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  ماحلوار واملناظرة يف اإلسال
   احلديث يف العصر ًأمحد ديدات منوذجا

.אאא 

 :ملخص البحث

 .وعىل آله وصحبــه أمجعني , والصالة والسالم عىل سيد املرسلني, احلمد هللا رب العاملني
 :  أما بعد 

ًمن مظاهر عناية القرآن بالعقل البرشي من الزيغ واالنحراف; أنه رسم له خطوطا 
ومن هذه الوسائل الـتي أرشد الوحـي اإلهلي إليها , وجعل له وسائل هيتدي هبا, عليهايسري 

 .وسيلة احلوار بني الناس للوصول إىل احلقيقة
من خالل تطبيقات أحد , ربط احلوار والناظرة بالواقع العميل: ومن مقاصد البحث

ممن كان هلم تأثري كبري يف , األعالم والرموز اإلسالمية من الدعاة املشهورين يف العرص احلديث
وحتليل منهجه يف حواره الدعوي , − رمحه اهللا –وهو الشيخ أمحد ديدات , جمال احلوار واملناظرة

والسامت , واخلصائص األسلوبية ملنهجه, ومقومات شخصيته, مرتكزات: ومناظراته; لبيان 
 .العامة واخلاصة ملنهجه

واملثىل يف كيفية مزاولة احلوار وإىل حتديد , الصحيحةويأيت هذا البحث حماولة لتشخيص الطريقة 
وذلك من خالل حتليل حمتو , واملناظرة اجليدة, ورشوط احلوار اجليد, ومقومات, أسس

 . مناظرة الشيخ أمحد ديدات والقس جيمس سواجارات كنموذج يف العرص احلديث
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  ةــــاملقدم

ا حممـد, وعـىل آلـه وصـحبه احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل سيدن
 .أمجعني

 :وبعد
 :أمهية البحث, وسبب اختياره , وأهدافه :  أوال

اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن جيعل الناس متباينني يف مستويات إدراكهـم العقـيل, 
ًويف نمطهم التفكريي, ومد بعـدهم النظـري, فكـان ذلـك سـببا مفـضيا إىل اخلـالف,  ً ُ

من القضايا يف خمتلف ميـادين شـؤوهنم احلياتيـة, وضـمن والتنازع يف آرائهم حول قضية 
 . إطار قضاياهم الدينية

وملا كان العقل البرشي أداة أساس يف االستدالل إىل معرفـة اخلـالق مـن خـالل 
آياته الكونية, أوىل دين اإلسالم هلذا العقل عظـيم العنايـة, ورشع مـن أجـل محايتـه مـن 

يمكـن للعقـل االسـتغناء بنفـسه يف إدارة الـشؤون األحكام ما يكفل سالمته, غري أنه ال 
ًالدينية, ولذلك وهبه الباري عز وجل وحيا من السامء; لينظم عالقـة العبـد بربـه العـيل,  ّ ّ

 .ٍوعالقة عباده بعضهم ببعض
ومن مظاهر عناية القرآن بالعقل البرشي من الزيـغ واالنحـراف; أنـه رسـم لـه 

دي هبا; لئال ينزلق عن سواء الـسبيل, وال حييـد ًخطوطا يسري عليها, وجعل له وسائل هيت
وسـيلة احلـوار : ّعن طريق احلق, ومن هذه الوسائل املفيدة التي أرشد الوحي اإلهلي إليها

اختالف مستويات مداركهم العقلية : منبعه, بني الناس, وبام أن اخلالف فيام بني بني البرش
 سبيل اهتدائه إىل هذه احلقيقة, وأكـرب يف البحث عن احلقيقة, جاء احلوار وسيلة للعقل يف

احلقائق معرفة العبد ربـه, وهـي كـرب اليقينيـات الكونيـة; فاحلقيقـة إذن مقـصد مهـم 



 هـ١٤٣٠ حمرم ) ٤٦(جملة جامعة أم القر لعلوم الرشيعة والدراسات اإلسالمية , العدد      ١٤  

 

 

 .ّللحوار, واحلوار تتنوع أشكاله حتت مسميات عدة, كاجلدال واملناقشة واملناظرة
, ومن هذا املنطلق السامي يأيت هذا البحث حماولة لتشخيص الطريقة الـصحيحة

 :ًواملثىل يف كيفية مزاولة احلوار; بناء عىل األهداف الرئيسة اآلتية
 .إسداء خدمة للمكتبة اإلسالمية, وللقارئ, يف كيفية احلوار الصحيح بشكل عام −١
ّتزويد الداعية املسلم بزاد فكري منظم يف جمال احلوار, باعتباره وسيلة دعوية ناجعة           −٢

 . بشكل خاص
تحاورين واملناظرين عرب القنوات الفضائية; للعودة إىل القواعد والضوابط  إرشاد امل−٣

 .الصحيحة للحوار واملناظرة
 ربط احلوار واملناظرة بالواقع العميل, من خالل تطبيقـات أحـد األعـالم والرمـوز −٤

اإلسالمية من الدعاة املشهورين يف العرص احلديث, ممن كان هلم تأثري كبري يف جمال 
 .−رمحه اهللا−واملناظرة, وهو الشيخ أمحد ديدات احلوار 

 .  التعريف بمعنى احلوار , وأسسه , وعنارصه , وقواعده −٥
 .  التعريف بمفهوم املناظرة , وحكمها , ونشأهتا , وأركاهنا , ورشوطها  −٦
 . احلوار , واملناظرة :  التفريق والتمييز بني −٧
 . حواره الدعوي  التعريف بجهود الشيخ أمحد ديدات يف −٨
مرتكـزات , :  حتليل مـنهج  أمحـد ديـدات  يف حـواره الـدعوي ومناظراتـه ; لبيـان −٩

ومقومات شخصيته , واخلصائص األسلوبية ملنهجه  , والسامت العامة واخلاصـة 
 . ملنهجه 

من هذه املنطلقات األساس جاء اهتاممـي بقـضية احلـوار واملنـاظرة يف إطارمهـا 
 .ولالديني باملقام األ
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 : الدراسات السابقة : ثانيا
ٍلقد تعددت البحوث والدراسات يف موضوع احلوار واملناظرة بصفة عامة, وعىل 
وجه اخلصوص طريقـة الـشيخ أمحـد ديـدات; ومنهجـه يف التعامـل مـع عمليـة احلـوار 
ّواملناظرة, ومـن غـري اإلنـصاف إن زعمـت أن تلكـم البحـوث مل تقـدم فوائـد يـستحق  ِ ّ

ويتاميز هذا البحث عام سبقه من البحوث, هو أنه يعالج موضـوع ,  عليهاأصحاهبا الشكر
الـواقعي باعتبـاره , احلوار واملناظرة يف حماولة ربـط اجلانـب النظـري باجلانـب التطبيقـي

 .ٍّنموذجا مثاليا حيتذ به
كتـاب احلـوار مـن أجـل التعـايش : ومن املراجع األساس التي اعتمدت عليها

للدكتور بسام داود , بن عثامن التوجيري, واحلوار اإلسالمي املسيحيللدكتور عبد العزيز ا
ّعجك, وضوابط املعرفة; لألستاذ عبدالرمحن حسن حبنكة, والكتـاب املوسـوم بالـشيخ 
أمحد ديدات ومنهجه يف احلوار والدعوة; لألستاذ محزة مصطفى مايغا, واملنـاظرة احلديثـة 

 .ازي السقايف علم مقارنة األديان; للدكتور أمحد حج
 :العقبات التي واجهتني: ثالثا

 : من العقبات التي واجهتني خالل بحثي هذا, ما يأيت
 قلة املؤلفات التي تناولـت البحـث بدقـة متناهيـة يف تـشخيص مـنهج أمحـد 

 .ديدات يف املناظرة يف إطارها الدعوي
 صعوبة الوصول إىل بعض الكتب املؤلفة يف موضـوع املنـاظرة; وبخاصـة مـا 

 .ّيمس جانب العقيدة النرصانية يف بعض مكتبات الدول العربية
متطلبات موضوع البحث, يف إمكانية ربط جانبـه النظـري باجلانـب التطبيقـي; 

ّحلساسيته, ودقة عمقه ّ. 
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 : منهج البحث : ًرابعا 
يستخدم البحث املنهج الوصفي القائم عىل حتليل حمتـو منـاظرة الـشيخ أمحـد 

 سواجارت , هبدف حتديـد سـامت ومقومـات أسـلوب احلـوار ديدات , والقس جيمس
واملناظرة لد الشيخ أمحد ديدات كنمـوذج  يف العـرص احلـديث , وكـذلك بيـان املـنهج 

 . الصحيح يف احلوار واملناظرة من خالل حتليل هذا النموذج 
 : ّجمتمع البحث وعينته : ًخامسا 

وار اجليـد , واملنـاظرة يسعى البحث إىل حتديد أسس , ومقومات , ورشوط احلـ
ّاجليدة  املتميزة , مع بيان األسس املنهجية إلجراء كل من احلوار واملنـاظرة ,  وذلـك مـن 
خالل  حتليل حمتو مناظرة الشيخ أمحد ديدات والقس جـيمس سـواجارت كنمـوذج يف 

 . العرص احلديث 
 : أدوات البحث : ًسادسا 

 , ) )١((  " أداة حتليـل املحتـو ": ييقترص البحث عىل استخدام أداة واحدة , هـ
والتي يستخدمها يف حتليل حمتو مناظرة الشيخ أمحد ديدات والقس جيمس سواجارت ; 
هبدف بيان األسس املنهجيـة,  واملقومـات العامـة واخلاصـة الـالزم  توافرهـا يف احلـوار 

 . واملناظرة 
 : إجراءات البحث : ًسابعا 

 : ية سار البحث وفق اإلجراءات اآلت
 اإلطالع عـىل الدراسـات الـسابقة اخلاصـة بـاحلوار , وأسـسه , ومقوماتـه , −
 . ومنهجيته 
  اإلطالع عىل الدراسـات الـسابقة اخلاصـة باملنـاظرة , ومفهومهـا وأسـسها ,−
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 . ومقوماهتا , ومنهجيتها 
 حتليل حمتو املناظرة ; لتحديد السامت األسلوبية للحـوار واملنـاظرة , وبيـان −

ا , ومقوماهتا , واملنهجية األدائية فيهام , وذلـك مـن خـالل حتليـل حمتـو منـاظرة أسسه
 . الشيخ أمحد ديدات والقس جيمس سواجارت كنموذج للتحليل يف العرص احلارض 

 :خطة البحث: ًثامنا 
ًأمحد ديدات نموذجا يف العـرص , احلوار واملناظرة يف اإلسالم"عنونت البحث بـ 

 ."احلديث
 :  البحثّوقد تضمن

 .مقدمة, وأربعة مباحث, وخامتة
الباعث عىل البحث, وسـبب اختياره,وأهدافـه ,  :  ذكرت فيها : املقدمة−١

والدراسات السابقة, والعقبات التي واجهتني,  ومنهج البحـث , وجمتمـع  البحـث 
 .ّوعينته , وأدوات البحث , وإجراءات البحث , وخطة البحث

 :مباحثوفيه أربعة :  مضمون البحث−٢
 .يف احلوار;  وفيه أربعة مطالب: املبحث األول
ًمفهوم احلوار, لغة واصطالحا: املطلب األول ً . 
 .دعوة القرآن الكريم إىل احلوار, ومرشوعيته: املطلب الثاين
 .العنارص الواجب توافرها يف احلوار, وآدابه: املطلب الثالث
 . قواعد احلوار اإلسالمي: املطلب الرابع

 :وفيه ستة مطالب. يف املناظرة: الثايناملبحث 
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ًمفهوم املناظرة, لغة واصطالحا:املطلب األول ً. 
 . مرشوعية املناظرة, وحكمها, وموضوعها: املطلب الثاين
 . نشأة علم املناظرة: املطلب الثالث
 .أركان املناظرة وقواعدها: املطلب الرابع

 .رشوط املناظرة : املطلب اخلامس
 .لفرق بني احلوار واملناظرةا: املطلب السادس
 :جهود أمحد ديدات يف حواره الدعوي; وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثالث
 . التعريف بالشيخ أمحد ديدات ونشأته: املطلب األول
 . من أبرز مناظرات ديدات العاملية  : املطلب الثاين
يمس دراسة وحتليل ملناظرة الشيخ أمحد ديـدات مـع القـس جـ:   املطلب الثالث

 .سواجارت
 :منهج ديدات يف حواره الدعوي ومناظراته; وفيه مخسة مطالب: املبحث الرابع
 .جوهر منهجه يف حواره  الدعوي : املطلب األول
 : املرتكزات األساس ملنهجه , وفيه مسألتان : املطلب الثاين

 . اعتامده عىل النصوص : املسألة األوىل 
 . العقل الناقد :  املسألة  الثانية 
 .مقومات  شخصيته : املطلب الثالث
 .اخلصائص األسلوبية ملنهجه  يف احلوار الدعوي : املطلب الرابع
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 .السامت العامة والبارزة ملنهجه: املطلب اخلامس
 .والتوصيات, أهم النتائج: وفيها: اخلامتة

 .مصادر البحث
 . فهرس موضوعات البحث

ًهللا أن جيعله خالصا لوجهه الكـريم, وإنني إذ أقدم هذا اجلهد املتواضع; ألرجو ا
 .وأن ينفع به األمة, وأن يكون يل مصدر خري يف الدنيا واآلخرة

 التوفيـق والـسداد, وأن يلهمنـي الـصواب والرشـاد, −تعاىل–هذا, وأسأل اهللا 
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 .واهللا ويل التوفيق, وهو من وراء القصد
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  احلوار: ولاملبحث األ
  . ً مفهوم احلوار  لغة واصطالحا:املطلب األول

 : الداللة اللغوية−أ
ُحاورتـه, أي : تقـول: الرجوع واملراجعة: يرد لفظ احلوار يف اللغة العربية بمعنى

َراجعته الكالم, وهم يتحاورون, أي  . َيرتاجعون الكالم: ُ
ِوأصل لفظ احلوار من احلور, وهو الرجوع عن اليشء, وإ ْ َحـار : يقـال. ىل اليشءَ َ

ًإىل اليشء وعنه, حورا, وحمارا, وحمارة, وحؤورا, إذا رجع, ومنه قوله تعاىل ًُ ْ ًَ َ َ : إنه ظن أن َ َّ َُ َّ ِ
َلن حيور  ُ َ ْ َ

ْنعوذ باهللاِ مـن احلـور إىل الكـور": ومنه حديث, )٢( َْ َ ُ , وهـو النقـصان بعـد )٣("َ
 .الزيادة

ٍالباطل يف حور, أي: والعرب تقول ْ َ مراجعة املنطـق : واملحاورة, ٍرجوع ونقص: ُ
َوحاور حياور حماورة وحوارا الرجل صـاحبه. والكالم يف املخاطبة َُ ّ ًَ ِ ً ُ َجاوبـه, وراجعـه يف : ُِ َ َ ََ

َرد أحدمها عىل اآلخر وتراجعا يف الكالم: الكالم, أي َ ُ ًكلمته فام أحار جوابا, أي : وتقول. ّ َ َ َ ّ
 :)٤(ّما رد, وقال الشاعر

َهال رب َ َ َعت فتسأل األطالال  َ َْ ََ ْ َ َ ًولقد سألت فام أحرن سؤاال  ْ ْ ََ ُ ْ َ ََ َ ََ ََ ُ َ ْ 
 )٥(.التجاوب: تعني إذن املجاوبة, واملراجعة, والتحاور: فاملحاورة

ًويرد لفظ احلور بالتحريك, بمعنى شـدة البيـاض, وحـورت العـني حـورا, أي  َ َ َ ََ َِ
ّ حواريون; ألهنم كـانوا ّاشتد بياض بياضها وسواد سوادها, وقيل ألصحاب عيسى 

ّحيورون الثيـاب, أي يبيـضوهنا, وقيـل يف معنـى احلـواري غـري ذلـك ِّ ّواحـور الـيشء. ّ َ :
 )٦(.ّابيض
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 ّ املفهوم االصطالحي −ب
مراجعـة للكـالم والتجـاوب  بـني  ": كلمة احلوار يف اصـطالح البـاحثني هـي

ٍطرفني; ألن احلوار حمادثة بني شخصني, أو طـرفني, حـول موضـوع ٌ ٍ حمـدد, لكـل مـنهام ّ َّ
ُوجهة نظر خاصة به, هدفها الوصول إىل احلقيقة, ولو ظهرت عىل يد اآلخر ٍُ ّ ٍ"  )٧(. 

الوصول إىل انزياح القناع عـن : وإذا كانت الغاية األساس من إجراء احلوار هي
ّوجه احلقيقة, فليس بالرضورة إقناع الطرف اآلخر لقبول ما تم التوصل إليه من الصواب  ّ

قيقة عن طريق احلوار; ذلك أن مهمة املحاور املسلم تكمـن يف إبالغـه املحـاور غـري واحل
ٍاملسلم, وتبيني احلقيقة التي قد خفيت عليه, وإطالعه عىل يشء كان قد غاب عن ذهنه; إذ 

وما عىل الرسول إال البالغ املبني ُ َِ ُْ ُ َ َ َْ َّ ِ ِ ُ َّ ََ
)٨( . 

ٌفحرية اعتناق الفكر, واإليامن به, أمر  َموكول إىل رغبة الـشخص املخاطـب وإىل ّ ٌ
ِّ ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي :إرادته بال إكراه; انطالقا من قوله تعاىل ُّ َّ ََ ْ ََ َ َِ ُ َ ْ ِّْ َْ َ ِ ِ ِ

)٩( . 
َ واهللاُ يـدعو إىل ونعمة االهتداء إىل احلق من خصائص اإلرادة واملـشيئة اإلهليـة  ِ ُ ْ َ َ

ِدار السالم وهيد ْ َ َِّ َ ِ ٍي من يشاء إىل رصاط مستقيم  َ ِ ٍ َِ ْ ُ ُ ََ َ ِ َ َ ْ
)١٠(.  

ٍفاحلوار يف ثقافتنـا اإلسـالمية ذو أمهيـة بالغـة, فهـو مبـدأ مفعـم بمعـان رفيعـة  ّ
أن القـرآن :ّالقدر,عظيمة الفائدة, عميقة التأثري ,ومما يربهن عىل أمهيته, ويعمق يف داللتـه

 :الكريم قد تناول ذكره يف ثالثة مواضع
ُحياور ( لكهف, تكرر ذكر فعل ففي سورة ا ِ َ  : ّمرتني) ُ

ً وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو حياوره أنا أكثر منـك مـاال : قوله تعاىل: األوىل َ ََ ُ ُ ٌ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ََ ََ ُ َ َ َ ُ َِ َ ُ ُ ِ
ًوأعز نفرا  َ َ ُّ َ َ َ

)١١(.  
ّ قال له صاحبه وهو حيـاوره أكفـرت بالـ: قوله تعاىل: والثانية َ َِ َ ْ َُ ََ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُِ َ ُ ُ ْذي خلقـك مـن ِ ِ َِ َ َ َ
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ًتراب ثم من نطفة ثم سواك رجال  ُ َّ َْ َ َّ َّ ََ ُ َ ْ ٍُ ُِ ٍُ
)١٢(.  

ِ قـد سـمع اهللاُ قـول التـي : يف مطلع سورة املجادلة, وهـي قولـه تعـاىل: الثالثة ِّ َ ْ ََ ََ ْ
َجتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللاِ, واهللاُ يسمع حتاوركام إن اهللاَ س َ َ َ َّْ ِ ُِ ُْ ُ َ َ َ َ َْ ََ َُ ِ َِ َ ِ ِ َ ُ ٌميع عليم َ ِ َ ٌ

)١٣(. 
َ واهللاُ يسمع حتاوركام: واملحاورة يف قوله تعاىل َ َ ُْ ُ ُ َ ََ َ١٤(املراجعة يف الكالم :  هي(. 

 :املناسبة بني التعريف اللغوي واملفهوم االصطالحي
َإن العالقة الداللية واضحة بني مدلول لفظ احلوار وبني لفظ احلور من جانب ما  َ

ّدل عىل شدة البياض, فكأن احلوار من نصوعه يبيض صفحة يؤديه هذا األخري من معنى ي َ ِ ّ ّ
 .)١٥(األشياء وجيلوها

 
  .دعوة القرآن الكريم إىل احلوار ومشروعيته: املطلب الثاني

ًإن مفهوم احلوار يف الفكر املعارص, قد اتسعت جماالته, وتنوعت مقاصـده نظـرا  ّ
, و االقتـصادي, وغريهـا ; ّلتوسع مصالح الناس, فقد شمل الصعيد الثقايف, و الـسيايس

فهو من املفاهيم القديمة العهد, ذلك أن طباع الناس ختتلف بـاختالف ميـوالهتم منـذ أن 
بدأ النوع البرشي يتكاثر عىل هذا الكوكـب األريض; ومـن ثـم ال يمكـن إرسـاء دعامـة 
ود ّالوفاق بينهم إال عن طريق املحاورة; والالفـت للنظـر أن ختلـو مجيـع املواثيـق والعهـ

ّالدولية املتفق عليها يف املجتمع الدويل من إعطاء االعتبار هلذا املبدأ احلـضاري; واملطلـب 
ٌاإلنساين; الذي ترقى حياة الناس بوجوده ; فام دام هناك جمتمع برشي يعـيش عـىل ظـاهر 
ّاألرض, ال بد أن حيصل خالف بني أفـراده , َفحبـذا  لـو حيظـى هـذا املـصطلح بالـذكر 

ميثاق األمم املتحدة, سواء يف اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان, أو يف إعـالن والعناية يف 
 )١٦(. مبادئ التعاون الثقايف الدويل,أو غريها 
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 بالدعوة والدعايـة ملبـدأ احلـوار, – فيام بعد –ّهذا, ولئن تصد املجتمع الغريب 
يق الوصـول فلمصالح شخصية فيام يبدو; تم اللجوء إىل طلب استخدامه عند انسداد طر

 .إىل حتقيق أغراض طمع فيها الغرب بالرشق
 :  احلوار يف اإلسالم

ومن هنا تنجيل مالمح شمولية الرشيعة اإلسالمية لكل مرافق احلياة البرشية فيام 
يعود عىل اإلنسان باخلري, وتنكـشف املفارقـة الـشاسعة بينهـا وبـني القـوانني الوضـعية, 

ّعرش قرنا يدعو إىل احلوار, ويطالب أتباعه بتبنيه  يف كل فالقرآن الكريم منذ أكثر من أربعة  ً
ٍاألوقات واألحايني, سواء أكان بني املسلمني أنفـسهم بعـضهم بـبعض, أم بيـنهم وبـني 
ٍغريهم من أتباع الديانات األخر? ذلك ألمهيته القـصو, ورضورتـه وكونـه ذو بعـد 

ٍّحضاري إنساين ال تستقيم حياة الناس يف غيابه ٍّ. 
 من نظر بعني البصرية, ال بد أن يعثر من خالل سياق بعض اآليـات القرآنيـة ّإن

أن شكل احلوار مـن حيـث; كونـه مراجعـة الكـالم بـني :عىل مفهوم احلوار, وهذا يعني
, وإن مل تـستخدم كلمـة −تعـاىل–طرفني, قد أخذ مسافات أوسع من صفحات كتاب اهللا 

, فتجـد مقابـل كلمـة )القـول(خـر كلفـظ ًاحلوار رصاحة فيها, وإنام استخدمت مادة أ
وهذا من حيث املفهوم دليل عىل إقرار القرآن ملبدأ ).  ْقل(يف القران الكريم, كلمة ) قالوا(

احلوار يف كثري من األمور, وما قصص األنبياء وأقواهلم الـدائرة بيـنهم وبـني أقـوامهم إال 
ّوإىل احلق يف كل مكان وزمان; ليـتعلم , −تعاىل–ّنامذج حوارية أمام املسلم الداعية إىل اهللا 

 .منها طريقة احلوار
ومن أمثلة ما يفهم من سياق نصوص اآليات القرآنيـة ومفهومهـا مبـدأ احلـوار 

ْ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح علـيهام أن :  قوله تعاىل وإقراره,  َ ً ً ََ َ ََ َ َ ِْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َْ َ ُِ ُِ ٌِ ِ ْ َ ِ
َيصلحا ب َ ْ ٌينهام صلحا والصلح خري ُِ ْ ََ ُ ُّ َ ُ ُ ْْ ًْ َ

)١٧(. 
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ّوهذا الصلح الذي نوه به اإلسالم ودعا إليه, ما هو إال تقرير ملبدأ احلوار املفـيض  ّ
ٍإىل احلق والصواب; إذ ال يمكن يف حال من األحوال الوصول إىل الصلح بـني املتنـازعني 

 .ّمن الزوجني إال عن طريق احلوار البناء اهلادف
ُ ياأهيـا الـذين آمنـوا أطيعـوا اهللاَ وأطيعـوا :−تعـاىل – قوله −ًأيضا–لته ومن أمث َ ُ َ َِ ِ َِ َ َُ َ َُّّ َ

َالرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهللاِ و الرسول إن كنـتم تؤمنـون  ْ َ ْ َُ ْ َ ِْ ِْ ْ َُ ُ ُ َْ ُ َّ ُ ْ ْ ْ ُ َُّ ِ ِ ِِ َ ُ ُّ ََ ٍ ْ َ ِ ُ ِ ِ ُ َ
ٌباهللاِ واليوم اآلخر ذلك خري ْ َ َ ِ َِ ِ ِ ْ َ َْ ً وأحسن تأويال ِ ِ ْ َ ُ ْ ََ َ

)١٨(. 
فهذه اآلية ترشد املسلمني عند االختالف يف أمر مـن أمـورهم الدينيـة والتنـازع 

ّفيها, أن يرجعوا متحاكمني إىل كتاب اهللا, أو إىل سـنة نبيـه  ُ َِ مـن أجـل إبـرام احلكـم يف 
ّالقضية املختلف فيها بالوصول إىل الصواب, وهذا ال يتم إال عن طريق احل وار فيام بينهم; ّ

 .مع البحث يف استخراج وجه احلق
شـكل هـو إيـراد لـصورة : إذن تناول القرآن الكريم لقضية احلوار يأخذ شكلني

ّاحلوار احلقيقي املبارش بني طرفني, وشكل آخر, هو من قبيل تقرير ضـمني ملبـدأ احلـوار, 
 .ّوالدعوة إليه عن طريق عرض نامذج حوارية

بمبدأ احلوار يف كثري من القضايا; ألنه مـن أنجـع الوسـائل وكام أن القرآن أشاد 
املفضية إىل احلق, وحل اإلشكاالت بـني خمتلـف أفـراد املجتمـع املـسلم, دعـا إىل اختـاذ 
ّالوسيلة نفسها عندما يتعلق األمر بغري املسلمني من أتباع الديانات األخر, ومـن نـامذج 

دعوة النصار إىل الدخول يف املحـاورة مـع  أمره ب−تعاىل–ما ورد من ذلك يف كتاب اهللا 
ٍاملسلمني بحثا عن الصواب واحلقيقة; فقال عز من قائل ّ ً : قل يا أهل الكتـاب تعـالوا إىل َ ِ ْ َ ََ ْ َ َْ َِ ِ ْ َ ُ

ُكلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللاَ وال نرشك به شيئا وال يتخذ بع َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ََ ًِ ِ ٍَّ ُ َ ََ َ َّ ََّ َِ َِ ْ ِ َ ْ َ َُ َ َ َ ٍ ْضنا بعضا أربابا من ِ َ ْ َِ ً ًْ َ َ ُ
ِدون اهللاِ  ُ

)١٩(. 
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 :  مرشوعية احلوار يف اإلسالم
ٍإذا كان احلوار من املبادئ األساس يف رشيعتنا اإلسالمية الـسمحة; هلـدف سـام 

ّحتقيق احلق والوصول إىل الصواب; فإن الرشع اإلسالمي قـد : من األهداف الدينية , هو
ًأقره, استنادا إىل قوله تع َّ قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سـواء بيننـا وبيـنكم أال :  اىلّ َ ْ َ َْ َْ َ َُ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ ٍَ ٍ ِِ َ َ ِ َ َِ ْ ُ

ِنعبد إال اهللاَ وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللاِ  ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ِْ ًِ ً َْ َ َ ُ َّ َ ََ َّ ِ )٢١(.)٢٠( 
ن اإلسـالم وعليه فـإ. ّفهذه اآلية تتضمن دعوة رصحية إىل ممارسة احلوار اهلادف

ًقد نوه بمكانة احلوار, وجعله مبدأ أساسا لتحقيق أهداف إنسانية نبيلة, فإن من واجبنا أن  ّ
ّما طبيعة هذا احلوار الذي يدعونا إليه اإلسالم ويأمرنـا أن نتبنـاه فـيام بيننـا, : نتساءل إذن

 وفيام بيننا وبني غرينا ? 
 :ّاحلوار اإلسالمي البناء اهلادف

ًفهومه الواسع أنامطا عدةيتخذ احلوار بم ّ َكل واحـد منهـا هيـدف الوصـول إىل , ً
ّاخلري والسالم والتسامح والتعايش, بني خمتلف أجناس البرش, ويمكـن أن تلخـص هـذه 

ٍالتجاوب اإلجيايب بني طـرفني, أو بـني عـدة أطـراف, وهـذه : القيم اإلنسانية  حتت معنى ّ
ّاألنامط احلوارية تتنوع ومتتد لتشمل كال   : ْمنّ

 .احلوار العريب األورويب −١
 .احلوار بني الشامل والرشق −٢
 .احلوار بني الرشق والغرب −٣
 .احلوار بني األديان −٤
 .احلوار اإلسالمي النرصاين −٥
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 ).احلوار اإلسالمي(احلوار للتقريب بني املذاهب اإلسالمية  −٦
 . احلوار العريب العريب −٧
ــوطني العــريب  −٨ ــسيايس واالجتامعــي والثقــايف (احلــوار ال ــد ال داخــل البل
  )٢٢(). والواحد

احلـوار بـني األديـان, (احلوار الذي حيمل الطابع الديني : ّغري أن ما هيمنا هنا هو
; ألن طبيعة هذا احلوار, هو الذي يتناسـب مـع موضـوع ) النرصاين–واحلوار اإلسالمي 

 .وهو احلوار الذي يستهدف أخذ يد اآلخر إىل طريق احلق. بحثنا
خيية أن احلوار بني املسلمني والنصار ليس وليد هذا العرص; ُتثبت الوقائع التار

وانتشار شـعاعها يف , ّبل إن عملية التحاور بني الطرفني مل تقف منذ بزوغ شمس اإلسالم
 وفـود مـن النـصار وجـرت بيـنهم مجلـة مـن اآلفاق إىل اليوم, فقد وفد عىل النبـي 

لـه التارخييـة عـىل وتـرية واحـدة مـن احلوارات, لكن هذا احلوار مل يكن ليسري عرب مراح
 . اإلجيابية

ّولقد متثل احلوار ذو الطابع الديني يف ما كان يدور من حماورات ومناقشات دينية 
 وكذا بعض الكتابات, عىل نحو ما كتب سعد بن −حتى يف املساجد−يف املجالس العلمية 

األبحـاث للملـل تنقـيح " يف القرن السابع اهلجـري عـن )٢٣(منصور بن كمونة اليهودي
 )٢٥(  )٢٤(." اإلسالم– النرصانية –اليهودية : الثالث

وأما طبيعة احلوار يف املرحلة املعارصة بني الغرب النرصاين والرشق اإلسـالمي, 
ّفقد استند يف بداياته عىل اهلدف الديني, وإن تعددت اجلهات الغربية التـي تبنـت احلـوار 

 إىل الدعوة إليه, وعـىل وجـه – يف هذه املرحلة – وال ننكر أن الغرب هو السابق. فيام بعد
اخلصوص الكنيسة الغربية, ومن الطبعـي أن يـصطبغ هـذا الـنمط مـن احلـوار بالـصبغة 
ًالدينية, طاملا أن اجلهة املبادرة إليه هي الكنيسة الكاثوليكية, مع مالحظة أن حوارا كهـذا, 
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ّال يستغرب أن حيمل من ورائه أهدافا سياسية, ومصالح  ذاتية غربية, حيملنا عىل إقرار مـا ً
قد ذهبنا إليه من تعليل; بناء عىل ما انقشع من ضباب عن حقيقة العالقة املتينة التي تـربط 
ًالسياسة الغربية بالكنيسة عرب صفحات التاريخ انطالقا من أيام االحتالل, وال يزال ذلك 

مية والعربيـة, كـان يـسبقه ديدن الغرب مع الكنيسة; ألن االحتالل الغريب للدول اإلسال
ُدائام تغلغل رجال الدين الكنسيني من أجل التمهيد للمحتلني, فالدين وإن كان مفـصوال 
عن الدولة يف مفهوم السياسيني الغربيني العلامنيني; فإن ذلـك مل يمـنعهم أن جيعلـوا منـه 

 .ةّورقة رابحة يف أيدهيم يف أمورهم السياسية; من أجل حتقيق مصاحلهم الطمعي
 مـن أن نلتـزم  – يف التجاوب مع هذا النـوع مـن احلـوار −ّومن هنا كان البد لنا 

ّبقدر كبري من التحفظ واحليطة واليقظة والفطنـة; بعـدما تأكـد لـدينا وترسـخ يف أذهاننـا  ّ
ًارتباط النرصانية باملد االحتاليل الـذي كـان يـشجع دائـام التنـصري, ويقـاوم اإلسـالم يف  ّ

 . املحتلةالعديد من البلدان
 − يف عرصنا احلديث–وإذا كانت املبادرة بالدعوة إىل احلوار اإلسالمي النرصاين 

 )٢٦(.آتية من داخل الكنيسة الغربية, فإن الفاتيكان بالطبع هو صاحب هذه الدعوة
ّولقد تكررت دعوة البابا يوحنا بولس الثاين  ; إلجراء احلوار بـني )بابا الفاتيكان(ّ

خالل زياراته لكثري من البلدان, لكن هذه املبادرة كانـت ) والنرصايناإلسالمي (الطرفني 
ٍتتلقى دائام من املسلمني استجابة مشوبة بيشء من التحفظ; نتيجة ما شعر به املسلمون من  ً ّ
خالل تعاملهم مع الفاتيكان يف مواقفه الضعيفة حيال القضايا اإلسالمية الكرب, كقضية 

 .وغريها, ة يف البوسنة واهلرسكفلسطني والقدس, وحرب اإلباد
ٍوالبابـا يف وجهـة نظـري, عـامل نفـس ": يقول الداعية اإلسالمي أمحـد ديـدات

ٌكام أنـه متمـرس يف حمـاورة املـسلمني;ومن هـذا . حمرتف, وهو أذكى بابا عرفه الفاتيكان ّ
غـرم املنطلق كانت دعوته إىل إجراء عملية احلوار مع املسلمني, والبابا جون بـول الثـاين م
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ٍلقد كنت أعلم يقينا أن البابا مل يكن يقـصد إجـراء حـوار بمفهومـه ... بالشعارات الرنانة ً
ٍّالعادي املألوف لنا, فهو ال يريد ذلك وال يتوقع حدوثه, وبدال من إجراء حوار فعـيل مـع  ٍ ً ّ
ّاملسلمني كان البابا يويص أتباعه وقـساوسته ومنـرصيه بالعمـل اجلـاد واملـستمر لتنـصري 

 .)٢٧( "ّلمني, أوردهم عن دينهم, أو حتويلهم عنهاملس
        

  .العناصر الواجب توافرها يف احلوار وآدابه:املطلب الثالث

ّملا كان احلوار عملية تفاعلية; يرمز إىل مد نضج عقلية املجتمع اإلنساين الـذي  ّ
ٌيامرسه, ألنه يف األصل مراجعة يف الكالم, وجتاوب بني طرفني, حـول نقطـة حم وريـة تـم ّ

ّتباين وجهات النظر فيها,  ويسعى كال الطرفني إىل إجياد احلل املناسب هلا, وكشف وجـه 
ًالصواب فيها استلزم بداهة أن يتوفر فيه عنارص, هي بمثابـة أركانـه التـي يعتمـد عليهـا, 

 :وهي
ٍوهذا العنرص يشتمل عـىل فـريقني متحـاورين, حـول موضـوع : العنرص األول ِ ِ

ٍمعني  ٍوحمدد, ّ ّ, ومها شخصية املسلم, وشخصية الطرف اآلخر ّ  ).غري املسلم(ّ
وجيـب أن . هو الشخص الـذي ينطـق باسـم اإلسـالم: شخصية املسلم املحاور

 :ّيتوفر يف هذه الشخصية  الصفات األساس اآلتية
 : اإليامن العميق والثقة بام حياور من أجله−١

, صـادق اليقـني بـام   يقـول جيب عىل املسلم املحاور أن يكون  شـديد الثقـة بـام
ً; إذ إن قـوة االعتقـاد وصـحة اليقـني تزيـد احلـق حقـا  تفيض به نفسه وينطق بـه لـسانه

ووضوحا يف نرش اإلسالم ومبادئه , وهو هبذا يمثل أحد أفراد أمتـه ; ألنـه حامـل رسـالة 
ًا بـام ربانية فهو داعية إىل اإلسالم, باملقام األول, ومن هذا املنطلق وجب أن يكـون مؤمنـ
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ً فيام حياور مـن أجلـه, متخلقـا بـاآلداب −تعاىل–ًحيمله من العقيدة اإلسالمية, خملصا هللا  ّ
ّاإلسالمية السامية; ليتسم عمله باألسلوب اإلسالمي يف مواجهة من حياوره; ألن القـرآن 

 .  دليله ِّ, وسنة نبيه )٢٨(هو منهجه
ٌه رغبة صحيحة للتحاور مـن ّكام أنه جيب التأكد من أن الطرف اآلخر املحاور, ل ٌ

ٍأجل الوصول إىل الصواب, الذي ستصل إليه نتيجة احلوار عىل يد أي واحـد مـنهام, مـع  ّ
ّاالعرتاف به إذا تبني, واإلذعان له; وذلك حتى ال خيـرج احلـوار عـن مـساره الـصحيح ّ ,

ر لـيس ّومراوغة; ألن األم, ّومكابرة وتصلف, ّويتحول إىل جمرد جدال عقيم يكتنفه عناد
ّجمرد إبراز لألدلة والرباهني الصحيحة, عىل اآلراء واألفكار املعروضة أمام الطرف اآلخر  ّ

ّحول املوضوع املطروح; بل األساس فيه وجود أرضية مهيأة ّواالسـتعداد لتقبـل احلـق, , ّ ّ
والرجوع إليه, مع اإلذعان له عند ظهوره, وهذا هو املقصد النبيل, واهلدف اجلليل الـذي 

 .أن جير من أجله احلوارجيب 
ّلقد نبه القرآن إىل عدم جدو أمثال هذه احلوارات; ألهنا مضيعة للوقت, وألن  ّ
ّأصحاهبا ال يريدون احلق, فهم معاندون ال ينفع معهم التحـاور مـن أجـل البحـث عـن 

ُولو أننا نزلنا إليهم املالئكة وكلمه: احلقيقة, قال تعاىل َ ْ ْ ََ َُّ َ ْ ََ ََ َ ِ َْ ِ ِ َ ََّ َ َّ ٍم املوتى وحرشنا عليهم كـل يشء َ ْ َْ َّ َُ ْ ُِ ْ َ َ َْ َ ََ َْ
َقبال ما كانوا ليؤمنوا, إال أن يشاء اهللاُ ولكن أكثرهم جيهلون  َ ْ ُُ َ ََّ َّ َ َ ُ ُْ َ ْْ َ َ َُ ْ َ َ ًَ َِ ِ ِِ ُ ُ

)٣٠(.)٢٩( 
 : العلم−٢

ًعىل املحاور املسلم أن يكون عـىل علـم جـم بأحكـام اإلسـالم, مـؤهال تـأهيال  ً َّ َ ٍّ ٍ
ّعلميا, وبياني أن يضطلع بمهامه, وأن يكون عىل دراية كاملـة يف : ًا  للمستو الذي يرغبًّ

ّاملوضوع الذي يريد أن حياور فيه, عاملا بأسسه وأصوله وفروعه, وقـد بـني اهللا  سـبحانه −ً
َ قل هذه سبييل أدعو إىل اهللاِ عىل بـصرية أنـا ومـ:  ًالــــبيله يف ذلك  قائـــ س−وتعاىل ََ َ َْ َ ٍَ ِ ِ َِ ِ َ ََ ُِ ِ َ ْ ِن ُ

ِاتبعني  َ َ َّ
)٣١( . 
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ّولقد ذم القرآن الكريم أولئك الذين يدخلون يف احلوار دون علـم بموضـوعات 
ٍما سيتحاورون فيه, فقال عز من قائل ّ : ها أنتم هؤالء حاججتم فيام لكـم بـه علـم فلـم َ ٌ ْ َ ْ ِْ َ ْ َ َِ ِ ِِ ُ ُ ُ ْْ َ َ ِ ُ َ ََ
ْحتاجون فيام ليس لكم به علم واهللاُ يع َ َ َ ْ ٌُّ ْ َْ َ َِ ِ ِِ ُ َ َ َلم وأنتم ال تعلمون ُ ُ ْ َُ َ َْ ََ ُ ْ َ

)٣٣(. )٣٢( 
يف التأكيد عىل رضورة ) هـ ٧٢٨تـ  (  – رمحه اهللا –يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وقد ينهون عن املجادلـة واملنـاظرة, إذا كـان املنـاظر ": العلم وأمهيته ملن يتصد للحوار
املـضل, كـام ينهـى ضعيف العلم باحلجة وجواب الشبهة, فيخاف عليه أن يفـسده ذلـك 

ًالضعيف يف املقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار, فإن ذلك يرضه ويرض املسلمني  ً
   . ))٣٤(( "بال منفعة
 : احلكمة−٣

كام أن املحاور مطالب باإلملام باألسس الكلية للموضـوع الـذي سـيعاجله عنـد 
ًاحلوار, وبجزئياته; فهو مطالب بأن يكون حكيام لبيبا يف  ً ّكيفية تناول املوضوع وبيانـه, بـام ّ

ًيقتيض ذلك من حصافة العقل, ورجاحتـه, ورحابـة الـصدر, وسـامحة الـنفس, مراعيـا   َ ِ
ًترابط أفكاره ترابطا منطقيا, متفهام لوجهـات نظـر نظـريه, ونزعاتـه, وأن حيـسن اختيـار  ّ ًّ ًِ

ّمع مـا يتطلبـه التوجيـه ًالزمان واملكان املالئمني الستامع اجلمهور; لتكون أعامله متامشية, 
َ ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم بالتي هي : اإلهلي يف قوله احلكيم ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ِ ِ ُِ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ َْ ْ َْ َْ ْ َ ِ َ ِ

ُأحسن  َْ َ
)٣٦(.)٣٥( 
 : احلرية الفكرية−٤

ه من ّأن يتمتع املحاور باالنطالق الذايت من كيانه يف ما يريد أن يديل ب: وهي تعني
ٍقول أمام الطرف اآلخر, دون إمالء من غريه وأحـسن األحـوال أن ال يقـع حتـت تـأثري . ٍ

ٍفكري خارجي, أو نفيس, ممن يعارض وجهة نظره, كأن يكون حتت ضـغط نفـوذ  ضغط ٍّ
َفإذا فقد اإلنسان احلرية فيام يود البوح به .ٍّسيايس; أو حتت تأثري جهة ذات سلطة عليا عليه ّ



 ٣١ إبرهيم عبدالكريم سندي   . د/ واملناظرة يف اإلسالم أمحد ديدات نموذجا يف العرص احلديث احلوار   

 

 

ّصار مكبال بقيود العبودية وأغالهلا, واعلم أن لكل , وآراء, اطره من أفكارمما خيتلج يف خ ًّ
ّأمة آجاال,وأجل كل أمة يوم تفقد حريتها  ّ ٍّ ّ ً))٣٧(( .  

 :  الشجاعة األدبية−٥
ّال يمكن للداعية املتحاور أن يقوم بأي عمل من األعامل الدعوية دون أن يتمتـع  ّ ٍِّ

ٍجهة واحتكاك وجتاوب, يـسفر فيـه كـل طـرف عـن بقسط من الشجاعة; ألن احلوار موا ّ ُ ٌ ٌ ٌ
ٍوجهة نظره وأفكاره بحرية مطلقة ٍ ّ . 

ّوملا كانـت الـشجاعة تتبـوأ منزلـة وسـطا بـني اجلـبن والتهـور, كـان االنـدفاع  ًّ ً ّ
ًواملواجهة قبل أخذ األهبة يف األمر سببا للفشل, وكان الرتاجع واإلحجام سبيال للقصور  ً

 )٣٨(.عن بلوغ الغاية
ًذا يعني أن يكون الشخص املحاور قوي اإلرادة, واثقا من نفسه, ثابتا, رابـط وه ً ّ

 .اجلأش
 : موضوع احلوار:  العنرص الثاين

ّإن أسلوب احلوار من أنجع األساليب وأمثلهـا  لإلقنـاع  ; لـذا جيـب أن يكـون 
ّاملحاور عىل بينة بجوانب املوضوع; انطالقا من كلياته إىل فروعه وجزئياته, ّ ّّ ٍ بدقة متناهية, ً ّ

 . ّبحيث ال يتفلت عن إدراكه أدنى جزئيات املوضوع املطروح
ّما مل يتم حتديد موضوع النقاش; فإن احلوار قد ال يأيت بنتيجـة, وجتـد النـاس "و

ٍآنذاك يرشقون ويغربون, ويف ذهن كل واحـد صـورة  ّ ّ ّ  – عـن املوضـوع الـذي ينـاقش −ُ
 )٣٩(."خمتلفة عن الصورة التي يف ذهن اآلخر

َوال :ّولقد ذم القرآن الكريم الذين خيوضون يف ما ليس هلم به علم, فقال تعـاىل َ
ًتقف ما ليس لك به علم, إن السمع و البرص والفؤاد كل أولئك كان عنه مـسؤوال  َ ُّ ْ ْ ْ َ َُ َ َْ َ َ ْ َّ ٌ َُ َ َ َ َ َ َ ْْ َ ُ َّ َْ َُ َِ ِ ُِ َ ِ ِ ُ َ

)٤٠( ,
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َ ومن الناس من جيا: −ّجل جالله−ًوقال أيضا  ُ ْ َ ََ ِ َّ ٍدل يف اهللاِ بغري علم َوال هـد وال كتـاب ِ َ ًِ ِ َِ َ ْ َُ ُ ٍ ِ ْ َ ِ ِ
ٍمنري  ِ ُ)٤٢(.)٤١( 

 
  . قواعد احلوار اإلسالمي:املطلب الرابع

ٌّإن احلوار يف احلقيقة أسلوب حضاري, ووسيلة من وسـائل التعامـل يف احليـاة,  ٌ ّ
ًفهو يعرب عن سامت الشخصية اإلسالمية السوية, مـستندة عـىل مبـادئ الـدين  ّ ّ احلنيـف, ّ

 :وتعاليمه السمحة, فهو هبذا املفهوم يقوم عىل ثالثة قواعد أساس
 :القاعدة األوىل

املنطلق األول الذي جيـب : اإليامن باهللا تعاىل ورسوله وكتابه, وهذه القاعدة هي
ورغبته يف حماورة اآلخرين; ألنه يسعى فيه إىل حتقيق منفعـة , ّأن يتأسس عليه دافع املؤمن

ّوعزة يعرب عن ثقة املرء بربه , ّ الذي ينتمي إليه وألمته; واإليامن قوةومصلحة للدين ّ ّ ِِّوهللا َ
َالعزة ولرسوله وللمؤمنني  ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َْ َْ َ ُ

ّفهو عزيز النفس, قوي اجلانب, صـلب اإلرادة, ثابـت , )٤٣(
: حلوار بأنـهاملوقف, ال يركن إىل الباطل, وال إىل اهلوان واالهنزام, وهبذا املفهوم ينظر إىل ا

ّسالح معنوي من أسلحة السجال الثقايف والديني, ينافح به عن املصالح العليا لإلسـالم, 
 )٤٤(.ُوحيقق من خالله ما ال يستطيع أن يصل إليه بالعدد واألسلحة احلقيقية القاتلة

 :   القاعدة الثانية
ًالتأدب بأخالق اإلسالم, قوال وعمال, بالتأيس بسرية النبي  ً ّة صـحابته , وسري

ُ لقد كان لكم يف رسول اهللاِ أسوة حسنة ٌ ملن كان يرجو الكرام  يف احلوار, وخماطبة الناس  َ ْ َ َْ َ ْ ُ َ َْ ُ َ ََ ََِ َ ٌ ُْ ِ ِ ُ َ َ
ًاهللاَ واليوم اآلخر وذكر اهللاَ كثـريا  َِ َِ ََ َ ََ ْ َ ْ

, وإذا نظرنـا إىل احلـوار بأنـه وسـيلة مـن وسـائل )٤٥(
ٌّعة فهـو حـري بـأن يقـرتن باحلكمـة, واملوعظـة اإلعالم عن اإلسالم, ومن أساليبه الناج
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ِادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة : , قال تعاىل)٤٦(احلسنة, واجلدال بالتي هي أحسن ِ ِ َِ ْ ِّ ُ َْْ َْ َ َْ ِ َِ ِ َ ِ
ُاحلـسنة وجـادهلم بــالتي هـي أحـسن  ْ َ ََ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِّ ِ ُ ْ َ ْ

احلكمـة باملقالــة ":ويف تفــسري روح املعـاين, )٤٧(
القطعية املزحية للشبه, واملوعظة احلسنة هي اخلطابات املقنعة, والعرب املحكمة وهي احلجة 

 )٤٨(. "النافعة
 : القاعدة الثالثة

نشدان احلق والبحث عنه, والسعي للوصول إليه, والتامس الصواب, بمختلـف 
ّالوسائل املتاحة, والسبل املتيرسة, التي يمكن أن حتقق مـصالح العبـاد, وتـؤمن مقاصـد 

 )٤٩(.ّعدول واالنحراف عن حمجة  الرشع  اإلسالمي احلنيفالدين دون ال
ّإذن هذه القواعد الثالث هي املحاور الرئيسة للحوار, وإن اختلفت طبيعـة كـل 
واحدة عن األخر يف األصل, لكنها مرتكزات أسـاس تتكامـل يف مـا بينهـا متـضامنة; 

 )٥٠( .ّلتبلور عملية احلوار حسب املنهج اإلسالمي الصحيح واهلادف
ّومرتكـزه األول, وقاعـدة , ّفقاعدة اإليامن هي املنطلق األساس لعمليـة احلـوار

التخلق بأخالق الدين اإلسالمي احلنيف, هي منهجه ووسيلته, ثـم تـأيت قاعـدة البحـث 
عن احلقيقة والصواب; لتكون مضمون احلوار واملقصد الذي هيدف إليه, ويبقـى احلـوار 

 .م برسالة اإلسالم وبياهنا للعاملنفسه وسيلة وقناة من قنوات اإلعال
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  املناظرة: املبحث الثاني
  .ًلغة واصطالحا:مفهوم لفظ املناظرة:املطلب األول

 :  الداللة اللغوية–   أ 
ّبالرجوع إىل معاجم اللغة العربية, نجد أن لفظ املناظرة مصدر عىل وزن مفاعلة, 

ّفعله ناظر, وهو من أصل ثالثي, مادته َ َ ٍالظـاء والـراء; ووزن مفاعلـة يـدل عـىل النون و: َ
 : ٍالتشارك بني طرفني أو أكثر, وهي من حيث الداللة تطلق عىل عدة معان, منها

ًناظرت فالنا: تقول ًأي رصت نظريا له يف املخاطبة, وذلك إذا باحثته وباريته يف : ُ
 .ّاملحاجة

ٍوناظرت فالنا بفالن ً  .ًأي جعلته نظريا له: ُ
جتادلوا : ٍنظر بعضهم إىل بعض, وتناظروا يف األمر: ُناظر القومت: −ًأيضا –ويقال 

 .وتراوضوا
ِواملناظر ِاملجادل املحاج, واملناظر : ُ ُ  )٥١(. املثل: −ًأيضا–ّ

ُواملناظرة قريبة من احلوار; بل هي فرع منه, وأصلها من النظر, والنظر من حيث 
 من األبصار فهو لألجسام, وما كان الداللة اللغوية قد يقع عىل األجسام واملعاين, فام كان

 .)٥٢(ين من البصائر كان للمعا
 : الداللة االصطالحية–ب 

ٍاملحاورة بني شخصني حـول موضـوع, يقـصد كـل واحـد مـنهام : املناظرة; هي ّ ٍ
ّوجهـة نظـر صـاحبه, مـع رغبتـه الـصادقة يف ظهـور احلـق  إثبات وجهة نظره, وإبطـال
 .)٥٣( واالعرتاف به لد ظهوره
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سبة بني املعنى اللغوي من حيث النظـر بالبـصرية بـإعامل الفكـر مـن كـال واملنا
ٌاجلانبني, وبني املفهوم االصطالحي واضحة, واملناظرة عـىل وزن مفاعلـة, وهـذا الـوزن 

 .)٥٥(واملناظرة هي اجلدال بالتي هي أحسن, )٥٤(يقتيض االشرتاك 
ٍهي الوصول إىل احلق فيام ينشأ من خالف: وفائدة هذا العلم  يف املسائل العلمية, ّ
 وذلك باتباع القواعد املنطقية وطرق االستدالل الصحيح يف )٥٦(.بني الفريقني املتناظرين

 .)٥٧(ّإثبات الرأي باألدلة الناصعة, مع االعرتاض عىل ما خيالفه
ّويرتتب عىل ذلـك رد شـبه املبطلـني, وقمـع الـضال ًبإلزامـه إن كـان سـائال, : ّ

ًوإفحامه إن كان معلال ِّ)٥٨(. 
 :استخدام لفظ اجلدال بمعنى املناظرة

ٌاجليم والدال والالم أصـل واحـد, ): جدل): (هـ٣٩٥ت(يقول أمحد بن فارس  ٌ
ٍوهو من باب استحكام الـيشء يف اسرتسـال يكـون فيـه, وامتـداد اخلـصومة, ومراجعـة 

 )٥٩(.الكالم
ًخاصمه, جمادلة وجداال, واالسم: وجادله, أي ِ ّاجلدل, وهـو شـدة اخلـص: ً َ ومة, َ

ًوجدلت احلبل, أجدله جدال, أي فتلته فتال حمكام ً ً َْ َ ِ ُ. 
َواجلدل مقابلـة احلجـة : −ًأيـضا–والقـدرة عليهـا, وهـو , اللـدد يف اخلـصومة: َ
 )٦٠(.املناظرة واخلصومة: باحلجة, واملجادلة

 معرفـة آداب املنـاظرة ": مصطلح اجلـدل بأنـه) هـ٨٠٨ت(ّوعرف ابن خلدون
 )٦١(. "هب الفقهية وغريهمالتي جتري بني أهل املذا

أن اجلدل يطلق  : − وهو تعريف ابن خلدون–ونالحظ من خالل هذا التعريف 
ًويراد به املناظرة, فهو ال جيعله خمصوصا بطائفة دون غريهـا, فكـل منـاظرة وجمادلـة بـني 
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 .من قبيل املناقشة, واملجادلة, واملناظرة: فريقني هي
 وال فـرق بـني املنـاظرة واجلـدال, ": ًائالّوهذا ما أيده الدكتور رفيـق العجـم قـ

ّواملجادلة واجلدل يف عرف العلامء باألصول والفروع, وإن فرق بني اجلدل واملناظرة عـىل 
 )٦٢(."ّطريقة اللغة; وذلك أن اجلدل يف اللغة مشتق من غري ما اشتق منه النظر

ً فرقا  إىل أن ثمة−رمحه اهللا–) هـ١٣٩٤ − ١٣١٦(ويذهب الشيخ حممد أبو زهرة
 تدور عىل األلـسنة عبـارات املنـاظرة واجلـدل واملكـابرة, ": بني املناظرة واجلدل يف قوله

ًوأحيانا تطلق إحداها يف موضع األخر, واحلق أن بينها اختالفا واضحا يف االصطالح,  ً ً
يكون الغرض منها الوصول إىل الـصواب يف املوضـوع الـذي اختلفـت أنظـار : فاملناظرة

يكـون الغــرض منــه إلــزام اخلـصم, والتغلــب عليــه يف مقــام : يــه, واجلــدلاملتناقـشني ف
 )٦٣(."االستدالل

ومل ترد كلمة املناظرة يف القرآن الكريم قط, وإنام استخدم لفظ اجلدال وذلـك يف 
ًتسعة وعرشين موضعا, واملتتبع ملواضع هذه الكلمة يف القرآن جيد أن غالبيتهـا جـاءت يف  ٍ

 :هي)٦٤(مومة إال يف مخسة مواضعسياق عدم جدواها, فهي مذ
َ قالوا يا :  لقومه يف سورة هود, وذلك قوله تعاىلجدال سيدنا نوح : األول ُ َ

َنوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بام تعدنا إن كنت من الصادقني  ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َُ َْ َ َ َُ ْْ َ َ َ َ َِ ُ َ َ َ ْ َُ ِْ َ ِْ َ
)٦٥(. 

ْ فلـام ذهـب عـن  : لـوط وهو جدال سيدنا إبراهيم يف شـأن النبـي: الثاين ََ َ َ ََّ َ
ٍإبراهيم الروع وجاءته البرش جيادلنا يف قوم لوط  ُِ ُ ِْ ْ ُ ُ َ َ ُ َْ ِ َ َ ُ َ ْ ُ َ َّ َ َِ ِ

)٦٦( . 
 أن جيادل الناس ً النبي حممدا −تعاىل–وفيها يأمر اهللا , يف سورة النحل: الثالث

ِ ادع إىل سـبيل ربـك باحل: بالتي هي أحسن  وذلك قوله تعـاىل ْ ِ َِ ِّ ُ َْ َِ َ ِكمـة و املوعظـة احلـسنة ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ََْ ْ َ ْ
ُوجادهلم بالتي هي أحسن ْ َ ََ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ

)٦٧(. 
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َّ وال جتـادلوا أهـل الكتـاب إال : يف سورة العنكبوت, وذلك قوله تعاىل: الرابع ْ َ ُ َِ ِ َ ِ ِْ َ َ ُ َ
ْبالتي هي أحسن إال الذين ظلموا منهم  ُ َ َُ َ ُ ْْ ِ ِ َِ َّ َّ ََّ ِ َ ِ ِ

)٦٨(. 
دلة يف قصة الصحابية خولـة بنـت ثعلبـة زوج أوس بـن يف سورة املجا: اخلامس

َ قد سمع اهللاُ قول التي جتادلك يف زوجهـا وتـشتكي إىل اهللاِ :−ريض اهللا عنهام−الصامت  ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ َ ْ ْ َِ َ ِ َ ُ َّ ََ ُ َ ََ
ٌواهللاُ يسمع حتاوركام إن اهللاَ سميع بصري ِ َ ٌ ُ ُ َ َِ َ َ َ َ َّْ ِ ُ َ َ )٦٩( . 

ة, مع ذكر اختالف العلامء يف احتاد معنـى بعد رسد هذه األدلة والنصوص القرآني
ٍأن املنـاظرة واملجادلـة بمعنـى واحـد; : املناظرة واملجادلة, أو اختالفهام, فـإنني أميـل إىل ً

 :وذلك لألسباب اآلتية
 بمعنى املخاصمة, ومقارعـة – كام رأينا – أن لفظ املجادلة ورد يف املعاجم  −١

 . نفسهاحلجة باحلجة, واملناظرة تنطوي عىل املعنى
 أنه ال يعقل أن يقع جدال األنبياء جمـرد جـدل, مـع قـومهم إال مـن أجـل  −٢

 .الوصول إىل احلق; ألهنم بعثوا من أجل بيان احلق وإبالغه
ً أن استعامل مصطلح املناظرة جاء متـأخرا; بـدليل أن القـرآن مل يـستعمله,  −٣ ّ

ول كـان عـىل يـد أيب حامـد إضافة إىل أن اإلفراد بالتأليف يف فن املناظرة عىل النحو املتـدا
, أي يف القرن السابع اهلجري, وإن كـان العلـامء قبـل ذلـك كـانوا )هـ٦١٥ت(العميدي 

 . يراعون قواعد هذا الفن يف مناقشاهتم بأي شكل من األشكال
 أن ما اعتمد عليه العلامء يف جواز املناظرة من آيـات القـرآن, إنـام كـان عـىل −٤

 .ملحمودةاآليات الدالة عىل املجادلة ا
ّ أن ثمة نقاط التقاء فيام استشهد به الذين فرقوا بـني اجلـدال واملنـاظرة; إذ يف −٥ ٍ َ
حتاور ونقاش بني طرفني, وإلزام للخـصم, ومقارعـة بـني األدلـة, وسـعي إىل : كل منهام
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كتـاب إال ألجـل الوصـول إىل احلق والـصواب, وهـل أمـر اهللا أنبيـاءه ملجادلـة أهـل ال
 ?الصواب

عىل ما سبق بيانه يلتقي اجلدال واملناظرة يف املراد, من جهة أن املقصود  وبناء −٦
ّباجلدال هو النوع املحمود منه, وإن فرق بينهام عىل طريـق االشـتقاق اللغـوي, واجلـدال 

املحمود هو الذي أمر اهللا به نبيه 
)٧٠(. 

ل أن املناظرة هنايـة مـا توصـ:  أن ما يمكن الوقوف عنده كخالصة يف أمرمها−٧
إليه اجلدال عن طريق التطوير عىل يد العلامء, يف إقرار املصطلح, وتقعيد القواعد, وتعيني 

 )٧١(.الضوابط ضمن حدود خمصوصة
  

  .مشروعية املناظرة وحكمها وموضوعها: املطلب الثاني

 :مرشوعية املناظرة: أوال
الـة عـىل األصل يف مرشوعية املناظرة يف الرشيعة اإلسالمية, اآليات القرآنيـة الد

 . ّمفهوم  املناظرة البناءة واهلادفة, واملعربة عن املعنى املقصود بلفظ اجلدال
ُ وجادهلم بالتي هي أحسن : كقوله تعاىل ْ َ ََ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ

َ وال : −ًأيـضا–وقولـه تعـاىل , )٧٢( َ
ُجتادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن  َْ ََ َِ ِ ِ ِّ َّ ْ َ ُِ ِ ِ َ ْ َ ُ

)٧٤(.)٧٣( 
بالطريقة التي هـي أحـسن ) بالتي هي أحسن( ناظر معاندهيم ;)جادهلم(ومعنى 

طرق املناظرة واملجادلة, من الرفق واللني واختيار الوجـه األيـرس, واسـتعامل املقـدمات 
 .)٧٥(املشهورة 

 وتـدل ": يف تفسري آية حماجاة إبراهيم مـع النمـرود) هـ٦٧١ت(وذكر القرطبي
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ويف القرآن والسنة من هذا كثري ملـن تأملـه, . ّجةعىل إثبات املناظرة, واملجادلة, وإقامة احل
ــال اهللا  ــاىل –ق ــادقني :−تع ــتم ص ــانكم إن كن ــاتوا بره ــل ه َ ق ِ ِ َ ُْ ْ ُْ َ ُْ ُ ْ ُِ ُ َ َ ْ

)٧٦( , ــدكم ْ إن عن ُ َ ْ ِ ْ ِ
ٍمن ْسلطان َ ْ ُ ِ

ٍ أي من حجة, واملجادلة يف الدين; ألنه ال يظهر الفرق بني احلق والباطل )٧٧(
 أهـل الكتـاب,  ة الباطـل, وجـادل رسـول اهللاإال بظهور حجة احلق, ودحـض حجـ

 .)٧٨( "املالعنة: وباهلهم بعد احلجة,واملباهلة
 :حكمها: ًثانيا

أقل مراتب حكم املناظرة, اجلواز; إن كانـت عـىل الوجـه املطلـوب واملـرشوع, 
إن القدر الذي يلزم إلبطال شبه خـصوم : وقال بعضهم  باستحباهبا, يف حني قال آخرون

  )٧٩(.واهللا أعلم. ية, وليس بعنياحلق فرض كفا
ومـا اشـتمل عليـه مـن , يف قصة وفد نجران) هـ ٧٥١ت(يقول ابن قيم اجلوزية

 :فوائد
جواز جمادلة أهل الكتاب, ومناظرهتم,; بـل اسـتحباب ذلـك, بـل وجوبـه إذا "

 )٨٠(. "ظهرت مصلحة من يرجى إسالمه منهم, وإقامة احلجة عليهم
ّ إن قـصد كـل "):هــ٦٦٠ت(بـن عبـد الـسالمويف القواعد الكرب لعز الدين  َ

ّإرشاد خصمه إىل ما ظهر له من احلق, فهـام مـأجوران : بمناظرته] املتناظران[ٍواحد منهام 
ّعىل قصدمها ومناظرهتام; ألهنام متسببان إىل إظهار احلق ّوال شك أن املعني هبـام. [ ّ ّ  −هنـا −ّ

 ]. املسلامن املتناظران
َأن يظهر عىل خصمه ويغلبه; سواء أكان احلق معـه أم : ُّوإن قصد كل واحد منهام

 .مع خصمه? فهام آثامن
ِالعناد; أجر قاصـد اإلرشـاد, وأثـم : اإلرشاد, وقصد اآلخر: وإن قصد أحدمها َ ُِ

 .قاصد العناد
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فـإن : َّثم إن قصدا, أو قصد أحدمها العناد; فأظهر اهللاُ احلق عـىل لـسان خـصمه
وإن قطع عزمـه . ّحبه باألجر; إن قصد بإظهاره وجه ربهمتاد عىل عناده أثم, وانفرد صا
وإن . انقطعت معصيته, وأثيب عىل رجوعـه إىل الرشـاد: عن العناد وعاد إىل اتباع الرشاد

ّوإن مل يعـزر فيهـا, فهـو . أثم عىل عزمه وعناده, ووجب تعزيره يف الدنيا: ّأرص عىل العناد ُ
ٌمتعرض لعقاب اآلخرة كغريه من العصاة ّ".)٨١( 

 . ممدوح, ومذموم: ومن هنا ندرك أن اجلدال ينقسم إىل قسمني
ًما قصد به الدفاع عن احلق, واختذ وسيلة للدعوة إليـه, وهلـذا جـادل : فاملمدوح ِ ُّ ّ

 .نوح واألنبياء من بعده; حتى يظهر احلق
ّهو ما قصد به,واختذ وسـيلة لـرفض احلـق الظـاهر البـني, أو ملجـرد : واملذموم ّ ً ُّ

 .)٨٢(ّ يف الكالم الفارغ الذي يؤدي إىل الشقاق والنزاع واملراء إضاعة الوقت
 : موضوعها: ًثالثا

ّوموضوع هذا العلم, األبحاث الكلية التي تنـدرج حتتهـا أبحـاث جزئيـة, مـن 
ّحيث هي موجهة مقبولة, أو ليست كذلك; فاألبحاث الكلية, كاملنع واملعارضة والنقض  َّ ُ

َي تنـدرج حتـت هـذه, كمنـع مقدمـة معينـة مـن دليـل والكليات, واألبحاث اجلزئية الت ّ
 )٨٣(.ّخمصوص, ومعارضة دليل بعينه, ونقض دليل خاص

 :املانعون للجدال واملناظرة: ًرابعا
ٍمن الناس من عاب االستدالل والبحث واجلدال, واحتجوا بوجوه ّ: 

ِّ وال جدال يف احلج : قوله تعاىل: أحدها ََ ْ ِ َ ََ ِ
)٨٤(. 

َ ما رضبوه لك إال َّجدال بل هم قوم خصمون : ّجلّقوله عز و: ثانيها َُ ٌ ْ َِ َ ْ َ َ ُ ُُ ْ ً ََ ِ َ َ َ
)٨٥(. 
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ْ وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم : قوله تعاىل: ثالثها ُ ُ ِ َ َ ََ ْ ْ ََ َ َُ ََ ُ َ َ
)٨٦(. 

ّفهذه النصوص القرآنية تذم اجلدل وأهله, لكنه مع ذلـك ال تعـارض بـني هـذه 
 : والنصوص الواردة يف األمر بـه, كقولـه تعـاىلالنصوص الواردة يف النهي عن اجلدل, 

ُوجادهلم بالتي هي أحسن  ْ َ ََ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ
أن اجلدل الذي أمر اهللا بـه غـري اجلـدل : ً; ألننا نعلم يقينا)٨٧(

الذي هنى اهللا عنه, فتحمل نصوص النهي عـىل اجلـدال بالباطـل, ونـصوص األمـر عـىل 
 .  )٨٨(ّاجلدال باحلق 

  .لم املناظرةنشأة ع:املطلب الثالث

ّنشأ علم املناظرة يف الثقافـة اإلسـالمية والعربيـة حـني توسـعت دائـرة احلركـة 
العلمية, يف العهد العبايس, وترمجت الفلسفة اليونانية إىل العربية, وكان احلافز إليه ما كان 
حيصل من تدافع بني الفرق واملذاهب اإلسالمية التي بدأت تظهر وتتكاثر عـرب العـصور; 

 .ظهور علم الكالم بمذاهبهبسبب 
وتنقل لنا الوقائع التارخييـة مجلـة مـن املنـاظرات التـي كانـت تقـوم بـني علـامء 
التوحيد, وبينهم وبني غريهم من فالسفة و مالحدة وأنصار الديانات األخـر املخالفـة 

 يف فهـم النـصوص التـرشيعية; −ًأيـضا–لإلسالم; وبسبب اخلالفات الفقهية واألصولية 
ط األحكام الرشعية, وقع اجلدال بني الفقهـاء وعلـامء أصـول الفقـه اإلسـالمي, واستنبا

ٍفكان كل صاحب مذهب يناظر غريه من املذاهب اإلسالمية; إلثبات مذهبـه مـن خـالل  ّ
 .األدلة التي يسوقها والرباهني التي يعتمدها

 حدوده  حمدودة املعامل; ألهنا مل تضبط− يف بادئ األمر–مل تكن أبحاث هذا العلم 
ّضمن قوالب علمية مقعدة ومؤصلة; بل كانت مجلة من آداب وضوابط وقواعـد مبعثـرة  ّ
ّغري منسقة وكاملة, وكانت تستخدم يف كثري من العلـوم القابلـة مـسائلها للجـدل كعلـم 
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واختالفـات املـذاهب , وعلم الفقه, وعلم أصول الفقه, والفلسفة, وعلم الكالم, املنطق
 .لومفيه, وغري ذلك من الع

ّ بلم شعث قواعده وآدابـه; – بعد إدراكهم ألمهية أبحاث هذا العلم –بدأ العلامء 
ًفجعلوه ذا قواعد مضبوطة, بـرشوط معلومـة, ضـمن جمـاالت حمـدودة; ليكـون مؤديـا  ّ
للهدف املنشود منه, والذي هو الوصول إىل احلق, وإقناع الفريق اآلخر بـه, دون اللجـوء 

ّت النفـسية والرتهـات الشخـصية التـي تـنجم عـن التعـصب إىل االنتصار بدافع النزعا
ّواملذاهب; فصار بذلك علام من العلوم املنهجية, البينة املعامل, واآلراء, لألهواء ّ ً .)٨٩( 

 ملا كان ": ًيقول ابن خلدون مبينا السبب الذي من أجله ألف العلامء يف هذا الفن
ن املتنـاظرين يف االسـتدالل واجلـواب ًباب املناظرة يف الرد والقبول متسعا,وكل واحد م

ًيرسل عنانه يف االحتجاج, ومنه ما يكون صوابا, ومنه ما يكون خطأ; فاحتـاج األئمـة إىل  ً
ًأن يضعوا آدابا وأحكاما يقف املتناظران عند حـدودها يف الـرد والقبـول, وكيـف يكـون  ً

ًخمـصوصا وكيـف يكـون , حال املستدل واملجيب, وحيث يـسوغ لـه أن يكـون مـستدال
وحمــل اعرتاضــه أومعارضــته, وأيــن جيــب عليــه الــسكوت وخلــصمه الكــالم , ًمنقطعــا

 .)٩٠("واالستدالل
 :واضعه

تبني لنا مما سـبق أن العلـامء يف الـصدر األول مل تكـن احلاجـة تعـوزهم إىل هـذه 
ّالنظم; ولعل سبب ذلك يرجع إىل ما من اهللا عليهم به من سالمة الفطرة, وصفاء الذهن,  ّ ُ ُّ

كل ما يدور بينهم من احلوارات واملناظرات جتري عىل نسق من قواعد هذا العلـم, دون و
وإن كانت بعـض النقاشـات . ّتلقي مبادئها وأصوهلا من أسفار خمصوصة مدونة من أجله

 .ّالعلمية مل تكن تتقيد بآداب البحث واجلدال
 وكثـرة ّوملا طال بالناس األمد, وبدأت قرائحهم تقرص; بسبب تـشعب العلـوم,
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وضعف اهلمم; دعت احلاجة إىل متييز معامل آداب البحث واملناظرة, وكـان أول , تفريعاهتا
ّمن أفرد هذا الفن بالتأليف, وصنفه عىل الشكل الذي نتناقله اليوم, ركن الدين أبو حامـد 

ّحممد العميدي الفقيه احلنفي, املتوىف ببخار, يف مجاد اآلخرة  ّ, وسـمى )هــ٦١٥سنة (ّ
 ." اإلرشاد"اب الذي ألفه الكت

ّثم تتالت املؤلفات بعد ذلك, فـألف شـمس الـدين حممـد بـن أرشف احلـسيني 
ًكتابـا يف املنـاظرة, وللعلـامء تعليقـات كثـرية عـىل هـذا ) هـ٦٠٦ت(ّاحلكيم السمرقندي

 .الكتاب
ّوجعل العلامء يلتزمون يف مناظراهتم بقواعد وآداب هذا الفن, سواء أكانت عـىل 

 )٩١(. اظرات املكتوبة, أم يف جمال املناظرات الشفهية بني املتناظرين? صعيد املن
 

  .أركان املناظرة وقواعدها: املطلب الرابع

ّال يمكن أن تنعقد املناظرة إال بوجود عدة أطراف; ألن أصل لفـظ املنـاظرة مـن  ٍ
, )٩٢(كثرَالتشارك بني اثنـني فـأ: ّحيث املنظور اللغوي من املفاعلة, ومصدر املفاعلة يعني

 :  ّومن هذا املنطلق يلزم أن نحدد األركان التي بوجودها تنعقد املناظرة, وبغياهبا تنعدم
 :املوضوع: الركن األول

ّالقضية التي ستجري حوهلا املناظرة, وتكون صورته مشخصة يف ذهن كل : وهو ً ّ
ّاملتناظرين, حمدودة املعامل, معينة األهداف ََ. 

 :املتناظران: الركن الثاين
ّومها الطرفان اللذان سيتحاوران حول املوضـوع املطـروح للمنـاظرة, ويـسمى 
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ًأحدمها مدعيا, أو ناقل خرب, واآلخر ّ ًمعرتضا عليه: ُ َ.)٩٣( 
ًمعلال, واملعرتض سائال) عارض املوضوع(ّيسمى البادئ بالكالم  ً ِّ. 

ًمانعـا, واملعـرتض مـستدال; وذلـك تبعـا ) عارض املوضـوع(ّأو يسمى البادئ  ً
 .ملوضوع املناظرة

ًوقد يتغري األمر يف أثناء املناظرة, فينقلب السائل معلال, واملعلل سائال, أو املـانع  ًّ ّ ّ
ًمستدال واملستدل مانعا ّ)٩٤(. 

 : قواعد املناظرة 
توجيهات قرآنية إىل القواعد العامة للمنـاظرة واجلـدل بـالتي هـي أحـسن; ألن 

ًق دائام; لذا وضعت قواعد علمية دقيقة, هبا تـتم القرآن الكريم هيدف إىل الوصول إىل احل
 .عملية اجلدال واملناظرة بنجاح

 −بعـد النظـر والتأمـل يف النـصوص الـرشعية−ولقد اسـتنبط علـامء املـسلمني 
 :القواعد اآلتية

 . ّأن احلق واحد ال يتعدد والكفر أجناس كثرية كلها باطلة : القاعدة األوىل
ّ إظهار احلق وإثبات الصواب, ولو عىل يد صاحبه , :ّأن يقصد كل من املتناظرين

فإن احلق وحده هو  الذي جيب اتباعه, وما سواه من امللل والنحل واملذاهب والقوانني ال 
تلتقي معه; بل متيل عنه; ألن احلق واحد ال يتعدد, واخلط املستقيم بـني نقطتـني ال يكـون 

ًإال خطا واحدا ً . 
 بااللتزام هبذه القاعدة يف القرآن الكريم إىل النبي ومن هنا جاء التوجيه اإلهلي 

ٍ وإنا أو إياكم لعىل هد أو يف ضالل مبني : املستنبطة من قوله تعاىل ِ ُ ٍْ َ َُ ِ ْ َ َّ ْ ََ ًَ َُّ َ َ ِ ِ
)٩٥( . 
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ّالتحيل بالقول املهذب: القاعدة الثانية ّ. 
ّجيب عىل كل من كان طرفا يف اجلدال أن ينزه لسانه عن كل ما فيه إيذ ٌاء للطـرف ً

ٍوعن كل ما من شأنه أن يبعث عىل استثارة مشاعر الغضب يف النفس مـن طعـن, , اآلخر
ــب األدب ــالتزام جان ــه ب ــب يف جدال ــاظر مطال ــزء, أو ســخرية; فاملن ٌأو جتــريح, أو ه َّ ٍ ٍ ٍ ,

ٍوالسلوكيات العالية; إلثبات احلق الذي يؤمن به, وإقناع اآلخرين به عىل أحسن وجه من  ّ
ًلذا دعا اإلسالم إىل نبذ مسالك السب والشتم والطعن; حرصـا عـىل إحقـاق املجادلة; و

ّ, ومهد للوصول إىل ذلك عنـدما أعلـن البيـان القـرآين )٩٦(احلق الذي هو الغاية املنشودة
ٍ وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللاِ فيسبوا اهللاَ عدوا بغري علم: ًقائال ْ ّ َِ ِ ِِ ْ ُ َُ َ ُّ َ ُ ْ َ َ ُّ ًَ َ َْ ْ ََ ُِ

)٩٧(. 
 .تقديم احلجة والربهان: لقاعدة الثالثةا

ٍعــىل املنــاظر أن يكــون ذا بــصرية باألســاليب املنطقيــة الــسليمة عنــد املنــاظرة, 
ّوبمبادئها;كي تأخذ عملية اجلـدال واملنـاظرة مـسارا صـحيحا, ويـسودها جـو التفـاهم  ً

ٍوالتسامح, وإال حتولت إىل جوالت ٍ كالمية عقيمة, حصادها الفشل وإضاعة ا ٍ ٍّ  .لوقتّ
ولتحقيق هذا اهلدف السامي من التزام أمثل الطرق واألساليب املنطقية القويمـة 

ّ إن كنت نـاقال فالـصحة, "لد املناظرة صاغ علامء فن املناظرة وآداهبا قاعدهتم املشهورة  ً
ًأو مدعيا فالدليل ّ".)٩٨( 

لبة اخلصم وقد ورد يف كثري من اآليات القرآنية نامذج تطبيقية هلذه القاعدة يف مطا
ّباإلدالء بالدليل الصحيح, واإلتيان بالربهان الذي يؤيد دعواه; سواء أكـان هـذا الـدليل 

َ أم اختذوا من دونه آهلة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي : نقليا أم عقليا? كقوله تعاىل َ َ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ْْ ََ ُ ً َُ َ َُ َ ُ ْ َ َّ ِ َ
َوذكر من قبيل بل أكثرهم ال  ْْ ُ َ ُُ َ َْ َْ َ ْ ْ َِ َيعلمون احلق فهم معرضون ِ َ َُ ِ ْ ُ ْ َُ ْ َ َُّ ْ َ

ً وقوله تعاىل مطالبا اليهود )٩٩(
ُوالنصار الذين ادعوا أنه لن يلج اجلنة إال من كان مـنهم, أن يـدلوا بـدليلهم عـىل هـذا  ّّ

ِ وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هـودا أو نـصار تلـك أمـان: )١٠٠(ّاالدعاء َِ َ َ ََ ََ ْ َّ َ َ َُ ْ ْ َ ْ ََ ًْ َ َ َُ َ ِ ّ ْ ْيهم قـل ُ ُ ْ ُ ُّ
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َهاتوا برهانكم إن كنتم صادقني  ِ ِ َ ُْ ْ ُْ َ ُْ ُ ْ ِ ُ َ َ
)١٠١(.  

 .عدم تناقض أقوال املناظر بعضها ببعض: القاعدة الرابعة
ًأال تكون الدعو التي يقدمها املناظر مناقضا بعضها بعضا; فـإن ذلـك يقـيض ً ّ ,

 أودعـو ممـا ٍبإسقاط دليله ودعواه, فيكون قد حكم عىل عدم جدو ما أديل مـن دليـل
 . يساند وجهة نظره

, حينام جاءه موسـى باآليـات ومن أمثلة ذلك ما وقع بني فرعون, وموسى 
, فقـال لـه −تعـاىل–والرباهني الساطعة للداللة عىل صدق رسالته, وصحة بعثته مـن اهللا 

ِ ويف موسـى إذ أرسـلناه إىل ف: , قـال تعـاىل)١٠٢("إنه سـاحر أو جمنـون"فرعون  َ ِ ُِ ََ ْ َ ْ َ َُ ْ َرعـون ِ ْ َ ْ
ٌبسلطان مبني, فتوىل بركنه وقال ساحر أو جمنون َ َ َُ ْ ْ َ ََ ٌ َ ُ ُ ُِ ِ َِ ْْ ِ ِ َِّ َ ٍ ٍ

)١٠٣(. 
نـوع مـن التنـاقض; إذ لـيس مـن ) سـاحر أو جمنـون(ففي قول فرعون ملوسـى 

ٍاملعقول, وليس من املنطق أن يرتدد شخص واحد بني هاتني الصفتني يف آن واحـد, ومهـا  ٍ
ًكونه ساحرا, وكونه جمنونا م ًعا; والسبب يف ذلك أن كون الشخص ساحرا يوحي بذكائـه ً ً

ّوفطنته يف قلب حقائق األمور, ورصفها عىل ما يشاء من الوجـوه املتنوعـة, وهـذا األمـر 
ًينايف أن يكون الشخص عينه متصفا باجلنون, فهو إما أن يكون واحدا من االثنني ً.)١٠٤(  

ّحق للرد, ألن أحـد جـزءي وهذا التهافت السافر يف قول فرعون جيعله غري مست ّ ٍّ
 )١٠٥( .كالمه يتدافع مع اآلخر ويناهضه

 . إعالن التسليم باملسلامت : القاعدة اخلامسة
ٍّجيب عىل كل من املتناظرين أن يعلنا التسليم بـاألمور والقـضايا التـي هـي مـن 

 )١٠٦(.ّالبدهيات واملسلامت األوىل, أو األمور املتفق بينهام عىل التسليم هبا
 . ّقبول النتائج املتوصل إليها:  السادسةالقاعدة
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ّال بد من اإلذعان للنتائج التي متخضت عن املناظرة, والتي توصل كال الطـرفني  ْ ّ ّ
ّإليها باألدلة القاطعة, أو املرجحة, وقبوهلا; ألن الدافع إىل املناظرة من أول أمرها إنـام هـو 

ّل ذي لب أن يسعى إىل البحث الوصول إىل احلقيقة, وهي اهلدف األسمى الذي ينبغي لك
ًعنه واكتشافه, وتقبله أنى عن, وظهر, وإال عدت املناظرة مضيعة للوقت يف مـا ال طائـل  ّ ّّ ّ

 )١٠٧(.وهذا مما يمقته ذوو األلباب من البرش, وأصحاب السلوك السوي. من ورائه
 

  .شروط املناظرة :املطلب اخلامس

 :ٍيشرتط يف املناظرة أربعة رشوط
ٍ أن يكون املتناظر عىل معرفة مجة, بام حيتاج إليه من أصول املنـاظرة :الرشط األول ٍّ

 .ّوقواعدها, ومستلزمات املحاورة اجلدلية السليمة, من آداب ورشوط
أن يكون املتناظران عىل علم باملوضوع املطروح للنقاش والتناظر; : الرشط الثاين

 املنـاظرة وضـوابطها املتعـارف ّحتى يتكلم كل ضمن الوظيفة املأذون له هبا, طبق قواعـد
 .عليها; لكيال يصطبغ النقاش بطابع أشبه ما يكون بالتخبط العشوائي

أن يكون املوضوع داخل إطار ما يمكن إجـراء املنـاظرة فيـه, يف : الرشط الثالث
ّعرف علامء هذا الفن وضوابطه; فإن البدهيات واملسلامت اجللية ال جيري التناظر فيها ّ. 

ٍأن جيري املتناظران مناظرهتام عىل عرف واحد, فإذا كان الكالم : الرشط الرابع ٍ ُ–
ً جاريا عىل عرف الفقهاء, فال ينبغي للطـرف الثـاين اللجـوء إىل عـرف النحـاة, أو −ًمثال

 .)١٠٨(ّالوضع اللغوي, أو عرف الفالسفة, أو نحو ذلك 
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  . الفرق بني احلوار واملناظرة:املطلب السادس

ٌّناظرة, وكل مـنهام حـوار يف األصـل; ألن التحـاور يقتـيض املحاورة أعم من امل
ّاملجاوبة بني طرفني يتبادالن الكالم, غـري أنـه إذا وجـد يف احلـوار حماجـة, أو جمادلـة, أو 

و إذا انعدمت فيه املحاجة, أو املجادلـة, أو اخلـصومة كـان .خصومة, أو نزاع كان مناظرة
 .ًحماورة

 :وبناء عىل ما سبق, نستنتج ما يأيت
ًأن ثمة توافقا بني احلوار واملناظرة, يف كون كل واحد منهام حمادثة بني طرفني - ّّ. 
ويفــارق احلــوار املنــاظرة, يف كونــه ال يقــوم عــىل وجــود التــضاد بــني املتنــاظرين,  -

وإنام املناظرة هي التي تقوم عىل وجود التضاد بني الطرفني; لالسـتدالل . واخلصومة
ًه نفيا وإجيابا, بغية الوصول إىل الصوابٍعىل إثبات أمر يتخاصامن في ً. 

واحلوار بمفهومـه الواسـع, يـضم املنـاظرة وغريهـا, بمعنـى أن املنـاظرة فـرع مـن  -
 .)١٠٩(املحاورة, فاملحاورة يف أصلها, جمرد عرض لوجهتي نظر 

 
   جهود ديدات يف حواره الدعوي:املبحث  الثالث

  .شأتهون) أمحد ديدات(التعريف بـالشيخ : املطلب األول
 :مولده ونشأته

م, يف بلـدة اسـمها )١٩١٨ −هــ١٣٣٧:(ولد أمحد حسني قاسم ديـدات, سـنة
هـاجر والـده إىل ) م١٩٢٧ −هــ١٣٤٦:(بوالية سوارت اهلندية, ويف عـام) تاديكيشنار(

ّدولة جنوب أفريقيا, وهو ال يزال صبيا, وملـا بلـغ التاسـعة مـن عمـره, توفيـت والدتـه;  ً ّ
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َهاج به الشوق إليه واشتد, فغادر اهلنـد; ليلتحـق بوالـده يف جنـوب فاقتفى أثر والده; إذ 
ُأفريقيا; إذ عاش بقية عمره, وهناك دخل املدرسة, و اشتهر بني أقرانه بام عـرف عنـه مـن 
ّالنبوغ والذكاء احلاد مما جعله يتفوق عىل زمالئه يف الدراسة, لكن الفقـر حـال بينـه وبـني 

ًة مبكرامواصلة طلب العلم; فغادر املدرس وهو يف املرحلة املتوسطة; ليبحث عن مصدر , ّ
 .ٍرزق يقتات منه
ّ, أي ملا بلغ السادسة عرشة مـن عمـره, اشـتغل )م١٩٣٤ −هـ١٣٥٣:(ويف عام

ّبائعا يف حمل لبيع املواد الغذائية, ثم زاول مهنة الـسياقة يف مـصنع أثـاث قريـب مـن مقـر  ٍ ٍ ّ ً
, ثم شغل وظيفـة كاتـب يف املـصنع )تاونفري(إحد مؤسسات بعثات التنصري يف مدينة 

ًذاته, وهكذا تدرج متنقال من منصب إىل آخر إىل أن صار فيام بعد مديرا هلذا املصنع ّ ّ. 
 :مواجهة مبكرة مع طلبة اإلرسالية التنصريية

ّكان طلبة اإلرسالية التنصريية يرتددون دائام إىل املحل الذي كان يعمل فيـه أمحـد  ً ّ
ّ ال يميض يـوم إال وهـؤالء الفتيـة يالحقـون أمحـد وزمـالءه العـامل; ًديدات بائعا, فكان ٌ

ٍلينهالوا عليهم بوابل من األسئلة املحرجة, ويكيلون هلـم صـنوف اإلهانـات مـن خـالل 
, وعىل الرغم مـن أن أمحـد وإخوانـه يف والطعن يف النبي, اإلساءة إىل الدين اإلسالمي

ٍهؤالء الشبان, ما كانوا يطيقـون البـوح بـيشء ًالدين كانوا يضيقون ذرعا مما يسمعون من 
ًللرد عليهم; ألن وفاضهم كان خاويا من املعارف الدينية التي تساعدهم عىل مواجهة فتية 

 .اإلرسالية التنصريية, باألدلة الصحيحة واملناسبة من اإلسالم
 ٍلقد عانى صاحبنا كغريه من زمالئه العامل املسلمني الذين كانوا كل يوم يغـدون

ويروحون لعملهم بغية تأمني لقمة العيش التي كانت مههم الشاغل, عانوا من مضايقات 
ّشبان اإلرسالية; ألهنم كانوا هدفا هلؤالء الشبان بتحـريض مـن الكهـان املنـرصين; فقـد  ً
ّكانوا احلقل اخلصب ألن يطبق عليهم هؤالء الطلبة ما كانوا يتلقونه مـن دروس الهوتيـة  ّ
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مل أكن أستطيع الرد عليهم; ألنني مثل الكثريين مل نكن نعرف ":  أمحديقول. ّمن معلميهم
 )١١٠(."عن اإلسالم سو شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

 :بداية اهتاممه بالدعوة إىل اإلسالم 
 :يقول الشيخ أمحد ديدات

ت مـن  يعود اهتاممي هبذا املوضوع إىل سنوات سابقة, وبالتحديد يف األربعينـا"
ففي ذلك احلني, كنت أعمل يف جنـوب إفريقيـا, ) القرن العرشون(القرن امليالدي احلايل 

ّوكان طلبة إرسالية آدمز التنصريية, يرتددون عىل املكان الذي أعمـل فيـه, ويوجهـون يل  ّ
ًأسئلة حول اإلسالم, وكنت أجد وقتها صعوبة يف تقديم األجوبة عليها ً".)١١١( 

ّلقد حفـزت هتكـامت طلبـ ة اإلرسـالية النـرصانية, واسـتفزازاهتم ديـدات عـىل ّ
ًالبحث, والقراءة الدائمة, وكان بسبب ولعه يف حب القراءة يفتش يف األكـوام بحثـا عـن  ّ
املجالت والدوريات; عله جيد ما يشفي به غليله مـن حـب اإلطـالع, وذات يـوم  وهـو 

ل عنده; إذ وقعت يده عـىل ٍيفتش يف بعض األوراق املهملة يف خمزن تابع للمدير الذي يعم
لرمحـة ) إظهار احلـق(كتاب كان له أثر كبري يف تغيري جمر حياته, وهذا الكتاب هو كتاب 

 فأقبلـت ": ًيقول ديدات مشريا إىل ذلـك, −رمحه اهللا−)م١٨٨٩−هـ١٣٠٦ت(اهللا اهلندي
أقرأه بنهم وهلفة; حتى فرغت منه; وكـان هـذا الكتـاب هـو املنطلـق الـذي مـن خاللـه 

ّطعت أن أرد عىل افرتاءات املنرصين وأسئلتهماست ّ")١١٢(. 
ٍلقد حدت لوعة ما كان حيس به من شغف للرد عىل شـبان اإلرسـالية النـرصانية  ّ ُ
أن يبتاع أول نسخة من اإلنجيل, فطفق يقرؤه ويعي مضامينه, ثم قـام بـرشاء عـدة نـسخ 

ها, فاكتشف تناقضات ًأخر خمتلفة, واعتكف عىل قراءهتا منهمكا يف املقارنة بني نصوص
ّأي من هذه األناجيـل أصـح ? واسـتمر يف مهمتـه; : كثرية وغريبة فيهن مما جعله يتساءل ّ ّ

ليضع يده عىل التناقضات املتتالية والواردة فيهن, ثم تسجيلها بغية طرحهـا أمـام أولئـك 
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 )١١٣(.الشبان الذين طاملا أزعجوهم باملناقشة احلادة واألسئلة املحرجة يف احلانوت
 :مقارعته رجاالت التنصري

ّملا اشتد ساعده يف اسـتيعاب مـا جـاء يف كتـاب  مـن األسـاليب ) إظهـار احلـق(ّ
واخلربات الناجعة التي توضح طريقـة مواجهـة النـصار, ومناقـشتهم, والـرد علـيهم, 
انرب ملنازلة الشبان النصار يف حلبة النقاش, ومضامر املناظرة, وحينام ملح منهم العجـز 

ّاصلة يف املواجهة واملباراة باحلجج والرباهـني الكافيـة الـشافية, تطلـع إىل مقابلـة عن املو
ّأســاتذهتم مــن الرهبــان يف املنــاطق املختلفــة, فــدعاهم إىل ســاحة املــساجلة, وبتفوقــه 
ّوانتصاراته الكثرية عىل طلبة اإلرسالية وأساتذهتم حتول اهتاممه إىل طريـق الـدعوة إىل اهللا 

ارت لـه انتـصارات فائقـة يف جمـال مقارنـة األديـان, ويف احلـوارات مستمرا فيهـا; وصـ
 )١١٤(.واملناظرات مع رجال الكنيسة يف خمتلف بقاع العامل

يف ) م١٩٤٤ −هـــ١٣٦٣:(بــدأ أمحــد ديــدات بإلقــاء حمارضاتــه الدينيــة, عــام
ٍبدأ حيارض بشكل منتظم) م١٩٥٨ −هـ١٣٧٨:(ويف عام). أفالون(متحف ٍ.)١١٥( 

ّأصبحت املحارضات تشغل جل وقته, ) م١٩٥٩ −هـ١٣٧٩(:ًواعتبارا من عام
ّمما حدا به إىل أن يتوقف عن مواصلة أعامله, حتى يتسنى له التفرغ التام للقيام باملهمة التي  ّ
نذر هلا حياته فيام بعد, وهي الدعوة إىل اإلسالم من خـالل إقامـة املنـاظرات واحلـوارات 

 خمتلف بقـاع العـامل, ويف سـياق سـعيه احلثيـث ّالبناءة, وعقد الندوات  واملحارضات, يف
ًألداء هذا الدور الريادي العظيم, جاب كثريا من البلدان مثل بريطانيا, وأيرلنـدا, وكنـدا,  ّ
والواليــات املتحــدة األمريكيــة, وهونــغ كونــغ, وســنغافورة, وســويزيرالند, وزامبيــا, 

ــ ــن ال ــريا م ــددا كب ــام زار ع ــاالوي, ك ــشيوس, وم ــوتو, ومري ًوليوس ــالمية ً دول اإلس
 )١١٦(.والعربية

ــاظرة عامليــة لــه  ــا إىل العــامل يف أول من ــن جنــوب أفريقي ــرج ديــدات م خ
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ونـاظر كبـار رجـال الـدين . , بقاعـة ألـربت هـول يف لنـدن)م١٩٧٧ −هـ١٣٩٧:(عام
كــالرك, جــيمس ســواجارت, أنــيس رشوس, وغــريهم, وأحــدثت : النــرصانى أمثــال

ًمناظراته دويا كبريا يف املجتمع الغريب, وإىل اليوم ال تزال أصداؤه ترتدد يف أرجاء الغرب ً ّ .
 أيدي النصار دفـع الكنيـسة فحديثه العميق عن تناقضات األناجيل األربعة املتداولة يف

ومراكز الدراسات التابعة هلا, وكـذلك العديـد مـن اجلامعـات العامليـة يف العـامل الغـريب 
ومؤلفاته ودراستها; مـن أجـل , لتخصيص أقسام خمصوصة للبحث يف مناظرات ديدات

 )١١٧(.إبطال مفعوهلا, ومنعها من االنتشار
 وخدمة اإلسـالم; منحـت لـه جـائزة ًونظرا ملجهوداته اجلبارة يف الدعوة إىل اهللا

  )١١٨(."أستاذ"م , وأعطي كذلك درجة ١٩٨٦امللك فيصل العاملية عام 
 :وفاته 

  −رمحـه اهللا −تـويف ) م ١٩٩٥ −هـ ١٤١٦: ( بعد مرض عضال أقعده منذ عام  
  , وفقـــد املـــسلمون ))١١٩((, )  م ٢٠٠٥/ ٨/  ٨ –هــــ   ٣/٧/١٤٢٦( يف                     

َبموته داعية وحماورا ومناظرا يشار إليه بالبنان ً. 
 .وأسكنه فسيح جناته,  خري اجلزاء,  عن اإلسالم واألمة−تعاىل–فجزاه اهللا 

 
  

  

  



 ٥٣ إبرهيم عبدالكريم سندي   . د/ واملناظرة يف اإلسالم أمحد ديدات نموذجا يف العرص احلديث احلوار   

 

 

  .أبرز مناظرات ديدات العاملية: املطلب الثاني

َمناظرته مع القس سواجارت ُ 
ٍولنتمكن من تناول املوضوع بعمق, وإعطائه ما يستحق من اهتامم, وهو بيان مـا  ّ ٍ ّ
تضمنته مناظرات الشيخ ديدات وحواراته من خصائص ومميزات, حتى نصل إىل معرفـة 

ملرتكزات األساس ملنهجه, والسامت البارزة التي متيز شخصيته يف جمال احلوار واملنـاظرة ا
 جيـدر بنـا أن −ٍوإن كان استيعاب ذلك يف بحث متواضـع كهـذا مـن الـصعوبة بمكـان−

 . ًنتناول حلقة من سلسلة حلقات حواراته ومناظراته العاملية التي قام هبا
 تتميـز بمواقـف رائعـة ال ينبغـي إغفـال ومع العلم أن كل مناظراتـه وحواراتـه

واحدة منها إال أنني سأختار ما كان هلا كبري التـأثري يف نفـوس النـاس, وحظيـت بـشهرة 
 . عاملية فائقة, وبتغطية إعالمية واسعة, وهي مناظرته مع القس جيمس سواجارت

 
  املطلب الثالث 

  :اجارتدراسة وحتليل  ملناظرة الشيخ أمحد ديدات مع القس جيمس  سو

جرت وقائع هـذه املنـاظرة العامليـة الـشهرية يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة, 
هــل الكتــاب ": , وكــان موضــوعها)م٣/١١/١٩٨٦−هـــ٠١/٠٣/١٤٠٧: (بتــاريخ

 . " ?)١٢٠(املقدس كلمة اهللا
ومن خالل متابعتنا ملا جاء يف هذه املناظرة العاملية الـشهرية بـني الـشيخ ديـدات 

نا أن نسجل بعض امللحوظات اآلتية مع مراعاة قـوانني املنـاظرة والقس سواجارت يمكن
 .واملحاورة
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ٍّلقد تظاهر القس سواجارت باملوضوعية يف مستهل كالمه بتقديم اعتـذار علنـي  ٍ
ّللمسلمني; ملا كان قد تفوه به من عبـارات نابيـة عـن اإلسـالم خـالل تقديمـه لربنـامج 

ًتلفزيوين, مؤكدا يف الوقت ذاته أن مستو ً فهمـه لإلسـالم قـد شـهد شـيئا مـن التطـور ّ
ّ لقـد تعلمـت ": يقـول. ّاإلجيايب, غري أنه مع ذلك, فإنه ال يقـر بنبـوة الرسـول حممـد 

احرتام القرآن, وتعلمت احرتام املسلمني; لكني ال أؤمن أن القرآن كلمـة اهللا, وال أؤمـن 
 . "..ًأن حممدا كان نبي اهللا

كـأن مـا : ّا تنبئ بنتيجتها احلاسمة, وبعبارة أخـروإن بداية املناظرة تبدو وكأهن
 ال يوجـد مـسيحي واحـد ": بعد بدايتها حتصيل حاصل, وذلك بسبب قول سـواجارت

فإن اليشء الوحيـد الـذي أعـرف أن .. إن الرب هو الذي كتب اإلنجيل: يمكن أن يقول
ن قولـه قبـل  وذلك عىل الرغم مـ"..الرب قد كتبه هو الوصايا العرش  عىل احلجر, ملوسى

وقد أعلنت أن هذا هو كلمة الرب العظيم, وأعلنت أنه ال وجود لكلمة أخر .. ": ذلك
  . "...للرب

أن : ٍفكالمه هذا حيمل يف طياتـه دعـو مـع ضـدها يف آن واحـد, وهـي زعمـه
اإلنجيل وحي إهلي مع نفيه أن يكون كل حمتوياته من الوحي, وهذا كاف إلسقاط دعـواه 

 .بارهابداهة, وعدم اعت
وأما بخصوص تعدد روايات اإلنجيل فقد غـالط سـواجارت; إذ انطلـق يعقـد 
مقارنة مع الفارق الكبري بني تراجم األناجيل, وتراجم معـاين القـرآن الكـريم, مـدعيا يف 
الوقت نفسه أن نص  اإلنجيل ال يزال كام هو, وإنام االختالف جاء يف الرتمجـات, وذلـك 

 صحيح, فال توجد غـري روايـة واحـدة فقـط مـن اإلنجيـل, هذا غري.  يف احلقيقة": قوله
 ومهـام ", "ّ فاملهم أن جوهر الـنص مل يتغـري": −ًأيضا−, ويقول"..وتوجد ترمجات كثرية

ونرشت ترمجة معينة للقرآن, وصـار .. ٍيكن فإن القرآن قد ترجم كذلك إىل لغات عديدة,
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 ."ٌحوهلا جدل
د بأقوال بعض األعالم مـن مفكـري وحتى يثبت ما قاله, ويقنع احلضور استنج

 .أن اإلنجيل من عند اهللا, ولكن دون جدو: املجتمع الغريب الذين حاولوا أن يثبتوا
 :وبني القرآن الكريم) الكتاب املقدس (وثمة فوارق كبرية بني اإلنجيل 

 إىل نبيه, قطعي الثبوت من حيـث −تعاىل–ألن القرآن الكريم وحي من عند اهللا  −١
 .جز بلفظه ومعناه, ومتعبد بتالوتهالورود,  مع

 .معصوم من اخلطأ والتناقض يف مضمونه −٢
 .آياته تتوافق مع مكتشفات احلقائق العلمية الثابتة باستمرار −٣
 )١٢١(.ّترمجة معاين القرآن ال تعد قرآنا, وليس هلا حكم القرآن −٤

 ولرتسيخ ادعاءاته الباطلة يسوق قـصة مجـع القـرآن يف عهـد اخلليفـة عـثامن 
ًأن هذا اجلمع إن هو إال حمض حماوالت لتوحيد نص القرآن, زاعـام أنـه : ت للجمهورليثب ْ

كان هناك عدة نصوص, وأن أمر اخلليفة بإحراق بقية مواد القرآن بعد ما تم إنجاز مهمـة 
ًمتناسيا, . ٍاللجنة املكلفة بجمعه يف مصحف واحد يؤكد أنه كان ثمة تناقضات يف حمتوياته

 يف الـصدور قبـل تدوينـه يف ن كان حمفوظا بتاممـه قبـل وفـاة النبـي أو جاهال أن القرآ
 .ٍمصحف جامع

: ّ وليشكك يف مضمون القرآن يقفز إىل خزعبالت قدامى معلميـه املستـرشقني−
ولكـن كـم هـي ...": وذلك قولـه. ٌأن أكثر قصص القرآن منتحلة من األساطري اليهودية

ّ  وهذا يـنم عـن "..واألساطري اليهودية ?كثرية تلك القصص التي انتحلت من اخلرافات 
 .ّعدم جترده عن سوابق األحكام يف ساحة احلوار واملناظرة بدون دليل ملموس

 ال يملك القس سواجارت ضابط ما يميز به بني ما هو نص أصيل ووحي مـن −
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ّاألناجيل وما ليس كذلك, إال بمجرد اإليامن األعمى واالستسالم, ويف ذلك ترجيح بغري 
إن هو إال ترجيح, منبعه هو نفيس, قوامـه , وهذا النوع من الرتجيح يف احلقيقة. ٍحِّمرج

 .التعصب واجلمود
,  وعن التناقض العددي يف األناجيل كضبط عدد مرابط خيل سيدنا داود −

ًوما جاء يف ذلك من اختالف, ال جيد خمرجـا لتفـسري ذلـك إال أن يلجـأ إىل اهتـام القـرآن 
س الظاهرة, وليس يف ذلك يف احلقيقة حل لإلشـكال, وإنـام هـو هـروب باحتوائه عىل نف

ّوعجز سافر عن موقع املعضلة, واهتام للمدعي أن فيك مثلام تتهمني به ِّ. 
 نجد القس جيمس بسبب قصوره عن إمكانية تفسري وبيان االختالف الواقـع −

 األناجيـل بأهنـا كتـب يف نسب املسيح بني إنجيل متى  ولوقا, يلجأ إىل إلقاء الالئمة عـىل
 . ليس فيه دفع للتهمة املوجهة إىل أناجيلهم−ًأيضا–ٍتاريخ ونبوءات, وهذا 

 يف الواقع, إن الغالبية الساحقة من إجابات القس سواجارت فيهـا مغالطـات −
وحتايل أساسها التفويض واالستـسالم املجـرد املبنـي عـىل العجـز عـن اإلدالء باألدلـة 

 وأنا أسلم أمامكم الليلة بأن العهـد ": وية, واملثال عىل ذلك قولهالصحيحة والرباهني الق
القديم الذي أمحله يف يدي, هو نفس العهد القديم الذي كان لد اليهود يف أيـام وزمـان 

وأن اإلنجيل أو العهد اجلديد الذي أمحله يف يدي هـو نفـس الكتـاب .حممد, وأنه مل يتبدل
 .ٍاستسالم بغري دليل. "مدحم.. الذي كان لد الكنيسة يف أيام

 غامر هذه املناقشة نراه يفتتح كالمـه − رمحه اهللا –وقبل أن خيوض الشيخ ديدات 
بآية قرآنية مشحونة بوعيد إهلي شديد للذين يفتئتون عىل اهللا ما مل ينزل به سلطانا من أجل 

ْ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيالتكسب واملتاجرة     َ ُ َ َ ْ ََ ِ َ ُِ ِ ِْ َّ ٌَ ِدهيم ثم يقولون هـذا مـن عنـد اهللاِ َْ ِ ِ ِْ ْ ََ َ ُ َُ ُ َّ ْ ِ
ًليشرتوا هبثمنا قليال ِْ َ ً ََ ُِ ِ َ َ ِ....)١٢٢(.  

عىل نبيينا −ّثم ينتقل ليوضح للحضور عقيدة اإلسالم يف املسيح عيسى ابن مريم 
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 "..ًال يكون املسلم مسلام إذا مل يؤمن باملـسيح عيـسى": ; فيقول−وعليه الصالة والسالم
هـو أننـا ..أما الذي يفرق بيننـا يف الـسبل": ر ما جوهر هذا اإليامن, وما مفادهُولكن يات
وهو ليس االبـن الـذي ولـده .. ليس اهللا العيل متجسدا يف هيئة البرش– املسيح –نقول إنه 

 . "اهللا
يواصل ديدات كالمه; ليبني الفرق الذي بني النسخة اإلنجيلية التـي يتمـسك  −

ًهو أن ثمة أسـفارا زائـدة, :ي يعتمدها الربوتستانت, وهذا الفرقهبا الكاثوليك, وبني الت
ير الكاثوليك أهنا ليست جزءا من اإلنجيل يف حني تعتقـد الطائفـة الربوتـستانتية بأهنـا 

ّأن يدلل عىل عدم امتالك الكاثوليك; : وحي كبقية النصوص اإلنجيلية, وكأنه بذلك يريد
وينبـذون , ائد ورفضه, فإهنم يقبلـون مـا يريـدونألي برهان سليم عىل نبذ هذا اجلزء الز

 .كذلك ما ال يعجبهم معتمدين عىل هواهم
ِ وحتى يتم االتفاق بني الطرفني عىل مرجع إنجييل واحـد; ليـدور عـىل حمتـواه −

النقاش, يتفق ديدات عىل النسخة التي يعتمدها سواجارت, وهي نـسخة امللـك جـيمس 
 .دي بأمر من امللك املذكور امليال١٦١١:التي نرشت أول مرة عام

ومع أن هذه النسخة هي النسخة الوحيدة املعتمد عليها, فال يمنع ذلـك الـشيخ 
ديدات أن يسدد إليها سهام النقد بسبب ما اعرتاها هي األخر من تبـديالت كثـرية مـن 

.  غري سـاملة مـن عمليـة التحريـف−ًأيضا–باب التنقيح, وهذا الطعن جيعل نسخة امللك 
 .ه النسخة منقحة, وكالم اهللا ال يقبل التنقيح من أحد, إذن فليست بكالم اهللافكون هذ
ّ ولقد ركز أكثر ما ركز عليه ديدات عىل مسألة اعتبار النصار املسيح ابن اهللا, − ّ

ّلكن مع هذا االعتقاد يف البنوة يشوبه ادعـاء يثـري الدهـشة والغرابـة, أال وهـو بنـوة غـري  ّ
إشكالية, مل يستطع كبار علامء النرصانية أن جييبـوا عليهـا كـام . حاصلة عن عملية إنجاب

 ألن املسيح عندهم هو االبن الوحيد الذي ولده اهللا, وأنـه مولـود, ": يقص علينا ديدات
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ًوليس خملوقا, وقد كنت أسأل النـصار دائـام ارشحـوا يل مـا الـذي تقـصدونه حيـنام :..ً
بعني عاما مل يـستطع إنجليـزي واحـد أن ّوصدقوين خالل أر.هو ولد ومل خيلق ?:تقولون

 ."بيجتن?..يرشح يل ماذا تعني هذه الكلمة
 ولكي تتم جاهزية أمحد ديدات خلوض غامر املنـاظرة, حيـاول قـدر اإلمكـان; −

ليحيط علام باجتاهات خصمه الفكرية, والعقدية, واألخالقية, وهذا يساعد عىل الـسيطرة 
لطريف يف األمر أن الشيخ ديدات بطول املـراس وا. عىل املوقف, وحمارصة الطرف اآلخر

 . والتجربة توصل إىل أن كل نرصاين حالة فريدة بذاته يف مستواه العقدي والفكري
 وحتى يفسح للهزيمة سبيلها; لينقض عىل اخلـصم ينتقـل ديـدات إىل املـسألة −

صار ّ التـي يـدعي النـ−األخالقية يف حماورته, فيكشف للجمهور ما تضمنته األناجيـل 
 . من حاالت عرش يف الفضائح األخالقية–بأهنا كالم اهللا 
ٍ وقبل أن ينهي الشيخ ديدات حديثه, يضع اخلصم و أنـصاره يف مـأزق وعـر, − ٍ

ًوهو أنه إذا كان املسيح فعال ابنا هللا, فام الذي جيعل الرب يستبعد ذكر اسمه ضـمن نـسب 
 .  ًمن يرونه ابنا له?

ّهور احلضور لعدة أسئلة عىل املتنـاظرين; إذ أجابـا ولقد انتهت املناظرة بطرح مج
عليها, وجممل هذه األسئلة دارت حول أهم املواضـيع التـي وردت يف صـميم املحـاورة 

 :واملناظرة, وتتلخص يف االستفسار عن األمور اآلتية
اجلمع العثامين للقـرآن وقـضية إحـراق بقيـة مـواد القـرآن التـي كانـت بأيـدي 

 ألـف مـن ١٤٤ عام ورد يف اإلنجيل من أن دخول اجلنة مقصور عىل  استفسار–الصحابة 
 وهل اإلنجيل هد لكـل – مصري املسلمني يف اإليامن بنبوة عيسى دون ألوهيته –اليهود 
ّ وهل برش – االستدالل عىل حتريف اإلنجيل – أصالة اإلنجيل من ناحية الوحي –الناس 

َّ وهـل نـص –فاء النـاس باسـم املـسيح  حقيقة ش− العهد القديم بمجيء النبي حممد 
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ّتنفيذ القس سواجارت ملا حتداه بـه ديـدات مـن قـراءة –العهد القديم عىل ألوهية عيسى 
 .قصة الزنى الواردة يف اإلنجيل

أن القس سواجارت قد نكل : يالحظ من خالل اإلجابة عىل هذه االستفسارات
لبعـضها مفوضـا األمـر إىل جمـرد عن بعض اإلجابات, كام أنه عجز عن إيراد أدلة مقنعـة 

سـلوكياته, ,ومما يؤخذ عىل سواجارت خروجه السافر عن آداب احلوارواملناظرة . اإليامن
 .حني وصف من ال ينتفع باإلنجيل باحلامر, مومئا يف ذلك إىل سب ديدات

ولقد أجاد ديدات يف أغلب ردوده غري أنه قرص يف الوصول إىل إيراد اجلواب مع 
ســب لــبعض القــضايا, ولقــد علــق بتعليقــات, وتعقيبــات مستفيــضة هلــذه الــدليل املنا

  )١٢٣(.املواقف
ّانفـضت املنـاظرة تاركـة يف أذهـان اجلمهــور انطباعـات مـؤثرة عـن اإلســالم,  ّ
وانجلت هبزيمة ساحقة وبنتيجة مريرة للمناظر النرصاين سواجارت, أضف إىل ذلـك مـا 

ة, كل ذلك جعل القس سواجارت يفقـد ُمني به من فضائح جنسية بشعة بعد هذه املناظر
ًتوازنه, ومكانته يف أوساط الكنيسة,  وتراجعـت شـعبيته كثـريا; بـسبب هـذه الفـضائح 

 .الفادحة, داخل املجتمع الغريب, وبخاصة , بني رجال الكنيسة
لقد أحـدثت هـذه املنـاظرة ردود فعـل طيبـة; إذ سـمع النـصار األمريكيـون 

ّها من قبل قساوستهم; ولذلك كانت قاعة املناظرة تغص ّوغريهم حقائق جيدة, مل يسمعو
 .باملستمعني املشدوهني

شهر ربيع , ٧: ففي عدد. نرشت بعض الصحف األمريكية حتقيقات عن املناظرة
, كتـب ) The Vermilionفريميليـون (م من جريـدة ١٩٨٦ نوفمرب −هـ١٤٠٧األول

 :ًمايك باركر حتليال للمناظرة, ومن أهم ما قاله
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ٍا سوف أذكره بعدئذ يبـني الفـوارق بـني الـرجلني بـصورة واضـحة وم" ٍ كـان : ّ
ٍديدات يتحدث من  عىل املنصة, أو هو جالس عىل كرسيه, ويقدم إجابـات منطقيـة عـىل  ٍّ ّ ّّ

ًكل األسئلة التي توجه إليه بصورة واثق جدا ّ ٍ ّ. 
 ًكان سواجارت يقف متباطئا, يمسك إنجيله يف يده بعـد! ثم كان هناك جيمس 

ٍتفكري مسبق, وجير نفسه نحو املنصة ثم يتلو بشكل واضح ما يريد مجهوره أن يسمعه منه,  ٍ ّ ّ
ّوعىل الرغم من أنه كثريا ما يراوغ للتملص من األسئلة املوجهة إليه, إال أنه أثـار مؤيديـه  ّ ّ ً

 .)١٢٤("آمني: ّوأتباعه; فانطلق السواجارتيون يصفقون بأيدهيم قائلني
ول ديدات عن تأثري املناظرة الدينيـة يف نفـوس املنـرصين, وأختم هذا املطلب بق

حتــدث املنــاظرة يف داخلهــم قلقــا فكريــا, وتــوترا نفــسيا, ": ورجــال الــدين النــصار ً
واضطرابا وجدانيا, وهو أمر يـنعكس عـىل أعامهلـم, فـال يقومـون بمهـامهم التنـصريية 

مؤيــدهيم بالــشكل املطلــوب; لــشعورهم بــأهنم قــد انكــشفوا أمــام أنــصارهم و
 .)١٢٥("وأتباعهم
 

  منهج ديدات يف حواره الدعوي ومناظراته: املبحث الرابع
  .جوهر منهجه يف حواره الدعوي :املطلب األول

ًإن من يمعن النظر مـستعرضا خمتلـف منـاظرات ديـدات وحماوراتـه عـىل كـال  ّ
ستمد املستويني املحيل واخلارجي, جيد أن قـوام منهجـه احلـواري يف املنـاظرة واجلـدال يـ

 من اخلصم −ًدائام–جوهره من القرآن الكريم, وأساس هذا املنهج يكمن يف طلب الدليل 
ُ قـل هـاتوا : بات مستـشهدا بقولـه تعـاىلــــعىل دعاويه, يؤكد ذلك يف كثري مـن املناس َ ْ ُ

ْبرهانكم  ُْ َ َ ُ
)١٢٦(. 
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 ّوألمهية هذا املنهج يف فن اجلدال واملناظرة أكثـر القـرآن مـن اسـتخدامه, ومنـه
 إن كنـت نـاقال "استخرج علامء فن آداب البحث واملناظرة قاعدهتم الراسخة واملشهورة 

  )١٢٧(."ّفالصحة, أو مدعيا فالدليل
ّوهبذه القاعدة العظيمة يتدرج ديدات مع الطرف اآلخر لينقض دعواه, الواحدة 

دال, تلو األخر; حتى  يفرغ ما يف جعبة اخلصم من األدلـة الواهنـة; ليرتكـه طرحيـا جمنـ
مستسلام للحق,  أو يبقى ممتطيا متن العناد بعد ظهور عجزه عن املواجهة بالدليل الرصيح 

 .الصحيح
ّولكن ما يعزز قدرة ديدات الفائقة يف استخدام هذا املـنهج القـرآين الفريـد مـن 
ّنوعه, أنه يتجىل يف متكنه من حتليل دليل اخلصم, وجتريده عن طريق املناقشة اهلادفة والنقد  ّ
املوضوعي باستعامل القدرات العقلية; لينتهي باستعامل دليل اخلصم للرد عليـه, فينقلـب 

 .السحر عىل الساحر
وملكانة هذه القاعدة املنهجية يف مواجهة اخلصم, باإلضافة إىل ما يـستلزمها مـن 
ّمقدرة ديدات لنقد دليل اخلصم وحتليله املذيل بالتفنيـد, عـن طريـق النقـاش واملجادلـة 

الة املحكمة املخفية يف طياهتا احلجج القطعية املزحية للشبه, واملقرتنة بـرضب األمثلـة باملق
 املطلوب إذن أن تستخدم برهانـه يف تفنيـد ": املناسبة للموقف, يقول الشيخ أمحد ديدات

ّوتعرية ادعاءاته, وأن تستخدم هذا املنهج يف مواجهـة كـل ادعـاءاهتم, ويف مواجهـة كـل  ّ
ّيوضح هذا املنهج الـذي تبنـاه يف مواجهـة حماوريـه . )١٢٨("ية الصليبيةاحلمالت التنصري

هذا هو هنجي, هاتوا برهانكم; وهلذا الـسبب ربـام ": ومناظريه من الطرف اآلخر, فيقول
 . )١٢٩("ًكنت ناجحا وحمبوبا بني املسلمني
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  : املرتكزات األساس ملنهج ديدات ، وفيه مسألتان :املطلب الثاني

 :اعتامده عىل  النصوص ; وهي عىل أنواع   : املسألة األوىل
 :نصوص الكتاب املقدس:      النوع األول 

ّإن أول املرتكزات األساس الذي يعتمد عليه ديدات يف كافة مواجهاته احلواريـة 
هو نصوص الكتاب املقدس, وهو املنطلـق الـرئيس الـذي يـصدر عنـه يف : مع النصار

ٍحايني إىل استخدام نص آخـر خـارج عـن حمتويـات تعامله معهم وإن تطرق يف بعض األ
ٍ ألنه ال حيتج عىل املخالف بحجة ال يؤمن هبا"األناجيل فلتعزيز املوقف;  ّ  وإلبراز )١٣٠(."ّ

برهانـه وحجتـه ..":ّمكانة الكتاب املقدس يف حماورة املنرصين ومناظرهتم يقـول ديـدات
هــم, فعلينــا أن نــستخدم ومرجعــه إذن هــو الكتــاب املقــدس, وإذا أردنــا أن نتعامــل مع

 )١٣١(. "ّحججهم وبراهينهم ضدهم
  : )١٣٢( نصوص إسالمية يف تغذية طاقاته احلوارية: النوع الثاين 

تأخذ النصوص اإلسالمية حظها يف حماورات الـشيخ ديـدات ومناظراتـه, فقـد 
ًكان يوليها  اهتامما  كبريا يف اجلدال والنقاش, وإن كان نمط استخدامه لنصوص الكتـاب  ً

ّأن طريقـة :  املقدس خيتلف عن نمط تعامله مـع النـصوص القرآنيـة; والـسبب يف ذلـك 
مواجهته للخصم تعتمد يف األساس عىل التعامـل معـه بـنفس الـسالح الـذي يـستعمله 

ألن األخ ": اخلصم,  ويتضح ذلك من جمريات مواجهته للقـس سـواجارت, ومـن قولـه
ّ وكـل االسـتدالالت التـي أقـدمها سواجارت متيم بنسخة امللك جيمس, وأنـا كـذلك,

 )١٣٣(."ّوأنا أحب لغتها. سوف أقتبسها من نسخة ورواية امللك جيمس
وطريقة توظيفه يف تغذية طاقاته احلواريـة بالنـصوص القرآنيـة تـتجىل يف براعـة 
استطالع حديثه بتالوة آيات ذات صلة عميقة باملوضوع الذي سـيتناوله دون تفـريط وال 
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 .)١٣٤(ّن نلمح ذلك عند افتتاح كالمه يف رده عىل القس سواجارت إفراط, وبإمكاننا أ
ّوغالبا ما تكون هذه التالوة القرآنية مصحوبة بتفسري موجز, يوضـح املـراد مـن  ً

ّتفنيده ودحضه الدعاء النصار بأن عيسى ابن اهللا, وذلك بعدما تناول : اآلية, مثال ذلك
د ما قاله بام جاء يف القرآن الكـريم مـن قولـه ّاملوضوع بالتحليل العقيل له, ثم انتقل; ليؤك

ْ مل يلد ومل يولد : تعاىل َْ ُ َ َْ َْ َِمل يصدر عنه ولـد, ومل يـصدر −تعاىل–أي أن اهللا : ً فأردف قائال 
ًهو عن يشء  ومل يكن أحد مكافئا وال نظريا له  ً ٍ ومل يكن له كفوا أحد ٌ َ ُ ْ َ ََ ً ُ ُ َ ُ ْ َ

)١٣٦(.)١٣٥( 
ّ هو املدرسة التي تربى عـىل تعاليمهـا, و يعـد اجلـزء وال ننسى أن القرآن الكريم ّ

ْ  قـل هـاتوا برهـانكم إن كنـتم : األساس يف تكوينه الشخيص; إذ منه استخلص منهجه ْ ُْ َ ُْ ُ ْ ُِ ُ َ َُ ْ
َصادقني  ِ ِ َ

 فمنـه صـدر وعليـه "إظهـار احلـق"إضافة إىل ما استنار به دربه بكتاب . )١٣٧(
 .ترعرع

 : رف اآلخرنصوص مؤلفات الط: النوع الثالث 
ّإن طول مراس ديدات وجتربته املتواصلة يف حماورة املنرصين ومناظرهتم, أكـسبه 

ّ إنـسان مـستقل عـن – يف نظره –معرفة ال يستهان هبا فالنمط الشخيص للرجل النرصاين 
غريه من بني جنسه يف العقيدة, فكل واحد منهم يتاميز عن اآلخر بأنه حالة فريدة, وقائمة 

وانطالقا من هذا املفهوم, كان الشيخ ديـدات قبـل أن يواجـه أي رجـل مـن . ًبذاهتا متاما
القساوسة واملنرصين حياول اقتناء مؤلفاته وكتاباته; ليساعده ذلك يف الوقوف عىل حقيقـة 
ّشخصيته الفكرية والعقدية واخللقية, وال شك أن هذا التوجه والتعامـل مـع اإلنتاجـات  ُ ّ

يمكن املرء من التخطيط املسبق, واالستعداد املالئم قبل الفكرية لشخصية الطرف اآلخر 
 . الدخول معه يف املنازلة واملساجلة احلوارية والدفاعية
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 :مصادر عامة:  النوع الرابع 
ّإن النصوص العامة بمختلف جماالهتا البحثية والدراسية تعد مرتكـزا آخـر مـن 

; من أجل إقناع املـشاهد والـسامع األسس املرجعية التي يستند عىل مقتبسات منتقاة  منها
ّبقوة أدلته الساطعة وبراهينه الدامغة, إىل جانب ما يـرضبه يف ثنايـا حديثـه احلـواري مـن 
أمثلة مؤيدة ملا يسوقه للحضور من أقوال وبراهني; فها هو يف معرض حديثـه عـام يكمـن 

لنـا هـذه وراء ترويج رجال الكنيسة للنسخ املنتقاة من األناجيـل مـن أغـراض, يكـشف 
 يف " تـرتم يتجـي "ًالغاية الدفينة من األغراض املادية; فيرضب لنا مثال مستعينا بـام قالـه 

أنـا أحـب ": , فيقـول)كيف تكسب األصدقاء وتستحوذ عىل النـاس?(كتابه املوسوم بـ 
الفراولة والكريمة, ولكن حينام أريد صيد السمك, فإين أستخدم الديدان لصيد السمك,  

ب الديــدان, ولكــن ألن هــذا هــو مــا حتبــه الــسمكة; ولــذلك أســتخدم لــيس ألين أحــ
ــدان ــا )١٣٨(."الدي ــدات توثيق ــال هــذه النقــوالت مكاهنــا يف حــوار دي ً فقــد تأخــذ أمث

 يف نقله −ًأيضا–ٍألطروحاته, وهي تتناثر يف ثنايا كتاباته ومناظراته عىل حد سواء جتد ذلك 
, وكـذلك عـن الـسيدة " املـسيح  كيف تقود املسلمني إىل"عن كتاب القس جورهاريس 

, وألنه أخـذ عـىل عاتقـه خـوض غـامر " تفسري الكتاب املقدس "إيلني هوايت يف كتاهبا 
املناظرة مع املنرصين; ليدحض افرتاءاهتم, وقد  أحوجه ذلك  إىل دقة التتبع لكل ما يمكن 

نـب الكتـب أن يستفيد منه ألداء رسالته من الصحف اليومية, والنرشات الدورية, إىل جا
 )١٣٩(. مليشل هارت"املئة األوائل ", لتوماس كاراليل, و"كتاب األبطال"الثقافية كـ

 : العقل الناقد: املسألة الثانية 
 مبتـدئا مـن – كام سبق –ّإن حمور النص يتنوع يف منهج ديدات إىل أربعة أصناف 

جـع نص الكتاب املقدس, ومرورا بنص الـرشع اإلسـالمي, ووصـوال إىل نـصوص املرا
العامة يف خمتلف جماالت البحوث والدراسات ممـا أنتجـه مفكـرو العـامل الغـريب ورجـال 
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الدين الكنيس, ومنتهيا بنص املناظر من خالل كتاباته ومؤلفاتـه الشخـصية, لكـن حمـور 
العقل عند ديدات ركيزة قائمة بذاهتا, ال يستهان هبا إىل جانب حمـور الـنص, يرتكـز عـىل 

جسد يف إمكاناته تنـاول النـصوص, وعـىل وجـه اخلـصوص بـراهني طاقة املناظر التي تت
اجلانب اآلخر ونصوصه ثم حتليلهـا حتلـيال عقليـا مـع نقـدها, والوصـول يف النهايـة إىل 
دحضها, وإسقاط دعواه, ولقد ساعد ديدات عىل ذلك ما قام به مـن دراسـات وبحـوث 

سخ األناجيل, واكتشاف عميقة طوال سنوات طويلة, استطاع خالهلا من مقارنة خمتلف ن
  ))١٤١((  .)١٤٠(التناقضات والتهافتات الواردة فيها  

 
  .مقومات شخصيته : املطلب الثالث

 :احلفظ الدقيق مع الفهم العميق: ًأوال
إن قدرة الشيخ ديدات عىل استظهار نصوص الكتاب املقدس, كلـام  احتـاج إىل 

ه تأثريا له مـن الفاعليـة مكانـا االستشهاد بأي مقطع منه يرتك يف نفوس سامعيه ومشاهدي
ًعليا, ويستدعي دهشة وإعجابا بشخصيته, أضف إىل ذلك ما يتميز به حفظـه مـن الدقـة 
البالغة يف ضبط النص, مع معرفة  مواقعه, وإذا كان هلذا اجلانب املـؤثر مـن القـدرة عـىل 

 يقـل عـن االستظهار منزلة يف شخصيته , فإن قدرته عىل االستيعاب العميق ملا حيفظـه ال
منزلة احلفظ نفسه, واإلحاطة باملالبسات التارخيية, التي تكتنف النص, مـع املقـدرة عـىل 
ًربط النصوص ضـمن وحـدة موضـوعية, يتحـدث معلـال قدراتـه الراسـخة يف احلفـظ  ّ

ّ والناس يتصورون أنني أمتتع بذاكرة فريدة, قادرة عىل احلفظ": والضبط  وحقيقة األمـر . ّ
ك هو حصاد اجلهد السابق الذي أبذله, وبقـدر مـا تعمـل جيازيـك اهللا, غري ذلك, إنام ذل

ًوكلام بذلت جهدا أكرب كان جزاء اهللا أوسع ّ")١٤٢(. 
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 :التدريب الدائب واالستمرارية: ثانيا
ّإن طول النفس يف حتمل عناء العمـل يف متابعـة اجلهـد واملواظبـة عـىل مواجهـة  َ ّّ

ام الذي قام به ديدات يف تعميق قدرته عىل احلوار ّالقساوسة واملنرصين, بعد االستعداد الت
البناء واملناظرة اهلادفة أكسبه جتارب وخربات مرموقة يف جمـال مقارنـة األديـان, وجمادلـة 
رجال الكنيسة دون هتيـب, وقلـق, وتذبـذب; ألن هـذه املامرسـة والدربـة جعلـت منـه 

احلالية يف اليهودية والنرصانية,  إن خربيت ": ّشخصية مميزة عام كان عليه من قبل; إذ يقول 
كانت ] فلنعم اإلكراه هذا اإلكراه [ مل تكن باختياري,  لقد أكرهت ألن أكون من أنا اليوم 

ً, عندما كنت أعمل معاونا يف متجر, أمـام إرسـالية )م١٩٣٩ −هـ١٣٥٨:(البداية يف عام
 .)١٤٣("اظ والرهبانآدمز التنصريية, وقرب كلية آدمز الالهوتية إلنتاج املنرصين والوع

ًفقد ظل مواصال دربه يف الدعوة إىل اهللا عن طريق املناظرات واملحاورات البناءة 
, ومع ذلك مل ينقطع عن حمـاورة  )م١٩٩٦ −هـ١٤١٦:(إىل أن أصيب بمرض الشلل عام

 .الناس باإلسالم وحتذيرهم من خطر التنصري
 العلـم عـىل املـراس ّوإلدراكه أمهية ذلك كان يشجع غريه من املـسلمني وطلبـة

وال ختجلـوا أن تقفـوا .. عليكم أن تستمروا يف التـدريب": والتدريب, فمن وصاياه قوله
ّ, مترنوا وتكلموا أمـام املـرآة, وتـصوروا,كم تتكلمـون لـصورتكم يف املـرآة, ..أمام املرآة ّ

وتـدربوا باإلنجليزيـة وبلغـتكم الوطنيـة, علـيكم ..وال ختجلـوا: وتكلموا بكـل حيويـة
 .)١٤٤("ًوالتدريب, وهكذا يصبح جزءا من طبيعتك..تدريب والتدريببال

 :إجادته اللغة اإلنجليزية, وإتقانه لغريها من اللغات: ثالثا
ّإن الشهرة العاملية التي حظي هبـا الـشيخ ديـدات يف أوسـاط  اإلعـالم يف العـامل 

ًبأرسه, فإن إلجياد ته اللغة   اإلنجليزية أثرا مهام  ال يمكن إغفال ّ وواضح . ه يف تلك الشهرةً
أن مشكلة اللغة من أكرب املعوقات التي تقف حائلة بني كثري من علامء األمة, وبني جترئهم 
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ً  متثل عنـرصا بـارزا مـن −اللغة:  أي−عىل خماطبة العامل اخلارجي عن دائرة حميطهم, فهي  ً
ًحا إىل هذا اجلانـب أهم  الوسائل األساس إلنجاح العملية الدعوية,   و يف قوله تعاىل تلمي

ْوما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم :املهم واألصيل ِّ َ ُ َ َ ْ َُ َ َ َ ُ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َّ ِْ ٍ َ َ
فهـل ثمـة بيـان ,)١٤٥(

 !!.بغري لغة ?
 احلقيقـة أنـه ال ": ًوحرصا عىل هذه الدعامة الرئيسة يؤكد ديدات أمهيتهـا قـائال

ل اللغات مجيلة; ولذلك فهـي نعمـة فكل اللغات عذبة,وك.توجد لغة سخيفة,ومضحكة
ًفعندما تتعلم لغة جديدة; فـإن آفاقـا تفـتح . كرب إذا استطعنا أن نتعلم املزيد من اللغات

 .)١٤٦("أمامك, وكلام تعلمت املزيد من اللغات, ازداد أفقك وفهمك
 أنا أحتدث اإلنجليزية أفـضل مـن أي ": ويقول مبينا مستو إجادته لإلنجليزية

,ولقد شاءت الظروف أن تكون اإلنجليزيـة لغتـي القوميـة; ألننـي أحكـم ..لغة أخر 
 .)١٤٧( "..باإلنجليزية, وأقسم باإلنجليزية

ّفاللغة قوة وسالح, جيب عىل العامل املتصدي لعملية احلوار والـدعوة أن يتـسلح  ّ
ًهبا, فهي اللسان ملن أراد فصاحة وبيانا ً. 

 :التحضري الشامل: ًرابعا
ين يرتكــون األمــور عــىل عواهنهــا, دون اختــاذ األهبــة, لــيس ديــدات مــن الــذ

ّواألسباب املستلزمة التي تناسب املوقف, وإن استقر يف قلبه بيقني صـادق أن الـذي معـه 
هو احلق, فإن ذلك ال يلهيه عن االستعداد التام الذي تتطلبـه املحـاورة; ألن االرجتـال ال 

ذ ديدات العهد عىل نفسه ; ملـا يـدرك مـن حيالفه النجاح املنشود للعمل دائام, ومن هنا أخ
ًعظم املسؤولية الربانية التي يقوم هبا, فكان لزاما عليه أن حيـرض نفـسه لكـل املحـاورات 
واملناظرات التي يعزم عىل إجرائها مع الطرف اآلخر, ولقد بلغ به األمر إىل درجة أنـه مـا 

ًاوز حدود ذلك كله; باحثـا كان يكتفي باملصادر األساس كالقرآن واإلنجيل; بل كان يتج ّ
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عن كل ما يمكن أن تطوله يده من مكتوبـات خـصمه ومقاالتـه الشخـصية; ليحـيط بـه 
وبتوجهاته الفكرية وأساليبه يف تناول القضايا العقدية والدينية, وال شك أن ذلك يـضفي 

ًعىل إعداداته أثرا فاعال, ويسمو هبا إىل املستو املطلوب واملناسب ألن خيوض أي م عركة ً
ّحوارية دون وجل وال خجـل;  وقـد يبلـغ بـه األمـر تـارة إىل إعانـة خـصمه بـأن يمـده 
بمكتوباته ومؤلفاته هو; ليساعده ذلك عىل ارتقائه إىل مستو يستطيع به اخلصم الصمود 

 طلـب منـي ": يف وجهه إىل حني, كالذي فعله مع  القس شوروس, يقول الشيخ ديـدات
, ففعلت, وأرسلت له كل ما كتبت وكل عتادي, وقلـت األخ شوروش أن أرسل له كتبي

ّيمكنك أن تعمل انطالقا منها فمن اليسري أن ترد عىل األسئلة املوجهة إليك بمجرد أن : له ّ ً
ًيكون الكالم مكتوبا أمام عينيك, وجليا, فأنت تعرف حججي سلفا ً ًّ")١٤٨(. 

ِخيول هذا النوع من االسـتعداد املجهـد املـضني, صـاحبه لإلحاطـ ة بتوجهـات ّ
اخلصم, ومن إدانته بأقواله, وإفحامه باحلجج املناسبة والدامغة; ألنـه صـار عـىل معرفـة 

 . كبرية بمن سيحاوره
ًويف هذا السياق كان لزاما قبل اجتياز حدود عتبة احلوار أن نعـرف أوال ّ طبيعـة : ً

ثـه املحاور الذي نـسعى للحـوار معـه, ثـم معرفـة فلـسفة هـذا احلـوار وطبيعتـه, وبواع
ودواعيه, ومقاصده وأهدافه, فاحلوار النافع املجدي هو الـذي يـستهدف هـذه الغايـات 

 .)١٤٩(ًمجيعا, وينطلق من هذه األسس كلها 
 :الشجاعة األدبية: ًخامسا

ّإن جتارب األيام والسنني الطوال يف جمال املناظرات واملحاورات مـع القـساوسة 
ع يف علم مقارنـة األديـان, وعـىل وجـه واملنرصين شحذت إدراك ديدات ذا األفق  الواس

اخلصوص العلوم الالهوتية النرصانية, باإلضافة إىل الثقة النفسية التي يتمتـع هبـا, وقبـل 
ذلك كله قوة إيامنه باهللا, وواجب الدعوة إليه;كل ذلك أكسبه جرأة ال سبيل للتقهقر فيها, 
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فات واخلصال الرفيعة إىل ورباطة جأش ال يشوهبا استكانة وال وهن, فانتهت به هذه الص
الصمود والثبات أمام اخلصم, مواجها إياه بشجاعة أدبية يدعمها توازن حقيقي, يالحـظ 
ّذلك بسهولة من اطلع عىل حمارضاتـه ومناظراتـه املتلفـزة, وهـو خيـوض غـامر الـسجال 

 . الكالمي يف مضامر املناظرة واجلدال الدفاعي عن الدين
 : ةاملبادأة واملالحق:  ًسادسا 

 تتميز شخصية ديدات بالنظر إىل  مالحمه وسامته املنهجية, بأنـه إنـسان لـه نزعـة 
املبادرة إىل مبادأة الطرف اآلخر بمطالبته الدخول معه يف احلوار واملناظرة; وذلك منـذ أن 
ّملح يف نفسه القدرة العلمية عىل املناظرة, فكأن حـب املنـاظرة صـار جـزءا ال يتجـزأ مـن  ً

ك انتقل من موقف الدفاع واالعتصام إىل دائرة اهلجوم واملالحقة, فأوقع شخصيته, وبذل
القساوسة يف حرج وضيق, مما جعلهم حيار يف أمره, ال يكـادون هيتـدون إىل اخلـالص 

  )١٥٠( .ًمن رشاكه سبيال
  . اخلصائص األسلوبية ملنهجه يف احلوار الدعوي :املطلب الرابع

 :  قوة أسلوب األداء اخلطايب−١
ّيز جانـب األداء اخلطـايب عنـد ديـدات بقـوة األسـلوب اإللقـائي, وحـسن يتم ّ

االختيار اللفظي الرامي إىل إصابة موطن التأثري يف قلب السامع, مما جيعل الـسامع متـأثرا 
بتعبرياته من غري شعور وال إحساس, ولو كان هذا السامع ليس من بني جنسه يف العقيدة 

 شجاعته األدبية املنطلقة من حسن اإلعداد, وشمولية –  بعد توفيق اهللا–يساعده يف ذلك 
التحضري, وطول املراس, املصحوب بالثقة النفسية, املدعومة بقوة الدليل املشفوع بروعة 
اختيار املثال املالئم للكالم الذي يريد أن يتفوه به, فرتاه كالطود الشامخ أمام مناظره; ألنه 

يستوعب بعمق أثر املناظرة مع الطرف اآلخر يف دعـم ّيقدر موقفه أمام مجهوره املشاهد, و
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موقف املسلم, وزعزعة فكر النرصاين العقدي, فهاهو ذا يتحدث مشريا إىل أمهية املنـاظرة 
وبالنـسبة للمـسلم فـإن املنـاظرة تعطيـه دفعـة قويـة ...  املناظرة هلا أثر كبري جدا,":قائال

ر, فإن املنـاظرة تعـد شـحنة قويـة هذا من ناحية, ومن ناحية أخ.للتمسك بمبادئ دينه
وإجيابيــة هلــذا املــسلم, تكــون قــوة دفــع لــه فيكمــل مــشواره عــىل طريــق متــسكه بدينــه 

 . )١٥١("اإلسالمي
ً يستخدم غالبا األسـلوب الـدرامي اخلطـايب, يف "ولقد وصفه أحد الكتاب بأنه 

فـصول كتبـه أثناء عرضه للحقائق والقضايا املختلفة; ولذلك تراه كثريا مـا يبـدأ معظـم 
 أسلوب حافل باهليبـة "فأسلوبه . )١٥٢("بمقدمات متهيدية درامية, ذات وقع خطايب مؤثر

ًوالوقار, حيمله قالب أديب شيق, وحيمل هو اآلخر قلبا ومضمونا ساميا مـن قلـب رجـل  ً ّ
 .)١٥٣("ٍصادق

 :االستدراج املفيض  إىل اإلحراج −٢
املحاورة, يسلك ديدات وهلدف إحكام طوق خناق الغلبة عىل اخلصم من خالل 

مع مناظره طريقة التحاور اهلادئ, واملوافقة العلنية عىل ما يعرضه هذا املناظر من أفكار يف 
بادئ األمر, مستدرجا إياه بمظهر املواطأة والتأييد; حتى إذا آنس منه االرتيـاح ملـا يقولـه 

ّانقض عليه ديدات بشكل ال يدع له جماال للتفلت من قبضته; ألنه يف ّ الغالب يكون قد مر ً
ّعىل أفكار هذا املناظر من خـالل مـا قـرأه مـن مؤلفاتـه, ووقـف عـىل اجتاهاتـه الفكريـة 

ومن األدلـة عـىل . والعقدية, كل ذلك يمكنه من معرفة من أين يبدأ به, وإىل أين ينتهي به
الـذي ال ً وإذ نعرف ونؤمن إيامنا ال ريب فيه أن القرآن الكريم كله كـالم اهللا ": ذلك قوله

 فـيام ًيأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه, فإننا مع ذلك سنوافق جدال أعداء حممـد 
ّيزعمونه من أنه قد اخرتعه بنفسه ومل يتلقه وحيا من اهللا, وإننا لنرجو بعض التعـاون مـن 

 .  )١٥٤("املنكرين بأن يتامشوا مع حوارنا معهم بقدر ما يسعفهم املنطق املعقول
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 :  تحدي السافرمبدأ ال −٣
ًإن مما يزيد أسلوب ديدات تأثريا يف النفس جانب التنوع الالفت للنظر, اجلاذب 
ًللب, كل ذلك يعطي حلواراته نشاطا حيا يستهوي فكـر الـسامع واملـشاهد, وأبلـغ هـذه  ًّ

أسلوب التحدي الذي يستعمله مع مناظره تارة, إذا اسـتطاع الطـرف اآلخـر : األساليب
لقبول للدخول معه يف هذا التحدي, من أمثلة ذلك مـا فعلـه مـع القـس الصمود أمامه با

ًسواجارت حني قال له متحديا ّ : 
ّ ولكن يف ما يتعلق بالفقرات التسعة عرش من سفر حزقيال املقدس, أنت تقول "

 .)١٥٥("ّأنا أحتد أخي سواجارت, أحتداه أن يقرأ هذا الكتيب..إهنا من كتاب اهللا,: عنها
  

  . السمات العامة والبارزة ملنهجه:ساملطلب اخلام

 :  الرتكيز عىل املسائل العقدية −١
 املحور األول واألساس الذي جتب املناظرة  فيه مـع  −عند ديدات−ّتعد العقيدة 

معتنقي األديان األخر, وعىل وجه اخلصوص الديانة النرصانية , وكل حوار خـال مـن 
يكون بالعبث وإضاعة الوقت, ومن هنا يأيت فهو حوار أشبه ما , هذا اجلانب مع النصار

والولوج منها إىل , تركيز أمحد ديدات عىل القضايا العقدية كأول األبواب التي يلزم طرقها
بقية املسائل; لذا ال تكاد ختلو مناظرة من مناظراته معهم مـن هـذا اجلانـب, فهـو الـسمة 

مـع النـصار, يؤكـد ذلـك األساس واألوىل التي تسرتعي اهتامم ديدات يف أي حمـاورة 
 فاحلديث عن التوحيد رشط التناظر مع النصار, ولكنهم يـستغبوننا,ويريدوننا ": ًقائال

 .)١٥٦("ّأن نتحدث عن دور املرأة يف املجتمع, وما إىل ذلك من املواضيع التي تطرح
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 :  الرتكيز عىل القيم األخالقية−٢
ت أمهيـة بالغـة يف مواجهـة ّحتتل القيم األخالقية يف حماورات ديدات مـساحة ذا

ّالطرف اآلخر املناظر, ومن هذا املنطلق كثريا ما نراه يركز عىل حالة املجتمع الـسلوكي يف 
الطعن يف براهني خصمه; ليوقعه يف رشاك اإلحراج; ألن غياب القيم األخالقيـة مـن أي 

قـس جمتمع يعني سقوط عنرص أساس من هذا املجتمع الديني, ومن أمثلة ذلـك قولـه لل
ّإنه كان يميش وقـد تعلقـت بكـل ذراع "):الفلسطيني املتحرر(رشوش يف كتابه املعنون بـ

من ذراعيه فتاة مجيلة إىل منزهلا; لقضاء عطلة هناية األسبوع, وذهـب معهـا, وكـان أبوهـا 
أيـن . يف كتابهما يقوله الدكتور رشوش  ينتظر ومعه مسدس, وكان عليه أن يرتاجع, هذا 

 . )١٥٧("يدة يف مثل هذا املسلك ?هي األخالق احلم
 :  نمط املقارنة الدائبة− ٣

يقوم منهج ديدات من وجهة أسلوب التعاطي مع النـصوص, بمختلـف فئاهتـا 
عىل نمط املقارنة, ويساعده ذلك عىل اخلروج مـن هـذه النـصوص بنتـائج علميـة دقيقـة 

ّ حمـك تكشف عن وجه الصواب واحلقيقة; ألن تدافع هـذه النـصوص, وإجراؤهـا عـىل
املقاييس العقلية, واملعايري النقدية, ال حتكم يف آخر املطاف بالغلبة إال للنص الذي يطـابق 
مضمونه الواقع, وينترص له املنطق الـسليم, ويعـضده الـدليل الـصحيح, وفقـا للقاعـدة 

ً إذا كنت ناقال فالصحة أو مدعيا فالدليل": املنطقية القائلة ّ".)١٥٨(  
ُقدرته عىل املقارنة رسوخ قدمه يف معرفة تعاليم الديانة ولقد شد عضد ديدات يف 

ّالنرصانية إىل جانب ما شب عليه وشاب من دراسة لعلوم الرشيعة اإلسالمية منذ نعومـة 
ّأظفاره; فتحصل  لديه رصيد معريف من اجلانبني, قواه عىل خوض غامر املناظرة مع رجال  ّّ

مل يكن عىل هـذه الـشاكلة يف امـتالك ناصـية ومن , ّالديانة النرصانية, دون خوف أو تردد
ًالثقافة الدينية يف اجلانبني معا, يصعب عليه الصمود أمام ديدات لفرتة معتربة مـن الـزمن 
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 .ّيف املناظرة دون أن يمن باهلزيمة
 ": ومن أمثلة ما يربهن عىل طول باعه يف علـم مقارنـة األديـان مـا حكـاه قـائال

إذن . مجع اجلاللة ومجع العدد يف العربية, كـام يف العربيـة: أن هناك صيغتان للجمع: أقول
 "...جاء ابن اإلنـسان يأكـل ويـرشب": والكتاب املقدس يقول. يسوع أكل, وأمه أكلت

هـذا كـالم ]. ١٩: ١١مت . [ "ِّهو ذا إنسان أكول رشيب مخر : فيقولون ] ١١:١٩مت [
أمـيالده ? ولـد مـن غـري أب !  ?ًإذن ما الذي جيعله إهلا.. يسوع وهو ما يقوله الناس عنه

ٍإذن جيب أن يكون له أب, إذن أبوه هو اهللا, والقرآن يرد عىل ذلـك بكـل بـساطة. ّبرشي ّ :
 ُإن مثل عيسى عند اهللاِ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون َ َ ُ َ َ َ َُّ َ ْ ُ ْ ُ َُ ََ َ َ ََّ َ َ َ َ ٍَ ُ َِ ِ َِ ِ ْ ِ

)١٥٩(. 
 احلقيقي; ألنه مل يكن له أب برشي, فـآدم إذا كان عيسى هو اهللا, أو ابن اهللا:  إذن

هذا ما يليق باملنطق السليم البسيط, فيقولون آدم . إله أعظم منه; ألنه مل يكن له أب وال أم
ُخلق من تراب, ولكن يسوع ولد من عذراء ُ")١٦٠(. 

 :االلتزام بالضوابط احلوارية واجلدلية −٤
, يدل عىل مد ثقافة وعـي وملا كانت عملية احلوار مظهرا من املظاهر احلضارية

ًاملرء, وعنوانا للقيم األخالقية الرصينة لد املحاور, نجد أمحد ديدات صاحب انـضباط 
والتزام بالقواعد احلوارية املستلزمة, وبضوابط املنـاظرة املطلوبـة يف كـل حواراتـه, ومـن 

وح عـدم خروجـه عـن حـدود املوضـوع املطـر: أمثلة ما يربهن عىل مد التزامه وتقيده
ًللنقاش مع الطرف اآلخر, وبام أن احلديث قد يـستدعي االسـتطراد طـورا نظـرا ملقتـىض  ً

ال يلبـث أن يرجـع إىل داخـل إطـار − وإن حصل منه يشء مـن هـذا القبيـل−املقام; فإنه
ً يرشد مشجعيه إىل عدم التصفيق; حفاظا عىل األدب احلواري, −ًأحيانا–املوضوع, ونراه  ّ

ّمثلة رسوخ قدمه يف االنضباط بالقواعد احلوارية أنه مهـام اسـتفزه ولسالمة النظام, ومن أ
فإنه ال خيرجه ذلك عن تقيده بمتطلبات سلوكيات احلوار; ولشدة التزامـه , الطرف اآلخر
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بالضوابط اخللقية احلوارية نجده يستمسك عن متابعة الكالم إذا ما دامهـه الوقـت الـذي 
 .نفسه يشء يود قولهحددته له إدارة املناظرة, وإن بقي يف 

ّكل هذه السلوكيات األدبية الرفيعة دليل صارخ عىل مد تعقله; ألمهية العمـل 
ّالذي نذر له نفسه, وليس ذلك غريبا, وهـو الـذي تربـى عـىل مبـادئ الـدين اإلسـالمي  ً

ال −احلنيف, وعىل مائدة القرآن الكريم يتخلق بأخالقه وينزل عنـد أوامـره, وكـل ذلـك 
  )١٦١(.ظاهرية تنبع من قلب عامر باإليامن و االستقامة انعكاسات −شك

 
  ةـــاخلامت

وبعد هذه الرحلة املباركة يف هـذا البحـث , احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
 :نقف عىل احلقائق اآلتية

 : أهم النتائج: ًأوال
ئل الـدعوة      احلوار من أبرز األساليب القرآنية يف اإلقناع, والتأثري, ووسيلة من وسا−١

 .إىل اهللا
 . احلوار مطلب حيوي ووسيلة من وسائل التعامل يف احلياة −٢
ّإما عن طريق إيراد صورة حقيقية للحوار بني طـرفني أو :  مظهر احلوار يف القرآن يأيت−٣

 . ّأكثر, وإما عن طريق إقرار ضمني ملبدئه
ْ قل:  من أدلة الدعوة إىل احلوار يف القرآن, قوله تعاىل−٤ ٍ يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة ُ َِ ِ َ َ ِ ْ َ ََ ْ ََ َِ ْ َ

ًسواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللاَ وال نرشك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعـضا أربابـا  ً َ ًَ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َْ ْ ََ ََ َ َ َُ ِ َِّ ُ َ ََ َ َّ ََّ ِ َِ ْ ِ ُ ٍ
ِمن دون اهللاِ  ُ ْ ِ

 . −−وممارسات النبي له, )١٦٢(
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 احلوار العريب األورويب, احلوار بني الشامل والرشق, احلوار : أنامط احلوار كثرية, منها−٥
بني الرشق والغرب, احلوار بـني األديـان, احلـوار اإلسـالمي النـرصاين, احلـوار 

 . للتقريب بني املذاهب اإلسالمية, احلوار العريب العريب, احلوار الوطني العريب
ً طابعا دينيا; − يف بادئ األمر–ذ  احلوار بني الغرب والرشق, يف املرحلة املعارصة, اخت−٦ ًّ

ألن الكنيسة الغربية هي أول من دعا إليه, لكن استجابة املـسلمني هلـذه الـدعوة, 
 بيشء من احلذر والتحفظ; بسبب غموض موقف الكنيسة, −ًدائام–كانت حمفوفة 

 .من كربيات القضايا اإلسالمية
 .موضوع احلوار: ان, الثاينالفريقان املتحاور: األول:  للحوار ركنان  أساسان−٧
اإليامن والثقـة بـام حيـاور مـن أجلـه, :  لشخصية املسلم املحاور صفات أساس, منها−٨

 .والعلم, واحلكمة, واحلرية الفكرية, والشجاعة األدبية
ُ وجادهلم بالتي هي أحسن :  مرشوعية املناظرة يف اإلسالم, لقوله تعاىل−٩ ْ َ ََ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ

)١٦٣(. 
ًاجلواز, وقد تكون فرضا كفائيا: ناظرة حكم امل−١٠ ًّ. 
وعنـرص . موضوع املناظرة, والشخصان املتنـاظران:  للمناظرة ركنان أساسان, مها−١١

 .ثانوي هو مدير جملس املناظرة
التجـرد عـن سـوابق األحكـام, الـتحيل بـالقول :   قواعد املناظرة ومقوماهتا, هي−١٢ 

اقض أقوال املجـادل بعـضها بـبعض, أال املهذب, تقديم احلجة والربهان, أال تتن
يكون ملتزما بضد دعواه, إعالن التسليم باملسلامت, حسن اإلنصات واالسـتامع, 

 .قبول النتائج التي يتوصل إليها
إملام املناظر بام حيتاج إليه مـن أصـول املنـاظرة وآداهبـا :  رشوط املناظرة أربعة, هي−١٣

ًوح للبحث فيـه, كـون املوضـوع قـابال ورشوطها, أن يكون عاملا باملوضوع املطر
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ًللمناظرة فيه, إجراء املناظرة عىل عرف واحد, كأن يكون جاريا عىل عرف الفقهاء 
 .ًحرصا

 .وال فرق بني املناظرة واجلدال املحمود,  احلوار أعم من املناظرة−١٤
 ويف, استقصاء جوانب اخلالف; للوصول إىل الصواب يف قضية مـا:  فائدة املناظرة−١٥ 

 .ذلك صقل لألذهان
 استطاع أمحد ديدات أن ينضبط بآداب البحث واملناظرة, فكان لذلك أثـره الفاعـل −١٦

 .−تعاىل−يف نجاحه يف مناظراته بفضل اهللا 
فـالنص , الـنص والعقـل:  املرتكزات األساس ملنهجه تنبني عىل حمـورين رئيـسني−١٧

ات الطـرف نصوص الكتـاب املقـدس, نـصوص القـرآن الكـريم, مؤلفـ:يشمل
 . اآلخر, مصادر عامة من كتب وجمالت وصحائف دورية, ثم حمور العقل الناقد

 يف خماطبـة أهـل – رمحه اهللا –ّ   إن املنهج الرشعي الذي انتهجه الشيخ أمحد ديدات −١٨
 : دعوهتم إىل سبيل اهللا املتضمن : الكتاب هو 

 كلمـة ":  هو املراد بـ وهذا.  حتقيق توحيد العبادة , ونبذ الرشك بجميع صوره −أ
  . "سواء 

ق , ومـن التثليـث , وتأليـه  ترك الغلو يف الدين , والقـول عـىل اهللا بغـري احلـ−بـ 
ىل , وتعظـيم الـصور والتامثيـل , ودعو بنوة املسيح وعزير  هللا تعـااملسيح

... . 
 .  واتباعه  اإليامن بنبوة حممد −جـ 
 . ن الكتب  اإليامن بالقرآن , ونسخه ملا سبقه م−د
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  :املقرتحات والتوصيات: ثانيا

إصدار كتب و جمالت ختصصية يف جمال الـدعوة, واملقارنـة بـني األديـان, باللغـات  −١
يرشف , وإجياد مواقع دعوية متخصصة يف الدعوة إىل اهللا عىل األنرتنت. العاملية احلية

 .عليها دعاة أكفاء
ّأن يــتم إدخــال تعلــيم اللغــات العامليــة احليــة كاإل −٢ نجليزيــة والفرنــسية واألســبانية ّ

ّوالروسية وغريها يف منهاج الكليات املتخصصة يف الدعوة, وال شك أن هذا التوجه  ّ
 . ووسائله الدعويةله مكانة من أساليب الرسول 

االستفادة من خربات الشيخ أمحـد ديـدات ومنهجـه, وكـذلك مـن سـبقه يف جمـال  −٣
 .املناظرة, كوسيلة من وسائل الدعوة إىل اهللا

كفالة اخلرجيني املتخصصني يف جمال الدعوة يف العامل, ومساعدهتم; بحيـث يمكـنهم  −٤
 .ّالتفرغ ألداء مهامهم الدعوية

إنشاء هيئة خاصة تضم العلامء املتخصصني يف احلـوار مـع  النـصار وغـريهم مـن  −٥
األديان األخر. 

ً حتقيقا ودراسة ,  إحياء الرتاث اإلسالمي احلافل باحلوار واملناظرة مع أهل الكتاب ; −٦ ً
 . يف أقسام الدراسات العليا , وعامدات  البحوث العلمية  

 .ىل اهللا عىل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوص −٧
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  اهلوامش والتعليقات

  :ًاستفادة البحث من بعض الدراسات التي اهتمت بتحليل املحتو وطبقته عمليا ) ١(
هومه , أسسه , استخداماته , القاهرة , مف:  رشدي طعيمة , حتليل املحتو يف العلوم اإلنسانية −

 . م ١٩٨٧دار الفكر العريب , 
.                                                   م ١٩٨٣ حممد عبـد احلميـد , حتليـل املحتـو يف بحـوث اإلعـالم , جـدة , دار الـرشوق , −

لرتبويـة , القـاهرة , محدي أبو الفتوح , منهجية البحث العلمي وتطبيقاهتا يف الدراسات ا
 . م ١٩٩٦دار النرش للجامعات , 

 هداية هداية إبراهيم , تقويم النصوص األدبية املقررة عىل تالميذ املرحلة اإلعدادية األزهريـة −
, معهـد الدراسـات الرتبويـة , ) غري منشورة ( يف ضوء معايري  اإلبداع , رسالة ماجستري 

 . م٢٠٠٥جامعة القاهرة , 
 .١٥ −١٤: , اآلية االنشقاق سورة− )٢(
 مـصطفى البغـا, دار :, حتقيق١٣٤٣:رقم احلديث,  رواه مسلم يف صحيحه برشح النووي−)٣(

 يف سـننه, ,ورواه الرتمـذي. م ١٩٩٧ −هــ١٤١٨, األوىل:ط,  دمـشق, العلوم اإلنسانية
, األوىل:القــاهرة, ط,  مــصطفى الــذهبي, دار احلــديث:حتقيــق. ٣٤٣٩: رقــم احلــديث

 .م ١٩٩٩ −هـ١٤١٩
إىل األخطـل, لكننـي مل أعثـر عليـه يف ) أساس البالغـة( نسب الزخمرشي البيت يف كتابه − )٤(

 .ديوان األخطل
ــارس− )٥( ــن ف ــاييس ال:  اب ــم مق ــة, لمعج ــريب: , ط١١٧−٢/١١٦غ ــاب الع ــاد الكت , احت

وابـن . م ١٩٩٦,األوىل:, مكتبة لبنان نـارشون, ط٩٦:أساس البالغة, ص: والزخمرشي
, دارإحيـــاء الـــرتاث, بـــريوت, ٣٨٤−٣٨٣:ص,٣:لـــسان العـــرب, جــــ: منظـــور

 .م١٩٩٦−هـ ١٤١٦,األوىل:ط
 .م ٢٠٠٣−هـ١٤٢٤, ٣:القاهرة, ط, دار احلديث. ٩٦:املصباح املنري, ص,  الفيومي− )٦(
 .م ٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥: , ط١٠:أدب احلوار الفكري, ص,  عبد اللطيف األرناؤوط− )٧(
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 .٥٤:, اآلية سورة النور− )٨(
 .٢٥٦:  , اآلية سورة البقرة− )٩(
 .٢٥: , اآلية سورة يونس− )١٠(
 .٣٤:, اآلية سورة الكهف− )١١(
 .٣٧:, اآلية سورة الكهف− )١٢(
 .١:, اآلية سورة املجادلة− )١٣(
: بريوت, ط, دار الكتاب العريب, ٧٤٨:التسهيل لعلوم التنزيل, ص,  ابن جزي الكلبي− )١٤(

 .م ١٩٨٣ −١٤٠٣, األوىل
 .م ٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥: , ط١٠:أدب احلوار الفكري, ص, د اللطيف األرناؤوط عب− )١٥(
 القـاهرة, −دار الـرشوق , ١١:احلـوار مـن أجـل التعـايش, ص: عبد العزيز التوجيري− )١٦(

 .م ١٩٩٨−هـ ١٤١٩:ط
 .١٢٨:, اآليةالنساء:  سورة− )١٧(
 .٥٩:, اآليةالنساء:  سورة− )١٨(
 .٦٤: , اآليةآل عمران:  سورة− )١٩(
 .٦٤ :, اآلية سورة آل عمران− )٢٠(
 .١٦احلوار من أجل التعايش, ص: عبد العزيز التوجيري− )٢١(
موقـع (احلوار من منظـور إسـالمي, منـشورات منظمـة اإليسيـسكو :  عباس اجلراري− )٢٢(

 ).www.isesco.org.ma(, موقع اإلسيسكو عىل االنرتنت ) املنظمة
ُّيعد ابن كمونة أول جمادل تنصري))  ٢٣(( َ ّي من اليهود ضد القرآن الكريم, وقد ضمن جدلياتـه ُ

 , فعقد فصال للقرآن الكريم أورد فيه " تنقيح األبحاث للملل الثالث "ضد القرآن كتابه 
 .ًمخسة عرش اعرتاضا عىل القرآن 

وقد تسببت جدليات ابن كمونة ضد أصالة القرآن الكريم يف هياج العامة عليه وحمارصة داره إال 
, وانظر ما كتبه الدكتور )  هـ ٦٨٣( من اهلرب واختفى عدة أيام تويف بعدها سنة أنه متكن

  . ٥١٩ ـ ٥١٨ :  ص" نفوذ اليهود يف عهد املغول "سعد العتيبي يف كتابه 
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موقـــع اإلسيـــسكو عـــىل االنرتنـــت  , )موقـــع منظمـــة اإليسيـــسكو(,  الـــسابق− )٢٤(

)www.isesco.org.ma.( 
 , نرشه موسـى برملـان, وهـو مـن مطبوعـات "اث للملل الثالث   تنقيح األبح"كتابه )) ٢٥((

الكتاب بدار األنصار , لبنان , وقـد فنـد حمققـه الـدكتور عبـد جامعة كاليفورنيا , وطبع 
  بالدليل الواضح والربهان الساطع بطالن وافرتاء مـا −ً جزاه اهللا خريا –العظيم املطعني 

 . كتبه املؤلف اليهودي ابن كمونة  
 .٥٥: أمحد ديدات بني اإلنجيل والقرآن, ص− )٢٦(
: ط, القـاهرة, مكتبـة القـرآن .٢٩ −٢٨:حـوار سـاخن, ص:  حممد عبد القادر الفقـي− )٢٧(

 .م ١٩٩٢
دار , م١٩٩٦, األوىل:ط. ٢٩٣:ص,١:فقـه الـدعوة إىل اهللا, جــ:ّ  عبد الـرمحن حبنكـة− )٢٨(

 .القلم, دمشق 
 .١١١: , اآلية  سورة األنعام− )٢٩(
 .١٥٣ −١٢٥:احلوار اإلسالمي املسيحي, ص: سام عجك ب− )٣٠(
 .١٠٨:   سورة يوسف, اآلية− )٣١(
 .٦٦:   سورة آل عمران, اآلية− )٣٢(
: بـريوت, ط, دار قتيبـة. ١٥٢−١٤٨:احلـوار اإلسـالمي املـسيحي, ص,  بسام عجك− )٣٣(

 .م ١٩٩٨ −هـ١٤١٨
 .١٧٤ − ١٧٣/ ,  ٧ابن تيمية , درء تعارض العقل والنقل  ))٣٤((
 .١٢٥:  سورة النحل, اآلية− )٣٥(
 −هــ١٤٢٠, األوىل: دمـشق, ط, دار اإليامن. ٩٤:الدعوة والدعاة, ص:ّ  بسام الصباغ− )٣٦(

 .م ٢٠٠٠
, ١١:بريوت, ط, املكتبة العرصية. ٩٤ −٨٦:عظة الناشئني, ص,  مصطفى الغالييني−))٣٧((

 .م ١٩٧٥ −هـ١٣٩٥
  .١٢٩: للنهوض بالعمل الدعوي, صمقدمات: وعبد الكريم بكار, ٣٠: السابق, ص− )٣٨(
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نحوالقمـة ) سلـسلة البنـاء والرتشـيد. (٢٣:الرتبيـة بـاحلوار, ص,  عبد الكـريم بكـار− )٣٩(

 .للطباعة 
 .٣٦:  سورة اإلرساء, اآلية− )٤٠(
 .٨:   سورة احلج, اآلية− )٤١(
 .١٥٤:احلوار اإلسالمي املسيحي, ص: بسام عجك− )٤٢(
 .٨: , اآلية  سورة املنافقون− )٤٣(
 .١٤:ص, احلوار من أجل التعايش,   عبدالعزيز التوجيري− )٤٤(
 .٢١:, اآلية  سورة األحزاب− )٤٥(
 .١٤:ص, احلوار من أجل التعايش,   عبدالعزيز التوجيري− )٤٦(
 .١٢٥:, اآلية  سورة النحل− )٤٧(
 −هـــ١٤٢٦:القــاهرة, ط, , دار احلــديث٦٦٠:ص, ١٤:جـــروح املعاين,,  األلــويس− )٤٨(

 .م ٢٠٠٥
 .١٤:ص, احلوار من أجل التعايش,   عبدالعزيز التوجيري− )٤٩(
 .الصفحة نفسها,   السابق− )٥٠(
املعجـم الوسـيط, :وإبـراهيم أنـيس وغـريه, )مـادة نظـر:(  لـسان العـرب, ابن منظور− )٥١(

 .م ١٩٧٢ −هـ ١٣٩٢, الثانية:ط. ٩٣٢:ص,٢:جـ
 . ١٠:كيف حتاور, ص,  طارق بن حبيب− )٥٢(
 −هــ ١٤٢٥, ٧:دمشق, ط, دار القلم. ٣٧١:ضوابط املعرفة, ص, ّحبنكة عبد الرمحن − )٥٣(

مكتبة ابن : ط. ٣:ص,١:آداب البحث واملناظرة, جـ :وحممد األمني الشنقيطي. م ٢٠٠٤
 .تيمية

 .٣٧١:ضوابط املعرفة, ص, ّ عبد الرمحن حبنكة− )٥٤(
 .. تبة ابن تيميةمك: ط. ٣:ص,١:آداب البحث واملناظرة, جـ : حممد األمني الشنقيطي− )٥٥(
 .الصفحة نفسها,  السابق− )٥٦(
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, )مقالــة للــدكتور عبــد املجيــد النجــار( معــارف إســالمية: أســاتذة خمتــصون:  انظــر− )٥٧(

 .م٢٠٠٢, األوىل: ليبيا, ط, منشورات كلية الدعوة. ٢٩:ص,١:جـ
كتبـة امل. ٧:رسالة اآلداب يف علم البحث واملنـاظرة, ص: حممد حميي الدين عبد احلميد− )٥٨(

م ١٩٤٢ −هـ ١٣٦١, ٣: القاهرة, ط−التجارية الكرب. 
 .٤٣٣:ص,١:جـ, مقاييس اللغةمعجم : ابن فارس− )٥٩(
وابـن . م ١٩٩٠, ٤:دار العلـم للماليـني, ط. ١٦٥٣:ص,٤:جـ, الصحاح: اجلوهري− )٦٠(

 .٢١٢:ص,٢:جـ, اللسان: منظور
−هــ١٤٢٥,دمـشق, يدار البلخـ, األوىل:ط, ٢٠٣:ص,٢:جــ,  املقدمة, ابن خلدون− )٦١(

 . ١١١:ص١:جـ, املعجم الوسيط:وانظر, م٢٠٠٤
 ,األوىل:  ط,١٥٦٨ :ص,٢:موسـوعة مـصطلحات أصـول الفقـه, جــ: جمع رفيق ال− )٦٢(

 املوسـوعة الفقهيـة لـوزارة األوقـاف والـشؤون :وانظـر, م١٩٩٨ ,مكتبة لبنان نارشون
 .م ١٩٨٩ −هـ١٤٠٩, ٢:, ط١٢٦:ص,١٥:جـ, اإلسالمية الكويتية

 .القاهرة , دار الفكر العريب . ٥:تاريخ اجلدل, ص:  حممد أبو زهرة− )٦٣(
 ,م٢٠٠٦ −هــ١٤٢٧, األوىل:, ط٣٤−٢٩:أدب احلواريف اإلسـالم, ص: غسان القبن− )٦٤(

 . بريوت−دار املعرفة
 .٣٢: , اآلية  سورة هود− )٦٥(
 .٧٤: , اآلية  سورة هود− )٦٦(
 .١٢٥ :, اآلية  سورة النحل− )٦٧(
 .٤٦: , اآلية العنكبوت  سورة− )٦٨(
 .١: , اآلية  سورة املجادلة− )٦٩(
املوسـوعة الفقهيـة, لـوزارة األوقـاف :وانظـر, ٢٠٣:ص,٢:جـ, املقدمة,  ابن خلدون− )٧٠(

ـــة ــــ, الكويتي ـــه. ١٢٧−١٢٦:ص,١٥:ج ـــول الفق ـــصطلحات أص ـــوعة م , وموس
 .١٥٦٨:ص,٢:جـ

 .١٢٧:ص,١٥:جـ,, لوزارة األوقاف الكويتية,  املوسوعة الفقهية− )٧١(
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 .١٢٥:, اآلية  سورة النحل− )٧٢(
 .٤٦:, اآلية  سورة العنكبوت− )٧٣(
  . ٤:ص,٢:جـ, آداب البحث واملناظرة,  حممد األمني الشنقيطي− )٧٤(
  .٦٦٠:ص,١٤:جـ, روح املعاين,  األلويس− )٧٥(
 .١١١: , اآلية  سورة البقرة− )٧٦(
 .٦٨: , اآلية  سورة يونس− )٧٧(
هــ ١٤١٥: بريوت, ط, دار الفكر. ٢٦١:ص,٣:جـ, حكام القرآناجلامع أل,  القرطبي− )٧٨(

 .م ١٩٩٥ −
 .٤:ص,٢:جـ, آداب البحث واملناظرة,  الشنقيطي− )٧٩(
,  مؤسسة الرسالة,م١٩٩٢−هـ١٤١٢, ٢٦:ط. ٦٣٩:ص,٣:جـ, زاد املعاد,  ابن القيم− )٨٠(

, ٢:ط. ١٢٨:ص,١٥:جــ, املوسوعة الفقهية لوزارة األوقـاف الكويتيـة:وانظر. بريوت
 .الكويت, م طباعة ذات السالسل١٩٨٩ −هـ١٤٠٩

, األوىل: ط. ١٩٧−١٩٦:ص,١:جــ, القواعـد الكـرب,  عزالـدين بـن عبـد الـسالم− )٨١(
 . دمشق,  دار القلم,م ٢٠٠٠−هـ ١٤٢١

, األوىل:ط, ١٢٩:منـاهج البحـث وآداب احلـوار واملنـاظرة, ص,  فرج اهللا عبد الباري− )٨٢(
 .القاهرة, ةدار اآلفاق العربي, م٢٠٠٤

حممـد األمـني ,٦:رسالة اآلداب يف علم آداب البحث واملنـاظرة,ص , حممد حميي الدين− )٨٣(
 .٤:ص,١:جـ, آداب البحث واملناظرة,الشنقيطي

 .١٩٧: , اآلية  سورة البقرة− )٨٤(
 .٥٨: , اآلية  سورة الزخرف− )٨٥(
 .٤٦: , اآلية  سورة األنفال− )٨٦(
 .١٢٥: , اآلية  سورة النحل− )٨٧(
, ١٣٠ −١٢٩:منـاهج البحـث وآداب احلـوار واملنـاظرة, ص,  فـرج اهللا عبـد البـاري− )٨٨(

 .١٢٧ −١٢٦:ص,١٥:جـ, واملوسوعة الفقهية, لوزارة األوقاف الكويتية
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وعبد الـرمحن . ٨:رسالة اآلداب يف علم آداب البحث واملناظرة, ص,  حممد حميي الدين− )٨٩(

 .٣٧٠:ضوابط املعرفة, ص: ّحسن حبنكة
  . ٢٠٣:ص,٢:جـ, املقدمة,  ابن خلدون− )٩٠(
أدب احلـوار واملنـاظرة, :وعيل جريشة, ٣٧١:ضوابط املعرفة, ص,  عبد الرمحن حبنكة− )٩١(

: وعبد املجيـد النجـار. م ١٩٩١ −هـ ١٤١٢, ٢:املنصورة, ط, دار الوفاء. ٦٠−٥٩:ص
  .٣٠ −٢٩:مقالة يف معارف إسالمية, ص

دار األوزاعي , م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨, ٢:ط:. ٧٣:رصيف, ص  رشح امللوكي يف علم الت− )٩٢(
بـريوت, , دار الفكـر. ٢٨:شذا العرف يف فـن الـرصف, ص, وأمحد احلمالوي, بريوت

 .م ٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠:ط
 .٣٧٤:ضوابط املعرفة, ص, ّ عبد الرمحن حبنكة− )٩٣(
  .٦٦:أدب احلوار واملناظرة, ص: وعيل جريشة.  السابق, الصفحة نفسها− )٩٤(
  .٣ ٢٥−٢٤: , اآلية   سورة سبأ− )٩٥(
 .٣٦١:ضوابط املعرفة, ص, ّ   عبد الرمحن حبنكة− )٩٦(
 .١٠٨: , اآلية   سورة األنعام− )٩٧(
 .٣٦٢:ضوابط املعرفة, ص, ّ   عبد الرمحن حبنكة− )٩٨(
 .٢٤: , اآلية   سورة األنبياء− )٩٩(
  .١٣١:ص, مناهج البحث,    فرج عبد الباري− )١٠٠(
 .١١١: , اآليةلبقرة   سورة ا− )١٠١(
 .٣٦٣:ضوابط املعرفة, ص, ّ   عبد الرمحن حبنكة− )١٠٢(
 .٣٩−٣٨: , اآلية   سورة الذاريات− )١٠٣(
 .٣٦٣:ضوابط املعرفة, ص, ّ   عبد الرمحن حبنكة− )١٠٤(
 .٣٦٤:ص,    السابق− )١٠٥(
 .الصفحة نفسها, سابق   ال− )١٠٦(
 .١٣٥:ص, حثمناهج الب, وفرج عبد الباري, ٣٦٩:ص,    السابق− )١٠٧(
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  .٣٧٥ −٣٧٤:ضوابط املعرفة, ص: ّ عبد الرمحن حبنكة− )١٠٨(
. مـرص, دار املنـار, ١٩ −١٨:احلوار واملناظرة يف القرآن, ص: خليل عبد املجيد زيادة− )١٠٩(

وصـديق . ١٩٧٤بـريوت . ١٠١ −٩٠:معجـم مـصطلحات األدب, ص,وجمدي وهبـة
احلـوار , وبـسام عجـك. شقدمـ, وزارة الثقافـة الـسورية. ١/٤٧أبجد العلوم :قنوجي

 .٢١:اإلسالمي املسيحي, ص
 .٢١:ص, حوار ساخن: حممد عبد القادر الفقي− )١١٠(
  .٢٠:  السابق, ص− )١١١(
 . الصفحة نفسها, السابق− )١١٢(
 .٢١:  السابق, ص− )١١٣(
 .١٣٢:ص,   أمحد حجازي السقا, املناظرة احلديثة− )١١٤(
 .١٢١:ص,   السابق− )١١٥(
 .٧٥:ص, حيايتهذه,   أمحد ديدات− )١١٦(
, ١:جــ, الـشيخ أمحـد ديـدات ومنهجـه يف احلـوار والـدعوة,   محزة مـصطفى ميغـا− )١١٧(

 .٢٤٠:ص
 .٢٤٢:ص,   السابق−)١١٨(

  . ٢٤٧:  السابق , ص−))١١٩((
  .١٦٢ −١١٤: أمحد حجازي السقا , املناظرة احلديثة , ص : أنظر  − )١٢٠(
ــا− )١٢١( ــصطفى ميغ ــزة م ــه يف ,  مح ــدات ومنهج ــد دي ــشيخ أمح ــدعوة,ال ــوار وال , احل

 .٢٤٤:ص,١:جـ
 .١٩:  سورة البقرة, اآلية− )١٢٢(
ومــا ١٧٤, ١٧٣, ١٧٢, ١٦٦, ١٣٧, ١٣٤:املنــاظرة احلديثــة, ص: أمحــد حجــازي− )١٢٣(

 .بعدها 
 .٣٦ −٣٥:حوار ساخن مع داعية العرص, ص: حممد عبد القادر الفقي− )١٢٤(
 .٢٦: السابق, ص− )١٢٥(
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 .١١١:, اآلية  سورة البقرة− )١٢٦(
  .٣٦٥:ضوابط املعرفة, ص, ّ  عبد الرمحن حبنكة− )١٢٧(
, إعداد أرشف حممد الـوحش, دار الفـضيلة. ٩٩ −٩٨:هذه حيايت, ص: أمحد ديدات− )١٢٨(

 . القاهرة
 .٧٨:حوار ساخن, ص:  أمحد الفقي− )١٢٩(
  .٢٨٢:ص, ١:فقه الدعوة إىل اهللا, جـ:ّ عبد الرمحن حبنكة− )١٣٠(
 .٧٦هذه حيايت, ص : أمحد ديدات− )١٣١(
 .١٣١:املناظرة احلديثة, ص, أمحد حجازي السقا) )١٣٢((
 .١٣١:املناظرة احلديثة, ص,  أمحد حجازي السقا− )١٣٣(
 .١٢٨: السابق, ص− )١٣٤(
 .٤−٣:, اآلية  سورة اإلخالص− )١٣٥(
 .١٣٥−١٣٤:املناظرة احلديثة, ص , أمحد حجازي السقا− )١٣٦(
 .١١١:, اآلية  سورة البقرة− )١٣٧(
 .١٣٩: السابق, ص− )١٣٨(
 −٢٤٢:ص,١:جــ, الشيخ أمحد ديدات ومنهجه يف احلوار والـدعوة,: محزة مصطفى− )١٣٩(

٢٤٣. 
 ١٣٩:املناظرة احلديثة, ص,  أمحد حجازي السقا− )١٤٠(

  . )  ٣٨ : ص  (  مع القس جيمس سواجارت , انظر شواهد  من بعض مناظرته )) ١٤١((
  .٨١:هذه حيايت, ص: أمحد ديدات− )١٤٢(
 .١٧:أمحد ديدات, الرجل والرسالة, ص, عبد اهللا أبو إسالم أمحد − )١٤٣(
 .٧٦:ص, هذه حيايت: أمحد ديدات− )١٤٤(
 .١١:, اآلية سورة احلجر− )١٤٥(
 .٧٦:ص, هذه حيايت: أمحد ديدات− )١٤٦(
 .١٣٣ −١٣٢:املناظرة احلديثة, ص,  أمحد حجازي− )١٤٧(
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  .٨٤:املناظرة الكرب, ص: رمضان الصفناوي− )١٤٨(
  .٤٨:احلوار من أجل التعايش, ص: ري عبد العزيز التوجي− )١٤٩(
 .٩٠ −٨٩:املناظرة الكرب, ص:  رمضان الصفناوي− )١٥٠(
 .٢٥:ص, حوار ساخن: حممد الفقي− )١٥١(
 . ٢٤:أمحد ديدات الرجل والرسالة, ص: أبو إسالم أمحد عبد اهللا− )١٥٢(
 .  ٢٥٣:ص,١:جـ, الشيخ أمحد ديدات ومنهجه: محزة مايغا− )١٥٣(
 .٢٤:ملسيح يف اإلسالم, صا:  أمحد ديدات− )١٥٤(
 .١٤٨:املناظرة احلديثة, ص,  أمحد السقا− )١٥٥(
 .١٢:بني اإلنجيل والقرآن, ص:  أمحد ديدات− )١٥٦(
 . ٩٢:املناظرة احلديثة, ص:   أمحد حجازي− )١٥٧(
 .الصفحة نفسها,  السابق− )١٥٨(
 .٥٩: , اآلية  سورة آل عمران− )١٥٩(
 .٩٠ −٨٩:صاملناظرة الكرب, :  رمضان الصفناوي− )١٦٠(
 .الصفحات نفسها,  السابق− )١٦١(
 .٦٤: , اآلية سورة آل عمران− )١٦٢(
 .١٢٥: , اآلية سورة النحل− )١٦٣(
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  مصادر البحث

 .القرآن الكريم −١
 .م١٩٧٢ −هـ ١٣٩٢, ٢:إبراهيم أنيس وغريه, املعجم الوسيط, ط −٢
ــة  −٣ ــان, مكتب ــة األدي ــم مقارن ــة يف عل ــاظرة احلديث ــسقا, املن زهــران; أمحــد حجــازي ال

 . ت.د.القاهرة
−هــ ١٤٢٠:أمحد احلمالوي, شـذا العـرف يف فـن الـرصف, دار الفكـر ; بـريوت, ط −٤

 .م٢٠٠٠
 .أمحد ديدات بني اإلنجيل والقرآن −٥
 .أمحد ديدات,هذه حيايت, إعداد أرشف حممد, دار الفضيلة ; القاهرة −٦
 .ب العرباحتادكتا:ط, عبد السالم هارون: أمحد بن فارس,معجم مقاييس اللغة, حتقيق −٧
 −هــ ١٤٢٤−,٣:أمحد بن حممد الفيـومي, املـصباح املنـري, دار احلـديث ; القـاهرة, ط −٨

 .م٢٠٠٣
  −هــ ١٤١٨:ّبسام داود عجك, احلـوار اإلسـالمي املـسيحي, دار قتيبـة ; بـريوت, ط −٩

 .م١٩٩٨
ـــامن −١٠ ـــع واهلـــدف, دار اإلي ـــني الواق ـــدعاة ب ـــصباغ,الدعوة وال ـــسام ال دمـــشق, , ّب

  . م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠,األوىل:ط
 −هـ١٤١٩,األوىل:مصطفى الذهبي, دار احلديث ;القاهرة, ط: السنن, حتقيق: الرتمذي −١١

 .م١٩٩٩
محدي أبو الفتوح , منهجية البحث العلمي وتطبيقاهتا يف الدراسات الرتبوية , القـاهرة ,  −١٢

 . م ١٩٩٦دار النرش للجامعات , 
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, منـشورات كليـة محزة مصطفى ميغا, الشيخ أمحد ديدات ومنهجه يف احلـوار والـدعوة −١٣

 .م٢٠٠٥,األوىل:الدعوة اإلسالمية; طرابلس, ط
 

 −هـ١٤٢٥,األوىل:عبد اهللا درويش, دار البلخي; دمشق, ط: املقدمة, حتقيق: ابن خلدون −١٤
 .م٢٠٠٤

 . خليل عبد املجيد زيادة, احلوار واملناظرة يف القرآن الكريم, دار املنار ; مرص− ١٥
مفهومـه , أسـسه , اسـتخداماته , : و يف العلـوم اإلنـسانية  رشدي طعيمة , حتليل املحت−١٦

 .م ١٩٨٧القاهرة , دار الفكر العريب , 
ــم−١٧ ــق العج ــان : رفي ــسلمني,مكتبة لبن ــد امل ــه عن ــول الفق ــصطلحات أص ــوعة م موس

 .  م ١٩٩٨, األوىل:نارشون,ط
 .  سعد العتيبي  , نفوذ اليهود يف عهد املغول   −١٨  

موسى برملـان, مـن : كمونة ,  تنقيح األبحاث للملل الثالث, النارش  سعد بن منصور بن −١٩
عبد / الدكتور : دار األنصار , لبنان ,  دراسة وحتقيق :  مطبوعات جامعة كاليفورنيا ,ط

 .العظيم املطعني 
دار . السيد حممد الـسيد وغـريه:  شهاب الدين السيد حممود األلويس, روح املعاين, حتقيق−٢٠

 .م٢٠٠٥−هـ ١٤٢٦:ط, قاهرةاحلديث ; ال
 .هـ١٤٢٦, ١٤: طارق حبيب, كيف حتاور ?  مؤسسة اجلريشة, ط−٢١
عبد احلميد حممد حميـي الـدين, رسـالة اآلداب يف علـم آداب البحـث واملنـاظرة, مكتبـة −٢٢

 .م١٩٤٢−هـ ١٣٦١, ٣:االستقامة ; القاهرة, ط
 −هــ ١٤٢٥, ٧:شق, طّعبـد الـرمحن حـسن حبنكـة, ضـوابط املعرفـة, دار القلـم ; دمـ−٢٣
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 .م٢٠٠٤

−هـ ١٩٩٦,األوىل:ّ عبد الرمحن حسن حبنكة, فقه الدعوة إىل اهللا , دار القلم ; دمشق, ط−٢٤
 .م١٤١٧

ـــايش−٢٥ ـــن أجـــل التع ـــز التوجيري,احلـــوار م ـــد العزي ـــاهرة, .  عب ـــرشوق ; الق دار ال
 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٩,األوىل:ط

 .اء والرتشيدعبد الكريم بكار, الرتبية باحلوار, سلسلة البن−٢٦
 .م١٩٩٦:ط.  عبد الكريم بكار, مقدمات النهوض بالعمل الدعوي, دار القلم ; دمشق−٢٧
عبد اللطيف األرناؤوط, أدب احلوار الفكري عند الشيخ عبـد العزيـز بـن عبـد املحـسن −٢٨

 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥:التوجيري, ط
دار النفـائس ; . الـشعارمـروان حممـد : عبد اهللا بن أمحد النسفي, تفسري النـسفي, حتقيـق−٢٩

 .م١٩٩٦هـ ١٤١٦,األوىل:بريوت, ط
 . عبد اهللا أمحد أبو إسالم, أمحد ديدات الرجل والرسالة−٣٠
ّنزيـه كـامل محـاد وغـريه, دار القلـم ; : عز الدين بن عبد السالم, القواعد الكرب, حتقيق−٣١

 .م٢٠٠٠−هـ ١٤٢١,األوىل:دمشق, ط
−هــ ١٤١٢, ٢:نـاظرة, دار الوفـاء ; املنـصورة, طعيل حممـد جريـشة, أدب احلـوار وامل−٣٢

 .م١٩٩١
هـ ١٤٢٧,األوىل:غسان بن عبد العزيز , أدب احلوار يف اإلسالم, دار املعرفة ; بريوت, ط−٣٣

 .م٢٠٠٦−
 فرج اهللا عبد الباري, مناهج البحث وآداب احلوار واملناظرة, دار اآلفاق العربية ; القاهرة, −٣٤

 .م٢٠٠٤,األوىل:ط



 ٩١ إبرهيم عبدالكريم سندي   . د/ واملناظرة يف اإلسالم أمحد ديدات نموذجا يف العرص احلديث احلوار   

 

 

  
صـدقي مجيـل وغـريه, دار الفكـر ; بـريوت, : رطبي, اجلامع ألحكام القـرآن, حتقيـقالق−٣٥

 .م١٩٩٥ −هـ١٤١٥:ط
 . القاهرة−حممد أبو زهرة, تاريخ اجلدل, دار الفكر العريب−٣٦ 

 . حممد األمني الشنقيطي, آداب البحث واملناظرة, مكتبة ابن تيمية ; القاهرة−٣٧
 .                                                   م ١٩٨٣ يف بحوث اإلعالم , جد, دار الرشوق ,  حممد عبد احلميد , حتليل املحتو−٣٨
 .م١٩٩٢حممد عبد القادر الفقي,حوار ساخن مع داعية العرص, مكتبة القرآن ; القاهرة −٣٩
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤٠٣:حممد بن جزي,  تفسري ابن جزي, دار الكتاب العريب ; بريوت, ط−٤٠
حممد رضوان الدايـة, : حممد عبد الرؤوف املناوي, التوقيف عىل مهامت التعاريف, حتقيق−٤١

 .م١٩٩٠−هـ ١٤١٠,األوىل: بريوت, ط−دار الفكر
حممد حميي الدين عبـد احلميـد, رسـالة اآلداب يف علـم آداب البحـث واملنـاظرة, مكتبـة −٤٢

 .; القاهرة.م١٩٤٢ −هـ ١٣٦١, ٣:االستقامة ; القاهرة, ط
 .م١٩٩٦,األوىل:حممود بن عمر الزخمرشي, أساس البالغة, مكتبة لبنان نارشون, ط−٤٣
 .عادل عبد املوجود وغريه, مكتبة العبيكان: حممود بن عمر الزخمرشي, الكشاف, حتقيق−٤٤
 :الــصحيح, حتقيــق, مــصطفى البغــا, دار العلــوم اإلنــسانية ; دمــشق, ط:مــسلم −٤٥

 .م١٩٩٧ −هـ١٤١٨,األوىل
−هـ ١٣٩٥, ١١:لغالييني, عظة الناشئني, املكتبة العرصية ; صيدا, بريوت,ط مصطفى ا−٤٦

 .م١٩٧٥
 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦,األوىل: ابن منظور,  لسان العرب, دار إحياء الرتاث, ط−٤٧
 ). www.isesco.org.ma( موقع اإلسيسكو عىل االنرتنت −٤٨



 هـ١٤٣٠ حمرم ) ٤٦(جملة جامعة أم القر لعلوم الرشيعة والدراسات اإلسالمية , العدد      ٩٢  

 

 

  
براهيم , تقويم النصوص األدبيـة املقـررة عـىل تالميـذ املرحلـة اإلعداديـة  هداية هداية إ−٤٩

, معهـد الدراسـات ) غري منـشورة ( األزهرية يف ضوء معايرياإلبداع , رسالة ماجستري 
 .  م٢٠٠٥الرتبوية , جامعة القاهرة , 

 
 
 


	الحوار والمناظرة في الإسلام 
	ملخص البحث
	المقدمة
	المبحث الأول : الحوار
	المطلب الأول : مفهوم الحوار لغة واصطلاحاً
	المطلب الثاني : دعوة القرآن الكريم إلى الحوار ومشروعيته
	المطلب الثالث : العناصر الواجب توافرها في الحوار وآدابه
	المطلب الرابع : قواعد الحوار الإسلامي
	المبحث الثاني : المناظرة
	المطلب الأول : مفهوم لفظ المناظرة لغة واصطلاحا
	المطلب الثاني : مشروعية المناظرة وحكمها وموضوعها
	المطلب الثالث : نشأة علم المناظرة
	المطلب الرابع : أركان المناظرة وقواعدها
	المطلب الخامس : شروط المناظرة
	المطلب السادس : الفرق بين الحوار والمناظرة
	المبحث الثالث : جهود ديدات في حواره الدعوي 
	المطلب الأول : التعريف بالشيخ ( أحمد ديدات ) ونشأته
	المطلب الثاني : أبرز مناظرات ديدات العالمية
	المطلب الثالث : دراسة وتحليل لمناظرة الشيخ أحمد ديدات مع القس جيمس سواجارت
	المبحث الرابع : منهج ديدات في حواره الدعوي ومناظرته 
	المطل الأول : جوهر منهجه في حواره الدعوي
	المطلب الثاني : المرتكزات الأساس لمنهج ديدات ، وفيه مسألتان
	المطلب الثالث : مقومات شخصيته
	المطلب الرابع : الخصائص الأسلوبية لمنهجه في الحوار الدعوي
	المطلب الخامس : السمات العامة والبارزة لمنهجه
	الخاتمة
	ثانياً : المقترحات والتوصيات
	الهوامش والتعليقات
	مصادر البحث

