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أن ال إلـهل إال هللا وحـدال ال  ـريك لـهل، وال الـد وال  ـاحبة وال ولـد، وأ ـ د احلمد هلل الـذ  أرسـر رسـولهل ى ـدي وديـن احلـق، وأ ـ د 

أن حممـــدا عبـــد هللا ورســـولهل وأمينـــهل علـــن وحيـــهل، وابحلنـــهل مـــن ابلقـــهل، جـــاء ىحلنيفيـــة الســـمحة، ودعـــا إ  الوحدااليـــة ا ال ـــة، و ـــ د 

تـا،، ف ــلن هللا عليـهل وســلم نسـليما كرــحلا ، ور ــ  ل ـق مــم اورا وملـهل وبشــروا بـهل، وبــرأ سـاحت م  ــا أ   لألالبيـاء الســابقني كمـا  ــ دوا

 عن أ حابهل وأنباع م إ  يوم الدين.

اب وابسـر،  م جنح وأفلح، ومن ننكب ال ـرا؛  ابـأما بعد فإن الرسر جاءوا ى داية التامة واملن ج املستقيم، فمن سار علن من ج

لفـــ  ســـنن الفقـــرة  فقـــد وردت املـــورد الـــذ  ال بـــد  ـــا منـــهل، وقـــد ننكبـــ   ـــرا؛ ىري ـــا، وابا -إال مـــا رحـــم ر   –والبشـــرية اليـــوم 

ـــ ا ــقرب األمـــن... وأ ــبح احللــيم حـــحلا،، ونعــددت احللــو ، واجت ـــد رت منــهل، وكرــرت الفـــا، وعــم ا ــر ، و ذ  ووجــدت ســوء مــا ح 

 املفكرون يف نلمس املخر  ولكن ال خمر  إال من ابال  املخر  الذ  أر د إليهل الذ  ابلق احلياة واألحياء.

أن يتنادي امل لحون والغيورون واملفكرون من كـر أمـة إ  احلـوار   - وكان من  من ما طرح من خمر   ذا األمر الذ  أاعج البشر

بدال عن االحرتاب، والبيان بدال عن السنان... فوقع مـن ذلـك وقـامع من ـا مـا هـو مـنجور ومن ـا وـحل ذلـك  ولـذلك جـاءت الـدعوة 

مشـكورة، هـ  كليـة الشـريعة يف   ـرعية علميـة ودعـ  إليـهل ج ـةالدواء، رأب ال دع، ونلمس احلر، ونقفر إ  هذا املؤمتر إس اما يف 

 محل  علن عانق ا إقامة مؤمتر يلتق  فيهل الباحرون كر يديل بدلوال، ويضرب بس مهل، ابتغاء النجاح والفالح.  جامعة الشارقة،

نقـد  رييـة  يف احتسـاىا  ، واثاليـاا للفامـدة يل أوالا  التماسايف املشاركة،  ب بية رووملا وردت الدعوة إلينا يف جامعة امللك سعود كلية الرت 

فمـن هللا وحــدال التوفيـق والتســديد، وإن كاالـ  األابــري فمـط ومــن الشـيقان، وأســتغفر هللا  أحسـب أاــا  ـحيحة  فــإن كاالـ   ــواىا 

   رك فيهل:من كر الر وابقر يف القو  والعمر، وقد جعل  عنوان هذا البحث الذ  أ ا

 ))احلوار الن راين اإلسالم  اترخيهل، وأهدافهل ووااينهل، واملوقف الشرع  منهل((.

إ  الذ  اب ـ  لنـا بـني الـدعوة وق  وال ، ؛ مااملراجع واملقاالت أكرر من أن حياكرحلة، و   املقروحة حولهل التسايالتوال خيفن أن 

األحـدا  ععـر احللـيم  ومستجدات  غط الواقع املرير، و قليلة جداا  ذا املؤمترشارك يف هلمل وحل كاٍف، واملساحة املتاحة هلووقتاملؤمتر 

 ث يف  يق الوق  واملساحة املتاحة .، ولكن عذر الباحوما أبقيتهل أحب إ   ا رقمتهلوما نركتهل أكرر  ا سق رنهل، ححلا،، 

علـــن أالــــهل يـــرفش احلـــوار الشـــرع  بـــني اإلســــالم  - حيمـــر رد الباحــــث للـــدعوة للتقـــارب بـــني األداين ال أناإل ـــارة إليـــهل ينبغـــ  و ـــا 

فــال والن ــراالية، ف ــذا احلــوار إذا كــان دعــوة للوحدااليــة، أو إاالــة للشــبهل، أو يقيقــا للم ــاو الدينيــة والداليويــة وفــق الضــوابط الشــرعية 

ذا احلـوار ويو ـح أهدافـهل البـداايت األو  يف هـذا الع ـر  ـ يتنـاو وقـد قسـم  هـذا البحـث  يـث  حر  منهل  بـر اإلسـالم رمـر بـهل.

 ووااينهل، ويبني املوقف الشرع  منهل، ويعرض مناذ  من احلوارات املعا رة، ويناقش نو ياهتا وما متخش عن ا من قرارات والتامج.
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 يف التم يد نعريف احلوار وأمهيتهل. توقد جاء هذا البحث يف مت يد وثالثة مباحث وابامتة،  ذكر 

 الن راين اإلسالم . ويف املبحث األو : اتريخ احلوار

 وااينهل وأهدافهل.بيان ويف املبحث الراين: 

 ن املوقف الشرع  منهل.اويف املبحث الرالث: بي

 التمهيد

  إذ كر من كتب عـن هـذا املو ـوع أسـ ب سيتناو  احلديث يف هذا التم يد نعريف احلوار، وأمهيتهل، وإن كان احلديث في ما مكرراا 

 مية املن جية نقتض  هذا التسلسر، وهذا أوان نف ير ذلك.  في ما، ولكن طبيعة األ ا  العل

 نعريف احلوار:

كمـــا عنـــد املنـــاو  يف   . ومنـــهل أيضـــاا (1) (بعـــد الكـــور احلـــور)ومن :أ ـــلهل مـــن احلـــور وهـــو الرجـــوع، ومنـــهل احلـــديث الشـــريف :لغـــةيف ال 

أ  مـن الـرتدد يف األمـر بعـد املضـ   ،(بعـد الكـور احلـورالل م إين أعوذ بـك مـن : )ومنهل حديث، الرتدد ىلذات أو ىلفكر التعاريف:

أ   يتحـــاورونوهـــم . (2)ومنـــهل التحــاور  ،واحملـــاورة واحلــوار املـــراددة يف الكــالم ،أو مـــن الق ــان ونـــردد يف احلــا  بعـــد الــ ايدة في ـــا ،فيــهل

 .(3)وقد حاورال ،و احملاورة مراجعة املنقق والكالم يف املخاطبةيرتاجعون الكالم، 

 . (4)أكرر دون وجود اب ومة بين م ىلضرورة  مراجعة للكالم بني طرفني أوهو  :ويف اال قالح

 

 أهميته

وإن اســتعمر يف نــرويج  الغايــة،هــو وســيلة مــن وسـامر االن ــا  بــني البشــر، فــإن اسـتخدم يف ابــحل محلــهل وحقــق الغـرض، وبلــ   احلـوار

 َلِمـنَ  َلك َمـا ِإين ِ  َوقَاََسَ  َمـا(ن آلدم األكـر مـن الشـجرة فـ ي سـلكهل إبلـيس أجنـع وسـيلة كـان   ...ىطـر، ونـ يني لغـو، وإ ـاعة فاحشـة

َا ِبغ ر ور. النَّاِ ِحنيَ   فما ذا كاال  النتيجة؟! [22-21سورة األعراف، اآليتان] )َفَدالَّمه 

  (لـك املـؤمن احملـاور:عـن ذ كمـا قـا  نعـا  خمـ اا   إ  إبالغ الرسامر اإل ية، وحماجة املعاالدين، إذ هو سبير   من مو وعهل هلنظ ر أمهيتو 

، وكمـا أابـ  هللا [37سـورة الك ـف، اآليـة  ] )َرج ـالا  َسـوَّاكَ  ث َّ  الُّْقَفةٍ  ِمن ث َّ  نـ رَابٍ  ِمن اَبَلَقكَ  ِىلَِّذ  حي َاِور ال  َأَكَفْرتَ  َوه وَ  َ اِحب هل   َلهل   قَا َ 
                                                

 .4/138، وابــن حبــان يف  ــحيحهل، 5/248، والبي قـ  يف الســنن الكــ ي،2/1279، وابــن ماجــهل يف ســننهل5/497أابرجـهل الرتمــذ  يف ســننهل، ( 1)
 .عد ال الح واالجتماعوقير معىن احلديث: العوذ بك من النق ان بعد ال ايدة، وقير من القلة بعد الكررة، وقير العوذ بك من النق ان والفساد ب

 .1/486.واالظر القاموس احمليط، 1/299( التعاريف، 2)

 .4/218( لسان العرب ،3)
 . 9أ و  احلوار ص   (4)
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كشــف  ــبهل املبقلــني، ونقريــب احلـــق هــو مـــن ج متبــع يف  و  الــذ ذكرهــا هللا يف ســورة البقــرة، عــن حمــاورة إبــراهيم عليــهل الســالم للنمـــرود

 َوِهـ َ  اْلِعظَـامَ  حي ْيِـ  َمنْ  قَا َ  اَبْلَقهل   َواَلِس َ  لََنا َمَرالا  َوَ َربَ  .مُِّبني   اَبِ يم   ه وَ  فَِإَذا الُّْقَفةٍ  ِمن َأ،َّ اَبَلْقَناال   اإِلالَسان   يـَرَ  أََولَْ   (،للقا دين

 .[79- 77سورة يسني اآلايت] )َعِليم   اَبْلقٍ  ِبك ر ِ  َوه وَ  َمرَّةٍ  أَوَّ َ  أالَشَنَها  الَّذِ  حي ِْييَ ا ق رْ  .َرِميم

 ،للمحاور املوفق الذ  ال نلني لهل قناة سـواء مـع املـأل مـن قومـهل مباركاا  فكاال  حيانهل وسحلنهل مراالا   وهو سنة البوية سلك ا رسولنا  

، أو مــع أفــراد النــاس الــذين عــرض علــي م هــذا الــدين العظــيم عــد نســتف م ونسرت ــدأو مــع الوفــود الــذ نفــد إ  مكــة واملدينــة فيمــا ب

أو  ـ وات ال نـ ا  متـنع م مـن االالقيـاد واالستسـالم لـرب العـاملني، والشـواهد أكرـر مـن أن ي ـر   ب م فيهل، أو مع أ حاب  بهلٍ ورو  

    دق العاطفة، وحسن األسوة.وو وح الدلير، و  أمنوذ  رامع لذلك، عل  في ا قوة احلجة، بر كر حيانهل 

ويقيـــق التعـــاون فيمـــا بين ـــا وفـــق احلـــدود وحقـــن الـــدماء، واســـتدامة الســـالم وســـيلة مـــن وســـامر التقـــارب بـــني الشـــعوب  وهـــو أيضـــاا 

 .وبني قريش ما يؤكد يقيق هذا املن ج  ذال الغاية النبيلة ويف مداوالت  لح احلديبية بني الرسو  الكر  ، والضوابط الشرعية

 من جاالبني: ونظ ر ابقورنهل 

ل يــتمكن مــن اســتيعاب احلــق، ومعرفــة مقا ــد الشــرع، وال يربــ  أمــام  األو : إذا ابــاض فيــهل مــن ال حيســنهل، وجــاد  املخــالَف مــن

، قــا  يف ابــذالن احلــق، وال ــرة الــاد  ىلباطــر الشــبهل املرــارة، وال يســتقيع إقامــة احلجــة وقمــع املبقــر... فحينســذ يكــون احلــوار ســبباا 

، فـال هـم وعقـالا  فاسـدة َسعـاا هـؤالء ،لـروهم منـالرة لكـن والـب  ) ن نيميـة رمحـهل هللا مبينـا ابقـورة املنـالرة الضـعيفة: يخ اإلسالم اب

عرفوا دين اإلسالم يف كرحل من املسامر الذ ،اعوهم في ا، بر  اروا يضيفون إ  دين اإلسالم ما ليس منـهل، وال قـالوا يف االسـتدال  

عار ــي م مــا هــو حــق  بــر ردوا ىطــال بباطــر، وقــابلوا بدعــة ببدعــة، لكــن ىطــر الفالســفة أكرــر، وهــم أعظــم خمالفــة واجلــواب عــن م

الكـالم، ولكـن  ـعف معرفـة هــؤالء يـة مـن أولسـك املبتـدعني مــن  أهـر للحـق املعلـوم ىألدلـة الشـرعية والعقليـة يف األمــور اإل يـة والدين

 .(1)املتكلمني ىحلق وأدلتهل سلق  أولسك(

مبوجـب  وال وىف ل يكـن أعقـن اإلسـالم حقـهل،  فكر من ل ينالر أهر اإلحلاد والبـدع منـالرة نققـع دابـرهم)  :ضوقا  يف درء التعار 

وقـا  الشـاطر رمحـهل هللا مبينـا .(2) العلم واإلميان، وال ح ر بكالمهل  فاء ال دور، وطمنالينة النفوس، وال أفاد كالمهل العلـم واليقـني(

مـا نـري اجل ـا  حيتجـون ألالفسـ م فدلـة فاسـدة وفدلـة  ـحيحة اقت ـار ىلنظـر  )فكرـحلاا  اجلاهر يف التعامر مع األدلـة: من ج الاد 

العلــم يتخــذ  وكرــحل  ــن يــدع ، املعار ــة لــهلأو للنظــر يف وــحلال مــن األدلــة األ ــولية والفروعيــة العا ــدة لنظــرال  واطراحــاا  ،علــن دليــر مــا

                                                

 . 2/327( ال فدية  1)
 ففي ا  واهد أابر. 11/232.واالظر جمموع الفتاوي1/357( درء التعارض 2)
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 مبقتضاال وعمر علن وفقهل إذا كان لهل فيهل ورض أو أعرض عن ورض لهل عرض يف الفتيـا كجـواا ننفيـر ورمبا أفىت ،هذا القريق مسلكاا 

 .(1)(اإلمام اجليش مجيع ما ونموا
وحمبــــة مــــا أمــــر ببغضــــهل  ،مــــا أبعــــدال رب العــــاملنياســــتغاللهل  ــــدم الــــدين، ونقــــويش دعــــامم مــــا بنــــاال املرســــلون، ونقريــــب  إذا متالرــــاين:  

ونقريـب وج ـات النظـر الشـرع  نادي املتحاورون إ  إق اء الدين والتنفـحل منـهل ويسـني الباطـر ىسـم احلـوار وعداونهل... ابا ة إذا ن

َـاِد    َمـن النَّـاسِ  َوِمـنَ  (، قـا  نعـا  عـن أمرـا  هـؤالء ويقيق امل لحة الوطنيـة ومـا إ  ذلـك مـن الشـبهل ه ـداي  َوال ِعْلـمٍ  ِبغَـحْلِ  اّللَِّ  يف  ُي 

الـَْيا لَـهل   اّللَِّ  َسـِبيرِ  َعـن لِي ِضـرَّ  ِعْقِفـهلِ  اَثينَ  .حلٍ مُّنِـ ِكتَـابٍ  َوال . [8،9سـورة احلـج اآليتـان ] )احْلَرِيـقِ  َعـَذابَ  اْلِقَياَمـةِ  يـَـْومَ  َوال ِذيق ـهل   اِبـْ     يف الـدُّ

نَـةِ  ابِْتغَـاءَ  ِمْنـهل   َشابهلَ نَ  َما فـَيَـتَِّبع ونَ  اَْي    قـ ل وِمِمْ  يف الَِّذينَ  َفَنمَّا ( :مبينا من ج م ووايت م وقا  جر ثنايال ،  [7سـورة ل  عمـران اآليـة ] ) اْلِفتـْ

 .فبني أام يستغلون املتشابهل من الكتاب لإل ال  عن سبيلهل ودينهل

 

 

 

 

 

 المبحث األول: تاريخ الحوار النصراني اإلسالمي

األوجـهل... كاالـ  بـدايت ا ا جـرة األو  متعـددة العالقة بـني اإلسـالم والن ـراالية عالقـة طويلـة األمـد عميقـة اجلـذور، متنوعـة األطـوار، 

إ  امللـــوك والريســـاء  إ  احلبشـــة ومـــا نـــال ذلـــك مـــن حمـــاورات يف جملـــس ملك ـــا النجا ـــ ، ث نتابعـــ  مكانبـــات الرســـو  الكـــر  

دود الشــام... ث االتقلــ  العالقــة إ  احلــرب بــني جنــد اإلســالم وجنــود هرقــر علــن حــ،(2) الن ــاري يف م ــر والشــام والــواح  اجل يــرة

ونوال  حركة التاريخ بني اجلاالبني بني مـد وجـ ر اترة يغلـب جاالـب البيـان، وأابـري ي ضـقر في ـا إ  السـنان، واترة نكـون الغلبـة جلنـد 

م   َونِْلـكَ  (الـرمحن، واترة يـدا  مـن م،  َا األايَّ ـبُّ  َواّللَّ  الَ    ـَ َداء ِمـنك مْ  ذَ َويـَتَِّخـ اّللَّ  الَـِّذيَن لَمنـ واْ  َولِـيَـْعَلمَ  النَّـاسِ  بَـنْيَ  الـ َداِو    .الظَـّاِلِمنيَ  حيِ 

 . [141،140سورة ل  عمران اآليتان] )اْلَكاِفرِينَ  َومَيَْحقَ  لَمن واْ  اّللَّ  الَِّذينَ  َولِي َمحِ  َ 

                                                

 .2/222( االعت ام  1)
وكتابهل ورساملهل، أتليف خمتار الوكير، وكذا كتاب احلوار اإلسالم   انبات والوفود ومن ذلك كتاب: سفراء النر ( نناول  دراسات كرحلة هذال املك 2)

 املسيح ، أتليف بسام عجك.
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وســـيقر هـــذا الـــدين، كمـــا يـــو  كرـــحل مـــن أبنـــاء األمـــم واألداين األابـــري إ  إ  اإلســـالم،  ويف أثنـــاء ذلـــك يولـــ  فســـام كرـــحلة مـــن م 

كمـا قـا  جـاير ى  و ك بتالبيـب الن ـراالية وحيا ـرها وحي ـرها يف مضـايق ودهـالي  أور سـمياإلسالم علن كرحل من بالدهم فـإذا اإلسـالم 

ليســ  حــىت يف مواج ــة األو ــاع  –دالــر يف مــؤمتر أدالــ ال للتن ــحل: ) إن مشــكلة اإلســالم هــذال مســنلة ال ميكــن أن التغافل ــا ببســاطة 

بقريقــة ال ميكــن و ــف ا، والــذ نواج نــا يف الشــرق األق ــن، وهــذال أوال، ألن اإلســالم علــن أبوابنــا، فمــن أق ــن الســاحر العاجلــة 

مـن طـرف البحـر املتوسـط عنـد أعمـدة هرقـر وعنـد  يلمسـ ا، وميكـن القـو  إالـهل ميسـك ا عمليـاا  ى إالهل فعالا و الشمايل ألفريقيا يواجهل أور 

لــة املرك يــة لعــال اإلســالم ال ــلب مــن إــا  أفريقيــا إ  وــرب ووســط لســيا إالــهل كإســفني اثبــ  ... فكــروا يف نلــك الكتالقســقنقينية

وكاالــ  ولبــة اإلســالم لغــحلال مــن األداين واألقــوام حمــر إعجــاب واالب ــار مــن قبــر  .(1) حيجــب الغــرب املســيح  عــن الشــرق الــوثط (

أسـاس إم اطوريـة اسـتقاع  يف لـرف  ـاالني  -وسـلم  أ  حممد  لن هللا عليـهل – )لقد و ع اب ومهل، حىت قا  جور  بوش اجلد:

سنة فقط أن نبسط سلقااا علن  الك وبالد أكرر وأوسع  ا اسـتقاعتهل رومـا يف  امنامـة سـنة، ونـ داد دهشـتنا أكرـر وأكرـر إذا نركنـا 

حققـهل الــر اإلسـالم واإلســالم ال جناحـهل السياسـ  ويــدثنا عـن  ــعود دينـهل واالتشـارال الســريع واسـتمرار رســوابهل الـدامم. واحلقيقـة أن مــا 

ال يتناسـب مـع إمكا،نـهل، ]  ـلن هللا عليـهل وسـلم[ميكن نفسحلال إال فن هللا كان خي  ما برعاية ابا ة، فالنجاح الذ  حققـهل حممـد 

 .(2)وال ميكن نفسحلال  ساىت بشرية معقولة( 

) إالـط أميـر  :القبو  ويميـهل مـن الـذوىن حيـث يقـو  مع جور  بوش يف أن اإلسالم ميلك مقومات ذانية هتيئ لهل جور  بيرتا تفقوي

يفـوق  ققـة طقيقـاا إ  االنفاق مع فاالدر واومير وفرينتـاك ولابـرين فيمـا ذهبـوا إليـهل مـن أن اإلسـالم حركـة دينينـة معاديـة للن ـراالية، خم

ويفـوق يف ذلـك  اسياا وسي اسقة اجتماعياا   أن يقو : ويف ذات الوق  فالنظام اإلسالم  هو أكرر النظم الدينية املتنقدرة البشر... إ

النظام الشيوع ، ولكن هذال احلقيقة ُيـب أال نرـبط عـ م املن ـرين أو نعمـي م عـن رييـة العديـد مـن القـا؛ االن ـا  أو اجلسـور، ف ـ  

ولــيس هنــاك ...  حقيقــة نضــع اإلســالم يف وج تــهل التارخييــة والدعاميــة الفريــدة فقــط، وعلــن كــر حــا  ُيــب أال طيفنــا هــذال احلقــامق 

 . (3) من ابال ا( عد دعونهل طريقاا  الظام متماسك ل يرتك الرب فيهل  رواباا 

                                                

 م.1910( الوثيقة اإلسالم ا قر، ال  ا قاب الذ  ألقاال و.هـ.ت .جاير دالر يف مؤمتر أدال ال للتن حل الدويل ىلقاهرة عام  1)
وال ي قر علـن إطـالق اسـم إم اطوريـة علـن اإلسـالم  بـر  ،353لن هللا عليهل وسلم مؤسس الدين اإلسالم  ومؤسس إم اطورية املسلمني،صحممد   (2)

 اإلسالم دايالة رىالية.
 .566التن حل ابقة لغ و العال،ص  (3)
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ل ور اإلسالم ونرسـخهل السـريع والقـو  يف أراض لسـيوية وأفريقيـة واسـعة يف  يف كتابهل اإلسالم واملسيحية فسك جورا أليكس رجع وي

الن ـراالية الشـرقية الـذ قابلـ  الـدين اجلديـد )اإلسـالم( دون  م ـحل - ب ورة حاَسـة - حددالذ  أثناء مسحلة الفتوحات اإلسالمية 

 -ومرد ذلك املوقف إ  عدة عوامر , أمه ا : - يف كرحل من املناطقأية مقاومة، بر ىلرتحاب 

  ة طقوس العبادة املسيحية ) طبعاا, بشر؛ التعاون السياس (.نسامح اإلسالم إااء القضااي املتعلقة إبقام أوالا: 

ويقـو  يف  اا.بسبب أن املسلمني محوا املسيحيني من نعدايت و اعتداءات و مالحقات إم اطورية بي القيـة وـحل املتسـاحمة مقلقـ اثالياا:

. فشـعامر اإلسـالم أكرـر بسـاطة ليوم بشعبية بني السـكان األفارقـة, أكـ  بكرـحل مـن املسـيحيةوالواقع أن اإلسالم يتمتع اموطن لابر: 

 مــن طقــوس التعميــد عنــد  ــعوىت طقســية أقــر بكرــحلبنشــدداا, كمــا أن الــدابو  يف ديــن اإلســالم يــرنبط  , ومتقلبانــهل الدينيــة أقــر

إن . و ـذا فـهل اإلسـالم ب ـورة ميسـرة و متسـاحمة, الذ  ينظر إلي, مرر نعدد ال وجاتإ افة إ  عامر اجتماع  م م هنا .املسيحيني

  .(1) (نق اإلسالم دون أ  دين لابراألقرب إ  فقرنهل أن يعتاألس ر علن اإلفريق  النا ج و 

ومــع هــذا االعــرتاف مــذال احلقــامق، واإلدراك التــام ملــا حيملــهل اإلســالم مــن مقومــات... فــال نــ ا  الروبــة قاممــة يف يقيــق ال ــر كاســح 

د  يــدفع إليــهل عــداء كا ــح، ولــذا ال يــ ا  الســجا  العســكر  قاممــا بــني األمتــني، خيبــو اترة ويع ــف يف اترة أابــري مــن ابــال  حــ

 .سوا من م قوة ورأوا منا  عفاا نقتضيهل االسرتانيجيات، ومتليهل امل او، ويدفع إليهل البغ  من م إذا أالِ 

 :بني القرفني مر  فربع مراحر ه  ويري حممود  اكر رمحهل هللا أن ال راع

أم لـــ  اابـــرتاق دار الســـالم   ـــراع الغضـــب   ميـــة املســيحية يف أرض الشـــام ودابـــو  أهل ـــا يف اإلســالم ، فبالغضـــب املرحلــة األو :

أن ميــد املســلمني مبــا يقلبوالــهل مــن كتــب )) علــوم  وال راهبــاا  وال أمــحلاا  لتســرتد مــا  ــاع ، نــدفع ا بغضــاء حيــة متســاحمة ، ل متنــع ملكــاا 

 . . و ر ال راع قامماا ل يفرت ، أكرر من أربعة قرون  ي  يد املسيحية يعلوها الرتابالذ كاال ،اإلوريق (( –األوامر 

ببغضــاء جاهليــة عانيــة عنيفــة مكتســحة مــدمرة ســفاحة للــدماء ،  املرحلــة الرااليــة :  ــراع الغضــب املتــدفق مــن قلــب أوربــة ، مشــحو،ا 

ســفح  أو  مـــا ســـفح  دمـــاء أهــر دين ـــا مـــن رعـــااي البي القيــة ، جـــاءت نريـــد هـــ  األابــري ، اابـــرتاق دار الســـالم ، وذلـــك ع ـــد 

 رالني ، ث أرند ابامبا إ  مواطنهل يف قلب أوربة.احلروب ال ليبية الذ  بقن يف الشام ق

املرحلـة الرالرـة :  ــراع الغضـب الـذ  أورثــهل االـدحار الكتامـب ال ــليبية ، مـن يتـهل بغضــاء متوج ـة عنيفـة ، ولكن ــا مـرتددة يكبح ــا  

يحية ، ىالنكـاء الشـديد الينس من اابرتاق دار اإلسالم اثلرـة ىلسـالح وىحلـرب ، فارنـدع  لكـ  نبـدأ يف إ ـالح ابلـر احليـاة املسـ

 ف قرن.وال  س ، ولل  علن ذلك قر،ا ومِ علن علوم دار اإلسالم ، ولك  نستعد إلابرا  املسيحية من مناق  نك م  

                                                

 .177،160( اإلسالم واملسيحية ص 1)
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ذا ى   ف يف أوال  )) القرون الوسقن (( أوـال  اجل ـر والضـياع . ول ن ـنع هـذال املراحـر  ـيساا سر اال  نوهذال املراحر الرال  ، ك

. 

وقــود مــن  يــب البغضــاء واحلقــد الغــامر يف  ونوهجــاا  ة :  ــراع الغضــب املشــتعر بعــد فــتح القســقنقينية ، ي يــدال ا ــتعاالا املرحلــة الرابعــ

(( ، وهــم  ــبح خميــف منــدفع يف قلــب أوربــة ، يلقــن للــهل علــن كــر  ــ ء ، ويفــ ع كــر كــامن أ  املســلمني  –العظــام علــن )) الــرتك 

ذا ى  ، ف ــراع الغضـــب املشـــتعر  ملراحـــر الـــرال  األو  ل ن ــنع للمســـيحية  ـــيساا حــ  أو وـــحل حــ  ىلليـــر والن ـــار . وإذا كاالــ  ا

 بل يب البغضاء واحلقد هو وحدال الذ   نع ألوربة كر   ء إ  يومنا هذا

ر العلـم وعلــن ي ـنع كـر  ـ ء ، ألالـهل هــو الـذ  أدي مـم إ  يقظـة  ـاملة قامــ  علـن اإل ـرار ، وعلـن الاهـدة واملرــابرة علـن ي ـ

كن  ا يومسذ من سبير وال مدد ، إال املدد الكـامن يف دار اإلسـالم ، مـن العلـم احلـ  عنـد  يللكن ابلر احلياة املسيحية ، و  إ الح

 ددوا، وىجل ـــاد ا ـــارق، وىحلماســة املتوقـــدة، وىل ـــ  القويـــر فلــم يـــرت  العلـــم املســقر يف كتـــب أهـــر اإلســـالمعلمــاء املســـلمني ، أو 

( مسـتمرة إ  هـذا اليـوم مـن يومسـذ، ، واالبعرـ  اضـة ))الع ـور احلديرـة (لوسـقن (( بغتـة عـن قلـب أوربـةرون ااالفك  أوال  )) القـ

إعــداد  . ل يغــب عــن أحــد مــن م قــط أاــم يف ســبيرعنــد أو  بــدء اليقظــة، يــددت أهــداف املســيحية الشــمالية، ويــددت وســامل ا

 ــديد وقــوة ال  ــبح خميــف متووــر يف أرض أوربــة املقدســة ببــنس  ، ألاــم كــاالوا يومســذ يعيشــون يف لــرأالفســ م حلــرب  ــليبية رابعــة

وأطــراف الن ـــار،  يف عينــهل ل،ء الليــر ، ال يقــرف في ــا جفــن حــىت يــراال مــاثالا القــارة كل ــا ءنــردع، بــر هــو  ــبح متجــو  يقــوف أ ــا

،  معــروف  ـــم مـــا يف جوفـــهلر خميـــف وـــحل(( !! وهـــذال )) الــرتك (( ، وهـــم املســـلمون ، طالمــع عـــال إســـالم  ااابـــر هامــ))الــرتك الـــرتك

وهــم  ,الــدلس إ  أطــراف يــيط فرض روســيا، إ  جــوف قـارة لســيا، إ  جــوف قــارة إفريقيــا تــدة مـن األ ةمسـيقر علــن رقعــة مرتاحبــ

, فقـد  لـيس يغـىن ونـاء حاَسـاا  ، ) وهـو يومسـذ قريـب مـن قريـب (،يف هذال املرحلـة الرابعـة ليس ىلظن، أن السالح يعلمون اآلن علماا 

إال ســالح العقـر والعلــم  إذن  .ل يبــق  ـموحاَسـاا  أن حيــني حينـهل وي ـبح قــادراا وا أمــرال جاالبـا إ  ، فنح ـ وَ الــرال  األ  ظـت م املراحـر وع

، ترارة عــال  ــخم جم ـو  مــا يف جوفــهل، اسـواللــني واملداهنـة ونــرك االســترارة، ث املكـر والــدهاء التــدبحلوالتفـوق واليقظــة والف ـم وحســن 

أوربـة. وهـذال رعـااي املسـيحية (( الظـافرون طالمع ـا الظـاهرة  ـم عيـا، يف قلـب جـهل ال اابـرة ، والـذ كـان ))الـرتكم بتـدفق أموابر  ـوال قِ 

مـع  أمام أعين م نتساقط يف اإلسالم مرة أابـري، طامعـة خمتـارة، ونـدابر  ماسـة ويقـني اثبـ  يف اإلسـالم! اي ـا مـن فجيعـة!! ويـراتع 

                  .(1) (لن رهبااا ورعاايها بغضا لإلسالم، ومحاسة للمسيحيةاملسيحية، ويغ كر فجر قلب  

                                                

 اعر النفوس .أكررت من النقر عن هذال الرسالة ال تما ا علن ن وير دقيق ملراحر ال راع، وملش . وقد46 -44رسالة يف القريق إ  ثقافتنا، ص  (1)
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 يريـد أن يكتــب عـن اجلـد  بــني القـرفني البــد أن يست ـحب معـهل اتريــخ العالقـة بين مــابعـد النظـر يف اتريــخ ال ـدام بين مـا فالــذ  و 

يف هـذا البحـث مـن  الذ  يعنيا هنـاولكن  دمة املوج ة،ولذا قدمنا هذال املق وما في ا من جدا  وجالد  ألاما وج ان لعملة واحدة،

وسار علي ا ابلفايال و ـحابتهل مـن بعـدال ر ـ  هللا عـن م،  عالقة الدعوية الشرعية الذ أرسن من ج ا البينا حممد الهذال العالقة ه  

اترة، وننــافح  اإلســالم، نــدعو إ  واقتفـن أثــرهم علمــاء األمــة مــن بعــدهم، وال نــ ا  األمــة نرتسـم لاثرهــم عــ  لقــاءات فرديــة أو مجاعيــة

  عنهل أابري، ونلتق  مع م يف اثلرة للتعاقد علن حفظ م او، ويقيق مكاسب، ون حيح ن ور....

ستشـ د ي   ا، كمـووـحلهم (1)ملوك الن ـاري وجمادلتـهل لن ـاري جنـرانوبوفودال إ   وكر من كتب عن هذال العالقة يستش د مبكانبانهل 

 ،لعالقات نعـايش سـلم  بـني املسـلمني ومـن يعيشـون يـ  حكم ـم مـن وـحل املسـلمنيكنساس  (2) ملدينةلي ود ا مبوادعة الرسو  

من ــا، إال أالــهل حــد  نغــحل جــذر  يف مســحلة احلــوار  ــا يضــقر  وفــق مــا مضــنواملنــالرات والوفــود علــن وقــد ســارت هــذال اللقــاءات 

 النالر فيهل إ  أن يقسمهل إ  مرحلتني مها:

 .م1960هـ 1380ع د النبو  إ  عام الاملرحلة األو : من 

  :اقت رت اللقاءات واملنالرات علن املو وعات التالية وهذال املرحلة

باعـهل، والتحـذير مـن مغبـة خمالفتـهل الدعوة إ  اإلسالم، ابتداءا من الدعوة إ  الوحداالية، واإلميان برسالتهل  ـلن هللا عليـهل وسـلم وان   -1
نَـَنا َسَواء َكَلَمةٍ  ِإَ   نـََعاَلْواْ  اْلِكَتابِ  أَْهرَ  ايَ  ق رْ  ( ولهل نعا :واإلعراض عنهل، كما جاء ذلك يف ق َ َوالَ  ِإالَّ  الـَْعب دَ  َوبـَيـَْنك ْم َأالَّ  بـَيـْ  ال ْشرِكَ  اّللَّ

ساا ِبهلِ  وكمـا أو ـن ، [64ل  عمـران اآليـة سـورة ] ) ِفَ،َّ م ْسـِلم ونَ  واْ اْ ـَ د   فـَق ول واْ  نـََولَّْواْ  اّللَِّ فَِإن د ونِ  مِ ن أَْرَىىا  بـَْعض َنا بـَْعضاا  يـَتَِّخذَ  َوالَ  َ يـْ
 . (3)إ  اليمن  بعرهل حينما بذلك معاذ بن جبر ر   هللا عنهل

 .، وما مياثل ا من الشب اترابذ من التوراة واإلجنير ، ابا ة يف دعوي أن الرسو  إفحام الاد  وإروامهل -2

االيــة، ونفنيــد ادعــاء ال ــاحبة والولــد ونكفــحل ا قــااي مــن قبــر البشــر، وأن ال يتخــذ البشــر إاالــة الشــب ات، وابا ــة يقيــق الوحد -3

 بعض م أرىى من دون هللا .

  .  ، فيما يتعلق  قوق الراع  والرعية والشؤون ا ارجية والداابليةالتعايش السلم  واالنفاق علن احلقوق والواجبات -4 

قـررت وأطـ رت لايت القرلن الكـر  الـذ  ابتداء منة ع  اتريخ هذال العالقة ول طر  عن ا، وهذال املو وعات واملنقلقات وا حة جلي

دعــــوة ، أو يف مكانبــــات ا لفــــاء وامللــــوك املســــلمني، أو يف  يف مكانبانــــهل ومراســــالنهلوحــــددت مســــتوي العالقــــة بــــني اجلــــاالبني، أو 

 .أو مسرت داا  لي م منالراا ع د  رِ ألقراام ومن يَ  وجمادالهتم املسلمني منالرات العلماءو 
                                                

 . 4/1592، 4119( االظر  حيح البخار ، ح  1)
 .4/210. و األم 1/48، ونفسحل القرلن العظيم 1/501( االظر سحلة ابن هشام  2)
 . 1/50 ،19، و حيح مسلم، ح 2/505، 1331( االظر  حيح البخار ، ح 3)
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   اآلن وإ  ما يشاء هللا.إم. 1960هـ 1380املرحلة الراالية: من عام 

 نناو ـا يف املرحلـة األو  واادت علي ـا منقلقـاا مت الـذ ويف هذال املرحلة الـذ العيشـ ا نناولـ  اللقـاءات واحلـوارات املو ـوعات السـابقة 

وإذا كــان هــذا هــو  وهـذا هــو أبــرا مــا مييـ  هــذال املرحلــة عــن السـابقة. الن ــراالية واإلســالم،لابـر، أال وهــو منقلــق التقــارب الـديط بــني 

 .األبرا فالبد لنا من نتبع بدااينهل حىت الكون علن ب حلة يف نقييمهل واحلكم عليهل، والتعاط  معهل

 ذكر  يسا من ـا حممـود  ـاكر كمـا نقـدم، ع  التاريخ، و ذا العداء أسبابهل ودوافعهل الذ كان عداء الن اري لإلسالم واملسلمني سافراا 

بعـد القـرن السـابع إ  السـادس عشـر للمـيالد ل نواجـهل  مق التارخيية أالهل ابال  ألـف سـنة أ ) أن من احلقا: األالبا يوحنا قلتهل .وبني د

و مـ  يف كرـحل مـن البلـدان، أحـدث ا اإلسـالم، ففـ  إـا  أفريقيـا حميـ  املعـال املسـيحية، ونـواري اترخي ـا أاملسيحية ه ة عنيفة كـالذ 

وعم ــق منســـاة املســـيحية أمــام امتـــداد اإلســـالم احلـــروب الــذ ابا ـــت ا الشـــعوب، ىلـــروم مــن أن املســـيحيني علـــن أرض اإلســـالم ويف 

د ... أكرـر بكرـحل  ـا نركـهل املسـيحيون للي ـو  املناطق العربية ن رك  م مساحة من حرية العبادة، وا رتكوا يف كرحل من املنا ب والسـلقة

للـبالد اإلسـالمية والعربيـة، وميكـن القـو  إن نيـار  ولكن مع ااية القرن التاسع عشر وحـىت منت ـف القـرن العشـرين لـر الغـرب حمـتالا 

املستشرق المنس كان هو السامد يف وجدان الغرب، ول يكن المـنس يـري يف اإلسـالم إال ي وديـة معربـة، ومنـذ فجـر اإلسـالم اعتـ ال 

، وحفـظ التـاريخ   للمسيحية، حاربـهل البي القيـون بـال هـوادة، وأطلقـوا علـن املسـلمني لقـب ال بـر، ول يتقبلـوا حممـداا  املسيحيون عدواا 

و  الــذ  أعلــن أن مشــق  أحــد كبــار مــولف  الــبال؛ األمــدروب ال ــليبية منــذ القــديس يوحنــا الال يقــر بشــاعة عــن نــرا  احلــ نــرااثا 

هـوت املسـيح   ـا ارع يف قلـوب املسـيحيني كراهيـة ورفضـا الن ج كرـحلون مـن أهـر الاملـ هو عدو املسيحية، وسـار علـن هـذااإلسالم 

وبعـد أن  ـور هـذا الن ـراين مـا نكنـهل  ـدورهم  ـو، عـ  التـاريخ  بـني كيـف مت التحـو  مـن احلــرب إ  ،  (1) للمسـلمني وحلضـارهتم

بـدعوة  وبني أن العال الغر  بدأ يغـحل الظرنـهل إ  اإلسـالم متـنثراا  .الفعاا ، وأم لوا منهل احلوار، ومن اجلالد إ  اجلدا  إذا رأوا لذلك مو عاا 

أن العــال  أليكســ م الــذ  رأي أن الــدعوة اإلبراهيميــة نعتــ  وحــدة روحيــة متكاملــة، بينمــا يــري 1962 -1882لــويس ماســنيون 

أحـدمها نبـىن األفكـار   عاال اإلسالم إ  نيـارينالد  االقسام الفكر األور التاسع عشر املياألورو    د يف الن ف الراين من القرن 

والت ـورات واألسـاليب الروماالسـية ويعتمـد علـن  ـحن العواطـف وأتجـيج املشـاعر، بينمـا اعتمـد االعـاال اآلابـر املـن ج التجـرير هـذا 

ة التقليديـــة، وإمـــا أاـــم أبـــدوا جـــا  الالهـــوت ف ـــم إمـــا أ ســـاري الـــدوافع الســـابقة واألهـــواء الدينيـــر فيمـــا يتعلـــق ىألدىء واملفكـــرين  أمـــا 

الالمباالة وعدم االكرتا  عاال ما يسمن يف الغرب مشكلة اإلسالم، ومـع ذلـك بـدأت نظ ـر أ ـوات جديـدة نقـرح عقامـد أساسـية 

 – أليكســ  ســب رأ   –م ولــويس ماســنيون اللــذان يشــكالن 1900 -1853ومــن أبــرا هــذال األ ــوات فالدمــحل ســلولوفيوف 

                                                

 ( القيم اإلالساالية بني حضارنني، أتليف األالبا د. يوحنا قلتهل.1)
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وإن كـان قـد سـبقهل إلي ـا الروسـ  فالدميـحل، ث أحلـق القـو   –ون رييتـهل طـرح ماسـني، (1)للحوار الن راين اإلسالم  داا    أولياا  إرها اا 

من اجلمعيـات الفرالسـية العربيـة  ـذا الغـرض، كمـا نقـدم مببـادرات   ىلعمر  فشرع يف ن نيف عدة كتب عن هذا األمر، وأسس عدداا 

ة عـاال اإلسـالم، وكــان لـهل مراســالت وان ـاالت واسـعة مــع ا يسـات الكاثوليكيــة العليـا مبــا يف كرـحلة لتغيـحل موقــف الكنيسـة الكاثوليكيــ

ــــ د للمناقشــــات الـــذ دارت يف المــــع الفانيكــــاين الرــــاين ذلـــك  ــــداقتهل مــــع ىى الفانيكـــان البــــاب بــــولس الســــادس... كـــر ذلــــك م  

 م حو  العالقة بني الكاثوليك واإلسالم. 1962-1965

مــن ماسـنيون فقــد كاالــ  الدراســات الكاثوليكيــة عـن اإلســالم يف هــذال الفــرتة ننقسـم إ  ثالثــة اعاهــات نقريبــا هــ    ومـع هــذا التوجــهل

 كالتايل:

  ، ويقلق عليهل اعاال احلد األعلن.، وهو اعاال ماسنيون وأنباعهلاالعاال األو : وهو األكرر االفتاحاا 

عـاال احلـد األديف يف االالفتـاح علـن اإلسـالم واالعـرتاف بـهل، ويفسـرون اإلسـالم االعاال الراين: وهو املضاد املـتحفظ الـذ  يقلـق عليـهل ا

 للقرون الوسقن.الغربية وفق أسوأ األطروحات التقليدية  نفسحلاا 

والقـرلن الكـر   وار مـع املسـلمني، مـع أن مـوقف م مـن الرسـو  وسط، وهو موقـف االالفتـاح والـود واحلـاالعاال الرالث: وهو االعاال ال

 نيار احلد األعلن يف االالفتاح علن اإلسالم.وهو ابالف  ،يفظاا  أكرر

هــذا علــن مســـتوي الدراســات، أمــا علـــن مســتوي الكنســـية الكاثوليكيــة فقــد بـــدأ منــذ أواســـط القــرن التاســع عشـــر اهتمــام الكنســـية 

الكاثوليكيــة العليــا م نضــمن  أن الســلقة 1959-1954أن الواثمــق الكنســية بــني عــام  أليكســ بن ــاري الشــرق األديف، ويــذكر 

لسيو ، وأابذت بتكييف الفس ا ونوج  ا مـع هـذال العمليـة الكواليـة... -أ بح  ندرك ب ورة مت ايدة حتمية استقال  العال األفرو

علــــن مســـتوي مـــذهر عقامــــد  مشـــكلة الكنيســــة م 1965-1962واســـتمر هـــذا التوجــــهل إ  أن ،قـــش المـــع الفانيكــــاين الرـــاين 

حــو  )عالقــة الكنيســة مــع الــداي،ت وــحل املســيحية(، كمــا أن  ابا ــاا  املســنلة ن ــرحياا ية حيــث اب ــ   ــذال والــداي،ت وــحل الن ــراال

الـذ يتحــد  في ــا جممــع مسـكوين كــاثوليك  عــن املســلمني، ويف أثنـاء القــاش هــذال املســنلة  هـذال هــ  املــرة األو  منـذ أربعــة عشــر قــر،ا 

لوثيقة املقرتحة عن اإلسـالم بـروح إُيابيـة، يف حـني متسـك لابـرون بوج ـة االقسم أعضاء المع حيث كان بعض م يري التحد  يف ا

 للكنيسة، ومن ث طالبوا إبداالتهل دون يفظ. حقيقياا  الذ نري اإلسالم بدعة ابقحلة وهتديداا النظر التقليدية 

                                                

. و ـا ينبغـ  أن ال يغيـب عـن أذهاالنـا و ـن السـتقر  هـذال 120 -109واإلسالم واملسيحية ، ص  780( االظر القيم اإلالساالية بني حضارنني، ص ،1)
إذ أطروحة ماسنيون للدكتوراال ه  :)منساة احلسـني بـن من ـور احلـال ،  ـ يد اإلسـالم التحوالت أن كال من الرجلني يعت  متنثرا بفلسفة وحدة الوجود، 

بة للـدعوة ال اهد(. فكاال  دعوهتمـا اسـتجابة ملعتقـداهتما  فقرحـا هـذا القـرح يف وقـ  عجـ ت فيـهل الن ـراالية عـن اابـرتاق اإلسـالم  ونلقتـهل الكنيسـة اسـتجا
 واستغالال للفر ة،
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ن  الـــم علـــن 1965واســـتمرت املـــداوالت واجللســـات إ  أن جـــري االقـــرتاع يف جلســـة علنيـــة يف ا ـــامس عشـــر مـــن أكتـــوبر عـــام 

ويتكـون  فقـط.  ـواتا 88يف حـني عار ـهل  أسـقفاا  2226ال ريح ا اص بـ)عالقة الكنيسة مع الـداي،ت وـحل املسـيحية( فوافـق عليـهل 

إ   ) إن الكنيســـة ننظـــر بعـــني االعتبـــار أيضـــاا  هـــذا الت ـــريح مـــن ،ســـة أقســـام، والـــذ  ي منـــا هـــو القســـم ا ـــاص ىإلســـالم وهـــو:

الـــذين  ن اإللـــهل الواحـــد احلـــ  القيـــوم الـــرحيم القـــادر علـــن كـــر  ـــ ء، ابـــالق الســـماء واألرض، ومكلـــم البشـــراملســـلمني الـــذ  يعبـــدو 

ليــهل بقيبــة ابــاطر اإلميــان اإلســالم ، كمــا ابضــع لــهل إبــراهيم، الــذ  يســند إ  ُيت ــدون يف أن خيضــعوا بكليــت م حــىت ألوامــر هللا ا فيــة،

املســـلمون ال  - كرمـــون أمـــهل العـــذراء، كمـــا أاـــم بتقـــوي يتضـــرعون إلي ـــا أحيـــا،ا وأاـــم ُيلـــون يســـوع كنـــر وإن ل يعرتفـــوا بـــهل كإلـــهل، وي

عالوة علن ذلك فإام ينتظرون يوم الدين عنـدما يريـب هللا كـر البشـر القـاممني مـن املـوت،  -يتضرعون إال إ  احل  الذ  ال ميوت 

 –علــن مــر القــرون  –، وإذا كاالــ  قــد الشـنت كـاة وال ــومويعظمـون احليــاة األابالقيــة أيضــا، ويـؤدون العبــادة هلل الســيما ال ــالة وال  

إ   وين ــرفوا إبابــالص ،علــن أن يتناســوا املا ــ منااعــات وعــداوات كرــحلة بــني املســيحيني واملســلمني فــالمع املقــدس حيــش  اجلميــع 

 . (1) ( لفامدة الناس مجيعاا  والوا ويع اوا معا العدالة االجتماعية وا يور األابالقية والسالم واحلريةـاهم املتباد ، وي ـالتف

بـدأ أكرـر  ـعوبة ونعقيـداا  إذ نبـني لقد قوبل  دعوة المع ىرنياح ونرحيب يف أوسا؛ الكنسية الكاثوليكية  إال أن التقبيق العمل  

ا أيـدال أسـاقفة أالهل نوجد معار ة للحوار يف الكنسـية الفسـ ا، فنسـاقفة الـدو  الـذ يشـكر املسـلمون في ـا أقليـة يعار ـون احلـوار، بينمـ

البلــدان ذات األولبيــة املســلمة. ويف مرحلــة اتليــة بــرا يف الكاثوليكيــة ثــال  ال عــات مــن حيــث املوقــف مــن اإلســالم، الن عــة األو : 

ر مــن القواســم املشــرتكة بــني الـدايالتني. الن عــة الرااليــة: ال ميــاالعون مــن حيــث املبــدأ يف إقامــة احلــوا يؤيـدون احلــوار مــع املســلمني االقالقــاا 

، وهـم يف الفـس الوقـ  يريـدون لكن م يشرتطون إقامتهل  من الا  الداليو  البحـث   يـث ينـن  احلـوار عـن مناقشـة املسـامر الدينيـة

أن يرنك وا يف حوارهم الداليو  علن مباد  الهونية. الن عة الرالرة: يري أن الواقع حيو  دون إقامة حوار مفيـد بـني الـدايالتني، ويعتقـد 

عــة أن اإلســالم واملســلمني هــم الــذين ال يقبلــون أديف مســاواة بيــن م وبــني وــحلهم مــن أ ــحاب الــداي،ت األابــري. أ ــحاب هــذال الن  

بـني عا ـمة  نوالـ  مـؤمترات احلـوار ومنتداينـهل متـنقالا  . ث(2) يف الكاثوليكيـة املعا ـرة ة احلجم وليس  ا أتثحلوهذال الن عة ليس  كبحل 

. وقــد عقــد حــال  هــذال الفــرتة مــن ىطــر ينــاقش معضــلة وال خيــر   ــر،  ويقــرب حقــاا  ع  إليــهل،دوأابــري، اترة الــدعو إليــهل، واترات ال ــ

بســام داود عجــك  - ، ذكرهــا مرنبــة مو ــحة مو ــوعاهتا وأماكن ــا وأبــرا نو ــياهتا للحــوار مــؤمتراا  31م أكرــر مــن 1965-2006

                                                

 .199. االظر املسامر الذ نضمن ا قرار المع املسكوين الفانيكاين الراين يف كتاب الشرق والغرب، ص 143اإلسالم واملسيحية، ص  (1)
ننـاو  هـذال املسـنلة وأر    – سـب علمـ   –ما يتعلق بتاريخ احلوار وحمر انهل وأدوارال مت استخال هل من كتاب اإلسالم واملسيحية، وهـو أإـر كتـاب  (2)

 .منهل 153 -109والع و إليهل، االظر ص   ا  فلذا أكررت النقر منهل

This file was downloaded from QuranicThought.com



-  13  - 

التخ   العايل املاجستحل، يف كليـة الـدعوة اإلسـالمية يف رسالتهل احلاوية )احلوار اإلسالم  املسيح ( وه  رسالة أعدت لنير درجة 

 . (1) كما ذكرها أليكس  يف كتابهل اإلسالم واملسيحيةيف طرابلس،  

 

 

 

 

 

   المبحث الثاني: غاياته وأهدافه.

ل يكــن ذلــك فلــيس أمــام  احلــديث عــن أهدافــهل ووااينــهل يتقلــب أن يكــون كــر فــرق حــدد أهدافــهل منــهل بشــكر  ــحيح ووا ــح، ومــا

 احلوار الذ  ي دعن إليهل. اقف، ويديد منقلق كر فريق من هذاحث إال أن ُيت د يف استقراء الن وص ويلير املو البا

 -فنما أهداف املسلمني من هذا احلوار ف  : 

 احلََْسـَنةِ  َمِة َواْلَمْوِعظَـةِ ِىحلِْكْ  رَبِ كَ  َسِبيرِ  ِإِ   ادْع   ( من قولهل نعا : ىلواجب ورمحة ىملخالف االقالقاا  قياماا   اإلسالم إالدعوة  -1

وقولـهل جـر ،  [125النحـر اآليـة سـورة ] ) ِىْلم ْ تَـِدينَ  أَْعلَـم   َوه ـوَ  َسـِبيِلهلِ  َعـن َ ـرَّ  مبَـن أَْعلَـم   رَبَـَّك ه ـوَ  ِإنَّ  َأْحَسـن   ِهـ َ  ِىلَـِّذ  َوَجـاِدْ  م

نَـَنا َسَواء َكَلَمةٍ  ِإَ   نـََعاَلْواْ  اْلِكَتابِ  أَْهرَ  ايَ  ق رْ  ( :ثنايال َ َوالَ  ِإالَّ  الـَْعب دَ  َوبـَيـَْنك ْم َأالَّ  بـَيـْ ساا ِبهلِ  ال ْشرِكَ  اّللَّ  أَْرَىىا  بـَْعض َنا بـَْعضـاا  يـَتَِّخذَ  َوالَ  َ يـْ

 .[64ل  عمران اآلية سورة ] ) ِفَ،َّ م ْسِلم ونَ  اْ َ د واْ  فـَق ول واْ  نـََولَّْواْ  اّللَِّ فَِإن د ونِ  مِ ن

نَـاكَ  ِإالَّ  مبَرَـرٍ  َرْن والَـكَ  َوال ( رد الباطـر ونفنيـد الشـب ة قـا  نعـا :إحقـاق احلـق و  -2 الفرقـان اآليـة سـورة ] )نـَْفِسـحلاا َوَأْحَسـنَ  ِىحْلَـق ِ  ِجسـْ

مـن الن ـاري يـبلغ م اإلسـالم وميـنع م منـهل  ـب ات يـو  بيـن م وبينـهل، فيحتـاجون إ   وقد ذكـر ابـن نيميـة رمحـهل هللا أن كرـحلاا ،  [33

 . (2) بة علي اأجو 

َ ه وَ  ِإنَّ  َقآل واْ  الَِّذينَ  َكَفرَ  لََّقدْ  ( قا  نعا :إقامة احلجة وإفحام ا  م  -3 ساا ِمـنَ  مَيْلِـك   َفَمـن قـ رْ  َمـْر ََ  اْلَمِسيح  اْبن   اّللَّ  ِإنْ  اّللَِّ َ ـيـْ

نَـ  َما َواأَلْرِض َوَما السََّماَواتِ  م ْلك   َوّللِ ِ  يعاامجَِ  يف اأَلْرضِ  َوَمن َوأ مَّهل   َمْر ََ  اْبنَ  اْلَمِسيحَ  يـ ْ ِلكَ  أَرَاَد َأن  ك ر ِ  َواّللَّ  َعَلن َيَشاء َما خَيْل ق   بـَيـْ

 .(3) [17املامدة اآلية سورة ] ) َقِدير   َ ْ ءٍ 

                                                

 .158-154. و اإلسالم واملسيحية، ص 283 -239احلوار اإلسالم  املسيح  ، ص  (1)
 .1/76( اجلواب ال حيح 2)
   .117-112واالظر احلوار مع أهر الكتاب، ص  (3)
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ة ومــع ال ــاري مــع ي ــود املدينــ علي ــا كمــا فعــر الرســو  مع ــم يقيــق امل ــاو الشــرعية الــذ ال نتحقــق إال ىلتحــاور والتعاقــد  -4

 جنران.

 -أ  الن ــاري واملســلمون  –أن يتناســوا ) املعلنــة مــن هــذا احلــوار ف ــ  كمــا نضــمنتهل وثيقــة المــع املســكوين:أمــا أهــداف الن ــاري 

امـدة املا  ، وين رفوا إبابالص إ  التفاهم املتباد ، وي والوا ويع اوا معـا العدالـة االجتماعيـة وا يـور األابالقيـة والسـالم واحلريـة لف

األدبيـــات  نظ ـــر يف ثنـــااي نو ـــيات املـــؤمترات ويف الـــذ -للحـــوار املتعلـــق ىلقضـــااي الدينيـــة وـــحل معلنـــة  أمـــا األهـــداف( النـــاس مجيعـــاا 

 -من ا:املتعلقة مذا الشنن، ف

ت ا يف مجيــــع وإاتحــــة الفر ــــة ملشــــارك ،وإدماج ــــا يف التمــــع ،ابــــرا  األقليــــات الن ــــراالية يف التمعــــات اإلســــالمية مــــن ع لت ــــاإ -1

نتفاعــر ىحلــوار، كمـا أالــهل يتـيح للكنيســة ا ــدف ذانـهل  فقــد أ ـار رمــيس رهبنــة األالشـقة الــذ ال نـتمكن مــن التعــاط  مـن ابال ــا مـال 

للعالقـات بـني الكنيسـة والعـال، وأن لـيس للكنيسـة إال أحـد ثالثـة  جديـداا  اليسوعيني أروب إ  أن احلوار املعا ر َي ا  بو فهل  كالا 

ات هـــ : موقــف اجليتـــو ا ــارب إ  عاملـــهل ا ــاص واملنكفـــئ علــن ذانـــهل، أو موقــف التحـــر  والتجــر  واالقـــرتاب مــن العـــال فقـــط ابيــار 

 مدف إداالتـهل، أو موقـف احلـوار وهـو املوقـف الـذ  رأي البـاى أالـهل يشـكر املنقلـق املعـ   أفضـر نعبـحل عـن العالقـة بـني الكنيسـة والعـال

(1) . 

ن عــن التن ــحل الــذ  حيقــق نقريــب الن ـراالية دون أن يســتوجس املــدعو منــهل ابيفــة، فقــد ذكــر  . أيــدون أور يف أالـهل البــدير اآلمــ -2

ُيـب اسـتبدا  نشـويهل َسعـة اإلسـالم ىلتعـايش و احلـوار )أالـهل   رهل املقدم إ  مؤمتر كلورادو أن من دروس املا   ونوقعـات املسـتقبر:

الســـماك )أن الغـــرب يولـــف احلـــوار  ـــدف التعـــرف  .وذكـــر د،  (2) (وعجـــ ال علـــن الـــروم مـــن ايـــف اإلســـالم ون إ ـــعاف التن ـــحلد

بشــــكر أفضــــر علــــن عقليــــة املســــلمني، ودراســــة التحــــوالت املســــتجدة يف الفكــــر اإلســــالم  عــــن قــــرب  لتســــ ير عمليــــة االحتــــواء 

لآلابـرين كـ  خيتـ وا فالفسـ م م اعت ت أن احلوار يتـيح الفر ـة 1984واالستيعاب والتدجني، وذكر أيضا أن وثيقة الفانيكان لعام 

 . (3) القيم اإلجنيلية بشكر واقع ، وهذا يف م علن أن احلوار هو وجهل من وجوال التبشحل(

أن نكون الدايالة الن راالية ) بسيادة الكنيسة الكاثوليكية وال ونستاالتية اإلجنيلية( يف األلفية الرالرـة القـوة الـذ نسـتقيع نشـكير  -3

( هـ  الدايالـة first thingsاملرحلة القادمة من اتريخ العال  ألاا  سـب رأ  القـس رنشـارد جـون مـدير جملـة )الرقافة العاملية يف 

                                                

 .165-164اإلسالم واملسيحية، ص  (1)
 .589التن حل ابقة لغ و العال، ص  (2)
، والوثيقـة اإلسـالم ا قـر، ص 162، واإلسـالم واملسـيحية، ص  404-403، واالظر احلـوار اإلسـالم  املسـيح 82-81ة إ  احلوار، ص مقدم (3)

20-22 . 
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الن ـــراالية علــن وحلهـــا  ة. ف ــو يـــري أن هيمنــ (1)الوحيــدة الـــذ نســتقيع أن نقـــدم رييــة متكاملـــة و ــاملة ومتفاملـــة لإلالســاالية كافـــة( 

 .، وال سبير إلي ا إال من ابال  احلواريت ان ا من نشكير الرقافة العاملية وفق ري متك  

بعـد  –أبـو ليلـة رمـيس قسـم الدراسـات اإلسـالمية ىللغـة اإلجنلي يـة يف جامعـة األاهـر  .الشر الن ـراالية والـدعوة إلي ـا فقـد ذكـر د -4

وذكــر  . (2) طيــرأن هــدف م مــن هــذال املــؤمترات واحلــوارات هــو الــدعوة إ  الن ــراالية والشــر األى -أن ابــاض بعــش هــذال املــؤمترات 

الــداي،ت األابـري ليتحقــق  للتن ــحل  إذ ا ـدف مــن ذلـك أن ينضــج أ ـحاب   جديـداا  أليكسـ  أن احلــوار أريـد بــهل أن يكـون أســلوىا 

األسـس  -8) و ا جاء يف األسـس الـذ و ـعت ا اللجنـة الفرعيـة للحـوار والتعـايش بـني الـداي،ت احليـة:.  (3)  م ا الص املسيح 

وار: ُيب أن يكـون مبنيـا علـن أسـاس أالنـا جنتمـع حلـر مشـاكلنا ا ا ـة، وألجـر أن  ـدم ديننـا، وألجـر أن الفكـر يف  العقامدية للح

 .(4)ملسيح كمخل (ىكيفية إالقاذ البشرية، والذ  لن يتم إال ىإلميان 

 :فقـاالالع ـر احلا ـر ذكر كر من د. م قفن ابالـد  و د. عمـر فـرو  وايـة هـذا احلـوار يف وإفسادها، حيث اع عة العقامد  -5

 كبـحلاا مـن املؤسسـات الغربيـة كاملـدارس و النـواد  و   املسـيحيني أمـر قـد , فـإن عـدداا واحلوار بني املبشرين و بني أنباع األداين وحل )

 يف وايــة هــذا احلــوار اع عــة العقامــد علــن ألســنة أ ــخاص معــروفنيوار مســترت كرــحلاا أو قلــيالا و مجعيــات الشــبان والشــاىت وســامر حلــ

 . (5) (و احلوار كاملعاهدات يظفر ىلغنامم في ا من كان أقوي يداا و أرفع  واتا  ،قوم م

ن اسـترمارها , و أن هنـاك القاطـاا و مسـامر مشـرتكة بيـن م ميكـ, و أام علـن  ـ ء مـن احلـقىلدايالة الن راالية اعرتاف املسلمني -6

 .(6)بني أنباع م وبني التفكحل يف دراسة اإلسالم ابشية اعتناق م لهللابر للحيلولة  ، ومن جاالباللتقاء القرفني، هذا من جاالب

 

 

 

 
                                                

 م.7/4/1999م، واالظر جملة النور مقالة فوا  ات  الدين، بتاريخ 16/6/1997جريدة املستقلة،  (1)
 .28،ص1731جملة الدعوة السعودية، العدد  (2)
 .171اإلسالم واملسيحية ،ص  (3)
 ومـا بعـدها.واالظر اإلسـالم واملسـيحية، 776. واالظر التن ـحل ابقـة لغـ و العـال، ص 431، 403-400، و394احلوار اإلسالم  املسيح ، ص  (4)

171،182. 
 258التبشحل و االستعمار , ص :  (5)

 , أتليف د . عل  بن الفيع العلياين. 449غالية فيهل ص : أمهية اجل اد يف الشر الدعوة اإلسالمية و الرد علن القوامف امل (6)
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 المبحث الثالث: بيان الموقف الشرعي منه.

فاحلمـد هلل، وإن   و ـواىا  ، ولكنـهل يـديل برأيـهل واجت ـادال، فـإن كـان حقـاا مـا سـنلةباحث أن يققع  كم الشـرع يف ممن العسحل علن ال

احلــديث عــن املوقــف مــن هــذا احلــوار يتعــدد بتعــدد منقلقانــهل  فنمــا املنقلقــات الرالثــة الــذ وردت يف ، و األابــري فنســتغفر هللا  كاالــ

، بـر ُيـب أن  ـذا احلـوار املرحلة األو  ف   منقلقات مشروعة للحوار مـىت مـا اسـتكمر  ـروطهل ولدابـهل، وكـان احملـاِور واحملـاَور أهـالا 

بقدر ما يتحقق بهل فرض الكفاية يف هـذا البـاب  وذلـك يسلك الداع  إ  هللا مجيع السبر املشروعة من حوار أو جدا  أو منالرة 

، مــن دعـوة للوحدااليــة، ونفنيــد للشــبهل الواهيـة، ونربيــ  لألمــة الداعيــة، وإروــام شــرع احلنيــفو الشــرعية الــذ جـاء مــا الامل ــالتحقيـق 

 .ملعاالد، وي ير للمقا د الدينية والداليويةللمجاد  ا

حلال، أما املنقلق الرابع يف املرحلة الراالية وهو احلوار الذ  ي دف إ  التقارب الديط وإذابة الفوارق بني املنتسـبني إ  اإلسـالم وإ  وـ

، ف ذا منقلق ال ُيـوا املشـاركة فيـهل إال  (1) وإُياد القواسم املشرتكة وال عم فالنا مجيعا الؤمن إبلهل واحد، وكتاب واحد، ورسو  واحد

 بقدر بيان  ال  املخالف ودعونهل إ  اإلسالم، والتحذير من مغبة ما يفض  إليهل  نيعهل.

ولكــن لــيس املقــام هنــا هــر ُيــوا أن حيــاور املســلم يف هــذال املنقلقــات؟ ولكــن الســؤا  الــذ  يفــرض الفســهل مــا جــدوي احلــوار مــع  

جــر الن ــاري مــع والــب املســلمني نعامــر االســتعالء والظلــم فيــهل يف وقــ  يتعامــر  تعــايش الســلم الن ــاري يف املنقلــق ا ــاص ىل

فــ  الف ــر فانيكــان وهــو يعـد للحــوار مــع املســلمني قــد أابـذ بعــني االعتبــار هــذا الظلــم وأعـد حماوريــهل لــذلك  فالو  واإلق ــاء؟واجلـور 

وُيـب  –ولكن املسـلمني )املسيحيني ال ادر عن الفانيكان: األو  من كتاب إر ادات ونوجي ات من أجر احلوار بني املسلمني و 

وال نــ ا  هنـــاك ثالثــة ينــابيع نؤســـس  .(2) (ل ُينــوا مـــن العــال املســيح  ســـوي القليــر مــن املشـــاركة الوجدااليــة –أن القو ــا ب ــراحة 

 -ل راع عقامد  حضار  يست دف إلغاء اإلسالم واالستعداء عليهل وه : 

                                                

ن، واليسـوع و...اإللهل الذ  يعبدال الن اري، هو إلهل مرلث األقااليم، وهو وحل هللا الذ  لمن بهل مجيع األالبياء واملرسلون، و ن علن ذلـك مـن الشـاهدي (1)
 ير الذ  كتبهل  م مىت ومرقس ولوقا ويوحنا، وحل الذ  جاء بهل املسيح عليهل السالم.الذ  ي عمون أالهل ابن هللا، وحل املسيح الرسو  عليهل السالم، واإلجن

 .384احلوار اإلسالم  املسيح ،ص  (2)
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كمـا نقـو  الكانبـة التارخيية الغربية احلافلة ب ور العداء التشوي ية لإلسالم، وهـ   ـور نعكـس إ ـرار الغـرب  الينبوع األو : الذاكرة 

ملعاملـهل(، وهـذا  األملااليـة اينجـرد هوالكـة يف كتامـا )هللا لـيس كـذلك(: )علـن دفـن حقيقـة اإلسـالم يف مقـ ة األحكـام التعسـفية طمسـاا 

ولعـر أبـرا  ـاهد قـامم أالـهل يعقـد يف فرالسـا لقـاء موسـع كـر ،  (1) املنـاهج املدرسـية الغربيـة اإلابفاء املتعمد والشحن النفس  عدال يف

أورىن الرــاين الــذ ويعــاد في ــا إلقــاء ابقبــة  ديســم  يف الباحــة الفســ ا مــن ديــر بلــدة كلــحل موالــ  يف جنــو  فرالســا 26عــام يف يــوم 

 .عام900ألقاها قبر أكرر من 

 حركات إسالمية يف بعش الدو  اإلسالمية. انيفة الذ  نستدر  إلي الينبوع الراين: ردود الفعر الع

الينبـــوع الرالـــث: االســـتنفار اإلعالمـــ  الغـــر  لتوليـــف ردود أفعـــا  احلركـــات اإلســـالمية يف عمليـــة  ـــحن التمعـــات الغربيـــة مبشـــاعر 

    .( 2) ر ال بد منهلالعداء   يث نتقبر هذال التمعات مسؤولية املواج ة مع العال اإلسالم  علن أاا  

النملـة فـاحلوار بشــروطهل ومقومانـهل وأركاالـهل عســحل للفجـوة الـذ أدت إ  هــذا الت ـادم املفتعـر بــني  .ومـع كـر ذلــك فكمـا قـا  معــايل د

الرقافــات، وكلمــا اادت أســاليب احلــوار ابفــ  حــدة الت ــادم، علــن الــروم مــن أالنــا ال الســتقيع الســيان احلــا  الــذ واج  ــا وال يــ ا  

  ـا املســلمون مــن بعــش الــدو  الن ــراالية   ــا يفضــ  إ  ال ـورة القامتــة ويســتدعن نوا ــر االعتــداء املفتعــر، ومــع ذلــك فلــيس يواج

( 118) خم َْتِلِفـنيَ  يـَ َالـ ونَ  َوالَ  َواِحـَدةا  أ مَّـةا  النَّـاسَ  جَلََعـرَ  رَبُـّكَ  َ ـاء َولَـوْ  (من املتوقع أن يتوقف الت ادم  فذلك سنة رىالية، قـا  نعـا :

 َحـىتَّ  النََّ ـاَري َوالَ  اْليَـ  ـود   َعنـكَ  نـَْرَ ـن َولَـن (وقـا  عـ   ـنالهل: ،[119،118اآليتـان  هـودسـورة ] ) اَبَلَق  ـمْ  َولِـَذِلكَ  رَبُـّكَ  رَِّحمَ  َمن ِإالَّ 

]سـورة  )اَلِ ـحلٍ  َوالَ  َويل ٍ  اّللَِّ ِمـن ِمـنَ  لَـكَ  َمـا اْلِعْلـمِ  َجـاَءَك ِمـنَ  الَِّذ  بـَْعدَ  أَْهَواَءه م انَـّبَـْع َ  َولَِسنِ  اْ  َدي اّللَِّ ه وَ  ِإنَّ ه َدي ق رْ  ِملَّتَـ  مْ  نـَتَِّبعَ 

 . (3) ولكن املقلوب يف هذا الع ر هو يجيم الت ادم ،[120البقرة اآلية 

ة مــع املســلمني، ىلعالقــ حيســن بنــا أن القــف مــع ن ـريح الفانيكــان ا ــاص ،وبعـد هــذال الوقفــات اليســحلة املتعلقــة ىملنقلقـات الســابقة

أم أالــهل منــذ والدنــهل ولــد  ؟مــن اللــبس وســاملاا  عــادالا  بــني لنــا هــر كــان ن ــرحياا   احلــوار مع ــم  ألن الوقــوف مــع هــذال الــن  يوالــداع  إ

 ، حيمر عنا ر فنامهل وأفولهل.هاا مشو  

هل يتضـمن ثغـرات جوهريـة، إن الباحث أليكس  حلر هذا الن  مـن حيـث موافقتـهل ومناسـبتهل لإلسـالم وللمسـلمني  فوجـد أالـ فنقو :

 من ا: وننق هل مقومات أساسية

                                                

 االظر كتاب  ورة العرب واملسلمني يف املناهج الدراسية حو  العال، لموعة من الباحرني . (1)
 . 196، والشرق والغرب، ص  110مقدمة إ  احلوار، ص(2)
 .192،191الفكر بني العلم والسلقة،ص  (3)
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 هل، أوول يتعرض لإلسالم كـدين مـن حيـث االعـرتاف بـ)يعبدون اإللهل الواحد(  سلمني كننباع دايالة:الت ريح بو ف امل اكتفن -1

  بيان املوقف منهل.

إلســالم والبوذيـــة والشــنتوية ووحلهـــا. علـــن الكنيســة  وأن هلل عليـــات عــ  أداين أابـــري كا اعتــ  المـــع أن ا ــالص لـــيس وقفــاا  -2

 .(1) فاعت  البعش أن هذا االفتاح من الكنيسة علن اإلسالم، وأ  االفتاح أو اعتبار وقد سووا بني اإلسالم والبوذية!!

امتنـــع المـــع عـــن اإل ـــارة القاطعـــة وال ـــرحية إ  ان بـــاع املســـلمني )ملـــة إبـــراهيم( واســـتعاض عن ـــا بعبـــارة و ـــفية نتحـــد  عـــن  -3

 سلمني )الذين يعتقدون أام يتبعون ملة إبراهيم( ف   ن ف وال نعرتف.امل

وقــد اقـرتح بعــش املـؤمترين إدابــا  نعـدير علــن القسـم الســادس عشـر مــن مســودة  سـك  المــع عـن  ــحة البـوة البينــا حممـد  -4

لنــاس ىألالبيــاء( إال أن اللجنــة )يؤكــد أن املســلمني يعبــدون معنــا اإللــهل الواحــد الــرحيم، الــذ  كلــم االدســتور العقامــد  يف الكنســية 

أ  أوحــن إليـهل، ونضــمن الت ـريح ا تــام  )الـذ  كلــم النــاس(. إن   ف ـم من ــا أن هللا نكلـم عــ  حممـدألغـ  هــذال العبـارة  ألاــا ي  

 ــا إ   عربيـة إرسـا  موفـدينار  ولـذا رفضـ  كرــحل مـن األققـار المـن أبـرا اإل ـكاليات الــذ نواجـهل مـؤمترات احلـو  قضـية البـوة البينـا 

تني مـا دام أن الكنيسـة حمتجـة بعـدم جـدوي حـوار بـني الـدايال –مشـارك 200م الذ   ارك فيـهل أكرـر مـن 1977مؤمتر قرطبة عام 

 وهو احتجا  ورفش يف حملهل. . (2)موقف ا من النر حممد  لن نغحل

. (3) أن الفانيكــان اعتــذر للي ــود ــم يف حــني  رنضــمن الــن  دعــوة املســلمني إ  الســيان املا ــ ، ول يتضــمن الــن  االعتــذا -5

طلل ـا أكرـر مـن  هذا النقد اليسحل لقرار المع الذ  االداح  بعدال دامرة املؤمترات واحلوارات علن مدي أكرر من أربعـني عامـاا وبعد 

  املخرجــات لــكأن يســتعرض ن ســحلة ويبــد  في ــا رأايا ثالثــني مــا بــني مــؤمتر وحــوار والــدوة... فيجــب علــن مــن أراد أن يقــيم هــذال امل

 حىت نكون النتيجة الذ ي ر إلي ا  حيحة أو قريبة من ال واب. فنقو :

املؤمترات السابقة جل ا كان الداع   ا منظمات كنسية الهونية، ويف عوا م وربية، ومعلوم أن اجل ة املنظمـة والداعيـة يكـون  ـا  -

ُ  فضـر   راد ذ ي ــياوة نو ــيانهل، وقـد يعقــد املـؤمتر وخيـر  ىلتو ــيات الـعـن اابتيــار مو ـوعانهل و ـ ، فضــالا  نوجيـهل دفــة ومسـار املـؤمتر ُ 

  .(4) م1977وإن ل يضر كرحل من الدو  واملنظمات اإلسالمية، كما يف مؤمتر قرطبة ا، 

                                                

 . 85مقدمة إ  احلوار، ص  ( 1)
 .148-145( اإلسالم واملسيحية، ص  2)
 . 388، واحلوار اإلسالم  املسيح ،ص 110( مقدمة إ  احلوار، ص  3)
 . 25 -19( االظر مستقبر احلوار اإلسالم  املسيح ، ص  4)
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ىلعـدد  أالنا ل الر دعوات للحوار ننبعث مـن املسـلمني – ج ة كان أو فرداا  –لة الذ خير  ما احملاور املسلم  ا يؤكد  عف احمل    -

للمتنمـر أن الـرابح في ـا هـو الفريـق الن ـراين، ولـو حققنـا في ـا لذ وج   إ  املسلمني   ا يؤكـد الذ  يقرب أو يساو  الدعوات ا

 مكاسب لرأينا املسارعة إ  الدعوة إلي ا من قبلنا.

إمـا  راتركني مـن املسـلمني يف كرـحل مـن املـؤمتأن املشـا –ج ة كـان أو فـردا  – ا يؤكد  عف احمل  لة الذ خير  ما احملاور املسلم  -

ولـامف كنسـية، ومتخ  ـون يف هـذا أعضايال  د الفريق الن راين احملاور يشغروحل متخ  ني أو وحل متفروني  ذا األمر، بينما ع

ث املـــادة مـــن حيــ َُ مســبقاا  عـــن أالــهل يـــتم ن ويــدهم بتوجي ـــات ومقبوعــات ابا ـــة  ــذا الغــرض، ويـــتم إعــدادهم إعـــداداا  األمــر فضــالا 

 ـا حـدا فســقف اجل امـر أن يــتف م بعـش الق ـور الــذ  قـد يظ ــر علـن بعـش احملــاورين مـن املســلمني  العلميـة واألسـلوبية وا ــ ات،

وهـذا قـد ال يتحقـق لـبعش املشـاركني .(1) )إن احلوار قد سـبقتهل مـن اجلاالـب املسـيح  ،سـمامة سـنة مـن اإلعـداد( :فيعتذر  م قامالا 

أحـد أبـرا املتـابعني للحـوار مـن اجل ـة الن ـراالية  -مشاركاهتم حمر االتقاد مـن اب ـوم م، ف ـذا هـاال  كـوالج  ا نكونولذمن املسلمني  

 .  (2) ليس للمسلمني من م ا  للحوار(علن مشاركة بعش املسلمني فيقو : )يعلق  -

منحــن التقــارب  اننحــو ُيــد أاــا  -ينيــةاحلــوارات املتعلقــة ىلقضــااي الدأن النــالر يف مو ــوعات ونو ــيات والتــامج كرــحل مــن هــذال  -

، وإمنــا هــ  متييــع للحقــامق الشــرعية، ونســويق للعقامــد الكفريــة، و ــد عــن الــديط  إذ هــ  ال نبحــث عــن حــق، وال نــدحش ىطــالا 

 اِبـْ    يف  ِإالَّ  ِمـنك مْ  َذلِـكَ  يـَْفَعـر   نمَ  َج َاء َفَما َوَنْكف ر وَن بِبَـْعشٍ  اْلِكَتابِ  بِبَـْعشِ  أَفـَتـ ْؤِمن ونَ  ( سبير هللا... وهذا م ادم لقولهل نعا :

الـَْيا احْلََياةِ   َوَمـن( ولقولـهل جـر ثنـايال: ،[85اآليـة  سـورة البقـرة] ) نـَْعَملـ ونَ  َعمَّـا ِبَغافِـرٍ  اّللَّ   اْلَعـَذاِب َوَمـا َأَ ـد ِ  ِإَ   يـ ـَردُّونَ  اْلِقَياَمـةِ  َويـَـْومَ  الدُّ

َت ِ   . [85اآلية  سورة ل  عمران] ) اْ َاِسرِينَ  ِمنَ  اآلاِبرَةِ  يف  َوه وَ  ِمْنهل   يـ ْقَبرَ  نفـَلَ  اإِلْساَلِم ِديناا َوحْلَ  يـَبـْ

أن بعـــش املـــؤمترات نـــن  علـــن أن يقت ـــر الشـــر اإلســـالم والن ـــراالية بـــني أنبـــاع م، وهـــذا خيـــالف هـــد  القـــرلن، ولـــن نلتـــ م بـــهل   -

 سلمني.الن راالية الذ ال نتوقف جحافر من ري ا عن أن عوس يف داير امل

، وهــو البحــث عــن احلقيقــة يف وج ــة الظــر اآلابــر، مبعــىن أن أن ينقلــق مــن أمــر جــوهر  جــداا ينبغــ  احلــوار أن  الســماكد. ذكــر  -

علن أ  طرف. إن االعتقاد فن أ  واحد منـا علـن  ـواب ال يعـط ىلضـرورة أن اآلابـرين علـن ابقـن، وذكـر  احلقيقة ليس  حكراا 

وهـذا ع يـر للقـرلن، واالتقـاص مللـة ،(3) ين عديدة وذكر من ا حـوار النقـاش الفكـر  وحـىت العقـد أن احلوار يشتمر علن مياد أيضا

                                                

ط أن هذا فيهل   ء من املبالغة  ألن الن راالية ل نفكر ىحلوار فضال عن أن نعد لهل إال منذ ستني سنة ويف ل .22( مستقبر احلوار اإلسالم ، ص  1)
 نقريبا.

 .21املسيحية وداي،ت العال، القال عن مستقبر احلوار اإلسالم ، ص  ( 2)
 .142ص  ( مقدمة احلوار، 3)
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  إذ كــر مســلم يعلــم علــم اليقــني أالــهل علــن احلــق يف كــر قضــية عقديــة أو ويبيــة  ــا  أكمل ــا الــذ  أال  ــا، وبلغ ــا الــذ  أرســر مــا 

ىلضـرورة خيـر  مـن امللـة، كمـا يف ابـ   ـاحب اجلنـة الـذ  ذكـرال بـر الشـك يف قضـية عقديـة نعلـم مـن الـدين  . أابـ  بـهل الرسـو  

 هللا يف سورة الك ف.

)وقـد اابتلفـ  فِـَرِقكم  ويف رد أ  الوليد الباج  يف رسالتهل إ  راهب فرالسا ما يبني قوة احلجة وعمق الوالء  ذا الدين حيث يقـو :

لــو كنــ  لــدينا ألرينــاك يف هــذا مــن كــالم متقــدم  أهــر ملتــك، ث مــن  يبلغــك، و للعلــهل  اابتالفــاا  يف االيــاد الــذ  َسيتمــوال التحامــاا 

نقريــع املســلمني علــن ذلــك ونتبــع احلجــج مبــا ل يبلغــهل قــط أحــد مــن م، وألَسعنــاك مــن ورامبــهل وعجامبــهل ونلفيقانــهل ونناقضــهل وفضــامحهل 

يـرد التـنليف، وإمنـا أراد ل والسـيما ملـن ْتـب ال حيتمـر التقويـر، ك! لكـن الكَ ب ـَسعـك ويقـيش لـهل ل  وا قراب رواة األ،جير، ما ميـأل 

تفســـحل، ومـــا أحـــد مـــن أهـــر امللـــر وأنبـــاع الرســـر  ـــن نقـــدم عيســـن عليـــهل ال  مـــن ورد عليـــهل اإلكرـــار ىلشـــرح والتقريـــب، وابـــاف يـــحل  

  .(1) و (يقر فالهل وجد االلتحام الذ  ند عوالهل يف كتب وال نن ير، وال فيما أاب  بهل الر وال رس -السالم، وال  ن أتابر عنهل

يف حــني أن  ق بدليلــهل وبــذ  الســبر يف الو ــو  إليــهل، وهــذا لعمــر احلــق وايــة كــر حــ  عاقــر.هــذال املــؤمترات مــن طلــب احلــطلــو  -

ورقتــهل الـذ قـدم ا يف مــؤمتر الن ـاري ال يتخلـون عـن الشــر ديـن م عـ  كــر وسـيلة مبـا في ــا هـذال املـؤمترات، يقـو  األالبــاء قلتـهل يف ابتـام 

مــن  عـن القــيم اإل يــة الرابتــة، أو هــروىا  ننــااالا  ) إن لقــاء احلضــارات ال يعــط إطالقــاا  ذ  عقــد يف جامعــة القـاهرة:اإلسـالم والغــرب الــ

   . (2) واجب الدعوة  ا والتبشحل مبا الؤمن(

وبـة، يظنـون   حـىت يكـون املرنـد يف مـنمن مـن العق  عـن بعـش العقامـد الشـرعية كـالردةورد يف بعش هذال املؤمترات املقالبة ىلتخلـ -

ورد و  أن الذ  حيو  بني املسلم وبني أن يعتنـق الن ـراالية هـو حـد الـردة، واحلقيقـة أن الن ـراالية ال يقبل ـا العقـر وال يسـندها الـدلير.

 حىت يتمكنوا من نن حل األطفا  وفق نو يات معتمدة.  رية اعتقاد األطفا املقالبة  في ا أيضا 

ت ـــديق علـــن النتـــامج املتعلقـــة لن ـــراين الالـــب ابنتـــامج، ورفـــش اجلا  وعات عـــدة، وابرجـــعاجلـــ  الـــدوة احلـــوار يف طـــرابلس مو ـــ -

: كيــف العمــر علــن إاالــة األحكــام املســبقة ا اطســة، و ــعف الرقــة الــذ ال نــ ا  نفــرق بيننــا. قــدس وإســرامير، كمــا درس املــؤمترونىل

هـذا املـؤمتر أن افتـتح يف مدينـة بنغـاا  الكنسـية الكاثوليكيـة يف والرقة الدينية مم نتعارض مع مبدأ الوالء والـ اء، كمـا أن مـن التـامج 

 .(3) ! فن  مكسب حققهل اجلاالب املسلم؟!الفس العام

                                                

 . 76 -75الباج  علي ا، ص  ( رسالة راهب فرالسا إ  املسلمني وجواب القا   أ  الوليد 1)
 .789( كتاب املؤمتر الدويل السابع للفلسفة اإلسالمية، ص  2)
 .265 -262( احلوار اإلسالم  املسيح ، ص  3)
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نتـيح هـذال املـؤمترات مكاسـب للجاالـب الن ـراين كمـا يف الفقـرة السـابقة وكمـا نيسـر لكاردينـا  الكنيسـة الكاثوليكيـة أن يتحـد   -

مـن وجـود هـذا املركـ  العلمـ  األ ـخم يف  ) إالـهل للمـرة األو  منـذ ألـف سـنة نقريبـاا  أليكسـ :فيقـو  أمام املسلمني يف جامعة األاهـر 

 (م( عــر  لقــاءات إســالمية مســيحية ب ــورة مســتمرة1965)لذار  العــال اإلســالم  يتحــد  فيــهل عــال مســيح ، ومنــذ ذلــك احلــني

(1).  

ني، ول نتوقـــف جيو ــ م مـــن مدامهـــة بلـــداام، ول نتوقـــف علــن روـــم كرـــرة هـــذال املــؤمترات فلـــم يتوقـــف الن ـــاري عــن للـــم املســـلم -

ول ننر األقليات املسلمة حقوق ا  بـر ،لـ  األقليـات الن ـراالية أكرـر  ـا   جحافر التن حل عن الدعوة إ  دين م يف داير املسلمني،

، وهـــو قبـــر  الم والرســـو  بعـــد نســـلمهل من ـــبهل أن هـــاجم اإلســـاحلـــايل قـــام بـــهل ىى الفانيكـــان إن أو  عمـــر كاالـــ  نقمـــح إليـــهل، و 

نسلمهل هـذا املن ـب كـان يف سـكراترية جلـان احلـوار، فـيف م مـن هـذا ا جـوم أالـهل رسـالة لوقـف احلـوار، وأن مـا بنـاال سـلفهل  هدمـهل هـو 

   مبوقف واحد، إال أن يكون قد رس من أن حيقق احلوار األهداف املرجوة منهل.

، فمـن املناسـب أن النظـر كيــف الظـر إلي ـا اجلاالـب اآلابــر؟. فـ وم املكاسـب الــذ وبعـد بيـان نقييمنـا  ــذال املـؤمترات مـن وج ـة الظــر،

، وعلـن كـر حـا  فسـنقف مـع نقيـيم م لـذلك وفـق املرميـات يقق   م من ا إال أالنا جند أن هذا النجاح الـذ  يقـق  ـم ال يكفـ 

 :جملس الكنامس العامل ، و ا ورد في ا م ومت  مناقشت ا  ضور أعضاء من1979الذ قدم  يف مؤمتر كلورادو عام  التالية

 اعت  احلوار وسيلة مفيدة للتن حل. -

 اعت  ك دف للبحث عن ف م ملعتقداننا ا ا ة يف مضامين ا التارخيية والرقافية. -

ر حــوار مرفــوض، وأن احملــاورة إذا أابــذت الشــك اعتــ  أن احلــوار الــذ  قــد يفضــ  إ  أن يتحــو  احملــاور الن ــراين إ  اإلســالم -

احلقيقـ  فلـن ي ــر احملـاور إ  درجـة أن يقــو  للمسـلم: إالــط  ـا  مرلمـا أالــ   ـا . قــارن هـذا مـع قــو  الـبعش: إن االعتقــاد فن 

أ  واحـد منــا علــن  ــواب ال يعــط ىلضــرورة أن اآلابـرين علــن ابقــن. فكيــف يكــون ثبــات املخـالف وهــو علــن  ــال  ونــردد احملــق 

  وهو علن هدي. 

الذ ن در عقب هذال املؤمترات ال نذكر احلقيقة، وطشن املنظمـات التن ـحلية الـذ نعـدها أن يقلـع علي ـا  أن البيا،ت والتقارير -

 نتضمنهل التقارير.ما حيث يدور يف املؤمتر ابالف  املسلمون فتكون ابياالة  م!!

                                                

 . 155( اإلسالم واملسيحية، ص  1)
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ضـــ  يف الن ايـــة إ  ولكن ــا نف وعالقـــات نفــاهم علـــن الـــروم مــن وجـــود اابتالفـــات،لتنســيس  ـــداقات  اعتــ  أداة مفيـــدة جـــداا  -

+، ونسـاو  3+إ  1ث  -1إ  -7يبـدأ مـن  مكـون مـن عشـر درجـات، إ  مقيـاس إالكـر وهـو مقيـاس استناداا اعتناق الن راالية  

 التقبر ث االالدما .ر ينقر املخالف من عدم اإلدراك إ  += االالدما  ىلن راالية. فاحلوا3ال أدرك الن راالية، بينا  -7

 علن ذلك. من التنااالت علن كر اجلب ات، واملسلمون ي نسون بعض م بعضاا  ت الوعاا اعت  يف بعش احلاال -

 واالسرتانيجية نضمن وقوع البذرة يف الرتبة ال حيحة. ،ر كلمة الرب وا حةال من الف م والدعوة وإ مل يد اعت  حمققاا  -

ذلـك أن يكوالـوا سـقحيني يف افرتا ـاهتم كمـا كـاالوا يس م يف إعادهتم إ  الوراء إلعادة اكتشاف الن راالية، وال يسـتقيعون بعـد  -

يف الســابق، كمــا أن َســاع م الالتقــادات  ــركام م يف احلــوار أو ــل م إ  حـــر  ــذال االالتقــادات، وبنــاء علــن ذلــك فقــد  ـــعروا فن 

 عقيدهتم قد نع ات علن الروم من املخاطرة.

 .(1) علن السقح يف أثناء احلواروهو أن األفكار التن حلية لن ن ا  ابقحلاا  يتضمن احلوار أمراا  -

ويتجـهل البحـث بنـا وج ـة أابـري بعــد أن استعر ـنا نقيـيم القـرفني  ـذال احلـوارات واملــؤمترات أن العقـد مقارالـة بـني منقلقـات املــرحلتني 

املسـحلة مــن   حـىت الســتكمر نقيـيم هـذال ، ومــدي ابدمـة هـذال املـؤمترات  ــذال املنقلقـات يف املـرحلتنياألو  والرااليـة مـن مراحـر احلـوار

  -:يستقيع أن خير  ىلنتامج التاليةمو وعات ونو يات مؤمترات هانني املرحلتني يف  املتنمرمجيع جواالب ا، وعلن هذا فإن 

 ،(2) ) أســلم نســـلم(  رقــر وقولــهل لــهل:  أن املرحلــة األو  كــان الرتكيــ  في ــا علــن دعــوهتم إ  اإلســالم مبا ــرة كمــا يف كتابــهل  -1

 .(3) )وليكن أو  ما ندعوهم إليهل   ادة أن ال إلهل إال هللا...( :  وقولهل ملعاذ

أن اجلــــد  واملنــــالرة كاالتــــا حا ــــرنني يف لقــــاءات العلمــــاء وامللــــوك يف املرحلــــة األو ، وهــــذا ىرا يف كتــــب اجلــــد  الــــديط بــــني  -2

اجل ــات الشــعبية هــ  الــذ نقــوم بواجــب هــذا املنقلــق والــذ  قبلــهل يف املرحلــة التاليــة، وأ ــبح   بينمــا  ــعف املســلمني والن ــاري.

  الدعوة اليابة عن احلكومات الرَسية، إال يف القلير النادر.

تـا  معــهل األقبـني مجيـع مكــو،ت التمـع، ول نتعـرض  ايش السـلم  يف لـر الدولــة املسـلمة كـان مكفــوالا التعـ -3 ليــات ال ـق اد حي 

 -مؤمترات  وذلك يرجع إ  أمرين:إ  عقد 

 .(4) لشريعة اإلسالمية كفل  حقوق األقليات فليس  احلقوق ابا عة لرأ  عال أو هوي  االئاألو : أن ا 

                                                

 .738-723( التن حل ابقة لغ و العال، ص  1)
 .1/9، 7(  حيح البخار ، ح 2)
 ( سبق طرُيهل. 3)
 وق وحل املسلمني يف اإلسالم، ، وقواعد التعامر مع وحل املسلمني.( االظر حق 4)
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والراين: أن حقـوق األقليـات وـحل املسـلمة كاالـ  مدوالـة  ـمن معاهـدات معتمـدة وحمفولـة، وإن وقـع االتقـاص  ـا سـارع احلـاكم بـرد 

) وىلـروم  ـا أ ـر،  حل املسلمة يف لر الدولـة اإلسـالمية:يف معرض حديرهل عن  نن األقليات و أليكس ، ويقو  االعتبار ملستحقهل

إليهل، فإن املسيحيني ل يتعر وا إ  االال  ار التام إذ حافظوا علن أ ـالت م واب ام ـ م الروحيـة والرقافيـة إ  حـد مـا، والفضـر يف 

يف  1931  الشــر مقالــة يف عــام وهــذا ابليــر إســكندر ال ــراين ق  ــ، (1) (إ  عامــر قــو  مرــر الــدين ذلــك يعــود ىلدرجــة األو 

( إن 1جملـــة ) الفـــتح ( القاهريـــة بعنـــوان ) دعـــوة ال ـــاري العـــرب للـــدابو  يف اإلســـالم ( , وقـــدم مـــن ابال ـــا املســـووات التاليـــة : )

ــاملســيحية األو , الــذ ل ــرت أساســاا يف املشــرق العــر  ح     )ديــن للعبوديــة ه  مــن جاالــب األوربيــني الــذين حولوهــا إوِ رفــ  و   

. والتســامح الدميقراطيــةســالم ديــن ( اإل 3( إن املســيحيني األوربيــني هــم الــذين ا ــق دوا املســيحيني الشــرقيني. )2)  ( .االســتعبادو 

ذلك ( املسيحيون الشـرقيون ُيـب أن يـدابلوا اإلسـالم  وبـ5. )اس( الداي،ت ال حيحة  ا هدف واحد يتجلن يف حمبة هللا والن4)

, فــإن ذلــك يشــكر حجــة إ ــافية العتناقــهل مــن طــرف ( مــادام أن اإلســالم هــو ديــن العــرب6. )ةيرجعــون إ  املســيحية ال ــحيح

مــن  وحر ــاا  وإق ـاءا وع ــيالا  الــدو  الن ــراالية كاالـ  نعــاين هضــماا  بينمــا األقليـات املســلمة يف لــر كرـحل مــن .(2) املسـيحيني العــرب

الـــدو  املســـلمة مـــن كرـــحل مـــن تمعـــات الن ـــراالية، بـــر ل نســـلم  قبـــر النخـــب الدينيـــة والسياســـية علـــن إذابت ـــا و ـــ رها يف بونقـــة ال

ســواء علــن هيســة احــتال  أو حـروب  ــارية أو اــب  حلاهتــا أو نشــجيع لعنا ــر  عتـداءات املتكــررة مــن قبــر احلكومــات الن ـرااليةاال

مــن ذلــك، ورفــش حضــور   ــكوي املســلمنيلمة،  ــا كــان لــهل أبلــ  األثــر يف ، أو اإلمــالء علــن بعــش الــدو  املســالتمــرد علــن دين ــا

 .  (3) بعش احلوارات من أجر ذلك

وىإلســالم  والبيــاا  رســوالا  أن املسـلمني يقــالبون يف حــوارات املرحلـة الرااليــة مــن املؤسســات الن ـراالية االعــرتاف ىلرســو  حممـد  -4

 بية، مــع مقــالبت م للمســلمنياحلــروب ال ــليامم ، ول يتحقــق  ــم ذلــك، بــر ل ي ــدر للمســلمني اعتــذار مــن الفانيكــان عــن جــر دينــاا 

حلـق  بنسيان املا  ، يف الوق  الذ   در فيهل اعتذارات ونعويضات من املؤسسات الن راالية للي ود عما حلق مـم، روـم هتويـر مـا

 .(4)  مم

نعتــ   -حلــوار أجل ــا إ  ا مــن نيــدعو الــذ يشــتك  من ــا الغــرب و  -ال ــادرة مــن بعــش أفــراد األمــة اإلســالمية أن املمارســات  -5

 ارســـات فرديــــة ال نقرهــــا األمــــة اإلســــالمية، ول أتمــــر مــــا، بينمــــا املمارســــات الغربيــــة الــــذ يشــــتك  من ــــا املســــلمون هــــ   ارســــات 
                                                

 .179( اإلسالم واملسيحية، ص  1)
 .217( جملة الفتح القاهرية، القال عن اإلسالم واملسيحية، ص 2)
، والفكر بني العلم 114. واحلوار اإلسالم  املسيح ، ص 11-10( االظر علن سبير املرا  لفاق مستقبر احلوار بني املسلمني والغرب، ص  3)

 . 191والسلقة من الت ادم إ  التعايش، ص 
 .111-109مقدمة إ  احلوار اإلسالم  املسيح ، ص  ( 4)
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ىألقليـات علـن األقـر مسـاواهتا عـدم مؤسسانية كاالحتال  ف كالهل القدمية واحلديرة وكا ـق اد األقليـات املسـلمة وعـدم اعتبارهـا و 

 والياىالية ووحلها.الي ودية وال ينية 

فر ـــة للتوا ـــر،  اللتضـــلير ولتحقيــق م يـــد مـــن املكاســب، بينمـــا العــده هـــذال املـــؤمترات مــدابالا  د  ع ــأن املؤسســات الن ـــراالية نَـ  – 6

 وسعيهل.كدحهل كر يالق     ووداا فكم بني الغايتني،  وننقية األجواء الذ سبق أن كدروها.

قبر املسلمني علن ما لدي ا  ـم  بـر كـاالوا يعرفـون احلقـامق جمـردة ال لـبس في ـا  ل يكن يف احلوار السابق حماولة للتعرف من  -7

، بـر قـد سـبق اإلمـام ابـن حـ م رمحـهل هللا احملققـني الغـربيني يف ألاا إما أن نكون  ا بينهل الوح ، أو نكون  ا نناولتـهل الكتـب املتداولـة

يم بـــن عـــ را، ث اقتفـــن أثرمهـــا ســـبنيواا يف كتابـــهل رســـالة يف الالهـــوت القـــد الع ـــد القـــد  واجلديـــد، ث نبعـــهل علـــن ذلـــك الي ـــود  إبـــراه

 .(1) والسياسة

ىلــدين، وقـــوة يف الـــدلير، وثقـــة يف املوقــف، بينمـــا قـــد عـــد يف بعــش أدبيـــات هـــذال احلـــوارات  عــد يف احلـــوارات الســـابقة اعتـــ اااا  -8

 نة يف املوقف.عن ال رة الدين، ومداه ل ورا للعبارات االعتذارية وطاذالا املتنابرة 

 النَّـارِ  ِإَ   أ ْولَــِسَك يَـْدع ونَ  ( وبسس القرار، قا  نعـا : يدعوالنا إ  الناروحلال إ  احلق وا دي، بينما هم أن احملاور املسلم يدعو  -9

 . [221اآلية  سورة البقرة] )يـََتَذكَّر ونَ  مْ َلَعلَّ    لِلنَّاسِ  لاَينهلِ  إبِِْذالهِِل َويـ َبنيِ    َواْلَمْغِفرَةِ  اجْلَنَّةِ  ِإَ   يَْدع وَ  َواّللَّ  

وبعــد هــذا التقيــيم  ــذال املســحلة مــن احلــوار مــن أكرــر مـــن جاالــب ال ــر إ  بيــان املوقــف الشــرع  منــهل، ابا ــة املنقلــق الرابــع، أمـــا 

 .املنقلقات األابري فقد سبق بيان املوقف الشرع  من ا يف  در هذا املبحث

ال  ،بـــني لنـــا أن هـــذا احلـــوار ل حيقـــق لإلســـالم وال للمســـلمني مكاســـب نـــذكر الـــب الـــذ قـــدمناهان التقيـــيم مـــن كـــر اجلوافـــنقو : إ 

وعلــن هــذا فــال ُيــوا املشــاركة فيــهل إال بقــدر مــا يبــني بــر حقــق للمخــالف مكاســب كبــحلة كمــا نقــدم  مكاســب  ــرعية وال داليويــة، 

  ال  املخالف وينافح فيهل عن اإلسالم، هذا أوال.

ر وفـق هــذا املنحـن الـذ  و ـفتهل خمــالف للمـن ج النبـو ، ومعـارض لقواعـد  ــرعية معلومـة مـن الـدين ىلضــرورة،  أن هـذا احلـوا اثاليـا:

 كاإلقرار برتك دعوة املخالف، والتناا  عن بعش األحكام الشرعية، وننحية مبدأ الوالء وال اء ووحلها ...

عــن أ ــر مــن أ ــولهل ومبادمــهل، ولــو قــدر أن  ميــة منــهل فضــالا أن يتنــاا  عــن أ  ج   أل  أحــد إن اإلســالم ديــن إ ــ  ال ميكــناثلرــا:  

ميرـر إال ال لإلسـالم  بـر  عـن اإلسـالم ، وال يعتـ   ـرالا  يف الـدين وابروجـاا  نناا  عن أمـر مـن أمـور اإلسـالم ف ـذا يعتـ  إحلـاداا  أحداا 

 الفسهل.

                                                

 .1/198( االظر الف ر البن ح م  1)
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م ال يتنـاالون عـن ثوابـ  ديـن م، ولـو ننـاالوا :ل حيد  أن نناا  الن اري عن أ  عقيدة من عقامدهم أو أ ـر مـن أ ـو م  ف ـرابعا

 ف و دين حمرف سبق أن مر  فطوار متعددة.

لن ىعرتاف، ف م ي فون ندين املسلمني، ويسكتون عن االعرتاف بدين م، ويتحا ون ذكر البينـا  ـ : أام يقايضوالنا و فاا ابامسا

وقــع مــن م االعــرتاف، لكننــا ر ــينا مــن م ىلو ــف، ومنحنــاهم فنت هل وال ي ــفوالهل، و ــن لســنا ســذجاا هللا عليــهل وســلم، فــال يعرتفــون بــ

 االعرتاف.

سا: أن القضااي الذ العـرتف  ـم مـا بيننـا وبيـن م ابـالف جـوهر  يف حقامق ـا  فـالرب الـذ  يـؤمن بـهل املسـلمون هـو هللا الواحـد ساد

الســالم، واإلجنيـر الــذ  الــؤمن بـهل هــو املنــ   األحـد ال ــمد الـذ  ل يلــد ول يولــد، واملسـيح الــذ  الــؤمن بـهل هــو الرســو  الوجيـهل عليــهل 

ر ىلرسـو   ـلن هللا عليـهل وسـلم، بينمـا اإللـهل الـذ  يـؤمن بـهل الن ـاري هـو اثلـث ثالثـة، واملسـيح الـذ  يؤمنـون بـهل علن املسيح املبِشـ

احلقـامق الـذ هـ  حـق يف هو االبن املخل  الفاد ، واإلجنير الذ  يؤمنون بهل هو ما كتبهل مىت ومرقس ولوقا ويوحنا. فاعرتافنا مـذال 

 الفس األمر حيقق  م مكاسب عدة من ا:

 اإلسالم. أن الكنيسة نوح  ألنباع ا أاا مقبولة ومعرتف ما لدي األداين السماوية األابري وأكررها اتبعاا  -

هل ونعـــا ، ويـــريف م اوا  الوحشــة الـــذ ُيـــدها املســلم عـــاال الن ـــاري بســـبب اعتقــادهم للرـــالرو ، والســـبت م الولــد إ  هللا ســـبحاال -

 للكتاب. 

 علــن املتلقـ ، ووشــاا  وكـان ُيـب أن يكــون االعـرتاف مبينــا حقيقـة مـا العــرتف بـهل، وحقيقــة مـا يعرتفــون بـهل، وإال أ ـبح األمــر ندليسـاا 

    لألمة، وابياالة للدين.

  وبلغــهل عــن ربــهل، وأن أ   لمون اإلســالم الــذ  جــاء بــهل الرســو   ــلن هللا عليــهل وســأن أهــر الســنة واجلماعــة هــم الــذين ميرلــ ا:ســابع

متريــر لإلســالم مــن وــحل أهــر الســنة ف ــو متريــر ال يعتــد بــهل إذا ابــالف قواعــد اإلســالم وثوابتــهل، وكرــحل مــن املــؤمترات يشــارك في ــا عــن 

 ينتمــ  إمنــا ميرــر القامفـة الــذاجلاالـب الســلم مــن ينتسـب إ  الفــرق الضــالة الـذ ال مترــر اإلســالم وال مترـر مــن وراءال مــن املسـلمني  و 

 ي ا.إل

أن نســمية بعــش مــؤمترات احلــوار ىســم مــؤمترات التقريــب، نســمية وــحل  ــرعية ووــحل علميــة ووــحل عرفيــة  إذ كيــف يقــرب بــني  ا:اثمنــ

احلـق والباطـر، وبــني ا ـدي والضـال ، وبــني التوحيـد والشـرك، وكيــف يقالـب املسـلم فن يتخلــن عـن ثوابتـهل ىســم التقريـب؟ وهــم ال 

 أمر، بر ال يعرتفون ىإلسالم، وال بنر اإلسالم.يتناالون عن أ  
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 الخاتمة

  احلمد هلل الذ  بنعمتهل نتم ال احلات، وأ لن وأسلم علن املبعو  رمحة للعاملني، وحجة علن ا لق أمجعني.

 -لنا احلقامق التالية:   أما بعد فقد نبين

 ن عن املنافحة عن اإلسالم، وننقيتهل  ا يل ق بهل  ا هو منهل أن اإلسالم ال ين ن عن احلوار واجلدا  ىلذ ه  أحسن، وال ين

 بر ء .

 . أن األمة اإلسالمية سارت يف اترخي ا وفق ما جرت بهل سنة البي ا يف حوارها وجدا ا مع اب وم ا -

وأن املرحلــة الرااليــة م. 1960هــ 1380أن احلـوار اإلســالم  مـر عــ  التــاريخ مبـرحلتني، املرحلــة األو  مــن البعرـة النبويــة إ  عــام  -

ن منقلقا ل نسلكهل األمة من قبر، أال وهو منقلق التقـارب بعش احملاوريهـ إ  اآلن، وأن املرحلة الراالية سلك في ا 1380من 

 الديط.

 .أن منقلقات املرحلة األو  جام ة ومشروعة وفق الضوابط الشرعية، بينما املنقلق الرابع من املرحلة الراالية حمرم ال ُيوا -

 منحن التقارب الديط. اننحو أن كرحلا من مؤمترات احلوار يف املرحلة الراالية  -

أن املنظمـــات الكنســـية واألقليـــات الن ـــراالية يف التمعـــات املســـلمة حققـــ  مكاســـب كبـــحلة مـــن هـــذال احلـــوارات  بينمـــا ل يقـــق  -

 املنظمات املسلمة وال األقليات املسلمة  يسا يستحق الذكر.

يا ـــيا مـــن  ان الـــذ  اعتـــ  بوابـــة الـــدعوة  ـــذال احلـــوارات ل يعـــرتف  ـــراحة ىإلســـالم، ول يـــذكر الرســـو  أن ن ـــريح الفانيكـــ -

 الت ريح بعدم  حة البونهل عندهم.

 أن الن اري يعدون احلوار وسيلة مفيدة للتن حل، والعدال فر ة لتنقية األجواء الذ كدروها، وحماولة لعرض اإلسالم. -

 

 

 

 

 خالصة البحث
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موافقتــهل للشــرع احلنيــف،  وأالــهل ال ميكــن قبــو  أ  منقلــق إال بقــدرأمهيــة احلــوار، وأالــهل ينقلــق منقلقــات متعــددة،  إ  ابلــ  البحــث

 .الذ حقق ا هلومكاسب هلووااين هلومبعرفة أهداف

بـ  كما بني الباحث يف هذا البحث أن اإلسالم حث علن احلـوار الشـرع  الـذ  حيقـق الشـر اإلسـالم ودعـوة النـاس إ  ا ـدي، وير

 الذين لمنوا وي يدهم هدي، وينافح عن اإلسالم ويفند الشب ات، ويظ ر احلق ويدم  الباطر.

، كمـا ذكـر أن احلـوار مـر ونناو  البحث أيضا اتريخ احلوار والعالقة بني اإلسالم والن راالية وبني أاا مرت بفرتات ومبستوايت متباينة

عــوة إ  التقــارب الــديط بــني اإلســالم والن ــراالية، وأن هــذا املنقلــق كــان الــداع  مبــرحلتني ، وأن منقلقــات املرحلــة الرااليــة نضــمن  د

 إليهل واملنظم لكرحل من مؤمترانهل هو اجلاالب الن راين، وأن أولب املكاسب إمنا حقق ا هذا اجلاالب.

الــدعوة إ  اإلســالم رأ  الشــرع يف هــذال املــؤمترات واحلــوارات، وأن احلــوار الــذ  يســت دف  – ســب اجت ــادال  –وأو ــح الباحــث 

واملنافحة عنهل، ويقيق التعايش السلم  وفق الضـوابط الشـرعية  أالـهل ال فس بـهل ، أمـا املنقلـق الرابـع ا ـاص ىلتقـارب الـديط ف ـذا ال 

  ُيوا  سب ما نضمنهل البحث.  
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 فسك ، نرمجة ابلف حممد اجلراد، ن عامر املعرفة، الكوي ، أليكس  جورااإلسالم واملسيحية -
 االعت ام، إبراهيم بن موسن اللخم ، ن املكتبة التجارية، م ر. -
 أمهية اجل اد يف الشر الدعوة اإلسالمية و الرد علن القوامف املغالية فيهل, أتليف د . عل  بن الفيع العلياين. -
 ابالد  ، ن املكتبة الع رية,  يدا. التبشحل و االستعمار، عمر فرو ، وم قفن -
ريوف املناو ، ن دار الفكر بحلوتالتعاريف، حممد بن عبد ال -  

 نفسحل القرلن العظيم، عماد الدين إَساعير بن كرحل القر  ، دار الفكر، بحلوت. -
 م. 1978املتحدة األمريكية، رادو، الوالايت ر التن حل املنعقد يف والية كلو التن حل ابقة لغ و العال، جمموع أ ا  مؤمت -
 اجلواب ال حيح ملن بد  دين املسيح، أمحد بن عبد احلليم بن نيمية، يقيق  بح املدين، ن مكتبة املدين، م ر. -
 ن دار إ بيليا، الرايض. حقوق وحل املسلمني يف اإلسالم، أ د  او العايد، -
 هـ.1418ة، احلوار اإلسالم  املسيح ، أتليف بسام عجك، ن دار قتيب -
 ، ن دار املسلم ، الرايض.1احلوار مع أهر الكتاب أسسهل ومناهجهل يف الكتاب والسنة، أتليف ابالد القاسم، ؛ -
درء نعـــارض العقـــر والنقـــر. أمحـــد بـــن عبـــد احللـــيم بـــن نيميـــة، يقيـــق حممـــد ر ـــاد ســـال،  الشـــر جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود  -

 اإلسالمية، ىلرايض.
ا إ  املسـلمني وجـواب القا ـ  أ  الوليـد البـاج  علي ـا، يقيـق د حممـد الشـرقاو ، ن الرةسـة العامـة إلدارات رسالة راهب فرالس -

 هـ1407، 1والدعوة واإلر اد، الرايض، ؛ البحو  العلمية واإلفتاء
 حممود  اكر، مكتبة ا اجن ، م ر. رسالة يف القريق إ  ثقافتنا، -
 م. 1978أتليف خمتار الوكير، ن دار املعارف، القاهرة،  وكتابهل ورساملهل، سفراء النر  -
 سنن بن ماجهل، حممد بن ي يد الق ويط، ن دار الفكر، بحلوت. -
 سنن الرتمذ ، حممد بن عيسن بن سورة الرتميذ ، ن دار إحياء الرتا ، بحلوت.  -
 السنن الك ي ، أمحد بن احلسني البي ق  ، ن دار الباا، مكة املكرمة. -
 ، ن املؤلف الفسهل.1425،  1لشرق والغرب حمددات العالقات ومؤثراها، د علن بن إبراهيم النملة، ؛ا -
  حيح البخار ، حممد بن إَساعير البخار ، املكتبة اإلسالمية، نركيا. -
  حيح ابن حبان، حممد بن حبان البسذ، ن مؤسسة الرسالة ، بحلوت. -
 يقيق حممد فؤاد عبد الباق ، ن دار إحياء الرتا ، بحلوت. ، مسلم بن احلجا  القشحل ،  حيح مسلم -
 ال فدية، أمحد بن عبد احليلم بن نيمية، يقيق حممد ر اد سال،  الشر الرةسة العامة للبحو  العلمية واإلفتاء ىلرايض. -
، 1ر عـن جملـة املعرفـة ، الـرايض, ؛ ورة العرب واملسـلمني يف املنـاهج الدراسـية حـو  العـال، لموعـة مـن البـاحرني، سلسـلة ن ـد -

 هـ1424
 . 1317الف ر يف امللر واألهواء والنحر، علن بن أمحد بن ح م، ن دار الفكر، م ر،  -
 هـ1426، 1الفكر بني العلم والسلقة من الت ادم إ  التعايش، د علن بن إبراهيم النملة، ن مكتبة العبيكان الرايض، ؛ -
 يعقوب الشحلاا ، ، ن مؤسسة الرسالة ، بحلوت. القاموس احمليط، حممد بن  -
 .1425، 2قواعد التعامر مع وحل املسلمني، سال الب نساو ، ن دار الوفاء،؛ -
القيم اإلالساالية بني حضارنني عوامر االلتقاء وكيف النمي ا، أتليف األالبا د. يوحنا قلتـهل،  ـث  ـارك فيـهل يف املـؤمتر الـدويل السـابع  -

 هـ. 8/2/1423-7ة، املنعقد يف جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، للفلسفة اإلسالمي
 لسان العرب حممد بن مكرم بن منظور األفريق ، ن دار  ادر، بحلوت. -
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ــــــدين اإلســــــالم  ومؤســــــس إم اطوريــــــة املســــــلمني، أتليــــــف جــــــور  بــــــوش، -      -م1796حممــــــد  ــــــلن هللا عليــــــهل وســــــلم مؤســــــس ال
 .1،1425هللا الشيخ، ن دار املريخ، الرايض، ؛ نرمجة د عبد الرمحن بن عبدم.1859

جمموع فتاوي  يخ اإلسالم بن نيمية، مجع عبد الرمحن بن قاسم وابنهل حممد، الشر الرةسة العامة للبحو  العلمية واإلفتاء  -
 ىلرايض.

 هـ1426، 1يدة النيفر، واألب موريس بورماالس، ن دار الفكر، ؛ر احلوار اإلسالم  املسيح ، د أمحمستقب -
 مقدمة إ  احلوار اإلسالم  املسيح ، حممد السماك، دار النفامس، بحلوت. -
م.ن 1910دالر يف مــؤمتر أدالــ ال للتن ــحل الــدويل ىلقــاهرة عــام ا قــاب الــذ  ألقــاال و.هـــ.ت .جــاير  الوثيقــة اإلســالم ا قــر، الــ  -

 املختار، م ر.
 .جريدة املستقلة -
 .جملة النور   -
 .عوديةجملة الدعوة الس -
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