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  مقدمة
 والصالة والسالم على أنبياء اهللا أمجعني، عليهم وعلـى          ،هللا رب العاملني   احلمد

  :نبينا أزكى الصالة وأمت التسليم، وبعد
اهللا آدم عليه السالم، وندبه وذريته من بعده إىل عمارة األرض مبنـهج   فقد خلق   

تبارك وتعاىل إىل التمـسك     ودعاهم  ،  )30: البقرة( <� إين جاعل يف األرض خليفة     @� :اهللا
فإما يأتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم           @� :ءهأنبياديه الذي أرسل به     

  .)38: البقرة( <� وال هم حيزنون
فمنـهم  ،   يف اتباعهم ألنبياء اهللا ورسله     أن خيتلف البشر   حبكمته البالغة اهللا  وشاء  
 اهللا الـذي   على خلقه، يدعوم إىل دينته حجاألنبياء يقيمونأرسل اهللا ، و شقي وسعيد 

 حىت ال يكونوا من     ، وحيذروم من عصيان أمره     ليكونوا من السعداء   ارتضاه خللقه ديناً  
ن أكثر الناس ال يؤمنون  فإ، مينع حتقق ما قد سبق يف علم اهللا    لن إرساهلملكن  ، و األشقياء

  ).103: يوسف (<�وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني@�
 فإن املسلم مطالب بدعوة اآلخرين إىل احلـق الـذي           السنة الكونية وأمام هذه   

،  وهو على يقني بأن هداية اهللا قد ال تكتب لكثريين ممن يـدعوهم             ،صدرهبه  شرح اهللا   
  ).48: الشورى (<� إن عليك إال البالغ @�: مينعه ذلك من بالغهمفال 

 فإن املسلم ال يتوقـف عـن        ،وحني يعرض الناس عن دعوة اهللا وال يؤمنون ا        
  إذ ،�Uه  نبي  وأسوته ،التفاعل مع اآلخرين اجتماعياً وحضارياً، رائده يف ذلك كتاب ربه         

كما حثّ   على غري دين اإلسالم،       ولو كانوا  ،القرآن أمر باإلحسان إىل الوالدين واجلار     
كمـا  على الرب وحسن العشرة مع الذين مل يتصدوا ملقاتلة املسلمني واالعتداء عليهم،              

، ممن اختاروا إلفهم من      نرباساً يف التسامح وحسن التعايش مع اآلخرين       �Uكانت حياته   
   .العقائد واألديان

فات عرب وسائل اإلعـالم     واليوم وقد أصبح العامل قرية صغرية تتالقح فيها الثقا        
الناحية الشرعية، واملسلمون    املختلفة، تزداد احلاجة إىل احلوار، وإىل ضرورة تأصيله من        

  .آدابه وحمظوراتهمسوغاته الشرعية وحني ميارسونه هم بأمس احلاجة إىل معرفة 
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وإسهاماً منا يف هذا الباب نضع بني يدي القارئ الكرمي هذا اجلهد املتواضـع ،               
ال حوهلا بني دي نرجو أن يعاجل مبوضوعية علمية هذه املسألة الشائكة، اليت كثر اجل         والذ

  .مؤيد مندفع ومعارض متشكك
وحني نتحدث عن احلوار فإنا ال نقصد حبال من األحوال احلوار الذي يقوم على              
وحدة األديان والتلفيق بينها وصهرها يف دين عاملي جديد قـائم علـى اجلمـع بـني                 

، الكفر واإلميان، التوحيد والوثنية، فتلك الدعوة دسيسة تسترت بـاحلوار           املتناقضات
  .عنها ، كما سنبينه يف حينهبنفسه ينأى املسلم 
 نسأل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي، إنه ويل ذلـك والقـادر               واَهللا

  .، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيعليه
 



 األدیانأتباع  معاحلوار 
 ــــــــــــــــــــــــــ

]3[

  التعریفات 
 احلوار .أ

  . ، وهو الرجوع عن الشيء إىل الشيءأصله من احلور
: واحملـاورة  .. هو الرجوع عن الشيء إىل الـشيء      : رواحلَ: " يقول ابن منظور  

  1".مراجعة املنطق، والكالم يف املخاطبة :  والتحاور التجاوب، واحملاورة،ااوبة
  2". ومنه التحاورة يف الكالم،املراد: احملاورة واحلوار: " األصفهاينقال الراغبو

  .)حور( اليت ورد فيها مادة وردت يف سياق اآليات الكرميةاللغوية وهذه املعاين 
 أي لن يرجع: "قال القرطيب  .)14:االنشقاق( <�إنه ظن أن لن حيور@� : قال تعاىل

  ."فاحلور يف كالم العرب الرجوع. . مبعوثاًحياً
الكهف  (<�نك ماالً وأعز نفراً   فقال لصاحبه وهو حياوره أنا أكثر م      @� :وقال تعاىل 

 والتحـاور   . ااوبـة  : واحملاورة ، أي يراجعه يف الكالم وجياوبه     : "قال القرطيب ). 34
  3. "التجاوب

قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجهـا وتـشتكي إىل اهللا واهللا              @�: وقال تعاىل 
   . الكالم أي يف4"تراجعكما: "، قال يف اجلاللني)1: اادلة (<���يسمع حتاوركما

كان يستعيذ   �Uالنيب   أنمن ذلك   ,  نبوي حديث اغري م يف  ورد هذا املعىن أيضاً     و
يعين من الرجـوع إىل النقـصان بعـد         " :قال القرطيب    5.))رور بعد الكَ  واحلَ : ((من

  6."الزيادة

                                     
 ).4/217(لسان العرب  1
 ).262(مفردات القرآن  2
 ).10/403(اجلامع ألحكام القرآن  3
  ).1/724(تفسري اجلاللني  4
، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه ح        )3888(، وابن ماجه ح     )5498(رواه النسائي ح     5
)3136(. 
 ).19/273(اجلامع ألحكام القرآن  6
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وليس كذلك، إال حـار     . عدو اهللا : من دعا رجالً بالكفر أو قال     : ((  �Uوقال  
  8." رجع عليه : "وي قال النو7))عليه 

، وهو مـا    هو مراجعة الكالم وتداوله   يف معناه اللغوي     أن احلوار    تبنيومما سبق   
   . أو أكثر طرفني شخصني أو باألحرى بني بنييكون عادة

فقد أكدا   أهل االصطالح للحوار عن املعاين اللغوية السابقة،         اتمل تبعد تعريف  و
  .قية اليت ينبغي توفرها يف احلواروأضافت إليها بعض املعاين والقيم األخال

 مناقشة  : "تعريف الدكتور صاحل بن محيد، إذ اعترب احلوار         هذه التعريفات  ومن
 ودفـع   ، وإثبات حـقٍ   ، وإظهار حجةٍ  ، يقصد ا تصحيح كالمٍ    ،بني طرفني أو أطراف   

   9".  ورد الفاسد من القول والرأي،شبهٍة
حول موضـوع  ,  بني شخصني أو فريقني  حمادثة: " بأنه  بسام داود عجك   فهوعر

أو إىل أكرب قـدر  ,  هدفها الوصول إىل احلقيقة ،لكل منهما وجهة نظر خاصة به , حمدد  
 بطريقة تعتمـد علـى      ،بعيداً عن اخلصومة أو التعصب     ،ممكن من تطابق وجهات النظر    

ـ     , مع استعداد كال الطرفني لقبول احلقيقة     , العلم والعقل    رف ولو ظهرت على يد الط
  10".اآلخر

، وما أضافه العلماء يف تعريفـه       فاحملاورة هي جتاذب الكالم بني املختلفني     وهكذا  
  .من شروط إمنا هي ضوابط أخالقية يفترض توفرها يف احلوار ليكون مثمراً وجمدياً

  
  
  
 اجلدال .ب

                                     
  ).61(رواه مسلم ح  7
 ).2/50(شرح النووي على صحيح مسلم  8
  ).2(احلوار وآدابه  9

 ).20(احلوار اإلسالمي املسيحي  10
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 اللـدد يف    :اجلـدل " : قال ابن منظـور    ،من جدلَ احلبل إذا فَتلَه    : لغةاجلدال  
 ورجـل  . غلبتـه  : أي ،جادلت الرجل فجدلته جدالً    :ويقال ..والقدرة عليها اخلصومة  

  11."  خاصمه جمادلة وجداالً:وجادله أي . إذا كان أقوى يف اخلصام،لجِد
دل مقابلة احلجـة    اجل: " االصطالح يقول ابن منظور    عن معىن اجلدل عند أهل    و

   12".املناظرة واملخاصمة : واادلة،باحلجة
الغرض منه  والقياس املؤلف من املشهورات واملسلمات،      ": بأنه اجلرجاين   هعرفو

دفع  ":فه أنه كما عر ،  "إلزام اخلصم، وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات الربهان         
  13".املرء خصمه عن إفساد قوله حبجة أو شبهة

ما على التـدافع    ظهار املتنازعين مقتضى نظر   إ: "وأما اجلويين فريى أن اجلدال    
  14".ايف بالعبارة أو ما يقوم مقامها من اإلشارة والداللةوالتن

 وهو عند مناطقة املسلمني     ،طريقة يف املناقشة واالستدالل   ":  املعجم الوسيط  ويف
�� 15".قياس مؤلف من مشهورات أو مسلمات

  : يف نصوص القرآن والسنة على نوعني متباينني)اجلدل(قد ورد إطالق و
ي يدور يف طلب املغالبة ال احلق، أو الذي فيـه           اجلدل املذموم، وهو الذ   : األول

هلتنا خري أم هو ما ضربوه لك       آوقالوا ء @�: نوع من اخلصومة واللدد، ومنه قول اهللا تعاىل       
 تعـاىل يف ذم جـدال      ومثله قول اهللا   ،)58 :الزخرف( <� بل هم قوم خصمون    إال جدالً 
 <� الـبالد   يغررك تقلبهم يف   يـات اهللا إال الذين كفروا فال     آما جيـادل ىف    @� : الكافرين

، )5 :غـافر ( <�وجـادلوا بالبـاطل ليدحضوا به احلـق     @�: وقولـه تعاىل ،   )4 :غافر(

                                     
 ).11/105(لسان العرب  11
 ).12/105(لسان العرب  12
 ).102(التعريفات  13
 ).21 -19(الكافية يف اجلدل  14
 ). 1/111(املعجم الوسيط  15
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 معناه ال ينبغي    :قالوا" : ابن منظور  قال) 197: البقرة( <�ال جدال يف احلج   @� :قوله تعاىل و
  16." فيخرجه إىل ما ال ينبغي،للرجل أن جيادل أخاه

  17.))عد هدى كانوا عليه إال أُوتوا اجلدلقوم با ضلَّ م(( :يف احلديثو
  احلق  اجلدل حبثاً عن    ال ، اجلدل على الباطل وطلب املغالبة به      ذلك كله  واملراد ب 

   . حممود اللون من ألوان اجلدل فإن ذلكويف طلبه،
اجلدل احملمود، وهو الذي يكون يف طلب احلق باألسلوب احلسن بعيداً           : والثاين  

  ).125 :النحل( <�وجادهلم باليت هي أحسن@� :وجل  عزقولهعن اخلصومة، ومنه 
 �U إىل الـنيب     املـرأة حديث   وهو ذا املعىن مرادف للحوار، قال تعاىل واصفاً       

 قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا واهللا             @� :باحلوار واجلدال، فقال  
 :أي ، وهو حيـاوره   : "ن كثري قال اب  .)1 :اادلة( <�يسمع حتاوركما إن اهللا مسيع بصري     

  ���� ".جيادله
جتنباً ملا قـد    وهكذا فاجلدال صورة من صور احلوار، وقد أمر ا اهللا ورسوله، و           

 يف اخلصومة فإما أمرا باادلة باليت هي أحسن، بعيداً عن ضـروب             ديكتنفه من اللد  
��.اجلدل املذموم الذي يفضي إىل الشقاق

  

 املناظرة .ج
قال ابن  و،   كما عند اجلرجاين   "النظري، أو من النظر بالبصـرية    من  "املناظرة لغة   

الفكر يف الشيء    :النظر.. . ما نظرت إليه فأعجبك أو ساءك      :واملنظر واملنظرة : "منظور
  19. "تقدره وتقيسه منك

                                     
 .)11/105( لسان العرب 16
، وحسنه األلبـاين يف  )21660(، وأمحد ح )48(، وابن ماجه ح )3253( رواه الترمذي ح    17

 .)2593(صحيح الترمذي ح 
  ).3/84(تفسري القرآن العظيم  18
  ).5/217(، لسان العرب )298(التعريفات  19



 األدیانأتباع  معاحلوار 
 ــــــــــــــــــــــــــ

]7[

النظر بالبصرية من اجلانبني يف النـسبة       : "قد عرفها اجلرجاين  أما يف االصطالح ف   
  20".صواببني الشـيئني إظهاراً لل

  21". كيف تأتيانهأن تناظر أخاك يف أمر إذا نظرمتا فيه معاً: "وعرفها ابن منظور 
  22".واملناظرة املباحثة واملباراة يف النظر واستحضار كل ما يراه ببصريته: "وقال الزبيدي

احملاورة يف الكالم بني شخصني خمتلفني      : " يف تعريف املناظرة   قال حممد األمني الشنقيطي   
 كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول اآلخر، مع رغبة كـل منـهما يف ظهـور                  يقصد
   23".احلق

مع احملاورة  النظر والتفكر يف األمور والبحث عن احلق عن طريق           تفيد   فاملناظرة
  .اآلخرين
بغية الوصول  بني شخصني أو فريقني حول موضوع معني،        يكون    املناظرة حوارو

�� . واالنصياع لهظهور احلقيف  مع توفر الرغبة الصادقة ،تبيان احلق وكشف الباطلإىل 

  

                                     
 ).298(التعريفات  20
  ).5/217(لسان العرب  21
  ).3/575( تاج العروس 22
  ).2/3(آداب البحث واملناظرة  23
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   اخلالفحتمیة 
 فلكل شيء ،ة اهللا يف الكون وناموسه الثابت     تنوعها سن  و  يف املخلوقات  عددإن الت 

يف أحايني  عنها  فر   وتتنا ،يف هذا اخللق طبيعته وخصائصه وصفاته اليت تقارب غريه أحياناً         
  . التنوع والتعددا أساسهالكون يف الوجودطبيعة أخرى، وهكذا ف

 فاختلف البشر إىل أجناس خمتلفة      ،واإلنسانية خلقها اهللا وفق هذه السنة الكونية      
، فقد ناقض هللا يف خلقهنة املاضية  وكلّ من جتاهل وجتاوز أو رفض هذه الس     ،وطبائع شىت 

  .وأنكر احملسوس الفطرة
ف بني البـشر، كـاختالف    بعض صور االختالجاء يف القرآن الكرمي ذكروقد  

 ومـن آياتـه خلـق       @�: األلوان واللغات، ومها فرع عن اختالف األجناس والقوميات       
: الروم ( <�السموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إنّ يف ذلك آليات للعاملني           

22(.  
 مبشيئة اهللا تعاىل واقع  هو أيضاًشرائعهمأن اختالف البشر يف   اآليات ت أكد وقد

ولو شاء اهللا جلعلكم أمة      كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً    ل@� :، يقول اهللا   حبكمته مرتبطو
: املائـدة  (<�مرجعكم مجيعاً��تاكم فاستبقوا اخلريات إىل اهللاآواحدة ولكن ليبلوكم فيما 

48.(  
هذا إخبار عن األمم املختلفة األديان باعتبار ما بعث اللّه بـه رسـله              : "قال ابن كثري    

  24".ئع املختلفة يف األحكام املتفقة يف التوحيد الكرام من الشرا
 إال من   ��ولو شاء ربك جلعل الناس أمةً واحدةً وال يزالون خمتلفني           @�: وقال تعاىل 

  ).119 –118: هود  ( <�رحم ربك ولذلك خلقهم 
وقد نص تعاىل على أن االختالف ليس من عنده، ومعىن ذلـك            ": قال ابن حزم  

��25". الكفر وسائر املعاصيأراد كما ،أراده تعاىل إرادة كوٍنأنه تعاىل مل يرض به، وإمنا 

                                     
  .)2/67 (تفسري القرآن العظيم 24
  .)2/64(صول األحكام أ اإلحكام يف 25
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 على : قال سعيد بن جبري<�ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة      @�: "قال القرطيب 
   26". على أديان شىت قاله جماهد وقتادة : أي<�وال يزالون خمتلفني@� ..ملة اإلسالم وحدها

 وال يزال اخللف : أي<�م ربكإال من رح ��وال يزالون خمتلفني    @�: "وقال ابن كثري  
 قـال احلـسن     .. بني الناس يف أديام واعتقادات مللهم وحنلهم ومذاهبهم وآرائهـم         

 فمن رحـم ربـك غـري        ،الناس خمتلفون على أديان شىت إال من رحم ربك        : البصري
  27".خمتلف

 واملراد اخـتالف النـاس يف األديـان واألخـالق           ": ويقول الفخر الرازي    
  28."واألفعال

أن اهللا خلق الناس     فسرينوغريهم من امل    ومقاتل وعطاء  احلسن البصري يرى  بل  
 ( <� إال من رحم ربك ولذلك خلقهم        �� وال يزالون خمتلفني     @�: ليختلفوا، وذلك لقوله    

  ).119 –118: هود 
 إىل أن اسـم     ابن عباس وجماهـد وقتـادة      املفسرين ومنهم    آخرون من وذهب  

  .هم لريمحهم خلق:اإلشارة يعود إىل الرمحة، أي
 ،ثنني معـاً  إىل اإل إىل عود اإلشارة    وغريمها ابن جرير الطربي وابن كثري     وذهب  

  29. ولريحم من سلك الصراط املستقيم، خلقهم ليختلفوا:أي
تعاىل أنه لو شاء جلعل الناس أمة واحدة على الدين           خيرب اهللا : " يقول ابن سعدي  

ن ال  ليه شيء، ولكنه اقتضت حكمتـه أ      اإلسالمي، فإن مشيئته غري قاصرة، وال ميتنع ع       
  "...يزالوا خمتلفني، خمالفني للصراط املستقيم، متبعني للسبل املوصلة إىل النار

أي اقتضت حكمته، أنه خلقهم     ": قال   <� ولذلك خلقهم    @�: قوله سبحانه عن   و
 ، والفريق الـذي هـدى اهللا  ، واملتفقون واملختلفون،األشقياء]و[ليكون منهم السعداء    

                                     
 ).9/114(ع ألحكام القرآن اجلام 26
 ).2/466(تفسري القرآن العظيم  27
 ).18/76(التفسري الكبري  28
 ).9/114(اجلامع ألحكام القرآن : انظر  29
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 يف وليظهر ما كمـن      ، ليتبني للعباد عدله وحكمته    ،فريق الذي حقت عليهم الضاللة    وال
  30. ".. والشرالطباع البشرية من اخلري

 أيها الرسول احلريص    <�لو شاء ربك  @�: " ويف معىن اآلية يقول حممد رشيد رضا        
 جلعـل   @�على إميان قومه اآلسف على إعراض أكثرهم عن إجابة دعوته واتباع هدايته             

 ال رأي هلم فيه وال اختيار،       ، على دين واحد مبقتضى الغريزة والفطرة      <�اس أمة واحدة  الن
 بـل كـانوا يف      لبشر وبنوع اإلنسان،   ملا كانوا هم هذا النوع من اخللق املُسمى ا         وإذاً

حيام االجتماعية كالنحل أو كالنمل، ويف حيام الروحية كاملالئكة مفطورين علـى            
ولكنه خلقهم مبقتضى حكمته    . هللا عز وجل، فال يقع بينهم اختالف      اعتقاد احلق وطاعة ا   

��31". وعاملني باالختيار.كاسبني للعلم ال ملْهمني

ا  فإنّ الذي يسعى إللغـاء هـذ       ،من آيات اهللا  آية  وملا كان االختالف والتعدد     
  .ختالفلذا كان البد من االعتراف باال،  ويطلب ممتنعاًالتعدد كلية، فإمنا يروم حماالً

 وال تـسويغ    واالعتراف بوقوع هذا اخلالف ال يعين إقرار هـذه املختلفـات          
 لكنه يفرض على أهل احلق أن يتصدوا هلداية من قدروا على هدايته من           ،االختالف فيها 

 : الكثريين ممن اختار العماية، قـال تعـاىل        إنقاذاملختلفني عنهم، مع يقينهم بالعجز عن       
  ).31: الرعد (<� لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعاًنا أأفلم ييأس الذين آمنو@�

 أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء اهللا هلـدى           : واملعىن على هذا   : "قال القرطيب 
  32". أن يشاهدوا اآليات الناس مجيعاً

 فإن أكثر الناس ال يعلمون احلق، وأكثرهم ال    ،وعليه فإن هداية اجلميع من احملال     
، أي  وواجب الدعاة الدأب يف دعوم وطلب أسباب هدايتهم       ،   إن علموا به   يؤمنون به 

  . ورفعهبذل اجلهد يف إزالة اخلالف

                                     
  ).2/396( تيسري الكرمي الرمحن 30
 ).12/193(تفسري املنار  31
 ).9/330(اجلامع ألحكام القرآن  32
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ـ            بالغ رسـاالته يف    إفإن أعرض من أعرض عن اإلسالم فإمنا أمر اهللا املسلمني ب
إن تولوا فإمنا   ف @� :�U يف اآلخرة، قال اهللا خماطباً نبيه        يتوىل حساب املعرضني   واهللا   ،الدنيا

   ).82: النحل( <�عليك البالغ
 فإمنـا   ؛فإن تولوا أي أعرضوا عن النظر واالستدالل واإلميـان         " :قال القرطيب 

  33". وأما اهلداية فإلينا، أي ليس عليك إال التبليغ،عليك البالغ
فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإمنا عليك البالغ واهللا بـصري            @� :وقال تعاىل 

  ).20: آل عمران( <�بالعباد
وإن أدبروا معرضني عما تدعوهم إليه من اإلسالم وإخـالص           : "ي قال الطرب 

إبالغ الرسالة إىل من    عليك غري    وليس   ، فإمنا أنت رسول مبلغ    ،التوحيد هللا رب العاملني   
 : يعين بـذلك   <�واهللا بصري بالعباد  @� ، ما كلفتك من طاعيت    أرسلتك إليه من خلقي وأداء    

 ومبن يتوىل منهم    ،فيطيعك باإلسالم ،  به إليه واهللا ذو علم مبن يقبل من عباده ما أرسلتك          
  34".  فيعصيك بإبائه اإلسالم، فريد عليك ما أرسلتك به إليهعنه معرضاً

 فإمنا عليك الـبالغ وعلينـا       @�:  يف سياق شرحه لقول اهللا تعاىل      قال الشوكاين 
 وال يلزمـك    ، فليس عليك إال تبليغ أحكام الرسـالة       :أي : ")40: الرعد (<�احلساب

 حماسـبتهم بأعمـاهلم     :يأ <�وعلينا احلـساب  @� ،غته إليهم  ملا بلّ  ،إلجابة منهم حصول ا 
  . وليس ذلك عليك،وجمازام عليها

 ،وإخبار له أنه قد فعل ما أمره اهللا بـه    ،   �U وهذا تسلية من اهللا سبحانه لرسوله       
 فاهللا سبحانه حماسبه علـى مـا   ، وأن من مل جيب دعوته ويصدق نبوته   ،وليس عليه غريه  

  35".رم واجترأ عليه من ذلكاجت
-21: الغاشـية  (<�لست عليهم مبسيطر   ��فذكر إمنا أنت مذكر     @�: وقال تعاىل 

22 .(  
                                     

  ).10/161(اجلامع ألحكام القرآن  33
  ).3/215(جامع البيان  34
 ).3/90(فتح القدير  35
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 وال أنت جببار حتملهم علـى مـا         ،ط لست عليهم مبسلَّ   : يقول : "قال الطربي  
  36". ... ودعهم وحكمي فيهم،هم إيلّلْ ِك: يقول،تريد

 <�فما أرسلناك عليهم حفيظـاً    @�  يعين املشركني  <�فإن أعرضوا @� : "قال ابن كثري  
لـيس  @� :وقال عز وجل  ،  )22: الغاشية( <�لست عليهم مبصيطر  @� : أي )48: الشورى(

فإمنـا عليـك   @� : وقال تعاىل،)272: البقرة (<�عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء   
إن عليك إال   @�: يف آية الشورى  وقال جل وعال    ،  )40: الرعد( <�البالغ وعلينا احلساب  

  37".لفناك أن تبلغهم رسالة اهللا إليهم ك إمنا:أي) 48: لشورىا( <�البالغ
 يعترف بوجود االختالف وعدم إمكانية مجع الناس على     - كما رأينا    -فاإلسالم  

دين واحد، ويطلب من الدعاة ورثة األنبياء القيام بواجب البالغ يف الدنيا واسـتفراغ              
يوم القيامة حساب    - حبكمه وعدله    -اهللا يتوىل   مث  الوسع يف اإلرشاد والنصح للعاملني،      

  .املعاندين وجزاء املؤمنني
  
  
  
   

                                     
 ).30/166(جامع البيان  36
 ).4/121(تفسري القرآن العظيم  37
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 تاریخ احلوار 
درك املسلمون طبيعة دينهم وعاملية رسـالته،       أمنذ سطع نور اإلسالم على الدنيا       

فقاموا يدعون الناس إىل هديه، فبدأ احلوار بني املسلمني ومشركي قريش، وسجل القرآن       
  .وارات، وتوىل فيها الرد على املشركنييف آياته الكثري من هذه احل

 إىل احلبشة، وحوارهم مع     �U احلوار هجرة أصحاب النيب      ناسباتوكان من أهم م   
  .النجاشي حول قول املسلمني يف املسيح وأمه عليهما السالم

هل الكتاب مـن قطّـان املدينـة        أ إىل املدينة بدأ احلوار مع       �Uوحني انتقل النيب    
هـل  أ أن جيريها مع     �Uلب من النيب    ن الكثري من احلوارات اليت طَ     املنورة، وقد نقل القرآ   

: ، املائدة 171: النساء (<� يا أهل الكتاب     @�: ، والكثري منها كان يبدأ بقوله تعاىل      الكتاب
15 ،19 ،59 ،68 ،77(.  

جاء  من اليهود يقال له مالك بن الصيف         حرباً  مع يهود املدينة أن    �Uومن حواره   
 أما جتد يف    ،أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى      : ((�U له النيب    فقال ،�Uخياصم النيب   

  . مسيناً وكان حرباً))؟التوراة أن اهللا يبغض احلرب السمني
 : فقال له أصحابه الذين معه     . واهللا ما أنزل اهللا على بشر من شيء        : فغضب فقال 

 وما قدروا   @�:  فأنزل اهللا  . واهللا ما أنزل اهللا على بشر من شيء        : فقال ؟ وال موسى  ،وحيك
اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به                   

  38 ).91: األنعام (<�موسى
وكان أهم اتصال بالنصرانية قدوم وفد نصارى جنران إىل املدينة وبقاؤهم فيهـا             

: ، وقال ألصحابهقد أذن هلم رسول اهللا بالصالة يف مسجده   و �Uأياماً يناظرون رسول اهللا     
  . صدر سورة آل عمرانمنن آية و هذه الزيارة بضع ومثانبسببونزل  ،39 ))دعوهم((

  . �U عما دار بينهم وبني رسول اهللا إال النـزر اليسريكتب السنة نا يلإمل تنقل و
                                     

  .)7630(، وابن ايب حامت يف تفسريه ح )7/267( رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه  38
مثله ابن القيم يف زاد املعـاد عـن أيب أمامـة           ونقل   ، ، )1/511(ذكره ابن هشام يف سريته       39

  .)4/5(اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب وانظر  ،)3/630-631(
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 ،�Uومما نقل يف ذلك ما ذكره ابن جرير يف تفسريه أنه جاء راهبا جنران إىل النيب                 
إنـه  . كـذبتما : ((فقال .إنا قد أسلمنا قبلك     : سالم ، فقال أحدمها     فعرض عليهما اإل  

  . ))عبادتكم الصليب، وأكلكم اخلرتير، وقولكم هللا ولد: مينعكما عن اإلسالم ثالثة 
: ال يعجل حىت يأيت أمر ربه ، فأنزل اهللا تعـاىل             �Uمن أبو عيسى ؟ وكان      : قال  

: آل عمران  (^� مث قال له كن فيكون       ن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب         إ@�
59 .(40  

ألست تزعم أنه كلمة اهللا     "  :أن نصارى جنران قالوا   أيضاً  وذكر الطربي بإسناده    
 فأما الذين يف قلوم زيغ      `� :فأنزل اهللا عز وجل    .فحسبنا :قالوا .بلى :وروح منه ؟ قال   

  ��41.)7:  نآل عمرا( ^�فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
اجتمـاع   الطربي من    هما نقل نصارى جنران   وفد  لكن الذي يثري االنتباه يف زيارة       

 روى بإسناده إىل ابـن عبـاس أنـه         م يف حضور وفد من يهود املدينة، فقد          �Uالنيب  
: فقالت األحبار   فتنازعوا عنده ،   ،اجتمعت نصارى جنران وأحبار اليهود عند رسول اهللا       "

 :فأنـزل اهللا  .ما كان إبراهيم إال نصرانياً    : وقالت النصارى . يهودياًما كان إبراهيم إال     
  42 ).67: آل عمران (^� ما كان إبراهيم يهودياً وال نصرانياً `�

 �U مع املسلمني ، ذلك أن النيب هموحني رجع وفد جنران إىل بالده مل ينقطع حوار      
، ومـن  سئلة عن القرآن ويطرحون عليه األأرسل معهم املغرية بن شعبة، فكانوا حياورونه   

قـالوا   أشكل عليهم مؤاخاة القرآن بني مرمي وهارون، وبينهما زمن مديـد، ف            ذلك أنه 
، وقد علمتم ما بني موسى      ) 28: مرمي( ^� يا أخت هارون     @� :ونؤألستم تقر " :لمغريةل

  43."... وعيسى 

                                     
  .)2/258(  ، وأبو نعيم يف دالئل النبوة)3/163(رواه ابن جرير يف تفسريه  40
  ).3/177( رواه الطربي يف تفسريه 41
  . )3/305( رواه الطربي يف تفسريه 42
  .، وسيأيت بيانه)2135(ح رواه مسلم  43
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ع  يف مسجده عدي بن حامت الطائي ، وحاوره يف أخذه املربا           �Uكما استقبل النيب    
   44.من قومه ، وهو ال حيل له يف دينه ، ودعاه لإلسالم فأسلم

 إىل   وكان نصرانياً؛ فـدعاه    ،واستقبل أيضاً اجلارود بن عمرو يف وفد عبد القيس        
   45.  فأسلماإلسالم،

 مللوك النصارى ومقدميهم نوعاً من احلوار، فقد أرسل        �Uكما كانت مراسلة النيب     
املقوقس عظيم القبط وهـوذة احلنفـي صـاحب         أصحابه بكتبه إىل النجاشي وهرقل و     

  . يدعوهم لإلسالم؛اليمامة
 واملرسـلني   �Uمع أن كتب التاريخ مل تنقل إلينا الكثري مما جرى بني سفراء النيب              

  .، إذ هو ما تقتضيه السفارةهم حتاورإليهم إال أنه من املؤكد
ملقوقس عـن   املقوقس، فقد سأله اومما نقل يف ذلك حوار حاطب بن أيب بلتعة مع        

أنـيب اهللا   :  مع أعدائه، فأجابه حاطب بأنه يغِلب ويغلَب، فقال املقـوقس          �Uحرب النيب   
غلب؟ فأجاب حاطبي :46 ؟صلبأولد اهللا ي  

أن  بلتعـة    حاطب بـن أيب   رواه ابن عبد الرب يف االستيعاب من حديث          ومثله ما 
 . هلـم : قلت: قال. سأكلمك بكالم أحب أن تفهمه مين إين : مجع بطارقته فقال   املقوقس

  . هو رسول اهللا، بلى: قلت؟ عن صاحبك أليس هو نبياً أخربين:قال
 ىل حيث أخرجوه من بلدتـه إ      ، فما له حيث كان هكذا مل يدع على قومه         : قال

 ، فما له حيث أخـذه قومـه       ؟ أتشهد أنه رسول اهللا    ،رميم فعيسى ابن    : فقلت له  ؟غريها
 ؟ مسـاء الـدنيا    يهلكهم اهللا حىت رفعه اهللا إليه يف      ا يكون دعا عليهم بأن      فأرادوا صلبه ألّ  

  47 .حكيم  أنت حكيم جاء من عند، أحسنت:قال
                                     

 ).3595(انظره يف صحيح البخاري ح  44
، ونقله ابن حجر عن ابن إسحاق يف اإلصـابة          )2108( الكبري ح    كره الطرباين يف معجمه   ذ 45

)1/441.( 
 ).185(عيون املناظرات : انظر 46
 ).1/315 (االستيعاب 47
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وحني دخل املسلمون مصر وبالد الشام حتولت تلك الـشعوب النـصرانية إىل             
 أمهها احلوار الـذي     ،اإلسالم دين الفاحتني اجلدد، وهذا التحول مثرة ألسباب متضافرة        

  . يف تلك الربوعشاع بني املسلمني والنصارى
ولئن كان التاريخ ذهل عن تسجيل حوارات عوام املسلمني مع غريهم، والـذي             
أسفر عن دخوهلم اإلسالم ، فإنه مل يغفل عن تسجيل احلوارات اليت جـرت يف قـصور                 

  .السالطني من املسلمني وغريهم 
اسـان  ، واستعانته بعامل خر     ومنه حوار اخلليفة هارون الرشيد مع طبيبه النصراين       

  48.حممد بن عمر بن واقد
 وتناظرا ،كما مجع اخلليفة املأمون بني كلثوم بن عمرو العتايب وابن فروة النصراين  

   49.بني يديه يف قول النصارى بألوهية املسيح
القاضي أبو بكر حممد الباقالين على ملك الروم يف القسطنطينية بـأمر             كما وفد  

بينه وبني ملك الروم وراهبـهم مـشهور يف         ى  احلوار الذي جر  من املعتضد العباسي، و   
  50.كتب التاريخ

 وأسـلم بعـد    ،ونقل صاحب عيون املناظرات قصة فيلسوف نصراين قدم بغداد        
 مع خنبة من علماء املسلمني ، مجعهم اخلليفة يف قصره ، منهم الصاحلي واجلبـائي                هحوار

  51. والكعيب واألشعري
ملسلمون مع غريهم ، ولعل من أوائل ما        ء حتاور العلماء ا   مراوبعيداً عن قصور األ   

نقل يف هذا الصدد حوار أيب حنيفة النعمان بن ثابت مع طائفة من املالحدة حول سـببية     
  52. العامل

                                     
 ).208-207(عيون املناظرات : انظر 48
  ).213( عيون املناظرات :انظر 49
 .)249-248(ت ، وعيون املناظرا)192-17/191(سري أعالم النبالء : انظر  50
  ).217( عيون املناظرات :انظر 51
 .)3/127(درء تعارض العقل والنقل   :نظر ا52
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وكذلك حوار الفخر الرازي الطويل مع قسيس يف خوارزم يف موضوعات أمهها            
   53؟على نبوته أو ألوهيتهتدل معجزات عيسى هل  و�Uنبوة النيب 

  �U. 54ة ابن القيم ألحد رؤساء اليهود حول نبوة النيب مث مناظر
كما كتب العلماء العشرات من الكتب والردود على خمتلف حماوريهم، فازدهر            

يرد فيه على كتاب ورد     هو  البن تيمية، و   "واب الصحيح اجل"حوار الكتب، ومنه كتاب     
اد الصحيح والـرأي  الكتاب املنطيقي الدولة خاين املربهن عن االعتق  " :من قربص بعنوان  

  . لراهب صيدا األسقف بولص الراهب"املستقيم 
إىل  راهب فرنـسا  اههوجرسالة رسالة رد فيها على كما كتب أبو الوليد الباجي     

  55 .ملقتدر أمري سرقسطة يدعوه فيها للدخول يف النصرانيةا
مقـامع هامـات    " كتابه املشهور باسـم     القرطيب  أبو عبيدة اخلزرجي    وكتب  

 قسيس من القوط على      رداً على أسئلة كان يثريها     56" ومراتع روضات اإلميان     الصلبان،
   . بطليطلةنفر من املسلمني

ت بريقهـا   فَ، وإن خ   بني املسلمني وغريهم   ومل تنقطع احلوارات والكتب املتبادلة    
  .عند املسلمني مع تراجع احلركة العلمية

بني املسلمني ومـستعمريهم،    ومع بداية احلركة االستعمارية الغربية جتدد احلوار        
ولعل من أبرز ما يذكر يف هذا الصدد احلوار الذي جرى بني العالمة رمحة اهللا اهلنـدي                 

 القس فنـدر يف     بينه وبني والقس كئي ومساعده القس فرنج، مث جرت املناظرة الكربى          
  .هـ رداً على النشاط التنصريي يف اهلند1270شهر رجب من عام 

                                     
 أثبت مقاطع منها كما عبد ايد النجار، :حتقيق ، الرازي،مناظرة يف الرد على النصارى: انظر  53

  .يف تفسريه لسوريت آل عمران والنساء
 ).385 -384( هداية احليارى  يفابن القيمذكر طرفاً منها  54
  .حممد الشرقاوي: رسالة راهب فرنسا لألمري املقتدر باهللا ، ورد الباجي عليها، حتقيق: انظر  55
  .بني اإلسالم واملسيحية : حققه حممد شامة، ونشره بعنوان  56
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لعشرين نشط احلوار بني األديان ، ودعي املتحـاورون إىل          ويف القرن امليالدي ا   
م، 1935 منها مؤمتر تاريخ األديان الدويل يف بروكـسل يف عـام             ،عدد من املؤمترات  

ربون عـام  وم ، مث يف جامعـة الـس  1936واملؤمتر العاملي لألديان املنعقد يف لندن عام     
  .م1937

م 1965 الفاتيكـان الثـاين      ونشطت الدعوة إىل حوار األديان إثر انعقاد جممع       
والذي دعا الستئناف احلوار مع األديان، وأنشأ مؤسسات خاصة بذلك داخل الفاتيكان   
تولت الدعوة لعدد من املؤمترات واللقاءات بني القيادات الدينية يف العـامل، مث توالـت     

  .احلوارات والدعوات من خمتلف املؤسسات واملنظمات والدول اإلسالمية وغريها
تأمل يف هذه القراءة التارخيية السريعة يف تاريخ احلوار؛ لن ختطئ عينه رؤية ما              وامل

 مناذج مل تتوقـف يف تارخينـا    ، �Uقدمه اإلسالم من مناذج حوارية فريدة منذ بعث النيب          
الطويل، وهي تدعونا الستئناف احلوار احلضاري وتنشيطه من جديـد، وأخـذ زمـام              

  .�U تعاىل، وتأسياً واتباعاً لنهج نبينا املبادرة إليه، استجابة ألمر اهللا
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 أنواع احلوار ومشروعیتها 
ـ  امل  أتبـاع   من م اإلسالم وغريه   أهل إن املتتبع لتاريخ احلوار بني     ل يف القـدمي    ل

  .خروتفترق يف أحايني أُ، واحلديث جيد أنواعاً ثالثة من احلوار تتداخل فيما بينها أحياناً
  نوع منها وبيان حكمه وأهم موضـوعاته       نود الوقوف مع كل   يف هذا املبحث    و

  .وخصائصه
  حوار الدعوة.أ

هم مـن العلمـاء      حيث عمد أنبياء اهللا وورثت     ،أنواع احلوار وأعظمها   وهو أهم 
حـد  أاحلوار الدعوي    ف ،بهوإنقاذهم   دين اهللا بفرين بغية تعريفهم    ىل حوار الكا  إوالدعاة  

 اإلسـالم ر املؤمن إىل تبيان مبادئ      ، حيث يعمد احملاو    إىل اإلسالم  أعظم وسائل الدعوة  
، ومـا  ما أعده اهللا للمؤمنني به من عظيم األجر وحسن املثوبة   يوضح حملاوريه    و هوفضائل

  .توعد به الكافرين من أليم عذابه وعقابه
ال يتصور رجوع الناس عن معتقدام وإلفهم رد عظة مسعوهـا، إذ            ملا كان   و

كان ال بـد مـن   وجيلي احلق فيها، يب عنها، تثور يف األذهان تساؤالت تبحث عمن جي 
  .احلوار

 ،وصـفاته تبارك وتعاىل    حول التعريف باهللا      الدعوة لذا تتركز موضوعات حوار   
  .فيهواخلالص اليوم اآلخر وسبيل النجاة ب و،اإلميان ونواقضهبو

  :وميتاز حوار الدعوة عن غريه من أنواع احلوار خبصائص ومسات، منها
 والسعي إىل إقناع اآلخرين بأن       إىل اإلسالم  لدعوة، الدعوة اهلدف من حوار ا    –

  .اإلسالم هو دين اهللا الذي ال يقبل اهللا من العباد غريه
 القضايا العقدية الفاصـلة، وحماجتـهم،       على أهل الكتاب  ةجمادلالتركيز يف    –

، مث مباهلتـهم إن      رفيق ومناظرم، لدحض شبهام، ونقض حججهم، بأسلوب علمي      
  .مرلزم األ

هذا اللون من احلوار، إذ هو استجابة لطبيعـة       زمام املبادرة يف    املسلمني ب  أخذ   -
باستضافتهم يف دار املسلمني، واستقبال وفودهم، والكتابة إليهم،        ويتحقق ذلك   ،  دينهم
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واجـب املـسلم مبقتـضى     والبالغ  ، إذ الدعوة    وغشيام يف حمافلهم وبيوم لدعوم    
  .إسالمه

عالقات الشخصية على هذا اللون من ألوان احلـوار الـذي       تغلب الصفة وال   -
  .حينه اليت تغلب على حوار التعامل والتعايش كما سيتبني يف عن الصفة الرمسيةيبتعد 

لون من  القرآن عن أحوال األنبياء يظهر له أمهية هذا ال        يف  ذكره  ورد   واملتتبع ملا   
  . ممن تبعهم بإحسانصلح أو م منهم دعوة نيبغِفلهالذي مل تألوان احلوار ، 

، من غـري كلـل وال       طويلةفها هو نوح عليه السالم جيادل وحياور قومه قروناً          
يا نوح قـد جادلتنـا      @� : الوا فق  هلم جهاراً،   وأعلن ، أسر هلم  ليالً واراً، دعاهم  ملل،  

  .)32: هود( <�جدالنا فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني فأكثرت
القرآن حـوار   اهللا علينا يف     ياء اهللا من بعد نوح، فقص     وعلى هذا اهلدي سار أنب    

حوار األنبيـاء   ذكر لنا الكثري من      وحوار موسى مع فرعون، بل و      ،إبراهيم مع النمرود  
  .مع أقوامهم

 فأما اادلة الشرعية كاليت ذكرها اهللا تعاىل عن األنبياء عليهم           ": قال ابن تيمية  
: هـود ( ��قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا      �� :السالم وأمر ا يف مثل قوله تعاىل      

أمل تر إىل   �� :وقوله) 83: األنعام( ��وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه     �� :وقوله) 32
: النحل (��وجادهلم باليت هي أحسن��:  وقوله)258: البقرة (��الذي حاج إبراهيم يف ربه

ان كذلك مل يكن مـذموماً يف       وأمثال ذلك فقد يكون واجباً أو مستحباً، وما ك        ) 125
��57".الشرع

 إيـاه بـدعوة      آمراً ، بدينه  إىل اهللا ومبشراً   وأرسل اهللا حممداً خامت الرسل داعياً     
واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي ��ادع إىل سبيل ربك باحلكمة@�: العاملني إىل هذا الدين

  .)125: النحل ( <�أحسن

                                     
 ). 7/156( درء تعارض العقل والنقل 57
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وار من واجبات اإلسالم اليت أوجبها اهللا        العلماء اادلة واملناظرة واحل    اعتربوقد  
حتدثت عن أمـر    على أهل العلم والبصرية، واستدلوا مبا سبق ذكره من نصوص قرآنية            

  . الصالة والسالمماهللا ألنبيائه باحلوار أو فعلهم عليه
ادع إىل  @�:  يف سياق حديثه عن قـول اهللا تعـاىل           يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية    

: )125: النحـل    (<�ملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحـسن      وا سبيل ربك باحلكمة  
والدعاء إىل سبيل الرب باحلكمة واملوعظة احلسنة واادلة باليت هي أحسن وحنو ذلك             "

وأما ما وجب على أعيام،     . مما أوجبه اهللا على املؤمنني، فهذا واجب على الكفاية منهم         
  58".فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم 

 : �U على وجوب اجلدال واملناظرة بقول النيب         ابن حزم  يستدليف هذا الصدد    و
 غايةيف  وهذا حديث   : " ويقول 59.))جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم    ((

�� 60".الصحة، وفيه األمر باملناظرة وإجياا كإجياب اجلهاد والنفقة يف سبيل اهللا

ته يف نشر احلق جيزم ابن حزم بفضل هـذا          وبالنظر إىل آثار احلوار وجناعة طريق     
األسلوب من أساليب الدعوة، ويراه أجنع من غريه من وسائل محاية الدعوة كاجلهاد يف              

غلب أبداً، فهي أدعى إىل هزم العساكر الكبار، واحلجة الصحيحة ال ت   قد ت "إذ   ،سبيل اهللا 
 ومرة  ، السيف مرة لنا   ألن. . ة وأنصر للدين من السالح الشاكي واألعداد اجلم       ،احلق

  . ومزهق له أبداً، ودامغ لقول خمالفينا،علينا، وليس كذلك الربهان، بل هو لنا أبداً
ور وقد قتل أنبياء كثري    … ت بالباطل حقاً كثرياً، فأزهقته       قوة باليد قد دمغ    ب

  ".لبت حجتهم قط وما غُ

                                     
  ). 52-1/51( درء تعارض العقل والنقل 58
، وصححه األلباين   )3096(، والنسائي ح    )11837(أمحد ح   ، و )2504( رواه أبو داود ح      59

 . )2186(يف صحيح أيب داود ح 
 ). 1/27( اإلحكام يف أصول األحكام 60
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أسلموا بقيام الـرباهني   إمنا ؛أفاضل الصحابة الذين ال نظري هلم    "ويف املقابل، فإن    
غلبة بال خالف مـن أحـد    عندهم، فكانوا أفضل ممن أسلم بال      �Uعلى صحة نبوة حممد     

  61".املسلمني
 أن �Uأول ما أمر اهللا عز وجل نبيه حممـداً          ":فيقولويثين ابن حزم بدليل آخر،      

 تعـاىل  لق اهللاله الناس باحلجة البالغة بال قتال، فلما قامت احلجة وعاندوا احلق أط    يدعو
وقـال  ). 149: األنعـام  (��قل فلله احلجة البالغة   ��:  وقال تعاىل  عليهم السيف حينئذ،  

��62.)"18: األنبياء (��بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق��: تعاىل

ناظرة تقطع دابرهم مل     م  والبدع اإلحلادفكل من مل يناظر أهل      ": ل ابن تيمية  وق ي
 وال حصل بكالمـه شـفاء       واإلميان، مبوجب العلم    ىوفّ وال   ، حقه اإلسالميكن أعطى   

  63". وال أفاد كالمه العلم واليقني،الصدور وطمأنينة النفوس
: يف ترمجته ، فقـد قـال      الصفدي  يرد على ما سيقول      -رمحه اهللا    -وكأين به   

"ع الزمان يف رده على النصارى والرافضة ومن عاند الدين وناقضه، ولو تـصدى              وضي
  64 ."د أعناق أهل العلوم بدر كالمه النظيمي أو لتفسري القرآن العظيم لقلّلشرح البخار

جواز جمادلة أهـل الكتـاب      : " داعياً إىل حماورة أهل الكتاب     ويقول ابن القيم  
ومناظرم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسالم من يرجـى              

ادلتهم إال عاجز عن إقامة احلجـة،       إسالمه منهم وإقامة احلجة عليهم، وال يهرب من جم        
  65".ملطي وحاديها، والقوس وباريها  بني ا ذلك إىل أهله، وليخِلفليوِل

                                     
 ). 1/26( اإلحكام يف أصول األحكام 61
 ). 1/26( اإلحكام يف أصول األحكام 62
 ).165-20/164( جمموع الفتاوى 63
، وقد نقله عن جزء خمطوط مل يطبع مـن          )287(اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية       :  انظر 64

 .للصفدي" أعيان العصر وأعوان النصر"كتاب 
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يا @�: وأما موضوع الدعوة واحلوار فإنه حول أصول الدين وسبيل سعادة الدارين   
أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شـيئاً وال           أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم       

��تخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنـا مـسلمون  ي آل (<�
��).64: عمران

 – وهم أهـل التـوراة واإلجنيـل    -الكتاب  قل يا حممد ألهل : " قال الطربي   
، يعين إىل كلمة عدل بيننا وبينكم، والكلمة العـدل          <�كلمة سواء إىل   @� هلموا   <�تعالوا@�

  .نعبد غريه، ونربأ من كل معبود سواه، فال نشرك به شيئاًهي أن نوحد اهللا، فال 
 وال يدين بعضنا لبعض بالطاعـة       : يقول <� أرباباً وال يتخذ بعضنا بعضاً   @�: وقوله 

 :يقـول  <�افإن تولو @� فيما أمر به من معاصي اهللا ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه،           
 فلم جييبوك   ،تك بدعائهم إليها  فإن أعرضوا عما دعوم إليه من الكلمة السواء اليت أمر         

  66 ".<�اشهدوا بأنا مسلمون@�: عن ذلكإليها، فقولوا أيها املؤمنون للمتولني 
 �U دعـا  من دعوة، فقد  تعاىل به   انت دعوته ترمجاناً واقعاً ملا أمر اهللا         ك �U والنيب

يـدعوهم وحيـاورهم،    �Uوكان على اختالف مذاهبهم ومللهم،     إىل اإلسالم   املشركني  
أبرز هذه احلوارات حواره مـع نـصارى         عنايته، وكان من  الكتاب مبزيد   وخص أهل   

  .جنران، ومكاتباته مللوك األرض
يغشى الناس يف جمالسهم يدعوهم وحياورهم، ومنه مـا          �Uكان رسول اهللا    كما  

 حـىت   ، وأنا معه  يوماً �U انطلق النيب    : عوف بن مالك قال    رواه اإلمام أمحد من حديث    
 فقال هلم رسـول اهللا  ، فكرهوا دخولنا عليهم ،ملدينة يوم عيد هلم   دخلنا كنيسة اليهود با   

�U: ))      ًاً وأن حممـد   ، يشهدون أنه ال إلـه إال اهللا       يا معشر اليهود أروين اثين عشر رجال 
 )). الذي غضب عليـه    حيبط اهللا عن كل يهودي حتت أدمي السماء الغضب         ،رسول اهللا 

  .ث فلم جيبه أحد مث ثلّ، فلم جيبه أحد،ممث رد عليه ، ما أجابه منهم أحد، فأسكتوا:قال
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 آمنتم أو ، وأنا النيب املصطفى، وأنا العاقب  ، فواهللا إين ألنا احلاشر    ،أبيتم(( : فقال
  .))كذبتم

 كما أنـت  : نادى رجل من خلفنا، حىت إذا كدنا أن خنرج، مث انصرف وأنا معه  
 : قالوا ؟ا معشر اليهود   أي رجل تعلمون فيكم ي     : فقال ذلك الرجل   . فأقبل : قال .يا حممد 

واهللا ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب اهللا منك وال أفقه منك وال من أبيك قبلك                  
  .وال من جدك قبل أبيك

 مث  . كـذبت  : قالوا . فإين أشهد له باهللا أنه نيب اهللا الذي جتدونه يف التوراة           : قال
  . وقالوا فيه شراً،ردوا عليه قوله

 فتثنون عليه من اخلري ما       أما آنفاً  ، لن يقبل قولكم   ،ذبتمك(( :�U قال رسول اهللا    
  .)) فلن يقبل قولكم، وقلتم فيه ما قلتم، وملا آمن كذبتموه،أثنيتم

 وأنزل اهللا عـز     ،وأنا وعبد اهللا بن سالم     �U فخرجنا وحنن ثالثة رسول اهللا       :قال
 إسرائيل على   قل أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به وشهد شاهد من بين            @� :وجل فيه 

  67. )10 :األحقاف (<�مثله فآمن واستكربمت إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني
كنت  : رضي اهللا عنه، إذ يقول ثوبان يهكومن صور احلوار يف الصدر األول ما حي       

 . السالم عليك يـا حممـد      : فجاء حرب من أحبار اليهود فقال      ،�U عند رسول اهللا     قائماً
فقـال   ؟ يا رسول اهللا   : أال تقول  : فقلت ؟ مل تدفعين  : فقال .ه دفعة كاد يصرع منها    فدفعت 

إن امسي حممد الذي (( :�U فقال رسول اهللا . إمنا ندعوه بامسه الذي مساه به أهله   :اليهودي
أينفعك شيء  : (( �U فقال له رسول اهللا      . جئت أسألك  : فقال اليهودي  )).مساين به أهلي  

  )).سل(( : بعود معه فقال�U  فنكت رسول اهللا. أمسع بأذين: قال))؟إن حدثتك
 ؟واتا أين يكون الناس يوم تبدل األرض غري األرض والـسم          : فقال اليهودي 

   )).هم يف الظلمة دون اجلسر(( : �Uفقال رسول اهللا 
   )).فقراء املهاجرين(( : قال؟ فمن أول الناس إجازة:قال
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  )).ونزيادة كبد الن(( : قال؟ فما حتفتهم حني يدخلون اجلنة:قال اليهودي
ينحر هلم ثور اجلنة الذي كان يأكل مـن  : (( قال ؟ فما غذاؤهم على إثرها    : قال

  )).أطرافها
  . صدقت: قال)).من عني فيها تسمى سلسبيال(( : قال؟ فما شرام عليه: قال
 وجئت أسألك عن شيء ال يعلمه أحد من أهل األرض إال نيب أو رجل أو                : قال

 . جئت أسألك عن الولـد  : قال . أمسع بأذين  : قال ))؟ينفعك إن حدثتك  (( : قال ؟رجالن
 املـرأة    الرجل مـين    فإذا اجتمعا فعال مينُ    ، وماء املرأة أصفر   ،ماء الرجل أبيض  (( :قال

  .)) الرجل آنثا بإذن اهللا املرأة مين وإذا عال مين،أذكرا بإذن اهللا
 :�Uاهللا  فقال رسول ، مث انصرف فذهب، وإنك لنيب، لقد صدقت: قال اليهودي

  ����)). حىت أتاين اهللا به، وما يل علم بشيء منه،لقد سألين هذا عن الذي سألين عنه((
تتابعـت النـصوص علـى      إذاً خنلص إىل القول بأن حوار الدعوة واجب ديين          

أخالقي يفرضه علينا رمحتنا باآلخرين، وحرصنا على هدايتهم،        مطلب  الدعوة إليه، وهو    
��.لعقاب األخرويواستنقاذهم من أوضار الكفر وا

  
  مل حوار التعا.ب
مبـشيئته  ، شاءه اهللا    واقعرأينا أن بقاء االختالف بني البشر يف أديام ومللهم           

 األسلوب األمثل لبنـاء العالقـات       وماهو، فكيف يتعايش املختلفون؟     وإرادته الكونية 
   احلوار والتعايش والبحث عن القواسم احلياتية املشتركة؟وليس هو أ؟البشرية

وهو  نبين عليها عالقاتنا،    للبحث عن قواسم مشتركة    إن الضرورة احلياتية تؤزنا   
اللجوء إىل لون آخر من ألوان احلـوار،        على املختلفني يف عقائدهم ومذاهبهم      ما ميلي   

تفرضه الـسياسة   بعيد عن أصول الدين واملعتقد، حوار        حوار   هو، و وهو حوار التعامل  
  . بني البشر؛ حبكم اجلوار واملصاحل املتبادلةالشرعية، ومتليه طبيعة التعايش 
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األسس والضوابط املتعلقة ذا    العامة  وقد بينت الشريعة بنصوصها أو بقواعدها       
  . اللون من ألوان احلوار

منذ نشأة الدولـة    املعيشي   والتقارب   ملوقد ظهر مثل هذا اللون من حوار التعا       
 مع يهود املدينة، كما أبرم صلح احلديبية     عهوداً �U اإلسالمية يف املدينة، حيث عقد النيب     

 يف جمال العالقات    اً ضخم اًتراثمبذاهبه املختلفة    الفقه اإلسالمي    حوىمع كفار قريش، و   
  . أصول التعامل مع خمتلف البشر للمسلمنيالدولية اليت بينت

 ،اليت يتفق عليها املتحاورون    ويركز هذا اللون من احلوار على النقاط املشتركة       
 أو األخالقيـة  ما تصطبغ بالـصبغة      ون إىل تعميقها والتكاتف يف سبيلها، وغالباً      فيهدف

املصلحية، كاحلوار حول السالم العاملي والتعايش بني األمم ومكافحة الشذوذ ومعاجلة            
  .قضايا االحنالل األخالقي والتفكك األسري

��:وأبرز معامل هذا النوع من احلوار

�xلدين واملعتقد بوجود اآلخر واختياره لاالعتراف��.  
�x��      ونبـذ التوفيـق    ،االعتراف باختالف املتحاورين وخصوصية كل ديـن  

  .والتلفيق بني أديان األطراف املتحاورة
�x��  ـ  ،البحث يف املسائل العقدية الفاصـلة     أو احلذر يف    جتنب  علـى   اً حفاظ

��.املشتركةأو املصاحل التعاون على حتقيق القيم ضمان دميومة استمرارية احلوار و

�x�� ق األلفاظ املفسدة ألجواء احلوار، كـإطالق الكفـر علـى           جتنب إطال
احملاورين أو احلديث عن خلودهم يف النار أو الطعن يف مقدسام، وجتنب هـذا لـيس                

  .تسويغاً له البتة
�x��   بني األطراف املتحاورة، والتركيـز عليهـا        إبراز أوجه التشابه واالتفاق 

��. ملا هلا من أثر سليب على احلوارراق، وإقصاء أوجه التباين واالفتالستثمارها وتنميتها

�x��     عرف، ورفع األحكام املـسبقة       هو الدعوة إىل معرفة اآلخر كما يريدأن ي  
لدعوة إىل نسيان املاضي التارخيي، واالعتـذار عـن أخطائـه،           عنه، مع التأكيد على ا    

��.والتخلص من آثاره
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ف املطيبني يف شبابه حل �Uقد شهد النيب هذا اللون من احلوار مشروع وجائز، ف   و
  .الذين اتفقوا على رد املظامل وإعانة املظلوم، وهو لون من اللقاء حول أسباب التعايش

 عث عليه الصالة والسالم أكد مشروعية مثل هذا العمل النبيل والتزامه           وحني ب
وما أحب أن أنكثه، وأن يل محـر  , ما شهدت من حلف إال حلف املطيبني   : (( به فقال   

 ويف روايـة )). ولو دعيت به اليوم يف اإلسالم ألجبـت        (( :أنه قال ية  ، ويف روا  ))النعم
 حتـالفوا أن   ؛لو دعيت به يف اإلسالم ألجبت     : ((حلميديكثري يف السرية إىل ا      ابن عزاها

 اللقاء مع الكافر علـى      �U فقد أقر    69.)) ظامل مظلوماًً  زرد الفضول على أهلها، وأال يع     ت
  .ميدة واخلصلة احلمثل هذه القيمة النبيلة

وذكـروا   , مبكةكان حلفهم أن ال يعني ظامل مظلوماً  و: " قال ابن حجر يف الفتح    
 أن القادم من أهل البالد كان يقدم مكـة، فرمبـا            :يف سبب ذلك أشياء خمتلفة حمصلها     

فاجتمع بعض مـن كـان      ,  فال يفيد    ،ظلمه بعض أهلها فيشكوه إىل من ا من القبائل        
  70". وظهر اإلسالم وهم على ذلك ,  عقدوا احللف  إىل أن،يكره الظلم ويستقبحه

 اجتمعت قبائل من قريش يف دار :ق قال اذكر ابن إسح   ":قال القرطيب رمحه اهللا   و
 مـن   جدعان لشرفه ونسبه، فتعاقدوا وتعاهدوا على أال جيدوا مبكة مظلوماً          عبد اهللا بن  

ك احللف حلف    ذل  حىت ترد عليه مظلمته، فسمت قريش      ،إال قاموا معه  م  أهلها أو غريه  
لقد شهدت يف دار عبد اهللا بن جـدعان         ((:  �Uفيه الرسول   ل  الفضول، وهو الذي قا   

 وهذا احللف هو    ،))يل به محر النعم، ولو أدعى به يف اإلسالم ألجبت           ما أحب أن   حلفاً
وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يـزده اإلسـالم إال           ((: قوله عليه السالم   املعىن املراد يف  

 72."للشرع إذا أمر باالنتصاف من الظامل  ألنه موافق،71))شدة
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 وصححه األلباين يف فقه الـسرية     و،  )5217(والطحاوي يف مشكل اآلثار ح      ،  )2/219(الذهيب  
  .)1/258(السرية النبوية : ، وانظر)72 ص (مبجموع طرقه
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وهو القيام مبقتـضى العهـد       ،من الوفاء )) أوفوا  : (( قوله : "قال املباركفوري 
أوفوا @�:  مما ال خيالف الشرع لقوله تعاىل      ،أي العهود الّيت وقعت فيها    )) حبلف اجلاهلية ((

 وتعاونوا على الرب والتقـوى وال       @�: ه تعاىل لكنه مقيد مبا قال اللّ    ) 1: املائدة( <�بالعقود  
أي )) ال يزيـده    (( أي اإلسالم   )) فإنه   (( ،)2: املائدة (<�تعاونوا على اإلمث والعدوان     

 فيلـزمكم   ،ة توثّـقٍ  أي شد )) إلّا شدةً   (( حلف اجلاهلية الّذي ليس مبخالٍف لإلسالم       
  73."الوفاء به

 يف اجلاهلية ما أحب أنّ يل       شهدت حلفاً ((  :�U وأما قول النيب     : "قال ابن القيم  
 هو حلف   - واللّه أعلم    - فهذا   ،)) دعيت إىل مثله يف اإلسالم ألجبت      لو, به محر النعم    

فهذا إذا وقع يف  , وكف الظّامل وحنوه    , حيث حتالفت قريش على نصر املظلوم       , املطيبني  
ما احللف الّذي أبطله فهـو حتـالف         وأ .اإلسالم كان تأكيدا ملوجب اإلسالم وتقوية له      

 فهذا .ويسامل من سامله,  وحيارب من حاربه ،هنصربأن يقوم بعضها مع بعض وي     : القبائل  
  74."ال يعقد يف اإلسالم

وكان مجع من قـريش اجتمعـوا       ,  ذكره ابن إسحاق وغريه      : "قال ابن حجر    
,  مـن خـالل اخلـري    فتعاقدوا على أن ينصروا املظلوم وينصفوا بني الناس وحنو ذلك         

  ذا احللف بعد   واستمر محن بن عوف       , ة النبوية بعث ال العملويستفاد من حديث عبد الر
وإىل ذلـك اإلشـارة يف حـديث جـبري بـن            , أنهم استمروا على ذلك يف اإلسالم       

  75.."..مطعم
ومما يؤكد دميومة هذا احللف يف اإلسالم أنه كان بني احلسني بن علي وبني الوليد     

 فكان الوليد يتحامل على     ، عتبة بن أيب سفيان منازعة يف مال كان بينهما بذي املروة           بن
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أحلف باهللا لتنصفين من حقي، :  فقال احلسني بن علي     ،احلسني بن علي بسلطانه يف حقه     
  . مث ألدعون حبلف الفضول،�Uأو آلخذن سيفي مث ألقومن يف مسجد رسول اهللا 

وأنا أحلف :  حني قال احلسني ما قال    ،ند الوليد  وهو ع  ، فقال عبد اهللا بن الزبري    
 أو منـوت    ، حىت ينصف من حقه    ،باهللا لئن دعا ا آلخذن سيفي، وألقومن عنده ومعه        

  76".مجيعاً
، فيفهم منه قطع احللف،     ))ال حلف يف اإلسالم   : ((�Uوقد يشكل هنا قول النيب      

ال : ((بـن مطعـم    من حديث جبري     صحيح مسلم وهذا املعىن غري صحيح، فالرواية يف       
   77)).حلف يف اإلسالم، وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة

 أبلغك أن   :وتأكيداً هلذا الفهم نسوق رواية البخاري عن أنس بن مالك، ملا سئل           
بني قريش واألنصار يف     �U قد حالف النيب     : قال ؟))ال حلف يف اإلسالم   (( :قال �Uالنيب  
  78. داري

 به أنس على إثبات احللف ال ينايف حديث جبري بـن             ما استدل  " :قال الطربي 
 نسخ  مث, وكانوا يتوارثون به      ، فإنّ اإلخاء املذكور كان يف أول اهلجرة      , مطعم يف نفيه    

 وهو التعاون على احلق والنصر واألخذ على        ،من ذلك املرياث وبقي ما مل يبطله القرآن       
  79 ".فادة ويوصى لهصر والنصيحة والرلنإال ا: اس  الظامل كما قال ابن عبيد

شده   فهذا احللف الذي كان يف اجلاهلية هو الذي:قال العلماء": وقال القرطيب
)) اإلسـالم ال حلف يف    ((:  وخصه النيب عليه الصالة والسالم من عموم قوله        ،اإلسالم

 واحلكمة يف ذلك أن الشرع جاء باالنتصار من الظامل وأخذ احلق منـه وإيـصاله إىل  
 على قدر من املكلفني، وجعـل هلـم          عاماً املظلوم، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إجياباً     
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إمنا السبيل على الذين يظلمون النـاس ويبغـون يف   @�: على الظاملني، فقال تعاىل السبيل
  80)".42: الشورى (<�بغري احلق أولئك هلم عذاب أليم األرض

ية من نصر   ا يعتربونه يف اجلاهل    املنفي ما كانو   وميكن اجلمع بأن  " :وقال ابن حجر  
 ومن التوارث   ، ومن أخذ الثّأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها         اً،احلليف ولو كان ظامل   

واملثبت ما عدا ذلك من نصر املظلوم والقيام يف أمر الدين وحنو ذلك مـن     , وحنو ذلك   
  81".املستحبات الشرعية كاملصادقة واملواددة وحفظ العهد

 مع اآلخـرين علـى القـضايا        اوقف يف حواره  تت ال   األمة املسلمة ن   فإ ،وهكذا
حتقيق املصاحل املشتركة    إىل   احوارهيف   ، وهي تسعى   اآلخرين    إىل ايديهأد  متالدينية، بل   

الذي يؤمن املزيـد مـن       والتعايش  حوار التعامل  عرب،  اليت تنشدها األطراف املختلفة     
البشرية على جتاوز الكثري من الشرور على        عنيياالستقرار والرخاء لشعوب اإلنسانية، و    

  .خالقي والسياسي، وغريهاالصعيد االجتماعي واأل
  

  حوار الوحدة 0ج 
بني واالختالفات العقدية والشعائرية    وهو احلوار الذي يهدف إىل إزالة الفروق        

  .املتحاورين ومتييع خصائص األديان وجتاوزها جتاه وحدة األديان والتقريب بينها
 خمتلـف امللـل     مـن ذه الدعوة التلفيقية قدمية متجددة، ترعاها مؤسسات        وه

، ولكل منها أهدافه اليت يرنو من خالهلا إىل اجتذاب اآلخـرين وصـهرهم يف               والنحل
  .بوتقته

 احلركـة املاسـونية مبناشـطها       ؛الوحدة بني األديان   ولعل من أبرز من ينادي ب     
يقول حممد رشاد فياض رئيس حمفل الـشرف       ،  ومؤسساا املختلفة وامتداداا املعاصرة   

امليمـات  : "األعظم املاسوين حمققاً هدف املاسونية املزعوم املتمثل يف اإلخاء اإلنـساين          
ـ      ]هكذا[الثالثة يف املوسوية واملسيحية واحملمدية جيتمعون         مـيم   ي يف ميم واحـدة ه

                                     
 ).10/169(  القرآنامع ألحكاماجل 80
 ).10/502(فتح الباري  81



 األدیانأتباع  معاحلوار 
 ــــــــــــــــــــــــــ

]31[

 ءربمهية جيتمعـان يف بـا      البوذية وال  يوإن باءَ .. املاسونية، ألن املاسونية عقيدة العقائد    
  82".البناء، بناء هيكل اتمع اإلنساين

ووصل هذا االجتاه التلفيقي إىل املسلمني أول ما وصل عن طريق غالة الصوفية             
حيـث جيـوزون    . . كابن سبعني وابن هود والتلمساين    اد،  من القائلني باحللول واالحت   

 وكل من كـان  ، التهود والتنصر بل جيوزون: "، يقول ابن تيمية  األديان ختلفالتدين مب 
 وابن كابن سبعني    ,وهكذا تقول االحتادية منهم    ، علمهم فهو سعيد   إىل من هؤالء واصالً  

 ، الـشرق  إىل ويصلون معهم    ، ويدخلون مع النصارى بيعهم    ،هود والتلمساين وحنوهم  
يـن النـصارى أكثـر مـن ديـن           د إىل ومييلون   ،ويشربون معهم ومع اليهود اخلمر    

  83."املسلمني
  : يقول ابن عريب

  دينه إىل ديين داين إذا مل يكن        لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحيب

��فـمرعى لغزالن ودير لرهبان    لقد صار قليب قابالً كل صورة

  وألواح توراة ومصحف قرآن   وبيت ألوثان وكعبة طـائف 

 اينـبه فاحلب ديين وإميـركائ        ى توجهتأدين بدين احلب أن   
ابن تيمية   يف تبنيهم هلذه الدعوة أيضاً، يقول        سبباً كان جهل التتار باإلسالم      وقد

فهم يدعون دين اإلسالم ويعظمون دين أولئك الكفـار علـى ديـن         ": رمحة اهللا عليه    
 ... املسلمني ويطيعوم ويوالوم أعظم بكثري من طاعة اهللا ورسوله ومواالة املـؤمنني           

 ،ريهم جيعلون دين اإلسالم كدين اليهود والنـصارى       وكذلك األكابر من وزرائهم وغ    
مث منهم من يرجح دين  ،ن هذه كلها طرق إىل اهللا مبرتلة املذاهب األربعة عند املسلمني   أو
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 وهذا القول فاش غالب فيهم      ، ومنهم من يرجح دين املسلمني     ،اليهود أو دين النصارى   
 فإنه غلبـت  ، الفرعونية وحنوهمةاالحتادي السيما اجلهمية من ،ادهم فقهائهم وعب  يفحىت  

  84." وهذا مذهب كثري من املتفلسفة أو أكثرهم،عليهم الفلسفة
ـ  ، وهذا من جنس جهال التتر أول ما أسلموا        : " رمحه اهللا  ويقول  اإلسـالم ن إ ف

   85".  وإن كان غريه جائزاً،عندهم خري من غريه
  مث  ،بهائية الباطنية الأيدي  على  يف فكرة وحدة األديان     ت احلياة من جديد     مث دب 

 ومدرسته العقالنية، فقد أسس حممد عبـده، والقـس اإلجنليـزي            األفغاينمجال الدين   
  أسـسوا  ،نفر من اإليرانيني  مبشاركة  ،  )قاضي بريوت (إسحاق تيلور، ومجال رامز بك      

  ).م1883/ هـ1301(مجعية سرية للتقريب بني األديان يف بريوت، وذلك عام 
املوسـوية  : هكذا جند األديـان الثالثـة       : " مال الكاملة يقول األفغاين يف األع   

أن : لقد الح يل بارق أمل كبري     . . والعيسوية واحملمدية على متام االتفاق يف املبدأ والغاية       
  ".تتحد أهل األديان الثالثة مثل ما احتدت األديان يف جوهرها وأصلها وغايتها

 :األديـان الـذين أمسـاهم    مث يشنع األفغاين على الذين يصرون على اختالف        
املزاربة الذين جعلوا كل فرقة مبرتلة حانوت، وكل طائفة كمنجم من مناجم الـذهب              "

والفضة، ورأس مال تلك التجارات ما أحدثوه من االختالفـات الدينيـة والطائفيـة              
������".واملذهبية

م دعا املفكر الفرنـسي روجيــه جارودي ـ عقب إعالنه   1987يف عام و
مقـراً  ) القلعـة احلـرة  (م ـ إىل امللتقى اإلبراهيمي يف قرطبة، واختذ من  اعتناق اإلسال

  .ملؤسسته ومتحفه ومناشطها التلفيقية التوحيدية
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إنين عندما أعلنت إسالمي مل أكن أعتقد بـأين أختلـى عـن             " :يقول جارودي 
  ."مبتدعاً هذا متناقضاً أو  وال أهتم بأن يبدو،مسيحييت وال عن ماركسييت

 مهما  ،املؤمنني بعقيدة  هذا النضال هو نضال كل أصحاب العقيدة أو       " : ويقول
 ،أنا مـسيحي :  أو،أنا مسلم:  وال يهمين ما يقوله اإلنسان عن عقيدته      ،يكن نوع إميام  

  87."أنا هندوسي:  أو،أنا يهودي: أو
  : من اجتاهات احلواروأبرز معامل هذا االجتاه

، من غري أن يقتـضي      سويغه الطرف اآلخر، وت   كل طرف صحة إميان   اعتقاد  ��-
��.اخلروج عن املعتقد األصلي ذلك

طريقاً موصالً إىل رضـا      يعتربونهصور العبادات، فالكل    اعتقاد صحة مجيع    ��-
  صـور العبـادة املختلفـة      فال حيكم على شيء من    وعليه  تعظيم وعبادة هللا،    اهللا، ألنه   
  .بالبطالن

ديـان يف حمـل     جتمع بني أتباع األ   االشتراك يف صلوات وممارسات وطقوس      ��-
  .، وذلك حرصاً على إزالة الفروق ومتييعهاواحد

املختلف عليها، واليت تظهر التناقض واالختالف بني       جتنب البحث يف املسائل     ��-
  .الفرقاء الذين يراد مجعهم يف نسق واحد

 والتوفيق بني املتناقضات واملختلفـات للوصـول إىل    التلفيقأسلوب  اعتماد  ��-
��.تالفاتصورة مشتركة، تتجاوز االخ

  .تبادل التهاين والزيارات واامالت يف املناسبات الدينية املختلفة��-
 بني  وقد كان لعلماء اإلسالم وقفات صارمة مع هذا االجتاه التلفيقي أو التوفيقي           

رأوا مناقضته ألصول اإلسالم ومبادئه، وأنه من املداهنة اليت حرمها اهللا           حيث  ،  األديان
 قـال  ،)113 :هود(   <�<�<�ركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار ال ت و@�@�@�: ورسوله، قال تعاىل  

 ،الركون اإلدهـان  " :ال ابن زيد  ـق"  فتمسكم النار    ، ال ترضوا أعماهلم   : "أبو العالية 
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 وال تنكر علـيهم     ، تركن إليهم  : قال ،)9: القلم  (   <�<�<� ودوا لو تدهن فيدهنون    @�@�@� :وقرأ
  88 ".ه ورسله وقد قالوا العظيم من كفرهم باهللا وكتاب،الذي قالوا

ود هؤالء   : " مبيناً ما يف اآلية من حتذير من اللني واملطاوعة يف الدين           قال الطربي 
 فيلينـون  ، إياهم إىل الركون إىل آهلتهمبإجابتك دينك يف املشركون يا حممد لو تلني هلم     

   89. "لك يف عبادتك إهلك
الفني، وال خيفـى  ال خيفى أن املداراة أو الرفق من آداب اإلسالم يف معاملة املخ        و

والفرق بني " :  يف التفريق بينهماقال القرطيبعلى احملقق الفرق بينه وبني اإلدهان احملرم،   
, وهي مباحة, املداراة واملداهنة أن املداراة بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو مها معا              

90". واملداهنة ترك الدين لصالح الدنيا , حبت ورمبا است��

، تسميتهم للمعابـد  داهنة اليت يقع ا املتحاورون يف وحدة األديانومن صور امل  
  .والكنائس بيوت اهللا، وهي إىل كفران اهللا وعصيانه أقرب

 ،ليـست بيـوت اهللا    ": ع بيوت اهللا  يقال شيخ اإلسالم حني سئل عن تسمية البِ        
بيوت مبرتلـة    فـال  ..  بيوت يكفر فيها باهللا    ]أي البيع [هي   بل   ،وإمنا بيوت اهللا املساجد   

   91." بيوت عبادة الكفارفهي ، وأهلها كفار،أهلها
  لكن تلك املداهنة احملرمة دون احلكم بإميان أهل امللـل وتـسويغ معتقـدام،              
أو حىت االرتياب يف ثبوت كفرهم وبطالن عقائدهم وعبادام ، فإن الشك يف كفرهم              

  .وفساد مذهبهم كفر خمرج من امللة
هلذا نكفر من دان بغري ملة املسلمني من امللل، أو وقف           و: "يقول القاضي عياض  

فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك اإلسالم، واعتقـده، واعتقـد               
�� 92."إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خالف ذلك
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 ومعلوم باالضطرار من دين املسلمني وباتفاق مجيع املسلمني أن        : "يقول ابن تيمية  
فهو كافر، وهـو   �U اتباع شريعة غري شريعة حممد    أومن سوغ اتباع غري دين اإلسالم،       

�� 93."ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب

ديـان  وحدة األ فإن اإلسالم يرفض دعوات احلوار اليت ترنو إىل إشاعة          هكذا  و
  .وصهرها ، ويراها ناقضاً من نواقض اإلسالم

  : أولئك الذين يرومون مجع النقائض، وهو يصف حالصدق الشاعرو

  عمرك اهللا كيف يلتقيان       أيها املنكح الثريا سهيال

  وسهيل إذا استقل ميان     هي شامية إذا ما استقلت

                                                                                                          
  ).2/1071(الشفا  92
  ).507(، وانظر خمتصر الفتاوى املصرية )28/524(جمموع الفتاوى  93
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  وحدة الدین
 بني وحدة الدين ووحدة األديان،      - يف هذا الباب     –إن من الضروري أن نفرق      

احملرفة مبا أضافه إليها البشر، فهو يهـدف        إذ وحدة األديان دعوة للتلفيق بني األديان        
  .بينهماالباطل للوصول إىل صيغة مشتركة جتمع يف لصهر احلق 

، إذ الدين الذي أرسل اهللا به مجيـع         فهي حقيقة ال مناص منها    أما وحدة الدين    
  . رسله دين واحد، هو االستسالم هللا وتوحيده جل وعال

ـ     فهذه لباب دعوة األنبياء وحمورها، وعليـه         ن اإلسـالم  أنـستطيع القـول ب
 فلن يقبل منه وهـو يف  ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً@�:  الوحيد واالستسالم هللا هو دين اهللا    

  ).85: آل عمران (<�اآلخرة من اخلاسرين
وما أرسلنا من قبلك من رسوٍل إال نوحي إليه أنه          @�@�@�وقد سجل القرآن هذا املعىن      

  .)25: األنبياء(   <�<�<�ال إله إال أنا فاعبدون
ي نادى  هو األصل العظيم الذ   نداء األنبياء، نبياً تلو نيب، إىل أقوامهم، ف        فالتوحيد

يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إلـٍه          @�@�@� :به نوح ودعا إليه هود وصاحل وشعيب من بعده        
  ).85: األعراف(، )60، 50: هود (،)23: املؤمنون(   <�<�<�غريه

د أوحي إليك وإىل الذين من قبلك ولق @�@�@�ويف مقابله حذر األنبياء أقوامهم من الشرك   
   <�<�<�  بل اهللا فاعبد وكـن مـن الـشاكرين         ��لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين        

  .)66-65: الزمر(
وقال املسيح يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم إنه من            @�@�@�: ومنه توعد املسيح قومه   

  ).72: ائدةامل(   <�<�<� للظاملني من أنصاٍريشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه النار وما 
 لذا أطبق األنبياء على     ،فهذا الدين العظيم حقيقته التوحيد واالستسالم هللا تعاىل       

  :تسميته باإلسالم
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 ،)72: يونس(   <�<�<�وأمرت أن أكون من املسلمني     @�@�@�:  األنبياء نوح يقول لقومه    وفأب
عل مجيع اآلدميني مـن   فهذا نوح الذي غرق أهل األرض بدعوته وج        : "يقول ابن القيم  

  94". ذريته يذكر أنه أمر أن يكون من املسلمني
   <�<�<�ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمةً مسلمةً لـك           @�@�@� : وإبراهيم يدعو ربه  

  .)128: البقرة(
فما وجدنا   @�@�@�  دعا لوط عليه السالم قومه، لكن النتيجة       عبادة اهللا وتوحيده   وإىل  

  .)36: ذارياتال(   <�<�<� فيها غري بيٍت من املسلمني
إذ حضر يعقوب املوت إذ قال لبنيه  @�@�@�  قرت به عني يعقوب قبل مماته ذا الذي  وه

ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إهلك وإله آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحق إهلاً واحـداً             
  ).133: البقرة(   <�<�<� وحنن له مسلمون

يا قوم  @�@�@�فيه  كما طلب موسى من قومه اإلذعان ملقتضيات اإلسالم الذي دخلوا        
 فاستجاب لندائه ،)��84: يونس (   <�<�<�   إن كنتم آمنتم باهللا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني

  .)126: األعراف(   <�<�<� ربنا أفرغ علينا صرباً وتوفنا مسلمني @�@�@�: سحرة فرعون وقالوا
  .)101: يوسف(   <�<�<� توفين مسلماً وأحلقين بالصاحلني@�@�@� : ومبثل هذا دعا يوسف

رب إين ظلمت نفسي وأسـلمت      @�@�@� :الط سليمان نادت  وملا دخلت ملكة سبأ ب     
  .)44: النمل(   <�<�<� مع سليمان هللا رب العاملني

حيكم ـا النبيـون الـذين        @�@�@� :وأنزل اهللا التوراة ليحكم ا أنبياء اهللا املسلمني       
  .)44: املائدة(   <�<�<� أسلموا للذين هادوا

حيده وطاعتـه   فالدين عند اهللا واحد، امسه اإلسالم، وحقيقته االستسالم هللا بتو         
ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلـن        @�@�@� :جل وعال، وهذا فقط ما ينجي البشرية عند باريها        

 فهذا االسم اختاره اهللا لدينه )85: آل عمران (   <�<�<� نيقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسري      
  ).78: احلج��(   <�<�<�مساكم املسلمني من قبلهو  @�@�@� :وأوليائه

                                     
 ).1/373(أحكام أهل الذمة  94
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 ،اس بعيسى ابن مـرمي يف الـدنيا واآلخـرة         أنا أوىل الن  (( : �Uقال رسول اهللا    و
  م شىت  ،اتلّواألنبياء إخوة لعومعىن احلديث : " قال ابن حجر،95)) ودينهم واحد ، أمها

   96."ائعروع الش وإن اختلفت فر،وحيدلت ا وهو، أصل دينهم واحدنأ
 كلهم يذكر اهللا تعـاىل أـم        ،هؤالء األنبياء كلهم وأتباعهم   ف: "يقول ابن القيم  

 فلن يقبل منـه     ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً    @� وهذا مما يبني أن قوله تعاىل        ، مسلمني كانوا
 <� الدين عند اهللا اإلسالم    إن@�: وقوله،  )85: آل عمران ( <�وهو يف اآلخرة من اخلاسرين    

 بل هو حكـم عـام يف األولـني    ، �Uال خيتص مبن بعث إليه حممد     ،  )19: آل عمران (
  .واآلخرين

 ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملـة           ديناً أحسنومن  @� : وهلذا قال تعاىل  
 وقـالوا لـن     @�:  وقال تعاىل  ،)125: النساء (<�  واختذ اهللا إبراهيم خليالً    إبراهيم حنيفاً 

 قل هـاتوا برهـانكم إن كنـتم    أمانيهميدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك  
ند ربه وال خوف علـيهم وال  بلى من أسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره ع          ��صادقني  

��97".)112-111: البقرة (<�هم حيزنون

 كلـهم مـسلمون     ،اإلسالم وهودين   ، واحد األنبياء فدين   ": قال شيخ اإلسالم  
  98."  لكن بعض الشرائع تتنوع، كما قد بني اهللا يف غري موضع من القرآن،مؤمنون

شرع لكم مـن     @�: وصدق اهللا العظيم وهو يربط رسالته اخلامتة برساالته السابقة        
الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين      

  ).13: الشورى (<�  فيهوال تتفرقوا

                                     
  ).3443(رواه البخاري ح  95
 ).6/564(فتح الباري  96
 ).1/374(أحكام أهل الذمة  97
 .)35/364(الفتاوى وع جمم 98
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  آداب احلوار 
لن جيد املتأمل يف آيات القرآن وهدي سيد األنام كبري صعوبة يف التوصـل إىل               

جبالء ما ينبغي على املسلم أن يتصف به وهو         آداب احلوار وأخالقياته، فالقرآن أوضح      
  . ومصداقهترمجان ذلك �Uكان هدي النيب بينما حياور غري املسلمني، 

  :واآلداب يف هذا الباب كثرية، منها
 القول احلسن أثناء احلوار��-1

ملا كان احلوار وسيلة من وسائل الدعوة والتعريف باإلسالم، توجب على الدعاة            
 ويلتزموا احلـسن    ،جيتنبوا السوء من القول   وبأخالق اإلسالم،   أن يتخلقوا حال دعوم     

��.)83: البقرة (<�وقولوا للناس حسناً@�: منه، قال اهللا تعاىل

وهذا كله حض على مكارم األخالق، فينبغـي لإلنـسان أن           : " قال القرطيب   
نـة،  يكون قوله للناس ليناً، ووجهه منبسطاً طلقاً مع الرب والفاجر والسين واملبتدع مداه 

فقوال له @�: أن يتكلم معه بكالم يظن أنه يرضي مذهبه، ألن اهللا تعاىل قال ملوسى وهارون     
، فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبـث           )44: طه( <�قوالً ليناً 

  .من فرعون، وقد أمرمها اهللا تعاىل باللني معه
س ذوو أهـواء    إنك رجل جيتمع عندك نـا     : قلت لعطاء :  وقال طلحة بن عمر   

ال تفعـل، يقـول اهللا   : فقال. خمتلفة، وأنا رجل يفّ حدة، فأقول هلم بعض القول الغليظ       
  99". فدخل يف هذه اآلية اليهود والنصارى <�وقولوا للناس حسناً@�: تعاىل

لني القول من األدب احلسن اجلميل واخللق الكرمي، وهـو ممـا    : "وقال احلسن   
من لقيت من الناس فقل له حسناً مـن         : ء بن أيب رباح   قال عطا .. . ارتضاه اهللا، وأحبه  

  100".القول 
قل لعبادي يقولوا اليت هي أحـسن  @�: ويأمر اهللا عباده أن يقولوا اليت هي أحسن     

نزلت يف عمر بن اخلطاب،     : " قال القرطيب   ). 53: اإلسراء (<�إن الشيطان يرتغ بينهم   

                                     
 ).2/16(اجلامع ألحكام القرآن  99

 ).1/392(جامع البيان  100
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دت تثري فتنة، فأنزل اهللا تعـاىل       وذلك أن رجالً من العرب شتمه وسبه، وهم بقتله، فكا         
  101 " <� أحسنوقل لعبادي يقولوا اليت هي@�فيه 

وعلـى  . .هداك اهللا، يرمحك اهللا   : هو أن يقول للكافر إذا تشطط     ": قال احلسن 
  102". أي قل للجميع ،هذا تكون اآلية عامة يف املؤمن والكافر

 منـاظرة    أي من احتاج منهم إىل     ،<�وجادهلم باليت هي أحسن   @�: "قال ابن كثري  
فأمر تعاىل بلني اجلانب كما     . . فليكن بالوجه احلسن برفق ولني وحسن خطاب       ،وجدال

 فقوال له قـوالً   @� :أمر به موسى وهارون عليهما السالم حني بعثهما إىل فرعون يف قوله           
: النحـل   ( <�إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سـبيله        @� : وقوله <� لعله يتذكر أو خيشى    ليناً

  103".علم الشقي  أي قد ،اآلية )125
ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظـة  @� :ويلفت ابن تيمية النظر إىل أن اهللا قال  

 ،فطلب اجلدال باليت هي أحـسن     ،  )125: النحل  ( <� أحسن هيباليت  احلسنة وجادهلم   
 فيحتـاج أن    ،ن اجلدال فيه مدافعة ومغاضـبة      أل ،سنة كما قال يف املوعظة    مل يقل باحلَ  و"

   104". حىت يصلح ما فيه من املمانعة واملدافعةن،أحسيكون باليت هي 
، بينما فسر   "أي باملقالة احملكمة الصحيحة   : " احلكمة بيان معىن قال الشوكاين يف ت   

اليت يستحسنها السامع، وتكون يف نفسها حسنة باعتبـار انتفـاع           "املوعظة بأا تلك    
   105".السامع ا

 يف بـاب  . يا كافر: ندعوه بقولناوإن من احلكمة واملوعظة احلسنة أن ال جنبه من 
لو قـال ليهـودي أو      : "نظام احلنفي  يقول    وإن كنا ال نشك يف كفره        العيب واللمز ،  

                                     
  ).10/276(اجلامع ألحكام القرآن  101
 ).10/277(اجلامع ألحكام القرآن  102
 ).2/592(تفسري القرآن العظيم  103
 ).468(الرد على املنطقيني  104
  ).3/203(فتح القدير  105
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وذلك اإلمث يلحق صاحبه هلجـره احلكمـة يف    ،  106"يأمث إن شق عليه   . يا كافر : جموسي
  .الدعوة واليت هي أحسن يف البالغ

  

 الغض عن إساءة اآلخر ومقابلتها باإلحسان��-2
ب أن اختالف العقائد يورث الضغائن، وقد يصدر من اللسان ما يـسوء             ال ري 

 فرع عن الكفـر     ذه اإلساءة شخصه، وه ب ماملسلم مساعه، سواء ما كان متعلقاً مبعتقده أ       
 هل يغلق باب احلوار ويوقف      ؟ احملاور، فماذا يكون موقف احملاور املسلم       به الذي يتلبس 

  ياسة وصوناً ملصلحة الدعوة؟آلخر س يتغاضى عن خطأ اأممسار الدعوة، 
ال ريب أن املوقف يفرض التصرف األمثل الذي يسلكه الداعيـة جتـاه هـذا               

وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن        @�: العدوان، إذ قد أذن الشرع برد العدوان        
 أيها املؤمنون من ظلمكـم      : "، قال القرطيب  )126: النحل (<�صربمت هلو خري للصابرين   

 ، ولـئن صـربمت عـن عقوبتـه        ، فعاقبوه مبثل الذي نالكم به ظاملكم      ،عليكمواعتدى  
 ووكلتم أمره إليه حىت يكـون هـو املتـويل    ، به من الظلم اهللا ما نالكم  عند واحتسبتم

  للصرب عن عقوبته بذلك خري ألهل الصرب احتـساباً         : يقول <�هلو خري للصابرين  @�عقوبته  
  107".وابتغاء ثواب اهللا

 حنـن    السيئةَ ادفع باليت هي أحسن   @�: اء املخالف يقول اهللا   ويف الصرب على أخط   
   ).96: املؤمنون( <� علم مبا يصفونأ

 أن تصفح عما    :وخاصمهم باخلصومة اليت هي أحسن من غريها      : "قال الطربي   
 وال تعصه يف القيام بالواجب عليك من تبلـيغهم رسـالة            ،عرضك من األذى   نالوا به 

   108".ربك

                                     
  ).5/348(الفتاوى اهلندية  106
 ).14/195(ع ألحكام القرآن اجلام 107
 ).14/194(جامع البيان  108
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ومداراته بإسـداء اجلميـل    اإلنس   شيطانصانعة  مبتعاىل  ر  أم : "يقول ابن كثري  و
  109..".عما هو فيه من األذىطبعه  لريده إليه،

  وال جتادلوا أهل الكتاب    @�: عن جماهد يف سياق تفسريه لقوله تعاىل       الطربي   ونقل
 <�إال الـذين ظلمـوا منـهم   @� : فقولوا خرياً ،إن قالوا شراً  : "ه قولَ <�إال باليت هي أحسن   

  110".نهمفانتصروا م
 مبيناً للمؤمنني ما سيتعرضون له من أذى املشركني، وآمـراً إيـاهم             قال تعاىل و

ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى ��: بالصرب والتقوى 
  ).186: آل عمران (��كثرياً وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئاً

 املـشركني   حانه وتعاىل بالصرب على أذى    فأمر سب : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
وال جيرمنكم شنآن قوٍم علـى     ��: وقد قال سبحانه وتعاىل   . ... وأهل الكتاب مع التقوى   

 أن حيمـل املـؤمنني بغـضهم    ، فنهى)8: املائدة (��أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى   
  111..".نيافهذا موضع عظيم املنفعة يف الدين والد.. .للكفار على أال يعدلوا عليهم

خرى أخرب اهللا بتنكب كثري من أهل الكتاب طريق اإلميان وإعراضـهم      ويف آية أ  
، عما تبني هلم من احلق، بل وصدهم عنه وحرصهم على إضالل املهتدين حسداً وبغيـاً    

 ود كثري من أهل الكتاب لو       @�: ويف مقابله أمر اهللا بالعفو والصفح حىت يكون اجلزاء يف دار عدله             
 بعد إميانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق فاعفوا واصفحوا                يردونكم من 

والعفو تـرك  : "القرطيب قال ).109:البقرة (<� حىت يأيت اهللا بأمره إن اهللا على كل شيء قدير
  112".املؤاخذة بالذنب ، والصفح إزالة أثره من النفس

عرض عنه، ومل يقابل إساءم      أمر ربه فصرب على أذى املشركني وأ       �Uقد التزم   و
  .يف سريته كثريةباملثل، وصور ذلك 

                                     
 ).1/14(تفسري القرآن العظيم  109
 ).21/1(جامع البيان  110
  ). 1/38(االستقامة  111
  ). 2/71(اجلامع ألحكام القرآن  112



 األدیانأتباع  معاحلوار 
 ــــــــــــــــــــــــــ

]43[

مع اليهود الذين أتوا إليه حياورونه، تقول عائشة رضـي           �U ما صنعه النيب   منها  
، فقالـت   ))وعلـيكم : ((السام عليك، قـال   : فقالوا �Uإن اليهود أتوا النيب     : اهللا عنها 

مهـالً يـا   : (( �Uقال رسول اهللا  وغضب عليكم، ف   ، ولعنكم اهللا  ،السام عليكم : عائشة
: أومل تسمع ما قالوا؟ قـال     : قالت. ))عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف أو الفحش      

))113.)) رددت عليهم، فيستجاب يل فيهم، وال يستجاب هلم يفّ؟أومل تسمعي ما قلت   
إن هذه لقسمة ما    : قسم قسماً فقال رجل    حني   �Uمثل هذا األدب صنعه النيب      و
فأخربته، فغـضب حـىت رأيـت        �Uفأتيت النيب   : يقول ابن مسعود   وجه اهللا،    أريد ا 

  114)).يرحم اهللا موسى، قد أوذي بأكثر من هذا، فصرب: ((الغضب يف وجهه، مث قال
 ولو باإلعراض عن    ، وأسباا ومن حسن املعاملة اإلعراض ما أمكن عن املنازعة       

 دعوا رسول   ابن عباس أن قريشاً   عن   ابسندمهابن أىب حامت    ابن مردويه و  روى  ،  اإلجابة
 ، ويزوجوه مـا أراد مـن النـساء        ، فيكون أغىن رجل فيهم    ، إىل أن يعطوه ماالً    �Uاهللا  

  . عقبه أي يسودوهنويطأو
 فـإن  ، فال تذكرها بسوء، عن شتم آهلتنا وكف، هذا لك عندنا يا حممد    : فقالوا

 ))؟ما هـي (( : قال، وهي لك ولنا فيها صالح،مل تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة      
  . و نعبد إهلك سنة،قالوا تعبد آهلتنا سنة الالت والعزى

 : فجاءه الوحي من اهللا من اللوح احملفـوظ    ))حىت أنظر ما يأتيين من ريب     (( : قال
  115".إىل آخرها ] 1: الكافرون[ <�قل يا أيها الكافرون@�

تلطـف يف   نوع مـن ال   )) حىت أنظر ما يأتيين من ريب     (( : هذا احلديث  يفو قوله   
  .اخلروج من املوضوع

 ، هـي أحـسن    باليت قد يقول هذا من يقصد به دفع الظاملني       : "قال ابن تيمية   
 وإن  ، فيؤخر اجلواب حىت يستأمره    ،ليجعل حجته أن الذي عليه طاعته قد منع من ذلك         

                                     
  ).6401(رواه البخاري ح  113
  ).1062(مسلم ح و، )3405(رواه البخاري ح  114
  ).7/245(الدر املنثور : انظره  115
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 ابنتـه  وقد ختطـب إىل الرجـل   ،كان هو يعلم أن هذا القول الذي قالوه ال سبيل إليه          
 ، و يعلم أن أمها ال تشري بـه        ، وهو يريد أن ال يزوجها بذلك      ،أشاور أمها  حىت   :فيقول

 فاإلعراض عن اجلواب نوع مـن  116". حىت أشاور السلطان :وكذلك قد يقول النائب 
  .التلطف وأدب من آداب الدعوة واحلوار

  

 ترك اخلوض فیما ال حيسنه��-3
يما ال ميلك    عدم خوض املرء ف    لعل من الضروريات اليت ال حيسن بأحد جتاوزها       

ـ          ذاعليه بينة وال برهاناً، والرزية أن يهرف املرء مبا ال يعرف، وأن يقول ما ال يعلم، وه
: قال اهللا تعـاىل    وهو ذم لكل من صنع صنيعهم،        ،الذي نعاه القرآن على أهل الكتاب     

 دليل علـى  : " قال القرطيب   ،  )66: آل عمران ( <� ليس لكم به علم    فلم حتاجون فيما  @�
قد ورد األمر باجلدال    . .  واحلظر على من ال حتقيق عنده      ،ملن ال علم له    دالاملنع من اجل  

  117 ".<�وجادهلم باليت هي أحسن@�:  فقال تعاىل،ملن علم وأيقن
 أتـاهم إن ىف    ـانإن الذين جيـادلون ىف ءايـات اهللا بغري سلط       @�: وقال تعاىل 
 :غـافر  (<� البـصري   مـا هم ببـالغيه فاستعذ باهللا إنـه هو السميع        صدورهم إال كرب  

56.(  
 الذين خياصـمون األنبيـاء،      ألولئك القرآن الكرمي    تقريع من هذه اآليات   يف  و 

فـإم   حجـة،    الميلكون علماً و  ألم ال   و،  برهانال  دليل و  احلوار دون    لجون إىل يو
��.يعاجلون مسائلهم باهلوى واجلدال بالباطل والتكذيب واالستكبار عن قبول احلق

توقف يف حواره مع أهل جنران حىت أتاه علم اهللا  -علم اخللق وهو أ - �Uالنيب و
:  راهبا جنران عرض عليهما اإلسالم، فقال أحدمهاه جاءملايف املسألة اليت حياور فيها، إذ 

عبادتكم الصليب، : إنه مينعكما عن اإلسالم ثالثة. كذبتما(( :فقال. إنا قد أسلمنا قبلك
  .)) هللا ولد:وأكلكم اخلرتير، وقولكم

                                     
 ).16/455(موع الفتاوى جم 116
 ).4/108(اجلامع ألحكام القرآن  117
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 ال يعجل حىت يأيت أمر ربه، فأنزل اهللا �U من أبو عيسى؟ وكان: ]احلرب[  قال
آل  (<�ن  إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكو@�: تعاىل

   118 )).)59: عمران
شاركون يف احلوار مدعوون اللتزام هذا اهلدي النبوي، وعدم اخلوض يف فامل

  .ة إال ببينة من اهللا أو برهان من رسولهقضايا احلوار املختلف
  

��عتقده م للمحاور بذكر ترك اال��-4
وملا كان احلوار يدور بني طرفني أو جهتني، فإنه من الطبيعي أن يعرب كل طرف        

ن يذكر ما جيول يف خاطره من تساؤالت، يبحث عن إجابة هلا، وقد يقع              أعن معتقده، و  
لم من أدب واحترام لشعائر اإلسالم، فقد يذكر اسم         احملاور غري املسلم مبا مل يعتده املس      

ممـا    جمرداً، وقد يقول بأن القرآن من كالم حممد، أو أن املسيح هو اهللا، وغريها�Uالنيب  
 فهل  ،، بل قد يرغب احملاور مبمارسة طقوسه وعبادته       ويستنكره املسلم ويستقبحه  يعتقده  

   لحة غالبة؟الستمرار احلوار وطمعاً يف مصيؤذن له بذلك طلباً 
رب يهودي  من ح�U  ل  قِب فقد   ،�Uزمن النيب   مثل هذا   وقع  : يف اإلجابة عنه نقول   و

كنت قائماً عند   :أن خياطبه بامسه جمرداً من النبوة، إذ هو مما ال يعتقده حماوره، قال ثوبان             
فدفعته دفعـة   . السالم عليك يا حممد   : ، فجاء حرب من أحبار اليهود فقال      �Uرسول اهللا   
إمنا : يا رسول اهللا؟ فقال اليهودي    : أال تقول : مل تدفعين؟ فقلت  : ع منها، فقال  كاد يصر 

إن امسي حممد الذي مسـاين بـه   : (( �Uندعوه بامسه الذي مساه به أهله، فقال رسول اهللا    
  119.. ))..أهلي

                                     
  .)2/258(، و أبو نعيم يف دالئل النبوة )3/163( يف تفسريه لطربيرواه ا 118
 ).351(رواه مسلم ح  119
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  جنران الذي قدم على النيب      نصارى يف مسجده باملدينة وفد    �U النيب   وحني حاور 
�U    ًهلم النيب  أذن ؛ احلارث  بقيادة أسقفهم أيب   يف مخسة عشر رجال  �U    مأن يقيموا صال 

  120.يف أحد أركان مسجده
وفيها متكني  ،  ها جواز دخول أهل الكتاب مساجد املسلمني      وفي": قال ابن القيم  

 ، إذا كان ذلك عارضـاً     أهل الكتاب من صالم حبضرة املسلمني ويف مساجدهم أيضاً        
  121."وال ميكنون من اعتياد ذلك 

 ،هم واجللوس فيهـا أما اآلن فال مصلحة للمسلمني يف دخوهلم مساجد    ": يقولو
  122".فإن دعت إىل ذلك مصلحة راجحة جاز دخوهلا بال إذن 

 اإلعـراب   متكينهم من مع أهل الكتاب    يف حوارهم   ومن صور تسامح املسلمني     
ذلـك  ، ومن وحماورة املسلمني فيما يشكل عليهم فهمه من أمور اإلسالم        عن عقائدهم   

: مـرمي ( <�يا أخت هارون  @� :ونؤ ألستم تقر  :فقالوا"أن املغرية بن شعبة أتى أهل جنران        
  . فلم أدر ما أجيبهم:قال املغرية. وقد علمتم ما بني موسى وعيسى، )28

إىل رسول اهللا      فرجعت �U م كـانوا يـسمون       (( : فقال .فأخربتهم أأال أخرب
  ��123)). أنبيائهم والصاحلني قبلهمبأمساء

 وهذا السؤال الذي هو سؤال الطاعن يف القرآن ملـا أورده            : "يقول ابن تيمية   
 ومل يقل ،�U أجاب عنه النيب    :عنه  ومل جيبهم  ،�Uرسول اهللا   رسول  أهل جنران الكفار على     

 وقد  ، قد نقضتم العهد إن كانوا قد عاهدوه       :ال قال و ، ليس لكم عندي إال السيف     :هلم
  124". إال واجلهاد مأمور به م رسوالًعرف أن أهل جنران مل يرسل إليه

                                     
مثله ابن القيم يف زاد املعاد عـن أيب أمامـة           ونقل   ، ، )1/511(ذكره ابن هشام يف سريته       120

  ).4/5(حكام القرآن، القرطيب اجلامع أل، وانظر )3/630-631(
 ).3/638(زاد املعاد  121
 ).1/408(أحكام أهل الذمة  122
 ).2135(رواه مسلم ح  123
 ).227-1/226(اجلواب الصحيح  124
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وهكذا فاإلفساح للمخالف يف اإلعراب عن دينه وممارسة شعائره لون فريد من            
  .ألوان التسامح اإلسالمي، وهو أيضاً أدب آخر من آداب احلوار واجلدال

  

 وحـسن التعامـل     حملاور وإكرامـه  مداراة ا ��-5
 معه

ـ اة احملاور اآلخـر و    مدارومن آداب احلوار حسن املعاملة مع احملاور،        و  هإكرام
فلمـا رآه   �Uأن رجالً استأذن على الـنيب  رضي اهللا عنها عن عائشة   وحسن استقباله، ف  

 يف وجهـه    �U الـنيب    قفلما جلس تطلَّ  ))  وبئس ابن العشرية   ،بئس أخو العشرية  : ((قال
  .وانبسط إليه

ه كذا يا رسول اهللا حني رأيت الرجل قلت ل    :  فلما انطلق الرجل قالت له عائشة     
يـا عائـشة، مـىت     : (( �U وانبسطت إليه فقال رسول اهللا       ،وكذا، مث تطلقت يف وجهه    

125.))اشاً، إن شر الناس عند اهللا مرتلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شرهعهدتين فح   
جـواز  . . يف احلـديث  " : قوله  القرطيب  عن  ابن حجر  ويف شرح احلديث ينقل   
والفرق بني املداراة . ..  ذلك إىل املداهنة يف دين اهللا تعاىل     مدارام اتقاء شرهم ما مل يؤد     

ورمبـا  , وهي مباحة, واملداهنة أن املداراة بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو مها معا           
إمنا بذل له من دنياه حـسن        �Uوالنيب  , واملداهنة ترك الدين لصالح الدنيا      , استحبت  

فـإن  , فلم ميدحه بقوٍل، فلم يناقض قوله فيه فعله         عشرته والرفق يف مكاملته ومع ذلك       
  ...".وفعله معه حسن عشرة , قوله فيه قول حق 

  126".وهذا احلديث أصل يف املداراة "  : بقوله ابن حجروعقّب 
، يـستحقوا  مبا يليق م من ألقاب       ومن املداراة مناداة احملاورين غري املسلمني     

 من حممد عبد اهللا ورسوله      ،بسم اهللا الرمحن الرحيم    ((:  �U وحتيتهم حتية مناسبة، كقوله   
  127 ).)إىل هرقل عظيم الروم 

                                     
 ).6032(رواه البخاري ح  125
  ).10/454(فتح الباري  126
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 فيه عدول عـن ذكـره بامللـك أو    ))عظيم الروم   ( ( :قوله: " قال ابن حجر   
  128 ."..لكنه مل خيله من إكرام ملصلحة التألف, ألنه معزول حبكم اإلسالم , اإلمرة

: ل أتى بنوع مـن املالطفـة فقـال   ب, إىل هرقل فقط :  ومل يقل   : "قال النووي 
وقد أمر اهللا تعاىل بإالنة القـول ملـن         , أي الذي يعظمونه ويقدمونه      , ))عظيم الروم ((

 <� ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظـة احلـسنة           @�:  فقال تعاىل    ،يدعى إىل اإلسالم  
   129." وغري ذلك)44: طه (<�  ليناً فقوال له قوالً@�: وقال تعاىل ، )125: النحل(

الفعل احلسن، كعيادة مريضهم، وإكرام وفـدهم،       أيضاً من املداراة لآلخرين     و
  .يف صنيعه مع عدي بن حامت الطائي وعكرمة بن أيب جهل قبل إسالمهما �U تأسياً بالنيب

 : فقال القـوم   ،وهو جالس يف املسجد    �Uأتيت رسول اهللا    " :قال عدي بن حامت   
 حىت أتى ..  إليه أخذ بيديفعت فلما د،تاب بغري أمان وال ك  وجئت .هذا عدي بن حامت   

  130 ." فجلس عليها ، فألقت له الوليدة وسادة،يب داره
، )) بالراكب املهاجر  مرحباً(( : لهقال   �U على النيب    عكرمة بن أيب جهل   وملا قدم   

 بالراكـب   مرحبـاً (( : وقـال  ، فاعتنقه ،قام إليه  �Uفلما رآه النيب    : ويف رواية الطرباين  
  131.))املهاجر

 :   معاملة أبيه على طغيانه وكفره، يقول املغرية بن شعبة         �Uومن قبل أحسن النيب     
 فلقينا رسـول  ،أين كنت أمشي مع أيب جهل مبكة �Uإن أول يوم عرفت فيه رسول اهللا          

 أدعـوك إىل  ، هلـم إىل اهللا وإىل رسـوله وإىل كتابـه   ،يا أبا احلكم(( :فقال له �Uاهللا   
  .مساء إليه تألفاً لقلبه بأحب األ�U فناداه 132)).اهللا

                                     
 ).1/38(فتح الباري  128
  ).12/108( مسلم شرح النووي على صحيح 129
 .)2353(، وحسنه األلباين يف صحيح الترمذي ح )2954(رواه الترمذي ح  130
، والطـرباين يف الكـبري ح       )5059(، احلاكم يف املستدرك ح      )2735(رواه الترمذي ح     131

 .)518(، وضعفه األلباين يف ضعيف الترمذي ح )1021(
 ).2/267(يف دالئل النبوة ، والبيهقي )35829(ابن أيب شيبة يف املصنف ح رواه  132
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 فقـد    مع قومه،  صنيع مؤمن آل فرعون    املداراة وحسن التعامل مع اآلخر       ومن
يتألفهم ). 41،  39،  38،  32،  30: غافر( <�يا قوم @�: مع كل نصيحة    كان يقول هلم    

  133." ليكونوا أقرب إىل قبول وعظه<�يا قوم@� :فقال":  قال القرطيب.بذلك
 و اللطف واملدارة، إذ الرفق ما كان يف شـيء إال            فاحملاور املسلم يتأدب بالرفق   

  .زانه، وال نزع من شيء إال شانه
  

التنـزل مع اخلصم يف احلوار وجمادلته باحلجج        -6
  القریبة إلیه

قـال  ) 24: سـبأ ( <�لعلى هدى أو يف ضالل مـبني      وإنا أو إياكم    @�: قال تعاىل 
 وهو يعلم ، أحدنا كاذب:لهذا على وجه اإلنصاف يف احلجة كما يقول القائ    : "القرطيب

ما حنن وأنتم على أمر واحد، بل على أمـرين          : أنه صادق وأن صاحبه كاذب، واملعىن     
��134". وهو أنتم، وهو حنن، واآلخر ضال، مهتدالفريقنيوأحد  ،متضادين

وقد علم أنه على هدى، وأـم علـى         : "ونقل القرطيب قول بعض أهل العلم       
أنـا علـى هـدى، وأنـتم علـى      : طاب، فلم يقلضالل مبني، ولكنه رفق م يف اخل 

  135".ضالل
إن قل  @�:  وهو يؤدب نبيه بقوله    ،يف التعامل مع اآلخرين   ويعلمنا اهللا هذا األدب     

قل : املعىن: وقيل: "قال القرطيب  ،)81: الزخرف( <�كان للرمحن ولد فأنا أول العابدين     
 أن يكون له ولد، وهو      إن ثبت هللا ولد فأنا أول من يعبد ولده، ولكن يستحيل          : يا حممد 

إن ثبت ما قلت بالدليل، فأنا أول من يعتقده، وهذه مبالغـة يف             : كما تقول ملن تناظره   
وإنا أو إياكم لعلى    @�: االستبعاد، أي ال سبيل إىل اعتقاده، وهذا ترقيق يف الكالم كقوله          

                                     
 ).15/310(اجلامع ألحكام القرآن  133
 ).14/289(اجلامع ألحكام القرآن  134
 ).2/14(اجلامع ألحكام القرآن  135
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لولد، فأنا أول العابدين لذلك ا    : واملعىن على هذا  ،  )24: سبأ( <�هدى أو يف ضالل مبني    
��136".ألن تعظيم الولد تعظيم للوالد 

مل يكن على وجه الشك، ولكن على وجه اإللطاف يف الكـالم            : " قال الطربي 
يف ضـالل    نا أو إياكم لعلى هدى أو     إ قل اهللا و   @�: وحسن اخلطاب، كما قال جل ثناؤه     

  137". ، وقد علم أن احلق معه، وأن خمالفيه يف الضالل املبني )24: سبأ (<�مبني
فلما جن عليه الليل     @�: ه صنيع إبراهيم عليه السالم من قبل، حيث قال لقومه         ومثل

 فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ريب فلما         ��رأى كوكباً قال هذا ريب فلما أفل قال ال أحب اآلفلني            
 فلما رأى الشمس بازغةً قال هذا ريب هذا         ��أفل قال لئن مل يهدين ريب ألكونن من القوم الضالني           

  ).78-76: األنعام (<�  فلما أفلت قال يا قوم إين بريٌء مما تشركونأكرب
 ال  ،هذه املباحثة إمنا جرت مع قومه ألجل أن يرشدهم إىل اإلميان والتوحيد           : "الرازيقال  

  ."ألجل أن إبراهيم كان يطلب الدين واملعرفة لنفسه
ع من التـدرج يف  إمنا نو ��<�هذا ريب ��@���: وقوله عليه السالم عن الشمس والقمر والكوكب      

  .إبطال ربوبيتها
 أراد أن يبطل    �Hأنه  ��" وقد ذكر الرازي وجوهاً يف توجيه قول إبراهيم عليه السالم منها            

عد  إال أنه عليه السالم كان قد عرف من تقليدهم ألسالفهم وب           ،قوهلم بربوبية الكواكب  
 ،بلوه ومل يلتفتوا إليـه  أنه لو صرح بالدعوة إىل اهللا تعاىل مل يق؛طباعهم عن قبول الدالئل  

 يوهم كونـه     وذلك بأن ذكر كالماً    ،فمال إىل طريق به يستدرجهم إىل استماع احلجة       
  مع أن قلبه صلوات اهللا عليه كان مطمئناً        ، هلم على مذهبهم بربوبية الكواكب     مساعداً
 ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على إبطاله وإفساده وأن يقبلوا              ،باإلميان

 وكان عليه السالم    ، سوى هذا الطريق   جيد إىل الدعوة طريقاً   مل   ومتام التقرير أنه ملا      ،لهقو
   ����138 بالدعوة إىل اهللا كان مبرتلة املكره على كلمة الكفرمأموراً

                                     
  ).16/119(اجلامع ألحكام القرآن  136
 ).25/103(جامع البيان  137
 ).13/40،41(التفسري الكبري  138
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 لتقريع قومه أو على سبيل االسـتدالل  ،يررقاله على سبيل التق   : "قال ابن القيم  
 فتـصور بـصورة     ،ه إقامة احلجة على قومه     إا على وج   :قيل: "، وقال   ������" والترقي

 مث توسل بصورة املوافقة إىل إعالمهم بأنه ال جيـوز أن            ،املوافق ليكون أدعى إىل القبول    
  ������".  آفالًيكون املعبود ناقصاً

إىل اإلسالم من خالل    النصارى ودعوم    اليهود و  بوودعا اهللا نبيه إىل تألف قل     
احلقيقة دعوة  يف  لة إبراهيم الذي يؤمنون به، وهي       إىل اتباع م  دعوم إىل حمبب إليهم ،      

وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من  @�: كل األنبياء، فقال
 قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيـل وإسـحق ويعقـوب                 ��املشركني  

ا أويت النبيون من رم ال نفرق بني أحٍد منـهم وحنـن لـه    واألسباط وما أويت موسى وعيسى وم    
  .)136-135: البقرة (<� مسلمون

مهـا   وعلَّ ،أبلغ حجة وأوجزها وأكملها    �Uحتج اهللا لنبيه حممد     ا":  قال الطربي 
كونوا @� : قل للقائلني لك من اليهود والنصارى وألصحابك، يا حممد:فقال �Uه  نبيحممداً
نا ع مجيع ِمجينتبع ملة إبراهيم اليت     فلبل تعالوا   :  )135: البقرة (<� أو نصارى تدوا   هوداً

 فإن دينه كان احلنيفيـة      ، وأمر به  ، بأا دين اهللا الذي ارتضاه واجتباه      ؛على الشهادة هلا  
 فإن ذلـك  ،بعضنا ويقر ا  ، فينكرها بعضنا  ،ع سائر امللل اليت خنتلف فيها     د ون ،املسلمة

 االجتماع علـى ملـة      سبيل إىل ال لنا   كما ،ىل االجتماع عليه  إعلى اختالفه ال سبيل لنا      
  ������".إبراهيم

 ابن  يقوله باصطالحاته ولغته،    يف جمادلته خماطبت  والرفق   زل مع اآلخر  ـالتنومن  
وأما خماطبة أهل االصطالح باصطالحهم ولغتهم فليس مبكروه، إذا احتـيج إىل             ":تيمية

                                     
  ).2/112(دقائق التفسري  139
  .)3/61(مدارج السالكني  140
  ).1/564(جامع البيان  141
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م من الروم والفرس والتـرك بلغتـهم         صحيحة، كمخاطبة العج   ذلك، وكانت املعاين  
  142".وعرفهم، فإنَّ هذا جائز حسن للحاجة، وإمنا كرهه األئمة إذا مل حيتاجوا إليه

وال ريب أن األلفاظ يف املخاطبات تكون حبـسب احلاجـات           ": وقال رمحه اهللا  
 على صـفة  - يف حتصنهم وتسلحهم -كالسالح يف احملاربات، فإذا كان عدو املسلمني    

 كان جهادهم حبسب ما توجبه الشريعة اليت        ،لصفة اليت كانت عليها فارس والروم     غري ا 
مبناها على حتري ما هو هللا أطوع وللعبد أنفع، وهو األصلح يف الدنيا واآلخرة، وقـد                
يكون اخلبري حبروم أقدر على حرم ممن ليس كذلك، ال لفضل قوته وشجاعته، ولكن              

 أعلم مبخاطبة   - وهم خيار العجم     - املتشبه بالعرب    انسته هلم، كما يكون األعجمي    
   143".قومه األعاجم من العريب 

ليهودي والنصراين يف مناظرته، وإنْ كنـا عـاملني         إىل ا كما نتنـزل   ": يقولو 
: وقوله) 125: النحل (��وجادهلم باليت هي أحسن   ��: ببطالن ما يقوله اتباعاً لقوله تعاىل     

 وإال فعلمنا بـبطالن  ،)46:العنكبوت ( ��اليت هي أحسنوال جتادلوا أهل الكتاب إال ب   ��
عن سواء السبيل، وإن جعلوه     أهل اإلميان   ما يعارضون به القرآن والرسول ويصدون به        

��144".املعقول بالربهان أعظم من أن يبسط يف هذا املكانمن 

كـان   يرى أن ما هو عليه احلق أو        فإن كان املدعو    ":وقال الشيخ ابن سعدي   
 وهي الطرق اليت تكون أدعى السـتجابته        ، فيجادل باليت هي أحسن    ، الباطل  إىل ةداعي

 فإنه أقرب إىل حصول  ، ومن ذلك االحتجاج عليه باألدلة اليت كان يعتقدها        ،عقالً ونقالً 
  145."املقصود

                                     
  ). 1/43( درء تعارض العقل والنقل 142
 ). 107/ 4(جمموع الفتاوى  143
 ). 1/188( درء تعارض العقل والنقل 144
 ). 3/93 (تيسري الكرمي الرمحن 145
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: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    لكن هذا ال يعين موافقة اآلخر على أصوله الباطلة          
ؤمنني أن جيادلوا مبقدمة يسلمها اخلصم إنْ مل تكن علماً، فلو قُـدر     واهللا تعاىل ال يأمر امل    "

 مل يأمر اهللا أن حيتج عليهم بالباطل، لكن هذا قد يفعل لبيان فساد قولـه                ،أنه قال باطالً  
   146."..وبيان تناقضه، ال لبيان الدعوة إىل القول احلق ودعوة العباد إليه

 

افقتــه  وموإنــصاف املخــالف بــذكر إجيابیاتــه - 7
  فیما یصدر عنه من حق

 مـن أي  ، فهو يأخذها ويقر ا بال غضاضة    ، واحلكمة ضالته  ،املسلم رائده احلق  
 :أليب هريرة عن الشيطان مـصدر الـشرور واآلثـام         قال   �Uطريق جاءت، فالرسول    

  147.)) ذاك شيطان، وهو كذوب،صدقك((
من صـور   فأقروا ملخالفيهم ما عندهم    �Uوعلى هذا األدب درج أصحاب النيب       

 : يقـول  �U مسعت رسول اهللا     :عند عمرو بن العاص   وهو  قال املستورد القرشي    إجيابية،  
 أقـول مـا     : قال ! أبصر ما تقول   : فقال له عمرو   )).تقوم الساعة والروم أكثر الناس    ((

من رسول اهللا مسعت �U.   
 ،م النـاس عنـد فتنـة       إم ألحلَ  : أربعاً  إن فيهم خلصاالً   ، لئن قلت ذلك   :قال

 ، وخريهم ملسكني ويتيم وضعيف    ، وأوشكهم كرة بعد فرة    ،هم إفاقة بعد مصيبة   وأسرع
  148. وأمنعهم من ظلم امللوك:وخامسة حسنة مجيلة

حـني  ،  وصاغهم  القرآن  ، فقد أدم     اإلقرار للمخالف مبزيته   وال غرو يف ذلك   
اعدلوا وال جيرمنكم شنئان قوم على أن ال تعدلوا         @�دعاهم إىل التزام العدل مع املخالفني       

  .)2 :املائدة (<�هو أقرب للتقوى
ومن أهل الكتاب من إن     @�:  مثبتاً بعض خصال اخلري ألهل الكتاب      قال تعاىل فقد  

تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائمـاً    
                                     

 ). 468( الرد على املنطقيني 146
 ).3275(رواه البخاري ح  147
 ).2898(رواه مسلم ح  148
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 <�ب وهم يعلمـون   ذلك بأم قالوا ليس علينا يف األميني سبيلٌ ويقولون على اهللا الكذ           
  ).75 :آل عمران(

الل اخلري، وهو يومئذ على الكفر،  على النجاشي مبا فيه من خِ   �Uوكذا أثىن النيب    
فلو خرجتم إليه حىت جيعل اهللا      ,  ال يظلم عنده أحد      اً إن باحلبشة ملك   (( : ألصحابه فقال
  149 .))اًفرجلكم 

قتيلة  هترويديث   ففي احل  ، من يهودي نصيحته   �Uيف درس بليغ آخر يقبل النيب       و
عم القـوم   ِن، يا حممد:فقال �U اهللا  أتى حرب من األحبار رسولَ:بنت صيفي اجلهنية قالت 
 : تقولون إذا حلفـتم    : قال ))؟ وما ذاك  ! سبحان اهللا  : (( قال ؟أنتم لوال أنكم تشركون   

  .والكعبة
 فمن حلـف    ،]أي حقاً [ إنه قد قال  (( : مث قال  شيئاً �U فأمهل رسول اهللا     : قالت

   150)).يحلف برب الكعبةفل
اقبلوا احلق من كل من جاء بـه، وإن  : "وكان معاذ بن جبل رضي اهللا عنه يقول     

كيف نعلم أن الكافر يقول     :  واحذروا زيغة احلكيم، قالوا    – أو قال فاجراً     –كان كافراً   
  151".إن على احلق نوراً: كلمة احلق؟ قال

يقبل من كل مـن تكلـم       ولكن احلق   : " وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول       
  ��152."به

وهكذا فإن احلق رائد احملاور املسلم، كائناً من كـان قائلـه، ورفـض احلـق                
وال @�: واالستكبار عن قبوله من اآلخر جماف آلداب اإلسالم، الذي يوصـي املـؤمنني            

 ).2:املائدة (<�جيرمنكم شنئان قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى
 

 آلخرلمحاور الحسن االستماع  -8
                                     

 ).7/188(نظر فتح الباري رواه ابن إسحاق يف سريته، ا 149
 ).26533(رواه أمحد ح  150
 ).10/210(، والبيهقي يف سننه )4611(رواه أبو داود ح  151
 ).5/101( جمموع الفتاوى 152
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 االستماع للمحاور اآلخر، إذ      حسن ؛من أهم اآلداب اليت ال ينفك عنها احلوار       
املرجو من احلوار إذا كان من طرف واحد، بل ال ميكن تسميته حينـذاك  ال ميكن حتقيق    

 باملعتقد   وكفراً  الباطل حواراً، وال خيفى أن احملاور املسلم سيسمع من حماوره نصرة لدينه          
  .سمع اآلخرين هدي اهللا يدعو هو إليه، لكن مساعه لذلك ضروري ليالذياحلق 

 �Uيعرض علـى الـنيب      يستمع إليه، وهو    ة  ربيع إىل عتبة بن     �Uالنيب  قد جلس   و
 :، يقول ابـن هـشام   يف مقابلها التخلي عن دعوته ودينهمنهحطاماً من الدنيا، ويطلب   

 :قـال  ))؟يا أبا الوليد  فرغت أقد(( : يستمع منه قال   �Uحىت إذا فرغ عتبة ورسول اهللا       "
  153." أفعل : قال))فامسع مين(( : قال.نعم

 استلهم عطاء بن أيب رباح خصلة من خـصال اخللـق     ساميومن هذا األدب ال   
إن الرجل ليحدثين باحلديث، فأنصت له، كأين مل أمسعه، وقد مسعته قبل             : " اجلم، فيقول 

  154".أن يولد
ه اآلداب واجب شرعي، وهـو أدعـى إىل         وال ريب أن ختلق احملاور املسلم ذ      

قبول دعوته ومساع حجته، فالدعوة إىل اإلسالم باحلوار واجلـدال ينبغـي أن تكـون               
  .�Uمنضبطة بالوسائل واآلداب الشرعية اليت رأيناها يف كتاب اهللا وسنة رسوله 

  

                                     
 .، وحسنه األلباين يف فقه السرية)2/131(السرية النبوية  153
 ).5/86(سري أعالم النبالء  154
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مـر بالـدعوة واجلـدال واحلـوار        هل آیات األ  
  ؟ السیفمنسوخة بآیة

 ، حتث على جدال املشركني باليت هـي أحـسن          كرمية ات لكن ما سقناه من آي    
أهل العلم منسوخاً بآية السيف، وهـي قولـه      بعض  دعوم يراه   تأمر املسلمني حبسن    و

، حيث جعلـت    )36: التوبة (<� وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة        @� :تعاىل  
تـزول  أو ختـضع  رعة اجلهاد وسيلة الدعوة للكفار، وحني        شِ - حسب رأيهم    -اآلية  

 وما انطمس من    من عقوهلم عنهم  يستيقظ ما غاب    حينئذ   ،دولتهم وتذل باجلزية رقام   
  .فطرهم

 وهذه اآلية نسخت كل موادعـة يف        ":  يف تفسريه آلية السيف      ابن عطية وقال  
   155". وهي على ما ذكر مائة آية وأربع عشرة آية القرآن أو ما جرى جمرى ذلك،

  : تضعفه أموريف كتب التفسريوهذا الرأي على شهرته 
أن النسخ يتضمن رفع حكم شرعي ثبت بدليل شرعي، فال يصح هذا الرفع             ��-

إن األحكام إذا ثبتت على املكلـف،       : " يقول الشاطيب  ،والنسخ إال بدليل معترب شرعاً    
 حمقق، فرفعهـا  على املكلف أوالً�� ألن ثبوا،فادعاء النسخ فيها ال يكون إال بأمر حمقق

��. م بثبوا ال يكون إال مبعلوم حمققبعد العل

أمجع احملققون على أن خرب الواحد ال ينسخ القرآن وال اخلرب املتـواتر؛              ولذلك
فاقتضى هذا أن ما كان من األحكـام املكيـة يـدعى            . للمقطوع به باملظنون   ألنه رفع 

مع بني  قبول تلك الدعوى فيه إال مع قاطع بالنسخ، حبيث ال ميكن اجل             فال ينبغي  ،نسخه
سائر األحكام، مكيـة كانـت أو   وهكذا يقال يف . الدليلني، وال دعوى اإلحكام فيهما  

   156."مدنية

                                     
 ).6/412( تفسري ابن عطية 155
، وما نقله الشاطيب رمحه اهللا من إمجاع احملققني علـى أن خـرب             )106-3/105 (املوافقات 156

الواحد ال ينسخ القرآن، ال يسلم له، وإن كان هذا الرأي منقوالً عن كثريين من أهـل العلـم،                   
  .والصحيح عند احملققني منهم خالفه، فيجوز نسخ القرآن خبرب اآلحاد إذا صح خمرجه
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إمنا يرجع يف النسخ إىل نقـل       : "قوله األنصاري   السيوطي عن ابن احلصار    نقلو
����".آية كذا نسخت آية كذا: ، أو عن صحايب يقول�Uصريح عن رسول اهللا 

لقول بالنـسخ، وهـو تعـارض        ا ىلإلعلماء  مث ذكر السيوطي أمراً آخر يدفع ا      
كم به عند التعارض املقطوع بـه،       حيوقد  : "الذي ال سبيل للجمع فيه، يقول     النصوص،  

 وال يعتمد يف النسخ قول عوام املفسرين، بل         .. واملتأخر مع علم التاريخ، لنعرف املتقدم    
سخ يتضمن رفـع    وال اجتهاد اتهدين من غري نقل صحيح، وال معارضة بينة، ألن الن           

النقـل والتـاريخ، دون الـرأي       : واملعتمد فيه . �U هحكم، وإثبات حكم تقرر يف عهد     
  ������".واالجتهاد

: فيقول ويسوق ابن حزم ضابطاً ثالثاً لصحة ادعاء النسخ، أال وهو اإلمجاع،
، فإذا اجتمعت علماء األمة كلهم بال خالف من واحد منهم على نسخ آية أو حديث"

  ".نئذفقد صح النسخ حي
إن "إىل النسخ إال  صاره ال ي فإن– كما يف مسألتنا -أما إذا مل حيصل اإلمجاع 

 أو ، أو وجدنا أحدمها كان بعد اآلخر بال شك،وجدنا األمرين ال ميكن استعماهلما معاً
 أو أمر بعد ، يف ذلك من ي بعد أمر ووجدنا نصاً،نسخيصرح بال  جلياًوجدنا نصاً

  ". ي
: قترن دعوى النسخ بدليلها، فإن ابن حزم يرد هذا، وينكره، فيقولأما إذا مل ت

هذا : ال حيل ملسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يقول يف شيء من القرآن والسنة"
 <�بإذن اهللا��وما أرسلنا من رسوٍل إال ليطاع@�: بيقني؛ ألن اهللا عز وجل يقول��منسوخ إال

  ).3: األعراف (<�ل إليكم من ربكماتبعوا ما أنز@�: وقال تعاىل) 64: النساء(
 ففرض اتباعه، فمن قال يف ،فكل ما أنزل اهللا تعاىل يف القرآن أو على لسان نبيه

 وأسقط لزوم اتباعه، ،إنه منسوخ، فقد أوجب أال يطاع ذلك األمر: شيء من ذلك
على صحة قوله، ��وهذه معصية هللا تعاىل جمردة وخالف مكشوف، إال أن يقوم برهان

                                     
  ).2/66(اإلتقان يف علوم القرآن  157
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اهللا تعاىل ورسوله، إال  أمرنا به ،وال جيوز لنا أن نسقط طاعة أمر ...هو مفتٍر مبطلوإال ف
  ��������". ال شك فيهبيقني

الناس يف هذا : "، إذ يقولوختطئة صاحبه هذا الصنيع أما القرطيب فيكتفي بذم
ومن تساهل  ال يقبل يف النسخ أخبار اآلحاد العدول،: بني طريف نقيض، فمن قائل

  159". أو جمتهد، والصواب خالف قوهلمابقول مفسريكتفي فيه 
مث إن علماء التفسري وهم ينقلون دعوى نسخ هذه اآليات نقلوا أقوال حمققي 

وال @�:  يقول الطربي يف سياق تفسري قوله تعاىل،أهل العلم يف إحكام تلك النصوص
اآلية  نزلت هذه :ال معىن لقول من قال): " 146: العنكبوت (<�جتادلوا أهل الكتاب 

قبل األمر بالقتال، وزعم أا منسوخة، ألنه ال خرب بذلك يقطع العذر، وال داللة على 
أنه ال جيوز أن حيكم على حكم : صحته من فطرة عقل، وقد بينا يف مواضع من كتابنا

  160."اهللا يف كتابه بأنه منسوخ إال حبجة جيب التسليم هلا من خرب أو عقل
ما ذكره اهللا تعاىل من جمادلة أهل الكتاب باليت  ":ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 وكذلك ما ذكره تعاىل من جمادلة ،هي أحسن إال الذين ظلموا حمكم مل ينسخه شيء
ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي  @� : بقوله اخللق مطلقاً

  ).125: النحل(   <�<�<�أحسن
ة واحملاجة للكفار منسوخات بآية السيف آيات اادل: فإن من الناس من يقول

العتقاده أن األمر بالقتال املشروع ينايف اادلة املشروعة، وهذا غلط، فإن النسخ إمنا 
يكون إذا كان احلكم الناسخ مناقضاً للحكم املنسوخ، كمناقضة األمر باستقبال املسجد 

   …احلرام يف الصالة لألمر باستقبال بيت املقدس بالشام 
فهذا ، )46: العنكبوت (��وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن��: لهوقو

 ولكن األمر بالقتال يناقض النهي عنه ، األمر جبهاد من أمر جبهاده منهمهال يناقض
                                     

  ).4/484(اإلحكام يف أصول األحكام  158
  ). 2/65(اإلتقان  159
  ).21/3(جامع البيان  160
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 فأما مع إمكان اجلمع بني اجلدال املأمور به والقتال املأمور به ،واالقتصار على اادلة
  ومعلوم أن كالً، بل أمكن اجلمع مل جيز احلكم بالنسخ، يتنافيا وإذا مل،فال منافاة بينهما

 أبلغ يف إظهار اهلدى ودين  وأن استعماهلما مجيعاً،منهما ينفع حيث ال ينفع اآلخر
  161."احلق

 وحماجتـه   �Uويستدل شيخ اإلسالم لقوله بإحكام آيات اجلدال بفعـل الـنيب            
حياج الكفار بعد نـزول      �Uالنيب  وإذا كان   " للمشركني قبل نزول آية السيف وبعدها       

األمر بالقتال، وقد أمره اهللا تعاىل أن جيري املستجري حىت يسمع كالم اهللا، مث يبلغه مأمنه،                
واملراد بذلك تبليغ رساالت اهللا وإقامة احلجة عليه، وذلك قد ال يتم إال بتفسريه لـه،                

ب إال به فهو واجـب،      الذي تقوم به احلجة، وجياب به عن املعارضة، وما ال يتم الواج           
ادلة مطلقاً علم بطالن قول من ظن أن األمر باجلهاد ناسخ162". األمر با  

وأيضاً فإن ابن حزم يرى آيات اجلدال حمكمة، بل يعتربها نوعاً من اجلهاد املأمور 
 وأما جماهدة الكفار باللسان فما زال مشروعاً من أول األمر إىل آخره، فإنه إذا شرع جهادهم ": به

  163 .))"جاهدوا املشركني بأيديكم وألسنتكم وأموالكم : ((�Uباليد، فباللسان أوىل، وقد قال 
كان ينصب حلسان منرباً يف مسجده جياهد فيه         "�Uويستدل لرأيه أيضاً بأن النيب      

  164".املشركني بلسانه جهاد هجو، وهذا كان بعد نزول آيات القتال
رسول  "، فإن ار أصحابه من بعده   حىت وفاته، وعليه س    �Uوهذا هدي رسول اهللا     

 مل يزل يف جدال الكفار على اختالف مللهم وحنلـهم إىل أن تـويف، وكـذلك                 �Uاهللا  
. .أصحابه من بعده، وقد أمره سبحانه جبداهلم باليت هي أحسن يف السور املكية واملدنية             

   165". وذا قام الدين، وإمنا جعل السيف ناصراً للحجة
                                     

  ). 219 -1/218( اجلواب الصحيح 161
  ).232-1/231(اجلواب الصحيح  162
 ). 1/238( اجلواب الصحيح 163
 ). 1/238( اجلواب الصحيح 164
  ). 3/642(زاد املعاد  165
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، وهي آية   )6: الكافرون (<� لكم دينكم ويل دين      @�: ويف سياق شرح قوله تعاىل    
زعم بعض أهل العلم اا منسوخة بآية السيف، وذلك أـم فهمـوا منـها إقـراراً                 

ن هذه األخبار بأن    إ" : خ جبهادهم وقتاهلم، يقول ابن القيم     ٍس ن م،للمشركني على شركه  
أو ال نسخ يف اآلية وال      هل هو إقرار فيكون منسوخاً أو خمصوصاً؟        , هلم دينهم وله دينه   

  .ختصيص؟ فهذه مسألة شريفة من أهم املسائل املذكورة
 وقد غلط يف السورة خالئق، وظنوا أا منسوخة بآية السيف، العتقـادهم أن             

         ا خمصوصة مبن يقَرون علـى  هذه اآلية اقتضت التقرير هلم على دينهم، وظن آخرون أ
 فال نسخ يف السورة وال ختصيص،       ،ط حمض دينهم، وهم أهل الكتاب، وكال القولني غل      

  ...بل هي حمكمة
 مث رأوا أن هذا اإلقرار    ،ومنشأ الغلط ظنهم أن اآلية اقتضت إقرارهم على دينهم        

ومعاذ اهللا أن تكون اآلية اقتضت تقريراً هلم أو إقـراراً           ...منسوخ: فقالوا, زال بالسيف 
 -األمر وأشده عليه وعلى أصحابه       يف أول    - �Uعلى دينهم أبداً، بل مل يزل رسول اهللا         

 وتعييب دينهم وتقبيحه والنهي عنه، والتهديد والوعيد كـل          ،أشد على اإلنكار عليهم   
, وقت ويف كل ناد، وقد سألوه أن يكف عن ذكر آهلتهم وعيب دينهم ويتركوه وشأنه              

ـ :فأىب إالّ مضياً على اإلنكار عليهم وعيب دينهم، فكيف يقال          ره  إن اآلية اقتضت تقري
  هلم؟

كمـا   -ضة  ـة اقتضت الرباءة احمل   ـ وإمنا اآلي  ، معاذ اهللا من هذا الزعم الباطل     
 فهو خمـتص    ،وأن ما هم عليه من الدين ال نوافقهم عليه أبداً؛ فإنه دين باطل            ،  - تقدم

 وال أنتم تشركوننا يف ديننا احلق، فهذه غاية الرباءة والتنصل من            ،بكم ال نشرككم فيه   
  ...هم، فأين اإلقرار حىت يدعى النسخ أو التخصيص؟موافقتهم يف دين

بل هذه آية قائمة حمكمة ثابتة بني املؤمنني والكافرين إىل أن يطِهر اهللا منهم عباده     
�� 166".وبالده

                                     
 ).141-1/140(بدائع الفوائد  166
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واحلجـة  " :، فيقول اإلحكام لبعض هذه اآليات   ويسوق القرطيب حجة ملن أثبت      
عمر بن اخلطاب يقـول لعجـوز    مسعت  : هلذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال         

أنا عجوز كبرية واملوت أقرب : ن اهللا بعث حممداً باحلق قالت   إ ،أسلمي تسلمي : نصرانية
 ،167).256: البقـرة  (<� ال إكـراه يف الـدين    @�: اللهم أشهد، وتال  : فقال عمر ! إيلّ  

   .فاستشهاد عمر باآلية دليل على أنه يراها حمكمة
: عن أسبق قال   بإسناده   ابن أيب حامت  قد روى   مملوكه أسبق ف  ومثله صنع عمر مع     

 ، فـآىب  ، فكان يعرض علي اإلسـالم     ، لعمر بن اخلطاب    نصرانياً كنت يف دينهم مملوكاً   
ا بك على بعض أمور  الستعن  لو أسلمت  ،يا أسبق ( : ويقول <�ال إكراه يف الدين   @� : فيقول

  168).املسلمني
 هذا  "دس، فقد جاء فيها      رضي اهللا عنه يف عهدته املشهورة ألهل الق        وأكد ذلك 

 أعطاهم أماناً   : أهل إيليا من األمان    - أمري املؤمنني    -ما أعطى عبد اهللا عمر بن اخلطاب        
أال تـسكن   : سائر ملتـها  ألنفسهم وأمواهلم ولكنائسهم وصلبام وسقيمها وبريئها و      

من وال من شيء    ،   منها، وال من خريها، وال من صليبهم       صكنائسهم وال دم ، وال ينتق     
����169..."م وال يضار أحد منه،أمواهلم ، وال يكرهون على دينهم

  فقد، فإن العلماء هلم فيها تأويالت سوى تأويلها املشهور     ،وخبصوص آية السيف  
لقتاهلم أمجعني، يقول   أا تدعو   فسرها الطربي بأا دعوة للوحدة يف وجه املشركني، ال          

 مجيعـاً غـري     – أيها املؤمنـون     –باهللا   <�وقاتلوا املشركني   @�: يقول جل ثناؤه  : "الطربي
  170."جمتمعني غري مفترقني خمتلفني، مؤتلفني غري مفترقني، كما يقاتلكم املشركون مجيعاً،

                                     
 .)11/196(احمللى  167
  ).1/312(، تفسري القرآن العظيم )158/ 6(الطبقات الكربى  168
  ).3/609 ( تاريخ الطربي 169
 ).10/128(جامع البيان  170
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 - وفق تفـسريه     -ونقل عن ابن عباس وقتادة والسدي أقواالً يف ذلك، فاآلية           
 العـدو    وجه يفوالوحدة  ، بل دعوة للتناصر      مجيعاً ليست أمراً بشن احلرب على الكفار     

��.الذي يقاتلنا جمتمعاً

 من التابعني وغريهم،     العلماء والقول بنسخ آيات اجلدال يعارضه قول طائفة من       
 وال جتادلوا أهل الكتـاب @�:  تعاىليرون آيات اجلدال حمكمة، ومنه قول جماهد عن قوله      

هي حمكمة، فيجوز جمادلة أهل الكتاب باليت هي أحسن على  ": قال <�إال باليت هي أحسن   
جاء إجابتهم إىل اإلميان،    رمعىن الدعاء هلم إىل اهللا عز وجل والتنبيه على حججه وآياته            

:  معنـاه  <�منـهم   إال الذين ظلموا   @�  وقوله على هذا   ،ال على طريق اإلغالظ واملخاشنة    
   ...."ظلموكم، وإال فكلهم ظلم على اإلطالق

جماهد حـسن، ألن    وقول  : " قول القائلني بالنسخ، وأتبعه بقوله      القرطيب مث ساق 
و حجـة مـن     العـذر أ    يقطع  إال خبرب  ؛ إا منسوخة  :أحكام اهللا عز وجل ال يقال فيها      

  ������".معقول، واختار هذا القول ابن العريب
 172".فهذا جماهد ال جيعلها منسوخة، وهو قول أكثر املفسرين: "قال ابن تيمية

لنسخ يف آيـات     إىل رد دعوى ا    مييل  ومن هؤالء املفسرين ابن كثري، فهو أيضاً      
 فيجادل  ، منهم يف الدين   ربل هي باقية حمكمة ملن أراد االستبصا      : "لوقيجدال الكفار، ف  

 ادع إىل سـبيل ربـك باحلكمـة         @�:  كما قال تعاىل   ،باليت هي أحسن، ليكون أجنع فيه     
 فقوال له   @�:  اآلية، وقال تعاىل ملوسى وهارون حني بعثهما إىل فرعون         <�واملوعظة احلسنة 

 وحكـاه عـن ابـن    ، وهذا القول اختاره ابن جريـر ،<�اً لعله يتذكر أو خيشى   قوالً لين 
  173".زيد
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ن إىل أن هذه اآلية منسوخة بآية        املفسري وقد ذهب كثري من   ": وقال ابن اجلوزي  
  ادلة ال تنايف القتال، ومل يقل له        السيف، وفيه باقتصر على جداهلم، فيكون    : عد، ألن ا

��������".سيف، فال يتوجه نسخجادهلم، فإن أبوا فال: املعىن

آل ( <�عليك البالغ فإمنا  @�:  وكذا ادعى بعض أهل العلم النسخ يف قوله تعاىل         -
، لكن غريهم من العلماء ضعفوه وخالفوهم فيه، وردوا عليهم دعـواهم            )20:عمران

 .إنه مما نسخ باجلهـاد :  إمنا عليك أن تبلغ، قيل   :أي" : قال القرطيب . لعدم الدليل عليها  
��������". وهذا حيتاج إىل معرفة تاريخ نزوهلا :عطيةوقال ابن 

 <� املبني  وإن تولوا فإمنا عليك البالغ     @�: قوله تعاىل  وقد ادعوا النسخ أيضاً يف       -
ذهب بعض املفسرين إىل أن هذا الكـالم اقتـضى          ": ، قال ابن اجلوزي   )82: النحل(

ملا كان حريصاً   : االقتصار على التبليغ دون القتال، مث نسخ بآية السيف، وقال بعضهم          
 <� إمنا أنـت نـذير   @�: على إميام مزعجاً نفسه يف االجتهاد يف ذلك سكّن جأشه بقوله     

ال تقدر على سوق قلوم إىل الـصالح،    : ، واملعىن <�إمنا عليك البالغ    ف @�و) 12: هود(
   176". فعلى هذا ال نسخ

 <�حلساب فإمنا عليك البالغ وعلينا ا     @� عن آية سورة الرعد      قال ابن اجلوزي   و -
 نسخ بآية السيف، وعلى ما سبق حتقيقه يف نظائرهـا ال وجـه              :قالوا "):40 :الرعد(

  177".للنسخ
: الغاشية (<� لست عليهم مبسيطر     @�:  وادعى بعض أهل العلم نسخ قوله تعاىل       -

 ، لست علـيهم مبـسلط  :وقد قال بعض املفسرين يف معناها    ":  فقال ابن اجلوزي   ،)22
  178".... هذا ال نسخفتكرههم على اإلميان، فعلى
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 أليس اهللا   @� : وهي قوله    ،نسخ آية سورة التني   أيضاً  وادعى بعض أهل العلم      - 
: نسخ معناها بآية السيف، ألنه ظن أن معناهـا        " :، فقالوا )8: التني (<�بأحكم احلاكمني 

������". عنهم، وليس األمر كما ظن، فال وجه للنسخدعهم وخلِّ  
ات اجلدال دعوى ال تقبل إال بربهان قاطع،        وذا البيان تبني أن القول بنسخ آي      

ألن النسخ دعوى لرفع لوجوب العمل يف بعض أمر اهللا، وال يصار إىل مثـل هـذا إال                  
  .بدليل معترب يكافئه

ومثل هذا الدليل مل جنده عند أولئك الذين ادعوا نسخ آيات اجلدال بـاِجلالد ،             
حكام هذه النصوص وعدم رفع     بل هم حمجوجون بفعل الصحابة مث إطباق العلماء على إ         

 .أحكامها
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  حمظورات يف احلوار 
 إىل احلوار نظرة املتـشكك املرتـاب يف أهدافـه            من الغيورين  ينظر الكثريون 

خطاء اليت يقع فيهـا احملـاورون مـن         ومقاصده، كما ال ختطئ عيوم رؤية بعض األ       
  .املسلمني، مما يعزز اعتقادهم بعدم جدوى احلوار لغلبة مفاسده

ى املتشككون يف احلوار أن منطلقات احلوار تدعو للريبة، وأن الذي دفـع             وير
انفتاح شعوبه على اإلسالم، واعتناق ألوف منـهم  الغرب مبؤسساته املختلفة جتاه احلوار    

إياه؛ ورأت تلك املؤسسات أن ال جدوى من ااة والتحدي، فلجـؤوا إىل احلـوار               
 بذلك يطفؤون روح التشوف   لعلهم  فق ال اابه، و   او، وامل ، ال املهزوم  ندللظهور مبظهر الِ  

، وعليه فـإن الواجـب      هامشية الفروق بني األديان    هم في ثبتون لدى رعاياهم، وي   إليه
  .يفرض علينا تفويت الفرصة عليهم واالمتناع عن معونتهم يف بلوغ غايام من احلوار

 لاسـتغال تها   بني صرحتومما عمق هذا الشعور املرتاب أن املؤسسات الكنسية         
الدستور الرعوي الصادر عن امـع الفاتيكـاين        احلوار، وجعله وسيلة للتبشري، يقول      

تبدو الكنيسة رمز هذه اإلخوة اليت تنتج احلوار الصادق وتشجعه، وذلك بفعل            : "الثاين
��".رسالتها اليت دف إىل إنارة املسكونة كلها بنور البشارة اإلجنيلية

م، 1991عام  ) حوار وبشارة  (:ة الكاثوليكية وثيقة بعنوان   كما أصدرت الكنيس  
إن املسيحني وهم يعتمدون احلوار بروح منفتح مع أتباع التقاليـد الدينيـة             : "جاء فيها 

  ... ".األخرى؛ يستطيعون أن حيثوهم سلمياً على التفكري يف حمتوى معتقدهم 
 إىل استغالل احلوار    دعوةبال فقد صرح     الربوتستنيت  وأما جملس الكنائس العاملي   

ميكننا بكل صـدق أن حنـسب احلـوار    : "، وفيه)توجيهات للحوار(يف كتاب    للتبشري
����180".كإحدى الوسائل اليت من خالهلا تتم الشهادة ليسوع املسيح يف أيامنا

لكنا نلفت النظر إىل أن احلوار الذي تشري إليه الكنيسة ليس احلوار الذي تديره              
فية اليت ال ميكن التأثري عليها، فمثل هؤالء احلوار معهم حمبـذ            املؤسسات العلمية والثقا  

هـو  يف كثري من املـواطن      وحممود، لكن احلوار الذي تنشده الكنيسة ومتارسه حقيقة         
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 وحيقـق مـا حيـذره      فيه التبشري  نجحاحلوار مع دمهاء املسلمني وعامتهم، وهو ما قد ي        
  .والرافضون ملشروع احلواراملتشككون 

تشككون يف مصداقية جوالت احلوار السابقة عـن املـشاركة يف           كما حيجم امل  
جوالته الالحقة ملا يرونه من مشاركة بعض األطراف اإلسالمية اليت ال خيلو منهجها من              

 قـضايا  يف األصـيل    دخن كالعصرانيني وغريهم ممن ال يعربون عن املوقف اإلسـالمي         
 الغيورين عن هذا امليدان الـذي       تباعدهذه املثلبة   لعل من أهم أسباب اتساع       و ،احلوار

   .تضمن مشاركتهم فيه ظهور املوقف اإلسالمي الناصع املبين على هدي الكتاب والسنة
وينقل الدكتور أمحد سيف التركستاين بعض حجج املانعني من احلوار، إذ يرون            

تـربر   -حسب رأيهـم     -قاعدة سد الذرائع    ، و " أن احلوار يقود إىل الفتنة والصدام     "
 الدكتور التركستاين نوعـاً مـن       ايراههذه احلجة   ض عن املشاركة يف احلوار، و     اراإلع

بشروط احلوار الصحيح اخلايل مـن  " إذا أخذنا ، ممكناتغييب احلقيقة، ويرى أن جتاوزه    
��181. "اجلدل العقيم أو غري امللتزم بآداب احلوار

 اآلراء  يعطي الفرصـة لتلميـع    " كما حيجم البعض عن املشاركة يف احلوار ألنه       
الغالـب أن اآلراء  "وهذا تعميم ال يوافق عليه الدكتور التركستاين ، إذ يـرى      "الباطلة

الباطلة إمنا تكتسب بريقها إذا انفردت باألجواء واألضواء ، بعيداً عن االعتراض عليها             
احلوار يعطي الفرصة لتوهني اآلراء     "أن   ، ويصل إىل نتيجة مفادها    "والتصدي هلا باحلوار  

لة وخفض درجة توهجها وبريقها ، وذلك مبا يكشفه من احلق املناقض هلـا ومـن    الباط
��182. "الباطل املنطوي فيها

 فإننا ،تشككة يف مصداقية احلواروإذ نسجل هذه االعتراضات وتلك النظرات امل    
نرى ضعفها وعدم كفايتها يف تغييب صوت احلق عن جمالس احلوار والنقاش، وما تؤدي             
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فاهيم اخلاطئة وحتييد لبعض القوى واملؤسسات املعادية لإلسالم، بل         إليه من تصحيح للم   
  .واجتذاب غري املسلمني ودعوم إىل دين اهللا القومي

وفراراً من الوقوع يف أخطاء املاضي ، وسعياً للوصول إىل صورة منضبطة بآداب             
  :الشرع نعرض لبعض األخطاء واحملظورات اليت ترتكب يف احلوار

  

  املداهنةالوقوع يف  -1
ملا كانت ملتقيات احلوار بعموم أنواعها دف إىل استثمار العالقات اإلنسانية كان            
البد أن تتسم لقاءاا بالكثري من ااملة اليت حياول املتحاورون من خالهلا تغييب الكثري              

  .من الشقاق الذي تكنه عقوهلم وقلوم لآلخرين
ه وحسن اللقاء، وكيـف صـنع مـع         ببسط الوج  �Uوقد رأينا كيف أمرنا رسولنا      

  .أساطني الكفر وصناديد الشرك
لكن ااملة واملراءاة قد تؤدي ببعض املتحاورين إىل املداهنة واالبتذال، واخلضوع           
بالقول، وكتمان احلق، والسكوت عن الباطل، وقد تدفع بالبعض إىل موادة حمـاوريهم             

قتهم يف مواقفهم وآرائهم ومعتقدام، واختاذهم بطانة من دون املؤمنني، ومواالم ومواف    
  . وغضبهمما يوقع احملاور املسلم يف سخط اهللا

: فقد أمر اهللا املؤمنني بالصدع باحلق وعدم كتمانه، فقال آمراً نبيه وهـو يف مكـة    
  . )94: احلجر( ��اصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركنيف��

وإذ أخـذ    �� :قع به بنو إسرائيل   ما و فيحمذراً املؤمنني من الوقوع     ومنبهاً   تعاىل   وقال
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا ��اللّه ميثاق الّذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه

، فاملداهنة ليست من شأن املـسلم     )187: آل عمران   ( <�به مثناً قليالً فبئس ما يشترون     
متهوال س .  

تقده يف املسيح عليه السالم،  مع�Uأمسعهم النيب  �U إىل النيب  وفد جنرانوملا جاء
:  مالك تشتم صاحبنا؟ قال:قالواومل يبال عليه الصالة والسالم بغضبهم من ذلك، ف

 وكلمته ألقاها ، إنه عبد اهللا ورسوله.أجل((:  قال.إنه عبد: تقول:  قالوا))وما أقول؟((
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ن كنت  فإ،هل رأيت إنساناً قط من غري أب: وافغضبوا، وقال، ))إىل العذراء البتول
 إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من ترب مث @� :فرتلت اآلية .فأرنا مثلهصادقاً 

  183.)59: آل عمران( <�قال له كن فيكون 
 أو  ، صور كثرية أمهها الثناء على معتقدات اآلخرين وتسويغها        لمداهنة املستقبحة ول

وغري ذلك ممـا ال خيفـى       التوقف يف كفرهم واعتبارهم إخوة لنا جيمعنا م اإلميان باهللا           
  . وقد سبق بيان بعضه،حترميه

هذا املنكر البغيض تطوعاً من غري ضرورة وال  يف  والعجب من وقوع بعض احملاورين      
  .مسوغ مفهوم إال التزلف لآلخرين واسترضاؤهم مبا يغضب اهللا العظيم

 مل  بني يدي النجاشي، إذ   بن أيب طالب    وأمثال هؤالء مدعوون لقراءة ما قاله جعفر        
مينعه ضعفه وغربته من أن يقول احلق من غري مداهنة بني يدي ملك ال تدرى عواقـب                 

 مث  ، عيبهم عنـدهم   واهللا ألنبئنهم غداً  : "عمرو بن العاص  سفري قريش    قال   فقد. خمالفته
  . واهللا ألخربنه أم يزعمون أن عيسى ابن مرمي عبد.. .أستأصل به خضراءهم

 إم يقولون يف عيسى ابن   ، أيها امللك  :الغد فقال له  مث غدا عليه     :]أم سلمة [قالت   
  . فأرسل إليهم فاسأهلم عما يقولون فيه، عظيماًمرمي قوالً

  . ومل يرتل بنا مثله: قالت، فأرسل إليهم يسأهلم عنه: قالت
 : قـالوا ؟ ماذا تقولون يف عيسى إذا سألكم عنه : فقال بعضهم لبعض   ،فاجتمع القوم 

  . يف ذلك ما هو كائن كائناً، وما جاء به نبينا،قال اهللا فيه ما - واهللا -نقول 
فقال له جعفـر بـن أيب    ؟ ما تقولون يف عيسى ابن مرمي      : فلما دخلوا عليه قال هلم    

 هو عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي          ، نقول فيه الذي جاء به نبينا      :طالب
  184".العذراء البتول 
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 السجود للنجاشي خالفـاً     وامتناعه عن قصة إباء جعفر    وميكننا أيضاً أن نلحظ يف ال     
قلب ل اًتألفإليه  ، مع مسيس احلاجة      يف اإلسالم  لعادة الناس مع امللوك، فقد تركه حلرمته      

 : فقالوا له  ، فسلم ومل يسجد   "النجاشي حنوه وحنو املسلمني امللتجئني إىل جواره وأرضه         
 إن اهللا : قال ؟ وما ذاك  : قال . عز وجل   إنا ال نسجد إال هللا     : قال ؟لك ال تسجد للملك   ما

  185". وأمرنا أن ال نسجد ألحد إال هللا عز وجل ،�Uعز وجل بعث إلينا رسوله 
   تعظیم من ال یرضى اهللا تعظیمه-2
قـال   ، هذا التعظيم مذموم ملا فيه من مدحة أو ثناء ال يستحقه احملاور غري املسلم            و

�U )) :186.))ن سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجلال تقولوا للمنافق سيداً، فإنه إن يك  
 ، وهو ممن ال يـستحق التعظـيم       ، له اًألنه يكون تعظيم  : " قال أبو الطيب اآلبادي     

   187".اًاق ونفاًاب فإنه يكون مع ذلك كذّ؛ بأحد من املعايناًيدفكيف إن مل يكن س
يم مل يضف عليهم عظ   لكنه  ،  ورفق م  ملوك األرض صانعهم     �Uوحني خاطب النيب    

 من غري أن يبعد عن مالطفتهم واستمالتهم، فقد كتـب           ،األلقاب، بل توقى يف خطام    
 من حممـد رسـول اهللا إىل     ،بسم اهللا الرمحن الرحيم   : ((طور الروم قائالً    امربإإىل هرقل   

   188.))..هرقل عظيم الروم
, ألنه معزول حبكم اإلسالم ; فيه عدول عن ذكره بامللك أو اإلمرة        " :قال ابن حجر  

��189"...لكنه مل خيله من إكرام ملصلحة التألّف

فـال  , واستعمال الورع فيها    ,  التوقي يف املكاتبة     : "قال النووي يف فوائد احلديث    
ملـك  : فلم يقـل    , ))إىل هرقل عظيم الروم   (( : �Uوهلذا قال النيب    , ط  رط وال يفَ  ِريفْ

, إىل هرقل فقط    : ومل يقل    ..  ألنه ال ملك له وال لغريه إال حبكم دين اإلسالم         , الروم  

                                     
  .احلديث السابق 185
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وقد أمـر   , أي الذي يعظمونه ويقدمونه   , عظيم الروم   : بل أتى بنوع من املالطفة فقال       
 ادع إىل سبيل ربك باحلكمة @�:  فقال تعاىل  ،اهللا تعاىل بإالنة القول ملن يدعى إىل اإلسالم       

 )44: طـه  (<� لينـاً   فقوال له قوالً   @�: وقال تعاىل   ،  )125: النحل( <�واملوعظة احلسنة   
".190  

  له احلوار   تصدي بعض من ال حيسنون-3
ويقـع ذلـك    ،ه رأينا ضعفاً وخوراً عند من يتصدى ل     ويف بعض جوالت احلوار   

، يف وقت نـرى فيـه        من األسباب  الشرعية أو غريها  بالعلوم  قلة معرفتهم   بسبب   منهم
ة يف حوارهم مـع     حرص النصارى واليهود على إشراك أكرب كفاءام العلمية والكنسي        

  .اآلخرين
 وهذا العيب يف بعض احملاورين من املسلمني قد يدفع باحملـاور إىل الـشطط يف              

 فينساق إىل ما هو باطل، أو يقصر عن تبيان ما هو حق، فتقصر حجته،               ،جماراة اآلخرين 
  . بضاعتهكسدوت

 ال تقف ما ليس لك به علـم إن        و @� : فقال ،وقد حذر اهللا تعاىل من هذا الصنيع      
  .)36: اإلسراء (<�السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوالً 

واملذموم شرعاً ما ذمه اهللا ورسوله كاجلدل بالباطل واجلدل بغري          : "قال ابن تيمية  
��191." واجلدل يف احلق بعد ما تبنيعلم

وهلـذا  : "للفالسـفة وقال رمحه اهللا مشنعاً على الشهرستاين قصوره يف جمادلته          
ة كثري من أهل الكالم هلم مناظرة قاصرة، حيث مل يعرف أولئك حقيقة ما              كانت مناظر 

 مث يكشفون بنور النبوة ما عنـد        ،بعث اهللا به رسله وأنزل به كتبه وما ذمه من الشرك          
 ،كان قوهلم أظهر  .. هؤالء من الضالل كما ناظرهم الشهرستاين يف كتاب امللل والنحل         

  ��192..". قيقة دين اإلسالمفكان رده عليهم ضعيفاً لضعف العلم حب
                                     

  ).12/108(شرح النووي على صحيح مسلم  190
 ). 7/156( درء تعارض العقل والنقل 191
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هـا أنـتم   @� :فقال عز وجلوهذا العيب نعاه القرآن الكرمي على أهل الكتاب،      
: آل عمـران   (<� الء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم            ؤه

66(.  
 واحلظر على من    ،ية دليل على املنع من اجلدال ملن ال علم له         اآل: " قال القرطيب 

وجادهلم بـاليت   @� : فقال تعاىل  ، وقد ورد األمر باجلدال ملن علم وأيقن       .. دهال حتقيق عن  
  193". )125: النحل  (<� سنح أهي

 فإن اليهـود  ،على من حياج فيما ال علم له به   إنكار هاآلية هذ : " وقال ابن كثري  
 وأمرهم برد ما ال علـم  ، فأنكر اهللا عليهم ذلك..والنصارى حتاجوا يف إبراهيم بال علم  

   194". به إىل عامل الغيب والشهادة الذي يعلم األمور على حقائقها وجليتها هلم
وقد ينـهون عـن     : "وقال ابن تيمية مبيناً ضرر اجلدال بال علم على املسلمني         

اادلة واملناظرة إذا كان املناظر ضعيف العلم باحلجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن             
يف يف املقاتلة أن يقاتل علجاً قوياً من علـوج  يفسده ذلك املضل، كما ينهى ذلك الضع    

   195".الكفار، فإنَّ ذلك يضره ويضر املسلمني بال منفعة
وجتنباً هلذا احملذور أوصى الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسـالمي يف دورتـه             

، وأكـده يف دورتـه      " ال يتوىل احلوار إال املختصون من علماء املسلمني       " التاسعة أن   
أن يتوىل متثيل الرابطة فيها العلماء املختصون باملواضيع املطروحـة       ":العشريناحلادية و 

��".يف جدول أعماهلا 

 اب اإلسالم يف احلوارداخلروج عن آ -4
 -املشاركني يف احلوارات العامة، خاصة غري الرمسية منها،         بعض  ومما يؤخذ على    

ر، ولو فقد مصداقيته وضل      االستمرار يف احلوا   –كتلك اليت جتري على شبكة اإلنترنت       
��.أهدافه، وساء أدبه، فاكتسى من السباب سرباالً، ومن العناد جلباباً

                                     
 ).4/108(اجلامع ألحكام القرآن  193
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قد تكون املصلحة يف االمتناع عن جمادلة " و وهذا وال ريب من اجلدال املذموم،      
  ��196".… وهذا استثناء ،طائفة منهم أو مع أفراد لسبب أو آلخر

وملا ضرب  @�: هللا تعاىل غري مؤمنة، يقول ا   ويف نبذ اجلدل العقيم الصادر عن طائفة        
ضربوه لك إال جـدالً    قالوا أآهلتنا خري أم هو ما�� ابن مرمي مثالً إذا قومك منه يصدون   

 <� إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلنـاه مـثالً لـبين إسـرائيل              �� بل هم قوم خصمون   
����).57-58: الزخرف(

الء املشركني يف حماجتهم إياك     هؤ  ما مثلوا لك هذا املثل يا حممد       : "قال الطربي 
  197". ل يلتمسون اخلصومة بالباط، بل هم قوم خصمون،قحلمبا حياجونك به طلب ا
ر معانداً يظهر له     إذا كان املناظَ   ]أي املناظرة [نهى عنها   وقد ي : "يقول ابن تيمية  

ت  كلهم متفقون على أن املناظرة إذا انته       األمماحلق فال يقبله، وهو السوفسطائي، فإن       
نة بنفسها ضرورية، وجحدها اخلصم كان سوفسطائياً، ومل يؤمر         روفة بي إىل مقدمات مع  

  198."مبناظرته بعد ذلك
  ال تؤدي اادلة إىل خصام أو      أن ": يف وصف اادلة احملمودة    وقال ابن سعدي  
 بل يكون القصد منها هداية اخللق إىل    ، وال حتصل الفائدة منها    ،مشامتة تذهب مبقصودها  

  199)). ال املغالبة وحنوها،احلق
 الذي ال يتوافق مـع الـدعوة        ،ومثل هذا احلوار ينجر عادة إىل السباب احملرم       

  . بل هو نوع من الرعونة والفحش وسوء اخللق،باحلكمة واادلة باليت هي أحسن
ليس املؤمن بالطعان وال اللعـان      (( إذ   ،وهذه الصفات أبعد ما تكون عن املؤمن      

  200)).بذيءوال الفاحش وال ال

                                     
 ). 162(احلوار مع أهل الكتاب :  انظر196
  ).25/88(جامع البيان  197
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املؤمن ليس بلعان؛ فينبغي أال يطلق اللسان باللعنة إال علـى مـن           : "قال الغزايل 
ـ مات على الكفر، أو على األجناس املعروفني بأوصـافهم، دون األشـخاص املع       نني، ي

  ��201"فاالشتغال بذكر اهللا أوىل، فإن مل يكن ففي السكوت سالمة
إنـي مل   : ((قـال .. لى املشركني يا رسول اللّه، ادع ع    :  �Uوملا قيل لرسول اهللا     
  202.))أبعث لعانا، وإنما بعثت رمحةً

 ]الـوايل [كنا عند ابن عون، فذكروا بالل بن أيب بردة          : إبراهيم قال مكي بن  
يا :  وابن عون ساكت، فقالوا    ذاه البن عون وامتحانه له،     أل فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه   

كلمتان خترجان من صحيفيت يـوم       إمنا مها : فقال! ابن عون؛ إمنا نذكره ملا ارتكب منك      
؛ "ال إلـه إال اهللا    : "خيرج من صحيفيت   ، فألن "ولعن اهللا فالناً  "،  "ال إله إال اهللا   : "القيامة

  203".لعن اهللا فالناً: "أحب إيل من أن خيرج منها
وخشية االجنرار إىل السباب وتقويض غايات احلوار ومقاصـده ـى اهللا عـن        

وال تسبوا الذين يدعون مـن      @�: آهلة املشركني وأصنامهم، فقال    املؤمنني عن سب وملز   
  ).108 : األنعام (<�دون اهللا فيسبوا اهللا عدواً بغري علم

إمـا أن  ": أليب طالـب قالوا   كفار قريش    ا أن  يف سبب نزوهل    نقل املفسرون  وقد
 فرتلت  ،"تنهى حممداً وأصحابه عن سب آهلتنا والغض منها، وإما أن نسب إهله وجوه            

  204.اآلية
 من باب ب وملز سائر ما يقدسه اآلخرون، ال  وقد أفاد القرطيب منها النهي عن س      

حكمها باق يف هذه األمة على كل حال، فمـىت          " :التعظيم هلا، بل سياسة وتألفاً، يقول     
                                                                                                          

، وصححه األلباين يف صحيح الترمـذي ح        )1977(والترمذي ح   ) 3829(محد ح   رواه أ  200
)1610.(  

  ).3/125(إحياء علوم الدين  201
  ).2599(رواه مسلم ح  202
  ).3/126( إحياء علوم الدين  :انظر 203
  ).7/61(، واجلامع ألحكام القرآن )119(لباب النقول يف أسباب الرتول :  انظر 204
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 ، أو اهللا عز وجـل     عليه السالم كان الكافر يف منعة، وخيف أن يسب اإلسالم أو النيب           
    فال حيل ملسلم أن يسم وال دينهم وال كنائسهم وال يتعرض إىل ما يـؤدي إىل             بصلبا 

 قد يكف عن حق له إذا      وفيها دليل على أن احملق     .. ذلك ألنه مبرتلة البعث على املعصية     
  205. "أدى إىل ضرر يكون يف الدين

    هجر املصطلحات واألسالیب الشرعیة-5
األساليب واحلجج الـشرعية    مما يقع به املتحاورون أحياناً هجر املصطلحات و       و

  . مما يرونه مصلحة للدعوةه تقرباً إىل اآلخرين أو غريالتباعد عنهاو
  . يف خماطبته املشركني�U ملا عهد من النيب ، بل مناٍفوهذا الصنيع جماف

 إين أرقي من هـذه  ، يا حممد: فقال�Uأتى النيب  قدم ضماد مكة   ومن ذلك أنه ملا   
إن احلمد هللا (( : �U فقال رسول اهللا   ؟ فهل لك  ، من شاء   وإن اهللا يشفي على يدي     ،الريح

 وأشهد أن ال إله     ، ومن يضلل فال هادي له     ، من يهده اهللا فال مضل له      ،حنمده ونستعينه 
، فكانت هذه الكلمات سبباً يف      )) عبده ورسوله   وأن حممداً  ،إال اهللا وحده ال شريك له     

قد مسعت قول الكهنـة وقـول       ل. .أعد علي كلماتك هؤالء   ( :�U للنيب   قالفإسالمه،  
 . نـاعوس البحـر     ولقد بلغن  ، فما مسعت مثل كلماتك هؤالء     ،السحرة وقول الشعراء  

   206). هات يدك أبايعك على اإلسالم:فقال
 رسائله إىل امللوك صدرها بالبسملة كمـا يف رسـالة هرقـل        �Uوملا كتب النيب    

   207.)). .ظيم الروم من حممد رسول اهللا إىل هرقل ع،بسم اهللا الرمحن الرحيم((
استحباب تصدير الكتاب ببسم اللّـه      : ومنها: "قال النووي يف فوائد احلديث     

   208".وإن كان املبعوث إليه كافرا, الرمحن الرحيم 

                                     
 ). 7/61( اجلامع ألحكام القرآن 205
  ).868(رواه مسلم ح  206
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، مـع االلتـزام      وطريقتهم إذا دعت احلاجة إليه     لغاموال مينع هذا خماطبتهم ب    
 ،ل اصطالح باصـطالحهم ولغتـهم     أما خماطبة أه  : "، قال ابن تيمية   بالضوابط الشرعية 

من الروم   كمخاطبة العجم  ، وكانت املعاين صحيحة   ، إذا احتيج إىل ذلك    ،فليس مبكروه 
 وإمنا كرهه األئمة إذا مل      ، فإن هذا جائز حسن للحاجة     ،والفرس والترك بلغتهم وعرفهم   

  209".حيتج إليه
 - الغـراء  اليت خترج به عن ضوابط الشريعة      -إن تعرفنا على حمظورات احلوار      

 حتقيـق املقاصـد  يكفالن  ناذليؤزنا ملمارسة احلوار ضمن ضوابط الشريعة وآداا، وال      
  .والغايات الشرعية اليت نتوخى الوصول إليها من خالل حوارنا مع اآلخرين

                                     
  ). 1/452( الفتاوى الكربى 209
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 خامتة
 

وبعد، فإن من دواعي سرور العقالء تنامي الدعوة إىل احلوار يف أوساط خمتلفـة              
وار البندقية ، ورأت أن احلوار احلضاري والثقايف        ذرعاً حب شعوبه  من عاملنا الذي ضاقت     

  .         واحلضارات املختلفةيقدم بديالً مناسباً حلل اخلالفات املختلفة اليت تنشأ بني األمم
، والتعرف على رؤاه ومقاصدههو الطريق األفضل لفهم اآلخر  احلضاري  فاحلوار  

 يف طياا ركام أخطاء التجارب السابقة اليت تدفع         بعيداً عن األحكام املسبقة اليت حتمل     
 ويـالت   ستتبعه من ي، وتولد املزيد من اإلحباط، وما       إىل مزيد من الشقاق واالختالف    

  .احلروب واملظامل
 إىل اعتماد احلوار وسيلة     - امليمون   ومنذ انبثاق فجره   -وقد رأينا سبق اإلسالم     

ه قواعده ، ورسم له حدوده وضـوابطه،        حضارية يف التفاعل مع اآلخرين، وقد قعد ل       
  .ومنع من كل ما من شأنه ميش هذه الوسيلة الدعوية أو التقليل من حيويتها ونفعها

ودعاة اإلسالم ومؤسسات اتمع املسلم مطالبـة اليـوم باسـتعادة دورهـا             
احلضاري، واملبادرة إىل طلب احلوار وعقد ندواته وإشاعة أدبياته، والتصدي للنظريات           

  .املتصاعدة اليت تدعو للصراع، وتطالب باحلسم قبل بداية دراما اية الزمن
ورابطة العامل اإلسالمي إذ تقدم هذه الدراسة ، فإمنا تؤكد حرص شعوب العـامل              

، وهي تـدفع    اإلسالمي على إرساء قواعد احلوار وآدابه وختليصه من شوائبه ومكدراته         
   . بني أبناء األديان واحلضارات املختلفةا مع انطالقة منتداها العاملي للحوار
جينبنا الزلل ، إنه ويل ذلك،      ، وأن   يف القول والعمل  واهللا نسأل أن يرزقنا اإلخالص      

��.وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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، دار 1ي، طيوسف البكري وشاكر العاروم : أحكام أهل الذمة، ابن القيم، حتقيق     ��-
 .هـ1418رمادي للنشر، 

، دار الكتب العلمية، بـريوت،      1اإلحكام يف أصول األحكام، علي بن حزم، ط       ��-
 .هـ1405

 .هـ1405، دار الكتاب العريب، بريوت، 1التعريفات، علي اجلرجاين، ط��-
، دار الكتاب 2إبراهيم األبياري، ط: تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، حتقيق��-

 .هـ1413العريب، 
 .تيسري الكرمي الرمحن، ابن سعدي، ط دار املدين، جدة��-
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي، دار الفكر، بريوت، ��-

 .هـ1405
، دار الشعب، القاهرة، 2 أبو عبد اهللا القرطيب، ط،اجلامع ألحكام القرآن��-

 .هـ1372
علميـة، بـريوت،   ، دار الكتـب ال 2حاشية ابن القيم، ابن قـيم اجلوزيـة، ط      ��-

 .هـ1415
 .هـ1418، دار قتيبة، 1احلوار اإلسالمي املسيحي، بسام داود عجك، ط��-
 .، دار املنارة1احلوار وآدابه، صاحل بن محيد، ط��-
، جامعـة   1حممد رشاد سامل، ط   : درء تعارض العقل مع النقل، ابن تيمية، حتقيق       ��-

 .هـ1399اإلمام حممد بن سعود، 
، دار ابن اجلـوزي،     1أمحد عبد الرمحن القاضي، ط    دعوة التقريب بني األديان،     ��-
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، دار 2شرح النووي على صحيح مسلم، أبو زكريا حيىي بن شرف النووي، ط��-
 . هـ1393إحياء التراث العريب، بريوت، 

، دار 2مد العظيم آبادي، ط شرح سنن أيب داود، أبو الطيب حم،عون املعبود��-
 .هـ1415الكتب العلمية، بريوت، 

سعيد غراب، منشورات اجلامعة : عيون املناظرات، أبو علي السكوين، حتقيق��-
 .م1976التونسية، 

 .الفتاوى الكربى، ابن تيمية، ط دار املعرفة، بريوت، لبنان��-
  .وت، لبنانالفتاوى اهلندية، الشيخ نظام اهلندي وآخرون، ط دار املعرفة بري��-
فتح الباري شرح صحيح البخاري، علي ابن حجـر العـسقالين، دار املعرفـة،     ��-

 .هـ1379بريوت، 
  .، دار صادر، بريوت1لسان العرب، ابن منظور، ط��-
جمموع الفتاوى، ابن تيمية، طبعة جممع امللك فهد لطباعة املـصحف الـشريف،            ��-

 .هـ1416
، 1صاحل الضامن، ط  . د: قيقاملصفى من علم الناسخ واملنسوخ، ابن اجلوزي، حت       ��-

 .هـ1415مؤسسة الرسالة، بريوت، 
، دار 1صفوان عدنان داوودي، ط: مفردات القرآن، الراغب األصفاين، حتقيق ��-

 .هـ1412القلم، 
 .هـ1405، دار الكتب العلمية، بريوت، 1نواسخ القرآن، ابن اجلوزي، ط��-
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