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 التأثير والتأثرموقف الدعاة من الحوار بين األديان بين 

 

  1عبدالرحمن سيف الحارثي

 

يهدف هذا البحث ملي بيان الحوار هذا بحث عن موقف الشرررررررعي لإدعاة مل  ل من الحوار بين األديان و :ملخصال

وكذلك يشررمب بيان األلرراليل والولرراعب الدعوي   و،طوره، وقواعده، وحكمه، وأهدافه.بين األديان، وأنواعه ونشررأ،ه، 

كذلك اشتمب البحث عإ  مواطن التأثير ره لآلخرين من الديانات األخرى والتي يجل عإ  الداعي  أن يتخذها في حوا

في الحوار التي ينبغي لإداعي  أن يهتم بها وكذلك هناك محاذير ينبغي لإداعي  أال ينجرف مليها وهي التأثر بالتنازل 

ن الثوابت الشررررررعي  كالوالب والبراب والجهاد وقارررررايا المرأة المارررررإم  وبيرها ثم ختم الباحث بحثه بأهم النتاع  ع

 مليها.والتوصيات مع ذكر المراجع والمصادر التي رجع 

 حوار، أديان.: الكلمات المفتاحية

 

 

The position of preachers of interfaith dialogue between influence and 

influence 

 

Abdul Rahman Saif Al-Hartihi 

 
Summary: This is a research about the legal position of the advocates to God regarding 

dialogue between religions. This research aims to explain the dialogue between religions, 

their types and origins, their evolution, rules, wisdom and goals. Also includes explaining 

the methods and advocacy methods that the preacher must take in his dialogue with others 

of other religions, as well as the research included the areas of influence in the dialogue 

that the preacher should be interested in, as well as there are caveats that the preacher 

should drift to and are influenced by the abdication of legal principles such as loyalty, 

innocence and stress And Muslim women and other issues, then the researcher concluded 

his research with the most important results and recommendations, mentioning references 

and sources he referred to. 
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 تمهيد
االم عإ  من بعث رحم  لإعالمين، وعإ  آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمين، والصالة وال

 بإحاان مل  يوم الدين، أما بعد.والتابعين، ومن ا،بعهم 

لما أشرررررقت األرو بنور ا،لررررالم، وكان من نور ا،لررررالم الدعوة لإاررررالم، فجعب ،حيته 

الماررإمين في الدنيا الاررالم، وعاقب  عباد ل المنمنين في الجن  لررالم، ولما كان الاررالم ثمرة الت اهم 

 يإ  عظيم  من ولاعب الدعوة مل  ل.والحوار والوعام، فقد حث ا،لالم عإ  الحوار، وجعإه ول

وقد كثر التصررررادم في هذا العصررررر، في كب قطر ومصررررر، ألن الدعوة مل  الحوار قد خ ت 

إدعاة في  ياب ل بث روح الحوار بهذه الورق  لتكون نوراً وضرررررر يت أن أ نورها، وذهل بريقها، فرأ

 األديان بين التأثير والتأثر". : "موقف الدعاة من الحوار بينطريق  دعو،هم مل  ا،لالم. وعنواها

 

 وتظهر مشكلة البحث جلية من هذه األسئلة:

 هب هناك عالق  بين حوار األديان وبين الدعاة؟ -1

 هب لإدعاة دور في حوار األديان؟  -2

 ماهي المن ع  المتبادل  بين الدعاة مل  ا،لالم والمحورين اآلخرين؟ -3

 عإ  الدعوة؟هب هناك أثر لإبي لحوار األديان  -4

 

 أهداف الدراسة: 

 معرف  أهمي  الحوار في الدعوة مل  ل  -1

 ،اإيط الاوب عإ  م هوم حوار األديان  -2

 التخراج ال واعد من حوار األديان  -3

 التحذير من بعض الدعوات التي فيها ،نازل عن الثوابت  -4

 

 الدراسات السابقة: 

باحثه آالب بنت أحمد زاهد  -1 قاف  ا،لررررررالمي  لإ الحوار بين األديان عرو ونقد في ضرررررروب الث

و،طرقت في بحثها مل  ،عريف حوار األديان وبيان نشررأ،ه وأنواعه والمبحث الثاني مكان  حوار 

األديرران في الثقررافرر  ا،لررررررالميرر  والمبحررث الثررالررث: نمرراذج من مراكع حوار األديرران في الواقع 

  المعاصر.

منه  القرآن الكريم في حوار األديرران ليونب بن أحمررد العمرم ولم يتطرى مل  أنواعرره وأثره  -2

 عإ  الدعوة والداعي .

 وهناك أبحاث عديدة ولكن لم ،تطرى مل  آثره عإ  الدعوة لإباً أو يجاباً.

 وقد جابت الدرال  في مقدم  وفصإين:

وأنواعه، ونشأ،ه، و،طوره، وقواعده، وحكمه،  المقدم : وقد شمإت عإ  ،عريف الحوار بين األديان،

 وأهدافه.

 وأما ال صب األول فقد ناقشت فيه: ألاليل وولاعب الدعاة في حوار األديان.

 .وأما ال صب الثاني فكان درلت فيه: الدعاة، والحوار بين األديان )درال  في التأثير والتأثر(

 والخا،م : ذكرت فيها أهم النتاع .

 

 مقدمة

 األول: تعريفات ومصطلحات. المبحث

 المطلب األول: تعريف الحوار لغة واصطالًحا.

 أوال: الحـوار لغة:

قال أهب الإغ : "الَحْوُر: الرجوع عن الشررررريب ومل  الشررررريب، حار مل  الشررررريب وعنه َحْوًرا وَمَحاًرا 
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وَمحاَرة وحنوًرا: رجـررررررررررع عنه ومليه"
(2)
وعند ابن فارس ما ماررررمونه: الحاب والواو والراب ثالث   

أصرررول أحدها لون، واآلخر الرجوع، والثالث أن يدور الشررريب دوًرا... وأما الرجوع فيقال: حار مذا 

قاى:رجع، قال ل ،عال : ﴿ هُ َظنَّ أَن لَّن يَُحور﴾]االنشرررررر نَّ والعرب ،قول: الباطب في حور، أم  [14مِ

ورجوع ُحُور. و،قول: كإمتررره فمرررا رجع ملير ِحواًرا وَحَواًرا وَمْحَورة رجع ونقص، وكرررب نقص 

وَحِويًرا
(3)
. 

 وقال عنتره:

ععععععععععععا   عععععععععععع ا بلنبـن  فازوّر من وقـععععععععععععَ القـن

 
برة  وتحمح      ـععععععععععععع عن ب  وشعععععععـعععععععععععععكعععا  لي  

 لو كعععان يعععدرل معععا المحعععاورة  اشععععععتك  

 
معععي  ولعععكعععان لعععو ععععلععع  العععكعععال ن معععكعععلعععّ

(4) 

  

معانيها عإ  الرجوع، وقد الرررتخدمها عنترة في معإقته فهي أصرررب مذن فالمحاورة لغ  ،دور 

 عربي فصيح.

 

مراجع  لإكالم بين طرفين أو أكثر دون وجود خصوم  بينهم بالارورة ثا يا: الحوار اصطالحا:
(5)
. 

ق  منكدة أو  يان حقي بادل األفكار واآلراب بين محاورين اثنين أو أكثر لغرو ب يب في ،عري ه: ، وق

 (6)قد يتقبإه اآلخر وقد يرفاه.رأم معين 

 

 المطلب الثا ي: الفرق بين الحوار والجدل.

قال صاحل مقاييب الإغ : "الجيم والدال والالم أصب واحد، وهو من باب التحكام  أوال: الجدل لغة:

الشيب في الترلال يكون فيه، وامتداد الخصوم  ومراجع  الكالم" 
(7)
. 

عإ  لبيب المنازع  والمغالب ، وأصإه من جدلت الحبب  وقـررال الرابل: "الجدال: الم اوض 

أم أحكمت فتإه" 
(8)

، والمجادل : المناظرة والمخاصم 
(9 )

فيتبين أن الجدال مقترن بالشدة عإ  عكب 

 الحوار الذم يمكن أن يكون دون خصوم ..

 

 المطلب الثا ي: أقسا  الديا ات، وتعريف حوار األديان:

، ووضعي ؛ فالديانات الاماوي  هي ،إك (10)يمكن ،صنيف األديان مل : لماوي   أوال: أقسا  األديان.

الديانات التي لها رلال  لماوي ، وأما الوضعي  فهي ،إك الديانات الموضوع  بأيد بشري ، وقد ورد 

اَل في القرآن الكريم ذكر الديانات بالم هوم الشرررررامب في قوله ،عال :  لرررررْ ِم ِدينًا فَإَْن }َوَمْن يَْبتَغِ َبْيَر اْ،ِ

 [.85يُْقبََب ِمْنهُ َوُهَو فِي اآْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِلِريَن { ]آل عمران: 

 ثا يا: تعريف حوار األديان:

ويمكن لإباحث أن يعرف حوار األديان بأنه: هو الت اعب بشكب أو بآخر بين أ،باع ديانتين أو 

                                                 
 ابن منظور جمال الدين: لاان العرب: حور، ط دار المعارف، القاهرة. بدون ،اريخ.(2)

 ( ن ب المصدر الاابق: حور.بتصرف.3)

 (.129م. )ص1988هـ 1408أبو عبد ل الحاين: شرح المعإقات الابع، معإق  عنترة بن شداد، ط مكتب  المعارف بيروت (العوزني 4)

 (. 9م، )ص 1994 – 1415( ابن حميد، صالح بن عبد ل، أصول الحوار وآدابه في ا،لالم، دار المنارة، لن  النشر: 5)

 (.15هندل  الحوار ص )، ( عبدالقادر الشيخإي6)

 (.204، مكتبه البابي الحإبي، مصر )ص 2( ابن فارس: مقاييب الإغ ، ،حقيق عبد الاالم هارون، ط7)

 (.89بيروت، د.ت.)ص  -(األص هاني، الرابل ن الم ردات في بريل القرآن، دار المعرف  8)

 ( ابن منظور جمال الدين: لاان العرب: )جدل(.9)

، بالاررماوي  باعتبار أصررول هذه األديان وشررراععها التي أنعلت عإ  مولرر  وعيارر  عإيهما الاررالم ( ،اررمي  الديان  اليهودي  والنصررراني 10)

 وأما ما عإيه اليهود والنصارى اليوم من عقاعد محرف  وكتل مبدل  وشراعع مناوخ  فال يصح مطالى الاماوي  عإيهما.
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 ي .أكثر، لواب أثمر هذا الت اعب عن نتاع  ميجابي  أو لإب

ومن التعريف الاررررررابق نجد أن الحوار قد يثمر عن ا، اقات ميجابي  مثب: التصرررررردم لإموج  

ا،لحادي ، مذا كان الحوار بين الديانات الارررماوي ، وقد ينت  عنه بعض الارررإبيات، كطرح الشررربهات 

 عإ  الماإمين، ويتحدد حكم الحوار بالتالي ،بعا لنتاعجه.

 

 وأحكام أ واع الحوار  :الثا ي المبحث

باحث أن يحدد حكماً أو  له أنواع متعددة ولكب نوع حكمه وال يمكن لإ الحوار بين األديان 

يبني رأياً لرررديداً مال مذا كان عنده ،صرررور لرررابق ألنواع الحوار بين األديان، والهدف والغاي  من كب 

  مطال اآل،ي .نوع من أنواع الحوار، ولذلك لوف أحاول ميجاز أنواع الحوار بين األديان في ال

 

 المطلب األول: حوار التبشعععععير والدعوة من والل قول ال بي صعععععل  م علي  وسعععععل  بشعععععروا  

 وتقسيمات :

 وينقام هذا النوع لقامين 

حوار المخالف مع أهب الدين ا،لرررالمي عن طريق التنصرررير أو التهويد أو التمجيب  األول:

لدعوة مل  اعتناى النصرررررراني ، أو مدخال بير وبيرها، والتنصرررررير في م هومه الإ ظي الإغوم هو ا

النصرررررررارى في النصررررررراني . وهو ذلك الحوار الذم يحاول فيه أ،باع كب دين أن يبشررررررروا بدينهم 

، وفي (11)فالماررررإمون يدعون مل  ا،لررررالم والنصررررارى مل  النصررررراني  واليهود مل  اليهودي ...ملخ

ـ الصحيحين والإ ظ لإبخارم عن أبي هريرة  ـال: ق ـه ولإم  -ال رلول ل ق ما : ))-صإ  ل عإي

من مولود يولد مال عإ  ال طرة، فأبواه يهودانه أو ينصرررررررانه أو يمجاررررررانه، كما ،نت  البهيم  بهيم  

  (13)وال طرة هنا هي ا،لالم.  (12)جدعاب؟((.جمعاب، هب ،حاون فيها من 

وقد درج بعض الناس عإ  ،امي  التنصير بالتبشير، وهذا قإل لإمصطإحات فالتبشير هو: 

 الدعوة مل  ا،لالم لقول النبي صإ  ل عإيه ولإم "بشروا"

كب : الحرم  القطعي  فال يجوز أن يترك الدعاةٌ المنصرين والمهودين ودعاة وحك  الت صير

مإ  ،خالف مإ  ا،لررالم يعيثون في األرو فاررادا بنشررر ديانا،هم الباطإ ، ولو كان ذلك ،حت ماررم  

( ما مختصررره: منذ أشرررقت شررمب ا،لررالم 20096الحوار. وفي فتاوى الإجن  الداعم "ال توى رقم )

باعه كإما عإ  األرو وأعداؤه عإ  اختالف عقاعدهم ومإإهم يكيدون له لياًل ونهاًرا، ويمكرون بأ،

لرررنحت فرصررر ؛ ليخرجوا المارررإمين من النور مل  الظإمات، ويقوضررروا دول  ا،لرررالم، ويارررع وا 

لررإطانه عإ  الن وس، وكان من أبرز أعداب هذا الدين )النصررارى الحاقدون( الذين كانوا وال يعالون 

اجم  ا،لالم يبذلون قصارى جهدهم وباي  ولعهم لمقاوم  المد ا،لالمي في أصقاع الدنيا، بب ومه

ليما في حاالت الاعف التي ،نتاب العالم ا،لالمي كحالته الراهن   والماإمين في عقر ديارهم، ال 

اليوم، ومن المعإوم بداه  أن الهدف من هذا الهجوم هو زععع  عقيدة الماررررررإمين، و،شرررررركيكهم في 

يعرف خًطا بـررر )التبشير(  دينهم؛ ،مهيدا ،خراجهم من ا،لالم، ومبراعهم باعتناى النصراني  عبر ما

وما هو مال دعوة مل  الوثني  في النصررررررراني  المحرف  التي ما أنعل ل بها من لررررررإطان، ونبي ل 

عيا  عإيه الاالم منها براب، وقد عقدوا من أجب هذه الغاي  من،مرات عدة مقإيمي  وعالمي  منذ قرن 

ن من كب مكان؛ لتبادل اآلراب والمقترحات من العمان ومل  اآلن، ،وافد مليها المنصرررررررون العامإو

 حول أنجع الولاعب، وأهم النتاع ، ورلموا لذلك الخطط، ووضعوا البرام ، فكان من ولاعإهم:

مرلرررال البعثات التنصررريري  مل  بإدان العالم ا،لرررالمي والدعوة مل  النصرررراني ، من خالل 
                                                 

 (.117- 112، دار الماإم، الرياو )ص1ان ، ط(القالم، خالد، الحوار مع أهب الكتاب ألاه ومناهجه في الكتاب وال11)

(، مالك الجناعع 2/315(، أحمد )4714(، أبو داود الاررررررن  )2138(، الترمذم القدر )2658(، ماررررررإم القدر )1292البخارم الجناعع ) (12)

(569 .) 

ديثه محمد فناد عبد الباقي وقام ابن حجر، أحمد بن عإي العارررررررقالني. فتح البارم بشررررررررح صرررررررحيح البخارم.، رقم كتبه وأبوابه وأحا (13)

(في كتاب القدر، وانظر  4775( حديث رقم) 8/512)–بيروت: دار المعرف ، د. ت.  -بإخراجه و،صرررررررحيح ،جاربه محل الدين الخطيل. 

 (في كتاب الجناعع.  3/246الحديث بإ ظ آخر في) 
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شرات ،عرف بالنصراني ، و،رجم شكيك ،وزيع المطبوعات من كتل ون ات لإلنجيب، ومطبوعات لإت

ًاا مل  التنصير بطرى مغإ  ،  في ا،لالم والهجوم عإيه، و،شويه صور،ه أمام العالم. ثم ا،جهوا أي

 وألاليل بير مباشرة، 

 الدعوة مل  النصراني  بإظهار معاياها الموهوم ، والرحم  والش ق  بالعالم أجمع. -أ

 .(14)،هم وشعاعرهم وعالقا،هم الديني  ملقاب الشبهات عن الماإمين في عقيد -ب

 

 .الثا ي: حوار الدعاة المسلمين من والل تبشير أهل األديان األورى باإلسال  العظي 

"التبشررير" لقول النبي: ))بشررروا(( ال الررتعماال لإم هوم النصررراني، والمقصررود به  ولررميته:

ح  هذا الدين، وأنه نالرررررخ لكب في الم هوم ا،لرررررالمي: الحوار مع أ،باع األديان األخرى لبيان صررررر

. ومحالرررن ا،لرررالم العظيم ، وبيان ما هم عإيه من ملسو هيلع هللا ىلصاألديان الارررابق ، ومياررراح صرررح  نبوة محمد 

الباطب المنحرف. وهذا الحوار مطإوب شرررررعا. ،دل عإيه كب اآليات واألحاديث الدال  عإ  فارررريإ  

 الدعوة مل  ل وبيان الحق ورد الباطب.

في داعرة ا،باح  ما لم يثبت أنه أثر في المارررررإمين بالارررررإل، ف ي فتاوى وهذا الحوار يدخب 

 الإجن  الداعم : الدعوة الناجح  هي: الدعوة مل  ل ،عال  عإ  عإم وبصيرة، قال ل لبحانه و،عال :

اِلًحا ِ َوَعِمَب صرررَ ْن دََعا مِلَ   َّ ُن قَْوال ِممَّ ِ َعإَ  وقال ،عال : ﴿قُْب َهذِ  ﴾﴿َوَمْن أَْحارررَ بِيِإي أَْدُعو مِلَ   َّ ِه لرررَ

يَرةأ أَنَا َوَمِن ا،َّبَعَنِي اآلي ....من الشررروط التي يجل أن ،توافر في الداعي  مل  ل ما جاب ذكرها  ﴾بَصررِ

 في قص  شعيل.

  بَيرِنَ أ ﴿قَاَل يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم مِْن ُكْنُت َعإَ  قال ل ،عال  حكاي  عن شررعيل عإيه الصررالة والاررالم:

نًا َوَما أُِريدُ أَْن أَُخاِل َُكْم مِلَ  َما أَْنَهاُكْم َعْنهُ مِْن أُِريدُ مِال الَح َما ِمْن َربرِي َوَرَزقَنِي ِمْنهُ ِرْزقًا َحارررررَ  اِ،صرررررْ

ِ َعإَْيِه ،ََوكَّْإُت َومِلَْيِه أُنِيلُ   . ول أعإم.(15)[. " 88]هود:  ﴾اْلتََطْعُت َوَما ،َْوفِيِقي مِال بِاَّللَّ

 

 المطلب الثا ي: حوار التعايش:

وهو حوار يهدف مل  "،حاررين ماررتوى العالق  بين شررعوب أو طواعف، وربما ،كون أقإيات 

رين، والالج ين  دينير ، ويُعن  بالقارررايا المجتمعير  كا،نماب، واالقتصررراد، والارررالم، وأوضررراع المهجر

حوار العربي األوروبي، وحوار الشررررررمرررال ونحو ذلرررك، ومن أمثإررر  هرررذا الإون من الحوار: ال

والجنوب"
(16)

﴿الَ في المدين  مع اليهود و،عامب مع النصارى عمال بقوله ،عال :  ملسو هيلع هللا ىلص. وقد عاش النبي 

وُهْم  ن ِديَاِرُكْم أَن ،َبَرُّ يِن َولَْم يُْخِرُجوُكم مرِ ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَا،ِإُوُكْم فِي الدرِ َ يَْنَهاُكُم  َّ ُطوا مِلَْيِهْم مِنَّ  َّ َو،ُْقاررِ

 .[8يُِحلُّ اْلُمْقِاِطين﴾ ]الممتحن :

وهذا النوع من التعايش الاررررإمي مذا لررررار عإ  مقتارررر  األوامر الشرررررعي  فال خالف في 

جوازه، وقد زخر ال قه ا،لالمي المنلب عإ  الكتاب والان  بتراث ضخم في مجال العالقات بين 

وفي لنال وجه مل  الإجن  الداعم : هب ،مكن الهدن  بين هنالب أو يكون (17)ينالماإمين وبير الماإم

بينهم عقد صإح حقنا لإدماب وا،قاب لويالت الحروب و،مكينًا لإناس من الارب في األرو والكد في 

الحياة لكاررل الرزى وعمارة الدنيا والدعوة مل  الحق وهداي  الخإق؛ مقام  لإعدل بين العالمين؟ فكان 

جواب لو قيب ذلك قواًل متجًها وكان الاررررعي في ،حقيقه لررررعيًا ناجًحا. والقصررررد مليه قصرررردًا نبياًل له ال

مكانه، وعظيم أثره، لكن مع المحافظ  عإ  محقاى الحق ونصررررره فال يكون ذلك عإ  لرررربيب مداهن  

 اهم، بب الماإمين لإمشركين و،نازلهم عن شيب من حكم ل، أو شيب من كرامتهم وهوانهم عإ  أن

                                                 
 (20096( ال توى رقم )1/30فتاوى الإجن  الداعم ، ) (14)
 (5226المجموع  األول ، المجإد الثاني عشر )الجهاد والحاب الدعوة الناجح  الانال األول من ال توى رقم )فتاوى الإجن  الداعم ، (15)

( القاضرررري، أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان، دعوة التقريل بين األديان درالرررر  نقدي  في ضرررروب العقيدة ا،لررررالمي ، دار ابن الجوزم 16)

 (.1/348الرياو)

 (.1/348)(القاضي، أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان، دعوة التقريل بين األديان 17)
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مع اِ،بقاب عإ  عع،هم، واالعتصررررام بكتاب ربهم ولررررن  نبيهم صررررإ  ل عإيه ولررررإم؛ عماًل بهدم 

 القرآن، واقتداب بالرلول الكريم عإيه الصالة والاالم. 

ِميعُ : ﴿قال ل ،عال  ِ مِنَّهُ ُهَو الاررَّ ْإِم فَاْجنَْح لََها َو،ََوكَّْب َعإَ   َّ ]األن ال:  ﴾ اْلعَِإيمُ َومِْن َجنَُحوا ِلإاررَّ

الحديبي ،  وقد فارررررر ذلك النبي صرررررإ  ل عإيه ولرررررإم عمإي ا، وحققه بصرررررإحه مع قريش عام [.61

ن  في اليهود ومع مدي بب ال ،بوك، فكان  في بعوة نصرررررررارى الروم خيبر، ومع وفي بعوة الخندى ق

الحق والتمكين له في األرو لذلك األثر العظيم والنتاع  الباهرة من األمن ولررالم  الن وس ونصرررة 

ا، وا،جرراه الجميع لإعمررب في الحيرراة لرردينهم ودنيرراهم، فكرران الرخرراب  ودخول النرراس في دين ل أفواجررً

واالزدهار وقوة الاررإطان وانتشررار اِ،لررالم والاررالم، وفي التاريخ وواقع الحياة أقوى دليب وأصرردى 

اجه و، كيره، وبرئ من العصرررربي  شررررهيد عإ  ذلك لمن أنصررررف ن ارررره أو ألق  لررررمعه واعتدل مع

 .(18)والمراب

 

 المطلب الثالث: حوار التتقريب بين األديان:

يان من أكثر األفكرار التي ،عقرد لهرا المن،مرات والنردوات في أنحراب  فكرة التقريل بين األد

مأخوذٌ من قارب"  مدلواًل اصررررررطالحًيا محددًا، فإ ظ: "الت يان" ال يحمب  قارب بين األد عالم و"الت  ال

القرب، وهو أمٌر نارررررربي يت اوت في حقيقته و،طبيقا،ه فقد يقتصررررررر عإ  حدرأ أدن  من المجامالت 

الشرررررركإي ، وقد يبالغ فيه مل  درج  االندماج الكامب والوحدة التام ، وبين هذين مرا،ل متعددة وكإها 

داخإ  في عموم الررم التقارب
(19)

دخب في ، وي(20).ويشرروب هذه المن،مرات بعض المحظورات أحيانًا

ذلك التأكيد عإ  المحب  والمودة وا،خاب والصررررداق  والثق  واالحترام المتبادل معهم، البعد عن جعب 

.وهذه مشكإ  كبرى ألن فكرة الجهاد من أصإها (21) الحوار دعوة مبطن  لواب لإللالم أو النصراني 

األحكام الشرعي  أعرضوا ال ،نالل الحوار بين األديان بمعن  التقريل المععوم، وبير ما ،قدم من 

 . (22)عنها بابل الحوار والتقريل

 فخالص  الحكم عإ  هذا النوع من الحوار أن التقريل عإ  نوعين 

النوع األول: لو قصررررد به ،قريل اليهود والنصررررارى من ا،لررررالم دون المارررراس بثوابت ومتغيرات 

 ا،لالم فال بأس بذلك 

دينهم فهي محرم  قطعا ول أعإم.وهذه فتوى الشررررريخ النوع الثاني: من قصرررررد ،خإي المارررررإمين عن 

الراجحي: "مذا كان المقصرررود بالتارررامح الدعوة مل  ،قارب األديان اليهودي  والنصرررراني  فهذه دعوة 

فإيب هناك ،قارب بين ا،لرررالم وبين اليهودي  والنصرررراني ، ول ،عال  عقد  -والعياذ باهلل-مل  الردة 

بين الكافرين من اليهود والنصارى والوثنيين، فال يجوز التاامح مذا كان بهذا العداوة بين المنمنين و

القصد، وقد صدر من الإجن  الداعم  لإلفتاب بيان في هذا، وأن الدعوة مل  التقارب بين األديان الثالث  

 .-والعياذ باهلل-ردة، ودعوة مل  الك ر 

فيه الدعوة مل  التاررررررامح بين األديان، وأنه يكون كما أن المن،مر الذم أقيم لهذا األمر من،مر باطب، 

في األماكن العام  مارررررجد وكنياررررر  ومعبد لإنصرررررارى، ويطبع القرآن والتوراة وا،نجيب في كتاب 

واحد، كب هذا ك ر وضررررررالل ال يجوز، فاليهودي  دين باطب، والنصررررررراني  دين باطب، والوثني  دين 

ِ باطب، والدين الحق هو دين ل، دين ا،لررررررال ْندَ  َّ يَن ِع لدرِ م، دين ل في األرو والاررررررماب ﴿مِنَّ ا

ْلاَلُم﴾ ]آل عمران: ْلاَلِم ِدينًا فَإَْن يُْقبََب ِمْنهُ﴾ ]آلعمران:19اْ،ِ   .[85[. ﴿َوَمْن يَْبتَغِ َبْيَر اْ،ِ

فاشرررررراًل؛  ًيا  قاب بينهم وبين الصرررررررادقين من الماررررررإمين لررررررع وكان الاررررررعي في ،حقيق الإ

،شابهت قإوبهم في العيغ واِ،لحاد والك ر والاالل والحقد عإ  الماإمين  والنصارى واليهود ألنهم

                                                 
 ، وما بعدها(123 /2فتاوى الإجن  الداعم ، ) (18)

 (44_43(. والحوار ا،لالمي المايحي )ص1/335(القاضي، أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان، دعوة التقريل بين األديان )19)

 (124، دار الماإم، الرياو )ص1ب الكتاب ألاه ومناهجه في الكتاب والان ، ط(القالم، خالد، الحوار مع أه20)

 (.44_ 43هـ )ص 1418( عجك، باام، الحوار ا،لالمي المايحي، دار قتيب ، 21)

 (.4/1448(القاضي، أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان، دعوة التقريل بين األديان )22)
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والكيد لهم، ومن ،نوعت منازعهم ومشرررررراربهم واختإ ت مقاصرررررردهم وأهواؤهم، فكان مثإهم في ذلك 

ي مع الماإمين. وألمر ما لع  جماع  من عإماب األزهر المصريين مع ال والنصارى اليهود مثب قُمرِ

اِ،يراني الرافارررررري في أعقاب الحرب العالمي  الثاني ، وجدروا في التقارب المععوم، وانخدع بذلك 

قإ  من كبار العإماب الصرررررادقين ممن طهرت قإوبهم ولم ،عركهم الحياة، وأصررررردروا مجإ  لرررررموها: 

 شررررب، وال )مجإ  التقريل( ولرررررعان ما انكشررررف أمرهم لمن خدع بهم فباب أمر جماع  التقريل بال

عجل فالقإوب متباين  واألفكار متاارب  والعقاعد متناقا ، وهيهات هيهات أن يجتمع النقياان أو 

 .(23) يت ق الادان

 

 المطلب الرابَ: حوار وحدة الدين:

"هو االعتقاد بصرررررح  جميع المعتقدات الدينير ، وصرررررواب جميع العبادات، وأنها طرى مل   

ي  واحدة با
("24)

ها في الوقت الحاضررررررر "روجيه . ويرى بعض ال باحثين أن من أبرز المنظرين ل

،حت بطاب "ا،براهيميَّ " (25)جارودم"
(26)

، وياررراوم أصرررحاب هذه النظري  بين عبادات وشرررعاعر 

وعقاعد كب الديانات
(27)

. 

والحكم الشررررررعي في هذا النوع ال يختإف فيه اثنان وهو الحرم  القطعي  فاعتقاد ك ر من لم 

ا،لررررررالم، من اليهود والنصررررررارى وبيرهم و،اررررررميته كافرا وأنه عدو لنا، وأنه من أهب يدخب في 

النارأمر ضرررررررورم
(28)

َ اب َويُِقيُموا . قال ،عال :  يَن ُحنَ يَن َلهُ الدرِ َ ُمْخِإصررررررِ ﴿َوَما أُِمُروا مِالَّ ِليَْعُبدُوا  َّ

َم ﴾ ِلَك ِديُن اْلقَيرِ َكاةَ َوذَ الَةَ َويُْن،ُوا العَّ َ َثاِلُث . وقال ،عال : [5]البين :الصررررررَّ ِذيَن َقالُواْ مِنَّ  ر َقْد َك ََر الَّ ﴿لَّ

 [. 73﴾ ]الماعدة: ثاَلَثَ أ 

من حيث شمولها وك ايتها وختمها لاـرررررراعر  ملسو هيلع هللا ىلصويطعن أصحاب هذه النظري  في نبوة محمد 

النبوات
(29)

فوى جاب في بيان ؛ ولهذا رفارررررت المجامع العإمي  المعتبرة هذه ال كرة جمإ  و، صررررريال 

هي   كبار العإماب: هي فكرة مرفوضررر  شررررًعا محرم  قطعًا بجميع أدل  التشرررريع في ا،لرررالم، من 

قرآن ولن  ومجماع "
(30)

. 

 ( بتصرف.19402الإجن  الداعم  فتوى رقم ) وهذه فتوى

 أن من أصول االعتقاد في ا،لالم، المعإوم  من الدين بالارورة، والتي أجمع عإيها أوال:

الماررإمون، أنه ال يوجد عإ  وجه األرو دين حق لرروى دين ا،لررالم، وأنه خا،م  األديان، ونالررخ 

لجميع ما قبإه من األديان والمإب والشررررررراعع، فإم يبق عإ  وجه األرو دين يتعبد ل به لرررررروى 

 ا،لالم.
                                                 

 . وما بعدها(.123 /2فتاوى الإجن  الداعم ، ) (23)

 (.1/139(القاضي، أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان، دعوة التقريل بين األديان )24)
فيإارروف فرنارري ماررإم ،خصررص في بحوث الحاررارة والتاريخ واألدب وعإوم ا،نارران، ولد روجيه جارودم )وهو الررمه األصررإي(  (25)

هـررر، وأعإن ذلك 1402معهد الدولي لإحوار بين الحاارات في باريب. اعتنق ا،لالم في شهر رماان عام بمدين  مرليإيا ب رناا، ألب ال

ياب، بن ارره في المنلررارر  الثقافي  بجنيف، ألرف مضرراف  لرلررالته الدور التاريخي لإحاررارة العربي ، خمارر  وثالثين كتابًا، منها: منذار مل  األح

مناانًا، ا،لالم ياكن ماتقبإنا، وعود ا،لالم، القاي  ا،لراعيإي ، كشف الايال  الصهيوني ، حوار بين الحاارات، كيف صار ا،ناان 

م(.ينظر ،رجمه في المولرروع  1986هـرررررررر، 1406محاكم  الصررهيوني  ا،لررراعيإي . حاز جاععة المإك فيصررب العالمي  لخدم  ا،لررالم عام )

 العربي  العالمي .

 (. 937-2/839في دعوة التقريل بين األديان )( الم صب لنظري  جارودم ونقدها 26)

 ( ودعـررررررروة الـرررررررتـرررررررقريل بيـرررررررن األديان24( أبوزيد، بكر بن عبدل، ا،بطال لنظريه الخإط بين دين ا،لالم وبيره من األديان )ص 27)

(4/1465.) 

(، وفتوى الإجن  الداعم  في )وحدة األديان( 93( أبوزيد، بكر بن عبدل، ا،بطال لنظريه الخإط بين دين ا،لالم وبيره من األديان )ص28)

 (. 1942برقم )

 (.4/1436أحمد بن عبدالرحمن القاضي ذلك في: دعوة التقريل بين األديان ): ( انظر ، صيب ذلك29)

 (.1942وحدة األديان( برقم )( فتوى الإجن  الداعم  في )30)
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]آل  ﴾ِمْنهُ َوُهَو فِي اآلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِلِرينَ َوَمْن يَْبتَغِ َبْيَر اِ،ْلالِم ِدينًا فَإَْن يُْقبََب ﴿قال ل ،عال : 

 [. وا،لالم بعد بعث  محمد صإ  ل عإيه ولإم هو ما جاب به دون ما لواه من األديان.85عمران: 

ومن أصررررول االعتقاد في ا،لررررالم أن كتاب ل ،عال : )القرآن الكريم( هو آخر كتل  ثا يا:

وأنه نالررررررخ لكب كتاب أنعل من قبب من التوراة والعبور وا،نجيب  ل نعوال وعهدا برب العالمين،

 وبيرها، ومهيمن عإيها، فإم يبق كتاب منعل يتعبد ل به لوى: )القرآن الكريم(.

ًقا ِلَما بَْيَن َيدَْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيمِ  درِ ِ ُمصرررررررَ ْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقر َنا مِلَ ْيِه قال ل ،عال : ﴿َوأَْنَعْل ًنا َعإَ

﴾ ]الماعدة:  ِ ا َجاَبَك ِمَن اْلَحقر َّبِْع أَْهَواَبُهْم َعمَّ ُ َواَل ،َت  [.48فَاْحُكْم بَْينَُهْم بَِما أَْنَعَل  َّ

يجرل ا،يمران برأن )التوراة وا،نجيرب( قرد ناررررررخرا برالقرآن الكريم، وأنره قرد لحقهمرا  ثعالثعا:

بيان ذلك في آيات من كتاب ل الكريم منها قول ل  التحريف والتبديب بالعيادة والنقصرررررران كما جاب

فُوَن اْلَكِإَم َعْن َمَواِضِعهِ  ا ،عال : ﴿فَبَِما نَْقِاِهْم ِميثَاقَُهْم لَعَنَّاُهْم َوَجعَْإنَا قُإُوبَُهْم قَاِليَ ً يَُحررِ  َونَُاوا َحظ ا ِممَّ

ُروا بِِه َواَل ،ََعاُل ،َطَِّإُع َعإَ  َخاعِنَ أ   [.13ِمْنُهْم مِالَّ قَِإياًل ِمْنُهْم﴾ ]الماعدة:  ذُكرِ

ومن أصررول االعتقاد في ا،لررالم أن نبينا ورلررولنا محمدا صررإ  ل عإيه ولررإم هو  رابعا:

ِ َوَخا وَل  َّ دٌ أَبَا أََحدأ ِمْن ِرَجاِلُكْم َولَِكْن َرلررُ ،ََم خا،م األنبياب والمرلررإين كما قال ل ،عال : َما َكاَن ُمَحمَّ

 النَّبِيرِيَن. فإم يبق رلول يجل ا،باعه لوى

ومن أصرررول ا،لرررالم أنه يجل اعتقاد ك ر كب من لم يدخب في ا،لرررالم من اليهود  وامسعععا:

والنصرررارى وبيرهم و،ارررميته كافرا، وأنه عدو هلل ورلررروله والمنمنين، وأنه من أهب النار كما قال 

ِذيَن َك َُروا مِ  َن ُ ﴾ ]البين : ،عال : ﴿ لَْم يَُكِن الَّ يَن َحتَّ  َ،أْ،ِيَُهُم اْلبَيرِ ِرِكيَن ُمْن َكرِ َتاِب َواْلُمشررررررْ [. 1ْن أَْهِب اْلِك

ِرِكيَن فِي َناِر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها أُولَِ َك ُهْم  وقال جب وعال: ﴿ مِنَّ الَِّذيَن َك َُروا ِمْن أَْهِب اْلِكتَاِب َواْلُمشررررررْ

 [. وبيرها من اآليات.6لبين : َشرُّ اْلبَِريَِّ  ﴾ ]ا

وأمام هذه األصول االعتقادي  والحقاعق الشرعي ، فإن الدعوة مل : )وحدة األديان(  سادسا:

والتقارب بينها وصررررررهرها في قالل واحد دعوة خبيث  ماكرة، والغرو منها خإط الحق بالباطب، 

لك في قول ل لبحانه: ﴿َواَل وهدم ا،لالم و،قويض دعاعمه، وجر أهإه مل  ردة شامإ ، ومصداى ذ

تََطاُعوا﴾ ]البقرة:  [. وقوله جب وعال: ﴿َودُّوا لَْو 217يََعالُوَن يُقَا،ِإُونَُكْم َحتَّ  يَُردُّوُكْم َعْن ِدينُِكْم مِِن الرررررْ

 [.89،َْك ُُروَن َكَما َك َُروا فَتَُكونُوَن َلَواًب﴾ ]النااب: 

ملغاب ال وارى بين ا،لررالم والك ر، والحق والباطب، ومن من آثار هذه الدعوة اآلثم   سععابعا:

والمعروف والمنكر، وكار حاجع الن رة بين الماإمين والكافرين، فال والب وال براب، وال جهاد وال 

ِ َواَل ِباْليَ  قتال ،عالب كإم  ل في أرو ل، ول جب و،قدس يقول: ﴿ ْوِم َقا،ِإُوا الَِّذيَن اَل يُْنِمنُوَن ِباَّللَّ

ِ ِمَن الَِّذيَن أُو،ُوا اْلِكتَابَ  وُلهُ َواَل َيِدينُوَن ِديَن اْلَحقر ُ َوَرلررررررُ َم  َّ ُموَن َما َحرَّ َحتَّ  يُْعُطوا  اآْلِخِر َواَل يَُحررِ

اِبُروَن ﴾ ]التوب :  ِرِكيَن َكافَّ ً  [. ويقول جب وعال: ﴿29اْلِجْعَي َ َعْن َيدأ َوُهْم صرررررررَ َكَما  َوَقا،ِإُوا اْلُمشررررررْ

َ َمَع اْلُمتَِّقيَن ﴾ ]التوب :   [.36يُقَا،ِإُونَُكْم َكافَّ ً َواْعإَُموا أَنَّ  َّ

أن الدعوة مل  )وحدة األديان( من صدرت من ماإم فهي ،عتبر ردة صريح  عن دين  ثام ا:

ا،لرررالم، ألنها ،صرررطدم مع أصرررول االعتقاد فترضررر  بالك ر باهلل عع وجب، و،بطب صررردى القرآن 

 ناخه لجميع ما قبإه من الكتل، و،بطب ناخو

ا،لرررالم لجميع ما قبإه من الشرررراعع واألديان، وبناب عإ  ذلك فهي فكرة مرفوضررر  شررررعا، 

 محرم  قطعا بجميع أدل  التشريع في ا،لالم من قرآن ولن  ومجماع. ،العا: و،ألياا عإ  ما ،قدم:

دينا، وبمحمد صرررإ  ل عإيه ولرررإم نبيا  فإنه ال يجوز لمارررإم ينمن باهلل ربا، وبا،لرررالم - 1

ورلررروال، أن يدعوا مل  هذه ال كرة اآلثم ، والتشرررجيع عإيها، و،ارررإيكها بين المارررإمين، فارررال عن 

 االلتجاب  لها، والدخول في من،مرا،ها وندوا،ها، واالنتماب مل  محافإها.

آن الكريم في بالف ال يجوز لماررررررإم طباع  التوراة وا،نجيب من ردين، فكيف مع القر - 2

واحد!! فمن فعإه أو دعا مليه فهو في ضرررررالل بعيد، لما في ذلك من الجمع بين الحق )القرآن الكريم( 

 والمحرف أو الحق المناوخ )التوراة وا،نجيب(.

ا  ومعبد( في مجمع واحد، لما  - 3 كما ال يجوز لماإم االلتجاب  لدعوة: )بناب ماجد وكني



 

 81 بد الرحمن الحارثيع... .موقف الدعاة من الحوار بين األديان بين التأثير والتأثر

 

 

 

ين يعبد ل به بير دين ا،لررررررالم، ومنكار ظهوره عإ  الدين كإه، ودعوة في ذلك من االعتراف بد

مادي  مل  أن األديان ثالث ؛ ألهب األرو التدين بأم منها، وأنها عإ  قدم التاررررراوم، وأن ا،لرررررالم 

بير نالرررخ لما قبإه من األديان، وال شرررك أن مقرار ذلك أو اعتقاده أو الرضرررا به ك ر وضرررالل؛ ألنه 

يح  لإقرآن الكريم والاررررن  المطهرة ومجماع الماررررإمين واعتراف بأن ،حري ات اليهود مخال   صررررر

امي  الكناعب )بيوت ل( وأن أهإها  -،عال  ل عن ذلك  -والنصارى من عند ل  كما أنه ال يجوز ،

أم:  -يعبدون ل فيها عبادة صررررحيح  مقبول  عند ل، ألنها عبادة عإ  بير دين ا،لررررالم، )لياررررت 

بيوت ل، ومنما بيوت ل المارراجد، بب هي بيوت يك ر فيها باهلل، ومن كان قد يذكر  -البيع والكناعب 

 فيها، فالبيوت بمنعل  أهإها وأهإها ك ار، فهي بيوت عبادة الك ار(.

ومما يجل أن يعإم أن دعوة الك ار بعام  وأهب الكتاب بخاصرر  مل  ا،لررالم واجب   عاشععًرا:

ارررررإمين بالنصررررروص الصرررررريح  من الكتاب والارررررن ، ولكن ذلك ال يكون مال بطريق البيان عإ  الم

 والمجادل  بالتي هي أحان، وعدم التنازل عن شيب من شراعع ا،لالم، وذلك لإوصول مل 

َن أ َويَْحَيا َمنْ   قناعتهم با،لررررررالم ودخولهم فيه، أو مقام  الحج  عإيهم ﴿ِليَْهِإَك َمْن َهَإَك َعْن بَيرِ

﴾ قال ل ،عال : ﴿قُْب يَا أَْهَب اْلِكتَاِب ،َعَالَْوا مِلَ  َكِإَم أ َلَوابأ بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أَ  َ َوالَ َحيَّ َعْن بَيرِنَ أ ال نَْعبُدَ مِال  َّ

ِ فَإِْن ،ََولَّ  ْشِرَك بِِه َشْي ًا َوالَ يَتَِّخذَ بَْعُانَا بَْعًاا أَْربَابًا ِمْن دُوِن  َّ ْوا فَقُولُوا اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْاِإُموَن﴾، أما نُ

مجررادلتهم والإقرراب معهم ومحرراور،هم ألجررب النعول عنررد رببررا،هم، و،حقيق أهرردافهم، ونقض عرى 

ا،لالم ومعاقد ا،يمان فهذا باطب يأباه ل ورلوله والمنمنون ول الماتعان عإ  ما يص ون. قال 

ُ مِلَْيَك﴾.َ،عال : ﴿َواْحذَْرُهْم أَْن   يَْ تِنُوَك َعْن بَْعِض َما أَْنـَعَل  َّ

ومن الإجن  مذ ،قرر ذلك و،بينه لإناس فإنها ،وصرررررري الماررررررإمين بعام  وأهب العإم بخاصررررر  

بتقوى ل ،عال  ومراقبته، وحماي  ا،لررالم، وصرريان  عقيدة الماررإمين من الاررالل ودعا،ه، والك ر 

الك ري  الاررررررال : )وحدة األديان(، ومن الوقوع في حباعإها، ونعيذ وأهإه، و،حذرهم من هذه الدعوة 

باهلل كب مارررإم أن يكون لرررببا في جإل هذه الارررالل  مل  بالد المارررإمين و،رويجها بينهم. نارررأل ل 

لبحانه بألماعه الحان  وص ا،ه العإ  أن يعيذنا جميعا من ماالت ال تن، وأن يجعإنا هداة مهتدين، 

 حماة

 (31)إ  هدى ونور من ربنا حت  نإقاه وهو راو عنا.وباهلل التوفيق، لإللالم ع

 

 المطلب الخامس: حوار توحيد الدين:

"دم  جمإ  من األديان والمإب في دين واحد ماررررررتمد منها جميًعا، بحيث ينخإع أ،باع ،إك 

األديان منها وينخرطون في الدين المإ ق الجديد"
(32)

دون ميجاد . ويدم  هنالب عناصررررر من األديان 

ناررررررق منهجي بينها، ويُمثب لهذا النوع بالديان  "الموني " التي اخترعها المتنبي الكورم الشررررررمالي 

)صررن مون(
(33)

. ويدم  هنالب بين عناصررر من األديان مع محاول  ميجاد ناررق منهجي يربط بينها، 

ويمكن التمثيب بمحاول  بعض القااول  األلبان ومجموعت  "كرياالم
( "34)

. 

خ   عإ  عاقب أن الحوار بهذا المعن  محرم قطعيا ألنه يتعارو مع أصررررررول الدين وال ي

 .(35)ا،لالمي الحنيف. وينظر في ذلك فتوى هي   كبار العإماب الاابق ذكرها 

 

 الفصل األول: المبحث الثا ي

                                                 
  (.19402( فتوى رقم )50/46فتاوى الإجن  الداعم ، ) (31)

 (.343 /1دعوة التقريل بين األديان )، ( القاضي، أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان32)

 (.2/659(الجهني، مانع، المولوع  الميارة في األديان والمذاهل واألحعاب المعاصرة )33)

 (. 393 /3( ، صياًل كاماًل لهذه المجموع  ألحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي في دعوة التقريل بين األديان )34)
 (.50/46فتاوى الإجن  الداعم ، ) (35)
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 الدعاة في حوار األديان (37)ووسائل (36)أساليب 

نتعرو في هذا ال صب أللاليل وولاعب الدعاة في حوار األديان كما التنبطها العإماب من 

 القرآن والان  المشرف ، 

 

 أساليب حوار األديان الدعوية  األول:المبحث 

من خالل الررتقراب القرآن والاررن  نجد ألرراليل حواري  مختإ   ،تنالررل مع كاف  العقول بما 

يقف عنررد ألررررررإوب واحررد ليقيم الحجرر  عإ  كررب العقول، وهررذه أبرز ي ي بررالغرو المطإوب، ولم 

 األلاليل الشرعي :

 المطلب األول: قياس األول :

وهو ألررإوب قرآني  (38)وهو الذم يكون ال رع فيه أول  بالحكم من األصررب ؛ لقوة العإ  فيه 

الَِّذم َخإََق الاََّماَواِت صرف التخدمه القرآن الكريم في أكثر من موضع كما في قوله ،عال : ﴿أََولَْيَب 

ُى اْلعَِإيُم﴾]يب:  اِدرأ َعإَ  أَْن يَْخإَُق ِمثْإَُهْم بَإَ  َوُهَو اْلَخالَّ [، وقولره عع وجرب: ﴿ لََخْإُق 81َواأْلَْرَو بِقررَ

َماَواِت َواأْلَْرِو أَْكبَُر ِمْن َخْإِق النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعإَُموَن ﴾ ] [، وحاصرررررررب 57بافر: الاررررررَّ

 .(39)القياس من كان ل خإق الخإق من العدم، فمن األول  أن معاد،هم يوم القيم  ممكن  ويايرة 

وقد ورد الرررتخدم القرآن هذا القياس في حواره مع النصرررارى كما في قوله ،عال : ﴿مِنَّ َمثََب  

ِ َكَمثَِب آدََم َخإََقهُ ِمْن ،َُرابأ ثُمَّ  [، قال األلمعي"فإذا 59 قَاَل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن﴾ ]آل عمران: ِعياررررررَ  ِعْندَ  َّ

كان الخإق من بير أب ماررروًبا ال،خاذ عياررر  ملًها فأول  بآدم المخإوى من بير أب وال أم أن يكون 

 . (40)هو اآلخر ملًها، لكن لما لم يكن آدم ملًها باعترافكم فمن باب أول  أن ال يكون عيا  ملًها" 

 

 ا ي: برهان الخلف:المطلب الث

لَْو َكاَن ﴿كما في قوله ،عال :  والمراد ببرهان الخإف عند العإماب مثبـررات أمر بإبطـررال نقياه

ا يَصرررررِ ُونَ  ِ اْلعَْرِش َعمَّ ِ َربر ْبَحاَن  َّ دَ،َا فَارررررُ ُ لَ َارررررَ [. فالبرهان يتكون 22]األنبياب:  ﴾فِيِهَما آِلَه ٌ مِالَّ  َّ

بالي  الدق  وا،حكام، ومقدم  ثاني  وهي: ال يمكن أن يكون الكون محكما مقدم  وهي: الكون في 

متاررررقا لوكان هناك أكثر من مله، والنتيج  الحتمي  من المقدمتين ال مله مال ل، ،عدد اآلله  باطب ألنه 

يورث ال ارررررراد فثبت أن ل ،عال  واحد
(41)

، وفي قوله ،عال  ﴿أَفاََل يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد 

ِ لََوَجدُوا فِيِه اْختاَِلفًا َكثِيًرا ﴾]النارررررراب:  [ االختالف والتناقض باطب ال وجود له في القرآن 82َبْيِر  َّ

الكريم فثبت نقياه وهو أنه محكم معجع فهو لذلك كالم ل ،عال  
(42)

 . 

 

 المطلب الثالث: قيـاس الغائب عل  الشاهد:

َي َخْإقَهُ  ، يقول ،عال : ﴿(43)وهو المارررن  عند الغعالي بقياس التمثيب َرَب لَنَا َمثاًَل َونَارررِ َوضرررَ

ُكبرِ َخإْ 78َقاَل َمْن يُْحيِ اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم ) ةأ َوُهَو بِ َل َمرَّ أََها أَوَّ ( 79قأ َعِإيٌم )( ُقْب يُْحيِيَها الَِّذم أَْنشرررررررَ

ِر نَاًرا فَإِذَا أَْنتُْم ِمْنهُ ،ُوقِدُوَن ) َجِر اأْلَْخارررررَ َماَواِت 80الَِّذم َجعََب لَُكْم ِمَن الشرررررَّ ( أََولَْيَب الَِّذم َخإََق الارررررَّ

                                                 
( األلررررررراليل هي: مجموع  الطرى القولي  التي يارررررررتخدمها الداعي  لإعبور مل  قإل المدعو ومقناعه بما يدعو مليه انظر كتاب كإنا دعاة 36)

 ( 8لعبدل الغامدم ص )

ن بهدف حارررررهم عإ  الطاع  والبعد ع، هي مجموع  الطرى التي يارررررتعين بها الدعاة لتحارررررين اال،صرررررال بالمدعوين( الولررررراعب هي: 37)

 ( .80ألب في الدعوة وولاعإها لمحمد أبو فارس ص )، انظر: المعصي  أو دعو،هم مل  الدخول في ا،لالم

 (83ص )، لوريا –وهب  مصط   الوجيع في أصول ال قه دار الخير لإطباع  والنشر والتوزيع دمشق ، (العحيإي38)

 (.81قاهرة. )ص ( الجإيند، محمد الايد، منه  القرآن في ،أليب اليقين. طبع  ال39)

 (.77(األلمعي، زاهر بن عواو، مناه  الجدل في القرآن الكريم، رلال  دكتوراه كإي  أصول الدين، جامع  األزهر. )ص 40)

 (.78( الاابق )ص 41)

 (.78( الاابق )ص 42)

 (.78( ومناه  الجدل لأللمعي )ص 154(الغعالي، محمد بن محمد معيار العإم )ص 43)
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ُى اْلعَِإيُم ﴾ ]يب:   . [81 - 78َواأْلَْرَو بِقَاِدرأ َعإَ  أَْن يَْخإَُق ِمثْإَُهْم بَإَ  َوُهَو اْلَخالَّ

"ووجه قياس الغاعل عإ  الشررررررراهد هنا هو قياس ا،عادة بعد الموت وهو أمر باعل عإ  

شيب مشاهد محاوس يراه  شيب بعد أن لم يكن أو عإ   اان وهو أنه وجد من ال  أمور معإوم  لإلن

ا،ناـرررررران بعينـرررررره وهو التخـررررررراج الحـررررررار من الشجر األخار الرطل أم التخراج الشيب من 

ضده
("44)

. 

 

 ب الرابَ: التسلي  الجدلي للخص :المطل

فإن القرآن ياإم جدال لإخصم ثم يكر عإ  مقـررررراال،هم بالنقض وا،بطال ومن أمثإ  ذلك قوله 

ُ ِمْن َولَدأ َوَما َكاَن َمعَهُ ِمْن مِلَهأ مِذًا لَذََهَل ُكبُّ مِلَهأ بَِما َخإََق َولَعاََل بَ  ُهْم َعإَ  بَ ،عال : ﴿َما ا،ََّخذَ  َّ ْعضأ ْعاررُ

ِص ُوَن﴾ ا يَ ِ َعمَّ [. ف ي اآلي  ،اإيم جدلي م اده لو لإمنا بوجود ملهين لذهل 91]المنمنون:  ُلْبَحاَن  َّ

كب مله بما خإق، ولتكبر مله عإ  مله، "وهذا النوع ال يختإف عن قياس الخإف مال من جه  التاررررررإيم 

 . (45)الجدلي المذكور اقتراًضا وليب حقيق  وواقعًا" 

َماَواِت  اَّ َشكٌّ فَاِطِر ال  ِ ُلإُُهْم أَفِي  َّ وأدخب الايوطي في التاإيم الجدلي قوله ،عال : ﴿قَالَْت ُر

َام   قَالُوا مِْن أَْنتُْم مِالَّ  َرُكْم مِلَ  أََجبأ ُم َشٌر ِمثْإُنَا ،ُِريدُ  َواأْلَْرِو يَْدُعوُكْم ِليَْغِ َر لَُكْم ِمْن ذُنُوبُِكْم َويَُنخرِ وَن بَ

ْإَطانأ ُمبِينأ ) ا َكاَن يَْعبُدُ آبَاُؤنَا فَأْ،ُونَا بِاررُ دُّونَا َعمَّ ٌر ِمثْإُُكْم 10أَْن ،َصررُ إُُهْم مِْن نَْحُن مِالَّ بَشررَ ( قَالَْت لَُهْم ُرلررُ

ْإطَ  اُب ِمْن ِعبَاِدِه َوَما َكاَن لَنَا أَْن نَأْ،ِيَُكْم بِارررُ َ يَُمنُّ َعإَ  َمْن يَشرررَ ِ فَْإيَتََوكَِّب َولَِكنَّ  َّ ِ َوَعإَ   َّ انأ مِالَّ بِإِْذِن  َّ

[. "فهنا ،اررررإيم جدلي من األنبياب عإيهم الاررررالم لإمنكرين لنبو،هم ألنهم 11، 10اْلُمْنِمنُوَن﴾]مبراهيم: 

 .(46)بشر بأنهم بشر حقًا ولكن ليات البشري  مانعًا من النبوة" 

 المطلب الخامس: القسمة العقلية:

أِْن اثْنَْيِن َوِمَن اْلَمْعِع اثْنَْيِن وضرررب   الارريوطي لها مثاًل بقوله ،عال : ﴿ثََمانِيَ َ أَْزَواجأ ِمَن الاررَّ

تََمإَْت َعإَْيِه أَْرَحاُم اأْلُْنثَيَْيِن نَبرِ ُونِي بِِعْإمأ مِ  ا اشررْ َم أَِم اأْلُْنثَيَْيِن أَمَّ اِدقِيَن﴾ ]قُْب آلذََّكَرْيِن َحرَّ األنعام: ْن ُكْنتُْم صررَ

143 .](47) 

يًرا ) ِجدَ لَُهْم نَصررررررِ اِر َولَْن ،َ نَّ َ ِب ِمَن ال لدَّْرِك اأْلَلررررررْ َنافِِقيَن فِي ا َ،ابُوا 145﴿مِنَّ اْلُم ِذيَن  لَّ ( مِالَّ ا

ْوَف يُنْ  ِ فَأُولَ َِك َمَع اْلُمْنِمنِيَن َولررَ وا ِدينَُهْم َّلِلَّ ِ َوأَْخإَصررُ ُموا بِاَّللَّ إَُحوا َواْعتَصررَ ُ اْلُمْنِمنِيَن أَْجًرا َوأَصررْ ِت  َّ

ُ َشاِكًرا َعِإيًما﴾ ]النااب: 146َعِظيًما ) ُ بِعَذَابُِكْم مِْن َشَكْر،ُْم َوآَمْنتُْم َوَكاَن  َّ  [. 147-145( َما يَْ عَُب  َّ

ف ي اآلي  ،وعد لإمنافين و،بشررير لإتاعبين منهم، ولإرازم كالم حاررن عندما ،كإم في ، ارريره 

شأن له بعذابكم ألنه منعه عإ   ُ بِعَذَابُِكْم ﴾. قال الرازم: "أم أنه ،عال  ال  قول ل ،عال  ﴿ َما يَْ عَُب  َّ

عن دفع الماار وجإل المنافع ومنما قصده حمب المكإ ين عإ  فعب الحان، واجتناب القبيح"
(48)

. 

لاليل عقإي  وقإبي  76-71وفي لورة الماعدة اآليات ) معا، فاأللاليل العقإي  (: مشحون  بأ

وحدها قد ،كون بير منالرررب  لمن لديهم عاط   قوي ، واأللررراليل القإبي  وحدها قد ال ،ك ي أصرررحاب 

 النظر وال كر، فجاب كتاب رب العالمين جامعا لما يقيم الحج  الحواري  عإ  اآلخر. 

وجرردان فتنثر في "من دعوة القرآن الكريم الرفيعرر  الإينرر  لتررأخررذ برراأللبرراب، و،رردخررب مل  ال 

الن وس أيما ،أثير حت  أن ،إك الن وس المر،كارررر  في بيرِها ،ت اعب فيها األحالرررريب والمشرررراعر عند 

لماع القرآن و،وقن في قرارات أن اها بأن هذا يعإوا عإ  ألاليل البشر
("49)

. 

 َكانُوا َصاِدقِيَن يقرأ: ﴿فَْإيَأْ،ُوا بَِحِديثأ ِمثِْإِه مِنْ  ملسو هيلع هللا ىلصقال جبير بن مطعـررررررم لما لمع رلـررررررول ل 

                                                 
 (.79(. ومناه  الجدل )ص 54، 53 /2ين، ا،،قان في عإوم القرآن )(الايوطي، جالل الد44)

 (.82( األلمعي، مناه  الجدل )ص 56 /2(الايوطي، ا،،قان )45)

 (.57 /2(الايوطي، جالل الدين، ا،،قان )46)

 (.55 /2( الاابق )47)

 ( 90 /6( الرازم، فخر الدين الت اير الكبير أو م ا،يح الغيل )48)

 (.70، 69هر بن عوو، مناه  الجدل )ص ( األلمعي، زا49)
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ْيبأ أَْم ُهُم اْلَخاِلقُوَن )34) َماَواِت َواأْلَْرَو َبْب اَل يُوقِنُوَن﴾35( أَْم ُخِإقُوا ِمْن َبْيِر شررررررَ  ( أَْم َخإَقُوا الاررررررَّ

 . (50)[. "كاد قإبي يطير، وذلك أول ما وقر ا،لالم في قإبي" 36-34]الطور: 

 

 المطلب السادس االست باط:

ه مذا  )نبط(لغ  كإم ٌ ،دلُّ عإ  الررتخراج الشرريب."والررتنبَْطت ُالماَب: الررتخرجتُه، والماب نَْ اررُ

وابه اللررررتنباطهم الميِاه. ومن المحمول عإ  هذا النبُّط : بياٌو  مُّ الررررتُخِرج نَبط. ويقال: منَّ النبَّط لررررُ

 .(51)نبط  يكون ،حت مبط ال رس. وفرٌس أْنبَُط، كأنَّ ذلك البياو َمشبَّه بمابأ 

عند  المقررة الشررررريب بالطراعق عإ  اآلي  دالل  الرررررتخراج هو في البرهان"وااللرررررتنباط

َومِذَا َجاَبُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاُعوا ِبِه  وقد ورد الإ ظ في قوله ،عال  ﴿ (52)"األصرررررروليين: 

وِل َومِلَ  أُوِلي اأْلَمْ  لررررُ ِ َعإَْيُكْم َولَْو َردُّوهُ مِلَ  الرَّ ُب  َّ تَْنبُِطونَهُ ِمْنُهْم َولَْواَل فَاررررْ ِر ِمْنُهْم لَعَِإَمهُ الَِّذيَن يَاررررْ

 [.83َوَرْحَمتُهُ اَل،َّبَْعتُُم الشَّْيَطاَن مِالَّ قَِإياًل ﴾ ]النااب: 

َشْيٌب ِمْن اْلَوْحيِ مِالَّ َما فِي (53)لأل أبو ُجَحي    ِكتَاِب  عإياً رضي ل عنه فقال: "َهْب ِعْندَُكْم 

ِ؟ َقاَل: ال َوالَِّذم فَإََق اْلَحبَّ َ  َم َ ،  َّ ُ َرُجاًل ، َوبََرأَ النَّاررررررَ فِي اْلقُْرآِن، َوَما فِي  َما أَْعإَُمهُ مِالَّ فَْهًما يُْعِطيِه  َّ

ِحي َ  ِإٌم بَِكافِرأ " َهِذِه الصررَّ يِر، َوأَْن ال يُْقتََب ُماررْ ِحي َِ ؟ قَاَل: ْلعَْقُب، َوفََكاُك األَلررِ ِ ، قُْإُت: َوَما فِي الصررَّ
(54) .

قَاَل لَهُ َصاِحبُهُ َوُهَو يَُحاِوُرهُ أََك َْرَت بِالَِّذم  ﴿ :ومثب له القرآن في حوار صاحل الجنتين قاَل ل ،عال 

اَك َرُجاًل ﴾ ]الكهف: َخإَقََك ِمْن ،َُرابأ   [.37 ثُمَّ ِمْن نُْط َ أ ثُمَّ َلوَّ

 

 المطلب السابَ االستقراء:

الررتقرأت األشررياب " ( وفي المصررباح المنير55) )قرو( لغ  ،دل عإ : القصررد والتتبع االسععتقراء لغة:

 .(56) ،تبعت أفرادها؛ لمعرف  أحوالها، وخواصها"

الجععيات الداخإ  ،حت أمر ما كإي لتصررحيح حكم ما هو "،صرر ح شرريب من  االسععتقراء اصععطالحا:

حكم به عإ  ذلك األمر"
(57)

. 

رحمه ل ،عال : "االلررتقراب هو "،صررر ح أمور جععي  ليحكم بحكمها عإ   (58)وقال الغعالي

أمر يشمب ،إك الجععيات"
(59)

. 

اِحبِِهْم وقد وردت آيات ،دل عإ  االلررتقراب في القرآن في قوله ،عال : ﴿ أََولَْم  يَتَ َكَُّروا َما بِصررَ

لتخدم االلتقراب فعَْن 184ِمْن ِجنَّ أ مِْن ُهَو مِالَّ نَِذيٌر ُمبِيٌن ﴾ ]األعراف:  [. وفيحديث النبي عن الغيإ  ا

إََّم، فِ  إَّ  لُ َعإَْيِه َولررَ وَل لِ صررَ ْرُت َرلررُ ي أُنَاسأ َوُهَو ُجدَاَم َ بِْنِت َوْهلأ، أُْخِت ُعكَّاشررَ َ، قَالَْت: ))َحاررَ

وِم َوفَاِرَس، فَإِذَا ُهْم يُِغيإُوَن أَْواَلدَُهْم، فاََل »يَقُوُل:  يَُارُّ  لَقَْد َهَمْمُت أَْن أَْنَه  َعِن اْلِغيإَِ ، فَنََظْرُت فِي الرُّ

، «ذَِلَك اْلَوأْدُ اْلَخِ يُّ » َعإَْيِه َوَلإََّم: ، ثُمَّ َلأَلُوهُ َعِن اْلعَْعِل؟ فَقَاَل َرُلوُل لِ َصإَّ  لُ «أَْواَلدَُهْم ذَِلَك َشْي ًا

                                                 
(، ، وماررإم بنحوه في كتاب الصررالة، باب القرابة في الصرربح، برقم 4854(البخـررررررررارم كتاب ، اررير القرآن، باٌب:لررورة الطور، برقم )50)

(463). 

 (.1/381٤( ابن فارس، معجم مقاييب الإغ  )51)

 (.٣ /٦( الايوطي، جالل الدين البرهان في عإوم القرآن. )52)

واعي. قَِدَم عإ  النبي صرإ53) واعي، ابن عامر بن صرعصرع ، أبو ُجَحي   الارُّ وادة الارُّ   ( هو وهل بن عبدل بن مارإم بن ُعبادة بن حبيل لرُ

ا َوِلَي الخالف ، ،ُِوفرَِي في والي  بِ  رأ عإ  العراى ل عإيه ولرررإم في أواخر عمره، وح ظ عنه، ثم صرررِحل عإيًا بعدُ، ووالرهُ شررررط  الكوف  لَمر شرررْ

 ( 6/626هـ )انظر ا،صاب  في ،مييع الصحاب ، )  64لن : 

 (.3047( رواه البخارم في الجامع الصحيح برقم) 54)

 ( مادة )قرو(1707( ال يروز آبادم، مجد الدين، القاموس المحيط )ص55)

 ( مادة )قرى(.5/688( ال يومي أحمد بن محمد , المصباح المنير )56)

 (.4/321هــ )1421لبنان ط األول  لن  النشر  –در الدين بن محمد بهادر، البحر المحيط دار الكتل العإمي  بيروت ( العركشي، ب57)

(محمد بن محمد بن محمد الغََعالي الطولررري، أبو حامد، حج  ا،لرررالم: فيإاررروف، متصررروف، له نحو م ت  مصرررنف. مولده ووفا،ه في 58)

نيارابور ثم مل  بغداد فالحجاز فبالد الشرام فمصرر، وعاد مل  بإد،ه. ناربته مل  صرناع  الغعل الطابران )قصرب  طوس، بخرالران( رحب مل  

 (7/22)عند من يقوله بتشديد العام( أو مل  َبَعال  )من قرى طوس( لمن قال بالتخ يف. انظر العركإي األعالم، )

 (. 64( الغعالي، محمد بن محمد عن الماتص  )ص 59)
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 (60َزادَ ُعبَْيدُ لِ فِي َحِديثِِه: َعِن اْلُمْقِرِئ، َوِهَي: }َومِذَا اْلَمْوُبودَةُ ُل ِإَْت{(( )

 الخإق عن اشررري ً  ل ن   المشرررركين "فإذاوقد الرررتخدم القرآن الكريم االلرررتقراب في حوار 

"اأبدً  شررررررريك ا،ثبات ذلك في له يكون ال فإنه لن ارررررره وأثبته
(61)

فقال ،عال  ﴿قُْب اَل يَْعإَُم َمْن فِي  

ُ َوَما يَْشعُُروَن أَيَّاَن يُْبعَثُوَن ﴾]النمب:   [. 65الاََّماَواِت َواأْلَْرِو اْلغَْيَل مِالَّ  َّ

 كونه هي يارررتحقها ال من وبين العبادة يارررتحق من بين ال ارق  قال الشرررنقيطي "فالعالم  

 .(62)واألرو" الاماوات خالق في مال يتحقق ولن يتحقق لم الوصف لغيره، وهذا خالقًا

 

 المطلب الثامن: الدحض:

زلق، قال الخإيب "يقال: َمْعلََق ٌ ِمدحاٌو. والدَّْحُض: الماُب الذم  : )دحض(: أم:الدحض لغة

ماِب،  مب عن بطن الارررَ ِت الشرررَ تُه: أم: بََطإَْت" ،كون منه المْعلَقَ ُ. ودََحارررَ ت ُحجَّ أم: زالت. ودََحارررَ

(63 ) 

ِحيَح ً، قَْد  قال الرازمالدحض اصععععععطالحا: هو ابطال الحج " اْلُحجَّ َ َكَما أَنََّها قَْد ،َُكوُن صررررررَ

ُ ،َعَالَ : ﴿ ا بَاِطإَ ً، قَاَل  َّ تُجِ  ،َُكوُن أَْيارررً ِ ِمْن بَْعِد َما الرررْ وَن فِي  َّ تُُهْم دَاِحارررَ ٌ َوالَِّذيَن يَُحاجُّ يَل لَهُ ُحجَّ

[16ِعْندَ َربرِِهْم َوَعإَْيِهْم َبَاٌل َولَُهْم َعذَاٌب َشِديدٌ﴾ ]الشورى: 
(64)

. 

ِريَن  والدحض لن  رباني  نبوي  وقد وردت في القرآن الكريم: ﴿ َوَما نُْرِلُب اْلُمْرَلِإيَن مِالَّ ُمبَشرِ

ِذيَن َك َرُ  اِدُل الرَّ ِذِريَن َويُجررَ ِذُروا ُهُعًوا ﴾ َوُمنررْ ا أُنرْ ا،ِي َومرَ ذُوا آيرَ ِه اْلَحقَّ َوا،َّخررَ وا برِ ْدِحاررررررُ ِب ِليررُ اطرِ اْلبررَ وا برِ

[ 141[. ﴿فََااَهَم فََكاَن ِمَن اْلُمْدَحِايَن﴾ ]الصافات: 56]الكهف:
(65)

. 

 

 الترغيب والترهيب في القرآن: المطلب التاسَ:

التربيل والترهيل لما يعإمه ل من يرى بعض الباحثين أن القرآن الكريم الررتعمب ألررإوب 

. فالشررررع حدد لكب ف   من الناس (66)أن الن وس مجبول  عإ  حل المنافع والخير وكراهي  المارررار

. فالترهيل فهو يوقع في القإل الخوف والخشرري  من العقوب  (67)ما ينالرربها من التربيل أو الترهيل 
(68). 

 .(69)وقد يغير الترهيل ماار حياة بعض األمم 

 

 المطلب العاشر: ضرب األمثال 

 صررروره الشررريب، أم له مثب ن اررره، ومنه الحديث : قال ابن منظور المثب: "الشررربه، وقيبالمثل لغة

مليه" كأنه ينظر حت 
(70)

 والنظير". الشبه وفي المعجم الوجيع:" 
(71)

 

 بينهما آخر شررريب في قوال يشررربه شررريب في قول وقد عرفه االصررر هاني بقوله:" المثل اصعععطالحا:

                                                 
 (.1442باب باب جواز الغيإ  وهي وطب المرضع وكراه  الععل )لنكاح، ( أخرجه ماإم، كتاب ا60)

 (121( الشنقيطي، محمد األمين، أضواب البيان)ص61)

 (124( الشنقيطي، أضواب البيان.)ص62)

الارررررامراعي، دار (أبو عبد الرحمن الخإيب بن أحمد بن عمرو بن ،ميم ال راهيدم البصررررررم، العين، المحقق: مهدم المخعومي، مبراهيم 63)

 (.3/101ومكتب  الهالل )

هـرر(م ا،يح الغيل   606(أبو عبد ل محمد بن عمر بن الحان بن الحاين التيمي الرازم المإقل ب خر الدين الرازم خطيل الرم )ت: 64)

 (4/120هـ) 1420الت اير الكل المنلف: الناشر: دار محياب التراث العربي بيروت الطبع : الثالث  

 (4/120ر في ، ايرها: م ا،يح الغيل، لإرازم )( ينظ65)

 (.111، مكتب  وهب ، القاهرة )ص 1( برك  عبد الغني محمد لعيد، ألإوب الدعوة القرآني  بالب  ومنهاجا، ط 66)

 (.194ه)ص  1420، دار اشبيإيا لإنشر والتوزيع، الرياو، 1( المغذوم عبد الرحيم بن محمد، ولاعب الدعوة، ط 67)

 (.67م)ص  2003، عمان، األردن، 1طه عإي، و زينل حان نجم، ألاليل ،دريب التربي  ا،لالمي  )ط ( حاين، 68)

 (.257ه)ص  1418، دار األندلب الخض ا رب، جدة 2( المورعي أحمد بن نافع بن لإيمان، الحكم  الموعظ  الحان ، ط 69)

 (11/611( ابن منظور، لاان العرب، مادة مثب)70)

 (.853عربي ، المعجم الوجيع، )ص ( مجمع الإغ  ال71)
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 اآلخر ويصررروره" أحدهما ليبن مشرررابه 
(72)

 حكم  في بشررريب شررريب ،شررربيه قال عنه ابن القيم: "منه

  ."اآلخر من المحاولين المحاوس، وأحد من المعقول و،قريل
(73)

 

شبيه والغرو من ضرب األمثال األمثال شاهد، و ، شبيه الغاعل بال  بالجإي، وذلك الخ ي ،

(74) ا،يااح في النهاي  هو
. 

 القيمة الحوارية لضرب األمثال:

،عتبر التربي  بالقدوة من أنجح ولرراعب التربي  وقد رأى بعض الباحثين أن "ضرررب األمثال  

من باب القدوة الحي  ف يه ،وضيح لما لتصب مليه األمور ميجابا أو لإبا"
(75)

. 

 

 المطلب الحادل عشر: القصة.

يكتل،  الذم والشررأن األمر قصرر ، وهي جمع ( قال أهب الإغ  "والقصررص:76) األثر.القصععة لغة: 

 مذا فالن عإ  الرؤيا "وقصررصررت (78)،تبعه" أثره قص) :)قصررص(77)األخبار المتتبع . والقصررص

 قصا" بها، أقصها أخبر،ه
(79)

 

 هي حكاي  هادف  لها بداي  وحبك  ونهاي ، و،رجع قيمتها مل  كونها "ألرررررإوب القصعععععة اصعععععطالحا:

 ربع حوالي بإغ والرررع ، فقد حيعا كبيرا وماررراح شرررغب  القرآني القصرررص فإن ولهذا فعال ،ربوم

 "،حقيقها مل  القرآني القصررص التي ياررع  األهداف ،عدد مل  يعود هذا في الععيع، والاررر الكتاب
في  الحاضررررة األحوال ذكر من القرآن في ما بها، فإيب المخبر عن باعب  حادث  عن "والخبر)80(

 (81) عدوهم. مع الماإمين وقاعع ذكر مثب قصصا نعوله زمن

 القيمة الحوارية للقصة:

 مذا القص  أن ،عتمد القص  عإ  ،قنيات فني  متعددة ،جعب لها أثرا عظيما في الن ب، "وذلك

 ا،جمال" لذلك الت صرريب يقع ثم والقاعدة لها كاألصررب يكون بكالم أجمإت
(82)

وهي من اكثر ولرراعب 

الدع  فاعإي 
(83)

. 

 الموعظة الحس ة:المطلب الثا ي عشر: 

﴿أُولَ َِك الَِّذيَن يَْعإَُم  ،عال  قوله في نبيه بها هلل أمر الدعوم، وقد الخطاب ألررراليل أحد ،عتبر

ُ َما فِي قُإُوبِِهْم فَأَْعِرْو َعْنُهْم َوِعْظُهْم َوقُْب لَُهْم فِي أَْن ُِاِهْم قَْواًل بَِإيغًا﴾ ]النااب:  َّ 63.] 

 وعد باب من وعظه وقد بالعواقل والتذكير قال الرازم: "الموعظ النصرررح تعريف الموعظة لغة:

 .(84) "فا،عظ بالكار أياا وعظ 

ومن (85) قإبه" له يرى وما بالخير التذكير أو"وهي ،رادف النصرررح بالحارررن  الموعظة اصعععطالحا:

                                                 
(أبي القالم الحاين بن محمد، المعروف بالرابل، األص هاني، الم ردات في بريل القرآن، ،حقيق: محمد ليد الكيالني، دار المعرف ، 72)

 (464بيروت )ص

 (.270 /2 ، )( ابن القيم الجوزي  محد بن أبي بكر، ، أعالم الموقعين عن رب العالمين، دار الطباع  المنبري73)

 (. بتصرف.177م)ص  1979ه،  1399دار االعتصام.  .9(مح وظ، عإي هداي  المرشدين، ط 74)

 (.9ه)ص  1415)المعهد العالمي لإ كر ا،لالمي 2( ال ياو، محمد جابر، األمثال في القرآن الكريم، ط 75)

 (.7/74( ابن منظور، لاان العرب )76)

 (.271، المكتب  العإمي ، بيروت)ص 4ذوم التمييع في لطاعف الكتاب الععيع، )ط  ( ال يروزآبادم محمد يعقوب، بصاعر77)

 (1/254ج ) .5(الرازم، مختار الصحاح، )،حقيق: يولف الشيخ محمد، المكتب  العصري  الدار النموذجي ، بيروت صيدا، ط 78)

ه،  1399محمود محمد الطناحي، المكتب  العإمي  بيروت، ( ابن األثير، النهاي  في بريل الحديث واألثر، ،حقيق: طاهر أحمد العاوم، 79)

 (4/70م، )1979

 (.142م)ص 2001، دار ال رقان، عمان، 2(عبد هلل عبد الرحمان صالح، مدخب التربي  ا،لالمي  وطرى ،درياها، ط 80)

 (1/64م، )1984( ابن عاشرو، محمد الطاهر، ، اير التحريرير والتنوير، ط، الدار التوناي ، ،ونب 81)

 (.1)ص  ه 1400، الرياو، مكتب  المعارف، 1ط ، القواعد الحاان لت اير القرآن، ( ابن لعدم82)

 (.4بيروت)ص، دار المعرف ، آني في منطوقه وم هومهرالقصص الق، ( عبد الكريم الخطيل83)

 (.740(. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازم، )ص84)

 (.273م)ص  1985التعري ات )مكتب  لبنان، بيروت، ( الجرجاني، عإي بن محمد الشريف، 85)
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 القإل له يرى الذم الوجه عإ  والحق بالخير أحارررن التعري ات وأجمعهاأن النصرررح هو: "التذكير

 .(86)عإ  العمب" ويبعث

 القيمة الحوارية للموعظة الحس ة 

الموعظ الحاررررررنرر  والقول البإيغ يخترقرران القإررل والجرردان ويتمكنررا من الارررررريطرة عإيهمررا 

هعا  و،هعه الوجدان طريق عن مباشرررة الن وس مل  ، تح طريقها المنثرة الموعظ  فإن لهذا...،ماما

 كوامنه. و،ثير

 الحكمة المطلب الثالث عشر:

وقال ابن (87) ال اررراد" عن ومنعه فالرررتحكم أ،قنه :األمر وأحكم:قال ابن منظور: )حكم("لغة الحكمة

 (88) "حكيم:ويتقنها الصناعات دقاعق يحان لمن العإوم، ويقال بأفاب األشياب أفاب معرف  األثير:"

 (89)والعقب" بالعإم الحق مصاب  قاألياا:"وهي

 به والعإم بالحق العإم ،تامن وهي الرلول لن  هي الحكم  القيم" ابن عنها :قالاصطالحا الحكمة

وهذا ،عريف بالجنب بير ماررتوعل لإمراد منها (90) حكم " ياررم  هذا فكب عنه واألمر به والخبر

 .ويمكن أن نعرف الحكم  بقولنا هي وضع الشئ في موضعه

 القيمة الحوارية للحكمة:

والنبي  - أنقذهم العباد به فن ع الماإك هذا لإك هلل وقد مل  الدعاة وقدو،نا وممام ألو،ناالنبي 

نَِ   التوحيد، فالحكم  مل  الشرررك من به بِيِب َربرَِك بِاْلِحْكَمِ  َواْلَمْوِعَظِ  اْلَحاررَ دعوة قرآني : ﴿اْدُع مِلَ  لررَ

 [.125بِيِإِه َوُهَو أَْعإَُم بِاْلُمْهتَِديَن﴾ ]النحب: َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَاُن مِنَّ َربََّك ُهَو أَْعإَُم بَِمْن َضبَّ َعْن لَ 

يصإح  الماتهدف، فما الجمهور وموقف طبيع  حال األلإوب هذا ،طبيق مناه  و،ختإف

 من أحكم الناس. ملسو هيلع هللا ىلصالعاط يوقد كان النبي  لإمنه  يصإح ال العقإي لإمنه 

 

  الحس ة: المطلب الرابَ عشر: القدوة

" به يقتدى كان مذا قدوة فالن في المعجم الوليط:"يقال لغة: القدوة
(91)

 "األلوة والقدوة"
(92)

 

 به لن وس و،تأثر ا،عجاب الوجدان في المطإوب، الذم يثير النارربي هي الكمالاصععطالحا:  القدوة

له الكامب به، وا،خالص التام  القناع  ا،ناان في ،ولد بصورة مليه عميقا، فتجذب
(93)

.  

 :الحوارية للقدوةالقيمة 

 ملسو هيلع هللا ىلص الرلررول شررخصرري  ،كون أن يعني "وهذاالقدوة الحاررن  طريق  حواري  قرآني  صرررف ،  

 مكان" أم وفي زمان كب األعإ ...في والمثب الحان  القدوة هي
(94)

 

 

 المبحث الثالث: وسائل الدعوة

 المطلب األول: استقبال وفود المخالفين.

فأحاررن الررتقبالهم و،ركهم ليصررإوا في ماررجده قاعال  ملسو هيلع هللا ىلصجاب وفد نصررارى نجران مل  النبي 

                                                 
 (.252( النحالوم، عبد الرحمان: أصول التربي  ا،لالمي  وألاليبها، )ص 86)

 (143( ابن منظور، لاان العرب.ص)87)

 (.1/199( ابن األثير، محمد بن محمد، النهاي  في بريل الحديث )88)

 (.1/199)(ابن األثير، النهاي  في بريل الحديث 89)

م ،حقيق عمر بن  1994ه،  1414الناشررررر دار ابن القيم، الدمام، ,2(ابن القيم، محمد بن أبي بكر، طريق الهجر،ين وباب الاررررعاد،ين ط 90)

 (.1/164محمود أبو عمر )

 (.721 /2(مجمع الإغ  العربي ، المعجم الوليط )91)

 (.15/171( ابن منظور، لاان العرب)92)

 (13ي  بالقدوة. )ص(محمد الشيخ، الترب93)

( العإوم، محمد بن ثالح بن عإي، خطاب النبي صإ  هلل عإيه ولإم لإط ب الماإم و،طبيقا،ه التربوي .بحث مكمب لنيب درج  الماجاتير 94)

 (55هـ)ص 1430في التربي  ا،لالمي  والمقارن ، ال صب الدرالي األول 
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مِنَّ َمثََب  ﴿، ولطر ذلك في صدر لورة آل عمران كما وضح عنما ،عرو لقوله ،عال  (95))دعوهم( 

ِ َكَمثَِب آدََم َخإَقَهُ ِمْن ،َُرابأ ثُمَّ قَاَل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن   .(96)[ 59]آل عمران:  ﴾ِعيَا  ِعْندَ  َّ

وفي رواي  أخرى قال نصارى نجران: "ألات ،ععم أنه كإم  ل وروح منه؟ قال: ))بإ ((. 

ابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَب اْلِ تْنَِ  ﴿قالوا: فحارررررربنا. فأنعل ل عع وجب:  ا الَِّذيَن فِي قُإُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَتَّبِعُوَن َما ،َشررررررَ فَأَمَّ

 (97) .(7)آل عمران:  ﴾َواْبتِغَاَب ،َأِْويِإهِ 

وروى الطبرم أيارررا "اجتمعت نصرررارى نجران وأحبار اليهود عند رلرررول ل، فتنازعوا 

عنده، فقالت األحبار: ما كان مبراهيم مال يهوديًا. وقالت النصررررررارى: ما كان مبراهيم مال نصرررررررانيًا. 

 (98)(. 67)آل عمران:  ﴾ما كان مبراهيم يهوديًا وال نصرانيًا﴿فأنـعل ل: 

والجارود بن  (99)الررتقبب في ماررجده عدم بن حا،م الطاعي. ملسو هيلع هللا ىلصوعند البخارم أن رلررول ل 

 ( 100)عمرو فألإم بعد محاورة النبي له بعد دعو،ه 

فالررررررتقبال الوفود منه  نبوم دعوم حوارم أصرررررريب يجعب اآلخر يرى ما عندك من كريم 

 األخالى فياإم كما حدث معدم بن حا،م. 

 

 الرسل والرسائل للزعماء من حول .  المطلب الثا ي:  رسال

يا  ﴿المغيرة رلررروال منه مل  أهب نجران فحاوروه قاعإين "ألارررتم ،قرؤون:  ملسو هيلع هللا ىلصأرلرررب النبي 

 (101)(، وقد عإمتم ما بين مول  وعيا  ".28)مريم:  ﴾أخت هارون 

وبعث النبي برلرررررراعب لمإوك األرو، فقد أرلررررررب أصررررررحابه بكتبه مل  النجاشرررررري وهرقب 

 القبط وهوذة الحن ي صاحل اليمام ؛ ودعاهم لإللالم. والمقوقب عظيم

فقال  ملسو هيلع هللا ىلصوفي عيون المناظرات أن المقوقب لرررررأل حاطبا رضررررري ل عنه، عن حرب النبي 

 (102) الحرب لجال، فقال المقوقب أنبي يغإل؟، فقال حاطل، أولد هلل يصإل؟؟

 وروى ابن عبد البر في االلتيعاب من حديث حاطل بن أبي بإتع  قَاَل:

ُلوِل  ْلَكْندَِريَِّ ، فَِج ْتُهُ بِِكتَاِب َر "بَعَثَنِي رلول ل صإ  ل عإيه ولإم مل  اْلُمقَْوقِِب َمِإِك اِ،

ِ صإ  ل عإيه ولإم، فأنعلن  في منعله، وأقمت عنده ليالي، ثُمَّ بَعََث مِلَيَّ َوقَْد َجَمَع بََطاِرقَتَهُ فَقَاَل:  َّ 

  بَِكالمأ أُِحلُّ أَْن ،َْ َهَمهُ ِمنرِي. قَاَل قُْإُت: َهإُمَّ. قَاَل: أَْخبِْرنِي َعْن َصاِحبَِك، أَلَْيَب ُهَو نَبِي ا؟مِنرِي َلأَُكإرُِمكَ 

ِ. قَاَل: فََما لَهُ َحْيُث َكاَن َهَكذَا لَْم يَْدُع َعإَ  قَْوِمِه َحْيُث أَْخَرُجوهُ ِمنْ  وُل  َّ  قُْإُت: بَإَ ، ُهَو َرلررررررُ

ِ؟ فََما لَهُ ]َحْيُث[ أََخذَ بَإْ  وُل  َّ َهدُ أَنَّهُ َرلرُ هُ قَْوُمهُ فَأََرادُوا دَ،ِِه مِلَ  َبْيِرَها؟ فَقُْإُت لَهُ: فَِعيارَ  اْبُن َمْريََم أَ،َشرْ

مَ  ُ مِلَْيِه فِي لرررررَ ُ َحتَّ  َرفَعَهُ  َّ ْإبَهُ أاَل يَُكوَن دََعا َعإَْيِهْم بِأَْن يُْهِإَكُهُم  َّ ْنَت، أَْنَت صرررررَ اِب الدُّْنيَا! قَاَل: أَْحارررررَ

ْب معك من يبإعك مِلَ  َمأْمَ  ، َوأَْرلررررررِ دأ ، َهِذِه َهدَاَيا أَْبَعُث بَِها َمَعَك مِلَ  ُمَحمَّ ِنَك. َحِكيٌم َجاَب ِمْن ِعْنِد َحِكيمأ

إَّ  ل عإيه ولررإم ثالث جوار، منهنر أم مِبْ  ِ صررَ وِل  َّ ُ قَاَل: فَأَْهدَى ِلَرلررُ إَّ   َّ ِ صررَ ول  َّ َراِهيم ْبن َرلررُ

 َعإَْيِه َوَلإََّم.

ِ، َوأُْخَرى َوَهبَ  إََّم ألَبِي َجْهِم ْبِن ُحذَْي َ َ اْلعَدَِومر ُ عإيه َولررَ إَّ   َّ ِ صررَ وُل  َّ َها َوأُْخَرى َوَهبََها َرلررُ

ِ، َوأَْرَلَب بِثِيَابأ مع   (103) طرف من طرفهم"ِلَحاَّاِن ْبِن ثَابِتأ األَْنَصاِرمر

فهكذا نجد النبي أرلررب الرلررب والرلرراالت مل  المإوك واألمراب وقد ألررإم مإك البحرين لما 

رأى رلرررال  النبي صرررإ  ل عإيه ولرررإم، وفي هذا المنه  ،قديم المعذرة مل  ل رب العالمين، حيث 

                                                 
(، وانظر الجامع ألحكام القرآن، 631-3/630القيم في زاد المعاد عن أبي أمام  ) (، ونقب مثإه ابن1/511(ابن هشرررام، الاررريرة النبوي  )95)

 (.4/5القرطبي )

 (.2/258(، وأبو نعيم في دالعب النبوة )3/163( رواه ابن جرير في ، ايره )96)

 (.3/177( رواه الطبرم في ، ايره )97)

 (. 3/305( رواه الطبرم في ، ايره )98)

 (.4133رم كتاب المغازم باب باب قص  وفد طيئ وحديث عدم بن حا،م رقم الحديث )( انظره في صحيح البخا99)

 (.1/441(، ونقإه ابن حجر عن ابن ملحاى في ا،صاب  )2108( ذكره الطبراني في معجمه الكبير )100)

 (.5721( رواه ماإم، كتاب اآلداب باب النهي عن التكني بأبي القالم رقم )101)

 (.185ظرات )( الاكوني، عيون المنا102)

 (.1/315( ابن عبد البر، االلتيعاب )103)
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 ،صب الرلاعب والرلب حيث ال ياتطيع ا،ناان أن يصب 

 

 زيارة المخالف للحوار مع :المطلب الثالث: 

ُ َعْنهُ،  َي  َّ ومن قبيب ذلك ما رواه البخارم عن أنب رضررررري ل عنه قال ))َعْن أَنَبأ َرضرررررِ

إَّ  لُ  إََّم، فََمِرَو، فَأَ،َاهُ النَّبِيُّ صرررَ إَّ  لُ َعإَْيِه َولرررَ إََّم  َعإَْيِه وَ قَاَل: َكاَن ُبالٌَم يَُهوِدمٌّ يَْخدُُم النَّبِيَّ صرررَ لرررَ

ِلِه، فَقَاَل لَهُ:  ، فَنََظَر مِلَ  أَبِيِه َوُهَو ِعْندَهُ فَقَاَل لَهُ: أَِطْع أَبَا القَاِلِم َصإَّ  لُ «أَْلِإمْ »يَعُودُهُ، فَقَعَدَ ِعْندَ َرأْ

إََّم َوُهَو يَقُو إَّ  لُ َعإَْيِه َولررَ إََم، فََخَرَج النَّبِيُّ صررَ إََّم، فَأَلررْ ِ الَِّذم أَْنقَذَهُ ِمَن النَّارِ »ُل: َعإَْيِه َولررَ «(( الَحْمدُ َّلِلَّ
(104) 

شيا  وعبد ل بن جع ر رضي ل عنه قال:))لما ،وفي أبو طالل، خرج النبي مل  الطاعف ما

  (105)عإ  قدميه، فدعاهم مل  ا،لالم، فإم يجيبوه، فانصرف، فأ،  ظب شجرة، فصإ  ركعتين...(( 

عف نص الدعاب الذم ورد في نهاي  هذه الرواي ، فإن النبي ومن كان بعض أهب العإم يارررررر

 صإ  ل عإه ولإم قد ثبتت رحإته ودعو،ه لثقيف. 

 

 المطلب الرابَ:  سماع المخالف القرآن الكري 

لإقرآن الكريم أثر بالغ في الن وس والقإوب والعقول، وقد شهد بذلك األعداب، فما يكاد يامعه 

ثُْت أَنَّ عاقب مال أخذ بعقإه ومن ذ لك ما رواه أصررحاب الاررير عن محمد بن كعل القرظي، قال:)) ُحدرِ

َصإَّ  لُ عَ   ِ ُلوُل  َّ ، َوَر َليرِدًا، قَاَل يَْوًما َوُهَو َجاِلٌب فِي نَاِدم قَُرْيشأ َلإََّم ُعتْبَ َ ْبَن َربِيعَ َ، َوَكاَن  إَْيِه َو

ِجِد َوْحدَهُ: يَا َمْعشررَ  دأ فَأَُكإرَِمهُ َوأَْعِرَو َعإَْيِه أُُموًرا لَعَإَّهُ يَْقبَُب َجاِلٌب فِي اْلَماررْ ، أاََل أَقُوُم ملَ  ُمَحمَّ َر قَُرْيشأ

 ِ وِل  َّ َحاَب َرلررُ إََم َحْمَعةُ، َوَرأَْوا أَصررْ اَب، َويَُكفُّ َعنَّا؟ َوذَِلَك ِحيَن أَلررْ َها فَنُْعِطيِه أَيََّها شررَ إَّ  لُ  بَْعاررَ صررَ

  َجإََب ملَ  إََّم يَِعيدُوَن َويَْكثُُروَن، فََقالُوا: بَإَ  يَا أَبَا اْلَوِليِد، قُْم ملَْيِه فََكإرِْمهُ، فََقاَم ملَْيِه ُعتَْب ُ َحتَّ َعإَْيِه َولررررررَ 

إََّم، فَقَاَل: يَا بن أَِخي، منََّك ِمنَّا َحْيُث قَْد َعِإْمَت ِمْن الارررِ  إَّ  لُ َعإَْيِه َولررَ ِ صررَ وِل  َّ يَرةِ، َرلررُ َطِ  فِي اْلعَشررِ

ْقَت بِِه َجَماَعتَُهْم َولرررَ َّْهَت بِِه أَ  ِل، َومِنََّك قَْد أَ،َْيَت قَْوَمَك بِأَْمِر َعِظيمأ فَرَّ ْحاَلَمُهْم َوِعْبَت َواْلَمَكاِن فِي النَّارررَ

َمْع  ِمنرِي أَْعِرْو َعإَْيَك أُُموًرا ،َْنُظُر فِيَها لَعَإََّك بِِه آِلَهتَُهْم َوِدينَُهْم َوَك َّْرَت بِِه َمْن َمارررَ  ِمْن آبَاعِِهْم، فَالرررْ

إََّم: قُْب يَا أَبَا اْلَوِليِد، أَ  إَّ  لُ َعإَْيِه َولررَ ِ صررَ وُل  َّ َها. قَاَل: فَقَاَل لَهُ َرلررُ َمْع، قَاَل: يَا بن ،َْقبَُب ِمْنَها بَْعاررَ لررْ

ِه ِمْن َهذَا اأْلَْمِر َمااًل َجَمْعَنا َلَك ِمْن أَْمَواِلَنا َحتَّ  ،َُكوَن أَْكثََرَنا َمااًل، أَِخي، مْن ُكْنَت منََّما ،ُِريدُ بَِما ِج َْت بِ 

ْدنَاَك َعإَْيَنا، َحتَّ  اَل نَْقَطَع أَْمًرا دُونََك، َومِْن ُكْنَت ،ُِريدُ بِِه مُ  وَّ َرفًا لررررررَ ْإًكا َمإَّْكَناَك َومِْن ُكْنَت ،ُِريدُ بِِه شررررررَ

، َوَبذَْلنَ َعإَْيَنا، وَ  لَّ َك، َطإَْبَنا َلَك الطرِ تَِطيُع َردَّهُ َعْن نَْ اررررررِ ا فِيِه مِْن َكاَن َهذَا الَِّذم َيأْ،ِيَك ِرعًْيا ،ََراهُ اَل ،َاررررررْ

ُجِب َحتَّ  ُيدَاَوى ِمْنهُ أَْو كَ  َما َبَإَل التَّابُِع َعإَ  الرَّ َنا َحتَّ  نُْبِرَعَك ِمْنهُ، َفإِنَّهُ ُربَّ َما َقاَل َلهُ. َحتَّ  مذَا أَْمَوالَ

ِ َصإَّ  لُ َعإَْيِه َوَلإََّم يَْاتَِمُع ِمْنهُ، قَاَل: أَقَْد فََرْبَت يَا أَبَا اْلَولِ  يِد؟ قَاَل: نَعَْم، قَاَل: فََرَغ ُعتْبَ ُ، َوَرُلوُل  َّ

حِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ِم  َّ َمْع ِمنرِي، قَاَل: أَْفعَُب، فَقَاَل بِاررْ إَْت فَالررْ ِحيِم. ِكتاٌب فُصرررِ ْحمِن الرَّ يِم. حم. ،َْنِعيٌب ِمَن الرَّ

وا قُإُوبُنا فِي أَِكنَّ أ آيا،ُهُ قُْرآناً َعَربِي ا ِلقَْومأ يَْعإَُموَن. بَِشيراً َونَِذيراً، فَأَْعَرَو أَْكثَُرُهْم فَُهْم اَل يَْاَمعُوَن. َوقالُ 

ا ،َْدُعونا مِلَْيِه  ِمعََها ثُمَّ  5 -0: 41ِممَّ ا لررَ إََّم فِيَها يَْقَرُؤَها َعإَْيِه. فَإَمَّ إَّ  لُ َعإَْيِه َولررَ ِ صررَ وُل  َّ  َماررَ  َرلررُ

َمُع ِمْنهُ، ثُمَّ اْنتََه  رَ  َت لََها، َوأَْلقَ  يَدَْيِه َخْإَف َظْهِرِه ُمْعتَِمدًا َعإَْيِهَما يَاررْ إَّ  ِمْنهُ ُعتْبَ ُ، أَْنصررَ ِ صررَ وُل  َّ لررُ

 (106)َوذَاَك. ((َعإَْيِه َوَلإََّم ملَ  الاَّْجدَةِ ِمْنَها، فََاَجدَ ثُمَّ قَاَل: قَْد َلِمْعَت يَا أَبَا اْلَوِليِد َما َلِمْعَت، فَأَْنَت  لُ 

 

                                                 
لإم الصبي فمات هب يصإ  عإيه وهب يعرو عإ  الصبي ا،لالم ) (104) ( وراجع 1290صحيح البخارم كتاب الجناعع باب باب مذا أ

 (315ما رواه الطبراني في " الدعاب " )ص/

(، 6/111(، ورواه ابن عدم في " الكامب " )9/179، ومن طريقه الاررررررياب المقدلرررررري في " المختار " )-المعجم الكبير " لإطبراني(105)

( وبيرهم وضرررررع ه األلباني انظر: 2/275(، ورواه الخطيل البغدادم في " الجامع ألخالى الراوم " )49/152ومن طريقه ابن عاررررراكر )

 ( 6/486الاإاإ  الاعي   )
 ( 2/293ابن هشام الايرة النبوي  )(106)
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 المطلب الخامس: دعوة اآلورين قبل قتاله .

الدعوة وهذا أدب نبوم، يبين أن الحرب ليات مقصودة لذا،ها، ولكن مقصودة لما بعدها من 

يِه َقاَل:)) َكاَن ، مل  ل ،عال  ومن دفع القهر عن العباد ْيدَةَ َعْن أَبِ َماَن ْبِن بَُر إَْي ف ي الحديث َعْن لررررررُ

تِهِ  َر أَِميًرا َعإَ  َجْيشأ أَْو َلِريَّ أ أَْوَصاهُ فِي َخاصَّ ُ َعإَْيِه َوَلإََّم مِذَا أَمَّ ِ َصإَّ   َّ ِ  َرُلوُل  َّ  َوَمْن بِتَْقَوى  َّ

ِ ا ِ قَا،ِإُوا َمْن َك ََر بِاَّللَّ َلبِيِب  َّ ِ فِي  ْلِم  َّ ْاِإِميَن َخْيًرا ثُمَّ قَاَل: اْبُعوا بِا ْبُعوا َواَل ،َغُإُّوا َواَل َمعَهُ ِمْن اْلُم

َك ِمْن الْ  الأ أَْو ،َْغِدُروا َواَل ،َْمثُإُوا َواَل ،َْقتُإُوا َوِليدًا، َومِذَا لَِقيَت َعدُوَّ ِرِكيَن َفاْدُعُهْم مِلَ  ثاََلِث ِخصررررررَ ُمشررررررْ

ْلاَلِم؛ فَإِْن أََجابُ  وَك فَاْقبَْب ِمْنُهْم َوُكفَّ ِخاَللأ فَأَيَّتُُهنَّ َما أََجابُوَك فَاْقبَْب ِمْنُهْم َوُكفَّ َعْنُهْم: ثُمَّ اْدُعُهْم مِلَ  اْ،ِ

 َعْنُهْم.

ِل مِ   َما ثُمَّ اْدُعُهْم مِلَ  التََّحوُّ ِلَك فَإَُهْم  َهاِجِريَن، َوأَْخبِْرُهْم أَنَُّهْم مِْن فَعَإُوا ذَ ْن دَاِرِهْم مِلَ  دَاِر اْلُم

َفأَْخبِْرُهْم أَنَُّهْم  َها؛  لُوا ِمْن َفإِْن أَبَْوا أَْن يَتََحوَّ َهاِجِريَن،  َما َعإَ  اْلُم َهاِجِريَن َوَعإَْيِهْم  َكأَْعَراِب ِلْإُم يَُكونُوَن 

ِ الَِّذم يَْجِرم َعإَ  اْلُمْنِمنِيَن َواَل يَُكوُن لَُهْم فِي اْلغَنِيَمِ  َواْل َيْ اْلُماررررْ  ْيٌب ِإِميَن يَْجِرم َعإَْيِهْم ُحْكُم  َّ ِب شررررَ

 مِالَّ أَْن يَُجاِهدُوا َمَع اْلُمْاِإِميَن.

  ِمْنُهْم َوُكفَّ َعْنُهْم.فَإِْن ُهْم أَبَْوا؛ فََاْإُهْم اْلِجْعيَ َ فَإِْن ُهْم أََجابُوَك فَاْقبَبْ 

ِ َوقَا،ِْإُهْم.  فَإِْن ُهْم أَبَْوا؛ فَاْلتَِعْن بِاَّللَّ

ِ َوِذمَّ َ نَبِيرِِه فاََل ،َْجعَْب لَُهْم ذِ  نأ فَأََرادُوَك أَْن ،َْجعََب لَُهْم ِذمَّ َ  َّ ْرَت أَْهَب ِحصررررْ ِ َومِذَا َحاصررررَ مَّ َ  َّ

َحابُِكْم أَْهوَ َواَل ِذمَّ َ نَبِيرِِه  َحابَِك؛ فَإِنَُّكْم أَْن ،ُْخِ ُروا ِذَمَمُكْم َوِذَمَم أَصرررررْ تََك َوِذمَّ َ أَصرررررْ ُن َولَِكْن اْجعَْب لَُهْم ِذمَّ

ِ َوِذمَّ َ َرُلوِلِه.  ِمْن أَْن ،ُْخِ ُروا ِذمَّ َ  َّ

نأ فَأََرادُوَك أَْن ،ُْنِعلَُهْم َعإَ  حُ  ْرَت أَْهَب ِحصرررْ ِ َولَِكْن َومِذَا َحاصرررَ ِ فاََل ،ُْنِعْلُهْم َعإَ  ُحْكِم  َّ ْكِم  َّ

ِ فِيِهْم أَْم اَل((  .(107)أَْنِعْلُهْم َعإَ  ُحْكِمَك؛ فَإِنََّك اَل ،َْدِرم أَ،ُِصيُل ُحْكَم  َّ

 

 الدعاة والحوار بين األديان )دراسة في التأثير والتأثر(: الفصل الثا ي

 ر بين األديان عل  الدعوة اإلسالميةالمبحث األول: تأثير الحوا

كان من أهم  بدين ا،لررررررالم  باآلخر، واالعتراف  يان االعتراف  من أهم ثمرات حوار األد

ثمرات حوار األديان، ومن كان االعتراف به من قبب أشخاص ال منلاات مال أن هنالب األشخاص 

شكإون في الماتقبب القريل رأيا قويا منثرا في مجتمعا،هم؛ خ صوصا أنهم قامات عإمي  وأدبي  قد ي

يقول بعض عقالب الغرب"مذا ماقياررت قيم  الرجال بجإيب أعمالهم، كان محمد صررإ  ل عإيه ولررإم 

. وقال بيره "مع أن محمدًا صررررررإ  ل عإيه ولررررررإم كان لرررررريد (108)من أعظم من عرفهم التاريخ، "

اللرررررتثمارها، بب ظب عإ  حاله مكت يًا بأنه الجعيرة العربي  فإنه لم ي كر في األلقاب، وال راح يعمب 

 .(109)رلوالهلل، وأنه خا،م الماإمين "

وقال صرررراحل كتاب ،اريخ ممبراطوري  الشرررررى " ليب انتشررررار الدعوة ا،لررررالمي  هو ما  

ياررتحق االنبهار، ومنما الررتمراريتها وثبا،ها عإ  مر العصررور، فما زال االنطباع الراعع الذم ح ره 

له ن ب الروع  والقوة في ن وس الهنود واألفارق  واأل،راك حديثي العهد محمد في مك  وال ن   مدي

 بالقرآن، ربم مرور اثني عشر قرنا من العمان. 

لقد الررتطاع الماررإمون الصررمود يدا واحدة في مواجه  فتن  ا،يمان باهلل ربم أنهم لم يعرفوه 

 مله مال ل وأن محمدا رلررول ل " هي مال من خالل العقب والمشرراعر ا،نارراني . فقول " أشررهد أن ال

ببااط  شهادة ا،لالم. ولم يتأثر محاالهم بألوهي  ل )عع وجب( بوجود أم من األشياب المنظورة 

                                                 
 (.4619أخرجه ماإم، كتاب الجهاد والاير باب ،أمير ا،مام األمراب عإ  البعوث رقم ) (107)
 (: 115جولتاف لوبون، حاارة العرب )ص  (108)
شكين الشاعر الرولي بوو (318مميب درمنجم )في كتاب " حياة محمد " )ص  ( وانظر67ليدم اي يإين، البحث عن ل )ص كوبولد،  (109)

، صر ح  وانظر"مولروع  مقدمات المناه  والعإوم " لإعالم  1874( من كتاب محمد والمحمدي ، لندن 45الشرهير " قصراعد شررقي  " )ص 

، الجعب 1854رأم الم كر ال رنارررررري المار،ين )من كتاب " ،اريخ ،ركيا "، باريب،  ( عن رأم برناردشررررررو.وانظر8/211أنور الجندم ) 

 (.277-276ي، ص ح  الثان
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التي كانت ،تخذ آله  من دون ل. ولم يتجاوز شررررف النبي وفاررراعإه حدود ال اررريإ  المعروف  لدى 

هر امتنان الصررررررحاب  له )لهدايته مياهم ومخراجهم من البشررررررر، كما أن منهجه في الحياة جعب مظا

شكب لدى  (110)الظإمات مل  النور( منحصرة في نطاى العقب والدين" وخالص  األمر أن الحوار قد 

الغرب ا،جاه قويا يمهد لالعتراف بدين ا،لررالم بشرركب رلررمي عإ  ماررتوى الحكومات، و،تمثب هذه 

 االعترافات في المطالل التالي : 

 

 فتح مجاالت للدعوة في أماكن متعددة ومختلفة.المطلب األول: 

فتحت حوارات األديان مجاالت جديدة لإدعوة ا،لررالمي ، لررواب كانت هذه المجاالت مكاني  

أو كدول ومنلرررراررررات أو اعتباري  كمواقع ا،نترنت وولرررراعب التواصررررب والتي ،جرم عإيها بعض 

عإ  األلرررررراليل الحواري  النافع  فهم طاق  كبيرة يجل المحاورات، ومن هنا يجل ،دريل الوافدين 

الررررررتثمررارهررا وفي هررذا المعن  يقول الشرررررريخ الغعالي:" ومن المقطوع برره أن جمرراهير الماررررررإمين 

يمكن التبقاؤهم عإ  دينهم، بب يمكن جعإهم طالعع لنشره، لو أرادت  -وهم ألوف منل   -المهاجرين

أصرراب بعض الباحثين حين قال من الماررإمين مقصرررين وقد  (111)األم  ا،لررالمي  ذلك، وعمإت له"

في االلررت ادة من الجاليات ا،لررالمي  في بالد الغرب ربم أن الحوار ي تح لهم مجاال أرحل لإدعوة" 

فالحياة المعاصرررة ،كشررف عن ضررعف هذا الدور بين الجاليات الماررإم  في ،عريف الناس با،لررالم، 

ما ،عرف عإيه من الكتل والبحوث والمجالت، ال من خالل من -بالبا  -وأن من يدخب في ا،لررررررالم 

وعن ماررررتقبب الماررررإمين في الغرب يقول الشرررريخ بعض المتابعين " الوجود  (112)دعوة الماررررإمين "

ا،لرررالمي في أوروبا أصررربح حقيق  ال مراب فيها، وأنه ُوجد ليبق  ويارررتمر، وُوجد لينشرررر وينتصرررر 

التواصررب، فقًها وواقعًا وماررتقباًل مع هذه الحقيق ، والتأصرريب لها بعون ل ،عإل ، لذلك البد اليوم من 

 .(113)بشكب عإمي مدروس"

وهناك أهمي  كبرى ،تجإ  من معداد الوافدين لإحوار، فهم مكإ ون بتصحيح صورة ا،لالم 

التي شرروهها الغرب عمدا كما قال بعض المهتدين "يظهر أن الغرب المارريحي قد ،آمر منذ الحروب 

عإ  التعام الصمت ،جاه محالن ا،لالم وحاول ،شويه مبادعه بطريق  متعمدة كإما ،حدث  الصإيبي 

وقال آخر "األمور التي كان يعرفها عن ا،لررالم كانت لرري   جدًا ،شرروه ا،لررالم، مثب أنه  (114)عنها"

 .(115)دين عنيف، وليب دين لماح ، وأنه يدوس كرام  ا،ناان، وأنه دين رجعي...ملخ"

 

 ثا ي: السماح بب اء المساجد في دول جديدة ليست  سالميةالمطلب ال

لإمارررراجد في ا،لررررالم دور محمورم، فإن كان الماررررجد اصررررطالحا هو "المكان الذم أُِعدر 

، وأصررررإه الماررررجد في الشرررررع "كب موضررررع من األرو يُاررررجد هلل (116")لإصررررالة فيه عإ  الدروام

، وهذا من (118)األرو ماجدًا وطهوًرا، (( وُجِعإَت ليملسو هيلع هللا ىلص: )) ، عن النبي ؛لحديث جابر (117")فيه

قال القرطبي " وكانت األنبياب قبإه منما أُبيحت لهم الصالة في مواضع مخصص : ملسو هيلع هللا ىلص خصاعص نبيرنا 

                                                 
 (.54، )ص 1870،اريخ ممبراطوري  الشرى، لندن  (110)
م 1984، 1الغعالي الشيخ محمد، ماتقبب ا،لالم خارج أرضه..كيف ن كر فيه؟ منلا  الشرى لإعالقات والنشر والترجم ، عمان، ط/ (111)

 (.154)ص: 
 عإ  موقع: عودة ودعوة.منشور « دور األقإيات في الدعوة»أحمد شاهين، مقال ،حت عنوان  (112)
 م1998األصور، خالد محمد، الجاليات ا،لالمي  في أوروبا: المنافذ ـ المشكالت ـ الحإول، ، دار االعتصام،  (113)
 (3في الدعوة مل  ا،لالم بين بير الماإمين ) صالطهطاوم محمد ععت،  (114)
 (.35حوارات مع ماإمين أوربيين ) صاألهدل، عبد ل أحمد قادرم،  (115)

 (.397(محمد رواس، معجم لغ  ال قهاب، ) ص116)

 (.27(العركشي، معالم الااجد بأحكام المااجد، ) ص117)

( , ومارررإم 335(كتاب الصرررالة باب قول النبي صرررإ  ل عإيه ولرررإم: جعإت لي األرو مارررجدا وطهورا رقم )335رقم ) (البخارم118)

 (.521كتاب المااجد باب مواضع الصالة رقم ) 
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كالبِيَع والكناعب
. قبب الدخول مل  هذه القارررررري  المهم  يجل عإينا أوال أن نوضررررررح حكم بناب (119")

ن  الداعم  بجواز بناب المارراجد في الدول بير الماررإم  المارراجد في بالد بير ملررالمي ، فقد أفتت الإج

قاعإ "يُبن  أو يحول بناب مل  ماررجد لما في ذلك من المصررإح  العام  لإماررإمين الموجودين، ولما في 

ذلك من مظهار شعاعر ا،لالم، ولما يُرج  بابل ذلك من كثرة الماإمين، ودخول بعض أهب البإدة 

من الدول بير ا،لررالمي  لإمإاررإمين ببناب المارراجد كثمرة لإحوار  وقد لررمحت الكثير (120)ا،لررالم"

الهادف حت  ،عايد عدد الماررراجد في أوربا بشررركب مإحوظ في ال ترة األخيرة وهذا مخطط ، صررريإي 

 (121)يبن عدد المااجد في أوربا

 
  

 المطلب الثالث: عد  اإلساءة  ل  ال بي صل  م علي  وسل  وحفظ ج اب :

الحوارات عإ  عدم التعرو لإمقدلات وهذا أصب شرعي؛ لقول ل ،عال  ﴿َواَل ،قوم بعض 

ِلَك َزيَّنَّا ِلُكِبر أُمَّ  َ َعْدًوا بِغَْيِر ِعْإمأ َكذََٰ ِ فَيَُابُّوا  َّ  أ َعَمإَُهْم ثُمَّ مِلَ َٰ َربِرِهم ،َُابُّوا الَِّذيَن يَدُْعوَن ِمن دُوِن  َّ

ْرِجعُُهْم فَيُنَبِر ُ  [ والتطاول عإ  مقام النبي صإ  ل عإيه ولإم 108ُهم بَِما َكانُوا يَْعَمإُوَن﴾ ]األنعام: مَّ

بير مقبول من ماإم أو بير ماإم، ولل النبي صإ  ل عإيه ولإم الصادر من الماإم ردة عن 

 -ب  ا،لالم، وخروج عن المإ ، فمن صرح بال النبي صإ  ل عإيه ولإم يجل قتإه، بدون التتا

 . (122)وهذا قول ابن القالم، وروم عن األوزاعي ومالك أنه يعتبر ردة ياتتاب منها

ولذلك يجل منع الك ار بكاف  ديانا،هم من لل النبي صإ  ل عإيه ولإم، عن طريق التعريف 

ب اب النبي صإ  ل عإيه ولإم ؛ فإن كثيرا من عقالب الغرب حينما يتعرفون عإ  مكارم أخالى 

فإنهم يشهدوا له ويدافعوا عنه ومن لم ياإموا قال قال بعض عقالب الغرب " ولم يتجاوز ،وقير  النبي

الماإمين لإرلول أبدا حد اعتباره بشرا، وقيدت أفكاره النابا  بالحياة شعور الصحاب  باالمتنان 

" من  صهوجاب في كتاب حياة و،عاليم محمد ما ن (123)والعرفان ،جاهه، داخب حدود العقب والدين "

الماتحيب ألم شخص يدرس حياة وشخصي  نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا النبي وكيف 

عإم الناس، مال أن يشعر بتبجيب هذا النبي الجإيب، أحد رلب ل العظماب، وربم أنني لوف أعرو 

ها قرابة هذه فيما أروم لكم أشياب قد ،كون مألوف  لإعديد من الناس فإنني أشعر في كب مرة أعيد في

 األشياب بإعجاب و،بجيب متجددين لهذا المعإم العربي العظيم.

                                                 
 (.2/117بي، الم هم ِلَما أشكب من ،إخيص كتاب ماإم، ، ) ( القرط119)
( 238/ 6.وانظر فتاوى الإجن  الداعم  لإبحوث العإمي  وا،فتاب )11967( برقم 237/ 6فتاوى الإجن  الداعم  لإبحوث العإمي  وا،فتاب ) (120)

(. وانظر مجموع فتاوى ومقاالت 130/ 28ل ). وانظر مجموع فتاوى ومقاالت متنوع  لإشررررررريخ عبدالععيع بن باز رحمه 11967برقم 

( من المجموع  الثاني  289-287/ 5(. وفتاوى الإجن  الداعم  لإبحوث العإمي  وا،فتاب )356/ 8متنوع  لإشيخ عبدالععيع بن باز رحمه ل )

 .20651برقم 
 التصميم نقال عن شبك  العين ا،خباري .م و2015هذه ا،حصاعي  لن   (121)
 (.348 /12فتح البارم:) ابن حجر،  (122)
 (54)ص 1870مدوارد جيبون " وليمون أوكإي " في كتاب " ،اريخ ا،مبراطوري  العربي  ا،لالمي  " طبع  لندن ) (123)
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... في عن وان شبابه لم يتعد الرابع  والعشرين من عمره بعد أن ،عوج من امرأة أكبر منه 

الان التي ،خبو فيها شهوات  -عاًما ثم عندما بإغ الخماين من عمره  26بكثير وظب وفيًا لها طيإ  

،شباع رببا،ه وشهوا،ه؟! ليب هكذا يكون الحكم عإ  حياة األشخاص؟! فإو نظرت  ،عوج -الجاد 

مل  النااب الال،ي ،عوجهن لوجدت أن كب زيج  من هذه العيجات كانت لببًا مما في الدخول في 

،حالف لصالح أ،باعه ودينه أو الحصول عإ  شيب يعود بالن ع عإ  أصحابه أو كانت المرأة التي 

وهكذا ،تجإ  أهمي  حوار األديان في التعريف بالنبي الخا،م،  (124)ج  مال  لإحماي "،عوجها في حا

وهذا التعريف قد يكون طريقا ،لالم المنص ين من الك ار، وأما أصحاب الهوى وااللتكبار فإيب 

 لهم مال النار.

 

 المطلب الرابَ: التعاون لصد موجات اإللحاد.

يعرف ا،لحاد: ب " الميب عن الحق، واالنحراف يعد ا،لحاد من أكبر مشكالت العصر و

ويرى الشيخ عبد الرحمن  (125)عنه بشت  االعتقادات، والتأويب ال الد، والمنحرف عن صراط  َّ " 

عبد الخالق أن ا،لحاد أكبر ضرر عإ  البشري  و"أعظم هذه المشكالت وأكبرها أثًرا في ظهور 

اد، فهذه المشكإ  في الحقيق  هي أم المشكالت ولببها االضطراب وال ااد والقإق هي مشكإ  ا،لح

 . (126)جميعًا" 

ويقول أياا "ويعتبر ا،لحاد هو الدين الرلمي المنصوص عإيه في كب دلا،ير البإدان 

األوروبي  واألمريكي ، ويعبر عن ذلك )بالعإماني ( ،ارة، و)الالديني ( ،ارة أخرى، وكب ذلك يعني 

 . (127)ا،لحاد والك ر باهلل" 

وبكب ألف لم ،عد هذه القاي  قاي  الغرب فقط بب وصإت مل  الشرى في روليا،  

. لذلك ،تعاون (128)بب وقد ،حولت بعض ديانات الشرى مإحدة ولم ،صمد أمام المد ا،لحادم الجارف 

الديانات عموما والاماوي  خصوصا و،تكا،ف ضد ا،لحاد ألنه خطر ال ي رى بين األديان و،قوم بعض 

 (129)اعب اآلن بمجهودات في مقاوم  ا،لحاد ولهم اآلن مقاالت وكتل ،رد عإ  المإحدينالكن

 

 .التعاون حول قضايا العدل وحماية األقليات والمستضعفين المطلب الخامس:

،اع  معظم الديانات لترليخ قيم أخالقي  حميدة، ومن اختإ ت في مناهجها وحدودها 

وولاعإها، ولكن يبق  الباب م توحا لإتعاون عإ  القيم المشترك  بين األديان و،ععيعها في مقاوم  

 االنحالل األخالقي والظإم 

االت الابع  وبين بتحإيب القرآن الكريم وا،نجيب والتوراة لإمج (130)وقام بعض الباحثين

 التالي:

 م

 الديان  *

 

 المجال

 ا،لالمي  النصراني  اليهودي 
 

 القرآن ا،نجيب التوراة

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 83 57.8 48 15.5 13 26.5 22 كرام  األناان 1

 100 41 41.5 17 26.8 11 31.7 13 التاامح 2

                                                 
( 1935.وانظر شررررند شرررررم  في كتابه: " أنبياب الشرررررى ". طبع  كإكتا )1932آن بيعينت، في حياة و،عاليم محمد دار مادرس لإنشررررر  (124)

 ( 122)ص

 (.40( الدولرم، الشيخ عبد الرحمن بن محمد األجوب  الم يدة لمهمات العقيدة، )ص125)

(عبد الرحمن عبد الخالق، ا،لحاد ألررباب هذه الظاهرة وطرى عالجها، طبع ونشررر: الرعالرر  العام  ،دارات البحوث العإمي  وا،فتاب 126)

 (6-5) ص: هـ 1404والدعوة وا،رشاد، الرياو، الطبع  الثاني ، 

 (7(عبد الرحمن عبد الخالق، ا،لحاد ألباب هذه الظاهرة وطرى عالجها ) ص: 127)

 (7( الاابق )ص128)
 /574http: //www.thabet.netانظر مثال عشرة ردود لريع  عإ  ادعابات المإحدين،  (129)
المنياوم، جمال جمع  عبد المنعم مبراهيم، مالمح المشترك الثقافي بين األديان الاماوي  من النواحي الديني  والحااري  واأللب التي  (130)

 يمكن أن ،ععز الت اهم المشترك بين الشعوب". بحث منشور عإ  ا،نترنت.
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 100 64 42.2 27 29.7 19 28.1 18 الحوار 3

 100 82 51.2 42 11 9 37.8 31 العدل 4

 100 36 47.2 17 27.8 10 25 9 مكافح  ال قر 5

 100 38 36.8 14 8 3 55.2 21 مكافح  الجهب 6

 100 9 77.7 7 ص ر ص ر 22.2 2 مكافح  المرو 7

 100 353 48.7 172 18.4 65 32.9 116 المجموع

 

يظهر الجدول الاابق مدى اال، اى بين الديانات الاماوي  في مبادئ منااني  يمكن التعاون 

 عإ  ألالها 

وهناك أمور أخرى مثب حماي  األقإيات والماتاع ين، وقد كان رلول ل صإ  ل عإيه 

حاى أن ولإم حريصا عإ  عدم ظإم األقإيات، وكذا ،عاون مع من ال يظإم األقإيات فقد ذكر ابن مل

قال ألصحابه لما رأى المشركين ينذونهم وال ياتطيع أن يك هم عنهم  -صإ  ل عإيه ولإم  -النبي 

من بالحبش  مإكا ال يظإم عنده أحد، فإو خرجتم مليه حت  يجعب ل لكم فرجا. فكان أول من خرج منهم 

وهكذا يجل ان يتعاون (131)صإ  ل عإيه ولإم -عثمان بن ع ان ومعه زوجته رقي  بنت رلول ل 

الماإمون مع المإوك الذين ال يظإمون ومن كانوا عإ  بير الدين، وهذا ي تح مجاال مشتركا لإحاور 

 .بين األديان

 

  الدي ية. الشعائر واحترا  باآلور، االعتراف السادس: المطلب

من البشر وقد ورد كثير من التعاريف "لآلخر" لعب أقربها لموضوع البحث مجموع  مغايرة 

ويرى بعض الباحثين أن "ا،لالم يطالل الماإمين ويوجههم ال  قبول اآلخر  (132)ذات هوي  موحدة، 

أيًا كان انتماؤه احتراًما آلدميته. وهذا األمر لم يبق في ا،طار النظرم بب رافق ا،لالم منذ العهد 

 ملسو هيلع هللا ىلصالهجرة حيث قبب رلول ل األول له. وكان التطبيق في المجتمع األول في المدين  المنورة بعد 

وال بد من  (133)التعدد في االنتماب العقدم والديني والقبإي أو العاعإي واالجتماعي في هذا المجتمع"

الت صيب في القول الاابق فإن كان المقصود من االعتراف باآلخر هو ا،قرار بعقاعدهم الباطإ  فهذا 

قبول التعامب التجارم معهم، وعقد العهود والعقود معهم، وأكب  -بير مقبول، ومن كان المقصود 

معإوم أن مجرد التحاور مع فال مانع.و (134)طعامهم، والتعوج بنااعهم، وا،حاان مليهم بالبر والقاط

اآلخر هو اعتراف به فاالعتراف باآلخر هو ألاًس التواصب، ومت  ما اعترف ا،ناان باآلخر فإنه 

يقر له حقوقا ويإعمه بواجبات ومن هذه الحقوى احترام الشعاعر الديني ، ومظهار الشعاعر ا،لالمي  

ِ َصإَّ  لُ َعإَْيِه َوَلإََّم: ))يَْدُرُس قَ  في بالد الك ر له منافع عظيم ، ولذلك جاب في الحديث اَل َرُلوُل  َّ

ْلاَلُم َكَما يَْدُرُس َوْشُي الثَّْوِب، َحتَّ  اَل يُْدَرى َما ِصيَاٌم، َواَل َصاَلةٌ، َواَل نُُاٌك، َواَل َصدَقَ ٌ(( اْ،ِ
 (135) 

لك ،رليخ لدعوة ا،لالم ومضهار فإيعمب الماإمون بكب جهدهم ألظهار شعاعر ل في بالد الك ر ف ي ذ

 ومعالب لكإم  ل لبحانه و،عال .

  

 األديان. بين بالحوار السلبي الدعاة تأثر :الثا ي المبحث

يتاح ،أثر بعض الدعاة بالحوار بين االديان من خالل عنصر رعيب وهو التنازل عن 

                                                 
بخرررارم، دار الريررران لإتراث، لرررررررنررر  النشرررررررر: ابن حجر، أحمرررد بن عإي بن حجر العارررررررقالني، فتح البرررارم شررررررررح صرررررررحيح ال (131)

 (227م)ص 1986هـ/1407
 (.24ميجان الرويإي ود. لعد البازعي، دليب الناقد األدبي)ص (132)
 (.39هـ)ص 1425ألعد الاحمراني، ا،لالم واآلخر، ، دار الن اعب، بيروت، الطبع  األول ، (133)
 (.363هـ:)ص 1411رياو، الطبع  الرابع ، القحطاني، محمد لعيد، الوالب والبراب، دار طيب ، ال (134)
(، )كتاب ال تن والمالحم( وقال صحيح عإ  4/473( والحاكم )4049باب الكف عمن قال المله مال ل رقم )رواه ابن ماجه كتاب ال تن  (135)

وصرححه األلباني في لرإارإ   شررط مارإم، ورواي  الحاكم ليب فيها ذكر الصرالة، وقال البوصريرى في العواعد ملرناده صرحيح ورجاله ثقات

 . 2/378، وصحيح ابن ماجه 87األحاديث الصحيح  رقم 
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وهي قطعيات الثبوت، أو المبادئ العام  لإللالم ويمكن  (136)الثوابت ا،لالمي ، والثوابت ا،لالمي 

  ،إخيص هذه الثوبت في المطالل التالي :

 

 والبراء. الوالء األول: المطلب

بعض الدعاة حال حوارهم مع أهب المإب األخرى من لم ينتبهوا فقد ينعلقون مل  معلق خطير 

 وهو مواال،هم لإكافرين ومن صور انعالقهم

 ر، وعدم ،ك يرهم أو الشك في ك رهم أو ،صحيح أم مذهل من مذاهبهم ( الرض  بالك1)

ذلك أن من الناس من يكون حبه وبغاه ومراد،ه وكراهته بحال محب  ن اه وبغاها، (137)الكافرة

ال بحال محب  ل ورلوله وبغض ل ورلوله، وهذا من نوع الهوى، فإن ا،بعه ا،ناان فقد ا،بع 

ِ ﴿ ]لورة القصص: هواه ﴿َوَمْن أََضبُّ مِ  َن  َّ َّبََع َهَواهُ بِغَْيِر ُهدًى مرِ ِن ا،   (138) [50مَّ

( ا،خاذهم أعوانًا وأنصاًرا قال ابن القيم: "من ل قد حكم وال أحان من حكمه أنه من 2) 

،ول  اليهود والنصارى، فهو منهم " ومن يتولهم منكم فإنه منهم " فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن 

فإنه ال يقر وال  كان لهم حكمهم. وهذا عام، خص منهم من يتوالهم ودخب في دينهم بعد التعام ا،لالم

،قبب منه الجعي . بب مما ا،لالم أو الايف ألنه مر،د بالنص وا،جماع، وال يصح ملحاى من دخب في 

دينهم من الك ار قبب التعام ا،لالم بمن دخب فيه من الماإمين ألن من دان بدينهم من الك ار بعد نعول 

وأما الماإم فإنه قد انتقب من  –ميعًا باطإين ومن كانا ج –القرآن فقد انتقب من دين مل  دين خير منه 

  (139)دين الحق مل  الدين الباطب بعد مقراره بصح  ما كان عإيه وبطالن ما انتقب مليه فال يقر عإ  ذلك"

َن اْلِكتَاِب يُْنِمنُوَن بِاْلِجْبتِ 3)  ( التحاكم مليهم، قال ،عال : ﴿أَلَْم ،ََر مِلَ  الَِّذيَن أُو،ُواْ نَِصيبًا مرِ

[.فأخبر 51َوالطَّاُبوِت َويَقُولُوَن ِلإَِّذيَن َك َُرواْ َهُنالب أَْهدَى ِمَن الَِّذيَن آَمنُواْ َلبِياًل﴿ ]لورة النااب: 

لبحانه أنهم ا،بعوا الاحر و،ركوا كتاب ل كما ي عإه كثير من اليهود وبعض المنتابين مل  ا،لالم. 

من المشركين أو أهب الكتاب ببعض أنواع المواالة كإ،يانه أهب فمن كان من هذه األم  مواليًا لإك ار: 

  (140)الباطب وا،باعهم في شيب من فعالهم ومقالهم الباطب: كان له من الذم والعقاب والن اى بحال ذلك

ِ ِمْن 4)  ن دُوِن  ر (حبهم، قال ،عال : ﴿ َوالَ ،َْرَكنُواْ مِلَ  الَِّذيَن َظإَُمواْ فَتََماَُّكُم النَّاُر َوَما لَُكم مرِ

[. قال القرطبي: الركون حقيقته: االلتناد واالعتماد، 113أَْوِليَاب ثُمَّ الَ ،ُنَصُروَن ﴾]لورة هود: 

  (141)والاكون مل  الشيب والرضا به

ن دُونُِكْم الَ يَأْلُونَُكْم َخبَااًل 7)  َِّخذُواْ بَِطانَ ً مرِ ( ،قريبهم والتشار،هم: ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ ،َت

ُّْم قَدْ بَدَِت اْلبَْغَااب ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما ،ُْخِ ي ُصدُوُرُهْم أَْكبَُر قَدْ بَيَّنَّا لَُكمُ اآل ِت مِن ُكنتُْم ،َْعِقإُوَن﴿ يَاَودُّواْ َما َعنِت

[.قال القرطبي"نعلت هذه اآلي  في أناس من المنمنين كانوا يصافون 118]لورة آل عمران: 

المنافقين، ويواصإون رجاًل من اليهود لما كان بينهم من القراب  والصداق  والجوار فأنعل ل هذه 

 (142")اآلي  ،نهاهم عن مباطنتهم خوف ال تن  منهم عإيهم

قال ،عال : ﴿َوال ،ُِطْع َمْن أَْب َْإنَا قَْإبَهُ َعن ِذْكِرنَا َوا،َّبََع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا﴿ (143)طاعتهم  (8)

 [.28]لورة الكهف: 

َل َعإَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب أَْن مِذَا 9)  ( الجإوس معهم عند التهعاعهم بآيات ل. قال ،عال : ﴿َوقَْد نَعَّ

ِ يَُك َُر بَِها َويُْاتَْهَعأُ بَِها فاَلَ ،َْقعُدُواْ َمعَُهْم َحتَّ  يَُخوُضواْ فِي َحِديثأ َبْيِرِه مِنَُّكمْ َلِمْعتُْم  ثْإُُهْم  آيَاِت  ر مِذًا مرِ
                                                 

(الثوابت ا،لرررالمي  أو القطعيات: هي المعإومات من الدين بالاررررورة والتي ال ياررروغ االجتهاد فيها بب انعقد ا،جماع عإيها.ويراجع 136)

 في ذلك كتل ا،جماع البن المنذر وابن حعم وبيرهما.

 (. 129ي ، نواقض ا،لالم في مجموع  التوحيد مطبع  الحكوم  بمك . )ص( ابن ،يم137)

 (.1/354من طيبات كالم لإ نا الصالحين، ط. دار القإم، المحقق: محمد حامد ال قي ) (ابن ،يمي ، شذرات البال،ين138)

 (.69، 1/67(ابن القيم، أحكام أهب الذم  )139)

 (.201 - 28/199( انظر فتاوم ابن ،يمي  )140)

 ( 9/108( القرطبي، الجامع ألحكام القرآن: )141)

 (9/108(ن ب المصدر الاابق: )142)

 (.68(الواحدم، ألباب النعول )ص143)
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[.قال الطبرم "قوله "منكم مذًا مثإهم" أم منكم مذا جالاتم من يك ر بآيات ل 140﴿ ]لورة النااب: 

،امعون فأنتم مثإهم من لم ،قوموا عنهم في ،إك الحال، ألنكم قد عصيتم ل وياتهعئ بها وأنتم 

 .(144)بجإولكم معهم وأنتم ،امعون آيات ل يك ر بها وياتهعأ بها"

 

 الجزية الثا ي المطلب

الجعي  لغ  من )جعم(، و،دور معانيها في كتل الإغ  عإ  الجعاب وقد أشار القرطبي لبعض المعاني 

وحكمها الوجوب قال ،عال  ﴿ قا،إوا الذين ال ينمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال  (145)القريب  من هذا المعن  

اب حت  يعطوا الجعي  عن يد وهم يحرمون ما حرم ل ورلوله وال يدينون دين الحق من الذين أو،وا الكت

 وهذا  جماعقال القرطبي: "قال عإماؤنا: الذم دل عإيه القرآن أن الجعي  ،نخذ من المقا،إين...  (146)صابرون ﴾ 

من العإماب عإ  أن الجعي  منما ،وضع عإ  جماجم الرجال األحرار البالغين، وهم الذين يقا،إون دون النااب 

وقال أمير المنمنين عمر رضي ل عنه لجنده: )ال  (147)المغإوبين عإ  عقولهم ". والذري  والعبيد والمجانين

 .(148)جرت عإيه الموالي( عإ  النااب والصبيان، وال ،اربوها مال عإ  من الجعي  ،اربوا

ُ عَإَيِْه َولَإَّمَ  مِلَ  اليََمِن، فَأََمَرنِي وفي قدرها جاب حديث معاذ رضي ل عنه: )قَاَل: بَعَثَنِي النَّبِيُّ َصإَّ   َّ

 ، (149)ينَاًرا، أَْو ِعدْلَهُ َمعَافَِر.(أَْن آُخذَ ِمْن كُبرِ ثاَلَثِيَن بَقََرةً ،َبِيعًا أَْو ،َبِيعَ ً، َوِمْن كُبرِ أَْربَِعيَن ُمِانَّ ً، َوِمْن كُبرِ َحالِمأ دِ 

ف اآلخر من أطراف الحوار وبعض الدعاة المنهعمين ن ايا ينكر الجعي  في ا،لالم؛ ليرضي الطر

وبخاص  النصارى، والعجيل أن النصارى في شريعتهم الجعي  م روض ، فنجد المنهعم ن ايا يتبرأ من شيب 

لإلرضاب عدوه، وعدوه مقر بالذم ،برأ منه ،ماكا بدينه وقد جاب في كتاب النصارى المقدس "فإم يطردوا 

 (150)ي ولط افرايم مل  هذا اليوم وكانوا عبيدًا ،حت الجعي " الكنعانيين الااكنين في جازر.فاكن الكنعانيون ف

وفي منجيب مت "فأرلإوا مليه ،الميذهم مع الهيرودليين قاعإين: يا معإرم نعإم أنك صادى، و،عإرم طريق ل بالحق، 

؟.. فقال وال ،بالي بأحد ألنك ال ،نظر مل  وجوه الناس. فقب لنا: ماذا ،ظن، أيجوز أن ،عط  جعي  لقيصر أم ال

 " فهكذا  (151)لهم: لمن هذه الصورة والكتاب .قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا مذًا ما لقيصر لقيصر، وما َّللر َّللر

 نرى الجعي  بنص العهدين القديم والجديد، فالياتنكف المحاور من مقرار ا،لالم لها.

 

 المطلب الثالث: الجهاد في سبيل م. 

المهعومين جهاد الطإل؛ بحج  دفع شبه  انتشار ا،لالم بحد الايف، وذلك ألنه وقد أنكر بعض الدعاة 

ال يعإم الحكم  من الجهاد.وقد لخص العالم  عبد الععيع بن عبد ل ابن باز رحمه ل حكم  الجهاد بقوله: 

لناس مليه، ومخراجهم "الجهاد نوعان: جهاد طإل وجهاد دفاع والمقصود منهما جميعًا هو ،بإيغ دين ل، ودعوة ا

من الظإمات مل  النور، ومعالب دين ل في أرضه، وأن يكون الدين كإه هلل وحده...( ثم قال رحمه ل ،عال : 

ُْمْشِرِكيَن َحيُْث َوَجد،ُُّموهُْم َوُخذُ  وهُْم وقال عع وجب في لورة التوب : ﴿فَإِذَا اناَإََخ األَْشُهُر الْـُحُرُم فَاقْتُإُواْ اـل

كَاةَ فََخإُّواْ لَبِ وَ  َُهْم كُبَّ َمْرَصدأ فَإِن ،َابُواْ َوأَقَاُمواْ الصَّالَةَ َوآ،َُواْ العَّ ِحيمٌ﴾اْحُصُروهُْم َواقْعُدُواْ ـل التوب  يإَُهْم مِنَّ ل بَ ُوٌر رَّ

لناس حت  يشهدوا أن ال مله مال ل، وأن محمدًا )أمرت أن أقا،ب املسو هيلع هللا ىلص: ، واآليات في هذا المعن  كثيرة، وقال النبي 5

رلول ل، ويقيموا الصالة، وين،وا العكاة فإذا فعإوا ذلك عصموا مني دمابهم وأموالهم مال بحق ا،لالم وحاابهم 

                                                 
 (.5/330( الطبرم، ، اير الطبرم )144)

 (.1/44(، وانظر مختار الصحاح )1/143(، المغرب في ،ر،يل المعرب )8/114( القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )145)

 (. 29) ( لورة التوب :146)

 (.8/72( القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )147)

 (.1255( االلباني، محمد ناصر الدين، مرواب الغإيب )148)

(، وصررررححه األلباني في 2450( والنارررراعي كتاب العكاة باب زكاة البقر رقم )1875( أبو داود كتاب العكاة باب زكاة الارررراعم  رقم )149)

 مواضع مت رق ، منها صحيح أبي داود. 
 (.16/10يشوع )150)
 (.21-22/16مت  )151)
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 ، (153)، انته  كالمه رحمه ل)(152)عإ  ل 

 

 االوتالط بحجة حقوق المرأة.  المطلب الرابَ:

البيع، أو الشراب، أو "هو اجتماع الرجال بالنااب األجنبيات، في مكان واحد، بحكم العمب، أو اإلوتالط 

 . (154)النعه ، أو الا ر، أو نحو ذلك"

حكمه: قال ابن ،يمي  "من الشارع الحكيم مذا نه  عن محرم، منع ألبابه وما يقود مليه، فالولاعب لها 

أحكام المقاصد، والشريع  جابت باد الذراعع، والنهي عن الشيب نهي عنه وعن الذراعع المندي  مليه، وهذه 

ما أن ، اي مل  المحرم بالبًا، فتحرم مطإقًا. ومما أن ،كون محتمإ  قد ، اي أو ال، اي، ولكن الطبع الذراعع م

متقاو ،فااعها، فتحرم كذلك، وأما من كانت ، اي أحيانًا، فإن لم يكن فيها مصإح  راجح  عإ  هذا ا،فااب 

 .(155)القإيب حرمت"

ي الميادين التي ،خص الرجال أمر خطير عإ  المجتمع وقال ا،مام ابن باز "فالدعوة مل  نعول المرأة ف

ا،لالمي ومن أعظم آثاره: االختالط الذم يعتبر من أعظم ولاعب العنا الذم ي تك بالمجتمع، ويهدم قيمه 

. وقد أنكر بعض الدعاة المنهعمين حرم  االختالط بحج  حري  النااب وحقوى المرأة، وقد ب إوا (156)وأخالقه"

نع االختالط كما نص عإيه بعض الغربيين قاعال " وعإ  قدر كثرة االختالط ،كون كثرة أوالد عن الحكم  من م

العنا، وهاهنا البالب العظيم عإ  المرأة. مل  أن قالت: عإرِموهن االبتعاد عن الرجال، أخبروهن بعاقب  الكيد الكامن 

%( من ،إميذات محدى المدارس 48) وفي أمريكا بإغت ناب  التإميذات الحوامب ل اًحا (157)لهن بالمرصاد"

: "التعإيم المختإط يشجع عإ  العالقات بين األوالد والبنات، ومذا أُحصي (159)، و،قول باحث  بربي  (158)الثانوي "

عدد المراهقات الحوامب من مدارس مختإط  ومن مدارس بدون اختالط )خصوًصا المدارس ا،لالمي ( لوجدنا 

% عإ  األقب مقارن  بالمدارس التي ،طبق ال صب بين 57ارس المختإط  ،كون في الغالل أن الناب  في المد

 % )في حين لتجد أن الناب  في المدارس ا،لالمي  هي الص ر".5الجناين بناب  لعإها قرب من 

 

المطلب الخامس: مفاهي  الحرية الدي ية كإلغاء حد الردة إلرضاء اآلور المخالف وب اء الك ائس في الدول 

 مية وظهور آراء ترسي قواعد هذه الفتاوىاإلسال

ــ  العبودي  وا،قطاعي  في  ــض األنظمـ التخدم مصطإح الحري  في العالم الغربي لإدالل  عإ  رف

العصور الولط ، و،رلخ بعد انتصار الثورات التي ألغت ا،قطاع وأقامت األنظم  الجمهوري ، والتمر حت  

المصير ال ردم والجماعي، وفي درج  االلتقالل الذا،ي الذم ،شجع صار يحمب دالل  ،عادل )صيغ  ،قرير 

عإيه و،بيحه )الديمقراطي (، وفي طبيع  العمإي  الديمقراطي  وفي مجال أولع لإحريات األخرى األكثر 

 (160)خصوصي  والتي هي من صإل طبيع  العمإي  الديمقراطي ، أو انها من المتطإبات الاروري  لوجودها.

: "الحري  هي حق ال رد في أن ي عب ما ال يار باآلخرين، 1789ن حقوى ا،ناان الصادر عام وورد في معال

وهذه الحري  بمعناها الغربي قد ،أثر بها بعض الدعاة المحاورين، ولذلك ،حرجوا من حد الردة، و،نصإوا منه كما 

دم "وال أنكر أن بعض أول ك لو كانت جريم ، ويععمون أنه ليب من الدين، يقول الشيخ عبد المتعال الصعي

                                                 
بِيإَُهْم{رقم ) 152) َكاةَ فََخإُّوا لرررررَ اَلةَ َوآ،َْوا العَّ ( ومارررررإم كتاب ا،يمان باب 25(أخرجه البخارم، كتاب ا،يمان، بَاب}فَإِْن ،َابُوا َوأَقَاُموا الصرررررَّ

ُ مُ  ِ ) األَْمِر بِِقتَاِل النَّاِس َحتَّ  يَقُولُوا الَ مِلَهَ ماِلَّ  َّ دٌ َرُلوُل  َّ  (.22َحمَّ

 ، (.12/10( ابن قدام ، المغني ) 86-18/70( وانظر:) 18/70( ابن باز، مجموع فتاوى ابن باز) 153)
 (.1/420عن مقال بعنون خطر مشارك  المرأة لإرجب في ميدان العمب، انظر فتاوى ومقاالت متنوع )  (154)
 (.6/173ابن ،يمي ، راجع ال تاوى الكبرى) (155)
 (. 1/419خطر مشارك  المرأة لإرجب في ميدان العمب، ضمن ال تاوى والمقاالت لإشيخ)  (156)
 (.1/425نقاًل عن رلال  الشيخ عبدالععيع بن باز انظر مجموع ال تاوى والمقاالت)  (157)
، لرماررران 105عن مقال بعنوان االختالط في التعإيم: م الرررد أخالقي ، وأضررررار ،ربوي ، ل هد الشرررويرخ، مجإ  الجندم المارررإم العدد  (158)

 .2001ديامبر -ه، الموافق نوفمبر 1422وشوال وذم القعدة 
قابإ  أجر،ها معها مجإ  البيان في عددها امرأة بريطاني  األصررب من ويإع، ألررإمت و،اررمت عاعشرر  أم لررعدي ، وقد كان هذا الكالم في م (159)

 (.78، وقد كانت ندوة بعنوان واقع المرأة في الغرب. )ص 1421بتاريخ ص ر/ 150

 (.517)ص  روبرت دال، الديموقراطي  ونقادها، المترجم، نمير عباس مظ ر، دار ال ارس لإنشر والتوزيع (160)
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المنافقين كانت التوب  ،باط لهم فيتوبون، ولكن هذه التوب  المباوط  لهم كانت ،وب  اختياري  ال يكرهون عإيها 

بايف وال بيره من ولاعب ا،كراه، وهذا هو ما أذهل مليه في ثبوت الحري  الديني  لإمر،د، فال أريد مال أن ،كون 

أول ك المنافقين، فيدع  مل  العودة مل  ا،لالم بالتي هي أحان، وال يكره عإيها بقتب كما ،وبته اختياري  كتوب  

يذهل مليه بعاهم، "وال بحبب أن انا عإيه بالتتاب  داعم  كما يذهل مليه القاعإون بهذه االلتتاب ، ألن فيها شبه 

،كراه وشبه ا،كراه، ليكون ا،لالم مكراه له، ونحن نريدها حري  ديني  كامإ  بير منقوص ..." وخالص  من ا

 (161)وحده دين الحري ، ويمتاز بهذا عإ  بيره من األديان، و،كون م خرة له عإ  طول العمان"

والصواب أن حد الردة ثابت بالقرآن والان  وا،جماع قال ،عال ﴿ َوَمْن يَْر،َِددْ ِمنْكُْم عَْن ِدينِِه فَيَُمْت َوهَُو 

 [.217َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم فِي الدُّنْيَا َواآلِخَرةِ َوأُْولَ َِك أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فِيَها َخالِدُوَن ﴾. ]البقرة:كَافٌِر فَأُْولَ َِك 

قال رلول ل صإ  ل عإيه ولإم: )ال يحب دم امرئ ماإم يشهد أن ال مله مال ل وأني رلول ل مال 

ثانيها: حديث: عكرم  أن عإيا (162)ي والم ارى لدينه التارك لإجماع ( بإحدى ثالث الن ب بالن ب والثيل العان

رضي ل عنه حرى قوما فبإغ بن عباس فقال: "لو كنت أنا لم أحرقهم ألن النبي صإ  ل عإيه ولإم قال: )ال 

 ،عذبوا بعذاب ل( ولقتإتهم كما قال النبي صإ  ل عإيه ولإم )من بدل دينه فاقتإوه( 

ابن قدام  ا،جماع عإ  حد الردة فقال" وأجمع أهب العإم عإ  وجوب قتب المر،د، وروم  وقد حك 

ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعإي ومعاذ وأبي مول  وابن عباس وخالد رضي ل عنهم وبيرهم، ولم 

ن العإماب فرقوا وأما انكار حد الردة بحج  عدم ا،كراه في الدين فال معن  له؛ أل (163)ينكر ذلك فكان مجماعا" 

 (164)أن الرجب يقر عإ  ك ره األصإي وال يقر عإ  الك ر الطارئ"  بين الكافر األصإي والمر،د فقالوا"

ومن التنازالت التي يقع فيها الدعاة المنهعمون فكريا حري  بناب الكناعب وقد حرم رلول ل صإ  ل 

و،قي الدين الابكي  (165)منهم: شيخ ا،لالم ابن ،يمي  عإيه ولإم ذلك، وقد حك  ا،جماع بير واحد من العإماب

 والشيخ ابن باز وبيرهم.

 

 المطلب السادس:  شر الكتب المحرفة التي شهد الدليل العقلي وال قلي عل  تحريفها. 

،دعوا بعض من،مرات األديان مل  ،وحيد دور العبادة، كما ،دعو مل  طباع  التوراة وا،نجيب 

 د، وقد ،أثر بعض الدعاة بهذه ال تن  ظانين أن هذا هو طريق الاالم العالمي.والقرآن في كتاب واح

والدعوة لهذه األباطيب قديم  وقد نشأت عإ  يد بعض قااوي  الغرب يقول الشيخ محمد حاين 

فقد بدأ في العصر الحديث  -بين المايحي  وا،لالم عإ  وجه الخصوص -"أما التوفيق بين األديان 

نجإيعم المه ]ملحاى ،يإور[ مع الشيخ محمد عبده وبعض صحبه في أثناب ن يه بدمشق با، اى قايب م

ينْين. ثم ظهرت الدعوة من جديد في الانوات األخيرة حين قام جماع  1883 م عإ  التوحيد بين الدرِ

م، 1953من المعروفين بميولهم الصهيوني  بعقد من،مر لإتأليف بين ا،لالم والنصراني  في بيروت 

م، وقد كثرت األقاويب في أهداف هذه الجماع , وفي مصادر ،مويإها, وأصدر 1954في ا،لكندري   ثم

وقد نت   (166)الحاج أمين الحايني بيانًا أثبت فيه صإ  القاعمين عإ  هذه الدعوة بالصهيوني  العالمي "

 قرآن.عن هذه الدعوات بناب دور عبادة موحدة وصالة موحدة وطباع  الكتاب المقدس مع ال

وقد بينت الإجن  الداعم  الموقف الشرعي الصحيح لهذه الاالالت، حيث قالت:"ومما يجل 

أن يعإم أن دعوة الك ار بعام  وأهب الكتاب بخاص  مل  ا،لالم واجب  عإ  الماإمين بالنصوص 

وعدم الصريح  من الكتاب والان ، ولكن ذلك ال يكون مال بطريق البيان والمجادل  بالتي هي أحان، 

                                                 
 المعارف بمصر، )ص (. عبد المتعال الصعيدم، الحري  الديني  لإشيخ دار(161)

ِ ،َعَالَ  }أَنَّ النَّْ َب بِالنَّْ ِب َواْلعَْيَن بِاْلعَْيِن َواأْلَْنَف بِاأْلَنْ 162) نرِ َواْلُجُروَح (البخارم كتاب الديات باب ب قَْوِل  َّ نَّ بِالارررِ ِف َواأْلُذَُن بِاأْلُذُِن َوالارررِ

َصاٌص فََمْن ،ََصدََّى بِِه فَُهَو َك َّاَرةٌ  ُ فَأُولَ َِك ُهْم الظَّاِلُموَن{قِ ( وماإم كتاب القاام  باب ما يباح به دم 6484رقم )  لَهُ َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنَعَل  َّ

 (.1676الماإم رقم )
 .(9/16ابن قدام ، المغني ) (163)
 ( 12/272ابن حجر، فتح البارم ) (164)

 ( 28/651(المرداوم )ا،نصاف)باب أحكام أهب الذم ( وابن م إح في )ال روع( وقال في )مجموع ال تاوى)165)
التراث -(. وانظر في مثب هذه الدعوات، حارررررررن حن ي 320-2/319محمد محمد حارررررررين، ال،جاهات الوطني  في األدب المعاصرررررررر) (166)

 (.66م. )ص8/10/1985[ بتاريخ 736العدد ] -ع ( وجمال لإطان بعو من الداخب، مجإ  المجتم22والتجديد )ص
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التنازل عن شيب من شراعع ا،لالم، وذلك لإوصول مل  قناعته با،لالم ودخولهم فيه، أو مقام  

الحج  عإيهم ليهإك من هإك عن بين  ويحيا من حي عن بين ، ... أما مجادلتهم والإقاب معهم ومحاور،هم 

ان فهذا باطب يأباه ألجب النعول عند رببا،هم، و،حقيق أهدافهم، ونقض عرى ا،لالم ومعاقد ا،يم

ل ورلوله والمنمنون، ول الماتعان عإ  ما يص ون، قال ،عال : )واحذرهم أن ي تنوك عن بعض 

 .(167)["49ما أنعل ل مليك( ]الماعدة:

 الحمد هلل رب العالمين.

 

 الخاتمة وال تائج 

وقاررررايا من خالل هذا البحث ا،اررررح لإباحث أن لحوار األديان منظرين ودعاة ومواضرررريع 

 ومنلاات وأهداف ومن خالل هذا البحث خإص الباحث مل  عدة نتاع  من أهمها:

اختإ ت المواقف من حوار األديان لكثرة أنواعه وأشررررركاله فصرررررعل مصررررردار حكم موحد لحوار  -1

 األديان.

الناظر في طبيع  الحوار بين األديان قد يجد صررعوب  في الررتخراج أم دالل  لرريالرري  فيها ولكن  -2

يكتشررررف أن هذه الدالل  الارررريالرررري  لم ،غل عن القاررررايا المر،بط  بطبيع  هذا الحوار المتعمق 

 كأحكام الجهاد والردة والجعي  وحقوى المرأة وبيرها من القاايا.

المحاورون من بير المارررررإمين يهدفون مل  ،حجيم وميقاف الدعوة ا،لرررررالمي  في أوروبا وذلك  -3

م شررهادات من الدعاة الماررإمين بأن المارريحي  دين عن طريق حوار األديان وذلك من خالل ،قدي

 منعل كا،لالم فإماذا التحول عنه؟. 

الدعوة مل  الحوار بين األديان ،شرركب مقدمات أولي  ،ذاب  ال روى بين األديان عإ  المدى البعيد  -4

 مما يشكب ،مهيداً لدعوة وحدة.

لإمحاور؛ حت  يصب مل  مراده  وضع ا،لالم قواعد لإحوار مع األديان ،مثب الطريق الماتقيم -5

 باهول .

اشرررتمب القرآن والارررن  عإ  ألررراليل ناجع  لإحوار يجل الرررتنباطها والرررتخدامها في الحوار مع  -6

 األديان.

 ،عد الولاعب الشرعي  الماتنبط  من الكتاب والان  األفاب عإ  االطالى في حوار األديان. -7

 

  -: التوصيات

 يقوم عإيه عإماب ودعاة ماإحين بالعإم والثقاف .منشاب مركع ملالمي عالمي لإحوار  -1

 نشر كتل ،بين ال روى بين أنواع الحوار مع األديان األخرى. -2

 مقام  من،مرات ودعوة الم كرين ا،لالمي مل  البحث في مثب هذه الحوارات  -3

 
 المصادر والمراجَ

بيروت،  -، المكتل ا،لررالمي2/1985ط األلباني، محمد ناصررر الدين مرواب الغإيب في ،خري  أحاديث منار الارربيب،

 دمشق

 هـ(1367الطبع  الثالث  لن  ) -ابن قدام ، المغني طبع مدارة المنار ألصحابها ورث  الايد محمد رشيد رضا 

 هـ 1393حمص، الطبع  األول ، لن   -أبو داود، الانن، ،حقيق: ععت عبيد الدعاس، وعادل الايد، دار الحديث 

 هـ. 1387ألحكام القرآن دار الكتاب العربي، القاهرة، لن  القرطبي، الجامع 

 عالم الكتل، بيروت. -الواحدم: أبو الحان عإي بن احمد، ألباب النعول 

ابن األثير، النهاي  في بريل الحديث واألثر، ،حقيق: طاهر أحمد العاوم، محمود محمد الطناحي، المكتب  العإمي  

 م، 1979ه،  1399بيروت، 

                                                 
 هـ.1421( 1، الإجن  الداعم  لإلفتاب بالاعودي ، فتاوى وبيانات مهم دار عالم ال واعد، ط )(167)
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م  1994ه،  1414الناشر دار ابن القيم، الدمام، ,2م، محمد بن أبي بكر، طريق الهجر،ين وباب الاعاد،ين ط ابن القي

 ،حقيق عمر بن محمود أبو عمر.

 ابن القيم الجوزي  محمد بن أبي بكر، ، أعالم الموقعين عن رب العالمين، دار الطباع  المنبري .

، 1هدم خير العبار ،حقيق: شعيل األرناؤوط، منلا  الرلال ، بيروت طابن القيم محمد بن أبي بكر زاد المعاد في 

 هـ. 1399لن  

ابن القيم، محمد بن أبي بكر، أحكام أهب الذم  حققه وعإق حواشيه وجرده من األصب الدكتور صبحي الصالح ألتاذ 

 لبنان. -بيروت  -إماليين هـ دار العإم ل1401 -ا،لالميات وفقه الإغ  في الجامع  الإبناني  الطبع  الثاني  

، 1، مجموع فتراوى ومقراالت متنوعر ، ط1ابن براز: عبرد الععيع بن عبرد ل، مجموع فتراوى ومقراالت متنوعر ، ط

 هـ، دار القالم، الرياو.1420

 من طيبات كالم لإ نا الصالحين، ط. دار القإم، المحقق: محمد حامد ال قي. ابن ،يمي ، شذرات البال،ين

د بن جرير الطربرم. طبع  ابن جرير  هـررررررررررر، دار  1405الطبرم جامع البيان عن ،أويب آم القرآن، ألبي جع ر محمَّ

 ال كر ببيروت

ابن حجر، أحمد بن عإي العاقالني. فتح البارم بشرح صحيح البخارم.، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فناد عبد 

 بيروت: دار المعرف ، د. ت.  -ل. الباقي وقام بإخراجه و،صحيح ،جاربه محل الدين الخطي

 ابن حجر عإي بن أحمد ا،صاب  في ،مييع الصحاب ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

م، )ص 1994 – 1415ابن حميد، صررالح بن عبد ل، أصررول الحوار وآدابه في ا،لررالم، دار المنارة، لررن  النشررر: 

9 .) 

 (.1ه )ص  1400، مكتب  المعارف، الرياو، 1ط ابن لعدم، القواعد الحاان لت اير القرآن، 

 (1/64م، )1984ابن عاشرو، محمد الطاهر، ، اير التحريرير والتنوير، ط، الدار التوناي ، ،ونب 

ابن عبد البر، االلررررررتيعاب في معرف  األصررررررحاب ،حقيق عإ  محمد البجاوى، دار الجيب بيروت، الطبع  األول  

 م.1992 -هـ 1412

 هـ.1405 بن عدم الجرجاني الكامب في ضع اب الرجال دار ال كر، بيروت، لبنان، الطبع  الثاني ، ابن عدم عبدل

 ، مكتبه البابي الحإبي، مصر.2ابن فارس: مقاييب الإغ ، ،حقيق عبد الاالم هارون، ط

محمد فناد عبد  ابن ماجه عبد ل محمد بن يعيد القعويني، لررررررنن ابن ماج ، ، دار محياب التراث العربي، ،رقيم:

 م.1975 -هـ 1395الباقي، 

 هـ 1405 - 4ابن م إح محمد ابن م إح المقدلي، ال روع، عالم الكتل.ط

 ابن منظور جمال الدين: لاان العرب: حور، ط دار المعارف، القاهرة. بدون ،اريخ.

 -هـ 1416ا، الطبع  األول  ابن هشام، الايرة النبوي  ،حقيق الدكتور فتح  أنور، ومجدى فتح ، دار الصحاب  بطنط

 م.1995

 م.1998 1أبو فارس، محمد عبدالقادر، ألب في الدعوة وولاعإها لمحمد، دار ال رقان لإنشر والتوزيع ط  

 م 1986بيروت، ط الثاني  –أبو نعيم األصبهاني، دالعب النبوة، ،حقيق محمد رواس قإعه جي دار الن اعب 

ـقريل بيـن 24نظريه الخإط بين دين ا،لالم وبيره من األديان )ص أبوزيد، بكر بن عبدل، ا،بطال ل ـت ( ودعـوة ال

 (.4/1465األديان )

 منشور عإ  موقع: عودة ودعوة.« دور األقإيات في الدعوة»أحمد شاهين، مقال ،حت عنوان 

 1870لندن )مدوارد جيبون " وليمون أوكإي " في كتاب " ،اريخ ا،مبراطوري  العربي  ا،لالمي  " طبع  

 هـ.1425ألعد الاحمراني، ا،لالم واآلخر، ، دار الن اعب، بيروت، الطبع  األول ، 

األصرر هاني أبي القالررم الحاررين بن محمد، الم ردات في بريل القرآن، ،حقيق: محمد لرريد الكيالني، دار المعرف ،  

 بيروت 

 م1998المشكالت ـ الحإول، ، دار االعتصام، األصور، خالد محمد، الجاليات ا،لالمي  في أوروبا: المنافذ ـ 

 م 1985 -1405المكتل ا،لالمي بيروت  5األلباني، محمد ناصر الدين، الاإاإ  الاعي  ، ط 

 األلمعي، زاهر بن عواو، مناه  الجدل في القرآن الكريم، رلال  دكتوراه كإي  أصول الدين، جامع  األزهر. 

 مميب درمنجم، حياة محمد " ،رجم  عادل زعيتر دار العالم العربي 

 . 1932آن بيعينت، في حياة و،عاليم محمد دار مادرس لإنشر 

 هـ1990األهدل، عبد ل أحمد قادرم، حوارات مع ماإمين أوربيين، دار القإم ط األول  

 ن لإتراث، القاهرة.، دار الريا1988، 2البخارم: محمد بن ملماعيب، صحيح البخارم، ط

 (.111، مكتب  وهب ، القاهرة )ص 1برك  عبد الغني محمد لعيد، ألإوب الدعوة القرآني  بالب  ومنهاجا، ط 

 ، 1874( من كتاب محمد والمحمدي ، لندن 45بوشكين الشاعر الرولي الشهير " قصاعد شرقي  " )ص  

 م. 1985بيروت،  الجرجاني، عإي بن محمد الشريف، التعري ات مكتب  لبنان،

 هــ1409الجندم، أنور مولوع  مقدمات المناه  والعإوم الناشر: دار األنصار 
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، الناشررر: دار 1418الجهني، مانع، المولرروع  الميارررة في األديان والمذاهل واألحعاب المعاصرررة. الطبع  الثالث ، 

 الندوة العالمي  لإطباع  والنشر والتوزيع، الرياو

 م 2016رة العرب: ،رجم  عادل زعيتر الناشر األهإي  لإنشر والتوزيع جولتاف لوبون، حاا

 م 2001التراث والتجديد الناشر المنلا  الجامعي  لن  النشر -حان حن ي 

  2003، عمان، األردن، 1حاين، طه عإي، و زينل حان نجم، ألاليل ،دريب التربي  ا،لالمي  ط 

 م 1983الى الراوم، ،حقيق محمود الطحان مكتب  المعارف الرياو الخطيل البغدادم عإي بن أحمد، الجامع ألخ

الدولرررم، عبد الرحمن بن محمد األجوب  الم يدة لمهمات العقيدة، . لناشررر مكتب  الرشررد لإنشررر والتوزيع. الرياو. 

 م1983 -هـ1403الطبع  الثاني  

  .5دار النموذجي ، بيروت صيدا، ط الرازم، مختار الصحاح، ،حقيق: يولف الشيخ محمد، المكتب  العصري  ال

الرازم محمد بن عمر بن الحاررن الرازم المإقل م ا،يح الغيل   الت اررير الكل المنلف: الناشررر: دار محياب التراث 

 ه 1420العربي بيروت الطبع : الثالث  

 روبرت دال، الديموقراطي  ونقادها، المترجم، نمير عباس مظ ر، دار ال ارس لإنشر والتوزيع 

 لوريا،  –العحيإي، وهب  مصط   الوجيع في أصول ال قه دار الخير لإطباع  والنشر والتوزيع دمشق 

لبنان ط األول  لررررررن  النشررررررر  –العركشرررررري، بدر الدين بن محمد بهادر، البحر المحيط دار الكتل العإمي  بيروت  

 هــ.1421

الناشررر المجإب األعإ  لشررنون ا،لررالمي  ط  العركشرري، معالم الارراجد بأحكام المارراجد، ،حقيق مصررط   المرابي

 م.1996الرابع  

هـ 1408العوزني أبو عبد ل الحاررررين: شرررررح المعإقات الارررربع، معإق  عنترة بن شررررداد، ط مكتب  المعارف بيروت 

 م. 1988

 م.1976الاكوني، أبو عإي عمر عيون المناظرات ،حقيق لعد عراب الناشر ضمن منشورات الجامع  التوناي  

الارررررريوطي، جالل الدين، ا،،قان في عإوم القرآن ،حقيق عبد المنعم مبراهيم، مكتب  نعار مصررررررط   الباز، الريض، 

 م.2003هـ/1424الممإك  العربي  الاعودي ، ط. الثاني ، 

 ( 1935شند شرم : " أنبياب الشرى ". طبع  كإكتا )

 هـ.1403رآن، ط دار ا،فتاب، الرياو، لن  الشنقيطي، محمد األمين، أضواب البيان في ميااح القرآن بالق

 هـ.1412الاياب، محمد بن عبدالواحد المقدلي، األحاديث المختارة ،حقيق عبد المإك بن دهيش، الطبع  األول ، 

 .1الطبراني لإيمان بن أحمد، المعجم الكبير ،حقيق: حمدم عبد المجيد الاإ ي، الدار العربي ، بغداد، العراى، ط

الطبراني لررإيمان بن أحمد، الدعاب، ،حقيق محمد لررعيد البخارم، دار البشرراعر ا،لررالمي ، بيروت، الطبع  األول ،  

 هـ.1407

 الطهطاوم محمد ععت، الدعوة مل  ا،لالم بين بير الماإمين بدون بذكر الناشر والطبع  والتاريخ 

عالجها، طبع ونشررر: الرعالرر  العام  ،دارات البحوث عبد الرحمن عبد الخالق، ا،لحاد ألررباب هذه الظاهرة وطرى 

 هـ 1404العإمي  وا،فتاب والدعوة وا،رشاد، الرياو، الطبع  الثاني ، 

 عبد الكريم الخطيل، القصص القرآني في منطوقه وم هومه، دار المعرف ، بيروت 

 عبد المتعال الصعيدم، الحري  الديني  لإشيخ دار المعارف بمصر، 

 م. 2001، دار ال رقان، عمان، 2عبد الرحمان صالح، مدخب التربي  ا،لالمي  وطرى ،درياها، ط عبد هلل 

 م 2012 1عبدالقادر الشيخإي، هندل  الحوار الناشر مركع المإك عبدالععيع لإحوار الوطني ط

 هـ.1418عجك، باام، الحوار ا،لالمي المايحي، دار قتيب ، 

طاب النبي صررإ  هلل عإيه ولررإم لإط ب الماررإم و،طبيقا،ه التربوي .بحث مكمب لنيب العإوم، محمد بن ثالح بن عإي، خ

 هـ 1430درج  الماجاتير في التربي  ا،لالمي  والمقارن ، ال صب الدرالي األول 

 الغامدم، عبدل، كإنا دعاة، ط األول  دار الطرفين لإنشر والتوزيع 

أرضره..كيف ن كر فيه؟ منلرار  الشررى لإعالقات والنشرر والترجم ، الغعالي الشريخ محمد، مارتقبب ا،لرالم خارج  

 م 1984، 1عمان، ط/

 الغعالي، محمد بن محمد معيار العإم في فن المنطق ،حقيق د. لإيمان دنيا، دار المعارف بالقاهرة

 هـ، دار صادر، بيروت، ط1322الغعالي، محمد بن محمد عن الماتص  . ط بوالى، 

 م، دار عالم الكتل، الرياو.1991هـ، 1/1412  لإبحوث العإمي  وا،فتاب طفتاوى الإجن  الداعم

ال راهيرردم أبو عبررد الرحمن الخإيررب بن أحمررد بن عمرو بن ،ميم ال راهيرردم البصرررررررم، العين، المحقق: مهرردم 

 المخعومي، مبراهيم الاامراعي، دار ومكتب  الهالل.

 ه. 1415)المعهد العالمي لإ كر ا،لالمي 2 ال ياو، محمد جابر، األمثال في القرآن الكريم، ط

، المكتب  العإمي ، بيروت)ص 4ال يروزآبادم محمد يعقوب، بصررررررراعر ذوم التمييع في لطاعف الكتاب الععيع، )ط 
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271.) 

 هـ.1321ال يومي أحمد بن محمد , المصباح المنير الناشر المطبع  األميري  ببوالى، مصر، الطبع  األول  

 ، دار الماإم، الرياو.1الحوار مع أهب الكتاب ألاه ومناهجه في الكتاب والان ، طالقالم، خالد، 

القاضرري، أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان، دعوة التقريل بين األديان درالرر  نقدي  في ضرروب العقيدة ا،لررالمي ، دار 

 (.1/348ابن الجوزم الرياو)

 هـ:.1411ياو، الطبع  الرابع ، القحطاني، محمد لعيد، الوالب والبراب، دار طيب ، الر

القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، منلرررررراررررررر  مناهب العرفان، بيروت، ومكتب  الغعالي، 

 دمشق، بدون ،اريخ.

القرطبي، أحمد بن عمر، الم هم ِلَما أشرركب من ،إخيص كتاب ماررإم، ، . ت: محي الدين ديل ماررتو ومجموع ، دار  

 م.1999-م1420الطبع  الثاني ، لن  ابن كثير، 

 م.1934بيروت: المكتب  األهإي ، -كوبولد، ليدم اي يإين، البحث عن ل ،رجم  عمر أبو النصر. 

 لجإيند، محمد الايد، منه  القرآن في ،أليب اليقين. طبع  القاهرة.

 م. 1979ه،  1399دار االعتصام.  .9مح وظ، عإي هداي  المرشدين، ط 

 م 1988 -هـ  1408رواس، معجم لغ  ال قهاب، دار الن اعب لإطباع  والنشر والتوزيع الطبع : الثاني ، محمد 

 م 1980محمد محمد حاين، اال،جاهات الوطني  في األدب المعاصر، المطبع  النموذجي  الطبع  الثالث 

 م1998ماإم بن الحجاج بن ماإم، صحيح ماإم، دار الاالم بالرياو 

جاج بن ماررإم، صررحيح ماررإم، ،حقيق: محمد فناد عبد الباقي، دار محياب التراث العربي، بيروت، لررن  ماررإم بن الح

 هـ. 1374

 هـ1418المعجم الوجيع، الناشر: مجمع الإغ  العربي ، مصر  

 ه 1420، دار اشبيإيا لإنشر والتوزيع، الرياو، 1المغذوم عبد الرحيم بن محمد، ولاعب الدعوة، ط 

ياوم، جما ي  المن لدين ماوي  من النواحي ا قافي بين األديان الارررررر ل جمع  عبد المنعم مبراهيم، مالمح المشررررررترك الث

 والحااري  واأللب التي يمكن أن ،ععز الت اهم المشترك بين الشعوب". بحث منشور عإ  ا،نترنت.

 1418رب، جدة ، دار األندلب الخض ا 2المورعي أحمد بن نافع بن لإيمان، الحكم  الموعظ  الحان ، ط 

 ميجان الرويإي ود. لعد البازعي، دليب الناقد األدبي.

 م 2007 25النحالوم، عبد الرحمن: أصول التربي  ا،لالمي  وألاليبها، دار ال كر ط 

 

 المجالت 

 ، 1421بتاريخ ص ر/ 150مجإ  البيان في عددها  -

 2001ديامبر -الموافق نوفمبر ه، 1422، لرماان وشوال وذم القعدة 105مجإ  الجندم الماإم العدد  -

 

 المواقَ االلكترو ية 

http: //www.thabet.net/574 

 

 

 


