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ملخص البحث
إن آفاق ،وأسس احلوار الصحيح ،الذى جيمع كل احلق ،والعلم بواسع مفهومه،

وأسسه ،وجماالته املختلفة ،وكيفية معرفة النفس اإلنسانية ودراستها،والدخول ىف

أغوار سلوكها ،وعلم احلوار بمداخله ىف النفس ،واألدب فيه ،واحرتام اآلخر .كل
ذلك وغريه هو ىف اإلسالم.وذلك ألن اإلسالم بنيان أركانه ،وأسسه ثالثة  :العقيدة
والرشيعة واألخالق.

فإن صالح األخالق ،والسلوك  :يرجع إىل الرشيعة اإلسالمية واستقامة

املسلم ىف الرشيعة  :ترجع إىل العقيدة اإلسالمية ىف عقدها ورسوخها ىف قلبه .قال

(( : أكمل املؤمنني إيام ًنا أحسنهم خل ًقا)).

وليس فقط الكالم العقىل القوى الرصني ،هو املؤثر ىف احلوار ،وال األخالق

املؤسسة عىل األفعال ،والغايات املادية ىف احلياة الدنيا دون اآلخرة؛ ومن ثم فإن

احلوار ليس جمرد التلقني ،والتعليم للمبادئ اخللقية دون األركان الثالثة بأعامهلا،

ىف القلب كام هى ىف القالب.

فإن تناقض املسلم بني قوله وعمله ،فكام يوضح ضعفه ،وانقسامه ىف نفسه،

وفرقته عن احلق ،كذلك فإنه يعمل عىل تقوية أعداء اإلسالم فهم ال قوة هلم إال من
خالل ختاذل املسلم ،وبعده عن احلق.

واإلسالم عظيم ىف حواره ،وآفاقه ،وجماالته ىف احلياه .وكيف ال! وهو كالم

اهلل تعاىل ،بجانب عظمة السنة النبوية الرشيفة.وسوف أتناول ىف حدود املتاح ىل ىف
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هذا البحث ما يوضح هذه العظمة ،ولكى يستوىف هذا البحث ،أصوله البد من

احلديث :عن العامل الغربى بني التأثري والتأثر.وقد رأيت تقسيم هذا البحث التاىل :
املقدمة  :السابق عرضها.
املبحث األول :األسس اإلسالمية ىف احلوار املثمر ،واجلدل املعرىف.
املبحث الثانى :العامل الغربى بني التأثري ..والتأثر.
اخلامتة :تناولت فيها أهم نتائج البحث وتوصيات.

222

Abstract
The scopes and bases of a good debate that reckons all the right
and all the science with its principles and various fields, how to fathom and study the human soul and debate into its conduct recesses,
debate science as related to psychology and literature, and other
respecting emerges in Islam, since it consists of these monolithic:
doctrine, religion and ethics.
Conduct cultivating and personality appertain to Islamic religion, the chastity of a Muslim appertains to the Islamic doctrine as
it is inculcated in his heart; the prophet says: "Best in ethics, most
faithful in belief".
For such a study to be completed it is to talk about the western
world as influenced and influencing, so it comes as follows: introduction; as mentioned before; section one: The Islamic Bases in the
Fruitful Debate and Knowledge Argumentation; section two; The
Western World between Being Influenced and influencing; conclusion; the most important results and recommendations.
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مقدمة
وإن كامل تطبيقه يف حياة الرسول  قال اهلل تعاىلَ :
﴿ل َقدْ َكانَ َل ُك ْم فيِ َر ُس ِ
ول
ريا﴾( ،)1وقال تعاىل:
اللهَّ ِ ُأ ْس َو ٌة َح َسن ٌَة لمِّ َن َكانَ َي ْر ُجو اللهَّ َ َوا ْل َي ْو َم الآْ ِخ َر َو َذ َك َر اللهَّ َ َكثِ ً
يم﴾( .)2وذلك ألن اإلسالم بنيان أركانه ،وأسسه ثالثة:
َ
﴿وإِ َّن َك َل َعىل ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ
العقيدة والرشيعة واألخالق .فإن صالح األخالق ،والسلوك :يرجع إىل الرشيعة

اإلسالمية واستقامة املسلم يف الرشيعة :ترجع إىل العقيدة اإلسالمية يف عقدها

ورسوخها يف قلبه .قال (( :أكمل املؤمنني إيام ًنا أحسنهم خل ًقا))(.)3

لقد حدث يف مؤمتر الرابطة العاملية جلامعة األزهر  :2009الكثري من املحاورات

الذعا ،حول تناقض
الودية ،بيننا ،وبني علامء األديان يف الغرب ،فقد كان نقدهم لنا ً

املسلم ،وتضاد سلوكه ،بني احلالل واحلرام؛ حيث كان من قوهلم« :أنتم تقولون
وال تفعلون ،وحترمون ،وتفعلون احلرام ،أما نحن فأعاملنا واضحة ،ال تناقض بني

ما نقول ،ونفعل» .فكنت أتصور أن يتناولوا احلديث عن اإلعجاز العلمى للقرآن
الكريم ،والسنة النبوية الرشيفة.

ومن ثم فإن هذا العرص ،من أخطر العصور أحدا ًثا ،فقد تعرض العامل اإلسالمى

هلجامت ضاربة ،ومكثفة ،أفقدت العرب توازهنم ،وإن ظواهر هذا اهلجوم الرشس
كثرية ،ومتباينة ،تكاد العقول الواعية ،تضل بني دروهبا ومنعطفاهتا .ومن أخطر

ال فعا ً
هذه الظواهر ،إفساح املجال لالجتاهات اإلحلادية واملادية؛ لتكون عم ً
ال ،يف

عضوية األمة ،باسم احلرية ،وذلك بغزو القيم وحتطيمها،ومسخ مفهوم كل خري؛
إلفساد الفكر اإلسالمى ،وخلطه بالباطل.
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واملسلمون عىل األكثر يف ختاذل ،وضعف ،والكثري منهم؛ إما عىل إفراط أو

تفريط يف الدين .وعىل ذلك ما أشد حاجتنا إىل احلوار ،ويف هذا العرص بالذات؛

لتصحيح أنفسنا أو ً
ال ،ولتصحيح ما أفسده أعداء اإلسالم ثان ًيا.
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املبحث األول
األسس اإلسالمية يف احلوار املثمر واجلدل املعريف
متهيد:
إننا يف حاجة اضطرارية للحوار الصحيح ،وليست املناظرة ،وال املناطحة ،وال

التالعب باأللفاظ؛ ذلك إذا أراد املسلمون احلق ال النفوس وكان ذلك إرادة صادقة

من أطراف احلوار كلهم.

فإن احلوار لفهم احلق معناه :التحاور ،والتفاهم ،ال اإلفراط والتفريط ،وال

هو اإلنتصار للنفس ،أو التعصب ملجرد ظاهر الرأى .والعادة .ولذلك ففرق كبري
بني احلوار ،واملناظرة؛ فاملناظرة :تعني الرأي بالرأي ،واحلجة باحلجة؛ حتى ولو
كان بينهام من يتكلم باحلق .فاحلديث عن احلق ال يعني االنتصار للنفس ومن ثم،

فاحلوار الصادق هو لذات احلق جل وعال .ولذلك وردت كلمة اجلدال يف القرآن

موضعا أكثرها تعني املخاصمة ،واملنازعة ،واإلرصار عىل
الكريم يف تسع وعرشين
ً

الباطل (كام سيتبني).

ولذلك قال اهلل تعاىل﴿ :ا ْد ُع إِلىِ َسبِيلِ َر ِّب َك بِالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َسن َِة َو َج ِ
ادلهْ ُ م
بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾( .)4والتى هى أحسن هو القول بنية ذات احلق ،ومن احلق وإىل

احلق؛ ومن ثم يتوىل اهلل تعاىل الصاحلني يف دفاعهم عن احلق؛ ولذلك وردت كلمة
احلوار يف ثالثة مواضع تعني التفاهم ملعرفة احلق ،والصواب.
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تعريف احلوار ،واجلدل
احلوار :من املحاورة ،وهو مناقشة بني طرفني ،أو أطراف (حتاوروا) تراجعوا

و(احلوار) حديث جيري بني شخصني ،أو أكثر( .)5فـ
الكالم بينهم ،وجتادلوا
ُ

(املحاورة) املجاوبة ،والتجاوب( .)6فاحلوار الطيب جيمع بني التجاوب ،والرتاجع،
واإلخاء اإلنسانى.

أما اجلدل :فهو من َجدَ ل ،جد ً
ال :اشتدت خصومته ،فهو َج ِد ٌل والشىء:

ُ
ُ
واجلدل :طريقة يف املناقشة ،واالستدالل ،صورها
أجدل.
أحكم جدله :فهو
قياس ُمؤَ َّل ٌف من مشهورات ،أو
الفالسفة بصور خمتلفة .وهو عند مناطقة املسلمنيٌ :

مسلامت .ومن ثم فاجلدل :إما أن يكون بحق ،وبطريقة حسنة ،وإما أن يكون ملجرد
﴿و َج ِ
ادلهْ ُ م بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾(.)7
االنتصار يف القول عىل اخلصم .قال اهلل تعاىلَ :

احلكم الرشعى للحوار
هو واجب ،وفرض كفاية ،ملن استطاع احلوار ،وواصل املحاورة برشوطها
ين لمَ ْ ُي َقاتِ ُل ُ
الرشعية (كام سأبني) ،قال اهلل تعاىل﴿ :لاَ َي ْن َه ُ
الد ِ
وك ْم فيِ ِّ
ين
اك ُم اللهَّ ُ َع ِن ا َّل ِذ َ
َولمَ ْ خُ ْي ِر ُج ُ
وه ْم َو ُت ْق ِس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِنَّ اللهَّ َ يحُ ِ ُّب المْ ُ ْق ِس ِط َ
ني﴾(.)8
وكم ِّمن ِد َيا ِر ُك ْم َأن َتبرَ ُّ ُ

﴿و َل َقدْ صرَ َّ ْفنَا
فإن احلوار هو مضمون كل الرساالت الساموية ،قال اهلل تعاىلَ :
فيِ هَ َذا ا ْل ُق ْر ِ
نسانُ َأ ْك َث َر يَ ْ
آن لِل َّن ِ
ش ٍء َج َدلاً ﴾( .)9وقال تعاىل:
اس ِمن ُك ِّل َم َثلٍ َو َكانَ الإْ ِ َ
ين َك َف ُروا بِا ْل َب ِ
ين َو ُم ِ
ين َو جُ َي ِ
﴿و َما ُن ْر ِس ُل المْ ُ ْر َس ِل َ
اطلِ لِ ُيدْ ِح ُضوا
اد ُل ا َّل ِذ َ
نذ ِر َ
ني إِلاَّ ُم َبشرِّ ِ َ
َ
بِ ِه الحْ َ قَّ َواتخَّ َ ُذوا آ َياتيِ َو َما ُأ ِ
نذ ُروا ُهزُ ًوا﴾( .)10ومن ثم فإن من األسس اإلسالمية
الرتبوية :األمر باملعروف والنهى عن املنكر ،وهو واجب لقوله تعاىلُ :
﴿كنت ُْم َخيرْ َ
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن المْ ُ َ
اس َت ْأ ُم ُرونَ بِالمْ َ ْع ُر ِ
ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
نك ِر﴾(.)11
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وقال (( :تبسمك يف وجه أخيك صدقه ،وأمرك باملعروف وهنيك عن

املنكر صدقة ،وإرشادك الرجل يف أرض الضاللة صدقة ،وإفراغك من دلوك يف دلو

أخيك لك صدقة))(.)12

رشوط احلوار ،واملحاور ،وفحوى احلوار
من األسس اهلامة جدً ا يف نجاح املحاورة ،والتوافق بني أطرافها أن يتبع كل من

طرفيها كل رشوطها ،كذلك أن ينطبق عليه ما جيب من رشوط ،كذلك فإن فحوى
احلوار ،أو موضوعه من األسس اهلامة ،يوضح ذلك التاىل:

ً
أوال :رشوط احلوار :من الرشوط اهلامة للحوار املثمر ،للنتائج املرجوة
1 .1التهيئة له ،واالستعداد ،العلمي واملعريف ،كذلك القيام بإكرام الضيوف
باألداب اإلسالمية ،كام كان يفعل رسول اهلل  مع ضيوفه.

2 .2لكل مقام مقال ،ولكل حاجة رضورة ،فلكي ينجح احلوار جيب أن يكون يف
وقت مناسب للموضوع ،وألطراف احلوار ،وإن من احلاجة يف احلوار ،أن

تبدأ من البداهة يف القول ،وبالتدرج يف املوضوع ،وال تتقدم يف مرحلة إ َّ
ال وقد

عرفنا بثمرة التى قبلها ،أو عىل األقل كان الكالم فيها إجياب ًيا.

3 .3العمل عىل دراسة طريف احلوار ،وذلك بتشكيل جلنة خمتصة من علامء اإلجتامع،
والنفس ،والتاريخ ،تعرف كل املؤثرات الظاهرة والباطنة يف نفس اآلخر ،وما

تكون فيه من عادات مؤثرة عليه ،ومن ثم فإن احلوار يكون له املدخل املناسب
ّ
لطرفيه ،كذلك يكون احلوار فيه حكيماً
ومؤثرا ،يتسم باحللم والصرب .وكذلك
ً
ومن اجلدير بالذكر :فليس كل العلامء يعرفون ويستطعون احلوار.
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4 .4أن يعرض احلق دون إلزام ،أو إكراه ،كذلك يعرضه هبدوء ،ويقني وأن ينتبه
من التكرار ،وحشو الكالم؛ فهذا األحسن يف تدبر الطرف اآلخر للحق .قال
تعاىلَ :
اغ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي َف َم ْن َي ْك ُف ْر بِ َّ
الط ُ
الد ِ
﴿ال إِ ْك َرا َه فيِ ِّ
وت َو ُيؤْ ِمن
ين َقد َّت َبينَّ َ ُّ
انف َصا َم لهَ َا َو هّ ُ
بِ هّ
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َق َى َال ِ
يم﴾(.)13
الل َس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ
اللِ َف َق ِد ْ

5 .5مما ينبغي توافره يف جمالس احلوار :التأكد أهنا صاحلة لعرض املوضوعات،
والقضايا ،كذلك التأكد من املستوى العلمي املتقارب بني أطراف احلوار.

6 .6أن يؤسس احلوار عىل أساس احلياة الطيبة اآلمنة ،والعيش يف سالم واملساواة
والعدل يف احلقوق والواجبات(.)14

7 .7احلوار هو معرفة من الطرفني ،وهو عرض لآلراء ،فال جيب أن يكون عرض
الرأي بأنانية ،لإلنتصار عىل اآلخر ،حتى ولو كان عىل حق .حيث إن هذا يفسد
احلوار ،ويبعد اآلخر عن اتباع احلق ،ومن ثم فاحلوار الذي يتوفر فيه األدب،
والود بالتى هى أحسن هو املثمر ،ولذلك جيب أن يتوفر يف طريف احلوار سعة
الصدر ،بأن يكون عىل بصرية إيامنية وفراسة ،يرى احلق بنور احلق جل وعال.

8 .8رجوع احلوار الدائم إىل البداهة ،والرضورة العقلية واألسس التى ال خالف
فيها .سواء ذلك من أدلة احلوار أم املوضوع ،ومن رضورات احلياة بني الناس

كاألمن ،واحلياة الطيبة ،وحقوق اإلنسان ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل هَ ا ُتو ْا ُب ْرهَ ا َن ُك ْم
إِن ُكنت ُْم َص ِ
اد ِق َ
ني﴾( )15ومن ثم جيب أن نبني أن اخلطر شديد بني الناس كافة
ضعيفهم ،وقوهيم ،إذ مل حيدث بينهم األمن والسالم.

9 .9أن تشكل جلنة تنفيذية لنتائج احلوار ،يتوفر فيها القدرة عىل التنفيذ باإلصالح
يف األرض ،وتطهريها من الفساد ،وذلك عىل حسب املتاح املهم أن نبدأ ،وإال

فكل هذه املؤمترات ليس هلا أي فائدة ،إال قيل وقال وجدل عقيم .كذلك تفقد
قيمه مؤمترات احلوار ،وأمهيتها لدى الناس.
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ثان ًيا :من الرشوط التى جيب توافرها يف املحاور
يف الواقع إن خصائص املحاور عديدة ،وكثرية منها كسبية ،ومنها وهبية.

فالكسبية –كام سيتضح– هى من عمل املحاور وكسبه يف حياته .أما الوهبية،

فهي اخلصائص التي من نعم اهلل تعاىل عىل اإلنسان والتي منحه إياها سبحانه دون
أسباب .وهذا واقع نراه يف شخصيات عظيمة ،منحها اهلل تعاىل معرفة وفراسة،

ولذلك هلم هيمنه يف احلوار ،وآثار مثمرة يف طرفيه ،وهذه من اخلصائص للذكاء

الفطرى يف احتواء اآلخر بنور احلق.

ومن اخلصائص الكسبية التى جيب توافرها يف املحاور:

1 .1أن يكون عاملًا عار ًفا ،عام ً
ال ،ال يتكلم وهو قد ذاق قلبه ما يقوله .كام جيب أن

يتصف باحلكمة ،واإلصابة يف القول ،ووضع كل أمر يف موضعه( .)16واحلكمة
هى قمة األخالق ،وينبوع احلق ،والعدل ،والفضيلة(.)17

2 .2مراعاة التكافؤ بني املتحاورين ،بأن يكونوا عىل مستوى علمي ومعريف واحد،
وقد قيل« :من ال يعلم ال جيوز أن حياور من يعلم» .ومن البالء أن يقوم اليوم
غري متخصص ليعرتض عىل متخصص فيخطئه ويغلطه(.)18

ين
3 .3أن يكون صادق النية ،والقول يف حواره هلل تعاىل ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
آ َمنُو ْا ات َُّقو ْا هّ َ
الص ِ
اد ِق َ
ني﴾ (التوبة.)119
الل َو ُكو ُنو ْا َم َع َّ

4 .4من أسس احلوار املثمر أال نطلب احلوار إ َّ
ال من قوة احلق ،وصاحبه كذلك

نعلم أن كسب عالقة التودد ،واالحرتام املتبادل هو أساس صحيح لنجاح أي
حوار آخر.

5 .5أن ال يقول املحاور إ َّ
ال التي هي أحسن ،فإذا خري بني قولني أو فعلني حسن،

وأحسن :جيب عليه أن يقول ويفعل الذي هو أحسن ،مصدا ًقا لقوله تعاىل:
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﴿و ُقل ِّل ِع َب ِ
﴿و ُقو ُلو ْا لِل َّن ِ
اس ُح ْسن ًا﴾(.)20
ادي َي ُقو ُلو ْا ا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾(َ ،)19
َ

وعىل ذلك فااللتزام بأدب احلديث ،واحرتام اآلخر مهام كان ،بأن ال يسفه أو

يقلل من كالمه.

6 .6كذلك فاحلذر كل احلذر من اختاذ طريق املجاملة الشديدة ،والتجليل والتحميد
طبعا من باب النفاق ،وعدم الصدق هلل تعاىل يف احلوار .ومن ثم
للتقرب ،فهذا ً

جيب عىل املحاور أن يعتدل يف حديثه ،بأدب اإلسالم دون إفراط ،وال تفريط.

7 .7جيب أن يتحلىَّ املحاور باحلكمة يف القول ،فال يكون رسيع الرد واحلكم ،دون

الثقة أنه عىل معرفة باحلق صحيحة ،كذلك جيب أن تكون حججه بطريقة من

حياوره ،حتى يفهمه ،ويكون حلواره أثر قوي .وجيب أن تكون أدلته واقع ًا

ملموس ًا بالنسبة لآلخر يف طريف احلوار .وحيرص كل احلرص أن ال يتكلم إ ّ
ال
من يعلمه بيقني ،ولذلك قال أئمة الفقهاء« :من قال ال أعلم فقد أفتى» .ومما

جيدر اإلشارة إليه أنه بذلك خيلو كالمه من الضعف ،والتناقض.

8 .8جيب أن خيلو كالمه من العمومية يف احلكم ،كذلك جيب أن يعرض الرأي
والرأي اآلخر حتى يصل بمحاوره إىل اعرتافه ببداهة ،ورضورة عقلية باحلق،

وذلك كام سبق دون إكراه.

9 .9إن العدل يف طريف احلوار يقتىض املساواة بينهام ،واملساواه تقتىض الرفض كل
الرفض للكيل بمكيالني ،كام تفعل الدول الكربى ،وإ ّ
ال فليس ألي حوار فائدة

مرجوة ،بل عىل النقيض فإن األمر يزداد سوء ًا.

1010خري الكالم ما قل ودل ،وخري احلديث هو كالم احلكيم الذي علم وعمل،ومن
ثم فإن االطالة يف احلديث ،واالسرتسال دون حساب لتحمل املستمع،وال
للوقت ،فإن هذا يدل عىل فساد املحاورة ،وانقطاع املحاور عن الوصول لعقل
اآلخر ،كذلك يدل عىل أن املحاور ليس أه ً
ال للحوار ،ومن اجلدير بالذكر أنه
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جيب عىل املحاور احلكيم أن ينهي حواره ،واملستمع يتمنى أال ينتهي ،ويزداد

شو ًقا لالستامع إليه ثانية.

وأشري أن إعجاب املرء بنفسه ،وتفخيمه ،وحبه للثناء عليه هو الذي يفسد

وصول احلق إىل اآلخر .ولذلك قال اإلمام املحاسبي« :والذي يمنع من الفهم
األنفة ،التى متنع من اخلضوع للحق ،وحب الغلبة الذي يبعث عىل اجلدال ،واجلزع

من التخطئة ،التي متنع من اإلذعان باإلقرار بالصواب»(.)21

ويقول اإلمام أبو حامد الغزايل ...« :فكم طالب رديء األخالق حصل

العلوم؟ فام أبعدك عن فهم العلم احلقيقى الدينى اجلالب للسعادة! فام حيصله
صاحب األخالق الردية ،حديث ينظمه بلسانه.»...

()22

ثال ًثا :فحوى احلوار
لقد سبق يف رشوط املحاور الصدق يف النية ،والقلب .وإ َّ
ال فال سبيل للحق بني

املحاورين .ومما جيب عىل املحاور علمه بام جيب احلديث فيه ،وما ال جيب ،فأنا حر
حرا أن أفرضه عىل اآلخر وألزمه به (كام سبق).
يف اعتقادي ،وليس ً

ومما جيب أن أشري إليه :أنه قد ختيل البعض من املحاورين يف األديان األخرى

أهنم يستطيعون من هذه املؤمترات أن جيعلوا الدين واحدً ا ،بإذابة اإلسالم يف دينهم،

بطرق غري مبارشة ،وبأسلوب معسول .وقد كثر احلديث يف وسائل اإلعالم العاملية،
وكذلك بأيدى الكثري من املسلمني .بأمهية حوار األديان ،وحوار احلضارات يف نبذ
احلروب واإلرهاب عىل األرض.

عىل سبيل املثال :يف امللتقى العاملي الرابع خلرجيي األزهر يف القاهرة 2009م،

قال (دربول كبرت)( )23يف بحثه (عن اإلسالم واملسيحيه :األخوة األشقاء)« .إنه لن
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يكون هناك اإلسالم بني األمم ما مل يكن هناك سالم بني األديان ،ولن يكون هناك
سالم بني األديان ما مل يكن هناك حوار موثوق بني األديان ...« .)24(»...ولكن ال

يزال يعتقد املسلمون أن األكمل واألمثل من جهة اإلله هو اعتناق اإلسالم ،ومن
ثم االلتزام به .»...ثم قال ...« :أما اإلسالم فقد أخربين بعض العلامء املسلمني أنه

تنوعا.)25(»...
أيض ًا أن اهلل يف توحيده يشمل ً

كام اتضح من بعض مما ذكره أنه يريد أن ينفي لدى املسلمني فكرة أن رسول

اهلل  خاتم الرسل ،والرسالت ،كذلك يريد أن يدس من سمومه الفكرية أن يف
تنوعا لدى بعض العلامء يف الفكر اإلسالمي.
عقيدة التوحيد ً

ريا أذكر مما قاله ً
أيضا« :هل من طريقة نفهم هبا اخلتامية ،أو اإلختيارية كي
وأخ ً

ال هتدم أو تدمر التنوع؟»( .)26وهذا كله قد َّ
دل عىل عدم صدق احلوار لديه ،قد جاء

ليجعل اإلسالم يموج يف عقيدته ،وهذا يستحيل مواصلة احلوار فيه .وعىل ذلك إذا
ُ
يصف احلوار ويصدق ،ونتفق سو ًيا عىل فحواه ورشوطه فلن حيقق أهدافه.
مل

وكام سبق جيب أن يكون أساس احلوار عىل احلقوق اإلنسانية بيننا يف احلياة

الكريمة .وأن يكون من أطراف احلوار مجاعة تعمل عىل تنفيذ ذلك يف واقع الناس،
بربنامج يتفقون عليه سو ًيا.

كذلك الرد بقوة ،وردع ملن يعمل عىل إفساد ما نتفق عليه ،فالكلمة بالكلمة،

واحلجة باحلجة ،كالذي تسمعه يف وسائل اإلعالم عن (صدام احلضارات
واإلرهاب عىل األرض).

كام ندعو إىل حوار التفكري يف النفس اإلنسانية ،ويف عامل الطبيعة فالقرآن الكريم

حيث املسلم ،وغري املسلم أن يفكر ،ويتدبر ،وهو يعظ املخالفني،واملصدقني عظة
واحدة ،وهو التفكري الذي يغني عن مجيع العظات :ومن هذه اآليات الكريمة
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قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ َّن اَم َأ ِع ُظ ُكم بِ َو ِ
وموا للِهَّ ِ َم ْثنَى َو ُف َرا َدى ُث َّم َت َت َف َّك ُروا﴾ .فإن
اح َد ٍة َأن َت ُق ُ
فضيلة اإلسالم الكربى أنه يفتح للمسلمني أبواب املعرفة(.)27

وعىل ذلك فإن التفكر والتدبر لآليات الكونية ،ويف اإلنسان تثمر العلم بقمة

اإليامن كام رأى اإلمام حممد متويل الشعراوي ،وقمة اإليامن هو وجود اهلل تعاىل،
﴿ش ِه َد هّ ُ
وال يمكن أن تتدخل عىل اإليامن بدون علم ،قال اهلل تعاىلَ :
الل َأ َّن ُه َال إِ َل َه إِ َّال
ُه َو َوالمْ َ َ
الئِ َك ُة َو ُأ ْو ُلو ْا ا ْل ِع ْل ِم﴾( .)28ولذلك ،كام جاء يف رسائل العدل والتوحيد «ومن
ضيع باهلل وبدينه مل ينتفع بشىء من علمه»(.)29
املحاورون من العلامء يف رأى ابن تيمية:
ومما جيدر فيه اإلشارة إليه أن أذكر رأي ابن تيمية يف املحاورين (ولو بإجياز):

فقد رأى أن العلامء ثالثة :عامل باهلل ليس عاملًا بأمر اهلل تعاىل ،عامل بأمر باهلل ليس عاملًا

باهلل تعاىل ،عامل باهلل ،عامل بأمر باهلل تعاىل ،فالعامل باهلل سبحانه :هو الذي خيافه ،والعامل
بأمر اهلل هو الذي يعلم أمره وهنيه ،ويف الصحيح عن النبي  أنه قال(( :واهلل إين

ألرجو أن أكون أخشاكم هلل وأعلمكم بحدوده)) ،وإذا كان أهل اخلشية هم العلامء
املمدوحني ،فذلك ال يكون إ َّ
ال مع فعل الواجبات(.)30

قال اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن اَم خَ ْي َشى اللهَّ َ ِم ْن ِع َب ِ
اد ِه ا ْل ُع َل اَمء﴾( .)31واملعنى أنه ال خيشاه إ َّ
ال
عامل ،فقد أخرب اهلل أن كل من خيش اهلل فهو عامل ،كام قال اهلل تعاىلَ :
﴿أ َّم ْن ُه َو َقانِ ٌت

آ َناء ال َّل ْيلِ َس ِ
ين َي ْع َل ُمونَ
اجدً ا َو َقائِ اًم يحَ ْ َذ ُر الآْ ِخ َر َة َو َي ْر ُجو َرحمْ َ َة َر ِّب ِه ُق ْل هَ ْل َي ْس َت ِوي ا َّل ِذ َ
ين ال َي ْع َل ُمونَ ﴾( .)32واخلشية متضمنة للرجاء ،ولوال ذلك لكانت قنوطأ ،كام
َوا َّل ِذ َ
أن الرجاء يستلزم اخلوف ،فأهل اخلوف هلل والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم
اهلل(.)33
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واملحاورون هم العلامء الذين يعملون بني اخلوف والرجاء هلل تعاىل .وعىل

ذلك ،ومن املهم جدً ا أن يكون فحوى احلوار بيننا يف الندوات الثقافية حول نكبة
التغريب وسيطرة الفكر املادي عىل حياة اإلنسان ،مما أدى إىل أزمة القيم يف مرص

والعامل اإلسالمي ،كذلك ً
أيضا أدى ذلك لظهور حركات دينية ذات مصالح

سياسية ،بجانب تدهور مكانة اللغة العربية بني أهلها(.)34

أمهية احلوار
1 .1احلوار (كام سبق) هو التقاء طيب بني طرفني ،أو أطراف خمتلفة ،أو متنازعة
أرادوا مع ًا احلوار بني الذي حيرص عىل األمن ،والسالم بني الناس .ولذلك

فإن هذه اللقاءات هامة جد ًا يف إضعاف الساسة ،والقادة ،الذين ال يعملون
لصالح الشعوب ،واإلنسانية.

2 .2إن احلوار الطيب يثبت بأنه ال تناقض بني احلضارات ،املفسد فقط لألرض:
هو الفكر الصهيوين ،واالستعامري ،ومن عىل هنجه؛ فهم الذين ال يريدون
لآلخر وجود ًا ال سياسي ًا ،وال إقتصاد ًيا وال حتى إنساني ًا فهو فكر رسطاين

مفسد لألرض والناس مع ًا ،جيب العمل يف اللقاءات عىل مواجهته ،والقضاء

عىل وجوده.

3 .3كذلك فإن احلوار الطيب يوضح كالم اهلل تعاىل ،والسنة النبوية الرشيفة،
ويعرف املسلمون ،وغريهم الفرق بني الكالم الرباين املعجز ،وبني الكالم
البرشي ،كام يعرف الناس وسطية الدين ،كذلك يسد باب املغالطات يف الدين

اإلسالمي ،وخاصة ظاهرة اإلفراط يف الدين ،والتفريط فيه .كذلك يعرف
اآلخر األسس اإلسالمية يف النهي عن العنف ،وقتل النفس بغري نفس ،وهنيه

عن الفساد يف األرض( ،)35وكل الطرق املؤدية إليه قال تعاىلَ ﴿ :من َقت ََل َن ْفس ًا
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اد فيِ َ
س َأ ْو َف َس ٍ
بِ َغيرْ ِ َن ْف ٍ
األ ْر ِ
اس جمَ ِيع ًا َو َم ْن َأ ْح َياهَ ا َف َك َأ َّن اَم َأ ْح َيا
ض َف َك َأ َّن اَم َقت ََل ال َّن َ
اس جمَ ِيع ًا﴾ وعىل ذلك فإن احلوار الطيب دعوى لآلخر لدراسة ما عليه من
ال َّن َ
اعتقاد بتعقله ومراجعته نفسه ،وذلك بدون الطلب املبارش له.

4 .4كذلك نجد هذه األمهية يف هذا العرص املفتوح ،فإن له األثر البينِّ عىل العامل
كله« .وأى عاقل يفهم أمهية التعايش السلمي ،وأمهية كرامة اإلنسان»(.)36

5 .5واحلوار هيدم مع الوقت كل جسور اخلالفات ،وحيقق األمن واألمان بني
الناس كام ييرس ّ
حل كل القضايا ،واملشاكل.

6 .6إن احلوار هو الطريق األمثل ،واألصوب يف تطهري األمة اإلسالمية من فساد
األوضاع السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية ،وكل شؤون احلياة املتصلة

باإلنسان.

كذلك يسد أبواب القنوات اإلعالمية املغرضة ،التي تعمل عىل إفساد
الفكر،وتفريق الناس ،ففي الكثري منها نرى التطاحن يف اآلراء ،واالختالف

واألمر أن الذي تستضيفه
الشديد،وخاصة يف القضايا الدينية ،ومن األدهى
ِّ

ليس أه ً
ال للحوار ،فضال عن العلم.

ولذلك يفتحون كل األبواب للفكر املتطرف ،بضياع احلق واحلقيقة بني
الناس .ومن اجلدير بالذكر :قيام مؤمترات احلوار بعلامء حكامء أجالء ،يعملون

عىل نرش الفكر الصحيح ،وتوحد األمة اإلسالمية .ولذلك يرى أ.د حممد
عامرة «أن اإلسالم يرفض فلسفة الرصاع ويتبنى بد ً
ال منها فلسفة التدافع»،

الذي هو حراك سيايس وديني ،وفكري ،واجتامعي .ويصحح مواقف الظلم،
واجلور ،واخللل ،وحيقق العدل والتوازن( .)37فإن الرصاع ال يثمر إ َّ
ال احلروب،
والدمار ،والفساد يف األرض.
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7 .7إن املحاور احلكيم دائ ًام يرتك األثر الطيب يف قلوب اآلخرين ،ويكرس بحكمته
العناد ،و بفراسته يدخل يف أغوار النفس اإلنسانية ،ويعمل عىل تطهريها مما
اكتسبته.

8 .8يف احلوار فوائد يف تبادل املنافع اإلقتصادية كام يسد باب األطامع ،التي حتدث
بني الدول؛ ألن التعايش السلمي واجب إنساين.

ٍ
مغال يف دينه ،خرج من وسطية
9 .9إن من يرفض احلوار من املسلمني فهو :إما
تعاليم املصطفى .وإما عىل تفريط ،وكالمها يعمالن عىل اإلفساد يف
األرض .وقد تبني أن الرسول  حاور أهل مكة ،واملدينة والنصارى،

وكذلك ً
أيضا فعل كل السلف الصالح .كذلك فإن كل مؤمن صالح يأخذ

وأساسا للحياة الطيبة بينه وبني أرسته ،وجمتمعه .قال تعاىل:
من احلوار طريقا،
ً
ين آ َمنُو ْا ُكو ُنو ْا َق َّو ِام َ
ني للِ هّ ِ ُش َه َداء بِا ْل ِق ْس ِط َو َال جَ ْي ِر َم َّن ُك ْم َشنَآنُ َق ْو ٍم
﴿ َيا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ

الل إِنَّ هّ َ
َعلىَ َأ َّال َت ْع ِد ُلو ْا ْاع ِد ُلو ْا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوات َُّقو ْا هّ َ
الل َخبِ ٌري بِ اَم َت ْع َم ُلونَ ﴾(.)38

1010وألمهية احلوار أرجو باهتامم املؤسسات اإلسالمية يف العامل بدراسة احلوار يف
املدارس واملعاهد والكليات املتخصصة ،بأن نجعل من احلوار مادة دراسية،

تعرف األجيال ما يعيشون فيه من تيارات فكرية مادية ،وكيفية مواجهتها بالتي

هي أحسن.

اجلدل املذموم وسوء احلوار

ِ
يستوف احلوار واملحاور ،الرشوط التى جيب توافرها (كام
هو (وكام سبق) إذا مل

سبق عرضها) ،عىل الرغم مما تبني ،لكن البد وأن أركز احلديث عىل اجلدل املذموم،
الذي يبنى عىل السفسطة ،والباطل فهؤالء:
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أوال :هم املتالعبون باأللفاظ ،الذين يزيفون احلق ،ويلبسونه بالباطل ،يرى

ابن حزم األندليس :أن هؤالء طرقهم ال خترج عن أربعة :إما بإجياب ما ال جيب.
وإما بإسقاط قسم من األقسام أو أكثر من قسم .وإما بزيادة قسم فاسد ،أو بأن يأيت

بأقسام كلها فاسدة .وإما أن يتعلق بلفظ مشرتك ،متفق عىل صحته ،يعطي أشياء
كثرية خمتلفة األحكام ،والصفات ،ومتفقة ً
أيضا يف أشياء(.)39

وبناء عىل ذلك عرف احلق :أن اليشء ال يكون ح ًقا باعتقاد من اعتقد أنه
ً

باطل ،وإنام يكون اليشء حق ًا بكونه موجو ًدا ،وسواء اعتقد املرء أنه احلق أم اعتقد

أنه الباطل ،وإال لكان اليشء معدو ًما موجو ًدا ،يف حال واحدة يف ذاته ،وهذا عني

املحال( .)40ومن ثم فإن اجلدل املذموم كام رأى ابن حزم :هو الذي يرى به أصحابه
إىل إبطال اجلدال باجلدال ،وهدم اإلحتجاج باإلحتجاج ،وتكليف فساد املناظرة

باملناظرة ،وهؤالء كام رأى امللحدون وأهل باطل؛ لذمهم طلب احلق ،وإنكارهم
هدم الباطل(.)41

وعىل ذلك فإن أساس اجلدل العلم ،والعلم جيب أن يكون مستوىف ليس يف

حمتوى احلوار فقط ،لكن من املهم العلم بعادات ،ومؤثرات الطرف اآلخر من
احلوار؛ ولذلك يكون ملحاور احلق السلطان ،واهليمنة يف القول .قال اهلل تعاىل:
ين جُ َي ِ
اد ُلونَ فيِ آ َي ِ
ات اللهَّ ِ بِ َغيرْ ِ ُس ْل َط ٍ
ند اللهَّ ِ َو ِع َ
اه ْم َكبرُ َ َم ْقت ًا ِع َ
ين آ َمنُوا
ان َأ َت ُ
ند ا َّل ِذ َ
﴿ا َّل ِذ َ

َك َذلِ َك َي ْط َب ُع اللهَّ ُ َعلىَ ُك ِّل َق ْل ِ
ب ُمت ََكبرِّ ٍ َج َّبا ٍر﴾(.)42

وعىل ذلك قال ابن تيميه « :فإن اهلل يقصمه ،فالضال مل حيصل له املطلوب،

بل يعذب العمل الذي الفائدة فيه .واجلبار حصل لذة ،فقصمه اهلل عليها.»...

()43

ومن ثم فاجلدل املذموم هو الذي يكون للباطل ،ويكون بغري علم ،والذي يكون
بغرض التعمية ،والغموض ،واالنتصار للرأي دون احلق.
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ثان ًيا :تقليد اآلباء ،والتعصب األعمى ،دون أي تعقل للقضايا املطروحة.

ثال ًثا :التطويل يف الكالم ،وإدخال ما ليس يف املوضوع ،وهنا جيب عىل

املسؤولني عن إعداد هذا املؤمتر باحلد من تطويل كالم املحاور.

رابعا :من مساوئ احلوار الرتكيز عىل التهم ،ونتائج األفعال دون الرجوع إىل
ً

مسبباهتا من طريف احلوار ،وهذا يدل عىل سوء نية املحاور ،وعدم صدق حواره،
ولذلك قال اهلل تعاىل يف هؤالء ﴿إِن َجا َد ُل َ
وك َف ُقلِ اللهَّ ُ َأ ْع َل ُم بِ اَم َت ْع َم ُلونَ ﴾(.)44
خامسا :رفع الصوت ،والتلويح باليد للتعبري ،حتى ولو كان ذلك من عادات
ً

املحاور ،كذلك استخدامه األلفاظ التي فيها غلظة ،وقسوة ،بجانب ً
أيضا كام سبق

إعجاب املرء بنفسه ،وحبه الشهرة ،والثناء عليه.

سادسا :انحراف احلوار إىل احلدة ،والعصبية يف التعبري عن القضية املتناولة
ً

وأحداثها .فإن الكثري من الكوارث البرشية بدأت من انحراف احلوار ،وحتوله

إىل طعن وجتريح ورصاع فكرى ،كالذي حدث يف شامل باكستان ومديرية سوات
وبونري ودير واشانكله وباجور ،وذلك بعد اهنيار الثقة بني الطرفني املتحاورين.

فريق يطالب بتطبيق الرشيعة يف لواء (ماال كند) ،وذلك من إرادة املنطقة بأجزائها

املختلفة .وبعد رصاع عسكرى مرير ثم االتفاق عىل قانون خاص باملنطقة( ،نظام
العدل اإلسالمي) ،ودار احلوار ،واملناقشات الطويلة ،وقد احتفل الناس بنجاح
احلوار ،وتوقيع االتفاقية بني الطرفني(.)45
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املبحث الثاين
العامل الغريب بني التأثري والتأثر
متهيد
يف الواقع أن اإلنسان عىل األرض كام هو يف حاجة للتنفس هو يف حاجة ملعرفة

احلق ،واتباع النهج الصحيح؛ ألن احلق فطرة فطر اهلل تعاىل الناس عليها .ومن ثم

فإن اإلسالم أيض ًا فطرة ،عندما هيتدى إليه اإلنسان جيد يف نفسه االعتدال وأنه رجع

إىل أصل وجوده ،وحياته.

قال اهلل تعاىلِ :
اس َع َل ْي َها لاَ َت ْب ِد َ
يل لخِ َ ْل ِق اللهَّ ِ َذلِ َك ِّ
ين
الد ُ
﴿ف ْط َر َة اللهَّ ِ ا َّلتِي َف َط َر ال َّن َ
ند هّ
إل ْس َ
اللِ ا ِ
ا ْل َق ِّي ُم َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر ال َّن ِ
ين ِع َ
اس لاَ َي ْع َل ُمونَ ﴾( .)46وقال تعاىل﴿ :إِنَّ ِّ
ال ُم
الد َ

َو َما ْ
اءه ُم ا ْل ِع ْل ُم َبغْ ي ًا َب ْين َُه ْم﴾(.)47
َاب إِ َّال ِمن َب ْع ِد َما َج ُ
ين ُأ ْو ُتو ْا ا ْل ِكت َ
اخت ََل َف ا َّل ِذ َ

وعىل ذلك ،ومن اجلدير بالذكر :ال نستطيع أن ننفي وجود اإلسالم ،وبكثرة

يف الواليات املتحدة األمريكية ،وأوربا والعامل الغريب كله .كام ال نستطيع أن ننفي

تعدد األديان يف البالد اإلسالمية؛ ولذلك ،ومن اخلطأ الفادح أن نضع هذه البالد
كلها يف سلة واحدة ،واحلكم عليها بحكم واحد .واحلق هو الثابت يف الوجود،
اطلِ َف َيدْ َم ُغ ُه َفإِ َذا ُه َو َز ِ
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ب ْل َن ْق ِذ ُف بِالحْ َ ِّق َعلىَ ا ْل َب ِ
اه ٌق َو َل ُك ُم ا ْل َو ْي ُل
ممِ َّا َت ِص ُفونَ ﴾( .)48وعىل ذلك ،كام يتضح فالعامل الغريب إذا كان مؤثرا بعوملته عىل
املسلمني إ َّ
متأثر ً
أيضا باحلق وأهله:
ال أنه ٌ
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ً
أوال :احلقد الغريب واملفاهيم املشوهة عن اإلسالم
ارتبطت املفاهيم املغلوطة عن املسلمني يف العرص احلارض بظاهر أفعال الكثري

منهم ،هذا بجانب أن الكثري من الشعوب الغربية توارثت أحقاد ًا قديمة لقوة الدين

اإلسالمي ،وأثره وأمهيته عىل العامل كله؛ يف أول عهده .ومن األسباب التارخيية

لتلك األحقاد أذكر منها:

بدأ املسلمون يف القرن األول اهلجرى ،بقوة سيطرت عىل العامل ،فقد كانوا

الدولة الكربى التى هيمنت عىل العامل بالعدل والرمحة وبالعلم والعمل .وهذا وإىل

اآلن ما جعل أعداء اإلسالم دائماً عىل خوف من املسلمني ،ومن هنجهم اإلسالمي.

فقد وصل املسلمون إىل األندلس ،وضموا إليها جنوب فرنسا؛ ولذلك كانت

احلروب الصليبية بعد ذلك هى املعربة عن تلك األحقاد ،حيث قام قساوسة الغرب

بإثارة املسيحية ،عىل الشعوب اإلسالمية يف مرص والشام .ومنذ ذلك احلني ،وهم
يف حروب مستمرة لوجود اإلسالم ،لدرجة أهنم ملا أعادوا أسبانيا أرغموا املسلمني
فيها :إما عىل اعتناق املسيحية ،أو اهلجرة ،أو القتل .فاختار الكثري منهم اهلجرة إىل

شامل أفريقيا ،وقتل الكثري منهم ممن رفضوا اخلروج من أوطاهنم(.)49

وكل هذه القرون وهم حياربون املسلمني ،وبكل السبل لتفريقهم ،ففرقوا

الدولة اإلسالمية ،وقاموا بتقسيمها بينهم ،فاحتلت روسيا معظم آسيا الوسطى،

والقوقاز ،واحتلت انجلرتا اهلند 1876م ،وسيطرت عىل اخلليج العريب ،واحتلت

فرنسا تونس 1889م ،واحتلت ايطاليا ليبيا 1911م ،وقسمت البالد العربية
واإلسالمية بني فرنسا وانجلرتا( .)50ومن ثم فإن ما حيدث بني أمريكا ،ودول

الغرب ،وبني املسلمني تسلسل طبيعي للرصاعات واألحقاد القديمة ،فاحلرب عىل
املسلمني معلنة من قبل الصهيونية ،وفرق التنصري ،فقد عملوا ويعملون عىل تفتيت
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األمة اإلسالمية ،وإثارة الفتن بينهم .ومن أخطر ما فعلوه هو تغريب اللغة العربية

يف بالدها()51؛ لكي يكون القرآن الكريم غريب ًا بني املسلمني ،كذلك فصلوا الدين
عن احلياة ،وسخروا من املسلمني من ينفذ أطامعهم االستعامرية ،وهم مل يكتفوا

بحرب الدين ،بل زادت أطامعهم ،حتى أصبح اإلنسان املسلم ليس له احلق يف
ثروات أرضه ،فقد استولوا عىل الثروات الطبيعية يف بالد املسلمني واعتربوها ح ًقا

للدول املتحرضة ،التى حتسن إخراجها وصناعتها ،والبرتول دليل واقع نرى فيه
سيطرهتم ،وقد استمروا يف نرش الفكر املادي ،والعمل عىل فصل الدين عن احلياة،
َّ
وسخروا من املسلمني من ينفذ مفاسدهم ،حتى أصبح واقع العامل اإلسالمي مرير ًا،

كام نراه اآلن.

ثان ًيا :اإلسالم تتسع رقعته يف أوربا وأمريكا

ض ُب هّ ُ
الل الحْ َ قَّ َوا ْل َب ِ
قال اهلل تعاىلَ :
﴿ك َذلِ َك َي رْ ِ
الز َبدُ َف َي ْذهَ ُب ُج َف ًاء َو َأ َّما
اط َل َف َأ َّما َّ
اس َفيم ُك ُث فيِ َ
ض﴾( .)52وقال اهلل تعاىلَ ﴿ :ب ْل َن ْق ِذ ُف بِالحْ َ ِّق َعلىَ
األ ْر ِ
َما َين َف ُع ال َّن َ َ ْ

اطلِ َف َيدْ َم ُغ ُه َفإِ َذا ُه َو َز ِ
ا ْل َب ِ
اه ٌق َو َل ُك ُم ا ْل َو ْي ُل ممِ َّا َت ِص ُفونَ ﴾( .)53بتدبر كالم اهلل تعاىل
يف اآليتني الكريمتني ،نفهم أن هؤالء ال حياربون إ َّ
ال الباطل يف أنفسهم ،ويف كل
ضالل ،سواء كان يف بالدهم ،أم البالد اإلسالمية .فعىل الرغم من موجز ما أرشت
إليه من أحقاد ،وحروب ،وفساد فكري ،ذاق من مرارهتا العامل اإلسالمي ،إ َّ
ال أن
قوة احلق تنترش ،وتسحب إىل هذه البالد ،وذلك لعوامل كثرية منها:

1 .1الدراسات التى قام هبا املسترشقون ،عىل الرغم من تزييف بعضها ،لكن
هذا الباطل فيها :هو الذي أثر عىل آخرين بدراسات أخرى جادة ،حرة عن

اإلسالم.
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2 .2كذلك يف القرنيني :السابق ،واحلاىل :كان للتقدم العلمي األثر الكبري عىل
املسلمني ،حيث حرص الكثري من علامء املسلمني ،بالعمل يف تلك البالد،

وعىل الرغم من تأثرهم بالفكر الغريب ،إ َّ
ال أهنم نقلوا الكثري من الثقافة،

والتعاليم اإلسالمية.

3 .3وبجانب ما ذكرته :أن احلق يف النفس ،واألرض فطرة خلقها اهلل تعاىل ،ال
تبديل هلا ،ومن ثم فإن كثرة عمل الناس بالباطل ...ال يثمر إ َّ
ال تع ًبا و ً
مها

وحز ًنا؛ ومن ثم يدعوهم ذلك إىل البحث عن احلق التباعه.

4 .4ومن أهم العوامل ً
أيضا :أنه قد تغريت يف تلك البالد مفهوم املواطنة ،فنرى يف
أمريكا (الدولة الكربى) تعدد األعراق واألصول .فال نستطيع أن نفرق بني

املواطنني فيها ،فكلهم هلم احلقوق والواجبات نفسها.

إىل حد كبري تغريت العصبية للعرق ،والنسب ،ففي أمريكا نرى الرئيس

أسود ،من أرسة أصوهلا من أفريقيا ،وتنتمي إىل اإلسالم .كذلك ً
أيضا نرى
أن املسلمني يف تلك البالد ،يعتلون كل املراكز احلساسة ،فنجد من مستثريى
الرئيس األمريكي من النساء املسلامت واملحجبات.

ومن املؤثرات القوية يف انتشار اإلسالم أيضا نرى زواج الغربيات من املسلمني
وأحسن العمل باملنهج الرشعي ،وارتدين احلجاب،
فالكثري منهن أسلمن،
َّ

واقعا ح ًيا لألخالق اإلسالمية احلميدة ،وألهنم هلم احلرية يف ذلك،
وكانوا ً

حية من االعتدال والوسطية يف اإلسالم .وبنا ًء عىل ذلك نشأت
فكانوا أمثلة ّ
املدارس ،واملعاهد اإلسالمية لدراسة أصول الدين اإلسالمي كذلك انترشت
املساجد ،واملراكز اإلسالمية فيها.
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وأذكر ً
بعضا مما عرضه د .حممد بشارى (رئيس مؤسسة تعليمية إسالمية فرنسية
من املستوى اجلامعي)« :فإذا دخلت نز ً
ال يف فرنسا ،وسألت عن اجتاه القبلة،

فلم جيد موظف االستقبال صعوبة يف إرشادك إليها» .إذ ًا فاملسألة ال تدعو إىل

التشاؤم ،بقدر ما تستدعي اجلهود املنظمة ،واملتضافرة لتقديم احللول العملية

اجلادة ،والفعالة(.)54

5 .5ومن اجلدير بالذكر دور شبكة االنرتنت يف توضيح املفهوم اإلسالمي الصحيح
فعىل الرغم من مواقع فيها تعمل عىل نرش الفساد ،وتشويه صورة اإلسالم،
إ َّ
ال أهنا ً
أيضا عىل النقيض أوضحت عظمة اإلسالم ،واملسلمني ،فقد قامت

دراسات أخرى للرد عليهم.

6 .6ومن النامذج الطيبة ً
أيضا األستاذ (روبرت فيسك) ،وهو أحد وأبرز املراسلني
الصحافيني ،يف الرشق األوسط والعامل؛ حيث إنه ينقل األحداث بواقعية،

يف نزاهة فكرية وأخالقية ومهنية راقية ،فقد قدم التحليل احلقيقي ألطامع

الغرب :السياسية ،واالقتصادية وما يفعلون من فتن خللخلة وحدة الشعوب
اإلسالمية؛ لتظل يف حاجة دائمة حلمياته وتدخله(.)55

فمام رصح به للعامل :أن العراق ال توجد هبا ،أسلحة الدمار الشامل ،وإنام
املوجود هو رغبة الواليات املتحدة ،يف تغيري خريطة الرشق األوسط .كام نقل
ما حدث من إساءة ،وتعذيب هناك ،وخاصة ما حدث يف سجن أبو غريب.

ومن ثم قال« :إذا ما رأينا أعداءنا غري آدميني سنصبح بدورنا متوحشني».

ومن اآلراء القوية ً
أيضا ،واملؤثرة يف املجتمع الغريب رأي (وديفيد ميلياند)
وزير اخلارجية الربيطاين ،فقد قال يف مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية:
«وإذا أردنا بناء عالقات ،وحتالفات أوسع ،فعلينا أن نظهر احرتا ًما أكرب
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للمسلمني»( .)56وقالت د .كرستينا كالفو ،وهى تتحدث عن األحوال الدينية
قدرا غري مسبوق
يف أمريكا الالتينية« :لقد حققت األديان يف السنوات القليلةً ،

من التعاون املشرتك مما جعلها قادرة عىل خلق حوار عام ،حول القضايا ذات
االهتامم املشرتك»(.)57

لذلك فقد انترشت املساجد ،مع الكنائس ،ودور العبادة األخرى ،وكلهم
يتعاونون مع املؤسسات ،واهليئات للتفاعل مع املجتمع .من ثم فإن املجتمعات

الدينية ،متتلك من األدوات األخالقية ما يمكنها من السيطرة ،عىل القوة

العظمى ،وذلك من قوة أنظمتها ،وهم يطبقون القاعدة األخالقية( :عامل
اآلخرين بام حتب أن يعاملوك به) ،واجلانب التطبيقي هلذه القاعدة أربع سامت:

•أحب الناس مجيع ًا ،فاحلب معنى أخوي وشامل ،وال يستثنى أي إنسان
عىل أساس العرق أو النوع أو اجلنس ،أو الدين.

• خذ زمام املبادرة يف كرس احلواجز والتغلب عىل العقبات.

• ال تضع فارق ًا بينك وبني الشخص اآلخر وهذا يتطلب اختاذ خطوات
جتاهه ،والبحث عنه أينام كان ،وتبني آالمه وأمله عند الوصول إليه.

• أحب عدوك وهذه عن خصائص املسيحية(.)58

ثالث ًا :ما بعد احلادي عرش من سبتمرب من إجيابيات
بسبب تلك اهلجامت كان العامل عىل وشك الدمار ،كام قيل أصبحت الكرة

األرضية عىل (كف عفريت) ،فالعامل كله عىل حافة اهلاوية من جنون االنتقام،
وحرب مدمرة ،ليشء ليس له حتديد ،وال تشخيص ،أطلقوا عليه اإلرهاب(.)59

وكان فرصة للخارجية األمريكية أن تصدر عىل حسب ما هتوى ،قوائم للبالد
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اإلسالمية ،من يتبع اإلرهاب ،فتفرض عليها احلصار ،بقوانني من خالل املنظامت

واملؤسسات الدولية ،وكذلك تعمل عىل إثارة الرأي العام بالغضب من املسلمني

ومن دينهم .ومن ثم بدأ العقالء يف الرشق والغرب يبحثون عن حسم هذا اخلطر،
واحلد من هذه الروح االنتقامية غري املحسوبة ،فاخلطر يالحق اجلميع وبنا ًء عىل ذلك

كثرت مؤمترات احلوار بني الرشق والغرب ببحوث جادة تدور حول احلضارات،
والديانات الثالثة ،وأصبح لذلك مؤسسات ومراكز علمية ،وبحثية بدراسة كيف

يكون األمن والسالمة عىل كوكب األرض.

ومن اجلدير بالذكر :قامت تلك املؤسسات بدراسات جادة لدراسة اإلسالم،

فقاموا برتمجات صحيحة حرة ألصول الكتب اإلسالمية .عىل عكس ما كان حيدث

قبل ذلك يف الدراسات اإلسالمية.

ويتحدث د .حممد بشاري (رئيس معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية) قائال« :إنه

قد تم التعاون بني اليونسكو ،واملنظمة اإلسالمية للعلوم ،والرتبية والثقافة ،ورابطة
اجلامعات اإلسالمية ،ومجعية الدعوة اإلسالمية العاملية ،ومشاركة علامء من األزهر

الرشيف ،وغريه من املرجعيات اإلسالمية الكربى يف العامل اإلسالمي» .كام حتدث

أن الكثري من املؤسسات اإلسالمية يف الغرب ،تنشأ باجلهود التي يبذهلا املسلمون،
عىل أحسن مستوى ،وذلك لتنشئة أبنائهم يف مناخ العلوم الدينية.

ومن اجلدير بالذكر :أن اللقاء احلواري الذي عقد بني الفاتيكان واألزهر،

بمقر املشيخة ،حتت عنوان (اإليامن باهلل وحب اآلخر) ،ألبلغ األثر عىل املسيحية،

مما جعل الفاتيكان تطلب أن يكون أساس اللقاء احلواري مع جامعة األزهر(.)60

كذلك قال :جيمس هيفت (رئيس معهد الدراسات الكاثوليكية يف جامعة

كاليفورنيا الشاملية)« :إن املعهد هيتم بالبحث ،والدراسة الصحيحة يف حوار
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األديان ،واحلوار ،والتواصل مع اآلخر ،وهو نفسه تلقى تدريب ًا عىل ذلك .فقد
قام املعهد خالل السنوات اخلمس املاضية؛ بتنظيم ثالثة مؤمترات كربى ،حلوار
األديان الثالثة الساموية ،عقد املؤمتر األول عام  ،2003وتوالت املؤمترات عىل

العمل عىل إرساء العدل والسالم ،واملحبة بني الناس» .ومن ثم قال« :إننا نشعر

بالسعادة والغبطة من هذه املؤمترات ،التي مجعت ممثلني من األديان الثالثة الكربى

يف الغرب».

()61

ومن اجلدير بالذكر قول د .توماس مايكل ،العامل بالدراسات اإلسالمية،

واليسوعية وخبري احلوار اإلسالمي الكاثوليكي ،حيث رأى:أن البيان الذي صدر

عام 2007م ،يمثل نقطة التحول الكبري بني املسلمني واملسحيني لعدة أسباب:

1 .1لقد تم توقيع هذا البيان عن طريق جمموعة كبرية ،ومن القادة املسلمني ،جاءوا
من أربعني دولة ،مما أدى ذلك أن ينسوا ما بينهم من خالف.

2 .2مل ِ
يأت البيان من مسلمني ذوي توجهات ،أو ميول غربية ،ولكنهم علامء
خرجوا من قلب الدول العربية واإلسالمية.

وبنا ًء عىل ذلك عقد يف قطر (مؤمتر الدوحة) حلوار األديان ،وقد أصدر بيان ًا

مشرتك ًا يدعو فيه إىل التسامح بني األديان الثالثة ،واحرتام مجيع البرش ،كام عرض
بعض القضايا املأساوية يف العامل .كذلك عقد مؤمتر يف مدريد حتت رعاية خادم
احلرمني الرشيفني ملك السعودية ،فقد أكد هذا املؤمتر عىل قيمة احلوار ،كأفضل

الطرق للفهم املتبادل للتعاون بني األديان.

ومن اجلدير بالذكر ،ومما ذكر يف امللتقى الرابع لرابطة خرجيي األزهر .أن

هولندا من النامذج الطيبة يف احلوار ،التي حيتذي هبا ،كام ذكر أ.د .مرزوق أوالد

عبد اهلل يف بحثه« :حيث يمثل املسلمون هناك عدد ًا كبري ًا ،وال يمر يوم إ َّ
ال وفيه من
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األخبار الطيبة عن اإلسالم يف هولندا ،ومن ثم فإن العالقة طيبة بني املسلمني وغري

املسلمني ،عىل الرغم أن املجتمع اهلولندي متعدد الثقافات ،لكن للحوار الدور
الكبري يف التعايش الطيب بينهم ،ولذلك هم حيتفلون باألعياد اإلسالمية كلهم،
وكأهنم عىل دين واحد».

()62
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 ...اخلامتة ...
1 .1احلوار واجب إسالمي ،وإنساين للتعايش اآلمن الطيب،فلقد تبني أن دور
ين لمَ ْ
اإلسالم هو نرش السالم بني الناس ،قال اهلل تعاىل﴿ :لاَ َي ْن َه ُ
اك ُم اللهَّ ُ َع ِن ا َّل ِذ َ
وه ْم َو ُت ْق ِس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِنَّ اللهَّ َ
ين َولمَ ْ خُ ْي ِر ُج ُ
ُي َقاتِ ُل ُ
الد ِ
وك ْم فيِ ِّ
وكم ِّمن ِد َيا ِر ُك ْم َأن َتبرَ ُّ ُ
()63
يحُ ِ ُّب المْ ُ ْق ِس ِط َ
ني﴾.

2 .2عىل الرغم مما قدمته من نشاط املؤسسات الدينية يف الرشق والغرب حلوار
األديان ،للعمل عىل احلياة اآلمنة .إ َّ
ال أن ذلك بدايات طيبة  ،حتتاج إىل دعم

وقوى أكثر تنفيذية ،تطبق ما تقوله يف العامل الغريب والرشقي مع ًا ،أي يكون
لدهيا قوانني تنفيذية ،وقدرة تطبيقية لتحاور وتتفق وتنفذ.

3 .3أن ال يكون احلوار إ َّ
ال من حماورين حكامء ،تنطبق عليهم ما سبق أن ذكرته من
الرشوط األخالقية والسلوكية ،وكامل الشفافية يف عرض القضايا.

4 .4مهام كان احلوار إذ مل ِ
ينته إىل خالف ،أو جدال وتطاحن يف احلجج :فهو طيب،
وإن شاء اهلل تعاىل سوف تكون اللقاءات األخرى أكثر إجيابية .لكن يلزم
عىل املسؤولني أن تتسع صدورهم بأن اهلل تعاىل ال يضيع أبد ًا ثمرة وثواب

من أحسن عم ً
ال ،ومن ثم حيب أن يتوكلوا عىل اهلل تعاىل ،ويتجنبوا السلبيات

السابقة ،ويعملوا عىل إجيابيات طيبة تثمر بدورها التقليد الطيب للعمل

الصحيح ،والتقارب اإلنساين.
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5 .5ومن اجلدير بالذكر أن ذلك يؤدي إىل تصحيح فهم أصحاب الديانات األخرى
جلوهر اإلسالم وإعجازه العلمي.

6 .6إن األسباب األساسية لالختالف بني األديان الثالثة ترجع إىل عاملني:
أو ًال :التعصب الديني ،وكره اآلخر.

ثاني ًا :املصالح ،واملطامع السياسية واالقتصادية ،وهي التي تفرق املجتمعات

يف الرشق والغرب ،و تفسد ما بينهم.

ومن اجلدير بالذكر :أن هؤالء مهام ازداد عددهم فهم القلة من الناس ،أما

الكثرة فهم الذين ال يرجون إ َّ
ال احلياة اآلمنة ،الطيبة .فنرجع إىل هؤالء .ولنعمل دائ ًام
اطلِ َف َيدْ َم ُغ ُه َفإِ َذا ُه َو َز ِ
باآلية الكريمةَ ﴿ :ب ْل َن ْق ِذ ُف بِالحْ َ ِّق َعلىَ ا ْل َب ِ
اه ٌق َو َل ُك ُم ا ْل َو ْي ُل ممِ َّا

َت ِص ُفونَ ﴾ )64(.كذلك جيب علينا أن نجعل حواراتنا دائ ًام ال ختلو من معاجلة مرض
التعصب ،وكره اآلخر .وقد سبق أن ذكرت أمثلة من السرية العطرة لرسول اهلل صىل

عليه وسلم تعلم الناس كافة .فالكلمة الطيبة ،دائام هي الثابتة املثمرة .قال اهلل تعاىل:

اس ُح ْسن ًا﴾ ،واألحسن من القول ال يأيت إ َّ
﴿و ُقو ُلو ْا لِل َّن ِ
ال من عامل عامل حكيم حيب
َ

اهلل ورسوله  ومن ثم فيجب علينا:

1 .1أن نبدأ يف احلوار دائام بام جيمعنا ،وال يفرقنا ،وإذا ذكرنا ما فعله الغري فينا ،فال
نذكره إ ّ
ال بأدب احلوار ،السابق ذكره.

2 .2املطالبة بقانون دويل صارم ،متلك به هذه املؤسسات احلوارية تطبيق ما تقوله
وتنفيذه .وخاصة من يتطاول عىل األديان  ،وحيقر من أهلها .لكن جيب أن

نفرق بني دراسة األديان وبني السب ،والشتم ،والكذب فيها ،والتجريح يف
اآلخر.
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وعىل ذلك (كام سبق) نستطيع أن نتفق عىل قواعد ،وأسس يف التعايش

السلمي ،وقواعد احلوار مع اآلخر .وإقامة العالقات اإلنسانية الطيبة .ويكفينا

ويكفيهم احلياة اآلمنة بيننا وبينهم قال اهلل تعاىلَ :
الد ِ
﴿ال إِ ْك َرا َه فيِ ِّ
الر ْشدُ
ين َقد َّت َبينَّ َ ُّ
وت َو ُيؤْ ِمن بِ هّ
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َق َى َال ِ
اغ ِ
ِم َن ا ْل َغ ِّي َف َم ْن َي ْك ُف ْر بِ َّ
الط ُ
انف َصا َم
اللِ َف َق ِد ْ

لهَ َا َو هّ ُ
يم﴾(.)65
الل َس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ

3 .3العمل عىل تطهري بالد املسلمني مما فيها من فساد بدء ًا :من اإلفراد ،ثم األرس،
وخاصة الشباب ،وذلك بتذوقهم حالوة العمل بوسطية الدين.

...............................
1 .1سورة التوبة :آية .128
2 .2سورة القلم :آية .4
3 .3جزء من حديث ،أخرجه الرتمذي يف (الرضاع) ،باب ما جاء يف حق املرأة عىل زوجها،
وقال :حديث حسن صحيح  ،466/3رقم .1162
4 .4سورة النحل :آية .125
5 .5تابع املعجم الوجيز :طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم :ص.177
6 .6لسان العرب :ج ،4ص.117
7 .7املعجم الوجيز :ص.96
8 .8سورة املمتحنة :آية .8
9 .9سورة الكهف :آية .54
1010سورة الكهف :آية .26
1111سورة آل عمران :آية .110
1212رواه الرتمذى ،وحسنه ،وابن ماجه يف صحيحه ،وزاد (ونظرك للرجل الردئ البرص صدقة)
الرتغيب والرتهيب .322/3/تابع ذلك بتفصيل :اإلحياء :أبو حامد الغزاىل :ط احللبى:
ج .283 :2اإلرشاد :اجلوينى :ط اخلانجى سنة 1954م :ص.318
1313البقرة :آية .256
1414تابع اإلسالم والعقل :أ.د .عبد احلليم حممود :ط دار املعارف (الثانية) :ص .108

252

1515سورة البقرة :آية .191
1616تابع اصطالح الصوفية :القاشانى ط .اهليئة املرصية للكتاب سنة1981م :ص( 61بترصف).
1717تابع تفسري اإلمام الرازى :ج :4ص( 25بترصف).
1818تابع ذلك :أبحاث امللتقى الرابع اخلرجيى األزهر( :احلوار املثمر ،وجماالت اجلدل العقيم):
د /أمحد جان :ص.5
1919سورة االرساء :آية .53
2020سورة البقرة :آية .83
2121تابع رشف العقل وماهيته :احلارث بن أسد املحاسبى ( :)#243حتقيق د .مصطفي عبد
القادر عطا :ط (بريوت لبنان) (األوىل 1986 - #1406م.
2222تابع ميزان العمل :اإلمام الغزاىل :ط دار املعارف (الثانية) :حتقيق سليامن دنيا :ص ،342
.343
2323هو عضو يف املجلس الدويل للسالم.
2424تابع أبحاث امللتقى الرابع خلرجيي األزهر (اإلسالم واملسيحية األخوة األشقاء) :ص.21
2525تابع البحث من ص .10 :3
2626تابع البحث :ص.12
2727تابع :الفلسفة القرآنية :أ .عباس حممود العقاد :ط هنضة مرص (بترصف) ص.15
2828آل عمران :آية 18تابع :شبهات وأباطيل خصوم اإلسالم :اإلمام حممد متويل الشعراوي :ط
بريوت 1988م :مجع وإعداد عبد القادر أمحد عطا :ص( 206بترصف).
2929رسائل العدل والتوحيد :دراسة وحتقيق د .حممد عامرة :ط الرشوق (سنة 2008م) :ج:2
ص.288
3030احلديث يف صحيح البخاري ،متفق عليه جـ( 5093/5عن أنس) ويف صحيح مسلم :ج:2
صيام ( 79عن عائشة).
3131سورة فاطر :آية .28
3232سورة الزمر :آية .9
3333تابع اإليامن :ابن تيمية :ط دار احلديث (األوىل) 1994-#1415م (بترصف) ص.24 ،23
3434تابع العوملة بني التفكك وإعادة الرتكيب :أ.د .أمحد حممدى حجازى :ط الدار املرصية
ص( 155بترصف).
3535املائدة.32 :
3636تابع :اإلسالم وقضايا احلوار :ح :5ص  .205أ0د حممود محدي زقزوق :ط الرشوق
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الدولية :األوىل :2004 :ص .54
3737تابع اإلسالم واآلخر :أ.د .حممد عامرة :ط 2مكتبة الرشوق األوىل (القاهرة) 2001
ص( 144 ،143بترصف).
3838املائدة.8:
3939التقريب حلد املنطق واملدخل إليه :باأللفاظ العامية ،واألمثلة الفقهية :حتقيق د .إحسان
عباس :ط( 1بريوت  -لبنان) 1959م ص ( 1730بترصف).
4040الفصل :ابن حزم األندليس :ط (املطبعة األدبية) القاهرة األوىل  :#1317ط :1ص9
(بترصف).
4141األخالق والسياسة عند ابن خلدون :د .صالح الدين بسيونى سالمة :ط النهضة ص55
.1985
4242غافر.35 :
4343االستقامة :ابن تيمية :ط دار احلديث :حتقيق :أمحد جاد :ج :1ص.24
4444احلج :آية .68
4545تابع أبحاث امللتقى الرابع خلرجيي األزهر :دار أمحد جان( :جماالت احلوار املثمر ،وجماالت
اجلدل العقيم) :ص( 14 ،13بترصف).
4646سورة الروم :آية .30
4747سورة آل عمران :أية .19
4848سورة األنبياء :آية .18
4949تابع أبحاث امللتقى الرابع خلرجيي األزهر :د .حممد أمحد :ص( 12 ،1ترصف)( ،أسباب
االحتقان يف عالقات الغرب واإلسالم).
5050املرجع :ص ( 2بترصف).
5151تابع ذلك بتفصيل يف :رصاع احلضارات :أ.د .أمحد شلبي :ط النهضة املرصية :ص48
(بترصف).
5252سورة الرعد :آية .17
5353سورة األنبياء :آية .18
5454تابع أبحاث امللتقى الرابع( :ظاهرة املفاهيم املشوشة عن اإلسالم يف الغرب ،ودور األزهر
يف معاجلتها) د .حممد بشارى :ص.3
5555تابع أبحاث امللتقى الرابع خلرجيي األزهر (األزهر والغرب آفاق احلوار وضوابطه) :د.
إبراهيم أبو حممد :ص ( 26بترصف).
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5656املرجع :ص ( 31بترصف).
5757تابع أبحاث امللتقى الرابع خلرجيي األزهر( :دور األديان يف تعزيز مؤسسات العمل التطوعي:
د.كرستينا كالفو :ص ( 7بترصف).
5858املرجع:ص ( 7-8بترصف).
5959تابع أبحاث امللتقى الرابع خلرجيي األزهر( :األزهر والغرب ).....د .إبراهيم أبو حممد :ص
(يترصف).
6060تابع أبحاث امللتقى الرابع خلرجيي األزهر( :ظاهرة املفاهيم املشوشة عن اإلسالم) :د .حممد
بشاري ص(2يترصف).
6161تابع أبحاث امللتقى الرابع خلرجيي األزهر :اإلسهام الكاثوليكي يف احلوار مع اإلسالم:
د.جيمس هفت ص( 3يترصف).
6262تابع (احلوار بني األديان) د/مرزوق أبوعطية(17:15:يترصف).
6363املمتحنة ،28 :فصلت.40:
6464األنبياء.18 :
6565البقرة.256 :
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.
1 .1أبحاث امللتقي الرابع خلرجيي األزهر:
األزهر والغرب ضوابط احلوار وحدوده
القاهرة 2009م.
2 .2األحكام يف أصول األحكام :ابن حزم
األندلس :طبعة السعادة.
3 .3إحياء علوم الدين :اإلمام الغزايل :طبعة
دار الشعب.
4 .4األخالق والسياسية عند ابن خلدون:
د .صالح الدين بسيونى رسالن :طبعة
النهضة.
5 .5اإلرشاد :اجلويني ،ط اخلانجي 1954م،
حتقيق حممد يوسف موسى.
(6 .6األزهر والغرب آفاق احلوار وضوابطه:
احلوار بني املوضوعية وإشكالية التحيز)
د .إبراهيم أبو حممد.
(7 .7أسباب االحتقان يف عالقات الغرب
واإلسالم) د .حممد نخعى أمحد.
8 .8االستقامة :ابن تيمية :ط دار احلديث
حتقيق د .أمحد جاد.
9 .9اإلسالم واآلخر :أ.د حممد عامرة :طبعة
الرشوق (األوىل) (القاهرة) سنة .2001
1010اإلسالم والعقل اإلمام أ.د عبد احلليم
حممود :طبعة دار املعارف.
1111اإلسالم وقضايا احلوار أ.د .حممود محدي
زقزوق :ترمجة د .مصطفى ماهر :طبعة
الرشوق الدولية (األوىل) :سنة .2004
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(1212اإلسالم واملسيحية األخوة األشقاء
املنافسة واالحتامالت) د .بول كيرت.
(1313االسهام الكاثوليكي يف احلوار مع
اإلسالم) د .جيمس هفت.
 1414اصطالحات الصوفية :القاشاين،
طبعة اهليئة العامة املرصية للكتاب سنة
1981م.
1515اإليامن :ابن تيمية ط دار احلديث
(األوىل) 1994 - #1415م.
 1616الرتغيب والرتهيب:املنذرى:طبعة دار
الفكر( .الثانية).
1717تفسري االمام الرازي :طبعة بريوت.
1818التقريب حلد املنطق واملدخل إليه :حتقيق
د .إحسان عباس :طبعة بريوت – لبنان
1959م.
(1919احلوار املثمر وجماالت اجلدل العقيم) د.
أمحد جان.
(2020دور األديان يف تعزيز مؤسسات العمل
التطوعي) د .كريستينا كالفو.
2121رسائل العدل والتوحيد :دراسة وحتقيق
أ.د .حممد عامرة ،ط هنضة دار الرشوق.
2222شبهات وأباطيل خصوم اإلسالم :اإلمام
حممد متويل الشعراوي :طبعة بريوت،
مجع وإعداد (عبد القادر أمحد عطا).
2323رشف العقل وماهيته :احلارث ابن أسد
املحاسبي :حتقيق مصطفي عبد القادر
عطا ،طبعة بريوت لبنان (األوىل).

2424صحيح البخاري.
2525صحيح الرتمذي السنن :البيهقي :طبعة
احللبي.
 2626صحيح مسلم.
2727رصاع احلضارات :أ.د .أمحد شلبى:
طبعة النهضة املرصية.
(2828ظاهرة املفاهيم املشوشة عن اإلسالم
يف الغرب ودور األزهر الرشيف يف
معاجلتها) د .حممد بشارى.
 2929عظمة حممد :أ .حممد عطية اإلبرايش،
طبعة عيسى البايب احللبي (الثالثة).
3030العوملة بني التفكك وإعادة الرتكيب :أ.د.
أمحد جمدي حجازي:ط الدار املرصية.
3131الفروق :اإلمام القرايف :طبعة بريوت
لبنان.
3232الفصل :ابن حزم األندلسى :ط املطبعة
األدبية ،القاهرة :األوىل .#1317

3333الفلسفة القرآنية :أ .عباس حممود العقاد:
طبعة هنضة مرص.
3434القيم اإلسالمية والقيم اإلنسانية املشرتكة
بني األديان ،د .فوزية العشاموي.
 3535لسان العرب ابن منظور :ط املعارف
(القاهرة).
3636املعجم الوجيز :ط خاصة بوزارة الرتبية
والتعليم.
(3737مهمتنا يف جتديد وحتديث رسالتنا) د.
هشام هيلري.
3838املواهب اللدنية :القسطالين رشح
الزرقاين :طبعة البايب احللبي.
3939ميزان العمل :االمام أبو حامد الغزاىل:
ط دار املعارف (الثانية) حتقيق د .سليامن
دنيا.
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