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 مقدمة

الحمدد   ر  العددالم وا صال ددالس صاللددالب هلددم ن  دده اصمدد و ص لدده ص ددح ه 

 -أجمع وا صبعد: 

اإلسالب ديو الحوارا فلقد أرسدم وواهدد ا صو  دد بدوابطها صبد  و  دابدها فإن 

في ن وص متكاثرس في كتا  هللا تعالم تضمنت أرصع ال  انا صأ ول المناظرسا 

القول دددة صالعمل دددةا مدددا يعددد و  صرسا صفدددي سدددنة ن  ددده الم دددط م ص دا  المحدددا

إلم هللا صحاصرا صناظرا صباهلا فكان خ ر أسدوس   المحاصرا فلقد دها الم ط م 

 للمتحاصريو.

صالمحدداصر الملددلم ط ينطلددو فددي حواراتدده مددو فددرا ا بددل لدده أهدددا  سددام ة 

بتحديد هذ  اصهدا  معلومة؛ إذ إن أهدا  الحوار هي ثمرته صغايته المطلوبةا ص

تتضددم موبددوهاته صأسددال  ه صأهدافددها صهل دده فددإن الحكددم هلددم الحددوار حرمددة  

اا  ا صفشال ا ووس  صبع  اا إنما يكون بمعرفة أهدافها فالقاهدس  ا  صتقويمصجواز  نجاح 

الشددره ة تددنى هلددم أن اصمددور بمقا دددهاا صبدددصن تحديددد هددذ  اصهدددا  ي قددم 

ا  للطاواتا صإشغاط  لألمة بما ط يرتجم منه فائدس. الحوار ب اه ا للووتا صهدر 

سدوا  مد  أ دحابه أص مد  المشدرك و أص  صس جد المتت د  لحدوارات الن دي 

ال هددود صالن دداروا أص الملددور صاصمددرا ا أن لهددا أهددداف ا ه  مددة ربان ددةا ترتقددي 

صتترفدد  هدددو اصهددددا  اصربددد ة الماديدددة التددي يلدددعم لهدددا بعددد  ال راجمدددات  و 

  و.صالن ع 

صمما يؤسف له أنه دخل باسم الحوار صالدفاع هو اإلسالب مدو لد م مدؤهال  

لذلكا فت ّدر الرصي ضات لهذ  الحواراتا صسكت الثقاتا هو تمث ل اإلسدالب فدي 

 المحافل صصسائل اإلهالب.

صالدهاس إلم هللا مطال ون بإوامة الحجةا صإبال  الرسالة للناس كافةا فال بدد 

صيحدذرصا مددو الوودوع فددي « المحداصرس ص دا  المندداظرس » م لهدم أن يتلدلحوا بعلدد

 .تي ط طائل منهاِشرار المحاصرات الجدل ة ال

صلذلك حاصلت في هذا ال حث المتواب  أن أودب أهداف ا مشرصهة للحوار مد  

الوووع ف هداا فقدد  تجنبالغر ا يضعها المحاصر المللم ن ب ه ن ها صمحاذير ي

بعلم أص بجهل أص بتأصيل غ ر سائغا فدال هدم لالسدالب  صو  ف ها ثلة مو المحاصريو

 ن رصاا صط لش هات الغر  كلرصاا بل خذلوا صأبرصا أكثر مما ن عوا.

صالحوار الذي أهن ها لد م حدوار التقريدب بد و اصديدان المحدرب صالمحدذصرا 

 إنما حوار التعايش الحضاري ب ننا صب و الغر .

  ما ذكرت مو أهدا  صمحاذير.. صأسأل هللا تعالم التوف و صاللداد ف

 أن يجعل هملي لوجهه خال ا  .. سائال  المولم 
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 صهو حل ي صبه توف قيا هل ه توكلت صهو ر  العرش الع  م

 

 

 
 مكة المكرمة                                                 
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 تعريف الحوار
ر صهدددو الرجدددوع هدددو الشددد دددول ي  صإلدددم الحدددوار فدددي اللغدددة: أ دددله مدددو الح 

 .(1)الشي 

ا: رجدد ا يقددال: حددار بعدددما كددارا  ا صحددؤصر  وددال الجددوهري: حددار يحددور حددور 

 .(2)صالمحار: المرج ا صالمحاصرس: المجاصبةا صالتحاصر: التجاص  

 التجداص  صالتحداصر ب دنهما الكدالب تراجعوا صتحاصرصا »صوال ال  رصز  بادي: 

»(3). 

را التددر» صوددال الراغددب اص دد هاني:  ددول دد إّمددا بالددذات صإمددا بددال كرس ... الح 

ار: المراد   و  ار في تردد إلم نق ان ... صالمحاصرس صالح  و  س في الكدالب صالقوب في ح 

   صمندددددده التحدددددداصرا وددددددال هللا تعددددددالم: 

    :(4)«  [1]المجادلة. 

 خاط ة.إذ ا فالحوار في اللغة هو تراج  الكالب صالتجاص  ف ه بالم

صالمعنم اط طالحي ط يختلدف هدو المعندم اللغدويا فم دطلم الحدوار مدو 

 الم طلحات الحادثة صالجديدس.

م هدددوب الحدددوار فدددي ال كدددر الل اسدددي » يقدددول دب ه ددددالعتيت التدددويجري: 

صالثقافي المعا را مو الم اه م الجديددسا حديثدة العهدد بالتدداصلا صلعدل ممدا يددل 

ته أن جم   المواث و صالعهود الدصل دة التدي  ددرت هلم جدس هذا الم هوب صحداث

في الخمل و سنة اصخ رسا بعد إنشدا  من مدة اصمدم المتحددسا تخلدو مدو اإلشدارس 

 .(5)« إلم ل ظ الحوار 

ا صود يدراد بده «حوار التقريب ب و اصديان»ود ياراد به « الحوار»صم طلم 

صل مذموب مطلق داا صبدالمعنم ب و أت اع اصديانا فهو بالمعنم اص« حوار التعايش»

                                                

 (.217ب4للان العر  )حور( ) (1)

 (.640ب2ال حاح )حور( ) (2)

 (.16ب2القاموس المح ط )حور( ) (3)

 (.134الم ردات ص) (4)

 (.7الحوار صالت اهل الحضاري مو من ور إسالمي ص) (5)
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. (1)الثدداني يخضدد  للل اسددة الشددره ة لألمددةا صلألهدددا  المرسددومة لهددذا الحددوار

 صهذا ما أردته في هذا ال حث.

 صثمة أل اظ استخدمت بدط  هو الحوار منها )المناظرسا الجدالا المحاّجة(.

لدة صهذ  الم طلحات كلها تشترر م  الحوار في أنها مراجعة الكدالب صمداص

له ب و طرف وا فهي تدخل في معنم الحوار مو هدذ  الجهدةا ثدم ت تدرم المنداظرس 

تمد هلدم ال درامة العلم دةا صالقواهدد عفي دطلتها هلم الن ر صالت كرا كما أنها ت

المنطق دددةا أمدددا الجددددال صالمحاجدددة فهدددي ت تدددرم هدددو الحدددوار فدددي دطلتهدددا هلدددم 

 .(2)المخا مة صالمنازهة 

 

  

                                                

 (.1663ب4التقريب ب و اصديان ) ان ر: دهوس (1)

(ا ثقافدة 31-26ان ر: الحوار  دابه صبوابطه في بو  الكتا  صاللنةا يح م زمتمي: ص) (2)

(ا صف ها هرض موس  لل رم ب و الحدوار صالم دطلحات المقاربدة 56-19الحوار في اإلسالب: ص)

 له.
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 اإلسالم أهمية الحوار في
اإلسددالب ديددو الحددوارا صط توجدددد ملّددة مددو الملدددل أهطددت للحددوار أهم تدددها 

صصبعت له وواهد  صبدوابطه ص دابده كملّدة اإلسدالبا صلدو يعددب المحداصر واهددس 

ا صهدذا دل دل هلدم  منطق ة للحوار إط صجدد دل لهدا فدي كتدا  هللا صسدنة رسدوله 

دا (1)لكدل اصزمندة صاصمكندة ح وية صصاوع ة اإلسالب صودراته هلم كونده دين دا ا رغم 

 هو أنف المتشدو وا الغافل و هو ه مة هذا الديو صشمول ته صكماله.

صالقر ن الكريم ح ل بالعديد مو المواوف الحواريدةا التدي بلغدت ورابدة مائدة 

صهشريو موو  ا حواري اا شغلت نحو ألف  يدة مدو كتدا  هللاا أي مدا يعدادل سددس 

ات الخطاب ددة الم دددرس بددي)يا أيهددا الندداس( ص)يددا أهددل  ي القددر نا هددذا سددوو ا يدد

لة صالمحاّجة التي ط يعق هدا  ا الذيو  منوا(ا صسوو  يات الملاالكتا (ا ص)يا أيه

جوا ا ص يات اإلخ ار هو المقاطت التي ط تتضمو مراجعة في الكالبا صإن كانت 

ر ن كلده كتدا  ط  عة الحوار صلو جرو حل انها جم ع ا ل دار القد ذاتهذ  جم ع ا 

 .(2)وار  ل بالعديد مو  يات الحح

صوددد يقددول وائددل: إن كلمددة حددوار لددم تددرد فددي القددر ن الكددريم إط فددي ثددال  

 ا فك ف يقال إن القر ن الكريم كتا  حوار ؟!(3) يات

فالجوا  إبافة إلم ما س و ذكدر  أنده صإن لدم تلدتعمل كلمدة حدوار بكثدرسا 

( موبع اا صالمل ت للن ر هنا 1721ت في )فقد استخدمت مادس )القول( التي صرد

أن كل كلمة تكلم بها ا خرصن رّد هل ها هللا تعالم في القر ن الكريم صطالب الن ي 

بدأن يددرد هلددم شدد هاتهم صدهدداصيهما فكددل كلمددة )وددالوا( فددي القددر ن الكددريم يوجددد 

 مقابلها كلمة )ول(.

لحق قدة حدوارات صو ى القر ن الكريم هو اصن  ا  صأووالهم إنما هي فدي ا

أنموذج دددة للملدددلم الداه دددة فدددي كدددل زمدددان صمكدددان ل دددتعلم منهدددا ك دددف يحددداصر 

 .(4)ا خريو

كمددا أن تعددرض القددر ن الكددريم للحددوار جددا  بأسددال ب مختل ددة متعددّددسا ف ددي 

بع  ا يدات ت هدر الددهوس إلدم الحدوار أص إلدم شدي  مدو ملدتلتماته صأ دولها 

                                                

 (.8-7ان ر: ثقافة الحوار في اإلسالبا دب ه دالقادر الش خلي: ص) (1)

 (.188الحوار في القر ن صاللنة: أسله صأهدافها دب أحمد القابي: ص) (2)

(ا صفي سورس المجادلة  ية روم 37(ا صا ية روم )34في سورس الكهف موبع و ا ية روم ) (3)

(1.) 

 (.188الحوار في الكتا  صاللنة م ادئه صأهدافها دب بلاب هجك: ص) (4)
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ة للحدوارا صفدي ولدم منهدا ب دان صفي ن وص أخرو حدث هلدم التدتاب  دا  هامد

 .(1) دا  خا ة مو  دا  الحوارا صفي ولم  خر نماذج صأمثلة للحوار 

فمددو الن ددوص العامددة التددي صبددعت مقومددات الحددوار صأ ددوله صشددرصط 

     : اطنت اع به ووله تعالم

     

   
    

       

     

  :[46 ]س أ. 

دصن تددبّر أص  صتأتي هذ  ا ية رد ا هلم المشرك و الذيو طعندوا فدي الن دي 

 . ر فاتهمو  بالكذ  تارس صباللحر تارس أخرو كما في ا يات و لهاكت 

هذ  الموه ة الع  مة التي مو أخدذها بجم د  مقوماتهدا فدال بدد  فأواب هللا 

 أن ي ل إلم الحوا صهذ  المقومات هي:

صهدددددو      الق ددددداب   تعدددددالم  - 1

اإلخالص صالتجرد في طلب الحوا صهدو شدرط أساسدي لكدل همدلا صينددرج تحدت 

الن دةا صحلدو اطسدتماعا صالتلدل م هذا اص ل  دا  كث رس للحوار منها: ت ح م 

بالخطددأا صالرجددوع إلددم الحددوا صالتوابدد  صتجنددب الكددذ  صالمراصغددةا صاصمانددةا 

صاإلن اتا صالعدلا صالهدص ا صب ط الن ما صهدب الغضبا صتجندب اطسدتهتا  

 صاللخرية بالطر  ا خر .. صغ ر ذلك.

  مراجعدددة الدددن م هلدددم ان دددراد أص مددد  ا خدددريو  - 2

  ا صاطلتتاب بهذا الشرط يقضي هلم هامدل مهدم مدو

العوامددل التددي تغطددي الحددو أص تشددّو  صجهددها صذلددك فددي مثددل اصجددوا  الجماه ددة 

صالجماه ر الجاهلةا صالتي غال  دا مدا تت دف بالغوغائ دة صالتقل دد اصهمدم صات داع 

 دداع كدل ندداهو مددو رلصس الضداللا ممددا وددد يدؤدي بطالددب الحددو المخلدى إلددم ات

ا ن لها ظان ا أن الحو م  اصكثرية.  اصكثرية مو الناسا متهم 

ددا يدددخل تحددت هدددس أمددور تجددب مراهاتهدداا كمراهدداس الجددو  صهددذا اص ددل أيض 

المحددد ط بدددالحوارا صال دددرص  الن لددد ة صاطجتماه دددة للطدددرف و صالتعدددار  و دددل 

  جته.الحوارا صالتحّدي صاإلفحابا صالمحاف ة هلم هد  الحوار صالو ول إلم نت

  الت ك ددددددددددددددددددر ف مددددددددددددددددددا يقولدددددددددددددددددده المخددددددددددددددددددالف   - 3

  صهدددددذا اص دددددل هدددددو الوسددددد لة اصساسددددد ة  ا

                                                

 (.48و  الكتا  صاللنةا دب يح م زمتمي: ص)الحوار  دابه صبوابطه في ب (1)
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للو ددول إلددم الحددو بعددد اطلتددتاب بالشددرط و اللددابق وا فددالت ك ر صالعلددم صإمعددان 

الددرأي هددو المددتّمم لهددذا المددنهو اإللهددي للو ددول إلددم الحددوا صت دد و الهدددو مددو 

ر اصساس ة هي العلم بحال القض ة المختلف ف هدا صمعرفدة الضاللا صن أداس الت ك

مالبلاتهاا صالمق ود بالت ّكر هدو ال حدث هدو اصدلدة الشدره ة العلم دة صالتحقّدو 

مو ث وتها صدطلتها هلم المرادا صالجاهل بذلك كله ط يلتط   الو ول إلم الحو 

 ف وجهه التقل د اصهمم دصن فكر أص ن ر.

هدددد مددو ا دا  العلم ددة كال  ددان صحلددو العددرض  صيدددخل تحددت هددذا اص ددل

صالتث ت صالتوث وا صال د  بمواطو اطت ام صطلب الددل ل صالم دادرس بدها صالتلدل م 

 (1) بالحو صال د  باصهم.

صط يل  المقاب ال لط هو حديث القر ن هو الحوارا أما اللنة الن وية فهي 

فدي  لمقنعةا صسد رته العمل دة هامرس بالمواوف الحوارية الرائعةا صالمناظرات ا

دهوس ك ار وريش صأهل الكتا : مو يهدود المديندةا صن دارو نجدرانا صمكات اتده 

لملور اصرضا خ ر دل ل هلم ذلدكا صهلدم إثدر  درج أئمدة اللدلف مدو ال دحابة 

 صالتابع و في محاصرس المخال  و.

  

                                                

 ( باخت ار.51-49الحوار  دابه صبوابطها دب يح م زمتمي: ص) (1)
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 األهداف المشروعة في الحوار في الغرب
ان صصسطا أما الطر  اصصل ف رو المن  صالتح ّظ في الحوار م  الغر  طرف

ا صارت اطده بالته ةدة (1)هلم هذ  الحوارات طرت اط الحوار بالتن  ر كمدا يقولدون

لالستعمارا صنحو ذلكا صيدرو بعد  ال داحث و أن هدذ  حجدو صوت دةا ودد ط ترودم 

ر ا صهدذا الدرأي صج ده إذا كدان المق دود بدالحوار حدوا(2)إلم العلم ة الموبوه ة

 التقريب ب و اصديانا أما إذا كان حوار التعايش الللمي ف  ه م الغة صتجوز.

دصنمدا  الحدوار مد  الغدر  مطلق داجدواز أمدا الطدر  الثداني: فهدو الدذي يدرو 

معلومةا صبوابط مشرصهةا فأ  م مجرد الحوار هو الهدد ا صالموودف  أهدا 

اا صط يمك(3)اطهتذاري اطنهتامي هو الطاب  لهذا الطر   ؛و أن نلمي هدذا حدوار 

ا صنحو ذلك  ا أص دفاه ا أص ت رير  بل نلم ه اهتذار 
(4). 

صلدده أهدددا  سددام ة معلومددةا  اأمددا الوسددط: فهددو يددرو الحددوار مدد  الغددر 

صبددوابط شددره ة معت ددرسا يحددافظ هلددم الثوابددتا صط يقدددب التنددازطتا صط يقددف 

المتمّلدك بثوابتده مووف الضع ف المنهتبا بل يقف مووف القوي المعتدت بدينده ص

 صو مها فهو يحاصر بال بعف صط هنف.

صالن وص الشره ة في الكتا  صاللنة تؤيد هدذا الدرأيا يقدول ابدو ت م دة: 

فكددل مددو لددم يندداظر أهددل اإللحدداد صال دددع مندداظرس تقطدد  دابددرهم لددم يكددو أهطددم » 

اإلسالب حقّه صط صفّدم بموجدب العلدم صاإليمدانا صط ح دل بكالمده شد ا  ال ددصر 

ا صمثلدده كددالب اإلمدداب ابددو (5)« طمأن نددة الن ددوسا صط أفدداد كالمدده العلددم صال قدد و ص

صمنهدا جدواز مجادلدة أهدل » الق م هند ذكر  لل وائد مدو وّ دة صفدد نجدران فقدال: 

الكتا  صمناظرتهما بل استح ا  ذلكا بل صجوبه إذا ظهدرت م دلحته مدو إسدالب 

 يهر  مدو مجدادلتهم إط هداجت مو يرجم إسالمه منهما صإوامة الحّجة هل هم صط

                                                

 (.136-127ان ر: الحوار اإلسالمي المل حي: برصرس المغامرسا سعود المولم: ص) (1)

 (.144صهو رأي دبهلي النملة ان ر: الشرم صالغر  منطلقات العالوة صمحدداتها: ص) (2)

ان ددر: نمدداذج مددو هددذا المووددف اطنهتامددي اطهتددذاري: نحددو صالغددر  حددوارات مدد  حمددادي  (3)

ال دد دا صسدده ل إدريددما صالطدداهر ل  ددبا صه دالمج ددد الشددرفيا صمحمددد الطددال يا إهددداد: كلثددوب 

 (.231اللع يا صان ر أيضا : أصهاب اإلسالب الل اسيا ه دالوها  المؤد : ص)

 (.144وة صمحدداتهاا هلي النملة: ص)الشرم صالغر  منطلقات العال (4)

 (.165-164ب20مجموع ال تاصو: ) (5)
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(10) 

هددو إوامددة الحّجددة فل ددوّل ذلددك إلددم أهلدده صل خددّل بدد و المطددي صحاديهددا صالقددوس 

 . (1)« صباريها 

 صسنأتي إلم ذكر أهم اصهدا  المشرصهة للحوار:

 أصط : الدهوس إلم هللا تعالم:

إن الحوار الحضاري م  الغدر  يعدد تط  ق دا لم ددأ جهداد الددهوسا صهدو أحدد 

جاهدددصا المشددرك و بأيددديكم صأللددنتكم : »  ع الجهدداد التددي ذكرهددا الن ددي أنددوا

 .(2)« صأموالكم 

فددالحوار يندددرج تحددت الجهدداد بالللددانا صهددو مجددال ه دد ما صمنددا  مناسددب 

يمكو للمللم و أن يلت  دصا منه لتحق دو أحدد فدرائ  ديدنهما صهدو الددهوس إلدم 

 بالتي هي أحلو.هللا تعالم بالحكمة صالموه ة الحلنة صالمجادلة 

صالدددهوس إلددم هللا صب ددان محاسددو هددذا الددديو صفضددائله مددو أسددمم أهدددا  

الحوار صأجلهاا صهي صظ  ة اصن  ا  صالرسل جم ع اا صا يات الدالة هلم ذلك فدي 

 كتا  هللا تعالم كث رس.

 :  بدهوس أهل الكتا  صمحاصرتهما فقال  كما أمر هللا تعالم ن  ه محمد 

    
   

   

      

    
   

      

   

   :[64 ] ل همران. 

 -صمددنهم أهددل الكتددا -الكتدب إلددم ملددور أهدل اصرض  صودد أرسددل الرسددول 

مدو » إلدم هرودل صهدي:  تل  ة صمر هللا تعالم يدهوهم إلم اإلسالب مثل رسالته 

محمد ه دهللا صرسوله إلم هرول ه  م الرصب سالب هلم مو ات   الهددو. أمدا بعدد 

لم يؤتدك هللا أجدرر مدرت و. فدإن تول دت فدإن فإني أدهور بدهاية اإلسالب أسلم تلد

   ص       هل ك إثم اصريل  وا 

   

   
      

                                                

 ( بتحق و اصرنالصط.639ب3زاد المعاد: ) (1)

 (.3192ح )  رصا  النلائي      (2)
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  :(1)رصا  ال خاري«  [64 ] ل همران. 

صأ حابه صجد أن غايتهدا هدذا الهدد  اللداميا  صمو تأّمل حوارات الن ي 

-قددموا إلدم مكدة ا ف صمو ذلك أنده سدم  بعد  ن دارو الح شدة بم عدث الن دي 

فوجددص  هندد ال  دت  صكدانوا هشدريو رجدال  فدأتوا الن دي  -صكان ذلك و ل الهجرس

همدا أرادصاا  الحراب فجللدوا إل ده صكلمدو ا فلمدا فرغدوا مدو ملدألة رسدول هللا 

صتدال هلدد هم القدر ن. فلمدا سددمعوا القدر ن فابددت  إلددم هللا  دهداهم رسدول هللا 

ف لهم في أه نهم مو الدم ا ثم استجابوا   ص منوا به صهرفوا منه ما كان يو 

 . (2)كتابهم مو أمر 

    صهندددما أسددلموا أنددتل هللا تعددالم:

   

  

   
   

   

     

   
   

   

    

   
    

    

   

   
      

    

    

    
    

    

    

                                                

 (.6ب1 ح م ال خاري: ) (1)

 (.29-28ب2الل رس الن وية طبو هشاب: ) (2)
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  :(1) .[85-82 ]المائدس 

صهندما هاجر ال حابة إلم الح شة تحاصرصا مد  النجاشديا صودرأ جع در بدو 

ا مددو سددورس مددريم فأسددلم النجاشددي أبدي طالددب  دددر 
صمددات هلددم اإلسددالب سددنة  (2)

المديندة أتدم إل ده  ا صلمدا وددب الن دي (3) الس الغائدب تل ا ص لم هل ه الن ي 

 . (4)فأسلم  دهللا بو سالب صحاصر الن ي ه 

فهددذا الهددد  هددو أسددمم اصهدددا  صأهالهددا؛ صندده ف دده ت ل ددغ دهددوس هللا إلددم 

 .(5)« الناسا صإنقاذهم مما هم ف ه مو الشرر صالجهل 

 صأمتده جم ع دا إلدم مجادلدة أهدل الكتددا   صودد صّجده هللا تعدالم رسدوله » 

     الق در بأسلو  

ددا  الددذي ط تخ  ددر ف ددها حدد و يتعلددو الجدددل )بأهددل الكتددا ( بالددذات؛ صن لددديهم هلم 

سابق ا ود يغّرهم صيغريهم بالجددلا صلدديهم تحري  دا هدائال  صرثدو  هدو أسدالفهم ودد 

يضلهم صيجعلهم يت ل ون هلم باطلهما لذلك يحتداجون أكثدر مدو المشدرك و إلدم 

عوا كالب هللا صهديه في هدص  صرصيةا رجا  غاية المالط ة صالمحاسنةا حتم يلم

أن يهتددصا إلدم الحددو الدذي ي دددم مدا معهددم مدو الحددوا صي دحم مددا صرثدو  مددو 

     ا وددددددددددال تعددددددددددالم:(6)«ال اطدددددددددل

    

    
    

   

   

   

                                                

 (.85ب2ت ل ر ابو كث ر: ) (1)

 (.451-449(ا الشريعة لآلجري: ص)290ب1طبو هشاب: )الل رس الن وية  (2)

 (.191ب7(ا فتم ال اري بشرح  ح م ال خاري: )264ب4 ح م ال خاري: ) (3)

 (.268ب4 ح م ال خاري: ) (4)

(. 114-113نةا دب خالدد القاسدم: ص)الحوار م  أهل الكتدا  أسلده صمناهجده فدي الكتدابو اللد (5)

: حددوار الحضددارات صط  عددة ال ددراع بدد و الحددو صال اطددلا فددي ان ددر نمدداذج مددو حددوارات الن ددي 

 (.270-255دبموسم اإلبراه م: ص)

 (.88 فام الحوار ب و الحضارات صالثقافاتا أ.دب ه داللتار اللع د: ص) (6)
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 .[46 ]العنك وت:

صط يعنددي اصمددر بمجددادلتهم بددالتي هددي أحلددوا صالموه ددة الحلددنة تقددديم 

املددة هلددم فددي اللدد و صالتلدداهل فددي و ددول الحددوا أص المج فددراطالتنددازطتا أص اإل

حلا  الحوا صود يعد بعد  المحداصريو ذلدك مدو الك اسدة أص الل اسدة المق ولدة 

ا إلم  دين اا صهذا خطأ ؛ صن هذ  اصمور هي صسائل صأسال ب لتو  ل الحو صابح 

الندداسا صالحددو ذاتدده لدد م محددال  للجدددل أص الملدداصمات صالتنددازطت خا ددة فددي 

ب لشددريعة هللاا لددذلك يو ددي هللا الدددهوس إلددم التوح دددا صن ددذ الشددررا صاطستلددال

تعالم بالل و صالحكمدة صال  د رسا مد  الث دات التداب هلدم الحدو الدذي هلمندا إيدا ا 

  صلدددذلك خدددتم ا يدددة الكريمدددة بقولددده سددد حانه: 

    

  ؛ صن مجادلة أهل الكتا  بالتي هي أحلوا ط ين غي

ن تنلدد نا أ ددل القضددد ة فددي توح ددد هللاا صإسدددالب الوجددو  صالقلددو    الواحدددد أ

 القهددارا صأهددل الكتددا  وددد حرفددوا هددذا اص ددل تحري  ددا هددائال ا كمددا وددال تعددالم: 

   

    
    

    

   

     
     

  

   

    
    

   

       

     :[31-30 ]التوبة. 

دددا ختمدددت ا يدددة الثان دددة بقولددده تعدددالم:     صلدددذلك أيض 

     

  ا فهدددذا تنتيددده   تعدددالم هدددو الشدددرر صالدددنقىا

صإهددالن صابددم بأننددا موحدددصن ط نق ددل الشددرر صالشددركا ا مدد  التتامنددا التدداب 

 .(1)سا صتملكنا بآدا  الحوار صأ وله بالدهوس إلم هللا تعالم هلم ب  ر

                                                

 (.90-89الم در اللابو: ص) (1)
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فالداه ددة المحدداصر يجددادل بددالتي هددي أحلددوا متملددك ا بثوابتدده صأ ددولها 

هلم  صابع ا ن ب ه ن ه الهد  اصسمم لهذا الحوار صهو هداية الخلو صالحرص

 الحو. صتتمة هذا الهد  في التالي: ات اههم

 ثان ا : ب ان ال اطل: 

ل اطل هلم حق قتها صلتلدت  و طدرم الضداللةا صذلك إلوامة الحجة صإظهار ا

   كمدددددددا ودددددددال تعدددددددالم: 

   

   :ا صلكدددي يختدددار [55 ]اصنعددداب

 كدددددل صاحدددددد أحدددددد الطدددددريق و هدددددو ب ندددددة صصبدددددوحا كمدددددا ودددددال تعدددددالم: 

    
     

     

   :[42 ]اصن ال. 

أن كتمان الحو صتل  له بال اطل هو شأن ال هود صالن داروا  صود ب ّو هللا 

   صودددددد نعدددددم هلددددد هم ذلدددددك فقدددددال تعدددددالم: 

  

   

   :(1) .[42 ]ال قرس 

 صا يات القر ن ة في ب ان باطدل أهدل الكتدا  كث درس جددقاا صودد ط ّدو الن دي 

 ؛بل رته العمل ة هذا المدنهو الربدانيا صمدو أه دم مدا صرد مدو هدذ  المحداصرات 

صصفد ن دارو نجدرانا صالتدي  تلك المحاصرس الرائعة التي صوعت ب و رسول هللا 

 هللا في شأنها فوم ثمان ة  يات مو سورس  ل همران. أنتل

ا صنهدا مثدال هملدي تط  قدي يشدتمل (2)صهي و دة جدديرس بالتأمدل صالدراسدة

هلددم جملددة مددو القواهدددا صاص ددولا صالحكددما صالمعددانيا صالمعددامالت الحلددنةا 

 صال  ر الجم ل في الحوار صالمناوشة. صمنها هلم س  ل اطخت ار ما يلي:

حاصر صجادل هذا الوفد طويال ا مط ق ا معاي ر القر ن في بد ط  أن الن ي  -1

 الجدل باصحلوا صغ ر  مو الشرصط.

كان الحوار في أ ل اص ول صهو التوح دا صتأل ه غ در هللا صودد حداصرهم  -2

                                                

(ا 45ان ددر: الحددوار  دابدده صبددوابطه فددي بددو  الكتددا  صاللددنةا دب يح ددم زمتمددي: ص) (1)

 (.114وار م  أهل الكتا  أسله صمناهجه في الكتا  صاللنةا دب خالد القاسم: ص)صالح

 كتب دب أحمد هلي هج  ةا بحث ا ملتقال  بعنوان )ن ارو نجران ب و المجادلة صالم اهلة(. (2)
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طددويال ا صرد أبدداط لهما صلددم يلدداصب أص يتنددازل هددو شددي  مددو الحددوا صإذا 

ه؛ صن الحوار هدو طريدو ال هدم جاز الحوار في هذا فكل ما هدا  أهون من

 صال  انا صإوامة حجة هللا تعالم هلم الناس.

أنددتلهم فددي ملددجد ا صتددركهم صمددا يدددينون فلددم يكددرههم هلددم  أن الن ددي  -3

شدددي ا صبعدددد أن ت دددل ت هقدددولهم هدددو و دددول ال رهدددان صالددددل ل دهددداهم 

 للم اهلة.

منعه ذلك بعد أن اتضحت الحقائوا صتقررت العقائدا صظهر الحو جل قا لم ي -4

مدو )التعددايش( اللدلمي معهددم هلدم مددا هددم هل دها صوددد ود لهم فددي دصلتددها 

ا هلم غاية العدل صال ضلا راه ف ده حقدووهم صحقدوم  مصهقد معهم  لح 

المللم وا صهذا هو اصساس في و ول غ ر الملدلم و فدي دصلدة اإلسدالبا 

اب صهدب انتقاض حقووهم بل ب الخال  في الديوا م  تجل ة العقائد صأحك

 الديوا صهدب المداهنة ف هاا أص تم    حقائقها.

 التعدداصن حتددم بعددد ثددم مددو هددذا صأمثالدده كث ددر يتقددرر أن الحددوار الواسدد ا -5

لدد م وضدد ة س اسدد ة تخضدد   -و نحددو الملددلم-اطخددتال ا صهددو هندددنا 

للتقل اتا صإنما هو ديو ملتتبا مقرر بن دوص القدر نا صهمدل الرسدولا 

ها ملتتمدة تط  قده فدي كدل الع دور بدرصرس صأن اصمة اإلسالم ة مكل ة ب

 (1)أنه صس لتها الع مم في الدهوس صاإلبال .

 :رد الش هات صكشف زي هاا صتح  و ا خريو مو الوووع ف هاثالثا : 

صن الش هة إذا استقرت في ولدب  داح ها منعتده مدو و دول الحدو صاإلذهدان 

 له.

أهدددل الكتدددا   صودددد اهتندددم القدددر ن بهدددذا الهدددد  فدددذكر شددد هات الك دددار مدددو

صالمشرك وا صرّد هل ها بأصبم برهانا صهذا مو الحكم في إنتال القر ن م رو داا 

   كمددددددددددددددددددا وددددددددددددددددددال تعددددددددددددددددددالم: 

    

    
   

    

     

   

   :[33-32 ]ال روان. 

  صط يأتوندددددددددك بحجددددددددددة صشدددددددددد هة » ودددددددددال ابددددددددددو كث ددددددددددر: 

   
                                                

 (.96-95 فام الحوار ب و الحضارات صالثقافاتا أ.دب ه داللتار اللع د: ص) (1)
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   أي صط يقولون ووط  يعاربدون بده الحدو إط أج نداهم

ن م اصمر صأب و صأصبم صأف م مو مقالتهما وال ابو ه اس: هو الحو في  بما

      أي بما يلتملون به

 .(1)« ه ب القر ن صالرسول 

 صالشواهد في كتا  هللا تعالم هلم إيراد الش هة صالجوا  هنها كث رس جدقا.

 ن محمدد ا صمو ش ههم التي رّد هل هدا القدر ن إنكدارهم للرسدالة بحّجدة أ» 

  يمشي في اصسدوام صيأكدل الطعداب كمدا ودال تعدالم: 

    
   

    

    

   :ا فددددددرّد هللا هلدددددد هم: [7 ]ال روددددددان  

   

   
  

    .. 

ا صمو ذلك محاجة موسم صفرهونا فكدان فرهدون يطعدو فدي رسدالة [20]ال روان:

  يددرد هلدددم شددد هة فرهددونا صمدددو ذلدددك  موسددما صكدددان موسدددم 

   
    

   

    

   : ا [24-23 ]الشدددددددددددددددددددددددعرا  

    

    

    
    

    

    

    
   

   

  : ا صفددي الددرّد هلدم الشدد ه إسددكات للطدداهن وا [102-101 ]اإلسدرا

 صب ان للحائريو.

هلدم مدو تدولّم الدرد هلدم شد هة أهدل الكتدا  إحكداب الدرد لدةال صلكو يشترط 

يقرر الش ه صيعجت هو الردا صذكر ابو ت م ة: أن بع  الذيو وررصا دطئل الن وس 
                                                

 (.116ا دب خالد القاسم: ص)الحوار م  أهل الكتا  (1)
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وددد أصردصا مددو الشدد هات صالشددكور صالمطدداهو هلددم دطئددل الن ددوس مددا ي لددغ نحددو 

الملددائل ثمددان و سددؤاط ا صأجددابوا هنهددا بأجوبددة ط ت ددلم أن تكددون جواب ددا فددي 

ال ن ةا بل هي إلم تقرير ش ه الطاهن و أور  منها إلم تقرير أ ول الديوا صهم 

هدا بدها صهدو يدتهم أنده لكما مثلهم الغتالي صغ ر  بمو يضر  شجرس برب ا يتلت

 .(2)«  (1)يريد أن يث تها

صودددد يضدددطر المحددداصر الملدددلم للخدددوض فدددي رد شددد هات يطرحهدددا هل ددده 

ك  ر فائدس سوو تح  و اللامع و صالمشاهديو  المعارضا ط يرتجي مو صرائها

مو تلقف هذ  الش هاتا صربمدا كدانوا أهدداد ا غ  درس حدول العدالم كمدا يح دل فدي 

 . (3)ال ضائ ةا ف تع و ب ان الحو صكشف الش هة  بع  المناظرات 

إن مو   ة العالم العاولا الذي فقهه هللا فدي الدديوا صن عده » وال ا جري: 

ادلا صط يمداريا صط يغالدب بدالعلم إط مدو يلدتحو أن يغل ده بددالعلم بدالعلما أط يجد

الشافيا صذلك يحتاج إل ه في صوت مو اصصواتا إلم منداظرس أحدد مدو أهدل التيدغ 

ل دف  بحقه باطل مو خالف الحدوا صخدرج هدو جماهدة الملدلم و. فتكدون غل تده 

لمندداظرسا ط صهدل التيدغ تعدود بركدة هلدم الملدلم وا هلدم جهدة اطبدطرار إلدم ا

 .(4)« هلم اطخت ار 

 رابع ا: إ الح ال ور النمط ة المشّوهة هو اإلسالب في الغر :

فلقد أبحم اإلسالب في هقل دة الغربدي دين دا دموي دا إرهاب قداا صشدّوهت معدالم 

هذا الديوا صأخ ت محاسنها صأ  حت هذ  الن رس اللودا  لالسدالب مدو القضدايا 

ا صذلدك بلد ب الترسدانة (5)ر مدا ياعدر  باإلسدالب ووي داال ده ّة هند الغدر ا صانتشد

اإلهالم دة الغرب ددة صسد طرس ال دده ون ة هل هداا صالتددي تلدتهد  تشددويه اإلسددالب 

ددا مددو الددتهم ال اطلددة لهددم مثددل التخلددف الحضدداريا صالهمج ددةا  صالعرصبددةا صأيض 

 صالدموية صاإلرها  .. صنحو ذلك مو التهم التائ ة ال اطلة.

ار إلزالة هذ  الغشاصس هو أه و الغرب  و الجداهل و بحقدائو صلهذا كان الحو

صمحاسو هذا الديو صاج  ا هلم المللم وا صط بّد أن تتخذ هّدس صسائل ص ل ات تدتم 

 مو خاللها هذا الحوار مثل:

                                                

 (.77-76ب1الجوا  ال ح ما طبو ت م ة: ) (1)

 (.116الحوار م  أهل الكتا  أسله صمناهجها دب خالد القاسم: ص) (2)

 (.169ان ر: الحوار في القر ن صاللنة: أسله صأهدافها دب أحمد القابي: ص) (3)

 (.56أخالم العلما ا لآلجري: ص) (4)

 لك: اإلسالب صتهمة اإلرها ا أ.دب حلو هتصزي.ان ر في ب ان ذ (5)



 

 رايطة ال الم الإسلامي
 

(18) 

إنشددا  ونددوات فضددائ ة باللغددات اصجن  ددةا صكددذلك اإلذاهددات صنحوهددا مددو  -1

 ال ور ال ح حة هو اإلسالب. س لعرض صصسائل اإلهالب المرئ ة صالمقر

ت ددادل اصسدداتذس صال دداحث و المن دد  و بدد و الجامعددات العرب ددة صاصصرصب ددة  -2

 لالحتكار المت ادل صالتعّر  هو كثب.

يشددارر ف هددا « حددوار الحضددارات »  دد اغة هددّدس مشدداري  بحث ددة حددول  -3

المن ددد  و ال ددداحث و هدددو الحدددوا ط  غدددرب  وبددداحث و مدددو الملدددلم و صال

 رب و.الكائديو المغ

هقد ندصات صمدؤتمرات دصل دة حدول هدذ  الموبدوهات المتعلّقدة باإلسدالب  -4

صالغر  صتكون المشاركة ف ها مو الطرف وا صيتم نشر هذ  ال حو  بعدّدس 

 لغات صه ر القنوات اإلهالم ة.

اإلنلدانا  ا اصنثرصبولوج ا الثقاف ة صهلم ا الرّد هلم الملتشرو و صهلم -5

إلسددالب صالتددي أ دد حت هددو اال المددة صالكشددف هددو منشددأ هددذ  ال ددورس 

ا شائعة هند الناس.  أحكام 

تكث ف صزيادس مواو  اإلنترنتا التي تعرض ال دورس ال دح حة المشدروة  -6

 هو اإلسالبا بعّدس لغات هالم ة.

صط شك أن للحوار الهاد  دصر  ال ارز ه ر هذ  الوسدائل إلظهدار ال دورس 

ا صيأتي هدد  إظهدار سدماحة اإلسدالب الحق ق ة لالسالب ديو هللا صشريعته الخاتمة

 هدف ا سام  ا مو أهدا  الحوارا صهذا س تضم بإذن هللا تعالم في الهد  التالي.

 خامل ا: إظهار صب ان سماحة اإلسالب:

مو أهم أهددا  الحدوار: الكشدف هدو سدماحة اإلسدالبا صإظهدار ه مدة هدذا 

حة صاحتراب لحقدوم الديو الربانيا صلو هر  الغرب ون ما في هذا الديو مو سما

اا صلكو الحق قة مغ  ة هنهم.  اإلنلانا لدخلوا في ديو هللا أفواج 

إن اإلسدالب رغدم كوندده ديدو هللا حققداا صوددد وامدت هلدم  ددحته صسدالمته مددو 

العوج ال راه و النقل ة صالعقل ةا إط أنه ط يريد أن ي رض ن له بالقوس صاإلكرا ا 

      وال تعدالم: 

    

    

   

  
   

     

   :[256 ]ال قرس. 

    صودددددددددددددددددال تعدددددددددددددددددالم: 

     



 

 المؤتمر الإسلامي ال المي ل حوار   
(19) 

 

     

   

     
  

   

    

    :[29 ]الكهف. 

صا يتان تقّرران ب راحة تامة أن ديدو هللا هدو الحدو المت دردا صمد  ذلدك ط 

يجوز إرغداب أحدد هلدم دخولدها صهلدم كدل هاودل أن يختدارا ثدم يتحمدل ملدؤصل ة 

 الحو أص يعاديه بالللان أص بال د. اخت ار  في الحال وا شريطة أط يحادِّ 

 و صمحكددوم و: صيقددول تعددالم مخاط  ددا رسددوله صأمتدده مددو بعددد  حدداكم 

      

    

    

     :[99 ]يونم. 

صلذلك هاش في ظل دصلة اإلسالب العالم ة كل اصجناس بأديانهم صمدذاه هما 

ورصن ددا متطاصلددةا ط يارغمددون هلددم تددرر ال هددود صالن ددارو صالمجددوس صغ ددرهم 

بالللطان صاللد ادس العالم دةا بدل  -يومةذ  -دينهم أص هوائدهم رغم ت رد المللم و 

ا ط مدو بدا   ح  ت لهم دمدالهما صأمدوالهما صأهرابدهما صأديدانهم بدأمر هللا 

 المناصرات الل اس ةا أص الم الم الووت ة.. إلخ.

د الو  ة بدالتتاب الحدوارا صالددهوسا صالد ال  صدل ل ذلك: أن هللا تعالم ود أك

صال  انا الذي يتم به التعل م صالت ه ما حتم بعد فرض )الجهداد(ا صبعدد أن أ د م 

مدو أن الحدوار هدو مددخل اإليمدانا لدذلك  لالسالب ووس حرب ة مؤثرسا لما يعلمده 

 فتددأث ر  أبقددم صأوددووا بددل إن القددوس الحرب ددة ن لددها هددي لتددوف ر اصمددان للندداس

ل تحاصرصا بال إكرا ا لذلك ظل القر ن الكريم بعدد فدرض )الجهداد( يتندتل بالددهوس 

 صال ال ا صالحوار صال  انا خا ة م  )أهل الكتا ( اللابق و.

ا حتددم فددي التوح ددد الددذي هددو أ ددل  صوددد تقددّدب ك ددف حدداصرهم الرسددول 

ذ  فددي هدد اص ددول الدين ددةا بعددد فددرض الجهددادا صوددد وددال تعددالم خطاب ددا لن  دده 

 المرحلة:
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     ...  ل [

 .[20 ن:همرا

ال ال ا صلد م الحدر ؛ صن مجالهدا هدو رّد  -إن ه ور-أي فالواجب هل ك 

 (1)العدصانا صل م فرض اإليمان. 

صط بد مو اإلشارس إلم تن  ه هابا فال ع  حد و يحداصر الغدر  هدو سدماحة 

اإلسددالب يقدددب التنددازطت هددو بعدد  الثوابددت صالملددلماتا كالجهددادا صالحدددصدا 

 تي تعاني مو هجوب  ار  مو من مات صه ةات صأفراد.صغ رهما مو القضايا ال

فال تعارض في الحوار إلظهار سماحة اإلسالبا صالتملك بهذ  الثوابت التي 

إنمدددا فربدددت لترسدددخ سدددماحة اإلسدددالب صحر ددده هلدددم اصمدددو الشدددامل فدددي كدددل 

 .(2)م هوماته

 سادس ا: المعذرس إلم هللا في أدا  اصمانة صالشهادس هلم الناس:

مو ال ادم يعمل فدي الددهوس إلدم هللا راج  دا الثدوا  مدو هللا ط يريدد إّن المؤ

ا فددي الح دداس  اا صط يضدد ر  أط يجددد لعملدده صدهوتدده أثددر  مددو أحددد  جددتا   صط شددكور 

الدن اا بل يكل أمر النتائو إلم هللا تعدالما صمدو هندا فالداه دة يددهو صيحداصر صنده 

م وا صلو لم يؤّد  كان محاس  ا ب و يدي يؤدي صاج  ا يعذر بأدائه أماب هللا ر  العال

 . هللا 

    ودددددددددددددددددال تعدددددددددددددددددالم: 

     

   
    

   

   

  : [164 ]اصهرا. 

ط أحد أحدب إل ده العدذر مدو هللا تعدالما مدو أجدل ذلدك : »  صيقول الرسول 

 .(3)« بعث الم شريو صالمنذريو 

صبهدذا يتم دت سدلور الملدلم الحضدداريا الدذي يح در هلدم هدايدة الندداس ط 

ص أووم ددة  صأ ة  طل  ددا لددربم مددادي أص م ددلحة شخ دد ةا صط يدددصر فددي فلددك ه دد

 .(1)ر صرسالةحتب ةا صإنما هو  احب م دأ صفك
                                                

 (.112 فام الحوار ب و الحضارات صالثقافاتا أ.دب ه داللتار اللع د: ص) (1)

 (.153-152ان ر: الشرم صالغر  منطلقات العالوات صمحدداتهاا أ.دب هلي النملة: ص) (2)

 رصا  ال خاري صمللما صالل ظ لل خاري. (3)
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صهي رسالة هذ  اصمدة الوسدط التدي أشدهدها هللا تعدالم هلدم النداسا صالتدي 

زكاها هللا تعالم فرب ت هلم أ ددم العقائددا صأرودم اصخدالم صا دا  صال ضدائل  

بهذ  الموا  ات التي استخل ت فدي اصرض مكدان الع داس ال غداس مدو بندي -صهي 

 .(2)إسرائ لا أص ه دس المل م

   م: وال تعال

   

   

   

  ... :[143 ]ال قرس. 

ا غن  ا جدد ا بجملدة مدو المعدانيا »  صإذا كان تع  ر الشهادس هلم الناس تع  ر 

ك المعداني هدو معندم ال  دان الدذي يتجده بده فإن المعنم الم اشر اصبرز مو ب و تلد

المللمون إلم سائر الناس هلم س  ل الت ل غ لما يتضمنه ديدنهم مدو ود م رصح دة 

 .(3)« صمادية 

 سابع ا: إوامة العدل صدف  ال لم:

إن العدددل فددي اإلسددالب همدداد الخ ددر صال ددالحا صهمدداد الن دداب صتمدداب الملددك 

هل ده الكدونا لد م اإلنلدان مد  اإلنلدان صالللطانا صهو اصساس الذي أوداب هللا 

فقطا صإنما اإلنلان م  ربه صن له صأمته صم  ال شر جم ع اا بل م  ما في الكون 

ا ما حكم هل نا هللا في القدر ن م د ر اصمدم التدي  مو ن ات صح وان صجمادا صكث ر 

 حرمت مو إدرار العدل صت شي ف ها ال لم حتم أدركها ال نا  صالهالر.

 دم أهددا  الحدوار تحق دو العددل صرفد  ال لدما فدال يمكدو لل شدر صإن مو أه

 صللعالم أن ينعم باصمو صاطستقرار م  غ ا  العدل.

صما نجد  ال وب في العالم مو س ك للدما  صانتهار لألهراض صاصمدوال إنمدا 

هدددو نددداتو هدددو هددددب العددددلا صلألسدددف أكثدددر مدددو ي دددطلي بالددددمار صالقتدددل هدددم 

                                                

-214ت صط  عة ال راع ب و الحو صال اطلا دب موسم اإلبراه م: ص)ان ر: حوار الحضارا (1)

215.) 

 (.80 فام الحوار ب و الحضارات صالثقافاتا أ.دب ه داللتار اللع د: ص) (2)

 (.104ا فام الحضارية للوجود اإلسالمي بالغر ا أ.دب ه دالمج د النجار: ص) (3)

 ن الكددريم صأبعدداد  الحضدداريةا دب صان ددر للتوسدد : م ددطلم الشددهادس هلددم الندداس فددي القددر 

 ه دالمج د النجار.
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فللددط و صالعددرام صأفغانلددتان صغ رهددا مددو بلدددان الملددلمونا صمددا يحددد  فددي 

 المللم و ط يخ م هلم ذي ب  رس صهقل.

صإن هددذ  اصحدددا  لتولّددد فددي ن ددوس الملددلم و الكراه ددة صال غضددا  نحددو 

الغر ا صنه يقدف صرا  هدذا ال لدما صالغريدب حد و يتغدابم بعد  م كدري أمريكدا 

 لون لماذا يكرهوننا ؟! ف تلا

إلسالب: أن هللا تعدالم يأمرندا بدأن ط نحكدم هلدم أهدل صمو م اهر العدل في ا

الكتددا  بحكددم صاحدددا بددل ن ددرم بدد و ال ددالم صالمكددابر صالمعاندددا صبدد و المن ددف 

صالعددادل صأ ددحا  المددرص س صالحددريى هلددم الوفددا  بالوهددد صأدا  اصمانددةا فددال 

ا يشمل ال الم صالعادلا صالمن ف ص احب الهوو. ا هام   ين غي أن ن در حكم 

      تعددالم:  وددال

   
    

   

   

   
  

   

   

   

  :[114-113 ] ل همران. 

    صوددددددال تعددددددالم فددددددي موبدددددد   خددددددر: 

    
   

    

    

      
    

    

    

    :[75 ] ل همران. 

صلهذا مو أهم ما يتحاصر ف ه م  المن د  و مدو الغدر  هدو رفد  ال لدم هدو 

لم لدددوم و فدددي شدددتم بقدددداع اصرضا صبحدددث كافدددة اللددد ل صا ل ددددات إخوانندددا ا

 لملاهدتهم في استعادس حقووهم.
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صلقد نى إهالن حقوم اإلنلان هلم أن مو حو اإلنلان مقاصمدة ال لدما » 

لكنه لم يرسم لذلك ن رية صط صب  له الخطط صا ل اتا كما أنه يجعل ذلك مجرد 

 .(1)« حوا ب نما يرت   به اإلسالب إلم ملتوو الوجو  

 ثامن ا: ال هم المت ادل ب و اإلسالب صالغر :

التضامو مو أجدل تحق دو سدعادس اإلنلدان ة  الع ش هلم روعة صاحدس ي رض

جمعا ا صم نم هذا اصمر هلم فهم ا خريو هلدم مدا هدم هل ده فدي حق قدة اصمدرا 

صهددذا مددو معدداني الشددهادس هلددم الندداسا فالشدداهد ط بددّد أن يكددون هارف ددا بحددال 

 المشهود هل هم ل لتع و بذلك هلم ت ل غهم.

قدددرا س المتأن دددة لمندددتو صتأسددد م ال هدددم المت دددادل موبدددوه  ا يلدددتدهي ال

المخالف صفو ما هو هل ه في م ادر  صصفو  ل ات ال هم صالت ل دغ التدي يت ناهداا 

صتحق و هذا الغرض ي رض تجاصز مجموهة مو المعووداتا يمكدو تلخ  دها فدي 

 النقاط ا ت ة:

ورا س المخالف مدو خدالل م دادر ا صبهدذا نقطد  الطريدو هلدم الوسداطة  -1

 ددف الل اسددي صاإليددديولوجي لألفكددار مددو و ددل فددي الت ل ددغا صنمندد  التوظ

بجم دد  -اصفدداك و صالمعانددديو لهددذ  ال كددرس أص تلددكا فقددد كددان الوسددطا  

صما زالوا س   ا في من  ال هم المت ادل بغرض التل  م صتذك ة  -أ نافهم

ال راعا صود ت نم هذا المللك بع  ك ار المثق د و المنددرج و فدي إطدار 

لم توظ ف اصفكار توظ   ا اوت ادي ا صحضاري ا رلية كون ة خا ةا تعمل ه

يندداو  ط  عددة ال شددرية صالحضددارات اإلنلددان ةا صيعربددها إلددم الت تددت 

لألزمددة  ا  مهمدد ا  مخرجددونهددا صالتشددرذب بلدد ب تأس لددها الن ددري للتندداحر ك

الحضارية الراهنةا صود يتل ّم ال راع بأسما  مختل ةا كنهايدة التداريخا 

س اإلنلان ة في هالم اصفكارا فدال متيدد همدا جدادت كأنه يمثّل منتهم الخ ر

 به ورائحهما صبالتالي يجب التووّف هو الت ك ر في م  ر اإلنلان ة.

فهل في هالم اصفكار رجع ة كهدذ ؟ صهدل فدي هدالم الحضدارس ج ريدة أسدوأ 

 منها؟

بنددا  القددرا س هلددم مددا يت نّددا  اللددواد اصه ددم مددو المجموهددة المدرصسددةا  -2

طريو هلم المت  ّديو للتشويه مو أووال القلة القل لدةا أي صبذلك نقط  ال

اطبتعدداد هددو التأ دد ل ل كددرس بمددا نقددل هددو المجموهددات ال ره ددة الشدداذس 

منهاا إذ القاهدس في ال كر اإلنلاني أن الشاذ يح دظ صط يقداس هل دها ودال 

القاهدس الكل ة ط تقدح ف ها وضايا اصه دان صندوادر التخلّدف » أحد أسالفنا 

                                                

 (.77مقومات الن اب الل اسي اإلسالمي ص  اغة هالوته م  ا خرا أ.دب أحمد هامر: ص) (1)
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 »(1). 

أن تكون المقارنة ب و القضايا المتجانلةا فال يجوز موبوه  ا أن نقدارن  -3

أ ال  في مجموهة حضارية ب رع هند مجموهة حضارية أخدروا ذلدك أن 

الموبدوه ة ت درض أن يقابدل اص دل باص دل صال درع بدال رعا صالن ددري 

بددالن ري صالعملدددي بدددالعمليا صهكددذا دصال دددك فدددي سددائر مضدددام و أفكدددار 

التعدددي هلددم هددذ  القاهدددس  -لألسددف-حدداصريوا صيلددجل بهددذا ال دددد المت

بشددهادس العقددال  واط ددةا صخا ددة حدد و تعلّقدده بقضددايا الملتضددع  و هلددم 

 تنّوع انتما اتهم الحضارية صالثقاف ة.

أن تكون القضايا المتحاصر حولها متجانلة مو ح ث الط  عدةا فدال يقدارن  -4

ت ني هدذا الملدلك مؤشدرات  أمر ن ري بآخر هملي أص العكما إذ يتضمو

 الحدال أص المآل إلم بالن ر التل  م في صالق د جهةا مو اإلو ا  صالمكابرس

 أخرو. جهة مو

فإذا ت ّلرت هذ  ال رص  أمكو بعدها الحديث هو الحوار الموبوهي الذي 

يتوخم منه أ حابه ال هم المت ادلا فكلما تحقو ال هدم المت دادل المعتدر  بده مدو 

 (2)لحوار أمكو  ناهة جو إنلاني ملتعد للت اهم. و ل أطرا  ا

 : ال ابلة صالم ادئ الق م هو صالدفاع مشتركةا م الم لتحق و التعاصن تاسع ا:

إذا تحقو الت اهم المت ادل ب و أطرا  الحوارا أمكو ح نةدذ  التعداصن لتحق دو 

 الم الم صالمناف  المشتركة للجم  .

لددصلي هنددما جدا  إلدم المديندة فعقدد مد  م دأ التعداصن ا صلقد ن ذ الرسول 

ال هود حل  ا أساسه التعاصن هلم ال دّرا صحمايدة ال ضد لة صمند  اصذوا صأكدد ذلدك 

المشدرك و بدد  مد بالمواث وا صلكو ال هود نقضوا حلف التعاصنا صدبّدرصا اصمدر 

ا صكددان أسدداس هددذا التعدداصن أن يتضددافرصا هلددم دفدد  اطهتدددا  صإوامددة  الن ددي 

 « .التعايش الللمي » ص بع ارس هامة ما يلمم في هذا الع ر بيالحوا أ

يعقددد المعاهدددات مدد  الق ائددل العرب ددة إليجدداد تعدداصن إنلدداني  صكددان الن ددي 

نهدم إلهال  المعاني اإلنلان ةا صكان يحث هلم كل تعاصن هلم الخ ر صيؤيدد ا صي

م ن ددرس مددو م ادئدده التعدداصن هلدد تعدداصن هلددم الشددر صيحاربددها صوددد كددان هددو ال

الضع فا صود حضر صهو شا  فدي الخاملدة صالعشدريو مدو همدر  حل  دا لد ع  

                                                

ا: )251ب1الموافقات للشاط ي: ) (1)  (.64-63ب2(ا صان ر أيض 

مددار ج دددل: حددوار الحضددارات صمددؤهالت اإلسددالب فددي التأسدد م للتوا ددل اإلنلددانيا أ.دب ه (2)

 (.51-50ص)
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أشرا  وريش هقد في دار ه دهللا بو جدهان تعاودصا ف ه ل ن رن الضع ف هلم 

ا ظهرت  ثار  مو بعدا فقد وال الهادي اصم و: القويا فلّر   لذلك سرصر 

ه حمدر الدنعم صلدو لقد حضرت بدار ه دهللا بدو جددهان حل  دا مدا يلدرني بد» 

 «.ده ت به في اإلسالب صج ت 

هلددم بددرصرس التعدداصن  -رحمدده هللا-صيؤكددد الشدد خ بهجددة ال  طددار الدمشددقي 

 ف قول: 

كنددت أدهددو إلددم التعدداصن بدد و الملددلم و صالملدد ح  و ... صننددا ننشددد مددو » 

 صرائه الخ ر العم م لهذ  ال شرية المهددس بال نا  بمدا أحددثت المدن دة الماديدة فدي

الشددرم صالغددر  مددو القنابددل الذريددة صاله درصج ن ددة صغ رهمدداا صإن الحددر  إذا 

يكون صوودها هذا العدالم المعدذ ا صتكدون مدو صرائهدا النهايدة  -ط وّدر هللا-صوعت 

اصخ رس لعالمنا هذاا صإن أصل همدل يددهونا إل ده الواجدب اإلنلداني الخدالىا هدو 

 يتم إط بالتضامو صالتعاصن بد و ن رس الضع ا  صالم لوم و في اصرضا صهذا ط

 .(1)« أهل الملل اللماصية 

نعددم إن هنددار تحددديات صمخدداطر تهدددد الجم دد ا كاإلباح ددة صال لدداد الخلقدديا 

صالددذي أدو إلددم انتشددار أمددراض جنلدد ة فتاكددة كاإليدددز صغ ددر  مددو اصمددراض 

 القاتلة.

ت بكدل كما أن هنار تحديات تواجه ك ان اصسرس صتماسكهاا صكدذلك المخددرا

أنواهها ت تك بالش ا  في شتم ال قاع فأيو نددصات الحدوار مد  الغدر  حدول هدذ  

ا هلم جم   الدصل.  القضايا التي تشكل خطر 

إن هندددار موبدددوهات أخدددرو جدددديرس بدددالحوار مثدددل الح ددداظ هلدددم ال  ةدددةا 

صمكافحة ال طالةا صال قرا صالجهلا صال تو الطائ  ةا صحدرص  اإلبدادسا صالتطه در 

 العرودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديا 

دا  صذار الوافد الجديد باسم العولمةا صنحو ذلك مدو الموبدوهات صالتدي تعت در هم 

 مشترك ا ب و الجم  .

صالواودد  ي ددرض هلددم الم كددريو فددي م دد ر اإلنلددان ة اطت ددام هلددم الحددد » 

اصدنم مو هنا در التوافدو اإلنلداني يكدون أشد ه بالكمنولدث الحضداريا صاصمدر 

الجامحدة فدي فدرض العولمدة فدي ط  عتهدا  ل م ملت عد ا صخا ة في ظدل الرغ دة

« اصمريك ة المجلددس لل دداب صال دراع كمرحلدة بدرصرية فدي تداريخ اإلنلدان ة 
(2). 

                                                

 (.23ان ر: اإلنج ل صالقر ن في ك ي الم تانا بهجت ال  طار: ص) (1)

حددوار الحضددارات صمددؤهالت اإلسددالب فددي التأسدد م للتوا ددل اإلنلددانيا أ.دب همددار ج دددل:  (2)
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ا: در  الم اسد هو المللم و:  هاشر 

واجدده الملددلمون فددي بلدددان شددتّم حمددالت تن دد رية كث  ددةا تدددهمها الدددصل ي

ه دة فدي تلدك الددصلا الغرب دةا ملدتغلة ال درص  الل اسد ة صاطوت دادية صاطجتما

ف أتي الحوار لدهم المللم و معنوي ا تجدا  هدذ  الحمدالت الشرسدةا ف ولدد بدغط ا 

ا صسددال  هم صطددروهم فددي تن دد ر الملددلم وا أص تخ    ددا  هلددم المن ددريو صفضددح 

لنشدداطهم التن دد ريا صكشدد  ا لعق دددتهم ال اطلددة التددي يخدددهون ال لددطا  صالعددواب 

 بها.

رسدد و فددي الحددوار مدد  المتن ددريو فددي كلددر صوددد نجددم بعدد  الدددهاس المتم

شوكتهما صكشف هقائدهما صإفحدامهم فدي منداظرات حاشددس مشدهودسا فكدان فدي 

ا للمللم و صتث  ت ا لهم في دنهما صتح  ن ا للمنخده و.  ذلك إهتاز 

صفي كتا  هللا تعالم تحذير صهدل الكتدا  مدو ال دد هدو ديدو هللاا صمدو ذلدك 

    وولدددددده تعددددددالم: 

      
   

     

     

 .[99 ] ل همران:

    صوولددددددددددده تعدددددددددددالم:

   
  

   

  :[71 ] ل همران. 

كما يلتهد  المحاصر المللم تح  د خ دمه إذا لدم يدتمكو مدو كلد ها صهدذا 

بال شك مو المكاسب الك  رسا فإن مو لم يلتط  كل ه ل كدون هون دا هلدم الخ درا 

 .(1)فال أول مو إخماد شّر  صكّف أذا  صفلاد  

  

                                                

 (.55ص)

 (.117ان ر: الحوار م  أهل الكتا  أسله صمناهجها دب خالد القاسم: ص) (1)
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 لغربمحاذير الحوار مع ا

 تمه د:

إن المللم المحاصر الح  ف ط يمكو أن يخدا  مدو الحدوارا مدا داب متحل  دا 

بموا  ات المحاصر صمحقق ا لشرصط الحوار صبوابطه ص دابها صالمق ود أنندا ط 

نخشددم مددو الحددوار؛ صن لدددينا الشددريعة الخاتمددة ال ددالحة لكددل زمددان صمكددانا 

يدددسا فوجدددتها شددريعة العدددل صالحضددارس التددي جربتهددا ال شددرية ه ددر وددرصن هد

صاإلحلانا فل م في ديننا ما نخشم هل ه مو الحوارا إنما الخدو  مدو اصخطدا  

الخطدأ فدي ن باسم اإلسالب فل م الخطأ في الحدوارا إنمدا صالتي يق  ف ها المحاصر

هددذ  المحدداذير بعلددم أص بجهددلا  ت دددر مددنهم حدد ون صالمتحدداصرالدذي وددد يقدد  ف دده 

لوا اإلسالب ما  صط شا هات الغر  كلرصاا ا إلسالب ن رصا اط يحتملا فال هم فحم 

 صط هلم تلالطته ردصا !.

أمددا اإلسددالب فهددو هتيددت بعددّتس هللاا صح  دده؛ صندده ديندده الددذي ارتضددا ا فددال 

   يتطددددددددددددرم إل دددددددددددده الضددددددددددددعف صط الخددددددددددددو  

   

   :كر ف مددا يلددي أهددم ا صسددأذ[9]الحجددر

 هذ  المحاذير التي ين غي هلم مو يدخل في الحوار الحذر مو الوووع ف ها:

 أصط : الوط  للغر  صهدب ال را س مو الك ر:

إن معتقددد الددوط  صال ددرا  مددو العقائددد ال ق ن ددةا التددي دلددت هل هددا الن ددوص 

 الملت  ضة القطع ة في الكتا  صاللنةا صأجمعت هل ها اصّمة.

ن هذا المعتقد مرت ط بأ ل اإليمانا فدال إيمدان بتات دا بغ در "صط " صط كما أ

 "برا "ا صط يمكو أن يوجد إسالب أص مللمون بغ رهما.

ا فددالوط  صال ددرا  فددي معتقددد أهددل اإلسددالب هددو حددب هللا تعددالما صرسددوله 

صديندددها صالملدددلم وا صن دددرتهما صبغددد  الطواغ دددت التدددي تاع دددد مدددو دصن هللاا 

 .(1)الكافريوا صهداصتهمصالك را ص

                                                

ب ان أهم ة الوط  صال را  كث رس معلومدةا صودد أل دت رسدائل هلم دة منهدا:  أووال الللف في (1)

الوط  صال را  في اإلسالب: دبمحمد سع د القحطانيا صالمواطس صالمعاداس فدي الشدريعة اإلسدالم ة: 

ا بحث )الدوط  صال درا  بد و الغلدو  محماس بو جلعودا صمو اصبحا  الر  نة صالتي خرجت مؤخر 

   الكتا  صاللنة( دب حاتم بو هار  الشريف.صالج ا  في بو



 

 رايطة ال الم الإسلامي
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فدي  الغر : الوودوع للحوار م  يدهو التي صو  ف ها مو صمو أخطر المحاذير

الوط  م  مو يحاصرهما صالتع  ر بالحب صالوّد لهدما يقدول الشد خ أحمدد ك تدارص: 

ا »   .(1)« ل تحابب أهل اصديان اللماصيةا صينا ر بعضهم بعض 

وّدس ل لدت صاج دة بالنلد ة صبندا  إن المد» صيقول الشد خ محمدد أبدو زهدرس: 

اصمددة الواحدددسا بددل هددي صاج ددة للمخددال  و فددي الددديوا مددا دامددوا لددم يعتدددصا هلددم 

المللم و صلم يعادصهم ... صإذا كانت الموّدس هي الرابطة التي تربط ب و اإلنلانا 

 .(2)« بحكم اإلسالب صسائر اصديانا فإن الرحمة تن عث منها 

محدذصر هددو هددب الجمد  بدد و الن دوص الشددره ة صصجده الوودوع فددي هدذا ال

التددي تددأمر بددال ر صالقلددط صاإلحلددان إلددم أهددل الكتددا ا صاللددماحة معهددما صبدد و 

 الن وص الشره ة اصخرو التي تأمر بال را س مو الكافريو صهدب مودتهم.

إذ ط تعارض ب نهماا فطالما أن الدوط  صال درا  مدو أسدم اإلسدالب الع دابا 

ب  غة اإلسدالب الك دروا صهدي الوسدط ة صاللدماحة صالرحمدةا فال بد أن ت ط غ 

 فم  أمر هللا تعالم بعدب موّدس الكافريو جا ت الن وص الشره ة تأمر بما يلي:

 ط يج ر أحد مو الك ار اص ل  و هلم الدخول في اإلسالب. -1

 ح ظ العهد الذي ب ننا صب نهما إذا صفّوا بعهدهم صذمتهم. -2

أي ال الد شالصاا إط الحربا صلهدم سدكنم أي بلدد  أن صهل الذمة التنقل في -3

 شالصا مو بالد اإلسالب أص غ رهاا حاشا جتيرس العر .

 حرمة دما  أهل الذمة صالمعاهديوا إذا صفوا بعهدهم صذمتهم. -4

 الو  ة بأهل الذمةا ص  انة أهرابهم صذمتهما صح ظ كرامتهم. -5

 أن اختال  الديو ط يلغي حو ذصي القربم. -6

 اإلحلان حو لكل مو لم يقاتل المللم و أص ي داهر هلدم وتدالهم.أن ال ر ص -7

(3) 

                                                

( نقدال  هدو: دهدوس التقدار  529ب1الدهاس صالدهوس اإلسالم ة المنطلقة مدو ملداجد دمشدو: ) (1)

 (.1446ب4ب و اصديانا دب أحمد القابي: )

 (.51تن  م اإلسالب للمجتم ا محمد أبو زهرس: ص) (2)

الغلو صالج ا  فدي بدو  الكتدا  صاللدنةا دبحداتم ان ر للتوس  في ذلك: الوط  صال را  ب و  (3)

 الشريف.
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كل هذا ي  و مدو سماحة اإلسالب م  المخال  و في الديوا لكو ط يعني هدذا 

 موّدتهم صمح تهم لك رهم.

إن سددماحة اإلسددالب مدد  أهددل الكتددا  شددي ا صاتخدداذهم » يقددول سدد د وطددب: 

لملدلم و الدذيو لدم تتضدم فدي أصل ا  شي   خرا صلكنهمدا يختلطدان هلدم بعد  ا

 .(1)« ن وسهم الرلية الكاملة لحق قة هذا الديو صصظ  ته 

دصن  (2)صلهذا ط بّد لمو يدخل في هذ  الحوارات أن يتمثّدل بوسدط ة اإلسدالب

هذا الحوار ثمار  التي تعود هلم اإلسالب صالمللم و  يإفراط أص ت ريطا حتم يؤت

 بالعّت صالتمك و.

 الوووع في "دهوس التقريب ب و اصديان" : ثان  ا: الحذر مو

دهددوس التقريددب بدد و »فلقددد دلّددت الن ددوص الشددره ة القاطعددة هلددم بطددالن 

ا صمدا سدوا   ؛ صن ديو هللا صاحد هو اإلسالب الذي ابتعث هللا به محمدد ا «اصديان

إمددا باطددل  أص منلددو . فمددو راب التقريددب ب ندده صبدد و غ ددر ا فقددد رغددب هددو ملددة 

صهمددوب  ابتغددم دين ددا غ ددر ديددو اإلسددالبا صطعددو فددي  دددم محمددد  إبددراه ما ص

رسددالتها صأنكددر ه منددة القددر ن هلددم الكتددب اللددابقةا صنلددخه صحكامهدداا صخددالف 

إجمدداع الملددلم وا صات دد  غ ددر سدد  ل المددؤمن و مددو ال ددحابة صالتددابع وا صصالددم 

داهو في أهدا  الديوا صات   أهوا هما صسقط في ال تنة هو بع  ما أنتل هللاا ص

ديدو هللاا صلدد ّم الحددو بال اطددلا صصودد  فددي ال ددّد هددو سدد  ل هللا. صكلهددا لددوازب ط 

مح د لدهاس التقريب هنها. صفلادها معلدوب  مدو الدديو بالضدرصرس. صفلداد الدالزب 

 يدل هلم فلاد الملتصبا صبطالن ال رع يعود هلم اص ل باإلبطال.

قريدب بد و اصديدان فدي العقدود صود دّل الواو  العملي المشاهد خالل دهوس الت

اصربعددة المن ددرمة هلددم ظهددور بعدد  النتددائو صا ثددار الملموسددةا الناجمددة هددو 

تجربة التقريبا كالتلوية ب و كالب هللا تعالم الذي ط يأت ده ال اطدل مدو بد و يديده 

صط مددو خل ددها القددر نا صالكتددب المحرفددة المنلددوبة إلددم أن  ددا  هللاا التددي بأيدددي 

«. كالب هللا»ص« سماصية»ص« مقدسة»ارو ال وبا صص  ها جم ع ا بيال هود صالن 

صكذلك التلوية ب و ب وت الذكر صالرحمة؛ الملاجدا صب وت العذا  صالشررا مو 

معابددد ال هددود صالن ددارو صالمشددرك وا صمشدداركتهم فددي  ددلواتهما صاحت دداطتهم 

ديددانا بغددرض ا صإوامددة المؤسلددات ال حث ددة المشددتركة بدد و اصثقاف ددةالدين ددة صال

تنق ة المناهو الدراس ةا صالوسدائل اإلهالم دة مدو النقدد المت دادلا صرفد  اصحكداب 

                                                

 (.909ب2في ظالل القر ن: ) (1)

مو هذ  الوسط ة: الوسط ة مرتكت راشد لحوار الثقافاتا أ.دبحامدد بدو  ي ان ر في ب ان ش (2)

 ( صما بعدها.27أحمد الرفاهي: ص)
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(30) 

العقدية صالشره ة في شأن أهل الكتا ا صاستالل اهترافات  ريحة صبمن ة مو 

ن ددرائهم الملددلم و هلددم  ددحة ديددنهم صكتدد هما صإهددادس هددرض اإلسددالب ب ددورس 

كلها لم يحد الن ارو و د أنملة هو مشوهة خداجا كالت و  ال اطني. صم  ذلك 

ا صط هدو غلدوهم فدي الدديوا صأ دّرصا «ثالثدة»معتقداتهما فلم ينتهوا هو ودولهم 

ا صهلدددم المضدددّي فدددي تضدددل ل الخلدددو بمدددا يلدددمونه  هلدددم إنكدددار ن دددوس محمدددد  

ا ملدتغل و ال اودة المع شد ةا صال دح ةا صاصمن دةا لكث در مدو شددعو  «الت شد ر»

صلتحق ددو مكاسددب جديدددسا صمددواط  أوددداب  - تهم ملددلمونصغددال -العددالم الثالددث 

لمن ددريهما صإوامددة كنائلددهما تحددت شددعار التقددار  صالحددوار صالتلددامم. صفددي 

دا صمدواطس ال هدود صالمشدرك و هلدم  الووت ذاته ط يك ون هو مواطس بعضهم بعض 

ال لم صالعدصان بد المللم وا صإح دا  مطدامعهم القديمدة فدي القددس. صكدل هدذ  

ار صالنتددائو الواوع ددةا ثمددار فّجددة لدددهوس التقريددبا شددواهدها ماثلددة ط يمكددو ا ثدد

 (1) إنكارها.

 :استعال  المحاصر الغربي صشعور  بال وو ة صشعور المحاصر المللم بالدصن ةثالث ا: 

إن  الت وم التقني صالعلمي صالعلكري صاطوت دادي للغدر  جعلده ي ددص أكثدر 

ا هلدددم مع دددم شدددعو  ا صتحضدددر  العدددالم اإلسدددالميا ب دددد أن التقددددب ال كدددري  تقددددم 

صالحضاري حق ا هو لالسالب هق دس صشريعةا صلو تملك الملدلمون بهددي ديدنهم 

ا م  ن ا.  لمّكو هللا لهم في اصرض صن رهم ن ر 

هذا التقدب التقني صالعلمي صالعلدكري صاطوت دادي جعدل بعد  المحداصريو 

  صالو ددايةا ب نمددا كددان مووددف الغددرب  و يتحددد  صيحدداصر بمنطددو القددوس صاإلمددال

 بع  المحاصريو المللم وا بع   ا صدصن  ا.

ا بدينده صحضدارتها صط يقدف  صين غي هلم المحداصر الملدلما أن يكدون معتدت 

    مووددددف الهددددوان كمددددا وددددال تعددددالم: 

   

    :[163 ] ل همران. 

صالعلددددو هنددددا مددددرت ط باإليمددددانا ط العلددددو المددددرت ط بالغطرسددددة صالعرو ددددة 

صالعن ريةا بل العدالي هندا هدو المدؤمو أيدو يكدونا صك دف يكدونا صمتدم يكدونا 

                                                

صان ددر: فتددوو اللجنددة (ا 1638-1636ب4: )يدهددوس التقريددب بدد و اصديددانا دب أحمددد القابدد (1)

هدديا 1418ب1ب25( فددي 19402الدائمددة لل حددو  العلم ددة صاإلفتددا  بالمملكددة العرب ددة اللددعودية روددم )

 صتنى هلم تحريم الدخول في مؤتمرات "صحدس اصديان" .



 

 المؤتمر الإسلامي ال المي ل حوار   
(31) 

 

صإذا تحقو اإليمدان ال دادم لددو المحداصر تحقدو لديده العلدو الدذي ي درض ن لده 

 .(1)هلم ا خريو

نجداح الحدوارا فدإذا كدان أحدد  إن صجود التكافؤ ب و الطرف و مو أهم هوامل

طرفي الحوار يملي هلدم ا خدر الشدرصط صالمطالدب صا خدر يلدتم ا فدال شدك أن 

اا بل استلالب صان طاحا صذلة صهدوانا صح نةدذ  يكدون هدذا الحدوار  هذا ل م حوار 

اا صن الذي يمثل اإلسالب ف ه غ ر مؤهل صن يتكلم باسم اإلسالبا ح ث إنه  محذصر 

ددا للح دداسا أص أندده لدد م لديدده الت ددور صالعلددم بشددرائ  غ ددر مقتندد  باإل سددالب منهج 

اإلسالب صهقائد ا ف قن  به ا خدريوا صيدرد هلدم إشدكاطتهم صالشد هات التدي تدرد 

 هل ها فهو كالذي يخوض في يّم  ط يحلو الل احة ف ه !

ا في شعور الغر  بال وو ة صاطستعال ا هو ذلك  صمو الم اهر الجل ة مؤخر 

لذي كت ه ستون مو ك ار المثق  و اصمريك  وا ح ث أ درصا في ف راير الخطا  ا

لمدداذا » سدد تم ر( ب ددانهم المشددهور تحددت هنددوان: 11ب هلددم إثددر أحدددا  )2002

صهو ه ارس هو رسالة موجهة إلدم الملدلم و خا دةا اد هدوا « نخوض الحر ؟ 

 !! (2)ف ه أّن الق م اصمريك ة أفضل الق م صأحقها بالكون ة

 ا: تقديم التنازطت هو الثوابت صالمللمات:رابع  

داا أص غ در مؤهدل  إذا كان المحاصر الذي يتحد  باسم اإلسدالب بدع   ا منهتم 

 للحدددوارا فإنددده ط يلدددتغر  منددده أن يقددددب التندددازطتا صسدددأجمل ف مدددا يلدددي أبدددرز

 :المحاذير

التنازل هو شي  مو الديو أص أخذ شي  مو ديدنهم إلتمداب دينندا. يقدول  - 1

 ال الديو اصفغاني في خاطراته بعنوان "ن رية الوحدس": جم

صجدت بعد كل بحث صتنق دب صإمعدان أن أديدان التوح دد الثالثدة هلدم تمداب » 

اطت ددام فددي الم دددأ صالغايددةا صإذا نقددى فددي صاحددد منهددا شددي  مددو أصامددر الخ ددر 

ديدان المطلو استكمله الثاني !! .. صهلم هذا طح لدي بدارم ك  در أن تتحدد أهدل اص

 .(3)« الثالثة مثلما اتّحدت اصديان في جوهرها صأ لها صغايتها 

                                                

 (.256ان ر: الحوار في القر ن الكريما محمد كمال المويل: ص) (1)

طدده « فددي اطخددتال  ال كددري  يالحددو اإلسددالم»  ان ددر: تحلدد ال  نقدددي ا لهددذا الخطددا  فددي: (2)

 (.125-99ص)« : ت ض ل الق م اصمريك ة » ه دالرحموا ال  ل الثالث منه بعنوان: 

 صمو اصجوبة اللديدس صالحك مة: جوا  دب س ر الحوالي منشور هلم مووعه هلم اإلنترنت. 

 (.247ص)دهوس جمال الديو اصفغاني في م تان اإلسالبا م ط م فوزي:  (3)
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(32) 

ب إذ كتدب 1970صود ظهر هذا بشكل صابدم فدي مدؤتمر الحدوار بل ندان هداب 

 مل حي في التقارير في نهاية الحوار: 

صفي الحوار يكتشف الشخى المنتمي إلم هق دس مع نة صهلم الدرغم مدو » 

إلدم بعد  النقداط التدي تؤكدد هل هدا بداصكثر هق ددس التتامه الديني أنه في احت داج 

إن اإلسددالب صوددد بدددأ تاريخدده مددو مركددت وددوس  -صأصبددم ملددلم بعددد ذلددك-أخددرو 

« صانت ار يحتاج ال وب إلم ال كرس المل ح ة هو اصلم الذي هو طريو اطنت دار 
(1). 

ا  - 2 صمو التنازطت مشاركتهم ف مدا هدم ف ده مدو الع داداتا صهدذا لد م أمدر 

كمدا رصو ابدو إسدحام أن اصسدود بدو  يد اا فقد هرض هذا النوع هلم الن دي جد

-ه دالمطلب صالول د بدو المغ درسا صأم دة بدو خلدفا صالعداص بدو صائدل اللدهمي 

صهددو يطددو  بالكع ددة  اهتربددوا رسددول هللا  -صكددانوا ذصي أسددنان فددي وددومهم

حو صأنت فدي اصمدرا فقالوا: يا محمد هلم فلنع د ما تع دا صتع د ما نع د فنشترر ن

ا ممدا نع دد كندا ودد أخدذنا بح ندا مندها فدأنتل هللا فد هم:   فإن كان الذي تع د خ ر 

   
      

    

     

     
     

     :[6-1 ]الكدددددددافرصن. 

(2) 

ب صحضددر  ثالثددة مددو 1970صفددي مددؤتمر الحددوار الددذي هقددد بل نددان هدداب 

الهندصس صأربعة بوذي و صثالثة مللم و صثمان ة صهشرصن مل ح قاا كانت هندار 

 .(3)بريوفترات للع ادس المشتركة بق ادس صاحد مو الحا

 ذلددددك فددددي كتابدددده فقددددال:  المداهنددددة فددددي ديددددو هللاا صوددددد ذكددددر هللا  - 3

    

 :معنددم ذلددك: صّد هددؤط  المشددركون يددا » ا وددال ابددو جريددر الط ددري: [9 ]القلددم

                                                

 (.54-53الحوار ب و اصديانا سل مان صل م: ص) (1)

 (.10ب2الل رس الن وية طبو هشاب: ) (2)

 (.49الحوار ب و اصديانا سل مان صل م: ص) (3)



 

 المؤتمر الإسلامي ال المي ل حوار   
(33) 

 

محمدا لو تل و لهم في دينك بإجابتك إياهم إلم الركون إلم  لهتد هما ف ل ندون لدك 

 .(1)« ادتك إلهك في ه 

صمددو  ددور هددذ  المداهنددة إوددرارهم هلددم ديددنهم صت ددح حه لهددما أص مدحدده 

اا أص ملاصاته باإلسالب.  باهت ار  دين ا  ح ح 

صلدةو ذهدب بعد  » صمو هذ  النماذج للمداهنة وول الشد خ محمدد ك تدارص: 

ر س الناس إلم تأل ه المل ما فذلك لشّدس انعكاس نور هللا في ول ها كما تعكم المد

 .(2)« ال اف ة نور الشمم

ودال لدي وداسدة ال ابدا » صلك تارص وول  خر ظاهر فدي المداهندة ح دث يقدول: 

يوحنا بولم الثاني فدي أحدد لقدا اتي الحواريدة معده: إنندي أودرأ القدر ن كدل يدوب. 

 .(3)« فكان جوابي له: صأنا أح ظ اإلنج ل 

سدالميا صحدذ   يدات ت ديل صتعديل مناهو التعلد م الدديني فدي العدالم اإل - 4

الجهدداد صالددوط  صال ددرا  صأمثالهددا مددو المقددررات الدراسدد ةا فددي محاصلددة شرسددة 

 إلخراج أج ال م توتة ال لة بدينها صتاريخهاا صتذص  في ثقافتهم ال اسدس.

بدل وددد بلدغ بهددم الحقدد هلددم هدذا الددديو فدي محدداصطت هديددس لتغ  ددر اإلسددالب 

 ن الكدريم صاللدنة الن ويدةا ل دتال ب مد  ذاتها صتحريف أ وله صم ادر  مو القر

ا  أهددوائهم صرغ دداتهما صمددا و ددة القددر ن الددذي زهمددو  صافتددرص  صأسددمو  زصر 

 . (4)هنا ب ع دا صط تتال حمالتهم لت ديل اإلسالب ملتمرس « ال روان»صبهتان ا 

 :هدب الجهر بالحو صب ان حقائو اإلسالب صم ادئه الع ابامل ا: خ

صالحضدداري ين غددي أن يجهددر ف دده بددالحوا صأن ط إن الحددوار الموبددوهي 

يددؤدي إلددم المداهنددة صالدبلوماسدد ة التددي تغطددي هلددم الحقددائو صهلددم الخالفدداتا 

ا صود ذب هللا تعالم مدو يعمدل (5)صتعمل هلم ترم مها ظاهري اا صتل  و ات ام زائف
                                                

 (.22-21ب29جام  ال  انا للط ري: ) (1)

 (.1456ب4( نقال  هو دهوس التقريب ب و اصديان: )58ارص: ص)تسالب لل شرا ك  (2)

 (.1457ب4 در اللابو: )الم (3)

» كتددب الكث ددر هددو حمددالت أهدددا  اإلسددالب لت ديلددها صمددو هددذ  اصبحددا  الر دد نة الجددادس:  (4)

( صمددا 49أ.دب ه داللددتار اللددع د: ص)« اإلسددالب صالملددلمون فددي مواجهددة الحمددالت المعا ددرس 

 بعدها.

د سدد ف الددديو ( ان ددر: الحددوار مدد  أ ددحا  اصديددان مشددرصه ته صشددرصطه ص دابددها أ.دب أحمدد5)

 (.27تركلتاني: ص)



 

 رايطة ال الم الإسلامي
 

(34) 

  :   هلدددددم كتمدددددان حقدددددائو الدددددديو فقدددددال 

    

   
     

   

   

   :[159 ]ال قرس. 

إن مو اصخطا  ال ادحة التي يق  ف هدا بعد  المحداصريو باسدم اإلسدالب هدو 

مددو بعدد  حقددائو هددذا الددديو الع دد م مثددل الجهددادا صهق دددس التن ددل صاطنلددحا  

الددوط  صال ددرا ا صتشددري  الحدددصدا صووامددة المددرأس صنحددو ذلددك مددو الموبددوهات 

 التي يلتشكلها الغر .

فاطهتذار هو هذ  المللمات متلو هقدي خط ر هلم هق دس هدذ  المحداصرا 

للعدالم و صنهدا  صنها ممدا ياعلدم مدو ديدو اإلسدالب بابدطرار صفدي تشدريعها رحمدة

 جا ت مو لدن أرحم الراحم و صأحكم الحاكم و.

 :ح ر اطهتماب بالحوار م  الغر  صإغ ال الشعو  صاصمم اصخروسادس ا: 

مو محداذير الحدوار مد  الغدر  أن نوجده كدل طاواتندا صإمكاناتندا للحدوار مد  

لغدر  الغر ا مو أجل رد الهجمة الشرسة بد اإلسالب صالمللم و التي يقودهدا ا

ا نا صننلم شدعوب ا صدصط  أخدرو نحدو مكل دون بإوامدة الحجدة هل هداا صإبالغهدا 

بمحاسددو هددذا الددديوا كمددا أن بعدد  هددذ  الشددعو  مرشددم للت ددوم المددادي فددي 

الملتق ل القريب مثل: ال  و صكوريا صال ابان صالنمدور ا سد ويةا صدصل أمريكدا 

 الالت ن ة.

الت ك ددر اطسددترات جي اصكثددر اتلدداه اا مدو الواجددب أط يشددغلنا رّد ال عددل هدو 

ا هلم الغر ا صاصياب دصلا كما يجدب أن نتوجده بخطابندا  فالعالم ال وب ل م وا ر 

إلم الشعو  اصخرو التي لم تأخذ حقهدا فدي الحدوار معندا صسدماع  دوتناا صذلدك 

تحق ق دددا لعالم دددة اإلسدددالب مدددو جهدددةا صلم دددالم مجتمعاتندددا الملدددلمة مدددو جهدددة 

 .(1)أخرو

  

                                                

 (.112ان ر: ت ح م  ورس اإلسالب في الغر ا أ.دبن  ل اللمالوطي: ص) (1)
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 خاتمة
ا حدوار صسدطي «بعف»صط « هنف»اإلسالب ديو الحوارا صلكنه حوار بال 

يوغر ال ددرا صي دد الخ دم هدو ال هدما « هنف»ط إفراط صط ت ريطا حوار بال 

 صين ر العقال  هو اطستجابة.

مددو الملددلما يددؤدي إلددم التنددازطت هددو الملددلمات أص « بددعف»صكددذلك بددال 

وا أص محاصلة الو ول م  الخ م إلدم أن دا  إورار اصخطا ا أص انتقاص الحقائ

الحلول ف ما ط يق ل التجتئةا صنه خداع صكذ  مو جانبا صإبرار بالخ م ن له 

 ح نما تقدب له الحق قة ناو ة م تورس لرغ ة أص لره ة.

إّن الغر  ال وب أحوج ما يكون ل  ان حقائو اإلسالب صمحاسنه الع ابا فلقدد 

  الرصحديا  ديو المحر  صالم ّدل صالذي لم يش   خدواأرهو ن له رصح  ا بهذا ال

ا فهدو هصلم ت لم تلدك المنداهو العلمان دة صالمدذاهب ال كريدة الماديدة فدي سدّد رمقد

 بحاجة إلم مو يلقي إل ه طوم النجاس لك ال يغرم.

صمو صاج دات دينندا الع د م إنقداذ هدؤط  الغرودما ف دأتي الحدوار صسد لة مدو 

اا لكدو هدذا الحدوار ين غدي أن يحقدو أهددا  أنج  الوسائل الدهوية صأ وواها تدأث ر 

 مشرصهة حاصلت في هذا ال حث المتواب  أن أذكر أبرزها صهي:

 الدهوس إلم هللا تعالم . -1

 ب ان ال اطل صزهقه. -2

 رد الش هات صكشف زي هاا صتح  و ا خريو مو الوووع ف ها. -3

 إ الح ال ورس النمط ة المشوهة هو اإلسالب في الغر . -4

 ر صب ان سماحة اإلسالب.إظها -5

 المعذرس إلم هللا في أدا  اصمانةا صالشهادس هلم الناس. -6

 إوامة العدل صدف  ال لم. -7

 ال هم المت ادل ب و اإلسالب صالغر . -8

 التعاصن لتحق و م الم مشتركةا صالدفاع هو الق م صالم ادئ ال ابلة. -9

 در  الم اسد هو المللم و. -10

محاذير التي ين غدي للمحداصر الملدلم أط الذكر ثم هط ت هلم هذ  اصهدا  ب

 يق  ف ها صهي:

 الوط  للغر  صهدب ال را س مو الك ر. -1

 « .دهوس التقريب ب و اصديان » الحذر مو الوووع في  -2

 اطستعال  صشعور المحاصر الغربي بال وو ة صالمحاصر المللم بالدصن ة. -3
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 تقديم التنازطت هو الثوابت صالمللمات. -4

 ا صب ان حقائو اإلسالب صم ادئه الع اب.هدب الجهر بالحو -5

 ح ر اطهتماب بالحوار م  الغر  صإغ ال الشعو  صاصمم اصخرو. -6

ا أسأل هللا تعالم أن أكون صفقت ف ما ذكرت مو أهدا  صمحاذير.  صختام 

 صهللا صلي التوف و.
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