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 ة :دقم امل

 ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد الظاملني، على إال عدوان وال لمتقني،ل والعاقبة العاملني، رب هلل احلمد    
 : وبعد كثريًا، تسليمًا وسلم وصحبه آله وعلى عليه اهلل صلى ورسوله عبده حممدًا أن الصاحلني وأشهدويل  له، شريك

 احلوار يعترب رميالك فالقرآن وجل، عز اهلل إىل الدعوة مبادئ من أساسيا مبدأ اإلسالم يف احلوار يعترب
 االختالف درجة كانت أيا واالعتقاد، الرأي خيالفه من كل مع املسلم به يتعامل حقا أسلوبا أحسن هي باليت

 .والتفكري والفهم النظر يف متباينني خمتلفني الناس خيلق أن تعاىل اهلل حكمة اقتضت،  وقد  والتباين

 بضوابط منضبطا دام ما األفكار وتالقح التجدد مظاهر من مظهر هو االختالف هذا أن شك وال
 عليه أجروا ولذلك وأسسه، االختالف بفقه كامل وعي على األسالف علماؤنا كان وقد املشروع، االختالف
 اآلراء يف االختالف على يدل الظاهري االختالف وهذا ضرر، أو نفع من إليه يؤدي ملا تبعا الشرعية األحكام

 عظيمة حلكمة، العاملني رب وقضاها قدرها سنة وعقائدهم أدياهنم يف الناس فاختالو واألغراض، واالجتاهات
 َيَزاُلوَن َوَلا َواِحَمًة ُأ ًَُّة النَُّاَس َلَجَعَل َرب َُّك َشاَء َوَلْو: } تعاىل يقول واالختبار االبتالء وهي جليلة وغاية

، 1{َأْجَمِعنَي َوالنَُّاِس اْلِجنَُِّة ِ َن َجَهنََُّم َلَأْ َلَأنَُّ َربَُِّك َكِلَمُة َوَتمَُّْت َخَلدَقه ْم َوِلَذِلَك َرب َُّك َرِحَم َ ْن ِإلَُّا    ْخَتِلِفنَي
 .وحنوها واللغات واألذواق األلوان يف وليس الدين يف االختالف: هنا باالختالف واملراد

 الذي احلوار، أسلوب وهو أال متميزًا، أسلوبًا القرآن يف هناك أنه الكرمي القرآن آيات للمستقرئ املالحظ ومن
 ويلفت االنتباه يسترعي متميز بشكل احلوار ليعرض القرآن جاء العزيز، الكتاب هذا آيات يف الكثري منه يوجد

 العظيم. القرآن هبا حفل اليت العديدة احملاورات تلك من والعظات العرب الستنباط الواسع اجملال للعقول ويترك األنظار،

 األسلوب هذا بأن وتشعرنا ومجة، كثرية دروسًا لنا تعطي كلها متعددة، أطراف بني احملاورات تلك جرت وقد
 منها الكرمي، القرآن يف عدة حماورات فنجد جليلة، عظيمة لفائدة بل عبثًا، الكتاب ذلك منزل -وجل عز- اهلل به يأت مل

 بعض يف احملاورات تلك وجرت ،وإبليس املالئكة العزة رب حاور كما -وجل عز- اهلل طرفيها أحد كان حماورات
 .احملاورات تلك من ذلك وغري الطواغيت، مع املؤمنني ألسنة وعلى أقوامهم، مع الرسل ألسنة على األحيان

 وعلى ، وقبواًل إجيابية األديان مواقف أكثر من األديان بنيالديين واحلوار  احلوار من اإلسالم موقف يعد
 يتصف احلوار من اإلسالمي املوقف فإن وتقبله األديان بني وارباحل ترحب أخرى أديان وجود من الرغم

 . احلوار دين بأنه اإلسالم وصف معه ميكن حد إىل التامة باإلجيابية

 موضوع اكتسب قدو ،اإلسالمية الدعوة جمال يف جيًدا استخداًما احلوار استخدام إىل اإلسالم اجته
 احلضارة ووصفت احلوار، بدين اإلسالم ُوصف حيث ؛وحضارته اإلسالم يف عظيمة قيمة الديين احلوار

 استخدموه فقد احلوار، ثقافة على اإلسالم بداية منذ املسلمون وتعلم نشأ فقد احلوار، حضارة بأهنا اإلسالمية
                                                           

1
 119 ، 118:  هود 



 التعايش وآفاق المسلمونمؤتمر 

 
 

 

2 

 إىل الديين احلوار ويهدف، اإلسالمية دعوهتم نشر ويف والثقايف، العلمي تراثهم تكوين ويف دينهم، فهم يف
 ، والعدالة املساواة حتقيق هو واستمراريته احلوار جناح أهم فمن ،اإلنساين التعايش ودعم املتبادل، مالفه حتقيق
 والتسامح والصرب والصدق كاإلخالص السلوكية والضوابط اآلداب من جمموعة فيه يتوفر أن جيب كما

 على احلوار خدماست من أفضل -وسلم عليه اهلل صلى- الرسول كان وكذلك، األخالق وحسن واملرونة
 على وسلم عليه اهلل صلى مارسها وقد وفنونه، وآدابه، وأساليبه، وفوائده، احلوار، وظيفة يعلم فهو اإلطالق؛

 يستخدمه كان بل والطفل، الشيخ ومع واملرأة، الرجل ومع والكافر، املسلم مع حياته طوال يكون ما أحسن
 َلْو َأَرَأْيت ْم"  قال  اهلل رسول أن هريرة أيب حديث احلوار مناذج ومن اآلخرين، مع والتراحم للتواصل كوسيلة

 َدَرِنِه ِ ْن ي ْبدِقي اَل: َقاُلوا"  َدَرِنِه ِ ْن ي ْبدِقي َذِلَك: َتدُقوُل َ ا َخْمًسا، َيْوٍم ُكلَّ ِفيِه َيْغَتِسُل َأَحِمُكْم ِبَباِب َنَهًرا َأنَّ
 1"  «اخَلَطاَيا ِبِه اللَّه  َيْمح و اخَلْمِس، ِتالصََّلَوا ِ ْثُل َفَذِلَك: »َقاَل َشْيًئا،

شاكرًا لصاحب املعايل األستاذ الدكتور عبداهلل بن عبداحملسن التركي " أمني رابطة العامل اإلسالمي " 
جهده املبارك وعطائه املتواصل يف خدمة األمة ، والشكر موصول ملسؤويل الرابطة على تواصلهم وللدولة 

 -اآليت:  للتقسيم طبقا املوضوع هذا اولتن وسيتمتعاوهنم 
 وأهمافه  فهو ه الميين احلواراألول:  لفصلا

الديين احلوار مفهوم األول: بحثامل. 

واجلدل احلوار بني الفرق الثاين: بحثامل 

 وأثره الميين احلوار أنواع: الفصل الثاين
مطلبنيمع املسلمني وفيه : األول: املبحث 

ر الديين مع املوافقني احلوا راألول: اث املطلب 

الثاين اثر احلوار الديين مع املخالفني املطلب 

مطلبني وفيه املسلمني غري مع :الثاين املبحث 

الكتاب أهل مع: األول املطلب  

الوثنيني مع: الثاين املطلب 
   األخالقية والتحميات الميين احلوار مناذجالثالث:  الفصل

األول : حتديات داخليه املبحث 
الثاين : حتديات خارجيه  حثاملب 

   التوصيات 
    راجعـامل
 ارسـالفه 
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 األول  الفصل

 احلوار الديين مفهومه وأهدافه 

 :  بحثنيويندقسم إىل        

 ديين.احلوار ال مفهوم األول: املبحث 

 أهداف احلوار الديين. : الثاين املبحث 
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 .الديين احلوار مفهوم: األول املبحث

 أكثر أو شخصَْين بني جْيري حديث:  احِلواُر  ِجدَاٌل ، ِنقَاٌش:  ، ِحوَاٌر حوارات:  ، اجلمع( اسم) :ِحوار: اللغة يف
  . الماحلوار : من امُلحاورة ؛ وهي امُلراجعة يف الك

اصم مبا يشغل عن ظهور احلق اجلدال : من َجَدَل احلبل إذا َفَتَله ؛ وهو مستعمل يف األصل ملن خ
. الصواب ، مث استعمل يف ُمقاَبَلة األدلة لظهور أرجحها ووضوح

1 
﴿َظنََّ َأْن َلْن  –جل وعال  –واحلوار يف أصل اللغة مأخوذ من الفعل حار، مبعىن رَجَع، كما قال 

واحلوار واجلدال ذو داللة واحدة ، وقد اجتمع اللفظان يف قوله  يعين ظن أن لن يرجع إىل الدنيا، ،2 َيُحوَر﴾
 اللََّه َقْم َسِمَع اللَّه  َقْوَل الَِّتي ت َجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّه َواللَّه  َيْسَمع  َتَحاو َرُكَما ِإنَّتعاىل : } 
ويراد باحلوار واجلدال يف مصطلح الناس : مناقشة بني طرفني أو أطراف ، ُيقصد هبا تصحيح  3{ َسِميٌع َبِصرٌي

 . كالٍم ، وإظهار حجٍَّة ، وإثبات حٍق ، ودفع شبهٍة ، وردُّ الفاسد من القول والرأي

، مما هو وقد يكون من الوسائل يف ذلك : الطرق املنطقية والقياسات اجلدليَّة من املقّدمات وامُلسلَّمات 
 .  مبسوط يف كتب املنطق وعلم الكالم وآداب البحث واملناظرة وأصول الفقة

 يتحاورون وهم، التجاوب: والتحاور اجملادلة،: واحملاورة، وتداوله الكالم مراجعة: اللغة يف احلوار معىن
 للتخاطب حلوارا فمرجع اجلواب يرجع ومل يرد مل: أي جوابا حير مل: قوهلم ومنه، الكالم يتراجعون: أي

 .4فأكثر اثنني بني املتبادل والكالم
هو نوع من احلديث بني شخصني، يتمُّ فيه تداول الكالم بينهما بطريقة ما، فال يتأثَّر به  :االصطالح ويف

ع مواق ثالثةوهبذا املعىن وَرد يف القرآن يف ،  5أحدمها دون اآلخر، ويغلب عليه اهلدوء والُبعد عن اخلصومة والتعصُّب
 :حتاور" واملصدر" حياور" احلوار فعل ورد ولكن" احلوار" كلمة ترد ،مل

6﴾  َوَكاَن َله  َثَمٌر َفدَقاَل ِلَصاِحِبِه َوه َو ي َحاِور ه  َأَنا َأْكَثر  ِ ْنَك َ اًلا َوَأَعزُّ َنَفًرا ﴿ :يف قوله تعاىل األوَّل
 

 7﴾ ر ه  َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَلدَقَك ِ ْن ت َراٍب ُثمَّ ِ ْن ن ْطَفٍة ُثمَّ َسوَّاَك َرج ًلاَقاَل َله  َصاِحب ه  َوه َو ي َحاِو ﴿ :يف قوله الثاين

                                                           

(حور) مادة -آبادي للفريوز– احمليط القاموس 1
 

2
 14: االنشقاق 

 1 :اجملادلة 3
 (حور) مادة -آبادي للفريوز– احمليط والقاموس ،2/117فارس البن- اللغة مقاييس:  اللغة يف احلوار معىن يف انظر 4
 .الراشد حممد واإلقناع؛ احلوار فنونبتصرف من   5
 34: الكهف 6
 37: الكهف 7
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 اللََّه َقْم َسِمَع اللَّه  َقْوَل الَِّتي ت َجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّه َواللَّه  َيْسَمع  َتَحاو َرُكَما ِإنَّ ﴿ :يف قوله والثالث
ومن هذا َنستنتج أنَّ احلوار هبذا املعىن هو عبارة عن ِنقاش؛ إمَّا بني طرفني، أو عدة أطراف، وَيهدف ، 1﴾ َبِصرٌيَسِميٌع 

.إىل الوصول إىل حقيقة، أو من أْجل إقامة احُلجَّة على أحد الطرفني، وقد ُيستخَدم احلوار لدْفع ُشبهة ما، أو ُتهمة وغريه
 

 ديين.ال أهداف احلوار /نيالثا املبحث

 من تعاون فهو.  والرأي القول من والفاسد الشبهة ودفُع ، احلجة إقامُة احلوار من الغاية
 والسري ، منها صاحبه على خفي ما طرف كل ليكشف ، إليها والتَّوصُّل احلقيقة معرفة على امُلتناظرين

 ، احلقِّ لكشف املناظرة وضعت إمنا: )  الذهيب احلافظ يقول.  احلق إىل للوصول الصحيح االستدالل بطرق
 جليَّة أهداف وهي ، األصلية الغاية هي هذه، األضعَف األغفَل وتنبيِه ، دونه ملن العلَم األذكى العاِلم وإفادِة

: منها الغاية هلذا ُممهِّدة أو فرعية وأهداف غايات وَثمَّت ،2"  بيِّنة
 

 . هام متهيدي فهد وهو ، األخرى األطراف أو الطرف نظر وجهات على التعرُّف(1

 أجل من ، املتاحة والتصورات الرُّؤى تنويع يف واالستقراء االستقصاء أجل من ، والتنقيب لبحثا(2
 . تالية حوارات يف ولو ، وأْمَكَن أفضل نتائج إىل الوصول

دعوة اآلخرين وإقناعهم، سواء كانت دعوة الكفار إىل اإلسالم، أو دعوة املبتدعني إىل السنة، أو دعوة (3
هم إىل احلق، وأقل ما يتحقق من هذا اهلدف هو إقامة احلجة على اخلصم، وإبراء الذمة أمام اهلل   غري

لذلك قد ذكر اهلل سبحانه اجلدال باليت هي أحسن يف ضمن وسائل الدعوة حيث قال: ) ادع إىل سبيل 
 َلا اللَِّه ِإَلى لمَّاِعَيا نَّإ  قال الشنقيطي: 3ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن ( 

 َتُكوَن َأْن َوَيْنَبِغي َ َعه ، اْلَحقِّ ِفي َلْبَس َلا الَِّذي اْلَواِضح  المَِّليُل َوِهَي َبِصرَيٍة، َعَلى َيُكوَن َأْن ب مَّ
 َيا َأيَُّها"  َتَعاَلى ِلدَقْوِلِه;  اْلَحقِّ ِإيَضاِح َ َع َواللََّطاَفِة اْلُأْسُلوِب، َوح ْسِن ِباْلِحْكَمِة، اللَِّه ِإَلى َدْعَوت ه 
 ِبَما َفي َنبُِّئُكْم َجِميًعا َ ْرِجع ُكْم اللَِّه ِإَلى اْهَتَمْيت ْم ِإَذا َضلَّ َ ْن َيض رُُّكْم َلا َأْنُفَسُكْم َعَلْيُكْم آَ ن وا الَِّذيَن
 6"   5 اْلَحَسَنِة" َواْلَمْوِعَظِة ْلِحْكَمِةِبا َربَِّك َسِبيِل ِإَلى اْدع  وقوله تعاىل "  4"َتْعَمُلوَن ُكْنت ْم

 .الوصول إىل احلق، وترجيح أحد اآلراء املطروحة، وتضييق هوة اخلالف، وتقريب وجهات النظر(4

بيان الباطل الذي عليه اخلصم، والرد على الشبهات إلقامة احلجة على املخالف، وإلظهار الباطل على (5

                                                           
1

  1 المجادلة  
2
  26لحوار ص وسطية اإلسالم ودعوته إلى ا 
3
 .125:النحل 
4
 105 المائدة 
5
 125 النحل 
6
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 .حقيقته حىت حيذره اآلخرون

 .هداف أخرى مشروعة: فهناك مصاحل أخرى وأهداف كثرية ميكن حتقيقها عن طريق احلوارحتقيق أ(6

فمثاًل: قد يكون احلوار مع كافر ويقصد منه إظهار عزة اإلسالم وقوة حجته، وذلك ليزداد املؤمنون 
األمثلة  إميانًا، ويكون اهلدف هو تثبيت بعض املؤمنني على اإلميان، أو زيادة اطمئناهنم إىل احلق، ومن

.كذلك: أن يكون احلوار هلدف تعليم السامعني إىل غري ذلك من األمثلة
1

 

                                                           
1
 الطبيشي جواهر النبوي العهد خالل الحوار أثر 
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 الثاني  الفصل

 الديين وأثره أنواع احلوار

 :  بحثنيويندقسم إىل        

 مع املسلمني وفيه :مطلبني:  األول املبحث 

 :اثر احلوار الديين مع املوافقني  األول لطب امل .أ 

 الثاني اثر احلوار الديين مع املخالفني مللطب  ا .ب 

 مع غري املسلمني وفيه مطلبني:  ينالثا املبحث 

 أهل الكتاب  عاألول: م مللطب ا  .أ 

 الثاني: مع الوثنيني امللطب  .ب 
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املسلمنياحلوار مع األول /  املبحث
 

تعاىل، وتبليغ دينه يف جماالت شىت وبه ميكن حتقيق أهداف  اهللاحلوار وسيلة فعالة من وسائل الدعوة إىل 
تعاىل،  اهللشتمل على احلوار كوسيلة يف دعـوة الـناس إىل الدين واإلسالم، آياٌت كثرية يف القرآن الكرمي ت

بعثـته حـىت وفاته، وكذلك الدعاة  عليه وسلم حياور أصحابه ، ويناقشهم منذ اهللوكان الرسول صلى 
 .على خمتلف أصناف الناس  اهللهنجوا هذا املنهج يف دعوهتم للناس، وتوجد آثار للحوار يف الدعوة إىل 

  املوافقني مع الديين احلوار اثر: لاألو لطل امل .أ 

، وأكـثرهم العـوام املسلمنيتعاىل، وعليه أن يدعو عامة فئات  اهللواجب الدعوة إىل  عليهالداعـية 
وأقصد بالعوام الذين ليس هلم اجتاه ينتمون إليه ، أو فكرة يدافعون عنها ، أو درجة علميه يعرفون هبا، وهؤالء 

وحماورهتم البد أن تتوافق مع طبائعهم  املسلمني  عوام إن دعـوة ،وحماورهتم حباجة إىل من جييد دعوهتم
املختلفة، فمنهم العابث الالهي ومنهم الكسول اخلامل ومنهم املتعلم واجلاهل، وغريهم من الفئات املختلفة يف 

ومسريه. سريه  فالداعـية الـذي يتمتع بقدرات فائقة يف حوارهم سيجد فالحًا وجناحًا وتقدمًا يف ،األمة
تلزمها عاطفة يشعر هبا هؤالء ، والعاطفة الفعالة تؤدي إىل سلوك مناسب يرضـيها  املسلمني عوامفدعوة 

كـان الرسـول صـلى " وحيقق غايتها ، فهي قوة دافعة وما تزال تدفع صاحبها حىت يسلك ذلك السلوك
يعرف أنساهبم ويتكلم هلم كالمًا حيببهم يف  عليه وسلم يف دعوته العامة للناس ال جيرح شعورهم ، وكان اهلل

. ونستفيد من حواٍر بني داعية وإحدى قريباته ، عندما شـكت إلـيه أن زوجها جيربها على 1" اإلسالم
فحاوره الداعية وبني له أن ذلك معصية اهلل وأنه  .خمالطة أصدقائه ، وأن تكشف عن رأسها وذراعيها دائمًا

من هذا اآلخر ملتزمًا  اهللتعاىل ، وكانت هناك ردود وردود عليها حىت جعل  اهللء ليس صوابًا ، واملهم إرضا
 روالثماالداعـية الـذي يواجه العوام يف حاجة إىل الصرب واالنتظار ، وعدم استعجال النتائج  ،وداعية

، واحلوار عنهم لدعوة الناس والعوام اهللعليه وسلم ِخرية أصحابه رضي  اهللولقـد وجـه الرسول صلى "
لـو بعثـت أصحابك إىل  اهلليا رسول عليه وسلم وعامر بن مالك فقال :  اهللالذي دار بني الرسول صلى 

أهل جنم يمعوهنم إىل دينك، فدقال : إين أخشى عليهم أهل جنم فدقال أبو براء: أنا جار هلم فبعث  عه أربعني 
 .2" رجاًل
 الفنياملخ مع الديين احلوار اثر الثاني امللطل  .ب 

احلـوار مع هذه الطائفة حيتاج إىل جهد كبري ، وعلم ومترس ، حيث ينفصل عن عامة الناس طائفة اختذوا من 
هدفًا حيرصون من خالل ذلك على امللذات والنيل من متاع الدنيا، لذا  اهللاملعصية منهجًا وسبياًل، ومن خمالفة أوامر 

يوازي طموحـاهتم فـي حصوهلم على اللذة واملتاع، والدعاة هلذه الفئة البد من حماورهتم بنوٍع من املنهجية والفهم ل
جيب أن يتزودوا بالعلم والثقافة ومراعاة أن اإلنسان فيه الغريزة والشهوة، وفيه العقل واإلرادة، فيه املادة والروح، وقد 

وجيـب علينا يف ،  سؤوليةدل هذا التكوين على أن اإلنسان مسؤول ومبتلى، وهذا هو السر يف استعداده حلمل امل
حماورهتم أن نبني هلم أن اإلسالم مل يكبت الشهوات، وإمنا وضع هلا الضوابط ووجهها حىت يشبع اإلنسان غرائزه 

                                                           
1
 .194ص –عمان -الوراق للنشر -مؤسسة-محمود محمد حموده – وأساليبها الدعوة أصول  
2
 .328ص رحمن المبارك فوريصفي ال – المختوم الرحيق  
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وبقـدر ما يتم توجيه األمة والناس بترك معاصيهم باحلوارات املتتابعة وطباعة كتيبات  .تعاىل اهللورغباته وفق شريعة 
على االبتعاد عن هذه املعاصي، وبيان خماطرها تكن النتائج مرضية، واألمـة اليت يكثر فيها ونشـرات حتـض الناس 

َواتَّدُقوا ِفْتَنًة لَّا ت ِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلم وا قريب " اهللمن  اخلبث واملعاصي واآلثام والذنوب واملوبقات سيحل عليها عذاب
 1" اْلِعدَقاِب ِميم َش اللََّه َأنَّ َواْعَلم واِ نُكْم َخاصًَّة  

 َنْسَأَل َأْن ن ِهيَنا: َقاَل ،َماِلٍك ْبِن َأَنِس منوذج من سرية احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يف حواره "َعْن
 َوَنْحن  فََيْسَأَله ، اْلَعاِقُل، َيِةالَْباِد َأْهِل ِ ْن الرَّج ُل َيِجيَء َأْن ي ْعِجب َنا َفَكاَن َشْيٍء، َعْن َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرس وَل
: َقاَل َأْرَسَلَك، اهلَل َأنَّ َتْزع م  َأنََّك لََنا َفَزَعَم َرس وُلَك َأَتاَنا   َحمَّم ، َيا: َفدَقاَل اْلَباِدَيِة، َأْهِل ِ ْن َرج ٌل َفَجاَء َنْسَمع ،

 َهِذِه َنَصَب َفَمْن: َقاَل ،«اهلُل: »َقاَل اْلَأْرَض؟ َخَلَق َفَمْن: َقاَل ،«اهلُل: »َقاَل السََّماَء؟ َخَلَق َفَمْن: َقاَل ،«َصَمَق»
 آللَّه  اْلِجَباَل، َهِذِه َوَنَصَب اْلَأْرَض، َوَخَلَق السََّماَء، َخَلَق فَِبالَِّذي: َقاَل ،«اهلُل: »َقاَل َجَعَل؟ َ ا فِيَها َوَجَعَل اْلجَِباَل،
: َقاَل ،«َصَمَق: »َقاَل َوَلْيَلِتَنا، َيْوِ َنا، ِفي َصَلَواٍت َخْمَس َعَلْيَنا َأنَّ َرس وُلَك َوَزَعَم: َقاَل ،«َنَعْم: »َقاَل َأْرَسَلَك؟
: َقاَل ،«َصَمَق: »َقاَل َأْ َوالَِنا، ِفي َزَكاًة َعَلْيَنا َأنَّ َرس وُلَك َوَزَعَم: َقاَل ،«َنَعْم: »َقاَل ِبَهَذا؟ َأَ َرَك آللَّه  َأْرَسَلَك، َفِبالَِّذي
: َقاَل َسَنتَِنا، ِفي َرَ َضاَن َشْهِر َصْوَم َعَليَْنا َأنَّ َرس وُلَك َوَزَعَم: َقاَل ،«َنَعْم: »َقاَل ِبَهَذا؟ َأَ َرَك آللَّه  َأْرَسَلَك، َفِبالَِّذي

 َ ِن اْلَبْيِت َحجَّ َعَلْيَنا َأنَّ َرس وُلَك َوَزَعَم: اَلَق ،«َنَعْم: »َقاَل ِبَهَذا؟ َأَ َرَك آللَّه  َأْرَسَلَك، فَِبالَِّذي: َقاَل ،«َصَمَق»
 َفدَقاَل ِ ْنه نَّ، َأْندُقص  َوَلا َعَلْيِهنَّ، َأِزيم  َلا ِباْلَحقِّ، َبَعَثَك َوالَِّذي: َقاَل َولَّى، ُثمَّ: َقاَل ،«َصَمَق: »َقاَل َسِبيًلا، ِإَلْيِه اْسَتَطاَع

 :ما يلي احلديثونستفيد من هذا  2«اْلَجنََّة َلَيْمخ َلنَّ َصَمَق َلِئْن: »َوَسلََّم ِهَعَلْي اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ

 إجراء حوارات متكررة مع أهل املعاصي (1

 اختيار طائفة متمكنة من العلماء تقوم هبذا الدور  (2

 ربط املعاصي باآلخرة وبيان مآل هؤالء العصاة  (3

طغت عندهم  العصـاة مـن األمة .ث الشريف مفهوم جديدتبيني املفاهيم الشرعية للناس حيث يف احلدي  (4
املادة على الروح ، والدنيا على اآلخرة ، وأصبحوا يقيسـون األشـياء مبقـياس اللذة مع نسيان اليوم اآلخر 

وفـي اللحظـة اليت يتم فيها  .واجلزاء واحلساب ، وأدى ذلك هبم إىل تعطيل عقوهلم وفقدان عواطفهم
لألفضل ، وجيب استنهاض مهمهم، وإحياء تفكريهم  تذكريهم سيكون هناك تغريحوارهم وجداهلم و

 .وعواطفهم ، واستغالل جانب اخلري فيهم

 (االجتاهـات العلمانيةهناك نوع اخر  ن املخالفني )
"العلمانية تعين فصل الدين عن الدولة ، وحصر نطاق الدين يف أماكن العبادة ، وحصر معناه على اجلانب 

 "التعبدي
كان  ءالسيوتأثريهم  .كبري يف إفساد األمة وإبعادها عن دينها قدميًا وحديثًا واالجتاهـات العلمانـية هلا دور3

 .وما يزال على األشخاص واجملتمعات

                                                           
1
 25األنفال  
2

 (41/ 1صحيح مسلم ) 
3

 .73ص – 3ط –االتجاهـات الفكرية المعاصرة: على جريشة  
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فعلـى نطـاق التخريب الفكري والتربوي ، تنشط أجهزة ومؤسسات ، وتوضع مناهج ومؤلفات،  
 واهللألمور اليت تركز عليها العلمانية احلكم باألنظمة الوضعية، ا موأهـاإلسالم ضمن خمطط الغارة على 

، َوَ ْن َلْم ،َوَ ْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه  َفُأوَلِئَك ه م  اْلَكاِفر وَن) اهللسبحانه وتعاىل أمرنا باحلكم مبا أنزل 
إن  1( َوَ ْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه  َفُأوَلِئَك ه م  اْلَفاِسدُقوَن، ،َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه  َفُأوَلِئَك ه م  الظَُّاِلم وَن،

اخلالص من العلمانية عن طريق إعداد وتدريب اآلالف من املثقفني ، الذيـن يقومون بإجراء حوارات بني 
ماع كلمتهم على حق، علماء املسلمني ليتفقوا على األسس الصحيحة ملقاومة هذا البالء احملدق، وسيكون اجت

 .ونشر كلمات احلق هنا وهناك وتوضيح مفاهيم وتعاليم الدين اإلسالمي يف وسائل اإلعالم املختلفة
الذين ال يفهمون العلمانـية أو ال  –وأهـم اآلثـار املترتبة على ذلك هو جعل أبناء االجتاهات العلمانية 

ال حيملـون منها إال االسم  –عن الدولة أو عن شؤون احلـياة  يستطيعون مواجهة جمتمعاهتم حبقيقتها وهو فصل الدين
 ، ويصبحون متمسكني بدينهم. وهذا يؤدي إىل عودهتم إىل الدين القومي تدرجييًا وترك العلمانية النكراء

ومـن اآلثـار أيضـًا هو قناعة العلمانيني خبطئهم يف فكرهم ، وتوجههم وتفهيمهم أن العلمانـية 
لـم وال تقـدر العلماء ، بل الدين الصحيح اإلسالم هو الذي يقدر العلم والعلماء، وحيث يف ال حتـترم الع

وهـو يدعـو إىل النظر يف السماوات واألرض ، كثرٍي من نصوصه على ضرورة إعمال العقل والتفكري
2"  ت ْبِصر وَن َأَفَلاَوِفي َأنُفِسُكْم  واألنفس قال تعاىل " 

 َأنُفِسِهْم َوِفي اْلآَفاِق ِفي آَياِتَنا ِهْمَسن ِريوقال أيضًا "   
وهذا يؤدي هبم إىل التمسك بالدين  3" َشِهيٌم َشْيٍء ُكلِّ َعَلٰى َأنَّه  ِبَربَِّك َيْكِف َأَوَلْم  اْلَحقُّ َأنَّه  َله ْم َيَتَبيََّن َحتَّٰى

.احلق والبعد عن العلمانية
4 

 بني ملطلمع غري املسلمني وفيه :  الثاني املبحث
 

 , الكتاب أهل مع: األول لطل امل  .أ 

من آيات القرآن الكرمي تضمنت احلوار ، ومن  الكثري ) اليهود والنصارى(احلوار مع أصحاب األديان
ذلك حوار سيدنا موسى عليه السالم مع اليهود ، كما يف قصة البقرة وغريها، وحوار سيدنا عيسى عليه 

املائدة وغريها، ومناقشة اإلسالم هلما. و "احلوار اإلسالمي  السالم مع النصارى ، كمـا فـي قصـة
عليه وسلم ، وإن العامل اليوم يواجه حالة تستدعي  اهللاملسيحي قدمي قدم اإلسـالم بدأ يف عهد الرسول صلى 

احلوار اإلسالمي املسيحي بعيدًا عن الدعوة إىل التبشري، و ليست الغاية منه أسلمة املسيحيني وال تنصري 
 .لتخفيف حدة الصراع يف العامل ،املسلمني، بل غايته أن يفهم كل فريٍق الفريق اآلخر

 جنران وفد  لقي حني خاصة وقفة اهلل رسول مع هلم كان قد النصراين شقهم يف الكتاب أهل مع احلوار و
 َله  َقاَل ُثمَّ ت َراٍب ِ ن َخَلدَقه  آَدَم ِلَكَمَث اللَِّه ِعنَم ِعيَسٰى َ َثَل ِإنَّ:" تعاىل قال  عيسى من الصريح املوقف هذا فكان

                                                           
1

  47’ 45,44المائدة:   
2

 21الذاريات  
3

 53فصلت  
4

 99محمد يوسف الشوبكي ص  أهمية الحوار وأثره على الدعوة والتعليمانظر   
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 َنْمع  َتَعاَلْوا َفدُقْل اْلِعْلِم ِ َن َجاَءَك َ ا َبْعِم ِ ن ِفيِه َحاجََّك َفَمْن  اْلم ْمَتِريَن  َِّن َتُكن َفَلا رَّبَِّك ِ ن اْلَحقُّ  َفَيُكوُن ُكن
1"  اْلَكاِذِبنَي َعَلى اللَِّه لَّْعَنَت َفَنْجَعل َنْبَتِهْل ُثمَّ َوَأنُفَسُكْم َوَأنُفَسَنا ْمَوِنَساَءُك َوِنَساَءَنا َوَأْبَناَءُكْم َأْبَناَءَنا

 

عـنه للنجاشـي :  اهللوحـوار هذه الطائفة البد له من خاصية الصدق والوضوح ، كما قال جعفر رضي  
ورسوله ، وروحـه وكلمته ألقاها إىل مرمي  اهللعليه وسلم ، هو عبد  اهلل" نقـول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى 

هكـذا عيسى بن مرمي ما قلت هذا العود" ماعدا واهللالعذراء البتول. فأخذ النجاشي عودًا من األرض، مث قال : 
تكون النتيجة الطبيعية إلظهار احلق باحلوار الصادق، لكن موقف الرسـول صلى ااهلل عليه وسلم يف دعوته 

 تََّبيََّن َقم  المِّيِن ِفي ِإْكَراَه َلامن عدم اإلكراه على الدين، امتثااًل لقوـله تعـاىل: "  لذلك، انطالقًا مغاير
 َواللَّه   َلَها انِفَصاَم َلا اْلو ْثدَقٰى ِباْلع ْرَوِة اْسَتْمَسَك َفدَقِم ِباللَِّه َوي ْؤِ ن ِبالطَّاُغوِت َيْكُفْر َفَمن  اْلَغيِّ ِ َن الرُّْشم 
، إننا يف حاجة إىل حوار هؤالء إلـى األدلـة والرباهيـن واحلجج الواضحة، استجابة ألمر ااهلل 2 ِليٌمَع َسِميٌع

عز وجل بأن تكون حماججتنا مع أصحاب األديان األخرى يف هذا النطاق اهلادي الكرمي، ال عنف فيه وال 
 ِبالَِّتي ِإلَّا اْلِكَتاِب َأْهَل ت َجاِدُلوا اَوَلإكراه إال أن جيور علينا أثـيم، فيجـب كـبح مجاحه ومنع اعتدائه " 

 َله  َوَنْحن  َواِحٌم َوِإلَٰه ُكْم َوِإلَٰه َنا ِإَلْيُكْم َوُأنِزَل ِإَلْيَنا ُأنِزَل ِبالَِّذي آَ نَّا َوُقوُلوا  ِ ْنه ْم َظَلم وا الَِّذيَن ِإلَّا َأْحَسن  ِهَي
 (  ْسِلم وَن
 (والكافرين,وامللحدين ,املشركني ) ينيالوثن مع: الثاني امللطل  .ب 

الكافـرون وامللحدون واملشركون سيدخلون جهنم داخرين، وهم يف هذه الدنيا يناصبونا العداء فكيف 
 :عليه وسلم اجلهر بالدعوة خماطبًا املشركني يف مكة ، فقال اهلليكون اخلالص  بـدأ الرسـول صـلى 

تريم أن تغري عليكم، أكنتم  صمقي؟ قالوا : نعم،  ا جربنا عليك  أرأيتكم لو أخربتكم بأن خياًل بالوادي"
.وامللحـدون دائمًا يتخذون فكرًا باطاًل ، ومبادئ 3 "إال صمقًا، قال فإين نذير لكم بني يمي عذاب شميم

فاسدة تدعمها منظومة من الدول بقيادة االحتـاد السوفييت سابقًا، ومقرراهتم هذه تدرس كمتطلبات جامعية 
مدرسية يف الدول االشتراكية وفـي بعـض دول العامل. فكيف يتم اخلالص من ذلك، أهو بالسب والشتم، و

أتصـور أن السب والشتم ال يغين وال يسمن من جوع، وإن شبابنا  .أو بالدعاء فقط ، أم هناك وسائل أجنع 
وهادفة يقودها علماء األمة ،  وفتياتنا لن تتخلص مـن هـذه األفكـار املسمومة إال حبوارات دعوية مربجمة

عليه وسلم، وخطوات السلف الصاحل  اهللوتتبع إرشـادات القـرآن الكـرمي ، وخطوات الرسول صلى 
 ومن هذه اآلثار .مجيعًا ، وهذه أفضل الوسائل إلزالة هذه األفكار الباطلة اهللواألئمة العظماء رمحهم 

 عليه وسلم  اهللصلى  اهلليف قول أصحاب رسول  إضعاف قوهتم ومعنوياهتم وقت احلرب: وذلك واضح
 إيانا، أخذ بالدكم، وسيب نسائكم وأبنائكم، وأخذ أ والكـم. اهلل: جئنا ملوعود لرستم حني قالوا له 

إنَُّا ليس استعطفه، قال له املغرية:  وكذلـك قول املغرية بن شعبة لرستم حني عرض عليه رستم املال و
ابتعثنا لنخرج  ن  اهللوقـول ربعي بن عامر لرستم حني قال له:  .طلبنا اآلخرةطلبنا المنيا وإمنا مهنا و

                                                           
1
  59.60.61 - عمران آل 
2
 256رة البق 
3
 .90صللمبار كفوري   المختوم الرحيق  
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 1.، و ن ضيق المنيا إىل سعتها، و ن جور األديان إىل عمل اإلسالماهللشاء  ن عبادة العباد إىل عبادة 
 .املؤمنني رغم قلة عددهم وعتادهم مقارنة خبصومهم اهللففت ذلك يف عضد الفرس، ونصر 

 عـنه  اهللاحلوار المائر بني جعفر بن أيب طالب رضي وار إىل إسالم اخلصم: ومثال ذلك يـؤدي احل
  2.والنجاشي مما أدى إىل إسالم النجاشي، ورفضه تسليم املهاجرين إىل املشركني الذين جاءوا يطلبوهنم

  :بعـض عليه وسلم  اهللحني سأل الرسول صلى يؤدي إىل اإلفالت من اخلصم واحلفاظ على السرية
عليه وسلم مما أنتم ؟  اهللالعـرب عن أ ر حممم وقريش ، فأخربه مبكاهنما وسأل األعرايب حممم صلى 

. فأصبح األعرايب يقلب كفيه ويقول ما من ماء أمن ماء العراق  وبذلك قال: حنن  ن  اء وانصرف
3حافظ القائد حبكمته على سرية املسلمني.

 

 َأَلْميف حوار إبراهيم عليه السالم للنمرود وذلك يف قوله تعاىل "  حيـؤدي إىل إفحام اخلصم: وذلك واض 
 َأَنا َقاَل َوي ِميت  ي ْحِيي الَِّذي َربَِّي ِإْبَراِهيم  َقاَل ِإْذ اْلم ْلَك اللَّه  آَتاه  َأْن َربِِّه ِفي ِإْبَراِهيَم َحاجَّ الَِّذي ِإَلى َتَر

 َكَفَر الَِّذي َفب ِهَت اْلَمْغِرِب ِ َن ِبَها َفْأِت اْلَمْشِرِق ِ َن ِبالشَّْمِس َيْأِتي اللََّه نََّفِإ ِإْبَراِهيم  َقاَل  َوُأِ يت  ُأْحِيي
 4" الظَّاِلِمنَي اْلدَقْوَم َيْهِمي َلا َواللَّه 

                                                           
1
 .38 – 39 ص – 7 ج –البن كثير  والنهاية البداية 
2
 .110 ص – المختوم الرحيق  
3
 .189 ص – 2 ج – هشام ابن سيرة  
4
 (258)البقرة   
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 الثالث: الفصل

 مناذج احلوار الديين والتحديات األخالقية  

 ويندقسم إىل قسمني :       

 مناذج ناجحة يف احلوار الديين:  األول املبحث 

  ديةالسعو العربية املمبكة:  الثاني امللطب  .أ 

  املبك عبد اهلل بن عبد العزيز رمحه اهلل : األول مللطب ا .ب 

 الثالث: رابلطة العامل اإلسالمي  امللطب  .ج 

 الرابع: قلطر  امللطب  .د 

 حتديات احلوار الديين:  الثاين املبحث 

 امللطب  األول: حتديات داخبيه  .أ 

 امللطب  الثاني : حتديات خارجيه   .ب 
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 الديين احلوار يف ناجحة مناذج :امللطل  األول 

  السعودية العربية اململكة :األول املطلب

ا، حنو القيم دهتالسعودية اليت تؤكد على الدوام أهنا صوت عدل نادت به على لسان قا اململكة العربية
اإلنسانية واألخالقية، ودعوة للتعايش واحلوار العاقل والعادل، ملا فيه خري اإلنسان واحلفاظ على كرامته، 

والعلماء من الدول وتعزيز قيم األخالق ، مازالت تكتسب يوما بعد يوم احترام وتقدير قادة دول العامل 
 اإلسالمية وغري اإلسالمية كافة لسعيها املخلص والدؤوب حنو السالم واالستقرار يف العامل .

كانت وما تزال السياسة اخلارجية للمملكة العربية السعودية تعرب بصدق ووضوح مقرونني بالشفافية 
ومصاحلها املشتركة ومشكالهتا ويف مقدمتها عن هنج ثابت ملتزم جتاه قضايا األمة العربية واإلسالمية وشؤوهنا 

 .القضية الفلسطينية واستعادة املسجد األقصى املبارك والعمل من أجل حتقيق املصاحل املشتركة
وإميانًا من حكومة وشعب اململكة العربية السعودية بأمهية التواصل مع العامل مبختلف حضاراته وثقافته 

أرضية مشتركة للتعاون بني احلضارات، فقد استشعرت اململكة منذ  وأمهية نشر ثقافة السالم والبحث عن
وقت مبكر احلاجة للحوار مما جعلها تبادر مبشاركة الدول اإلسالمية بتقدمي مشروع قرار للجمعية العامة 
يتضمن اإلعالم العاملي للحوار بني احلضارات والثقافات اإلنسانية وذلك هبدف جلي الوجه السمح للدين 

مي والعمل على إحالل السلم الثقايف وإلجياد أرضية مشتركة للتعاون بني الشعوب وبناء عليه صدر قرار اإلسال
 .م1٩٩٨الصادر يف  42/53اجلمعية العامة رقم 

امللك عبداهلل يف مدريد قال  رابطة العامل اإلسال يويف افتتاح أعمال املؤمتر العاملي للحوار الذي نظمته 
إننا مجيعا نؤمن برب واحد، بعث الرسل خلري البشرية يف الدنيا واآلخرة واقتضت » هلل بن عبد العزيز رمحه ا

حكمته سبحانه أن خيتلف الناس يف أدياهنم، ولو شاء جلمع البشر على دين واحد، وحنن جنتمع اليوم لنؤكد أن 
أن نعلن للعامل أن االختالف ال األديان اليت أرادها اهلل إلسعاد البشر جيب أن تكون سببًا لسعادهتم، لذلك علينا 

ينبغي أن يؤدي إىل النزاع والصراع، ونقول إن املآسي اليت مرت يف تاريخ البشر مل تكن بسبب األديان، ولكن 
"بسبب التطرف الذي ابتلي به بعض أتباع كل دين مساوي، وكل عقيدة سياسية

1
 

 بد اهلل بن عبد العزيز رمحه اهلل الشريفني  امللك ع احلرمني خلادم كانت هـ1422ويف شهر شعبان 
مبكة املكرمة حيث قال  رابطة العامل اإلسال ياملعاصر اليت نظمتها  وة خالل ندوة صورة اإلسالم يف اإلعالمدع

إن اململكة العربية السعودية تدعو إىل احلوار والتفاهم والتعاون بني خمتلف الشعوب واحلضارات : »رمحه اهلل 
رابطة العامل اإلسالمي بالتهيئة لربنامج عاملي حول احلوار بني احلضارات والتعايش بني وتتطلع إىل أن تقوم 

.«الثقافات والتواصل بني الشعوب وذلك وفق القواعد اإلسالمية
2

 

 

                                                           
1
  جنيف في اإلنسانية قيمال إشاعة في وأثرها للحوار الشريفين الحرمين خادم مبادرة مؤتمرموقع رابطة العالم اإلسالمي  
 - م2008ديسمبر 5 - هـ1429 الحجة ذي 7 الجمعة األديان بين للحوار التاريخية للدعوة تتويج األممي االجتماعصحيفة الرياض   2
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  اهلل رمحه العزيز عبم بن اهلل عبمسلمان بن عبم العزيز وامللك الراحل  امللكجهود : الثاين طلبامل
أحد املنجزات الوطنية اليت تساهم يف تكريس الوحدة الوطنية يف إطار الشريعة يعترب احلوار الوطين 

اإلسالمية السمحة، والثوابت الوطنية، وتعميقها من خالل احلوار الفكري اهلادف، ومعاجلة القضايا الوطنية 
هجًا للتعامل مع خمتلف االجتماعية والثقافية واالقتصادية، ليصبح مفهوم احلوار وسلوكياته يف اجملتمع أسلوبًا ومن

 .القضايا، وتوسيع مشاركات أفراد اجملتمع جبميع أطيافه يف احلوار
كان الكثريون يرون أّن اململكة العربية السعودية بلد منغلق ليس فيه من التعددية الدينية إاّل قليل، وليس 

 بن عبدالعزيز املتميزة يف جمال فيه احترام لألديان وأهلها، ولكن جهود خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل
حوار األديان جاءت لتصحح هذه النظرة. فلقد وضعت مبادراته الثالثة فرقًا بني احلوار الديين والسياسي، ولقد 

 .حققت ريادة قوية للبالد على املستوى العاملي
، يسعى للتأكيم على أمهية -حفظه اهلل  -إن خادم احلر ني الشريفني امللك سلمان بن عبمالعزيز 
وهذا  ا يؤكمه  رارًا وتكرارًا يف كلماته   نشر ثدقافة السالم واحلوار بني خمتلف احلضارات والثدقافات،

وجيسم ذلك باهتما اته ، ويسري على خطى امللك الراحل عبم اهلل بن عبم العزيز طيب اهلل ثراه ، الذي 
واحدًا من أبرز دعاة السالم واحلوار، وصنع التاريخ  رمحه اهللعاصر بوصفه سجل امسه من نور يف التاريخ امل

مببادرته للحوار بني أتباع األديان والثقافات واحلضارات املعتربة اليت توجت باجتماع عايل املستوى الذي 
م بناء 200٨ من شهر نوفمرب13إىل 12عقدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف مقرها بنيويورك يف الفترة من 

 1.اإلسبانيةملواصلة احلوار العاملي الذي انطلق من العاصمة رمحه اهلل على طلب من خادم احلرمني الشريفني 
يف تأسيس رمحه اهلل  ك عبداهلل بن عبدالعزيزبادرات رعاها خادم احلرمني الشريفني امللمجهود وهناك 

م، واعتبار ان الدين اإلسالمي 200٨املكرمة عام  آليات للحوار على املستوى اإلسالمي من خالل مؤمتر مكة
 .ميتلك حلول ناجعة لألزمات البشرية وميتلك رصيدًا حضاريًا ال غىن عنه يف حياتنا املعاصرة

م عقد مؤمتر مدريد العاملي للحوار ورعاه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 200٨عام  -1
املؤمتر بتأسيس احلوار العاملي بني اتباع األديان والثقافات ، وتوجت أعمال هذا رمحه اهلل  عبدالعزيز

وفقًا ملا اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف اجتماع عايل املستوى يف نيويورك يف ديسمرب نفس 
م الدعم الكامل 200٩م ومؤمتر فينا يوليو 200٩العام، وقد أقر مؤمتر جنيف الدويل يف ديسمرب 

ثقافة احلوار وتعزيز القيم اإلنسانية املشتركة بني  إلشاعة رمحه اهلل ني الشريفنيملبادرة خادم احلرم
 .شعوب العامل خلدمة اإلسالم

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار بني اتباع األديان والثقافات يف  اتفاقيةمت توقيع  -2
اململكة العربية السعودية ومجهورية فينا بشراكة دولية تضم  النمساويةم يف العاصمة 2011 أكتوبر

ومبشاركة رئيسية من الفاتيكان وممثلي اتباع األديان والثقافات يف العامل  إسبانياالنمسا ومملكة 

                                                           
1
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وذلك من أجل احترام كرامة اإلنسان وتعزيز التعايش ومكافحة العنف والتطرف من خالل 
 .الوسطية واالعتدال

لعاملي للحوار بني أتباع األديان والثقافات يف فيينا يعترب اآلن منتدى عاملي مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ا
لنشر ثقافة السالم يشارك فيه ممثلي عن مجيع األديان واملذاهب الرئيسية يف العامل، وهو أمر يتيح هلذا املركز 

 1.التعاون مع منظمات احلوار األخرى باعتبار ان ذلك أحد وأهم أهدافه الرئيسية

 الثالث: رابطة العامل اإلسال ي  لباملط

ولتحقيق رسالة رابطة العامل اإلسالمي كان للمملكة العربية السعودية دورها البارز يف تأسيسها ودعمها 
 و ، اإلسال ي العامل رابطة رعتها اليت املؤمترات، وهناك العديد من وتطويرها وإظهار نشاطاهتا يف الوجود

 :احلوار ثقافة نشر يف اهلل بدع امللك جهود تتويج يف سامهت
 فور املؤمتر هذا عقد وقد( املكرمة مكة يف منعقد) األديان أتباع بني للحوار اإلسالمي املؤمتر .1

 ومفكريها األمة علماء كبار من عدد حبضور للحوار، اهلل رمحه اهلل  عبد امللك مبادرة انطالق
 عبد امللك مركز باسم مركز بإنشاء هتوصيت: ضمنها من التوصيات، من عدد عنه ونتج ومثقفيها،

 .احلضارات بني  للتواصل الدويل اهلل

 (  مدريد يف منعقد)   للحوار العاملي املؤمتر .2

 من وكانت( نيويورك يف منعقد)  والثقافات األديان أتباع بني للحوار املستوى رفيع االجتماع .3
 .املركز تأسيس اجلهود تلك نتائج

 . فينا مؤمتر .4

 .جنيف مؤمتر .5

 لرابطة العاماألمني اليت ذكر فيه معايل و اإلسالمي العامل رابطة «والثقايف احلضاري احلوار» ؤمترم .6
ان التواصل بني احلضارات املختلفة إذا أريد له أن يكون  "التركي عبداهلل الدكتور اإلسالمي العامل

يش له أو استبعاد مثمرًا فالبد من اعتبار الدين العنصر الرئيسي يف أسسه وقضاياه وإن أي هتم
حضارهتم العظيمة اليت  أقامواان املسلمني  ،يفضي باحلوار بعيدا عن مسالك اجلدية واإلجيابية

مجعت يف مكوناهتا ما حتتاجه البشرية من رمحة وانفتاح وتسامح مع اآلخرين على هدي من اهلل 
ى من ضيق باآلخر وبيان من رسوله ومست بعيدًا عن املثالب اليت تلبست هبا احلضارات األخر

احلوار ، ان أخرىاآلخرين من جهة  أمامالذوبان وفقدان اخلصوصية  أووعدم اعتراف به من جهة 
مع اآلخرين، بالغًا لدين اهلل الذي خيطئ من يروم تبليغه مبجرد اإلمساع دون احلوار  اإلجيايب

يف عامل جعلت  اإلسالمواجلدال مؤكدًا ان احلوار ضروري درءًا للهجمة الظاملة اليت يتعرض هلا 

                                                           
1
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منه التقنية ووسائل اإلعالم احلديثة عاملا أشبه بقرية صغرية، إن تقاعسنا فيها عن القيام بواجبنا 
 . 1األخرى"هامش حلضارات  إىلوحتولنا جتردنا من خصوصيتنا احلضارية 

 جهود دولة قلطر يف نشر ثقافة احلوار الديينامللطل  الرابع :

دقيق التواصل واحلوار بكل أشكاله و ستوياته، ونظمت يف هذا اإلطار عشرات أن دولة قطر اهتمت بتح 
النموات واملؤمترات وورشات العمل املتعلدقة باحلوار بني األديان وحوار الثدقافات وحوار احلضارات وحوار الشمال 

لته ومسامهته من مركز الدوحة الدويل حلوار األديان ورساكما ال انسى  ،اإلسال ي-واجلنوب واحلوار اإلسال ي
 . خالل نشاطاته يف ترسيخ ونشر ثقافة التعايش والتسامح الديين خلدمة اإلنسانية مجعاء

إن املركز يسعى من خالل تلك األنشطة ، إىل اإلسهام يف تقدمي بعض احللول ملعاجلة ظاهرة التطرف 
وذلك من خالل احلوار اهلادئ بني وخطاب الكراهية وازدراء املعتقدات اليت تعاين منها جل اجملتمعات اليوم، 

 .األطراف املختلفة وإجراء البحوث والدراسات املعمقة لتفسري وعالج تلك الظواهر
كما يبحث املركز يف اجلذور العميقة لألزمات املرتبطة باألخالق والقيم اليت تعاين منها اجملتمعات املعاصرة 

 .دها املختلفة االجتماعية واالقتصادية والسياسة والتربويةواليت تتمثل يف حقيقتها يف األزمة األخالقية بأبعا
 حتديات احلوار الديين:  الثاني امللطل 

 : عىن التحمي لغًة واصطالًحا

ا إذا باَرْيَته يف فعل " حتديت فالًن :جاء يف لسان العرب التحدي لغًة مبعىن املباراة واملبارزة. :التحمي لغة

  .2ا"يََّدوناَزْعَته الغلبة"، وهي احُل

فهو طلب اإلتيان باملثل على سبيل  ،التحدي اصطالًحا يتصل اتصااًل وثيًقا باملعىن اللغوي: التحمي اصطالًحا

 3ويتحدد املثل تبعا ملا يتحدى به. ،املنازعة والغلبة

 املطلب األول: التحميات الماخلية 
أما التحديات اخلارجية فهي:  لإلسالم، والفهم اخلاطئ واإلرهابالتحديات الداخلية هي التخلف، "

اخلوف من اإلسالم يف الغرب، وصدام احلضارات، والعوملة. والبد أن يدرك املسلمون أمام هذه التحديات أهنم 
خيار غري خيار العلم والتقدم  –يف القرن احلادي والعشرين  –احلياة فإنه ليس أمامهم  ألنفسهمإذا أرادوا 

 4."إىل بقاء حالة التخلف واحلضارة ، وأي طريق آخر سيدفعهم
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3
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4
 زقزوق حمدي محمود الدكتور  إسالمي فكر  8 العدد - ثقافتنا 

http://www.alukah.net/


 التعايش وآفاق المسلمونمؤتمر 

 
 

 

18 

وقبل الدخول يف تفاصيل هذا املوضوع نود هنا أن نؤكد أن كل التحديات اليت حتيط بعاملنا اإلسالمي 
ليست حتديات تواجه اإلسالم بوصفه الدين اخلامت الذي تستطيع شريعته أن تواجه كل الظروف واملتغريات يف 

عتدال. فالتحديات القائمة والالحقة هي يف حقيقة األمر حتديات كل زمان ومكان ملا متتاز به من املرونة واال
 1.للمسلمني وليست حتديات لإلسالم ذاته

 .التارخيي بالتطور والوعي بالزمن، والوعي العصر، تطورات استيعاب على وقدرهتم املسلمني عقول تواجه حتديات إهنا
 :التحديات الداخلية

دخل الطبيعي للتغلب على التحديات اخلارجية، فترتيب البيت التغلب على التحديات الداخلية يعد امل
، فضاًل عن أنه من ناحية أخرى مرتبط بشكل وثيق بتحديات اخلارج، األولويةمن الداخل يعين أن تكون له 

مبعىن أنه إذا تعاىف العامل اإلسالمي من أمراضه الداخلية وتغلب على حتديات الداخل فإنه يكون حينئذ يف وضع 
 :له للتغلب على التحديات اخلارجية. وفيما يلي نلقي بعض الضوء على أهم التحديات الداخليةيؤه

يعد التخلف  الذي يسود اجملتمعات اإلسالمية  أخطر التحديات الداخلية اليت تواجه العامل  :التخلف .أ 
ىت النواحي اإلسالمي. وهذا التخلف ليس ختلفًا على املستوى املادي فحسب، وإمنا هو ختلف شامل لش

العلمية والفكرية واألخالقية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية. وال يغرن أحدًا تلك القشرة احلضارية 
ليسوا أكثر من مستهلكني ملنجزات  –لألسف الشديد  –الظاهرية يف عاملنا اإلسالمي. فاملسلمون اليوم 

 .احلضارة املعاصرة وليسوا منتجني هلا أو مشاركني فيها

يح أن أسالفنا قد تركوا لنا رصيدًا حضاريًا ضخمًا الزلنا نعتز به ونفخر، ولكننا وقفنا عند هذا صح
احلد ومل نبذل أي جهد حقيقي يضيف جديدًا إىل ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا. ورحم اهلل مجال الدين 

من اخلمول احلاضر قالوا: أفال  إن الشرقيني كلما أرادوا االعتذار عما هم فيه»األفغاين الذي قال ذات مرة: 
كان آباؤكم رجاال، ولكنكم أنتم أوالء كما  نعم لقد»ويضيف األفغاين قائال: « ترون كيف كان آباؤنا 

 2«أنتم، فال يليق بكم أن تتذكروا مفاخر آبائكم إال أن تفعلوا فعلهم
ة ال تقل شأنًا عن فرائض الصالة وإذا كانت احلضارة ال تقوم إال بالعلم، فإّن اإلسالم قد جعل العلم فريض

والصوم والزكاة، وجعل مداد العلماء مساويًا لدماء الشهداء، ووصف العلماء بأّنهم أخشى الناس هلل، ألّنهم الذين 
يدركون أسرار اخللق وجالل اخلالق. وإذا كان اإلسالم دين العلم واحلضارة على النحو الذي أشرنا إليه، فكيف 

% طبقًا لبيانات املنظمة اإلسالمية للتربية 46ر5 إىل أن تكون نسبة األممية لديهم تصل إىل وصل احلال باملسلمني
 .%60والعلوم والثقافة )اإليسيسكو(، وأن تصل هذه النسبة يف أوساط النساء يف بعض البالد اإلسالمية إىل 

لعامل اإلسالمي. وقد تعد ظاهرة اإلرهاب من أخطر التحديات الداخلية اليت تواجه ا :ظاهرة اإلرهاب .ب 
شهدت األعوام األخرية على وجه اخلصوص تطور هذه الظاهرة بشكل خميف، إذ اّتجه اإلرهاب إىل القتل 
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والتدمري لألبرياء دون متييز بني طفل وامرأة وشيخ وشاب، وتعدى ذلك إىل التمثيل بالقتلى دون سبب 
 .هلل أكربمفهوم، ويف كثري من األحيان حتت شعار إسالمي، وبصيحات ا

وعواقب هذا اإلرهاب مدمرة لقدرات الشعوب اإلسالمية اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، كما متثل 
عقبة أمام تنفيذ اخلطط التنموية يف البالد اإلسالمية، وال شك يف أّن اإلرهاب يف العامل اإلسالمي يتلقى الدعم 

األوروبية، اليت وّفرت هلم على مدى عقود املالذ والتخطيط من رؤوس اإلرهاب يف اخلارج، وخباصة يف الدول 
 .وحّرية احلركة، حتت مظلة احلماية املزعومة حلقوق اإلنسان

َ ن واإلسالم إذ يرفض العدوان رفضًا قاطعًا، فإّنه يعترب قتل نفس واحدة كأنه قتل لإلنسانية كلها )
 .1قتل نفسًا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعًا(

وال جيوز أن يغيب عن األذهان أّن الرمحة هي اهلدف األساسي للرسالة اإلسالمية، كما خيربنا بذلك 
 .2(و ا أرسلناك إال رمحة للعاملنيالقرآن الكرمي يف قوله تعاىل خماطبًا نبّيه عليه الصالة والسالم: )

 إىل ويدعو الدين، يف والغلو التطرُّف يكره والوسطّية، االعتدال دين هو اإلسالم إّن:الفهم اخلاطئ لإلسالم .ج 
 اجتاهات هناك فإّن الشأن، هذا يف الواضحة اإلسالم تعاليم من الرغم وعلى. بينهم والرمحة الناس على التيسري
 جامدًا دينًا إّما منه جتعل خاطئة بتفسريات اليسار ناحية أو اليمني ناحية تشده أن وتريد هواها، على اإلسالم ُتفسِّر
 السقيم فهمهم إىل يشدونه وبذلك احلياة، متغريات يراعي وال الزمن، مسايرة على يقوى ال متقوقعًا منغلقًا

 وكال. الدماء لسفك متعطشًا عدوانيًا دمويًا دينًا آخر فريق منه جيعل أن وإّما الواسعة، اهلل رمحة ويضيقون
 3.هبا يتحّدثون ملن ةاملريض الرؤى عن إال يعرب وال احلقيقة، من له مكان ال االجتاهني

إن التحديات اليت تواجه شبابنا يف هذه احلقبة ختتلف عن التحديات اليت واجهتها األجيال :االبتعاث  .د 
السابقة، ولعل أهم التحديات اليت تؤثر على سلوك األفراد هو حتدي العوملة وآلياهتا الذي يعين هيمنة 

، فرضها حتت شعارات عدة كاحلرية والدمقراطيةالقطب الواحد على العامل، وتصدير ثقافته من خالل 
واعظم من ذلك انه ال يوجد مؤسسات تعتين باملبتعثني وتثقيفهم وتبصريهم من خطورة األخالق املكتسبة 

 4اليت يعودون هبا اىل بلداهنم ونشرها دون ان يشعر اجملتمع بذلك .
 :التحديات اخلارجية

الغريب يعين عدم السماح بتطوير قدرات العامل اإلسالمي العسكرية، وهذا التوجه  :اخلوف  ن اإلسالم يف الغرب .أ 
دقه الغرب من إمكانات هائلة على إسرائيل، اليت زرعها شوكة يف ظهر غوالعلمية، رغم ما ي االقتصاديةبل وحىت 
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بأي  العرب لتعوق أي طموحات يف تطوير قدراهتم، وتنمية بالدهم. ويعين أيضًا عدم السماح للعامل اإلسالمي
 .نصيب من املشاركة يف رسم سياسة العامل عن طريق متثيل العامل اإلسالمي مبقعد دائم يف جملس األمن

 اجملتمعات تلك يستوطنون من وعلى عامة املسلمني على كثرية سلبية آثار الظاهره هلذه فإن ولألسف
 :التفصيل ال احلصر سبيل على اآلثار هذه ومن، خاصة املسلمني من

 يساعد أن ميكن الذي التعاون هذا، األخرى الديانات من وغريهم املسلمني بني احلقيقي التعاون حتقيق دون احليلولة (1
 حيطم أن اإلسالم من التخوف شأن من أن كما، املستعصية اإلسالمي اجملتمع لقضايا مشترك حل توفري على

 .الغرب دول من وغريها سالمياإل العامل دول بني وغريها والتجارية والدبلوماسية الدولية العالقات

 للحقوق وإنكاًرا، البطالة نسبة يف وارتفاًعا خطرًيا هتديًدا الغرب يف للمسلمني بالنسبة ميثل أنه كما (2
 احلرية على والقيود والعنف واملضايقات، وعنصرية دينية أسس على والتفرقة، مدارسهم يف املتساوية
 ألهنم فقط بل، ارتكبوها جلريرة ال الغرب يف املسلمون له يتعرض الذي باالنتماء واإلحساس الشخصية
 .البالد لتلك الوطنية السياسة يف البارز بدورهم القيام من حيرمهم كما، اإلسالمي للدين ينتمون مسلمون

 أن ميكن والذي، الدينية األحقاد وإثارة التحريض إىل اإلسالم من التخوف فرية بسبب األمر ووصل (3
 نبينا حرمة انتهاك يف أخرًيا متثلت واليت، الدينية احلرمات وانتهاك اإلسالمية املقدسات وتدنيس إهانة يشمل
 1.أنفسهم عند من حسًدا السالم وأزكى الصالة أفضل عليه الكرمي

 السابق، السوفييت اإلحتاد اهنيار بعد وخباصة اجلديد، العاملي بالنظام ُيسّمى عّما احلديث ظهر سنوات، منذ:العوملة .ب 
 جارفًا تيارًا هناك أّن أحد على خافيًا يعد ومل. مطروحًا أمرًا( Globalization) العوملة عن احلديث حوأصب
 اجلميع على وأّن. القائمة الغربية احلضارة تعتمدها اليت واملعايري للقيم الترويج يف يتمثل العامل يف األعظم القوة تقوده

 2.املعاصر العامل مسرية يف مكانًا لنفسه أراد إذا ونظمها مبادئها يعتنق وأن معها يتواءم أن العامل يف

. األذهان يف الواحد القطب أو العوملة مفهوم يترّسخ وأن ومثلها، بقيمها واحدة حضارة تسود أن يعين وهذا
 مفر ال رًاأم العوملة لنظام اخلضوع يصبح مّث ومن. التاريخ فجر منذ عليه املتعارف احلضارية التعددية مفهوم خيتفي وبذلك

 .تتجاوزها سوف واألحداث الزمن فإّن وإال لوائه، حتت تنضوي أن إال العامل يف دولة ألي فكاك وال منه،

                                                           
1
 مفكرة اإلسالم  موقع http://islammemo.cc/2006/06/07/7563.html#2( 1.2.3)  رقم 
2
 .2001 الشروق مكتبة «العولمة عصر في اإلسالم: »كتاب في إسالمية نظر وجهة من العولمة عن التفصيل من المزيد انظر 

http://islammemo.cc/2006/06/07/7563.html#2 موقع
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إّن حقائق الدين اإلسالمي وطبيعته ووقائع التاريخ ُتبيِّن أّن اإلسالم ال ميكن أن يذوب يف أي نظام 
اإلسالمي ال يتناقض مع أي كيانات أخرى، ألّن  آخر، فله ذاتيته املستقلة وكيانه اخلاص. ولكن هذا التصور

التعددية الدينية واحلضارية قد كفلها اإلسالم منذ أن قامت لإلسالم دولة، وترّسخت هذه التعددية يف دستور 
 .1(املدينة الذي أعلنه الرسول حمّمد )ص

 ومن القدم منذ قافتهاوث وجودها استهدفت ظاملة عسكرية هجمات من اإلسالمية األمة عانت:الغزو العسكري .ج 
 هبا األمة انشغال إىل وأدت ومصر الشام استهدفت اليت( هـ6٩1 - هـ4٩0) الشرسة الصليبية احلروب :ذلك
مث اهلجوم التترى على العراق والشام وإسقاط اخلالقة العباسية وتدمري الكتب وقتل العلماء  2.الزمان من قرنني

وهذه اليمن، يف  اإليراينم يف فلسطني والعراق وسوريا والتدخل وما حيدث اليو،  يف القرن السابع اهلجري
ه َو الَِّذي َأْرَسَل َرس وَله  ) التحديات لن تقضي على دين اهلل تعاىل فقد أخرب املوىل سبحانه ببقاء دينه وظهوره

ال تزال طائفة  ن أ يت سالم: )وقال عليه الصالة وال 3( ِباْله َمى َوِديِن اْلَحقِّ ِلي ْظِهَره  َعَلى المِّيِن ُكلِِّه
 .4(ظاهرين على احلق ال يضرهم  ن خذهلم، حىت يأيت أ ر اهلل وهم كذلك

وَلَن ذِيدقَنَّه ْم ِ َن اْلَعَذاِب الَْأدَْنى د ونَ  ):وإن من حكم املوىل سبحانه أن تقع هذه التحديات عقوبة للمعرضني ليعودوا
امل َأَحِسَب النَّاس  َأْن ي ْتَرُكوا َأْن )كما أهنا بالء للمؤمنني لرفعة الدرجات وتكفري السيئات5 (ع وَناْلَعذَاِب الَْأكَْبِر َلعَلَّه ْم َيْرِج
 7( وَلََيْعَلَمنَّ اللَّه  الَّذِينَ آ َن وا وَلََيعَْلَمنَّ اْلم نَاِفدِقنَي) :وفيها تنقية للصف املسلم قال تعاىل 6( َيدُقوُلوا آ َنَّا َوه مْ ال ي فْتَن وَن

 يكفي ال املسلح الغزو أن األعداء أدرك أن بعد والعقول، لألفكار غزو مسلح غري غزو وهو الغزو الفكري: .د 
 اإلسالم إضعاف وهو عام هدف لتحقيق واألفكار العقول غزو إىل فعمدوا اإلسالمية، الثقافة إلضعاف
 من الوسائل . ووسائله كثريه منها : اإلعالم واالستشراق والتنصري وغريها .واملسلمني

 : على سبيل املثال  وهذا يتمحور يف مجلة أشياء منهاحتميات تواجه الثدقافة اإلسال ية : .ه 

 وما وشريعته، اإلسالم وعقيدة النبوية والسنة الكرمي القرآن حول الشبهات وإثارة اإلسالم تشويه (1
 .احلملة هذه من جزء هو باإلرهاب اإلسالم لربط حماولة من اآلن حيدث

                                                           
1
 50 العدد/ التقريب رسالة مجلةانظر  
2
 شبكة األلوكة  http://www.alukah.net/culture/0/18835/#i: الموضوع رابط 
3

 33:التوبة
4
 (.1920) رقم مسلم، أخرجـه 
5
 21:السجدة 
6
 1،2:كبوتلعنا 
7
 11:العنكبوت 

http://www.alukah.net/culture/0/18835/#i
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 جتمع اليت الرابطة كانت وقد املتنوعة، القوميات إىل والدعوة اإلسالمية الوحدة وإزالة املسلمني تفريق (2
 املناداة على املختلفة الشعوب الصلييب الغرب فشجع، اإلسالمية الرابطة هي اإلسالمية الشعوب

 بالتركية راكواألت، العربية بالقومية العرب فنادى، املختلفة األمم إليها تنتسب اليت بالقوميات
 األمة هذه جتمع كانت اليت الواحدة الرابطة عرا تفسخت وبذلك، بالكردية األكراد ونادى، الطورانية
 .وحتطمها العثمانية التركية اخلالفة إضعاف يف سبًبا الدعوات هذه ظهور كان وقد، وتوحدها

 ،والفرقة االنقسام من مزيد إلجياد القدمية احلضارات أحيوا عندما دعوهتم يف الضالل دعاة أغرق وقد
 .1وغريها.. واآلشورية، البابلية إىل والدعوة، الفرعونية إىل الدعوة فرأينا

: سبحانه قال كما والتقوى الرب على التعاون على القائمة اهلادفة والقومية احلقة الوطنية يشجع اإلسالم إن
– قال وقد اإلسالمية، للوحدة املنافية اجلاهلية والنعرات ياتالعصب وحيارب 2{ َوالتَّدْقَوى اْلِبرِّ َعَلى َوَتَعاَون وا}

 .3(جاهلية فدقتلة عصبية، ينصر أو عصبية، يمعو عمية، راية حتت قتل  ن: )- وسلم عليه اهلل صلى
 تسخر أن جيب بل عنها، بدياًل تكون أو اإلسالمية الوحدة مع تتعارض أال جيب وقومية وطنية أي إن

 بلغتهم الكرمي القرآن بإنزال اهلل أعزهم وقد باإلسالم، إال جيتمعوا مل والعرب وحدهتم،و املسلمني كلمة جلمع
 حنن: )عنه اهلل رضي عمر قال وقد منهم، - وسلم عليه اهلل صلى– النيب واختار بالدهم، يف احلرمني وجعل

 رابطة هي املسلمني بني حلقيقيةا الرابطة إن،  4(اهلل أذلنا بغريه العزة ابتغينا فمهما باإلسالم اهلل أعزنا قوم
 .والوطن والقبيلة والقرابة اجلوار رابط مثل منها فرع هي األخرى الروابط ومجيع العقيدة

اجلهل باإلسالم وعقائده وأحكامه يف كثري من بالد اإلسالم وانتشار البدع واخلرافات واملذاهب الباطلة  (3
 .املتطرفة والتكفريية الغالية كالقاديانية والبهائية وانتشار األفكار العلمانية

 .اهلزمية النفسية لدى بعض املسلمني واهتزاز الثوابت لديهم ونشوء طبقة من املثقفني املستغربني املنبهرين بالغرب وثقافاته  (4

 5( نًا َعَرِبّيًاِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآ(إضعاف اللغة العربية وانتشار اللهجات احمللية اليت اختارها اهلل لكتابه كما قال تعاىل (5

إقصاء شريعة اإلسالم من احلكم وتشجيع العلمانية يف البالد اإلسالمية وهذا األثر بذل الكفار يف سبيل حتقيقه  (6
 .الكثري من اجلهد واملال والفكر، وقد أقنعوا به كثرًيا من احلكام يف الديار اإلسالمية

 .6الكرمي واملناداة بعلمنة التعليم والدعوة إىل التعليم املختلط إفساد التعليم وإضعاف التعليم اإلسالمي ومدارس القرآن  (7

إفساد املرأة: لقد حرص الكفار على هذا، ألن فسادها يفسد األبناء واألزواج، فأخرجوها من بيتها،  (٨
 .وهتكوا حجاهبا، وزينوا هلا التمرد على دينها مبختلف األساليب

 التوصياتالنتائج 

 أواًل: النتائج:: التالية التوصياتوالنتائج ب اخلتام أتدقمم يف

                                                           
1
 .5: ص ، النفائس، دار األشقر، سليمان عمر أصيلة، إسـالمية ثقافة نحو 
2
 2اآلية من: المائدة 
3
 (.1850) رقم مسلم، أخرجه 
4
 (.2/290) هـ،1391 الثانية، الطبعة – بيروت المعرفة، دار المناوي، الرؤوف عبد اإلمام الصغير، الجامع شرح القدير فيض 
5
  2:فيوس 
6
 .200: ص هـ،1405 الثانية، الطبعة دمشق، القلم، دار الميداني، عبدالرحمن الصميم، في غزو: انظر 
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أن )احلوار( مبعىن التداول للحديث واملناقشة واجملادلة يشمل ما دار بني األنبياء و أهل األديان من  (1
 حوارات تدور حول الدعوة واجملادلة واملباهلة والرباءة.

الوحدة والتوحيد ولكل إن احلوار بني األديان املوجودة متنوع، منه حوار الدعوة والتعايش والتقارب و (2
 واحد خصائصه وأحكامه.

واإلحسان بضوابطه الشرعية، ومنه الباطل الذي  الرب أن حوار التعايش منه احلق والصواب، وهو املوافق ملعىن  (3
 بعض األحكام الشرعية، مثل اجلهاد وحد الردة وبغض الكافرين وحنوه. وإنكاريتضمن مواالهتم 

خمالفة ومناقضة ملنهج األنبياء يف الدعوة واحلوار، مثل اعتقاد إميان أن حوار التقارب يتضمن أمورا  (4
 الطرف اآلخر و غريها مما تقدم.

 التوجيهات أساسها بارزة، مكانة حيتل اإلسالم، يف احلوار مبدأ بأن القول إىل هذا كل بعد خنلص (5
 احلجة على يقوم تكافئم ندي حوار إقامة على العمل إىل الداعية التوجيهات وهي والنبوية، القرآنية

 .اإلسالم من والترويع التخويف طابع حتمل اليت الدعوات أمام الطريق ويسد والتفاهم،

 التوصيات  

التسلح بالعلم ملن أراد ان حياور غريه لكي يكون عنده الرؤية واضحه وأيضا إلقامة احلجه على غريه بدليل  .1
 فليس صحيحة، بصورة الغاية من احلوار الديين توضيح على القدرة بدون للحوار التصدي عدم ، مبعىنواضح 
 وبيانًا، علمًا القدرة أهل من مطلوب هو بل، أحد كل من مطلوب احلوار

ضرورة مراجعة وتطوير وظيفة مؤسسات التعليم الديين وكذلك مراجعة مقررات التعليم العام، ألن  .2
لت حتوي نصوصا تارخيية وأدبية ودينية بعض الكتب الدراسية املعتمدة يف العديد من دول العامل مازا
 .واألديان األعراققد حترض على الكراهية والتطرف وتعزيز العنصرية وتفوق 

 .متنوعة، وأحباث دراسات يف، الصحيحة العقيدة مع انسجامها عدم وبيان، الباطلة احلوارات أشكال كشف .3

 .الصدد هذا يف الباطلة املفاهيم وتبطل الصحيح املفهوم تظهر، واحلضارات األديان حلوار مراكز إنشاء - .4

 املصادر واملراجع

 القران الكرمي  (1
 صحيح البخاري. (2
 صحيح مسلم . (3
 .الراشد حممد واإلقناع؛ احلوار فنون (4
 2فارس البن- اللغة مقاييس (5
 الكترونية نسخة-العريب الباحث-منظور ابن - العرب لسان (6
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 آبادي للفريوز– احمليط القاموس (7
 الطبيشي جواهر النبوي عهدال خالل احلوار أثر (٨
 .1٩4ص –عمان -للنشر الوراق -مؤسسة- محوده حممد حممود– وأساليبها الدعوة أصول (٩

 .املختوم للمبار كفوري الرحيق (10
  شاكر ت الترمذي سنن (11
 .والنشر للطباعة الوفاء دار –م1٩٩ -هـ1411الثالثة الطبعة–جريشة على املستشار: املعاصرة الفكرية االجتاهات (12
 ٩٩ ص الشوبكي يوسف حممد والتعليم الدعوة على وأثره احلوار أمهية  (13
 .والنهاية البن كثري البداية (14
 .هشام البن السرية النبوية  (15
 الرياض صحيفة السالم ثقافة نشر يف اململكة جهود (16
 .بريوت م،1٩٨٨ هـ140٨-1ط-داراجليل كثري بن إمساعيل الفداء أيب لإلمام العظيم القرآن تفسري  (17
 رياضال صحيفة   (1٨
 اإلسالمي العامل رابطة موقع (1٩
 موقع شبكة األلوكة  (20
 الثانية الطبعة دمشق، القلم، دار امليداين، عبدالرمحن الصميم، يف غزو (21
 الثانية الطبعة – بريوت املعرفة، دار املناوي، الرؤوف عبد اإلمام الصغري، اجلامع شرح القدير فيض (22
 .5: ص ، النفائس، دار األشقر، سليمان عمر أصيلة، إسـالمية ثقافة حنو  (23
 50 العدد/ التقريب رسالة جملة (24
 األلوكة على اإلنترنت موقع شبكة   (25
 2001 الشروق مكتبة «العوملة عصر يف اإلسالم: »كتاب يف إسالمية نظر وجهة من العوملة  (26
 ع فكرة اإلسالمقمو (27
 ،1٩71 القاهرة ،110 ص ، أمني ألمحد اإلصالح زعماء (2٨
 .2001 الدولية الشروق مكتبة ،24 ص ةإسالمي فريضة احلضارة كتاب (2٩
 www.alukah.net الثقافية التحديات مواجهة يف الكرمي القرآن منهج  (30
 زقزوق محدي حممود الدكتور  إسالمي فكر  ٨ العدد - ثقافتنا   (31

http://www.alukah.net/
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