المعاصرين للفكر:
هو: "جماع اإلنتاج الذي يفرزه مجتمع بذاته، في مّدة زمنية  كرإلى أّن الف 2زاق قّسومرّ ذهب عبد ال -1

. ويظهر من الّتعريف اختصاصه بمجتمع محّدد بما يتمّيز به من خصائص نفسية ودينية وثقافية، 3معّينة"
 ف.يكما قّيده بزمن  معّين وهذا تضييق  ال يفّسره سوى موضوع البحث الذي ورد فيه الّتعر 

هو الفعل  -والفلسفي خاّصة -بقوله: "والفكر في المصطلح الفكري  4نيديز الوعّرفه عبد الّرحمان  -2
الذي تقوم به الّنفس عند حركتها في المعقوالت، أي: الّنظر والتأّمل والتدّبر واالستنباط والحكم، ونحو 

ظ . وفي الّتعريف نالح5ري"شذلك. وهو كذلك المعقوالت نفسها، أي الموضوعات التي أنتجها العقل الب
 بين فعل الّنفس وثمرته. ف  رِّ عَ المُ  معَ ج

                                                                                                        
، و 278هـ. ص: 1399يخ زاهد الكوثري، دار الفكر، دمشق، ودار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة: الثّانية، شّ تحقيق: ال
تبة األزهرية للّتراث، القاهرة، مصر، سنة: قات األصوليين، المكالفتح المبين في طب مصطفى، الّشيخ عبد اهلل ؛المراغي
 .283، ص:1م، ج:1999هـ/ 1419

عبد الملك، كتاب اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد، تحقيق: أسعد تميم، مؤسسة الكتب  ليأبو المعا ني؛الجوي 1
 .25م، ص 1985الثقافية، بيروت، ط: األولى،  

أستاذ كرسي قسم الفلسفة، جامعة ، دكتوراه فلسفة من جامعة الّسربون القاهرة، م(1953ّرزاق، )ولد: قّسوم؛ عبد ال 2
اإلسالمي األعلى سابقا، رئيس = =د الفلسفة ثّم أصول الّدين بالجامعة الجزائرية، أمين عام المجلسعهئر، مدير مجزاال

لبي والّتصو ف، مفهوم الّزمن في فلسفة أبي عبد الّرحمن الّثعا عّدة مؤّلفات منها: يوم، لهجمعية العلماء المسلمين إلى ال
، نزيف قلم جزائري، مفهوم الّزمن في -الت في المنطلق والمصبّ مّ تأ-سالمي اإل الوليد بن رشد، مدارس الفكر العربي

ناة ، تأّمالت في معا-رةقراءة إسالمية معاص -اريخ ، فلسفة التّ -بالّلغة الفرنسية–اإلسالمي المعاصر =  = الفكر العربي
 .23م، ص: 5/7/2014، بتاريخ: 10951جريدة الّشروق، عدد:  .الّذات

م، 1997هـ/ 1418، 1مدارس الفكر العربي اإلسالمي المعاصر، دار عالم الكتب، الّرياض، ط: ، بد الّرزاقع /قّسوم؛ د 3
 .17-16ص:

ه، ماجستير 1399لجامعة، ليسانس شريعة ثّقافة اإلسالمية باسعودي، رئيس قسم ال ، أستاذالرحمن بن زيد الّزنيدي؛ عبد 4
هـ حول مصادر 1408اإلسالم، دكتوراه في الثّقافة اإلسالمية ء ثاره في ضو وآ هـ حول العقل؛ مجاالته1403ثقافة إسالمية 

ي مي"، "مناهج البحث ف"حقيقة الفكر اإلساللعلمي: المعرفة في الفكر الّديني والفلسفي وموقف اإلسالم منها. من إنتاجه ا
ة األمة اإلسالمية". انظر: حدلمواطنة وو "ا العقيدة اإلسالمية في العصر الحاضر"، "العولمة الغربية والّصحوة اإلسالمية"،

اتية، سيرة ذ م، مقابلة،2008 /18/3ه الموافق لـ: 10/3/1429، تاريخ الّنشر: 16419جريدة "الحياة" السعودية، العدد:
 .31ص: 

 .10هـ، ص 1415قيقة الفكر اإلسالمي، دار المسلم، الرياض، ط: األولى،  زيد؛ عبد الرحمان، حأبو  5
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لعملية ترد د  القوى العاقلة المفكِّرة في اإلنسان، سواء  بقوله: "الفكر اسم   1فه طه جابر العلوانيوعرّ  -3
أو الوصول إلى  أكان قلًبا أو روًحا أو ذهًنا بالن ظر والتدب ر، لطلب المعاني المجهولة من األمور المعلومة،

. وفي الّتعريف تعديد  للمدركات عند اإلنسان التي بواسطتها يصل 2لنِّسب بين األشياء"او األحكام أ
اإلنسان إلى العلم بما كان يجهله، وهي القلب والّروح والّذهن. وبعضهم يسّميها الّنفس كما رأينا في تعريف 

 ا.بعبد الرحمن الزنيدي وكما سيأتي في تعريف جميل صلي
الفكــر يطلــق علــى الفعــل الــذي  إن: "وجملــة القــول بقولــه وســوعته الفلســفيةمي فــ 3جميــل صــليبا عّرفــهو  -4

تقوم بـه الـّنفس عنـد حركتهـا فـي المعقـوالت، أو يطلـق علـى المعقـوالت نفسـها، فـإذا أطلـق علـى فعـل الـّنفس 
ذا أطلق علـى المعقـوالت  فيـه  رّل علـى المفهـوم الـذي تفّكـددّل على حركتها الّذاتية، وهي الّنظر والتأّمل، وا 

ــّنفس" . وفــي الّتعريــف إشــارة  إلــى أّن الفكــر كمــا يطلــق علــى عمليــة التعّقــل يطلــق أيًضــا علــى ثمــرة هــذا 4ال
 التعّقل.

 والذي نخلص إليه من هذه الّتعاريف أّن الفكر هو:
 عملية عقلية قائمة على التأّمل والتدّبر تفضي إلى إدراك المعاني المطلوبة. •
 فهو الّثمرة التي تنتج عن طريق التأّمل والّنظر. ،كةهو نفس األشياء المدر كر فال •

                                  
ومفّكر عراقي، دكتوراه في أصول الفقه من كّلية الّشريعة والقانون،  وأصوليٌّ  (، فقيه  م9351-2016)طه جابر،  ني؛العلوا 1

م، 1975عودية ابتداء من سنة عات العراق، ثّم السّ ي مدارس ومساجد وجاموحاضر فم، دّرس وخطب 1973جامعة األزهر 
ثّم رئاسة المعهد العالمي للفكر اإلسالمي حتى عام س رك في تأسييشام ل1984ثّم الواليات المّتحدة األميركية منذ عام 

 ،وأكاديمية مات علميةة منظّ م،عضو لعدّ 2003حتى العام  م1996= =، ثّم أنشأ وترّأس جامعة قرطبة من عامم1996
 الكثير من ّنفص .في جّدة سيسي لرابطة العالم اإلسالمي في مّكة، وعضو في مجمع الفقه اإلسالميمنها المجلس الّتأ

لمؤّلفات منها: "االجتهاد والتقليد في اإلسالم"، و"أدب االختالف في اإلسالم"، و"إسالمية المعرفة"، و"الوحدة البنائية للقرآن ا
، رئاسة المحاكم الّشرعية 9الختالف في اإلسالم، كتاب األّمة، عدد: اني؛ طه جابر، أدب اوغيرها. انظر: العلو لمجيد" ا

مايو/  14السبت، ه، الصفحة األخيرة )الغالف(. وجريدة الحياة السعودية، عدد: 1405،  1 ط:نية، قطر، ّديوالّشؤون ال
 .م2016أيار 

 .27مي، هيرندن، ط: األولى، ص: العالمي للفكر االسالة المعاصرة، المعهد الفكري العلواني؛ طه جابر، األزمة 2
سوري، هاجر إلى دمشق، حصل على  -بنانيل سوف ومفّكرفيلم(، 1902-1976)صليبا؛ جميل بن حبيب الخوري،  3

ية وُيل م  ة والفرنسية والّتركالعربي م، وشهادة الّتربية وعلم الّنفس. يجيد1927الّدكتوراه في الفلسفة من جامعة الّسوربون عام 
مّثل الجامعة والحكومة ، ة الّسوريةامعيزية. أصدر عّدة مجاّلت ثقافية، وأّسس لعلم الّنفس العربي، وعّرب الفلسفة بالجباإلنكل

بن إلى ا نابن خلدون؛ درس وتحليل منتخبات". و"من أفالطو الّسورية في عّدة مؤتمرات دولية، أصدر عّدة مؤلفات منها: "
 حمدإسماعيل يوسف؛ ميخ الفلسفة العربية"، و"المنطق"، و"علم الّنفس" وغيرها. انظر: ات الفلسفية"، و"تار سينا"، و"الّدراس

م(، دار ابن حزم للّطباعة والّنشر 1995 -م1977ن بن إسماعيل يوسف، َتكمَلة ُمعجم الُمؤلفين، َوفيات )ضاخير بن رم
 .663م، ص: 1997هـ/ 1418، 1والّتوزيع، بيروت، ط: 

 .156، ص: 2م، ج: 1982لفلسفي، دار الكتاب الّلبناني، بيروت،  يبا؛ جميل، المعجم اصل 4
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 خالصة
عبــد علــى حــّد تعبيــر  1"جمةةاع اإلنتةةاج الةةذي يفةةرزه مجتمةةع  بذاتةةه"والمــراد بــالفكر فــي هــذا البحــث هــو: 

لعقليـــة كالفلســـفة اقّســـوم، ويتنـــاول اإلنتـــاج العلمـــي فـــي العلـــوم الّنقليـــة كالفقـــه والحـــديث والتّفســـير أو الـــرّزاق 
ذلك داخل دائرة المجتمع اإلسالمي، بإسهام علمائه من خالل مصـادره الخاّصـة كـالقرآن والسـّنة، و ، والكالم

  ومن خالل مناهجه الّنقلية والعقلية التي عرفت بها مختلف المدارس والمذاهب اإلسالمية.
ي وفي الفهم قّ لمرجعية اإلسالمية في التّ لأّما كونها إسالمية فألّنها ثمرة لفكر علماء المسلمين أصحاب ا

 وفي الحكم والتّقييم.
 والفرق بين الفكر اإلسالمي واإلسالم اختالف العلماء في جواز إضافة الفكر إلى اإلسالمثالثًا: 

 اختالف العلماء في جواز إضافة الفكر إلى اإلسالم. 1
ومنهم من  فةالم، فمنهم من رفض اإلضاسوقد اختلف العلماء والباحثون في جواز إضافة الفكر إلى اإل

 أقّرها بإطالق ومنهم من قّيد اإلضافة.
فكر "عن مصطلح  سئل رحمه اهللرحمه اهلل تعالى فقد  2ومّمن أنكر اإلضافة الّشيخ ابن عثيمين

نها، إذ مقتضاها عمن األلفاظ التي يحذر  "فكر إسالمي""كلمة  :؟، فأجاب قائالً "ر إسالميمفكّ "و "إسالمي
ا اإلسالم عبارة عن أفكار قابلة لألخذ والرّد، وهذا خطر  عظيم  أدخله علينا أعداء اإلسالم من نعلأّننا ج

 .حيث ال نشعر
 .3"فال أعلم فيه بأًسا ألّنه وصف  للّرجل المسلم والّرجل المسلم يكون مفكًرا "مفّكر إسالمي"أّما 

رحمه اهلل تعالى حيث قال عند تناوله  1يدز و ّشيخ بكر بن عبد اهلل أبلومّمن أنكر اإلضافة أيًضا ا
لمصطلح الفكر الّديني: "اإلسالم ليس مجموعة أفكار، ولكّنه وحي  منّزل من رّب العالمين في القرآن 

 [.4الذي ال ينطق عن الهوى )إن هو إال  وحي  يوحى( ]الّنجم:  العظيم، وفي سّنة الّنبّي الكريم 

                                  
 .17-16سالمي المعاصر، مرجع سابق، ص:إلر العربي الفكقّسوم، مدارس ا 1
م والفقيه العال ،م(1929-1200العثيمين؛ أبو عبد اهلل محمد بن صالح بن محمد بن سليمان الوهيبي الّتميمي، ) 2

بن من ي، ثّم الشيخ عبد الرحمحمد بن عبد العزيز الموطّوع، والّشيخ علي بن حمد الصالحأخذ العلم عن الشيخ  السعودي،
السعدي، ثم لم يزل أستاذًا بفرع جامعة اإلمام محمد  في الجامع الكبير بعنيزة في عهد شيخه عدي، بدأ التدريسسّ ناصر ال

رس في الحرمين، وأصبح عضوا في هيئة كبار د .ى توفيالدين حتّ  بكلية الشريعة وأصولالقصيم بن سعود اإلسالمية ب
ث األصول"، و"الشرح الممتع على زاد المستقنع" وهو األشهر، ثالنها: "شرح ت مهـ، له عدة مصنفا1407العلماء منذ عام 

ن يه األمة العالمة ابالّثمين في ترجمة فقالدّر  انظر: المري؛ عصام بن عبد المنعم، و"شرح العقيدة الواسطية" وغيرها.
 عثيمين، دار البصيرة، االسكندرية، دون رقم وال سنة الّطبعة.

وع فتاوى ورسائل، فتاوى العقيدة، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم الّسليمان، دار جمبن صالح، مد العثيمين؛ محمّ  3
 . 121-120اهي الّلفظية، ص: ، باب: المن484رقم: د: الثّالث، الفتوى المجلّ  هـ،1413الوطن للّنشر، الّطبعة األخيرة،  
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ناقشة، قد يصّح وقد ال يصّح، ولهذا فال يجوز أن يطلق عليه: "فكر"؛ مالفهو قابل للّطرح و  الفكر أّما
ألّن التّفكير من خصائص المخلوقين، والفكر يقبل الّصواب والخطأ، والشريعة معصومة من الخطأ، وال 

ليس ف، د بحدود الّشرع المطّهريّ يقال كذلك: "المفكر اإلسالمي" ألّن العالم الذي له رتبة االجتهاد والّنظر مق
ّنما عليه البحث وسلوك طريق االجتهاد الّشرعي الستنباط الحكم، نعم يطلقون:  له أن يفّكر فيشّرع، وا 
"المفّكر اإلسالمي" في عصرنا مريدين قدرته على االستنباط ونشر محاسن اإلسالم، فمن هنا يأتي التسّمح 

 .2بإطالقها، واألولى اجتنابها"
يد أّنه أشار إلى أّن تسامح بعض أهل العلم في استعمال مصطلح ز ي ل كالم الّشيخ أبمن خال ظونالح

"المفّكر اإلسالمي" إّنما يرجع إلى ما يحمله الّلفظ من معاني االجتهاد والبحث والتّقّصي واالستنباط، وبذل 
 الوسع في الّدفاع عن اإلسالم وبيان محاسنه.

 واإلسالم الفرق بين الفكر اإلسالمي .2
يدعونا إلى بيان الفرق بين مصطلح الفكر اإلسالمي واإلسالم ليتسنى فهم ما قصده  امولعّل هذا المق

 الباحث من مصطلح "الفكر اإلسالمي" في عنوان البحث.
ًحا عند محّمد البهي الفرق بين الفكر  عند كالمه عن 3وقد وجدت من خالل بحثي ما قصدته ُمَوض 

رحمه اهلل تعالى: "إّن الفكر اإلسالمي ليس هو  2يخ الغزاليشّ الفقد قال فيما نقله عنه  1اإلسالمي واإلسالم
 اإلسالم، بل هو صنعة المسلمين العقلية في سبيل اإلسالم، وبمشورة مبادئه.

                                                                                                        
(، القاضي، من م2008 –م1946هـ/ 1429 -هـ1365)، ن عبد اهللد بأبو زيد؛ الّشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن محم 1

فقه عّدة مؤّلفات منها: ة، له الفقهاء، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، رئيس سابق للمجمع الفقهي اإلسالمي بجدّ 
ات[، علماء لدثالثة مج .[يلة ]فقه الّنوازل[ ثالثة مجلدات، الّتأصيل ألصول الّتخريج وقواعد الجرح والّتعدالقضايا المعاصر 

 الحنابلة من اإلمام أحمد إلى وفيات القرن الخامس عشر الهجري، وغيرها. انظر: عبد اهلل بن بكر أبو زيد، فضيلة الّشيخ
 ة للبحوث العلمية واإلفتاء للمملكة الّسعودية:موقع الّرئاسة العامعبد اهلل أبو زيد،  بكر بن

 http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=9 
،  3: ، طناهي الّلفظية، ويليه فوائد في األلفاظ، دار العاصمة للنشر والّتوزيع، الّرياضعبد اهلل، معجم الم أبو زيد؛ بكر بن 2

 .431-430م، ص: 1996 /هـ1417
ي، (، مفّكر مصري، من دعاة التجديد الّديني واإلصالح االجتماع1905-1982البهي؛ محمد بن محمد عامر البهي، ) 3

تقّلد وزارة  م،196م، أّول مدير لجامعة األزهر بعد قانون تطويرها 1936نية امعة هامبورغ األلمااره في الفلسفة من جدكتو 
الجانب اإللهي من التفكير اإلسالمي، و"الفكر  ا للفلسفة وعلم الّنفس، أّلف الكثير من الكتب، منها: "اذ، وعمل أستقافاألو 

إسماعيل يوسف؛ محمد وغيرها. انظر: " وصلته باالستعمار"، فكر اإلسالمي الحديث"، و"الاإلسالمي والمجتمع المعاصر
م(، دار ابن حزم للّطباعة والّنشر 1995 -م1977َوفيات )، الُمؤلفين عجمخير بن رمضان بن إسماعيل يوسف، َتكمَلة مُ 

أّنه توفي  وعند الّتحقيق وجدت ،198اة . في الّتكملة تاريخ الوف456م، ص: 1997هـ/ 1418، 1والّتوزيع، بيروت، ط: 
 انظر: ، 198في 

http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=9
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سالة القرآن الكريم، وفي وكتاب هذه الرّ  واإلسالم هو الوحي اإللهي إلى رسول اهلل محّمد بن عبد اهلل 
 للّرسول توّضح ما طلب توضيحه منه. تةا انضّم إليه من سنن ثابمحكمه 

، ويخضع لقانون الّتطّور، ولعوامل االضمحالل أّما اإلسالم  ال  فله كتاب )الفكر اإلسالمي مستحدث 
ُل م ن َبي ن  َيَدي ه  واََل م ن  َخل ف ه   يد   ۚ  َيأ ت يه  ال َباط   [.42( ]فصلت: تَنز يل  مِّن  َحك يم  َحم 

–م عن الخطأ والوهن، واإلسالم معصوم  عن ذلك كّله، وكتاب اإلسالم و عصالفكر اإلسالمي غير م
 له قداسة، وله حّق الّطاعة المطلقة على المؤمنين به. -ألّنه معصوم  عن الّزيغ والّضعف

-ء، ذلك أّنه اوالفكر اإلسالمي ال تجب الّطاعة له إاّل بقدر ما فيه من تمثيل لكتاب اهلل ورسالة الّسم
 لّنقد والمخالفة.لع يخض -أصالة

 الفرق بين اإلسالم والفكر اإلسالمي هو الفرق بين ما لّله وما لإلنسان.
والّصلة بين األمرين هي الّصلة بين شيئين، أحدهما قام على اآلخر، واستند إليه في قيامه ووجوده. 

 .ا عنه تعبير المثل للمثلولكن ال على أّنه يصّوره تمام الّتصوير، أو يكون معّبرً 
ناك إسالم إذن نزل به الوحي اإللهي، وهناك مسلمون آمنوا بهذا الوحي، وترجموا تعاليمه في ه

سلوكهم، وحرصوا على استبقائه في جيلهم، كما حرصوا على استبقائه ألعقابهم في األجيال المتتابعة، كي 
لّصورة التي اب ه، وكيف يترجمون إيمانهمبتظّل على هذا اإلسالم، وعّلموهم كيف يكونون مؤمنين 

 ارتضوها، وكيف يحرصون على بقاء اإلسالم فيهم وبقائهم هم أّمة مسلمة.
تهيئة هذه الكيفيات، وتحديد معالمها، ثّم صياغتها في عباراتهم التي توَرُث من جيل  إلى جيل في كتبها 

 .3المتداولة هي: الفكر اإلسالمي"
 عند المعاصرينسالمي تعريف الفكر اإل: رابًعا

لكثير من الّتعاريف التي أوردها العلماء والباحثون لمصطلح "الفكر اإلسالمي"، وقد اخترت منها اك هنا
 كما سنرى قريًبا.  ريفاالّتع هور حول المعاني التي جاءت في هذألّنني رأيت أّن جّلها يد ثالث تعاريف

                                                                                                        
ليس من اإلسالم، دار الّشروق،  د،زالي، محمّ الغفي محاضرة له ألقاها بدعوة من إدارة الثّقافة بوزارة األوقاف، انظر:  1

 .114-113، بدون تاريخ، ص: 6القاهرة، ط: 
م عن أخذ العلصر الحديث، كري المسلمين في العماء ومفمن كبار علم(، 1917-1996الغزالي؛ محمد أحمد السقا، ) 2

وسى وغيرهم من علماء م ومحمد يوسفة، الّشيخ عبد العظيم الّزرقاني، والّشيخ محمود شلتوت، والّشيخ محمد أبو زهر 
ّقب عوية ولدّرس في جامعات السعودية والجزائر وغيرها، عرف بأسلوبه الّلغوي في كتاباته الفكرية والدّ  األزهر الّشريف،
ي؛ زالانظر: الغالفكر اإلسالمي، منها: "اهلل"، = =و"قذائق  الحق"، و"الحّق المّر"،  له مصّنفات كثيرة فيبأديب الّدعوة، 

، رئاسة المحاكم الّشرعية والّشؤون الّدينية، قطر، 1عدد:  الت في طريق الحياة اإلسالمية، سلسلة كتاب األّمة،شكمحمد، م
يوسف، الّشيخ الغزالي كما عرفته، دار . وانظر: القرضاوي؛ ف على غالف الكتابلّ ف بالمؤ ، تعريه1402، 1ط: 

 م.2000ه/ 1420، 1: طالّشروق، القاهرة، 
 .114-113، بدون تاريخ، ص: 6، ليس من اإلسالم، دار الّشروق، القاهرة، ط: دغزالي، محمّ ال 3
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ى اليوم في لإ لمين منذ مبعث الّرسول س: "كّل ما أنتج فكر الم1تعريف محسن عبد الحميد .1
والذي يعّبُر عن اجتهادات العقل  ،والعالم واإلنسان ،المعارف الكونية المّتصلة باهلل سبحانه وتعالى

 .2اإلنساني لتفسير تلك المعارف العامة في إطار المبادئ اإلسالمية عقيدة وشريعة وسلوكًا"
ربية ناقدًا لها وواضعًا غال ى للفلسفات والّنظرياتدّ : "نتاج الفكر الذي تص3تعريف مصطفى حلمي .2

 .4البديل اإلسالمي محّلها"
: "الفكر اإلسالمي هو الجهود العقلية المبذولة في محاولة فهم اإلسالم من 5تعريف محّمد رأفت  .3

 . 6مصدريه؛ الكتاب والسّنة"
 خالصة

بادئ مالفي إطار  7ثمرة جهد عقلي أّن الفكر اإلسالمي هو اتيمكن أن نالحظ من خالل هذه الّتعريف
ثباًتا على طريقة الّتعريف األّول، أو نقًدا وردًّا على منوال  اإلسالمية عقيدة وشريعة وسلوًكا؛ وضًعا وا 

                                  
م، 1972ة سير من جامعة القاهر ي، دكتوراه في الّتفدي عراقم(، سياسي وأكاديمي كر 1937عبد الحميد؛ محسن، )ولد:  1

رافضي الحرب على العراق عام  منباط، كان الرّ عضو االّتحاد العالمي للعلماء المسلمين، عمل أستاذا في جامعة بغداد و 
ه عّدة مؤّلفات راقي، لالع م، يعتبر أحد أهّم الّشخصيات السّنية الّناشطة في العراق، هو حاليًا رئيس الحزب اإلسالمي2003
موسوعة  ظر:ّرازي مفسرا، حركة اإلسالم ومفكروا الغرب، العولمة من منظور إسالمي وغيرها. ان: األلوسي مفسرا، المنها
 .http://www.aljazeera.net/encyclopediaيرة، على موقع: جز ال
م، 1985صر، اإلسالمية، شبرا، م لّطباعةمحسن عبد الحميد: تجديد الفكر اإلسالمي، دار الّصحوة، ودار الّنصر ل 2

 .18ص
ب بجامعة دابكلية اآل سفةم(، معاصر، مفّكر وأستاذ الفلسفة اإلسالمية، دكتوراه فل1932لمي؛ مصطفى، )ولد: ح 3

ل ّكة، نااإلسكندرية، دّرس الفلسفة اإلسالمية بدار العلوم بالقاهرة، وبجامعة الّرياض والجامعة العالمية ببتكستان وأم القرى بم
ام ت اإلسالمية، أّلف في الفلسفة والتصّوف والّسلفية والفكر الّسياسي، له منها:نظالعالمية في الدراساجائزة الملك فيصل 

لفكر اإلسالمي، الموجز في العقيدة اإلسالمية، قواعد المنهج السلفي في الفكر اإلسالمي، مناهج البحث في ا الخالفة في
 .http://majles.alukah.net/t36798ة، :  موقع مجلس األلوكا. انظرالعلوم اإلنسانية، وغيره

م، 1998هـ/1418، 1ار الّدعوة، ط: د صر الحديث،العحلمي؛ مصطفى، الفكر اإلسالمي في مواجهة الغزو الثّقافي في  4
 .46ص: 

هرة، عمل بجامعة عة القام(، دكتوراه في العلوم اإلسالمية، كلية دار العلوم، جام1948-2004سعيد؛ محمد رأفت، ) 5
ة عة المنوفيجامسالمية، ثّم بكلية الّشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر، فكّلية اآلداب بمام محمد بن سعود اإلاإل

في الّتعليم"، و"كيف ننهض بالمجتمعات المسلمة المعاصرة"،  "، و"منهجيةبمصر. له عّدة مؤّلفات منها: "الّرسول المعّلم 
 موقع إسالمويب: مي"، وغيرها. انظر:اصرة في الفكر اإلسالة والمعو"األصال

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=89694. 
 .7م، ص: 8391ه/ 1403سعيد؛ محّمد رأفت، األصالة والمعاصرة، دار العلم للّطباعة والّنشر، جدة، السعودية،  6
وابط الحوار في الفكر ض؛ مفرح بن سليمان، . والقوسي7اصرة، ص: رأفت، األصالة والمعمحّمد  انظر أيضا: سعيد؛ 7

 .14م، ص: 2008ه/1429الّرياض، ، وار الوطنيللحاإلسالمي، طبع: مركز الملك عبد اهلل 
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كّل ما أنتجه المجتمع المسلم في "الّتعريف الثّاني، ولعّل المراد بالفكر اإلسالمي في هذا البحث هو: 
 ."إطار اإلسالم موضوًعا ومنهًجا

 سالمي كمصطلح حادثاإلالفكر : نيالثّا الفرع
ن كان اصطالًحا حادثًا إاّل أّنه كغيره من االصطالحات التي تحدث  فمصطلح "الفكر اإلسالمي" وا 
ويكون فيها حقٌّ وباطل، وصّحة  وفساد، فال تقبل بإطالق وال ترّد بإطالق، ولكن ال بّد فيها من تفسير  

 فيها حقًّا ويبطل ما كان باطاًل.  انلفاسد فيها، وُيحّق ما كاوتفصيل  ُيمّيز الّصحيح من 
نعم يتعّلل المنكرون بأّن هذا المصطلح استحدثه المستشرقون للّداللة على كّل ما أنتجه المسلمون من 
علوم ومعارف، وفي عرفهم أّن كّل ما أنتجه المسلمون فكر  بشري  خالص، ليس فيه من الوحي شيء، بل 

شراقية الفارابي 3األرسطية 2ابن سينا 1ّشائيةمعّدت عندهم  األفالطونية وباطنية إخوان الصفا فكرًا  4وا 
إسالمًيا. وهذا صحيح  على اعتبار أّن هذا ليس من الفكر اإلسالمي في شيء ألصوله األجنبية، 

ذا البحث هلكن باعتبار أّن المقصود بالفكر اإلسالمي في و . ومناقضته لكثير من أصول اإلسالم العاّمة
منهجه فإّن هذا المصطلح يقبل على قاعدة "ال مشاحة في هو ما كان قائًما على أصول اإلسالم و 

االصطالح"، واستعمال الغربيين للمصطلح على وجه غير صحيح ال يلزم منه بالّضرورة أن نرفض 

                                  
ألّنه كان من عادته أتباعه : كلمة يوانية األصل تدّل على "اإللقاء أثناء الحركة، َلق َب به أرسطو peripateticالمّشائية  1

ن م أمثال ابسالأن يلقي دروسه مشيا وهم يسيرون من حوله. والّلفظة العربية وردت عند فالسفة اإلفي مدرسته الفلسفية 
وهبة؛ سينا الذي قال في إشاراته: "على ما يراه المعلم األّول أرسطو ومن بعده من محّصلي الحكمة المّشائية" إهـ. انظر: 

الحفني؛ عبد المنعم، المعجم . و 595، ص: م2007رقم الّطبعة،   ديثة، القاهرة، بدونفلسفي، دار قباء الحمعجم المراد، ال
 .800 م، ص:2000، 3مدبولي، القاهرة، ط: ة لسفة، مكتبالفالّشامل لمصطلحات 

وف، صاحب الّتصانيف الفيلس ه(، العاّلمة الّشهير، الّطبيب428أبو علي الحسين بن عبد اهلل البلخي، )ت: ابن سينا؛  2
أعالم ر انظر: "سي ها.، منها: "القانون" و"الّشفاء" و"اإلشارات" وغير المنطق، صّنف في الفلسفة والطبّ في الطّب والفلسفة و 

. ابن أبي أصيبعة؛ أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي، عيون األنباء في طبقات 531، ص: 17الّنبالء"، ج: 
 .437)ر/ت(، ص: بة الحياة، بيروت، د: نزار رضا، دار مكت، تحيققاألطباء

الطون، صاحب مدرسة المّشائين أفلفلسفة عن ذ اق.م(، من أكبر فالسفة اليونان، أخ384-322أرسطو؛ أرسطوطاليس ) 3
الق م واألخالتي سميت على طريقته في تدريس الفلسفة وهو يمشي، ناقش آراء سابقيه من الفالسفة في المنطق والعلو 

ولى، األ : األورغانون في المنطق، والطبيعة، وما بعد الّطبيعة في العلم اإللهي والفلسفةآراءه في كتب أهّمهاوالّسياسة. جمع 
ه/ 1399يعقوبي؛ محّمد، معجم الفلسفة، مكتبة الّشركة الجزائرية، الجزائر، بدون رقم الّطبعة،  من الكتب. انظر:  هاوغير 

 .264 م، ص:1979
ه(، شيخ الفلسفة، صّنف في الفلسفة انظر: القفطي؛ أبو الحسن 393ن محمد بن طرخان، )ابي؛ أبو نصر محمد بالفار  4

كتاب إحصاء ال ُعُلوم وترتيبها" و"شرح كتاب ال ُبر َهان  ، له تصانيف كثيرة منها: "نيهيم الشيبابراعلي بن يوسف بن إ
ق: إبراهيم شمس الدين، أخبار الحكماء، تحقيظر: إخبار العلماء ب. انيس"ألرسطوطاليس" و"شرح كتاب الخطابة ألرسطوطال

 . 416، ص: 15أعالم الّنبالء"، ج: ر . و"سي210 ص: م،2005هـ/ 1426، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: 
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ّنما علينا زاع في المسألة يزول نّ نحّدد معناه الّصحيح ونمّيزه عن الفاسد، وال نأ المصطلح أو نرّده، وا 
 بطه واهلل أعلم. بمجّرد تحديد المصطلح وض
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 المبحث الثّاني: حوار األديان؛ أهمّيته وأسبابه وغاياته وأبعاده
 وأسبابه األديان حوار المطلب األّول: أهمّية

 ها اكتسب أهمّيته، إلـى درجـة أّنـهنأساسية في اإلسالم وحضارته، وم تالقد ارتبط الحوار بمبادئ ومهمّ 
 . ويمكن إيجاز هذه المبادئ والمهّمات األساسية في: 1"يمكن معه وصف اإلسالم بأّنه دين حوار"

 والّدعوة إليهوحدة أصل الّدين ومهّمة الّتعريف بالّدين اإلسالمي : الفرع األّول
التـي اكتمـل بهـا  الـذي هـو الّرسـالة الخاتمـة مألمر بالّدعوة إلى اإلسـالام القرآن الكريفي وجد العلماء لقد 

يًنـادين الّله وشريعته، قال تعالى: ) ـاَلَم د  س  يُت َلُكُم اإل   ُت َعَلي ُكم  ن ع َمت ي َوَرض  يَنُكم  َوَأت َمم  َمل ُت َلُكم  د  َم َأك  ( ۚ  ال َيو 
   .[3]المائدة: 

 مبدأ وحدة الّدين:أّوال: 
اَلُم غيره قال تعالى: ) هلل تعالى فال يقبلاّدين الذي اصطفاه لا فاإلسالم هو س  نَد الل ه  اإل    ۚ  ن  الدِّيَن ع 

ل ُم َبغ ًيا َبي َنُهم   يَن ُأوُتوا ال ك تَاَب إ ال  م ن َبع د  َما َجاَءُهُم ال ع  َتَلَف ال ذ  ُفر  ب آَيات  الل ه  َفإ ن  الل َه  ۚ  َوَما اخ  َوَمن َيك 
َساب  ر  سَ  ن َد الل ه  اإلس الُم( في تفسيره: " 2[، قال الحافظ ابن كثير19ران: ل عمآ( ]يُع ال ح  وقوله: )إ ن  الدِّيَن ع 

إخبار  من اهلل تعالى بأّنه ال دين عنده يقبله من أحد سوى اإلسالم، وهو إتباع الّرسل فيما بعثهم اهلل به في 
، فمن لقي اهلل بعد  إاّل من جهة محّمد ه جميع الّطرق إليد  ، الذي سَ كّل حين، حتى ختموا بمحّمد 

" بعثته محّمًدا  ين على غير شريعته، فليس بمتقب ل   .3بد 
َرة  م    ن ُه َوُهَو ف ي اآلخ  ينًا َفَلن ُيق َبَل م  اَلم  د  س  َن وهذا هو الذي بّينه اهلل تعالى في قوله: )َوَمن َيب َتغ  َغي َر اإل 
ــر  ال خَ  ــىَٰ ب ــه  الــّدين قــال تعــالى: )وهــذا مــن قبيــل وحــدة  [،85( ]آل عمــران: ينَ اس  ــَن الــدِّين  َمــا َوص  َشــَرَع َلُكــم مِّ

يَســـىَٰ  يَم َوُموَســـىَٰ َوع  ـــَراه  ـــي َنا ب ـــه  إ ب  ـــَك َوَمـــا َوص  َنـــا إ َلي  َحي  ي َأو  ُقـــوا ف يـــه   ۚ  ُنوًحـــا َوال ـــذ   (،ۚ  َأن  َأق يُمـــوا الـــدِّيَن َواَل َتَتَفر 
ه  : )هوقــال ســـبحان [،13: ىور ]الّشــ ــد  ـــن َبع  َنــا إ َلـــىَٰ ُنــوح  َوالن ب يِّــيَن م  َحي  ـــَك َكَمــا َأو  َنــا إ َلي  َحي  َنــا إ َلـــىَٰ  ۚ  إ ن ــا َأو  َحي  َوَأو 

يَســـىَٰ َوَأي ـــوَب َوُيـــوُنَس َوَهـــاُروَن َوُســـَلي َمانَ  ـــَباط  َوع  َس  ُقـــوَب َواأل  ـــَحاَق َوَيع  يَل َوا  س  ـــَماع  يَم َوا  س  ـــَراه  َنـــا َداوُ  ۚ   إ ب  َد و َوآَتي 

                                  
 .244آيت أمجوض، الحوار الّديني، مرجع سابق، ص:  1
ث والفقيه الّشافعي، والمؤّرخ، فّسر والحافظ المحدّ ه(، اإلمام الم774) ّدمشقي،ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ال 2

، 1ية والّنهاية"، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،ج: دايم"، و"البلعظصّنف في كثير من الفنون، منها: "تفسير القرآن ا
 .445، ص: 1. الّدرر الكامنة، ج: 67ص: 

: سامي بن محمد سالمة، نشر: لقرآن العظيم، تحقيقشي الدمشقي: تفسير امر القر ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل بن ع 3
 .25ص:  ،2م، ج: 1999 - هـ1420دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
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ُهم  َعَلي َك  ،َزُبوًرا ُل َوُرُساًل ل م  َنق ُصص  َناُهم  َعَلي َك م ن َقب  ل يًما ۚ  َوُرُساًل َقد  َقَصص  ، ]النساء: (َوَكل َم الل ُه ُموَسىَٰ َتك 
163-164]1. 

 عوبشّ ألمم واألجناس والا ومّما يزيد هذا األمر إيضاًحا وتوكيًدا هو بيان القرآن أّن اإلسالم هو دين كلّ 
َر ض  والّطبقات قال تعالى: ) ي َلُه ُمل ُك الس ـَماَوات  َواأل  يًعا ال ذ  اَل  ۚ  ُقل  َيا َأي َها الن اُس إ نِّي َرُسوُل الل ه  إ َلي ُكم  َجم 
ي ي َوُيم يتُ  ُنوا ب الل ه  َوَرُسول ه  الن ب يِّ األ ُ  ۚ  إ لَََٰه إ ال  ُهَو ُيح  ي ُيؤ  مِّ َفآم   (ل َمات ه  َوات ب ُعوُه َلَعل ُكم  َته َتُدونَ ُن ب الل ه  َوكَ م  يِّ ال ذ 

األمــر للّنـــاس جميًعـــا بإتّبــاع صـــاحب الّرســـالة الخاتمــة الـــذي جـــاء باإلســـالم  اآليـــة فـــيو [، 158]األعــراف: 
َقانَ  ي َنز َل ال ُفر  ه  ل يَ عَ  للعالمين نذيًرا بشيًرا؛ قال تعالى: )َتَباَرَك ال ذ  ينَ كُ َلى َعب د  يرًا( ]الفرقان: وَن ل ل َعاَلم   [.1 َنذ 

يمــان المســلم بوحــدة الــّدين هــو فــي حقيقتــه إيمــان  بــأّن اإلســالم إّنمــا جــاء ُمتّمًمــا ومكّمــال لمــا ســبق مــن  وا 
ــا، فهــو كمــا وصــف الّنبــي  ة لســانفســه بالّلبنــة األخيــرة فــي صــرح الرّ  األديــان الّســماوية، ال نقيًضــا أو نفًي

ُقولُـوا وحيد الخالصة قـال تعـالى: )في مفهومه مشروًعا مثّبًتا لما سبق من عقيدة التّ  يحمل و، فه2والّرساالت
ــبَ  َس  ــوَب َواأل  ُق ــَحاَق َوَيع  يَل َوا  س  ــَماع  يَم َوا  س  ــَراه  ــىَٰ إ ب  ــا ُأنــز َل إ َل ــا َوَم َن ــا ُأنــز َل إ َلي  ــا ب الل ــه  َوَم ــا ُأوت ــَي ُموَســآَمن   ىَٰ اط  َوَم

يَســىَٰ َوَمــا أُ  ــل ُمونَ وت ــَي الن ب ي ــونَ َوع  ــُن َلــُه ُمس  ــن ُهم  َوَنح  ُق َبــي َن َأَحــد  مِّ ــم  اَل ُنَفــرِّ بِّه  ــن ر  ، ومكّمــاًل [136، ]البقــرة: ( م 
 ومتّمما لما سبق من الّشرائع ومصّححا لما يكون قد لحق بها من الّتحريف.

 الّتعريف باإلسالم والّدعوة إليهمهّمة ا: ثانيً 
إلـى الّنـاس جميعـا، كانـت الـّدعوة إليـه مـن أوجـب الواجبـات، وكـان علـى كـّل  م ديـن اهللكـان اإلسـال اولمّ 

مــؤمن بهــذه الّرســالة واجــب التّبليــغ، وقــد أمــر اهلل تعــالى فــي القــرآن نبّيــه عليــه أفضــل الّصــالة والّتســليم وهــو 
ــة  َجَعل َنــا َمنَســًكا ُهــم  ُكــلِّ تعــالى: ) الالمخــالفين لــه بــه؛ قــ المرســل األّول باإلســالم بالــّدعوة إليــه ومنافحــة  لِّ ُأم 

ُكوُه  ر   ۚ  َناس  َم  ُع إ َلىَٰ َربَِّك  ۚ  َفاَل ُيَناز ُعن َك ف ي األ  ـَتق يم   ۚ  َواد  لَـُم إ ن َك َلَعلَـىَٰ ُهـًدى م س  ، َوا  ن  َجـاَدُلوَك َفُقـل  الل ـُه َأع 
ُكُم َبي َنُكم  َيو   َتل ُفونَ  ة  ف يَمامَ ال ق َيا مَ ب َما َتع َمُلوَن، الل ُه َيح   [. 69-67( ]الحج: ُكن ُتم  ف يه  َتخ 

فــي هــذه اآليــة الكريمــة: أن يــدعو  أمــر اهلل جــّل وعــال نبّيــه يخ الّشــنقيطي فــي تفســيره ل يــة: "قــال الّشــ
 ح  اضـالّناس إلى رّبهم أي إلى طاعته، وطاعة رسله، وأخبره فيها أّنه على صراط مستقيم: أي طريق حقٍّ و 

ا تضــّمنته هــذه اآليــة الكريمــة مــن ديــن اإلســالم الــذي أمــره أن يــدعو الّنــاس إليــه ومــ ج فيــه، وهــواال اعوجــ
َواَل َيُصد ن َك َعـن  آَيـات  الل ـه  َبع ـَد األمرين المذكورين، جاء واضحًا في مواضع أخر كقوله في األّول منهما: )

                                  
انظر حول هذا المبدأ: السيد؛ عمر، تحرير: منى أبو الفضل، ونادية محمود مصطفى، األنا واآلخر من المنظور  1

، وآيت أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، 55م، ص: 2008ه/ 1429  ،1دمشق، سوريا، ط:  الفكر، القرآني، دار
246. 

يَ حديث  2 َسَنهُ ، َقاَل: إ ن  "َمَثل ي َوَمَثَل اأَلن ب َياء  م ن  َقب ل ي، َكَمَثل  َرُجل  َبَنى َبي ًتا َفأَ ، َأن  َرُسوَل الل ه  هُ لل ُه َعن   اَأب ي ُهَري َرَة َرض   ح 
َمَلُه، إ ال   َع َلب نَ َوَأج  ض  َية ، َفَجَعَل الن اُس َيُطوُفوَن ب ه ، َوَيع َجُبوَن َلُه، وَ  َمو  ه  الل ب َنُة؟ َقاَل: َفَأَنا الل ب َنُة ال  ُقوُلوَن هَ يَ ة  م ن  َزاو  َعت  َهذ   ُوض 

الفضائل، باب َباُب ، ومسلم؛ كتاب 3535 خاتم الّنبيين، رقم:ء، باب َوَأَنا َخات ُم الن ب يِّيَن"، أخرجه البخاري في كتاب األنبيا
ن ه   ك ر  َكو   .2286َخاَتَم الن ب يِّيَن، رقم:  ذ 
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ُع إ َلىَٰ َربِّ ۚ  إ ذ  ُأنز َلت  إ َلي كَ  تَق م  87 ( ]القصص: ال ُمش ر ك ينَ وَنن  م نَ َواَل َتكُ ۚ  كَ َواد  ُع َواس  [ وقوله تعالى: )َفل َذل َك َفاد 
َت( ]الشورى َظة  ال َحَسَنة ( ]النحل:15:َكَما ُأم ر  َمة  َوال َمو ع  ك  ُع إ َلى َسب يل  َربَِّك ب ال ح   .1["125 [ وقوله تعالى: )اد 

ن  عليه، وأّن كّل األمم مخاطبة به، قال اإلمام غيره ومهيملم ناسخ  السوالّدعوة واجبة  من باب أّن اإل
المراد: أّن عليهم إتّباعك وترك مخالفتك، وقد استقّر األمُر اآلن على في تفسيره ل ية الّسابقة: " 2الّرازي

على تلك  مرّ أن تست شرعك وعلى أّنه ناسخ  لكّل ما عداه. فكأّنه تعالى نهى كّل أّمة بقيت منها بقّية  
ُع إ َلى َربَِّك(؛ أي: ال تخّص بالّدعاء أّمة  زمها أن تتحّول إلى إتباع الّرسول لعادة، وألا فلذلك قال: )َواد 

دون أّمة فكّلهم أّمتك فادعهم إلى شريعتك فإّنك على هدى مستقيم، والهدى يحتمل نفس الّدين ويحتمل 
الّداللة على طريقة واضحة ولهذا  ّنك من حيثإالّدين ف اهذأدّلة الّدين وهو أولى. كأّنه قال أدعهم إلى 

قال: )َوا  ن َجـاَدُلوَك(؛ والمعنى: فإن عدلوا عن الّنظر في هذه األدّلة إلى طريقة المراء والتمس ك بالعادة فقد 
َلُم ب َما َتع َمُلوَن( ألّنه ليس بعد إيضاح األدلّ  لجنس الذي اإاّل هذا  ةبّينت وأظهرت ما يلزمك، )َفُقل  الل ُه َأع 

يجري مجرى الوعيد والّتحذير من حكم يوم القيامة الذي يترّدُد بين جّنة  وثواب  لَمن  قب َل، وبين نار  وعقاب  
َتل ُفوَن( َم ال ق َيـاَمة  ف يَما ُكنُتم  ف يه  َتخ  ُكُم َبي َنُكم  َيو  نئذ يح فتعرفون [69، ]الحّج: لمن رّد وأنكر. فقال: )الل ُه َيح 

 .3واهلل أعلم" من الباطل الحق  
 وفي كالم اإلمام الّرازي رحمه اهلل تعالى إشارة واضحة إلى ذلك الّتواصل الذي يكون بين الّرسول 

واجب الّدعوة إلى الّنظر في على وغيره من الّناس واألمم على اختالف مللها ونحلها، كما يوحي كالمه 
، مع بيان منهجه القائم على العدل واإلنصاف المخالف له بينه وبين ونأدّلة الّدين إلى الحوار الذي يك
 واإلحسان كما سيأتي تفصيله.

َمة   ك  ُع إ ل ى َسب يل  َربَِّك ب ال ح  وقال تعالى في وجوب الّدعوة إلى اإلسالم وبذل الوسع في ذلك: )اد 
َسنُ  َي َأح  ل ُهم ب ال ت ي ه  َظة  ال َحَسَنة  َوَجاد  يَن( َك ُهَو أَ ن  َرب  إ   َوال َمو ع  َلُم ب ال ُمه َتد  َلُم ب َمن َضل  َعن َسب يل ه  َوُهَو َأع  ع 

[. وكما دّلت اآلية على وجوب الّدعوة نّبهت على المنهج الّصحيح واألسلوب األمثل القائم 125حل: ]النّ 
 بأسلوب ح  آلية تصرياي وف على التدّرج في مخاطبة الّناس واختيار ما يناسب المدعو ومقام الّدعوة.

قامة لحوار الذي يكون بين المسلم واآلخا ر وأدبه الّرفيع، كما ينّبه على أّن المسلم ليس عليه سوى التّبليغ وا 
                                  

شر باعة والنّ دار الفكر للطّ ألمين بن محمد الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ا قيطي؛ محمدنشّ ال 1
 .298، ص: 5ج:  م،1995 /ه1415 د/ر/ط، ،وزيع، بيروت، لبنانو التّ 

كّلم األصولي، أخذ متالمفّسر ال(، ه606 -544ازي، الملّقب بفخر الّدين، )؛ أبو عبد اهلل محمد بن عمر الّتيمي الرّ الّرازي 2
عة على غزارة علمه وس فات كثيرة تدلّ مؤلّ  العلم عن كبار علماء عصره ومنهم والده، برع في الكثير من العلوم، ترك

، ص: 21، ج: "سير أعالم الّنبالء" . انظر:اتيح الغيب"، و"معالم أصول الّدين"لكبير المعروف بـ"مفعه أبرزها تفسيره االاطّ 
 .313، ص: 6، ج: للزركلي" األعالم". 81، ص: 8، ج: الكبرى" فعيةاطبقات الشّ "، 501

، ص: 32ج:  ة وال تاريخها،دون رقم الّطبع، ربىراث العدار إحياء التّ ، مفاتيح الغيب، افعيمحمد بن عمر الشّ الّرازي؛  3
251. 
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ي َمن الحّجة من غير إكراه؛ إذ الهداية ال تكون إاّل من اهلل؛ قال تعالى: ) ل ي َس َعَلي َك ُهَداُهم  َولََٰك ن  الل َه َيه د 
ُكم  ف ُقوا م ن  نَوَما تُ  ۚ   َيَشاءُ  َنُفس  ه  الل ه   ۚ   َخي ر  َفأل  َوَما تُنف ُقوا م ن  َخي ر  ُيَوف  إ َلي ُكم   ۚ  َوَما تُنف ُقوَن إ ال  اب ت َغاَء َوج 

 [.272]البقرة:  (،َوَأنُتم  اَل ُتظ َلُمونَ 
م قال تعالى: سالم إليهإلة رسالة الاموقد بيّن القرآن أيًضا أّن هذه األّمة أّمة الّشهادة على الّناس وح

ل َك َجَعل َناُكم  ُأم ًة َوَسًطا لَِّتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى الن اس  َوَيُكوَن الر ُسوُل َعَلي ُكم  َشه يًدا ) َلَة  ۚ  َوَكذََٰ َوَما َجَعل َنا ال ق ب 
َلَم َمن َيت ب ُع الر ُسوَل م   يَن َهَدى  ۚ  َعق َبي ه  ُب َعَلىَٰ ن َينَقل  م  ال ت ي ُكنَت َعَلي َها إ ال  ل َنع  َوا  ن َكاَنت  َلَكب يَرًة إ ال  َعَلى ال ذ 

يَع إ يَماَنُكم   ۚ  الل ُه  يم   ۚ  َوَما َكاَن الل ُه ل ُيض   [. 143( ]البقرة: إ ن  الل َه ب الن اس  َلَرُءوف  ر ح 
والوسط: العدل، ه اهلل تعالى: "حمر  1القرطبي اموالوسطية هنا للخيرية واألفضلية والعدالة، قال اإلم

 وأصل هذا أن أحمد األشياء أوسطها. 
، في قوله تعالى: )َوَكَذل َك َجَعل َناُكم  ُأم ًة َوَسطًا( بي عن النّ  3عن أبي سعيد الخدري 2رمذيوروى التّ 

 .4قال: "عدال". قال: هذا حديث حسن صحيح" [143]لبقرة: 
ماؤنا: أنبأنا رّبنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من عل لقاآخر: " عوضوقال رحمه اهلل في م

ن كن ا آخًرا زماًنا"   .5تفضيله لنا باسم العدالة وتولية خطير الّشهادة على جميع خلقه، فجعلنا أواًّل مكاًنا وا 
ل اهلل اللّناس؛ ق جتم فجعلها خير أّمة أخر قد اصطفى اهلل تعالى أّمة اإلسالم على غيرها من األمو 
ُنوَن ب الل ه  لى: )تعا م  َن َعن  ال ُمنَكر  َوُتؤ  ر َجت  ل لن اس  َتأ ُمُروَن ب ال َمع ُروف  َوَتن َهو  َوَلو  آَمَن  ۚ  ُكنُتم  َخي َر ُأم ة  ُأخ 

َثُرُهُم ال َفا ۚ  َأه ُل ال ك َتاب  َلَكاَن َخي ًرا ل ُهم  ُنوَن َوَأك  م  ن ُهُم ال ُمؤ  وهذه الخيرية تدور [، 110 عمران: ( ]آلونَ قُ س  مِّ
مع اإليمان باهلل واألمر بالمعروف والّنهي عن المنكر وفق شريعة اإلسالم وجوًدا وعدًما؛ قال اإلمام الّرازي 

                                  
ه(، من أئّمة المفّسرين، له: 716 خزرجي، )ت:ال القرطبي؛ أبو عبد اهلل محّمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري 1

 وودي المالكي،د الّداالّداوودي؛ محمد بن علي بن أحم: انظر ."الجامع ألحكام القرآن"، و"اإلعالم بما في دين الّنصارى"
دون تاريخ ، بدار الكتب العلمية، بيروت ،ّنسخة وضبط أعالمها: لجنة من العلماء بإشراف الناشرالمفّسرين، راجع ال طبقات

 . 197، ص:"شجرة الّنور الّزكية"، و584، ص: 7، ج: "شذرات الّذهب". 69، ص: 2، ج:  رقم الّطبعةوال
م الورع الحافظ الذي كّف بصره من هـ(، اإلمام العل278سورة الّترمذي، )ت: يسى بن الّترمذي؛ أبو عيسى محّمد بن ع 2

، 633، ص:2و"الّشمائل". انظر: "تذكرة الحّفاظ"، ج:، تاب العلل"و"كالبكاء خشية، له: "الجامع" المعروف بالّسنن، 
 .322، ص:6و"األعالم"، ج:

حابة، شهد بيعة ه(، أحد علماء الصّ 74ار ّي الخدري، )ت: اأَلن صَ أبو سعيد الخدري؛ سعد ب ن مالك ب ن سنان الخزرجي  3
 .36، ص: 1. "تذكرة الحّفاظ"، ج: 1671، ص: 4ج:  ب"،الّشجرة، من المكثرين في رواية الحديث، أفتى مّدة.  "االستيعا

مير البخاري، دار هشام س القرطبي؛ أبو عبد اهلل محّمد بن أبي بكر األنصاري الخزرجي، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق: 4
ه خرج. وحديث أبي سعيد أ153، ص: 2م، ج: 2003هـ/ 1423لمملكة العربية السعودية، طبعة لم الكتب، الرياض، اعا

َهَذا ، وقال: "3062: رقم، 295، ص: 2ج: ، والحاكم في المستدرك، 2961ي سننه، باب من سورة البقرة، رقم: ف الّترمذي
يح  َعَلى شَ  يث  َصح  ط  اَحد  ، َوَلم  ر    ُيَخرَِّجاُه".لش ي َخي ن 

 .155، ص: 2القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ن، م، س، ج:  5
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 لهم لحصلت آمنوا لو الكتاب فأهل الخصال، هذه بسبب الخيرية هذه اكتسبتم أنكم كما يعنيفي تفسيره: "
 .1"مأعل واهلل يةالخير  صفة أيضاً 

: عن أبيه قال: قال رسول اهلل  2حكيم بن ُمَعاوية بن َحي َدةروى وقد جاء في السّنة ما يؤّكد هذا فقد 
" َرُم َعَلى اهلل  عز  وَجل  يَن ُأم ًة، أن تُم  َخي ُرَها، وأن ُتم  أك   .3"َأن ُتم  ُتوُفوَن َسب ع 

يٍّ وأكمل شرع وأقوم منهج، وجعلها من أكرم نب خّصها به ابموقد فّضل اهلل تعالى هذه األّمة عن غيرها 
يمانها، فهي حّجة على غيرها كما كان الّنبي  عليها؛ قال تعالى: حّجة  شاهدًة على األمم لعدالتها وا 

ه  ) َهاد  ُدوا ف ي الل ه  َحق  ج  َتَباُكم  َوَما َجَعَل َعَلي ُكم  ف ي الدِّين  م ن  َحرَ  ۚ  َوَجاه  يمَ  َأب يُكم   مِّل ةَ  ۚ  ج  ُهَو اج  ُهَو  ۚ  إ ب َراه 
َذا ل َيُكوَن الر ُسوُل َشه يًدا َعَلي ُكم  َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى الن ا ُل َوف ي هََٰ يَن م ن َقب  ل م  : الحجّ ] ،(ۚ  س  َسم اُكُم ال ُمس 

78.] 
 سالم، قالإلعوة إلى الدّ والّشهادة على الّناس كما تكون في اآلخرة تكون في الّدنيا؛ وهذا يقتضي ا

َن َعن  ال ُمنَكر  َوُأو   ُعوَن إ َلى ال َخي ر  َوَيأ ُمُروَن ب ال َمع ُروف  َوَين َهو  لَـئ َك ُهُم ال ُمف ل ُحوَن( تعالى: )َول َتُكن مِّنُكم  ُأم ة  َيد 
  [.104]آل عمران: 

ون "أّمة"؛ يقول: ها المؤمنيّ ن منكم" أكلت"و  في تفسيره ل ية: "يعني بذلك جل ثناؤه: 4قال اإلمام الّطبري
ويأمرون )جماعًة، "يدعون" الّناس "إلى الخير"، يعني إلى اإلسالم وشرائعه التي شرعها اهلل لعباده، 

: (وينهون عن المنكر)ودينه الذي جاء به من عند اهلل  ؛ يقول: يأمرون الّناس بإتّباع محّمد (بالمعروف
 .5جاء به من عند اهلل" محّمد وبمابالّتكذيب و  يعني وينهون عن الكفر باهلل

                                  
 .156، ص: 8ج: ، مرجع سابق يب،الّرازي، مفاتيح الغ 1
 .1478، رقم: 177من الثّالثة، الّتقريب، ص:  صدوق   ؛حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري والد بهز 2
. ابن ماجة، 3001سير، باب من سورة آل عمران، رقم: الّسنن، كتاب الّتف . والّترمذي،255ص:  ،5، ج: أحمد، المسند 3

. الحاكم، المستدرك، باب ذكر فضائل هذه األّمة على سائر األمم، 4288: رقم، حمد ة مباب صفة أمّ  الّزهد،الّسنن، 
من  نه الّترمذي. ويروىديث مشهور، وقد َحس  "وهو ح (:94، ص: 2. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره )ج: 6987رقم: 

 حديث معاذ بن جبل، وأبي سعيد الخدري نحوه" إهـ.
سمع من محمد هـ(، اإلمام الحافظ المجتهد المفّسر، 310كثير الّطبري، )ت: بنر بي يزيد جريالّطبري؛ جعفر محّمد بن  4

سماعيل بن موسى الّسدّ  شعيب عبد  رهم. وحّدث عنه: أبومد بن أبي معشر، وغيي، ومحبن عبد الملك بن أبي الّشوارب، وا 
لوك" في الّتاريخ، و"اختالف الفقهاء". لمالّرسل وا بارصّنف: "جامع البيان في تفسير القرآن"، و"أخ اهلل بن الحسن الحّراني،

(، ميزان االعتدال هـ748: هبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاي ماز، )تالذّ  ، و"710، ص:2انظر: "تذكرة الحّفاظ"، ج:
، م1963 هـ،1382، 1ق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للّطباعة والّنشر، بيروت، لبنان، ط: ي نقد الّرجال، تحقيف

 .69، ص:6، و"األعالم"، ج:498ص: ،3ج:
 .91، ص: 7الطبري، جامع بيان الّتأويل، ج:  5
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كما تعّبر الّشهادة أيضا عن "واجب المسلم في أن يعيش بين الّناس ويشهد في نفس الوقت برسالة 
. 1اإلسالم بأفعاله وبأقواله، أمام كّل اإلنسانية، وهذا في أّي مجتمع بناء على أصول عالقاتنا مع الغير"

وأدبا وسلوًكا، "ليكون فعل المسلم وحاله، وحضوره بينهم، دعوًة دوة فهًما قأثير بالتّ المن خالل التّبليغ و وذلك 
َلة باهلل، وأخالق اإلسالم، وكرامة اإلنسان"  .2وتذكيًرا لهم بالصِّ

وقد جاء القرآن حافاًل بالّدعوة إلى إسالم العبودية هلل فخاطب كّل األديان والملل والّنحل إلهية كانت أم 
كتاب: )ُقل  َيا َأه َل ال ك َتاب  َتَعاَلو ا  إ َلى َكَلَمة  َسَواء َبي َنَنا َوَبي َنُكم  َأال  َنع ُبَد ًبا أهل الطتعالى مخا الوضعية، ق

َبابًا مِّن ُدون  الّله  َفإ ن َتَول و ا  فَ  َذ َبع ُضَنا َبع ضًا َأر  هَ لُ و قُ إ ال  الّلَه َواَل ُنش ر َك ب ه  َشي ئًا واََل َيت خ  ل ُموَن( ُدوا  ب أَ وا  اش  ن ا ُمس 
 [.64]آل عمران: 

ه َي ل ل ه  َوَمن  ات َبَعن  وقال تعالى داعًيا أهل الكتاب إلى اإلسالم: ) ُت َوج  َلم  وَك َفُقل  َأس  َوُقل  ۚ  َفإ ن  َحاج 
ُتم   َلم  ُمِّيِّيَن َأَأس  يَن ُأوُتوا ال ك َتاَب َواأل  لَ  ۚ  لِّل ذ  َتَدوا اا َفَقد  و مُ َفإ ن  َأس  َوالل ُه  ۚ  و ا  ن َتَول و ا َفإ ن َما َعَلي َك ال َباَلُغ  ۚ  ه 

َباد   ير  ب ال ع   [. مع ما في اآلية من الّتصريح بشمول رسالة اإلسالم لكّل األمم.20( ]آل عمران: َبص 
 مبدأ تكريم اإلنسان ومهّمة تحريره: الفرع الثّاني

 مبدأ تكريم اإلنسانأّوال: 
ين: التّ اإلنسان في أحسن تقويم(، ]قد خلقنا نسان ابتداء بأن أحسن خلقه؛ قال تعالى: )لاإل لقد كّرم اهلل

َسَن ُصَوَرُكم  ، وقال: )[4 َض ب ال َحقِّ َوَصو َرُكم  َفَأح  َر  يرُ  ۚ  َخَلَق الس َماَوات  َواأل  ، ثّم [3: التغابن] ،(َوا  َلي ه  ال َمص 
ر  َوَرَزق َناُهم مَِّن ): ىلفّضله على مخلوقاته تفضيال؛ قال تعا َنا َبن ي آَدَم َوَحَمل َناُهم  ف ي ال َبرِّ َوال َبح  َوَلَقد  َكر م 

ياًل  ل َناُهم  َعَلىَٰ َكث ير  مِّم ن  َخَلق َنا َتف ض  ورة، وأكمل عقل، ؛ فّضله في أجمل ص[70اإلسراء: ، ](الط يَِّبات  َوَفض 
َر ض  َخل يَفًة ب  رَ  َوا  ذ  َقالَ واستخلفه على األرض، ) ل  ف ي األ  [، وسّخر له 30]البقرة:  ،( ۚ  َك ل ل َماَلئ َكة  إ نِّي َجاع 

ن ُه يعا قال تعالى: )ما في األرض جم يًعا مِّ َر ض  َجم  َر َلُكم م ا ف ي الس َماَوات  َوَما ف ي األ  ل َك  ۚ  َوَسخ  إ ن  ف ي ذََٰ
م  َيتََفك ُرونَ  ، وكّلها منح  إلهية تدّل على الّتكريم، وتيّسر لإلنسان أداء وظيفته [13ة: ياثجلا] (،آَلَيات  لَِّقو 

 على أكمل وجه، وأبهى صورة. 
وقد نّبه القرآن على وحدة الّنوع اإلنساني في سياق حديثه عن الّتكريم اإللهي له، قال تعالى: )ولقد 

"جعل تقسيمه الّصحيح أّنه ابن ذكر  هنّ أو كّرمنا بني آدم(؛ فدّل على أّن اإلنسان يرجع إلى أصل واحد، 
ة التي ال تفاضل بين اإلخوة فيها بغير العمل الّصالح، وأنثى، وأّنه ينتمي بشعوبه وقبائله إلى األسرة البشري

                                  
1 Ramadan, Tariq: dar ash-shahada, l’occident, espace du témoignage, Ed Tawhid, 2004, 2 

edition, p: 75. 
. وانظر 161م، ص: 2014 /ه1435، 1: ، طكوزي؛ طه، الّنماذج المعرفية في فكر طارق رمضان، كتابك، الجزائر 2

 أيضا: 
Ramadan, Tariq: Un chemin, une vision, être les sujets de notre histoire, Ed Tawhid, 2011, 2 

edition, p: 30. 
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َرَمُكم   ۚ  َتَعاَرُفوا ل   لَ َيا َأي َها الن اُس إ ن ا َخَلق َناُكم مِّن َذَكر  َوُأنَثىَٰ َوَجَعل َناُكم  ُشُعوًبا َوَقَبائ   وبغير التّقوى..) إ ن  َأك 
نَد الل ه  َأت َقاُكم   . فقد أوضح اإلسالم وحدة األصل والّنوع؛ قال 1"[13 الحجرات:]( إ ن  الل َه َعل يم  َخب ير   ۚ  ع 

  .2: "كّلكم آلدم وآدم من تراب"بي النّ 
 القرآن أشار كما يف والمسؤولية،لكتّ لا به خلوقات نيطالم سائر بين من ومن مظاهر الّتكريم أّن اإلنسان

َفق َن تعالى: ) قوله ذلك في إلى ل َنَها َوَأش  م  َبال  َفَأَبي َن َأن َيح  َر ض  َوال ج  ََماَنَة َعَلى الس َماَوات  َواأل  َنا األ  إ ن ا َعَرض 
نَساُن  ن َها َوَحَمَلَها اإل    . [72األحزاب: ، ](إ ن ُه َكاَن َظُلوًما َجُهواًل  ۚ  م 

إلى مظهر آخر من الّتكريم وهو العقل، ولقد  -الذي هو الّتكليف–ولقد احتاج هذا الّنوع من الّتكريم 
حفل القرآن الكريم بتقرير هذا الّتكريم والتّنبيه عليه، ويظهر هذا الّتوافق في القرآن بين تمييز اإلنسان 

ه وأحكامه التّفصيلية؛ "فقد ننقل تكاليف بطاخ بالّتكليف وبين خطابه للعقل والفكر جليًّا من خالل استقراء
القرآن جميعا، وننقل عظاته جميعا إذا أردنا الّشواهد على هذا الّتوافق الموصول بين تمييز اإلنسان 
بالّتكليف في القرآن وبين خطابه للعقل والفكر، وتذكيره بالّرشد والبصر وسائر ملكات الّتمييز في 

   .3مصطلحات األوائل واألواخر"
ّنما عّده الّشارع الحكيم مناط الّتكليف ألّنه أداُة الّتمييز بين الحّق والباطل والهدى والّضالل، فالعقل و  ا 

 .4شرط الّتكليف وأساس التدّين، وهو وسيلة الحّرية األولى، إذ ال اختيار إاّل بعد إدراك  وتمييز
، "بما استودعه اهلل فيه"قات تمّيزا ذاتيا و خلمل"ويؤّكد مجموع ما سبق بيانه أّن اإلنسان متمّيز  عن سائر ا

 .5جعال منه كائنا مسؤوال" "عمارة الكون على وفق مراد اهلل"وتمّيزا وظيفيا بما كّلفه اهلل به 
ذلك أّن الّتكليف القائم على االختيار يستحيل تصّوره دون مسؤولية، "فالمسؤولية في اإلسالم ثابتة ثبوتا 

إ ن ُهم  ۚ  َوق ُفوُهم  ة الّتكليف، فكّل مكّلف مسؤول عّما فعل لقوله تعالى: )فص تايقطعيا ألّنها من مقتض
ُئوُلونَ   .6، أي مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم"[24افات: الصّ ، ](م س 
 ة تحرير اإلنسانمهمّ ثانًيا: 

                                  
ة، طبعفي القرآن الكريم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، بدون سنة وال رقم ال عباس محمود، اإلنسانالعقاد؛  1

 .51ص: 
، رقم: 8721من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه، رواه أحمد، صحيفة همام بن منبه، رقم:  2 ، 3956. والّترمذي، باب 

 .5116 فاخر باألحساب، رقم:وأبو داود، باب التّ صحيح.  وقال هذا حديث  حسن  
 .20العقاد، اإلنسان في القرآن الكريم، نفس المرجع، ص:  3
 .63م، ص: 2013ه/ 1434، 1يات من القرآن الكريم، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط: رّ محّمد، الحلي الّصالبي؛ ع 4
، 1ول، تركيا، ط: شر والّتوزيع، اسطنبكة نسل للّطبع والنّ ور، شر جيدل؛ عمار، ماهية اإلنسان من خالل رسائل النّ  5

 . 35م، ص: 2001ه/ 1422
رآن الكريم دراسة موضوعية، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية لقلجزاء في اوا أفضل؛ سجاد أحمد بن محمد، المسؤولية 6

 .16العالمية، باكستان، كلية أصول الدين، ص: 
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إلله اة ضوع إلرادخإّن مبدأ وحدة الّدين الذي يعني وحدة الذات اإللهية الخالقة، ووحدة التوّجه وال 
الواحد، يؤول في نهاية المطاف إلى تحرير اإلنسان من العبودية لغير اهلل، واالنعتاق من رّق سلطان 

و الّنسب. وقد ذّم األحبار والّرهبان، وأهل الّرياسة والملك، والمأل من أهل الّسياسة أو الّدين أو المال أ
يَح ت  اتعالى: ) القرآن الكريم العبودية القائمة على ذلك، قال َباًبا مِّن ُدون  الل ه  َوال َمس  َباَرُهم  َوُره َباَنُهم  َأر  َخُذوا َأح 

ًدا ُبُدوا إ لًََٰها َواح  َيَم َوَما ُأم ُروا إ ال  ل َيع  ، ولهذا كانت [31وبة:لتّ ا] ،(ُسب َحاَنُه َعم ا ُيش ر ُكونَ ۚ  ال  إ لَََٰه إ ال  ُهوَ ۚ  اب َن َمر 
ان من كهنوت أو حكم أو ر من كّل ما يقّيد اإلنسالقرآن ودعا إليها هي التحرّ  ابهالتي صدع  كلمة اإلسالم

ر َك ب ه  ُقل  َيا َأه َل ال ك َتاب  َتَعاَلو ا إ َلىَٰ َكل َمة  َسَواء  َبي َنَنا َوَبي َنُكم  َأال  َنع ُبَد إ ال  الل َه َواَل ُنش  مال قال عّز وجّل: )
َذ بَ َشي ًئا واََل يَ  َباًبا مِّن ُدون  الل ه  ع  ت خ  ل ُمونَ ۚ  ُضَنا َبع ًضا َأر  َهُدوا ب َأن ا ُمس    .[64آل عمران: ] (،َفإ ن َتَول و ا َفُقوُلوا اش 

يخ الغزالي رحمه اهلل تعالى: "جعل اإلنسان إّن محور اإلصالح في رسالة اإلسالم هو كما قال الشّ 
ا له الخالق، وهي خالفته في األرض، وعمارته لها، ورفع هادة التي أر ن، وذلك لتصل به إلى المكا1إنسانا"

ذّم اإلتّباع  كّل ما يحّط من هذا الّتكريم من عبودية لغير اهلل، أو التّبعية ل خرين، قال تعالى في معرض
 [،67األحزاب: ] (،ل وَنا الس ب ياَل ضَ َءَنا َفأَ اَوَقاُلوا َرب َنا إ ن ا َأَطع َنا َساَدَتَنا َوُكَبرَ القائم على التّقليد األعمى للغير: )

َوا  َذا ق يَل َلُهُم ات ب ُعوا َما َأنَزَل الل ُه َقاُلوا َبل  ): أو للعادات والمألوفات بل ولألعراف الفاسدة أيًضا؛ قال تعالى
، إّنه يحّرره من [170البقرة: ] ،(ًئا واََل َيه َتُدونَ ي  ق ُلوَن شَ َأَوَلو  َكاَن آَباُؤُهم  اَل َيع   ۚ  َنت ب ُع َما َأل َفي َنا َعَلي ه  آَباَءَنا 

ي َتُهم  َوَما َأَلت َناُهم مِّن  الغير، ليتحّمل مسؤوليته كاملة؛ ) ي ُتُهم ب إ يَمان  َأل َحق َنا ب ه م  ُذرِّ يَن آَمُنوا َوات َبَعت ُهم  ُذرِّ َوال ذ 
ء   [، في حدود الكمال المقدور له، وما تسعه 21 ور:]الطّ (،  َره ين  بَ سَ ب َما كَ  ُكل  ام ر ئ   ۚ  َعَمل ه م مِّن َشي 

َعَها طاقته؛ )  [.286 (، ]البقرة: ۚ  اَل ُيَكلُِّف الل ُه َنف ًسا إ ال  ُوس 
إّن مفهوم تحرير اإلنسان في رسالة اإلسالم يستوي فيه تحرير الجسد مع تحرير العقل، فال رّق ماّدي 

تكريم اإلنسان أن يكون حرًّا في اختياراته الفكرية من خالل التأّمل والّنظر  مماإّن من ت ،وال رّق معنوي
والتّفكير، ذلك أّن اإلسالم "حاسم  في أّنه يريد إنسانا مفتوح البصر والبصيرة، ألّنه يريد إيمانا عميق 

لتأّمل والّنظر اب الة هدايةس. ولذلك كان التّفكير فريضة إسالمية، إّنها ر 2الجذور، وثيق الّضمانات..."
والتفكير، فاالعتقاد الّصحيح ال يكون باإلكراه بل باالقتناع بعد الّنظر واالستدالل، "فالتفّكر، والتذّكر، 

 .3والتعّقل، ثّم الّشكر هي أسباب اليقين وطرائقه الّصحيحة"
ذا كان اإلسالم قد كفل لإلنسان حّرية التّفكير، فإّنه قد كفل له معها  بداء الّرأي يعبّرية التّ حوا  ر عنه وا 

فيه. بل عّدها من الّصفات الفطرية والّضرورية للتطّور واالرتقاء في مراتب الكمال اإلنساني، وهذا ما 

                                  
 .92م، ص: 2000ه/ 1421، 4وريا، ط: دار القلم، دمشق، س ع اهلل،الغزالي؛ محّمد، م 1
 .97الغزالي، مع اهلل، مرجع سابق، ص:  2
 . ص:ن الكريم، قرآالعقاد، اإلنسان في ال 3
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حينما قال: "إّن الحّرية خاطر  غريزي في النفوس البشرية، فيها  1أشار إليه العاّلمة الّطاهر بن عاشور
بها تنطلق المواهب العقلية متسابقة في ميادين االبتكار و ، وقول وعمل نماء القوى اإلنسانية، من تفكير

، أو ُيجَلُب به نفع "  .2والّتدقيق، فال يحّق أن تسام بقيد إاّل قيًدا ُيدَفُع به عن صاحبها ُضرٌّ ثابت 
َور  عن الحّرية التي أطلقها للقول والّتعبير عن الّرأي، حّتى أنّ   الواه أورد أقوفي القرآن الكريم أكمل الص 

وتعبيرات تمّس بعقيدة اإلسالم نفسها، نجد ذلك كّله في حوارات اهلل مع إبليس، واألنبياء مع أقوامهم، وعند 
 تقرير عقائد الّنصارى واليهود والمشركين والّدهريين وردوده عليها.

حّريات المقّررة لا "ذلك أنّ  ،وأخيرا فإّنه "ال ديَن حيُث ال ُحّرية" كما قال الّشيخ الغزالي رحمه اهلل تعالى
، و"البيئات التي تستمتع بمقادير أكبر من الحّرية هي التي 3هي الجّو الوحيد لميالد الّدين ونمائه وازدهاره"

تنضج فيها الملكات، وتنمو المواهب العظيمة، وهي السناد اإلنساني الممتد لكّل رسالة جليلة وحضارة 
.. فإّن العرب أّيام البعثة كانوا أسعد األمم بخطوط الحّرية .ب،ا من العر دنافعة، وألمر ما اختار اهلل محمّ 

المتاحة لهم... ومن الفطر القوّية ألولئك العرب األحرار كانت االنطالقة التي عصفت بالحكومات 
 .4المستبّدة، وبّدلت األرض غير األرض والّناس غير الّناس"

 عايش والّتعاون والّتدافعلتّ هّمة الّتعارف واممبدأ االختالف والّتمايز و : الفرع الثّالث
 مبدأ االختالف والّتمايزأّوال: 

إّن من أهّم الّسنن الكونية التي أبدع بها اهلل سبحانه وتعالى خلقه سّنة التعّدد واالختالف في الجنس 
 بيض  وحمر  د  والّنوع وغيرها؛ من اختالف األلوان في الّثمرات تسقى بماء واحد، إلى اختالف الجبال فجد

َن الس َماء  َماًء والّدواّب واألنعام، قال تعالى:)إلى اختالف ألوان الّناس  د،وغرابيب سو  َأَلم  َتَر َأن  الل َه َأنَزَل م 
َتل ًفا َأل َواُنَها  َنا ب ه  َثَمَرات  م خ  َرج  َتل ف  َأل َوانُ  ۚ  َفَأخ  ر  م خ  َبال  ُجَدد  ب يض  َوُحم  َن ال ج  َن م  وَ ، ا َوَغَراب يُب ُسود  هَ َوم 

ل َك  َتل ف  َأل َواُنُه َكذََٰ َن َعام  ُمخ  ه  ال ُعَلَماُء  ۚ  الن اس  َوالد َوابِّ َواأل  َباد  َشى الل َه م ن  ع  (، إ ن  الل َه َعز يز  َغُفور   ۚ  إ ن َما َيخ 
م ن َداب ة   اَومَ ا أمم ؛ قال تعالى: )هإلى تنّوع  في الخلق من اإلنس والجّن والحيوان وكلّ [، 28 -27]فاطر: 

ثَاُلُكم  يُر ب َجَناَحي ه  إ ال  ُأَمم  َأم  َر ض  َواَل َطائ ر  َيط  ء   ۚ  ف ي األ  ُثم  إ َلىَٰ َربِّه م   ۚ  م ا َفر ط َنا ف ي ال ك تَاب  م ن َشي 
َشُرونَ   ر،  أمم  أخرى؛ فسابح  وطائ نأمم  وشعوب وقبائل، وفي الحيوا[، ففي اإلنسان 38األنعام: ] (،ُيح 

ي َعَلىَٰ  ۚ  َوالل ُه َخَلَق ُكل  َداب ة  مِّن م اء  على أربع؛ قال تعالى: )وزاحف  على بطنه أو قائم   ن ُهم م ن َيم ش  َفم 
                                  

هـ(، الفقيه واألصولي، رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ 1296-1393محمد الطاهر بن عاشور، )ابن عاشور؛  1
ريعة القاهرة. له عّدة مصنفات منها: "مقاصد الشّ مي العربي في دمشق و وهو عضو المجمع العلعصره،  جامع الّزيتونة في

، ص: 6، ج: "األعالم للزركلي"م" و"الّتحرير والّتنوير" في تفسير القرآن. سالاعي في اإلجتمظام االاإلسالمية" و"أصول النّ 
173. 

 .162إلسالم، ص: عي في اابن عاشور؛ محمد الطاهر، أصول النظام االجتما 2
 .901 -189م، ص: 1986ه/1406ف الحّق، دار الّشهاب، باتنة، الجزائر، بدون رقم الّطبعة، لغزالي؛ محّمد، قذائا 3
 .191ي؛ نفس المرجع، ص: الالغز  4
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َبع   ي َعَلىَٰ َأر  ش  ن ُهم م ن َيم  َلي ن  َوم  ي َعَلىَٰ ر ج  ش  ن ُهم م ن َيم  ُلُق الل   ۚ  َبط ن ه  َوم  َه َعَلىَٰ ُكلِّ لل  إ ن  ا ۚ   َما َيَشاُء هُ َيخ 
ير   ء  َقد  جعل منه الّزوجين الّذكر  نهسبحا[، ولم يشّذ اإلنسان عن هذه السّنة فكما أّنه 45النور: ] (،َشي 

 َجَعل َناُكم  ُشُعوًباوَ َيا َأي َها الن اُس إ ن ا َخَلق َناُكم مِّن َذَكر  َوُأنَثىَٰ ) واألنثى، فإّنه جعله شعوبا وقبائل، قال تعالى:
نَد الل ه  َأت َقاُكم   ۚ  َقَبائ َل ل َتَعاَرُفوا وَ  َرَمُكم  ع  [، كما اقتضت 13الحجرات: (، ]إ ن  الل َه َعل يم  َخب ير   ۚ  إ ن  َأك 

ُق ل  َوم ن  آَيات ه  خَ ا، قال تعالى: )حكمته تعالى أن تتمايز هذه الّشعوب واألمم بأجناسها وألوانها وألسنته
َنت ُكم  َوَأل َوان ُكم  ر  األ َ الس َماَوات  وَ  ت اَلُف َأل س  ل َك آَلَيات  لِّل َعال م ينَ  ۚ  ض  َواخ   [.22وم: الرّ ] (،إ ن  ف ي ذََٰ

ي الكون واإلنسان، وهي ال تقبل التّبديل؛ نن التي بّثها اهلل تعالى فإّن هذا التعّدد واالختالف هو من السّ 
َدًة ن  الب َك َلَجَعَل َشاَء رَ  َوَلو  قال تعالى: ) َتل ف ينَ  ۚ  اَس ُأم ًة َواح  َم َرب َك  واََل َيَزاُلوَن ُمخ  ل َك َخَلَقُهم   ۚ  إ ال  َمن ر ح  َول ذََٰ

ينَ  ۚ   َمع  ن ة  َوالن اس  َأج  َن ال ج  أَلَن  َجَهن َم م  خلق كما ل[. فاختالف ا119 -118هود: ] (،َوَتم ت  َكل َمُة َربَِّك أَلَم 
 . 2رحمه اهلل تعالى: "حكم  ضروري  أزلي" 1يالم الغز قال اإلما

إّنه من البداهة أن نقّرر بأّن هذا االختالف عند اإلنسان يتعّدى الّلون والّشكل والجنس والّنوع إلى 
َبي َن َيَدي ه  م َن  امَ ال َحقِّ ُمَصدًِّقا لِّ َوَأنَزل َنا إ َلي َك ال ك َتاَب ب  قال تعالى: )الّلسان والفكر والثّقافة واالعتقاد والّشرائع؛ 

ًنا َعَلي ه   ُكم َبي َنُهم ب َما َأنَزَل الل ُه  ۚ  ال ك َتاب  َوُمَهي م  َن ال َحقِّ  ۚ  َفاح  ل ُكلٍّ َجَعل َنا  ۚ  واََل تَت ب ع  َأه َواَءُهم  َعم ا َجاَءَك م 
ن َهاًجا  ر َعًة َوم  نُكم  ش  ُلَوُكم  ف ي َما آتَاُكم  وَ  ُه َلَجَعَلُكم  ُأم ةً َوَلو  َشاَء الل   ۚ  م  َدًة َولََٰك ن لَِّيب  تَب ُقوا ال َخي َرات   ۚ  اح   ۚ  َفاس 

َتل ُفونَ  يًعا َفُيَنبُِّئُكم ب َما ُكنُتم  ف يه  َتخ  ُعُكم  َجم    [.48المائدة: ] (،إ َلى الل ه  َمر ج 
صورة على جنس دون قم أّنها دعوة عالمية ليست تفضل رسالة اإلسالم على ما تقّدمها من الّرساالو 

ي َلُه ُمل ُك قال تعالى: )دون ساللة،  جنس أو ساللة يًعا ال ذ  ُقل  َيا َأي َها الن اُس إ نِّي َرُسوُل الل ه  إ َلي ُكم  َجم 
َر ض   يُت  ۚ  الس َماَوات  َواأل  ي ي َوُيم  ُنوا ب ال ۚ  اَل إ لَََٰه إ ال  ُهَو ُيح  ُن ب الل ه  يِّ ه  َوَرُسول ه  الن ب  ل  َفآم  م  ي ُيؤ  ُمِّيِّ ال ذ   األ 

َمًة لِّل َعاَلم ينَ )وقال تعالى:  [،158األعراف: (، ]َوَكل َمات ه  َوات ب ُعوُه َلَعل ُكم  َته َتُدونَ  َسل َناَك إ ال  َرح   (،َوَما َأر 
 [. 107األنبياء: ]

ّدين وعالمية الّرسالة الخاتمة، لا في طبيعته، فبموجب وحدة نولعّل أهمية الحوار في اإلسالم تكم
ومراعاة للتعّدد الموجود بين بني اإلنسان؛ أجناًسا وألوًنا، وشعوبا وقبائل، ونظرا الختالف عقائده وشرائعه 

ذا هوملله ونحله؛ سماويًة ووضعيًة، وحضاراته أدياًنا وثقافة وفلسفًة، فإّن اإلسالم دعا إلى التّفاعل مع 
ى توجيه اإلنسان ليوافق فطرة اهلل التي خلقه عليها، ذلك المخلوق المكّلف لإ الواقع بإيجابية تفضي

                                  
تكّلمي كبار م هـ(، األصولي البارع، من505الغزالي؛ أبو حامد محّمد بن محّمد الغزالي الّطوسي الفقيه الّشافعي، )ت:  1

ة فعيمن مصّنفاته "إحياء علوم الّدين"، و"تهافت الفالسفة"، و"المستصفى"، طبقات الشاقد الفلسفة األكبر، األشاعرة ونا
 .322، ص: 19، وسير أعالم الّنبالء، ج: 291. تبيين كذب المفتري، ص:191، ص: 6 ج:الكبرى، 

ه/ 1421،  الفكر، دمشق، سوريا ن مجموعة رسائل، دارقيم، ضم، القسطاس المستبن محمد محمدأبو حامد الغزالي؛  2
 . 202م، ص: 2000
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المسئول الذي "يدين بعقله فيما رأى وسمع، ويدين بوجدانه فيما طواه الغيب، فال تدركه األسماع 
 . 1واألبصار"

ي مع اآلخر"، فقان االنفتاح العلمي والثّ اوهذا التفاعل أكثر ما يتجّلى في "تجربة العقل المسلم في ميد
حيث قارن ذلك "الّتعايش الفكري الخصب قيام حركة واسعة من المناظرات والجدل بين المسلمين وأهل 
الذّمة من أصحاب األديان المختلفة، في عقائدهم والعقيدة اإلسالمية، وهذا المسلك يؤّكد مدى الحّرية التي 

. وكّل 2ّتعوا بحّرية الّدفاع عن عقائدهم ومذاهبهم"مت ارة اإلسالمية، بل إّنهمضتمّتع بها هؤالء في ظّل الح
 ذلك في جّو من الّتواصل الحواري والتّفاعل الفكري والثّقافي.

 مهّمة الّتعارف والّتعايش والّتعاون والّتدافعثانيا: 
ناثا،  من أهّم مقاصدلقد بّين القرآن بأّن  عوبا وقبائل، بألوان ولغات شاالختالف بين البشر ذكرانا وا 

َيا َأي َها الن اُس إ ن ا َخَلق َناُكم مِّن َذَكر  َوُأنَثىَٰ َوَجَعل َناُكم  ُشُعوًبا َوَقَبائ َل )ّنما هو الّتعارف، قال تعالى: إ، شّتى
نَد الل ه  َأت َقاُكم   ۚ  ل َتَعاَرُفوا  َرَمُكم  ع  اإللهي  اء[، وفي هذا الّند13الحجرات: ](،إ ن  الل َه َعل يم  َخب ير   ۚ  إ ن  َأك 

الذي يعّم جميع الّناس التّنبيه على الغاية التي من أجلها كانت سّنة التعّدد والتنّوع في الجنس والّنوع، إذ 
ناحر والخصام، إّنما هي الّتعارف والوئام، فأّما اختالف األلسنة أّن الغاية من االختالف "ليست التّ 

تضي الّنزاع والّشقاق، بل يقتضي الّتعاون للّنهوض قي المواهب واالستعداد فتنّوع  ال فواأللوان، واختال
بجميع الّتكاليف والوفاء بجميع الحاجات، وليس الّلون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعاني من 

ّنما هنالك ميزان واحد تتحّدد به القيم، ويعرف به فضل الّناس:حساب في ميزان اهلل،  نَد ) وا  َرَمُكم  ع  إ ن  َأك 
 .3("ۚ  َأت َقاُكم   ه  الل  

نافس والّتسابق في طريق اإلحسان وسّنة االختالف والتعّدد بهذا المعنى هي الباعث الحقيقي على التّ 
َهة  ُهَو ُمَولِّيَها: )الّديني والّدنيوي؛ قال تعالى َتب ُقوا ال َخي َرات  ۚ  َول ُكلٍّ و ج  ا يعً وا َيأ ت  ب ُكُم الل ُه َجم  نُ َأي َن َما َتُكو ۚ  َفاس 

ير   ۚ   ء  َقد  [، بل جعل الّشارع الحكيم االختالف اختبارا يبتلي به خلقه 148البقرة: ] (،إ ن  الل َه َعَلىَٰ ُكلِّ َشي 
َتاَب َوَأنَزل َنا إ َلي َك ال ك  ليقوم عليه الجزاء األخروي بعد أن عرض عليهم الُهَدى وتركهم يتسابقون؛ قال تعالى: )

ًنا َعَلي ه  مَ لِّ  ب ال َحقِّ ُمَصدًِّقا َن ال ك َتاب  َوُمَهي م  ُكم َبي َنُهم ب َما َأنَزَل الل ُه ۚ  ا َبي َن َيَدي ه  م  واََل تَت ب ع  َأه َواَءُهم  َعم ا  ۚ  َفاح 

                                  
 .12 العقاد، اإلنسان في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص: 1
 .177-176سليمان وآخرون، الحوار مع الغرب، مرجع سابق، ص: ؛ الخطيب 2
، ص: 6م، ج: 0320ه/ 1423الثالثون، ثانية و قطب؛ سيد، في ظالل القرآن، دار الّشروق، القاهرة، مصر، الّطبعة: ال 3

د، اإلسالم حموعمارة، م ،5 وانظر أيضا: عمارة، محمد، في فقه المواجهة بين الغرب واإلسالم، مرجع سابق، ص: .3348
. عمارة، اإلسالم والّديانات 73-72م، ص: 2012ه/1433، 1والحضارات األخرى، دار الّسالم، القاهرة، مصر، ط: 

 .11-08: م، ص2012ه/1433، 1: م، القاهرة، مصر، طر الّسالاألخرى، دا
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َن ال َحقِّ  ن َهاًجاۚ  َجاَءَك م  ر َعًة َوم  نُكم  ش  ُلَوُكم  ف ي َما دَ ُه َلَجَعَلُكم  ُأم ًة َواح  ل  َوَلو  َشاَء الۚ  ل ُكلٍّ َجَعل َنا م  ًة َولََٰك ن لَِّيب 
َتب ُقوا ال َخي َرات  ۚ  آَتاُكم   َتل ُفونَ ۚ  َفاس  يًعا َفُيَنبُِّئُكم ب َما ُكنُتم  ف يه  َتخ  ُعُكم  َجم   [.48المائدة: (، ]إ َلى الل ه  َمر ج 

عة من الّتوحيد باين لتحصيل المقاصد األصلية والتّ فوالّتعارف ُمقّدمة  للّتعايش والّتعاون بين المختل
واالستخالف والمصالح الّدنيوية المشتركة. ولقد ذهب اإلسالم بعيدا في دعوته إلى الّتسامح والّتعايش 
والعدل، ذلك أّنه حّتى وهو "في حالة الخصومة يستبقي أسباب الوّد في الّنفوس بنظافة الّسلوك وعدالة 

لخير في أن ينضووا تحت لوائه الّرفيع، وال ييأس ا لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأنّ  المعاملة، انتظارا
ال  َين َهاُكُم الل ُه ، قال تعالى: )1وم الذي تستقيم فيه الّنفوس، فتتجه هذا االّتجاه المستقيم"اإلسالم من هذا الي

ر جُ  يَن َلم  ُيَقات ُلوُكم  ف ي الدِّين  َوَلم  ُيخ  َيار ُكم  َأن تَبَ َعن  ال ذ  ُطوا إ َلي ه م  ر  وُكم مِّن د  إ ن  الل َه ُيح ب   ۚ  وُهم  َوتُق س 
ينَ  ط    [.8الممتحنة: (، ]ال ُمق س 

إّن من مقتضى سنة االختالف سّنة الّتدافع التي جعلها اهلل تعالى من األسباب المانعة من فساد 
لإلنسان،  ردو لمصالح في سياق طلب الكمال المقااألرض بسبب تزاحم القوى وتنافس الّطاقات وتعارض 

ل  َعَلى ال َعاَلم ينَ قال تعالى: ) ُض َوَلك ن  الل َه ُذو َفض  َر  (، َوَلو اَل َدف ُع الل ه  الن اَس َبع َضُهم  ب َبع ض  َلَفَسَدت  األ 
 [. 251البقرة: ]

تدافع وتسابق وتزاحم بين األمم  كما أّن تعارض المصالح واختالفها هو الذي يقود ركب الحياة في
، لقد اقتضت مشيئة اهلل أن 2ّشعوب واألفراد، ولوال حكمة اهلل في ذلك "لكانت الحياة كّلها تأسن وتتعّفن"لوا

 يكون ثمرة هذا الّتدافع انتصار كلمة الحّق على الباطل، والخير على الشّر.
ر  اعالى: )كقوله ت ني الّديوالفساد المدفوع في اآلية إّما أن يكون شرًّا ف يَن ُأخ  َيار ه م ب َغي ر  َحقٍّ جُ ل ذ  وا م ن د 

َكُر ۚ  إ ال  َأن َيُقوُلوا َرب َنا الل هُ  ُد ُيذ  ُع َوب َيع  َوَصَلَوات  َوَمَساج  َوَلو اَل َدف ُع الل ه  الن اَس َبع َضُهم ب َبع ض  ل ُهدَِّمت  َصَوام 
ُم الل ه  َكث يًرا [، أو يكون شرًّا في الّدنيا، 40(، ]الحج: إ ن  الل َه َلَقو يٌّ َعز يز  ۚ  هُ َينُصَرن  الل ُه َمن َينُصرُ َولَ ۚ  ف يَها اس 
َل كقوله تعالى: ) َث َوالن س  َد ف يَها َوُيه ل َك ال َحر  َر ض  ل ُيف س   (،َوالل ُه اَل ُيح ب  ال َفَسادَ  ۚ  َوا  َذا َتَول ىَٰ َسَعىَٰ ف ي األ 

 .3[، ويحتمل أن يكون مجموعهما052البقرة: ]
ذا الّدفع ال يكون بهدف إزالة اآلخر، أو طمعا في الحلول محّل حضارته أو ثقافته، إّنما يكون لدرء هو 

، أو منع كّل ما من شأنه أن يكّرس اختالال في التوازن بين األمم والّشعوب والحضارات والثّقافات،  ُضرٍّ
ة إلى من يدفع عنها، وأماكن جحاعقيدتهم وعبادتهم، فالعقيدة في  ليتحّقق العدل، ويأمن الّناس على

 العبادة ال يحميها إاّل دفع اهلل الّناس بعضهم ببعض، وفي ذلك كّله ضمان  لحرّية العقيدة والعبادة.

                                  
 .3544، ص: 6سيد قطب، في ظالل القرآن، نفس المرجع، ج:  1
 .270، ص: 1، ج: نفس المرجع، الل القرآني ظسيد قطب، ف 2
 .206 -205، ص: 6، ج: 1981ه/1401، 1انظر: الّرازي، مفاتيح الغيب،دار الفكر، دمشق، ط:  3
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ومن معالم منهج الّدفع اقترانه بالعدل واإلنصاف واإلحسان وذلك حّتى في حالة المنع والعدوان، قال 
ر َمن ُكم  َشَنآُن )تعالى:  َتُدوا َوَتَعاَوُنوا َعَلى ال ب رِّ َوالت ق َوى واََل و  قَ َواَل َيج  د  ال َحَرام  َأن  َتع  م  َأن  َصد وُكم  َعن  ال َمس ج 

َقاب   يُد ال ع  َوان  َوات ُقوا الل َه إ ن  الل َه َشد  ث م  َوال ُعد  ر سبحانه بالقسط وجعله ما أمك[، 2المائدة:(، ]َتَعاَوُنوا َعَلى اإل  
يَن العدل في األرض، من غير تأّثر بموّدة أو شنآن: ) قوى وهو في معرض أمره بإقامةتّ المن  َيا َأي َها ال ذ 

يَن ل ل ه  ُشَهَداَء ب ال ق س ط   ُلواۚ  آَمُنوا ُكوُنوا َقو ام  م  َعَلىَٰ َأال  َتع د  ر َمن ُكم  َشَنآُن َقو  د  ۚ  واََل َيج   ُلوا ُهَو َأق َربُ اع 
وقال تعالى وهو يأمر نبّيه بالكالم الجميل وبيان [، 8المائدة:(،]إ ن  الل َه َخب ير  ب َما َتع َمُلونَ ۚ  ات ُقوا الل هَ وَ ۚ  ل لت ق َوىَٰ 

ُفونَ : )1األدّلة على أحسن الوجوه َلُم ب َما َيص  ُن َأع  َسُن الس يَِّئَة َنح  َي َأح  َفع  ب ال ت ي ه  [، ولعّل 96 المؤمنون:، ](اد 
َتو ي  واََل عالى:)ي الّدفع بالتي هي أحسن أن تكون ثمرته الّرجوع إلى الحّق بعد الّضالل؛ قال تفا أجّل م َتس 

ي َبي َنَك َوَبي َنُه َعَداَوة  َكَأن ُه َول يٌّ ۚ  ال َحَسَنُة َواَل الس يَِّئةُ  َسُن َفإ َذا ال ذ  َي َأح  َفع  ب ال ت ي ه  يم  حَ اد   [. 34 فصلت:] (،م 
أن يكون بعض هذا الّدفع بالحوار والمناقشة والمناظرة الهادئة والهادفة، ليصل بها  نساومن اإلح

المسلم إلى "القّمة في ضبط الّنفس وفي سماحة القلب، ...القّمة التي ال بّد أن ترقى إليها األّمة المكّلفة 
 .2"ءضيع بها إلى هذا األفق الكريم الو فمن رّبها أن تقوم على البشرية لتهديها وترت

 المطلب الثّاني: غايات حوار األديان وأهدافه
 تمهيد

أّن موقف العلماء  -كما سيتبّين لنا الحًقا في الفصل الثّالث المتعّلق بواقع حوار األديان -من الواضح 
 ددّ كما أّن موضوع الحوار إّنما يتح من حوار األديان إيجاًبا أو سلًبا إّنما يكون بالّنظر إلى أهدافه وغاياته،

وفقا للهدف الذي يضعه المنادي للحوار أو المشارك فيه، ولذا فتحديد أهداف الحوار لها أهمّيتها في فهم 
 رين اإلسالميين من الحوار ابتداًء.مواقف العلماء والمفكّ 

حديد أهداف الحوار وغاياته تإّن ما ذكر في مطلب أهّمية حوار األديان وأسبابه يمّثل المدخل األساسي ل
ر اإلسالمي بل نجد في ثناياه اإلشارة إلى أهّم تلك األهداف والغايات؛ ذلك أّن جزءا معتبرا من كلففي ا

المبادئ األساسية التي يقوم عليها الّدين اإلسالمي والمهّمات التي كّلف بها أتباعه تشّكل في نفسها أهّم 
ن كا رالغايات التي يسعى لتحقيقها الحوا نطلقها دينيا إاّل أّن مصّبها قد من في الفكر اإلسالمي، وهي وا 

 يكون إنسانيا أو أخالقيا أو ثقافيا أو معيشًيا. 
 عند الباحثين الّسابقين نظرة حول تقسيمات أهداف الحواراألّول:  الفرع

 1فاضل الاّلفيلقّسم الباحثون أهداف حوار األديان إلى تقسيمات باعتبارات مختلفة فجعلها محّمد ا
 تنقسم إلى: 

                                  
 .119، ص: 23، ج: مرجعنفس الفاتيح الغيب، ازي، م: الرّ انظر 1
 .839، ص: 2سّيد قطب، الّظالل، مرجع سابق، ج:  2
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اّصة تتعّلق بما هو مشترك بين المتحاورين مّما يمكن أن يحّقق الّتعايش والتّقارب، أو بما خف أهدا •
 يشغلهم من المواضيع المصيرية التي تهّم الّطرفين معا مّما يكون مدعاة للحوار وسببا فيه. 

الحّجة على  ةامّلق بالّدعوة إلى اإلسالم أو إقعوأهداف عاّمة تتعّلق بالجانب العقدي المباشر الذي يت •
 . 2صّحته ورّد شبهات المخالفين

إلى بعد عقدي الهوتي، وبعد سياسي واقعي، وفّصل الكالم في  3عبد الحليم آيت أمجوضالباحث وقّسمها 
التّاريخي  البعدين عند كّل من الّنصارى والمسلمين، في دراسته للجانب الاّلهوتي وما التبس به من الجانب

حوار العقدي بين المسلمين والّنصارى، وعند كالمه عن أهّم الّدوافع الواقعية لباياسي فيما يسّمى السّ 
 . 4والّسياسية المعاصرة التي ساهمت في ما يسّمى بحوار الّتعايش والتقارب

ركيز على ثالث تّ إّن المستقرئ لما ُكت َب حول أهداف حوار األديان وأبعاده في الفكر اإلسالمي يجد ال
د العقدي الّدعوي والبعد الّسياسي ثّم البعد المتعّلق بالّتعايش والتّقارب، مع تركيز علبأبعاد أساسية؛ ا

، األّول لتعّلقه بالتّنصير وتوظيفه في تقنين 5البعض على الُبعد العقدي الّدعوي، والبعد الواقعي المعيشي
م 1978و التّبشيري سنة دراآربروستر المقّدمة لمؤتمر كولو  لعملية التّبشير كما تدّل عليه دراسة دانيي

 . 6برعاية منّظمة التّنصير العالمية الّدولية ولجنة التّنصير الّسويسرية

                                                                                                        
دكتوراه في العقيدة  ،أستاذ دكتور في العقيدة وتاريخ األديان(، بتونس م8196)ولد:  ،ليبن ع الاّلفي؛ محمد الفاضل 1

في المعهد  ظائف منها: الّتدريسم، توّلى عدة و 2001 ان سنة:واألديان المقارنة من جامعة أّم درمان اإلسالمية بالّسود
األوروبي للعلوم ذ العقيدة بالمعهد تاباريس، وأست بالعالي للعلوم اإلسالمية بباريس، وأمين عام لمركز البحوث والّدراسا

د دراسة العقائ فاته:من مؤلّ  .أمين عام الهيئة العالمية للفقه اإلسالمي )مكتب أوروبا، كندا، أفريقيا( اإلنسانية بباريس،
 المصطلحات صيليني: تأابن تيمية ورحمت اهلل الهندي؛ دراسة منهجية مقارنة، تأصيل الحوار الدّ  النصرانية: منهجية

. انظر ترجمته في: الخطاب اإلسالمي المعاصر؛ رؤية في تأصيل االصالح، وابط الشرعية "مثال السودان"تحديد الضّ و 
، م2004ه/1425،  1للّنشر والّتوزيع، مصر، ط: لّديني، دار الكلمة علي، تأصيل الحوار ااضل بن الاّلفي؛ محّمد الف

 .3ص: 
 .353-342 ص:الّديني،  وارانظر: الاّلفي؛ تأصيل الح 2
أمجوض؛ عبد الحليم آيت أمجوض، أكاديمي مغربي، دكتواره في في األديان والفكر اإلسالمي من جامعة الحسن الثّاني  3

األديان في الفكر اإلسالمي"، و"دراسة في الّديانات الّسماوية مؤلفات منها: "حوار م، له عّدة 2010نة: حمدية سبالم
ل وقواعده وتطبيقاته المعاصرة"، و"نظرية الحاجة الّشرعية وتطبيقاتها الفقهية". انظر: آيت زي"فقه الّتن، ووالوضعية الكبرى"

 ف.تعريف مختصر بالمؤلّ  ، في828أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، ص: 
 وما بعدها. 268د الحليم، حوار األديان، مرجع سابق، ص: مجوض؛ عبأآيت  4
 .110 –  95 ، ص:مرجعال نفسانظر: آيت أمجوض،  5
انظر: التنصير خطة لغزو العالم اإلسالمي، الترجمة الكاملة ألعمال المؤتمر الّتبشيري بوالية كولورادو التبشيري في  6
وما بعدها. وانظر  724ص:  م،1978للّنشر، كاليفورنيا،   marcم، نشر دار 1978نة المتحدة األمريكية سواليات ال
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والثّاني لتعّلقه بواقع العالم اإلسالمي الذي تتعايش فيه األديان جنبا إلى جنب، ثّم للتوّجه العالمي إلى 
اّتساع رقعة الّصراع والعنف في كثير  معى نبذ العنف والّصراعات، خاّصة لالتّقارب والّتعايش والّدعوة إ

 مذهبية.و من المناطق في العالم ألسباب سياسية اقتصادية وأبعاد دينية 
 الثّاني: أهداف وأبعاد القرآن الحوارية الفرع

اف أو أبعاد عة أهدبفي أر تتمّثل وأبعاده الحوارية  هالذي دّل عليه استقراء الحوار القرآني أّن أهداف
 أساسية: 

 ؛واألنبياء والّرسل وأقوامهم لقرآني الذي كان بين الّله وخلقهحيث عالج الحوار ا ؛عقديٌّ  عد  بُ : لوّ األ •
خالص العبادة هللالمشكل العقدي بالّدعوة إلى الّتوحيد الخالص ونب َوَلَقد  قال تعالى: )  تعالى؛ذ الّشريك وا 

ُبُدوا الل   َبَعث َنا ف ي ُكلِّ ُأم ة   تَن ُبوا الط اُغوَت  هَ ر ُسواًل َأن  اع  ن ُهم م ن  َحق ت  َعَلي ه   ۚ  َواج  ن ُهم م ن  َهَدى الل ُه َوم  َفم 
اَلَلُة  َر ض  َفانُظُروا َكي َف َكاَن َعاق َبُة ال ُمَكذِّب ينَ  ۚ  الض  يُروا ف ي األ   [.36(، ]الّنحل: َفس 

ن الّسياسي كما هو الحال مع طغيان اغيالحوار القرآني مشكل الطّ  عالج ث؛ حيسياسيٌّ  بعد  الثّاني:  •
َر ض  فرعون، الذي بغى في األرض وتجّبر بالقهر والتّقتيل واالستعباد، قال تعالى: ) َن َعاَل ف ي األ  إ ن  ف ر َعو 

ن ُهم  ُيَذبُِّح َأب َناءَ  ُف َطائ َفًة مِّ ع  َيًعا َيس َتض  ي ي ن َساَءُهم  هُ َوَجَعَل َأه َلَها ش  َتح  ينَ إ   ۚ  م  َوَيس  د  َن ال ُمف س  (، ن ُه َكاَن م 
 [.4]القصص: 

كما هو الحال مع شعيب  ؛ حيث عالج الحوار القرآني أيضا الفساد االقتصادياقتصاديٌّ  بعد  الثّالث:  •
فسادهم في األرض عليه الّسالم في بخسهم للميزان َيَن َأخَ ى: )، قال تعالوا   م  َيا َقو  َقاَل  ۚ  ُهم  ُشَعي ًبا اَوا  َلىَٰ َمد 
ُبُدوا الل َه َما َلُكم مِّن  إ لََٰه  َغي ُرهُ  بُِّكم  ۚ  اع  َياَءُهم  ۚ  َقد  َجاَءت ُكم َبيَِّنة  مِّن ر  يَزاَن َواَل تَب َخُسوا الن اَس َأش  َل َوال م  ُفوا ال َكي  َفَأو 

َها اَلح  َر ض  َبع َد إ ص  ُدوا ف ي األ  َيَن َأَخاُهم  ُشَعي ًبا مل ُكم  َخي ر  ل ُكم  إ ن ُكنتُ ذََٰ ۚ  َواَل تُف س  ن يَنَوا  َلىَٰ َمد  م  م   ۚ  م ؤ  َقاَل َيا َقو 
ُبُدوا الل َه َما َلُكم مِّن  إ لََٰه  َغي ُرهُ  بُِّكم  ۚ  اع  يَزاَن َواَل تَب َخُسوا الن اَس ۚ  َقد  َجاَءت ُكم َبيَِّنة  مِّن ر  َل َوال م  ُفوا ال َكي  َياَءُهم  أَ َفَأو  ش 

ُدوا  َها يف  َواَل تُف س  اَلح  َر ض  َبع َد إ ص  م ن ينَ ۚ  األ  ل ُكم  َخي ر  ل ُكم  إ ن ُكنُتم م ؤ  [، كما عالج 85(، ]األعراف: ذََٰ
م  ُموَسىَٰ به الّثروة عند قارون من قوم موسى؛ قال تعالى: )االحتكار والبغي الذي تسبّ  إ ن  َقاُروَن َكاَن م ن َقو 

ُمُه اَل َتف َرح   نَ َوآتَي َناُه م   ۚ  ىَٰ َعَلي ه م  َفَبغَ  َبة  ُأول ي ال ُقو ة  إ ذ  َقاَل َلُه َقو  إ ن   ۚ  ال ُكُنوز  َما إ ن  َمَفات َحُه َلتَُنوُء ب ال ُعص 
ينَ  عالى: ت[. ذلك أّن اإلنسان إذا ظّن أّنه استغنى طغى وتجّبر؛ قال 76(، ]القصص: الل َه اَل ُيح ب  ال َفر ح 

 [.8 - 7 -6ى(، ]العلق: عَ ج  الر   كَ بِّ ى رَ لَ إ   ن  إ   ،ىنَ غ  تَ اس   آهُ رَ  ن  أَ  ،ىغَ ط  يَ لَ  انَ اإلنسَ  ن  إ   ال  )كَ 
؛ حيث استهدف الحوار القرآني عالج المشكل األخالقي عند بعض األمم الّسابقة، أخالقيٌّ  ُبعد  الّرابع:  •

فهو أيضا من زاوية  ؛يٍّ اقتصاد الميزان إن كان ذو أثر   يوُنصُح ُشعيب  لقومه بتجن ب  الغّش والبخس ف
هدف مع قومه كان ال الرتباطه بقيم الّصدق واألمانة واإلحسان، ولعّل حوار لوط   أخالقيٌّ ق  أخرى له تعل  

                                                                                                        
لم مناقشة لخطاب البابا يوحّنا بولس الثّاني، دار الوفاء للطباعة والّنشر، المنصورية، عا، تنصير الينبأيضا: عبد العزيز؛ ز 

 المقّدمة. 7م، ص: 1995ه/ 1414،  1ط: 
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شاعتها على المأل، من فع األخالقي منه واضًحا من خالل تنبيههم على سوء ما كانوا يفعلون ل الفاحشة وا 
م  : )ىقال تعال ُرونَ  ه  َوُلوًطا إ ذ  َقاَل ل َقو  َشَة َوَأنُتم  تُب ص  ثّم بّين القرآن مآل مثل  [، 54(، ]الّنمل: َأَتأ ُتوَن ال َفاح 

َية  ال ت ي َكاَنت ت ع َمُل ال تعالى: )قهذا اإلفساد في األرض،  َن ال َقر  ي َناُه م  ل ًما َوَنج  ًما َوع  َوُلوًطا آتَي َناُه ُحك 
ق ينَ مَ و  إ ن ُهم  َكاُنوا قَ  ۚ  َبائ َث ال خَ   [.74(، ]األنبياء:  َسو ء  َفاس 
من  عد  ومن األهمّية أن نلحظ أّن الحوار القرآني عالج كّل نوع منها بالبعد الّديني إذ كان يربط كّل بُ  •

 ،اها دينيً طلقُ نهذه األبعاد األربعة بتوحيد اهلل تعالى وتقواه، مّما يدّل على أّن كّل تلك الحوارات كان م
 عقدي أو سياسي أو اقتصادي أو أخالقي اجتماعي. حيها اإلصالومصب  

داف والغايات يمكن أن تنقسم باعتبار إّن أهّم هذه األههذا من حيث اإلجمال أّما من حيث التّفصيل ف
 تتعّلق برسالة اإلسالم نفسها. عاّمة إلى أهداف رسالية الفرع
 الّتفصيلية من الحوارو العاّمة  مالثّالث: أهداف اإلسال الفرع

 اًل: أهداف رسالية عاّمةوّ أ
وهي أهداف ترتبط برسالة اإلسالم نفسها التي جاءت "لحفظ نظام العالم، وضبط تصرف الّناس فيه 
على وجه يعصم من التّفاسد والّتهالك، وذلك إّنما يكون بتحصيل المصالح واجتناب المفاسد على حسب 

صالح كثيرة متفاوتة اآلثار قّوًة وضعًفا في صالح مال، ولّما كانت 2والمفسدة" 1مصلحةلما يتحّقق به معنى ا
ر  األّمة إلى ثالثة  أحوال األّمة أو الجماعة، جعلها علماء المقاصد تنقسم باعتبار آثارها في ق وام  أم 

ين يام مصالح الدّ في ق امنه ها ال بدّ فمعناها أنّ " :روريةا الضّ فأمّ : ضرورية، وحاجية، وتحسينية، 3أقسام
نيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي قدت لم تجر مصالح الدّ حيث إذا فُ ب ،نياوالدّ 

                                  
لّنفع منه دائًما أو غالًبا، للجمهور أو ل حاد" )ابن عاشور، صل به الّصالح، أي اهي: "وصف  للفعل يح المصلحة 1

المحافظة على مقصود الّشرع" على تفسير الغزالي في المستصفى )الغزالي، أبو " (، أو هي109: مقاصد الشريعة، ص
أّما (. 311، ص: 1يخ، ج: ق، بدون رقم وال تار كر، دمشحامد محمد بن محمد، المستصفى من علم األصول، دار الف

ا، للجمهور أو ل حاد" ) لبً ئًما أو غادا المفسدة فهي "ما قابل المصلحة، وهي وصف  للفعل يحصل به الفساد، أي الضّر،
لخير فاسد با(، ويقول العّز بن عبد الّسالم في قواعده: "ويعّبر عن المصالح والم110ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص: 

ابن ) ات"والسّيئات، ألّن المصالح كّلها خيور  نافعات حسنات، والمفاسد كّلها شرور  سّيئع والضّر، والحسنات والشّر، والّنف
، قواعد األحكام في مصالح األنام، هـ(660: تلمي الدمشقي، )الم السّ أبو محمد عبد العزيز بن عبد السّ ّسالم؛ العبد 

حة، جديدة مضبوطة منقّ  طبعة:، هرةالقا ،ليات األزهريةمكتبة الك، رؤوف سعدعبد ال راجعه وعلق عليه: طه
 (.5، ص: 1، ج: م1991/ه1414

د الّشريعة اإلسالمية، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب الّلبناني، بيروت، دون اصلّطاهر، مقد اابن عاشور؛ محمّ  2
 .133م،  ص: 2011رقم الّطبعة،  

ذوي الّسبق في اإلشارة إلى الكّليات الّضرورية في الّشريعة هو  لّثالثي للمقاصد ومنلّسبق في الّتقسيم الفضل واصاحب ا 3
ى، انظر: الّريسوني؛ أحمد، نظرية المقاصد عند اإلمام الّشاطبي، تقديم: طه جابر العلواني، المه اهلل تعرح اإلمام الجويني

 .2/1151لجويني، البرهان، . وا51م، ص: 1995ه/ 1415،  4المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط: 
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في  3، والقرافي2وقد مّثل الغزالي في "المستصفى" .1"جوع بالخسران المبينعيم، والرّ جاة والنّ األخرى فوت النّ 
فظ الّدين والّنفس والعقل ح: لهذا القسم الّضروري بخمس مقاصد 6في "الموافقات" 5، والّشاطبي4"الفروق"

والمال والّنسب، وزاد القرافي نقال عن قائل  حفظ األعراض، ومّمن ذكر ذلك من الّشافعية الّطوفي في شرح 
. قال 7مختصر الّروضة حيث عّدها )أي الّضروريات( من "ضرورات سياسة العالم وبقائه وانتظام أحواله"

لخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ان رع مومقصود الشّ " في المستصفى: يالغزال
هذه األصول فهو  تُ فوِّ ن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يُ ما يتضمّ  ونسلهم ومالهم فكلّ 

                                  
، م1997هـ/ 1417، 1ط:  اندار ابن عفن، تحقيق: أبو عبيدة مشهور آل سلماالموافقات،  ،إبراهيم بن موسىالشاطبي،  1

 .18-17، ص: 2ج: 
قة الحرج والمشقة الالحلب إلى و"أّما الحاجيات، فمعناها أّنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغا

المتوّقع  ديلفساد العاغ االحرج والمشّقة، ولكنه ال يبلغ مبل -على الجملة -ذا لم تراع دخل علتى المكلفينبفوت المطلوب، فإ
قول ها العفي المصالح العاّمة"، و"أّما الّتحسينات، فمعناها األخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجن ب الُمَدن سات التي تأنفُ 

 .22، ص: 2خالق"، انظر: الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج: ع ذلك قسم مكارم األالّراجحات، ويجم
 .284، ص: 1: ج مرجع سابق،ى، الغزالي، المستصف 2
اسة هـ(، أحد األعالم المشهورين انتهت إليه رئ 684أبو العّباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، )ت: القرافي؛  3
عبد الّسالم الّشافعي، وأخذ عن اإلمام العالمة شرف الّدين محمد بن عمران مع من عز الّدين بن قه على مذهب مالك، سالف

وكي، له مصنفات جليلة في الفقه واألصول منها: "أنوار البروق في أنواء الفروق"، و"اإلحكام في تمييز لكبالّشريف اير الّشه
ظر: "الّديباج المذهب في معرفة أعيان في فقه المالكية. اناإلمام، و"الذخيرة" لقاضي و الفتاوي عن األحكام وتصرف ا

  .95 ، ص:1، ج: لي". و"األعالم للّزرك236، ص: 1المذهب"، ج: 
تحقيق: عمر حسن القّيام،  أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي؛ أبو العباس أحمد بن إدريس المصري، الفروق، 4

 .121ص: ، 7، ج: م2003ه/ 1424، 1رون، بيروت، ط: الة ناشمؤّسسة الرس
األصولي، أخذ عن الفقيه  (،ه790، )ت: لكيالّشاطبي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الّلخمي الغرناطي الما 5

محم د بن  م د بنأخذ عنه أبو بكر مح= =كبار أئمة زمانه منهم: أبو عبد اهلل المقري، وأبو سعيد بن لب، وابن مرزوق الجد،
، 1: صّنف: "الموافقات في أصول األحكام"، و"االعتصام". "شجرة الّنور"، جي المحّدث. رناطي الفقيه األصولعاصم الغ

 .75، ص: 1إلعالم للزركلي"، ج: "ا. 230ص: 
روريات الخمسة. هذه الضّ نقل القرافي والغزالي وغيرهما اتفاق األّمة وسائر الملل على أّن الّشريعة وضعت للمحافظة على  6

 .288، ص:1المستصفى، مرجع سابق، ج: ، والغزالي،31سابق، ص:الموافقات، مرجع  ر:انظ
القوي، شرح مختصر الّروضة، تحقيق: د/عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، وزارة  بدليمان بن عن سالّطوفي؛ نجم الّدي 7

. وانظر: ابن 209، ص: 3م، ج: 1998ه/ 141طبعة: الثّانية، دية، الالشؤون اإلسالمية واألوقاف، المملكة العربية السعو 
واألخطار المحدقة به، مقاصد الّشريعة ن حفظ الّدي لد،. والّنيني؛ أحمد و 135عاشور، مقاصد الّشريعة، نفس المرجع، ص: 

سالمية، المنعقد ؤون اإلاإلسالمية وقضايا العصر: بحوث ووقائع المؤتمر العام الثّاني والعشرين للمجلس األعلى للشّ 
م، 2010ر، وزارة األوقاف، المجلس األعلى للّشؤون اإلسالمية، مصهـ،  1431ربيع األول  11-8قاهرة في الفترة من بال

 .1ص: 
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المراتب في  رورات فهي أقوىفي رتبة الضّ  وهذه األصول الخمسة حفظها واقع  ...  ،ها مصلحةمفسدة ودفعُ 
وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته فإن هذا يفوت على  ضلِّ رع بقتل الكافر المُ الش   اءُ ه قضومثالُ  ،الحالمص

من  ة  جر عنها يستحيل أن ال تشتمل عليه ملّ هذه األصول الخمسة والزّ  يت  فو  تَ  وتحريمُ  ... ،الخلق دينهم
 .1"الخلق حُ بها إصال ريدَ رائع التي أُ من الشّ  الملل وشريعة  

روريات؛ قال اإلمام أبو زهرة رحمه ديان والملل على المحافظة على هذه الضّ األوقد أجمعت العقول و 
اهلل تعالى: "بل إّن المحافظة على هذه األمور تعّد من البدهيات العقلية التي ال تختلف فيها العقول، وال 

 .2لبيئات كالّصدق والعدالة"اتختلف فيها األديان، وهي كأصول األخالق ال تختلف فيها 
من عموم األّمة عبر  ذه المقاصد الخمس كما يتعّلق بآحاد األّمة فهو من باب أولى مطلوب  هظ وحف

يخ الّطاهر بن عاشور: "إّن حفظ هذه الكّليات معناه دولها ومؤسساتها الحكومية الّرسمية واألهلية؛ قال الشّ 
 .3عموم األّمة باألولى"لحفظها بالّنسبة آلحاد األّمة وبالّنسبة 

والحفظ ن بمراعاتها من جانب اإليجاد ومن جانب العدم، قال الّشاطبي رحمه اهلل تعالى: "و يكوحفظها 
 قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. تُ ثبّ أحدهما: ما يقيم أركانها ويُ  لها يكون بأمرين:

 .4"تها من جانب العدمااعع فيها، وذلك عبارة عن مر لمتوقّ ااني: ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو والثّ 
يات وحفظها كما يكون من جانب الوجود يكون من جانب العدم، ليكتمل صيانة تلك الكلّ  وعليه، فإنّ "

ل احترازي احتياطي، وذلك بدرء ما ين: األوّ ريعة في ذلك مسلكين هامّ وتسلك الشّ  الحفظ وتنتهي المراعاة،
ا يلحقها من اختالل واقع بحسب الحال، خشية مء ع بحسب المآل، وبدر اختالل متوقّ  قد يلحق بها من

 .5"إلحاق صنوف العدم بوجودها

                                  
 .288-287، ص: 1الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج: 1
يخ الطبعة، الجزء ة، بدون رقم وال تار القاهر  ابو زهرة؛ محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، دار الفكر العربي، 2
حكام، تحقيق: د. ألفي أصول ا كامأبو الحسن علي بن محمد، اإلح. وانظر كالم اإلمام اآلمدي، 38ثاني: الجريمة، ص: ال

. وابن األزرق؛ محمد بن علي الغرناطي 300، ص: 3هـ، ج: 1404، 1سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: 
 .194، ص: 1ه، ج: 1397امي النّشار، دار الحرية، بغداد، الملك، تحقيق: علي سائع السلك في طبائع لكي، بدالما

 .136جع، ص: مر عة، نفس الريابن عاشور، مقاصد الشّ  3
، م1997هـ/ 1417، 1تحقيق: أبو عبيدة مشهور آل سلمان، دار ابن عّفان ط: الموافقات،  ،إبراهيم بن موسىالّشاطبي،  4
 .18-17 ، ص:2: ج
لة ، اإلحياء؛ مج-دراسة مقاصدية  - يات من جانبي الوجود والعدم في الواقع المعاصرنظرية حفظ الكل ،سانالح؛ شهيد 5

ه، ماي 1433، جمادى الثّانية 36نى بالّشأن الّشرعي والفكري تصدر عن الّرابطة المحّمدية للعلماء، العدد: تعُمحك َمة 
 .85م، ص: 2012
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؛ بعضها أو كّلها في كثير من حاالت الحروب والّنزاعات مسةوقد يأتي الحوار ليحفظ هذه المقاصد الخ
غيرها،  فيمن في ظّل الّدولة اإلسالمية و ألالّدينية أو العرقية أو الّسياسية، بل وحّتى في حاالت الّسلم وا

 ويمكن أن نمّثل لحفظ هذه المقاصد عن طريق الحوار الّديني بما يلي:
 تفصيلية رسالية ثانًيا: أهداف

؛ ولذلك قّدمها أكثر المتقّدمين من 1البعد الّديني؛ لعّل كّلية حفظ الّدين هي "أكبر الكّليات وأرقاها" .1
في  2المالكي بن حسين حمد بن عليم لخرى ألّنها المقصود األعظم، قاألأهل العلم على الكّليات ا

ُروري اُت إذا تهذيبه على فروق القرافي: " ُتُؤمَِّلت وجدت على َمَرات َب ف ي التّأكيد وعَدم ه فإن  مرتَبة  الض 
ف س للقتل ن  الين تُبيُح َتع ر يَض  على الدّ ةَ الن فس  ليست كمرتبة الّدين أال ترى أن  الكفر ُمب يح  للد م وأن  ال ُمَحاَفظَ 

تالف في األمر بُمجاهَدة ال كف ار والَمارقين عن الدِّين  . 3"واإل 
ه المقصود روريات على ما عداه عند المعارضة ألنّ ين من الضّ فظ الدّ م ح  قد  : "ويُ 4ابن أمير الحاجقال و 

ن  َوٱإل  )األعظم، قال تعالى:  من أجله،  ه مقصود  وغيرُ [، 56: ارياتذّ لا، ](نَس إ ال  ل َيع ُبُدون  َوَما َخَلق ُت ٱل ج 
 .5وار رّب العالمين"عادة األبدية في ج  مرات وهي نيل السّ ثمرته أكمل الثّ  وألنّ 

ولّما كانت كّلية الّدين أجل  الّضروريات اقترنت بأعلى منصب في الّدولة اإلسالمية؛ اإلمامة أو 
: 6الّدنيا، قال اإلمام الماوردي ة الّدين وسياسةسراالفقه على أّن اإلمامة هي لح هلأ تواطأالخالفة، فقد 

َياَسة  الد ن َيا" َراَسة  الدِّين  َوس  اَلَفة  الن ُبو ة  ف ي ح  ُضوَعة  ل خ  َماَمُة َمو    . 1"اإل  

                                  
، 2001ه/ 1421،  1مكتبة العكيبان، الّرياض، السعودية، ط: لم مقاصد الّشرعية، الّدين بن مختار، ع مي؛ نورالخاد 1

 .81ص: 
هـ(، فقيه نحوي مغربي األصل. ولد وتعلم بمكة، وولي 1287-1367م المالكي المكّي، )هيين بن إبراحس محمد علي بن 2

"فروق القرافي" في  يب الفروق" اختصر به"تهذه تصانيف منها: حرام، له ودرس بالمسجد ال1340ها سنة إفتاء المالكية ب
 .318، ص: 10 ؤلفين"، ج:الم. و"معجم 306، ص: 6أصول الفقه. انظر: "أعالم الزركلي"، ج: 

تحقيق خليل المنصور، الناشر  ،تهذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار الفقهية ،محمد بن علي بن حسين؛ المالكي 3
 .356ص:  ،4م، ج: 1998 -هـ 1418بيروت،  العلمية، ر الكتبدا
من فقهاء ه(، 879-825)، وقت الحنفيالمبو عبد اهلل، محمد بن محمد بن محمد ويقال له ابن ابن أمير الحاج؛ أ 4

، 7لي، ج: . األعالم للّزرك490، ص: 9الحنفية، صّنف: "الّتقرير والّتحبير" في أصول الفقه. انظر: "شذرات الذهب"، ج: 
 . 49ص: 

، روتتقرير والتحبير، ضبط وتصحيح: عبد اهلل محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بييير الحاج الحلبي، الابن أم 5
عند األسنوي؛ جمال الدين عبد = =. وانظر تفصيل المسألة294-293، ص: 3م، ج: 1999ه/ 1419،  1: لبنان، ط

 .300، ص: 2م، ج: 1999ه /1420،  1ت، ط: الكتب العلمية، بيرو ل، دار الرحيم، نهاية السول شرح منهاج الوصو 
، الفقيه الّشافعي والقاضي صاحب ـ(ه450، )ت: رديالماوردي؛ أبو الحسن علي بن محّمد بن حبيب البصري؛ الماو  6

لخطيب و بكر اأبروى عنه حدث عن الحسن بن علي الجبلي صاحب أبي خليفة الجمحي،  الملكات والّتصانيف في العلوم،
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ب العدم؛ قال نوحوار األديان من الوسائل التي تشرع لحفظ مقصد الّدين من جانب الوجود ومن جا
اثه: "فإّن الّدين أحرى بالّرعاية، وأولى بالكالية، وأخلق بالعناية، وأجدر بالوقاية، يغ اإلمام الجويني في

 . 2وأليق بالحماية"
ين وأحكامه في الوجود اإلنساني والحياة الكونية، تثبيت أركان الدّ ويتمّثل حفظ الّدين في الجملة في "

هاون ذيلة، واإللحاد، والتّ الكفر، والرّ  رنشخالف دين اهلل ويعارضه، كالبدع و يوكذلك العمل على إبعاد ما 
 .3"كليففي أداء واجبات التّ 

فمن جانب الوجود يمكن توظيف حوار األديان في الّدعوة إلى اإلسالم الذي أمرنا به حيث تتطابق  -أ
 الّنبيلة واألخالقئمة على القيم اى اإلسالم القخصائص الحوار وآدابه كما سيأتي ذكرها مع آداب الّدعوة إل

َظة  ال َحَسَنة  ّسامية؛ قال تعالى: )لا َمة  َوال َمو ع  ك  ُع إ َلىَٰ َسب يل  َربَِّك ب ال ح  َسُن   ۚ  اد  َي َأح  ل ُهم ب ال ت ي ه  إ ن   ۚ  َوَجاد 
َلُم ب َمن َضل  َعن َسب يل ه   ينَ  ۚ  َرب َك ُهَو َأع  َلُم ب ال ُمه َتد  ه  : )ىالقوله تع، كما يؤّكد [125]النحل: (َوُهَو َأع  ذ  ُقل  هََٰ

ُعو إ َلى الل ه   يَرة  َأَنا َوَمن  ات َبَعن ي  ۚ  َسب يل ي َأد  يوسف: ] ،(َوُسب َحاَن الل ه  َوَما َأَنا م َن ال ُمش ر ك ينَ  ۚ  َعَلىَٰ َبص 
108].  
ّنما لنّ على "أّن منهج الّدعوة إلى اهلل ال ينفّك عن وجود طرفين، أل    ر، خ  الّدعوة ال توّجه للّذات، وا 

ثبات الحّجة إليصال وتبليغ  فهي أسلوب حواري يتطّلب من المحاور التزّود باإلدراك، والتسّلح بالمعرفة، وا 
 . 4الحقيقة اإللهية لمن يحاوره"

ا َمنَسًكا ُهم  ة  َجَعل نَ ُكلِّ ُأم  لة بين المختلفين: )وقال تعالى مشيًرا إلى أّن وسيلة الحوار موصلة إلى الحقيق
ُكو  ر   ۚ   هُ َناس  َم  ُع إ َلىَٰ َربَِّك  ۚ  َفاَل ُيَناز ُعن َك ف ي األ  تَق يم   ۚ  َواد  َلُم ، إ ن َك َلَعَلىَٰ ُهًدى م س  َوا  ن َجاَدُلوَك َفُقل  الل ُه َأع 

َم ال ق َياَمة  ف يَما كُ ، ب َما َتع َمُلونَ  ُكُم َبي َنُكم  َيو  َتل ُفونَ الل ُه َيح    [.69-67 :]الحجّ  ،(نُتم  ف يه  َتخ 
تك فادعهم هم أمّ ة فكلّ ة دون أمّ عاء أمّ بالدّ  أي ال تخّص  (ادع إلى َرّبكَ )وقال اإلمام الّرازي في تفسيره: "

ه قال كأنّ  ،ين وهو أولىة الدّ ين ويحتمل أدلّ ك على هدى مستقيم، والهدى يحتمل نفس الدّ إلى شريعتك فإنّ 
والمعنى فإن  (َوا  ن جادلوك)قة واضحة ولهذا قال: يطر اللة على ك من حيث الدّ ين فإنّ ذا الدّ هادعهم إلى 

                                                                                                        
، ية الكبرى"افعالّسلطانية". انظر: "طبقات الشم الّشافعي، و"أدب الّدنيا والّدين"، و"األحكام لحاوي" في فقه اإلماله "اووثّقه، 

 .64، ص: 18، و"سير أعالم النبالء"، ج: 267، ص: 5ج: 
، مكتبة دار أحمد مبارك البغداديحقيق: تاألحكام الّسلطانية،  أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، الماوردي؛ 1

 .15، ص: م1989ه/ 1409بة، الكويت، الّطبعة: األولى، ابن قتي
تياث الّظلم، تحقيق: د/ مصطفى حلمي، د/ فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة، الاألمم في  ياثالجويني؛ أبو المعالي، غ 2

 .138م، دون رقم الطبعة، ص: 1979االسكندرية، مصر، 
 .81ية، نفس المرجع، ص: ي؛ علم مقاصد الّشرعالخادم 3
، 1، ط: 24ربية، العدد: لتجلة علوم ات مآيت أحمد؛ مريم، جدلية الحوار قراءة في الخطاب اإلسالمي المعاصر، منشورا 4

 .43 – 42م، ص: 2011
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َفُقل  اهلل )وأظهرت ما يلزمك  نتَ ك بالعادة فقد بي  ة إلى طريقة المراء والتمس  ظر في هذه األدلّ عدلوا عن النّ 
َلُم ب َما َتع َمُلونَ  من حكم  ريذحلجنس الذي يجري مجرى الوعيد والتّ ا اذه ة إالّ ه ليس بعد إيضاح األدلّ ألنّ  (َأع 

ُكُم َبي َنُكم  )وأنكر. فقال:  ة وثواب لمن قبل، وبين نار وعقاب لمن ردّ بين جنّ  دُ يوم القيامة الذي يترد   اهلل َيح 
َتل ُفونَ  َم القيامة ف يَما ُكنُتم  ف يه  َتخ    .1"من الباطل فتعرفون حينئذ الحقّ  (َيو 

أّن اإلسالم و  وحدة الّدين الّدعوة واجبة  من باب نّ أ أهمّية الحوار في اإلسالم د كالمنا عننقد رأينا عو 
 . ناسخ  لغيره ومهيمن  عليه، وأّن كّل األمم مخاطبة به

نُكم  ُأم ة  َيد ُعوَن تعالى: ) قالكما أّن الحوار ييّسر الّدعوة إلى الخير المحض الذي أمرنا به؛  َول َتُكن مِّ
َن َعن  ال ُمنَكر   ف  ال َخي ر  َوَيأ ُمُروَن ب ال َمع ُرو  إ َلى   [.104]آل عمران:  (َوُأولََٰئ َك ُهُم ال ُمف ل ُحونَ  ۚ  َوَين َهو 

 ، فإنّ بي دعوة النّ  عاء إلى اإلسالم، وبثّ عاء إلى الخير الدّ ومعنى الدّ قال الّطاهر بن عاشور: "
ا في جاهلية نّ كا قلت: يا رسول اهلل إنّ  ؛2نيفة بن اليماذففي حديث ح ،يجمع خصال اإلسالم الخير اسم  

 .4"3الحديث ؛فجاءنا اهلل بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شرّ  وشرٍّ 
بيّن القرآن أّن هذه األّمة  كما يمّكن الحوار أيضا في جانب الوجود من إقامة الّشهادة على الّناس حيث

ل َك م إليهم قال تعالى: )إلسالاأّمة الّشهادة على الّناس وحاملة رسالة  ل َناُكم  ُأم ًة َوَسًطا لَِّتُكوُنوا ُشَهَداَء عَ جَ َوَكذََٰ
 [. 143( ]البقرة: ۚ  َعَلى الن اس  َوَيُكوَن الر ُسوُل َعَلي ُكم  َشه يًدا 

 فـالّشهادة "عبارة عن مسؤولية عظيمة أمام اإلنسان، فهي بالّنسبة للمسلم حمل رسالة يجب أن يكون
هادة تترجم معنى كون اإلنسان مسلًما؛ في نفسه، في رؤيته لشّ أفضل نموذج لها...، وبوضوح أكثر فإّن ا

 . 5للحياة والكون، وفي إخالصه ومسؤوليته اإلنسانية"
إّن حوار األديان في روحه وأدواته يحّقق معنى الّشهادة من خالل التّبليغ والتّأثير بالقدوة فهًما وأدبا 

وتذكيرا لهم بالّصلة باهلل، وأخالق اإلسالم،  ةعو كون فعل المسلم وحاله، وحضوره بينهم، ديوسلوًكا، "ل
 .1وكرامة اإلنسان"

                                  
 .249، ص: 23الّرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج:  1
أعيان المهاجرين، من نجباء أصحاب  ، حليف األنصار، منليماني، أبو عبد اهلللعبسي احذيفة بن اليمان؛ بن جابر ا 2

 .361، ص: 2ير أعالم الّنبالء"، ج: "س. و230ص:  ،7 وهو صاحب سّره. "الطبقات الكبرى"، ج: محمد 
رة باب وجوب ي اإلماومسلم ف .3606الحديث أخرجه: البخاري؛ كتاب الفتن، باب كيف األمر إذا لم تكن جماعة، رقم:  3

، باب األمر بلزوم جماعة المسلمين كتاب العلمفي  ، والحاكم1847ظهور الفتن رقم: جماعة المسلمين عند مالزمة 
مامهم، رقم:   .394وا 

، ج: م2000 هـ/1420 ،1مؤّسسة الّتاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط: لّتحرير والّتنوير، ور؛ محمد الّطاهر، اابن عاش 4
 .181، ص: 3

5 Ramadan, Tariq: Un chemin, une vision, être les sujets de notre histoire, Ed Tawhid, 2011, 2 

edition, p: 30.  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=274&idto=431&lang=&bk_no=74&ID=129
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ُظوَن كما أّن الّشهادة في حقيقتها أداء  لألمانة ومعذرة  إلى اهلل، قال تعالى: ) ن ُهم  ل َم َتع  َوا  ذ  َقاَلت  ُأم ة  مِّ
ًما  يًدا و  الل ُه ُمه ل ُكُهم  أَ  ۚ  َقو  َرًة إ َلىَٰ َربُِّكم  َوَلَعل ُهم  َيت ُقونَ لُ اقَ  ۚ   ُمَعذُِّبُهم  َعَذاًبا َشد  ، (164األعراف: ) (وا َمع ذ 

من الموعظة هو المعذرة إلى اهلل تعالى بالتّبليغ ورجاء التّقوى بالتزام ما أمر اهلل به أو نهى، مع  الفرعف
ُظونَ )م في الالّ مالحظة أّن " إنكاري في معنى  ، واالستفهامُ لعلال عنه من نوع   مُ هَ ف  عليل، فالمستَ لتّ ل (ل َم َتع 

وذلك يفضي إلى اليأس من  على انتفاء جميع العلل التي من شأنها أن يوعظ لتحصيلها. في، فيدلّ النّ 
، وما يتطّلبه من الّصبر والمجاهدة على 3، وال يخفى ما في سياق اآلية من الحوار2"عاظهمحصول اتّ 

 ليغ والّتذكير بالمراجعة والمجاوبة. بالتّ 
ل إحقاق الحّق ورّد شبهات الباطل يهدف حوار األديان إلى حفظ الّدين من جانب العدم من خال امك -ب

يًراقال تعالى: ) َسَن تَف س  ئ َناَك ب ال َحقِّ َوَأح   ديير  التي الغاية هو "والحقّ [، 33( ]الفرقان: َواَل َيأ ُتوَنَك ب َمَثل  إ ال  ج 
 بنفسه، القوي   الحقّ  هو إّنما. المحاّجة في الغلب وال الجدل، يف االنتصار مجّرد وليس تقريرها، القرآن

  .4الباطُل" به َيلتَب ُس  ال الذي الواضحُ 
زالة الشّ تقرير الدّ القائم على "والحوار  " كما وسمه اإلمام المالة والسّ األنبياء عليهم الصّ  بهات حرفةُ ين وا 

واقع إلى آخر، قاده الّرسل واألنبياء من قبل  من، وهو يختلف من عصر إلى عصر، و 5تفسيره يالّرازي ف
وورثه العلماء والّدعاة من بعدهم، ذلك أّن الّدين قد َتعر ُض له أفكار  باطلة، أو تسري إليه معتقدات  فاسدة 

َمة فيتلب ُس بها، أو َتر ُد عليه من غيره من أهل األديان  ألخرى ُشبهات  وأباطيل، ويجب على اومذاهب هاد 
والحّكام حينئذ أن يبذلوا الوسع في حفظ الّدين بدفع ما قد يعترضه من شبهات الّزائغين وضالالت  اءالعلم

الملحدين، وذلك بالبراهين الواضحة والحجج الاّلئحة، قال اإلمام الجويني رحمه اهلل تعالى في معرض 
فظ الّدين بأقصى الوسع حى "فأّما القول في أصل الّدين، فينقسم إل بيانه لنظر اإلمام في أصل الّدين:

لى دعاء الجاحدين والكافرين إلى التزام الحّق المبين"  . 6على المؤمنين، ودفع شبهات الّزائغين، ... وا 
أّما العلماء فواجب الوقت عليهم حينها أن ينفروا إلى تفنيد الّشبهات التي تثار حول اإلسالم في كّل 

فيه اإلعالم الغربي المتصهين الذي جّد في رسم كّل  لان ومكان، خاّصة في هذا العصر الذي تغوّ مز 
الّصور الّسلبية عن المسلمين في إطار خّطة ممنهجة قائمة على فكرة المركزية الغربية و"التي تساهم بحظٍّ 

                                                                                                        
 ظر أيضا: . وان161، ص: ع سابقمرجفكر طارق رمضان، فية في كوزي؛ طه، الّنماذج المعر  1

Ramadan, Tariq: Un chemin, une vision,epid, p: 30. 
 .331، ص: 8ير، نفس المرجع السابق، ج: نو حرير والتّ لتّ ابن عاشور؛ ا 2
 .331، ص: 8، ج: نفس المرجعانظر:  3
 .317، ص: 5سيد قطب، في ظالل القرآن، مرجع سابق، ج:  4
 .126: ، ص7ج:  مرجع سابق، ازي، مفاتيح الغيب،الرّ  5
 .135الجويني، غياث األمم في التياث الّظلم، مرجع سابق، ص:  6



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

86 
 

ُف )قال تعالى: . 1ام"عوافر في صياغة الّصورة الّنمطية المشو هة عن اإلسالم والمسلمين بشكل   َبل  َنق ذ 
َمُغه َفإ َذا ُهَو َزاه ق  قِّ حَ ب ال   ل  َفَيد   [.18األنبياء: ] ( َعَلى ال َبـاط 
البعد اإلنساني؛ يهدف الحوار من وجهة نظر إسالمية إلى حفظ الّنفس واألعراض من االعتداء  .2

 فشرعت ما يجلب لها المصالح، ويدفع عنها الفرععليها، وسلبها لحّريتها، أو إكراهها، فالّشريعة راعت هذا 
مفاسد مبالغة في صيانتها ودرء العدوان عنها، وذلك ألّنها معصومة باإلسالم أو بغيره كالجزية أو لا

 . 2األمان
َنا ه: )الحوار يسعى إلى حفظ كرامة اإلنسان التي خّصه بها اهلل تعالى، قال سبحانكما أّن  َوَلَقد  َكر م 
ر  َحَمل َناُهم  ف ي ال َبرِّ َوال بَ َبن ي آَدَم وَ  ياًل وَ  ح  ل َناُهم  َعَلىَٰ َكث ير  مِّم ن  َخَلق َنا تَف ض   (،َرَزق َناُهم مَِّن الط يَِّبات  َوَفض 
في حفظ الّنفس  -اإلسالمي  الفرع[، واإلنسان في عالم اليوم أشّد ما يكون إلى مراعاة هذا 70]اإلسراء: 

يئة في مختلف أصقاع العالم، ر لبّل الّصراعات التي تحصد آالف الّنفوس اظفي  -وكرامة اإلنسان 
عذيب والّتهجير، وتداعياتها األمنية واالقتصادية واالجتماعية والّسياسية والّدينية؛ األمنية من القتل والتّ 
هل واألمراض جواالقتصادية من الفقر واالستغالل الفاحش للّثروات في البلدان الفقيرة، واالجتماعية من ال

تقوده جماعات االّتجار بالبشر والّسالح والمخّدرات، والسّياسية باحتكار  يلذواإلرهاب العابر للقارات ا
الحكم والفساد والوالء لّلوبيات االقتصادية االحتكارية العالمية المهيمنة على المؤّسسات الّسياسية واألمنية 

قصاء لإ ين وال إلى أخالق، والّدينية التي تدعودواالقتصادية الّدولية، والتي ال تلتفت إلى  ى التطّرف وا 
فنائه.  المخالف وتهميشه بل وا 

 لمناطق المستقرئةظرة نّ كما أّن الحوار وسيلة  إلسناد األقّليات المسلمة في البالد غير المسلمة، فال
ز في األماكن ر تتركّ توتّ لأغلب مناطق ا أنّ توحي بالعـالم  خريطة ياسي والعسكري فيالسّ الّديني و راع الصّ 

، بل وحّتى في المناطق التي يعيش فيها المسلمون مع غيرهم من ا أقليات إسالميةهفيالتـي تتواجد 
األقّليات الّدينية واإلثنية حيث تتعّدد األديان واألعراق والّطوائف، وذلك طبعا يرجع إلى أسباب سياسية 

يين الغربيين جتيعادها، خاّصة بعد أن تنّبأ بعض االسترابواقتصادية وجيوستراتيجية بل ودينية في بعض أ
بأّن المصدر األساسي للّصراعات في العالم سيكون ثقافيا، وسيكون الّصدام حتميا بين أمم ومجموعات 

أحد أبرز منّظري  لها حضارات مختلفة، وأّن أسباب هذا الّصراع حسب منظور صموئيل هنتغتون 

                                  
، 1ن عثمان، الفكر في مسار الّتجديد، دار السالم للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، ط: ب عبد العزيزي؛ التويجر  1

 .72م، ص: 2015 ه1436
وعالقتها باألدّلة الّشرعية، دار الهجرة للنشر الشريعة اإلسالمية  حمد بن مسعود، مقاصدمد بن أانظر: اليوبي؛ مح 2

 .211م، ص: 1998 /ه1418، 1والّتوزيع، الرياض، ط: 
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ليد، واألهّم هو الّدين حيث يتّم اق"بالتّاريخ والثّقافة والتّ  ذه الحضاراتههو تمايز  صراع الحضارات 
 .1تصّور العالقة بين الفرد واهلل والفرد واألفراد والجماعات وعالقاتها"

وفي مثل هذه الحاالت يقوم حوار األديان التّفاوضي بمهّمة أساسية من خالل لقاءات علماء الّدين 
ة الّصراع الّداخلي أو الحضاري لحاحاجة المجتمع في الّدينية ومرجعياتهم ل وزعماء الّطوائف والمذاهب

الذي يكون فيه الّدين هو مصدر الّنزاع إلى الحوار الّديني الذي يجب أن يلعب دوره في إحالل الّسالم 
سطاء و وتقريب وجهات الّنظر بين المتنازعين، وكما يكون بالّلقاء المباشر بين المختلفين يكون أيضا بال

دائرة الّنزاع، في منعه وفي َحّله وفي االستقرار والمصالحة بعد  لاححيث "يمكن أن يشاركوا في مختلف مر 
 .2انتهائه، بحيث يمكنهم أن يلعبوا أدواًرا هاّمة في جميع جوانب دائرة الّنزاع"

فّعالة وال تستعين بها لولعّل الّنخب الّسياسية والفكرية في العالم اإلسالمي ال تكاد تلحظ هذه الوسيلة ا
  .ب األزمات التي تنتشر في العالم اإلسالمي كالّنار في الهشيماسبحّتى في تخفيف أ

وأكاد أجزم بأّنه يمكننا رفع بعض الّظلم الذي يقع على كثير من المسلمين في أنحاء مختلفة من العالم 
ون هناك تقارب إسالمي بوذي عن كعن طريق حوار األديان والتّفاوضي منه خاّصة، إذ يمكن مثال أن ي

ابتداء والوقوف مع الّطائفة البوذية المستضعفة بالّصين بمنطقة التّبت من أجل تحصيل  لاصطريق التو 
حقوقها، ثّم االعتماد على عالقات ونتائج هذا التّقارب والّتعاون في هذه المنطقة لحّل إشكالية المسلمين 

سار اعتقادات وردود مر ية البوذية والتي يمكن أن تؤّثر في تغيينالّروهينجا عن طريق المرجعيات الّدي
 . 3ماريانأفعال بوذية م

كما يمكن أيضا الّتواصل مع المنظمات البوذية التي تدعوا إلى الحوار بين األديان وتنبذ العنف 
ّرها ة يابانية مقم"، وهي منظّ Rissho Kosei-kaiوتجتهد في تعزيز الّسلم بين الثّقافات والّشعوب، كمنّظمة "

أجل تعزيز جهود الحوار بين مختلف الّديانات وال تبخل في ذلك بالّدعم  منبطوكيو تسعى منذ سنوات 
 .4المالي والمعنوي

وطبعا هذا يحتاج ابتداء إلى مؤّسسات أهلية وحكومية ومنظمات نخبوية دينية وفكرية وسياسية محّلية 
 ات.ر ادطط وأهداف إستراتيجية تسعى لمثل هذه المبخودولية إسالمية تردفها مؤّسسات وقفية ب

                                  
بوالروايح؛ محّمد، نظريات حوار وصدام الحضارات، رؤية تحليلية نقدية، دار بهاء الّدين للّنشر والّتوزيع، قسنطينة،  1

 .128م، ص: 2010، 1ط:  الجزائر،
 .5، حّل الّنزاعات بين األديان، نفس المرجع، بتصّرف، ص: هد الّسالم األمريكيمع 2
بالمائة  89ي مجاورة لبنغالديش والهند والصين وتايالندا، عاصمتها رانجون، سكانها: يو قا، بلد آسسابميانمار؛ أو بورما  3

م، الّدار الثّقافية د، معجم بلدان العالي. انظر: عتريس؛ محمام عسكر بوذيون، والباقي مسلمون ومسيحيون، يحكمها نظ
 .403م، ص: 2002ه/1422، 1للّنشر، القاهرة، ط: 

. ولإلطالع على نشاط المنظمة، انظر 29س ميشيل، بناء ثقافة الحوار، مرجع سابق، ص: ماي؛ األب تو سوعانظر: الي 4
 .https://rk-world.org/whoweare.aspxعلى موقعها: 
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كما يهدف حوار األديان أيضا إلى الّتعاون في مجال نشر األخالق الفاضلة التي البعد األخالقي؛  .3
قال: "إّنما بعثت ألتّمم مكارم  أّنه عن الّنبي  1روى أبو هريرة جاء اإلسالم ليقّرها ويدعو إليها،

الذي دعت إليه قريش في  ولقبل نبّوته في حلف الفضالّصالة والّسالم  ، ولذا شارك عليه2األخالق"
طلحة بن عبد  بسنده عن 3قابن إسحا الجاهلية وعزم أن يجيب إذا دعي إلى مثله وهو في اإلسالم، روى

 أن   ب  ح  ا ما أُ حلفً  5لقد شهدت في دار عبد اهلل بن جدعان": قال رسول اهلل قال:  4هريعوف الزّ  اهلل بن
  .6"جبتأل عم ولو أدعى به في اإلسالملي به حمر النّ 

وفي مثل هذه الحوارات تطرح قضايا تعّدد األسرة وتفّككها حيث نلحظ "تدهور مؤّسسة الّزواج واألسرة، 
وانتشار الّثورة الجنسية وخاّصة في الحضارات ذات الّنظام االجتماعي والثّقافي الحّسي، فالعالقات 

، واإلجهاض والذي يسّبب ال محالة 7ة..."يثلن االهتمام بإنجاب، وانتشار الّزيجات المو الجنسية الحّرة وبد
ضعًفا وانهيارا في المكّون األّول للمجتمع وهي األسرة، باإلضافة إلى االّتجار بالبشر والّرؤى الّديموغرافية 

الّنظام البيئي الذي يتهّدد  رالقائمة على الّتهجير والّتطهير العرقي والّديني والمذهبي، مع تحّدي انهيا
الّنهب الممنهج لمقّدرات البشرية واإلفساد في الّطبيعة هرعا وراء المال والّثروة التي تحتكرها  اءالبشرية جرّ 
 األقّلية. 

                                  
ا ى الّدوسي. َقاَل َأُبو ُعَمَر: اختلفوا ف ي اسم أبي هريرة، واسم أبيه اختالفً عامر بن عبد ذي الشر عمير بن أبو هريرة؛  1
وعن  ،إهـ. حّدث عن الّنبي عبد الّرحمن بن صخر على األشهر  لّذهبي: الحافظ الفقيه صاحب رسول اهلل ا ثيًرا. قالك

. 242، ص: 4قات الكبرى"، ج: والّتابعين. "الّطب عنه جمع من الّصحابة، وروى أبي بكر وعمر عائشة وغيرهم
 .28: ، ص1. "تذكرة الحفاظ"، ج: 1768، ص: 4"االستيعاب"، ج: 

البيهقي، باب بيان مكارم األخالق . و 1742ه: مالك في الموطأ، في الجامع، باب ماجاء في حسن الخلق، رقم: رجأخ 2
 . 20782ومعاليها، رقم: 

رَ بن إسحاق بن يسار مو محمد  3 ع جم َمُة ب ُن ال ُمط ل ب  ب ن  َعب د  َمَناف  ويكنى أبا عبد اهلل، وهو أّول منلى َقي س  ب ن َمخ 
، ص: 7. "سير أعالم الّنبالء"، ج: 451، ص: 5ه(. "الطبقات الكبرى"، ج: 150وألفها. )ت:  ُسول  الل ه  رَ  َمَغاز ي
33. 

زيد، حدث عن عمه؛ عبد الّرحمن بن عوف، قاضي المدينة زمن ي ه(،99الّزهري، )ت:  بن عوف طلحة بن عبد اهلل 4
والّزهري، وأبو الّزناد، وجماعة. وكان شريفا، جوادا، حجة،  م،بن إبراهي سعدوعثمان، وسعيد بن زيد، وابن عباس، وعنه 

 . 122، ص: 5ج:  ت الكبرى البن سعد"،الّطبقا. "174ن ص: 4إماما. يقال له: طلحة الّندى. سير أعالم الّنبالء، ج: 
َن ال ُكَرَماء  األ َ ع 5 ل ي ة ، وهو اّلذي اجتمعت قريش ال  َواد  ف ي ج  بد اهلل بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، َكاَن م  َجاه 

، ص: 2ّنهاية"، ج: اية والفي داره وصنع لهم طعاما يوم حلف الفضول، فتعاهدوا وتعاقدوا أن يكونوا مع المظلوم. "البد
276. 

 .134، ص: 1يرة، مرجع، سابق، ج: ابن هشام، السّ  6
علمي حوار وشراكة الحضارات، أبعاد األديان  حثهيل فرح، بد سمجموعة باحثين، إشراف: أوليغ كولوبوف، إعدا 7

 .114م، ص: 2015،  1والثّقافات، ترجمة ريما عالء الّدين، دار عالء الّدين، دمشق، ط: 
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البعد الّتواصلي الّتعارفي؛ المسلمون في عالم اليوم ال يعيشون في عزلة عن العالم فهم منخرطون  .4
واإلقليمية والّدولية؛ الّدينية منها  يةيه وتتداخل الّسياسات والّتوّجهات المحلّ ففي مجتمع دولي تتشابك 

والّسياسية واألمنية، وتتضارب فيه المصالح واألهداف وذلك بحكم التحوالت الكبرى التي تمّيز القرن 
ما هو من فساد نّ الجديد، وكّل دعوة أو توّجه إلى االنعزال والتقوقع على الّذات أو قطع الّصلة باآلخر، إ

 الّرأي وخطله. 
 ف فرعيةاهدثالثًا: أ

بقدر ما  -ولّما كان حوار األديان يحّقق تواصال بين األديان والثّقافات ومذاهبها المختلفة، فإّنه يمنحنا 
 فرًصا نادرة لتحقيق جملة من األهداف الفرعية نوجزها فيما يلي: -يكتنفه من محاذير

ي تتدافع من خالله اآلراء بجالتّفاعل اإليالم دعوة حوارية قائمة على اسإقامة الحّجة والبرهان: اإل .1
وتتالقح لتظهر الحقيقة بالحّجة والّدليل. "ففاعلية الحوار )في اإلسالم(، تنبع من أّنه يجعل كّل اآلراء 

ن خالل موالقناعات والمواقف في ساحة الّتداول خاضعة للتّقويم والّتمحيص والّتطوير، وصواًل إلى الحّق 
ُخَل ال َجن َة إ ال  َمن ) ل تعالى:اعدة اإلتيان بالحّجة والّدليل قاقى التّفكير الحّر الّسليم المبني عل َوَقاُلوا َلن َيد 

ق ينَ  ۚ  ت ل َك َأَمان ي ُهم   ۚ  َكاَن ُهوًدا َأو  َنَصاَرىَٰ   .1["111البقرة: (، ]ُقل  َهاُتوا ُبر َهاَنُكم  إ ن ُكنُتم  َصاد 
ذهن اآلخر على مّر التّاريخ من مثل أّن اإلسالم  فيّصورة الّنمطية لإلسالم التي انطبعت ح اليتصح .2

  .2دين وثني انتشر بالحديد والّنار وأّنه دين عدواني قائم على قهر الّرجل للمرأة
جات ر ولقد تتّبعت الحوارات والمناظرات التي تقام على شاشات القنوات الفضائية الغربية وفي المد    

من الّتصّورات والمفاهيم  ة  زمَ بجملة من األسئلة تتعّلق بحُ  هبَ اجَ بالجامعات فوجدت أّن المحاور المسلم يُ 
التي تروج في ذهن الغربي ومخيلته عن اإلسالم والمسلمين، وتدور معظمها حول مفهوم الجهاد وحقوق 

حدود كالّرجم وحكم المرتّد وقطع يد لالمرأة المضطهدة في رأيهم، وتعّدد الّزوجات وحقوق المثليين، وا
نشاء دور العبادة، والموقف حالالّسارق، و  كم باإلعدام على القاتل، وحقوق العّمال، وحرّية الّرأي والعقيدة، وا 

من األقّليات الّدينية والعرقية، وهي في حقيقتها تدخل في إطار حملة إعالمية وثقافية تريد فرض هيمنة 
دى الغربيين، وفي هذا يقول صموئيل لي ربية إنطالقا من عقدة التفّوق العرقي والثّقافغالمفاهيم الثّقافية ال
الذي كان دائما أّمة تبشيرية، يعتقد أّن الّشعوب غير  –وبخاصة الواليات المّتحدة –هانتغتون: "الغرب 

والحكومة المحدودة وحقوق  ةيموقراطية واألسواق الحرّ الغربية البّد أن تلتزم بالقيم الغربية فيما يتعّلق بالدّ 
م القانون، وأّنها البّد أن تجّسد تلك القيم في مؤّسساتها... الغرب يحاول وسوف كوحاإلنسان والفردانية 

                                  
،  1، ط: 24طاب اإلسالمي المعاصر، منشورات مجلة علوم التربية، العدد: الحوار قراءة في الخأحمد؛ مريم، جدلية  آيت 1

 .40: م، ص2011
، ص: مرجع سابقصيل هذه الّصور في: مجموعة من المؤّلفين، الجابري؛ محمد عابد، إشراًفا، اإلسالم والغرب، تفانظر  2

105. 
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يواصل محاوالته للحفاظ على وضعه المتفّوق، والّدفاع عن مصالحه على أّنها مصالح المجتمع 
 .1العالمي"

كافؤ لتّ قوى واتعيشه األّمة اإلسالمية، وعدم توازن ال يويغذي هذه الحملة الّتراجع الحضاري الذ .3
العلمي على مستوى الّنخب، والمؤّسسي على المستوى األهلي والحكومي، ويزيد على ذلك ضعف الّنخبة 

لواقع باالفكرية والثّقافية المحاورة للغرب، بل وقّلة الذين يملكون فهًما عميقا لإلسالم وثقافته مع فقه  
اته والعوامل المؤّثرة فيه وأساليب توجيهه ر وّ طاب الثّقافي المؤّثر فيه؛ منطلقاته وتصيح الختومفا 2الغربي

للوصول في األخير إلى العمق الغربي؛ إلى رجل الّشارع الذي تحّركه المنظومة الّتربوية والّتعليمية 
في موضع دفاع وتأويالت  واألرمادة اإلعالمية والّدعاية واإلشهار، مّما ُيضعف فاعليتها ويجعلها دائما

 غير مقنعة.
من تجديد  -انطالقا من الواقع العالمي اليوم  -جه الفكر اإلسالمي في هذا العصر احتهذا مع ما ي .4

عن طريق االجتهاد وفق الّسياق الجديد كانتقال الحضور اإلسالمي بالغرب من مفهوم "دار الحرب" إلى 
ربي الذي يقيم به غاللمواطنة" ويعّزز مفهوم "الفعالية" في الّسياق امفهوم "دار الّشهادة"، الذي يحّقق مفهوم "

، عن طريق مساهمة المسلمين في الغرب مع نظرائهم من ديانات أخرى في وغيرهم المسلمون األوربّيون
 .3تنمية أوطانهم وبنائه ومواجهة الّتحّديات التي تواجه مجتمعاتهم

ا َخَلق َناُكم مِّن َذَكر  ن  َيا َأي َها الن اُس إ  قرآني بقوله تعالى: )لتحقيق الّتعارف الذي نّص عليه الّدليل ا .5
نَد الل ه  َأت َقاُكم   ۚ  َوُأنَثىَٰ َوَجَعل َناُكم  ُشُعوًبا َوَقَبائ َل ل َتَعاَرُفوا  َرَمُكم  ع  (، ]الحجرات: إ ن  الل َه َعل يم  َخب ير   ۚ  إ ن  َأك 

سماحة اإلسالم  رهاظفي تصّوره لإلسالم وموقفه منه ومن حضارته، وا   [، وهذا يساعد على فهم اآلخر13
وقبوله للمخالف وعدم إكراهه على اإلسالم. وفي حضارته الّدليل العملي عليه إذ على أساسه عاش أهل 
الكتاب واألديان الوضعية كالمجوس والهندوس والبوذيين في المجتمعات اإلسالمية يتمّتعون بالحقوق 

رية من دون تمييز، وآثار كنائسهم وبيعهم ودور كلفلحّريات الّسياسية واالقتصادية واالجتماعية وااالّدينية و 
عباداتهم وتماثيل آلهتهم التي ال تزال في قلب العالم اإلسالمي شاهدة  على ذلك، مع ما خّلفوه من تراث 

 .4شرائعهمو فكري مكتوب يشهد على الحّرية التي كانوا يناقشون فيها عقائد المسلمين 

                                  
رجمة: طلعت الّشايب، سطور، بدون مكان الّطبع، الّنظام العالمي، ت الحضارات إعادة صنع ل، صدامهنتجتون؛ صموائي 1

 .294م، ص: 1999، 2ط: 
بعض الجهود الفردية والمؤّسسية التي تدير عملية الحوار بعلمية وكفاءة ولها تأثير أكاديمي؛  كامن أّن هن منعهذا ال ي 2

با وأمريكا والتي لها تأثير مدني المية العاملة بأورو بعض المنّظمات اإلس ة كحالةكحالة طارق رمضان، أو مؤّسسي فردية
 اثي منه.إلغمن خالل العمل الثّقافي واالجتماعي بل حّتى ا

 . 112نظر: كوزي؛ طه، الّنماذج المعرفية في فكر طارق رمضان، مرجع سابق، ص: ا 3
ن تيمية لكتابه أليف شيخ اإلسالم ابردودا عليها، كسبب تإلسالم وقد كان بعض هذه المؤّلفات سببا في تأليف علماء ا 4

تابا ورد من قبرص فيه االحتجاج لدين ك وظهوره أنّ ين وكان من أسباب نصر الدّ الجواب الّصحيح، قال رحمه اهلل تعالى: "
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اصل قادر على إقامة جسور من التّفاهم تسمح بتجاوز و ت كما يسمح هذا الحوار الّديني بتحقيق .6
الّتجافي واالحتقان الّديني والفكري والثّقافي المتبادل، وذلك بواسطة منهج فّك االرتباط بين المفاهيم المرّكبة 

تداخل تو  الّدالالت المتعّددة والمرّكبة، والتي تتشابك تالمتداولة في الّساحة الفكرية والثّقافية واإلعالمية ذا
فيها الكثير من العوامل الّدينية والّسياسية، كمصطلح "اإلرهاب"، و"الجهاد"، و"دار الحرب"، و"الجزية"، 

"الحّرية"، و"الّديموقراطية"، و"العدالة" و"حقوق اإلنسان"، و"تعّدد األسرة"، و"حّرية الّرأي ـومفاهيم أخرى ك
اهيم بما يسمح برفع كثير من الغموض وااللتباس فلمالعقيدة"، وبذلك نستطيع إعادة صياغة أو بناء او 

وسوء الفهم على ما يتّم تداوله في الفضاءات الثّقافية واألكاديمية واإلعالمية أو في جلسات المتحاورين، 
محّددة مائعة أو غير متّفق  وبما يمّكن من تجاوز المختلف فيه الذي قد يكون قائما على تسميات غير

 على مدلوالتها.
رهم، وغيواصر العالقات الثّقافية والعلمية واالجتماعية واالقتصادية والّسياسية بين المسلمين أء بنا .7

َوان   ۚ  َوَتَعاَوُنوا َعَلى ال ب رِّ َوالت ق َوىَٰ قال تعالى: ) ث م  َوال ُعد  يُد  ۚ  لل َه اَوات ُقوا  ۚ  واََل َتَعاَوُنوا َعَلى اإل   إ ن  الل َه َشد 
َقاب   [، وذلك على أساس من االعتراف المتبادل بالّتعّددية الّدينية والثّقافية، واحترام 2مائدة: ل]ا(، ال ع 

خصوصياتها، والّتحّرر من التعّصب والعدائية، والّتوافق على منظومة أخالقية تحمي الجنس البشري من 
ياسة، "بحيث يسهم لسّ فاظ على قيم األسرة وأخالق العلم واالقتصاد واحاالنحالل والتفّكك عن طريق ال
في كّل ما يرقي ماديا ومعنويا بالجنس  -على اختالف دينها ومذاهبها–المسلمون مع األمم األخرى 

 . "1البشري، وذلك من منطلق الفطرة اإلسالمي والقيم التي توارثوها عن كبير األنبياء؛ محّمد 
ديان الواقعي تارة والتّفاوضي أخرى، أو األقافية والّسياسية عن طريق حوار الّدينية والثّ  حّل الّنزاعات .8

من خالل الرّد على الّنظريات التي تدعو إلى الّصدام الّديني أو الثّقافي أو الحضاري، باإلضافة إلى تلك 
ر الّديني أحد أشكال االتي تثبت تفّوق جنس على جنس، أو دين على آخر، ذلك أّنه يمكن أن يكون الحو 

نوع من الّتواصل الحقيقي بعيدا عن العنف والّنزاع واالنقسام، بصفته أحد  ىإلالتعّلم الجماعي للتوّصل 
، ليكون مقّدمًة لحوار  2الّطرق الكتشاف جذور األزمات التي تواجه أّي اّتصال حقيقي بين األفراد واألمم

 ة والمذهبية.يئفاقعية المتمثّلة في الّنزاعات الّدينية والّطاو ديني تفاوضي  ُتحّل عن طريقه اإلشكاالت ال
 

                                                                                                        
ن اقتضى ذلك أن نذكر مقلية، فالّنصارى، بما يحتج  به علماء دينهم وفضالء مّلتهم، قديما وحديثا من الحجج الّسمعية والع

 به رسله اهللفصل الخطاب، وبيان الخطإ من الصواب، لينتفع بذلك أولو األلباب، ويظهر ما بعث  الجواب ما يحصل به
انظر: ابن تيمية، تقي الّدين أحمد بن عبد الحليم: الجواب الّصحيح لمن بّدل دين المسيح، تحقيق: الميزان، والكتاب".  من

، 1ج: م، 1999ه/1419 ،2ط: ر العاصمة، الّرياض، محّمد، دابن وحمدان إبراهيم، بن العزيز ، وعبد حسنبن علي 
 .91ص: 

 .36م، ص: 2003ه/ 1424، 5، دار الّشروق، القاهرة، ط: والعقل في ميزان الّشرعي اثنا الفكر تر  ،السقاالغزالي؛ محّمد  1
 .80ق، ص: رجع سابانظر: عّبود؛ أميمة، وآخرون، الحوار مع الغرب، م 2
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 لمبحث الثّالث: حوار األديان؛ شروطه وآدابها
 المطلب األّول: شروطه

إّن الحوار أيًّا كان نوعه يحتاج إلى جوٍّ مالئم يسمح بتحقيق األهداف المرجوة منه، هذه البيئة الخصبة 
 ة نوجزها فيما يلي:ييئط العلمية والّنفسية والبو المنتجة تتوّقف على جملة من الّشر 

 شروط ذاتية تتعّلق بالمحاور األّول:  الفرع
بالعلم، فقد حّرم اهلل تعالى أن يعتقد المؤمن أو يقول ما  رُ حاو  المؤّهل العلمي؛ إذ يجب أن يّتصف المُ  .1

ل م  قال تعالى: ) ؛ال علم له به َع َوال َبصَ إ   ۚ  َواَل تَق ُف َما َلي َس َلَك ب ه  ع  َوال ُفَؤاَد ُكل  ُأولََٰئ َك َكاَن َعن ُه  رَ ن  الس م 
ُئواًل  بع وال تقتف ما ال علم لك به من قول أي وال تتّ  قفُ وال تَ [، قال الّرازي في تفسيره: "36]اإلسراء: ، (َمس 
 ها أنواع  رج تحتدية ينهي عن الحكم بما ال يكون معلوما، وهذه قضية كلّ ، وحاصله يرجع إلى النّ أو فعل
  .1"كثيرة
يَن قد جاء الذّم في القرآن على الذين يحاورون فيما ال علَم لهم به، ومن ذلك قوله تعالى: )و  إ ن  ال ذ 

ُلوَن ف ي آَيات  الل ه  ب َغي ر  ُسل َطان  َأتَاُهم   يه   ۚ  ُيَجاد  م  إ ال  ك ب ر  م ا ُهم ب َبال غ  َتع   ۚ  إ ن ف ي ُصُدور ه  إ ن ُه  ۚ  ذ  ب الل ه  َفاس 
يرُ  وَ هُ  يُع ال َبص  وال دليل، وقوله تعالى:  ة  ج  [، فقوله تعالى: )بغير سلطان(، أي بغير حُ 56(، ]غافر: الس م 
يُلُه ) ه  َوَلم ا َيأ ت ه م  تَأ و  ل م  يُطوا ب ع  ل ه م   ۚ  َبل  َكذ ُبوا ب َما َلم  ُيح  يَن م ن َقب  ل َك َكذ َب ال ذ  َبُة ق  اَفانُظر  َكي َف َكاَن عَ  ۚ  َكذََٰ

ينَ   [، فجعل اهلل تعالى من كان ذلك منهجه من الّظالمين.39(، ]يونس: الظ ال م 
رحمه اهلل تعالى في هذا الباب: "وقد نطق الكتاب بالمنع من الجدل لمن ال علم له،  2قال اإلمام الباجي

ؤُ تُ َها َأنوالحظر على من ال تحقيق عنده فقد قال تعالى: ) تُ م  هََٰ وَن ف يَما  م  اَلء  َحاَجج  ل م  َفل َم ُتَحاج  ف يَما َلُكم ب ه  ع 
ل م   َلُمونَ  ۚ  َلي َس َلُكم ب ه  ع  َلُم َوَأنُتم  اَل َتع  [، وقد ورد األمر بمن علم وأتقن، فقال 36آل عمران: (، ]َوالل ُه َيع 

 .3["125تعالى: )وجادلهم بالتي هي أحسن(، ]الّنحل: 

                                  
 .339، ص: 20ع سابق، ج: ، مفاتيح الغيب، مرجالّرازي 1
هـ(، الحافظ األصولي المتكّلم والفقيه األديب، 403-447طبي، )لقر الباجي؛ أبو الوليد سليمان بن خلف الّتجيبي الباجي ا 2

قه عنده الم عن السمناني وتفأخذ الكأخذ عن ابن الّرحوي وابن أبي درهم وابن عمروس وأبي إسحاق الشيرازي الّشافعي، و 
في أحكام ل حكام الفصو و"إصّنف: "المنتقى" في الفقه،  بكر الّطرطوشي، وحّدث عنه ابن عبد البر، وابن حزم،اإلمام أبو 

: ت) ،أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي القاضي عياض؛، و 1178، ص: 3األصول". انظر: "تذكرة الحّفاظ"، ج: 
: عبد القادر 4 ،3 ،2: جزء، م1965 الطنجي، ابن تاويت :1جزء ق:يحق، توتقريب المسالكلمدارك ترتيب ا، هـ(544

مطبعة ، م1981/1983: سعيد أحمد أعراب 8، 7، 6 جزء، شريفةبن : محمد 5جزء ، م1966/1970 الصحراوي،
 .117، 8، ج:الطبعة: األولى، المحمدية، المغرب ،فضالة

، 3كي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط: حقيق: عبد المجيد تر في ترتيب الحجاج، ت المنهاجالباجي؛ أبو الوليد، كتاب   3
 .8م، ص: 2001
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وب العلم واألدب عند المناظر، وما يكون عند فقدهما من الّنقص جو  في بيان 1ب البغداديالخطي وقال
م على سؤال، ويحفظ لسانه واالنقطاع: " ، وال يعجل إلى جواب، وال يهج  نصاُته بحلم  ويكون ُنطُقه بعلم، وا 

ن إلى الخجل واالنقطاع، فكا من إطالقه بما ال يعلمه، ومن مناظرته فيما ال يفهمه فإّنه رّبما أخرجه ذلك
يه نقصه وسقوط منزلته عند من كان ينظر إليه بعين العلم والفضل، ويحرزه بالمعرفة والعقل، والعرب ف

 .2تقول: َعي يٌّ صامت  خير  من غبيٍّ ناطق"
 هومّما َيحَتج  به المانعون من الحوار والمتشّككون في مصداقيته تصد ُر بعض جوالت الحوار من ليس ل

ة وال إدراك  بمسالك األديان، وغيرها مّما هو ضروري  للتصّدي إلى كفاءات علمية يرعفقه  وعلم  بالعلوم الشّ 
وكهنوتية تردفها مؤّسسات علمية ومراكز بحثية يؤّمها خبراء في كّل التخّصصات التي لها عالقة بمثل 

ة، أو مُ   3ل ابن تيميةاق رات اآلخرين في أحكامهم،اجهذه الحوارات. ومثل هذا ُيَورُِّث الض عف في الُحج 
رحمه اهلل تعالى منّبها: "وقد َين َهوَن عن المجادلة والمناظرة، إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحّجة وجواب 

... والمقصود أّنهم َنَهوا عن المناظرة من ال يقوم بواجبها،  الّشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضّل،
أو فيها مفسدة راجحة، فهذه أمور  عار َضة  تختلف باختالف  ،ة  ي مناَظَرت ه مصلحة  راجحف أو من ال يكون

 .4األحوال"
فمن البديهي كما تقّرر في منهج الحوار في القرآن أن تمتلك أطراف الحوار التّأهيَل المعرفي الذي 

ة حوار من علوم دينية وفكرياليؤّهلها القتحام ساحة الحوار، ويكون لها رصيد  معرفيٌّ يت صُل بموضوع 
تاريخية، وتكون على دراية وصلة بواقع الحوار وحيثياته، ودربة بما يلزم من متطّلبات منهجية وقيم و 

أخالقية. ولن يسبق أو يغلب صاحب مؤّهالت علمية خبير  بواقعه الذي تتسارع فيه األحداث وتتدافع فيه 
ري، يحتاج إلى مهارات عملية ظنّ عصر إلى أكثر من العلم الالالمصالح. إّن الحوار الّديني يحتاج في هذا 

                                  
ه(، الحافظ الكبير اإلمام، محّدث الّشام 463 -392ن ثابت البغدادي، )ب حمد بن علير أالخطيب البغدادي؛ أبو بك 1

ثيرة وطائفة، له تصانيف كأبو الفضل بن خيرون شيخه و  والعراق، سمع من أبي نعيم الحافظ وطبقته، روى عنه البرقاني
. و"طبقات 221، ص: 3 ج:الحّفاظ"، كرةمنها "تاريخ بغداد"، "الجامع"، "الكفاية"، "شرف أصحاب الحديث". انظر: "تذ

 .29، ص: 4الّشافعية الكبرى"، ج: 
 .59، ص: 2الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفّقه، مرجع سابق، ج:   2
اإلسالم الحافظ الفقيه المفّسر، من الّزهاد واألذكياء ليم الحّراني، شيخ ين أحمد بن عبد الحبو العّباس تقّي الدّ أيمية؛ ابن ت 3

هـ، له من مصّنفاته: "الجواب 728  خ بها ابن عبد الّدائم، وابن أبي اليسر، والمجد بن عساكر، توفيين، سمع الشّ وديالمعد
، 4المعقول"، انظر: تذكرة الحفاظ، ج:  صحيح المنقول لصريح اج السّنة" و"موافقة، و"منهالّصحيح لمن بّدل دين المسيح"

 .134، ص: 2قات األصوليين"، ج: طب، "63، ص: 2: ، و"البدر الّطالع" للّشوكاني، ج1496ص: 
مام محمد بن امعة اإلتحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، جابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم، درء تعارض العقل والّنقل،   4

 .174، ص: 7م، ج: 1991ه/ 1411، 2إلسالمية، ط: سعود ا
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كثيرة تكتسب عن طريق التّدريب والّتطوير في مجاالت كثيرة، كمهارات الّتواصل والتّفاوض وعمل الفريق 
 والبروتوكوالت الّدبلوماسية، تؤّطره مؤّسسات ومدّربون وخبراء. 

 ما لها من ارتباط  بنجاحلت لمؤّهالم بعض معالم هذه اريحّدد القرآن الكالمؤهُِّل الّسلوكي الّنفسّي؛  .2
َظة  العملية الحوارية، قال تعالى في ُمقتضيات الّتواصل الّدعوي: ) َمة  َوال َمو ع  ك  ُع إ َلىَٰ َسب يل  َربَِّك ب ال ح  اد 

َسنُ  ۚ  ال َحَسَنة   ل ُهم ب ال ت ي ه َي َأح  َلُم ب َمن ۚ  َوَجاد  ين(، وَ هُ وَ  ۚ  َضل  َعن َسب يل ه   إ ن  َرب َك ُهَو َأع  َلُم ب ال ُمه َتد   َأع 
ُعَو قال اإلمام الّرازي في بيان أهّم هذه المقتضيات: "[. 125الّنحل: ] َلم  َأن ُه َتَعاَلى َأَمَر َرُسوَلُه َأن  َيد  َواع 

ظَ  َمُة َوال َمو ع  ك  ه  الط ُرق  الث اَلَثة  َوه َي ال ح  ، َوَقد  َذَكَر الل ُه دَ اُة ال َحَسَنُة َوال ُمجَ الن اَس ب َأَحد  َهذ  َسن  َح  َلُة ب الط ر يق  األ 
َسُن(، ]ال عَ  ُلوا َأه َل ال ك تاب  إ ال  ب ال ت ي ه َي َأح  َرى َفَقاَل: )َوال ُتجاد  : َتَعاَلى َهَذا ال َجَدَل ف ي آَية  ُأخ  . 1["46ن َكُبوت 

  ومن متطّلبات هذا المؤّهل:
حاورين ومراتبهم ومناصبهم؛ قالت عائشة رضي اهلل عنها: "أمرنا مالّذات ومراعاة أحوال ُر التقدي  .أ

. قال اإلمام الجويني رحمه اهلل تعالى في هذا المعنى: "وعليك 2أن ُننز َل الّناس منازلهم" رسول اهلل 
نزال كّل أحد في وجه كالمك معه؛ درجته ومن الًّ ناظر كُ زلته...، تُ بالمحافظة على قدرك وقدر خصمك، وا 

 . 3حّقه، وتحفظ كالًّ على رتبته" لىع
ومراعاة أحوال المحاورين ومراعاة مكانتهم أمر  مطلوب  شرعا، معقول  معنى، معروف  عرفا؛ قال ابن 

فمخاطبة الّرؤساء بالقول الّلين أمر  مطلوب  شرعا وعقال وُعرًفا، ولذلك تجد الّناس القيم في هذا الّسياق: "
َر به  الّنبي  انلَمفُطورين عليه، وهكذا ككا يخاطب رؤساء العشائر والقبائل. وتأّمل امتثال موسى لما ُأم 

َشى(، ]الّنازعات:  َيَك إ َلى َربَِّك َفَتخ  [، فأخرج الكالم معه 19كيف قال لفرعون: )َهل  َلَك إ َلى َأن  َتَزك ى َوَأه د 
 . 4ألمر"َمخَرَج الّسؤال والَعرض  ال َمخَرَج ا

مؤّهل أيضا االحترام المتبادل الذي يفترض أّن كالًّ من المتحاورين على حّق، أو لا كما يلزم من هذا .ب
َر ض  على األقل الّتسليم ابتداء بأّن أحد الّطرفين على حّق؛ قال تعالى: ) ُزُقُكم مَِّن الس َماَوات  َواأل  ُقل  َمن َير 

، قال اإلمام الّرازي في تفسيره لقوله [24]سبأ: (، ف ي َضاَلل  م ب ين   و  اُكم  َلَعَلىَٰ ُهًدى أَ َوا  ن ا َأو  إ ي   ۚ  ُقل  الل ُه  ۚ  
" :) هذا إرشاد  من اهلل لرسوله إلى المناظرات الجارية تعالى: )َوا  ن ا َأو  إ ي اُكم  َلَعَلىَٰ ُهًدى َأو  ف ي َضاَلل  م ب ين 

ذي تقوله خطأ وأنت فيه مخطئ لا ناظرين إذا قال ل خر هذافي العلوم وغيرها وذلك ألّن أحد المت
يغضبه؛ وعند الغضب ال يبقى سداُد الفكر، وعند اختالله ال َمطَمع في الفهم فيفوت الغرض، وأّما إذا قال 
له بأّن أحدنا ال يشّك في أّنه مخطئ والّتمادي في الباطل قبيح والّرجوع إلى الحّق أحسن األخالق فنجتهد 

                                  
 .286، ص: 20الّرازي مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج:   1
 .4842، رقم: َباب ف ي َتن ز يل  الن اس  َمَناز َلُهم  ، في المقّدمة من صحيحه، وأبو داود في سننه رواه مسلم    2
 .531ع سابق، ص: دل، مرجالجويني، الكافية في الج  3
 .133 -132، ص: 3محمد بن أبي بكر بن أيوب، بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، ج:  ابن القيم الجوزية،  4
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إّنه يجتهد ذلك الخصم في الّنظر ويترك التعّصب، وذلك ال يوجب ف؛ أي نا على الخطأ ليحترز ونبصر
"  . 1نقصا في المنزلة ألّنه أوهم بأّنه في قوله شاكٌّ

العّفة الّلفظية والتنّزه عن العنف؛ وهو من المتطّلبات األخالقية التي لها داللتها الّنفسية على طرفي  .ت
حكمة والتّفاعل الّصادق مع اآلخر في غير عنف وال لا  ويؤتي أكله إذا قام علىالحوار، فالحوار يستمرّ 

َمة   غلظة وال تحقير، قال تعالى مبّينا الّصفات التي يجب أن يكون عليها الّداعية إلى اهلل تعالى: )َفب َما َرح 
َن الل ه  ل نَت َلُهم   ل َك َوَلو  ُكنَت َفظًّا َغل يَظ ال َقل ب  اَلنَفض   ۚ  مِّ َتغ ف ر  َلُهم  َوَشاو ر ُهم   فُ َفاع   ۚ  وا م ن  َحو  َعن ُهم  َواس 

ر   َم  َت َفَتَوك ل  َعَلى الل ه   ۚ  ف ي األ  [، وذلك لما في 159آل عمران: إ ن  الل َه ُيح ب  ال ُمَتَوكِّل يَن(، ] ۚ  َفإ َذا َعَزم 
ذلك من الحرص  لاباالنقياد، وما يكون في مقطريق اإلنصاف والمالطفة والّلين من الّسكينة والقبول و 

 واإلصرار على الباطل. 
ويلَزُم من هذا الُمَتطل ب  األخالقي ذي األثر الّنفسي التور ع عن السّب والّشتم وألوان االحتقار واإلثارة 

ل اإلمام واالستفزاز في القول إيماًء أو تصريًحا سدًّا لذريعة التعّصب واالعتراض والصّد عن الحّق؛ قا
َسُن(، ]اإلسراء: ستفالرازي في معرض  ي َيُقوُلوا ال ت ي ه َي َأح  باد  ُهَو َأن  اَل 53يره لقوله تعالى: )َوُقل  ل ع  َ" :]

ُلُه:  َية  َقو  ه  اآل  يُر َهذ  ، َوَنظ  ُلوًطا ب الش ت م  َوالس بِّ ة  َمخ  ُر ال ُحج  ك  ُع إ لى َسب يل  َربَِّك ب ال  )َيُكوَن ذ  َظة  اد  َمة  َوال َمو ع  ك   ح 
:  (،ل َحَسَنة  ا ل  ُلُه:  ،[125]الن ح  َسنُ )َوَقو  َي َأح  ُلوا َأه َل ال ك تاب  إ ال  ب ال ت ي ه  :  (،َوال ُتجاد  َوَذل َك  ،[46]ال َعن َكُبوت 

َن الس بِّ َوالش ت م  َلَقاَبلُ  ء  م  َتَلَط ب ه  َشي  ة  َلو  اخ  َر ال ُحج  ك  َن  ذ  ث ل ه  َكَما قَ أل  يَن لَ اوُكم  ب م   تعالى: )َوال َتُسب وا ال ذ 
) ل م  وًا ب َغي ر  ع  ُعوَن م ن  ُدون  الل ه  َفَيُسب وا الل َه َعد  :  ،َيد  َن َعام  تَن ُع 108]األ  َداُد ال َغَضُب َوتََتَكاَمُل الن ف َرُة َوَيم  [، َوَيز 

، َأم ا إ َذا وَ  ق ت َصاُر َعَلىُحُصوُل ال َمق ُصود  يَذاء  َأث َر ذ   َقَع اال  َسن  ال َخال ي َعن  الش ت م  َواإل   َح  ة  ب الط ر يق  األ  ك ر  ال ُحج 
َسُن( َي َأح  ي َيُقوُلوا ال ت ي ه  باد  ل ه : )َوُقل  ل ع  يًدا َفَهَذا ُهَو ال ُمَراُد م ن  َقو   م  ، ثُ [53، ]اإلسراء: ف ي ال َقل ب  َتأ ث يًرا َشد 

،ب  إ ن ُه َتَعاَلى نَ  ًعا ل ل َفر يَقي ن  ( َجام  ه  ال َمن َفَعة  ف ي َهَذا الط ر يق  َفَقاَل: )إ ن  الش ي طاَن َين َزُغ َبي َنُهم  أي متى  َه َعَلى َوج 
ُزوَجًة ب ال َبَذاَءة  َصاَرت  َسَبًبا ل َثَوَران  ال ف ت َنة " ة َمر ًة َمم   .2صارت الُحج 

عالى: "قال طلحة رحمه اهلل ت 3 تعالى على هذا، ومّما ُروي عن عطاءاهللعلماء الّسلف رحمهم  نّبهوقد 
د ة  َفَأقُ 4ور بن عم َتل َفة ، َوَأَنا َرُجل  ف ي  ح  ن َدَك َناس  َذُوو َأه َواء  ُمخ  َتم ُع ع  وُل َلُهم  : ُقل ُت ل َعَطاء  إ ن َك َرُجل  َيج 

                                  
 .205، ص: 25ّرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج: ال  1
 .355، ص: 20الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج:   2
مّكة ومحدثهم، سمع عائشة وأبا هريرة وابن ه(، مفتي أهل 114ت: شي موالهم المّكى، )لم القر ، أبو محمد أسلم بن أس 3

، 6، "الطبقات الكبرى"، ج: ج وابن إسحاق واألوزاعي وأبو حنيفةرييوب وابن جه أعباس وأبا سعيد وأم سلمة وطائفة، وعن
 .75، ص: 1. "تذكرة الحفاظ"، ج: 20ص: 

رو بن عثمان  4 يد بن جبه(، 152المكي، )ت:  الحضرميطلحة بن َعم  ير، وعبد اهلل ب ن ُعَبيد ب ن ُعَمير، روى عن َسع 
ير ُمَحم د ب ن مسلم المكي، ومحمد بن المنكدر. ونافع مولى ابن زبة، وأبي اللقموعطاء بن َأبي رباح، ومحمد بن عمرو بن ع

؛ ابن أبي حاتم "نظر: اوغيرهم. ري، ووكيع الّثو و  عمر. كتب عنه شعبة بن الحّجاج، وروى عنه األسود بن عامر شاذان،



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

96 
 

ل  ال غَ  ، َفَقاَل: ال تفعلَبع َض ال َقو  نًا(، فدخل في هذه اآلقول الل ه تعالى: )َوُقوُلوا ل لن اس  حُ ي، ل يظ  ليهود ا ةيَ س 
" والّنصارى فكيف  . 1ب ال َحن يف يِّ

على بعض المحاورين المسلمين اليوم وخاّصة على شبكات االنترنت أّن بعضهم يسيء  ذُ ؤخَ ا يُ م  إّن م  
نهجه الّلفظي العنيف ويذهب بمقصود الحوار مب ي، فهو يُصد  عن اإلسالمإلى المسلمين من حيث ال يدر 

من الهداية واإلصالح في األرض. إّن أسلوب التحّدي باإليذاء الّنفسي والّلفظي ال ُينت ُج إاّل المزيد من 
َدت القناعة العقلية. لقد كان الّنبي  ى كسب ائما إليسعى د اإلعراض، وَيحوُل دون الّتسليم بالحّق ولو ُوج 

 .2بل االنتصار عليهم في المواقفقه قلوب محاوري
الُبعد عن التعّصب؛ مّما ُيكمِّل ما سبق وُيَزّيُنه الُبعُد عن التعّصب لما فيه من التّنفير من الحّق، قال   .ث

ء الّسوء إذ التعّصب سبب  ُيرسُِّخ العقائد في الّنفوس، وهو من آفات علمااإلمام الغزالي رحمه اهلل تعالى: "
 . 3التعّصب للحّق وينظرون إلى المخالفين بعين االزدراء واالستحقار" فيفإّنهم يبالغون 

وألّن التعص ب َيسَتميُل العاّمة واألتباع لما فيه من ألوان االحتقار واإلثارة، فإّن بعض الذين يتصّدرون 
ريح، قال جتّ سى بألوان  من الّطعن والللحوار قد يتعّصبون للحّق فينظرون إلى المخالفين نظرة احتقار ُتك

يستميُل األتباَع مثل اإلمام الغزالي في فساد هذا الباعث ودواعيه وآثاره السّيئة عند بعض أهل الّنظر: "وال 
التعص ب  والّلعن والّشتم للخصوم، اّتخذوا التعّصب عادتهم وآلتهم وَسم وه ذبًّا عن الّدين ونضااًل عن 

. وكم من مثل هؤالء من غلب عليه 4ُخ البدعة في الّنفوس"و سالّتحقيق هالُك الخلق ورُ  المسلمين وفيه على
التعّصب فضّيق واسعا ولم يّتسع صدره لنظر غيره، ولم ُيَسّلم له بما في نظره من الحّق، ذلك أّنه غلب 

 يكون ُمعجبا عليه الُعجُب بما عنده فصار ذلك له قيدا وحجابا، قال الخطيب البغدادي: "وينبغي أن ال
 . 5بجداله، فإّن اإلعجاَب ضد  الّصواب، ومنه تقع العصبّية، وهو رأس كّل بلية" اونبكالمه مفت

إّن من أسمى أهداف الحوار تحّري الحق  واالنقياد له، وَرد  الحّق إذا كان من الُمخال ف ميل  عن 
يَن آمَ يَ اإلنصاف، وقد ُأمرنا بالعدل حّتى عند العدوان؛ قال تعالى: ) يَن ل ل ه  ُشَهَداَء نُ ا َأي َها ال ذ  وا ُكوُنوا َقو ام 

ُلواۚ  ب ال ق س ط   م  َعَلىَٰ َأال  َتع د  ر َمن ُكم  َشَنآُن َقو  ُلوا ُهَو َأق َرُب ل لت ق َوىَٰ ۚ  َواَل َيج  د  إ ن  الل َه َخب ير  ب َما ۚ  َوات ُقوا الل هَ ۚ  اع 
ينبغي لمن َلز مته الُحّجة، ووضحت له  تعالى: "اهلللخطيب البغدادي رحمه ال ا[، ق108المائدة:(، ]َتع َمُلونَ 

                                                                                                        
انية، بحيدر آباد الدكن، ثملمعارف العة اعديل، طبعة مجلس دائر هـ(، الجرح والتّ 327)ت:  ،أبو محمد عبد الّرحمن بن محمد

، ص: 2. "ميزان االعتدال"، ج: 478، ص: 4، ج: م1952هـ/ 1271، 1الهند، دار إحياء الّتراث العربي، بيروت، ط: 
340. 

 .16، ص: 2رجع سابق، ج: مع ألحكام القرآن، مالقرطبي، الجا  1
 الثّاني.صل انظر أمثلة عن ذلك في مبحث الحوار في السّنة من الف  2
 .40، ص: 1الغزالي؛ أبو حامد محّمد بن محّمد، إحياء علوم الّدين، مرجع سابق، ج:   3
 .40، ص: 1الغزالي، نفس المرجع، ج:   4
 .57، ص: 2قه، ج: دادي، الفقيه والمتفيب البغالخط  5
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تباع تكاليف  الّداللة، أن ينقاد لها، ويصير إلى موجباتها، ألّن المقصود من الّنظر والجدل طلُب الحقِّ، وا 
َل َفَيت ب ُعوَن َأح  الّشرع، وقد قال اهلل تعالى: ) َتم ُعوَن ال َقو  يَن َيس  َوُأولََٰئ َك ُهم   ۚ  َن َهَداُهُم الل ُه يذ  ُأولََٰئ َك ال   ۚ  َسَنُه ال ذ 

َل َباب    .1["18الّزمر: (، ]ُأوُلو األ 
  شروط  موضوعية  الثّاني:  الفرع

 وهي شروط  تتعّلق بموضوع الحوار ومضامينه ومنها:
ن كّل طرف منها على علم تحريُر محّل الّنزاع بتحديد القضية التي تهم  األطراف المتحاورة، بحيث يكو  .1
ل أعمال كّل جولة حوارية، والمسائل التي تناقش فيها، بل والمشاركة في صياغتها، والّتخطيط لها، و جدب

ال أن ينفرد بالّتخطيط لها طرف  من األطراف قد تكون له أهداف خفية غير معلنة تجهلها األطراف 
 المشاركة األخرى. 

لى ماهيته وأبعاده وسياقه الذي يرد فيه، عق متحاور حوله يشمل االتّفاإّن الّتحديد الّدقيق للموضوع ال
وهو الذي يحّقق األرضية المشتركة األولى التي ينبغي االنطالق منها لبناء أّي حوار. ولذلك "ال بّد لكّل 
من طرفي الحوار من التعّرف على الفكرة التي ينطلقان في طريق إثباتها ونفيها، ألّن الجهل بها 

سلوب من أساليب الّشتائم والمهاترات، التي يغّطي بها كلٌّ منهما ضعفه أى تفاصيلها يحّول الحوار إلوب
وعجزه عن الوقوف موقف المدافع القوّي عن فكرته، بينما تجعل المعرفة كالًّ منهما واعيا لما ُيطرح وما 

يف ينتهي منه، في وضوح يستقبل من فكر، مّما يجعله يعرف كيف يبدأ الحوار، وكيف يخوض فيه، وك
 .2ية وهدوء الفكر وقّوة الحّجة ووداعة الكلمة"ؤ رّ ال
إّن أهّم ما يمكن أن يعيق نجاح الحوار الّديني أو الثّقافي بصفة عاّمة غموض أهدافه و"فخ  .2

المصطلحات وصياغتها" على حّد تعبير حسن وجيه، خاّصة إذا تعّلق األمر ابتداء بمصطلح "الحوار" 
ا مأزق تحّول بعض المعطيات الهامشية الجزئية إلى معطيات نبلمصطلحات وضبطها يجنّ ديد ا. فتح3نفسه

مركزية وكّلية. كما نتجاوز به إشكالية اإلطالقية والتّبسيطية لمفاهيم مستعملة في مجال الّتصّورات الّشائعة 
 .إلرهاب"، و"حقوق اإلنسان"في الخطابات الّدينية والّسياسية والفكرية عند كّل أطراف الحوار، كمفهوم "ا

                                  
 .111، ص: 2الخطيب البغدادي، نفس المرجع، ج:   1
م، 1996ه/1417، 5عده، أساليبه، معطياته، دار المالك، بيروت، ط: واالقرآن: ق في فضل اهلل؛ محّمد حسين، الحوار  2

 .81 -80ص: 
وص:  140ابق، ص: ر الثّقافات، مرجع سات المتنازعة في حوايناريوهوجيه؛ حسن، حوار الثّقافات إدارة األجندات والسّ   3

142. 
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هو شرط  متّمم  لما قبله؛ وذلك بأن ال يكون هناك تأطير  لموضوع الحوار بحيث تفرض مفاهيم معّينة و  .3
للمشكلة المتحاور حولها مّما قد ُيفضي إلى نتائج ضمن إطار خاطئ، وذلك مثل المفاهيم المختلف حولها 

  .1رة ومفهوم اإلرهاب وغيرهاكالحّرية وحقوق اإلنسان والمرأة وقوانين األس
 شروط بيئية الثّالث:  الفرع

تشكيل بيئة نفسية وثقافية تسمح باالعتراف باآلخر الّديني والثّقافي والفكري، هذه البيئة يشترك في 
تشكيلها وتهيئتها أكثر من عامل؛ الّتوجيه الّديني والّتربية األسرية، الّتعليم والمناهج الّتربوية، اإلعالم 

قافية واألمنية للّدول والمجتمع المدني، الهيئات والمنّظمات المحّلية واإلقليمية ثّ الواعه وأدواته، الّسياسات بأن
والّدولية وغيرها مّمن يمكن أن يساهم في بناء ثقافة الحوار والتعّددية والّتعايش، بحيث يصبح الحوار من 

 مي أو الّدولي.مكّونات الهوّية الثّقافية للمجتمع المحلّي أو اإلقلي
 شروط منهجيةع: باالرّ  الفرع

هناك بعض الّشروط التي تتعّلق بـما يجب أن تلتزم به األطراف المتحاورة من المحّددات المنهجية، 
 ولعّل أهّمها:

التحّرر من التّبعية واالحتكار الذي تمارسه بعض الجهات الّدينية أو غيرها والتي تتبّنى أهداًفا خاّصة  .1
تّبعية قد تكون لمؤّسسات دينية أو سياسية أو أمنية أو تنظيمات لا ، هذهر  ت  ستَ واآلخر مُ  ن  علَ بعضها مُ 

 الحوار بفعل مصالح آنية أو ماّدية. حركةَ  دُ يِّ قَ دولية، مّما قد يُ 
إّن من المالحظ اليوم في عالمنا اإلسالمي أّن بعض المؤّسسات الّدينية الحكومية والعلمية تتقّيد في 

هات الّرسمية، فترفض الحوار حينا وتجعله بدعة في الّدين ومواالة جالوار بما تمليه عليها بعض مسألة الح
للكّفار، وتقبله في آخر وتسّميه دعوة إلى اإلسالم وتعايشا مع أهل الكتاب وطلبا للّسالم الّدولي، وكّل ذلك 

 اري االحتجاج لمشروعية الحو تبًعا لشهوة أمير أو مصلحة حاكم، واألدهى من ذلك أّن بعضهم يستميت ف
مع األديان األخرى، فإذا سئل عن الحوار الّداخلي مع بعض المذاهب اإلسالمية أو بعض االجتهادات 

 الفكرية الّسياسية أو غيرها داخل دائرة الفكر اإلسالمي الواحد انقلب على وجهه خسر الّدنيا واآلخرة.
أن ينطلق الحوار من الّداخل  الالذي يليه، فمن األولى مثترتيب أولويات الحوار بحيث نبدأ باألهّم ثّم  .2

، ومن 2إلى الخارج، الحوار المذهبي والّطائفي ثّم الحوار الّديني مع األديان األخرى األقرب فاألقرب
األولويات أن نحّدد من نحاور، هل نحاور الكنيسة أو غيرها من المؤّسسات الّدينية ومن يمّثلها من 

ياسية واألمنية الغربية؟، أم نحاور مراكز البحث والّدراسات سّ الات؟، أم نحاور المؤّسسات المنظمات والهيئ
األكاديمية؟، أم الهيئات والتّنظيمات المدنية؟، أم يكون حوارنا بعيدا عن األشكال الهيكلية القائمة حاليا 

                                  
  .129ع، ص: مرجانظر تفصيل ذلك في: حسن وجيه، حوار الثّقافات، نفس ال  1
انظر: حسن أحمد؛ محّمد خليفة، الحوار منهجا وثقافة، منشورات مركز البحوث والّدراسات، وزارة األوقاف القطرية،   2

 ولوية فيما سيأتي بإذن اهلل في هذا المطلب.سيأتي تفصيل هذه األ .33 -32م، ص: 2008 /ه1429، 1الّدوحة، ط: 
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تنا في يلو ، وما هي أو 1ات المحّلية؟قريبا من الّدوائر الّصغيرة، بعيدا عن الحوارات الّرسمية قريبا من الحوار 
المواضيع التي نتحاور عليها؟، هل هي الّدينية العقدية أم آثارها الّسياسية واألمنية واالجتماعية 

  واالقتصادية؟.
ومن شروطه أيضا االستمرارية باستمرار الحياة، لحاجة اإلنسان إلى الّدعوة إلى الحّق والّتذكير به  .3

عاة لسّنة االختالف في االعتقادات والّشرائع؛ قال تعالى: امر افع بين الحّق والباطل، و اّطرادا مع سّنة الّتد
ًنا َعَلي ه  ) َن ال ك َتاب  َوُمَهي م  ُكم َبي َنُهم ب َما َأنَزَل الل ُه  ۚ  َوَأنَزل َنا إ َلي َك ال ك َتاَب ب ال َحقِّ ُمَصدًِّقا لَِّما َبي َن َيَدي ه  م   ۚ  َفاح 

َن ال َحقِّ جَ ا ب ع  َأه َواَءُهم  َعم  َواَل تَت   ن َهاًجا  ۚ  اَءَك م  ر َعًة َوم  نُكم  ش  َوَلو  َشاَء الل ُه َلَجَعَلُكم  ُأم ًة  ۚ  ل ُكلٍّ َجَعل َنا م 
ُلَوُكم  ف ي َما آَتاُكم   َدًة َولََٰك ن لَِّيب  تَب ُقوا ال َخي َرات   ۚ  َواح  ُعُكم  َجم   ۚ  َفاس  نُتم  ف يه  كُ ا يًعا َفُيَنبُِّئُكم ب مَ إ َلى الل ه  َمر ج 

َتل ُفونَ   [.48المائدة: ] (،َتخ 
ومعناه أن اهلل وّكل اختيار طرق قال الّشيخ ابن عاشور في تفسيره لمعنى البالء والّتسابق في اآلية: "

قلية الخير وأضدادها إلى عقول الّناس وكسبهم حكمة منه تعالى ليتسابق الّناس إلى إعمال مواهبهم الع
َد أهل العلم علما، وتُقام األدّلة على االعتقاد الّصحيح. وكّل ذلك ُيظه ُر ما أودعه ازدفتظهر آثار العلم وي

ب ل ة  البشر من الّصالحية للخير واإلرشاد على حسب االستعداد، وذلك من االختبار. ولذلك قال  اهلل في ج 
بين أفراد َنوع  اإلنسان  لضُ ل والّنظر. فيظهُر التّفاليبلوكم في ما آتاكم، أي في جميع ما آتاكم من العق

حّتى يبلغ بعضها درجات  عالية، ومن الّشرائع التي آتاكموها فيظهر مقدار عملكم بها فيحصل الجزاء 
ألّن بذلك االستباق يكون ُظهور َأَثر  الّتوفيق  ،بمقدار العمل. وفّرع على ليبلوكم قوله: )فاستبقوا الخيرات(

 . 2لى"أجو  حَ أوضَ 
ب الّتوريث، لذلك وجب تهيئة البيئة المناسبة دينيا وثقافيا كما أسلفنا، واألهّم من ذلك طلّ واالستمرارية تت

أيضا بناء أجيال من المتخّصصين في مجال الحوار بصفة عاّمة، وتدريبهم على الحوار بين األديان 
كسابهم المهارات الاّلزمة لذلك، مع غرس القيم األخالقية  الّرغبة الّصادقة في و ه المناسبة، واإليمان بجدواوا 

 تحقيق أهدافه.
من أهّم الّشروط التي يمكن التّأكيد عليها هي أن ينطلق الحوار من الّداخل إلى الخارج، فيبدأ داخل   .4

 الّدين الواحد بين مذاهبه وطوائفه، بل يجب أن يكون ابتداء داخل دائرة األسرة الواحدة، ذلك أّن المجتمعات
في سيرته.  المعاصر إلى هذا األسلوب الذي دعا إليه القرآن ومارسه النبّي  هااإلسالمية تفتقد في واقع

                                  
عربية، مناقشات، أعمال ندوة "حوار األديان مراجعة وتقويم"، جامعة و  درات دوليةمباانظر: عّزة؛ هبة رؤوف، نماذج ل  1

 -226م، ص: 2011ه/ 1432، 1م، القاهرة، ط: الّسال والعلوم الّسياسة، نشر: دار يةالقاهرة، كلية العلوم االقتصاد
228. 

 .224، ص: 6الّطاهر ابن عاشور، الّتحرير والّتنوير، مرجع سابق، ج:   2
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بل توارت سّنة الحوار في هذه المجتمعات وانطبع في أذهان بعضنا وعند غيرنا أّن اإلسالم دين  ال ُيق ر  
 اختالًفا وال يسمح بحرية الّتعبير عن وجهة نظر أخرى. 

لتي تفتقد في كثير من ُنظمها ومؤّسساتها االجتماعية والّسياسية اا ن نلتفت إلى بيئتنروري أفمن الضّ 
بل والّدينية إلى الحوار، متوارية بذلك عن آفاق الحوار الّرحبة التي ساح فيها سلفنا وفتحوا بها العقول 

َراَه ف ي الدِّين  والقلوب واألمصار في ظّل قوله تعالى: ) حتكار االبعيدا عن  [،256لبقرة: ]ا، (ۚ  اَل إ ك 
واالضطهاد. وعليه فإّنه من الواجب علينا ابتداء أن نسعى إلى بعث مجتمع منفتح على نفسه تتحّرك فيه 
األفكار وتتدافع من خالل بيئة حوارية منتجة لفكر قوّي يقف أمام التحّديات التي تواجهه بموضوعية 

في مذاهبهم المتنّوعة أو في داخل كّل  نميالاّلحواري بين المسلع اقوواقعية. ذلك "أّننا نعتقد أّن هذا الو 
مذهب في االجتهادات المختلفة، لن يخدم الواقع اإلسالمي في حركته الّداخلية والخارجية، ألّنه سوف 

بعيدا عن األفق اآلخر الذي يطّل فيه الفكر على  –المذهبية أو االجتهادية  –يبقى مستغرقا في ذاته 
 .1أو اجتهادات أخرى" رىأخأفكار 

ستناد إلى أصول مرجعية تحكم الحوار وتدرأ عنه الّنزاع؛ قال اإلمام الّشاطبي في تقرير هذا الّشرط الا .5
عند الحوار بين المسلمين ومع غيرهم في قاعدة سّماها مقّدمة حاكمة: "إّن الخصمين إّما أن يتّفقا على 

ذا كانت ئفا؛ لم يقع بمناظرتهما يءش أصل يرجعان إليه أم ال، فإن لم يتفقا على دة  بحال، وقد مّر هذا، وا 
الّدعوى ال بّد لها من دليل، وكان الّدليل عند الخصم متنازعا فيه، فليس عنده بدليل؛ فصار اإلتيان به 
عبثا ال يفيد فائدة وال يحصل مقصودا، ومقصود المناظرة رد  الخصم إلى الّصواب بطريق يعرفه؛ ألّن رّده 

ا ال يطاق؛ فال بّد من رجوعهما إلى دليل  يعرُفه الخصم الّسائُل َمعرَفة مف ما يعرفه من باب تكلير غيب
. وعلى ذلك دّل قوله تعالى: ) لِّ ء  َفُرد وُه إ َلى الل ه  َوالر ُسول  الخصم  الُمستد  ُتم  ف ي َشي  (، ]الّنساء: َفإ ن َتَناَزع 

ا الّدليل واألصل المرجوع إليه في مسائل موهما عند أهل اإلسالم، يهف [؛ ألّن الكتاب والسّنة ال خالف59
ُض َوَمن ف يَها إ ن التّنازع، وبهذا ]المعنى[ وقع االحتجاج على الكّفار؛ فإّن اهلل تعالى قال: ) َر  ُقل لَِّمن  األ 

َلُمونَ  [ ميهأقّروا، واحتج  ]عل بها [. فقّررهم بم89-84( إلى قوله: )قل فأّنى تسحرون( ]المؤمنون: ُكنُتم  َتع 
[، أي: فكيف تخدعون عن الحّق بعد ما أقررتم 89بما َعَرفوا؛ حّتى قيل لهم: )فأّنى تسحرون( ]المؤمنون: 

 . 2به، فادعيتم مع اهلل إلها غيره؟"
في  وزاد الّشاطبي هذا المعنى إيضاحا بإيراد مثال  من السّنة الّنبوية عندما نّبه على فعل الّنبي 

ع إلى ما تعارف عليه قومه من القول؛ قال رحمه اهلل تعالى: " وتأم ل و جالحديبية حيث قبل الرّ ح صل
حديث ُصلح الحديبية؛ ففيه إشارة  إلى هذا المعنى، فإّنه لما أمر عليًّا أن يكتب: "بسم اهلل الّرحمن الّرحيم"، 

ن محمد رسول م: الّلهم". فقال: "اكتبك سمقالوا: ما نعرف "بسم اهلل الّرحمن الّرحيم"، ولكن اكتب: "با

                                  
 .32 -31د، الحوار في القرآن، مرجع سابق، ص: حمّ ضل اهلل؛ مف  1
 .415 - 414، ص: 5الّشاطبي؛ الموافقات في أصول الّشريعة، مرجع سابق، ج:   2
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ن اهلل"، قالوا: لو علمنا أّنك رسول اهلل التّبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك؛ فعذرهم رسول اهلل  ، وا 
كان قولهم من حمّية الجاهلية، وكتب على ما قالوا، ولم يحتشم من ذلك حين أظهروا ]له[ الّنصفة من 

 .1كذا"ن فو عدم العلم وأّنهم إّنما يعر 
 حوار المسلمين مع غيرهم يجب أن ُيبنى على قاعدة ُمتّفق  عليها ابتداًء أساسها نّ فإوبهذا المعنى 

المسّلمات العقلية، والقيم اإلنسانية التي اتّفقت عليها األديان الّسماوية، ورضيتها البشرية كأسس مشتركة، 
 .2كالحّرية والعدالة والّسالم

مع ال أن يفّرق، وقد أشار القرآن لما يمكن أن جي أن ء الحوار بما يمكنبدا ويلحق بهذا الّشرط أيض .6
ُقل  َيا َأه َل ال ك َتاب  َتَعاَلو ا إ َلىَٰ َكل َمة  َسَواء  َبي َنَنا َوَبي َنُكم  َأال  يكون جسرا بين األديان السماوية بقوله تعالى: )

ُبَد إ ال  الل َه َواَل ُنش ر َك ب ه  َشي   َذ َبع  ا ئً َنع  َباًبا مِّن ُدون  الل ه  نَ ضُ واََل َيت خ  َهُدوا ب َأن ا  ۚ  ا َبع ًضا َأر  َفإ ن َتَول و ا َفُقوُلوا اش 
ل ُمونَ  [، وهو دعوة إلى الّتوحيد الخالص، "وينطلق هذا األسلوب من أخذ الموافقة من 64آل عمران: (، ]ُمس 

رة الحساسيات إزاء بعض اإثالتّفاصيل، بغرض عدم ي ف حيث المبدأ على الفكرة العاّمة دون الّدخول
الممارسات الخاّصة التي ال يلتفتون إلى اختالفها عن المبدأ، فإذا حصلت الموافقة على المبدأ وبدأ الّلقاء 
في الخطوط العاّمة، أمكن االّتجاه إلى تطبيق الفكرة العاّمة على الواقع والّنفاذ إلى التّفاصيل بشكل 

 .3مباشر"
ون أّن لها أهّمية قصوى في عملية نجاح الحوار في واقعنا المعاصر تصّ لّشروط التي يرى المخا من .7

هو الّتخطيط المسبق لعملية الحوار، بحيث يشمل ذلك األخذ بعين االعتبار كّل ما يطرأ على البيئة 
ار، واألهداف حو الالحوارية من متغّيرات داخلية وخارجية، باإلضافة إلى تحديد الفئات المستهدفة من 

لقريبة المرجوة، كّل ذلك في ظّل الّرؤية المستقبلية التي ترجوها الجهة المتصّدرة للحوار ووفق او  البعيدة
 إطار زمني معّين.

من أهّم الّشروط أيضا الّتكافؤ بين المتحاورين؛ الّتكافؤ العلمي وفي المنزلة، فال يحاور العالم الجاهل،  .8
 -علم الكالم المسيحي –بعلم الاّلهوت  حلّ  يحاور الكاهن المتسوال، والمتخّصص غير المتخّصص

والفلسفة الفقيه المسلم، أو المنّظر الّسياسي االقتصادي الغربي المحّدث المسلم، وهكذا، وقد شاهدت في 
 حهبعض جوالت الحوار اإلسالمي الغربي فقيها محّدثا يحاور مستشرقا غربيا يتكّلم فيها كلٌّ منهما باصطال

ه، فال أدري كيف تكون نتائج مثل هذه الحوارات. إاّل أن تكون عبارة عن واجهة لثالذي ال يفقهه إاّل أما
إلرادات سياسية تريد أن تسّوق لمخرجات تريدها عن طريق مثل هذه الحوارات لما لها من مصداقية عند 

 الّناس.

                                  
 .417 -416، ص: 5رجع، ج: الموافقات، نفس الم ّشاطبي،ال  1
 .31، ص: مرجع سابقوابط الحوار في الفكر اإلسالمي، ضانظر: القوسي؛   2
 .149ر في القرآن، مرجع سابق، ص: وااهلل، الح فضل  3
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ة الحوار، يملاورة شرط  أساسي في عتحلمال يخفى أّن الّتكافؤ أيضا في ميزان القوى بين المؤّسسات ا
خاّصة إذا كان ذلك في ظّل مؤّسسات معّززة بالقّوة الّسياسية والعسكرية وأدوات ضغط متعّددة في عالم 
قائم على الهيمنة الّشاملة، ذلك أّن "الّشعور بعدم النّدية يجعل الحوار غير مشّجع ويجعله يشّق طريقه 

بعض الباحثين أّن نجاح حوار األديان عند  ىير كّله األقوى، ولذلك  هةلج، بل ويجعله لصالح ا1بصعوبة"
المسلمين إّنما يتوّقف على إعادة الّتوازن مع الغرب، ويرتبط بذلك بتطّور المسلمين الحضاري وجودا 

 .2وعدما
ط حيث الخيجب توفيُر بيئة  َخصبة  ُمثمرة للحوار، بيئة  بعيدة عن األجواء االحتفالية التي يؤم ها األ .9

 . 3التعّصب والتّقليد والتبعّية لألكثرية لفتضيع الحقيقة خ
ُظُكم وقد دعا القرآن إلى المنهج الذي يجب أن يختطه كّل باحث عن الحقيقة؛ قال تعالى: ) ُقل  إ ن َما َأع 

َدة   ن ة  ب  ح  َما ب َصا ۚ  َأن تَُقوُموا ل ل ه  َمث َنىَٰ َوُفَراَدىَٰ ثُم  تََتَفك ُروا  ۚ  ب َواح  ير  ل ُكم َبي َن َيَدي   ن  إ   ۚ  ُكم مِّن ج  ُهَو إ ال  َنذ 
يد   [. هذه الّدعوة التي يحدوها طلب الهداية تحت ظالل الفطرة اإلنسانية، بعيدا عن 46(، ]سبأ: َعَذاب  َشد 

لّذهن ا اءكّل ما يمكن أن يؤّثر عليها من عوامل نفسية أو بيئية اجتماعية والتي يمكن أن تشّوش على صف
(، مثنى ليراجع أحدهما ۚ  َأن تَُقوُموا ل ل ه  َمث َنىَٰ َوُفَراَدىَٰ ثُم  تََتَفك ُروا ا المنهج القائم على ")ذه وسالمة الفطرة،

اآلخر، ويأخذ معه ويعطي في غير تأّثر بعقلية الجماهير التي تتبع االنفعال الّطارئ، وال تتلّبث لتتبع 
 .4ص  هادئ عميق"يمحّنفس وجًها لوجه في تالع الحّجة في هدوء، وفرادى م

وقد زاد الّشيخ الّطاهر بن عاشور رحمه اهلل تعالى هذا األمر بيانا في تفسيره لهذا المنهج فقال: "يجوز 
أن يكون المعنى أن تقوموا لحّق اهلل مستعيًنا أحُدكم بصاحب  له أو منفردا بنفسه فإّن من أهل الّنظر من 

نهم من حاله بعكس هذا، فلهذا اقتصر على مثنى وفرادى مو  ما ال ينشطه بالخلوة.ة رسينشط إليه بالمدا
 ألّن ما زاد على ذلك ال اضطرار إليه.

وقّدم مثنى ألّن االستعانة أعوُن على الفهم فيكون المراد دفع عوائق الوصول إلى الحّق بالّنظر 
مَعًة، فإّن سُ  ه الّناظر تشنيعا والفيى الّصحيح الذي ال يغالط فيه صاحب هوى وال ُشبهة، وال يخش

بما  -الجماهير إذا اجتمعت لم يخُل ُمجتمعهم من ذي هوى وذي ُشبهة  وذي مكر وذي انتفاع، وهؤالء
تصَحُبهم ُجرأة  ال تترك فيهم وازعا عن الباطل وال َصدًّا عن االختالق والّتحريف  -يالزم نواياهم من الُخبث

                                  
ت، مركز صناعة ي، بيرو أبو رمان؛ سامر رضوان، الحوارات اإلسالمية المسيحية؛ قراءة سياسية، مؤّسسة االنتشار العرب  1

 .51م، ص: 2012، 1، بيروت، ط: الفكر
 .349انظر: آيت أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، ص:   2
دار الّتربية  د، الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسّنة، سلسلة الّرسائل الجامعية،حميحيى بن م مي؛زمز  انظر:  3

 .117م، ص: 1994ه/ 1414، 1، ط: الدّمامرمادي للّنشر،  مّكة المكّرمة، والّتراث،
 .2914، ص: 15طب، في ظالل القرآن، مرجع سابق، ج: سيد ق  4
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د ت  ياح لألقوال بعمد أو خطأ، وال في الخصام واألذى، ثم يطيرون بالقالة وأعمال أهل  مهء ُيَهذِّب من ح 
 .1الس فاَلة"

ثّم يردف كالمه بتعليل هذا المنهج فيقول: "فللّسالمة من هذه العوائق والّتخلص من تلك البوائق الصاد ة  
ُنصح، لا أمل لم يرض لها بغيرلتّ ا عن طريق الحّق؛ قيل هنا مثنى وفرادى، فإّن الَمر َء إذا خال بنفسه عند

ذا خال ثاني اثنين فهو إّنما يختار ثانيه أعلق أصحابه به وأقربهم منه رأيا َفَسل َم كالُهما من غ شِّ  وا 
 .2صاحبه"

 المطلب الثّاني: آدابه
 تمهيد

 -قديما وحديثا –سوف أحاول أن ألّخص في هذا المطلب ما استفاض علماء المسلمين فيه وأطنبوا 
ن يلتزم به المحاور، فقد فّصلوا في ذلك فتكّلموا قديما في باب الجدل أب ألدب الّرفيع الذي يجا من

والمناظرة وحديثا في باب الحوار والتّفاوض في أدبه؛ في نّيته وهيئته وخلقه ولغته وبيئته. وذلك قصد 
 تحقيق أكبر قدر من أهداف الحوار. 

ق" كما عّبر عنه الحافظ ابن حجر في الخ"األخذ بمكارم األأو  ال"،"األدب استعمال ما ُيحمد قوال وفعو
، كما أّن األدب هو حلية المتحاورين وزينتهما؛ قال اإلمام الجويني في الكافية: "وأحسن شيء في 3الفتح

الجدال المحافظة من كّل واحد من المتجادلين على أدب الجدل، فإّن األدب في كّل شيء حليته، فاألدب 
 .4فيه ُيزري به ويشينه" بدن صاحبه، وترك األيزيّ جدل في ال

ولعل المطلب الّسابق المتعّلق بشروط الحوار قد ألمح إلى بعض ما يمكن أن يتضّمنه هذا المطلب من 
جمال هذه اآلداب يتمّثل فيما يلي:  اآلداب والمتعّلق أساسا بالجانب الّسلوكي الّنفسي منه، وا 

 آداب  نفسيةاألّول:  الفرع
ُروا إ ال  في كّل اعتقاد أو عمل في اإلسالم من نية، قال تعالى: ) بدّ ال يخفى أّنه ال الص؛اإلخ .1 َوَما ُأم 

ُتوا  اَلَة َوُيؤ  يَن َلُه الدِّيَن ُحَنَفاَء َوُيق يُموا الص  ل ص  ُبُدوا الل َه ُمخ  َكاةَ ال َيع  يُن ال َقيَِّمة   ۚ  لز  ل َك د  [، وقال 5نة: (، ]البيّ َوذََٰ
ّنما لكّل امرئ ما نوى" ،اتاألعمال بالّني ّنما: "إ  ، الحديث. 5وا 

                                  
 .233، ص: 22جع سابق، ج: مر ر والّتنوير، حريالّطاهر بن عاشور، التّ   1
 .233، ص: 22بن عاشور، نفس المرجع، ج:   2
 .400، ص: 10ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج:   3
 .538ع سابق، ص: كافية في الجدل، مرجيني، الالجو   4
مسلم في . و سبةلحمال بالنية واألع، وفي اإليمان، باب ما جاء أن ا1رقم:  في بدء الوحي،الحديث أخرجه البخاري،   5

م: يات، رق، وأبو داود في الطالق، باب فيما عنى به الّطالق والنّ 1907: " إنما األعمال بالنية "، رقم: اإلمارة، باب قوله 
 .1647اب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا، رقم: في فضائل الجهاد، ب ، والّترمذي؛2201
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ّنما الجزاء يكون على حسب ما تكون عليه تلك الّنية، فال يقبل من  وعليه فكّل عمل ال بّد له من نية، وا 
 القول والعمل إاّل ما أريد به وجه اهلل وحده. وقد كانت دعوة األنبياء مرتبطة بتقوى اهلل تعالى وطلب

يُعون  َوَما قَ  إ ذ  ال تعالى: )ته؛ قمرضا اَل َلُهم  َأُخوُهم  ُنوح  َأاَل تَت ُقوَن، إ نِّي َلُكم  َرُسول  َأم ين  َفات ُقوا الل َه َوَأط 
ر   َأُلُكم  َعَلي ه  م ن  َأج  يَن(، ]الشّ  ۚ  َأس  ر َي إ ال  َعَلىَٰ َربِّ ال َعاَلم  رحمه قطب  [، قال سيد109 -106عراء: إ ن  َأج 

ير هذه اآلية: "هذه الكلمة الواحدة يقولها كّل رسول، دعوة  إلى تقوى اهلل وطاعة رسوله، ستفاهلل تعالى في 
عالن  للّزهد فيما لدى القوم من عرض الحياة، وترّفع  عن قيم األرض الّزائلة، وتطّلع  إلى ما عند اهلل من  وا 

 .1أجر كريم"
َواُهم  إ ال  َمن  َأَمَر ) ى:حوار قوله تعالفي الّنية ومن األدّلة على وجوب مراعاة ال ال  َخي َر ف ي َكث ير  مِّن ن ج 

اَلح  َبي َن الن اس   ًرا  ۚ  ب َصَدَقة  َأو  َمع ُروف  َأو  إ ص  ت يه  َأج  َف ُنؤ  َضات  الل ه  َفَسو  ل َك اب ت َغاَء َمر  َوَمن َيف َعل  ذََٰ
يًما اد: ال خير فيما يتناجى فيه الّناس ويخوضون فيه ر لموازي في تفسيره: "ال الرّ [، قا114الّنساء: (، ]َعظ 

، ثّم بّين سبب استثناء هذه األعمال بقوله: "والمعنى أّن هذه 2من الحديث إاّل ما كان من أعمال الخير"
ن كانت في غاية الّشرف والجاللة إاّل أّن اإلنسان إّنما ي أتى  ها إذانتفع باألقسام الّثالثة من الّطاعات وا 

هلل ولطلب مرضاته، فأّما إذا أتى بها للّرياء والّسمعة انقلبت القضية فصارت من أعظم المفاسد اه بها لوج
وهذه اآلية من أقوى الّدالئل على أّن المطلوب من األعمال الّظاهرة رعاية أحوال القلب في إخالص الّنية، 

 .3 تعالى"ان اهلللب رضو وتصفية الّداعية عن االلتفات إلى غرض سوى ط
خالص هو أّس األخالق وعمودها، فهو الذي يصرف اإلنسان عن كّل ما يمكن أن يشوبه من إلاف

َوَهم  ب َها  ۚ  َوَلَقد  َهم ت  ب ه  الّسوء والفحشاء في القول والعمل كما قال اهلل تعالى في حّق يوسف عليه الّسالم )
ر فَ ل َك َكذََٰ  ۚ  َلو اَل َأن ر َأىَٰ ُبر َهاَن َربِّه   َشاءَ عَ  ل َنص  ينَ  ۚ   ن ُه الس وَء َوال َفح  َلص  َنا ال ُمخ  َباد  (، ]يوسف: إ ن ُه م ن  ع 

24.] 
وأّول ما يلتزم به المحاور من األدب أن يقصد من عمله هذا طاعة اهلل تعالى بامتثال أمره من الّدعوة 

يتّقي اهلل تعالى  أناألرض، و صالح في حّق واإلإلى دينه واألمر بالمعروف والّنهي عن المنكر وطلب ال
في ذلك فال يكون قصده من الحوار االنتصار لنفسه؛ ُحبًّا في الّظهور، أو رياًء، أو طلبا لرياسة أو حظوة 

 عند من نّظم الحوار أو دعا إليه.
ن عمله إّنه يكو والحوار إذا كان بقصد العلو في األرض أو اإلفساد فيها فإّنه حّتى ولو اقترن بالحّق ف

ُلوا م ن  َعَمل   مةوم القياي َنا إ َلىَٰ َما َعم  م  هباء منثورا لما شابه من حّظ الّنفس أو الّشيطان، قال تعالى: )َوَقد 
[، أّما إذا قصد من ورائه رضا اهلل تعالى ونصر دينه واإلصالح في 23القرقان: َفَجَعل َناُه َهَباًء م نُثوًرا(، ]

                                  
 .228ص:  ،6رجع سابق، ج: ، مسيد قطب، في ظالل القرآن  1
 .218، ص: 11الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج:   2
 .218، ص: 11الرازي، نفس المرجع، ج:   3
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الصّديقين والّشهداء وحسن أولئك رفيقا؛ قال ابن تيمية رحمه و ن الّنبّييلحين من ق بالّصااألرض فإّنه سيلح
د  الُعُلو  في األرض أو اهلل تعالى: " ثّم القائُل في ذلك بعلم  ال ُبّد له من ُحسن  الّنية فلو تكّلم بحقٍّ ل َقص 

ن تكل م ألج ي ًة ورياًء. وا  ين كان من المجاهدين دّ الل صا له عالى ُمخل اهلل تالفساد كان بمنزلة الذي يقاتل َحم 
 .1في سبيل اهلل من ورثة األنبياء ُخلفاء الّرسل"

َحى إ َلي  َأن  رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  2عن عياض بن حمار  الّتواضع؛  .2 : "َوا  ن  الل َه َأو 
" َعَلى غ  َأَحد  َتَواَضُعوا َحت ى ال َيف َخَر َأَحد  َعَلى َأَحد  َوال َيب   لتواُضع لغًة: بضّم الّضاد مشّتقٌّ من ا. 3َأَحد 

عة بكسر أّوله، وهي الهوان من الهون أي الّرفق والّلين، والمراد بالّتواضع إظهار التنّزل عن المرتبة  الضِّ
 . ويقابل الّتواضع الكبر. 4لمن يراد تعظيمه، وقيل: هو تعظيم من فوقه لفضله

أهل اإليمان واالستقامة، وهم الذين شرفوا فنسبهم اهلل  ابهجّمُل يتالعظيمة األخالق والّتواضع خلق  من 
َباُد  تعالى إليه نسبة عبودية، فسّماهم عباد الرحمن، وخّصهم بالّنسبة إلى صفة الّرحمة فقال تعالى: )َوع 

ًنا َوا  َذا َخاَطَبُهُم ال   ُشوَن َعَلى األر ض  َهو  يَن َيم  َمن  ال ذ  لُ الر ح  [. وهم الذين 63(، ]الفرقان: امً وا َسالوَن َقالُ َجاه 
خّصهم اهلل بهدايته؛ قال اإلمام الجويني في أدب الّتواضع في الحوار: "ويلزم الخشوع والّتواضع، ويقصد 

َسَنُه ااالنقياد للحّق، فيكون من جملة من ) َل َفَيت ب ُعوَن َأح  َتم ُعوَن ال َقو  يَن َيس   ۚ  ُه ل  َداُهُم اليَن هَ  ال ذ  ُأولََٰئ كَ  ۚ  ل ذ 
َل َباب    .5[، فإّنهم الذين وصفهم اهلل سبحانه بالهدى"18(، ]الزمر: َوُأولََٰئ َك ُهم  ُأوُلو األ 

َضُع  ، َفَقاَل: َيخ  َياض  َعن  الت َواُضع  ُل ب ُن ع  والّتواضع عند المحاور هو الخضوع للحّق؛ "ُسئ َل ال ُفَضي 
. وهو مدعاة  لزوال الّشحناء والمباهاة والمفاخرة، قال اإلمام الّطبري 6 َقاَلُه"ن  َبُلُه م م  َوَيق    َلُه.ل ل َحقِّ، َوَين َقادُ 

"في الّتواضع مصلحة الّدين والّدنيا، فإّن الّناس لو استعملوه في الّدنيا لزالت بينهم رحمه اهلل تعالى: 
 . 7الّشحناء والستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة"

                                  
 .235 ، ص:28رجع سابق، ج: تاوى، مابن تيمية، مجموع الف  1
َوَيز يد  ف،وى َعن ُه مطر ا ر قديم ر ب ن َأب ي حمار بن ناجية المجاشعي الّتميمي، كان صديقا لرسول اهلل عياض بن حما 2

 .1232، ص: 3ابنا َعب د اهلل بن الشخير. "االستيعاب"، ج: 
َفات  َباب الفي كتاب الجّنة وصفة نعيمها وأهلها،  أخرجه مسلم  3 ، رقم: ا َأه ُل ال َجن ة  َوَأه ُل الن ار  ب َها ف ي الد ن يَ  ال ت ي ُيع َرُف صِّ

 .4179. وابن ماجة في باب الحياء، رقم 4896: االنتصار، رقمفي . وأبو داود في سننه باب 2865
 .341، ص: 11انظر: ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج:   4
 .530رجع سابق، ص: لجدل، مالجويني، الكافية في ا  5
 ق:نستعين، تحقي ياكمحمد بن أبي بكر بن أيوب، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا  شمس الدين ابن قيم الجوزية؛   6

 .314، ص: 2م، ج: 1996هـ/  1416، 3محمد المعتصم باهلل البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: 
 .341، ص: 11: سابق، جابن حجر، فتح الباري، مرجع   7
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واالحترام وخفض الجناح بالكلمة الطّيبة ومراعاة أحوال المخاطب ونفسيته  عاضعلى الّتو  القائم والحوار
سيثمر ال محالة توافقا وتعاونا على المسائل المتحاور حولها. في مقابل الحوار الذي يكون مبعثه الكبر 

 ع. االنقطاوالمراء والجدل أو يتخّلله السّب والّشتم فإّنه يفضي إلى الّنزاع و 
لقد أمر اهلل تعالى بالّصبر وأثنى ق به من الحلم وضبط الّنفس والعفو وعدم الغضب، لّ تعالّصبر؛ وما ي .3

َهَب ر يُحُكم  عليه، قال تعالى: ) يُعوا الل َه َوَرُسوَلُه َواَل تََناَزُعوا َفَتف َشُلوا َوَتذ  ب ُروا ۚ  َوَأط  إ ن  الل َه َمَع  ۚ  َواص 
اب ر ينَ  بّيه عليه أفضل الّصالة والّتسليم بالّصبر فقال عّز من قائل: نر كما أم[، 46ال: (، ]األنفالص 

َن الر ُسل) م  م  ب ر  َكَما َصَبَر ُأوُلو ال َعز  براهيَم وموسى وعيسى، وقال [؛ 35األحقاف: (، ]َفاص  أي صبر نوح  وا 
ب ر  َوَما َصب ُرَك إ ال  ب الل ه  في موضع آخر: ) ُكُرونَ وَ  ه م  َزن  َعَلي  َواَل َتح   ۚ  َواص  الّنحل: (، ]اَل َتُك ف ي َضي ق  مِّم ا َيم 

 فالّصبر ال يكون إاّل بتوفيق من اهلل وفضل منه. [،125
يَن وأمر اهلل تعالى عباده المؤمنين بالّصبر على الّدعوة إلى سبيله وقرنه بالمرابطة فقال: ) َيا َأي َها ال ذ 

ب ُروا  في تفسير  1قال ابن جريج [،200آل عمران: (، ]ت ُقوا الل َه َلَعل ُكم  تُف ل ُحونَ اوَ وا ا َوَراب طُ َوَصاب ُرو آَمُنوا اص 
. إّن حوار األديان الذي 2اآلية: "أي اصبروا على الّطاعة، وصابروا أعداء اهلل، ورابطوا في سبيل اهلل"

بيدهم إّياه، وطاعة  في عبتخلق ب هداية الاهلل في طلننشده إّنما هو من الّطاعة التي ُأم رنا بها؛ طاعُة 
حالل الّسالم بينهم.  طلب الّصالح لهم بدفع الّظلم عنهم، وحفظ كرامتهم، وا 

ولقد أخبر اهلل تعالى أّنه مع أهل الّصبر الذين هم أولياؤه من خلقه وأهل صفوته وخاّصته؛ فأنار 
يَبة  ا ر ينَ اب  َبشِّر  الص  وَ تعالى: ) طريقهم بهديه، وشملتهم رحمته، وصّلى عليهم، قال يَن إ َذا َأَصاَبت ُهم م ص  لذ 

ُعون، َمة   َقاُلوا إ ن ا ل ل ه  َوا  ن ا إ َلي ه  َراج  بِّه م  َوَرح  (، ]البقرة: َوُأولََٰئ َك ُهُم ال ُمه َتُدونَ  ۚ  ُأولََٰئ َك َعَلي ه م  َصَلَوات  مِّن ر 
155-157.] 

ول الّنصر والكفاية والّتمكين؛ قال تعالى: صح ًطا فيأخرى شر ى في مواضع كما جعله اهلل تعال
ر َنا َلم ا َصَبُروا ) ن ُهم  َأئ م ًة َيه ُدوَن ب َأم  [، والكفاية والّتمكين في 24(، ]الّسجدة: َوَكاُنوا ب آَيات َنا ُيوق ُنونَ  ۚ  َوَجَعل َنا م 

، وهو أيضا مّما يمكن أن ظغيلللّنفس وكظم ها من هضم لاآلية من ثمار الّصبر على الّدعوة وما يكون في
يتخّلل الحوار من الّصبر أو يقترن به، فيشرح اهلل بسبب ذلك الّصدور بالحّق ويهدي به الّنفوس إلى 

 صالحها.
وكّل ما قد يلقاه المحاور في حواره من تعّنت ومراء وجموح فإّنه يحتاج معه إلى الحلم واألناة والّرفق 

ي َبي َنَك َوَبي َنُه َعَداَوة   ۚ  و ي ال َحَسَنُة واََل الس يَِّئةُ تَ واََل َتس  ى: )ن، قال تعالواإلحسا َسُن َفإ َذا ال ذ  َي َأح  َفع  ب ال ت ي ه  اد 

                                  
فقيه الحرم،  افظه(، اإلمام الح150ن عبد العزيز بن جريج اّلرومي األموي موالهم المّكي، )ت: الوليد عبد الملك ب أبو 1
ث عن مجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وميمون بن مهران، ونافع، والّزهري وطائفة. روى عنه السفيانان ومسلم بن خالد حدّ 

 .363. "تقريب التهذيب"، ص: 128 ، ص:1ة الحفاظ"، ج: ّرزاق وغيرهم. "تذكر وعبد الوابن علية ووكيع 
 .502ص: ، 7الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج:   2
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يم   يَن َصَبُروا َوَما ُيَلق اَها إ ال  ُذو َحظٍّ َعظ  يم ، َوَما ُيَلق اَها إ ال  ال ذ  ي قال الّطبر  ،[35 فصلت:، ](َكَأن ُه َول يٌّ َحم 
حمه اهلل تعالى في تفسير اآلية: "وما ُيعطى َدف َع الّسيئة بالحسنة إاّل الذين صبروا هلل على المكاره، ر 

 .1واألمور الّشاقة"
واآلية تدّل على أّن المحاور إذا قابل الّسيئة من القول والفعل بالحسنة فإّن ذلك يدعو المخالف إلى 

اإلمام الّرازي في تفسيره: "ثم قال: )ادفع بالتي هي أحسن(،  المن إحسانه؛ قواالستحياء  الترّدد في غّيه،
يعني: ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالّطريق الذي هو أحسن الّطرق، فإّنك إذا صبرت على سوء أخالقهم مّرًة 

تلك األخالق بعد أخرى، ولم تقابل سفاهتهم بالغضب وال إضرارهم باإليذاء واإليحاش؛ استحيوا من 
 .2تلك األفعال القبيحة" اكو المذمومة وتر 

والّصبر على جهالة المحاور، وترك مسايرته في غّيه، وعدم االلتفات إلى كبره وعجبه، ينبئ عن قّوة 
الّنفس وثباتها وعدم تأّثرها بالواردات الخارجية؛ قال اإلمام الّرازي رحمه اهلل تعالى: "فإّن االشتغال باالنتقام 

الّنفس، وتأث ر الّنفس من الواردات الخارجية ال يحصل إاّل عند ضعف  رإاّل بعد تأث  فع ال يحصل والدّ 
ذا لم تتأّثر منها لم َتضُعف  الّنفس فأّما إذا كانت الّنفس قوّية الجوهر لم تتأّثر من الواردات الخارجية، وا 

 . 3ولم َتَتأذ  ولم تشتغل باالنتقام"
ستفّزه األحداث، وُتكدَِّر ذهنه ُمجَرياُت تف قفوراء المواه فال ينساق ومن الّصبر أن يضبط نفس

ك 4المحاورة، وتستغرقه تفاصيلها، بل يتثّبت مّما يسمعه ويراه؛ قال ابن الّنجار الحنبلي : "َوَقدِّر  ف ي َنف س 
، َفَلو  َلم  َيكُ  َضاب  غ  َتف ّزَك َبَغَتاُت اإل  ل َم ل َئال  َتس  ب َر َوال ح  َتَلُب، َلَكاَنت  َمُعوَنًة َعَلى  ة  ل م  َخاص  ن  ف ي ال ح  الص  ُتج 

ُب إَضاَفَتُه إَلي َها"  .5ال ُمَناَظَرة  ُتوج 
وقال اإلمام الجويني رحمه اهلل تعالى في باب ضبط الّنفس والّصبر على مقالة المحاور لفهمها وسبر 

ّن فيه أمانا من إف واالستقصاء، ى غاية الحدّ غورها: "وعليك بمراعاة كالم الخصم، وَتفه َم معانيه عل
 .6اضطراب ترتيب فصول الكالم عليك، فيسهل عليك عند ذلك وضع كّل شيء موضعه"

                                  
 .472، ص: 21، جامع البيان، مرجع سابق، ج: ريالّطب  1
 .565، ص: 27الّرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج:   2
 .565، ص: 27نفس المرجع، ج:   3
"منتهى  ه(، صّنف972 - 898وحي الحنبلي المصري، الفقيه، القاضي، )ء محمد بن أحمد الفتالّنجار؛ أبو البقا ابن 4

 .6، ص: 6". انظر: "األعالم للزركلي"، ج: ّتنقيح وزياداتالمع المقنع مع ي جاإلرادات ف
حيلي ونزيه حماد، ير، تحقيق: محمد الزّ كب المنابن الّنجار الحنبلي؛ تقي الّدين أبو البقاء محمد بن أحمد، شرح الكو  5
 . 389 -388، ص: 4م، ج: 1997ه/ 1418، 2كتبة العبيكان، الّرياض، ط: م
. وانظر: الفيفي؛ موسى بن يحيى، الحوار أصوله وآدابه، وكيف 535ل، مرجع سابق، ص: جدالكافية في الي، الجوين 6

 .150ه، ص: 1427بعة، نّورة، بدون رقم الطّ ينة المنرّبي أبناءنا عليه، دار الخظيري للّنشر، المد
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والحوار في بيئة ال صلة لها باإلسالم أو معادية له تحتاج إلى جّد واجتهاد وصبر، قال الّشيخ الغزالي: 
 وسهال، سيكون هناك الأهالمستمعون:  فلن يقول لك "عندما تعرض الحّق على الّناس في بيئة جاهلة به

مستغربون، وسيكون هناك رافضون، ورّبما آمن البعض على عجل، ورّبما قاوم بعضهم بضرواة، ولن 
 .1تتحّدد المواقف إاّل بعد آماد  طوال يصبر فيها الّدعاة، ويقابلون الهزء بالّسكينة واالستفزاز بالحلم"

ضّد اإلساءة، ويكون بأنواع األخالق  هوو بر وثمرته، هو رديف الصّ اإلحسان؛ واإلحسان الذي  .4
نظاًرا للمعسر، وبذاًل للجهد في قضاء  والّشمائل الكريمة، فيكون باإلنعام تصّدًقا على الفقراء والمساكين، وا 

يَن ال  حوائج الّناس وكشف الكربات عنهم. كما يكون بالعفو عند المقدرة؛ قال تعالى: ) م   َعاف ينَ َغي َظ َوال  َوال َكاظ 
ن ينَ  ۚ  لن اس  ا َعن   س  [، فسّماه اهلل إحساًنا. وذلك بالعفو عّما يناله منهم 143( ]آل عمران: َوالل ُه ُيح ب  ال ُمح 

من األذى القولي والفحش فيه، واإلعراض عن جهل الجاهلين، ومقابلة ذلك بالموعظة الحسنة، والقول 
 الجميل، واألدب الّرفيع.

اإلحسان ناجع  في اقتالع قال الّشيخ الّطاهر ابن عاشور: " ،بّ ت الحغض ويثبزيل البسان يواإلح
ن  على تفاوت مراتب العداوة قّوًة وُضعًفا، وتمك ًنا وُبعًدا" س  َسن  إليه للُمح   .2عداوة الُمح 

ون ة بقدر ما يكوبقدر ما يكون في اإلحسان من اإلخالص والتجّرد من العوائق الّنفسية واألخالق الّردي
تذاب اآلخر وصّده عن بغيه، قال الّشيخ الّطاهر بن عاشور: "ينبغي أن يكون اإلحسان جا تمكّنه من

 .3للعدو قويًّا بقدر تمك ن  عداوته ليكون أنجع في اقتالعها"
 ، كما قال ابن القيم رحمه4ومن اآلداب الّنفسية أيضا العدُل واإلنصاف؛ واألدب في حقيقته هو العدل .5

"، والعدل بهذا المعنى هو "هوألّن األدب  اهلل تعالى، َوان  ، ب َمع ر َفة  َضَرر  ال ُعد  ف ُظ ال َحدِّ، َبي َن ال ُغُلوِّ َوال َجَفاء  ح 
 .5الميل، فإّن الميل إلى أحد طرفي الغلو والجفاء هو سوء األدب

نصافه أن يطلب الحّق الذي أودعه اهلل  هانوجاء على لس عند المخالف إّن من عدل المحاور المسلم وا 
ُع أو فعله، ويقّره عليه ويحكم له به؛ قال ابن القيم في تفسير قوله تعالى: ) ل َك َفاد  َت  ۚ  َفل ذََٰ تَق م  َكَما ُأم ر  َواس 

َل َبي   ۚ  َوُقل  آَمنُت ب َما َأنَزَل الل ُه م ن ك تَاب   ۚ  واََل تَت ب ع  َأه َواَءُهم   ۚ   د  َع  ُت أل  َلَنا  ۚ  َوَرب ُكم   ال ُه َرب نَ ال ۚ  َنُكُم َوُأم ر 
َماُلُكم   َماُلَنا َوَلُكم  َأع  َة َبي َنَنا َوَبي َنُكُم  ۚ  َأع  َمُع َبي َنَنا  ۚ  اَل ُحج  يرُ  ۚ  الل ُه َيج  َأمر [، "15الّشورى: (، ]َوا  َلي ه  ال َمص 

ي َشرعه ألنبي ُعو إ َلى دينه ال ذ  تَق يم َكمَ ائه َوَأن يَ ُسب َحاَنُه نبّيه َأن َيد  أمره ربه وحّذره من إتَِّباع أهواء  اس 
قِّ َأن ُيؤمن ب ُكل َما جمعه من ال حّق  ه َحاُل الُمح  المتفّرقين، َوأمره َأن ُيؤمن ب ُكل َما أنزلُه اهلل من ال كتب، َوَهذ 

                                  
 .21 -20م، ص: 1987ة، بعبدون رقم الطّ ر، الغزالي، جهاد الّدعوة بين عجز الّداخل وكيد الخارج، دار الكتب، الجزائ 1
 .293، ص: 24الّطاهر بن عاشور، الّتحرير والّتنوير، مرجع سابق، ج:   2
 .293، ص: 24مرجع، ج: نفس ال  3
 .371، ص: 2: جالكين، مرجع سابق، الجوزية، مدارج الس ابن قيم  4
 .370، ص: 2نفس المرجع، ج:   5



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

109 
 

ب رُهم  ب َأن ُه أمر ب   َق َوال يا ينهم، َوَهذَ ال َعد ل  بَ على ل َسان َأي َطائ َفة َكاَنت، ثم  أمره َأن ُيخ  عم  ال عد ل ف ي األ 
ُب للعدل َبين  َُمم، َفَهَكَذا َوار ثُُه ين َتص  ُله للعدل َبين األ  َف َعال واآلراء والمحاكمات كلَها، فنصبه رب ه وُمرس  َواأل 

َترك َبينهَما  ن َها إ َلى ال قدر ال ُمش  وبتقريره  ه  ُهَو أولى ب  من الحّق، فَ المقاالت واآلراء والمذاهب، ونسبته م 
 .1وبالحكم لمن َخاصم ب ه "

ومن اإلنصاف للمحاور أن ال ُتعرض عن محاسن دينه، وتجحد الحّق الذي اكتنفه، بل تثّمنه وتحرص 
على إظهاره بأفصح بيان، ليكون منطلقا يرتكز عليه الحوار، قال ابن القّيم رحمه اهلل تعالى منّبها على 

صاف في ذلك: "وَأن اَل يحملك ُبغض منازعيك وخصومك على نإلترك العدل وااهلل عمل من عدم قبول 
جحد دينهم وتقبيح محاسنهم َوترك ال عد ل فيهم، فإّن اهلل اَل َيع تد  بَتَعب  من َهَذا ثَناه، وال ُيجدي علَمه نفًعا 

وج َما يكون إليه، َواهلل يحب  المقسطين واََل ُيحب  الظ ال    .2مين"أح 
 من أهّم القواعد التي تحفظ للحوار استقراره، وتمّده بأسباب استمراره، وتماسكه، دّ يعاإلنصاف دل و والع
 وقّوته. 

الّرحمة والّرفق والّلين؛ الّرفق بالمخالف والّلين معه في المخاطبة اقتداء بسّيد الخلق عليه الّصالة  .6
ينَ مَ وَ ال تعالى: )ا اإلسالم؛ قوالّسالم، والّرفق مقترن  بالّرحمة التي جاء به َمًة لِّل َعاَلم  َسل َناَك إ ال  َرح  (، ا َأر 

ُكم  َعز يز  َعَلي ه  َما َعن ت م  [، وبالحرص على الهداية قال تعالى: )107]األنبياء:  َلَقد  َجاَءُكم  َرُسول  مِّن  َأنُفس 
يم   ن يَن َرُءوف  ر ح  م  وة تُنفُِّر الَخلَق وتورث التعّصب وترد  سلقظة وا، فالغل[128ة: لّتوب(، ]اَحر يص  َعَلي ُكم ب ال ُمؤ 

َن الل ه  ل نَت َلُهم  الحّق؛ قال تعالى: ) َمة  مِّ ل كَ  ۚ  َفب َما َرح  وا م ن  َحو  ُف  ۚ  َوَلو  ُكنَت َفظًّا َغل يَظ ال َقل ب  اَلنَفض  َفاع 
َتغ ف ر  َلُهم  َوَشاو ر ُهم  ف ي ا ر  َعن ُهم  َواس  َم  [. قال الّطبري في تفسيره: "فبرحمة اهلل، يا 159 مران:آل ع(، ] ۚ  أل 

َك وأصحابك، فُسهلت لهم خالئقك،  محمد، ورأفته بك وبمن آمن بك من أصحابك )لنت لهم(، لتُب اع 
وحسنت لهم أخالقك، حتى احتملت أذى من نالك منهم أذاه، وعفوت عن ذي الجرم منهم ُجرَمه، 

ت عليه لتركك ففارقك ولم يت بعك، وال ما ُبعثت به من ظغلفوت به وأكثير  مّمن لو جوأغَضي َت عن 
 .3الّرحمة، ولكّن اهلل رحمهم ورحمك معهم، فبرحمة من اهلل ل نَت لهم"

َن إ ن ُه َطَغىَٰ قال تعالى مخاطبا نبّييه موسى وهارون: ) َهَبا إ َلىَٰ ف ر َعو  و  أَ  َتَذك رُ ا ل َعل ُه يَ َفُقواَل َلُه َقو اًل ل يِّنً ، اذ 
َشىَٰ  [، قال الّطاهر بن عاشور في داللة الّلين في اآلية: "والقول الّلين: الكالم الّداُل 44 -43(، ]طه: َيخ 

على معاني الّترغيب والعرض واستدعاء االمتثال، بأن ُيظهر المتكّلُم للمخاطب أّن له من سداد الّرأي ما 
ب أن يشتمل الكالم على تسفيه رأي المخاطب أو نّ تجلباطل مع به بين الحّق وايتقب ل به الحّق، ويمّيز 

                                  
الية العلم واإلرادة، دار الكتب العلمية، بيروت، دون رقم وال سنة الّطبعة، و  عادة ومنشورسّ ال ابن قّيم الجوزية، مفتاح دار  1

 .58، ص: 2ج: 
 .76، ص: 2ابن القّيم، نفس المرجع، ج:   2
 .341ص: ، 7، مرجع سابق، ج: الطبري، جامع البيان  3
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[، 125حل: تجهيله...، والّلين من شعار الّدعوة إلى الحّق، قال تعالى: )وجادلهم بالتي هي أحسن(، ]النّ 
تعالى: [. ومن الّلين في دعوة موسى لفرعون قوله 159وقال: )فبما رحمة من اهلل لنت لهم(، ]آل عمران: 

[، وقوله: )والّسالم على من 19-18كى وأهديك إلى ربك فتخشى(، ]الّنازعات: ز ت لك إلى أن)فقل هل 
[، إذ المقصود من دعوة الّرسل حصول االهتداء ال إظهار العظمة وغلظة 47اتّبع الهدى(، ]الكهف: 

 .1القول بدون جدوى"
ولذلك كان صفة  ،اسوعند النّ لّشأن عند اهلل الّصدق أّس األخالق وعليه مدار القبول وعلو االّصدق؛  .7

ُكر  ف ي ال ك َتاب  إ ب َراه يمَ الزمة لألنبياء، قال تعالى: ) دِّيًقا ن ب يًّا ۚ  َواذ  [ وقال في 41(، ]مريم: إ ن ُه َكاَن ص 
ُكر  ف ي ال ك َتاب  إ د ر يَس موضع آخر: ) دِّيًقا ن ب يًّا ۚ   َواذ   جامعة دق صفة[. والصّ 56(، ]مريم: إ ن ُه َكاَن ص 

 واء السّر والعالنية، وقول الحّق في مواطن الهلكة، وهو قائم على ثالثة أركان:تسال
أّولها: الّصدق في الّنية واالعتقاد؛ وهو أن ُتخل ص هلل فتكون سكناتك وحركاتك كّلها هلل، وقد أخبر اهلل 

ل  م  َطاَعة  وَ تعالى أّن من صد قه فهو خير  له؛ قال تعالى: ) ُر َفَلو  َصَدُقوا الل َه ذَ إ  فَ  ۚ  ف  ع ُرو َقو  َم  ا َعَزَم األ 
[. وهو في هذا عامٌّ يدخل تحته كّل عمل كان مّتصال باهلل وموصال إليه، 21(، ]محّمد: َلَكاَن َخي ًرا ل ُهم  

 والّصدق قرين اإلخالص ال يتم  أحدهما إاّل بوجود اآلخر. 
أم حاضرا، فال يخبر المؤمن بالّشيء على  نكار ماضيا ون ذلك في اإلخباثانًيا: صدق  في القول؛ ويك

 خالف ما هو عليه. 
ولّما كان المحاور والّداعية إلى دين اهلل مخبًرا عن اهلل كانت صفة الّصدق به ألزم وأليق، ومن انفّك 

 ي رضي اهلل عنهماعنه ترّدى في مدارك الّشرك والّنفاق، وترّدد في ريبه، كما في حديث الحسن بن عل
 .2أّنه قال: "الّصدق طمأنينة، والكذب ريبة" رمذي مرفوًعا عن الّنبي تالوهو في 

ثالثًا: الّصدق في األعمال: فالّصادق ال تراه إاّل في فرض يؤّديه أو فضل يعمل فيه، وهو في ذلك كّله 
له وحاله مع خالق علىيا إاّل ر َضى المسلم منقاد  له باطًنا وظاهًرا، ليس له من هذه الّدن متابع  لنبّيه 

 وقصده.
دنا إّن الّصدق ُيثمر المصداقية التي هي مطابقة واقع الحال لحقائق األقوال، وقد دّلت محاورة سيّ 

إ ن َك أَلَنَت ال َحل يُم شعيب عليه الّسالم لقومه على مصداقيته عند قومه الذين وصفوه بالحليم الّرشيد بقولهم: )
يدُ  ياق محاورة شعيب عليه الّسالم لقومه مبّينا موافقة حاله لمقاله: سي تعالى ف [؛ قال87، ]هود: (الر ش 

ًقا َحَسًنا) ز  ن ُه ر  م  َأَرَأي ُتم  إ ن ُكنُت َعَلىَٰ َبيَِّنة  مِّن ر بِّي َوَرَزَقن ي م  َوَما ُأر يُد َأن  ُأَخال َفُكم  إ َلىَٰ َما  ۚ   َقاَل َيا َقو 
َتَطع تُ ا ُد إ ال  إ ن  ُأر ي ۚ   هُ َأن َهاُكم  َعن   اَلَح َما اس  ص  ف يق ي إ ال  ب الل ه   ۚ   إل   (، َعَلي ه  َتَوك ل ُت َوا  َلي ه  ُأن يبُ  ۚ   َوَما َتو 

                                  
 .522، ص: 16الّطاهر بن عاشور، الّتحرير والّتنوير، مرجع سابق، ج:   1
، وأحمد في مسنده، 7046، والحاكم في المستدرك، كتاب األحكام، رقم: 2520ي في صفة القيامة، رقم: مذرواه الّتر   2

 .1725رقم:  حديث الحسن بن علي بن أبي طالب،
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قال اإلمام الّرازي منّبها على أثر المصداقية التي اعترف له بها قومه: "تحقيُق الكالم فيه أّن  [.88]هود: 
كمال العقل، وكماُل العقل َيحم ُل صاحَبه على اختيار  لىك يدل  عحليم  رشيد، وذلالقوم اعترفوا بأّنه 

.وقال الّطاهر بن عاشور في تفسير اآلية: "ومعنى )وما أريد أن أخالفكم إلى 1الّطريق األصوب األصلح"
أمنعكم أفعاال ما أنهاكم عنه( عند جميع المفسرين من التّابعين فمن بعدهم: ما أريد مّما نهيتكم عنه أن 

. وشعيب  عليه الّسالم كان من األنبياء الذين خّلد لنا 2أي لم أكن ألنهاكم عن شيء وأنا أفعله" ا،أنا أفعلهو 
ذا ذكر شعيبا َعَلي ه  الس اَلم َيُقول: إ اهلل  القرآن هديهم وصدقهم في حوارهم مع قومهم، وقد "َكاَن َرُسول

َن ب َياء" َوة"تلطّ و ه ته ومراجعئ ه  قوم ُدَعا، لُحسن  3"َذاك خطيب األ   .4فه ف ي الدع 
ومن المصداقية أن ال تكون المخالفة في الحوار مجّرد نقد هادم، بل هي نقد  بّناء، يعترض ليصلح؛ 

فمعنى قوله: )وما أريد أن أخالفكم(، أّنه ما يريد ُمجر د قال الّشيخ الّطاهر بن عاشور رحمه اهلل تعالى: " 
 .5يخالفهم لمقصد  سام وهو إرادُة إصالحهم" نلكتقعرين، و ن المنتقدين المالمخالفة كشأ

ومع التطّور الهائل في مجال اإلعالم من الّتسجيالت المرئية والمسموعة والمكتوبة، وسرعة تدّفق 
ُل على المحاو ر    المعلومات وانتشارها في كّل زاوية من العالم، أصبحت المصداقية على المحّك حيث ُيسج 

يتكّلم فيه  رَ بها بعد حوار له آخَ  عَ راجَ  التفاتة أو إيماءة صدرت منه، ليُ لّ وكه شفتاه، كّل حرف نبست ب
 ه أو دعا إليه. رَ ر  بغير ما سبق أن حَ 

إّن بعض من يتصّدر اليوم للحوار فردا كان أو مّؤسسة قد يدعو إلى حّرية الّرأي وهو أو مؤّسسته التي 
ئ أنواره، وتكفر بالّشورى، وترى أّن اإلسالم ال فتطاآلخر، و  تحجر على الّرأيينطق باسمها هي أّول من 

 يبيح للمواطن حّرية الّنقد والمعارضة.
وكذا بالّنسبة إلى الذين يتكّلمون عن حقوق اإلنسان في حيثيات خاّصة مقّيدة بدين أو مذهب سياسي 

تمّردي الّسودان من فالموقف مايير واألحكام، أو اقتصادي، فإذا تعّلق األمر بغير هذه الفئة اختلفت المع
مار. انيالجنوبي المسيحيين غير الموقف من المتمّردين )إن صّح الّتعبير( المسلمين السّنة في الفلّبين أو م

                                  
شيد الرّ . وهناك من المفّسرين من يرى أّنهم إّنما وصفوه بالحليم 383، ص: 18ابق، ج: اتيح الغيب، مرجع  سالّرازي، مف  1

وأّما قوله لشعيب: )إّنك ألنت الحليم الّرشيد(؛ فإّنهم أعداء اهلل، قالوا  خرية؛ قال اإلمام الّطبري رحمه اهلل تعالى: "وساستهزاء 
نما سف هو استهزا ذلك له  . 452، ص: 15الم". الّطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج: ه وجه لوه بهذا الكًء به، وا 

 .143، ص: 12وير، نفس المرجع، ج: نالّتحرير والتّ ر، الّطاهر بن عاشو  2
ما ذكر اهلل  بر قومهبعثه اهلل نبيا فكان من خبره وخ قال: وشعيب بن ميكائيل الّنبي  الحديث "عن محمد ابن اسحاق 3

، باب ذكر ركهإذا ذكره قال: "ذاك خطيب األنبياء" لمراجعته قومه". أخرجه الحاكم في مستد رآن وكان رسول اهلل في الق
 .4071، رقم: الّنبي ب شعي

تولي ، اعتنى به: إسماعيل إبراهيم موادر األصول في أحاديث الرسول نالحكيم الترمذي؛ محمد بن علي بن الحسن،  4
 .1121، ص: 1م، القاهرة، ج: 2008 ه/1429 ،1خاري، ط: ض، مكتبة اإلمام البعو 

 .514 ، ص:12الّطاهر بن عاشور، نفس المرجع، ج:  5
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وهذا الذي يصطلح عليه "ازدواجية المعايير" وهو مّما يناقض مصداقية الحوار، ويدعو فئة من المفّكرين 
 له.جدواه والتصّدي إلى عدم اإليمان ب

تقوم على الحياء، وهي نوعين عّفة لسان وستأتي في اآلداب المتعّلقة بالخطاب، وعّفة نفس   ة؛العفّ  .8
عّما يكون خارًما للمروءة من كذب أو  ع  وتحمل صاحبها على اجتناب كّل قبيح من قول أو عمل، والّترف  

ح من األقوال واألفعال، ئباذائل والقعلى اجتناب الرّ سباب أو شتم أو غيرها. والعّفة ملكة  تساعد المحاور 
 وتدعو إلى االستغناء عّما في أيدي المخالف من المال أو الجاه أو الّسلطة.

العفو؛ العفو زيادة إحسان، وهو فوق كظم الغيظ ألّنه يتبعه فهو في أثره، حيث يكمل المؤمن إحسانه  .9
سقا فائه له. عن أنس رضي اهلل تإسدرته على ط حّقه عنه مع قبالّتجاوز عّمن أساء إليه بالّصفح عنه، وا 

، فجبذه بردائه عنه قال: كنت أمشي مع رسول اهلل  ، وعليه برد  نجراني  غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي 
، وقد أّثرت بها حاشية الّرداء من شّدة جبذته، ثّم قال: يا جبذًة شديدًة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي 

. متفق  عليه. وفي الحديث  ك.الذي عند لي من مال اهلل محّمد ُمر   فالتفت إليه، فضحك، ثم أمر له بعطاء 
من كمال خلق النبي عليه الصالة والسالم ما ال يخفى، ففيه الحلم والعفو واإلحسان مع بشاشة الوجه، 

في  قال الحافظًرا. والعطاء الجزيل رغم أثر اإليذاء الجسدي، وتجاوز األدب مع النبي جذًبا ونداء وأم
وصبره على األذى في الّنفس والمال، والّتجاوز على جفاء من يريد  وفي هذا الحديث بيان حلمه ": الفتح

تأل َفه على اإلسالم، وليتأّسى به الوال ة بعده في ُخلقه الجميل من الّصفح واإلغضاء والّدفع بالتي هي 
 وغيرهم. حاورينمالالعلماء و اهلل تعالى من  . ويلحق بالواّلة قياسا الّدعاة إلى1أحسن"

ومنها أن ال يعجل في الحكم على الّشيء قبل استيفاء الّدالئل واكتمال الكالم، قال الخطيب في الفقيه  .10
ذا وقع له شيء في أّول كالم الخصم فال يعجل بالحكم به، فرّبما كان في آخره ما يبّين أّن  والمتفّقه: "وا 

في قوله  قضي الكالم، وبهذا أد َب اهلل تعالى نبيه ني بت إلى أنه، فينبغي أن يثالغرض بخالف الواقع ل
ُيهُ تعالى: ) ل ًما ۚ  َواَل َتع َجل  ب ال ُقر آن  م ن َقب ل  َأن ُيق َضىَٰ إ َلي َك َوح  ن ي ع   . 2["114( ]طه: َوُقل ر بِّ ز د 

 آداب تتعّلق بالخطاب وهي آداب الّلسان : الثّاني الفرع
 تمّثل أهمها في:تو 

يبة والقول الحسن؛ سبقت اإلشارة إلى القول الحسن في أكثر من موضع من البحث، وقد طّ الالكلمة  .1
، قال ابن بّطال في شرحه 3تعّبدنا اهلل بالكلمة الّطيبة؛ قال عليه الّصالة والّسالم: "الكلمة الّطيبة صدقة"

بي عليه الّسالم جعله نّ ال؛ ألّن جليل أفعال البرِّ على البخاري: "الكالُم الّطيب مندوب  إليه وهو من 

                                  
 .506، ص: 10فتح الباري، مرجع سابق، ج:  ر،ابن حج  1
 .59، ص: 2، ج: سابق مرجعالفقيه والمتفقه، الخطيب،   2
َكاب  َمن  أَ  َبابُ  البخاري عن أبي هريرة،  3 و ه  َخَذ ب الرِّ دقة اسم الصّ  باب بيان أنّ  ،كاةالزّ كتاب في ، ومسلم 8929، رقم: َوَنح 

 .1009 :رقم ،روفلمعمن ا نوع   يقع على كلّ 
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كالّصدقة بالمال، ووجُه تشبيهه عليه الّسالم الكلمة الّطيبة بالّصدقة بالمال هو أّن الّصدقة بالمال تحيا بها 
 نفُس المتَصد ق  عليه ويفرُح بها، والكلمة الّطيبة يفرح بها المؤمن، وَيحُسُن موقعها من قلبه، فاشتبها من

َسُن َفإ َذا ال ذ ي ذه ُب الّشحناء وُتجل ى الس خيَمة كما قال تعالى: )تُ ا ترى أّنههذه الجهة، أال  َي َأح  َفع  ب ال ت ي ه  اد 
يم   [، والّدفُع بالتي هي أحَسُن قد يكون بالقول كما يكون 34(، ]فّصلت: َبي َنَك َوَبي َنُه َعَداَوة  َكَأن ُه َول يٌّ َحم 

 .1بالفعل"
، وينّزهها عن الّتجريح والّطعن في 2حاور بمراعاة ألفاظه فيدّققها وينّقحهامالث يلتزم عّفة الّلسان؛ حي .2

المخالف إن في نفسه أو في اعتقاده وسلوكه، فإّن ذلك يصد ه عن إتّباع الحّق إذا ظهر، لما في نفسه من 
بَ وله تعالى: )َوقُ الّضغينة والميل، وعليه اختيار أطاي َب الكالم وأحسنه كما في ق ي َيُقوُلوا ال ت ي ه َي د  ال  ل ع 

َسُن إ ن  الش ي َطاَن َين َزُغ َبي َنُهم  إ ن  الش ي َطاَن َكاَن ل إل  ن َسان  َعُدوًّا ُمب يًنا(، ]اإلسراء:  [. قال الّشيخ ابن 53َأح 
ُحسن  با عضهم بعضّمة في معاملة باألهّم من هذا التّأديب تأديُب األ الفرععاشور في بيان مقصد اآلية: "و 

، ألّن القوَل ينم  عن المقاصد، بقرينة قوله: )إّن الّشيطان ينزغ بينهم(. ثّم تأديُبهم في  ل  الُمعاملة وا  اَلَنُة الَقو 
لَظة من ازدياد ُمكاَبرة المشركين وتصل ب هم، فذلك من نز  ع مجادلة المشركين اجتنابا لما تثيره الُمشاد ُة والغ 

. ذلك أّن الّشيطان سريع األثر في اإلفساد بين المسلمين وغيرهم بإيهامهم أّن 3"موهوبين عد الّشيطان بينهم
الحّق يحتاج إلى الغلظة في القول ليستقّر في أفئدة الكّفار وعقولهم، قال الّشيخ ابن عاشور في هذا 

ُل للمسلمين أن يغلظوا  -أي الّشيطان –المعنى: "وأّنه  ر للّدين  لكهم أّن ذعلى الكّفار بوهمُيَسوِّ نص 
ُمه أّنه يعمل خيرا"  .4ليوقعهم في الفتنة، فإّن أعظم كيد الّشيطان أن يوقع المؤمن في الشّر وهو يوه 

البيان والوضوح؛ بحيث يكون كالمه واضحا ال تعّمق فيه وال غموض، لما في ذلك من األثر في  .3
قناع  ادي: "ويجب عليه اإلصالح من دبغلخطيب الاآلخر بها. قال اتوضيح الفكرة، وتقرير المسألة، وا 

منطقه، وتجن ب الل حن في كالمه واإلفصاح عن بيانه، فإّن ذلك عون  له في مناظرته، أال ترى إلى استعانة 
ل ُه َمع يَ الم حيث تقول: )موسى بأخيه عليهما السّ  س  ي َهاُروُن ُهَو َأف َصُح م نِّي ل َساًنا َفَأر  ًءا ُيَصدِّ َوَأخ  ُقن ي  ر د 

ُلل  ُعق َدًة مِّن لَِّسان ي[ وقوله تعالى: )34(، ]القصص: نِّي َأَخاُف َأن ُيَكذُِّبون  إ   ۚ   ل ي َواح  (، ]طه: َيف َقُهوا َقو 
28"]5 . 

أفصح خلق اهلل، وأعذبهم كالما،  في كالمه: "كان  قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في هدي الّنبي 
كالمه ليأخذ بمجامع القلوب ويسبي األرواح، ويشهد له بذلك  إنّ ا، حّتى اء، وأحالهم منطقوأسرعهم أد

                                  
 .225، ص: 9ابن بّطال، شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج:   1
 .426زمزمي، الحوار آدابه وضوابطه، مرجع سابق، ص:   2
 .321، ص: 15ع سابق، ج: حرير والّتنوير، مرجر، التّ ابن عاشو   3
 . 133، ص: 15نفس المرجع، ج:   4
 .55 -54ص: ، 2ع سابق، ج: مرجالخطيب البغدادي، الفقيه والمتفّقه،   5
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أعداؤه. وكان إذا تكّلم تكّلم بكالم  مفصل  ُمبي ن  يعد ه العاد ، ليس ب َهذٍّ ُمسرع ال ُيحَفظ، وال منقطع تخّلله 
سردكم  رديس هلل ة: ما كان رسول االّسكتات بين أفراد الكالم، بل هديه فيه أكمل الهدي، قالت عائش

 .1هذا، ولكن كان يتكّلم بكالم بيِّن  فصل يحفظه من جلس إليه"
ويحتاج المحاور في هذا إلى إتقان الّلغة المستعملة في الحوار، لجمال العرض واالبتعاد عن الّتطويل 

ي فة الّسائد ن المفاهيمبي  تَ ، و 2الممّل أو االختصار المخّل، مع إحاطة األلفاظ بالمعاني ومناسبتها لها
 واقعه.

الّتكّلم بلسان القوم وعلى اصطالحهم؛ وهذا مّما يكّمل ما سبق من أدب البيان والوضوح ويؤّكده، وقد  .4
عامل في مخاطبة كّل قوم بلسانهم وعلى اصطالحهم، وهذا من باب التّ  مضى في البحث منهج الّنبي 

هوّية المجتمع وثقافته. وال يكون ذلك  نع المعّبرةي يحتمل المعاني الواعي مع الّلغة باعتبارها الوعاء الذ
قصد تشخيصه وفحصه، ال مجّردا فحسب، بل أيضا، وهذا  مجديا إاّل "بالتمّكن من المصطلح والمفهوم

 .3أهّم في مجاله الّتداولي األصلي"
 آداب تتعّلق ببيئة الحوار: الثّالث الفرع

من الهدوء والّتسامح، وتتمّثل أهّم عناصر  جوّ ّرؤى في داول األفكار واليحتاج الحوار إلى بيئة تسمح بت
 هذه البيئة في:

الهدوء والّسكينة والوقار؛ فالهدوء هو الذي يوّفر بيئة الّتواصل الجّيد، ويكون ذلك بأمور  كثيرة منها  .1
عظه في أدب خفض الّصوت، فقد جاء في القرآن ذّم رفع الّصوت في معرض وصية لقمان البنه وهو ي

ت َك  تعالى؛ قال تعالى: )اهللعية إلى الّدا ي َك َواغ ُضض  م ن َصو  د  ف ي َمش  ُت  ۚ  َواق ص  َوات  َلَصو  َص  إ ن  َأنَكَر األ 
ير   [، قال سيد قطب في الّظالل: "الّدعوة إلى الخير ال ُتجيز الّتعالي على الّناس، 19(، ]لقمان: ال َحم 

أن يكون الّتعالي والّتطاول بغير دعوة إلى الخير  ىولمن باب أتهم إلى الخير، و والّتطاول عليهم باسم قياد
أقبح وأرذل، ... والغض  من الّصوت فيه أدب  وثقة  بالّنفس واطمئنان  إلى صدق الحديث وقّوته، وما يزعق 

ء هذا الشّك أو يغلظ في الخطاب إاّل سّيئ األدب، أو شاكٌّ في قيمة قوله، أو قيمة شخصه، يحاول إخفا
 .4والزعاق" ةلظّدة والغبالح

                                  
مية، مؤسسة الّرسالة، بيروت، مكتبة المنار اإلسالزاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر، ابن قّيم الجوزية،   1
 .175، ص: 1 م، ج:1994هـ /1415، والعشرون 7كويت، ط: ال
 .611: انظر: عقيل سعيد مال زاده، الحوار قيمة حضارية، مرجع سابق، ص  2
العشرون، نشر وزارة األوقاف  سنة، ال78عيد، المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية، كتاب األّمة، العدد: س شبار؛  3

 .95م، ص: 2000ه/ 1421 ،1، ط: والّشؤون اإلسالمية بدولة قطر
سابق،  رجع. وانظر: الجويني، الكافية في الجدل، م2790، ص: 5الل القرآن، مرجع سابق، ج: سيد قطب، في ظ  4

 .677ص: 
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ومنها الهدي الّصالح والّسمت الّصالح، قال الخطيب البغدادي رحمه اهلل تعالى: "ويستشعر في مجلسه  .2
 .1الوقار، ويستعمل الهدى، وُحسن الّسمت، وطول الّصمت إاّل عند الحاجة إلى الكالم"

ُن الهيئة، وهي ؛ ُحس  عالمنا المعاصر، بل وُتعّد  فيى راعَ تُ من األمور التي  ومن الهدي والّسمت الَحَسن 
عليها المتخّصصون في الحوار والتّفاوض لما  بُ ر  دَ من أبجديات الحوار اليوم، ومن البروتكوالت التي يُ 

فيها من التّأثير على شخصية المحاور، وقد خُلَص الباحث إلى أّن الذين كتبوا في موضوع الحوار وآدابه 
 عامل المؤّثر. لا لى هذاع وانّبهلم يعليه  مّما اّطلع

لقد طلب الّشارع من المسلم التجم َل في الهيئة، وجعل ذلك مّما يحّبه اهلل ويرضاه لعباده، لما فيه من 
أثر جمال الخالق وكماله، ولما فيه من الّشكر للّنعمة، واإلظهار لها، والّتحّدث بها من غير كبر  وال زهو  

 رض.وال علوٍّ في األ
المية بطلب التجّمل ُجمَلًة من المقاصد ُيدر ُك بها المسلم الكثير من المصالح سإلّشريعة اوقد راعت ال

الّدينية والّدنيوية؛ منها امتثال أمر الّشارع الحكيم، والمحافظة على أصل الخلقة السوّية بالفطرة، واجتناب 
َض ب ال َحقِّ س  َلَق الخَ ه، قال تعالى: )تشويه صورته ألّن اهلل تعالى خلق اإلنسان فأحسن تصوير  َر  َماَوات  َواأل 

َسَن ُصَوَرُكم   يرُ  ۚ  َوَصو َرُكم  َفَأح  "أي خلقكم في [، قال القرطبي رحمه اهلل تعالى: 3 :الّتغابن( ]َوا  َلي ه  ال َمص 
 .2أحسن صورة"

 شةعن عائ 3فقد روى "مكحول   وفي هذا الباب اهتّم الّشارع بهيئة المسلم وهندامه عند لقائه ألصحابه
ينتظرونه على الباب، فخرج يريدهم، وفي الّدار ُركوة  فيها ماء،  قالت: كان نفر  من أصحاب رسول اهلل 

فجعل ينظر في الماء وُيسوِّي لحيته وشعره. فقلت: يا رسول اهلل، وأنت تفعل هذا؟، قال: "نعم إذا خرج 
 . 4ل" الجمان اهلل جميل  يحب  الّرجل إلى إخوانه فليهيِّئ من نفسه فإ

يتجّمل للقاء أصحابه كان عليه الّصالة والّسالم يتجّمل أيًضا للقاء الوفود التي  وكما كان الّنبّي 
كانت ترد عليه بالمدينة، ولهذا أفرد البخاري في صحيحه باًبا سّماه: "الت َجم ل ل لُوُفود"؛ وفيه حديث ابن 

َتب رَ : "َوَجَد ُعَمُر حُ 5ُعَمرَ  ه  ال ُحل َة، َفَتَجم ل  ب َها ل ل ُوُفود   عُ تَُباق  ل َة إ س  ف ي الس وق ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل الل ه ، اب َتع  َهذ 

                                  
 .50، ص: 2الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفّقه، مرجع سابق، ج:   1
 .832، ص: 15القرطبي، جامع بيان تفسير القرآن، مرجع سابق، ج:  2
روى عن أبي أمامة الباهلي ه(، عالم أهل الّشام الفقيه الحافظ. 113)ت: ن أبي مسلم الهذلي، بو عبد اهلل بأحول؛ مك 3

دريس الخوالني وخلق، وعنه أيوب بن موسى والعالء بن الحارث وحجاج بن أرطاة واألوزاعي إ األسقع وأبي بن وواثلة
 .66ص: ، 2ذرت الّذهب"، ج: . "ش82، ص: 1ظ"، ج: ة الحفا"تذكر وسعيد بن عبد العزيز وآخرون كثيرون. 

 . 197، ص: 7انظر: القرطبي، الّتفسير، ج:  4
َمن  لر  َأُبو َعب د اابن عمر؛  5 َي الل ُه َعن ُه 74ب ن  ُنَفي َل القرشي العدوي، )ت: بن عمر بن الخّطاب  اهللعبد  ح  ه(، "كان َرض 

واالحتياط والتوّقي ف ي فتواه". "أحد األعالم في  ، شديد التحّريه  ع آلثار َرُسول الل  اإلّتبامن أهل الورع والعلم، َكاَن َكث ير 
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، َفَقاَل َرُسوُل الل ه    يد  سَ َول ل ع  ه  ل َباُس َمن  ال َخالَق َلُه"، َفَلب َث َما َشاَء الل ُه، ُثم  َأر   ب ي  َل إ َلي ه  الن  : "إ ن َما َهذ 
، َفَأق َبَل ب َها ُعَمُر إلى الن ب ّى، جُ ب يَباج  ه  ل َباُس َمن  ال َخالَق َلُه،  ب ة  د  ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل الل ه ، ُقل َت: إ ن َما َهذ 

يُب ب َها َبع َض َحا ه ، َفَقاَل: "تَب يُعَها، َأو  ُتص  َسل َت إ َلى  ب َهذ   .1َجت َك"ُثم  َأر 
يه أّن من السّنة المعروفة التجم ل للوفد والعيد بحسن الثّياب؛ ألّن في ذلك جمااًل ف" ل:ن بّطاقال اب

رهاًبا على العدو، وتعظيًما للمسلمين.   لإلسالم وأهله، وا 
 . 2وقول عمر: "تجّمل بها للوفد" يدّل أّن ذلك من عادتهم وفعلهم"

ت والوفود بُحسن الثّياب مّما جرى به ااعفي الجم : وكذلك التجم ل3وقال في موضع آخر: "قال المهّلب
 .4العمل"

يث لبس َأن َفس  : "5وقال بدر الّدين العيني َولم ُينكر َعَلي ه  ُمطلق التجم ل للوفد َحت ى َقاُلوا: َوف ي َهَذا الَحد 
ن د ل َقاء ال ُوُفود"  .6الثَِّياب ع 

 الّترمذي في تطليق الّنبي  يف الّطويل حوذي من حديث عمرواستنبط المباركفوري في تحفة األ
ألزواجه والذي فيه من قول عمر: "فلّما صّليت الّصبح شددت علي  ثيابي ثّم انطلقت حتى دخلت على 

                                                                                                        
، 3. و"االستيعاب"، ج: 105، ص: 4"الّطبقات الكبرى"، ج: لّرضوان". ا من أهل بيعة وهوالعلم والعمل، شهد الخندق 

 .31، ص: 1. و"تذكرة الحفاظ"، ج: 950ص: 
 .3054، رقم: باب التجم ل للوفود تاب الجهاد والسير،ه؛ كحيحص في البخاريأخرجه  1
 .280، ص: 9ج  مرجع سابق، ابن بطال، شرح على البخاري، 2
ه(، المحّدث الفقيه، كان أحد األئمة 435مهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة التميمي، )ت: الأبو القاسم  ب؛المهلّ  3

أخذ عن أبي الحسن القابسي ي رحلته إلى المشرق األصيلي وطائفة، وف بي محمدالفصحاء، الموصوفين بالّذكاء، أخذ عن أ
. "سير أعالم 35، ص: 8يب المدارك"، ج: رت"تانظر: ي". خار وغيره، روى عنه: أبو عمر بن الحذاء، صّنف "شرح الب

 .597، ص: 17الّنبالء"، ج: 
 .166، ص: 4نفس المرجع، ج:  4
ه(، القاضي، المؤّرخ، من كبار 762-855مد الحنفي، )أحمد بن موسى بن أح حمود بنبدر الدين العيني، أبو محمد م 5

ي بن الز  المحدثين، أخذ عن  ّي تلميذ الت ف َتاَزان ّي، مَ د وال َبد ر اه  ُمَحم د الر اع  ب ر يل بن َصالح ال َبغ َداد  ُمود بن ُمَحم د العنتابي وج  ح 
َقاَلن ي الشاطبية َراق ّي وَعلى  َوسمع على ال َعس  يح ُمسلم واإللمالزين ال ع  ب ن  َدق يق وغيرهم، وأخذ عنه الّسخاوي وغيره. َصح   ام ال 

 السخاوي؛ أبو الخير محمد بن عبدعقد الجمان في تاريخ أهل الّزمان". انظر: و"البخاري" ،  شرحصّنف "عمدة القاري في 
. 131ص: ، 10، ج: ياة، بيروتشورات دار مكتبة الحاسع، منالّضوء الاّلمع ألهل القرن التّ  هـ(،902الرحمن، )ت: 

 .163، ص: 7و"األعالم للزركلي"، ج: 
القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج:  دةبن أحمد، عم مودبدر الدين العينى؛ أبو محمد مح 6

 .146، ص: 22
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: استحباب الّتجّمل للقاء األئّمة والكبار، قال رحمه اهلل تعالى: "فيه استحباب التجم ل 1حفصة..." الحديث
 .2ئ م ة والكبار احتراًما لهم"ألا عند لقاءالعمامة ونحوهما بالّثوب و 

ونوع الّلباس المذكور هنا إّنما للتمثيل ال للحصر، فلكّل قوم  ومصر  لباُسهم، وُيراعى في ذلك العرف 
 والبيئة إذا لم يخالفا الّضوابط الّشرعية في الّستر والتشّبه الذي فيه ذريعة  إلى الوالء للكفر وأهله.

، أو خمس  من الفطرة: حديث له ح في شرحالحافظ في الفتل قا أبي هريرة الذي فيه: "الفطرة خمس 
: "لما في المحافظة على هذه الخصال من 3الختان واالستحداد ونتف اإلبط وتقليم األظفار وقّص الّشارب"

لى ما حها، أو حافظوا عوكأّنه قيل قد حّسنُت صوركم فال تشوِّهوها بما يقبِّ  -أي: للفطرة  –مناسبة ذلك 
 به ُحسنها، وفي المحافظة عليها محافظة  على المروءة وعلى التآلف المطلوب، ألّن اإلنسان إذا بدا ر  تميس

  .4رأيه والعكس بالعكس" دُ حمَ في الهيئة الجميلة كان أدعى النبساط الّنفس إليه فُيقَبُل قوله ويُ 
تقوية الّصالت وحفظ  فية سبًبا البدن وحسن الهيئفانظر كيف جعل الّشارع جمال المنظر ونظافة 

عالء الّدرجات، والتأّثر بمقالة الُمَتَجمِّل  واالنبساط إليه.  الكرامة وصيانة المروءة وا 
ولم يترك الّشارع األمر بالّنظافة وطلب الجمال الجتهاد اإلنسان فقط بل شرع له من األحكام ما يجعل 

 ذلك مبسوط  في كتب الحديث والفقه. كلّ دوبات، و والّنواهي والمن منه نظاًما متكاماًل من األوامر
توفير البيئة المساعدة على قبول الحّق؛ فمن أدب الحوار أن يقتصر على الّنخب المتحاورة، وأن  .3

تتجّنب األجواء التي يكثر فيها المؤّيدون أو المخالفون، ألّن األجواء الّصاخبة أدعى إلى العصبية 
ّناصعة. كما أّن الجماهير في أكثرها تميل إلى التّقليد لا ئل الحقّ هور ولو على دالوالحرص على الظّ 

 .5وتركن إليه وتقاوم كّل جديد
  
 
 
 
 
 
 

                                  
 .3318الترمذي، الّسنن، باب: ومن سورة الّتحريم، رقم:  1
 .591، ص: 9األحوذي، ج: المباركفوري، تحفة  2
 .5889، رقم: قص  الّشاربباب كتاب الّلباس، أخرجه البخاري،  3
 .339، ص: 10: تح الباري، ج؛ فابن حجر 4
 . 34 -33انظر: صالح بن حميد، أصول الحوار وآدابه في اإلسالم، مرجع سابق، ص:   5
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 راث اإلسالميتّالاملبحث الثّاني حوار األديان يف 

 املطلب األوّل: يف ماهية التّراث    

 المياإلس التاريخلعقدي يف ا ني: حوار األديانلب الثّااملط    

 اإلسالمي التاريخاملطلب الثّالث: حوار األديان الواقعي يف    

 راث اإلسالمي حتليلٌ ونقدتّالاملبحث الثّالث: واقع حوار األديان يف 

 متهيد

 اخلصائص العامّة لواقع حوار األديان يف التّراث اإلسالمياملطلب األوّل:    

 ا الدّراسات اإلسالميةاليت التزمتهالعلمية  عد: القواالثّانيملطلب    

 الدّينية العقدية : مثرة املنهج اإلسالمي يف الدّراساتلثالثّااملطلب    

 اإلسالمي  التّاربخواقع حوار األديان يف مناقشة : رّابعاملطلب ال   
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 تمهيد: مفهوم األصالة لغة واصطالحا   
أن ُنقّدم بتعريف إجرائي لمصطلحي بداية في ال ُدر بنايلًيا يجأصالفصل بحثًا تثنا في هذا لّما كان بح

 األصالة والتّأصيل بداللة أهداف البحث. 
 أّواًل: األصالة في الّلغة

 األصل الذي يطلق على معان  وهي: من مأخوذة في الّلغة األصالة
ُل َأسفل كّل شيء وجمعه ُأُصول •  .1اأَلص 
 .2ند عليهه ويستثبت فيالذي ي ه ومنشؤهلييء الذي يقوم عأساس الشّ  واألصل هو •
 .3ويطلق على الّدليل بالّنسبة إلى المدلول •
  .4ويأتي األصل بمعنى الثّبات والّرسوخ •
... وكذلك َتَأص ل • َلهُ 5وَأُصَل الّشيُء صار ذا َأصل  َل الّشيء استقصى بحثه حتى عرف َأص   .6. وَأص 
ل ُته َتأ ص   • اًل  ياًل َجَعل ت َلهُ َوَأص   .7ي ه  ى َعلَ ا ُيب نَ ثَاب تً  َأص 
، وَرأ ي  َأصيل له َأصل، ورجل َأصيل  ثابت الّرأي عاقل"أصالة الّشيء؛ تقول: "رجل   • ل   .8َأصيل  له َأص 

 خالصة
 نحن بصدد الّلغوية حول مصطلح األصالة الذي المعاجم أصحاب ذكره ما نخلص إلى أّن الّنظر في

لىجهةمن  لهأص إلى الّشيء عجاإر  يدّل على معنى أنه يجدالبحث فيه   استقصاء البحث في الّشيء ، وا 
َلهُ  وذلك من خالل معرفة أساسه ومنشئه؛ ما ثبت منه ورسخ،  أخرى، جهة وحقيقته من حتى تعرف َأص 

  .1وما ُبن ي عليه

                                  
: تحمد بن علي الحموي، )أحمد بن م بو العباسأ الفيومي؛المؤلف:  ،16ص:  ،11العرب، ج:  لسان منظور؛ ابن  1

ص:  ،، دون رقم الّطبعة وال سنة الّنشربيروت، كتبة العلميةالم ، المصباح المنير في غريب الّشرح الكبير،هـ(770نحو 
 .1242ص:  ،1 ج: القاموس المحيط،و . 6837، ص: 1ج: تاج العروس، و . 122 الكليات ص: الكفوي؛و ، 16

 ،. والكفوي16ص:  المنير، المصباح ، والفيومي؛6837، ص: 1ج: العروس؛ ، وتاج 20، ص: 1 ج: ،المعجم الوسيط 2
 .122: صالكليات 

 .122 ص: ، مرجع سابق،ياتالكلّ  ،يالكفو  3
 .1242، ص: 1مرجع سابق، ج: القاموس المحيط؛ الفيروزبادي،  4
 . 122 ص: ،ياتالكلّ  ،لكفوياو  ،16 ، ص:11، ج: العرب لسان ،منظور ابن 5
 .20، ص: 1، ج: سيطالمعجم الو  6
 . 16ص:  المنير، المصباح الفيومي؛ 7
 .16، ص: 11، ج: عربال لسان ،منظور ابن 8



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

121 
 

  ثانًيا: األصالة في االصطالح
 قول أنّ ا أن نه يمكننليه، فإنّ ع لّشيء إلى أصله الذي يبنىلّما كانت األصالة في الّلغة هي إرجاع ا

الّتعريف االصطالحي لألصالة ال يبعد عن المعنى الّلغوي فهو يرجع إلى اإلقرار أو إثبات وجود أصل 
من تراث فكري معّين.  لفكرة أو قضية ُينَظُر فيها ض 

ء ناسالمي، وذلك من خالل البوهي في الفكر اإلسالمي إثبات أصل لفكرة أو شيء ضمن الّتراث اإل
القائم على الكتاب والسّنة أو سند من تراث المسلمين. فاألصالة هي: لفكرة المي لصل اإلسعلى األ

، وبمعنى آخر أن تكون نتائج جهده العقلي في "موافقة الفكر لما جاء في كتاب اهلل وسّنة رسوله 
ه  . 2وقواعده" محاولة الفهم لما جاء به اإلسالم منسجمًة مع روح 

زن به األفكار ويحكم عليها، وذلك للحفاظ على سالمة لذي تو يزان االمرية و ي المعياعنوالموافقة ت
، ابتداء من المنطلق ووصوال إلى المصّب، من خالل اقتفاء منهجي الكتاب والسّنة عند 3التّفكير والّرأي

 ف ومقاصد اإلسالم. تناول القضايا الفكرية، وانسجام حصيلة الفكر وثمرته مع أهدا
وال  بُتراث األّمة العقدي والعملي. موصوالً  الّنسب، مسند يكون أنري هي فكبناء  في أيّ  ةالفاألص

منطلقا منها، ومعتمدا على المناهج  -األصلية منها والتّبعية -يكون ذلك إاّل إذا استند إلى األصول الثّابتة 
 واألساليب الّشرعية مرتبطا بها.

ل لها ضمن تراث فكري أو نظام الستدالخالل اصلها من رة إلى أفكالّشيء أو ال يل فهو رد  أّما التّأص
 القضية الفكرية بمعنى جعل. 4في بحثها وفهمها" التعم ق بعد أصولها القضايا إلى َرد   هو"أو  معرفي ما.
 من رعية، واالستفادةلها، ضمن أطره العقدية ومناهجه الشّ  اإلسالم؛ غير مخالفة أصول من كلها منبثقة

 مع تلك األصول. يتعارض ال فيما إلسالمعلماء ا اداجته

                                                                                                        
 بوزارة التأصيل إلدارة الشريعة، ورقة مقّدمة مقاصد خالل العلوم من تأصيل إبراهيم، مدخل نورين انظر أيضا: إبراهيم؛ 1

ه، 1430رجب  م/ 2015لعلوم اإلسالمية، جمهورية السودان، مايو وا الكريم القرآن عةالعلمي، جام والبحث العالي التعليم
   .3ص: 

. وانظر أيضا: الّرشيدي؛ فهد بن فضي سويد، تصّور 8الة والمعاصرة، مرجع سابق، ص: صّمد رأفت، األمح سعيد؛ 2
ألمنية، الرياض، يف العربية للعلوم اة ماجستير، جامعة نات، رسالاستراتيجي للحوار بين أتباع األديان والثّقافا

 .32م، ص: 2015ه/1436
لمعاصرة وتطبيقاته في التربية اإلسالمية، رسالة دكتوراه في واهوم األصالة مف وفي؛ حمدان عبد اهلل شحدة،انظر: الصّ  3

ه، 1416لسعودية، ، جامعة أم القرى، االتربيةاألصول اإلسالمية للّتربية، إشراف د: محمد جميل بن علي خياط، كلية 
 .17-16ص: 

 الرسائل ي األّول: تجويدلمالع للملتقى ّدمواألطروحات، بحث مق الّرسائل في الّتأصيل اهلل، عبد محمد محمد، ولد 4
العليا،  ّدراساتال األمنية، كلية للعلوم العربية نايف الشاملة والمستدامة، جامعة التنمية في دورها وتفعيل واألطروحات

 .9ه، ص: 14/11/1432-12بتاريخ:
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واألصول في الّتعريف هي أصول اإلسالم األصلية كالكتاب والسّنة واإلجماع والقياس، والتّبعية 
 كاالستحسان والمصالح المرسلة والعرف وسّد الّذرائع وغيرها، وما ارتبط بها من مقاصد اإلسالم العاّمة.
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 ر في اإلسالموا: أصالة الحالمبحث األّول
 الحوار في القرآن ألّول:مطلب اال

 تمهيد:
القرآن الكريم؛ ففيه الّدليُل عليه إّن التّأصيل ألّي قضية في الفكر اإلسالمي يجب أن يكون منطلقه 

َل بَ قال تعالى: )أصالًة أو تبًعا،  ُول ي األ  ب َرة  ألِّ ه م  ع  يثً َما كَ  ۚ  اب  َلَقد  َكاَن ف ي َقَصص  ك ن ُيف َتَرىَٰ َولََٰ ا اَن َحد 
يتَ  د  م ُنونَ ص  م  ُيؤ  َمًة لَِّقو  ء  َوُهًدى َوَرح  يَل ُكلِّ َشي  ي َبي َن َيَدي ه  َوتَف ص  [، وهو أّول ما 111، ]يوسف: (َق ال ذ 

ر ومصر يجب الّرجوع إليه في كّل ما يتعّلق باإلسالم؛ عقيدة وشريعة وسلوكا، ولذا كان في كّل عص
سلمين وينبوعها الذي ال ينضب، فما من نازلة إاّل وألهلها ند المملية عة والفكرية والعميلّنهضة العلأصَل ا

في الّرسالة: "فليست تنزل بأحد  من أهل دين  1فيه نظر  في الموضوع والمنهج، حّتى قال اإلمام الّشافعي
 . 2دى فيها"اهلل نازلة  إاّل وفي كتاب اهلل الّدليل على سبيل اله

 ن القرآ وار فيتأصيل الح: األّول فرعلا
ور والّنماذج الحوارية الذي تتعّدد  إّن المستقرئ للقرآن الكريم ال محالة يلحظ ذلك الكّم الكبير من الص 

واختالف األساليب والمناهج المعتمدة، مع  أشكاله وأصنافه بتنوع مقاصده، وتباين األطراف المشاركة فيه،
صورة من صور  أو تمّثلي أحسن التي هلجدل ببالّدعوة إلى ا حات التي تصرّ الّسور واآلي ما فيه من
 إلى شيء من أصوله أو مستلزماته أو آدابه.  تدعو الحوار أو

وقد اعتمد بعض الباحثين في تأصيلهم للحوار القرآني على المؤّشر الّلغوي، حيث دّل استقراءهم على 
. 3حوارية أي نص" ًا علىوصارم  لغويًا حاسماً راً ارها مؤشعتبدة "القول" بالفعل "قال" أو ماحضور كّمي "

 5، متوزعة "على أكثر من أربعين اشتقاقا وتصريفا"4فهي تتكّرر في القرآن أكثر من ألف وسبعمائة مّرة

                                  
اإلمام العلم صاحب  (،هـ204 -150) شي،أبو عبد اهلل محّمد بن إدريس بن العّباس الّشافعي المّطلبي القر الّشافعي؛  1

الفقه  ألم" فيالمذهب، جمع إلى الحديث والفقه الّشعر والّلغة وأّيام العرب، صّنف الكثير منها: "الّرسالة" في األصول، و"ا
 .192، ص: 1. "وطبقات الّشافعية الكبرى"، المقدمة، ج: 361، ص:1:: "تذكرة الحفاظ"، جوغيرها. انظر

هـ(، الّرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، 204بن إدريس المطلبي القرشي، )ت: د عبد اهلل محمبو الشافعي؛ أ 2
 .19، ص: 1ج: م،1940هـ/ 1358، 1مصر، ط: 

الكريم، مقال منشور على شبكة االنترنت في:   هج الحوار في القرآنالمقرئ أبو زيد، من دريسي؛اإل 3
http://almultaka.org/site.php?id=674 :2008-10-15، تاريخ الّنشر . 

باقي؛ . وعبد ال3م، ص: 9971بعة، دون رقم الطّ  ضة مصر،طنطاوي؛ محّمد سيد، أدب الحوار في اإلسالم، دار نه 4
. ومال 578إلى ص:  554، من ص: هـ1364 دار الكتب المصرية، محّمد فؤاد، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم،

، 1زاده؛ عقيل سعيد، الحوار قيمة حضارية، دراسة تأصيلية لمنهجية الحوار في اإلسالم، دار النفائس، األردن، ط: 
 . 77م، ص: 2010ه/ 1430

 .79ـــــ  77يمة حضارية، نفس المرجع، ص ص: مال زاده، الحوار ق 5

http://almultaka.org/site.php?id=674
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اّمة تمثل كل أطراف العملية الحوارية، وكّلها تدّل على طبيعة حوارية عالية يمكن أن نلّخص مالمحها الع
 :فيما يلي

إلى حدود "مائة وعشرين موقًفا حوارًيا، شغلت نحو ألف  ن لتصلالقرآ ة فياقف الحواريمو تتعّدد ال .1
. هذا التعّدد تنّوعت أشكاله بتنوّع مقاصده ومواضيعه 1آية من كتاب اهلل، أي ما يعادل سدس آي القرآن"

سل ة والرّ ئكته من الماللخالق ومخلوقاوقضاياه، وباختالف مستوياته وأساليبه، فهناك حوارات بين ا
، وهناك حوار  بين الّرسل واألنبياء وأقوامهم، وحوار  بين المؤمنين أنفسهم، أو 2يطانالشّ ل ومع بياء بواألن

مع الكفار والمنافقين، وغيرها من أنواع الحوار الكثيرة. وهناك حوارات أخرى تدور حول مواضيع وقضايا 
ا يالئم الفطرة بعض م الق أوت أو تهذيب لألخداببعض العبا وحيد أو األمرخاّصة كالّدعوة إلى التّ 

البشرية من تذكير أو برهان أو تعليم أو تزكية وذلك من خالل مختلف األساليب الّلغوية كالقصص واألمر 
 والّنهي وغيرها.  

يجعله تالف أساليبه إن هذا االّتساع في دائرة الحوار في القرآن وتعّدد أطرافه وأغراضه وقضاياه واخ
ويؤّصل لفكرة الحوار، وينّبه على أصوله ومستلزماته وآدابه كما سيّتضح  3سالم"تاب حوار في اإلك "أّول

لنا الحًقا. كما تدّل طبيعة القرآن الحوارية على أّن الحوار بجميع أنواعه وأشكاله منهج  أصيل  في القرآن، 

                                  
وأهدافه، أعمال المؤتمر اإلسالمي العالمي للحوار، نشر: رابطة العالم ة القرآن والسنفي الشهراني؛ سعد بن علي، الحوار  1

 .19م، ص: 2008ه/ 1429اإلسالمي، 
ل: "إّن الكالم عن حوار بين اهلل تعالى ر للذات اإللهية فقالباحثين إسناد الحواوبعض ا أنكر د. أسعد السحمراني 2

، وهذا ال ع  راجُ في الكالم، وفيه تَ  ة  دَ رادَ هية العلية، ألّن الحوار فيه مُ لعلى الذات اإلل  ومخلوقاته مجانب  للحقيقة، وفيه تطاو 
هلل تعالى...وهذا القول ذا ال يجوز في حّق اف باسم البداء....وهبما يعر ريق للقول يجوز في حّق اهلل تعالى ألّنه يفتح الطّ 

، 1فائس، بيروت، ط: إلسالم آدابه وقواعده، دار النّ ا د، الحوار فيأسعحمراني؛ عن العقيدة الّسليمة..." السّ  بالبداء خروج  
ضع في لكالم في أكثر من مو ه صفة ا، والذي يظهر لي واهلل أعلم أّن اهلل تعالى قد أثبت لنفس33م، ص: 2012ه/1433

ن أحد  من المشركين إستجارك فأجره حّتى يسمع كالم اهلل(القرآن منها ق ضا القول؛ قال أي، وأثبت [6: وبةالت] ،وله تعالى: )وا 
يم ، كما أثبت لنفسه الّتكل[122النساء: ] ،، وقوله: )ومن أصدق من اهلل قيال([29ق: ] ،تعالى: )ما يبّدُل القول لدي(

األعراف: ، ]، وقال: )ولّما جاء موسى لميقاتنا وكّلمه رّبه([64النساء: ] ،ا(ّلم اهلل موسى تكليمالم؛ قال تعالى: )وكوالك
أبو بكر البيهقي في كتابه األسماء والّصفات بعد إيراده لشواهد من الكتاب في باب إثبات صفة الّتكليم ظ ، قال الحاف[143

 ،ي وبكالمي فخذ ما آتيتك وكن من الّشاكرين(على الّناس برساالت اصطفيتك ا موسى إّنيعال: )يوالكالم والقول عند قوله ت
م بإسماع الحّق إّياه، بال ترجمان بينه وبينه..."، انظر: البيهقي؛ أبو السى عليه السّ مو  سمعه ، قال: "فهذا كالم  [41طه: ]

، ص: 1م، ج: 1985ه/1405، 1، بيروت، ط: العربي بكر أحمد بن الحسين، كتاب األسماء والّصفات، دار الكتاب
299 ،308 ،311. 

ك عبد اهلل للحوار الوطني، سلسلة: ملورات مركز المنشالميالد؛ زكي بن عبد اهلل، الحوار في القرآن نماذج ومبادئ،  3
 .8م، ص: 20017ه/ 1438،  5، الّرياض، ط: 03رسائل في الحوار، العدد: 
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ّدعوة إلى اهلل يغ والالتّبلل والمؤمنون في سنبياء والرّ يستغن عنه األ ومسلك  راسخ  للّدعاة إلى اهلل تعالى، لم
 تعالى. 

االنفتاح على الّرأي اآلخر يستعرضه ويجّليه ويناقشه في ظّل جوٍّ من الحّرية والهدوء حيث يستحضر  .2
ن المشركين الذيالذين جحدوا الّصانع المدّبر والعالم القادر، و الّرأي اآلخر رغم فساده، فتجد كالم الملحدين 

فوا وبّدلوا، يورد آراءهم بعينها ال تشويه فيها وال بتر بأبلغ وأجمل ذين حرّ تاب اللشريك، وأهل الكا جعلوا هلل
 تعبير، ويخّلدها بخلود القرآن.

ومن سّجل القرآن الكريم في حواراته قدرا كبيرا من الّتسامح واإلنصاف للمخالف وهو يدفع بالباطل،  .3
يكون بعض هذا الّدفع بالحوار ان أن اإلحس ف واإلحسان، ومنصاواإلن العدلفع اقترانه بمعالم منهج الدّ 

 والمناقشة والمناظرة الهادئة والهادفة، ليصل بها المسلم إلى "القّمة في ضبط النفس وفي سماحة القلب،
ذا ه تفع بها إلىة لتهديها وتر ...القّمة التي ال بّد أن ترقى إليها األّمة المكّلفة من رّبها أن تقوم على البشري

 .1ء"الوضي األفق الكريم
ولقد ذهب القرآن الكريم بعيًدا في دعوته إلى الّتسامح الفكري والعدل في أحكامه، ذلك أّنه حّتى وهو  .4

"في حالة الخصومة يستبقي أسباب الوّد في الّنفوس بنظافة الّسلوك وعدالة المعاملة، انتظارا لليوم الذي 
ذا اليوم الذي يأس اإلسالم من هوال ي ّرفيع،وا تحت لوائه الضو ير في أن ينصومه بأّن الخيقتنع فيه خ

يَن َلم  ُيَقات ُلوُكم  ف ي ، قال تعالى )2تستقيم فيه الّنفوس، فتتجه هذا االّتجاه المستقيم" ال  َين َهاُكُم الل ُه َعن  ال ذ 
َيار ُكم  أَ  ر ُجوُكم مِّن د  وهُ الدِّين  َوَلم  ُيخ  ينَ الل   إ ن   ۚ  وا إ َلي ه م  طُ م  َوتُق س  ن َتَبر  ط   [.8الممتحنة: (، ]َه ُيح ب  ال ُمق س 

الحوار مع جميع أصناف خصوم اإلسالم، قال الشيخ الغزالي رحمة اهلل عليه: "أظّنني أحصيت نحو  .5
، هاتتمّرد علي زع الخير التيآية تتحّدث مع خصوم اإلسالم، تعالج التّقاليد المؤّثرة فيهم، وتساعد نوا 120

لهوى، وتقّوي فطرة الّتوحيد وهي تصارع الّشرك، وتطفئ نيران العناد وتمّزق ه مع اي عراكوتدعم العقل ف
حجب الغفلة، وتقود الّناس قوًدا رفيقا إلى رّبهم. وقد عشت طويال مع هذه اآليات الكثيرة، وأحسست أّنها 

َلُم ب َما : )لنبّيهل اهلل ف في قو لطّ ق والتالّرفقّدرت مشاعر  نسائم من رحمة اهلل بالمخالفين، وكم ُن َأع  ن ح 
يد   ۚ  َوَما َأنَت َعَلي ه م ب َجب ار   ۚ  َيُقوُلونَ   .3["45(، ]ق: َفَذكِّر  ب ال ُقر آن  َمن َيَخاُف َوع 

                                  
 .839، ص: 2ج: سابق،  سيد قطب، الظالل، مرجع 1
 .3544، ص: 6ن، نفس المرجع، ج: قطب، في ظالل القرآ سيد 2
م، ص: 1987دار الكتب، الجزائر، دون رقم الطبعة،  ، وكيد الخارج اخلالغزالي؛ محّمد، جهاد الّدعوة بين عجز الدّ  3

16. 
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تلك التي نزلت إن المستقرئ للقرآن الكريم يجد اختالفا بّينا بين السور واآليات التي نزلت بمّكة و  .6
، ولعّل من أهّم خصائص القرآن المّكي أّنها جاءت في 1لماءها العي بّينكّل خصائصها التفلالمدينة، ب

ثبات النبّوة، والكالم عن اإليمان باهلل والمالئكة واألنبياء  خالص العبادة هلل، وا  سياق الّدعوة إلى الّتوحيد وا 
نبياء صص األزت بقعاّمة، كما تميّ  دمس ولبني آّجها لكّل الّناوالّرسل واليوم اآلخر، وجاء الخطاب فيها مو 

والمرسلين وما فيها من حواراتهم مع أقوامهم ودعوتهم لهم بإقامة الحجج الّسمعية والعقلية واآليات الكونية، 
على  "والقضية التي ال يجادل فيها أحد هي أّن المرحلة المّكية والتي استمّرت ثالث عشرة عاًما إّنما قامت

ين معه والمشركين، ويكاد القرآن المكي كله وهو أكثر مؤمنوال  بين رسول اهلل –ط حوار فقالو  –الحوار 
 .2من ثلث القرآن يكون عرًضا لهذا الحوار بين الفريقين، وتقديما لحجج ودحضا ألخرى"

ارية التي أخذت نخلص في األخير إلى أّن القرآن الكريم أّصل بحقٍّ للحوار من خالل الّنماذج الحو 
ل شموله للمواضيع والقضايا التي تناولها، أو من خالل من خال ني، أومن النّص القرآ عةمساحة واس

 اآلداب التي أمر بها المؤمنين أو دعا إليها غيرهم من أهل الباطل ليعرفوا الحّق ويجنحوا إليه. 
 الثّاني: منهج القرآن في الحوار الفرع

يها اإلسالم والتي قام علالتي  لى أهّم المبادئإ يالّتمهيدديان من الفصل أشار مبحث أهمية حوار األ
تجعله بحّق دين الحوار، "ذلك أّن موضوع الحوار يرتبط بالّتكوين الّداخلي لشخصية المسلم، الذي يريد له 

ذي يمّثل ، والقرآن الكريم ال3اإلسالم أن يفّكر كيف يفتح قلوب الّناس وعقولهم على دين اهلل وشريعته"
لم يكتف بتأصيل مبدأ الحوار واّلتنبيه على أهمّيته بل  منّزلةكتب المسلمين وخاتم الللساسي األ المصدر

انتقل بالمسلم من المستوى الّنظري إلى المستوى الّتطبيقي حينما وضع له جملة من المعايير والّضوابط 
وة هّم وسائل الّدعأ ر يعّد من، ذلك أّن الحواالتي يجب أن يلتزم بها المؤمن وغيره عند أّي حوار أو جدال

تعالى، وهو من أركان المنهج اإلقناعي الذي اعتمده الوحي بشّقيه الكتاب والسّنة كما سيتجّلى لنا اهلل  إلى
 في هذا الفصل. 

واري وارية في القرآن الكريم من خالل ح  ة وقد ظهر لنا مّما سبق بيانه في هذا المبحث وضوح الب نَية الح 
لقرآني للحوار وفق منهجية خاّصة ذكرنا بعض مالمحها أصيل اا التّ ئرته، وتأّكد لنداواّتساع  الّنص القرآني

 العاّمة، ونتناولها بأكثر بيان في هذا المبحث الذي خّصص ألهّم سمات المنهج الحواري القرآني.

                                  
م، ص: 1988 /ه108عة: الثّانية،  ة، الطبانظر مثال: عبد العزيز؛ أمير، دراسات في علوم القرآن، دار الشهاب، باتن 1

59. 
، 1ر، ط: مصوالّتوزيع،  شرلغضبان؛ منير محّمد، الحوار شريعة وواقعا وتاريخا، دار الّسالم للطباعة والنّ ا 2

 .22م، ص: 2011ه/1432
 .14فضل اهلل؛ محّمد، الحوار في القرآن، نفس المرجع السابق، ص:  3
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ه اتوواكب حاجة خلق اإلنسان، مراعاة سّنة التعّدد واالختالف بين البشر: راعى الحوار القرآني طبيع .1
حقيقة وواقع، ودعانا إلى الّتعامل مع هذه  التنّوع في الجنس واالختالف في العقيدةأن  د إلى أرشالفطرية، و 

الحقيقة من خالل الحوار، نجد ذلك من خالل اشتقاقات مادة "قول" والتي تتوّزع على كّل أطراف 
ئكة، ا ومالا وجنّ ع واألديان؛ إنسائوع والّشر حيث الجنس والنّ المخاطبين في النّص الحواري القرآني، من 
فسّنة اهلل تعالى التي بّثها في خلقه أن تتنّوع دياناتهم وعقائدهم  ذكرا وأنثى، عربا وعجما، مؤمًنا وكافرا...،

له انهم، هذه الحقيقة التي أّكدها القرآن في مواضع مختلفة منها قو كما تنّوعت أجناسهم وألسنتهم وألو 
نَد الل ه   ۚ  مِّن َذَكر  َوُأنَثىَٰ َوَجَعل َناُكم  ُشُعوًبا َوَقَبائ َل ل َتَعاَرُفوا اُكم َلق نَ ن اُس إ ن ا خَ الَها َأي  َيا تعالى: ) َرَمُكم  ع  إ ن  َأك 
واََل  ۚ  َدًة ح  م ًة َواَل الن اَس أُ َوَلو  َشاَء َرب َك َلَجعَ ، وقوله: )[13، ]الحجرات: (إ ن  الل َه َعل يم  َخب ير   ۚ  َأت َقاُكم  

َم َرب َك ، َتل ف ينَ َن ُمخ  َزاُلو يَ  ل َك َخَلَقُهم   ۚ  إ ال  َمن ر ح  ن ة  َوالن اس   ۚ  َول ذََٰ َن ال ج  أَلَن  َجَهن َم م  َوَتم ت  َكل َمُة َربَِّك أَلَم 
ينَ  َمع  َدًة َفاخ   م ةً  أُ إ ال    الن اُس َوَما َكانَ [، وقوله تعالى: )119-118(، ]سورة هود: َأج  َلو اَل َكل َمة  وَ  ۚ  وا َتَلفُ َواح 

َتل ُفونَ  َي َبي َنُهم  ف يَما ف يه  َيخ  بَِّك َلُقض  [، ومقتضى التعّدد والتنوع واالختالف هو 19( ]يونس: َسَبَقت  م ن ر 
ن في فيين المختلواحدة، أم كان بالحوار بين المختلفين بغض الّنظر أكان هذا الحوار بين أصحاب المّلة ال

  ّنحلة.المّلة وال
تقرير مبادئ وأسس العالقة بين المختلفين في العقائد والّشرائع: إّن القرآن الكريم مع إقراره بحقيقة  .2

االختالف والتعّدد في العقائد والّشرائع والفكر َشر َع للّتعامل مع هذه الحقيقة مجموعة من األحكام ونّبه على 
 ة به يمكن أن نلّخصها فيما يلي:ية خاصّ ه منهجاالختالف ووضع لا ي تحكم هذمن القواعد الت ُجملة

َراَه ف ي الحوار القرآني في أساسه قائم  على االعتراف باآلخر وبحّقه في االختالف، قال تعالى: )  -أ اَل إ ك 
َن ال َغيِّ  ۚ  الدِّين   ُد م  نقال  وجه تفسير اآليةأ راده لبعضازي عند إيالرّ  ، قال[256]البقرة:  (ۚ  َقد ت َبي َن الر ش 

ّنما بناه على التمّكن  عن أبي مسلم والقّفال: "إّن اهلل ما بنى أمر اإليمان على اإلجبار والقسر، وا 
واالختيار"، ثّم أورد احتجاج القّفال لذلك بقوله: "...إذ في القهر واإلكراه على الّدين بطالن معنى االبتالء 

ُفر   ۚ  م  بِّكُ م ن ر  ُقل  ال َحق  وَ )تعالى:   ونظير هذا قوله واالمتحان، م ن َوَمن َشاَء َفل َيك  (، ۚ  َفَمن َشاَء َفل ُيؤ 
يًعا [، وقال في سورة أخرى: )29]الكهف:  َر ض  ُكل ُهم  َجم  َأَفَأنَت ُتك ر هُ  ۚ  َوَلو  َشاَء َرب َك آَلَمَن َمن ف ي األ 

ن ينَ  الن اَس َحت ىَٰ َيُكوُنوا م   . 1["99نس: ]يو (، ُمؤ 
يه الكتاب والسّنة الّناس على عقائدهم التي اختاروها بشرط اإليمان باهلل واليوم م بنَ اإلسال وقد َأَقر   ص 

اب ئ يَن َمن  آَمَن ب الاآلخر والعمل الصالح؛ قال تعالى: ) يَن َهاُدوا َوالن َصاَرىَٰ َوالص  يَن آَمُنوا َوال ذ  م  ل ه  َوال َيو  إ ن  ال ذ 
خ   َل َصال   ر  اآل  َزُنونَ  َلُهم  ًحا فَ َوَعم  ف  َعَلي ه م  َواَل ُهم  َيح  نَد َربِّه م  َواَل َخو  ُرُهم  ع  [، كما اقتضت 62(، ]البقرة: َأج 

ن َهاجً سنة الَتعد د االختالف في الّشرائع والمناهج؛ قال تعالى: ) ر َعًة َوم  نُكم  ش  : (، ]المائدة ۚ  ال ُكلٍّ َجَعل َنا م 
50.] 

                                  
 .15، ص: 7ج: سابق،  الّرازي، مفاتيح الغيب، مرجع 1
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ي القرآن مقترن  بالحرية التي تعني حرية االختيار، وتعتبر الحرية حوار فكر: اللمعتقد والفية ارّ ح  -ب
أّن  1الدينية من أهّم المرتكزات واألسس التي يقوم عليها الحوار القرآني. وكّنا قد رأينا في الفصل التمهيدي

ر والتّفكير، والّنظتأّمل ئدية من خالل القاكرية والعي اختياراته الفمن تمام تكريم اإلنسان أن يكون حرًّا ف
ذلك أّن اإلسالم "حاسم  في أّنه يريد إنسانا مفتوح البصر والبصيرة، ألّنه يريد إيمانا عميق الجذور، وثيق 

 فكير، فاالعتقاد. ولذلك كان التّفكير فريضة إسالمية، إّنها رسالة هداية بالتأّمل والّنظر والت2الّضمانات..."
بعد الّنظر واالستدالل، "فالتفّكر، والتذّكر، والتعّقل، ثّم الّشكر هي  قتناعبل بااليكون باإلكراه  الالّصحيح 

 .3أسباب اليقين وطرائقه الّصحيحة"
يتجّلى لنا واضًحا من خالل الحوار القرآني أّن اإلسالم كما كفل لإلنسان حّرية الّرأي والّتعبير عنه:   -ت
، فإّنه كفل له معها حّرية الّتعبير كحّق من حقوقه 4ره"ّلد غير ويرّجح وال يقكّ ينظر ويف ية العقل في أن"حرّ 

الّطبيعية التي منحها إّياه الخالق جّلت قدرته. ولعّل ثراء اآلراء والعقائد وما كان من جدل األمم والكبراء 
ى الكريم تدّل عل آنة في القر الّنصوص الحواريألنبيائهم ورسلهم والتي خّلدها القرآن الكريم في مختلف 

قل إلينا القرآن الكريم جملة من األقوال والّتعبيرات التي تخالف أصول اإلسالم وعقائده وشريعته فقد ن ذلك،
فقد نقل القرآن عقائد الّنصارى في اّتخاذهم عيسى  5مّما يشعر باإلطالق والتوّسع في حرية القول والّتعبير

د  َما م  وَ  ۚ   ال ُث َثاَلَثة  ثَ  ل هَ  الإ ن  ا بقولهم: )ابن مريم إله [ وقول اليهود في 73(، ]المائدة:  ۚ  ن  إ لََٰه  إ ال  إ لََٰه  َواح 
ُلوَلة  وصف اهلل تعالى عن ذلك علّوا كبيرا: ) ُنوا ب َما َقاُلوا  ۚ  َوَقاَلت  ال َيُهوُد َيُد الل ه  َمغ  يه م  َوُلع   َبل   ۚ  ُغل ت  َأي د 

[، وقول الملحدين والّدهريين المنكرين لأللوهية والبعث 64(، ]المائدة:  ۚ  َشاُء نف ُق َكي َف يَ يُ وَطتَان  َيَداُه َمب سُ 
َيا َوَما ُيه ل ُكَنا إ ال  الد  هر: )والذين نسبوا اإلحياء واإلماتة إلى الدّ  ه ُر َوَقاُلوا َما ه َي إ ال  َحَياتَُنا الد ن َيا َنُموُت َوَنح 

ل م  ل  ُهم ب ذََٰ َوَما لَ  ۚ    [. 24(، ]الجاثية: إ ال  َيُظن ونَ ُهم   إ ن   ۚ  َك م ن  ع 
والحوار القرآني "فتح الباب واسًعا لحّرية القول والّتعبير، ولم يجعل أحًدا من الّناس فوق المراجعة 

َأُل َعم ا َيف َعُل َوُهم  والمعارضة، فاهلل تعالى وحده هو الذي ) َأُلونَ اَل ُيس  لى هو عا[، واهلل ت23 ء:األنبيا] (، ُيس 

                                  
 لمطلب األّول.: المبحث الثّاني، اانظر 1
 .97الغزالي، مع اهلل، مرجع سابق، ص:  2
 . ص:رآن الكريم، القالعقاد، اإلنسان في  3
 .154م، ص: 1989، 2القرضاوي؛ يوسف، بّينات الحّل اإلسالمي وشبهات العلمانيين والمتغّربين، مكتبة رحاب، ط:  4
، 85م، ص: 2013ه/ 1434، 1ابن حزم، بيروت، ط:  القرآن الكريم، دار محّمد، الحرّيات من بي؛ عليانظر: الّصال 5

ي، حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية، قصر الكتاب، البليدة، بدون اندي، مولي مليغداوانظر في تعريف حرية الّرأي: ب
 . 428رقم الطبعة، وال تاريخ النشر، ص: 
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ه  لذي )وحده ا م  ُكُم اَل ُمَعقَِّب ل ُحك  َساب   ۚ  َوالل ُه َيح  [، وهو سبحانه وحده القائل 41(، ]الّرعد: َوُهَو َسر يُع ال ح 
م  لِّل َعب يد  بحقٍّ وصدق: ) ُل َلَدي  َوَما َأَنا ب َظال   .1["29(، ]ق: َما ُيَبد ُل ال َقو 

لى أسلوب اإلقناع بوسائله المختلفة، العقلية رآني عار الق: اعتمد الحو انيرهبلمنهج الاعتماد ا .3
والحّسية والوجدانية، ولعّل أسلوب اإلقناع العقلي قد أخذ مساحة كبيرة في الحوار القرآني خاّصة في 

ن قد خال م عض من أن القرآنالجانب العملي منه في محاورات األنبياء ألقوامهم، بخالف ما يظّنه الب
وقد َيقع ف ي وهم كثير من ال ُجه ال أّن لمية، قال ابن القيم رحمة اهلل عليه: "ين العالبراهالحجج العقلية و 

َتج على خصومه واََل  سل بَها صلَوات اهلل َوَساَلمه َعَلي ه  لم يكن يح  الش ر يَعة اَل احتجاج ف يَها وأّن ال ُمر 
ُهور  واََل احتجاج فيها، وأّن  ة خطابر يعَ ليونان أّن الش  ا يين وفروخ ُجّهال المنطقيجادلهم، وَيُظنّ  ل ل ُجم 

ُهور بطر يق الخطابة، والُحَجج للخواص وهم أهُل الُبرهان، يعنون ُنُفوسهم َومن سلك  األنبياء دعوا ال ُجم 
ل مَسائ  والبراهين ف ي  ةج واألدلّ مملوء  من الحجَ  طريقتهم. وكل  َهَذا من جهلهم بالّشريعة والقرآن، فإّن ال ُقر آن

رسال الر ُسل، وحدوث ال َعالم. َفاَل يذُكر المتكّلمون َوَغيرهم َدل يال الت   ان ع والمعاد، وا  ثبات الص  يد، وا  و ح 
يحا على َذل ك إاّل وهو في القرآن بأفصح عباَرة وأوضح َبَيان َوأتّم معنى وأبعده َعن اإليرادات  َصح 

  .2واألسئلة"
البرهاني الذي يعتمد على الحّجة والبرهان من طريق الّدليل  الحوارناهجه وم حوار القرآنيالن أشكال مف

العقلي، "ألّنه بمجموع أسئلته وأجوبتها يؤّلف برهانا منطقيا ُيلزم الخصم )أو المخاطبين( اإلقرار باألمر 
يغ الحوار من أجل إقناعهم به وهدايتهم إل  وب  منهو أسل، و ّجة والّدليلحُ برهان اللا. وُيقصد ب3يه"الذي ص 

األساليب التي تهدف إلى إثبات قضّية، أو اإلقناع بوجهة نظر، أو إبطال رأي مخالف، أو تعديله، من 
 خالل مجموعة من الحجج والّشواهد العقلية.

إليها  قواعد التي يدعوويقوم المنهج الحواري البرهاني في القرآن الكريم على مجموعة من األسس وال
 زم بها:لتوي
؛ ففي الكثير من الحوارات التي جاءت في القرآن نجد الّدعوة إلى لحّجة والّدليلبراز اإلى إ الّدعوة .أ

َوَقاُلوا َلن له تعالى: )اعتماد العلم والعقل والّدليل، حيث أّكدت آيات كثيرة على هذا االّتجاه، كما في قو 
ُخَل ال َجن َة إ ال   ق ينَ  ۚ  ُهم  ان ي   َأمَ ت ل كَ  ۚ  َصاَرىَٰ نَ ًدا َأو   َمن َكاَن ُهو َيد  (، ]البقرة: ُقل  َهاُتوا ُبر َهاَنُكم  إ ن ُكنُتم  َصاد 

                                  
الت والّضوابط ــــــ، مركز الكلمة للّدراسات، مصر، المنصورة، اإلسالم ـــــ المجالّرأي والّتعبير في حّرية االّريسوني؛ أحمد،  1

 م، ص: 2005ه/ 1426، 1ط: 
قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، مفتاح دار الّسعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون ن اب 2

 .145، ص: 1ج: الطبع، رقم وال سنة 
 .21التربية بالحوار، مرجع سابق، ص: حالوي؛ عبد الرحمن، الن 3
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، قال الشيخ الّطاهر بن عاشور في تفسير اآلية: "وقوله: )هاتوا برهانكم(؛ أمر بأن يجابوا بهذا 1[111
يم ُمعتق ُده ال ُيقتقاد  هم، ألّن كّل اعدقلشّك في صى بإن المفيدة لولذلك فصله ألّنه في سياق المحاورة... وأت

َدليَل اعتقاده؛ فهو اعتقاد  كاذب، ألّنه لو كان له دليل  الستطاع الّتعبيَر عنه، ومن باب أولى ال يكون 
 .2صادًقا عند من يريد أن يرّوج عليه اعتقاده"

ه  َسب  : )وقال تعالى مخاطًبا نبّيه  ذ  ُعو إ  ُقل  هََٰ ي ۚ   ه  ى الل  لَ يل ي َأد  َوُسب َحاَن  ۚ  َمن  ات َبَعن ي َنا وَ َرة  أَ َعَلىَٰ َبص 
َن ال ُمش ر ك ينَ  ه  َسب يل ي(: هذه  3[، قال اإلمام الزمخشري108(، ]يوسف: الل ه  َوَما َأَنا م  في تفسيره: ")هذ 

َعلى  ا إ َلى الل ه  و ه: )َأد عُ فّسر سبيله بقولالّسبيل التي هي الّدعوة إلى اإليمان والّتوحيد سبيلي..... ثّم 
يرَ  وقال الحافظ ابن كثير: ")على بصيرة(: أي  .4ة ( أي أدعو إلى دينه مع ُحّجة  واضحة  غيَر عمياء"َبص 

 .5على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي"
 الكثير منآني أّنه حافل ب؛ من مؤّشرات المنهج البرهاني في الحوار القر إيراد الحجج والبراهين العقلّية  .ب
هـــا علمـــاء اإلســـالم فـــي حـــوارهم مـــع األديـــان التـــي عاصـــروها مـــن خـــالل فـــى أثر تـــي اقترق االســـتدالل الطـــ

 محاوراتهم ومناظراتهم، حيث استقرؤوا: 
ُنثَـىَٰ ) قياس األولى؛ كقوله تعالى ردًّا على من جعل له البنـات: • وهلل [، 21(، ]الـّنجم: َأَلُكـُم الـذ َكُر َولَـُه األ 

لُـَق الى: )وكما في قوله تعـ، األعلى ثلفي ذلك الم ر  َعلَـىَٰ َأن َيخ  َض ب قَـاد  َر  ي َخلَـَق الس ـَماَوات  َواأل  َأَولَـي َس ال ـذ 
ث َلُهم  ُق ال َعل يمُ  ۚ  م   [. 81(، ]يسن: َبَلىَٰ َوُهَو ال َخال 

يسَ إ ن  َمثَ الّنصارى قوله تعالى: )ومن أمثلة ذلك أيًضا في الرّد على  نَل ع  ـَخلَ  ۚ  َكَمثَـل  آَدَم  ه  َد الل ـىَٰ ع  ن قَـُه م 
َلم  َأن  الل ـَه َتَعـاَلى َبـي َن ف ـي 59(، ]آل عمران: ُتَراب  ُثم  َقاَل َلُه ُكن َفَيُكونُ  [، قال اإلمام الّرازي في تفسيره: "اع 

َعة  َعلَ  َن الد اَلئ ل  ال َقاط  ه  الس وَرة  ُوُجوًها م  ل  َهذ  و جَ ال  الن صَ ى َفَساد  َقو  َأو  ك ر  ال َجـَواب  ل َولَ ة  َواَرى ب الز  ، َوَأت َبَعهَـا ب ـذ  د 
َعـة  ل َفَسـ تَـة  ال َقاط  ه  الن ك  ت ق َصـاء  التـ امِّ، َوَخـَتَم ال َكـاَلَم ب هَـذ  س  يع  ُشَبه ه م  َعلَـى َسـب يل  اال  ، َوُهـَو َأن ـُه َعن  َجم  ه ـم  اد  َكاَلم 

ُمِّ ا ن  َعَدم  م  َيل َزم  م  َلم ا لَ  َب  َواأل  َب  َبَشر   ال  أل  ـن  َعـَدم  األ  ًنـا ل ل ـه  َتَعـاَلى لَـم  َيل ـَزم  م  َدَم َعَلي ه  الس ـاَلُم َأن  َيُكـوَن اب  ي ي ن  آل 
ًنـا ل ل ـه ، تعـالى اهلل َعـن  َذل ـَك وَ  يَسـى َعَلي ـه  الس ـاَلُم َأن  َيُكـوَن اب  ـا لَـم  َيب  ال َبَشر يِّ ل ع  ـُعـد  ان  َلم  ُم الس ـاَل ي ـه  اَلُق آَدَم َعلَ خ 

                                  
 [.75لقصص ]، ا[64[، النمل ]24انظر أيضا: األنبياء ] 1
 .674، ص: 1بن عاشور، التحرير والّتنوير، مرجع سابق، ج: ا 2
الّنحوي، كان رأسا لمعتزلة، المتكّلم و كبير ا هـ(، العاّلمة،467-538أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد، ) الزمخشري؛ 3
ي الّتفسير، وأساس ف صاحب الكشاف ره،ي البالغة والعربية والمعاني والبيان، رحل وسمع ببغداد من نصر بن البطر، وغيف

 .178، ص: 7. "األعالم للزركلي"، ج: 151، ص: 20البالغة، وغيرها. "سير أعالم الّنبالء"، ج: 
، 3نزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: التّ اف عن حقائق غوامض محمود بن عمرو، الكشّ القاسم الزمخشري؛ أبو  4

 .508، ص: 2ه، ج: 1407
 .496، ص: 2ابق، ج: س لتفسير، مرجع، اابن كثير 5
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ـم   ـُع ف ـي َرح  َتم  ي َكـاَن َيج  ـَن الـد م  ال ـذ  يَسـى َعَلي ـه  الس ـاَلُم م  ـاَلُق ع  َن الت َراب  َلم  َيب ُعـد  َأي ًضـا ان خ  يَسـى َعَلي ـه  م  ُأمِّ ع 
َوى" ال قُ َغاَية  َلَغ إ َلى ال  بَ  اَن َقد  َم َأن  ال َبيَ الس اَلُم، َوَمن  َأن َصَف َوَطَلَب ال َحق ، َعل    .1ص 

َي َخل َقُه قياس الّتمثيل؛ ويسّمى أيضا قياس الغائب على الّشاهد كقوله تعالى: ) •  ۚ  َوَضَرَب َلَنا َمَثاًل َوَنس 
يم   َظاَم َوه َي َرم  ي ي ال ع  ي َأنَشَأَها َأو  ، َقاَل َمن ُيح  ي يَها ال ذ  ي َجَعَل َلُكم ذ  ل  ،   َخل ق  َعل يم  لِّ ُهَو ب كُ وَ  ۚ  َل َمر ة  ُقل  ُيح 

ن ُه ُتوق ُدونَ  َضر  َناًرا َفإ َذا َأنُتم مِّ َخ  ُلَق مَِّن الش َجر  األ  ر  َعَلى َأن  َيخ  َض ب َقاد  ي َخلَق الس َمَوات  َواأَلر  ، َأَوَلي َس ال ذ 
ث َلُهم  َبَلى َوُهَو ال َخالُق ال َعل ي [. قال 80 -78: يسَل َلُه ُكن  َفَيُكوُن(، ]َيُقو  ا َأن  َأَراَد َشي ئً  اُرُه إ ذَ م، إ ن َما َأم  م 

َفاًرا اَل َحظ  َلُه يخ الطّ الشّ  ُل َأس  م  َمار  َيح  اهر ابن عاشور في تفسيره: " َوَقد  َضَرَب الل ُه ل َهؤاَُلء  َمَثاًل ب َحال  ح 
ُل ُدونَ  ن َها إ ال  ال َحم  ل م  واََل م  ل مَ ل  َفه م، ذَ  ع  َطاء  ُهود  ال يَ  َك َأن  ع  ُلوًطا ب َأخ  َخُلوا ف يه  َما َصي َرُه َمخ  َراة  َأد  ب َما ف ي الت و 

ه م  َوَما اَل َيع ُدو َنف َعُهُم الد ن َيو ي  َوَلم  َيَتَخل ُقوا ب َما َتح   ى دَ َن ال هُ و ي َعَلي ه  م  تَ َوَضاَلاَلت  َوُمت َبًعا ف يه  َهَوى ُنُفوس 
ك  إ َلى َوالد َعاء   ه م  م ن  َتز  ل يص  ي َيأ ت ي ل َتخ  َن ال َعه د  ب اتَِّباع  الن ب يء  ال ذ  ر ب َقة  َية  الن ف س  َوَقد  َكَتُموا َما ف ي ُكتُب ه م  م 

ن يَع َحال ه   ن ُه َتش  ث يُل َمق ُصود  م  ... َوَهَذا الت م  اَلل  ب يه  م  َوُهَو م ن  الض  ، َول َذل َك ُسوس  ل َمح  ل َمع ُقول  ب اا َتش  ال ُمَتَعاَرف 
" يَن َكذ ُبوا ب آيات  الل ه  م  ال ذ   . 2ُذيَِّل ب َذمِّ َحال ه م  ب ئ َس َمَثُل ال َقو 

بالقول ثّم  الّتسليم الجدلي؛ كما استخدم القرآن الكريم أيضا دليل الّتسليم الجدلي بحيث يسّلم للمعارض •
 ۚ  َما ات َخَذ الل ُه م ن َوَلد  َوَما َكاَن َمَعُه م ن  إ لََٰه  قوله تعالى: )ن مثل لته، ماإلبطال على مقاو   بالنقضيكر  

ُفونَ  ۚ  إ ًذا ل َذَهَب ُكل  إ لََٰه  ب َما َخَلَق َوَلَعاَل َبع ُضُهم  َعَلىَٰ َبع ض    [. 91: ونالمؤمن] ،(ُسب َحاَن الل ه  َعم ا َيص 
اَلَل َعَلى َما َبع َدُه َما لَ ا  ن  شور: "وَ هر بن عاايخ الطّ لشّ قال ا ت د  س  َن  اال  َذ الل ُه َوَلًدا أل  ت َناع  َأن  َيت خ  َتَدل  َعَلى ام  م  ُيس 

ي ان ت َفاَء األ َ  ََعمِّ َيق َتض  ن ُه َوان ت َفاُء األ  َن  َما َبع َدُه َأَعم  م  و اَلُد آل َهًة األ َ  َكانَ َن هلل َوَلد  لَ اُه َلو كَ َخصِّ َفإ ن  ُمغ ن  َعن ُه أل 
ُلُه َتَعاَلى:  ل ه  َكَما َدل  َعَلي ه  َقو  ي ة  َأص  ث ل  َماه  ُن َعَلى م  َن  َوَلَد ُكلِّ َمو ُجود  إ ن َما َيَتَكو  ن  َوَلد  )أل  مََٰ ُقل  إ ن َكاَن ل لر ح 

ُل ال َعاب د    .3َلُه" [ َأي  18: خرف(، ]الزّ ينَ َفَأَنا َأو 
كما وذلك ، 4القرآن الكريم قيـاس الخلف، وهو إثبـات المطلوب بإبطـال نقيضه ستخـدمخلف؛ اقياس ال •

ُفونَ  ۚ  َلو  َكاَن ف يه َما آل َهة  إ ال  الل ُه َلَفَسَدَتا في قوله تعالى: ) : نبياء(، ]األَفُسب َحاَن الل ه  َربِّ ال َعر ش  َعم ا َيص 
اَلُل ع أيضاً ّتمـانّدليل برهـان الالسّمى هذا [، وي22 ت د  س  ، قال الشيخ الّطاهر بن عاشور في تفسيره: "َوَهَذا اال 
َن ال  - ك  م  تََقَدُه َأه ُل الشِّر  ي اع  ، َوُهَو الت َعد ُد ال ذ  ب َطال  َتَعد د  َخاصٍّ ن ه  َمُسوًقا إل   ت َبار  َكو  ل ُيوَنان  َعَرب  َواب اع 

                                  
 .245، ص: 8الّرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج:  1
 .214ــ ـــ 213، ص: 28ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج:  2
 .114، ص: 18ع، ج: نفس المرج 3
طبوعاتي م لمنطق، مؤسسة، اويعّرف بأّنه: "قياس مرّكب يثبت المطلوب بإبطال نقيضه"، المظّفر؛ محّمد رضا 4

 .291ه، ص: 1388إسماعلييان، قم، إيران، الطبعة: الثالثة، 
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ينَ الز   م  ل  تَ  اع  ه  َتَعد  َهة  ب  َعد َد اآل  َن ال ُفر س  ال ُمث ب ت يَن إ َلَهي ن  َأَحد  ي ُة م  َتَقَدُه ال َماَنو  ، َوَكَذا َما اع  َما د  ال َقَبائ ل  َوالت َصر َفات 
ر  ل ل خ  َما ل لن ور  َواآل  ه  ر  ل لش رِّ َأو  َأَحد  خ  ّي"قَ َدل يل   ُهوَ  -ظ ل َمة  ل ل َخي ر  َواآل   . 1ط ع 

ت اَلًفا  ۚ  َأَفاَل َيَتَدب ُروَن ال ُقر آَن أيضًا في القرآن الكريم: ) أمثلتهومن  ند  َغي ر  الل ه  َلَوَجُدوا ف يه  اخ  َوَلو  َكاَن م ن  ع 
َلم  َأن  َظاه َر 82ساء: (، ]النّ َكث يًرا َية  َيُدل  [، قال اإلمام الّرازي في تفسيره: "اع  َتج  ُه َتَعاَلى ان   َعَلى أَ اآل   ح 
ة  ُنُبو ة  ُمَحم د  ب ال   ح  ، إذ لو ُتحَمُل اآلية على ذلك لم يبَق لها تعّلق  بما قبلها البت َة، والعلماء ُقر آن  َعَلى ص 

خبار  اشتماله على اإل من ثالثة أوجه: أحدها: َفَصاَحُتُه، وثانيها: قالوا: داللُة القرآن على صدق محّمد  
 .2االختالف، وهذا هو المذكور في هذه اآلية" ُته عن: سالملغيوب، والثّالثا عن
وغيرهـا مّمـا هـو معـروف فـي علـم الجـدل ومنـاهج الّنقـد التـي قـّررت  3والقول بالموجب والّسبر والتّقسيم  •

ّملت القرآن تأئد: "إذا في بدائع الفوا الحجج الصحيحة وأبطلت الّشبه الفاسدة، قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى
بطـــال الّشـــبه  وأعرتـــهّبرتـــه وتد فكـــًرا وافيـــًا اّطلعـــت فيـــه علـــى أســـرار المنـــاظرات وتقريـــر الحجـــج الّصـــحيحة وا 

 .4الفاسدة والفرق المعارضة، على ما يشفي ويكفي لمن بّصره اهلل وأنعم عليه بفهم الكتاب"
ن كــان فــي  •  ل  علــىه مشــتمإلفحــام إاّل أّنــوااإللــزام  بعــض وجوهــه "معنــىوالحــوار البرهــاني فــي القــرآن وا 

 .5الّتوجيه واإلرشاد إلى طريق الحّق والّصواب"
مع بيان  لخصائص األمم التي دانت بها؛ الّنفسية  ما يجمعها وما يفّرق بينها، الّتعريف باألديان .4

ذالال، وما يكون ضالال، تمكينا وا  ياسية لسّ ّتغيرات ابسبب ذلك من ال واالجتماعية وأثر ذلك عليها هداية وا 
 ة على األديان وتطّور عقائدها وشرائعها، وعلى أممها من الّرقي والدنّو الحضاري.لّنفسيعية واواالجتما

فكما بّين القرآن ما جاء من األصول والّشرائع عند بعض األديان من المشركين وأهل الكتاب؛ فإّنه بّين 
َوَقاَلت  ارى: )والّنصليهود ما اشترك فيه ا فيال تعالى وأجاب عن كّل، قكذلك ما يجمع بينها وما يفّرق، 

ب اُؤُه  ُن َأب َناُء الل ه  َوَأح  َيغ ف ُر ل َمن  ۚ  َبل  َأنُتم َبَشر  مِّم ن  َخَلَق  ۚ  ُقل  َفل َم ُيَعذُِّبُكم ب ُذُنوب ُكم  ۚ  ال َيُهوُد َوالن َصاَرىَٰ َنح 
َر  س َماَوات  َواال ُمل ُك َول ل ه   ۚ  اُء َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمن َيشَ  يرُ  ۚ  ا َبي َنُهَما ض  َومَ أل   [.18( ]المائدة: َوا  َلي ه  ال َمص 

ُخَل ال َجن َة إ ال  َمن وقال تعالى في اشتراك اليهود والّنصارى في تزكية أنفسهم ورّده عليهم: ) َوَقاُلوا َلن َيد 
ق ينَ ن ُكنُكم  إ  اُتوا ُبر َهانَ هَ ُقل   ۚ    َأَمان ي ُهم  ت ل كَ  ۚ  َكاَن ُهوًدا َأو  َنَصاَرىَٰ   [.111( ]البقرة: ُتم  َصاد 

                                  
 .41، ص: 17ابن عاشور، الّتحرير والّتنوير، مرجع سابق، ج:  1
 .151 ، ص:10رجع سابق، ج: زي، مفاتيح الغيب، مالّرا 2
علوم القرآن"، المكتبة الثّقافية،  فيبه "اإلتقان كتاأشار اإلمام الّسيوطي رحمه اهلل تعالى إلى أنواع من هذه المناهج في  3

 . 136، ص: 2، جم1973بيروت، لبنان، 
، ص: 3م، ج: 6199هـ/ 1416، 1ط: ، لباز، مّكة المكّرمةمكتبة اابن قّيم الجوزية: محّمد بن أبي بكر: بدائع الفوائد،  4

941 . 
 .88، العدد: األّول، ص: 16لمجّلد: ا ة اإلسالمية،امععاشور؛ سعد عبد اهلل، ظوابط الحوار مع اآلخر، مجلة الج 5
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َرَص الن اس  َعَلىَٰ وقال سبحانه وتعالى في اشتراك اليهود مع المشركين في حّب الحياة: ) َدن ُهم  َأح  َوَلَتج 
َرُكوا  يَن َأش  َن ال ذ  ه  ا ُهَو ب ُمَزح  مَ َسَنة  وَ َعم ُر َأل َف َيَود  َأَحُدُهم  َلو  يُ  ۚ  َحَياة  َوم  َوالل ُه  ۚ  ال َعَذاب  َأن ُيَعم َر م َن  ز ح 

ير  ب َما َيع َمُلونَ  [. وفي وصف اليهود بالحرص على الحياة وسبقهم للّناس وللمشركين 96( ]البقرة: َبص 
أشركوا ال  ينألّن الذ فيه توبيخ  عظيمقال اإلمام الّرازي في تفسيره: "و خاّصًة تنبيه  على ظاللهم بعد العلم؛ 

ما يعرفون إاّل الحياة الّدنيا فحرصهم عليها ال يستبعد ألّنها جّنتهم، فإذا زاد عليهم في معاد و ون باليؤمن
الحرص من له كتاب  وهو مقرٌّ بالجزاء كان حقيقيًا بأعظم الّتوبيخ. فإن قيل ولم زاد حرصهم على حرص 

 .1علمون ذلك"ن ال يلمشركو ار ال محالة والنّ رون إلى اعلموا أّنهم صائالمشركين؟، قلنا ألّنهم 
َدن  َأَشد  الن اس  اختّص به كلٌّ من اليهود والّنصارى والمشركين: )وقال تعالى فيما افترقوا فيه وما  َلَتج 

َرُكوا  يَن َأش  يَن آَمُنوا ال َيُهوَد َوال ذ  َدن  َأق   ۚ  َعَداَوًة لِّل ذ  يَن آَمُنوا اًة لِّل  َرَبُهم م َود  َوَلَتج  يذ  ل َك  ۚ  ُلوا إ ن ا َنَصاَرىَٰ َن َقال ذ  ذََٰ
ب ُرونَ  َتك  يَن َوُره َباًنا َوَأن ُهم  اَل َيس  ن ُهم  ق سِّيس   [. 82]المائدة:  (ب َأن  م 

اّل ما ذاك إسيره: "فرّتب القرآن أهل األديان باعتبار عداوتهم لإلسالم وموّدتهم له. قال ابن كثير في تف
تة  للحقِّ، وَغم ط  للّناس وتََنُقص  بَحَمَلة  العلم. ولهذا قتلوا كثيًرا من ومباه وجحود  ر اليهود عناد  كف ألنّ 

 .2غير مّرة وسحروه، وأل بوا عليه أشباههم من المشركين" األنبياء حتى هّموا بقتل رسول اهلل 
ُثم  تعالى: )قال كما ة ك أهل رأفة ورحمذلوألّنهم كل عبادة وُنسك، كما أّن الّنصارى أقرب موّدة ألّنهم أه

يَل َوَجَعل َنا ف ي ُقُلوب   نج  َيَم َوآَتي َناُه اإل   يَسى اب ن  َمر  م ب ُرُسل َنا َوَقف ي َنا ب ع  َمـةً  َقف ي َنا َعَلىَٰ آثَار ه  يَن ات َبُعـوُه َرأ فَـًة َوَرح  ( ال ـذ 
 .[27]الحديد: 

 وار وضوع الحالعلم بم .5
لتّام بما يطرحه من أفكار وآراء والقدرة على البرهان عليها لعلم ارآني القنهج الحواري الماشترط اا كم

واالحتجاج لها، فقد أّكد القرآن الكريم على أّن الحوار يجب أن يكون قائًما على أساس  من العلم، قال 
ُل اس  َمن يُ الن   َوم نَ  )تعالى في ذّم من يحاور بدون علم وال برهان:  اَل ُهًدى واََل ل م  وَ ر  ع  ي الل ه  ب َغي  ف  َجاد 

ل م  َوَيت ب ُع ُكل  َشي َطان  م ر يد  [، وقال تعالى: )8]الحج:  (،ك َتاب  م ن ير   ُل ف ي الل ه  ب َغي ر  ع  َن الن اس  َمن ُيَجاد  (، َوم 
َيُة ب  قال اإلمام الّرازي في تفسيره: "َهذ    ،[3]الحج:  َن  ز  ال  َجَوا ا َتُدل  َعَلىهَ َمف ُهوم  ه  اآل  ُمَجاَدَلة  ال َحق ة ، أل 

ل م  َجائ َزة ، فَ  ل م  ب الد اَلئ ل  َيُدل  َعَلى َأن  ال ُمَجاَدَلَة َمَع ال ع  يَص ال ُمَجاَدَلة  َمَع َعَدم  ال ع  ص  َلُة ه َي َتخ  ال ُمَجاَدَلُة ال َباط 
ل ه  ال ُمَراُد م   :  (،َداًل  جَ  َلَك إ ال  وهُ ا َضَربُ مَ : )ن  َقو  ُرف  ل ه :  ،[58]الز خ  ل ُهم  )َوال ُمَجاَدَلُة ال َحق ُة ه َي ال ُمَراُد م ن  َقو  َوجاد 

َسنُ  َي َأح  :  (،ب ال ت ي ه  ل   .3["125]الن ح 

                                  
 .176، ص: 3الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج:  1
 .166ص:، 3ابن كثير، التفسير، مرجع سابق، ج:  2
 .202، ص: 23 لغيب، مرجع سابق، ج:الّرازي، مفاتيح ا 3
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 ذلك قوله لَم لهم به، ومنوقد استفاضت الّنماذج الحوارية في اإلنكار على الذين يحاّجون فيما ال ع
ينَ إ ن  ال  عالى: )ت ُلوَن ف ي آَيات  الل ه  ب َغي ر  ُسل َطان  َأتَاُهم   ُيجَ ذ  يه   ۚ  اد  م  إ ال  ك ب ر  م ا ُهم ب َبال غ   ۚ  إ ن ف ي ُصُدور ه 

ذ  ب الل ه   َتع  يرُ  ۚ  َفاس  يُع ال َبص  يُطوا ب ع   م  ب َما لَ  َبل  َكذ ُبوا)[، وقوله تعالى: 56(، ]غافر: إ ن ُه ُهَو الس م  ه  ُيح  ا َوَلم   ل م 
يُلُه  ل ه م   ۚ  َيأ ت ه م  تَأ و  يَن م ن َقب  ل َك َكذ َب ال ذ   [.39(، ]يونس: َفانُظر  َكي َف َكاَن َعاق َبُة الظ ال م ينَ  ۚ  َكذََٰ

 لىى تكون عدائرة الحوار حتّ فمن البديهي أن تمتلك أطراف الحوار التّأهيل العلمي الذي يؤّهلها لدخول 
ر من معارف دينية وفكرية وتاريخية، وعلى صلة بواقع الحوار وحيثياته، الحوا بموضوععلم بما يّتصل 

ودراية بما يلزم من متطّلبات منهجية وقيم أخالقية. ولن يسبق أو يغلب صاحب مؤّهالت علمية خبير  
 الت.بواقعه الذي تتدافع فيه األفكار وتترى فيه التحوّ 

لّما بعثه إلى  1لمعاذ ما جاء في قول الّنبي الباب ن هذا ف اآلخر ولعّل مر علم بالطّ  ويكون على
َباَدُة الل ه ، َفإ َذا َعَرُفوااليمن؛ قال له: " ُعوُهم  إ َلي ه  ع  َل َما َتد  ، َفل َيُكن  َأو  م  َأه ل  ك َتاب  الل َه،  إ ن َك َتق َدُم َعَلى َقو 

ب   ب ر ُهم  َأن  الل َه َفَرَض َس صَ م  َخم  َفَرَض َعَلي ه   ل َه َقد  ر ُهم  َأن  الَفَأخ  ، َفإ َذا َفَعُلوا، َفَأخ  َلت ه م  م ه م  َوَلي  َلَوات  ف ي َيو 
ن ُهم   ، َفإ َذا َأَطاُعوا ب َها، َفُخذ  م  َوال ه م  َوُتَرد  َعَلى ُفَقَرائ ه م   "،ال  الن اس  وَ ئ َم َأم  َوَتَوق  َكَراَعَلي ه م  َزَكاًة م ن  َأم 

، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "هي كالّتوطئة للوصية لتستجمع هّمته عليها لكون أهل 2"الحديث
وليس الكتاب أهل علم في الجملة، فال يكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجّهال من عبدة األوثان، 

ن  ون فيهم من غيرهيكيجوز أن  ل ال ك َتاب  بلفيه أن  جميع من يقدم عليهم من أه ُهم بالّذكر ما خص  م وا 
 .3"تفضياًل لهم على غيرهم

كما سنرى الحقا في واقع حوار  —ولعّل آفة الكثير مّمن يتصّدرون للحوار اليوم من المسلمين خاّصة 
أهدافه ول أعمالها وفق جهلهم المطبق باآلخر الذي يقود عملية الحوار، ويدعو إليها ويضع جد —األديان

ية والّدراسية واإلستشرافية، بل ويضع نتائجها ويعلن عنها بدعاية ترسانته البحث مراكزهلنة والمستترة لمعال
اإلعالمية. وفي هذا يقول الشيخ محّمد حسين فضل اهلل: "ولعّلنا نجد في واقع الّصراع الذي يخوضه 

لتي فكرة ان تعرف طبيعة الأ ّصراع دونتي تدخل مجال الاإلسالم مع خصومه الكثير من هذه الّنماذج ال

                                  
س  م ن   حمنأبو عبد الرّ  معاذ بن جبل؛ 1 و ب ن  َأو  ر  ًرا، ه(، 18، )ت: نصاري الخزرجيّ ألا ،ن ي سلمة بَ اب ن  َعم  َشه َد ال َعَقَبَة َوَبد 

ب َك"، ابتعثه الّنبي : "َيا ُمَعاُذ  َقاَل َلُه الن ب ي  لحرام، َوَكاَن إ َماًما َرب ان ًيا من فقهاء الّصحابة وأعلمهم بالحالل وا  َوالل ه  إ نِّي ُأح 
هـ(، تاريخ اإلسالم ووفيات 748الّذهبي؛ محمد بن أحمد، )ت:  ". 264، ص: 2 ج: إلى اليمن. "الطبقات الكبرى"،

، 3ج:  م1993 هـ/1413، 2يروت، ط: عربي، بالمشاهير واألعالم، تحقيق: عمر عبد الّسالم الّتدمري، دار الكتاب ال
 ."175ص: 

. ومسلم، باب 7372: ، رقملنبّي ء ارواه البخاري، في كتاب الّزكاة، باب ما جاء في دعاحديث ابن عباس أخرجه  2
َيار  الَمال  ف ي ا31الّدعاء إلى الّشهادتين، رقم:  ذ  خ  َية  َأخ  َدقَ ، والّترمذي، َباُب َما َجاَء ف ي َكَراه  دواد، . وأبو 625ة، رقم: لص 

  .1584لّسائمة، رقم: باب في زكاة ا
 .358، ص: 3: ، جمرجع سابقابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  3



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

135 
 

افع عنها، أو تهاجمها، سواء  في ذلك الذين ينطقون باسم اإلسالم، أو الذين ينطقون باسم الكفر تد
والّضالل، مّمن ال يعرفون من أفكارهم وأفكار خصومهم إاّل بعض المفاهيم العاّمة... ومن الّطبيعي لهذا 

ف المدافعين عن عف موقل في ضلحوار، قد تتمثّ ا الل عمليةنتيجة قلقة من خكّله أن نحصل على 
 . 1اإلسالم أو الّداعين إليه في بعض الحاالت"

والّدعوة إلى تجريد األحكام من المسل مات المبني ة على التّقليد واإلتّباع أو  مناقشة مناهج الّتفكير؛  .6
لف قبل المخا ير لدىيعة منهج التّفكطبلّنظر في بالّدعوة إلى ا الظنِّ والوهم؛ يمتاز المنهج الحواري القرآني

مناقشة المنتج الفكري وتفاصيله، وفيه دعوة صريحة إلى اعتماد المنهج الّصحيح في التّفكير الموصل إلى 
فكير، الحقيقة، فمن تمام تكريم اهلل لإلنسان أن يكون حرًّا في اختياراته الفكرية من خالل التأّمل والّنظر والتّ 

 التّقليد بغير علم  وال ُهًدى وال كتاب منير، حيث تظهر على ذمّ كثيرة لكريم في مواضع ا د القرآنولذلك أكّ 
َوا  َذا ق يَل َلُهُم ات ب ُعوا َما َأنَزَل الل ُه َقاُلوا َبل  َنت ب ُع َما )لنا الّصورة في عرض الفكرة ومناقشة المنهج قال تعالى: 

[، قال اإلمام الّرازي في 170]البقرة:  (،ُلوَن َشي ًئا واََل َيه َتُدونَ َيع ق   اَل َكاَن آَباُؤُهم   َأَوَلو   ۚ  ي ه  آَباَءَنا َأل َفي َنا َعلَ 
يل  َعَلى َما َيَقُع ف ي ال َخا ك  الت ع و  ، َوَتر  ت د اَلل  س  ر  م  تفسيره: "َوف يه  َأق َوى َدل يل  َعَلى ُوُجوب  الن َظر  َواال  ن  َغي ر  ط 

، َأو  َدل ي " َغي رُ ُه ال  َلى َما َيُقولُ عَ ل   . 2م ن  َغي ر  َدل يل 
ي، َوا  ن َما  ق ت َداَء إ ن َما َيُجوُز ب ال َعال م  ال ُمه َتد  وقال رحمه اهلل تعالى في موضع آخر من تفسيره: "واعلم أّن اال 

َلُه َعلَ  ًيا إ َذا َبَنى َقو  ة  وَ َيُكوُن َعال ًما ُمه َتد  ًيا، َفَوَجَب َأن  ال َكَذل  ُكن  َفإ َذا َلم  يَ  ،الد ل يل  ى ال ُحج  َك َلم  َيُكن  َعال ًما ُمه َتد 
َوا  َذا ق يَل َلُهم  َتَعاَلو ا إ َلىَٰ َما َأنَزَل الل ُه َوا  َلى الر ُسول  َقاُلوا ) وهذا مصداقا لقوله تعالى: 3يجوز االقتداء به"

ُبَنا َما َوجَ  َنا َعَلي ه  َحس  َلُموَن َشي ًئا واََل َيه َتُدونَ ُهم  آَباؤُ  َأَوَلو  َكانَ  ۚ   آَباَءَناد   [. 104]المائدة:  (،اَل َيع 
ة  إاّل إتّباع آبائهم؛ الذين "تمس كوا بالت قليد ودفعوا الُحّجة الظ اهرة  وقد ذّم اهلل تعالى من لم تكن لهم ُحج 

ئ تَ َقاُلوا أَ )لى: عاقال ت ،سةياالُملك  والرّ ، والحرص على 4بمجّرد اإلصرار" َنا َعَلي ه  آَباَءَنا َنا ل  ج  َتل ف تََنا َعم ا َوَجد 
ن ينَ  م  ُن َلُكَما ب ُمؤ  َر ض  َوَما َنح   [.78، ]يونس: (َوَتُكوَن َلُكَما ال ك ب ر َياُء ف ي األ 

ه طبيعة فكر قبل مناقشته في فالمنهج القرآني يبدأ إذن من مناقشة المخالف في منهجه الفكري 
كين العرب في منهجهم المرتكز على تقديس معتقدات آبائهم، وتراثهم المشر  ك ناقشوتفريعاته، ولذل

المستند على العادات والتّقاليد، حيث ارتبطت الفكرة بتقديس الّتراث، ذلك أّن "األسلوب العملي ــــ في القرآن 

                                  
 82ــــ  81ل اهلل، محمد حسين، الحوار في القرآن، مرجع سابق، ص: فض 1
 .189، ص: 5، ج: مرجع سابقالّرازي، مفاتيح الغيب،  2
 .448، ص: 12 رجع، ج:نفس الم 3
 .287، ص: 17 ازي، نفس المرجع، ج:الرّ  4



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

136 
 

تّقليدية اسة البالقد الخضوع للّشعور منيتحّررون هج الذي يجعلهم ـــــ هو مناقشة أطراف الحوار في المن
 . 1لينطلقوا بحّرية وقّوة مع أفكارهم، كشرط أساسي للوصول إلى الحوار، إلى هدفه"

ل م  ؛ قال تعالى: )التحرِّي والتثبُّت قبل القول أو العمل .7 َع َوال بَ  ۚ  واََل تَق ُف َما َلي َس َلَك ب ه  ع  َصَر إ ن  الس م 
ئُ  َعن هُ ولََٰئ َك َكاَن أُ َد ُكل  َوال ُفَؤا ل م ، أو الذي ال 36(، ]اإلسراء: واًل َمس  [. َوال ُمَراُد ب ه وال تتّبع َما َلي َس َلَك ب ه  ع 

. قال الّشيخ الّطاهر بن عاشور: "َوَهَذا َأَدب  2دليل عليه وال ظّن راجح فيه، ويندرُج تحت هذا أنواع  كثيرة  
يم ، َوهُ ُخُلق يٌّ  اَلح  َعق ل  ا َو َأي ضً  َعظ  ر  ال َعق ل ي ة  ب َحي ُث اَل  ل يل  يٌّ جَ إ ص  ُم َة الت ف ر َقَة َبي َن َمَرات ب  ال َخَواط  ُيَعلُِّم األ 

يٌّ جَ  ت َماع  اَلح  اج  ُلوُم َوال َمظ ُنوُن َوال َمو ُهوُم. ُثم  ُهَو َأي ًضا إ ص  ن َدَها ال َمع  َتل ُط ع  ُم  ل يل  ُيَجنِّبُ َيخ  َن ال ُوُقو ةَ  األ  ع   م 
يقَ َوا ل ة  َمو ُهوَمة "إل   ت َناد  إ َلى َأد  س  َرار  َوال َمَهال ك  م ن  َجر اء  اال  َض   .3اع  ف ي األ 

قال اإلمام الّرازي في تفسيره: "الُمراُد نهي المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدونها في اإللهّيات 
َماء   ن  إ  ائد إلى إتّباع الهوى فقال: )ك العقفي تل ه تعالى نسبهمن  سالفهم، ألات بسبب تقليد أوالّنبو   َي إ ال  َأس  ه 

ي ُتُموَها َأنُتم  َوآَباُؤُكم م ا َأنَزَل الل ُه ب َها م ن ُسل َطان   َنُفُس  ۚ  َسم  َوَلَقد   ۚ  إ ن َيت ب ُعوَن إ ال  الظ ن  َوَما َته َوى األ 
:]الن   (ل ُهَدىَٰ ا بِّه مُ َجاَءُهم مِّن ر   م  َرة  وقال في إنكارهم البعث: )[. 23 ج  خ  ل ُمُهم  ف ي اآل  َبل  ُهم  ف ي  ۚ  َبل  اد اَرَك ع 
ن َها  ن َها َعُمونَ  ۚ  َشكٍّ مِّ : ( َبل  ُهم مِّ ل  ُن إ ن ن ُظن  إ ال  َظنًّا [. وحكي َعن ُهم  َأن ُهم  َقاُلوا: )66]الن م  َوَما َنح 

تَي ق  ب   َلم  َأن َما َيت ب ُعوَن َأه َواَءُهم  َقاَل: )[. وَ 32َية : ( ]ال َجاث  ينَ ن  ُمس  يُبوا َلَك َفاع  َتج  َوَمن  َأَضل  م م ن  ات َبَع  ۚ  َفإ ن ل م  َيس 
َن الل ه   َم الظ ال   ۚ  َهَواُه ب َغي ر  ُهًدى مِّ : ( ]ال َقصَ م ينَ إ ن  الل َه اَل َيه د ي ال َقو  ُف وا ل مَ ُقولُ َواَل تَ َقاَل: )وَ [. 50ص  ا َتص 

َب  َذا َحَرام  لِّتَف َتُروا َعَلى الل ه  ال َكذ  َذا َحاَلل  َوهََٰ َب هََٰ َنُتُكُم ال َكذ  َب اَل  ۚ  َأل س  يَن َيف َتُروَن َعَلى الل ه  ال َكذ  إ ن  ال ذ 
: ُيف ل ُحونَ  ل  َيَة. 116( ]الن ح  نَهل   ُقل   َوَقاَل: )[ اآل  ل م  دَ  ع  ر جُ  َفتُ ُكم مِّن  ع  إ ن تَت ب ُعوَن إ ال  الظ ن  َوا  ن   ۚ  وُه َلَنا خ 

ُرُصونَ  َن َعامَأنُتم  إ ال  َتخ   .4["148: ( ]األ 
قامة الحجج والبراهين عليه: من الحقائق المسّلم بها أّن من أهّم أهداف  التجّرد في طلب الحقّ  .8 وا 

ظهاالوصول إلى الحقالحوار هو  تّباعه، لقرآن منطق ا"الحوار في ا، ورهيقة وا  هو للوصول إلى الحّق وا 
ي إ َلى ال َحقِّ َأَحق  َأن ُيت َبَع َأم ن ال  َيه دِّي إ ال  َأن ُيه َدىَٰ ألّن الحّق أحّق أن ُيتّبع، قال تعالى: )  ۚ  َفَمن َيه د 

ُكُمونَ  أَ ُقل ال  ى: )ل تعال[، وقا35 (، ]يونس:َفَما َلُكم  َكي َف َتح  رَ م ا ُلوَن عَ  ُتس  َأُل َعم ا َتع َمُلونَ َأج  َنا َواَل ُنس  ُقل  ، م 
َمُع َبي َنَنا َرب َنا ُثم  َيف َتُح َبي َنَنا ب ال َحقِّ َوُهَو ال َفت اُح ال َعل يمُ   .5["25(، ]سبأ: َيج 

                                  
 . 80، ص: ، الحوار في القرآن، مرجع سابقفضل اهلل 1
ي ة  ُكلِّي ة  َين َدر ُج َتح  اص  ّرازي: "َوحَ ال وانظر قول 2 ه  َقض  ُلوًما، َوَهذ  م  ب َما اَل َيُكوُن َمع  ُع إ َلى الن ه ي  َعن  ال ُحك   ن َواع  َكث يَرة ،َتَها أَ ُلُه َير ج 

د  م   َن َواع  َوف يه  َوُكل  َواح  د  م ن  ت ل َك األ   .339، ص: 20ي، مفاتيح الغيب، ج: از ُجوه". الرّ  وُ َن ال ُمَفسِّر يَن َحَمَلُه َعَلى َواح 
 . 101، ص: 15نوير، مرجع سابق، ج: حرير والتّ ابن عاشور، التّ  3
 .393، ص: 02الّرازي، مفاتيح الغيب، ج:  4
 .44، ص: جع سابق. نماذج ومبادئ، مر الحوار في القرآن.. الميالد؛ زكي، 5
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ظهاره، إّن الحوار القرآني حوار  بّناء  يقصُد الوصول إلى عو فهو يده فهو أحّق به، جدوحيثما و  الحّق وا 
ن ظهر الم ختلفين إلى أن يسعوا إلى إظهار الحّق والّصواب في موضع االختالف، وأن يصير إليه حّتى وا 

 .1على يد غيره
وقد أّكد القرآن الكريم هذا المعنى بوضوح تام حينما ساق لنا بعض الحوارات التي فيها اعتراف بالخطأ 

َر ض  َخل يَفًة ب َك اَل رَ َوا  ذ  قَ الى: )تعنها قوله ع  إلى الحّق، مورجو  ل  ف ي األ  َعُل  ۚ  ل ل َماَلئ َكة  إ نِّي َجاع  َقاُلوا َأَتج 
َك َوُنَقدُِّس َلَك  د  ُن ُنَسبُِّح ب َحم  ف ُك الدَِّماَء َوَنح  ُد ف يَها َوَيس  َلُم َما اَل  ۚ  ف يَها َمن ُيف س  َلُمونَ  َقاَل إ نِّي َأع  َم آدَ َعل َم وَ  ،َتع 

مَ  َس  ق ينَ َها ثُ  ُكل  اءَ األ  ؤاَُلء  إ ن ُكنُتم  َصاد  َماء  هََٰ ل َم  ،م  َعَرَضُهم  َعَلى ال َماَلئ َكة  َفَقاَل َأنب ُئون ي ب َأس  َقاُلوا ُسب َحاَنَك اَل ع 
تََنا  : "فلّما تعالى ي رحمهإلمام الّطبر ل اقا .[32ـــ ـ 30، ]البقرة: (إ ن َك َأنَت ال َعل يُم ال َحك يمُ  ۚ  َلَنا إ ال  َما َعل م 

ل َم َلَنا إ ال  اّتضح لهم موضع خطأ قيلهم، وبدت لهم هفوة زّلتهم أنابوا إلى اهلل بالّتوبة فقالوا: ) ُسب َحاَنَك اَل ع 
تََنا  وتب في ع ما قال نوح  حيننابة من الزّلة، ك(، فسارعوا الّرجعة من الهفوة، وبادروا اإل ۚ  َما َعل م 

ل م  َتس   َفاَل )ئلته، فقيل له: مس َأَلَك َما )، [46، ]هود: ( ۚ  َأل ن  َما َلي َس َلَك ب ه  ع  َقاَل َربِّ إ نِّي َأُعوُذ ب َك َأن  َأس 
ل م   ر ينَ  ۚ  َلي َس ل ي ب ه  ع  ن ي َأُكن مَِّن ال َخاس  َحم   حقّ لل د  د  سَ مُ وكذلك فعل كّل [، 47(، ]هود: َوا  ال  َتغ ف ر  ل ي َوَتر 

 .2ه"تُ إليه توبَ  ة  ريبَ ه، قَ تُ إلى الحّق إنابَ  ة  عَ ير ه، سَ ل ق  ف  وَ مُ 
؛ اعتنى القرآن الكريم بالحوار القصصي، الذي جاء على سبيل العظة واالعتبار المنهج القصصي .9

، (َيَتَفك ُرونَ  َعل ُهم  َقَصَص لَ ص  ال  َفاق صُ )ودعوة العقل إلى الن ظر في ُسنن اهلل في األمم والّدول؛ قال تعالى: 
 [، والقصص في القرآن جاءت على طريقتين: 176عراف: ]األ
 "طريقة عرض األحداث بشكل تقريري، تنتقل فيه الحكاية من مرحلة إلى مرحلة حّتى تبلغ نهايتها. .أ
واضح يثير  طريقة الحوار، الذي يحاول أن يمّثل فيه كّل طرف من أطراف القّصة دوره بأسلوب .ب
. والحوار في هذا القسم 3بدوره بالّتعبير بكّل أمانة ووضوح"يقوم  ر الذيقضايا إزاء اآلخالالله بعض من خ

هو روح القّصة الذي يسري في كيانها فيحييها بحركيته وواقعية شخصياته التي "لها وجودها الذاتي، ولها 
رادتها في الموقف ال به عن لوب الذي تعّبر سث، وفي األذي تقفه في الحدمنطقها وتفكيرها، ولها منزعها وا 

 . 4"موقفها
                                  

، ص: م1997إلسالم، نهضة مصر، دون رقم الّطبعة، ا دب الحوار في، أالّطنطاوي؛ محمد سيد، شيخ األزهرانظر:  1
 م، ص:1994ه/1415، 1 ّدة، ط:. بن حميد؛ صالح بن عبد اهلل، أصول الحوار وآدابه في اإلسالم، دار المنارة، ج28
 وما بعدها. 18

 .525ــــ  524، ص: 1طبري، محمد بن جرير، التفسير، مرجع سابق، ج: ال 2
 .231ن، مرجع سابق، ص: رآلحوار في الق، افضل اهلل 3
ر ماجسيت بن حمزة؛ نورة، الحوار القصصي في القرآن الكريم دراسة في التواصل واإلبالغ سورة الكهف أنموذجا، رسالة 4

ه/ 1429اسي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، إشراف د: الجودي مردفي علوم الّلسان، 
 .71 ص: م،2008
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والحوار القصصي القرآني في حقيقته "هو حديث  يجري على شكل سؤال وجواب بين شخصيات القّصة 
الذين يقومون بأهّم أحداثها، أو تتمّثل فيهم تلك األحداث والمفاجآت، أو تجري عليهم المآسي واآلالم التي 

 .1قّصة"تتمّيز بها ال
حركة وتنّوًعا وتلويًنا. وبواسطته يخرج لنا القرآن  القّصةي على الوحيد الذي يضفو ه الحوار كما أنّ 

يكون الهدف من الحوار توضيح بعض المواقف الحياتية  هكذا. و"2خبايا الّنفوس ويضبط حركاتها
 .3ير"والّرسالية من خالل إثارة بعض القضايا المرتبطة بها في حوار طويل أو قص

الحوار في القّصة القرآنية هو "تجسيد الّصورة طريقة ن على في تركيز القرآ يسبب الّرئولعّل السّ 
الحقيقية المتحّركة للتّاريخ الّرسالي، الذي يريد أن يرتبط بالحاضر في وحدة رسالية رائعة، أو للقضايا 

ة من ذلك ادد "االستففوسهم"، وذلك قصالحيوية التي يريد القرآن إثارتها في حياة الّناس وتعميقها في ن
 . 4إلى اهلل سبحانه وتعالى في حركة اإلسالم المستقبلية" لّدعوةب في ااألسلو 

األسمى للحوار القصصي هو تحقيق "هدف الّدعوة إلى تحقيق منهج اهلل وطاعته في هذه  الفرعكما أّن 
ه من خالل ما يجد ،5ت الحياة"المصير مهما طالالحياة، والّرجوع إليه في كّل األمور، ما دام إليه المرجع و 

 نماذج تجّسد الفكرة وتبعث فيها الحياة، وتجعل منها تجارب نجاح جاهزة لالقتداء بها. سان مناإلن
قناعه أكثر من أسلوب ومنهج، ؛ جدرُّ الت   .10 لقد استخدم القرآن الكريم من أجل التّأثير في اإلنسان وا 

على طريقة  ن وقفَ كل  ملقرآن الكريم، و ا ي وردت فيّم األساليب التولعّل منهج التدّرج يعتبر من أه
حيث يبدأ الحوار القرآني  الّشارع في بيان العقائد وتشريع األحكام تأّكد له منهج التّدرج في التّنزيل والتّبليغ.

ما رة عن ذلك منها بالقضايا الكّلية كالّدعوة إلى الّتوحيد وعبادة اهلل وحده، وفي قصص األنبياء أمثلة كثي
ُقوَن َخي ر  َأم  الل ُه )  :قال سبحانه وتعالى؛ لّسالمّصة يوسف عليه اق جاء في َباب  ُمَتَفرِّ ن  َأَأر  َبي  السِّج  َيا َصاح 

ُد ال َقه ارُ  َيا [. فبعد أن ذكر لهما هذا التّأصيل العقدي المهّم فّسر لهما رؤياهما بقوله: )39]يوسف:  (،ال َواح 
ن  َبي  الَصاح   ًرا ب ُه ق ي رَ ُدُكَما َفَيس  حَ أَ  َأم ا سِّج  ه   ۚ  َخم  َلُب َفتَأ ُكُل الط ي ُر م ن ر أ س  َخُر َفُيص  ُر  ۚ  َوَأم ا اآل  َم  َي األ  ُقض 

تَف ت َيان   ي ف يه  َتس  ه [، فقّدم على تأويله للّرؤيا بالّدعوة إلى الّتوحيد، وبيان فضل اهلل علي41(، ]يوسف: ال ذ 
قادهم في أهليته وصالحه،  قال اإلمام الّرازي في حة اعتمن سان، متمّكنا بذلك اسوعلى النّ وعلى آل بيته 

                                  
. ومن أشكال الحوار القصصي في القرآن الكريم: أـــ 35وي، عبد الّرحمن، الّتربية بالحوار، مرجع سابق، ص: الالّنح 1

ــ الحوار في الق ويلة، بالحوار في القّصة الطّ  مثلة عن ذلك في: الّنحالوي، الّتربية بالحوار، نفس ّصة القصيرة. انظر أــ
 .62وص:  36المرجع، ص: 

م، ص: 1985ه/ 1395، 2ط: م، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، دار المعرفة، بيروت، ريطيب؛ عبد الكالخ 2
123. 

 .54، ص: بقسا فضل اهلل، الحوار في القرآن، مرجع 3
 . 232: نفس المرجع، ص 4
 . 62، عبد الرحمن، التربية بالحوار، مرجع سابق، ص: الّنحالوي 5
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تفسيره: "لعّله عليه الّسالم لّما علم أّنهما اعتقدا فيه وقبال قوله، فأورد عليهما ما يدّل على كونه رسواًل من 
 .1الّدنيا" اتغال بمهمّ ن أولى من االشتعند اهلل تعالى، فإّن االشتغال بإصالح مهّمات الّدي

سل من الم ابتدأ الحوار بما هو أهّم، وهي القضية العظيمة التي ُبعثت الرّ يوسف عليه السّ  اهلل ي  فنب
 أجلها، وهي توحيد اهلل وعبادته، وبعد هذا الّتمهيد األهم شرع لهما في تعبير رؤياهما، وأنهى هذا الحوار.

 نحوار في القرآالب يلاالثّالث: أس الفرع
ُه غة الّطريق، في اللّ سلوب ؛ األلوبعريف األست أّواًل: ُلوُب: الَوج  . واأُلس  ُلوب  َتَد َفُهَو ُأس  "وُكل  َطر يق  ُمم 

ُلوَبه: َطر يَقَته. وكالُمه َعَلى َمُع َعَلى َأَسال يب. َوقد َسَلَك ُأس  . وُيج  ُلوب ُسو ء  َهُب. ُيَقال: ُهم  ف ي ُأس   والَمذ 
 .نةَأَسال يَب َحسَ 

مِّ ُلوبُ س  واألُ  .: ال، ب الض  ن ُه" َفن  ل، َأي َأَفان ين م  ُيَقال: َأَخَذ ُفاَلن  ف ي َأَسال يَب من الَقو 
2 . 

والمراد باألسلوب في بحثنا هذا هو طريقة القرآن في عرض الحوار، وقد استخدم الحوار القرآني أساليب 
م فيما يلي الكري القرآنلوب المحاورة في أسّم خصائص ، وسوف نبّين أهمختلفة كاإليجاز والّتكرار وغيرها

 بإذن اهلل تعالى.
 ثانًيا: خصائص أسلوب المحاورة في القرآن الكريم

من سمات األسلوب الحواري القرآني اإليجاز وهو الّتعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة  اإليجاز: .1
عنى، ل بالمر إخالغي ليل الكالم منتق"اإليجاز : 3قال الّرمانيتؤّدي الغرض من غير إخالل بالمعنى، 

ذا كان المعنى يمكن أن ُيعب ر عنه بألفاظ  كثيرة ويمكن أن ُيعب ر عنه بألفاظ قليلة، فاأللفاظ القليلة  وا 
"  .4إيجاز 

باشرة وذلك من خالل اّتساع جملة الحوار القرآني "لمعان كثيرة تدّل عليها داللة مباشرة أو غير م
لمفردة إيحاءات متعّددة مرتبطة بالمراد من العبارة، لمات اّن للكوالّتعريض، بل إ يحأو الّتلو باإلشارة 

                                  
 .139، ص: 81 رجع سابق، ج:، ممفاتيح الغيبالّرازي،  1
 . 71، ص: 3، ج: مرجع سابقتاج العروس،  ،الّزبيدي 2
 يرة، منها القراءات،كان متقنا لعلوم كث لعربية،ه(، الّنحوي شيخ ا384 -296الّرماني؛ أبو الحسن علي بن عيسى، ) 3

ر بن السّراج، وغيرهما، وعنه: بكدريد، وأبي  ابنوالفقه، والّنحو، والكالم على مذهب المعتزلة، والّتفسير، والّلغة، وأخذ عن 
"شذرات انظر:  لقرآن".أبو القاسم التنوخي، والجوهري. صاحب الّتصانيف الكثيرة منها: "النكت في إعجاز القرآن" و"تفسير ا

 .534، ص: 16. "سير أعالم الّنبالء"، ج: 1826، ص: 4عجم األدباء"، ج: . "م442، ص: 4"، ج: الذهب
ي بن عيسى، النكت في إعجاز القرآن، مطبوع ظمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن، سلسلة: عل؛ أبو الحسن انيالّرم 4

وانظر:  .76م، ص: 1976،  3: دار المعارف، مصر، طسالم،  ذخائر القرآن، تحقيق: محّمد خلف ومحمد زغلول
، دار 12ئر العرب، رقم: خاقر، سلسلة: ذد صالباقالني؛ أبو بكر محمد بن الّطيب، إعجاز القرآن، تحقيق: السيد أحم

 .396المعارف، مصر، دون رقم الطبعة وال سنة النشر، ص: 
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،  .1فاإليجاز حاصل  من الكلمة والجملة والعبارة بحيث تّتسع جميًعا لمعان  شّتى" واإليجاز نوعان: حذف 
 :2وقصر  

نه ، م3فحوى الكالم"و ن الحال أبداللة غيرها م : "الحذف إسقاط كلمة لالجتزاء عنهااإليجاز بالحذف .أ
يَر ال ت ي َأق َبل َنا ف يَها ى: )ه تعالقول َيَة ال ت ي ُكن ا ف يَها َوال ع  َأل  ال َقر  ُقونَ  ۚ  َواس  ، فإّن [82، ]يوسف: (َوا  ن ا َلَصاد 

ض ازي في بعقال اإلمام الرّ اآلية تشير إلى شيوع القول في أهل القرية، وأّن القرية كلها تكّلمت في ذلك، 
سأل أهل القرية إاّل أّنه حذف المضاف لإليجاز واالختصار، وهذا الّنوع من راد وا: "المأوجه تفسير اآلية

. والحذف أسلوب  بالغي  "إذ إنه ُيعطي الكالم قّوًة، وُيثير الخيال ليتصو ر 4المجاز مشهور  في لغة العرب"
ييَق اَوس  قوله تعالى: )ي جواب فال حذفَن ذلك في المحذوف أعلى من المبين، وقد بيِّ  َن ات َقو ا َرب ُهم  إ َلى ل ذ 

 .5["73مر: (، ]الزّ َحت ىَٰ إ َذا َجاُءوَها َوُفت َحت  َأب َواُبَها ۚ  ال َجن ة  ُزَمًرا 
"اإليجاز ب .ب في  . وقد جاء6القصر: وهو "بنية الكالم على تقليل الّلفظ وتكثير المعنى من غير حذف 
ُض لى: )له تعاع، منها قو من موضر أكثيم في ن الكر القرآ َر  َوَلو اَل َدف ُع الل ه  الن اَس َبع َضُهم ب َبع ض  ل َفَسَدت  األ 

ينَ  ل  َعَلى ال َعاَلم  [، ففي هذه اآلية "تتوارى األشخاص واألحداث لتبرز من 251(، ]البقرة: َولََٰك ن  الل َه ُذو َفض 
الّطاقات وانطالق الّسعي تنافس لقوى و ألرض من اصطراع اا العليا فيقصير حكمة اهلل خالل الّنص ال

في تيار الحياة المتدّفق الّصاخب الَمو ار.... ]ولــ[ تتكّشف على مّد البصر ساحة الحياة المترامية األطراف 
 سكمدّبرة تماليد الحكيمة التموج بالّناس، في تدافع  وتسابق  وزحام إلى الغايات.. ومن ورائها جميعًا تلك 

ب المتزاحم المتصارع المتسابق، إلى الخير والّصالح والن ماء، في نهاية الموك وتقود بالخيوط جميعًا،
ي  ،، ومّما يمّثل أيًضا لإليجاز في القرآن قوله تعالى: )قاَل َفَمن  َرب ُكما يا ُموسى7"..المطاف قاَل َرب َنا ال ذ 

ء   مخشري في الكّشاف: "وهلل َدر  هذا الجواب ما لزّ قال ا [،50ـــــ  49ه: ]ط َهدى(،  َخل َقُه ثُم  َأع طى ُكل  َشي 
 .8أخصره وما أجمعه، وما أبينه لمن ألقى الذِّهن وَنَظَر ب عين اإلنصاف وكان طالًبا للحّق"

                                  
ن، المنصورة، مصر، ط: البيانية، دار اليقيه الّتركيبية وصوره ، خصائصشادي؛ محّمد إبراهيم، الحوار في القرآن الكريم 1
 .99م، ص: 2010ه/ 1431، 1
. والسيوطي؛ جالل الدين عبد الرحمن، اإلتقان في 76ع سابق، ص: رجاز القرآن، مإعجانظر: الّرماني، النكت في   2

 .54ص: ، 2ج:  م،1973علوم القرآن، المكتبة الثقافية، بيروت، بدون رقم الطبعة،  
 .76رآن، نفس المرجع الّسابق، ص: الّنكت في إعجاز القالّرماني،  3
هرة، محّمد، المعجزة الكبرى القرآن، دار الفكر العربي، ز  . وانظر: أبو194، ص: 18الّرازي، التفسير، مرجع سابق، ج:  4

 .   232القاهرة، بدون رقم الطبعة وال سنتها، ص: 
 .232نفس المرجع، ص: لكبرى، أبو زهرة، المعجزة ا 5
 .76، نفس المرجع، ص: الّرماني، الّنكت 6
 .270، ص: 1سيد قطب، في ظالل القرآن، مرجع سابق، ج:  7
 .67، ص: 3ج:  اف عن حقائق غوامض التنزيل،شّ الك ،لزمخشريا 8
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ر إذا رد د وأعاد": "الّتكرار .2   ع على عّدة صور:، والّتكرار في القرآن الكريم وق1وهو مصدر كر 
ف ه  ل َتق ر ير  لفظه ميعاد بوهو ما الكلمة؛  فيتكرار   .أ ن المفردات بالّترديد، و"َحق يَقُتُه إ َعاَدُة الل ف ظ  َأو  ُمَراد 

ل  ل ُطول  ال َعه د  به" َو  ي األ  َيَة تََناس  قد ال  . وقد يأتي الّلفظ المكّرر بمعنى آخر، فالّلفظتان المتّفقتان2َمع ًنى َخش 
وع: "ُتَعلُِّق الّلفظة بمعنى من المعانى ثّم َتُرد ها ب َعي ن ها ذا النّ ي في هال العلوي الحسينق س المعنى؛تأتي بنف

 . 3وُتَعلُِّقها بمعنى آخر"
َلُمونَ وفي الجملة، كإعادة الجملة بعينها في مثل قوله تعالى: ) .ب َف َتع  ، أو بين [3، ]الكوثر: (َكال  َسو 

 .4[13، ]الّرحمن: (ان  ذِّبَ ا ُتكَ بُِّكمَ آاَلء  رَ  َفب َأيِّ ) مثل قوله تعالى:أجزائها 
معناه أن  5وفي إعادة الحدث تصويًرا أو بياًنا، كما في الحوار والقّصة، والّتكرار في الحوار القرآني .ت

وفي  ياء مع أقوامهم،يترّدد الحوار الواحد أكثر من مّرة، وقد تجّلى هذا الّنوع في المحاورات المتعّددة لألنب
عرض قصص وحوارات تقّدم العبرة والموعظة والّتسلية مع تفاوت  ن خاللعهم، مف المختلفة لهم ماقالمو 

 في كيفية العرض وفي سياقها والجو الغالب عليها.
  :ومن فوائده .ث

                                  
الكتب  إبراهيم، دار إحياء و الفضلالّزركشي؛ أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أب 1

 .8ص: ، 3م، ج: 1957ه/ 1376، 1الحلبي وشركائه، تصوير: دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: عيسى البابي 
 .10، ص: 3ي، البرهان في علوم القرآن، نفس المرجع، ج: كشالزر  2
،  1بيروت، ط: المكتبة العنصرية،  إلعجاز،العلوّي؛ يحيى بن حمزة الحسيني، الّطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق ا 3

من قولهم: رّدد ل لّترديد تفعي"وا. وقد أطلق العلوي على الّتكرار اسم الّترديد، قال رحمه اهلل: 47، ص: 3، ج: ه1423
 .47، ص: 3الّثوب من جانب إلى جانب، ورّدد الحديث ترديدا أى كّرره"، نفس المرجع، ج: 

 .231 س المرجع السابق، ص:منطوقه ومفهومه، نف رآني فيانظر: الخطيب، القصص الق 4
تكرارا، ألّن المتبادر إلى الّذهن  دّ واحدة ال يع كرةاعتبر محمد إبراهيم شادي "أّن تعّدد المحاورات بشأن موضوع واحد أو ف 5

بمبناه  قد أعيدمن لفظ الّتكرار هو إعادة القّصة أو المحاورة معنى ومبنى، وليس هناك موقف من مواقف الحوار 
: ي الّطراز، ج)ف ى تسمية ما يعاد بالّلفظ أو بالجمل بالّترديد أو التعّطف كما اختاره العلوي،وذهب إلى أّن األول ومعناه..."،

، مرجع سابق(، وما يتعّلق بالجمل في مثل قوله تعالى: )كال سوف تعلمون ثّم كاّل سوف تعلمون(، ال يسّمى 47، ص: 3
وما بعدها.  303وار في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص: دا. انظر: شادي، الحانية تنشئ زجرا جديملة الثّ تكرارا ألّن الج

أوردها بعض الذين ال يعّدون الّتكرار من أساليب الفصاحة من القدماء )انظر:  هةالرّد على شباق وهذا اإليراد جاء في سي
اني وقصور أّن التكرار عجز  بيين الذين رأى بعضهم المعاصر (. أو من 9، ص: 3الزركشي، البرهان، مرجع سابق، ج: 

يومية مستقلة تصدر عن  كترونيةال لعرب، صحيفةن اانظر: الحسني؛ تقي، القصص القرآني قراءة في كتابات الحداثييفّني. 
ا في نفس الّسياق (. وانظر أيضم2017–05-27، 3917العدد: ، www.almothaqaf.com.مؤسسة المثقف العربي

 . 234م الخطيب في القصص القرآني، مرجع سابق، ص: كال

http://www.almothaqaf.com/
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، قال بلغ من التّأكيدتقرير معنى قد دّل الّلفظ األّول عليه، وقد قيل إّن الكالم إذا تكّرر تقّرر، والّتكرار أ •
لّتكرير أبلغ من التّأكيد ألّنه وقع في تكرار التّأسيس وهو أبلغ من التّأكيد، أّن ا "واعلمفي برهانه:  1شيكر الزّ 

َلُمونَ مخشري في قوله تعالى: )فإّن التّأكيد يقّرر إرادة معنى األّول وعدم الّتجّوز فلهذا قال الزّ  َف َتع   َكال  َسو 
لَ ُثم  َكال   َف َتع  سيس  ال تأكيد ، ألّنه جعل الثّانية أبلغ في نية تأالثّا : "إنّ [4-3كاثر: تّ ، ]ال(ونَ مُ َسو 

 .2اإلنشاء،... وفي )ثّم( تنبيه  على أّن اإلنذار الثّاني أبلغ من األّول"
ُمَل َتَلقِّي ال َكاَلم  ب ا • َياَدُة الت ن ب يه  َعَلى َما َين ف ي الت ه َمَة ل َيك  ن  "ز  لُ ل َقُبول  َوم  ي آَل ال  َوَقاتعالى: ) .هُ ُه َقو  م  ذ  َمَن َيا َقو 

ُكم  َسب يَل الر َشاد   َرَة ه َي َداُر ال َقَرار   ات ب ُعون  َأه د  خ  ه  ال َحَياُة الد ن َيا َمتَاع  َوا  ن  اآل  ذ  م  إ ن َما هََٰ -38غافر: (، ]َيا َقو 
َر ف يه  النِّ 39  .3"َداَء ل َذل كَ [، َفإ ن ُه َكر 
ل ه  َي تَ َوُخش   ل َكاَلمُ َطاَل اا "إ ذَ  • ه  َكَقو  يًدا ل َعه د  د  يَد ثَان ًيا َتط ر َيًة َلُه َوَتج  ل  ُأع  َو  ي األ  ثُم  إ ن  َرب َك َتَعاَلى: )َناس 

َلُحو  ل َك َوَأص  ُلوا الس وَء ب َجَهاَلة  ثُم  تَاُبوا م ن َبع د  ذََٰ يَن َعم  يم  َها َلَغُفور  ر  د  م ن َبع   ا إ ن  َرب كَ ل ل ذ  النحل: (، ]ح 
119"]4. 

يل  كقوله تعالى: ) • يم  َوالت ه و  (، ا ال َقار َعةمَ  ةُ عَ ار  [، )القَ 2-1 (، ]الحاّقة:َما ال َحاق ةُ  ال َحاق ةُ "ف ي َمَقام  الت ع ظ 
 .5["2-1]القارعة: 

ل ه  َتَعاَلى: ) • ُب َكَقو  ير ه   [،20-19، ]المدّثر: (د رَ ُقت َل َكي َف قَ  م  ثُ  د رَ َل َكي َف قَ ت  َفقُ "الت َعج  ًبا م ن  َتق د  يَد َتَعج  َفُأع 
َجَعهُ   . 6"!َوا  َصاَبت ه  ال َغَرَض َعَلى َحدِّ َقاَتَلُه الل ُه َما َأش 

"وأّما  حمه اهلل تعالى:في كتابه تأويل مشكل القرآن جملة من الفوائد األخرى؛ قال ر  7وقد ذكر أبو قتيبة •
تبارك وتعالى أنزل القرآن نجوما في ثالث وعشرين سنة، بفرض بعد   اهللص، فإنّ ار األنباء والقصكر ت

                                  
كان فقيها أصوليا مفّسرا أديبا، أخذ عن  ه(،794 -745، )بن بهادر الّشافعي د بن عبد اهللمحمالّزركشي؛ أبو عبد اهلل  1

و"البحر في  هان في علوم القرآن"مفيدة، أشهرها "البر تصانيف اإلسنوّي، ومغلطاي وابن كثير والّسراج البلقينّي، له 
، 5لّدرر الكامنة"، ج: "ا. 162، ص: 2 ج: . "طبقات المفسرين"،573، ص: 8"شذرات الذهب"، ج: انظر:  .األصول"
 .133ص: 

 الوعيد الثّاني بأنّ  ارُ اإلشع (ثُم  ). قال الّزمخشري في الكشاف: "ومعنى 11، ص: 3الّزركشي، البرهان، نفس المرجع، ج:  2
 .684، ص: 4ج: لغ من األّول وأشد" أب
 .14-13، ص ص: 3الّزركشي، البرهان، نفس المرجع، ج:  3
 .14، ص: 3، ج: عمرجنفس ال 4
 .17، ص: 3نفس المرجع، ج:  5
 .18، ص: 3نفس المرجع، ج:  6
عن إسحاق الكبير، أخذ العلم  اإلمام العاّلمةه(،213-627)ابن قتيبة؛ أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن ُقَتيبة الدِّيَنَور ي،  7

عنه ابنه القاضي أحمد بن عبد اهلل، ذ وطائفة، وأخ ني،بن راهويه، ومحمد بن زياد بن عبيد اهلل الزيادي، وأبي حاتم السجستا
ألخبار"، و "أدب "عيون اوعبد اهلل بن جعفر بن رستويه الّنحوي، وغيرهم، صاحب المصّنفات المشهورة منها: "المعارف"، و
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َنة  الغفلة،  فرض، تيسيرا منه على العباد، وتدريجا لهم إلى كمال دينه، ووعظ بعد وعظ؛ تنبيها لهم من س 
ل: ز وج عاهلللبصائرهم. يقول  راله واختبانسوخ؛ استعبادا وشحًذا لقلوبهم بمتجّدد الموعظة، وناسخ بعد م

َدًة ) َلًة َواح  َل َعَلي ه  ال ُقر آُن ُجم  يَن َكَفُروا َلو اَل ُنزِّ ل َك ل ُنثَبَِّت ب ه  ُفَؤاَدَك  ۚ  َوَقاَل ال ذ  ت ياًل  ۚ  َكذََٰ (، ]الفرقان: َوَرت ل َناُه َتر 
وفود وكانت ذلك: "لى بعد رحمه تعا ال،  ثم ق1"يت هو والمؤمنون، والمراد بالتّثب[، الخطاُب للّنبي، 32

لإلسالم، فيقرئهم المسلمون شيئا من القرآن، فيكون ذلك كافيا لهم، وكان  العرب ترد على رسول اهلل، 
يبعث إلى القبائل المتفّرقة بالّسور المختلفة، فلو لم تكن األنباء والقصص مثّناة ومكّررة لوقعت قّصة 

إلى قوم، فأراد اهلل، بلطفه  صة لوطوم، وق، وقصة نوح إلى قوميسى إلى قإلى قوم، وقصة عموسى 
ورحمته، أن يشهر هذه القصص في أطراف األرض ويلقيها في كل سمع، ويثّبتها في كل قلب، ويزيد 

 ير، وما ذكرت له. وغيرها من الفوائد التي ذكرها أهل الّلغة والبيان والتّفس2الحاضرين في اإلفهام والّتحذير"
 اهلل أعلم.عليه و قتصرت رة بالحوار لذا ااشعالقة مب

كما أّن كّل تكرار في الحوار القرآني أو قّصة من قصصه إنما يعتبر إضافة أخرى يكتمل بها المشهد  •
الحواري بحيث تصير بمجموعها صورة واضحة مجّسمة للحدث، وما كان يبدو للوهلة األولى أّنه اختالف 

ترد وفق ما يحتاجه الموقف من تعبير فاصيل ًعا لتحقيقته إاّل تجميي ور ليس فللمقوالت أو الصّ أو تكرار 
 . 3يكشف فكر المتحاورين ونفسياتهم وما يهدف إليه من تذكير أو تعليم أو تسلية أو ترغيب أو ترهيب

موضوع الواحد ؛ تتفاوت الحوارات القرآنية في طريقة العرض، بحيث تجد الالّتنوع في طريقة العرض .3
من أسلوب ومنهج، وال يخفى ما في هذا التنّوع من فوائد لعّل  بأكثر الفكرةت مختلفة، فيعرض ياكّرر بكيفيت

 أهّمها: 
 الّتوضيح؛ ذلك أّن التنو َع في األسلوب يفّسر مشكل الفكرة ويجّلي غموضها.  .أ
هارسوخ المعاني في القلب والعقل؛ فتنو ع األسلوب أقوى في تثبيت ال .ب نسان؛ إلفي وعي ا معاني وُرسوخ 

   .تعد ُد الحواس  الُمخاَطبةخطاب تع الألّنه بتنو  
فما من أسلوب  إاّل  مراعاة اختالف المتلّقين في أنماطهم الّشخصية، وتباين قدراتهم في االستيعاب؛ .ت

لفة ع الّذكاء المختويخاطب نمطا من أنماط الّشخصية؛ الّسمعية أو البصرية أو الحّسية. أو نوعا من أنوا
 خاطب.لمعند ا

                                                                                                        
، 13: . "سير أعالم النبالء"، ج293، ص: 1. "معجم األدباء"، ج: 25، ص: 1الذهب"، ج: اتب". انظر: "شذرات الك

 .296ص: 
بن قتيبة؛ أبو محمد عبد اهلل بن مسلم الدينوري، تأويل مشكل القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، دون رقم وال سنة ا 1

 .148الطبعة، ص: 
 .149ص:  قتيبة، نفس المرجع، ابن 2
 531سابق، ص:  رجع. وشادي، الحوار في القرآن الكريم، م233خطيب، القصص القرآني، مرجع سابق، ص: انظر: ال 3
 .317و
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ّصة هود عليه الّسالم وحواره مع قومه في ثالث سور وهي األعراف وهود بين ق ا مثالفإذا قارن 
والّشعراء والتي يشّكل موضوع العقيدة ماّدته األصلية والحوار منهجه الّسائد لوجدنا أّن لكّل سورة بيئتها 

ن تخلعراف المالينة و األعلى سورة ع قومه، "فيغلب الخاّصة بها وطريقة عرضها لحوار هود م من  ا 
عراء بين المالينة والّتحذير على الّسواء ويعلو صوت الوعيد والّتهديد في سورة تحذير، وتجمع سورة الشّ ال

 .1والّتسرية عنه" هود، ومع أّن السور الّثالث تجتمع حول غرض آخر هو تثبيت قلب الّرسول 
  :رغيب والّترهيبالجمع بين أسلوبي التّ  .4

الّترغيب والّترهيب واضحة في الحوار القرآني وقصصه، وذلك  له صورتبّين الكريم تللقرآن  رئالمستق
لما في الّترغيب والّترهيب من آثار على الّنفس البشرية التي فطرها الخالق سبحانه وتعالى على الّرغبة في 

عو ارة يداهلل تعالى: "فت مهكثير  رح ، قال ابن2دت بهالخير إذا وعدت به، والّرهبة من المكروه إذا توع
ده إليه بالّرغبة وصفة الجّنة والّترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالّرهبة وذكر الّنار وأنكالها وعذابها عبا

 . 3والقيامة وأهوالها، وتارة بهما لينجع في كلٍّ بحسبه"
ب لّترهيريح بار، وقد جاء الّتصاعذاب النّ  ل، والّتخويف منفمن الّترهيب اإلنباء بالخسران العاجل واآلج
ئ ُتم مِّن ُدون ه  ي قوله تعالى: )في مخاطبة اهلل تعالى المشركين والوثنيين ف ُبُدوا َما ش  ر يَن  ۚ  َفاع  ُقل  إ ن  ال َخاس 
َم ال ق َياَمة   ُروا َأنُفَسُهم  َوَأه ل يه م  َيو  يَن َخس  ل كَ  ۚ  ال ذ  ق ه  َلُهم مِّن فَ  ينُ ب  اُن ال مُ ُهَو ال ُخس رَ  َأاَل ذََٰ َلل  مَِّن الن ار  َوم ن م  ظُ و 

ت ه م  ُظَلل   َباَدُه  ۚ  َتح  ُف الل ُه ب ه  ع  ل َك ُيَخوِّ َباد  َفات ُقون   ۚ  ذََٰ  [.16-15(، ]الّزمر: َيا ع 
ُه ل  َوَعَد ال) ض؛ قال تعالى:ومن الّترغيب وعد اهلل تعالى في خطابه لعباده المؤمنين بالّتمكين في األر 

ي نُكم  ُنوا َن آمَ ال ذ  ل ه م  َوَلُيَمكَِّنن  لَ م  يَن م ن َقب  َلَف ال ذ  َتخ  َر ض  َكَما اس  ل َفن ُهم  ف ي األ  َتخ  ال َحات  َلَيس  ُلوا الص  ُهم   َوَعم 
ف   َتَضىَٰ َلُهم  َوَلُيَبدَِّلن ُهم مِّن َبع د  َخو  ي ار  يَنُهُم ال ذ  ًنا د  َوَمن َكَفَر َبع َد  ۚ  ًئا ي َشي  وَن ب  ن ي اَل ُيش ر كُ ونَ َيع ُبدُ  ۚ  ه م  َأم 

ُقونَ  ل َك َفُأولََٰئ َك ُهُم ال َفاس   [.55ور: ، ]النّ (ذََٰ
ومن األمثلة الحوارية التي وردت في هذا األسلوب؛ ذاك الحوار الذي دار بين أهل الجّنة وأهل الّنار، 

َحاُب ال جَ َوَناَدىَٰ أَ قال تعالى: ) حَ  ة  ن  ص  نَ َقد  وَ َب الن ار  َأن اَأص  ا َما َوَعَدَنا َرب َنا َحقًّا َفَهل  َوَجدت م م ا َوَعَد َرب ُكم  َجد 
ينَ  ۚ  َقاُلوا َنَعم   ۚ  َحقًّا  َنُة الل ه  َعَلى الظ ال م   [. قال الحافظ ابن44(، ]األعراف: َفَأذ َن ُمَؤذِّن  َبي َنُهم  َأن ل ع 

ب رُ كثير: " ُب ى لَ  َتَعاُيخ  وا في منازلهم )الّنا به أهلب َما ُيَخاط  َأن َقد  ر على وجه التّقريع والّتوبيخ إذا استقر 
َنا َما َوَعَدَنا َرب َنا َحقًّا َفَهل  َوَجدت م م ا َوَعَد َرب ُكم  َحقًّا  (، َأن  هاهنا مفسِّرة للقول المحذوف، وَقد   ۚ  َوَجد 

َنا مَ جَ َقد  وَ : )ق، أي قالوا لهمللّتحقي (، كما ۚ  َقاُلوا َنَعم   ۚ  ا َحقًّا َفَهل  َوَجدت م م ا َوَعَد َرب ُكم  َحقًّا ب نَ َنا رَ ا َوَعدَ د 
ي كان له َقر ين  من الكف ار فاّطلع اف ات عن الذ  َقاَل َتالل ه  فرآه في سواء الجحيم، ) أخبر تعالى في سورة الص 

                                  
 .316شادي، الحوار في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص:  1
 .109م، ص: 0152،  22ستان، العدد: ور، باكانظر: همداني؛ كفايت اهلل، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب، اله 2
 .346 ، ص:3 كثير، التفسير، مرجع سابق، ج: ابن 3
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ين   إ ن ك دت   د  َن  ُكنتُ لَ  .يع َمُة َربِّ ن  َلو اَل وَ  .َلُتر  َضر ينَ م  ُن ب َميِّت ينَ  .ال ُمح  ُوَلىَٰ  .َأَفَما َنح  تََتَنا األ  ُن  .إ ال  َمو  َوَما َنح 
ولها في الّدنيا وُيَقرُِّعُه بما صار إليه من [، أي ينكر عليه مقالته التي يق59 -54افات: (، ]الصّ ب ُمَعذ ب ينَ 

ه  الن اُر ال ت ي ُكن ُتم  ب ها ُتَكذُِّبونَ لهم:  يقولونُعُهُم المالئكة ذلك تَُقرِّ اب والّنكال، وكالعذ ح   .)هذ  ر  َهَذا َأم  َأن ُتم  َأَفس 
ُرونَ  ب ُروا َسَواء  َعَلي ُكم   .اَل تُب ص  ب ُروا َأو  اَل َتص  َلو َها َفاص  َن َما ُكنُتم  َتع مَ  ۚ  اص  َزو  -14:(، ]الّطورُلونَ إ ن َما ُتج 

16"]1. 
 كارياالستنأسلوب االستفهام  .5

َهُدونَ ومنه قوله تعالى: ) ُفُروَن ب آيات  الل ه  َوَأن ُتم  َتش  َيا َأه َل ال ك تاب  ل َم َتل ب ُسوَن ال َحق   .َيا َأه َل ال ك تاب  ل َم َتك 
َلُموَن(،  ُتُموَن ال َحق  َوَأن تُم  َتع  ل  َوَتك  ت َفات  ه: "ال  تفسير  ر فياهر بن عاشو لطّ [، قال ا71-70]آل عمران: ب ال باط 

َهُدونَ  َزاُت، َول َذل َك َقاَل َوَأن ُتم  َتش  َياُت: ال ُمع ج  ، َواآل  ت ف َهاُم إ ن َكار يٌّ س  ، َواال  َطاب  ال َيُهود  . َوا  َعاَدُة ن َدائ ه م  إ َلى خ 
ل ه : َيا َأه َل ال ك تاب  ثَان َيةً  د  الت  ب َقو  ب يخ   ل َقص  ل  وَ و  يل  َباط  ين ه م  ب َما َعَلي  ه م  َتس ج  ل  َتل ب يُس د  . َوَلب ُس ال َحقِّ ب ال َباط  ه م 

ه . يع  َتَفَعت  الثَِّقُة ب َجم  َلة ، َحت ى ار  ياَلت  ال َباط  يب  َوال ُخَراَفات  َوالت أ و  ََكاذ  َن األ  َخُلوا ف يه  م  َتمَ َوك ت َماُن ا َأد  ُل ل َحقِّ ُيح 
يَق ُمَحم د  م  َتص  اُنهُ َراَد ب ه  ك ت مَ يُ َأن   َكام  ال ت ي َأَماُتوَها د  َح  َراة  م َن األ  َتَمُل َأن  ُيَراَد ب ه  ك ت َماُنُهم  َما ف ي الت و  ، َوُيح 

، َوُهم  َيع   ياَلت ه م  م  َوآثَار  تَأ و  َبار ه  َمال  َأح   .2َن ب َها"و  َيع َملُ َلُموَنَها َواَل َوَعو ُضوَها ب َأع 
ُفُروَن ب آيات  الل ه  َوالل ُه َشه يد  َعلى َما في نفس السورة: ) تعالى ا قولهومنه ُقل  َيا َأه َل ال ك تاب  ل َم َتك 
َوجًا َوَأن تُ ُقل  َيا َأه َل ال ك تاب  ل َم َتُصد وَن َعن  َسب يل  الل ه  َمن  آَمَن َتب ُغوَنها  .َتع َمُلونَ  ل  ب غاف   َوَما الل ُه اءُ م  ُشَهدع 

[. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "َهَذا َتع ن يف  من اهلل تعالى للكفرة 99 -98ا َتع َمُلوَن(، ]آل عمران: َعم  
م  ب آَيات  اهلل، وصدهم عن سبيل اهلل مَ  م  ل ل َحقِّ، َوُكف ر ه  ه  َناد  يَمان   ن  َأه ل  ن  َأَراَدُه م  َأه ل  ال ك َتاب  َعَلى ع  اإل  

ه  ب جُ  َن العلم ...، َوَقد  توعّ م  َوطَ ه د  ن َدُهم  م  َن الل ه ، ب َما ع  ل م ه م  ب َأن  َما َجاَء ب ه  الر ُسوُل َحقٌّ م  ، َمَع ع  دهم اَقت ه م 
ه م  َذل َك ب َما َخا ّرسول ياء ومعاملتهم النبهم عن األَلُفوا ما بأيدياهلل على ذلك، وأخبر ب َأن ُه َشه يد  َعَلى َصن يع 

ر به بالّتكذيب والجحود والعناد، فأخبر َتَعاَلى َأن ُه َلي َس ب َغاف ل  َعم ا َيع َمُلوَن، َأي  وسيجزيهم على ذلك المبشّ 
 .3يوم ال ينفع مال وال بنون"

ّن أ حيث نلحظ الّطول والقصر، : تتفاوت حوارات القرآن الكريم بينالمراوحة بين الّطول والقصر  .6
الجملة أو قصر الحوار، وأخرى يمتّد فيها الحوار ليأخذ مساحة كبيرة من بقصر  تتمّيزبعض الحوارات 

 .4القّصة أو الّسورة، وهذا مّما يتمّيز به أسلوب الّسرد القصصي في القرآن الكريم

                                  
 .374ص: ، 3ابن كثير، تفسير القرآن، ج:  1
 .279، ص: 3ور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج: اشابن ع 2
 .73، ص: 2ابن كثير، نفس المرجع، ج:  3
اوية، ليبيا، كلية اآلداب، العدد الجامعة، جامعة الزّ ه وتقنياته، المجلة ي خصائصانظر: بيدق؛ سالم علي، الّسرد القرآن 4

 .213ص: م، 2014الّسادس عشر، المجّلد الثّاني، أبريل، 
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 المطلب الثّاني: الحوار في السّنة
 ار في السّنةاألّول: تأصيل الحو  الفرع
 دهيتم

ينضب لمن أراد أن يؤّصل لعلوم األّمة أو فكرها، ومن خاللها ننّزل  ين  الوية معأّن السّنة الّنب ال شكّ 
القرآن على الواقع، ونفّسر نصوصه من خالل الّتطبيق الّنبوي في حّله وترحاله، وسلمه وحربه، ودعوته 

عن  – باإلضافة لذلك–ف كشّنبوية "تا أّن السّنة الوتعليمه، وفتاويه وقضائه، وقيادته وسياسته، كم
 مغاير   ص الواقع الذي كان رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله وسّلم يتعامل معه ويتحّرك فيه، وهو واقع  خصائ

للواقع الذي نحياه في تركيبته وعقليته فيدفعنا ذلك إلى استنباط منهج فقه التّنزيل على الواقع من خالل 
وع إلى التّقليد والمحاكاة في الجزئيات الّنز  ن خاللوآله وسّلم ال م يهى اهلل علبّي المعصوم صلّ تطبيقات الن

 .1والتّفاصيل كما يظّن الكثيرون، فمنهج التأّسي واإلتّباع غير منهج التّقليد"
كّم من والمستقرئ للسّنة الّنبوّية والمتمّثلة في السّنة القولية على وجه الخصوص ال يغيب عنه ذلك ال

اإلسالم، أو وهو يعّلم أصحابه. فال يخلو باب  من و إلى هو يدعو  عقدها النبّي ي التي كان الحوارات
مع أصحابه أو غيرهم مّمن لم يكن مؤمنا به من المشركين  أبواب السّنة إال وقد سّجل لنا حوارا للّنبي 

 قي. اجتماعي أو أخال أو أهل الكتاب يوّجههم فيه إلى اعتقاد أو إلى سلوك تعّبدي أو
لى منهج الحوار، فكذلك في سّنته عليه الّسالم أكثر من دليل على واهد عبالشّ  لقرآن حافل  أّن اا وكم

ذلك، فلقد دعا الّنبّي عليه الّصالة والّسالم أهل الملل والّنحل من أهل الكتاب ومشركي العرب إلى دين 
ل على أهقرآن، وبما قّصه الإليه من  لحواري بما أوحياإلسالم، وأجاب عن اعتراضاتهم بواسطة المنهج ا

اب من أخبار أنبيائهم، فأقام عليهم الحّجة فيما اختّصوا به من العلم دون سائر األمم والملل، كما الكت
َك ف يه  م ن َبع د  َما َجاَءَك م َن ) الّنصارى منهم خاّصة وفي ذلك نزل قوله تعالى: ناظرهم، وباهل َفَمن  َحاج 

ل م  َفُقل   ُع َأب َناو   َتَعالَ ال ع  َعل ل ع َنَت الل ه  َعَلى َوَأب  َءَنا ا َند  َناَءُكم  َون َساَءَنا َون َساَءُكم  َوَأنُفَسَنا َوَأنُفَسُكم  ثُم  َنب َته ل  َفَنج 
ب ينَ  ة وأهلها على وعاهد اليهود بالمدينة وأمر بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبش[، 61آل عمران: ]، (ال َكاذ 

فأسلم كما هو مروي  في كتب الّسير والّسنن، كما أمر  2اشيالّنج ل َكهاوحاور أصحاُبه مَ ى ن الّنصار دي

                                  
واني؛ طه جابر، نحو منهجية معرفية قرآنية، محاوالت في بيان قواعد المنهج الّتوحيدي للمعرفة، دار الهادي، بيروت، علال 1

 .285: م، ص2004 /1425، 1ط: 
ن شة، واسمه: أصحمة، ملك الحبشة، َمعُدود  في الّصحابة رضي اهلل عنهم، وكان ممّ الّنجاشي ملك الحب "الّنجاشي؛  2

فصّلى عليه  ولم يهاجر، وال له رؤية، فهو تابعي من وجه، صاحب من وجه، وقد توّفي في حياة الّنبي  ه،َحُسَن إسالم
 .428، ص: 1بالء"، ج: هبي، "سير أعالم النّ له الذّ بالّناس صالة الغائب" إهـ قا
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حّتى يتمّكن من الّتواصل معهم، وفهم مرادهم بلغتهم  1بعضهم بتعّلم لغاتهم كما هو الحال مع زيد بن ثابت
الّصالة وأزكى  ضله عليه أفصورا عن حوارات التي تعّبر عن ما يختلج في صدورهم. وسأنقل فيما يلي

 ركين وأهل الكتاب وجملة من أصحابه رضوان اهلل عليهم.م للمشلّتسليا
 أّوال: حواره للمشركين

انتهجها في دعوته إلى اهلل وفي يرى تعّدد الوسائل واألساليب التي  إّن المتأّمل في سيرة الّنبي 
في بواكير  ّنبي فه الالحواري الذي وظّ  وبليب األسلأهّم هذه األسا تعليمه لألّمة وتربّيته لها، ولعّل من

، 2محمد بن كعب القرظيالّدعوة حينما كان ُمسَتضَعًفا يسَتت ُر بدعوته، فقد روى ابن إسحاق في سيرته عن 
جالس   دي قريش، ورسول اهلل نا في لس  ل يوما وهو جاقا ،ادان سيّ وك، 3ة بن ربيعةتبع قال: حدثت أنّ 

في المسجد وحده: يا معشر قريش، أال أقوم إلى محمد فأكلَِّمه وأعر َض عليه أمورا لعل ه يقبُل بعضها 
ن ويكثرون، يدو يز  ورأوا أصحاب رسول اهلل ، 4فنعطيه أي ها شاء ويُكف  عن ا؟، وذلك حين أسلم حمزة

، فقال: يا بن أخي، ، فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول اهلل فكلمه م إليهيا أبا الوليد، قى قالوا: بلف
نّ في العشيرة، والمكان في النّ  5ك منا حيث قد علمت من السطةإنّ  ك قد أتيت قومك بأمر عظيم سب، وا 
ائهم، فاسمع آبن مضى من ينهم وكفرت به مهت به أحالمهم وعبت به آلهتهم ودقت به جماعتهم وسفّ فرّ 

: قل يا أبا الوليد، ورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال له رسول اهلل ليك أمأعرض عمني 
أسمع، قال: يا بن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا األمر ماال جمعنا لك من أموالنا حتى 

ن كنت تريد ن كنتونك، و د ى ال نقطع أمراحتلينا، ك عدنابه شرفا سوّ  تكون أكثرنا ماال، وا  تريد به ملكا  ا 
ن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ال تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطبّ   ، وبذلنا فيهملكناك علينا، وا 

                                  
الفرضي، من كّتاب  رئلمشهور، المق اأبو سعيد زيد بن ثابت بن الّضحاك بن لوذان الّنّجاري األنصاري، الصحابيّ  1

اب"، الوحي، جمع القرآن في عهد أبي بكر وكّلف بكتابته في عهد عثمان، مات في حدود الخمسين للهجرة. انظر: "االستيع
. وانظر في مسألة تعّلمه الّلغة 162و"تقريب الّتهذيب"، ص:  .30، ص: 1لحفاظ" ج: ، و"تذكرة ا258، ص:1ج:

 . 259، ص:1ستيعاب"، ج:االعشر يوًما؛ "عة الّسريالية في بض
ير "كان كبه(، روى عن كبار الّصحابة. قال الّذهبّي: 108الكوفّي ثّم المدنّي، )ت: القرظي؛ محمد بن كعب بن سليم  2

"، . و"سير أعالم الّنبالء46، ص: 2لّورع"، ومن أوعية العلم. "شذرات الذهب"، ج: بالعلم والّصالح وا القدر ثقة موصوفا
 .65، ص: 5ج: 

ه(، "كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية. كان موصوفا بالرأي 2بن َعب د شمس بن عبد مناف، )ت: عتبة بن ربيعة  3
را مع المشركين وقتله فيها علي بن أبي طالب وحمزة سالم، وطغى فشهد بدافذ القول". أدرك اإلطيبا، نوالحلم والفضل، خ

 .200، ص: 4للزركلي"، ج: م به. "األعال تهموعبيدة بن الحارث بعد إحاط
لبعثة، وقتل انية ل، أسلم في السنة الثّ ه(، أسد اهلل، سّيد الّشهداء، عّم الّرسول 3حمزة بن عبد المّطلب بن هاشم، )ت:  4

 . 171، ص: 1. "سير أعالم النبالء"، ج: 369، ص: 1، ج: وم أحد. "االستيعاب"شهيدا ي
براهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي على لبئر األصول: اسا "السطة: الّشرف. وفي 5 سطة" إهـ من تعليق مصطفى السقا وا 

 .293، ص: 1سيرة ابن هشام، ج: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14980


 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

148 
 

إذا فرغ ى يداوى منه أو كما قال له. حتى جل حتّ ابع على الرّ ه ربما غلب التّ موالنا حتى نبرئك منه، فإنّ أ
قال: نعم، قال: فاسمع مني، قال: أفعل،  ،أبا الوليد؟ رغت ياأقد ف يستمع منه، قال:  رسول اهللعتبة، و 

يم  حم. )حيم حمن الرّ اهلل الرّ  بسم ل:افق ن  الر ح  مََٰ َلُمونَ . َتنز يل  مَِّن الر ح  م  َيع  َلت  آَياُتُه ُقر آًنا َعَرب يًّا لَِّقو  . ك َتاب  ُفصِّ
ي يًرا ًرا وَ َبش  َرَض َنذ  َثُرُهم  َفهُ  َفَأع  ُعوَنا إ َلي ه (. َمُعونَ  َيس  م  اَل َأك   ثمّ  ،[5-1: فصلت] ،َوَقاُلوا ُقُلوُبَنا ف ي َأك ن ة  مِّم ا َتد 

فيها يقرؤها عليه. فلما سمعها منه عتبة، أنصت لها، وألقى يديه خلف ظهره معتمدا  مضى رسول اهلل 
معت يا أبا الوليد ما : قد سثم قالجدة منها، فسجد لسّ إلى ا  انتهى رسول اهلل عليهما يسمع منه، ثم
 .1"سمعت، فأنت وذاك.

وعتبة بن ربيعة وهو من الصّف األّول من قادة المشركين بمّكة  هذا الحوار الذي كان بين الّنبي 
ن كان فيه مياتها األولى. و يدّل على أّن الحوار كان من أهّم الوسائل التي قامت عليها الّدعوة في بدا

 عند كالمنا عن ذلك فيما سيأتي إن شاء اهلل تعالى. سنلمسهبه ما أصول الحوار وآدا
وقيمة هذا المنهج العظيم وأصالته هو من استمداده من الوحي ذلك أّن اهلل تعالى عّلم نبّيه منهج 

اء بي به األننساني الذي اختّص الحوار من خالل الفطرة التي غرزها فيه، والمشتملة على الكمال اإل
َحي َنا إ َلي َك ُروًحا مِّن  بشّقيه الكتاب والسّنة والذي قال فيه اهلل تعالى: ) لوحيل اخالوالّرسل، ومن  ل َك َأو  َوَكذََٰ

ر َنا  ي ب ه  َمن ۚ  َأم  يَماُن َولََٰك ن َجَعل َناُه ُنوًرا ن ه د  نَ ن َشاُء م ن   َما ُكنَت َتد ر ي َما ال ك َتاُب َواَل اإل   َباد  َوا  ن َك  ۚ  ا ع 
ي َلتَ  تَق يم   إ َلىَٰ ه د  َراط  م س   [. 52(، ]الشورى: ص 

لقد عّلم اهلل تعالى نبّيه الكريم هذا المنهج الّدعوي العظيم من خالل القصص القرآني الذي حوى 
ألنبياء وارات الّرسل واحوارات الخالق مع مخلوقاته من المالئكة واإلنس والجماد كالّسموات واألرض، وح

منين والكّفار في عالمي الغيب والّشهادة، كما تلّقاه ضمن توجيهات ر المؤ ، وحواأقوامهم وأتباعهمع م
( 332كالمه تعالى التي نلحظها من خالل لفظ "قل" التي تكّررت في القرآن ثالث مائة واثنين وثالثين )

                                  
الشيخ األلباني في تعليقه على كتاب فقه الّسيرة  الّرواية عّلق عليها. هذه 293، ص: 1ج:  لنبوية،يرة االسّ  ،بن هشاما 1

ابن اسحاق؛ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالوالء )في المغازي ق جها ابن إسحاأخر هذه القصة للغزالي بقوله: "
، 1، بيروت، ط: هيل زكار، دار الفكرس حقيق:هـ(، سيرة ابن إسحاق )كتاب الّسير والمغازي(، ت151المدني، )ت: 

 بدسال، ووصله عمر  ، من سيرة ابن هشام، بسند حسن عن محمد بن كعب القرظي(185، ص: 1ج:  م.1978هـ/1398
 ، ص:4ج: والبغوي من طريق أخرى من حديث جابر رضي اهلل عنه، كما في تفسير ابن كثير:  حميد، وأبو يعلي، بن
هـ(، السيرة النبوية، 213يري المعافري، )ت: محمد عبد الملك الحمابن هشام؛ أبو ، "شاء اهلل ، وسنده حسن  إن90-91

الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر،  يظري، عبد الحفبياتحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم األ
النبوية، تحقيق: هـ(، السيرة 213)ت: عافري، ابن هشام؛ أبو محمد عبد الملك الحميري الم م.1955هـ/1375، 2ط: 
 م.1955هـ/1375، 2مصر، ط: ، هفى السقا، إبراهيم األبياري، عبد الحفيظ الشلبي، مصطفى البابي الحلبي وأوالدمصط

 1427، 1، ط: ين األلبانيتخريج األحاديث: محمد ناصر الدّ ، دمشق ،دار القلمفقه الّسيرة،  ،السقا أحمدمحمد  الغزالي؛و 
 ، من الهامش. 116، ص: ه
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ل  ُت َفإ ن َما أَ ل  َضلَ  إ ن ُقل  ):تعالى قالى، مّرة. فالحوار الّنبوي يهتدي بأمر اهلل تعال ي  َعَلىَٰ ض  َوا  ن   ۚ  َنف س 
ي إ َلي  َربِّي  َتَدي ُت َفب َما ُيوح   [.50(، ]سبأ: إ ن ُه َسم يع  َقر يب   ۚ  اه 

من خالل استقراء السّنة النبوّية القولية يمكن أن نتأّكد من ثراء الحوار الّنبوي وتنّوعه، فقد حاور النبّي 
 حاور من أّمته المؤمنين من أصحابه ، كما الكتابكالمشركين وأهل  رىلملل األخغيره من أهل ا

بالكثرة والتنّوع تناولت مختلف المواضيع من عقائد وعبادات ومعامالت  وأزواجه. وتمّيزت حواراته 
 ية.يمة والّتعلعوية والّتربويوأخالق، كما تمّيزت بالتفّنن في األساليب البالغية والخطابية لتحقيق أهدافها الدّ 

ذا كّنا قد طرف من الحوار الّنبوي مع المشركين فإّنا سنعرض فيما سيأتي إلى نماذج حّية ا إلى ألمحن وا 
مع أهل الكتاب ومع أصحابه رضوان اهلل تعالى عليهم، لننتقل من بعدها إلى بيان منهجه  من حواره 

 .عليه الّصالة والّسالم وأسلوبه في الحوار
 بأهل الكتاثانًيا: حوار 

عندما قدم عليه وفدهم في الّسنة التّاسعة من  1نصارى نجران لّنبي ور ا: حارىالحوار مع الّنصا .1
. وقد ذكر أهل التّفسير أن اآليات األولى من سورة آل 2وقّصتهم مشهورة  متواترة ، نقلها أهُل السَِّيرالهجرة، 

 .3وفد نصارى نجرانن ما كان م إّنما نزلت بسببعمران إلى الثّالثة والثّمانين منها 
ب يع  بن أنسفي تفسيره عن  4حاتم أبيابن روى  .أ لل ُه اَل إ لَََٰه إ ال  ُهَو ال َحي   .ۤفي قوله تعالى: )الم 5َعن  الر 

يَسى اب  صارى أتوا الن ب ي  ؛ "قال: إّن النّ [2-1، ]آل عمران: (ال َقي ومُ  َيَم، وَ ، َفَخاَصُموُه ف ي ع  ن  مَ  َقاُلوا:ن  َمر 
َبًة َوال َوَلًدا، َفَقاَل َلُهُم الن ب ي  ا َعلَ َقاُلو َأُبوُه؟، فَ  ذ  َصاح  َب َوال ُبه تَاَن، اَل إ َلَه إ ال الل ُه َلم  َيت خ  تُم  ى الل ه  ال َكذ  : َأَلس 

يَسى يَ  َلُموَن َأن  َرب َنا َحيٌّ اَل َيُموُت، َوَأن  ع  َلُموَن َأن  َرب َنا َقيِّم  : َألَ َقالَ  َقاُلوا: َبَلى. ؟ال ف َناءُ أ ت ي َعَلي ه  َتع  ُتم  َتع  س 
ل ُك عيسى من ذلك شيء؟، َقاُلوا: اَل  ُزُقُه؟، َقاُلوا: َبَلى. َقاَل: َفَهل  َيم  َفُظُه َوَير  أُلُه َوَيح  ء  َيك  ، َقاَل: َعَلى ُكلِّ َشي 

                                  
انظر:  ية،مواضع، منها: نجران في مخاليف اليمن من ناحية مّكة، كان أهلها على الّنصران نجران؛ نجران في عدة 1

م، ج: 1995، 2هـ(، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط: 626أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الّرومي، )ت:  ي؛الحمو 
 .266، ص: 5
. وابن تيمية، 42، ص: 2ج:  مرجع سابق، فسير،ر، التّ . وابن كثي576، ص: 1ج:  مرجع سابق، يرة،ق، السّ ابن اسحا 2

 . 170، ص: 1ج: ق، مرجع سابالجواب الّصحيح، 
 .42، ص: 2فسير، مرجع سابق، ج: . وابن كثير، التّ 175، ص: 5انظر: الّطبري، الّتفسير، مرجع سابق، ج:  3
كان بحرا ه(، 241-324)ي الحنظلي الغطفاني، حمد بن إدريس الّراز حمد عبد الرحمن بن م، أبو مالّرازي؛ ابن أبي حاتم 4

إلمام أبي زرعة الرازي، وأخذ عنه ابن عدي، وحسين بن علي التميمي او ه أبي حاتم، أبيأخذ عن  في العلوم ومعرفة الّرجال
أعالم سير"، وغيرها. "سير والّتعديل"، و"الّتف"الجرح = =وطائفة، صّنف في الفقه والّرجال واختالف الصحابة، له منها:

 .31، ص: 1. "شذرات الذهب"، ج: 263، ص: 13الّنبالء"، ج: 
، 7، انظر: "الّطبقات الكبرى"، ج: (ه139 )ت:الخرساني، حديثه في السنن األربع،  ريالمروزي البكنس الربيع بن أ 5

 .169، ص: 6. "سير أعالم النبالء"، ج: 261ص: 
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َلُموَن  ُتم  َتع  فَ َأن  الل َه اَل َأف َلس  ء  ى  َيخ  َلُم عيسى  ر ض  ف ي األَ َعَلي ه  َشي  ؟ َقاُلوا: َبَلى، َقاَل: َفَهل  َيع  وال ف ي الس َماء 
ُتم  تَ  م  َكي َف َيَشاُء، َأَلس  يَسى ف ي الر ح  َلُموَن من ذلك شيء إ ال َما ُعلَِّم؟، َقاُلوا: اَل، َقاَل: َفإ ن  َرب َنا َصو َر ع  َأن  ع 

يَسى َرُب ا َيش   الط َعاَم َواللُ اَل َيأ كُ َرب َنا  َلُموَن َأن  ع  ُتم  َتع  ُث ال َحَدَث؟، َقاُلوا: َبَلى، َقاَل: َأَلس  د  لش َراَب َوال ُيح 
ُل ال َمر َأُة ُثم  َوَضَعت ُه َكَما َتَضُع ال َمر َأُة َوَلَدَها، ثُم  غُ  م  ، ثُم  َكاذ ى الص  ذَِّي َكَما ُيغَ َحَمل َتُه ُأم ُه َكَما َتح  َعُم َن ُيط  ب ي 

؟، َفعَ  ُتم  ُث ال َحَدَث؟، َقاُلوا: َبَلى، َقاَل: َفَكي َف َيُكوَن َهَذا َكَما َزَعم  د  َرُب الش َراَب َوُيح  َرُفوا ُثم  َأَبو ا إ ال الط َعاَم، َوَيش 
 .1َقي وُم("ل  ل َحي  اَه إ ال ُهَو اُجُحوًدا، َفَأن َزَل الل ُه: )الم الل ُه اَل إ لَ 

في حواره لنصارى نجران أّنه تركهم يصّلون في مسجده حينما أدركتهم صالتهم؛  ي لّنبدي اه ومن .ب
َبي ر  بري في تفسيره: "روى ابن جرير الطّ  َحاَق: َقاَل ُمَحم ُد ب ُن َجع َفر  ب ن  الز  قدموا على رسول : 2َقاَل اب ُن إ س 

دية، في ]جمال ثياُب عليهم حين صلى العصر،  دهيه في مسجنة فدخلوا علمديال اهلل  َبَرات ُجبب وأر  الح 
يومئذ: ما رأينا بعدهم وفًدا  قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول اهلل  ،ر جال[ َبل حارث بن كعب

فصلوا إلى  ؛وهم:"دعاهلل  ، فقال رسولون في مسجد رسول وقد حانت صالتهم فقاموا يصلّ  ؛مثلهم
 .3" المشرق

 : دالحوار مع اليهو  .2
يسألونه عن ما اختّصوا به من  عرف عن اليهود كونهم أهل علم وكتاب، وقد كانوا يأتون الّنبي د لق

العلم فكان عليه الّصالة والّسالم يجيبهم بما يوافق المقام من الّترغيب أو الّترهيب بتوجيه من الخبير 
 نا أمشي مع الّنبي ينما أال: "برضي اهلل عنه ق 4دابن مسعو  ومن ذلك ما رواهالبصير رجاء هدايتهم؛ 

فمّر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: سلوه عن الّروح، وقال بعضهم: ال تسألوه، ال يجيء بشيء تكرهونه، 
َأُلوَنكَ ّنه يوحى إليه، فلّما انجلى قال: )فقام رجل  فقال: يا أبا القاسم: ما الّروح؟، فسكت، فقلت: إ َعن   َوَيس 

ل م  إ ال  َقل ياًل ن  أَ وُح م  ُقل  الر   ۚ  وح  الر   ر  َربِّي َوَما ُأوت يُتم مَِّن ال ع   .5["85(، ]اإلسراء: م 

                                  
محمد، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: أسعد محمد الّطيب، مكتبة نزار  محمد عبد الرحمن بن ، ابن أبي حاتم، أبوالّرازي 1

 .585، ص: 2ه، ج: 1419، 3ية السعودية، ط: ربالمملكة الع از،مصطفى الب
ث عن عمه عروة ئة(، حدّ محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد األسدي المدني، )توفي سنة بضع عشرة وما 2

ا ا. وكان فقيهرهمهلل، وغيرهما. وحّدث عنه عبد الرحمن بن القاسم، وعبيد اهلل بن أبى جعفر، وغيعمه عباد بن عبيد ا وابن
 .407. "تقريب الّتهذيب"، ص: 330، ص: 5"الّطبقات الكبرى"، ج: انظر: عالما، وثّقه الّنسائي. 

 172، ص: 5 الطبري، الّتفسير، مرجع سابق، ج: 3

 لي،اإلمام الحبر، فقيه األمة، أبو عبد الرحمن الهذ (،ه32، )غافل بن حبيب الهذليبن د اهلل بن مسعود ن مسعود؛ عباب 4
جري، البدري، حليف بني زهرة، كان من الّسابقين األّولين، ومن الّنجباء العالمين، شهد بدرا، وهاجر الهجرتين، هاي، المالمكّ 

 .461، ص: 1"سير أعالم الّنبالء"، ج:  .260، ص: 2برى"، ج: "الطبقات الككثيرا. ى علما مناقبه غزيرة، ورو 
ل  الل ه  َتعَ البخاري،  5 ل م  إ ال  َقل ياًل(، ]اإلسراء: وت  ى: )َوَما أُ الَ َباُب َقو  َن الع  ومسلم في صفات  .125، الحديث رقم: [85يُتم  م 

 .2794عن الّروح، رقم:  الّنبي المنافقين وأحكامهم، باب سؤال اليهود 
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، فإّنه أيضا حاور مجموعة من اليهود 2وانتهى حواره بإسالمه 1عبد اهلل بن سالم وكما حاور الّنبي 
 لحّق. عد أن الح لهم افي صورة أخرى وكان منهم الجحود ب

فقد روى ابن اسحاق قّصة تنازع اليهود والّنصارى عند رسول  عين:ى مجتملّنصار ع اليهود واار محو ال .3
أتتهم أحبار يهود، فتنازعوا عند رسول  ولما قدم أهل نجران من النصارى على رسول اهلل ؛ قال: "اهلل 
ان من من أهل نجر  رجل  ل نجيل، فقاكفر بعيسى وباإل، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء، و اهلل 
فأنزل اهلل تعالى في ذلك من قولهم:  ،وراةة موسى وكفر بالتّ صارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوّ النّ 
ء  َوَقاَلت  الن َصاَرىَٰ َلي َست  ال َيُهوُد َعَلىَٰ شَ ) ء  َوُهم  يَ َوَقاَلت  ال َيُهوُد َلي َست  الن َصاَرىَٰ َعَلىَٰ َشي   ۚ  ك َتاَب ل  ت ُلوَن اي 
ل ه م  اَل ال َك قَ َكذََٰ  ث َل َقو  َلُموَن م  يَن اَل َيع  َتل ُفونَ  ۚ  ل ذ  َم ال ق َياَمة  ف يَما َكاُنوا ف يه  َيخ  ُكُم َبي َنُهم  َيو  : ]البقرة (،َفالل ُه َيح 

اهلل  ا ما أخذيهوراة فلتّ بعيسى، وعندهم ابه، أي يكفر اليهود  ما كفرَ  يتلو في كتابه تصديقَ  ، أي كلٌّ [113
الم، وفي اإلنجيل ما جاء به عيسى عليه صديق بعيسى عليه السّ الم بالتّ ن موسى عليه السّ لى لساليهم عع
يكفر بما في يد  وراة من عند اهلل، وكلٌّ الم، وما جاء به من التّ الم، من تصديق موسى عليه السّ السّ 

 .3صاحبه"
اّل يهوديا، وقالت الّنصارى ما اهيم إان إبر ا كبار اليهود مأحم فقالت الاهيم عليه السّ كما اختلفوا في إبر 

َراُة عالى فيهم: )كان إبراهيم إاّل نصرانيا، فأنزل اهلل ت يَم َوَما ُأنز َلت  الت و  َيا َأه َل ال ك َتاب  ل َم ُتَحاج وَن ف ي إ ب َراه 
ه   يُل إ ال  م ن َبع د  نج   .4[65ران، عم(، ]آل نَ َفاَل َتع ق ُلو أَ  ۚ  َواإل  

: أتريد يا محّمد أن نعبدك كما تعبد الّنصارى إلسالم بدين الّنصارى عند قولهم للّنبي يهود ارنة الومقا
ليه تدعونا؟، فقال رسول اهلل  : عيسى ابن مريم؟، وقال رجل  من نصارى نجران: أو ذلك تريد يا محّمد وا 

ا َكاَن مل اهلل تعالى: )، فأنز أمرني وال بذلك بعثني مادة غيره و ، أو آمر بعبامعاذ اهلل أن أعبد غير اهلل
َباًدا لِّي م ن ُدون   َم َوالن ُبو َة ُثم  َيُقوَل ل لن اس  ُكوُنوا ع  ت َيُه الل ُه ال ك َتاَب َوال ُحك  الل ه  َولََٰك ن ُكوُنوا َرب ان يِّيَن  ل َبَشر  َأن ُيؤ 

 .5[79]آل عمران:  (ُسونَ َتد رُ ب َما ُكنُتم  وَ  ل ك تَابَ ُتَعلُِّموَن ا ب َما ُكنُتم  
وفي هذه القّصة نالحظ أّن الحوار بين األديان الّتوحيدية الّثالثة اإلسالم والمسيحية واليهودية بدأ في 

 ،ألنبياءوخّلده القرآن الكريم بخلوده من خالل قصص المباهلة واالختالف في دين إبراهيم أبو ا عهده 
 نوا عبادا لنا من دون اهلل. اس كو وا للنّ يكن لهم أن يقولم ل ألنبياءوأّن ا

                                  
: الم، )توالسّ ة الاإلسرائيلي حليف األنصار، من سبط يوسف بن يعقوب عليهما الصّ سالم بن الحارث عبد اهلل بن  1

"الطبقات انظر:  .ةبالجنّ  بّي شهد له النّ ، . حّدث عنه: أبو هريرة، وأنس بن مالكه(، من خواص أصحاب الّنبي 43
 .413، ص: 2ء"، ج: "سير أعالم الّنبال .268ص: ، 2الكبرى"، ج: 

 .420، ص: 2انظر: الذهبي، سير أعالم الّنبالء، مرجع سابق، ج:  2
 .549، ص: 1ج:  ق،رة، مرجع سابلسيابن هشام، ا 3
 .553، ص: 1انظر: نفس المرجع، ج:  4
 .554، ص: 1انظر: نفس المرجع، ج:  5
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القائم على البرهان  الحقِّ  ةُ ج  بها للحوار الّديني المتعّدد الذي تظهر فيه حُ  لُ صِّ أَ ن التي نُ نَ وهي من الس  
ق يوالّدليل قال تعالى: )  [. 111 :البقرة(، ]نَ ُقل  َهاُتوا ُبر َهاَنُكم  إ ن ُكنُتم  َصاد 

بينه وبين أهل الكتاب أو بين أصحابه وأهل  ي حياة الّنبي اصال فني متو حوار الّديقي الب وقد
َيا إلى نجران فقالوا فيما قالوا: أرأيت ما تقرؤون: ) الكتاب، قال المغيرة رضي اهلل عنه: بعثني رسول اهلل 

َت َهاُرونَ  ته، فأخبر  فأتيت الّنبي  ل:لمتم، قاعسى وموسى ما قد ، وقد كان بين عي[28(، ]مريم: ُأخ 
 .1ال: أفال أخبرتهم أّنهم كانوا يسّمون بأسماء أنبيائهم والّصالحين الذين كانوا قبلهم"فق

ومن خالل قوله: "فقالوا فيما قالوا"، أّن مثل هذا كان يصدر من نصارى نجران، وأّن الّصحابة رضوان 
فيما لم يعلموه إلى رجعوا م أن يّنه كان من هديهوأمثل ذلك، من اعتراض على  اهلل تعالى عليه لم يكن لهم

لم يكن ينهرهم عن ذلك، وهذا من قبيل الّسنن التّقريرية، وهي من أنواع الّسنن  ، وأّن الّنبي الّنبي 
 التي تعّد أصال من أصول اإلسالم الّتشريعية.

 ان اهللمع الّصحابة رضو ن ويتحاورو  يسمعون القرآن، كما يدّل ذلك على أّن الّنصارى واليهود كانوا
 .2عليهم منه لُ شك  ستَ م فيما يَ عليه

 حواره للّصحابة .4
المشركين وأهل الكتاب فكذلك حاور أصحابه من المؤمنين، وذلك قصد تخلية  وكما حاور النبّي 

محّبة الالية، مع م األخالقية العنفوسهم من الّشرك والكفر والفسوق وتحليتها باإليمان الّصادق والتّقوى والقي
شحذ الهمم إلعالء كلمة اهلل وصوت الحّق في أرجاء األرض ليعّم دين اإلسالم وله، و  ورسالخالصة هلل

وتتحّقق العدالة اإللهية، كما يهدف باإلضافة إلى الّتعليم والّتربية والّتزكية والّدعوة إلى الّتعارف والتّآلف 
زالة الّشبهات ه الحوارات من فصاحة في بس بهذما يلتا والّنوازل مع ايائل والقضوالبّت في المس والّتشاور وا 

 البيان، وجمال في األسلوب، وكمال في األدب، وتنو ع  في الوسائل واألدوات.
وكان من كتاب رسول  -، قال: 3عن حنظلة األسيديومن هذه الحوارات ما رواه مسلم  في صحيحه 

ال: سبحان اهلل ما ظلة، قافق حنة؟، قال: قلت: نظليا حن أنتبكر، فقال: كيف قال: لقيني أبو  - اهلل 
، ُيذّكرنا بالّنار والجّنة، حّتى كأّنا رأي عين، فإذا خرجنا من تقول؟، قال: قلت: نكون عند رسول اهلل 

إّنا لنلقى مثل ، عافسنا األزواج واألوالد والّضيعات، فنسينا كثيرا، قال أبو بكر: فواهلل عند رسول اهلل 
                                  

. 293ص:  ،5ج: ، هـ1405 ،1، ط: بيروت ،علميةدار الكتب ال، شريعةصاحب الة ومعرفة أحوال دالئل النبوّ  البيهقي؛ 1
 .2135رقم: م، قاسكتاب اآلداب، باب: الّنهي عن التكّني بأبي الومسلم، 

م، 2005ه/ 1426، 1انظر: حمادة؛ فاروق، العالقات اإلسالمية الّنصرانية في العهد الّنبوي، دار القلم، دمشق، ط:  2
 .123ص: 

ه(، كتب 45ميم ثم من بني أسيد بن عمرو بن تميم. )ت: ع بن صيفي، من بني تحنظلة بن الّربي دي؛ة األسيحنظل 3
. و"األعالم للزركلي"، 123، ص: 6حابي، نزل الكوفة. "الطبقات الكبرى"، ج: ص ،بذلك الكاتبي ة كتابا فسمّ مرّ  بي للنّ 

 .123ص:  . "تقريب التهذيب"،28، ص: 2ج: 
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، قلت: نافق حنظلة يا رسول اهلل، فقال رسول لى رسول اهلل خلنا عحتى د ت أنا وأبو بكر،لقهذا، فانط
: وما ذاك؟، قلت: يا رسول اهلل نكون عندك، ُتذكِّرنا بالّنار والجّنة، حّتى كأّنا رأي عين، فإذا خرجنا اهلل 

ده لو فسي بيوالذي ن": هلل ا فقال رسول، نسينا كثيرا، من عندك، عافسنا األزواج واألوالد والّضيعات
تدومون على ما تكونون عندي وفي الّذكر، لصافحتكم المالئكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة 

 .1ثالث مرات "،ساعة وساعة
وفي هذا الحوار وغيره نلحظ كيف اقترن الحوار بالّطبيعة البشرية للّسائل وما سرى في ذلك من 

لذلك وبيانه لطبيعة اإلنسان التي ال تكاد  لّنبي أويل اعند الّصحابة وتي ر اإلنساننبضات من الّشعو 
 تستقّر على حال من األحوال.

 الثّاني: منهج السّنة في الحوار الفرع
وصحابته من بعده التزموا مناهج معّينة في حواراتهم ومناظراتهم واستدالالتهم  ال يخفى أّن الّرسول 

يجد بين ثناياها كيف كان تعامله  اهلل  ة رسولئ لسير حوال. والمستقر األا في كّل ن لم يصّرحوا بهوا  
عليه الّصالة والّسالم مع أهل األديان األخرى؛ علمًيا وعملًيا؛ علمًيا بمناقشاته لمشركي العرب الذين أنكر 

ه على ما دّ يمان، ور ّدعوا العلم واإلبعضهم البعث والحشر، أو ألهل الكتاب من اليهود والّنصارى الذين ا
 د وشرائع وعلم. ن عقائا به ماختّصو 

لّما  وعملًيا بتعليم أصحابه وتنبيههم على منهج الّدعوة لهذا الّدين وآدابها، ففي حديثه لمعاذ بن جبل
الحديث، نجد  ،2بعثه إلى اليمن؛ "إّنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن ال إله إاّل اهلل..."

الكتاب إليه هو الّتوحيد الذي هو عماد اإلسالم وأّسه، عّلمه ة أهل جب دعو ه أّن أّول ما يمه كما علّ أنّ 
صفات وخصائص القوم الذين سيحاورهم ويدعوهم، فنّبهه إلى أّنهم ليسوا كمشركي قريش األمّيين الذين 

 ليس لهم علم.
ومع  الّنحلألديان والملل و ا ته مع أهلفي حوارا ّنبي وفيما يلي أهّم المناهج التي التزم بها ال

 صحابه.أ
: يكتسب الحوار أهمّيته من قدرته على اإلقناع بمنهجيته المنطقية إذا كان مشفوًعا المنهج اإلقناعي .1

في  بالّدليل والحّجة، والحوار المعتمد على البرهان والّدليل يعتبر من أمثل األساليب التي اعتمدها الّنبي 
 بها.أسالي ت أهمّ اوراته التي كانمحسالم وفي عوة إلى اإلالدّ 

                                  
 .2750رقم: ب فضل دوام الّذكر، في كتاب الّتوبة، بامسلم ه الحديث أخرج 1
والّترمذي في سننه؛ كتاب الّزكاة،  .72سالم، رقم:اإل أخرجه مسلم في كتاب اإليمان، باب الدعاء إلى الّشهادتين وشرائع 2

وجوب الّزكاة، ة، باب . والّنسائي في سننه؛ كتاب الّزكا567باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الّصدقة، رقم:
 .2392رقم:
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: أّولهافي دعوته التي تمّيزت بتضّمنها ألسس إقناعية عديدة؛  لقد كان الحوار من أساليب الّنبي 
"من حيث قّوة إيمانه واعتقاده بما يقول، ثّم من حيث فصاحته وبالغته، وطريقته في  شخصية الّرسول 
جراء الحوار"إلقاء الخطاب  فيما سيأتي في أساليبه عليه الّصالة   الّنبياحة يد بيان لفصمز ، وسيأتي 1وا 

 والّسالم في الحوار. 
على إيراد األسباب التي تجعل  : الّتعليل، فحّتى ال يكون اإلكراه على الّدين اعتمد النبّي ثانيها

 3يث أبي أمامةحده من مسندفي  2إلمام أحمدالمحاور يقتنع  بأحكام اإلسالم وشريعته، ومن ذلك ما رواه ا
َنا، ل ي ائ َذن   َرُسوَل اهلل، َفَقال: َيا ، الن ب ي   َأَتى َشابًّا ًتىفَ  ن  إ   مُ  َفَأق َبلَ  ب الزِّ  َمه ، َقاُلوا: َمه   َفَزَجُروهُ  َعَلي ه   ال َقو 

ُنه ، ن هُ  َفَقال: اد  ب وَنهُ  َوالل: َقا ،ف َداَءكَ  اهللُ  يَجَعَلن   ،َواهلل َقال: الألمِّك؟،  َقال: أتحّبه َفَجَلَس، َفَدَنا م   الن اُس ُيح 
ب هُ  ألم َهات ه م، ب وَنهُ  الن اُس  ف َداَءَك، َقال: وال اهللُ  َجَعَلن ي اهلل، َرُسولَ  َيا َواهلل، ال :َقالَ  الب َنت َك؟ َأَفُتح  ، ُيح   ل َبَنات ه م 
ب هُ  ت ك: َقال: َأَفُتح  ب وَنهُ  الن اُس  الال: وَ ف َداَءَك، قَ  هللُ ا َلن يعَ جَ  َواهلل ، ال ألخ  ، ُيح  ب هُ  ألَخَوات ه م   ل َعم ت ك؟، َقال: ال َأَفُتح 
ب وَنهُ  الن اُس  َقال: َوال اهلُل ف َداَءَك، َجَعَلن ي َواهلل ، ، ُيح  ب هُ  ل َعم ات ه م   اهللُ ن ي َجَعلَ  َواهلل ، لخاَلت ك؟، قال: ال َأَفُتح 
ب   الن اُس  : والالقَ  ،اَءكَ ف دَ  ، وَنهُ ُيح  ف ر  َذن َبه، َوَطهِّر   َوَقال: الل ُهم   َعَلي ه ، َيَدهُ  َفَوَضعَ  لخاالت ه م  ن   اغ   َقل َبه، َوَحصِّ

َجه، َفَلم   ء" إ لى َيل تَف تُ  ال َفَتى َذل كَ  َبع دُ  َيُكن   َفر  َشي 
4 . 

ي الّزنا كيف ن له فأن يأذالذي أراد  ّشابالو  لّنبي الذي حدث بين ا حيث يظهر لنا في هذا الحوار
سلسلة من االستفهامات التّقريرية مع الّشاب ليصل إلى تقرير حرمة الّزنا، وهي في  استخدم النبّي 

                                  
ع عن فاأثره في الدّ ر و ، بحوث وأوراق عمل مؤتمر الحوابد الّرحيم، أسس اإلقناع في محاورات الّرسول الّرحموني؛ ع 1

 2013/ 12 /11 -10ه الموافق 1435 /8/2، جامعة محمد بن سعود اإلسالمية، السعودية، المنعقد بتاريخ: الّنبي 
 .101م، ص: 

ه(، شيخ اإلسالم وسيد 241 -164شيباني المروزي ثم البغدادي، )بن محمد بن حنبل ال أبو عبد اهلل أحمد؛ بن حنبلا 2
براهيم بن سعد وسفيان بن عيينة ، لحافظ الحّجةه االمسلمين في عصر  اد ويحيى بن أبي بن عبّ  وعباد= =سمع هشيما وا 

 .  15، ص: 2، ج: "تذكرة الحفاظ"انظر: صاحب المسند. زرعة،  زائدة وطبقتهم. وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو
روى علما كثيرا. وحدث عن  ،هرضي اهلل عن بيّ حاالصّ ه(، 86، )ت: صدّي بن عجالن نزيل حمص أبو أمامة الباهلي؛ 3

، 7، ج: الكبرى""الّطبقات . انظر: عمر، ومعاذ، وأبي عبيدة، وروى عنه خالد بن معدان، والقاسم أبو عبد الّرحمن وغيرهم
 .359، ص: 3ج: ير أعالم النبالء"، . و"س288ص: 

ائد: ، باب  في أدب العالم: "رواه و في مجمع الزّ  ثميوقال الهي. 21185أخرجه أحمد في المسند، مسند األنصار، رقم:  4
ان الهيثمي، )ت: بن سليمالهيثمي؛ أبو الحسن علي بن أبي بكر انظر:  .أحمد والّطبراني في الكبير ورجاله رجال الّصحيح"

، 1ج:  ،م1994هـ/1414منبع الفوائد، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، هـ(، مجمع الزوائد و 807
 .341ص:
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عن االقتصار على الّنهي الّصريح الذي  حقيقتها عبارة عن تعليالت لحكم الّتحريم استعاض بها النبّي 
 .1ءت به اآلياتجا

في حواراته مع المشركين وأهل الكتاب على استنطاق   النبيّ اعتمد العقل: فقد طبة خام ثالثها:
العقل، وحّثه على التفّكر والتدّبر فيما يعتقده ويسلكه. روى "الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول 

لّسماء، قال: ا وواحد  فيسّتة في األرض، ألبي: يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟، قال أبي: سبعة؛  اهلل 
رغبتك ورهبتك؟، قال: الذي في الّسماء، قال: يا حصين أما لو إّنك لو أسلمت عّلمتك كلمتين عد  لّيهم تفأ

ينفعانك، قال: فلّما أسلم حصين  قال: يا رسول اهلل عّلمني الكلمتين الّلتين وعدتني، قال: قل الّلهم ألهمني 
 .2شّر نفسي" رشدي، وأعذني من

 ومن ذلك: ؛لمخاطبواحوال المحاور أ مراعاة هجمن .2
استخدام األسلوب المناسب في محاورة ذوي الّشأن كالملوك ورؤساء القبائل وزعماء الملل واألديان، فقد 

 4: "وقد ذكر عن عائشة3كان عليه الّصالة والّسالم يعطيهم حّقهم من الّتعظيم والتّقديم، قال اإلمام مسلم
. والقارئ لديباجة المراسالت 5ننزل الّناس منازلهم"ن أ  : أمرنا رسول اهلللتأّنها قا تعالى عنهااهلل رضي 

يحفظ لهم ألقابهم ويخاطبهم  والملوك واألمراء ال يخفى عليه كيف كان الّنبي  التي كانت بين الّنبي 
لقبط، ا وقس بعظيمم الّروم، والمقبها، كما كان يتلّطف في خطابه إليهم ومن ذلك وصف ملك الّروم بعظي

 .6من الملك والّرياسة الّدينية والّدنيوية لمنزلةه من ابما هم في

                                  
انظر: صيني؛ سعيد بن إسماعيل، الحوار الّنبوي المبادئ واألساليب، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، سلسلة:  1

  .45و 43 م، ص:2017ه/ 1438،  5، الّرياض، ط: 8م: وار، رقرسائل في الح
، رقم: أخرجه  2 يث  ، وقال: "3483الّترمذي في سننه، باب  َراَن ب ن  ُحَصي ن  م ن  رُ  ر يب  َوَقد  غَ  َهَذا َحد  م  يُث َعن  ع  و َي َهَذا الَحد 

ه    هـ(، عون المعبود1329أمير الصديقي، )ت: شرف بن العظيم آبادي؛ أبو عبد الرحمن محمد أانظر: ". َغي ر  َهَذا الَوج 
يضاح علله و  ب العلمية، بيروت، كتالته، دار المشكشرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وا 

 .15، ص: 13هـ، ج: 1415، 2ط: 
الجامع" لّتصانيف، له "كتاب صاحب ا هـ(، الحافظ،261مسلم؛ أبو الحسين مسلم بن الحّجاج القشيري الّنيسابوري، )ت:  3

 .  588، ص: 2و"كتاب الّتمييز"، و"العلل"،. انظر: تذكرة الحّفاظ، ج:  في الّصحيح،
أفقه نساء األّمة،  ه(، أّم المؤمنين زوجة الّنبي 58ُت أبي بكر  الّصديق بن أبي ُقَحاَفة الّتيمية، )ت: ن  َعائ َشُة ب   ة؛عائش 4

يقة خديجة بنت خويلد، وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر هاجره بعد وفاة الصدقبل م ا نبّي اهلل وتزوّجههاجر بعائشة أبواها، 
ثنتين، منصرفه عليه الّسالم من غزوة بدر، كانت أحّب نسائه إليه، وأكثرهن ا في شّوال سنةها شهرا، وقيل: بعامين، ودخل ب

. "االستيعاب"، 46، ص: 8لكبرى"، ج: تجيبهم. "الّطبقات افرائض فرواية للحديث عنه. كان أكابر الّصحابة يسألونها عن ال
 .135، ص: 3. "تذكرة الحفاظ"، ج: 1881، ص: 4ج: 

 .6، ص: 1 المقّدمة، ج:ح، مسلم، الصحي 5
 .45انظر: حمادة؛ فاروق، العالقات اإلسالمية الّنصرانية في العهد الّنبوي، مرجع سابق، ص:  6
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 1كما نالحظ أّنه عليه الّصالة والّسالم كان يختار رسله وسفراءه من بين أصحابه، فيختار مصعبا
لّسمت  عنهم من أهل ا، ومعاذ بن جبل وغيرهم، وقد كانوا رضي اهلل2داعية إلى المدينة، ودحية الكلبي

عقل رجاحة وحكمة، ومن أهل البداهة فطنة وخطابا، وفي قّصة عمرو بن أهل ال، ومن بة َخلقا وُخلقاهيوال
ملكي عمان من الّشواهد على  4وقد أرسله عليه الّصالة والّسالم إلى جيفر وعبد ابني الجلندي 3العاص

لعاص دأ به عمرو بن افبمن أخيه  حاكم أسهل خلقاً ذلك، إذ لّما وصل عمرو بن العاص إليهما وجد أخ ال
 .5لّرسالة موّجهة إلى أخيه لكي يكون مدخاًل إلى أخيه فيسلمع أن ام
حوال لّما كان الحوار يعتمد أساسا على الخطاب كان من الّضروري مراعاة مراتبه التي ترجع إلى أ •

ُع إ َلىَٰ َسب يل  َربَِّك ب ال  المخاطبين، قال تعالى: ) َمة  َوال مَ اد  ك  َظة  ح  ل  وَ  ۚ  ل َحَسَنة  ا و ع  َسُن ُهم ب  َجاد  َي َأح  ال ت ي ه 
مستخلصا هذه المراتب من اآلية: "جعل اهلل سبحانه مراتب الّدعوة  6[، قال ابن القّيم125(، ]الّنحل:  ۚ  

ل الحكمة، والقاب بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الّذكي الذي ال يعاند الحّق وال يأباه يدعي بطريقة

                                  
 الّسابقين إلى اإلسالم، بعثه الّنبي  المهاجرين األّولين اف القرشي، صحابي منعبد من مصعب بن عمير بن هاشم بن 1

االستيعاب في أسماء "هـ رضي اهلل عنه. انظر: 3د يوم أحد سنة شهر أهلها، استكباإلى المدينة داعيًا، فأسلم على يديه 
 .248، ص:7، و"األعالم"، ج:211، ص:3، ج:"األصحاب

بصرى ليوصله إلى ورسوله إلى عظيم  الّنبي ه(، صاحب 45في حدود ليفة بن فروة، )ت:  ية بن خدحية الكلبي؛ دح 2
الّطبقات الكبرى"، ج: "وكان يشبه بجبريل، بقي إلى زمن معاوية.  ا،ر، ولم يشهدهبد قال ابن سعد: أسلم دحية قبلهرقل، 

 . 550، ص: 2. و"سير أعالم الّنبالء"، ج: 188، ص: 4
ه(، كان من الّدهاة المجّربين، أسلم في هدنة 43همي، )ت: بن هاشم القرشي السّ بن وائل  و بن العاصهلل عمر أبو عبد ا 3

"الّطبقات الكبرى"،  انظر: لّسالسل، وكان من أجاّلء قريش، وذوي الحزم والّرأي،ا إمرة جيش ذاتي الحديبية، وهاجر وولّ 
 .1184، ص: 3عاب"، ج: "االستيو .232، ص: 1. و"شذرات الّذهب"، ج: 191، ص: 4ج: 

ه لعاص حين بعثن اي اليماني، كان رئيس أهل عمان هو وأخوه عيد بن الجلندي، أسلما على يد عمرو بجيفر بن الجلند" 4
، 1ولم يرياه، وكان إسالمهما بعد خيبر" إهـ من "االستيعاب"، ج:  إلى ناحيته عمان، ولم يقدما على الّنبي  النبّي 
 .275ص: 

 عهد الصحابة والّتابعين. الثّالث: الحوار في ي قّصتهما في المطلبنظر باقا 5
ه(، المشهور بابن قّيم 751 -691ي الّدمشقي، )رعن أّيوب الزّ ر بأبو عبد اهلل محّمد بن أبي بكابن قّيم الجوزية؛  6

بن تيمية، ج على شيخ اإلسالم اة، تخرّ الجوزية، العاّلمة المجتهد، برع في علوم كثيرة، كاألصول والّتفسير والحديث والّلغ
و"اعالم ، اية الحيارى""هدالّتصانيف الكثيرة، منها:  ج الحافظ ابن كثير والحافظ الّذهبي، وغيرهم، صاحبوعنه تخرّ 

 الموّقعين عن رّب العالمين"، و"مدارج الّسالكين". انظر: "الّشوكاني؛ محّمد بن علي، البدر الّطالع بمحاسن من بعد القرن
، ص: 8"شذرات الّذهب"، ج: و. "243، ص: 2وال تاريخ النشر، ج:  وت، لبنان، بدون رقمع، دار المعرفة، بير الّساب
287. 
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عظة الحسنة، وهي األمر بالمعروف والّنهي المقرون بالّرغبة بالمو  ر يدعىنوع غفلة وتأخّ  دهالذي عن
 .1والّرهبة، والمعاند الجاهل يجادل بالتي هي أحسن"

"اهتمام بالوفود، استقباال، وضيافة، وتجّمال، وجوائز، فكان يجري عليهم الّضيافة،  وكان للّنبي  •
. فلقد اهتّم الّشارع بهيئة 2ب الستقبالهم"الثّياأحسن  د عليهم، ويلبسردّ ئلهم، ويتاستقبالهم، ويساويحسن 

 روى "مكحول  عن عائشة قالت: كان نفر  من أصحاب رسول اهلل المسلم وهندامه عند لقائه ألصحابه؛ 
ي لحيته في الماء وُيسوِّ ينتظرونه على الباب، فخرج يريدهم، وفي الّدار ُركوة  فيها ماء، فجعل ينظر 

إخوانه فليهيِّئ من نفسه   نت تفعل هذا؟، قال: "نعم إذا خرج الّرجل إلى، وأسول اهللعره. فقلت: يا ر وش
  .3فإن اهلل جميل  يحب  الجمال"

يتجّمل للقاء أصحابه كان عليه الّصالة والّسالم يتجّمل أيًضا للقاء الوفود التي  وكما كان الّنبّي 
ا أفرد البخاري في صحيحه باًبا سّماه: ، ولهذوغيرهمين وأهل الكتاب ركة من المشرد عليه بالمدينكانت ت

َتب َرق  تَُباُع ف ي الس وق ، َفَقاَل: َيا َرُسولَ  الل ه ، اب َتع   "الت َجم ل ل لُوُفود"؛ وفيه حديث ابن ُعَمَر: "َوَجَد ُعَمُر ُحل َة إ س 
ه  ال ُحل َة، َفتَ  ، فَ  ل ُوُفود  َجم ل  ب َها ل  َهذ  يد  ه  ل َباُس َمن  ال َخالَق َلُه"، َفَلب َث َما َشاَء  الل ه َرُسولُ َقاَل َول ل ع  : "إ ن َما َهذ 

َسَل إ َلي ه  الن ب ي   ، َفَأق َبَل ب َها ُعَمُر إلى الن ب ي  الل ُه، ثُم  َأر  يَباج  ه  ا مَ : إ ن  الل ه  ُقل تَ  ، َفَقاَل: َيا َرُسولَ بُجب ة  د  َهذ 
يُب ب َها َبع َض َحاَجت َك" َخالَمن  الل َباُس  ه ، َفَقاَل: "َتب يُعَها، َأو  ُتص  َسل َت إ َلى  ب َهذ  َق َلُه، ثُم  َأر 

4. 
قال ابن بّطال: "فيه أّن من السّنة المعروفة التجم ل للوفد والعيد بحسن الثّياب؛ ألّن في ذلك جمااًل 

رهاًبا لإلسالم وأهله،    سلمين.ا للمى العدو، وتعظيمً علوا 
 . 5وقول عمر: "تجّمل بها للوفد" يدّل أّن ذلك من عادتهم وفعلهم"

وقال في موضع آخر: "قال المهّلب: وكذلك التجم ل في الجماعات والوفود بُحسن الثّياب مّما جرى به 
 .6العمل"

  الّنبيرمذي في تطليق لتّ يل في او من حديث عمر الطّ في تحفة األحوذي  1واستنبط المباركفوري
فلّما صّليت الّصبح شددت علي  ثيابي ثّم انطلقت حتى دخلت على ألزواجه والذي فيه من قول عمر: "

                                  
 .153، ص: 1عادة، مرجع سابق، ج: لسمفتاح دار ا يم،ابن الق 1
 .95حمادة؛ فاروق، العالقات اإلسالمية الّنصرانية في العهد الّنبوي، مرجع الّسابق، ص:  2
 .197، ص: 7ج: سابق، مرجع طبي، التفسير، ر: القر انظ 3
باب ما جاء في لبس الحرير،  ه،داود في سنن أبو. و 3054رقم:  ،للوفودالت َجم ل   َباب في كتاب الّلباس، البخاري،أخرجه  4

 .4041ورقم:  4040رقم: 
 .280:، ص: 9ابن بطال، شرح على البخاري، ج  5
 .166، ص: 4نفس المرجع، ج:  6
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: استحباب الّتجّمل للقاء األئّمة والكبار، قال رحمه اهلل تعالى: "فيه استحباب التجم ل 2..." الحديثحفصة
 .3لهم"راًما ة والكبار احتم  لقاء األئ  مة ونحوهما عند بالّثوب والعما

لّما علم منه أّنه تأّنى في لقائه  4في الثّناء على أشّج عبد قيس وهو المنذر بن عائذ وقد أجمل الّنبي 
 بنت  5حّتى غّير ثوبه تجم اًل للقائه، مع ما كان منه من الحلم واألناة والتي سبق بها قومه، فعن أم أبان
، قال: "لّما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من 8لقيسعبد ا وكان في وفد 7رعزاعن جّدها  6بن زارعلوازع ا

  ثم أتى النبي  ورجله، قال: وانتظر المنذر األشج حتّى أتى عيبته فلبس ثوبيه  رواحلنا فنقبِّل يد الّنبي 
ل مُ  فقال له: "إنّ  ب ُهما اهلُل: الح  أم  اهلُل جبَلن ي بهما  ل قُ اهلل، أنا أَتخَ  لَ ل: يا رسو واألَناةُ"، قا فيَك َخل تَين  ُيح 

 .9، قال: الحمد هلل الذي جبلني على خّلتين يحب هما اهلل ورسوله""بل اهلل جبلك عليهما" :، قالعليهما؟
 .10قال ابن منظور في الّلسان: "والَعي َبُة وعاء  من آدم يكون فيها المتاع"

ناة فهي التّثبيت وترك العجلة، أما األعقل، و ا الحلم فهو الأمّ مسلم: "و  ووي في شرحه علىقال اإلمام النّ 
ذلك له ما جاء في حديث الوفد أّنهم لّما وصلوا المدينة بادروا إلى  وهي مقصورة. وسبب قول الّنبي 

                                                                                                        
هـ(، عالم مشارك في أنواع من العلوم، ولد في بلدة مباركفور بالهند، 5313المباركفوري، )ت: عبد الّرحمن كفوري؛ المبار  1

ربية والمنطق والفلسفة والهيئة والفقه وأصول الفقه على علماء كثيرين، من مؤلفاته: "الّسنن" في لعوقرأ علوم ا ها،ونشأ ب
 .166: ، ص5المؤّلفين"، ج: رمذي". انظر: "معجم نن التّ تحفة األحوذي في شرح س" مجلدين،

 .420، ص: 5الترمذي، السنن، ج:  2
 .159 ص: ،9المباركفوري، تحفة األحوذي، ج:  3
، 4. "االستيعاب"، ج: 80، ص: 6بد قيس؛ المنذر بن عائذ ب ن المنذر العبدي، )ت: (، "الّطبقات الكبرى"، ج: ع أشجّ  4

 .1448ص: 
امر العبدي اآلتية ترجمته، أخرج لها البخاري في األدب ن جّدها الزارع بن عع ابن الزارع، روت عت الواز أم أبان بن 5

 .755هذيب"، ص: تّ ه. "تقريب السننالمفرد، وأبو داود في 
 .39، ص: 9وازع بن زارع العنبري البصري روى عن أبيه الزارع اآلتي. "الجرح والّتعديل"، ج:  6
عند البصريين، ويَقاَل له الزارع بن الزارع، واألول لقيس، صحابي، حديثه أبو الوازع بن عبد العبدي، الزراع بن عامر ا 7

ان يكنى، روت عنه بنت ابنه أم أبان بنت الوازع عن جّدها الزارع. انظر: ك الوازع، وبه سمىأولى بالصواب. وله ابن ي
 .618ص:  ،3ح والّتعديل"، ج: و"الجر  . 213. "تقريب الّتهذيب"، ص: 563، ص: 2"االستيعاب"، ج: 

ربيعة ن يلة بن أسد بجد س؛ بطن من أسد من ربيعة من العدنانية، وهم بنو عبد القيس بن أفصى بن دعمي بنعبد القي 8
وأسلموا وكان على َرأ سهم المنذر بن عائذ   بن نزار، كانت ديارهم بتهامة، ثم خرجوا الى البحرين، وفدوا على الّنبي 

. األَ  . انظر: "نهاية األرب في معرفُد َوُمن ق ُذ ب ُن َوف يه ُم ال َجاُرو َشج  ، 1: ج نساب العرب"،ة أَحي اَن. َوَكاَن ُقُدوُمُهم  َعاَم ال َفت ح 
هـ(، جمهرة أنساب العرب، تحقيق: لجنة من العلماء، دار 456. " ابن حزم؛ علي بن أحمد الّظاهري، )ت: 338ص: 

 .295، ص: 1ج:  ،م1983ه/ 1403، 1: يروت، طالكتب العلمية، ب
ل  ه، سننفي داود  وأبجه أخر  9 َلة  الرِّج   .5225، رقم: باب ف ي ُقب 

 .634ص:  ،1ن العرب، ج: لساابن منظور،  10
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به : فقرّ ى الّنبي ، وأقام األشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثّم أقبل إلالّنبي 
  .1نبه"وأجلسه إلى جا ي لّنبا

هذا غيض  من فيض من الهدي الّنبوي في باب طلب الجمال في الّظاهر والباطن، وفي البدن والهيئة 
عند استقبال الوفود ولقاء األئّمة وكبار القوم، ذلك الجمال الذي ال يختّص بظاهر البدن ويدع باطن 

سفل، متجّردة من رك األي الدّ سان وتهوي بها فنات نفس اإلاألهواء والّشهو اإلنسان خرًبا تتخّطف فيه 
نسانيتها كما هو الحال اليوم مع طواغيت األمم التي تتكالب على الّضعفاء تنهب خيراتهم  أخالقها وا 

 وتعبث في بلدانهم بالحروب والفتن والمآسي مستترة بقيم الحّرية والعدالة والمساواة.
  ي:المنهج الّتقرير  .3

الّسعي إلى تأكيدها في ذهن المتلقي ثّم ومات و ف ومعلالّتذكير بمعار  لىع تماده ومن صوره اع
، َفَقاَل: إ ن  إ َلى الن ب يِّ  2عن أبي هريرة، "قال: َجاَء َرُجل  م ن  َبن ي َفَزاَرةَ روى مسلم  بسنده تقريرها كحقائق. 

َوَد، َفقَ  َرَأت ي َوَلَدت  ُغاَلًما َأس  ؟، قا من: هل لك اَل الن ب ي  ام  ، : فما م، قالل: نعإبل  ر  ألوانها؟، قال: ُحم 
ق ،  ر  ًقا، َقاَل: فأن ى أتاها ذلك؟، قال: عسى أن يكون َنَزَعُه ع  َقاَل: هل فيها من أورق؟، َقاَل: إ ن  ف يَها َلُور 

قياس اليه إثبات ه على مسلم: "وف، قال اإلمام الّنووي في شرح3قال: وهذا عسى أن يكون َنَزَعُه عرق "
ُهول  ، وقال الحافظ في الفتح: "4ب األمثال"اه وضر باألشبواالعتبار  ب يُه ال َمج  ُب ال َمَثل  َوَتش  يث  َضر  َوف ي ال َحد 

" ُلوم  َتق ر يًبا ل َفه م  الس ائ ل  بساطة وفي الحديث من أسلوب التّفسير بالقياس والّتعليل المنطقي، وال .5ب ال َمع 
القائم على الّشرح والتّفسير والقياس ليخلص إلى تأكيد قريري ج التّ يدّل على المنه ماي الّلغة والوضوح ف

 الحكم بأّن الولد يلحق بأبيه وال يحّل نفيه بمجّرد مخالفته له في الّلون.
ج في تنزيل : التدّرج سّنة كونية وسّنة شرعية، وقد كان الّتشريع اإللهي يرعى التدرّ منهج التدّرج .4
فاألهم، فكان التّأكيد أواًّل على تحقيق الّتوحيد، حّتى إذا استقرت  األهمّ داًء بخوطب الّناس ابتث رائع، حيالشّ 

وا بالفرائض ثم سائر الّشرائع واألحكام. قالت عائشة رضي اهلل عنها: "إّنما نزل أّول ما رُ م  نفوسهم عليه أُ 
ل فيها ذكر ا حالل والحرام، نزل السالم ب الّناس إلى اإلثاحّتى إذا لجّنة والّنار، نزل منه سورة من المفص 

                                  
 ،راث العربيدار إحياء التّ  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفالّنووي؛  1

 .189، ص: 1 ، ج:ه1392الثانية،  بعة:لطّ ا، بيروت
وادي القرى ثّم و  ل فزارة بنجدناز زارة؛ بطن من ذبيان من غطفان من القحطانية، وهم بنو فزارة بن ذبيان، وكانت مبنو ف 2

، 1. و"نهاية األرب في معرفة قبائل العرب"، ج: 255، ص: 1تفّرقوا ولم يبق منهم بنجد أحد. "جمهرة أنساب العرب"، ج: 
 .392ص: 

 .133، ص: 10 ج:مرجع سابق، مسلم، الّنووي، شرح  3
 .134، ص: 10نفس المرجع، ج:  4
 .444، ص: 9ج: ق، ابن حجر، فتح الباري، مرجع ساب 5
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ولو نزل أّول شيء: ال تشربوا الخمر، لقالوا: ال ندع الخمر أبدًا، ولو نزل: ال تزنوا، لقالوا: ال ندع الّزنا 
 . 1أبدًا"

ما  تاب، فليكن أّولمعاًذا إلى اليمن، فإنه قال له: "إّنك تقدم على قوم أهل ك وحينما بعث النبّي 
فوا فأخبرهم أّن اهلل قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، هم عر  ، فإنإليهم عبادة اهللم تدعوه

فإذا فعلوا فأخبرهم أّن اهلل قد فرض عليهم زكاة من أموالهم وترّد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم، 
، ثّم إن هم سول اهللمًدا ر إال اهلل وأن محه ل ال إلقو ى أ بالّدعوة إل. أمره أن يبد2وتوّق كرائم أموال الّناس"

أطاعوا أَمَره أن ُيعلِّمهم بأن اهلل تعالى فرض عليهم الّصالة والّزكاة، فكانت الّتوطئة ببيان صفة القوم الذين 
الّتعليم من التدّرج في  أرسل إليهم، ثّم الّدعوة إلى الّتوحيد، ثّم اإلعالم بتكاليف اإلسالم، وفيه ما ال يخفى

في شرحه للحديث: "بدأ باألهّم، فاألهّم، وذلك من باب التلط ف في  بن حجرحافظ الّتشريع، قال الوا
 .3مّرة لم يأمن الن فرة" الخطاب؛ ألّنه لو طالبهم بالجميع في أّول

بَ  حينما حاور الَحب َر اليهودي في القّصة التي رواها وكذلك فعل الّنبي  َلى رَ  4انَ َثو   أّنه  ُسول  اهلل  َمو 
ن َد َرُسول  اهلل  َقائ   ُكن تُ َقاَل:  ُتُه َدف َعًة  ًما ع  َبار  ال َيُهود  َفَقاَل: الس اَلُم َعَلي َك َيا ُمَحم ُد َفَدَفع  َفَجاَء حب ر  م ن  َأح 

َفُعن ي؟ َفُقل ُت: َأاَل تَُقو  ن َها َفَقاَل: ل َم َتد  َرُع م  ي  قَ اهلل ، فَ ُل َيا َرُسوَل َكاَد ُيص  ي  ن َما: إ  اَل ال َيُهود  ُعوُه ب اس م ه  ال ذ  َند 
ي َسم ان ي ب ه  َأه ل ي": َسم اُه ب ه  َأه ُلُه. َفَقاَل َرُسوُل اهلل   الحديث، وفيه تواضع  5"..."إ ن  اس م ي ُمَحم د  ال ذ 

ي الجزئ لتنازله. "وبالجملة فايقالمه وتصده للوصول إلى إسوتنازله للمحاور ومسايرته والتدّرج مع بي النّ 
المؤّقت، والّتسليم الجدلي في أمر ال يقدح في أصل الموضوع، بل في أمر شكلي جزئي يسير يفيد كثيرا 
في تقريب وجهات الّنظر، وفي زعزعة موقف المعاند، وفي الوصول إلى القضّية األهّم، كما أّن عدم 

 .6ّتركيز"فقد الجهد ويلّنقاش يبعثر الواوالحوار  لتدّرج في العلممراعاة الّترتيب وا

                                  
 .4993البخاري، الصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، الحديث رقم:  1
ي كتاب اإليمان، أخرجه مسلم ف. 1458 ل الّناس، حديث رقم:ئم أمواالبخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، باب ال تؤخذ كرا 2

 .31باب الّدعاء إلى الّشهادتين وشرائع اإلسالم، رقم: 
 .359، ص: 3مرجع سابق، ج:  ي،ر، فتح البار حج ابن 3
بحمص.  ، صحبه والزمه ونزل بعده الّشام، ومات(، مولى الّنبي 54ثوبان؛ أبو عبد اهلل ثوبان بن بجدد، )ت:  4

 .134ب الّتهذيب"، ص: . "تقري469، ص: 2ج: "الّطبقات الكبرى"، 
ُلوق  م ن  َمائ ه َما وَ جل والمرأة الرّ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب بيان صفة مني  5  .34، رقم: َأن  ال َوَلَد َمخ 
ة، رمادي للّنشر، لّتربية والتراث، مك، دار االّزمزمي؛ يحيى بن محمد، الحوار آدابه وظوابطه في ضوء الكتاب والسّنة 6
 .307م، ص: 1994ه/ 1414،  1دّمام، ط: ال
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وقد اّتضح هذا المنهج من خالل قّصة المباهلة التي جاءت من طرق متعّددة في الثّقة في المنهج:  .5
، صاحبا نجران، 1عن حذيفة بن اليمان قال: "جاء العاقب والّسيدالّصحاح وغيرها، منها ما رواه البخاري 

ال تفعل، فوا هلل لئن كان نبيا فالعّناه  صاحبه:دهما لفقال أح"، قال: "هاأن يالعنيريدان  اهلل  إلى رسول
إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجال أمينا، وال تبعث معنا إاّل "، قاال: "ال نفلح نحن، وال عقبنا من بعدنا

قم يا فقال: ّ  اهلل  سولب ر شرف لها أصحاأمين"، فاست معكم رجال أمينا حقّ  . فقال: "ألبعثنّ "رجال أمينا
 .3: هذا أمين هذه األّمة"ا قام، قال رسول اهلل ، فلمّ 2احلجرّ ة بن اا عبيدأب

ومن هذه القّصة تظهر الثّقة في المنهج والّرسالة التي جاء بها عليه الّصالة والّسالم إذ ال يدعو إلى 
 باهلة،فد نجران عن المو  ذلك نكوص ّول امتحان، ومنالمالعنة من يترّدد في اعتقاده أو ال يثبت عند أ

الخبر من اهلل عنه، والفصل من  ا أتى رسول اهلل فلمّ قّصة الوفد بأكثر تفصيل فقال: " 4بن هشامروى ا
وا ذلك عليه، دعاهم إلى ذلك، فقالوا له: يا أبا القضاء بينه وبينهم، وأمر بما أمر به من مالعنتهم إن ردّ 

إليه. فانصرفوا عنه، ثم خلوا عوتنا فيما دا نريد أن نفعل بمثم نأتيك ننظر في أمرنا، القاسم، دعنا 
صارى لقد عرفتم أن بالعاقب، وكان ذا رأيهم، فقالوا: يا عبد المسيح، ماذا ترى؟، فقال: واهلل يا معشر النّ 

نبيا قط فبقي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم ما العن قوم  محمدا لنبيٌّ 
نّ ن يرهم، والكب إلف دينكم، واإلقامة على  منكم إن فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إالّ تئصال ه لالسبت صغيرهم، وا 

، فقالوا: يا جل، ثم انصرفوا إلى بالدكم. فأتوا رسول اهلل ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادعوا الرّ 
ال من عنا رجنا، ولكن ابعث مينرجع على دركك على دينك ونأبا القاسم، قد رأينا أال نالعنك، وأن نت

 .5كم عندنا رضا"أصحابك ترضاه لنا، يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، فإنّ 

                                  
دة، وهو أمير وفد نجران وصاحب مشورتهم والذي يصدرون َعن كن، َرُجل م ن سيحالعاقب والّسيد؛ العاقب هو َعب د الم 1

. "وسير أعالم 267، ص: 1كبرى"، ج: بقات الرأيه. والّسيد واسمه األيهم بن الحارث وهو صاحب رحلهم ومجتمعهم. "الطّ 
 .285، ص: 2الء"، ج: الّنب

ُر ب ُن َعب د  الل ه  ب  أبو عبيدة بن الجّراح؛  2 ه(، من الّسابقين األّولين 18ل القرشي الفهري المّكي، )ت: الالجراح بن ه ن  َعام 
ه شهيرة فهو أحد أمين األمة، ومناقب وسّماه بالجّنة، أسلم مع عثمان بن عّفان وابن مضعون وغيره، شهد له الّنبي 

. "سير 267، ص: 1"، ج: رىلّطبقات الكب"ا ،بّشرين بالجّنة وأحد أمراء جيوش اإلسالم الفاتحين. من المقّلين في الّروايةالم
 .12، ص :1أعالم الّنبالء"، ج: 

 .93، ص:  8البخاري، باب قّصة أهل نجران ج: 3
وي، األخباري، األديب، النّسابة، أشهر ه(، النح218رى، )ت: هشام بن أيوب الحمي لملك بنابن هشام؛ أبو محمد عبد ا 4

عن ابن إسحاق. وله "القصائد الحميرية " في أخبار اليمن وملوكها  اهابن هشام، رو رة كتبه "الّسيرة النبوّية " المعروف بسي
 .166، ص: 4ي"، ج: للّزركل. "األعالم 428، ص: 10في الجاهلية. "سير أعالم الّنبالء"، ج: 

 .584، ص: 1مرجع سابق، ج:  ابن هشام، الّسيرة، 5
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قال الحافظ في الفتح مستنبطا من قّصة المباهلة: "وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا 
لى ذلك عباس إعا بن ر الُحّجة وقد دهو صّر بعد ظة المخالف إذا أتعينت مصلحته وفيها مشروعية مباهل

 .2ووقع ذلك لجماعة من العلماء" 1ثّم األوزاعي
 الّتسامح  .6

ابن ، فقد روى يظهر منهج الّتسامح في أبهى صوره في قّصة وفد نجران الذين قدموا على الّنبي 
َحاَق: َقاَل  َبي ر  ب  َجع َفر  ُمَحم ُد ب ُن جرير الطبري في تفسيره: " َقاَل اب ُن إ س   َلى َرُسول  الل ه  ُموا عَ : َقد  3ن  الز 

َية   د  َبَرات  ُجَبب  َوَأر  َر، َعَلي ه م  ث َياُب ال ح  يَن َصل ى ال َعص  ه  ح  د  يَنَة، َفَدَخُلوا َعَلي ه  ف ي َمس ج  ف ي ب ل َحار ث  ب ن  ال َمد 
َحاب   َرآُهم  م ن  . َقاَل: َيُقوُل َبع ُض َمن  4َكع ب   . َوَقد  َمئ ذ  َيو   ُسول  الل ه  رَ  َأص  ث َلُهم  : َما َرَأي َنا َبع َدُهم  َوف ًدا م 

د  َرُسول  الل ه   ، َفَقاُموا ُيَصل وَن ف ي َمس ج  "، َفَصل و ا إ َلى ، َفَقاَل َرُسوُل الل ه  َحاَنت  َصاَلُتُهم  : "َدُعوُهم 
 .5ال َمش ر ق "

وفد نصارى نجران المسجد الّنبوي  ل دخولمن خال سماحة الّنبي ة هذه القصّ لنا من خالل هر يظ 
قامتهم فيه الّصالة بإذن نبوي عام سمح لهم بإعالن عبادتهم حيث صّلوا إلى جهة الّشرق  دون منع وا 

 آمنين مطمئّنين.
 يجب ة  علم ُحج  ال: "ألّنه ال تُ كما نستفيد من هذه القّصة جواز دخول الكافر إلى المسجد، قال ابن بط

فأنزلهم  خول في المساجد إاّل المسجد الحرام، وقد قدم وفد ثقيف على رسول اهلل من الدّ لكافر بها منع ا
في المسجد، وأخذ ثمامة ابن أثال من بني حنيفة أسيرا وربط إلى سارية من سواري المسجد ...، وقد نظر 

َظ بهماداود نبي  اهلل بين الخصمين اللّ   .6وهو في المسجد" ابفي المحر  ذين ُوع 
                                  

هـ(، إمام الّشام وعالمها الحافظ، 157شقي، )ت:ماألوزاعي الدّ د األوزاعي؛ أبو عمرو عبد الّرحمن بن عمرو بن محمّ  1
عطاء بن . حّدث عن فعي فيهماوالّشا المجتهد المستقّل، صاحب المذهب المّتبع في الّشام واألندلس قبل انتشار مذهب مالك

رك ويحيى باعبة وابن المشُ  لقاسم بن مخيمرة والّزهري ويحيى بن أبي كثير طائفة من أهل العلم، حد َث عنهأبي رباح وا
، 3، و"األعالم"، ج:178، ص:1انظر: "تذكرة الحّفاظ"، ج: القطان وخالئق، سكن في آخر عمره بيروت مرابطا.

 .  320ص:
 .95، ص: 8، ج: ح الباري، مرجع سابقحجر، فتابن  2
ُد ب ُن َجع َفر  ب ن  مُ  3 ؛َحم  َبي ر  )ت: بضع عشرة ومائة ]الّتقريب: ، خويلد المدنيبن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام  الز 

م، وعبيد ن القاسالرحمن ب= =[(، حّدث عن عّمه عروة وابن عّمه عّباد بن عبيد اهلل، وغيرهما. وحّدث عنه عبد471ص: 
 جرح. و"ال461، ص: 7ان فقيها عالما، وثّقه الّنسائي. انظر: "تاريخ اإلسالم"، ج: ى جعفر، وغيرهما، وكاهلل بن أب
        .221، ص: 7: ج والّتعديل"،

احي رهم بنو َفخذ  من القحطانية وهم: بنو ب لحارث بن كعب بن عمرو بن عّلة بن جلد بن مذحج. ودياب ل َحار َث بن كعب؛  4
 .49، ص: 1ل بن عمرو. انظر: "نهاية األرب"، ج: مجاورين فيها بنى ذهنجران من اليمن 

 .172، ص: 5ج: ق، الّطبري، التفسير، مرجع ساب 5
 .241، ص: 8ابن بّطال، شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج:  6
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حافظ في الفتح: "وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعّينت مصلحته، وفيها مشروعية ال قال
 .1مباهلة المخالف إذا أصّر بعد ظهور الحّجة"

طار الّسعي نحو مع ما يكون من تجاوز  لبعض جزئياتها في إمنهج اعتبار المقاصد الكّلية ومراعاتها  .7
اآلجلة، ذلك أّنه "إذا تخّلفت بعض الجزئيات عن المقاصد نه أو اجلة مهداف الحوار العأ تحصيل جلّ 

والمصالح الكّلية، فال يعني ذلك أّن تلك المصالح قد تعّطلت أو اختّلت، بل يعني مراعاة مصالح أخرى، 
لجزئيات ا تخّلف تلك. بل قد يكون 2"هي في نفس أهّمية المصالح التي استثنيت منها تلك الجزئيات

 أكبر منها قد ال تظهر عند هذا االستثناء وهي بمثابة مقّدمة لمصلحة آجلة.أخرى  مشروعةلمصلحة 
في صلح الحديبية بين  ويمكن أن نالحظ هذا المنهج من خالل الحوار التّفاوضي الذي قاده الّنبّي 

 وثيقة في يغ التي وردتصّ عن بعض ال جاوز الّنبّي المسلمين ومشركي قريش، حيث يتبّين لنا كيف ت
ح والتي كان الّصحابة يرون أّنها من أصول اإلسالم التي ال يجوز التّنازل عنها للمشركين، كاالبتداء الّصل

في نّص الوثيقة وعدم إرجاع المسلم إلى المشركين إذا قدم المدينة فارًّا  بالبسملة وتثبيت نبّوة محّمد 
 منهم. 
علّي بن أبي  على الّصلح دعا رسول اهلل  3وبن عمر مع سهيل  وسلم ي فق الّنبّنه بعد أن اتّ أ إذ

طالب، "فقال: اكتب بسم اهلل الّرحمن الّرحيم، فقال سهيل: ال أعرف هذا، ولكن اكتب: باسمك اللهم، فقال 
  سهيل بنمحّمد رسول اهلل : اكتب باسمك اللهّم، فكتبها، ثم قال: اكتب: هذا ما صالح عليهرسول اهلل 

رسول اهلل لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فقال رسول اهلل  دت أنكلو شه مرو. فقال سهيل:ع
 اكتب: هذا ما صالح عليه محّمد بن عبد اهلل سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب عن الّناس :

بغير إذن ش دا من قريأنه من أتى محمّ عشر سنين، يأمن فيها الّناس، ويكّف بعضهم عن بعض، على 
ّن بيننا عيبة مكفوفة وأّنه ال إسالل وال ليهم، رّده عولّيه  ومن جاء قريشا مّمن مع محّمد لم يردوه عليه. وا 

إغالل وأّنه من أحّب أن يدخل في عقد محّمد وعهده دخل فيه، ومن أحّب أن يدخل في عقد قريش 
ل خرجنا عنك، م  قابكان عاّكة، وأّنه إذا م دخل عليناعامك هذا، فال توعهداهم دخل فيه. وأّنك ترجع عّنا 

فدخلتها بأصحابك، فأقمت بها ثالثًا معك سالح الّراكب؛ الّسيوف في القرب ال تدخلها بغيرها. فبينا رسول 

                                  
 .95، ص: 8، فتح الباري، مرجع سابق، ج: ابن حجر 1
م، ص: 2001ه/ 1421، 1عبيكان، الّرياض، ط: الّشرعية، متكتبة المختار، علم المقاصد ين بن الخادمي؛ نور الدّ  2

105. 
ه(، أحد خطباء قريش وأشرافهم، 18شمس العامري القرشي، )ت: د ن عمرو بن عبل بسهيل بن عمرو؛ أبو يزيد سهي 3

يخ اإلسالم"، ج: . "تار 10، ص: 6، ج: الكبرى"يوم الحديبية، أسلم يوم الفتح وحسن إسالمه. "الّطبقات  فاوض الّنبي 
 .669، ص: 2. "االستيعاب"، ج: 150ص: ، 3
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يريد  1يكتب الكتاب، إذ جاء ابن المفاوض عن قريش نفسه، جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو اهلل 
هله، وها هو ذا يرسف في الحديد، وتثقل ب من أالعذا دين اهلل، ولقي فيدخل فقد  لمين،تحاق بالمساالل

 به قيوده.
قّص عليهم رؤيا أّنه دخلها، وطّوف بالبيت  ما كان المسلمون يشّكون في دخول مكة؛ فإّن الرسول 

وافتياته  ،مع النبي ة، وتعّنت سهيل العتيق فيها، فلّما رأوا ما رأوا من شروط الهدنة، وأمر الّصلح والعود
هم من ذلك كّله أمر  عظيم، حتى كادوا يهلكون، ثم جاءت قّصة أبي جندل فزادت خل عليخصه، دعلى ش

 الّطين بّلة.
ورأى سهيل ابنه، فقام إليه يضرب وجهه، وأخذ بتلبيبه، ثم قال: يا محمد؛ قد لّجت القضية بيني وبينك 

يش، وجعل أبو جندل إلى قر يرّده تلبيبه ويجّره لب ينتر ابنهدقت. فجعل سهيل قبل أن يأتيك هذا، قال: ص
يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، ُأرّد إلى المشركين يفتنونني في ديني. فزاد ذلك الّناس إلى ما 

 بهم.
 : يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإّن اهلل جاعل  لك ولمن معك من المستضعفينوقال رسول اهلل 

ّنا ال نغدر ًحا، و وم ُصلبيننا وبين الق نانا قد عقدفرجا ومخرجا، إ أعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد اهلل، وا 
دخولها في عقد  3دخولها في عقد المسلمين، وأعلنت بنو بكر 2ونفذت القضية، وأعلنت خزاعة بهم.

 قريش، ومضت شروط الهدنة".
لح ق الصّ بط في نّص ميثالضّ لقّصة وبااعاتها في هذه اولقد تجّلى منهج اعتبار المقاصد الكّلية ومر 

أن يمحو البسملة وصفة الّنبوة من اسمه، وأن يرّد المستضعفين من المسلمين الذي  قبل الّنبي  حيث
                                  

أسلم بمّكة وحبسه أبوه وقيده، ه(، من خيار الّصحابة، 81 القرشي، )ت: مريأبو جندل؛ العاص بن سهيل بن عمرو العا 1
ذا أّول من تاب الّصلح، فقال: هلك بي فلما كان يوم صلح الحديبية هرب يحجل في قيوده، وأبوه حاضر  بين يدي النّ 

ّسنن، ثّم تخّلص من الفي الّسير و  ورةليه يا محمد، فقال: هبه لي، فرّده إليه، ثّم إّنه هرب، وله قّصة  مشهورة مذكأقاضيك ع
ص ، 1. "سير أعالم الّنبالء"، ج: 1621، ص: 4"االستيعاب"، ج: األسر وهاجر، وجاهد بالّشام، مات بطاعون عمواس. 

193. 
، وكان وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة، نزلت ُخزاعة مكة وغلبت جرهمًا عليهاألزد من القحطانية، خزاعة؛ قبيلة من ا 2

، وكانت مواطنهم ت بعد جرهم، ولم تزل بيدهم حتى باعها أبة ُغبشان من ُقصي بن كالب جّد النبّي بياعة والية اللخز 
نهاية األرب في معرفة أنساب هـ(، 821ن علي، )ت: " القلقشندي؛ أحمد بانظر:  بمكة وما حوليها من أرض ُتهامة.

كحالة؛ "و. 245، ص: 1م، ج: 1980هـ/ 1400، 2 ط:نية، بيروت، بناالعرب، تحقيق: إبراهيم األبياري، دار الكتاب الل
، م1994هـ/1414، 7وت، ط: هـ(، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، مؤسسة الّرسالة، بير 1408عمر بن رضا، )ت: 

 .338، ص: 1 ج:
علها تنافس ج والّشهرة ما عددمن القحطانية، بنو بكر بن عبد مناة بن عوف بن عذرة بن زيد الالت، فيهم من البكر؛  3

. "جمهرة أنساب العرب"، ج: 178، ص: 1قريشا على الّسيادة، دخلت في حلف قريش بعد الحديبية. "نهاية األرب"، ج: 
 .465 ، ص :1
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يفّرون بدينهم من قريش حّتى ظّن عمر  الفاروق أّن المسلمين يعطون الدنّية في دينهم، روى أصحاب 
لى. قال: أولسنا قال: بهلل؟، لست برسول ال: أقاف اهلل  أتى رسول عنه الّسير أّن عمًرا رضي اهلل

بالمسلمين؟، قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟، قال: بلى. قال: فعالم نعطي الدنّية في ديننا؟، قال: أنا 
 .1عبد اهلل ورسوله، ولن أخالف أمره، ولن يضّيعني"

 مسلمينسكر الوحدثت في مع: "ي حاب الّنبًقا على حال أصقال الّشيخ الغزالي رحمه اهلل تعالى معلّ 
مع أوليائه ومع أعدائه. فأّما مع أعدائه، فقد ذهب في  دهشة  عاّمة للّطريقة التي سلكها رسول اهلل 

لم  -فإّنه على غير ما ألفوا منه -مالينتهم إلى حدود بعيدة، وأولى به أن يقسو عليهم. وأّما مع أصحابه
ُع إليهم، ورّبما نزل لّسلم حرب واأّنه في شؤون الع لمقترح. مهذا االتّفاق ا يستشرهم في التي سلفت كان َيرج 

َئة"   .2على رأيهم وهو له كاره، لكّنه اليوم ينفرد بالعمل، وُيقر  ما يكرهون على غير ضرورة ُملج 
هلل ا رحمه 3هريقال اإلمام الزّ لقد كان صلح الحديبية بحّق فتحا؛ بل لم يكن في اإلسالم قبله فتح  مثله؛ 

م فتح  قبله كان أعظم منه، إّنما كان القتال حيث التقى الّناس، فلّما كانت اإلسال فتح فيما لى: "تعا
الهدنة، ووضعت الحرب أوزارها، وأمن الّناس بعضهم بعضا، والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، لم 

ما كان في مثل  -حديبيةبعد ال -لّسنتينا في تيناك ل فيه، ولقد دخليكّلم أحد  باإلسالم يعقل شيئا إال دخ
 اإلسالم قبل ذلك أو أكثر".

خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة،  قال ابن هشام معّلًقا: "والّدليل على قول الّزهري أّن رسول اهلل 
 .4في عشرة آالف" -بعد ذلك بسنتين -ثّم خرج عام فتح مّكة

ن خ بر وهيق مقاصد أخرى أكقّ زئيات ليحعن بعض الج بي لقد تجاوز النّ  فيت عن أعين وا 
الّصحابة ولم تستسغها عقولهم إاّل أّنها كانت أولى بوادر الفتح الكبير بدخول مّكة، وتجّلت آثار الّتسامح 

والذي نفسي حين بركت به الّناقة: " الذي أظهره الّنبي لقومه، والّتعظيم الذي كان منه لمّكة، قال الّنبي 
 .5الّله إاّل أعطيتهم إّياها" حرمات ن فيهاي خّطًة ُيعّظمو ننال يسألو  بيده

ليهم  ومن المقاصد المرعية في هذا الّصلح أيضا الحفاظ على دماء ضعفاء المسلمين الذين هم بمّكة وا 
د   يَن َكَفُروا َوَصد وُكم  َعن  ال َمس ج  َي مَ ال َحَرام  َوال  تشير اآلية في قوله تعالى: )ُهُم ال ذ  ل  ُلَغ ُكوًفا َأن َيب  ع  َهد  ُه َمح 

                                  
 ، رقم:، وفي وفي تفسير سورة الفتح،3182رقم:  باب إثم من عاهد ثم غدر،، ي ف  َسه ُل ب ُن ُحنَ ديث أخرجه البخاري من ح 1

 . 1785باب صلح الحديبية، رقم:  ب الجهاد والّسير،تاك، ومسلم، 4844
 .333الغزالي؛ محّمد، فقه الّسيرة، مرجع سابق، ص:  2
هـ(، اإلمام الفقيه 124ّزهري، القرشي المدني، )ت:عبد اهلل بن شهاب اللم بن عبيد اهلل بن د بن مسالّزهري؛ أبو بكر محمّ  3

 .440و"تقريب الّتهذيب"، ص: ،108، ص:1"، ج:اظالحافظ،. انظر: "تذكرة الحفّ 
 .322، ص: 2ابن هشام، السيرة، مرجع سابق، ج:  3
 .310، ص: 2نفس المرجع، ج:  4
 .275، ص: 3ج: ، مرجع سابقمؤسسة ، د في هدي خير العبادد المعاابن قيم الجوزية؛ زا 5
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ن ُهم م َعر ة  ب غَ  يَبُكم مِّ َلُموُهم  َأن َتَطُؤوُهم  َفُتص  َنات  ل م  َتع  م  ُنوَن َون َساء م ؤ  م  َل الل ُه ف ي َوَلو اَل ر َجال  م ؤ  ل م  ل ُيد خ  ي ر  ع 
َمت ه  َمن َيَشاء َلو  َتَزي ُلوا يَن َلَعذ ب َنا ا َرح  ن ُهم  كَ ل ذ   [.25ل يًما(، ]الفتح: ًبا أَ َعَذا َفُروا م 

ولعّل أعظم هذه المقاصد الكبرى المرعية هي الهدنة حيث تضع الحرب أوزارها فيأمن الّناس على 
أنفسهم وينصرفوا إلى تبليغ رسالة اإلسالم، فيدخل العرب في اإلسالم أفرادا وقبائل، وتدخل خزاعة في 

وقد أشار اإلمام ابن القيم إلى كّل ذلك فقال م. ن الحر ربها مّوة لمكانتها وقق ا يكسبهاعقد المسلمين ممّ 
رحمه اهلل تعالى: "إّنها كانت مقّدمة بين يدي الفتح األعظم، الذي أعز  اهلل به رسوله وجنده، ودخل الّناس 

انه لى سبحه عادة اهلل تعاهذن يديه، و ًحا، ومؤذًنا بيبه في دين اهلل أفواجا، فكانت هذه الُهدنة باًبا له ومفتا
ُن بها وتدل   في ذ  األمور العظام التي يقضيها قدًرا وشرًعا، أن يوّطئ لها بين يديها مقّدمات  وتوطئات  ُتؤ 

 عليه.
ومنها: أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح؛ فإّن الّناس أمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون 

الم َجه رًة آمنين، وظهر من كان ُمختفيا ى اإلسوهم علم القرآن، وناظر وهعوة وأسمعوبادءوهم بالدّ  بالكّفار،
 .1"باإلسالم، ودخل فيه في مّدة  الهدنة من شاء اهلل أن يدخل، ولهذا سّماه اهلل فتحا مبينا

 الثّالث: أساليب السّنة في الحوار الفرع
فقد  لكتاب،وغيرهم من أهل اب العر د من الوفو ا الختالف وذلك تبعً  اختالف أسلوب الّتعبير ولغته: .1
فقد دأب ان الخطاب الحواري يتنوّع بتنّوع لهجات العرب ولسانهم، واصطالح أهل الكتاب وألفاظهم، ك

على مخاطبة أبناء القبائل المختلفة بلهجاتهم التي يفهمونها، فكان يجاريهم في ألفاظهم التي قد  الّنبّي 
في  2غريب، قال الخّطابييث بالم الحدعرف هذا في عليُ و  الّصحابة،هم مّمن حضر من ال يفهمها غير 

تعريفه: "كالُم من َبُعَدت به الّداُر وَنأى به المحل  من شواذِّ قبائل  العرب، فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم 
ّنما هي كالم القوم وبيانهم"  . 3استغربناها، وا 

لّلهجات واأللفاظ ه من اّصوا بن العرب بما اختم يهترد عل تي كانتلوفود اليحاور ا وقد كان الّنبي 
الغريبة التي ال تعرفها قريش  وال تهتدي إلى معانيها، وهذا من بعض ما كان يستشكله الّصحابة حّتى قال 

                                  
 
كان أحد أوعية العلم في  ،هـ( 388: ت) الخّطابي، تيلبساب اأبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطّ لخّطابي؛ ا 2

"غريب الحديث" ّسنن" وزمانه، حافظا، فقيها، مبرزا على أقرانه، صاحب الّتصانيف الّنافعة الجامعة، منها "معالم ال
سماعيل بنح غلط المحّدثين" و و"إصال مد مح غيرها. روى عن جماعة من األكابر، سمع أبا سعيد بن األعرابي بمكة وا 

ته ببغداد، وأبا العباس األصم وطبقته بنيسابور؛ روى عنه الحاكم وأبو حامد األسفراييني، وروى عنه الحاكم بقالصفار وط
 .149، ص: 3اظ"، ج: . "تذكرة الحف472ص: ، 4ج:  ، "شذرات الذهب"،وغيره

غرباوي، تخريج: عبد القيوم الريم إبراهيم الكالخّطابي؛ أبو سليمان حمد بن إبراهيم الُبس ت ي، غريب الحديث، تحقيق: عبد  3
 .71، ص: 1م، ج: 1982ه / 1402عبد رب النبي، دار الفكر، دمشق،  
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يّ  له علي  رضي اهلل عنه يوًما وهو يسمعه يخاطب : "يا 2نهد وفد بني من 1َطه َفة بن أبي ُزَهي ر الن ه د 
د العرب بما ال نفهم أكثره، فقال عليه الّصالة والّسالم: أّدبني م وفو اك تكلّ نو أب واحد، ونر ب اهلل نحن رسول

 .3رّبي فأحسن تأديبي"
إاّل  وقوله عليه الّصالة والّسالم أّدبني رّبي فأحسن تأديبي يدّل على أّن هذه الفصاحة لم تكن له 

ي فقال: "وال نعلم أّن العرب األدب في كتابه تاريخ نىهذا المع مصطفى الّرافعي توفيًقا من اهلل، وقد أوضح
إاّل توفيقا من اهلل إذ ابتعثه اهلل للعرب وهم قوم  يقادون من ألسنتهم ولهم  هذه الفصاحة قد كانت له 

قوم بلحنهم  يعلم ذلك على حّقه، ... فيخاطب كلّ  المقامات المشهورة في البيان والفصاحة، .... فكان 
وأسّدهم لفًظا، وأبينهم عبارة، ولم ُيعرف ذلك لغيره من  خطابا أفصحهم ال يكون إاّل ثمّ مذهبهم،  على

العرب، ... ومثل هذا ال يكون لرجل من العرب إاّل عن تعليم أو تلقين أو رواية عن أحياء العرب حيًّا بعد 
ه منا أنّ وقد علفًرا عليه. ... وافي ذلك متطقهم، مستفرًغا حّي وقبياًل بعد قبيل، حّتى يفلي لغاتهم ويتتّبع منا

لم يتهّيأ له شيء مّما وصفنا، وال تهّيأ ألحد من سائر قومه على هذا الوجه، ... فليس إاّل أن يكون ما 
لهاًما من اهلل، ... فقد عّلمه اهلل من أشياء كثيرة ما لم يكن  خّص به الّنبي  من ذلك قد كان توفيقا وا 

ال يكون في كّل قوم منهم، لتكون الحّجة لوه، و إن سأ ا عليه وال يحصردو قوم إن ور حّتى ال يعيا ب يعلم
 .4أظهر، والبرهان على رسالته أوضح، ولُيعَلم أّن ذلك له خاّصة من دون العرب"

أكثر صور الحوار الّنبوي جاءت في صيغة سؤال وجواب تكون ثمرته اقتناع  األسلوب االستفهامي: .2
االستفهام "هو طلب الفهم وهو لّتعليمي. و ي أو الّتربو ده الّدعوي أو اقصبتحقيق م ئل ورضا المحاورالّسا

                                  
بمثله، وكتب له  ه َرُسول الل ه  ه بكالم فصيح، وأجابد أكثر العرب، فكّلمحين وف في سنة تسع وفد إلى الّنبي طهفة؛  1

، عن ليث بن أبي سليم، عن حّبة العرنّى. "اإلستيعاب"، ج: يةهير ابن معاو د ز كتابا إلى قومه بني نهد بن زيد. حديثه عن
 .474، ص: 2
من  بقرب نجران. كان له هلي يماني. كان يسكنجدٌّ جانهد بن زيد بن ليث، من بني الحافي، من قضاعة: بنو نهد؛  2

، وعامر وحنظلة والطول بي نّ كتب إليهم الذي الولد مالك وصباح وجذيمة وزيد ومعاوية وأبو سود، وهؤالء هم نهد اليمن ال
عجم قبائل . "م433، ص: 1ومّرة، وهؤالء هم نهد الّشام، وجذيمة وشبابة وعائدة دخلوا كّلهم في تنوخ. "نهاية األرب"، ج: 

 .1197، ص: 3: العرب"، ج
 .375، ص: 18تيمية، مجموع الفتاوى، ج:  ابن 3
، 2م، ج: 2013دون رقم الّطبعة،  ، القاهرة،ة للترجمة والّنشربيكلمات عر رب، العالّرافعي؛ مصطفى صادق، تاريخ آداب  4

 .573 ص:
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بمعنى االستخبار، وقيل االستخبار ما سبق أوال ولم ُيفهم حق  الفهم فإذا سألت عنه ثانًيا كان استفهاًما 
  .1حكاه ابن فارس في فقه الّلغة"

لما ُفتحت قال:  هريرة عن أبى في صحيحهي اه البخار الّنبوية ما رو  ومن أمثلة هذا األسلوب في السّنة
: إجمعوا من كان ههنا من اليهود، فُجمعوا شاة  فيها ُسمٌّ، فقال رسول اهلل  خيبر أهديت لرسول اهلل 
ل : إّني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقّي عنه؟، قالوا: نعم يا أبا القاسم، فقاله، فقال لهم رسول اهلل 

، قالوا: صدقت رسول اهلل ، قال ا فالن: أبونم؟، قالواوك: من أب لهم رسول اهلل : كذبتم، أبوكم فالن 
ن كذبناك عرفت  وبررت، قال لهم: هل أنتم صادقّي عن شيء سألتكم عنه؟، قالوا: نعم يا أبا القاسم وا 

ا فيها، ننثم تخلفو  كون فيها يسيراً : من أهل النار؟، قالوا نكذبنا كما عرفته في أبينا، فقال رسول اهلل 
فقالوا : ال نخلفكم فيها أبدًا، ثّم قال لهم: هل أنتم صادقّي عن شيء سألتكم عنه؟، اهلل  م رسولفقال له

نعم يا أبا القاسم، فقال هل جعلتم في هذه الّشاة ُسمًّا؟، قالوا نعم، قال: فما حملكم على ذلك؟، قالوا أردنا 
ن كنت إن كنت كاذبًا نستري  .2ر ك"تضُ نبيًا لم ح منك، وا 

أسلوب االستفهام في الحديث الّنبوي وتعّددت كالتّقرير واإلفحام والتّبكيت مقاصد و عت وقد تن
واالستدراج كما هو واضح من خالل هذه القّصة مع اليهود الذين استدرجهم من خالل األسلوب 

ّم عن سئلة عن أبيهم ثأ خالل ثالثفتدّرج بهم من  االستفهامي ليصدقوه في أمر وضع السّم له في الّشاة،
ّنار ليظهر لهم كذبهم وصدق نبّوته وليصل بتقريرهم وضع السّم له، قال ابن بّطال في شرحه على أهل ال

وفى حديث أبى هريرة الّدليل الواضح على صّحة ُنبّوة نّبينا عليه الّسالم من وجه منها: إخباره البخاري: "
بالُسّم الذي وضعوه له في الّشاة، بيهم و فته بأبذلك، وذلك معر  أعلمه اهلل  يعلمه إاّل منعن الغيب الذي ال

ومنها تصديق اليهود له حين أخبرهم بأبيهم، ومنها قول اليهود له: إن كنت نبًيا لم يُضّرك، فرأوا أّنه لم 
الغيب،  عنى إخباره الم في السّم وفيقتله السّم وتمادوا في غيِّهم، ولم يؤمنوا بما رأوا من برهانه عليه السّ 

"شهد بمحديث يوهذا ال  .3باهة اليهود وعنادهم للحّق، كما قال عبد اهلل بن سالم: اليهود قوم ُبهت 
  اإليجاز .3

ومعناه في اصطالح علماء البيان: "هو اندراج المعاني ، 4اإليجاز في الّلغة هو االختصار واالقتصار
  .1المتكاثرة تحت الّلفظ القليل"

                                  
، ياء القزويني الرازيأحمد بن فارس بن زكر فارس؛  . وانظر: ابن79، ص: 2الّسيوطي؛ اإلتقان، مرجع سابق، ج:  1

م، 1997هـ/ 1418، 1ط: ، علمية، بيروتال الّصاحبي في فقه الّلغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، دار الكتب
 .134، ص: 1ج: 

 .3169، رقم: باب إذا غدر المشركون بالمسلم ين هل ُيع َفى عنهمكتاب الجزية، البخاري،  2
 تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض،بطال، صحيح البخارى البن  شرحال؛ علي بن خلف، ابن بطّ  3

 . 453 ص:، 9م، ج: 2003 -هـ 1423، 2ط: 
 .427، ص: 5ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج:  4
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م الذي قّل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، الكالوهو " : جاز في كالمهيعن فّن اإل 2قال الجاحظ
وجّل عن الّصنعة، ونّزه عن التكّلف، وكان كما قال اهلل تبارك وتعالى: قل يا محمد: )َوما َأَنا م َن 

 .3"[86، ]ص: ال ُمَتَكلِّف يَن(
ه: ّلتوق ه عن اجتماع كالم ةة الّنبويّ القرآن والبالغ قال مصطفى صادق الّرافعّي في كتابه إعجاز

على لسانه قّل كالمه وخرج قصدًا في ألفاظه، محيطًا  "ومن كمال تلك الّنفس العظيمة، وغلَبة  فكره 
بمعانيه، تحسب الّنفس قد اجتمعت في الجملة القصيرة والكلمات المعدودة بكل معانيها: فال ترى من 

بها دون العرب، وكثرت  انفرد ت التيهذا كثرت الكلماولي ألفاظ، ن حركات نفسية فالكالم ألفاظًا ولك
جوامُع كل مه، كما ستعرفه، وخلص أسلوبه، فلم يقصر في شيء، ولم يبلغ في شيء، واّتسق له من هذا 

في كّل األمر على كمال الفصاحة والبالغة ما لو أراده مريد  لعجز عنه، ولو هو استطاع بعضه لما تم  له 
الب  مهما تشد َد المرُء وارتاض ومهما تثب َت وبالغ في بُع غ، والطّ سلوب على الّطبعألن مجرى اكالمه، أل
"  .4التحف ظ 

ومراسالته باالختصار الجامع، ومّما يدّل على ذلك رسائله إلى الملوك  لقد تمّيزت حوارات الّنبي 
حمد "من م بي وقد جاء فيه:كلع دحية الالذي بعثه موم والّرؤساء، ومن ذلك رسالته إلى قيصر عظيم الرّ 

عبد اهلل رسول اهلل إلى هرقل عظيم الّروم، سالم  على من اتّبع الهدى، أما بعد، فإّني أدعوك بدعاية  بن
َعاَلو ا َيا َأه َل ال ك َتاب  تَ ، و)5اإلسالم، أسلم تسلم، يؤتك اهلل أجرك مّرتين، فإن توّليت فإن  عليك إثم األريسيين

                                                                                                        
ة العصرية، بيروت، ائق اإلعجاز، المكتبعلوم حقالحسيني؛ يحيى بن حمزة العلوي الطالبي، الّطراز ألسرار البالغة و  1
 .49، ص: 2ه، ج: 1423لّطبعة األولى،  ا
هـ(، الملّقب بالجاحظ، المتكّلم، من رؤوس 255 -501الكناني، ) بوبالجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر بن مح 2

بي وثمامة بن أشرس، وأ ي يوسف،أخذ عن القاضي أب االعتزال، إليه تنسب فرقة الجاحظية، من أصحاب الّلغة والبيان،
تار في مخ، له: "الختهن أاب -روى عنه: أبو العيناء، ويموت بن المزرع  طالع كتب الفالسفة ونهج منهجهم، إسحاق الّنّظام.

نتهم الّرد على الّنصارى"، و"البيان والّتبيين"، و"الحيوان". انظر: القاضي عبد الجّبار: فضل االعتزال وطبقات المعتزلة ومباي
ـ/ ه1406ر الّتونسية اللّنشر، تونس، والمؤّسسة الوطنّية للكتاب، الجزائر، سنة: ق: فؤاد سّيد، الّداائر المخالفين، تحقيلس

ولبغدادي؛ عبد القاهر بن طاهر بن محّمد الّنيسابوري: الفرق بين الفرق، تحقيق محّمد محي الّدين  ،275ص:  ،م1986
 .2101، ص: 5، ج: . و"معجم األدباء"175ص:  ،تعبد الحميد، دار المعرفة، بيرو 

 .13: ص ،2ه، ج: 1423،  الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والّتبيين، دار ومكتبة الهالل، بيروت 3
م، 2005ه/ 1425، سنة، 8الّرافعي، مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبالغة الّنبوية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط:  4

 .205ص: 
قد اختلف في هذه الّلفظة صيغة ومعنى: فروي األريسين بوزن دة "أرس": ر في الّنهاية في ماسيين؛ قال ابن األثياألري 5

 وزن الشريبين. وروي األريسيين بوزن العظيميين. وروي بإبدال الهمزة ياء مفتوحة في البخاري.ب روي اإلريسين. و الكريمين
لصّده إّياهم عن الّدين، كما قال  الخدم والخول، يعني [: هم56، رقم: 30ص: موال؛ وأما معناها فقال أبو عبيد ]كتاب األ

 م.ثمه)رّبنا إّنا أطعنا سادتنا(، أي عليك مثل إ
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قال ابن بّطال رحمه اهلل تعالى في شرحه على  .1"[64، ]آل عمران: (م  ي َنكُ ا َوبَ َواء  َبي َننَ سَ  َكل َمة   إ َلىَٰ 
البالغة، وهو من بديع الكالم، ومثله في كتاب اهلل:  البخاري: "وقوله: "أسلم تسلم"؛ هذا الّتجنيس فى غاية

ُت َمَع ُسَلي َماَن ل ل ه  ) َلم  ينَ َربِّ ال َعالَ  َوَأس  وقد اشتملت هذه الجمل الفتح: "فظ في ل الحاوقا .2["44مل: لنّ ( ]ام 
القليلة التي تضّمنها هذا الكتاب على األمر بقوله: "أسلم"، والّترغيب بقوله: "تسلم ويؤتك"، والّزجر بقوله: 

ة ما ال غك من البالالكتاب"، وفي ذلبقوله: "يا أهل  "فإن تول يت"، والّترهيب بقوله: "فإن  عليك"، والّداللة
 ."3م من أوتي جوامع الكلم وهو كاليف ال يخفى وك

يتمّيز الحوار الّنبوي بخطابه الذي تحّس فيه "بنبضات شعور إنساني  اصطباغه بالّطبيعة البشرية؛ .4
عن الخطاب ، ذلك أّن الخطاب في الحوار الّنبوي يختلف 4تشيع في جميع أقواله وتعليماته على اختالفها"

في خطاب الحوار القرآني وطابع البشرية في خطاب بوبية ن الرّ ي حيث يظهر سلطاآنحوار القر في ال
 .5الحوار الّنبوي

، أّنه سمع ُخصومًة بباب حجرته ، عن رسول اهلل زوج الّنبي  6عن أّم سلمة روى البخاري ومسلم
ّنه يأتيني الخص ، وا   ب أّنهلغ من بعض، فأحسأبأن يكون  م، فلعل  بعضكمفخرج إليهم، فقال: "إّنما أنا بشر 

 . 1فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحّق مسلم، فإّنما هي قطعة  من الّنار فليأخذها أو ليتركها"صادق 

                                                                                                        
ريسون وأرارسة، وهم األوقال ابن  عرابي: أرس يأرس أرسا فهو أريس، وأرس يؤرس تأريسا فهو إريس، وجمعها أريسون وا 

ّنما قال ذلك أل  الّنار، فجعل عليه إثمهم.من الفرس، وهم عبدة ّكارين كانوا عندهم ّن األاألّكارون. وا 
ون األريسيين منسوبا مجموعا، والّصحيح ولاب الحديث يقأصح[: 56، رقم: 30وقال أبو عبيد في كتاب األموال ]ص: 

ة، فجاء على األروسياألريسين، يعني بغير نسب، ورّده الطحاوي عليه. وقال بعضهم: إّن في رهط هرقل فرقة تعرف ب
ل اإلريسون، وقيقتلوا نبيا بعثه اهلل إليهم.  -ألول منرجل كان في الزّ  -اع عبد اهلل بن أريسليهم. وقيل إنهم أتبالنسب إ

انظر:  .38، ص: 1ملوك واحدهم إريس. وقيل هم العّشارون"، ابن األثير، الّنهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ج: ال
، دون رقم تحقيق: خليل محمد هراس، دار الفكر، بيروت هـ(، كتاب األموال،224م البغدادي )ت: م بن سالّ أبو ُعبيد؛ القاس
 وال سنة الطبعة.

ابن عباس، كتاب الّتفسير، باب قوله تعالى: )قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، رقم: ث بخاري من حديال أخرجه 1
رواه أيضًا الترمذي في ، و 1773إلسالم رقم: لى هرقل يدعوه إلى اإ بي ومسلم في الجهاد، باب كتاب النّ . 4553

 .2718االستئذان، ما جاء كيف يكتب ألهل الّشرك، رقم: 
 .47، ص: 1صحيح البخاري، مرجع سابق، ج: ح بن بّطال، شر ا 2
 .40، ص: 1ابن حجر، الفتح، مرجع سابق، ج:  3
ه/ 1432قم الّطبعة،  الفكر، دمشق، دون ر  بالغة الّنبوية، دارريف والالبوطي؛ محمد سعيد رمضان، في الحديث الشّ  4

 .33م، ص: 2011
 .33المرجع، ص:  فسالّنبوية، ن غةانظر: البوطي، في الحديث الّشريف والبال 5
ن عبد كانت قبله َعَلي ه  السالم عند أبي سلمة ب  ه(، زوج الّنبي59، )ت: هند ب ن ت أبي أمية واسمه سهيلأم سلمة؛  6
في سنة أربع من الهجرة. وكانت من  بها الّنبي = =دخل من المهاجرات األّول،المخزومي،  المغيرة كب ابنألسد زاد الرّ ا
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نلحظ من خالل هذا الحديث كيف ترتسم المشاعر البشرية وراء الّصياغة واألسلوب من خالل "ضمير 
ان بين النبّي الذي كلحوار لتي ارتسمت في اا ةس الّصور ، وهي نف2لحديث"المتكّلم وهو يتكّرر في نسق ا

  وحنظلة رضي اهلل عنه في الحديث الذي أدرجناه في مطلب تأصيل الحوار في السّنة الّنبوية حيث
نلحظ كيف اقترن الحوار بالّطبيعة البشرية للّسائل وما سرى في ذلك من نبضات من الّشعور اإلنساني 

ال تكاد تستقّر على حال من األحوال كما التي  إلنسانلطبيعة ا وبيانهك لذل بي حابة وتأويل النّ عند الصّ 
 سبق وأن بّينا.

 المطلب الثّالث: الحوار في عهد الصحابة والتّابعين
 تمهيد

، وتواصلوا به مع المشركين واليهود لقد تعّلم الّصحابة رضوان اهلل عليهم الحوار عن الّنبّي 
ته، وقد ذكرت آنفا كيف كان الّصحابة بعد مو الم و يه الّصالة والسّ علفي عهده  ارى، وقد حاورواوالّنص

وفيما يلي أذكر ما كان منهم بعد موته عليه أفضل . في حياته يرجعون فيما ال يعرفون إلى الّنبي 
 الّصالة والّسالم.

 األّول: حوار الّصحابة لليهود الفرع
وجادل عمر تعالى: " ه اهللال رحمق العلم وفضله؛ انجامع بيي ف 3بن عبد البرّ ومن ذلك ما رواه الحافظ ا

رين: كان من المفسّ  بن الخطاب رضي اهلل عنه اليهود في جبريل وميكائيل عليهما السالم، قال جماعة  
ليهم بأعلى المدينة فكان يأتيها وكان طريقه على موضع مدارسة اليهود وكان كّلما َمر  دخل ع لعمر أرض  
ر، ما من أصحاب محمد أحد  أحب  إلينا منك، إّنهم يا عم قالوا:عليهم ذات يوم فل وأّنه دخ فسمع منهم،

ّنا لنطمع فيك، فقال لهم عمر: أي  يمين فيكم أعظم؟، قالوا:  ون بنا فيؤذوننا، وَتُمر  بنا فال ُتؤذينا، وا  يمر 
كتوا، ا؟، فسمدا عندكم نبيًّ مح، أتجدون موسى بطور سيناءالّرحمن، قال: فبالّرحمن الذي أنزل الّتوارة على 

قال: تكل موا ما شأنكم؟، واهلل ما سألتكم وأنا شاكٌّ في شيء من ديني، فنظر بعضهم إلى بعض، فقام رجل  
لذي منهم فقال: أخبروا الّرجل أو أَلخب َرن ه، قالوا: نعم، إّنا لنجده مكتوًبا عندنا، ولكّن صاحبه من المالئكة ا

                                                                                                        
. 69، ص: 8"الّطبقات الكبرى"، ج:   هن نسبا، وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين.رفالّنساء وأش جملأ

 .201، ص: 2: الء"، ج. "سير أعالم النب1920، ص: 4"االستيعاب"، ج: 
َلُمُه، رقم: ه البخاري، َباُب إ  جأخر  1 ل  َوُهَو َيع  َطأَ  ء  ب  ف ي َقَضاَبا. وأبو داود في 2458ث م  َمن  َخاَصَم ف ي َباط  ي إ َذا َأخ  ، ال َقاض 

 .3583رقم: 
 .36البوطي، في الحديث الشريف والبالغة النبوية، مرجع سابق، ص:  2
ه(، اإلمام، حافظ المغرب، أخذ عن أبي 463 /368)عبد البّر الّنمري، بد اهلل بن محمد بن سف بن عيو ابن عبد البّر؛   3

وسمع منه أبو محمد ابن حزم، وأبو عبد = =وأبو العّباس الّدالئي وغيرهم،، لفرضي الحافظن اعمر بن المكوى وأبا الوليد اب
اني واألسانيد". في الموّطأ من المع له"، و"الّتمهيد لماعلم وفضاهلل الحميدي وطائفة، صّنف "االستيعاب"، و"جامع بيان ال

 .217ص:  ،3 . و"تذكرة الحّفاظ"، ج:127، ص: 8انظر: "ترتيب المدارك"، ج: 
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نا ل،ي هو جبرييأتيه بالوح ، ولو أّنه كان َول ي ه ميكائيل 1لِّ قتال  وعذاب  وَخس ف  احب كَ وهو ص وجبريل عدو 
آلمّنا به، فإّن ميكائيل صاحب كّل رحمة وكّل غيث، قال: فأنشدكم الّرحمن الذي أنزل الّتوراة على موسى، 

ر: ن يساره، قال عمع وميكائيل جبريل عن يمينه أين ميكائيل وأين جبريل من اهلل عّز وجّل؟، قالوا:
الذي هو عدوٌّ للذي عن يمينه عدوٌّ للذي عن يساره، والذي هو عدوٌّ للذي عن يساره عدوٌّ للذي  هد أنّ فأش

فوجد جبريل عليه الّسالم  عن يمينه، وأّنه من كان عدوا لهما فإّنه عدو  هلل، ثّم رجع عمر ليخبر الّنبي 
َلُه َعَلىَٰ َقل ب َك ب إ ذ ن  الل ه   ُدوًّااَن عَ ل  َمن كَ قُ ه: )ليفقرأ ع  ي، فدعاه الّنبيقد سبقه بالوح ب ر يَل َفإ ن ُه َنز  لِّج 

ن ينَ  م  [ اآليات، فقال عمر: والذي بعثك بالحّق، لقد 97( ]البقرة: ُمَصدًِّقا لَِّما َبي َن َيَدي ه  َوُهًدى َوُبش َرىَٰ ل ل ُمؤ 
ا صدق اهلل عّز وجل فيه قول عمر ذا ممّ : " فهبد البّر معّلقاع . قال ابنإاّل أن أخبرك" جئت وما أريد

 .2واحتجاجه وهو باب  من االحتجاج لطيف  مسلوك  عند أهل الّنظر"
 الثّاني: حوار الّصحابة للّنصارى الفرع

أّم  الّسير عن طريق ومن ذلك حوار الّصحابة من المهاجرين إلى الحبشة لملكها الّنجاشي، فقد جاء في
ال لهم: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟، قالت: فقال جعفر بن أبي قجاشي " النّ ضي اهلل عنها أنّ ر  سلمة
، )يقول(: هو عبد اهلل ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم : نقول فيه الذي جاءنا به نبينا 3طالب

ى بن دا عيسقال: واهلل ما عم ا عودا، ثاألرض، فأخذ منهالعذراء البتول. قالت: فضرب الّنجاشي بيده إلى 
ن نخرتم واهلل، اذهبوا م ريم ما قلت هذا العود، قالت: فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وا 

من سّبكم غرم، ثم قال: من سّبكم غرم، ثّم قال: من سّبكم غرم.  -والّشيوم: اآلمنون -فأنتم شيوم بأرضي
 .4جال منكم"ت ر يذآ، وأّني لي دبرا من ذهب ما أحب  أنّ 

 الثّالث: حوار الّصحابة مع المشركين الفرع
 . 5: "جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم"حاور الّصحابة المشركين استجابة لقول الّنبي 

، َمل َكا ُعَماَن  ومن ذلك حوار عمرو بن العاص الذي أوفده النبّي  يِّ َلَهاإلى اب ني ال َجَلن د  كتابا  َوَما َحو 
حيم، من محمد بن عبد اهلل إلى جيفر وعبد ابني الجلندى، سالم  على من ن الرّ الّرحمهلل فيه: "بسم اء جا

اتّبع الهدى، أّما بعد: فإّني أدعوكما بدعاية اإلسالم أسلما تسلما، فإّني رسول اهلل إلى الّناس كاّفة؛ ألنذر 

                                  
أبو عمر يوسف بن عبد اهلل القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: أبي األشبال الزهيري، دار ابن عبد البّر؛  بنا 1

 .953، ص: 2م، ج: 1994ه/  1414، 1ط:  الجوزي، الّرياض،
 .953، ص: 2البر، جامع بيان العلم وفضله، مرجع سابق، ج:  ابن عبد 2
ه(، كان 8عبد المّطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، )ت:  سمه عبد مناف( بنوان أبي طالب )ر بأبو عبد اهلل جعف 3

فتح خيبر، قتل  حين على رسول اهلل الحبشة، وقدم منها  إلى أرض، هاجر جعفر أشبه الّناس َخلًقا وُخلًقا برسول اهلل 
 .242، ص: 1ج: "، . و"االستيعاب25، ص: 4شهيدا في مؤتة. "الّطبقات الكبرى"، ج: 

 .338، ص: 1ابن هشام، الّسيرة، مرجع سابق، ج:  4
ك  ال َغز  أبو داود في سنن أخرجهأنس بن مالك حديث  5 َية  َتر   . 2504: ، رقمو  ه، َباُب َكَراه 
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ما أن تقّرا باإلسالم، ن أبيتما، وا  اإلسالم وّليُتكب ن أقررتمافرين، فإّنكما إمن كان حّيا ويحّق القول على الكا
فإن ُملككما زائل  عنكما، وَخيلي تحل  بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما، وكتب أبي بن كعب وختم 

جلين "قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان فلما قدمتها، عمدت إلى عبد، وكان أحلم الرّ  .1الكتاب"
لى أخيك، فقال: أخي المقدّ  اهلل ي رسول رسول إنّ : لقا، فقلتوأسهلهما خ والملك،  م علي بالسنّ إليك وا 

قلت: أدعوك إلى اهلل وحده ال شريك له،  ،قال: وما تدعو إليه؟ ى يقرأ كتابك، ثمّ وأنا أوصلك إليه حتّ 
 وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله.

مات ولم يؤمن بمحمد  :قلت ،ة؟يه قدو لنا ف فإنّ صنع أبوك،  يفد قومك فكك ابن سيّ رو إنّ قال: يا عم
 ّى هداني اهلل لإلسالم، قال: فمتى ، ووددت أّنه كان أسلم وصّدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حت

 ي قد أسلم، قال:قلت: عند الّنجاشي، وأخبرته أّن الّنجاش ،فسألني أين كان إسالمك؟ ،تبعته؟، قلت: قريبا
تّبعوه، قال: واألساقفة والّرهبان تبعوه؟، قلت: نعم. قال: انظر يا وه وات: أقرّ ومه بملكه؟، فقلق فكيف صنع

عمرو ما تقول إّنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب، قلت: ما كذبت وما نستحّله في 
 .2ديننا"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .605، ص: 3، ج: ، مرجع سابقد في هدي خير العبادالجوزية، زاد المعا ابن قّيم 1
 .660 -605، ص: 3نفس المرجع، ج:  2
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 راث اإلسالميتّ اللمبحث الثّاني حوار األديان في ا
 لّتراثا في ماهية األّول: طلبالم

 ث لغًة واصطالًحاالّتراّول: األ  الفرع
  أّوال: الّتراث لغة

كلمة الّتراث جاءت في معاجم الّلغة في مادة ورث وهو فعل ثالثي، قال ابن فارس في معجم مقاييس 
َدة ، ه َي ا ثُ ل و  الّلغة: " )َوَرَث( ال َواُو َوالر اُء َوالث اُء: َكل َمة  َواح  يَراُث . َوال  ر  ُلُه ال َواوُ أَ م  ُء َو َأن  . َوهُ ص   َيُكوَن الش ي 

" يَر إ َلى آَخر يَن ب َنَسب  َأو  َسَبب  م  ثُم  َيص  ل َقو 
1. 

ومعاني الكلمة في المعاجم والقواميس تدّل على حصول الخلف على نصيب مّما تركه الّسلف؛ كان 
ُث ف ي ف ي ا ميراثُ َل: الو ر ث واليسان: "َوق  في اللّ ظور ن منذلك الميراث ماديا أو معنويا، قال اب ر  ، واإل  ل َمال 

، "مّما يشير إلى الميراث الثّقافي؛ ألّن الحسب هو مفاخر اآلباء وشرف الفعال التي يرثها األبناء 2الحَسب"
 . 3ويتغّنون بها"

ن  َلُدن كَ ل  )َفَهب   إ ّياه:ه  َعائ  كما يدّل على ذلك أيضا قوله تعالى إ خبارًا َعن  َزَكر ي ا َودُ  ر ثُن ي ا يَ َول يًّ  ي م 
يُر َلهُ 6َوَير ُث م ن  آل  َيع ُقوَب(، ]مريم:  ي َفَيص  يَراث ي؛ قال ابن سيده[، قال في الّلسان: "َأي َيب َقى َبع د  : 4 م 

، اَل، ل  ه المر َثُه َأقر باؤُ يَ اَف َأن ُكوَن خَ ن يَ  أَ إ نما َأراد َير ثُن ي َوَير ُث م ن  آل  َيع ُقوَب الن ُبو َة، َواَل َيُجوزُ  ل  الن ب يِّ َقو 
" َنا، َفُهَو َصَدَقة (، ۚ  َوَور َث ُسَلي َماُن َداُوودَ )، وقوله عّز وجّل: 5: "إ ن ا معاشَر األَنبياء  اَل ُنورُث َما َتَرك 

اج[16]الّنمل:   : 6؛ َقاَل الز ج 

                                  
 .105، ص: 6معجم مقاييس الّلغة، مرجع سابق، ج:  س،ابن فار  1
 .200، ص: 2ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج:  2
عن رئاسة المحاكم الّشرعية والشؤون الّدينية ، تصدر 10ة، العدد: معاصرة، سلسلة األمّ راث والالعمري؛ أكرم ضياء، التّ  3

 .25ه، ص: 1405، 1في دولة قطر، ط: 
ه(، إمام  في الّلغة والعربية حافظ  398-458و الحسن علي بن أحمد بن سيده اللغوي األندلسي، الضرير، )أبابن سيده؛  4

و ّي، من مصّنفاته: صّنف  د بن خلصة الشذونيحسن، وأخذ عنه ُمَحم  د بن اللهما، أخذ عن أبيه وعن صاع الن ح 
، 18. و"سير أعالم الّنبالء"، ج: 1648، ص: 4ج: ، عجم األدباء""م "المخصص"، و"المحكم والمحيط األعظم". انظر:

 .144ص: 
َنا َصَدَقة   الحديث أخرجه 5  تاب فرض الخمس، رقم:أبي بكر المشهورة، كرواية  " منالبخاري بلفظ:"اَل ُنوَرُث، َما َتَرك 

3093. 
اُج؛  6 مانه، أبو إسحاق إبراهيم بن ز  اإلمام، نحوي (،ه311، )ت: حويأبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل النّ الز ج 

اج، البغدادي. لزم المبرد فكان يعطيه من عمل الُزَجاج  كّل يوم درهما، فنصحه ، ثم أّدب القاسم وعّلمه محمد بن السري الَزج 
م عج"من". انظر: قرآله تآليف جّمة منها كتاب "معاني ال أخذ عنه العربية أبو علي الفارسي وجماعة.عبيد اهلل الوزير،  بن

 .360، ص: 14. و"سير أعالم الّنبالء"، ج: 51، ص: 1األدباء"، ج: 
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ير  أَ   .1َكه"ل  َته ومُ ُه ُنبو  ر ثنه و َجاَء ف ي الت ف س 
يراُث: بنفس المعنى، قال ابن منظور عن عندهم جاءت  والّتراث ُث والت َراُث والم  ر  ُث واإل  ابن سيده: "الو ر 
 . أي أّن الّتراث ما يخّلفه الّرجل لورثته ويشمل الموروث الفكري المعنوي والمادي المحسوس.2َما ُور َث"

 الحالصطثانًيا: الّتراث في ا
بعض المعاجم على الجانب الفكري المعنوي فقد  راث فية التّ تصر استعمال كلماقث ر الحديفي العص

جاء في "معجم المصطلحات العربية في الّلغة واألدب" أّن الّتراث هو "ما خّلفه الّسلف من آثار علمية 
تحّقق  تيلقديمة الالكتب الة بأمث وفّنية وأدبية، مّما يعتبر نفيسا لتقاليد العصر الحاضر وروحه". وضرب

 .3المتاحف والمكتبات من آثار تعتبر جزءا من حضارة اإلنسان"حتويه و ما توتنشر، أ
َعن  َأب ي ُهَري َرَة رضي وقد سّمى أبو هريرة ما تعّلمه الّصحابة من القرآن والّذكر والعبادة والفقه ميراثا؛ ف

ي ا ذاك يا أبا: مقالوا: و  ،!ا أعجزكموق، مل الس  ها أَفَقاَل: "ي، َعَلي َهاَفَوَقَف ، َنة  اهلل عنه َأن ُه َمر  ب ُسوق  ال َمد 
قالوا: وأين  ،ن نصيَبكم منه؟و هنا ال تذهبون فتأخذ اُيقَسُم، وأنتم ه  قال: ذاك ميراث رسول الَله ،هريرة؟
َراًعا إلى المسجد، قال: في المسجد ،؟هو  ،؟لكما ال لهم: مى رجعوا، فقحتّ  هريرة لهم و، ووقف أبفخرجوا س 

في  ئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: أما رأيتمينا، فلم نر فيه شلة فقد أتينا المسجد، فدخر ير ها أب قالوا: يا
حالل والحرام، فقال ال رآن، وقوما يتذاكرونقوَن، وقوًما يقرءون الا ُيَصل  قالوا: بلى، رأينا قوم ،ا؟المسجد أحد
 ."4 م د  ث محاك ميرا، فذيحكم: و لهم أبو هريرة
في لغة العرب واصطالحهم معناه الميراث، وأّنه يطلق على ورثة المال والَحَسب   لّتراث"أّن اوهذا يبّين 

والعقيدة والّدين. فالّتراث اإلسالمي هو ما ورثناه عن آبائنا من عقيدة وثقافة وق َيم  وآداب وفنون وصناعات 
زات الثّقافية والحضارية الُمنجَ ث على لن يقتصر الّتراف ، ومن ثمّ لماّديةة واعنويوسائر المنجزات األخرى الم

 .5والماّدية بل إّنه يشتمل على الوحي اإللهي )القرآن والسّنة( الذي ورثناه عن أسالفنا"
 الثّاني: مصطلح الّتراث في البحث الفرع

فنون وصناعات و  م  وآدابق يَ قافة و يدة وثلّما كان الّتراث اإلسالمي هو ما ورثناه عن آبائنا من عق
األخرى المعنوية والماّدية؛ فإّن مصطلح الّتراث الذي نعتمده في بحثنا هذا ال يجاوز هذا  منجزاتائر الوس

                                  
 .200، ص: 2، ج: السابق لسان العرب، نفس المرجع 1
 .200، ص: 2ع، ج: نفس المرج 2
 .93، ص: مرجع سابق ،، معجم المصطلحات العربيةالمهندس؛ كاملو  جدي،وهبة؛ م 3
 .505، باب فضل العلم، رقم: والهيثمي في مجمع الّزوائد .1429رقم: ، من اسمه أحمداب ب براني في األوسط،رواه الطّ  4
حمن علي، أضواء على يضا: الحجي؛ عبد الر وانظر أ. 27العمري؛ أكرم ضياء، الّتراث والمعاصرة، مرجع سابق، ص:  5

قاربة عبد الّسالم هارون م . وانظر أيضا66 الحضارة والّتراث، شركة الّشهاب، الجزائر، بدون رقم الّطبعة وال تاريخها، ص:
ّنشر، حول مصطلح الّتراث في: فهمي؛ خالد، ومحمود؛ أحمد، مدخل إلى الّتراث العربي اإلسالمي، تراث للبحوث وال

 .21م، ص: 2014ه/ 1436،  1صر، ط: م



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

176 
 

المعنى وال يقتصر على الجانب الفكري والعلمي كما يبدو للوهلة األولى بل يتعّداه ليشمل الّتراث العملي 
هو جملة الميراث الّشفوي لمطلب هذا ا قع، والّتراث فيواالفكر والين فاعل بك التّ الذي يعطي صورة عن ذل

والمكتوب في مجال حوار األديان، مناظرات ومؤّلفات حول األديان تصنيفا أو تحليال أو نقدا أو تأريخا، 
ي رك الذالمشت وهذا ال يعني أّننا سنغفل الكالم عن جوانب الّتراث األخرى كواقع الحوار الّديني والعيش

ى بعضه من خالل المطلب الثّالث من هذا المبحث ونزيده شير إلبل سن العهد اإلسالمي فيان سائدا ك
 بيانا في الّدراسة الّتحليلية الّنقدية التي ستعقب هذا المبحث مباشرة.
 المطلب الثّاني: حوار األديان العقدي في الّتراث اإلسالمي

  تمهيد: 
لعقدي وأّن الهدف المرجو حوار ايان الأنواع حوار األدن  ميدي أنّ الّتمهل األوّ ل تقّرر عندنا في الفص

قناع المخالف بها، وأّن له  منه ثباتها واالحتجاج لها ودفع الّشبه عنها، وا  يتمّثل في تصحيح االعتقادات وا 
 ى دعوةهدف إلغايتان؛ داخلي ويهدف إلى تحصين أتباع الّديانة بتعزيز عقيدتهم في نفوسهم، وخارجي ي

 ن دينه.ع خر وصّدهاآل
ذا اس اث الفكري اإلسالمي نلحظ أّن هذا الّنوع من الحوار تمّثل في صورتين؛ شفوي الّتر  تقرأناوا 

ومكتوب، وذلك وفق ما يقتضيه حال المحاور، فيكون شفويا في المناظرات خاّصة حيث يكون الّلقاء 
 د التيالّردو للمحاور، وعند  يياب المادّ الغة عند ل خاصّ المباشر، ويكون مكتوبا عن طريق الكتب والّرسائ

 .1عادة ما تكون على رسائل وكتب أّلفها أصحابها في نقد عقيدة اإلسالم أو شريعته
ذا ما أغفلنا الّنظر إلى طبيعة المنهج الجدلي الذي تمّيزت به أغلب هذا الّدراسات الّدينية مع ما فيها  وا 

ما احتوت عليه قصد، و نة بالريحة أو ُمتضم  ص اف أخرىطر أ دمن وجو فيها  ، وتأّملنا ما2من حّدة وجدل
 من نقاش حول العقائد والّشرائع كموضوع للمتحاورين أو المتناظرين، تأصيال وتدليال، أو دحضا ونقًضا،

ال ت تأصي، فإّننا نجد كمًّا هائال من الّدراسات التي مّثل 3أو محاولة لفهم اآلخر إلدراك تصّوراته ومقوالته
 يها من إبداع في المناهج واألساليب وصًفا وتحلياًل ونقًدا.ع ما فيني مع من الحوار الدّ و لهذا النّ  قياحقي
 

                                  
ك أّلف ابن القيم ذلالّنصارى، وكسة ا أّن سبب تأليف ابن تيمية للجواب الّصحيح هو الرّد على كتاب أّلفه أحد قساو رأين 1

هداية كتابه هداية الحيارى في الرّد على المسائل الّسبعة التي وردت أيضا من أحد الّنصارى، انظر: ابن قيم الجوزية، 
 ص: .لحيارى، مرجع سابق، ا
لتي ا نقاط الّضعف همّ المالحظة وغيرها من خالل مطلب التراث اإلسالمي تحليل ونقد حيث ستتبّين لنا أسأتناول هذه  2

 اكتنفت هذا الّتراث.
لعقل أو لة في اتحقيق ما للهند من مقولة مقبو انظر مثال عن ذلك: الّشهرستاني، الملل والّنحل، مرجع سابق، البيروني،  3

 .ةجع سابقامرذولة، مر 
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 األّول: ظهور فّن حوار األديان العقدي أو علم دراسة األديان ومنهجه الرّائد الفرع
 ين الّنبي ب التي كانتسالت المرانينا لقد سبق الحوار الّديني  الّشفوي  الَمكُتوَب منه بأشواط، فإذا استث

ين وأهل الكتاب المجاورين له في الجزيرة وغيرها مع ملوك الّروم والفرس والقبط المشركره من وغي
واإلمارات العربية الموالية لها، والمواثيق التي عقدها مع يهود المدينة ونصارى الجزيرة، ومشركي قريش، 

 ة الثّانية.ائ في المهر إالّ لم تظلباب وحلفائه، فإّن الكتابة في هذا ا
وين في القرن األّول للهجرة وظهرت بواكير التّأليف في القرن الثّاني، وازدهرت كثيرا الّتد ت حركةقام

، وظهر معها الّتصنيف في دراسة األديان الذي يعّد من أهّم أصول حوار 1في القرن الثّالث ثّم الّرابع
حيد الخالـص وما الّتو  وة إلىمرة لواجب الّدعكثحيث برز  المي،اإلس لفكرياألديان العقدي في الّتراث ا

 .    2كان منه من احتكاك  بالملل والّنحل من أصحاب األديان اإللهية والوضعية
ليقود حركة حوارية نقدية  -الذي دعا إليه القرآن ومارسته السّنة عمليا -كما قام هذا الحوار العلمّي 

اإلسالمي، ال يسعى  الفكر عتمدهاالموضوعي التي اث واعد البحعلى قيق، و مي دققائمة على منهج عل
عماًل  من ورائه إاّل ابتغاء مرضاة اهلل تعالى، والّتمكين لدينه، جاعاًل اإلنصاف والعدل أساًسا له وتمييًزا،

ل م  بقوله عّز وجّل: ) َع َوال   ۚ  َواَل تَق ُف َما َلي َس َلَك ب ه  ع  ُئواًل ُه مَ َن َعن  ُأولََٰئ َك َكا َؤاَد ُكل  ال فُ َر وَ َبصَ إ ن  الس م  (، س 
 . 3[36]اإلسراء: 

لقد قامت الّدراسات اإلسالمية لألديان على قواعد علمية ومناهج دقيقة وضعت األسس األولى لعلوم 
لم تكن ديان باأل تعّلقاألديان وحواراته؛ تأريخًا ونقًدا، مقارنًة وفلسفًة، كما نّبهت هذه الّدراسات على علوم ت

ن لم يصّرحوا بها في مقاالتهم وبحوثهم، إاّل اع الدّ االجتمفة من قبل كعلم رو مع يني وعلم الّنفس الّديني وا 
أّن ذلك مبثوث  في ثنايا دراساتهم لتطّور هذه األديان وأثر الخراب والعمران، أو الّظهور والكتمان عليها. 

لى األديان فسية عوالنّ  سية واالجتماعيةيايرات السّ الّتغآثار إلى  كما أشاروا أيضا من خالل دراساتهم
. وسأّلخص فيما يلي أهم ما اعتمد عليه علماء المسلمين من مناهج في 4وتطّور عقائدها وشرائعها

 دراساتهم الّنقدية ثّم نردفها بأهّم القواعد العلمية التي التزمت بها هذه المناهج، لنخلص في األخير إلى أهمّ 
 ن وبه نستعين.الهلل الّتكعلى اها، و ثمار 
 
 
 

                                  
 .35الّتراث والمعاصرة، مرجع سابق، ص:  العمري، 1
 .وما بعدها 73، ص: سابق مرجع، المدارس الفكرية اإلسالميةر أث، : شعبانيفي انظر تطّور هذا الفّن وأهّم أعالمه 2
 .73نفس المرجع، ص:  3
 .84، ص: سابق جعمر  رية،شعباني، أثر المدارس الفك انظر تفصيل ذلك في: 4
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 اني: الّتصنيف في حوار األديان المنهج واألسلوبلثّ ا لفرعا
 تمهيد 

ن لم يكن مصّرحا بها  "اعتمد المسلمون في دراستهم الّنقدية لألديان على مجموعة من المناهج، التي وا 
ل حظه قبل أن نفصّ نالر بنا أن ومّما يجدُ  ع،تبفي كّل األحوال إاّل أّنها ُتسَتفاُد من طريق االستقراء والتّ 

ل؛ أّن هذه المناهج جاءت متداخلة في أحيان كثيرة بحيث يجتمع المنهج الّتحليلي مع المنهج ا القو فيه
التاريخي أو المنهج المقارن، كما يجتمع المنهج التّفسيري مع المنهج التّاريخي أو المنهج الّنقدي، وهكذا 

أليف والبحث، أو ما في التّ مناهج على المؤّلف من ب أو ما يغلالّدراسة،  منض حسب ما يقتضيه الغر 
 . 1يتّبعه من أساليب في الّنظر واالستدالل"

 منهج الّتصنيف في حوار األديان 
ن كنت قد رأيت من خالل بحثي في بعض هذه الّدراسات أّن المنهج االستقرائي المقارن المتبوع  وا 

تعد د واختالف المصادر ع إلى لي يرجلك فيما يبدو وذ، 2األحيان في كثير من ائدً بالمنهج الّنقدي كان سا
التي هي ُعمَدُة اليهود والّنصارى خاّصة؛ الذين خّصصت الّدراسات الّنقدية اإلسالمية لها حّيزا كبيرا، 

ت للفكر ضاار وأولتها اهتماما بالًغا، لما لهاتين الّديانتين من تأثير إن على المستوى الفكري من مع
ا، أو ردًّا على شبهات مثارة حول اإلسالم كما هو الحال مع دفاعيً لّسبب ، وعندها يكون اةسالمي عامّ اإل

دراسة ابن القّيم في هداية الحيارى وشيخه ابن تيمية في الجواب الّصحيح، أو على المستوى الّدعوي 
بب د الّديانتين بسساف ا ببيان، ونقدً مد محا عرًضا ونقًدا؛ عرًضا بعرض أدّلة ثبوت اإلسالم ونبّوة سيدن

 .3والتّبديل كما هو الحال مع دراسة ابن حزم والقاضي عبد الجّبارحريف التّ 
كما كان للقرآن الكريم كبير األثر  في هذا االهتمام الخاص بأهل الكتاب لما فيه من عرض  لحياة  

عوتهم أو كتمان، أو د و  بديل، ومحتحريف أو ت منا رسلهم وأنبيائهم، وبيان  لعقائدهم الّصحيحة وما لحقه

                                  
 .85مرجع ، ص: ال فسن 1
رجع سابق، أو من م دهم لألديان،نق من خالل رسالتي للمجاستير، أثر المدارس الفكرية في مناهج علماء اإلسالم في 2

ة خالل بحث "االّتجاه العقلي في نقد األديان في الفكر اإلسالمي، الخصائص والمنهج"، المنشور بمجلة البحوث العلمي
ه/ 1433،  4، العدد: 1كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر  ر عن مخبر الّشريعة،اسات اإلسالمية، تصدوالدر 

 م.2012
هـ(، القاضي، المتكّلم، 415الجّبار بن أحمد الهمذاني األسدبادي، )ت:  اد الّدين أبو الحسن عبدعمبد الجّبار؛ ي عالقاض 3

قطان، وعبد الرحمن الجالب. حّدث إبراهيم بن سلمة ال سمع من علي بن يفهم،نا تصانمن شيوخ المعتزلة الذين وصلت إلي
"المغني في أبواب العدل والّتوحيد"، و"شرح األصول  ف:صنّ  الفقيه، مريعنه أبو القاسم التنوخي، والحسن بن علي الصي

 .533، ص: 2، و"ميزان االعتدال" ج: 365الخمسة". انظر: "طبقات المعتزلة" ص: 
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. ويمكن 1ن بمحّمد  خاتم األنبياء والمرسلين، مع بيان أصول شبهاتهم والرّد عليها إجمااًل وتفصياًل"لإليما
 :2أن نلّخص أهّم المناهج التي اعتمدتها الّدراسات اإلسالمية في

  :3المنهج التّاريخي .1
فسي الذي ساير والنّ  جتماعيع الّسياسي واالاقره، والو الّدين وتطوّ ء شو وهو منهج  يعتمد على دراسة ن

 ظهوره، وأثره على معتقداته وشعائره ومصادره.
وقد بّين ابن القّيم رحمه اهلل تعالى من خالل منهجه التّاريخي كيف تتطّور األديان بما يطرأ على األمم 

 أقَدمُ ائيل؛ عن ذلك ببني إسر  لنا مثاالً صوله، وضرب أ عنالمتدّينة من باليا وم َحن  تطم ُس دينها وتقطعها 
والفرس والّروم، وبّين لنا كيف أّثرت  5والبابليين 4األمم عهدا التي تداعت عليها أمم  كثيرة من الكلدانيين

هذه الغارات على معالم الّديانة اليهودية، بزوال دولتها، وتشّتت أهلها، وما كان من اضمحالل شريعتها، 
 .6يط بهاي المحياسي واالجتماعلسّ للواقع ا لها مسايرةً دّ تبأو 
 : 7المنهج الّنقدي .2

وهو مسلك  يتّم من خالله الّنظر في مصادر وعقائد األديان وشرائعها لمعرفة مدى صّحتها وتطابقها 
 مع دين اإلسالم ومجمل القواعد العلمية العقلية والكونية، ويقوم على أساسين:

 األّول: نقد خارجي
ذا المنهج نظر المسلمون في الّتوراة طريق ه. وعن يحّقق في نسبتهاو  در الّدينينظر في مصاث حي

واإلنجيل المعتمدة لدى اليهود والّنصارى، وتطبيًقا له خلصوا إلى أهّم ما يمكن أن يوّجه كنقد لألديان 
 .هاالّسماوية الّسابقة كالّنصرانية واليهودية خاّصة من خالل دراسة ونقد مصادر 

                                  
 .86رية، مرجع سابق، ص: ي، أثر المدارس الفكشعبان 1
، مرجع سابقكر اإلسالمي، لفاألديان في اقد انظر تفصيل هذه المناهج وأمثلة عنها في: شعباني، االّتجاه العقلي في ن 2

 وما بعدها. 77ص: 
 .78، ص: نفس المرجع 3
ليوم، كاد في جهات بغداد اية أي بالد سومار وأالجنوب الكلدانيون؛ سّكان بالد الكلدان، وهي منطقة ما بين الّنهرين 4

ة بتعاليم نسطور. قال ياقوت كالمتمسّ دانية لكلعاصمتها بابل ومن مدنها أور، والكالدانيون اليوم هم مسيحيو الّطائفة ا
ألدب والّلغة جد في اانظر: "المن الحموي: "قال أبو معشر: الكلدانيون هم الذين كانوا ينزلون بابل في الّزمن األّول"إهـ.

 .442، ص: 1م، ج: 1960عشرة،   7وعي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ط: م"، لويس معلوف اليسوالعلو 
بل مدينة قديمة أنقاضها واقعة على الفرات، قرب الحلة، جنوبي شرق بغداد، أّسس فيها سوموابوم بانسبة إلى ن؛ ليو الباب 5

د   19ا حمورابي القرن )س ملوكهق م( ساللة كان ساد 2105األّموري ) لسوَمر وأكاد. انظر: "المنجد في ق م(، الُمَوحِّ
 .56: ، ص2األدب والّلغة والعلوم"، مرجع سابق، ج: 

 وما بعدها. 540، وص:  477القيّم، هداية الحيارى، ص:  بنانظر: ا 6
 .80، ص: سابق انظر: شعباني، االتجاه العقلي في نقد األديان، مرجع 7
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 د داخلي الثّاني: نق
در من عقائد وشعائر ومدى صّحتها استنادا إلى المرجعية المصا ون هذهينظر إلى مضم يهوف

ثبات الّنبّوة  اإلسالمية؛ عقيدة وشريعة. خاّصة فيما يتعّلق بوجود الخالق الواحد المدّبر، ووجود المالئكة، وا 
عن  إلنجيلراة واما جاء في الّتو م م وابن حز د ابن القيّ تقان بها. فقدوالّرسالة والّشرائع الخاّصة التي جاءت 

ألوهية المسيح بحكم أّنها تخالف أصل اإلسالم في وحدانية الخالق، كما انتقدوا اعتقادهم في روح القدس، 
الذي جعلوه مشاركا هلل في األلوهية، وتكّلموا في تحريفهم للّشرائع التي آمن بها المسيح تبًعا لموسى، 

قائد والّشرائع التي جاءت مخالفة ألحكام من العغيرها تركهم الختان، و و  الخنزير، للّزنا وأكلم لهكتحلي
 .1اإلسالم فيها

  :المنهج الّتحليلي .3
اعتمد كمسلك لعرض عقائد وشرائع األديان التي درسها علماء اإلسالم، حيث قام المسلمون بتحليل 

تسبق  ة أولىكمرحل م تحليل الّنصوصيتحل، كما والملل والنّ ن ياالعقائد والّشرائع لمقارنتها بغيرها من األد
مرحلة المقارنة لتختم بالّنقد الذي يثمر الحكم والتّقييم إيجابًا أو نفيًا، إيجابا باإلثبات، ونفًيا باالعتراض 

 . 2والّرد
  :المنهج الّتفسيري .4

كما  ة،ديان سابقمصادر أو أ لىإ وفيه يرجع الّناقد ما يدرسه من نصوص أو أفكار أو عقائد أو شرائع
بأسباب إجتماعية أو سياسية أو نفسية. ويختلط هذا المنهج في كثير من مراحله أخرى  أحيان يعّللها في

 بالمنهج التّاريخي أو الّتحليلي أو المقارن.
اصرة لها، معالفقد فّسر ابن القّيم ظاهرة التّبّدل والّتغّير في األديان بما يرد عليها من غيرها من األمم 

إلى تأّثر األمم المتدّينة ادوا هذا من القرآن الكريم الذي أشار م استفاإلسالوغيره من علماء م ابن القيّ و 
م  َيع ُكُفوَن َعَلىَٰ )بغيرها، عند قوله تعالى عن بني إسرائيل:  َر َفَأَتو ا َعَلىَٰ َقو  َرائ يَل ال َبح  َنا ب َبن ي إ س  َوَجاَوز 

َنام  ل هُ  َعل ل َنا إ  ا ا ُموَسىَقاُلوا يَ  ۚ   م  َأص  َهُلونَ  ۚ  َلُهم  آل َهة   َكَما لًََٰهاج  م  َتج  [، هذا 138]األعراف: (،َقاَل إ ن ُكم  َقو 
والّنبي بين أظهرهم فكيف واألّمة مستضعفة، ودولتها زائلة، بتتابع الغارات عليها، واختالف الّدول المتناولة 

 .3لها بالقهر واالستبداد

                                  
 .85اإلسالمي، نفس المرجع، ص:  قد األديان في الفكرالّتجاه العقلي في نباني، اشع 1
 .85نفس المرجع، ص:  2
 .86نفس المرجع، ص:  3
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ئعها، بما يلحق بها من استيالء غيرها عليها: اس شراوانطم اندراس األديان،ة ّينا قاعدابن القّيم مبل قا
"وكّلما كانت األّمة أقدم واختلفت عليها الّدول المتناولة لها باإلذالل والّصغار، كان حّظها من اندراس 

 .1دينها أوفر"
  :المنهج المقارن .5

تباط بين ه االر عض أوجالّدراسة بيان بل بحيث تشم ت اإلسالميةساراويمّثل الوجهة القياسية في الدّ 
التّنبيه إلى البناء الّتراكمي لبعضها اآلخر، أو إلى تداخل بعضها، كما في حالة األديان  بعض األديان، أو

 ّثرت في بعض األديان الّسماوية كالّنصرانية واليهودية، أو إلى االختالف الحاصل بينأالّشرقية التي 
 . 2هقضيانة وتنادر نفس الدّ صام
  :يستقرائالمنهج اال .6

وهذا المسلك يعتمد على تتّبع الّنصوص من مصادرها، وأقوال أصحابها، كما يعتمد أيضا على الّنظر 
في سنن وقواعد تطّور األمم واألديان، وما يتعّلق بها من صعود الّدول وزوالها، وظهور أمر الّدين 

ة من عقائد وشرائع لّديانعليه اوف على ما كانت وقصادر، والنقل هذه المة حّ وخفائه، وأثر كلٍّ على ص
 ابتداء، ثّم ما لحقها من تغيير أو محو أو كتمان آخرا.

كما كان لهذا المنهج تطبيقات أخرى في مقارنة الّنصوص بعضها ببعض داخل نفس المصدر أو مع 
وجودة داخل نفس لمختالفات اخلص إلى االليي غيره، إذ يحتاج الباحث في ذلك إلى المنهج االستقرائ

الف نصوص من اإلنجيل مع نصوص أخرى فيه، أو من نسخة أخرى من اإلنجيل نفسه، ؛ كاختالمصدر
 .3أو من مصدر آخر كالّتوراة التي يدين بها الّنصارى أيًضا

  :المنهج الجدلي .7
تّباع إله أحّق باج على أنّ حجالن ا ببياويسلك لتحويل المخالف من دينه إلى دين اإلسالم، وذلك إمّ 

لزامهم بالمقّدمات  ن الّسماوية، وناسخ  لما قبله، أواألدياخاتم  بحكم أّنه بإفحام أصحاب الّديانات األخرى وا 
 .4المسّلمة عندهم، ويكون كذلك بإيراد الّشبهات والتّناقضات الموجودة في مقاالتها أوفي مصادرها

ل هذه من خال استطاعالفكر اإلسالمي  لمناهج أنّ تتّبع هذه ال الفي األخير يمكن أن نستخلص من خ
المناهج أن يتمّكن من معرفة جملة األديان والملل والّنحل المعاصرة له ومذاهبها بل والّنظريات الفلسفية 

ا دهومذاهبها والقائلين بها، ومناطق انتشارها، وأن يفهم أسباب اندثار بعضها أو الّتحوالت الكبرى في عقائ

                                  
 .477ة الحيارى، مرجع سابق، ص: اين القّيم، هداب 1
 .87 -86شعباني، االتجاه العقلي في نقد األديان، نفس المرجع، ص:  2
 .88نفس المرجع، ص:  3
دي، من البحث. وشعباني، االّتجاه العقلي في نقد األديان في الفكر لي في الفصل الّتمهيمنا عن المنهج الجدوأن تكلّ سبق  4

 .89المرجع، ص:  نفساإلسالمي، 
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ك، وخّلف بذلك موسوعات فكرية وعلمية أّرخت في ذل ن اهللنباط جملة من سنستيصل إلى اوشرائعها، و 
 للفكر البشري كما سيأتي ذكره في ثمرات هذا الّتراث الحواري الّضخم. 

 الثّالث: منهج المناظرات في الفكر اإلسالمي الفرع
 تمهيد

لية ي عبارة عن: "عمه المناظرة صنا إلى أنّ خلو  سبق وأن عّرفنا مصطلح المناظرة لغة واصطالحا
بين طرفين أو فريقين ترتكز على دراسة مسألة معّينة لكّل واحد منهما فيها وجهة نظر خاّصة، اصلية تو 

مع  1ويسعى كلٌّ منهما إلى تصحيح مذهبه بإقامة الّدليل على صّحته أو صّحة ملزومه أو بطالن نقيضه
  .2ّق وطلبه"لحا الّرغبة الّصادقة في تحّري

ة في الحوار الذي هو أعّم بحكم عدم اشتراطه نَ ضم  تَ تكون مُ رة قد المناظلدينا أيضا أّن  رَ وتقر  
االختالف والّتدافع، أو حاجته الّدائمة إلى مجموعة من الّضوابط العلمية والقواعد الحاكمة، والذي يختّص 

 من الحوار هو الحوار العلمي. به نوع  
ن ميدانه مجمل العقائد والّشرائع لذي كاعلمي احوار الّديني الالقبيل من  ث هيا المبحهذي والمناظرة ف

التي كانت داخل المجتمعات اإلسالمية وخارجها، حيث كان الّنقاش حول مصادرها ونصوصها، أصولها 
 وفروعها. 

 ّواًل: المناظرة في الفكر اإلسالميأ
مام قل اإلحيث ن ن الّسلف والخلفم أهل العلمعمل به عند الر والمناظرة في الفكر اإلسالمي منهج  توات

إجماع الّسلف على صّحتها؛ قال رحمه اهلل تعالى: "ومّما يدّل على ذلك إجماع الّسلف على صّحة  الباجي
. ودّل على تواطؤ أهل العصور من أهل العلم من بعدهم على العمل به قول الخطيب البغدادي 3المناظرة"

بعضهم على بعض، ولو ويحتج  حثون، ويتبا كل عصر يتناظروني فل العلم وجدنا أه: "لىعارحمه اهلل ت
كان كل واحد منهم مصيبا كانت المناظرة خطأ ولغوا ال فائدة فيها... وقد وجدنا األّمة متّفقة على حسن 

 .4المناظرة في هذه المسائل وعقد المجالس بسببها"
صول وى األلى مستسالم الفكرية عاإلخل دائرة ي الحوار داف وب"ولقد سلك علماء اإلسالم هذا األسل

والفروع قبل أن يطرقوا أبواب الّدوائر الفكرية غير اإلسالمية الّدينية أو الفلسفية األخرى، إذ شهد تاريخ 

                                  
 .4، ص: 1انظر: الشنقيطي؛ آداب البحث والمناظرة، نفس المرجع، ج:  1
 انظر الفصل األول، المبحث األّول، المطلب الثالث. 2
الفصول في أحكام األصول، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب خلف القرطبي، إحكام و الوليد سليمان بن اجي، أبالب 3

 .714م، ص: 1985،  اإلسالمي، بيروت
الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت، الفقيه والمتفقه، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن  4

 .119ص:  ،2ه، ج: 1421، 2ط:  عودية،الجوزي، السّ 
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الفكر اإلسالمي تلك المناظرات والمحاورات التي كانت تجري في المساجد والمنتديات، وفي حضرة الخلفاء 
ين أئّمة الفقه والحديث والتّفسير والكالم تحدث بكانت  المذاكرات التي لبل ومن خالواألمراء،  وكملوال

هلل ا رحمه 1والّلغة والفلسفة وغيرها من العلوم، والمجمع العلمي الذي كان يعقده اإلمام أبو حنيفة الّنعمان
   راتناظكما تشهد م ك،ذلوغيرهما يشهد على  3ومحّمد بن الحسن 2تعالى مع أصحابه أبي يوسف

وعبدة الكواكب وغيرها من األديان التي  3والّنصارى والبراهمة 2للّسمنية 1تريديةلماوا 5رةواألشاع 4تزلةمعال
كانت تعّج بها الّساحة الفكرية اإلسالمية لذلك المنهج الذي صار سمة من سمات الحضارة اإلسالمية، 

 وميزة من ميزاتها العلمية.

                                  
هل العراق، أ العلم، فقيه تهداإلمام المج ،هـ(80-150ة الّنعمان بن ثابت بن زوطي الّتيمي موالهم الكوفي، )أبو حنيف 1

حمن بن هرمز األعرج وقتادة وعمرو بن دينار وأبي إسحاق وخلق كثير. ث عن عطاء ونافع وعبد الرّ حدّ  صاحب المذهب،
له "المسند" و"الفقه األكبر". انظر:  وغيرهم. الحسن سف ومحمد بنائي والقاضي أبو يو بن الهذيل وداود الطّ به زفر ه تفقّ 

 .   106 ، ص:1"طبقات األصوليين"، ج: ،168 ، ص:1، ج:اظ""تذكرة الحفّ 
أّول من  حنيفة، هـ(، من أصحاب أبي182أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكوفي، القاضي، )ت:  2

 م بن عروة وأبا إسحاق الشيباني وعطاء بن السائب وطبقتهم، وعنه محمد بن الحسنسمع هشاول الحنفية، أّلف في أص
، 1أّلف "كتاب الخراج"، و"الجوامع"،. انظر: "تذكرة الحّفاظ"، ج: حنبل ويحيى بن معين وخلق سواهم،ن فقيه وأحمد بال

 .113، ص:1، و"طبقات األصوليين"، ج:292ص:
أي من أصحاب أبي حنيفة، ومن أئّمة فقهاء الرّ هـ(، 168باني الواسطي الكوفي، )ت: حّمد بن الحسن الّشيأبو عبد اهلل م 3

عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتّممه على القاضي أبي يوسف، روى عن أبي حنيفة، واألوزاعي، ومالك بن  خذأ وأصولييها،
"طبقات  .134، ص: 9عالم الّنبالء"، ج: "سير أ وّطأ". انظر:كتاب الّسير"، و"المله " د،أخذ عنه الّشافعي وأبو عبي ،أنس

 .  115، ص:1األصوليين"، ج:
ية التي ظهرت باعتزال واصل بن عطاء الغّزال لمجلس الحسن البصري لمخالفته في مسألة من الفرق الكال: مالمعتزلة 4

باب وخلق مّمن يجمعهم القول  يها عمرو بن عبيد بنالمنزلتين، وتبعه عللة بين تخليد مرتكب الكبيرة في الّنار، فقال بالمنز 
منزلتين واألمر بالمعروف والّنهي عن المنكر،  ثّم انقسموا الالمنزلة بين د و باألصول الخمسة؛ الّتوحيد والعدل والوعد والوعي

ة وطبقات انظر: "فضل المعتزل ديان والّرّد عليها.نقد األإلى فرق كثيرة منها: الواصلية والهذلية والجّبائية، كان لها دور في 
ة المعارف اإلسالمية"، ج: ئر و"دا .114ص: ق" ، و"الفرق بين الفر 43، ص: 1، و"الملل والّنحل" ج: 137المعتزلة" ص: 

 .9384، ص: 30
ب األشعري في مقابل أ المذهنش .األشاعرة: طائفة من متكّلمي أهل السّنة والجماعة، ينتسبون إلى أبي الحسن األشعري 5

 ا،د والخوض فيهقائعليه غلوه في العقل، ثّم شاركه في االعتماد على العقل في االستدالل على الع مذهب المعتزلة ليردّ 
معتمدا على قضايا فلسفية ومسالك منطقية، فكان من نتائج ذلك اعتماده منهج الّتأويل في باب الّصفات، على خالف 

في نقد الّديانات، والمذاهب الفلسفية، التي واجهت  كبير   فويض، كان لهم دور  منهج الّتسليم والتّ اعتمد  مذهب الّسلف الذي
مود، في علم الكالم، دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية في أصول الّدين، محأحمد  ؛"صبحير: الفكر اإلسالمي. انظ

  =بعبد الّرحمن، مذاه ؛وبدوي .م1985هـ/1405، 5: ط الجزء الخاص باألشاعرة، دار الّنهضة العربية، بيروت،
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 فكري اإلسالميالّتراث ال في لمناظراتا عنثانًيا: صور 
اظرات في الّتراث الفكري اإلسالمي بما يمنحنا فرصة لالّطالع على الجّو الفكري ر المنكثر صو ت

الّديني الذي كان سائدا في ظّل الحضارة اإلسالمية، وقد اخترت صورا عن ابن حزم الذي كانت له 
ره من ّما ذكة واألصولية، ومميتبه الكالي كثير من كف هامناظرات كثيرة مع المسلمين وغيرهم نّص علي

 مناظراته مع المبتدعة من المسلمين أو مع غيرهم من أهل األديان والّنحل األخرى:
 .   4ابن نغريلة اليهودي: الذي ناظره ابن حزم حول ما ورد في الّتوراة من تنّبأ بإعطاء أوالد يهوذا القيادة -أ
 .5لعالمحدوث اإثبات ن حزم في مسألة ابمه ذي ألز الملحد: ال نيجاثابت بن محّمد الجر  -ب
، قال رحمه اهلل تعالى: "وكان اسماعيل بن القداد 6إسماعيل بن القداد الّطبيب القائل بتكافؤ األدّلة -ج

 .7الّطبيب يذهب إلى هذا القول يقينًا، وقد ناظرناه عليه مصّرحا به"

                                                                                                        
"دائرة  م "، الجزء األّول.1983، 2بنان، ط: ، لاإلسالميين، ج: األّول، المعتزلة واألشاعرة، دار العلم للماليين، بيروت=

 .801، ص: 1المعارف اإلسالمية"، ج: 
ي منصور فقه، ينتسبون إلى أبنيفة الّنعمان في الب أبي حالماتريدية: طائفة من متكّلمي أهل السّنة والجماعة وعلى مذه 1

لخالف في بعض المسائل ا م، حيث انحصركالوافقت األشاعرة في كثير من المسائل التي بحث فيها علم ال ،الماتريدي
 العباس المقريزي؛ أبوكالّتحسين والّتقبيح العقليان، وفعل اإلنسان، وقد حصر بعضهم هذه االختالفات في عشر. انظر: 

ـ( المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، دار الكتب العلمية، بيروت، ه845ي العبيدي، )ت: أحمد بن علي الحسين
دار الفكر الجزء الخاص بالعقائد، ، تاريخ المذاهب اإلسالميةأبو زهرة؛ ، و"359، ص: 2ج:  ،ـه1418ألولى، : االطبعة

اتريدي؛ أبو منصور . والم8961، ص: 29: معارف اإلسالمية"، جائرة الو"د .167ص:العربي، القاهرة، د.ر: ط/س، 
م، مقّدمة 1982 ليكية، عاريا، لبنان، تموزثو المطبعة الكاف، محمد بن محمد، كتاب الّتوحيد، دراسة وتحقيق: فتح اهلل خلي

 المحّقق وهي دراسة عن حياة الماتريدي وأعماله، ومقارنة بين الماتريدي واألشعري.
سالم ، أنكرت الّنظر، وقالت ال معلوم إاّل بالحّس، وذهبت إلى قدم ة التي كانت قبل اإلمن طوائف الّتناسخي ّسمنية:ال 2

 .  270والميعاد، وقالوا بتناسخ األرواح. انظر: "الفرق بين الفرق"، ص:ث أكثرهم البع نكرالعالم، وأ
ة مالك براهما، راهمي في السنسكريتي، والبيضا الهندوسيةتسّمى أالبراهمة: نسبة إلى "براهما" إله الهندوس، و البراهمة:  3

تقسيم الفيدا للسّكان إلى أربعة طوائف  لىهم الّرفيع إضع أعلى طبقة اجتماعية في الهندوسية، وهي من طبقة الكهنة، ويرجع
: ، ص1، ج: ن رقم: ط/سهرة، دو مكتبة مدبولي، القا معجم ديانات وأساطير العالم،إمام؛ إمام عبد الفّتاح، مغلقة. انظر: 

220. 
. 791، ص: 1ج:  ،هرةحل، مكتبة الخانجي، القابو محمد علي بن أحمد، الفصل في الملل واألهواء والنّ ابن حزم، أ 4

علي بن أحمد، رسالة الرّد على ابن الّنغريلة اليهودي، دراسة وتحليل: أحسن لحساسنة، دار أبو محمد وانظر: ابن حزم، 
 .237ص:  م،2011ه/ 1432،  1: يروت، طابن حزم، ب

 .31، ص: 1الفصل، ج:  ابن حزم، 5
 ء.لقراد بالّران ا، في نسخة أخرى إسماعيل ب297، ص:3ابن حزم، الفصل، ج: 6
. وقد ورد اسمه بن القداد، وفي نسخة أخرى قراد بالّراء، انظر: منهج ابن حزم في 298، ص: 3الفصل، ج: ابن حزم،  7

 .128ابق، ص:مرجع س دراسة األديان،
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 . 1ب"الّطبيالحسين األصبحي ي علي بن أبومحّمد بن  ريصاعبد اهلل بن خلف بن مروان األن -د
وأحياًنا ال يذكر ابن حزم أسماء من ناظرهم لكّنه يشير إلى مذهبهم؛ ففي القسم الثّالث، الفرقة الثّانية  -ه

ّنها غير  عند كالمه عن من قال إّن للعالم خالًقا لم يزل وأّن الّنفس والمكان المطلق لم تزل موجودة وا 
الغالب على ملحدي زماننا، فألزمتهم إلزامات أيته كأي، ور من أهل هذا الرّ  اظرني قوم  قول: "وقد ني ة،محدث

 . وفيه إشارة إلى أّن هؤالء على مذهب اإللحاد.2لم ينفّكوا عنها"
ويمكن أن نعطي صورة أخرى عن المناظرة في الّتراث اإلسالمي في هذا الباب، وتتمّثل في مناظرات  •

سات مناظراته، إذ يغفل ذكر اسم ق مالبر دقائحزم لم يحفل بذكن ى خالف اب؛ الذي عل3ةزيجو ابن قيم ال
المناظر، ويكتفي بذكر مذهبه، وأحياًنا ال يصّرح به بل ُيعَرُف من خالل سياق نقد أو اعتراض، كما ال 

 يشير إلى تاريخها وال إلى مكانها، وفيما يلي بعض مناظراته ووصفه لها:
ليهود، وفيها وصف  ب من االكتا يارى مع بعض أهللحاية اه هدكتابرها في ذكي مناظرته الت -أ

لمكانته العلمية، وقد ورد في بعض الّنسخ مكانها وأّنه كان في مصر، قال رحمه اهلل تعالى: "وقد جرى لي 
 .4مناظرة مع أكبر من تشير إليه اليهود بالعلم والّرئاسة..." -بمصر -
كالمه عن معرض  ارى فيى في هداية الحيالتعه اهلل رى، قال رحمصانّ مناظرته ألحد علماء ال  -ب

األسباب المانعة من إتّباع الحّق بعد العلم به: "وهذا قد رأيناه نحن في زماننا وشاهدناه عيانا، ولقد ناظرنا 
 .  5بعض علماء الّنصارى معظم اليوم، فلّما تبّين له الحّق بهت..."

يظهر لنا  ّنصارىماء الينه وبين أحد علب اظرة وقعتن القّيم منابه "وفي هذا الّنص الذي وصف في
الجهد الذي كان يبذله علماء اإلسالم في دعوة أهل الكتاب إلى اإلسالم وصبرهم على بذل الّنصح 

 .6بالحّجة والبيان، فقد رابط ابن القّيم معظم اليوم وهو يناقش العالم الّنصراني حّتى حاّجه وأقّر بالحّق"
رنا إليه في مناهج الحوار الّديني في وأن أشي سبق منهج الجدلي الذاللمناظرات ب على هاته الغ وقد

الفكر اإلسالمي، مع االستعانة بالمناهج األخرى، وقد كانت ُتعَقُد هذه المناظرات في المساجد وفي حضرة 
 فيان يجتمع لسفة، فقد كلفواالخلفاء واألمراء، خاّصة في العهد العّباسي الذي تطّورت فيه علوم الكالم 

 يتناظرون حول العقائد والّشرائع والفلسفة والعلوم.ن دين أكثر مالمجلس الواحد 

                                  
 .100. وشعباني، أثر المدارس الفكرية، مرجع سابق، ص: 14 ، ص:1زم، الفصل، ج: ابن ح 1
 .93، ص: 1الفصل، ج:  2
 .237 -236، أثر المدارس الفكرية، مرجع سابق، ص: نيانظر: شعبا 3
،  1سوريا، ط: ، دار القلم، دمشق، د الحاجابن القّيم، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والّنصارى، تحقيق: د/ محّمد أحم 4

ظرة وقد ناذكر مكان الميث ، ح87. وانظر: نسخة الجامعة اإلسالمية، المدينة المنّورة، ص:384م، ص:1996ـ/ ه1416
 وضعته بين عارضتين لعدم وجودها في أصل الّنسخة التي اعتمدت عليها. 

 .439ابن القّيم، هداية الحيارى، مرجع سابق، ص:  5
 .236رية، مرجع سابق، ص: ي، أثر المدارس الفكشعبان 6
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 اإلسالمي التّاريخلمطلب الثّالث: حوار األديان الواقعي في ا
 تمهيد:

الّتدليل  -من خالل عرض نماذج من الحوار الواقعي في الحضارة اإلسالمية -يحاول هذا المطلب 
عطاقعي في اإلسالم، والّديني اللة الحوار اصاأ على ذج حّية على الّتعايش والّتسامح الّديني في ء نماوا 

ظّل الحضارة اإلسالمية التي تفّردت بوضع دستور يحكم عالقة المسلم مع غيره من أهل األديان األخرى، 
ي َنها اإلسالم لمن ال َيد  الّتمثيل ع يما يلي مه، نوجزها فب نُ هذا الّدستور يقوم على مجموعة من الحقوق َضم 

 :اث اإلسالمي الذي بدأ من عهد الّنبّي الّتر واقع لها من 
 : الكرامة اإلنسانيةاألّول الفرع

َنا كرامة اإلنسان الذي كّرمه اهلل تعالى؛ قال سبحانه في الّذكر الحكيم: ) جاء اإلسالم ليحفظ َوَلَقد  َكر م 
ر  ال َبرِّ وَ ي ف  َبن ي آَدَم َوَحَمل َناُهم   ياًل لط يِّ َن اَرَزق َناُهم مِّ وَ  ال َبح  ل َناُهم  َعَلىَٰ َكث ير  مِّم ن  َخَلق َنا تَف ض  (، َبات  َوَفض 

[، ويشمل هذا الّتكريم حفظ الّنفس والّدين والعقل والّنسل والمال لإلنسان أّيا كان دينه أو 70]اإلسراء: 
حمايته خالل ك من نية الكاملة، وذلساحقوق اإلن رعاياه الكلّ ل اعتقاده، حيث يضمن المجتمع المسلم

يهود المدينة ونصارى نجران على ذلك كما رأينا  لدمائهم وأبدانهم وأموالهم وأعراضهم، ولقد عاهد الّنبي 
ذّمة اهلل وذّمة رسوله  -1وهم من اليهود-وحاشيتها  -وهم من الّنصارى–سابقا، عاهدهم على أّن: "لنجران 

قال القرافي: "يوجب حقوقا علينا لهم، ألّنهم في   كماو عقد  ، وبيعهم..."، وههملهم ومّلتمائهم وأمواد لىع
، ودين اإلسالم، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو جوارنا وفي خفارتنا وذّمة اهلل تعالى وذّمة رسوله 

ي ة ، أو أعان  رض  أحدهم، أو نوع من أنواع اأَلذ  يبة في ع   تعالى وذّمة هللع ذّمة اذلك، فقد ضيّ ى علغ 
، ثّم فّصل في ذلك عند شرحه الفرق بين قاعدة الب رِّ بأهل الذّمة، وقاعدة 2، وذّمة دين اإلسالم"وله رس

َر به من ب رِّهم من غير موّدة باطنية، فالّرفق بضعيفهم، وسد  َخل ة  فقيرهم،  الت َود د  لهم فقال: "وأّما ما ُأم 
ط كم عاوا  الل طف لهم والّرحمة ال على سبيل الخوف  سبيل م علىول يُن القول له م،ساء عاريهجائعهم، وا 

والذّلة، واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا مّنا بهم ال خوفا وتعظيما، والّدعاء لهم 
حقوقهم  يعراضهم وجموعيالهم وأعم لهبالهداية، ...، وحفظ غيبتهم إذا تعّرَض أحد  ألذّيتهم، وَصوُن أموا

يصالهم لجميع حقوقهم، ...، فإّن ذلك من مكارم ُيعا ، وأنومصالحهم نوا على دفع الّظلم عنهم، وا 
 . 3األخالق"

                                  
 .117فاروق حمادة، العالقات اإلسالمية النصرانية، مرجع سابق، ص:  1
 .433، ص: 2، ج: جع سابقمر في؛ الفروق، قراال 2
 .435 -434، ص: 2، ج: نفس المرجع 3
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من إنصاف الّتشريع اإلسالمي أن يضمن لغير المسلم تأمينا ماليا وصّحيا عند عجزه أو كبره، وعلى و 
ألهل  1وليدبن الخالد العهد الذي كتبه ي الخراج ف أبو يوسف فيى رو هذا كان هدي الخلفاء واألصحاب، 

وجعلت لهم أي ما شيخ َضُعف عن العمل أو أصابته آفة  من اآلفات، أو بالعراق، وكانوا نصارى: " 2الحيرة
يَل من بيت مال المسلمين"  .3كان غنيا فافتقر، وصار أهل دينه يتصّدقون عليه؛ طرحت جزيته، وع 

التّأمين عند العجز والّشيخوخة والفقر: باب  رى فيأن أورد شواهد أخد بعقًِّبا اوي ُمعلقرضا يخقال الشّ 
"وبهذا تقّرر الّضمان االجتماعي في اإلسالم، باعتباره "مبدأ عامًّا" يشمل أبناء المجتمع جميعا، مسلمين 

أو ى أو المأو  م أو الكسوةعاطّ وغير مسلمين، وال يجوز أن يبقى في المجتمع المسلم إنسان  محروم  من ال
 .4عنه واجب  ديني، مسلًما كان أو ذّمًيا" لّضرردفع االعالج، فإّن 

 : حّرية العقيدة والعبادة والرّأيالثّاني الفرع
َراَه ف ي الدِّين  أقّر اإلسالم حّرية االعتقاد للّناس ولم يكرههم على الّدخول فيه، قال تعالى: ) َقد  ۚ  اَل إ ك 

ُد م نَ ال ت َبي نَ  وهي دليل  واضح  على إبطال يخ الّطاهر بن عاشور: "ل الشّ [، قا256(، ]البقرة: ۚ    ال َغيِّ ر ش 
اإلكراه على الّدين بسائر أنواعه، ألّن أمر اإليمان يجري على االستدالل، والّتمكين من الّنظر، 

من  قّ عت لحفظ حمية التي وضالس. وحّرية االعتقاد من القواعد المقّررة في الّشريعة اإل5وباالختيار"
تمّتع بها غير المسلم في المجتمع اإلسالمي، وهي حّرية التدّين والعبادة، فليس لتي يسية االحقوق األسا

يًعا ل تعالى: )ألحد أن يكره غيره على اإليمان؛ قا َر ض  ُكل ُهم  َجم  َأَفَأنَت  ۚ  َوَلو  َشاَء َرب َك آَلَمَن َمن ف ي األ 
ن ينَ و ىَٰ َيُكونُ اَس َحت  لن  ا ُتك ر هُ  م  ، وذلك لما اقتضته حكمة اهلل تعالى في أن يكون الّناس [99: ]يونس(، ا ُمؤ 

 مختلفين في األديان والعقائد.
وقد تقّررت هذه القاعدة في الّتشريع اإلسالمي منذ الّلحظة األولى لنشأة المجتمع اإلسالمي بالمدينة 

ّونات األّمة ين مكبات بحقوق والواجم النظّ لي سول ي وضعها الرّ لتا -المنّورة حيث نّصت الّصحيفة 
على أّن يهود المدينة ومن لحق بهم مكّون  من مكّونات المجتمع اإلسالمي وأّنه مستقّل بدينه  -الجديدة 

                                  
فارس اإلسالم، شهد (، سيف اهلل تعالى و ه21ي، )أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد اهلل المخزومي القرش 1
مسيلمة، وغزا العراق، أم َره و  ب أهل الرّدةحار واحتبس أدراعه وألمته في سبيل اهلل،  لفتح، وحنينا، وتأمر في أّيام الّنبي ا

. 427ص:  ،3الصّديق على سائر أمراء األجناد، وحاصر دمشق، فافتتحها هو وأبو عبيدة. انظر: "االستيعاب"، ج: 
 .366، ص: 1الء"، ج: و"سير أعالم الّنب

له الّنجف، كانت مسكن  العلى موضع يق وفةيَرة؛ بالكسر ثم الّسكون، وراء: مدينة  كانت على ثالثة أميال من الكالح    2
 .328، ص: 2ملوك العرب في الجاهلية. "معجم البلدان" للحموي، ج: 

بد الّرءوف سعد، سعد حسن للتراث، تحقيق: طه ع، المكتبة األزهرية الخراج أبو يوسف؛ يعقوب بن إبراهيم األنصاري، 3
 .157محمد، بدون رقم وال تاريخ الّطبعة، ص: 

 .17م، ص: 1992ه/ 1413،  3في المجتمع اإلسالمي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط:  ين، غير المسلماويالقرض 4
 .26ص: ، 3ج:  الّطاهر بن عاشور، الّتحرير والّتنوير، مرجع سابق، 5
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 وعقيدته، حيث جاء في نّصها: "وأّن يهود بني عوف أّمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم،
 . 1لم وأثم..."ظ م إاّل منليهم وأنفسهوام

 بي رسول اهلل النّ  ه الّصالة والّسالم في عهده لنصارى نجران: "هذا ما كتب محمد  ب عليما كتك
ألهل نجران: ... ولنجران وحاشيتها، جوار اهلل وذّمة محّمد الّنبي رسول اهلل على أموالهم، وأنفسهم، 

ومن خالل . 2"، كثير يديهم من قليل أوأ ّل ما تحتوبيعهم، وك م،تهومّلتهم، وغائبهم وشاهدهم، وعشير 
هذا العهد نالحظ كيف يضمن الّتشريع اإلسالمي الوجود المؤّسسي لهذا التنّوع واالختالف العقدي 

 . 3ويحترمه، حيث ينص  على: "ال ُيغّير ُأسُقف  من أسقفيته، وال راهب  من رهبانيته، وال كاهن  من كهانته"
تهم الّدينية، قائمة على أساس االختيار ؤّسسامين ميكون لغير المسلن لمؤّسسي أصود بالوجود امقالو 

م؛ التي تّم بموجبها نصب رئيس الّنصارى 1139 -ه533منهم، فقد جاء في نسخة عهد الجاثليق عام 
أقربهم إلى و  ة،ما يلي: "ولّما أنهيت حالك ألمير المؤمنين، وأّنك أمثل أهل نحلتك طريق 4الّنسطوريين
التي أجمعوا على تمييزك بها عنهم وانفرادك، واستحقاقك  لخاللاهم لبا وخليقة، وأحو ذهالّصالح م
من بينهم بمأمولك ومرادك، وكونك حاليا بشروط الجثلقة المتعارفة عندهم بأدواتها، مشهودا لك  لإلسعاف

ثالك، ...، أمالم سيرة يهم في استعإلع بنعوتها الكاملة وصفاتها، وحضر جماعة من الّنصارى الذين يرج
اع من آرائهم، والتئام من قلوبهم وأهوائهم، على اختيارك لرياسة دينهم، ومراعاة شؤونهم، باجتمفقوا فاتّ 

وتدبير وقوفهم، والّتسوية في عدل الوساطة بين قوّيهم، وضعيفهم، ...، فأوعز بإسعافهم في ما سألوه 
يبك جاثليقا لنسطور بترت ضودة،ره بالّتوفيق معام زالت أو ي األشرف، الاممباإليجاب، ...، وبرز اإلذن اإل

الّنصارى بمدينة الّسالم، ومن تضّمه منهم ديار اإلسالم، وزعيما لهم ولمن عداهم من الروم واليعاقبة 

                                  
ه/ 4071،  6ئق السياسية للعهد الّنبوي والخالفة الّراشدة، دار النفائس، بيروت، ط: محمد، مجموعة الوثا حميد اهلل، 1

 .61 م، ص:1987
. 85، وأبو يوسف، الخراج، نفس المرجع السابق، ص: 95 -94انظر: حميد اهلل، مجموعة الوثائق، نفس المرجع، ص:  2

 .111 -109ة، مرجع سابق، ص: اإلسالمية النصراني لعالقاتوفاروق حمادة، ا
،  1، دار الّسالم، القاهرة، ط: 18صالح، رقم: اإل عمارة؛ محمد، اإلسالم واألقّليات الماضي والحاضر والمستقبل، رسائل 3

 .20: م، ص2012ه/ 1431
كية ة الالهوتية في انطاالمدرس م(، وكان مذهبه نتاج430أصحاب نسطور بطريرك القسطنطينية )الّنسطوريين؛  4

Antioch الحياة. وهذه و  جود، والعلم،الو قال: إن اهلل تعالى واحد، ذو أقانيم ثالثة:  طلقت من توحيد اهلل؛ وحدة ذاته،التي ان
 األقانيم ليست زائدة على الذات، وال هي هو. واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السالم، ال على طريق االمتزاج كما قالت

ليعقوبية، ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة. انظر: زينر؛ ر. س، لظهور به كما قالت انية، وال على طريق االملكا
. 155، ص: 1م ج: 2010، 1رجمة: عبد الرحمن الشيخ، الهيئة المصرية العاّمة للكتاب، ط: ت يان الحّية"،ألد"موسوعة ا

عية"، دار العلوم العربية، يان الّسماوية والوضي؛ طارق خليل، "األدوالّسعد. 29، ص: 2"الملل والنحل"، مرجع سابق، ج: 
 .171م، ص: 2005ه/ 1425، 1ط: 
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، 3. وكذلك كان لليهود رؤساء يمثّلونهم ويسيرون فيهم بأحكام شريعتهم2في جميع البالد" 1والملكية
 ينتخبون بما تملي عليهم شرائعهم.ليهم وممثّ األخرى رؤساؤهم ن من األديالمجوس وغيرهم ول

من بعده على إمضاء عهد رسول اهلل إلى أهل نجران وغيرهم،  وعلى هذا سار خلفاء رسول اهلل 
هل أ ين"هذا ما أعطى عبد اهلل عمر أمير المؤمنالذي جاء فيه:  )القدس( وعليه كان عهد عمر ألهل إلياء

هم ولكنائسهم وصلبانهم أن ال تسكن وال تهدم وال ينتقص أموالسهم و طاهم أمانا ألنفأعاألمان،  إيليا من
منها وال من حّيزها وال من صليبهم وال من شيء من أموالهم وال يكرهون على دينهم، وال يضاّر أحد  

 .4منهم"
، وتقوم همرون رؤساءتتركهم يختال ب ولم تكن الّدولة اإلسالمية تتدّخل في شؤون غير المسلمين

: "ولم تكن الحكومة اإلسالمية تتدّخل في الّشعائر الّدينية ألهل 5تزييقول آدم م ي هذام، وفبترسيمه
 . 6الذّمة"

 : حّرية العمل وتوّلي المناصب في الّدولةالثّالث لفرعا
ل نقّ لتحرّية او  زقطلب الرّ  فيي كفل اإلسالم لغير المسلمين في المجتمع اإلسالمي حّرية العمل والّسع

آدم ميتز حينما قال: "ولم يكن في الّتشريع اإلسالمي ما يغلق دون أهل الذّمة أي باب  قّررها ما لذلك، وهذ
من أبواب األعمال، وكانت قدمهم راسخة في الّصنائع التي تدّر األرباح الوفيرة، فكانوا صيارفة وتّجارا 

لجهابذة في الّشام رفة الّصياحيث كان معظم اب ا أنفسهم،الذّمة نظمو ل أهوأصحاب ضياع وأطّباء، بل إّن 
حين كان أكثر األطّباء والكتبة نصارى، وكان رئيس الّنصارى ببغداد هو طبيب الخليفة،  ىمثال يهودا، عل

                                  
الروم واستولى عليها. ومعظم الروم ملكانية. قالوا: إن الكلمة اّتحدت بجسد ض الذي ظهر بأر كا الملكية؛ أصحاب مل 1

. "الملل والنحل"، ج: يك، أو كنيسة الّرومّمون اليوم بالكاثولين، ويسالمسيح، وتدرعت بناسوته. وأّن للمسيح طبيعتين ومشيئت
 .172. و"األديان السماوية والوضعية"، ص: 72، ص: 2
البرادعي أسقف الرها، قالوا باألقانيم الثالثة كما ذكرنا، إال أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحما ودما،  وبأصحاب يعق ة؛اقباليع

واحدة ومشيئة واحدة. وهم اليوم يسّمون بأّن للمسيح طبيعة  هر بجسده. وهذا يقضيهو الظافصار اإلله هو المسيح. و 
 .172ألديان السماوية والوضعية"، ص: "ا. و30، ص: 2 ج: بالّسريان األرثوذكس. "الملل والنحل"،

، 3هـ، ج: 1714،  1 بن حمدون؛ أبو المعالي محمد بن الحسن البغدادي، التذكرة الحمدونية، دار صادر، بيروت، ط: 2
 .367ص: 

 .81الحضارة اإلسالمية، مرجع سابق، ص: انظر: آدم ميتز،  3
اريخ الّطبري، )صلة تاريخ الّطبري لعريب بن سعد القرطبي(، ت الملوك، وصلةل و تاريخ الّرسالّطبري؛ محمد بن جرير،  4

 .609، ص: 3هـ، ج:  138، 2دار التراث، بيروت، ط: 
" Baselا لّلغات الّشرقية في جامعة بال "ي ألماني. كان أستاذ( مستشرق سويسر m MezAdaتز )أدم مميتز؛ آدم،  5

مانية، ترجمه إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة، ل" باألDie Renaissance des Islamsبسويسرة. له كتاب "
 .281ص: ، 1ج:  وسماه "الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجرّي". "األعالم للّزركلي"،

 .87مرجع سابق، ص:  الحضارة اإلسالمية، آدم ميتز، 6
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ى ثنستية في توّلي الوظائف في الّدولة بشرط الكفاءة واألمانة واإلخالص للّدولة، واوترك له الحرّ .1..."
ي يغلب عليها "الّصبغة الّدينية كاإلمامة ورئاسة الّدولة ف التلوظائا 2المعاصرين عضلقدامى وبالفقهاء ا

 .3والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين والوالية على الّصدقات ونحو ذلك"
ين في أكثر لممسوقد تمّثلت هذه الحّرية في واقع المجتمع المسلم حيث توّلى الوزارة كثير من غير ال

ه، وعيسى بن نسطورس سنة 369منهم نصر بن هارون سنة  مية،اإلسالاريخ الّدولة ت من عهد من
. وعلى هذا سارت الّدول اإلسالمية المختلفة التي حكمت المسلمين في تاريخها بدءا بالخلفاء 4ه380

 ثمانية.لعا الّراشدين واألمويين والعباسيين وصوال إلى الّدولة األندلسية والّدولة
الّتراث اإلسالمي من خالل نقد بعض الّتطبيقات في  قع فيالوا عض تفاصيل هذاب البحث وردوسي

عالقة المسلمين بغيرهم حيث مّرت بعض الفترات التّاريخية كانت االجتهادات الفقهية للفقهاء أو أللي أمر 
 ه العالقةث اّتسمت هذحي، المسلمين على خالف األسس اإلسالمية في الّتعامل مع غير المسلمين

 . 5لم خاّصة في الفترة ما بين القرن الخامس والثّامن للهجرة"والظّ  عاليبالّصراع والتّ "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .86آدم ميتز، الحضارة اإلسالمية، مرجع سابق، ص:  1
. وانظر أيضا في تفصيل ذلك عند: الغنوشي؛ راشد، حقوق 35ق أهل الذّمة، مرجع سابق، ص: قو ودي، انظر: حمودالك 2

معهد العالمي للفكر ، ال9إلسالمي، رقم: سلسلة قضايا الفكر اسالمي، المواطنة، حقوق غير المسلم في المجتمع اإل
 .88 -77: ص م، ص1993ه/ 1413،  2اإلسالمي، فرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية، ط: 

 .23القروضاوي، غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، مرجع سابق، ص:  3
 .23القرضاوي، نفس المرجع، ص:  4
 .242يان، مرجع سابق، ص: ار األدآيت أمجوض، حو  5
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 اإلسالمي تحليل  ونقدالتّاريخ لمبحث الثّالث: واقع حوار األديان في ا
 تمهيد

يان دل حوار األلمين في مجامسالبعد أن اّطلعنا على جوانب من ذلك الكّم الهائل الذي سّطره علماء 
من واقع حوار األديان الواقعي الذي ساد المجتمعات اإلسالمية في عهد  نطلقوالمالعقدي منه خاّصة، 

 ريادتها الحضارية فإّننا سننتقل في هذا المبحث إلى تحليل هذا الواقع ونقده.
 سالميإلا التّاريخالخصائص العاّمة لواقع حوار األديان في المطلب األّول: 

ح وتقرير مبدأ حّرية المعتقد وممارسة الّشعائر الّتعّبدية ساملتّ احله بااّتسم في أغلب مر ي الذ لواقعهذا ا
واحتكام كّل مّلة إلى شريعتها مع أمانهم على أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم، وصون كنائسهم وبيعهم 

إعالن هذه  لىمفّكريه إماء الغرب و علن ومعابدهم من الهدم أو االنتقاص، هو الذي حدى بالمنصفين م
في كتابها شمس اهلل تسطع على الغرب: إّن  1عليها؛ تقول المستشرقة زغريد هونكهيل دلالحقائق والتّ 

واليهود الذين القوا  2العرب لم يفرضوا على الّشعوب المغلوبة الّدخول في اإلسالم، فالمسيحيون والزرادشتية
بممارسة هم منعهم جميعا دون أّي عائق يل ظعها، سمحالّديني وأفب صّ قبل اإلسالم أبشع صنوف التع

شعائر دينهم، وترك لهم المسلمون بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم، دون أن يمّسوهم بأدنى أذى، 
 .3أو ليس هذا منتهى الّتسامح؟

 قّ ية: "فالحارة اإلسالمحضالعن الّتسامح الّديني في  4وفي هذا الّسياق يقول المستشرق غوستاف لوبون
. ويقول في موضع 1مين متسامحين مثل العرب، وال دينا سمحا مثل دينهم"راحين أّن األمم لم تعرف فاتح

                                  
نص1941دكتوراه عام  م(، مستشرقة ألمانية،1913-1999) :زيغريد هونكه 1 ا للحضارة افهم، اشتهرت باعتدالها وا 
انظر: زيغريد هونكه، شمس اهلل تشرق على  .المية، أشهر كتبها: "شمس اهلل تشرق على الغرب"، و"اهلل ليس كذلك"ساإل

 لغالف.الغرب، مرجع سابق، ا
نبي اإليرانيين القدامى في القرن الّسادس قبل الميالد، متصّوف ومصلح  erZoraoastإلى زرادشت الزرادشتية؛ نسبة  2
ي تقول بإلهين "اهورا مزدا" إله الّنور والخير، و"أهريمان" إله الشّر والّظالم، وكتابها المقّدس هو وهة الفارسية، يانللدّ 

الديانة الّرسمية للدولة. يعتقد الزرادشتيون  شرت في إيران وأصبحتصل في الفارسية، انتأو األ "األبستاق" وهي تعني المتن
دون بالتجسد اإللهي وحلول العنصر اإللهي بالعنصر اإلنساني، ولزرادشت تقالمسيحيين يعم كأّن زرادشت هو روح اهلل، وأّنه

 ،غيرهن الثنوية كما يذهب ليه الشهرستاني أو ميذهب إ كتاب أفستا أو أبستاق، واختلف كثيرا هل هو دين توحيدي كما
مام عبد الو . 25، ص: 2وتكاد ديانة زرادشت تتالشى. انظر: "موسوعة األديان الحية"، ج:  معجم ديانات وأساطير اح، فتّ ا 

 -112أحمد علي عجيبة، دراسات في األديان الوثنية، مرجع سابق، ص:  و .487، ص: 3ج:  مرجع سابق، العالم،
119. 

 .268و 262ى الغرب، ص: د، شمس اهلل تسطع علانظر: هونكه؛ زيغري 3
ذ بنظرية التفّوق العنصري، معروف أخ، كان يفرنسيخ (، عالم نفس واجتماع ومؤرّ م1841-1931غوستاف لوبان؛ ) 4

ه: "حضارة مصّنفاتبنزعته المضادة للّديموقراطية، وكان مّمن أنصف الحضارة العربية، أّلف في تاريخ الحضارات، من 
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آخر: "ويمكن القول بأّن الّتسامح الّديني كان مطلقا في دور ازدهار حضارة العرب، وقد أوردنا على هذا 
ّنما نشير إلى  ذي ال أحد علماء الكالم العرب ةوزي من قصّ رجمه مسيو دت ماغير دليل، وال نسهب فيه، وا 

كان يحضر ببغداد دروسا كثيرة في الفلسفة يشترك فيها أناس  من اليهود والّزنادقة والمجوس والمسلمين 
والّنصارى... إلخ، فيستمع إلى كّل واحد منهم باحترام عظيم، وال ُيطلب منه إاّل أن يستند إلى األدّلة 

فتسامح مثل هذا هو مّما لم تصل  ان،ي كلمأخوذة من أّي كتاب دينا ى األدّلةلعقل، ال إلا عنالّصادرة 
إليه أوروبة بعد ما قامت به في أكثر من ألف سنة من الحروب الّطاحنة، وما عانته من األحقاد 

 .2المتأّصلة، وما منيت به من المذابح الّدامية"
ى في تجلّ ي ول إكراهات الواقع المحلّ ناي الذي يتواقعي العملالن هذا باإلضافة إلى أّن نشأة حوار األديا

مع يهود  بداية نشأة الّدولة اإلسالمية بالمدينة المنّورة من خالل صحيفة المدينة التي تعاقد عليها الّنبي 
 يوتغ إال ال هالمدينة والتي جاء فيها: "لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إاّل من ظلم وأثم، فإنّ 

، وعلى المسلمين نفقتهم، وأّن بينهم النصر على من حارب أهل تهمنفقوأّن على اليهود  يته...ب نفسه وأهل
 .3هذه الصحيفة، وأّن بينهم الّنصح والّنصيحة والبّر دون اإلثم"

ات، فحيث افقوبقي هذا الّتعايش على منهج الّنبوة بين المسلمين وغيرهم من أهل األديان واألعراق والثّ 
شت األديان واألجناس في ظّل راية اإلسالم الذي رسم قاعدة عايوت ون إاّل وانتشر الّتسامحلمحّل المس ما

الّتعاون بين األعراق واألديان المختلفة، ذلك أّن رؤيتهم "لمعاملة األمم المغلوبة قد تبلورت، وتكاملت، 
من ة فهم الّدين، الماليين ولاملة، وسهح وحسن المعامسوظهرت نتائجها الّطيبة في الّتطبيق، إذ اجتذب التّ 

اء تلك األمم إلى الّدين اإلسالم، فكانوا قّوة جديدة تتحّمس لنشره، وتدفع أذى أعدائه وخصومه في أبن
. بل واندمج الذين بقوا منهم على دياناتهم في المجتمع المسلم، حيث سمح لهم 4مداني الحرب والجدل"

بهم تحكم وفق شريعتهم  ّصةلخاية، فكانت لهم محاكمهم اينورهم الدّ ة وتدبير أمتييابإدارة شؤونهم الح
وأعرافهم، وتوّلى بعضهم الوزارة، وكان فيهم األّطباء والحكماء والفالسفة ورجال الّدين والتّجار وغيرهم في 

 .5ظّل امتيازات لم يكن أغلبهم يتمّتع بها قبل الفتح اإلسالمي

                                                                                                        
ة"، ج: ّسر "الحضارة المصرية"، "حضارة العرب في األندلس". انظر: "الموسوعة العربية المي"الحضارة الهندية" والعرب"، و

 .2886 -2885 ، ص:6
م،  ص: 2013ط،   دون رقم:لوبون؛ غوستاف، حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيتر، هنداوي للتعليم والثّقافة، القاهرة،  1

630. 
 .591 -590ص: العرب، مرجع سابق،  بون؛ غوستاف، حضارة لو  2
والخالفة الّراشدة، دار الّنفائس، بيروت،  ويللعهد الّنب سيةالحيدر آبادي؛ محمد حميد اهلل الهندي، مجموعة الوثائق الّسيا 3

 .62 -61ه، ص: 1407، 6ط: 
 .157م، ص: 1988،  2 والّنشر، بيروت، ط: ّدراساتحومد؛ أسعد، محنة العرب في األندلس، المؤّسسة العربية لل 4
 .118 انظر أمثلة عن ذلك في: أسعد حومد، محنة العرب في األندلس، نفس المرجع، ص: 5



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

193 
 

و الذين بقوا على م أمنهاألصليين الذين أسلموا  انالسكّ  مع ب واألمازيغعر الففي األندلس اجتمع 
مسيحيتهم أو يهوديتهم وكّونوا حضارة ضربت أروع األمثلة في المدنية والعلم والثّقافة والفّن والجمال. وقس 

ببالد ة ير على هذا في حواضر اإلسالم في العالم دمشق وبغداد والبصرة والكوفة وغيرها من المدن الكث
 ق أوروبا.شر والهند و  الفرس

سامح والواقعية في الّتعامل مع األديان في ظّل الحضارة اإلسالمية كانت الّدراسات لتّ ا اانطالقا من هذ
الّدينية والحوارات العقدية والعملية في الفكر اإلسالمي مناظرة وكتابة قائمة على أسس منهجية جاء ذكر 

 .ليي المطلب التّاف لّخصهاة نلميقواعد ع لىوعمجملها في المبحث الثّاني، 
 : القواعد العلمية التي التزمتها الّدراسات اإلسالميةثّانيلاب المطل

"التزمت الّدراسات اإلسالمية في نقد األديان مجموعة من القواعد العلمية مّكنتها من صياغة األسس 
هذه القواعد فيما  نلّخص أهمّ ، ويمكن أن هار العلمية للبحوث المتخّصصة في دراسة األديان ونشأتها وتطوّ 

 يلي: 
أو اإلنصاف والّتجر د في طلب الحقيقة. فقد لبس الباحث المسلم رداء العدل  عية:وضو الم .1

واإلنصاف، وتخّلى عن كّل شيء غيره ليصل إلى الحّق وصول الباحث المستقّل، ال المقّلد المتأّثر 
نت أكاض اآلراء في دّقة، سواء عر الم يوجب لك أّن اإلسذ ه،بمحّصالت فكره، المأسور بسابق اعتقاد

 مؤّيدة له أم معارضة. 
والقرآن يضرب في ذلك أروع األمثلة، حينما تحّدث عن اعتراضات األمم المعاصرة ألّمة اإلسالم على 

رى. وقد صانّ الرسالة المحّمدية، من المشركين، أو الّدهريين، أو أصحاب الّديانات الّسماوية من اليهود وال
َواَل َتق ُف َما َلي َس الّتحّقق مّما يقوله أو ينقله، قال تعالى: ) إلىلم دة في القرآن لتدعو المساعت هذه القجاء

ل م   ُئواًل  ۚ  َلَك ب ه  ع  َع َوال َبَصَر َوال ُفَؤاَد ُكل  ُأولََٰئ َك َكاَن َعن ُه َمس   [. 36]اإلسراء:  (،إ ن  الس م 
تحريف وال تبديل بل دون ير ن غين يؤّرخ لهم من كتبهم ملذل مذاهب اكر أّنه ينقيذي فهذا الّشهرستان

بيان لما فيها من باطل أو ابتداع، يقول الشهرستاني مبّينا منهجه العلمي الموضوعي في كتابه "الملل 
ال و  ا،والّنحل": "وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كّل فرقة على ما وجدته في كتبها من غير تعصب له

 .1بّين صحيحه من فاسده"أ ا، دون أنكسر عليه
فس المنهج سار شيخ اإلسالم ابن تيمية في "الجواب الّصحيح"، يقول رحمه اهلل تعالى مبّينا ى نوعل

ذلك: "وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصاًل فصاًل، وأتبع كّل فصل بما يناسبه من الجواب فرعا 
ة والفلسفية والشرعية. ميلكالم اهلل تعالى في كتبهم امهاألئمة رحلى ذلك سار وع، 2وأصال وعقدا وحالًّ"

وبالغ المسلمون في ذلك حّتى قيل عن اإلمام الّرازي أّنه أورد حجج الخصوم بطريقة فاقت مرادهم وهو في 

                                  
 . 23اني، محّمد بن عبد الكريم: الملل والّنحل، صستالشهر  (1)
 .99، ص: 1ج، مرجع سابق، ابن تيمية، الجواب الّصحيح (2)
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مقّدمته  فيل معرض مناقشتهم. كما نجد ابن حزم ينتقد من سبقه في التّأليف في باب الفرق والملل والّنح
 .1أدّلتهم، وتوفية اعتراضاتهم عرضفي لم يفوا مخالفيهم حّقهم م يرى أّنه إذ
هذه الحركة العلمية التي كان الهدف األّول منها بيان العمق في البحث وطول الّنفس في الّدراسة: " .2

بطال غيره مّما عبثت به أيدي البشر تحريًفا لحقٍّ أو إنشاًء لباطل   ، أو عبادةً قيدًة كانت ع ،الّدين الحّق، وا 
وضعية اّتسمت بالحوار الهادئ والجدال الحسن، توّخى فيها الباحثون الّطرق أم ًة وثنّيًة أم روحيًة، إلهي

األكثر مالءمة لبلوغ غرضهم، حيث ناقشوا أهل الكتاب في تأويلهم للّنصوص الكتابية متى كانت 
 بعد أن قاموا بدراسة الّ يكن ذلك إتندهم، ولم مست معتمدهم، وفي األدلة العقلية والمنطقية متى كان

ات اإللهية والوضعية، والمذاهب الفكرية والفلسفية، القديمة أو الحديثة، وعرفوا ما فيها من معتقدات يانلدّ ا
 وآراء. 

يمضي في بالد الهند أربعين سنة يدرس خاللها لغة الهنود وعاداتهم وتقاليدهم ودياناتهم  2فهذا البيروني
، ويقارع فحول أهل األديان بالحجج مهمخصو يعّلم أبناءهم، ويناظر  ينرس المسلمعود إلى مداي مّ ث

القاطعة والّدالئل الباهرة، وليؤّلف كتابه الّرائد في فّنه: "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
 مرذولة".

فس ن ًيا؛ داخلنصوصها داخلن بيوهذا ابن حزم يستقرئ كتب اليهود والّنصارى المقّدسة فيقارن 
ن المصادر، بل ويتتّبع ما فيها من كلمات وحروف وأعداد ليقارن بينها، ه مغير المصدر، وخارجًيا مع 

غلط في ترتيب،  في حساب أو خطأداالًّ على  مبطاًل له، أو ويخلص إلى ما يراه ناقًضا لما في غيره، أو
 ع التبّ ، كّل ذلك في صبر وتقٍّ  وجحد حمكابرة حسٍّ  وأ ،إبعاد  في تأويل نصٍّ  تحريف في ترجمة أو أو
 .3لين"ي
 األمانة في الّنقل وفي الّنسبة إلى مصادرها: .3

فقد رأينا من خالل دراستنا لبعض مناهج الّدراسات اإلسالمية في نقد األديان كيف كان الّنقل حرًفا 
 ّصحيح. الب حرًفا، ونقلنا كالم ابن حزم وشيخ اإلسالم ابن تيمية في الجوا

بلوغ المنتهى في الّضبط، ولذلك نراه يجتهد في إتقان ، و قلنة في النّ روني على األمابيحرص القد "ول
جملة من الّلغات األساسية التي كانت تكتب بها أغلب المصادر التي يستقي منها ماّدة دراساته، كاليونانية 

                                  
فصيال في شعباني، أثر المدارس الفكرية، مرجع أكثر ت انظرقّدمة. و , من الم13، ص:1، ج:والّنحل: ابن حزم، الملل انظر

 .102سابق، ص: 
هـ(، المؤّرخ، الفيلسوف، الّرياضي، الفلكي، صّنف 440أحمد البيروني الخوارزمي، )ت:  بنيحان محّمد الرّ البيروني؛ أبو  2

، ص: 5، و"األعالم"، ج: 274ص: ظر: "معجم الفلسفة" صناعة الّتنجيم". انفهيم ل"اآلثار الباقية من القرون الخالية"، و"التّ 
314. 

 .103ص: ق، شعباني، أثر المدارس الفكرية، مرجع ساب 3
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ى مصادرها األصلية إلمعلومات  ما ينقله منفيع والّسنسكريتية والفارسية. هذا الحرص في الّضبط والّرجو 
لم ير أّنه استقي من لغته األولى مع ما  ثيرا مّما لم يجده منقواًل من مصادره األولى، أو مّماك كيتر جعله 

في الّنقل والّترجمة من الّتحريف أو الّتصحيف. وتطبيقا لهذا المنهج نراه في كتابه "تحقيق ما للهند من 
تالمذة من ينقل عنهم  من ملةبب عزوفه عن نقل أسماء جس ولة" يذكرلعقل أو مرذا فيمقالة مقبولة 

ويؤرِّخ لهم فيقول: "ولنضع في هذا الجدول ما في مقالة اسحق من غير أن نذكر تالمذتهم فال فائدة فيه إذ 
 . 1لم ننقله عن خط سرياني أو يوناني يعطينا أماًنا من الّتصحيف"

َظة  ال َحَسَنة  ال  ب   ىَٰ َسب يل  َربِّكَ إ لَ  عُ اد  )الى:  بقوله تعمالً ع :الجدل بالتي هي أحسن .4 َمة  َوال َمو ع  ك   ۚ  ح 
َسُن  ل ُهم ب ال ت ي ه َي َأح  َلُم ب َمن َضل  َعن َسب يل ه   ۚ  َوَجاد  ينَ  ۚ  إ ن  َرب َك ُهَو َأع  َلُم ب ال ُمه َتد   الّنحل:(، ]َوُهَو َأع 

ُلوا  واََل )وقوله تعالى: [، 125 ن ُهم  َي ه   َتاب  إ ال  ب ال ت يك  َأه َل ال  ُتَجاد  يَن َظَلُموا م  َسُن إ ال  ال ذ  العنكبوت: (، ]ۚ  َأح 
46 .] 

عليهم بالّضرب والعدوان، وجعله  د  رَ وقد عاب ابن القّيم رحمه اهلل تعالى على من رأى أّن الكّفار إّنما يُ 
هم إقامة د دعوتبع ارحمه اهلل: "فمجادلة الكفّ ر  ّضعف، قالإلى العجز وال دَ من الّزحف، وأخلَ  ر  ا لمن فَ مذهبً 

زالة للعذر،  َيىَٰ َمن  َحي  َعن َبيَِّنة  )للحّجة وا  [، والّسيف إّنما 42 األنفال:(، ]ۚ  لَِّيه ل َك َمن  َهَلَك َعن َبيَِّنة  َوَيح 
ًما للمعاند، وَحدًّا للجاح    .2د"جاء ُمنفًِّذا للُحّجة، ُمَقوِّ

االنتقال من الّصور الجزئية واألحكام الخاّصة، ، و حظة"مع دّقة المال ي البحث؛ف والّتقّصياالستيعاب  .5
في  –إلى الّصور الكّلية والمبادئ العاّمة، ليصوغ في األخير القوانين والقواعد المتعّلقة بمجال بحثه 

ر ُيعرف صاهذا الذي ج دراسته، و ائنتبعد االستدالل عليها بموجب  -دراسته لألديان كما هو الحال هنا
 .3امت عليه الّدراسات الحديثة في مجال العلوم الّتجريبة"ي قالذبالمنهج العلمي 
 ة العقديةيهج اإلسالمي في الّدراسات الّدين: ثمرة المنلثالمطلب الثّا

ن م عةلقد أثمر الحوار العقدي اإلسالمي الّشفوي والكتابي مجموعة من المناهج، وأّسس لمجمو 
وواقع المجتمعات التي تعيش معه تحت سقف  ينيلدّ ع المسلم من فهم واقعه اتمّكنت المجالمعارف م

الحضارة اإلسالمية أو المعاصرة له من غيرها؛ وأّسس لعلوم األديان تأريًخا وتحلياًل، مقارنة ونقًدا، وخلص 
لّسياسي ا ا بالمحيطيرها تأّثرً بغا إلى مجموعة من القواعد في تطّور األديان وتبّدلها أو في اختالطه

 ولعّل أهّم هذه الّثمار والمنجزات تتلّخص فيما يلي:ي. فسواالجتماعي والنّ 

                                  
: الّساداتي، أحمد محمود: دراسة لكتاب "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة" للبيروني، مطبوع ظران 1

ومابعدها. وشعباني، أثر المدارس  126د الثالث، ص: يف والترجمة، المجلّ ّدار المصرية للّتألنية، الضمن: تراث االنسا
 .104الفكرية، مرجع سابق، ص: 

 .104ص:  نفس المرجع،. وشعباني، 232هداية الحيارى، مرجع سابق، ص:، ابن القّيم 2
 .105شعباني، أثر المدارس الفكرية، مرجع سابق، ص:  3
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"وضع األسس لعلوم األديان؛ مقارنًة ونقًدا، تاريًخا وتحلياًل، عقيدة وفلسفة، نفًسا واجتماًعا. وقد أشرت   .1
بناء الحوار الّديني  فية أساسية رة تعّد لبنملثّ في الكالم عن المناهج لبعض هذه األسس األولى. وهذه ا

ف إلى فهم اآلخر واالعتراف بحّقه الّديني والثّقافي، مصداقا لقوله تعالى: )لكم دينكم ولي دين(، يهدذي ال
 [.6]الكافرون: 

ضافة مناهج جديدة، كالمنهج التّاريخي التّفسيري، أو الّتحليلي الّنقدي،  .2  أواإلبداع في مناهج البحث وا 
ب منها، وغيرها من المناهج التي سبق بها المسلمون ركّ ا تئم على المالحظة، أو ممّ قالمقارن الالستقرائي اا

 غيرهم.
نحرافها أو زوالها. وقد أشرت من خاللي ااكتشاف ووضع قواعد في نشأة األديان أو تطّورها، وأسباب  .3

إّما باالّتجاه  ّلق  تعالتي لها ه القواعد، هذل كالمي عن المناهج المعتمدة في الّدراسات اإلسالمية إلى مث
 الكتمان القائم على الخوف والّضعف والقهر واالستبداد. ي كفسالنّ 

أو باالّتجاه االجتماعي كالّتغيرات الّسياسية وتداول الملك الخارجي والّداخلي، وما يلحق به من حروب 
ّمة من األعّرض لها وديني قد تتي رقوثورات. أو من هجرات جماعية طوعية أو تهجير أو تطهير ع

 األمم.
ق فكري كالتّأّثر بالمحيط الّديني أو الفكري والفلسفي وما ينشأ عنه من تركيب وتحليل. إذ علّ ه تأو بما ل

يمتزج الّدين عقيدة وشريعة بغيره من العقائد والّشرائع المعاصرة له، بل وباألفكار والمذاهب الفلسفية الني 
تراض باًبا للتطّور والّتغّير، وقد حدث العوا ذ كثيًرا ما يكون الّدفعإ التّبني، بالّدفع أو لكذ يحتّك بها، كان

 هذا في أّمة اإلسالم مع الفالسفة والمتكّلمين، فمن باب أولى في ُأَمم  غيرها.
ابن م ماأو بما له تعّلق بمصادر وشرائع الّدين وتأّثرها بالّتغيير والّتحريف، وفي هذا الباب خلص اإل

مقصورين على رجال من أهلهما، وكانا محظورين  اناة كها أّن: "كّل كتاب وشريعادقاعدة مف حزم إلى
 . 1فيهما" على من سواهما، فالتّبديل والّتحريف مضمون  

وهذه الّثمرة مّكنت من كشف الّسنن الكونية التي تحكم هذه األديان، ونّبهت على المشترك اإلنساني 
 واألخالق الفاضلة.يم القعن الّدين الحّق، ونشر  افاب االنحر ن تدارك أسبم نفيها، مّما يمكّ 

التّنبيه على الّتداخل الموجود بين بعضها، وذلك عن طريق المنهج الّتحليلي المقارن أو التّاريخي  .4
هة لاآلالتّفسيري. ومن ذلك إشارتهم إلى الّتداخل الموجود بين ديانات الّرومان الوثنية القائلة بتعّدد 

 .2إلى القول بالتّثليث بتة التي ذهوالمسيحي

                                  
 .137 -136، ص: 1صل، مرجع سابق، ج: زم، الفابن ح (1)
 .95 ،93، 92، 85ظر أمثلة عن ذلك في: شعباني، أثر المدارس الفكرية، مرجع سابق، ص:ان 2
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األديان وفق الّنظرة اإلسالمية المفّرقة بين األديان الّسماوية واألديان الوضعية، فقد صّنف يف تصن .5
اإلسالميون األديان وفق نظرة القرآن والسّنة إلى أهل كتاب ومن له شبهة كتاب ثّم المشركون وأهل 

 األهواء واإللحاد. 
مع كّل مّلة منها أو نحلة، في أبواب كثيرة رب الحفرعية تتعّلق بالّسلم و  امقسيم أحكعلى هذا التّ  ىبنوان

منها ما يحّل من ذبائحها وما ال يحّل، وحكم الّتوارث بينهم وبين أهل اإلسالم، وأحكام أهل الّذمة منهم 
وغيرها  م،على دينه منهم وتركهمة زيكحكم توّليهم أمورهم وأمور المسلمين في دولة اإلسالم، أو أخذ الج

أحكام أهل الّذمة والمجوس وغيرهم في أبواب القضاء والّشهادة والّذبائح والجهاد تب ي كمّما هو مبثوث ف
 في فروع الفقه.

َدن  )تعالى: وقد أشار القرآن إلى هذا األمر حينما فّرق بين أهل الكتاب أنفسهم ولم يسّو بينهم، قال  َلَتج 
يَن آَمُنوا ال َيُهودَ لِّل   َوةً اس  َعَدالن  ا َأَشد   َرُكوا ال   وَ ذ  يَن َأش  يَن َقاُلوا إ ن ا  ۚ  ذ  يَن آَمُنوا ال ذ  َدن  َأق َرَبُهم م َود ًة لِّل ذ  َوَلَتج 

ب ُرونَ  ۚ  َنَصاَرىَٰ  َتك  يَن َوُره َباًنا َوَأن ُهم  اَل َيس  ن ُهم  ق سِّيس  ل َك ب َأن  م  يجب  هعلى أنّ  لّ فد، 82 ة:دائلم(، ]اذََٰ
وذاك، وعّلل القرآن ذلك وفّسره بأّن بعض الّنصارى أبعد عن االستكبار، وأّن يق لفر بين هذا ا التّفريق

ب بالكفر والجحود، فإذا سمعوا ما أنزل إلى الّرسول ترى أعينهم تفيض من الّدمع مّما عرفوا رَ ش  قلوبهم لم تُ 
يَن َكَفُروا ) لى:عاعداوة اليهود بقوله ت ببن أيًضا سفّسر القرآ أنو  من الحّق وشهدوا به. كما سبق َن ال ذ  ُلع 

َيَم  يَسى اب ن  َمر  َرائ يَل َعَلىَٰ ل َسان  َداُووَد َوع  َكاُنوا َيع َتُدونَ  ۚ  م ن َبن ي إ س  ل َك ب َما َعَصوا و  [، 78 ]المائدة: (،ذََٰ
ن ُهم  َيَتَول  )وبقوله:  ينَ و  َتَرىَٰ َكث يًرا مِّ َط الل ُه َعَلي ه م  َوف ي هُ  لَ َلب ئ َس َما َقد َمت   ۚ  ا  َكَفُرو َن ال ذ  م  َأنُفُسُهم  َأن َسخ 

 .1[80المائدة: ](، ال َعَذاب  ُهم  َخال ُدونَ 
بيان الّدين الحّق الذي هو اإلسالم، وهداية األمم إليه، خاّصة مّمن كتب في باب االعتراض والّنقد  .6

ّنصارى، أو وصف األنبياء بما ال ال عندلإلسالم كألوهية المسيح ا اء مخالفً ض ونقد ما جراعتواإلثبات، با
ثبات نبّوة محّمد  والّرد على من أنكرها، أو غيرها من المسائل التي تناولها  يليق بمقامهم عند اليهود، وا 

نا لفخل كما أسمي، وهو يدسالإلعلماء اإلسالم بالّدراسة. وهذا من صميم أهداف الحوار الّديني في الفكر ا
 الّناس.       لى ة عفي باب إقامة الّشهاد

 ، تأريخا ونقدا ومقارنةريادة المسلمين في علوم األديان .7
كّل من أنصف علم أّن علماء اإلسالم هم الذين أنشأوا بحّق علم مقارنة األديان ونقدها، انطالقا من  إنّ 

 لهاأصو ديانات وثقافات عصرهم؛  همتهم وبحوثوا في حواراعتبّ واقعهم المتعّدد دينيا وثقافيا، حيث ت
تز في كتابه الحضارة اإلسالمية يا وطوائفها. وهذا ما قّرره آدم موفروعها، مصادرها ونصوصها، مذاهبه

مع اإلشارة إلى أصالة حوار األديان الواقعي عند المسلمين عندما قال: "وكان تسامح المسلمين في حياتهم 
سببا في أن لحق  -الوسطىور لعصمثله في االذي لم يسمع  محالّتساهو و  - ّنصارى،الو  مع اليهود

                                  
 .107ني، أثر المدارس الفكرية، مرجع سابق، ص: باانظر: شع 1
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. وفي 1بمباحث علم الكالم شيء لم يكن فقط من مظاهر العصور الوسطى، وهو علم مقارنة الملل"
موضع آخر يقول: "ومظهر هذا الّتسامح نشوء علم مقارنة األديان، أي دراسة الملل والّنحل على 

 .2بشغف عظيم" لمى هذا العواإلقبال عل، هااختالف
 ة تؤّكد نتائج علماء اإلسالم في هذا الفن.اصر لمعاألبحاث ا .8

ولقد دّلت أبحاث المعاصرين في علم نقد األديان بصورة ال ريب فيها أّن آراءهم التي انتهوا إليها 
ّنصارى، الاليهود و  المقّدس عندب تامطابقة لما انتهت إليه الّدراسات الحديثة، خاّصة فيما تعّلق بنقدهم للك

في كتابه "المسيحية نشأتها وتطورها" هي نفسها التي توصل إليها  3ليها شارل جنيبيرل إتوصوالّنتائج التي 
في القرن الخامس الهجري القاضي عبد الجّبار، متتّبعا نفس المنهج الّنقدي في كتابيه: "المغني" في الجزء 

طالبي من جامعة ار عم ئل الّنبوة"، وقد تتّبعدالي "تثبيت سالمية، وفاإلر الخامس المتعلق بالفرق غي
بير ونتائجه مع ما سار عليه القاضي عبد الجبار وما أثبته فوجد كما قال: الجزائر منهج شارل جين

 .4"االتفاق الذي يكاد يكون تامًا"
 فقد لّخصتذي عاصروه، الي أنتجت البحوث اإلسالمية دراسة شاملة للفكر البشري الفلسفي والّدين .9
ر البشري، وأسهمت بذلك في الحفاظ على آراء ومدارس اندثرت ولم تصلنا لفكخ الّدراسات اإلسالمية تاريا

آثارها المكتوبة أو الّشفوّية. وفي ذلك يقول العالم األلماني "هابركر" في مقّدمته لترجمة "الملل والّنحل": 
قديم ال بينّثغرة في تاريخ الفلسفة الع أن تسد لّنحل تستطيوال "بواسطة الّشهرستاني في كتابه المل

 .5والحديث"
كما شّكلت الّدراسات اإلسالمية موسوعات علمية دقيقة لما يمكن أن نسّميه الفكر الّديني، بشّقيه اإللهي 

 لمعاوالوضعي، بل واّتسعت في كثير من األحيان لتشمل كّل ما يشغل الفكر البشري من عالم الغيب أو 
ّروح، أو في الّطبيعة والّنفس، في األخالق والّسياسة، والة نظريات اإلنسان في المادّ ا فظهرت فيهالّشهادة، 

أو في المعرفة ومصادرها، وأّرخت لكّل ما وصلها من آراء وعقائد؛ لم تفّرق في ذلك بين الّساذج منها 

                                  
عبد  إلى العربية: محّمد (، نقلهآدم ميتز: الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع عشر، )أو عصر الّنهضة في اإلسالم 1

لرابعة،  ا اوي، الطبعة:لبدة، دار الكتاب العربي، بيروت، ومكتبة الخانجي، القاهرة، أعّد فهارسه: رفعت االهادي أبو ريد
 .384، ص1م، ج1967هج، 1387

 75، ص1آدم ميتز: نفس المرجع السابق، ج 2
ة نشأتها وتطّورها، ارل جنيبير، المسيحيريس سابًقا، انظر: شامعة باأستاذ الّديانة الّنصرانية ورئيس قسم األديان بج 3

ت، لبنان، بدون تاريخ وال رقم الّطبعة. مع رو ية، صيدا، بيعصر ترجمة: عبد الحليم محمود شيخ األزهر، منشورات المكتبة ال
 . 13-6تقديم الشيخ عبد الحليم محمود حول الكتاب وأهمّيته، ص: 

قديم: عّمار طالبي، الجزائر: شركة الشهاب، ر: محّمد الغزالي، تفي الّنصرانية، تصديحاضرات أبو زهرة، محّمد: م 4
 .109المدارس الفكرية، مرجع سابق، ص:  ثر. وشعباني، ألبي. انظر في ذلك تقديم د/عمار طا34ص

 كيالني.، من مقّدمة المحّقق، محّمد سيد ال4 ، ص:1 الّشهرستاني، الملل والّنحل، مرجع سابق، ج: 5
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الفكر اإلسالمي  فقنت ما يوالباطل، وبيّ واا والّناضج، أو بين المكتمل منها والّناقص، فذكرت الحّق منه
جلت ما لحق الفكر البشري من انحراف وما شابه من أدران الكفر والّشرك واإللحاد من ، و لفهوما يخا

 وجهة نظرها الّدينية. 
تلك هي إيجاًزا أهّم الخصائص العاّمة للّتراث الحواري الّديني العقدي في الفكر اإلسالمي؛ الّشفوية 

المعيشي، ومع ما فيها من الّتسامح واإلبداع ني ّديا التي أثمرها الواقع الدهجها وقواعابية، بمناهكتالمنها و 
واإلنصاف والعلمية إاّل أّن هناك بعض المالحظات التي يمكن أن نسّجلها تقييًما وتقويًما من خالل 

 المطلب التّالي.
 [1نقدل  و تحلي]سالمي إلا الّتراثواقع حوار األديان في مناقشة : الرّابعالمطلب 

 هيدمت
الّنظر في هذا الّتراث المتمّثل في الحوار الّديني العلمي منه أو الواقعي، إعادة هناك بواعث ملّحة على 

واالعتماد في ذلك على صنيع الّسلف في الّنقد والرّد على المتقّدمين منهم، إذ لهم في ذلك الّسبق، فهم 
ذلك في خيل، و وتمييز األصيل فيه من الدّ  م،ر ما يصلهطريق اختبا عن أّول من سلك منهج الّنقد والردّ 

إطار االجتهاد المتجّدد الذي حفظ الّدين واألّمة على مستوى الحياة الّسياسية أو االجتماعية أو االقتصادية 
 لواقعهم المعاش. 

 وفيما يلي بعض المالحظات والتّنبيهات التي تثار في هذا الباب.
ه يجب "غربلة الّتراث لى أنّ م الفكر اإلسالمي المعاصر إالمن أع وهولي د الغزاحمّ م ينّبه الّشيخ .أ

. والحوار 2اإلسالمي الذي آل إلينا في هذا العصر الستبقاء ما يوافق الكتاب والسّنة واستبعاد ما عداه"
تغراق في ساالالّديني جزء من هذا الّتراث اإلسالمي الذي يجب إعادة قراءته من جديد، وتجاوز مرحلة 

فيها الحركة الّنقدية مّما يفضي إلى تحصيل معارف من تغيب  فائية والّتمجيدية له، التيحتّنظرة االال
، هذا الّنقد القائم على الّتشريح يمّكننا من 3الّناحية الّدينية مغشوشة، ومن الّناحية اإلنسانية مضطربة

تبّين لنا كذلك من خالله وتالّصريح، حي الّصحيح لو ا الّتمييز بين المنتج البشري في هذا الّتراث وأحكام

                                  
ية قدبدل مصطلحات الّتحليل والّنقد في دراستها الّتحليلية النّ  "الّتشريح"ق مصطلح الّدكتورة شافية صدياختارت األستاذة  1

الّديني عند المسلمين، والمقصود بذلك من وجهة نظرها )أي مصطلح الّتشريح(: "االهتمام بدراسة تراثنا ذاك  دللتراث الج
ماليا ودراسة العالقة بين مختلف مكوناته المنهجية يتحّرك فيها وصفا إجبكة المفاهمية التي ة والشّ وكذلك عناصره الّداخلي

ة صديق، من أجل تشريح حقيقي لتراث الجدل الّديني عند المسلمين، مجلة فيك"، انظر: شاتل والبيئة التي حّركت عناصره
ه/ 1433 ، 4، العدد: 1لجزائرم اإلسالمية،جامعة اة العلو البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية، مخبر الّشريعة، كّلي

 .20م، ص: 2012
 .38م، ص:2003ه/1424، 5ط: ة،روق، القاهر الشّ الغزالي؛محّمد،تراثنا الفكري في ميزان الّشرع، دار  2
 .29، ص: نفس المرجعانظر: الغزالي،  3
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ات الفكرية والثّقافية واالجتماعية الـمبتوتة العالقة بالّدين، والتي "نريد أن ننّحيها كما ينّحى القذى ضطراباال
 ، على حّد تعبير الّشيخ الغزالي رحمه اهلل تعالى.1 عن الوجه الجميل لتبقى له وسامته..."

كانت أو نقدية أو مقارنة،  حليليةل في الّدراسات الّدينية؛ تثّ ي المتممللعلّنظري واا اثإّن هذا الّتر  .ب
والّتطبيقات العملية لعالقة المسلمين بغيرهم من األديان اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا يحتاج بكّل 

ة حيح نتيجلّتصّور الصّ ا عنتفاصيله المتنّوعة إلى "عملية إفراز واختيار إذ فيه شوائب كثيرة، وانحرافات 
، أو 2رة اإلسالمية، وعدم التزام العديد منهم بتصوير القيم القرآنية بدّقة"والفك التّفاعل بين أذواق الكتّاب

نتيجة اجتهادات األمراء والحّكام في تعاملهم مع أهل الّذمة والمتأّثر ال محالة بالواقع المحيط بأبعاده 
تّقاليد الّسياسية اف والة بدولة اإلسالم، حيث األعر يطولية المحوحّتى الدّ  بلة الّدينية والّسياسية واألمني

 . 3والعسكرية التي تدعو إلى المعاملة بالمثل
الّرأي الذي ومن األمثلة التي وردت في تراثنا اإلسالمي والتي يمكن أن تعصف بمبدأ الحوار الّديني 

منسوخة الحكم ومنها قوله ن تي هي أحسالكتاب بال هلأ اآليات التي وردت باألمر بمجادلة أنّ  يذهب إلى
ن ُهم  الى: )تع يَن َظَلُموا م  َسُن إ ال  ال ذ  ُلوا َأه َل ال ك تَاب  إ ال  ب ال ت ي ه َي َأح  ي ُأنز َل إ َلي َنا  ۚ  واََل ُتَجاد  َوُقوُلوا آَمن ا ب ال ذ 

نُ اح  وَ َوُأنز َل إ َلي ُكم  َوا  لََُٰهَنا َوا  لََُٰهُكم    4َقاَل َقَتاَدةُ ن كثير في تفسيره: "قال اب[، 46(، ]العنكبوت: ل ُمونَ س   َلُه مُ د  َوَنح 
اَل  س  ، َوَلم  َيب َق َمَعُهم  ُمَجاَدَلة ، َوا  ن َما ُهَو اإل   َيُة َمن ُسوَخة  ب آَية  الس ي ف  ه  اآل  : َهذ  د  َيُة َأو  َوَغي ُر َواح  ز  ُم َأو  ال ج 

َكمَ ه  َن: َبل  اَل آَخُرو قَ وَ  الس ي ُف. ُل ب ال ت ي ه َي ة  ل مَ َي َباق َية  َأو  ُمح  ، َفُيَجاد  ن ُهم  ف ي الدِّين  ت ب َصاَر م  س  ن  َأَراَد اال 
ُع  َسُن، ل َيُكوَن َأن َجَع ف يه ، َكَما َقاَل َتَعاَلى: )اد  ظَ َأح  َمة  َوال َمو ع  ك  ُع إ َلىَٰ َسب يل  َربَِّك ب ال ح  ُهم ل  َوَجاد   ۚ   ال َحَسَنة   ة  اد 

سَ  َلُم ب َمن َضل  َعن َسب يل ه  إ   ۚ  ُن ب ال ت ي ه َي َأح  ينَ  ۚ  ن  َرب َك ُهَو َأع  َلُم ب ال ُمه َتد  : َوُهَو َأع  ل  [، َوَقاَل 125(، ]الن ح 
َن: ) يَن َبَعَثُهَما إ َلى ف ر َعو  َشىَٰ  هُ ل َعل    ل يًِّناالً و  َفُقواَل َلُه قَ َتَعاَلى ل ُموَسى َوَهاُروَن ح  [. 44َه: (، ]طَ َيَتَذك ُر َأو  َيخ 

                                  
 .32نفس المرجع، ص:  1
 .49ص:  العمري، الّتراث والمعاصرة، مرجع سابق، 2
تحتاج إلى مراجعة تحويل الكنائس إلى مساجد، حيث أّن األصل فيها أن تبقى  هذه االجتهادات التيومن األمثلة على  3

كما هو مروي عن الخلفاء الّراشدين، قال الّشيخ الغزالي رحمه اهلل تعالى في هذا الباب ناقدا منهج  لكهي عليه، وذ ما على
ذلك: "ونحن نعرف أّن هذا المسلك يرفضه ة إلى مسجد ومعّلال له كنيسة مدينة بروسية تحويعثمان مؤّسس الّدولة العثمان

لة بالمثل، وما دام الّنصارى حّولوا المساجد إلى كنائس، فال حرج اممئذ كان المعيو  الفقه اإلسالمي، ولكّن الّشعور الغالب
محّمد نظر أيضا حول تحويل ، وا43رجع سابق، ص: مية، ممن مجاراتهم بمثل ما فعلوا...". انظر: الغزالي، الّدعوة اإلسال

 .44تح كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد: نفس المرجع، ص: الفا
مة المفّسر، كان إماًما في الّنسب، ه(، الحافظ العالّ 60-118دوسي البصري، )الس   ةَ امَ عب قتادة بن د  خطاقتادة؛ أبو ال 4

المسيب وخلق، وعنه مسعر  نس بن مالك وسعيد بنعبد اهلل بن سرجس وأّدث عن رأسا في العربية والّلغة وأّيام العرب، ح
. 93، ص: 1. انظر: "تذكرة الحفاظ"، ج: همبن سلمة وغير اد وابن أبي عروبة ومعمر وأبان بن يزيد وأبو عوانة وحم

 .81، ص: 2و"شذرات الذهب"، ج: 
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" َتاَرُه اب ُن َجر ير  ُل اخ  َوَهَذا ال َقو 
والمجادلة: مفاعلة من ، قال الّطاهر بن عاشور في الرّد على هذا المذهب: "1

ن  عَ  ل  ُتَجاد  واََل لى: )عات الجدل، وهو إقامة الّدليل على رأي اختلف فيه صاحبه مع غيره، وقد تقّدم في قوله
يَن َيخ   . وبهذا يعلم أن ال عالقة لهذه اآلية بحكم قتال أهل [107(، في سورة الّنساء ]ۚ  َسُهم  َأنفُ  تَاُنونَ ال ذ 

الكتاب حتى ينتقل من ذلك إلى أّنها هل ُنسخت أم بقي حكمها، ألّن ذلك خروج  بها عن مهيعها. 
 .2"وقات القتالوأم والمجادلة تعرض في أوقات الّسل

ليهم أشار الّشيخ الغزالي صرنا مسألة أّن هناك في عد في الاهوالشّ  من يرى أّن هذه اآلية منسوخة، وا 
حينما قال: "وقد رأيت من يستميت في تقرير أّن اإلسالم توّسع بالّسيف، وأكره شعوبا على الّدخول فيه 

َراَه ف ي الدِّ لى: )عاها قوله تائة آية أّولمو  بالقّوة، وفي سبيل ذلك يلغي أو ينسخ أكثر من عشرين  ۚ   ين  اَل إ ك 
َن ال َغيِّ  ُد م   .3["256(، ]البقرة: ۚ  َقد ت َبي َن الر ش 

جارب التّاريخية التي عرفتها المجتمعات اإلسالمية أو الّنماذج التي انطبعت بها ال يجب علينا إّن التّ  .ت
رة العبعّلم من التّاريخ واستمداد لتفي حدود االمحصور  هاور د تتجاوز"أن نقرأها في غير سياقاتها أو أن 

ة أو جًّ من تجارب الّسلف التي نعود إليها ونأخذ منها كّلما دعت الحاجة، وهي في كّل األحوال ليست حُ 
 لنا. 4"امً لز  ا مُ تشريعً 

ه ، وما اعتراعفوضكما أّن دراسة التّاريخ اإلسالمي دراسة متأّنية تستوعب تفاصيله، بما فيه من قّوة 
دي، يسمح لنا بنخل األخالط التي مازجته من أفكار تحليلي نقر، بواسطة منهج استقرائي جز و  من مدٍّ 

ومذاهب، وتمحيص ما اكتنفه من اجتهادات في ظّل دوله ومجتمعاته، ألّن التّاريخ حركة هذه األّمة 
عالء  لرايته، وسجل  لعملها به، "واإلسالم دين  مع له يتفاوت ويلحقه ل أّن العم األصول، بيدم صو بدينها، وا 

 .5لعوج"العثار وا
نحن مطالبون بإعادة كتابة التّاريخ اإلسالمي، والّتحقيق في الكثير من الّروايات التي امتألت بها كتب ف

 عثالتّفسير والكالم واألدب والتّاريخ والّطبقات وفي هذا يقول الّشيخ الغزالي رحمه اهلل تعالى: "هناك بوا
عشر للهجرة يتعاون فيها جملة من العلماء ن الخامس لتّاريخ اإلسالمي حّتى القر ا ادة كتابةلّحة على إعم

 .6الثّقات والمحّققين المهرة"

                                  
 .47، ص: 20ي، جامع البيان، ج: ر الطبر . وابن جري283، ص: 6ابن كثير، الّتفسير، مرجع سابق، ج:  1
 .6، ص: 21ر بن عاشور، الّتحرير والّتنوير، مرجع سابق، ج: الّطاه 2
 .39جع، ص: مر فكري، نفس الال الغزالي، تراثنا 3
 ، ربيع1نحناح؛ محفوظ، الجزائر المنشودة، المعادلة المفقودة؛ اإلسالم، الوطنية، الّديموقراطية، دار الّنبأ، الجزائر، ط:  4

 .245م، ص: 1999ت، ه/ أو 1420الثّاني، 
 .3سنتها، ص:  القم الّطبعة و ن ر الغزالي؛ محّمد، الّدعوة تستقبل قرنها الخامس عشر، دار الهدى، الجزائر، بدو  5
س وقد حّدد رحمه اهلل تعالى الّزمن بالقرن الخامس عشر، ألّنه كتب ذلك في بداية القرن الخام .105نفس المرجع، ص:  6

 نوان كتابه.وهو واضح  من خالل ععشر، 
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إّن إعادة الّنظر في التّاريخ اإلسالمي سيقودنا إلى الّتحقيق في صّحة بعض الّروايات المبثوثة في 
حكمنا، تي نؤمن بها، والفقه الذي يالعتقادات نعيشه، واال ذيالثناياه والتي تمّت بصلة إلى الواقع 

 ألعراف التي نراعيها. وا
فمن المسائل التي يمكن أن تورد في هذا الباب مّما بحث فيه المستشرقون وآثاروه، والتي لها عالقة 

س ييز على أساملتّ بالّتسامح الّديني في إطار تشويه نظرة اإلسالم إلى التعّدد الّديني في المجتمعات، وا
رضي اهلل عنهما، مسألة  1وعمر بن عبد العزيز بن الخّطاب يفتين عمرالمّلة، واإلساءة إلى الخل أوالّدين 

لباس أهل الذّمة، حيث يروى أن عمر بن الخّطاب وعمر بن عبد العزيز فرضا قيودا على لباس أهل 
 منهم يتشّبه حد  أ ُيترك أّنه: "النه ع الذّمة، فقد نقل أبو يوسف في كتابه الخراج عن عمر رضي اهلل

َنارات لباسه وال لمين فيبالمس مثل الخيط  - في مركبه وال في هيئته ويؤخذوا بأن يجعلوا في أوساطهم الز 
، وبأن تكون قالنسهم مضربة، وأن يتخذوا على سروجهم في -الغليظ يعقده في وسط كل واحد منهم

 المسلمين،مثنية، وال يحذوا على حذو  همنعالشراك علوا بأن يجو  ب،مانة من خشموضع القرابيس مثل الرّ 
 . 2وُتمنع نساؤهم من ركوب الّرحائل"

قال أبو يوسف: "هكذا كان عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أمر ُعم اَله أن يأخذوا أهل الذّمة بهذا 
 .3الّزي، وقال: وحتى ُيعرف زي هم من زيِّ المسلمين"

 ّدوا عليها من ثالث زوايا:ور العلم  هلمجموعة من أة بهوقد ناقش هذه الشّ 
ّن مستند هذه الّروايات كتاب واحد وهو كتاب الخراج ألبي يوسف رحمه اهلل تعالى، وأّن قدماء األولى: أ

خلت كتبهم من هذه األوامر  5أو ابن األثير أو اليعقوبي 4المؤّرخين الموثوق بهم مثل الّطبري أو البالذري

                                  
الفقيه،  امه(، اإلم61-101)ن عبد العزيز؛ أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم األموي القرشي، عمر ب 1

أمير المؤمنين، حّدث عن عبد اهلل بن جعفر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وطائفة، حدث عنه ابناه والّزهري وأيوب 
رة والقيام بالقسط مع جّده ألّمه عمر، وفي الّزهد مع الحسن ُيعد  في حسن الّسير بن حزم من شيوخه. وأبو بكوحميد 

 .50،ص: 5."األعالم للزركلي"،ج:90، ص: 1ه الّشافعي. انظر: "تذكرة الحفاظ"، ج: الع الّزهري، قم مالبصري، وفي العل
 .140، ص: مرجع سابقأبو يوسف؛ الخراج،  2
 .140: نفس المرجع، صخراج، وسف، الأبو ي 3
اتب، لكة، األديب، امه(، العالّ 270أبو بكر أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري المصري الكندي، )البالذري؛  4

والمؤّرخ النّسابة، سمع هوذة بن خليفة، وعبد اهلل بن صالح العجلي، وعلي بن المديني وطائفة، وروى عنه يحيى بن المنجم، 
، ص: 2ح البلدان" و"القرابة وتاريخ األشراف"، "معجم األدباء"، ج: وغيرهم، صّنف: "فتو  مار، وجعفر بن قدامةمد بن عوأح

 .162، ص: 13ج: ، م الّنبالء"أعال. "سير 530
ر ، "أخباه(، المؤّرخ الرّحالة، صّنف: "الّتاريخ"، "أسماء البلدان"292أحمد بن إسحاق )أبي يعقوب( بن جعفر، )اليعقوبي؛  5

 .95، ص: 1. "األعالم للزركلي"، ج: 557، ص: 2انهم"، "معجم األدباء"، ج: "ومشاكلة الّناس لزماألمم الّسالفة"، 
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في كتابه أهل الذّمة  3تونيار تر ذا أشلى ه. وا  2عنهمالعمرين رضي اهلل ا فتينالخليإلى  1نسوبةلما والّنواهي
، باإلضافة إلى العهود 5، ومن كتب بعدهم في الباب إّنما كانوا عالة على الخراج ألبي يوسف4في اإلسالم

 . 6رل هذه األمو مثى التي أمضاها عمر مع نصارى الّشام وبيت المقدس كانت خالية من اإلشارة إل
كان ُمخَتَلًفا فيه ما أورده ابن القيم في كتابه أهل الذّمة من بالغيار  على أّن هذا اإللزام ّدالئلالومن 

االعتراض على مثل هذا األمر، قال رحمه اهلل تعالى: "فإن قيل: فقد كان اليهود يلبسونها على عهد رسول 
ذلك، ائم، ولم يمنعهم من شيء من عميلبسون الون رءوسهم و قُ ر  في المدينة وحولها ويرتدون وَيف   اهلل 
أحّق ما اتّبع، ولم يلزمهم  . وسّنة رسول اهلل "ود ال يصّلون في نعالهم فخالفوهمإّن اليه"ا قال: ولهذ

                                  
نيد هذه الّروايات التي تناقلها أهل الفقه والحديث في كتبهم. انظر مثال مستند ابن القيم الذي نقله ساإلى دراسة أ تاجنح 1

بي القاسم لكتاب عمر إلى األمصار في أحكام أهل الذّمة" رواية أحّققا كتابه "أحكام خّرج م عن أبي القاسم الّطبري، فقد
: "أخرجه بهذا الّلفظ أبو الّشيخ األصبهاني في شروط عمر، كما االى ضعفه حيث قإل أهل الذّمة، وخلصا بعد دراسة سنده

د  هذا له صحبة كما لقضاعي العذري، وخالعرفطة اذكره شيخ اإلسالم في اقتضاء الّصراط المستقيم، من طريق خالد بن 
ن طريق الّنضر بن م في األموال، بيدفي الّتقريب، ولعّله أي أبو الّشيخ أخرجه من الّطريق التي أخرجها منها أبو ع

إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس... وهذا إسناد  ضعيف  جّدا آفته عبد الرحمن بن إسحاق بن 
يء منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، اإلمام أحمد: ليس بششيبة الواسطي، قال  ارث أبوالح

الحديث، يكتب حديثه، وال يحتّج به، وضعفه أبو داود وابن معين وابن حّبان ر الحديث، منك عيفوقال أبو حاتم: ض
وف، قال البخاري: لم حاتم: شيخ  ليس بمعر فة بن قيس، قال أبو ية: خليوالّنسائي وغيرهم". ثّم قاال بعد ذلك: "وفيه عّلة ثان

مد بن أبي بكر، أحكام أهل الذّمة، تحقيق: محيم الجوزية، ن قانظر: اب= إهـ، يصّح حديثه، وذكره العقيلي في الّضعفاء"
م، ص: 1997ه/1418،  1 يوسف بن أحمد البكري، شاكر بن توفيق العاروري، رمادي للّنشر، الدّمام، الّسعودية، ط:

  الهامش. ،1263
سالمية اإلعلى للشؤون األ لي؛ علي حسني، اإلسالم وأهل الذّمة، سلسلة: الّتعرف باإلسالم، يصدرها المجلسالخربوط 2

. ومن المتقّدمين 85م، ص: 1969ه/ 1389، بدون رقم الّطبعة، 49بالقاهرة، إشراف: محمد توفيق عويضة، الكتاب: 
م يفّصل فيه، انظر: ابن عبد الحكم؛ عبد الرحمن بن عبد أهل الكتاب لكّنه ل حكم قول عمر في لباسعبد ال أيضا نقل ابن

 .178 -177هـ، ص:  1415الّدينية، بدون رقم الّطبعة،  فةمكتبة الثّقاب، اهلل، فتوح مصر والمغر 
غيرها، م في كلية مانسفلد و ني، تعلم(، مستشرق بريطا1881- 1974، )A S ,Tritonتريتون؛ أرثر ستانلي تريتون،  3

ف: "أئّمة صنم(، و 1947-1931)األصدقاء في برناما بلبنان، وفي مدرسة الّدراسات الشرقية واإلفريقية بلندن  وعّلم بمدرسة
: الّزيدية بصنعاء"، و"علم الكالم في اإلسالم" و"فهرس المخطوطات الشرقية في مكتبة معهد العلوم الطبيعية الملكي". انظر

 .287ص:  ،1الم للزركلي"، ج: "األع
 .85لمرجع، ص: س ا. نقال عن الخربوطلي، اإلسالم وأهل الذّمة، نف122أهل الذّمة في اإلسالم، ص: تون، يتر  4
 ، وما بعدها.1295مرجع سابق، ص: ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذّمة،  5
ر آبادي؛ وما بعدها. والحيد 87ة، نفس المرجع، ص: ل الذمّ انظر أمثلة عن هذه العهود في: الخربوطلي، اإلسالم وأه 6

 . 196 -195: ص ، مرجع سابق،شدةمحمد حميد، مجموعة الوثائق الّسياسية للعهد الّنبوي والخالفة الّرا
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، وأجاب عن ذلك بما يرى أّنه يقّوي مذهبه 1بالغيار وال خليفته من بعده أبو بكر الّصديق رضي اهلل عنه"
 .بمخالفة المسلمين في لباسهمة أهل الذمّ اده بإلزام تهاجعلى 

هذه المسألة باالفتراض الجدلي أّنه إذا صّحت نسبتها إلى الُعمرين رضي  2ناقش بعض الباحثين ثانًيا:
اهلل عنهما، فإّنه ال نزاع فيها من جهة الحاجة إلى الّتمييز بين أصحاب األديان المختلفة، وخاّصة أّنه لم 

ذلك، وكان بذلك الّلباس هو عمر وغير د فيها الجنسية والّدين والدّ شخصية تتحراق ثبوتية أو ك تكن هنا
تون بقوله: "كان الغرض من القواعد يالوسيلة األيسر إلثبات دين مرتديها، وقد عّبر عن ذلك المستشرق تر 

تقريرا  رانراه مقرّ الشّك، بل  يهإلالمتعّلقة بالّلباس سهولة الّتمييز بين الّنصارى والعرب، وهذا أمر  ال يرقى 
، وهما من أقدم الكتّاب الذين وصلت كتبهم إلينا، على أّنه 3ابن عبد الحكمبي يوسف و أكيدا عند كّل من أ

يجب أن نالحظ أّنه لم تكن ثّمة ضرورة وقت الفتح إللزام الّنصارى بلبس نوع معّين من الثّياب يخالف ما 
تلقاء  ون ذلك منلخاّصة، وكان الّنصارى يفعلا ذاك ثيابهلفريقين وقتا منيلبسه المسلمون، إذ كان لكّل 

 .4أنفسهم دون جبر أو إلزام"
ثالثًا: ومهما يكن األمر فإّن هذه األوامر لم توضع فيما يروى لنا التّاريخ موضع التّنفيذ في معظم 

 هرقول: "ويظمية، حيث يسالإلعصور الحضارة اإلسالمية، وهذا ما أقّر به آدم ميتز في كتابه الحضارة ا
ثّم إّن الكثير من أهل الذّمة في العهد اإلسالمي األّول تمّتعوا بنصيب ، 5ن يقع"أّن هذا األمر نادرا ما كا

ه وعيسى بن نطورس سنة 369كبير في الوظائف الحكومية حيث تقّلدوا الوزارة كنصر بن هارون سنة 
وك ، وكانوا أّطباء المل6سفياني وية بن أبون كاتب معارجكسه، والمناصب اإلدارية وخّصوا بالكتابة 380
اء ومرّبي أبنائهم، حّتى وصل األمر إلى حّد المبالغة والجور على حقوق المسلمين، مّما جعل بعض واألمر 

                                  
 . 1299ابن القيم، أحكام أهل الذّمة، نفس المرجع، ص:  1
 .86الخربطلي، اإلسالم وأهل الذّمة، نفس المرجع، ص:  2
هـ، ص:  1415ر والمغرب، مكتبة الثّقافة الّدينية، بدون رقم الّطبعة، ن عبد اهلل، فتوح مصعبد الرحمن بالحكم؛ بن عبد ا 3

177- 178. 
ه(، ابن اإلمام ابن عبد 257)ت: أبو القاسم عبد الّرحمن بن عبد اهلل بن عبد الحكم المالكي المصري،  م؛ابن عبد الحك

الماجشون وابن بكير والقعنبي، وعن جماعة وى عن أبيه وعن ابن ر  هل العلم بالحديث،خ، من أمؤرّ الحكم الفقيه المالكي، 
اهلل الحميدي، وأبو حاتم بمصر. صّنف "كتاب فتوح مصر". د ري، وأبو عبيّطبمن أصحاب مالك، كتب عنه أبو جعفر ال

 .313، ص: 3و"األعالم للزركلي"، ج:  .166، ص: 4انظر: "ترتيب المدارك"، ج: 
 .86ربطلي، اإلسالم وأهل الذّمة، مرجع سابق، ص: إلسالم، نقال عن الخون، أهل الذّمة في اترت 4
 .99، ص: 1بع الهجري، مرجع سابق، ج: افي القرن الرّ ية آدم ميتز، الحضارة اإلسالم 5
الحفيظ شلبي، ي، عبد الجهشياري؛ محمد بن عبدوس، كتاب الوزراء والكتاب، تحقيق: مصطفى الّسقا، إبراهيم األبيار  6

ة لذمّ ، وانظر األمثلة الكثيرة عن أسماء أهل ا24م، ص: 1938ه/ 1357، 1وأوالده، ط:  مصطفى البابي الحلبيمطبعة 
 ا المناصب في ظّل الّدولة اإلسالمية في ثنايا الكتاب.ؤو الذي تبوّ 
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المسلمين يشكون من تسّلط اليهود والّنصارى عليهم، قال المستشرق آدم ميتز: "ومن األمور التي تعجب 
الّنصارى هم الذين يحكمون ية؛ فكان لمسلمين في الّدولة اإلسالما ّرفين غيرّمال والمتصلعا لها كثرة عدد

. 1المسلمين في بالد اإلسالم، والّشكوى من تحكيم أهل الذّمة في أبشار المسلمين وأموالهم شكوى قديمة"
 بسين وال يلمثل المسلم ىزيّ وواقع  مثل هذا ال ُيَتصو ُر فيه الوزير ال يركب خيال وال ينتعل نعال وال يت

 لباسهم.  
تهم فيما اختصوا به من العادات كلباس أحبارهم ورهبانهم وما ابتدعوه في جوز مشابهصحيح  أّنه ال ي

الّدين من عبادات كحملهم للّصليب وغيره مّما هو خاصٌّ بهم، أو ما دّل الّدليل على حرمته في اإلسالم 
ا ا فهذا ممّ ي يكشف العورة المحّددة شرعلذالقصير ا لذي يصف، أوا افكلبس الحرير أو الّذهب، أو الشفّ 

 ال يختلف فيه الفقهاء. 
إّن االجتهاد الفقهي الذي كان يتصّدى لحّل نوازل الواقع والّتحوالت التي كانت تطرأ عليه بأحكام  .ث

ملي موضوعا لعا الّشريعة المنصوص عليها أو المستنبطة باالجتهاد، ال يبعد أن يكون مسايرا لواقعه
مسلمين استقرارا أو اضطرابا، قّوة أو ضعفا، وهذا يفّسر أحوال ال ا، وهو واقع  يختلف باختالفثر ومنهجا وأ

بعض االجتهادات الفقهية التي كانت في القرون األولى والتي لها عالقة بغير المسلمين، ولعّل المثال 
د العزيز وغيره من أهل عبو عمر بن ما رآه عمر أ اأمّ الّسابق الذي سقناه فيه أكثر من داللة على ذلك، 

إن صّحت نسبته إليهم فهو كما يقول الّشيخ القرضاوي وهو من فقهاء العصر "فهو ليس  ون األولىالقر 
أمرا دينيا يتعّبد به في كّل زمان ومكان كما فهم ذلك الفقهاء وظّنوه شرعا الزما، وهو ليس أكثر من أمر 

أن تتغّير هذه مانع من  حة زمنية للمجتمع آنذاك والصليتعّلق بمية الحاكمة رعشّ من أوامر الّسلطة ال
المصلحة في زمن آخر، وحال أخرى، فينبغي هذا األمر أو يعّدل، لقد كان هذا الّتمييز بين الّناس تبًعا 

ة يلوسألديانهم أمرا ضروريا في ذلك الوقت، وكان أهل األديان أنفسهم حريصين عليه، ولم يكن هناك 
صية في عصرنا ... فالحاجة إلى الّتمييز وحدها قات الّشخحيث لم يكن لهم نظاُم البطا، غير الزيّ للّتمييز 

هي التي دفعت إلى إصدار تلك األوامر والقرارات، ولهذا ال نرى في عصرنا أحًدا من فقهاء المسلمين 
 .2ه"لييرى ما رآه األّولون من وجوب الّتمييز في الزّي لعدم الحاجة إ

                                  
الّرد على ابن حزم، ابن حزم:  كوى عند. وانظر أمثلة من هذه الشّ 105آدم ميتز، حضارة اإلسالم، مرجع سابق، ص:  1

 ة اليهودي، ص:.ابن نغريل
 -66م، ص: 1992ه/ 1413، 3 ط:ة، القاهرة، وهبالقرضاوي؛ يوسف، غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، مكتبة  2

67. 
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مي على أّن ذلك يعود إلى الّسياسة الّشرعية ريخ اإلسالن التّارضاوي بعض األدّلة ملقاالّشيخ  وقد أورد
المسيحيين بالّشام في عهد الوليد بن عبد  1ةمَ راج  المراعية للواقع، ومنها العهد الذي كان بين المسلمين والجُ 

لى أن ال يكرهوا وال أحد "عقوا على: ن، فقد اتّفميسل، الذي تضّمن على أن يلبس الّنصارى لباس الم2الملك
ونسائهم َعَلى ترك الّنصرانية، وعلى أن يلبسوا لباس المسلمين وال يؤخذ منهم وال من أوالدهم أوالدهم  من

 . 3ونسائهم جزية وعلى أن يغزوا مع المسلمين..."
مسلمين، الير بية لغتكّلم بالعر الو  لون لباس أهل الذّمة، 4وعلى مثل هذه الواقعة يمكن أن تقاس أحكام

فساحهومكانهم في المجالس م الّطريق للمسلم، وأحكام أبنية ودور أهل الذّمة، وأمثالها، واهلل أعلم ، وا 
 بالّصواب.

ويلحق بمسألة حقوق الذّمي في الّتراث اإلسالمي حّق حرية العقيدة وحّق إقامة المعابد الخاّصة به،  .ج
العقيدة والعبادة ان حّرية اختالف  بين الفقهاء حول ضمد ية ال يوجاحية الّنظر نّ الوحّق إظهار شعائره، فمن 

َراَه ف ي الدِّين  للجميع، فقد أقّر اإلسالم حّرية االعتقاد للّناس، إذ ال إكراه في اإلسالم، قال تعالى: )  ۚ  اَل إ ك 
َن ال َغيِّ  ُد م  دال فقهيا واسعا وصل ببعض ج ملي "أثارلّتطبيق العا نّ [، إاّل أ256(، ]البقرة:  ۚ  َقد ت َبي َن الر ش 

لزامهم بسّرية العبادة"لفقهاء قدا ، وقد رّجح عبد الكريم 5يما إلى حّد منع الذّميين من تجديد كنائسهم، وا 
في دراسته حول أحكام الذّميين والمستأمنين في اإلسالم جواز بناء المعابد وتجديد قديمها وذلك  6زيدان

                                  
بل كان أمرهم في راجمة ج"الج أهل مدينة يقال لها الُجرُجومة، كانت على جبل بالّثغر الّشامي، قال الحموي: ة:مَ راج  الجُ  1
زا فغسلمة الفهري ن مخافوا على أنفسهم فلم يتنّبه المسلمون لهم، ووّلى أبو عبيدة أنطاكية حبيب ب م استيالء الّروم أنأيا

الجرجومة، فصالحه أهله على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وعيونا ومسالح في جبل اللكام، وأن ال يؤخذوا بالجزية وأن يطلقوا 
حربا... وقد استعان المسلمون بالجراجمة في مواطن كثيرة في أيام  لمين إذا حضروا معهمتلونه من أعداء المسب من يقأسال

 . 123، ص: 2عليهم الجرايات وعرفوا منهم المناصحة". "معجم البلدان" ليقوت الحموي، ج: ا العباس وأجرو ني بني أمية وب
َواَن ب  الوليد بن عبد الملك  2 ه(، بويع له في 96أبو العّباس األموّي، )ت:  ل َعاص  ب ن  أمّية،َحَكم  ب ن  َأب ي ان  ال  اب ن  َمر 

ته تسع سنين وسبعة أشهر، فتحت في عهده فتوحات عظيمة فكانت مّدة خال، و المنتصف من شوال سنة ست وثمانين
تاريخ  هـ(، اإلنباء في580 لي، )ت:. ابن العمراني، محمد بن ع496، ص: 6كاألندلس وغيرها. "تاريخ اإلسالم"، ج: 

 .50: م، ص2001هـ/ 1421،  1يق: قاسم الّسامرائي، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط: الخلفاء، تحق
 .161م، ص:1988بدون رقم الّطبعة، بيروت، دار ومكتبة الهالل، فتوح البلدان، أحمد بن يحيى، ري؛ذُ الَباَل  3
 مرجع الّسابق.أهل الذّمة، نفس ال ، أحكامانظر أمثلة منها في: ابن القّيم 4
قّيم الجوزية، ن والهم في: ابأق . وانظر أمثلة من187د الفاضل الاّلفي، تأصيل الحوار الّديني، مرجع سابق، ص: محم 5

د وما بعدها. وانظر تعليق المحّققان على أسانيد الّروايات التي اعتم 1162، ص: 3أحكام أهل الذّمة، نفس المرجع، ج: 
 .1164: ، ص3ابن القيم، ج:  عليها

عبد يخ لشّ واد الزّهاوي، أمجن أمثال الشيخ مم(، 1917-2014عبد الكريم بن زيدان بن بيج العاني، ) م زيدان:عبد الكري 6
وغيرهم، تحّصل على الدكتوراه من ، محمد أبو زهرةيخ ، والشّ علي الخفيفيخ ، والشّ محمد الصّوافيخ ، والشّ القادر الخطيب

 صنعاء، عضو مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي، أّلف ّرس بجامعة بغداد ثمّ م، د1962لقاهرة عام جامعة ا



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

207 
 

هودهم مع أهل الذّمة، حيث قال: ّصحابة وعالمسألة واستقرأ اجتهاد ال فيالفقهاء  وال األئّمةأقق بعد أن سا
وابن القاسم  1"والقول الّراجح من أقوال الفقهاء فيما يخّص معابد أهل الذّمة هو ما ذهب إليه الّزيدية

 وهوفيما فتحالمسلمين،  ارمصمن أّنه يجوز ألهل الذّمة إحداث الكنائس والمعابد األخرى في أ 2المالكي
اإلسالم يقّر أهل الذّمة على عقائدهم، ومن لوازم هذا اإلقرار الّسماح  ذلك، ألنّ عنوة إذا أذن لهم اإلمام ب

َد مانع  من ذلك"  .3لهم بإنشاء معابدهم إاّل إذا ُوج 
ك بأّنه يم زيدان ذلكر الأّما ما يتعّلق باالجتهاد الفقهي بمنع الذّميين من إظهار شعائرهم فقد عّلل عبد 

نذاك وسّدا لذريعة الفتنة واالضطراب، قال رحمه اهلل تعالى: "فليس سالمية آعاة  للمصلحة في الّدولة اإلرام
ّنما ألمر آخر هو ما ذكرناه" ، أي مخافة الفتنة 4المنُع إذن ُمنَصبٌّ على ذات الّشعائر الّدينية وا 

 الد بن الوليد رضي اهلل عنهخ عاهد عليهب؛ ومنه ما حاصواالضطراب، واستدّل لترجيحه هذا بفعل األ
؛ عاهدهم على: "أن ال يهدم لهم بيعًة وال كنيسة وعلى أن يضربوا نواقيسهم في أّي ساعة 5تأهل عانا

                                                                                                        
ل في المفص  "، "عوةصول الدّ "، "أيين والمستأمنين في دار االسالممنها: " أحكام الذمّ  صولية،ألث الفقهية وابحو الكثير من ال

الوجيز في شرح القواعد "، "الفقه الوجيز في أصولدا، "مجل 11ة" في السالميريعة اة والبيت المسلم في الشّ أحكام المر أ
 .http://www.drzedan.com/content.php?id=24 " وغيرها. انظر على موقعه الخاص: الفقهية

د في أواله(، ساقوا اإلمامة 121ن الحسين بن علي بن أبي طالب، )ت: الّزيدية؛ أتباع زيد بن علي زين العابدين ب 1
 امة، ولكّنهم جّوزوا إمامة المفضول بوجود الفاضل، وأقّروا بإماإلمامة في غيرهم ها، ولم يجوزوا ثبوتفاطمة رضي اهلل عن

تلمذ في األصول لواصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة، فاقتبس منه االعتزال، وصارت أصحابه كلهم  ر،أبي بكر وعم
يخين رفضوه حّتى أتى قدره عليه، فسّميت ه ال يتبّرأ من الشّ الة منه، وعرفوا أنّ ذه المقمعتزلة، ولما سمعت شيعة الكوفة ه

. و"سير أعالم الّنبالء"، 154، ص: 1. "الملل والّنحل"، ج: منوأخرى في الين، رافضة. أقاموا دولة في جنوب بحر قزوي
م، 2009 ه/1430، 1دمشق، ط:  الفكر، . وأبو خليل؛ شوقي، أطلس الفرق والمذاهب اإلسالمية، دار390، ص: 5ج: 
 .152ص: 

يه المالكي، سمع مالك فق(، اإلمام اله911، )بن القاسم أبو عبد اهلل عبد الّرحمن بن القاسم بن خالد ابن جنادة العتقيا 2
اجشون، بن أنس وتفّقه به وعبد الرحمن بن شريح وبكر بن مضر ونافع بن أبي نعيم وروى عن الليث وعبد العزيز ابن الم

ينار ويحيى ابن يحيى األندلسي، قال الدارقطني: ابن القاسم صاحب مالك غ وسحنون وعيسى بن دوغيرهم، روى عنه أصب
 .260، ص: 1. و"تذكرة الحفاظ"، ج: 244، ص: 3م. انظر: "ترتيب المدارك"، ج: ئهمصريين وفقهاال من كبار

القدس، بغداد، بدون رقم سالة، بيروت، مكتبة إلسالم، مؤّسسة الرّ ي دار ازيدان؛ عبد الكريم، أحكام الّذّميين والمستأمنين ف 3
 .98م، ص: 1982ه/ 1403الّطبعة، 

 .100 -99فس المرجع، ص: ن ام الذّميين،أحكعبد الكريم زيدان،  4
د وهيت يعوعانة: بلد مشهور بين الّرّقة ، العانة: الجماعة من حمر الوحش، ويجمع عونا وعاناتعانات؛ جمع عانة، و  5

عانات سميت بثالثة إخوة من قوم عاد  قرى، قال الكلبي: ت كأنه جمع بما حولهوجاء في الشعر عانا في أعمال الجزيرة،
ألوس وسالوس وناووس، فلما نظرت العرب إليها قالت: كأنها  تلك الجزائر فسميت بأسمائهم، وهم:ا هرابا فنزلو  جواخر 

 .72 -71، ص: 4: دان"، جعانات أي قطع من الظباء. "معجم البل
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، وما فعله 1شاءوا من ليل أو نهار إاّل في أوقات الّصلوات، وعلى أن يخرجوا الّصلبان في أيام عيدهم"
زيدان الكريم عبد قال  الحّرية الّدينية لألقباط، لقها حيث أطعند فتحه ل صرم عمرو بن العاص في

عطائهم الحّرية الّدينية التي تستلزم  ملّخصا: "فهذا وغيره يدّل على مدى تسامح المسلمين مع الذّمّيين وا 
قرارهم على عقيدتهم. وعلى هذا فنر  ضر الوقت الحا فيى الّسماح لهم بإقامة الّشعائر الّدينية، مّما يتّفق وا 

شعائرهم الّدينية في أمصار المسلمين وغيرها إذا أمن الفتنة ة بإظهار  األمر أن يسمح ألهل الذمّ ليّ أّن لو 
ولم ير مانعا من هذا اإلظهار وال ضررا يترّتب عليه، وهذا هو ما يتّفق مع األصل المعروف في الّشريعة 

 .2فيها"م يهوهو ترك الذّمّيين وعقائدهم دون الّتضييق عل
ر المسلم في المجتمع اإلسالمي على جواز ن حقوق غيعند كالمه ع 3راشد الغنوشي اذاألست ّكدويؤ 

ظهار محاسنه والمقارنة بينه وبين غيره إلظهار تفّوقه عليه بعيدا عن أساليب السّب  "الّدفاع عن المعتقد وا 
ذلك كما ذهب إلى ي  يؤاخذ فسالم، فهو الإلا والّتشويه والّتحقير والكذب على العقائد األخرى ومنها عقيدة

اصرون إاّل على مجانبته لألساليب الموضوعية والقيم الخلقية، فله أن يمارس ما قدامى ومعذلك فقهاء 
قامة المعابد..."  . 4التزم األخالق والبحث العلمي كّل أساليب الّدعاية لمعتقده من نشر وغيرها وا 

تي الحقوق الي الّدولة اإلسالمية كاّفة ف ير المسلمني للمواطن غير الدّ فتحي وفي نفس الّسياق يثبت 
يتمّيز بها المسلم حيث يقول: "حّتى إذا اكتسب "المواطنة" في الّدولة اإلسالمية عن طريق "العهد" ثبتت له 

قامة دةقيكاّفة حقوقها الثّابتة للمسلم سواء بسواء، إذ لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ومنحه الحّرية في الع ، وا 
ال الّشخصية، لصلتها بالعقيدة والّدين، ما لم يلجأ إلى ق باألحو وله الخيرة أيضا فيما يتعلّ  ه،ائر عبادتشع

 . 5القضاء اإلسالمي بمحض اختياره"

                                  
 .160جع سابق، ص: بو يوسف، الخراج، مر أ 1
 . 100عبد الكريم زيدان، نفس المرجع، ص:  2
ّد أطروحة الّدكتوراه حول "الحّريات العاّمة في الّدولة اإلسالمية" في كلية الّشريعة أعم(، 1941لد: )و  راشد الغنوشي: 3

ه اإلسالمي التي اختير رئيسا تأسيس حركة االّتجا لخارج تونس، شارك فيهجرته  بتونس لكّنه لم يتّمها لظروف اعتقاله ثمّ 
العديد من الكتب منها: "نحن والغرب"، "طريقنا ر لّصحافة، أصدبا م، عمل1989م، ثّم حزب الّنهضة سنة 1981لها سنة 

موقراطية والحكم بادئ األساسية للّدي"في المإلى الحضارة"، و"الحركة اإلسالمية والّتحديث"، و"المرأة بين القرآن والمجتمع"، و
يا الفكر ضامي، سلسلة قسالالغنوشي؛ راشد، حقوق المواطنة، حقوق غير المسلم في المجتمع اإلسالمي". انظر: اإل

، م1993ه/ 1413،  2، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية، ط: 9اإلسالمي، رقم: 
 ل.انية من الغالف األوّ حة الثّ الّصف

 .68،  ص: نفس المرجع، حقوق المواطنة، الغنوشي؛ راشد 4
،  2والحكم، مؤّسسة الّرسالة ناشرون، بيروت، دمشق، ط:  سةمي في الّسياسالالّدريني؛ فتحي، خصائص الّتشريع اإل 5

 .70م، ص: 2013ه/ 1434
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الّدريني لهذه الحقوق بقوله: "ألّن حّق المواطنة ال يستلزم وحدة العقيدة، وال وحدة العنصر،  فتحيويعّلل 
 .1علينا"عليهم ما فية الّسمحة؛ لهم ما لنا، و نيريعة الحفي هذه الشّ  م  لو كما هو مع

وأّما ما يتعّلق بالحقوق الّسياسية والفكرية وحّرية الّتعبير فيقول الّشيخ أبو األعلى المودودي في رسالة 
ّرأي الو  حقوق أهل الذّمة: "سيكون لغير المسلمين في الّدولة اإلسالمية من حّرية الخطابة والكتابة،

بسواء، وسيكون عليهم من القيود وااللتزامات في  لمين سواءماع، واالحتفال، ما هو للمسجتكير، واالوالتّف
هذا الباب ما على المسلمين أنفسهم، فسيجوز لهم أن ينتقدوا الحكومة وعّمالها وحّتى رئيس الحكومة نفسه 

ا للمسلمين لنقد م سالمي مثلالّدين اإل ادتقبحّرية في ضمن حدود القانون. سيكون لهم من الحّق في ان
ب على المسلمين أن يلتزموا حدود القانون في نقدهم هذا كوجوب ذلك على غير حلهم، ويجمذاهبهم ون

 . 2المسلمين، وستكون لهم الحّرية الكاملة في مدح نحلهم"
وهارون خاطبا موسى م لىتقّرر لنا فيما مضى أّن من آداب الحوار في اإلسالم القول الّلين، قال تعا  .ح
َهَبا إ لَ يهعل َشى(، ]طهى ف ر َعو  ما الّسالم: )اذ  [، 44-43 :َن إ ن ُه َطَغى، َفُقواَل َلُه َقو اًل َليًِّنا َلَعل ُه َيَتَذك ُر َأو  َيخ 

و  َأن  َعَلي َنا أَ  طَ وذلك رغم طغيانه الذي عرفه موسى وهارون عنه إذ قاال: )َقااَل َرب َنا إ ن َنا َنَخاُف َأن  َيف رُ 
ُع إ َلىَٰ ظة، قال تعالى لنبّيه محّمد عليه الّصالة والّسالم: )ي الموعف ان[، واإلحس45ط َغى(، ]طه: يَ  اد 

َظة  ال َحَسَنة   َمة  َوال َمو ع  ك  َسُن   ۚ  َسب يل  َربَِّك ب ال ح  ل ُهم ب ال ت ي ه َي َأح  َلُم ب مَ  ۚ  َوَجاد  ل  َعن ضَ  نإ ن  َرب َك ُهَو َأع 
َلُم ب ال ُمه تَ وَ  ۚ  ب يل ه  سَ  ينَ ُهَو َأع  َتو ي : )[، ودفع اإلساءة باإلحسان، كما في قوله تعالى125الّنحل: (، ]د  َواَل َتس 

ي َبي َنَك َوَبي َنُه َعَداَوة  َكَأن ُه وَ  ۚ  ال َحَسَنُة واََل الس يَِّئُة  َسُن َفإ َذا ال ذ  َي َأح  َفع  ب ال ت ي ه  يم  يٌّ ل  اد  [. 34، ]فصلت: ( َحم 
َسُن ى: )في قوله تعالحسنه كما طايب الكالم وأواختيار أ َي َأح  ي َيُقوُلوا ال ت ي ه  َباد  إ ن  الش ي َطاَن  ۚ  َوُقل لِّع 
 ماوالعملية ية القولية بو نّ [. وفي السّنة ال53(، ]اإلسراء: إ ن  الش ي َطاَن َكاَن ل إل  نَسان  َعُدوًّا م ب يًنا ۚ  َينَزُغ َبي َنُهم  

 عليه القرآن وكانت عليه المحّجة البيضاء التي تركنا عليها الحبيب ا الذي دلّ ثّبته، هذيدّل على ذلك ويُ 
المصطفى، فهل اّتصف به الحوار الّديني المكتوب والواقعي في الّتراث اإلسالمي؟، الذي رأيته أّنه اكتنف 

 هل الكتاب، تحوي من األوصاف أل3فيها غ  سان مبالّدة  في اللّ وش، بعض المكتوب منه حّدة  في األسلوب
في  وغيرهم من أهل األديان ما يجعلها بعيدة في تقديري عن منهج القرآن الحواري وعن هدي النبّي 

 حواره وخطابه مع أهل الكتاب خاّصة.
ه تبعلى ما ك ان وفي رّدهديألفمن الّناحية المنهجية نجد أّن ابن حزم مثال كان شديد الّلهجة في نقده ل

بن حزم بشّدته فيما يعتقده ويذهب إليه، والمتتّبع لحياته العلمية قد ُعرف اأهل الكتاب منهم خاّصة، ف

                                  
 .76الّدريني، نفس المرجع، ص:  1
 .34ريخ وال رقم الّطبعة وال مكانها، ص: تاب المختار، دون تاحقوق أهل الذّمة، ك األعلى،المودودي؛ أبو  2
نقدية: شافية صديق، من أجل تشريح حقيقي لتراث الجدل الّديني  سةلقّيم في دران اانظر أمثلة عن هذا األسلوب عند اب 3

 وما بعدها. 45عند المسلمين، مرجع سابق، ص: 
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يالحظ اندفاعه في الّدفاع عن مذهبه ونضاله في سبيله مناظًرا ومجاداًل، قال أبو مروان بن حّيان عنه: 
ء، وعيب ستهدف بذلك لكثير من الفقهافاُوسم به، ل عنه حّتى اضون"مال أواًّل في الّنظر إلى الّشافعي، 

، ب َعه بما عنده بَتعر يض وال بتدريج  الّشذوذ، ثّم عدل إلى الّظاهر فنّقحه وجادل عنه، ولم يكن يلطِّف َصد 
ى تّ بل يُصّك به ُمعار ضه صّك الجندل، وينشقه انشاق الخردل، فينفُِّر عنه القلوب، ويقُع به الّندوب، ح

 .1تضليله" فتمالئوا عليه وأجمعوا على ه،فقهاء وقتاستهدف إلى 
يمانه الجازم بأّنه هو الحّق الذي يجب اتّباعه هو  "وعلى العموم لعّل ثقة ابن حزم الكبيرة فيما يعتقده، وا 
الذي جعله يتطاول على بعض أهل العلم، ويصف بعضهم بالحمق، ويضرب بأقوالهم عرض الحائط في 

ان لسان ابن حزم وسيف لعريف: "ك، حتى قال أبو العّباس بن الها مثيالً  ير العلماء لمة عنف وحدّ 
. هذا منهجه مع علماء المسلمين وفقهائهم ومحّدثيهم فما بالك بغيرهم من أهل األديان 2الحّجاج شقيقين"
 والملل والّنحل.

قاص نتأوصاف االيصفه بكّل  دهنجفإذا نظرنا في رسالته في الرّد على رسالة ابن الّنغريلة اليهودي 
يذكره فيه، منها قوله: "لو كان لهذا الجاهل الوقاح أقل بسطة أو أدنى  د كل موضعوالسّب والّشتم وذلك عن

. ويقول في موضع آخر منها: "ولكن هذا الوقاح 3حظ من الّتمييز لم يعترض بهذا االعتراض الّساقط"
 يلزم هذا ، ومّما وصفه به قوله: "كان4"ّتوراة...يسّمونه ال ذيالالمجنون لو تدّبر ما في كتابهم المفترى 

 .5الخّسيس أن ال يتكّلم في لغة ال يحسنها، ولكن أبى اهلل تعالى إاّل أن يكشف سوءته ويبدي عورته..."
هر ُه جان  عذرة أل َ  كنيفواألدهى من ذلك قوله في الفصل: "َأَراَد َهَذا الس اق ط ال ُخُروج من مزبلة َفَوقع ف ي 

يل: )َفأخذ اهلل أيضا: "قَ  . وقوله فيه6ة"تعّجل الفضيحو  ل  ل َباط  ب ا َماع  اَل َهَذا النذل الموسخ اب ن األنذال إ س 
يل َبارك  َماع  يل، قلت: اَل َيا رب، َفَقاَل: لي َيا بني إ س  َماع  َتَعاَلى بثيابي، َوَقاَل لي: أسمعتني َيا بني َيا إ س 

ي اهلل َعنُه: لقد هان من َقاَل أَ  ة: فباركت َعَلي ه  ومضيت(.تنجيفة المنل َكل ب والا اَعلّي، َقاَل َهذَ  ُبو ُمَحم د َرض 
تَاَج إ َلى برَكة َهَذا ال َكل ب الوضر..."  .7َباَلت  َعَلي ه  الثعالب َواهلل َما ف ي الموجودات أرذل َواَل أنتن م م ن اح 

                                  
ت بن عبد اهلل الرومي، معجم األدباء، أو إرشاد ياقو . والحموي؛ 1151، ص: 3رجع سابق، ج: ّفاظ، مالّذهبي، تذكرة الح 1

، 4م، ج: 1993ه/  1414، 1ار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط: د إحسان عباس، يق:األريب إلى معرفة األديب، تحق
 .1654ص: 

 .316، مرجع سابق، ص: الفكرية. انظر: شعباني، أثر المدارس 1154، ص: 3تذكرة الحّفاظ، ج:  2 
 .241، ص: مرجع سابقأحمد، رسالة في الرّد على ابن الّنغريلة اليهودي،  ابن حزم، علي بن 3
 .249مرجع، ص: ال نفس 4
 .250نفس المرجع، ص:  5
 .101، ص: 1، ج: مرجع سابقأبو محمد علي بن أحمد، الفصل في الملل واألهواء والنحل، ابن حزم،  6
 .164ص:  ،1، نفس المرجع، ج: ، الفصلابن حزم 7
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على  في الردّ  ند المتقّدمين، مّمن أّلفواع الّتحقيق ا مثيال عندلهر هذا مع ألفاظ أخرى من معجمه لم يُ 
األديان والملل، فضال عن أن تكون مرويًة عن الّصحابة أو التّابعين، والّسؤال الذي يتبادر إلى الّذهن؛ 

 َأه لَ ُلوا د  اَواَل ُتجَ هل هذا هو الخطاب الذي ُأم رنا أن ندعو به غيرنا لهدايتهم؟، فأين نحن من قوله تعالى: )
َي َأح   ب  َتاال ك   ن ُهم  َسُن إ ال  إ ال  ب ال ت ي ه  يَن َظَلُموا م  يثَاَق َبن ي [، وقوله: )46(، ]العنكبوت:  ۚ    ال ذ  َنا م  َوا  ذ  َأَخذ 

َبىَٰ َوال َيَتا َساًنا َوذ ي ال ُقر  َرائ يَل اَل َتع ُبُدوَن إ ال  الل َه َوب ال َوال َدي ن  إ ح  ًنا َوأَ و ك ين  َوقُ َوال َمَسا ىَٰ مَ إ س  ق يُموا ُلوا ل لن اس  ُحس 
نُكم  َوَأنُتم م ع ر ُضونَ  َكاَة ثُم  َتَول ي ُتم  إ ال  َقل ياًل مِّ اَلَة َوآُتوا الز  [. حيث قرن تعالى بين القول 83(، ]البقرة: الص 

قامة الّصالة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهل في  ة والّسالم الأفضل الصّ  نبّينا عليهي هدالحسن وا 
مر  بهذا، أو سّنه لنا في حواراته ومعاهداته، بل وفي حروبه وغزواته؟، وهل لعالمين أالمبعوث رحمة ل

سماحة اإلسالم التي أزاحت الّظلم عن المقهورين والمظلومين من أهل األديان والملل التي كانت تحت 
 ك وتقّره؟. ذلتحّض على رة اإلسالم ضالحاإلمبراطوريات والممالك الّسابقة 

شّدة ابن حزم وسخريته الاّلذعة لخصومه، والتي ال يتوانى فيها من استعمال ثين عّلل لعّل بعض الباح
ألوان من السّب والّشتم والتهّكم ترجع إلى إصابة ابن حزم بمرض في الطحال مّما توّلد عنه ضجر  وضيق  

ير في ى ظلم ونسه علالّصواب فإّننا ال نقرّ ض في هذا بع. فإذا كان 1رتافي األفق وقّلة الّصبر واالسته
 مثله بسيره.

لقد أمر اهلل تعالى في محكم تنزيله أن ال َنُسب  الذين يدعون من دون اهلل حّتى ال يسّبوه ظلما بغير 
بَِّك علم؛ قال تعالى: ) َي إ َلي َك م ن ر    الل هُ َوَلو  َشاءَ  ل ُمش ر ك يَن،ا ن  ر ض  عَ َوَأع    ۚ   وَ هُ  اَل إ لَََٰه إ ال   ۚ  ات ب ع  َما ُأوح 

َرُكوا  ، ۚ  َوَما َجَعل َناَك َعَلي ه م  َحف يًظا  ۚ  َما َأش  ُعوَن م ن ُدون  الل ه   َوَما َأنَت َعَلي ه م ب َوك يل  يَن َيد  َواَل َتُسب وا ال ذ 
ل م   ًوا ب َغي ر  ع  ُعُهم  َفُيَنبُِّئُهم ب َما َكاُنوا ىَٰ َربِّ م ة  َعَمَلُهم  ثُم  إ لَ أُ ل ُكلِّ   َزي ن اكَ ل  َكذََٰ  ۚ  َفَيُسب وا الل َه َعد  ه م م ر ج 

. وفي اآلية من الّداللة على عدم جواز السّب والّشتم في الحوار الّديني والواقعي [108]األنعام: ،(َيع َمُلونَ 
 ما يكفي ويشفي.

يَن يَ و َتُسب   َواَل سيره: ")تفي قال الشيخ الّطاهر بن عاشور ف ُعوَن م ن ا ال ذ  ًوا ب َغي ر  ُدون  الل  د  ه  َفَيُسب وا الل َه َعد 
ل م   ُعُهم  َفُيَنبُِّئُهم ب َما َكاُنوا َيع َمُلونَ  ۚ  ع  ل َك َزي ن ا ل ُكلِّ ُأم ة  َعَمَلُهم  ُثم  إ َلىَٰ َربِّه م م ر ج  (، عطف  على قوله: َكذََٰ
 ما قلناه أن ليس المقصود من وُيحقِّقُ  اإلعراض المأمور به بيانا، نىمع ( يزيدعن المشركينض عر )وأ

اإلعراض ترك الّدعوة بل المقصود اإلغضاء عن سبابهم وبذيء أقوالهم مع الّدوام على متابعة الّدعوة 
بطال ُن باالسترسال على دعوتهم وا  جن ب قداتهم مع تعتم بالقرآن، فإّن الّنهي عن سبِّ أصنامهم ُيؤذ 

 اهلل.مين سّب ما يدعونهم من دون سلالم
سّب: كالم  يدل  على تحقير أحد أو نسبته إلى نقيصة أو َمَعر ة ، بالباطل أو بالحّق، وهو مرادف وال

الش تم. وليس من السّب الّنسبة إلى خطأ في الّرأي أو العمل، وال الّنسبة إلى ضالل في الّدين إن كان 

                                  
 .150ساسنة، رسالة الرّد على ابن الّنغريلة اليهودي، مرجع سابق، ص: انظر: لح 1
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اًشا  الّرسول  طب بهذا النّهي المسلمون الخاين. والمالف  في الدّ مخن صدر م ألّن الّرسول لم يكن فح 
وال سّبابا ألّن ُخُلَقه العظيم حائل  بينه وبين ذلك، وألّنه يدعوهم بما ينزل عليه من القرآن، فإذا شاء اهلل 

ّنما كان المسلمون لغيرتهم على اإل د  ففرطت منهم حّ جاوزوا الم ُرب ما تالستركه من وحيه الذي ينزله، وا 
 .1ام المشركين"فيها أصن فرطات سّبوا

والسّب والّشتم ليس فيه مصلحة بل هو ذريعة إلى المفسدة، وهو أبعد ما يكون عن تحقيق المصلحة 
م مهالّدينية كما قد يتوّهم البعض؛ قال الّطاهر بن عاشور رحمه اهلل تعالى: "ووجه الّنهي عن سّب أصنا

الّدعوة هو االستدالل على إبطال الّشرك  لمقصود من عليه مصلحة  دينية ألّن ابُ  ال تترتّ هو أّن السبّ 
ظهار استحالة أن تكون األصنام شركاء هلل تعالى، فذلك هو الذي يتمي ُز به الحق  عن الباطل، وينهض  وا 

ُل، فأّما الَسب  فإّنه َمق ق  وال يستطيعه الُمبط  قِّ  ر  دو به الُمح  ل  للُمح  ا. فيظهر بمظهر الّتساوي بينهم وللُمبط 
استطاع الُمبطل بوقاحته وُفحشه ما ال يستطيعه الُمحق ، فَيلوُح للّناس أّنه تغّلب على المحّق. على  ورّبما

م ي غيَظهم ويزيد تصل َبهم قد عاد منافيا لمراد اهلل من الّدعوة، فقد قا سوله لر ل أّن سّب آلهتهم لّما كان ُيح 
لموسى وهارون عليهما الّسالم )فقوال له قوال لينا(، ن(، وقال الم )وجادلهم بالتي هي أحسلسّ لّصالة واعليه ا

 .2فصار السّب عائقا من المقصود من البعثة، فتمّحض هذا السّب للمفسدة ولم يكن َمُشوًبا بمصلحة"
سيره لقوله تففي معرض  اإلمام الرازيم وقد سبق أن تقّرر في الفصل الّتمهيدي في شروط الحوار كال

باد  َوُقل  تعالى: ) َسنُ  يل ع  [ والذي بّين فيه آثار اقتران الحوار بالسّب 53(، ]اإلسراء: َيُقوُلوا ال ت ي ه َي َأح 
هو أن ال " ه اهلل تعالى:والّشتم وما يتمخض من وجوده من المفاسد ومن عدمه من المصالح، قال رحم

، وَنظير هذه ااش ت م  وَ وًطا ب اللُ مخة ون ذكر الُحجّ كي َظة  اد  ): قولهآلية لس بِّ َمة  َوال َمو ع  ك  ُع إ لى َسب يل  َربَِّك ب ال ح 
:  (،ال َحَسَنة   ل  َسنُ ): وقوله .[125]الن ح  َي َأح  ُلوا َأه َل ال ك تاب  إ ال  ب ال ت ي ه  :  (،َوال ُتجاد  وذلك  ،[46]ال َعن َكُبوت 
يَن  كما قالكم بمثله من الس ّب والش تم لقابلو  به شيء   لطختحّجة لو االر ألّن ذك تعالى: )َوال َتُسب وا ال ذ 

( ]ا ل م  وًا ب َغي ر  ع  ُعوَن م ن  ُدون  الل ه  َفَيُسب وا الل َه َعد  : َيد  َن َعام  [، ويزداد الغضب وتتكامل الن فرة ويمتنع 108أل 
تم واإليذاء َأث َر عن الش   سن الخاليحق األية بالّطر حج  ذكر ال لىع راالقتصا قعو  حصول المقصود، أّما إذا

ي َيُقو شديًدا فهذا هو المراد من قوله يًرافي القلب تأث باد  َسُن(، ث: )َوُقل  ل ع  َي َأح   إّنه تعالى نّبه مّ ُلوا ال ت ي ه 
ًعا ل ل َفر يَقي ن  م  َبي َنهُ  َن َين َزغُ طاي  ا الط ر يق  َفَقاَل: )إ ن  الش  على وجه المنفعة في هذ ة ، أي متى ( َجام  صارت الُحج 

ُزوَجًة ب ال َبَذاَءة  َصاَرت  َسَبًبا ل َثَوَران  ال ف ت َنة "  .3َمر ًة َمم 

                                  
 .428 -427، ص: 7رير والّتنوير، مرجع سابق، ج: حن عاشور، التّ ر بالّطاه 1
 .430، ص: 7الّطاهر بن عاشور، الّتحرير والّتنوير، مرجع سابق، ج:  2
 .355، ص: 20: الغيب، مرجع سابق، جمفاتيح الرازي،   3
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وهذا من ُمحَكم القرآن غير المنسوخ الذي يجب العمل به في كّل عصر ومصر؛ قال الّشيخ بن 
ي هذه األّمة على ها باق  فحكم القرطبي: قال العلماء: المنسوخ. ق ُمحكم  غير 1ةيوُحكم هذه اآلعاشور: "

يَف أّنه إن سب  المسلمون أصنامه أو أمور شريعته أن يُسب  هو  كّل حال، فمتى كان الكافر في َمنعة وخ 
البعث  ّنه بمنزلةأل همأو اهلل عّز وجّل؛ لم يحل  للمسلم أن يسّب ُصلبانهم وال كنائس  اإلسالم أو الّنبي

يس من السّب إبطال ما يخالف اإلسالم من عقائدهم في مقام الكفر. ولالمعصية اهـ، أي على زيادة ى عل
 .2المجادلة ولكن السّب أن نباشرهم في غير مقام المناظرة بذلك"

تفسيره: ي ف 3ويدخل هذا الحكم في باب سّد الّذرائع الذي هو أصل  من أصول اإلسالم، قال ابن العربي
يَ ى َأن  َمع  ُعَلَماُء َعلَ ل  َفَق ات  ا " ة : اَل َتُسب وا آل َهَة ال ُكف ار  َفَيُسب وا إَلَهُكم  َوَكَذل َك ُهَو؛ َفإ ن  الس ب  ف ي َغي ر  َنى اآل 

. َوَقاَل الن ب ي   ن َياء  َد  ُل األ  ة  ف ع  َوي ه ؟ ُسب  َأبَ ُسوَل الل ه ؛ َوَكي َف يَ رَ يَل: َيا َوي ه . ق  بَ أَ  َلَعَن الل ُه الر ُجَل َيُسب  : »ال ُحج 
؛ َفَمَنَع الل ُه َتَعاَلى ف ي ك َتاب ه  َأَحًدا َأن  َيف َعَل ف ع اًل 4«َقاَل: َيُسب  َأَبا الر ُجل  َفَيُسب  َأَباُه، َوَيُسب  ُأم ُه َفَيُسب  ُأم هُ 

َج  ور  ظُ َجائ ًزا ُيَؤدِّي إَلى َمح   يَ َعل َق ُعَلَماُؤَنا ب َهذ  تَ ل  َهَذا ؛ َوأل  ، َوُهَو ُكل  ه  اآل  َعق د  َجائ ز  ف ي ة  ف ي َسدِّ الذ َرائ ع 
" ُظور  َل ب ه  إَلى َمح  ك ُن َأن  ُيَتَوص  ُل َأو  ُيم  الظ اه ر  ُيَؤو 

5. 
َلُم الل  وقال تعالى في موضع آخر: ) يَن َيع  ظ ُهم  أَ وب ه م  فَ ا ف ي ُقلُ مَ  هُ ُأولََٰئ َك ال ذ  ُهم  ف ي  َوُقل ل  ع ر ض  َعن ُهم  َوع 

ه م  َقو اًل َبل يًغا ه م  َقو اًل َبل يغًا( أي 63ساء: (، ]النّ َأنُفس  [؛ قال الّشيخ الّشعراوي في تفسيره: ")َوُقل ل ُهم  في َأن ُفس 
وال يفعلوه، قل م ا من فعلهفسهم فيستحو أني أفضح لهم ما يسترون؛ كي يعرفوا أن اهلل مّطلعك على ما ف

هم أمام الّناس؛ ألّن عدم فضحهم أمام الّناس يجعل فيهم شيئا من الحياء، وأيضًا ن أن تفضحلهم ذلك بدو 
ألّن العظة تكون ذات أثر طيِّب  إذا كان الواعظ في خلوة مع الموعوظ فيناجيه وال يفضحه، ففضح 

                                  
ُعوَن م ن  ُدون  الل ه  َفَيسُ قوله تعالى: )أي  1 يَن َيد  ل م  د  وا الل َه عَ ب  َوال َتُسب وا ال ذ   (.وًا ب َغي ر  ع 
 .430، ص: 7الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، نفس المرجع، ج:  2
ه(، القاضي، اإلمام الحافظ، 543 وف بابن العربي، )ت:فري اإلشبيلي، المعر د المعاأبو بكر محّمد بن عبد اهلل بن محمّ  3

م من القواسم"، و"عارضة األحوذي في شرح الّترمذي"، اصب، له: "العو ألدصّنف في الحديث والفقه واألصول والّتفسير وا
 ،6، و"األعالم"، ج:28، ص: 2، و"طبقات األصوليين"، ج: 137-136و"أحكام القرآن". انظر: "شجرة الّنور"، ص:

 .230ص:
؛ باب ما نهّترمذي في سنوال. 146اهلل بن عمرو بن العاص، أخرجه مسلم في باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم: حديث عبد  4

 .6529. وأحمد في مسنده؛ في أّول مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص، رقم: 1902جاء في عقوق الوالدين، رقم: 
لقرآن، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ي اإلشبيلي، أحكام ابن عبد اهلل المعافر محمد ؛ ابن العربي 5

 .265، ص: 2ج:  م، 2003هـ/  1424 ،3بيروت، لبنان، ط: 
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به رحيمًا، ال تزال  ما تعظه في السّر يعرف أّنكنداد، لكن عغريزة العن يهف الموعوظ أمام الّناس رّبما أثار
 .1وال تزال تعامله بالّرفق والحسنى"

اَل ُتَصعِّر  تعالى: )و والحكمة تقتضي أن ال يتخّلل الحوار الّديني الّتعنيف والّتعالي في الخطاب؛ قال 
َر ض  َمَرحً  َتال  َفُخو ح  َه اَل يُ إ ن  الل   ۚ   اَخد َك ل لن اس  َواَل َتم ش  ف ي األ  [، ذلك أّنه "إذا 18ان: (، ]لقمر  ب  ُكل  ُمخ 

شابه الكبر واإلدانة واالّتهام فلن يظهر الحّق، وسوف ُيصر  الّطرف اآلخر على موقفه ومن ثّم تضيع 
ه سّب نّ أ للّنبي  ارحو ، فلم يثبت قّط في  الحقيقة، وهذا ثابت  في كثير مّما أوردناه من حوارات الّنبي 

في أشّد األزمات وأحلك األوقات، وال يتحّقق إصالح المعتقدات ص، حّتى و قّبح أو تنقّ وره أو لعنه أحام
  .2الّسائبة وضبط مسيرها إاّل على أساس االصطبار على الحوار بعيدا عن التعّجل على نتائجه"

، "كدار الحرب"، هياثنا الفقداولة في تر متالمراجعة بعض االصطالحات والمفاهيم واألحكام الفقهية   .خ
ه ثمرة بيئة خاّصة و"وليد سياق تاريخي مختلف تماما عّما يعيشه المسلم في الغرب، الم" لكونو"دار اإلس

 .3وما يتطّلبه هذا المناخ الجديد من تفاعل وتموقع"
 منصوص   ائل وهو غيرو األوهذا الّنموذج كما حّقق بعض أهل العلم والفقه من اجتهاد علماء المسلمين 

، وأّن تسمية دار المخالفين ب"دار الحرب" 4يه وهبة الّزحيليا يذهب إلالمصادر الّتشريعية كم ه فيليع
ن تسمية دار المخالفين  إّنما كان "بالّنظر إلى الواقع، وكان ما قررته حكما زمنيا، وليس أصال دينيا، وا 

 .5دار حرب ال يمنع من أّن األصل هو الّسلم"
القوى العالمية بتوزيعها الجغرافي -العالمي، ة الواقع عاون الّثالثة األولى وبمراقر ماء في الذلك أّن "العل

، بدؤوا في تصنيف وتعريف مختلف الفضاءات داخل وحول -وبانتماءاتها الّدينية، وتأثيراتها وتدافعها
 .6أماكن تواجدها"

                                  
، ص: 4الشعراوي؛ محمد متولي، تفسير الّشعراوي؛ الخواطر، مطابع أخبار اليوم، بدون رقم الّطبعة وال سنة الّنشر، ج:  1

2369. 
 مان، الحوار العقدي في القرآن بين الحّجة واألدب، منشور ضمن بحوث وأوراق عملعبد الّدايم علي سليالجندي؛ محمد  2
 . منشور على الموقع:593، ص: 1، ج: بي الدفاع عن النّ ي حوار وأثره فال

https://www.imamu.edu.sa/elibrary/Documents/Volume%20I.pdf. 
 .106، ص: بقمرجع ساطارق رمضان، ذج المعرفية في فكر ، النماطه كوزي 3
ص: م، 1998ه/1419، 3ط:  ق،ر الفكر، دمشدا آثار الحرب في الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة، الّزحيلي؛ وهبة، 4

دمشق،  لمكتبي،، دار احيلي، العالقات الدولية في اإلسالم مقارنة بالقانون الّدولي الحديثوانظر أيضا: وهبة؛ الزّ  .193
 .25م، ص: 2000ه/1420، 1ط: 

Ramadan; Tariq, Dar ash-shahada, L’Occidant, espace du témoignage, Tawhid, deuxième 

édition, 2004, p p: 21, 36. 
 .55م، ص: 1995أبو زهرة، العالقات الّدولية في اإلسالم، دار الفكر العربي، القاهرة،   5

6 Ramadan; Tariq, Dar ash-shahada, ipid, p: 21. 
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عملي ي بعض موروثنا الثّقافي والف يد الّنظره يجب أن نعنّ أ والذي يتقّرر للباحث من هذا الّتحليل والّنقد .د
ئم في بعض جزئياته على اجتهادات علماء المسلمين من المتكّلمين والفقهاء أو بعض واّلة المسلمين القا

وقضاتهم، الذين كان يحكمهم واقعهم المحّلي بنوازله الّدينية والّسياسية واالجتماعية واألمنية، فنراجعه وفق 
األديان والملل بسبب المتغّيرات اصلت فيه فيه الّنظم والمجتمعات، وتو ت لذي تشابكا المعاصر اعناقو 

تأّثرا ببعض أوجه  -الثّقافية الجديدة. ولحاجتنا إلى أساليب وطرق جديدة في عرض اإلسالم ال يكون فيها 
 ميل  أو جنوح يؤّثر على نقاء اإلسالم وصفائه.  -تراثنا

الدستوري  ي القانونعصر والمفّكرين والمختصين فالن فقهاء يبنقاش جّدي ح فتكّل ذلك يقتضي 
والّدولي لطرح نماذج بديلة نابعة من رحم الّسياق الجديد لألّمة الذي اّتصل فيه الّشرق بالغرب، وامتزج فيه 

ل في حاالالمسلمون بغيرهم في بقاع كثيرة من العالم كانت داًرا خالصة لسواهم، بخالف ما كان عليه 
تجّزأ وعنصًرا ال يمكن بحال  من األحوال نزُعه من زًءا ال يصار اآلن مثاًل "اإلسالم ج يثاألّمة، حتاريخ 

 .1الهوي ة الثّقافية ألوروبا، والمسلمون هم المواطنون األوروبيون األصليون واألصيلون فيها"
م الكبرى، القاصد اإلسفهم جيد لم وند إّن هذا اإلصالح الفكري العملي المطلوب الذي تقّرر ال يتأّتى

ح ودفع الفساد والحفاظ على كرامة اإلنسان، مع َتَماه  تامٍّ مع الواقع الذي في اإلصال واستيعاب لرسالته
َيغ  تفكيره، وطبيعة احتياجاته، وحدود إمكاناته.  نعيشه؛ باستيعاب أنماط تشك له، وص 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
ر العربية اات، قطر، الدّ راسلمكّونات اإلسالمية لُهوّية أوروبا، ترجمة: كريم الماجري، مركز الجزيرة للدّ موهيتش؛ فريد، ا 1

 .283م، ص: 2016ه/ 1437، 1للعلوم ناشرون، بيروت، ط: 
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 لثالفصل الثّا

، احلوار لتّطبيقوا النّظريةيان بني ألدا ارواقع حو

 وذجامناملسيحي  -اإلسالمي
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 لثالفصل الثّا

 منوذجا، احلوار اإلسالمي املسيحي واقع حوار األديان بني النّظرية والتّطبيق

 متهيد 

 مواقف أهل العلم من حوار األديان املعاصر؛ حتليلٌ ومناقشةاملبحث األوّل:  

 ابل للحوارلقالتّجاه الب األوّل: اطملا    

 لرّافض حلوار األدياناني: االتّجاه ااملطلب الثّ    

 املعاصر واقع حوار األدياناملبحث الثّاني:  

 املطلب األوّل: دواعي حوار األديان يف هذا العصر    

 ووسائلهاملعاصر  حوار األديان مظاهرو تمميّزااملطلب الثّاني:     

  انديحوار األ عوائقالث: لثّا طلبامل    

 مناقشة حوار األديان املعاصراملبحث الثّالث: 

 واقع حوار األديان املعاصر حتليلل: املطلب األوّ     

 مناقشة وتقويماملطلب الثّاني:      
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 : مواقف أهل العلم من حوار األديان المعاصر؛ تحليل  ومناقشةاألّولالمبحث 

 تمهيد

لفكرية والّسياسية، ى الّنخبة اإلسالمية؛ العلمية الّشرعية والدمتباينة  فّديني مواقالر لقد أفرز الحوا
اح يمكن أن نخرج من خاللها إلى آفاق بناء ًة من الّنجحت حالته بين من يرى أّنها حّققت ن سبَ حيث تأرج

لى الّتعاون على ما فيه الخير لإلنسانية، وبين من يرى أّنها شرٌّ محالثّقة،  لمستترة كم أهدافه ابحض وا 
 تّنصير والهيمنة والّتدجين. الك

 المطلب األّول: االّتجاه القابل للحوار

 راألّول: عرض آراء المؤّيدين للحوا لفرعا

ابل للحوار الّديني امتدادا للحوار اإلسالمي الذي بدأ بظهور اإلسالم من خالل القرآن ّتجاه القيمّثل اال
ّن بسّنتهم واقتدى بهديهم إلى بداية ده، ثّم من استبعبه من صحاوأ الّنبي ة نّ الكريم ابتداًءا، ثّم في س

تعايش معها. هذه الّتجربة التي  حتّك بها أوون دين الحوار مع مختلف األديان التي االقرن العشرين، ليك
ي مللعون من الّزمن على مستوى الّنظري الفكري المتمّثل في الحوار العقدي، واتراكمت على مدى قر 

ة المشاركة الحوار الواقعي المعيشي؛ ُتظهر مدى أصالة الّداعين إلى الحوار وبضرور  فيالمتمّثل الّسلوكي 
 مهور أهل الفقه والفكر اإلسالمي.رته ليشمل جفيه، وتؤّكد على اّتساع دائ

بل  ي،موقد سبق وأن بّين البحث في تفاصيله أصالة الحوار وتعّدده في جميع أدوار التّاريخ اإلسال
مين وغيرهم من أهل ألوضاع، َمث َله كمٌّ هائل  من الحوارات الّنظرية والعملية بين المسلواالّظروف  وفي كلّ 

األديان األخرى  الحضارة اإلسالمية، بل وأصبح الّتسامح اإلسالمي معتي عاصرتها األديان المختلفة ال
ذا ال اشت في كنفها. ولهع ينية التيقليات الدّ األع سمًة للحضارة اإلسالمية أقّرها المنصفون، وأثبتها واق

الحوار  ىالمسيحي المعاصر الذي بادر بالّدعوة إلمع التوّجه  يستغرب أن يكون هناك تجاوب إسالمي
م(. ويرى أصحاب هذا الّتجاوب أّن الحوار الّديني 1965 -1961لكنسي بالفاتيكان )ا المجمع ّديني بعدال

 :1يما يليكر أهّمها فنذب ضروري  لجملة من األسبا
الحّق عن طريق الحّجة حوار الّديني وكما دّل عليه القرآن هدفه األسمى هو إيصال الّناس إلى لا .1

صل على القناعة الّذاتية خ محمد فضل اهلل: "إّن اإلسالم يريد لإلنسان أن يحا يقول الشيوالبرهان، وفي هذ

                                  
ي لسرد لحوار، ولذلك ال داعي التوّجه الّداعي لهذه المبّررات ستمّثل من خالل قائليها لعدد من العلماء والمفّكرين ذو  1

داف الحوار الّديني عند أهل في مباحث ألوّ أسماء بمن قال به. وقد جاءت هذه الّدواعي مفّصلة في الفصل الثّالث وا
 تأصيله، ودواعي الحوار الديني المعاصر عند الحديث عن واقعه.
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األساس اإلسالمي في اعتبار  هو..، وهذا ادئ العميق.لها المرتكزة على الحّجة والبرهان في إطار الحوار
 .1اإليمان باهلل وعبادته"الحوار قاعدة أساسية في دعوته الّناس إلى 

عالم اليوم الذي تحّول إلى قرية صغيرة بحكم التطو ر  واالنغالق على الّذات فيل والتقوقع "إّن االنعزا .2
"بوتقة  ّتجه  نحو عالم تحّول إلىم الم اليوم، كما أّن الع2"الهائل في تكنولوجيا االّتصال أمر  مستحيل

 .3"ضّد التّيار غارق  ال محالة أو متخّلف  صهر" ضخمة ال انفالت منها، والّسابح 
وهنتجتون للّصدام الحضاري الذي رّوج له في العصر الحديث بايبز وبرنارد لويس  بديل هو خيار   .3

يبرالية الغربية تحة تتمّثل في اللّ نفمتحّضرة مئية؛ واحدة ناث وغيرهم، والذين يضعون نموذج صراع بين
ن لهذا الفكر . ومّما يمكّ ف واإلرهاب متمثّلة في العالم اإلسالميوأخرى منغلقة متخّلفة ملتزمة بالعن
الّنموذج اإلسالمي القائم على الخطاب الّرافض للحوار، والذي يساهم المتطّرف في الّساحة الّدولية وجود 

لى ، فالخيار البديل لهذه المقولة الّصراعية التي تدفع إ4الّصدام الحضاريج فعيل نموذاه إحداث وتجاتّ في 
لغاء اآلخر والسّ  اعل الحضاري القائم على الحوار الّديني راته إّنما هو التّفقدّ ه وعلى ميطرة عليالهيمنة وا 

ات وال يطمح افان والثّقصوصية األديخ رموالحضاري والثّقافي في ظّل الّتسامح الذي يطلق الحّريات ويحت
 إلى إلغائها أو القضاء عليها.
ّنما األديان في نات المتعّددة في العالم ينطلق من أّن إّن واجب الحوار بين الّديا أصلها مسالمة، وا 
 لّسبب في الّصراع والّنزاع من أجل مصالحها االقتصادية والّسياسية.سياسات الّدول وأطماعها هي ا

 زاعات والحروب التي يكون سببها الّدين،ر أيضا عامال حاسما في درء النّ واَعد  الحس الّسياق يُ فن وفي .4
كما يراد منها تمزيق وحدة األّمة العربية واإلسالمية  ائفية التيكما يكون سّدا منيعا في وجه الفتن الطّ 

تكوين ة ع من طبيعكان التنوّ  ذا"إم(، أو الّسودان أو اندونيسيا، ذلك أّنه 1990 -1975حدث في لبنان )
ك أّن لحّر إلى الوفاق والتّفاهم والوحدة، ذلالمجتمع، فإّن الحوار هو الّطريق الوحيد الذي يؤّدي باالختيار ا

 .5وير ثقافة الحذر والشّك والعداء ل خر"ل عن الحوار هو القطيعة واالنكفاء على الّذات، وتطالبدي

                                  
 .64سابق، ص: محمد فضل اهلل، الحوار في القرآن الكريم، مرجع  1
بحوث، والفة الحوار الحضاري في عصر الّصحوة اإلسالمية، مجلة ثقافتنا للدراسات رسخ ثقازي؛ حسن، اإلسالم وتعّزو  2

. وجورافسكي، اإلسالم والمسيحية، مرجع سابق، من 53م، ص: 2010ه/ 1431، العدد: الثّالث والعشرون،  6: المجلد
 .8 مقدمة المراجع: محمد حمدي زقزوق، ص:

ة،  بعي عالقة المسلم بنفسه وباآلخرين، دار سراس للنشر، تونس، بدون رقم الطّ جديدة ف، عيال اهلل، أفكار الطالبي؛ محمد 3
 .155: م، ص1992

. وانظر في صدام الحضارات: محمد بوالروايح، نظريات 126 -124حسن وجيه، حوار الثّقافات، مرجع سابق، ص:  4
 جع سابق.ة تحليلية نقدية، مر حوار وصدام الحضارات، رؤي

 .87قدمة إلى الحوار اإلسالمي المسيحي، مرجع سابق، ص: ّماك، ممحمد الس 5
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سيما وأّن العالم اليوم أقرب إلى تدمير نفسه  الالوجوب،  والّندب إلىة احالحوار اليوم تجاوز حكم اإلب .5
ة االعتبارات اإلستراتيجية ، وهو من جهية وكيمايئية وجرثومية ال تبقي وال تذرمن ترسانات نوو بما يملك 

ب رو ح د على أّن قوى الّنفوذ العالمية المهيمنة تسعى إلى فرض الحروب وخاّصةوالعالقات الّدولية يؤكّ 
لبترول قد تكون خاّصة لصالح الّشركات العابرة للّدول المتخّصصة في الّسالح واح أجل مصال الهوية من

 ها.والّشركات األمنية الخاّصة وغير 
، وهو منبر  إعالمي بامتياز يمّكن من الوصول 1يهّيئ البيئة المناسبة للّدعوة اإلسالمية الّدينيالحوار  .6

أو غيرها، كما يمّكن اإلعالم من نقل الفهم الّسليم  يةسطة إعالمرة وبدون وااشمبإلى الّنخبة غير المسلمة 
لتي ال تزال تحت تأثير الّلوبي المجتمعية االحقيقية للمسلم إلى كثير من القطاعات لإلسالم والّصورة 

ال ى الّناس؛ قعلة ّكم في اإلعالم الّدولي وأدواته. هذه الّدعوة هي بمثابة إقامة الّشهادالّصهيوني الذي يتح
ل َك َجَعل َناُكم  ُأم ًة َوَسًطا لَِّتُكوُنوا ُشَهَداَء عَ ) تعالى:  (، ]البقرة:ۚ  يًدا ي ُكم  َشه  َلى الن اس  َوَيُكوَن الر ُسوُل َعلَ َوَكذََٰ
ا نه[، والوسطية هنا صفة تدّل على الّتوازن واالعتدال والّسماحة والّرفق، والّشهادة على األمم يلزم م143

هلل الّناس بالحوار كوسيلة من وسائل الّتواصل البشري الموافقة للفطرة التي فطر ان ذي قد يكو الّتواصل ال
 .ّتعبير له عن فكره واعتقاده من غير وصاية وال إكراهرك حرّية العليها، من حيث قبول اآلخر وت

ق َناُكم مِّن َذَكر  َوُأنَثىَٰ لَ إ ن ا خَ  الن اُس  اهَ ي  َيا أَ ارتباط الحوار بالّتعارف الذي دعا إليه القرآن؛ قال تعالى: ) .7
َرَمُكم   ۚ  َل ل َتَعاَرُفوا َوَجَعل َناُكم  ُشُعوًبا َوَقَبائ   نَد الل  إ ن  َأك  [، 13(، ]الحجرات: إ ن  الل َه َعل يم  َخب ير   ۚ  ه  َأت َقاُكم  ع 

ييف. باإلضافة إلى ز والتّ  شويهعن صور التّ ا يد، بطريقة موضوعية بع2والّتعارف هو أن يفهم بعضنا بعضا
رك التي العملي بما يسمح بإيجاد مساحات من المشتمن التّقارب الفكري و  أّن الّتعارف يؤّدي إلى مزيد

لمشترك اإلنساني كالحّرية والّسلم والعدالة والكرامة اها القرآن )كلمة سواء(، وهي تتعّدد بتنّوع دوائر اسمّ 
 ا.اإلنسانية وغيره

لى المكاسب الّدينية والفكرية المتوّقعةكثر حاجة إليه )أي الحواأل"الّطرف االمسلمون هم  .8 ، 3منه" ر( وا 
قه لهم من مراجعات ة الّدينية التي للّتراث اآلخر"، أو فيما يحقّ تناء بالقيمذلك "أّن الحوار يصبح آلية لالغ

ساهما بذلك في بلوغ رهان م الّتساؤل رار إلى طوركلتّ يخرج بها الفكر الّديني اإلسالمي "من دائرة التّقليد وا
 . 4جديد لمجتمعه"

اف نقاط ضعف يها من اكتشألّمة اإلسالمية عن طريق علمائها ومفّكر كما يمكن للحوار أن يسمح ل .9
يسمح من إعادة تشكيل الخطط والّسياسات لإلصالح الفكري األّمة، ومواطن قّوة اآلخر وضعفه، بما 

                                  
 .341في، تأصيل الحوار الّديني، مرجع سابق، ص: الضل بن علي اللفاانظر: محمد ا 1
 .341انظر: محمد الفاضل الالفي، تأصيل الحوار الديني، نفس المرجع، ص:  2
 .34، ص: المسيحي، مرجع سابق فر، الحوار اإلسالمياحميدة الّني 3
 لمؤّيد للحوار.ا قد لالّتجاهالنّ . سيأتي نقاش هذا الكالم من خالل الّتحليل و 80و 35نفس المرجع،ص:  4
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 غة الّتكّتالت اإلقليمية والّدولية أو توجيه مراكز الّضغط والّتوجيه،ياو إعادة صوللّدفع نح ي،ينوالّتجديد الدّ 
 ّدينية والّسياسية واالقتصادية واألمنية.ن آثارها الللحّد من الهيمنة األحادية والّتخفيف م

 الثّاني: تحليل  ومناقشة الفرع
ّتجاه المؤّيد احث أّن االلب، يالحظ ا1براتهم فيهخ عةعند تحليل خطاب المؤّيدين للحوار الّديني ومراج
 ية:للحوار يمكن أن يصّنف في ثالث مجموعات أساس

يب لّكل المحاوالت ظ فال قيد أو شرط مسبق، وتستجان بدون تحفّ تتبّنى حوار األدي المجموعة األولى:
ارب قالها كالتّ هدافها وأشكوأا الفكرية والعملية للّتواصل مع األديان األخرى بمختلف مفاهيمها ومضامينه

أوجهه الّسعي إلى إزالة الفوارق،  بين األديان أو توحيد األديان أو وحدة األديان، مّما يعني في بعض
رة ومجاملة أصحاب األديان يات المجتمعات المتعّددة دينيا. وهي تسترسل في مساياء على خصوصوالقض

ون إليها، ويلتزمون الحدود دعار التي يأجندات الحو ي ف األخرى بل والملحدين منهم في كّل ما يضعونه
للعقل عقائد التي تكشف وهن أديانهم ومصادمتها التي وضعوها من مثل عدم الخوض في مسائل ال

ن األخرى، أو بهدف الوصول إلى قاعدة مشتركة طق، بل والتّنازل عن بعضها بحّجة التعّلم من األدياوالمن
مشترك. ويمّثل هذا االّتجاه مجموعة من العلماء العد العيش وتراعي قوا ينميتحفظ الّسلم واألمن العال
ى المؤّسسي فتمّثله بعض على المستو  سات الّرسمية العربية واإلسالمية. أّماوالمفّكرين وبعض المؤسّ 

 .يلائدول العربية التي تدور في فلك قوى الهيمنة الّدولية والمطّبعة مع إسر المؤّسسات الّرسمية لبعض ال
ياسي أن يمّثل طابعا مؤّسسيا بحكم منصبه الّديني السّ  خصي والذي يمكن أيضالشّ المستوى اأّما على 

يني من سبق رحمه اهلل تعالى؛ الذي تبّنى منهج الحوار الدّ تي سوريا األفيتمّثل في الّشيخ أحمد كفتارو مف
وضع في م ي أكثر من، وقد صرح فانديأجل التّقريب بين األديان فهو مّمن يدعو إلى التّقريب بين األ

هذا ومن ذلك قوله في محاضرة له  محاضراته وندواته ولقاءاته الّصحفية ومقاالته وكتبه، عن منهجه
ذه فكرة وعقيدة أعمل لها منذ خمس ان الّسماوية، والّلقاء بين اإلسالم والمسيحية": "ه"وحدة األديبعنوان 

فضال عن  –فعني إلى هذه الّدعوة د مخلص. لقدا كّل مؤمن بهر وثالثين سنة، وال أزال، وأوصي وأبشّ 
آيات من فعني إليها د -شون في صفاء، ال حقد بينهم وال بغضاءأّنها سبيل سعادة الّناس، وجعلهم يعي

 .2األديان الّسماوية في أصولها العقائدية، وأهدافها اإلنسانية" القرآن واإلنجيل الكريمين، تثبت كّلها وحدة

                                  
ّنما مّثلت له ألّن ذلك يطول، واستعضت عن ذلك بذكر تفاصيل أخرى في ثنايا الّتحليل  1 طبعا لم أذكر كّل ما جاء عنهم وا 
 المناقشة.و 
ط: المنطلقة من مساجد دمشق، دار الّرشيد، دمشق، مؤّسسة اإليمان، بيروت، الدعوة محمد حسن، الدعاة و  الحمصي؛ 2
 .680، ص: 2م، ج: 1991ه/ 1411، 1
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تمّثل في الّتعارف وفهم اآلخر على ما هو عليه من الحوار المه نا هدفبيّ م موضع آخر فيل ويقو 
: "هكذا وبالحوار ن طريق المشترك بينهان األديان ععلى نشر الّسلم في العالم والتّقريب بي والّتعاون

 .1عاون والسالم"تّ الجميل نصل إلى نقاط كثيرة لاللتقاء، فينتفي الجهل والبعد والجفوة، ويحل محلها ال
 فاألديان ليست إالّ اهلل: " ى اختالفها وتنّوعها إّنما هي سبل  تقّرب إلى اهلل، قال رحمهعنده عل انواألدي

وتنتعش أرواحهم بأنواره، وعقولهم بحكمة آياته. يقول صالء يقتربون من اهلل، المؤمنين األسباًل تجعل 
 :2اعر العربي المسيحي حليم دموسالشّ 

 دة المتعبّ قلَ ترى اهلل منها مُ              نوافذ ان إالّ دياألا لعمرك م
 .3"محمد في اإلنجيل روحَ  حُ وألمَ       يمفي القرآن عيسى ابن مر  ُس فألمَ 

بين األديان: "وال ينقصنا إاّل أن نقترب ونقترب، وعندها ال بّد أن نرى أنفسنا إخوة التّقارب ويقول عن 
، وبجهد المؤمنين والمخلصين من أبناء كّل دين ا بإذن اهللسيكون قريب اءقمتعانقين متفاهمين، هذا اللّ 

 . 4سماوي"
م أّن "الفكرة 1982المه سنة لذي أعلن إسياق يرى الفيلسوف والمفكر روجي غارودي اوفي هذا السّ 

اليوم:  يهمّ ؛ كانت إقامة ما نسن مع بقية الّطوائف الّدينية في فكر ورأي الّنبي األولى لعالقات المسلمي
الملحدين ممكن أن  األرحب واألوسع، وحّتى للّطوائف الّدينية ...، أي على اإليمان بمعناهة يدرالية فوحد

 .5سبق"مكانهم إقامة طائفة دينية بالمعنى الذي قلناه فيما إلنسان، وبإيكون لديهم إيمان  با
شراك الملحدين في الحوار الّديني مذهب الّشيخ كفتارو أيضا ا ي ف محاضراته يذهب في أحدي لذوا 

من ذلك بالقول: "أرجو أن تتاح م إلى أبعد 1986أكاديمية العلوم البلغارية في العهد االشتراكي سنة 
اشتراكي، ألّن اإلمبريالية تّتهم االشتراكية بالكفر، وأنا من وجهة نظري أعتقد أّنه –وار إيماني الفرصة لح

 .6ُعرض عليه اإليمان بشكل مشّوه"ن افرا هو ممن يسّمى ك كنل ال يوجد كافر  واحد  على وجه األرض،

                                  
المنعقد في الم من أجل اإلنسانية أحمد كفتارو، العمل المشترك تحت راية اإليمان، مــحــاضــــرة ألـقـــاهــــا في مؤتمر السّ  1
 م، منشور على موقع الّشيخ كفتارو:1993نيسان 4آذار إلى  30من  ـمسا خالل الفترةلنّ ا ا،فـين

http://www.kuftaro.net/arabic/activity1.php?activity_no=5%20&%20act_no=%2019. 
يم"، له "ديوان حلكثير.  هـ(، أديب  شاعر، له نظم1305-1377َحليم َدم وس؛ حليم بن إبراهيم بن جرجس دموس، ) 2

 .72: ، ص4. و"معجم األدباء"، ج: 270، ص: 2ركلي"، ج: ن نظمه. "األعالم للزّ ثاني" مو"المثالث والم
 نفس المرجع. ،رو، العمل المشترك تحت راية اإليمانتاأحمد كف 3
 .671، ص: 2عوة، نفس المرجع، ج: عاة والدّ محمد حسن الحمصي، الدّ  4
،  2محاضرات، دار قتيبة، بيروت، دمشق، ط: قاءات و لحاد إلى اإليمان، لوجيه غارودي، من اإلكاّلوي؛ رامي، ر  5

 .182 -181م، ص: 1994ه/ 1415
 .1052، ص: 2والدعوة، مرجع سابق، ج:  اةالحمصي، الدع 6
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وهي حركة  يد األديان،التي تدعو إلى توح 1ى الحركة "المونية"وبذلك فالحوار عند مثل هؤالء يسع حتّ 
م، وأّنه يسعى إلى دمج 1936ي الذي اّدعى أّنه تلّقى الوحي من المسيح سنة أّسسها صن مون الكور 

المؤّسسات الّراعية لوحدة األديان لعل أهّمها المجلس ن مجموعة م وقد أّسس لذلك. األديان وتوحيدها
مجال حوار األديان بحكم ما منح له  شاط كبير فيبالواليات المتحدة األمريكية الذي له ن العالمي لألديان
ه ؤّسساتم منولقاءات ض 3. وقد كان للشيخ كفتارو تواصل  مع "صن مون"2مالية الواسعةمن اإلمكانات ال

 .4توحيد األديان ابفي باعلة الف
كال هّم نتائج وثمار حوار األديان وفق رؤية ومن خالل هاته العبارات يمكن لنا أن نخلص إلى أّن أ

 تتمّثل في: العلمين
أن يظّل كّل دين على ما هو عليه من االعتقاد واإليمان، وفي هذا يقول الّشيخ كفتارو: "نحن  •

نجب ناالمسلمين عندما آم عقيدتنا لم يؤّثر ذلك علينا وبقينا مسلمين، وأنتم  ليله من خالالمسيح وا 
  .5م ما هو اإلسالم فستبقى لكم مسيحيتكم"كمسيحيين إذا عرفت

بيرا عن حركة وعي ديني يتمّكن به المؤمن من جعل منظومته العقدية في وضع لحوار "تعأن يكون ا •
يره مّما يسمح م كّل دين من غعلّ أن يتلك ب، وذ6العصر"ت ياتكون به أقدر على إنتاج متناسب مع مقتض

عادة الّنظر في عقيدة كلٍّ م لى هذا المعنى يشير روجبمراجعة وا  موضع  ي غارودي فين المتحاورين، وا 
يقتنع كّل مّنا بأّن عليه أن يتعّلم شيئا من اآلخر، وبالتّالي آخر بقوله: "لن يكون هناك حوار  حقيقي ما لم 

                                  
األديان، ودمجها في الحركة المونية؛ نسبة إلى صن مون الكوري اآلتية ترجمته. والمونية: حركة دينية تدعو إلى توحيد  1

 .ةاّدعى الّنبو ذي وارق الّدينية بينها، ضمن إطار فكري من خالل رؤية "صن مون" الكوري الغاء الفبوتقة واحدة بهدف إل
شعارهم الّسعي من أجل توحيد األديان، وتوحيد العالم تحت راية إله واحد، يقدر أتباع المونية بحوالي ثالثة ماليين شخص 

يات المتحدة. تستعين المونية "بالمؤّسسة العالمية لألديان" والوال م في كوريا واليابانوعشرين دولة، معظمه منتشرين في مائة
IRFالعالمي لألديان" الذي يترأسه "صن مون" للّدعوة إلى الوحدة اإلنسانية والّدينية بزعمهم.  لسرف على "المجتش ، التي

 .659، ص: 2ابق، ج: ب المعاصرة"، مرجع سانظر: "الموسوعة الميسرة في األديان والمذاه
 .دهاوما بع 1024أحمد القاضي، دعوة الّتقريب بين األديان، مرجع سابق، ص:  انظر: 2
م النبّوة، في 1936م(، اّدعى سنة 1920، القس الكوري، )ولد: Yong Myung Moonنغ ميونغ مون يو صن مون؛  3

، التي تعمل UCتوحيد نيسة الية في العالم"، أو كالقدس لتوحيد المسيحم أّسس كنيسة مون، أو "جمعية الّروح 1954عام 
رة في األديان والمذاهب احد. انظر: "الموسوعة الميسّ و  تحت راية إلهلم وفق معتقداته من أجل توحيد األديان، وتوحيد العا

 .1026. و"دعوة الّتقريب بين األديان"، مرجع سابق، ص: 659، ص: 2المعاصرة"، ج: 
 .298 ، ص:2: عوة، نفس المرجع، جلحمصي، الّدعاة والدّ ا 4
 ، ص: .2الحمصي، ، نفس المرجع، ج:  5
 .202 -201مرجع سابق، ص:  ي،سالمي المسيحاإلاحميدة الّنيفر، الحوار  6
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، وذلك من منطلق أّن عقيدة اآلخرين يمكنها 1ي معتقداته الخاّصة به"ف دة الّنظرمستعدا إلعان يكما لم 
 الحوار الّديني. ن يشترك فيناء العقيدة الخاّصة بالمسلم أو غيره ممّ إغ

 وتبوالثّ والحوار الذي يكون من نتائجه إعادة الّنظر في عقائد اإلسالم أو أحكامه الّشرعية القطعية الّداللة 
يف يجوز كللّرساالت واألديان وحاكمة عليها، و  رسالة اإلسالم التي جاءت خاتمة معبأّي وجه ال يستقيم 

يَنُكم  َوَأت َمم ُت : )؛ قال تعالىأكملهم وأّن اهلل قد اهلل اإلسالاستقّر أّن الّدين عند قد ذلك و  َمل ُت َلُكم  د  َم َأك  ال َيو 
يتُ  س  كُ لَ  َعَلي ُكم  ن ع َمت ي َوَرض  يُم اإل    [. 3]المائدة: (، ۚ  انً اَلَم د 

الت ق الحوار ال يكون له معنى إذا كان من مآكما أّن طلب الحّق واالجتهاد للوصول إليه عن طري
داف الحوار الّديني في الفكر اإلسالمي كما أن يبقى كّل واحد على دينه، وهذا يتعارض مع أهّم أهالحوار 

 ان مجتهدا في البحث عن الحّق.نسر فيه اإلالذي ال يفتي انأسلفنا بل وفي الفكر اإلنس
اإلنسان سالم لحقوق قصارى جهده في إقناع اآلخر باحترام اإل ثّم كيف يمّثل اإلسالم والمسلمين ويبذل

قتل المعارضين من أبناء وطنه، واآلمرين بالمعروف الّناهين من يضفي الّشرعية بفتاوى لحّكام المسلمين ب
تشريدهم من أوطانهم؟، إّن من ال يلتفت إلى واقعه الّسياسي  أوو بسجنهم هل العلم، أأ منعن المنكر 
في إقامة أحكام دينه في نفسه وأهله وال يجتهد  ي واالقتصادي والثّقافي إصالحا وتجديدا،واالجتماع

 أن يكون ممّثال لإلسالم والمسلمين.  ووطنه، ال يجوز 
لغربي المسلمين الذين يتحّكم الّنسق المنهجي ان مفّكريال من ا مجموعةلهثّ وهي التي يم المجموعة الثّانية:

ّصة حول الحوار الّديني لهم نظرة خاة مّمن تخّرجوا من بيئته، هؤالء الذين في عمليات تفكيرهم، خاصّ 
 اةدعآرائهم الفكرية حول اإلسالم عقيدة وشريعة، ومنهم محمد الّطالبي "أحد ينبع أساسا من اعتقاداتهم و 

ي يسّمى ، وهو أحد المفّكرين الذين ينتسبون إلى تّيار فكر 2صفه احميدة الّنيفرو  وائل" كماالحوار األ
اإلسالمي، وفي ذلك رون السّنة واالجتهاد الفقهي في الّتراث القرآن وينكبالقرآنيين، وهم الذين يؤمنون ب

خذ  ،رآنق مع القافما تو  الّ ن الحديث إمذ آخوال  ،ريعةبالقرآن، وليس بالشّ  يقول الّطالبي: "ال أؤمن إالّ 
ة، دقّ ب بيف النّ عرّ فهذا القول يُ  ،ن لسانه ويدهاس معلى سبيل المثال هذا الحديث: المسلم من سلم النّ 

ل م  َكاف ةً )ينسجم تماما مع القرآن الذي يقول:  وهو حديث   ،رجال ُمسالماتباره باع ُخُلوا ف ي السِّ (، ]البقرة: اد 
يما ا فقة المتبادلة واحترام اآلخر. أمّ على الثّ  ه، وهو يحث  رُ ما أتصو  ك مع القرآنحديث يتوافق  ذاه [.208
بشري، حيث يجب مكافحتها  ريعة عمل  لذي يلزمه. الشّ هو ا ن وحدهالقرآ الباقي، فإنني أقول إنّ  ّص يخُ 
  .3"قد وتجديد الفكر والمطالبة بحقوق اإلنسان والعلمانيةبالنّ 

                                  
 .136و 135، ص: مرجع سابقغارودي؛ روجي، األصوليات المعاصرة أسبابها ومظاهرها،  1
 .211ع سابق، ص: سالمي المسيحي، مرجاحميدة النيفر، الحوار اإل 2

3 Mohamed Talbi L’islam est né laïc, interview, Jeune Afrique, N°: 2793, du 20 au 27 juillet, 
2014. 
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نكار السّنة وأحكام ع القائلين بمذهبه في اإليمان بالقجمتر جمعية لبي وأداّطاالس وقد أسّ  رآن وا 
 .1"ن القرآنيين، وأطلق عليها "الجمعية الدولية للمسلميالّشريعة

ويرى الّطالبي اّتساقا مع مذهبه "القرآني" أّن النّص القرآني يجب تأويله عند اقتضاء الواقع لذلك ليّتسق 
والعرف والعقل، وأّن ذلك عين الحكمة التي أمرنا بها كتاب اهلل  انمان والمكّير في الزّ تغلممع الواقع ا

يدعونا إلى العمل بالحكمة، واألخذ  ل كتاب اهلل. وفي ذلك يقول: "ففي كّل حال من األحواتعالى
بق عرف ط كنقتضاء تأويل حرفه، الذي ال يمكن أاّل يكون األفضل في زمانه ومكانه، لباألفضل، وعند ا

حرف عمال بما توجبه ، فإذا ما تغّيرت األزمنة واألمكنة واألعراف والعقليات، وجب تجاوز الهمم وعقلياتالقو 
 . 2ية، وذلك ما نسّميه القراءة الّسهمية للقرآن"غايات اإللهالحكمة والمقاصد وال

 وهي وفق ،اهينّص علي لمن أّن القرآبسبب وغيرها  وكان من مذهبه أيضا إنكاره أحكام الرّدة والّرجم
ة غير موجودة في القرآن، شأنها شأن وفي ذلك يقول: "الردّ  ا،ينكرهالتي لما يسّميه بالّشريعة  اجتهاد   أيهر 
حل في زمن الخلفاء، كان بإمكان المرء أن يكون ما غاة بالقتل والسّ ريعة لتسمح للطّ رتها الشّ جم. بل ابتكالرّ 

 .3د، يمكن أن نجد لك أي ذريعة لقتلك"مر  لتمن امن ز  بتداءلكن ا ة.يفد على الخلشاء، شرط أال يتمرّ 
خّلي عن اإلسالم رآن إلى التبدعوته للذين يشّكون في الق أكثر من ذلكويذهب في مسألة الرّدة إلى 

في الكتاب،  كّ االختالف حول رؤيتنا للقرآن فيقول: "فالمسلم هو الذي ال يشُ  والخروج منه، وبإمكانية
من شذرات،  ف  هذا القرآن مكتوب، مؤلّ  ختلف، أن تقول إنّ مكن أن تَ يُ . كالم اهللالقرآن هو  نّ أ ويؤمن

ن ال يشعرون م  ني أطلب م  بل إنّ ، ي عن اإلسالمفي التخلّ  أنت حرٌّ ، اريخ، الخعبر مجرى التّ  لَ شك  وت
يخرج فل اإلسالم،داية في الهد يجومن لم ، يكونوا مسلمين ون في الوحي أالّ ين أو يشكّ باالرتياح في هذا الدّ 

 . 4"!منه
إلى بعض المفّكرين الذين يرون أّن "لفظ والّطالبي عند كالمه عن االختالف حول القرآن كان يشير 

بّلغها الّرسول إلى الجماعة التي عاصرته  صّح أن يطلق حقيقة إاّل على الّرسالة الّشفوية التيالقرآن ال ي
فسها بناء على هذا الواقع التّاريخي الذي ال ُيماري ن التي تفرضة المنطقية يجت...، وأّيا كان األمر، فالنّ 

هو مضمون الّدعوة بما انطوت عليه يس الّظرف، ّذكر الذي وعد اهلل بحفظه هو المحتوى ولفيه أحد ؛ أّن ال

                                                                                                        
 جليد.. ترجمة: محمد http://www.alyaoum24.com/179355.html : منشور على موقع 
 .72، ص: جع سابقي، قضية الحقيقة، مر محمد الطالب 1
 .73الّطالبي، نفس المرجع، ص:  2

3 Mohamed Talbi: L’islam est né laic, ibid. 
4 Mohamed Talbi: L’islam est né laic, ibid. 

http://www.alyaoum24.com/179355.html
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نذار و  رشاد، وليس األلفاظ والّتعابير التي صيغت فيها تلك الّدعو من تبشير وا  لتي دّونت واة من توجيه وا 
 .1وتنتسب إلى قوم بأعيانهم" ني ظرف معيّ ف

من أركان كن األّول لشرفي فيما يتعّلق بالّصالة التي هي الرّ وفي نفس الّنسق الفكري يرى عبد المجيد ا
وية عن ظروف تحديد الّصلوات المفروضة عند المعراج، وتلك اإلسالم أّنه "من الواضح أّن األخبار المر 

لتي آلت بإيعاز  من موسى إلى تخفيض عددها من خمسين صالة واوالّرسول ة بين اهلل ير هالمساومة الشّ 
، والمهّم أّن الّنبي كان 2يرة بأّية ثقةية وليست جدخمس، إّنما تنتمي إلى الّذهنية األسطور  في اليوم إلى

ون سلمين مضطرّ لما يؤّدي صالته على نحو معّين، فكان المسلمون يقتدون به، إاّل أّن ذلك ال يعني أنّ 
ّحدا ولم يطرأ عليه أّي ألمكنة واألزمنة والّظروف لاللتزام بذلك الّنحو، على فرض أّنه كان مو ا في كلّ 

 .3ة الّدعوة"تغيير أثناء فتر 
إّن الّطالبي ُيعد  من المبادرين إلى الحوار اإلسالمي المسيحي، وقد قضى جزءا غير يسير من حياته 

 بعدما حاورت أهل الكتاب حوارا طويال معّمقا طال لم  : "أنا مسبذلك فيقول هديشفي هذا المضمار، وهو 
ي القرآن والسّنة وفي إنكار هب مذهبهم فوهو وعبد المجيد الّشرفي وغيرهم مّمن يذ، 4السنين الّطوال"

هم ار تبعة اإلسالمية شاركوا في الكثير من مؤتمرات وندوات الحوار الّديني باعالكثير من أحكام الّشري
وهم ينكرون  والمسلمين، والّسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف لمثل هؤالء تمثيل اإلسالمم عن اإلسالممّثلين 

 . !5لك بالفكر الغربي الذي يحاورونه؟أّثرين في ذالكثير من أصوله وأحكامه مت
ي فكر اإلسالمالي ولعّله قد سبقت اإلشارة إلى أّن من أهّم العوائق التي تقف في وجه الحوار الّديني ف

ت. إّننا نقف عند مفارقة المحاور المسلم وأهليته لتمثيل اإلسالم أو المسلمين في مختلف الحواراة هو كفاء
فكيره، ونشزت بفكرها لما سخرت وانتقدت الّتراث الفقهي اإلسالمي وآليات تخب التي طاعجيبة؛ هذه النّ 

ّن تعّلقها بما اكتشفته إ لإلسالم. ت إلى ممّثللحوّ ومنهجها عن منهج جمهور األّمة سلفا وخلفا؛ كيف ت

                                  
تفصيل ، وانظر 50م، ص: 0082، 2الّشرفي؛ عبد المجيد، اإلسالم بين الّرسالة والّتاريخ، دار الّطليعة، بيروت، ط:  1

 وما بعدها. 47و 34ع، ص: س المرجالمسألة في نف
كتاب بدء الخلق، باب المعراج، في البخاري،  مالك بنأنس من حديث ة، من طريق صحيح بروايات متعّدد الخبر مرويٌّ  2

 .259، رقم: في كتاب اإليمان، باب اإلسراء برسول اهلل ، ومسلم 3887رقم: 
 .26 -61فس المرجع، ص: الشرفي، ن 3
 .93الحقيقة، دون اسم الّناشر وال رقم الّطبعة وال سنتها، ص: ، قضية الطّالبي؛ محمد 4
لمناهج التي طبقت على الكتاب المقّدس للوصول إلى القول بأّن القرآن كتب في زمن متأّخر ا خالل تطبيقهممن وذلك  5

صيغت مفاهيمه. انظر  لغتهمن واقعه، ومن ثقافته و وأّن نّصه تكّون من عن نزوله، وأّنه عرف الّزيادة ولحقه الّتبديل، 
حداثية للقرآن الكريم ومناهج نقد الكتاب المقدس، الي، القراءات ياشتفصيل شبهاتهم حول القرآن في: الكاّلم؛ يوسف الع
 .9ه، ص: 1434مطبوعات: مجلة البيان، الّرياض، بدون رقم الّطبعة،  
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إلى  كنيسة اليومم بمنظاره العلماني الذي يؤّطر نظرة البانبهار من مناهج غربية جعلها تنظر إلى اإلسال
 ان والكون. الّدين وحقوق اإلنسان وكّل ما له عالقة باإلنس

سّنة، لقد تخّلصوا  اللى قرآن و ، ال يقوم عداديإّن مثل هذا التّيار الفكري يريد أن ينشئ "لألّمة دينا ج
رآن، فال ، وأّما القّح، إاّل ما كان فيها موافقا ألهوائهم..من السّنة بإنكارها كّلها، ما صّح منها وما لم يص

ة جديدة معاصرة، تنكر تراث األّمة كّلها، وال ترجع إلى حديث نبوّي يمكنهم إنكاره، فزعموا أّنهم يقرأونه قراء
ؤهم إمام من المسلمين، ليس لهم مرجعية يعتمدون عليها، إاّل ما تمليه أهوا تابعي وال ل صحابي والقو  وال

 .1خذوهم أربابا من دون اهلل"ة لهم، واتّ وأئّمتهم من الغرب الذي اّتخذوه قبل
جي نهلمواإلشكال في هذه الحالة يكمن في أّن مخرجات هذه الفئة الفكرية إّنما تكون في سياق الّنسق ا

ر في الحوار يجته إعادة قولبة اإلسالم وفق الّنموذج الغربي، وهذه الحالة هي األخطنتلذي تكون الغربي ا
 ًقا.  م وَتَعدٍّ على أصوله وَردٍّ ألحكامه كما رأينا سابريف  لإلسالالّديني لما يكون فيه من تح

الح لصين ستكون الم والمسلمسلإلعلى كّل حال ال أظّن أّن مخرجات الحوار الّديني بتمثيل هؤالء 
 ح اإلسالم وأهله. األديان الّسماوية الملتزمة باإليمان واألخالق، بله أن تكون لصال

الّديني وسيلة من الوسائل المشروعة التي أقّرها اإلسالم ودعا  يعتبر الحوارو اّتجاه  هو المجموعة الثّالثة: 
لّتسامح والحوار مع اآلخر باي تمّيزت سالمية التاإلة إليها، ويعتقد أّنه كان من أهّم خصائص الحضار 

ّنما تمّيز الواقعي. وا  ا، وذلك من خالل حوارها العقدي والعملي الّديني والثّقافي؛ فكرا ونظرا، عمال وسلوك
 بأمرين اثنين: في تقديري عن االّتجاه األّول والثّاني 

ولة إلرضاء الّطرف حافسه، أو مواقع يفرض نل راهو أّنها لم تستجب لدعوات حوار األديان "تبري األّول:
ة ومواالة يع كفرية وتفريطا في مبادئ عقائدية ثابتالمقابل والّتربيت على كتفه، أو انسياقا وراء مشار 

. كما هو حال المجموعة األولى التي لم يكن هّمها إاّل التّقريب بين األديان بحيث تمحى الفوارق 2لكّفار"ل
روجي غارودي، أو االقتراب حّتى الّتالقي مع بقاء كّل  ورية من منظفدرالية دينونك بينها، وتنصهر في
د من خالل جمع الكلمة لتحقيق األسرة ، أو التوحّ ه كيفما كانت إلحادية أو شركية أو وثنيةواحد على عقيدت

 من منظور الّشيخ كفتارو رحمه اهلل تعالى. 3العالمية
الّديني، نعم من حيث المبدأ يرى أصحاب هذا  ارو اهرة الحل المطلق لظبو لق: أّنها لم تتبّن موقف االثّاني
لوضوح والّتعاون، وال يكون لّشفافية واالحوار يجب أن تلّبى ولكن في إطار من ا ه أّن الّدعوة إلىاالّتجا

 يةط أو شرط، خاّصة إذا كان القائمون على الّدعوة إلى هذا الحوار ذو خلفمرسال ال قيد له وال ضاب
ر أو والكيد له، كما هو الّشأن عندما يكون ذا أبعاد دينية واضحة كالتّنصي مداء لإلسالريحة في العص

                                  
 .157 ص:ابق، مرجع سعصر العولمة، خطابنا اإلسالمي في القرضاوي؛ يوسف،  1
 .363محمد الفاضل الاّلفي، تأصيل الحوار الّديني، مرجع سابق، ص:  2
 .1068. التقريب: 573، ص: 1ي، الّدعاة والّدعوة، مرجع سابق، ج: مصانظر: الح 3



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

228 
 

ائل ع مع إسرائيل، أو ما يكون من ثمارها التّنازل عن مسية كالّتطبيالّدعوة إلى وحدة األديان، أو سياس
نهم. ثابانهم وأو باداتهم لصلع فيقطعية في العقيدة أو بعض األحكام الّشرعية. أو من خالل مسايرتهم 

 وسيّتضح هذا الموقف من خالل عرض نماذج عملية فيما يلي.
وبعض المؤّسسات اإلسالمية ذات البعد  ن المسلمين،ا االّتجاه مجموعة من األعالم والمفّكرييمّثل هذ
 الّشيخ يوسف؛ اه من أبرز الّشخصيات التي لها صدى دولي ومواقف تمّثل بحّق هذا االتجّ الّدولي، ولعلّ 

الحوار الّديني  . أّما الّشيخ يوسف القرضاوي فقد دعا إلى1والّشيخ محمد حسين فضل اهلل، القرضاوي
مع اآلخر، بل "فال عجب أن وجدنا ثقافتنا األصيلة ترّحب بالحوار  ن ذلك قوله:وأّصل له وشارك فيه، وم

 . 2ى"شتّ مستويات  بالحوار على فالتدعو إليه وال تخاف منه، ومن قرأ القرآن ألفاه كتابا حا
يته وأهدافه وشروطه وضوابطه ثقات وقد تبّنى هذا التوّجه الحواري الذي يقوم على ُأسس  صحيحة برؤ 

جدنا كثيرا من ثقات علماء المسلمين ن في العالم اإلسالمي، قال الّشيخ القرضاوي: "وقد و ء والمفّكريالعلما
إذا عّينت أهدافه، وبّينت موضوعاته، ، صر الحاضرسيحي في العلما ودعاتهم يرّحبون بالحوار اإلسالمي

 .3وحّددت ضوابطه"
ثّلون بحّق اإلسالم والمسلمين ين الذين يمخ القرضاوي لبعض هؤالء العلماء المتخّصصوقد مّثل الّشي

 : "وقد شاركت شخصيا في بعض الحوارات، ... وفي لقاء آخر في مدينة كولنعلما وعمال عندما قال
ي رحمه د الجواد فالتوري رحمه اهلل وكّنا وفدا من مصر فيه شيخنا محمد الغزالعبالدكتور  مانيا نّظمهألب

، أجبنا فيه عن 4ماء األزهر، وكان ]لقاء مهم ومطّول[وعدد من عل اهلل والدكتور محمود حمدي زقزوق،
 .5لّطرفين"ل يدتساؤالت القوم عن اإلسالم، وحدث تفاهم  وتعارف وتقارب، أحسب أّنه مف

رعي وي عن بعض حجج المعارضين للحوار الّديني من أهل العلم الشّ ّشيخ القرضاالوقد أجاب 
شّرا من واننا من علماء الّشريعة من يتوّجس خيفة أو يتوّقع له: "ومن إخوالمتوّجسين من آثاره الّسلبية بقو 

الّطرف الّضعيف الذي  حنوكأّننا نأثير فينا، تّ الوراء هذه الّلقاءات، ويرى أّنها نوع  من الغزو لنا، ومحاولة 
زوين، زاة ال المغنكون نحن المؤّثرين ال المتأّثرين، والغيخاف على نفسه، ول َم ال يكون العكس؟، ل َم ال 

                                  
كثر مؤتمرات والّندوات أشاركوا في عدد من الطبعا هناك مفّكرين ومختّصين وخبراء مسلمين كثر، ويمكن أن يكونوا قد  1

يجعلهم خبراء حقيقيين، وقد  ماها وعوائقها ياتتلك التي شارك فيها الّشيخ القرضاوي، ولهم من الّدراية والعلم بإيجابمن 
يات علمية يعترض أحدهم على عدم الّتمثيل بهم، جوابه أّنني إّنما ذكرت الّشيخ القرضاوي والّشيخ فضل اهلل لكونهم مرجع

من ضوع الحوار الّديني وغيره لها صدى علمي وعملي كبير عند قطاعات عريضة م في مو مية عالمية، وآراءهشرعية إسال
 د يكون الخبير إّنما يأخذ بفتاويهم وآرائهم في مثل هذا المجال.ق المسلمين، بل

 .49، ص: مرجع سابقالقرضاوي؛ يوسف، ثقافتنا بين االنفتاح واالنغالق،  2
 .50فس المرجع، ص: يوسف القرضاوي، ن 3
 الّنسخة المطبوعة، لعّل الّصحيح: كان لقاًء مهمًّا ومطّواًل. كذا في 4
 .51رجع، ص: المنفس  5
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العقيدة الموافقة للعقل، واألخالق المالئمة للفطرة، ونحن أصحاب الّدين الخاتم، والكتاب المعجز، و 
ون بالجدال بالتي هي أحسن كما ُأمرنا بالّدعوة بالحكمة والموعظة ور إّننا مأملعدل؟، ثّم ل قةوالّشريعة المحقّ 

 .1الجزء اآلخر؟" آلية ونعّطلنة، في آية واحدة، فماذا نعمل بجزء من االحس
والحوار عند أمثال هؤالء العلماء المؤّيدين ال يعني إسقاط حّق الّدعوة إلى اإلسالم وبيان فضله على 

الّدعوة إلى ضاوي ُمَبيًِّنا ذلك: "على أّن ترحيبنا بالحوار ال ُيسق ُط حّقنا في قر الّشيخ الديان؛ قال األر سائ
 .2الى حملها وتبليغها إلى البشرية، بلسان عصرها"فنا اهلل تعرسالتنا العالمية، التي كلّ 

 ولعّل من أهم ما يمّيز هذه الفئة المؤّيدة للحوار خاّصتين اثنتين:
تدلة في تفاعالتها مع حركة الحوار الّديني، فهي مع دال والوسطية والواقعيةعتمنهج اال أّنها تلتزم: لىاألو 

رب، ألحكام وتستثمر في التعّدد الفكري والّسياسي في الغطالقية في افي أحكامها على الغير تبتعد عن اإل
 ة. ريكثوكما تحرص على حقوق األقّليات فإّنها في المقابل ال تحيف على األ

ح الّديني لى نفسه والمترّنح الذي يدعو إلى الّتجديد واإلصالالنعزالي المنكفئ عا كربين الفووسطية 
حه الّديني، ويحرص على إبراز الوجه الوسطي للخطاب لغرب في إصالعلى نفس القواعد التي سلكها ا

ُر الّشيخ القرضاوي: "وأحمد اهلل تب دأت الكتابة ب ّفقني منذوتعالى قد و ك ار اإلسالمي، وعن هذا المنهج ُيَقرِّ
يد وة، والّتجدالتّيسير في الفتوى، والتّبشير في الّدعوالتّأليف إلى تبّني نهج الوسطية واالعتدال؛ القائم على 

خر، والّسالم مع المسالم، والجهاد للمعتدي، وليس هذا في الّدين، واالجتهاد في الفقه، والّتسامح مع اآل
 . 3 فعل بأّي وجه"ردّ م وال 0012سبتمبر  11ث داالّنهج وليد أح

يانه، رة، ويتفاعل مع مقتضيات العصر بتعّدد أدوواقعي  يرحّب بالجديد الّنافع، ويحرص على المعاص
شكالته الواقعية، ويستشرف المستقبل ويتطّلع ف مدارسه الفكرية، ومذاهبه الفلسفية، وال يتجاهل مواختال
 آفاقه. 
قف وراء الّدعوة إليه، ي أهداف الحوار وجدول أعماله ومن يف رضي الّنظواقع يقتال اةاعإّن مر  الثّانية:

ت والتحّري وعدم القبول المطلق لكّل من خالل التثبّ  ه للبيئة والّظروف التي تكتنفه، وذلك منومدى مالءمت
المّتحدة  سةنيه الحوارات، خاّصة إذا كانت صادرة عن جهات مشبوهة في عقيدتها مثل الكدعا إلى هذ

ديان بنيويورك التي يرأسها المتنّبئ صون مون والهيئات المنبثقة عنها كالمجلس العالمي لأل تيلكورية الا
للكنائس، أو  أو المرتبطة بالتّنصير كأغلب دعوات المجلس العالمي يد األديان،تدعو صراحة إلى توح

سة رجال ؤسّ "ممبادرات  ض أوجهها فيبعي ذات البعد الّسياسي كالّتطبيع مع إسرائيل التي تتجّلى ف

                                  
. وانظر جوابه على اعتراضات الممانعين والمشّككين أيضا في: يوسف القرضاوي، أولويات 52 -51نفس المرجع، ص:  1

 .215 -212ر مع الغرب في ص: ن الحواوع 207القاهرة، ص:  القادمة، دار وهبة، الحركة اإلسالمية في المرحلة
 .52ص: ، ، نفس المرجعالقالقرضاوي، ثقافتنا بين االنفتاح واالنغ 2
 .196يوسف القرضاوي، خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة، مرجع سابق، ص:  3
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يمكن أن يندرج ضمن خطط هيمنة دينية أو  ، وغيرها مّما2لعقد حوار مابين اليهود والمسلمين 1الكلمة"
 سياسية.
رص أصحاب هذا االّتجاه الثّالث المؤّيد للحوار على عدم االسترسال في االستجابة للكّل داع، د حولق

ّدولي، إذ كيف يكون الحوار مع اليهود الذين ليس الإلسالمي و اة الواقع ااعمر واشترطوا أن تكون مقرونة ب
 وتجريفا وقطعا لألشجار، ألرض احتالالإلنسان قتال وأسرا وتعذيبا وتشريدا، وبالهم رادع في بطشهم با

غصبا، فضال عن الحصار االقتصادي والصّحي عن طريق غلق الممّرات وبالبيوت والمساجد هدما و 
 . !3يتوّلى غلق هذه المعابر بقرارات إسرائيلية قوات فلسطينيةومصرية؟ أنب في ذلك غّزة، والعجل يةالحدود

مقاطعة المؤتمر الّرابع لحوار األديان المنعقد قرضاوي إلى ومثل هذا الواقع هو الذي دعا الّشيخ ال
اخامات لحا م نتيجة إصرار منّظمي المؤتمر على دعوة2006أفريل سنة  26 -25ّدوحة في بال

في خطبته ظروف الحرب اإلسرائيلية على غّزة. وقد بّين الّشيخ موقفه وصدع بذلك  فيرائيليين اإلس
الحاخام  أعقاب المؤتمر الثّالث الذي عرف ألّول مّرة مشاركة بالّدوحة فيالجامعة التي ألقاها في مسجده 

الودودة"، ر لكلمات غيالعديد من ال حممارك كوهين من خالل كلمته التي أشار فيها إلى أّن القرآن "ي
ه شرًعا، وعدم مالءمته للواقع الّسياسي حيث بّين اعتراضه على مثل هذه الخطوة واستدّل على عدم جواز 

 .4هينةراع اإلسالمي الّصهيوني المتحالف مع المسيحية المتصفي ظّل الصّ 
آنذاك محمد م مينه العاي عن طريق أاو رضكما أعلن اإلّتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الّشيخ الق

م بسبب تصريحات البابا بنديكت 2006سنة سبتمبر  20سليم العّوا عن انتهاء الحوار مع الفاتيكان في 
، 5يدة اإلسالمية بمجافاة العقل والمنطقالتي اّدعى فيها انتشار اإلسالم بالّسيف ونعته العقلّسادس عشر ا

بب تصريحات البابا أو تدّخله في الّشؤون بسمن مّرة  كان في أكثرتيفاوكذلك قطع األزهر حواره مع ال
ّكلون فيها أقّلية كما نهم التي يشوتحريضه الّنصارى على المسلمين في بلدا اإلسالمية الّداخلية للبلدان

 أشار البحث سابقا.

                                  
 الث.ث األول المطلب الثّ مضت اإلشارة إلى هذه المؤّسسة في الفصل الثّالث المبح 1
د بعذا العصر، الي هالفصل الثّالث، المبحث األّول، المطلب األّول: دواعي حوار األديان ف صيال فيانظر أكثر تف 2

 الّسياسي.
انظر: العّوا؛ محمد سليم، لماذا ال نحاور اليهود؟، أعمال ندوة حوار األديان مراجعة  وتقويم، بإشراف: نادية محمود  3

 .102تاح، مرجع سابق، ص: ، سيف الدين عبد الفمصطفى
 .141آيت أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، ص:  4
وّجه البابوي وتفسيره في: الفاتيكان والمسلمون الحوار المعلق، منشور في موقع لتّنيفر لهذا اال انظر تفسير د/ احميدة 5

م. وآيت 2006 -10-6منشور بتاريخ:  http://almultaka.org/site.php?id=417لإلبداع: الملتقى الفكري 
 .141ص: أمجوض، نفس المرجع، 
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 تحليل  ومناقشة لحوار األديان ضالرّافاالّتجاه  :المطلب الثّاني
 رواللح ضينافرّ اء ال آر رض  ع األّول: الفرع

حيث جاءت مفّصلة في بعدها  سبق وأن تعّرض البحث ألهّم المعيقات التي تحول دون الحوار الّديني،
بعضها اآلخر في بحث الّشروط المتعّلقة بالحوار.  رَ ك  ب معيقات الحوار، كما ذُ ارجي في مطلالّذاتي والخ

لحوار الّديني؛ فإّني سأكتفي بما ل ه المعارضدها االّتجاور أ وألّن هذه المعيقات تمّثل أهم األسباب التي
 قشة.أوردته مع ما سيأتي مفّصال في المنا

 الثّاني: تحليل  ومناقشة الفرع
 المعارض لحوار األديان وجدت أّنه ينقسم إلى قسمين: مسار االّتجاه ل تتّبع خالمن 
أذكر بعضها فيما س ّدة أسبابدم جدواه لعبعة : معارض  ابتداًء للحوار انطالقا من قناعة راسخاألّول

 سيأتي. 
ت ليس من ورائها هذه الحواراتبّين له من خالل تجربته الّسلبية أّن  : َقب َله ومارسه لفترة  زمنّية ثمّ الثّانيو

 .1أمل  وال رجاء
 منة اعترض بعض أهل العلم والفكر من المسلمين ابتداء على الحوار الّديني لجمل القسم األّول:
ولذا أكتفي د سبقت اإلشارة إليها مستوفية عند الكالم عن معيقات الحوار الّديني، ق ّل أبرزهااألسباب لع

 ا يلي تلخيص  ألهّمها:لميح، وفيمفي هذا المطلب باإلشارة والتّ 
 ارالتّنصير: رأينا سابقا أّن من أهم معيقات الحوار الّديني التّنصير؛ الذي أصبح يتّم تحت راية الحو  .1
سم ما جرى به العرف، على أن يتبادل طرفان المناقشة الموضوعية، والتي تح ثلمفهومه م لذي "لم يعدا

ّنما أصبح ال ي نظر الكرسي الرسولي: ]فرض االرتداد واإلجبار حوار يعني فلصالح األرجح منطقيا، وا 
مناقشات  الّدخول في دمع الدخول في سّر المسيح[، مع مراعاة الوّد ومظاهر التّقدير، ومع مراعاةعلى 
ك يوصي المخّططون بالبحث عن ائدية، لم يعد بمقدور المبّشرين اإلفالت منها أو الّتغّلب عليها، لذلعق

ذ لتسّلل من خاللها للّنيل من العبادات، أم في المظاهر اليومية، واستغاللها كمناف، سواء  في نقاط مشتركة
 .2اإلسالم"

المعارضين لفكرة الحوار الّديني الذي  ينالمتخّصص تبر من أهمّ تعي وتستدل زينب عبد العزيز الت
ّن الحوار بين الّديانات ول فيها: "إلة الفادي للبابا بولس الثّاني والتي يقسة بنّص من رساتدعو إليه الكني

غناء متبادلين، اليشّكل جزءا من رسالة الكني عارض يت سة التّبشيرية، فهو باعتباره طريقة ووسيلة لمعرفة وا 
على مقالته مستدّلة  ألمم، إّنه بالعكس مرتبط  بها بنوع خاص، وهو تعبير  عنها"، ثّم تعّلقا سالة إلىمع الرّ 

                                  
 .149م، ص: 2012ه/ 1433،  1محمد، في فقه المواجهة بين الغرب واإلسالم، دار الّسالم، القاهرة، ط:  ة؛عمار  1
 ادي"، الة الف. وانظر أيضا: "رس8 سالم، مرجع سابق، ص:عبد العزيز؛ زينب، الفاتيكان واإل 2
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الّديانات أخرى: "ذلك موقف نيافته من اإلسالم الذي يعتبره من ه في مواضع بنصوص أخرى من كالم
ح، وأّن سيتي من الم الخالص يأأنّ ى التي تحتوي ]على ثغرات وشوائب وأخطاء[... مؤّكدا ]بثبات عل

بالمسيح تعتبر أّن ثّمة أّي تناقض بين البشارة  الحوار ال يعفي من التّبشير باإلنجيل[... بل ]إّن الكنيسة ال
فهو شديد الوضوح في تحديد معنى الحوار في  حوار بين الّديانات[...والّنص ليس بحاجة إلى تفسير،وال

 .1ية التّبشير وترسيخها"مللمواصلة عكونه مجاال ن ع نظر البابا، والذي ال يخرج
الخالدي  لّسياق التّنصيري يعّلل عمر فروخ ومصطفىزعزعة العقائد والتعّرض للّشبهات: وفي نفس ا .2
ة ارتباط الحوار بالّتشكيك في أصول اإلسالم دراستهما عن التّبشير واالستعمار في البالد العربي في

صوصا بالمثّقفين وذوي المكانة االجتماعية، فلجأوا وخبالّناس، أن يّتصلوا ن ريبالقول: "يصعب على المبشّ 
الكلمة المسموعة في قومهم على ثّقفين ذوي ّموها "الحوار" تقوم على جمع نفر من المإلى وسيلة جديدة  س

ن كانت غايتها الحقيقية زعزعة العقائد بجرّ مناقشات علنية ال تمتّ  ّناس إلى ال  بظاهرها إلى التّبشير، وا 
 .2الّنفوس الّضعيفة"ثّم الّنفوذ من خالل األخطاء والجمل المتشابهة إلى التّأثير على ذوي  قول والردّ ال
ذي يوّفر البيئة المناسبة لفكرة "الغرس قافي: وذلك من خالل الحوار الالفكري والثّ االختراق الّديني و  .3

"تماما  -ما يراها الحبر األعظمك -ي تعّبر َقات"، والتفُ واالثّقافي" كوسيلة "تََقب ل، وتفسير، وامتصاص، وتَ 
قّوة اإلنجيل إلى يه أن يحمل الّتعليم الّديني مثله مثل التّبشير عل عن مكّونات السّر األعظم للتجّسد، إنّ 

ا عّين على الّتعليم الّديني أن يبحث عن معرفة هذه الثّقافات ومكّوناتهقلب الثّقافة والثّقافات، لذلك يت
ص، بهذه الّطريقة م أهّم تعبيراتها وأكثرها تأثيرا، وعليه أن يحترم قيمها وتراثها الخالّ يه أن يتعساسية، وعلاأل

اثها الحّي لخفي لهذه الثّقافات ومساعدتها على أن تستنبت من تر رفة السّر افحسب سيمّكنه تقديم مع
 .3تعبيرات الحياة األصلية إلقامة الّشعائر والفكر المسيحي"

ومة  ُتذَكُر قت بغية التسّلل إلى األديان األخرى بال مقاإّنما هو ذريعة لكسب الو  سةهوم الكنيفالحوار في مف
 كُجسور  للّسيطرة على اآلخر.  ن استغاللهامن خالل أرضيات مشتركة يمك

ة ملج سلبية مخرجات مؤتمرات الحوار الّديني: في تقييمه لهذه الحوارات يخلص عبد الحليم أويس إلى .4
ة أن أقف وقف يوحسبه ال يثق فيها في اإلنشاء وفي المخرجات، حيث يقول: "لتب التي جعمن األسبا
ها تندرج تحت قائمة ة في أنّ حي، وذلك لثقتي التامّ سالمي المسيى بندوات الحوار اإلما يسمّ  وجيزة عند

                                  
ب بعض الوثائق في: عبد الودود بحول هذا السّ  يضا. وانظر أ106زينب عبد العزيز، تنصير العالم، مرجع سابق، ص:  1

الجديدة . وحول أساليب الّتنفيذ ومؤّسساته عمارة؛ محمد، الغارة 56 -50شلبي، الحوار بين األديان، مرجع سابق، ص: 
 وما بعدها.  189م، ص: 2007  ،1، ط: ، نهضة مصر، القاهرةعلى اإلسالم

. وانظر أيضا في هذا 257د العربية، مرجع سابق، ص: التعمار في البالسخالدي؛ مصطفى، فروخ، عمر، الّتبشير وا 2
 عدها. وما ب 3الباب: عبد الودود شلبي، الحوار بين األديان أسراره وخفاياه، مرجع سابق، ص: 

 .107لمرجع، ص: ، نفس العزيز، تنصير العالمزينب عبد ا 3
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ها وألنّ  ة،العملي يةاحي من النّ يحمسها على األقل ال تحترم توصياتها من الجانب الالمؤتمرات المشبوهة، ألنّ 
جات ثّم يمّثل للمخر  ."نة..في ظروف معيّ  الّ ها أيضا لم تبرز إعفاء، وألنّ بين األقوياء والضّ  كذلك حوار  

ّتوصيات التي انبثقت عن ندوة الحوار اإلسالمي المسيحي المنعقدة ون لصالح الّطرف المسيحي بالالتي تك
س، ومن خالل الّتحليل لهذه بلم بطرا1976سنة  5-1: لـق ه المواف1396صفر سنة  6-2في 

 الّتوصيات األربع والعشرين استنتج ما يلي:
 -يحي لها أكبر استغالل تغالل الجانب المسعن اسلتكشف وصيات ظرة الفاحصة في هذه التّ النّ  إنّ  •

هي  -في رأيي  - لماني األوّ وصيات الثّ فالتّ  . ميمحيحة في الصّ صورات اإلسالمية الصّ بغية ضرب التّ 
 على قدر سواء، مع أنّ عتقادي بين المسلمين والمسيحيين صور االها تخلط في التّ مسيحيين؛ ألنّ اللصالح 

نة لخدمة األهداف االستعمارية قوى معيّ  كتيل للجانب اإلسالمي ضدّ فيها أيضا تهذا غير صحيح... و 
 .وحدها.. ولن يصيب الجانب اإلسالمي منها أي خير

إشارة مائعة عن شعب فلسطين  إالّ المهدرة في العالم،  ميةسالسانية اإلالحقوق اإلنى إللم تشر  •
 . المسحوق

ا المسيحية، ير من القضايا التي لم تهتم بهسالم في كثى بين المسيحية واإلهناك عدة توصيات تسوّ و  •
نظيم لكوني، والتّ ا ورمن أكبر العيوب المأخوذة عليها، كموقفها من العلم، والتص -تاريخيا  -بل كانت 

 ي. تياالح
 .ظر في فهم اإلنجيلهناك دعوة مسيحية للمسلمين بأن يعيدوا النّ  •
بنانية حربا غير دينية، لى تجعل الحرب اللّ فاألو  20، 18وصيتين رقم د في التّ متعمّ  هناك تضليل  و  •
 .1"د ومصالحهمهو ليياسي الذي يخدم اهيونية بنفس المنظار السّ ق بين اليهودية والصّ انية تفرّ والثّ 
له: وفي هذا  ات الحوار وبين مواقف وأعمال الّداعين إليه والجهات المنّظمةبين شعار ض التناق .5

َي من طرف جمعية أصدقاء الشّ حمد الحسين الّسياق كان جواب الّشيخ م رق آل كاشف الغطاء حين ُدع 
ى التي ثلالقيم المالّروحية و  حيوام والذي يتناول "النّ 1954األوسط إلى مؤتمر بحمدون بلبنان في سنة 

أن  قال رحمه اهلل تعالى: "يلزم قبل كّل شيءوردت في تعاليم الّدين مبينة عقم الفلسفة الماّدية الفانية"، 
ل، وأّن ألوف المؤتمرات والمذكرات وكّل جّيدا أّن لسان العمل أبلغ وأشّد أثرا من لسان القو تعرفوا 

لة المؤّسسة لتلك المؤتمرات والمذاكرات هي في و م تكن الدّ  أثر إذا لأيّ ا االجتماعات والمجتمعات ليس له
ّشيوعية إاّل بتحقيق حّرية ندفع خطر الالقيم المثلى والّنواحي الّروحية، وال ينفسها منسجمة وملتزمة ب
ر غياعية وقلع جذور الّظلم والعدوان وقمع رذيلة الحرص والّشره على حّق الالّشعوب والعدالة االجتم

نتم واجدون تلك تم األمريكان، ويا حكومة الواليات المّتحدة، ويا دولة اإلنكليز، هل أأنليه، فهل والّتجاوز ع

                                  
ثنين، اال، 15العدد: صر، مجلة دورية محكمة، عاة المسلم الممجلعويس؛ عبد الحليم، حول ظاهرة المؤتمرات اإلسالمية،  1
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ربتكم القاسية الّروحية والمثل العليا؟. أليست أعمالكم الفظيعة وض من القيم الّصفات؟، وهل عندكم شيء  
 .1ب الخزي"عصار جالبياألت للعرب والمسلمين في فلسطين قد سّودت وجه الّدهر، وألبس

: ي القوى المهيمنة على العالمأداة في إستراتيجية إدارة الّصراع في أيد هذه الحوارات غالبا ما تكون .6
ال يخفى ارتباط بدايات الحوار األولى لهذه الحوارات فإّنه م عن الّدافع الّسياسي ا عند الكالفكما خلصن

ى فيها رجال الّدين مع الّسياسيين قحيث "يتال مع الكنيسة فةالباإلستراتيجية الغربية الّسياسية المتح
مور في العالم ، وتوجيه األروري أن تكون تآمرية؛ لكّنها لالستيعابواالستراتيجيين في بيئة ليس من الضّ 

 .2س"لصالح الّطرفين: الّسياسيين والكنائ
شكا .7 وار يراوح لحتي تجعل االفعالية الة ليباإلضافة إلى إشكالية األجندة التي توّجه الحوار الّديني، وا 

متمركزة حول من يمّثل من؟، وما هي شروط مكانه، هناك إشكالية الكفاءة التي ترهن الحوار الّديني وال
 . 3الختيار والّترجيح؟وكيف يكون الّتمثيل؟، ومن له الّصالحية والحّق في االّتمثيل؟، 

بق وأن بّين البحث عند الكالم س سالمي كمالّتمثيل اإلا قعإّن شرعية هذه الّتساؤالت تستمّد قّوتها من وا
لقائم على وتشريعا وا والتي لها مفهومها الخاص لإلسالم؛ أصوالعن المجموعة الثّانية المؤّيدة للحوار 
. وكذا المؤّسسات الّرسمية التّابعة للّدول اإلسالمية التي تشارك في 4المنهج الغربي في قراءة النّص الّديني

خاص الذي تتحّكم فيه مصالح الّزمر الحاكمة ذات الّنظم القائمة على المنظورها  الّديني من ارحو ال
 أو هجينة خلطت بين الّنظام اإلسالمي والعلماني. نية التوّجهديولوجيات مختلفة، والتي في أغلبها علماإي
عتحّولت بعض المؤتمرات والّندوات إلى منبر للّدعوة إلى تجديد اإلسالم، و  .8 لغة تعريف القادا   اءرآن، وا 

عادة الّنظر في الكثير من األحكام الّشرعية التي لم تعد ت ساير الواقع المعاصر من وجهة نظرهم، السّنة، وا 
بصفة عاّمة، وحقوق المرأة في الميراث ق بحقوق اإلنسان كأحكام الرّدة والّرجم أو الحدود مثل ما يتعلّ من 

م من العوائق التي تحول دون التّفاهم مع رهتبر في نظها مّما ُيعير وغوأحكام الّطالق، وأحكام الجهاد 
ُكل  متنبئ وداع لوحدة ه الحوارات . كما َتَصد َر أيضا في هذ5ديان األخرىالمسيحيين وغيرهم من أهل األ

 األديان.

                                  
،  5ت، ط: لوعي اإلسالمي، بيرو ال في بحمدون، دار اآل كاشف الغطاء؛ محمد الحسين، المثل العليا في اإلسالم  1

 .17م، ص: 1980ه/ 1400
 .16 -15، مرجع سابق، ص: 32، 31: دداالجتهاد، ع جلةرضوان السّيد، الحوار اإلسالمي المسيحي، م 2
 .216نادية مصطفى، سيف الدين عبد الفتاح، ندوة حوار األديان مراجعة وتقويم، مرجع سابق، ص:  3
 ؤّيد للحوار.جاه الملمطلب األّول: االتّ المبحث الثّاني، ا  انظر: 4
، ال الّسادسة، شوال 70األّمة، العدد:  لةومحاذير، مج هاتالمجدوب؛ أحمد علي، الّلقاءات اإلسالمية المسيحية، شب 5

 .58ه، ص: 1406
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ت ال راامحوار األديان ُبعد  من أبعاد المؤامرة الغربية على األّمة اإلسالمية فهي على الجملة مؤ  .9
لى نوايا . وما هو إاّل مجّرد تغيير في األسلحة مع اإلبقاء ع1أحمد علي المجدوبل ت كما يقو مؤتمرا

. وذلك بغية "نقل المعركة إلى داخل األّمة اإلسالمية 2ختراقلّتخطيط لالاإلقصاء والترّبص والّتشويه وا
الت عن از امالت وتنلحوار من مجا يهبإحداث مزيد من التمّزق والفرقة بين أبنائها، ذلك أن ما يقتض
وآفات ية المحافظة، ثّم تتوالى الّنتائج علال مبادئ إسالمية مقّررة البّد وأن يلقي معارضة من الفئات الّسلف

 .3لمسلمين واالنقسامات والّصراعات"بين ا
ته ربن خالل تجتبّين له م مّ ث وَيَتَمث ُل في من َقب َل مبدأ الحوار الّديني ومارسه لفترة  زمنّية القسم الثّاني:

االّتجاه نجد المفّكر اإلسالمي محمد الّسلبية أّن هذه الحوارات ليس من ورائها أمل  وال رجاء، وفي هذا 
اته يلّخص لنا تجربته الحوارية بالقول: الذين دعوا وشاركوا في مؤتمرات الحوار الّديني وندو رة وهو أحد عما

ية الغربية؛ تجربة سلبية، ال تبعث على رجاء انلي الّنصر ّصة مع ممثّ خاو  "تجربتي مع الحوارات الّدينية
ت، وتعقد لها الكثير من ن والمؤّسساحوارات، التي تقام لها الكثير من الّلجاآمال تذكر من وراء هذه ال
ارت د تيءات.. وُينَفق عليها الكثير من األموال. ذلك أّن كّل هذه الحوارات الالمؤتمرات والّندوات واللقا

تزال مفتقدة ألّول  سالم ومفّكريه وبين ممثّلي كنائس الّنصرانية الغربية، قد افتقدت والاإلين علماء وتدور ب
المشترك بين  ار من الحوارات، وهو شرط االعتراف المتبادل والقبولشروط أّي حو وأبسط وأهّم شرط من 

 .4أطراف الحوار.."
ي هو علمنة اإلسالم وطّي صفحته ينحوار الدّ غربية من الالة ويرى محمد عمارة أّن من أهداف الكنيس

هو  –ي نموذج الغربومن ثّم التّبعية لل –المسلمين للعلمنة الم و من الوجود، حيث يقول: "فرفض اإلس
هو اإلسالم. وهو الّسبب  -الذي حّل محّل الّشيوعية –الّسبب الجوهري إلعالن الغرب أّن العدّو الجديد 

، ألّن هذه الكنائس بداًل من أن تتعّلم !حوارات طرشان -س الغربيةائمع الكن –ت الّدينية راواالذي جعل الح
ليس فقط  -حّتى من وراء حواراتها الّدينية –اها تستهدف إلسالم كيفية الّصمود ضّد العلمانية، نر من ا

ّنما طّي صفحة اإل -كما تريد الّدوائر العلمانية الغربية -علمنة المسلمين   .5من الوجود" مسالوا 
ما أوردوه في تدالل الفريقين على عدم جدوى الحوار الّديني، يمكن أن نلّخص تحليل اسل من خال

 مجموعة من األبعاد: 
                                  

 .58المجدوب، نفس المرجع، ص:  1
 . 142 وزها، مرجع سابق، ص:ي المسيحي وشروط تجاعبد المجيد الصغير، بعض معوقات الحوار اإلسالم 2
من وثيقة حصل عليها من ف ستّله المؤلّ د ا، وهذا البن19عبد الودود شلبي، الحوار بين األديان، مرجع سابق، ص:  3

 إحدى الّسفارات المهتّمة بالفاتيكان ومؤّسساته.
 .147محمد عمارة، في فقه المواجهة، مرجع سابق، ص:  4
ات التي شارك فيها محمد عمارة ودفعته إلى االعتقاد الحوار  ض الّنماذج عن نتائج. انظر بع156جع، ص: نفس المر  5

 .152ة الغربية خصوصا، ص: يسيني مع الكنالدّ بعدم جدوى الحوار 
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الّديني وهو في رأيي من أهّم األسباب التي جعلت بعض المفّكرين والعلماء  في البعد التّنصير ا:أّوله
الكنيسة الغربية خاّصة، والتي خالفا ه الذي تقودمن الحوار  وعنّ المسلمين يتحّفظون بل ويعارضون هذا ال

تجّدد فقط من  وضوعي أّنهامن األفعال ما يكاد يجزم معه الباحث الملنواياها الحوارية المعلنة تأتي 
 منالهيمنة الغربية الّسياسية واالقتصادية والعسكرية على العالم، وذلك  أساليبها التّنصيرية ُمستغلًة في ذلك

استغالل ي تعيشها مؤّسسات الفاتيكان والمجلس العالمي للكنائس لتوسيع دائرته بلتستنفار االل حالة االخ
ي التي هي في مجملها لألسف تقع في قلب العالم اإلسالموب األهلية فاحش لمناطق الفقر والجهل والحر 

 وبعض أطرافه.
بتشجيع الّتجديد ي والّتشريعراق العقدي ختالثّم هي من جهة أخرى وفي نفس البعد الّديني تدفع إلى ا

هذا  في نقده للّدين. باإلضافة إلى بعض أوجه في اإلسالم عقيدة وشريعة وفق المنهج العلماني الغربي
إلسالم من أساسه عن طريق إذابة الفوارق بين الذي يدعو إلى وحدة األديان بما يشّكله من تدمير ل الحوار

 اعتقادا وعمال.، صال وفرعاض لإلسالم أنقو  اإلسالم واألديان األخرى،
ي راع في أيدفي إستراتيجية إدارة الصّ  أداةً الحوارات المتعّلق بالبعد الّسياسي الذي يجعل من هذه  الثّاني:

، بحيث تفرض توّجهاتها الفكرية والّسياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتملي القوى المهيمنة على العالم
مي نخبا وشعوبا وحكومات، والمتعّلق باإلنسان وحقوقه، ساللعالم اإلغربية على االا نموذجها ومفاهيمه

 ، والمجتمع ونظمه التي تحكمه...  سة وآلياتهااتها، والّدين ودوره في الحياة، والّسياواألسرة ومكّون
حيان ألا وهي في حقيقة األمر كّلها من المعيقات التي تقف في وجه الحوار الّديني وهي في كثير من

قامة الحّجةيهال مراء فحقيقة  على الّناس؟،  ا، ولكن هل هذا يعني غلق باب الحوار وطّي صفحة الّدعوة وا 
ي ظّل التعّدد فاعل ويشارك في بناء عالم تسوده الحّرية والّسالم فالعصر أن يتإّن المسلم مدعو  في هذا 

تواصله مع العالم ن تي تقف دو العقبات ال منر الّديني والثّقافي والحضاري. كما عليه أن يتجاوز الكثي
ُيعرضوا الّدعاة الذين ال يمكن لهم بأّي حال أن لتحقيق شهادته عليهم، وهو بال شّك واجب  من واجبات 

ن كان هناك ضعف  فالّضعف يتجّسد في رسالتهم في هداية اآلخرين مهما كانت توّجهاتهم ونياعن  تهم، وا 
قامة الحّجة عليهم، والمسلم مهما كانت العوائق اة على النّ ئرة الّشهادداع فقد عنصر المبادرة في توسي س، وا 

كم(، وفي كّل معركة تشتجر فيها األدّلة هاتوا برهانوى حّجة وبرهانا؛ "فسالحنا العتيد: )قل الفكرية فهو األق
 .1رج اإلسالم منتصرا، ومن ثّم ال نشعر ونحن نخوضها بأّي قلقالبّد أن يخ
درااآلخم فهثّم إّن  من أهّم ما يجب أن تستدركه ّنفسية والفكرية واالجتماعية يعتبر اله ك أحوالر وا 

جهلنا بغيرنا، وقصورنا عن إدراك أحوالهم العاّمة، لينا طويال ، فمن "األخطاء التّاريخية التي أساءت إاألّمة

                                  
 .33محمد الغزالي، تراثنا في ميزان الّشرع، مرجع، سابق، ص:  1
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اآلخرين را، مع أّن صفن قد يكون هذا الغير خصما ضاغنا أو عدوا مزعجا، ...كانت دراستنا ل خريو 
 .1ا من القواعد" ت تغلي مراجلهم وال يفتئون يفّكرون في الّنيل مّنا واإلتيان على ديننانك

                                  
 .36، ص: نفس المرجع 1
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 اناألديحوار  : واقعالثّانيالمبحث 
 تمهيد

تمّثلت لنا صور  من واقع حوار األديان في الّتراث اإلسالمي الفكري؛ الكتابي منه والّشفوي والواقعي، 
ن كان االستقراء ناقصا حيث لم نشر فالا من مهد اته انطالقً يقطببأبعاده وت ي ّرسالة في العهد الّنبوي، وا 

يان األخرى والمسيحية منها خاّصة والمتمّثل في مي مع األدثنايا البحث إلى تفاصيل تاريخ الحوار اإلسال
وجود  من –ر قرنا عشة ل "من العالقات المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين على مدى أربعتاريخ كام

اعية والّسياسية والثّقافية، وكتاريخ ، أي بمعنى آخر تاريخ عالقاتهم االقتصادية واالجتم-الّديانتين  ينهات
، وهو الحوار بمعناه العريض كما يراه المختّص 1المتبادلة عن بعضهم البعض" ات والمعارفللتصّور 

الحوار الّديني عي لمسألة ر أصيل الشّ لبه على التّ ص فيالّروسي أليكسي جورافسكي. ذلك أّن البحث رّكز 
ه اته مع أصولع مالحظة مدى توافق هذا الّتطبيق في بعض جزئيوتطبيقاته في الفكر اإلسالمي خاّصة، م

 احتمال مثل هذا البحث لنظرة نقدية تفصيلية.وآدابه من خالل نظرة نقدية كّلية بتطبيقات جزئية لعدم 
ديان في هذا العصر، وهي ظاهرة لها دواع األحوار اقع المبحث عن و ا هذلّما كان الحديث في 

نحّرر الكالم في  جب علينا أناقع مع ما يكتنفها من عوائق وصعوبات؛ فإّنه و وتجّليات في الو  وأهداف
مظاهر الحوار الّديني ووسائله، لنصل في المطلب الثّالث ألهّم  هذه الّدواعي واألهداف، ثّم نبّين أهمّ 

 أهدافه.ق دون تحقي ه التي تحولئقواع
 المطلب األّول: دواعي حوار األديان في هذا العصر

 تمهيد
وار في الفكر اإلسالمي تأصيال وأبعاد الح لقد سبق وأن استفاض البحث في الكالم عن أهداف

قليم دون آخر، بل هو عام  يصلح لكّل عصر وموتحليال، وهو ال يرتبط بعص  صرر دون عصر، أو بلد وا 
ك من خالل صالح على وجه ال يختّل معه نظام الّدين واالجتماع اإلنساني، وذللمه إقامة افق ما تقتضيو 

 والمالبسة. مراعاة واعتبار الّظروف المتغّيرة 
وفي هذا المبحث سوف نحاول أن نحّدد دواعي حوار األديان في هذا العصر، وخالفا لما في المباحث 

عي اإلسالمية الّدواعي المسيحية واليهودية، لتلّبس واإلى الدّ  كان أن نضيفبمة الّسابقة فإّنه من األهميّ 
جاء مساوقا لظروف الحوار في هذا  يني. ولكونهميين بهاته الّدواعي قبوال ورفضا للحوار الدّ مواقف اإلسال

 واقع العمليالو  ل الّتحليل والمقارنة إلى المواءمة بين المفهوم الّنظري المجّردالعصر، ولنتوّصل من خال
 المعايش.

                                  
لى الحوار والّتفاهم، ترجمة: خلف محّمد الجراد، دار لّتنافس والّتصادم إسالم والمسيحية من اجورافسكي؛ أليكسي، اإل 1

 .22م، ص: 2005 ه/1425،  3الفكر، دمشق، ط: 
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 : البعد الّديني العقدياألّول فرعلا
أة األديان وأصالة الّشديد بنشتبر من أهّم أبعاد الحوار الّديني، الرتباطه ال يخفى أّن البعد العقدي يع

ناع قإل لٍّ منها، حيث يكون الحوار الّديني في مرحلة الّنشأة أهّم وسيلةالّدعوة إليها في المنظومة العقدية لك
ع العقدية لكّل دين من وفيما يلي أهّم الّدواف، 1العدول عن الموروثات العقدية الّسابقةو  بإتّباعه اآلخرين

ّدده في هذا ودية والمسيحية واإلسالم على التّفصيل نظرا ألهمّيته وتعالثة؛ اليهاألديان الّسماوية الثّ 
 العصر:

 البعد العقدي عند اليهود  .1
لما استقّر في هودية ليس لها تبشير  أو دعوة  إلى اليهودية لييانة الدّ ارسين أّن ادّ المّما ال يخفى على 

قصارى جهدها لتعزل اليهودي عن العالم ، بل وتبذل ادهم بأّن اليهودية تعبير  عن الّذات القوميةاعتق
لتي الّشعائر ا يدوحملة من الّشعائر الّدينية واألحكام التّفصيلية، و"هذا عن طريق تالمحيط به بواسطة ج

، وتأكيد شمولها وفاعليتها، كما النفصال، وليس عن طريق توحيد العقيدة والّرؤية والقيم األخالقيةا تؤّكد
نحو تأكيد  ل  حادٍّ واإلسالم، والّدارس للّطقوس الّدينية يجد أّنها تنحو بشكالّنصرانية هو الحال في 

 .2االنفصال عن األغيار"
في حوارهم الّديني؟، الواقع الحواري  س لهم بعد  عقديٌّ لييهود  الهذا يعني أنّ ل فهإذا كان األمر كذلك 

ة وبعض دوائر الّنخب العلمانية أو ائر الّرسمياليهودي على قّلته واقتصاره على مستوى الّدو  اإلسالمي
ن عد العقدي ملبا ؛ يؤّكد حرص اليهود على إلغاء3فلك األنظمة المطّبعة مع إسرائيل اإلسالمية الّدائرة في

تحقيق المصالح الماّدية ، بحيث يتوارى خلف البعد الّسياسي واالقتصادي واألمني، حيث 4وارلحدائرة ا
اب على حس -ّرسمية العربية الحاكمة أو بعض الّنخب العلمانيةالّدوائر اللصالح بعض  -الخاّصة 

على روح  يردي من تأثالبعد العق فيا الحقوق الّروحية كما هو الحال في القضية الفلسطينية، وذلك لم
 إلنسان المهدرة بالتّقتيل والّتهجير واألسر.، وحقوق احقوق الّدينية في األرض المقّدسةالمطالبة بال

اليهودي أيضا بصفة غير مباشرة في الحوار الّديني حيث يسعى اليهود من بعد العقدي وقد يظهر ال
ن الدم المسيحي، واالعتراف بمسؤولية م ئة اليهودليهودي وتبر ا يناالعتراف بالدّ  إلى خالل الحوار الّديني

سيحي؛ ففي لما -اليهودي ه اليهود، وقد تحّقق هذا فعال من خالل الحواريين عن أخطائهم اّتجاالمسيح
                                  

 .112آيت أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، ص:  1
د اهلل، ا: الّشامي؛ رشاد عبوانظر أيض .81، 80، 79محّمد الفاضل الاّلفي، تأصيل الحوار الّديني، مرجع سابق، ص:  2

، يوليو 102، العدد: فة، عالم المعر دابيهودية اإلسرائيلية والّروح العدوانية، المجلس الوطني للثّقافة والفنون واآلالّشخصية ال
، وبعد ظهورها ص: 9، يفّصل المؤّلف في الكالم عن الّشخصية اليهودية االنعزالية قبل ظهور الّصهيونية ص: 1986
 .103تها العاّمة ص: ، وسما73رائيلية ص: في ظّل الّدولة اإلس، و 35

 والّسياسية العربية.ة ة واألكاديميعبيوهي مع قّلتها تلقى رفضا عامًّا من جّل القطاعات الشّ  3
 .173آيت أمجوض، نفس المرجع، ص:  4



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

240 
 

المجمع الفاتيكاني الثّاني وفي "الّتصريح بعالقة الكنيسة مع الّديانات غير المسيحية" الذي اقترع عليه في 
قّرر ؛ ت1م، وفي القسم الّرابع منه الخاص بالّديانة اليهودية1965نة: س ين األّولعشر من تشر  مسخاال

سيح، واعتذرت عن ما لحق اليهود في التّاريخ من د من دم الماالعتراف بالّدين اليهودي، وتبرئة اليهو 
 طرف الكنيسة. اضطهاد من

الكبرى، التي سوف تحكم ل مة إسرائيليهودي بإقاا لمأّما في بعده العالمي فيسعى اليهود إلى تحقيق الح
 العالم. 

 البعد العقدي عند المسيحيين .2
قدي للحوار الّديني الذي تدعو إليه ى البعد الع وثائق المؤّسسات المسيحية الكنسية بوضوح علتدلّ 

 ا المختلفة، ويمكن أن نلّخص أهّم تجّلياته في:وتمارسه عبر مؤّسساته
ملية لّدعوة إلى الحوار الّديني عند المسيحيين وعا تباط بينر هنالك من ا ماى التّنصير: ال يخف .أ

، حيث جاء 2الكنائس العالمييكان ومجلس تسعى إليها المؤّسسات المسيحية الكبرى؛ الفاتالتّنصير التي 
ي وضع لذا في كثير من الوثائق الكنسية والقرارات الّصادرة عن مؤتمراتها العاّمة والخاّصة معالم المخّطط

ني إحدى مرتكزاتها. سالمي وغيره بطرق شّتى ووسائل متعّددة، حيث يمّثل الحوار الّدياإلر العالم لتنصي
م الّشاهدة على هذا البعد العقدي لما له من األهّمية في فهاد الّنصوص وسأسهب بعض الّشيء في إير 

سيحيين لميث بابا االفاتيكان حة سخلفيات بعض أوجه الحوار الّديني في العصر الحديث، وسأبدأ بمؤسّ 
 الكاثوليك.

لّدين ما يشير إلى فرضية التّبشير في ا 4لس الثّانيللبابا يوحنا بو  3جاء في مقّدمة رسالة الفادي •
"ما زالت رسالة المسيح الفادي التي اؤتمنت الكنيسة عليها، بعيدة جدا عن حي، وهذا نّصه: المسي

                                  
عالقة "بيان حول  ،ra aetatNostفي عصرنا . وانظر: 138ألكسي جورافسكي، اإلسالم والمسيحية، مرجع سابق، ص: 1

  :على موقع ني،لثاا-الفاتيكاني-المجمع-الموسوعة العربية المسيحية، وثائقيانات غير المسيحية"، الكنيسة بالد
http://coptcatholic.net/. 

التي ال تتبع دولية متعّددة الّطوائف، يضّم كّل الكنائس األرثوذكسية والبروتستانتية،  مسيحية هو عبارة عن هيئة دينية 2
  .ويدم بالسّ 1948س  بابا الفاتيكان. تأسّ لسلطة 

 فيفري 22م، وأعلن عنه في: 7/12/1990، صدر في: انيرسالة الفادي، هو خطاب رسولي للبابا يوحنا بولس الثّ  3
 انظر الموسوعة العربية المسيحية على موقع: م.1991

http://www.christusrex.org/www1/ofm/1god/documenti/giovanni-paolo-ii/redemptoris missio 

/index.htm. 
، (م2005-1978)سة الكاثوليكية نيم(، بابا الك1920-0052) ،ałKarol Wojty كارول ُوجتيالاليوحنا بولس الثّاني؛  4

بعد ا.  في كراكوفيسيَم أسقفًا وُعّين أسقفًا مساعداً  1958نال درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لوبلين في بولونيا. عام 
 لدينااًل. مث  كار  1967رئيس أساقفة في كراكوفيا ومن ثم عام م 1964لفاتيكاني الثاني ُعّين عام أن شارك في المجمع ا

انُتخَب كأسقف روما بعد  م1978اكتوبر 16في خمس سينودسات أسقفية ُدَولية. وفي   م1977و  1967:بالده بيَن عامي
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ف الثاني لمجيئه تظهر الرسالة وكأنها ال لنهاية األ البشرية في لىإ اكتمالها. ومن خالل نظرة إجمالية
إلى اإلعالن عن أعمال  و الذي يدفعلينا أن نلتزم بكل قوانا في خدمتها. الّروح هتزال في بدايتها، وأن ع

 ".ذلك مفخرة ألّنها فريضة ال بّد لي منها. والويل لي أن لم أبّشر اهلل العظيمة: "إذا بّشرت فليس في
ديانات  ة تحت عنوان فرعي؛ "الحوار مع اإلخوة منالفصل الخامس من الّرسالي ا يوحنا فويبّين الباب

سالة الكنيسة التّنصيرية وكيف هو تعبير  خالص ي جزءا من ر أخرى" بوضوح كيف يشّكل الحوار الّدين
ة يلطريقة ووس، باعتباره هوف الحوار بين الّديانات يشّكل جزءا من رسالة الكنيسة التّبشيرية. عنها: "إنّ 

غناء متبادلين، ال يتعارض مع الّرسالة إلى األمم. إنّ  ه، بالعكس، مرتبط  بها، بنوع خاص، وهو لمعرفة وا 
يله. وهم، في أكثريتهم الّساحقة، هذه الّرسالة موّجهة إلى أناس ال يعرفون المسيح وال إنج عنها. ألنّ  تعبير

وفي المسيح، يريد أن يشركهم في ملء وحيه ، ل الّشعوبيدعو إليه ك هللينتمون إلى ديانات أخرى. إّن ا
يضا، من خالل غناهم ل للّشعوب أإظهار حضوره بطرق كثيرة، ليس لألفراد فقط، ب ومحبته. وال يفوته أبدا

ه نوّ د بيرا أساسيا وجوهريا، مع أّنها تحتوي "ثغرات وشوائب وأخطاء". لقالّروحي الذي تعّبر عنه الّديانات تع
خالص يأتي من لطة الاّلحقة بإسهاب عن كّل ذلك مؤّكدة دائما بثبات على أّن اللسّ وتعاليم االمجّمع 

 اإلنجيل.التّبشير ب المسيح وأّن الحوار ال ُيعفي من
في ضوء الّتدبير الخالصّي، تعتبر الكنيسة أّن ليس ثّمة من تناقض بين البشارة بالمسيح والحوار بين 

 في إطار رسالتها إلى األمم".ا رة تنسيقها تشعر بضرو نهلكالّديانات. و 
قفة آسيا: را إلى أسالقد كتبت مؤخّ بهدف الكنيسة من الحوار فيقول: "ثّم يزيد األمر وضوحا فيما يتعّلق 

سة تعترف بطيبة  خاطر  بكّل ما هو حقٌّ ومقّدس في التّقاليد الّدينية عند البوذية، والهندوسية "مع أّن الكني
على لتي تنير البشر جميعا، بيد أّن ذلك ال ُيخّفف من واجبها وعزمها ا س للحقيقةالم، كانعكاساإلو 

فإذا كان أتباع ديانات أخرى   .(...) "لحّق والحياةالّطريق، وااإلعالن بدون ترّدد أّن يسوع المسيح هو "
ال  لكها، فإن ذة التي أّسسديعايتمّكنون من تقّبل نعمة اهلل وأن يخلصوا بالمسيح خارجا عن الوسائل ال

لى العماد اللذين يريدهما اهلل   للّشعوب كاّفة". فالمسيح نفسه "إذ شّدد بصريحيلغي الّدعوة إلى اإليمان وا 
فسه ضرورة الكنيسة التي يدخلها الّناس ى ضرورة اإليمان والعماد )...(، وقد أكّد لنا في الوقت نالعبارة عل

                                                                                                        
قام بعدها خالل سنوات باباوته . اد أن يّتخذ اسمُه تذكارًا لهالثين يومًا. وقد أر ل التي دامت أربع وثباباوية يوحنا بولس األو 

من أكثر الباباوات تأثيرا في المجال الّسياسي فقد كان له دور  كبير في زوال الحكم  .ةدول  129ـة لرجيسفرة خا  104ـب
األوروبية الّشرقية. انظر اتي سابقا، والّدول وفي اإلّتحاد السوفيالّشيوعي في الغرب في بولونيا خاّصة بلده األصلي، 

 الموسوعة العربية المسيحية على موقع:
 http://www.christusrex.org/www1/ofm/1god/papi/giovannipaolo2.htm. 
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ى ضمن االقتناع بأّن الكنيسة هي الّطريق العادية مّ يوّجه وينالحوار أن  لىفعبالعماد الذي هو الباب"، 
 .1وحدها تملك ملء وسائل الخالص"للخالص وأّنها 

ات اإلسالمية المسيحية يزيد موقف الفاتيكان وسي المتخّصص في العالقالكاتب الرّ  ولعّل اعتراف •
لحوار والتّبشير، وقد ا ين مفهوميأو الّصلة بة قوضوحا حيث يقول: "وفي الحقيقة تبرز هنا إشكالية العال

ي، طابع إنجيل لمقاومة الّنزعة الّرامية إلى جعل الحوار ذي جرت في المجمع الفاتيكاني الثّاني محاوالت
، وفي بيان المجمع (Ad Gentesإلرسالي، )تبشيري، كما ورد في مقّررات المجمع في نشاط الكنيسة ا

يث وردت إشارات صريحة إلى أّن مهّمة الكنيسة ح المسيحية،ألديان غير باة المذكور في عالقة الكنيس
سيح والمسيحية بين مختلف تبّشر بالم كونها: معلمة الحّق، كما ورد في الّتصريح، أنالكاثوليكية نظرا ل

وار لحا لكنيسة الكاثوليكية واضحا تماما حول هذه المسألة ومحّددا تماما:الّشعوب، وكان الموقف الّرسمي ل
 .2لية بحّد ذاتها"جييشّكل إن الحقيقي

عقدته في  دت استراتيجيتها التّنصيرية في مؤتمرها الذيأّما ما يتعّلق بمجلس الكنائس العالمي فقد حدّ  •
(، برعاية م1978 /05 /15ريكية )بتاريخ: دينة جلين آيري بوالية كولورادو بالواليات المّتحدة األمم

التّنصير في لوزان الّسويسرية"، حيث اعتبرت أّن  نةساعدة "لجّدولية"، ومالة "منّظمة التصّور العالمي
ي هذا المؤتمر وتحديد ب مراجعته فم يج1960ي المسيحي الذي شارك فيه المجلس منذ مالحوار اإلسال

ك ، وذلك لطبيعة نتائج الحوار التي أقلقت المنّصرين، ومث َلت لتلمفهومه وفق أهداف المجلس التّنصيري
 بة آلمال المجلس بـ:خيّ قة أو المنتائج المقلال
لكنائس المسيحية والمؤّسسات الّدينية بتعليق م من ا1976طلب مؤتمر شامبيس المنعقد سنة:  •

قات اإلسالمية المسيحية، ومثل تي يساء استخدامها في العالم اإلسالمي، لتنظيف جّو العالأنشطتها، ال
تَخص َص في البرامج الطّبية والّتعليمية أو  تمن الوكاالأّن عديدا  ةاصّ هذه الّنصيحة مقلقة للمنّصرين، وخ

لّناس الذين تصلهم هذه هّمة جّدا لعون لفتح أبواب التّنصير، ألّن هذه البرامج مبرامج اإلغاثة وال
 .3الخدمات

ب كسكما أّن مفهوم الحوار الذي يتّم بصراحة وأمانة وبدون عداوة أو حلول مسبقة قد يقود إلى  •
م فإّن هذا م، ... فإذا كانت طبيعة الحوار قد تعني تحّول المسيحي إلى اإلسالسلجانب الم المسيحي إلى

                                  
م، وأعلن 9901 /7/12، هو خطاب رسولي للبابا يوحنا بولس الثّاني، صدر في: Redemptoris missioرسالة الفادي 1

 ظر الموسوعة العربية المسيحية، مرجع سابق، على موقعها بعنوان:ان م.1991فيفري  22 عنه في:
http://www.christusrex.org/www1/ofm/1god/documenti/giovanni-paolo-ii/redemptoris-missio 

/index.htm. 
 .162أليكسي جورافسكي، اإلسالم والمسيحية، مرجع سابق، ص:  2
مي، الّترجمة لألعمال الكاملة للمؤتمر الّتبشيري في الواليات المتحدة عام ة لغزو العالم اإلسالانظر: الّتنصير خطّ  3

 .728، ص: 1978



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

243 
 

شّكل خطرا جّديا، وهو افتقاره إلى رؤية الهدف؛ الذي هو ا المفهوم يالحوار يرفضه المنّصرون. وهو بهذ
 .1سب الّرجال والّنساء إلى صّف المسيحك
د  تقرير "ال • ين وصلته الوثيقة بالتنصير" دانيل آر بروستر إلى لميين والمسبين المسيح ارحو َخُلَص ُمع 
 .2"التّنصيرية في الحوار ال يعني على اإلطالق إيقاف المرامي"اإلشتراك  أنّ 
ال يتخّلى عن عقيدته، فال تساهل وال  ومن هذا المنظور التّنصيري ال بّد للمحاور المسيحي أن .ب

يمكن أن يكون مصدر غنى لكّل أحد. يجب أاّل  اربأن الحو  : "مع العلمي"ادتراجع؛ جاء في رسالة "الف
ّصة المسّلمات المتعّلقة مسيحية، وخا. أي ال يجوز المساس بالعقيدة ال3وال تساهل" يكون هنالك استسالم،
 .4والفداء والّصلب عقيدة التجّسد اإللهي بالّناسوت ضية الخالص التي تعتمد علىبألوهية المسيح، وق

المية ن أيضا والتي لها أثر على الّشريعة اإلسار الّديني عند المسيحييحو لعقدية للمن األبعاد ا  .ب
قين بها بإيراد الّشبه التي إن لم يكن المحاور عة الي، وزعز 5ميةتوظيف الحوار للتشكيك في العقيدة اإلسال

سالم، اإلّحة أصول شكًّا في ص رثيو من أصحاب الكفاءة العلمية المتخّصصة فإّنها ال محالة تورث َوَهًنا 
 ا يفضي بالتّبع إلى تقديم تنازالت عند تناولويؤّثر على صدق اإلسالم وعلى أحكام شريعته التّفصيلة، ممّ 

 عُ اجَ رَ نصير خاّصة أو الرّدة عاّمة، فتُ م التّفصيلية خاّصة تلك المتعّلقة بموقف اإلسالم من التّ بعض األحكا
الّسماح ببناء الكنائس في جزيرة العرب، لى المسيحية، أو إ مسلمال الانتق لَ سهُ ليَ م أحكام الرّدة في اإلسال

الّرجل والمرأة، أو ما يتعّلق بالّنظام  لعدل بينمزاعم ا علىبناءا تعّلق بأحكام المرأة واألسرة والميراث أو ما ي
حقل ن كن أن يكو رها مّما يمغيو  الّسياسي اإلسالمي المناقض للعلمانية، أو االقتصادي القائم على الّربا،

 مساومة وتفاوض عند ضعف الوازع العقدي.

                                  
 .729 -728س المرجع، ص: نف 1
 .738نفس المرجع، ص:  2
 .http://www.christusrex.orgالموسوعة العربية المسيحية، مرجع سابق، رسالة الفادي،  3
 . 214: ديان، مرجع سابق، صآيت أمجوض، حوار األ 4

طبيعة اهلل عبارة عن ثالث أقانيم  نّ فهو قولهم أ ليثالّتثالّتثليث والّصلب والفداء هي أهم أصول العقيدة المسيحية، أّما 
لمسيح عليه الّسالم فهو اعتقادهم أّن ا الّصلبمتساوية؛ اهلل األب والمسيح اإلبن والّروح القدس الذي حّل في مريم، أّما 

عن ر لعالم  ليكفّ ا  فيعني عندهم أّن المسيح جاء لهذا الفداءب ثّم قام وارتفع إلى الّسماء، أّما صلب ومات على الّصلي
خطايا آدم وبنيه رحمة به ومحّبة، واختار الّصلب ليخّلص العالم. انظر: محّمد أبو زهرة، محاضرات في الّنصرانية، 

 .180، ص:دون رقم الّطبعة وال سنتهاجزائر، بي، شركة الشهاب، الي، تقديم: عّمار طالتصدير: محّمد الغزال
ي البالد العربية، عرض لجهود المبشرين التي ترمي إلى إخضاع ف ر واالستعماربشيعمر، التّ  ؛فروخو خالدي؛ مصطفى،  5

 .258م، ص: 1973، 5الّشرق لالستعمار الغربي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط: 
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من دالئل نجاح  اعتبار أنّ  إلى هذا المعنى على 1Piere Claverieر كالڤري وقد أشار الّراهب بيا
انطالقه من إخضاع عقيدة كّل محاور للمنهج الشّكي الذي اعتمده الفكر الغربي في مرحلة  الحوار الّديني؛

ل إاّل أّنها ذلك ومن وجهة نظره أّن العلوم اإلسالمية رغم اعتمادها على العق لىاإلضافة إر، ويعتبر بوينالتّ 
المسلم يه على التّباين الثّقافي والفكري بين المحاور المسيحي و ومع التّنب لم تخضع بعد إلى المنهج الشّكي،

يحي المعاصر، وفي مسكفاءة ال ال ترقى إلىا لهيشّكك في قدرات المحاور المسلم الفكرية والثّقافية، ويجع
فية معاصرا جد متحّدثا يكون من الّناحية الفكرية والثّقاذلك يقول: "من جانب المسلمين فمن الّنادر أن ت

في إطار منطقيتها وعقالنيتها لم تخضع حّتى ألقرانه المسيحيين، والعلوم اإلسالمية مهما كان تطّورها 
 . 2ربي"لغت الفكر االتي اعتور  كّ لشاآلن لتجربة أساتذة ا

 البعد العقدي عند المسلمين .3
ل في الحوار ذي تمثّ دي الالعق الحوارُ  -عند تأصيل الحوار الّديني -ل سبق وأن تقّرر في الفصل األوّ 

رآني والّنبوي للمشركين وأهل الكتاب واألديان الوضعية، مع ما تمّيز به من أخالق الّتسامح وعدم الق
والجدل  برهان، وما تبع ذلك في التّاريخ اإلسالمي من نشأة لعلم المناظرةالاإلقناع و ّرده بمنهج تفو  اإلكراه،

كالم اإلسالمي تأسيسا ومنهجا وآدابا. وقد جاء تفصيل بها علم ال بشّقيه الّشفوي والمكتوب، الذي تفّرد
ي ينحوار الدّ صر فيبقى العالمهذا الحوار العقدي وأصوله وممّيزاته وثمراته، أّما في واقعنا ا منهج

منذ نشأته، فهو دين حّرية االعتقاد اإلسالمي المعاصر يتمّثل نفس المبادئ واألسس التي انطلق منها 
خالف المسيحية ال يستغّل ل التعّدد ويتفاعل معه بالحوار والّتدافع البّناء. وهو بوهو دين يقبوالّرأي، 

ى لإلنسان كرامته ابتداء؛ قال تعال فظم، بل يحفي اإلسال ولخلدّ إلى ا همضعف الّناس وفقرهم وجهلهم لدفع
مُ في وصف المؤمنين: ) ك يًنا وَ َوُيط ع  ه  الل ه  اَل َيت يًما وَ وَن الط َعاَم َعَلىَٰ ُحبِّه  م س  ُمُكم  ل َوج  يًرا، إ ن َما ُنط ع  ُنر يُد َأس 

نُكم  َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا(، ]اإلنسان:   [.9-8م 
دأ األساسي به، بل يعلنه بوضوح من البداية، ألّن المب رُ ت  ستَ العقدي وال يَ ه ُيخفي بعدالمسلم ال  ورحاوالم

لى الحّق بالّطريقة التي تعّمق اإليمان في نفوسهم وتشرح ول الّناس إالذي يقوم عليه الحوار عنده هو وص
غيرهم و  هل الكتابالمشركين وأع م به صدورهم، ولهذا نجد في الّتراث الفكري اإلسالمي محاورات كثيرة

 ساالت والكتب وغيرها. من أهل األديان الوضعية حول فكرة الّتوحيد واإليمان والرّ 

                                  
م حتى وفاته، ولد في 1981اهن دومينيكي فرنسي من الجزائر، مطران وهران من ك ؛Pierre Claverie بيير كالفيري 1
 بوهران. انظر: 1996ماي  1وادي )الجزائر(، وتوفي مقتوال في الم بباب 1938 ايوم 8

http://laics-dominicains.org/un-air-de-famille/figures-dominicaines/figures-de-freres-ou-de-

soeurs/pierre-claverie/. 
دعوة الّتقريب بين األديان، ، حمد القاضيأ عن:، نقال 57إيميليو غاليندو آغيالر، العقيدة لألمام، مرجع سابق، ص:  2

 .959مرجع سابق، ص: 
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ب أن يبدؤوا حوارهم من القاعدة هذا الباب حين أراد من أهل الكتا مي بعيدا فيلقد ذهب الحوار اإلسال
نما أراد منهم أن حييع، وذلك قاد والّتشر عتالالتي يرتكزون عليها في ما يؤمنون به وما يكفرون به في ا

الط َعام   عالى: )كل  ة التي يرى اإلسالم أّنهم كاذبون فيها؛ قال تيأتوا بالّتوراة إلثبات بعض القضايا الّتشريعي
َرائ يَل إ ال   ه  م ن َقب ل  َأن تَُنز  َكاَن ح الًّ لَِّبن ي إ س  َرائ يُل َعَلىَٰ َنف س  َم إ س  َرا لَ َما َحر  َراة  َفات ُلوَها فَ  ُقل   ۚ  ُة الت و  أ ُتوا ب الت و 

ق يَن(، ] وار، الذي يبحث األسس عملي في الح[، وبهذا يؤّكد القرآن أسلوبه ال93آل عمران: إ ن ُكنُتم  َصاد 
 .1طراف، لتكون القاعدة التي ينطلق منها الحوارالمشتركة التي يلتقي عندها كّل األ

عن الّسقوط في فّخ سوء تدبير الخالف الّديني لحوار باأن ينأى  تطاع بمنهجهاسه باإلضافة إلى أنّ 
، إذ تمّكن من أن "يحّول راره ونجاحهيؤّدي إلى عرقلة مسار الحوار، ويحول دون استمالعقدي الذي 

، من خالل فتح أبواب الحوار على مصراعيه من غير مقّدسات وال 2العقيدة إلى موقف مستمر للحوار"
(، ؛ قال تعالى: )َوا  ن ا َأو  إ ي اُكم  َلَعَلىَٰ ُهدً 3خطوط حمراء، وفي تجّرد تام عن الّذاتية ى َأو  ف ي َضاَلل  م ب ين 

ال واألدب في دقطب: "وهذه غاية االعت [، وفي هذا غاية العدل واألدب في الحوار، قال سيد24]سبأ: 
للمشركين: إّن أحدنا ال بّد أن يكون على هدى، واآلخر ال بّد أن يكون على  الجدال أن يقول رسول اهلل 

ّضال ليثير التدّبر والتفّكر في هدوء ال تغشى عليه العّزة باإلثم، ضالل، ثّم يدع تحديد المهتدي منهما وال
فحامهم، لمجّرد والّرغبة في الجدال والمحال، فإّنما هو هاد ومع رشادهم ال إذاللهم وا  ّلم، يبتغي هداهم وا 

 .4اإلذالل واإلفحام"
إلى اإلسالم؛ بإقامة والمسلم بهذا ال يترّدد في اإلعالن أّن من مقاصد حوار األديان عنده الّدعوة 

ء الحّجة على صدقه وصالحية أحكامه إلرساء الّسالم والعدل في عالمنا المضطرب، والمشاركة مع عقال
 العالم في إصالح منظوماتنا الّسياسية واالقتصادية واألمنية التي أفرغت من القيم واألخالق. 

صالح  لكّل ما كما يسعى المحاور المسلم أيضا من خالله إلى العمل مع غيره ع لى مراجعة نقدية وا 
اإلسالم القائمة على ورثه الغرب من تصو ر  عن اإلسالم والمسلمين، حيث القوالب الّنمطية الّذهنية عن 

يرى "أّن أوروبا الوسيطية  6، ذلك أّن مونتغمري واط5تصّورات في منتهى الخيالية )الفانتازيا( والتوّهم

                                  
 .157فضل اهلل، الحوار في القرآن، مرجع سابق، ص:  1
 .44، ص: نفس المرجع 2
 .381، مرجع سابق، ص: أمجوض، حوار األديانانظر: آيت  3
 .2905، ص: 1سيد قطب، في ظالل القرآن، مرجع سابق، ج:  4
 .66ة، مرجع سابق، ص: حيسالم والمسياإل أليكسي جورافسكي، 5
عمل أستاذا ورئيسا لقسم الدراسات اإلسالمية (، William Montogmery Watt( :)1909-2006) مونتغمري واط 6

م(. عمل راعيًا لعدة كنائس في لندن 1979إلى  1947اعده، )من مسة عشر عاما حتى تقجامعة أدنبرة لمدة خوالعربية ب
به ونزعته الّتنصيرية،  النبي ة م بدراسة سير اهتوفي أدنبره. وقد   ،محمد في مكة"من أهّم مصّنفاته: "، وهو معروف بتعص 

 ،ولية اإلسالمية والتحديث"و"األص ،ي اإلسالمي"الفكر السياس"و ،دة"و"الفلسفة اإلسالمية والعقي ،و"محمد في المدينة "
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ث جاد أن يتعامل معهما بال مباالة، تتمّثل في: األولى: في الّصورة أفرزت ظاهرتين ال يمكن ألّي باح
. وتبرز الثّانية في التجّذر الهائل الذي تمّكنت "اإليديولوجيا الّشائنة تماما التي وّلدتها أوروبا عن اإلسالم

 .1الّصليبية" من ترسيخه في قلوب وعقول األوروبيين عن الّذات وعن اآلخر"
الّديني اإلسالمي أيضا أن يثمر هذا الّتصحيح في الّتصّور عند الغربيين، تصحيحا ومن أبعاد الحوار 

لعالم اآلن من محاوالت إلعادة تصحيح التّاريخ تدعو بإلحاح إلى إعادة آخر في التّاريخ، ولعّل ما يشهده ا
الغرب بقيادة  االعتبار للعالم اإلسالمي الذي مّسه الّظلم واالضطهاد في أكثر من مرحلة من تاريخه من

الكنيسة، لقد اعتذر اليابان للّصين عن المجازر التي قامت بها جيوشه في الّصين وكوريا والفلّبين، 
عتذرت روسيا من اليابان لوحشيتها في تعاملها مع أسراها في الحرب العالمية الثّانية، واعتذرت الواليات وا

بادتها للهنود الحمر، وكذلك  اعتذرت ألمانيا عن جرائمها في أوروبا وخّصت اليهود المّتحدة عن جرائمها وا 
ماء، ولليهود الذين أدانتهم الكنيسة بتعويضات مالية ضخمة، أّما الفاتيكان فقد اعتذر عن تكفيره للعل

بجريمة صلب المسيح، وعن سكوتها عن جرائم الّنازية في عهدها، كما اعتذر عن جرائم األوروبيين في 
فريقيا  والتي كانت بمباركته وتحت شعار التّبشير بالكاثوليكية، كّل هذه االعتذارات لم يستثن األمريكيتين وا 

، مّما 2المؤّشرات على أّنهم ال يزالون تحت طائلة الّتهديد باإلبادة والّتصفية منها سوى المسلمون الذين تدلّ 
لغرب على المستوى يوجب على المحاور المسلم الّسعي الحثيث للوصول إلى إقناع جمهرة من عقالء ا

 وسانبالفكري؛ الّديني والّسياسي واألكاديمي بضرورة إدانة الجرائم الّصليبية التي انطلقت منذ بيان أور 
م، واستمرت حّتى العصر الحديث. وذلك 1095بفرنسا في ديسمبر  4بابا الفاتيكان في كليرمونت 3الثّاني

                                                                                                        
م، 1964، 3مستشرقون، دار المعارف، مصر، ط: القيقي؛ نجيب، الع. انظر: وغيرها"، و"العالقات اإلسالمية النصرانية

 .554، ص: 2ج: 
سالم، نشرت ضمن مطية الغربية عن اإلأفاية؛ محمد نور الّدين، اإلسالم في متخّيل الغرب.. في مكّونات الّصور النّ  1
م، 2009،  1وت، ط: ير ة لألبحاث، بربيب اإلسالم والغرب؛ األنا واآلخر، بإشراف: د/ محمد عابد الجابري، الّشبكة العكتا

. وانظر بعض الّصور من هذا التصّور الغربي في: هوبرت هيركومر، دروس ومواعظ من القرون الوسطى من 109ص: 
 وما بعدها. 85: ثابت عيد، نفس المرجع السابق، ص: لمين وأوروبا، ترجمةة الّشائكة بين المستاريخ العالق

م، ص : 1998ه/ 1418، 1الميسيحي، دار الّنفائس، بيروت، ط:  -ميسالى الحوار اإلإل الّسّماك؛ محّمد، مقّدمة 2
109- 110 . 

 1088م(، بابا من 1042-0991، ) de Lagery Eudes de Châtillon ou Odon؛ Urbain II أوربانوس الثّاني 3
 ي أطلقها منلتم( ا1099-1095) م، من أشهر خطباء وسياسيي الباباوات، صاحب الحملة الّصليبية األولى1099إلى 

 بفرنسا.  كليرمون
سا، منطقة تقع في الجزء الجنوبي الّشرقي من فرن تابعة إلقليم بوم دي دوم بلدية Ferrand-Clermont؛ كليرمون فيران 4

 م.2011نسمة حسب إحصائيات   142402المنطقة ويقطنها حوالي  اصمة اإلقليم وعاصمةأوفرن، وع
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لويالت، ولطّي صفة الماضي الذي ال يزال يقّيد قصد إعادة االعتبار للّشعوب اإلسالمية التي عانت ا
 تحّرك سيرنا نحو العدل والّسالم.  

 معيشي: البعد الواقعي الالثّاني الفرع
عقالء إلى وجوب الحوار الّديني في هذا العصر، وذلك إلدراكهم أّن الّصراع اللقد ذهب كثير  من 

لعالم الّسياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، وأّن والعنف الذي يعّم العالم اليوم ال يمكن أن يحّل أزمة ا
ًرا ا لُخَطط االقتصادية والبرامج الّسياسية والقوانين األديان اليوم "قادرة  على توفير ما ال تقّدمه َحص 

َع ثقة فقط حين تستطيع أن تقضي على تلك  َية...، ومن الّطبيعي أن ُتَزك ي األديان وتكون موض  االشت َراع 
الّصراعات الّنابعة من األديان أنفسها، فتصفو من التكب ر المتبادل وتتحّرر من الشّك، والتعّصب وحّتى من 

العدائي ل خر، وبالتّالي تظهر احتراما لتراث من القيم، ولألماكن المقّدسة واألعياد وشعائر قوم  الّتصوير
 . 1يؤمنون بطريقة مختلفة"

وار الذي ازدادت فرصه مع التّقارب والّتعارف بين الّشعوب الذي يحدث وال يتحّقق ذلك إاّل بطريق الح
 لمعلوماتية.بفضل التّقنيات الجديدة الحاصلة في اإلعالم وا

وقد أصبح الحوار الّديني بحكم الّضروري لما في البعد الّديني من أثر في الّصراعات والّنزاعات 
في هذا العصر ليس له وجه واحد، وال يتّم على صعيد واحد المنتشرة في العالم، ذلك أّن "الّصراع الّديني 

ّنما هو صراع  ذو وجوه ومستويات؛ ألّن ك ثيرا من األزمات والحروب التي وقعت، وفي مستوى واحد، وا 
ن بدت للّظاهر بوجه سياسي أو  وبعضها ال يزال محتدما هنا وهناك دوافعها دينية في المقام األّول، وا 

ثيرا ما تتحّرك القوى العظمى بدوافع دينية محضة، ولعّل الّسياسة التي كانت تنتهجها غيره من الوجوه، وك
على الّصعيد الّدولي، وباألخّص على صعيد العالم اإلسالمي  -الاّلحقة و –اإلدارة األمريكية الّسابقة 

 . 2تعكس هذا المنحى"
 هذا من حيث العموم ويمكن أن نمّثل لهذا البعد تفصيال بما يلي:

 ياسيعد السّ الب  ّواًل: أ
ياسي الذي ال يخفى على المتأّمل في ظاهرة الحوار الّديني الحديث ما فيه من الّدالالت على الُبعد السّ 

يتجّلى في نشأته وبعض أهدافه وقضاياه. وقد خلصت من خالل تتّبعي لكثير من خبرات المشاركين في 
الوطنية منها والّدولية، ودراسات المتخّصصين والّداعين الحوارات الّدينية، وتفاعالت المؤتمرات الحوارية 

                                  
م، مجلة الّتسامح، مرجع سابق، 1993أخالق عالمية، إعالن عالمي صادر عام و اإلعالن(، نحر كينغ؛ هانز )محرّ  1

 .65ص: 
 .100، ص: م2013ه/ 1434، 1ط:  ار السالم، القاهرة،التويجري؛ عبد العزيز بن عثمان، في الفكر والحضارة، د 2
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هو ديني وما هو سياسي في حوارات  له، ومذّكراتهم ومقاالتهم إلى أّنه من الّصعب الفصل بين ما
 ، ولعّل أهّم دالئل هذه الخالصة تتمّثل في: 1األديان

ضوح، ويمكن أن نمّثل له بالّدعوة نشأة  بعض هذه الحوارات؛ إذ تلّبس بانطالقاتها الُبعد الّسياسي بو   .1
لخمسينات وازدهر في إلى حوار األديان والّتحالف الّديني ضد اإللحاد والمّد الّشيوعي الذي انطلق في ا

الستّينات والّسبعينات، والذي كان هّم المؤّسسات الكنسية الّداعية إليه ببعدها الغربي األمريكي "وقتها 
 .2ب في صراعه مع االّتحاد السوفياتي إّبان اشتعال الحرب الباردة"ُمساوًقا للهمِّ الّسياسي للغر 

يات األولى للحوار الّديني ضمن تحالف جملة  من أهداف الحوار الّديني؛ حيث صيغت البدا  .2
استراتيجي غربي مكّون من نخبة من رجال الّدين وأخرى من الّسياسيين واإلستراتيجيين لتشّكل بيئة تسمح 

التّقليديين من أهل األديان األخرى واإلسالم خاّصة، وتوجيه الدّفة لصالح الّطرفين:  باستيعاب الخصوم
ّنما باعتباره تواصال مفيدا داخل الّسياسيين والكنائس. ومتعّلق هم في ذلك الحوار؛ ليس الّنقاش العقائدي وا 

ردة و"تواجه تحّدي ظاهرة دائرة الهيمنة العالمية للغرب التي واجهت المّد الّشيوعي في مرحلة الحرب البا
 .3الّدين اإلسالمي المتجّدد والمّتسم بالحيوية الّشديدة مع تعّطش دعوي ال يرتوي

محاولة احتواء ظاهرة المّد األخضر  -والتي لها تعّلق سياسي  -م أهداف الحوار أيضا ومن صمي  .3
لعالم شرقه وغربه، خاّصة بعد المتمّثل في الّصحوة اإلسالمية التي عّمت العالم اإلسالمي وبلغ صداها ا

ية منافسا بديال انحسار المّد الّشيوعي واستشراف بعض االستراتيجيين الغربيين أن تكون الحضارة اإلسالم
 له.

ولعّل االهتمام الغربي بما يسّمى باإلسالم الّسياسي وتنامي الحركات اإلسالمية المعتدلة وفاعليتها 
 ،احة الّسياسية والثّقافية في العالم اإلسالمي، يدخل في هذا الباباالجتماعية وحضورها القوّي على السّ 

الجانب الّنصراني إلى التّنسيق مع ممّثلي اإلسالم  حيث "اّتجه قصد محاصرة تلك الحركات بأصحابه من

                                  
شراف: 1 ى، سيف الّدين عبد الفتاح، طفدية محمود مصنا انظر على سبيل المثال: مجموعة من المؤّلفين، تنسيق علمي وا 

. وعبد العزيز بن عثمان 303، 277، 161، 233، 181، 141، 71حوار األديان، مراجعة  وتقويم، مرجع سابق، ص: 
 280. آيت أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، ص: 206، 128ص:  الحضارة، مرجع سابق،ويجري، في الفكر و الت  

األبعاد السياسية للحوار بين األديان، الحوار اإلسالمي المسيحي نموذجا، عالم الكتب ، وان أبو رمانرض وما بعدها. وسامر
ة سياسية، مرجع المية المسيحية قراءرمان؛ الحوارات اإلس. وأبو 21م، ص: 2005ه/ 1426، 2الحديث، األردن، ط: 

حوار  يحيى؛ محمد،. و 81: مرجع سابق، صي، . محمد السّماك، مقدمة إلى الحوار اإلسالمي المسيح7سابق، ص: 
 وما بعدها.  134، ص: 150األديان بين المظهر والجوهر، مجلة البيان، لندن، المنتدى اإلسالمي، عدد: 

-31المسيحية، مجلة االجتهاد، بيروت، العدد:  –ت اإلسالمية المسيحي والعالقا -يوان، الحوار اإلسالمالسّيد؛ رض 2
رضوان أبو رمان، األبعاد السياسية للحوار بين األديان، الحوار اإلسالمي  مر. وسا13، ص: م1996، ربيع وصيف  32

 .35المسيحي نموذجا، مرجع سابق، ص: 
 .16–15المرجع، ص:  المسيحي، نفس -سالمين السيد، الحوار اإلانظر أكثر تفصيال: رضوا 3
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الّرسمي بهدف مواجهة الّصحوة اإلسالمية الجديدة ووصفها تارة باإلرهاب، وتارة بالتطّرف، وأخرى 
 .  1ة، بقصد تشويه صورتها خاّصة في المجتمعات الغربية"باألصولي

ي الذي يحيل على ارتباط الحوار بالّسلطة في المؤّسسات  الّداعية إليه؛ حيث التبس بالّطابع الّرسم   .4
الّسياسية، خاّصة من وجهة نظر إسالمية، فاإلسالم الّرسمي هو الذي كان الممّثل الّشرعي في هذه 

هذه الّظاهرة المختص رضوان السيد حينما يقّرر بأّنه: "غلب على األطراف المتحاورة  الحوارات، وقد الحظ
الّطابع الّرسمي فيما عدا استثناءات في لبنان بالّذات، بمعنى أّن الوفود  منذ الخمسينات وحّتى الثمانينات

وار البحت، كانت الكنسية الغربية التي كانت تأتي لالستطالع والّتشاور، وتلك التي كانت تلتمس الح
 .2تتحّدث إلى جهات رسمية إسالمية"

ذا كانت مالحظة رضوان قّيدها بالفترة الممتّدة من الخمسينات  إلى الّثمانينات، فإّن واقع الحوار وا 
الّديني اليوم ُيثَبُِّت هذه المالحظة؛ خاّصة إذا الحظنا أّن ُجل  المؤّسسات اإلسالمية الفاعلة التي قامت منذ 

نات أو قبلها بقليل إّنما تتبع إلى جهات رسمية حكومية، كمركز الّدوحة الّدولي لحوارات األديان التسعي
DICIDعبد اهلل للحوار  ، ومركز الملكKAICIID مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي التي أسسها ، و

فلك صانعي  األمير الحسن بن طالل باألردن، وغيرها من المراكز العربية واإلسالمية، وهي تدور في
القرار الّسياسي بها، وتخدم في كثير من األحيان أهداًفا سياسية خاّصة بالّنظام المحّلي أو تصّب في 

 ستراتيجية الّدولية المهيمنة كما سنرى الحقا عند تحليل ونقد هذه الّظاهرة.اإل
المفّكر فهمي هويدي  ليهالتفت إهذا الّطابع الّرسمي للحوار الّديني وأثره في العالم العربي واإلسالمي 

فتة للّنظر عند تحليله لموقف علماء األزهر من الحوار اإلسالمي الّنصراني حينما قال: "ومن الوقائع الالّ 
ّنما أرسلت من الفاتيكان  في هذه الّنقطة، أّن أّول دعوة للحوار اإلسالمي المسيحي لم توّجه إلى األزهر، وا 

يصا بدوره على توسيع نطاق "االنفتاح" على الغرب، فكان هو الذي إلى الّرئيس الّسادات، الذي كان حر 
ت هذه الّضغوط إلى عقد اجتماع في عام ضغط على األزهر كي يدخل في حوار مع الفاتيكان، وأدّ 

م بين الّشيخ عبد الحليم محمود شيخ األزهر آنذاك، والكاردينال بينيدولي، وهو أّول اجتماع يعقد 1977
متحّفظا من الحوار اإلسالمي  حينئذ. مع العلم أّن األزهر كان 3ث موضوع الحوار..."بين الجانبين لبح

 .4بطابعه الكنسي المسيحي

                                  
 .304آيت أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، ص:  1
 .17إلسالمية المسيحية، نفس المرجع، ص: ا يد، العالقاتالسرضوان  2
لتاريخ والحاضر مجموعة من المفّكرين، إشراف: سمير سليمان، العالقات اإلسالمية المسيحية، قراءات مرجعية في ا 3

 .82، ص: 1994، 1ات اإلستراتيجية والبحوث والّتوثيق، بيروت، ط: ستقبل، مركز الّدراسوالم
 -15م، ص: 2001ن األديان أسراره وخفاياه، دار االعتصام، القاهرة، بدون رقم الّطبعة،  بيدود، الحوار الو شلبي؛ عبد  4

16. 
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يع  المتداولة في هذه الحوارات؛ خاّصة حول جملة من المفاهيم التي تتعّلق باألثر الّسياسي، المواض  .5
ية، والعنف واإلرهاب، وحقوق اإلنسان ذات كمفهوم الّسالم والعلمانية، واالستقرار الّسياسي، والّديموقراط

الّدينية والعرقية المتناثرة في األثر الّسياسي المتعّلق أساسا بما يسّمى في االصطالح الغربي باألقّليات 
 العالم اإلسالمي.

ومن مظاهر الّتوظيف الّسياسي أيضا المتعّلق بالموضوع؛ اختيار المواضيع بحيث يتّم "التعّرف بشكل   .6
لى عقلية المسلمين ودراسة الّتحوالت المستجّدة في الفكر اإلسالمي عن قرب، لتسهيل عملية أفضل ع

 . 1دجين"االحتواء واالستيعاب والتّ 
الّتوظيف  الّسياسي لمسألة حوار األديان، ويمكن أن نمّثل له بمحاولة إشراك اليهود في الحوار الّديني   .7

عملية واقعية للتّقارب المسيحي اليهودي الكبير في هذا القرن  اإلسالمي المسيحي أو المتعّدد، وذلك نتيجة
ئس العالمي، حيث تّمت تبرئة اليهود من دم المسيح، والذي تعّززه وثائق الكنيسة الكاثوليكية ومجلس الكنا

واالعتراف الّضمني بحقوق اليهود في فلسطين، باإلضافة إلى ما لم يعد خافًيا من عالقة الحركة المسيحية 
صولية األمريكية المعاصرة بقضية فلسطين، والتي تعّد "أحد األعمدة األساسية المتبّنية للمشروع األ

ة له، وأّنها من أهّم مصادر التّأييد الّدائم، والّدعم الّسياسي والمعنوي واإلعالمي والمادي الّصهيوني والّداعم
. هذه الحركة التي حاولت اختراق الجبهة 2ية"الموصول إلسرائيل وسياستها الّتهويدية والّتوسعية واالستيطان

اركة في الحوار الّديني اإلسالمية المقاومة للّصهيونية والّتطبيع معها عن طريق المش -العربية 
م ر؛  -اإلسالمي المسيحي خاّصة، وذلك من خالل جملة من اإلجراءات والوسائل التي ُتظه ُر غير ما ُتض 

قوق اإلنسان الّدينية والّسياسية واالجتماعية، وُتضم ر مساندة إسرائيل في ُتظه ر الّتسامح والّدعوة إلى ح
وتحّدد سقفا للحوار بحيث ال يتجاوز الخطوط الحمر المسموح بها جرائمها االستيطانية وفي حصارها لغّزة، 
 .3اإلسرائيلي على فلسطين تحديًدا -فيما يتعّلق بالموقف من الّصراع اإلسالمي

خم الكبير في استحضار اليهود الذي تشهده ساحة الحوار الّديني أو حوار الحياة الذي كما ال يخفى الزّ 
هدف الّتطبيع مع إسرائيل، ولقد خلص كثير  من الخبراء والمختّصين في  ُيثب ُت عالقة هذه الحوارات مع

داتهم إلى أّن مجال الحوار الّديني والحضاري من خالل خبراتهم الّذاتية التي تّتصل بمالحظاتهم ومشاه
 : "أهداف حاخامات اليهود سواء  اإلسرائيليين وغيرهم من المشاركة في هذه الحوارات والّدفع إليها أمران

                                  
و رمان، األبعاد السياسية . وسامر أب81ق، ص : الميسيحي، مرجع ساب -محمد السماك، مقّدمة إلى الحوار اإلسالمي 1

 .41لحوار األديان، مرجع سابق، ص: 
الّصهيوني، مركز دراسات الوحدة العربية،  –الّسياسة األمريكية تجاه الّصراع العربيي عد الّديني فالبالحسن؛ يوسف،  2

 .10م، ص: 1990، 1، بيروت، ط: 15سلسلة: أطروحات الدكتوراه، رقم: 
 وارعليق د/ هبة رؤوف عزت، على نماذج لمبادرات إسالمية وعربية، في أعمال ندوة: حأمثلة عن ذلك في: ت انظر 3

 وما بعدها. 224ة وتقويم، مرجع سابق، ص: جعاألديان مرا
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ُر ما يعتقدون أّنه حاجز  نفسي بين اليهود والمسلمين مبني  على اّتهام المسلمين بأّنهم دائما  األّول: َكس 
 اليهود. يكرهون  -وفًقا ألصولهم من القرآن والسّنة –

 .1هو تطويع فكر اإلنسانية والّتسامح وقبول اآلخر لتمرير المشروع الّصهيوني" األمر الثّاني:
ستراتيجية الّسياسية الغربية في اهر أيضا تالؤم المواضيع المختارة في الحوار مع اإلومن هذه المظ

الم"، أو "مفهوم الّسالم في المنطقة اإلسالمية، ومن ذلك تالزم اختيار موضوعات "دور الّدين في السّ 
ام المصري في عهد األديان" مع عملية الّسالم التي كانت في فترة الّسبعينات بين الكيان الّصهيوني والّنظ

عبد الحليم محمود، مع أمين سّر  ع الحواري األّول بين شيخ األزهرالّسادات، وعلى هذا "جاء االجتما
م، الكاردينال بنيدولي؛ متالزما مع زيارة الّرئيس 1977 شؤون غير المسحيين في الفاتيكان في عام

خراج اإلعالمي الّسياسي لهذا االجتماع، المصري الّراحل أنور الّسادات إلى القدس المحتّلة، وكان اإل
 . 2ولغيره من مؤتمرات الحوار أكثر لمعانا وبريقا من المضمون العلمي الجاد"

 عد اإلنسانيالب  الثّاني: 
ّن الحوار الّديني يعتبر بمثابة القنطرة إلى حّل الكثير من المشاكل اإلنسانية بحكم دور ال ريب في أ

نقاذها من االختالل الحاصل في قيمه وأخالقه وسياسته، األديان في تصحيح مسار الح ضارة اإلنسانية وا 
واالستبداد  المتمّثل أساسا في سياسات القوى الّدولية المهيمنة على مستوى انتهاك حقوق اإلنسان،

 االقتصادي، وتغيير منظومة األسرة ليوافق تفّشي االنحالل األخالقي والّشذوذ الجنسي، في إطار  عام قائم
 على تفريغ مضامين كثيرة من القيم الّروحية واألخالقية التي يحتكم إليها اإلنسان.
خالل معالجته لمجموعة  يمكن لحوار األديان أن يكون ذا فاعلية وأثر في توجيه مصير اإلنسانية من

 من التحّديات لعّل أهّمها يتمّثل في:
الّسياسية واالجتماعية: ذلك أّن العالم اليوم يشهد تزايًدا تقرير حقوق األقّليات الّدينية والعرقية؛ الّدينية و   .1

لفصل مّطردا للّصراعات المستندة إلى االختالفات الّدينية أو العرقية، وقد تقّرر من خالل البحث في ا
الّتمهيدي أّن حوار األديان قد أصبح في العصر الحديث من الوسائل الهاّمة جّدا والفّعالة في إدارة 

التي تكون سببها التوّترات بين الجماعات الّدينية والعرقية. فحاجتنا إليه في حالة الّنزاعات تشتّد الّنزاعات 
الّسلم، بل للّدور الفّعال الذي يمكن أن يقوم به،  ليس نظرا للحاجة إلى الّتعاون والعيش المشترك في أوقات

الّدينية الّدور المحوري في الّتوجيه لما خاّصة في المجتمعات التي يكون لعلماء الّدين ولزعماء الّطوائف 
لديهم من إلمام  "بالّديناميكيات االجتماعية واالقتصادية في مختلف أنحاء البالد، ومن ثّم يمكنهم أن يشّكلوا 

ا من اإلنذار المبّكر وآلية استجابة لمنع نشوب الّنزاعات...، كذلك بمقدورهم االستجابة إذا كانت لديهم نوع

                                  
مال اسي في الحوارات، أعمصطفى؛ نادية محمود، خبرات في مؤتمرات وملتقيات دولية، إشكالية العالقة بين الّديني والّسي 1

 .300 رجع سابق، ص:، ميان مراجعة وتقويم، مركز الّدراسات الحضارية وحوار الثّقافات، جامعة القاهرةندوة: حوار األد
 .81محّمد السّماك، مقدمة إلى الحوار المسيحي اإلسالمي، مرجع سابق، ص:  2
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لّتدريب للتوّسط في الّنزاعات والتصّدي لها للتّقليل من حجم التوّتر وقت نشوئه كوسيلة لمنع المهارات وا
  .1اندالع العنف"

سالم   هناك يكون " فإّنه "لنHans Küng"ي هانس كونغ وكما قّرر عالم الاّلهوت الكاثوليكي األلمان
 حوار   هناك يكن ما لم األديان بين الم  س هناك األديان، ولن يكون بين سالم   هناك يكن ما لم األمم بين
 ."2األديان بين

هاية وكما الحظ الخبراء والمختّصون في إدارة الّصراع وجود تغي رات  في أنواع الّصراعات الّسائدة منذ ن
الحرب الباردة، بانتقال الّصراع من مرحلة الّصراع بين الدّول إلى الّصراع داخل الّدول، أو بتداخل بعض 

؛ فإّن المجتمع اإلنساني ككّل في حاّجة ماّسة إلى 3عات التي تجمع بين الّصراعات الّداخلية والّدوليةالّصرا
 تعبئة جماعة أو حضارة ما ضّد أخرى. دور  فّعال للحوار الّديني بسبب الّتوظيف الّديني في 

ه نزعة التفك ك والتشّتت في إّن الواقع الّدولي اليوم بتوّجهه "نحو التكّتالت الكبرى في الّشمال، تُقاب لُ 
الجنوب، حروب  أهلية ال تنتهي، نزاعات  عرقية ودينية في الّداخل والخارج، صراعات  حدودية ملتهبة، 

ة في كّل مكان، ونعرات الخالفات اإلثنية والّدينية والّلغوية، وتتالعب بمكّونات حركات انفصالية واستقاللي
عمل موّحد حقيقي. في الوقت الذي يتراجع دور  جهوية عاجزة عن أيّ الهوية تجّمعات ومنظمات إقليمية و 

كًرا عليها وصرحا م قّدسا الّدولة وتنكشف سيادتها، وتنسحب من ميادين هاّمة، كانت إلى وقت قريب ح 
أكبر التحّديات التي تواجه  -هذا الواقع  -، يمّثل 4لسلطتها، من بينها ميدان األمن والّنظام العموميين"

حوار األديان الذي عليه أن يساهم في تحقيق الّصالح العام لألوطان واألمم واإلنسانية كّلها دون  طريق
ل تواصله مع أطياف المجتمع الواحد بكّل التفات إلى عرق أو لون أو لسان أو لغة أو دين، وذلك من خال

ل معها همومها وتطّلعاتها، مكّوناته عند االختالف فئات وطوائف وأديان، يشاركها آالمها وآمالها، ويحم
 مع ما يتطّلبه ذلك من مثابرة وجلد وعمل دائم ومستمر ال ينقطع. 

اد األقّليات المسلمة في البالد غير وكما تقرر أيًضا في الفصل الّتمهيدي؛ يعتبر الحوار وسيلًة إلسن .2
ريطة العـالم توحي بأّن المسلمة، فالّنظرة المستقرئة لمناطق الّصراع الّديني والّسياسي والعسكري في خ

                                  
حّل الّنزاعات بين األديان، ّهلة لنيل شهادة في ان، ، وثيقة دورة مؤ انظر: معهد الّسالم األمريكي، حّل الّنزاعات بين األدي 1

 :ظرم. ان2008آب طس/أغس7صادرة عن مركز الّتعليم والّتدريب، بتاريخ: 
 www.usip.org/training/online  :وانظر: أميمة عبود وآخرون، الحوار مع الغرب، مرجع سابق، ص: 5، ص .

82 . 
 .134، ص: مرجع سابق الهوية، وحفظ لتفاهما جسور بناء بين ياناألد مالك، حوار طه؛ أنيس 2
م، 2006 شباط/فبراير  والّتدريب،م مركز الّتعليعن ، وثيقة صادرة الصراعات تحليلمعهد الّسالم األمريكي،  3

www.usip.org/training/online،  :4ص . 
، 1اإلسالم، الوطنية، الّديموقراطية، دار الّنبأ، الجزائر، ط:  ؛فقودةنشودة، المعادلة الممحفوظ، الجزائر الم نحناح؛ 4

 .221 -220م، ص: 1999/ه1420

http://www.usip.org/training/online
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فريقيا يأغلب مناطق التوّتر تترّكز في األماكن التـي تتواجد فيها أقليات إسالمية، كالفلبين وم انمار وا 
وشبه القارة الهندية، بل حّتى في المناطق التي يعيش فيها  -وكوسوفو البوسنة والهرسك، –وأوروبا 

ثنية حيث تتعّدد األديان واألعراق والّطوائف، وذلك مثل المسلمون مع غيرهم من األقّليات الّدينية واإل
عد في الّسودان وأندونيسيا والعراق وسوريا ولبنان. وقد أشار الباحث بشيء من التّفصيل إلى أهمّية هذا الب

 المبحث الثّاني من الفصل الّتمهيدي عند الكالم عن أهداف الحوار الّديني في الفكر اإلسالمي وغاياته.
العام،  الفرعسالم كما تقّرر سابقا بحفظ كرامة اإلنسان، وكانت أحكام شريعته مساوقة لهذا جاء اإل .3

عرض والّنسل، ودور المحاور يظهر ذلك في كثير من علل أحكامه، حيث مقصد حفظ الّنفس والعقل وال
الحّرية المسلم هو الحرص على حفظ كرامة اإلنسان من حيث احترام خصوصيته العقدية والفكرية، وترك 

له في إبداء رأيه وتنظيم نفسه بما يناسب معتقداته، وأن ال يعّرض إلى ما يمّس هذا الكرامة من الّتعذيب 
 الكريم.  أو انتهاك حقوقه في العمل والّتعليم والعيش

إّن واقعنا اليوم الذي يتعّرض فيه العالم للّدمار، والبيئة للخراب وسوء االستغالل، في جّو من الهيمنة 
لّرأسمالية المتوّحشة، وفي ظّل ماليين من البشر يعانون من الفقر والجوع والجهل والمرض، مع ما ا

القي وجريمة منّظمة، وما تقتضيه مصالح يتضّمنه الّنظام األخالقي الماّدي من تفّكك أسري وانحالل أخ
والمواد األّولية عن طريق بعض الجهات الّنافذة في الّنظام الّدولي الجديد من استئثار بمصادر الّطاقة 

حروب اقتصادية تارة ودينية أخرى، ليدعو بإلحاح إلى العمل مع المنصفين من األديان األخرى على 
ة المستضعفين منهم مهما كانت اعتقاداتهم وأعراقهم؛ قال تعالى: حفظ كرامة اإلنسان المستباحة، ونصر 

َمًة لِّل َعاَلم  ) َسل َناَك إ ال  َرح   [. 7(، ]األنبياء: ينَ َوَما َأر 
والمسلم يعتقد بأّن جهاده المتضّمن للحوار الّديني إّنما هو لنصرة الحّق والعدل والّسالم، ودفعا للّظلم 

َوَلو اَل َدف ُع الل ه  الن اَس َبع َضُهم ب َبع ض  ن أهل األديان األخرى، قال تعالى: )والعدوان عليه وعلى غيره م
عُ  ُم الل ه  َكث يًرا  ل ُهدَِّمت  َصَوام  َكُر ف يَها اس  ُد ُيذ  إ ن  الل َه  ۚ  َوَلَينُصَرن  الل ُه َمن َينُصُرُه  ۚ  َوب َيع  َوَصَلَوات  َوَمَساج 

يَن لّما تضم َنت ُجملة: )[. قال الّشيخ الّطاهر بن عاشور في تفسيره: "40]الحج:  (،َلَقو يٌّ َعز يز   َن ل ل ذ  ُأذ 
ير   ۚ  ن ُهم  ُظل ُموا ُيَقاَتُلوَن ب أَ  م  َلَقد  ر ه  [؛ اإلذَن للمسلمين بدفاع المشركين عنهم 39(، ]الحج: َوا  ن  الل َه َعَلىَٰ َنص 

ن باّلدفاع، مع التّنويه بهذا الّدفاع، والمتَولِّين له؛ بأّنه دفاع  عن الحّق أتبع ذلك ببيان الحكمة في هذا اإلذ
الّتوحيد من اليهود والّنصارى والمسلمين، وليس هو دفاعا لنفع المسلمين واّلدين ينتفُع به جميع أهل أديان 

 .1خاّصة"
صلي، ذلك ألّنه وسيلة فّعالة لتواصل لعّل من أهّم أبعاد الحوار الّديني البعد الّتوا عد الّتواصليالب  ثالًث: 

 سببا الختالف أصحاب األديان فيما بينهم، وهو أّول مراحل الّتعارف الذي جعله الخالق عّز وجلّ 
ًبا َيا َأي َها الن اُس إ ن ا َخَلق َناُكم مِّن َذَكر  َوُأنَثىَٰ َوَجَعل َناُكم  ُشُعو األجناس واألعراق واأللوان واأللسن؛ قال تعالى: )

                                  
 .273، ص: 17الّطاهر بن عاشور، الّتحرير والّتنوير، مرجع سابق، ج:  1
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نَد الل ه  َأت َقاُكم   ۚ  َوَقَبائ َل ل َتَعاَرُفوا  َرَمُكم  ع  [، هذا الّتعارف يقوم على 13، ]الحّج: (إ ن  الل َه َعل يم  َخب ير   ۚ  إ ن  َأك 
فهم اآلخر على ما هو عليه في حقيقة األمر ال كما قد ُيَتصو ُر من المخالف، وهذا الفهم المتبادل يقوم 

راسة وافية آلراء المخالف من مصادره المعتمدة ووفق منهجه في التّفسير وآلياته في الفهم ابتداء على د
وهذا ال يتأّتى إاّل من خالل التلّقي المباشر من مصادره؛ العلماء ورجال الّدين والّتطبيق التي يتبّناها، 

ي الّتوظيف الّسياسي بغرض والّنصوص الكتابية وغيرها، ونتجاوز بذلك الوساطات التي يمكن أن تستغل ه ف
 .1الهيمنة وتذكية الّصراع بما يكون سببا في منع الفهم المتبادل

 يهاب فكر اآلخر، يقف منفتحا على غيره محاججا ومتعّلما، ال يلغي اآلخر وال والمسلم قويٌّ بعقيدته ال
خر واالنفتاح عليه، يروم استعداءه أو استعباده، "فمن مقومات الحضارة العربية اإلسالمية احترام اآل

 .2والّتكامل معه، وليس تجاهله أو إلغاؤه أو تذويبه"
، فاعل بين المختلفين، يجب أن تكون مخرجاته تدّل عليهوالحوار أسلوب  من أساليب الّتجاوب والتّ 

ن ولعّل أهّم هذه المخرجات تتمّثل في الّتعارف والفهم المتبادل الذي يعّبد لبناء الثّقة ويقف في وجه م
 يجنحون لسبب ما إلى االنغالق والتعّصب.

 : ممّيزات ومظاهر الحوار الّديني المعاصر ووسائلهينالمطلب الثّا
 تمهيد
ّديني، وتنّوعت وسائله، كان حرّيا بنا أن نعّدد ّما تعّددت في هذا العصر ممّيزات ومظاهر الحوار الل

عند الباحثين في هذا الباب، مع بيان   على بعض ممّيزاته التي أضحت محّل إجماع  مظاهره، ونّطلع 
ة، مع مالحظة اّتساع موجز ألهّم محّطات حركته التي عرفت توّسعا كبيرا شمل أهّم األطراف المتحاور 

ز على ط مؤّسساتها الكنسية والعلمية والمدنية، وفي هذا المطلب سوف أركّ المبادرة المسيحية وكثافة نشا
لمساهمات المبادرات المسيحية واإلسالمية وذلك قصد الّتمثيل ال  مظاهره الهاّمة من خالل عرض موجز

 . الحصر، مع اإلشارة إلى أهّم وسائله في ثنايا العرض
سالمياألّول الفرع  : كنسي وا 

ي حيث المبادرة أهّم مظاهر الحوار الّديني المعاصر إّنما يتمّثل في بعده الكنس تبّين سابقا أّن من
ار الّديني في انطالقاته األولى في الّستينات من األلفية األولى، ثّم ببعده المسيحية التي قادت الحو 

ضها في ثنايا اوية في مجمل هاته الحوارات ألبعاد كثيرة ذكرت بعاإلسالمي نظرا لتفاعله ولكونه حجر الزّ 
 البحث، وذلك العتبارين أساسيين:

                                  
والغرب، ر "العالم اإلسالمي ره، بحث مقّدم لمؤتمانظر: الّشهراني؛ سعد بن علي، أهداف الحوار مع الغرب ومحاذي 1

 .24ه، ص: 1427 /8 /14-12ي: الحواجز والجسور"، المنعقد بالجامعة اإلسالمية العالمية، ماليزيا، ف
 .91السّماك، مقدمة إلى الحوار اإلسالمي المسيحي، مرجع سابق، ص  2
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الم اليوم بإمكاناته الماّدية الكبيرة، واحتكاره للقّوة كنيسة الكاثوليكية الغربي، والذي يقود عاألّول: امتداد ال
، وهيمنته على المؤّسسات الّدولية واألحالف بكّل أشكالها الّسياسية واالقتصادية والعسكرية والثّقافية

 1962في المجمع الذي انعقد ما بين مية، هذا االمتداد سمح للفاتيكان بعد مراجعته لعالقته باألديان اإلقلي
ذا أمر أذعن 1965و م بتصّدر الّدعوة إلى الحوار من منطلق أّنه الّطرف األقوى الذي إذا نادى أجيب، وا 

قرنا من حيث موقفه اإليجابي سابقة في تاريخ المجاميع المسكونية منذ أربعة عشر له. وباعتباره أيضا 
 . 1ه أخصمن األديان األخرى واإلسالم منه بوج

قامة الّشعائر، وحماية أماكن الثّاني: أّن اإلسالم وكما تقرّ  ر سابقا كان رائدا في تقريره لحّرية الّدين وا 
ي العملي ن مع األديان األخرى من خالل حواره العقدي والواقعالعبادة، وتسامحه الذي شهد به المنصفو 

دأ جدت بالمبادرة الجديدة نظرا ألصالة المبالمعيشي ال يحتاج إلى وصف دعواته المعاصرة للحوار إن و 
 .2عنده

إّن ظاهرة الحوار الّديني ببعدها الكنسي واإلسالمي يدعونا إلى تتّبع سماتها ووسائلها من خالل بيان  
 .مبادراتهاز  ألهّم محّطاتها بأعالمها ومؤّسساتها و موج

 المبادرة المسيحية الّنشأة والتطّور .1
ه أصالة في الحوار الّديني أّن الجانب المسيحي على األخص لم تكن ل ال يمكن لمنصف أن يغفل عن

ى الّطابع العدائي العقدي منه أو الواقعي، إذ يدّل تاريخ الكنيسة الكاثوليكية خاّصة ثّم البروتستانتية عل
مخالفين في الّدين. ويمكن من خالل استقراء تاريخها في الحروب المفرط في العنف والشّدة على ال

لمسيحية، ثّم بين الكاثوليك وسائر الّطوائف أيضا، وبعدها من مذهبية بين الملكانيين وسائر الّطوائف اال
ويمكن أن أوجز . 3حديث االستدالل على ذلكخالل الحروب الّصليبية ومحاكم التّفتيش واالستعمار ال

 سيحية بالحوار في:عالقة الم
ول في تاريخ ّميها مرحلة القطيعة في الحوار وهي األطهذه المرحلة التي يمكن أن نسالمرحلة األولى:  .أ

المسيحية، وقد كان لهذا الفكر االقصائي واالحتقاري بالغ األثر على الوعي األوروبي المتمّثل خاّصة في 
اللها على مصداقية الحوار الّديني المعاصر عند كثير الّنخب الّدينية والفكرية المسيحية، والتي تلقي بظ

 اإلسالمية. من األطراف 

                                  
 .133ة، مرجع سابق، ص: أليكسي جورافسكي، اإلسالم والمسيحي 1
 .116، ص: األديان، مرجع سابق رآيت أمجوض، حوا 2
؛ ويليام جيمس، قّصة الحضارة، نتديوَراة في: اصّ انظر في ذلك مثال: مآسي اليهود مع المسيحيين والّصليبيين منهم خ 3

. وانظر أيضا في 49ومحمد عمارة، اإلسالم والّديانات األخرى، مرجع سابق، ص: . 79، ص: 14، ج: مرجع سابق
 يل،لتها للهنود الحمر في أمريكا الاّلتينية والّسود في إفريقيا في: شوقي أبو خلود في إسبانيا ومعامهتاريخ الكنيسة مع الي

 .120 -69إلسالم، مرجع سابق، ص ص: ا الّتسامح في



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

256 
 

مرحلة القطيعة مرحلة اإلرهاصات األّولية أو ما سّماه المختص المسيحي  ثّم تلتالمرحلة الثّانية:   .ب
ر إلى ؛ والتي امتدت من الّنصف الثّاني للقرن التّاسع عشالّديني –أليكسي جورافسكي بالّتمهيد الفلسفي

، 1Vladimir Solovyovالديمير سولوفيوف أوائل القرن العشرين، ومّثلها كلٌّ من الفيلسوف الّروسي ف
، فإذا كان األّول الذي ُيعد  على رأي جورافسكي "أبا مؤّسسا 2Louis Massignonالمستشرق الفرنسيو 

المستوى الفلسفي والاّلهوتي باعتباره ، قد أّثر على 3الّتوحيدية الّثالث" –ات الكتابية للحوار بين الّديان
بمساهمته الفّعالة في التحّول المسيحي  لثّاني: )لويس ماسنيون( كان تأثيره أبلغفيالسوفا والهوتيا؛ فإّن ا

آباء المجمع الكنسي والبابا الكاثوليكي تجاه الّدين اإلسالمي خاّصة، فهو "صاحب األثر البالغ في توجيه 
. وهو إلى جانب 5م( إلى ضرورة مراجعة موقفهم من المسلمين"1978 -1963) 4بولس الّسادس

ياسية كان قد تقّدم ضمن تصّوره آلفاق الحوار اإلسالمي المسيحي هاماته العلمية والّدينية ونشاطاته السّ إس
لت في مراسالت واّتصاالت واسعة مع الهيئات بمبادرات كثيرة لتغيير رؤية الفاتيكان لإلسالم، تمثّ 

 -1963الفاتيكاني الثّاني )لنتائج المجمع  –وفق الّرؤية المسيحية  -ليكية المختّصة، مّهدت الكاثو 

                                  
، متأّثر بالمدرسة م(، فيلسوف مثالي والهوتي وشاعر روسي1853-1900، )Vladimir Solovyo ؛سولوفيوف 1

، سفيأن تكون خادمة للاّلهوت،  ُيَعد  قريًبا من مذهب وحدة الوجود الّصوفي الفل يرى أّن الفلسفة يجب األفالطونية المحدثة،
ـ"الّتصو ف اإلشراقي الُحّر"، وكان مّمن دعى إلى توحيد الكنيستين الّشرقية والغربية في إطار ملكي. له عّدة ب سّمى مذهبه

م(، و"محمد سيرته وتعاليمه 1883ر والّسياسة المسيحية" )م(، و"الخصام الكبي1880فات أهّمها: "نقد المبادئ المجّردة" )مؤلّ 
، الهامش؛ المترجم: 108فسكي؛ أليكسي، اإلسالم والمسيحية، مرجع سابق، ص: راها. انظر: جو غير م(، و 1896الّدينية" )

 خلف محمد الجراد، ترجمة لسولوفيوف.
ي. من أعضاء المجمعين العربيين في مستشرق فرنسخبير و ، (م1883-1962)؛ Louis Massignonس ماسنيون لوي 2

م مستعمرات في شبابه، ثم مستشارا لها بقية حياته. تعلّ الموظفي وزارة من دمشق والقاهرة. مولده ووفاته بباريس، كان 
ت مي فكتب عن "مصطلحاالباآلثار القديمة، واستهواه التصّوف اإلسركية واأللمانية واإلنكليزية وعني العربية والفارسية والتّ 

ى تحرير "مجلة الّدراسات ث. تولّ الالكتابية الثّ ات ج" وتشّبع بآرائه. واّتجه إلى فكرة توحيد الّديانوفية" و"أخبار الحالّ الصّ 
في: الكاملة . وترجمته 247، ص: 5"، ج: ركلياإلسالمية"، وكتب كثيرا في "دائرة المعارف اإلسالمية". انظر: "األعالم للزّ 

 .م1981، 1ط:  ان،ينيون، ترجمة: منى النّجار، المؤّسسة العربية للّدراسات والّنشر، بيروت، لبنريون؛ جان، لويس ماسو م
 .109أليكسي جورافسكي، اإلسالم والمسيحية، مرجع سابق، ص:  3
ى لإ 1963م(، توّلى البابوية من 1898-1978) ،Giovanni Battista Montini؛ Paul VI بولس الّسادس 4

هبه مذل المصالحة" اباو"ب لإلصالحات اإلدارية والطقوسية التي أدخلها على الفاتيكان، بابا اإلصالح"دعي باسم " م،1978
و"البابا  لتوّجهاته الحوارية مع األديان األخرى،"بابا الحوار" الّتوحيدي مع الكنائس المسيحية األخرى كاألرثوذكسية، و

لمجمع المسيحي الثّاني الذي بدأ في عهد سلفه يوحنا الثّالث والعشرين. الكماله ا "ا المجمعبو"با لكثرة رحاالته، الة"الرحّ 
 المسيحية، على موقع:ة وسوعة العربيالمانظر: 

http://www.christusrex.org/www1/ofm/1god/papi/263-Paolo-VI.htm. 
 .44: مسيحي، مرجع سابق، صلوريس بورمانس، مستقبل الحوار اإلسالمي ااحميدة الّنيفر، األب م 5
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التي تحّدد عالقة الكنيسة  1[Déclaration Nostra Aetateتمّخضت عنه وثيقة ]م( الذي 1965
 باألديان األخرى.

يني، لما في تاريخ لويس رحلة من البعد الّسياسي في الّدفع نحو الحوار الدّ ال يخفى ما في هذه الم
ات الفرنسية، لغربي، حيث شغل خادما في وزارة المستعمر ماسنيون الّشخصي من ارتباط باالستعمار ا

وكان ملحقا بوزارة الّشؤون الخارجية بصفة ضابط مساعد في المفوضية الفرنسية العليا في سوريا 
-Saykesفي اتّفاقية سايكس بيكو م، وساهم  بدور فّعال 1919 -1917في الفترة ما بين وفلسطين 

Picot  ُي واإلنكليزي، حيث كان مستشارا لم العربي واإلسالمي بين الّنفوذ الفرنسبموجبها العا مَ سِّ التي ق
 Laالفيجري ، كما يعّد أيضا امتدادا ألعمال وأنشطة الكاردينال Picot2لوزير خارجية فرنسا بيكو 

Vigerie3 ض التّنصيرية بالجزائر، واألب شارل دو فوكوالذي أنشأ منّظمة اآلباء البيCharles de 

Foucauld4  ترّهب وتنّسك، وهو في حقيقته يعمل جاسوسا الذي كان في ابتدائه ضابطا فرنسيا ثّم

                                  
جيتش، مفهوم الضا: عدنان سيأي . وانظر125 -124أليكسي جورافسكي، اإلسالم والمسيحية، مرجع سابق، ص:  1

 .225 -224، 212أوروبا المسيحية لإلسالم، تاريخ حوار األديان، مرجع سابق، ص ص: 
، 1سات والّنشر، بيروت، لبنان، ط: ّسسة العربية للّدراؤ لويس ماسينيون، ترجمة: منى النجار، الم انظر: موريون، جان، 2

الستقصاء في الّدستور السوري، وبإجراء تحقيق حول ل جية الفرنسيةخار م من قبل ال1919، كما كّلف في 7، ص: م1981
 م.1924 -1923الّطوائف في المغرب في 

، عين أستاذا م1854ى في الاّلهوت ر م وأخ1850(، دكتوراه في اآلداب م1892 -5182؛ )La Vigerieالفيجري  3
م، حيث سافر إلى المشرق 1860عام ي ه التنصيري فشاطبالسربون، ثّم اختير بعد تأسيس مدارس الّشرق مديرا لها ليبدأ ن

فريقيا واعترافا بخدماته المعتبرة للمسيحية رقي الفيجري إلـإلسناد مسيحيي الّشرق، ثّم " ى منصـب بابوي لمنطقة الصحراء وا 
عليها ة ماية الفرنسيالحثم  مديرا  رسـوليا ألساقفة تونس بعد انتصاب  1878فريقيا االستوائية من سنة لغربية، ثم لمنطقة إا

عمل على م، و 1867م وبعدها مطرانا على كنيسة قرطاج، ثم  مقدما ألساقفة إفريقيا". توّلى أسقفية الجزائر سنة 1881سنة 
 واألخوات البيض، كما أّسس كتدرائية السّيدة اإلفريقية. انظر:معيات اآلباء البيض جتكوين مؤّسسات تعليمية مسيحية و 

لكاردينال الفيجري في الجزائر منطقة القبائل نموذجا، مذكرة ماستر في الّتاريخ المعاصر، ل اط الّتنصيريّنشطيار؛ ليلى، ال
شعبة الّتاريخ، السنة الجامعية: العلوم االجتماعية، و حمد خيضر، بسكرة، قسم العلوم االنسانية إشراف: علي آجقو، جامعة م

   .33-29ص:  ،2012/2015
مدرسة سنسير العسكرية  ، راهب كاثوليكي فرنسي، خريجم(1858-1916) ؛de Foucauld lesCharشارل دو فوكو  4

فهم "أقّل تعّلقا دا لقبول المسيحية، الهقار العتقاده أّن الّطوارق أكثر استعدالفرنسية، ثّم تحّول إلى الّرهبنة وأقام بمنطقة ا
ر النفوذ الفرنسي في الهقار، وثانيا: إدماج نش: العمل على الباإلسالم"، وقد لخص مهّمته في الهقار في أمرين أساسيين؛ أوّ 

، يفرنس -هقار. أّلف كتاب نحو  ومعجم طارقيقتل من طرف أحد أبناء منطقة ال .السكان في الحضارة الفرنسية وتنصيرهم
ا كّله هذ مع قصائدهم، وترجم اإلنجيل إلى الطارقية وبعض النصوص المسيحية، وكان غرضه منطارقي، وج -وفرنسي
هّمة المبّشرين. انظر: الّشيخ؛ أبو عمران، شارل دي فوكو في تمنراست، مجلة الثّقافة، وزارة الثقافة بالجزائر، م تسهيل
 وما بعدها. 80ص:  م،1983يوليو أغسطس  ،ه1403، شوال 70نة: الثّالثة عشرة، عدد: الس
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رق سكان منطقة الهقار لصالح الجهاز العسكري الفرنسي، وعندما افتضح أمره لقي حتفه على يد التوا
 . 1ا يّجلونه في بداية األمر العتقادهم بزهده وانقطاعه للعبادةبصحراء الجزائر، والذين كانو 

 -1926تمرات الحوارية، عّد منها بسام عجك خمسة ما بين وقد عرفت هذه الفترة عددا قليال من المؤ 
م، والمؤتمر العالمي لألديان 1926 ، والتي تمّثلت في: المؤتمر العالمي لألديان بلندن عامم1955

ة الكاثوليكية م وهو عبارة عن ندوات بإشراف الكنيس1950، وحوار القاهرة سنة: م1937بباريس سنة: 
م ببحمدون بلبنان بدعوة 1954تاله المؤتمر اإلسالمي المسيحي األّول عام  بتوجيه من الفاتيكان، ثمّ 

شراف من جمعية أصدقاء الشرق األوسط األم ي ريكية، ويعّبر هذا المؤتمر بوضوح عن البعد الّسياسوا 
 ن رفضوا المشاركة في هذا الّلقاء، ومنهموالتّنصيري في مثل هذه الحوارات، ولهذا عّبر بعض العلماء الذي

يخ محمد الحسين آل كاشف والشّ  ،، ومحمد البهي2مفتي فلسطين آنذاك الّشيخ الحاج أمين الحسيني
رية، والتي دّلت عليها مشاركة الى وغيرهم عن توجّساتهم من أهداف المؤتمر التّنصيرحمهم اهلل تع 3الغطاء

ترّأس المؤتمر، وهو من  بروتستانتي رئيس الجمعية المذكورة والذيكريالند إيفانز هوبنكز القّسيس ال
لتطويق  المعادين لإلسالم، ومعروف  بماضيه التّنصيري، ولبعده الّسياسي المتعّلق بإيجاد تكّتل ديني

اق، اإلّتحاد الّسوفياتي، وعربيا بقيادة البعث العربي بسوريا والعر  المعسكر االشتراكي الّشيوعي، دوليا بقيادة
 . 4والّناصري بمصر

                                  
معوقات الحوار اإلسالمي  عضبد المجيد، ب؛ ع. والصغير24موريون، جان، لويس ماسينيون، مرجع سابق، ص:  1

دريس؛ نعيمة، الحو 139المسيحي، إشراف: عابد الجابري، اإلسالم والغرب، مرجع سابق، ص:  ار المسيحي اإلسالمي . وا 
م، ص: 2011ه/ 1432موازنة، كنوز الحكمة، الجزائر، دون رقم الّطبعة،  شكيك، دراسة مقارنة بين المصداقية والتّ 

دثت من طرف الجانب الفرنسي واإلنكليزي لوعودهم مع الملك حسين، جان موريون، لويس ح لخيانات التير ا. انظ135
 .30ماسنيون، ص: 

من ، م(1974 - 1893 ،لحسينيحمد طاهر بن مصطفى امالحسيني؛ محمد أمين )أو الحاج أمين( بن الحاج األمين  2
ل من نب ه إلى خطر أوّ وكان  م،1922 سنة:على ألس اإلسالمي امجلالتوّلى رئاسة ياسيين في عصره، زعماء فلسطين السّ 

 صرة فلسطين إلى أن توفي. انظر: "األعالمم، لم يفتر ولم يكل عن ن1917تكاثر اليهود في فلسطين، بعد وعد بلفور 
 .45، ص: 6للزركلي"، ج: 

الفقه والكالم ي وبها تخّرج فجف م(، المرجع الّشيعي، درس بالنّ 1876-1954) ،محمد الحسين آل كاشف الغطاء 3
اق وخارجه، وكانت والفلسفة والّلغة وغيرها من العلوم الّشرعية، ساهم في مختلف الحركات الوطنية واإلسالمية داخل العر 

في الّصدع بالحّق، أّلف مجموعة من الكتب أهّمها: "أصل الّشيعة وأصولها"،  والسفراء، وله جرأة ةاّتصالت برجال الّسياس
ا هو اإلنجيل"، و"الميثاق العربي الوطني" وغيرها. انظر: آل كاشف الغطاء؛ محمد الحسين، المثل م وضيح في بيانالتو"

 .10 -3 في بحمدون، مرجع سابق، ص: العليا في اإلسالم ال
 ، وآيت أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق،244 -242مي المسيحي، مرجع سابق، ص: م عجك، الحوار اإلسالابس 4

 .119 -118 ص:
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م باإلسكندرية 1955تّنفيذي للجنة مواصلة العمل للّتعاون اإلسالمي المسيحي عام ومؤتمر المجلس ال
ت عليه نتائجه سياقاته الّسياسية ولذا باء بالفشل الّذريع كما دلّ وهو استمرار لمؤتمر بحمدون وفي نفس 

الّثالثي على جواء الّسياسية التي عّمت بسبب العدوان التي لم تر الّنور على مستوى الّتجسيد، بسبب األ
 .1م وازدياد حّدة الّصراع العربي اإلسرائيلي1956مصر سنة 

المحّطة م( يشّكل 1965 -1961المجّمع الفاتيكاني الثّاني ) يقّرر معظم الباحثين أنّ المرحلة الثّالثة:  .ت
رؤية حكم نتائجه التي كانت تشّكل انقالبا في األبرز في مسيرة الحوار الّديني من منطلق مسيحي، وذلك ب

الكنيسة لعالقاتها مع األديان األخرى، كما يشّكل أيضا االنطالقة الّرسمية لظاهرة الحوار بين األديان في 
ته الّدبلوماسية والكنسية والعلمية، حيث بدأت الوفود ، وبدأ تحّرك الفاتيكان الفعلي عبر مؤّسسا2الجديد ثوبه

العربية واإلسالمية، فمنذ كلمة الكاردينال ف. كينيغ في بابا الفاتيكان تترى على مختلف البلدان الممّثلة ل
ية وتعّددت، ولعّل أهّمها كما بيّنه أليكسي م توالت الّلقاءات اإلسالمية المسيح1965جامعة األزهر سنة: 

 يتمّثل في:  3كيجورافس
ة ديبلوماسية مع الكثير من الّدول العربي شهدت مرحلة السبعينات وما بعدها عالقات ولقاءات •

واإلسالمية، حيث زار الكاردينال بينيدوللي مع وفد رسمي من الفاتيكان الّسعودية والتقى بالملك فيصل 
لى الفاتيكان، كما دعي الكاردينال م وفد  من المملكة بزيارة إ1978قام بعدها في سنة: م، و 1974سنة 

لثاني بزيارة للمغرب سنة: م، وقام البابا يوحنا بولس ا1978ي سنة: بينيدوللي إلى جامعة األزهر ف
م، واستطاع الفاتيكان بعد عشر سنوات أن يربط عالقات مع ما يربو على سبعة عشر دولة 1985

م التقى 1980الثّاني بجولة إلى إفريقيا في سنة:  . كما قام البابا بولس4سالمية أو ذات أغلبية مسلمةإ
لى لبنا5لي المسلمين في كينيا وغانافيها ببعض ممثّ   م. 1997ن في ، وا 

ر تكثّفت عالقات الفاتيكان مع الّدول اإلسالمية، في أواخر الّتسعينات وبداية األلفية الثّانية، حيث زا
م، كما قام خليفته 2001وسوريا وكزاخستان في م، 2000 :البابا بولس الثّاني كال من مصر في سنة

م 2009إلى األردن وفلسطين في ماي م، ثّم 2006س عشر بزيارة لتركيا في سنة البابا بنديكت الساد

                                  
 .119. وآيت أمجوض، نفس المرجع، ص: 245 -244سام عجك، نفس المرجع، ص: ب 1
الم فيغ، المسيحية واإلسد. هاغمان؛ لو 120المسيحي، مرجع سابق، ص: محمد السّماك، مقدمة إلى الحوار اإلسالمي  2

 - 32م، ص: 1996ه/ 1416 لثامنة، شتاءل ا، ا30من الّتصادم إلى الّتالقي، االجتهاد، دار اإلجتهاد، بيروت، العدد: 
ت اإلسالمية . وسامر رضوان أبو رمان، الحوارا378. بسام عجك، الحوار اإلسالمي المسيحي، مرجع سابق، ص: 35

 .120آيت أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، ص: . 14 -13ع سابق، ص: جالمسيحية، قراءة سياسية، مر 
 .149ق، ص: ابيحية، مرجع سلمسأليكسي جورافسكي، اإلسالم وا 3
 .124. آيت أمجوض، حوار األديان، نفس المرجع، ص: 149أليكسي جورافسكي، ، ص:  4
 .149ص:  جورافسكي، نفس المرجع، 5
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سعودية مع الفاتيكان؛ م. واستقبل في الفاتيكان وألّول مّرة في تاريخ العالقات ال2012ولبنان في سبتمبر 
 م.2007 /16/11 :في ملك السعودية الملك عبد اهلل

إلى -يكت الّسادس عشر توّلى البابوية بعد استقالة البابا بند الذي -وأعقبتها زيارة البابا فرنسيس األّول 
م، 2017أفريل سنة:  28، ثّم مصر في م2014، وتركيا في نوفمبر م2014فلسطين واألردن في ماي 

سالمية إاّل أّن العالقة لم تخل من مّد وجزر بسبب م هذا الّتواصل الّرسمي بين الفاتيكان والبلدان اإلورغ
ان نفسه، والذي برز واضحا بعد اعتالء البابا بنديكت ارض لهذه العالقة الحوارية داخل الفاتيكالتوّجه المع

قف يدّل على عدم انسجامه مع م، حيث صدر منه أكثر من مو 2005السادس عشر لكرسي البابوية سنة 
لذي ربط فيه ري مع غير المسيحيين، منها خطابه في إحدى الجامعات األلمانية واتوّجه الفاتيكان الحوا

م مّما أّدى إلى 2006وأحداث اإلسالمية تاريخية وحديثة وبين العنف سنة بين آيات من القرآن الكريم 
االّتحاد كان، وانقطعت معه سبل الّتواصل مع مؤّسسة األزهر و توّتر شديد بين العالقة اإلسالمية مع الفاتي

م 2011م انقطعت من جديد سنة 2008معه سنة  هالعالقت العالمي لعلماء المسلمين، ثّم بعد إعادة األزهر
بسبب تصريحات جديدة له حول كنيسة القديسين باإلسكندرية في يناير من العام نفسه، حيث طالب فيه 

رهبحماية المسيحيي  اب اآلمنين من المسيحيين.ن في مصر مهاجما اإلسالم مّتهما إّياه بالعنف وا 
م، حيث 2013نة البابا فرنسيس األّول لكرسي البابوية س لكن العالقات عادت من جديد بعد اعتالء

م، ليؤّسس لعودة الحوار بين 2016ماي  23قام شيخ األزهر الشيخ أحمد الّطيب بزيارة للفاتيكان في 
 م.2017أفريل  28صر في هر والفاتيكان، وليفتح الباب أمام زيارة البابا لماألز 
ات، ترة ظهور عّدة مؤّسسات ومراكز بحث ودراسفي الجانب األكاديمي العلمي عرفت هذه الف •

فتأّسست أمانة سر لشؤون الّديانات غير المسيحية وكان دورها "طبع ونشر األدبيات المتعّلقة بمسائل 
قامة  ني، تنظيم لقاءات تشاورية عالمية، ومؤتمرات وندواتالحوار الّدي فكرية بين ممّثلي العقائد المختلفة، وا 

خاصة العلماء والاّلهوتيون المسلمون محاضرات في الفاتيكان، يدعى إليها بصفة حلقات بحث منتظمة و 
ربية واإلسالمية بروما م باالشتراك مع المعهد البابوي للّدراسات الع1975. وأصدرت منذ عام 1البارزون"

"PISA" مطبوعة سنوية بعنوان" :Islamochristiana تنشر دراسات وأبحاث متخّصصة في حقل ،"
م، و"اإلنسان والّدين" 1967"نحو لقاء األديان" في ـك م اإلسالمية، كما أصدرت مجموعة من الكتبالعلو 
ن وجهة نظر الكنيسة بعنوان: "آفاق م، كما طبعت األمانة دليال عمليا مساعدا على الحوار م1968في 

وبوذية وغيرها  م، وأقامت بالتّنسيق مع هيئات إسالمية ويهودية1969المسيحي" في  الحوار اإلسالمي
 . 2ّندوات المتخّصصة والعاّمةمجموعة من المؤتمرات وال

                                  
 .148ص: مسيحية، مرجع سابق، لأليكسي جورافسكي، اإلسالم وا 1
 ن األديان في آخر الّرسالة.بيات المعقودة راسانظر أمثلة منها في الملحق الخاّص ببعض المؤتمرات والّندوات والدّ  2
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اءات م في فرنسا والذي اقترح "لق1977سنة  GRIC"1كما تأّسس فريق البحث اإلسالمي المسيحي "
، على حّد تعبير احميدة 2ا صدمة اإليمان والحداثة"من أجل بحوث متأّنية وفي مواضيع دقيقة أفرزته

من البحوث المشتركة في مجالت دقيقة في الفكر  مجموعة برئاسة سعد غراب نّظم هذا الفريقالّنيفر. وقد 
م في موضوع "كلمة اهلل 1981نة الّديني المعاصر. وعقد جلسات عمل كثيرة منها لقاء الّرباط بالمغرب س

 .3والكتب المقّدسة"
ذا نكتفي بإيراد بعض منها للّتمثيل ال أّما فيما يتعّلق بالمؤتمرات والّندوات فمن الّصعوبة حصرها، وله •
لحصر. وسأورد فيما يلي ما يتعّلق بالفاتيكان ومؤّسساته الّدينية ومراكزه العلمية والجمعيات الّدينية ل

 ائرة في فلكه.والمدنية الدّ 
م تناول موضوع 1974سالمي المسيحي في قرطبة، سنة: فمن ذلك المؤتمر العالمي للحوار اإل

 م.1979و"الوحي، العقل، العلم" في سنة: ر المعاصر"، وموضوع "الوحي والتّاريخ" "مشكالت التطوّ 
ّنظرية للديانتين م تناولت "األسس ال1976وندوة الحوار اإلسالمي المسيحي بطرابلس الغرب سنة: 

ئنا". و"األعمال الضرورية للقضاء على الخرافات وسوء التفاهم التي تجزّ  والميادين المختلفة للقاءاتهما"،
 لة المسيحية والّدعوة اإلسالمية" بسويسرا.وفي نفس السنة عقد مؤتمر "الّرسا

ملتقى فكري بعنوان:  م1985" في سنة PISAونّظم المعهد البابوي للدراسات العربية واإلسالمية "
اتيكان سنة: ة"، و"الرسالة والدعوة" بالتنسيق مع جمعية الدعوة الّليبية بالف"القداسة في اإلسالم والمسيحي

في موضوع: "وسائل اإلعالم وعرض الّدين". ثّم الفاتيكان سنة  م1993م، وبطرابلس سنة: 1990
ة في القرن القادم". كما عقد نفس المعهد البابوي م في موضوع: "الّدعوة اإلسالمية والرسالة المسيحي1997

 " في موضوع "الحداثة".CICSية "ؤتمرا بالتّنسيق مع المركز اإليراني للّدراسات الثّقافية الّدولم
نشط المعهد أيضا مع المؤسسات غير اإلسالمية كما هو الحال مع مؤتمر باتايا بتيالندا سنة هذا وقد 

 بين المؤمنين من مختلف العقائد".  م حول موضوع "االنسجام1994
 م.1997و 1996و 1984و 1980و 1972نان عّدة مؤتمرات هاّمة في كما عقدت في لب

لفاتيكان في مجال حوار األديان، حيث دأبت جمعية نشطت الكثير من الجمعيات المحسوبة على اكما 
م. ولعبت الجمعية الكاثوليكية 1987سان إيجيديو على عقد مؤتمرات لها بإيطاليا وغيرها ابتداء من سنة 

                                  
، Robert Casparروبار كسبار  ترأسه في البداية سعد غراب عميد كلية اآلداب التونسية، وقام بالكتابة العاّمة األب 1

 .165مرجع سابق، ص:  الطالبي، عيال اهلل، انظر: محمد
 17إلسالمي المسيحي، مرجع سابق، ص: ا نيفر، الحوارال . واحميدة165محمد الطالبي، عيال اهلل، مرجع سابق، ص:  2
، عدد: Islamochristianaّلة: . انظر الوثائق التأسيسية لفريق البحث في: توجهات عامة من أجل حوار حق، مج67و

  .24 -20ص:  ،1984،  10
ص:  ق،ان، مرجع سابدي. وأحمد القاضي، دعوة الّتقريب بين األ165الطالبي؛ عيال اهلل، مرجع سابق، ص: محمد  3

1696. 
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منشأها الّدين، وقد  ر التّفاوضية كوسيط في حّل الّنزاعات والحروب األهلية التي يكونالكثير من األدوا
دور الوسيط في األزمة الجزائرية في الّتسعينات حين جمعت بعض القوى الّسياسية حاولت أن يكون لها 

 م2007. وقد عقدت الجمعية في أكتوبر 1م1995 /13/1ي واتّفقت على أرضية روما ف في إيطاليا
عالما مسلما من جميع  138ا وجهها مؤتمر نابولي لألديان بعد عشرة أيام من نشر رسالة مفتوحة للباب

سم ولّمح فيها إلى أّن اإلسالم يتّ  [م2006]المحاضرة التي ألقاها البابا العام الماضي العالم رّدا على أنحاء 
 عقالنية.بالعنف والال
ي ركيزة أوروبا الجديدة" في فاريزي بإيطاليا، تاله لقاء عقد مؤتمر "الحرية الّدينية ه م2007وفي 
م وهو لقاء تشاوري بشأن 2008أفريل  20فريقيا" في حول "التنشئة على الحوار بين األديان بإنيروبي 

 فريقيا.إعداد وتدريب الكهنة والعلمانيين ومبادرات الحوار بين األديان بإ
ة الكاثوليكية التّابعة للفاتيكان والمنتدى اإلسالمي الّدولي ابع عشر بين الّلجنة اإلسالميالملتقى الرّ 

 م.2008حوار في لل
م حول "المحبة والرحمة في 2008حول الحوار بكاستل غاندلفو في أكتوبر  ابعالمؤتمر الّدولي الرّ 

 القرآن والكتاب المقدس".
 م.2008يب"؛ نوفمبر كاثوليكية بروما تحت عنوان: "محبة اهلل، محبة القر القّمة اإلسالمية ال

م 2009فيفري  والمجلس البابوي للحوار بين األديان، فيالّلقاءات السنوية بين لجنة األزهر المصرية 
 .2بروما

ة وتواصلت الحوارات الّدينية بال انقطاع رغم ما اكتنف أجواءه من تعكير بفعل بعض الجهات الكنسي
كت الّسادس عشر الذي تعّثر الحوار في عهد واليته كما المعارضة للحوار وعلى رأسها البابا الّسابق بندي

يات المسيحية في العالم اإلسالمي، حيث قاطعت أهّم ا بسبب مواقفه من اإلسالم وتحريضه لألقلرأينا سابق
د العالمي للعلماء المسلمين الذي يترأسه الهيئات اإلسالمية الفاتيكان وعلى رأسها مؤّسسة األزهر واالّتحا

 سف القرضاوي.الّشيخ يو 
حيث  م1969لّديني بعد مؤتمر جنيف سنة بدأ مجلس الكنائس العالمي فعليا في عملية الحوار ا .ث
، ويكفي مالحظة اسم الّلجنة 1ّسست الّلجنة الفرعية للحوار بين شعوب المعتقدات واإليديولوجيات الحّيةتأ

 مجلس لألديان األخرى.لنفهم رؤية ال

                                  
 ألزمة الجزائريةانظر في ذلك تجربة جمعية سانت إيجيديو اإليطالية، في الموقع الّرسمي للجمعية، ووثيقة روما الخاصة با 1

 في:  في الّتسعينات،
http://www.santegidio.org,..https://www.santegidio.org/archivio/pace/algeria_19950113_FR.h

tm. 
 1687ألديان، ص: . وأحمد القاضي، دعوة الّتقريب بين ا128- 126آيت أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، ص:  2

 وما بعدها.

http://www.santegidio.org/
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 1970مرات حوارية بإشراف المجلس في مختلف أصقاع العالم في سنة انطلقت إذن عّدة حوارات ومؤت
المعتقدات الحّية" و"اإليمان، العلم والّتكنولوجيا ومستقبل  م بلبنان تحت عنوان: "حوار بين شعوب1977و

عوة تعّلق بالدّ تفي مواضيع مختلفة م، 1992و 1980و 1979و 1976البشرية"، وفي سويسرا سنة: 
ع المعهد اإليراني ش المشترك بين المسلمين والمسيحيين. كما عقد المجلس بالتّنسيق موالتّبشير والعي

السويد مؤتمرا حول "دور الّنساء األساسي والمحوري بين األديان وفي تعزيز الّسالم" للحوار بين األديان ب
اّصة حيث أنشأ لمؤتمرات التي برز فيها المجلس في العالم العربي خ. وغير ذلك من ام2008في سبتمبر 
إليه بمهّمة فتح حوار مع المسلمين وعهد  MECCم مجلس كنائس الشرق األوسط 1974في سنة 

اية بقضاياهم االجتماعية والّسياسية، وذلك بالتّنسيق مع الكنائس الكاثوليكية الّشرقية حيث كان له والعن
ربي المشترك للحوار اإلسالمي زمة الّلبنانية والمشاركة في تشكيل فريق العمل العدور  في حّل األ

 .2المسيحي
 اركة في الحوار الّدينيالمبادرة اإلسالمية المش .2

قبل  3الجهود الّشخصية لمجموعة من المفّكرين المسلمين في مجال حوار األديان إذا تجاوزنا بعض
الفعلي بدأ بعد ات فإّن التّفاعل اإلسالمي مع ظاهرة حوار األديان إعالن الكنيسة الكاثوليكية في الّستين

المجلس األعلى الّزيارات الّرسمية التي بدأت من جانب  االنطالقة الّرسمية للحوار مع الفاتيكان من خالل
م، ثّم العمل المشترك بين جامع األزهر ومسجد 1970للشؤون اإلسالمية في مصر بزيارته للفاتيكان سنة 

 م.1972ابهة اإللحاد" سنة: ريس والفاتيكان الذي نتج عنه "اّتحاد المؤمنين لمجبا
ي بطوائفه والذين ى المشرق اإلسالمي بحكم الّتواجد المسيحولم يقتصر هذا الّتجاوب والتّفاعل عل

ه يشّكلون جزءا أصيال من نسيج المجتمع الّديني، بل تعّدى الّتجاوب إلى المغرب العربي الذي يعّد في
وبي، وقد اعتبرت هذه الميزة دافعا أساسيا ألن تكون المسيحي باألساس أجنبي، وفي غالبيته المطلقة أور 

ه المحاوالت المشرقية، والتي غلب عليها طابع بة الحوارية "أكثر جرأة مقارنة بما تعرفتجارب المغار 
طرح القضايا الهاّمة عقديا المجاملة والحرص على مواصلة الّتعايش، مّما أفقدها كّل مسعى جّدي في 

 . 4وفكريا"

                                                                                                        
 .131ألديان، ص: أمجوض، الحوار بين ا آيتانظر:  1
 .134 -132نفس المرجع، ص:  2
 .233 -218سابق، ص:  جعالمسيحي، مر  ميانظر: بسام عجك، الحوار اإلسال 3
 60مرجع سابق، ص: . واحميدة الّنيفر، الحوار اإلسالمي المسيحي، 164محمد الطالبي، عيال اهلل، مرجع سابق، ص:  4

 . 20لى الحوار اإلسالمي المسيحي، مرجع سابق، ص: مد السّماك، مقدمة إحالهامش. وانظر أيضا: م
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م في تنظيم 1974سنة  CERESالّدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية بتونس انطلق مركز 
، هذه الّندوات التي 1باالشتراك مع الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي الّندوات اإلسالمية المسيحية

بمسائل عصرية ترتبط بالقيم والعقائد كثيرا ما يقع م، كان اهتمامها األبرز "1991تواصلت إلى سنة 
ّل طبيعة هذه المواضيع المتداولة في ، ولع2اإلغضاء عنها عند مباشرة الحوار بين المسلمين والمسيحيين"

 وار في جناحه المغربي تجعله أقرب إلى الحوار الفكري العقدي منه إلى الحوار الواقعي المعيشي.الح
عوة اإلسالمية بالتّنسيق مع مرات للحوار الّديني عن طريق الجمعية العالمية للدوشهدت ليبيا عّدة مؤت

م، وآخر في 1976رابلس سنة تمر العالمي للحوار اإلسالمي المسيحي بطأمانة السّر الفاتيكانية، منها المؤ 
 .3م حول "وسائل اإلعالم وعرض الّدين"1993سنة 

م، 1985ستقبل البابا جون بولس الثّاني في المغرب سنة وكان للمغرب دور  في الحوار الّديني حيث ا
ة ن أمنية النبي إبراهيم عليه الّسالم" سنوعقدت مجموعة من المؤتمرات والّندوات منها ندوة "حوار األديا

م. وتمّيز الّدور المغربي بالبعد الحواري اإلسالمي اليهودي، حيث وجدت مبادرة "مؤّسسة رجال 2000
ّم الملك حسن الثّاني بهذه المبادرة ر مابين اليهود والمسلمين صدى لدى المغرب، فقد اهتالكلمة" لعقد حوا

ن دول العالم، وعقد مؤتمر في الّرباط دافها المعلنة إلى نشر ثقافة الّسالم بيالتي تسعى كما تدّل عليه أه
، وجاء اهتمام 4م1998فيفري سنة  16صدر عنه إعالن الحوار بين األديان الّتوحيدية الّثالث في 

اع ليهودي بالمغرب وتأثير النخبة اليهودية في موقف المغربي من الصر المغرب بهذا البعد بحكم الّتواجد ا
ن لم يكن بشكل رسمي وع الّسالم والّتطبيعاإلسالمي اإلسرائيلي الذي انحاز لمشر   . وا 

سيحيين والبوذيين وذلك بين سنة وتمّيزت أندونيسيا في هذه الفترة بالحوار الّديني بين المسلمين والم
 .5غت الّلقاءات نحو خمسة عشر لقاءً حيث بل م1975و 1972

همة الهيئة الّسودانية للحوار بين المؤتمرات العالمية لحوار األديان بمسا كما شهدت الّسودان الكثير من
وكنتيجة لذلك م، 1994م، وآخر في أكتوبر 1993األديان منها مؤتمر حوار األديان بالخرطوم أبريل 

م، 1994م، ومؤتمر مدينة ملكال 1994واو في يوليو سنة  عقدت مؤتمرات جهوية منها مؤتمر مدينة
 .6وغيرها

                                  
 .136يت أمجوض، نفس المرجع، ص: وآ. 62 -61ص:  جع،احميدة الّنيفر، نفس المر  1
 .62احميدة النيفر، نفس المرجع، ص:  2
 .1711و 1692رجع سابق، ص: أحمد القاضي، دعوة التقريب بين األديان، م 3
جع ي الحوار اإلسالمي اليهودي، ضمن أعمال ندوة حوار األديان، مراجعة وتقويم، مر مؤتمرات اليونيسكو ف نبيل؛ أحمد، 4

 .131سابق، ص: 
 . 135آيت أمجوض، الحوار بين األديان، مرجع سابق، ص:  5
 .316 -301ص: محمد الفاضل الالفي، تأصيل الحوار الّديني، مرجع سابق،  6
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كثر من مؤتمر وملتقى لحوار األديان، حيث نشطت فيه حركة شهد لبنان المتعّدد األديان والّطوائف أو 
اإلسالمي المسيحي عن قّمة بكركي الّروحية  المسيحي، فانبثقت الّلجنة الوطنية للحوار -الحوار اإلسالمي

ة، وذلك انطالقا من الّثوابت م لتعمل على "توحيد الخطاب الوطني للمرجعيات الّدينية المتعّدد1993سنة 
 .1تي تتمّسك بها هذه المرجعيات"الوطنية ال

لفاتيكان سنة كما كانت هناك مشاركة إسالمية بصفة مراقب في "السينودس" من أجل لبنان الذي عقد با
 .2د السّماك وعباس الحلبي وسعود المولىم عن طريق وفد إسالمي مّثله محمّ 1995

ة للحضارة اإلسالمية التي أّطرت حوار الّديني من خالل األكاديمية الملكيولعبت األردن دورا في ال
والهيئات  مجموعة من المؤتمرات والملتقيات كما كان لها مشاركة واسعة في مختلف أنشطة المراكز

م حول موضوع "القيم المشتركة حول األسرة"، 1985عمان سنة الحوارية الكنسية والّدولية. منها لقاء 
الكنيسة األرثوذكسية في مؤتمر شامبيزي حول "العدالة م. وشاركت 1987ايش والقيم المشتركة" في و"الّتع

 م.1989ينية" في حول "الّتعّددية الدّ  إستانبولم، وفي 1988والّسالم" في ديسمبر 
م ليقود عملية الحوار الّديني على 1994ت حوار األديان سنة وتّم تأسيس المعهد الملكي لدراسا

 م.1997ف من السالم" و"الّدين والمواطنة والهوية" سنة . فأدار ملتقى "الخو 3وى العلمي والّرسميالمست
بعد زيارة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز أّما الّسعودية فانطلقت عملية الحوار الّديني الفعلية فيها 

دعوة لحوار األديان في مارس  ولقائه مع البابا بنديكت الّسادس عشر، حيث أطلق الملك عبد اهلل للفاتيكان
ها عقد المؤتمر اإلسالمي العالمي للحوار في مكة المكّرمة بهدف صياغة موقف إسالمي م، تال2008

للحوار سنة  سعودية رسميا في مجال حوار األديان من مؤتمر مدريدموّحد من حوار األديان، لتدخل ال
يع مع يان في نيويورك التي شابها موضوع الّتطبم، وترعى رسميا قّمة األمم المّتحدة لحوار األد2008
ومقّره بفينا بالّنمسا وأوكلت إليه مهّمة KAICIID 5. كما تّم تأسيس مركز الملك عبد اهلل للحوار 4إسرائيل

 يم الملتقيات والمؤتمرات الحوارية.تنظ
كّلية الّشريعة بجامعة بارزا في العقدين األخيرين في مجال حوار األديان بداية برعاية  ولعبت قطر دورا
م، ثّم تحت رعاية "مركز الّدوحة الّدولي لحوارات األديان" 2003جية القطرية منذ سنة قطر ووزارة الخار 

DICID 6  سيحية، حيث كان م -مؤتمر األّول والثّاني ذو طبيعة ثنائية إسالميةم، وقد كان ال2007منذ
                                  

 .141يحي، مرجع سابق، ص: لحوار اإلسالمي المسامحمد السماك، مقدمة إلى  1
 .167- 160نفس المرجع، ص:  2
 .014و 139، ص: يانآيت امجوض، حوار األد 3
ر جبريل؛ أمجد أحمد، مبادرة السعودية للحوار بين األديان، من مؤتمر مكة إلى مؤتمر نيويورك، ضمن أعمال ندوة: حوا 4

 .163 -152 :األديان مراجعة  وتقويم، مرجع سابق، ص
 ./https://www.kaiciid.orgوقعها الّرسمي: انظر م 5
 .icid.org/w.dhttp://wwانظر موقعها الّرسمي:  6
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نوان: م، والثّاني تحت ع2003المسيحي"، سنة  -يعنوان المؤتمر األّول: "ندوة قطر للحوار اإلسالم
م تحّولت مؤتمرات 2005المسيحي"، وبداية من المؤتمر الثّالث سنة:  -"مؤتمر قطر للحوار اإلسالمي

األطراف بإضافة العنصر اليهودي، مّما  حوارات اإلسالمية المسيحية إلى الحوارات الّثالثيةالّدوحة من ال
ة المؤتمر الّرابع ومنهم الّشيخ يوسف الّدينية والعلمية اإلسالمية إلى مقاطع دعا بالكثير من الّشخصيات

 القرضاوي.
م الذين 2007م والخامس 2006ع ولم تمنع هذه المقاطعة لمؤتمرات الّدوحة أن تتواصل، فينعقد الّراب

لإلسالم، وفي األخير  لتأّزم عالقته ببعض الّدول العربية بعد تصريحات البابا المسيئة عرفا تغّيب الفاتيكان
م، 2007ّدوحة للحوارات الّدينية، ليكون أّول نشاط له مؤتمر الّدوحة الّسادس سنة تّم تأسيس مركز ال

وار األديان حيث عقد مؤتمر الّدوحة الثّاني عشر لح م2016ن سنة وبقيت المؤتمرات تترى إلى فيفري م
لمركز في م الّدينية"، وأعلن في الموقع الّرسمي لتحت عنوان: "األمن الّروحي والفكري في ضوء الّتعالي

. ويمكن من مالحظة 1م2018األنترنت عن المؤتمر الثّالث عشر الذي سيعقد بحول اهلل في فيفري سنة 
طّور لنعي دور المؤّسسة التي تكون لها رؤية بع في تنظيم المؤتمرات وتمّيزها باالستمرارية والتهذا التّتا

 خّصص ومتفّرغ.تيجية تسعى لتحقيقها مع فريق عمل كفء متورسالة وأهداف إسترا
 الّنخبوي المؤّسسي : الّطابع الثّاني الفرع

 أّواًل: الّطابع المؤّسسي
ه الّطابع المؤّسسي مين والّداعين إلى مؤتمرات الحوار الّديني ولقاءاتال يخفى من خالل مالحظة القائ

ديث من مزايا ًما عليها بسب ما للمؤّسسة في العصر الحله، فمع تنامي الّظاهرة أصبحت المؤّسسة َعلَ 
ى مساعدة على الّنشأة والتوّسع واالستمرارية، بفضل أدواتها التّنظيمية بداية من الّدراسة والّتحليل إل

م والتّقويم والّتطوير. ولذا تزايد عددها وتنّوعت كّما ونوعا؛ وصوال إلى التّقيي ،الّتخطيط والبرمجة والمتابعة
ة، ومؤّسسات وجمعيات، تابعة لجامعات أو مؤّسسات دينية، عاهد ومراكز دراسات ولجان أحادية ومشتركم

سالمية أو مسيحية أو بوذية أو غيرها. وهي أو هيئات سياسية ودبلوماسية، وطنية أو إقليمية أو دولية، إ
ى عند الكالم عن الّطابع أن تحصى وقد ذكرت أمثلة كثيرة في تفاصيل البحث وستأتي أمثلة أخر أكثر من 

 لي مّما يغني عن إعادة ذكرها.المحّلي والّدو 
ت تقوم على ولعّل أهّم ما يثير االهتمام أيضا في هذا الّطابع المؤّسسي هو أّن بعض هذه المؤّسسا

للجهات القائمة عليها، وتخدم أهدافا محّددة بدّقة ضمن خّطة  أساس رؤية خاّصة لموضوع الحوار الّديني
ي الّتعامل مع بعض المؤّسسات التي ترمي إلى دعم راتيجية وضعت لذلك، ومن هنا وجب الحذر فإست

إلسالمي، أو تثبيت الهيمنة الغربية اإلسالمي الّتطبيعي، أو إلى التّنصير في العالم ا -الحوار اليهودي

                                  
 ./http://www.dicid.orgرد اإلعالن على الموقع الّرسمي على الّشبكة: و  1
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تي يشّكل فيها حويل األنظار عّما يحدث في كثير من بلدان العالم اإلسالمي أو الالمسيحية، أو ت
 انمار والّصين وبعض بلدان إفريقيا من اإلبادة والّتهجير.يين ومالمسلمون أقّليات كالفلبّ 
 ثانًيا: الّطابع الّنخبوي

مع إيجابياتها الّظاهرة  يان المعاصر أّنه ظّل مطبوعا بطابع الّنخبة، وهذهمن أهّم خصائص حوار األد
 جهتين:  فإّن االعتراض عليها من

لّنخبة بالتّنظير، والبعد في كثير من األحيان عن الجانب : أّنها نظرية أكثر منها عملية الشتغال ااألولى
ة والّطائفية، فهي بأمّس الحاجة إلى الحوار العملي الذي تحتاجه الّشعوب المكتوية بنار الحروب الّديني

حّديات التي تواجه المختلفين في ي الّشعبي الذي يتناول كّل شؤون الحياة بتفاصيلها اليومية، والتاليوم
اخل الوطن الواحد، وفي الحقيقة هذه الّظاهرة جديدة على العالم اإلسالمي بحكم الحوار الواقعي الّدين د

في ظّل الّتسامح الّديني الذي  ه الحضاري حيث الّتعايش الذي كان بين كّل األديانالذي عرفه طيلة تاريخ
ت والفتن التي عرفها العالم اإلسالمية إال ما شّذ في فترات من األزماأشار إليه البحث في كنف الحضارة 

 اإلسالمي، بخالف الواقع الغربي الذي لم ير في تاريخه القريب مثل هذا الحوار الواقعي.
 "الّتغيير الفعلي ال يمكن أن يتحّقق إذا ُحر َم من يجب إذن على متصّدري الحوار الّديني أن يؤمنوا أنّ 

 .1قتناع واألمل في غد أفضل"لّشعبية الواسعة المرتكزة على الفهم واالالمشاركة ا
إذا كان بعضها ليست متجانسة، ف -وكما أشرت سابقا -: أّن هذه الّنخبة وخاّصة اإلسالمية منها الثّانية

نه ري وأهدافه، فإّن بعضها اآلخر ذو طبيعة ثقافية مختلفة بحكم تكويله بعد إسالمي بثقافته ووعيه الحضا
ّدي حتما بالحوار الّديني في بعض أوجهه إلى الّسير في طريق العلماني على الّنمط الغربي وهو ما يؤ 
 غير منسجم مع الثّقافة والقيم اإلسالمية.

 : الّطابع الّسياسيثالثّال الفرع
ر ، وكما تقرّ 2ن البحث الّطابع الّسياسي لحوارات األديان المعاصرةلقد تأّكد في أكثر من موضع م
يخفى الّطابع الّسياسي لكثير من أوجه حوار األديان المعاصر كما سابقا عند الكالم عن أبعاده؛ فإّنه ال 

بح من العسير الفصل بين ما هو ديني وما هو ، بحيث أص3تجّلى لنا في نشأته وبعض أهدافه وقضاياه
ثير من المؤّشرات التي تدّل في بعض ملتقيات الحوار ومؤتمراته، وقد ذكرنا في ثنايا البحث الكسياسي 

الّسياسي للحوار من خالل ارتباط بعض الّنماذج بالمؤّسسات الّسياسية الّرسمية لبعض الّدول على الّطابع 

                                  
 .243، ص: محفوظ نحناح، الجزائر المنشودة، مرجع سابق 1
األديان بل وأفرد الباحث د/ سامر رضوان أبو رمان دراسات حول: بعد الّسياسي لحوار لوقد كتب أكثر من مختص حول ا 2

ديان، والحوارات اإلسالمية المسيحية قراءة سياسية، ومحّطات سابقة في حوار األديان: ألللحوار بين اية األبعاد السياس
 .280ع سابق، ص: ، حوار األديان، مرجضسالمي المسيحي، مراجع سابقة. وآيت أمجو الّطبيعة الّسياسية للحوار اإل

 بحث.الالثّالث من  فصلانظر: البعد الّسياسي في مطلب دواعي الحوار الّديني من ال 3
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الّدوائر المكّلفة بالّشؤون الّدينية، أو  الممّولة للحوار، كالحكومة أو وزارة الخارجية أو المنّظمة أو الّداعية أو
توّجه الّسياسي، كرئاسة االّتحاد األوروبي، المنّظمات اإلقليمية أو الّدولية ذات ال من خالل ارتباطه ببعض

راتيجية إدارة الّصراع في أيدي القوى أو منّظمة األمم المّتحّدة ومؤّسساتها التي غالبا ما تكون أداة في إست
 ى العالم. المهيمنة عل

حيث  الغربية الّسياسية المتحالفة مع الكنيسة وال يخفى ارتباط بدايات الحوار األولى باإلستراتيجية
"يتالقى فيها رجال الّدين مع الّسياسيين واالستراتيجيين في بيئة ليس من الّضروري أن تكون تآمرية؛ لكّنها 

 .1الّسياسيين والكنائس" ستيعاب، وتوجيه األمور في العالم لصالح الّطرفين:لال
كاف  على ذلك؛ إاّل ّشرات في هذا المطلب لما فيها من تمثيل  ومع عدم جدوى إعادة تلك الّدالئل والمؤ 

 أّنه يجدر أن أنّبه على ثالث مسائل:
سلبي على مسارات الحوار الّديني  الّطابع الّسياسي لظاهرة حوار األديان ليس بالمطلق ذو أثر .1

ي تجعله يستمر من يكون فرصة نادرة تسمح بتحقيق أهدافه الحقيقية وتيّسر أسبابه التونتائجه، بل قد 
فّني والتّنظيمي الذي غالبا ما يثقل كاهل المنّظمين الذين ال يعتمدون على مثل هذا خالل الّدعم المالي وال

قائمة على ولة إسالمية لها رؤية واضحة وضمن خّطة ذات أهداف الّدعم، خاّصة إذا كان في ظّل د
 لإلنسانية كرامتها.  أسس الّسياسة الّشرعية التي تراعي مصالح األّمة وتحفظ

لّنخب اإلسالمية أن تكون لها مشاركة في مثل هذه المؤّسسات تأسيسا وتوجيها، وأتصّور أّنه على ا
، ومتابعة ستفادة من تجاربها والتدّرب على إدارتها وتأطيرهاإدارة وتنظيما، تفاعال وحوارا، قصد اال

رجاًل واحدًا بك  يهدَي اهللفواهلل ألن في قدر اهلل؛ "لمساراتها عسى اهلل أن ينفع بها أو يصلح أمرها فتسير 
ر الن َعم  .2"خير لك من ُحم 

الم، بقدر ما يضعنا في إّن هذا الّطابع الّسياسي بقدر ما يمنحنا فرصة نادرة لتحقيق مقاصد اإلس .2
اقي صدمات أن نكون و  لُ ب  قَ هل تجاوزها، فمسائل الّتطبيع مع إسرائيل، وتَ مواجهة تحّديات ليس من السّ 
و أن نكون موضع اّتهام في كّل لقاء حواري مهما كان موضوعه، تعتبر عند كّل أزمة يفتعلها الغرب، أ

 والتي تجعله دائما في موضع دفاع، في مقابل الّطرفمن أهّم التحّديات التي يواجهها المحاور المسلم 
 ي المعنوي والماّدي. المسيحي الذي يكون في موقع المتقّدم استنادا إلى التفّوق الغرب

                                  
 .16 -15، مرجع سابق، ص: 32، 31رضوان السّيد، الحوار اإلسالمي المسيحي، مجلة االجتهاد، عدد:  1
، باب مناقب علي بن أبي طالب بي اب فضائل أصحاب النّ ترواه البخاري، كل بن سعد رضي اهلل عنه؛ من حديث سه 2

. وباب فضل من أسلم 2942اإلسالم والّنبوة، رقم: ى إل ء النبي دعا. وفي الجهاد، باب 3701رضي اهلل عنه، رقم: 
 . ومسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل4210. وفي المغازي، باب غزوة خبير، رقم: 3009على يديه رجل، رقم: 

 .2406اهلل عنه، رقم:  علي بن أبي طالب رضي
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ي يعني أّن على المحاور المسلم أن يوّظف الحوار أيضا بهدف التعّرف عن قرب إّن قبول هذا التحدّ 
توّجهات داخل بي الّديني والّسياسي للّتمييز بين التّيارات والعلى التحوالت المستجّدة في الفكر الغر 

بينة، ثّم أبعاد مختلفة تسعى لتحقيق مصالحها المتا المنظومة الغربية، التي ال شّك أّنها متعّددة وذات
 يناريوهات التي تحتملها.ليتعامل مع كّل اّتجاه على وفق ما تقتضيه رؤيته والخطط التي وضعها والسّ 

وز الّطابع الّسياسي لظاهرة حوار األديان ّنخب اإلسالمية الّسائرة في ميدان الحوار أن تتجاعلى ال .3
بالحياة، والذي يتمثل وباصطالح  إلى روح األّمة اإلسالمية الذي كان نابضاوذلك من خالل الّرجوع 

عليم والّصحة العصر في "المجتمع المدني"؛ فمن خالله كان األمر بالمعروف والّنهي عن المنكر والتّ 
المجتمعات اإلسالمية حكرا على الّدولة، لقد كان لكّل ميدان من وسائر الوظائف التي صارت اليوم في 

الي بل الماّدي أيضا عقارا ومنقوال؛ مّما يكسبها حّرية الفكر ذه الميادين أوقاف  توّفر لها الّدعم المه
 ة أو سياسة موّجهة. والحركة والّنماء والتطّور بدون أي قيد من سلطة راعي

وفرق عمل مدّربة مختصة بالمجال الحواري والتّفاوضي وذات ثقافة  إّن تأسيس مراكز بحث ودراسات
منه والّسياسي وذات تمويل وقفي سيزيح الكثير من التحّديات  واسعة في الفكر اإلسالمي والغربي الّديني

 حّرية المحاور وحركته. المتعّلقة باالرتباط الّسياسي وانعكاساته الّسلبية على
 ليابع: محّلي ودو رّ ال الفرع
 الّطابع المحّليأّواًل: 

اك مجتمع متعّدد ضا الّطابع المحّلي الوطني حينما يكون هنمن مظاهر الحوار الّديني المعاصر أي
يها الحوار ، وهي الحالة التي يكون فوغيرها المصريةو  الّسودانيةو دينيا أو طائفيا؛ كما في الحالة الّلبنانية 
لبنان عرفت  كما في الحالة الّلبنانية مثال؛ فقدفه الّدينية المختلفة داخليا في إطار الوطن الواحد بين أطيا
، وكان لهذا نسيجها االجتماعيي بحكم التعّدد الّديني والّطائفي في حركة نشيطة للحوار اإلسالمي المسيح

أّسست لّلجنة الوطنية اإلسالمية المسيحية للحوار التي تالّنشاط أكثر من تمثيل ومن هيئة للحوار، منها ا
بنانيين، الذي يثمر حوار الحياة والعمل م، ومهّمتها األساسية تشجيع ثقافة الحوار بين اللّ 1993سنة 

: معهد ، كما ساهمت مؤّسسات لبنانية عديدة أخرى في هذا الحوار نذكر منها1والّنقاش الفكري والعقدي
ز الّتراث العربي المسيحي مركو  م،1981مية المسيحية جامعة القديس يوسف، سنة الّدراسات اإلسال

األبحاث في  ومركزم، 1986 سنة بع لجامعة القّديس يوسفالتّا CEDRACللّتوثيق والبحث والّنشر 
م، ومركز الّدراسات 1995" التابع لمعهد القديس بولس سنة CERDICالحوار المسيحي اإلسالمي "

عالي للّدراسات اإلسالمية التّابع لجمعية م، والمعهد ال1995سالمية التابع لجامعة البلمند، المسيحية اإل
 ، وغيرها. 2ارمية، والهيئة اإلسالمية الّلبنانية للحو المقاصد الخيرية اإلسال

                                  
 .143 -141بق، ص: سامسيحي، مرجع ال كما يبّينها السّماك في مقدمة إلى الحوار اإلسالمي 1
 وما بعدها. 1714أحمد القاضي، دعوة الّتقريب بين األديان، مرجع سابق، ص:  2
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لكّن المالحظ على هذه الحوارات خاّصة المسيحية منها أّنها لم تستطع أن تتحّرر من االرتباط 
مجلس كنائس الّشرق  وأالكنائس العالمي،  الكاثوليكية الغربية من خالل الفاتيكان، أو مجلس بالكنيسة

ة العيش المشترك ببنانية، وتجر ّيز به الكنيسة اللّ ربي الحضاري الذي تتماألوسط، فرغم البعد الع
ن عاما، إاّل أّن المسيحي في ظالل الحضارة اإلسالمية وتحت راية الّدولة الّلبنانية من خمسي -اإلسالمي

ا لعدم تستطع أن تتحّقق "إاّل باستثناءات ضئيلة لم تتحّول إلى نموذج إمّ البيئة الحوارية الّلبنانية لم 
 . 1ثبوت عدم جدواها"متابعتها، أو لضآلة آثارها، أو ل

ة فيما المسيحية خاصّ  -وينّبه محمد السّماك إلى هذه الّسلبية التي ترتسم في واقع العالقات اإلسالمية
نة االستخدام الغربي؛ فيسّجل "تزايد الّشعور عند المسيحيين يتعّلق بالمسيحيين العرب الذين أصبحوا رهي

ين الّشرق والغرب إلى رهائن في عالم عربي يتراجع فيه ب بأّنهم يتحّولون من جسر حضاري وثقافي بالعر 
 .2الّشعور باالنتماء القومي لمصلحة الّشعور باالنتماء الّديني"

المسيحي من منطلق "التصّور  -لوطني اإلسالميوهذا مّما يمكن أن ُيَعد  من معيقات الحوار ا
لحوار يكون مفيدا أكثر إذا جرى مع هذه سة العربية مرتبطة بمراجع خارجية، وأّن ااإلسالمي بأّن الكني

ة إذا توافق هذا التصّور مع . خاصّ 3المراجع الخارجية مباشرة قافزا من فوق الكنيسة العربية ومتجاهال لها"
بالّتحريض غاء أو تقليل دور الكنيسة العربية، لتكون ورقة ضغط حين الحاجة، الحرص الغربي على إل

ا آخر كما تقّدم ذكره في موقف البابا بنديكت الّسادس عشر من تفجيرات حينا أو االّدعاء بحمايتها حين
 ألهلية األخيرة.كنيسة اإلسكندرية، ومسيحيي العراق في الحرب ا

 الّطابع الّدوليثانًيا: 
لية أو إقليمية مختلفة، عد الّدولي في حوار األديان في الحوارات التي ترعاها هيئات دو بُ يظهر ال

ف  متعّددة األديان والمذاهب والبلدان، ومن هذه الهيئات هيئة األمم المّتحدة التي أشرفت وتشارك فيها أطرا
حدة لحوار األديان بنيويورك في تقيات والمؤتمرات الّدولية، مثل قّمة األمم المتّ على تنظيم العديد من المل

ربية  والعلوم والثّقافة نّظماتها مثل منّظمة األمم المّتحدة للتّ م. وكذا بعض م2008نوفمبر من سنة 
سة رجال الكلمة "اليونيسكو" التي كانت راعية لمبادرة "أئّمة وحاخامات من أجل الّسالم" بالتّنسيق مع "مؤسّ 

منذ اإلسالمي اليهودي، وقد عقدت هذه المبادرة مجموعة من المؤتمرات  ؛ وهي مبادرة للحوار4الّسويسرية"

                                  
 .25، ص: ، مرجع سابق32-31د: داالجتهاد، عوار اإلسالمي المسيحي، مجلة رضوان الّسيد، الح 1
 .93السّماك، نفس المرجع الّسابق، ص:  2
 .101ي، نفس المرجع، ص: يحإلسالمي المسر االسّماك، مقدمة إلى الحوا 3
لم. انظر: نبيل؛ أحمد، م، تهدف وفق إعالنها إلى نشر ثقافة الّسالم بين دول العا1999مؤّسسة سويسرية أنشئت عام  4

اليهودي، ضمن أعمال ندوة حوار األديان، مراجعة وتقويم، مرجع سابق، ص:  في الحوار اإلسالمي ومؤتمرات اليونيسك
131. 
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ها مشروع وثيق االرتباط بمبدأ الحوار اإلسالمي اليهودي م، مع مجموعة من المشاريع من2005عام 
منه رغم إّدعائه الحيادية التحّيز للجانب وترعاه اليونيسكو وهو مشروع "عالء الّدين" الذي كان واضحا 

سيطرة الجانب اليهودي بالكّم ابتداء من أجندة المشروع وانتهاء بعملية الّتطبيع، حيث تمّيز ب اليهودي
ة تنظيمه وتحديده ألغلب عناصر األجندة، مّما جعل المتأّمل فيه يلحظ بأّنه ليس إاّل أداة والكيف ودقّ 

 .1يوني ال غيرللّتطبيع مع الكيان الّصه
لّدولي للحوار الّديني اكتسى أهّمية بعد التحّول الذي حدث في الّنظام اأّن الّطابع الّدولي  باإلضافة إلى

الّنمط الغربي، وعودة الّصراع الحضاري إلى الّساحة الّدولية، الذي منذ نهاية الحرب الباردة، وسيادة 
محّركة  قع الّسياسي الّدولي باستعادة الّدين لدوره كقّوةترجمه الغرب بنظرية صراع الحضارات، وترجمه الوا

ن ة في قلب أوروبا وعلى أطرافها؛ في البلقالألحداث في العالم، حيث لعب دورا بارزا في الحرب األهلي
وعلى  آسياعمق بين الّصرب األرثودكس والمسلمين، وفي إيرلندا بين البروتستانت والكاثوليك، وفي 

انمار والفلبين والّصين، ين في مالمسلمين والهندوس في كاشمير، والمسلمين والبوذييبين  ضفاف محيطها؛
المشرق العربي يبلغ ب وروحهمركز العالم  ي الجمهوريات الّروسية، وفيوالّصراع األرثوذكسي اإلسالمي ف

حيث  الّصراع الّدولي أوجه بسبب الّصراع اإلسالمي المسيحي اليهودي في فلسطين خاّصة والعراق،
 ادة الواليات المّتحدة األمريكية. الّتحالف اليهودي مع المسيحية المتصهينة بقي

 ،لّدين بالخطر المحدق بالعالمشعور عدد من المفّكرين والّساسة وعلماء افي ظّل احتدام هذا الّصراع و 
ات متعّددة في ظّل مثل هذه األفكار التي تزيد من حّدة العنف في العالم، طرح مجموعة منهم مبادر و 

ن جاءت متأّخرة عن مبادرة الكنللحوار الثّقافي والحضاري والّديني، و  لعبت سة الكاثوليكية إاّل أّنها يهي وا 
نحو أخالق عالمية" لمجموعة من رجال الّدين ومنها مبادرة "واّتساعها، دورا كبيرا في تدويل مبادرة الحوار 

ى نظام م، والذي يدعو إل1993اإلعالن، الّصادر عام  رُ رِّ حَ مُ  كينغ هانز والمفّكرين والفالسفة، أبرزهم
سلم التي الّرئيس اإليراني الّسابق والمفّكر الم 2وتأتي مبادرة محّمد خاتمي جديد قائم على األخالق والقيم،

                                  
شراف: نادية فيرات اليونيسكو في الحوار اإلسالمي اليهودي، تمحمد نبيل، مؤ أ 1 : مجموعة من الباحثين، تنسيق علمي وا 

األديان؛ مراجعة  وتقويم، جامعة  الّضويني، ندوة حوار الّدين عبد الفتاح، مراجعة وتحرير: وساممحمود مصطفى، سيف 
 131م، ص: 2011ه/ 1432،  1الّسالم، القاهرة، ط:  ارياسة، نشر: دلسّ والعلوم ا يةالقاهرة، كلية العلوم االقتصاد

 138و
أصفهان  تخّصص في الفلسفة الغربية في جامعتي ني،إيرامرجعية دينية ورجل دولة (، م1943: )ولد خاتمي؛ محمد، 2

را في الحكومة، زيم، ثّم و 1979نة العلوم الّدينية في قم، انتخب في البرلمان اإليراني بعد الّثورة اإليرانية سوطهران، وفي 
لقوات المسلحة، ورئيس ورئيس القيادة المشتركة ل= =ما فيها نائببوتوّلى عّدة وضائف حكومية في الحرب اإليرانية العراقية 

 يار اإلصالحي، انفتحت إيرانأحد أبرز وجوه التّ يمّثل  كمام(، 2005-1997يران )رئيسا إل انتخب، ئيةاعقيادة الحرب الدّ 
انظر: الموسوعة  .م1999، يعتبر أّول من طرح مبادرة "حوار الحضارات" وتبّنته األمم المّتحدة سنة: بغر عهده على ال في



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

272 
 

م في هذا الّسياق، حيث طرح مبادرة "حوار 1999طرحها على منبر الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة سنة 
قافة والعلوم. ثّم تسارعت وتيرة المبادرات الغربية ت"، وتبّنته منّظمة األمم المّتحدة للّتربية والثّ الحضارا

يحتّله من موقع متقّدم في التّأثير على عملية  الّدولية في مجال حوار األديان خاّصة لماواإلسالمية 
اهلل بن عبد العزيز الّداعية إلى  صناعة القرار في العالم. ومن المبادرات اإلسالمية مبادرة الملك عبد

بمشاركة المي التي نّظمت م بمّكة المكّرمة، وأخيرا مبادرة رابطة العالم اإلس2008في سنة  الحوار الّديني
 مؤتمر "الّتواصل الحضاري بين الواليات المّتحدة والعالم اإلسالمي"، الذي انعقد بنيويوركاألمم المّتحدة 

ّسسات الفكرية دولة وكبرى المؤ  56عالما ومفكرا يمثلون  450حضور م ب2017سبتمبر  18 -17في 
 .1والثّقافية اإلسالمية واألمريكية

ن هو أّن جّل القضايا التي يتناولها في جدول ضا في أهمّية البعد الّدولي لحوار األدياومّما يزيد أي
شاكل األمنية كاإلرهاب أعماله ذات بعد عالمي، فالعصر عصر عولمة المشكالت اإلنسانية، مثل الم

لمشاكل االقتصادية نية، واإلنسانية كحقوق اإلنسان الّدينية والسياسية واألمنية، واوالّصراعات اإلثنية والّدي
 ية، والبيئية كتلّوث البيئة وارتفاع درجة حرارة األرض.كالفقر واألزمات المال

 على المشترك وتركيز   خامس: تواصل  ال الفرع
لذي حدث على مستوى الّنخبة الكبير من الّتواصل ا الّديني المعاصر ذلك الكمّ  من مظاهر الحوار

والّندوات الحوارية، نعم كان  سية، فقد عقدت مئات الّلقاءات والمؤتمراتخاّصة؛ الّدينية والفكرية بل والّسيا
روحًيا  ، وبعضهاGRICبعضها أكاديميا بحتا كما هو الحال مع فرقة األبحاث اإلسالمية المسيحية 

ت إيجيديو الكاثوليكية التي تقيم اجتماعا سنويا دوليا للّصالة خالًصا كما هو الحال مع مبادرة جمعية سان
ثر منها دينية كما هو الحال مع الّتواصل الذي يكون الهدف ن أجل الّسالم بإيطاليا، وأخرى سياسية أكم

ار المعاصر هو الجانب الّتواصلي الذي يرّكز على من ورائه الّتطبيع مع إسرائيل. إاّل أّن الغالب على الحو 
االتّفاق حول بعض المشكالت والقضايا ، ويعمل على إيجاد الحلول المثلى لسوء الفهم وعدم لفهم المتبادلا

عّلقة بالّدين أو آثاره األخالقية أو الّسياسية أو األمنية، منطلقا من محاولة اكتشاف أفكار اآلخرين حول المت
  يا.هذه القضا

                                                                                                        
. وموسوعة الجزيرة https://www.britannica.com/biography/Mohammad-Khatam موقع:  البريطانية على
 .http://www.aljazeera.netعلى موقع: 

تواصل الحضاري بين الواليات المتحدة والعالم اإلسالمي، جريدة الشرق األوسط، للفي نيويورك  تمرمعاذ الغمري، مؤ  1
 [.؟14174العدد: ] م،2017مبر سبت 18هـ/ 1438ذو الحجة  27االثنين، 

 .http://www.themwl.org/web/%E2%80%8Fوقع الّرابطة: موانظر على 
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ألولى للحوار لتحقيق الفهم المتبادل والتّفاهم المشترك، وبعد ظاهرة الّتواصل التي تأتي في المرحلة ا
ر عن جانب هاّم من أبعاد حوار األديان الذي يتمّثل في هرة الّتركيز على األبعاد المشتركة لتعبّ تأتي ظا

اإلنساني، الّديني هو تفعيل  للمشترك تحقيق التّفاهم والعيش المشترك، وعلى هذا االعتبار فالحوار 
ي َنَنا ب  َتَعاَلو ا إ َلىَٰ َكل َمة  َسَواء  بَ ُقل  َيا َأه َل ال ك َتا) :وهو يأتي في سياق مقتضى قوله تعالى وتوظيف  له،

َذ َبع ُضَنا بَ  َباًبا مِّن ُدون  الل ه  َوَبي َنُكم  َأال  َنع ُبَد إ ال  الل َه َواَل ُنش ر َك ب ه  َشي ًئا واََل َيت خ  ل و ا َفُقوُلوا َفإ ن َتوَ  ۚ  ع ًضا َأر 
ل ُمونَ  َهُدوا ب َأن ا ُمس  ت مشتركة كثيرة من التحّديات [، هذه الكلمة السواء تنّبه إلى مساحا64 ، ]آل عمران:(اش 

لمخاطر التي التي تواجه اإلنسان المؤمن اليوم، في أسرته والعالقات التي تؤّلف بينها، وفي قيمه وا
لعنف ته وثقافته ودينه، وفي الّنظام العالمي الذي يمّيزه االحتكار واتتهّددها، وفي عالقته باآلخر في هويّ 

حة الّدولية، مع تحالف الجريمة المنّظمة واالّتجار باإلنسان، وهيمنة قوى مالية وسياسية على الّسا
نهاك والمخّدرات والّسالح، في بيئة يحكمها الجهل والفقر و  الحروب، واالعتداء على الّطبيعة بالتلوث وا 

 االنقراض.رواتها الباطنية، وتعريض األنواع الّنباتية والحيوانية للّتلف و ث
الّتركيز على المشترك هو تنحية الحوار العقدي ذي الّطابع  يرى بعض الباحثين أّن الهدف من

حوار الّديني باالبتعاد عن الحوار حول اإلقناعي الحجاجي، حيث طالب غير واحد من الّدعاة إلى ال
ومات قد تهّدد استقرار ّنه يمكن أن يتحّول إلى مناظرات وجداليات تؤّدي إلى مشاحنات وخصالعقائد أل

دة، وتثير الفتن الّطائفية، ومراعاًة لهذا البعد ذهب محمد سليم العوا إلى عدم جواز توزيع المجتمعات المتعدّ 
"ال يجوز توزيعها في مع القّس جيمس سواجرت في مصر ويعّلل ذلك بقوله:  شرائط مناظرة أحمد ديدات

ُث شرًخا وفتنة في العال  . 1قة بين المسلمين والمسيحيين المصريين"مصر... ألّنه ُيحد 
والحوار بهذا المفهوم ال يهدف إلى أن يحتوي الّطرف اآلخر وعقيدته كما يذهب إلى ذلك بعض 

لذي هو البحث عن الحّق. يستقيم على األقل مع أحد أهداف الحوار الحقيقي ا ال ، وهو مفهوم  2الباحثين
نسجم مع مقاصد اإلسالم من مراحله لكّنه ال بّد وأن يؤول إليه لينعم قد ال يكون هذا من أهدافه في مرحلة 

سلمين إلى األساسية من الّدعوة إلى الّتوحيد، والحّرية في االختيار. وهذا المفهوم للحوار دفع بعض الم
التي يعتمدها الفاتيكان وغيره من المؤّسسات  3ات التّنصيراالعتقاد بأّنه أصبح آلية جديدة من آلي

 ية. المسيح
 

                                  
أبو رمان، الحوارات اإلسالمية المسيحية، مرجع  ان. وسامر رضو 34: حسن وجيه، حوار الثّقافات، مرجع سابق، ص 1

 .286. وآيت أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، ص: 36سابق، ص: 
م، 1996، ربيع وصيف  32-31وت، العدد: مجلة االجتهاد، بير  ،ر: عفيف عثمان، الحوار اإلسالمي المسيحيانظ 2

 .118ص: 
 .7م، ص: 2005،  1كتاب العربي، ط: الإلسالم، دار وا عبد العزيز؛ زينب، الفاتيكان 3
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 يني: معّوقات الحوار الدّ لثالمطلب الثّا
 تمهيد

لعّل البحث استفاض في ثناياه في ذكر محّفزات الحوار الّديني ودواعيه مع إشارات لبعض المعّوقات 
يني في العصر تنفه، في هذا المطلب سوف أحاول أن أحّرر أهّم العوائق التي تعترض الحوار الدّ كالتي ت

للحوار بة التي تسود عند الممانعين أسباب المخاوف ودواعي الّريبعض الحديث، مّما نتمّكن به من فهم 
الّتمييز بين العوائق  . وتفصيل ذلك يكون من خاللاهالمشّككين والمترّددين في جدو  والّديني المعاصر أ

 اآلخر الّديني أو الفكري.الّذاتية الخاّصة بالجانب اإلسالمي والعوائق الخاّصة ب
 : العوائق الّذاتيةاألّول الفرع

من خالل بيانه لشروط الحوار إلى ما يمكن أن يكون عائقا أمام انطالق الحوار  رغم أّن البحث أشار
إاّل أّن ذلك كان بالّداللة ال بالنّص، وفي هذه الفقرة سنحّدد أهّم ما  ،واستمراره، أو نجاحه وفاعلية مخرجاته

 عملية.أن يكون عائقا أمام العملية الحوارية بالّنظر إلى الّطرف اإلسالمي في هذه ال يمكن
لّما كان واضحا أّن تقرير اإلسالم لمبدأ الحوار العقدي كان سابقا بإقراره لحرّية االعتقاد وممارسة  .1

لنشأة المجتمع والّدولة  ر وتأمين أماكن العبادة، وأّن نشأة الحوار الواقعي بقصد الّتعايش كان مسايرائالّشعا
باستمرار اختالط المسلمين بغيرهم من أهل األديان، فإّن اإلسالمية األولى في العهد الّنبوي، وأّنهما امتّدا 

د  مجانبا للّصواب، نعم لّما توارى المسلمون القول بأّن القطيعة الحوارية حصلت من الجانب اإلسالمي ُيعَ 
لى التّبعية والجمود، وقفز غيرهم إلى الّريادة، أوصدت أبواب الحوار عن المشهد الحضاري وآل أمرهم إ

ي أصول الّرواد الُجُدد من سمات اإللغاء واإلقصاء ل خر المخالف، والعنف والشّدة عليه عن بسبب ما ف
ما ال  واإلكراه والّتشويه. ومّما سّجله التّاريخ وأثبته المنصفون من الّدالئل عليه طريق اإلبادة والّتهجير

 .1يحتمله هذا المقام
أّن إعالن المجمع الفاتيكاني الثّاني المنعقد ما  إّن من أهّم سمات الحوار الّديني في هذا العصر هو

الحوار الّديني حيث حّددت  ام كان المحّطة األبرز التي انطلق منه1965م وسنة: 1962بين سنة: 
ءات، وتكّثف الّتواصل المسيحي اإلسالمي؛ الّرسمي منه الكنيسة موقفها من األديان، وتتابعت بعدها الّلقا

درة المسيحية إلى الّلقاءات والمؤتمرات وسائر األنشطة الحوارية طابعا ممّيزا خاّصة، و"غدت بذلك المبا

                                  
ديان في: شوقي أبو الّتسامح الّديني اإلسالمي وغيره من األانظر في هذا المقارنة التي عقدها د/ شوقي أبو خليل بين  1

ّمد عمارة، مح وما بعدها، ود/ 68م، ص: 1998،  2الم المبدأ والّتطبيق، دار الفكر، دمشق، ط: ل، الّتسامح في اإلسخلي
وما  27ر، ص: م، موقف اليهود من األغيا2012ه/ 1433،  1سالم والّديانات األخرى، دار الّسالم، القاهرة، ط: إلا

 ا.وما بعده 35اآلخر: ص: بعدها، وموقف المسيحية من 
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. وهو ما يعكس سبق المبادرة المسيحية 1األبعاد والّدوافع المختلفة" للمرحلة الجديدة من حوار األديان ذي
 استمراريتها إلى يومنا هذا.الغربية و 

م يواكبوا هذا التطّور الذي حدث في الفكر ومن هذا المنظور يرى بعض الباحثين أّن المسلمين ل
بعدم الّتكافؤ الذي  قالمسيحي، حيث كانت االستجابة ضعيفة بسبب ما خالط المسلمين من إحساس عمي

" وأحد أبرز الّداعين HansKüngز كونج "هو شرط كّل حوار، وهذا ما حدا بالالهوتي الكاثوليكي هان
 -ومن وجهة نظره الخاّصة -أن يعّلق على المشاركة اإلسالمية فيه  إلى الحوار الّديني والمتابعين له؛ إلى

كون عبارة عن سخرية: ]ليس للمسلمين من مزاج ت"بعبارة هي أقرب إلى الّتعبير عن المرارة من أن 
 .2للحوار["

كبير أساقفة الجزائر الكاثوليك الّسابق أّن "الحوار  Henri Teissier"3"كما الحظ هنري تيسيي 
مي المسيحي يرتكز من الجانب المسيحي على نصف قرن من اإلعداد، ومن جانب المسلمين، فهم اإلسال

وهو يريد بذلك كما يقّرر في موضع آخر أّن محاوريهم من المسلمين ليس  ،4اآلن يسبحون ضّد التّيار"
دهم لحمل ُر تأثير على مجتمعاتهم اإلسالمية، وفي ذلك يقول: "المسلمون الذين يبذلون جهو لهم َكبي

مجتمعاتهم للحوار مع اآلخرين ال يتبعهم رجال الّدين، وليس بإمكانهم إلزام جماعاتهم بتغييرات عقلية لها 
 .  5زن"و 
مع اآلخر في هذا العصر هو إّن مّما يمكن أن ُيعد  عائًقا عمليا حقيقيا أمام الحوار اإلسالمي  .2

المعاصر مع اآلخر الّديني والمسيحي منه خاّصة؛  الاّلتكافؤ والاّلتوازن الموجود بين المحاور المسلم
 والذي تعكسه مجموعة من المظاهر نلخّصها في:

صيغتها الحالية إّنما هي غربية باألساس مسيحية بالهوّية الّدينية، فالكنائس بالمبادرة إلى الحوار  -أ
وارات، وهي التي تضع عية والّراعية لهذه الحاالمسيحية على اختالفها كانت في الغالب األعّم هي الدّ 

                                  
 .123ر األديان، مرجع سابق، ص: آيت أمجوض، حوا 1
، 2005ه/1426، 1، درا الفكر، دمشق، ط: المسيحي ميلحوار اإلسالل ااحميدة الّنيفر، األب موريس بورمانس، مستقب 2

 .21ص: 
منذ عام الجزائر ة الكاثوليك بلكنيسرئيس األساقفة الفخري  يهنري تيسي المطران؛ Henri Teissierهنري تيسيي  3

م. انظر: 1973فبراير  02 ا فيأسقفً م، وكرس 1955مارس  24في  اكاهنم، سّمي 1929يوليو  21ي ولد ف، 2008
 الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية؛ع موق

 http://eglise.catholique.fr/structure/diocese-alger-algerie/. 
. نقال عن: أحمد بن ante, p; 15do Aguilar, Fe AdelEmilio Galinلألمام،  إيميليو غاليندو آغيالر، العقيدة 4

 . 955: مرجع سابق، صن، عبد الرحمن القاضي، دعوة الّتقريب بين األديا
 . 955دعوة الّتقريب بين األديان، نفس المرجع، ص:  5
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ن ي، مّما يعكس ال محالة اختالال في ميزان القوى ب1أجنداتها، وتخّطط لموضوعاتها، وتفرض نتائجها
وار، وهو موقع فوقي، الّطرفين، وذلك بحكم أّن المحاور المسيحي "يحتّل موقع الغرب إلى طاولة الح

قتصادي وغلبته المعنوية على الّشرق، ويجد يعكس تقّدم الغرب التّقني وتفّوقه الّسياسي والعسكري واال
الة عدم الّرضى على هذه حالمحاور المسلم نفسه في موقع يعكس حالة الّضعف التي تنتابه، كما يعكس 

 .2الحالة التي ُيَحمُِّل الغرب مسؤوليتها"
 عدم الّتكافؤ أيضا من الجانب اإلسالمي ُضعف كفاءة المحاور اإلسالمي، حيث نجد من مظاهر  -ب

ذلك الّتمايز بين المحاور المسيحي ذو الكفاءة الاّلهوتية والمتخّصص في الّدين اإلسالمي، مع ثقافة 
يئة حكومية لى واقع العالم اإلسالمي، والمحاور اإلسالمي الذي إن لم يكن رسميا ممّثال لهعواّطالع واسع 

بالفكر  فكر اإلسالمي ليس له علم  ال يكاد يفقه في الفكر اإلسالمي وال المسيحي شيئا، فهو مختصٌّ بال
بي الّسياسي ر المسيحي أو ليس له اّطالع على تطّوره وآخر مستجّداته، عدا ما يرتبط بالواقع الغ

ساسية ومتطّلباته وما يكون من واالجتماعي واالقتصادي والذي له كبير األثر على دوافع الحوار األ
، إاّل اف الكثير عن الحضارة الغربية بحكم تشّبعه بثقافتهمخرجاته. كما قد يكون المحاور المسلم مّمن يعر 

إن لم يكن أساسا قائما على دراسات غربية  أّن اّطالعه في المقابل على الفكر اإلسالمي األصيل ضئيل  
 والّسياسية العربية العلمانية. استشراقية؛ كحالة الّنخب الثّقافية 
إلى التّباين الثّقافي والفكري بين المحاور المسيحي  3eiPiere Claverوقد انتبه الّراهب بيار كالڤري 

العلوم اإلسالمية رغم اعتمادها على العقل  أنّ  -ومن وجهة نظره  -والمسلم، وَيعتبر باإلضافة إلى ذلك 
الشّكي الذي اعتمده الفكر الغربي، وفي ذلك يقول: "من جانب  إاّل أّنها لم تخضع بعد إلى المنهج

ادر أن تجد متحّدثا يكون من الّناحية الفكرية والثّقافية معاصرا ألقرانه المسيحيين، والعلوم المسلمين فمن النّ 

                                  
مود، حوار تامي: مصطفى؛ نادية محعن مثل هذه الّنتائج من خالل البيان الخانظر مثال تجربة بعض المختّصين  1

يالنو م نتائج مؤتمر عن . حيث تقول المختّصة284راجعة وتقويم، من خبرات حوار األديان، مرجع سابق، ص: األديان م
 البيان الختامي الّصادر عن "وتجدر اإلشارة إلى أنّ = =م:2004الذي عقدته منظّمة سانت إيجيديو المسيحية الكاثوليكية 

د  ُمسَبًقا وتمّ  المؤتمر قد بل األخير من أّيام الّندوة"، وبّينت أّن عددا من المشاركين اعترض وطالب  توزيعه في اليوم قُأع 
.ة لمؤتمر بإعادة اهيئ  مراجعته إاّل أّن إدارة الّندوة رفضت َقبوَل أّي تعديل 

 .81اإلسالمي المسيحي، مرجع سابق، ص: محمد السّماك، مقدمة إلى الحوار  2
، أسقف وهران الّسابق، ولد بباب الواد بالجزائر العاصمة سنة: م(1938-1996) ؛veriePiere Claبيار كالڤري  3

 م، انظر:1996ن في سنة: هرام، وقتل بو 1938
https://www.la-croix.com/Mgr-Pierre-Claverie-eveque-dOran-martyr-dAlgerie-2018-02-02-

1700910828. 
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التي تطّورها في إطار منطقيتها وعقالنيتها لم تخضع حّتى اآلن لتجربة أساتذة الشّك  اإلسالمية مهما كان
 . 1اعتورت الفكر الغربي"

من الكفاءة الجماعية، حيث تظهر المؤّسسة القائمة  رويتبع هذا الّنوع من الكفاءة الفردية نوع  آخ  -ت
َمة  ُمهمٍّة من سمات العصر الحديث، والّنا ر اليوم إلى المؤّسسات الّراعية لحوار ظعلى عمل الفريق كس 

تمّر في مجال حوار األديان والثّقافات، تستند إلى عمل تراكمي األديان يجدها ذات دور رائد ومنتظم ومس
هذا المجال، وذات موارد بشرية ومالية متمّيزة، كما أّنها تسير وفق خّطة عمل قائمة على  وخبرة طويلة في

ية وتقارير خبرة لفرق عمل مختّصة في شّتى المجاالت، تردفها مؤّسسات نأساس دراسات تحليلية ميدا
 . ويلأو تم رةمراكز بحث ودراسات علمية وغيرها مّما قد تحتاج فيه إلى خبرة أو استشا، و وأمنية سياسية

إذا استثنينا المؤّسسات الّرسمية -في حين نجد أّن معظم المشاركين من المسلمين في هذه الحوارات 
ؤّسسة معّينة، قبل الّدخول في األلفية الثّانية ال يمّثلون م -مثالً  بليبيا ةزهر وجمعية الّدعوة اإلسالميكاأل

حة، مّما يؤّدي إلى تفاوت كبير في لمواضيع المقتر وتكون لهم اجتهادات فردية عن طريق المناقشة في ا
 التّأثير واالستعداد له. 

بحث أو دراسة أصال خاّصة من الّرسميين أو غير المتخّصصين  ثّم إّنه بحكم عدم انتمائه إلى مؤّسسة
حيين، إذ ية أو الحوار معها شغله الّدائم أو حرفته بعكس المحاورين المسيفإّنه وفقا لذلك "ال يعتبر المسيح

ينفّض لقاء حوارّي ما حّتى ينصرف كّل مسلم مشارك إلى عمله أو بلده ناسيا أو متناسيا ما كان،  ما إن
مسيحيين ما مع ال اشتراكه في حوار   رُ نك   المسلم المحاور في الخمسينات والستّينات كان كثيرا ما يُ نّ بل إ

أو معهده لمتابعة العمل في لب إلى جامعته خوفا من االّتهام. بينما يعود المختّص المسيحي في الغا
عاة مدى تحقيق األهداف الّسابقة ا. ومن ثّم الّتحضير لجولة ثانية بمر 2المجال نفسه، وتقييم مسار الّنقاش"

يجية الّدينية أو الّسياسية أو األمنية أو في سياق الخّطة العاّمة الموضوعة من قبل، وفي نفس اإلسترات
 غيرها.

الجانب اإلسالمي شهد تطّورا ملحوظا في نهاية األلفية األولى وبداية األلفية إلى إنكار أّن هذا ال يدعو 
تعّلق بالجانب المؤّسسي؛ حيث نشهد بداية حضور مؤّسسي يمثل العالم اإلسالمي، يالثّانية، خاّصة فيما 

 تقديري بميزتين أساسيتين:وهو يتمّيز في 

                                  
نقال عن: أحمد القاضي، دعوة الّتقريب بين األديان، . 57مرجع سابق، ص:  يالر، العقيدة لألمام،إيميليو غاليندو آغ 1

يحيين وتأّخر المسلمين في: رضوان السّيد، الحوار اإلسالمي مسل إسهامات الحو  . وانظر959مرجع سابق، ص: 
 .32مرجع سابق، ص:  32 -31المسيحي، مجلة االجتهاد، عدد: 

م،  ص: 1996، ربيع وصيف  32-31بيروت، العدد: حي، مجلة االجتهاد، الحوار اإلسالمي المسيرضوان السّيد،  2
18. 
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ورابطة العالم ية، ومنها: جامع األزهر بمصر، حكومية وأكاديم: أّنه رسمي تابع لجهات رسمية األولى
، والمجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية 2ايوالجمعية العالمية للّدعوة اإلسالمية بليب، 1اإلسالمي
، ومركز الملك عبد اهلل بن عبد العزيز للحوار بين أتباع 4يان، ومركز الّدوحة الّدولي لحوارات األد3باألردن

، وغيرها من الهيئات والجمعيات والمراكز التي لها الّطابع المؤّسسي في اإلدارة هيكلًة 5اتديان والثّقافاأل
ة بالن ظم وفي الّتخطيط استشراًفا وبرمجًة، وفي المتابعة تقييًما وتطويًرا. هذه الهيئات التي لها صل ،وتنظيًما

ضوع حوار األديان يّتسق مع مصالحها رؤية خاّصة لمو الحاكمة في البلدان اإلسالمية ال بّد وأن تكون لها 
روعيته وبجدواه ومردوده اإليجابي على شالوطنية والّدولية. وهو إّما أن يكون نابًعا من اعتقاد راسخ بم

ط له وتحقيق أهدافه التي تصّب في سياق خدمة األّمة اإلسالمية، ويمتلك بذلك حّرية أكبر في الّتخطي
وضمن استراتيجية الّدول المهيمنة، فيساهم في  6يجًة لضغوط دوليةأو أن يكون نت اإلسالم والمسلمين،

د"، و"عالم إسالمي بدون أصولية"، و"سالم دائم مع إسرائيل"، يتحقيق أهدافها من مثل "شرق أوسط جد
من خالل وصمها "بالتطّرف واإلرهاب"، أو ضمن سياق تحسين صورة  وتطويق تنامي الّصحوة اإلسالمية

                                  
لّدعم الّسعودي القوّي، ومقّرها بمّكة، ولها فروع  في البالد اإلسالمية ا ة نشاطا بفضلميوهي أكثر المنّظمات اإلسال 1

العالمية للكتاب اإلسالمي، والهيئة  مساجد، والمجمع الفقهيا عديدة منها: المجلس األعلى العالمي للوالغرب، وتضّم أقسام
ية، ومؤتمر الحوار الذي عقد مؤتمر الحوار لمسالمية العااإل والسّنة، والهيئة العالمية للعلماء المسلمين، وهيئة اإلغاثة

م، 2008جوان  18-16، ومؤتمر الحوار العالمي بمدريد في م2008جوان  6-4اإلسالمي بمكة المكرمة المنعقد في: 
انظر: م. 2009أكتوبر  1سبتمبر إلى  30وأثرها في إشاعة القيم اإلنسانية" المنعقد في:  لحوار األديانجنيف "ومؤتمر 
 ./http://www.themwl.org/webلّرسمي للّرابطة: ا الموقع

 – 262بق، ص ص: عجك، الحوار اإلسالمي المسيحي، مرجع سا انظر دور هاته المؤّسسة في الحوار في: بسام 2
ب. انظر: لغر م، يحظى بدعم الّدولة الّليبية، ويوّجه نشاطه نحو إفريقيا الّسوداء وا1982  نشئ بطرابلس في: أوت. أ265
بدون رقم الّطبعة،  بي؛ محمد، عيال اهلل، أفكار جديدة في عالقة المسلم بنفسه وباآلخرين، دار سراس للنشر، تونس، الالط

 .151م، ص: 1992
 .140 -139آيت أمجوض، حوار األديان، مرجع سابق، ص ص: مجمع في الحوار في: ظر نماذج من مساهمة الان 3
م، من طرف محمد الرميحي 2007ماي  9الخامس لحوار األديان بتاريخ:  حةمؤتمر الّدو  ايةأعلن عن تأسيسه في نه 4

سالة واألهداف، لمركز: الّرؤية والرّ با اتعريفً  انظرمرات، المتابعة ورئيس الّلجنة الّدائمة للمؤت مساعد وزير الخارجية لشؤون
م، 2009، خريف 0العدد:  الّدوحة، ان،ديلي لحوار األّدو ومساهمته في حوار األديان في: مجّلة أديان، مركز الّدوحة ال

 ./http://www.dicid.org  . أو:71-70ص: 
د الرشيدي، في: فهد بن فضي سوي مة المؤّسسة في الحوارم بفينا )الّنمسا(، انظر مساه2011كتوبر أ 13تأّسس في  5

 ا.وما بعده 68 ص: تصور استراتيجي للحوار بين أتباع األديان والثّقافات، مرجع سابق،
شيدي، نفس المرجع، ص: ي الرّ انظر مثال مركز الملك عبد اهلل للحوار "جاء كرّدة فعل وتحت وطأة ظروف معّينة"، فضّ  6

125. 
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ي الحاكم أو يندرج ضمن مراحل مخّطط لها لجملة من مشاريع تحقيق الهيمنة الغربية والتي لّنظام الّسياسا
 من بينها:

 الّديني عن الّسياسي. لفص •
صالح الّتعليم الّديني •  .1نقد ومراجعة المناهج الّتعليمية وا 
ام الّزواج الغربي في أحك ونظم الّزواج، وفق المفهوم والمرأة لقوانين ذات الّصلة باألسرةمراجعة ا •

ّطفل حضانة ونسبا لوالّطالق كتعّدد األسرة، وقضايا المرأة، والمساواة في الميراث، والقوانين المتعّلقة با
 وتربية، وغيرها من القوانين.

، ومنظمة الثّقافة والّتربية والعلوم 2مة المؤتمر اإلسالمي: ظهور مؤّسسات إسالمية دولية كمنظّ ةانيثّ ال
مة رابطة العالم اإلسالمي، والجامعة العربية؛ والتي كانت لها مشاركات في الحوار ابعة لها، ومنظّ التّ 

هذه المنّظمات على األخرى الوطنية بطابع الّتمثيل الواسع للمسلمين عربهم وعجمهم، مّما  الّديني. وتتمّيز
على هذه المؤّسسات  إاّل أّنه يؤخذلها بتوسيع دائرة الّتمثيل، وتوحيد الخطاب اإلسالمي وتطويره.  يسمح
فية، مّما قد يعيق حركة المؤّسسة اممثّلي بعض البلدان اإلسالمية بمواقف بلدانها الّسياسية والثّق دُ ي  قَ أيضا تَ 

مي، باإلضافة إلى ضغط البلد المضيف للمؤّسسة ويقّيد حّرية آرائها ومواقفها مّما يحدث في العالم اإلسال
عة العربية بمصر، ورابطة العالم اإلسالمي بالمملكة العربية الّسعودية، األزهر والجام كما هو حال مؤّسسة

 اته المؤّسسات.هوكذا الممّولون الّرسميون ل
نسيق فيما بين المتصّدرين اتية المتعّلقة بالاّلتكافؤ أيضا تشّتت الجهود، وقّلة التّ من العوائق الذّ   -ث

اإلسالمي، وتفاقم الوضع في العالم  -اإلسالميراجع الّتضامن ت للحوار من الجانب اإلسالمي، في ظلّ 
ن والويالت على األّمة كّلها. والغرب على تعّدد حَ الم   ت  ر  ن التي جَ اإلسالمي حيث الّساحة حافلة باإلحَ 

 .3وية واحدة، ويرمينا من قوس واحده ينظر إلينا من زاع  مشاربه وتنّوع مناز  
جمع الفاتيكان الثّاني كان مختلفا اختالفا جذريا عن ساوقا لنتائج مالواقع اإلسالمي الذي كان م  -ج

من استعمار  دام مائة وثالثين سنة، بتكاليف باهضة، ولم  متطّلباته، ذلك أّن الجزائر مثال كانت قد خرجت
، وما استتبع ذلك من نشوء أنظمة سارت مسارات سياسية مختلفة تكن بقية الّدول اإلسالمية أحسن حاال

                                  
ة اإلسالمية حذف مجموعة من آيات القرآن الكريم من المناهج ح المنظومة الّتربويطالبة الغربية في إصالتضّمنت الم 1

البلدان اإلسالمية منها الجزائر. انظر: حسن وجيه، حوار الثّقافات؛ إدارة األجندات ض ث فعال في بعحد الّتربوية وهذا ما
 .73يوهات، مرجع سابق، ص: والّسينار 

خالل دور حامد بن أحمد الّرفاعي رئيس المنتدى  ي حوارات األديان منمن مساهمات المؤتمر ف انظر مجموعة 2
لمؤتمر العالم اإلسالمي في حوار األديان في: آيت أمجوض، حوار  عدالعام المسا ميناإلسالمي العالمي للحوار واأل

 . 148 -146األديان، مرجع سابق، ص ص: 
والغرب، منشورات المنّظمة اإلسالمية للّتربية  الحوار بين المسلمينن عثمان، آفاق مستقبل انظر: التويجري؛ عبد العزيز ب 3

 ما بعدها.و  22م، ص: 2015ه/1436، 2والعلوم والثّقافة، ط: 
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ي سياق واحد يجمعها "حالة الّضيق العاّمة لدى الّنخب المغاربية المتعّلمة والّسياسية من توّجه لكّنها فال
. وكذلك األمر بالّنسبة للّنخب العربية بالمشرق العربي حيث سادت القومية 1يني للمسلمين"اإلرث الدّ 

ى العموم انطالقا من اث اإلسالمي علربية ثقافيا وسياسيا مع ما فيها من الّنقد العريض للفكر والّتر الع
يديولوجيا اليسار لّسياسي والثّقافي الفكري ما ا. هذا الواقع التي تفّشت فيها مرجعيتها الفلسفية المادية، وا 

وطرف  متشّكك  في أصوله، قائم  على كان ليسمح بتوازن قوى بين طرف ذو خلفية فكرية متجانسة نسبًيا 
 هدم بنائه.

فكرية والّسياسية أن تمّثل اإلسالم في هذه الحوارات تمثيال حقيقيا، إذ ال هذه الّنخبة المن هنا لم يكن ل
فيما يتعّلق خاّصة بالمرأة وأحكام  -ر اإلسالم حول حقوق اإلنسان مثال ظيمكن أن يدافع عن وجهة ن

منها راث اإلسالمي ال يعلم أحكامها وال مقاصدها، بل وينكرها ويدعو إلى تنقية التّ  وهو -الجنايات وغيرها
 –جهة نظره. ولذلك كانت الكثير من مخرجات هذه الحوارات تصّب في تصحيح المنظور المسيحي و وفق 

 غربي لكثير من القضايا والمسائل المطروحة للّنقاش، ووفق األجندة المعّدة لذلك. لا
 بالّصراعات ل  ثقَ تحت ماض مُ التي تحول دون الحوار الّديني الّذاكرة التّاريخية التي ترزأ  من العوائق .3

سهم حيث ذهب ف، بل حّتى بين مسيحيين أن2بين المسلمين والمسيحيين أو المسيحيين واليهود على الّسواء
 . 3لوسطىضحية الّصراع الكاثوليكي البروتستانتي حوالي أربعين بالمائة من سّكان أوروبا ا

اإلسالمي أهّم صورها، وما شهدته ية على العالم وتشّكل الحروب الّصليبية التي شّنتها الممالك األوروب
األعراض، واستبيحت فيها الّثروات،  تلك الحروب من مذابح سالت من خاللها الّدماء أنهارا، وانتهكت فيها

ستعمارية في العصر الحديث وآثارها المرّوعة وهّدمت فيها مساجد وبيع  كثيرة، ثّم ما تبعها من حمالت ا
إلسالمية، حيث احتّلت األوطان، وأزهقت األنفس، ونهبت الخيرات، وما عات العربية واعلى الّدول والمجتم

يالت وقوميات تتصارع فيما بينها، وما كان من قطع  لسند األّمة و نتج عنه من تشرذم  لألّمة إلى د
وتواطؤ  ،دينها وقيمها وتراثها، وزرع  للكيان الّصهيوني في قلب األّمةالحضاري الذي يصلها بلغتها و 

الستعماري على إسناده سياسيا واقتصاديا وعسكريا. وكّل ذلك باسم الّدين المسيحي، واألدهى من الغرب ا
مترجمًة  قادة الغرب الّسياسيين منهم والعسكريين ما زالت هذه الّنزعة الّدينية في ثقافتهم ومخيلتهم ذلك أنّ 

نرال كالفان القائد األعلى تهاء مهّمة الجم وعند ان1994في ُخططهم وسلوكياتهم، ففي جوان من عام 
                                  

 . 52الّنيفر، مستقبل الحوار اإلسالمي المسيحي، مرجع سابق، ص:  1
، تقديم: محيي جيمس، قّصة الحضارة ديوَرانت؛ ويليامفي:  ود مع المسيحيين والّصليبيين منهم خاّصةانظر مآسي اليه 2

مة العربية للّتربية والثّقافة والعلوم، ظّ لبنان، المن وت،ن، دار الجيل، بير و الّدين َصابر، ترجمة: زكي نجيب محُمود وآخر 
 .79، ص: 14م، ج: 1988هـ/ 1408تونس، 

وي مع اليهود تاريخ الكنيسة الّدم. وانظر أيضا في 49ص: اإلسالم والّديانات األخرى، مرجع سابق، محمد عمارة،  3
فريقي يل، الّتسامح في اإلسالم، مرجع سابق، ص خلي: شوقي أبو ا فوالمسلمين والوثنيين في إسبانيا وفي أمريكا الاّلتينية وا 

 .120 -69ص: 
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، ألقى كلمة تحّدث فيها للقوات حلف شمال األطلسي، وفي االحتفال الّتكريمي الذي أقيم له في بروكس
ربحنا الحرب الباردة، وها نحن نعود عن آفاق الحلف ودوره العالمي، ومّما جاء في كلمته هاته قوله: "لقد 

سنة؛ إّنه صراع المجابهة  1300ور الّصراع القائم منذ لّضاّلة إلى محعاما من الّصراعات ا 70بعد 
  .1الكبيرة مع اإلسالم"

ذا أغفلنا هذا البع القديم المتجّدد وتأولنا أّنه من بقايا الّذهنية القديمة وسيعمل الّزمن فيه تغييرا، فإّن  دوا 
ّذنب، وأّوله االعتراف لى تكفير عن الالّذاكرة التّاريخية لتعامل الكنيسة مع المختلفين معها يحتاج إ

اضي ولكن بأّي وجه يمكن مبالماضي األليم ولكن بأّي وجه كما قال لوي غارديه: "إّننا جاهزون لنسيان ال
مق، وذّلت كرامتها وجرحنا أن نطلب ذلك الموقف من الّشعوب اإلفريقية واآلسيوية، التي أهينت بع

 .2مشاعرها القومية الّدينية"
 ات الخارجية: المعيقلثّانيا الفرع

ة بالجانب لكما أّن هناك معيقات ذاتية تتعّلق بالجانب اإلسالمي من الحوار فإّن هناك معيقات لها ص
 اآلخر من الحوار؛ المسيحي منه خاّصة، وفيما يلي أهم هذه المعيقات: 

 بالّصور المشّوهة بية الُمتَخَمة  ياق الّسابق للمعيقات الّذاتية تعتبر الّذاكرة التّاريخية الغر وفي نفس السّ  .1
ّديني، ويشّكك في نوايا لعن اإلسالم والمسلمين، عائقا يصد  المسلمين عن التّفاعل اإليجابي مع الحوار ا

ن  الخطاب الغربي الّديني الكنسي ة إذا ُقرئ ذلك في َلح  والّسياسي، ذلك أّنه ال يمكن ألّي  اآلخر خاص 
أن يتعامل بال مباالة مع ظاهرتين أفرزتهما أوروبا  مونتغومري واط باحث جاد كما يقول المستشرق

الّشائنة تماما التي وّلدتها أوروبا عن اإلسالم، وتبرز  ة"؛ تتمّثل األولى في الّصور médiévaleالوسيطية "
وبيين عن مّكنت "اإليديولوجيا الّصليبية" من ترسيخه في قلوب وعقول األور الثّانية في التجّذر الهائل الذي ت

 . 3ت واآلخر"الّذا
د علقد استثمرت الحروب الّصليبية في تكوين صور نمطية عن اإلسالم والمسلمين كّونت فيما ب
ستتبع عناصر المتخيل الجمعي الذي لعب دوًرا حاسما في تشكيل تصّور األوروبي ل خر المسلم، وما ا

 . قّرره القاعدة األصوليةتن تصّوره كما ذلك من مشاعر الكراهية والحقد، والحكم على الّشيء فرع  ع
 : 4في أربع صور ىفكر األوروبي في القرون الوسطالويمكن تلخيص التصّور المسيحي الذي أنتجه 

                                  
 .112مي المسيحي، مرجع سابق، ص: محمد السّماك، مقدمة إلى الحوار اإلسال 1
 . وانظر أيضا:155ق، ص: والمسيحية، مرجع سابسي جورافسكي، اإلسالم أليك 2

L, Gardet, La foi du chrétien et les grandes cultures religieuses, Islamo  - christiana, Roma, 

1965, vol.3, p.140. 
3 W.Montgomry Watt, L’influence de l’islam sur l’Europe médiévale, traduit par Genevieve 

Humbert, revue des études islamiques, hors série,6, Paris, p. Geuthner, 1974, p; 67.      
. ومحمد نور الدين أفاية، اإلسالم 113لى الحوار اإلسالمي المسيحي، مرجع سابق، ص: إ ّماك، مقّدمةالسانظر: محّمد  4

ى من اعظ من القرون الوسطبرت هيركومر، دروس ومو . و هو 124 -115الغرب، مرجع، سابق، ص ص: في متخّيل 
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 : اعتبار اإلسالم دينا وثنيا. األولى
في ت، وكّل أشكال الّتجريح واإلساءة إلى أخالقه، وذلك قصد تكذيبه الّنعو  أبأسو  : نعت الّنبي الثّانية

 . 1ا حقيقياوة والّرسالة، واعتباره بذلك غير قادر على أن يكون نبيًّ بقوله بالنّ 
 تشر بالّسيف، والمسلم متوّحش  وعنيف ال يخّلف وراءه إاّل الخراب.ن: اإلسالم دين عنف، االثّالثة
 ن  يدعو إلى الّشهوة واالنحالل األخالقي.: أّن اإلسالم ديالرّابعة

ي ال زال خاضعا لهذا التصّور المشّوه والممسوخ المتوارث منذ العقل األوروب واإلعاقة تكمن في أنّ 
به الّديني وغيره، وتترجمه آثار إستراتيجيته األمنية في اقرون، وهو يلقي بظالله على سياسته وخط

لبابا ان، والتّفتيتية في العراق وليبيا واليمن وسوريا. ولعّل خطاب افلسطين والعراق وأفغانستان والّشيش
عن اإلسالم وانتشاره بالعنف يمّثل  -م2006في  –في إحدى الجامعات األلمانية  2لّسادس عشربنديكت ا

اإلسالم في ذهن الغربي، فإذا كان رأس الكنيسة الكاثوليكية وأهّم مرجع للكنيسة الغربية  بصدق لصورة
ء والُسذ ج  من عاّمة فلكه من البسطااإلطالق قد لحن بمثل هذا فكيف بغيره من األتباع والّدائرين في على 
ذا علمنا أّن البابا لم يستجب لنداءات المسلمين الّرسمية والشّ !الّناس؟ بية باالعتذار عّما صدر منه، ع، وا 

تّيارا داخل الفاتيكان يرفض الحوار الّديني  فإّنه ال يخفى ما في ذلك من الّداللة على أّن هناك على األقلّ 
صحيح عالقة الكنيسة الكاثوليكية مع الّديانات األخرى، ويدعم توّجه إلى مراجعة وت مع المسلمين ويدعو

شر من خالل إنشاء مركز بمدينة بوردو تابع للفاتيكان من بين مهامه عالبابا الّسابق بنديكت الّسادس 
  .3ن قبل مجموعة من المختّصينمراجعة نقدية للفاتيكان م

                                                                                                        
غرب، إشراف: د/ محمد عابد الب: اإلسالم و كتاتاريخ العالقة الّشائكة بين المسلمين وأوروبا، ترجمة: ثابت العيد، ضمن 

 وما بعدها. 88الجابري، مرجع سابق، ص: 
 وس ومواعظ من القرونفي: هوبرت هيركومر، در  ر ودانتي وتوماس األكويني عن الّرسول انظر مثال آراء مارتن لوث 1

 على الّتوالي.  100و 95و 93الوسطى، مرجع سابق، ص: 
رجل دين مسيحي م(، 1927، )ولد: Joseph Aloisius Ratzinger؛ Benoît XVI رعش البابا بنديكت الّسادس 2
ادس ا بنديكت السّ يعرف البابم. 2013عام واستقال في ال م2005الفاتيكان في العام وليكي من أصل ألماني أصبح بابا ثكا
من موقفه من مسألة ا بدا ذلك واضحقد و . بحكم تخّصصه الاّلهوتي الفلسفي وذلك قبل توّليه منصب البابويةده ر بتشد  عش

 ائفةه سيعمل على توحيد الطّ د تنصيبه أنّ رغم إعالنه بعالحوار مع األديان األخرى، ومن الّطوائف المسيحية األخرى، ف
أثارت تساؤالت في القرون الوسطى إلسالم صريحاته التي بعث بها رؤية الكنيسة لإاّل أّن تاألديان، المسيحية والحوار مع 

للبابا مجموعة من . ، ومع اإلسالم بالخصوصتبني الفاتيكان لسياسة الحوار مع األديان األخرىة قية حول حقيقحقي
وليكي" ثهوت الكائ الالّ و"مباد ،(م1973) حي"و"العقيدة والو ، (م1968مدخل إلى المسيحية" )"مؤّلفات أهّمها: ال
م(. انظر: موسوعة 2003هوت" )والالّ ة و"الكنيس ،(م1998و"ملح األرض" )م(، 1994" )و"الموت واآلخرة ،(م1985)

 . مادة: بنديكت الّسادس عشر. http://www.aljazeera.net/encyclopediaالجزيرة، على الموقع: 
 .54ية المسيحية، قراءة سياسية، مرجع سابق، ص: ن، الحوارات اإلسالم: سامر رضوان أبو رّماانظر 3
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ه لدى القيادة، يستمر اإلصرار على هذا التوجّ بأن " 1ميدة الّنيفروليس بعيدا وكما يذهب المختّص أح
نّ  ّجـحه، ألنّ ر له ما ي وحية والفكرية للكنيسة، وهو احتمال  الرّ  ا ارً ما يمثل تيّ موقف البابا ليس مجّرد نشاز، وا 

يتعلق بمسألة ة فيما اني يحتاج إلى تصحيح، خاصّ إليه المجمع الفاتيكاني الثّ  ال يزال يعتقد بأن ما توّصـل
 .2"لعالقة بغير المسيحيين من يهود ومسلمين وغيرهما

وهو من أوائل الّدعاة إلى الحوار الّديني  3البيطّ وفي هذا الّسياق من العجيب أن نجد أمثال محمد ال
بأّن الحوار الذي بادرت به الكنيسة إّنما هو فخٌّ وخديعة، وهو والقائمين عليه في العالم اإلسالمي يصّرح 

ن التصّور الذي يحمله الغرب عاّمة والكنيسة خاّصة عن اإلسالم ونبّيه عليه أفضل ينطلق في ذلك م
يقول الطالبي: "... إّن هذه القراءة بطبيعتها معادية لإلسالم، وقد بدأت منذ في ذلك و الّصالة والّسالم، 

مسكوني الذي الم، المجمع الوعلى اإلس -عليه أفضل صالة وسالم -منذ وضع الّلعنة على محّمد  أوائله،
يكن سوى فخٍّ وقعنا  مم، ولم ُترفع هذه الّلعنة إلى اليوم، بالّرغم عّما يسّمى بالحوار الذي ل680انعقد سنة 
 .4فيه وخديعة"

هو ما ُيضع ف الحضور اإلسالمي ويصّد غالبا ما يوضع اإلسالم في هذه الحوارات موضع المّتهم، و  .2
هة، وقد يلجأ بعض المحاورين المسلمين مّمن ضعفت يقية غير المشوّ دون عرض دعوة اإلسالم الحق

أّن الهدف من هذا الحوار إّنما هو تحسين صورة بهوّيته وولع بالغرب في هذه الحالة إلى أن يتصّور 
الموصوفة عادة وفق المفهوم الغربي "باألصولية"، في  اإلسالم الذي شّوهته بعض التّيارات اإلسالمية

                                  
ونسي، دكتوراه من جامعة الّزيتونة في العلوم اإلسالمية، أستاذ بالمعهد ت مفّكر وباحث م(،1942احميدة الّنيفر: )ولد:  1

 -فريق البحث اإلسالميالمسيحي، وعضو  -سالميبجامعة الّزيتونة، عضو جمعية الحوار اإلاألعلى ألصول الّدين 
سالمي م بحركة االّتجاه اإل1981 منذ عام= =التي ستسمى بتونس الجماعة اإلسالميةكان من مؤسسي ، GRICالمسيحي 

 جديد فييون الّتقّدميون"، يعتبر من دعاة التّ غيره تيار "اإلسالم ثّم غادرها ليؤّسس مع ثّم حركة الّنهضة في الّتسعينات،
، و"بين القصر والجامع.. "في المنهج قراءة   الحديثة القرآنية فاسيرالتّ و"ر المراغي"، فسيمختصر ت"، صّنف الفكر اإلسالمي

موريس بورمانس، ر: احميدة الّنيفر، انظ ".راث اإلسالميلتّ يني واص الدّ ينية األندلسية"، و"النّ لدّ سة اإضاءة على المؤسّ 
 ة الجزيرة على الموقع:وعللغالف. وموسية المسيحي، مرجع سابق، الصفحة الّداخل -مستقبل الحوار اإلسالمي

 http://www.aljazeera.net/encyclopedia. 
حاوره ، swissinfo.chبكة: حوار مع شي المسيحي؟، يحات البابا.. أي مستقبل للحوار اإلسالمبعد تصر  احميدة، ؛الّنيفر 2

 .https://www.swissinfo.ch/araم. انظر موقع: 2006سبتمبر  23في تونس: صالح الّدين الجورشي، بتاريخ: 
وأدبيات الحوار الّديني الذي  م(، مفّكر ومؤّرخ تونسي، تخّصص في البحث الّتاريخي،1921-2017محمد الّطالبي: ) 3

عند اليهود والمسيحيين، وبحكم ممارسته الحوارية، يعتبر من أهّم في النّص الاّلهوتي برز رواده بحكم خبرته يعّد من أ
عا ديدالمنادين بتج قراءته وتأويله، وينتمي إلى مذهب القرآنيين الذين ينكرون السّنة، أّلف مجموعة من الكتب  دةالّدين وا 

فكر العربي، مدخل إلى خارطة الفكر اه؛ السيد، أعالم ال قلبي". انظر: ولد أبا: "عيال اهلل"، "أّمة الوسط"، و"ليطمئنّ منه
 .157م، ص: 2010 ،1لّنشر، ط: وا العربي الّراهنة، الّشبكة العربية لألبحاث

 .71ص:  الطّالبي؛ محمد، قضية الحقيقة، دون اسم الّناشر وال رقم الّطبعة وال سنتها، 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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تسويغي، يوحي بقبول مبدأ إدانة الّدين اإلسالمي، وكّل المضامين الّسلبية دفاعي اعتذاري إطار منهج 
بعض هذه الحوارات خاّصة عندما يتعّلق بحّق الّدفاع عن الّنفس والوطن في  دُ و سُ المتحّيزة ضّده التي تَ 

 وغيرها.والفلّبين  وأفغانستانن والعراق فلسطين والّشيشا
ون إيمان الكثير من الّنخب المسلمة بالحوار الّديني هو الجانب ّم عائق يحول دالتّنصير؛ يبدو أّن أه .3

خاّصة والمتعّلق بالتّنصير أو ما يصطلح عليه "بالتّبشير" وفق  المهيمن على المنطلق الكنسي المسيحي
ث عند تقّرر في البحث المتعّلق بالّدافع العقدي للحوار الدّيني الحديالمفهوم الكنسي. وقد سبق وأن 

 .  بالتّفصيل بما يفي بالغرض نالمسيحيي
ّسياسي للحوار الّديني الحديث، لالبعد الّسياسي المستتر؛ فكما سبق وأن تقّرر عند الكالم عن البعد ا .4

لفية األولى وبداية الثّانية بين العالم اإلسالمي فإّن المالمح التي تأّكدت ببلوغ الّصراع ذروته في نهاية األ
وليبيا،  وأفغانستانحيث الحرب العسكرية المباشرة في العراق  -واليات المّتحدة، ربية بقيادة الوالهيمنة الغ

 -الّطائفية واإلثنية والّسياسية في سوريا واليمن والّسودان وليبيا ومصر ومالي وغيرها بوبالوكالة في الحرو 
ضاري؛ ال شّك أّنه في بعض والثّقافي والحعلى أّن وراء الظّل عودا، فالحوار بأشكاله المتعّددة الّديني  تدلّ 

 ي إدارة الّصراع.فأداة  من أدوات الّسياسة الغربية اإلستراتيجية  –حّتى ال نعّمم  –أوجهه 
تالزم الّدعوة إلى الحوار  ومن مظاهر هذا الّتوظيف في خدمة اإلستراتيجية الغربية في العالم اإلسالمي

ع على أشّده، أو في المنعطفات الحاسمة في ها أوجه الّصرامع كّل حدث من األحداث التي تكون في
 ب. ر التحوالت التي يشهدها العالم اإلسالمي في عالقته مع الغ

؛ الّدينية ويمّكن هذا الّتواصل مراكز الّدارسات اإلستراتيجية عن طريق مؤّسساتها البحثية المختلفة
ي عند الّنخب والمؤّسسات وتحليل الفكر اإلسالم والّسياسية واألمنية من فهم التحوالت المستجّدة في

عالها من األحداث التي ُيَخّطُط لها فتفكيرها وردود أفعالها من األحداث الحاضرة لتشكيل رؤية حول ردود أ
 ّتكتيكية أو اإلستراتيجية. لتُبني وفقها الّسيناريوهات المحتملة من خالل خططها ال

معّين كما هو الحال مع تالزم حوار الفاتيكان مع  سياسيٍّ  يل موقف  وقد يكون أيضا مالئما إعالميا لتعل
مع أمين سّر شؤون غير  عبد الحليم محمود يخ األزهرشين األزهر، فقد "جاء االجتماع الحواري األّول ب

اردينال بنيدولي؛ متالزما مع زيارة الّرئيس المصري الّراحل م، الك1977المسحيين في الفاتيكان في عام 
القدس المحتّلة، وكان اإلخراج اإلعالمي الّسياسي لهذا االجتماع، ولغيره من مؤتمرات  ر الّسادات إلىأنو 

، وذلك من خالل اختيار موضوع "دور الّدين في 1عانا وبريقا من المضمون العلمي الجاد"مالحوار أكثر ل
 "، أو "مفهوم الّسالم في األديان".  الّسالم

حيث تكثّفت الّدعوات إلى الحوار من  م2001ر سنة: ي عشر من سبتمبكما جاءت بعد أحداث الحاد
وذلك قصد الّتعّرف عن قرب على مواقف المؤّسسات  ،مختلف المؤّسسات الّدينية واألكاديمية والّسياسية

                                  
 .81مرجع سابق، ص:  وار المسيحي اإلسالمي،محّمد السّماك، مقدمة إلى الح 1
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سية من هاته األحداث وما تبعها من مواقف غربية أو دولية على الّدينية والّنخب الفكرية والعلمية والّسيا
والّسياسي والعسكري، حّتى يكاد يجزم القارئ لألحداث من خالل تسارعها وتطّوراتها أّن  ّصعيد اإلعالميال

من خّطة أكبر كان الهدف من ورائها شحن الّشعوب الغربية بالكراهية والحقد على كّل ما ضكّل ذلك كان 
واؤه وتدجينه، ومن يسّهل بذلك احتمي، مّما يدعو الجانب اإلسالمي إلى زاوية الّدفاع عن الّنفس و هو إسال

 نازل لصالح الهيمنة الغربية سياسيا وثقافيا.ثّم دفعه إلى مزيد من التّ 
هم اختيار هذه المناسبات إلى الّتوافق مع الّنخبة الّدينية والّسياسية على حّد أدنى من التّفا كما يهدف

حرب الخليج بالعراق  كأزمة 1سياسية مّما يسمح بامتصاص رّدات فعل إسالمية ناتجة أحيانا عن أزمات
الّرسوم المسيئة  ةدينية كأزمم، أو أزمة 2001سبتمبر  11كنتائج أحداث  أمنية، أو أزمة وأفغانستان
كبير،  شعبي   ا احتقان  ، أو خطاب البابا بنديكت الّسادس عشر وغيرها مّما ينتج منه غالبللّرسول 

ة من بعض الّدول واألحزاب العربية واإلسالمية لماء، أو سياسيثقافية من المفّكرين والع ات فعل  د  ورَ 
ماح الجماهير الغاضبة هود الّنخب واألنظمة لكبح ججالوطنية منها أو اإلسالمية. فتحتاج الّدول الغربية ل

 والحركات الّسياسية المعارضة.  
عن ظاهرة  لة فيه أن يغفللمتابع لحيثيات الحوار الّديني وهو يحّلل بعض الخطابات المتداو ال يمكن ل .5

نظر إسالمية  الّدعوة إلى وحدة األديان والتي هي في حقيقتها تعتبر عائقا أمام الحوار الّديني من وجهة
مج جملة من األديان ووحدة األديان عبارة عن "المحاوالت الّساعية قديما وحديثا إلى دبحكم مآالتها. 

لك األديان والملل منها وينخرطون في الّدين ينخلع أتباع ت والملل في دين واحد مستمد منها جميعا، بحيث
 . 2الملّفق الجديد"

وهو أحد أعمدة  - جاء غاروديى وحدة األديان هو بتعبير ر لومفهوم حوار األديان عند من يدعو إ
ان : "أن ال يكون الحوار ندوة لمتخّصصين في تاريخ األدي-لّتوحيديةالّداعين إلى حوار األديان بنظرته ا

 حّتى لقاء بين الهوتيين من مذاهب مختلفة، إّنه اجتماع أصحاب دين يتقّبلون الفرضية المقارن، وال
خرين يمكنها إغناء عقيدتهم الخاّصة، وتجعلهم يكتشفون في ذواتهم وّية القائلة إّن عقيدة اآليوالمخاطرة الح

ة خارجي، بل داخل يس كموضوع معرفأبعادا تكون مغّيبة أحيانا، وهذا يفترض الّسعي إلى فهم اآلخر ل
. وهذا 3وع األجوبة"نذاته، عندما يجعل المرء من ذاته مسألة، نظرا ألّن اإليمان هو من األسئلة، ال من 

ريها بجزء آخر من عقيدة يفضي إلى القول بأّن المحاور قد يتنازل عن جزء من عقيدته أو يث المفهوم

                                  
 .15: ص ، مرجع سابق،سيةانظر مثال: سامر رضوان أبو رمانة، الحوارات اإلسالمية المسيحية، قراءة سيا 1
،  1الصوفية، ط: . وانظر: معلوي، سعيد محمد حسن، وحدة األديان في عقائد 343التقريب بين األديان، ص:  2

 .45، ص: 1م، ج:  1432/2011
سبابها ومظاهرها، تعريب: خليل أحمد خليل، دار عام ألفين، باريس، بدون رقم ألصوليات المعاصرة أغارودي؛ رجاء، ا 3
 .136 ص:م، 2000عة،  ّطبال
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ون هناك حوار حقيقي ما لم يقتنع كلٌّ مّنا بأّن له آخر: "لن يكغيره، ويؤّكد هذا المعنى قوله في كتاب 
. ومزج 1في معتقداته الخاّصة" يكن مستعدًّا إلعادة الّنظر عليه أن يتعّلم شيئا ما من اآلخر، وبالتّالي ما لم

يان أخرى مختلفة باطل  من كّل وجه في دين اإلسالم؛ قال تعالى: عقيدة اإلسالم ببعض العقائد من أد
َم َيئ  ) ن  ال َيو  َشو  َشو ُهم  َواخ  ين ُكم  َفاَل َتخ  يَن َكَفُروا م ن د  َمل ُت َلكُ  ۚ  َس ال ذ  َم َأك  ُت ال َيو  يَنُكم  َوَأت َمم  َعَلي ُكم  ن ع َمت ي م  د 

يًنا  اَلَم د  س  يُت َلُكُم اإل    [.3]المائدة:  (،ۚ  َوَرض 
اوية في مختلف جوانبها، وأّنه ال وجود ديان كّلها متسويذهب بعضهم إلى أّن وحدة األديان تعني أّن األ

ّنما تتمايز في المظهر دون الجو  لوجود، وهذا ر، وهذا صريح القول بوحدة اهألّي اختالف حقيقي بينها، وا 
تهم، وخّطؤوا من حصر عقيدته في شيء معّين أفضى بهم إلى "استصواب آراء جميع الّناس في اعتقادا

 . 2وجّهلوه"
الّديني أيضا وجود اّتجاه راديكالي داخل الكنيسة الكاثوليكية يرفض  لحوارَ عيق ار التي تُ من األمو  .6

تّباع الكنيسة الكاثوليكية، وبذلك فهم ال إون إاّل برى ويعتبر أّن الخالص ال يكخالتّقارب مع األديان األ
م كفار، م من وجهة نظره، فه4واألرثوذكسية 3ى بالكنائس المسيحية األخرى كالبروتستانتيةيعترفون حتّ 

م 2005ماي  7وظهر هذا التوّجه بوضوح عند اعتالء البابا بنديكت الّسادس عشر كرسي البابوية في 
ظته ومقاومته بحكم تخّصصه الفلسفي العقدي بتشّدده ومحاف فَ ر  الثّاني، حيث عُ  بعد وفاة البابا جون بولس

                                  
 .135رجاء غارودي، األصوليات المعاصرة، مرجع سابق، ص:  1
اسة تحليلية، سلسلة تقريرات المتصّوفة، در ظيم، وحدة األديان في تأصيالت التصّوف و خوجة؛ لطف اهلل مال عبد الع 2

 .65: ، ص2011ه/ 1432، 1، دون اسم المطبعة، مكة المكّرمة، ط: 2البحوث المحّكمة، رقم: 
قرن : مذهب مسيحي نشأ من خالل حركة إصالحية داخل المذهب الكاثوليكي في الProtestantismeستانتية وتالبر  3

ومانية. وهو مذهب أقّل طقوسية في العبادة، ّد الكاثوليكية الرّ جاج األمراء األلمان ضالّسادس عشر، وهو لفظ مشتقٌّ من احت
علماني. ويسّمى الّلوثريون أتباع مارتن لوثر الذي انشق عن الكنيسة الاحا للّنشاط نفتوأقّل خضوعا لنظام الكهنة وأكثر ا

زوم الّرهبنة وك الغفران، وأنكر لرفض رياسة البابا، وصكلمسيحي ال يجب أن يخضع إاّل لإلنجيل، ويالكاثوليكية، وأعلن أّن ا
، مرجع سابق، مادة: عجم األديانم نليس؛ جون ر،هي ومنع اّتخاذ الّصور والّتماثيل في الكنائس والّسجود لها. انظر:

. 155المعجم الّشامل بمصطلحات الفلسفة، ص: وعبد المنعم الحفني،  .561، ص: Protestantismeالبروتستانتية 
 .615، ص: 2ّسرة في األديان والمذاهب المعاصرة، مرجع سابق، ج: الموسوعة المي ،ّمادالجهني؛ مانع بن حو 
إغريقية وتعني القديم، وهي بمعناها الّديني عقيدة مجموعة من المسيحيين من أهل ة : كلمthodoxeOr األرثوذكسية 4

اسوت، امتزج فيها ة بين الاّلهوت والنّ يعة واحدة للمسيح جامعمصر وما جاورها الذين كانوا يقولون بطب اليونان وبالد
المسيح له طبيعتين إلهية وناسوتية، وأّن  التي ترى بأنّ تي عنصر اإلله بعنصر اإلنسان، بخالف عقيدة الكاثوليك كما سيأ

س؛ هينلية البابا. انظر: الكنائس المستقّلة التي ال تعترف بسياد روح القدس منبثق من األب وحده، وهي تمّثل مجموعة من
لمعجم ، ا. وعبد المنعم الحفني212، ص: Eastern Orthodox Church، مرجع سابق، مادة: يانجون ر، معجم األد

لمعاصرة، الموسوعة الميّسرة في األديان والمذاهب ا ،الجهني؛ مانع بن حّماد. و 41بمصطلحات الفلسفة، ص: ل الّشام
 .583، ص: 2مرجع سابق، ج: 
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صريحاته التي ربط فيها بين اإلسالم ني، وقد دّلت تلبعض اإلصالحات التي قام بها سلفه جون بولس الثّا
في ، بل وتدّخالته 1ع المسلمينموالعنف في أكثر من موقف أكاديمي على موقفه المترّدد من الحوار 

أن ما سّماه "حماية األقّليات المسيحية في شؤون البلدان اإلسالمية المنافية لألعراف الّديبلوماسية في ش
يرات التي حدثت على أبواب كنيسة القّديسين في اإلسكندرية ليلة رأس د حادثة التّفجالعالم اإلسالمي" بع

 عليه ببيان أوضح فيه حقائق األمور خ األزهر أحمد الّطيب بالردّ يالسنة الميالدية، مّما استدعى ش
 .ألمور الّداخلية لمصرابا في امستنكرا تدخالت الب

الالت الّسياسية، ففي قراءة المدير صريحات ذات الدّ وجاءت هذه المواقف في إطار حملة من التّ 
على أّن حاضرة زيز التويجري فإّنها "تدّل عالسابق للمنّظمة اإلسالمية للّتربية والعلوم والثّقافة عبد ال

 .2للوهلة األولى" ظن  اف ليست بريئة، كما قد يُ الفاتيكان تمارس سياسة مخّطط لها بدّقة، وذات أهد
في الكنيسة الكاثوليكية وفي اإلدارة الغربية عبر جناحها األمريكي  ل هذا االّتجاهإّن مظاهر تغوّ 

في كّل مّرة سؤال الجدوى من الحوار ان االّتحاد األوروبي تطرح دالمسيحي المتصهين وسياسة بعض بل
وما تبعها من أزمات سياسية وأمنية في  2001ادي عشر من سبتمبر الّديني خاّصة بعد أحداث الح

نمارك وفرنسا، وتصريحات البابا بنديكت بالدّ  اق، ثّم أزمة الّرسوم المسيئة للّرسول والعر  فغانستانأ
 . 3ماسة الغربيين كبوش وساركوزي ودونالد ترامب وغيرهعلمية والّسياسية، وبعض السّ لادس عشر االسّ 

الّشرق نودس" ألساقفة م بوثيقة ورقة عمل "السي2010لينا الفاتيكان في شهر أكتوبر سنة ثّم طلع ع
ها تصفحة، موزعة تعليما 92وتتكون الوثيقة من مقدمة وثالثة فصول وخاتمة، وتقع فى الكاثوليكيين، 
الذي  43ند الوثيقة اّدعت أّن السينودوس ابتعد عن الّسياسة كما ورد في الب ، ورغم أنّ 4على مائة بند

حض، وال يتناول القضايا ودوس هو رعوي مصّرح: "وقبل كّل شيء ينبغي أن نذّكر بأّن هدف السين
 ضايا سياسية بحتة تشغل رجالق؛ إاّل أّنه تناول 5الّسياسية لبالد إاّل بطريقة غير مباشرة" –االجتماعية 

 لقضايا:الّسياسة والحكم في منطقة الّشرق األوسط، وذلك من خالل تناوله 
 اإلسرائيلي. –الّصراع الفلسطيني  -

                                  
 . و:147 -145كي، اإلسالم والمسيحية، مرجع سابق، ص: ه في: أليكسي جورافسظر أمثلة عن هذا التوجان 1

P, Rossano, Les grands documents de l’église catholique au sujet des musulmans, Islamo  -

christiana, Roma, 1982, vol.8, pp.15, 16, 17. 
 .128: الحضارة، مرجع سابق، صعبد العزيز التوجري، في الفكر و  2
ضمن  ي،سالمي المسيحاإلرمان؛ سامر رضوان، محطات سابقة في حوار األديان، الّطبيعة الّسياسية للحوار انظر: أبو  3

 .96أعمال ندوة حوار األديان مراجعة وتقويم، مرجع سابق، ص: 
: لى موقع صيد الفوائد(، مقال منشور ع2012 ،الّسادس عشر والّشرق األوسط ... )لبنان عبد العزيز؛ زينب، بنديكت 4

https://saaid.net/daeyat/zainab/121.htm.  :من المالحظ أّن عبد العزيز تويجري ذهب 2017 /7/11بتاريخ .
 .129الّسابق، ص: والحضارة، نفس المرجع بندا. انظر: التويجري، في الفكر  92على إلى أّن الوثيقة تشتمل 

 .129التويجري، نفس المرجع، ص:  5

https://saaid.net/daeyat/zainab/121.htm
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 المية.علمنة المجتمعات اإلس -
 والمواجهة لظواهر "اإلسالم الّسياسي"، و"األسلمة". التصّدي -

ك هو "دعوة الوثيقة ، بل األخطر من ذل!اسة إذن؟يفإذا لم تكن هذه القضايا من الّسياسة فما السّ 
في شؤون أوطان الّشرق، فهي إذن )ورقة عمل( سياسية،  -يالّسياسي والّدين –بالتدّخل الخارجي الغربي 

 .1، يعقده بطاركة وأساقفة، هم زعماء سياسيون في كنائس الّشرق"ول أعمال سياسيتمّثل جد
علمية حول ارتباط اإلسالم بالعنف، طالقا من تصريحات البابا النإّن الجمع بين حيثيات هذه الوقائع ا

وغيرها  ات المسيحية في المشرق العربي، ووثيقة "سينودوس الّشرق األوسط"والّسياسية حول حماية األقّلي
بوضوح على محاولة الفاتيكان والّدول المسيحية الغربية إعادة الوصاية على المواطنين المسيحيين لتدّل 
 . !2دعوى حماية األقّليات المسيحية؟ مين في العالم اإلسالمي تحتيالمق

يلولة دون ت إلى العمل على تقليل أو حّتى إلغاء دور الكنيسة العربية والحكما تهدف مثل هذه المحاوال
لة و نها من بناء العالقات مع العالم العربي من خالل اإليحاء للمسلمين بتبعّيتها للغرب، "وبالتّالي بسهتمكّ 

ُن الكنيسة العربية من جهة أخرى "حاجة ضرورية للغرب عندما المساومة عليها"، كما تُ  تسوء عالقاته َكوِّ
أجل الّضغط واالبتزاز، وتتالشى هذه ء بحمايتها من مع العالم العربي، فيبادر إلى تحريضها أو االّدعا

أّي  ي العالم العربي في مأمن منفالحاجة تماما عندما يطمئّن الغرب إلى أّن مصالحه اإلستراتيجية 
 .3خطر"

عض أوجهه ال يتالءم وطبيعة المرحلة التي الخطاب اإلسالمي المعاصر في بأّن من المعيقات أيضا  .7
ال يراعي خطابنا خصوصية العصر  ي يعاصره، فليس من الحكمة أنلحظ الواقع الذتمّر بها األّمة وال ي

قطب الواحد وغيرها مّما يجب أن يكون شابك في المصالح وهيمنة التّ المّتسمة بالعلم وبثورة االّتصاالت وال
 أهل العلم والفكر عند الخطاب الّديني أو غيره. في ذهن المحاور أو غيره من 

ر ال يفتقر إلى "من يحتقر اآلخرين أو ال يلقي لهم باال، وال يقيم لهم إلسالمي المعاصوواقع الخطاب ا
موقفهم من اإلسالم وقضايا أّمته، والوقوف ضب عليهم، والبغض لهم بسبب غوزنا، ورّبما كان مشحونا بال

من جهل شيئا هذا نتيجة لعدم المعرفة الكافية باآلخر، وقد قال العرب قديما  مع أعدائه، ورّبما كان
 .4داه"عا

                                  
 .129نفس المرجع، ص:  1
في ذلك أيضا نتائج "سينودوس من أجل لبنان" التي نشرت أواخر سنة ر . وانظ130ص: ع، التويجري، نفس المرج 2

جعيات الّدينية ا أثارت اعتراضات المر ة من مرجعيات سياسية إسالمي ومسيحية، كمم، وأثارت ردود فعل سلبي1995
 .168 المية. في: محمد السّماك، مقدمة إلى الحوار اإلسالمي المسيحي، مرجع سابق، ص:اإلس

 .101اك، نفس المرجع، ص: سمّ محمد ال 3
 .19م، ص: 2004ه/ 1424، 1القاهرة، ط: القرضاوي؛ يوسف، خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة، دار الّشروق،  4
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ازية عند ز ومن أوجه الخطاب اإلسالمي الّسائد والمخالف للمنهج القرآني والّنبوي اّتخاذ األدعية االستف
نية كالمشرق العربي، أو ار، وذلك بالّتعميم وخاّصة في البلدان التي توجد بها أقّليات ديالّدعاء على الكفّ 

طالح أهل الذّمة الذي يمكن شرعا أن ض الحساسية كاصاستعمال بعض المصطلحات التي قد تثير بع
نونا ث يقول: "ولكن إذا كان مواطييستبدل بمواطنين كما ذهب إلى ذلك الّشيخ القرضاوي في اجتهاده ح

ن استخدام كلمة المواطنة والمواطن، فإّن من غير المسلمين يتأّذون من هذا االصطالح، فال أجد مانعا م
ن لم يكونوا من أهل المّلة،  ّن  أهل الذّمةالفقهاء متّفقون على أ من أهل اإلسالم فهم من أهل الّدار، وا 

مة ال يتعارض مع شيء من أحكام شريعتنا ري: مواطنين، وحذف هذه الكلصوأهل الّدار تعني بالّتعبير الع
 دّل لذلك بأدّلة من عمل الّصحابة.، واست1أو مقّررات ديننا"

أحفاد القردة والخنازير، وهو أسلوب  غير الئق وغير ف فيه الكفار بومن ذلك أيضا الخطاب الذي يص
أمثلة من هذا الخطاب مستدال، وقد مضى الكالم عن  جائز ألسباب شرعية كثيرة ذكرها الّشيخ القرضاوي

  .في نقد الحوار الّديني في الّتراث اإلسالمي
ده بإنكار السّنة سالم باسم تجديوفي الّطرف اآلخر هناك خطاب  آخر مناقض  يدعو إلى تحريف اإل

، والّدعوة لنقد 2لباتهقّ والّتراث الفقهي اإلسالمي وتأويل حرف القرآن ليوافق الواقع المتغّير مهما كانت ت
فالقرآن المتلو عندهم غير المكتوب  ص القرآني وفق منهج نقد الكتاب المقّدس عند المسيحيين واليهود.النّ 

أّلفها الّصحابة  الذي يرى أّن القرآن إّنما هو مدّونة   3د الّشرفييذهب عبد المجيالذي بين أيدينا اليوم كما 
يكونوا في البداية متّفقين حول مشروعية  عروف عن الّصحابة أنفسهم لمموذلك "ألّن ال بعد وفاة النبي 

لقونه على هذه ولم يأمر به ...، وترّددوا حّتى في االسم الذي سيط به النبّي هذا الجمع الذي لم يقم 
الّظاهرة قبل أن يستقّر األمر على نعتها بالـ"مصحف"، أسوة فيما تقول األخبار بما عرفه بعضهم عند 

                                  
 .46، نفس المرجع، ص: المي في عصر العولمةالقرضاوي، خطابنا اإلس 1
واقع تكّون النّص، ومن لغته وثقافته صيغت الإلهداره، من يل يقول نصر حامد أبو زيد: "الواقع إذن هو األصل وال سب 2

نصر حامد، نقد اقع أخيرا". أبو زيد؛ لته، فالواقع أوال والواقع ثانيا، والو مفاهيمه، ومن خالل حركته بفعالية البشر تتجّدد دال
 .130م، ص: 1994، 2ب الّديني، سينا للّنشر، ط: الخطا

سية، ومفّكر تونسي، أستاذ الحضارة واإلسالميات في الجامعة الّتوني م(، أكاديم4219 الّشرفي؛ عبد المجيد، )ولد: 3
: منها عدة جامعاتديد من المحاضرات في عطى عبد المجيد الشرفي العأم، 1982تونس  دكتوراه في اآلداب من جامعة

والمعهد البابوي للدراسات العربية واإلسالمية،  ماالثّانية، وجامعة رو  ليون معةجا ،امعة الّتونسية وجامعة باريس الّرابعةالج
الفكرية حول إشكالية العالقة بين اإلسالم والحداثة، وتبّنى مشروع "تنويري" ه تمحورت أعمالف. وبرلين الحرة، واليد وجني
سالة والّتاريخ"، ها: "اإلسالم بين الرّ ل مؤّلفاته التي منم ومصالحته مع مقتضيات العصر وذلك من خاليسعى لتحديث اإلسال

لى الّنصارى". انظر: ولد أباه؛ السيد، مرجع ع مي في الردّ سالاإلسالمي" و"اإلسالم والحداثة" و"الفكر اإل و"تحديث الفكر
 .104سابق، ص: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ُع هذا االلا  1المدّونة جتهاد إلى قرار سياسي  حين يردف قوله: "ثّم كان توحيد رواية هذهحبشة"، ثّم ُيرج 
 .2صاحف غير الّرسمية"واحد وأحرق المبقرار سياسي في عهد عثمان حين جمع الّناس على مصحف 

من يتنّكر لعقيدته ل، وأّي حوار !فأّي تمثيل لإلسالم بهذا الخطاب وهذا المفهوم المحّرف لإلسالم؟
كّل هذه الّدالئل . !رها؟وينسلخ من إسالمه بتنّكب أصوله من القرآن والسّنة واإلجماع وغي وشريعته،

 ء؟.ديني جاد وبّناوالمظاهر أال تعتبر بحّق موانع لحوار 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .ةً رَ وظاه   ةً نَ و  دَ مُ  ي القرآنَ مِّ سَ كذا يُ  1
. وانظر أيضا في نفس المذهب: أركون؛ 49 اريخ، مرجع سابق، ص:الم بين الرسالة والتّ عبد المجيد الشرفي، اإلس 2

 -85م، ص: 2012،  6شم صالح، دار الّساقي، بيروت، ط: هاجمة وتعليق: تر  محمد، الفكر اإلسالمي نقد  واجتهاد،
86. 
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 مناقشة حوار األديان المعاصرالمبحث الثّالث: 

 صر؛ الخالصةعنا المعاالمطلب األّول: حوار األديان في واق

تّم تحليل الوضع الحالي لحوار األديان من خالل معرفة العناصر األساسية التي تشّكل وضعه الّراهن، 
في البحث باإلضافة إلى واقع األّمة ائق التي وردت تي تكمن إجماال في العو ّضعف الوبيان نقاط ال

اإلسالمية، كما تّم تحديد وتحليل االّتجاهات ومقاصده  المترّدي، ونقاط القّوة التي أكثر ما تتمّثل في أبعاده
ثت في الّسنوات التي حدالعاّمة الّسائدة في موقف المسلمين من الحوار الّديني، مع رصد بعض الّتغّيرات 

إزاءها، وهو وصف  كّمي وكيفي يوّضح التطّورات المختلفة للحوار الّديني على  وردود األفعال األخيرة
ستندا في ذلك إلى كّم كبير من الوثائق والكتب والّدراسات والتّقارير وخبرات الماضية ممستوى العقود 
 المختّصين. 

صر عبارة عن معادلة ي بواقعه المعاحظ بأّن الحوار الّدينن أن نالمن خالل هذا الّتحليل والّنقاش يمك
ارها الّراهن، مّما يحة في إطصعبة تتلّخص في عدم قدرة المسلمين على فهم الّظاهرة وقراءتها قراءة صح

 وّلد تباينا في وجهات الّنظر لدى الّنخب المسلمة إزاء هذه الّظاهرة؛ رغم اعتقاد راسخ لدى جميعها بأصالة
 ّتحّديات والعوائق التي تحول دونه. المي، وكثرة الالّديني في الفكر اإلس الحوار

ن الموضوعية والتي ترجع أساسا إلى ما فيها مثّم إذا تجاوزنا ردود الفعل الّسلبية من الّظاهرة مع 
في  سيطرة الماضي التّنصيري واالستعماري على ذهنية المحاور الغربي، أو اليأس بعد تجارب سلبية

عل اإليجابي ال يزال قاصرا، لعدم تمّكنه من االرتفاع بفعالية إلى ، فإّن رّد الفوار من الجانب اإلسالميالح
دعا إليه ومارسه عمليا، ولتخّلفه عن مقتضيات عالمية رسالته، التي الحوار و  مستوى اإلسالم الذي أقرّ 

به الفاتيكان لمي ال يملك "منّظمة تشكدين عاتقتضي عالمية الخطاب، وعالمية المؤّسسات، فاإلسالم اليوم 
ع ، وقد يدفو التجم ع العالمي للكنائس، فال يستطيع أن يكون طرفا جّديا، ال في الّدعوة وال في الحوارأ

 . 1غاليا ثمن هذا الفراغ"
ه ورغم هذه اإليجابية أيضا إاّل أّنها لم تحسن اإلفادة من الفرص المتاحة في باب الحوار الذي أشرع

لك من تحقيق مكاسب حقيقية لألّمة، وحالت دون وصولها إلى فلم تتمّكن بذ م وأحكمنا تقييده نحن،اإلسال
األّمة وسائر األمم األخرى بأديانها  احات تفاعل بينأو بسط مسمواقع فاعلة في المجتمع الّدولي، 

جموعة من الّنقاط قع في مويمكن أن نلّخص سمات هذا الوا وثقافاتها وحضاراتها. هذا من حيث اإلجمال
 ل في:تتمثّ 

                                  
 .151محمد الّطالبي، عيال اهلل، مرجع سابق، ص:  1
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عن حقيقية في نية بعض القائمين على الحوار الّديني؛ االستعمار الّديني الثّقافي المواكب هناك مطا .1
االقتصادي العسكري بدوافعه وأهدافه وأساليبه، ممّثال في التّنصير الذي ال يراعي كرامة الستعمار ل

الّدولية. بل  ألهلية منها أوالحروب ا ومهّجري لمرضىجياع والإلنسان وال وحدة لألوطان، يستهدف ال
اليوم تدعو إلى المسيحي  األدهى من ذلك وجود اّتجاه صريح داخل الكنيسة الكاثوليكية التي تقود الحوار

القطع مع دعاة االنفتاح والّتجديد من رجال اإلصالح في داخل الحرم الكنسي، ففي اعتقاد هذا االّتجاه كّل 
 .1لُة تَخلٍّ ألوروبا عن خصوصيتها ونبذ  لذاتيتها"ه في الغالب حاالقح الثّقافي فإّن مآليع للتّ "تشج

ة  بالّصور المشّوهة عن اإلسالم والمسلمين، عائقا يصد  الُمتَخمَ  الّذاكرة التّاريخية الغربية رُ بَ عتَ تُ  .2
ة إذا ُقرئ ذلوايا اآلك في نكِّ شَ المسلمين عن التّفاعل اإليجابي مع الحوار الّديني، ويُ  ن  خر خاص  ك في َلح 

فلسطين  على إستراتيجيته األمنية في معالمه وبدتواإلعالمي،  خطاب الغربي الّديني الكنسي والّسياسيال
  .العراق وليبيا وسوريا واليمنالّسودان و العراق وأفغانستان، والتّفتيتية في و 
 –نعّمم  حّتى ال –وجهه ؛ ال شّك أّنه في بعض أالحضاريالحوار بأشكاله المتعّددة الّديني والثّقافي و  .3

الّرصد الّديني  خل في بابوهو يد من أدوات الّسياسة الغربية اإلستراتيجية في إدارة الّصراع. أداةً ُيَعد  
فة؛ هذا الّتواصل مراكز الّدارسات اإلستراتيجية عن طريق مؤّسساتها البحثية المختل نُ كِّ مَ ويُ والثّقافي لألمم، 

حوالت المستجّدة في الفكر اإلسالمي عند الّنخب والمؤّسسات وتحليل نية من فهم التينية والّسياسية واألمالدّ 
ث الحاضرة لتشكيل رؤية حول ردود أفعالها من األحداث التي ُيَخّطُط لها من األحداتفكيرها وردود أفعالها 

راسات لك أّن هذه الدّ ذ كية أو اإلستراتيجية.الّتكتيلتُبني وفقها الّسيناريوهات المحتملة من خالل خططها 
عادة تشكيل  ي المَؤشَِّر الّصحيح، وُترشد إلى كيفية الّتعامل مع اإلنسان، وا  ى تأتي أفعاله عقله، حتّ "ُتعط 

 وردود أفعاله ضمن اإلطار المرسوم، والُمَعدِّ َسَلًفا، إلى درجة يكاد ُيَظن  معها أّنه إّنما ُيفّكر ذاتيا،
 .2.."ف بمحض إرادته وحّريته.ويتصرّ 

سماته أيضا عدم كفاءة الّطرف اإلسالمي مقارنة بالّطرف المسيحي خاّصة العتبارات كثيرة من أهّم  .4
لعّل أهّما يتمّثل في أّن الغرب المسيحي نّظم الحوار بكفاءة علمية، وبجّدية مؤّسسية،  في البحث سيقت

ر بعلم ومنهجية، يستطيعون الحوات في اإلسالميات الذين ختصاصافهو من الّناحية العلمية يملك أهل اال
راساتهم وينشرون دولهم باع  طويل كلٌّ في تخّصصه، يتقنون لغات المسلمين من غربه إلى شرقه، 

                                  
 لى الموقع: مقال منشور ع لمعّلق،والمسلمون الحوار ااتيكان احميدة الّنيفر، الف 1

http://almultaka.org/site.php?id=417. 

 .158وانظر أيضا حول هذا االّتجاه: محمد المطلبي، عيال اهلل، مرجع سابق، ص:  
ه/ 1412، 1مي، فيرجينيا، ط: العالمي للفكر اإلسال وة والحركة، المعهدوالّدع حسنة؛ عمر عبيد، مراجعات في الفكر 2

 .85م، ص: 1991

http://almultaka.org/site.php?id=417
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وبحوثهم ال يكّلون وال يمّلون. وهو من الّناحية المؤّسسية قد أعّد عّدته من المعاهد والمراكز والّلجان 
 . 1ييم والمتابعةلتّنظيم والتّقالتي تضمن الّتخطيط وا لمؤّقتةالّدائمة وا

حيث تصد َر  ي األصيل،الفكر اإلسالم عَ جَ ض  ثّم هناك معضلة الّتمثيل في الحوار التي َتُقض  مَ  .5
، وهي فئة يمّثلها عدد  كبير 2سّماها محمد الّطالبي االنسالخسالمية للحوار الّديني في بعض أوجهه فئة  

مة، وتأّثروا بالفكر الغربي، وضّموا أقالمهم إلى في عائالت مسل ألكاديميين الذين نشئواعيين وامن الجام
، وعبد المجيد 4، ومحمد أركون3مثال نصر أبو زيدوشريعة، أالمستشرقين والّطاعنين في اإلسالم عقيدة 

قراءتهم الجديدة  م" بسببرين الجدد لإلسالالّشرفي وغيرهم مّمن كثر الحديث عنهم في الغرب باسم "المفكّ 
ن لسّنة والّتراث الفقهي اإلسالمي تحليال ونقدا، متأّثرين في ذلك بالّدراسة العلمانية للّدياثية للقرآن واوالحد
التي ال تعير اهتماما للّشيء القائم بنفسه، "لذلك فإّن كثيرا من  5على التّاريخية أو الّظاهراتية القائمة

دِّي  جدًّا، ألّنه ى األديان أو الّصيغ التّقليدية لشتّ  بتمييع الحوارات الّدينية امتزجت برفضها، وهذا عائق  ج 
ّما إلى حوار الدّ سوف يؤّدي إلى إضعاف القواسم المشتركة ألهداف ال يني وهذا ما نجده كثيرا اليوم، وا 

ذا الحوار خرجات ه. باإلضافة إلى نوعية م6تمييع فكرة المقّدس التي هي بالّطبع في صميم كّل األديان"
 لماء اإلسالم ومفّكريه بله جمهور المسلمين وعاّمتهم.ق عليه جمهور عالتي ال يواف

                                  
 .161ل اهلل، مرجع سابق، ص: ياالّطالبي، ع حمدمعيق في: مالانظر تفاصيل هذا  1
صطلح: . أي المنسلخون عن اإلسالم، وانظر في معنى الم72 -71محمد الّطالبي، قضية الحقيقة، مرجع سابق، ص:  2
 . 10لكريم، مرجع سابق، ص: ات الحداثية للقرآن اوسف الكالم، القراءي
من قسم  الّدراسات اإلسالمية، دكتوراه فيصري، متخّصص ي مم(، مفكر وأكاديم1943-2010نصر حامد أبو زيد، ) 3
ية دراساته حول إشكال تمحورت في الّدراسات اإلسالمية، م1972 سنة: ية اآلداب جامعة القاهرةغة العربية وآدابها بكلّ اللّ 

"االّتجاه العقلي و ، الحقيقية"،لطةءة واستثمار دالالت النّص الّديني والّتراثي، من أهّم أعماله: "النّص، السّ الّتأويل وطرق قرا
 .177في الّتفسير"، و"مفهوم النّص". انظر: ولد أباه، أعالم الفكر العربي، مرجع سابق، ص: 

درس بفرنسا، وبها تخّرج، در َس بجامعة ؤّرخ من أصل جزائري، مفكر، وأكاديمي وم م(،1928-2010محمد أركون، ) 4
َقة"، و"نقد العقل اإلسالمي"، أهّم كتبه التي أّلفها بالّلغة الفرنسية: "الفكر ب  ميات الُمطَ سالالّسربون، له إنتاج فكري في باب "اإل

العقل". انظر: ولد أباه،  مية"، و"قضايا في نقداإلسالمي: قراءة عل"الفكر اإلسالمي"، و -العربي"، و"تاريخية الفكر العربي
 .139أعالم الفكر العربي، مرجع سابق، ص: 

ظر  َتلتزم عرض المفاهيم العلمية من حيث تطّورها عبر الّتاريخ، وهي جزء جوهري من المنهج ن ة: هي "وجهةُ يخيالّتار  5
 .156 -155، ص: جع سابقمر سفي، الديالكتيكي"، وهبة؛ مراد، المعجم الفل

كون لها ي ية، وينكر أنراكّظاهرنية: هي "مذهب  من يحصر الواقع في الّظواهر كما تحصل في الّتجربة اإلدالّظاهرتية أو ال
 .عماد يسّمى بالّشيء في ذاته الذي ال يمكن إدراكه". لذلك تنكر هذه الفلسفة كل األشياء التي ال يمكن إدراكها وجوديا

 .135، ص: ابقمرجع سجم الفلسفة، وبي؛ معيعق
 صفر، العدد ة،، الّدوحدياناألمركز الّدوحة الّدولي لحوار  ،أديان سيد حسين، حوار أجراه: منير عكاش، مجلة ؛نصر 6

 .17 -16، ص: م2009 خريف
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 أّن تفاعل الجانب اإلسالمي عرف تطّورا معتبرا في لّديني إالّ رغم هذه االعتبارات المعيقة للحوار ا .6
لذي رافق ية الّظاهرة والترّدد افي بدا آخر األلفية األولى وبداية األلفية الثّانية، فرغم التحّفظات التي كانت

ألكثر عها عند بعض االّتجهات المحافظة كما هو الحال مع التوّجه الّسعودي الذي كان يعتبر رسميا ااّتسا
إاّل أّن الّضغوط  ،نعة وترّددا بحكم طبيعة الخطاب الّديني الّرسمي القائم على اجتهاد فقهي محّددمما

ة و"اإلسالموفوبيا" و"اإلرهاب"؛ دفعت ي ظاهرة العولملمستجّدة التي تمّثلت فولية االّداخلية واإلقليمية والدّ 
قافية بين الحضارات والثّقافات واألديان، فكرية وث باإلضافة إلى المعارك الّسياسية والعسكرية إلى معارك

ًة إلى الحوار بأشكاله المتعّددة؛ الّدينية والثّقافية والحض  ارية.وصارت الحاجة ُمل ح 
ت مؤّسسات ومراكز خاّصة تعنى به، نعم كانت هناك لّديني حيث ظهر ما بدأت مأسسة الحوار اك .7

كن متخّصصة كرابطة العالم اإلسالمي، والمؤتمر ّنها لم تمؤّسسات تساهم في عملية الحوار الّديني لك
 -ميتلط إسالوهو مخ "GRICاإلسالمي، أو كانت أكاديمية بحتة كفريق البحث اإلسالمي المسيحي "

التّابع لدولة قطر،  DICIDز الّدوحة الّدولي لحوارات األديان" "مركّسياق ظهر مسيحي. وفي هذا ال
التّابع  KAICIID العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافاتالعزيز  داهلل بن عب الملك عبدومركز 

 لمراكز أمرين:الّنوع من المؤّسسات والى هذا للمملكة العربية الّسعودية، إاّل أّنه من األهمّية أن نالحظ ع
الغرب  للحوار مع: فيه داللة على أّن هناك تنافًسا إسالمًيا حول من يمّثل "اإلسالم المعتدل" القابل األّول

غوط الّدولية على مستوى األنظمة، وحينها تكون هذه المراكز عبارة عن آلية من آليات االستجابة للضّ 
 تقّر ال بحّرية الفكر وال باالنفتاح وال لتي هي نفسها الحدة على بعض األنظمة اات المتّ التي ترأسها الوالي

ذه األنظمة لتواكب موضوع اإلصالح المفروض ير داخل ه. كما أّنه يأتي في سياق عملية الّتغي1بالتعّدد
عليمية والّدينية. هج التّ شريعي، والقضائي، ومراجعة المناعليها على أكثر من مستوى؛ الّنظام الّسياسي، والتّ 

م(، وتحالفاتها الجديدة في منطقة 2017صلت داخل الّنظام الّسعودي في هذه السّنة )غييرات التي حوالتّ 
  ى ذلك.ر دليل علالخليج خي

وهذه المالحظات التي قد ُيبديها بعض الباحثين والمتخّصصين على مثل هذه المبادرات يجب أن ال 
ابيات والمساهمة في التّأسيس لحوار ادرات من اإليجال شّك أّن في هذه المبينها، و تصرفنا عن تقديرها وتثم

مبادرة، وهي بذلك تستحّق منا كّل الّدعم لّسبق واللها بالفضل في ا ر  ق  ديني إسالمي مؤّسسي ما يجعلنا نُ 
ودراسة، دعًما بحثًا  والّتشجيع، وعلى الباحثين والمتخّصصين بل والّسياسيين واالقتصاديين كلٌّ في مجاله؛

سناًدا ُسد  ثلًما كبيرا في هذا ا؛ أن يعينوا في نجاح مثل هذه المبادرات واالستنساخ منها لتَ ، تموياًل ووقفً وا 
 وا بثقة نحو معالجة إشكاليات األجندة والكفاءة العلمية والجّدية المؤّسسية والفعالية في إطار  خطتباب، و ال

 والمتابعة.تّقييم يضمن الّتخطيط والتّنظيم وال

                                  
بين ة السعودية للحوار ، مبادر انظر في هذا الباب آراء المنتقدين للمبادرات السعودية لحوار األديان في: أمجد أحمد جبريل 1

 .215، 176 -173ألديان، مراجعة  وتقويم، مرجع سابق، ص: األديان، حوار  ا
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ّتطبيع مع إسرائيل من خالل إشراك الجانب اليهودي )الّصهيوني( في نشاطاته وقوع في فّخ ال: الالثّاني
را لبعض الحاخامات للّتطاول على اإلسالم وفرض الهيمنة الّصهيونية، بذلك منب ومؤتمراته، وأعطى

ى: ما ساؤل من: هل سنشارك؟ إلقل التّ خاّصة مع مرور الوقت حيث ستصبح عادة مألوفة وحينئذ "سينت
يا ات القضايا المطروحة؟، ثّم في مراحل تالية تستبعد القضايا الخالفية، ويتّم البحث عن القضاهي أولوي
 .1مّثل قواسم مشتركة لكي يحّقق الحوار أهدافه"التي ت

تلطت بالّسياسة لبحث اخهذا ينقلنا إلى الحديث عن أهداف الحوار وأجنداته؛ التي كما رأينا في ثنايا ا .8
وأغلب الخبراء والمختّصين  بين ما هو ديني وما هو سياسي. حّتى كدنا ال نفّرقحم بالعظم اللّ اختالط 

أو الّدارسين والمحّللين له من الخارج عند تقييمهم  يني المشاركين والمدافعين عنهلحوار الدّ المسلمين في ا
ه، من حيث الحوار وأهداف على االشتباه في أجنداتت عليه ألجندات الحوار يكادون يجمعون فيما اّطلع

ربي لّنمط الغعالقته بمشروعات اإلصالح األمريكية واألوروبية للعالم اإلسالمي، ومشروعات فرض ا
مؤتمر بكين ومؤتمر  ممّثلة فيللمجتمع واألسرة والّدولة من خالل المؤّسسات الّدولية كاألمم المّتحدة 

الموضوعات المطروحة للّنقاش التي تدور  ذلك من عناوين ة وغيرها، وال أدّل علىبالقاهر نمية والسّكان التّ 
قوق المرأة وحّرية المعتقد والّرأي، األسرة ثّلة في حمعظمها حول األصولية، اإلرهاب، حقوق اإلنسان المتم

اسة، إصالح ن الّسيوتعّددها، الّروحانية في األديان، التصّوف في اإلسالم، العلمانية وفصل الّدين ع
، وغيرها مّما يمكن أن يجعل من الحوار 2الم اإلسالمي ومراجعة الّتعليم الّدينيعليمية في العالمناهج التّ 

د الحوار الّديني "الحوار وع الغربي، وهو ما أطلق عليه محّمد الّطالبي أحد روادمة المشر ُطعًما في خ
 . hameÇon- Dialogue "3" الشّص"

لص إليه نادية مصطفى من خالل جملة لحوارات كما تخ المشترك في جّل هذه اإلى أنّ  هذا باإلضافة
هناك رغبة في عقد الحوار لمجّرد  في: "أنّ  يتمّثل 4من الخبرات التي قّدمها مجموعة من خبراء الحوار

عن  اد أيضاالحوار، واالهتمام بالقيم المشتركة دون ربطها أو إسقاطها على قضايا الواقع، ورّبما االبتع
جامالت واألمور العاّمة، ... وفي المقابل تطرح في األجندات قضايا واالهتمام بالمقضايا الواقع أكثر 

مور مثل: المرأة وحقوق اإلنسان، والحدود، واإلرهاب، كما لو أّن هذه وكنا في أتّتصل برؤانا وفهمنا وسل
، على رف المسلم بتحسين نفسهيام الطّ الحوارات ساحة  لتلقين دروس من مرجعيات أخرى عن كيفية ق

                                  
المخرجات، ندوة حوار األديان مراجعة  وتقويم، مرجع  -الخريطة -األديان، الفلسفة ارالّدوحة لحو  راتغانم؛ أماني، مؤتم 1

 .203سابق، ص: 
 . 204ص:  انظر: أماني غانم، نفس المرجع، 2
 .158بق، ص: ، عيال اهلل، مرجع سامحمد الّطالبي 3
ار الثّقافات بكلية االقتصاد والعلوم حو ت الحضارية و اسافي ندوة حوار األديان مراجعة  وتقويم والتي عقدها مركز الّدر  4

 . 214م، مرجع سابق، ص: 2010الّسياسية بجامعة القاهرة  
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هاب ه يجمع عيوبا أكثر من اآلخرين. وبالتّالي هناك "جلد  للّذات" كثير جدًّا سواء اخترنا الذّ أساس أنّ 
 . 1ار الّرحلة كسياحة، أو الّذهاب لالعتذار والتّبرير والّدفاع"واعتب

الفعالية، وهي الخبراء أيضا إشكالية  نا؛ طرحباإلضافة إلى إشكالية الكفاءة والّتمثيل واألجندة التي ذكر  .9
 بالّضرورة في الّطرف اإلسالمي األضعف حلقة وذلك ألّن:

ّداخل وهذا الّضغط الخارجي ال تصمد أمامه الجبهة رج إلى الالحوار ينطلق في هذه الحالة من الخا •
ش في أزمات متشابكة فهي تعيالّداخلية الهّشة على مستوى األنظمة والّنسيج االجتماعي والتصّور الفكري، 

وثقافية واجتماعية وأمنية وحّتى نفسية مّما يجعلها قابلة لالختراق الفكري بل والّسياسي سية واقتصادية سيا
ل مع التّنازالت التي تعرفها األّمة اليوم عن طريق أنظمتها وبعض نخبها لصالح الهيمنة ا هو الحاكم

 الغربية.
في أغلب حيثياته ال يزال لّسياسية، وهو ب الّدينية والفكرية واى الّنخالحوار يبقى نخبويا على مستو  •

وب المكتوية بنار الحروب اجه الّشععن الجانب العملي الذي تحت ادً يبعحبيس الفكر والمواقف المجّردة، 
 يختبرواولعّل ذلك راجع  في األساس كما أشار البحث سابقا إلى "أّن المشاركين فيه لم الّدينية والّطائفية، 

، ثّم هو بشكله 2تحّديات مشتركة وتبذل الجهود بالّتعاون لتخّطيها"عّددي، تواجهه معا الحياة في مجتمع ت
ّتغيير الفعلي ال يمكن ية التي تتطّلب مشاركة المجتمع بكّل أطيافه، "فالـعن الفعالالّنخبوي هذا يكون أبعد 

 . 3أفضل" ع واألمل في غدكزة على الفهم واالقتناة المرتأن يتحّقق إذا ُحر َم من المشاركة الّشعبية الواسع
حيح  أّن سالمي، صفي األخير تبقى إشكالية الّرؤية واإلستراتيجية في الحوار الّديني من المنظور اإل .10

ختص بعض المؤّسسات والمراكز اإلسالمية اليوم وضعت لهاته المراكز رؤى ورساالت وأهداف، إاّل أّنها ت
هدافه التي تحّددها مصالحه الخاّصة؛ بلد المنشأ وأ مؤّسسة ومركز وفق رؤية اسة كلّ وسيبإستراتيجية 

في التصّور وعمل  مشترك ُتحد ُد من خالله له وحدة  الوطنية واإلقليمية والّدولية، وهو بعيد  عن أن يكون 
 احتياجات األّمة وقضاياها وأولوياتها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها. 

الّنجاح الذي حّققه غيرنا فيه ال حدود له، رغم اختالف لهاّم ذريع ، و سالمي في هذا الُبعد  افشل اإلإّن ال
ة دورات مؤتمرات الّدوحة الّثالثية: اإلسالمية المسيحية الل متابعأديانهم وتوّجهاتهم ومصالحهم، ومن خ
ّن الحوار ليس ُثالث ي وجدت "أإلى ما يثبت هذه الحقيقة، حيث  4اليهودية؛ خلصت الباحثة أماني غانم

ّنما هو ثنائي بالتّبادل؛ بمعنى أّنه دائما الخطابات الموّجهة تكون من أحد الّطرفين األطراف بالفعل ، وا 

                                  
 .215 -214م، نفس المرجع، ص: ة وتقوينادية مصطفى، حورا األديان مراجع 1
أّن أكثر و  . خاّصة62ص: م، 1976وليم، الحوار بين األديان، الهيئة العاّمة للكتاب، بدون رقم الّطبعة،  سليمان؛  2

 المشاركين من الغرب الذي لم يعرف في تاريخه الحوار الّديني الواقعي العملي.
 .243بق، ص: محفوظ نحناح، الجزائر المنشودة، مرجع سا 3
 ة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة. بقسم العلوم الّسياسيمدرس مساعد  4
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اليهودي )وأحيانا في تحالف وتماُثل  شديد بينهما( إلى الّطرف الموجود في جانب منفرد دائما  لمسيحي أوا
جب مناقشتها "دينيا" بين حوار أو أمور ته ال توجد أّي قضايا للذلك أنّ وهو الّطرف اإلسالمي، فهل معنى 

 . 1"اإلسالم؟ الّطرفين المسيحي واليهودي؟، أم أّن المشكلة فقط لدى الجانبين مع
هذه الخبرة مع غيرها من الخبرات والّتحاليل أال تدّل على أّن غيرنا لديه رؤية موّحدة فيما يختص 

دارته أجندة الحوار وتحديد أ  تخطيطبالعالم اإلسالمي، وأنّ  إّنما ينّم عن تصّور   2وتوجيه مساراتههدافه وا 
ذ  بزمام المبادرة ينّظم الحوار بكفاءة ن، وهو آخمشترك في كثير من تفاصيله حّتى ال نكون من المبالغي

في  ُضعُفه فائقة وفعالية مؤّثرة وفق عمل علمي ومنهجي. ومن جهة أخرى نجد الّطرف اإلسالمي إّنما
فال هو من الّناحية الّدينية رافع  ألعالمه، وال من الّناحية الّسياسية الّرؤية لديه، اختالفه وعدم وضوح 

َن َشديد يأوي ال من النّ مستقلٌّ بقراره، و  ن كان كذلك فال ُرك  احية الفكرية والعملية هو أهل  وذو كفاءة، وا 
 إليه.

فريق الفّعال الذي ة المحكمة، واللّرؤية الواضحة، والخطّ ال هو اإّن أهم مقّومات الّنجاح في هذا المج
المعاني قال الّشيخ  وحول هذه يدير عملية الحوار بعلم ومنهجية، ولعلها من أهّم سمات الحضارة الحديثة،

، لّصالحة: "إّن اإلدارة الّناجحة الّنزيهة هي سّيدة األعمال ا تعالى متحّسرا على واقع األّمةالغزالي رحمه اهلل
 له من ُعزلة  الّصوامع إلى ضجيج الحياة وُمعترك المعايش، إّنها في األرض، ونقل  ألّنها تمكين  للخير 

حّول به الحّق من ف كر  إلى واقع، والحضارة الحديثة من أنجح غيره، ويتصالح  يتعّدى صاحبه إلى 
ء، وُتحصي غرات، وتتعر ُف األخطا الثّ الحضارات في فنِّ اإلدارة فهي تضع الخطط، وترقب الّتطبيق، وتسد  

َلل  الوق شّتى في ت، وتجنِّد المواهب، وال تترك شيًئا للمصادفات، أّما نحن العرب والمسلمين؛ فأصحاب ع 
ّن اإلدارة، وال أدري لماذا فهمنا الّصالح على أّنه عبادات  محضة؟، هذا تفكير  ُمنَكر  للُعموم الّشام ل الذي ف

ال  : )آَمنُ قال اهلل فيه ُلوا الص  (، ]البقوا َوَعم  ف  َعَلي ه م  َواَل ُهم  25رة: َحات  َلَح َفاَل َخو  [، و)َفَمن  آَمَن َوَأص 
َزُنون(، ]األ  .3["48نعام: َيح 

 المطلب الثّاني: توجيه  وتقويم
الّتجديد؛  يني هولعّلنا لن نجانب الّصواب إذا قلنا بأّن أّول الّطريق في مسيرتنا نحو آفاق الحوار الدّ 

ّنه كما قال الّشيخ الغزالي رحمه اهلل تعالى: "كل  محاولة القتحام المستقبل لفكر والعمل، ألالّتجديد في ا
. والّتجديد ال يكون في مجال دون مجال، فهو متعّدد 4ن تزيدنا إاّل خبااًل..."النحطاط لبفكر عصور ا

                                  
 .205بية، مؤتمرات الّدوحة لحوار األديان، مرجع سابق، ص: عر درات دولية و مباأماني غانم، نماذج ل 1
 ي ندوة الخبراء: حوارالعلوم بالقاهرة، فية دار انظر في ذلك خبرة د/ عبد الحميد مدكور أستاذ الفلسفة اإلسالمية بكلّ  2

 . 353 -352األديان مراجعة وتقييم، مرجع سابق، ص: 
 .124م، ص: 2005، 7المسلمين، نهضة مصر، القاهرة، ط: و  تأّخر العرب سرّ الغزالي؛ محمد السقا،  3
 . 10محمد الغزالي، ، تراثنا الفكري في ميزان الّشرع، مرجع سابق، ص:  4
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عنى تجديد اإليمان به، ديد  للّدين بم في الّدين والحياة؛ "تج. تجّدد  بتعّدد ميادين تخل ف  المسلمين وَتَردِّيهم
 . 1وة إليه"ديد الّدعوتجديد الفهم له، والفقه فيه، وتجديد االلتزام والعمل بأحكامه، وتج

أّما تجديد الحياة فهو يتطّلب حلوال شاملة متكاملة تعالج كّل جوانب الحياة؛ حلوال تراعي الّثوابت 
لواقع المحّلي واإلقليمي والّدولي، منطلقا في في ظّل حركة ا عن الّنوازل والمتغّيرات ال تغفلواألصول، و 

 . ول خرين ذلك كّله من رؤية جديدة مجّددة للكون ولذاته
والّتجديد في مجال حوار األديان أمر  ضروري  تقتضيه المرحلة التي أصبح فيها حوار األديان 

المستوى الثّقافي والفكري،  ولية سواء  علىضيع طرحا في الّساحة الدّ ر المواوالحضارات والثّقافات من أكث
 أو على المستوى العملي الّسياسي واالقتصادي.

واقع الحوار اإلسالمي مع اآلخر الّديني والثّقافي والحضاري؛ الذي يتمّيز  تضيه أيضاوهذا الّتجديد يق
 ق وأن فّصل البحث فيها.وائق سببالترد د وعدم الكفاءة وانعدام الجّدية، وهي ع

طيط ، يحتاج إلى تفكير  بإدمان الّنظر بالّتحليل والّنقد، وتدبير  بالّتخ2فكير  وتدبير  وعمل"إّن الّتجديد ت"
تشراف، وعمل  بالجّدية والفعالية، مع متابعة وتقييم  وتقويم مستمر. وهذا الّتجديد يرتكز فيما أعتقد واالس

 ل في: فسية تتمثّ والنّ راءات الفكرية والمعرفية د واإلجعلى مجموعة من القواع
سي لألّمة ناء الّنفتجديد الثّقة بالّنفس: وهو من أهّم التحّديات التي يواجهها المسلم اليوم، حيث الب .1

مختلٌّ وغير متوازن بسبب كثرة االحباطات التي تترى على المشهد الحضاري لألّمة، مّما يساهم في بيئة 
حساس  بامية واخصبة لالنهز  نا يتعّين على المسلم اليوم أن ال يبقى حبيس الّدونية. من هستصغار  للّنفس وا 

ي بمضامينه الفكرية والّشرعية، وذلك من خالل ث اإلسالمالحمالت اإلعالمية، وال محاوالت تشويه الّترا
: سبحانه وتعالىتعالى؛ قال باهلل  ماء ألّمته، والّشعور بقّوة اإليمان والّصلةبّث روح العّزة باإلسالم، واالنت

َرًجاَوَمن َيت  ) َعل ل ُه َمخ  ُب و  ،ۚ  ق  الل َه َيج  َتس  ُزق ُه م ن  َحي ُث اَل َيح  ُبُه  َتَوك ل  َوَمن يَ  ۚ  َير  إ ن   ۚ  َعَلى الل ه  َفُهَو َحس 
ر ه   ًرا ۚ  الل َه َبال ُغ َأم  ء  َقد    [.3 -2الق: (، ]الطّ َقد  َجَعَل الل ُه ل ُكلِّ َشي 

 مالمح الوعي أّنه "ينهض بالّتغيير؛ ألّنه يحيط بماضيه وحاضره، فة: إّن من أهمّ تجديد الوعي والمعر  .2
. ويتمّثل في تجديد الوعي بالّذات والوعي 3هدافا واضحة فيه"ل ويرسم أومن ثّم يحسن فعل المستقب

 لية. اله َمم، وُيَحفِّز الفعاوُيعلي باآلخر، فتجديد الوعي بالّذات يحّصن الّنفوس، ويقوي اإلرادة، 

                                  
 .53مرجع سابق، ص :االنفتاح واالنغالق، ضاوي، ثقافتنا بين سف القر يو  1
م، محاضرة: محمد العربي 1987ريل أف 4-3بتاريخ: ي، مجموعة من المؤّلفين، ندوة: الّتجديد في الفكر اإلسالم 2

عربي، الّدار قافي الالخطابي، تجديد الفكر اإلسالمي غاياته وميادينه، مؤّسسة الملك عبد العزيز آل سعود، المركز الثّ 
 .66 م، ص:1989،  1اء، ط: البيض

كة العربية لألبحاث والّنشر، بإلسالمي، الشّ ن االقحطاني؛ مسفر بن علي، الوعي الحضاري، مقاربات مقاصدية لفقه العمرا 3
 .21 -19م، ص: 2013،  2بيروت، ط: 
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ديان معالم هذا الّتجديد في الوعي بالّذات تنقية الّتراث اإلسالمي الذي ورثناه في باب حوار األ ومن أهمّ 
 .ع الّراهنا لحق به، ورّده إلى الكتاب والسّنة، وآراء أئمة المسلمين مع مراعاة الواقممّ 

رة، بل ومصلحة األّمة األّمة المتغيّ  اليوم فأمر  تقتضيه مصالحي عالم أّما تجديد رؤيتنا ل خر المتعّدد ف
والحروب، ومن ثّم فقدان الخصومات و األساسية المتمّثلة في الّسالم واألمن؛ ذلك أّن "أغلب الّنزاعات، 
 . 1الّسالم، إّنما تنشأ في غياب الّتعارف، وفي غياب المعرفة أيًضا"

 باآلخر في: كر اإلسالمي في باب الوعيتهد الفومن ثّم أعتقد أّنه يجب أن يج
 له.بر  الفكر الغربي الّديني منه والفلسفي واستقرائه لمعرفة من نحاور ونوعية الخطاب المالئم سَ  •
هاد في معرفة االّتجاهات الّدينية والفكرية والّسياسية والقوى االقتصادية والعسكرية التي توّفر االجت •

 اورها.لألديان والمذاهب التي نحمباشر  الّدعم بشكل مباشر أو غير
ثارة االهتمام بهذه العالقة وتقديم معالجة مفّصلة لهكشف وتح • ذا ديد عالقة الحوار بعملية التّنصير، وا 

 غير الّرسمي من عملية الحوار. وتوثيق هذه العالقة وترسيمها. الجانب
عطاء تلحوار اتحليل البيئة الثّقافية والّدينية والّسياسية التي تحّمست ل • فسير  علمي قد لّديني المعاصر، وا 

ُع َتَمد َد هذا المشروع واستمراره إلى عامل واحد  هو التّن تآمر على صير أو اليختلف عن التّفسير الذي ُيرج 
 األّمة اإلسالمية، فُيَعدُِّده باختالف المصالح والمقاصد.

ة لمية واإلقليميمؤّثرات والمتغّيرات العاة في الدراسة القوى والعوامل المختلفة في الّظاهرة: المتمّثل •
 والمحّلية. 

مِّن  َأه ل   ۚ  َسَواًء  َلي ُسوا)عن اإلسالم؛ قال تعالى:  عد  والبُ  رب  تصنيف التعّدد في الغرب وفق سّلم القُ  •
ُجُدونَ  ن بالمعروف اهلل واليوم اآلخر ويأمرو ؤمنون بي ،ال ك َتاب  ُأم ة  َقائ َمة  َيت ُلوَن آَيات  الل ه  آَناَء الل ي ل  َوُهم  َيس 

َفر هون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصّ وين وه واهلل الحين، وما يفعلوا من خير فلن ُيك 
 [. 113]آل عمران:  عليم بالمتقين(،

ل م وتحلّ إنجاز مجموعة من الّدراسات والبحوث في شكل تقارير ترصد حركات الحوار الّديني في العال •
وتتناول هذه الّدراسات مجموعة هذه الحوارات التي  تشرف مآالتها.ى فعاليتها وتسمد مُ يِّ قَ مضامينها وتُ 

المسلمين واليهود، وبين المسلمين والّديانات األخرى كالبوذية يين وبين وقعت بين المسلمين والمسيح
 والهندوسية وغيرها، كلٌّ على حدى، ثّم في مجموعها.

ُيحَسب اّصة مع البابا الجديد )فرنسيس( الذي حوار الّديني خف الفاتيكان الجديد من الاسة موقإعادة در  .3
ًيا أسِّ اختار البابا اسم فرنسيس تَ وقد يكية، الكاثولة على االّتجاه االجتماعي اإلصالحي داخل الكنيس

                                  
رقان وسياسية، مؤّسسة الف ة: أصولية ومقاصديةية نقديغانم؛ إبراهيم بيومي، إشكالية إدراك المصالح الكبرى لألّمة؛ رؤ  1

 .116: م، ص2017ه/ 1438، 1للتراث اإلسالمي، مركز دراسات مقاصد الّشريعة اإلسالمية، لندن، ط: 
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معّلمي  أحد، Saint Francesco D'assisi (St. Francis of Assisi)() 1بالقديس فرنسيس األسيزي
يس فرنسيس بوصفه أيًضا إلى القدّ  ةشار وفيه إ ،الم"الفقراء، والبساطة، والسّ والمدافع عن " ،الكنيسة الجامعة
 في عالم تتقاذفه الحروب.الم السّ  رجاًل يدافع عن

ا آن حينمواإلبداع: إّن المسلم اليوم يفتقر إلى المبادرة التي أمر بها اإلسالم وحّث عليها القر  المبادرة  .4
ر  َوَيأ ُمُروَن ت، في قوله تعالى: )مسارعة بالخيراجعل من خصائص المسلم ال خ  م  اآل  م ُنوَن ب الل ه  َوال َيو  ُيؤ 

ينَ وف  َويَ ب ال َمع رُ  ال ح  َن الص  َن َعن  ال ُمنَكر  َوُيَسار ُعوَن ف ي ال َخي َرات  َوُأولََٰئ َك م  [، وجعله 118(، ]آل عمران: ن َهو 
َيىَٰ  زكرّياء: )لى عن نبّي اهللجابة الّدعاء في قوله تعابا الستسب َتَجب َنا َلُه َوَوَهب َنا َلُه َيح  َجُه َفاس  َنا َلُه َزو  َلح   َوَأص 
ُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا إ ن هُ  ۚ   ينَ  ۚ  م  َكاُنوا ُيَسار ُعوَن ف ي ال َخي َرات  َوَيد  ع  [، 90، ]األنبياء: (َوَكاُنوا َلَنا َخاش 
إ ن ُهم  عاشور في تفسيره لقوله تعالى: ) قال الّشيخ الّطاهر بنرة إلى الخير؛ لمسارعة هنا بمعنى المبادوا

ُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا ال َخي رَ  َكاُنوا ُيَسار ُعوَن ف ي ينَ  ۚ  ات  َوَيد  ع  جملة واقعة [: "90(، ]األنبياء: َوَكاُنوا َلَنا َخاش 
عوات، صر، واستجابة الدّ وما أوتوه من النّ  ياء المذكورين،ناء على األنبمة في الثّ المتقدّ  عليل للجملموقع التّ 

ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان )عالى: من قوله تنجاء من كيد األعداء، وما تبع ذلك، ابتداء واإل
عليل تّ معنى الأكيد مفيد إلى المذكورين. وحرف التّ  [. فضمائر الجمع عائدة  48]األنبياء:  (،وضياء
 هم في تحصيلها.هم إلى مسالك الخير وجدّ ت  رَ بادَ ه إال لمُ ستحقوا ما أوتو ب، أي ما اوالتسبّ 

 ة والجدّ للحرص وصرف الهمّ  والمسارعة: مستعارة   جيراهم.دأبهم وه ذلك كان أنّ  ون  الكَ  علُ وأفاد ف  
 .2"مسالكهفي  لمكان المقصود الجادّ إلى ا ائر  داومة واالهتمام بمسارعة السّ ا للمُ للخيرات، أي لفعلها، تشبيهً 

تَب ُقوا ال َخي َرا) جاء األمر في مواضع من القرآن بالمسابقة إلى الخير؛ قال تعالى:كما  قرة: ، ]الب(ت  َفاس 
اعة في ار إلى الطّ دَ فمعناه األمر بالب  (؛ استبقوا الخيرات)أما قوله: [. قال اإلمام الّرازي في تفسيره: "148
 .3"وقتها

من مجاالت الحياة التي سارع فيه غيرنا وركب فيه  مبادرة في كثيرلمون اليوم تنقصهم روح الوالمس
التي كانت ستفتح لنا الباب واسعا على مستوى  - والمشاريعالمعالي، وعزوفنا عن اإلبداع في األفكار 

ركب الحضارة فنا عن ؛ من أهّم أسباب تخلّ -العمل الّدعوي والخيري واالجتماعي واالقتصادي وغيرها
 والمدنية. 

                                  
م(، مؤّسس طائفة الفرنسسكان، اسمه جيوفاني، ثم تسّمى 1181-1226، )Francis of Assisiفرنسيس األسيزي  1

رعاية الفقراء والمساكين والعناية بالمرضى، اعترف القائم على الّزهد و  أّسس نظامه الّدينيفرنسي، بفرنسيس أي الّرجل ال
د عدد أتباعه، وأرسل إرساليات تبّشر بطريقته، ثّم اعتزل للعبادة. انظر: "معجم داه الوعظي فاز ظاملث بنالبابا انسونت الثاّ 

 .394ص: ، A – F،1ديانات وأساطير العالم"، مرجع سابق، ج: 
 .136، ص: 17ر، مرجع سابق، ج: ر، الّتحرير والّتنويالّطاهر بن عاشو  2
 .141: ، ص4الّرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج:  3
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درة واإلبداع إّنما يرجع إلى ما سبق ذكره من فقدان الثّقة بالّنفس، وضمور القدرات ّن فقدان المباإ
الوعي بالّذات، كما أّن عدم الوعي باآلخر يقّلل من استثمار الفرص، والمسارعة إلى  ت لغيابوالمؤهالّ 

 اقتناصها.
ل دور إيجابي بنائي ات؛ وذلك من خاللمتعّدد األديان والثّقافلعالم اوالمشاركة في بناء ا اإلسهام .5

يحتاج إلى تفاعل؛ ّل ميدان في ك وتشاركي، يكون فيه المسلم عنصرا فاعاًل من أجل المستقبل، مساهما
 ات، فالمسلم "لم يولد متفّرًجا، فـالذين آمنوا وعملوا الّصالحالبطالة، الّتهميش، الفقر، المرض، الحروب...

 .ومؤّثرون 1ون"فاعل
وره الفّعال "أن يغّير من سير األحداث، وأن يجّنب الوقوع في المحظور، لمسلم يمكن لحضذلك أّن ا

ي عالم اآلخرين ال تتمّثل في مالحظة الوقائع، ولكن في تبديل مجرى المسلم ف وعلى هذا فإّن رسالة
بيده فإن لم  ن رأى منكم منكرا فليغيرهيال: ]ماألحداث، برّدها إلى اّتجاه الخير ما استطاع إلى ذلك سب

 . 3"2ستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان[ي
عالمية والمؤّسسات الّدولية باإلضافة إلى كونه تعاونا على الخير عاليات الوبذلك فمشاركة المسلم في الف

ما يئة األمم على هلل تعالى: "إذا تكّونت هرحمه ا والبّر، فهو يمّثل الّنصح والّتوجيه؛ قال الّشيخ الغزالي
 .4يشبه حلف الفضول انتسبنا إليها، لنضبط سيرها، ونحّدد وجهتها، ونعلي سيرتها"

يسعى المسلم بكّل شفافية ووضوح إلى الحوار بنية اإلصالح والّدعوة إلى الحّق كما األديان  وفي حوار
قافية أو ّدينية أو الثّ نة بأي شكل من أشكالها الإلى هيميعتقده، ال يضمر في ذلك عداوة، وال يروم 

 الّسياسية أو االقتصادية.
على الّتواصل، والتّفاعل أو االنفتاح فالقدرة  تجديد معاني الّشهادة على الّناس بالّتواصل واالنفتاح: .6

اإلسالم، فه به على الغير هي أهّم الّسمات التي يجب على المسلم أن يجّدد بها معنى الّشهادة الذي كلّ 
سه هو )الحاضر( في عالم اآلخرين، والّصفة األولى المكتسبة إلثبات قيمة لّشاهد( في أسا"فالواقع أّن )ا

د، ومنذئذ إذا كان متعّينا على المسلم أن يقوم بالّدور الملقى على عاتقه ر( الّشاهأي )شهادة( هي )حضو 
ال الحياة في اّتصفهو مجبر  على  -هداء...(لناكم شأي: قوله تعالى: )وكذلك جع -في اآلية الّسالفة؛ 

                                  
1 Tariq Ramadan, Musulmans d’occident; Construire et contribuer, ibid, p: 41. 

. 49م: لمنكر من اإليمان، رقان كون الّنهي عن اباب بي مسلم في كتاب اإليمان، حديث أبي سعيد الخدري، أخرجهمن  2
صالة العيدين، باب الخطبة يوم  في. وأبو داود 2173والّترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد، رقم: 

ألمر ، باب ا. والّنسائي في كتاب اإليمان، باب تفاضل أهل اإليمان، وأخرجه ابن ماجة في الفتن1140العيد، رقم: 
 .4013هي عن المنكر، رقم: بالمعروف والنّ 

ه/ 1421معادة،   2: فكر، دمشق، طال بن نبي؛ مالك، فكرة كومنولث إسالمي، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار 3
 .73م، ص: 2000

 .53محمد الغزالي، تراثنا الفكري في ميزان الّشرع، مرجع سابق، ص:  4
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 ق أقصى حدّ وثيق بأكبر عدد من الّذوات البشرية ومشاكلها كذلك، ومن ثّم يتعّين على )حضوره( أن يعان
ممكن في المكان، لكي تعانق شهادته أقصى كمٍّ ممكن من الوقائع، وعالوة على ذلك فإّن المسلم في هذه 

 .1اء وعلى أعمال اآلخرين"ؤّثر على األشيمحض، إذ أّن حضوره نفسه يسلبيٍّ الحالة ليس صاحب دور 
ارة إليه من خالل سبقت اإلش؛ وهذا األمر اإلسالمي في مفاهيمه ومعارفه ومناهجهتجديد الخطاب  .7

مبحث المعيقات الذي تناول عائق الخطاب اإلسالمي المعاصر؛ الذي ال يتالءم مع طبيعة العصر وال 
ولعّل أهّم سمات هذا الخطاب المتجّدد تتمّثل  كان أم شرقًيا،اآلخر غير المسلم غربًيا ونفسية يعي عقلية 

 في:
المية تقتضي عالمية في الخطاب، "وعالمية سالم الععالمية الخطاب والوعي باآلخر؛ فرسالة اإل •

قافته، وحاضره، ئده، وثالخطاب ال تبلغ مداها المطلوب ما لم تكن عندنا القدرة أوال على فهم العالم بعقا
هم الكيفيات واآلليات التي يتّم من خاللها تشكيل الّرأي العام، وشروط تغييره، وتطّلعاته، وف ومشكالته،
ر ال بد منها لتحديد المداخل الحقيقية للخطاب، كما ال بّد من التمّكن من لغات ليه، كأمو والتّأثير ع
َسل نَ تعالى: )ي قوله العالمية لنكون في مستوى الّتكليف ف الخطاب ه  ل ُيَبيَِّن  ا م ن ر ُسول  َوَما َأر  م  إ ال  ب ل َسان  َقو 

 .2["4(، ]إبراهيم:  ۚ  َلُهم  
، ومقاومة سياساته  خر وسلوكهوتصحيح فكر اآل نقدُ  • وفق الّرؤية اإلسالمية، دون خوف أو َتَرد د 

اإلسالم بصلة، العالم بكّل ما يمّت إلى تخويف  اإلعالمية االقصائية والعدوانية واالستغاللية التي تحاول
 تشويها وتزويرا.

وتضطرب لمشتركة، توحيد الخطاب اإلسالمي على المستوى الّداخلي، حيث تغيب الّرؤية الفكرية ا •
األولويات، ويسود االشتغال بالقضايا الخالفية بما يساهم في تعزيز االختالف المذهبي والّطائفي، كما 

خّصصين والكفاءات التي فّضلت االنزواء غ هائل في المتّتخطيط والّتعاون إلى فراتّام للأفضى الغياب ال
 والعطالة.

ف األّمة غياب البعد الحقيقي لمفهوم فروض سباب تخلّ إّن من أهّم أ تجديد مفهوم فروض الكفاية: .8
فع باألّمة إلى التخّلف مّما د الكفاية، الذي ُيَعد  مظهرا من مظاهر الّتكافل االجتماعي في األّمة اإلسالمية،

ادين الهاّمة، نظرا لعدم تمّكنها من تأمين حاجاتها في جملة من التخّصصات التي ال ي كثير من الميف
الذي يمكن أن تتحّقق به مصالح دينية ودنيوية كثيرة  -إاّل بها. وال شّك أّن حوار األديان ر األّمة ينتظم أم
 غيرهم. بها بعض المسلمين كفت عن ذا قام من فروض الكفاية التي إ -لألّمة

                                  
 .72س المرجع، ص: ولث، نفمالك بن نبي، فكرة الكومن 1
 .48عات في الفكر والّدعوة والحركة، مرجع سابق، ص: عمر عبيد حسنة، مراج 2
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تي أَحَد ُعّباد  زمانه على مسألة التخّصص والكفاية وعّده من باب األرزاق ال 1ه اإلمام مالكوقد نبّ 
: عن حافظ المغرب اإلمام بن عبد البّر أّنه قال في الّتمهيد 2اهلل على عباده؛ روى الحافظ الّذهبيقسمها 

 مَ سَ اهلل قَ  : إنّ والعمل، فكتب إليه مالك  على االنفراد  هحض  يَ  كتب إلى مالك   دَ العاب   3ريمَ عبد اهلل العُ  إنّ "
وم، وآخر فتح له في ح له في الصّ فتَ الة، ولم يُ له في الصّ  حَ ت  فُ  ل  رجُ  ب  األعمال كما قسم األرزاق، فرُ 

العلم من أفضل  رُ ش  فنَ  الة.لصّ وم، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في ادقة، ولم يفتح له في الصّ الصّ 
ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كالنا  قد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن  ، و عمال البرِّ أ

 .4"الما أن يرضى بما قسم له والسّ منّ  واحد   لّ ويجب على كُ ، رٍّ وب   خير  على 
خارجي أن ل أن تنتقل إلى الحوار الّمة قبتجديد الحوار الّداخلي: تقّرر سابقا أّنه من الواجب على األ .9
ي والّنزاع َر حواًرا داخليا، يضمن لها معالجة اختالالتها الّداخلية، القائمة على الّتهميش واإلقصاء ُتد 

المذهبي والّطائفي، وكذا اإلخالل بمصالح األّمة الكبرى الثّابتة المتمّثلة في الكرامة والحّرية والعدالة 
درة أو منقوصة يتعّذر عليها إدراك مصالحها ة واألساسية مهمصالحها العاّمة الثّابت ة التيوالّسالم. واألمّ 

اُص أو انتهاك المصالح العاّمة الثّابتة في: الكرامة، أو يجري انتقالعاّمة المتغّيرة، "فليس من الُمَتَصو ر  أن 
ر، ثّم تت حّقق ه األّمة من وضع أهداف  تمّكن هذالعدالة، أو الحّرية، أو الّسالم العام، تحت أّي مبر 

ّو من . إّن الحوار الّداخلي الّديني والثّقافي والّسياسي في ج5لعاّمة المتغّيرة في الوقت عينه"مصالحها ا

                                  
مامها، الفقيه  دار الهجرةهـ(، عالم 179ي عامر األصبحي المدني، )ت: أببن مالك بن  أنسأبو عبد اهلل مالك بن  1 وا 

در وعبد اهلل بن والّزهري وابن المنك ث عن نافع والمقبريحد اية،المحّدث الحافظ، صاحب المذهب، الجامع بين الّرواية والّدر 
بن مهدي وابن وهب وابن القاسم والقعنبي واارك والقطان لمبدينار وخلق كثير. ّحدث عنه أمم ال يكادون يحصون منهم ابن ا

يث والفقه. انظر: في الحدله "الموّطأ"  وسعيد بن منصور ويحيى بن يحيى النيسابوري ويحيى بن يحيى األندلسي وغيرهم،
 وما بعدها. 104، ص: 1. "ترتيب المدارك"، ج: 207ص:، 1تذكرة الحّفاظ" ج:"
هـ(، الحافظ ، 748 -673قايماز الّتركماني الّشافعي المعروف بابن الّذهبي، )ن د بن عثمان بأحمأبو عبد اهلل محّمد بن  2

ي َرف ي وار ي ا َأَجاَز َلُه َأُبو َزكَ  المؤّرخ، العاّلمة الّناقد، ، ب ابن أبي عصرون والقاسم بن اإلربليبن أبي الَخي ر والقطبن الص 
ّرجال "ميزان االعتدال"، و"تذكرة الحّفظ". انظر: "ذيل تذكرة الحّفاظ". السالم"، وفي اإل صّنف في الّتاريخ كتابه الكبير "تاريخ

 .35-34، ص: 5ج: 
ه(، روى 171)ت: م بن عمر بن الخطاب، عمر بن حفص بن عاص حمن ابنعبد اهلل بن عمر العمري؛ أبو عبد الرّ  3

 .109، ص: 5والّتعديل"، ج: ح قعنبي. "الجر والعن نافع والمقبري، وروى عنه الّثوري وأبو نعيم وأبو الوليد 
هـ / 1405، 3ط:  مجموعة من المحققين بإشراف الّشيخ شعيب األرناؤوط، مؤّسسة الّرسالة،الّذهبي، سير أعالم الّنبالء،  4

د، البّر، أبو عمر يوسف القرطبي، الّتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألساني . وابن عبد114، ص: 8 م، ج:1985
هـ،  1387ن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم األوقاف والّشؤون اإلسالمية، المغرب، ب تحقيق: مصطفى

 لّتمهيد.ّذهبي من أصله في اواية ال. وقد زدت على ر 185، ص: 7ج: 
راسات المقاصد د سالمي، مركزاإل ، مؤّسسة الفرقان للتراثاهيم البيومي، إشكالية إدراك المصالح الكبرى لألّمةإبر  ؛غانم 5

 .123، ص: م2017ه/1438، 1الّشريعة اإلسالمية، ط: 
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حترام للقيم األساسية والحّريات العاّمة يشّكل بيئة مناسبة لتحّقق العدالة وفشو الّسلم الّداخلي، مّما يسمح اال
 يم واألخالق والّدين. قّوة؛ قّوة القاألمم األخرى من منطق ال فاعل معلألّمة بالتّ 

 األنظمة بمؤّسساتها،والّنخب، أهّمية توسيع مساحة الحوار ليشمل باإلضافة إلى المؤّسسات الّدينية  .10
، ثّم المجتمع المدني الذي يجب أن يصله رين في المجتمع اإلنسانيواإلعالميين وغيرهم من المؤثّ 

الوقت الذي يقرع فيه عقول المثّقفين  العاّمة في نفسي بحيث يخالط بشاشة قلوب اإلسالمالخطاب 
 والّنخب.

إعادة تصنيفها ونظرتنا إليها وفق الواقع العالمي  ؛ من خاللتجديد نظرتنا لألديان والثّقافات العالمية  .11
الوضعية األخرى،  األديانالجديد، وعالقة المسلمين بها كأغلبية أو أقّلية. حيث يجب االنفتاح على 

كالهندوسية والبوذية، والحوار معها على انفراد وفق أهداف خاّصة تتعّلق بواقع ة منها خاّصة؛ الّشرقي
 نهم أو يعيشون في أكنافهم.ين يجاورو المسلمين الذ
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 حوار األديان: آفاق الرّابعالفصل 
   

 ؛ السّيناريوهات املستقبلية احملتملةوار األديانوّل: آفاق حبحث األامل 

 ستقبلية وآفاق احلوار الدّيينت املسااملطلب األوّل: الدّرا                

 السّيناريوهات املستقبلية احملتملة لبيئة احلوار الدّييناملطلب الثّاني:                 

 السّماويةاألديان إلسالمي مع : آفاق احلوار اانيالثّبحث امل 

 املطلب األوّل: آفاق احلوار اإلسالمي املسيحي                

 لب الثّاني: آفاق احلوار اإلسالمي اليهودياملط                

 املبحث الثّالث: آفاق احلوار اإلسالمي مع األديان الوضعية 
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 محتملةيوهات المستقبلية ال؛ الّسينار ر األديانفاق حواّول: آالمبحث األ 
 تمهيد

تشراف المستقبل، مّما باس ةيقترن الكالم عن آفاق حوار األديان أو غيره من الّتحّديات التي تواجه األمّ 
يستدعي الحديث عن علم المستقبل الذي يحاول استكشاف واقع اإلنسان في ما سيأتي من الّزمان في 

هذا الجانب ليكون مدخال نستعين به على  ك سأوّضح فيما سيأتيتوح والمتعّدد، ولذلض والمفإطاره المفتر 
 فهم ما نبحث فيه. 

 وآفاق الحوار الّديني 1ةقبليستالمطلب األّول: الّدراسات الم
 األّول: الّدراسات المستقبلية الفرع

وليس  نا "ابتكار المستقبليجب علي، ومن ثّم 2"ال نستطيع التكّهن بالمستقبل، لكّننا نستطيع صناعته"
 ا ما يقّرره علماء المستقبليات، ونحن إذ نبحث في آفاق الحوار الّديني ال نستطيع في عالم، هذ3انتظاره"

أن نستغني عن الّدراسات المستقبلية؛ وهو مجال  إنساني  "تتكامل فيه المعارف وتتعّدد، هدفها تحليل  ليوما
مجاال للخلق واإلبداع نية وموضوعية تفسح اة البشر بطريقة عقالة في حيوتقييم التطّورات المستقبلي

ُر نبوءات، ولكّنها اجتهاد  علميٌّ منّظم ي لمنطق والعقل والحدس والخيال في ف اوظّ اإلنساني، وهي ال ُتصد 
ة ومحاول اكتشاف العالقات المستقبلية بين األشياء والّنظم واألنساق الكّلية والفرعية، مع االستعداد لها

وليس معطى نهائيا، ولكّنه قيد الّتشكيل، وينبغي علينا تشكيله، لمستقبل ليس مكتوبا التّأثير فيها، فا
مطلقا صورة يقينية ومتكاملة للمستقبل، كما أّنها ال تقّدم مستقبال واحدا،  قّدمت والّدراسات المستقبلية ال

 .4الُممك نة"ير في الُمستقَبالت نّوع كبفالمستقبل متعّدد  وغير ُمَحد د، وهو مفتوح  على ت
 أهّم ما تتيحه الّدراسات المستقبلية في مثل هذا الموضوع يتمّثل في:ولعّل 

المشهد المستقبلي، وتوجيه عملية اصطفاء الخيار المناسب من خالل  ة فيكنتحديد الخيارات المم .أ
  ؤول إليه من نتائج.كن أن يالتنّبؤ بما يمكن أن يؤّدي إليه كّل خيار  من تداعيات، وما يم

ت المستقبلية تسبح في فضاء واسع من البدائل والخيارات الممكنة، وال َترُكُن إلى وذلك ألّن الّدراسا .ب
د دة للمستقبل، مّما يسمح ألصحاب القرارات وصانعي الّسياسات باالختيار الحكيم للفعل ة مححدرؤية وا

                                  
"، انظر: منصور؛ صطلح "علم المستقبل" على مينحاز أغلب المتخّصصين إلى تفضيل مصطلح "الّدراسات المستقبلية 1

دراسات الوحدة العربية،  كزل العربي، مر تقبإبراهيم، الّدراسات المستقبلية: ماهيتها وأهّمية توطينها عربيا، مجلة المس محمد
 .38م، ص: 2013، أكتوبر416بيروت، عدد 

ي للعلوم واآلداب ونسحل، المجمع التّ دي السابندي؛ جيروم، وآخرون، مفاتيح القرن الحادي والعشرين، ترجمة حما 2
 .13م، ص: 2003فنون، بيت الحكمة، تونس،  وال
 .412ع سابق، ص: مرجمحفوظ نحناح، الجزائر المنشودة،  3
 .38محمد إبراهيم منصور، الّدراسات المستقبلية: ماهيتها وأهّمية توطينها عربيا، نفس المرجع، ص:  4
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تهم وفق انيات بما يحّقق رؤيهذه البدائل واإلمك جيح بينالّصحيح في الّزمن المناسب من خالل الّتر 
 األهداف المسّطرة.

ة تزيد من كفاءة وفاعلية كاريبتكما يسمح أيضا برسم الّصور المستقبلية من خالل سيناريوهات ا  .ت
 الّتخطيط االستراتيجي للحوار الّديني.

ب دام الحضاري والحرو ريو الصّ تساعد على الّتخفيف من حّدة األزمات التي يمكن أن تنتج عن سينا .ث
 لىلّطائفية والمذهبية، وذلك عن طريق التنّبؤ به قبل وقوعه، واالستعداد الحتوائه، والعمل عالّدينية والفتن ا

اله، والوقوف في وجه الّدعاة إليه بأسلوب علمي وأخالقي وعقالني، من خالل إدارة الّنزاع بمهارة إفش
 .1نفعالوكفاءة بعيدا عن االستقطاب واال

فريق عمل متخّصص وخبرة عالية في الموضوع دراسة  الّدراسة تحتاج إلى صحيح  أّن مثل هذه  .ج
هذه المتطّلبات بذلك الكّم الهائل المنشور والموّثق بعض ن وتحليال ومشاركة وتنظيما، ولكن يستعاض ع

ب الحوار الّديني، ت في بامن الخطابات والبيانات والخطط والقراءات والّتحاليل والّنقد ونتائج الخبرا
قاءات خاّصة للباحث مع مجموعة خبراء كما هو الحال مع رؤية مسلمي الغرب مجموعة استبيانات ولو 

إلضافة إلى الخبرة الّشخصية للباحث في الّتخطيط االستراتيجي للمؤّسسات ، باانآلفاق حوار األدي
 . 2والجمعيات

الل لواقعي سيعيننا من خبل عبر الّسيناريو االمستق إّن استشراف المشهد العام لما سيكون عليه  .ح
لمستقبل في ار الّتخيطيط اإلستراتيجي على وضع الّسيناريو المالئم وفق رؤيتنا لما سيكون عليه الحوا

 القريب منه والبعيد.
 

                                  
وجيه، حوار الثّقافات، إدارة األجندات  . وحسن41جع سابق، ص: سات المستقبلية، مر ، الدراانظر: محمد إبراهيم منصور 1

 .117 -116: ، صوالسيناريوهات المتنازعة، مرجع سابق
تّم من خالل تفاصيل البحث اإلشارة إلى أمثلة كثيرة عن هذه الخبرات والّتحاليل واالستدراكات والّنقد والّتوجيه والّرؤى  2

ضا ببعض الّتقارير التي تصدرها بعض المّؤّسسات الّدولية في تحديد ما تّمت االستعانة أيرة حوار األديان. كية لظاهالمستقبل
 =بباريس، انظر:  EUISSتقبل العالم العربي مثل: معهد االّتحاد األوروبي للّدراسات األمنية مست األساسية لوهاالّسيناري

=Florence Gaub, Alexandra Laban, Arab futures, three scenarios for 2025, EUISS, European 

Union Institute for Security Studies report n : 22 -  february 2015, p : 47. See: 

https://www.iss.europa.eu/content/arab-futures-three-scenarios-2025. 
رافية لمسارات المنطقة، عرض: سارة خليل، مجلة الّسياسة الّدولية، تش؛ رؤية إس2020م وبروز؛ ماثيو، الّشرق األوسط عا

ور في موقع: صر، منشدورية متخّصصة في الّشؤون الّدولية تصدر عن مؤّسسة األهرام، م
http://www.siyassa.org.eg ،115-114سابق، ص:جع حوار الثّقافات، مر . وحسن وجيه. 

كما أّن للباحث خبرة شخصية في الّتخطيط االستراتيجي للمؤّسسات والجمعيات من خالل الّتدريب أو المشاركة في الّتخطيط 
 مجتمع المدني.سات اللبعض مؤسّ 

https://www.iss.europa.eu/
https://www.iss.europa.eu/
https://www.iss.europa.eu/content/arab-futures-three-scenarios-2025
http://www.siyassa.org.eg/
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 الثّاني: محّددات معالم آفاق حوار األديان الفرع
ي اعتقادي مجموعة المنظور اإلسالمي ف ديان منهذا ومّما يساهم في تحديد معالم مستقبل حوار األ

 المحّددات التي سبق وأن تّمت دراستها في ثنايا البحث وتتمّثل في:  من
يني المعاصر في أسسه وأهدافه ووسائله ومخرجاته من أجل التّقييم والتّقويم الدّ  وارُمراجعة  نقدية للح .أ

 .1والّتطوير
مية المتغّيرة مصالح األّمة اإلسال الّديني، ثّم إدراك الحوار مقاصد اإلسالم األساسية وأهدافه من فهم .ب

  ته.في هذا الباب إدراكا يكون أقَرَب للواقع، ومستوعًبا لتعقيداته ومستلزما
ليل واقع حوار األديان ليتبّين لنا من خالله أهّم نقاط القّوة لتعزيزها، والّضعف الستدراكها تح .ت

ا، والُفَرص  التي يجب يدها أو التكّيف معهر حوار األديان لتحيترض مساوتجاوزها، والّتهديدات التي قد تع
 اقتناصها واالستثمار فيها.

ة الخارجية التي بمرور كَ رِّ غييرات والقوى المحَ ل التّ تأم  ل ن خالك موذل ؛اخلفكير من الخارج إلى الدّ التّ  .ث
  ى إليه.مسار الحوار الّديني الذي تأمله األّمة وتسع ر علىالوقت قد تؤثّ 

 بلية المحتملة لبيئة الحوار الّدينيلّسيناريوهات المستقالمطلب الثّاني: ا
 : تمهيد

تقبلية آلفاق الحوار الّديني من خالل ر مسصو  االجتهاد في رسمنحاول من خالل هذا المطلب 
 .هرنو إليالذي ن سيناريوهات استطالعية تزيد من كفاءة وفاعلية الّتخطيط االستراتيجي للحوار الّديني

من المنظور اإلسالمي يجب أن نضع بعض الفروض فاق الحوار الّديني قبل أن نستشرف آو 
فاعل، وهذا ما يستدعي صياغة السّيناريوهات المستقبلية التّ ذا والّتصّورات عّما سيكون عليه مستقبل بيئة ه

تحديد من استشراف آفاقه، و مّكننا الواقعية المحتملة للفضاء الذي يتفاعل فيه الحوار الّديني، هذا الّرصد ي
ه من خالل التنّبؤ بما يمكن أن يؤّدي إليه كّل خيار  من تداعيات، وما يمكن أن يؤول إليب الموقف المناس

 ائج.ن نتم
وقد تّم جمع عناصر هذه الّسيناريوهات االستطالعية من خالل دراسة تاريخ الحوار الّديني في الّتراث 

اراته وبيئته المحّلية والّدولية، أهدافه وأجنداته ومسالمعاصر بالبحث في  ل واقعهالفكري اإلسالمي، وتحلي
تدعو إليه، باإلضافة  تتخّلله أو الفرص التي على بيهوتمييز المعيقات والّتهديدات التي تحول دونه، والتّن

الّرافض له  اّلحوارإلى قراءة خريطة التوّجهات المهيمنة في إدارة وممارسة الحوار الّديني، أو خطاب ال
 أساسا. 

                                  
ة بيسالمية للّتر اإلعزيز بن عثمان، آفاق مستقبل الحوار بين المسلمين والغرب، منشورات المنّظمة التويجري؛ عبد الظر: ان 1

 .22م، ص: 2015ه/ 1436،  2والعلوم والثّقافة، إيسيسكو، الّرباط، ط: 
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دي الذي ورد في البحث شّكل مجموعة من العناصر األساسية سمح استخدامها في هذا الّتحليل الّنق
 .1ت رئيسية لما سيكون عليه مستقبل بيئة الحوار الّدينييوهانار صياغة ثالث سي

الثة د ثائدة التي تحدّ سّ مطية القليدية أو النّ يغة التّ الصّ ب الباحث لتزمايناريوهات في اختيار عدد السّ 
؛ ويرمز سلبي إيجابي؛ يرمز له باألخضر وهو الّسيناريو المرغوب أو المعياري، والثّاني: :أحدها ؛خيارات

وهو  ماديرّ بال ؛ ويرمز لهبينهمامترّدد   لث:اوالثّ سود وهو الذي يجب تجّنبه والعمل على تحييده، باألله 
 .ليته للتحّول إلى أحد الّطرفينها مع قاباستمرار و  ةاألوضاع الحالي قراراستنية إمكا ُض ر  يفتَ الّسيناريو الذي 

 لستقبالماألّول: الّسيناريوهات الّثالث لبيئة الحوار في  الفرع
ُضعف األّمة، وتأزم د استمرار من الفرضية التي تؤكّ  الباحث األسود انطلق األّول يناريولبناء السّ  •

التّفتيت الذي تتعّرض له  ّديني خاّصة مع مسارواالجتماعي، بل وال واألمنيوضعها الّسياسي واالقتصادي 
ها بعض دول الخليج ومصر وحّتى حق بتل في قلبها الّنابض العراق وسوريا واليمن وليبيا والّسودان وقد

قطار داخل األلسة واآلمنة نحو المستقبل السّ اإلصالحية مسارات الانسداد أمل المغرب العربي، كما يمّثل 
المصالح العاّمة الثّابتة في الكرامة والحرية والعدالة والّسالم  ة االستبدادية وغيابسالمية بحكم األنظماإل

  .ادة توازن القوى مع اآلخر المهيمن حضارياة إعاولعائقا أساسيا أمام مح
ة في قلب زداد حدّ باإلضافة إلى انسداد أفق الحوار الّداخلي حيث الّصراع المذهبي والّطائفي والعرقي ي

سّني،  -راق، سوريا، اليمن، إيران، الهند، باكستان، وهو صراع شيعيسالمي وأطرافه؛ العالعالم اإل
حكومات،  –، شعوب 2حداثي –صوفي، إسالمي  –دي، ثّم سلفي كر  –ركيفارسي، عربي، ت -عربي

دّخل الغربي فجوة بينها بفعل التزداد الوغيرها من التّباينات المذهبية والعرقية والفكرية والّسياسية التي قد ت
ات محاوالت اإلصالح كما حدث في الّثورات العربية في كّل من مصر وسوريا واليمن وليبيا، في مسار 

 لحوار بكّل أنواعه وأساليبه. اب اوغي
ذا نظرنا إلى البعد الحضاري لألّمة يمكن أن يكون الحوار اإلسالمي   –المسيحي، واإلسالمي  –وا 

يتحّول إلى صراع محتدم كما ظهرت بوادره في  ار الّداخلي الذي قدندوسي، أيضا من الحو ذي، الهالبو 
وهي أيضا نتيجة لواقع عالمي يسير نحو التفّكك  لية،ألهمصر والّسودان والهند والعراق خالل الحرب ا

القائمة على نظرية عنصرية ه الجُ نت  يناريو الذي تُ واالنحالل والّتصادم الحضاري الذي يمّثله واقع هذا السّ 
 ية.ركزية الحضارة الغربم

 جي.إسالمي معتبر في الحوار الّديني الخار قدرتنا على تحقيق إنجاز في قة يفقد الثّ مّما 

                                  
 االستطالعية.ء هذه الّسيناريوهات احث للوصول إلى بنابها البتّمت اإلشارة في المطلب األّول إلى األسباب التي توّسل  1
م(، انظر: مراد 1849ند شاتوبريان )ع الّتاسع عشر قرن؛ نشأ الّلفظ الفرنسي في الityModernنسبة إلى حداثة حداثي:  2

 .269وهبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص: 
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الجانب اآلخر يفترض أن تسود العولمة الكاسحة التي تهّدد الّسيادة الوطنية، والخصوصيات الدينية في 
يص  عليها، رافض  لهويات االعتزاز بهويته حر  تي يقودها غرب  شديدولمة ال، هذه الع1والثّقافية والحضارية

والثّقافات إلى القضاء على  دياناألوثقافات الّشعوب واألمم األخرى. وهي بذلك تسعى من خالل تنميط 
 التعّدد الحضاري والتنّوع الثّقافي.

دية الّسياسية واالقتصا صالحاتمن احتمال نجاح بعض اإل الباحث يناريو األخضر انطلقولبناء السّ  •
ياسية اإلسالمية الملتزمة مي والعربي منه على وجه الخصوص، فتنجح الحركات السّ في العالم اإلسال

في بناء بيئة تسمح  الديمقراطيالوطنية عن طريق المنهج  ّتجاهاتطية بالّتحالف مع االالوسل و باالعتدا
يكون  اعية والّدينية، وقدة التوّترات االجتمف من حدّ بتحّسن اقتصادي واستقرار اجتماعي نسبي يخفّ 
ع القوى يق منس، التي تكون لها أكثر الحظوظ في التّ 2منطلقه المغرب العربي تونس والمغرب والجزائر

في المشرق؛ تركيا وأندونيسيا وماليزيا للخروج من أزماتها االقتصادية  -غير العربية-اإلسالمية الّصاعدة 
 ا.جتمعاتهخاّصة وتطوير م

لقوى الّدولية بعودة روسيا والّصين كقّوتين عسكرية ر بعض الّتوازن في اومن جهة أخرى يظه
ة ألوروبا خاّصة مع خروج بريطانيا من االّتحاد، وتصاعد روح عّددمت واقتصادية على الّتوالي، مع تحّديات

بلدان ، و 3الجديدة بفرنسا ليدونياالقوميات التي تدعو إلى االنفصال؛ كتالونيا بإسبانيا، وكورسيكا وكا
لة مشكزمة االقتصادية التي شملت بعض بلدان االّتحاد كإسبانيا والبرتغال وخاّصة اليونان، ثّم البلقان، واأل

 لّديموغرافيا التي تعتبر هاجس أوروبا االجتماعي والثّقافي خاّصة مع تدّفق المهاجرين المسلمين. ا
اد نظرية صدام مقاومة امتد د بأنّ الفرضية التي تؤكّ  منيناريو جهة أخرى خارجية انطلق السّ  من

ير من عقالء العالم ب كثمذهالحضارات واألديان والثّقافات يتّفق مع المقاصد الكبرى لإلسالم، ويساير 

                                  
تا بإيطاليا، واألكاديمية لمستقبل بجامعة ترييسالّدولية ألبحاث ا كاديميةانظر بعض نتائج البحوث المشتركة التي تجريها األ 1

لعولمة على التنّوع الثّقافي والّديني؛ في: تحرير: فرح؛ ا تعّلق بتحّديا يالّروسية لالستشراف بصفتها عضو في األكاديمية فيم
م، ص: 2010  ،2لّدين، دمشق، ط: عالء ا سهيل، وكولوبوف؛ أليغ، حوار الحضارات؛ المعنى، األفكار، التّقنيات، دار

165. 
ضافة إلى بعدها الجغرافي إلالّسلطة، با في عوامل كثيرة أهّمها توّفر جّو نسبي من الحّرية الّسياسية والمشاركة الجزئيةل 2

حالة يجتمع ا( وهي عن منطقة الّنزاع الّشديدة في فلسطين وأكنافها. "ولتمّيز المغرب العربي باالستقرار )إذا استثنينا ليبي
 ّصين وتركيا،كالون واألنظمة الحاكمة والحكومات الغربية والعديد من الّدول الّناشطة تجاريا حافظة عليها اإلسالميعلى الم

ّما يعطي فرصة للتيار اإلسالمي للتمّيز وأخذ المبادرة لريادة العمل اإلسالمي عربيا على مستوى الفكر والممارسة". انظر: م
والحاضر والرؤية المستقبلية، دار الخلدونية، الجزائر، دون رقم  ة في الجزائر، الماضيق، الحركة اإلسالميد الرزامقري؛ عب
 .59م، ص: 2015 /ه1436الّطبعة، 

انظر: داودي؛ هبة، المد االنفصالي يسّبب الّصداع لحكومتي باريس ومدريد، القوميون يكّرسون رغبتهم االنفصالية، مقال  3
 .11، الجزائر، ص: 8729نة والعشرون، العدد: الثامالسنة م، 2017ر سبتمب 24بر، األحد يدة الخصحفي، جر 
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ونخبه الّسياسية والفكرية والّدينية التي تشعر بمسؤوليتها على تحقيق نظام عالمي أفضل، "فالبشر هم 
البشر أيضا أن يغّيروا فيها، وأن يعّدلوا مساراتها، عوها، ولذلك يستطيع عولمة، وهم الذين صنادوا الالذين أر 

أّن "الّتعايش الّسلمي لم يعد اآلن مصلحة سياسية، ولكن ذلك . 1وأن يوّجهوها حسب مصالحهم العاّمة"
 . 2ضرورة عالمية"

ن خالل جملة يجاد أرضية مشتركة مى إلى إكما سنشهد حراكا وزخما كبيرا على المستوى الّدولي يسع
 ية"امل المشتركة بين األديان والثّقافات كاألخالق والّسالم من خالل "مشروع نحو أخالق عالممن العو 

 ، وقّرر فيه القواعد الّثالث: 3ي قاده الفيلسوف والاّلهوتي الكاثوليكي هانس كينغالذ
 ال استمرارية من دون أخالق كونية. .1
 دون سالم ديني.لمي من ال سالم عا .2
 حوار بين الّديانات.سالم ديني من دون الوال  .3

 والعيش المشترك.امح ّتسأو غيره من المحاوالت الجاّدة التي تسعى إلى نشر ثقافة الّسلم وال
أّما بناء الّسيناريو الّرمادي فقد اعتمد على فرضية أن يبقى حال األّمة كما هو عليه اآلن سياسيا  •

بّدة أو الموالية للغرب، وتقهقر تأثير الّثورات نظمة الحاكمة المستوأمنيا، مع بقاء األ جتماعياواقتصاديا وا
لى الّسيناريو األسود بسبب تفاقم المشاكل االجتماعية ول إيؤ  العربية، مّما يساهم في استقرار هّش قد

 االقتصادية، وتصاعد التوّترات الّدينية المذهبية الّطائفية والعرقية.
 والثّقافي والحضاريقبل الحوار الّديني اني: سيناريوهات مستالثّ  رعالف

لّثالث يمكن أن نخلص إلى ات ايوهتها الّسينار مَ سَ من خالل البيئة المستقبلية للحوار الّديني التي رَ 
 .4سيناريوهات مستقبل الحوار الّديني والثّقافي والحضاري على وجه العموم

: و األخضر ويتمّثل فيلذي ينتجه الّسيناريريو المأمول(؛ وهو االّسينا)أو  "سيناريو آفاق الّتمكين" •
املة بما يسمح بإعادة الّتوازن الشّ  ّمةاإلسالمي الذي يدفع نحو نهضة األ -نجاح الحوار الّداخلي اإلسالمي

اركة والمش ماإلسهاإلى العملية الحوارية ويعطي َدفًعا قويا للحوار الّديني والثّقافي والحضاري، ويمّكن من 
الثّقافات؛ من خالل دور إيجابي بنائي وتشاركي، يكون فيه المسلم عنصرا المتعّدد األديان و  في بناء العالم

المشتركة التي تضمن الحفاظ على الخصوصيات الّدينية والثّقافية والحضارية  رضيةاألفي صياغة فاعاًل 

                                  
 .96مرجع سابق، ص: ، ، مجلة تسامحلمةكلرزمان؛ س. ج، األخالق والعو  1
 .82بوس؛ مايكل، الهوية الّدينية والقيم العالمية الّناشئة، مجلة تسامح، مرجع سابق، ص:  2
عالمية عن البرلمان العالمي للّديانات المنعقد  العالمي من أجل أخالقمية"، صدر اإلعالن الق عالفي مشروع "نحو أخ 3

 .58ق عالمية، مجلة تسامح، مرجع سابق، ص: خالكينغ، نحو أ انزم. انظر: ه1993بشيكاغو في  
 .115 -114انظر أيضا الّسيناريوهات التي وضعها حسن وجيه، حوار الثّقافات، مرجع سابق، ص:  4



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

313 
 

دولي فضي إلى بناء نظام امح اإليجابي، بما يُ والّتس لألمم بناء على االحترام المتبادل والمعرفة الّصحيحة
 أكثر توازنا وأقرب إلى مبادئ العدل واإلنصاف.

 قه والعمل على إدارته.تحقيى لوهذا الّسيناريو هو الذي يجب أن نسع
وهو الذي ينتجه الّسيناريو األسود؛ سيناريو التفّكك واالنهيار على مستوى  "سيناريو التحّدي"؛ •

الحضاري بانتصار قيم الّصدام والّصراع القائمة الّديني والثّقافي و ي: فشل خطاب الحوار تمّثل فاألّمة، وي
ولية، من خالل استغالل الّدين والثّقافات في مشاريع الدّ  احةعلى صراع مصالح القوى المهيمنة على السّ 

ضية التي تستدعي الّتحريحروب ذات بعد ديني وثقافي تعتمد على تشويه اآلخر وتقزيمه، وعلى الّتعبئة 
تفاوض من كّل األطراف، ويتحّمل اإلسالم أكبر القدر من العدوان والّتشويه مّما بات الاّلحوار والالّ خطا

 ن العالم اإلسالمي وبين الغرب المهيمن.  ة بيشقّ يبعد ال
ية اليوم بين الحوار  وهو الّسيناريو الّرمادي، ويتمّثل في الترّدد الذي تعرفه الّساحة "سيناريو التردُّد" •
شكاالمشار  كفاءة العلمية، والجّدية المؤّسسية، وغياب الّرؤية ليات الّتمثيل، والفعالية، والكة والمقاطعة، وا 
غربية المهيمنة عبر أجنداتها وأهدافها، أو تكون محّصلته يساهم في خدمة اإلستراتيجية ال مّماحة الواض

ّصدام بما يؤول إلى ى حالة العدائية واللتأّزم واالنزالق إله إلى اضعيفة ال أثر لها في الواقع، أو ينحو ب
 سيناريو التحّدي الذي ذكرنا آنفا. 

بنخبها الّدينية والفكرية والّسياسية يكمن في إجادة إدارة  ميةسالإّن التحّدي الحقيقي لألّمة اإل  •
 .1القي وعقالني"علمي أخالّسيناريو الثّاني والثّالث؛ أي سيناريو التحّدي والترّدد بمنهج "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .116ص: ثّقافات، مرجع سابق، حسن وجيه، حوار ال 1
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 األديان الّسماوية: آفاق الحوار اإلسالمي مع انيالثّ المبحث 
 تمهيد:

لمبحث األّول من هذا الفصل نستطيع أن نستشرف آفاق في ارت من خالل الّسيناريوهات التي ذك
عية األخرى، مع ان الوضالحوار اإلسالمي مع الّديانات الّسماوية المسيحية واليهودية وغيرها من األدي

ي الحقيقي لألّمة يكمن في إدارتها للّسيناريو األسود "التحّدي"، والّرمادي "الترّدد"، نبيه إلى أّن التحدّ التّ 
لّسعي الحثيث دون تحّققهما في واقع األّمة من خالل تفعيل الّتواصل اإليجابي، إليقاف حمالت ك باوذل

ضية المشتركة المناسبة العمل على بناء األر لّديني والثّقافي، و ّصراع االّتعبئة والّتحريض على الّصدام وال
ّققا على صعيد البيئة المحّلية متح عاللكّل وضع قائم؛ داخلًيا كان أم خارجًيا، وتدعيم خطابها ليكون فا

 واإلقليمية والّدولية. 
فكرية ودعوية عّددة؛ ونحتاج إلدارة مثل هذه الّسيناريوهات إلى مجموعات مدّربة على مهارات مت

عالم ها من إدارة عملية الّتواصل عبر األديان والثّقافات، وتسمح لها بفهم وتجّنب ية ودبلوماسية تمّكنوا 
، واستغالل الفرص التي يمّثلها االمتداد اإلسالمي في الغرب، والثّقافة الحوارية 1تهعثرار و فخاخ الحوا

اعي، وحاجة ائل الّتواصل االجتملتقّدم الهائل في وسنتيجة اوالّتواصلية التي تزداد انتشارا في العالم 
لّتحّررية كما هو حال ة واانيالمجتمعات البشرية إلى الّسلم الّدائم، واستثمار توّجهات بعض الكنائس اإلنس

بعض كنائس األرثوذكس في الّشرق، وكنائس أمريكا الاّلتينية أو بعض كنائس الّسود بإفريقيا أو أمريكا 
 الية.الّشم

 لمسيحيا –الحوار اإلسالمي لمطلب األّول: آفاق ا
ي لعربي اعندما نريد أن نتكّلم عن آفاق الحوار اإلسالمي المسيحي يجب الّتمييز بين المسيح

والمسيحي الغربي، لالختالف التّاريخي والواقعي، ولذلك يجب التّفريق بين الحوار اإلسالمي المسيحي 
ات أخرى وينتمون إلى المسيحيون فيه قومي في الغرب الذي يشّكل؛ أي 2هداخل العالم اإلسالمي وخارج

 .هماحضارة وثقافة مختلفة. ولذلك سأمّيز بين الحوارين في كالمي عن آفاق

                                  
 .146 ،312، 116، ص: ابقانظر: حسن وجيه، إدارة األجندات والسيناريوهات المتنازعة، مرجع س 1
مّمن نّبه إلى هذا الّتمييز محمد السّماك أحد المتخّصصين المتمّرسين في الحوار الّديني في العالم اإلسالمي. في كتابه:  2

وفي: محمد السّماك، الحوار اإلسالمي المسيحي في . 93ص: ، المسيحي، مرجع سابق– لى الحوار اإلسالميمقدمة إ
ضمن: المقالتين منشورتين حمد السّماك، صورة المسيحية في الخطاب اإلسالمي، ومع والمرتجى، واقالمشرق العربي؛ ال
ر عالء الّدين، رح، أليغ كولوبوف، دايات، تحرير: سهيل فالتقن -األفكار -فين، حوار الحضارات؛ المعنىمجموعة من المؤلّ 

. ورضوان السيد للمقالتين بةّتوالي بالنسال وما بعدها على 269وص:  وما بعدها 60م، ص: 2010،  2دمشق، ط: 
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 ؛ أي داخل األّمة اإلسالمية. المسيحي الّداخلي -األّول: الحوار اإلسالمي فرعال
المسيحي -سالمي المسيحي الغربي، واإل -المي من أهداف هذا الفصل فّك االرتباط بين الحوار اإلس

في ارب لضّ ربي، ألّن هذا األخير يرتبط باألّمة العربية واإلسالمية ارتباطا عضويا ببعده الحضاري االع
التّاريخ، كما يسعى هذا الفصل إلى تحييد المسيحية العربية عن محاوالت االستغالل التي تعّرضت لها في 

غفلة المسلمين عن هذا البعد التّبشيرية. ولعّل  تعمار الغربي وأداتهل االس، من خال1الماضي والحاضر
التّقارب والتّفاهم مع صل و واسمح للغرب باختراق مسيحيي الّشرق بحيث دأب على كسر فرص التّ 

 المسلمين من خالل العمل على 
أّن المسيحية  ع اليوم؛ "والوض2تفريغ العالم العربي من مسيحييه عن طريق الهجرة وخاّصة من فلسطين

نها أن تندثر، والجزء اآلخر ينضوي تحت عباءة الكنيسة الكاثوليكية الواسعة، يانية توشك في جزء مالّسر 
حائرة بين قومية تستصرخ إليها العرب فتجدهم مشغولين عنها بتيارات اإلحياء والتّأصيل ية فذكسأّما األرثو 

اجروا إلى ، ولعّل أكثريتهم ه3رق أوروبا والبلقان"ظة في شغير القومية، واألرثوذكسية األخرى المستيق
 أمريكا واستراليا وكندا وأمريكا الاّلتينية.
الّديني بداًل من االنتماء القومي والحضاري اإلسالمي، ومحاولة ماء نتباإلضافة إلى إذكاء الّشعور باال

حوار نية حقيقية متاحة للال "أق مسيحي )غربي( بحيث -احتوائها والقفز فوقها عند كّل حوار إسالمي 
لعرب مع مسيحييهم إاّل أقنية المسيحية الغربية من خالل الفاتيكان، أو مجلس الكنائس اليوم لمسلمي ا

 . 4مجلس كنائس الّشرق األوسط"ي، و المالع

                                                                                                        
 جتهاد،المسيحية، مجلة اال–المسيحي والعالقات اإلسالمية -المتخّصص كذلك وكالهما لبناني، في: الحوار اإلسالمي 

 سابق.  ، مرجع32 -31عدد: 
 .145المسيحي، مرجع سابق، ص: –السّماك، مقدمة إلى الحوار اإلسالمي  انظر: محمد 1
ئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، إّن الحضور المسيحي في هيمين العام للاأل"قال  2

سطينية في الضّفة الغربية األراضي الفل= =سكان % فقط من تعداد1من ل أقل المجتمع الفلسطيني في الوقت الحالي يشكّ 
ّتراجع إلى أّن معظم مسيحيي فلسطين قد توجهوا الفي ...، ذلك صح والقدس الّشرقية وقطاع غّزة. وأرجع عيسى في تصريح

ّيئ. لوضع االقتصادي الساضي، واإلى العيش في بالد أخرى ألسباب مختلفة منها وجود االحتالل اإلسرائيلي في هذه األر 
س، قدفي ال 5000ن  مشخص في الضّفة الغربية، وأقلّ  40.000ائيات األخيرة تشير بأّن عدد المسيحيين وبّين أّن اإلحص

 . https://paltimes.ps/post/91787 في قطاع غّزة"، انظر: موقع فلسطين اآلن؛ 1000و
تحرير: سهيل ضمن: حوار الحضارات، ب اإلسالمي، منشور ي الخطاوانظر أيضا: محمد السّماك، صورة المسيحية ف

 .271 -270فرح، أليغ كولوبوف، مرجع سابق، ص: 
 . 25المسيحية، مرجع سابق، ص: –مسيحي والعالقات اإلسالمية ال-ر اإلسالمي حوارضوان السيد، ال 3
 .25نفس المرجع، ص:  4
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مسيحية بأّننا مجتمع  واحد بتحّديات مشتركة،  -من هنا وجب أن نصل إلى قناعة إسالمية 
اسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية في نفس التحّديات الّسيواجهون مع المسلمين العرب يفالمسيحيون 

ي حيث العولمة التي تسعى للقضاء على التعّدد اخلالدّ أوطانهم الواحدة، والتحّدي الخارجي أخطر من 
هكذا كيفما نظر نية. "و الّديني والثّقافي وفرض قيم الحضارة الغربية القومية الّرومانية اإلغريقية العلما

سه محكوما بمعادلة االرتباط المصيري الّديني والقومي والوطني مع المسيحي، لم إلى األمر يجد نفالمس
 .1في موقع واحد معه لبناء المستقبل المشترك"فسه د نوبالتّالي يج

ارجي كما وار الخإّن الّتجديد في فهم الواقع الّداخلي لألّمة إلصالحه وتأهيله لتحقيق متطّلبات الح
اإلسالمية، فإّنه أيضا يلّح على ضرورة تفعيل الحوار -ات اإلسالمية دة الّنظر في العالقيتطّلب إعا
ي، والّتركيز على الّتواصل المستمر الذي ال ينقطع مهما كانت ظروف اخلالدّ المسيحي  –اإلسالمي 

لقومي ز من خالل الحوار االمتميّ  الوطن العربي؛ حربا وسلما، وقد بدأت مالمح هذا األفق الحواري
ه لم يستطع أن يثبت أمام االمتحان الّسياسي في بعض البلدان العربية كمصر حيث وقف لكنّ  2اإلسالمي
ن العرب كالّناصريين مع االنقالب العسكري، أو ضّد إرادة الّشعوب العربية في الحّرية ومييالقبعض 

 لّلبناني. لّشأن مع حزب اهلل اة الّسورية كما هو اي األزموالكرامة من طرف بعض الّطوائف اإلسالمية ف
صيلي على لتّفي االمسيحي العربي يجب أن يتحّرر من ضغط الموقف الّسياس –إّن الحوار اإلسالمي 

مستوى األوطان العربية التي تعاني من أزمات سياسية مستمرة، ليرّكز على القضايا الحضارية والّدينية 
عاّمة والكّلية قد يغمر جزئيات االختالف تّفاق على األصول الر ساحتها أرحب. واالتي تعتبلألّمة العربية ال

 الّسياسي القائم على المصالح اآلنية الّضيقة. 
ّسعي معا لتحقيق المصالح األساسية لألّمة المتمّثلة في الكرامة والحّرية والعدالة والّسلم العام هو  الإنّ 

وباآلخر. ومن ثّم يمكننا تجاوز مستوى وعيه بالّذات واالنفتاح كلٌّ على لتجّدد الذي يمّكن من الّتغيير وا
للغرب، أو  االمسيحية العربية امتدادً  َعد  تُ  أنبعض المغالطات التي تعلق بذهن بعض اإلسالميين من مثل 

مية، وهذا كما اإلسال الجاثمة على صدور األوطان العربية ط  دائمين للس لَ  ن العرب حلفاءَ أن ُيَعد  المسيحيو 
. وينأى أيضا بالجانب العربي المسيحي 3"مبالغة  في تبسيط معادالت الّصراع"عليه محمد السّماك  ينّبه

                                  
 .166رجع سابق، ص: سيحي، ممحمد السّماك، مقدمة إلى الحوار اإلسالمي الم 1
 امة بالقاهرة عربيقد تبلورت في ندوة الحوار القومي الديني التي نظمها مركز دراسات الوحدة العكانت فكرة المؤتمر  2

هـ  1415بمشاركة عدد من المفكرين المرموقين من الّتيارين. وفي األسبوع األّول من شهر جمادى األولى عام  1989
لبنان  –اإلسالمي األّول في بيروت  –المؤتمر القومي  م، تّم انعقاد 1994ر شرين األّول/ اكتوبن شهر تالموافق الثّاني م

لعلم، والّسياسة، والفعاليات المهنية والحركية وقيادات الحركات األكثر فعاًل في واأهل الفكر،  من وبمشاركة مئة وثالثة –
 ناتها ومذاهبها المتعّددةياراتها الفكرية ودياف قطاعات األّمة بتمر مختلاإلسالمي . وقد مّثل المؤت –ساحة العمل القومي 

  http://www.islamicnational.orgانظر موقع المؤتمر:                        .
 .95محمد السّماك، مقدمة إلى الحوار اإلسالمي المسيحي، مرجع سابق، ص:  3
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ة واالنغالق على الّذات أو الّذهاب بعيدا في االستقواء بالغرب مّما يجعلها تعّطل دورها قّلياألمن الّشعور ب
 لتي ستكتوي بنارها.الحضاري ألّنها هي الّصدام الحضاري في األّمة أو تقع ضحية نظرية ا

 ملواوع لقد أدرك بعض قادة العمل اإلسالمي ومفّكريهم هذه األبعاد فحرصوا على تجاوز هذه العقبات
على إيجاد مجتمع متماسك يّتسم بالّتسامح والّتعايش. وقد كان اإلمام حسن البّنا رحمه اهلل تعالى مؤّسس 

إلى خلق مجتمع متدّين،  هدف دعوته هو الوصولصر الحديث يعلن أّن في الع كبرى الحركات اإلسالمية
في عهده على أن يوّقع على قنا ان يتمّسك فيها المسلم بإسالمه والمسيحّي بمسيحيته، مّما شّجع مطر 

عريضة تأييًدا لدعوته، كما كانت عالقاته الّشخصية أو باسم الجماعة متمّيزة مع شخصيات ورموز 
واصل مع اإلخوان من خالل مجلس واب "لويس فانوس" يتفكان عضو مجلس النّ  القبطي،المجتمع 

كته على األقباط بانخراط "لويس فانوس" وحر  بناالّثالثاء الذي كان يعقده حسن البنا، كما ساهم انفتاح ال
ية الّسياسالّنائب بمجلس الّنواب المصري، و"وهيب دوس" المحامي، والّصحافي "كريم ثابت" في الّلجنة 

 . 1خوان المسلمينب اإلرشاد لجماعة اإلالمتفّرعة عن مكت
الثّقافات والّنزوع دام وص إّن أهّم ما يساهم في الوقوف في وجه سيناريو نجاح خطاب صراع األديان

نحو العدائية داخل األّمة خاّصة يبدأ في اعتقادي من استيعاب الجانب المسيحي العربي من خالل 
م والعيش المشترك، وهي بيئة  يجب أن تسود من الحّرية واالحتراصل الممتّد في بيئة والّتوااالنفتاح عليه 

ضة، وبين المعارضة نفسها بتوّجهاتها القومية معار والقبل ذلك بين اإلسالميين أنفسهم؛ بين الّسلطة 
 والوطنية واإلسالمية وحّتى العلمانية. 

األّمة ّل القوى الحّية في يجب أن يتعّدى إلى كحي؛ بل مسي –والحوار ليس بالّضرورة ثنائي إسالمي 
ير من أجل الخ علىالمتشّوفة للحّرية والمدركة ألهّميتها. كّل ذلك يعمل على توسيع دائرة الّتعاون 

االستقرار في مجتمعاتنا وتنميتها، استقرار  داخلي يدفع إلى حوار خارجي تسنده تجربة ناجحة توّفر 
 سالم. طاب الّتزييف ضد اإلبهات وخمبّررات جادة تدحض ش

يجب أن ال نغفل عن الحوار اإلسالمي المسيحي بشّقه األرثوذكسي الذي يجب أن نعيره  ومع هذا كّله
يا في المستقبل لما له من أثر على استراتيجية التّقارب الكاثوليكي األرثوذكسي المتزايد إضافما اهتما

حكم الجوار، لمي العالم العربي بأيضا من أثر  على مسلما له ، و 2باّطراد في المرحلة األخيرة من جهة
 وعلى مسلمي الجمهوريات الّروسية بحكم المواطنة.

                                  
ن، مرجع سابق، ت أمجوض، حوار األديا. وآي421سابق، ص:  ي، مرجعمحمد بن علي الاّلفي، تأصيل الحوار الّدين 1

 .585ص: 
اإليطالية في حينه أّن "حبًرا أعظم )يعني البابا  "مباتاصحيفة "ال س في كتب أندريا تورنيلي الخبير في الّشؤون الفاتيكانية 2

. فالبابا بر الَقُبول في موسكوقد َيلقى بسهولة أكّتبشير الحالي فرنسيس( أقّل انتماًءا إلى الغرب، وأقّل ارتباًطا باستراتيجيات ال
فشي في العالم، وهو يدرك القوة متفي الفقر ال هي فرنسيس نفسه يختلف عن سلفيه، فهو يرى أن التحديات الكبرى للكنيسة
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ضا هو عدم الوقوع في فّخ رّد الفعل الذي يكون من قانون "االضطهاد ا أياهنإّن مّما يجب أن يثير انتب
على الّدولة ت اقتصادية وسياسية ض عقوباالّديني" الذي أقّره الكونغرس األمريكي؛ والذي "ينص  على فر 

ية سلبول( التي تمارس االضطهاد الّديني وال سيما ضّد المسيحيين، وهو قانون  قد يفرض معطيات )أو الدّ 
، "وقد سبق ذلك تحّرك  1تسّبب في تشّوهات خطيرة في نظرة المسلم إلى المسيحية إذا ما أسيء توظيفه"ت

، ورفع شعار CCEEألساقفة األوروبيين ومجلس ا KEKوروبية نائس األكنسي أوروبي قام به مؤتمر الك
واإلسالمية إلى معاملة  ربيةالعتعني ترجمة هذا الّشعار دعوة الّدول و "، Reciprocityالمعاملة بالمثل "

ذا إّن أخطر ما في ه قّليات اإلسالمية المهاجرة إليها.األقّليات المسيحية كما تعامل الّدول األوروبية األ
من األكثرية العربية، والّتعامل معهم  بينما هم في الواقع جزء   حيين العرب أقّليات،ّرك هو اعتبار المسيالتح

نما هم في الواقع أصليون متجّذرون أصحاب أـرض ووطن، وهو ما ، بيئونوكأّنهم مهاجرون أو طار 
 .2جتمع"يحتاج إلى حوار إسالمي مسيحي لتكريسه وتثبيته في بنية الّدولة والم

 المسيحي الغربي -الحوار اإلسالمي ق آفاالثّاني:  الفرع
ته على الفصل بين فهم قدر  عدماإلشكالية الّرئيسية في تقديري في تعامل الغرب مع العالم اإلسالمي هي 

اإلسالم فهما مجّرًدا عن تاريخه معه كحضارة متباينة، ثّم مع مصالحه الّسياسية واالقتصادية واألمنية، 
توحي  ذات داللةي هذه الّرؤية هو دخول عوامل جديدة ف ستجد  ة، لكن المُ االستعالئية المركزينظرته  وعن

كيف يدركون الفرص، ويستثمرونها إلنجاح مشروع حوار مون مسلبتحوالت قد تكون مؤّثرة إذا عرف ال
 ديني وثقافي متكافئ يخدم اإلنسانية ويحفظ كرامتها. 

                                                                                                        
مين السّنة ن المسلالمدّمرة للّنزاعات الدينية، وبخاصة، عندما يؤججها االنقسام في إطار دين واحد، كما يحدث اآلن بي

م أخبار قس الّتركية، RTلقاء البطريرك كيريل والبابا فرنسيس التاريخي في كوبا، قناة:  حبيب فوعاني،انظر:  .والشيعة
 م. على موقع:2016 /2 /6تاريخ الّنشر: ، لمالعا

 https://arabic.rt.com/news/810220 
أليغ ت، تحرير: سهيل فرح، ضمن: حوار الحضارا ، منشورمحمد السّماك، صورة المسيحية في الخطاب اإلسالمي 1

 Freedomّرية" "لحؤّسسة "بيت اه م. وقانون "االضطهاد الّديني" مشروع  اقترحت271كولوبوف، مرجع سابق، ص: 
House كان يترأسها مايكل هوروفيتز وهو محام  يهودي عمل في م1941 سنة:" وهي مؤّسسة صهيونية أمريكية تأّسست ،

كان مديرا لمعهد ليفين الّتابع ، Michael J. Abramowitzها: يترأس 2017نذ فبراير يس رونالد ريغن، ومة الّرئإدار 
يف األمن القومي، ارة أرشعضو مجلس إدو لمتحف المحرقة األمريكي لتعليم المحرقة )أي محرقة اليهود من طرف الّنازية(، 

وخلفياته ون .، انظر مراحل ظهور القان..ا وطنيا ثّم مراسال للبيت األبيض لواشنطن بوست كان سابقا يعمل محّررً و 
 -271المسيحية وأهدافه في: محمد السّماك، صورة المسيحية في الخطاب اإلسالمي، نفس المرجع: ص:  –يونية هالصّ 
 سة:. وانظر على موقع المؤسّ 272

 https://freedomhouse.org/about-us. 
 .272س المرجع، ص: نف 2

https://freedomhouse.org/expert/michael-j-abramowitz
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. لقد أصبح 1مرية فيهاالذي أصبح حقيقة ال د اإلسالمي بالغرب، االمتداولعّل من أهم هذه الفرص 
يال  من المسلمين المولودين في ت أجّكلالمسلمون يشّكلون جزًءا معتبرا من الكتلة البشرية بالغرب، حيث تش

من الغرب من ذوي األصول األوروبية المسلمة في البلقان وغيرها، أو من األوروبيين الذين أسلموا، أو 
رَ لية اإلسالمية المهاالجا َرة أو الُمَهج  ة؛ كعمالة ألسباب اقتصادية أو الجئة ألسباب أمنية أو سياسية، ج 

االنتخابات بسبب كتلتها الّناخبة، ولها مؤّسساتها الّدينية واالجتماعية ريق ن طوأصبح لها تأثير سياسي ع
ن كان تأثيرها يبقى بعيدا عن آمالها رغم قّلته مقارنة  –بالتّأثير اليهودي  مقارنة والثّقافية، وهي وا 

عالالذي يمتلك أدوات ضغط ولوبيات قوّية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية و  -بالمسلمين  ، إاّل ميةا 
أّنها تسعى جاهدة إلى أن تكون جزًءا من هذا المجتمع، مندمجًة فيه، من منطلق أّن كّل واحد من هذه 

 آخر كان متدّينا أو علمانيا.شأنه شأن أّي مواطن الحقوق والّصالحيات ه كامل الجالية مواطن  غربي ل
على الخصوص رأيت أن أنظر  منه ربيالمسيحي الغ–ولفهم  أفضل آلفاق الحوار الّديني؛ اإلسالمي 

بعيون مسلمي أوروبا الذين عاشوا في الغرب مّدة طويلة أو ولدوا فيه وهم منذ أجيال مواطنون غربيون، 
 ره، وأدرى بمنهجية تفكيره، وأخبر بجّدية مؤّسساته. افته، فهم أوعى بتصوّ مدارسه وتشّبعوا بثقسوا في در 

مشاركة هذا القطاع العريض من مسلمي الغرب في إلى در إّن حركة الحوار اإلسالمية لم تبا
ة بالتصّور الغربي، ال واعيوفقدت بذلك عقو  -والمتأّخرة كثيرا مقارنة بمثيالتها الغربية –مؤّسساتها الحوارية 
تضياته المتعّلقة أساسا بالقدرة أوال على فهمه بأبعاده العقائدية، وفلسفته الماّدية، ُمدر كًة بخطابه ومق

ه المتعّددة، وحاضره، ومشكالته، وتطّلعاته، باإلضافة إلى فهم الكيفيات واآلليات التي يتّم من افاتوثق
 ليه. تغييره، والتّأثير عوشروط  خاللها تشكيل الّرأي العام عنده،

المسيحي الغربي، من  -ك فريقا من المفّكرين الذين مثّلوا اإلسالم في الحوار اإلسالمي صحيح  أّن هنا
ولكّنهم يمثّلون وجهة نظر خاّصة قد ال تتّفق مثال مع وجهة نظر  2تصّور الغربي العلمانيب الصحاأ

علي بيين كرين اإلسالميين الغر حّتى مع بعض المفكّ  رب، والبعض المنّظمات اإلسالمية المقيمة في الغ
ن عاّمة العالم ية مفكر فضال عن أن تمّثل وجهة نظر الّنخبة الّدينية وال 3طارق رمضانعّزت بيجوفيتش و 

 اإلسالمي.
المسيحي الغربي وفق رؤية هذا االمتداد اإلسالمي في الغرب  –لدراسة آفاق الحوار اإلسالمي  .أ

حاولة رصد اّتجاه الفاتيكان والّنخب الّتجاهات من خالل مإطار إجراء تحليل ا بحث في سأورد نتائج

                                  
ق تفاعل مؤّثرات ثقافية متعّددة ومتنّوعة، ريكل حصري عن طبش عام وُهوية أوروبا الثّقافية تتشّكل، 1300منذ أكثر من  1

د يل المسألة في: فريفي تأص مع دور  مهيمن لعناصر ثقافية، هي نتاج الحضارات اليهودية المسيحية واإلسالمية". انظر
 وما بعدها. 12اإلسالمية لُهوّية أوروبا، مرجع سابق، ص: موهيتش، المكّونات 

 الّشرفي، ومحمد أركون وغيرهم. يدي، وعبد المجالبأمثال: محمد الطّ  2
 طارق رمضان:  3
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عن طريق استبيان رأي الخبراء من خالل دراسة كذا ، و الغربية الفاعلة والمؤّثرة في سياق الحوار الّديني
ب لعّل ة أسباالذين اجتهدت أن يكونوا من مسلمي إيطاليا لعدّ  1بحثية مع فريق من الخبراء المختّصين

ة القرار الّديني في العالم المسيحي وهو الفاتيكان. وقد حاولنا من خالل من أهّم مركز لصناع أهّمها القرب
مالمح آفاق الحوار اإلسالمي المسيحي الغربي في المستقبل مع الّتحديات  رصد ئلةمجموعة من األس

ثنا من خاللها في د المستقبلي، كما بحي المشهالتي تواجهها، وأهّم العناصر المحّركة للحوار الّديني ف
ش الفريق ناق كماالفاتيكان في عهد البابا الجديد، وفي الّدور الذي سيلعبه في ظّل األحادية القطبية. ية رؤ 

دور الّنخب الفاعلة والمؤّثرة في القرار في الغرب؛ وهل هي مجتمعة حول نظرية المركزية الغربية؟، أم 
  تتعّدد؟.

 خب اإلسالمية:يحي الغربي وعمل النّ المس –يان اإلسالمي ار األدواقع حو  .1
في إلى أّنه ي، ّدولوالواقع حوار األديان والحضارات األوروبي  لقد خلص الخبراء من خالل مناقشة
ملحوظ اهتمام الفاعلين على مستوى الحكومات وعلى  العشرية الماضية ازداد بشكل  

قافات يانات والثّ الدّ لي الحضاري بين ممثّ روبا بقضايا الحوار و أة في ينية والمدنيالدّ  ساتالمؤسّ  مستوى
لت من بيئة عاون في مجتمعات تحوّ التّ ش و عايذكاء روح التّ ا  عارف و لى التّ إعور بالحاجة ى الشّ المختلفة ونمّ 

 .جناسقافات واأليانات والثّ دة الدّ متعدّ  لى بيئة  إقافة والعرق يانة والثّ حادية الدّ أ

                                  
بخبرات  ياسي منه والّديني،لي السّ فريق الخبراء مجموعة من أهل الفكر وقادة المجتمع المدني اإلسالمي اإليطايمّثل  1

ع اإليطالي تممؤّسسات المجمع = =ثين سنة في العمل الّسياسي والّديني والثّقافي، وشبكة واسعة من العالقاتتجاوزت الثال
 واألوروبي الّدينية والفكرية والّسياسية الّرسمية والّشعبية. يتكّون هذا الفريق من:  

، خبير في العالقات اإلسالمية الغربية سياسي وبرلماني سابق ة العاملة بأوروبا،إلسالميأبو بكر قدودة؛ من القيادات ا •
 - Centro Islamico di Milanoميالنو سيستو، إيطاليا، ي قافي اإلسالملثّ على المستوى األوروبي، رئيس المركز ا

Sesto S.G.. 
ربي، ّديني؛ اإلسالمي والغالفكر الّسياسي والبقضايا إبرهيم شعباني؛ من القيادات اإلسالمية العاملة بأوروبا، مهتم  •

ي للدراسات اإلسالمية الالمعهد اإليطير إعالمي وخبير في العالقات اإلسالمية الغربية على المستوى األوروبي، مد
د الجرائ بإيطاليا، ورئيس تحرير مجلة المسلم التي يصدرها المركز الثّقافي اإلسالمي بميالنو، مراسل سابق لمجموعة من

 الّدولية الجزائر. العربية واإلذاعة
كزية لحوار مر و الّلجنة العض مال العياشي؛ خبير مختص في حوار األديان على الّساحة اإليطالية واألوروبية،ك •

 األديان، إّتحاد الجاليات اإلسالمية في إيطاليا.
 مية بإيطاليا.ت اإلسالمصطفى تومي؛ خبير مختّص في حوار األديان والحضارات، إّتحاد الجاليا •
 قيادات اإلسالمية بأوروبا، رئيس إتحاد الجاليات اإلسالمية في إيطاليا.من ال الّدين الزير؛ عزّ  •
 في مجال حوار األديان، عضو منتدى الّديانات ميالنو، إيطاليا.ط  تشينا؛ ناشاهللعبد  •
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عامل بمكيالين مع الحقوق والالجئين والتّ ضييق على المهاجرين مييز العنصري والتّ اهر التّ وزادت مظ
الفئات المسيحية والمدنية المنصفة بقضايا الحوار  وبعضين وروبا من اهتمام المسلمأينية للمسلمين في الدّ 

حزاب اليمينية األ من بعض ةعالمي لهذه المادّ واإل يياسمييز واالستغالل السّ من ظاهرة الخوف والتّ  للحدّ 
   .م المأجورةقالفة وبعض األلمتطرّ ا

خب المي والنّ ساإلمل ح دفعت بكثير من قيادات العرهاب المسلّ انتشار ظاهرة العنف واإل نّ أكما 
سالم من هذه ك الواسع لشرح موقف اإلالتحر   إلىوروبا وبالد الغرب عموما أسالمية المقيمة في اإل
 كتاب اهللاإلسالم تأصيال من عبادة في عراض ودور الاء واألمة الدّ رمَ حُ يد على التّأك من خالل ،اهرةالظّ 

  عليه أفضل الّصالة والّسالم. ة رسولهوسنّ  تعالى
المدنية  ؛عبيةسمية والشّ سات الرّ الجسور مع المؤسّ  سالمية لسنوات عديدة على مدّ خب اإلملت النّ قد عول
 سالم دين  اإل نّ أ دَ لتؤكِّ  ،هليةكاديمية واألمية واألعالياسية واإلي السّ ع الغربباقي فئات المجتممع و  ،ينيةوالدّ 

ن يعيش في سالم واحترام مع أيستطيع  دينهم بالمسل نّ أو  ،نسانية تصلح لكل زمان ومكانإا يحمل قيمً 
 .المواطنة ك  رَ شتَ ساس مُ أنات المجتمعات الغربية على باقي مكوِّ 

يني الغ في انتشار ثقافة الحوار الدّ ثر البفاعل األالتّ  وهذا لهذه الفعالياتيجابي راكم االولقد كان لهذا التّ 
سالمي ولويات الحضور اإلأولوية من أجعله و  ،يساتسالمي المؤسّ قافي بين القائمين على العمل اإلوالثّ 

هداف أاد و بعأك ر  دوتُ  ،غة والخطابة تتقن اللّ صَ ر متخصِّ طُ لى تكوين أُ إ ةً وكانت الحاجة ماس   ،في الغرب
 عابرة، بحيث يكون ة فعلد ردّ ال مجرّ  ا،رً ومؤثِّ  اوهاديً  اواعيً  ى يكون فعالً فنون هذا الحوار حتّ ساليب و أو 

طاراتو  ،دروسة ترتكز على رؤية واضحةة مخطّ  على اقائم على  واسع   الع  لها اطّ  قناع،قادرة على اإل ا 
 ها.ضعفو  تهاوّ ماتها ونقاط قخرى وتاريخها ومنظّ يانات األالدّ 

عيد المختلفة على الصّ  ديان والثّقافاتيد مبادرات الحوار بين األتزالخبراء أّنه رغم ويالحظ بعض ا
ن خالل تنظيم ملتقيات، ومحاضرات، وندوات ومناشط أخرى ترفيهية لي مو دّ والواإلسالمي  األوربي

عالم تابعة على وسائل اإللها وم لألسف ال تجد هذه المحاوالت صدى ؛ فإّنهورياضية أو مسيرات مشتركة
لما مث اء والمشاهدينعتيم عليها نظرا لعدم استقطابها للقرّ الحاالت يقع التّ  الكثير  منفي بل  ،ى أنواعهابشتّ 

ر بصفة التي تؤثّ ،  Bad news"- يئةعرف بمصطلح "األخبار السّ ظاهرات التي تُ والتّ  الّنشاطاتهو شأن 
د أصحاب المعتقدات ر التطّرف العنصري ضمظاه جُ جِّ أَ وتُ  ،ط""البسي  مهولة على القارئ أو المشاهد

 .ية دينية في المجتمع المعني باألمرالذين يشكلون أقلّ 
من خالل القيام بمنتديات عالمية  بطريقة فوقيةحواري المشروع الول فرض دّ ض البع كما أن محاولة

ل في واقع الحياة أراء وأفكار ال تنز  ليطرحوايدعى إليها فقط ما جرت العادة على تسميتهم نخبا فكرية 
ة لقلّ  فتوربالفي هذا المجال يشعرون  ية وتفان  يجعل العديد من العاملين بجدّ  ؛عوبيومية لألفراد والشّ ال

 .عملية المثمرةالواقعية وال نشاطاتهمبو االهتمام بهم 
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ة للحوار يبكات المحلّ مة الشّ كرة إقاتراني أدافع عن ف بكل تواضع  كما يقّرر أحد الخبراء فإّنه "و لذلك و 
ا ز يّ يين فيه موقعا متمين المحلّ باب( ورجال الدّ ركيز على الشّ للمواطنين والمواطنات )مع التّ التي يكون 

 .1"را للمشهد الحواريصدِّ تَ ومُ 
 :المسيحي الغربي –العناصر المحّركة للحوار اإلسالمي  .2

ربي، وأهّم لمشهد المستقبلي الغسالمي المسيحي في احوار اإلأّما فيما يتعّلق بأهّم العناصر المحّركة لل
ومنها ما هو  ،سياسيجيو  هو منها ماتتعّدد؛ ف كة للحوارالعناصر المحرّ دوافعها، فقد خلص الفريق إلى أّن 

وهو الذي تنتج عنه ا الجيوسياسي مّ ؛ أومنها ما هو إعالمي ،ومنها ما هو اقتصادي اجتماعي ،ديني
ح التي عصفت باستقرار اهر العنف المسلّ زمات ومظاأل هتبَ ب  س يتمّثل فيمافخرى؛ كة األالعناصر المحرّ 

وروبا والغرب ألى إشخاص الف من األاآل مئاتوء هجرة ولج من ةسالمياإلو كثير من البلدان العربية 
 ،اهيةاب الكر وخط ،لى انتشار ظاهرة الخوفهذا أّدى إ ،ية والعدل واالستقرارمن والحرّ عموما بحثا عن األ

وازن على التّ  هم خطر  ووصفهم بأنّ  ،شخاصالف من األعالمي لمعاناة اآلياسي واإلالسّ يني و الدّ وظيف والتّ 
 ة.لمجتمعات الغربيليني الدّ عي و تماغرافي واالجو يمالدّ 

دها نفس المخاطر يعتبر العالم اآلن قرية كونية واحدة وشاملة تعيش بن َسب مختلفة نفس المشاكل وتهدّ 
نتجة مُ  ،شةعولمة اقتصادية رأسمالية متوحّ  بسببوهذا  ،ياسيةوالسّ  ،جتماعيةقتصادية، واال، واالالقيمية

عودة االسترقاق البشري. لذلك  زوح والهجرة إلى حدّ اهر النّ ومظ اسييللفقر واإلجرام واالستبداد السّ 
ه وكرامته رجع لإلنسان إنسانيتتُ  ،ميةإن لم نقل عولمة خلقية وقي اأخالقيً  اب حلفً فمواجهة هذه اآلفة يتطلّ 

 بينومن هنا يكون الحّل اإلسالمي الواعي والّرشيد، المنطلق من مفهوم الّتعارف  ،ا اهلل فيهالتي جعله
إ ن   ۚ  ُفوا َتَعارَ َيا َأي َها الن اُس إ ن ا َخَلق َناُكم مِّن َذَكر  َوُأنَثىَٰ َوَجَعل َناُكم  ُشُعوًبا َوَقَبائ َل ل  )قال تعالى: عوب، الشّ 
نَد الل ه  َأك رَ  َوَتَعاَوُنوا ) لى:تعا قال [، والّتعاون على البرّ 13لحجرات: ]ا (،إ ن  الل َه َعل يم  َخب ير   ۚ   َأت َقاُكم  َمُكم  ع 

َوان   ۚ  َعَلى ال ب رِّ َوالت ق َوىَٰ  ث م  َوال ُعد   سانل واإلحواألمر بالعد [،2ة: ]المائد، (ۚ  َوات ُقوا الل هَ  ۚ  َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإل  
َبىَٰ وَ )ى: قال تعال َسان  َوا  يَتاء  ذ ي ال ُقر  ح  َشاء  َوال ُمنَكر  َوال َبغ ي  َهىَٰ َين  إ ن  الل َه َيأ ُمُر ب ال َعد ل  َواإل   ُظُكم   ۚ   َعن  ال َفح  َيع 

أمواج االنحطاط  فن التي تقاذفتهالسّ ريق لطّ هو المنارة التي تضيء ال[؛ 90(، ]الّنحل: َلَعل ُكم  َتَذك ُرونَ 
 .مسبوق في تاريخ اإلنسانية جمعاءالي غير م المادّ يمي رغم بلوغها التقدّ الق
 :البابا الجديد ودوره المستقبلي في ظّل األحادية القطبية عهد في نظرة الفاتيكان .3

دولة  بعوهنا أعني بالطّ  -وليكية سمية الكاثينية الرّ سة الدّ عامل مع المؤسّ المشكلة الرئيسّية في التّ 
ني فلقد شهدنا ماذا حصل مع البابا األلما ،األكبر المنتخب بر  بحسب الحَ  ار سياساتهي تغي  ه ؛-الفاتيكان
بينما شاهدنا قبله وبعده من  ،ل المستقيل من تجاذبات بعد تصريحاته المهاجمة لإلسالم في راتسبوااألص

                                  
 إيطاليا.جاليات اإلسالمية بلعام للالحديث لمصطفى تومي خبير حوار األديان والثّقافات باالّتحاد ا 1
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ا إيجابيا نحو الحوار هً توج   فرانسيسلحالي والبابا ا ،دي األصلالبولن انيخالل البابا يوحنا بولس الثّ 
 . ة مع العالم اإلسالميواالحترام لجميع المعتقدات المختلفة وخاصّ 

ا يتعّلق بنظرة الفاتيكان في عهد البابا الجديد، ودوره في ظّل األحادية القطبية، هل سيتمّثل في وفيم
مع ى أّنه ؟. فخلص الباحثون إلعلى أساس صراع مصالحقائًما ديني، أم سيكون  -تحالف سياسي 

تهّب على غيير التّ  ياحر أت بد ،1حريرالهوت التّ  أمريكا الاّلتينية؛ قارةمجيء البابا فرنسيس األرجنتيني من 
بنديكت  والبابا فرنسيس يختلف عن سلفيه .الفاتيكان بعد أن سكنت في عهد سابقه بنديكت الّسادس عشر

ية، متحّرر  من ثقل التّاريخ األوروبي الّطويل الُمتَخم  رج الّدائرة األوروباني فهو قادم  من خالس الثّ وجون بو 
ي في شِّ فَ تَ في الفقر المُ  تتمّثليات الكبرى للكنيسة التحدّ  يرى أنّ ة، عرقيوالبالحروب والّصراعات الّدينية 

ين واحد، االنقسام في إطار د هاجُ جِّ ؤَ ، عندما يُ ةوبخاصّ ينية، زاعات الدّ رة للنّ ة المدمّ العالم، وهو يدرك القوّ 
ريا تورنيلي أند كتبعن سمات وخصائص البابا فرنسيس و  .يعةة والشّ كما يحدث اآلن بين المسلمين السنّ 

إلى  اانتماءً  "حبرا أعظم أقلّ  ؤون الفاتيكانية في صحيفة "ال ستامبا" اإليطالية في حينه أنّ الخبير في الشّ 
 .2"سهولة أكبر القبول في موسكوبشير قد يلقى بالتّ  رتباطا باستراتيجياتا وأقلّ الغرب، 

ولوية أه نّ أيني على لى الحوار الدّ إلي الحايس ينظر بقيادة البابا فرانس الفاتيكانويمكن أن نقّرر أّن 
ة بية خاصّ مظاهر العنصرية التي تمارسها بعض الحكومات الغر  عنميز على التّ  ه حريص  نّ ستراتيجية ألإ

 .مسالى النّ إضافة إالمجر، بولندا، سلوفاكيا ؛ مقيمين والجئينجاه المسلمين تّ اية رقوروبا الشّ أمن 

                                  
نجيل من إليز على قيم اركم في أمريكا الاّلتينية، قامت بالتّ 1970حركة رسولية، ظهرت للوجود في حرير: الهوت التّ  1

ر الّسياسي واالجتماعي واالقتصادي والثّقافي لشعوب أمريكا الالتينية، وقد انتشرت في أجزاء أخرى من العالم،  أجل التحر 
نوج في الواليات المّتحدة األمريكية. وقد اعترض عليها الفاتيكان خاّصة في لّسوداء، وكنائس الزّ في كنائس إفريقيا اوخاّصة 

اني. وهو في خالصته: "طريقة عمل الهوت يستجيب للمطالب العاجلة لبيئته في الكفاح نحو تحرير لثّ يوحنا بولس اهد ع
"؛ قاموس Théologie de la liberationعبارة: " . وانظر:392بق، ص: مرجع ساالفقير والمضطهد". "معجم األديان"، 

 .http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lib%C3%A9ration/46980/locution"الروس"، على موقع: 
"، Leonardo Boff:     ""، والبرازيلي الفرنسيسكانGustavo Gutiérrezوكان الُمَنظُِّرون الّرئيسيون للحركة البيروفي: "

؛ على وس"". انظر: موسوعة "الر Juan Luis Segundo"،واليسوعي األوروغوايي:Jon Sobrino"لّسلفادوري اليسوعي: وا
 www.larousse.fr/encyclopedie/divers/th%C3%A9ologie_de_la_lib%C3%A9ration/65755 موقع:

لّتركية، قسم أخبار ا RTوبا، موقع قناة: نسيس التاريخي في كبابا فر لقاء البطريرك كيريل والحبيب فوعاني، انظر:   2
واإلشارة هنا إلى موسكو للّداللة  .https://arabic.rt.com/news/810220  م. على موقع:6/2/2016تاريخ الّنشر: العالم، 

 =قوله األقّل انتماًءا للغرب يشير به إلى بابا فرنسيس، كما أنّ عرف تحس ًنا مع الي الذي على الحوار الكاثوليكي األرثوذكس
ستقّلة عن أوروبا وأمريكا، فحّتى الكنيسة في أمريكا الاّلتينية لها خصائصها لمها ثقافتها اي لانتمائه األمريكي الاّلتيني الت=

 التي تتمّيز بها عن الكنيسة األوروبية.
 

https://arabic.rt.com/news/810220
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مسيحية في المشرق العربي ويحرص على أمنها فيريد أن تكون له ة اليلّ قفالفاتيكان يخشى على األ
 ب.با لهذا السّ ساسً أرق وروبا ومسلمي الشّ أبة بمسلمي عالقة طيّ 

ي الغرب لمواجهة الحرب المسعورة على القيم ستقواء بالمسلمين فعلى اال اتيكان حريص  الف نّ إ ثمّ 
ها من ه ويعدّ البيئة وغير ذلك من القضايا التي تهمّ يم و حرّ جهاض والموت السرة وقضايا اإلخالقية واألاأل
  .ولوياتهأ

لمين ة االنفتاح على المسيهمّ أي يوافقه ف نالبابا الحالي وم نّ أ كما تقّرر في ثنايا البحث يالحظ
الّطرح ة من بعض الجهات داخل الكنيسة الكاثولكية العالمية لقربها من يجد معارضة قويّ  عاون معهموالتّ 
نصاره أة لصالح البابا و اعة الكفّ السّ  ولحدّ  ،هيوني المتغلغل داخل الفاتيكان والكنيسة عموماوالصّ يني ليما

سالمية وكذا المؤّسسات أّنه على الّنخب اإلومن هنا ال يخفى ب .لمسلمينالّديني مع ا في مسألة الحوار
خل قلعة الفاتيكان، والّتعاون معه ي داالحصالّرسمية في الّدول اإلسالمية العمل على تقوية كّفة الجناح اإل

 ي.والحضار على إرساء قواعد الحوار العادل المتكافئ من أجل صالح اإلنسانية والتعّدد الّديني والثّقافي 
 غرب؛ هل هي مجتمعة حول نظرية المركزية الغربية؟، أم تتعّدد؟.المؤّثرة في قرار الالّنخب الفاعلة و  .4

نظرية صراع الحضارات وتسعى إلى التقاء  دُ نِّ فَ الواعية في الغرب تُ  خبنّ ال غالبخلص الخبراء إلى أّن 
يلهم براكبي اسي ولكن نستطيع تمثيوالسّ  أسمالية عن االستقطاب الرّ عوب في منظومة مستقلّ األمم والشّ 
عالميين انتهازيين ومسخّ زورق يج رين من قوى الغطرسة المالية صندوق دفون في سباق مع سياسيين وا 

بوية ولوبياتها المختلفة من منتجي األسلحة سات الرّ جاري العالمي وغيره من المؤسّ ولي والبنك التّ لدّ قد النّ ا
 .عوبول والشّ الدّ  لقدرات المستنزفة؛ واألدوية وغيرها

ة والوحدة التي الغرب لم يعد بالقوّ  رة في القرار صارت تعتقد بأنّ خب الفاعلة والمؤثّ نّ الّم إّن الكثير من ث
مثل طفت إلى الّسطح الّدولي واإلقليمي، رة في القرار العالمي قطاب أخرى مؤثّ أ نّ أو  ،من قبل هاعلي كان

يرانروسيا والصّ  بعد وصول ختلفة وأصبحت م هامصالح عضتباينت بوروبا أكا و أمري نّ أو  ،ين وتركيا وا 
 .1لى الحكمإئيس ترامب الرّ 

وروبا يبتعد أعليه الفاتيكان وروسيا جعل موقف حرص ي يكسي الذوذرثقارب الكاثوليكي األالتّ  نّ أكما 
ليبيا و ، 2لقدساو  سوريا،و  يران،إ ايا:ة مثل قضياسية المهمّ مريكا في بعض القضايا السّ أعن مواقف 

 . وغيرها

                                  
 م.2017جانفي  02تحدة األمريكية منذ للواليات الم 45قم ّرئيس ر ترامب ال 1
والذي يؤّكد رفض أي إجراءات  -سرائيلإل القدس عاصمة أنّ الذي تبّنى مقولة  -الّدولي األخير من قرار ترامب  الموقف 2

وروبا التي وقفت حدة وأتهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس يدّل على هذا المنحى في اختالف المصالح بين الواليات المتّ 
ت ات أو إجراءارار عتمدت الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة قراًرا، أّكدت فيه أّن أّي قم ا2017/12/21 القرار. ففي: ضدّ 

يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الّديموغرافي، ليس لها أثر قانوني وُتَعد  الغيًة وباطلة، ويَتعي ن 
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واقع حوار األديان في الغرب فإّنه من يناريو المرغوب فيه الذي يتناسب مع السّ ا فيما يتعّلق بأمّ  .5
 :سالميةسات اإلنا على مستوى المؤسّ لدي كونأن ت الّضروري

اني الجيل الثّ  نساء من أبناءو رجال  في حوار األديان؛ صينصة تعنى بتكوين متخصّ متخصّ  معاهدُ  •
  ألصل.سلمين األوروبيين باع، ومن المابث والرّ الوالثّ 
هج ومنامج تسير وفق برا ،خطيط في هذا المجالوتؤمن بالتّ  ،مات تحمل رؤية واضحةجمعيات ومنظّ  •

  .على القواسم المشتركة مع باقي فئات المجتمع وتعتمد االحترافية في العمل زُ مدروسة تركِّ 
ة والعنصرية من خطاب الكراهي حدّ أي العام والعة الرّ على صناتطوير وسائل إعالمية عصرية قادرة  •

 ف.والخو 
ف المجتمعات الغربية عرِّ ي تُ الت وادشرطة الوثائقية وغير ذلك من المبنشر الكتاب والمجلة واأل االهتمام •

 .بثقافاتنا ومبادئ ديننا وحضارتنا
فّنية لمية والثّقافية والاة؛ الععلى المسلم الغربي أن يبادر إلى االنخراط في مختلف فضاءات الحي •

 القتصادية واالجتماعية والّنقابية وغيرها، والخروج من قوقعة العمل اإلسالمي ضمن جمعياتوالّسياسية وا
ات خاّصة بالمسلمين إلى ساحات العمل اإلنساني المنّظم في إطار المنّظمات الّدولية اإلنسانية ؤّسسوم

قه وأديانه وثقافاته. بما اإلنسان بتعّدد أعراوغيرها مّما يستوعب قافية الصّحية واإلغاثية والحقوقية والثّ 
بداع وفعاليةلمساوا يمّكنه من تجاوز عقدة االندماج ويسمح له باالنفتاح والتّفاعل  .1همة مع الغير بثقة وا 

 جاربلتّ فع بابكات الحوارية ورسم خارطة طريق تشاركية للحوار ومجاالته والدّ التناغم بين مختلف الشّ  •
حقيق ل سيناريو جدير بالتّ نساخ انتروبولوجية واجتماعية يشكّ م من خالل عملية استاجحة إلى األماالنّ 

 .والمتابعة
هداف التي لى قفزة نوعية من حيث األإسالمي في أوروبا بحاجة على العمل اإلمين قائال فإنّ وأخيًرا  •

لين شبيك بين العامالتّ  لىإيضا أويحتاج  ،سهتي تمار والكفاءات ال ،عتمدهاتساليب التي واأل ،لتحقيقها تسعى
 .ةدوار واالجتماع في المواقف الكبرى المشتركفي هذا المجال لتبادل الخبرات وتوزيع األ

ضافة إلى هذه الّرؤية اإلسالمية من داخل العالم الغربي، فإّن العالم اإلسالمي من خارجه مدعو  باإل  .ب
ا كما سبق التّنبيه إليه، موضوع الحوار داخلي من خالل التّفاعل معلّرؤية في مستقبل أّيامه إلى دعم هذه ا

 لفعالية. ة واجندإشكاليات الّرؤية والكفاءة والّتمثيل واألوخارجيا مع مراعاة 

                                                                                                        
دولة  35دول، فيما امتنعت  9دولة، وعارضته  128قد أّيدت القرار و  .األمن ذات الّصلة تثاال لقرارات مجلساؤها امإلغ

 ألمم المّتحدة: ا نظر على موقعا .عن الّتصويت
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=29919#.WkEVu3n7n3g. 

 .150ص:  رمضان، مرجع سابق، كر طارقانظر: طه كوزي، الّنماذج المعرفية في ف 1
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ومن المهّم أيًضا أن ال تفوتنا فرصة االختالف والتّباين الموجود بين الكنيسة الكاثوليكية الغربية  .ت
غ بما يسّمى بالهوت الّتحرير، والتي يغلب اّلتينية، التي تصطبوليكية األمريكية الة الكاثاألوروبية والكنيس

لعدالة والحّرية، وبمثل ذلك يمكن أن ننجح مع الكنيسة م واّسلعليها أن تكون شريكا قويًّا في الّدفاع عن ال
ل العنصري سة الفصاإلفريقية وخاّصة في جنوبها والتي قادت مجتمعها إلى التحّرر من هيمنة سيا

 .الغربيالجنس على اإليمان بتفّوق المرتكزة 
تلف العقائد إن المخي" ين"الدّ  الّتحالف فإّن صياغة وتقّرر في أكثر من موضع من البحث كروكما ذُ  .ث
افعة لسياسات تكافلية وتضامنية جه نحو ترسيخ "عولمة القيم واألخالق اإلنسانية" المشتركة والملهمة والدّ اتّ 

 .اريختّ مجرى السيغير فعال ً عوب المختلفة والشّ  األفرادبين 
 اليهودي –المطلب الثّاني: آفاق الحوار اإلسالمي 

 تمهيد
اليهودي لما  –ي المعاصر من وجهة نظر إسالمية الحوار اإلسالمي ّدينال من أهّم إشكاالت الحوار
 اليهودية ي أرادت أن تحّل محلّ نية الت، وذلك نظًرا اللتباس اليهودية بالّصهيو يكتنفه من معيقات واقعية

 ييرها لتأسيس دولة استيطانية عنصرية قائمة على القتل والّتشريد والّتهويد، ما أّدى إلى تغواستخدمت
افي وسّكاني كبير أّثر على الهوّية العربية؛ اإلسالمية والمسيحية لفلسطين، مع تهويد  للكثير من جغر 

بيان الفرق بين الحوار حاول في هذا المطلب . من هذا المنطلق سألمسيحيةاألماكن المقّدسة اإلسالمية وا
أمام المحاور المسلم وهو: ما  اجسال همع اليهود والحوار مع الّصهاينة، واإلجابة عن التساؤل الذي يشكّ 

 عالقة الحوار مع اليهود بالّتطبيع مع إسرائيل؟.
 اليهودي -آفاق الحوار اإلسالمي 
اإلسالمية كان تفاعال متمّيزا إن  ودي في إطار الحضارةفاعل اإلسالمي اليهأّن التّ ال يختلف اثنان 

ي، حيث كان اليهود يعيشون في إطار واقعال على مستوى الحوار العقدي أو على مستوى الحوار العملي
الّلغوية قافية و ويتمّتعون بحقوقهم الّدينية والثّ  الحضارة اإلسالمية مساهمين في ثقافتها وعلومها واقتصادها،

 ة والثّقافية، واحترام للحقوق لم تشهد له الحضارات الّسابقة مثيال.ن التعّددية الّدينيضمن إطار م
، وهو حوار  ليس له عالقة 1مييز بين الحوار مع ممّثلي العقيدة اليهوديةالتّ جب وفي العصر الحديث و 

ى بيان، ألّنهم م واضح  ال يحتاج إلالم منهبالّصهيونية التي تّدعي تمثيل اليهود، فهؤالء موقف اإلس
هم مّثلي تبون ظالمون، أّما غيرهم من اليهود الذين ال يساندون الحركة الّصهيونية وال الّدولة التمغتص

الل الّسالم بفلسطين، فهؤالء نحاورهم ونسعى إلى العمل المشترك معهم لتأسيس تعد د  ديني وثقافي، وإلح
قامة العدل في األرض يَن َلم  ى: )ستنبطة من قوله تعاللقاعدة الّشرعية الم، وفق اوا  ال  َين َهاُكُم الل ُه َعن  ال ذ 

                                  
روت، ط: بيدار المالك، ي، اهلل؛ محمد حسين، اإلسالميون والتحّديات المعاصرة، جمع وتنسيق: سليم الحسن انظر: فضل 1
 .144م، ص: 1997ه/ 1417،  2
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ر  يُ  ُيَقات ُلوُكم  ف ي الدِّين  َوَلم   ُطوا إ َلي ه م  خ  وُهم  َوتُق س  َيار ُكم  َأن َتَبر  ينَ  ۚ  ُجوُكم مِّن د  ط  (، إ ن  الل َه ُيح ب  ال ُمق س 
 [.8]الممتحنة: 
ين اليهودي حّتى تزيد من مقدرتها الّتعبوية وتحّقق علمانية استخدمت الدّ ونية عبارة عن حركة والّصهي

، والّصهيونية في صيغتها 1يهود من منفاهم إلى فلسطينل الحويأهدافها األساسية التي تتمّثل في ت
 تلّخص في:تودية؛ الخبير المسألة اليهاألساسية الّشاملة على حّد تعبير عبد الوّهاب المسيري 

 نافع، يجب نقله خارج أوروبا ليتحّول إلى شعب عضوي نافع. عب  عضوي منبوذ  غير"اليهود ش .أ
داخل إطار الّدولة  –التي تقوم على دعمه وضمان بقائه واستمراره وبا أور ُيَوظ ُف هذا الّشعب لصالح   .ب

 .2بي"ولصالح العالم الغر  لصالحهاالتي سُتَوظُِّف يهود العالم  -الوظيفية االستيطانية في فلسطين
لتي تعّد خارج دائرة الحوار نوعين: "صهيونية استيطانية، أي أن يهاجر المواطن اليهودي والّصهيونية ا

ويتحّول إلى مستوطن صهيوني في فلسطين، وصهيونية توطينية أو صهيونية الغوث والمعونة لده ن بم
ود اآلخرين، ساعدة في توطين اليهمالية إلسرائيل للم تبّرعاتوالهوية، وهذه الّصهيونية تترجم نفسها إلى 

لى مصدر من مصادر الهوية" لى تأييد  وضغط  سياسيين من أجلها، وا   . 3وا 
الّصهاينة فإّن اليهود في الفكر اإلسالمي من أهل الكتاب الذين أمرنا بمحاورتهم والبّر بهم  نيناستثإذا ا

الغرب ضمن ّظمات اإلسالمية في ذي تقوم به بعض المنحوار الإذا لم يكونوا محاربين ظالمين، وال
ّديني والثّقافي ه الاقعمجتمعاتها وأوطانها يصّنف في هذا الباب، بل من مصلحة األّمة أن يعي المسلم و 

له أن يحاور اليهود كما  وغيره في المجتمعات اإلسالمية ويتفاعل معه، فالمسلم األوروبي واألمريكي
م نفس الهموم واآلمال الّسياسية واالجتماعية لوطن الواحد، يشاركهلّنسبة إليه أبناء اوهم با يحاور المسيحي

ء الّصهيوني الذي يستتر وراء الكثير من المنظمات حتوااالواالقتصادية، يبقى أن يحذر هذا الحوار من 
ات اإلسالمية المنّظموالهيئات والجماعات اليهودية، وقد انتبه المسلمون لهذا األمر فعملت الهيئات و 

ر بين المسلمين مع غيرهم من المواطنين األوروبيين واألمريكيين، ودعت إلى بية على تشجيع الحوااألورو 
من أجل العيش المشترك، وفي هذا الّصدد دعا المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث اصل ّتو اعتماده في ال

قاء ئ األذهان لاللتيهيّ ألسلوب األمثل الذي ذا هو االمشكالت، وه واصل وحلّ "اعتماد الحوار في التّ إلى 
هم، وفى قوامأل ره القرآن في آيات كثيرة ومواقَف عديدة  في مجادالت األنبياء، وهو ما قرّ على الحقّ 

 الث، وما أمر اهلل به رسوله محمًدا ماوية الثّ ساالت السّ ى به في الرّ قتدَ دنا إبراهيم الخليل المُ متهم سيّ مقدّ 

                                  
اب، بد الوهّ . المسيري؛ ع13-12انظر: يوسف الحسن، البعد الّديني في الّسياسة األمريكية، مرجع سابق، ص:  1

، هاب. والمسيري؛ عبد الو 289م، ص: 2001ه/ 1421، 3ريخ، دار الّشروق، القاهرة، ط: لّنازية ونهاية الّتاالّصهيونية وا
 .6م، ص: 2002، 3ي؟، دار الّشروق، القاهرة، ط: ودمن هو اليه

 .892المسيري؛ عبد الوّهاب، الّصهيونية والّنازية ونهاية الّتاريخ، مرجع سابق، ص:  2
 .49جع سابق، ص: ، من هو اليهودي؟، مر لمسيري؛ عبد الوهابا 3
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ل هُ )الحسنى: جادلة بمن الم َسنُ م ب ال ت ي ه َي أَ َوَجاد  وقد حرص المجلس األوروبي  .1["125حل: ]النّ  (،ح 
 .2اخامات يهود عند تأسيسهور ححض هه هذا علىا لتوج  لإلفتاء تصديقً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  
ن، المنعقدة بمدينة إستانبول / تركيا وثيقة ريلخامسة والعشة االمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، قرارات الّدورة العادي 1

. منشورة 1/25، قرار م2015أكتوبر  10-6ه، الموافق 1436ذي الحجة  2 26-2مبادئ العيش المشترك، في الفترة: 
 وقع المجلس:على م

https://www.e-cfr.org المشترك.-العيش-مبادئ-وثيقة/  
 22-18أيرلندا في:  –ابعة للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث في دبلن رّ ت الّدورة الاراوانظر أيضا في تأصيل الحوار: قر  

-https://www.eار بين األديان. كم الحو ( ح1/4) 6م، قرار 1999أكتوبر  31-27هـ، الموافق لـ 1420رجب 
cfr.org. 

زيرة، في ركن: الّشريعة لجقنة، قناة ا بن القرضاوي؛ يوسف، عالقة المسلمين باليهود، حوار تلفزيوني، المحاور: خديجة 2
 والحياة، انظر:

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2005/1/19/   -المسلمين باليهود-.عالقة
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 الوضعيةالثّالث: آفاق الحوار اإلسالمي مع الّديانات  المبحث
 تمهيد

من عند اهلل سبحانه وتعالى  ي األديان التي نزلت: أديان سماوية؛ "وهى قسمينيمكن تقسيم األديان إل
ل في هذا البحث في اليهودية ، وتتمثّ 1م"ّسالعلى أنبيائه ورسله بواسطة أمين الوحي جبريل عليه ال

وهو  من الوضع315، أّما األديان الوضعية فهي األديان غير الّسماوية، وهي في الّلغة مشتّقة  2والمسيحية
يانة وضعها اإلنسان أو تواضع عليها، فهي ليست وحًيا ذا االصطالح بمعنى د، وهي في ه3 الّرفعضدّ 

، و  ياءمن عند اهلل منّزال على أنب ّنما هي "عبارة عن مجموعة من المبادئ والقوانين العاّمة وضعها أو رسل  ا 
وحي سماوّي تندوا في وضعها إلى ي لم يسبعض الّناس المستنيرين ألممهم ليسيروا عليها ويعملوا بها، والت

ساروا على ا و األخذ عن رسول مرسل، إّنما هي جملة من الّتعاليم والقواعد العاّمة اصطلحوا عليهوال إلى 
 .4نوالها وخضعوا فيها لمعبود معّين أو معبودات متعّددة"م

لحقيقة وفي ا .7ية والبوذيةالهندوسوأديان الهند الكبرى؛  6والزرادشتية 5وتتمّثل هذه األديان في المجوسية
داتها تقااألديان ليست سماوية إاّل أّن الّدارس لها ال يخطئ آثار الوحي اإللهي في بعض اعرغم أّن هذه 

                                  
 .35، ص: مرجع سابقة القديمة، ات في األديان الوثنيبة؛ أحمد علي، دراسعجي 1
ماوية" قول  مخالف  لعقيدة أهل اإلسالم في حقيقة هذه سّ "األديان ال لفظذهب محمود محمد شاكر إلى أّن إطالق المسلم  2

، "، شاكر؛ محمود محّمدين غير اإلسالم ...يائه بدالملل التي عليها الّناس أحمرهم وأسودهم، فإّن اهلل لم يرسل نبيًّا من أنب
بار الّتحريف الذي طالها، عتوهذا يصّح با. 440أباطيل وأسمار، مكتبة الخانجي، القاهرة، دون رقم الطبعة وال سنتها، ص: 

ل الكتاب ارى بأهولكن باعتبار أّن األصل في هذه األديان أّنها سماوية فتضييق  لواسع، والقرآن نفسه سّمى اليهود والّنص
 أّكده القرآن في أكثر من موضع، واهلل تعالى أعلم. هم لكتبهم، وهذا الذيرغم تحريف

 .398، ص: 8 رجع سابق، ج:، مابن منظور، لسان العرب 3
 .36أحمد علي عجيبة، دراسات في األديان الوثنية، مرجع سابق، ص:  4
ن هادوا والّصابئين ّن الذين آمنوا والذيريم، قال تعالى: "إرآن الكالمجوسية وهي من الّديانات التي جاء ذكرها في الق 5

الحّج، وهم مّمن اختّصوا بإثبات أصلين  /17:يةالقيامة" اآلوم والّنصارى والمجوس والذين أشركوا إّن اهلل يفصل بينهم ي
سبب امتزاج  تين: إحداهما: بيانلى قاعداثنين، مدّبرين؛ الّنور قديم أزلي، والّظلمة محدثة امتزجت بالّنور، ومسائلها تدور ع

. انظر: "معجم اوالخالص معادً أ، الّظلمة، وجعلوا االمتزاج مبد= =الّظلمة، واألخرى: بيان سبب خالص الّنور منالّنور ب
 .233- 232، ص: 1، و"الملل والّنحل" ج:361، ص: 2ديانات وأساطير العالم"، ج: 

، وأّنهم كالمسيحيين يعتقدون أّن زرادشت هو روح اهلليعتقد الزرادشتيون ، asterZoroالزرادشتية: دين أتباع زرادشت  6
شت كتاب أفستا أو أبستاق، واختلف كثيرا هل هو دين ادنساني، ولزر اإل بالتجسد اإللهي وحلول العنصر اإللهي بالعنصر

ان الوثنية، ة، دراسات في األديلي عجيبأحمد عتوحيدي كما يذهب إليه الشهرستاني أو من الثنوية كما يذهب غيره،  انظر: 
 .818 -817، ص: مرجع سابقهينليس؛ جون ر، معجم األديان، . و 119 -112ق، ص: مرجع ساب

هندية تجمع بين الوثنية التي يغلب عليها تعّدد اآللهة والّتعطيل الذي يجعل اإلله فكرة ذهنية أكثر مّما ة : ديانندوسيةاله 7
فسه، وللهندوس كتاب الفيدا المقّدس، وتقوم الوجود، مع الوجود ن رهما" الذي نشأ عنهخل "البهو خالق مريد، بحيث يتدا
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عها وقيمها وأخالقها، ومن ثّم فإّن مساحات االشتراك والّتوافق معها تسمح للجانب المسلم بتوسيع وشرائ
الغربي للّساحة الحوارية، كار الحوار المسيحي ، وتفّك أسره من احتالمعيشيدائرة الحوار الّديني الواقعي و 

ار العولمة الاّلديني والذي ف في وجه تييق لتكّتل ديني جديد –كما سيتّضح لنا الحقا  –بل وتؤّسس 
 يسعى لتنميط العالم وفق منظور المركزية الغربية من خالل تهميشه لألديان أو تشويهها. 

 ية وآفاقهمي مع األديان الوضعاإلسال أهداف الحوار
ا يحّقق منهدائرة االهتمام الفعلي بالحوار الّديني ليشمل األديان الوضعية خاّصة الّشرقية  إّن توسيع

 ة من األهداف يمكن أن نلّخصها في:جمل
إّن الحوار اإلسالمي مع األديان الوضعية في تقديري يعتبر من أهّم عناصر المشروع الحضاري  .1
ائل التي يجب الّتركيز عليها، خاّصة وأّن فعالية نعتبره من أهّم البدلمستقبلي، ويمكن أن سالمي ااإل

والمتغّيرة لألّمة اإلسالمية بحكم القابلية للّتعاون المرتكزة  لح األساسيةمصامخرجاته قد تحّقق الكثير من ال
 األخالقية. المبادئعلى تشارك وتقاطع في مساحات كثيرة من األصول الّروحية والقيم و 

األديان الوضعية تّتسع وتضيق باختالف هذه األديان وتعّددها، حة االشتراك مع بعض إّن مسا .2
راتهم معها من هذه المساحات التي تشّكل مجموعة من المسّلمات لقوا في حواينطويمكن للمسلمين أن 

، واالعتناء والّتسامح، والّسالمالبشر، المشتركة، لعّل أهّمها يتمّثل في القيم األخالقية، والمساواة بين 
بادل فاعل والتّ التّ الّروحي، والحفاظ على الّطبيعة، ثّم بطبيعة الحال الّتعاون من خالل الّتحالف و  بالجانب

فيما بينها للوصول إلى  الحفاظ على مجتمعات متعّددة دينيا وثقافيا في ظّل االنفتاح الذي يشهده العالم 
قافية والحضارية، الستبدالها خصوصياته وقيمه الثّ  ولية إلى القضاء علىوى الدّ والذي تسعى بعض الق
 بالقيم الغربية المهيمنة.

                                                                                                        
تناسخ األرواح بمعنى تكرار المولد، الثّانية: "الكارما" التي هي بمعنى ب ّولها: القول؛ أالهندوسية على ثالث أفكار أساسية

 لملل والّنحلالحياة. انظر: ذيل "ابالبرهما وهو هدف  المتزاجالعمل، وهو يحمل معنى الجزاء، والثّالثة: االنطالق وهو ا
، مكتبة الّنهضة هند الكبرىاللخاص بأديان ا 4: مقارنة األديان، الجزء ،أحمد ؛وشلبي .9، ص:2"، ج:للشهرستاني

 م.1992المصرية، القاهرة، مصر، الّطبعة: العاشرة، سنة: 
في الهند والّصين واليابان  ن ينتشر الّشمالي منهصل هندي، وهي مذهباة ذات أ: نسبة إلى بوذا مؤّسس الّديانة، ديانالبوذية

ومذهب بوذا في ابتدائه أخالقي ال عقدي، ولذلك  م.وسيالن وسيا رماونيبال وجزر جاوه وسومطرة، وجنوبي وينتشر في بو 
ه إلى عقيدة تؤّله ثّم تحّول في آخرت لّنظام،كان االهتمام بالعمل ال بالعقيدة، فهو في بدايته ساذج يقوم على الّزهد والخضوع ل

مقارنة األديان،  ،مدأح ؛ر: "شلبيانظذا وتعبده، وصارت له آراء دقيقة عن الكون والحياة، وتحّول إلى فكر وفلسفة. بو 
 ذيل الملل والّنحلكيالني؛ محمد سيد، ، 146-141"، ص:مرجع سابق، الخاص بأديان الهند الكبرى 4: الجزء

 .13ني من الملل والّنحل، ص:الجزء الثّاطبوع ضمن المعرفة، بيروت، م دار، نيللّشهرستا
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إذا  -جغرافيا عن معظم األديان الوضعية في العالم، فهو  1خاّصة بعيد   يحيال يخفى أّن الغرب المس .3
اليهود اور إاّل المسلمين و ال يج -استثنينا المسيحية األرثوذكسية وهي في جوهرها شرقية بالمعنى الّروحي

في ل بينما العالم اإلسالمي يحاذي على الّتماس بل ويكتنف أديان الهند والّصين، ويتوغّ على قّلتهم، 
ندونيسيا الكثيفة، فهو محيط  بهم من جهة، ومّتصل  بهم من جهة أدغال إف ريقيا الوثنية وغابات ماليزيا وا 

اكا لتصّوراتها، لقربهم عتقداتها، وأكثر إدر آلخر أقرب إلى فهم ملوعي باأخرى. والمسلمون بهذا من ناحية ا
 الجغرافي وامتزاجهم العرقي وتكاملهم الحضاري.

طفاء حرائق الحروب وار بتجاوز الحيسمح هذا  .4 الكثير من األزمات التي تواجهها األّمة اإلسالمية، وا 
خرى، كما هو األديان الوضعية األ من أهل األهلية في كثير من مناطق الّنزاع بين المسلمين وغيرهم

الذي ني الواقعي ّديفي مناطق كثيرة من آسيا، في الفلّبين، وميانمار، والّصين وغيرها. إّن الحوار الالحال 
قد يسبقه أو يردفه حوار تفاوضي من شأنه أن يساهم في حقن الكثير من الّدماء، وتوطين الكثير من 

عادة األمن وا ة وأّن البوذية تلعب أدوارا ع فيها وعليها. خاصّ إلى المناطق المتناز لّسالم المهّجرين، وا 
الوس وكمبوديا وتايالندا والفلّبين  شرق آسيا فيول سياسية بالغة األهّمية كما هو الحال في الكثير من د

 خفيا مع. وكذلك الهندوسية في الهند التي تقود صراًعا دينيا 2مار وفي التّبت بالّصينيانواآلن في م
 جارة المسلمة.باكستان الّدولة ال

 ن وغيرهم منلميار ببعده الّديني يسمح في مخرجاته بفتح المجال أمام االنفتاح الّسياسي بين المسفالحو 
الّدول والحكومات في بلدان آسيا خاّصة، مّما يساهم في تخفيف حّدة الّتوتر واالحتقان بين الهند وجارتها 

 ن األخرى بالهند.وطنهم من أهل األدياين وغيرهم من أبناء المسلم باكستان مثاًل، أو بين
مع األديان الوضعية ر اإلسالمي حواإّن مهّمة الحوار الّديني التّفاوضي تعتبر أساسية في دائرة ال .5

الّشرقية لما في واقع المنطقة من صراعات دينية يكون اإلسالم طرًفا في كثير منها، وكما تقّرر سابًقا فإن 
هاّمة جّدا والفّعالة في إدارة الّنزاعات التي تكون لحديث من الوسائل اليان أصبح في العصر اار األدحو 

لعرقية. فحاجتنا إليه في حالة الّنزاعات تشتّد ليس نظرا للحاجة الّدينية واات سببها التوّترات بين الجماع
ه، خاّصة في الذي يمكن أن يقوم بلفّعال إلى الّتعاون والعيش المشترك في أوقات الّسلم فقط، بل للّدور ا

من لما لديهم  جيهات التي يكون لعلماء الّدين ولزعماء الّطوائف الّدينية الّدور المحوري في الّتو المجتمع
إلمام "بالّديناميكيات االجتماعية واالقتصادية في مختلف أنحاء البالد، ومن ثّم يمكنهم أن يشّكلوا نوعا من 

                                  
لفاعلة وغير ذلك مّما يساعد على الهيمنة عليه أو ا ، أو بعناصرهّوةالبعد الجغرافي ال يعني الجهل بواقعه ضعفا وق 1

الحضاري والّتجاور األمني والثّقافي و ياسي و تأطيره، إّنما المراد أّن المسلمين بحكم االنتماء لهذه القوميات والّتداخل السّ 
سلمين المقيمين في المنطقة لممنية خاّصة لاألمكاني ُيَمكِّنهم من تحقيق أكبر عدد ممكن من األهداف الّدينية والّسياسية و ال

 والمجاورين لها.
 .28وليم سليمان، الحوار بين األديان، مرجع سابق، ص:  2
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قدورهم االستجابة إذا كانت لديهم المهارات ّنزاعات...، كذلك بمستجابة لمنع نشوب الوآلية ااإلنذار المبّكر 
ليل من حجم التوّتر وقت نشوئه كوسيلة لمنع اندالع ي لها للتّقصدّ والّتدريب للتوّسط في الّنزاعات والت

 ، أو استمراره.1العنف"
ّكل يبرالية الغربية، يشتّاريخ بانتصار اللّ هاية الإّن العولمة الغربية التي تسعى إلى الّترسيخ لمقولة ن .6

ها ونظمها وهيمنة قيم اريتعّدد الثّقافات والحضارات وفق مفهومها عائًقا أساسيا أمام ُرُسوَِّها الحض
الّسياسية واالجتماعية والثّقافية واالقتصادية واألمنية، ولذلك أصبحت الحضارات األخرى عدوًّا يجب 

مغالبة والمصادمة، والحوار اإلسالمي ملة ضمن سياق قيم الخالل الهيمنة الّشا حاقه منالقضاء عليه أو إل
ثقافي محّصلته الحضارية تسمح بإعادة الّتوازن  تكّتل ديني جادمع األديان الوضعية الّشرقية سيسمح لنا بإي

 مي.إلى التعّدد الحضاري، ومجابهة شطط الحضارة الغربية التي تحاول تعميم نسقها القي
هو كيف يمكننا أن نتجاوز العنف الموجود عند بعض  ؛طرح في هذا المجال الّسؤال الذي قد يلعلّ  .7

البوذية في ميانمار؟، والجواب على ذلك يدعونا إلى اقتفاء و الحال مع ا هاالّتجاهات الّدينية الوضعية كم
 2وادعرب، و ركي العالذي حارب وفاوض مشركي قريش من جهة، وحالف خزاعة من مش آثار النبّي 
وهم على الّشرك بعد هجرته إلى المدينة من جهة أخرى. والّدبلوماسية  3ةنَ ي  هَ ج وجُ ل  د  وبني مُ  بني ضمرة

المحارب وغير المحارب، والمعاهد والمتحالف، وفي هذا يقّرر القرآن الكريم بالّنسبة تّفريق بين ال تقتضي
ُجُدونَ ئ َمة  َيت ُلوَن آيَ ك تَاب  ُأم ة  َقال  ال  مِّن  َأه   ۚ  َلي ُسوا َسَواًء ألهل الكتاب؛ ) ، ]آل (ات  الل ه  آَناَء الل ي ل  َوُهم  َيس 

 [.113عمران: 

                                  
ؤّهلة لنيل شهادة في حّل الّنزاعات بين األديان، ديان، ، وثيقة دورة مالّنزاعات بين األ كي، حلّ انظر: معهد الّسالم األمري 1

. 5، ص:  www.usip.org/training/online م2008أغسطس/آب  7: دريب، بتاريخلتّ صادرة عن مركز الّتعليم وا
 . 82وانظر: أميمة عبود وآخرون، الحوار مع الغرب، مرجع سابق، ص: 

صالحهم وسالمهم على ترك الحرب واألذى، وحقيقة الموادعة  ه وادع بني فالن، أيفي الحديث: أنّ ور: "ابن منظقال  2
 .386، ص: 8فيه". "لسان العرب"، مرجع سابق، ج:  هوحد منهما ما وا المتاركة أي يدع كل

َرة: هم بنوا ضمرة  3 ن كنانة بن خزيمة، م بطن من ،بن بكر بن عبد مناة بن كنانةخزاعة: سبق تعريفها. بني َضم 
الذي  انفوادعته، وك نة،في غزوة ودان، وكانت أّول غزواته بعد اثني عشر شهرا من مقدمه المدي لّنبي العدنانية، غزاهم ا

ولم يلق كيدا. "معجم قبائل   وادعه منهم عليهم مخشي بن عمرو الضمري، وكان سّيدهم في زمانه ذلك. فرجع رسول اهلل
  .591، ص: 1شام"، ج: . و"سيرة ابن ه667 ، ص:2: العرب"، ج

 : ل ج  ُهم سراَقة بن َمالك بن جع شم المدلجي ن  العدنانية، م  من بطن  َكب ير من كَناَنة  بنو مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة،ُمد 
َبة ة اآلثار. ، والقرابات، ومعرفاألوالدكان منهم من اختّص بعلم القيافة، وهو إصابة الفراسة في معرفة األشياء في  .َلُه ُصح 

 كيدا" إهـ. لقمدينة، ولم يال وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى مدلجام في غزوة العشيرة: "وادع فيها بني قال ابن هش
  .1061، ص: 3"معجم قبائل العرب"، ج: 

، 1رب"، ج: . "نهاية األقضاعة حافي بنوهم بنو جهينة بن زيد بن ليث ابن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الُجَهي َنة: 
 .599، ص: 1نظر: ابن هشام، الّسيرة، مرجع سابق، غزوة العشيرة، ج: . ا221ص: 
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 قاتمعيمحاذير و  .8
 ظّن بأّن هناك بعض المحاذير والمعيقات التي يجب االنتباه إليها وتجاوزها وهي تتمّثل في: أخيرا أ

ة الّذاتية نتج عجزا في المراقبز في األفكار مّما يّصلة عج: وهو محنقص المنطق العملي في األّمة •
حية، ونتائجها من وسائل من ناوالوفي مراجعة الّنتائج، وفكرنا ال يقيم عالقات بين الّنشاطات والجهود 

 .1ناحية أخرى
الك كما استنتج فيلسوف الحضارة م -الواقع أّنه عندما نحّلل حركة األّمة نجد  تبديد الجهد والّطاقة: •

فا وغير محسوس في وسائلنا، وهو في حقيقته مظهر  من طاقتنا، وتبذيرا مسر تبديدا مفرطا ل -نبيبن 
 . 2أفكارناى العجز في إل مظاهر الاّلفعالية التي تعزى

"المعركة تصاب بالّتدهور واالنحطاط اإليديولوجي بمجّرد ما تحتل فيها  تجزّأ الجهود وتبّدد القوى: •
هذا االنحطاط أو الهبوط في المستوى ة، وبمجّرد ما يحدث وحدة الكفاح الّشاملة مكان وحدات الكفاح جزئي

 . 3الّروحي، فإّن القوى المكافحة تتبّدد"
وقد أشرت عند الحديث عن ب اإلسالمي وعدم مواءمته لمقتضيات العصر: اعلية الخطاف فضع •

الموّفق  واهلل ة، فال أعيده.بالمسألمعيقات الحوار إلى إشكالية الخطاب اإلسالمي المعاصر بما يفي 
 رّب العالمين. والحمد هلل

 
 
 
 
 
 

                                  
 .59ولث، مرجع سابق، ص: مني، فكرة الكو نب مالك بن 1
 .61نفس المرجع، ص:  2
 .41مالك بن نبي، الّصراع الفكري، مرجع سابق، ص:  3
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لّتوفيق في كتابة هذا االّصالحات؛ أحمده تعالى وأشكره على ما أنعم به من ي به تتّم الذالحمد هلل 

رض إلى أهّم نتائجه ذا البحث يمكن أن نعختام ه البحث وعلى ما تفّضل به مّما كان معيًنا إلتمامه. وفي
 فيما يلي:

َية بين  .1 حول جملة محّددة فين فأكثر طر  الحوار عبارة عن: "عملية تواصلية إقناعية تعاونية أو َتفاُوض 
من األفكار والقضايا الّنظرية والعملية، تسعى إلى تحقيق أهدافها، بعيدا عن الخصومة والّتعصب، وال 

ر ألّنه يبحث فيها عن تحقيق الّتوافق من خالل طابق في وجهات الّنظتناع الفوري أو التّ ها االقُيشتَرُط في
 .الفهم المتبادل"

دث كمصطلح الحوار لم يظهر إاّل في الّنصف الثّاني من القرن مصطلح  حا يانمصطلح حوار األد  .2
ّدميهم. اإلسالم بله من متق ومفّكريالعشرين، لهذا ال تكاد تجد له تعريًفا في كتب المتأّخرين من علماء 

ية ي من خالل ما اّطلعت عليه من تعاريف ُمفَردة أو مضافة أّن حوار األديان هو: "عملوقد تبّين ل
ناعية تعاونية أو تفاوضية بين طرفين فأكثر مختلفين في الّدين حول األديان ومذاهبها وما تواصلية إق

ديا وسياسيا اعيا وثقافيا واقتصاالمجتمع روحيا واجتمرها في يتعّلق بها من عقائد وشرائع وأخالق وأث
 وأمنيا".

ضــية، والتــي تــدور حــول نــت أو تفاو كا ويشــمل حــوار األديــان جميــع أنــواع الّتواصــل؛ إقناعيــة تعاونيــة  .3
األديان نفسـها عقائـد ومـذاهب وشـرائع، أو آثارهـا علـى الّدولـة واألسـرة والمجتمـع واالقتصـاد والبيئـة والحـرب 

اءات األكاديميـة الّنظريـة المقطوعـة عـن الواقـع الـوطني ال يقتصر علـى الّلقـ وهو في مفهوم الباحثلّسلم. وا
طـــالق ه إلـــى المقّداواإلقليمـــي والـــّدولي، بـــل يتعـــ اربـــات والبـــرامج العمليـــة للوصـــول إلـــى الحـــّق ودفـــع الّظلـــم وا 

 الحكومية والّدولية.هلية و الحّريات ونشر الّسلم واألمن وذلك عن طريق األفراد والمؤّسسات األ
ُع مواضــيع محــّددة معّينــة كاالعتقــادات والّتصــورات والمواقــف مــن حيــث إثباُتهــا والــّدفا يتنــاول بالّدراســةو   .4

بحــث عــن الّتوافــق وتحقيــق المصــالح المشــتركة علــى صــعيد الواقــع الثّقــافي والــّديني واالجتمــاعي عنهــا أو ال
 امان:والّسياسي واالقتصادي، أي أّن له اهتم

. ويدخل إيراد حجج المعتقدات والتّصورات لّتصّورات والمواقف، معفكار والمعتقدات واإثبات هذه األ ألّول:ا
األفكار والعقائد والّتصّورات، ويصطلح على هذا الّنوع مـن الّتواصـل الفكـري رضين لهذه معافيه الّرد على ال

 والعقدية.ث منطلقاته الفكرية ف من حيبـ "الحوار العقدي". ويسهم هذا الّنوع في فهم المخال
لمشـتركة ت اوهو ما اصطلح عليه بـ "الحوار الواقعي"، وهو الحوار الذي يهدف إلـى إيجـاد المسـاحا الثّاني:

 ن المتحاورين من أجل العيش المشترك وتحقيق الّسلم وفّض الّنزاعات وغيرها.بي
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هرة تقريب األديان الذي ال ُيق ر  ظا إلسالميوحين نتحّدث عن الحوار الّديني فهو في إطار الفكر ا  .5
 مفهومها العقدي وتوحيد األديان بمفهومها الّتلفيقي.ب
ن الوسائل الهاّمة جّدا والفّعالة في إدارة الّنزاعات التي ر الحديث ملعصلقد أصبح حوار األديان في ا  .6

 تكون سببها التوّترات بين الجماعات الّدينية والعرقية. 
رته، ومنها اكتسب أهمّيته، إلى درجة أّنه سية في اإلسالم وحضابمبادئ ومهّمات أسا الحوار لقد ارتبط  .7

 ص هذه المبادئ والمهّمات األساسية في: كن أن نلخّ ويميمكن معه وصف اإلسالم بأّنه دين حوار. 
 مبدأ وحدة أصل الّدين ومهّمة الّتعريف بالّدين اإلسالمي والّدعوة إليه. .أ
 مهّمة تحريره.نسان و مبدأ تكريم اإل  .ب
 ومهّمة الّتعارف والّتعايش والّتعاون والّتدافع. االختالف والّتمايز مبدأ  .ت

أهدافه وأبعاده الحوارية تتمّثل في أربعة أبعاد أساسية: الُبعد قرآني أّن ال الذي دّل عليه استقراء الحوار  .8
ار القرآني عالج ة أن نلحظ أّن الحو األهميّ  العقدي والبعد الّسياسي والبعد االقتصادي والبعد األخالقي، ومن

تقواه، مّما يدّل  تعالى و اهلل نوع  منها بالبعد الّديني إذ كان يربط كّل ُبعد  من هذه األبعاد األربعة بتوحيد كلّ 
أو  أو اقتصاديٌّ  أو سياسيٌّ  على أّن كّل تلك الحوارات كان منطلُقها دينًيا، ومصب ها اإلصالحي عقديٌّ 

 اعي.اجتم أخالقيٌّ 
 مي إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية تتمّثل في:ديان في الفكر اإلساليسعى حوار األ  .9
رع لحفظ مقصد الّدين من جانب الوجود ومن جانب ئل التي تشوساالبعد الّديني: حوار األديان من ال .أ

ا تّأثير بالقدوة فهمً ليغ والالعدم، كما أّن حوار األديان في روحه وأدواته يحّقق معنى الّشهادة من خالل التّب
 وأدبا وسلوًكا.

ّنفس في حفظ ال -ي اإلسالم الفرعبعد اإلنساني: اإلنسان في عالم اليوم أشّد ما يكون إلى مراعاة هذا ال .ب
في ظّل الّصراعات التي تحصد آالف الّنفوس البريئة في مختلف أصقاع العالم،  -وكرامة اإلنسان 

الحوار وسيلة  إلسناد األقّليات كما أّن والّدينية، جتماعية والّسياسية ية واالوتداعياتها األمنية واالقتصاد
في ر األديان التّفاوضي بمهّمة أساسية ت يقوم حوااالالمسلمة في البالد غير المسلمة. وفي مثل هذه الح
 إحالل الّسالم وتقريب وجهات الّنظر بين المتنازعين.

اضلة التي جاء جال نشر األخالق الفا إلى الّتعاون في ميان أيضالبعد األخالقي: كما يهدف حوار األد .ت
  اإلسالم ليقّرها ويدعو إليها.

يوم ال يعيشون في عزلة عن العالم فهم منخرطون في في عالم الون المسلمالبعد الّتواصلي الّتعارفي:  .ث
ه ؛ وكّل دعوة أو توجّ لّدوليةمجتمع دولي تتشابك فيه وتتداخل الّسياسات والّتوّجهات المحّلية واإلقليمية وا

 قوقع على الّذات أو قطع الّصلة باآلخر، إّنما هو من فساد الّرأي وخطله.إلى االنعزال والت
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فكرية في العالم اإلسالمي ال تكاد تلحظ وسيلة حوار األديان التّفاوضي الفّعالة، ياسية والالسّ الّنخب   .10
م، إذ مي كالّنار في الهشيشر في العالم اإلساللتي تنتوال تستعين بها حّتى في تخفيف أسباب األزمات ا

 قه. الم عن طريالعيمكننا رفع بعض الّظلم الذي يقع على كثير من المسلمين في أنحاء مختلفة من 
 إقامة الحّجة والبرهان. :للحوار أهداف  فرعية  أخرى كثيرة منها  .11
 على مّر التّاريخ. ن اآلخرتصحيح الّصورة الّنمطية لإلسالم التي انطبعت في ذهومنها  •
الّديني بتحقيق تواصل قادر على إقامة جسور من التّفاهم تسمح بتجاوز الّتجافي  كما يسمح هذا الحوار •
ني والفكري والثّقافي المتبادل، وذلك بواسطة منهج فّك االرتباط بين المفاهيم المرّكبة تقان الّديالحوا

دار الحرب"، هاب"، و"الجهاد"، و"المية، كمصطلح "اإلر ة واإلعالمتداولة في الّساحة الفكرية والثّقافي
ان"، و"تعّدد األسرة"، حقوق اإلنسو" و"الجزية"، ومفاهيم أخرى كـ"الحّرية"، و"الّديموقراطية"، و"العدالة"

 و"حّرية الّرأي والعقيدة".
من التّفاوضي أخرى، أو تارة و  حّل الّنزاعات الّدينية والثّقافية والّسياسية عن طريق حوار األديان الواقعي •

 لّنظريات التي تدعو إلى الّصدام الّديني أو الثّقافي أو الحضاري. خالل الرّد على ا
يحتاج إلى جوٍّ مالئم يسمح بتحقيق األهداف المرجوة منه، هذه البيئة  ا كان نوعهيًّ إّن الحوار أ  .12

 لبيئية، وتنقسم إلى:فسية واالخصبة المنتجة تتوّقف على جملة من الّشروط العلمية والنّ 
 قيةبالمحاور تتمّثل في المؤّهل العلمي والمؤّهل الّسلوكي الّنفسي وتحته شروط  أخال شروط ذاتية تتعّلق  •

 يرة. سلوكية كث
ثّم هناك شروط  موضوعية وهي شروط  تتعّلق بموضوع الحوار ومضامينه، كتحرير  محّل الّنزاع،   •

ُض مفاهيم ُمعي نة ع الحوار بحيث تُفرَ ن هناك تأطير  لموضو ال يكو  وتحديد المصطلحات وضبطها، وأن
 للمشكلة المتحاور حولها.

يئة نفسية وثقافية تسمح باالعتراف باآلخر الّديني في تشكيل بل على شروط بيئية تتمثّ  الحوار يتوّقف  •
سرية، لّديني والّتربية األوجيه اوالثّقافي والفكري، هذه البيئة يشترك في تشكيلها وتهيئتها أكثر من عامل؛ التّ 

دني، لمجتمع الموا مناهج الّتربوية، اإلعالم بأنواعه وأدواته، الّسياسات الثّقافية واألمنية للّدولالّتعليم وال
الهيئات والمنّظمات المحّلية واإلقليمية والّدولية وغيرهما مّمن يمكن أن يساهم في بناء ثقافة الحوار 

فية للمجتمع المحلّي أو اإلقليمي أو نات الهوّية الثّقايصبح الحوار من مكوّ  ش، بحيثوالتعّددية والّتعاي
 الّدولي. 

التّبعية واالحتكار الذي تمارسه بعض الجهات الّدينية أو لتحّرر من : اوأخيرا هناك شروط  منهجية أهّمها  •
 حوار من الّداخل إلىنطلق الغيرها. وترتيب أولويات الحوار بحيث نبدأ باألهّم ثّم الذي يليه، وأن ي

 إلى أصول مرجعية تحكم الحوار وتدرأ عنه الّنزاع. االستناد الخارج، و 
ّمية قصوى في عملية نجاح الحوار في واقعنا المعاصر أّن لها أهون من الّشروط التي يرى المختصّ و   •

 المنزلة.  لمي وفيهو الّتخطيط المسبق لعملية الحوار، والّتكافؤ بين المتحاورين؛ الّتكافؤ الع
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 بيئة  َخصبة  ُمثمرة للحوار، بيئة  بعيدة عن األجواء االحتفالية التي طه أخيرا وجوب توفيرُ ومن شرو   •
 ضيع الحقيقة خلف التعّصب والتّقليد والتبعّية لألكثرية.خالط حيث تاأليؤم ها 

تعّدد اذج الحوارية الذي توالّنم للقرآن الكريم ال محالة يلحظ ذلك الكّم الكبير من الص ور القارئإّن   .13
مّما  دة.واختالف األساليب والمناهج المعتم ه بتنوع مقاصده، وتباين األطراف المشاركة فيه،أشكاله وأصناف

وتأّكد لنا بحقٍّ للحوار الّديني.  الص  أَ  مع السّنة الّنبوية نخلص في األخير إلى أّن القرآن الكريمنا يجعل
ا العاّمة والخاّصة تفصيال. هذا ة ذكرنا بعض مالمحهحوار وفق منهجية خاصّ لل بويوالنّ  التّأصيل القرآني

لفة كاإليجاز والّتكرار وغيرها ذكرناها أساليب مختدم على أّن الحوار القرآني قد استخ التتّبعوقد دّل 
 مجملة.

ل في مي تمثّ إذا استقرأنا الّتراث الفكري اإلسالمي نلحظ أّن الحوار العقدي في الّتراث اإلسال .14
يقتضيه حال المحاور، فيكون شفويا في المناظرات خاّصة حيث  ومكتوب، وذلك وفق ماصورتين؛ شفوي 

عن طريق الكتب والّرسائل خاّصة عند الغياب الماّدي للمحاور، وعند  كون مكتوباوي يكون الّلقاء المباشر،
 عته.قيدة اإلسالم أو شريي نقد عالّردود التي عادة ما تكون على رسائل وكتب أّلفها أصحابها ف

الّديني  الحوارالمناظرات في الّتراث الفكري اإلسالمي فرصة لالّطالع على جّو  من صور  نا تمنح .15
 في ظّل الحضارة اإلسالمية.كان سائدا ذي ال

نماذج من الحوار الواقعي في الحضارة اإلسالمية على أصالة الحوار الّديني الواقعي في  دّلت  .16
الّديني في ظّل الحضارة اإلسالمية التي تفّردت الّتعايش والّتسامح حّية على  جَ نماذ   اأعطتنو  اإلسالم،

ألديان األخرى، هذا الّدستور يقوم على مجموعة من ه من أهل اغير بوضع دستور يحكم عالقة المسلم مع 
يُن به؛ كالكرامة اإلنسانية، وحّرية العق َنها اإلسالم لمن ال َيد  ية العمل عبادة والّرأي، وحرّ يدة والالحقوق َضم 

 ناصب في الّدولة.وتوّلي الم
قدي فهو إن تمّثل ، أّما العيشيتتمّثل أبعاد حوار األديان المعاصر في بعدين: عقدي وواقعي مع   .17

حرصهم على إلغاء البعد العقدي من دائرة الحوار، بحيث يتوارى خلف البعد الّسياسي عند اليهود ب
لّتشكيك في العقيدة اإلسالمية، وا يتمّثل في التّنصير عند بعض المسيحيين ومني، فهواالقتصادي واأل

ة إلى اإلسالم؛ بإقامة الحّجة على صدقه الّدعو في  الم. ويتمّثل هذا البعد في اإلسوزعزعة اليقين بها
 وصالحية أحكامه إلرساء الّسالم والعدل في عالمنا المضطرب.

يني في هذا العصر، إلى وجوب الحوار الدّ ب كثير  من العقالء فقد ذه أّما البعد الواقعي المعيشي  .18
أزمة العالم الّسياسية  كن أن يحلّ يم وذلك إلدراكهم أّن الّصراع والعنف الذي يعّم العالم اليوم ال

واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، وال يتحّقق ذلك إاّل بطريق الحوار الذي ازدادت فرصه مع التّقارب 
 الجديدة الحاصلة في اإلعالم والمعلوماتية. حدث بفضل التّقنيات بين الّشعوب الذي ي لّتعارفوا

لحديث ما فيه من الّدالالت على الُبعد الّسياسي الّديني ا واروال يخفى على المتأّمل في ظاهرة الح  .19
 الذي يتجّلى في نشأته وبعض أهدافه وقضاياه.
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إلى حّل الكثير من تبر بمثابة القنطرة الحوار الّديني ُيع في أنّ  وفي الجانب اإلنساني فإّنه ال ريب  .20
نقانسالمشاكل اإلنسانية بحكم دور األديان في تصحيح مسار الحضارة اإل ذها من االختالل الحاصل انية وا 

 في قيمه وأخالقه وسياسته.
صل أصحاب األديان لة لتواولعّل من أهّم أبعاد الحوار الّديني البعد الّتواصلي، ذلك ألّنه وسيلة فّعا  .21
مراحل الّتعارف الذي جعله الخالق عّز وجّل سببا الختالف األجناس واألعراق ما بينهم، وهو أّول في

 واأللسن.ان واأللو 
إّن مّما يمكن أن ُيعد  عائًقا عمليا حقيقيا أمام الحوار اإلسالمي مع اآلخر في هذا العصر هو   .22

خاّصة، ويتبع هذا الّنوع ّديني والمسيحي منه المعاصر مع اآلخر الالمسلم الاّلتكافؤ الموجود بين المحاور 
َمة  ُمهمٍّة من  لقائمة علىة االكفاءة الجماعية حيث تظهر المؤّسس ؛من الكفاءة الفردية عمل الفريق كس 

ي هذا وخبرة طويلة ف تراكميٍّ  إلى عمل   دُ ع  سمات العصر الحديث، وال زال الجانب اإلسالمي لم يستند بَ 
التّنسيق فيما بين المتصّدرين للحوار من الجانب اإلسالمي، في  تشّتت الجهود وقّلة لمجال، باإلضافة إلىا

 اإلسالمي.  -إلسالمي ن اظّل تراجع الّتضام
من المعيقات أيضا أّن الخطاب اإلسالمي المعاصر في بعض أوجهه ال يتالءم وطبيعة المرحلة   .23

 اقع الذي يعاصره.لحظ الو التي تمّر بها األّمة وال ي
ة للحوار الّديني من وجهة نظر إسالمية تعتبر الّذاكرة التّاريخية الغربية من المعيقات الخارجيو   .24
المشّوهة عن اإلسالم والمسلمين، عائقا يصد  المسلمين عن التّفاعل اإليجابي مع الحوار  ة  بالّصورمَ الُمتخَ 

ة ن  الإذا قُ  الّديني، ويشّكك في نوايا اآلخر خاص  الكنسي والّسياسي.  خطاب الغربي الّدينيرئ ذلك في َلح 
الذي بلغ مداه في  ر  ت  ستَ ياسي المُ البعد السّ لى ع د  م  عتَ باإلضافة إلى البعد التّنصيري للحوار المسيحي والمُ 

 نهاية األلفية األولى وبداية الثّانية.
ن  موجز ألهّم اصر ووسائله. مع بياني المعكما تناول البحث أهّم ممّيزات ومظاهر الحوار الّدي  .25

 ت حركته التي عرفت توّسعا كبيرا شمل أهّم األطراف المتحاورة.محّطا
م من حوار األديان المعاصر من خالل عرض  ومناقشة  آلراء ف أهل العلواقم تباينتحّلى لنا   .26

 المؤّيدين والمعارضين.
ة عاصر عبارة عن معادلالّديني بواقعه الم الحوار من خالل الّتحليل والّنقاش يمكن أن نالحظ بأنّ   .27

، مّما ها الّراهنطار صعبة تتلّخص في عدم قدرة المسلمين على فهم الّظاهرة وقراءتها قراءة صحيحة في إ
وّلد تباينا في وجهات الّنظر لدى الّنخب المسلمة إزاء هذه الّظاهرة؛ رغم اعتقاد راسخ لدى جميعها بأصالة 

 التي تحول دونه.  الّتحّديات والعوائقكر اإلسالمي، وكثرة في الف الحوار الّديني
يد في الفكر والعمل، نحتاج يد؛ الّتجدجدإّن أّول الّطريق في مسيرتنا نحو آفاق الحوار الّديني هو التّ   .28

 لية، معإلى تفكير  بإدمان الّنظر بالّتحليل والّنقد، وتدبير  بالّتخطيط واالستشراف، وعمل  بالجّدية والفعا
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جديد يرتكز كما أثبت البحث على مجموعة من القواعد واإلجراءات ويم مستمر. وهذا التّ متابعة وتقييم  وتق
 لّنفسية.وا الفكرية والمعرفية

 تناول البحث مجموعة من المحّددات التي تحّدد معالم مستقبل حوار األديان من منظور إسالمي.   .29
عية ثالث ل سيناريوهات استطاللحوار الّديني من خالآلفاق ااجتهد الباحث في رسم صور مستقبلية   .30

الثّقافي والحضاري، الّديني و  وارفاعلية له، ثّم أردفه بثالث سيناريوهات محتملة لمستقبل الحللبيئة التّ 
يناريو المأمول، و"سيناريو التحّدي"؛ الذي يمّثل األزمة، والمتمثّلة في سيناريو "آفاق الّتمكين" وهو السّ 

بأّن التحّدي الحقيقي يتمّثل في إجادة إدارة الّسيناريو الثّاني ّدد بينهما. وخلصنا "الترّدد" الذي يتر  سيناريوو 
 تحّققهما في واقع األّمة.لّسعي دون ل اوالثّالث من خال

المسيحي الغربي وفق رؤية االمتداد اإلسالمي في الغرب أوردت  –لدراسة آفاق الحوار اإلسالمي   .31
لة رصد اّتجاه الفاتيكان والّنخب الغربية جاهات من خالل محاو ار إجراء تحليل االتّ ث في إطنتائج بح

طريق استبيان رأي الخبراء من خالل دراسة بحثية مع ، وكذا عن ينيالفاعلة والمؤّثرة في سياق الحوار الدّ 
تقبل مع في المسفريق من الخبراء المختّصين لرصد مالمح آفاق الحوار اإلسالمي المسيحي الغربي 

 العناصر المحّركة للحوار الّديني في المشهد المستقبلي.لتي تواجهها، وأهّم الّتحديات ا
ي الفكر اإلسالمي من أهل الكتاب الذين أمرنا بمحاورتهم والبّر  اليهود ففإنّ إذا استثنينا الّصهاينة   .32

ضمن  اإلسالمية في الغرب منّظماتبهم إذا لم يكونوا محاربين ظالمين، والحوار الذي تقوم به بعض ال
ي قافانها يصّنف في هذا الباب، بل من مصلحة األّمة أن يعي المسلم واقعه الّديني والثّ مجتمعاتها وأوط

معه، فالمسلم األوروبي واألمريكي وغيره في المجتمعات اإلسالمية له أن يحاور اليهود كما ويتفاعل 
ياسية واالجتماعية الهموم واآلمال السّ  الواحد، يشاركهم نفسالوطن  يحاور المسيحي وهم بالّنسبة إليه أبناء

راء الكثير من المنظمات ذي يستتر و ال واالقتصادية، يبقى أن يحذر هذا الحوار من االحتواء الّصهيوني
 والهيئات والجماعات اليهودية.

د إن اّتجه نحو العقائ وتقّرر في أكثر من موضع من البحث أّن صياغة الّتحالف "الّديني" المختلف  .33
خالق اإلنسانية" المشتركة والملهمة والّدافعة لسياسات تكافلية وتضامنية بين خ "عولمة القيم واألترسي
 .المختلفة سيغير فعالً مجرى التّاريخوالّشعوب  راداألف

ا الثّقافي والعملي موروثن الذي تقّرر للباحث من هذا الّتحليل والّنقد أّنه يجب أن نعيد الّنظر في بعض  .1
ته على اجتهادات علماء المسلمين من المتكّلمين والفقهاء أو بعض واّلة المسلمين القائم في بعض جزئيا

كان يحكمهم واقعهم المحّلي بنوازله الّدينية والّسياسية واالجتماعية واألمنية، فنراجعه وفق  تهم، الذينقضاو 
بسبب المتغّيرات فيه األديان والملل المجتمعات، وتواصلت لّنظم و واقعنا المعاصر الذي تشابكت فيه ا

 ه  ا ببعض أوجُ تأّثرً  -يها ال يكون ف المالثّقافية الجديدة. ولحاجتنا إلى أساليب وطرق جديدة في عرض اإلس
 ميل  أو جنوح يؤّثر على نقاء اإلسالم وصفائه.  -تراثنا
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القانون الدستوري  فّكرين والمختصين فيصر والمكّل ذلك يقتضي فتح نقاش جّدي بين فقهاء الع  .2
وامتزج فيه ق بالغرب، ّشر الّدولي لطرح نماذج بديلة نابعة من رحم الّسياق الجديد لألّمة الذي اّتصل فيه الو 

المسلمون بغيرهم في بقاع كثيرة من العالم كانت داًرا خالصة لسواهم، بخالف ما كان عليه الحال في 
 تاريخ األّمة.

ال يتأّتى دون فهم جيد لمقاصد اإلسالم الكبرى،  المطلوب الذي تقّرر صالح الفكري العمليهذا اإل إنّ   .3
فاظ على كرامة اإلنسان، مع َتَماه  تامٍّ مع الواقع الذي لفساد والحع اواستيعاب لرسالته في اإلصالح ودف

َيغ  تفكيره، وطبيعة احتياجاته، و   كاناته.حدود إمنعيشه؛ باستيعاب أنماط تشك له، وص 
ت غَ فر  صالح منظوماتنا الّسياسية واالقتصادية واألمنية والبيئية التي أُ ع عقالء العالم في إالمشاركة م  .4

  ألخالق.وا من القيم
وطبعا هذا يحتاج ابتداء إلى مؤّسسات أهلية وحكومية ومنظمات نخبوية دينية وفكرية وسياسية محّلية   .5

 لمبادرات.جية تسعى لمثل هذه ابخطط وأهداف إستراتيوقفية  ودولية إسالمية تردفها مؤّسسات
مدّربة على ى مجموعات إل نحتاج إلدارة الّسيناريوهات المستقبلية المحتملة التي استطلعها البحث  .6

عالمية ودبلوماسية تمّكنها من إدارة عملية الّتواصل عبر األديان  مهارات متعّددة؛ فكرية ودعوية وا 
 ار وعثراته.هم وتجّنب فخاخ الحو لها بف والثّقافات، وتسمح

 ل الفرص التي يمّثلها:استغال  .7
 االمتداد اإلسالمي في الغرب. •
انتشارا في العالم نتيجة التقّدم الهائل في وسائل الّتواصل  التي تزدادية الثّقافة الحوارية والّتواصل •

 االجتماعي.
 حاجة المجتمعات البشرية إلى الّسلم الّدائم. •
هو حال بعض كنائس األرثوذكس في ية والّتحّررية كما بعض الكنائس اإلنسانوّجهات استثمار ت •

والّتواصل مع بعض  ا أو أمريكا الّشمالية.ود بإفريقيلسّ الّشرق، وكنائس أمريكا الاّلتينية أو بعض كنائس ا
 وذية.ية والبالمنّظمات والهيئات الّدينية المستقّلة والّرسمية الممّثلة لألديان الوضعية كالهندوس

المسيحي  -لمسيحي يجب فّك االرتباط بين الحوار اإلسالمي ا -بالحوار اإلسالميفيما يتعّلق   .8
ّن هذا األخير يرتبط باألّمة العربية واإلسالمية ارتباطا عضويا العربي، أل يحيالمس-الغربي، واإلسالمي 

حاوالت مسيحية العربية عن محييد الببعده الحضاري الّضارب في التّاريخ، كما يسعى هذا الفصل إلى ت
 المسيحي العربي يجب –تي تعّرضت لها في الماضي والحاضر. كما أّن الحوار اإلسالمي االستغالل ال

ضغط الموقف الّسياسي التّفصيلي على مستوى األوطان العربية التي تعاني من أزمات  يتحّرر من أن
 ب.تي تعتبر ساحتها أرحة لألّمة العربية الالّدينيسياسية مستمرة، ليرّكز على القضايا الحضارية و 

يحي لحوار المسر افّك أسره من احتكامّما يسمح بتوسيع دائرة الحوار الّديني الواقعي والمعيشي،   .9
ؤّسس لتكّتل ديني جديد يقف في وجه تيار العولمة الاّلديني والذي يسعى يالغربي للّساحة الحوارية، و 
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، ويحّقق جملة من شويههاتهميشه لألديان أو تية الغربية من خالل المركز  لتنميط العالم وفق منظور
 .األهداف جاء تفصيلها من خالل البحث

اهلل تعالى أن يكون هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم، وأن أكون قد يله، أسأل تحصهذا ما تيّسر بحثه و 
مَ ه  ت  دَ ستفاد من ج  وّفقت فيما قصدت إليه، وأن يُ  خر هو يهدي الّسبيل، وآواهلل الموّفق و ه،  عثَرتُ ، وأن تَُقو 

 أجمعين.رين وصحبه اهدعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين، وصّلى اهلل على سّيدنا محّمد وعلى آله الطّ 
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 فهرس اآليات

 
 الصفحة رقم اآلية اآلية

  سورة الفاتحة
) م  الدِّين   14 3 )َمل ك  َيو 

 سورة البقرة
َر ض  َخل يَفًة ) ل  ف ي األ   123-55 32ــــ  30 ۚ  َوا  ذ  َقاَل َرب َك ل ل َماَلئ َكة  إ نِّي َجاع 
ر  َوَعم لَ ) خ  م  اآل  اب ئ يَن َمن  آَمَن ب الل ه  َوال َيو  يَن َهاُدوا َوالن َصاَرىَٰ َوالص  يَن آَمُنوا َوال ذ  َصال ًحا  إ ن  ال ذ 

َزُنونَ  ف  َعَلي ه م  َواَل ُهم  َيح  نَد َربِّه م  َواَل َخو  ُرُهم  ع   (،َفَلُهم  َأج 
62 114 

يثَ ) َنا م  َبىَٰ َوال َيَتاَمىَٰ  اقَ َوا  ذ  َأَخذ  ي ال ُقر  َساًنا َوذ  َرائ يَل اَل َتع ُبُدوَن إ ال  الل َه َوب ال َوال َدي ن  إ ح  َبن ي إ س 
َكاَة ثُم  َتَول ي ُتم  إ ال  َقل ياًل مِّ  اَلَة َوآُتوا الز  ًنا َوَأق يُموا الص   نُكم  َوَأنُتمَوال َمَساك ين  َوُقوُلوا ل لن اس  ُحس 

 ع ر ُضوَن(م  
83 198 

َرُكوا ) يَن َأش  َن ال ذ  َرَص الن اس  َعَلىَٰ َحَياة  َوم  َدن ُهم  َأح  ُر َأل َف َسَنة  َوَما  ۚ  َوَلَتج  َيَود  َأَحُدُهم  َلو  ُيَعم 
َر  َن ال َعَذاب  َأن ُيَعم  ه  م  ز ح  ير  ب َما َيع َمُلونَ  ۚ  ُهَو ب ُمَزح   (.َوالل ُه َبص 

96 119 

َلُه َعَلىَٰ َقل ب َك ب إ ذ ن  الل ه  ُمَصدًِّقا لَِّما َبي َن َيَدي ه  وَ ) ب ر يَل َفإ ن ُه َنز  ُهًدى َوُبش َرىَٰ ُقل  َمن َكاَن َعُدوًّا لِّج 
ن ينَ  م  يَكاَل َفإ ن  الل َه عَ  ل ل ُمؤ  ب ر يَل َوم   ( لِّل َكاف ر ينَ وٌّ دُ َمن َكاَن َعُدوًّا لِّل ه  َوَماَلئ َكت ه  َوُرُسل ه  َوج 

97 158 

ُخَل ال َجن َة إ ال  َمن َكاَن ُهوًدا َأو  َنَصاَرىَٰ ) ُقل  َهاُتوا ُبر َهاَنُكم  إ ن  ۚ  ت ل َك َأَمان ي ُهم   ۚ  َوَقاُلوا َلن َيد 
ق ينَ   (ُكنُتم  َصاد 

111 75- 116 

ء  وَ ) ء  َوُهم  الَ قَ َوَقاَلت  ال َيُهوُد َلي َست  الن َصاَرىَٰ َعَلىَٰ َشي  ت  الن َصاَرىَٰ َلي َست  ال َيُهوُد َعَلىَٰ َشي 
ل ه م   ۚ  َيت ُلوَن ال ك َتاَب  ث َل َقو  َلُموَن م  يَن اَل َيع  ل َك َقاَل ال ذ  َم ال ق َياَمة  ف يَما  ۚ  َكذََٰ ُكُم َبي َنُهم  َيو  َفالل ُه َيح 

َتل ُفونَ   (َكاُنوا ف يه  َيخ 
113 137 

 18 132 نتم مسلمون(وأ )فال تموتّن إال
َحاَق َوَيع ُقوَب وَ ) يَل َوا  س  َماع  يَم َوا  س  َباط  ُقوُلوا آَمن ا ب الل ه  َوَما ُأنز َل إ َلي َنا َوَما ُأنز َل إ َلىَٰ إ ب َراه  َس  األ 

ُق َبي   بِّه م  اَل ُنَفرِّ يَسىَٰ َوَما ُأوت َي الن ب ي وَن م ن ر  ُن َلُه أَ  نَ َوَما ُأوت َي ُموَسىَٰ َوع  ن ُهم  َوَنح  َحد  مِّ
ل ُمونَ   (ُمس 

136 50 

ًة َوَسًطا لَِّتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى الن اس  َوَيُكوَن الر ُسوُل َعَلي ُكم  َشه يًدا ) ل َك َجَعل َناُكم  ُأم  َوَما  ۚ  َوَكذََٰ
َلَم َمن َيت   َلَة ال ت ي ُكنَت َعَلي َها إ ال  ل َنع  ُسوَل م م ن َينَقل ُب َعَلىَٰ َعق َبي ه  ب  َجَعل َنا ال ق ب  َوا  ن َكاَنت   ۚ  ُع الر 

يَن َهَدى الل ُه  يَع إ يَماَنُكم   ۚ  َلَكب يَرًة إ ال  َعَلى ال ذ  إ ن  الل َه ب الن اس  َلَرُءوف   ۚ  َوَما َكاَن الل ُه ل ُيض 
يم    (ر ح 

143 70- 53 

َهة  ُهَو ُموَ ) َتب ُقوا ال َخي َرات   ۚ   الِّيهَ َول ُكلٍّ و ج  يًعا  ۚ  َفاس  إ ن  الل َه  ۚ  َأي َن َما َتُكوُنوا َيأ ت  ب ُكُم الل ُه َجم 
ير   ء  َقد   (َعَلىَٰ ُكلِّ َشي 

148 61 

اب ر ينَ ) ُعو ا َوَبشِّر  الص  يَبة  َقاُلوا إ ن ا ل ل ه  َوا  ن ا إ َلي ه  َراج  يَن إ َذا َأَصاَبت ُهم م ص  ئ َك َعَلي ه م  لََٰ ُأو  نلذ 
َمة   بِّه م  َوَرح   (.َوُأولََٰئ َك ُهُم ال ُمه َتُدونَ  ۚ  َصَلَوات  مِّن ر 

155-
157 

93 

https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-01.html#qur001
https://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-01.html#qur002
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َأَوَلو  َكاَن آَباُؤُهم  اَل  ۚ  َوا  َذا ق يَل َلُهُم ات ب ُعوا َما َأنَزَل الل ُه َقاُلوا َبل  َنت ب ُع َما َأل َفي َنا َعَلي ه  آَباَءَنا )
 121 -57 170 (ي ًئا َواَل َيه َتُدونَ شَ  ونَ ق لُ َيع  

َل ) َث َوالن س  َد ف يَها َوُيه ل َك ال َحر  َر ض  ل ُيف س   61 205 (َوالل ُه اَل ُيح ب  ال َفَسادَ  ۚ  َوا  َذا َتَول ىَٰ َسَعىَٰ ف ي األ 
ُخُلوا ف ي السِّل م  َكاف ًة(  210 208 )اد 

ل َك ُيَبيُِّن الل هُ ) َرةآل  ا مُ َلكُ  َكذََٰ  41 219 (َيات  َلَعل ُكم  َتَتَفك ُروَن في الد نَيا واآلخ 
يَن( ل  َعَلى ال َعاَلم  ُض َوَلك ن  الل َه ُذو َفض  َر   61 251 .)َوَلو اَل َدف ُع الل ه  الن اَس َبع َضُهم  ب َبع ض  َلَفَسَدت  األ 

َراَه ف ي الدِّين  ) َن ال َغيِّ  دُ ش  الر   َقد ت َبي نَ  ۚ  اَل إ ك   113-87 256 (ۚ  م 
ي َمن َيَشاُء ) ُكم   ۚ  ل ي َس َعَلي َك ُهَداُهم  َولََٰك ن  الل َه َيه د  َنُفس  َوَما ُتنف ُقوَن  ۚ  َوَما تُنف ُقوا م ن  َخي ر  َفأل 

ه  الل ه    53 272 ( ُتظ َلُمونَ اَل  م  َأنتُ َوَما تُنف ُقوا م ن  َخي ر  ُيَوف  إ َلي ُكم  وَ  ۚ  إ ال  اب ت َغاَء َوج 

َعَها )  57 286 (ۚ  اَل ُيَكلُِّف الل ُه َنف ًسا إ ال  ُوس 
 آل عمران 

 136 2-1 (لل ُه اَل إ لَََٰه إ ال  ُهَو ال َحي  ال َقي ومُ  الم)
ه َي ل ل ه  َوَمن  ات َبَعن  ) ُت َوج  َلم  وَك َفُقل  َأس  ُتم   ۚ  َفإ ن  َحاج  َلم  يِّيَن َأَأس  ُمِّ يَن ُأوُتوا ال ك َتاَب َواأل  َوُقل لِّل ذ 
َلُموا َفَقد  اه َتَدوا  ۚ   ي ۚ  و ا  ن َتَول و ا َفإ ن َما َعَلي َك ال َباَلُغ  ۚ  َفإ ن  َأس   55 20 (َباد  ع  ال  ر  ب  َوالل ُه َبص 

ل م  ) وَن ف يَما َلي َس َلُكم ب ه  ع  ل م  َفل َم ُتَحاج  ُتم  ف يَما َلُكم ب ه  ع  ؤاَُلء  َحاَجج  َلُم َوَأنُتم   ۚ  َها َأنُتم  هََٰ َوالل ُه َيع 
َلُمونَ   (اَل َتع 

36 79 

ل م  َفقُ ) َن ال ع  َك ف يه  م ن َبع د  َما َجاَءَك م  ُع َأب َناَءَنا َوَأب َناَءُكم  َون َساَءَنا الَ عَ ل  تَ َفَمن  َحاج  و ا َند 
ب ينَ  َعل ل ع َنَت الل ه  َعَلى ال َكاذ   (َون َساَءُكم  َوَأنُفَسَنا َوَأنُفَسُكم  ثُم  َنب َته ل  َفَنج 

61 132 

ال  َنع ُبَد إ ال  الل َه َواَل ُنش ر َك ب ه  َشي ًئا َواَل أَ  م  َنكُ ُقل  َيا َأه َل ال ك َتاب  َتَعاَلو ا إ َلىَٰ َكل َمة  َسَواء  َبي َنَنا َوَبي  )
َباًبا مِّن ُدون  الل ه   َذ َبع ُضَنا َبع ًضا َأر  ل ُمونَ  ۚ  َيت خ  َهُدوا ب َأن ا ُمس   (.َفإ ن َتَول و ا َفُقوُلوا اش 

64 55- 257 

وَن ف ي إ ب َرا يمَ )َيا َأه َل ال ك َتاب  ل َم ُتَحاج  ه  مَ وَ  ه  يُل إ ال  م ن َبع د  نج  َراُة َواإل   َأَفاَل  ۚ  ا ُأنز َلت  الت و 
 (َتع ق ُلونَ 

65 138 

َهُدوَن. َيا َأه َل ال ك تاب  ل َم َتل ب ُسوَن ال َحق   ُفُروَن ب آيات  الل ه  َوَأن ُتم  َتش  ل  َيا َأه َل ال ك تاب  ل َم َتك  ب ال باط 
ُتُموَن ال حَ  َلُموَن(ن  أَ ق  وَ َوَتك   ُتم  َتع 

70-71  ( 131 

َباًدا لِّي م  )م َم َوالن ُبو َة ثُم  َيُقوَل ل لن اس  ُكوُنوا ع  ت َيُه الل ُه ال ك َتاَب َوال ُحك  ن ُدون  ا َكاَن ل َبَشر  َأن ُيؤ 
ُرُسوَن(كُ  اَوب مَ الل ه  َولََٰك ن ُكوُنوا َرب ان يِّيَن ب َما ُكنُتم  ُتَعلُِّموَن ال ك َتاَب   نُتم  َتد 

79 138 

يَم َوُموسَ ) ي َنا ب ه  إ ب َراه  َحي َنا إ َلي َك َوَما َوص  ي َأو  ىَٰ ب ه  ُنوًحا َوال ذ  َن الدِّين  َما َوص  ىَٰ َشَرَع َلُكم مِّ
يَسىَٰ  ُقوا ف يه   ۚ  َوع   ( ۚ  َأن  َأق يُموا الدِّيَن َواَل َتَتَفر 

85 18 

َراُة الًّ ح   َكانَ )كل  الط َعام   َل الت و  ه  م ن َقب ل  َأن تَُنز  َرائ يُل َعَلىَٰ َنف س  َم إ س  َرائ يَل إ ال  َما َحر   ۚ   لَِّبن ي إ س 
ق يَن( َراة  َفات ُلوَها إ ن ُكنُتم  َصاد   ُقل  َفأ ُتوا ب الت و 

93 212 

ُفُروَن ب آيات  الل ه  ) َشه يد  َعلى َما َتع َمُلوَن. ُقل  َيا َأه َل ال ك تاب  ل َم  هُ َوالل  ُقل  َيا َأه َل ال ك تاب  ل َم َتك 
ا َتع َمُلوَن( َوجًا َوَأن ُتم  ُشَهداُء َوَما الل ُه ب غاف ل  َعم   .َتُصد وَن َعن  َسب يل  الل ه  َمن  آَمَن َتب ُغوَنها ع 

98- 99 131 

ُعوَن إ َلى ال   لَـئ َك ُهُم وَ  ر  َخي  )َول َتُكن مِّنُكم  ُأم ة  َيد  َن َعن  ال ُمنَكر  َوُأو  َيأ ُمُروَن ب ال َمع ُروف  َوَين َهو 
 70-54 104 ال ُمف ل ُحوَن(.
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ُنوَن ب الل ه  ) م  َن َعن  ال ُمنَكر  َوُتؤ  ر َجت  ل لن اس  َتأ ُمُروَن ب ال َمع ُروف  َوَتن َهو  َوَلو   ۚ  ُكنُتم  َخي َر ُأم ة  ُأخ 
ُقونَ  ۚ  اب  َلَكاَن َخي ًرا ل ُهم تَ ك  ل  ُل اآَمَن َأه   َثُرُهُم ال َفاس  ُنوَن َوَأك  م  ن ُهُم ال ُمؤ   (مِّ

110 54 

َن َعن  ال ُمنَكر  َوُيَسار ُعوَن ف ي ال خَ ) ر  َوَيأ ُمُروَن ب ال َمع ُروف  َوَين َهو  خ  م  اآل  ُنوَن ب الل ه  َوال َيو  م  ي َرات  ُيؤ 
َن ا اَوُأولََٰئ َك م   (نَ يح  ل  لص 

118 286 

يَن ال َغي َظ َوال َعاف يَن َعن  الن اس  ) م  ن ينَ  ۚ  َوال َكاظ  س   95 143 (َوالل ُه ُيح ب  ال ُمح 
َن الل ه  ل نَت َلُهم   َمة  مِّ ل َك  ۚ  )َفب َما َرح  وا م ن  َحو  ُف  ۚ  َوَلو  ُكنَت َفظًّا َغل يَظ ال َقل ب  اَلنَفض  َفاع 

ر   ر  ف  َتغ  َعن ُهم  َواس   َم  َت َفَتَوك ل  َعَلى الل ه   ۚ  َلُهم  َوَشاو ر ُهم  ف ي األ  إ ن  الل َه ُيح ب   ۚ  َفإ َذا َعَزم 
 ال ُمَتَوكِّل يَن(

159 96 

ب ُروا َوَصاب ُروا َوَراب ُطوا َوات ُقوا الل َه َلَعل ُكم  تُف ل ُحونَ ) يَن آَمُنوا اص   93 200 (َيا َأي َها ال ذ 
 سورة النساء

ء  َفُرد وُه إ َلى الل ه  َوالر ُسول  ) ُتم  ف ي َشي   87 59 (َفإ ن َتَناَزع 
ر  ) َلُم الل ُه َما ف ي ُقُلوب ه م  َفَأع  يَن َيع  ه م  َقو اًل َبل يًغام  هُ ن  ض  عَ ُأولََٰئ َك ال ذ  ظ ُهم  َوُقل ل ُهم  ف ي َأنُفس   200 63 ( َوع 
ت اَلًفا َكث يًرا ۚ  َأَفاَل َيَتَدب ُروَن ال ُقر آَن ) ند  َغي ر  الل ه  َلَوَجُدوا ف يه  اخ   118 82 (َوَلو  َكاَن م ن  ع 
َتاُنوَن َأنُفَسهُ ) يَن َيخ  ل  َعن  ال ذ   188 107   (  ۚ  م  َواَل ُتَجاد 
اَلح  َبي َن الن اس  ) َواُهم  إ ال  َمن  َأَمَر ب َصَدَقة  َأو  َمع ُروف  َأو  إ ص  َوَمن  ۚ  ال  َخي َر ف ي َكث ير  مِّن ن ج 

يًما ًرا َعظ  ت يه  َأج  َف ُنؤ  َضات  الل ه  َفَسو  ل َك اب ت َغاَء َمر   (َيف َعل  ذََٰ
114 91 

َحي َنا) ه   كَ ي  إ لَ  إ ن ا َأو  َحي َنا إ َلىَٰ ُنوح  َوالن ب يِّيَن م ن َبع د  يَل  ۚ  َكَما َأو  َماع  يَم َوا  س  َحي َنا إ َلىَٰ إ ب َراه  َوَأو 
يَسىَٰ َوَأي وَب َوُيوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلي َماَن  َباط  َوع  َس  َحاَق َوَيع ُقوَب َواأل   َوآَتي َنا َداُووَد َزُبوًرا ۚ  َوا  س 

ُهم  َعَلي َك صَ قَ  َقد   َوُرُساًل  َناُهم  َعَلي َك م ن َقب ُل َوُرُساًل ل م  َنق ُصص  ل يًما ۚ  ص   (.َوَكل َم الل ُه ُموَسىَٰ َتك 

163-
164 

50 

 سورة المائدة
ر َمن  ) د  ال َحَرام  َأن  َتع َتُدوا َوَتَعاَوُنوا َعَلى ال ب رِّ َوالت ق َوى نَ شَ  ُكم  َواَل َيج  م  َأن  َصد وُكم  َعن  ال َمس ج  آُن َقو 

) َقاب  يُد ال ع  َوان  َوات ُقوا الل َه إ ن  الل َه َشد  ث م  َوال ُعد   َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإل  
2 62 

َم َيئ َس ال ذ  ) ن  رُ فَ يَن كَ ال َيو  َشو  َشو ُهم  َواخ  ين ُكم  َفاَل َتخ  ُت  ۚ  وا م ن د  يَنُكم  َوَأت َمم  َم َأك َمل ُت َلُكم  د  ال َيو 
يًنا  اَلَم د  س  يُت َلُكُم اإل    (. ۚ  َعَلي ُكم  ن ع َمت ي َوَرض 

3 62-277 

يَن ل ل ه  ُشَهَداَء ب  ) يَن آَمُنوا ُكوُنوا َقو ام  ُلوا  ۚ   ط  س  ال ق  َيا َأي َها ال ذ  م  َعَلىَٰ َأال  َتع د  ر َمن ُكم  َشَنآُن َقو  َواَل َيج 
ُلوا ُهَو َأق َرُب ل لت ق َوىَٰ  ۚ   د   (إ ن  الل َه َخب ير  ب َما َتع َمُلونَ  ۚ  َوات ُقوا الل َه  ۚ  اع 

8 62-83 

ب  ) ُن َأب َناُء الل ه  َوَأح  َبل  َأنُتم َبَشر   ۚ  ل  َفل َم ُيَعذُِّبُكم ب ُذُنوب ُكم قُ  ۚ   اُؤهُ َوَقاَلت  ال َيُهوُد َوالن َصاَرىَٰ َنح 
َر ض  َوَما َبي َنُهَما  ۚ  َيغ ف ُر ل َمن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمن َيَشاُء  ۚ  مِّم ن  َخَلَق   ۚ  َول ل ه  ُمل ُك الس َماَوات  َواأل 

يرُ   (.َوا  َلي ه  ال َمص 
18 119 

ًنا َعَلي ه  ب   بَ ك َتاَوَأنَزل َنا إ َلي َك ال  ) َن ال ك َتاب  َوُمَهي م  ُكم َبي َنُهم  ۚ  ال َحقِّ ُمَصدًِّقا لَِّما َبي َن َيَدي ه  م  َفاح 
َن ال َحقِّ  ۚ  ب َما َأنَزَل الل ُه  ا َجاَءَك م  ن َهاًجا  ۚ  َواَل َتت ب ع  َأه َواَءُهم  َعم  ر َعًة َوم  نُكم  ش   ۚ  ل ُكلٍّ َجَعل َنا م 

ُلَوُكم  ف ي َما آَتاُكم  ل  الاَء َوَلو  شَ  َدًة َولََٰك ن لَِّيب  َتب ُقوا ال َخي َرات   ۚ  ُه َلَجَعَلُكم  ُأم ًة َواح  إ َلى الل ه   ۚ  َفاس 
َتل ُفونَ  يًعا َفُيَنبُِّئُكم ب َما ُكنُتم  ف يه  َتخ  ُعُكم  َجم   .(َمر ج 

48 
18-59-
61-86-

114 

ُنوا ب َما َقاُلوا  ۚ  َلة  و لُ غ  ه  مَ َوَقاَلت  ال َيُهوُد َيُد الل  ) يه م  َوُلع   115 64َبل  َيَداُه َمب ُسوَطَتان  ُينف ُق  ۚ  ُغل ت  َأي د 
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 (َكي َف َيَشاءُ 
د   ۚ  إ ن  الل َه ثَال ُث َثاَلَثة  )  114 73 ( ۚ  َوَما م ن  إ لََٰه  إ ال  إ لََٰه  َواح 

يَن َكَفُروا م ن َبن ي إ س رَ  َن ال ذ  َيَم لَ عَ  ائ يلَ )ُلع  يَسى اب ن  َمر  ل َك ب َما َعَصوا  ۚ  ىَٰ ل َسان  َداُووَد َوع  ذََٰ
َكاُنوا َيع َتُدونَ   (و 

78 184 

يَن َكَفُروا ) َن ال ذ  ن ُهم  َيَتَول و  َط الل ُه َعَلي ه م  َوف ي  ۚ  َتَرىَٰ َكث يًرا مِّ َلب ئ َس َما َقد َمت  َلُهم  َأنُفُسُهم  َأن َسخ 
 (َخال ُدونَ  م  هُ اب  ال َعذَ 

80 184 

َرُكوا ) يَن َأش  يَن آَمُنوا ال َيُهوَد َوال ذ  َدن  َأَشد  الن اس  َعَداَوًة لِّل ذ  يَن  ۚ  َلَتج  َدن  َأق َرَبُهم م َود ًة لِّل ذ  َوَلَتج 
يَن َقاُلوا إ ن ا َنَصاَرىَٰ  ينَ  ۚ  آَمُنوا ال ذ  ن ُهم  ق سِّيس  ل َك ب َأن  م  ب ُرونَ ابَ ه  َورُ  ذََٰ َتك   .(ًنا َوَأن ُهم  اَل َيس 

82 119-184 

َنا َعَلي ه  آَباءَ  ُبَنا َما َوَجد  َأَوَلو   ۚ  َنا )َوا  َذا ق يَل َلُهم  َتَعاَلو ا إ َلىَٰ َما َأنَزَل الل ُه َوا  َلى الر ُسول  َقاُلوا َحس 
َلُموَن َشي ًئا َواَل َيه َتدُ   (.ونَ َكاَن آَباُؤُهم  اَل َيع 

104 121 

 سورة األعراف
َنا َما َوَعَدَنا َرب َنا َحقًّا َفَهل  َوَجدت م م ا َوعَ  َحاَب الن ار  َأن َقد  َوَجد  َحاُب ال َجن ة  َأص  َد )َوَناَدىَٰ َأص 

 (َفَأذ َن ُمَؤذِّن  َبي َنُهم  َأن ل ع َنُة الل ه  َعَلى الظ ال م ينَ  ۚ  َقاُلوا َنَعم   ۚ  ا قًّ حَ  ُكم  َرب  
44 131 

َيَن َأَخاُهم  ُشَعي ًبا ) ُبُدوا الل َه َما َلُكم مِّن  إ لََٰه  َغي ُرُه  ۚ  َوا  َلىَٰ َمد  م  اع  َقد  َجاَءت ُكم َبيَِّنة   ۚ  َقاَل َيا َقو 
بِّ  مِّن َر ض  َبع َد  ۚ   م  كُ ر  ُدوا ف ي األ  َياَءُهم  َواَل ُتف س  يَزاَن َواَل َتب َخُسوا الن اَس َأش  َل َوال م  ُفوا ال َكي  َفَأو 

َها  اَلح  ن ينَ  ۚ  إ ص  م  ل ُكم  َخي ر  ل ُكم  إ ن ُكنُتم م ؤ  َيَن َأَخاُهم  ُشَعي ًبا  ذََٰ ُبُدو  ۚ  َوا  َلىَٰ َمد  م  اع  ا َقاَل َيا َقو 
بُِّكم   ۚ  َما َلُكم مِّن  إ لََٰه  َغي ُرُه  هَ الل   يَزاَن َواَل َتب َخُسوا  ۚ  َقد  َجاَءت ُكم َبيَِّنة  مِّن ر  َل َوال م  ُفوا ال َكي  َفَأو 

َها  اَلح  َر ض  َبع َد إ ص  ُدوا ف ي األ  َياَءُهم  َواَل تُف س  ل ُكم  َخي ر  ل ُكم  إ ن ُكنُتم م   ۚ  الن اَس َأش  ن  ذََٰ م   (نَ يؤ 

85 64 

َنام  ل ُهم  ) م  َيع ُكُفوَن َعَلىَٰ َأص  َر َفَأَتو ا َعَلىَٰ َقو  َرائ يَل ال َبح  َنا ب َبن ي إ س  َعل  ۚ  َوَجاَوز  َقاُلوا َيا ُموَسى اج 
َهُلونَ  ۚ  ل َنا إ لًََٰها َكَما َلُهم  آل َهة   م  َتج   (َقاَل إ ن ُكم  َقو 

138 167 

َر ض  إ   ُس لن اُقل  َيا َأي َها ا) ي َلُه ُمل ُك الس َماَوات  َواأل  يًعا ال ذ  اَل إ لَََٰه إ ال   ۚ  نِّي َرُسوُل الل ه  إ َلي ُكم  َجم 
يُت  ي ي َوُيم  ُن ب الل ه  َوَكل َمات ه  َوات ب ُعوُه َلعَ  ۚ  ُهَو ُيح  م  ي ُيؤ  ُمِّيِّ ال ذ  ُنوا ب الل ه  َوَرُسول ه  الن ب يِّ األ   م  ل كُ َفآم 

 (ه َتُدونَ تَ 
158 51 

ًما ) ُظوَن َقو  ن ُهم  ل َم َتع  يًدا  ۚ  َوا  ذ  َقاَلت  ُأم ة  مِّ َرًة  ۚ  الل ُه ُمه ل ُكُهم  َأو  ُمَعذُِّبُهم  َعَذاًبا َشد  َقاُلوا َمع ذ 
 (إ َلىَٰ َربُِّكم  َوَلَعل ُهم  َيت ُقونَ 

164 71 

 123 176 (ونَ رُ َفك  َفاق ُصص  ال َقَصَص َلَعل ُهم  َيتَ )
ن ة   ۚ  َأَوَلم  َيَتَفك ُروا ) ب ه م مِّن ج  ير  م ب ين   ۚ  َما ب َصاح   41 187 (إ ن  ُهَو إ ال  َنذ 

 سورة األنعام
َر  َوَما م ن َداب ة  ف ي ا) ثَاُلُكم وَ  ض  أل  يُر ب َجَناَحي ه  إ ال  ُأَمم  َأم  ا َفر ط َنا ف ي ال ك َتاب   ۚ  اَل َطائ ر  َيط  م 

ء   َشُرونَ  ۚ  م ن َشي   (ثُم  إ َلىَٰ َربِّه م  ُيح 
38 59 

بَِّك  َي إ َلي َك م ن ر  َوَلو  َشاَء الل ُه َما  ينَ ر ك  َوَأع ر ض  َعن  ال ُمش   ۚ  اَل إ لَََٰه إ ال  ُهَو  ۚ  )ات ب ع  َما ُأوح 
َرُكوا  ُعوَن م ن  َوَما َأنَت َعَلي ه م ب َوك يل   ۚ  َوَما َجَعل َناَك َعَلي ه م  َحف يًظا  ۚ  َأش  يَن َيد  َواَل َتُسب وا ال ذ 

ل م   ًوا ب َغي ر  ع  ل َك َزي ن ا ل ُكلِّ ُأم ة  عَ  ۚ  ُدون  الل ه  َفَيُسب وا الل َه َعد  ُعُهم   م  هُ َملَ َكذََٰ ثُم  إ َلىَٰ َربِّه م م ر ج 
 (َفُيَنبُِّئُهم ب َما َكاُنوا َيع َمُلونَ 

108 198 
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ر ُجوُه َلَنا ) ل م  َفُتخ  نَدُكم مِّن  ع  ُرُصونَ  ۚ  ُقل  َهل  ع   122 148 (إ ن َتت ب ُعوَن إ ال  الظ ن  َوا  ن  َأنُتم  إ ال  َتخ 
 سورة األنفال

َيىَٰ َمن  َحي  َعن َبيَِّنة  )  182 42 ( ۚ  لَِّيه ل َك َمن  َهَلَك َعن َبيَِّنة  َوَيح 
َهَب ر يُحُكم  ) يُعوا الل َه َوَرُسوَلُه َواَل َتَناَزُعوا َفَتف َشُلوا َوَتذ  اب ر ينَ  ۚ  ا و رُ ب  َواص   ۚ  َوَأط   93 46 (إ ن  الل َه َمَع الص 

 سورة التوبة
ُكم  َعز يز  َعَلي ه  َما َعن ت م  َحر يص  َعَلي ُكم ) يم  م  ؤ  مُ ب ال  َلَقد  َجاَءُكم  َرُسول  مِّن  َأنُفس   96 128 (ن يَن َرُءوف  ر ح 
ُروا إ ال  ل يَ ) َيَم َوَما ُأم  يَح اب َن َمر  َباًبا مِّن ُدون  الل ه  َوال َمس  َباَرُهم  َوُره َباَنُهم  َأر  ع ُبُدوا إ لًََٰها ات َخُذوا َأح 

ًدا  ا ُيش ر ُكونَ  ۚ  ال  إ لَََٰه إ ال  ُهَو  ۚ  َواح   (ُسب َحاَنُه َعم 
31 57 

 16 35 )ذلك الّدين القّيم(
 سورة يونس

َتَلُفوا ) َدًة َفاخ  ًة َواح  َي بَ  ۚ  َوَما َكاَن الن اُس إ ال  ُأم  بَِّك َلُقض  يَما ف يه  ف   م  ي َنهُ َوَلو اَل َكل َمة  َسَبَقت  م ن ر 
َتل ُفونَ   (َيخ 

19 113 

ي إ َلى ال َحقِّ َأَحق  َأن ُيت َبَع َأم ن ال  َيه دِّي إ ال  َأن ُيه َدىَٰ ) ُكُمونَ  ۚ  َفَمن َيه د   122 35 (َفَما َلُكم  َكي َف َتح 
ي) ا َيأ ت ه م  َتأ و  ه  َوَلم  ل م  يُطوا ب ع  ل ه م  ذََٰ كَ  ۚ  ُلُه َبل  َكذ ُبوا ب َما َلم  ُيح  يَن م ن َقب  َفانُظر   ۚ  ل َك َكذ َب ال ذ 

ينَ   (.َكي َف َكاَن َعاق َبُة الظ ال م 
39 79-120 

َر ض  َوَما نَ ) َنا َعَلي ه  آَباَءَنا َوَتُكوَن َلُكَما ال ك ب ر َياُء ف ي األ  ا َوَجد  ئ َتَنا ل َتل ف َتَنا َعم  ُن َلُكَما َقاُلوا َأج  ح 
ن يب ُمؤ    (.نَ م 

78 121 

يًعا ) َر ض  ُكل ُهم  َجم  ن ينَ  ۚ  َوَلو  َشاَء َرب َك آَلَمَن َمن ف ي األ  م   174-114 99 (َأَفَأنَت ُتك ر ُه الن اَس َحت ىَٰ َيُكوُنوا ُمؤ 
 هود سورة

ل م  ) َأل ن  َما َلي َس َلَك ب ه  ع   180-123 46 ( ۚ  َفاَل َتس 
ل م  ) َأَلَك َما َلي َس ل ي ب ه  ع  ن ي َأُكن مَِّن  ۚ  َقاَل َربِّ إ نِّي َأُعوُذ ب َك َأن  َأس  َحم  َوا  ال  َتغ ف ر  ل ي َوَتر 

ر ينَ   (ال َخاس 
47 123 

يدُ )  97 87 (إ ن َك أَلَنَت ال َحل يُم الر ش 
ًقا َحَسًنا ) ز  ن ُه ر  بِّي َوَرَزَقن ي م  م  َأَرَأي ُتم  إ ن ُكنُت َعَلىَٰ َبيَِّنة  مِّن ر  َوَما ُأر يُد َأن   ۚ  َقاَل َيا َقو 

)  ُأَخال َفُكم 
88 97 

َدًة ) ًة َواح  َتل ف ينَ  ۚ  َوَلو  َشاَء َرب َك َلَجَعَل الن اَس ُأم  ل َك  ۚ   َرب َك مَ ح  َمن ر  إ ال   َواَل َيَزاُلوَن ُمخ  َول ذََٰ
ينَ  ۚ  َخَلَقُهم   َمع  ن ة  َوالن اس  َأج  َن ال ج  أَلَن  َجَهن َم م   (َوَتم ت  َكل َمُة َربَِّك أَلَم 

118- 
119 59-113 

 سفسورة يو 
َشاَء  ۚ  َوَهم  ب َها َلو اَل َأن ر َأىَٰ ُبر َهاَن َربِّه   ۚ  َلَقد  َهم ت  ب ه  وَ ) ر َف َعن ُه الس وَء َوال َفح  ل َك ل َنص   ۚ  َكذََٰ

ينَ  َلص  َنا ال ُمخ  َباد    (.إ ن ُه م ن  ع 
24 91 

ُقوَن َخي ر  َأم  الل   َباب  ُمَتَفرِّ ن  َأَأر  َبي  السِّج   125 39 ُد ال َقه اُر(ح  اوَ ُه ال  )َيا َصاح 
ًرا ) ا َأَحُدُكَما َفَيس ق ي َرب ُه َخم  ن  َأم  َبي  السِّج  َلُب َفَتأ ُكُل الط ي ُر م ن  ۚ  َيا َصاح  َخُر َفُيص  َوَأم ا اآل 

ه   َتف ت َيان   ۚ  ر أ س  ُر ال ذ ي ف يه  َتس  َم  َي األ   (ُقض 
41 125 

نا لصادقون( لا يروالع )واسأل القرية التي كنا فيها  126 82  تي أقبلنا فيها وا 
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ُعو إ َلى الل ه  ) ه  َسب يل ي َأد  ذ  يَرة  َأَنا َوَمن  ات َبَعن ي  ۚ  ُقل  هََٰ َن  ۚ  َعَلىَٰ َبص  َوُسب َحاَن الل ه  َوَما َأَنا م 
 (ال ُمش ر ك ينَ 

108 116 

َل  ) ُول ي األ  ب َرة  ألِّ ه م  ع  ي َبي َن مَ  ۚ   َباب  َلَقد  َكاَن ف ي َقَصص  يَق ال ذ  د  يثًا ُيف َتَرىَٰ َولََٰك ن َتص  ا َكاَن َحد 
ُنونَ  م  م  ُيؤ  َمًة لَِّقو  ء  َوُهًدى َوَرح  يَل ُكلِّ َشي   (َيَدي ه  َوَتف ص 

111 109 

 دالرع سورة
م  َيَتَفك ُرونَ )إ ل َك آَلَيات  لَِّقو   41 3 (  ن  ف ي ذََٰ
ه  ) ُكُم اَل ُمَعقَِّب ل ُحك م  َساب   ۚ  َوالل ُه َيح   115 41 (َوُهَو َسر يُع ال ح 

 يمسورة إبراه
ه  ل ُيَبيَِّن َلُهم  وَ ) م  َسل َنا م ن ر ُسول  إ ال  ب ل َسان  َقو   288 4 (ۚ  َما َأر 

 سورة النحل
ُسواًل َأن  اع   َتن ُبوا الط اُغوَت لل  ا ُبُدوا)َوَلَقد  َبَعث َنا ف ي ُكلِّ ُأم ة  ر  ن ُهم  ۚ  َه َواج  ن ُهم م ن  َهَدى الل ُه َوم  َفم 

اَلَلُة  َر ض  َفانُظُروا َكي َف َكاَن َعاق َبُة ال ُمَكذِّب ينَ  ۚ  م ن  َحق ت  َعَلي ه  الض  يُروا ف ي األ   (َفس 
36 64 

َنُتُكُم ال َكذ بَ ) ُف َأل س  ذَ َواَل َتُقوُلوا ل َما َتص  َب اَل حَ  ا هََٰ َذا َحَرام  لَِّتف َتُروا َعَلى الل ه  ال َكذ  إ ن   ۚ  ل  َوهََٰ
َب اَل ُيف ل ُحونَ  يَن َيف َتُروَن َعَلى الل ه  ال َكذ   (ال ذ 

116 122 

َلحُ ) ل َك َوَأص  ُلوا الس وَء ب َجَهاَلة  ثُم  َتاُبوا م ن َبع د  ذََٰ يَن َعم  َها رَ  ن  وا إ  ثُم  إ ن  َرب َك ل ل ذ  ب َك م ن َبع د 
يم    (َلَغُفور  ر ح 

119 127 

َظة  ال َحَسَنة  ) َمة  َوال َمو ع  ك  ُع إ َلىَٰ َسب يل  َربَِّك ب ال ح  َسُن  ۚ  اد  َي َأح  ل ُهم ب ال ت ي ه  إ ن  َرب َك ُهَو  ۚ  َوَجاد 
َلُم ب َمن َضل  َعن َسب يل ه   َلُم ب ال ُمه تَ  ۚ  َأع  ينَ َوُهَو َأع   (د 

125 
142-182 

188 
ب ر  َوَما َصب ُرَك إ ال  ب الل ه  ) ُكُرونَ  ۚ  َواص  ا َيم  َزن  َعَلي ه م  َواَل َتُك ف ي َضي ق  مِّم   92 127 (واََل َتح 

  سورة اإلسراء
ل م  تَ  َواَل ) ُئواًل  ۚ  ق ُف َما َلي َس َلَك ب ه  ع  َع َوال َبَصَر َوال ُفَؤاَد ُكل  ُأولََٰئ َك َكاَن َعن ُه َمس   121-78 36 (إ ن  الس م 

َسُن إ ن  الش ي َطاَن َين َزُغ َبي َنُهم  إ ن  الش ي َطاَن َكاَن ل   َي َأح  ي َيُقوُلوا ال ت ي ه  َباد  َعُدوًّا  ان  سَ إل  ن  )َوُقل  ل ع 
 ُمب يًنا(.

 
53 

99 

ل َناُهم  ) َن الط يَِّبات  َوَفض  ر  َوَرَزق َناُهم مِّ َنا َبن ي آَدَم َوَحَمل َناُهم  ف ي ال َبرِّ َوال َبح  م  َعَلىَٰ َكث ير  َوَلَقد  َكر 
ياًل    (.مِّم ن  َخَلق َنا َتف ض 

 
70 

55-172 

وح  ) َأُلوَنَك َعن  الر  ل م  إ ال  َقل ياًل ر  ال ُقل   ۚ   َوَيس  َن ال ع  ر  َربِّي َوَما ُأوت يُتم مِّ  136 85 (وُح م ن  َأم 
 سورة الكهف

بُِّكم  ) م   ۚ  َوُقل  ال َحق  م ن ر  ُفر  اءَ شَ ن ن َومَ َفَمن َشاَء َفل ُيؤ   112 29 ( ۚ   َفل َيك 
  سورة مريم

َت َهاُرونَ )  138 28 (َيا ُأخ 
يَم ) دِّيًقا ن ب يًّا ۚ  َواذ ُكر  ف ي ال ك َتاب  إ ب َراه   97 41 (إ ن ُه َكاَن ص 
دِّيًقا ن ب يًّا ۚ  ُكر  ف ي ال ك َتاب  إ د ر يَس اذ  وَ )  97 56 (إ ن ُه َكاَن ص 

 
 سورة طه
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ُلل  ُعق َدًة مِّن لَِّسان ي) ل ي َواح   100 28 (َيف َقُهوا َقو 
َن إ ن ُه َطَغىَٰ  ىَٰ لَ َبا إ  اذ هَ ) َشىَٰ  ف ر َعو   196-96 44 -43 (َفُقواَل َلُه َقو اًل ل يًِّنا ل َعل ُه َيَتَذك ُر َأو  َيخ 

ء  َخل َقُه ثُم  َهدى(  127 50ـــــ  49 )قاَل َفَمن  َرب ُكما يا ُموسى قاَل َرب َنا ال ذ ي َأع طى ُكل  َشي 
ُيُه ن م   ُقر آن  َواَل َتع َجل  ب ال  ) ل ًما ۚ  َقب ل  َأن ُيق َضىَٰ إ َلي َك َوح   99 114 (َوُقل ر بِّ ز د ن ي ع 
)18 123 فمن اّتبع هداي فال يضّل وال يشقى 

 سورة األنبياء
َألُ ) َأُلونَ ف  يَ ا َعم   اَل ُيس   115 23 (َعُل َوُهم  ُيس 
ًرا لِّل ُمت ق ينَ ) ك  َياًء َوذ  َقاَن َوض   287 48 (.َوَلَقد  آَتي َنا ُموَسىَٰ َوَهاُروَن ال ُفر 
َية  ال ت ي َكاَنت ت ع َمُل ال َخَبائ َث ) َن ال َقر  ي َناُه م  ل ًما َوَنج  ًما َوع  َم نُ اكَ  ُهم  إ ن   ۚ  َوُلوًطا آَتي َناُه ُحك  وا َقو 

ق ينَ   (.َسو ء  َفاس 
74 65 

ُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا ) ينَ  ۚ  إ ن ُهم  َكاُنوا ُيَسار ُعوَن ف ي ال َخي َرات  َوَيد  ع   287 90 (َوَكاُنوا َلَنا َخاش 
َمًة لِّل َعاَلم ينَ ) َسل َناَك إ ال  َرح   239-60 107 (َوَما َأر 

 سورة الحج
ل م  َوَيت ب ُع ُكل  َشي َطان  م ر يد  ) ُل ف ي الل ه  ب َغي ر  ع  َن الن اس  َمن ُيَجاد   119 3 (َوم 
ل م  َواَل هُ ) ُل ف ي الل ه  ب َغي ر  ع  َن الن اس  َمن ُيَجاد  ن ير  ك   اَل ًدى وَ َوم   119-32 8 (َتاب  م 
يَن ُيَقاَتُلوَن ب َأن ُهم  ُظل ُموا ) َن ل ل ذ  ير   ۚ  ُأذ  م  َلَقد  ر ه   239 39 (َوا  ن  الل َه َعَلىَٰ َنص 
م ب َغي ر  َحقٍّ إ ال  َأن َيُقوُلوا َرب َنا الل ُه )ا َيار ه  ر ُجوا م ن د  يَن ُأخ  اَس َبع َضُهم لن  ا لل ه  ا َدف عُ  َوَلو اَل  ۚ  ل ذ 

ُم الل ه  َكث يًرا  َكُر ف يَها اس  ُد ُيذ  ُع َوب َيع  َوَصَلَوات  َوَمَساج   الل هُ  َوَلَينُصَرن   ۚ  ب َبع ض  ل ُهدَِّمت  َصَوام 
 (َعز يز   َلَقو يٌّ  الل هَ  إ ن   ۚ   َينُصُرهُ  َمن

40 61 

ر  اَل فَ  ۚ  ُكوُه ُكلِّ ُأم ة  َجَعل َنا َمنَسًكا ُهم  َناس  )ل َم  إ ن َك َلَعَلىَٰ  ۚ  َواد ُع إ َلىَٰ َربَِّك  ۚ   ُيَناز ُعن َك ف ي األ 
َتق يم   َلُم ب َما َتع َمُلونَ  ُهًدى م س  َم ال ق َياَمة  ف يَما ُكنُتم   َوا  ن َجاَدُلوَك َفُقل  الل ُه َأع  ُكُم َبي َنُكم  َيو  الل ُه َيح 
َتل ُفونَ   (.ف يه  َتخ 

67-69 70 

ه  جَ )وَ  َهاد  ُدوا ف ي الل ه  َحق  ج  َتَباُكم  َوَما َجَعَل َعَلي ُكم  ف ي الدِّين  م ن  َحَرج   ۚ  اه  ل َة  ۚ  ُهَو اج  مِّ
يَم  َذا ل َيُكوَن الر ُسوُل َشه يًدا َعَلي ُكم  َوَتُكوُنو  ۚ  َأب يُكم  إ ب َراه  يَن م ن َقب ُل َوف ي هََٰ ل م  اُكُم ال ُمس  ا ُهَو َسم 

 (ۚ  َعَلى الن اس   اءَ دَ ُشهَ 
78 54 

 سورة المؤمنون
ع ُضُهم  َعَلىَٰ بَ  اَل َوَلعَ  إ ًذا ل َذَهَب ُكل  إ لََٰه  ب َما َخَلقَ  ۚ  َما ات َخَذ الل ُه م ن َوَلد  َوَما َكاَن َمَعُه م ن  إ لََٰه  )

ُفونَ  ۚ  َبع ض    (ُسب َحاَن الل ه  َعم ا َيص 
91 117 

ُفوَن() َلُم ب َما َيص  ُن َأع  َسُن الس يَِّئَة َنح  َي َأح  َفع  ب ال ت ي ه   62 96 اد 
 الّنور رةسو 

َلي ن   ۚ  َوالل ُه َخَلَق ُكل  َداب ة  مِّن م اء  ) ي َعَلىَٰ ر ج  ش  ن ُهم م ن َيم  ي َعَلىَٰ َبط ن ه  َوم  ش  ن ُهم م ن َيم  َفم 
َبع   ي َعَلىَٰ َأر  ش  ن ُهم م ن َيم  ُلُق الل ُه َما َيَشاُء  ۚ  َوم  ء  َقد   ۚ  َيخ   (ير  إ ن  الل َه َعَلىَٰ ُكلِّ َشي 

45 59 

َش الل َه َوَيت ق ه  َفُأولََٰئ َك ُهُم ال َفائ ُزونَ ) ع  الل َه َوَرُسوَلُه َوَيخ   19 52 (َوَمن ُيط 
َلَف ال ذ  ) َتخ  َر ض  َكَما اس  ل َفن ُهم  ف ي األ  َتخ  ال َحات  َلَيس  ُلوا الص  نُكم  َوَعم  يَن آَمُنوا م   130 55يَن م ن َوَعَد الل ُه ال ذ 
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ل   ًنا يُ لَ وَ ه م  َقب  ف ه م  َأم  َتَضىَٰ َلُهم  َوَلُيَبدَِّلن ُهم مِّن َبع د  َخو  ي ار  يَنُهُم ال ذ  َيع ُبُدوَنن ي اَل  ۚ  َمكَِّنن  َلُهم  د 
ُقونَ  ۚ  ُيش ر ُكوَن ب ي َشي ًئا  ل َك َفُأولََٰئ َك ُهُم ال َفاس  َد ذََٰ  (.َوَمن َكَفَر َبع 

 سورة الفرقان
يرًا( يَن َنذ  ه  ل َيُكوَن ل ل َعاَلم  َقاَن َعَلى َعب د  َل ال ُفر  ي َنز   51 1 )َتَباَرَك ال ذ 

َلًة وَ ) َل َعَلي ه  ال ُقر آُن ُجم  يَن َكَفُروا َلو اَل ُنزِّ دَ َوَقاَل ال ذ  ل َك ل ُنثَبَِّت ب ه  ُفَؤاَدَك كَ  ۚ   ةً اح  َوَرت ل َناُه  ۚ  ذََٰ
ت ياًل   (َتر 

32 129 

يًرا) َسَن َتف س  ئ َناَك ب ال َحقِّ َوَأح   71 33 (َواَل َيأ ُتوَنَك ب َمَثل  إ ال  ج 
ًنا َوا  َذا َخاَطَبُهُم  ُشوَن َعَلى األر ض  َهو  يَن َيم  َمن  ال ذ  َباُد الر ح   92 63  َقاُلوا َسالًما(.ونَ لُ ه  ال َجا)َوع 

 سورة الشعراء
ي) َأُلُكم  َعَلي ه  ا مَ وَ ُعون  إ ذ  َقاَل َلُهم  َأُخوُهم  ُنوح  َأاَل َتت ُقوَن إ نِّي َلُكم  َرُسول  َأم ين  َفات ُقوا الل َه َوَأط  َأس 

ر   يَن( ۚ  م ن  َأج  ر َي إ ال  َعَلىَٰ َربِّ ال َعاَلم   إ ن  َأج 
106- 
109 

91 

 سورة الّنمل
 161 16 ( ۚ  َوَور َث ُسَلي َماُن َداُووَد )
ينَ أَ وَ ) ُت َمَع ُسَلي َماَن ل ل ه  َربِّ ال َعاَلم  َلم   156 44 (س 
ُرونَ ) َشَة َوَأنُتم  تُب ص  ه  َأَتأ ُتوَن ال َفاح  م   65 54 (َوُلوًطا إ ذ  َقاَل ل َقو 
َرة  ) خ  ل ُمُهم  ف ي اآل  ن َها  ۚ  َبل  اد اَرَك ع  ن َها َعمُ  ۚ  َبل  ُهم  ف ي َشكٍّ مِّ  122 66 .(ونَ َبل  ُهم مِّ

 سورة القصص
ن ُهم  ُيَذبُِّح َأب َناَءُهم  ) ُف َطائ َفًة مِّ ع  َيًعا َيس َتض  َلَها ش  َر ض  َوَجَعَل َأه  َن َعاَل ف ي األ  إ ن  ف ر َعو 

ي   َتح  ينَ  ۚ   م  هُ اءَ ي ن سَ َوَيس  د  َن ال ُمف س   64 4 (إ ن ُه َكاَن م 

ًءا ُيَصدُِّقن ي ) َي ر د  ل ُه َمع  س  نِّي ل َساًنا َفَأر  ي َهاُروُن ُهَو َأف َصُح م   100 34 (إ نِّي َأَخاُف َأن ُيَكذُِّبون   ۚ  َوَأخ 
َلم  َأن َما َيت ب ُعوَن َأه  ) يُبوا َلَك َفاع  َتج  َوَمن  َأَضل  م م ن  ات َبَع َهَواُه ب َغي ر  ُهًدى مَِّن  ۚ   م  هُ َواءَ َفإ ن ل م  َيس 

َم الظ ال م ينَ  ۚ  الل ه   ي ال َقو    ( إ ن  الل َه اَل َيه د 
50 122 

م  ُموَسىَٰ َفَبَغىَٰ َعَلي ه م  ) َن ال ُكُنوز  َما إ ن  َمَفات حَ  ۚ  إ ن  َقاُروَن َكاَن م ن َقو   ءُ و نُ ُه َلتَ َوآَتي َناُه م 
ُمُه اَل َتف َرح   َبة  ُأول ي ال ُقو ة  إ ذ  َقاَل َلُه َقو  ينَ  ۚ  ب ال ُعص   (إ ن  الل َه اَل ُيح ب  ال َفر ح 

76 64 

ُع إ َلىَٰ َربَِّك  ۚ  َواَل َيُصد ن َك َعن  آَيات  الل ه  َبع َد إ ذ  ُأنز َلت  إ َلي َك ) َن ال مُ  ۚ  َواد   52 87 (نَ يش ر ك  َواَل َتُكوَنن  م 
 سورة العنكبوت

َسُن( َي َأح  ُلوا َأه َل ال ك تاب  إ ال  ب ال ت ي ه   )َوال ُتجاد 
46 

42-81 
182-187 
198-199 

 سورة الّروم
ه م ) َض َوَما َبي َنُهَما إ ال  ب ال َحقِّ َوَأَجل   ۚ  َأَوَلم  َيَتَفك ُروا ف ي َأنُفس  َر  ا َخَلَق الل ُه الس َماَوات  َواأل  م 

 ( ۚ  م َسمًّى 
8 41 

َنت ُكم  َوَأل َوان ُكم  أل َ اوَ  اَوات  َوم ن  آَيات ه  َخل ُق الس مَ ) ت اَلُف َأل س  ل َك آَلَيات   ۚ  ر ض  َواخ  إ ن  ف ي ذََٰ
ينَ   59 22 .(لِّل َعال م 
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 سورة لقمان
َر ض  َمَرًحا م  تَ   َواَل اَل ُتَصعِّر  َخد َك ل لن اس  )و  َتال  َفُخور   ۚ  ش  ف ي األ   201 18 (إ ن  الل َه اَل ُيح ب  ُكل  ُمخ 
ت َك ) ي َك َواغ ُضض  م ن َصو  د  ف ي َمش  ُت ال َحم ير   ۚ  َواق ص  َوات  َلَصو  َص   101 19 (إ ن  َأنَكَر األ 

  سورة األحزاب
َس َأه َل ال َبي ت  َوُيَطهَِّرُكم  َتط ه يًرا  4 33 ()إ ن َما ُير يُد الل ُه ل ُيذ ه َب َعنُكُم الرِّج 

 57 67 (َوَقاُلوا َرب َنا إ ن ا َأَطع َنا َساَدَتَنا َوُكَبَراَءَنا َفَأَضل وَنا الس ب ياَل )
ن َها َوحَ ن  إ  ) َفق َن م  ل َنَها َوَأش  م  َبال  َفَأَبي َن َأن َيح  َر ض  َوال ج  ََماَنَة َعَلى الس َماَوات  َواأل  َنا األ  َمَلَها ا َعَرض 

نَساُن   (إ ن ُه َكاَن َظُلوًما َجُهواًل  ۚ  اإل  
72 56 

 سورة سبأ
َر ض  ) ُزُقُكم مَِّن الس َماَوات  َواأل  َوا  ن ا َأو  إ ي اُكم  َلَعَلىَٰ ُهًدى َأو  ف ي َضاَلل   ۚ  ُقل  الل ُه  ۚ  ُقل  َمن َير 

 (م ب ين  
24 81 

ا َتع  ) َأُل َعم  َنا َواَل ُنس  َرم  ا َأج  َأُلوَن َعم  َمُع َبي َنَنا َرب َنا ثُم  َيف َتُح َبي َنَنا ب ال َحقِّ  نَ َمُلو ُقل ال  ُتس  ُقل  َيج 
 123 25 (َوُهَو ال َفت اُح ال َعل يمُ 

َدة  ) ُظُكم ب َواح  ن ة   ۚ  َأن َتُقوُموا ل ل ه  َمث َنىَٰ َوُفَراَدىَٰ ثُم  َتَتَفك ُروا  ۚ  ُقل  إ ن َما َأع  ب ُكم مِّن ج  َما ب َصاح 
يد  ال  إ    ُهوَ إ ن   ۚ   ير  ل ُكم َبي َن َيَدي  َعَذاب  َشد   (. َنذ 

46 89 

ي ) ل  َعَلىَٰ َنف س  ي إ َلي  َربِّي  ۚ  ُقل  إ ن َضَلل ُت َفإ ن َما َأض  يع   ۚ  َوا  ن  اه َتَدي ُت َفب َما ُيوح  إ ن ُه َسم 
 (.َقر يب  

50 135 

 سورة فاطر
َتل ًفا َأل َواُنَها ) َنا ب ه  َثَمَرات  م خ  َرج  َن الس َماء  َماًء َفَأخ  َبال  ُجَدد   ۚ  َأَلم  َتَر َأن  الل َه َأنَزَل م  َن ال ج  َوم 

َتل ف  َأل َواُنَها َوَغَراب يُب ُسود   ر  م خ  ل َك لن  ا َوم نَ  ب يض  َوُحم  َتل ف  َأل َواُنُه َكذََٰ َن َعام  ُمخ  اس  َوالد َوابِّ َواأل 
ه  ال ُعَلَماُء  ۚ   َباد  َشى الل َه م ن  ع   (إ ن  الل َه َعز يز  َغُفور   ۚ  إ ن َما َيخ 

27- 28 59 

 سورة يس
َي َخل َقُه ) يم   ۚ  َوَضَرَب َلَنا َمَثاًل َوَنس  َي َرم  َظاَم َوه  ي ي ال ع  ي َأنَشَأَها  َقاَل َمن ُيح  ي يَها ال ذ  ُقل  ُيح 

َل َمر ة   َضر  َناًرا َفإ    َوُهَو ب ُكلِّ َخل ق  َعل يم   ۚ  َأو  َخ  َن الش َجر  األ  ي َجَعَل َلُكم مِّ ن ُه مِّ  منتُ َذا أَ ل ذ 
ث َلُهم  َبَلى َوُهَو ال َخالُق  ُتوق ُدونَ  ُلَق م  ر  َعَلى َأن  َيخ  َض ب َقاد  َأَوَلي َس ال ذ ي َخلَق الس َمَوات  َواأَلر 

ُرُه إ َذا َأَراَد َشي ًئا َأن  َيُقوَل َلُه ُكن  َفَيُكوُن(.  ال َعل يم إ ن َما َأم 

78- 81 117 

 سورة الصافات
ُئوُلونَ  ۚ  َوق ُفوُهم  )  57 24 (إ ن ُهم م س 

 15 53 )إّنا لمدينون(
(. ين  د  َضر ينَ  َقاَل َتالل ه  إ ن ك دت  َلُتر  َن ال ُمح  ُن ب َميِّت يَن.ا مَ َأفَ  .َوَلو اَل ن ع َمُة َربِّي. َلُكنُت م  إ ال   َنح 

ُن ب ُمَعذ ب ينَ  . َوَما َنح  ُوَلىَٰ َتَتَنا األ   131 59 -54 (َمو 

 سورة الزمر
َل َفَيت ب عُ )ا ُعوَن ال َقو  َتم  يَن َيس  يَن َهَداُهُم الل ُه  ۚ  ُه نَ سَ ح  وَن أَ ل ذ  َل َباب   ۚ  ُأولََٰئ َك ال ذ   84 18 (َوُأولََٰئ َك ُهم  ُأوُلو األ 
يَن ات َقو ا َرب ُهم  إ َلى ال َجن ة  ُزَمًرا ) يَق ال ذ   126 73 (َحت ىَٰ إ َذا َجاُءوَها َوُفت َحت  َأب َواُبَها ۚ  َوس 
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 سورة غافر
َك َتَقل ُبُهم  ف ي ال ب اَلد  ) يَن َكَفُروا َفاَل َيغ ُرر  ُل ف ي آَيات  الل ه  إ ال  ال ذ  ُم ُنوح   َما ُيَجاد  َلُهم  َقو  َكذ َبت  َقب 

م   ه  َزاُب م ن َبع د  َح  ُضوا ب ه   ۚ  ة  ب َرُسول ه م  ل َيأ ُخُذوُه م  أُ  ت  ُكل  َوَهم   ۚ  َواأل  ل  ل ُيد ح  َوَجاَدُلوا ب ال َباط 
ُتُهم   َقاب   ۚ  ال َحق  َفَأَخذ   (َفَكي َف َكاَن ع 

4-5 31-32 

َشاد  ) ُكم  َسب يَل الر  م  ات ب ُعون  َأه د  ي آَمَن َيا َقو  ه  ا َوَقاَل ال ذ  ذ  م  إ ن َما هََٰ د ن َيا َمَتاع  َوا  ن  ال اةُ ل َحيَ َيا َقو 
َي َداُر ال َقَرار   َرَة ه  خ   (اآل 

38-39 128 

ُلوَن ف ي آَيات  الل ه  ب َغي ر  ُسل َطان  َأَتاُهم  ) يَن ُيَجاد  م  إ ال  ك ب ر  م ا ُهم  ۚ  إ ن  ال ذ  إ ن ف ي ُصُدور ه 
يه   ذ  ب الل ه   ۚ  ب َبال غ  َتع  يرُ  يعُ م  الس   إ ن ُه ُهوَ  ۚ  َفاس   (ال َبص 

56 79-120 

َرُفونَ ) ُلوَن ف ي آَيات  الل ه  َأن ىَٰ ُيص  يَن ُيَجاد   32 69 (َأَلم  َتَر إ َلى ال ذ 
 سورة فّصلت

َن الر  )حم.  ن  َتنز يل  مِّ مََٰ يم  ر  ال ح  َلُمونَ . ح  م  َيع  َلت  آَياُتُه ُقر آًنا َعَرب يًّا لَِّقو  يًرا . ك َتاب  ُفصِّ يًرا َوَنذ  َبش 
َمُعونَ  َثُرُهم  َفُهم  اَل َيس  َرَض َأك  ُعوَنا إ َلي ه (. َفَأع  ا َتد   َوَقاُلوا ُقُلوُبَنا ف ي َأك ن ة  مِّم 

1-5 134 

َتو ي ال َحَسنَ  َسُن َفإ َذا ال ذ ي َبي َنَك َوَبي َنُه َعَداَوة  َكَأن ُه َول يٌّ  ۚ  س يَِّئُة ال اَل ُة وَ )َواَل َتس  َي َأح  َفع  ب ال ت ي ه  اد 
يم   يَن َصَبُروا َوَما ُيَلق اَها إ ال  ُذو َحظٍّ َعظ  يم  َوَما ُيَلق اَها إ ال  ال ذ   35-34  ( َحم 

62-93 
196 

 46 42 من خلفه تنزيل  من حكيم حميد( الو  يهبين يد)ال يأتيه الباطل من 
 سورة الشورى

َحي َنا إ َلي كَ ) ي َأو  ىَٰ ب ه  ُنوًحا َوال ذ  َن الدِّين  َما َوص   50-13 13 .(َشَرَع َلُكم مِّ
ل  فَ ) َت  ۚ  اد ُع فَ  كَ ل ذََٰ َتق م  َكَما ُأم ر  َوُقل  آَمنُت ب َما َأنَزَل الل ُه م ن ك َتاب   ۚ  َواَل َتت ب ع  َأه َواَءُهم   ۚ  َواس 
َل َبي َنُكُم  ۚ   د  َع  ُت أل  َماُلُكم   ۚ  الل ُه َرب َنا َوَرب ُكم   ۚ  َوُأم ر  َماُلَنا َوَلُكم  َأع  َة َبي   ۚ  َلَنا َأع  َنُكُم ي  بَ وَ  َنَنااَل ُحج 
َمُع َبي َنَنا  ۚ   يرُ  ۚ  الل ُه َيج   (َوا  َلي ه  ال َمص 

15 52-95 

ر َنا ) َحي َنا إ َلي َك ُروًحا مِّن  َأم  ل َك َأو  يَماُن َولََٰك ن َجَعل َناُه ُنوًرا  ۚ  َوَكذََٰ َما ُكنَت َتد ر ي َما ال ك َتاُب َواَل اإل  
ي ب ه  َمن ن َشاُء م ن  ع   نَ ن ه د  َتق يم  وَ  ۚ   اَباد  َراط  م س  ي إ َلىَٰ ص   (ا  ن َك َلَته د 

52 135 

 سورة الزخرف
 118 58 )َما َضَرُبوُه َلَك إ ال  َجَداًل(

ن  َوَلد  ) مََٰ ينَ و  أَ  اَفَأنَ  ُقل  إ ن َكاَن ل لر ح   117 81 (ُل ال َعاب د 
 سورة الجاثية

ن ُه ) يًعا مِّ َر ض  َجم  َر َلُكم م ا ف ي الس َماَوات  َوَما ف ي األ  ل َك آَلَيات  لِّ  ۚ  َوَسخ   م  َقو  إ ن  ف ي ذََٰ
 (.َفك ُرونَ تَ يَ 

13 55 

َيا َوَما ُيه ل ُكَنا إ ال  الد ه ُر ) َي إ ال  َحَياتَُنا الد ن َيا َنُموُت َوَنح  ل م   ۚ  َوَقاُلوا َما ه  ل َك م ن  ع   ۚ  َوَما َلُهم ب ذََٰ
 (.إ ن  ُهم  إ ال  َيُظن ونَ 

24 115 

ُن ب مُ ) َتي  إ ن ن ُظن  إ ال  َظنًّا َوَما َنح   122 32 (.ينَ ن  ق  س 
 سورة األحقاف

َن الر ُسل) م  م  ب ر  َكَما َصَبَر ُأوُلو ال َعز   93 35 (َفاص 
 سورة محمد
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ل  م ع ُروف  ) ُر َفَلو  َصَدُقوا الل َه َلَكاَن َخي ًرا ل ُهم   ۚ  َطاَعة  َوَقو  َم   97 21 (َفإ َذا َعَزَم األ 
 الفتح سورة

ل ُه َوَلو اَل ر جَ  ُلَغ َمح  َي َمع ُكوًفا َأن َيب  د  ال َحَرام  َوال َهد  يَن َكَفُروا َوَصد وُكم  َعن  ال َمس ج  ال  )ُهُم ال ذ 
ل   ن ُهم م َعر ة  ب َغي ر  ع  يَبُكم مِّ َلُموُهم  َأن َتَطُؤوُهم  َفُتص  َنات  ل م  َتع  م  ُنوَن َون َساء م ؤ  م   الل ُه ف ي لَ خ  د  م  ل يُ م ؤ 

ن ُهم  َعَذاًبا َأل يًما(. يَن َكَفُروا م  َمت ه  َمن َيَشاء َلو  َتَزي ُلوا َلَعذ ب َنا ال ذ   َرح 
25 152 

 سورة الحجرات
نَد  ۚ  ن ا َخَلق َناُكم مِّن َذَكر  َوُأنَثىَٰ َوَجَعل َناُكم  ُشُعوًبا َوَقَبائ َل ل َتَعاَرُفوا إ   اُس الن   َيا َأي َها) َرَمُكم  ع  إ ن  َأك 

 (.إ ن  الل َه َعل يم  َخب ير   ۚ  الل ه  َأت َقاُكم  
13 

56-59 
76-113 

 سورة ق
م  لِّل َعب يد  ) ُل َلَدي  َوَما َأَنا ب َظال   115 29  ( َما ُيَبد ُل ال َقو 
َلُم ب َما َيُقوُلوَن ) ُن َأع  يد   ۚ  َوَما َأنَت َعَلي ه م ب َجب ار   ۚ  ن ح   112 45 (َفَذكِّر  ب ال ُقر آن  َمن َيَخاُف َوع 

 سورة الذاريات
ُبُدون  ) نَس إ ال  ل َيع  ن  َواإل    19 56 (َوَما َخَلق ُت ال ج 

 سورة الطور
ح   ه  الن اُر ال ت ي ُكن ُتم  ب ها ُتَكذُِّبوَن. َأَفس  ُروَن. )هذ  ب ُروا َأو  اَل ر  َهَذا َأم  َأن ُتم  اَل تُب ص  َلو َها َفاص  اص 

ب ُروا َسَواء  َعَلي ُكم   َن َما ُكنُتم  َتع َمُلونَ  ۚ  َتص  َزو   (إ ن َما ُتج 
14-16 131 

يَن آ) ء  ت  اوَ  َمُنواَوال ذ  ي َتُهم  َوَما َأَلت َناُهم مِّن  َعَمل ه م مِّن َشي  ي ُتُهم ب إ يَمان  َأل َحق َنا ب ه م  ُذرِّ  ۚ  َبَعت ُهم  ُذرِّ
ر ئ  ب َما َكَسَب َره ين    (ُكل  ام 

21 57 

 سورة النجم
 45 4 )إن هو إال  وحي  يوحى(

ُنثَى  ) َكُر َولَهُ اْلأ  116 21  (أَلَُكُم الذَّ
ا َأنَزَل الل ُه ب َها م ن ُسل َطان  )إ   ي ُتُموَها َأنُتم  َوآَباُؤُكم م  َماء  َسم  َي إ ال  َأس  إ ن َيت ب ُعوَن إ ال   ۚ  ن  ه 

بِّه ُم ال ُهَدىَٰ  ۚ   ُس فُ نى األ َ الظ ن  َوَما َته وَ   .(َوَلَقد  َجاَءُهم مِّن ر 
23 122 

 سورة الحديد
يَسى اب ن  َمر  ) م ب ُرُسل َنا َوَقف ي َنا ب ع  يَن ي  تَ آَيَم وَ ثُم  َقف ي َنا َعَلىَٰ آثَار ه  يَل َوَجَعل َنا ف ي ُقُلوب  ال ذ  نج  َناُه اإل  

َمةً   .( ات َبُعوُه َرأ َفًة َوَرح 
27 119 

 سورة المجادلة
َمُع َتَحاُوَرُكَما(  33-4 1 )واهلل َيس 

 سورة الممتحنة
وُهم  ) َيار ُكم  َأن َتَبر  ر ُجوُكم مِّن د  يَن َلم  ُيَقات ُلوُكم  ف ي الدِّين  َوَلم  ُيخ  ُطوا ال  َين َهاُكُم الل ُه َعن  ال ذ   َوتُق س 
ينَ ن  إ   ۚ   ي ه م  إ لَ  ط   61 8 ( الل َه ُيح ب  ال ُمق س 

 سورة التغابن
َسَن ُصَوَرُكم  ) َرُكم  َفَأح  َض ب ال َحقِّ َوَصو  َر   102 3 (رُ يال َمص  َوا  َلي ه   ۚ  َخَلَق الس َماَوات  َواأل 

 سورة الطالق
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َرًجا) َعل ل ُه َمخ  ُب و  ۚ  َوَمن َيت ق  الل َه َيج  َتس  ُزق ُه م ن  َحي ُث اَل َيح  َوَمن َيَتَوك ل  َعَلى الل ه  َفُهَو  ۚ  َير 
ُبهُ حَ  ر ه  إ   ۚ   س  ء  َقد ًرا ۚ  ن  الل َه َبال ُغ َأم   (َقد  َجَعَل الل ُه ل ُكلِّ َشي 

2- 3 284 

 سورة الحاقة
 127 2-1  (َما ال َحاق ةُ  ال َحاق ةُ )

 سورة المّدثر
 128 20-19 (ُقت َل َكي َف َقد رَ ثُم   َفُقت َل َكي َف َقد رَ )

 عاتز ناالسورة 
َشى( َيَك إ َلى َربَِّك َفَتخ   81 19 )َهل  َلَك إ َلى َأن  َتَزك ى َوَأه د 

 سورة اإلنشقاق
 4 15 -14 )إن ُه َظن  َأن  َلن  َيُحوَر َبَلى(

 سورة العلق
َعى( َتغ َنى إ ن  إ َلى َربَِّك الر ج   - 7 -6 )َكال  إ ن  اإلنَساَن َلَيط َغى َأن  َرآُه اس 

8 
65 
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 فهرس األحاديث
 حةالّصف الّراوي /الحديث

 97 الحسن بن علي ".طمأنينة، والكذب ريبة دقصّ لا"
، الختان واالستحداد ونتف اإلبط وتقليم األظفار وقّص الّشارب"  104 أبو هريرة ".الفطرة خمس 
 99 أبو هريرة ".الكلمة الّطيبة صدقة"
 142-80 عائشة ".أمرنا رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم أن ُننز َل الّناس منازلهم"
َنا ل ي ائ َذن   َرُسوَل اهلل، َفَقال: َيا وسلم، عليه اهلل صلى الن ب ي   َأَتى َشابًّا ًتىفَ  إ ن  "  140 أبو أمامة  ".ب الزِّ
ل ُم واألَناةُ " ب ُهما اهلُل: الح   145 زارع بن عامر العبدي ".إّن فيَك َخل َتين  ُيح 
َناإ ن ا معاشَر اأَلنبياء  اَل ُنورُث َما َترَ "  161 عائشة ". َصَدَقة  ُهوَ فَ  ك 
َرُم َعَلى اهلل  " ًة، أن ُتم  َخي ُرَها، وأن ُتم  أك  يَن ُأم   54 . حكيم ابن معاوية ابن حيدة"َأن ُتم  ُتوُفوَن َسب ع 
َباَدُة ال" ُعوُهم  إ َلي ه  ع  َل َما َتد  ، َفل َيُكن  َأو  م  َأه ل  ك َتاب   146-120 ذعام ."ل ه  إ ن َك َتق َدُم َعَلى َقو 
ّنما لكّل امرئ ما نوى"  90 عمر ".إّنما األعمال بالّنيات، وا 
 74 أبو هريرة ".إّنما بعثت ألتّمم مكارم األخالق"
ل"  146 عائشة ".إّنما نزل أّول ما نزل منه سورة من المفص 

ه  ل َباُس َمن  ال َخالَق َلُه"  143-102 ابن عمر ."إ ن َما َهذ 
 41 هلل وال تفّكروا في اهلل"، ابن عباسق اخل روا فيتفكّ "
ن َها" َرُع م  ُد َفَدَفع ُتُه َدف َعًة َكاَد ُيص  َبار  ال َيُهود  َفَقاَل: الس اَلُم َعَلي َك َيا ُمَحم   146 ثوبان ".َجاَء حب ر  م ن  َأح 
 159 أنس ".جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم"

 98 سحاقا بن محمد .""ذاك خطيب األنبياء
 104 عمر بن الخطاب ".شددت علي  ثيابي ثّم انطلقت حتى دخلت على حفصة"
 156 ابن عباس ".فإّني أدعوك بدعاية اإلسالم، أسلم تسلم"
 151 سهل بن حنيف ".فعالم نعطي الدنّية في ديننا؟، قال: أنا عبد اهلل ورسوله، ولن أخالف أمره"
ر الن َعم جالً بك ر  يهدَي اهللاهلل ألن  فو"  252  سهل بن سعد ".واحدًا خير لك من ُحم 
ًة َوَسطًا( قال: "عدال""  53 أبو سعيد الخدري .في قوله تعالى: )َوَكَذل َك َجَعل َناُكم  ُأم 
 141 عمران بن حصين ".ألبي: يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل "
 154  أبو هريرة ".من كان ههنا من اليهود، فُجمعوا له عواإجم"سلم: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و "
 70 معاذ ".قلت: يا رسول اهلل إّنا كّنا في جاهلية وشرٍّ فجاءنا اهلل بهذا الخير"
 6 أبو الدرداء ...".كانت بين أبي بكر الصّديق وعمر رضي اهلل عنهما محاورة"
 56 أبو هريرة ".كّلكم آلدم وآدم من تراب"
 201  . عبد اهلل بن عمرو بن العاص"الل ُه الر ُجَل َيُسب  َأَبَوي ه   نَ َلعَ "
 74 عبد اهلل بن عوف ".لقد شهدت في دار عبد اهلل بن جدعان حلًفا ما ُأح ب  أن  لي به حمر الّنعم"
 42 أبي أمامة "الجدلما ضل قوم  بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا "
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َمَلهُ َياب  اأَلن   َمَثل ي َوَمَثلَ " َسَنُه َوَأج   51 أبو هريرة ".ء  م ن  َقب ل ي، َكَمَثل  َرُجل  َبَنى َبي ًتا َفَأح 
 290  أبي سعيد الخدري ..."من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه"
ر" ر بعد الَكو   4 عبد اهلل بن سرجس ".نعوذ باهلل من الَحو 
 146 بن اليمان يفةحذ ".ةهذا أمين هذه األمّ "
 91 عياض بن حمار ".َوا  ن  الل َه َأو َحى إ َلي  َأن  َتَواَضُعوا َحت ى ال َيف َخَر َأَحد  َعَلى َأَحد  "
 138 حنظلة األسيدي .ولكن يا حنظلة ساعة وساعة"، ثالث مرات"
 136 سعودابن م ...".ّنه يوحى إليهيا أبا القاسم: ما الّروح؟، فسكت، فقلت: إ"
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 األعالم فهرسُ
 الصفحة العلم  الصفحة العلم 

 268  بنديكت السادس عشر، بابا 160  إبراهيم بن السري الّزّجاج
 145 بنو فزارة 66 إبراهيم بن موسى الّشاطبي

 153 بنو نهد 135 ابن أبي حاتم الرازي
 242 بولس السادس 5 ابن بطال
 230 ريبيير كالفي 5 ابن منظور
 189 تريتون، أرثر ستانلي  6 أبو الدرداء

 146 ثوبان بن بجدد 140 الباهلي أبو أمامة 
 159 جعفر بن أبي طالب 169 أبو حنيفة النعمان اإلمام

 32 جميل بن حبيب صليبا 102 أبو عبد اهلل بن أبي مسلم مكحول الهذلي 
 318 جهينة 147 أبو عبيدة بن الجراح

 224 جورافسكي أليكسي  74 رمبن عا أبو هريرة عمير
 244 الحاج األمين الحسيني 66 أحمد بن إدريس القرافي

 70 حذيفة بن اليمان 189 أحمد بن إسحاق اليعقوبي
 48 الحسين بن عبد اهلل ابن سينا 17 أحمد بن سليمان ابن الكمال

 4  الحسين بن محمد، األصبهاني 80  أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية
 54 حكيم بن معاوية 80 ي الخطيب البغدادي عل نبأحمد 

 153  حمد بن محمد، الخّطابي 6 أحمد بن علي بن حجر
 133 حمزة بن عبد المطلب 3  أحمد بن فارس، ابن فارس

 139 حنظلة بن الربيع األسيدي 140 أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني اإلمام
 173  لوليدخالد بن ا 189 أحمد بن يحيى البالذري

 150 خزاعة  269 احميدة النيفر
 142 دحية الكلبي 49  أرسطو

 194 راشد الغنوشي 82  أسلم بن أسلم القرشي
 136  الربيع بن أنس، الخرساني 50 إسماعيل بن عمر، ابن كثير

 133  زيد بن ثابت 144 أشج عبد قيس
 177 زيغريد هونكه 133 أصحمة النجاشي
 53  سعد بن مالك، أبو سعيد الخدري الخزرجي 144 ارعز لع بن اأم أبان بنت الواز 
 79 سليمان بن خلف الباجي 213 أوربانوس الثاني

 67 سليمان بن عبد القوي الّطوفي 23 أيوب بن موسى الكفوي، أبو البقاء
 149 سهيل بن عمرو 45 بكر بن عبد اهلل أبو زيد



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

359 
 

 184 شارل جنيبير 136 بلحارث بن كعب
 160  علي بن أحمد بن سيده 243 و فوكوشارل د

 125  علي بن عيسى، الّرماني 140  صدي بن عجالن، أبو أمامة الباهلي
 17 علي بن محمد الجرجاني 262 صن مون 

 69 علي بن محمد الماوردي 82 طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي
 16 علي عزت بيجوفيتش 43 طه جابر العلواني

 188 زيد العز عمر بن عب 153 طهفة
 142  عمرو بن العاص 149 العاص بن سهيل بن عمرو أبو جندل

 155  عمرو بن بحر، الجاحظ 147 العاقب والسيد
 142  وجيفر بن الجلندي عيد بن الجلندي 147  عامر بن عبد اهلل، أبو عبيدة بن الجراح

 177 غوستاف لوبون 141 عائشة بن أبي بكر
 286 فرنسيس اإلسيزي 164 اضيقلذاني اعبد الجبار بن أحمد الهم
 242 فالديمير سولوفيوف 63 عبد الحليم آيت أمجوض
 186 قتادة بن دعامة السدوسي 144 عبد الرحمن المباركفوري
 243 الفيجري 193  عبد الرحمن بن القاسم

 242 لويس ماسينيون 42  عبد الرحمن بن زيد، الّزنيدي
 289  مالك بن أنس اإلمام 190 مد الحكعبد الرحمن بن عبد اهلل بن عب

 35 المبارك بن محمد ابن األثير 148 عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي اإلمام
 47 محسن عبد الحميد 42 عبد الرزاق قسوم

 46 محمد أحمد السقا الغزالي 8 عبد العزيز بن عثمان التويجري
 279 محمد أركون 193 عبد الكريم زيدان
 46  محمد البهي 32  المطلبعبد  نعباس بعبد اهلل بن ال

 269 محمد الطالبي 74 عبد اهلل بن جدعان
 58  محمد الطاهر بن عاشور 137 عبد اهلل بن سالم اإلسرائيلي

 63 محمد الفاضل بن علي الالفي 289 عبد اهلل بن عمر 
 7 محمد بن أبي بكر الرازي 103 عبد اهلل بن عمر بن الخطاب

 143 محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن القيم الجوزية 137  بن مسعودعبد اهلل
 94 محمد بن أحمد ابن النّجار الحنبلي 129  عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة

 180 محمد بن أحمد البيروني 236 عبد المجيد الّشرفي
 289 محمد بن أحمد الذهبي 93 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج

 53 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي  147 ميريحلام بن أيوب اعبد الملك بن هش
 109 محمد بن إدريس الشافعي 42 عبد الملك بن يوسف الجويني إمام الحرمين

 74 محمد بن إسحاق صاحب المغازي 133 عتبة بن ربيعة بن عبد شمس
 6 اريمحمد بن إسماعيل البخ 40 علي بن أحمد بن الحسن التجيبي الحرالي
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 169 محمد بن الحسن الّشيباني 31 د بن سعيد بن حزمأحم نعلي ب
 11 محمد مهدي شمس الدين بن عبد الكريم العاملي 54 محمد بن جرير الطبري

 103 محمود بن أحمد، بدر الدين العيني 136 محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام
 116  يمحمود بن عمر، الّزمخشر  44 محمد بن صالح العثيمين

 318 بن مرة بن كنانة مدلج 16  عبد الكريم بن أحمد الّشهرستاني بن دمحمّ 
 30 مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي، حاجي خليفة 128 محمد بن عبد اهلل الزركشي

 47 مصطفى حلمي 199  محمد بن عبد اهلل، ابن العربي
 142 مصعب بن عمير 17 محمد بن علي ابن القاضي التهانوي

 120 معاذ بن جبل 52  ازيرّ د بن عمر، المحم
 103 المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الّتميمي 53 محمد بن عيسى بن سورة الترمذي

 211 مونتغمري واط 133 محمد بن كعب القرظي
محمد بن محمد ابن أمير الحاج )ابن الموقت 

 الحنفي(
 279 نصر حامد أبو زيد 68

 26 نغهانس كو  4 محمد بن محمد الزبيدي
 157 هند بنت أبي أمية، أم سلمة 49 مد بن طرخان الفارابيمح نبمحمد 

 144 وازع بن زارع 59 محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي
 192 الوليد بن عبد الملك بن مروان 151 محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري

 127 يحيى بن حمزة العلوي الحسيني 5  محمد بن مكرم، ابن منظور
 31 يحيى بن شرف النووي 241 الغطاء حسين آل كاشفمحمد 

 169 يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف 254 محمد خاتمي
 226 يوحنا بولس الثاني 48 محمد رأفت سعيد

 158 يوسف بن عبد اهلل ابن عبد البر 17 محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

361 
 

 فهرس املصطلحات

 
 حةالصف الصطالحا الصفحة االصطالح
 229 الصلب 273 األرثوذكسية
 279 الظاهرتية 156 األريسيين
 194 عانات 169 األشاعرة
 229 الفداء 107 األصالة
 117 قياس التمثيل 165 البابليون
 118 قياس الخلف 169 البراهمة

 25 الكاثوليكي 272 البروتستانتية
 165 الكلدانيون 315 البوذية

 309 رالهوت التحري 279 التاريخية
 170 الماتريدية 229 التثليث
 315 المجوسية 36 الثقافة
 48 المشائية 29 الجدل

 65 المصلحة 192 الجراجمة
 169 المعتزلة 209 الحركة المونية

 65 المفسدة 38 الحضارة
 175 الملكية 24 الحوار العملي

 33 المناظرة 3 الحوار
 175 نيالنسطوري 14 الدين
 315 سيةدو نهلا 177 ادشتيةالزر 

 175 اليعاقبة 195 الزيدية
   170 السمنية
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 فهرس املصادر واملراجع

 المصادر والمراجع .1

 القرآن الكريم

 .المعجم الوسيط، دار الدعوة، حامد عبد القادر، محمد النجار إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، .1
، 1األعالم، عّمان، األردن، ط: والباطل، دار  قّ الّصراع بين الح اإلبراهيم؛ موسى إبراهيم، حوار الحضارات وطبيعة .2

 م.2003هـ/ 1423
 العالي التعليم بوزارة التأصيل إلدارة الشريعة، ورقة مقّدمة مقاصد خالل العلوم من تأصيل إبراهيم، مدخل نورين إبراهيم؛ .3

 هـ.1430م/ 2015ودان، والعلوم اإلسالمية، جمهورية الس الكريم القرآن العلمي، جامعة والبحث
هـ(، عيون األنباء في طبقات األطباء، 668ابن أبي أصيبعة؛ أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي، )ت:  .4

 تحيقق: نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت.
 ،لمعارف العثمانيةعديل، طبعة مجلس دائرة اهـ(، الجرح والتّ 327)ت:  ،ابن أبي حاتم؛ أبو محمد عبد الّرحمن بن محمد .5

 م.1952هـ/ 1271، 1كن، الهند، دار إحياء الّتراث العربي، بيروت، ط: بحيدر آباد الد
محمد حامد الفقي، دار المعرفة، تحقيق:  ،هـ(، طبقات الحنابلة526ابن أبي يعلى؛ أبو الحسين محمد بن محمد، )ت:  .6

 بيروت
اق )كتاب الّسير ، سيرة ابن إسح(ـه151المدني، )ت: ابن اسحاق؛ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالوالء  .7

 م.1978هـ/1398، 1والمغازي(، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ط: 
هـ(، الّنهاية في غريب الحديث واألثر، 606ابن األثير؛ المبارك بن محمد بن محمد الشيباني ابن األثير، )المتوفى:  .8

 م.1979هـ/ 1399ت، العلمية، بيرو  ةبد الطناحي، المكتتحقيق: طاهر أحمد الزاوى، محمود محم
ابن األزرق؛ محمد بن علي الغرناطي المالكي، بدائع السلك في طبائع الملك، تحقيق: علي سامي النّشار، دار الحرية،  .9

 هـ.1397بغداد، 
، ر بن إبراهيمابن البطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياس .10
 م.2003هـ /1423ة الرشد، الرياض، بتمك

محمد بن عبد اهلل المعافري اإلشبيلي، أحكام القرآن، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب ابن العربي؛  .11
 م. 2003هـ/  1424، 3العلمية، بيروت، لبنان، ط: 

ء، تحقيق: في تاريخ الخلفا هـ(، اإلنباء580 ابن العمراني، محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني، )ت: .12
 م.2001هـ/ 1421، 1قاسم الّسامرائي، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط: 

هـ(، اإلنباء في تاريخ الخلفاء، تحقيق: قاسم الّسامرائي، دار اآلفاق 580ابن العمراني، محمد بن علي، )ت:  .13
 .م2001هـ/ 1421، 1العربية، القاهرة، ط: 

د والّنصارى، تحقيق: د/ محّمد أحمد الحاج، دار القلم، دمشق، سوريا، ط: في أجوبة اليهو  ىم، هداية الحيار ابن القيّ  .14
 م.1996هـ/ 1416، 1

ابن الّنجار الحنبلي؛ تقي الّدين أبو البقاء محمد بن أحمد، شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمد الّزحيلي ونزيه حماد،  .15
 م.1997ه/ 1418، 2مكتبة العبيكان، الّرياض، ط: 
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الحلبي، الّتقرير والّتحبير، ضبط وتصحيح: عبد اهلل محمود محمد بن محمد ابن الموقت  أبو عبد اهللن أمير الحاج؛ با .16
 م. 1999ه/ 1419، 1محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: 

د علي بن حسن، وعب ن المسيح، تحقيق:الجواب الّصحيح لمن بّدل دي ،ابن تيمية، تقي الّدين أحمد بن عبد الحليم .17
 م.1999ه/1419، 2العزيز بن إبراهيم، وحمدان بن محّمد، دار العاصمة، الّرياض، ط: 

هـ(، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن 728ابن تيمية؛ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، )ت:  .18
 م.1995هـ/1416نة النبوية، يدمصحف الشريف، المبن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة ال

تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم، درء تعارض العقل والّنقل،  .19
 م.1991ه/  1411، 2بن سعود اإلسالمية، ط: 

نة، المائة الثّام نار الكامنة في أعيهـ(، الّدر 852ابن حجر؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقالني، )ت:  .20
 م.1972هـ/ 1392، 2تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الهند، ط: 

هـ(، تقريب التهذيب، تحقيق: محمد 852ابن حجر؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني، )ت:  .21
 .م1986، 1406، 1ط: عوامة، دار الّرشيد، سوريا، 

ابن حجر؛ أحمد العسقالني، نزهة الّنظر في توضيح نخبة الفكر، تحقيق: نور الدين عتر، دار الخير: بيروت  .22
 م.1993هـ/ 1414، 2ودمشق، ط: 

ابن حجر؛ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، َرق َم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد  .23
ف على طبعه: محّب الّدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ط: د/ر، جه وصّححه وأشر ار الباقي، قام بإخ فؤاد عبد
 ه.1379

 .أبو محمد علي بن أحمد، الفصل في الملل واألهواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرةابن حزم،  .24
 ، دار ابن حزم،ةنحليل: أحسن لحساسابن حزم، علي بن أحمد، رسالة الرّد على ابن الّنغريلة اليهودي، دراسة وت  .25

 م.2011ه/ 1432، 1بيروت، ط: 
ق: أحمد ، تحقياإلحكام في أصول األحكام ،هـ(456: ت) ،أبو محمد علي بن أحمد القرطبي الظاهري ابن حزم؛ .26

 ، د.ر: ط/ س.دار اآلفاق الجديدة، بيروت، قدم له: األستاذ الدكتور إحسان عباس، محمد شاكر
هـ(، جمهرة أنساب 456ندلسي القرطبي الّظاهري، )ت: سعيد بن حزم األ نمد علي بن أحمد بابن حزم؛ أبو مح .27

 م.1983ه/ 1403، 1العرب، تحقيق: لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 
ة، بـدون رقـم زم؛ الفصل في الملل واألهواء والّنحل، تحقيـق: أحمـد السـّيد أحمـد علـي، المكتبـة الّتوفيقيـة، القـاهر حابن   .28
 ريخ الّطبعة.اتوال 
هـ(، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: أحمد 241ابن حنبل؛ أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الّشيباني، )ت:  .29

 م.1995هـ/ 1416، 1محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط: 
دار منير بعلبكي،  يز لّلغة، تحقيق: رمهـ(، جمهرة ا321ابن دريد؛ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي، )ت:  .30

 م.1987، 1العلم للماليين، بيروت، ط: 
هـ(، الّطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب 230)ت: ، ابن سعد؛ أبو عبد اهلل محمد بن سعد .31

 م.1990هـ/1410، 1العلمية، بيروت، ط: 
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لّتوزيع، تونس، المؤّسسة الوطنية كة الّتونسية لر في اإلسالم، الشّ  ابن عاشور؛ محمد الطاهر، أصول الّنظام االجتماعي .32
 م.1985، 2للكتاب، الجزائر، ط: 

، م2000هـ/1420، 1مؤّسسة الّتاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط: ابن عاشور؛ محمد الّطاهر، الّتحرير والّتنوير،  .33
 .181، ص: 3ج: 
ة، دار الكتاب الّلبناني، بيروت، المصري، القاهر  بالمية، دار الكتاابن عاشور؛ محّمد الّطاهر، مقاصد الّشريعة اإلس .34

 م.2011دون رقم الّطبعة، 
ابن عبد البّر، أبو عمر يوسف القرطبي، الّتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد  .35

 .هـ 1387مية، المغرب، العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم األوقاف والّشؤون اإلسال
أبو عمر يوسف بن عبد اهلل القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: أبي األشبال الزهيري، دار ابن عبد البّر؛  .36

 م.1994ه/  1414، 1ابن الجوزي، الّرياض، ط: 
 ،األصحاب االستيعاب في معرفة هـ(،463ابن عبد البّر؛ أبو عمر يوسف بن عبد اهلل الّنمري القرطبي، )ت:  .37

 م.1992هـ/1412، 1مد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط: علي مح تحقيق:
 هـ. 1415عبد الرحمن بن عبد اهلل، فتوح مصر والمغرب، مكتبة الثّقافة الّدينية، بدون رقم الّطبعة، ابن عبد الحكم؛  .38
 .ـه 1415الّطبعة،  ّدينية، بدون رقمابن عبد الحكم؛ عبد الرحمن بن عبد اهلل، فتوح مصر والمغرب، مكتبة الثّقافة ال .39
هـ(، قواعد األحكام في مصالح 660ابن عبد الّسالم؛ أبو محمد عبد العزيز بن عبد الّسالم الّسلمي الدمشقي، )ت:  .40

األنام، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، طبعة: جديدة مضبوطة منّقحة، 
 م.1991ه/1414

العزيز، قواعد األحكام في مصالح األنام، تحقيق: نزيه كمال حماد، عثمان جمعة  عّز الّدين عبد بن عبد الّسالم؛ا .41
 ضميرية، دار القلم، دمشق.

تبيــــين كــــذب المفتــــري، تحقيــــق: الّشــــيخ زاهــــد الكــــوثري، دار الفكــــر، دمشــــق، ودار الفكــــر  ؛ابــــن عســــاكر الّدمشــــقي  .42
 هـ.1399، 2المعاصر، بيروت، ط: 

هـ(، شذرات الّذهب في أخبار من 1089أحمد بن محمد الَعكري الحنبلي، )ت:  ح عبد الحي بنالفابن عماد؛ أبو ال .43
ه/ 1406، 1ذهب، تحقيق: محمود األرناؤوط، خّرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط: 

 م.1986
معجم مقاييس الّلغة، تحقيق: عبد السالم محمد  ،القزويني الّرازي ابن فارس؛ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا .44
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أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، الّصاحبي في فقه الّلغة العربية ومسائلها وسنن العرب في ابن فارس؛  .45

 م.1997هـ/ 1418، 1ط: كالمها، دار الكتب العلمية، بيروت، 
هـ(، الّديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، 799بن محمد اليعمري، )ت: هيم بن علي ار ابن فرحون؛ إب .46

 تحقيق وتعليق: الّدكتور محمد األحمدي أبو الّنور، دار الّتراث للّطبع والّنشر، القاهرة.
وال سنة بيروت، دون رقم  ر الكتب العلمية،ابن قتيبة؛ أبو محمد عبد اهلل بن مسلم الدينوري، تأويل مشكل القرآن، دا .47

 الطبعة.
 م.1996هـ/ 1416ابن قّيم الجوزية: محّمد بن أبي بكر: بدائع الفوائد، مكتبة الباز، مّكة المكّرمة، الّطبعة األولى،  .48



 صيلية تحليلية نقديةدراسة تأ –إلسالمي الفكر احوار األديان في 

365 
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 م.1988هـ/ 1408، 1الّتراث العربي، ط: 

هـ(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين 774ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الّدمشقي، )ت:  .54
 .ه1419، 1روت، ط: شمس الدين، دار الكتب العلمية، بي

هـ(، سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب األرنؤوط، عادل 273ابن ماجة؛ أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، )ت:  .55
 م.2009هـ/ 1430، 1مرشد، محم د كامل قّره بللي، َعبد الّلطيف حرز اهلل، دار الّرسالة العالمية، ط: 

دار صادر، بيروت، ط: ، لسان العرب، (ـه711نصاري، )ت: ابن منظور؛ أبو الفضل محمد بن مكرم بن على األ .56
 هـ.1414، 3

ابن نبي؛ مالك، الّصراع الفكري في البالد المستعمرة، مشكالت الحضارة، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر،  .57
 م.1981ه/1401دمشق، 

صر، بيروت، اعف، دار الفكر المابن نبي؛ مالك، فكرة كمنولث إسالمي، مشكالت الحضارة، ترجمة: الطيب الّشري .58
 م.2000ه/1421، 2الفكر، دمشق، ط:  دار
ابن نبي؛ مالك، مشكلة الثّقافة، مشكالت الحضارة، ترجمة: عبد الّصبور شاهين، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار  .59

 م.1984ه/1420، 4الفكر، دمشق، ط: 
السقا، إبراهيم تحقيق: مصطفى  ،ة(، السيرة النبويهـ213ابن هشام؛ أبو محمد عبد الملك الحميري المعافري، )ت:  .60

 م.1955هـ/1375، 2األبياري، عبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، ط: 
 ه.1429م/2008، 1أبو حاقة؛ أحمد؛ معجم الّنفائس الكبير، دار الّنفائس، بيروت، ط:  .61
 م.2009ه/ 1430، 1، ط: دار الفكر، دمشق مذاهب اإلسالمية،أبو خليل؛ شوقي، أطلس الفرق وال .62
 .م2009ه/ 1430، 1أبو خليل؛ شوقي، أطلس الفرق والمذاهب اإلسالمية، دار الفكر، دمشق، ط:  .63
 م.1998، 2أبو خليل؛ شوقي، الّتسامح في اإلسالم المبدأ والّتطبيق، دار الفكر، دمشق، ط:  .64
ـ(، سنن أبي داود، تحقيق: شَعيب ه275تاني، )ت: س  ق األزدي السِّج  أبو داود؛ سليمان بن األشعث بن إسحا .65

 م.2009هـ/ 1430، 1األرنؤوط، مَحم د كام ل قره بللي، دار الّرسالة العالمية، ط: 
سامر رضوان، األبعاد السياسية للحوار بين األديان، الحوار اإلسالمي المسيحي نموذجا، عالم الكتب  ؛أبو رمان .66

 .م2005ه/ 1426، 2الحديث، األردن، ط: 
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أبو رمان؛ سامر رضوان، الحوارات اإلسالمية المسيحية؛ قراءة سياسية، مؤّسسة االنتشار العربي، بيروت، مركز  .67
 م.2012، 1صناعة الفكر، بيروت، ط: 

أبو رمان؛ سامر رضوان، محطات سابقة في حوار األديان، الّطبيعة الّسياسية للحوار اإلسالمي المسيحي، ضمن  .68
، 1القاهرة، كلية العلوم االقتصاد والعلوم الّسياسة، نشر: دار الّسالم، القاهرة، ط:  ،ديان مراجعة وتقويمألاأعمال ندوة حوار 

 م.2011ه/ 1432
 م.1995ات الّدولية في اإلسالم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: د.ر، أبو زهرة، العالق .69
لي، تقديم: عّمار طالبي، شركة الشهاب، الجزائر، از أبو زهرة، محّمد: محاضرات في الّنصرانية، تصدير: محّمد الغ .70

 وال تاريخ الّطبع.دون سنة 
 قاهرة، بدون رقم الطبعة وال سنتها.أبو زهرة، محّمد، المعجزة الكبرى القرآن، دار الفكر العربي، ال .71
 .1980أبو زهرة، محمد، تاريخ الجدل، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة  .72
دار الفكر العربي، القاهرة، بدون رقم  ،اني: الجريمةاإلسالمي، الجزء الثّ والعقوبة في الفقه  ةمأبو زهرة؛ محمد، الجري .73

 وال تاريخ الطبعة. 
بدون رقم وال تاريخ دار الفكر العربي، القاهرة، الجزء الخاص بالعقائد، ، مذاهب اإلسالميةتاريخ الأبو زهرة؛ محمد،  .74

 الطبعة 
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يع، الّرياض، ط: وز تّ لشر واأبو زيد؛ بكر بن عبد اهلل، معجم المناهي الّلفظية، ويليه فوائد في األلفاظ، دار العاصمة للنّ  .76
 م.1996هـ/ 1417، 3

 هـ.1415أبو زيد؛ عبد الّرحمان، حقيقة الفكر اإلسالمي، دار المسلم، الرياض، ط: األولى،  .77
 .م1994، 2ر حامد، نقد الخطاب الّديني، سينا للّنشر، ط: أبو زيد؛ نص .78
ب األموال، تحقيق: خليل محمد هراس، اتهـ(، ك224أبو ُعبيد؛ القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل الهروي البغدادي )ت:  .79

 دار الفكر، بيروت.
ألصفياء، الّسعادة، مصر، هـ(، حلية األولياء وطبقات ا430أبو نعيم؛ أحمد بن عبد اهلل بن أحمد األصبهاني، )ت:  .80

 م.1974هـ/ 1394
الّرءوف سعد، سعد  أبو يوسف؛ يعقوب بن إبراهيم األنصاري، الخراج، المكتبة األزهرية للتراث، تحقيق: طه عبد .81

 حسن محمد، بدون رقم وال تاريخ الّطبعة.
شراف: أحمد نبيل، مؤتمرات اليونيسكو في الحوار اإلسالمي اليهودي، في: مجموعة من الباحثي .82 ن، تنسيق علمي وا 

ويم، قتنادية محمود مصطفى، سيف الّدين عبد الفتاح، مراجعة وتحرير: وسام الّضويني، ندوة حوار األديان؛ مراجعة  و 
 م.2011ه/ 1432، 1والعلوم الّسياسة، نشر: دار الّسالم، القاهرة، ط:  يةجامعة القاهرة، كلية العلوم االقتصاد

الّتفاوض في القرآن الكريم، رسالة مقّدمة لنيل درجة الدكتوراه في القرآن الكريم، إشراف: األحمدي؛ محّمد بن عيسى،  .83
 .م2013ه/1434العالمية، كلية العلوم اإلسالمية، ماليزيا،  ةند/ خالد نبوي سليمان حجاج، جامعة المدي

موازنة، كنوز الحكمة، الجزائر، إدريس؛ نعيمة، الحوار المسيحي اإلسالمي بين المصداقية والّتشكيك، دراسة مقارنة  .84
 .م2011ه/ 1432،دون رقم الّطبعة
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ور على شبكة االنترنت في:  شناإلدريسي؛ المقرئ أبو زيد، منهج الحوار في القرآن الكريم، مقال م .85
http://almultaka.org/site.php?id=674 :2008-10-51، تاريخ الّنشر. 

آدم ميتز: الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع عشر، )أو عصر الّنهضة في اإلسالم(، نقله إلى العربية: محّمد عبد  .86
أبو ريدة، دار الكتاب العربي، بيروت، ومكتبة الخانجي، القاهرة، أعّد فهارسه: رفعت البداوي، ط:  يالهاد

 .م1967/ه4،1387
 .م2012، 6ي نقد  واجتهاد، ترجمة وتعليق: هاشم صالح، دار الّساقي، بيروت، ط: أركون؛ محمد، الفكر اإلسالم .87
تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء  تهذيب الّلغة،هـ(، 370أبو منصور محمد بن أحمد الهروي، )ت: األزهري؛  .88

 .م2001، 1التراث العربي، بيروت، ط: 
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 م.1997هـ/ 1418، 1والّنشر والّتوزيع، بيروت، ط: 
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، الجامعة أفضل؛ سجاد أحمد بن محمد، المسؤولية والجزاء في القرآن الكريم دراسة موضوعية، رسالة ماجستير .92

 اإلسالمية العالمية، باكستان، كلية أصول الّدين.
، 5ن، المثل العليا في اإلسالم ال في بحمدون، دار الوعي اإلسالمي، بيروت، ط: آل كاشف الغطاء؛ محمد الحسي .93
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 م.2011ه/ 1432، 1صاد والعلوم الّسياسة، نشر: دار الّسالم، القاهرة، ط: العلوم االقت

حسن علي بن محمد، اإلحكام في أصول األحكام، تحقيق: د. سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، أبو الاآلمدي،  .96
 هـ1404، 1بيروت، ط: 
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 .م1985الغرب اإلسالمي، بيروت، 
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 68 تفصيلية ثانًيا: أهداف رسالية
 75 ثالثًا: أهداف فرعية

 79 شروطه وآدابهالمبحث الثّالث: حوار األديان؛ 
 79  المطلب األّول: شروطه

 79 شروط ذاتية تتعّلق بالمحاورالفرع األّول: 
 84  شروط  موضوعيةالفرع الثّاني: 
 85  شروط بيئيةالفرع الثّالث: 
 85       شروط منهجيةالفرع الّرابع: 

 90 المطلب الثّاني: آدابه
 90 آداب  نفسيةالفرع األّول: 
 99 آداب تتعّلق بالخطاب وهي آداب الّلسانالفرع الثّاني: 
 101 آداب تتعّلق ببيئة الحوارالفرع الثّالث: 

 105 الفصل الثّاني: أصالة حوار األديان في اإلسالم
 107 : مفهوم األصالة لغة واصطالحاتمهيد

 107 ّول: أصالة الحوار في اإلسالمالمبحث األ 
 109 تأصيل الحوار في القرآنالفرع األّول: 

 112 الفرع الثّاني: منهج القرآن في الحوار
 125 : أساليب القرآن في الحوارالفرع الثّالث

 125 أوال: تعريف األسلوب
 125 ثانيا: خصائص أسلوب المحاورة في القرآن الكريم

 132 حوار في السّنةالمطلب الثّاني: ال
 132 تأصيل الحوار في السنةالفرع األّول: 

 139 الفرع الثّاني: منهج السّنة في الحوار
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 152 أساليب السّنة في الحوارالفرع الثّالث: 
 157 المطلب الثّالث: الحوار في عهد الّصحابة والتّابعين

 158 الفرع األّول: حوار الّصحابة لليهود
 158 الّصحابة للّنصارىحوار  الفرع الثّاني:

 159 الفرع الثّالث: حوار الّصحابة مع المشركين
 160 المبحث الثّاني حوار األديان في التراث اإلسالمي

 160 المطلب األّول: في ماهية الّتراث
 160 الفرع األّول: الّتراث لغة واصطالحا

 161 الفرع الثّاني: مصطلح التراث في البحث
 162 اإلسالمي التّاريخاني: حوار األديان العقدي في المطلب الثّ 

 162 تمهيد
 163 األديان ومنهجه الّرائد : ظهور فّن حوار األديان العقدي أو علم دراسةالفرع األّول

 164 الفرع الثّاني: الّتصنيف في حوار األديان المنهج واألسلوب
 168 اإلسالمي الفرع الثّالث: منهج المناظرات في الفكر

 172 اإلسالمي التّاريخالمطلب الثّالث: حوار األديان الواقعي في 
 172 تمهيد

 172 الفرع األّول: الكرامة اإلنسانية
 173 الفرع الثّاني: حّرية العقيدة والعبادة والّرأي

 175 الفرع الثّالث: حّرية العمل وتوّلي المناصب في الّدولة
 177 تحليل  ونقد اإلسالمي الّتراثان في واقع حوار األديالمبحث الثّالث: 

 177 تمهيد
 177 الخصائص العاّمة لواقع حوار األديان في الّتراث اإلسالميالمطلب األّول: 

 179 القواعد العلمية التي التزمتها الّدراسات اإلسالمية الثّانيالمطلب 
 181 لعقديةالّدينية ا : ثمرة المنهج اإلسالمي في الّدراساتالمطلب الثّالث
 185 اإلسالمي الّتراثواقع حوار األديان في مناقشة المطلب الّرابع: 

 202 المسيحي نموذًجا -ر اإلسالمي ، الحواحوار األديان بين الّنظرية والّتطبيقواقع : لثالفصل الثّا
 204 : مواقف أهل العلم من حوار األديان المعاصر؛ تحليل  ومناقشةاألّولالمبحث 
 204 األّول: االّتجاه القابل للحوار المطلب

 204 الفرع األّول: عرض آراء المؤّيدين للحوار
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 207 الفرع الثّاني: تحليل  ومناقشة
 217 االّتجاه الرّافض لحوار األديانالمطلب الثّاني: 

 217 الفرع األّول: عرض آراء الّرافضين للحوار
 217 الفرع الثّاني: تحليل  ومناقشة

 224 المعاصر : واقع حوار األديانالثّانيالمبحث 
 224 تمهيد 

 224 المطلب األّول: دواعي حوار األديان في هذا العصر
 225 الّديني العقدي: البعد الفرع األّول
 233 : البعد الواقعي المعيشيالفرع الثّاني

 233 ياسيالبعد السّ أواًّل: 
 237 اإلنسانيثانًيا: البعد 
 239 الّتواصليثالثًا: البعد 

 240 الحوار الّديني المعاصر ووسائله مظاهرممّيزات و المطلب الثّالث: 
سالميالفرع األّول  240 : كنسي وا 

 252 : مؤّسسي نخبويالثّانيالفرع 
 252 أوال: الّطابع المؤّسسي 
 253 ثانًيا: الّطابع الّنخبوي

 254 : سياسيالفرع الثّالث
 255 ولي: محّلي ودالفرع الّرابع

 255 أواًّل: الّطابع المحّلي
 256 ثانًيا: الّطابع الّدولي

 258 على المشترك وتركيز   : تواصل  الفرع الخامس
 260 معّوقات الحوار الّديني: لثالمطلب الثّا

 260 تمهيد
 260 الفرع األّول: العوائق الّذاتية

 267 الفرع الثّاني: المعيقات الخارجية
 277 خالصة  وتوجيه: واقع حوار األديان المعاصر؛ المبحث الثّالث

 277 ؛ الخالصةالمعاصرفي واقعنا المطلب األّول: حوار األديان 
 283 وتقويم توجيه  المطلب الثّاني: 
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 291 : آفاق حوار األديانالرّابعالفصل 
 293 المبحث األّول: آفاق حوار األديان؛ الّسيناريوهات المستقبلية المحتملة

 293 مطلب األّول: الّدراسات المستقبلية وآفاق الحوار الّدينيال
 293 الفرع األّول: الّدراسات المستقبلية

 295 الفرع الثّاني: محّددات آفاق حوار األديان
 295 الّسيناريوهات المستقبلية المحتملة لبيئة الحوار الّدينيالمطلب الثّاني: 

 295 تمهيد
 296 وهات الّثالث لبيئة الحوار في المستقبلالّسيناريالفرع األّول: 
 298 والثّقافي والحضاريسيناريوهات مستقبل الحوار الّديني الفرع الثّاني: 

 300 األديان الّسماوية: آفاق الحوار اإلسالمي مع الثّانيالمبحث 
 300 تمهيد 

 300 المسيحي -المطلب األّول: آفاق الحوار اإلسالمي
 301 المسيحي الّداخلي -اق الحوار اإلسالمي الفرع األّول: آف

 304 المسيحي الغربي -الفرع الثّاني: آفاق الحوار اإلسالمي 
 312 اليهودي -المطلب الثّاني: آفاق الحوار اإلسالمي

 315 المبحث الثّالث: آفاق الحوار اإلسالمي مع األديان الوضعية
 320 خاتمة

 329 الفهارس
 330 فهرس اآليات

 342 رس األحاديثفه
 344 فهرس األعالم

 347 فهرس المصطلحات
 348 فهرس المصادر والمراجع

 374 عامفهرس الال
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