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 قدمةامل
 بعد :أمااحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

م سنة قدرها وقضاها رب العاملني حلكمة عظيمةة وااةةة يليلةة فإنَّ اختالف الناس يف أدايهنم وعقائده
ةةَدةو َوَت ةَةلَالِةةوَن ِ شَتل   ةةنَي ةقةةول اعةةا} :    واتختبةةار وهةةا اتبةةتال   ََعةةَس النَّةةاَس أِمَّةةةو َواي  ََ َولَةةوش َاةةاَ  رَبَلةةَع 

َم رَبَلَع َول َذل َع َخَلَقِهمش َوََتَّتش َكل َمِة 118) َش نَّةة  َوالنَّةاس  َأعشَع ةنَي ( إ تَّ َمنش َري  ةَن ا ََلَنَّ َيَهنََّم م   {رَب  َع ََلَمش
اَللةوان واَلووا  وليس يف  (1)واملراد ابتختالف هنا: اتختالف يف الدةن (119-118 :سورة هود)

  وأعمة  خةالف بةني اَلداين هةو ااةالف الواقةمل بةني املسةلمني وأهةس الكتةاب )اليهةود واللغات وحنوها
 على ويه ااصوص  ارى(والنص

فمنةذ أن يةةاررم رسةةول هللا  ةةلى هللا عليةةه وسةةلم وأ ة ابه وإ} نخةةر اللمةةان عنةةدما ةنةةلل عيسةةى عليةةه 
السةةالمف فيكسةةر الصةةليتف وةقتةةس اانلةةةرف وةضةةمل اَلةةةةف و كةةم بعةةرةعة ممةةد  ةةلى هللا عليةةه وسةةلمف 

  تدم أبساليت متنوعة وطر  متباةنةوااالف مستمر والصراع م
( م1965 - 1962يف هذا الوقت وابلت ةدةد منذ منتصف القرن املاضا بعد اجملممل ال اايكةا  الاةا  )و 

مةمل ت ةاهم الظهر اطور يدةةد يف أسةلوب التنصةا والتبعةا وهةو التنصةا ءةت عبةا ة احلةوار والتقةارب و 
  ى القضااي املعةرتكة بني اَلدايناآلخر واتعرتاف به والتعاون عل

اَدةةةد عنةةد النصةةارى هدفةةه ابلدريةةة اَلو} اةةدارا النصةةراتية الةة  تِك  سةةت أعالمهةةا بعةةد وهةةذا التطةةور 
الغريب  مس اصوراو سلبياو عن الكنيسة يف العصور  اجملتمملهلائمها املتتالية أمام العلماتينيف ت سيما وأن 

داين ةعكس خطراو لَل -اآلن  -الوسطى وعصر النهضة والعصر احلدةث مما يعس العامل الغريب امل توح 
  الم بني النصارىعلى الكنيسة يف املستقبس, ت سيما ممل اتزدايد املل وظ يف الدخول يف اإلس

 وقد يا  ت فكرة احلوار بني اَلداين عند الكنيسة الكاثوليكية ممل جتدةدات أخرى يف الةدةن النصةرا 
م ااةالص ليعةةمس النةةوع اإلتسةةا  ومنهةا: اوسةةيمل م هةةو ( م1965 - 1962اجملمةمل ال اايكةةا  الاةةا  )يف 

 -اليهةةةةةود مةةةةةن دم املسةةةةةيفف والتعةةةةةاون بةةةةةني فةةةةةر  النصةةةةةراتية امل تل ةةةةةة )اَلرثةةةةةووكس  ئةةةةةةواب أبكملةةةةةهف 
 والبواستاتت( 

م الةذ  325وةعتب هذا التطور يف الدايتة النصراتية أبرز التطةورات بعةد عمةمل تيقيةة الةذ  عقةد يف سةنة 
   للنصراتيةقسطنطنيةناو رمسياو للدولة الروماتية بعد اعتنا  قرروا فيه عقيدة التاليثف وأعلن د

مةةن الكنيسةةة الكاثوليكي ةةة وأكاةةر ععيةةات احلةةوار  اَل ةةلا منعةةاهاال كةةرة حلاحلةةوار بةةني اَلداينحل  فهةةذ 
وممل كارة املاَترات واللقا ات املعقودة يف   فيهوماَترااه منها, وهذا يف يد   وااه مااٌر لَلهداف اابياة 

 الغةر. بنةا  أعمةال ماسسةية  ةذا  ةةذكر يف عةال التقةارب احلقيقةا و اةيااو العةنن إت أهنةا مل ا ةد هذا 
                                                

 482اتظر : ا سا اَاللني ص/  (1)
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فبعد م اوضات مرثوتية طوةلة وممل ةة مل ةتو ةس اإلسةالميون املعةاركون فيهةا إ} اتعةرتاف مةن النصةارى 
َلتبيةةا ف وهةةذا مةةا أبن ممةةد  ةةلى هللا عليةةه وسةةلم تبينةةاو مةةن اَلتبيةةا ف ولةةه رسةةالة  ةة ي ة كغةةا  مةةن ا

ةف مبقاطعةةة هةةذ  احلةةوارات أاضةةت بعةةش املعةةاركني بدريةةة كبةةاة يف املةةاَترات اَلخةةاة إ} دريةةة التلةةو 
  العقيمة

 -اَليبةةةار والرهبةةةان العت بةةةه ةاةةةرف ة ةةةةتيةةةس اتعةةةرتاف لسةةةنا نايةةةة لةةةه مةةةن أابةةةاع دةةةةن م احلقيقةةةة أنَّ و 
بعش اإلسالميني انةت  اةاوك كهةذ  النمةاوك الة  ت  ولكن ا لمية الن سية ال  ةعا  منها -ابعرتافاهتم 

ولةةو ااةتغس املعةةاركون يف هةةذ  املةاَترات بةةدعوة النصةةارى إ} دةةةن  احلقيقيةةة اعةعر بعظمةةة دةنهةةا وقواةه 
اإلسالمف وإقامة احلجة واحلوار البنةا  الةذ  ةوضةف العقائةد الصة ي ة َلتتجةوا فائةدة عظيمةةف ت سةيما 

سةةالم مةن قبةةس عمةةوم النصةةارى كاةةا يةداوف ولكةةن اتاةةتغال فيمةةا ت ةعةة  وحنةن تةةرى أن الةةدخول يف اإل
  ر البنا  القائم على منه  النبوةفر ة مثينة للدعوة إ} هللا اعا} واحلوا أفقداناومنها هذ  احلوارات 

بس و س احلال وامل ال ة ملنه  النبوة إ} دريةة اتا ةا  يف بعةش هةذ  ااةاورات علةى اةرا الةدعوة إ} 
الدةن بني الطرفنيف وت اع أن اااسةر فيهةا هةو الطةرف اإلسةالما َلن اَلعةداد املتكةاثرة الة  اةدخس 
من النصارى يف دةن اإلسالم ت اقارن ابلذةن ةنسل ون من اإلسالم إ} النصراتيةف مةمل أن النصةارى مل 

عرضاوف بس اقوم احلكومات ةلتلموا رذا العرطف فال الال إرساليات التنصا جتوب بالد املسلمني طوتو و 
الالدةنيةةةةة بةةةةدعمهم وزايدة إمكاتيةةةةاهتمف وةكاةةةةةر ويةةةةودهم يف النقةةةةاط امللتهبةةةةةة يف بةةةةالد املسةةةةلمني ماةةةةةس 

ف ولو التلم النصارى رذا وااها إتدوتيسياال قاة ماس الدول اإلسالمية اتفرةقية و  وأأفغاتستان والعرا  
  الدعوة وهداةة اال  ابسم احلواروإةقاف  العرط اَائر ملا ياز للمسلمني اتلتلام بهف

عقةةةد املةةةاَترات  ةةةا مل اكةةن يف اَل ةةةس مببةةةادرة إسةةةالمية ومل ارسةةةم أهةةةدافها افةةال كرة املويةةةودة اآلن الةةة  
 -عنةةةدهم  -وخطتهةةا يف بةةالد املسةةلمني بةةس يةةا ت بطلةةت مةةن ال اايكةةان بعةةد الدراسةةة العميقةةة  ةةا 

وظنةوا أهنةا ءقة  بعةش املصةاد واةرد بعةش امل اسةدف  املسةلمني بعةشوءدةد أهدافها وااايهتاف فتقبلها 
التقرةةةت هةةذ  م هومةةاو فض اضةةاو وعائمةةاو وهةةو )احلةةوار( ورةةذا امل هةةوم العةةام  ةةتل  علةةى   ةوأعطةةوا فكةةر 

احلوار بني الدعوة وإقامة احلجة إ} التقرةت والتعاون املعةرتا أو التعةاةأ أو الويةدة  نالغاةة م الساممل
 اَلداين بني  أو التوييد

اَهةةاد نسةةت العةةروط  أوالةةدعوة  إت اَلداينمل ةيف التعامةةس مةة لةةدى العلمةةا  املسةةلمني سةةابقاو  ومل ةكةةن
تل ة ال  وايهوهاف ومل ةكن هنةاا مثةة رأ  ةامل  اَلداين أهساملوضوعية واَليوال املتغاة يف التعامس ممل 

  وبيان احلجة  وإقامةالكامس للدعوة  لاإلمهالت قي  مصاد معرتكة ممل  اَلداينةرى احلوار ممل 
متعلقةةة  ؛ فهةةااَلداينامل اوضةةات الدتيوةةةة لةةيس  ةةا عالقةةة بو ةةف  ةمهمةةالعةةراف َلن  وإبطةةالاحلةة  

   ابحلكومات السياسية وليس ابَلداين واملذاهت واَلفكار
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اَلتةةةواع  و ةةةذا فةةةإنَّ مةةةن العةةةدل واإلتصةةةاف عنةةةد احلكةةةم علةةةى امل هةةةوم العةةةام اتست صةةةال والت رةةةة  بةةةني
امل تل ة وإعطةا  كةس و  ية  يقةه ووزن كةسَّ تةوعح علةى يةدة ليتميةل عةن اةا ف وقبةس احلكةم تبةد مةن 

  يل  عن املناه  املن رفة فيهوار بني اَلداين وَتحليف ا معرفة املنه  العرعا
 

 فكراني رئيسيتني: إ} تهف وقد قسموهذا هو موضوع هذا الب ث
  اَلداينا لل وار بني : يف املنه  العرعاَلولاملب ث 

  أيكامهاو  اَلدايناحلوار بني  أتواعاملب ث الاا : يف 
 أناسةنل هللا اعةا}  وإت ف والتو يات املتعلقة به تتائ  الب ث أهمبينت فيها  ختمت الب ث خباَتةمث 

وسةةنة  فيةةه بكتةةاب هللا واتلتةةلامالسةةنة واَماعةةة  أهةةسابةةاع مةةنه  تةةةوفق  يف عرضةةه ومناقعةةته وةةةوفق  
 إته يواد كرمي  رسوله الكرمي  لى هللا عليه وسلم
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 ملنهج الشرعي للحوار بني األداين: ااملبحث األول

مرايعة الكالم واداوله, واااورة: اجملادلةف والت اور: التجاوب, وهةم ةت ةاورون  يف اللغة: معىن احلوار
احلةةةةوار  فمريةةةةمل: مل ةةةةةرد ومل ةريةةةةمل اَةةةةواب   يةةةةوااب أ   ةةةةرومنةةةةه قةةةةو م: مل  الكةةةةالم أ : ةرتايعةةةةون 

 ( 2) فنكارللت اطت والكالم املتبادل بني اثنني 
 أ ةةبف اَلداين إ}الكةةالم واحلةةدةث بةةني طةةرفني فةةإوا اضةةيف  مرايعةةةل ةةوار هةةو لعةةام لواملعةةا اللغةةو  ا

 أن معنةا  عةامى ف وهذا ةدل علاَلداين اباعأبني  واملناقعةمعنا  ما ةدور من الكالم واحلدةث واَدال 
  واملناقعةنست توعية الكالم  واَلتواعوالصور  اكالَلامتعدد 

أبكاةر  وال ةرو  أتواعةهبيةان  إ}من  ورة و تةاك  كارأبفهو اامش ةستعمس  ما مدلوله االصطالحيأ
 ((اَلداينيف املب ةةث الاةا  نةةول هللا ومعةياة  وييناةةذ فةإن عبةةارة ))احلةوار بةةني  سةنبينهبينهةاف وهةذا مةةا 

 بيان واوضيف  إ} تاك كس منهما  ومعا ابطالو    ي او معا اعمس 
 -ان أودَل اإلاةةارة إ} أن حلاحلةةوار بةةني اَلداينحل ةن اَلدةةةةوقبةةس البةةد  ببيةةان املةةنه  الصةة يف يف احلةةوار بيةة

مطلةةٌت ملةةٌف لتوضةةيف الصةةورة الصةة ي ة لعقائةةد اإلسةةالم وندابةةه وأيكامةةه, وهةةو  -ابملةةنه  الصةة يف 
ن وسائس دعوة أهس اَلداين عموماو وأهس الكتاب بعكس خاص إ} اإلسالمف والةدعوة إ} هللا وسيلة م

 اعا} مويهٌة لكس الناسف وإقناعهم ابحل  هدف ارعا مطلوب 
يةةواراهتم الكاةةاة مةةمل أقةةوامهم  الكةةرام يفوقةةد قةةام ابحلةةوار بةةني اَلداين مبعنةةا  العةةرعا املطلةةوب اَلتبيةةا  

أقةةوى النةةاس يجةةة وبيةةانو َلن دةةةنهم دةةةن راب  موافةة   واملسةةلمون هةةم تعةةددة مبطةر   تل ةةة وأسةةاليت 
َب اِ   اعا}:لعقس اإلتسان وت سه, ةقول  َلِم َمنش َخَلَ  َوِهَو اللَّط يِف ااش   (14سورة امللع: ) {َأَت ةَةعش

  انقةدح يف وهةن  الةولكن اعار حلاحلوار بني اَلداينحل أ بف ماقالو بكاةا مةن املعةا  واَلفكةار الباطلةة 
 ف  وت ةصف أن تن ا املعا الص يف يف احلوار بسبت استعمال البعش لةه يف الباطةسكس من ةسممل به

ولكن املنه  القومي هو ردَل املعا الباطس وإبراز املعا الص يف خا ة إوا علمنا أته ةتعلة  أبمةر ضةرور  
لل   واص يٌف ملةا  ور املعا الص يف: ابينيٌ يف دةن اإلسالم وهو )الدعوة إ} هللا اعا}(ف وَلن يف ظه

يصس يف هذا املوضوع من اال  والت ب  بسبت البعد عن م هومه العرعا الص يفف وهذا ةقتضةا 
قيام ماسسات إسالمية لل وار مبنهجية   ي ة وأسلوب يسن, وعقد املاَترات  ذا الغر., وكتابة 

 والسنة اب الدراسات العلمية والعملية املا لة له من الكت
وت  ف(3)املاسسات اإلسالمية القائمة ابحلوار اآلن قائمة على مةنه   ةالف للمةنه  الةراب  واحلقيقة أن

  ءت هذا املسمى ( 4)ةويد ماسسة قائمة ابملنه  الص يف يف احلوار 
                                                

 مادة )يور( -لل اوز اابد –ف والقاموس ااي  117\2-تبن فارس-اتظر يف معا احلوار يف اللغة : مقاةيس اللغة   (2)
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ت ف وَلهنةا ( 5)مةن النصةارى وليسةت مةن املسةلمني  الدعوة لل وار يةا ت نأ :اَلسبابولعس من أبرز 
انةةاقأ بيةةان احلةة  ابَلدلةةة والباهةةني املقبولةةة؛ بةةس أعرضةةت عةةن ولةةع قصةةداو وأ ةةبف احلةةوار عبةةارة عةةن 
ا او. على القضااي املعرتكة الذ  ةكون يف العادة بني الدول يف املصةاد الدتيوةةة املعةرتكةف وهةذا مةا 

ه يو اَل س ممل ضرورة التنبت ةويد معنا  يف طبيعة اَلداين ال  ياتبها اإلميا ف ومقصدها اَلخرو  ه
إ} مشولية اإلسالم دون اا  من اَلداين َلمور الدتيا واآلخرة ولَلمور اإلمياتية والعملية وعيةمل النعةاط 

  البعر 
وقبةةس الةةدخول يف بيةةان املةةنه  العةةرعا يف احلةةوار بةةني اَلداين أودَل أن أتبةةه إ} أنَّ احلةةوار مةةمل الك ةةار لةةه 

 عاتن:
وهةةذا مةةا ةسةةمى ابمل اوضةةات وهةةا خاضةةعة للسياسةةة العةةرعية ضةةمن  تيوةةةة نتةةةفاحلةةوار يف أمةةور د (1

إطةةار أيكةةام اإلسةةالم يف الصةةلف واملعاهةةدة ومةةا ةتعلةة  بةةذلع مةةن التعامةةس الةةدتيو  الةةذ  لةةيس لةةه 
 إ}هةةذا النةةةوع  إضةةافةوبنةةا  علةةى ولةةةع فلةةيس هنةةاا مةةبر يف  ارابةةاط ابَلداين والعقائةةد وامل ةةاهيمف

والت ةةاهم  املبااةةر علةةى هةةذا اسةةم التعةةاةأ وقةةد ةةةراد ابلتعةةاةأ التقةةارب ال كةةر وقةةد ةطلةة  ف اَلداين
  أته من املصل ة كما سينيت بياته من أيكام الدةن ملا ةظن فيه ا الدة  ابلتنازل عن ا

 اَلمةةوريف  إونفيكةةون احلةةوار  اَلداين إ}احلةةوار  إضةةافةةادةةةه  مةةا احلةةوار يف اَلمةةور الدةنيةةة وهةةذا (2
والبعةث وحنةو  واإلميةانخةتالف ماةس التوييةد توالقضةااي الدةنيةة مةس ا م ةاهيم العقائةدالدةنية ويول 

 ولع 

فاتضةافه  فلممةو  إ}املوضةوع  إضةافة رهنةاا مةاةب  ةكةونن لةدتيوةة نتة فاته  أموركان احلوار يف   وإوا
ملبااةةةر يف اجملةةةالني هةةةو السةةةبت ا هةةةذةندليةةةس علةةةى اتختصةةةاص والتمييةةةلف وةعتةةةب االةةة  بةةةني  واإلسةةةناد

ه مت انلةةس مقةام امل اوضةات السياسةية يف منللةة ت ةأاتحنراف احلا س يف موضوع احلوارف وبيان ولةع هةو 
التةةةام واملقصةةةود  اإلا ةةةالمةةةاَترات احلةةةوار انةةةاقأ قضةةةااي دتيوةةةةة سياسةةةية مةةةمل  وأ ةةةب تاحلةةةوار الةةةدة  
توعية احلضور والع صةيات  على اعتبار اَلداين إ}وممل ولع اضاف هذ  احلوارات  فللقضااي الدةنية

                                                                                                                                   
 اَلداينسينيت اإلاارة إ} فكرة التقرةت بني  (3)
ف وقةد اةلعم هةذ  املعارضةة يبهةة علمةا  اَلزهةر وخا ةة  كةرة احلةوار بةني اَلداين معارضةة اةدةدةقام عدد من علما  اَلزهر مبعارضةة ف (4)

   م2001أكتوبر  17هة  1422اعبان  1 اَلربعا   اتمارايةالدكتور  ا إمساعيس اَلمني العام للجبهة سابقا  اتظر البيان 
مةةن ال اايكةةان لل ةةوار أكاةةر مةةن مةةرةف رِفضةةت يف بداةةةة اَلمةةر مةةن اةةي  و ةةذا اكو تةةت َنةةة احلةةوار بةةني اَلداين يف اَلزهةةر بعةةد طلةةت  (5)

اَلزهر الدكتور عبد احلليم ممود وقَب س املعاركة خبطاب بعد ضغ  من السةادات مث مت اعةكيس اللجنةة مةاخراو عنةدما اكةرر الطلةت مةن 
  اللجنةة وفكرهتةا مل اكةن موضةمل ارييةت مةن علمةا  وهةذ م  1998ال اايكان يف احلوار, فتم اوقيمل اا اقية بني املاسستني يف ماةو عام 

  م0002مب كلية أ ول الدةن استقبال ماَتر يوار اَلداين الذ  ةِراد عقد  يف توفاَلزهر و ذا رفضتش الكليات الدةنية وخا ة  
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 7 الحوار بين األديان )حقيقته وضوابطه(

الصةورة هةا ا صةيات دةنيةة  أ ةب ت ذلل ةوارف وييناةاملعاركة وليس على اعتبةار القضةااي املطرويةة 
 ( اَلداين)علما  وااهم( ةناقعون قضااي سياسية مث اسمى )يوار بني 

 وقام هبذا العمل جهتان:
سياسية وات خل ية  مآربءقي   يهات معينة خببث واستغالل للقضااي الدةنية يف بهقامت : أحدمها

 ( 6)والكنيسة الكاثوليكية املتداعية  فالقوى اتستعمارةة الكبى اَهةهذ   سومياف دةنية
وءقية  مقا ةد اةةرعية  لَلمةة ولةع مصةل ة  ءسةت يفنسةن تيةةة  أخةرىيهةات قامةت بةه  :والثانيةة

 تاملةةاَترايف ركة املعةةا اإلسةةالميةوالع صةةيات  فات احلةةوارهةةذ  اَهةةات بعةةش ماسسةة ومياةةس
 لَلمةةةءقةة  مكاسةةت  اأهنةةواظةةن  اإلتسةةاتيةاحلوارةةةة الةة  اسةةعى لت قيةة  قضةةااي معةةرتكه لن ةةمل 

  اإلسالمية
 

                                                
  يف اَامعة اَلردتية رسالة مايستا -نايسامر أبو ر –اتظر اَلبعاد السياسية  لل وار بني اَلداين  (6)
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 8 الحوار بين األديان )حقيقته وضوابطه(

 األصل الشرعي يف احلوار بني األداين: .1
واَل س العرعا يف احلوار ممل أهس اَلداين: الدعوة إ} هللا وبيان احلة  ورد الباطةس ابَلدلةة الصة ي ةف 

ةةةل م نَي{ )قةةةال اعةةةا}:  وَ  ةةةَن الشِمسش او َوقَةةةاَل إ تَّةةة   م  ةةةَس َ ةةةاحل  َسةةةِن قَةةةةوشتو مم َّةةةنش َدَعةةةا إ َ} ااَّ  َوَعم  سةةةورة َمةةةنش َأيش
ِعةةو َسةةب يل ا (ف وقةةال اعةةا}:  قِةةسش َهةةذ    33فصةةلت:  ةةاَةح أََن َوَمةةن  ااةَّبَةَعةة    أَدش  ااَّ   َوِسةةبشَ انَ  إ َ} ااَّ  َعلَةةى َبص 

ر ك ني { ) م نَ  أَنَ  َوَما ِعونَ  (ف وقال18ةوسف: سورة الشِمعش اش   إ َ}  اعا}: َولشَتِكنش م نشِكمش أِمٌَّة ةَدش  َوَيَشِمِرونَ  ااَش
ةةةِروف   لشَمعش َهةةةوشنَ  اب  ل ِ ةةةوَن{ ِهةةةمِ  َوأِولَا ةةةعَ  الشِمنشَكةةةر   َعةةةن   َوةَةنةش وهةةةذا  ( 14عمةةةران: نل سةةةورة)            الشِم ش

هللا اعا} لدعوة الرسس الكرام َلقوامهم, وقةد كةان أقةوامهم علةى أداين اَل س العرعا منخوٌو من بيان 
َتن بِةوا الطَّةاِاوت{  سةورة ) تل ة ومتباةنةف ةقول اعا}:  َوَلَقدش بَةَعاةشَنا يف  ِكس   أِمَّةح َرِسةوتو أَن  اعشبِةِدوا ااََّ َوايش

ِِ {اََّ َمة(, وكةس تةةيح ةبعاةه هللا لقةةومح ةقةول  ةم  اعشبِةةِدوا ا36الن ةس:  ةنش إ لَةهح َاةةاش : سةورة اَلعةةراف) ا َلِكةةمش م 
  ومن خالل اتبمل اآلايت واَليادةث املبينة حلوار اَلتبيا  والرسس ممل أقوامهم جند أهنةا دعةوة وبيةان (59

ةدل على ماولة القرب مةن اَلداين  ايااو لل   وكعف للباطس وبيان لضرر  يف الدتيا واآلخرةف ومل جند 
عهةةم يف القضةةااي املعةةرتكة والبعةةد عةةن تقةةاط ااةةالف ت سةةيما العقائةةد كمةةا هةةو يةةال أكاةةر أو العمةةس م

معهةم كمةا ولكنها ارفش من اَلتبيةا  الكةرام ماَترات احلوار اليومف بس جند ماولة من املعركني للتقارب 
عبد ما يدث يف عر. ك ار قرةأ التقارب من اإلسالم ييث قالوا: حلاي ممد هلم فلنعبد ما اعبد, وا

املنه  الراب  ءاور ممل اَلداين  فليس يف  ( 7)تعبد فنعرتا حنن وأتت يف اَلمرحلف فنللت سورة الكافرون
 سينيت مبعا التقارب فضالو عن الويدة, بس هو دعوة وعادلة وبيان لل   على حنو ما 

القةرنن والسةنة وسوف أكت ا بتتب مل املةنه  العةرعا يف يةوار أهةس الكتةاب بعةكس خةاص لكاةرة مةاورة 
 ةمف ولكةةوهنم أهةةس احلةةوار اآلن, ولعةةدم ويةةود مةةا  ةالف طرةقةةة القةةرنن يف يةةوار  معهةةم عةةن احلةةوار مةةمل 
اةةاهمف وقةةد قةةام املةةنه  العةةرعا يف يةةوار اَلداين عمومةةاو وأهةةس الكتةةاب خصو ةةاو علةةى أربةةمل مرااةةت 

 ا:متنوعة, وممل ولع فها التقا يف الدعوة العامة لإلسالم, وهذ  املراات ه
 

 .أواًل : مرتبة الدعوة
ةةسَ  ايَ  اعا}: قِةةسش  ةقةةول نَةنَةةا َسةةَوا ح  َكل َمةةةح   إ َ}  اَةَعةةاَلوشا الشك تَةةاب   أَهش ةةَنِكمش  بَةيةش ةةر اَ  َوت ااََّ  إ تَّ  تَةعشبِةةدَ  َأتَّ  َوبَةيةش  ب ةةه   ِتعش
ةةذَ  َوت اةيااو  ةنش  أَرشاَبابو  بَةعشضةةاو  بَةعشِضةَنا ةَةتَّ   ةَهِدوا فَةِقولِةةوا ااَةَولَّةوش  فَةةإ نش  ااَّ   ِدون   م  َنَّ  ااش ل ِموَن{) أب  ل ن    سةةورةِمسش

هةةذ  اآلةةةة الكرميةةة اعتةةب تصةةاو يف موضةةوع احلةةوار وت ميكةةن أن ةتجاوزهةةا مةةن أراد معرفةةة  ( 64عمةةران: 
يكم هللا اعةا} يف احلةوار بةني اَلداينف وقةد بةني مةدلول احلةوار يف هةذ  اآلةةة رسةول هللا  ةلى هللا عليةه 

ةتضةةةمن الةةةدعوة إ} اإلسةةةالم ت التقرةةةةت بةةةني دةةةةنهم ودةةةةن  ه املرسةةةس إ} هرقةةةس وهةةةووسةةةلم يف خطابةةة
                                                

  30/331روا  الطب  يف ا سا    (7)
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 9 الحوار بين األديان )حقيقته وضوابطه(

اإلسالم, ةقول  لى هللا عليه وسلم: )من ممد عبد هللا ورسوله إ} هرقس عظيم الروم سالم علةى مةن 
 اابمل ا دى, أما بعد: فإ  أدعوا بدعاةة اإلسالم أسلم اسلم ةااع هللا أيةرا مةرانيف فةإن اوليةت فةإن

هةةةا مةةةا ةسةةةمى بلغةةةة العصةةةر حلمياةةةا   واآلةةةةة السةةةابقة  (8)عليةةةع إمث اَلرةسةةةيني(ف مث قةةةرأ اآلةةةةة السةةةابقة 
الوفا حلف وةتضف يف اآلةة جبال  ءدةد موضوع احلوارف وهو إفراد هللا اعا} ابلعبادة وارا العرا, و ةذا 

فةاملنه  العةرعا يف يةوار  ولذا ( هللا إله إت لمة السوا ( يف اآلةة بة )تفسَّر الص ابة ومن بعدهم )الك
 :(9)اَلداين من يهة الدعوة وبيان احل  يا  من خالل ثالث زوااي 

 احلوار:موضوع  (1
ةل العةةارع احلةةوار مةةمل أهةةس اَلداين عامةةة وأهةةس الكتةةاب خا ةةة مةةن الناييةةة املوضةةوعية يف القضةةااي  رك 

هم, وميكةةن اختصةةارها علةةى احلساسةةة الةة  اعتةةب م ا ةةس مهمةةة وم ةةار  خطةةاة بةةني املسةةلمني وبيةةن
 الن و التايل:

َس الشك َتاب  اَةَعاَلوشا إ َ} َكل َمةح الدعوة إ} التوييد وإبطال العرا -أ   ةبني ولع قوله اعا}:  ِقسش اَي أَهش
ةةر َا ب ةةه   ةةَنِكمش َأتَّ تَةعشبِةةَد إ تَّ ااََّ َوت ِتعش نَةنَةةا َوبَةيةش ةةَذ بَةعشِضةةَنا اةةيااو َسةةَوا ح بَةيةش ةةنش ِدون   َوت ةَةتَّ   بَةعشضةةاو أَرشاَبابو م 

ل ِموَن{ ) َنَّ ِمسش َهِدوا أب   (ف وكةذلع كتةت الرسةول 64نل عمةران: سةورة ااَّ  َفإ نش اَةَولَّوشا فَةِقوِلوا ااش
  وهذا هو هدف بعاة الرسس الكرامإ} أهس اَلمصار اتضمن الدعوة إ} التوييد وتبذ العرا 

ةَس الشك تَةاب  قَةدش َيةا َِكمش َرِسةولَِنا  ةقةولتةلام دةنةه  الدعوة إ} اَلميان برسالة ممةد وال -ب اعةا}:  اَي أَهش
ةاٌ  ةاح َوت تَةذ ةرح فَةَقةدش َيةا َِكمش َبع  ةنش َبع  َن الرَلِسس  أَنش اَةِقوِلوا َمةا َيةاَ َن م  َةح م  ِ َلِكمش َعَلى َفرتش َوتَةذ ةٌر  ةِةَبني  

ِ َعَلى ِكس   َااش ح َقد ةٌر{ )  ( 19ئدة:املاسورة َوااَّ
  ةقةول اعةةا}: وعيسةى وأمةه اإللوهيةةالةدعوة إ} اةرا الغلةو والقةول علةى هللا بغةا احلة  يف اةنن  -ك

ةيِف ع يَسةى ابشةنِ  َةا الشَمس  َة َّ إ اَّ َس الشك َتاب  ت اَةغشِلوا يف  د ةةن ِكمش َوت اَةِقولِةوا َعلَةى ااَّ  إ تَّ احلش  َمةرشمَيَ  اَي أَهش
او َلِكةمش َرِسوِل ااَّ  وََكل مَ  اَّ  َوِرِسةل ه  َوت اَةِقولِةوا َثالثَةٌة اتةشتَةِهةوا َخةاش  ِتِه أَلشَقاَها إ َ} َمرشمَيَ َوِروٌح م نشِه فَةآم ِنوا اب 

ةةةَماَوات  َوَمةةةا يف  اََلرش.  وََكَ ةةةى اب   ةةةٌد ِسةةةبشَ اتَِه أَنش َةِكةةةوَن لَةةةِه َولَةةةٌد لَةةةِه َمةةةا يف  السَّ ِ إ لَةةةٌه َواي  َةةةا ااَّ  اَّ  إ اَّ
  (171النسا :سورة وَك يالو{ )

َةةا تَةلَّلشنَةا ِمَصةةد  قاو ل َمةةا الةدعوة لإلميةةان ابلقةرنن -د نِةةوا مب    ةقةةول اعةةا}:  اَي أَةةَلَهةا الَّةةذ ةَن أِواِةةوا الشك تَةاَب نم 
اَبر َهةةا َأوش تَةلشَعةةنَةِهمش َكَمةةا َلعَ  ةةَس ِوِيوهةةاو فَةنَةِردََّهةةا َعلَةى أَدش ةةنش قَةبشةةس  أَنش تطشم  ةةبشت  َمَعِكةمش م  ةةَ اَب السَّ نَّةةا َأ ش

ِعةةوتو{ ) وََكةةانَ  ةةِر ااَّ  َم ش ِ ةةِروَن 47النسةةا : سةةورة أَمش َ َاكش ةةَس الشك تَةةاب  مل  (ف وةقةةول اعةةا}:  قِةةسش اَي أَهش
ِ َاه يٌد َعَلى َما اَةعشَمِلوَن{ ) اَيت  ااَّ  َوااَّ  ( 98نل عمران: سورة ِب 

                                                
  السالم ( عن ابن عباس رضا هللا عنه يف قصة طوةلة عظيمة معتملة على دتئس تبواه عليه 7برقم )   ي ةروا  الب ار  يف  (8)

 بعد وما  1543 /4دعوة التقرةت بني اَلداين  اتظر: (9)
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 احلوار:أسلوب  (2
ن وأهةةةس الكتةةةاب خصو ةةةاو  تلةةةف نسةةةت اخةةةتالف أ ةةةناف النةةةاس, وأسةةةلوب احلةةةوار مةةةمل أهةةةس اَلداي

 التايل: د انوعت أساليت القرنن على الن وفاختالف اَلساليت مبنية على اختالف امل اطت را وق
نَةنَةةا اَلسةلوب املبااةر يف الةةدعوة -أ ةَس الشك تَةاب  اَةَعةةاَلوشا إ َ} َكل َمةةح َسةَوا ح بَةيةش   ةقةول اعةا}:  قِةةسش اَي أَهش

ةةر َا ب ةةه  َوبةَ  ةةَنِكمش َأتَّ تَةعشبِةةَد إ تَّ ااََّ َوت ِتعش ةةنش ِدون  ااَّ  فَةةإ نش  اةةيااو يةش ةةَذ بَةعشِضةةَنا بَةعشضةةاو أَرشاَبابو م  َوت ةَةتَّ  
ل ِموَن{ ) َنَّ ِمسش َهِدوا أب    (64نل عمران: سورة اَةَولَّوشا فَةِقوِلوا ااش

ةةةرائي اعةةةةا}:ةقةةةول  التةةةذكا   أسةةةلوب -ب ةةةِت َعلَةةةةيشِكمش َوَأ     اَي بَةةة   إ سش َ الَّةةة   أَتةشَعمش َس اوشِكةةةِروا ت عشَمةةةة  
 ( 47البقرة: سورة َفضَّلشِتِكمش َعَلى الشَعاَلم نَي{ )

ِهمش  والرتهيةةت  أسةةلوب الرتايةةت -ك ةةرشَن َعةةنةش ةةَس الشك تَةةاب  نَمنِةةوا َوااةََّقةةوشا َلَك َّ ةقةةول اعةةا}:  َولَةةوش أَنَّ أَهش
ةنش َرر   ةمش   َولَةوش   ِهمش َينَّةات  النَّع ةيم  َخلشنَةاَسةي  َااهت  مش َوََلدش  ِةمش أَقَةاِموا التةَّةوشرَاَة واإلجنيةس َوَمةا أِتشةل َل إ لَةيشه مش م  َأهنَّ

ِهمش َسةاَ  َمةا ةَةعشَملِةوَن{  نةش َدٌة وََكا ٌا م  ِهمش أِمٌَّة ِمقشَتص  نةش سةورة )ََلَكِلوا م نش فَةوشق ه مش َوم نش َءشت  أَرشِيل ه مش م 
ةٌد 66املائدة: (ف وةقول اعا}:  َلَقدش َكَ َر الَّذ ةَن َقاِلوا إ نَّ ااََّ ََثل ِث َثالثَةح َوَما م نش إ َلهح إت إ لَةٌه َواي 

ِهمش َعَذاٌب أَل يٌم{ ) نةش ا ةَةِقوِلوَن لََيَمسَّنَّ الَّذ ةَن َكَ ِروا م  تَةِهوا َعمَّ   (73املائدة: سورة َوإ نش ملَش ةَةنةش
ةةَهِدوَن  ل اعةةا}ةقةةو  اإلتكةةار أسةةلوب  -د ِ ةةِروَن ِباَيت  ااَّ  َوأَتةشةةِتمش َاعش َ َاكش ةةَس الشك تَةةاب  مل  اَي  :  اَي أَهش

ةةسَ  َلِمةةون{  أَهش َةة َّ َوأَتةشةةِتمش اَةعش ِتِمةةوَن احلش ةةس  َوَاكش لشَباط  َةة َّ اب  َ اَةلشب ِسةةوَن احلش نل سةةورة )           الشك تَةةاب  مل 
 ( 71عمران: 

 .  رسول وسائل احلوار اليت استخدمها (3
 اعددت الوسائس يف احلوار ممل أهس اَلداين عموماو وأهس الكتاب خصو او ومنها:

 وبيوهتم أسواقهم  الذهاب إليهم يف توادةهم ومافلهم و -أ
  دعوهتم إ} دار اإلسالم -ب
  الكتابة إ} زعمائهم ويكامهم -ك
 وفودهم  استقبال -د
  دعوهتم أثنا  الغلو واَهاد -ه
  على كتبهم لاليتجاك عليهمتطالع مناقعة علمائهم وا -و
 عليهم القرنن واالواه  إمساعهم -ز
 اجملادلة. مرتبة :اثنياً 

 :املناقعة واجملادلة اتضمن أمرةن
 و  ته إقامة البهان والدليس القاطمل على  د  احل   -1
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 احل  الص يف على العبهات املاتعة من قبول  والرد -2
َة َّ{  وممل ورود نايت كااة يف النها عن اَةدل وومةه كقولةه ِضةوا ب ةه  احلش ي  لشَباط ةس  ل ِيدش اعةا}:  َوَيةاَدِلوا اب 

َمةةة  5اةةافر: سةةورة ) حلش كش (ف إتَّ أن مثةةة نايت أخةةرى ابمةةر ابَةةدل كقولةةه اعةةا}:  ادشِع إ َ} َسةةب يس  رَب  ةةَع اب 
َسةةةِن إ نَّ رَبَّةةةَع ِهةةةَو أَ  ةةةَا َأيش لَّةةة   ه  ِمش اب  َسةةةَنة  َوَيةةةاد  ش لَةةةِم َوالشَموشع ظَةةةة  احلَش َةةةنش َضةةةسَّ َعةةةنش َسةةةب يل ه  َوِهةةةَو أَعش لَةةةِم مب  عش

َتد ةَن{ ) لشِمهش   واَممل بينهما هةو أن اَةدل املةذموم هةو اَةدل ابلباطةس ولنصةراه, (125الن س: سورة اب 
واَةدل اامةةود هةةو اَةةدل لنصةةرة احلةة  وإقامةةة الةةدليس عليةةهف وقةةد أمةةر هللا اعةةا} مبجادلةةة أهةةس الكتةةاب 

َسةِن إ َذتَّ الَّةذ ةَن ظََلِمةوا ابَلسلوب احلسن  ةَا َأيش لَّة   ه  ةَس الشك تَةاب  إ تَّ اب  يف قولةه اعةا} :  َوت جِتَةاد ِلوا أَهش
ةةةٌد َوحَنشةةةِن لَةةةِه  نَةةةا َوأِتشةةةل َل إ لَةةةيشِكمش َوإ َ ِنَةةةا َوإ َ ِِكةةةمش َواي  لَّةةةذ   أِتشةةةل َل إ لَيةش ِهمش َوِقولِةةةوا نَمنَّةةةا اب  ةةةنةش ةةةل ِموَن{ )م  سةةةورة ِمسش

 توعان: لى أن أهس الكتاب وأ  اب اَلداينوهذ  اآلةة ادل ع ( 46عنكبوت:ال
مةةن ةرةةةد احلةة  وةسةةعى إليةةهف وهةةذا ِشةةادل وةِنةةاقأ ابلةة  هةةا أيسةةن, وهةةا: حلاَلدلةةة العقليةةة  :أحةةدمها

  (10)حل ماس اتستدتل ابآلايت البيناتاملقنعة
وت اةةعَّ أن   ( 11)ةِقااةةس يف سةةبيس هللا  : املعاتةةد ااةةارب املعةةر. عةةن احلةة ف وهةةذا ت ِشةةادل بةةسالثةةاي

مناقعة أهس اَلداين ت اكون ابلنصوص العرعية َلته ت ةامن را من ييث املبدأ؛ بس اكةون 
ابَلدلة العقلية الص ي ةف والقةرنن الكةرمي ةتضةمن اَلدلةة العقليةة علةى قضةااي العقائةد بوضةوح 

ة الة  اقةرر إثبةات النبةوة مةا اَلدلةة العقلية ولعةس أبةرز والةدتئس اتم فقد يةا  ابحلة  يف املسةائس 
 :(12)ةلا

 اضمن الويا َلدلة ثبواه من عدة يهات: (1
 وبالاته يف بياته  سورة من سور  أو من يهة الت د  ابإلايان مباس القرنن -أ

يهة ما ورد فيةه مةن اَلخبةار الغيبيةة الة  ت ميكةن أن ةعلمهةا النةي  ةلى هللا عليةه وسةلم  ومن -ب
ماةةةةس: ي ةةةة, القةةةةرنن, وظهةةةةور اإلسةةةةالم علةةةةى عيةةةةمل اَلداين وحنومهةةةةا مةةةةن أب  وسةةةيلة بعةةةةرةة 

 الغيبيات 
  اتت ماس الطت وال لع والطبيعةومن يهة مطابقته للكعوف العلمية يف عيمل اجمل -ك

 النبوة دتلة املعجلات على  (2
ماةةالح لةةه يةةدةث هرقةةس  وأبةةرزف وسةةلمدتلةةة أيةةوال النةةي و ةة ااه علةةى تبواةةه  ةةلى هللا عليةةه  (3

 تبواه وةس وسااله عن أيوال الني  لى هللا عليه وسلم ودتئس الط

                                                
  ( 82اتظر : ا سا اَاللني ) ص /  (10)
(11

  ( 82سا اَاللني ) ص / اتظر : ا  )
 بعدها وما  131املعرفة يف اإلسالم ص /  اتظر: (12)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 الحوار بين األديان )حقيقته وضوابطه(

وكةةس قضةةية عقدةةةة فإتةةه ميكةةن اتسةةتدتل العقلةةا عليهةةا سةةوا  بعةةكسح مبااةةر أو اةةا مبااةةرف 
ثبات النبوة عقالوف وها بدورها ادل على  د  ما  ةب بةه النةي مةن قضةااي العقائةد وةكون إب
  واَلعمال

ِهم{ ويف قولةةةه اعةةةا}:  َوت جِتَةةة ةةةنةش َسةةةِن إ تَّ الَّةةةذ ةَن ظََلِمةةةوا م  ةةةَا َأيش لَّةةة   ه  ةةةَس الشك تَةةةاب  إ تَّ اب  اد ِلوا أَهش
( فائةةةةداتن يف موضةةةوع اجملادلةةةة َلهةةةةس اَلداين عمومةةةاو وأهةةةس الكتةةةةاب 46العنكبةةةوت: سةةةورة )

 خصو او :
لةةةع اسةةةتعمال اَلدب احلسةةةن واالةةة  الرفيةةةمل قةةةوتو وفعةةةالو أثنةةةا  املناقعةةةة َلن و األوىل:

َسِن{ف قوله:أدعى للقبول والتنثا وهذا منخوو من  لَّ   ه َا َأيش   إ تَّ اب 
اإلعرا. عن عادلة املعاتد الذ  ت ةرةد الو ول إ} احل  أو املقااس ااارب  :والثانية

 ابملسلمني الذ  ةت ني ال ر ة إلحلا  اَلوى 
 

 .املباهلة : مرتبة اثلثاً 
ةَن الشع لشةم  فَةِقةسش اَةَعةاَلوشا تَةدشِع أَبةشنَةاَ َن َوأَبةشنَةا َِكمش  َفَمنش َيايَّعَ  اعا}: قال ةد  َمةا َيةاَ َا م  ةنش بَةعش وتسةا ن  ف يه  م 

َعةةسش َلعشنَةةَت ااَّ  َعلَةةةى الشَكةةاو ب نَي{ ) وتسةةا كم ةةةسش فَةَنجش َته  (ف 61نل عمةةةران: سةةورة َوأَتةشِ َسةةَنا َوأَتةشِ َسةةِكمش مثَّ تَةبةش
َته سش  واتبتهةال هنةا أ :  ف(13){ أ : حلتتداعى ابللعنف ةقال عليه َرشلة هللا وِرشَلته أ  لعنتهحل قوله:  مثَّ تَةبةش

  وهذ  الرابة يف احلوار ممل أهس اَلداين إاا اكون ملن شةادل ابلباطةس, أو (14)التضرع يف الدعا  ابللعن 
 عنها ااضف له احل  وقامت عليه احلجة وأعر. 

قةه قصةة وفةةد جنةران: حلومنهةا: أن السةنة يف عادلةةة أهةس الباطةس إوا قامةةت ةقةول ابةن القةيم رهللاةةه هللا يف ف
عليهم يجة هللا, ومل ةريعوا بس أ روا على العناد أن ةدعوهم إ} املباهلة, وقد أمةر هللا سةب اته بةذلع 

وهةةذ  دريةةة متقدمةة يف يةةوار أهةةس الكتةةاب   (15)رسةةوله, ومل ةقةةس: إن ولةةع ليةةس َلمتةةع مةةن بعةداحل 
 عظيمة من يهتني: و ا فائدة

 احل  إظهار الت د , والاقة التامة أبن الداعا إ} املباهلة على   1
  (16)ختوةف املعاتد بتعرةضه للعنة هللا اعا} فرمبا كان ولع سبت يف ريوعه   2
 

                                                
  106ص /  -تبن قتيبة  -ا سا ارةت القرنن  (13)
  127اتظر : ا سا اَاللني ص /  (14)
   623/  3زاد املعاد   (15)
 1576/  4دعوة التقرةت بني اَلداين  (16)
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 والرباءة.مرتبة املفاصلة  :رابعاً 
ن املراد را هنا توعةاو خا ةاو امل ا لة والبا ة بني املسلمني والك ار بكس أ نافهم َثبتة قبس احلوارف ولك

هو مبنللة البيان ااتاما لل وار الذ  ةتو} وةعر. فيه اااور عن احل , كما قةال اعةا} :  فَةإ نش اَةَولَّةوشا 
ل ِموَن{ )نل عمران: من اآلةة َنَّ ِمسش َهِدوا أب  ِتمش ب  64 فَةِقوِلوا ااش ه  (ف وةقول اعا} :  َفإ نش نَمِنوا مب  اشس  َما نَمنةش

ةم يمِل الشَعل ةيِم{ )البقة ِ َوِهةَو السَّ ةَقا ح َفَسةَيكش  يَكِهِم ااَّ َا ِهةمش يف  ا  َتَدوشا َوإ نش اَةَولَّوشا َفإ اَّ   ورةذا (137رة: فَةَقد  اهش
ةتبني أته بعد الدعوة والبيان التام وكعف العبهة وإقامة احلجة فإن اااور ةت دد موق ه: إما اإلسالم, 

ااةاورات وامل اوضةةات املنتهيةة ابلتةةويل  وييناةةذح فالبةد مةن احلجةةة واإلعةالن واإلاةةهاد بعةدوإمةا التةويلف حل
  وهةةذا ةةةدل علةةى أتةةه ت اةةرتا اَلمةةور بةةدون (17)واإلعةةرا.: أبنَّ مسةةلمون, ومةةن سةةوان ليسةةوا كةةذلعحل 

 وبيان اوضيف 

                                                
 1577 / 4دعوة التقرةت بني اَلداين  (17)
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 آية احلوار بني الفهم الصحيح والفهم الفاسد : .2
ةَس أ رح نةة يف احلوار بةني اَل داين يف القةرنن هةا نةةة نل عمةران املتقدمةة وهةا قولةه اعةا}:  قِةسش اَي أَهش

ر َا ب ه   َنِكمش َأتَّ تَةعشِبَد إ تَّ ااََّ َوت ِتعش نَةَنا َوبَةيةش ةَذ بَةعشِضةَنا بَةعشضةاو  اةيااو الشك َتاب  اَةَعاَلوشا إ َ} َكل َمةح َسَوا ح بَةيةش َوت ةَةتَّ  
ل ِموَن{ )أَرشاَبابو م نش ِدون  ااَّ   َنَّ ِمسش َهِدوا أب  (ف وهذ  اآلةةة فهمهةا 64نل عمران: سورة  َفإ نش اَةَولَّوشا فَةِقوِلوا ااش

بعةةش املاق ةةني والكتَّةةاب علةةى اةةا ويههةةاف واعتمةةدوا يف فهمهةةا علةةى عةةرَّد الةةرأ  بعيةةداو عةةن الريةةوع 
  بة والتابعني وامل سرةن السابقنيَلقوال الص ا

إ} -وهةا اةاملة لغةاهم أةضةاو  -: أن يف هذ  اآلةة دعوة َلهس الكتةاب  (18)و وال هم الص يف  ا ه
التوييةد ااةالو وعبةادة هللا اعةةا} ويةد ف فالكلمةة السةوا  هةةا )اةهادة أن ت الةه إت هللا( وةبةني ولةةع 

ر َا ب ه   ةَذ بَةعش  ايااو قوله يف اآلةة :  َأتَّ تَةعشِبَد إ تَّ ااََّ َوت ِتعش ةنش ِدون  ااَّ { وهةذا َوت ةَةتَّ   ِضةَنا بَةعشضةاو أَرشاَبابو م 
هللا(  إتاعبةدوا  أتوقولةه )  وهةذا مةا ةةدل عليةه يةا م وواقعهةم ةع  أهنم قبس هذ  الدعوة ليسوا كذلع

اقدمها ما ةدل على معا القول ا ساةة ييث هنا  أنش  ت  و أنش ( هو أتفن س )وا  سالا سا لكلمة 
الةبعش أنَّ الكلمةة  وقةد فهةم ( وا سةالكلمةة الاكون اَملة بعدها م سةرة ملعةا ) وها )كلمة( وييناذ

السوا  هنا مبعا أن يوارن معكم ت بد له من قاعدة تقةف حنةن وإايكةم عليهةا لنجةاح احلةوار وهةو أمةر 
ةةة   وهةذا ال هةم منةاقش مل هةوم اآلمويود فينا وفيكم قبس احلةوار وهةو قةدر معةرتا فيمةا بيننةا وبيةنكم  

ةر َا :عنةدهم وهةامويةودة ال  دعت أهس الكتاب للو ول إ} تتيجة ليسةت   َأتَّ تَةعشبِةَد إ تَّ ااََّ َوت ِتعش
َذ بَةعشِضَنا بَةعشضاو أَرشاَبابو م نش ِدون  ااَّ { ايااو ب ه   كما أن اعتبةار (ف  64نل عمران: سورة )            َوت ةَةتَّ  

الو مويةةود فةةيهم س مةةن احلةةوار معهةةم أمةةراو ت فائةةدة منةةه َلن التوييةةد ااةةهةةذ  اآلةةةة قةةدراو معةةرتكاو شعةة
  يست ال هم الساب 

والك ر من  فومن يهة أخرى فالواقمل الواضف عند أهس الكتاب هو الوقوع يف العرا من يهة التوييد
القةةدر يف قواعةةد احلةةوار مةةمل أهةةس الكتةةاب: حلاعتبةةار العةةودة سةةلمان الةةدكتور ةقةةول  الرسةةالة يهةةة إتكةةار 

اباع لَلتبيةا ف وءصةيس لةوازم هةذا تاملعرتا يف الدايتة السماوةة املتماس يف   ة النبوة والوياف وللوم ا
القدر املعرتاف وهذا هو املةذكور يف قةول هللا سةب اته واعةا}:  اي أهةس الكتةاب اعةالوا إ} كلمةة سةوا  

اعدة عقلية فا ةلة يف مقةام عةمل امل تلةف أو {ف وهذ  قايااو بيننا وبينكم أت تعبد إت هللا وت تعرا به 
ةف وهذا معتةب أةضةاو بكتةاب الرسةول ابَليادةرد اتثنني إ} الوايدف فيعتب امل تلف ابملاالفف والانائية 

                                                
 -, )كتةةةاب العةةةعت(, الةةةدرر املناةةةةور  2/45 –َلبةةةن كاةةةا –, ا سةةةا القةةةرنن الكةةةرمي  3/299 –للطةةةب  –اتظةةةر :يةةةاممل البيةةةان  (18)

   2/233 –للسيوطا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 15 الحوار بين األديان )حقيقته وضوابطه(

م املن رفةةةف وردهةةا إ} امل ةةاهي ةلى هللا عليةةه وسةةلم إ} هرقةةس كمةا يف الصةة ي نيف وةتبةةمل هةةذا اصة يف 
 (19)ااَتةحل الصد  الذ  يا ت به النبوة ا
عمران املتقدمةة  أل أةهاته ليس هو معا  إتالكتاب واحلوار معهم  أهسوهذا القول يف امهيتة يف عادلة 

   ر ة يف الدعوة واحلوار املباار يول التوييد وارا العرا كما اقدم فها ةظهر يل مايف
ة ةعات للبعرةةةةةات النافةةةةحلةةةفعةةةس الصا بعةةةش الكتةةةاب )الكلمةةةة السةةةوا ( يف اآلةةةةة إ} أهنةةةا: حل لوقةةةد أو  

وموايهةةة الطغيةةان وءقيةة  معرفةةة كةةس طةةرف ابآلخةةر وإزالةةة ال هةةم دون اااولةةة إ} إلغةةا  ااصو ةةياتحل 
(20)  

وليسةةت  م سةةرة وا سةةالكلمةةة   أنةةةدرا  ةةةةآلفاملتنمةةس يف ا فودتلتهةةا اآلةةةةبعيةةد عةةن معةةا  ابوةةةسوهةةذا 
ناا فر  كبا بني فهم اآلةة على أهنا دعوة َلهةس وهيف ءدةدها   اا مطلقة نيث ةتصور القارئ  ما 

الكتاب إ} التوييد ومناقعتهم للو ول إ} ااةة عظيمة وها التوييد وارا العراف وبني فهمها على 
أهنةةا قةةدر معةةرتا ةنطلةة  منةةه لتصةة يف مةةا عنةةدهم مةةن الباطةةس أو أهنةةا يف احلةةث علةةى التعةةاون املعةةرتا 

ييةةةث كةةةان  السةةلوا العملةةةا للنةةي  اآلةةةةةممةةا ةاكةةةد ا سةةا هةةةذ  ف و للو ةةول ملةةةا فيةةه ااةةةا لإلتسةةةاتية
  إليهيوارهم  م ردف دعوهتم للتوييد و هداةتهم 

                                                
  موقمل اإلسالم اليوم - سلمان العودة /د –: قواعد احلوار ممل أهس الكتاب مقال (19)
  44-43 ص: -د ةوسف احلسن -احلوار اإلسالما املسي ا اتظر: (20)
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 الكتاب:قواعد خمتصرة يف احلوار مع أهل  .3
هناا علة من القواعةد الة  ةنبغةا اتهتمةام رةا أثنةا  احلةوار مةمل أهةس الكتةابف ميكةن أن تعةا إ} تبةذ 

املباار ممل أهس  اتيتكااماسة للب ث واملرايعةف خا ة وحنن تعيأ يف زمن ةساة منها وها ناية 
ااصةةوص  الكتةةاب يف عةةال الصةةراع ال كةةر  أو الصةةراع املسةةلف املةةاد ف ت سةةيما يف هةةذا العصةةر علةةى

  ا من أسهس اَلمور يف كس اجملاتتالذ  أ بف التوا س فيه بني أقا ا الدتيا وأدنه
منهجية   ي ة يف احلوار امل رو. علينا معهم فإن اةان مةن  -أهس السنة حنن دعاة  -وإوا مل ترسم 

د ع  قصةةت السةةب  يف هةةذا اجملةةال وسةةيق سةةينخذ -الةةذ   ةةرف النصةةوص  -أ ةة اب ال كةةر املن ةةرف 
لَلييال القادمة قواعد فاسدة يف التعامس ممل أهس الكتاب يف عال احلوار أو اةا  مةن اجملةاتتف ومةن 

 ةنبغا أخذها يف اتعتبار:هذ  القواعد ال  

أهةةس ءدةةةد ا ةةدف مةةن احلةةوار معهةةم وانقي ةةه مةةن اةةوائت اتهنلاميةةة والت ةةاول والغمةةو. يف مةةاورة  (1
ف وا ةةدف الةةراب  يف احلةةوار هةةو دعةةوهتم إ} هللا اعةةا} وَتةة  هةةداةتهم لإلسةةالم واحلةةرص علةةى بالكتةا

 ةةم مةةن اةةا ماولةةة لتعةةبيهه ابملنةةاه  اصةةوةر اإلسةةالم  ةةم كمةةا أمةةر هللا بةةه واوضةةيف تقائةةه و ةة ائه 
 اَلرضية اَلرضية املن رفة فهو أمسى وأعظم وأيس من كس املناه  

عةةةدم التصةةةةد  لل ةةةةوار بةةةةدون علةةةم بةةةةدةن اإلسةةةةالمف أو عةةةةدم القةةةدرة علةةةةى اوضةةةةيف اااياةةةةه بصةةةةورة  (2
 ةة ي ةف فلةةيس احلةةوار مطلةةوب مةةن كةةس أيةةد؛ بةةس هةةو مطلةةوب مةةن أهةةس القةةدرة علمةةاو وبيةةانوف أمةةا 

ا يف احلث على فضائس هذا الدةن أو كةان مبدئهم فليس مطلوب منه احلوار إت إوا كان بعكس اا 
امل اطت الكتايب عاما ميكةن التةنثا عليةه دون علةم دقية  مبنةاه  اَةدل واملناقعةةف فهةذا ةةدخس يف 

 مسلم الدعوة العامة إ} دةن اإلسالم الذ  هو مطلوب من كس 

 -يف اَملةةة -} و ةة ة ويةةود النبةةوة ب مةةن اإلقةةرار بويةةود هللا اعةةالةةدى أهةةس الكتةةا ممةةااتسةةت ادة  (3
واليةوم اآلخةر وحنوهةةا للبنةا  عليهةا يف بيةةان احلة   ةم أو التةةدليس علةى ابطلهةمف وةنبغةةا مراعةاة ال ةةرو  
ال ردةةةة والطائ يةةة يف دعةةوهتم فيويةةد فةةيهم مةةن ةقةةر بنبةةوة ممةةد  ةةلى هللا عليةةه وسةةلم ولكنةةه ةقصةةرها 

 ابَملة اقعة هذا ودعواه أسهس من املنكر  ا على العرب فمن
إقامةة اَلدلةةة العقليةة علةةى  ةة ة تبةوة ممةةد  ةةلى هللا عليةه وسةةلم فةةإقرار  بنبواةه ةقتضةةا ابلضةةرورة أن  (4

خب   د  وقد أخب أته مرسس للعاملني والطعن يف ولةع إمةا قةدح فيمةا أقةر بةه وهةو إثبةات تبواةه أو 
ملةةةن أثبةةت النبةةةوةف وهنةةةا أيةةت التنبيةةةه إ} ضةةةرورة الريةةةوع إ} طعةةن يف خةةةب النةةةي وهةةو اةةةا مسةةةتقيم 

املنةةاه  العقليةةة القرنتيةةة وابنيهةةا واحلةةدةث رةةا وان كةةان بةةدون اإلاةةارة إ} كوهنةةا قرنتيةةة َلن ااصةةم ت 
مةةن الةةدةنف وقةةد وقةةمل أهةةس  ا ةقةةر نجيتهةةاف وت أبس ابَلدلةةة العقليةةة السةةاملة مةةن اللةةوازم املبطلةةة لعةة

َلهنةةةم اصةةةوروا أن القةةةرنن يةةةا  ابَلدلةةةة اابةةةةة ااضةةةة دون اَلدلةةةة العقليةةةةف فرايةةةوا الكةةةالم يف هةةةذا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 17 الحوار بين األديان )حقيقته وضوابطه(

 ف بعةش العقائةدف فكاتةت النتيجةةةة رتعون أدلة ةرةدون رةا تصةر الةدةن فوقعةوا يف لةوازم اقتضةا ءر 
ل اسد اقرةر قواعد يف اتستدتل والنظر  ال ة للمناه  املت   عليها واو لوا إ} أاراضهم ابلتنوةس ا

 للنصوص 

الدراسة الدقيقة ملنه  اَلتبيا  يف يوار أقوامهم وابلذات منه  الرسالة اااَتةة للرسةاتت كلهةا وأخةذ  (5
 اعا} اَل ول العلمية يف احلوار ممل أقوامهم ودعوهتم إ} هللا 

دراسةةة منةةاه  علمةةا  السةةنة يف مناقعةةاهتم ويةةوارهم مةةمل أهةةس الكتةةاب مةةمل ضةةرورة التنبةةه إ} املنةةاه   (6
البدعيةةة يف يةةوار بعةةش أ ةة اب البةةدع مةةمل الكتةةابيني ممةةا سةةبت يف ويةةود منةةاه  من رفةةة يف ال كةةر 

 ضالة اإلسالما ظهرت فيما بعد على اكس فر  

إثبات اناقش كتبهم وضعف دةنهم من واقمل هذ  الكتت دون وكر وسي  مما شعلهةم ةعيةدون النظةر  (7
 بطالته  إمكانيف يقيقة دةنهم و 

ابَلدلة الص ي ة واملناه  القرنتية والنبوةة املعتبة بعيداو عن منةاه  أهةس اَلهةوا   إثبات دةن اإلسالم (8
خبةار ابملغيبةات والبدعف ومن ولع إثبات   ة القرنن والنبوة ابَلدلة احلسية ال  اضمنتهاف ماس: اإل

 النبو  للنو القرن  أو  ويل ح ومبوافقة الكعوف العلمية الاابتة دون اعسف 

للعقةةةس واحلةةةس ممةةةا يعةةةس التطبيةةة   ةةةا يف الواقةةةمل منةةةاف لل طةةةرة اإلتسةةةاتية اارفةةةة ة دايتةةةتهم إثبةةةات مناقضةةة (9
 مكةانإولسنن هللا يف اتيتمةاع واحليةاةف وهنةا ةنبغةا التنبةه ملللةة وقعةت يف ال كةر اإلسةالما وهةا اصةور 

كن التدليس على التعار. بني العقس والنقس ويصس بسببها عراا اتر ا ومازال مستمراو إ} اليومف وت مي
عدم التعار. بينهما بعكس   يف مواف  ملقتضى النو ولدتلة العقس إت على منه  أهس السنةف أما 

د عليه أهةس اَلداين علةى قاعةدة بعضةهم: )خرافةات النصةراتية ةستنسمن ختب  يف مناه  ال ر  فسوف 
  كون اَلمر هناخا من خرافات اإلسالم( ةقصد التصوف والتعيمل وكذلع سي

تبد من مراعاة يسن التعامس واملناقعة ليكون للدعوة قبةول دون  ال ةة اةرعيةف كةالقول إبقةرارهم  (10
علةةى اعتبةةةار دةةةةنهم والانةةةا  علةةةيهم مباةةةس ولةةةع ابسةةةم ايةةةرتام اآلخةةةرف وت ةصةةةف التسةةة يه لةةةه إوا طمةةةمل 

اآلخرف وكنن ف فاحل  وس  بني ا رة  من ةردد عدم اإلقصائية وةقول ابيرتام دةن ههداةتالداعية يف 
ااالف هو يف ويهات النظر ت يف أ س الدةن وبني اإلفةراط الةذ  شعةس مةن إمكةان هداةةة ااةاور 

 الصعوبة أمر يف ااةة 
ومةةن خةةالل العةةر. املتقةةدم ملةةنه  النةةي  ةةلى هللا عليةةه وسةةلم لل ةةوار مةةمل أ ةة اب اَلداين ةتةة  أنَّ 

دةن اإلسةالم وويةوب اتتقيةاد لةه وتبةذ اَلداين  اَلساس يف احلوار هو الدعوة وإقامة اَلدلة على   ة
وهةذ  يقيقةة اةرعية واضة ة  مةيالباطس بلغة علمية ومنهجية سل يف دةنهم اارف من وبيان ما اارفةف

 رسالتهم ب والسنة وطالمل أخبار اَلتبيا  وعرف طبيعة اتصوص الكت أاستقر ملن 
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 أنواع احلوار بني األداين وأحكامها الثاي:املبحث 

حلاحلوار بني اَلداينحل اسم عام ةطل  على كس  اطبة ومةاورة اةتم بةني طةرفني أو أكاةر مةن أهةس اَلداين 
 فكلمة حليوارحل كلمة عامة اعمس كس ما ةقمل عليةه معةا التجةاوب والرتايةمل والت اطةت  واملامنني را 

 وت اع أن مطل  الكالم ت ةصف احلكم عليه دون معرفة خصائصه املميلة 
ابطةةالو فةال ةصةةف احلكةةم عليةه وهةةو رةةذ   ايقةةاو ومعة امةةن املصةطل ات اجململةةة الةة  ءمةس معةة واحلةوار

ولةةع يف  احلالةةة مةةن اإلعةةال واإلرةةام؛ بةةس تبةةد مةةن اتست صةةال عةةن املعةةا املةةراد بدقةةة مث النظةةر بعةةد
 أهنا على ني    ومن خالل التتبمل َليوال احلوارات املتعددة بني اَلداين ابيكمه يف ضو  النو العرعا

دة لةه واملميةلة لةه عةن اةا ف مةمل أن عيةمل اَلتةواع ةصةف إطةال   أتواع  تل ةف ولكس تةوعح خصائصةه ااةدَّ
تةةوع احلةةوارات اجململةةة واتست صةةال عنهةةا  اوضةةيفاسةةم حلاحلةةوار بةةني اَلداينحل عليهةةا  وعليةةهف فالبةةد مةةن 

ولع فسنوكر كس توعح علةى  على وبنا   ا قبس ااو. فيها أو احلكم عليهاومعرفة أهدافها وخصائصه
 يدةف وأوكر ااصائو املميلة له ابختصار مث أِبني احلكم العرعا على كس توعح على يدة 

 :: حوار الدعوة  أوالً 

 هالدين، وانلبيان صحة هذا  األخرى األداين أتباعاحلوار مع  :اإلسالميواملقصود به يف املفهوم 
 ما نالعظيمة، وبيا اإلسالموحماسن  .ة نبوة حممد صح وإيضاحالسابقة،  األداينانسخ لكل 

 اآلايت واألحاديثتدل عليه كل  .وهذا احلوار مطلوب شرعا املنحرف.هم عليه من الباطل 
 هللا وبيان احلق ورد الباطل. إىلالدالة على فضيلة الدعوة 

 متعةددةفويهات  كل ومرا مويود َتارسه ععيات  واَلولف وهوهذا النوع اقدم الكالم فيه يف املب ث 
داخس يف عموم الل ة, العةام دون  واَلداينف فهكااون ت ةسمى يف ات طالح ابسم احلوار بني   وأفراد

 املعروف ات طاليا اااص واعار   مدلوله
وعلس الكنائس العاملا وااها  فاثوليكيةالك الكنيسةَتارسه الذ   احلوار التبشريي عند النصارى أما

 َلخةةذ  ادعةةاو  وطرةقةةاو  فتبةةيهملتعةةكيع املسةةلمني يف دةةةنهم و  وورةعةةة فنصةةالتلوسةةيلة  روااختةةاو احلةةفهةةو 
 (21)  واته دةن معتب يىت بعد دخول الت رةف فيه دةنهمو املوفقة بص ة  واإلقرارالعهادة 
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 : حوار التعايش وحكمه :اثنياً 

 :تعريفه
سةتوى العالقةة بةني اةعوب أو طوائةفف املقصود نوار التعاةأ هو: احلوار الذ  حلةهدف إ} ءسةني م

ةرةنف  ورمبا اكون أقليةات دةني ةةف وةِعةا ابلقضةااي اجملتمعي ةة كاإلاةا ف واتقتصةادف والسةالمف وأوضةاع املهج 
والالياةني وحنةةو ولةةعف ومةةن أمالةة هةةذا اللةةون مةةن احلةوار: )احلةةوار العةةريب اَلورويب(ف و )يةةوار العةةمال 

ذا النةوع )التسةامف(  وهةذا التعرةةف هةو ملعةا التعةاةأ ابمل هةوم وقد ةسما الةبعش هة  (22)واَنوب(حل 
 العام الذ  ةاخذ من دتلة الكلمة دون اراباطات ابمل اهيم الاليقة 

بصةةةورة مالئمةةةة بةةةني كافةةةة اجملتمعةةةات مةةةمل  أف والعةةةيوهةةةذا امل هةةةوم العةةةام ت ةلةةةةد علةةةى يسةةةن املعاملةةةة
 اتختالف الدة  وال كر  والاقايف 

 واإليسةةانف وةةةدل عليةةه معةةا الةةب اإلسةةالمت ةرفضةةه  امل تل ةةة اَلداينا املعةةا بةةني اابةةاع والتعةةاةأ رةةذ
ةن  َذا والقس  الوارد يف ماس قوله اعةا} :)) ِ َعةن  الَّةذ ةَن ملَش ةِةَقةاا ِلوِكمش يف  الةد  ةن  َوملَش ِ شر ِيةوِكم م   َهةاِكِم ااَّ ةَةنةش

ِطوا ط نيَ  د اَير ِكمش أَن َاَبَلوِهمش َواِةقشس   ( 8: (()املمت نةإ لَيشه مش إ نَّ ااََّ  ِ تَل الشِمقشس 
 ضوابط: ةثالثوهلذا املفهوم 

وبةةني املةةواتة والعةةيأ الكةرمي والتسةةامف يف املعاملةة  اإليسةانفةةال اةالزم بةةني  : مراعةاة الةةوت  والةبا فأوالً 
 (23) كااة  تصوص ارعية ارعا دلت عليه أ سفالوت  والبا ة  ارا البا ة منهمف أو للك ار 

 عظيم يف اا  اجملتمعات واستقرارها أساس فالعدل  الناسفممل كس  اإلتصافو  العدلف إقامة :اثنياً 
املواف  للمنه   به  أتئ يف موضعه ومقامه الص يف  اَلمرالتلام احلكمة يف املعاملةف وها وضمل  :اثلثاً 

  اإلتساتيةولطبيعة الن س   الراب 
نخر اا امل هةوم العةام السةاب  وولةع عنةدما رفعةه  بعداو مة )التعاةأ والتسامف( أخذت لكن هذ  الكل

( ومةا االهةا مةن م1973عةام  رمضان 1أكتوبر ) 6العامل الغريب كععار ممل العرب واملسلمني بعد يرب 
احلصةةار  أكتةةوبر بقةةرار مةةن وزرا  الةةن   العةرب يف الكوةةةت الةةذ  ةقضةةا ب ةةر. 17املقاطعةة العربيةةة يف 

الن طةا علةةى أماكةةا وخت ةةيش مسةةتوى الضةة  يةةىت ةت قة  اَةةال  عةةن اَلراضةةا العربيةةة واةةامن احلقةةو  
 الوطنية للععت ال لسطي  

فرفةمل الغةرب هةذا العةعار لتهدئةة الوضةمل ووقةةف القتةال وخت يةف يةدة الضةغوط العربيةة إ} يةني ارايةةت 
وار التعةةةةاةأ يةةةضةةة او للعيةةةةان أن أوراقةةةه وإعةةةةادة انظةةةيم أهدافةةةةه اإلسةةةرتاايجية وقةةةةد مت ولةةةع وأ ةةةةبف وا

                                                
  348/  1دعوة التقرةت بني اَلداين  (22)
 كامالو   -ممد سعيد الق طا   /د -اتظر الوت  و البا  (23)
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 20 الحوار بين األديان )حقيقته وضوابطه(

والتسامف ما هو إت اعار َلهداف سياسية نتة ت سةيما بعةد السةيطرة اَلمرةكيةة علةى االةي  ومنافةذ 
البالد العربية واإلسالمية بعد أزمة االي  الااتيةةف وأ ةبف اَلمةر أاةد وضةوياو بعةد اتيتيةاح اإلسةرائيلا 

لضغ  مبنمل الن   عن أماكةا ولةو لوقةت مةدد مل اوافة  عليةه اَلخا للض ة الغربيةف وعندما طرح خيار ا
الدول العربية الن طيةف ت لكوته ةل   الضةرر مبصةاحلها بةس لكوهنةا اةا قةادرة عليةه لضةعف سةيادهتا أو 

 زوا ا عن الن   على أقس اقدةر 
عةرب سبتمب وهايت أمرةكا ورفعت اةعار )احلةرب علةى اإلرهةاب( عةاد ال 11وعندما وقعت أيداث 

أكتةوبر  6و املسلمني لرفمل اعار التعاةأ والتسامف بن س امل هوم الغريب الساب  الذ  رفمل إابن يةرب 
  واداعياهتا

فكرةة وثقافيةة ويضةارةة لقد أ ب ت فكرة )التعاةأ والتسامف( دعوة فكرةة ءمس يف طياهتا مضامني 
حلاملنظمةة اإلسةالمية للرتبيةة والعلةوم   ااإلسةالم فمةن الطةر    وقد ابةا هةذ  ال كةرة وتظةر  ةاوايتماعية

اإلسةةةةالمحل ابليةةةف د  عبةةةةاس  والاقافةةةةحل )اةسسةةةكو(ييث أ ةةةةدرت كتةةةااب بعنةةةةوان حلم هةةةوم التعةةةاةأ يف
رذا امل هةوم عرفةه )اليوتسةكو( يف بيةان لةه أبتةه حلايةرتام اآلخةرةن ويةرايهتم  والتعاةأ والتسامف  اَرار 

وهةةةو اقةةةدةر التنةةةوع الاقةةةايف وهةةةو اتت تةةةاح علةةةى    رةةةا واتعةةةرتاف ابتختالفةةةات بةةةني اَلفةةةراد والقبةةةول 
ملةةد اوضةيف  وسةينيت مةا هةو اةا معةروفحل  وعةدم رفةشاَلفكار وال لس ات اَلخرى بدافمل اإلطةالع 

  مل هومه إن اا  هللا
 

 خصائصه:
ف أيةدمها مةنخوو مةن امل هةوم العةام للكلمةة واآلخةر متغةاةراتسب  يف التعرةف أن التعاةأ له م هومني 

خوو من اعار خاص رفمل يف فرتة من ال رتات َلهةداف سياسةية مث اطةور إ} أن أ ةبف فكةراو منظمةاو من
واتةسسةكو( مث عةاد ليصةبف اةعاراو سياسةياو  -اقوم على اصدةر  بعش املاسسات الكبى )اليوتسكو 

هذا  ىوبنا و عل  بن س املضامني ال كرةة سبتمب11أيداث للت  يف من هيجان العامل الغريب بسبت 
 فالبةةةد مةةةن َتييةةةل خصةةةائو النةةةوع اَلول عةةةن النةةةوع الاةةةا  مث بيةةةان احلكةةةم يف كةةةس وايةةةدة علةةةى يةةةدة 

 له عن اا  هو: اَلول املميلابمل هوم ف صائو )يوار التعاةأ(
 أته يوار ت عالقة له ابلدةن  (1
عةةة احليةةاة أتةةه ةقتصةةر علةةى احلةةوار فيمةةا ةتعلةة  ابملعيعةةة الب تةةة بةةني أهةةس اَلداين الةة  ا رضةةها طبي (2

 ال طرةة البعرةة وياياهتا 

لةه أو مةدياو بةس هةو قا ةر علةى  أو اعرتافاو بص ة دةن اآلخةر أو الكيةةو  أو وت و  أته ت ةتضمن مبةو  (3
 اَلمور الدتيوة ة ويف يدود احلاية 
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 21 الحوار بين األديان )حقيقته وضوابطه(

من التنازل عن أمر من أمور الدةن نجةة الرتايةت  ةم يف الةدخول يف اإلسةالم  ايااو أن ت ةتضمن  (4
 ا   ورة يسنة عن اإلسالم أو أب  اعليس نخر أو أعط

 
 حكمه :

فهةو يةائل ت  -إوا مل ةصايبه ما ةعك  ر على خصائصه السةابقة أو ةلةةد فيهةا  -هذا  النوع من احلوار 
إاكال فيهف وهو خاضمل للسياسة العرعية العملية ال  ةقدرها أهس احلس والعقد من أهس ااةبة والعلةم 

ول هللا مةمل اليهةود وعاهةدهمف و ةاد املعةركني يف احلدةبيةةف وكةذلع الصة ابة وقد ا او. رس والدةن 
ف وت ةةةلال هةةذا اَلمةةر موضةةمل الكةةرام ا اوضةةوا مةةمل أهةةس اَلداين امل تل ةةة فيمةةا  ةةو دتيةةاهم ومعااةةهم

  وقد حلزخر ال قه اإلسالما املاسةس علةى الكتةاب والسةنة بةرتاث ضة م يف عةال العالقةات بةني اا ا 
 .(24) املسلمنيحلاملسلمني واا

 
 :(25) خصائص التعايش ابملفهوم املعاصر

 فكرايو  بعداو نخر اا ما مضى من التو يف وأخذ م هوم التعاةأ  بعداو لقد أعطا مصطلف )التعاةأ( 
 وهو رذا املعا ةندرك ءت التقارب الذ  سينيت الكالم عليه  يدةداو 

احليةةاة العمليةة نكةم اتاصةةال املةاد  بينهةةا وت  ويةوار التعةاةأ ةكةةون يف العةادة بةني الةةدول الة  َتةارس
عةةال لةةه بةةني اَلداين إت مةةن هةةذ  اللاوةةةة وإاةةا وكةةرن  يف موضةةوع احلةةوار بةةني اَلداين َلتةةه ةةةدخس يف 

  بعش  ل  بينه وبني يوار التقاربالعنوان العام بسبت عمومية ل ظة )احلوار( وَلن ال
 مةةا سةةب  وكةةر  يف ااصةةائو العامةةة ليكةةون بةةذلع فكةةراو مث إن يةةوار التعةةاةأ أخةةذ مةةدلوتو نخةةر اةةا

يدةةداو لةه خصائصةه ال كرةةةة امل تل ةة عةن مةةا سةب  وكةر   وميكةن ال ةةيو الةع ااصةائو يف النقةةاط 
 التالية :

القةةول نرةةةة التةةدةن وإتكةةار يةةد الةةردة يف اإلسةةالم ابعتبةةار  معارضةةاو حلرةةةة اختيةةار اإلتسةةان للةةدةن  (1
 اسم املعرتا بني كس اَلداين البيان العاملا حلقو  اإلتسان الذ  ةقتنمل بهف ويعس الق

منةةمل كةةس ألةةوان اتعتةةدا  علةةى اآلخةةر وإتكةةار احلةةرب ابسةةم الةةدةن وا سةةا اَهةةاد يف اإلسةةالم أبتةةه  (2
 للدفاع عن الن س وإتكار يهاد الطلت 

                                                
 348/  1دعوة التقرةت بني اَلداين  (24)
, اسةامف الغةرب مةمل  -نيا البكةر  ونخةرون  — التسامف , دراسات يف -هيوكتسكس  —اتظر يف هذا النوع:التعاةأ السلما  (25)

, املسةلمون واَلوربيةون )  -عبةاس اَةرار  —, م هةوم التعةاةأ يف اإلسةالم -عبد اللطيف احلسةني  —املسلمني يف العصر احلاضر 
  -االتدار —حنو أسلوب أفضس للتعاةأ ( 
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 22 الحوار بين األديان )حقيقته وضوابطه(

 اإلتسا  منمل الكراهة الدةنية و الدعوة لإلخا   (3
ت اةةا املسةةةلمة يف الةةةبالد اإلسةةةالمية والتعامةةس معهةةةم علةةةى أسةةةاس املطالبةةة ابحلرةةةةة الدةنيةةةة لَلقليةةةا (4

الويةةةدة الوطنيةةةة ولةةةيس علةةةى أسةةةاس املعتقةةةد الةةةدة ف واقةةةرتاح الغةةةرب احلةةةس العلمةةةا  كنفضةةةس يةةةس 
 امل هوم ملعكلة اَلقليات وان كان هذا ت ةرا  كس من ةرى احلوار رذا 

مةا  الم عليهةا أبتةه )مراقةت( عليهةا فهةو ةر ةدوا سا هيمنةة اإلسة عيعاو اإلقرار ابَلداين السماوةة  (5
 اتعر. له الداينت من احنراف عن احل  

اتيتمةةاع علةةى اقوةةةة الصةةلة ابهلل يف الن ةةوسف خا ةةة بعةةد طغيةةان املادةةةة وا عةةا قيمهةةا املسةةيطرة  (6
 على العباب يف العامل 

  خةر الدةنيةة وأنالبعد عن العنف واإلرهاب والتطرف الةدة  والتك ةا والتةدخس يف خصو ةيات اآل (7
 (26)  كس هذا مناف لاليرتام الدة  الذ  شت أن ةكون بدةالو عن كس القيم السابقة

 
 :حكمه

من خالل ااصائو السابقة ةتبني لنا أن التعاةأ ءةول مةن اعةاةأ مةاد  عةن طرةة  امل اوضةات بةني 
تكةةةار أمةةةور الةةةدول إ} اقةةةارب دةةةة  ويضةةةار  بةةةني الةةةدول والعةةةعوب  وااصةةةائو السةةةابقة اتضةةةمن إ

معلومةةةة يف دةةةةن اإلسةةةالم وواضةةة ة فيةةةهف ماةةةس: قضةةةية إتكةةةار اَهةةةادف والةةةوت  والةةةبا ف ويكةةةم املراةةةدف 
والسماح للكافر بنعر ك ر  يف اجملتمعات اإلسالمية ابسم يقو  اَلقلياتف وكس هذا ةعتب إتكار  ك ٌر 

ل بعةش النصةوص للو ةول إ}   أمةا مةن ابوَّ العةرعية الدالةة عليةه  رك من امللة َلته اكذةت للنصةوص
قولةه هةةذا فهةةو نسةةت طرةقتةةه يف التةةنول إن كاتةةت اةبهة وإاةةكاتو  ةةا مسةةو  ن يف اللغةةة فهةةو ةن ةةا عنةةه 
التك اف وةصبف ماس عامة املبتدعةف الذةن ابولوا و ةاروا إ} مقةاتت مناقضةة لصةرةف الكتةاب والسةنة 

ت ابهة له يف اللغة أو قةول لةبعش العلمةا  فهةذا ت  أما إن كان ابوتو بعيداو   ما  بذلعومل ةك رهم العل
  عود إ} يوار التقارب اآليت وكر يجة يف ابوله واا معذور فيه  و ابَملة فهذا النوع من احلوار ة

 

 : حوار التقارب وحكمه :اثلثاً 

 تعريفه:
التقرةةتحل مةنخوٌو مةن حل أو حلحلالتقارب بني اَلداينحل ت  مةس مةدلوتو ا ةطاليياو مةدداوف فل ة, حلالتقةارب

وهةةةو أمةةةٌر تسةةةي ةت ةةةاوت يف يقيقتةةةه واطبيقااةةةه فقةةةد ةقتصةةةر علةةةى يةةةد ح أد  مةةةن اجملةةةامالت القةةةربف 
                                                

 السابقة هذ  ااصائو مل صة من الكتت املعار إليها يف احلااية  (26)
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وكلهةا  العكليةف وقد ةبالغ فيه إ} درية اتتدماك الكامس والويةدة التامةةف وبةني هةذةن مرااةت متعةددة
واع احلوار بني اَلداينف ولعلةه أاةهر هذا امل هوم أوسمل توع من أت   و(27)داخلة يف عموم اسم التقارب 

 املتعددة م هوم له والذ  اعقد له املاَترات 
 

 خصائصه:
 :(28)ولعس ااصائو املميلة للتقارب الذ  ت ةصس إ} درية الويدة ميكن أن جتمس فيما ةلا 

اآلخةر اعتقاد حلإميانحل الطرف اآلخرف وإن مل ةبلةغ اإلميةان التةام الةذ  ةعتقةد  هةوف أمةا القةول بك ةر  (1
 اَلكار فقد ةصرح به البعشف وةن يه 

 اتمتناع عن التل ي  بني عنا ر اَلداينف وجتنت الب ث واملناقعة يف املسائس العقدةة العائكة  (2
 التعرف على اآلخر كما ةرةد أن ةِعرف  (3
 أخطائه تسيان املاضا التار ا والت لو من نَثر ف واتعتذار عن  (4
 اتختالف إبراز أويه اتا ا ف وارا تقاط  (5
 :(29)التعاون على ءقي  القيم املعرتكة وها اعمس ما ةلا  (6

  التعاون لصد اإلحلاد يف العقيدة -أ
 دعاة اإلابيية  اضدالوقوف  -ب
املستضةةةع ني والعةةةعوب املضةةةطهدة واَلوطةةةان ااتلةةةةف وال قةةةر  التعةةةاون يةةةول قضةةةااي العةةةدل و -ك

 واملر.    اخل 

                                                
   44-13-43  واحلوار اإلسالما املسي ا ص/ 335/  1اتظر : دعوة التقرةت بني اَلداين  (27)

 336/  1املصدر الساب   (28)
 /19/8الةةاالَث   -بةةرنم  العةةرةعة واحليةةاة  -اة اَلةةةرة ةاتظةةر لقةةا  العةةي  ةوسةةف القرضةةاو  يةةول ) احلةةوار بةةني اَلداين ( يف : قنةة (29)

  م2001/  11/  6  , املوافهة 1422
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ف وابةةةادل الةةةلايرات واجملةةةامالت يف املناسةةةبات الدةني ةةةة اتعةةةرتاف ابآلخةةةرف وايةةةرتام عقائةةةد  واةةةعائر  (7
ف وةدخس يف ولع التنكيد على اابة واملودة واإلخا  (31)واملعاركة يف عباداهتم أييانو  ف(30)امل تل ة 

 والصداقة والاقة واتيرتام املتبادل معهم 

 (32) البعد عن يعس احلوار دعوة مبطنة سوا  لإلسالم أو النصراتية  (8
ل مةةةا سةةب  ةتبةةني أن التقةةةارب أمةةٌر تسةةةيف فةةيمكن يصةةول التقةةةارب إ} دريةةة الويةةةدة ومةةن خةةال

 وميكن اتكت ا  ابلت اهم العام القرةت من يوار التعاةأ  
 :يل أن دعاة التقرةت توعان وقد ظهر

وع النوع اَلول: جتتممل فيه ااصائو السابقة إتَّ عدم اك ا اليهود والنصارى  وميكةن التمايةس  ةذا النة
نة احلوار يف اَلزهرابلعي  ةوسف    القرضاو  َو

النوع الاا : جتتممل فيه ااصةائو السةابقة مةمل قولةه بعةدم اك ةا اليهةود والنصةارى كمةا هةو قةول عةال 
 الدةن اَلفغا  والدكتور ممد عمارة ماالو 

 
 :حكمه

رةةةت علةةى تةةوعنيف يكةةم يةةوار التقةةارب  تلةةف نسةةت تةةوع القةةربف وقةةد سةةب  أن بينةةِت أن دعةةاة التق
وال ار  بينهما هو اك ا اليهود والنصةارىف فمةن ك  ةرهم مةمل القةول ابلتقرةةت علةى حنةو مةا سةب  فقولةه 

يف يوار  ممل أهس الكتابف ومن مل ةك  رهم فقوله ك ةٌر َلتةه اكةذةت َلمةرح   بدعة  الف ملنه  الني 
 ةم اةنن نخةر فيمةا ةتعلة  بويةود  املعينةنيف َلن اَلاة اص قطعا يف القةرنن والسةنةف بغةش النظةر عةن

  أمةا املةودة واابةة القلبيةةف فةإن كاتةت لدةنةه فهةا ك ةر املواتمل وليس هذا عال نانا هنةاالعروط واتت ا  
أكةةب بغةةا خةةالفف وأمةةا إن كاتةةت اابةةة القلبيةةة لغةةا دةنةةه بةةس َلمةةر دتيةةو ف ومل ةقةةتش ولةةع مظاهراةةه 

 للك ر اَلكب على املسلمني فها من الكبائر وت او س 
وسندلس على أن حليةوار التقرةةتحل  ةالف َل ةول الةدةن ومنةاقش ملةنه  الرسةول  ةلى هللا عليةه وسةلم 

 بعكس عام من خالل الويو  التالية:
: اَي أَةةَلَهةةا الَّةةذ ةَن نَمنِةةوا ت قيةةدة الةةوت  والةةبا ف ةقةةول اعةةا}: أتةةه مةةواتة للك ةةار و ال ةةة لعالوجةةه األول

ةةِذوا َعةةدِ  { اَةتَّ   َةة    ةةَن احلش َةةا َيةةا َِكمش م  لشَمةةَودَّة  َوقَةةدش َكَ ةةِروا مب  ل يَةةاَ  اِةلشِقةةوَن إ لَةةيشه مش اب  و    َوَعةةِدوَِّكمش َأوش
                                                

نفةةذة اإلسةةالم وقضةةااي  -موقةةمل إسةةالم أون تةةةن   تةةت  -اتظةةر : خطةةاب العةةي  ةوسةةف القرضةةاو  يف تةةدوة احلةةوار بةةني اَلداين  (30)
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 25 الحوار بين األديان )حقيقته وضوابطه(

ةر  ةةِةَوادَلوَن َمةنش َيةادَّ ااََّ (1)املمت نةة:  خ  اَّ  َوالشيَةوشم  اآلش   وةقول اعا}: ت جتَ ِد قَةوشماو ةِةاشم ِنوَن اب 
ةةِذوا الشيَةِهةةةوَد  22 ادلةةة:َوَرِسةةوَلِه    {)اجمل (  وةقةةةول اعةةا}:  اَي أَةةَلَهةةةا الَّةةذ ةَن نَمنِةةةوا ت اَةتَّ  

ِهمش    { )املائةدة: مةن  ةنةش ةنشِكمش َفإ تَّةِه م  ِمش م  ل يَةاِ  بَةعشةشح َوَمةنش ةَةتَةةَو َّ ل َياَ  بَةعشِضِهمش َأوش َوالنََّصاَرى َأوش
يف اللقةا ات  الععار البارز الذ  ةردد  واملودة واملواتة يف حليوار التقرةتحل هو (51اآلةة

  ولعلةةةةا أكت ةةةةا ابلنقةةةةس عةةةةن أفضةةةةس املعةةةةاركني يف هةةةةذ  احلةةةةوارات والبيةةةةانت املعةةةةرتكة
واملنظرةن  ا وهو العي  ةوسف القرضاو  ييث ةقول يف بيان أهداف احلةوار : حلانقيةة 

ارةة يةدةااوف العالقات من رواست الروح العدائيةة الة  خل تهةا الصةليبية قةدمياوف واتسةتعم
وإاةةةةاعة معةةةةةا  اإلخةةةةا  واإلتسةةةةةاتية والرهللاةةةةةةف وفةةةةتف  ةةةةة  ة يدةةةةةدة لعالقةةةةةات أتقةةةةةى 

  (33)وأ  ىحل
أته  ال ة ملنه  الني  لى هللا عليه وسلم يف يةوار اَلداينف وإابةاع لغةا سةبيس املةامننيف  :الثايالوجه 

َِدى قال اعا} :  َوَمنش ِةَعاق    الرَِّسولَ  املسلمني و الف إلعاع  َ َلِه ا ش  م نش بَةعشد  َما اَةَبنيَّ
ااو{ )النسةا :  ل ه  َيَهنََّم َوَساَ تش َمص    (115َوةَةتَّب ملش َااشَ َسب يس  الشِماشم ن نَي تِةَول  ه  َما اَةَو}َّ َوِتصش

وت اع يف أن حليوار التقرةةتحل منةاقش  ةد  الرسةول  ةلى هللا عليةه وسةلم وأ ة ابه 
ب التقارب ةرتكةون تقةاط اتخةتالفف وتسةيما مسةائس العقائةد وعلما  اإلسالم فن  ا

وهةةةذ  مناقضةةةة ملةةةنه  الةةةدعوة النبوةةةةةف فةةةإن رسةةةول هللا  ةةةلى هللا عليةةةه وسةةةلم دعةةةا أهةةةس 
الكتةاب واةاهم مةةن أهةس اَلداين إ} ءقية  التوييةةد وتبةذ العةرا ويةةاد م علةى ولةةعف 

فدعوة  أخرى  قضااي معرتكة ومل ةرد اركه مل اطبتهم يف العقائد واإلعرا. عن ولع إ}
 بطالته التقارب فيها انك ت لطرة  اَلتبيا  ومعاكسة لهف وهذا من دتئس 

َةا أَتةشةَلَل الوجه الثالث ةنَةِهمش مب  ِكةمش بَةيةش : أته إعرا. واةرا لةبعش اَليكةام العةرعية  ةقةول اعةا} :  َوأَن  ايش
َذرشِهمش أَنش  َواَ ِهمش َوايش ِ إ لَيشةع   َ { )املائةدة:  ااَِّ َوت اَةتَّب ملش أَهش ت نِةوَا َعةنش بَةعشةش  َمةا أَتةشةَلَل ااَّ ةَة ش

   وهذ  اآلةة  ر ة يف ثالثة أمور أثنا  احلوار ممل أهس الكتاب وها:(49
دعوهتم واحلكم بيةنهم نكةم هللاف وهةذا أعةر. عنةه دعةاة التقرةةت ابلبعةد عةن تقةاط  -1

 نجة اعتبار اآلخر وايرتامه  اتختالف وانلةس الدةن احل  منللة الدةن اارف

البعد عن عاملتهم والتنلل معهم وإاباع أهوائهمف وهذا أعر. عنه دعاة التقرةت يف  -2
 والكيتهم معاركتهم  م يف أعيادهم وإثبات إمياهنم 

احلةةذر مةةن فتنةةتهم عةةن بعةةش مةةا أتةةلل هللا اعةةا}ف وهةةذا أعةةر. عنةةه دعةةاة التقرةةةت  -3
 هللا نجة التقارب واحلوارف ومن أمالة ولع:فاتللقوا يف  ال ة بعش ما أتلل 

                                                
 176أولوايت احلركة اإلسالمية يف الريلة القادمة ص /  (33) 
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 26 الحوار بين األديان )حقيقته وضوابطه(

o  اإلعةةرا. عةةن الةةوت  والةةبا ف واحلةةت يف هللا والةةبغش يف هللا ءةةت مسةةمَّى
  إلتساتيةحل و حلتبذ التعصتحلحلاابة واتيرتام املتبادلحل و حلاَلخوة ا

o   إلغةةا  أيكةةام أهةةس الذمةةة ءةةت مسةةمى حلالعدالةةة اتيتماعيةةةحل و حليقةةو
 اإلتسانحل 

o  َتكةةني الك ةةار مةةن الةةدعوة إ} دةةةنهم وبنةةا  معابةةدهمف و دةف إبطةةال يةةد الةةر
وتعر كتبهم ءت مسمى حليرةة التةدةنحل و حلالتعددةةة الدةنيةةحل و حلالتعةرف 

 على اآلخرحل 
o  إلغةةةا  اَهةةةاد يف سةةةبيس هللا ومةةةا ةتبعةةةه مةةةن أيكةةةام ماةةةس اسةةةرتقا  اَلسةةةرى

اناست والغنائم ءت مسمَّى حلالسلم العاملاحلف وفكرة اَهاد من أ لها ت 
احلةةةوار بةةةني اَلداين مبعةةةا التقرةةةةت امللعةةةوم  واةةةا مةةةا اقةةةدم مةةةن اَليكةةةام 

  (34)العرعية أعرضوا عنها بسبت احلوار والتقرةت 
ةةةل م نَي الوجةةةه الرابةةةع َعةةةِس الشِمسش : أتةةةه ةتضةةةمن املسةةةاواة بةةةني الكةةةافرةن واملسةةةلمنيف ةقةةةول اعةةةا} :  أَفَةَنجش

ر م نَي{ )القلةةم:  َات    وةقةةول اعةة(35َكةةالشِمجش لِةةوا الصَّةةاحل  ا} :  أَمش جَنشَعةةِس الَّةةذ ةَن نَمنِةةوا َوَعم 
 : ةةةار { )ص  َرش.  أَمش جَنشَعةةةِس الشِمتَّق ةةةنَي َكالشِ جَّ ةةةد ةَن يف  اَلش س    ودعةةةوة التقرةةةةت يف (28َكالشِم ش

  ف وانلةةس ملةا رفعةه هللا اعةا}أساسها اقرر مبةدأ املسةاواة الدةني ةةف وهةذا رفةمل ملةا وضةعه هللا
تقةةارب ة ةةرت. املسةةاواة بةةني اَلداين وعةةدم امةةتالا احلقيقةةة املطلقةةة َل  منهةةاف وهةةذا فال

اع يف اإلميةان واإلسةالم واوسة  بةني اَلداين وهةذا ةقتضةا اةرا اَةلم بصة ة احلقةائ  
  املطلقة يف اإلسالم وتظراه إ} أهس اَلداين اَلخرى

 

                                                
 1448/  4اتظر : دعوة التقرةت بني اَلداين  (34)
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 27 الحوار بين األديان )حقيقته وضوابطه(

 :: حوار وحدة األداين وحكمهرابعاً 

 تعريفه:
هو حلاتعتقةاد بصة ة عيةمل املعتقةدات الدةني ةةف و ةواب عيةمل العبةاداتف وأهنةا طةر  إ}  ويدة اَلداين
  ومن أبرز املنظرةن  ا يف الوقت احلاضر حلروييه يارود حل ءت اطا  حلاإلبراهيميَّةحل (35)ااةة وايدةحل 

اختالفهمةا   ومهةا ةت قةان يف الةدعوة إ} ويةدة اَلداين مةمل (37)وم   سةوراي العةي  أهللاةد ك تةارو  ف(36)
يف منطلة  ولةةعف فةاَلول ةةةدعو للويةدة مةةن منطلة  إتسةةا  فهةو ةسةةعى لويةدة أداين اإلتسةةاتية ولكنةةه 
ةرى أن املريلة اَلو} ابدأ بويدة أداين امللس السماوةة الاالثف ءت مسمَّى )اإلبراهيمية(ف والاا  من 

ن العامل كله هةو اإللةه وأن أفةراد  منطل   ويف وعلى فكرة  وفية وها الويدة واتءادف وهم الذةن ةرو 
 ماس موك الب ر متعدد ولكنه من الب ر ت سهف وبنا و على ولع فكس 

واَلثةر البةالغ والكبةا  مةا هةو  كبااو اَلداين   ي ة َلهنا  ادرة عن اإلله اعا} هللا عما ةقولون علواو  
 احلةلب اتاةرتاكا ال رتسةا بعةد من يهة مكاتتهما واهرهتما العامليةف فجارود  كةان الريةس الاةا  يف

الرئيس ال رتسا )ياا اااا( وأهللاد ك تارو هو امل ة  العةام لدولةة سةوراي ولةه عالقةات اامضةة بكاةا 
قائمةةةة علةةةى هةةةذ  اَلفكةةةةار مةةةن املاسسةةةات املعةةةبوهة وقةةةد تعةةةطا بعةةةكس كبةةةا يف بنةةةا  املاسسةةةات ال

  الويدوة ة
 

 خصائصه:
 ن احلوار ما ةلا :وأبرز ااصائو ال كرةة  ذا النوع م

 التقارب ما سب  وكر  من خصائو حلوار  (1
 هللا اعتقاد   ة عقائد اَلداين اَلخرى وعباداهتاف وأهنا طر  مو لة إ}  (2
اعتبار ااصائو املميةلة بةني اَلداين ظةواهر واقاليةد اتر ي ةة لعةعت معةني أو يقبةة زمنيةة معينةة أو  (3

 دة واياعتبارها أتواعاو  تل ة او س إ} يقيقة 
العمةةس علةةى املسةةاواة بةةني كتةةاب املسةةلمني وعبةةاداهتم ومسةةايدهم مةةمل مةةا ةقابلهةةا عنةةد أ ةة اب  (4

  (38)ومن ولع اَلخرى  اَلداين 
                                                

   339/  1دعوة التقرةت بني اَلداين  (35)
   937 - 839/  2س لنظرةة يارود  وتقدها يف دعوة التقرةت بني اَلداين اتظر : الت ليس امل ص (36)

  136/  3اتظر دراسة كاملة عنه يف املصدر الساب   (37)
/  4ن اَلداينةقرةت بيةةةةةتةةةةوة الة, ودعةةة 13-96.24 -اتظةةةر :اإلبطةةةال لنظرةةةةه االةةة  بةةةني دةةةةن اإلسةةةالم واةةةا  مةةةن اَلداين ص /  (38)

1465 - 1492 
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 28 الحوار بين األديان )حقيقته وضوابطه(

o  الدعوة إ} طباعة املص ف العرةف والتوراة واإلجنيس يف كتاب وايد بني دفتني 
o عبادة ةضم مسجداو وكنيسة وكنيساو بنا  عممل َلماكن ال  
o املودة عمار املسايد ومراتد  املعابد مما ةلةس اَ وة وةولد  ابادل اللايرات بني 
o املعةةرتكة يف أمةةاكن العبةةادة مل تلةةف اَلداين سةةوا  اببتةةداع  ةةالة ةعةةرتا فيهةةا  إقامةةة الصةةلوات

 اَميمل أو أبن ةصلا كس وايد  الة اآلخر وااها من الععائر التعبدة ة 
 

 حكمه :
ن احلوار ةتبني أته ك ر خةالو وردة عةن الةدةن َلمةور كاةاة ومن خالل ااصائو السابقة  ذا النوع م

 منها:
: أتةةه اكةةةذةت للقةةةرنن والسةةةنة يف إك ةةةار اليهودةةةة والنصةةةراتية وااهةةةا مةةةن اَلداينف ويصةةةر احلةةة  أوال ذو

َبَس    اعا}:  ةقول نجاة يف اآلخرة يف )اإلسالم( فق وال الم  د ةناو فَةَلنش ةِةقش َتغ  َااشَ اإل سش  م نشهِ َوَمنش ةَةبةش
ةةر ةَن{ )نل عمةةران: َاس  ةةَن ااش ةةرَة  م  خ  ةةالِم{  ( 85َوِهةةَو يف  اآلش وةقةةول اعةةا}:  إ نَّ الةةد  ةَن ع نشةةَد ااَّ  اإل سش

 ومن أ ول العقائد اإلمياتي ة الضرورةة يف دةن اإلسالم : ( 19 عمران:)نل 
كةةافرا هم واسةةميته  ف مةةن اليهةةود والنصةةارى واةةا (39)مل ةةةدخس يف هةةذا اإلسةةالم حل اعتقةةاد ك ةةر مةةن 

ةةس  الشك تَةةةاب   (40)وأتةةه مةةن أهةةس النةةار  عةةدو لنةةاف وأتةةه ةةنش أَهش قةةال اعةةا} :  ملَش َةِكةةن  الَّةةذ ةَن َكَ ةةِروا م 
َ ك  نَي َيةىتَّ اَبشا ةيَةِهِم الشبَةي  نَةِة{  ر ك نَي ِمنةش   َلَقةدش َكَ ةَر الَّةذ ةَن قَةاِلوا إ نَّ ااََّ  اعةا}:  وقةال (1 )البينةة:َوالشِمعش

ومةةن تةةواقش اإلميةةان القطعيةةة اك ةةا مةةن مل ةك ةةر الكةةافر اَل ةةلا   ( 73ََثل ةةِث َثالثَةةةح{ )املائةةدة: 
له يف ك ةةرهمف كةاليهود والنصةةارى وأهةةس اَلداين؛ َلن عةةدم اك ةةاهم اكةةذةت اةةب هللا وخةةب رسةةو 

   ومعاتدة حلكمه فيهم
 وااهم  بالكتاوت عال لل دةث الت صيلا عن أويه ك ر أهس 

النبةوات  ث مشو ةا وك اةتهةا وختمهةا لسةةائرأتةه طعةن يف تبةوة ممةد  ةلى هللا عليةه وسةلم مةن يية :اً اثني
(41)  
طعةةن يف أ ةةول اإلسةةالم ويةةذور  اَلساسةةية ماةةس اةةهادة أت إلةةه إت هللا الةة  اقتضةةا الك ةةر  أتةةه: اثلثةةاً 

)من قال ت إله  ابلطااوت الذ  هو من أبرز اروطها كما قال رسول هللا  لى هللا عليه وسلم :

                                                
م الذ  يا  به ممد  لى هللا عليه وسلم يف العقائد والعرائمل وهو عبةادة هللا ويةد  ت اةرةع لةه بعةرةعة ممةد  ةلى هللا أ  اإلسال (39)

  عليه وسلم
   هة1418/  1/   25( واترة   1942دائمة يف ) ويدة اَلداين ( برقم ) ةجنة الةلةوى الة, وفت 93  ص/ ةرةة االةال لنظةةاإلبط (40)
  1436/  4يس ولع يف دعوة التقرةت بني اَلداين اتظر ا ص (41)
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 29 الحوار بين األديان )حقيقته وضوابطه(

  وهذا احلدةث (42) إت هللا وك ر مبا ةعبد من دون هللا يرم ماله ودمه ويسابه على هللا عل ويس(
اةا عا ةم للةدم واملةال الةذ  هةو  عمةس  أودون اتعتقةاد  ةدل على أن قول ت إله إت هللا ويد 

ع بةس تبةد مةن الك ةر مبةا عالمة على ثبوت اإلسالم وت معرفة معناها ممل ل ظهةا وت اإلقةرار بةذل
  دة أن ممداو رسول هللا وقد اقدمةعبد من دون هللا وهو الطااوتف وكذلع طعن يف اها

حلفإن الدعوة إ} )ويدة اَلداين( إنش  درت مةن مسةلمح فهةا اعتةب ردة  سب :وابسيساو على ما  
 عةةل ويةةسف  ةةر ة عةةن دةةةن اإلسةةالمف َلهنةةا اصةةطدم مةةمل أ ةةول اتعتقةةادف فرتضةةى ابلك ةةر ابهلل

 وابطس  د  القرنن وتس ه َميمل ما قبله من العرائمل واَلداينف 
وبنا و على ولع فها فكرة مرفوضة ارعاو مرمة قطعةاو جبميةمل أدلةة التعةرةمل يف اإلسةالمف مةن قةرنن 

  (43)وسنة وإعاع حل
 

                                                
  23روا  مسلم يف   ي ة عن أيب مالع عن أبيهف رقم  (42)
  هة1418/  1/  25( , واترة   1942فتوى اللجنة الدائمة يف ) ويدة اَلداين ( برقم )  (43)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 30 الحوار بين األديان )حقيقته وضوابطه(

 : حوار توحيد األداين وحكمه : خامساً 

 تعريفه:
ف نيث ةن لمل عيعاو اَلداين وامللس يف دةن وايد مستمد منها اوييد اَلداين ةقصد به حلدم  علة من 

وال ر  بةني هةذا النةوع والنةوع السةاب    (44)أاباع الع اَلداين منها وةن رطون يف الدةن املل   اَدةدحل 
 )ويدة اَلداين( هو أن:

لقةةدمي عبةةارة عةةن دةةةن يدةةةد  لةةوط مةةن عنا ةةر اَلداين مةةمل الةةرتا وااةةروك مةةن الةةدةن ا اَلول:النةةوع 
 اَدةد والدخول يف هذا االي  

فةال زال كةس وايةد علةى دةنةه القةدمي لكةن كةس دةةن فهةو  ةواب ةو ةس إ} املقصةود  الساب :أما النوع 
وأن ااةةةالف بينهمةةةا ماةةةس اتخةةةتالف بةةةني اآلرا    عيعةةةاو مةةةمل إبةةةداع إطةةةار عةةةام ةةةةبر اويهةةةات اَلداين 

 الوايد اتيتهادةة الص ي ة يف الدةن 
 

 خصائصه:
 ومها:ومييل علما  اَلداين بني توعني من أتواع اتتدماك والتوي د 

: وها عملية دم  عنا ر من اَلداين دون إشاد تس  منهجا بينهاف ومِياس  ذا النةوع  االلتقاطية (1)
  (45)الكور  العمايل ) ن مون(  نيابلدايتة حلاملوتيةحل ال  اخرتعها املت

ر مةن اَلداين مةمل ماولةة إشةاد تسة  منهجةا ةةرب  بينهةاف : وهةا عمليةة دمة  بةني عنا ة التلفيقّية (2)
وميكةةن التمايةةس مب اولةةة اَلب اَلسةةبا  )إمييليةةو االينةةدور ناةةيالر( وعموعتةةه املسةةماة 

  (46)حلكرةسالمحل 
 :حكمه

ملةن  واحلكم على هذا النوع من احلوار واضف فهو دةةن نخةر اةا دةةن اإلسةالمف وهةو ك ةر أكيةد و ردة
وييايةةات ولةةع واضةة ةف ييةةث أتةةه منةةاقش َل ةةس الةةدةن وأساسةةه واإلقةةرار هلل   املسةةلمنيمةةن  اعتقةةد 

وكس مةا سةب    وعةااضاعا} ابلتوييد ولرسوله  لى هللا عليه وسلم ابلنبوة ولدةن اإلسالم ابتتقياد و 
يف الكةةةالم علةةةى )ويةةةدة اَلداين( ميكةةةن وكةةةر  هنةةةا مةةةمل وضةةةوح الك ةةةر يف هةةةذا النةةةوع أكاةةةر مةةةن النةةةوع 

 الساب  
                                                

  343/  1دعوة التقرةت بني اَلداين  (44)

 واملذاهت واَليلاب املعا رة )الندوة العاملية للعباب اإلسالما( يف اَلداين  اتظر املوسوعة امليسرة (45)

 939/  3اتظر : ا صيالو كامالو  ذ  اجملموعة يف دعوة التقرةت بني اَلداين  (46)
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 خلامتة والتوصيات:ا
 نعمته وفضله اتم الصاحلات وبعد:باحلمد هلل اعا} الذ  

فمةةا اقةةدم مةةن العةةر. السةةاب  هةةو راةةة  يةةول هةةذا املوضةةوعف ويف ختامةةه تبةةد مةةن اإلاةةارة إ} أهةةم 
 النتائ  والتو يات وها على الن و التايل:

 : النتائج:أوالً 
متعددة ختتلف يف مدلو ا من معا  وأاكاتو  او عامة اتضمن  ور  عبارة )احلوار بني اَلداين( نأ -

 خرف و ذا فإن أيكامها ختتلف ابعا لذلع آل
)احلةةةوار بةةةني اَلداين( مبعةةةا التةةةداول لل ةةةدةث واملناقعةةةة واجملادلةةةة فإتةةةه ةعةةةمس مةةةا دار بةةةني  نأ -

 والبا ة واملباهلة اَلتبيا  و أهس اَلداين من يوارات ادور يول الدعوة واجملادلة 

  همامَلقو ن  الف ملناه  اَلتبيا  يف يواراهتم اآلعا ات طاليا لل وار امل نأ -

والتوييةةد  والويةةدةاحلةةوار بةةني اَلداين املويةةود متنةةوع منةةه يةةوار الةةدعوة والتعةةاةأ والتقةةارب ن أ -
 ولكس وايد خصائصه وأيكامه 

العةرعية ومنةه يوار التعاةأ منه احل  والصواب وهو املواف  ملعةا الةب واإليسةان بضةوابطه ن أ -
وبغةش ويةد الةردة كةار بعةش اَليكةام العةرعية ماةس اَهةاد إتالباطس الذ  ةتضمن مةواتهتم و 

 الكافرةن وحنو  

يةوار التقةةارب ةتضةةمن أمةةورا  ال ةةة ومناقضةةة ملةةنه  اَلتبيةةا  يف الةةدعوة واحلةةوار ماةةس اعتقةةاد ن أ -
 الطرف اَلخر و ااها مما اقدم  إميان

 ةتضمن أمور منافية َل س الدةن وهادمة له يوار التوييد والويدة ن أ -

 
 :التوصيات :اثنياً 

كعةةف أاةةةكال احلةةةوارات الباطلةةةة وبيةةةان عةةدم اتسةةةجامها مةةةمل العقيةةةدة الصةةة ي ة يف دراسةةةات  -
))دعةوة التقةارب بةني  نابلدراسة القيمة للةدكتور أهللاةد القاضةا بعنةوا أايد ناوهوأناث متنوعةف 

  اَلداين((

مةآرب سياسةية  لت قية  وسةائسواسةتعمال اَلداين  لسياسةية لل ةوارفإةضاح اَلبعاد واَلهةداف ا -
  معينة

إتعةا  مراكةةل حلةةوار اَلداين واحلضةارات اظهةةر امل هةةوم الصةة يف وابطةس امل ةةاهيم الباطلةةة يف هةةذا  -
 دد صال

 هللا وسلم على تبينا ممد ونله و  به  ىهذا و ل
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 فهرس املراجع
 
o  ف 2اَلرتةةاوطف ط ءقيةة  اةةعيت عبةةد القةةادريم اَوزةةةةف تبةةن القةةزاد املعةةاد يف هةةدى خةةا العبةةادف

 هة 1401ماسسة الرسالةف 
o  ارايت فااد عبد الباقا لَلمام املسلم ابن احلجاك الص يفف اَاممل 
o حل ةوسف احلسةةةنحل: احلةوار اإلسةالما املسةي ا )ال ةرص والت ةدايت(ف اجملمةمل الاقةايفف أبةو  احلسن

 م 1997ف 1ف اإلمارات العربية املت دةف طظي
o  العسقال حلابن يجر العسقال حل: فتف البار  ار   يف الب ار ف املطبعة السل يةف القاهرة 
o زةةةةةدحل : اإلبطةةةال لنظرةةةةة االةةة  بةةةني دةةةةن اإلسةةةالم واةةةا  مةةةن اَلداينف دار                   أبةةةوحلبكةةةةةر  أبةةةو زةةةةد

 هة 1417ف عام1العا مةف الراي. ف ط
o ف دار ال كرف باوت 1الدر املناور يف الت سا املنثورف ط حليالل الدةن السيوطاحل: السيوطا 
o  ف مكتبةةة املصةةط ى البةةايب  3حلأبةةو يع ةةر الطةةةةب  حل: يةةاممل البيةةان عةةن ابوةةةس أ  القةةرننف ط الطةةب

 احلليف مصر 
o  احلليف مصر  البايبف مكتبه 2ف ط -عبد السالم هارون  -ابن فةةارس: مقاةيس اللغةف ءقي 
o هة 1422ف دار ابن اَوز  1قاضةةةاحل: دعوة التقرةت بني اَلداينف طحلأيةمد ال القاضا 
o هة 1407ف ماسسة الرسالةف باوت 2حلاابد  ال يةةةروزحل : القاموس ااي ف ط ال اوز 
o ا سا ارةت القرنن ءقي  السيد  قرف دار الكتت العلميةف باوت ابن قتيبة : 
o  ف الراي. طيبةف دار 1ا  يف اإلسالمف طحلممد سعيد الق طا حل: الوت  والب  الق طا 
o  عامل ال وائد  رف دا1حلعبةد هللا القةرتةاحل: املعرفة يف اإلسالم )مصادرها وعاتهتا(ف ط  القر 
o  ف ط دار الععتونخرةن البناابن كاا حل احلاف, ابن كاةاحل: ا سا القرنن العظيم ءقي ف ممد 
o ل الةةدةن االةةاف مرايعةةة املبةةارك ور ف دار السةةالمف ا سةةا اَاللةةنيف يةةالل الةةدةن السةةيويف ويةةال

 الراي. 
o  املوسوعة امليسرة يف اَلداين واملذاهت واتيةلاب املعا ةرةف إعةداد وااةراف النةدوة العامليةة للعةباب

  اإلسالماف الطبعة الااتية

 :الدورايت ومواقع االنرتنت
   ي ة البيان اإلمارااية  -

 ون تةن أموقمل اإلسالم  -
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 سالم اليوم موقمل اإل -

 موقمل اَلةرة تت  -

 موقمل ليلة القدر  -
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 فهرس املوضوعات
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