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 تقدمي 
Οßγ  {:  احلمد هللا الذي أمر وأوجب جدال الكفار وحماورهتم بقوله   ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ 

ß|¡ôm r& 4 { )والقائل]  ١٦/١٢٥سورة النحل   [)١  :}  * Ÿω uρ (#þθ ä9Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# ωÎ) 

 ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& ω Î) t Ï%©!$# (#θ ßϑ n= sß óΟßγ ÷Ψ ÏΒ ( { )والصالة     ]  ٢٩/٤٦سورة العنكبوت    [)٢

والسالم على نيب اهلدى والرمحة الذي امتثل ألمر اهللا وجادهلم يف مكة واملدينة ويف حال   
:  مالقوة والضعف ويف السلم واحلرب وأمر بذلك ومساه جهادا فقال عليه الصالة والسال   

قال ابن   ، رواه أمحد وغريه  )٣( }جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم {

وهذا حديث غاية يف الصحة وفيه األمر باملناظرة وإجياهبا كإجياب     (( -رمحه اهللا-حزم  
  . )) اجلهاد والنفقة يف سبيل اهللا

ٌ                       وهذا الواجب قد فر ط فيه كثري  من الدعاة واملصلحني    ، ففي الوقت الذي جند فيه                    َّ        
دعاة التقريب بني األديان ودعاة العصرانية ينشطون لذلك ويعقدون الندوات واملؤمترات     
تارة باسم التعاون وأخرى باسم التسامح والتعايش وثالثة لتحاشي الرتاعات وصدام  

؛ يف الوقت نفسه جند تقاعسا كبريا وعزوفا          ُ  َّ   ك من الت ر هات وغري ذل -زعموا-احلضارات 
 -من دعاة احلق عن هذا النوع من اجلهاد وأحسنهم حاال من اهتم بدعوة أهل الكتاب        

ٌ      ويف هذا خري  كبري   مع أن دعوة أهل الكتاب واملشركني ليست هي جداهلم وحماورهتم      -        
ه مبجرد الدعوة باحلكمة واملوعظة             ُ                                          وما ي درأ من املفاسد والشرور باجلدال ال ميكن درؤ   

، بل هو          ُ           أما اجلدل  فال يدعى به (( -رمحه اهللا-، قال شيخ اإلسالم             ُ        احلسنة اليت أ مرنا هبا 
 قد   واهللا ))  ؛ فإذا عارض احلق معارض جودل باليت هي أحسن     من باب دفع الصائل

وال  (( : -ه اهللارمح-يدفع باحلجة واللسان ما ال يدفعه بالسنان قال العالمة ابن حزم  

                                                 
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ٤٦:  سورة العنكبوت آية ) ٢(
 .  )٢٤٣١(، الدارمي اجلهاد   )٣/١٥٣(، أمحد  )٢٥٠٤(، أبو داود اجلهاد   )٣٠٩٦(النسائي اجلهاد  ) ٣(
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غيظ أغيظ على الكفار واملبطلني من هتك أقواهلم باحلجة الصادعة وقد هتزم العساكر     
الكبار واحلجة الصحيحة ال تغلب أبدا فهي أدعى إىل احلق وأنصر للدين من السالح      

 .  )) الشاكي واألعداد اجلمة  

رؤية شرعية يتسلح  وما أحوج من أراد أن يتصدى هلذا النوع من اجلهاد أن تكون له            
، هذا وقد تكفل أخونا الفاضل الشريف حممد بن حسني       هبا يف جهاده ألعداء اهللا  

ـ  رؤية شرعية يف  (( الصمداين بإيضاح هذه الرؤية من خالل كتابة هذا البحث املوسوم ب
وقد قرأته ووجدته حبثا قيما جيدر مبن تصدى للحوار   ))  اجلدال واحلوار مع أهل الكتاب   

 مباحث مهمة    -جزاه اهللا خريا -الكتاب أن يستفيد منه وقد ذكر فيه مؤلفه   مع أهل 
استوقفين منها الشرط األول من شروط احملاور املسلم ولوازمه وهو األهلية وإعطاء      

 :  -كما ذكر-اإلسالم حقه من النصرة والبيان ومن لوازم هذا الشرط  

 .   العلم والعدل-١

 .  ال اخلصم وجداله   معرفة ما ينكي وينجع يف رد صي-٢

 .   الصدع باحلق واجلهر به  -٣

ٍ                                            وقد علمت أنه أطلعه على عدد  من املشايخ الفضالء وطالب العلم فاستحسنوه                                 . 

، وأن يرزقنا وإياه اإلخالص يف أقوالنا      أن جيزي الباحث خري اجلزاء   أسأل اهللا
  . وأعمالنا وأن ينصر جنده ويعلي كلمته إنه ويل ذلك والقادر عليه  

 وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم  

 أقوال ابن تيمية وابن حزم منقولة من أصل البحث فلريجع إليها   
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 املقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

   :                                                            َّ     احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني أمَّا بعد

 َ                                         دم  اإلسالم بدءا مبظاهرة أهل الكتاب للمشركني      َّ                           ٌ  ِ    فإن  املواجهة مع أهل الكتاب قدمية  ق     
ÏIω  {:  وهلم ـلى املؤمنني وقـة عـمبك àσ¯≈ yδ 3“ y‰÷δ r& zÏΒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u ¸ξ‹ Î6 y™ ∩∈⊇∪ { )١( 

املعاهدات واملواثيق بعد اهلجرة الشريفة وجداهلم باملدينة   ومرورا ب]  ٤/٥١سورة النساء  [
،   النبوية وإقامة احلجة عليهم ودعوهتم لإلسالم والتحاكم إىل القرآن مث إجالء بين النضري   

، مث إرسال  ، مث كانت خيرب مث قتل أهل الغدر منهم كما يف قصة بين قريظة بعد األحزاب
 لإلسالم مث كانت مؤتة مث النفري لبين األصفر يف  الرسل وكتابة الكتب مللوكهم ودعوهتم

                                      َّ                أنزل اهللا تعاىل يف ذلك أكثر سورة براءة وذم  الذين ختلفوا عن  (( الشام فكانت تبوك حىت
ة جعلهم منافقني كافرين   ـم طاعـوالذين مل يروا جهاده    ، جهاد النصارى ذما عظيما

 }  í!#uθ هـوقال لنبي y™ óΟÎγ øŠn= tæ |Nöxøó tG ó™ r& óΟßγ s9 ÷Πr& öΝs9 öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; s9 tÏøó tƒ ª!$# öΝçλm; { )٢( 

Ÿω  {:  ال تعاىلـوق]  ٦٣/٦ورة املنافقون ـس [ uρ Èe≅ |Á è? #’ n?tã 7‰tnr& Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/r& Ÿω uρ öΝà)s? 

4’ n?tã ÿÍν Îö9 s% ({ )فإذا كان هذا حكم اهللا ورسوله فيمن   .  اآلية]  ٩/٨٤سورة التوبة   [)٣

 )٤( )) . . .                 ْ                                                     ختلف عن جهادهم إذ  مل يره طاعة وال رآه واجبا فكيف حكمه فيهم أنفسهم       
 مع أهل الكتاب  ستقبل بعد ذلك وفد جنران وطلب مباهلتهم فنكلوا مث ختم جهاده   وا

 :  قبل موته بعملني جليلني مها

 .   األمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب  -١

                                                 
 .  ٥١:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٦:  سورة املنافقون آية ) ٢(
 .  ٨٤:  سورة التوبة آية ) ٣(
 .  )٢٠٥-٤/٢٠٣(الفتاوى :  وانظر .  )٣٠٢-١/٣٠١(اجلواب الصحيح  ) ٤(
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 .   إعداد العدة جلهاد النصارى  -٢

  فكان أول عمل يعمله إمضاء      استخلف أبو بكر الصديق   وبعد وفاة رسول اهللا
غزو الروم وجهاد أهل الكتاب وتابعته األمة على هذا العمل اجلليل فكان الفاروق عمر    
وعثمان رضي اهللا عنهما فقامت سوق اإلسالم ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا واستمر       
األمر على ذلك مدة خالفة بين أمية وصدرا من خالفة بين العباس مث خلفت خلوف     

 .  رقاب وقامت سوق دوهلا تسلطت يف زمنهم البدع على ال 

بنوبويه بدار اخلالفة ببغداد والعبيدية القداحية اليهود ببالد مصر وما حوهلا فتراجع   
ٍ                              حال أمة اإلسالم يف مواجهة أهل الكتاب واستمر األمر يف تراخ  وإدبار حاشا ما كان من                                                           

َ                  وقد صو ر  ابن السبكي حال  .  الطائفة املنصورة القائمة حبجة اهللا يف أرضه   العلماء يف         َّ
وحيكم ذروا  :  فقل هلؤالء املتعصبني يف الفروع .  . . (( :  بقوله- القرن الثامن -عصره 

التعصب ودعوا عنكم هذه األهوية ودافعوا عن دين اإلسالم ومشروا عن ساق االجتهاد يف  
حسم مادة من يسب الشيخني أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما ويقذف أم املؤمنني عائشة   

 عنها اليت نزل القرآن بربائتها وغضب الرب تعاىل هلا حىت كادت السماء تقع رضي اهللا
على األرض ومن يطعن يف القرآن وصفات الرمحن فاجلهاد يف هؤالء واجب فهال شغلتم    

 .  )) !أنفسكم به

ويا أيها الناس بينكم اليهود والنصارى قد مألوا بقاع البالد فمن .  . . (( : مث قال
منكم للبحث معهم واالعتناء بإرشادهم بل هؤالء أهل الذمة يف البالد     الذي انتصب 

اإلسالمية تتركوهنم مهال تستخدموهنم وتستطبوهنم وال نرى منكم فقيها جيلس مع ذمي  
 .  ساعة واحدة يبحث معه يف أصول الدين لعل اهللا تعاىل يهديه على يديه  

 مهمكم إىل هذا النوع     وكان من فروض الكفايات ومهمات الدين أن تصرفوا بعض 
فمن القبائح أن بالدنا مألى من علماء اإلسالم وال نرى فيها ذميا دعاه إىل اإلسالم   
مناظرة عامل من علمائنا بل إمنا يسلم من يسلم إما ألمر من اهللا تعاىل ال مدخل ألحد فيه   

ه دين  مث ليت من يسلم من هؤالء يرى فقيها ميسكه وحيدثه ويعرف .  . . أو لغرض دنيوي 
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هل هو  :  اإلسالم لينشرح صدره ملا دخل فيه بل واهللا يتركونه مهال ال يدرى ما باطنه
                                                 ُ                           كما يظهر من اإلسالم أو كما كان عليه من الكفر ألهنم مل ي رووه من اآليات والرباهني ما  

  . )١( )) . . . يشرح صدره فيا أيها العلماء يف مثل هذا فاجتهدوا وتعصبوا

ب األعداء وتسلط أهل الكتاب على رقاب املسلمني يف ديارهم  وهبذا ومثله تكال
فكانوا هم اجلباة والصيارفة وهم الوزراء والصيادلة وهم املتصرفون يف األموال واألبدان       

  . )٢( باحلساب والطب وهذا كثري يف كتب التاريخ والسري

هل العلم والذكر   وازداد املرض يف أمة اإلسالم واتسع اخلرق على الراقع إال بقايا من أ  
وملا كان املرض موجودا يف بعض طبقات      .  سجل التاريخ لنا ردودهم على أهل الكتاب 

           َّ                                                                       العلماء فإن  شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل مل يعدم أن يقال يف ردوده على الرافضة    
ييع أهنا من قبيل تض " اجلواب الصحيح  " وعلى النصارى يف " منهاج السنة النبوية " يف

.  . . (( : هذا خليل بن أيبك الصفدي يقول يف شيخ اإلسالم ابن تيمية .  . . !!الزمان
وضيع الزمان يف رده على النصارى والرافضة ومن عاند الدين وناقضه ولو تصدى لشرح    

  . )٣( )) البخاري أو لتفسري القرآن العظيم لقلد أعناق أهل العلوم بدر كالمه النظيم

كذلك منذ مدد متطاولة واستيقظ الناس على احنالل أمر اخلالفة     وملا كان احلال  
                                                 

 .  )٧٦ -٧٥ص (معيد النعم ومبيد النقم  ) ١(
، ومن روائع     )١١٨-١/٧٥(ي آلدم ميتز  احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجر    :  انظر على سبيل املثال   ) ٢(

وهذا الدردير الفقيه    .  )٤٠ -٣٨(، واحلوادث اجلامعة املنسوب البن الطويف   )٩١- ٨٦(حضارتنا للسباعي   
وملوك مصر لضعف إمياهنم قد      .  . " : املالكي يقول عن ملوك مصر ومتكينهم للنصارى من إحداث ما يريدون        

،   ، وزاد أمراء الزمان أن أعزوهم     لى اإلنكار إال بقلبه أو بلسانه ال بيده     ، ومل يقدر عامل ع   مكنوهم من ذلك  
:  ، وترى املسلمني كثريا ما يقولون     ، ويا ليت املسلمني عندهم كمعشار أهل الذمة        وعلى املسلمني رفعوهم    

 الذين     سيعلم"  ، و ليت األمراء يضربون علينا اجلزية كالنصارى واليهود ويتركونا بعد ذلك كما تركوهم       
ـ "  . . " ظلموا أي منقلب ينقلبون    الشرح الصغري على خمتصر خليل مطبوع حباشية بلغة السالك     . ( أه

ُ                 َ َ         يـهود  هذا الزمان قد ب ل غوا      :  )١/٢٠١:  حسن احملاضرة    (وقبله قال بعض شعراء مصر .  )١/٣٦٩:  للصاوي      
ُ               ستشار  وامللك  يا أهل  مصر إين نصحت  لكم              َ                    ِ   ُّ           ُ                          غاية  آماهلم وقد ملكـوا الع ـز  فيهم واملال  عـندهم ومنـهم امل                     َ        ُ       ُ     

َ       ُ  تـهودوا قد هتود  الفلك                   . 
 .  )٢٨٧ص (اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية  ) ٣(
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بسقوط دولة بين عثمان وتفرق األمة وتنازعها ورأوا استيالء النصارى على الديار والعباد      
تباين الناس يف كيفية التعامل مع هذا الواقع املؤمل فمنهم من ساير خطاب ما يسمى بتيار  

دولة العثمانية كجمال الدين األفغاين وحممد عبده    اإلصالح الذي ظهر يف أواخر عهد ال     
ومدرستهما ومنهم من اجتر الطريقة املغروسة يف جسد األمة واليت ال حتتاج إىل مزيد     
تعريف وال كثري بيان وهي مواصلة االنغالق على النفس وترك العدو واالشتغال به ال     

كثري من .  . . (    َّ          صح  أن يقال وهلذا .  . . )١( دعوة وإرشادا وال ردا على شبهاته وجهادا 
علماء أهل السنة وطلبة العلم من حميب شيخ اإلسالم ال يكادون يتجاوزون كالمه يف الفقه      
والتفسري واحلديث إىل ما كتبه يف الرد على الفالسفة واملناطقة وأهل الكتاب واملتكلمني  

دراسات العليا يف  وإمنا ظهر االهتمام هبذه املخالفات منذ زمن قريب على يد طالب ال 
 وقال الشيخ العالمة حممد بن عثيمني رمحه اهللا تعاىل مصورا  )٢( . )) . . . اجلامعات

ال حاجة    :  وكنا قبل هذا الوقت نقول.  . . ( : لشيء من ذلك احلال 
؛ ألهنم غري  ؛ ألنه ال يوجد جهاد وال لقراءة أحكام أهل الذمة    )) اجلهاد  (( لقراءة 

ا اآلن فال بد لطلبة العلم من أن يقرؤوا وحيققوا أحكام اجلهاد   أم.  موجودين عندنا
وهللا  -اد ـوأحكام أهل الذمة وسائر الكفار ألنه يف هذا الوقت انفتحت جبهات للجه

                                                       َّ                       يف سبيل اهللا وأما الكفار فقد ابتلينا هبم وكثروا بيننا ال كث رهم اهللا فالواجب أن     -احلمد 
ـ ) . . نعرف كيف نعامل هؤالء الكفار   . )٣(  أه

وبقيت أمة من الناس هتدي باحلق وبه تعدل ال يضرها من خالفها وال من خذهلا وهم     
وقد أثىن ابن .  الذين سكبوا يف أقالمهم مداد الوحي فنشروا حجج اهللا وبيناته يف اخللق 

القلم  (( : وقال فيه))  القلم اجلامع (( ومساه بـ))  قلمهم (( القيم رمحه اهللا تعاىل على
                                                 

َ  َ   ل ا ي ك ل ف  الل ه  ن ف س ا إ ل ا و س ع ه ا  (، و       َّ                 ، فإن  هذا من املتعذر    ال يدعى إىل اشتغال سائر أهل العلم بذلك    ) ١(  ْ  ُ   َّ ِ   ً ْ  َ  َُّ     ُ ، ولكن    ) َ  ُ  َ ِّ
 .            َّ                 رر ذلك وأن ه من دين اإلسالم   ال بد من تق

حاشية رقم   ) ١٩ص ) (قدم العامل وتسلسل احلوادث لكاملة الكواري (اب ـمن مقدمة الشيخ سفر احلوايل لكت) ٢(
)٢(  . 

 .  )٩٢-٨/٩١(الشرح املمتع   ) ٣(
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القلم اجلامع وهو قلم الرد على املبطلني ورفع سنة احملقني وكشف أباطيل   :  لثاين عشرا
املبطلني على اختالف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وهتافتهم وخروجهم عن احلق     

وهذا القلم يف األقالم نظري امللوك يف األنام وأصحابه أهل احلجة        .  ودخوهلم يف الباطل  
به الرسل احملاربون ألعدائهم وهم الداعون إىل اهللا باحلكمة واملوعظة          الناصرون ملا جاءت  

ٍ       احلسنة اجملادلون ملن خرج عن سبيله بأنواع اجلدال وأصحاب هذا القلم حرب  لكل مبطل                 ٌ                                                               
ـ )١( )) وعدو خمالف للرسل فهم يف شأن وغريهم من أصحاب األقالم يف شأن   .   أه

ع خاصة يف مثل هذه األزمان اليت للكفر      وملا كانت احلاجة ماسة لبحث هذا املوضو  
فيها جولة بالسنان وصولة باحلجج الباطلة واألدلة الفاسدة كان من املتعني التنبيه على ما       

وما يتعلق به من ألفاظ ومصطلحات ))  اجلدال واحلوار مع أهل الكتاب  (( يتعلق بأحكام
 يتعلق به على وجه      حادثة وذلك بتقرير حكم اجلدال مع أهل الكتاب يف الشرع وما     

 .  االختصار

                                                                َّ          وهو أمر سهل التحرير لوضوحه يف الكتاب والسنة ومنهج األئمة األعالم لكن  البيئة   
َ            اليت ينشأ فيها املرء رمبا جعلته يظن أن هذا ليس من دين اإلسالم خاصة إذا غ ذي  ذلك مبا      ُ                                                                   

تعايش والسلم   يرى ويرى عن الدعوات املشبوهة إلقامة احلوارات احلضارية ودعوات ال 
 .  املدين وحنو ذلك 

وذلك  .  مقدمة ومتهيد وفصلني مث خامتة   :   على- يف اختصار -وقد اشتمل البحث  
 :  على النحو اآليت

 .  اشتملت على عرض خمتصر للموضوع والسبب الداعي للكتابة فيه :  املقدمة 

 :  أما التمهيد فتضمن أربعة مباحث

 .  دل يف اللغة واالصطالح  تعريف احلوار واجل :  املبحث األول

 .  أنواع املنكرين جملادلة أهل الكتاب  :  املبحث الثاين

 .            ِ              أنواع اجملاد لني ألهل الكتاب :  املبحث الثالث
                                                 

 .  )١٣٢-١٣١(التبيان يف أقسام القرآن  ) ١(
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 .            َ                 أنواع اجملاد لني من أهل الكتاب :  املبحث الرابع

 :  مشروعية جمادلة أهل الكتاب من القرآن والسنة وفيه    :  وأما الفصل األول فكان يف

 .  األدلة من القرآن  :  بحث األولامل

 .  األدلة من السنة :  املبحث الثاين

 .  حكم جدال وحوار أهل الكتاب   :  املبحث الثالث

شروط احلوار واجلدال مع أهل الكتاب وتضمن    :  مث يأيت الفصل الثاين وجعلته يف
 .  الشروط الواجب توفرها يف احملاور املسلم   :  املبحث األول :  ثالثة مباحث هي

 .  شروط احملاور الكتايب  :  املبحث الثاين

 .  موضوعات احلوار واجلدال مع أهل الكتاب   :  املبحث الثالث

 .  مث كانت اخلامتة 

ونسأل اهللا أن يلهمنا الرشد ويرزقنا حسن القصد وأن جيعلنا من القائلني بعلم وعدل     
 .  وأن يعصمنا بالورع وهو حسبنا ونعم الوكيل
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 التمهيد 
  األول املبحث

 احلوار واجلدل يف اللغة واالصطالح 
 أوال احلوار واجلدل يف اللغة 

وهم  (( : )) لسان العرب ((  ويف )١( )) ع الكالم  ـتراج (( وار يف اللغة  ـاحل
مراجعة املنطق والكالم يف     :  واحملاورة .  يتراجعون الكالم  :  يتحاورون أي 

  . )٢( )) املخاطبة

اجليم والدال والالم أصل واحد وهو من باب       (( : فقال ابن فارس:  أما اجلدل 
  . )٣( )) استحكام الشيء يف استرسال يكون فيه وامتداد اخلصومة ومراجعة الكالم   

 ثانيا احلوار واجلدل يف االصطالح 
مراجعة للكالم بني    :  هو بنفس املعىن اللغوي السابق فهو إذا    :  احلوار يف االصطالح 

  . )٤( ومة بينهم بالضرورةطرفني أو أكثر دون وجود خص    

إظهار املتنازعني مقتضى نظرهتما على التدافع    (( : فكما يعرفه اجلويين هو :  أما اجلدل 
ـ )٥( )) والتنايف بالعبارة أو ما يقوم مقامهما من اإلشارة والداللة  .   أه

 .  حثة احملاجة واملناظرة واملناقشة واملبا  :  وتوجد ألفاظ قريبة من احلوار واجلدال منها  

 .  وحبثنا سيدور حول اجلدال مع أهل الكتاب ال مع عموم الكفار واملشركني   

                                                 
 .  )٢/١١٧(غة  ، ومعجم مقاييس الل )٣/١٦٢(تاج العروس :  انظر ) ١(
 .  )٤/٢١٨(لسان العرب  ) ٢(
َ             ، وصح ح  ابن فارس يف  )١/٤٣٣(معجم مقاييس اللغة  ) ٣( .  " جدلت احلبل "  ن ـأنه مأخوذ م"  حلية الفقهاء "       َّ

 .  )١٢ص (
 .  )٩ص (، نشر الندوة العاملية    أصول احلوار  ) ٤(
، أدقها وأضبطها كما يقول الدكتور عثمان بن         ، وهلم فيه تعاريف كثرية   )٢١ص (الكافية يف اجلدل للجويين   ) ٥(

 .  )١/٢٧" ( منهج اجلدل واملناظرة  "  : انظر .  علي حسن تعريف اجلويين  
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 املبحث الثاين أنواع املنكرين للجدال مع أهل الكتاب 
رأينا يف املقدمة أن هناك إعراضا من بعض املنتسبني للعلم عن دعوة ومواجهة أهل   

 :  ودعا إىل ذلك مجلة أسباب منها  .  الكتاب

 .   انتشار اإلسالم الركون إىل -١

 .   أن األصل يف ذلك أنه من باب فروض الكفاية  -٢

 االشتغال بالفروع الفقهية والتعصبات املذهبية وحصر جانب اجلدال يف باب    -٣
 .  املذاهب الفقهية األربعة أو بني املعتزلة واألشاعرة أو أهل الكالم والفالسفة  

بالعلم من قبل الطلبة وأهل العلم وهو    وقد مرت فترات باألمة ظهر فيها اشتغال جمرد 
اشتغال على مستوى الكتب والدراسة دون معرفة الواقع الذي حيتاج يف كثري من مسائله       

 .  إىل تفصيل وقول بعلم وعدل

ولئن كانت تلك مجلة من األسباب اليت منعت طوائف من أمة اإلسالم عن االشتغال    
ْ    َّ            ْ            هناك طوائف رأت  أن  الباب جيب أن  يغلق                                            َّ بالرد على أهل الكتاب أو احلوار معهم فإن                 

والنافذة جيب أن تسد فأنكرت االشتغال بالرد عليهم من باب الشرع الذي دعاهم للقيام     
 ! باجلدال والدعوة لإلسالم 

 ؟   فما هي أهم شبه هؤالء وما هي أهم مرتكزاهتم
ً                    منع اجلدال مع أهل الكتاب بناء  على ظهور دالئل الن :  الشبهة األوىل  .  بوة                           

ومما يعجب منه أن بعض املنكرين جملادلة   .  . . (( : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
          ً                                                                    الكفار بناء  على ظهور دالئل النبوة جنده هو ومن يعظمه من شيوخه الذين يعتمد يف      
أصول النظر على نظرهم ومناظرهتم ويزعمون أهنم قرروا دالئل النبوة قد أوردوا من   

اعن على دالئل النبوة ما يبلغ حنو مثانني سؤاال وأجابوا عنه  الشبهات والشكوك واملط 
بأجوبة ال تصلح أن تكون جوابا يف املسائل الظنية بل هي إىل تقرير شبه الطاعنني أقرب       

  . )١( )) . . . منها إىل تقرير أصول الدين 
                                                 

 .  )١/٢٤٣(اجلواب الصحيح  ) ١(
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ً                          منع اجلدال مع أهل الكتاب بناء  على نسخ آيات اجلدال معهم :  الشبهة الثانية                            
 .  آيات السيف وفرضية اجلهادب

ذا االجتاه من تسعة أوجه حررها يف كتابه   ـ  َّ                       رد  شيخ اإلسالم على أصحاب ه 
آيات  :     َّ                 فإن  من الناس من يقول (( : يقول رمحه اهللا تعاىل))  اجلواب الصحيح  (( العظيم

 ينايف اجملادلة واحملاجة للكفار منسوخات بآية السيف العتقاده أن األمر بالقتال املشروع        
                           َّ                                                      اجملادلة املشروعة وهذا غلط فإن  النسخ إمنا يكون إذا كان احلكم الناسخ مناقضا للحكم      
املنسوخ كمناقضة األمر باستقبال املسجد احلرام يف الصالة لألمر باستقبال بيت املقدس  

 .))  . بالشام

Ÿω *  {:  وقوله .  . . (( : مث قال رمحه اهللا تعاىل uρ (#þθä9Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tG Å6ø9$# ω Î)  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ 

ß|¡ôm r& ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß óΟßγ ÷ΨÏΒ ( { )فهذا ال يناقض األمر   ]  ٢٩/٤٦سورة العنكبوت   [)١

.  يناقض النهي عنه واالقتصار على اجملادلة  جبهاد من أمر جبهاده منهم ولكن األمر بالقتال    
فأما مع إمكان اجلمع بني اجلدال املأمور به والقتال املأمور به فال منافاة بينهما وإذا مل   
                                           ٌ                                يتنافيا بل أمكن اجلمع مل جيز احلكم بالنسخ ومعلوم  أن كال منهما ينفع حيث ال ينفع   

دين احلق ومما يبني ذلك  اآلخر وأن استعماهلما مجيعا أبلغ يف إظهار اهلدى و 
 . )٢( )) . . وجوه 

َ                                                       مث عد د  رمحه اهللا تعاىل تسعة أوجه للقول بذلك وكالمه نفيس للغاية    َّ     )٣( .  

                                                 
 .  ٤٦:  سورة العنكبوت آية ) ١(
)٢١٩ – ١/٢١٨) (٢( 
)٢٤٦ - ١/٢١٩) (٣( 
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 املبحث الثالث 
 أنواع الداعني للحوار واجلدال مع أهل الكتاب 

وكل اجتاه   .  هناك عدة اجتاهات وتيارات تدعو للحوار واجلدال مع أهل الكتاب  
ته أفكارا واجتهادات متنوعة تتنوع وختتلف حبسب اختالف أفراده وحبسب  حيمل يف طيا

 :   ومن هذه التيارات )١( . ما يغلب عليهم من مواد 
 التيار األول دعاة التقريب بني األديان 

ويستند هؤالء يف الغالب على     .   وغريمها )٣(  وأمحد كفتارو )٢( كروجيه جارودي 
ريه من مالحدة الصوفية الذين ينادون بصحة كل  عقائد الباطنية وكالم ابن عريب وغ

إنين عندما أعلنت إسالمي مل أكن أعتقد بأين أختلى عن    (( : يقول جارودي .  األديان
.  )) مسيحييت وال عن ماركسييت وال أهتم بأن يبدو هذا متناقضا أو مبتدعا  

مهما يكن  هذا النضال هو نضال كل أصحاب العقيدة أو املؤمنني بعقيدة   (( : ويقول
أنا  :  أنا مسيحي أو:  أنا مسلم أو :  نوع إمياهنم وال يهمين ما يقوله اإلنسان عن عقيدته

  . )٤( )) أنا هندوسي:  يهودي أو 

قال )) !  إنه ارتد عن اإلسالم (( : وملا انتشرت بعض آراءه الكفرية اإلحلادية قيل 
                                                 

أفراد التيار يتبنون نفس الفكر واالجتهادات يف كل املسائل     ال يعين ذكرنا لبعض األمساء يف تيار واحد أن مجيع  ) ١(
كما أن بعض هذه االجتاهات رمبا يلتقي بعض أفرادها مع تيار آخر يف      .  أو أهنم على مستوى واحد من العلم   

م   ، لعد ، وهذا االلتقاء ليس كافيا ألن ننسبهم إىل هذا االجتاه أو ذاك     ، فتكون مادهتم واحدة   املفاهيم واألصول  
 .  ، والتقسيم أملته ضرورة البحث     استقرار أصوهلم  

، مث انضم إىل احلزب      ، واعتنق الربوتستانتية  ، يف مرسيليا  م١٩١٣، ولد عام  هو روجيه جان شارل جارودي) ٢(
١٤٠٢، أشيع نبأ إسالمه عام  ، له مؤلفات كثرية ، وحتصل على عدة شهادات يف الفلسفة   الشيوعي الفرنسي  

،   دعوة التقريب بني األديان :  انظر سريته الذاتية مفصلة يف .  كرب دعاة التقريب بني األديان اليوم ، وهو من أ 
 .  )٨٥٧-٢/٨٤١(للقاضي 

ـ      ) ٣( ،    بدمشق ١٩١٥، ولد سنة  " كفتارو"  هو الشيخ أمحد بن الشيخ حممد أمني ابن الشيخ موسى الشهري ب
دعوة  :  انظر .  ، من دعاة التقريب بني األديان ا لسوريا ، يعمل مفتي ، أصله من األكراد  ، نقشبندي  صويف 

 .  )١٠٦٩-٣/١٠٣٦(التقريب بني األديان  
 .  )١٣٢-١٢٨ص (، للقاسم ، واحلوار مع أهل الكتاب   )٩٣٧-٢/٩٣٥(دعوة التقريب بني األديان  ) ٤(
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 عليه بأنه مرتد عن دين اإلسالم  ال حيكم (( : الشيخ عبد العزيز ابن باز رمحه اهللا تعاىل
              َّ             وهلذا قال العال مة بكر      )١( )) كما تومهه بعضهم وإمنا هو كافر أصلي مل يدخل يف اإلسالم    

  . )٢( )النصراين املتلصص إىل اإلسالم ( : أبوزيد فيه
 التيار الثاين دعاة العصرانية 

.  . ريات احلديثةالفقيه الذي أثقلت كاهله املتغ (( : جيمع هذا التيار يف طياته
 واملثقف    )٣( )) والعقالين املغرق يف عقالنيته.  . والصحفي الذي يفتقر إىل علوم الشريعة

وهم   .  . . والقومي الذي يتخبط يف خبال اجلاهلية.  . الباحث عن موقع ثقافته احلضارية
الدكتور حسن الترايب :  ومن أبرزهم.  درجات حبسب ما يغلب عليهم من مواد

ور يوسف احلسن والدكتور عبد العزيز بن عثمان التوجيري والدكتور حممد عمارة    والدكت
 .          َّ       وعبده سال م وغريهم

))  املسلم  (( بني))  احلوار  (( و ))  التعايش (( ومن أهم الصيغ اليت حتدد مباديء 
 :  عند هؤالء ما يلي ))  غري املسلم (( و

 .  اهللا االتفاق على استبعاد كل كلمة ختدش عظمة :  أوال

 .  االتفاق على أن اهللا خيتار رسله من أهل الصدق واألمانة :  ثانيا

ما وجدناه متوافقا يف تراثنا نرد إليه ما اختلف فيه وبذلك ميكن وضع قاعدة      :  ثالثا
  . )٤( مشتركة بني األديان

ويقرر بعض هؤالء أهنم ال يستطيعون التقريب بني األديان أو تذويب أحدها يف اآلخر  
 َّ   َّ                                                                                 ن  أي  حماولة لذلك إمنا هي من قبيل الغش الثقايف واخلداع الفكري وهي أشد خطرا من             وأ

 .  الغش االقتصادي والتجاري
                                                 

 .  )١٥ - ١٤ص (،   ذي احلجة ١، اخلميس  ١٤١٦، عام  ١٥٨٣عدد :  جملة الدعوة :  انظر ) ١(
 .  )٣٢(، لبكر أبو زيد   اإلبطال لنظرية اخللط بني اإلسالم وغريه من األديان  :  انظر ) ٢(
 .  )٦٣٤ -٢/٦٣٢(دعوة التقريب  :  انظر ) ٣(
٣(، ويف البناء احلضاري للعامل اإلسالمي    )٩١ص (، لعبد العزيز بن عثمان التوجيري     احلوار من أجل التعايش  ) ٤(

/٢١٠-٢٠٩(  . 
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؛ وهم    كما يدرك بعضهم أن النصارى ال يؤمنون بالتعايش وال باحلوار وال بالتعاون   
ا لفرض   إذا نادوا بالتعايش أودعوا إىل احلوار قصدوا بذلك استغالهلم     - أي النصارى -

  . )١( اهليمنة الدينية اليت ال تكاد ختتلف يف شيء عن اهليمنة السياسية واالقتصادية

مع غريهم   ))  التعايش (( ويرون أن املسلمني ال مينعهم مانع من أن يستجيبوا لدعوة   
 للمفهوم   - جزئيا أوكليا -عند غري املسلمني منافيا  ))  التعايش ((       ْ             حىت وإن  كان مفهوم   

  . )٢( املتحضر الذي يؤمن به املسلمون  اإلنساين 

ل الكتاب بشبهات شىت  ـذرع هذا التيار يف دعوته إلقامة احلوار مع أه  ـويت
))  التعارف (( و ))  التعاون والتسامح  (( و ))  مواجهة اإلحلاد املادي   (( : منها
لنظام أنه ضرورة يفرضها ا  (( و ))  الدعوة إىل اهللا وإفهام الغرب تعاليم اإلسالم  (( و

))    َّ                                                    أن  احلوار وسيلة لتحاشي الرتاعات واحلروب وصدام احلضارات     (( و ))  العاملي اجلديد
هو وسيلة لتحقيق  ((  و)٣( )) اإلسالم يدعو العامل ألن يكون منتدى حضارات (( وأن 

أنه وسيلة للمحافظة على األقليات املسلمة    (( و )) الوحدة الوطنية بني خمتلف طوائف األمة   
  . ))بيف الغر

ُ            وال ريب أن  هذه قضايا متفاوتة يف نفسها ومتباينة يف قائليها وال ميكن  رؤيتها من                                                     َّ         
منظار واحد بل إن بعضها رمبا دعا إليها تيار آخر كتيار دعاة التقريب بني األديان ورمبا    
شاركهم فيها بعض الدعاة واملفكرين والقول يف مجيع تلك القضايا حيتاج إىل تفصيل يف   

  . )٤( لة منها وليس هذا حمل بسطها أو نقدها كل مسأ

                                                 
 .  )٩٠ص (احلوار من أجل التعايش  :  انظر ) ١(
 .  )٩٠ص (احلوار من أجل التعايش  :  انظر ) ٢(
١٨٩ص (، لعمارة  ، وهل اإلسالم هو احلل  )٢٠٢-٣/٢٠١(، للتوجيري  يف البناء احلضاري للعامل اإلسالمي  ) ٣(

(  . 
 .  )١٥٤٢ - ٤/١٥١٣(دعوة التقريب بني األديان  :  انظر يف مناقشتها والرد عليها  ) ٤(
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 ١٦

 التيار الثالث 
 بعض املتصدين للواقع من الدعاة واملفكرين 

 :  وميكن تصنيف هؤالء على وجه اإلمجال إىل فريقني 
.  من يلمس منه ضعف يف التأصيل أو تذبذب يف املوقف الشرعي:  الفريق األول

بعض املسائل والقضايا حىت ال ميكن التفريق بني   ورمبا اقترب هؤالء من دعاة العصرانية يف 
 .  أقواهلم 

 .  من يلمس منه وضوح يف التأصيل الشرعي  :  والفريق الثاين

:  ومن أبرز من تصدى لبيان بطالن أديان النصارى والرد عليهم يف العصور املتأخرة        
 .   والداعية أمحد ديدات  )١( الشيخ رمحة اهللا الدهلوي اهلندي

                                                 
، جاور مبكة وتويف هبا سنة  ، عامل مبناظرة النصارى   ، فقيه حنفي هو رمحة اهللا بن خليل الرمحن الدهلوي   ) ١(

أمحد  .  ، أفضلها بتحقيق د  ، طبع عدة طبعات   " إظهار احلق "  : ، من أهم كتبه ١٣٠٨سنة :  ، وقيل ١٣٠٦
 .  )١/٣٦٦( ، وهدية العارفني  )٣/١٨(األعالم للزركلي :  انظر .  حممد ملكاوي 
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 ١٧

 ابع أنواع املبحث الر
 اجملادلني واحملاورين من أهل الكتاب 

                                            ُ                              من استقرأ القرآن والسنة وكالم األئمة جيد أنه ال ي ستثىن أحد من أهل الكتاب من    
أهل الذمة وأهل اهلدنة واألمان وأهل احلرب لرد        :  أصل اجلدال فهناك اجلدال مع كل من   

؛  ؛ واهلدنة    تكون مع أهل الذمة   واجملادلة قد  (( : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية .  صياهلم
  ؛ كما كان النيب  ؛ وقد تكون يف ابتداء الدعوة     ؛ ومن ال جيوز قتاله بالسيف  واألمان

؛ وقد تكون لبيان احلق وشفاء القلوب من الشبه مع من يطلب       جياهد الكفار بالقرآن
 . )١( )) . . . االستهداء والبيان 

                                                 
 .  )٦٢٢ -٢/٦٢١(النبوات ) ١(
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 الفصل األول 
 كتاب من القرآن والسنة مشروعية جمادلة أهل ال

أنزل اهللا القرآن هلداية الناس أمجعني فخاطب فيه عقول الناس حني تستبد هبا األهواء   
وحني تكتنفها الشبهات وحني تتنازعها الشهوات وما ترك حالة من حاالت النفس     
العارضة إال ووقف معها جيادهلا ويعظها ويذكرها وهو يف كل ذلك يرشدها إىل اهلداية       

وألهل الكتاب من هذا اخلطاب  .  دته وحده ال شريك له وإىل االستقامة على أمره لعبا
ُ   ترك   :                                      َّ                                 واجلدال حظ كبري يف القرآن والسنة ذلك أن  املسافة الفاصلة بينهم وبني اهلدى      

وهلذا جتد اليهود يصممون ويصرون على باطلهم       (( : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية.  اهلوى
        َّ           وأما الن صارى فأعظم .  رب واحلسد والقسوة وغري ذلك من األهواء  ملا يف نفوسهم من الك

            ْ                                                                  ضالال منهم وإن  كانوا يف العادة واألخالق أقل منهم شرا فليسوا جازمني بغالب ضالهلم       
َ             بل عند االعتبار جتد من ترك اهلوى من الطائفتني ون ظ ر  نوع  نظر  ت بي ن  له اإلسالم    َّ  َ   ٍ     َ     َ َ  َ                                           

  )١( . )) . . . حقا

                                                 
 .  )٦/٤٤(، واجلواب الصحيح  )٢٠٣،  ٤/١٠٨(الفتاوى :  وانظر .  )٢٧ص (نقض املنطق ) ١(
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 ول املبحث األ
 أدلة مشروعية جمادلة أهل الكتاب من القرآن 

äí  {:   قال تعاىل-١ ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 Î n/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ 

 ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 { )وقوله  (( : قال ابن كثري يف تفسريها .  )١  :}  Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9 $$ Î/ 

}‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 { )من احتاج منهم إىل مناظرة     :  أي]  ١٦/١٢٥سورة النحل   [)٢

ـ )٣( )) . .  احلسن برفق ولني وحسن خطاب   وجدال فليكن بالوجه وقال الشيخ    .   اه
   ْ                 َّ                              فإن  كان املدعو يرى أن  ما هو عليه احلق أو كان داعية  .  . . (( : ابن سعدي رمحه اهللا

.  إىل الباطل فيجادل باليت هي أحسن وهي الطرق اليت تكون أدعى الستجابته عقال ونقال      
             َّ                                ن يعتقدها فإن ه أقرب إىل حصول املقصود وأن ال     ومن ذلك االحتجاج عليه باألدلة اليت كا 

تؤدي اجملادلة إىل خصام أو مشامتة تذهب مبقصودها وال حتصل الفائدة منها بل يكون       
ـ .  )) القصد منها هداية اخللق إىل احلق ال املغالبة وحنوها     )٤( . أه

Ÿω *  {:   وقال تعاىل -٢ uρ (# þθ ä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# ω Î)  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& ω Î) t Ï% ©! $# 

(#θ ßϑ n= sß óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ( (# þθ ä9θ è% uρ $ ¨Ζ tΒ# u ü“ Ï% ©! $$ Î/ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ s9 Î) tΑ Ì“Ρ é& uρ öΝ à6 ö‹ s9 Î) $ oΨ ßγ≈ s9 Î) uρ öΝ ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ Ó‰ Ïn≡ uρ ß øt wΥ uρ 

… çµ s9 tβθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ ∩⊆∉∪ { )قال الشوكاين رمحه اهللا .  ] ٢٩/٤٦سورة العنكبوت       [)٥  :

}  * Ÿω uρ (#þθä9Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# ω Î) ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& { )ة اليت هي  إال باخلصل:   أي )٦

 والتنبيه هلم على حججه وبراهينه رجاء      أحسن وذلك على سبيل الدعاء هلم إىل اهللا 

                                                 
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية  ) ٢(
 .  )٤/٥٣٢(تفسري ابن كثري  ) ٣(
 .  )٣/٩٣(تفسري ابن سعدي  ) ٤(
 .  ٤٦:  ية سورة العنكبوت آ) ٥(
 .  ٤٦:  سورة العنكبوت آية ) ٦(
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 ٢٠

ωÎ) t  {.  إجابتهم إىل اإلسالم ال على طريق اإلغالظ واملخاشنة  Ï% ©!$# (#θßϑ n= sß óΟßγ ÷Ψ ÏΒ ( { )١( 
بأن أفرطوا يف اجملادلة ومل يتأدبوا مع املسلمني فال بأس باإلغالظ عليهم والتخشني يف        

  )٢( . )) جمادلتهم

                      َّ                                                    واملتأمل يف القرآن جيد أن  معظم القضايا اليت جادل القرآن فيها أهل الكتاب تدور  
 :  على حمورين

 .   توحيد اهللا وعبادته-١

 .)٣( ان به واإلمي   إثبات نبوة حممد-٢

 :  واألمر مبجادلة أهل الكتاب يف القرآن جاء مقرونا باإلحسان ومن اإلحسان 

واألصل يف باب جمادلة أهل    ((  اتباع طريقة القرآن يف جداله ألهل الكتاب    -١
ö≅è% Ÿ≅÷δ  {:  الكتاب باليت هي أحسن هو آية آل عمران   r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# (#öθ s9$ yè s? 4’ n<Î) 7πyϑ Î= Ÿ2 ¥!#uθ y™ 

$ uΖoΨ ÷ t/ ö/ä3uΖ÷ t/uρ ω r& y‰ç7÷è tΡ ω Î) ©!$# Ÿω uρ x8Îô³èΣ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ x‹Ï‚ −G tƒ $ uΖàÒ ÷è t/ $ ³Ò ÷èt/ $ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 4 β Î* sù 

(#öθ ©9uθ s? (#θ ä9θ à)sù (#ρ ß‰yγ ô© $# $̄Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩∉⊆∪ { )وهلذا    )٥( . )) ] ٣/٦٤سورة آل عمران   [)٤ 

.   فكتبها يف رسالته إىل هرقل عظيم الروم يدعوه إىل اإلسالم ونبذ الشرك     امتثلها النيب
َ                  وقد حر ف  العصرانيون معىن   ٍ         إىل معان  فاسدة  ))  الكلمة السواء   ((       َّ       )٦( . 

يبا عاما جملرد كونه من كتبهم بل ينبغي السكوت  عدم تكذيب ما عندهم تكذ-٢
 . )٧( عن ذلك فال يصدقون وال يكذبون 

                                                 
 .  ٤٦:  سورة العنكبوت آية ) ١(
 .  )٤/٢٠٥(فتح القدير ) ٢(
موضوعات اجلدال مع أهل      :  املبحث الثالث (، وسيأيت يف الفصل الثاين  )١/٤٨٦(منهج اجلدل واملناظرة ) ٣(

 .  مزيد بيان هلذا األمر   ) الكتاب
 .  ٦٤:  سورة آل عمران آية  ) ٤(
 .  )١٠١(اإلبطال لبكر أبوزيد   :  ، وانظر  )٢/٧٢٥(دعوة التقريب بني األديان  ) ٥(
 .  )٧٣٧-٢/٧٢٥(دعوة التقريب بني األديان  ) ٦(
 .  )٣٢٧-١/٣٢٦" ( منهج اجلدل واملناظرة  "  هذا والذي يليه من  ) ٧(
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 على أنبيائهم عليهم الصالة والسالم على وجه     عدم تفضيل نبينا حممد:   ومنه-٣
وين على    ال ختري{  قال:  احلمية والعصبية حلديث أيب هريرة عند البخاري   

  .)٢( )١( } . . . موسى

 . )٣( }ال تفضلوا بني أولياء اهللا{:  ويف رواية عند البخاري أيضا

حبسن خلق ولطف ولني كالم ودعوة إىل احلق   (( : أن تكون اجملادلة:   ومنه-٤
وحتسينه ورد الباطل وهتجينه بأقرب طريق موصل لذلك وأن ال يكون القصد منها جمرد        

 . )٤())  لبة وحب العلو بل يكون القصد بيان احلق وهداية اخللق    اجملادلة واملغا

أن يرتل خطاب كل طائفة منهم على ما يقتضيه فقه الواقع ومعرفة اجملادل   :   ومنه-٥
θ#) *  {:                    ْ      أواحملاور بأحواهلم إذ  إهنم   Ý¡øŠs9 [!#uθ y™ 3 { )وقد قال تعاىل.  )٥  :}  y7 Ï9≡x‹x.uρ 

ã≅ Å_ÁxçΡ ÏM≈tƒ Fψ$# tÎ7oKó¡oKÏ9uρ ã≅‹ Î6 y™ tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# ∩∈∈∪ { )فيفوت من ]  ٦/٥٥سورة األنعام   [)٦

 :  جملادل يفاإلحسان يف جداهلم على قدر تفريط ا 

 .   العلم باحلق ومعرفة تفصيل اآليات-١

 .   ضعف استبانة سبيل اجملرمني وما هم عليه من الضالل املبني-٢

                                                 
 .  )٢/٢٦٤(، أمحد  )٤٦٧١(، أبو داود السنة   )٢٣٧٣(، مسلم الفضائل   )٢٢٨٠(البخاري اخلصومات  ) ١(
 .  )٤٤١ / ٦(الفتح .  ٣٤٠٨رواه البخاري رقم   ) ٢(
 .  )٦/٤٥٠(الفتح .  ٣٤١٤رقم ) ٣(
 .  )٤/٦٤(تفسري ابن سعدي  ) ٤(
 .  ١١٣:  سورة آل عمران آية  ) ٥(
 .  ٥٥:  سورة األنعام آية ) ٦(
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 املبحث الثاين 
 أدلة مشروعية جمادلة أهل الكتاب من السنة وصور ذلك 

 :  وردت عدة أحاديث تدل على مشروعية جدال أهل الكتاب منها  

ما من نيب بعثه اهللا يف أمة {:   قال النيب أن  حديث ابن مسعود-١

رواه     )٢( } . . ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن .  . {:  احلديث وفيه )١( } . . . قبلي

 . )٣( مسلم

جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم    {:  قال   أن النيب   وعن أنس-٢

وهذا حديث غاية يف الصحة وفيه األمر باملناظرة    (( : قال ابن حزم.  )٥( )٤( }وألسنتكم

ـ )٦( . )) وإجياهبا كإجياب اجلهاد والنفقة يف سبيل اهللا   .   أه

ني للقران فجداله مع أهل الكتاب هو التطبيق العملي للجدال القرآين مع     مب والنيب
ٍ                                                         أهل الكتاب وهو يف هذا ماض  على سنة األنبياء من قبله يف جداهلم ألقوامهم وبيان احلق                              

θ#){:  هلم كما قال تعاىل يف جدال نوح لقومه  ä9$ s% ßyθ ãΖ≈ tƒ ô‰s% $ oΨtFø9y‰≈ y_ |N÷sYò2 r'sù $ oΨs9≡y‰Å_
ذا اآليات الكرميات اليت فيها جدال إبراهيم ألبيه ولقومه وللملك وحماجة      وك}  . . 

ْ   ُ        ح ر فة  األنبياء (( : موسى لفرعون ولقومه وهلذا كان اجلدال عن احلق  كما يقول الفخر  ))  ِ 
  )٧( . الرازي

                                                 
 .  )١/٤٥٨(، أمحد  )٥٠(مسلم اإلميان  ) ١(
 .  )٥٠(مسلم اإلميان  ) ٢(
 .  )٣٨٤ / ١: ( كتاب اإلميان:  حيح مسلم  ص) ٣(
 .  )٢٤٣١(، الدارمي اجلهاد   )٣/١٥٣(، أمحد  )٢٥٠٤(، أبو داود اجلهاد   )٣٠٩٦(النسائي اجلهاد  ) ٤(
،  " رياض الصاحلني "  ، والنووي يف ، وصححه ابن حزم  احلديث رواه أبو داود وأمحد والنسائي واحلاكم ) ٥(

/٢(وصححه األلباين يف ختريج املشكاة .  )٣/٣٤٤(فيض القدير :  انظر .  " اجلامع الصغري"  والسيوطي يف 
 .  )٣٠٩٠رقم " ( صحيح اجلامع الصغري "  ، و )٣٨٢١(رقم :  )١١٢٤

 .  )١/٢٩(اإلحكام يف أصول األحكام ) ٦(
 .  )٢٧/٢٩(، للفخر الرازي    التفسري الكبري ) ٧(
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 على سنة األنبياء من قبله يدعو إىل اهللا على بصرية فكان يواجه الناس على   وهو
املسترشد الذي يطلب احلق ليلتزم به ومنهم اجلاهل الذي يبتغي :  م منهماختالف عقائده

العلم فيستنري به ومنهم اجلاحد الذي يسلك سبيل املدافعة واملنازعة بغية تثبيت ما عنده   
وتزهيق ما عند غريه لكنه قد يستسلم ملا تنتج عنه املدافعة واملنازعة وظهور احلجة وبيان    

ملتلدد الذي ال يلوي على شيء غري الوقوف أمام كل جديد بالصد  احملجة ومنهم املعاند ا
ومن هؤالء وهؤالء     .  . . واإلنكار بدعوى التزام ما كان عليه األولون من اآلباء واألجداد   

من ينتسب إىل كتاب مرتل أصابه من التحريف والتبديل ما جعله خيلط حقا بباطل 
َ                                  ورشادا ب غ ي وصدقا بكذب وهم اليهود والنصار   فواجههم عليه الصالة والسالم       .  . . ى       ِ 

وقد وعى طريقة القرآن يف بيان احلق وتثبيته ودفع الباطل وتزهيقه فكانت العالقة وثيقة 
 هو    بني جدل القرآن مع أهل الكتاب واجلدل معهم يف السنة املطهرة وال عجب فالنيب    

 . )١( املفسر واملبني لوحي القرآن   

دعوهتم لإلسالم وجمادلتهم   :   اختذت عدة صور منها   ألهل الكتاب ومواجهة النيب  
 .  ومناظرهتم وأخذ املواثيق مث جهادهم وقتاهلم وسيب ذراريهم وإجالئهم من الديار      

 :   ما يلي)٢( ومن الوسائل اليت اتبعها عليه الصالة والسالم يف دعوة أهل الكتاب 
 أوال غشياهنم يف حمافلهم وجمتمعاهتم لدعوهتم إىل اإلسالم 

 فمرض فأتاه   كان غالم يهودي خيدم النيب{:   قال من هذا حديث أنس

ْ    أط ع    :  ؛ فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له  أسلم :   يعوده فقعد عند رأسه فقال له  النيب  ِ  
  . )٣( }احلمد هللا الذي أنقذه من النار :   وهو يقول َ           م  فخرج النيب     َ فأسل  أبا القاسم

                                                 
-١/٥٩٩(، ومنهج اجلدل واملناظرة    )٤٤١-٤٤٠(ألملعي مناهج اجلدل يف القرآن الكرمي ل     :  بتصرف من ) ١(

٦٠٠(  . 
 .  )٦٧٦- ١/٦٥٢(، ومنهج اجلدل واملناظرة  )١٥٩٦-٤/١٥٧٧(دعوة التقريب بني األديان  :  انظر ) ٢(
 .  )٣/١٧٥(، أمحد  )٣٠٩٥(، أبو داود اجلنائز   )١٢٩٠(البخاري اجلنائز  ) ٣(
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 .)١( رواه البخاري
 ثانيا الكتابة إىل ملوكهم ورؤسائهم 

 كتب   أن النيب- كما يف حديث أيب سفيان الطويل مع هرقل -روى ابن عباس 
من حممد بن عبد اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم .  بسم اهللا الرمحن الرحيم {:  إىل هرقل

أسلم تسلم   .  فإين أدعوك بدعاية اإلسالم :  أما بعد.    ٌ                    سالم  على من اتبع اهلدى  .  الروم
َ       يؤت ك  اهللا  أجر ك مرتني     ُ    َ َ     َّ        َ        فإن  توليت  فإن  عليك إمث  األريسيني.    ِ  ≅ö  {و  .     ْ      è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# 

(#öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7πyϑ Î= Ÿ2 ¥!#uθ y™ $ uΖoΨ ÷ t/ ö/ä3uΖ÷ t/uρ ω r& y‰ç7÷è tΡ ω Î) ©!$# Ÿω uρ x8Îô³èΣ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ x‹Ï‚ −G tƒ $ uΖàÒ ÷è t/ $ ³Ò ÷è t/ 

$ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 4 βÎ* sù (#öθ ©9uθ s? (#θ ä9θ à)sù (#ρ ß‰yγ ô© $# $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∉⊆∪ { )٣سورة آل عمران    [)٢
 . )٣( رواه البخاري}  . ] ٦٤/

 ثالثا استقبال وفودهم 

 جاء العاقب والسيد     قال حذيفة{.  من ذلك استقبال وفد جنران النصارى 

ال   :  فقال أحدمها لصاحبه  :  قال.   يريدان أن يالعناه   صاحبا جنران إىل رسول اهللا  
إنا نعطيك ما :  قاال.  تفعل فواهللا لئن كان نبيا فالعننا ال نفلح حنن وال عقبنا من بعدنا

ألبعثن معكم رجال أمينا   :  فقال.  مينا وال تبعث معنا إال أميناسألتنا وابعث معنا رجال أ 
ْ                                  ق م  يا أبا عبيدة ابن اجلراح فلما قام :   فقال   َّ                             حق  أمني فاستشرف له أصحاب رسول اهللا ُ 

 . )٥( رواه البخاري )٤( } هذا أمني هذه األمة  قال رسول اهللا

                                                 
،   حديث أيب هريرة يف ذهاب النيب إىل بيت املدراس       :  يف معناه و.  )٣/٢١٩(الفتح :  انظر ) ١٣٥٦(رقم ) ١(

 .  )٣١٦٧(رقم :  صحيح البخاري  .  ودعوهتم لإلسالم
 .  ٦٤:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ٧:  رقم) ٣٣-١/٣١(صحيح البخاري مع فتح الباري    ) ٣(
، ابن ماجه املقدمة    )٣٧٩٦(اقب ، الترمذي املن  )٢٤٢٠(، مسلم فضائل الصحابة  )٤١١٩(البخاري املغازي ) ٤(

 .  )٥/٤٠١(، أمحد  )١٣٥(
 .  ٤٣٨٠رقم ) ٩٤-٩٣ / ٨(صحيح البخاري مع الفتح   ) ٥(
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 املبحث الثالث 
 حكم وأقسام جمادلة وحوار أهل الكتاب

 :  نقسم حكم اجلدل معهم إىل قسمني ي
 األول اجلدل املمدوح 

وهو اجلدل الذي يقصد به تأييد احلق أو إبطال الباطل أو أفضى إىل ذلك بطريق        
يقول شيخ .  ومن هذا اجلدل ما هو فرض عني ومنه ما هو فرض على الكفاية.  صحيح

ة واملوعظة احلسنة واجملادلة       والدعاء إىل سبيل الرب باحلكم  .  . . (( : اإلسالم ابن تيمية
.  باليت هي أحسن وحنو ذلك مما أوجبه اهللا على املؤمنني فهذا واجب على الكفاية منهم      

 )١( . )) . . . وأما ما وجب على أعياهنم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم
 تعاىل عن األنبياء فأما اجملادلة الشرعية كاليت ذكرها اهللا.  . . (( : وقال رمحه اهللا أيضا

θ#)  {:  عليهم السالم وأمر هبا يف مثل قوله تعاىل ä9$ s% ßyθ ãΖ≈ tƒ ô‰ s% $ oΨ tF ø9 y‰≈ y_ |N ÷ sY ò2 r' sù 

$ oΨ s9≡ y‰ Å_ { )وقوله )٢   :}  y7 ù=Ï?uρ !$ uΖçF¤f ãm !$ yγ≈ oΨøŠs?# u zΟŠ Ïδ≡tö/Î) 4’ n?tã Ïµ ÏΒ öθ s% 4 { )وقوله )٣   :

} öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) “ Ï% ©! $# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ’ Îû ÿ Ïµ Î n/ u‘ { )وقوله )٤   :}  Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ 

ß |¡ ôm r& 4 { )وأمثال ذلك فقد يكون واجبا أو مستحبا  ]  ١٦/١٢٥سورة النحل   [)٥

 . )٦( )) وما كان كذلك مل يكن مذموما يف الشرع 

:  منهاو (( : ضمن فقه قصة وفد جنران   ))  اهلدي (( وذكر ابن القيم رمحه اهللا يف 
جواز جمادلة أهل الكتاب ومناظرهتم بل استحباب ذلك بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من    

                                                 
 .  )٥٢-١/٥١(درء تعارض العقل والنقل  ) ١(
 .  ٣٢:  سورة هود آية ) ٢(
 .  ٨٣:  سورة األنعام آية ) ٣(
 .  ٢٥٨:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية  ) ٥(
 .  )٧/١٥٦(درء تعارض العقل والنقل  ) ٦(
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إسالم من يرجى إسالمه منهم وإقامة احلجة عليهم وال يهرب من جمادلتهم إال عاجز عن    
ـ .  )) . . . إقامة احلجة   يف فوائد قصة أهل  - وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا )١( . أه

 . )٢( )) وفيها جواز جمادلة أهل الكتاب وقد جتب إذا تعينت مصلحته   (( : -جنران  
 الثاين اجلدل املذموم 

وهو اجلدل الذي يقصد به الباطل أو تأييده أو يفضي إليه أو كان القصد منه جمرد       
التعايل على اخلصم والغلبة عليه فهذ ممنوع شرعا ويتأكد حترميه إذا قلب احلق باطال أو      

واملذموم شرعا ما ذمه اهللا ورسوله كاجلدل   (( : ال ابن تيمية رمحه اهللاق.  الباطل حقا
 ويدخل يف هذا النوع )٣( . )) . . . بالباطل واجلدل بغري علم واجلدل يف احلق بعدما تبني

؛ كما يدخل فيه                                           َّ                   دعوات التقارب ونظريات اخللط بني األديان فإن ها من الباطل الصرف 
 .   املعقودة مع أهل الكتاب ملا تفضي إليه من الباطل كثري من احلوارات احلضارية

ومما حيسن مراعاته يف هذا املقام التفريق بني مقام الدعوة ومقام دفع الصائل وهل مها       
َ                          ؟ من استبان عنده الفرق بني املقامني ل م س  من كالمه نصرة اإلسالم       على حد سواء أم ال    ِ ُ                                  

ٌ              وعزته وهلذا فإن  الفرق جلي  بني من يرد و  ينافح على سبيل الدعوة وبني من يرد على هيئة               َّ         
 ! دفع الصائل

  َّ                                                                           إن  الرد على جاحد احلق الذي يقيم احلجج والشبه على باطله ال ينبغي أن يكون من      
باب الدعوة باحلكمة أو املوعظة احلسنة بل جيب أن يكون من باب دفع ضرره عن     

ني بالسالح املادي وجب أن  املسلمني وصياله عليهم فإذا صال عسكر الكفر على املسلم  
                       ْ                                                       يرد ذلك بالسالح املادي إن  كان يف املسلمني طاقة وقدرة والقدرة بالسيف ليست دائمة     
للمسلمني خبالف ما إذا صال عسكر الكفر باحلجج الباطلة فإنه جيب على أهل العلم       

م  واإلميان الدفاع عن اإلسالم بإقامة حججه الصحيحة ودالئله الصرحية وذلك أن اإلسال 

                                                 
 .  )٣/٦٣٩(زاد املعاد ) ١(
 .  ، باب قصة أهل جنران  كتاب املغازي :  )٨/٩٥(فتح الباري ) ٢(
 .  )٧/١٥٦(درء التعارض  ) ٣(
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 .  منصور أبدا يف مقام احلجة والربهان هذا هو األصل

وال يغيظ الكفار شيء كما يغيظهم إقامة حجة اإلسالم وبيان براهينه والتدليل على 
:  وقال تعاىل (( : -وهو كالم نفيس-يقول أبو حممد ابن حزم .  أباطيل الكفر وأحابيله

}  Ÿω uρ šχθ ä↔ sÜtƒ $ Y∞ÏÛöθ tΒ àá‹Éó tƒ u‘$ ¤à6ø9$# Ÿω uρ šχθ ä9$ uΖtƒ ôÏΒ 5iρ ß‰tã ¸ξ ø‹¯Ρ ω Î) |=ÏG ä. Οßγ s9 Ïµ Î/ ×≅ yϑ tã 

ìx Î=≈|¹ 4 { )وال غيظ أغيظ على الكفار واملبطلني من هتك أقواهلم باحلجة الصادعة  .  )١

بار واحلجة الصحيحة ال تغلب أبدا فهي أدعى إىل احلق وأنصر       وقد هتزم العساكر الك 
للدين من السالح الشاكي واألعداد اجلمة وأفاضل الصحابة الذين ال نظري هلم إمنا أسلموا     

 عندهم فكانوا أفضل ممن أسلم بالغلبة بال خالف        بقيام الرباهني على صحة نبوة حممد  
 أن يدعو له الناس باحلجة البالغة    بيه حممدا ن وأول ما أمر اهللا .  من أحد املسلمني 

؛ وقال   بال قتال فلما قامت احلجة وعاندوا احلق أطلق اهللا تعاىل عليهم السيف حينئذ 
ö≅è% ¬T  {:  تعاىل sù èπ ¤f çt ø:$# èπtó Î=≈ t6ø9$# ( { )وقال تعاىل.  )٢ : }  ö≅ t/ ß∃É‹ø)tΡ Èd,pt ø: $$ Î/ ’ n?tã È≅ ÏÜ≈ t7ø9$# 

…çµ äótΒ ô‰uŠsù #sŒÎ* sù uθ èδ ×,Ïδ#y— 4 { )وال شك يف أن هذا إمنا هو باحلجة ألن السيف مرة لنا          .  )٣

.  ان بل هو لنا أبدا ودامغ لقول خمالفينا ومزهق له أبداومرة علينا وليس كذلك الربه
  ورب قوة باليد قد دمغت بالباطل حقا كثريا فأزهقته منها يوم احلرة ويوم قتل عثمان 

وقد قتل أنبياء كثري وما غلبت حجتهم  .  . . ويوم قتل احلسني وابن الزبري رضي اهللا عنهم
ـ .  )) . . . قط  . )٤( أه

  َّ                                                   إن  اجملادل عن اإلسالم عليه أن يدرك أحوال من جيادل وحياور يف وإذا تقرر ذلك ف
                    ْ                                                                قبوله أورده للحق فإن  أنزهلم مرتلة واحدة فهناك يفقد الكالم معناه ويصبح األمر مضطربا      

ْ                                                             حمريا ملن قل ت  بصريته يف هذا الباب ويكون ذلك داعيا لفتنة بعض املسلمني ببعض     قال .           َّ
                                                 

 .  ١٢٠:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ١٤٩:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ١٨:  سورة األنبياء آية ) ٣(
 .  )١/٢٨(ول األحكام اإلحكام يف أص) ٤(
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 :  اإلنسان له ثالثة أحوال    (( : اهللا تعاىلشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 
 .  إما أن يعرف احلق ويعمل به 

 .  وإما أن يعرفه وال يعمل به 
 .  وإما أن جيحده 

 .  فأفضلها أن يعرف احلق ويعمل به 
 .  أن يعرفه لكن نفسه ختالفه فال توافقه على العمل به  :  والثاين
 .  من ال يعرفه بل يعارضه:  والثالث

                               َّ                                    ال األول هو الذي يدعى باحلكمة فإن  احلكمة هي العلم باحلق والعمل         فصاحب احل
ْ            به فالنوع األكمل من الناس من يعرف احلق ويعمل به في د عون باحلكمة   ُ                                                 . 

 .  من يعرف احلق لكن ختالفه نفسه فهذا يوعظ باملوعظة احلسنة  :  والثاين
                    َّ اجون إىل هذا وهذا فإن  وعامة الناس حيت .  احلكمة واملوعظة   :  فهاتان مها الطريقان

ُ                           ؛ فالناس  حيتاجون إىل املوعظة احلسنة                                      ْ        النفس هلا هوى تدعوها إىل خالف احلق وإن  عرفته          
 .  واىل احلكمة فال بد من الدعوة هبذا وهذا   

؛ فإذا عارض احلق معارض            ُ                                        وأما اجلدل  فال يدعى به بل هو من باب دفع الصائل     
Οßγ  {:  وهلذا قال .  جودل باليت هي أحسن  ø9Ï‰≈ y_ uρ { )فجعله فعال مأمورا به مع )١ 

ْ                                                                          اد ع ه م  فأمر بالدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة وأمره أن جيادل باليت هي أحسن            :  قوله  ُ  ُ  ِ  
  {:  وقال يف اجلدال ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 { )ومل يقل بـ ال ح س ن ة  كما قال يف املوعظة )٢                    ِ ََ  َ ؛                 ْ

ألن اجلدال فيه مدافعة ومغاضبة فيحتاج أن يكون باليت هي أحسن حىت يصلح ما فيه من   
فع اجملادل فما دام الرجل قابال للحكمة أو     املمانعة واملدافعة واملوعظة ال تدافع كما يدا   

َ                    املوعظة احلسنة أوهلما مجيعا مل حيتج إىل اجملادلة فإذا مانع  جودل باليت هي أحسن                                                   ((  .
 . )٣( انتهى

                                                 
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية  ) ٢(
 .  )٤٦٨-٤٦٧(الرد على املنطقيني   ) ٣(
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 الفصل الثاين 
 شروط احلوار واجلدال مع أهل الكتاب 

  )١( : يتكون احلوار واجلدال مع أهل الكتاب من ثالثة أركان   

 .  اور واجملادل املسلم احمل:  أوهلا 

 .  احملاور واجملادل الكتايب :  ثانيها

 .  موضوع احلوار واجلدال    :  ثالثها

 .  وحىت يكون اجلدال شرعيا ال بد من النظر يف شروط تلك األركان 
 املبحث األول 

 شروط احملاور أو اجملادل املسلم 
أشهد أن ال إله إال اهللا    (( : شروط احملاور املسلم وما يلزم هلا تابعة لكلمة الشهادة 

 فمن كمل حظه منهما   اإلخالص واملتابعة للنيب  :  وفيها))  وأشهد أن حممدا رسول اهللا 
 .  كملت فيه الشروط ومن انتقص منهما انتقص منها بقدر تفريطه فيهما 

 : الشرط األول 
 األهلية وإعطاء اإلسالم حقه من النصرة والبيان ولوازم هذا الشرط 

كل من مل يناظر أهل اإلحلاد والبدع  .  . . (( : اإلسالم رمحه اهللا تعاىلقال شيخ 
َ                        مناظرة  تقطع  دابر هم مل يكن أعطى لإلسالم حق ه  وال و ف ى  مبوجب العلم واإلميان وال   َ  َ      َُّ                       َ      ُ     ً      

 . )٢( )) حصل بكالمه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس وال أفاد كالمه العلم واليقني

قال  .  ىن يف مناظرات أهل الكالم للفالسفة وأشباههم  وقد ظهر أثر غياب هذا املع 
وهلذا كانت مناظرة كثري من أهل الكالم هلم مناظرة قاصرة    (( : شيخ اإلسالم ابن تيمية

حيث مل يعرف أولئك حقيقة ما بعث اهللا به رسله وأنزل به كتبه وما ذمه من الشرك مث   
امللل   ))  ظرهم الشهرستاين يف كتابيكشفون بنور النبوة ما عند هؤالء من الضالل كما نا

                                                 
 .  )١٤٥(، للقاسم  احلوار مع أهل الكتاب  ) ١(
 .  )١/٣٥٧(درء التعارض  ) ٢(
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                                                     َّ                     ملا ذكر فصال يف املناظرة بني احلنفاء وبني الصابئة املشركني فإن  احلنفاء يقولون        (( والنحل
                                               ُ َّ     َّ                            بتوسط البشر وأولئك يقولون بتوسط العلويات فأخذ ي ب ي ن أن  القول بتوسط البشر أوىل      

ط على ما يعتقدونه يف العلويات      ٌ                       ومعلوم  أنه إذا أخذ التوس    .  من القول بتوسط العلويات
 . )١( )) . . . كان قوهلم أظهر فكان رده عليهم ضعيفا لضعف العلم حبقيقة دين اإلسالم   

 :  ، ومنها ويكمل هذا الشرط يف اجملادل على قدر حتقق بعض اللوازم فيه
 :الالزم األول 
 العلم والعدل 

ليس كل من انتسب للعلم  األصل يف العلم علم الكتاب والسنة والدوال عليهما و 
.  )٢(صلح أن ينافح عن اإلسالم أو يدعو إليه بل رمبا أفسد هؤالء ما ال ميكن إصالحه            

وال ريب أن املؤمن يعلم من حيث اجلملة أن ما خالف   .  . . (( : قال شيخ اإلسالم
رف    لكن كثري من الناس ال يعلم ذلك يف املسائل املفصلة ال يع   .  الكتاب والسنة فهو باطل 

؛ كما قد أصاب كثري من الناس يف الكتب  ما الذي يوافق الكتاب والسنة وما الذي خيالفه
ويقول  .  )٣())  . . . املصنفة يف الكالم يف أصول الدين ويف الرأي والتصوف وغري ذلك

واإلنسان خلق ظلوما جهوال فاألصل فيه عدم العلم وميله إىل  .  . . (( : رمحه اهللا تعاىل
من الشر فيحتاج دائما إىل علم مفصل يزول به جهله وعدل يف حمبته وبغضه      ما يهواه 

ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته فكل ما يقوله    
                                                   ْ                                  ويعمله حيتاج فيه إىل علم ينايف جهله وعدل ينايف ظلمه فإن  مل مين اهللا عليه بالعلم املفصل        

ه من اجلهل والظلم ما خيرج به عن الصراط املستقيم وقد قال       والعدل املفصل وإال كان في   
$  {:   بعد صلح احلديبية وبيعة الرضوان   تعاىل لنبيه ¯ΡÎ) $ oΨ ós tFsù y7 s9 $ [s ÷G sù $ YΖ Î7•Β ∩⊇∪ { )٤( 

                                                 
 .  )٥٣٧-٥٣٦ص (الرد على املنطقيني   :  انظر ) ١(
 .  )١٤٨ص (، للقاسم  تاب احلوار مع أهل الك :  انظر ) ٢(
 .  )١/٥٦١(النبوات ) ٣(
 .  ١:  سورة الفتح آية ) ٤(
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y7  {:  إىل قوله tƒ Ï‰öκu‰ uρ $ WÛ≡uÅÀ $ Vϑ‹ É)tFó¡•Β ∩⊄∪ { )فإذا كان هذه حاله يف آخر حياته أو    )١ 

 . )٢())  !؟  قريبا منها فكيف حال غريه

وال   .  . . (( : عمن يتهرب عن جمادلة أهل الكتاب ))  اهلدي (( وقال ابن القيم يف
ِ           جز عن إقامة احلجة فليول  ذلك إىل أهله وليخل  بني املطي  يهرب من جمادلتهم إال عا                   ِ                      
أن    :  واملقصود  (( : وقال أيضا رمحه اهللا تعاىل.  )٣())  . . . وحاديها والقوس وباريها

 مل يزل يف جدال الكفار على اختالف مللهم وحنلهم إىل أن تويف وكذلك     رسول اهللا
م باليت هي أحسن يف السورة املكية واملدنية    أصحابه من بعده وقد أمره اهللا سبحانه جبداهل 

وأمره أن يدعوهم بعد ظهور احلجة إىل املباهلة وهبذا قام الدين وإمنا جعل السيف ناصرا              
 . )٤())  للحجة وأعدل السيوف سيف ينصر حجج اهللا وبيناته وهو سيف رسوله وأمته     

 :  الالزم الثاين
  )٥( دالهمعرفته مبا ينكي وينجع يف رد صيال اخلصم وج

ويف احلديث    .  )٧( )٦( }جاهدوا املشركني بأموالكم وأيديكم وألسنتكم   {  قال

                                        َّ  ؛ وال يعين ذلك جمرد الكالم وعموم املنافحة فإن    اجلهاد باللسان:    َّ               أن  من أقسام اجلهاد
 ليس كشعر غريه فقد كان يقع من  ذا كان شعر حسانوهل !     ُ   ُِ ُ    ُّ    هذا ي حس ن ه  كل  أحد
 .  الكفار موقع النبل

اهجوا قريشا فإنه أشد   {:   قال   َّ          إن  رسول اهللا  :  قالت عائشة رضي اهللا عنها 

                                                 
 .  ٢:  سورة الفتح آية ) ١(
 .  )٣٩-١٤/٣٨(الفتاوى ) ٢(
)٣/٦٣٩) (٢( 
 .  )٣/٦٤٢(زاد املعاد ) ٤(
 هذا واجبا بال     فليس"  ، ليس املراد من هذا الالزم تعلم املمانعات واملعارضات اليت حتدثوا عنها يف علم اجلدل            ) ٥(

 .  )٧/٤٣٩(درء التعارض :  انظر .  " ريب
 .  )٢٤٣١(، الدارمي اجلهاد   )٣/١٥٣(، أمحد  )٢٥٠٤(، أبو داود اجلهاد   )٣٠٩٦(النسائي اجلهاد  ) ٦(
 .  تقدم خترجيه) ٧(
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     َ      فأرسل  إىل   !                  ُ   ِ  اهجهم فهجاهم فلم ي رض   :  ل إىل ابن رواحة فقال  عليها من رشق النبل فأرس
     َ            قد آن  لكم أن     :                    َ      َّ                               َّ  كعب بن مالك مث أرسل  إىل حس ان بن ثابت فلما دخل عليه قال حس ان

َ                           ترسلوا إىل هذا األسد الضارب بذنبه مث أدلع  لسانه فجعل حيركه فقال      والذي بعثك :                                       
  مسعت رسول اهللا:   مث قالت عائشة)١( } . . . باحلق ألفرينهم بلساين فري األدمي

 . )٣( رواه مسلم  )٢( }        َّ               هجاهم حس ان فشفى واشتفى {:  يقول

 هبجائهم وطلبه ذلك     وأما أمره  (( : - يف شرح احلديث  -قال النووي رمحه اهللا  
َ    َّ                 لثاين حىت أمر  حس ان فاملقصود منه   من أصحابه واحدا بعد واحد ومل يرض قول األول وا                   :

 . )٤())  . . . النكاية يف الكفار

وكما أن اجلهاد باليد ال بد من إعداد العدة فيه وإال كان ملوما على تفريطه فكذا  
ُ ُ           ُّ                   َّ                   اجلهاد  يف ميدان اللسان والكلمة بل أمر ه  أخطر وأشد  من اجلهاد باليد فإن  غاية اجملاهد يف                                     ُ     

               ْ ُ    َ                                             ا خسر املعركة أن  ي قتل  يف سبيل اهللا وال يالم عند عامة املسلمني على        سبيل اهللا بيده إذ 
                ُ                                                                   تفريطه يف اختاذ الع دد كما يالم من يتخلف عن إعداد العدة ملواجهة الكفر يف ميدان النظر     
واجملادلة وذلك أن اإلسالم منصور دوما وأبدا يف مقام احلجة والظهور خبالف الظهور       

 .  ومرة عليه بالسيف فإنه يكون مرة له  

ُ     وقد ينهون عن اجملادلة واملناظرة إذا كان املناظر      (( : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية                                           
َ                                                                        ضعيف  العلم باحلجة وجواب الشبهة فيخاف عليه أن يفسده ذلك املضل كما ينهى ذلك        
                                                      َّ                           الضعيف يف املقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار فإن  ذلك يضره ويضر املسلمني      

ـ )٥( )) فعةبال من  .   أه
                                                 

(ب ، أبو داود األد )٢٨٤٦(، الترمذي األدب   )٢٤٩٠(، مسلم فضائل الصحابة   )٥٧٩٨(البخاري األدب  ) ١(
 .  )٦/٧٢(، أمحد  )٥٠١٥

 .  )٢٤٩٠(مسلم فضائل الصحابة  ) ٢(
 .  ٢٤٩٠رقم ) ٢٨٣-٢٨٢ / ١٦(، باب فضائل حسان بن ثابت    كتاب فضائل الصحابة:  صحيح مسلم  ) ٣(
 .  )٦/٣٢١(شرح األيب على مسلم  :  ، وقريب منه ما يف )١٦/٢٨١(، للنووي  شرح مسلم ) ٤(
 .  )٧/١٧٣(درء تعارض العقل والنقل  ) ٥(
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ومما يلتحق هبذا الالزم خطاب كل قوم باصطالحهم الذي تعارفوا عليه إذا كانت     
وأما خماطبة أهل   .  . . (( : قال ابن تيمية.  هناك حاجة وكانت املعاين صحيحة

االصطالح باصطالحهم ولغتهم فليس مبكروه إذا احتيج إىل ذلك وكانت املعاين صحيحة        
ٌ               الروم والفرس والترك بلغتهم وع رفهم فإن  هذا جائز  حسن للحاجة   كمخاطبة العجم من          َّ         ُ                             

وال ريب أن    .  . . (( :  وقال رمحه اهللا)١( . )) وإمنا كرهه األئمة إذا مل حيتاجوا إليه
فإذا كان عدو    .  األلفاظ يف املخاطبات تكون حبسب احلاجات كالسالح يف احملاربات   

صفة غري الصفة اليت كانت عليها فارس    على   - يف حتصنهم وتسلحهم   -املسلمني  
كان جهادهم حبسب ما توجبه الشريعة اليت مبناها على حتري ما هو هللا أطوع         :  والروم 

وقد يكون اخلبري حبروهبم أقدر على حرهبم   .  وللعبد أنفع وهو األصلح يف الدنيا واآلخرة  
األعجمي املتشبه   ممن ليس كذلك ال لفضل قوته وشجاعته ولكن جملانسته هلم كما يكون 

 أعلم مبخاطبة قومه األعاجم من العريب وكما كون العريب  - وهم خيار العجم -بالعرب 
 . )٢())  . . .  أعلم مبخاطبة العرب من العجمي - وهم أدىن العرب  -املتشبه بالعجم 

ومما يعني على حتقيق هذا الالزم اهتداء اجملادل بطريقة القرآن والسنة يف جمادلة      
قال شيخ اإلسالم ابن   .                ْ                             أهل الكتاب إذ  بذلك تتم النصرة وتقوم احلجة ومناظرة
إنه    :  وكثري من املصنفني يف الكالم ال يردون على أهل الكتاب إال ما يقولون  (( : تيمية

ُ                                                                            ي علم بالعقل مثل تثليث النصارى ومثل تكذيب حممد وال يناظروهنم يف غري هذا من أصول   
                      َّ                              الفة لطريقة القرآن فإن  اهللا يبني يف القرآن ما خالفوا به وهذا تقصري منهم وخم.  الدين

 . )٣(أهـ .  )) األنبياء ويذمهم على ذلك والقرآن مملوء من ذلك   

ويفيد يف هذا الشأن النظر يف القواعد اجلدلية املشروعة املستنبطة من الكتاب والسنة  

                                                 
 .  )١/٤٣(الدرء ) ١(
 .  )٤/١٠٧(، وجمموع الفتاوى  )٩٠ص (نقض املنطق ) ٢(
 .  )١٩/١٨٨(جمموع الفتاوى ) ٣(
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  )١( . ومما دلت عليه العقول والفطر السليمة 

 أن يظهر احلق للمخالف املعاند  - أحيانا -أن املناظر ال حيتاج  :  لوهومن فوائد ما قا
عند انقطاعه وإمنا عليه االشتغال برد دليله وقلبه عليه ودمغ باطله وبيان تناقضه فيترك يف  

 .  عماية حىت يفيق ويتبني له فساد ما كان عليه

جلدال مع أهل الكتاب  وهذه الطريقة نافعة يف كثري من املسائل املطروحة يف احلوار وا   
اليوم كقضية تعدد الزوجات يف اإلسالم وحقوق اإلنسان مثال فلوسئل عنها املرء فليس       

 سؤال تعنت - يف الغالب -من الضرورة تبيني حكم اإلسالم فيها لكل سائل ألن السؤال  
واستنقاص لإلسالم حىت أصبحت أمثال هذه املسائل من مسائل الشعار اليت يعري هبا     

مون فهاهنا يبني هلم ما يف واقعهم من تناقض يف قضية املرأة واستعبادهم للشعوب   املسل
 ! ومصادرة احلريات وحنو ذلك من األمور اليت يسمعها األصم ويراها األعمى

 ألهنا ختالف أصل بيان    - عند عدم احلاجة إليها  -واألصل عدم العمل هبذه الطريقة  
 .   واهللا تعاىل أعلم)٢( احلق والصدع به  

وأحيانا قد يضطر اجملادل املسلم إىل االحتجاج على اخلصم الكتايب مبقدمات يسلمها    

                                                 
، وإن كان يف بعضها قصور أو زيادة على ما جاء به   عامة الكتب اليت كتبت يف اجلدل هي مبينة هلذه القواعد ) ١(

/٢" ( منهج اجلدل واملناظرة   "  : انظر .   قاعدة٢٩:  ىل وأوصل الدكتور عثمان علي حسن مجلتها إ     .  الشرع 
ـ  .  )٧٣٩ -٦٨٣ ،   اإلفحام والنقض واالنتقال والسفسطة واالنقطاع :  واإلملام بأحوال اجلدل واملناظرة ك
، وهلذا         ْ                                       ، وإن  كان أصل ذلك مستقرا يف الفطرة البشرية    مما يفيد ويعني يف نصرة احلق من أقرب الطرق .  . إخل

     ْ  ُ                                 ، وإن  أ ريد به نفس طلب العلم بالشيء       . . " : قال رمحه اهللا "  االستدالل"   شيخ اإلسالم عن لفظ ملا تكلم
، فإنه ما منهم من أحد إال وعنده من نوع     ، فهذا مركوز يف فطرة مجيع الناس  بالدليل والنظر فيما يدل الشيء  

وكان  "  : وقد قال تعاىل .  من ذلك  ، حبسب ما هداه اهللا إليه    ، بل ومن نوع اجلدال    النظر واالستدالل 
، فكيف   واإلنسان جيادل بالباطل ليدحض به احلق من غري معرفة بقوانني اجلدل .  " اإلنسان أكثر شيء جدال

؟ وللناس من النظر واملناظرة يف صناعاهتم وأمور دنياهم ما يبني أن النظر واملناظرة مركوز يف                 ال جيادل باحلق 
قال ربنا     "  : وقال"  الذي خلق فسوى وقدر فهدى     "  : ؟ واهللا سبحانه يقول   دين  ، فكيف يف أمور ال  فطرهم 

 .  )٧/٤٣٩(درء التعارض  :  انظر.  " " الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى   
 .  )٢/٨٠٥(منهج اجلدل واملناظرة  :  انظر ) ٢(
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 وهلذا قال شيخ  )١( ولوكانت يف نفسها باطلة وذلك من أجل بيان تناقضهم ال لتقرير احلق
                                                     ْ         واهللا تعاىل ال يأمر املؤمنني أن جيادلوا مبقدمة يسلمها اخلصم إن  مل        (( : اإلسالم ابن تيمية

َ                                                 َّ                    لما فلو ق در  أنه قال باطال مل يأمر اهللا أن حيتج عليهم بالباطل لكن  هذا قد يفعل        تكن ع  ُ         
لبيان فساد قوله وبيان تناقضه ال لبيان الدعوة إىل القول احلق ودعوة العباد       

ـ )٢( )) . . . إليه  .   أه
 :  الالزم الثالث

 . الصدع باحلق واجلهر به

í÷  {:  قال تعاىل.  األصل يف املسلم جهره باحلق وصدعه به   y‰ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ãtΒ ÷σè? óÚÌôã r&uρ 

Çtã tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊆∪ { )وقال.  ] ١٥/٩٤سورة احلجر    [)٣  :}  øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ t Ï% ©!$# 

(#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# …çµ ¨Ζä⊥ ÍhŠu; çFs9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Ÿω uρ …çµ tΡθ ßϑ çG õ3s? { )ويف قصة  .  ] ٣/١٨٧سورة آل عمران   [)٤

                ٌ                                                        مع النجاشي دليل  على اجلهر باحلق والصدع به يف وقت الضعف وهم بديار          جعفر
 . )٥( بيان احلق الكفر ومل مينعه كونه يف دار الكفر من

       َّ                                                                      ورمبا ظن  ظان أن جمرد مناظرة أهل الكتاب فيها تنـازل عن احلق وخمالفة لوجوب         
الصدع باحلق وهذا الظن ليس بشيء ألننا يف هذا املقام نتكلم بطريق الترتل مع اخلصم    

نتنـزل  .  . . (( : - كما يقول شيخ اإلسالم -وهي من طريقة القرآن وهلذا فإننا  
:                      ْ                                           لنصراين يف مناظرته وإن  كنا عاملني ببطالن ما يقوله اتباعا لقوله تعاىل لليهودي وا

                                                 
وانظر كالم شيخ   .  )٤٣٢(، ومناهج اجلدل يف القرآن الكرمي    )١٨٢(، للقاسم  احلوار مع أهل الكتاب  ) ١(

     َّ                                                       من أن  بعض املرضى ال ينتفع باألغذية الفطرية بل حيتاجون إىل        "  الرد على املنطقيني   "  اإلسالم ابن تيمية يف 
 .  )، وقبلها ٣٣٠ص . ( عالج وأدوية تناسب مزاجهم  

 .  )٤٦٨ص (الرد على املنطقيني   ) ٢(
 .  ٩٤:  سورة احلجر آية ) ٣(
 .  ١٨٧:  سورة آل عمران آية  ) ٤(
.  ؟  وما ضوابط الصدع باحلق يف وقت حتقق االستضعاف"  اإلكراه"  و"  االستضعاف"  تثور هاهنا مسألة) ٥(

 .  ، حيقق فيه أصل املسألة وما يتعلق هبا   ويليق هبذا حبث خمتصر مستقل  
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} Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 { )وقوله ]  ١٦/١٢٥سورة النحل   [)١  :}  * Ÿω uρ 

(#þθ ä9Ï‰≈ pgéB Ÿ≅÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# ω Î)  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& { )وإال  ]  ٢٩/٤٦سورة العنكبوت   [)٢

فعلمنا ببطالن ما يعارضون به القرآن والرسول ويصدون به عن سواء السبيل وإن جعلوه       
 . )٣())  من املعقول بالربهان أعظم من أن يبسط يف هذا املكان

حلوار أو التخلي عن أخالق وآداب اإلسالم        وهذا الصدع ال يعين ترك أدب اجلدال وا    
 .  فاملسلم هو املسلم يف كل األحوال وإمنا يصول وجيول باهللا وهللا ال بنفسه وال هلواه   

 الشرط الثاين 
 استقامة املسلم وختلقه بأخالق اإلسالم 

ويدخل فيه .  وهذا املعىن متفق عليه والكالم فيه قد أشبع يف كتب احلوار واجلدل 
 )٤(ن آداب احلوار واجلدال وهو من املتقرر أمره فال نطيل بتأصيله والتدليل عليه   الكالم ع

. 

 :  تنبيه

قد يعرض للمجادل املسلم أثناء رده مسألة ختطئة أعمال واجتهادات املسلمني إذا        
جياب ! ؟  أوردها عليه الكتايب فما حكم ذلك يف وقت احلوار أو الرد ودفع الصيال    

ك يشترط له أمور تدور مع قاعدة جلب املصاحل ودرء املفاسد ومن      إن جواز ذل   :  بالقول
 :  ذلك

 أن يكون احلرص على تأليف املسلمني بكالمه أوىل من حرصه على تأليف الكفار      -١
 .  وتأليف القلوب مقصد شرعي ال يفرط فيه .  به

                                                 
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ٤٦:  سورة العنكبوت آية ) ٢(
 .  )١/١٨٨(درء التعارض  ) ٣(
-١٥٢(، واحلوار مع أهل الكتاب    )٤٥٣-٤٤٥(مناهج اجلدل يف القرآن الكرمي    :  انظر على سبيل املثال   ) ٤(

، والرد على املخالف من أصول        )٧٧٨ -٢/٧٤١(، ومنهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد       )١٦١
 .  ، وغريها عبد اهللا الزحيلي   ، للدكتور  ، وقواعد ومنطلقات يف أصول احلوار ورد الشبهات      )٥٩(اإلسالم 



 رؤية شرعية يف اجلدال واحلوار مع أهل الكتاب

 ٣٧

 .   أن يكون وجه التخطئة ألعمال املسلمني صحيحا من جهة النظر الشرعي   -٢
 :  األعمال ال ختلو من حالنيوهذه 

فهذه ال جيوز ردها أو تأثيمها وهذا  .  أن تكون صحيحة شرعا :  احلال األول
كمسائل إقامة احلدود وحكم الردة واخلتان واجلهاد يف سبيل اهللا وتعدد الزوجات وأحكام        

ٌ                       وذلك ألن  عرض ها والدفاع  عنها دفاع  عن الدين وبيان له    .  أهل الذمة والرق              َ           َ بقى وي.         َّ   
على اجملادل توخي أحسن وأجنع األساليب يف عرضها والدفاع عنها وهو مقام تتفاوت فيه    

 .  املدارك
 :  وهذا احلال على درجتني.  أال يقرها الشرع :  احلال الثاين

 .  أن يكون القول هبا من الشذوذ أو اتباع اهلوى احملض    :  الدرجة األوىل 
؛ واخلالف فيها سائغ أو يكون العمل        جتهادأن تكون من حمال اال   :  الدرجة الثانية 

 .          ً               فيها بناء  على تقليد عامل
والدرجة األوىل ال يلزم اجملادل التزامها إذ ليست من الدين وخيشى أن يكون يف     

     َّ         ؛ فإن  شذوذها   التزامها نوع من العصبية للجنس واإلقليم وليس هذا من باب الوالء والرباء   
ا خيرجها عن اإلسالم فال يلزم أن يواىل فيها ويقرر  واتباع صاحبها للهوى احملض مم

 .           َّ                      بإنصاف أن  هذا ليس من دين اإلسالم 
أما الدرجة الثانية فهي من حمال النظر وال ضابط يضبط جزئياهتا فإهنا تتنوع بتنوع 

واألصل أنه إذا كان اخلالف      .  األحوال والبلدان وختتلف باختالف األشخاص واملسائل   
ُ    َ                         اجملادل  يبني  وجه  االجتهاد وال حمذور يف ذلك               َّفيها سائغا فإن     َ        . 

َ                                                                أن ي ف ر ق  بني أخطاء واجتهادات املكلفني وبني احلكم على اإلسالم كدين ال غىن       -٣ َّ َ  ُ    
 .  للبشر عنه وهذا من الوضوح مبكان  

   َّ          فإن  املصلحة   .   أال يؤدي كالمه يف ذلك إىل مفسدة أعظم من املصلحة املنشودة  - ٤
 تألف قلب الكافر لدخول اإلسالم وقد يكون هذا   - أحسن األحوال   يف-املنشودة  

الكافر غري جاد يف التفكري يف الدخول يف اإلسالم وإمنا يثري الكالم ويردد ما يقال ويذاع    
 ! يف بالده وإعالمه وليس عنده أدىن باعث للدخول يف اإلسالم   
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 املبحث الثاين 
 شروط احملاور الكتايب 

 والدليل    )١( صة باحملاور الكتايب يف الشريعة سوى عدم الظلمليس هناك شروطا خا
Ÿω *  {:  قول اهللا تعاىل uρ (# þθ ä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# ω Î)  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& ω Î) t Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß 

óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ( { )فإن  كان منهم فيخرج اجلدال معه عن      .  ] ٢٩/٤٦سورة العنكبوت    [)٢                                  ْ   

؛ وينتقل اخلطاب معه إىل جمادلة بغري اليت هي   )) اجلدال باليت هي أحسن (( مسمى
فالظامل مل يؤمر جبداله باليت هي أحسن    (( : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا.  أحسن 

 للقتال غري طالب للعلم والدين فهو من هؤالء الظاملني الذين ال   فمن كان ظاملا مستحقا
جيادلون باليت هي أحسن خبالف من طلب العلم والدين ومل يظهر منه ظلم سواء كان     
قصده االسترشاد أو كان يظن أنه على حق يقصد نصر ما يظن أنه حقا ومن كان قصده   

مر مبجادلته باليت هي أحسن لكن قد العناد يعلم أنه على باطل وجيادل عليه فهذا مل يؤ
ـ .  ))                                               ً                    جنادله بطرق أخرى نبني فيها عناده وظلمه وجهله جزاء  له مبوجب عمله         )٣( . أه

واالمتناع عن اجلدال مع الظاملني واختاذه منهجا مطردا خيالف منهج   .  . . (( 
ل اهللا ويلبسون    فقد جادل اليهود باليت هي أحسن يف املدينة وكانوا يكتمون ما أنز        النيب

فاألصل أن  .  . . ؛ كما جادل نصارى جنران ودعاهم إىل املباهلة فرفضوا احلق بالباطل
نعم قد تكون املصلحة يف االمتناع      .  يقبل اجلدال مع كل أحد ألن كل كافر ترجى هدايته   

 . )٤())  . . . عن جمادلة طائفة منهم أو مع أفراد لسبب أو آلخر وهذا استثناء  

                                                 
 .  )١٦٢ص (، للقاسم  احلوار مع أهل الكتاب  ) ١(
 .  ٤٦:  سورة العنكبوت آية ) ٢(
 .  )١/٢١٩(اجلواب الصحيح  ) ٣(
 .  بتصرف) ١٦٢(احلوار مع أهل الكتاب للقاسم   ) ٤(
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 :الثالث املبحث 
 موضوعات احلوار أو اجلدال مع أهل الكتاب 

  . )١(موضوعات احلوار واجلدال هلا أمهية كربى إذ إهنا ركن من أركانه ال يتم إال هبا     
َ                                                                  وإن  الناظر  يف الكتاب والسنة جيد أهنما يدوران يف جمادلة أهل الكتاب على حمورين            َّ   

 :  من قضايا فتجد فيهما وما يتعلق هبما )٢( ؛ التوحيد والنبوة :  أساسني

≅ö  {:  كقوله تعاىل .   األمر بتوحيد اهللا وعبادته وحده ال شريك له    -١ è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ 

É=≈ tG Å3ø9$# (#öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥!#uθ y™ $ uΖoΨ ÷ t/ ö/ä3uΖ÷ t/uρ ω r& y‰ç7÷è tΡ ω Î) ©!$# Ÿω uρ x8Îô³èΣ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ x‹Ï‚ −G tƒ 

$ uΖàÒ ÷è t/ $ ³Ò ÷èt/ $ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 4 β Î* sù (#öθ ©9uθ s? (#θ ä9θ à)sù (#ρ ß‰yγ ô© $# $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∉⊆∪ { )سورة   [)٣

$tΑ  {:  وقال تعاىل.  ] ٣/٦٤آل عمران  s% uρ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# û Í_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜ u ó  Î) (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# ’ Î n1 u‘ 

öΝ à6 −/ u‘ uρ ( … çµ ¯Ρ Î)  tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô ÏΒ 

9‘$ |ÁΡ r& ∩∠⊄∪ { )وقال تعاىل.  ] ٥/٧٢سورة املائدة   [)٤  :}  ô‰s)©9 txŸ2 t Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% 

χ Î) ©!$# ß]Ï9$ rO 7πsW≈ n= rO ¢ { )اآلية]  ٥/٧٣سورة املائدة   [)٥  . 

 وأنه رسول إىل العامل أمجع وهم داخلون حتت   ان برسالة حممد األمر باإلمي-٢
≅Ÿ  {:  كقوله تعاىل.  عموم رسالته ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# ô‰ s% öΝ ä. u !% y` $ uΖ ä9θ ß™ u‘ ß Î i t7 ãƒ öΝ ä3 s9 4’ n? tã ;ο u øI sù 

z Ï iΒ È≅ ß™ ”9 $# β r& (#θ ä9θ à) s? $ tΒ $ tΡ u !% y` . ÏΒ 9 Ï± o0 Ÿω uρ 9ƒ É‹ tΡ ( ô‰ s) sù Ν ä. u !% y` × Ï± o0 Öƒ É‹ tΡ uρ 3 ª! $# uρ 4’ n? tã È e≅ ä. 

& ó x« Öƒ Ï‰ s% ∩⊇∪ { )وقوله .  ] ٥/١٩سورة املائدة    [)٦  :}  t Ï% ©!$# ãΝßγ≈ uΖ÷ s?# u |=≈ tG Å3ø9 $# 

                                                 
 .  )١٦٣(احلوار مع أهل الكتاب للقاسم   ) ١(
 .  )٥٠٥-١/٤٨٦(منهج اجلدل واملناظرة  ) ٢(
 .  ٦٤:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية ) ٤(
 .  ٧٣:  سورة املائدة آية ) ٥(
 .  ١٩:  سورة املائدة آية ) ٦(
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…çµ tΡθ èùÌ÷è tƒ $ yϑ x. tβθ èùÌ÷è tƒ öΝèδ u!$ oΨ ö/r& ( ¨β Î)uρ $ Z)ƒ Ìsù öΝßγ ÷ΖÏiΒ tβθ ßϑ çGõ3u‹s9 ¨,ys ø9$# öΝèδ uρ tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊆∉∪ { )١( 
 .  ] ٢/١٤٦سورة البقرة  [

.   وبطالهنا ووجوب إمياهنم بالقرآن إثبات القرآن لنسخ أدياهنم وحتريف كتبهم -٣
tβθ *  {:  قال تعاىل ãèyϑ ôÜtG sùr& βr& (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ öΝä3s9 ô‰s% uρ tβ% x. ×,ƒ Ìsù öΝßγ ÷Ψ ÏiΒ tβθ ãèyϑ ó¡o„ zΝ≈ n= Ÿ2 «!$# ¢Ο èO 

…çµ tΡθ èùÌhpt ä† .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çνθ è= s)tã öΝèδ uρ šχθ ßϑ n= ôètƒ ∩∠∈∪ { )وقال.  ] ٢/٧٥سورة البقرة   [)٢  :

}  !$ uΖø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ $ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 š ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# $ ·Ψ Ïϑø‹yγ ãΒ uρ Ïµø‹n= tã ( { )٣( 
 .  اآلية]  ٥/٤٨سورة املائدة  [

وهذا كثري يف القرآن   .   الرد على شبهاهتم وافتراءاهتم وهنيهم عن الغلو يف الدين  -٤
 .  والسنة

  )٤( : واألصل يف مواضيع اجلدال معهم ما يلي 
 أهل الكتاب فهو   كل موضوع خيدم األهداف اليت شرعها اهللا يف جمادلة      :  أوال
دعوهتم لإلسالم وبيان ما هم عليه من الباطل ورد شبهاهتم وطعنهم    :  وذلك مثلمطلوب 

يف اإلسالم وتثبيت املؤمنني بإظهار علو حجة اإلسالم وحتقيق مصاحل مشروعة للمسلمني  
حتييد بعضهم والضغط عليهم وكشف مؤامراهتم وفضح طرقهم يف     :  عرب احلوار معهم مثل

 . )٥( وحنو ذلك التنصري
مواالة الكفار :  وذلك مثلكل موضوع خيدم أهدافا هنى اهللا عنها فهو ممنوع :  ثانيا
؛ أو التنازل عن شيء من دين اإلسالم كإلغاء اجلهاد أو     ؛ أو التقارب معهم ومودهتم

                                                 
 .  ١٤٦:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٧٥:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٤٨:  سورة املائدة آية ) ٣(
 .  تصرفب) ١٦٣(، للقاسم  احلوار مع أهل الكتاب  :  انظر ) ٤(
 .  )١١٧-١١٢(، للقاسم  احلوار مع أهل الكتاب  :  انظر ) ٥(
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 ٤١

 . )١(؛ وحنو ذلك   حتوير معناه أو التنصل من أحكام أهل الذمة أو إبطال الرق   
كان املوضوع من االصطالحات واأللفاظ احلادثة اليت رمبا مجعت حقا     إذا :  ثالثا

 :  ففي هذا تفصيل يقوم على أمور منها.  وباطال أو كانت باطال ولكنها مشتبهة

 .  معرفة أقسام الناس يف موافقة ألفاظ ومعاين الكتاب والسنة -١

 :  الناس يف موافقة نصوص الكتاب والسنة على أقسام 

 .  وهؤالء أسعد الناس باحلق  .  وافقها لفظا ومعىنمن ي:  أحدها

 .  وفيه تفصيل .  من يوافقها يف املعىن دون اللفظ :  الثاين

وهذا مثل استخدام الباطنية   .  من يوافق النصوص يف اللفظ دون املعىن    :  الثالث
ٍ                                        وأشياعهم أللفاظ الشرع للداللة على معان  فاسدة خارجة عن حد اإلسالم كاستعماهلم                                         

الكلمة     (( ومنه استعمال العصرانيني وأشياعهم للفظ.  الصالة والصيام واحلج :  فاظألل
 .  يف غري ما أنزله اهللا تعاىل))  السواء 

 . )٢(وهؤالء أشقى الطوائف  .  خمالفة ألفاظ الكتاب والسنة لفظا ومعىن:  الرابع

أي قسم  وينبغي على املرء أن ينظر حني يستخدم تلك املصطلحات احلادثة هو يف     
 .  منها
 .  العلم مبالبسات نشأهتا وتأرخيها وطرائق ودرجات استعمال املخالف هلا -٢

وتأرخيها مما يعني ) التسامح والتعايش واحلوار وغريها  ( العلم بنشأة هذه املصطلحات 
 .  على استبانة احلق فيها

 .  وزهنا بوزن السلف الصاحل يف االصطالحات احلادثة -٣

إطالق موارد الرتاع     (( : احل ومن يسري على أثرهم بأهنم ينهون عنيتميز السلف الص
بالنفي واإلثبات وليس ذلك خللو النقيضني عن احلق وال قصور أو تقصري يف بيان احلق 
ولكن ألن تلك العبارة من األلفاظ اجململة املتشاهبة املشتملة على حق وباطل ففي إثباهتا      

                                                 
 .  )١٣٣ -١١٩(احلوار مع أهل الكتاب للقاسم   :  انظر ) ١(
 .  بتصرف) ٦٨٩-٢/٦٨٨(منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد     :  انظر ) ٢(
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 ٤٢

ع من كال اإلطالقني خبالف النصوص اإلهلية فإهنا حق وباطل ويف نفيها حق وباطل فيمن
فرقان فرق اهللا به بني احلق والباطل وهلذا كان سلف األمة وأئمتها جيعلون كالم اهللا  

 . )١())  . . ورسوله هو اإلمام والفرقان الذي جيب اتباعه 

أن توزن بوزهنم يف مثلها وأخواهتا من  ))  االصطالحات احلادثة (( واألصل يف
فإذا عرفت املعاين املقصودة هبذه    .  . . (( : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية .  فاظاألل

العبارات ووزنت بالكتاب والسنة حبيث يثبت احلق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفى  
الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة كان ذلك هو احلق خبالف ما سلكه أهل األهواء من   

من غري بيان التفصيل والتقسيم :  اتا يف الوسائل واملسائلالتكلم هبذه األلفاظ نفيا وإثب
ـ )٢( )) الذي هو من الصراط املستقيم وهذا من مثارات الشبه   .   أه

 .  حترير حمل اإلمجال واإليهام يف تلك األلفاظ واملصطلحات  -٤
  )٣( : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

                                                     َّ                       األقوال اجململة واملعاين املشتبهة يثري الرتاع بني املتخاصمني أم ا التفصيل والبيان     فإطالق
من نزاع الناس سببه ألفاظ جمملة   .  . ((       َّ                                      فهو إم ا أن يرفع الرتاع أو يقلله وهلذا كان كثري 

حىت جتد الرجلني يتخاصمان ويتعاديان على إطالق ألفاظ ونفيها  مبتدعة ومعان مشتبهة 
عرف دليله     ولو سئل كل منهما عن معىن ما قاله مل يتصوره فضال عن أن يعرف دليله ولو  

مل يلزم أن من خالفه يكون خمطئا بل يكون يف قوله نوع من الصواب وقد يكون هذا   
 . )٤ ( )) . . ن وجه وقد يكون الصواب يف قول ثالث  مصيبا من وجه وهذا مصيبا م 

فإذا عرفت املعاين الصحيحة الثابتة   .  . (( : ويقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل
بالكتاب والسنة وعرب عنها ملن يفهم هبذه األلفاظ ليتبني ما وافق احلق من معاين هؤالء وما  

                                                 
 .  )١/٧٦(درء التعارض  ) ١(
 .  )٤٦ - ١/٤٥(درء التعارض  :  انظر ) ٢(
 .  )١/١٤٣(شرح اهلراس على النونية ) ٣(
 .  )١٢/١١٤(جمموع الفتاوى ) ٤(

ــيـان       إطــالق                        واإلمجــال دون ب
ــان    ـــل زمـ ــان واآلراء ك                                أذه

                              بالتفصيل والتمييز فــالـ         فعليك
             َّ      ا الوجـود وخبَّطا الـ               قـد أفسدا هذ   
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 ٤٣

بني الناس فيما اختلفوا فيه كما قال  خالفه فهذا عظيم املنفعة وهو من احلكم بالكتاب 
%tβ  {:  تعاىل x. â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡uρ y]yè t7sù ª!$# z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# š ÌÏe±u; ãΒ t Í‘ É‹ΨãΒ uρ tΑt“Ρr&uρ ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# 

Èd,ys ø9$$ Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θ àn= tF÷z $# ÏµŠ Ïù 4 { )وهو مثل   ]  ٢/٢١٣سورة البقرة   [)١
احلكم بني سائر األمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من املعاين اليت يعربون عنها بوضعهم     
وعرفهم وذلك حيتاج إىل معرفة معاين الكتاب والسنة ومعرفة معاين هؤالء بألفاظهم مث       

ـ )٢( )) اعتبار هذه املعاين هبذه املعاين ليظهر املوافق واملخالف  .   أه

                                                 
 .  ٢١٣:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  )٤٦ -١/٤٥(درء التعارض  ) ٢(
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 ٤٤

 اخلامتة 
وبعد فقد ظهر لنا قبس من نور الكتاب والسنة فيما حيتاج إليه أهل اإلسالم يف    

والبشرية اليوم تتخبط يف  .  . . مواجهة أهل الكتاب فاملعركة قائمة معهم إىل قيام الساعة  
ا إال اهلداية إىل اإلسالم وقد جربت نظريات وتصورات للكون      عمايات لن ينجيها منه

وبدأ كثري من الناس يف    .  . . واحلياة ومناهج خمتلفة فلم يزدها ذلك إال حرية وضالال
األرض يرمون بأبصارهم حنو اإلسالم بعضها ينظر إليه باعتبار أنه العقيدة املؤهلة لتسود   

ر الدنيا والبعض اآلخر يراه املنافس األقوى لدينه  العامل أمجع يف املرحلة املتبقية من عم  
ومبادئه فتحمله عقيدته ومصاحله اخلاصة على الدس والتشويه والطعن يف اإلسالم وأهله     
وافتعال املعارك وتأجيج رحى احلرب على كافة املستويات كما هي عادة أئمة     

ال إىل هؤالء وال إىل وتبقى شرائح كبرية من الناس يف العامل تائهة ضالة .  . . الكفر
؟ أم يتركون هنيئا مريئا  أفيتركون كال مباحا لدعاة التقريب بني األديان.  . . هؤالء

 ؟   للعصرانيني

                                                        َّ                   لقد استجابت أمة اإلسالم لنداء القرآن يف القرون املفضلة فاهتز  العامل والوجود     
روا الكون     حبركتها محل أسالفنا يف تلك القرون لواء اإلسالم بصدق وإخالص فعم     

وأخرجوا العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد فأضاء نور أمة اإلسالم يف تاريخ         
                 ٌ                                                                    الوجود مث ترك أقوام  منا اللواء يف مواطن دون مواطن ومشاهد دون مشاهد وأزمان دون          

كان منا الظامل لنفسه وكان منا املقتصد وكان منا السابق .  . . أزمان ورجال دون رجال
وعندنا من اخلريية ))  خري أمة أخرجت للناس   (( ريات وال زلنا نعتقد ونؤمن أنناباخل

واالصطفاء على أهل األرض ما جيعلنا خنرج العامل من ضيق الدنيا إىل سعتها ومن رق     
اهلوى إىل رحاب عبودية اهللا ونرفع راية أنوار النبوة وأعالمها ال مشعل النار وحرياته 

 ! املزعومة

مل منهج أهل السنة أهنم يعرفون احلق ويرمحون اخللق ويأمرون باأللفة      َّ       إن  من معا
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 ٤٥

Ÿω  {:  قال تعاىل.  وينهون عن الفرقة  uρ (#θ ãã t“≈uΖs? (#θ è= t±øtG sù |=yδ õ‹s?uρ ö/ä3çt† Í‘ ( (#ÿρ çÉ9 ô¹ $#uρ 4 ¨β Î) ©!$# yìtΒ 

š ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊆∉∪ { )وقد أمر اهللا سبحانه وتعاىل املؤمنني بالصرب على أذى املشركني  .  )١

:  قال تعاىل.  !؟  وأهل الكتاب مع التقوى فكيف بالصرب على أذى املؤمنني فيما بينهم
}   ∅ ãè yϑó¡tFs9uρ zÏΒ zƒ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ öΝà6Î= ö6 s% zÏΒ uρ š Ï% ©!$# (#þθ ä.uõ° r& ” ]Œr& #ZÏW x. 4 βÎ)uρ 

(#ρ çÉ9 óÁ s? (#θ à)−G s?uρ ¨βÎ* sù š Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏΘ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{$# ∩⊇∇∉∪ { )قال شيخ اإلسالم ابن تيمية.  )٢ : " .  .

َ       ف أ م ر  سبحان ه وتعاىل بالصرب على أذى املشركني وأهل الكتاب مع التقوى وذلك تنبيه على   َ ََ 
وقد قال سبحانه  .  الصرب على أذى املؤمنني بعضهم لبعض متأولني كانوا أو غري مـتأولني   

Ÿω {:  وتعاىل uρ öΝà6¨ΖtΒ Ìôf tƒ ãβ$ t↔ oΨ x© BΘöθ s% #’ n?tã ω r& (#θä9Ï‰÷è s? 4 (#θ ä9Ï‰ôã $# uθ èδ Ü> tø% r& 3“ uθ ø)−G= Ï9 ( { )٣( 
فنهى أن حيمل املؤمنني بغضهم للكفار على أال يعدلوا عليهم  ]  ٥/٨سورة املائدة  [

؟ فهو أوىل أن جيب عليه   فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل اإلميان
فهذا موضع عظيم املنفعة يف    .                    َّ                  ْ                أال حيمله ذلك على أال  يعدل على مؤمن وإن  كان ظاملا       

ٌ           والدنيا فإن  الشيطان م و ك ل ببين آدم وهو يعرض  للجميع وال ي س ل م  أحد  من مثل  الدين     ُ َ ْ  َ            ُ                  َ  ْ  ُ         َّ            
 من نوع تقصري يف مأمور أو فعل حمظور باجتهاد أو غري   - دع ما سواها -هذه األمور 

 . )٤())  . . .           ْ             اجتهاد وإن  كان هو احلق  

ٌ                وكثري  من هذه الطوائ .  . . (( : وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا   ف يغضب على غريه      
ِ       ويرى القذاة يف عني أخيه وال يرى اجلذع معترضا يف عينه ويذكر  تناقض  أقوال  غريه         َ       ُ                                                     
                                ُ                                            وخمالفتها للمنصوص واملعقول ما يكون  له من األقوال يف ذلك الباب ما هو من جنس      
تلك األقوال أو أضعف منها أو أقوى منها واهللا تعاىل يأمر بالعلم والعدل ويذم اجلهل    

                                                 
 .  ٤٦:  سورة األنفال آية ) ١(
 .  ١٨٦:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ٨:  سورة املائدة آية ) ٣(
 .  ، فهو نفيس وراجع بقيته ) ١/٣٨(االستقامة لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ) ٤(
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 ٤٦

$  {:  م كما قال تعاىلوالظل yγ n= uΗ xq uρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ YΒθ è= sß Zωθ ßγ y_ ∩∠⊄∪ { )١( 
 . )٢())  . . . ] ٣٣/٧٢سورة األحزاب   [

م للكتاب والسنة بفهم السلف     ولن يصل املسلمون إىل النصر والتمكني إال بفيئته    
                                         ً                                     الصاحل علما وعمال وكفى هبم تربصا وتلفتا تارة  يف الشرق وأخرى يف الغرب فهم نقاوة     
         ْ          َّ                 ْ                َّ                           العامل فإن  فاءوا فإن  اهللا غفور رحيم وإن  عزموا الطالق فإن  اهللا مسيع عليم وسيظل باب     

 .  التوبة مفتوحا ال يؤصد إىل أن تطلع الشمس من مغرهبا  

َ  ْ ُ وح س ب ن مل حيوج أمته إىل أحد      ((  ا كتاب ربنا وسنة نبينا يف هدايتنا لكل خري فإنه 
فلرسالته عمومان حمفوظان ال يتطرق    .  بعده وإمنا حاجتهم إىل من يبلغ عنه ما جاء به    

َ             ٌ                             َ      عموم  بالنسبة إىل املرس ل إليهم وعموم  بالنسبة إىل كل ما حيتاج إليه م ن    :  إليهما ختصيص                 ٌ   
ِ  َ          ب ع ث  إليه يف أص ؛ فرسالته كافية شافية ال حتوج إىل سواها وال يتم  ول الدين وفروعه ُ 

اإلميان به إال بإثبات عموم رسالته يف هذا ويف هذا فال خيرج أحد من املكلفني عن رسالته   
.  . . وال خيرج نوع من أنواع احلق الذي حتتاج إليه األمة يف علومها وأعماهلا عما جاء به        

ُ  وقد عر ف ه م َ َّ       د احلروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه      من مكاي
ُ    وكذلك عر ف ه م  .  . ورعوه حق رعايته مل يقم هلم عدو أبدا      َ َّ              من أحوال نفوسهم 

 من                                                              َّ َ    وأوصافها ودسائسها وكوامنها ما ال حاجة هلم معه إىل سواه وكذلك عر ف هم  
 . )٣())  . . . هم أعظم استقامةأمور معايشهم ما لو علموه وعملوه الستقامت هلم دنيا  

  َّ                                                                       إن  الواجب يف مثل هذه األزمان على من أعطاه اهللا هدى وتوفيقا وعلما وبصرية أن    
َ  ٌّ                       يوصل ما خوله اهللا من نعمته إىل من به إليه حاجة من البشر وح ق  على علماء أمة اإلسالم                                                          

يع وال هتولنهم األراجيف                                                    ٌ         ودعاهتا ومثقفيها املخلصني أن يتهيأوا لقيادة العامل كل  وما يستط
املسلمون يف مشارق األرض ومغارهبا قلوهبم واحدة موالية هللا ولرسوله ولعباده           (( فـ

                                                 
 .  ٧٢:  سورة األحزاب آية  ) ١(
 .  )٤٦٤-٧/٤٦٣(درء التعارض  ) ٢(
 .  باختصار من كالمه رمحه اهللا تعاىل ) ٣٧٦-٤/٣٧٥(إعالم املوقعني ) ٣(
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 ٤٧

املؤمنني معادية ألعداء اهللا ورسوله وأعداء عباده املؤمنني وقلوهبم الصادقة وأدعيتهم       
نصورة إىل   الصاحلة هي العسكر الذي ال يغلب واجلند الذي ال خيذل فإهنم هم الطائفة امل   

ألن يهدي اهللا بك  ((  السعيد من كان له يف ذلك حظ ونصيب و)١( ف ))  يوم القيامة
وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله    .  . . )) رجال واحدا خري لك من محر النعم  

 .  وصحبه وسلم تسليما كثريا

                                                 
 .  )٢٨/٦٤٤(جمموع الفتاوى ) ١(



 رؤية شرعية يف اجلدال واحلوار مع أهل الكتاب

 ٤٨

 فهرس اآليات
 ٣٢، ٢٨، ٢٠، ٢....احلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسنادع إىل سبيل ربك ب

 ٤٥........................أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا مث
 ٤٥..........................الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم
 ٤...........................أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت

 ٥١..................... عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنهاإنا
 ٣٤......................................................................إنا فتحنا لك فتحا مبينا

 ٣٠..................بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون
 ٤...............................سواء عليهم أأستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم لن يغفر اهللا هلم إن

 ٣٩......................................................فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني
 ٢٨......................قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا مبا تعدنا إن كنت من

 ٣٠................................................قل فلله احلجة البالغة فلو شاء هلداكم أمجعني
 ٤٤، ٢٦، ٢١................قل ياأهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال

 ٤٨.......................كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم
 ٥٠...................لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

 ٤٤.............................لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد
 ٤٤.......................لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يابين

 ٢٣............................ء الليلليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آنا
 ٣٥.......................ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك

 ٣٠....................ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا
 ٣٩............................وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه

 ٥٠....................... رحيكم واصربوا إنوأطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب
 ٤٥..........................وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا

 ٢٨.....................وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك
 ٢٣..............................................وكذلك نفصل اآليات ولتستبني سبيل اجملرمني

، ٤٠، ٢١، ٢٠، ١٣، ٢..موال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منه
٤٣ 

 ٤.........................وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه إهنم كفروا باهللا



 رؤية شرعية يف اجلدال واحلوار مع أهل الكتاب

 ٤٩

 ٤٥..............ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم على فترة من الرسل أن تقولوا



 رؤية شرعية يف اجلدال واحلوار مع أهل الكتاب

 ٥٠

 فهرس األحاديث
 ٣٦.............اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق النبل فأرسل إىل ابن رواحة فقال اهجهم

 ٢٦................. الرمحن الرحيم من حممد بن عبد اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم الرومبسم اهللا
 ٢٤، ٢........................................جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم
 ٣٥.............................................جاهدوا املشركني بأموالكم وأيديكم وألسنتكم

 ٢٦...............قال حذيفةجاء العاقب والسيد صاحبا جنران إىل رسول اهللا يريدان أن يالعناه
 ٢٥.................. فمرض فأتاه النيب يعوده فقعد عند رأسه فقالكان غالم يهودي خيدم النيب

 ٢٢.......................................................................ال ختريوين على موسى
 ٢٤...............................................................ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي
 ٣٦...............................................................هجاهم حسان فشفى واشتفى

 ٢٤.............................................................م بلسانه فهو مؤمنومن جاهده

 



 رؤية شرعية يف اجلدال واحلوار مع أهل الكتاب

 ٥١

 الفهرس
 ٢...........................................................................................تقدمي
 ٤.........................................................................................املقدمة
 ١٠.......................................................................................التمهيد

 ١٠......................................احلوار واجلدل يف اللغة واالصطالح املبحث األول 

 ١١...................................املبحث الثاين أنواع املنكرين للجدال مع أهل الكتاب

 ١٣.........................أنواع الداعني للحوار واجلدال مع أهل الكتاب املبحث الثالث 

 ١٧................................اجملادلني واحملاورين من أهل الكتاب املبحث الرابع أنواع 

 ١٨...............................مشروعية جمادلة أهل الكتاب من القرآن والسنة الفصل األول 

 ١٩.............................املبحث األول  أدلة مشروعية جمادلة أهل الكتاب من القرآن

 ٢٢.................أدلة مشروعية جمادلة أهل الكتاب من السنة وصور ذلك املبحث الثاين 

 ٢٥................................حكم وأقسام جمادلة وحوار أهل الكتاب املبحث الثالث 

 ٢٩........................................شروط احلوار واجلدال مع أهل الكتاب الفصل الثاين 

 ٢٩..........................................شروط احملاور أو اجملادل املسلم املبحث األول 

 ٣٨.....................................................شروط احملاور الكتايب املبحث الثاين 

 ٣٩..........................ل مع أهل الكتابموضوعات احلوار أو اجلدا: املبحث الثالث 

 ٤٤........................................................................................اخلامتة

 ٤٨................................................................................فهرس اآليات

 ٥٠.............................................................................فهرس األحاديث

 ٥١......................................................................................الفهرس
 


