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  الباب األول

  المقدمة

 خلفية البحث .١

مل يعاجلوها  خطرية، إذ قضاياإن املسلمني يعانون يف العامل اإلسالمي املعاصر، 

دد وجودهم وبقاؤهم بوصفهم أمة متميزة هو الغزو  القضايامن بعض هذه . فقد 

ليكون املسلمون مضطربني  فاهدأو  بأنواع طرق الفكري الذي خططه ونظمه الغربيون

   ١.م دينهيم ورسالتهميف فه

دوا يريدون أن جيدّ  الذينكثري من املثقفني املسلمني وكان من حصيلة هذا، ظهر  

الذي يؤدي إيل و  ،عن العلوم املعاصرة افخلّ مت الذي كان فهم األمة اإلسالمية وتفكريهم

 الليرباليني -العلمانيني  آراء الغربيني يف ذلك ينخذآ .اإلسالم سوء فهمهم هو ذلك

   ٢.تأدية جتديدهميف  ساأسا

                                                        
إن هدف الغزو الفكري الجتياح األمة وهزميتها من داخلها وتسميم آبارها مبفاهيم أجنبية عنها  ١

ا بواسطة التع ليم من احلضانة إىل اجلامعة ووساطة اوأفكار دخيلة عليها  تعمل عملها يف عقول أبنائها وبنا
ضة مصر للطباعة : القاهرة(، "وابط ومالمحض"م كما نؤمن به اإلساليوسف القرضاوي، . التثقيف واإلعالم

   ٤-٣. ص) ١٩٩٩ ،١.، طـوالنشر والتوزيع

لـيس التجديـد يف اإلسـالم االتيـان بإسـالم جديـد، بـل . .معىن هذا التجديد عندهم وليس عنـد اإلسـالم ٢
 يعـه الصـافية مـع مراعـاةن، إىل ينابل عهد الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم وخلفائـه الراشـديالعودة به إىل عهده األوّ  هو



٢ 

 

هؤالء يعتمدون على احلرية الواسعة يف تفكريهم، من أجل تأدية برناجمهم، 

 ٣)Deconstruction( يريدون تفكيك هو من صلبه، اإلسالم مايريدون أن خيرجوا من 

من مسائل املسلمني الداخلية  بالواقع مثل ذلك التفكري يظهر .الشرائع اإلسالمية

يقول  .دة واللريالية والتعددية الدينيةود يف الفكر والشكلية يف العقيكاجلم  ،واخلارجية

  :الدكتور حامد فهمي زركشي

اليوم حتديا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا بل واجهه املسلمون يالذي ّدي األساسي ليس التح

 إذا كانت ،ى ذات الصلةامليادين األخر  فضال عناملشاكل الىت تنشأ يف هذا امليدان و ألن . حتديا فكريا

ا  ،مالحظة   ٤.أيضا الداخلي واخلارجي التحديعلى  ويشمل ذلك يالفكر  يتحدالمن فإ

                                                                                                                                                        

) ٢٠٠٣مكتـب الـرتاث اإلسـالمي : املغـرب-القنيطـرة(، تجديـد الفكـر اإلسـالمي، احلسن العلمـي. ظروف العصر
  ١٣. ص

اجم فكرة األساس  وترفض املرجعية وحتاول إثبات أن النظام الفلسفية كافة  التفكيك هي ٣  فلسفة 
ا طريقة لتنظيم الواقع وإمنا عالمة حتتوي على تناقضات أساسية ال ميكن جتاوزها، وم ن مث ال تصبح هذه النظم ذا

على عدم وجود حقيقة بل جمرد جمموعة من احلقائق املتناثرة فقط، وتصبح كل احلقائق نسبية، وال يكون مثة قيم 
      ٣٠٧. ص) ٢٠٠٠دار الفكر : دمشق(، العلمانية تحت المجهرعبد الوهاب املسريي، . من أي نوع

4 The Origional Text: Tantangan mendasar yang dihadap iumat islam Dewasa ini 
sebenarnya bukan berupa ekonomi, politik, sosial dan budaya, tapi tantangan pemikiran. Sebab 
persoalan yang timbul dalam bidang-bidang tersebut serta bidang-bidang yang terkait lainya, jika 
dilacak, ternyata bersumber pada persoalan pemikiran. Tantangan pemikiran itu bersifat internal 
dan eksternal sekaligus. Hamid Fahmi Zarkasyi, Liberalisasi Pemikiran Islam, (Ponorogo: 
Center for Islamic and Occidental Studies ((CIOS)), Cet. 1, 2009), p. 1 



٣ 

 

د بتفكريهم احلر واألخذ واالعتما الغزو الفكري يضر وجود الدين اإلسالمي كان

، والذين يقومون على ما تقوم عليه اإلنظمة الدميقراطية الغربية على سبيل تفكري الغربيني

ز هذه  بدون الستار،  ٥.ومتبعوها بالليرباليني بالليربالية اإلسالمية ذلك سميفي ا ترمُ

يف  يف الشرائع اإلسالمية، و ، هيثالثة وجوهحركتها إىل هدف الليربالية اإلسالمية عن 

  ٦.ن وتفسريه، والعقيدة اإلسالميةالقرآ

 ائع اإلسالمية ووفقهافكيك الشر تن شرائع اإلسالمية، يريد الليرباليو يف الاألول، 

، وموقف حممد صلى والزواج بني األديان ، والتجلبب،كم السرقة، كحاجليل املعاصرعلى 

الدين اإلسالمي مفهوما من وذلك طريقة من طرق ليكون  وغريها، اهللا عليه وسلم كالنيب

   ٧.خاصة اإلنسانية و مذهبالعيون الغربية، وه

القوة  رآن الذي يكون مصدرينتقدون الق هم ،الثاين، ماعدا الشرائع اإلسالمية

تفاسري ال اتباعه وهو ب ن ختلف املسلمني يف الفكر مما يتمسكونيقولون إ .لإلسالم

 :يقول فضل الرمحن عن تفسري القرآن، .الىت تتنافر بالزمان والتاريخ املعاصر تقليديةال

                                                        
جممع البحوث اإلسالمية، : مصر( ،مشكالت الفكر المعاصر في ضوء اإلسالمأنور اجلندى،  ٥

  ٧١. ، ص)١٩٩٦

6 Budi  Handrianto, 50 Tokoh Islam liberal Indonesia, ( Jakarta: Hujjah press, Cet. 1, 
2007), p. xxiii 

  ص. ن، نفس المرجع  ٧
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ه حىت حيتاج العلماء ليس القرآن كتابا حماطا باألسرار و يصعب على األمة الواسعة فهم"

  ٨."اك، كان القرآن ليس صاحلا لألمة الواسعةوإذ. األهلني لتفسري األوامر فيه

هذا النقد على القرآن له . منتج إنساينومن مث كان الليرباليون يدعون أن القرآن 

 :قال أمني عبد اهللا .هرمينيتكا يف فهم اآليات القرآنية تفسري عالقة متينة بوضع منهج

ة يؤدّي إىل احنطاط األمة إن بع" ّ ض التفاسري وعلومها الذي ورثه األمة اإلسالمي

  ٩."اإلسالمية بصورة األخالق والسياسة والثقافة

التعددية  ر فهمبنش هؤالء الليرباليون يقومون ،يف العقيدة اإلسالميةالثالث، 

 تعددن إ :يقولزعماء التعددية الدينية أهم أحد من  ،)John Hick( جان هيك .الدينية

مث ينشر مشرتكو هذا الفهم يف  .سالمةوإىل  األديان سبيل واحد إىل رب واحد سواء

ا الزم وواجب على كل املتدينني أخذها واتباعهاكإندونيسيا   عتَرب أنه أ ُ ، ومن اليتخذها ي

 اأنه أحقه ّدعييقولون، ال حيق لكل من األديان أن ي. مقاوم التعدد ومقاوم التسامح

                                                        
8 The Origional Text; Qur’an bukanlah sebuah kitab yang misterius dan sulit dipahami 

hingga diperlukan orang-orang yang memiliki pengalaman dan latihan teknis untuk menafsirkan 
perintah-perintah yang terkandung didalamnya. Seandainya demikian, qur’an tidak bisa berbicara 
kepada ummat secara luas. Fazlur Rahman, Islam, Terjemahan oleh Ahsin Mohammad, 
(Bandung: Pustaka, Cet. 3, 1997), p. 386 

٩  Budi Handrianto، صالمرجع السابق ،. xv  
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وهذا االدعاء يقوم على أساس  .وذلك االعتبار منبع الصراع بني األديان، اسلمهأو 

  ١٠.نظرهم أن الدين منتج ثقايف

ولقد اختذ زعمائها بعض األحكام القطعية ختالف من املعاين األصلية بدليل 

حكم الزواج بني : املثال منها .ح والتعايش بني األمة املتدينني املتعددينمإلجياد التسا

عن . هم بيحونه حبجة أن لكل من األديان له شرائعه الىت تستوي باإلسالم املتدينني،

ختالف ما فسرها املفسرون ا هم يفسروالىت تعلق باألديان األخرى   األدلة األخرى

مبنهج التفسري اجلديد، ويّدعون أن مايعملونه يؤدي  أو السلفيون لكالسيكيونوالعلماء ا

       .األمة املتديننيإىل وجود التسامح والتعايش بني 

دور  اهل ية الدينيةن التعدديرى الباحث كأالثالثة السابقة،  هدافمن تلك األ

القتل والقتال  ني األمة املتدينني الىت يلد منهالصراع والتوتر بإجياد سبب أول يف هام و 

ا الىت نشره "الفهم" ظهر اصطالح التعددية الدينية ،من هذا املظهر. وإىل إعدام الشعب

وحب  ،فيكون املتدينون يعيشون يف األمن ،ملطابقة مجيع اإلديان رجال الليرباليني

كأن هذا الفهم يؤدي إىل   .والبعد عن أنواع الصراع ،بينهم والتعّسر ،والتسامح ،السالم

                                                        
 xxxii. ، صنفس المرجع   ١٠
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ذلك حيمل إىل الظلم وليس العدل بل  كال،. األمل والرجاء و القيم اإلنسانية الشريفة

   ١١.التسامح وما أشبه ذلكوعدم التسامح وليس 

تضر  التعددية الدينيةعن  من تلك اخللفية، رأى الباحث أن آراء فكرة الليرباليني

أصول الديانة اإلسالمية والشرائع اإلسالمية كانت بناها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ن عن تطابقها من القرآ بتوجيه األسئلة عن طريق وحي اهللا جهدا عظيما وزمنا طويال

راء رجال املثقفني وتضر آ ،واحلديث بالزمان احلاضر من احلياة االجتماعية بني املتدينني

ها حيت يسوء وينحرف فهمهم من أصول الديانة اإلسالميةإن تدخلها آراؤ    .هم وتشمّ

كانت ؟ وكيف  ن عن اآليات املتعلقة بالتعددية الدينيةاليو كيف يرى الليرب 

          ؟ على ضوء القرآن واحلديث وآراء العلماء اأحكامها احلقيقية الىت يفسرو

 ،التعددية الدينية اآلية القرآنية على حقيقة وملعرفة ،هذه املسألة أساس علىف

األدلة "واختار حبثه بعنوان يوّد الباحث القيام بدراسة علمية  ،وآراء الليرباليني عنها

  ".ينيعند الليربال وتفسريها التعددية الدينية يفنية القرآ

  

  

                                                        
11 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, ( Jakarta: Perspektif, Cet. I, 2005 ), P. 

1-3 
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  تحديد المسألة. ب

عند  وتفسريها  التعددية الدينيةاألدلة القرآنية على "نظرا إىل اخللفية السابقة عن 

ة الباحث ففيها مسائل متوافرة البد حبثها ،"الليرباليني حىت ظهر منها احلق من  بدّق

الباحث حبثه  فيحّددد الباحث حتليلها أرالئال تتسع املسألة إىل ما ليس له عالقة  .الباطل

 :فيما يلى 

 ؟ عند الليرباليني وتفسريها التعددية الدينية يفاألدلة القرآنية  هيما 

  البحث هدف. ج

  :إىل هذا البحث  يهدف

  عند الليرباليني وتفسريها ية الدينيةالتعدّد  ة القرآنية يفاألدلّ  الكشف عن

  أهميـة البحث. د

  :  األمور التالية علىأمهية هذا البحث تتمثل و 

عند  عن األدلة القرآنية على التعددية الدينية توفري املعلومات وزيادة املعرفة .١

  الليرباليني 

فيما يتعلق  الوقوف على بعض الرتاث العلمي الذي تركه العلماء لألجيال .٢

 .باملوضوع

تمع املسلم .٣   إبراز خطر التعددية الدينية على ا



٨ 

 

  األبحاث السابقة. هـ

  : ث أخرى منهافقد سبقت هذا البحث حبو 

التعددية الدينية " حبث علمي كتبه باكوس عاري وجياك سونو مبوضوع .١

 PLURALISME AGAMA DI INDONESIA( "بإندونيسيا ونظرية اإليسالم فيها

DALAM PERSPEKTIF ISLAM( هو طالب كلية علم االجتماع والسياسة قسم ،

ددية الدينية يبحث يف هذا البحث عن التع .٢٠٠٨م اع مالنج علم االتصال

الباحث أن أكثر الذين يعيشون يرى . من ناحية األحكام السياسية واالجتماعية

 الفرق تعدد وجود. من سنة اهللا يف ديار اإلسالم هم من تعدد املتدينني وذلك

حبفظ التفارق  االجتماعية والعقائد لديهم ان يكون معهم تعايش ومتاسح

  .وشخصيتهم أنفسهم

التعددية الدينية في نظرية حمكا "ح مبوضوع سنجييون حبث علمي كتبه يايت .٢

سم مقارنة األديان باجلامعة طالبة كلية أصول الدين ق" ومحمد قريش شهاب

الدين  ، لقد كانيتكلم الباحث يف هذا البحث. ٢٠٠٩دية سوراكرتا عام مّ احمل

م إخوة يف اإلسالمي حيرتم التعددية الدينية  وينظر إىل البشر مجيعا على أ

تمع من . البشرية ناحية األجناس واألوطان واأللوان وهو ظهر يف وسط تعدد ا
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محكا : اعتمد الباحث يف نظرية هذه التعددية على املفسرين، مها. واللغات

    .وحممد قريش شهاب فحسب

تفسير آيات التسامح الديني عند "حبث علمي كتبه منحرس مبوضوع  .٣

يبحث  .٢٠١٠ن قسم مقارنة األديان سنة طالب كلية أصول الدي "براليينيالل

وآراءهم  وتفسريهم عنها ربالينيييف هذا البجث عن آيات التسامح الديين عند الل

يفسرون بعض اآليات القرآنية املتعلقة بالتسامح رباليني ييرى الباحث أن الل. فيها

من الديين كما يشاؤون حىت يلد من تفسريهم جواز الزواج بني األديان واملرتد 

الدين اإلسالمي واملتدينني من اليهود والنصارى والصابئني من آمن منهم باهللا 

 .وسالمة يف اآلخرة واليوم اآلخر وعمل صاحلا فلم أجر عظيم

ه احملدودة ظهرت أن املسألة املبحوثة عنها يف هذ فمن األحباث السابقة

  .يبحث عنها الباحثون مل  الرسالة املتواضعة هي جديدة أي

  طار النظري للبحث اإل. و

منهم من يفهم تعاليم اإلسالم من غري وجهها ويأخذ  نيمن املعلوم، إن الليربالي  

اآلية يعرضون آرائهم يف فهم  ببعض األحكام والتعاليم وأعرض عن البعض اآلخر،

واحلديث حبرية تفكريهم ويقدمون عقوهلم ويعتمدون على آراء الغربني الليرباليني  يةالقرآن

مافعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  كنظريتهم على ها على األجيال املعاصرة،مث وفق
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ا يف أنواع البلدانوأصحابه مناسب بزمنهم ولكن ال يناسب بالزمن احلديث مث   .ينشرو

وهؤالء يريدون أن حييا املسلمون بغري اإلسالم، وإذا بقي هلم شيئ من اإلسالم، فليمن 

قفص اإلسالم يف ضمري الفرد فقط، عالقة شخصية بني اإلنسان وربه، التتجاوز 

    .ومن اخلوف، يزيد اتساعها عن مجيع املسلمني يف هذا العامل ١٢.الصدر

يف بيان وتوضيح األدلة لباحث ولتسهيل ا على أساس هذه املسألة املبحوثة

 يستخدم الباحث يف حبثه منهج التفسري املوضوعيالقرآنية على التعددية الدينية، 

)Tematic Approach(،  الفكرية أو  مايتعلق مبوضوع من موضوعات احلياةهو بيان

االجتماعية أوالكونية من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بصدده وقال األخر من 

احثني املعاصرين، إنه مجع اآليات املتفرقة يف سورة القرآن املتعلقة باملوضوع الواحد الب

   ١٣.لفظا أوحكما وتفسريها حسب املقاصد القرآنية

 أراء الليرباليني وتفاسريهم عن يقوم الباحث بتحليل على أساس هذه الدراسة،

ء آليات اهللا القرآنية تفاسري العلماآراء و من  األدلة القرآنية على التعددية الدينية

قة    .عددية الدينيةبالتوشروحهم لألحاديث النبوية املتعّل

                                                        
  ١٠. ، صالمرجع السابقيوسف القرضاوي،   ١٢

، )٢٠٠٥ الطبعة الرابعة، ،دار القلم: دمشق(، مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفي مسلم ١٣
  ١٦. ص
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  مـنهج البحث. ز

 نوع البحث .١

للحصـول علـى املعلومـات العلميـة يف بالنظر إىل ناحية املواد أو اهلدف املبحـوث و 

ـ) Library Research(هذا البحـث، اسـتخدم الباحـث دراسـة مكتبيـة  ـا مجـع اّل يت يقصـد 

ــالت واجلرائـد والوثــائق اكالكتـب و   ومـات والبيـان باســتخدام خمتلـف املــواد يف املكتبـةاملعل

ــة  ١٤. ــدة مبطالعـ ــف املفــــاهيم اجلديــ ــــذه الدراســـة كشــ ــواد مــــن املكتبــــهويرجـــو الباحــــث   املــ

 .املختلفة والبحث يف البيان املتعلق بالبحث

 أسلوب جمع المعلومات .٢

باحث كتبا وجمالت وجرائد ووثائق مكتبية، فاختذ الليكون هذا البحث دراسة 

مصدران من هنا  .ة املرجوة وعلى احلقائق املطلوبةللوصول إىل النتيجة العلميأخرى 

  :منها ،اليت تكون مراجع حبثهالكتب املستخدمة يف البحث و 

 :ةاألساسي ةدر الرئيسيااملص ) أ

هذا . القرآن المشهور بتفسير الطبري اتجامع البيان عن تأويل آي  )١

د ابن جرير الطربي  مشتهر بتفسري الطربي، الكتاب م (ألفه أبو جعفر حممّ
                                                        

14 Mardalis, Metode Peneitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 
Cet. 2, 1993), p. 28. 



١٢ 

 

أثبت اإلمام الطربي اآليات القرآنية من املصحف وعلى رواية  ).هـ ٣١٠

حفص وعزو اآليات الشواهد والتمييز بينها وبني اآليات املفسرة وذلك 

 .١٥بتنوع احلروف

ـــرازي فخـــر الـــدين امل )٢ ـــد ال ـــرازي لإلمـــام حممّ بالتفســـير شـــهور تفســـري الفخـــر ال

ــدا الكبيـر ومفــاتيح الغيــب وهـو يعتمــد علــى . الـذي يتكــون ســبعة عشـر جمّل

ــري احاأل ــث يف تفســ ـــوال  هديــ ــه ألقـ ــ ــــذي تصــــدى ب ـــي ال ــيت يف اجلــــدل الفقهـ حــ

الشعر لالستدالالت اللغوية أو التمويه أو البالغية ، ويستشهد على الفقهاء

ـــة ـــة أو دينيـــ ـــــة أو خلقيـــ ــــبة أدبيـ ـــاب. أو يف مناســ ــذا الكتـــ ـــباب  وهــــ ــــين بأســـ غــ

 ١٦.النزول

٣( Argumen Pluralisme Agama ،ألفه  Abd. Moqsith Ghozali ، هـو يعـرض

ـــوال  ــة وأقـ ــ ــوء األدلــــة القرآني ـــة بضــ ـــة الدينيـ ــــاب آراء عــــن التعدديـ ــذا الكت يف هــ

يــتكلم فيــه . العلمـاء بــل اعتمــاده علــي مــنهج تفاسـريه وآراء زعمــاء الليرباليــني

                                                        
ــر الطـــربي  ١٥ ــان عـــن تأويـــل اي القـــرآن، لإلمـــام ابـــن جريـ ــان( ،١. جــــ ،جــــامع البيـ ــر، : لبنـ دار الفكــ

    ٣. ص ،)٢٠٠١

اإلمـام حممـد الـرازي فخـر  .يف مقدمـة تفسـري الفخـر الـرازي قلـم الشـيخ خليـل املـيس، مـدير أزهـر لبنـان  ١٦
  ٩. ص) ١٩٩٣دار الفكر، : لبنان(، تفسير الفخر الرازيالدين ابن العالمة ضياء الدين عمر، 



١٣ 

 

تمــع املتــاملعــن  مــن . دينني بــدليل لبنــاء التســامح الــديينســائل املعاصــرة يف ا

اللبرياليني على التعددية الدينية  هذا الكتاب، استخدمه الباحث لتوجيه آراء

    .واألدلة القرآنية املستخدمة عليها

 :ةدر الثانويااملص  ) ب

الت  أما املصادر الثانوية الىت استخدمها الباحث يف حبثه هو الكتب والوثائق وا

 من املكتبة

 وب تحليل المعلوماتأسل .٣

  :هج التاليةاسلك الباحث يف كتابته هذا املوضوع علي املن

هو منهج البحث العلمي الذي يكون (Description Method) املنهج الوصفي  .١

 ١٧.ا للوصول إىل االستنباطملعطيات وترتيبها وحتليلها منوذجعلميا جبمع ا

 علماء واملفّسرين عن مفهومالآراء اللرباليني و  استخدم الباحث هذا املنهج لوصف

 .التعددية الدينية

هو املنهج العلمي ): Method of Critical Analysis(املنهج التحليلي النقدي  .٢

ا احلقيقي أو  قة مبوضوع البحث وبتصوير بيا الذي يذكر األوصاف اخلاصة املتعّل

                                                        
17 Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. III, 1988), p. 63 



١٤ 

 

البحث ذكر األوصاف اخلاصة باملظاهر الطالعة مع النقد عن الفكرة الرئيسية يف 

ة والفكرة الثان ّ ة املناسبة مبا فيهو مثّ املقارنة أو املواصلة بني الفكرة الرئيسي ّ   ١٨.ي

  تنـظيم كتابة تقرير البحث. ح

ا الباحث منظما تنظيما منطقيا وواصال إىل األهداف  أما اخلطوة اليت خيطو 

 "ية عند الليربالينياألدلة القرآنية على التعددية الدين"لتيسري هذا البحث بعنوان املرجوة و 

  :حث علي أربعة أبواب الباحث هذا الب رتّب

، هي القسم الذي يبني حمتويات مقدمة البحث الباب األول، حيتوي على

خلفية الباحث، وحتديد املسألة، وأهداف وذلك يتضمن على  .البحث على الوجه العام

ث، ومنهج البحث، البحث، وأمهية البحث، واألحباث السابقة، واإلطار النظري للبح

  .وتنظيم كتابة تقرير البحث اليت خيطو عليها الباحث حبثه

الفصل  .الفصلني مقسما إىل كانو  .رباليةيالل الباب الثاين، يعرض الباحث فيه

ا ،الليربالية ، يتكلم فيه عن تعريفاألول - ، وأسباب كون الغربيني علمانييوتاريخ نشأ

 .المية وبراجمهاليرباليني، وليربالية التفكري اإلس

ا، و  ، يتكلم فيه عنالثالث الباب مناهج تفسري التعددية الدينية، وتاريخ نشأ

  .أنصارها من التفسري التحليلي والتفسري املوضوعي والتفسري هرمانيتكا
                                                        

18 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, 
(Bandung: Tarsito, 1990), p. 39. 



١٥ 

 

األدلة القرآنية على  هداف الىت خطها يف حبثه هوحيتوي فيه األ الباب الرابع

عند  األدلة القرآنية على التعددية الدينية حتليل و فيه .ينيالتعددية الدينية عند الليربال

تعدد الشرائع  :قضايا األتية ، تشمل على اآليات الىت تتعلق بالوالنقد عنها اللرباليني

   .دينتمجيع املتدينني، واحلرية يف ال جناةواحد، و ال هادف

  .اخلامتة مث اإلختتام حيتوي علي نتائج البحث مث االقرتاحات: الباب اخلامس  


