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2  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

  قدمةامل
  :بعد أمااحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 

م سنة قدرها وقضاها رب العاملني حلكمة عظيمة وغايـة          فإنَّ اختالف الناس يف أديام وعقائده     
ولَو شاَء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً ولَا يزالُونَ         { :  يقول تعاىل    .واالختبارجليلة وهي االبتالء    

  نيفلتخةُ         ) 118(ممكَل تمتو ملَقَهخ كذَللو كبر محر نإِلَّا م      ـةالْجِن نم منهلَأَنَّ جلَأَم كبر
  نيعماسِ أَجالن1(االخـتالف يف الـدين  : واملراد باالختالف هنا )119-118 :سورة هود( }و( 

وأعمق خالف بني األديان هو اخلالف الواقع بـني         . األلوان واألذواق واللغات وحنوها   وليس يف   
  . على وجه اخلصوص)ارىاليهود والنص(املسلمني وأهل الكتاب 

فمنذ أن حارم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وإىل آخر الزمان عندما يرتل عيسى عليه 
السالم، فيكسر الصليب، ويقتل اخلرتير، ويضع اجلزية، وحيكم بشريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم،        

  .تدم بأساليب متنوعة وطرق متباينةواخلالف مستمر والصراع حم
 - 1962(يف هذا الوقت وبالتحـديد منذ منتصف القرن املاضي بعد امع الفاتيكـاين الثـاين      و

ظهر تطور جديد يف أسلوب التنصري والتبشري وهو التنصري حتت عباءة احلوار والتقـارب           ) م1965
  .ى القضايا املشـتركة بني األدياناآلخر واالعتراف به والتعاون علمع تفاهم الو

اجلديد عند النصارى هدفه بالدرجة األوىل تدارك النصرانية اليت نكِّست أعالمها بعد            وهذا التطور   
 الغريب حيمل تصوراً سلبياً عـن الكنيـسة يف   اتمعهزائمها املتتالية أمام العلمانيني، ال سيما وأن    

ديان  لأل - اآلن   -العصور الوسطى وعصر النهضة والعصر احلديث مما جعل العامل الغريب املفتوح            
الم بني  ال سيما مع االزدياد امللحوظ يف الدخول يف اإلس        , يشكل خطراً على الكنيسة يف املستقبل     

  .النصارى
وقد جاء ت فكرة احلوار بني األديان عند الكنيسة الكاثوليكية مع جتديدات أخـرى يف الـدين                 

م اخلالص ليشمل النوع توسيع مفهو: ومنها) م1965 - 1962(امع الفاتيكاين الثاين  يف  النصراين
 -األرثوذكس ( اليهود من دم املسيح، والتعاون بني فرق النصرانية املختلفة ئةوترباإلنساين بأكمله، 

  ).والربوتستانت
م 325ويعترب هذا التطور يف الديانة النصرانية أبرز التطورات بعد جممع نيقية الذي عقد يف سـنة                 

  . للنصرانيةقسطنطنييناً رمسياً للدولة الرومانية بعد اعتناق الذي قرروا فيه عقيدة التثليث، وأعلن د
 من الكنيسة الكاثوليكية وأكثر مجعيات احلوار        األصلي منشؤها" احلوار بني األديان  "الفكرة   فهذه

 ومع كثرة املـؤمترات واللقـاءات       .فيهوهذا يف حد ذاته مؤشر لألهداف اخلبيثة        , ومؤمتراته منها 
                                                

  482/ تفسري اجلاللني ص: انظر  )1(
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3  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

بناء أعمال مؤسسية     يذكر يف جمال التقارب احلقيقي و      شيئاًالشأن إال أا مل تفد      املعقودة يف هذا    
 فبعد مفاوضات مرثونية طويلة ومملّة مل يتوصل اإلسالميون املـشاركون فيهـا إىل              .الغرضهلذا  

االعتراف من النصارى بأن حممد صلى اهللا عليه وسلم نبيناً من األنبياء، وله رسالة صحيحة كغريه                
يح ألنبياء، وهذا ما أغضب بعض املشاركني بدرجة كبرية يف املؤمترات األخرية إىل درجة التلو             من ا 

  .مبقاطعة هذه احلوارات العقيمة
األحبار والرهبان العب به ـترف ـحـ نيل االعتراف لسنا حباجة له من أتباع دين ماحلقيقة أنَّو
 بعض اإلسالميني تنتج مناذج كهذه النماذج        ولكن اهلزمية النفسية اليت يعاين منها      -باعترافام   -

 ولو اشتغل املشاركون يف هذه املؤمترات بدعوة النصارى  .احلقيقيةاليت ال تشعر بعظمة دينها وقوته       
إىل دين اإلسالم، وإقامة احلجة واحلوار البناء الذي يوضح العقائد الصحيحة ألنتجوا فائدة عظيمة،  

سالم من قبل عموم النصارى كثري جداً، ولكن االشتغال فيما ال سيما وحنن نرى أن الدخول يف اإل
ر البناء القائم على منهج  فرصة مثينة للدعوة إىل اهللا تعاىل واحلواأفقدتناال يعين ومنها هذه احلوارات 

  .النبوة
بل وصل احلال واملخالفة ملنهج النبوة إىل درجة االتفاق يف بعض هذه احملاورات على ترك الدعوة                

الدين بني الطرفني، وال شك أن اخلاسر فيها هو الطرف اإلسالمي ألن األعداد املتكاثرة الـيت              إىل  
تدخل من النصارى يف دين اإلسالم ال تقارن بالذين ينسلخون من اإلسالم إىل النصرانية، مع أن                

عرضاً، بل النصارى مل يلتزموا ذا الشرط، فال تزال إرساليات التنصري جتوب بالد املسلمني طوالً و
تقوم احلكومات الالدينية بدعمهم وزيادة إمكانيام، ويكثر وجودهم يف النقاط امللتهبة يف بـالد              

، ولو  وغريهاإندونيسيا الفقرية مثل الدول اإلسالمية االفريقية و   وأاملسلمني مثل أفغانستان والعراق     
الدعوة وهداية اخللق باسم  وإيقاف التزم النصارى ذا الشرط اجلائر ملا جاز للمسلمني االلتزام به،      

  .احلوار
عقد املؤمترات هلا مل تكن يف األصل مببادرة إسالمية ومل ترسم أهدافها            تفالفكرة املوجودة اآلن اليت     

 - عنـدهم    -وخطتها يف بالد املسلمني بل جاءت بطلب من الفاتيكان بعد الدراسة العميقة هلا              
 وظنوا أا حتقق بعض املصاحل وترد بعض املفاسد،         املسلمني بعضوحتديد أهدافها وغاياا، فتقبلها     

وذا املفهوم العام خيتلط على     ) احلوار( التقريب هذه مفهوماً فضفاضاً وعائماً وهو         ةوأعطوا فكر 
 احلوار بني الدعوة وإقامة احلجة إىل التقريب والتعاون املـشترك أو التعـايش أو    نالغاية م  السامع

  .األديان بني الوحدة أو التوحيد
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 اجلهاد حبسب الشروط أو الدعوة إال األديانع ـ يف التعامل ملدى العلماء املسلمني سابقاً ومل يكن
تلفة اليت واجهوها، ومل يكن هناك مثة ـ املخاألديان أهلاملوضوعية واألحوال املتغرية يف التعامل مع 

   وبيان  احلجة وإقامة الكامل للدعوة لاإلمها لتحقيق مصاحل مشتركة مع األديانرأي يرى احلوار مع 
متعلقـة   ؛ فهي األديان املفاوضات الدنيوية ليس هلا عالقة بوصف        ةمهم الشرك، ألن    وإبطالاحلق  

   .باحلكومات السياسية وليس باألديان واملذاهب واألفكار
 األنـواع   وهلذا فإنَّ من العدل واإلنصاف عند احلكم على املفهوم العام االستفصال والتفريق بني            

املختلفة وإعطاء كل ذي حق حقه ووزن كلَّ نوعٍ على حدة ليتميز عن غريه، وقبل احلكم البـد                  
  .يزه عن املناهج املنحرفة فيهوار بني األديان ومتحل يف امن معرفة املنهج الشرعي

  
  : فكرتني رئيسيتنيإىل ته، وقد قسموهذا هو موضوع هذا البحث

  .األدياني للحوار بني يف املنهج الشرع: األولاملبحث 
  .أحكامها و األديان احلوار بني أنواعيف : املبحث الثاين

 اسأل اهللا تعاىل    وإنين،   والتوصيات املتعلقة به    نتائج البحث  أهم بينت فيها    ختمت البحث خبامتة  مث  
  فيه بكتـاب اهللا وااللتزام السنة واجلماعة أهلتباع منهج ال يوفقين يف عرضه ومناقشته ويوفقين       أن

  . إنه جواد كرميوسنة رسوله الكرمي صلى اهللا عليه وسلم
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  ملنهج الشرعي للحوار بني األديانا: املبحث األول

وهـم  , التجـاوب : اادلة، والتحاور : واحملاورة,  مراجعة الكالم وتداوله   : يف اللغة  معىن احلوار 
مل يـرد ومل يرجـع اجلـواب          :  جوابا أي  حيرمل  : ومنه قوهلم  .الكالميتراجعون  : يتحاورون أي 

   )2(.فأكثراحلوار للتخاطب والكالم املتبادل بني اثنني  فمرجع
 أصبح األديان إىل الكالم واحلديث بني طرفني فإذا اضيف        مراجعةلحوار هو   لعام ل واملعىن اللغوي ا  

أن معناه  ى  ، وهذا يدل عل   األديان تباعأ بني   واملناقشةمعناه ما يدور من الكالم واحلديث واجلدال        
  .واملناقشة حبسب نوعية الكالم واألنواع والصور شكالألا متعدد عام
  والفـروق  أنواعه بيان   إىل من صورة وحيتاج     أكثرب فهو غامض يستعمل     ما مدلوله االصطالحي  أ

احلوار بـني   ((وحينئذ فإن عبارة    .  يف املبحث الثاين حبول اهللا ومشيئة      سنبينهبينها، وهذا ما    بأكثر  
  . بيان وتوضيحإىل حيتاج كل منهما  ومعىن باطالًصحيحاًمعىن  تشمل ))األديان

" احلوار بني األديان"ان أود اإلشارة إىل أن ـن األديـوقبل البدء ببيان املنهج الصحيح يف احلوار بي
,  مطلب ملح لتوضيح الصورة الصحيحة لعقائد اإلسالم وآدابه وأحكامـه          - باملنهج الصحيح    -

ن وسائل دعوة أهل األديان عموماً وأهل الكتاب بشكل خاص إىل اإلسالم، والدعوة وهو وسيلة م
  .إىل اهللا تعاىل موجهةٌ لكل الناس، وإقناعهم باحلق هدف شرعي مطلوب

 حوارام الكثرية مع أقوامهم    الكرام يف وقد قام باحلوار بني األديان مبعناه الشرعي املطلوب األنبياء          
 أقوى الناس حجة وبياناً ألن دينهم دين رباين موافق واملسلمون هم .تعددةمبطرق خمتلفة وأساليب 
  .)14: سورة امللك( } أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِري{:تعاىليقول , لعقل اإلنسان ونفسه

يت تنقدح يف ذهن الأصبح مثقالً بكثري من املعاين واألفكار الباطلة " احلوار بني األديان"ولكن شعار  
وال يصح أن ننفي املعىن الصحيح يف احلوار بسبب استعمال الـبعض لـه يف               . كل من يسمع به   

 ولكن املنهج القومي هو رد املعىن الباطل وإبراز املعىن الصحيح خاصة إذا علمنا أنه يتعلـق                ،الباطل
 تبـيني : ور املعىن الصحيح  ، وألن يف ظه   )الدعوة إىل اهللا تعاىل   (بأمر ضروري يف دين اإلسالم وهو       

للحق وتصحيح ملا حصل يف هذا املوضوع من اخللط والتخبط بسبب البعد عن مفهومه الـشرعي      
وعقـد  , الصحيح، وهذا يقتضي قيام مؤسسات إسالمية للحوار مبنهجية صحيحة وأسلوب حسن  

  .والسنةاب وكتابة الدراسات العلمية والعملية املؤصلة له من الكت, املؤمترات هلذا الغرض
 ،)3( املؤسسات اإلسالمية القائمة باحلوار اآلن قائمة على منهج خمالف للمنهج الرباين           واحلقيقة أن 

  .حتت هذا املسمى  )4(وال يوجد مؤسسة قائمة باملنهج الصحيح يف احلوار 
                                                

  )حور(مادة  -للفريوز ابادي–، والقاموس احمليط 117\2-البن فارس-مقاييس اللغة :   انظر يف معىن احلوار يف اللغة )2(
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، وألا   )5(من النصارى وليست من املسلمني        الدعوة للحوار جاءت   ن أ :األسبابولعل من أبرز    
ال تناقش بيان احلق باألدلة والرباهني املقبولة؛ بل أعرضت عن ذلك قصداً وأصبح احلوار عبارة عن      
تفاوض على القضايا املشتركة الذي يكون يف العادة بني الدول يف املصاحل الدنيوية املشتركة، وهذا       

و األصل مع ضرورة ما ال يوجد معناه يف طبيعة األديان اليت جانبها اإلمياين، ومقصدها األخروي ه            
ه إىل مشولية اإلسالم دون غريه من األديان ألمور الدنيا واآلخرة ولألمور اإلميانيـة والعمليـة     يالتنب

  .ومجيع النشاط البشري
وقبل الدخول يف بيان املنهج الشرعي يف احلوار بني األديان أود أن أنبه إىل أنَّ احلوار مع الكفار له                

  :جماالن
وهذا ما يسمى باملفاوضات وهي خاضعة للسياسة الشرعية ضمن          نيوية حبتة، احلوار يف أمور د    )1

إطار أحكام اإلسالم يف الصلح واملعاهدة وما يتعلق بذلك من التعامل الدنيوي الذي ليس لـه               
 إىل هذا النـوع  إضافةوبناء على ذلك فليس هناك مربر يف   ارتباط باألديان والعقائد واملفاهيم،   

 والتفاهم  املباشرعلى هذا اسم التعايش وقد يراد بالتعايش التقارب الفكري     وقد يطلق   ،  األديان
 . أنه من املصلحة كما سيأيت بيانه من أحكام الدين ملا يظن فيهيءالديين بالتنازل عن ش

 األمـور  يف إذنفيكون احلوار  األديان إىل احلوار إضافةيؤديه   مااحلوار يف األمور الدينية وهذا )2
 والبعـث   واإلميانختالف مثل التوحيد    الوالقضايا الدينية حمل ا    مفاهيم العقائد الدينية وحول   

 .وحنو ذلك
 ،لحممـو  إىل املوضـوع  إضـافة  ر هناك مايربيكونن ل دنيوية حبتة فانه  أمور كان احلوار يف     وإذا

 االني هـو الـسبب      هذين دليل على االختصاص والتمييز، ويعترب اخللط بني         واإلسنادفاالضافه  
ه مت ترتيل مقـام املفاوضـات       نأملباشر يف االحنراف احلاصل يف موضوع احلوار، وبيان ذلك هو           ا

 اإلغفال مؤمترات احلوار تناقش قضايا دنيوية سياسية مع   وأصبحتالسياسية يف مرتلة احلوار الديين      
نوعيـة    على اعتبـار   األديان إىلومع ذلك تضاف هذه احلوارات       ،التام واملقصود للقضايا الدينية   

                                                                                                                                   
  األديان سيأيت اإلشارة إىل فكرة التقريب بني )3(
، وقد تزعم هذه املعارضة جبهة علمـاء األزهـر    كرة احلوار بني األديان معارضة شديدة     قام عدد من علماء األزهر مبعارضة ف       )4(

أكتـوبر   17هــ     1422 شعبان   1األربعاء   .االمارتيةانظر البيان   . وخاصة الدكتور حيي إمساعيل األمني العام للجبهة سابقا       
   .م2001

من الفاتيكان للحوار أكثر من مرة، رفضت يف بداية األمر من شيخ             وهلذا تكونت جلنة احلوار بني األديان يف األزهر بعد طلب            )5(
األزهر الدكتور عبد احلليم حممود وقَبِل املشاركة خبطاب بعد ضغط من السادات مث مت تشكيل اللجنة مؤخراً عنـدما تكـرر                     

ه اللجنة وفكرا مل تكن موضـع       وهذ .م  1998فتم توقيع اتفاقية بني املؤسستني يف مايو عام         , الطلب من الفاتيكان يف احلوار    
كلية أصول الدين استقبال مؤمتر حوار األديان الذي يراد عقده ترحيب من علماء األزهر وهلذا رفضت الكليات الدينية وخاصة     

   م0002مرب يف نوف
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7  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

 أصـبحت  ذللحوار، وحينئ احلضور والشخصيات املشاركة وليس على اعتبار القضايا املطروحة         
حـوار بـني    (يناقشون قضايا سياسية مث تـسمى       ) علماء وغريهم (الصورة هي شخصيات دينية     

  ).األديان
  :وقام ذا العمل جهتان

 سياسـية ذات  مـآرب  حتقيق  جهات معينة خببث واستغالل للقضايا الدينية يف      بهقامت  : أحدمها
والكنيـسة الكاثوليكيـة     ، القوى االستعمارية الكـربى    اجلهةهذه   لوميث،  خلفية دينية 
   )6(.املتداعية

 وحتقيق مقاصد شرعية    .لألمة ذلك مصلحة    حتسب يف  حبسن نية    أخرىجهات   قامت به    :والثانية
 تاملؤمترايف ركة  املشااإلسالميةوالشخصيات  ،ات احلوار هذه اجلهات بعض مؤسسوميثل

 لألمة حتقق مكاسب    اأ وتظن   اإلنسانيةاحلوارية اليت تسعى لتحقيق قضايا مشتركه لنفع        
  .اإلسالمية

  

                                                
  . يف اجلامعة األردنية رسالة ماجستري-انيسامر أبو ر–انظر األبعاد السياسية  للحوار بني األديان  )6(
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8  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

  :األصل الشرعي يف احلوار بني األديان .1
الدعوة إىل اهللا وبيان احلـق ورد الباطـل باألدلـة           : واألصل الشرعي يف احلوار مع أهل األديان      

من أَحسن قَوالً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صـالحاً وقَـالَ إِننِـي مـن           و{: الصحيحة، قال تعاىل  
نيملس{: ، وقال تعاىل  )33: فصلتسورة  (} الْم هذي قُلْ هبِيلو سعنِ       أَدما وأَن ةريصلَى بع إِلَى اللَّه
ولْتكُن منكُم أُمةٌ   {:تعاىل ، وقال )18: يوسفسورة  (} الْمشرِكني   من أَنا وما اللَّه وسبحانَ اتبعنِي
            }الْمفْلحـونَ  هـم  وأُولَئـك  الْمنكَـرِ  عـنِ  وينهـونَ  بِالْمعروف ويأْمرونَ الْخيرِ إِلَى يدعونَ

اهللا تعاىل لدعوة الرسـل الكـرام       وهذا األصل الشرعي مأخوذٌ من بيان        ).14:عمران آل سورة(
ولَقَد بعثْنا في كُـلِّ أُمـة       {: وقد كان أقوامهم على أديان خمتلفة ومتباينة، يقول تعاىل        , ألقوامهم

وكل نيبٍ يبعثه اهللا لقومٍ يقول هلم       , )36: النحلسورة  (} رسوالً أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت     
ومن خالل تتبع اآليات واألحاديـث      . )59: سورة األعراف ( }ا لَكُم من إِلَه غَيره    للَّه م اعبدوا ا {

املبينة حلوار األنبياء والرسل مع أقوامهم جند أا دعوة وبيان للحق وكشف للباطل وبيان لضرره يف 
عهـم يف القـضايا    يدل على حماولة القرب من األديان أو العمـل م   شيئاًالدنيا واآلخرة، ومل جند     

املشتركة والبعد عن نقاط اخلالف ال سيما العقائد كما هو حال أكثر مؤمترات احلوار اليوم، بـل         
معهم كما حدث يف عـرض      ولكنها ترفض من األنبياء الكرام      جند حماولة من املشركني للتقارب      

عبد ما نعبد فنشترك وت, يا حممد هلم فلنعبد ما تعبد: "كفار قريش التقارب من اإلسالم حيث قالوا
 املنهج الرباين حتاور مع األديان مبعـىن        فليس يف .  )7(، فرتلت سورة الكافرون   "حنن وأنت يف األمر   

  .سيأيتبل هو دعوة وجمادلة وبيان للحق على حنو ما , التقارب فضالً عن الوحدة
القـرآن  وسوف أكتفي بتتبع املنهج الشرعي يف حوار أهل الكتاب بشكل خاص لكثرة حمـاورة               

ولعدم وجود ما خيالف طريقة القرآن يف حواره معهم عن          , والسنة هلم، ولكوم أهل احلوار اآلن     
احلوار مع غريهم، وقد قام املنهج الشرعي يف حوار األديان عموماً وأهل الكتاب خصوصاً علـى                

  :يوهذه املراتب ه, ومع ذلك فهي تلتقي يف الدعوة العامة لإلسالم, أربع مراتب متنوعة
  

  .مرتبة الدعوة: أوالً 
 بِه نشرِك وال اللَّه إِالَّ نعبد أَالَّ وبينكُم بيننا سواٍء كَلمة إِلَى تعالَوا الْكتابِ أَهلَ يا قُلْ{:تعاىل يقول
    سـورة (}مـسلمونَ  بِأَنا اشهدوا فَقُولُوا اتولَّو فَإِنْ اللَّه دون من أَرباباً بعضاً بعضنا يتخذَ وال شيئاً
 هذه اآلية الكرمية تعترب نصاً يف موضوع احلوار وال ميكن أن يتجاوزها من أراد               ).64: عمرانل  آ

معرفة حكم اهللا تعاىل يف احلوار بني األديان، وقد بني مدلول احلوار يف هذه اآلية رسول اهللا صلى                  
                                                

  .30/331 رواه الطربي يف تفسريه  )7(
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9  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

يتضمن الدعوة إىل اإلسالم ال التقريب بني دينهم         ه املرسل إىل هرقل وهو    اهللا عليه وسلم يف خطاب    
من حممد عبد اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم سالم   : (يقول صلى اهللا عليه وسلم    , ودين اإلسالم 

فإين أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني، فإن           : أما بعد , على من اتبع اهلدى   
 هي ما يسمى بلغة العصر     واآلية السابقة . )8(، مث قرأ اآلية السابقة      ) عليك إمث األريسيني   توليت فإن 

، ويتضح يف اآلية جبالء حتديد موضوع احلوار، وهو إفراد اهللا تعاىل بالعبادة وتـرك       "ميثاق الوفاق "
فاملنهج  ولذا ).اهللا إله إال ال(يف اآلية بـ ) لمة السواءالك(وهلذا فسر الصحابة ومن بعدهم    , الشرك

  :)9(الشرعي يف حوار األديان من جهة الدعوة وبيان احلق جاء من خالل ثالث زوايا 
  :احلوارموضوع  )1

 احلوار مع أهل األديان عامة وأهل الكتاب خاصة من الناحية املوضوعية يف القضايا ركّز الشارع
وميكن اختصارها علـى  , هماحلساسة اليت تعترب مفاصل مهمة ومفارق خطرية بني املسلمني وبين   

  :النحو التايل
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَـى  {: يبني ذلك قوله تعاىل. الدعوة إىل التوحيد وإبطال الشرك    -أ 

 بِه رِكشال نو إِالَّ اللَّه دبعأَالَّ ن كُمنيبا وننياٍء بوس ةماشيئاًكَلنضعذَ بختال يو  ناباً مبضاً أَرعب 
، وكذلك كتب   )64: آل عمران سورة  (} دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ       

وهذا هو هدف بعثة    إىل أهل األمصار تتضمن الدعوة إىل التوحيد ونبذ الشرك           الرسول  
  .الرسل الكرام

يا أَهلَ الْكتابِ قَـد جـاَءكُم       {: تعاىل يقول. تزام دينه الدعوة إىل األميان برسالة حممد وال       -ب 
                  ـاَءكُمج يرٍ فَقَدذال نريٍ وشب نا ماَءنا جقُولُوا ملِ أَنْ تسالر نم ةرلَى فَتع لَكُم نيبا يولُنسر

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللَّهو يرذنو ريش19:ئدةاملاسورة (} ب.(  
: يقول تعاىل.  وعيسى وأمهاإللوهيةالدعوة إىل ترك الغلو والقول على اهللا بغري احلق يف شأن   -ج 

}                 نى ابيسع ِسيحا الْممإِن قإِالَّ الْح لَى اللَّهقُولُوا عال تو ينِكُمي دلُوا فغابِ ال تتلَ الْكا أَهي
   مكَلو ولُ اللَّهسر ميرقُولُوا ثَالثَـةٌ             مال تو هلسرو وا بِاللَّهنفَآم هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هت

انتهوا خيراً لَكُم إِنما اللَّه إِلَه واحد سبحانه أَنْ يكُونَ لَه ولَد لَه ما في السماوات وما فـي                 
  .)171:النساءسورة (} ه وكيالًاَألرضِ وكَفَى بِاللَّ

يا أَيها الَّذين أُوتوا الْكتاب آمنوا بِما نزلْنا مصدقاً لما {: يقول تعاىل. الدعوة لإلميان بالقرآن  -د 
            ا لَعكَم مهنلْعن ا أَوارِهبلَى أَدا عهدروهاً فَنجو سلِ أَنْ نطْمقَب نم كُمعم   تبالس ابحا أَصن

                                                
  .السالمعن ابن عباس رضي اهللا عنه يف قصة طويلة عظيمة مشتملة على دالئل نبوته عليه ) 7( برقم صحيحة رواه البخاري يف )8(
  بعده وما 1543/ 4 دعوة التقريب بني األديان :انظر )9(
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10  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

قُلْ يا أَهـلَ الْكتـابِ لـم        {: ، ويقول تعاىل  )47: النساءسورة  (} أَمر اللَّه مفْعوالً   وكَانَ
 ).98: آل عمرانسورة (} تكْفُرونَ بِآيات اللَّه واللَّه شهِيد علَى ما تعملُونَ

  :احلوارأسلوب  )2
, ان وأهل الكتاب خصوصاً خيتلف حبسب اختالف أصناف النـاس         وأسلوب احلوار مع أهل األدي    

  :التايل د تنوعت أساليب القرآن على النحوفاختالف األساليب مبنية على اختالف املخاطب ا وق
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا         {: يقول تعاىل . األسلوب املباشر يف الدعوة     -أ 

بو         بِه رِكشال نو إِالَّ اللَّه دبعأَالَّ ن كُمنفَإِنْ          شيئاًي اللَّه وند ناباً مبضاً أَرعا بنضعذَ بختال يو 
  .)64: آل عمرانسورة (} تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ

لَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني       يا بنِي إِسرائي   {:تعاىليقول   .التذكري  أسلوب  -ب 
نيالَملَى الْعع كُملْت47: البقرةسورة (} فَض.(  

ولَو أَنَّ أَهلَ الْكتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم      {:  يقول تعاىل  .والترهيب أسلوب الترغيب   -ج 
 َألدو هِمئَاتياسلْنيمِ  خعالن اتنج مه .لَوو          نم هِمزِلَ إِلَيا أُنماةَ واإلجنيل ورووا التأَقَام مهأَن 

  هِمبـا                رـاَء مس مهـنم ريكَثةٌ ودصقْتةٌ مأُم مهنم هِملجأَر تحت نمو هِمقفَو نَألكَلُوا م
لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَالثَة وما {: ، ويقول تعاىل  )66:املائدةسورة  (} يعملُونَ

             ـيمأَل ذَابع مهنوا مكَفَر ينالَّذ نسمقُولُونَ لَيا يموا عهتني إِنْ لَمو داحو إال إِلَه إِلَه نم {
  .)73: املائدةسورة (

 ?يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بآيات اللَّه وأَنتم تشهدونَ        {:  ل تعاىل يقو .اإلنكارأسلوب    -د 
           }  الْكتابِ لم تلْبِـسونَ الْحـق بِالْباطـلِ وتكْتمـونَ الْحـق وأَنـتم تعلَمـون        يا أَهلَ 

 ).71: آل عمرانسورة (
  .  رسول وسائل احلوار اليت استخدمها )3

  :تعددت الوسائل يف احلوار مع أهل األديان عموماً وأهل الكتاب خصوصاً ومنها
  .وبيومأسواقهم  الذهاب إليهم يف نواديهم وحمافلهم و   -أ 
  .دعوم إىل دار اإلسالم   -ب 
  .الكتابة إىل زعمائهم وحكامهم  -ج 
  . وفودهماستقبال  -د 
  .دعوم أثناء الغزو واجلهاد  -ه 
  .على كتبهم لالحتجاج عليهمالطالع مناقشة علمائهم وا  -و 
  .عليهمالقرآن وتالوته  إمساعهم  -ز 
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11  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

  . اادلة مرتبة:ثانياً
  :املناقشة واادلة تتضمن أمرين

  .وصحتهإقامة الربهان والدليل القاطع على صدق احلق  -1
  .احلق الصحيح على الشبهات املانعة من قبول والرد -2

وجادلُوا بِالْباطلِ ليدحضوا بِـه     {:  تعاىل ومع ورود آيات كثرية يف النهي عن اجلدل وذمه كقوله         
ق{: ، إالَّ أن مثة آيات أخرى تأمر باجلدل كقوله تعاىل     )5: غافرسورة  (} الْح كببِيلِ رإِلَى س عاد

علَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو أَ      
 يندتهبِالْم لَمواجلمع بينهما هو أن اجلدل املذموم هو اجلدل بالباطـل          . )125: النحلسورة  (} أَع

واجلدل احملمود هو اجلدل لنصرة احلق وإقامة الدليل عليه، وقد أمر اهللا تعاىل مبجادلة أهل , ولنصرته
وال تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِالَّ بِالَّتي هـي أَحـسن إَِالَّ    {: يف قوله تعاىل    الكتاب باألسلوب احلسن    

               لَـه ـنحنو ـداحو كُمإِلَها ونإِلَهو كُمزِلَ إِلَيأُنا ونزِلَ إِلَيي أُنا بِالَّذنقُولُوا آمو مهنوا مظَلَم ينالَّذ
 لى أن أهل الكتاب وأصـحاب األديـان        وهذه اآلية تدل ع    ).46:عنكبوتالسورة  (} مسلمونَ
  :نوعان
األدلة العقلية  : "وهي,  من يريد احلق ويسعى إليه، وهذا يجادل ويناقش باليت هي أحسن           :أحدمها

  .)10(مثل االستدالل باآليات البينات" املقنعة
 وال شك أن    . )11( يقاتل يف سبيل اهللا      املعاند احملارب املعرض عن احلق، وهذا ال يجادل بل        : الثاين

مناقشة أهل األديان ال تكون بالنصوص الشرعية ألنه ال يؤمن ا من حيث املبـدأ؛ بـل      
تكون باألدلة العقلية الصحيحة، والقرآن الكرمي يتضمن األدلة العقلية على قضايا العقائد            

ة اليت تقرر إثبات    األدلة العقلي  ولعل أبرز  .والدالئلبوضوح تام فقد جاء باحلق يف املسائل        
  :)12(النبوة ما يلي

  :تضمن الوحي ألدلة ثبوته من عدة جهات )1
  .وبالغته يف بيانه  سورة من سورهأو من جهة التحدي باإلتيان مبثل القرآن  -أ 
جهة ما ورد فيه من األخبار الغيبية اليت ال ميكن أن يعلمها النيب صلى اهللا عليه وسلم             ومن  -ب 

وظهور اإلسالم على مجيع األديان وحنومهـا مـن      , حفظ القرآن : مثلبأي وسيلة بشرية    
  .الغيبيات

                                                
  . )82/ ص ( تفسري اجلاللني : انظر  )10(
  . )82/ ص ( سري اجلاللني تف: انظر 11) (
  .بعدها وما 131/  املعرفة يف اإلسالم ص : انظر)12(
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12  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

  .االت مثل الطب والفلك والطبيعة ومن جهة مطابقته للكشوف العلمية يف مجيع ا-ج
  .النبوةداللة املعجزات على  )2
مثالٍ له حديث هرقـل      وأبرز،  وسلمداللة أحوال النيب وصفاته على نبوته صلى اهللا عليه           )3

 .نبوتهويل وسؤاله عن أحوال النيب صلى اهللا عليه وسلم ودالئل الط
وكل قضية عقدية فإنه ميكن االستدالل العقلي عليها سواء بشكلٍ مباشر أو غري مباشـر،     

إثبات النبوة عقالً، وهي بدورها تدل على صدق ما خيرب به النيب مـن قـضايا                ويكون ب 
  .العقائد واألعمال

} جادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِالَّ بِالَّتي هي أَحسن إِالَّ الَّذين ظَلَموا منهم          وال ت {: ويف قوله تعاىل  
فائدتان يف موضوع اادلة ألهل األديان عموماً وأهل الكتـاب          ) 46: العنكبوتسورة  (

  :خصوصاً 
لـك   استعمال األدب احلسن واخللق الرفيع قوالً وفعالً أثناء املناقشة ألن ذ          :األوىل

  ،}إِالَّ بِالَّتي هي أَحسن {:قولهأدعى للقبول والتأثري وهذا مأخوذ من 
 اإلعراض عن جمادلة املعاند الذي ال يريد الوصول إىل احلـق أو املقاتـل             :والثانية

  .باملسلمنياحملارب الذي يتحني الفرصة إلحلاق األذى 
  
  .املباهلة مرتبة : ثالثاً
ونساءنا  فيه من بعد ما جاَءك من الْعلْمِ فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناَءنا وأَبناَءكُم              فَمن حاجك  {:تعاىل قال

، )61: آل عمران سورة  (}  وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعلْ لَعنت اللَّه علَى الْكَاذبِني         ونساءكم
 واالبتهال هنـا  ،)13(" نتداعى باللعن، يقال عليه بهلة اهللا وبهلَته أي لعنته        : "أي} ثُم نبتهِلْ {: قوله
وهذه الرتبة يف احلوار مع أهل األديان إمنا تكون ملـن جيـادل   . )14(التضرع يف الدعاء باللعن   : أي

  .عنهاأو اتضح له احلق وقامت عليه احلجة وأعرض , بالباطل
أن السنة يف جمادلة أهل الباطل إذا قامت     : ومنها: "قه قصة وفد جنران   يقول ابن القيم رمحه اهللا يف ف      

وقد أمر اهللا سـبحانه     , ومل يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إىل املباهلة         , عليهم حجة اهللا  
وهذه درجة متقدمة يف حـوار  . )15(" إن ذلك ليـس ألمتك من بعدك  : ومل يقل , بذلك رسـوله 

 : عظيمة من جهتنيأهل الكتاب وهلا فائدة

                                                
  .106/  ص - البن قتيبة -تفسري غريب القرآن  )13(
  .127/ تفسري اجلاللني ص :  انظر )14(
   .623 / 3زاد املعاد   )15(
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13  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

  .احلقوالثقة التامة بأن الداعي إىل املباهلة على , إظهار التحدي .1
  .)16(ختويف املعاند بتعريضه للعنة اهللا تعاىل فرمبا كان ذلك سبب يف رجوعه  .2
  

  .والرباءة مرتبة املفاصلة :رابعاً
ن املراد ا هنا نوعـاً      املفاصلة والرباءة بني املسلمني والكفار بكل أصنافهم ثابتة قبل احلوار، ولك          

: كما قال تعـاىل  , خاصاً هو مبرتلة البيان اخلتامي للحوار الذي يتوىل ويعرض فيه احملاور عن احلق   
فَإِنْ آمنوا  {: ، ويقول تعاىل    )64 من اآلية : آل عمران (} فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ     {

} ه فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم في شقَاقٍ فَسيكْفيكَهم اللَّه وهو السميع الْعليم             بِمثْلِ ما آمنتم بِ   
وذا يتبني أنه بعد الدعوة والبيان التام وكشف الشبهة وإقامة احلجة فإن احملـاور           . )137: البقرة(

 وحينئذ فالبد من احلجة واإلعـالن واإلشـهاد بعـد         "وإما التويل،   , إما اإلسالم : يتحدد موقفه 
. )17(" ومن سوانا ليسوا كـذلك , بأنا مسلمون: احملاورات واملفاوضات املنتهية بالتويل واإلعراض    
  .وبيانوهذا يدل على أنه ال تترك األمور بدون توضيح 

                                                
 1576 / 4 دعوة التقريب بني األديان )16(
 1577/  4 دعوة التقريب بني األديان )17(
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14  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

  :آية احلوار بني الفهم الصحيح والفهم الفاسد  .2
قُلْ يا أَهلَ {: ديان يف القرآن هي آية آل عمران املتقدمة وهي قوله تعاىلأصرح آية يف احلوار بني األ

               بِه رِكشال نو إِالَّ اللَّه دبعأَالَّ ن كُمنيبا وننياٍء بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتا     شيئاًالْكنـضعذَ بختال يو 
، وهذه  )64: آل عمران سورة  (} ه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ      بعضاً أَرباباً من دون اللَّ    

اآلية فهمها بعض املثقفني والكتاب على غري وجهها، واعتمدوا يف فهمها على جمرد الرأي بعيـداً                
  .بة والتابعني واملفسرين السابقنيعن الرجوع ألقوال الصحا

- وهي شاملة لغريهم أيضاً      -أن يف هذه اآلية دعوة ألهل الكتاب         : )18(و  والفهم الصحيح هلا ه   
ويبني ) شهادة أن ال اله إال اهللا     (إىل التوحيد اخلالص وعبادة اهللا تعاىل وحده، فالكلمة السواء هي           

ضنا بعضاً أَرباباً مـن دون       وال يتخذَ بع   شيئاًأَالَّ نعبد إِالَّ اللَّه وال نشرِك بِه        {: ذلك قوله يف اآلية     
م قبل هذه الدعوة ليسوا كذلك       } اللَّهأال(وقوله   . وهذا ما يدل عليه حاهلم وواقعهم      وهذا يعين أ 

تقدمها ما يدل تفسريية حيث هنا  أنْ و.  الأنْهو ) أال(فأصل  واء  سالتفسري لكلمة   )  اهللا إالتعبدوا  
 وقد فهم ).واءسالكلمة ال( تكون اجلملة بعدها مفسرة ملعىن       وحينئذ) كلمة(على معىن القول وهي     

البعض أنَّ الكلمة السواء هنا مبعىن أن حوارنا معكم ال بد له من قاعدة نقف حنن وإياكم عليهـا                   
وهذا ! !لنجاح احلوار وهو أمر موجود فينا وفيكم قبل احلوار وهو قدر مشترك فيما بيننا وبينكم                

عنـدهم  موجـودة   ية اليت دعت أهل الكتاب للوصول إىل نتيجة ليست          الفهم مناقض ملفهوم اآل   
            } وال يتخذَ بعـضنا بعـضاً أَربابـاً مـن دون اللَّـه             شيئاًأَالَّ نعبد إِالَّ اللَّه وال نشرِك بِه        {:وهي

ل من احلوار معهـم أمـراً ال   كما أن اعتبار هذه اآلية قدراً مشتركاً جيع    ،  )64: آل عمران سورة  (
  .الص موجود فيهم حسب الفهم السابقفائدة منه ألن التوحيد اخل

 والكفر ،ومن جهة أخرى فالواقع الواضح عند أهل الكتاب هو الوقوع يف الشرك من جهة التوحيد
اعتبـار  : "يف قواعد احلوار مع أهل الكتاب     العودة  سلمان  الدكتور   يقول   .الرسالةمن جهة إنكار    

تباع لألنبياء، وحتصيل الالقدر املشترك يف الديانة السماوية املتمثل يف صحة النبوة والوحي، ولزوم ا  
يا أهل الكتاب تعالوا إىل {: لوازم هذا القدر املشترك، وهذا هو املذكور يف قول اهللا سبحانه وتعاىل

اعدة عقلية فاصلة يف مقـام      ، وهذه ق  }شيئاًكلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به            
ة، وهذا معتـرب  باألحاديمجع املختلف أو رد االثنني إىل الواحد، فيعترب املختلف باملؤتلف، والثنائية     

                                                
 -الدرر املنثـور    , )كتاب الشعب (,  2/45 – ألبن كثري  –تفسري القرآن الكرمي    ,  3/299 – للطربي –جامع البيان   :انظر   )18(

  . 2/233 –للسيوطي
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15  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

أيضاً بكتاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل هرقل كما يف الصحيحني، ويتبع هـذا تـصحيح                 
  )19(".خلامتةم املنحرفة، وردها إىل الصدق الذي جاءت به النبوة ااملفاهي

 عمـران   أل أيـه  انه ليس هو معىن      إال الكتاب واحلوار معهم     أهلوهذا القول يف امهيتة يف جمادلة       
صرحية يف الدعوة واحلوار املباشر حول التوحيد وترك الـشرك كمـا              فهي يظهر يل  مايفاملتقدمة  
  .تقدم

ا) الكلمة السواء( بعض الكتاب لوقد أوة ـعات للبشريـات النافـحلفعل الصا : "يف اآلية إىل أ
ومواجهة الطغيان وحتقيق معرفة كل طرف بـاآلخر وإزالـة الفهـم دون احملاولـة إىل إلغـاء                  

  .)20(" اخلصوصيات
 وليست   مفسرة واءسال كلمة   أن يدرك   ةيآلفاملتأمل يف ا   ، وداللتها اآلية بعيد عن معىن     تأويلوهذا  

ناك فرق كبري بني فهم اآلية على أا دعـوة          وه.  يف حتديدها  شاءمطلقة حبيث يتصور القارئ  ما       
ألهل الكتاب إىل التوحيد ومناقشتهم للوصول إىل غاية عظيمة وهي التوحيد وترك الشرك، وبني              
فهمها على أا قدر مشترك ينطلق منه لتصحيح ما عندهم من الباطل أو أا يف احلث على التعاون     

 حيث  السلوك العملي للنيب اآليةمما يؤكد تفسري هذه ، و املشترك للوصول ملا فيه اخلري لإلنسانية     
  .إليهكان حوارهم هلم دف دعوم للتوحيد و هدايتهم 

                                                
  . موقع اإلسالم اليوم- سلمان العودة/  د–قواعد احلوار مع أهل الكتاب : مقال )19(
 .44-43 :ص -يوسف احلسن. د- احلوار اإلسالمي املسيحي:انظر )20(
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16  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

  :الكتابقواعد خمتصرة يف احلوار مع أهل  .3
هناك مجلة من القواعد اليت ينبغي االهتمام ا أثناء احلوار مع أهل الكتاب، ميكن أن نشري إىل نبذ                  

 املباشر مع   االحتكاكماسة للبحث واملراجعة، خاصة وحنن نعيش يف زمن         يسرية منها وهي حباجة     
 أهل الكتاب يف جمال الصراع الفكري أو الصراع املسلح املادي، ال سيما يف هذا العـصر علـى                 

  .ا من أسهل األمور يف كل ااالتاخلصوص الذي أصبح التواصل فيه بني أقاصي الدنيا وأدناه
 منهجية صحيحة يف احلوار املفروض علينا معهم فإن غرينا          -أهل السنة    حنن دعاة    -وإذا مل نرسم    

 قصب الـسبق يف هـذا اـال     سيأخذ- الذي حيرف النصوص -من أصحاب الفكر املنحرف  
د لألجيال القادمة قواعد فاسدة يف التعامل مع أهل الكتاب يف جمال احلوار أو غـريه مـن                  عوسيق

 :ينبغي أخذها يف االعتبارااالت، ومن هذه القواعد اليت 
أهل حتديد اهلدف من احلوار معهم وتنقيحه من شوائب االزامية والتخاذل والغموض يف حماورة      )1

، واهلدف الرباين يف احلوار هو دعوم إىل اهللا تعاىل ومتين هدايتهم لإلسالم واحلرص على      بالكتا
هلم من غري حماولة لتشبيهه باملنـاهج       تصوير اإلسالم هلم كما أمر اهللا به وتوضيح نقائه وصفائه           
 .األرضيةاألرضية املنحرفة فهو أمسى وأعظم وأجل من كل املناهج 

عدم التصدي للحوار بدون علم بدين اإلسالم، أو عدم القدرة على توضيح غاياتـه بـصورة                 )2
صحيحة، فليس احلوار مطلوب من كل أحد؛ بل هو مطلوب من أهل القدرة علماً وبياناً، أمـا         

ي يف احلث على فضائل هذا الـدين أو  مبدئهم فليس مطلوب منه احلوار إال إذا كان بشكل    غري
كان املخاطب الكتايب عامي ميكن التأثري عليه دون علم دقيق مبناهج اجلدل واملناقـشة، فهـذا                

 .مسلميدخل يف الدعوة العامة إىل دين اإلسالم الذي هو مطلوب من كل 
 - يف اجلملة  -ىل وصحة وجود النبوة     ب من اإلقرار بوجود اهللا تعا      لدى أهل الكتا   ممااالستفادة   )3

واليوم اآلخر وحنوها للبناء عليها يف بيان احلق هلم أو التدليل على باطلهم، وينبغي مراعاة الفروق 
الفردية والطائفية يف دعوم فيوجد فيهم من يقر بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ولكنه يقصرها          

  .باجلملةاقشة هذا ودعوته أسهل من املنكر هلا على العرب فمن
إقامة األدلة العقلية على صحة نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم فإقراره بنبوته يقتضي بالضرورة أن  )4

خربه صدق وقد أخرب أنه مرسل للعاملني والطعن يف ذلك إما قدح فيما أقر به وهو إثبات نبوته                  
ملن أثبت النبوة، وهنا أحب التنبيه إىل ضرورة الرجوع إىل أو طعن يف خرب النيب وهو غري مستقيم 

املناهج العقلية القرآنية وتبنيها واحلديث ا وان كان بدون اإلشارة إىل كوا قرآنية ألن اخلصم               
 من الدين، وقد وقع أهل يءال يقر حبجيتها، وال بأس باألدلة العقلية الساملة من اللوازم املبطلة لش

ألم تصوروا أن القرآن جاء باألدلة اخلربية احملضة دون األدلة العقلية، فراحـوا             الكالم يف هذا    
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17  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

ف بعض العقائـد، فكانـت      يخيترعون أدلة يريدون ا نصر الدين فوقعوا يف لوازم تقتضي حتر          
تقرير قواعد يف االستدالل والنظر خمالفة للمناهج املتفق عليها وتوصلوا إىل أغراضـهم               النتيجة

 .للنصوصلفاسد بالتأويل ا
الدراسة الدقيقة ملنهج األنبياء يف حوار أقوامهم وبالذات منهج الرسالة اخلامتة للرساالت كلـها               )5

 .تعاىلوأخذ األصول العلمية يف احلوار مع أقوامهم ودعوم إىل اهللا 
دراسة مناهج علماء السنة يف مناقشام وحوارهم مع أهل الكتاب مع ضرورة التنبه إىل املناهج                )6

البدعية يف حوار بعض أصحاب البدع مع الكتابيني مما سبب يف وجود مناهج منحرفة يف الفكر                
 .ضالةاإلسالمي ظهرت فيما بعد على شكل فرق 

إثبات تناقض كتبهم وضعف دينهم من واقع هذه الكتب دون ذكر وسيط مما جيعلهم يعيـدون               )7
 .بطالنه إمكانالنظر يف حقيقة دينهم و 

 باألدلة الصحيحة واملناهج القرآنية والنبوية املعتربة بعيداً عن منـاهج أهـل             إثبات دين اإلسالم   )8
: األهواء والبدع، ومن ذلك إثبات صحة القرآن والنبوة باألدلة احلسية اليت تـضمنتها، مثـل              

 .النبويللنص القرآين أو  ويلٍّخبار باملغيبات ومبوافقة الكشوف العلمية الثابتة دون تعسف اإل
للعقل واحلس مما جعل التطبيق هلا يف الواقع مناف للفطرة اإلنـسانية            احملرفة  ة ديانتهم   إثبات مناقض  )9

ولسنن اهللا يف االجتماع واحلياة، وهنا ينبغي التنبه ملزلة وقعت يف الفكر اإلسالمي وهـي تـصور                 
كن  التعارض بني العقل والنقل وحصل بسببها عراك تارخيي ومازال مستمراً إىل اليوم، وال مي              مكانإ

التدليل على عدم التعارض بينهما بشكل صحيح موافق ملقتضى النص ولداللة العقل إال على منهج               
: د عليه أهل األديان على قاعدة بعـضهم  يستأسأهل السنة، أما من ختبط يف مناهج الفرق فسوف          

 .كون األمر هنايقصد التصوف والتشيع وكذلك سي) خرافات النصرانية خري من خرافات اإلسالم(
البد من مراعاة حسن التعامل واملناقشة ليكون للدعوة قبول دون خمالفة شـرعية، كـالقول                )10

بإقرارهم على اعتبار دينهم والثناء عليهم مبثل ذلك باسم احترام اآلخر، وال يصح التسفيه له إذا                
، فاحلق وسط بني تفريط من يردد عدم اإلقصائية ويقول باحترام ديـن             ههدايتطمع الداعية يف    

اآلخر، وكأن اخلالف هو يف وجهات النظر ال يف أصل الدين وبني اإلفراط الذي جيعـل مـن                  
  .الصعوبةإمكان هداية احملاور أمر يف غاية 

ومن خالل العرض املتقدم ملنهج النيب صلى اهللا عليه وسلم للحوار مع أصحاب األديان يـتنب أنَّ                 
 دين اإلسالم ووجوب االنقياد لـه ونبـذ         األساس يف احلوار هو الدعوة وإقامة األدلة على صحة        

 وهـذه حقيقـة     مةيالباطل بلغة علمية ومنهجية سل     يف دينهم احملرف من    وبيان ما  األديان احملرفة، 
  .رسالتهمب والسنة وطالع أخبار األنبياء وعرف طبيعة ا نصوص الكتأاستقرشرعية واضحة ملن 
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18  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

   أنواع احلوار بني األديان وأحكامها:الثايناملبحث 

اسم عام يطلق على كل خماطبة وحماورة تتم بني طرفني أو أكثر مـن أهـل                " احلوار بني األديان  "
كلمة عامة تشمل كل ما يقع عليه معىن التجاوب والتراجـع  " حوار"فكلمة  .األديان واملؤمنني ا 

  . وال شك أن مطلق الكالم ال يصح احلكم عليه دون معرفة خصائصه املميزة.والتخاطب
 باطالً فال يصح احلكم عليه وهو ـذه  ىن حقاً ومعىن من املصطلحات املة اليت حتمل مع   واحلوار

 ذلـك يف  احلالة من اإلمجال واإلام؛ بل البد من االستفصال عن املعىن املراد بدقة مث النظر بعـد               
ن أـا  يومن خالل التتبع ألحوال احلوارات املتعددة بني األديان تب. حكمه يف ضوء النص الشرعي 

على أنواع خمتلفة، ولكل نوعٍ خصائصه احملددة له واملميزة له عن غريه، مع أن مجيع األنواع يصح                 
 نـوع احلـوارات املـة    توضـيح وعليه، فالبد مـن  . عليها" احلوار بني األديان"إطالق اسم   

 ذلك   على وبناء. ا قبل اخلوض فيها أو احلكم عليها      واالستفصال عنها ومعرفة أهدافها وخصائصه    
فسأذكر كل نوعٍ على حدة، وأذكر اخلصائص املميزة له باختصار مث أُبني احلكم الشرعي على كل 

  .نوعٍ على حدة

  :حوار الدعوة  : أوالً

 هالدين، وان لبيان صحة هذا األخرى األديان أتباع احلوار مع :اإلسالميواملقصود به يف املفهوم 
  مانالعظيمة، وبيا اإلسالموحماسن  .ة نبوة حممد  صحوإيضاح السابقة، األديانناسخ لكل 

 اآليات واألحاديثتدل عليه كل  . وهذا احلوار مطلوب شرعا.املنحرفهم عليه من الباطل 
  . اهللا وبيان احلق ورد الباطلإىلالدالة على فضيلة الدعوة 

 وجهـات  .كـز ومرا موجود متارسه مجعيات واألول، وهوهذا النوع تقدم الكالم فيه يف املبحث     
 داخـل يف عمـوم   واألديان، فه كثريون ال يسمى يف االصطالح باسم احلوار بني        وأفراد متعددة،

  .املعروف االصطالحي اخلاص وشعاره مدلولهاللفظ العام دون 
وجملس الكنائس العـاملي     ،اثوليكية الك الكنيسةمتارسه  الذي    احلوار التبشريي عند النصارى    أما

 وطريقـاً  ،نبـيهم  لتشكيك املسلمني يف دينهم و     وذريعة ،نصريلتل وسيلة   روااختاذ احل وغريها فهو   
 وانه دين معترب حىت بعد دخول التحريـف         دينهم و املوفقة بصحة     واإلقرار الشهادة   ألخذ خمادعاً
  )21(..فيه
  

                                                
  .117-112/ ص- القاسمخالد -احلوار مع أهل الكتاب:  انظر )21(
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19  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

  :حوار التعايش وحكمه : ثانياً

  :تعريفه
ستوى العالقـة بـني شـعوب أو        يهدف إىل حتسني م   "احلوار الذي   : املقصود حبوار التعايش هو   

طوائف، ورمبا تكون أقليات دينية، ويعىن بالقضايا اتمعية كاإلمنـاء، واالقتـصاد، والـسالم،              
احلـوار العـريب    : (وأوضاع املهجرين، والالجئني وحنو ذلك، ومن أمثلة هذا اللون من احلـوار           

وهـذا  ). التـسامح (ذا النوع   وقد يسمي البعض ه    .)22()" حوار الشمال واجلنوب  (، و   )األورويب
التعريف هو ملعىن التعايش باملفهوم العام الذي يؤخذ من داللة الكلمة دون ارتباطـات باملفـاهيم    

  .الالحقة
 بصورة مالئمة بني كافة اتمعـات مـع       ش، والعي وهذا املفهوم العام ال يزيد على حسن املعاملة       

  .االختالف الديين والفكري والثقايف
 واإلحسان، ويدل عليه معىن الرب      اإلسالم ال يرفضه    املختلفة األديانا املعىن بني اتباع     والتعايش ذ 

ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَـاتلُوكُم فـي الـدينِ ولَـم           َا :((والقسط الوارد يف مثل قوله تعاىل       
  ).8: املمتحنة))( إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحب الْمقِْسطنييخرِجوكُم من ديارِكُم أَن تبروهم وتقِْسطُوا

  :ضوابط ةثالثوهلذا املفهوم 
وبـني   والعيش الكرمي والتسامح يف املعاملـة        اإلحسانفال تالزم بني     مراعاة الوالء والرباء،  : أوالً

  نصوص شرعية   شرعي دلت عليه   أصلفالوالء والرباءة     ترك الرباءة منهم،   أو .املواالة للكفار 
  )23(.كثرية

  .عظيم يف مناء اتمعات واستقرارهاأساس  فالعدل الناس، مع كل اإلنصاف و العدل، إقامة :ثانياً
 املوافـق   .بـه  أالئق يف موضعه ومقامه الصحيح      األمر التزام احلكمة يف املعاملة، وهي وضع        :ثالثاً

  .اإلنسانيةولطبيعة النفس  .للمنهج الرباين
 آخر غري املفهوم العام السابق وذلك عندما رفعه بعداًأخذت ) التعايش والتسامح(مة لكن هذه الكل

وما تالها ) م1973 عام  رمضان 1( أكتوبر   6العامل الغريب كشعار مع العرب واملسلمني بعد حرب         
  أكتوبر بقرار من وزراء النفط العرب يف الكويت الذي يقضي بفـرض           17من املقاطعة العربية يف     

النفطي على أمريكا وختفيض مستوى الضخ حىت يتحقق اجلالء عن األراضي العربية وتؤمن    احلصار  
  .احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيين

                                                
  .348 / 1دعوة التقريب بني األديان  )22(
   كامالً-حممد سعيد القحطاين  / د- انظر الوالء و الرباء)23(
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20  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

فرفع الغرب هذا الشعار لتهدئة الوضع ووقف القتال وختفيف حدة الضغوط العربية إىل حني ترتيب 
ـ ضحاً للعيان أن أوراقه وإعادة تنظيم أهدافه اإلستراتيجية وقد مت ذلك وأصبح وا   وار التعـايش  ح

والتسامح ما هو إال شعار ألهداف سياسية حبتة ال سيما بعد السيطرة األمريكية على اخلليج ومنافذ 
البالد العربية واإلسالمية بعد أزمة اخلليج الثانية، وأصبح األمر أشد وضـوحاً بعـد االجتيـاح                

لضغط مبنع النفط عن أمريكا ولو لوقت حمدد اإلسرائيلي األخري للضفة الغربية، وعندما طرح خيار ا
مل توافق عليه الدول العربية النفطية، ال لكونه يلحق الضرر مبصاحلها بل لكوا غري قادرة عليـه                 

  .لضعف سيادا أو زواهلا عن النفط على أقل تقدير
عـاد  ) احلرب على اإلرهـاب ( سبتمرب وهاجت أمريكا ورفعت شعار 11وعندما وقعت أحداث    

عرب و املسلمني لرفع شعار التعايش والتسامح بنفس املفهوم الغريب السابق الذي رفع إبان حرب ال
  . أكتوبر وتداعياا6

فكريـة وثقافيـة   دعوة فكرية حتمل يف طياا مـضامني  ) التعايش والتسامح (لقد أصبحت فكرة    
املنظمة اإلسـالمية   "  ياإلسالم ف من الطر  وقد تبىن هذه الفكرة ونظر هلا     . وحضارية واجتماعية 
تأليف "  اإلسالممفهوم التعايش يف"حيث أصدرت كتابا بعنوان )ايسسكو" (للتربية والعلوم والثقافة

احتـرام  "يف بيان له بأنـه      ) اليونسكو( ذا املفهوم عرفه     والتعايش والتسامح . عباس اجلراري . د
وهو تقدير التنوع الثقـايف     .. .ااآلخرين وحريام واالعتراف باالختالفات بني األفراد والقبول        
 ". ما هو غري معروف    وعدم رفض وهو االنفتاح على األفكار والفلسفات األخرى بدافع اإلطالع         

  . مزيد توضيح ملفهومه إن شاء اهللاوسيأيت
  

  :خصائصه
، أحدمها مأخوذ من املفهوم العـام للكلمـة         متغايراتسبق يف التعريف أن التعايش له مفهومني        

خوذ من شعار خاص رفع يف فترة من الفترات ألهداف سياسية مث تطور إىل أن أصـبح            واآلخر مأ 
مث عاد ليصبح )  وااليسسكو-اليونسكو (فكراً منظماً تقوم على تصديره بعض املؤسسات الكربى      
 بـنفس املـضامني     سـبتمرب 11أحداث  شعاراً سياسياً للتخفيف من هيجان العامل الغريب بسبب         

 هذا فالبد من متييز خصائص النوع األول عن النوع الثاين مث بيان احلكـم يف                ىوبناًء عل  .الفكرية
  : له عن غريه هواألول املميزباملفهوم )حوار التعايش( فخصائص .كل واحدة على حدة

  .أنه حوار ال عالقة له بالدين )1
عة احليـاة   أنه يقتصر على احلوار فيما يتعلق باملعيشة البحتة بني أهل األديان اليت تفرضها طبي              )2

 .الفطريةالبشرية وحاجاا 
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21  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

 له أو مدحاً بل هو قاصر على  أو اعترافاً بصحة دين اآلخر أو تزكيةً أو والًءأنه ال يتضمن حمبةً )3
  .األمور الدنيوية ويف حدود احلاجة

 من التنازل عن أمر من أمور الدين حبجة الترغيب هلـم يف الـدخول يف                شيئاًأن ال يتضمن     )4
  .اء صورة حسنة عن اإلسالم أو بأي تعليل آخراإلسالم أو أعط

  
  :حكمه 

 فهو جائز   - إذا مل يصاحبه ما يعكِّر على خصائصه السابقة أو يزيد فيها             -هذا  النوع من احلوار      
ال إشكال فيه، وهو خاضع للسياسة الشرعية العملية اليت يقدرها أهل احلل والعقد من أهل اخلربة                

ول اهللا مع اليهود وعاهدهم، وصـاحل املـشركني يف احلديبيـة،             وقد تفاوض رس   .والعلم والدين 
، وال يزال   وكذلك الصحابة الكرام تفاوضوا مع أهل األديان املختلفة فيما خيص دنياهم ومعاشهم           

زخر الفقه اإلسالمي املؤسس على الكتاب والسنة بتراث ضخم يف          "وقد  . هذا األمر موضع اتفاق   
  .)24(" املسلمنيجمال العالقات بني املسلمني وغري

  
  :)25( خصائص التعايش باملفهوم املعاصر

 بعـداً  آخر غري ما مضى من التوصيف وأخذ مفهوم التعايش           بعداً) التعايش(لقد أعطي مصطلح    
  . وهو ذا املعىن يندرج حتت التقارب الذي سيأيت الكالم عليه جديداًفكرياً

 احلياة العملية حبكم االتصال املادي بينها وال وحوار التعايش يكون يف العادة بني الدول اليت متارس       
جمال له بني األديان إال من هذه الزاوية وإمنا ذكرناه يف موضوع احلوار بني األديان ألنه يدخل يف                  

  .بعض خيلط بينه وبني حوار التقاربوألن ال) احلوار(العنوان العام بسبب عمومية لفظة 
 ما سبق ذكره يف اخلصائص العامة ليكون بذلك فكـراً       مث إن حوار التعايش أخذ مدلوالً آخر غري       

وميكن تلخيص تلك اخلصائص يف النقاط      . جديداً له خصائصه الفكرية املختلفة عن ما سبق ذكره        
  :التالية 

القول حبرية التدين وإنكار حد الردة يف اإلسالم باعتباره معارضاً حلرية اختيار اإلنسان للدين               )1
 .اسم املشترك بني كل األديان البيان العاملي حلقوق اإلنسانالذي يقتنع به، وجعل الق

                                                
  348 / 1دعوة التقريب بني األديان  )24(
تـسامح   , - ناجي البكري وآخـرون      — التسامح   دراسات يف  , - هيوكتسكل   —التعايش السلمي   : انظر يف هذا النوع    )25(

املسلمون  , - عباس اجلراري—مفهوم التعايش يف اإلسالم , - عبد اللطيف احلسني —الغرب مع املسلمني يف العصر احلاضر   
 .- اخلزندار—) حنو أسلوب أفضل للتعايش ( واألوربيون 
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22  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

منع كل ألوان االعتداء على اآلخر وإنكار احلرب باسم الدين وتفسري اجلهاد يف اإلسالم بأنه                )2
  .للدفاع عن النفس وإنكار جهاد الطلب

  .اإلنساينمنع الكراهة الدينية و الدعوة لإلخاء  )3
ت غري املسلمة يف البالد اإلسالمية والتعامل معهم على أسـاس           املطالبة باحلرية الدينية لألقليا    )4

الوحدة الوطنية وليس على أساس املعتقد الديين، واقتراح الغرب احلل العلماين كأفضل حـل              
  .املفهومملشكلة األقليات وان كان هذا ال يراه كل من يرى احلوار ذا 

ما  عليها فهو يرصد) مراقب(الم عليها بأنه  وتفسري هيمنة اإلسمجيعاًاإلقرار باألديان السماوية  )5
 .تتعرض له الديانات من احنراف عن احلق

االجتماع على تقوية الصلة باهللا يف النفوس، خاصة بعد طغيان املادية وتفشي قيمها املسيطرة               )6
 .على الشباب يف العامل

خر الدينية  البعد عن العنف واإلرهاب والتطرف الديين والتكفري والتدخل يف خصوصيات اآل           )7
  )26( . كل هذا مناف لالحترام الديين الذي جيب أن يكون بديالً عن كل القيم السابقةوأن

  
  :حكمه

من خالل اخلصائص السابقة يتبني لنا أن التعايش حتول من تعايش مادي عن طريق املفاوضات بني  
نكار أمـور  واخلصائص السابقة تتضمن إ. الدول إىل تقارب ديين وحضاري بني الدول والشعوب    

قضية إنكار اجلهاد، والوالء والرباء، وحكـم املرتـد،   : معلومة يف دين اإلسالم وواضحة فيه، مثل 
والسماح للكافر بنشر كفره يف اتمعات اإلسالمية باسم حقوق األقليات، وكل هذا يعترب إنكاره 

ل بعـض النـصوص     أما من تأو  .  الشرعية الدالة عليه   كفر خمرج من امللة ألنه تكذيب للنصوص      
للوصول إىل قوله هذا فهو حبسب طريقته يف التأول إن كانت شبهة وإشكاالً هلا مسوغ يف اللغـة            
فهو ينفي عنه التكفري، ويصبح مثل عامة املبتدعة، الذين تأولوا وصاروا إىل مقاالت مناقضة لصريح 

 ال شبهة له يف اللغة أو قـول         أما إن كان تأوالً بعيداً     .ماء بذلك الكتاب والسنة ومل يكفرهم العل    
عـود إىل  و باجلملة فهذا النوع من احلوار ي  . لبعض العلماء فهذا ال حجة يف تأوله وغري معذور فيه         

  .حوار التقارب اآليت ذكره
  

                                                
 .السابقةهذه اخلصائص ملخصة من الكتب املشار إليها يف احلاشية  )26(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


23  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

  :حوار التقارب وحكمه : ثالثاً

  :تعريفه
مأخوذٌ من " التقريب"أو " التقارب"ال حيمل مدلوالً اصطالحياً حمدداً، فلفظ " التقارب بني األديان"

وهو أمر نسيب يتفاوت يف حقيقته وتطبيقاته فقد يقتصر على حد أدىن مـن اـامالت                القرب،  
 الشكلية، وقد يبالغ فيه إىل درجة االندماج الكامل والوحدة التامة، وبني هذين مراتب متعـددة              

واع احلوار بني األديان،    هذا املفهوم أوسع نوع من أن      و. )27(وكلها داخلة يف عموم اسم التقارب       
  .املتعددةولعله أشهر مفهوم له والذي تعقد له املؤمترات 

  
  :خصائصه

 :)28(ولعل اخلصائص املميزة للتقارب الذي ال يصل إىل درجة الوحدة ميكن أن جتمل فيما يلي 
اآلخر الطرف اآلخر، وإن مل يبلغ اإلميان التام الذي يعتقده هو، أما القول بكفر        " إميان"اعتقاد   )1

  .األكثرفقد يصرح به البعض، وينفيه 
  .االمتناع عن التلفيق بني عناصر األديان، وجتنب البحث واملناقشة يف املسائل العقدية الشائكة )2
  .التعرف على اآلخر كما يريد أن يعرف )3
  .أخطائهنسيان املاضي التارخيي والتخلص من آثاره، واالعتذار عن  )4
  .االختالفإبراز أوجه االتفاق، وترك نقاط  )5
  :)29(التعاون على حتقيق القيم املشتركة وهي تشمل ما يلي  )6

  .التعاون لصد اإلحلاد يف العقيدة  -أ 
  . دعاة اإلباحيةاضدالوقوف   -ب 
املستضعفني والشعوب املضطهدة واألوطان احملتلة، والفقـر        التعاون حول قضايا العدل و      -ج 

  .اخل... واملرض

                                                
  .43-13-44/واحلوار اإلسالمي املسيحي ص . 335 / 1دعوة التقريب بني األديان :  انظر )27(
  336 / 1املصدر السابق  )28(
 الثالثـاء  - برنامج الشريعة واحليـاة     -اة اجلزيرة   ـقن: يف  ) احلوار بني األديان    ( انظر لقاء الشيخ يوسف القرضاوي حول        )29(
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24  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

، وتبادل الزيارات واامالت يف املناسبات الدينية       االعتراف باآلخر، واحترام عقائده وشعائره     )7
، ويدخل يف ذلك التأكيد على احملبـة واملـودة        )31(واملشاركة يف عبادام أحياناً    ،)30(املختلفة  

 .واإلخاء والصداقة والثقة واالحترام املتبادل معهم
  )32( .البعد عن جعل احلوار دعوة مبطنة سواء لإلسالم أو النصرانية )8

ل ما سبق يتبني أن التقارب أمر نسيب، فيمكن حصول التقارب إىل درجة الوحـدة              ومن خال 
  . وميكن االكتفاء بالتفاهم العام القريب من حوار التعايش

  : يل أن دعاة التقريب نوعانوقد ظهر
وميكن التمثيل هلـذا    . جتتمع فيه اخلصائص السابقة إالَّ عدم تكفري اليهود والنصارى        : النوع األول 

  .القرضاوي وجلنة احلوار يف األزهروع بالشيخ يوسف الن
جتتمع فيه اخلصائص السابقة مع قوله بعدم تكفري اليهود والنصارى كما هـو قـول      : النوع الثاين 

  .مجال الدين األفغاين والدكتور حممد عمارة مثالً
  

  :حكمه
ريب على نوعني، حكم حوار التقارب خيتلف حبسب نوع القرب، وقد سبق أن بينت أن دعاة التق       

والفارق بينهما هو تكفري اليهود والنصارى، فمن كفّرهم مع القول بالتقريب على حنو ما سـبق                
يف حواره مع أهل الكتاب، ومن مل يكفّرهم فقوله كفر ألنـه              فقوله بدعة خمالف ملنهج النيب      

 هلم شأن آخر فيما      املعينني، ألن  األشخاص تكذيب ألمرٍ قطعي يف القرآن والسنة، بغض النظر عن        
أما املودة واحملبة القلبية، فإن كانت    . املوانع وليس هذا جمال حبثنا هنا     يتعلق بوجود الشروط وانتفاء     

لدينه فهي كفر أكرب بغري خالف، وأما إن كانت احملبة القلبية لغري دينه بل ألمر دنيوي، ومل يقتض      
  .للكفر األكربذلك مظاهرته على املسلمني فهي من الكبائر وال توصل 

خمالف ألصول الدين ومناقض ملنهج الرسول صـلى اهللا عليـه           " حوار التقريب "وسأدلل على أن    
  :وسلم بشكل عام من خالل الوجوه التالية

يا أَيها الَّذين آمنوا ال     {:قيدة الوالء والرباء، يقول تعاىل    أنه مواالة للكفار وخمالفة لع    : الوجه األول 
 دذُوا عختت            ـنم اَءكُما جوا بِمكَفَر قَدو ةدوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياَء تيلأَو كُمودعي وو

                                                
 نافذة اإلسالم وقضايا    -نت  .  موقع إسالم أون الين      -خطاب الشيخ يوسف القرضاوي يف ندوة احلوار بني األديان          : انظر   )30(

                       . بـني األديـان الـشيخ فـوزي الزفـزاف       ومقابلة جملـة ليلـة القـدر مـع رئـيس جلنـة احلـوار              .العصر  
www. Lailatalqadr.Com زاوية حوارات.  

  .124/ احلوار مع أهل الكتاب ص  )31(
  44-43/احلوار اإلسالمي املسيحي ص:  انظر)32(
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25  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

قونَ      {:ويقول تعاىل . )1: املمتحنـة (} الْحادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدال ت
     ولَهسرو اللَّه ادح نم...{)ويقول تعاىل  ). 22 :ادلةا :}      ـوا النآم ينا الَّذها أَيي

             مهـنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاُء بيلأَو مهضعاَء بيلى أَوارصالنو ودهذُوا الْيختت
الشعار البـارز  هو " حوار التقريب"واملودة واملواالة يف  . )51من اآلية : املائدة(} ...

ولعلي أكتفي بالنقـل عـن أفـضل        .  يف اللقاءات والبيانات املشتركة    الذي يردد 
املشاركني يف هذه احلوارات واملنظرين هلا وهو الشيخ يوسف القرضـاوي حيـث             

تنقية العالقات من رواسب الروح العدائيـة الـيت         : "يقول يف بيان أهداف احلوار      
ارية حديثاً، وإشاعة معـاين اإلخـاء واإلنـسانية         خلفتها الصليبية قدمياً، واالستعم   

  .)33("والرمحة، وفتح صفحة جديدة لعالقات أنقى وأصفى
 أنه خمالفة ملنهج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حوار األديان، وإتبـاع لغـري سـبيل        :الثاينالوجه  

 من بعد مـا     ومن يشاققِ الرسولَ  {:  قال تعاىل    .املسلمنياملؤمنني، وخمالف إلمجاع    
} تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصرياً

مناقض هلدي الرسول صـلى اهللا      " حوار التقريب "وال شك يف أن     . )115: النساء(
ب التقارب يتركون نقاط االختالف،     عليه وسلم وأصحابه وعلماء اإلسالم فأصحا     

والسيما مسائل العقائد وهذه مناقضة ملنهج الدعوة النبوية، فإن رسول اهللا صلى اهللا            
عليه وسلم دعا أهل الكتاب وغريهم من أهل األديان إىل حتقيق التوحيد ونبذ الشرك 
 وجادهلم على ذلك، ومل يرد تركه ملخاطبتهم يف العقائد واإلعراض عن ذلـك إىل             

 فدعوة التقارب فيها تنكّب لطريق األنبياء ومعاكـسة لـه،   .أخرىقضايا مشتركة  
  .بطالنهوهذا من دالئل 

وأَن احكُم بينهم بِمـا     {: يقول تعاىل   . أنه إعراض وترك لبعض األحكام الشرعية     : الوجه الثالث 
} َ... يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك         أَنزلَ اللَّه وال تتبِع أَهواَءهم واحذَرهم أَنْ      

  :وهذه اآلية صرحية يف ثالثة أمور أثناء احلوار مع أهل الكتاب وهي. )49: املائدة(
دعوم واحلكم بينهم حبكم اهللا، وهذا أعرض عنه دعاة التقريب بالبعـد عـن             -1

 حبجة اعتبـار اآلخـر      نقاط االختالف وترتيل الدين احلق مرتلة الدين احملرف       
 .واحترامه

البعد عن جماملتهم والترتل معهم وإتباع أهوائهم، وهذا أعـرض عنـه دعـاة               -2
 .وتزكيتهمالتقريب يف مشاركتهم هلم يف أعيادهم وإثبات إميام 

                                                
  176/ أولويات احلركة اإلسالمية يف الرحلة القادمة ص  )33 (

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


26  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

احلذر من فتنتهم عن بعض ما أنزل اهللا تعاىل، وهذا أعرض عنه دعاة التقريـب            -3
  :اهللا حبجة التقارب واحلوار، ومن أمثلة ذلكفانزلقوا يف خمالفة بعض ما أنزل 

o             ىاإلعراض عن الوالء والرباء، واحلب يف اهللا والبغض يف اهللا حتت مسم
  ."نبذ التعصب"و " إلنسانيةاألخوة ا"و " احملبة واالحترام املتبادل"

o        حقـوق  "و  " العدالة االجتماعية "إلغاء أحكام أهل الذمة حتت مسمى
  ".اإلنسان

o   متكني الكفار من الدعوة إىل دينهم وبناء معابدهم،        ودة،  إبطال حد الر
و " التعدديـة الدينيـة   "و  " حرية التـدين  "ونشر كتبهم حتت مسمى     

  ".التعرف على اآلخر"
o              إلغاء اجلهاد يف سبيل اهللا وما يتبعه من أحكام مثل استرقاق األسـرى

، وفكرة اجلهاد مـن أصـلها ال        "السلم العاملي "والغنائم حتت مسمى    
وغري ما تقدم مـن     . تناسب احلوار بني األديان مبعىن التقريب املزعوم      

  .)34(األحكام الشرعية أعرضوا عنها بسبب احلوار والتقريب 
أَفَنجعـلُ الْمـسلمني   {: أنه يتضمن املساواة بني الكافرين واملسلمني، يقول تعاىل        : الوجه الرابع 

نيرِمجلُـوا         {: اىل  ويقول تع . )35: القلم(} كَالْممعـوا ونآم ينـلُ الَّـذعجن أَم
ودعوة . )28: ص(} الصالحات كَالْمفِْسدين في الْأَرضِ أَم نجعلُ الْمتقني كَالْفُجارِ       

هللا، وترتيل ملـا    التقريب يف أساسها تقرر مبدأ املساواة الدينية، وهذا رفع ملا وضعه ا           
تقارب يفترض املساواة بني األديان وعدم امتالك احلقيقة املطلقة         فال. رفعه اهللا تعاىل  

ألي منها، وهذا شك يف اإلميان واإلسالم وتوسط بني األديان وهذا يقتضي تـرك              
  .اجلزم بصحة احلقائق املطلقة يف اإلسالم ونظرته إىل أهل األديان األخرى

  

                                                
  1448 / 4دعوة التقريب بني األديان : انظر  )34(
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27  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

  :حوار وحدة األديان وحكمه: رابعاً

  :تعريفه
االعتقاد بصحة مجيع املعتقدات الدينية، وصواب مجيع العبادات، وأا طرق إىل " هو   وحدة األديان 

حتـت غطـاء    " روجيـه جـارودي   "ومن أبرز املنظرين هلا يف الوقت احلاضر        . )35(" غاية واحدة 
ومها يتفقان يف الدعوة إىل وحدة األديان . )37(ومفيت سوريا الشيخ أمحد كفتارو  ،)36(" اإلبراهيمية"

اختالفهما يف منطلق ذلك، فاألول يدعو للوحدة من منطلق إنساين فهو يسعى لوحدة أديـان               مع  
اإلنسانية ولكنه يرى أن املرحلة األوىل تبدأ بوحدة أديان امللل السماوية الثالث، حتـت مـسمى               

ن ، والثاين من منطلق صويف وعلى فكرة صوفية وهي الوحدة واالحتاد، وهم الذين يرو)اإلبراهيمية(
  العامل كله هو اإلله وأن أفراده مثل موج البحر متعدد ولكنه من البحر نفسه، وبناًء على ذلك فكل 

واألثر البالغ والكبري هلما     .كبرياًاألديان صحيحة ألا صادرة عن اإلله تعاىل اهللا عما يقولون علواً            
 احلـزب االشـتراكي     هو من جهة مكانتهما وشهرما العاملية، فجارودي كان الرجل الثاين يف          

وأمحد كفتارو هو املفيت العام لدولة سـوريا ولـه          ) جاك شرياك (الفرنسي بعد الرئيس الفرنسي     
قائمـة  عالقات غامضة بكثري من املؤسسات املشبوهة وقد نشطا بشكل كبري يف بناء املؤسسات ال     

  .على هذه األفكار الوحدوية
  

  :خصائصه
  :ن احلوار ما يلي وأبرز اخلصائص الفكرية هلذا النوع م

  .التقاربما سبق ذكره من خصائص حلوار  )1
  .اهللاعتقاد صحة عقائد األديان األخرى وعباداا، وأا طرق موصلة إىل  )2
اعتبار اخلصائص املميزة بني األديان ظواهر وتقاليد تارخيية لشعب معني أو حقبة زمنية معينة أو  )3

  .دةواحاعتبارها أنواعاً خمتلفة توصل إىل حقيقة 
العمل على املساواة بني كتاب املسلمني وعبادام ومساجدهم مع ما يقابلها عند أصـحاب               )4

  .)38(ومن ذلك . األخرىاألديان 
                                                

   .339 / 1 دعوة التقريب بني األديان )35(
 . 937 - 839 / 2ل لنظرية جارودي ونقدها يف دعوة التقريب بني األديان التحليل املفص:  انظر )36(
  .136 / 3انظر دراسة كاملة عنه يف املصدر السابق  )37(
ـ ـوة ال ـودع , 96.24-13 -/ اإلبطال لنظريه اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األديان ص           : انظر   )38( ـ  ـت ن ـقريب بي

  1492 - 1465 / 4األديان
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o الدعوة إىل طباعة املصحف الشريف والتوراة واإلجنيل يف كتاب واحد بني دفتني.  
o عبادة يضم مسجداً وكنيسة وكنيساًبناء جممع ألماكن ال.  
o املودة عمار املساجد ومرتادي املعابد مما يزيل اجلفوة ويولد تبادل الزيارات بني.  
o املشتركة يف أماكن العبادة ملختلف األديان سواء بابتداع صالة يشترك فيها إقامة الصلوات 

  .اجلميع أو بأن يصلي كل واحد صالة اآلخر وغريها من الشعائر التعبدية
  

  :حكمه 
ن احلوار يتبني أنه كفر خالص وردة عن الدين ألمـور      ومن خالل اخلصائص السابقة هلذا النوع م      

  :منهاكثرية 
أنه تكذيب للقرآن والسنة يف إكفار اليهودية والنصرانية وغريها من األديان، وحصر احلـق              : ًأوال

ومن يبتغِ غَير اِإلسالمِ ديناً فَلَن يقْبـلَ        {:تعاىليقول  . فقط) اإلسالم(نجاة يف اآلخرة يف     وال
هنم     رِيناسالْخ نم ةري الْآخف وه{:  ويقول تعاىل).85:آل عمران(} و   اللَّـه ـدنع ينإِنَّ الد

المة الضرورية يف دين اإلسالم ).19 :عمرانآل (} اِإلسومن أصول العقائد اإلمياني :  
هـم وتـسميته   ، من اليهود والنصارى وغري    )39(مل يدخل يف هذا اإلسالم      اعتقاد كفر من    " 

لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا مـن أَهـلِ        {: قال تعاىل    )40(وأنه من أهل النار       عدو لنا،  كافرا وأنه 
لَقَد كَفَر الَّـذين   {:تعاىلوقال . )1 :البينة(} الْكتابِ والْمشرِكني منفَكِّني حتى تأْتيهم الْبينةُ   

  قَالُوا إِنَّ اللَّه  ثُ ثَالثَةومن نواقض اإلميان القطعية تكفري مـن مل يكفـر           ).73: املائدة(}  ثَال 
الكافر األصلي كاليهود والنصارى وأهل األديان؛ ألن عدم تكفريهم تكذيب خلرب اهللا وخرب             

  . له يف كفرهم، ومعاندة حلكمه فيهمرسو
  .وغريهم بالكتاوال جمال للحديث التفصيلي عن أوجه كفر أهل 

 ث مشوهلا وكفايتها وختمهـا لـسـائر       أنه طعن يف نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم من حي           :اًثاني
  .)41(النبوات 

 طعن يف أصول اإلسالم وجذوره األساسية مثل شهادة أال إله إال اهللا اليت تقتضي الكفـر        أنه: ثالثاً
من قال ال  (:بالطاغوت الذي هو من أبرز شروطها كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                                
م الذي جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم يف العقائد والشرائع وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له بشريعة حممد صلى   أي اإلسال  )39(

   اهللا عليه وسلم
  25وتاريخ   ) 1942( برقم  ) وحدة األديان   ( دائمة يف   ـجنة ال ـلـوى ال ـوفت , 93/ ط ص ـرية اخلل ـال لنظ ــاإلبط )40(

   .هـ1418 / 1/ 
  .1436 / 4يل ذلك يف دعوة التقريب بني األديان  انظر تفص)41(
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29  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

وهذا . )42( )إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا عز وجل                
 غري عاصم للدم واملال      عمل   أو دون االعتقاد    احلديث يدل على أن قول ال إله إال اهللا وحده         

ك بل البـد    الذي هو عالمة على ثبوت اإلسالم وال معرفة معناها مع لفظها وال اإلقرار بذل             
دة أن حممداً رسول اهللا     من الكفر مبا يعبد من دون اهللا وهو الطاغوت، وكذلك طعن يف شها            

  .وقد تقدم
إنْ صدرت من مسلمٍ فهي تعتـرب       ) وحدة األديان (فإن الدعوة إىل     ":سبق وتأسيساً على ما    

 عـز   ردة صرحية عن دين اإلسالم، ألا تصطدم مع أصول االعتقاد، فترضى بالكفر بـاهللا             
  وجل، وتبطل صدق القرآن ونسخه جلميع ما قبله من الشرائع واألديان، 

وبناًء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعاً حمرمة قطعاً جبميع أدلة التشريع يف اإلسالم، مـن                
  .)43("قرآن وسنة وإمجاع 

  

                                                
   23 رواه مسلم يف صحيحة عن أيب مالك عن أبيه، رقم )42(
  .هـ1418 / 1 / 25وتاريخ ,  ) 1942( برقم ) وحدة األديان (  فتوى اللجنة الدائمة يف )43(
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30  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

  :حوار توحيد األديان وحكمه  : خامساً

  :تعريفه
، حبيـث  مجيعـاً األديان وامللل يف دين واحد مستمد منها دمج مجلة من  "توحيد األديان يقصد به     

والفرق بني هذا النـوع     . )44(" ينخلع أتباع تلك األديان منها وينخرطون يف الدين امللفق اجلديد         
  :هو أن) وحدة األديان(والنوع السابق 

لقدمي  عبارة عن دين جديد خملوط من عناصر األديان مع الترك واخلروج من الدين ا              :األولالنوع  
  .اجلديدوالدخول يف هذا اخلليط 

 فال زال كل واحد على دينه القدمي لكن كل دين فهـو صـواب يوصـل إىل              :السابقأما النوع   
 وأن اخلالف بينهما مثل االختالف بني       .مجيعاًاملقصود مع إبداع إطار عام يربر توجهات األديان         

  .الواحداآلراء االجتهادية الصحيحة يف الدين 
  

  :خصائصه
  :ومهاومييز علماء األديان بني نوعني من أنواع االندماج والتوحد 

وهي عملية دمج عناصر من األديان دون إجياد نسق منهجي بينها، ويمثل هلـذا               : االلتقاطية )1(
  .)45() صن مون( الكوري الشمايل نيباليت اخترعها املت" املونية"النوع بالديانة 

ر من األديان مع حماولة إجياد نسق منهجي يربط بينها،          وهي عملية دمج بني عناص     : التلفيقية )2(
وجمموعته املسماة  ) إمييليو غاليندور آغيالر  (وميكن التمثيل مبحاولة األب األسباين      

  .)46(" كريسالم"
  :حكمه

 واحلكم على هذا النوع من احلوار واضح فهو دين آخر غري دين اإلسالم، وهو كفر أكيـد و ردة      
 وحيثيات ذلك واضحة، حيث أنه مناقض ألصل الدين وأساسه واإلقرار           .املسلمني من   اعتقدهملن  

 .وعـاخلـض هللا تعاىل بالتوحيد ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم بالنبوة ولدين اإلسالم باالنقياد و              
ميكن ذكره هنا مع وضوح الكفر يف هذا النوع أكثر ) وحدة األديان(وكل ما سبق يف الكالم على     

  .السابقمن النوع 
                                                

 .343 / 1 دعوة التقريب بني األديان )44(
 ).الندوة العاملية للشباب اإلسالمي(واملذاهب واألحزاب املعاصرة  يف األديان  انظر املوسوعة امليسرة)45(
  939 / 3تفصيالً كامالً هلذه اموعة يف دعوة التقريب بني األديان :  انظر )46(
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31  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

  :خلامتة والتوصياتا
  :نعمته وفضله تتم الصاحلات وبعدباحلمد هللا تعاىل الذي 

فما تقدم من العرض السابق هو رؤييت حول هذا املوضوع، ويف ختامه البد من اإلشارة إىل أهـم              
  :النتائج والتوصيات وهي على النحو التايل

  :النتائج: أوالً
 متعددة ختتلف يف مدلوهلا مـن   وأشكاالًاًعامة تتضمن صور )احلوار بني األديان( عبارة   نأ -

  .خر، وهلذا فإن أحكامها ختتلف تبعا لذلكآلمعىن 
مبعىن التداول للحديث واملناقشة واادلة فإنه يشمل ما دار بـني           ) احلوار بني األديان   (نأ -

 .والرباءةواملباهلة األنبياء و أهل األديان من حوارات تدور حول الدعوة واادلة 
 .همامألقون خمالف ملناهج األنبياء يف حوارام اآلعىن االصطالحي للحوار  املنأ -
 والوحـدة احلوار بني األديان املوجود متنوع منه حوار الدعوة والتعـايش والتقـارب    ن  أ -

 .والتوحيد ولكل واحد خصائصه وأحكامه
الـشرعية  حوار التعايش منه احلق والصواب وهو املوافق ملعىن الرب واإلحسان بضوابطه            ن  أ -

وحد الردة  كار بعض األحكام الشرعية مثل اجلهاد       إنومنه الباطل الذي يتضمن مواالم و     
 .وبغض الكافرين وحنوه

حوار التقارب يتضمن أمورا خمالفة ومناقضة ملنهج األنبياء يف الدعوة واحلوار مثل اعتقاد ن أ -
 . الطرف األخر و غريها مما تقدمإميان

 .يتضمن أمور منافية ألصل الدين وهادمة لهحوار التوحيد والوحدة ن أ -
  
  :التوصيات :ثانياً

كشف أشكال احلوارات الباطلة وبيان عدم انسجامها مع العقيدة الصحيحة يف دراسـات              -
دعوة التقارب  (( نبالدراسة القيمة للدكتور أمحد القاضي بعنوا      أشيد ناوهوأحباث متنوعة،   

 .))بني األديان
 مآرب سياسية لتحقيق وسائلواستعمال األديان  لسياسية للحوار،إيضاح األبعاد واألهداف ا -

 .معينة
إنشاء مراكز حلوار األديان واحلضارات تظهر املفهوم الصحيح وتبطل املفاهيم الباطلة يف هذا  -
 .ددصال
 . اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبهىهذا وصل
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32  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

  فهرس املراجع
  
o        ،2األرنؤوط، ط  حتقيق شعيب عبد القادر   يم اجلوزية،   البن الق زاد املعاد يف هدى خري العباد ،

  .هـ1401مؤسسة الرسالة، 
o  ترتيب فؤاد عبد الباقيلألمام املسلم ابن احلجاج الصحيح، اجلامع.  
o مـع   )الفرص والتحـديات  (احلوار اإلسالمي املسيحي    ": يوسف احلســـن "  احلسنا ،

  .م1997، 1، اإلمارات العربية املتحدة، طالثقايف، أبو ظيب
o فتح الباري شر صحيح البخاري، املطبعة السلفية، القاهرة": ابن حجر العسقالين"العسقالين.  
o اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األديان، دار                  " : زيـد أبوبكــر " أبو زيد

  .هـ1417، عام1العاصمة، الرياض ، ط
o دار الفكر، بريوت1 الدر املنثور يف التفسري املأثور، ط":جالل الدين السيوطي" السيوطي ،.  
o مكتبة املـصطفى  3جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ط      ": أبو جعفر الطــربي    " الطربي ،

  .البايب  احلليب، مصر
o  احللـيب،   البـايب ، مكتبه   2 ، ط  -عبد السالم هارون     -مقاييس اللغة، حتقيق  : ابن فــارس 

  .مصر
o دار ابـن اجلـوزي      1دعوة التقريب بني األديـان، ط     ": قاضـــيأحـمد ال " القاضي ،

  .هـ1422
o هـ1407، مؤسسة الرسالة، بريوت 2القاموس احمليط، ط" : ابادي الفيـــروز" الفريوز.  
o تفسري غريب القرآن حتقيق السيد صقر، دار الكتب العلمية، بريوت: ابن قتيبة.  
o الرياضطيبة، دار 1اء يف اإلسالم، طالوالء والرب": حممد سعيد القحطاين" القحطاين ،.  
o ـا  (املعرفة يف اإلسالم    ": عبـد اهللا القـرنـي   " القرينعـامل   ر، دا 1، ط )مصادرها وجماال 

  .الفوائد
o    ط دار    وآخـرين  البنـا تفسري القرآن العظيم حتقيق، حممد      ": احلافظ ابن كثـري  " ابن كثري ،

  الشعب
o      ل الدين احمللي، مراجعة املباركفوري، دار السالم،       تفسري اجلاللني، جالل الدين السيويف وجال

  .الرياض
o              املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واالحزاب املعاصرة، إعداد واشراف النـدوة العامليـة

  .للشباب اإلسالمي، الطبعة الثانية
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33  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین األدیان 

  :الدوريات ومواقع االنترنت
 .صحيفة البيان اإلماراتية -
 .ون الينأموقع اإلسالم  -
 .سالم اليومموقع اإل -
 .موقع اجلزيرة نت -
 .موقع ليلة القدر -
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