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  الملخص

تھدف الدراسة إلى بیان موقف اإلسالم من حوار األدیان والتطبیقات   

دیان، مستخدمة المنھج الوصفي التحلیلي، وعلیھ تم المعاصرة للحوار بین األ

المحور األول مفھوم حوار األدیان، المحور : تقسیم الدراسة إلى خمسة محاور

الثاني أھمیة حوار األدیان في اإلسالم، المحور الثالث ضوابط حوار األدیان في 

السیرة اإلسالم، المحور الرابع ذكر نماذج لحوار األدیان من القرآن الكریم و

  .النبویة، وأخیرًا المحور الخامس بیان التطبیقات المعاصرة لحوار األدیان

 أن حوار األدیان ال یعني وحدة -: وأسفرت الدراسة عن النتائج اآلتیة  

االدیان أو صھرھا في دین عالمي جدید قائم على الجمع بین المتناقضات، الكفر 

لة، واإلسالم بريء من ذلك، وإنما واإلیمان، التوحید والوثنیة، فتلك دعوة فاش

ھو التقاء حول األحكام والمفاھیم والقواعد الدینیة المشتركة وتفاھم واحترام 

 -. ومن ثم یتم توطید األواصر بین أتباع األدیان والتعاون لتحقیق السالم العالمي

اعتماد اإلسالم على الحوار كوسیلة حضاریة في التفاعل مع أتباع الدیانات 

 حفل القرآن الكریم -. ى، وقد قّعد لھ القواعد، ورسم لھ حدوده وضوابطھاألخر

 وأخیرًا ضرورة تطویر آلیات -. والسیرة النبویة بنماذج عدیدة للحوار مع اآلخر

واستراتیجیات جدیدة تسمح بالحوار البّناء مع اآلخر بما یتناسب مع متطلبات 

 .العصر

  حوار، األدیان، اإلسالم: كلمات مفتاحیة
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Summary: 
       The study aims to demonstrate the Islam’s 
position on the interreligious dialogue and 
contemporary applications of interreligious dialogue 
by using the analytical descriptive approach and 
dividing it into five axes: the first axe: is the concept 
of interreligious dialogue, the second axe: is the 
importance of interreligious dialogue in Islam, the 
third axe: is the controls of the interreligious 
dialogue in Islam, the fourth axe: mentioning the 
examples of the interreligious dialogue from the Holy 
Quran and the Prophet's biography, and finally the  
fifth axe: is the demonstration of the contemporary 
applications of the interreligious dialogue.  
    The study has revealed the following results: the 
interreligious dialogue does not mean the unity of 
religions or their fusion in a new world religion based 
on the combination of contradictions, disbelief, faith, 
monotheism and paganism as this is a failed call and 
Islam is innocent of it. Rather, Islam is a confluence, 
understanding, respect, and then a consolidation of 
ties between followers of religions and cooperation 
to achieve world peace throughout reliance on 
“dialogue” as a civilized way of interacting with 
followers of the other religions, whereas it has set 
the rules and drawn its limits and controls. Holy 
Quran and the Prophet's biography are full of many 
examples of dialogues with the other, and finally the 
need to develop new mechanisms and strategies that 
allow for constructive dialogue with the other in 
proportion to the requirements of the times.  
Key Words: Dialogue, Religions, Islam. 
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  :املقدمة

الحمد هللا رب العالمین وبھ نستعین، والصالة والسالم على أشرف   
المرسلین محمد بن عبداهللا ھادي الثقلین والمبعوث رحمة للعالمین محب الخیر 

  .والسالم لألنام، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ال شك أننا في ھذا العصر المليء بالصراعات األیدیولوجیة والخالفات   

ما بعد یوم بات العالم أجمع وخاصة العالم اإلسالمي في ظل االتھام المتزایدة یو
الذي وجھ إلى عالمنا اإلسالمي وإلى ثقافتنا وحضارتنا بل وعقیدتنا بأن ھذا 
العالم لم یحتضن اإلرھاب ولم یمارسھ، لذلك فنحن المسلمون أحوج ما نكون إلى 

یان وأصحاب األدیان لیتم ثقافة الحوار كوسیلة مثلى لمد جسور التواصل بین األد
االلتقاء والتفاھم حول القضایا الخالفیة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تبرئة 

  .اإلسالم مما ُنسب إلیھ ظلمًا وزورا
والحوار یتطلب وجود تباینات واختالفات في الفكر واالجتھاد والرؤى،   

ال یشترط وفي ذلك انعكاس طبیعي للتنوع الذي تعیشھ البشریة، كما أن الحوار 
بل على العكس من . في كل مراحلھ وأطواره وجود تطابق تام في وجھات النظر

فحینما تتعدد المرجعیات المعرفیة، وتتباین التصورات الثقافیة، "ذلك تماما، 
وتختلف المواقف السیاسیة والعملیة، تتأكد الحاجة إلى الحوار الذي ال یستھدف 

ت اآلخر، وإنما ھو یستھدف الفھم بالدرجة األولى إقناع كل طرف بقناعا
  .)١("والتفاھم، وخلق مساحة مشتركة للتعاون والتواصل

وعلیھ فإن الشرط األول والضروري لخلق روافد للحوار على أسسمن   
االحترام المتبادل وبالتالي نجاح ھذا الحوار وتحقیق التفاھم بین أطراف الحوار 

 والقراءات ىقت الخروج من الرؤھو وجود االختالفات والتباینات في نفس الو
  .التي تختزل اآلخر في قوالب محددة وجاھزة النمطیة
وفي أي مجتمع متعدد األدیان والمذاھب، یصبح الحاجة إلى الحوار   

الصحیح ركنا من أركان وحدتھ واستقراره، فالحوار ال یكون إال مع اآلخر، 
اورتھ، لذلك فإن الركیزة واآلخر ال یكون إال مختلفا وإال تنتفي الحاجة إلى مح

االعتراف بحتمیة وجود االختالف بمعنى التنوع في الحیاة "األولى للحوار ھي 
اإلنسانیة المطلقة، األمر الذي یترتب علیھ مبدأ االعتراف بوجود اآلخر وأحقیتھ 

، فمن العبث الغاء االختالف، ومن المستحیل صھر كل العقائد )٢("بالوجود
  .احدة وتحویلھا إلى وفاق مطلقواألفكار في بوتقة و

                                           
من الالھوتي إلى الثقافي، مجلة الكلمة، منتدى : حوار األدیان). ٢٠٠٦(محفوظ، محمد )١(

.٩٠، ص)٥١(، العدد )١٣( لبنان، المجلد -الكلمة للدراسات واألبحاث   
فقھ الحوار مع المخالف في ضوء السنة النبویة، نشر ). ٢٠٠٥( العلواني، رقیة طھ )٢(

ئزة نایف بن عبدالعزیز آل سعود للسنة النبویة والدراسات اإلسالمیة مؤسسة جا
.٥٥، ص١المعاصرة، المدینة المنورة، ط   
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ھذا وقد أشار اإلسالم إلى أھمیة الحوار مع أتباع الدیانات األخرى حین جاء       
ھذا في القرآن الكریم منذ أربعة عشر قرنا، وحین اعتبر أن من أھم مقومات 
الحضارة اإلسالمیة احترام اآلخر واالنفتاح علیھ والتكامل معھ، ولیس تجاھلھ أو 

 أو تذویبھ، كما ضمنت الحضارة اإلسالمیة في رحابھا كل األدیان إلغاؤه
واألجناس واللغات؛ فلم تضق ھذه الحضارة ذرعًا بدین من األدیان وال جنس من 
األجناس البشریة وال بلغة من لغات األمم األخرى، وإنما عاش الكل في ظلھا 

أتباع الدیانات والتاریخ یحدثنا بأن الیھود والنصارى والمجوس، وغیرھم من 
األخرى ظلوا محافظین على عقائدھم وعباداتھم وشعائرھم دون ظلم أو اضطھاد 
أو ارھاب، بل دون إلزامھم بأحكام اإلسالم حتى ولو كان ھذا فیما أحلتھ شریعتھم 
وحرمتھ الشریعة اإلسالمیة، وكان من أعظم الدالئل على احترام الحضارة 

 ان المسلمین ولم یتعرضوا للكنائس والمعابد اإلسالمیة لآلخر واألدیان األخرى
بھدم أو إیذاء، وحتى عبادة األوثان في بعض البلدان اإلسالمیة مثل مالیزیا 
وأندونیسیا ما زالت قائمة إلى یومنا ھذا ولم یتعرض المسلمون لھذه األوثان وال 
 عبدتھا وذلك احتراما لمشاعر أتباعھا، في حین أن المسلمین یتعرضون للظلم
واالضطھاد وعلى ید أتباع الدیانات األخرى لدرجة إھدار حقوق المسلم الدینیة 
واإلنسانیة، ومما یؤكد اھتمام اإلسالم بالحوار وفائدتھ وتطبیقھ ألھم عناصر 
الحوار وأركانھ وذلك حین ضمت الحضارة اإلسالمیة في رحابھا محاورة 

ختالفھا؛ لتقلیل االختالف الیھودیة والمسیحیة، وكذلك الدیانات الوثنیة على ا
  .بینھا، وتحقیق التعارف والتواصل

الحوار فریضة إسالمیة ألن ھذا الحوار في الرؤیة "والحقیقة المؤكدة أن      
اإلسالمیة ینبع من إیمان المسلم بأن التعددیة في الشرائع والملل وفي األقوام 

التي ال تبدیل لھا والشعوب وعند القبائل وفي الحضارات ھي سنة من سنن اهللا 
وإذا كانت التعددیة فریضة إلھیة وحكمة ربانیة، وإذا كان التعایش ... وال تحویل

سلوكًا اجتماعیًا راقیًا وال مفر منھ فال بد من الحوار بین الفرقاء المتعایشین 
  . )١("والمتنافرین والمختلفین

حوار أساسا للدعوة ومما یؤكد أن الدین اإلسالمي دین الحوار أنھ اتخذ من ال     
فحین یرفض الناس دعوة اهللا وال یؤمنون بھا، فإن المسلم ال "اإلسالمیة، 

یتوقف عن التفاعل مع اآلخرین اجتماعیًا وحضاریًا، رائده في ذلك كتاب ربھ، 
وأسوتھ نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم، إذ القرآن أمر باإلحسان إلى الوالدین والجار، 

إلسالم، كما حّث على البر وحسن العشرة مع الذین لم ولو كانوا على غیر دین ا
یتصدوا لمقاتلة المسلمین واالعتداء علیھم، كما كانت حیاتھ صلى اهللا علیھ وسلم 

                                           
منھج القرآن في الحوار مع اآلخر، حولیة مركز البحوث ). ٢٠١٣( الطیب، أحمد )١(

. ٧٢٨، ص ٤٠والدراسات اإلسالمیة ، كلیة دار العلوم، جامعة القاھرة، مصر، العدد   



 - ٧٥٥ -

نبراسًا في التسامح وحسن العشرة مع اآلخرین، ممن اختاروا ما ألفوا من 
  .     )١("العقائد واألدیان

حوار بین أتباع األدیان من أكثر وعلیھ فإن موقف اإلسالم من قضیة ال     
مواقف األدیان إیجابیًة وقبوًال، إلى حد یمكن القول بأن اإلسالم ھو دین الحوار، 
ألن الدین اإلسالمي دین عام للبشریة جمعاء، وتقوم عالمیتھ على أساس من 
وحدانیة اهللا ووحدة البشریة، والدین العالمي یرحب بالحوار بین األدیان ویقبلھ 

وفي ذلك یقول . كس الدین الخاص أو القومي فإنھ ینفر منھ ویرفضھعلى ع
وسار اإلسالم لكي یصبح قوة عالمیة، على سیاسة بارعة، ففي : "جولد تسیھر

ففي الھند كانت الشعائر القدیمة تقام ... العصور األولى لم یكن اعتناقھ محتوما
  .)٢("في الھیاكل والمعابد في ظل الحكم اإلسالمي

ناء على ما سبق تأتي ھذه الدراسة للحدیث عن حوار األدیان في اإلسالم وب     
من حیث مفھومھ وأھمیتھ وضوابطھ، وذكر نماذج علیھ من القرآن الكریم 

  .والسیرة النبویة الشریفة، مع إبراز التطبیقات المعاصرة لھ
  :مشكلة الدراسة وأسئلتھا

ھمیة واألكثر خطورة في أیامنا یعد حوار األدیان من الموضوعات البالغة األ     
ھذه، ویفرض نفسھ بقوة في اآلونة األخیرة على الساحة العالمیة، باعتباره 
جانبًا من جوانب الحوار بین الحضارات، وأساسًا في احترام المعتقدات والحریات 

ولھذا عقدت . الدینیة بین المجتمعات على اختالف أیدیولوجیاتھا العقدیة والدینیة
 والمؤتمرات حول ھذا الموضوع، وُأنشئت مراكز مختصة فیھ بغیة الندوات

الوصول إلى سبل جادة لبناء التفاھم المشترك بین أتباع األدیان، والتأكید على 
  .دور القیادات الدینیة الیوم في تحقیق السالم ونبذ العنف والتطرف

اآلراء، ولعل أبرز ما أثیر في موضوع حوار األدیان بحیث تعددت حولھ      
  .وتباینت فیھ وجھات النظر ھو موقف اإلسالم من قضیة حوار األدیان

  :وعلیھ تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتیة     
 ما مفھوم حوار األدیان؟ .١
 ما أھمیة حوار األدیان في اإلسالم؟ .٢
 ما ضوابط حوار األدیان في اإلسالم؟ .٣
 لسیرة النبویة؟ما النماذج لحوار األدیان من القرآن الكریم وا .٤
 ما التطبیقات المعاصرة لحوار األدیان؟ .٥

                                           
 مشروعیتھ وآدابھ، رابطة -الحوار مع أتباع األدیان ). ٢٠١٢(السقار، منقذ بن محمود  )١(

.٥العالم اإلسالمي، ص   
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، ). ٢٠١٠( الندوي، أبو الحسن علیبن عبد الحي )٢(

.١٧٥مكتبة اإلیمان، ص:  مصر-المنصورة   
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  :أھداف الدراسة
  :تسعى الدراسة الحالیة لتحقیق األھداف اآلتیة   

  .بیان أن اإلسالم یحاور جمیع األدیان واألفكار على اختالفھا .١
  .تعریف اآلخر باإلسالم والتعایش معھ بأخالق الحوار .٢
 .لدى اآلخررد المطاعن عن اإلسالم وتصحیح صورتھ  .٣
 . إبراز قیمة الحوار باعتباره أرقى األسالیب الدعویة .٤
  .إبراز التطبیقات المعاصرة لحوار األدیان .٥
  .اإلسھام العلمي في إثراء المكتبة العربیة بموضوع حوار األدیان .٦

  :أھمیة الدراسة
  :تتمثل أھمیة الدراسة الحالیة باآلتي   
باعتباره وسیلة ,  مجال الحوار تزوید الداعیة المسلم بزاد فكري منظم في-

  .دعویة ناجعة بشكل خاص
للعودة إلى القواعد والضوابط ;  إرشاد المتحاورین عبر القنوات الفضائیة-

  .الصحیحة للحوار
  .یتعلم الدعاة والمربون كیفیة اإلقناع وكیفیة التأثیر على النفوس والقلوب -
ي والنبوي في محاورة  تفتح الدراسة أبواب االستفادة من المنھج القرآن-

  .المخالفین
  :الجدید في ھذه الدراسة

  :الجدید في ھذه الدراسة یتلخص باآلتي
أنھا دراسة تأصیلیة لموضوع حوار األدیان من منظور إسالمي ببیان  -

حقیقة ھذا الحوار وضرورتھ بما یتواءم مع االھتمام المتزاید بمسألة 
 .حوار األدیان الیوم في الساحة الدولیة

ھتمام باختیار نماذج من حوارات القرآن الكریم والسیرة النبویة مع اال -
 .أتباع الدیانات األخرى وتحلیلھا تحلیال یتناسب مع لغة الحوار المعاصرة

التركیز على التطبیقات المعاصرة لحوار األدیان، باالنتقال من مرحلة  -
ن وفنون التنظیر والمشافھة إلى مرحلة التطبیق والممارسة العملیة بألوا

  .  متعددة متنوعة تناسب ثقافة العصر
  :منھج الدراسة

تتبع الدراسة الحالیة المنھج الوصفي التحلیلي الذي یعتمد على الوصف    
  .والتحلیل واالستنباط، نظرًا لمالءمتھ أغراض الدراسة
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  :خطة الدراسة
  :تسیر الدراسة وفق المخطط اآلتي   

  مفھوم حوار األدیان: المحور األول
  أھمیة حوار األدیان في اإلسالم: لمحور الثانيا

  ضوابط حوار األدیان في اإلسالم: المحور الثالث
  نماذج لحوار األدیان في القرآن الكریم والسیرة النبویة: المحور الرابع

  تطبیقات معاصرة لحوار األدیان: المحور الخامس
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  احملور األول

  مفهوم حوار األديان

 حوار األدیان یتطلب بدایة الوقوف على مدلوالت إن الحدیث عن مفھوم   
: بعض المصطلحات التي تعتبر مفاتیح لھذه الدراسة ومدار البحث فیھا، وھي

ذلك أن توضیحھا یساعد على إدراك . مفھوم الحوار، ومفھوم حوار األدیان
  .األفكار المطروحة وفھمھا على الوجھ الصحیح

   تعريف الحوار-

 ھذه الدراسة المحور الرئیس والحجر األساس تعد كلمة الحوار في   
للمصطلحات الواردة في ثنایا موضوع الدراسة الحالیة، مما اقتضى األمر ضرورة 

  .تعریف الحوار لغة واصطالحا والوقوف على دالالتھ في القرآن الكریم

  : الحوار لغة- 

الرجوع : "یرد لفظ الحوار في المعاجم اللغویة العربیة بمعنى   
یتراجعون : أي, وھم یتحاورون, أي راجعُتھ الكالم, حاورُتھ: تقول: اجعةوالمر
. وإلى الشيء, وھو الرجوع عن الشيء, وأصل لفظ الحوار من الَحوِر. الكالم
﴿ِإنَُّھ َظنَّ َأن لَّن َیُحوَر﴾ : إذا رجع، ومنھ قولھ تعالى, َ  حاَر ِإلى الشيء وعنھ:یقال

مراجعة : التجاوب، والمحاورة: ع، التحاوریعني یرج) ١٤سور االنشقاق، آیة (
: المنطق والكالم في المخاطبة، وحاَوَر ُیحاِور ُمحاورًة وِحوارًا الّرجُل صاحَبھ

: وتقول. رّد أُحدھما على اآلَخر وتراجَعا في الكالم: أي, وراَجَعھ في الكالم, جاَوَبھ
  .)١("أي ما رد, كّلمتھ فما َأَحار َجوابًا

: ض السابق للمعاني اللغویة للحوار أنھا تدور في فلكونخلص من العر   
  .مراجعة الكالم وتداولھ، والتجاوب، والتخاطب

  : الحوار اصطالحا-
قدم أھل االصطالح للحوار تعریفات متعددة، تذكر الباحثة منھا ما یترتب    

  :علیھ تالق أو اختالف بین المتحاورین

                                           
: انظر)١(  
مؤسسة : ، بیروت٦القاموس المحیط، ط). ١٩٩٨(مد  الفیروز آبادي، مجد الدین مح-

.٣٨١-٣٨٠الرسالة، ص  
دار : ، بیروت١معجم مقاییس اللغة، ط). ١٩٩١( ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن زكریا -

.١١٧-١١٦، ص٢الجلیل، ج  
أساس البالغة، مكتبة لبنان ناشرون، ). ١٩٩٦(أبو القاسم محمود بن عمر   الزمخشري،-

.٩٦ص  
دار : لسان العرب، بیروت). ١٩٩٦(ر، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  ابن منظو-

.٣٨٤- ٣٨٣، ص٣إحیاء التراث، ج   
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ق كل منھما من الحدیث ما یراه أسلوب یجري بین طرفین، یسو: "عرفھ الھیتي 
ویقتنع بھ، ویراجع الطرف اآلخر في منطقھ وفكره قاصدًا بیان الحقائق وتقریرھا 

  . )١("من وجھة نظره
مواجھة ومراجعة إما بین الفرد والذات، أو الفرد واآلخر، وھو : "عرفھ محجوب

نسان فن من الفنون اإلنسانیة في علم التفاوض، فضال عن كونھ من سمات اإل
  .)٢("القائمة على الكلمة

محادثة بین طرفین أو أكثر بھدف تجلیة فكر ما، أو إبراز تصور : "عرفھ حسانین
لموضوع ما، بعیدا عن التعصب، وتحقیق قدر أكبر من التفاھم، وذلك للوصول 

  .)٣("إلى أھداف عامة ونافعة
ھویات شكل من أشكال التفاعل بین شخصین أو أكثر من ال: "»كایسید«عرفھ 

المختلفة التي تؤكد على التعبیر عن الذات واالستماع المتبادل دون إصدار حكم، 
في جو وروح من الرأفة واالنفتاح على التعّلم المتبادل مع إمكانیة تحّول 

  .)٤("عمیقة
ورغم تعدد تعاریف الحوار إال أن جّل ھذه التعاریف تتفق على أن الحوار    

نى اللغوي لھ، وھو مراجعة الكالم بشأن ما، أو في االصطالح ال یخرج عن المع
  .رأي ما، بھدف الوصول إلى التفاھم والتوافق

  : داللة مصطلح الحوار في القرآن الكريم-

القرآن الكریم منھج حیاة نزل لھدایة البشر، فال غرابة أن یكون كتاب    
معلومات حوار مفتوح ذا أبعاد متعددة وىفاق واسعة حیث قام ھذا الحوار على ال

والمفاھیم ومناقشة قضایا عقدیة وتشریعیة واخالقیة مع أصناف من خلق اهللا 
مؤمنین ومشركین ومنافقین وأھل كتاب وغیرھم مبینا أدواتھ المنھجیة : تعالى

  . )٥(وكیفیة اجرائھ
     

                                           
الحوار الذات واآلخر، ضمن سلسلة كتاب األمة، ). ٢٠٠٤( الھیتي، عبد الستار إبراھیم )١(

، ٩٩:، السنة الرابعة والعشرون، العدد١ط وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر،
.٤٠ ص  

عالم الكتب : االردن- ، اربد١الحكمة والحوار عالقة تبادلیة، ط). ٢٠٠٦( محجوب، عباس )٢(
.١٣٥الحدیث، ص  

النشاط المدرسي ودوره في تنمیة ثقافة الحوار لدى طالب ). ٢٠١١( حسانین، السید أحمد )٣(
، )٢(عدد ، ال)١٧(التعلیم الثانوي الفني، مجلة دراسات تربویة واجتماعیة، مصر، المجلد

. ٣٢٤ص  
  كایسید، مركز الملك عبد اهللا بن عبد العزیز العالمي للحوار بین اتباع األدیان والثقافات،)٤(

www.kaiciid.org 
مطبعة :  المملكة المغربیة- الحوار من منظور إسالمي، سال). ٢٠٠٠( الجراري، عباس )٥(

.٢٧بني إزناسن، ص  



 - ٧٦٠ -

  :وقد وردت كلمة الحوار في القرآن الكریم في ثالثة مواضع ھي
﴿ َفَقاَل ِلَصاِحِبِھ َوُھَو : یناقشھ في قولھ تعالى الموضع األول بمعنى یراجعھ و-

  ).٣٤آیة : سورة الكھف(ُیَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَك َماًلا َوَأَعزُّ َنَفًرا﴾ 
﴿ َقاَل َلُھ َصاِحُبُھ َوُھَو :  الموضع الثاني بمعنى یراجعھ ویناقشھ في قولھ تعالى-

: سورة الكھف(ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّاَك َرُجال﴾ ُیَحاِوُرُه َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك 
  ).٣٧آیة 

﴿ َقْد َسِمَع اللَُّھ َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك :  الموضع الثالث بمعنى الجدال في قولھ تعالى-
سورة (َھ َسِمیٌع َبِصیٌر﴾ ِفي َزْوِجَھا َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّھ َواللَُّھ َیْسَمُع َتَحاُوَرُكَما ِإنَّ اللَّ

  ).١آیة : المجادلة
إن ذكر القرآن الكریم كلمة الحوار في ھذه المواضع الثالثة داللة على    

    .األھمیة البالغة للحوار في اإلسالم ، وِعظم فائدتھ، وعمق تأثیره
   مفھوم حوار األدیان-
لحوار بین إن الكالم عن مفھوم حوار األدیان أو كما یشار إلیھ غالبا با   

أتباع األدیان یعني حوارًا بین المنتسبین لمختلف األدیان، كاإلسالم والمسیحیة 
ومن ھذا المنطلق . والیھودیة وغیرھا من األدیان البشریة كالبوذیة والھندوسیة

  .ھذه بعض الرؤى في تعریف مصطلح حوار األدیان
تین األفكار ھو أن یتبادل المتحاورون من أھل دیان: "عرفھ الحسن بأنھ   

والحقائق والمعلومات والخبرات التي تزید من معرفة كل فریق باآلخر بطریقة 
موضوعیة ما قد یكون بینھما تالٍق أو اختالف، مع احتفاظ كل طرف بمعتقداتھ 
في جو من االحترام المتبادل والمعاملة بالتي ھي أحسن بعیدًا عن نوازع التشكیك 

ھي إشاعة المودة وروح المسالمة والتفاھم ومقاصد التجریح، وغایة الحوار 
  .)١("والوئام والتعاون فیما یقع التوافق فیھ من إعمال النفع العام للبشریة

اللقاءات المنظمة التي تعقدھا مراكز الحوار : "وعرفھ التل والجھني بأنھ   
 من العالمیة والمنظمات الدولیة المھتمة بالحوار بین أتباع األدیان لممثلي األدیان

أتباع الدیانات السماویة ومعتنقي المذاھب والفلسفات األخرى وفق إستراتیجیة 
  .)٢("محددة وواضحة الرؤیة والرسالة واألھداف واألسالیب

                                           
: ، أبو ظبي١الفرص والتحدیات، ط: ي المسیحيالحوار اإلسالم). ١٩٩٧( الحسن، یوسف )١(

.١٣منشورات المجمع الثقافي، ص  
أثر الحوار بین أتباع األدیان و الثقافات في تحقیق ). ٢٠١٦( التل، وائل والجھني، حنان )٢(

 استقرار المجتمعات اإلنسانیة من
دیة، مجلة مؤتة وجھة نظر طالبات كلیة التربیة بجامعة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن بالسعو

.٣٣٣، ص )١(، العدد )٣١( العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، مجلد -للدراسات   
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حوار جماعة متعددة الھویات الدینیة تسعى : "بأنھ» كایسید«وعرفھ    
ن مع وتصل إلى التفاھم واالحترام المتبادل الذي یسمح لھم بالعیش والتعاو

  .)١("بعضھم البعض على الرغم من خالفاتھم
وعلیھ فإن حوار األدیان ال یعني وحدة االدیان أو صھرھا في دین عالمي    

جدید قائم على الجمع بین المتناقضات، الكفر واإلیمان، التوحید والوثنیة، فتلك 
 دعوة فاشلة، وإنما ھو التقاء األفكار والتفاھم المتبادل واحترام األطراف
المتحاورة لبعضھم البعض، ومن ثم توطید األواصر بین اتباع األدیان والتعاون 
لتحقیق السالم العالمي من ناحیة، ومن ناحیة اخرى لیكون ذلك سبیل إلى الحوار 
الدعوي الذي یھدف ھدایة الناس لعبادة الواحد األحد، واخراجھم من الظلمات إلى 

  .  النور

  احملور الثاني

  ديان يف اإلسالمأهمية حوار األ

إن الحدیث عن حوار األدیان في غایة األھمیة، نظرًا لما یمثلھ الدین في    
نفوس أتباعھ من قدسیة عظیمة، كما ُیعد الدین المكوِّن والمقوِّم األساسي 
للحضارة اإلنسانیة وذاتیتھا، وذلك باعتبار أنھ ھو الوحید الذي یوفِّر لھا ویُمّدھا 

بھا تحقق وجودھا وصیرورتھا وقوتھا وشرعیتھا ودیمومتھا بالقیم والمثل التي 
في التاریخ والتي بانعدامھا یختل ذلك كلھ إن لم ینعدم، ومع ھذا الدور المحوري 
للدین في حیاة المجتمع البشري، فإنھ كثیرا ما یجد نفسھ في بؤرة االتھام بأنھ 

ة، وأنھ ھو سبب في حدوث الصراع والقتال واإلبادة بین الجماعات البشری
  . )٢(المسؤول األول عن وقوع تلك المآسي اإلنسانیة

ولھذا رأینا الناس یوجھون أنظارھم إلى األدیان معلقین علیھا آمالھم    
الكبیرة في الوصول إلى حل ناجع یضع حدًا لتلك المآسي التي حّلت باإلنسانیة 

لتي وقع فیھا أتباع جّراء المشكالت االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والفكریة ا
الدیانات ھنا وھناك، لھذا أصبح لألدیان مواقفھا االجتماعیة واالقتصادیة 
والسیاسیة والفكریة، إذ ال یمكن لھا أن تعیش في عزلة عن مشكالت إنسانھا 
وقضایاه المعاصرة، وال شك في أن األدیان تستطیع أن تسھم في تقدیم الحلول 

من  ، وھذا ال یتحقق إال بالتعاون المثمر بینھاللمشكالت التي تواجھھا البشریة
خالل الحوار الفعال الذي یستھدف مصلحة المجتمعات اإلنسانیة، وقد عّبر عن 

   Küng(ھذا اإلدراك عالم الالھوت الكاثولیكي األلماني المعروف ھانز كونغ 

                                           
  كایسید، مركز الملك عبد اهللا بن عبد العزیز العالمي للحوار بین اتباع األدیان والثقافات،)١(

www.kaiciid.org 
مجلة التجدید،  یة،حوار األدیان بین جسور التفاھم وحفظ الھو). ٢٠١٠( طھ، أنیس مالك )٢(

.١٣٧، ص)٢٧(، العدد )١٤( مالیزیا ، المجلد -الجامعة اإلسالمیة العالمیة   
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Hans (ن لن یكون ھناك سالم بی: "ُمعربًا عن ھذا المعـنى والوعي العام بقولھ
ولن یكون ھناك سالم بین األدیان ما لم . األمم ما لم یكن ھناك سالم بین األدیان

یعتبر الحوار بین : "كما أكد ذلك الحلو بقولھ. )١("یكن ھناك حوار بین األدیان
المسلمین وأھل الكتاب والحضارات المختلفة في ظل الظروف الراھنة ضرورة 

وما ھذا إال إشارة إلى . )٢(" ال یحمد عقباھاملّحة إذا أردنا ان نجنب العالم أخطارًا
أّن الحوار بین أتباع الدیانات في عصرنا ھذا ضرورة إنسانیة أملتھا طبیعة الحیاة 

  .التي نعیشھا وما یعتریھا من أخطار تھدد البشریة جمعاء
وقد أشار اإلسالم إلى أھمیة الحوار مع أتباع الدیانات األخرى منذ أربعة    

لیس أدل على ذلك من تعدد الجماعات الدینیة واإلنسانیة في العالم عشر قرنا، و
اإلسالمي، ومحافظة ھذه الجماعات على خصائصھا العنصریة وعلى تراثھا 
العقدي والدیني وعلى لغاتھا وثقافاتھا، فقد صّرح القرآن الكریم بذلك بقولھ 

، )٢٥٦آیة : سورة البقرة(﴾ الغَيِّ ِمن الرّشْد تَبيّن قَد الدِّيِن ِفي ِإكْراه لَا﴿" تعالى

، وكذلك في قولھ )٦آیة : سورة الكافرون(﴾ ِديِن وِلي ِدينُكُم لَكُم﴿وفي اآلیة 

 حجةَ ال َأعمالُكُم ولَكُم َأعمالُنَا لَنَا وربكُم ربنَا اللَّه بينَكُم ِلَأعِدَل وُأِمرتُ﴿: تعالى

  ).١٥آیة : سورة الشورى( ﴾الْمِصير وِإلَيِه بينَنَا يجمع اللَّه ينَكُموب بينَنَا

وعلى ھذا فاإلسالم ال ُیرغم أحدًا على اعتناق عقیدة معّینة، وال ُیكره    
غیر المسلمین على اعتناق عقیدتھ لیكونوا مسلمین، وإنما كان یدعو ویحاور، 

اس لتحقیق التفاھم واإلخاء والتعاون ویحرص على إرساء المحادثات بین الن
َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا  ﴿: المؤدیة تلك القیم إلى ضمان األمن واالستقرار، قال تعالى

َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثىٰ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ۚ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّھ 
  ).١٣آیة : سورة الحجرات( ِإنَّ اللََّھ َعِلیٌم َخِبیٌر﴾ َأْتَقاُكْم ۚ

فقد . وعلى ضوء ما سبق یمكن إدراك أھمیة حوار أھل األدیان الیوم   
أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، بل أصبح من الضرورة استثمار ھذا 

دمًا الحوار إیجابیًا من خالل التركیز على القواسم المشتركة بین األدیان للمضي ُق
في معالجة المشكالت التي تعاني منھا البشریة، وعلیھ تلخیص أھمیة الحوار في 

  :األمور اآلتیة
 .دعم ثقافة الحوار بین أتباع األدیان -
 .تعزیز التعایش السلمي بین معتنقي األدیان -

                                           
)١( Küng, Hans et al (١٩٨٦). Christianity and World Religions:  

Path to Dialogue with Islam, Hinduism, and Buddhism, 
translated into English by Peter Heinegg ,New York: Orbit 
Books,  p.١٣. 

.٣منشأة المعارف، ص: حوار الحضارات، اإلسكندریة). ٢٠٠٥( الحلو، منصور )٢(  
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 .احترام المعتقدات والحریات الدینیة بین الشعوب والمجتمعات -
 . للتعامل بین المجتمعات اإلنسانیةاإلسھام في بناء منظومة أخالقیة -
 .تعزیز احترام االختالف في الرأي -
نشر ثقافة التسامح الدیني التي تستھدف القضاء على كافة مظاھر  -

 .التطرف والتعصب والعنف الدیني
 .اإلعالء من الكرامة اإلنسانیة -
  إیجاد المساحة المشتركة القادرة على إنجاز مفھوم التفاھم والتواصل  -

  .تباع الدیانات المتعددةبین أ
القضاء على المفاسد االجتماعیة، والحد من انتشار الرذیلة واألمراض  -

االجتماعیة الناتجة عنھا وذلك من خالل نشر القیم الدینیة واألخالقیة التي 
 .تنادي بھا جمیع األدیان

االسھام في الوصول إلى حلول متنوعة وفعالة لمشكالت الناس، وبناء  -
  .ل لإلنسانیةمستقبل أفض

  احملور الثالث

  ضوابط حوار األديان يف اإلسالم

یستند حوار األدیان في اإلسالم إلى ضوابط عدة وھي عبارة عن    
مجموعة من القوانین والقواعد التي یجب أن یلتزم بھا كل من المتحاورین أثناء 

اعاة فالحوار بدون مر. المحاورة للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة من الحوار
قواعده وقوانینھ یكون مجرد صدام بین الخصوم ال یوصل إلى صواب، وال یكون 

  :)١(أما ھذه الضوابط فھي. فیھ مقنع

  :  قبول التعددية الدينية وحرية التدين-أوالً

یؤكد اإلسالم احترامھ لألدیان اإللھیة السابقة علیھ بل واحترامھ ألتباع    
باعتبار االختالف بین البشر آیة من آیات اهللا ھذه األدیان وقبول االختالف معھم، 

 واَألرِض السّماواِت خَلْقُ آياِتِه وِمن ﴿: الدالة على مشیئتھ وقدرتھ، قال تعالى

، )٢٢آیة :سورة الروم (﴾لِّلْعاِلِمين آلياٍت ذَِلك ِفي ِإنّ وَألْواِنكُم َألِْسنَِتكُم واخِْتالفُ

 ﴾مخْتَِلِفين يزالُون  ولَاۖ واِحدةً ُأمّةً النَّاس لَجعَل ربّك شَاء ولَو﴿: وقال تعالى

                                           
سلسلة (ضوابط الحوار مع اآلخر، مجلة الجامعة اإلسالمیة ). ٢٠٠٨(عاشور، سعد :  انظر)١(

.، بتصرف٩٥، المجلد السادس عشر، العدد األول، ص )الدراسات اإلسالمیة  
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والمراد : "، قال الفخر الرازي في تفسیر ھذه اآلیة)١١٨آیة : سورة ھود(
  . )١("افتراق الناس في األدیان واألخالق واألفعال

ذلك دعاھم ھذا االختالف یحتاج إلى سبل لتحقیق التقارب بین الناس، ل   

 وُأنثَٰى ذَكٍَر من خَلَقْنَاكُم ِإنَّا النَّاس َأيها يا ﴿: اهللا عز وجل إلى التعارف في قولھ

لْنَاكُمعجا ووباِئَل شُعقَبفُوا وارِلتَع ِۚإن  كُممَأكْر اللَِّه ِعند َأتْقَاكُم ِۚإن  اللَّه ِليمع خَِبير﴾ 

، لقد أمرھم بالتعارف، ووسیلتھ األولى إقامة الحوار )١٣یة آ: سورة الحجرات(
  .بین األفراد والقبائل والشعوب والحضارات لیتعارفوا

فالحوار یؤدي إلى تحقیق التفاھم بین األدیان لمعرفة نقاط االلتقاء من    
أجل دعمھا وتقویتھا، والتعرف على نقاط االختالف من أجل فھمھا والتقریب 

محاولة التخلص من ھذه األدیان باعتیار أن ھذا ھو ھدف الحوار، بینھا مع عدم 
وذلك ألن نقاط االختالف تمثل خصوصیة األدیان وھویتھا، وتظھر شخصیتھا في 

والحوار البّناء یحافظ على استقاللیة األدیان، ویبني . مواجھة األدیان األخرى
عترف باألدیان العالقة بین أھل األدیان على أساس من قبولھا، فاإلسالم ی

السماویة السابقة علیھ ویؤمن باستقاللیتھا، كما یعترف بإیمان أتباع ھذه 
  .الدیانات لكن یوجب على ھؤالء األتباع أن یؤمنوا باإلسالم

كما ضرب القرآن الكریم مثًال أعلى لإلقرار بحریة اآلخر الدینیة، قال    

 عمّا تُسَألُون لَا قُْل) ٢٤ (مِبيٍن ضلَاٍل ِفي َأو هدى لَعلَٰى ِإيّاكُم َأو  وِإنَّا﴿: تعالى

إنا لعلى ھدى "، أي )٢٥-٢٤آیة : سورة سبأ( ﴾تَعملُون عمّا نُسَأُل ولَا َأجرمنَا

أو في ضالل مبین وإنكم لعلى ھدى أو في ضالل مبین، وفي إسناد الجرم إلى 
كون أعمال المسلمین من البر المسلمین ونسبة مطلق العمل إلى المخاطبین مع 

الخالص والطاعة المحضة، وأعمال الكفار من المعصیة البینة في ذلك من 
  . )٢("اإلنصاف ما ال یقدر قدره

  : تحرير محل النزاع وتحديد المصطلحات بدقة-ثانياً 

إن تحریر محل النزاع یرشد المتحاورین أثناء الحوار إلى قضیة معینة    
ث وإطالة النقاش مما یؤدي إلى حسن االقتناع، كما أن ویمنع من تشعب الحدی

األلفاظ متى حّددت معانیھا والقضایا متى وضحت معالمھا، سھل الوصول إلى "
االتفاق بین المختلفین، وظھر الرأي الذي تؤیده الحجة القویمة، وتطمئن إلى 

                                           
، دار إحیاء التراث ٣التفسیر الكبیر،ط). ٢٠٠٤( أبو عبد اهللا محمد بن عمر  الفخر الرازي،)١(

.٧٦، ص١٨العربي،جزء   
فتح القدیر بین فني الروایة والدرایة من ). ١٩٩٧( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )٢(

.٣٢٦، ص ٤المكتبة العصریة، ج: علم التفسیر، بیروت  
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 في فكم من أناس یتحاورون ویمضون أوقاًتا طویلة. )١("صحتھ العقول السلیمة
  .البحث والجدل والمناظرة وكل منھم یتكلم باتجاه بعید عن حقیقة ما یریده اآلخر

تحدید المصطلحات المتعلقة بالقضیة قبل الحوار ال بد منھ "وعلیھ فإن    
كي یفید في توجیھ الحوار نحو أھدافھ المرسومة وال یحصل سوء فھم من أحد 

  .)٢("الطرفین

  :لمطروحة للنقاش  ضرورة العلم بالقضية ا-ثالثاً

یعتبر العلم بالقضیة المطروحة ضرورة؛ ألن جھل أحد الطرفین    
إن المطلوب . بالموضوع یقطع الحوار، ویذھب الوقت سدى وال یحصل المقصود

الوضوح في طرح األفكار والتدلیل علیھا، ولن یتحقق ھذا الوضوح إال ھو 
صوص وقرائن الواقع، باإلحاطة بموضوع القضیة والوقوف على أدلتھا من الن

وقد قال اهللا تعالى محذرًا من . وإال فإن الكالم یبقى إدعاًء ال دلیل علیھ وال قیمة لھ

 ِكَتاٍب َوَلا ُھًدى َوَلا ِعْلٍم ِبَغْیِر اللَِّھ ِفي ُیَجاِدُل َمن النَّاِس َوِمَن﴿ : الجدل بغیر علم

 ﴾صاِدِقين كُنْتُم ِإن برهانَكُم واهاتُ قُْل﴿: ، وقال أیًضا)٨آیة : سورة الحج (﴾مُِّنیٍر

، كما نھى القرآن الكریم ومنع القول والجدل بغیر علم )١١١آیة : سورة البقرة(

 كُلُّ والْفَُؤاد والْبصر السّمع ِإنّ ِعلْم ِبِه لَك لَيس ما تَقْفُ وال﴿: حیث قال اهللا تعالى

لَِئكُأو كَان نْهُئو عس٣٦آیة : سورة اإلسراء (﴾لًام.(  

  : البدء بنقاط االتفاق-رابعاً

على المتحاورین من أتباع الدیانات المختلفة أن یفتتحوا نقاشھم    
بالمسلمات والبدھیات، فالحدیث على ھذا النحو من شأنھ أن یثري الحوار، 

ابي ویجعل بدایاتھ ھادئة من ناحیة، منطقیة من ناحیة أخرى، وھذا كلھ مؤشر إیج
على احتماالت النجاح، ثم إن البدء بنقاط االتفاق قد یفتح آفاًقا للتالقي لم تكن 
واردة بالحسبان، وھذا یّقلل الفجوة، ویّوثق الصلة ویجعل فرص الخیر أفضل، 

فمن حسن الحوار إظھار أحد الطرفین موافقتھ لآلخر في   واحتمال الشر أقل،
 أنزل إلیھم وھو القرآن الكریم، بعض ما یؤمن بھ، فالمؤمنون یؤمنون بما

ویؤمنون بما أنزل على أھل الكتاب من توراة وإنجیل، وكذلك یوافق المسلمون 
أھل الكتاب في اإلیمان باهللا رب العالمین، إن إظھار الموافقة، ھذا یریح الخصم 

  .ویوجد أرضیة مشتركة لبدء الحوار الناجح

                                           
 القرآن الكریم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الحوار في). ٢٠٠٥( ضمرة، معن محمود )١(

.١٧٣جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، ص   
أدب الحوار، مؤتمر الدعوة اإلسالمیة ومتغیرات العصر، ). ٢٠٠٥( بخیت، محمد حسن )٢(

-١٦ فلسطین، المنعقد في الفترة - الجامعة اإلسالمیة، غزة- كلیة أصول الدین 
.٦٨م، ص٢٠٠٥/أفریل/١٧   
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نزاع، فإن ذلك قد ینسف أما إذا بدأ الحوار بما ھو موضع خالف أو    
الحوار من أولھ أو قد یغّیر القلوب ویكّدر الخواطر، ویجعل المتحاورین یفكرون 
كیف یرّد بعضھم على بعض، أكثر مما یفكرون في صحة الفكرة المطروحة، 
ویتناقشون في غلبة بعضھم، أكثر مما یتناقشون في خدمة الھدف الذي أقیم من 

  .)١(أجلھ الحوار ابتداًء
لذلك نجد القرآن الكریم عند حوار المخالفین في المعتقد یبدأ بعرض    

البدھیات والمسلمات والدأب على تأكیدھا، والتي تلزمھم في النھایة باإلیمان بما 

) ٨٤ (تَعلَمون كُنْتُم ِإن ِفيها ومن الَْأرض ِلمِن قُْل ﴿ :أنكروه ابتداًء، قال تعالى

قُولُونيَأفَلَا قُْل ِللَِّه س ونقُْل) ٨٥ (تَذَكَّر نم باِت راومِع السبالس برِش ورالْع 

 شَيٍء كُلِّ ملَكُوتُ ِبيِدِه من قُْل) ٨٧ (تَتَّقُون َأفَلَا قُْل ِللَِّه سيقُولُون) ٨٦ (الْعِظيِم

وهو ِجيرلَا يو ارجِه يلَيع ِإن كُنْتُم لَمتَع٨٨ (ون (قُولُونيفََأنَّى قُْل ِللَِّه س 

ونرح٨٩-٨٤آیة : سورة المؤمنون (﴾تُس.(  

  : طلب الحق والبحث عنه-خامساً

یعتبر الحق من موازین العدل الذي ال یتجلى إال بالبرھان والحجة لیكون    
عي بذلك عقیدة باعثة على االلتزام خالفًا للباطل، فال بد ألطراف الحوار من الس

للوصول إلیھ باإلقناع، وقرع الحجة بالحجة، والدلیل بالدلیل، وفي ھذا یقول اهللا 

 ِبالِْحكْمِة ربِّك سِبيِل ِإلَى ادع﴿": وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىتعالى مخاطبًا رسولھ 

 عن ضلَّ ِبمن َأعلَم هو ربّك ِإنّ َأحسن ِهي ِبالَِّتي وجاِدلْهم الْحسنَِة والْموِعظَِة

كما وضع اهللا عز وجل ). ١٢٥آیة : سورة النحل( ﴾ِبالْمهتَِدين َأعلَم وهو سِبيِلِه

على الحق معالم بارزة، وجعل على الصراط المستقیم منارات ھادیة، فالغایة من 
یر بطرق الحوار معرفة الحقیقة والتوصل إلیھا بتعاون من المتحاورین على الس

  .االستدالل الصحیح للوصول إلى الحق والحرص على االلتزام بھ
التعاون على طلب الحق من الّدین، ولكن : "یقول اإلمام أبو حامد الغزالي   

لھ شروط وعالمات؛ منھا أن یكون في طلب الحق كناشد ضّالة، ال یفرق بین أن 
ویشكره . عیًنا ال خصًماویرى رفیقھ م. تظھر الضّالة على یده أو على ید معاونھ

  .)٢("إذا عرَّفھ الخطأ وأظھره لھ

                                           
في أصول الحوار، دار التوزیع والنشر ). ١٩٩٨( الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي )١(

 .٥٦اإلسالمیة، ص 
: إحیاء علوم الدین، بیروت). ٢٠١٠( أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد الغزالي الطوسي )٢(

.٤٢، ص١دار المعرفة، ج  
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  :التسلح بالدليل الناصع والبرهان الساطع  -سادساً

إن أقوى ما یتسلح بھ المحاور الناجح ھو البرھان والمنطق السلیم،    
 َیمضي المكابر أو المعاند الحجة ویجعلھ ال یستطیع أن ُیلقم والذي من شأنھ أن 

 يرزقُكُم ومن يِعيده ثُم الْخَلْقَ يبدُأ َأمن﴿الكریم  ھو منھج القرآن وھذا. في جدالھ

ناِء ممِض السالَْأرو َۗأِإلَٰه  عاتُوا  قُْلۚ اللَِّه مه انَكُمهرِإن ب كُنتُم اِدِقينسورة ( ﴾ص

 َأشْركْنَا ما اللَّه شَاء لَو واَأشْركُ الَِّذين سيقُوُل ﴿: ، وقولھ تعالى)٦٤آیة : النمل

  قُْلۗ بْأسنَا ذَاقُوا حتَّٰى قَبِلِهم ِمن الَِّذين كَذَّب  كَذَِٰلكۚ شَيٍء ِمن حرمنَا ولَا آباُؤنَا ولَا

 ﴾تَخْرصون ِإلَّا َأنتُم وِإن الظَّن ِإلَّا تَتَِّبعون  ِإنۖ لَنَا فَتُخِْرجوه ِعلٍْم من ِعندكُم هْل

والعقالء دائًما عندما تتضح لھم الحجة، ویظھر لھم ). "١٤٨آیة : سورة األنعام(
البرھان، ویرون الدلیل الساطع على صحة المسألة یقتنعون بذلك، ویعترفون 
بالحق، أما السفھاء والجھالء والمغرورون، فإنھم یصرون على باطلھم 

نوایاھم، وضعف عقولھم، وانطماس ویجحدون الحق عن علم بھ، لسوء 
  .)١("بصائرھم

  : التزام طرق اإلقناع الصحيحة -سابعاً

  :إن المطلوب في الحوار التزام طرق اإلقناع السلیمة، ویترتب على ذلك    
 .تقدیم األدلة المثبتة أو المرجحة لألمور المدعاة .١
  .إثبات صحة النقل لألمور المنقولة المرویة .٢

أدب " المقصودان بالقاعدة المعروفة عند علماء وھذان األمران ھما   
وقد ". إذا كنت ناقًال فالصحة أو مدعًیا فالدلیل: "إذ یقولون" الحوار والمناظرة

أرشد القرآن الكریم إلى مضمون ھذه القاعدة في آیات كثیرة منھا قولھ تعالى في 

  َأِإلَٰهۗ والَْأرِض السّماِء مِّن رزقُكُمي ومن يِعيده ثُمّ الْخَلْقَ يبدُأ َأمّن﴿: سورة النمل

عّاتُوا  قُْلۚ اللَِّه مه انَكُمهرِإن ب كُنتُم اِدِقينوفي )٦٤آیة : سورة النمل (﴾ص ،

 مِعي من ِذكْر هذَا برهانَكُم هاتُواْ قُْل آِلهةً دوِنِه ِمن اتّخَذُواْ َأِم﴿: سورة األنبیاء

ِذكْرن وِلي مْل قَبب مهالَ َأكْثَر ونلَمعقّ يالْح مفَه ونِرضعآیة : سورة األنبیاء(  ﴾م

٢٤.(   
 بأن یطالب وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىففي ھاتین اآلیتین یأمر اهللا رسولھ محمًدا       

  .المشركین بتقدیم برھاینھم على ما یّدعون

                                           
.٢٧ر، دار النھضة، صأدب الحوار في اإلسالم، مص). ١٩٩٧( طنطاوي، محمد سید )١(  
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  :دلتھا من التناقض خلو المحاورة وأ-ثامنا
وتعني ھذه القاعدة أال یكون في الدعوى أو في الدلیل الذي یقدمھ    

المحاور تعارض واضح، أو أن یكون بعض كالمھ ینقض بعضھ اآلخر، فإذا كان 
كذلك كان كالمھ ساقًطا وفكرتھ الغیة، ذلك أن التناقض في األفكار یجعل المحاور 

یدینھ من خالل طروحاتھ المتناقضة وأفكاره صیًدا سھًال لغریمھ ومحاوره، بحیث 
  .المتباینة دونما حاجة إلى عناء ومشقة 

ومن أمثلة ذلك قول الكافرین حینما كانوا یرون اآلیات الباھرات تنزل    
قال تعالى في سورة ) سحر مستمر: ( یقولونوسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىعلى رسول اهللا 

، ففي قولھم ھذا )١آیة: سورة القمر( ﴾الْقَمر وانشَقَّ اعةُالسّ اقْتَربِت﴿: القمر

تعارض وتھافت ظاھر ال یستحق رًدا وذلك ألن من شأن السحر كما یعلمون أال 
یكون مستمًرا، ومن شأن األمور المستمرة أال تكون سحًرا، أما أن یكون الشيء 

  .ادین ال یجتمعانالواحد سحًرا ومستمًرا مًعا فذلك جمع عجیب بین أمرین متض
  : التحلي باألخالق الفاضلة والقیم اإلنسانیة الرفیعة-تاسعًا

المحاور المنصف ھو الذي یحاور باللطف واألناة والھدوء، فمن األشیاء    
  .التي تفتح مغالیق النفوس، أن تظھر لمحاروك االحترام

أمر اهللا عزوجل موسى وھارون علیھما السالم أن یخاطبا فرعون على    

) ٤٣ (طَغَٰى ِإنَّه ِفرعون ِإلَٰى اذْهبا﴿: عناده بالرفق واللین والحسنى حیث قال

فإذا كان ) "٤٤-٤٣آیة : سورة طھ (﴾يخْشَٰى َأو يتَذَكَّر لَّعلَّه لَّينًا قَولًا لَه فَقُولَا

ھ أحرى موسى وھارون علیھما السالم ُأمرا بأن یقوال لفرعون قوًال لّینًا، فمن دون
وفي تلیین القول "، )١("بأن یقتدي بذلك في خطابھ، وأمره بالمعروف في كالمھ

  .)٢("ما یكسر عناد العتاة ویلین عریكة الطغاة

 ﴾حسناً ِللنَّاِس  وقُولُواْ﴿: :والمحاور الناجح ھو الذي یتمّثل قولھ تعالى   

غي لإلنسان أن وفي ھذا حث على مكارم األخالق، فینب) "٨٣آیة: سورة البقرة(
یكون قولھ لیًنا، ووجھھ منبسًطا طلًقا مع البر والفاجر والّسنّي والمبتدع من غیر 

كما أن المحاور . )٣("مداھنة، ومن غیر أن یتكلم بكالم یظن أنھ یرضي مذھبھ
مطالب أن یشعر من یدعوه بأنھ ال یتعالى علیھ أو یتمیز دونھ، بل ھو حریص "

سلمًا كان أو غیر مسلم؛ ألن حرص المحاور مفتاح من علیھ یتمنى لھ كل الخیر م

                                           
: الجامع ألحكام القرآن، بیروت, )٢٠٠٦( القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري )١(

.٢٠٠، ص١١مؤسسة الرسالة ، ج  
دار :  بیروتتفسیر أبي السعود،). ١٩٨١( أبو السعود، محمد بن مصطفى العمادي الحنفي )٢(

.٣٦٢، ص٣جالفكر،    
.٨٦، ص٢ام القرآن، مرجع سابق، جالجامع الحك:  القرطبي)٣(  
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، ولنا في رسول اهللا )١("مفاتیح القلوب التي یفتح اهللا بھا قلب من یحب من عباده
 األسوة الحسنة فقد كان ینفطر على حال المشركین بعد وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى

 ِبهٰذَا يْؤِمنُوا لَّم ِإن آثَاِرِهم علَٰى كنَّفْس باِخع فَلَعلَّك﴿: محاورتھم، قال تعالى

  ).٦آیة: سورة الكھف (﴾َأسفًا الْحِديِث

  : الرضا والقبول بالنتائج التي یتوصل إلیھا المتحاورون-عاشرًا 
ال بد وأن یكون في نھایة الحوار والمناظرة نتائج توصل إلیھا    

وااللتزام الجاد بھا، وما یترتب المتحاوران، والواجب الرضا والقبول بالنتائج، 
علیھا، وإذا لم یتحقق ھذا األصل كان الحوار ضرًبا من العبث الذي یتنزه عنھ 

فینبغي لمن لزمتھ : "قال الحافظ أبو بكر الخطیب البغدادي رحمھ اهللا . العقالء 
الحجة، ووضحت لھ الداللة أن ینقاد لھا، ویصیر إلى موجباتھا، ألن المقصود من 

 الَِّذين﴿: ، قال اهللا تعالى)٢(" والجدل طلب الحق واتباع تكالیف الشرعالنظر

ونتَِمعسَل يالْقَو ونتَِّبعفَي نَهسَأح ُۚأولَِٰئك  الَِّذين ماهده اللَّه ُۖأولَِٰئكو  مُأولُو ه 

  ).١٨آیة : سورة الزمر (﴾الَْألْباِب

 في مناظراتھم وھذا اإلمام الشافعي لقد طبق السلف الصالح ھذا المنھج   
ما ناظرت أحدًا قط وأحببت أن : "یضرب لنا أروع األمثلة في ذلك حیث یقول

یخطئ بل أن یوفق ویسدد ویعان، ویكون علیھ من اهللا رعایة وحفظ، وما كلمت 
ما : وقال أیضـًا... أحدًا قط، وأنا أبالي أن یظھر الحق على لساني أو لسانھ

  .)٣(" إال على النصیحة، وما ناظرت أحدًا فأحببت أن یخطئناظـرت أحـدًا
ھذه الضوابط الرئیسة للحوار بین أتباع األدیان بمثابة قواعد مرجعیة    

  .تحكم مسار الحوار، وتتكامل فیما بینھا؛ لتبلور عملیة حواریة ھادفة وبّناءة

  احملور الرابع

  مناذج حلوار األديان يف اإلسالم

یم والسیرة النبویة بنماذج عدیدة حول حوار اإلسالم مع حفل القرآن الكر   
أتباع الدیانات األخرى من النصارى والیھود والصائبة والمجوس والزنادقة 

                                           
دار الدعوة للطباعة، : ، اإلسكندریة)قواعد وأصول(الدعوة ). ١٩٨٩( عبد العزیز، جمعة )١(

.١٣٣ص  
،  ١منھج الجدل والمناظرة في تقریر مسائل االعتقاد، ط). ١٩٩٩( حسن، عثمان علي )٢(

.٧٥١، ص ٢دار اشبیلیا، الجزء:  السعودیة- الریاض  
: آداب الشافعي ومناقبھ، بیروت). ٢٠٠٣(أبو محمد عبد الرحمن بن محمد  حاتم، ابن أبي )٣(

ما ذكر من تواضع الشافعي وخضوعھ للحق وبذلھ الصح للعالم، : باب, دار الكتب العلمیة
.٩٢-٩١ص  
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وأمثالھم من أصحاب الملل والنحل وما ھذه النماذج إال دلیل على التعایش بین 
 الدینیة، المسلمین واآلخر، كما تظھر حالة من التعددیة الدینیة، ورسوخ الحریة

ونذكر ھنا نماذج من ھذه الحوارات الواردة . واحترام اآلخر في المجتمع المسلم
  .في القرآن الكریم والسیرة النبویة

  ):اليهود والنصارى( حوار أهل الكتاب -أوال

إن من أبرز اآلیات التي تطالعنا في حوارات القرآن الكریم مع اھل    

 كَِلمٍة ِإلَٰى تَعالَوا الِْكتَاِب َأهَل يا  قُْل﴿ :ىقولھ تعال) الیھود والنصارى(الكتاب 

 بعضا بعضنَا يتَِّخذَ ولَا شَيًئا ِبِه نُشِْرك ولَا اللَّه ِإلَّا نَعبد َألَّا وبينَكُم بينَنَا سواٍء

 الِْكتَاِب َأهَل يا) ٦٤ (مسِلمون نَّاِبَأ اشْهدوا فَقُولُوا تَولَّوا  فَِإنۚ اللَِّه دوِن من َأربابا

ِلم وناجِفي تُح اِهيمرا ِإبماةُ ُأنِزلَِت ورالِْإنِجيُل التَّوِدِه ِمن ِإلَّا وعَأفَلَاۚ ب  ِقلُونتَع 

 ِعلْم ِبِه لَكُم يسلَ ِفيما تُحاجون فَِلم ِعلْم ِبِه لَكُم ِفيما حاججتُم هُٰؤلَاِء َأنتُم ها) ٦٥(

ۚاللَّهو  لَمعي َأنتُملَا و ونلَما) ٦٦ (تَعم كَان اِهيمرا ِإبوِديهلَا يا واِنيرلَِٰكن نَصو كَان 

 عوهاتَّب لَلَِّذين ِبِإبراِهيم النَّاِس َأولَى ِإن) ٦٧ (الْمشِْرِكين ِمن كَان وما مسِلما حِنيفًا

 الِْكتَاِب َأهِل من طَّاِئفَةٌ ودت) ٦٨ (الْمْؤِمِنين وِلي  واللَّهۗ آمنُوا والَِّذين النَِّبي وهٰذَا

لَو ِضلُّونَكُما يمو ِضلُّونِإلَّا ي مها َأنفُسمو ونرشْعا) ٦٩ (يَل يالِْكتَاِب َأه ِلم 

وناِت تَكْفُراللَِّه ِبآي َأنتُمو وند٧٠-٦٤آیة : سورة آل عمران (﴾)٧٠ (تَشْه .(  

بتأمل اآلیات الكریمة نجد أنھا تدعو إلى الحوار الدیني بین المسلمین    
، بل أنھا تخطت الدعوة إلى التطبیق الفعلي )الیھود والنصارى(وأھل الكتاب 

  :وذلك حین نصت ھذه اآلیات على قضایا الحوار ومن أبرزھا
اإلشارة إلى عناصر االتفاق بین الیھودیة والمسیحیة واإلسالم التي  .١

تكون أساس للحوار بینھم، واستبعاد عناصر االختالف التي أدى إلیھا 
بل إن اإلسالم یتجاوز . التطور التاریخي لكل من الیھودیة والمسیحیة

تاریخ االختالف بین الدیانات الثالث ویطالب بالعودة إلى شكل بسیط 
ري للتوحید یمثلھ دین إبراھیم علیھ السالم الذي ھو دین الفطرة، وفط

واختیار إبراھیم علیھ السالم اختیار مقصود فھو نبي مرسل تعترف بھ 
الیھودیة والمسیحیة واإلسالم وتعّده أبًا لكل األنبیاء علیھم السالم، قال 

: سورة العنكبوت (﴾والِْكتَاب النُّبوّةَ ذُرِّيِّتِه ِفي وجعلْنَا﴿: تعالى

، وترى دینھ أساسًا لھا وقد صدق القرآن الكریم حیث وصف )٢٧آیة

 نَصراِنيّا وال يهوِديّا ِإبراِهيم كَان ما﴿: إبراھیم علیھ السالم بقولھ
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لَِكنو ِنيفًا كَانا حِلمسا ممو كَان ِمن شِْرِكينسورة آل عمران( ﴾الْم :

یة تؤكد على أسبقیة إبراھیم علیھ السالم التاریخیة ، فاآل)٦٧آیة 
وظھور دینھ قبل ظھور الیھودیة والمسیحیة، وأن دینھ كان اإلسالم 
فھو رمز الطاعة واالستسالم لإلرادة اإللھیة من ناحیة، وھو في 
الوقت نفسھ رمز لدین الفطرة السلیمة قبل أت تلحق التعقیدات الدینیة 

 .)١(حیدوالالھوتیة بعقیدة التو
دقة مصطلحات الحوار في اآلیات الكریمة، فاستخدام مصطلح أھل  .٢

الكتاب للتعبیر عن الیھود والنصارى یشیر إلى القرابة الروحیة 
واإلیمانیة التي تجمعھم مع المسلمین، باعتبارھم سلف المسلمین في 

 وما ِإلَينَا ُأنِزَل وما ِباللَِّه آمنَّا قُولُوا﴿ :اإلیمان اإلبراھیمي، قال تعالى

 ُأوِتي وما والَْأسباِط ويعقُوب وِإسحاقَ وِإسماِعيَل ِإبراِهيم ِإلَٰى ُأنِزَل

 منْهم َأحٍد بين نُفَرقُ لَا ربِهم ِمن النَِّبيون ُأوِتي وما وِعيسٰى موسٰى

ننَحو لَه ونِلمس١٣٦ةآی: سورة البقرة (﴾م.(  

وإذا ما انتقلنا إلى السیرة النبویة في حوارھا مع أھل الكتاب، فإنھ    
 اللَّه صلَّىُیطاِلُعنا أّول ما ُیطاِلُعنا الوثیقة النبویة التاریخیة التي وضعھا رسول اهللا 

 لتنظیم العالقة بین المسلمین والیھود في المدینة المنورة، وقد صیغت وسلَّم علَيِه

 وثیقة سیاسیة أو دستور مدني اشتمل على جملة من المواد القانونیة إن في شكل
صح لنا التعبیر، تعكس صورة فریدة من صور تسامح اإلسالم واعترافھ باألدیان 

  .األخرى
 ھذه الوثیقة تنص على التعایش والتسامح مع الیھود، فضال عنأن    

 نصت ھذه الوثیقة على الحوار في ھذه الوثیقة كان مّتسما باحترام الىخر حیث
اعتبار ھؤالء الیھود أمة مع المسلمین جنبًا إلى جنب، ففي ھذه الوثیقة النبویة 

َوِإّن َیُھوَد َبِني َعْوٍف ُأّمٌة َمَع اْلُمْؤِمِنیَن : "وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىالتاریخیة ُیعلن النبي 

ال (ْم َمَواِلیِھْم َوَأْنُفُسُھْم إّلا َمْن َظَلَم َوَأِثَم َفِإّنُھ َلا ُیوِتُغ ِلْلَیُھوِد ِدیُنُھْم َوِلْلُمْسِلَمْیِن ِدیُنُھ
َوِإّن اْلَیُھوَد : " وفي موضع آخر ینص على. )٢ ("إّلا َنْفَسُھ َوَأْھَل َبْیِتِھ) ُیھلك

َلى َمْن َحاَرَب َھِذِه ُیْنِفُقوَن َمَع اْلُمْؤِمِنیَن َما َداُموا ُمَحاَرِبیَن، َوِإّن َبْیَنُھْم الّنْصَر َع

                                           
الحوار الدیني ودوره في مواجھة التطرف الدیني ). ٢٠٠٤(حسن، محمد خلیفة :  انظر)١(

 االسالم من االرھاب، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، واإلرھاب، مؤتمر موقف
.٣٨٦، ص ٤ ربیع االول، مجلد - الریاض، ابریل  

: ، المدینة المنورة٦السیرة النبویة الصحیحة، ط). ١٩٩٤(العمري، أكرم ضیاء :  انظر)٢(
. وما بعدھا٢٨٢مكتبة العلوم والحكمة، ص  
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ھذا وقد ذكرت الوثیقة ". الّصِحیَفِة، َوِإّن َبْیَنُھْم النُّصح والّنِصیَحَة َواْلِبّر ُدوَن اْلِإْثِم
  .یھود بني عوف كأنموذج ُألحقت بھ كل قبائل الیھود األخرى وسّمتھا قبیلة قبیلة

  :)١(ائد أبرزھاویستفاد من ھذه الوثیقة النبویة التاریخیة جملة من الفو   
أن الحوار ینبغي أال تقصر موضوعاتھ على الدعوة إلى اإلسالم، بل  .١

ینبغي أن یستثمر الحوار لتحصیل شروط العیش المشترك بین فئات 
المجتمع الواحد، ولو كانت منھا فئات ال تدین بدین اإلسالم، وكثیر من 

ة منھج الدول اإلسالمیة الیوم فیھا أقلیات غیر مسلمة، وھذه الوثیق
 .یخدمھم في تحدید مفھوم المواطنة؛ حقوقھا وواجباتھا

أن الحوار قادر على إرساء قواعد العیش المشترك بین فئات المجتمع إن  .٢
اختلفت في الدین، فقد أرست ھذه الوثیقة قواعد للتعامالت الداخلیة 

 .والخارجیة، وتم االتفاق فیھا على تحدید المسؤولیات
نع من التحاور على ما یعزز العیش الكریم، بدلیل أن اختالف الدین ال یم .٣

ِلْلَیُھوِد ِدیُنُھْم َوِلْلُمْسِلَمْیِن  "تنصیص ھذا التفاھم على مثل ذلك االختالف 
 .فھذا یقرر مبدأ حریة الدین بأوسع صوره" ِدیُنُھْم

الحوار مع أتباع دین آخر ال یعني التنازل عن الثوابت والمعتقدات؛ ولذا  .٤
لوثیقة أن المرجع في الشؤون السیاسیة الكبرى ألھل جاء في نص ا

َوِإّنُھ َما َكاَن   "وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىالمدینة بمن فیھم الیھود ھو الرسول 

َبْیَن َأْھِل َھِذِه الّصِحیَفِة ِمْن َحَدٍث َأْو اْشِتَجاٍر ُیَخاُف َفَساُدُه َفِإّن َمَرّدُه إَلى 
  ".ِإَلى ُمَحّمٍد َرُسوِل الّلِھاِهللا َعّز َوَجّل َو

 والیھود، حواره وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى ومن نماذج الحوار أیضًا بین رسول اهللا      

  : مع حبر یھودي، وتالیًا نص الحواروسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى

 َصلَّى اُهللا َأنَّ َثْوَباَن َمْوَلى َرُسوِل اِهللا :أخرج اإلمام مسلم في صحیحھ   
ُكْنُت َقاِئًما ِعْنَد َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَجاَء ِحْبٌر : َعَلْیِھ َوَسلََّم َحدََّثُھ َقاَل

: السََّلاُم َعَلْیَك َیا ُمَحمَُّد َفَدَفْعُتُھ َدْفَعًة َكاَد ُیْصَرُع ِمْنَھا َفَقاَل: ِمْن َأْحَباِر اْلَیُھوِد َفَقاَل
ِإنََّما َنْدُعوُه ِباْسِمِھ الَِّذي : َأَلا َتُقوُل َیا َرُسوَل اِهللا، َفَقاَل اْلَیُھوِديُّ: ِلَم َتْدَفُعِني؟ َفُقْلُت

ِإنَّ اْسِمي ُمَحمٌَّد الَِّذي «: َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم. َسمَّاُه ِبِھ َأْھُلُھ
ِجْئُت َأْسَأُلَك، َفَقاَل َلُھ َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ : ، َفَقاَل اْلَیُھوِديُّ»يَسمَّاِني ِبِھ َأْھِل

َأْسَمُع ِبُأُذَنيَّ، َفَنَكَت َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا : َقاَل» َأَیْنَفُعَك َشْيٌء ِإْن َحدَّْثُتَك؟«: َوَسلََّم
َأْیَن َیُكوُن النَّاُس َیْوَم ُتَبدَُّل : َفَقاَل اْلَیُھوِديُّ» َسْل«: َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبُعوٍد َمَعُھ، َفَقاَل

ُھْم ِفي «: اْلَأْرُض َغْیَر اْلَأْرِض َوالسََّماَواُت؟ َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم
َقاَل » ُفَقَراُء اْلُمَھاِجِریَن «:َفَمْن َأوَُّل النَّاِس ِإَجاَزًة؟ َقاَل: َقاَل» الظُّْلَمِة ُدوَن اْلِجْسِر

                                           
عملیة للحوار مع غیر المسلمین في السیرة نماذج ). ٢٠١٣( الشدي، عادل بن علي )١(

.٥٦٩، ص ٦٦ مصر، العدد -النبویة، مجلة كلیة دار العلوم، جامعة القاھرة   
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َفَما : ، َقاَل»ِزَیاَدُة َكِبِد النُّوِن«: َفَما ُتْحَفُتُھْم ِحیَن َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة؟ َقاَل: اْلَیُھوِديُّ
: َقاَل» َھاُیْنَحُر َلُھْم َثْوُر اْلَجنَِّة الَِّذي َكاَن َیْأُكُل ِمْن َأْطَراِف«: ِغَذاُؤُھْم َعَلى ِإْثِرَھا؟ َقاَل

َوِجْئُت : َقاَل. َصَدْقَت: َقاَل» ِمْن َعْیٍن ِفیَھا ُتَسمَّى َسْلَسِبیًلا«: َفَما َشَراُبُھْم َعَلْیِھ؟ َقاَل
: َقاَل. َأْسَأُلَك َعْن َشْيٍء َلا َیْعَلُمُھ َأَحٌد ِمْن َأْھِل اْلَأْرِض ِإلَّا َنِبيٌّ َأْو َرُجٌل َأْو َرُجَلاِن

َماُء «: ِجْئُت َأْسَأُلَك َعِن اْلَوَلِد؟ َقاَل: َقاَل. َأْسَمُع ِبُأُذَنيَّ: َقاَل»  َحدَّْثُتَك؟َیْنَفُعَك ِإْن«
الرَُّجِل َأْبَیُض، َوَماُء اْلَمْرَأِة َأْصَفُر، َفِإَذا اْجَتَمَعا، َفَعَلا َمِنيُّ الرَُّجِل َمِنيَّ اْلَمْرَأِة، َأْذَكَرا 

َلَقْد : َقاَل اْلَیُھوِديُّ. »َمِنيُّ اْلَمْرَأِة َمِنيَّ الرَُّجِل، آَنَثا ِبِإْذِن اِهللاِبِإْذِن اِهللا، َوِإَذا َعَلا 
: َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم. َصَدْقَت، َوِإنََّك َلَنِبيٌّ، ُثمَّ اْنَصَرَف َفَذَھَب

، َوَما ِلي ِعْلٌم ِبَشْيٍء ِمْنُھ، َحتَّى َأَتاِنَي اُهللا َلَقْد َسَأَلِني َھَذا َعِن الَِّذي َسَأَلِني َعْنُھ«
  .)١(»ِبِھ
 وحبر الیھود وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىوبتأمل ھذا الحوار الذي دار بین رسول اهللا      

نقف على عملیة حواریة ھادفة ملتزمة بضوابط وآداب الحوار، ویمكن إجمال ذلك 
  :)٢(باآلتي

 :اور بحق االختالف من بداية الحواراالعتراف للمح .١

ال شك أن المحاور حین یرى من محاوره استعداده لقبولھ االختالف یجد    
 مع حبر وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىراحة وتقبًال لنتائج الحوار، وھذا ما فعلھ الرسول 

وأصر على ) محمد(سمھ  باوسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىالیھود، فإنھ عندما نادى الرسول 

 اللَّه صلَّى، وأقره الرسول )رسول اهللا(ذلك رغم مطالبة الصحابي ثوبان بدعائھ بـ 

إن اسمي ( على دعوتھ لھ باسمھ ورفضھ دعوتھ بصفة الرسالة بقولھ وسلَّم علَيِه

ف الذي بینھ  لالختالوسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىإقرارًا منھ ) محمد الذي سماني بھ أھلي

 . وبین حبر الیھود

 :احترام شخصية المحاور .٢

                                           
دار الفكر، رقم : ، بیروت١صحیح مسلم، ط). ٢٠٠٠( مسلم، مسلم بن حجاج النیسابوري )١(

.١٦٥، ص٣١٥الحدیث   
: راجع)٢(  
ین في السیرة النبویة، مرجع سابق، ص نماذج عملیة للحوار مع غیر المسلم:  الشدي-

٥٤٦.  
المركز : ، الریاض١الحوار في السیرة النبویة، ط). ٢٠١٠( الحمد، محمد بن إبراھیم -

.١٨٦العالمي للتعریف بالرسول صلى اهللا علیھ وسلم ونصرتھ، ص  
شركة ألفا للنشر :، الھرم١فقھ الحوار في ضوء السنة النبویة، ط). ٢٠٠٨( عوض، أحمد -

.٨٦- ٨٢النتاج الفني، صوا  
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یكون االحترام بعدم االستھانة بھ ابتداًء؛ ألن ذلك یثیره وقد یكون سببًا    
في فشل الحوارن ومن االحترام كذلك االنصات لھ، وفسح المجال لھ للتكلم دون 

 لحبر وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىمقاطعة، وقد ظھر لنا ذلك جلیًا في محاورة الرسول 

  . الیھود، من خالل اإلصغاء ألسئلتھ واإلجابھ علیھا بأدب واحترام

 :الجدال بالتي هي أحسن .٣

﴿َوَلا ُتَجاِدُلوا :  قولھوسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىلقد أنزل اهللا تعالى على رسولھ    

الَِّذیَن َظَلُموا ِمْنُھْم ۖ َوُقوُلوا آَمنَّا ِبالَِّذي ُأنِزَل ِإَلْیَنا َأْھَل اْلِكَتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن ِإلَّا 
، )٤٦آیة: سورة العنكبوت(َوُأنِزَل ِإَلْیُكْم َوِإَلُٰھَنا َوِإَلُٰھُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُھ ُمْسِلُموَن﴾ 

من ذلك ھذا الحوار،  بھذا التوجیھ في كل حواراتھ، ووسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىوقد امتثل 

فقد جاء الحبر الیھودي یسأل عن أمور غیبیة ال سبیل لمعرفتھا إال من خالل 
َیْنَفُعَك ِإْن : (وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىالوحي، ومع ھذا فإنھ كان كلما قال لھ الرسول 

ن التعھد باتباع ، ومع ھذا اإلعراض ع)َأْسَمُع ِبُأُذَنيَّ: (لم یكن یزید على) َحدَّْثُتَك؟
 من الجواب على كل أسئلة وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىالحق إن بان لم یمتنع الرسول 

 . الحبر لیكون الجواب عنھا في حد ذاتھ دعوة لطیفة بالتي ھي أحسن

 :الصبر على الحوار .٤

 لَّموس علَيِه اللَّه صلَّىما یساعد على نجاح الحوار الصبر علیھ؛ فالرسول    

صبر على أسئلة الحبر الیھودي المتتالیة رغم أن الحبر لم یكتف بالسؤال األول 
 ولم ُیِره استثقاًال من وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى، ومع ھذا لم یعنفھ ...وال الثاني وال الثالث

 ).َنِبيٌَّلَقْد َصَدْقَت َوِإنََّك َل: (أسئلتھ حتى كانت خاتمة الحوار قول الحبر الیھودي

 :الرضا والقبول بنتائج الحوار .٥

إن الحوار الذي تحققت فیھ الشروط والضوابط السابقة ال یمكن ان یتعارض       
 صلَّىمع حقائق اإلیمان واإلسالم، ومن أبرز نتائج الحوار الذي دار بین الرسول 

ِه اللَّهلَيع لَّمسلَّى ة محمدتأكد أحبار الیھود من صدق نبو:  وحبر الیھودوص ِه اللَّهلَيع 

لَّمسبما عندھم من الدالئل على ذلك موجودة في التوراة، وعلى الرغم من تأكد و 

َلَقْد َصَدْقَت : ( بدلیل قولھوسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىھذا الحبر الیھودي صدق نبوة محمد 

 تعلیم للمحاور المسلم بأن علیھ أصر على البقاء على دینھ، وفي ھذا) َوِإنََّك َلَنِبيٌّ
  .أن یتوقع من الحوار كل االحتماالت، وما علیھ إال البالغ، والھدایُة من اهللا تعالى

 مع وفد وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىومن أبرز نماذج الحوار مع النصارى، حواره       

ان إلى ثالث نصارى نجران، وقد ذكر المفسرون أن اآلیات من أول سورة آل عمر
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 اللَّه صلَّىوثمانین منھا نزلت في مناسبة مجيء وفد نصارى نجران إلى الرسول 

، وتعددت الروایات الواردة في وفد نصارى نجران اخترنا منھا )١ (وسلَّم علَيِه

  :اآلتي
 -ى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم  َصلَّ-َقِدَم َوْفُد َنْجَراَن، َوَكاُنوا ِستِّیَن َراِكًبا َعَلى َرُسوِل اللَِّھ   "

َوِفیِھْم َأْرَبَعَة َعَشَر َرُجًلا ِمْن َأْشَراِفِھْم، َوِفي اْلَأْرَبَعَة َعَشَر َثَلاَثُة َنَفٍر ِإَلْیِھْم یؤول 
َأِمیُر اْلَقْوِم َوَصاِحُب َمُشوَرِتِھُم الَِّذي َلا ُیْصِدُروَن ِإلَّا َعْن َرْأِیِھ " فالعاقب"أمرھم، 

َوَأُبو "اْلَأْیَھُم، : إمامھم َوَصاِحُب َرْحِلِھْم َواْسُمُھ" السید"عبد المسیح، و: ُمُھَواْس
ُأْسُقُفُھْم َوَحْبُرُھْم، َوِإَماُمُھْم َوَصاِحُب ِمْدَراِسِھْم، َوَكاَن َقْد َشُرَف " َحاِرَثَة ْبُن َعْلَقَمَة

یِنِھْم، َوَكاَنْت ُمُلوُك الرُّوِم َقْد َشرَُّفوُه ِفیِھ َوَدَرَس ُكُتَبُھْم َحتَّى َحُسَن ِعْلُمُھ ِفي ِد
 َصلَّى اُهللا -َوَموَُّلوُه َوَبَنْوا َلُھ اْلَكَناِئَس ِلِعْلِمِھ َواْجِتَھاِدِه، َفَقِدُموا َعَلى َرُسوِل اللَِّھ 

ات ُجّبات  َوَدَخُلوا َمْسِجَدُه ِحیَن َصلَّى اْلَعْصَر، َعَلْیِھْم ثیاب الحبر-َعَلْیِھ َوَسلََّم 
َوَأْرِدَیٌة ِفي َجمال رجال بین اْلَحاِرِث ْبِن َكْعٍب، َیُقوُل َبْعُض َمْن َرآُھْم ِمْن َأْصَحاِب 

 َما َرَأْیَنا َوْفًدا ِمْثَلُھْم، َوَقْد َحاَنْت َصَلاُتُھْم، - َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم -َرُسوِل اللَِّھ 
 - َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ - َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم - َرُسوِل اللَِّھ َفَقاُموا َفَصلَّْوا ِفي َمْسِجِد

َفَصلَّْوا ِإَلى اْلَمْشِرِق، َفَكلََّم السَّیُِّد َواْلَعاِقُب َرُسوَل " َدُعوُھْم "-َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم 
 - َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم - َرُسوُل اللَِّھ  َفَقاَل َلُھَما- َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم -اللَِّھ 

َكَذْبُتَما َمَنَعُكَما ِمَن اْلِإْسَلاِم ُدَعاُؤُكَما ِللَِّھ : "َقْد َأْسَلْمَنا َقْبَلَك، َقاَل: ، َفَقاَلا"َأْسِلَما"
ْم یكن عیسى ولد اهللا َفَمْن ِإْن َل: ، َقاَلا"َوَلًدا، َوِعَباَدُتُكَما الصَِّلیَب، َوَأْكُلُكَما اْلِخْنِزیَر

 - َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم -َأُبوُه؟ َوَخاَصُموُه َجِمیًعا ِفي ِعیَسى، َفَقاَل َلُھَما النَِّبيُّ 
َأَلْسُتْم : "َبَلى، َقاَل: َقاُلوا" َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَُّھ َلا َیُكوُن َوَلٌد ِإلَّا َوُھَو ُیْشِبُھ َأَباُه؟ "
: َبَلى، َقاَل: َقاُلوا" ْعَلُموَن َأنَّ َربََّنا َحيٌّ َلا َیُموُت، وأن عیسى أتى َعَلْیِھ اْلَفَناُء؟ َت
: َبَلى، َقاَل: َقاُلوا" َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ َربََّنا َقیٌِّم َعَلى َكلِّ َشْيٍء َیْحَفُظُھ َوَیْرُزُقُھ؟ "
َفِإنَّ َربََّنا َصوََّر ِعیَسى ِفي : "َلا، َقاَل: َقاُلوا" ْیًئا؟ َفَھْل َیْمِلُك ِعیَسى ِمْن َذِلَك َش"

َأَلْسُتْم : "َبَلى، َقاَل: َقاُلوا" الرَِّحِم َكْیَف َشاَء، َوَربَُّنا َلا َیْأُكُل َوَلا َیْشَرُب َوَلا ُیْحِدُث
مَّ َوَضَعْتُھ َكَما َتَضُع اْلَمْرَأُة َوَلَدَھا، َتْعَلُموَن َأنَّ ِعیَسى َحَمَلْتُھ ُأمُُّھ َكَما َتْحِمُل اْلَمْرَأُة، ُث

: َبَلى، َقاَل: َقاُلوا" ُثمَّ ُغذَِّي َكَما ُیَغذَّى الصَِّبيُّ، ُثمَّ َكاَن َیْطَعُم َوَیْشَرُب َوُیْحِدُث؟ 
یِھْم َصْدَر  ِف- َعزَّ َوَجلَّ -َفَسَكُتوا، َفَأْنَزَل اللَُّھ " َفَكْیَف َیُكوُن َھَذا َكَما َزَعْمُتْم؟ "

  .  )٢("ُسوَرِة آِل عمران إلى بضعة وثمانیة آَیٍة ِمْنَھا

                                           
 -، بیروت٢تفسیر القرآن العظیم، ط). ١٩٩٦( ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن كثیر )١(

. وما بعدھا٤٨٠، ص١مؤسسة الریان، ج: لبنان  
دار اإلصالح، : ، الدمام٢أسباب النزول، ط). ١٩٩٢( الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد )٢(

. ٩٦ص  
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 ووفد نصارى وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىإن ھذا الحوار الذي دار بین الرسول    

نجران ھو خیر مثال للحوار المنضبط حیث قام على مجموعة من القواعد 
  : ھيواألسس رفعتھ إلى الرقي والكمال، ھذه القواعد

  : االعتراف باآلخر وحقه في ممارسة شعائره-١

 وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىلما َقِدم نصارى نجران المدینة دخلوا على رسول اهللا    

وھو في مسجده بعد صالة العصر، فحانت صالتھم فقاموا یصّلون في مسجده 
َفَصلَّْوا " َدُعوُھْم: "وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى فأراد الناس منعھم، فقال وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى

  . لحریة التدین لآلخروسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى، وھذا یبرز إقراره "ِإَلى اْلَمْشِرِق

  : المعرفة العلمية لموضوع الحوار-٢

یعتبر العلم بموضوع الحوار ضرورة؛ ألن جھل أحد الطرفین بالموضوع    
  .ار، ویذھب الوقت سدى وال یتحقق المقصودیقطع الحو

 وإجابة وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىمن الرسول "َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن" إن تكرار عبارة    

، دلیل واضح على أھمیة المعرفة "َبَلى: " وفد نصارى نجران المتكررة بقولھم
  .العلمیة في بلوغ الھدف من أي حوار

  :خر من خالل أفكاره محاورة الطرف اآل-٣

 مع النصارى حیث أنھ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىوھذا منھج رائع في حواره    

 اللَّه صلَّى -قال النَِّبيُّ ." أدانھم من أفواھھم وقد جعل ذلك في أسئلة وجھھا لھم

َبَلى، : َقاُلوا" ا َوُھَو ُیْشِبُھ َأَباُه؟ َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَُّھ َلا َیُكوُن َوَلٌد ِإلَّ "- وسلَّم علَيِه

: َقاُلوا" َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ َربََّنا َحيٌّ َلا َیُموُت، وأن عیسى أتى َعَلْیِھ اْلَفَناُء؟ : "َقاَل
: َقاُلوا" ُقُھ؟ َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ َربََّنا َقیٌِّم َعَلى َكلِّ َشْيٍء َیْحَفُظُھ َوَیْرُز: "َبَلى، َقاَل
  ...".َلا: َقاُلوا" َفَھْل َیْمِلُك ِعیَسى ِمْن َذِلَك َشْیًئا؟ : "َبَلى، َقاَل

  :  ترك الحوار إذا رأى التعاظم والتكبر-٤

 لما رأى وفد نصارى نجران قد لبسوا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىوذلك أن النبي    

ء والكبر والتعاظم فإنھ لم یرد علیھم الذھب والحریر وصاحب ذلك الفخر والخیال
ولم یبدأ معھم في حوار إلى أن خلعوا تلك المالبس وتروضت نفوسھم , السالم
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للحوار فرد علیھم السالم وبدأ في الحدیث معھم؛ ألن التكبر والتعاظم یمنعان من 
  .)١(قبول الحق

  :الصدق في الحوار وترك المداهنة -٥

 في حواره مع النصارى الصدق وترك وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىكان من منھجھ    

 علَيِه اللَّه صلَّىالمداھنة مما یجعل الطرف اآلخري تأمل ویمعن النظر فیما یقولھ 

لَّمسبل ویقبل ذلك، وھذا ما حدث مع السید والعاقب وھما حبران من نصارى و 

 وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى الرسول نجران كانا على رأس الوفد وفي أثناء الحوار دعاھما

َقْد َأْسَلْمَنا؛ : َأْسِلَما؛ َقاَلا  "وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىَرُسوُل الّلِھ "إلى اإلسالم فقال لھما 

ا، َیْمَنُعُكَما ِمْن َقاَل َكَذْبُتَم: َبَلى، َقْد َأْسَلْمَنا َقْبَلك: ؛ َقاَلا)َفَأْسِلَما ( َقاَل إّنُكَما َلْم ُتْسِلَما 
  ". اْلِإْسَلاِم ُدَعاُؤُكَما ِلّلِھ َوَلًدا، َوِعَباَدُتُكَما الّصِلیَب َوَأْكُلُكَما اْلِخْنِزیَر

  :  نجاح الحوار ال يعني صرف اآلخر عن رأيه-٦

 یقبل من وفد نصارى نجران بقاءھم على وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىإن الرسول    

 ذلك لم یعتبر حواره معھم فاشًال بدلیل إجابتھم إلى ما سألوه من بعث دینھم، ومع
  .حاكم مسلم یحكم بینھم في أمورھم كما ورد في بعض الرویات

  

  : حوار المشركين-ثانياً

الُمشرك ھو َمن جعل هللا تعالى األصنام شریكًا في ربوبیتھ وألوھیتھ،    

 ِإن﴿دتھم لألصنام، قال تعالىوحوار القرآن الكریم مع المشركین یدور حول عبا

الَِّذين ونعوِن ِمن تَداللَِّه د ادِعب ثَالُكُمَأم ۖموهعوا  فَادتَِجيبسفَلْي ِإن لَكُم كُنتُم 

،اِدِقينص مٌل َألَهجَأر شُونما يِبه َۖأم  مٍد لَهَأي ِطشُونبا يِبه َۖأم  ملَه نيِص َأعبيونر 

 ﴾تُنِظروِن فَلَا ِكيدوِن ثُم شُركَاءكُم ادعوا  قُِلۗ ِبها يسمعون آذَان لَهم  َأمۖ ِبها

  ).١٩٥-١٩٤آیة :سورة األعراف(

                                           
: منھج الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في الحوار مع النصارى. سى الزھراني، علي بن مو)١(

وفد نجران أنموذجًا، 
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=٤٩١٠ 
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 مع وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىوالسیرة النبویة ملیئة بنماذج لحوار الرسول    

 مع عتبة بن ربیعة، وتالیًا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىالمشركین، نذكر مثاًال علیھا حواره 

  :نص الحوار
َأّن ُعْتَبَة ْبَن َرِبیَعَة، َوَكاَن َسّیًدا، َقاَل َیْوًما َوُھَو َجاِلٌس ِفي َناِدي ُقَرْیٍش، َوَرُسوُل  "

َأال َأُقوُم إَلى :  َمْعَشَر ُقَرْیٍش َجاِلٌس ِفي اْلَمْسِجِد َوْحَدُه؛ َیاوسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىاهللا 

ُمَحّمٍد َفُأَكّلَمُھ َوَأْعِرَض َعَلْیِھ ُأُموًرا َلَعّلُھ َیْقَبُل َبْعَضَھا َفُنْعِطیِھ َأّیَھا َشاَء َوَیُكّف َعّنا؟ 
 َیِزیُدوَن موسلَّ علَيِه اللَّه صلَّىَوَذِلَك ِحیَن َأْسَلَم َحْمَزُة َوَرَأْوا َأْصَحاَب َرُسوِل اهللا 

َفَقاَم إَلْیِھ ُعْتَبُة َحّتى َجَلَس إَلى . َبَلى َیا َأَبا اْلَوِلیِد ُقم إلیھ َفَكّلْمُھ: َوَیْكُثُروَن، َفَقاُلوا
َیا اْبَن َأِخي، إّنك ِمّنا َحْیُث َقْد َعِلْمَت ِمن :  ، َفَقاَلوسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىَرُسوِل اهللا 

ِفي اْلَعِشیَرِة َواْلَمَكاِن ِفي الّنَسِب، َوِإّنك َقد أَتْیت َقْوَمك ِبَأْمِر ) رفالش(الّسطَِّة 
َعِظیٍم؛ َفّرْقت ِبِھ َجَماَعَتُھْم َوَسّفْھت ِبِھ َأْحالَمُھْم َوِعْبت ِبِھ آِلَھَتُھْم َوِدیَنُھْم َوَكّفْرت 

ْیك ُأُموًرا َتْنُظُر ِفیَھا َلَعّلك َتْقَبُل ِبِھ َمْن َمَضى ِمن آَباِئِھْم، َفاْسَمْع ِمّني َأْعِرْض َعَل
. ُقْل َیا َأَبا اْلَوِلیِد؛ َأْسَمْع: وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى َفَقاَل َلُھ َرُسوُل اهللا: َقاَل. ِمْنَھا َبْعَضَھا

َماال َجَمْعَنا َلك ِمن َیا اْبَن َأِخي، إْن ُكْنت إّنَما ُتِریُد ِبَما ِجْئَت ِبِھ ِمْن َھَذا األْمِر : َقاَل
أْمَواِلَنا َحّتى َتُكوَن َأْكَثَرَنا َماال، َوِإْن ُكْنَت ُتِریُد ِبِھ َشَرًفا َسّوْدَناك َعَلْیَنا، َحّتى ال 
َنْقَطَع َأْمًرا ُدوَنك، َوِإْن ُكْنت ُتِریُد ِبِھ ُمْلًكا َمّلْكَناك َعَلْیَنا؛ َوِإْن َكاَن َھَذا اّلِذي َیْأِتیك 

وكانوا یسمون التابع من {ا َتَراُه ال َتْسَتِطیُع َرّدُه َعْن َنْفِسك، َطَلْبَنا َلك الّطّب، ِرْئًی
َوَبَذْلَنا ِفیِھ أموالنا حتى نبرئك منھ فإنھ ربما َغَلَب الّتاِبُع َعَلى الّرُجِل } الجن رئیا

 وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى َوَرُسوُل اهللا َحّتى إَذا َفَرَغ ُعْتَبُة. َحّتى ُیَداَوى ِمْنُھ َأْو َكَما َقاَل َلُھ

. َأْفَعُل: َفاْسَمْع ِمّني؛ َقاَل: َقاَل. َنَعْم: َأَقْد َفَرْغَت َیا َأَبا اْلَوِلیِد؟ َقاَل: َیْسَتِمُع ِمْنُھ َقاَل
اٌب ُفّصَلت آَیاُتُھ ِبْسِم اهللا الّرْحَمِن الّرِحیِم ﴿حم َتْنِزیٌل ِمَن الّرْحَمِن الّرِحیِم ِكَت: َفَقاَل

ُقْرآًنا َعَرِبّیا ِلَقْوٍم َیْعَلُموَن َبِشیًرا َوَنِذیًرا َفَأْعَرَض َأْكَثُرُھْم َفُھْم ال َیْسَمُعوَن َوَقاُلوا 
 ِفیَھا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىُقُلوُبَنا ِفي َأِكّنٍة ِمّما َتْدُعوَنا ِإَلْیِھ﴾ ُثّم َمَضى َرُسوُل اهللا 

َفَلّما َسِمَعَھا ِمْنُھ ُعْتَبُة َأْنَصَت َلَھا، َوَأْلَقى َیَدْیِھ َخْلَف َظْھِرِه ُمْعَتِمًدا . َرُؤَھا َعَلْیِھَیْق
 إَلى الّسْجَدِة ِمْنَھا، َفَسَجَد وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىَعَلْیِھَما َیْسَمُع ِمْنُھ ُثّم اْنَتَھى َرُسوُل اهللا 

َفَقاَم ُعْتَبُة  "وفي روایة . )١("ِمْعَت َیا َأَبا اْلَوِلیِد َما َسِمْعَت َفَأْنت َوَذاَكُثّم َقاَل َقْد َس
َنْحِلُف ِباللَِّھ َلَقْد َجاَءُكْم َأُبو اْلَوِلیِد ِبَغْیِر اْلَوْجِھ : ِإَلى َأصَحاِبِھ، َفَقاَل َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض

َوَراِئي َأنِّي : ْم، َقاُلوا َما َوَراَءَك َیا َأَبا اْلَوِلیِد؟ ، َقاَلالَِّذي َذَھَب ِبِھ، َفَلمَّا َجَلَس ِإَلْیِھ
َواللَِّھ َسِمْعُت َقْوال َما َسِمْعُت ِمْثَلُھ َقطُّ َواللَِّھ َما ُھَو ِبالشِّْعِر، َوال السِّْحِر، َوال 

                                           
دار : ، بیروت١السیرة النبویة، ط). ١٩٩٢( ابن ھشام ،عبد الملك بن ھشام المعافري )١(

. ١٩٣، ص١الفكر، ج  
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ْیَن َھَذا الرَُّجِل َوَبْیَن َما ُھَو َیا َمْعَشَر ُقَرْیٍش َأِطیُعوِني َواْجعُلوَھا ِبي، َخلُّوا َب. اْلَكَھاَنِة
  .)١("ِفیِھ، َفَواللَِّھ َلَیُكوَننَّ ِلَقْوِلِھ الَِّذي َسِمْعُت َنَبٌأ

في هذا الحوار النبوي الهادف تظهر لنا العديد من الحقائق واألخالق    

  :المتعلقة بالحوار وقواعد الحوار البناء بين أتباع األديان، والتي منها

  :المحاور ومالطفته احترام -١

 لعتبة، وعدم تعنیفھ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىیظھر ذلك في حسن مقابلة النبي    

قل یا أبا الولید َأسَمع، وفي ھذا غایة : أو إسماعھ ما یكره ابتداًء، بل قال لھ
، أي االحترام واللطف، كما ظھر احترامھ علیھ السالم لعتبة بأنھ ُیَكنِّیھ ِبُكْنَیِتِھ

  .ُینادیھ بأحب األسماء إلیھ ویالطفھ ویرقِّق قلبھ

  : حسن االستماع وعدم المقاطعة-٢

 الفرصة كاملة لعتبة لكي یتكلم وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىلقد أعطى النبي    

ویعرض وجھة نظره ُرغم اتھاماتھ الواضحة بأنھ جاء لیفرق قومھ ویسفھ 
.  في الكالموسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىاًما بدأ رسول اهللا أحالمھم، وبعد انتھاء عتبة تم

 وسیقع في نفس محاوره وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىوفي ھذا خلق راٍق عاٍل من النبي 

 بأن یتكلم حتى ینتھي وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىواألھم من ذلك انھ سیسمح للنبي , بمكان

ب المعاملة بالمثل، وبذلك یضرب لنا علیھ السالم أروع األمثلة دون مقاطعة من با
  .في التحاور مع اآلخرین، وإن كانوا مخالفین تماًما في العقیدة والدین

  : تجنب المجادلة والمماراة-٣

 لم یجادل عتبة بن ربیعة في كالمھ؛ بل تال علیھ من آیات وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىالنبي 

 أن لھا وقع على قلب ھذا الرجل، وترك وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىعرف النبي اهللا ما ی

  .جانب المماراة

  : التسلح بالدليل القاطع والبرهان الساطع-٤

ال أفضل في سیاق الردود في المحاورات من االستشھاد بالنصوص    
ارب كالم رب ولیس ھناك كالم یق المنقولة، فھي كفیلة إلقامة الحجة على اآلخر،

 في تالوة اآلیات من بدایة وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىفبدأ النبي الكریم , العالمین سبحانھ

 وتعالج ردود وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىالتي تعالج الغایة من بعث النبي , سورة فصلت

خذه إلى الكافرین علیھ وترد علیھم، وعتبة یسمع بإنصات واھتمام واآلیات تأ

                                           
. ٢٤٣، ص١، المرجع السابق، جالسیرة النبویة:  ابن ھشام)١(  
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عالم آخر، ثم یرجع عتبة مذعورًا خائفًا متغیرًا حتى یقول لقومھ خلوا بین محمد 
  .وُیقسم قومھ من رؤیتھم لوجھھ أنھ عاد بغیر الوجھ الذي ذھب بھ, وبین الناس

 وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىوبھذا ندرك أن الحوار وسیلة فاعلة في حیاة النبي    

 الذي كان یؤثر بھ في نفوس أعدائھ، یستدرجھم بھذا الحوار وھو األسلوب األمثل
  .حتى یصل بھم إلى القناعة بصحة دعوتھ

  احملور اخلامس

  التطبيقات املعاصرة حلوار األديان

زاد االھتمام بالحوار بین أتباع األدیان والثقافات على الصعید الدولي في    
یة المعاصرة نظرًا إلى الفترة األخیرة، وصار واحدًا من الموضوعات الحیو

ثار السیئة للتباین ابك العالقات الدولیة، وزیادة اال، ولتش)١(صعوبة العزلة
  .واالختالف بین األمم والشعوب

وقد تآزرت الجھود الدولیة الرامیة إلى بلورة حوار حضاري بّناء مع    
وقد تزاید الخطابات المتشددة من أفراد أو جماعات عبر الجغرافیا والثقافات؛ 

عززت الجمعیة العامة لألمم المتحدة ھذه الجھود في نھایة التسعینات من القرن 
الماضي بنقاشات مھمة أثمرت توصیات وإعالنات دولیة تدعم إیجابیة التنوع 
الثقافي بصفتھ عامًال محوریًا في إثراء تطور وتقدم اإلنسانیة، وتدعو إلى تفعیل 

ت اللقاءات والندوات والمؤتمرات ، فُعقد)٢(الحوار بین مختلف الحضارات
  .والحلقات النقاشیة في الحوار بمختلف دول العالم

إال أنھ یالحظ على ھذه الجھود غلبة طابع السجاالت األیدیولوجیة       
والالھوتیة، واستخدام األسلوب اللفظي في حواراتھا، مماأفقد الحوار أھمیتھ 

  ومكانتھ وفاعلیتھ
ارف وتعاظمھا وتنوعھا والذي تشھده البشریة الیوم، وفي ظل تنامي المع      

واالنفتاح الثقافي، وتكاثر وسائل البث الفضائي، وتنوع وسائل االتصاالت 
والمعلومات، وما رافق ذلك من شیوع روح التعصب واالستعالء، وتمدد رقعة 
اإلرھاب والعنف، وانتشار التطرف بأشكال وأطیاف مختلفة، فضال عن االعتداء 

 المقدسات الدینیة من مساجد وكنائس ومعابد، أصبحت اإلنسانیة في حاجة على

                                           
 في الحوار مع اآلخر، وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىمنھج النبي ). ٢٠١٣(أحمد، علي بھلول  )١(

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، مركز الملك عبداهللا بن عبد العزیز : الریاض
. للدراسات اإلسالمیة وحوار الحضارات  

جامعة : المسلمون بین حوار الذات وحوار اآلخر، الریاض). ٢٠١٣(لكریني، إدریس  )٢(
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، مركز الملك عبداهللا بن عبد العزیز للدراسات اإلسالمیة 

. وحوار الحضارات  
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ملحة ألن نبحث عن صیغ جدیدة لترسیخ ثقافة الحوار بین أتباع األدیان، 
واالعتراف باآلخر شریكًا فعلیًا في تعزیز مبدأ التعایش السلمي واالستقرار 

  .االجتماعي
روج عن األسلوب اللفظي التقلیدي إن تفعیل ھذا المنحى الجدید یتطلب الخ      

المعتاد في الحوار بین أتباع الدیانات من مواجھات ومناظرات ولقاءات إلى 
االھتمام بتطویر آلیات واستراتیجیات جدیدة تسمح بالحوار البّناء مع اآلخر بما 

  :یتناسب مع متطلبات العصر، وفي ھذا یقترح البحث المنھج اآلتي
  :دور المؤسسات التعلیمیة في نشر ثقافة الحوار مع اآلخر تفعیل -االقتراح األول

تعد المؤسسات التعلیمیة من مدارس وجامعات من أھم مؤسسات المجتمع       
وأنجحھا التي ُتعنى بنشر الوعي، وغرس المفاھیم، وزیادة الخبرات، وتنمیة 

ة وعلیھ من الضرورة تحملھا مسؤولی. القدرات، وصقل شخصیات أفراد المجتمع
تأسیس وترسیخ ثقافة الحوار بین الطلبة، وإرساء قواعد التعایش مع اآلخـر، 

وھذا ما أكده   .وما یتطلب ذلك من تعلیم الطلبة احتـرام التنـوع الثقافي والدیني
إن أھداف العملیة التعلیمیة لم تعد قاصـرة علـى تعلم : " بقولھ" جاك دیلور"

 بل أصبحت تشمل ُبعدًا رابعًا ھو كیف المعرفة وتعلم التطبیق وتعلم الوجود،
  .)١(" نعـیش مـع اآلخرین ونحاورھم

ویمكن للمؤسسات التعلیمیة أن تعمل على ترسیخ ونشر ثقافة الحوار مع       
  : اآلخر بین طلبتھا على ثالثة محاور

یتمثل بضرورة تزوید الطلبة   المحور الخاص بالمعرفة والذي-المحور االول

مقومات الحوار مع اآلخر ومھاراتھ وآلیاتھ وآدابھ، فضال عن بمعرفة كافیة ب
  .إدراكھم للمخاطر الناتجة عن غیاب الحوار مع اآلخر

 الخاص بالمعلم الذي یطرح المعرفة بضرورة التركیز على تنمیة -المحور الثاني
قدرات ومھارات المعلم بحیث یمكنھ استخدام وتطبیق االستراتیجیات واألسالیب 

  .عد المتعلمین على اكتساب ثقافة الحوار مع اآلخرالتي تسا
 الخاص بالمتعلم الذي یتلقى المعرفة ویتجھ نحو تشكیل -أما المحور الثالث

مواقف المتعلم واتجاھاتھ نحو االعتراف بوجود اآلخر واإلیمان بحقھ في 
، أي تحویلھا إلى )موقفًا وقیمة(االختالف، ومساعدتھ على دمج ثقافة الحوار 

ك یومي یصدر بكیفیة ذاتیة تلقائیة وواعیة على نحو یتجاوز الجانب المعرفي سلو
  .والعالقات السائدة داخل الفصل الدراسي والبیئة التعلیمیة إلى المحیط الخارجي

ومن األسالیب التي یمكن اتباعھا في المؤسسات التعلیمیة لنشر ثقافة    
  : الحوار مع اآلخر ما یأتي

                                           
)١(  Unesco(١٩٩٠). Learning to Live in security. by Peter Menze 

,Paris,٢٢,April,p٧. 
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یث یتم التعامل من قبل المدرسین مع الطلبة ح: المحاضرات الصفیة -
باالعتماد على المناقشة والحوار وإثراء معلومات الطلبة، مما یساعدھم 

 .في اكتساب مھارات الحوار واالستماع إلى اآلخر واحترام رأیھ
األنشطة المشتركة مع اآلخر الریاضیة،  وتشمل: النشاطات الالمنھجیة -

ت إلى أماكن مقدسة من مساجد وكنائس الثقافیة، االجتماعیة والرحال
ومعابد، إضافة إلى أنشطة الجوالة، واألنشطة العلمیة، والفنیة، التي من 
شأنھا أن تنشط لدى الطلبة الحوار مع اآلخر، فیتعلم الطالب من الحوار 

 .الرأي والرأي المخالف
توفیر مناخ من الحریة واألمان بعیدًا عن التھدید واالستھانة  -

اف، ینطلق من احترام الطلبة والثقة بقدراتھم وإمكاناتھم، واالستخف
وتشجیعھم وتحفیزھم في مناخ من المحبة على تقدیم الرأي وتبریره 
والدفاع عنھ، وكذلك قبول االختالف في الرأي، واحترام الرأي اآلخر 

 .وتقدیره، وتعویدھم آداب الحوار واحترام كرامة اإلنسان
تضمینھا موضوعات متعلقة باالعتراف تطویر المناھج الدراسیة، و -

باآلخر واحترام قیمھ الدینیة وخصائصھ الثقافیة والمذھبیة، وھذه خطوة 
إیجابیة لما فیھا من تعلیم الطلبة من الصغر على التعامل مع اآلخرین 

  .  بتقبل أكثر
  : تأسیس مراكز مختصة بالحوار بین اتباع األدیان-االقتراح الثاني

ذه المراكز من شأنھ أن یسھم في نشر ثقافة الحوار إن تأسیس مثل ھ   
على مختلف المستویات محلیًا وإقلیمیًا وعربیًا ودولیًا، وبناء مجتمٍع قائٍم على 
االحترام المتبادل والعیش المشترك بوئام وتجانس مھما اختلفت األدیان والثقافات 

  .واألعراق
 اهللا بن عبد العزیز مركز الملك عبد: ومن أبرز ھذه المراكز وأشھرھا   

والذي یعتبر " في فیینا بالنمسا،) كایسید(للحوار بین أتباع األدیان والثقافات 
المنظمة الدولیة الوحیدة التي یتم إدارتھا من قبل مجلس إدارة من أتباع أدیان 
وثقافات مختلفة، وھي المیزة التي تمنح لھ إمكانیة جمع أدیان العالم وصناع 

ل المؤسسة من خالل المنظمات الدولیة في حوار متبادل السیاسات في الدو
، وشارك في تأسیس مركز الملك عبداهللا )١("مفتوح و صریح مبني على االحترام

بن عبد العزیز كل من جمھوریة النمسا ومملكة إسبانیا والمملكة العربیة 
ثلین السعودیة، مع الفاتیكان بصفتھ عضوًا مراقبًا، ویتألف مجلس اإلدارة من مم

اإلسالم والبوذیة والمسیحیة ( عن خمس دیانات وثقافات رئیسیة في العالم 
  ).والھندوسیة والیھودیة

                                           
)١(  http://www.raialyoum.com/?p=٤٢١٨٣٧. 
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ویسعى مركز الملك عبداهللا بن عبد العزیز إلى دعم مسیرة الحوار    
والتفاھم بین أتباع األدیان ونشر الثقافات المتعددة إلرساء وتحقیق السالم في 

  ئ. خالل تعزیز ثقافة احترام اآلخرمناطق النزاعات، وذلك من 

  :)١(ومن أبرز أنشطة كايسيد مركز الحوار العالمي   

 استدعاء القیادات الدینیة وصانعي القرار السیاسي للحوار بھدف تطویر -١
وتنفیذ مبادرات متعددة األطراف إلرساء وتحقیق السالم وحل النزاعات، ومن 

  :االمثلة على ذلك
م، ٢٠١٤في نوفمبر " ة العنف باسم الدینمتحدون لمناھض"مبادرة  -

وھي مبادرة شاملة ترسخ التعاون بین المؤسسات الدینیة والحكومیة 
لمواجھة التطرف، وتسعى إلى إشراك المجتمع الدولي في دعم مناخ 
العیش المشترك وتعزیز مبادئ المواطنة المشتركة بین جمیع الطوائف 

 .الدینیة والعرقیة في المنطقة
الحّد من التوترات الدینیة بین أتباع األدیان في جمھوریة "مبادرة  -

م، وھي مبادرة لتعزیز قدرات القیادات ٢٠١٥في " أفریقیا الوسطى
الدینیة في الحوار والمصالحلة، ودعم مبادرات السالم المحلیة، وقد 

سیرجیو فییرا "على جائزة / ٢٠١٥حصلت ھذه المبادرة في أغسطس 
  .   تعزیز المصالحة والسالملعملھا من أجل" دي میلو

 دعم خبراء ومتدربین ومنظمات عاملة في مجال حوار االدیان، من خالل -٢
برامج تنمیة القدرات وتنظیم ورش عمل وتدریب وإقامة الشراكات، فعلى سبیل 

" بناء السالم في نیجیریا"م ورشة عمل ٢٠١٥المثال نظم كایسید في ینایر 
 وشباب مسیحیین ومسلمین، ھدفت إلى شخص من نساء) ٣٠٠(شارك فیھا 

تبني لغة الحوار لمواجھة النزاع في الفترة التي سبقت االنتخابات العامة 
  .٢٠١٥النیجیریة لعام 

وھو برنامج تعلیمي وتدریبي یدوم :  اطالق برنامج كایسید للزمالة الدولیة-٣
قة بالحوار بین عاما، یھدف إلى مد القیادات الدینیة المستقبلیة بالمھارات المتعل

  :أتباع األدیان لیصبحوا صانعي سالم حقیقیین، ویشتمل البرنامج على
 .م٢٠١٧م، ٢٠١٦م، ٢٠١٥برنامج الزمالة الدولیة، واطلق في عام  -
م، وفي ٢٠١٦برنامج الزمالة اإلقلیمیة، واطلق في جنوب شرق آسیا  -

  .م٢٠١٧المنطقة العربیة 
اصل االجتماعي وتوجیھھا للحوار مع  االھتمام بمواقع التو-االقتراح الثالث

  :اآلخر

                                           
)١(  https://www.kaiciid.org. 
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إن االھتمام بوسائل التواصل اإلجتماعي ینبع من أھمیة ھذه الوسائل    
أنھا َتستقطُب َعددًا كبیرًا من فئات المجتمِع  باعتبارھا لغة العصر، فضًال عن

 من خاّصًة فئة الّشباب باعتبارھم الفئة األكثر تأثیرًا على المجتمعات بما َیملكونھ
طاقٍة وقابلّیة للتغییر، بل والتعلق الشدید بھا حتى أصبحت جزءًا ُمھّمًا للغایة في 

  .  حیاتنا الیومّیة
من ھنا تأتي أھمیة استثمار ھذه الوسائل وتسخیرھا لخدمة الحوار داخل    

  :المجتمع من خالل
توجیھ األفراد نحو االستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي  -

حوار بھدف تعزیز التماسك اإلجتماعي واحترام اآلخر، كمساحة لل
 .والتركیز على القیم اإلنسانیة المشتركة

تحفیز اإلبداع في صیاغة ونشر الرسائل اإللكترونیة النوعیة لبناء  -
 .حمالت إعالمیة تساھم في تعزیز التواصل والتفاھم التعایش السلمي

الت إعالمیة لتطویر تطویر شبكة للفاعلین في مجال الحوار إلطالق حم -
الحوار المتبادل، بغض النظر عن العرق أو الدین، وخلق جیل شاب قادر 

 .على مواجھة التحدیات ونشر ثقافة الحوار على مستوى شامل
تشجیع القیادات والمؤسسات والجھات الفاعلة من منظمات المجتمع  -

تعزیز المدني الدینیة والمجتمعیة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي ل
السالم ونشر ثقافة الحوار على أساس قبول اآلخر والتعددیة والتنوع 

 والتعایش
  : اقامة الدورات التدریبیة حول الحوار وقبول اآلخر-االقتراح الرابع

االھتمام بالدورات التدریبیة ینطلق من القناعة بأھمیة ھذه الدورات   
اتي، التي توفر للمتدربین باعتبارھا واحدة من أھم ُسبل التطویر والتعلیم الذ

  .العدید من الخدمات والمھارات واألسالیب الحدیثة في التعلم والتطویر الذاتي
وعلیھ تأتي أھمیة عقد دورات تدریبیة تھدف إلى تعزیز واحترام األدیان   

والحضارات المختلفة والقیم النبیلة بین الشعوب بوصفھم أبناء كوكب واحد، 
 المشكالت اإلنسانیة، ونشر ثقافة الحوار والتبادل وتعمیق التفاھم لمعالجة

  .الحضاري البناء
وتشتمل الدورات التدریبیة غالبًا على العدید من المھارات األساسیة   

للحوار الھادف والبناء وكیفیة أیجاد أجواء مناسبة تعزز الحوار كأداة لقبول 
ن التفاعلیة التي األخر، كما أشتمل التدریب على جملة من التدریبات والتماری

 .تساعد في تعزیز اإلقناع من خالل الحوار
  :نتائج الدراسة

  :أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتیة  
  إن حوار األدیان ال یعني وحدة االدیان أو صھرھا في دین عالمي جدید

قائم على الجمع بین المتناقضات، الكفر واإلیمان، التوحید والوثنیة، فتلك 
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الم بريء من ذلك، وإنما ھو التقاء على األحكام دعوة فاشلة، واإلس
والمفاھیم والقواعد الدینیة المشتركة وتفاھم واحترام ومن ثم یتم توطید 

 . األواصر بین أتباع األدیان والتعاون لتحقیق السالم العالمي
  ،إن الحوار في ثقافتنا وحضارتنا ھو الحوار الذي یؤاخي بین البشر 

ن األمم والشعوب، ویبني الحضارة، بل یبني في ویقیم جسور التالقي بی
 .اإلنسان في المقام األول، لیكون مؤمنا بالقیم المشتركة بین األدیان

  اعتماد اإلسالم على الحوار كوسیلة حضاریة في التفاعل مع اتباع
 .الدیانات األخرى، وقد قّعد لھ القواعد، ورسم لھ حدوده وضوابطھ

  النبویة على نماذج عدیدة للحوار مع اآلخرحفل القرآن الكریم والسیرة. 
  تطویر آلیات واستراتیجیات جدیدة تسمح بالحوار البّناء مع اآلخر بما

  .یتناسب مع متطلبات العصر
  :التوصیات

  :في ضوء النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة، یوصي البحث باآلتي   
شھد فیھا عقد محاورات علمیة ھادفة تراعي فیھا األصول واآلداب ویست .١

 حتى یكون وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىبحوارات القرآن الكریم وحوارات النبي 

 .منھجا لعملیة حواریة ھادفة
المشاركة في وسائل اإلعالم وتكنولوجیا االتصال بطرح حوارات جیدة من  .٢

 .أشخاص مدربین للرد على الخصوم وتصحیح األفكار لدى الناس عامة
ن للحوار ملتزمین بآدابھ یملكون القدره على اإلقناع إعداد دعاة مؤھلی .٣

 .والرد
ضرورة إحداث تخصص حوار األدیان في الجامعات، لنشر ثقافة الحوار  .٤

  .وقبول اآلخر بین الطلبة
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  :قائمة المصادر والمراجع
 في الحوار مع وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىمنھج النبي ). ٢٠١٣(أحمد، علي بھلول  -

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، مركز الملك عبداهللا : الریاضاآلخر، 
 . بن عبد العزیز للدراسات اإلسالمیة وحوار الحضارات

أدب الحوار، مؤتمر الدعوة اإلسالمیة ومتغیرات ). ٢٠٠٥(بخیت، محمد حسن  -
 فلسطین، المنعقد في - الجامعة اإلسالمیة، غزة-العصر، كلیة أصول الدین 

  .م٢٠٠٥/أفریل/١٧-١٦الفترة 
أثر الحوار بین أتباع األدیان و الثقافات ). ٢٠١٦(التل، وائل والجھني، حنان  -

في تحقیق استقرار المجتمعات اإلنسانیة من وجھة نظر طالبات كلیة التربیة 
 -بجامعة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن بالسعودیة، مجلة مؤتة للدراسات 

 .٣٦١ -٣٢٥، ص ص )١(، العدد )٣١(، مجلد العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
 المملكة -الحوار من منظور إسالمي، سال). ٢٠٠٠(الجراري، عباس  -

  .مطبعة بني إزناسن: المغربیة
آداب الشافعي  ). ٢٠٠٣(ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد  -

 . دار الكتب العلمیة: ومناقبھ، بیروت
إحیاء علوم ). ٢٠١٠(الغزالي الطوسي أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد  -

 .دار المعرفة: الدین، بیروت
النشاط المدرسي ودوره في تنمیة ثقافة ). ٢٠١١(حسانین، السید أحمد  -

الحوار لدى طالب التعلیم الثانوي الفني، مجلة دراسات تربویة واجتماعیة، 
 .٣٨٩ - ٣١٥، ص ص )٢(، العدد )١٧(مصر، المجلد 

منھج الجدل والمناظرة في تقریر مسائل ). ١٩٩٩(حسن، عثمان علي  -
 . دار اشبیلیا:  السعودیة- ،  الریاض١االعتقاد، ط

الحوار الدیني ودوره في مواجھة التطرف ). ٢٠٠٤(حسن، محمد خلیفة  -
الدیني واإلرھاب، مؤتمر موقف االسالم من االرھاب، جامعة اإلمام محمد بن 

 .٣٩٣ -٣٧٨، ص ص ٤ل، مجلد  ربیع االو-سعود اإلسالمیة، الریاض، ابریل
الفرص والتحدیات، : الحوار اإلسالمي المسیحي). ١٩٩٧(الحسن، یوسف  -

 . منشورات المجمع الثقافي: ، أبو ظبي١ط
  .منشأة المعارف: حوار الحضارات، اإلسكندریة). ٢٠٠٥(الحلو، منصور  -
: ، الریاض١الحوار في السیرة النبویة، ط). ٢٠١٠(الحمد، محمد بن إبراھیم  -

  .المركز العالمي للتعریف بالرسول صلى اهللا علیھ وسلم ونصرتھ
أساس البالغة، مكتبة لبنان ). ١٩٩٦(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر  -

 . ناشرون
تفسیر أبي السعود، ). ١٩٨١(أبو السعود، محمد بن مصطفى العمادي الحنفي  -

  .دار الفكر: بیروت
 مشروعیتھ -ار مع أتباع األدیان الحو). ٢٠١٢(السقار، منقذ بن محمود  -

 .وآدابھ، رابطة العالم اإلسالمي
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نماذج عملیة للحوار مع غیر المسلمین في ). ٢٠١٣(الشدي، عادل بن علي  -
، ص ٦٦ مصر، العدد -السیرة النبویة، مجلة كلیة دار العلوم، جامعة القاھرة 

 .٥٨٦-٥٣٧ص 
ر الجامع بین فني فتح القدی). ١٩٩٧(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد  -

 .المكتبة العصریة: الروایة والدرایة من علم التفسیر، بیروت
 أدب الحوار في اإلسالم، مصر، دار النھضة ). ١٩٩٧(طنطاوي، محمد سید  -
حوار األدیان بین جسور التفاھم وحفظ الھویة، ). ٢٠١٠(طھ، أنیس مالك  -

، العدد )١٤(المجلد  مالیزیا، -الجامعة اإلسالمیة العالمیة  مجلة التجدید،
  .١٦٢ -١٣٣، ص ص )٢٧(

منھج القرآن في الحوار مع اآلخر، حولیة مركز ). ٢٠١٣(الطیب، أحمد  -
البحوث والدراسات اإلسالمیة، كلیة دار العلوم، جامعة القاھرة، مصر، العدد 

 .٧٢٨-٧٣٤، ص ص ٤٠
ضوابط الحوار مع اآلخر، مجلة الجامعة اإلسالمیة ). ٢٠٠٨(عاشور، سعد  -

 ٨١، المجلد السادس عشر، العدد األول، ص ص )سلسلة الدراسات اإلسالمیة(
 .١٣٣ ص -

دار : ، اإلسكندریة)قواعد وأصول(الدعوة ). ١٩٨٩(عبد العزیز، جمعة  -
 .الدعوة للطباعة

فقھ الحوار مع المخالف في ضوء السنة النبویة، ). ٢٠٠٥(العلواني، رقیة طھ  -
یز آل سعود للسنة النبویة والدراسات نشر مؤسسة جائزة نایف بن عبدالعز

 .١اإلسالمیة المعاصرة، المدینة المنورة، ط
، المدینة ٦السیرة النبویة الصحیحة، ط). ١٩٩٤(العمري، أكرم ضیاء  -

 .مكتبة العلوم والحكمة: المنورة
، ١فقھ الحوار في ضوء السنة النبویة، ط). ٢٠٠٨(عوض، أحمد  -

 .لفنيشركة ألفا للنشر واالنتاج ا:الھرم
، ١معجم مقاییس اللغة، ط). ١٩٩١(ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن زكریا  -

  .دار الجلیل: بیروت
، دار ٣التفسیر الكبیر، ط). ٢٠٠٤(الفخر الرازي، أبو عبد اهللا محمد بن عمر  -

 . إحیاء التراث العربي
: ، بیروت٦القاموس المحیط، ط). ١٩٩٨(الفیروز آبادي، مجد الدین محمد  -

 .رسالةمؤسسة ال
الجامع ألحكام , )٢٠٠٦(القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري   -

  .مؤسسة الرسالة: القرآن، بیروت
، ٢تفسیر القرآن العظیم، ط). ١٩٩٦(ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن كثیر  -

  .مؤسسة الریان:  لبنان-بیروت
: خر، الریاضالمسلمون بین حوار الذات وحوار اآل). ٢٠١٣(لكریني، إدریس  -

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، مركز الملك عبداهللا بن عبد العزیز 
 . للدراسات اإلسالمیة وحوار الحضارات
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:  االردن-، إربد١الحكمة والحوار عالقة تبادلیة، ط). ٢٠٠٦(محجوب، عباس  -
 . عالم الكتب الحدیث

 الثقافي، مجلة من الالھوتي إلى: حوار األدیان). ٢٠٠٦(محفوظ، محمد  -
، )٥١(، العدد )١٣( لبنان، المجلد -الكلمة، منتدى الكلمة للدراسات واألبحاث

  .١٠١ -٨٩ص ص 
دار : ، بیروت١صحیح مسلم، ط). ٢٠٠٠(مسلم، مسلم بن حجاج النیسابوري  -

 .الفكر
في أصول الحوار، دار التوزیع ). ١٩٩٨(الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي  -

 .والنشر اإلسالمیة
لسان العرب، ). ١٩٩٦(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  -

 .دار إحیاء التراث: بیروت
ماذا خسر العالم بانحطاط ). ٢٠١٠(الندوي، أبو الحسن علیبن عبد الحي  -

 .مكتبة اإلیمان :  مصر-المسلمین، المنصورة
، ١ طالسیرة النبویة،). ١٩٩٢(ابن ھشام،عبد الملك بن ھشام المعافري  -

 .دار الفكر: بیروت
الحوار الذات واآلخر، سلسلة كتاب ). ٢٠٠٤(الھیتي، عبد الستار إبراھیم  -
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