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  الحوار اإلسالمي مع الحضارات األخرى

  "المملكة العربیة السعودیة أنموذجاً "

  دراسة تأصیلیة

  . عبدهللا بن عبدالعزیز الغیث

المعھد العالي للقضاء ، جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمیة ،  قسم السیاسة الشرعیة ،

  .المملكة العربیة السعودیة لریاض ، ا

  dr.mshg@yahoo.com  :البرید اإلكتروني

  :ملخص البحث 

الحوار لھ أھمیة عظمى في الحی�اة اإلنس�انیة، ف�الحوار ھ�و لغ�ة التف�اھم ب�ین األم�م 

والحضارات، وھو أسلوب من أسالیب التعلیم والدعوة إلى هللا  تعالى، كما أن�ھ ف�ي الوق�ت 

ش، وألھمیة الحوار ف�ي الواق�ع المعاص�ر، ورغب�ة ف�ي ذاتھ طریق لتبادل المصالح والمعای

إب���راز جھ���ود اإلس���الم ، أحبب���ت أن یك���ون عن���وان ھ���ذا البح���ث الح���وار اإلس���المي م���ع 

الحضارات األخرى المملكة العربی�ة الس�عودیة انموذج�اً، وج�اءت محتوی�ات ھ�ذه الدراس�ة 

  :على ما یلي

وار مع الحضارات األخرى فقد بدأت الدراسة بالمقدمة، ثم تناولت بیان مفھوم الح

، وبی��ان نش��أة الح��وار ف��ي األم��م الماض��یة وف��ي اإلس��الم، وبی��ان مش��روعیة الح��وار م��ع 

الحضارات، ث�م تناول�ت ع�رض مظ�اھر وص�ور الح�وار م�ع الحض�ارات، وبی�ان ض�وابط 

وأركان وآداب وآثار الحوار اإلسالمي مع الحضارات األخرى، ثم تناولت عرض عوائق 

اإلس��المي م��ع الحض��ارات، وبی��ان الحل��ول والت��دابیر لض��مان نج��اح م��ؤثرة عل��ى الح��وار 

الحوار، والرد عل�ى الش�بھات المث�ارة ح�ول الح�وار اإلس�المي م�ع الحض�ارات األخ�رى ، 

وبیان جھود المملكة العربیة السعودیة في دعم الحوار مع الحض�ارات األخ�رى ث�م ختم�ت 

   .الدراسة بالخاتمة المتضمنة أھم النتائج والتوصیات

  .الحوار ، اإلسالمي ، أتباع األدیان ، الحضارات ،  المملكة  :الكلمات االفتتاحیة
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Abstract: 

Dialogue has great importance in human’s life, and  
language of understanding between nations, and method of 
teaching and calling to Allah, and way to exchange interests 
and coexistence, the importance of dialogue in contemporary 
reality, and desire to highlight Islamic efforts, the  research title 
the Islamic dialogue with other civilizations, Kingdom of Saudi 
Arabia as model, the content of this study as follows: 

Study began with the introduction, then the dialogue 
concept with other civilizations, then the difference between 
past nations and Islam, statement of legitimacy of civilizations 
dialogue. then statement of controls, pillars, morals and 
effects of Islamic dialogue with civilizations, Then obstacles 
affecting Islamic dialogue with civilizations, then it touched 
upon the statement of solutions and measures to ensure the 
dialogue’ success, and response to suspicions raised about 
Islamic dialogue with others. 

Keywords: Debate , Islamic, Followers of Religions , 
Civilizations , The Kingdom. 
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    بسم هللا الرحمن الرحیم    

  
  :المقدمة

الحم���د � رب الع���المین، والص���الة والس���الم عل���ى نبین���ا محم���د، خ���اتم األنبی���اء 
ید األولین واآلخ�رین ، ص�لى هللا علی�ھ وعل�ى آل�ھ واص�حابھ وس�لم تس�لیماً والمرسلین، وس

  : أما بعد..  مزیدا إلى یوم الدین 
لقد خلق هللا تع�الى اإلنس�ان م�دنیا بطبع�ھ، یح�ب اآلخ�رین وی�أنس بھ�م وبتق�اربھم، 
والحوار والحدیث معھم، فمن الفطر التي فطر هللا اإلنس�ان علیھ�ا فط�رة الح�وار، ف�الحوار 

رة إنسانیة فطر هللا الناس علیھا ألن الحوار ھو لغة التفاھم ب�ین الحض�ارات، وھ�و لغ�ة فط
األقناع وھو وس�یلة الع�رض، كم�ا أن الح�وار أس�لوب م�ن أس�الیب التعل�یم واالط�الع عل�ى 
الثقافات والحضارات، فالحوار ل�ھ أھمی�ة عظم�ى ف�ي حی�اة اإلنس�انیة ف�ي كاف�ة المج�االت، 

ستویات، فالحوار ھو سلوك ونشاط اجتماعي یتك�رر تداول�ھ ب�ین وعلى كافة األصعدة والم
الناس على مدار الیوم، وألھمیة الحوار في حیاة البشر جاء اإلسالم یدعو للحوار ویرعى 
لغة الحوار، ویؤسس للحوار أصوالً وأحكاماً وضوابط وآدابا، وخصوصاً مع الحض�ارات 

ن حوارات البشر، فاإلسالم ھذب عملیة األخرى، فالحوار في اإلسالم لھ منھجیة تختلف ع
الحوار ورتب ل�ھ االحك�ام واألس�س والمرتك�زات والمب�ادئ، وجع�ل اإلس�الم الح�وار یتس�م 
بص��فات حمی��دة، وخص��ائص جلیل��ة تظھ��ر عل��ى األط��راف المتح��اورة، وم��ن أب��رز س��مات 
 الحوار في اإلسالم، أن م�نھج اإلس�الم ف�ي الح�وار وأسس�ھ وأحكام�ھ وآداب�ھ م�نھج رب�اني،

مستقى من الوحي اإللھي والتش�ریع اإلس�المي، كم�ا أن م�نھج الح�وار ف�ي اإلس�الم، م�نھج 
مثالي وواقعي وشمولي، وص�الح لك�ل زم�ان ومك�ان وإنس�ان، وم�ع كاف�ة الش�عوب واألم�م 
والحضارات، وقد كانت المملكة العربیة الس�عودیة، م�ن ال�دول الت�ي ب�ادرت ب�دعم الح�وار 

، وذلك بحك�م مكان�ة المملك�ة االس�تراتیجیة والقیادی�ة ف�ي اإلسالمي مع الحضارات األخرى
الع��الم اإلس��المي، وم��ن ھن��ا وألج��ل أھمی��ة الح��وار  اإلس��المي م��ع الحض��ارات األخ��رى، 
وانطالقاً م�ن تل�ك الس�مات والخص�ائص الفری�دة للح�وار ف�ي اإلس�الم، وألج�ل اب�راز س�بق 

د المملكة العربی�ة الس�عودیة اإلسالم وفضلھ في معالجة قضایا الحوار ، وألجل إبراز جھو
في ترسیخ ثقافة الحوار اإلسالمي مع الحض�ارات األخ�رى، أحبب�ت أن اق�دم ھ�ذه الدراس�ة 

الحوار اإلسالمي مع الحضارات األخرى المملكة العربیة الس�عودیة : والتي جاءت بعنوان
  .أنموذجاً 
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  :أھمیة الدراسة
إلس�الم ی�دعو إل�ى الح�وار، الحوار لھ أھمیة عظمى، وفوائد جلیل�ة كب�رى، وج�اء ا

وینظم عملیة الحوار، فاإلسالم رس�م للح�وار الم�نھج، ووض�ع ل�ھ اآلداب واألحك�ام، وذل�ك 
انطالق��اً م��ن ش��مولھ وعموم��ھ وص��الحیتھ لك��ل زم��ان ومك��ان وإنس��ان، ول��ذا ك��ان لدراس��ة 
الحوار اإلسالمي مع الحضارات األخرى، ل�ھ أھمی�ة عظیم�ة ف�ي الواق�ع المعاص�ر، وذل�ك 

جھود اإلسالم في تأسیس أحكام وآداب الح�وار وأخالقیات�ھ، وإب�راز جھ�ود المملك�ة  بإبراز
  .العربیة السعودیة في دعم مسیرة الحوار مع الحضارات

  :مشكلة الدراسة
الحوار لھ أھمیة عظیمة في واقع الحیاة اإلنسانیة ، وقد أكد اإلسالم على ضرورة 

م�ع كاف�ة البش�ر والحض�ارات، كم�ا أس�س الحوار، ودع�ا اإلس�الم إل�ى ف�تح قن�وات الح�وار 
اإلسالم أحكام الحوار وآدابھ وأخالقیاتھ ، ورسم اإلسالم للحوار مع الحضارات األخ�رى، 
منھج قویم یسیر علیھ كافة األطراف المتح�اورة، ویع�ود عل�یھم بنت�ائج مرج�وة مثم�رة، إذا 

للح�وار، إال أن�ھ التزمت بھا األطراف وحافظت علیھا، ومع وج�ود ھ�ذا الم�نھج اإلس�المي 
یوج�د خل�ل عن��د بع�ض المتح�اورین ، فق��د ظھ�رت س�لوكیات خاطئ��ة م�ن بع�ض األط��راف 
المتحاورة، والسبب یعود إلى عدم االلتزام بالمنھج اإلسالمي للح�وار، وم�ن ھن�ا ك�ان الب�د 
من قیام دراسة علمیة تنشر فقھ الحوار اإلس�المي، وتب�رز جھ�ود اإلس�الم ف�ي رس�م م�نھج 

إلى المحافظة عل�ى أص�ول وآداب الح�وار، وذل�ك للح�د م�ن تل�ك الظ�واھر  الحوار، وتدعو
الخاطئة والسلوكیات السیئة، التي تصدر من بعض المتحاورین، وإصالح وتصحیح مسار 

  .ھذه الحوارات، وھذا ما حاولت ھذه الدراسة تناولھ والتغلب علیھ
  

  :تساؤالت الدراسة
ین األمم والش�عوب والحض�ارات ما تعریف مصطلح الحوار؟ وكیف نشأ الحوار ب

 األخرى؟
ما موقف الشریعة اإلسالمیة من الحوار مع الحضارات؟ وما ھي مظاھر وصور 

 الحوار مع الحضارات؟
م��ا أرك��ان الح��وار اإلس��المي م��ع الحض��ارات؟ وم��ا ھ��ي ض��وابطھ؟ وم��ا آداب��ھ 

 وأخالقیاتھ؟ وما ھي آثاره على األفراد والمجتمعات والحضارات؟
ق مؤثرة على الحوار اإلسالمي مع الحضارات األخرى؟ وما ھ�ي ھل ھناك عوائ

 الحلول والتدابیر لنجاح الحوار؟
م��ا ھ��ي جھ��ود المملك��ة العربی��ة الس��عودیة ف��ي دع��م ثقاف��ة الح��وار اإلس��المي م��ع 

 الحضارات األخرى؟



  
   ثالثالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

       

- ٢٤٧٧ - 

 

  :الدراسات السابقة
 ھن��اك العدی��د م��ن الدراس��ات الت��ي تناول��ت موض��وع الح��وار ف��ي اإلس��الم ب��الطرح

والدراسة، س�واء ج�اءت بمص�طلح الح�وار، أو بمص�طلحات أخ�رى مرادف�ة، ج�اءت عل�ى 
  :النحو اآلتي

من��اھج الج��دل ف��ي الق��رآن الك��ریم، للباح��ث زاھ��ر ع��واض األلمع��ي رس��الة  .١
 .ھـ١٤٠٠دكتوراه لعام 

الحوار مع أھل الكتاب أسسھ ومناھجھ في الكتاب والسنة، للباح�ث خال�د ب�ن  .٢
 .ھـ١٤١٤ماجستیر لعام  عبدهللا القاسم وھي رسالة

الح�وار آداب�ھ وض�وابطھ ف�ي الكت��اب والس�نة، للباح�ث یحی�ى محم�د زمزم��ي  .٣
 .ھـ١٤١٤وھي رسالة ماجستیر في جامعة أم القرى لعام 

الخالف وتأصیل آدابھ في التربیة اإلسالمیة، للباحث علي فراج العقال وھي  .٤
 .ھـ١٤١٥رسالة ماجستیر في جامعة أم القرى لعام 

دع��وة موس��ى علی��ھ الس��الم ف��ي ض��وء الكت��اب والس��نة، للباحث��ة  الح��وار ف��ي .٥
أسماء بنت عبدالعزیز الداوود وھي رسالة ماجس�تیر ف�ي جامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن 

 .ھـ١٤١٨سعود لعام 
الحوار النبوي مع المسلمین وغیر المسلمین، للباحث إس�ماعیل ص�یني وھ�و  .٦

 .ھـ١٤٢٦عام بحث منشور لدى مركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني ل
الح��وار وآداب��ھ وتطبیقات��ھ ف��ي التربی��ة اإلس��المیة، للباح��ث خال��د ب��ن محم��د  .٧

 .ھـ١٤٢٣المغامسي وھي رسالة ماجستیر في جامعة أم القرى لعام 
مكانة الحوار ومعوقاتھ في تنشئة األبناء في األسرة السعودیة، للباحثة سحر  .٨

 .ھـ١٤٣٢طیبة لعام بنت عبدالرحمن الصدیقي وھي رسالة دكتوراه في جامعة 
الحوار وآدابھ في اإلسالم، للباحث عبدهللا بن س�لیمان المش�وخي وھ�و بح�ث  .٩

 .ھـ١٤٣٠منشور مقدم لجامعة الملك فھد للبترول والمعادن لعام 

وبعد عرض ھذه الدراس�ات نس�تنتج الف�روق بینھ�ا وب�ین ھ�ذه الدراس�ة عل�ى م�ا 
  :یلي

ل جزئیة معینة، مث�ل إب�راز أن كل دراسة من الدراسات السابقة جاءت تتناو .١
آداب الحوار ومنھا من تناولت ذكر قوعد وأسس الحوار، ومنھ�ا م�ن یتن�اول بی�ان 
الحكم الشرعي ف�ي الح�وار م�ع فئ�ة معین�ة ك�الحوار م�ع أھ�ل الكت�اب، وھن�اك م�ن 
تناول دراسة الجوانب التربویة للحوار وأثره على األبن�اء واألس�رة والمجتمع�ات، 

تختلف عن تلك الدراسات السابقة، حیث جاءت بدراسة الح�وار بینما ھذه الدراسة 
اإلس��المي م��ع الحض��ارات األخ��رى وبی��ان أحكام��ھ وأسس��ھ وأركان��ھ وض��وابطھ 
وأنواعھ ، وبیان آداب�ھ وآث�اره والعوائ�ق الم�ؤثرة علی�ھ، وبی�ان جھ�ود المملك�ة ف�ي 
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ممی�زات دعمھ وتعزیزه، وكل ذلك لم تتناولھ الدراس�ات الس�ابقة وھ�ذا م�ن أب�رز ال
 .التي میزت ھذه الدراسة عن غیرھا

ھناك من الدراس�ات م�ن قام�ت عل�ى م�نھج الدراس�ة المیدانی�ة والتحلیلی�ة، أو  .٢
اإلحصائیة المسحیة، للحوار عبر األسالیب التحلیلیة، أما ھذه الدراسة فھي تختلف 

 .عنھا ألنھا دراسة تأصیلیة لمنھج الحوار اإلسالمي مع الحضارات األخرى
ه الدراس��ة بجم��ع المس��ائل واألحك��ام المتن��اثرة للح��وار، ول��م ش��تات قام��ت ھ��ذ .٣

الموضوع والتأصیل الفقھي لذلك، واالعتماد على الم�نھج العلم�ي المتب�ع، بخ�الف 
بعض تلك الدراسات التي تختل�ف ف�ي تناولھ�ا للموض�وع، كم�ا أنھ�ا ذك�رت بع�ض 

ز فی�ھ ھ�ذه مسائل الحوار ولم تتط�رق للمس�ائل األخ�رى، مم�ا ك�ان ذل�ك س�مة تتمی�
 .الدراسة

أن ھذه الدراسة تمیزت بذكر العوائق المؤثرة على نج�اح الح�وار اإلس�المي  .٤
م���ع الحض���ارات األخ���رى، وھ���ي الص���عوبات والتح���دیات الت���ي واجھھ���ا الح���وار 
اإلسالمي في الواقع المعاصر مع الحضارات األخرى، كذلك تمیزت ھذه الدراسة 

مي م��ع الحض��ارات األخ��رى وال��رد ب��ذكر الش��بھات المث��ارة ح��ول الح��وار اإلس��ال
 .علیھا، وھذا مما لم تتناولھ الدراسات السابقة مما كان لھذه الدراسة التمیز عنھا
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  املبحث األول

  التعريف بعنوان الدراسة

  :وفیھ مطالب

ب اطولا  

  ارف وار  ارات

س��وف نس��تعرض التعری��ف اللغ��وي واالص��طالحي للح��وار م��ع الحض��ارات ف��ي 
  :المسائل اآلتیة

  :التعریف اللغوي للحوار مع الحضارات: المسألة األولى
أصل كلمة الحوار مأخوذة من كلمة حور، وھو الرجوع عن الش�يء إل�ى الش�يء، 
فالمحاورة مراجعة في الكالم، وأما مصطلح الحضارات فھي جمع مفردھا حضارة، وھي 

  .)١(القرى على وجھ االستقرارضد البادیة فأھل الحضر ھم الذین یعیشون في المدن و
  :المسألة الثانیة التعریف االصطالحي للحوار مع الحضارات

تترك��ب ھ��ذه الجمل��ة م��ن كلمت��ین وھم��ا الح��وار والحض��ارات، ول��ذا س��وف نتن��اول 
  : التعریف اإلفرادي لكل كلمة ثم نتعرف على التعریف المركب لھا على ما یلي

  :لتي تناولت الحوار إلى اتجاھات على ما یليتعددت التعریفات ا :أوالً تعریف الحوار
  :یركز على آداب الحوار ومنھا :االتجاه األول

نوع م�ن الح�دیث ب�ین (تعریف الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي للحوار بأنھ  .١
شخصین أو فریقین یتم فی�ھ ت�داول الك�الم بینھم�ا بطریق�ة متكافئ�ة، ف�ال یس�تأثر ب�ھ 

 ).٢( )الھدوء والبعد عن الخصومة والتعصب أحدھما دون اآلخر، ویغلب علیھ
وُع��رف الح��وار بأن��ھ أس��لوب ی��تم ب��ین أكث��ر م��ن ط��رف، ویق��وم عل��ى تب��ادل  .٢

اآلراء واألفكار حول قضیة معینة، یھ�دف م�ن خاللھ�ا إل�ى الوص�ول إل�ى الحقیق�ة 
 ).٣(ویتبع في ذلك آدابا معینة، ویتم من خاللھ توافر شروط أو مقومات

عل��ى النتیج��ة والنھای��ة الت��ي ینتھ��ي بھ��ا الح��وار وم��ن تل��ك  یرك��ز :االتج��اه الث��اني
  :التعریفات

الحوار ھو كل خطاب یتوفر تجاوب متلقي معین، ویأخذ رده بعین الحسبان  .١
 ).٤(من أجل تكوین موقف بین المتحاورین

                                      
 ٢٠١-٤/٢١٧لسان العرب، ابن منظور، مادة حور، ومادة حضر، ) ١(
 .١١أصول الحوار، الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي، ) ٢(
 .٣١٧انظر فلسفة الحوار، سمیر عبدالحمید القطب، ) ٣(
 .٩انظر دائرة الحوار، محمد العمري، ) ٤(
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ُعرف الحوار بأنھ عملیة تبادل األفكار واآلراء بین محاورین أثنین أو أكثر،  .٢
دة، أو رأي مع��ین، ق��د یتقبل��ھ اآلخ��ر أو ق��د یرفض��ھ، ف��إن لغ��رض بی��ان حقیق��ة مؤك��

ارتضاه فیكون حوارا قصیرا، أما إذا خالفھ فیمكن أن یس�تمر الح�وار بینھم�ا لك�ي 
یقن��ع أح��د الط��رفین اآلخ��ر، وق��د ال یقتن��ع مم��ا یعن��ي اس��تمرار الح��وار إل��ى أوق��ات 

 ).١(أخرى

  :تعریف الحضارات: ثانیاً 
متفق علیھ، فھناك تعریفات متعددة ومختلفة  ال یوجد لمصطلح الحضارات تعریف

في الطرح حیث عرفت بأنھا عدد من االنجازات الملموسة، التي یقوم بھا البشر م�ن أج�ل 
النھوض بالحیاة، في كاف�ة المی�ادین والمج�االت، والوص�ول إل�ى مس�توى راق�ي ف�ي الحی�اة 

زت بھ�ا فئ�ات م�ن المعیشیة، وعرفھا بعضھم بأنھا مجموعة من نتاج مظ�اھر متنوع�ة تمی�
األشخاص، في فترة زمنی�ة مح�دودة، وم�ن أب�رز ھ�ذه المظ�اھر الت�ي س�اعدت عل�ى تش�كل 
الحض����ارات، المظ����اھر العلمی����ة واألدبی����ة والفنی����ة، والدینی����ة واالجتماعی����ة والعمرانی����ة 
والتاریخیة، وألجل ذلك تعددت الحضارات إلى أنواع مختلفة، بحس�ب ھ�ذه المظ�اھر فم�ن 

التاریخی�ة، ی�رى أن ھن�اك حض�ارة فرعونی�ة وحض�ارة بابلی�ة وحض�ارة ینظر إلى الناحیة 
رومانیة، وحضارة عربیة وحضارة فارسیة، ومن ینظر من الناحیة الدینیة یرى أن ھن�اك 
حضارة یھودیة وحضارة مسیحیة وحضارة إسالمیة، وحضارات لدیانات مختلفة، وھناك 

ربی���ة األوروبی���ة، والحض���ارة م���ن ی���ربط الحض���ارات باألم���اكن اإلقلیمی���ة كالحض���ارة الغ
األمریكی���ة والحض���ارة اإلفریقی���ة والحض���ارة األس���یویة، والحض���ارة الھندی���ة والحض���ارة 

، فمصطلح الحضارات م�ن المف�اھیم الت�ي ل�م تتف�ق المراج�ع ف�ي رس�م ح�دوده، )٢(الصینیة
وھذا راجع لتعدد وجھات نظر الباحثین ولكنھا تتفق في قاسم مشترك وھي أن الحضارات 

ت سكانیة بشریة متعددة الثقاف�ات وال�دیانات، والتقالی�د واألع�راف والع�ادات، تس�عى تجمعا
  .كل حضارة إلى الرقي بمستوى شعوبھا وسكانھا إلى مستویات راقیة في الحیاة المعیشیة

  :تعریف الحوار مع الحضارات: ثالثاً 
 یعتب��ر ھ��ذا المص��طلح م��ن المص��طلحات الحدیث��ة، وق��د ع��رف بأن��ھ تب��ادل الثقاف��ات

اإلنسانیة بین مختلف الحضارات، مع احتفاظ ك�ل حض�ارة بم�ا لھ�ا م�ن ق�یم خاص�ة، بینم�ا 
یرى آخرون بأن حوار الحضارات یقوم عل�ى ثقاف�ات اآلخ�رین، م�ن ناحی�ة ال�دین واألدب 
والثقافة، واألع�راف والتقالی�د االجتماعی�ة، وع�رض ك�ل حض�ارة م�ا ل�دیھا م�ن موروث�ات 

ا س��بق أن ح��وار الحض��ارات ھ��و محادث��ة ب��ین أط��راف ، ونس��تنتج مم��)٣(تاریخی��ة وش��عبیة
  متعددة الدیانات والثقافات والموروثات التاریخیة واالجتماعیة، باستخدام طرق علمیة مع 

  
  

                                      
 .١٥وار، عبدالقادر الشیلخي، انظر ھندسة الح) ١(
   ٣٨انظر المدخل إلى تاریخ الحضارات، جورج حداد، ) ٢(
 .٢٠١٦لعام  ١٢، عدد ٣١٠انظر حوار الحضارات، طاھر أحمد، مجلة األندلس، ) ٣(
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مراعاة اآلداب والشروط، وبعیداً عن الخصومة والتعصب، وقد ینتھي ھذا الحوار بنتائج، 
  .وقد ال تصل األطراف إلى أي نتیجة

ب اطا  

راتا  وارة ا  

  : وفیھ فروع 
  :نشأة الحوار في األمم الماضیة: الفرع األول

لقد خلق هللا تعالى اإلنسان مدنیا بطبعھ، یجالس اآلخرین ویتعامل معھ�م ف�ي ش�تى 
أن��واع المع��امالت، وھ��ذا االحتك��اك والتواص��ل م��ع اآلخ��رین، یول��د تب��ادل اآلراء وال��رؤى 

تح قنوات الحوار، ومن ھنا كان الحوار فطرة إنسانیة فطر هللا واألفكار، وتبادل النقاش وف
الناس علیھا، فھو طبع من الطب�ائع والمب�ادئ والق�یم اإلنس�انیة، الت�ي ال تس�تغني عن�ھ حی�اة 
الن��اس، ف��الحوار ول��د ووج��د م��ع وج��ود اإلنس��ان األول، وق��د أخبرن��ا هللا تع��الى ف��ي الق��رآن 

  :مم ماضیة مندثرة من ذلكالكریم عن عدة حوارات تاریخیة قدیمة أل

الحوار اإللھي الكریم مع آدم علیھ السالم أبو البشر وزوجتھ حواء حینما  -١

w  v  u  t  (: أغواھما الشیطان فأكال من الشجرة یقول تبارك وتعالى
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 .٢٤-١٩ة األعراف، اآلی
الحوار التاریخي الذي دار بین نوح علیھ السالم مع قومھ، حینما دعاھم إلى  -٢

5  6  7  8     9  :  ;     (: عبادة هللا وحده ال شریك لھ یقول هللا تعالى
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الحوار التاریخي الذي دار بین موسى علیھ السالم مع فرعون ، حینما دعاه  -٣

Þ  Ý  Ü  Û      à  ß (: إلى عبادة هللا وحده ال شریك لھ یقول هللا تعالى
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الحوار التاریخي الذي دار بین عیسى علیھ السالم مع بني إسرائیل، حینما  -٤
، )١(لمعجزاتدعاھم إلى عبادة هللا وحده ال شریك لھ وأثبت لھم وحدانیة هللا تعالى با
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 .٢٨الحوار الناجح في ضوء حوارات األنبیاء والرسل، عیسى الدریبي، ) ١(
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  :نشأة الحوار في اإلسالم: الفرع الثاني
كانت الع�رب ف�ي الجاھلی�ة ف�ي ظلم�ة س�وداء تس�ودھم األحك�ام العش�ائریة والقبلی�ة 

كل الضعیف والكبیر یھضم حق الص�غیر، وم�ا كان�ت الم�رأة عن�دھم إال الظالمة، فالقوي یأ
سقط المتاع، ومع ھذا الظلم والجور والبطش، وقعوا في عبادة األصنام واألوثان والشرك 

 با� تعالى، فأراد هللا تعالى إنقاذ البشریة من ھذه الجاھلیة، فبع�ث هللا إل�یھم نبین�ا محم�د 
حی��د هللا تع��الى وإخ��الص العب��ادة ل��ھ وح��ده ال ش��ریك ل��ھ، ب��دین اإلس��الم، وی��دعو إل��ى تو

ف�ي دعوت�ھ  ویدعوھم إلى القیام بالوفاء بالعقود والحقوق والواجبات، وقد استعمل النبي 
كافة وسائل الدعوة إلى هللا، ومن ھذه الوسائل وسیلة الحوار مع اآلخرین في دعوتھم إل�ى 

لیم�ھ وآداب�ھ، ویظھ�ر ذل�ك ف�ي العھ�دین العھ�د اإلسالم، وتبیین أحكام اإلسالم وأركان�ھ وتعا
  :المكي والعھد المدني في صور ومواقف متعددة جاءت في المسائل اآلتیة

  :نشأة الحوار في العھد المكي: المسألة األولى
وإعالن دین اإلس�الم، ویظھ�ر  نشأ الحوار في العھد المكي مع بدایة بعثة النبي 

وكف�ار مك�ة لم�ا  الت�اریخي ال�ذي دار ب�ین النب�ي ذلك في مواقف وأح�داث منھ�ا، الح�وار 

، فق��ام ٢١٤، س��ورة الش��عراء، اآلی��ة )Q  P  O  (: ن��زل علی��ھ قول��ھ تع��الى

یدعو قومھ إلى اإلسالم وبدأ بالحوار معھم رجاء دخولھم في دین اإلسالم، حی�ث  النبي 
قال لھ�م  صعد على جبل الصفا ونادى أھل مكة بأعلى صوتھ، فلما اجتمع الناس من حولھ
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؟ ق�الوا( رسول هللا  ِقيَّ : لو أْخَبْرُتُكْم أنَّ َخ�ْیًال ب�الَواِدي ُتِری�ُد أْن ُتِغی�َر علَ�ْیُكم، أُكْن�ُتْم ُمَص�دِّ
ْبَنا َعلَْیَك إالَّ ِصْدًقا، قالَ   .)١( )فإنِّي َنِذیٌر لَُكْم بْیَن َیَدْي َعَذاٍب َشِدیدٍ : َنَعْم، ما َجرَّ

  :حوار في العھد المدنينشأة ال: المسألة الثانیة
إل�ى المدین�ة المن�ورة اس�تمر ف�ي اس�تعمال الح�وار بدعوت�ھ إل�ى  لما ھ�اجر النب�ي

اإلسالم، وتبیین أحكام وتعالیم اإلسالم، ویظھر ذلك في مواقف وص�ور متع�ددة منھ�ا، لم�ا 
جالس في المسجد مع أصحابھ، فدخل رجل م�ن أھ�ل البادی�ة، فق�ال ی�ا محم�د  كان النبي 

وھ�و یح�اوره ص�دق، فق�ال الرج�ل فم�ن  سولك وزعم أن هللا أرسلك؟ فق�ال النب�ي أتانا ر
خلق السماء؟ قال هللا، قال فم�ن خل�ق األرض؟ ق�ال هللا، ق�ال فم�ن خل�ق ھ�ذه الجب�ال؟ فق�ال 

نع�م،  هللا، فقال الرجل فابال�ذي خل�ق الس�ماء واألرض والجب�ال أ� أرس�لك؟ فق�ال النب�ي 
علینا خمس ص�لوات ف�ي یومن�ا ولیلتن�ا؟ فق�ال ص�دق، فق�ال فقال الرجل وزعم رسولك بأن 

فابالذي أرسلك آ� أمرك بھذا؟ فقال نعم، وزعم رسولك بأن علینا زك�اة ف�ي أموالن�ا؟ فق�ال 
صدق، فقال فابالذي أرسلك آ� أمرك بھذا؟ فقال نعم، فقال وزعم رس�ولك أن علین�ا ص�وم 

ك آ� أمرك بھذا؟ فقال نعم، وزع�م شھر رمضان في سنتنا؟ قال صدق، فقال وبالذي أرسل
رسولك بأن علینا حج البی�ت م�ن اس�تطاع إلی�ھ س�بیال؟ فق�ال ص�دق، فق�ال آ� أم�رك بھ�ذا؟ 

لَ�ِئْن ( فقال نعم، فقال الرجل والذي بعثك ب�الحق ال أزی�د عل�یھن وال أنق�ص، فق�ال النب�ي 
ةَ   . )٢( )َصَدَق لََیْدُخلَنَّ اْلَجنَّ

  
  :وار اإلسالمي مع الحضارات األخرىنشأة الح: الفرع الثالث

وھو یتولى الحوار مع أتباع األدیان والحضارات األخرى،   منذ أن ُبعث النبي 
فقد كان یجري الحوار مع الوثنیین بمكة، ثم لما انتقل إلى المدینة والتي كان یسكنھا بعض 

ارى نج�ران، القبائل الیھودیة، أخذ یجري الحوار معھم،  كما أج�رى الح�وار م�ع وف�د نص�
ومع انتشار رقعة اإلسالم في أنحاء األرض وتوسع الحضارة اإلسالمیة التي بلغت أقصى 
المشرق والمغرب، ك�ان لھ�ذا التوس�ع أع�داء، یكی�دون لإلس�الم وأھل�ھ، مم�ا س�بب الع�داوة، 
ونشوب صراعات وخالف�ات وح�روب متع�ددة األھ�داف واألغ�راض، وف�ي ب�دایات الق�رن 

م، والت�ي خلف�ت العدی�د ١٩٤٥لحروب العالمیة األول�ى والثانی�ة ع�ام العشرین، ومع نھایة ا
من القتلى والجرحى والمشردین، بدأت تظھر دعوات ونداءات إلنھاء صراع الحض�ارات 
وإیقاف الصدامات، والدعوة إلى التعایش السلمي بین شعوب أھل األرض، وخصوصاً مع 

ة مناش��طھا حت��ى أص��بح الع��الم كل��ھ تق��ارب المجتمع��ات اإلنس��انیة، وانتش��ار العولم��ة بكاف��
م بتخص�یص من�دوباً ٢٠٠١كمجتمع القریة الواح�دة، وم�ن ھن�ا ب�ادرت األم�م المتح�دة ع�ام 

لتفعی�ل ح��وار الحض��ارات ب�ین المجتمع��ات، ودع��ت كاف�ة ال��دول إل��ى تبن�ي مش��روع ح��وار 

                                      
، )وأنذر عشیرتك األقربین(یر، باب تفسیر قولھ تعالى أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التفس) ١(

 .٤٧٧٠حدیث رقم 
 .١٠٢أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب اإلیمان، باب السؤال عن أركان اإلسالم، حدیث رقم ) ٢(
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، وم��ن ھن��ا ب��دأت ال��دول تعق��د الم��ؤتمرات ) ١(الحض��ارات ودعم��ھ، عل��ى كاف��ة المس��تویات
دوات لتفعی��ل ھ��ذا المش��روع ، وق��د س��عت المملك��ة العربی��ة الس��عودیة ف��ي دع��م ھ��ذا والن��

المشروع والمبادرة بعقد العدید م�ن الم�ؤتمرات الدولی�ة، منھ�ا الم�ؤتمر اإلس�المي الع�المي 
م، ومنھ�ا الم�ؤتمر الع�المي للح�وار المنعق�د ٢٠٠٨للحوار والمنعقد بمكة المكرمة ف�ي ع�ام 

  .)٢(م٢٠٠٨بمدرید عام 
  
  
  
  

                                      
 .٢٠١٦لعام  ١٢، عدد ٣١٥انظر حوار الحضارات، طاھر أحمد، مجلة األندلس، ) ١(
ن المل��ك عب��دهللا ب��ن عب��دالعزیز للح��وار م��ع الحض��ارات، انظ��ر مب��ادرات خ��ادم الح��رمین الش��ریفی) ٢(

 .١٢مطبوعات مركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني،
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  املبحث الثاني

  مشروعية احلوار مع احلضارات األخرى

  :وفیھ مطالب

  اطب اول

  رو اوار  ارآن ارم

المصدر التشریعي اإلسالمي األول ھو القرآن الكریم، ولقد جاءت آیات كثیرة في 
األخ�ذ القرآن الكریم تدل على مشروعیة الحوار مع اآلخرین، ولقد دعا القرآن الكریم إل�ى 

  :بمبدأ الحوار في مظاھر متعددة منھا ما یلي

لقد دعا القرآن الكریم إلى فتح قن�وات الح�وار م�ع غی�ر المس�لمین وأص�حاب  -١
الحض��ارات األخ��رى، ومجادل��ة أھ��ل الكت��اب بالحس��نى ودع��وتھم لل��دخول ف��ي دی��ن 

"    #  $  %  &  '  )  (  *     +      (: اإلس��الم، یق��ول هللا تع��الى

-  ,.    /  8  7  6  5    4  3  2  1  0

 .٤٦سورة العنكبوت، اآلیة  ،)9  :   ;  

لقد أخبرنا هللا تعالى في القرآن الكریم أن الحوار ھو أداة ووسیلة مشروعة  -٢
تستخدم لمعرفة آراء اآلخرین وأقناعھم، فقد حكى هللا تعالى في القرآن حوارات إلھیة 

الذي دار مع المالئكة حینما قال سبحانھ لھم كریمة كثیرة، منھا الحوار اإللھي الكریم 

))  (  '  &  %  $  #  "  !*     .  -  ,  +

7  6  5  4   3  2  1  0  /8    =  <  ;  :  9

، ومنھا الحوار اإللھي الكریم الذي دار مع عدد من ٣٠سورة البقرة، اآلیة  ،)<

�  ¡  (علیھ السالم ، یقول هللا تعالى في حواره مع موسى .)١( األنبیاء والرسل

ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢«      ²    ±  °  ¯  ®  ¬

¹  ¸  ¶    µ  ´  ³º     Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »

                                      
 .١٢انظر الحوار في القرآن، زكي المیالد، ) ١(
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Ã  ÂÄ  Í  Ì  Ë      Ê  É  È  Ç   Æ  Å(،  سورة

 .١٤٣االعراف، اآلیة 

ب اطا  

ا ا  رىرات اا  وارا روو  

ي م��ن مص��ادر التش��ریع اإلس��المي ھ��ي الس��نة النبوی��ة، ولق��د ج��اءت المص��در الث��ان
تدل عل�ى مش�روعیة الح�وار م�ع أتب�اع ال�دیانات والحض�ارات  أحادیث كثیرة عن النبي 

  :األخرى، ومنھا على سبیل المثال ال الحصر ما یلي

لقد دعت السنة إلى فتح قنوات الحوار مع غیر المسلمین من أھل  -١
بمكة یتحاور  ء دخولھم في دین اإلسالم، فقد كان النبي الحضارات األخرى، رجا

مع المشركین والوثنیین، ویعرض علیھم اإلسالم، من ذلك الحوار الذي دار بین النبي 
  وعتبة بن ربیعة، وكان سیداً من أسیاد قریش، حیث كان عتبة جالساً في المسجد

: ة، فقال عتبة ألصحابھفي المسجد عند الكعب مع نفر من قریش، فدخل رسول هللا 
یا معشر قریش أال أقوم إلى محمد فأكلمھ وأعرض علیھ أمور لعلھ یقبلھا ویكف عنا؟ 

یا : فقال فقالوا بلى یا أبا الولید قم إلیھ فكلمھ، فقام عتبة حتى جلس إلى رسول هللا 
ابن أخي إنك منا حیث قد علمت في العشیرة والنسب، وإنك قد أتیت قومك بأمر 

فرقت جماعتھم وسفھت أحالمھم وعبت آلھتھم، فاسمع مني أمورا لعلك  عظیم،
فقال عتبة یا ابن أخي إن كنت ) قل یا ابا الولید أسمع؟( تقبلھا؟ فقال لھ رسول هللا 

ترید ماال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماال؟ وإن كنت ترید شرفا سودناك 
ا؟ وإن كان الذي یأتیك رئیا طلبنا لك الطب؟ علینا؟ وإن كنت ترید ملكا ملكناك علین
 قال نعم فقال ) أقد فرغت یا ابا الولید؟( حتى إذا فرغ  عتبة قال لھ رسول هللا 

!  "  #  $  %  &  '  )  ( فاسمع مني، قال افعل، فقال 

,  +  *   )  5  4  3   2  1  0  /  .     -  

یا معشر قریش : (قومھ فقال لھم ، فقام عتبة إلى٤-١سورة فصلت، اآلیة  ،)6

أطیعوني وأجعلوھا بي وخلوا بین ھذا الرجل وما ھو فیھ، فوهللا لیكونن لقولھ الذي 
 .)١( )سمعت منھ نبأ عظیم

كما دعت السنة النبویة إلى الحوار مع أھ�ل الكت�اب م�ن الیھ�ود والنص�ارى،  -٢
 یھود والنصارى یجري الحوار مع ال ومجادلتھم بالتي ھي أحسن، فقد كان النبي 

                                      
 .١/٢٩٣ انظر السیرة النبویة، ابن ھشام، فصل في ما دار بین عتبة وبین رسول هللا ) ١(
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في مواقف كثیرة رجاء دخولھم ف�ي اإلس�الم ودع�وتھم إل�ى ال�دین الص�حیح، وس�وف ن�ذكر 

 :منھا ھاتان القصتان
ُ َعْن�ُھ، َق�الَ  مع الیھود، فق�د روى  القصة األولى حواره   - : أََن�ٍس َرِض�َي هللاَّ

ِ َصلَّى  ِ ْبَن َسالٍَم َمْقَدُم َرُسوِل هللاَّ إِنِّ�ي : هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم الَمِدیَنَة َفأََتاهُ، َفَقالَ َبلََغ َعْبَد هللاَّ
ُل َطَع�اٍم : َساِئلَُك َعْن َثالٍَث الَ َیْعلَُمُھنَّ إِالَّ َنِب�يٌّ َق�الَ  �اَعِة؟ َوَم�ا أَوَّ ُل أَْش�َراِط السَّ َم�ا أَوَّ

ِة؟ َوِمْن أَيِّ َش�ْيٍء َیْن�ِزُع الَولَ�ُد إِلَ�ى  أَِبی�ِھ؟ َوِم�ْن أَيِّ َش�ْيٍء َیْن�ِزُع إِلَ�ى َیأُْكلُُھ أَْھُل الَجنَّ
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  َرِني ِبِھنَّ آِنًفا ِجْبِریلُ «أَْخَوالِِھ؟ َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ َفَقاَل : َقالَ » َخبَّ

ِ َصلَّى  ِ َذاَك َعُدوُّ الَیُھوِد ِمَن الَمالَِئَكِة، َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ �ا : " هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ َعْبُد هللاَّ أَمَّ
ُل َطَع�اٍم  �ا أَوَّ اَس ِمَن الَمْش�ِرِق إِلَ�ى الَمْغ�ِرِب، َوأَمَّ اَعِة َفَناٌر َتْحُشُر النَّ ُل أَْشَراِط السَّ أَوَّ

�َبُھ ِف��ي الَولَ�دِ  ��ا الشَّ ��ِة َفِزَی�اَدةُ َكِب��ِد ُح�وٍت، َوأَمَّ ُج�َل إِ : َیأُْكلُ�ُھ أَْھ�ُل الَجنَّ َذا َغِش��َي َف��إِنَّ الرَّ
َبُھ لََھا  َبُھ لَُھ، َوإَِذا َسَبَق َماُؤَھا َكاَن الشَّ �َك : َقالَ " الَمْرأََة َفَسَبَقَھا َماُؤهُ َكاَن الشَّ أَْشَھُد أَنَّ

 .)١( )،َرُسوُل هللاَِّ 
مع وفد نصارى نجران لما قدموا إلى المدینة، فأتوا  القصة الثانیة حواره  -

یا محم�د م�ا تق�ول ف�ي عیس�ى (المسألة حتى قالوا لھ وسألوه فلم تزل بھم  النبي 
م��ا  علی�ھ الس�الم؟ فیس�رنا إن كن��ت نبی�ا أن نعل�م م�ا تق��ول فی�ھ؟ فق�ال رس�ول هللا 

عندي فیھ ش�يء ی�ومي ھ�ذا، ف�أقیموا حت�ى أخب�ركم بم�ا یق�ال ل�ي ف�ي عیس�ى علی�ھ 

z  y    x   w   v  }   (السالم، فأصبح الغد وقد أنزل هللا عز وجل علیھ 

، فلم��ا ٥٩س��ورة آل عم��ران، اآلی��ة  )~  �  ¡  ¢  £    ¤    ¥      ¦    {|

 ).٢( )تالھا علیھم أبوا أن یقروا بذلك
لقد دعت السنة النبویة إلى الحوار مع أفراد المسلمین، وإشاعة ثقافة الحوار  .٣

في المجتمع اإلسالمي، بھدف التعلیم واإلرشاد والھدایة، ألحكام وتع�الیم اإلس�الم، 
یج���ري الح���وار م���ع كثی���ر م���ن الص���حابة، بغ���رض تعل���یمھم  ك���ان النب���ي  فق���د

وإرش��ادھم، وھ��ذا ظ��اھر ف��ي قص��ص وح��وادث كثی��رة منھ��ا، م��ا رواه اب��و أمام��ة 
فقال یا رسول هللا ائ�ذن ل�ي بالزن�ا؟  أن فتى شابا أتى النبي (رضي هللا عنھ قال 

 ال لھ رسول هللا ادن مني، فدنا فق فاقبل القوم علیھ فزجروه، فقال رسول هللا 
أتحبھ ألمك؟ فقال ال جعلني هللا فداك، فقال وال الناس یحبونھ ألمھاتھم، فقال أتحبھ 
ألبنتك؟ فقال ال جعلني هللا ف�داك، فق�ال وال الن�اس یحبون�ھ لبن�اتھم، فق�ال ل�ھ أتحب�ھ 
ألختك؟ فقال ال جعلن�ي هللا ف�داك، فق�ال وال الن�اس یحبون�ھ ألخ�واتھم، ق�ال فوض�ع 

یده علیھ وقال اللھم أغفر ذنبھ وطھ�ر قلب�ھ وحص�ن فرج�ھ، ق�ال فل�م یك�ن  النبي 

                                      
 .٣٣٢٩حادیث األنبیاء، باب خلق آدم وذریتھ، حدیث رقم أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب أ) ١(
 . ٣/٦٢٩،  انظر زاد المعاد ابن القیم، فصل في قدوم وفد نصارى نجران علیھ ) ٢(
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الح�وار م�ع ھ�ذا الش�اب،  ، فق�د أج�رى النب�ي)١( )یجد ذلك الفتى یلتفت إلى ش�يء
وبین لھ الحكم الشرعي، وكان�ت الوس�یلة التعلیمی�ة الت�ي ج�رت بینھم�ا ھ�ي وس�یلة 

ت�ي ت�دل عل�ى مش�روعیة الحوار، والقصص واألحادیث في السنة النبوی�ة كثی�رة ال
 .)٢(الحوار، وأنھ وسیلة لنشر الدین اإلسالمي والدعوة إلى هللا تعالى

  اطب اث

ا  وارا روندراء اد ا رىرات ا  

لقد سار الخلفاء الراشدون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنھم أجمعین 
الح�وار م�ع اآلخ�رین وأھ�ل الحض�ارات األخ�رى، وف�تح على منھج النبوة في األخ�ذ بمب�دأ 

قنوات الحوار مع جمیع أفراد الناس، بغ�رض نش�ر ال�دین وتع�الیم اإلس�الم وھدای�ة الن�اس، 
وحفظ لنا التاریخ نماذج وصورا متعددة مشرقة في حوارات الصحابة رضي هللا عنھم مع 

  :أتباع األدیان وأھل الحضارات األخرى، فمن ذلك

الحوار الذي دار بین أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ وأحد  ولىالصورة األ -
أحب��ار الیھ��ود، فق��د روى اب��ن كثی��ر ف��ي تفس��یره بس��نده ع��ن اب��ن عب��اس رض��ي هللا 

دخ�ل أب�و بك�ر الص�دیق بی�ت الم�دراس فوج�د الیھ�ود ق�د اجتمع�وا إل�ى : عنھما ق�ال
: بك�ر  رجل منھم، یق�ال ل�ھ فنح�اص، وك�ان م�ن علم�ائھم وأحب�ارھم، فق�ال ل�ھ أب�و

ویحك یا فنحاص اتق هللا وأسلم، فوهللا إنك لتعلم أن محمداً رس�ول هللا، ق�د ج�اءكم 
وهللا : بالحق من عنده تجدونھ مكتوباً عندكم في الت�وراة واألناجی�ل، فق�ال فنح�اص

لق�د س�مع : " یا أبابكر ما بنا إلى هللا من حاجة فقر وإنھ إلینا فقیر فنزل قولھ تعالى
 . )٣("الوا إن هللا فقیر ونحن أغنیاءهللا قول الذین ق

الح��وار ال��ذي دار ب��ین عم��ر ب��ن الخط��اب رض��ي هللا عن��ھ،  الص��ورة الثانی��ة -
والرجل الیھودي الطاعن في السن، فقد جاء في األثر أن عمر بن الخطاب رضي 
هللا عنھ، مر على شیخ كبیر في السن من أھ�ل الذم�ة یس�أل الن�اس، فق�ال ل�ھ عم�ر 

أنت؟ فقال یھودي، فقال لھ عمر فما الذي ألجئك إلى م�ا أرى؟ من أي أھل الكتاب 
فقال الجزیة والحاجة والسن، فقال لھ عمر ما أنصفناك إن كنا أخ�ذنا من�ك الجزی�ة 
في شبیبتك ثم ضیعناك في كبرك، ثم أمر خازن بیت المال أن یضع عنھ الجزیة، 

  .)٤(وأجرى علیھ من بیت المال ما یصلحھ

                                      
أخرج��ھ أحم��د ف��ي مس��نده، مس��ند األنص��ار، ح��دیث أب��ي أمام��ھ الب��اھلي رض��ي هللا عن��ھ، ح��دیث رق��م ) ١(

 .وقال عنھ المحقق إسناده صحیح ٢٢٥٦٤
 .٣٨الحوار في اإلسالم، أسعد السحمراني، انظر ) ٢(
 ١٧٦-٢انظر تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ) ٣(
-١١٩أخرجھ اإلمام أبي عبید القاسم بن سالم في كت�اب األم�وال، ب�اب اجتب�اء الجزی�ة، ح�دیث رق�م ) ٤(

٤٨ 



  دراسة تأصیلیة" المملكة العربیة السعودیة أنموذجاً " الحوار اإلسالمي مع الحضارات األخري 
  

- ٢٤٩٠ - 

 

  

ح��وار ال��ذي دار ب��ین عثم��ان ب��ن عف��ان رض��ي هللا عن��ھ، ال الص��ورة الثالث��ة -
والیھودي صاحب بئر رومھ، فقد جاء في األثر أن المسلمین وجدوا قلة الم�اء ف�ي 
المدینة، وأن ھناك بئر لیھودي یق�ال لھ�ا روم�ھ تف�یض بالم�اء الع�ذب، وك�ان یبی�ع 

یشتري  من(فقال  ماءھا على الناس وفیھم من ال یجد ثمن ذلك، فبلغ ذلك النبي 
، فبل��غ ذل��ك عثم�ان فس��ارع إلیھ��ا وذھ��ب لص��احبھا )بئ�ر روم��ھ ول��ھ بئ��ر ف�ي الجن��ة

الیھ��ودي وتح��اور مع��ھ، وتف��اوض عل��ى ش��راء البئ��ر، فواف��ق الیھ��ودي عل��ى بیعھ��ا 
 .)١(مقسطة على دفعتین، فاشتراھا منھ عثمان وجعل البئر كلھا للمسلمین

ن ابي طالب رضي هللا، الحوار الذي دار بین الخلیفة علي ب الصورة الرابعة -
عنھ ورجل من الیھود بشأن المطالبة القضائیة الت�ي رفعھ�ا عل�ي رض�ي هللا عن�ھ، 
فقد جاء في األثر أن علیا رضي هللا عنھ، حینما كان الخلیفة في الكوفة، فقد درعاً 

ی�ا : لھ في أحدى المعارك، فوجد الدرع عند یھودي، فقال لھ عل�ي رض�ي هللا عن�ھ
درعي لم أبع ولم أھب؟ فقال الیھودي الدرع درعي وفي ی�دي،  یھودي ھذا الدرع

فقال علي رضي هللا عنھ، نسیر إلى شریح القاضي لیحكم بینن�ا، ف�ذھبا إلی�ھ فس�أل 
شریح علي رض�ي هللا عن�ھ، فق�ال ال�درع درع�ي ل�م أب�ع ول�م أھ�ب، وس�أل ش�ریح 

 عن�ھ الیھودي، فقال الیھودي الدرع درعي وفي یدي، فقال شریح لعلي رض�ي هللا
ی�ا : ھل من بینة؟ فقال علي رضي هللا عنھ الحسن ابني وقنبر موالي؟ فقال شریح

أمیر المؤمنین شھادة األبن لوال�ده ال تج�وز، وحینھ�ا ق�ال الیھ�ودي أمی�ر الم�ؤمنین 
یخاصمني عند قاض�یھ وقاض�یھ یقض�ي علی�ھ، أش�ھد أن ھ�ذا ال�دین ح�ق، ث�م أعل�ن 

، فش��اھد القص��ة أن )٢(هللا عن��ھإس��المھ واعت��رف ب��أن ال��درع درع عل��ي رض��ي 
الخلیف��ة عل��ي رض��ي هللا عن��ھ ق��د أج��رى الح��وار م��ع أتب��اع األدی��ان والحض��ارات 

  .األخرى بغیة تحقیق ھدف العدالة وإظھار الحق ورد الحقوق إلى أھلھا

                                      
ح�دیث رق�م انظر سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب ف�ي مناق�ب عثم�ان ب�ن عف�ان رض�ي هللا عن�ھ، ) ١(

٣٧٠٣ 
 .٢/١٩٤انظر أخبار القضاة للقاضي وكیع،   )٢(
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  املبحث الثالث

  وار اإلسالمي مع احلضارات األخرىمظاهر وصور احل

األخرى متعدد المظ�اھر والص�ور، لقد جاء الحوار اإلسالمي مع الحضارات 
 :وجاء بأشكال وأنماط مختلفة  حیث جاءت على النحو اآلتي

 :الحوار الدیني - ١
الحوار الدیني یھدف إلى معرفة األحكام الشرعیة وتعالیم وآداب الدین، سواء كان ھذا 
الحوار الدیني مع غیر المسلمین، من أصحاب الدیانات والحضارات األخ�رى، بھ�دف 

بالدین اإلسالمي، أو حوار مع طوائف منحرفة، أو حوار ب�ین م�ذاھب فقھی�ة، تعریفھم 
بھدف الوصول للحكم الشرعي من خالل النصوص الشرعیة، وجمیع ھذه االعتبارات 
تعتبر من الحوار الدیني، ومن األمثلة على الحوار ال�دیني ال�ذي یج�ري ب�ین المس�لمین 

ل��ذي دار ب��ین جعف��ر ب��ن أب��ي طال��ب وأتب��اع ال��دیانات والحض��ارات األخ��رى، الح��وار ا
رضي هللا عنھ وملك الحبشة النجاشي، الذي ك�ان عل�ى دی�ن النص�رانیة قب�ل أن یس�لم، 

لما ھاجرنا إلى الحبشة أرسلت قریش�اً (فقد روت القصة أم سلمة رضي هللا عنھا قالت 
ى وفدا منھا، إلى النجاش�ي تطل�ب من�ھ تس�لیمنا لھ�م، فق�ال النجاش�ي وهللا ال أس�لمھم حت�

اسمع ما لدیھم فدعاھم، فتكلم جعفر بن أبي طالب فقال أیھا الملك كنا قوما أھل جاھلیة 
نعبد األصنام، ونأكل المیتة ونأتي الفواحش ونقطع األرحام، حتى بعث هللا لن�ا رس�وال 
منا نعرف نسبھ وصدقھ وأمانتھ وعفت�ھ، ف�دعانا إل�ى هللا لنوح�ده ونعب�ده ونخل�ع م�ا كن�ا 

ق الح�دیث وأداء األمان�ة وص�لة ال�رحم وحس�ن الج�وار ونھان�ا ع�ن نعبد، وأمرن�ا بص�د
الفواحش، فصدقناه وأمنا بھ واتبعناه، فعدى علینا قومنا فعذبونا وفتنونا في دینن�ا، فلم�ا 
ظلمونا خرجنا إلیك نطلب جوارك ورجونا أن ال نظلم عندك، فقال النجاشي ھل مع�ك 

فتلى علی�ھ س�ورة م�ریم، فق�ال عم�رو  شيء مما جاء بھ عن هللا تعالى؟ فقال جعفر نعم
بن العاص أیھ�ا المل�ك إنھ�م یقول�ون ف�ي عیس�ى اب�ن م�ریم ق�والً عظیم�ا فاس�ألھم، فق�ال 
النجاشي ما تقولون في عیسى ابن مریم؟ فقال جعفر نقول فی�ھ بم�ا ج�اء ع�ن هللا وع�ن 

دھا قال أنھ عبد هللا ورسولھ وروحھ وكلمتھ القاھا إلى مریم العذراء البتول، عن نبیھ 
  .)١( )النجاشي إن ھذا والذي جاء بھ موسى لیخرج من مشكاة واحدة

 :الحوار السیاسي

السیاسة المراد بھا رعایة شئون الدولة الداخلیة والخارجیة، فالحوار السیاسي ینص�ب 
على موضوعات السیاسة وھي الشؤون الداخلیة والخارجیة للدولة، ومن األمثلة على 

والمشركون الوثنیون من أھل مكة من  ار الذي دار بین النبيالحوار السیاسي، الحو
أجل إبرام معاھدة سیاسیة لتحس�ین العالق�ات وھ�ي معاھ�دة ص�لح الحدیبی�ة، فق�د روى 

                                      
 .١٧٤٠أخرجھ أحمد في مسنده، مسند آل أبي طالب، حدیث جعفر بن أبي طالب، حدیث رقم ) ١(
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ُ َعلَْی�ِھ َوَس�لََّم  ِ َص�لَّى هللاَّ َبْیِر َعْن اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَم�َة َق�اَل َخ�َرَج َرُس�وُل هللاَّ ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ
ِری�ِق اعترض�تھم ق�ریش، فنزل�وا  َزَمنَ  اْلُحَدْیِبَیِة یرید العمرة حتى إذا َك�اُنوا ِب�َبْعِض الطَّ

ُ َعلَْی��ِھ َوَس��لََّم  ِب��يُّ َص��لَّى هللاَّ َوالَّ��ِذي (ف��ي أقص��ى الحدیبی��ة فج��اء ب��دیل الخزاع��ي، َفَق��اَل النَّ
ُم�وَن ِفیَھ�ا ُحُرَم� �ًة ُیَعظِّ اَھ�اَنْفِسي ِبَی�ِدِه َال َیْس�أَلُوِني ُخطَّ ِ إِالَّ أَْعَطْی�ُتُھْم إِیَّ ، فق�ال ل�ھ )اِت هللاَّ

 ِ ب��دیل الخزاع��ي ی��ا محم��د إن قریش��اً مق��اتلوك وص��ادوك ع��ن البی��ت،  فَق��اَل َرُس��وُل هللاَّ
ا ِجْئَنا ُمْعَتِم�ِریَن َوإِنَّ قَُرْیًش�ا َق� ا لَْم َنِجْئ لِِقَتاِل أََحٍد َولَِكنَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إِنَّ ْد َنِھَك�ْتُھْم َصلَّى هللاَّ

اِس، ثم ج�اء ع�روة  ًة َوُیَخلُّوا َبْیِني َوَبْیَن النَّ ْت ِبِھْم َفإِْن َشاُءوا َماَدْدُتُھْم ُمدَّ اْلَحْرُب َوأََضرَّ
بن مسعود فجعل یكلم النبي صلى هللا علیھ وسلم ویتف�اوض معھ�م، وبع�ده ج�اء ُس�َھْیُل 

ُ ْبُن َعْمٍرو َفَقاَل َھاِت ی�ا محم�د كتاب�اً واكْ  ِب�يُّ َص�لَّى هللاَّ ُت�ْب َبْیَنَن�ا وبین�ك العھ�د، َف�َدَعا النَّ
  .)١( )َعلَْیِھ َوَسلََّم اْلَكاِتبَ 

 :الحوار التجاري
ینطل��ق الح��وار التج��اري م��ن موض��وعات التج��ارة واألعم��ال واألنش��طة التجاری��ة 

ب�ل مع أح�د م�ن المش�ركین مقا والمعامالت المالیة، مثالھ الحوار الذي أجراه النبي 
ْحَمِن ْبِن أَِبي َبْكٍر شراء شاه، فقد روى  ِبيِّ " :َقالَ  -رضي هللا عنھما-َعْبِد الرَّ ا َمَع النَّ ُكنَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  - ِب�يُّ -َصلَّى هللاَّ ُ  -، ُثمَّ َج�اَء َرُج�ٌل ُمْش�ِرٌك ِبَغ�َنٍم َیُس�وقَُھا، َفَق�اَل النَّ َص�لَّى هللاَّ
ةً َبْیًعا -َعلَْیِھ َوَسلَّمَ    .)٢()َفاْشَتَرى ِمْنُھ َشاةً . الَ، َبْل َبْیعٌ  :َفَقالَ - أَْم ِھَبةً  :أَْو َقالَ  -أَْم َعِطیَّ

 :الحوار القضائي
ینطلق ھ�ذا الح�وار م�ن موض�وعات القض�اء والمرافع�ات واألحك�ام القض�ائیة، س�واء 
دار ھذا الحوار بین القاض�ي والخص�وم، أو دار ب�ین أط�راف ال�دعوى، وم�ن األمثل�ة 

وبین الیھ�ود ف�ي بی�ان الحك�م الش�رعي والح�د  لى ذلك الحوار الذي دار بین النبيع
على من فعل فاحشة الزنا، فقد روى عبدهللا بن عمر أن یھودیاً زنى ب�امرأة یھودی�ة، 

فانطلق حتى جاء الیھ�ود، فق�ال لھ�م م�ا تج�دون ف�ي الت�وراة عل�ى م�ن   فأخبر النبي
ونخ�الف ب�ین وجوھھم�ا ویط�اف بھم�ا، فق�ال  زنى، فقالوا نس�ود وجوھھم�ا ونحملھم�ا

  .)٣() فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقین؟ فجاءوا بھا فإذا بھا آیة الرجم، فرجما النبي
 :الحوار االجتماعي

حیث ینطلق ھذا الحوار من موض�وعات اجتماعی�ة، وظ�واھر وس�لوكیات ومش�كالت 
و دار ب�ین الوال�دین م�ع وأحداث اجتماعیة، سواء دار ھذا الحوار بین األس�رة، كم�ا ل�

األوالد، أو بین األق�ارب أو دار ب�ین أط�راف أخ�رى، واألمثل�ة عل�ى ذل�ك عدی�دة ف�ي 

                                      
أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب الش��روط، ب��اب الش��روط ف��ي الجھ��اد والمص��الحة م��ع أھ��ل ) ١(

 .٢٧٣١الحرب، حدیث رقم 
ف��ي ص��حیحھ، كت��اب البی��وع ، ب��اب الش��راء والبی��ع م��ع المش��ركین، ح��دیث رق��م  أخرج��ھ البخ��اري) ٢(

٢٢١٦. 
أخرج��ھ مس��لم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب الح��دود، ب��اب رج��م الیھ��ود وأھ��ل الذم��ة ف��ي الزن��ا، ح��دیث رق��م ) ٣(

٤٤٣٧. 
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الحیاة الیومیة التي ال تخلو من حوارات اجتماعیة فمن ذلك قصة سعد بن أبي وقاص 
رضي هللا عنھ مع أمھ المشركة، فقد جاء في األثر أنھ لما أس�لم س�عد وأعل�ن إس�المھ 

واستقبلتھ أمھ، وكانت مشركة، فقال�ت أل�یس هللا ق�د أم�رك بب�ر الوال�دین؟  فدخل البیت
فقال نعم فقالت ف�وهللا ال أطع�م طعام�اً حت�ى تكف�ر أو أم�وت، فتركھ�ا س�عد ول�م یجبھ�ا 

وإن جاھداك عل�ى أن تش�رك ب�ي م�ا ل�یس ل�ك ب�ھ عل�م ف�ال "حتى نزلت فیھ ھذه اآلیة 
  .)١("تطعھما وصاحبھما في الدنیا معروفا

 :ار الصحيالحو
تدور الحوارات الصحیة ح�ول ك�ل م�ا یتعل�ق بص�حة وس�المة اإلنس�ان، ب�دنیا وعقلی�ا 
ونفسیا، وحول معالجة األمراض والوقایة منھ�ا، س�واء دار ھ�ذا الح�وار ب�ین األطب�اء 
والممارسین للمھن الصحیة، أو دار من غیرھم، ومن األمثلة على ذلك ما رواه أن�س 

ِبيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َفَقالَ جاء َرجُ (رضي هللا عنھ قال  ی�ا رس�ول هللا إن : ًل إلى النَّ
اِنَیَة، » اْسِقِھ َعَسًال «: أَِخي استطلق َبْطَنُھ، َفَقاَل لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم ُثمَّ أََتى الثَّ

الَِثَة َفَقالَ » اْسِقِھ َعَسًال «: َفَقالَ  : َقْد َفَعْلُت؟ َفَق�الَ : ُثمَّ أََتاهُ َفَقالَ » اْسِقِھ َعَسًال «: ُثمَّ أََتاهُ الثَّ
ُ، َوَكَذَب َبْطُن أَِخیَك، اْسِقِھ َعَسًال «   .)٢( )َفَسَقاهُ َفَبَرأَ » َصَدَق هللاَّ

 :الحوار العلمي

یدور الحوار العلمي حول البحوث والدراسات العلمیة، واالطالع على العلوم 
ذا الحوار بین المعلمین مع الطالب، أو دار والمعارف والفنون المتعددة، سواء دار ھ

بین طالب العلم فیما بینھما، ومن األمثلة على ذلك ما ثبت في السنة أن َحْبٌر ِمَن 
ِ َصلَّى هللاُ علیھ وسلََّم َفقالَ  ا َنِجُد في التوراة: األْحَباِر أتى إلى َرسوِل هللاَّ ُد إنَّ أنَّ : یا ُمَحمَّ

َموَ  َ َیْجَعُل السَّ َجَر علَى إْصَبٍع، والَماَء هللاَّ اِت علَى إْصَبٍع واألَرِضیَن علَى إْصَبٍع، والشَّ
والثََّرى علَى إْصَبٍع، وَسائَِر الَخَالِئِق علَى إْصَبٍع، فَیقوُل أَنا الَملُِك أنا الملك، َفَضِحَك 

ِ  النبيُّ َصلَّى هللاُ علیھ وسلََّم حتَّى َبَدْت َنَواِجُذهُ َتْصِدیًقا لَِقْولِ  الَحْبِر، ُثمَّ َقَرأَ َرسوُل هللاَّ
َ َحقَّ َقْدِرِه، واألْرُض َجِمیًعا َقْبَضُتُھ َیوَم الِقَیاَمِة، {: َصلَّى هللاُ علیھ وسلَّمَ  َوما َقَدُروا هللاَّ

ا ُیْشِرُكونَ  َمَواُت َمْطِویَّاٌت بَیِمیِنِھ، ُسْبَحاَنُھ وَتَعالَى َعمَّ   .)٣")والسَّ

                                      
 .٣١٨٩أخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب تفسیر القرآن، باب سورة العنكبوت، حدیث رقم  ) ١(
 .٥٦٨٤اري في صحیحھ، كتاب الطب، باب الدواء بالعسل، حدیث رقم أخرجھ البخ) ٢(
وما قدروا هللا ح�ق ق�دره، ح�دیث رق�م " أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التفسیر، باب قولھ تعالى) ٣(

٤٨١١. 



  دراسة تأصیلیة" المملكة العربیة السعودیة أنموذجاً " الحوار اإلسالمي مع الحضارات األخري 
  

- ٢٤٩٤ - 

 

  املبحث الرابع

  وار اإلسالمي مع احلضارات األخرىابط احلضو

الضوابط والشروط جاءت لضمان صحة سیر عملیة الحوار ونجاح الحوار، فإذا 
اختل أحد ھذه الشروط أصبح الحوار غیر ناجح، وغیر مثم�ر ول�یس ل�ھ نتیج�ة إیجابی�ة، 

  :وقد جاءت ھذه الضوابط على ما یلي

الى، وأن ینوي المتحاور رف�ع الجھ�ل یشترط لألطراف المتحاورة إخالص النیة � تع -١
عن��ھ وع��ن الن��اس، واالس��تفادة م��ن ھ��ذا الح��وار بم��ا ینف��ع اإلنس��ان ف��ي دین��ھ وحیات��ھ 

X  W   V  (وآخرتھ، فمدار األعمال كلھا ھو إخالص النیة � تعالى، یقول هللا تع�الى 

Y (  ویقول النبي ٣سورة الزمر، اآلیة ، )١( )إنما األعمال بالنیات(. 

ط ف��ي الح��وار العل��م بموض��وع الح��وار وأدلت��ھ وحجج��ھ، ف��إذا دع��ي ش��خص إل��ى یش��تر -٢
الحوار یجب علیھ أوالً أمران األول معرف�ة م�ا ھ�و موض�وع الح�وار ال�ذي دع�ي م�ن 
أجلھ؟ واألمر الثاني معرفة أدل�ة وحج�ج موض�وع ھ�ذا الح�وار؟ حت�ى یس�تطیع ال�دفاع 

یفش�ل، وإذا ك�ان ج�اھال  عن نفسھ، فالمحاور إذا كان جاھال بموضوع الحوار فس�وف
بأدل��ة وحج��ج موض��وع الح��وار، فس��وف یفحم��ھ الط��رف اآلخ��ر، وال ی��تمكن م��ن ال��رد 
علیھ، كما أن المحاور الجاھل بموضوع الحوار ربما یفسد أكثر مما یصلح، وضرره 

>  (یق�ول تع�الى )٢(أكثر من نفعھ، وقد ذم هللا تعالى في كتاب�ھ م�ن یج�ادل بغی�ر عل�م 

A    @  ?  >    =  H           G  F   E   D  C     B(   ٨سورة الحج، اآلیة. 

یشترط لألطراف المتحاورة االلت�زام ب�آداب وأخالقی�ات الح�وار، ف�الحوار ھ�و معامل�ة  -٣
إنس��انیة اجتماعی��ة ب��ین األط��راف المتح��اورة، وھ��و عم��ل یق��وم ب��ھ ك��ل ط��رف مقاب��ل 

امة واألخالق الفاضلة، التي الطرف اآلخر وھذا العمل البد لھ من االلتزام باآلداب الع
اكتسبھا اإلنسان، سواء دعا إلیھا ال�دین اإلس�المي، أو ج�اءت بھ�ا األع�راف والع�ادات 
الطیبة، فمثال البد أن یلتزم األط�راف المتح�اورة بالص�دق واألمان�ة والنزاھ�ة وابتغ�اء 
الح�ق ونص�رتھ، وبالع�دل وحس�ن اإلنص��ات واالس�تماع للط�رف اآلخ�ر، وغیرھ�ا م��ن 

واألخالق الفاضلة، ك�ذلك الب�د م�ن األط�راف المتح�اورة الح�ذر واالبتع�اد ع�ن  اآلداب
األخ��الق الس��یئة والرذیل��ة، مث��ل الك��ذب والخیان��ة والغ��ش والظل��م والع��دوان واالس��اءة، 

 .)٣(والسب والشتم واالعتداء على حقوق اآلخرین، 

                                      
، ح�دیث رق�م أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب بدء الوحي، باب كیف ب�دأ ال�وحي برس�ول هللا ) ١(
١. 
 .١٤٩وار أسسھ ومناھجھ، خالد القاسم، انظر الح) ٢(
 .١٥٢انظر المرجع السابق، ) ٣(
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الف�ات والمح�اذیر الش�رعیة، یشترط في الح�وار ع�دم وق�وع األط�راف المتح�اورة بالمخ  -٤
وھذا الشرط مما یمیز الحوار اإلس�المي ع�ن غی�ره، فل�یس الح�وار ف�ي اإلس�الم یھت�ك 
دماء وأعراض وأموال وحرمات الناس، ولیس الحوار في اإلسالم یعتدي على أحكام 
الدین، أو یسخر بأحكام اإلسالم، ولیس الحوار في اإلسالم یسيء لألنبی�اء والرس�ل أو 

والحضارات األخرى، فالحوار في اإلس�الم الب�د أن یك�ون منض�بط بض�وابط  للدیانات
الدین والشرع، فال یجوز لألط�راف المتح�اورة اإللح�اد والكف�ر، وأن ت�دخل حواراتھ�ا 

7  8   9    (وعقولھا بعلم الغیب الذي ال یعملھ إال هللا سبحانھ وتعالى فقد قال جل وعال 

@   ?  >  =  <  ;  :A  ( وال یج����وز لألط����راف ٦٥نم����ل، اآلی����ة س����ورة ال ،

المتحاورة السخریة واالستھزاء بأحكام الدین اإلسالمي وتعالیمھ، وال یجوز لألطراف 

S  (المتحاورة اإلس�اءة لألنبی�اء والرس�ل عل�یھم الص�الة والس�الم یق�ول هللا تع�الى 

Y  X  W  V  U   TZ                _  ^   ]  \  [

       e  d  c  b  a  `     g  f(   وال یجوز ٦٥سورة التوبة، اآلیة ،

لألط��راف المتح��اورة الح��وار م��ن أج��ل الخ��روج عل��ى والة األم��ر، أو الح��وار بأفك��ار 
ضالة وشبھات منحرفة وآراء شاذة، فكل ذل�ك نتائج�ھ وخیم�ة وعواقب�ھ خطی�رة، وھ�و 

رك م��ن الفس��اد ف��ي األرض، وق��د ذم هللا تع��الى الس��عي والفس��اد ف��ي األرض یق��ول تب��ا

س���ورة القص���ص، اآلی���ة  )Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÒ    ×  Ö  Õ  Ô   Ó(وتع���الى 

م�ن ( من االختالف والفرقة والخروج عل�ى والة األم�ر یق�ول  ، وحذر النبي ٧٧
، وال یج�وز للمح�اور )١()خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات م�ات میت�ة الجاھلی�ة

، )٢( )ال ضرر وال ض�رار( إلحاق األذى والضرر باألطراف األخرى، یقول النبي 
وال یج��وز للمح��اور الس��خریة واالس��تھزاء ب��اآلخرین أو االس��اءة لھ��م بالس��ب والش��تم 

Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º  (وبذاءة اللسان یقول هللا تعالى 

Ï     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  ÇÐ  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ×    Ú   Ù  Ø

Ü  ÛÝ   â  á  à  ß  Þ   ã(  وال یج��وز ف��ي ١١س��ورة الحج��رات، اآلی��ة ،

                                      
 .١٨٨٤أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمین، حدیث رقم ) ١(
 .٢٣٤٠أخرجھ بن ماجھ في سننھ، كتاب األحكام، باب من بنى في حقھ ما یضر بجاره، حدیث رقم ) ٢(
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، )١( )الَ َیْخلُ�َونَّ َرُج�ٌل ِب�اْمَرأَةٍ ( الحوار أن یكون فیھ خلوة بامرأة أجنبیة یق�ول النب�ي 
 وال یجوز في الحوار أن یكون فیھ اخ�تالط النس�اء بالرج�ال األجان�ب، یق�ول النب�ي 

 .)٢( )ضر على الرجال من النساءما تركت بعدي فتنة ھي أ(محذرا أمتھ من االختالط 
یش��ترط ف��ي الح��وار ع��دم المس��اس باألص��ول والثواب��ت والمس��لمات ف��ي ال��دین، فمج��ال   -٥

الحوار في األصول من أجل الدعوة إلیھا أو الدفاع عنھا، أما الح�وار إذا ك�ان الح�وار 
لك�ل في دائرة الفروع الفقھیة واالجتھادات والمتغیرات، فھذه قابلة لالجتھ�اد والنظ�ر و

 .)٣(طرف اجتھاده فمجال الحوار فیھا أرحب وأوسع
یش�ترط ف��ي الح�وار اختی��ار األوق�ات واألش��خاص واألح�وال واألدوات المناس��بة، وھ��ذا   -٦

 :الشرط ینبغي توافره قبل البدء بعملیة الحوار، فالبد من توافر ومراعاة األمور التالیة
راف المتحاورة، ومما البد من اختیار األوقات المناسبة لألط: مراعاة الوقت -

یدل على ذلك فإن فرعون لما طلب عقد الحوار مع موسى علیھ الس�الم، لمب�ارزة 
السحرة اختار موسى علیھ السالم الوقت المناس�ب لعق�د الح�وار، وھ�و ی�وم الزین�ة 
وفي وقت الضحى، حتى یكون جمی�ع الن�اس مجتمع�ون ف�ي ض�حى النھ�ار، یق�ول 

k  j  i    h         g  f    q  p  o  n  m  lتعالى 

|   {           z  y  x  w  v  u  t  s   r ( س��ورة ط��ھ، اآلی��ة

٥٩-٥٨. 
الب��د م��ن اختی��ار األش��خاص إلج��راء الح��وار، فم��ثال ال : مراع��اة األش��خاص -

یصح طل�ب الح�وار م�ن ش�خص ی�أن م�ن الم�رض، أو طل�ب الح�وار م�ن ش�خص 
 .معتوه عقلیاً،

اختیار األح�وال والظ�روف المناس�بة، البد عند الحوار من : مراعاة األحوال -
فحالة اإلنسان مرتبط�ة ب�الظروف المحیط�ة ب�ھ، فم�ثال ال یمك�ن طل�ب الح�وار م�ن 
موظ��ف مش��غول ب��أداء عمل��ھ، ومثل��ھ ال یمك��ن طل��ب الح��وار م��ن ش��خص یطف��ئ 

 .حریقا، أو ینقذ غریقا
الب��د م��ن اختی��ار األدوات والوس��ائل : مراع��اة األدوات والوس��ائل المناس��بة -

بة للحوار، فوسیلة الحوار لھا دور كبیر في نق�ل وتوص�یل الح�وار للط�رف المناس
 .)٤(اآلخر، وضمان وصولھ إلیھ ،

                                      
في صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر، باب من اكتتب في جیش فخرجت امرأتھ حاجة،  أخرجھ البخاري) ١(

 .٣٠٠٦حدیث رقم 
 .٦٨٨٠أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الرقائق، باب بیان فتنة النساء، حدیث رقم ) ٢(
 .٥٧انظر الحوار وآدابھ في اإلسالم، عبدهللا المشوخي، ) ٣(
 .٨٢وجان، انظر الحوار في اإلسالم، عبدهللا الم) ٤(
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  املبحث اخلامس

  وار اإلسالمي مع احلضارات األخرىأركان احل

الحوار الناجح یقوم على أركان وضوابط وآداب، فإذا توافرت ھذه العناصر 
ارا س�لبیاً، وأرك�ان الح�وار ج�اءت عل�ى أصبح حواراً ناجح�اً، وباختاللھ�ا یك�ون ح�و

  :النحو اآلتي
األط�راف المتح�اورة وھ�ي ال�ذوات واألش�خاص الت�ي تت�ولى إج�راء : الركن األول

 .عملیة الحوار

موض��وع الح��وار وھ��ي القض��یة الت��ي ی��دور علیھ��ا الح��وار، والب��د م��ن  :ال��ركن الث��اني
 .مراعاة ضوابط الحوار التي أشرنا إلیھا سابقا

أدوات ووسائل الحوار وھي األدوات والوسائل المستخدمة لنقل الحوار،  :ثالركن الثال
فقد یك�ون الح�وار ش�فھیا مباش�را، وق�د یك�ون ح�وارا غی�ر مباش�ر بواس�طة وس�ائل مث�ل 

 .الكتابة والرسالة والوسائل اإلعالمیة الحدیثة واإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي
المرجوة م�ن عملی�ة الح�وار، وف�ي الغال�ب أن  نتیجة الحوار وھي الثمرة :الركن الرابع

 : نتائج الحوارات ال تخرج عن ثالث نتائج وھي
النتیجة اإلیجابیة والعملیة، الت�ي ق�دمت حل�وال واقعی�ا ومنطقی�ة، وباس�تطاعة  - أ

األطراف المتحاورة القیام بھا وتنفیذھا، فھ�ذه النت�ائج ت�دل عل�ى أن الح�وار ك�ان ناجح�ا 
 .ومثمرا

والغیر عملیة، والتي ق�دمت حل�وال تعجیزی�ة وخیالی�ة، وغی�ر  النتیجة السلبیة - ب
منطقیة، وال یمك�ن لألط�راف القی�ام بھ�ا واس�تحالة تنفی�ذھا، فھ�ذه ت�دل عل�ى ع�دم نج�اح 

 .عملیة الحوار، وأنھ كان حوارا سلبیا
ال نتیجة فلم تصل األطراف المتحاورة إلى نتیجة، فكل طرف متمسك برأیھ  - ت

 .)١(رف اآلخر، فھنا ال نتیجة من ھذا الحوارولم یقتنع برأي وأدلة الط

  
  
 

                                      
 .٣٥انظر ثقافة الحوار في الفكر اإلسالمي، محمد الصالح، ) ١(
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  املبحث السادس

  وار اإلسالمي مع احلضارات األخرىآداب وأخالقيات احل

لق��د اعتبرن��ا س��ابقا م��ن ض��وابط الح��وار االلت��زام ب��آداب وأخالقی��ات الح��وار، ف��إذا 
 التزم��ت األط��راف المتح��اورة ب��آداب وأخالقی��ات الح��وار، أص��بح الح��وار ح��وارا إیجابی��ا

ناجحا، أما إذا حصل اإلخالل بآداب  وأخالقیات الحوار، انعكس ذلك على عملیة الحوار، 
ولضمان الخروج من ھ�ذا الح�وار بنت�ائج إیجابی�ة مثم�رة ج�اءت ھ�ذه اآلداب واألخالقی�ات 

  :على النحو اآلتي

یج���ب عل���ى األط���راف المتح���اورة التحل���ي ب���األخالق الفاض���لة، واألع���راف  -١
نة، واالبتعاد عن األخالق السیئة واألعراف والتقالید البذیئة، والتقالید الطیبة الحس

فقد جاءت نصوص كثیرة ف�ي اإلس�الم تح�ث المس�لم عل�ى التحل�ي بحس�ن الخل�ق، 
ُكْم إِلَ�يَّ َوأَْق�َرِبُكْم ِمنِّ�ي ( وحسن المعامل�ة م�ع اآلخ�رین، یق�ول النب�ي  إِنَّ ِم�ْن أََح�بِّ

، كم�ا ج�اءت نص�وص أخ�رى ف�ي اإلس�الم )١( )ُكْم أَْخَالًقاَمْجلًِسا َیْوَم الِقَیاَمِة أََحاِسنَ 
لَ�ْیَس ( تحذر المسلم من األخالق السیئة وتدعو إلى االبتعاد عنھ�ا، یق�ول النب�ي 

اِن َوَال الَفاِحِش َوَال الَب�ِذيءِ  اِن َوَال اللَّعَّ عَّ ، واألخ�الق الحس�نة الت�ي )٢( )الُمْؤِمُن ِبالطَّ
الحوار كثیرة منھا، الص�دق والق�ول الحس�ن والمجادل�ة ینبغي التحلي بھا في أثناء 

بالحس��نى، والحل��م والت��أني واألن��اة والص��بر، واألمان��ة، والع��دل واألنص��اف م��ع 
اآلخرین، والرحمة والتواضع والرفق باآلخرین، والعفو والصفح والتسامح، فھذه 

حل�ي جملة من اآلداب واألخالق الحسنة التي ینبغي عل�ى األط�راف المتح�اورة الت
بھ��ا، وف��ي مقاب��ل ذل��ك ینبغ��ي عل��ى األط��راف المتح��اورة الح��ذر واالبتع��اد م��ن 
األخ�الق الس�یئة وتجن�ب األخ�الق الرذیل�ة أثن�اء الح�وار ومنھ�ا، الك�ذب فھ�و خل�ق 
س���يء وعواقب���ھ وخیم���ة، وحبال���ھ قص���یرة، ومنھ���ا العجل���ة والط���یش والغض���ب 

ن��ف والغلظ��ة ف��ي واالنفع��ال، والخیان��ة ، والظل��م والج��ور والحی��ف، القس��وة والع
القول، والكبر والتعالي على اآلخرین، وفي الجملة فإن على األطراف المتحاورة 
التحلي ب�األخالق الفاض�لة واآلداب الحس�نة، واالبتع�اد ع�ن األخ�الق الس�یئة حت�ى 

 .)٣(ینتھي ھذا الحوار بنتائج إیجابیة مثمرة
الھ��دوء وض��بط  م��ن آداب وأخ��الق الح��وار یج��ب عل��ى األط��راف المتح��اورة الت��زام - أ

النفس وحسن االستماع واألصغاء لآلخرین، وع�دم المقاطع�ة اثن�اء الح�دیث والح�وار، 
 .)٤(ألن ذلك یقطع حبل األفكار وتسلسل الخواطر ویؤدي إلى الفوضویة في الحوار

                                      
 .٢٠١٨أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالي األخالق، حدیث رقم ) ١(
 .١٩٧٧أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، حدیث رقم ) ٢(
 .  ١٤٠آدابھ، خالد المغامسي، انظر الحوار و) ٣(

 .١٠٢انظر الحوار أصولھ المنھجیة وآدابھ السلوكیة، أحمد الصویان، ) ٤(
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من آداب وأخالق الحوار االتفاق عل�ى المب�ادئ والمع�اییر، وتحدی�د وتوض�یح نق�اط  - ب
 .)١(ونقاط الخالف االتفاق بین المتحاورین،

م��ن آداب وأخ��الق الح��وار االلت��زام بح��دود ونط��اق الح��وار، وع��دم الخ��روج عن��ھ، - ت
فالحوار لھ حدود موض�وعیة وزمنی�ة وشخص�یة، ف�إذا تج�اوزت األط�راف المتح�اورة 

 .)٢(حدود ونطاق الحوار أتت النتائج سلبیة
رام م���ن آداب وأخ���الق الح���وار احت���رام اآلخ���رین، فالواج���ب عل���ى المح���اور احت���- ث

األش���خاص واحت���رام اآلراء وت���وقیر كب���ار الس���ن والعلم���اء، وذو الج���اه والمنص���ب 
 .والسلطان والحكم

من آداب وأخالق الحوار التجرد ف�ي طل�ب الح�ق والحی�اد، وع�دم االنتص�ار لل�نفس، - ج
وقبول الحق من كل من نطق بھ من المتحاورین كائنا من كان، وعدم التعصب للرأي 

 .)٣(مقوت، القائم على الجھل والعجب بالنفسونبذ التقلید األعمى الم

                                      
 . ١٢صالح بن حمید، . انظر أصول الحوار وآدابھ، د) ١(
 .  ١٨٤انظر الحوار وآدابھ، خالد المغامسي، ) ٢(
 .  ٦٩انظر ثقافة الحوار في الفكر اإلسالمي، محمد الصالح، ) ٣(
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  املبحث السابع

  وار اإلسالمي مع احلضارات األخرىآثار احل

تتجل��ى أھمی��ة الح��وار اإلس��المي م��ع الحض��ارات األخ��رى بأن��ھ یجل��ي الحق��ائق، 
ویوصل لمعرفة الحق، ویصحح المف�اھیم، وینھ�ي أزم�ة الخالف�ات والص�راعات، ف�الحوار 

األخرى آثاره حمیدة وفوائده جلیلة، ومن تلك اآلث�ار والثم�ار م�ا  اإلسالمي مع الحضارات
  : یلي

أن الح��وار وس��یلة لل��دعوة إل��ى هللا تع��الى ودع��وة أھ��ل الحض��ارات واألدی��ان إل��ى  -١
ال��دخول ف��ي دی��ن اإلس��الم، فھ��و وس��یلة لنش��ر اإلس��الم وإظھ��ار أحك��ام ال��دین وتعالیم��ھ 

 .)١(ب واألدیان األخرىللناس، وھذا یظھر جلیا في الحوار مع أھل الكتا
أن الح��وار وس��یلة للتف��اھم ب��ین البش��ر وأقن��اع اآلخ��رین، وتجلی��ة الحق��ائق وكش��ف  -٢

 .)٢(الغوامض، والوصول إلى الحقیقة وإظھار الحق فالحوار لغة التفاھم بین الناس
أن الحوار وس�یلة لتض�ییق مج�االت الخ�الف، وإیج�اد حل�ول للمش�كالت واألزم�ات،  -٣

صراعات والصدامات، والتخلص م�ن الخالف�ات، ف�الحوار وس�یلة والتخفیف من حدة ال
 .)٣(لفض النزاعات وعقد الھدنة والصلح والمصالحة وإنھاء أمد الخالفات

أن الحوار وسیلة لتحقیق السلم واألمن والسالم، وتحقیق المبادئ السامیة من العدالة  -٤
الحوار ینشر السلم والمساواة واإلنصاف، وإیصال الحقوق وردع الظلم وكف األذى، ف

واألمن في المجتمعات، فالنزاعات والخالفات إذا اشتدت وط�ال أم�دھا واتس�عت دائ�رة 
الخالف، فما لھ�ا إال الح�وار یطف�ئ ن�ار الفتن�ة، وینش�ر الس�لم واألم�ن، ویحق�ق مطال�ب 

 .)٤(العدالة والتعایش
ح�اورة، أن الحوار وسیلة لتنمی�ة روح مب�دأ الش�ورى والمش�اورة ب�ین األط�راف المت -٥

فكل إنسان یمر بمشكالت تواجھ�ھ ف�ي حیات�ھ، ویحت�اج لمعرف�ة أفض�ل اآلراء والحل�ول 
لھذه المشكلة، وھذا  یكون بمشاورة اآلخرین فی�تم ط�رح المش�كلة عل�ى اآلخ�رین عب�ر 

 .)٥(الحوار ومشاورتھم للوصول إلى أفضل الحلول وآمنھا
ال��روابط األس��ریة والتكاف��ل أن الح��وار وس��یلة لتنمی��ة العالق��ات االجتماعی��ة وتقوی��ة  -٦

االجتماعي، كما أن الحوار فیھ تحس�ین لمس�توى العالق�ات والص�داقات والتواص�ل م�ع 
 .)٦(كافة فئات المجتمع والحضارات

                                      
 .١١٢انظر الحوار أسسھ ومناھجھ، خالد القاسم،  )١(
 .١٤انظر قواعد ومبادئ الحوار، عبدهللا الصقھان، ) ٢(
 .٩٠انظر ثقافة الحوار في الفكر اإلسالمي، محمد الصالح، ) ٣(
 .٢١٠انظر فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربیة، محمد عبدالغفار، ) ٤(
 .٢٤٨امسي، انظر الحوار آدابھ، خالد المغ) ٥(
 .٢٣١انظر المرجع السابق، ) ٦(
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أن الحوار وسیلة لتنمیة مھارات التحدث واإللقاء والخطابة، ومقابلة اآلخرین، وھو  -٧
ك ال�ذھن واالجتھ�اد والتعبی�ر ع�ن كذلك وسیلة لتنمیة مھارات التفكیر واإلبداع، وتحری

 .)١(الرأي، كما أن الحوار وسیلة لكشف الطاقات والمواھب والقدرات
أن الح��وار وس��یلة لتب��ادل الخب��رات م��ع أھ��ل الحض��ارات، واالس��تفادة م��ن التج��ارب  -٨

 .والدراسات السابقة، كما أن الحوار وسیلة تعلیمیة، وھو أسلوب من أسالیب التعلیم
لتصحیح المفاھیم ورد األغلوطات، وكشف الشبھات، والرد عل�ى  أن الحوار وسیلة -٩

ال��تھم الملص��قة والملفق��ة ف��ي المعلوم��ات، فلق��د ق��ام أع��داء اإلس��الم بإلص��اق ال��تھم عل��ى 
، ونشر تلك التھم في المجتمعات اإلنسانیة والغربی�ة،  اإلسالم وأحكامھ ودینھ ونبیھ 

لملصقة باإلسالم، إال بواس�طة الح�وار وما كشفت ھذه الشبھات، وما أزیلت ھذه التھم ا
 .)٢(مع اآلخرین والحضارات األخرى

أن الحوار مع اآلخرین من أتب�اع ال�دیانات والحض�ارات األخ�رى، ھ�و دع�وة إل�ى  -١٠
التعایش السلمي مع األم�م والحض�ارات األخ�رى، وم�د جس�ور التع�اون ال�دولي، وف�تح 

 .)٣(لح والمنافع الدولیة المشتركةمجاالت التبادل االقتصادي والمعیشي، وتبادل المصا

  

                                      
 .١٢٨انظر الحوار آدابھ ومنطلقاتھ، محمد خوجة، ) ١(
 .٤٣انظر الحوار وآدابھ، خالد المغامسي، ) ٢(
 .٧١انظر الحوار بین أتباع األدیان والثقافات، عبدالقادر الشیلخي، ) ٣(
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  املبحث الثامن

  وار اإلسالمي مع احلضارات األخرىعوائق مؤثرة على احل

یتع��رض الح��وار ف��ي اإلس��الم م��ع الحض��ارات األخ��رى إل��ى ص��عوبات وعوائ��ق 
تواجھ��ھ، وھ��ذه العوائ��ق ق��د تص��در م��ن األط��راف المتح��اورة، أو م��ن الظ��روف المحیط��ة 

  :ائق على النحو اآلتيبالحوار، وجاءت ھذه العو

عوائق شخصیة وھي عبارة عن تصرفات تصدر من األطراف المتحاورة، سواء  -١
كانت تصرفات قولیة أو فعلیة، بھدف إفشال الحوار أو كسب الحوار ونتائجھ، لصالح 
الطرف اآلخر، ومن أمثلة ھذه العوائق الشخصیة، الثرثرة وكثرة الحدیث والكالم ف�ي 

و االستطراد واالطناب ف�ي الك�الم، أو التھ�رب م�ن المواجھ�ة غیر موضوع الحوار، أ
 .)١(وعدم اإلجابة على األسئلة

عوائق موضوعیة وھي تتمثل باألخالل بضوابط وشروط وأركان الحوار الس�ابق  -٢
ذكرھ��ا، فمت��ى م��ا اختل��ت ھ��ذه الض��وابط واألرك��ان، ف��إن العملی��ة الحواری��ة مختل��ة ، 

 .تائجھاوسوف تواجھ صعوبات في استمرارھا ون
عوائ��ق ف��ي أداة ووس��یلة الح��وار، فق��د تك��ون وس��یلة الح��وار غی��ر مت��وفرة أو ع��دم  -٣

صالحیتھا، أو سوء استعمال لھا من قبل األطراف المتحاورة، أو وج�ود خل�ل وعط�ل 
 .بھذه الوسیلة

عوائق في الظروف المحیطة بالحوار، فقد یكون مكان الحوار غی�ر مناس�ب وفی�ھ  -٤
لى األطراف المتحاورة، وقد یكون الوقت غیر مناسب ضوضاء، وإزعاج وتشویش ع

 .)٢(أو الطقس واألجواء والحالة المناخیة غیر مناسبة
عوائ��ق مس��لكیة منھجی��ة، وھ��ذه م��ن أخط��ر العوائ��ق والص��عوبات الت��ي یواجھھ��ا  -٥

الحوار، وھ�ي عب�ارة ع�ن من�اھج وس�لوكیات فكری�ة وعقدی�ة خاطئ�ة، یتبناھ�ا الط�رف 
لمنھجیة والمسالك الخاطئة تغلق أبواب الحوار، وتقطع قنوات المحاور، فھذه العوائق ا

تواص��ل الح��وار، وتجع��ل ھ��ذا المح��اور منغلق��ا منع��زال، بعی��دا ع��ن الص��واب والح��ق 
 :والحقیقة، ومن األمثلة على ھذه المناھج والمسالك الخاطئة التي تعیق الحوار ما یلي

اإلنس���انیة وكاف���ة الفك���ر اإلرھ���ابي، لق���د ظ���ل اإلرھ���اب جریم���ة ت���روع البش���ریة و- أ
الحضارات، وذلك لما یخلفھ من آثار خطی�رة وعواق�ب وخیم�ة، عل�ى اإلنس�ان والبیئ�ة 
والمكان، فھو من أخطر وأبشع الجرائم التي عرفتھا اإلنسانیة، والفكر اإلرھ�ابي یق�وم 
عل��ى مس��لك وم��نھج التخری��ب والت��دمیر والتفجی��ر واإلفس��اد ف��ي األرض، وق��د جع��ل 

اب، أقصى العقوب�ات وأزجرھ�ا، كم�ا ف�ي ح�د الحراب�ة، یق�ول هللا اإلسالم لعقوبة اإلرھ

R  Q  P  O  N  M  L   K  (تع���الى ف���ي عقوب���ة مرتك���ب الحراب���ة 

                                      
 .٣٨انظر أخالقیات الحوار، عبدالقادر الشیخلي، ) ١(
 .٤٧ر أخالقیات الحوار، عبدالقادر الشیخلي، انظ) ٢(
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 .)١(ال یقبلون الحوار مع اآلخرین ، فمن صفات أصحاب الفكر اإلرھابي أنھم٣٣اآلیة 
الغلو والتطرف، فھو منھج فكري یق�وم عل�ى التش�دد والتنط�ع والتكل�ف، والخ�روج - ب

عن منھج الوسطیة واالعتدال، فھو منھج یقوم على العنف والقسوة في القول والفع�ل، 
، فِإنَّه� ِي�اك� �! ي�ا َي�ه�ا لنَّا�( وقد ذم اإلسالم ھذا المنھج یق�ول النب�ي  لغل� ف龵ي ل龷ي

لـ龷ي    ـ� ف龵ـي  لغل )َه�ل� م�� كا� قب�لك� 
، فالمتح�اور م�ع أص�حاب م�نھج الغل�و )٢(  

والتطرف، یجد عوائق وصعوبات في الحوار معھ�م، وذل�ك ألن أص�حاب م�نھج الغل�و 
 .)٣(قدموا الحول واآلراء المتطرفة والمتشددة النابعة من منھجھم 

الطائفیة والعنصریة، حی�ث قام�ت جماع�ات وم�ذاھب، وطوائ�ف م�ن كاف�ة األدی�ان - ت
والحضارات األخرى، بمحاولة عزلھم عن البشر، وأثبات تمییزھم ع�ن الن�اس، س�واء 
ك��ان ش��عاراتھم االنتم��اء إل��ى دی��ن أو طائف��ة أو قبیل��ة أو ل��ون بش��ري، أو مك��ان وإقل��یم 

ذالل الش��عوب واألم��م والحض��ارات مع��ین، وتھ��دف ھ��ذه الطائفی��ة والعنص��ریة إل��ى إ
األخرى، وبالتالي فكل البشریة علیھا االنصیاع والتبعیة لھذه الطائفة، وق�د ذم اإلس�الم 
ھذا المسلك، واعتبر اإلسالم الناس كلھ�م س�واء، ال ف�رق بی�نھم إال بطاع�ة وتق�وى هللا، 

ل لعرب�ي عل�ى یا أیھا الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، أال ال فض( یقول النبي 
، فالطائفی��ة )٤( )أعجم��ي وال لعجم��ي عل��ى عرب��ي وال أحم��ر عل��ى أس��ود إال ب��التقوى

والعنصریة تعیق عملیة الحوار، وذلك ألن أصحاب الفكر الطائفي والعنصري، یرون 
 .)٥(أن المحاور لیس أھال للحوار معھم

                                      
 .٥٩انظر اإلرھاب في میزان الشریعة، عادل العبدالجبار، ) ١(
 .٣٠٢٩أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، حدیث رقم ) ٢(
 .٣٨٤انظر الغلو في الدین في حیاة المسلمین المعاصرة، عبدالرحمن معال اللویحق، ) ٣(
 .، وقال عنھ األلباني إسناده صحیح٢٢٩٧٨أخرجھ أحمد في مسنده برقم) ٤(
 .٥٩انظر الحوار بین أتباع األدیان والثقافات، عبدالقادر الشیلخي، ) ٥(
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  املبحث التاسع

  ألخرىضارات ااحللول والتدابري لضمان جناح احلوار اإلسالمي مع احل

إن عملی��ة الح��وار اإلس��المي م��ع الحض��ارات األخ��رى تواج��ھ تح��دیات وعوائ��ق 
وصعوبات، في كل مجتمع من المجتمعات، وعلى كافة األصعدة والمستویات، سواء على 
مس��توى األف��راد، أو عل��ى مس��توى المجتمع��ات وال��دول، ول��ذا ك��ان الب��د م��ن إیج��اد حل��ول 

  :العوائق، ومن أبرز ھذه التدابیر ما یليوتدابیر للحد من ھذه الصعوبات و

لكي نضمن نجاح عملیة الحوار، البد من مراعاة ضوابط وأرك�ان وآداب وأخالقی�ات  -١
الح��وار، الس��ابق عرض��ھا ف��ي المباح��ث الس��ابقة، ف��أي عم��ل أو جھ��د ب��دون مراع��اة 

 .ضوابطھ وأركانھ وأسسھ یعد جھدا فاشالً ال نتائج إیجابیة مرجوة منھ
لح��وار الب��د م��ن اختی��ار األوق��ات واألم��اكن واألش��خاص، والظ��روف لض��مان نج��اح ا -٢

 .واألحوال المناسبة، ومراعاة ذلك والحرص والعنایة بھا
الحوار لھ أھمی�ة عظم�ى ف�ي الحی�اة الیومی�ة، وال غن�ى للن�اس عن�ھ ف�ي كاف�ة مج�االت  -٣

ال حیاتھم، ولذا كان البد من غرس ثقاف�ة الح�وار ف�ي األجی�ال والناش�ئة، وتربی�ة األجی�
على ثقافة الحوار، ولكي یتحقق ذلك البد من إدراج ثقاف�ة الح�وار ف�ي من�اھج التعل�یم ، 
وتعلیم وتربیة األجیال على فقھ الحوار في اإلسالم، وآدابھ وأخالقیاتھ وتدریب الناش�ئة 

 .علیھ
اإلعالم لھ دور بارز في نشر الثقافات لدى  المجتمعات ، ولذا البد من استغالل كاف�ة  -٤

إلعالم ، وكذا استغالل شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي في نشر وسائل ا
 .فقھ الحوار في اإلسالم، وبیان ضوابطھ وآدابھ بین األفراد والمجتمعات

الحوار مع أصحاب المناھج الخاطئة والمسالك الضالة كأصحاب الفك�ر اإلرھ�ابي، أو  -٥
من ذوي األفكار الضالة، الب�د أصحاب الغلو والتطرف، أو أصحاب الطائفیة وغیرھم 

 :من مراعاة أمور في الحوار معھم وھي
أن التح��اور م��ع أص��حاب المن��اھج والمس��الك الض��الة، الب��د أن یك��ون م��ن أھ��ل العل��م  - أ

والعدال��ة والخب��رة واالختص��اص، حت��ى یس��تطیع المح��اور أن یق��ارع الحج��ة بالحج��ة، 
الش��بھات الت��ي یطرحھ��ا  ویك��ون لدی��ھ العل��م الك��افي والمؤھ��ل لمح��اورة ھ��ؤالء، وی��دفع

 .أصحاب المناھج والمسالك الخاطئة
عند الحوار مع أصحاب المن�اھج الخاطئ�ة واألفك�ار الض�الة، الب�د م�ن اختی�ار المك�ان  - ب

والوقت والظ�رف واألح�وال المناس�بة، وك�ذلك اختی�ار األداة والوس�یلة المناس�بة لط�رح 
 .الحوار

ح�وار، ول�ذا ك�ان الب�د م�ن إنش�اء الحكومات والدول لھ�ا دور كبی�ر ف�ي دع�م ونج�اح ال -٦
مراكز وطنیة في كل دولة، دورھا یكون في دعم الحوار ونشر ثقافتھ في المجتمع�ات، 
ولق��د خط��ت الملك��ة العربی��ة الس��عودیة خط��وة مبارك��ة، وذل��ك بمبادرتھ��ا بإنش��اء مرك��ز 
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المل�ك عب�دالعزیز للح��وار ال�وطني، ال��ذي ك�ان ل��ھ ال�دور واألث��ر الب�ارز ف��ي نش�ر ثقاف��ة 
 .وار بین المجتمع السعوديالح

أن الدراسات العلمیة المتخصصة لھا الدور الكبیر في أثراء المع�ارف والعل�وم، ول�ذا - ٧
كان البد من إنشاء كراسي علمیة متخصصة عن الحوار في الجامعات، وكذلك إنشاء 
جوائز عالمیة ووطنیة خاصة عن الحوار، ودعوة كافة الباحثین والعلم�اء والمفك�رین 

 .الحوار وأصولھ وقواعده وآدابھ بالبحث والدراسةبإثراء 
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  املبحث العاشر

  وار اإلسالمي مع احلضارات األخرىالرد على الشبهات املثارة حول احل

لقد وجھ للح�وار اإلس�المي م�ع الحض�ارات األخ�رى ش�بھات س�وف نع�رض 
  :بعضاً منھا والرد علیھا
النص�ارى، وذك�ر عق�دت جلس�ات ح�وار م�ع بع�ض رج�ال ال�دین  :الش�بھة األول�ى

أحدھم شبھة أن اإلسالم یرفض الحوار مع أھل األدیان والملل والحضارات األخرى، وأن 
، وللرد على ھذه الشبھة من وجوه على )١(اإلسالم دین قائم على عدم احترام آراء األخرین

  :ما یلي
أن دع��وى ب��أن اإلس��الم ی��رفض الح��وار م��ع أھ��ل األدی��ان والمل��ل  :الوج��ھ األول

ات األخ�رى، دع�وى غی�ر ص�حیحة ویك�ذبھا ال�وحي اإللھ�ي المتمث�ل ف�ي الق�رآن والحضار
  -:الكریم والسنة النبویة، وذلك على النحو اآلتي

لقد جاءت آیات كثیرة في القرآن فیھا حوار مع أھل الكتاب والدعوة إلى  -

:  ;  >  =  <    ?  @  A     (الحوار معھم یقول هللا تعالى 

 H  G  F  E  D  C   B   P  O  N    M  L  K  J  I

R  QS   (٦٤سورة آل عمران، اآلیة. 

وم�ع المش�ركین  كما جاءت أحادیث كثیرة فیھا حوارات جرت بین النب�ي  -
الوثنیین ومع أھل الكتاب من الیھود والنصارى، وقد أشرنا إلیھا سابقا، ومن ذل�ك 

لَّى هللاُ علی�ھ وس�لََّم ف�ي بْیَن�ا أَن�ا أْمِش�ي م�ع النب�يِّ َص�(حدیث عبدهللا بن مسعود ق�ال 
وِح؟ وَق�اَل : َخِرِب الَمِدیَنِة، َفَمرَّ بَنَفٍر ِمَن الَیُھوِد، َفَقاَل َبْعُضُھْم لَِبْعٍض  َسلُوهُ َعِن ال�رُّ

ُھ، َفَق��اَم : ال َتْس��أَلُوهُ، ال َیِج��يُء فی��ھ بش��يٍء َتْكَرُھوَن��ُھ، َفَق��اَل َبْعُض��ُھمْ : َبْعُض��ُھمْ  لََنْس��أَلَنَّ
وُح؟ َفَس�َكَت، َفقُل�تُ َرُجٌل م �ھ ُی�وَحى إلَْی�ِھ، َفقُْم�ُت، : نھْم، َفَقاَل یا أَبا الَقاِس�ِم م�ا ال�رُّ إنَّ

ا اْنَجلَى عْنھ، َقالَ  تـ  (: َفلَمَّ ما ُ ل�� م龵 م� �ب龷ي  ن� ع� ل� قلِ  �ي�س�َأل

 .)٢( )قل龵يلا م龵� لع龵ل لَّا

وادث والوق��ائع التاریخی��ة والواق��ع المعاص��ر ج��اءت أن الح�� :الوج��ھ الث��اني -
تكذب ھذه الشبھة، فقد حفظ لنا التاریخ حوادث وقصص كثیرة فیھا ح�وارات ب�ین 
المسلمین وغیرھم من أھل الملل واألدیان، وقد كان لشیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ 

                                      
 .٢٨م، ١٩٨٠انظر مناظرة بین اإلسالم والنصرانیة، مؤتمر الحوار المقام بالسودان عام ) ١(
، )وم�ا أوتی�تم م�ن العل�م إال قل�یال(ب�اب تفس�یر قول�ھ تع�الى  أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم،) ٢(

 .٤٧٧٠حدیث رقم 
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هللا ف��ي ذل��ك ع��دة من��اظرات م��ع النص��ارى، وأل��ف رس��التھ المش��ھورة الج��واب 
ص��حیح لم��ن ب��دل دی��ن المس��یح، ھ��ذا باإلض��افة إل��ى ح��وارات أخ��رى ج��رت ب��ین ال

العلماء وأھل األدیان والملل قدیما وحدیثا، وما زال المس�لمون یتح�اورن م�ع أھ�ل 
الملل واألدی�ان ف�ي كاف�ة المج�االت س�واء ح�وارات دینی�ة أو اقتص�ادیة أو سیاس�یة 

 .وغیرھا
ادین لإلس�الم، وإال ف�إن أھ�ل أن ھ�ذه الش�بھة تص�در م�ن المع�: الوجھ الثال�ث -

العقل واإلنصاف والحیاد من أھل الملل واألدیان والحض�ارات األخ�رى، اعترف�وا 
بخ���الف ذل���ك، والح���ق م���ا ش���ھدت ب���ھ األع���داء، فكثی���ر م���ن المفك���رین والعلم���اء 
والمنصفین الغربیین، اعترفوا بعدالة وسماحة اإلس�الم، وأن اإلس�الم دع�ا للح�وار 

لحضارات وشعوب األرض، یقول مایكل ھ�ارت ال�ذي أل�ف مع كافة أھل الملل وا
أول شخص�یة تح�دث عنھ�ا  كتاب اسماه مائة رج�ل ف�ي الت�اریخ، ووض�ع النب�ي 

إن اختیار محمد لیكون األول ف�ي أھ�م وأعظ�م رج�ال الت�اریخ، ألن�ھ الرج�ل (فقال 
 الوحید في التاریخ الذي نجح أعلى نجاح على المستویین الدیني والدنیوي، كما أن

، )١( )محمدا أتم رسالتھ الدینیة والدنیویة، ونجح ف�ي رس�م دولت�ھ وأمت�ھ وحض�ارتھ
إن اإلسالم دین العقل والتس�امح والح�وار وھ�و خ�ال (ویقول المفكر ھاري ماستر 

من كل شائبة، ویشجع على متابعة الحقیقة، فھو دین التاریخ والحضارات والمث�ل 
 ،)٢( )والقیم السامیة

عض الباحثین والمفكرین من المسلمین یرفض فكرة ب: الشبھة الثانیة -
الحوار مع أھل الكتاب والملل واألدیان والحضارات األخرى، بشبھات واھیة، 
ونظرة قاصرة للنصوص واألدلة الشرعیة، فمنھم من یرفض الحوار مع أھل 
الملل واألدیان والحضارات األخرى بشبھة أن الحوار معھم فیھ تنازل للمسلم عن 

عن عقیدتھ، وفیھ والء للكفار ورضى بأدیانھم المنسوخة، فالحوار معھم دینھ و

"  #  $  %    !(یتنافى مع البراء من الكفار وأدیانھم كما قال هللا تعالى 

)  (  '  &*  -  ,   +.  3  2  1  0  /4    7  6  5

، وللرد على ھذه الشبھة من ٥١سورة المائدة، اآلیة ) 8  9     :

 : ا یليوجھین على م

                                      
انظر مقال بعنوان أقوال الغربیین المنصفین عن اإلسالم، حامد شاكر، موق�ع ش�بكة األلوك�ة، راب�ط ) ١(

 /https://www.alukah.net: الشبكة
 .انظر المرجع السابق) ٢(
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أن اإلسالم دین الوس�طیة واالعت�دال، ف�ال جف�اء وال غل�و، وال  :الوجھ األول -
افراط وال تفریط في دین اإلسالم، ومن أسس وقواعد منھج الوس�طیة واالعت�دال، 
أنھ ینبغي للمسلم أن یعمل بكاف�ة النص�وص الش�رعیة، ف�ال یأخ�ذ نص�وص ویت�رك 

براءة م�ن الكف�ار، وف�ي مقاب�ل أخرى، فقد وردت نصوص شرعیة تأمر المسلم ب�ال
ذلك وردت نصوص شرعیة أباحت وأجازت للمسلم الحوار والتعامل م�ع الكف�ار، 
فما ھو موقف المسلم منھا؟ الواجب األخذ بكافة ھذه النص�وص جمیع�ا، وھ�ذا ھ�و 
منھج الوسطیة واالعت�دال، فیتب�رأ م�ن الكف�ار عقی�دة، وم�ع ذل�ك یج�وز ل�ھ الح�وار 

بھذا یكون المسلم قد جمع بین النص�وص الش�رعیة وعم�ل معھم والتعامل معھم، و
بھا، وبالتالي فالحوار والتعامل م�ع الكف�ار ال یتن�افى م�ع مب�دأ الب�راءة م�نھم جمع�ا 

 .بین النصوص الشرعیة الواردة في ذلك
أن الھدف من الحوار مع الكفار لیس من أجل المودة والمحب�ة،  الوجھ الثاني -

حق والصواب، وألجل دعوتھم إل�ى اإلس�الم ورج�اء وإنما الحوار معھم إلظھار ال
إس��المھم، وإزال��ة الش��بھات وال��تھم الملص��قة باإلس��الم وال��دفاع عنھ��ا، وھ��ذا ھ��دف 
ومقصد عظیم، فاإلسالم یتشوف إلى دخول الناس في الدین، ول�ذلك أب�اح اإلس�الم 

 )"    #  $  %  &  '  )  ((الح��وار م��ع الكف��ار، یق��ول هللا تع��الى 

، فالمسلمون حینما یتحاورون م�ع أھ�ل المل�ل واألدی�ان ٤٦بوت، اآلیة سورة العنك
والحض�ارات األخ��رى ل��یس حب��ا وم��ودة لھ��م، وإنم�ا الھ��دف م��ن ذل��ك ھ��و دع��وتھم 
لإلسالم وھذه وسیلة عظیمة من وسائل نشر اإلس�الم وال�دعوة إل�ى هللا تع�الى ب�ین 

 .األمم والشعوب والحضارات األخرى



  
   ثالثالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

       

- ٢٥٠٩ - 

 

  املبحث احلادي عشر

   دعم احلوار مع احلضارات األخرىاململكة العربية السعودية يفجهود 

لقد بادرت المملكة العربی�ة الس�عودیة ف�ي دع�م الح�وار م�ع الحض�ارات األخ�رى، 
في كافة المیادین والمجاالت، وتظھر جھود المملكة في دعم مسیرة الحوار في المظاھر 

  :التالیة

یز للحوار الوطني، الذي یتولى لقد قامت المملكة بإنشاء مركز الملك عبدالعز .١
نشر ثقافة الحوار في أوساط المجتمع السعودي، ویدعم كافة الدراسات والبرامج 
واألنشطة في الحوار في داخل المملكة وخارجھا، وھو مركز وھیئة وطنیة 

 .مستقلة مالیاً وإداریاً 
ات لقد قامت المملكة العربیة السعودیة بالمبادرة بعقد العدید من المؤتمر .٢

والندوات والملتقیات عن الحوار مع الحضارات، في داخل المملكة وخارجھا، 
وعلى المستوى الدولي والعربي واإلسالمي، ومنھا المؤتمر العالمي اإلسالمي 
للحوار الذي كان تحت رعایة خادم الحرمین الشریفین الملك عبدهللا ابن 

والمنعقد بمكة المكرمة في  عبدالعزیز رحمھ هللا، ونظمتھ رابطة العالم اإلسالمي
م، كذلك عقدت المملكة المؤتمر العالمي للحوار ٢٠٠٨ھـ الموافق ١٤٢٩عام 

والذي كان تحت رعایة خادم الحرمین الشریفین الملك عبدهللا بن عبدالعزیز 
رحمھ هللا ونظمتھ رابطة العالم اإلسالمي، والمنعقد بالعاصمة مدرید في عام 

 .م٢٠٠٨ھـ الموافق ١٤٢٩
قد دعت المملكة العربیة السعودیة المجتمع الدولي إلى دعم مسیرة الحوار مع ل .٣

كافة الحضارات والثقافات، وكانت ھذه الدعوة في االجتماع العالمي الدولي 
م، الذي جاء بمبادرة من المملكة بعقد ٢٠٠٨ھـ الموافق ١٤٢٩باألمم المتحدة لعام 

فین الملك عبدهللا بن عبدالعزیز ھذا االجتماع، وقد ألقى خادم الحرمین الشری
رحمھ هللا كلمة المملكة، ودعا فیھا المجتمع الدولي إلى فتح الحوار مع 
الحضارات األخرى، ودعم كافة برامج وأنشطة الحوار، وتبني المملكة المؤتمر 

 .العالمي لحوار الحضارات
ھتمام، لقد أولت المملكة نشر ثقافة الحوار بین المجتمعات أشد العنایة واال .٤

ودعمت كافة الوسائل والبرامج واألنشطة التي تنشر الوعي بثقافة الحوار بین 
المجتمع عبر وسائل اإلعالم المتعددة، كما أنشأت المنصات اإللكترونیة عبر 
شبكات اإلنترنت، ومواقع التواصل االجتماعي حیث أنشأت المملكة عبر شبكات 

لعزیز للحوار الوطني على الرابط اإلنترنت الموقع الرسمي لمركز الملك عبدا
 اإللكتروني 
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جاءت كلمات قیادات المملكة بدعم حوار الحضارات والمبادرة في نشر ثقافة  .٥
الحوار بین المجتمعات والشعوب والحضارات، من ذلك كلمات خادم الحرمین 

ن عبدالعزیز رحمھ هللا، الذي یعتبر مھندس الحوار الشریفین الملك عبدهللا ب
 : وراعیھ وداعمھ فمن ھذه الكلمات ما یلي

  كلمة خ�ادم الح�رمین الش�ریفین المل�ك عب�دهللا ب�ن عب�دالعزیز رحم�ھ هللا، ف�ي
إنكم (المؤتمر اإلسالمي العالمي للحوار المنعقد بمكة المكرمة، حیث جاء فیھا 

من حولنا، وباعتزاز أكرمن�ا هللا ب�ھ، إنن�ا ص�وت تجتمعون الیوم لتقولوا للعالم 
عدل وقیم إنسانیة أخالقیة، وإننا صوت تعایش وحوار عاقل وعادل، وصوت 
حكم��ة وموعظ��ة وج��دال ب��التي ھ��ي أحس��ن، س��یبقى اإلس��الم منیع��اً ب��ا� ج��ل 
جالل��ھ، ث��م ب��وعي علم��اءه ومفكری��ھ وابنائ��ھ، فعظم��ة اإلس��الم أسس��ت لمف��اھیم 

الطریق لھ، فمن جوار بیت هللا الحرام بدأنا ومن�ھ ب�إذن  الحوار وحددت معالم
هللا سننطلق في حوارنا مع اآلخر، بثقة نستمدھا من إیماننا با� ثم بعلم نأخ�ذه 

 .)١( )من سماحة دیننا وسنجادل بالتي ھي أحسن
  كلمة خ�ادم الح�رمین الش�ریفین المل�ك عب�دهللا ب�ن عب�دالعزیز رحم�ھ هللا، ف�ي

أیھ��ا : (للح��وار المنعق��د بالعاص��مة مدری��د حی��ث ج��اء فیھ��االم��ؤتمر الع��المي 
األص��دقاء أحی��یكم وأش��كر لك��م تلبی��ة دعوتن��ا للح��وار جئ��تكم م��ن مھ��وى قل��وب 
المس���لمین، م���ن ب���الد الح���رمین الش���ریفین، ح���امالً مع���ي رس���الة م���ن األم���ة 
اإلس�المیة، رس��الة تعل�ن أن اإلس��الم ھ�و دی��ن االعت�دال والوس��طیة والتس��امح، 

إلى الحوار البناء ب�ین أتب�اع األدی�ان والحض�ارات، رس�الة تبش�ر رسالة تدعو 
اإلنس��انیة بف��تح ص��فحة جدی��دة یح��ل فیھ��ا الوئ��ام ب��إذن هللا، أیھ��ا األص��دقاء إن 
البشریة الیوم تعاني من عدة صراعات وخالفات، وال مخرج لن�ا إال بااللتق�اء 

دقاء ل�یكن على كلمة سواء، عبر الحوار بین األدیان والحضارات، أیھ�ا األص�
حوارن��ا مناص��رة لإلیم��ان ف��ي وج��ھ اإللح��اد، والفض��یلة ف��ي مواجھ��ة الرذیل��ة، 
والعدال��ة ف��ي مواجھ��ة الظل��م، والس��الم ف��ي مواجھ��ة الص��راعات والح��روب 

 .)٢( )واإلخوة البشریة في مواجھة العنصریة
 

                                      
انظ��ر مب��ادرة خ��ادم الح��رمین الش��ریفین المل��ك عب��دهللا ب��ن عب��دالعزیز رحم��ھ هللا، لح��وار ب��ین أتب��اع ) ١(

 .١٣األدیان، مطبوعات مركز الملك عبدالعزیز للحوار، 
 .١١٥انظر المرجع السابق، ) ٢(
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  الخاتمة
تف�اھم، الحوار اإلسالمي لھ أھمیة عظمى في الحیاة اإلنس�انیة، ف�الحوار ھ�و لغ�ة ال

وھ��و أس��لوب م��ن أس��الیب التعل��یم، وال��دعوة إل��ى هللا تع��الى، والح��وار ھ��و طری��ق لتب��ادل 
المصالح والمعایش بین األمم والشعوب والحضارات، وبعد دراسة ھذا الموضوع، توصل 

  :الباحث إلى أبرز النتائج والتوصیات اآلتیة
  :أوالً أھم النتائج

أن ح�وار الحض�ارات ج�اءت ل�ھ أن مصطلح الحوار ل�ھ ألف�اظ مرادف�ة، كم�ا  -١
تعریفات متع�ددة، وق�د ك�ان للح�وار ج�ذور تاریخی�ة قدیم�ة لھ�ا األث�ر الب�ارز ف�ي نش�أة 

 .الحوار وتطوره بین األمم والشعوب والحضارات
لق��د ج��اء الق��رآن الك��ریم والس��نة النبوی��ة بمش��روعیة الح��وار م��ع الحض��ارات  -٢

 .األخرى، وذلك في نصوص وأدلة كثیرة
ي مع الحضارات األخرى لھ أنماط وأشكال متع�ددة، كم�ا أن الحوار اإلسالم -٣

الحوار في اإلسالم لھ ضوابط وأركان وآداب جاء بھا اإلسالم تمی�زت وانف�ردت ع�ن 
 .غیرھا

ھن��اك عوائ��ق مختلف��ة ت��ؤثر عل��ى عملی��ة الح��وار اإلس��المي م��ع الحض��ارات  -٤
 .األخرى، وتعرقل سیر نجاح الحوار

ع الحض�ارات األخ�رى ش�بھات كثی�رة، لقد أثیرت حول الح�وار اإلس�المي م� -٥
وافتراءات باطلة، وانب�رى الب�احثون والدارس�ون والعلم�اء والمفك�رون ب�الرد والتفنی�د 

 .لھا

  :أھم التوصیات: ثانیاً 

الح���وار اإلس���المي ل���ھ آداب���ھ وأحكام���ھ مبثوث���ة ف���ي كت���ب الفق���ھ واألخ���الق  -١
ھ��ذه المس��ائل اإلس��المیة، ول��ذا ف��إن الباح��ث یوص��ي الب��احثین والدارس��ین إل��ى ط��رق 

 .وجمعھا في رسائل علمیة، وإبراز سبق اإلسالم في معالجة أحكام وقضایا الحوار
تربی��ة األجی��ال عل��ى فق��ھ الح��وار ف��ي اإلس��الم، ل��ھ دور كبی��ر ف��ي اس��تمرار  -٢

الحوار ، ولذا فإن الباحث یوص�ي ب�إدراج مق�رر فق�ھ الح�وار ف�ي اإلس�الم ف�ي من�اھج 
 .شئة واألجیال على الحوارالتعلیم، وتعلیم وتربیة وتدریب النا

ف��ي العص��ر الح��دیث یعتب��ر اإلع��الم واإلنترن��ت، ھم��ا أق��وى وأس��رع وس��یلة  -٣
ثقافی�ة، ول�ذا ف�إن الباح�ث یوص�ي باس��تغالل كاف�ة وس�ائل اإلع�الم، واس�تغالل ش��بكات 
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، في نشر فقھ الحوار في اإلسالم وبیان أصولھ 

 .الھا لكافة شعوب وحضارات وأمم األرضوضوابطھ وآدابھ، وإیص
الح�وار اإلس�المي م��ع الحض�ارات األخ��رى، م�ازال بحاج�ة إل��ى المزی�د م��ن  -٤

المؤتمرات والندوات الدولیة والوطنی�ة، الت�ي تب�رز س�بق اإلس�الم ف�ي معالج�ة قض�ایا 
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الح��وار م��ع الحض��ارات األخ��رى، ول��ذا ف��إن الباح��ث یوص��ي بعق��د المزی��د م��ن ھ��ذه 
 .اتالمؤتمرات والندو

ال��دول والحكوم��ات لھ��ا ال��دور الكبی��ر ف��ي تنظ��یم الح��وار ونش��ره ف��ي أوس��اط  -٥
المجتمعات، ولذا فإن الباحث یوصي كافة الدول بإیجاد مراكز وطنیة ودولیة للحوار، 
وف��تح قن��وات رس��میة للح��وار، ودع��م كاف��ة البح��وث والدراس��ات الت��ي تھ��تم ف��ي ثقاف��ة 

 .الحوار وأصولھ وآدابھ
من وسائل الدعوة إلى هللا تعالى ونشر دین اإلسالم بین  یعتبر الحوار وسیلة -٦

الشعوب والحضارات، ولذا فإن الباحث یوصي العلماء وطالب العلم والدعاة إلى هللا، 
باستغالل وسیلة الحوار مع أھ�ل الكت�اب وأھ�ل المل�ل واألدی�ان األخ�رى، م�ع مراع�اة 

والمح�اورات معھ�م،  أصول وضوابط وآداب الحوار في اإلس�الم ، وعق�د المن�اظرات
وإبراز أن اإلسالم ھو دین الح�وار، وھ�و دی�ن الحق�وق وھ�و دی�ن العدال�ة والمس�اواة، 
وھو دین الس�مو الروح�ي والب�دني واألخالق�ي واالجتم�اعي والحض�اري، وھ�و ال�دین 

N  M  L  K  (الصالح لكل زمان ومكان وإنسان وصدق هللا تع�الى إذ یق�ول 

U  T  S  R  Q  P   O(  ٣المائدة، اآلیة سورة. 

وختاماً ، أسأل هللا تعالى أن یبارك في الجھود والخطى وأن یجعلھ خالصا لوجھ�ھ 
  .الكریم، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  :فھرس المراجع والمصادر

 .القرآن الكریم -١
لری��اض، تفس�یر الق��رآن العظ�یم، اب��ن كثی�ر، تحقی��ق س�امي الس��المة، دار طیب�ة، ا -٢
 .ھـ١٤٣٠، ١ط

الج���امع الكبی���ر المع���روف بس���نن الترم���ذي، محم���د ب���ن عیس���ى الترم���ذي، دار  -٣
 .ـھ١٤٣٣، ١الصدیق، الجبیل، السعودیة، ط

وس���ننھ وأیام���ھ المع���روف  الج���امع الص���حیح المس���ند م���ن ح���دیث رس���ول هللا  -٤
الس��عودیة،  –بص�حیح البخ�اري محم��د ب�ن إس��ماعیل البخ�اري، دار الس��الم، الری�اض 

 .ـھ١٤١٩ ،٢ط
خلیل مأمون : صحیح مسلم، لألمام الحافظ مسلم بن الحجاج النیسابوري، تحقیق -٥

 .ـھ١٤٢٨، ٢لبنان، ط –شیحا، دار المعرفة، بیروت 
شعیب األرناؤوط، : مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الشیباني، تحقیق -٦

 .م٢٠١٠، ٤األردن، ط –بیت األفكار الدولیة، عمان 
اج��ھ، لإلم��ام محم��د ب��ن یزی��د ب��ن ماج��ھ، مؤسس��ة الرس��الة ناش��رون، س��نن اب��ن م -٧

 .م٢٠٠٩، ١بیروت، ط
األم��وال، اإلم��ام أب��ي عبی��د القاس��م ب��ن س��الم، تحقی��ق محم��د خلی��ل مھ��راس، دار  -٨

 .ھـ١٤٠١، ٣الفكر، القاھرة، ط
 .ھـ١٤٠٨، ٢أصول الحوار، الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي، الریاض، ط-٩

ص��الح ب��ن عب��دهللا ب��ن حمی��د، دار . ف��ي اإلس��الم، د أص��ول الح��وار وآداب��ھ -١٠
 .ھـ١٤١٥، ١المنارة، جدة، ط

الح���وار وآداب���ھ وتطبیقات���ھ، خال���د محم���د المغامس���ي، طباع���ة مرك���ز المل���ك  -١١
 .ھـ١٤٢٩، ٥عبدالعزیز للحوار الوطني، الریاض، ط

الحوار م�ع أھ�ل الكت�اب أسس�ھ ومناھج�ھ ف�ي الكت�اب والس�نة، خال�د ب�ن عب�دهللا  -١٢
 .ھـ١٤١٤، ١دار المسلم، الریاض، طالقاسم، 

 .م٢٠٠٦، ١الحوار في اإلسالم، أسعد السحمراني، دار النفائس، األردن، ط -١٣
 .م١٩٩٣، ١أخالقیات الحوار، عبدالقادر الشیخلي، دار الشروق، عمان، ط -١٤
الح���وار ف���ي الق���رآن نم���اذج ومب���ادئ، زك���ي الم���یالد، طباع���ة مرك���ز المل���ك  -١٥

 .ھـ١٤٣٠، ١یاض، طعبدالعزیز للحوار الوطني، الر
، ١الحوار في اإلسالم، عبدهللا بن حسین الموجان، دار مركز الك�ون، ج�دة، ط -١٦

 .ھـ١٤٢٧
الحوار أصولھ المنھجیة وآدابھ السلوكیة، أحمد بن عب�دالرحمن الص�ویان، دار  -١٧

 .ھـ١٤١٣، ١الوطن، الریاض، ط
ع�ة الحوار الناجح ف�ي ض�وء ح�وارات األنبی�اء والرس�ل، عیس�ى ال�دریبي، طبا -١٨

 .ھـ١٤٣١، ١مركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني، ط
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الح��وار وآداب��ھ ف��ي اإلس��الم، عب��دهللا ب��ن س��لیمان المش��وخي، مكتب��ة العبیك��ان،  -١٩
 .ھـ١٤٣٠، ١الریاض، ط

الحوار آدابھ ومنطلقاتھ وتربیة األبناء علیھ، محمد شمس الدین خوجھ، طباع�ة  -٢٠
 .ھـ١٤٣٠، ٦ط مركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني، الریاض،

الحوار بین أتباع األدی�ان والثقاف�ات، عب�دالقادر الش�یخلي، طباع�ة ونش�ر مكت�ب -٢١
 .ھـ١٤٣٤، ١المحامي كاتب الشمري، الریاض، ط

، ١اإلرھ���اب ف����ي می���زان الش����ریعة، ع���ادل عب����دالجبار، ب ن، الری����اض، ط -٢٢
 .ھـ١٤٢٦

ح��ق، الغل��و ف��ي ال��دین ف��ي حی��اة المس��لمین المعاص��رة، عب��دالرحمن مع��ال اللوی -٢٣
 .م١٩٩٢، ٢مؤسسة الرسالة، ط

، ب ١السیرة النبویة، ابن ھشام، تحقیق مصطفى السقا، دار الكنوز األدبی�ة، ط -٢٤
 .ت

زاد المعاد، في ھدي خیر العباد، ابن القیم الجوزیة، مؤسسة الرسالة، بیروت،  -٢٥
 .ھـ١٤١٢، ٢٦ط

 ،١محم��د ب��ن أحم��د الص��الح، ب ن، ط. ثقاف��ة الح��وار ف��ي الفك��ر اإلس��المي، د -٢٦
 .ھـ١٤٣٧

قواعد ومبادئ الحوار الفعال، عبدهللا الصقھان ومحمد الشویعر، طباعة مركز  -٢٧
 .ھـ١٤٢٧، ٣الملك عبدالعزیز للحوار الوطني، الریاض، ط

فلس��فة الح��وار ، س��میر عبدالحمی��د قط��ب، ورق��ة عم��ل مقدم��ة للم��ؤتمر الث��امن  -٢٨
 .م٢٠٠٠بعنوان مستقبل التعلیم في الوطن العربي، جامعة حلوان لعام 

مناظرة بین اإلسالم والنص�رانیة، م�ؤتمر الح�وار المق�ام بالس�ودان، مكتب�ة اب�ن  -٢٩
 .ھـ١٤١٢، ٢خزیمة، الریاض، ط

ھندس��ة الح��وار، عب��دالقادر الش��یخلي، طباع��ة مرك��ز المل��ك عب��دالعزیز للح��وار  -٣٠
 .ھـ١٤٣٢، ١الوطني، الریاض، ط

 .م٢٠٠٨، ١دائرة الحوار، محمد العمري، دار أفریقیا الشرق، ط-٣١
 .١٩٥٣المدخل إلى تاریخ الحضارة، جورج حداد، مطبعة الجامعة السوریة،  -٣٢
 .٢٠١٦لعام  ١٢حوار الحضارات، طاھر أحمد الریامي، مجلة األندلس، العدد  -٣٣
ف�ض النزاع�ات ف�ي الفك�رة والممارس�ة الغربی�ة، محم�د عب�دالغفار، دار الھم�ة،  -٣٤

 .م٢٠٠٣، ١الجزائر، ط
، ٣ظ���ور، دار ص���ادر، بی���روت، طلس���ان الع���رب، محم���د ب���ن مك���رم ب���ن من -٣٥

 .ھـ١٤١٤

  
  

  




