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 ةمُ د ُ ق ُالمُ 
ةُُقوُ هرُب ُلىُالدُ همُعُ لودُ ضواُخُ مُفرُ اناً(.ُه ُجُ مُ ُُجدُ المُ ُُةُ مُ لىُق ُعواُعُ ترب ونُلمُي ُدُ ل ُخُ ")المُ 

ُ ادُ والعزيمةُالصُ ُة ُاإلرادُ  1ُُليا"ثلُالع ُةُالمُ حجُ عيُإلىُمُ لقُوالسُ الخُ ُقةُوعلو 

ُرسوله..وُ ُُه ُبدُ داًُع ُمحمُ ُأنُ ُهللاُوأشهدُ ُالُإلهُإال ُُأنُ ُأشهدُ 

ُوتشغلُ ُُرجلُ ُُتستوطنُقلبُ ُُعلهانُمنُجُ مكُ تحوارُلتُُإلىمنكُُكمُتحتاجُهذهُالكلماتُُ

ُهُ؟كيان 

 ة.ُ.أمُ ُستوطنُقلبُ علهاُت ُنُمنُجُ تتمكُ ل ُُوارُ منكُإلىُحُ ُلُكمُتحتاجُ الُب ُ

والسُ السُ ُُدُ نش ُت ُُُعوبُ الشُ  اإلسالمُُالمُ الم،ُ ي ُفل 2 هوُ المُ ماذاُ ُُُُحاوروُنسلكُ طريقُُاآلن

منُُُُ،هاُعلىُمنُحولهمضون رُ ويفكونُبآرائهمُومواقفهمُُتمسُ واإلكراهُلماذاُي ُُُرُ حجُ الت ُ

ُُاألدياُنُُة ُباءُ حتُعُ ت ُتهمُُالُ وزُ بأهوائهمُُختبؤونُُماذاُي ُل ُُُ؟!رف ُ ن جُالمُ هذاُالمنهُ همُفيُُت ُدوُ ق ُ

 ةُاإلسالمُ؟باءُ ع ُُحتُ ت ُ

ُُبين  ُُُُاإلسالمُ ما وهره  ُُُُاعيةُاإلسالميُ والدُ ُُ،ةحب مُ ُُدينُ فيُج  الحقيقي  سلم ُ أنُُُُجبُ ي ُوالم 

ُ.4ُ(3يُنأنُ)الُإكراهُفيُالد ُ عينيهُُصبُ كونُن ُأنُي ُُنبغيقيقة،ُوُيالحُ ُهذهُ ُلُ تمث ُي ُ

دُ ت ُوالُُطُ  امتدُ ال ُُُهعوت ُاريخُ عُ تيُ مُ تُ ُُدىُُلىُ ًُُُبعينالسُ ُُقاربُ ي ُما استطاعُُُُكيفُ ُُعاما

لكُُنبتُت ُمنُيحاورهمُوأنُت ُُُفيُقلوبُ ُُغرسُاإليمانُ يخُأحمدُكفتاروُأنُي ُماحةُالشُ سُ 

ُرُالحقلُبأكمله.ُ.ثمُ ي ُلُوأنُب ُُالراسُالغُ 

مُ " ت ُأليسُ أنُ ب ُُُقومُ دهشاًُ الن ُبالدُ ُُوأربعمائةُعامُ ُُألفُ ُُعدُ عائلةُاألموتوُ بيُُعوةُألفكارُ

5ُُ")ص(ُفيُاليابان!!ُحمدُ مُ 

غراتُُالث ُُُويسدُ ُُلوبُ الق ُُُفُ ؤل ُلي ُُُأحمدُكفتارويخُُماحةُالشُ بعهُسُ ذيُات ُال ُُُوُاألسلوبُ ماُه ُ

جُ وي ُ المحب ُُسوراًُصنعُ منُ ومتينةُ وةُ صُ ُُالعدوُ ُُلُ حوُ ي ُاالنسجامُ وي ُإلىُ ُُكسبُ ديقُ

ُمنُحولهُ؟ُاحترامُ 

ُالحوار؟ُيخُ شُ ُع ُنازُ مُ ُونُأي  ُدُ ُبعهُليكونُ ذيُات ُال ُُجُ ماُهوُالمنهُ 

 
سماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُأفكارُوأساليبُُ-فيُرثاءُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروأغناطيوسُالرابعُبطريركُأنطاكيةُوسائرُالمشرق1ُُ

بيتُُُ-1مجلُد -محمدُغسانُالجبانُبالتعاونُمعُقسمُالدراساتُوالنشرُفيُمجمعُالشيخُأحمدُكفتاروُ-اإلسالميةلتجديدُنهضةُاألمةُ

 .93صُ-م2012ُ-الطبعةُاألولىُ-دمشُقُ-الحكمة
 ُ.١٤٨صُ-م٢٠٠٨ُ-األولىُالطبعةُ-دمشقُُ-العلماءُندوةُدارُ-كفتاروُمحموُدُ-كفتاروُأحمُدُالشيخُسماحةُمعُهادفةُحوارات2ُ
ُُ.256اآليةُُ-سورةُالبقرة3ُ
 ُ.١٤٦صُ-م٢٠٠٨ُ-األولىُالطبعةُ-دمشقُُ-دارُندوةُالعلماءُ-محمودُكفتاروُ-حواراتُهادفةُمعُسماحةُالشيخُأحمدُكفتارو4ُ
-مُعقبُنطقهُبشهادةُالتوحيد19/4/1991ُُالسيدُكيتاروُديكوشيُرئيسُطائفةُاألموتوُاليابانيةُمنُكلمتهُفيُجامعُأبوُالنورُيوم5ُُ

 .11صُ-م1996تموزُُ-الطبعةُالثانية-دمشق-دارُالشيخُأمينُكفتاروُُ-محمدُحبشُ-أحمدُكفتاروُومنهجهُفيُالتجديدُواإلصالحُالشيخ



2 
 

ُالحُ أنُي ُُُطمحُ ي ُُُإعالميُ ُُداعيةُوأيُ ُُكرُأيُ علىُف ُُُمرُ ثيرُمنُاألسئلةُتنهُ الكُ  وارُتقنُفن 

صلحُُهاُي ُناكُولكنُأي ناُوه ُسمعهاُمنُه ُحُن صائ ُمنُالن ُُُوالكثيرُ ُُلاألوُ ُُحاورُ المُ ُُليكونُ 

اُُقدُنخسرُ ُُولةًُجاربُوكمُجُ الت ُُُالكافيُإلجراءُ ُُصلحُوهلُنمتلكُالوقتُ هاُالُي ُوأي  ءُجر 

ُ؟جاربالت ُُلكُ ت ُ

ُُ؟اروُ الحُ ُسةُ درُ مُ ُفيُأعماقُ ُغوصُ أنُن ُونُ وارُد الحُ ُفنُ ُتقنُ مكنناُأنُن ُيفُي ُكُ 

الدُ ُُفي منهجي سُ ُُةراسُ هذهُ ت ُنستخدمُ المُ ةُ وسُ حليلُ مُ حتوىُ سُ درسُ ندخلُ الشُ ةُ يخُُماحةُ

ذيُُال ُُُنهجالمُ منُُُُريسي ُُُزءلىُجُ عُ ُُوءُ الضُ ُُلقيُ نلُ فيهاُُُُنقيبُ الت ُُُنحاولُ دُكفتاروُوس ُأحمُ 

ُُسُ ُُعه ُب ُات ُ أحمُ الشُ ماحة كفتاروُُيخُ الحُ دُ عُ نهُ مُ ُُفقُ وُ وارُُفيُ رجعاًُُمُ ُُكونُ ي ُُمنظُ مُ ُُلمي  ُجُ

ُُ.ةُالمحاورخصي بناءُشُ وأساساًُلُ 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُُ:ةراسُ الد ُ ُعنوانُ 

 .وارفيُالحُ جهُنهُ ومُ دُكفتاروُيخُأحمُ الشُ ُة ُماحُ سُ 

ُار(الحوُ دُكفتاروُفيُيخُأحمُ ماحةُالشُ سُ ُألسلوب ُُةحليلي ةُت ُراسُ )دُ 

ُ

ُ:ةاسُ رُ الدُ ُةمي ُأهُ 

أهمي ُُةراسُ الد ُ ُُهذهُُةي أهمُ ُُنُ تكمُ  الحوُ فيُ بالن  ُةُ لإلنسُ سب ُارُ بشُ ةُ وبالن  ُُُكلُ انُ ةُُسب ُعامُ

بشُ اعي ُللدُ  واإلعالميُ وذلكُعنُطريقُُُُكلُ ةُ سُ ن ُُر ُ سُ ُُعلىُُُفعرُ الت ُخاصُ ةُُماحُ جاحُ

أحمُ الشُ  الحوُ يخُ فيُ كفتاروُ دراسُ دُ خاللُ منُ ت ُارُ لُ حليلي ةُ سُ ةُ وأسلوبهُُمنهجُ ماحتهُ

ُ.حاورهمثمرُبينهُوبينُمنُي ُارُناجحُمُ حوُ بعُفيُبناءُالمت ُ

كانُ ل ُ الشُ سُ ُُقدُ يؤكُ ماحةُ دعوتهُ فيُ كفتاروُ أحمدُ أنُ يخُ علىُ ي ُالدُ ُُدُ أنُُعاةُ جبُ

صحيحاًُ عرضاًُ اإلسالمُ قضي ُُُ،يعرضواُ اإلسالمُ قال:ُ رابحةفلطالماُ ُُولكنُ ،ُُةُ

ُفاشلُ.ُالمحاميُعنهاُمحامُ 

مالُبعدُأنُأنتنتُُلكةُالجُ ةُمُ ليهمُجث ُرضتُعُ ذينُكفرواُباإلسالمُع ُال ُ:ُ"ولطالماُقال

ُرضُ ولوُع ُُُ،تيُرأوهامالُال ُمال؛ُفكفرواُبملكةُالجُ وقيلُلهم:ُهذهُملكةُالجُ ُُ،نتوتعف ُ

6ُُ."اإلسالمُبحقيقتهُوجوهرهُآلمنواُولمُيلحدوا

ُ

ُُ:وضوعالمُ ُياراخت ُُبُ ب ُسُ 

ُ:ةاتي الذ ُُوافعالدُ 

ال ُخصي الشُ ُُة ُغب ُرُ الُُ- المنهجُ معرفةُ فيُ ات ُةُ الشُ ذيُ سماحةُ فيُُبعهُ كفتاروُ أحمدُ يخُ

وال ُالحوُ  أساسُ ارُ كانُ وعقولُُُُذيُ قلوبُ فيُ اإلسالمُ ونشرُ هللاُ إلىُ دعوتهُ نجاحُ

ُجالُ.الر ُ 

ال ُُُودراسةُُالبحُثُُفُيُُغبةالرُ ُُ- سمُ تيُُاألساليبُ الشُ استخدمهاُ أحمُ احةُ كفتاروُُيخُ دُ

ُلكسبُالمتحاورينُ.

ُظةُالحسنة.كمةُوالموعُ وارُوالحُ اهاُلنشرُاإلسالمُبالحُ تيُحملناُهللاُإي األمانةُال ُُ-

ُ

 
ُ.21صُ-سماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُأفكارُوأساليبُلتجديدُنهضةُاألمةُاإلسالمية6ُ
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ُُ:ةوضوعي المُ ُوافعُ الدُ 

ُ ُارُفيةُالحوُ ي أهمُ ُ- ُالحياةُ.وُينالد 

ُعرفةُأ ُةُمُ ي أهمُ ُ- ُاجحُ.الن ُُةُواإلعالمي ُ اعي ُالدُ اجحُلصناعةُارُالن ُالحوُ ُسس 

ُ

ُ ُافُ أهدُ  ُ:ةراسُ الد 

ُ ُتهدف ُُ:اليالت ُُتحقيقُإلىُةالحالي ُراسةالد 

 يخُأحمدُكفتاروُفيُالحوار.أسلوبُسماحةُالشُ تحليلُل:ُاألوُ ُدفُ الهُ  -
ُةُصحيحةُ.اجحُبطريقةُعلمي استنباطُأسسُومنهجُالحوارُالن ُاني:ُالث ُُدفُ الهُ  -

ُ

ُُ:ةراسُ الدُ ُةإشكالي ُ

اعيةُأوُُعوبُأصبحُنجاحُالدُ بينُاألفرادُوالشُ زاعاتُمعُازديادُالفتنُوالفجواتُوالن ُ

منُدراسةُأساليبُُُاجحُلذلكُالبدُ اإلعالميُمرتبطُبمعرفةُوتطبيقُأسسُالحوارُالن ُ

 ةُ.ةُعلمي الحوارُدراسةُمنهجي 

ُ

ُُ:اليةالت ُُباألسئلةُالبحثُمشكلةُتلخيصُويمكن

ُلنجاحُالحوارُ؟ُيخُأحمدُكفتاروبعهاُسماحةُالشُ ينهُات ُةُمع ُاستراتيجي هناكُُهلُ-1ُ

ُُ؟ياناتُاألخرىيخُأحمدُكفتاروُمعُأبناءُالدُ تعاملُسماحةُالشُ كيفُُ-2ُ

3ُُ-ُُُُ الشُ كيف سماحةُ ُُاستطاعُ كفتارو أحمدُ أرضي يخُ الطُ بناءُ معُ مشتركةُ رفُةُ

ُاآلخر؟

الشُ ُُ-4ُُ سماحةُ استخدمُ ُُهلُ كفتارو أحمدُ فيُُيخُ ساهمتُ مصطلحاتُ أوُ عباراتُ

ُنجاحُالحوارُ؟

ُيخُأحمدُكفتاروُبعضُحواراته؟كيفُافتتحُسماحةُالشُ ُ-5ُ

 

ُ

ُ
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ُ

ُُ:ةراسُ الد ُ ُفيُستخدمالمُ ُنهجُ المُ 

ُ ُفيُالباحثُةبعتُات ُ ُُ:وقدُقامتُُبُُمنهجيةُتحليلُالمحتوىُراسةالد 

 ُ.حليلتحديدُمجالُونطاقُالت ُ -1

ةُُوفودُأجنبي ُُأمامُُيخُأحمدُكفتاروألقاهماُسماحةُالشُ ُُمنُدروسُيومُالجمعةُُدرسينُ

ُيخُأحمدُكفتاروُيقيمهاُطوالُفترةُحياتُهتيُكانُسماحةُالشُ ال ُ

الدُ  األوُ تاريخُ ُُرسُ الجُ 7/11/1987ُُل: منُ وفودُ حضرهُ األمريكي وقدُ دُ.امعاتُ ُُةُ

ألمور الجُ ُُد.ُُ،جونُ عميدُ آدمُ المنهجي ماكُ الجنوبي ُامعةُ ُُةُ ُعليمالت ُُُإدارةُُةقمُ ُُوفية

ُُفُيُُالجنوبيُُشريعيالت ُُُوالمركزُُاوستُنُُكنيسةُُراعُُ-سُاتكسُُفيُُالحكوميُُالعالي

ُُ.المتحدةُةاألمريكي ُالواليات

رئيسُالكنيسةُُُُشولرُُروبرُتُُُ.دُُحضرُهوقد17/12/1999ُُُُُُ:تاريخبُُانيرسُالث ُالدُ و

للوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُُُُالرئيسُالسابقُُصديقحدةُُالكريستاليةُفيُالوالياتُالمت ُ

رئيسُُوُُالمسيحيُ ُُاإلسالميُ اشطُفيُالحوارُُرُوالن ُالمفكُ ُُبيكروليمُُُُ.ُدُُو،ُُكلينتونبيلُُ

ُُ.وابنتهُوزوجتهُالم(ونُمنُأجلُالسُ مركزُ)مسلمونُومسيحي 

 جمعُالمعلوماتُوتحضيرها.ُُ -2

 رميزُ.صنيفُوالت ُتطويرُنظامُالت ُ -3

 ترميزُوتصنيفُالمحتوىُ. -4
 رميزُ.الت ُةُحققُمنُدق ُالت ُ -5

 حليل.هائيةُمنُالت ُاستنتاجُالمعلوماتُالن ُ -6

 حليلُ.هائيُللت ُقريرُالن ُكتابةُالت ُ -7

قامتُُُ وكماُ ومراجعُ بمصادرُ ُةالعلمي ُُالمصادرُُمنُُالمعلوماتُُتوثيُقبباالستعانةُ

ُ.المعتمدة

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُ ُطمخطُ  ُ:ةراسُ الد 

ُ ُإلىُمقس ُي ُُأنُالبحثُطبيعةُاقتضت ُُ:اليلت ُكاُوهيُوخاتمةُُومبحثينُُمةمقد 

ُ

ُُموضوُعُُاختيارُُإلىُُتأدُ ُُتيال ُُُةوالموضوعي ُُةذاتي ال ُُُوافعالدُ ُُتتناولُُ:مةالمقدُ 

 ُ.وأهدافهُُيتهأهمُ ُمعُالبحث
 

ُيخُأحمدُكفتاروُنشأتهُوحياتهُ.سماحةُالشُ :ُلاألوُ ُالمبحث

ُوفاتهُ.،ُمولدهُ،:ُترجمتهلاألوُ ُالمطلبُُُُ

ُودراستهُ.ةُشيوخهُُحياتهُالعلمي اني:ُالمطلبُالث ُُُُُ

ُتالمذتهُ.الث:ُالمطلبُالث ُُُُُ

ُ

 (ُ.ةدراسةُتحليلي ُيخُأحمدُكفتاروُ)الحوارُفيُمنهجُسماحةُالشُ اني:ُالمبحثُالث ُ

ُريفُالحوارُلغةُواصطالحا.تعُل:المطلبُاألوُ ُُُُ

محتوىُُُُ:انُيالث ُُُالمطلبُُُُ )تحليلُ كفتاروُ أحمدُ الشيخُ سماحةُ منهجُ فيُ الحوارُ

ُة(.معةُبحضورُوفودُأجنبي ُدرسينُمنُدروسُيومُالجُ 

الث ُُُُُ استهلُ الفتتاحي نماذجُُُُالثُ:المطلبُ الشُ بهاُُُُاتُ كفتاروُُسماحةُ أحمدُ يخُ

ُحواراته.

ُ

ُُ.البحثُإليهاُلتوصُ ُتيال ُُوصياُتوالت ُُتائجالن ُُأهمُ ُنتتضمُ ُ:الخاتمةُُُُ

ُُ:كاآلتيُوهيُةالعلمي ُبالفهارسُد راسةالُالباحثُةُتمُتتخاُوقُدُُُُ

ُُ.القرآنيةُاآلياتُفهرسُ-

ُُ.والمراجعُالمصادرُفهرسُ-

ُُ.المحتوياتُفهرسُ-

ُ
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ُُلاألوُ ُالمبحثُ 

ُيخُأحمدُكفتاروُنشأتهُوحياتُهاحةُالشُ سمُ 

ُ

ُ

ُمطالب:ُثالثةويشتملُعلىُ

ُوفاته.،ُمولدهُ،:ُترجمتهلاألوُ ُالمطلب

ُُ.شيوخه،ُةحياتهُالعلمي اني:ُالمطلبُالث ُ

ُتالمذته.ُالث:المطلبُالث ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُُلاألوُ ُالمبحث

ُيخُأحمدُكفتاروُنشأتهُوحياتُهسماحةُالشُ 

ُ

ُ

ُُ:وفاته،ُمولدُهُ،:ُترجمتهُلاألوُ ُُالمطلب

 

ونشأُفيُُم1912ُُولدُالشيخُأحمدُكفتاروُفيُدمشقُعامُُُُ:ومولدهُُترجمتُهُُ:أولاُ

ُُ الشيخ والدهُ ُُرعايةُ كفتاروالعالم أمينُ بالدُُُُمحمدُ منُ هاجرواُ الذينُ العلماءُ منُ

وعنايةُُُُيحيطهُبرعايةُُمحمدُأمينُُوكانُالشيخُُاألكرادُواستقرواُفيُمدينةُدمشق،

لُ  ت ُمُ عظيمتينُ الن ُفرُ اُ أماراتُ منُ بهُ ُُجابةسهُ تلق ُمُ ولُ ، مولدهُُاُ قبيلُ بشاراتُ منُ اهُ

7ُهُ.وعند

ُ

وفاته:ثانيااُ التوف ُُُ:ُ يناهزُ الشيخُأحمدُكفتاروُعنُعمرُ 95ًُُُُُيُسماحةُ فيُُُُعاما

بعدُُُُدفنُفيُدمشقُفيُجامعُأبيُالنورُرحمهُهللاُوأعلىُمقامهللميالدُو2004ُُعامُُ

وبنىُُغُرسالةُاإلسالمُُوبل ُُُاألمانةُُىأدُ ُُبعدُأُنوُُواإلنجازاُتمسيرةُحافلةُمنُالعطاءُُ

 ُ.اإلنسانُوأخيهُاإلنسانالمُبينُجسورُالمحبةُوالسُ 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
 

ُُ-الطبعةُاألولىُ-دمشُقُ-بيتُالحكمةُ-لصوافمحمدُشريفُُاُ-المنهجُالصوفيُفيُفكرُودعوةُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُأنظر:7ُ

 ُ.17صُ-1999
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ُ

ُ

ُُ:شيوخه،ُةحياتهُالعلمي ُاني:ُُالمطلبُالث ُ

ُ

العلمي ُ حياتهُ الشُ تلق ُُُة:أول:ُ دراىُ فيُُيخُ الصاحبةُ مدرسةُ فيُ االبتدائيةُ ستهُ

ُ ئونهُلدراسُ هي  ُولهُي ُنُحُ الحية،ُوكانُمُ الصُ  ولكنهُلماُرأىُأخاهُاألكبرُخيبُ،ُُةُالطب 

والدهُُ دروسُ والزمُ الرسميةُ الدراسةُ تركُ العلم؛ُ طلبُ فيُ الشيخُ والدهُ أملُ

ومجالسه،ُوالحظُوالدهُاندفاعهُالكبيرُفيُطلبُالعلم،ُونهمهُالشديدُللمعرفةُفدفعُبهُ

ُُ.8رعيةلُالعلومُالشُ إلىُكبارُعلماءُعصرهُليحص  ُ

 

المجيد،ُوأخيهُالمالُسعيد،ُوالمالُمحمدُجزو،ُُُُقرأُعلىُالمالُعبدُُثانيا:ُشيوخه:

والشُ ُُعليُُيخوالشُ  الملكانيالتكريتي،ُ والشُ يخُمحمدُ أيمنُسويد،ُوالشُ ،ُ يخُتوفيقُُيخُ

يخُإبراهيمُُاأليوبي،ُوغيرهمُمنُشيوخُاألكرادُالمقيمينُفيُدمشق،ُكماُأخذُعنُالشُ 
وكانُفيُتحصيلهُُُُينُالحسني،الد ُ يخُبدرُُوالشُ ُُيخُأبيُالخيرُالميداني،الغاليينيُوالشُ 

حتىُُ العمرُ منُ العشرينُ بلغُ وماُ والعملية،ُ العلميةُ أبيهُ مدرسةُ إلىُ يرجعُ كلهُ

9ُحصيلُالعلمي.استكملُآلةُالت ُ

الشُ ُُوأتمُ  القراءُ شيخُ علىُ القرآنُ الشُ حفظُ وأجازهُ الحلواني،ُ سليمُ محمدُ يخُيخُ

10ُُ.ةالحي األكرادُوالصُ الحلوانيُوقالُله:ُأنتُأقرأُمنُفيُحيُ

ُ

الشُ  عاما ُقضىُ أربعينُ كفتاروُ أحمدُ للجُ ُُيخُ العامُ المفتيُ العربي مهوري وهوُ ةُةُ

أكثرُوهوُُوري السُ  أوُ أعوامُ قبلهاُعشرةُ وقضىُ الشُ ةُ سماحةُ كانُ دمشق،ُ يخُُمفتيُ

كفتاروُرجالًُ ًُُُأحمدُ ًُُُعالميا الد ُ جد ُُُاستثنائيا الحركةُ والدُ يني دُ فيُُعوي ةُ مدينةُدمشقُةُ

اسُبهُُدواتُوامتدُخيرهُوأثرهُونورهُوانتفعُالن ُرُوحاضرُفيُالمؤتمراتُوالن ُضُ وحُ 

منُمشارقُاألرضُومغاربهاُمضىُحيثُلمُيمضُأحدُمنُقبلهُإلىُاليابانُوتركُُ

 11وأوروباُوروسيا.ُُُأمريكاهناكُنورُالتوحيدُونورُالهدايةُوإلىُ

ُ

 
ُُ.17صُ-المنهجُالصوفيُفيُفكرُودعوةُسماحةُالشيخُأحمدُكفتارو8ُ
ُُ.47صُ-الشيخُأحمدُكفتاروُومنهجهُفيُالتجديدُواإلصالح9ُ

ُُ.17صُ-المنهجُالصوفيُفيُفكرُودعوةُسماحةُالشيخُأحمدُكفتارو10ُ
 فضيلةُالشيخُأحمدُكفتارو.ُُ-الحلقةُالحاديةُعشرُُ-الجزءُاألولُ-الصوافمحمدُشريفُُ-برنامجُكلمةُوقرار11ُ
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ُ

ُ

ُ:ُُتالمذتهالث:ُالمطلبُالث ُ

ُ

فيُمشارقُاألرضُومغاربهاُُعاةُُالد ُُُتخرجُمنُمدرسةُالشيخُأحمدُكفتاروُآالُفلقدُُ

 ومنُمختلفُالجنسياتُ.

 ُ:ةنذكرُمنهمُمنُسوري ُ

ُيخُرجبُديبُ.الشُ ُُُُُُُُُُُُُُُُمحمدُبشيرُالبانيُ.ُركتوالدُ 

ُُ.يخُأسامةُالخانيالشُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.يخُرمضانُديبالشُ 

 .باغيخُعمرُالصُ الشُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.يخُمحمدُبشيرُالرزالشُ 

ُ.انُالجبانمحمدُغسُ األستاذُُُُُُُُُُُُُُُُُ.محمدُخيرُفاطمةُكتورالدُ 

ُُ.امُعجُكبس ُالد كتورُُُُُُُُُُُُُُُ.يخُمحمدُعدنانُاألفيونيالشُ 

ُ.عبدُالسالمُراجحُالدكتورُُُُُُُُُ.واُفمحمدُشريفُالصُ ُالد كتور

ُُ.محمدُوهبيُسليماُنُالد كتورُُُُُُُُُُُُُ.محمدُأنسُالدوامنةُالدكتور

ُ.محمدُخيرُالشعالُالدكتورُُُُُُُُُُُُُُُُ.محمدُعليُالمالُالدكتور

 

ُومنُخارجُسورية:

ُُ.أحمدُسوتاريُمفتيُألبانياُالدكتور

ُُ.عاةُفيُإندونيسياالشيخُمحمدُفطانيُمنُكبارُالد ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

 المبحثُالثانُي

ُالحوارُفيُمنهجُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُُ

ُ)دراسةُتحليلية(ُ.

ُ

ُ

ُويشتملُعلىُثالثةُمطالب:

ُتعريفُالحوارُلغةُواصطالحا.ل:ُالمطلبُاألوُ 

)تحليلُُُُ:انيالث ُُُالمطلب كفتاروُ أحمدُ الشيخُ سماحةُ منهجُ فيُ الحوارُ

ُمحتوىُدرسينُمنُدروسُيومُالجمعةُبحضورُوفودُأجنبية(.

الث ُ كفتاروُُُالث:المطلبُ أحمدُ الشيخُ سماحةُ بهاُ استهلُ الفتتاحياتُ نماذجُ

ُحواراته.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

 المبحثُالثانُي

ُالحوارُفيُمنهجُسماحةُالشيخُأحمدُكفتارُو

ُ)دراسةُتحليلية(ُ.

ُ

ُ

ُ:واصطالحااُُالمطلبُاألول:ُتعريفُالحوارُلغةاُ

ُ

لغةاُ الحوارُ تعريفُ :ُالرُ لحوارُمصدرهاُحور،ُوااُُ:أول:ُ ور  جوعُعنُالشيءُُلح 

ُ.12وإلىُالشيء

ُ.13وحواراً:ُجاوبهُوجادلُهُُحاورهُمحاورةو

فيُُ والكالمُ المنطقُ مراجعةُ والمحاورة:ُ الكالم.ُ يتراجعونُ أيُ يتحاورونُ وهمُ

14ُالمخاطبة.

ُ

اصطالحااُوُ الحُ ثانياا:ُُ شت ُُُحديثُ ُُ:ارُ ويتناولُ األقل،ُ علىُ اثنينُ بينُ ىُُيدورُ

ُ.15الموضوعاُت

الحياةُفالُيمكنُُُُمنُضروراتُ ُُللتواصلُمعُمنُحولناُوهوُضرورة ُُُوسيلة ُُُارُ وُ والحُ 

أنُيعيشُعلىُُ فالطفلُمنذُنعومةُأظفارههذلإلنسانُ الحوارُ بدونُ يتوقُُُُهُاألرضُ

عرفُعلىُاآلخرُُمعُأقرانهُومعلميهُوالحوارُوسيلةُللت ُُللحوارُمعُأهلهُبدايةُومنُثمُ 

ةُاإلنسانُُويزيدُمنُعلومهُويبنيُشخصي بأفكارهُوآراءهُومعتقداتهُيوسعُآفاقُالفردُُ

ُُكثيرةًُُُوالحوارُموجودُقبلُبدءُالبشريةُفاهللُتعالىُفيُكتابهُالكريمُذكرُلناُصورًُ

هللاُُ قالُ آدمُ سيدناُ خلقُ حولُ ومالئكتهُ وجلُ عزُ بينُهللاُ جرىُ الذيُ الحوارُ منهاُ

 
ُُ-القاهرةُ-دارُالمعارفُُ-الجزءُاألولُُ-عبدُهللاُعليُالكبير،ُمحمدُأحمدُحسبُهللا،ُهاشمُمحمدُالشاذليُ-ابنُمنظورُ-لسانُالعرب12ُ

 ُ.1042صُ-دونُتاريخُُ-دونُطبعة
 ُ.205صُ-م2008ُ-الطبعةُالرابعةُ-مصرُ-الشروقُالدوليةُمكتبةُ-مجمعُاللغةُالعربيةُ-المعجمُالوسيط13ُ
 ُ.1043صُ-لسانُالعرب14ُ
 ُ.100صُ-م1984ُ-الطبعةُالثانيةُ-بيروتُ-دارُالعلمُللماليينُُ-جبورُعبدُالنورُ-المعجمُاألدبي15ُ
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إن  ُ للمالئكةُ ربكُ قالُ )وإذُ جاعلُ تعالى:ُ خليفةًُُُيُ األرضُ أتجعلُُفيُ منُُُُقالواُ فيهاُ

الد ُ  ويسفكُ فيهاُ نسب  ُيفسدُ ونحنُ ونقد ُ ماءُ بحمدكُ إن  ُحُ قالُ لكُ أعلمُ سُ الُُُُيُ ماُ

16ُ(.تعلمون

تعالىُوسي  ُ دارُبينُهللاُ الذيُ المقد ُدناُموسىُُوالحوارُ الواديُ سُعندماُُكليمُهللاُفيُ

بهاُعلىُُُُأُعليهاُوأهشُ قالُهيُعصايُأتوكُ (ُ))وماُتلكُبيمينكُياُموسىُُُ:قالُتعالى

17ُ.غنميُوليُفيهاُمآربُأخرى(

تيُتعتبرُهدياًُودليالًُمرشداًُتيُوردتُفيُكتابُهللاُوال ُوالكثيرُالكثيرُمنُاألمثلةُال ُ

ُمُأصولُالحوارُوآدابه.لتعل ُ

كل ُ األنبياءُ حوارُ فقصصُ ُُُُهاُ أقوامهم وباإليمانُُُُفونهُمل ي ع رُ معُ وقدرته،ُ العظيمُ باهللُ

الطُ ُُ،مالئكتهُورسلهبو ال ُوالحوارُهوُ المسلمينُوأسطولهمُريقةُ تيُأوصلتُجيوشُ

 18ُ.ينُوشواطئُإسبانياُفيُبضعُسنينإلىُالصُ 

كل ُ حُ فاإلسالمُ إن ُسامحُ وت ُُُوارُ هُ يحترمُ ،ُ ال ُُُهُ ي ُاإلنسانُ ُُينُبدينُاإلسالمُدذيُالُ سواءُ،

ًُ ًُأوُأجنبي ُُكانُمواطنا ًُُ،ُزائراًُا 19ُُ.أوُمقيما

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 
 ُ.30اآليةُ-سورةُالبقرة16ُ
 18-17اآلياتُُُ-سورةُطه17ُ
 ُ.25صُ-دونُتاريخُ-رقمُطبعةدونُدارُنشرُدونُُ-صباحُجبريُ-انظر:ُعطاءُووفاء18ُ
 ُ.٤٠صُ-م٢٠٠٨ُ-الطبعةُاألولىُ-دمشقُُ-دارُندوةُالعلماءُ-محمودُكفتاروُ-حواراتُهادفةُمعُسماحةُالشيخُأحمدُكفتارو19ُ
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ُ

ُ

مُ ُُالحوارُ ُُ:انيالث ُُُطلبُ المُ  الشُ ماحُ سُ ُُنهج ُفيُ أحمُ ةُ )تحليلُيخُ كفتاروُ دُ

ُُ:(ةُ أجنبي ُُمحتوىُدرسينُمنُدروسُيومُالجمعةُبحضورُوفودُ 

ُ

ًُبأنهُرجلُالحوارُوُُزمانهُوعصرهيخُأحمدُكفتاروُفيُُرفُسماحةُالشُ ع ُ ُُخصوصا

ُفيُحوارُاألديانُ.

الكتابُإالُبالتيُهيُأحسنُإالُالذينُُمقتدياُبهديُالقرآنُالكريم:ُ)والُتجادلواُأهلُُ

بالذيُأنزلُإليناُوأنزلُإليكمُوإلهناُوإلهكمُواحدُ  ونحنُلهُُُُظلمواُمنهمُوقولواُآمناُ

20ُ.مسلمون(

واجبُُ الحوارُ أنُ يرىُ كانُ بصحبةُُوقدُ الحوارُ يسلكواُطريقُ لمُ إذاُ العربُ وأنُ

21ُُ.،ُفسنبقىُنتخبطُفيماُنحنُفيهحقيقي  ُُمرشدُ 

ُ

ُيُكانُيقيمهاُكلُ تسُيومُالجمعةُالُودرُُتوأصبحولذلكُازدحمتُالوفودُعلىُبابهُُ

 22ُ.منُمنابرُالحوارُومنبرا ُُُا ُحقيقي ُا ُإسالمي ُمؤتمراًُفيُحرمُجامعُأبيُالنورُأسبوعُ

إنيُأدعوُمنذُخمسينُسنةُإلىُالحوار...ُُيخُأحمدُكفتاروُيقول:ُُلقدُكانُسماحةُالشُ 

الت ُ فيُموضوعُ كثيرةُ مؤتمراتُ اإلسالميُُحضرتُ متفائُلالمسيحيُُ–القيُ وأناُ ُ،ُُ

وستزولُاألحقادُالعابرةُُُمسيحيُ ُُ–ُُإسالميُ ُُبالمستقبلُالقريبُحيثُسيكونُلقاءُ ُُجداًُ

23ُُ.الغربي  ُاريخُالقديمُفيُنفوسُالعالمُمنُرشحاتُالت ُُبعضُماُتبقىالتيُهيُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

 
 .46آيةُرقمُ-سورةُالعنكبوت20ُ
 ُ.25-24-23صُُ-انظر:ُعطاءُووفاء21ُ
 ُ.231صُ-انظر:ُالشيخُأحمدُكفتاروُومنهجهُفيُالتجديدُواإلصالح22ُ
 ُ.٤١-٤٠صُ-حواراتُهادفةُمعُسماحةُالشيخُأحمدُكفتارو23ُ
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ُ

ُ:راسة""موضوعُالد ُ ُراتُ حاضُ المُ ُتفاصيلُ 

ُ

٧/١١ُُُُتاريُخُُفيُ ُُمُنُُوفود ُُُحضرهُُا ُدرسُُكفتارُوُُأحمُدُُيخالشُ ُُسماحةُُأقاُم١٩٨٧ُُ/

 ُ:ةاألمريكي ُامعاتالجُ 

ةُأيرلهامُفيُُامع ُجُ ُُةُفيُأمريكاُورئيسُ الكنيسةُالمنهجي ُُ:ُرئيسُ لمورأُُجونُُ.د -

ُةُ.أندياناُاألمريكي ُواليةُ 

ُُد - ُُادمُُماُك. ُُالعالُيُُعليُمالت ُُُإدارةُُةقمُ ُُوفيُُةالجنوبي ُُةالمنهجي ُُامعةالجُ ُُعميُد:

ُفيُُنوبيالجُ ُُشريعيالت ُُُوالمركزُُاوستنُُكنيسةُُراعُُ-ُُساتكسُُفيُُالحكومي  ُ

 ُ.حدةالمت ُُةاألمريكي ُالواليات

 1:48:27رس:ُةُالدُ مدُ 

ُ

ًُُأقام١٧/١٢/١٩٩٩ُُتاريخُوفي ُ:حضرهُآخرُدرسا

الكريستالي شولرُُروبرتُُ.د - الكنيسةُ رئيسُ فيُُالمصلحةُُةُُ:ُ كاليفورنياُ فيُ

ُُ.كلينتونُصديقوةُحدُ الوالياتُالمت ُ

والن اشط ُ:ُُبيكرُُ.د - الحوُ ُُالمفك رُ المسيحي  ُاإلسالمي ُ ارُُفيُ مركزُُُُُ ورئيسُ

 ُ.وابنتهُوزوجته،ُ(المونُمنُأجلُالسُ )مسلمونُومسيحي 

2:45:29ُ:ُرسةُالدُ مدُ 

ُ

ُُذُيال ُُُوالمنهجُُاألسلوبُُلمعرفةتيُتهدفُُال ُُُراساتحليلُمنُالد ُ راسةُوالت ُهُالد ُ هذُُإنُ 

ًُُُوكانُُكفتاروُُأحمدُُيخالشُ ُُسماحةُُسلكه ُُاإلسالُمُُرسالةُُنشرُُفيُُنجاحهُُفُيُُسببا

ُ.ُ.اإلنساُنأخيهُوُاإلنسانُوبينُُةوالمسيحي ُاإلسالمُبيُنُالموالسُ ُةوالمحب 

ُعصرهُُفيُُُةوالمسيحي ُُاإلسالمُُبينُ ُُصلالوُ ُُلةص ُُُكفتاروُُأحمدُُيُخالشُ ُُسماحةُُكاُنُُدقل

ًُُاألديانُُبينُُالحوارُُلمسيرُةُُرائداًُُُقائداًُُُوكان ُُُزتمي ُُلمُاُُبينهمُُواصلالت ُُُلجسورُُومرمما

 لإلسالم.ُالحقيقي  ُُولفهمهُوحنكةُ ُوحكمةُ ُعلمُ ُمنُبه

ُُومُنُُوفهمهُُوتحليلُهُُودراستهُُبهُُمسُكالت ُُُعليناُُإرثُُإالُ ُُماهيُُالمحاضراتُُهذُهُُإن

ًُُُليكونُُولةالدُ ُُفيُُوالعلمُُينالد ُ ُُورجالُُواإلعالميينُُعاةللدُ ُُتعليمهُُثمُ  ُُبُهُُنقتديُُمنهجا

ُُيطوىُهذاُالعلمُومنُأجلُأيجبُأنُنجتهدُونعملُمنُأجلُأالُ وُُهديهُُعلُىُُوتسير ال 

ُقصيرُفيُنشره.أعناقناُالت ُنسألُيومُالقيامةُونحملُفيُ
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ُُمنهُجُُلدراسةُُرسيُنالدُ ُُهذيُنُُواختارتُُحليلالت ُُُهذاُُهدُفُُبتحديدُُالباحثُةُُقامُتُُلقد

ُُبسماُعُُالباحثةُُقامتُُبدايُةُُالمسيحيينُُمعُُالحوارُُفُيُُكفتاروُُأحمدُُيخالشُ ُُسماحة

الت ُُُرسينالدُ  ُُترميزُ ُُنظاُمُُوإعدادُُالمحتوىُُفلترةُُثمُُومُنفريغُُوإعدادهماُعنُطريقُ

ُُالمنهُجُُحولُُوالمالحظاتُُوالمعلوماتُُاألفكارُُإلدراجُُوواضح ُُُدقيقُ ُُوتصنيفُ 

ُ.بعالمت ُ

ُ

ُُفيُُكفتاروُأحمدُُيخالشُ ُسماحةُلدىُباعهاات  ُُالمالحظُُةالهامُ ُياساتالس ُ ُمنُإنُ 

دُوسياسةُكسرُالجليدُُودُ الت ُُُسياسةُبدايةاُُينالمسيحي  ُُإخوانناُمعُُحواره
وقدُظهرُذلكُمنُخاللُماُيلي:والعترافُبقدرهُرفُاآلخرُوتمكينُالطُ   

ُُ.عظيمُيليقُبمنصبهممنُاالحترامُوالت ُُأعطىُمحاوريهُقدراًُ •

ُُ.قديسُواالحترامقُبينُأحدُمنُاألنبياءُفيُالت ُإلسالمُالُيفر ُ اُدُعلىُأنُ أكُ  •

• ُُ من ُُانطلقُ أن السُ المسيحي مبدأُ بهُ أتىُ ماُ الحقُ ُُةُ المسيح إنجيلُُقرأوت ُيدُ ،ُُهفيُ

ُُ.ُوفيُهذهُالفكرةُإشارةُإلىُأنُ قرأُفيُقرآنهيبيُمحمدُوواإلسالمُماُأتىُبهُالن ُ

ُ ُُتمثيالًُُخاطئًُُقدُيمثلُدينهُتمثيالًُُالمسلمُوالمسيحيُ  ُينُ.هُجمالُوحقيقةُالد ُ يشو 

 ُ.المالسُ ُعليهُالمسيحُدناسي ُُبلدُُفيُبهمُُبفرحُ ُينالمسيحي ُإلىُدتود ُ •

 راحتهمُ.ُعلىُاطمأنُ ُُىحت ُُيكملُولمُالستقبالهمُُرسالدُ ُفقطعُبهمُُاالهتمام •

 ُ.ةاألسبوعي ُمحاضرتنا:ُقالُالجمعةُدرُسُبدلُُيفهمونهاُبلغةُ ُخاطبهم •

 

اُيخُأحمدُكفتاروُُلقدُكانُسماحةُالشُ  فقُعليهاُقاطُالمت ُسُوالن  ُمنُاألس ُُُينطلقُدائما

اُ دائما يكر ُ ُُوكانُ ويؤك ُ ماُ عليهارهاُ األرضي ُُُدُ وصنعُُُةلبناءُ وتعزيزهاُ المشتركةُ

 منُالوحدةُ:ُُرابطةُ 

ُُبهُاُهللاُاختصُ ُالتيُالمائدةُ(المائدةُسورةُعنُثتحدُ )ُبهاُُيؤمنونُمواضيعُاختار •

 .المالسُ ُعليُهُعيسىُسيدنُا

ُُ.األنبياءُبينُُةاألخوُ ُعلىُدوأكُ ُوالمرسلينُاألنبياءُخاتمُدمحمُ ُسيدناُأنُ ُعلىُدأكُ  •

ُُالُةالصُ ُُعليهُُالمسيحُُدناسي  ُُُعبارةُُرفكرُ ُُبهُُيؤمنونُُلماُُوتقديرهُُاحترامهُُاظهر •

 ُ.دُإليهمُوكسبُقلوبهمللتودُ ُفيُمحاولةُ ُالموالسُ 

ُُتفاصيُلُُوذكرُُينالمسيحي  ُُُةي بأهم ُ ُُواإليمانُُوالعقائديُُفسيالن ُُُاألمانُُسياسةبعُُات ُ •

 ُ.دينهمُعنُعميقة

ُالمسلمينُُأمرُُهللُاُُوأنُ ُُموسىُدنُاسي  ُُُمكانُةُُعُنُُُثفتحدُ ُُواألنبياءُاألديانُُمكانةُُُنبي  •

 ُ.وتقديسهمُاألنبياءُجميعُبتكريم

ُوتكسرُُينالمسيحي ُُمتهُ ُُبطريقةُُالماضيةُُالمحاضراتُُعنُُصملخُ ُُبعرضُُامق •

 ُ.المسلمينُوبينُُبينهمُالفرقةُحاجز
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ُُموسُىُُدناسي  ُُُقصصُُفيهاُُسوُرُُعنُُثتحدُ ُُالقرآنُُسورُُعنُُثتحدُ ُُعندما •

 ُ.المالسُ ُعليهماُوالمسيح

ُُبذلُكُُيتسم ُ ُُهاوأن ُُُالمسيحُُآلُُبسورةُُرهافسُ ُُعمرانُُآلُُسورةُُعنُُتحدثُُعندما •

ًُ لتكريما ُُسيدتنُاُُةقصُ ُُذكرُُكماُُ،المالسُ ُُعليهُمُُالمسيُحُُوعائلةُُالمسيُحُُوأم ُ ُُلمسيحُ

أنُ ُُالمسيحُُووالدةُُمريم إلىُ ُُُُواشارُ الكريم يذكرالقرآنُ ُُعُنُُمماثلُةُُتفاصيلُُلمُ

 ُ.عائلتُهُُعنالُُوُُموسل ُُعليهُهللاُصلُمحمدُدنُاسي  ُ

ُُورسالتُهُمحمدُهمنبي ُُسونيقد ُ ُكماُالمسلمينُعندُُسةمقدُ ُورساالتهمُاألنبياءُأنُ ُدأكُ  •

 ُ.تفريقُُأي  ُُدون

ُُأكبُرُُمنُُهاوأن ُُُالمسيحُُدنُاسي  ُُُمعجزةُُتذكرُُالمائدةُُسورةُُأنُ ُُعلُىُُدفأكُ ُُعادُُثمُ  •

ُُرغُمُالمسلمينُلدىُورسالتهُهُمنبي  ُُةي أهم ُ ُعلىُأخرىُةًُمرُ ُدليؤك ُ ُالقرآنُفيُورالسُ 

ُُمُنُُسورةُُيتوسم ُ ُُالقرآنُُذكرهاُبينماُُاإلنجيلُُفيُُتذكرُُلمُُهالعل ُُُالمعجزةُُهذهُُأنُ 

القرآنُُورالسُ ُُأكبر ُُالمسيُحُُدناسي  ُُُمكانُةُُوالعالمُُللمسلميُنُُهللُاُُنليبي  ُُُباسمهاُُفيُ

 ُ.المسلمينُوعندُهللُاُعندُوكرامتهُوقدرهُالمالسُ ُعليه

وذلكُلبيانُُُالكريمُُالقرآنُُربعُُتعدلُُابقينالسُ ُُاألنبياءُُومعجزاتُُقصصُُأنُ ُُذكر •

 همُعندُالمسلمينُ.ورسالةُنبي  ُةُدينهمُأهمي 

 

ُُي ُب ُُعاص ُالمُ ُُةالعالمي ُُُالقضاياُُمنُُاإلسالمُُموقفن ُُوُُالمرأةُُةكقضي ُرة ُُفُقالر ُ قضي ة

ُ:بالحيوان

ُُ.وكرامتهاُحقوقهاُوأعادُتُالمرأةُمتكرُ ُتيال ُُساءالن  ُُسورةُعنُُثتحدُ ُ●

ُُُوأُُالمادي  ُُُاألذىُُأوُُالظلمُُوأُُاألرضُُإفسادُُإلىُُيدعوُُالُُاإلسالمُُأنُ ُُدأكُ ُ●

ُ.فظي  ُالل ُ

ُُ.للحيواُنُىحت ُوُاسالن ُُلكل ُ ُحمةُفيُاإلسالمالرُ ُوأنُ ُ●

ُُ.فرقةةُالقائمةُعلىُالعدالةُوعدمُالت ُواألخوُ ُةاإلنساني ُدينُاإلسالمُوأنُ ُ●

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُاألديانُُبينُُقويةُُرابطةُُبذلكُُليخلقُُعليهُُدوأكُ ُُاألنبياءُُبينُُةاألخوُ ُُمبدأُُإلُىُُأشار

ُناُننتميُإلىُعائلةُواحدة:وأن ُُةكاف ُ

ُُ.واحدُُدينناُُإخوةُاألنبياءُمعاشرُنحنُ●

ًُُُأوجدُ● ًُُُرابطا ُُمُنُُوأنُ ُُاألنبياءُُلجميعُُأبُ ُُإبراهيمُُسيدناُُأنُ ُُعلىُُدفأكُ ُُمشتركا

ُُ.إخوةُاليبالت ُُوهُمُُدمحمُ ُدناوسي  ُُعيسىُدناسي  ُُتهي ذر ُ 

ُُيعرفوُنُُكمُاُُموسل ُُُعليُهُُهللاُُُىصل ُُُدمحمُ ُُبُيالن ُُُيعرفوُنُُاألنبياءُُأنُ ُُعلىُُدأكُ ُ●

ُُ.كوُكالشُ ُردُ ُوبذلُكُُأبناءهم

ُ

ُ:يعرفونهاُتيال ُُُوالمصطلحاتُُاأللفاظُاستخدم

ُُ.ينونةالد ُُيومُ-

ُُ.سالمقدُ ُالكتابُ-

ُُ.المالسُ ُعليهُالمسيحُ-

ُُ.المالسُ ُعليه(ُيعقوب)ُاسرائيلُ-

ُ

منُُُُةيني ُالد ُ ُُفاصيلالت ُُُعنُُبعيدةُُةُ حيادي ُُُةُ إنساني ُُُبطريقةُ ُُوالمؤمُنُُالمسلمُُُفرُ ع

ُفقال:...(ُصالةُ،صوم)

ُُ.ويدُهُُلسانهُمُنُاسالن ُُلمسُ ُمنُالمسلمُ●

ُُ.وأعراضهمُأموالهمُعلىُُاسالن ُُهمنأُمنُالمؤمنُ●

ُُ.هللُاُلتعاليمُالمستجيبُهوُالمسلمُ●

ُ

ُبهمُبه:يجذبهمُويحب  ُُبأسلوبُ ُاإلسالمُتعاليمُعنُثتحدُ 

ُموسىُُرسالةُُحامالًُُُأتىُُبُلُُاألديانُُمحاربةل ُُُأتُ ي ُُُلمُُالكريمُُالقرآنُُأنُ ُُأوضحُ●

ُُ.المالسُ ُعليهماُوالمسيح

ُُاإليماُنُُوهذاُُتفريقُُونُ دُ ُُهلُ س ُورُ ُُهللاُُتبُ بك ُُُاآمنوُُوالمؤمنينُُدمحمُ ُُدناسي  ُُُوأنُ ُ●

ُُ.اإلسالُمُأساسُ ُهو
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ًُمصد ُ ُُُىأت ُُُبُلُُالمسيُحُُاياووصُ ُُعاليُمت ُُُرُكبت ُُُيُنالمسيحي  ُُُيأمرُُلمُُاإلسالُمُُوأنُ ُ● ُُقا

ُُالمترجميُنُُوأخطاءُُرجماُتالت ُُُدتعدُ ُُبسببُُالموجوُدُُاالختالفُ ُُوأنُ ُُواإلنجيلُُوراةللت ُ

ُُ.ةماوي السُ ُللكتب

ُُلُمُُةالعربي ُُكتابُةُُبعضُُرتغي ُفرغمُُتحريُفُُكلُُمُنُُللقرآنُُهللُاُُحفُظُُعنُُُثتحدُ ُ●

ُُ.القرآنُكتابةُرتتغي 

ُُ.هللاُُةوحداني ُعلىُدأكُ ُ●

ُ ُعلُىُمبنيُ ُاإليمانُ● ُُ.وبينُالعالمُأجمعُةوالمسيحي ُُاإلسالمُبينُالحب 

 اإلسالمُ.ُعدالةُ●

ُُ.ةُالمعتقداحترامُحري ُ●

ُ

ُ:اإلسالمُفيُُابقةالسُ ُسالُتوالر ُ ُاألنبياءُةأهمي ُدُعلىُكُ أ

ُعائلةُ ُُأبناءُُفهمُُوهمُالقدوةُلجميعُالمسلمينُُهللاُُهدىُُمنُُهمُُابقينالسُ ُُاألنبياءُ●

ُُ.واحدُجاؤواُلهدفُ ُواحدة

ًُمصد ُ ُُالقرآنُُأتىُ● ًُمجمعُُفكانُُابقةالسُ ُُللرساالتُُقا ُُساالُتوالر ُ ُُلألديانُُا

ُُ.ابقةالسُ ُةماوي السُ 

ُُُُأنُ ُُوكيُفُ● الفرد ي ُإسالمُ إالُ صل ُالُ ُُأي  ُُُودونُُورساالتهمُُاألنبياءبُُباإليمانُُحُ

 ينُ.ةُاإلسالمُوهوُباقُإلىُيومُالد ُ لصحُ ُوهذاُاألمرُأساسُ ُاستثناء

ُُ.باالسمذكرهمُالُبلُُهمهُعدُ أن ُُابقينمنُاهتمامُاإلسالمُباألنبياءُالسُ ُ●

ُ

ُ:ةالمسيحي ُُوتعاليمُالقرآنُتعاليمُبينُوافقالت ُُذكر

ُُ.ةماوي السُ ُلألديانُمجمعُالقرآنُ●

ُإلىُُعيسىُُدناسي  ُُُرفعُُةقصُ ُُفيُُبرنابهُُوإنجيلُُالقرآنُُبينُُطابقالت ُُُعنُُثتحدُ ُ●

ُُ.ماءالسُ 

ُ.األنبياءُكلُ ُبهماُُدعاُالذينُواإلحسانُالعدلُعنُُثتحدُ ُ●

ُُالكتُبُُفيُُوردتُُهاكل ُُُوشرائعُهُُووصاياهُُوأخالقهُُالقرآنُُحقائقُُوأنُ ُ●

ُُ.ابقُةالسُ ُواألديان

ُ
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ُ

ُاألديان:ُُحدةُ وُ أكيدُعلىُرُالت ُكرُ 

ُ.واألنبياءُاألديانُجميعُجتخرُ ُتيال ُُهيُةماوي السُ ُةاإللهي ُفالمدرسةُ●

ُُ.واحدة ُُعاليمالت ُُإذاًُُواحدُ ُمل  ُع ُالمُ ُ●

ُلكل ُ ُُجامعُ ُُفالقرآُنُُابقةالسُ ُُماويةالسُ ُُالكتُبُُبهُُجاءتُُالقرآنُُبهُُجاءُُماُُوكلُ ُ●

ُُ.ابقةالسُ ُاألدياُن

• ُُ ليسُُحوُ اإلسالم وثنيينُخرافيينُ المغربُمنُ إلىُ أندونيسياُ إنسانُمنُ لُمليارُ

بنبي  ُُُإلى مؤمنينُ إلىُ بلُ فحسبُ بوحدانيةُهللاُ األنبياءُُُُمؤمنينُ أبُ إبراهيمُ هللاُ

د)ص(ُجمعُُبيُمحمُ الثُإلىُمؤمنينُبرسالةُموسىُوعيسىُفهدفُرسالةُالن ُالث ُ
دُرسولُهللاُوعيسىُُالُإلهُإالُهللاُمحمُ ُُوجلُتحتُرايةُُاألممُتحتُرايةُهللاُعزُ 

ُُ.أنبياءُهللُاُرسولُهللاُوموسىُرسولُهللاُونؤمنُبكل ُ 

ُُللمسيُحُُوأخُ ُُإبراهيُمُُدنُاسي  ُُُبنُُدمحمُ ُُدنُاسي  ُُُأنُ ُُعلىُُدأكُ ُُالمواقُفُُمُنُُكثيرُ ُُفيُ●

ُ.األنبياءُإلخوانهُأُرثًُُُإالُهوانتصارات ُُهات ُتوحُ ف ُُوماُموسُىُدنالسي  ُُُ وأخ

ُاإلسالمُُ● ُُأُوُكانواُنيمسلم)ُةخواُالمؤمنونُماإن ُُرايةُتحتُُحقيقةُاألممُدوحُ إن 

ًُعرب،ُُنيمسيحي ُ(ُ....اًُعجمُُأوُا

ُُاإلنساُنفُُاتهموقومي ُُُألوانهمُُاختالُفُُكانُُمهماُُبينهمُعاضدالت ُُُةقوُ ُُعنُُثوتحد ُُ●

ُ ُعلىُُدوأكُ ُكرهُأمُأحبُ ُنسانلإلُأخ ُُ.عاراتبالكالمُوالش ُ ليستُُُة ُواألخوُ ُةاألخوُ ُحق 

ُُوالمسيحييُنُُالمسلمينُُبيُنُُالفرقةُُحاجُزُُلكسرُُالمسيحييُنُُإخواننُاُُعبارةُُركرُ ُ●

ُُ.لفةةُواإلوبناءُالمحب 

ُُ.هللاُعيالُهمكل ُُالخلقُكرُأنُ ذ ُُ●

ُُالُمالسُ ُُعليهُُالمسيحُُسقدُ ُُذيال ُُُماويالسُ ُُالكتاُبُُفهوُُالكريمُُبالقرآنُُبهمحب ُ●

ُوعنُوالدتهُ.ُعنُهُودافع

ُُ.بالقرآنُالمالسُ ُعليهماُهوأمُ ُالمسيحُونقرأجميعُالمسلمينُيُكرُأنُ ذ ُُ●

ُعلىُصدقُماُيقول.ُوذلكُتأكيداًُُالكريمُالقرآنُمنُنسخُةُأهداهمُ●

ُ

ُُ:األملُبثُ 

ُُاإلخاُءُُقرُنُُواإلسالمُُةالمسيحي ُُلقاءُُقرُنُُهُو21ُُُُالُُالقرنُُبأنُ ُُوتفاءلُُرفبشُ ُ●

ُُ.يني  ُالد ُ 
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ُ:وقيمتهُالوفدُ ُةُ ي ُأهم ُ ُمنُرفعُ 

ُُ.كمبمجيئُُيكونُُباإلسالمُةالمسيحي ُالتقاءُلعلُ فقال:ُُ●

ُُ.سالمُيُنالد ُ ُمنُفجعلُالمللسُ ُالعالمُحاجةُمُنُاستفادُ●

ُُولُمُُالشعوبُُاُتخيرُُتمتصُُالتُيُُوالقياصرةُُاألكاسرةُُحارُبُُاإلسالُمُُأنُ ُُُنبي ُ●

ُُ.أنقذهاُبلُُعوبالشُ ُيحارب

ُ ُولصاحبُللمظلومُبعصُ الت ُُ● ُ.ماءالسُ ُقانونُفيُأساسُ ُالحق 

ُ.هكل ُُالعالُمُبينُثمُهللاُُوبينُاإلنسانُبيُنُُأوالًُُيكونُالمالسُ ُ●

ُ ُُذُيُُكلُ ُُيعطىُُبأنُُالمالسُ ُ● ُُالمظلوُمُُاصرُ ن ي ُُُلمُُذاإُُيتمُ ُُأُنُُيمكنُُفالُُُهحق ُُُحق 

ُُ.المالظُ ُعردُ وي ُ

ُسرائيلوإُُالمُبينُالعربالسُ ُُلتحقيقُُقيوف ُُُأنُُكلينتونُُاألميركيُُللرئيسُُدعاُ●

الت ُ معُ أنُ لكنُ علىُ األراضيالسُ ُُأكيدُ وإعادةُ العدوانُ وقفُ يعنيُ إسرائيلُ معُ ُُالمُ

ُُ.وردُالمظالمُالمغتصبةوالحقوقُ

ُُ.الحقيقيُاألنبياءُهدُيُباعات  ُُطريقُعُنُيكونُالمالسُ ُ●

ُ

ُُ:متطورُ ُمرنُ ُحضاريُ ُُدينُ ُهعلىُأن ُُُاإلسالممُقدُ 

ُُباألنبياُءُُعريُفللت ُُُالمعاصرةُُاإلعالمُُوسائلُُالستخداُمُُخطةُُلوضُعُُدعُاُ●

ُ.ةواالسالمي ُُةالمسيحي ُالديانتينُوتالقيُُاألديانُوبحقائق

ُ.الغربيُالعالمُيفهمهُاُبلغةُُباإلسالمُعريُفللت ُُُةتلفزيوني ُلقناةُالحاجةُ●

ُ.بُهُلتنهضُبلُالعقلُموافقةُعلىُتقتصرُالُهللُاُتعاليمُ●

ُ.العملُوصدقهُالقلبُُفُيُوقرُماُبلُمنُيبالت ُُاإليمانُفليسُالعملُمُنُالبدُ ُ●

ُُ.عادةالسُ ُقيمُأعلىُإلىُباإلنسانُيصلُالحقيقيُ ُينالد ُ ُ●

ُُ.فسالن ُُريطه ُ ُالذُيُوحدهُُواإليمانُهللاُنورُ●

ُُ.مؤمنُكلُعلىُفريضةُالعلمُويجعلُُويغذيهُالعقلُمعُيلتقيُاإليمانُ●

ُُ.الفرقةُإثارةُشأنهاُمنُالتيُاألمورُفيُيناقشُُولمُالمعتقداُتُةحري ُعلىُدأكُ ُ●

ُُ.صلبهوُأُالمسيُحُسيدناُرفعُُةبقصُ ُيناقشُلمُ●

ُُ.وطوائُفُمللُةعدُ ُةوالمسيحي ُاإلسالمُجعلُمسؤوليةُاألديانُرجاللُحمُ ُ●
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ُ

ُُ:والمسيحيينُالشاُمُبالدُبينُةومادي ُُةروحي ُُعالقاتُأوجد

ُُ.المهديُولقائهُالمسيُحُسيدناُنزولُُعنُُتحدثُ●

●ًُُ ُ.السالمُعليهُُالمسيحُسيدناُأرضُفيُبهمُرحُبُعندماُوأيضا

ُ

ُُ:مسيحيُُوكأنهُهمرافكأوُمعتقداتهمُُىتبنُ 

ُكماُكثيراُنتعبهُالُُحتىُالمسيحُلسيدناُالطريقُنعبدُأنُومسيحيينُكمسلمينُعلينا •

ُُ.اليهودُأتعبه

ُُيتطلُبُُوالمسيحيينُُالمسلمينُُلدىُُالمذكورُُالمسيحُُالسيدُُبنزولُُالحقيقيُُاإليمان •

ُُأخيُهُُاإلنسانُُبينُُالحقيقيةُُاألخوةُُبناءُُطريقُُعنُُالحادثةُُلهذهُُوالتحضيرُُالتهيئة

ُُ.أخوةُهمُالذيُنُبأنبيائناُاقتداءُاإليمانيُاإلخاءُلتحقيقُاإلنسان

.ُوفيُُنهاراُُوأُُليالُُيفارقهُُالُُفراشهُُأمامُُدائماُُالمقدسُُوالكتابُُاإلنجيلُُأنُُذكر •

بمنُيحاورُوهذاُأساسُلنجاحُُُاهتمامهُوأيضاُعلىُمعرفتهُالكاملةهذاُدليلُعلىُ

ُالحوار.

ُُبالعلُمُُواإلخاءُُالوحدةُُعلىُُالمبنيُُالحقيقُيُُالديُنُُإيصالُُأمانُةُُنفسهُُوحملُُحملهم •

ُُ.األديانُرسالةُوبتفهمُوالعقل

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

ُأ خرىُ:ُُمالحظات

ُ.واحتواءُوتواضعُةومرونُبحبُخاطبهمُ.1

ُُلهُمُُوأنصُتُُالتحدثُُمنهمُُطلبُُبُلُُوكالمهُُرسائلُهُُبإيصالُُيكتُفُُلمُ.2

ُُ.وشكرهم

ُُ.فوقيهُأوُتعصبُُأيُدونُوحكمةُوعلُمُبثقُةُتكلمُ.3

ُُ.قدرهمُمنُورفعُأعزهمُ.4

ُُ.وصولهمُقبلُبأهميتهُمُعرُفُ.5

ُُ.اإلخوةُبلفظُخاطبهمُ.6

ُُسيدنُاُُوعلُىُُالمسيُحُُسيدنُاُُوعلىُُمحمدُُسيدنُاُُعلُىُُهللُاُُصلُىُُقالُُبالختامُ.7

ُ.والمرسلينُاألنبياءُجميُعُوعلىُإبراهيمُأبيناُوعلُىُموسى

ُأبناءُُوبينُُالدينينُُأبناءُُبينُُالوصلُُهمزةُُوالقرآنُُاإلنجيلُُيكوُنُُأنُُودعاُ.8

ُ.العالمين

 .اآلمالُوتحقيقُوالسرورُُوالسعادةُالصحةُلهمُتمنىُ.9

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

بهاُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُُُاستهلُ نماذجُلفتتاحياتُُُُالمطلبُالثالث:

ُحواراتهُ:

ُ

ُُ أردنا ووجإذاُ أفكارناُ أنُُُُهةإيصالُ عليناُ نحاورهمُ الذينُ األشخاصُ إلىُ نظرناُ

ُُ باهتمامهم ُُأنُُونحظىُ باتباعُُنجذبُأسماعهم يتحققُ تقليديُُُُأسلوبوهذاُالُ عاديُ

يكونُمبدعا أنُ المحاورُ فينبغيُعلىُ ُُُُمكررُ حرصُعلىُيوأنُُُُأفكارهفيُصياغة

ُُ الفضول وتثيرُ االنتباهُ تجذبُ ومصطلحاتُ قصصُ فترسخُُاستخدامُ حجتهُ وتقويُ

ُمثمر.ُإيجابُيرسالتهُوأفكارهُفيُأذهانُمنُيحاورهمُليصلُإلىُحوارُ

سماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُُفيُهذاُالمطلبُسنستعرضُنماذجُالفتتاحياتُاستهلُبهاُُ

التاريخُكماُخلدتهاُعقولُوقلوبُمحاوريهحواراتهُُ الباحثةُفيُُُُخلدهاُ وقدُرجعتُ

ُُ المطلب عديدةُُهذاُ نماذجُ علىُ لتطلعهاُ كفتاروُ أحمدُ الشيخُ سماحةُ زوجةُ إلىُ

ُُ.فجزاهاُهللاُعناُكلُخيرالدراسةُُلتوثيقهاُفيُهذه

 

ُحسنة""ربناُآتناُفيُاآلخرةُحسنةُوفيُالدنياُ

اإلفريقيُالدينيُُُُ-لتكنُالبدايةُمنُأندونيسياُوتحديداُمؤتمرُباندونغُاآلسيويُ

اإلسالميُكانُالحضورُدعاةُوشيوخُحرصواُعلىُاآلخرةُوقامواُبدعوةُالناسُإلىُُ

ُواآلخرة،ُالدنياُُدينُُفهُوُُالحياةُُبعدُُمُاُُودينُُالحياُةُُدينُُاإلسالُمولكنُُنيلُالفالحُفيهاُُ

ُُواالجتماعُ،ُُواالقتصادُُوالجهاد،ُُوالسياسةُُوالجسد،ُُوالروحُُواإليمان،ُُالعبادةُُودين

كانُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُحريصاُُُلقد24ُُ.والمجتمعُاألمةُبإسعادُيتعلقُماُوكل

نقصان أوُ اجتزاءُ أيُ بالُ كاملةُ هللاُ تعاليمُ تطبيقُ ُُُُعلىُ أُنفقد يرىُ التركيزُُُُكانُ

ُُ أجزاء بعضُ علىُ باألجزاءُالشديدُ العملُ فيُ الكبيرُ والتقصيرُ اإلسالميُ الفقهُ

وتحولهُإلىُآتناُفيُالدنياُحسنة(ُإلىُتخلفُالعالمُاإلسالميُاألخرىُومنهاُفقهُ)ربناُ

ورجالُالدينُُرأىُأنُالمسلمين25ُُُخيراتُهُُاستنزفتمستعمراتُللدولُالكبرىُالتيُُ

يعلمُالجميعُلكنُأرادُطرحُهذهُالفكرةُبطريقةُجديدةُمقصرونُفيُأمورُالدنياُكماُُ

عُفيُالعقولُوالقلوبُفقال:ُربناُآتناُفيُاآلخرةُحسنة،ُُطريقةُالُتنسىُطريقةُتطب

 
 .٣٣٥صُ-حواراتُهادفةُمعُسماحةُالشيخُأحمدُكفتارو24ُ
 .٤٠٠صُ-حواراتُهادفةُمعُسماحةُالشيخُأحمدُكفتارو25ُ
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بحضرة آيةُ ترتيبُ غيرُ حسنة.ُ وترُُعلماءُُالدنياُ فأصابُ مجازونُ ًُحساُسُُاًُحفاظُ ُُا

ُاستطاعُمنُخاللهُجذبُاالنتباهُإليهُ.

ُارتفعتُاألصواتُباالحتجاجُوالتنبيهُ:ف

 أخطأت..ُأخطأت..ُأخطأتُ. -

ُفسألهم:ُخيرُإنُشاءُهللاُ؟

ُ.26فقالوا:ُ)ربناُآتناُفيُالدنياُحسنةُوفيُاآلخرةُحسنةُ(

ُاالحتجاجُ.ُبفكررهاُثالثُمراتُوكانتُفيُكلُمرةُتتعالىُأصواتهمُ

،ُألنيُقدمتُاآلخرةُعلىُالدنيا،ُوعكستُالترتيبُفكيفُنحنُُ فأجابهم:ُلقدُثرتمُعلي 

-ُُُُ المسلمين معاشرُ الناس:ُُُُ–ياُ نعلمُ الُ اإلسالمية،ُ لشعوبناُ وإرشادناُ تعليمناُ فيُ

"ربناُآتناُفيُالدنياُحسنة".ُحذفناهاُكلهاُواكتفيناُبتعليمُالناسُ"وفيُاآلخرةُحسنة".ُُ

أنفسنا ننتقدُ ُُُُفلماذاُالُ بناء الحسنةُلألمةُاإلسالميةُمنُعلىُذلك،ُعلىُحذفُ الدنياُ

كله،ُُ الكريمُ القرآنُ إالُُُُحتىقاموسُ واحدةُ إسالميةُ دولةُ تبقىُ الُ يكادُ أنهُ

27ُواستعمرت؟

التخلفُُُإيصالبأسلوبُجديدُمبتكرُاستطاعُُ الشيوخُسببُهذاُ نحنُ مفادهاُ رسالةُ

واالستعمارُألنناُلمُنلتزمُبتعاليمُالقرآنُالكريمُوشتانُبينُالكالمُالمباشرُواألسلوبُُ

 الذيُانتهجهُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُ.

ُ

ُ"خمسةُعشرُمليوناُهوُعددُالمسيحيينُفيُسورية"

شيخُأحمدُكفتاروُُوفيُحوارُآخرُمعُالسفيرُالكنديُالذيُكانُيسألُسماحةُال

ليسوقُُ الفرصةُ يستغلُ أنُ بحكمتهُ الشيخُ استطاعُ سوريةُ فيُ المسيحيينُ عددُ عنُ

ُلعالميةُاإلسالمُوعظمتهُعندماُأجابُبقولهُخمسةُعشرُمليوناًُ.

مليونا الوقتُخمسةُعشرُ ذلكُ فيُ عددُسكانُسوريةُ يعرفُوكانُ السفيرُ وكانُ ُ،

ُذلكُفقالُباستغراب:ُُ

-13خبرونيُأنُعددُالمسيحيينُيتراوحُبينُُأناُسألتُالجهاتُالمختصة،ُفأ -

 بالمئةُمنُعددُالسكانُ.15ُ

ُالشيخُأوُيظهرُأيُانزعاجُبلُأجابُعلىُالفور:يرتبكُلمُ

 
ُُ.201اآليةُُ-سورةُالبقرة26ُ
 40-39صُ-م2003ُ-الطبعةُالثانيةُ–بيروتُ-دمشُقُ-دارُالرشيدُُ-عمادُعبدُاللطيفُنداف-أنظر:ُالشيخُأحمدُكفتاروُيتحدث27ُُ
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ودهشةُُ - فضولُ منُ ليزيدُ للجمهورية.ُ العامُ المفتيُ أناُ المختصة،ُ الجهةُ أناُ

السفيرُالكنديُويزيدُمنُاهتمامهُبمعرفةُالحقيقةُالتيُتختبئُفيُطياتُهذاُُ

 الجواب.

ُارتبكُالسفير،ُوقالُبحيرة:ُأناُالُأفهمُماُتقولُ!

وعنُُخبرهُعنُاإلسالمُُالفرصةُليُُصنعندهاُضحكُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُواقت

هُأخبرهُأنُمنُشروطُاإلسالمُأنُُشروطهُعنُاإليمانُباهللُومالئكتهُوبجميعُرسل

يمُومنُشروطُُيؤمنُبرسالةُالمسيحُونبوتهُمنُشروطُاإلسالمُأنُيؤمنُبقدسيةُمر

بنبوةُورسالةُمحمدُعليهُوعليهمُُ اإلسالمُأنُيؤمنُبنبوةُورسالةُموسىُكماُيؤمنُ

ُالصالةُوالسالمُوأخبرهُأنُمنُيرفضُذلكُفاإلسالمُيرفضهُ.

بهذهُالطريقةُعرفهُبحقيقةُاإلسالمُبهذهُالحكمةُاستطاعُأنُيفتحُعقلهُوقلبهُليسمعُُ

عالُأخبركُعنُاإلسالمُلماُاستطاعُأنُُبكلُاهتمامُماُهوُاإلسالمُولوُأنهُقالُلهُت

28ُيجعلهُينصتُبعقلهُالُبأذنيهُ.

 

ُأنيُأحملُقطعةُقماشُممزقةُ"ُ"عندماُأحملُهذاُالعلمُأشعر

يكنُُ ولمُ الوحدةُ أهميةُ علُ دائماُ يؤكدُ كفتاروُ أحمدُ الشيخُ سماحةُ كانُ لقدُ

إنسانيةُعالميةُوكثيراُماُكانُُ بوحدةُ يؤمنُ أوُعربيةُبلُكانُ يسعىُلوحدةُوطنيةُ

ُُ الوحدة لهذهُ األوصالُُيروجُ تمزيقُ إلىُ تهدفُ التيُ المصطنعةُ القوميةُ ويستنكرُ

فاإلسالمُالحقيقيُالُيقبلُالتقسيمُُوهدمُاإلسالمُالحقيقيُالذيُهوُسرُالوحدةُوالقوةُُ

ووهابيُُ وسنيُ وشيعيُ وحنفيُ شافعيُ الُ الهندُ وأمةُ العجمُ وأمةُ العربُ أمةُ فالُ

هل30ُُُ(حسنهُُالدنيُاللذينُأحسنواُفيُهذهُُ)ُُ:يقولُهللاُتعالى29ُأمةُواحدُةوسلفي...بلُُ

إنهمُيؤلفونُأكثرُمنُخمسينُجنسيةُوهللاُُحالُالمسلمينُفيُعصرناُاآلنُحسنة؟!ُُ

واحدةُُ:31ليقو أمةُ أمتكمُ هذهُ سماحته32ُُ()إنُ )هوُُُُوكانُ تعالىُ هللاُ بقولُ يستشهدُ

فيهاُكلُُإلىُالعائلةُالواحدةُالتيُيشعرُُُُاإلسالمفلقدُدعا33ُُُالمسلمينُمنُقبلُ(ُُسماكم

بإخوتُه 34ُُُفردُ ُُومن فيها تحدثُ التيُ ُُالمشاهدُ كفتارو أحمدُ الشيخُ هذهُُسماحةُ عنُ

ُُ ُُالوحد أندونيسيا فيُ هللاُ هدايةُ شريفُ جامعةُ أقامتهُ تكريمُ سماحةُُحيثُُحفلُ منحُ

كفتاروُُ أحمدُ اإلسالميةالشيخُ الدعوةُ علمُ فيُ الفخريةُ الدكتوراةُ عامُُُُدرجةُ

 
 ُ.56-55صُ-أنظر:ُالشيخُأحمدُكفتاروُيتحدث28ُ
 ُ.348-347صُُ-دونُتاريخُ-دونُدارُنشرُ-دونُرقمُطبعةُ-صباحُجبريُ-أنظر:ُعطاءُووفاء29ُ
 .١٠اآليةُُ-الزمر سورة30ُ
 .٢٨٠صُ-حواراتُهادفةُمعُسماحةُالشيخُأحمدُكفتارو31ُ
ُُ.92اآليةُُ-سورةُاألنبياء32ُ
 ُ.78اآليةُُ-ةُالحُجسور33ُ
 .١٨٩صُ-حواراتُهادفةُمعُسماحةُالشيخُأحمدُكفتارو34ُ
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كلمتهُبصفتهُرئيساُُاإلندونيسيُُفيُختامُذلكُالمؤتمرُألقىُوزيرُالدفاعُُو35ُم1968

للمؤتمرُقالُفيهاُأنُحكومتهُرأتُأنُتكرمُالوفودُالمشاركةُبهديةُرمزيةُهيُالعلمُ

باسمُسائرُُاإلندونيسيُُودعاُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُإلىُتسلمُالعلمُُاإلندونيسيُُ

الوحدةُُ مفهومُ لطرحُ الشيخُ سماحةُ انهزهاُ التيُ الفرصُ منُ فرصةُ وكانتُ الوفودُ

بُيُُالحقيقية ُُفأمسكُ العلم ُُدهُ ُُاإلندونيسي العلم أستلمُ أنُ يشرفنيُ اإلندونيسيُُوقالُ

أحملُُُأنُيُُُسولكننيُحينُأحملُهذاُالعلمُالُأشعرُأنيُاحملُرايةُاإلسالم،ُبلُأح

بتفرقهمُوشتاتهمُوضياعهم،ُُُإسالميةقطعةُممزقةُمنُرايةُُ كبيرةُمزقهاُالمسلمونُ

واحدة،ُثمُراحُيعربُعنُُوإنهُالُمجدُلهذهُاألمةُإالُإذاُتوحدتُرموزهاُتحتُراية

اإلسالميُ العالمُ هذاُ فوقُ واحدةُ إسالميةُ رايةُ فيهُ ترفرفُ الذيُ اليومُ لذلكُ شوقهُ

36ُُ.الممزق،ُكماُرفرفتُمنُقبلُفيُأيامُالمجدُاإلسالمي

ُُُ بهذه وأسماعهمُ عقولهمُ أيقظُ وأثارُُلقدُ قلوبهمُ وجمعُ مشاعرهمُ وحركُ الكلماتُ

ُُ.شتاتهمُوتوحدُقلوبهمُوأرواحهمُوكيانهمأشواقهمُلوحدةُعالميةُإسالميةُتجمعُ

 

ُماُرأيُالعلمُفيُالتدخينُ؟

التدخين فيُ رأيهُ عنُ أمريكيُ بروفيسورُ مرةُ تناسبُُُُسألهُ بطريقةُ فأجابُ

ُمحاورهُالذيُكانُمهتماُبالعلمُفقال:ُ)ماُرأيُالعلمُفيُالتدخين؟(

ُبهتُالضيف،ُكانُيظنُأنُسماحةُالشيخُسيقول:ُحرامُأوُالُبأسُمكروهُ.

ُالشيخُخاطبهُمنُمنطقُيفهمُبهُويقدسهُُلكنُ

ُفقالُالضيف:ُفعالُالعلمُأثبتُضررهُالشديدُ.

فانتهزُالشيخُالفرصةُوقال:ُ)الدينُالُيتناقضُمعُالعلم،ُبلُيسترشدُبهُويتفقُمعه،ُُ

ُ(.إذاُقالُالعلمُأنُهذاُمضر،ُفاإلسالمُيقول:ُ)الُضررُوالُضرار

ُُ أو الحقيقةُ تنقصهُ الُ )البعضُ قال:ُ وشهواتهُُثمُ أهوائهُ تجاوزُ ينقصهُ ولكنُ العلم،ُ

37ُ.لينقادُللحقُوالهدى(

العلم..ُ عصرُ اليومُ يعيشُ الذيُ اإلنسانُ أنُ كفتاروُ أحمدُ الشيخُ سماحةُ أدركُ لقدُ

يريدُديناُيقبلهُعقله،ُويرضيُطموحه،ُويسايرُتقدمه..ُدونُأنُيحرمهُثمرةُجهده،ُُ

38ُُ.والُلذةُحياته

 
 ُ.20صُ-عطاءُووفاء35ُ
 ُ.106-105صُ-أنظر:ُالشيخُأحمدُكفتاروُومنهجهُفيُالتجديدُواإلصالح36ُ
 ُ.391-390صُُ-انظر:ُعطاءُووفاء37ُ
 ُ.9ُصُ-م1993ُ-األولىالطبعةُُ-دمشقُُ-دارُالمحبةُ-محمدُطماشيُ-عظماءُومفكرونُيعتنقونُاإلسالم38ُ
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ُُل اللغة العلمُ بلغةُ يدخلُاإلسالمُقدُخاطبهُ أنُ فاستطاعُبحكمتهُوحنكنهُ يفهمهاُ التيُ

ُإلىُعقلهُليستوطنُقلبهُويتمكنُاإليمانُفيُروحهُ.

 

 "ماُأحوجُإنسانُهذاُالعصرُأنُيتعلمُاللغةُاإلنسانية"

ُُ أتى ُُُُإليهمرةُ البريطاني ُُالسفيرُ التعالي أظهرُ علىُُوُُواالعتدادوقدُ كانُ

حوارهُمعهُبقوله:ُلغاتُاإلنسانُكثيرة..ُولغاتُُاطالعُبعددُمنُاللغاتُفابتدأُالشيخُُ

الحيوانُأكثر(ُثمُتسائلُعنُعددُلغاتُالحيوانُثمُنظرُفيُعينيُالسفيرُوقال:ُ)ماُُ

حبُ لغةُ اإلنساني،ُ الحبُ لغةُ اإلنسانية،ُ اللغةُ يتعلمُ أنُ العصرُ هذاُ إنسانُ أحوجُ

يكونُذلكُإالُُوالُيمكنُذلكُإالُإذاُخرجُمنُاألناُإلىُنحنُوالُُُُاإلنسانُلإلنسان..

لقدُاستطاعُبكلماتهُأنُيغير39ُُُ(إذاُدخلُمدرسةُهللاُالتيُتخرجُمنهاُاألنبياءُجميعا

منُحالُمحاورهُالمتعالُالذيُكانُيجلسُبتكبرُبلُاستطاعُكسبُاهتمامهُوانصاتهُُ

وايصالُرسالتهُبكلُحرفيةُوإبداعُولوُأنهُبدايةُزمُالتكبرُوابتدأُكالمهُبحديثُأوُُ

راضهُونفورهُلكنُسماحةُالشيخُاختارُطريقُالحكمةُفوصلُإلىُآيةُلكانُكسبُإع

ُومرادهُ.ُغايتُه

 

 ُ"واحدُبآنُُوسلفيُصوفيُأنا"

ُُماُعندهُمإنُمنُواجبناُكدعاةُأنُنفتحُصدورناُلجميعُالناس،ُوأنُنستوعبُُ

أحسن هيُ بالتيُ ونتجادلُ معهمُ نتحاورُ وأنُ وآراءُ أفكارُ هذامنُ كانُ إنُ هوُُُُ،ُ

فمنُبابُأولىُأنُيكونُهذاُهوُواجبناُتجاهُُالواجب،ُواجبناُتجاهُغيرُالمسلمين،ُُ

إنُالحوارُوالجدالُبالتيُهيُأحسنُهوُالسبيلُالوحيدُوالُسبيلُُالفرقُاإلسالمية،ُُ

سعى40ُغيره كفتارُُوقدُ أحمدُ الشيخُ ُُسماحةُ ُُو حياته فترةُ دينيةُُطوالُ وحدةُ إلىُ

ُُ النبيُشيءُاسمهُإسالمية لنرفعُاسمُسلفيُفهلُكانُفيُزمنُ يقولُ دائماُماُ فكانُ

لنرفعُكلُهذهُاألسماءُألجلُواقعناُالمرضي،ُسلفي؟ُصوفيُسني،ُشيعي،ُشافعي؟ُُ

سماكمُُ)هوُُالواقعُبأنُنرجعُإلىُتسميةُالوحيُوالقرآنُُ،ُولنلغيُهذاُُواقعناُالتمزقي

قبل منُ مسلم.المسلمينُ كلمةُ إلىُ نرجعُ ُ)41ُُُ ُُبل األلقابلم هذهُ برفعُ وإنماُُُُيكتفيُ

المراتُُ مئاتُ التلفظُُأعلنُ الناسُحرمةُ منُ األلوفُ التيُيحضرهاُ فيُمحاضراتهُ

فيُاللغةُالطريقةُوهيُطريقةُالنبيُ)ص(ُفهلُهناكُُبكلمةُسنةُوشيعةُألنُالسنةُُ

أماُكلمةُشيعةُفهيُأهلُُُُيرفضُسنةُالنبيُ؟ُُأُنُُمهماُكانُمذهبهُيستطيعمنُمسلمُُ

وأنصارهم، النبيُ ويناصرهم؟ُُبيتُ البيتُ أهلُ يحبُ لقدُأصبحُُُُفهلُهناكُمسلمُالُ

 
 ُ.157-156-155صُ-أنظر:ُعطاءُووفاء39ُ
 .٢٣٥صُ-حواراتُهادفةُمعُسماحةُالشيخُأحمدُكفتارو40ُ
 .٤٦٩صُ-حواراتُهادفةُمعُسماحةُالشيخُأحمدُكفتارو41ُ
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ُُ كتابةهذان قبائلُُاللفظانُ اسمُ ُُُُبتمزيقُُعنُ المسلمين ويحاربُُُللضربوتفريقُ

42ُُوالرجوعُإلىُتسميةُالقرآنلذلكُيجبُتحطيمُهذينُاللفظينُُبعضهمُبعضاُ

ُ

فيُالحوارُمعُُُُكفتارُوومنهجُسماحةُالشيخُأحمدُُُُوأسلوُبفكرُُلقدُكانُهذاُُ

ليؤلفُُُيبنيُجسوروأنُُُُأنُيحاورُجميعُالطوائفُوالمللفاستطاعُبحكمتهُُالجميعُُ

سماحةُالشيخُُُسألُسماحةُالشيخُعبدُالعزيزُبنُبازُمعُحوارفيُفُبينُقلوبُأبنائها.

بلغني فقال:ُ كفتاروُ متناقضانُُأحمدُ خبرانُ ُُعنكُ بأنكُُ، سلفي،ُُخبرُ وآخرُ صوفيُ

استطاعُُعندهاُأجابُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُبحكمةُبالغةُُأيُالخبرينُصحيح؟ُُف

ونبذُالتفرقةُوأنُجميعُالفرقُوالمذاهبُمنُُمنُخاللهاُالتأكيدُعلىُوحدةُالمسلمينُُ

ُُ واحدة ُُمشكاةُ صحيح، كالهماُ سماحةُُفقال:ُ والحيرةُ واالستغرابُ الدهشةُ لتعلوُ

أجابُسماحةُالشيخُأحمدُُفيردُقائال:ُولكنهماُالُيجتمعان!ُُالشيخُعبدُالعزيزُبنُبازُُ

أناُجمعتها فأناكفتارو:ُ واحُدُُ،ُ بآنُ ُُ 43.صوفيُوسلفيُ ُُاستطاعُُلقد أنُُدائما بحكمتهُ

ُُ من ُُُُوالمبادئُُاألسسينطلقُ عليها ُُالمتفقُ القلوب ُُليؤلفُ ثم العقولُُومنُ يحاورُ

 ُ.ليصلُإلىُالوحدةُواإلخاء

 

 "مصنعاُمسجدُكُلُجانبُإلىُألرىُأعودُأنُُأتوقعُكنت"

ُُ ُُُُآمنلقد أن للمسلمينُ أرادُ اإلسالمُ أنُ كفتاروُ أحمدُ الشيخُ يعيشواُُسماحةُ

ُُُُأقوياء قول "المؤمنحسبُ )ص(:ُ ُُُُالنبيُ المؤمنُُالقوي منُ هللاُ إلىُ وأحبُ خيرُ

ولكنُُ 44والصناعةُواالقتصاُدُُالراهنُهيُقوةُالعلموأنُالقوةُفيُعصرناُُُُ"الضعيُف

الفالحُإنماُُُُفقهُالحياةُوظنواُأنالجميعُيرىُكيفُانصرفُالمسلمونُوالدعاةُعنُُ

لذلكُتراجعواُوتفرقواُوفشلواُُفأهملواُالعلمُوالصناعةُُالشكليةُُالدينيةُُُُهوُفيُاألمور

والثقافيُالذيُهوُُينبهُلضرورةُالتطورُالعلميُُوقدُكانُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُُ

ُُ.أسُمنُأسسُاإلسالم

أيوبُخانُرئيسُجمهوريةُالباكستانُُفيُلقاءُمعُُف سماحةُُفيهُُسألُُالمشيرُ

؟ُوقدُكانُالرئيسُيتوقعُُكيفُوجدتُاإلسالمُفيُباكستان:ُُفقالالشيخُأحمدُكفتاروُُ

فيُعددُُ،ُلماُرآهُمنُمالمحُدينيةُصادقة،ُووفرةُُبماُيعبرُعنُاإلعجابأنُيجيبهُُ

وجدتهُُفاجأهُبقوله:ُُلكنُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُُالمساجدُالتيُاكتظتُبالمصلينُُ

وجهُُضعيفا!! علىُ والحيرةُ واالستغرابُ الدهشةُ عالماتُ ُُُُلترتسمُ فيبادرُُالرئيس

 
 ُ.٤٧١-٤٧٠صُ-انظر:ُحواراتُهادفةُمعُسماحةُالشيخُأحمدُكفتارو42ُ
ُُ-م٢٠٠٩ُ-الطبعةُاألولىُ-دمشقُ-دارُطيبةُالغراءُ-محمدُباسمُدهمانُ-انظر:ُحواراتُفيُالفكرُاإلسالميُمعُالشيخُأحمدُكفتارو 43

 ُ.٤٧٥ُ-٤٧٤ص-وأيضا:ُحواراتُهادفةُمعُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُ.٧٧ص
 ُ.٤٠١-٤٠٠صُ-حواراتُهادفةُمعُسماحةُالشيخُأحمدُكفتارو44ُ
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الباكستانُاليومُُفأجابُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُبحكمةُلقدُزرتُُ وكيف؟ُُبسؤاله

ُُمنذُقرابةُعشرينُعامُاركتهاُُتكماُُعلىُحالهاُُفوجدتُأنُالمنابرُوالمساجدُالتزالُُ

مدخنة،ُُمسجدُمصنعا،ُومعُكلُمئذنةُُأعودُألرىُإلىُجانبُكلُُولقدُكنتُأتوقعُأنُُ

ُُ بناء أجلُ منُ األخرى،ُ إحداهماُ القويتعانقُ عبادةُُاإلسالمُ دينُ ليسُ فاإلسالمُ ُ،

  45.فحسب

ُُ استطاع الكلماتُ إلىبهذهُ األنظارُ لفتُ استطاعُ كماُ والعقولُ القلوبُ حقيقةُُُُسلبُ

دينُالحضارةُوالعالميةُوالتقدمُُُُفأظهرُاإلسالمُبحقيقتُهُُفيُاإلسالُمُُالعلمُوالصناعة

ُوالروح.دينُالعلمُوالعملُدينُالعقلُ

ُ

 وأناُملحد!ُ""

معُغيرُالمسلمينُيتحدثُُكانُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُفيُجميعُحواراتهُُ

ُُ عام بشكلُ األديانُ وعنُ مشتركةُ أرضيةُ ُُليوجدُ الفرصة يجدُ ثمُ عنُُُليعرُفمنُ

 .اإلسالم

لقاءاتهف  لقاءُمنُ يتحاورُُيُ بلغاريُُكانُ ُُيعملُُُُمعُرجلُ ُُبالسفارة كانُسماحةُُوقد

ُأناُُقاطعهُقائال:البلغاريُُُُالرجلُُلكُنالشيخُأحمدُكفتاروُكعادتهُيتحدثُعنُاألديانُُ

 ملحد..

ُُ لم كالمهُ كفتاروُ أحمدُ الشيخُ سماحةُ سمعُ عنهعندماُ أرادُُيعرضُ يدخلُُُأنُُبلُ

لمُُُُبكالمففاجأهُُبلغةُيفهمهاُبلغةُينصتُويستمعُلهاُُأرادُأنُيحاورهُُاإلسالمُفيُقلبهُُ

له قالُ لقدُ سماعهُ البلغاريُ ُُُُ:يتوقعُ أثاروأنا ُُُُملحد!ُ الجواب الرجلُُُفضولهذاُ

ُُالذيُسيسمعُهماُالتبريرُوالتفسيرُُفكيفُيكونُالشيخُملحدا!ُُولفتُانتباههُُُُالبلغاري

الجواب ذلُكُُلهذاُ وكيفُ ُُُُ!فسأله:ُ أجابه ُُعندهاُ الشيخ كفتارُوسماحةُ ُُهُ:بسؤالُُأحمدُ

ُُ بالعلم وتؤمنُ بالجهلُ تلحدُ البلغاريأولستُ ُُفأجابُ :ُُ الشيخنعم سماحةُ ُُفقالُ وأناُُ:

ُُ سأله ثمُ بلُىأيضاُ البلغاري:ُ أجابُ بالعدل؟ُ وتؤمنُ بالظلمُ تلحدُ سماحةُُُُأالُ فقالُ

والبلغاريُيجيبُبنعمُوالشيخُيقولُوأناُُالشيخ:ُوأناُكذلكُثمُتابعُبالعديدُمنُاألسئلةُ

سماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُُأوجدُُلقدُُُُهوُاإلسالم.فقال:ُهذاُُإلىُأنُختمُقولهُُُُكذلُك

مشتركةبحنكتهُُ ومعتقداتُ أنبلُُُُروابطُ بأمورُيقنعهُُُُاستطاعُ يؤمنونُ بأنهماُ

وعقلهُُلقدُاحواهُبقلبهُُفاستبدلُإلحادهُباإليمانُُاإلسالمُُهذهُاألمورُهيُُمشتركهُوأنُُ

ساقهُُويوبخهُكماُيفعلُالكثيرُمنُالمحاورينُلمُيتوعدهُبالنارُوالعقابُبلُُلمُيكفرهُُ

ُ.بحكمتهُهللاُإلى

 
 

 ُ.٢٩٤صُ-م٢٠١٤ُ-دمشقُ-الدراساتُوالنشرُفيُمجمعُالشيخُأحمدُكفتاروُقسمُ-مدُحسنُالحمصيمحُ-انظر:ُالمسجدُالمنتج45ُ
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 اإلسالمُكلهُدقةُونظامُ""

تأخرُدقيقتينُُكانُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُعلىُموعدُمعُرجلُسويسريُُ

ُُ وأخبرهُأنُُفراحُيعتذرُمنُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُوهوُيسلمُعليهُُعنُموعده

فقدُكانُالطريقُمغلقاُاستقبالُللرئيسُفيُطريقُالمطارُُُُمراسمُُتأخرهُكانُبسبب

ُُ ُُمما دقيقتين اللقاءُ موعدُ عنُ تأخرهُ إلىُ أنُُأدىُ كفتاروُ أحمدُ الشيخُ سماحةُ أرادُ

ُُااللتقاءُواألموُرمنُنقاطُُمنطلقاُُُُكعادتهُبطريقةُتجذبُمحاورهيتحدثُعنُاإلسالمُُ

وكيفُُفبدأُبالحديثُعنُأهميةُالتقيدُبالوقتُفيُاإلسالمُُُُلدىُالطرفُاآلخرالهامةُُ

ُُوفيُالصيامُالُيستطيُعُُيصليُقبلُدقيقةُواحدةُمنُاألذانُُسلمُالُيستطيعُأنأنُالم

ُُُُأن بدقيقة المغربُ أذانُ قبلُ يستطيُعيفطرُ الُ منُُُُيتسحرُُأنُُكماُ دقيقةُواحدةُ بعدُ

السحر وقتُ أنُُُُانتهاءُ ونظاموكيفُ دقةُ كلهُ الساعاتُُُُنىأُثُُثمُُاإلسالمُ علىُ

 ُ.بأسلوبُيجذبُمحاورهوتابعُيشرحُعنُاإلسالمُ  االسويسريةُالتيُتمتازُبدقته

 

 ُ!اإلسالمُكلهُعلماني!

ُُ فيُسوريةُُُُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُمعُالسفيرُالفرنسيفيُحوارُأجراه

 ..قالُلهُالسفيرُالفرنسيُصراحةُوبكلُثقة:ُأناُعلماني

اإلسالمُكلهُعلمانيُوأولُكلمةُُفردُسماحةُالشيخُأحمدُكفتاروُعليهُبكلُحكمةُوثقةُُ

)نزلتُُ ) 46قرأ(اهيُ المسلمينُ علىُ أنزلهُ الذيُ الكتابُ فيُ يقولُ يستويُُوهللاُ هلُ

يعلمونُ( الُ والذينُ يعلمونُ اآليات47ُُُالذينُ منُ العديدُ فأوردُ يفهمهاُ بلغةُ خاطبهُ

والنتيجةُكانتُأنُفيُنهايةُُالعلماءُُُُمكانتهُومكانُةواألحاديثُالتيُتأمرُبالعلمُوترفعُُ

أحمدُكفتاروُ"جئتكُسفيراُوخرجتُمنُُالحوارُقالُالسفيرُالفرنسيُلسماحةُالشيخُُ

 عندكُتلميذاُ"

ُ

ُ  

 
 ُ.١اآليةُُ-سورةُالعلُق46ُ
 ُ.٩اآليةُُ-سورةُالزمر47ُ
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ُُ

ُ

 الخاتمُة
ُُ خيارنا وهيُ لغةُحضاريةُ الحوارُ للنهوضُُإنُ الوحيد،ُ اإلنسانيةُ وخيارُ كمسلمينُ

يكونُمجتمعُُُُأُنالوسائلُوالطرق،ُفالُيجبُُوأجدىُُُُوهيُأقصر،ُُواالرتقاءوالتقدمُُ

اإلنسانُنالُمنُُُُ،ُوالُسيماُوأناإلنسانُيُُالمجتمعأكثرُتعايشاُوانسجاماُمنُُالغابةُُ

   49.(48علمهُالبياُن)بأنُُتكريمُهللاُتعالىُبماُلمُيكرمُبهُبقيةُالمخلوقاتُ

ُُوالحكمُةُُالعلمُُإلىُُباإلضافةُُاآلخرُُوتقبلُُالصدرُُورحابةُُوالوعيُُالمرونةُُإن

ُُأصحاُبُُوخاصةُُاآلخرينُُمعُُحوارناُُفيُُاليومُُلهاُُنفتقدُُماُُهيُُاإليمانُُمنُُوالتمكن

ُُوتدميُرُُنفسهُُلتمكينُُومتنوعةُُمتعددةُُأساليبُُمناُُكلُُيستخدمُُفاليومُُاألخرىُُاألديان

ُأبناءُُبيُنُُالفجوُةُُوتعميقُُوعيوبُهُُنواقصهُُإلىُُوالتطلعُُشأنهُُمُنُُواإلنقاصُُاآلخر

ُُالحقيقيُةُُالدينُُتعاليمُُعنُُابتعدناُُفقدُُالواحدُُاألبُُوأبناءُُالواحدُُالدينُُأبناءُُبلُاألديان

ُُالشهواُتُُوتقاذفتنُاُُفتهناُُالحقيقيُُالديُنُُجوهرُُفتركناُُواألنُاُُوشهواتناُُأهواءناُُواتبعنا

ُُلنقوُدُُإيماننُاُُونستعيدُُأوالًُُُأنفسنُاُُلنستعيدُُالصافيُُالنبُعُُإلىُُالعودُةُُمنُُالبدُُلذلُك

ُُُعبوديُةُُإلىُُوالهوىُُالنفسُُعبوديةُُمنُُونحررهاُُباألممُُوننهضُُالعالمأنفسناُفنقودُُ

لجميعُُُُالحقيقيةُُاألخوةُُلنعيدُُواألعراقُُواألديانُُالعالمُُبينُُالفجواتُُولنردمُُهللا

ُُُأولياُءُُمنهُجُُعلُىُُوالسيرُُورسولهُُهللُاُُُتعاليمُُإلُىُُبالعودةُُإاُلُُيكونُُاُلُُوهذااإلنسانيةُُ

ُمُ.وتعاليمهُُبهديهمُواالقتداءُهللا

 .ُ…ُالعالميُنُربُهللُوالحمدُ....

ُ

ُ

ُ

 

ُ

ُ

ُ
 

 ُ.٤آيةُُ-سورةُالرحمن48ُ
 .٣٠٦صُ-حواراتُهادفةُمعُسماحةُالشيخُأحمدُكفتارو49ُ
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ُ

ُ

ُفهرسُاآلياتُالقرآنيُة

ُُُ

ُ

 .30ةُرقمُاآليُ-ُالبقرةُسورة -

ُ.201رقمُُاآليةُ-ُالبقرةُسورة -

ُ.256رقمُُاآليةُ-ُالبقرةُسورة -

ُ.18-17ُرقُمُاآلياتُ-ُطهُسورة -

ُ.92رقمُُاآليةُ-ُاألنبياءُسورة -

ُ.78رقمُُاآليةُ-ُالحجُسورة -

ُُ.46ُرقمُيةاآلُ-العنكبوتُسورة -

ُُ.10ةُرقمُاآليُ-الزمرُسورة -

ُُ.9رقمُُاآليةُ-الزمرُسورة -

ُ.4اآليةُرقمُُ-ُالرحمنُسورة -

ُ.1رقمُُاآليةُ-ُالعلقُسورة -

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُوالمراجُعُالمصادرُفهرس

ُُالشيخُدارُ-ُحبُشُمحمدُ-ُواإلصالحُالتجديدُفيُُومنهجهُكفتاروُأحمدُالشيخ-

ُ.م1996ُتموزُُ-ُالثانيةُالطبعةُ-ُدمشقُُ-ُكفتاروُأمين

-ُدمشقُ–ُالرشيدُدارُ-ُنداُفُاللطيُفُعبُدُُعمادُ-ُيتحدثُكفتاروُأحمدُالشيخ-

ُ.م2003ُ-ُالثانيةُالطبعةُ-ُبيروت

ُُالشيخُمجمعُفيُوالنشرُالدراساتُقسمُ-ُالحمصيُحسنُمحمدُ-ُالمنتجُالمسجد-

ُ.م2014ُ-ُدمشقُ–ُُكفتاروُأحمد

ُُ-ُالثانيُةُالطبعةُ-ُبيروتُ–ُللماليينُالعلمُدارُ-ُالنورُعبدُجبورُ-ُاألدبيُالمعجم-

ُ.م1984

ُُالطبعةُ-مصرُ-ُالدوليةُالشروقُمكتبةُ-ُالعربيةُاللغةُمجمعُ-ُالوسيطُالمعجم-

ُ.م2008ُ-ُالرابعة

ُُشريُفُمحمدُ-ُكفتاروُأحمدُالشيخُُسماحةُودعوةُفكرُفيُُالصوفيُالمنهج-

ُُ.1999ُ-ُاألولىُالطبعةُ-ُدمشقُ-ُالحكمةُبيتُ-ُالصواُف

ُالحاديةُالحلقةُ-ُاألولُالجزءُ-ُالصواُفُشريُفُمحمدُ-ُوقرارُكلمةُبرنامج-

ُم.2019ُ–ُكفتارُوُأحمدُالشيخُفضيلةُ-عشر

ُُدارُ-ُدهمانُباسمُمحمدُ-ُكفتاروُأحمُدُالشيخُمعُُاإلسالميُالفكرُفيُحواراُت-

ُ.م2009ُ-ُاألولىُالطبعةُ-ُدمشقُ–ُالغراءُطيبة

ُالعلماءُندوةُدارُ-ُكفتارُوُمحمودُُ-ُكفتاروُأحمُدُالشيخُسماحةُمعُهادفةُحواراُت-

 .م2008ُ-ُاألولىُالطبعةُ-ُدمشقُ–

ُُمحمُدُ-ُاإلسالميةُاألمةُنهضةُلتجديُدُوأساليبُأفكاُرُُكفتاروُأحمدُالشيخُسماحة-

ُُُ-ُكفتاروُأحمدُالشيخُمجمعُفيُوالنشرُالدراساتُقسُمُمعُبالتعاونُالجبانُغسان

ُُ.م2012ُ-األولىُالطبعةُ-ُدمشقُ–ُالحكمةُبيتُ-1ُمجلد

ُُ.تاريخُدونُ-ُطبعةُرقمُدونُ-ُنشرُدارُُدونُ-ُجبريُصباحُ-ُووفاءُعطاء-

ُ-ُدمشقُُ–ُالمحبةُدارُ-ُطماشيُمحمُدُ-ُاإلسالمُيعتنقونُومفكرونُعظماء-

ُ.م1993ُ-ُاألولىُالطبعة

ُُهاشُمُهللا،ُُحسبُأحمدُمحمدُالكبير،ُعليُهللُاُعبدُ-منظورُابنُ-ُالعربُلسان-

ُُ.تاريخُدوُنُُ-ُطبعةُدونُ-ُالقاهرةُ–ُالمعارُفُدارُ-ُاألولُالجزءُ-ُالشاذليُمحمد

ُ
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ُ

ُالمحتوياتُفهرس

ُ

 ُب…………………………………………………………………………إهداءُ

 ج.....………………………………………………………شكرُوعرفانُ…

1ُُُ.ُ...................................................................مةُقد ُ المُ 

راس ةُعنوانُ  3ُ............................................................ُالد  

اس ةُأه مي ة 3ُ............................................................ُُالد ر 

3ُ..................................................ُُالم وضوعُاخت يارُس ب بُ 

4ُ...........................................................ُُالد  راس ةُأهد افُ 

4ُ..........................................................ُُالد راس ةُإشكالي ة

نهجُ  راس ةُفيُالم ستخدمُالم  5ُ............................................ُُالد  

6ُ...........................................................ُُالد  راس ةُمخط ط

لُالمبحثُ  احة:ُاألو  7ُ...............ُوحياتهُنشأتهُكفتاروُأحمدُالش يخُسم 

لُالمطلب 8ُ..................................ُُوفاتهُمولده،ُترجمته،:ُاألو 

9ُ..................................ُُشيوخهُالعلمي ة،ُحياته:ُالث انيُالمطلب

10ُ.................................................ُُتالمذته:ُالث الثُالمطلب

ُُكفتاروُأحمدُالشيخُسماحةُمنهجُفيُالحوار:ُالثانيُالمبحث

11ُ........................................................ُُ(تحليليةُدراسة)

ًُُلغةًُُالحوارُتعريف:ُاألولُالمطلب 12ُ......................ُُواصطالحا

طلبُ  نهج ُُفيُالحوارُ :ُالث انيُالم  ةُم  دُالش يخُس ماح  ُتحليل)ُكفتاروُأحم 

14ُ......ُ(أجنبي ةُ ُوفودُ ُبحضورُالجمعةُيومُدروسُمنُدرسينُمحتوى
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ُكفتاروُأحمدُالشيخُسماحةُبهاُاستهلُ ُالفتتاحياتُنماذج:ُالثالثُالمطلب

24ُ................................................................ُُحواراته

ُ

32ُُ.................................................................ُالخاتمة
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