الحوار النبوي

المبــادئ واألساليــب
د� .سعيد بن �إ�سماعيل �صيني

08

الحوار النبوي

المبــادئ واألساليــب

د� .سعيد بن �إ�سماعيل �صيني
1432هـ2011/م

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني1432،هـ
فهر�سة مكتبة امللك فهد الوطنية �أثناء الن�شر.
�صيني� ،سعيد بن �إ�سماعيل
احلوار النبوي املبــادئ والأ�ساليــب  ،د� .سعيد بن �إ�سماعيل �صيني ،
الريا�ض ،ط 1432 ،2هـ
� 80ص� 21 × 17 :سم.
978-603-90127-4-0
ردمك:
 - 1احلوار النبوي املبــادئ والأ�ساليــب  – 2ال�سرية النبوية �أ -العنوان
1431/331
دي ــوي 213 :
الطبعة اخلام�سة1438 ،هـ
رقم الإيداع1431/331 :
ردمـ ـ ـ ـ ـ ــك978-603-90127-4-0 :
جميــع حقوق الطبع حمفوظة
مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني
الريا�ض1438 ،هـ 2017 /م
�ص.ب ، 89866 .الريا�ض 11692
الربيد الإلكرتوينrs@kacnd.org :
www.kacnd.org

6

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

امل�شرف العام
معايل الأ�ستاذ :في�صل بن عبدالرحمن بن مع ّمر

نائب امل�شرف العام
الدكتور :فهد بن �سلطان ال�سلطان

هيئــة التحريــر
�أ .د .عبداهلل بن �إبراهيم الطريقي
�أ .د .عبداهلل بن ح�سيـن اخلليفـ ـ ــة
�أ .د.حممد بن عبدالعزيز احليزان
د .خالـ ــد بن عبـ ــدالكري ــم البـكـ ــر
د .حم ـم ــد بن ع ـب ــداهلل ال�شويـع ـ ــر
د .فاطم ــة بنــت حمـمــد القــرنـ ــي
د .ن ــوال بن ــت عب ــدالعزي ــز العي ــد
د .وف ــاء بنــت حمـ ــد التويـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
�أ .فاطم ــة بن ــت في�صـ ــل العتيـبـ ــي

�إدارة التحرير
�أ .متعب بن �سلمان ال�شمري
�أ .عبداهلل بن نا�صر اخلريف
�أ .خلود بنت حممد اجلربان
�أ .لطيفة بنت �سامل املنيخ
�أ� .أ�سماء بنت عبداهلل العبدالواحد

رئي�س ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

احلوار النبوي املبــادئ واألساليــب

فهر�س املحتويات
املو�ضـــــوع
املقدمـ ـ ــة
الهدف يف احلوارات النبوية
املبد�أ الأ�سا�س للحوارات النبوية
حريات �ضمنتها احلوارات النبوية
حرية اختيار الدين
حرية اختيار الدرجات
حرية املراجعة
مراجعة على خرب
مراجعة على قرار �أو فعل
التبليغ بالإقناع
الرتغيب والتي�سري
اخلال�صة والتو�صيات
قائمة املراجع

ال�صفحة
10
12
13
15
15
28
29
29
37
43
46
53
55

7

8

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

احلوار النبوي املبــادئ واألساليــب

9

تصدير
احلمد هلل حمداً تقتضيه نعمه وآالؤه  ،والصلوات والطيبات والتسليمات
على النبي املختار  ،محمد وآله وصحبه أجمعني  ،أما بعد :
جاء في أهداف تأسيس مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني ترسيخ
مفهوم احلوار وسلوكياته في املجتمع من خالل عدة برامج منها :اللقاءات ،
والندوات ،والتدريب ،والدراسات والبحوث.
ومن هنا ُعني املركز بنشر كثير من املطبوعات التي تنسجم مع رسالته،
وحتقق أهدافه .
و سلسلة رسائل في احلوار هي واحدة من املشروعات الفكرية التي أطلقها
املركز  ،لتستهدف شرائح املجتمع كافة ،ولذا روعي فيها سهولة العبارة،
ووضوح املعنى .
وملا ينطوي عليه هذا املشروع من أبعاد ثقافية وفكرية نبيلة تلقى هذه
ال إيجابي ًا مـــن لدن البــاحثني ،حسب تنوع تخصصـــــاتهم،
الرسائل تفاع ً
األمـــر الـــذي يدفع املركـــز إلــى مزيـــد مـــن االهتمــام مبثل هـــذه املطبوعـــات،
ويضاعف ـ في الوقت نفسه ـ مسؤولياته جتاه املجتمع ،في ظل دعم الدولة
جلهود املركز ونشاطاته..
وهذا الكتاب الذي نضعه بني يدي القارئ هو أحد ثمار هذه السلسلة،
والذي يحمل عنوان( :احلوار النبوي املبــادئ واألساليــب) .
فللكاتب منا جزيل الدعاء والثناء،وللقارئ الكرمي وافر الود والتقدير
واهلل من وراء القصد..
هيئة التحرير
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املقدمة
رب العاملني ،والصالة والسالم على عبده ورسوله خامت النبيني ،وعلى آله
احلمد هلل ِّ
وأصحابه البررة امليامني ،وبعد:
إن احلديث عن احلوار النبوي ذو شجون؛ ألن َّ
كل حوار من حواراته مشحون
باملبادئ السامية واألساليب املبدعة ،ولكن الوقت والصفحات احملددة ال تستوعب
إال بعض النماذج ،لهذا ،فإن الكتاب الذي بني يديك أيها القارئ الكرمي ليس إال
باقة اجتهد الكاتب في اختيارها ،حتت موضوع كثر احلديث فيه ،باسم اإلصالح،
في هذه األيام ،أال وهو حقوق اإلنسان.
يعتقد كثيرون أن النظام الدميوقراطي هو الذي جاء بحقوق الفرد وبحرية التعبير،
أو بحقه في املشاركة واالعتراض في القضايا العامة ،ولهذا كان الهدف األساس
من هذا الكتاب هو التعرف إلى األساليب النبوية والوسائل التي كان يستخدمها
النبي صلى اهلل عليه وسلم في محاوراته ،والتي قد ال يعرفها بعضهم إال من خالل
النظام الدميوقراطي.
وقد جمع املؤلف معظم احلوارات النبوية ،ولم يستبعد منها إال القليل ،وقام
باستقرائها فوجد أن املبدأ األساس للحوارات النبوية يرتكز ،بوضوح ،على مبدأ
احترام حقوق الفرد وحريته ،ولكن في حدود ضوابط وضعها اإلسالم؛ ليكفل
له السعادة في الدنيا واآلخرة ،ويستند هذا املبدأ إلى قوله تعالىَ {:و َل َقدْ َك َّر ْم َنا
َب ِني آ َد َم َو َح َم ْل َنا ُه ْم ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َنا ُه ْم ِم َن َّ
الط ِّي َب ِ
ات َو َف َّض ْل َنا ُه ْم َع َلى َك ِث ٍير
مِم َّْن َخ َل ْق َنا ت َْف ِضيالً}( )1ومن التكرمي والتفضيل أن منحهم درجة من احلرية عالية،
مقارنة بحريات املخلوقات غير املكلفة ،وملَّا كان اهلل قد أرسل نبيه محمداً صلى
اهلل عليه وسلم رحمة للعاملني ،فإنه كان عليه الصالة والسالم يحرص على مراعاة
هذه احلرية التي وهبها اهلل لعباده ،ليتمتعوا بها في احلدود التي وضعها؛ لتكون
اختباراً يحاسبون عليه في اآلخرة خصوصاً ،كما ينطلق هذا املبدأ من قوله تعالى:
( )1الإ�سراء الأية ()70
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{ َو َما َأ ْر َس ْل َن َ
ابتداء ،ثم
ني }( )1وهو مبدأ ينطلق من التكرمي لإلنسان
اك ِإ َّال َر ْح َم ًة ِل ْل َعالمَ ِ َ
ً
يختار اإلنسان برغبته الشخصية أن يحافظ على هذا التكرمي في مستوى احلياة الدنيا
فقط ،أو في مستوى احلياة الدنيا واآلخرة ،لهذا كان من السمات البارزة للمبادئ
التفصيلية التي كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يحرص على تطبيقها ما يأتي:
• •مراعاته حرية الفرد في االختيار بني األديان ،و الدرجات املكتسبة املتعددة.
• •مراعاته حق الفرد في املراجعة ،سواء التعليق على ما ينزل عليه ،أو يشرعه،
أو يتخذه قراراً.
• •محاولته إقناع الطرف اآلخر ،وإن كان ما يع ِّلمه له تشريع ًا ملزماً.
• •محاولته الترغيب في طاعة اهلل وتيسيرها على املخلوقات املكلفة (اجلن
واإلنس).
• •وهو عندما كان يلتزم بهذه املبادئ كان يراعي حال احملاور اآلخر ،وطبيعة
املوضوع ،وموقف الطرف اآلخر من املوضوع ،ونوع األسلوب والوسيلة
املتوافرة.
وسيتم تقسيم النماذج املختارة في ضوء املبادئ األربعة ،التي قد تتداخل قليالً ،أما
بالنسبة إلى األساليب والوسائل وطبيعة املوضوع والطرف اآلخر ...فسيتم احلديث
عنها في أثناء التعليق على النص ،وينبغي للقارئ أن يالحظ أن النموذج الواحد
ال متقن ًا مع املضمون ،ولهذا،
قد يرد فيه عدد من األساليب والوسائل ،تتفاعل تفاع ً
يصعب وضع النماذج في أصناف مستقلة من األساليب أو الوسائل.
ويرجو املؤلف من اهلل التوفيق والسداد ،ويشكر مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني
على تشجيعه إلجناز هذا العمل املتواضع ،كما يشكر َّ
كل من أسهم في إجناز هذا
الكتاب.
املؤلف
د .سعيد بن إسماعيل صالح صيني
( )1الأنبياء الأية ()107
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الهدف في احلوارات النبوية

من املعلوم أن الغاية من خلق اهلل املخلوقات املكلفة قوله تعالىَ { :و َما َخ َل ْق ُت الجْ ِ َّن
نس ِإ َّال ِل َي ْع ُبدُ ِ
ون}((( وال يرضى سبحانه لعباده بعد بعثة محمد صلى اهلل عليه
َوا ِإل َ
ين ِعندَ ا ِ
هلل ا ِإل ْسال ُم َو َما اخْ َت َل َف
وسلم إال اإلسالم ديناً ،يقول تعالى { :إ َِّن الدِّ َ
للهَّ
ات ا ِ
اب ِإ َّال ِمن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َبغْ ًيا َب ْي َن ُه ْم َو َمن َي ْك ُف ْر بِآ َي ِ
ين ُأوتُو ْا ا ْل ِك َت َ
الَّ ِذ َ
للهَّ َ
ِيع الحْ ِ َس ِ
اب}((( فقد أرسل نبيه محمداً مبشراً ونذيراً ورحمة ،ويقول
َف ِإ َّن ا َسر ُ
تعالىَ {:و َما َأ ْر َس ْل َن َ
اك ِإ َّال َر ْح َم ًة ِل ْل َعالمَ ِنيَ}((( ويأمر اهلل سبحانه وتعالى نبيه محمداً
ِيل َر ِّب َك
عليه الصالة والسالم بالدعوة إلى هذا الدين ،فيقول تعالىْ :
{اد ُع ِإ َلى َسب ِ
ِبالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َس َن ِة َو َج ِاد ْل ُه ْم بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن إ َِّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بمِ َْن َض َّل
ين}((( وبهذا يتضح أن الهدف العام للمحاورات
َع ْن َسبِي ِل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم ِبالمْ ُ ْه َت ِد َ
النبوية هو تبليغ الرسالة إلى اجلن واإلنس ،وكان الرسول صلى اهلل عليه وسلم
حريص ًا على جناة اجلن واإلنس حتى أنه كان يقلق ويتألم إذا لم يجد استجابة،
فيطمئنه اهلل سبحانه وتعالى بقولهَ { :ف َل َع َّل َك َب ِ
اخ ٌع ن َْف َس َك َع َلى آ َثار ِِه ْم إ ِْن َل ْم ُيؤْ ِم ُنوا
ب َِه َذا الحْ َ ِد ِ
يث َأ َسفاً}(((.
وبقوله تعالىُ {:ق ْل َأ ِطيعوا َ
اهلل َو َأ ِطي ُعوا ال َّر ُس َ
ول َفــ ِإ ْن َت َولَّوا َف ِإ مَّنَا َع َل ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َع َل ْي ُك ْم
ُ
(((
ني} .
َما ُح ِّم ْل ُت ْم َوإ ِْن ت ُِطي ُعو ُه ت َْهتَدُ وا َو َما َع َلى ال َّر ُسولِ ِإ َّال ا ْل َبالغ المْ ُ ِب ُ
أما األهداف اخلاصة فهي تتعدد؛ وقد تختلف في ِّ
كل محاورة عن األخرى أو
تتشابه معها ،وهي كثيرة يدركها اإلنسان من قراءته للحوار احملدد ،وتختلف
باختالف احملاور اآلخر ،وموضوع احلوار ،وموقف الطرف اآلخر من املوضوع ،ومن
()1
()2
()3
()4
()5
()6

�سورة الذاريات.56 :
�سورة �آل عمران.19 :
�سورة الأنبياء.107 :
�سورة النحل.125 :
�سورة الكهف.6 :
�سورة النور.54 :
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هذه األهداف في احلوارات النبوية على سبيل املثال :اإلقناع باإلسالم ،وتعليم
اإلسالم (معتقداته ،وعباداته وتشريعاته) والتثبيت على اإلميان ،والتعويد على
التسليم ألوامر اهلل ،والذود عن دين اهلل ،وتيسير الطاعة هلل ،وحسن االستثمار لنعم
اهلل ،والتعويد على املداومة في فعل اخليرات وجتنب الغلو فيها ،وحفظ احلقوق.

املبدأ األساس للحوارات النبوية

إن من يستقرئ التشريع الرباني يجد أن هناك قاعدة عامة ينبغي لكل من يفكر
في اإلصالح أن يجعلها نصب عينيه ،وأن يتذكرها وهو ينشئ النظام أو يصنعه
أو يصوغه ،أو يفسره ،أو يطبقه ،وهذه القاعدة هي :عدم التعرض حلرية األفراد
إال عند الضرورة القصوى ،أو ليحقق لهم مصلحة واضحة ،فاهلل سبحانه وتعالى
ال يحاسب العبد إال ألنه أعطاه شيئ ًا من احلرية في االختيار ليتمتع به وليحاسب
ين}( )1وجعل اهلل تعالى مجال املباح واسعاً؛
عليه ،يقول تعالى{ :ال إ ِْك َرا َه ِفي الدِّ ِ
ليتحرك فيه بحرية.
ويقول النبي صلى اهلل عليه وسلم « :إن اهلل ع َّز َّ
وجل فرض فرائض فال تضيعوها،
وحرم حرمات فال تنتهكوها ،وحد حدوداً فال تعتدوها ،وسكت عن أشيا َء من
غير نسيان فال تبحثوا عنها ،»،وفي رواية أبي الدرداء « ...فال تتكلفوها رحمة
()2
من اهلل فاقبلوها»
ويستنكر اهلل تعالى على من يح ِّرم الزينة والطيبات التي منحها لعباده ،حيث لم
يحرم على عباده إال ما كان يستحق التحرمي.
هلل الَّ ِتي َأخْ َر َج ِل ِع َب ِاد ِه َو َّ
يقول تعالىُ { :ق ْل َم ْن َح َّر َم زِي َن َة ا ِ
الط ِّي َب ِ
ات ِم َن ال ِّرز ِْق ُق ْل
ين آ َم ُنوا ِفي الحْ َ َيا ِة الدُّ ْن َيا َخا ِل َص ًة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َك َذ ِل َك ُن َف ِّص ُل اآل َي ِ
ات ِل َق ْو ٍم
ِه َي ِل َّل ِذ َ
َي ْع َل ُم َ
ونُ ،ق ْل إ مَِّنَا َح َّر َم َر ِّبي ا ْل َف َو ِاح َش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َط َن َوا ِإل ْث َم َوا ْل َبغْ َي ِب َغ ْي ِر الحْ َ ِّق
()3
َو َأ ْن ت ُْشر ُِكوا بِا ِ
هلل َما َل ْم ُي َن ِّز ْل ِب ِه ُس ْل َطاناً}
( )1البقرة الآية ()256
( )2البيهقي  ،الكربى  :مامل يذكر حترميه رقم  ، 19509ج  ، 12:10الدار قطني  ،الر�ضاع رقم . 42
( )3الأعراف الأية ( 32ـ )33
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ومما يؤكد أهمية هذه احلرية أيض ًا حتذير النبي صلى اهلل عليه وسلم من التسبب
ني ُج ْر ًما من َس َأ َل عن َش ْيءٍ
في حترمي األشياء املباحة ،حيث يقول« :إ َِّن َأ ْع َظ َم المْ ُ ْس ِل ِم َ
لم ُي َح َّر ْم َف ُح ِّر َم من َأ ْج ِل َم ْس َأ َل ِت ِه»(((.
واقتضت حكمة اهلل أن يجعل األحكام الشرعية تندرج ضمن خمسة أصناف في
أرجح أقوال الفقهاء :الواجب ،واملستحب ،واملباح ،واملكروه ،واحلرام((( فتترك
األحكام مجا ًال لالختيار كبيراً ،ال يقتصر على املباح املسكوت عنه ،فحتى املأمور
به يتدرج بني الفرض أو الواجب أو السنة أو املستحب؛ ويتــدرج املنهي عنه بني
احلرام واملكروه؛ ويترك املباح مجا ًال واسعاً ،وبهذا يترك مجا ًال للتنافس وللتنوع
واالستمتاع بحرية االختيار بني املكافأة التي تتدرج بني املكافأة الكبيرة والصغيرة،
والعقوبة التي تتدرج بني العقوبة الشديدة واخلفيفة.
وانطالق ًا من مبدأ حق الفرد في االختيار املقيد يسمح اإلسالم ملن ينطبق عليه
النظام باملراجعة وباملعارضة ،وباالقتناع مبا يختاره لنفسه ،ولكن في هيئة وحدات
متكاملة مبعتقداتها وعباداتها وتشريعاتها ومبادئها األخالقية.

( )1البخاري :ما يكره رقم 6859؛ م�سلم ،توقريه �صلى اهلل عليه و�سلم رقم .2358
( )2انظر مث ًال :ابن احلاجب ،منتهى الو�صول والأمل يف علمي الأ�صول واجلدل ،اخلالف �أ�صول الفقه ،الربيعة  ،علم �أ�صول الفقه ،
حقيقته ومكانته وتاريخه ومادته ،الزحيلي� ،أ�صول الفقه الإ�سالمي،
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حريات ضمنتها احلوارات النبوية

عند استعراض احلوارات النبوية وفحصها يتضح لنا أنه في اإلمكان تصنيف أبرز
احلريات املضمونة في ثالثة أنواع  :حرية اختيار الدين  ،حرية اختيار الدرجات،
وحرية مراجعة املشرع.

حرية اختيار الدين:

تنطلق احلرية في اختيار الدين من قوله تعالىَ :
ين َقد َّت َبينَّ َ ال ُّر ْشدُ
{ال إ ِْك َرا َه ِفي الدِّ ِ
ِم َن ا ْل َغ ِّي}(.)1
ومع حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم على إسالم جميع املخلوقات املكلفة،
فإنه كان يراعي احلرية الفردية للمخاطب في اختيار ما يريد ويقتنع به ،على أن
يتحمل مسؤولية قراره ،لهذا جند أن األسلوب النبوي مع الكافرين يتدرج من
اإلجابات والتعليقات املباشرة املختصرة ،ثم التعليم ملن يبدي رغبة في اإلسالم
ومحاولة إقناع املساملني منهم أو تأليف قلوبهم ،ثم الذود عن اإلسالم ،ولكن
بأسلوب يوازن بني اإلشفاق واحلزم ،مبا يتناسب مع حالة الكافر ،ولعل أبرز مثال
على أن املسلمني ينزعون إلى الس ْلم بد ًال من احلرب تلك التنازالت التي قدمها
الرسول صلى اهلل عليه وسلم في صلح احلديبية بوصفه املشرع والقائد مما أثار
معارضة واحتجاج ًا شديداً ،ولهذا ليس بدع ًا أن تكون حكومة اململكة العربية
السعودية من الدول التي شاركت في وضع األساس لهيئة األمم املتحدة ،ودعا
خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل إلى احلوار بني ممثلي األديان ،في مؤمتر مكة،
ومدريد ،واألمم املتحدة ،وذلك اعتراف ًا بحق اإلنسان في االختيار بني األديان في
دار االختبار ،ولكن ليس االعتقاد في تساوي األديان عند اهلل.
ويالحظ على األسلوب النبوي في حواره مع من يأتيه مستفسراً عن اإلسالم
( )1البقرة الآية ()256
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استعمال اإلجابات املختصرة املباشرة التي تر ِّغب في اإلسالم ،والتركيز على مسألة
التوحيد وما تدعو إليه الفطرة من أخالق نبيلة ،ومن األمثلة على ذلك النصوص
اآلتية:
في احلوار التالي يظهر احللم النبوي جلياً ،حيث يتأدب مع احملاور اآلخر اخلشن
في أسلوبه (زعم لنا أنك تزعم )...ثم تأتي اإلجابات املباشرة املختصرة التي
تفي بالغرض ،هذا ،في الوقت الذي يفرح فيه بعضنا مبثل هذه التساؤالت ليعدها
فرصة سانحة الستعراض معلوماته وإلظهار البراعة في احلديث.
بن َما ِل ٍكَ :جا َء َر ُج ٌل ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َب ِاد َي ِة َف َق َ
الَ :يا ُم َح َّمدُ َأتَانَا َر ُسولُ َك
يقول َأن َُس ُ
الس َما َء؟ َق َ
ال َصدَ َقَ ،ق َ
َف َز َع َم َل َنا َأن ََّك َت ْز ُع ُم َأ َّن اهلل َأ ْر َس َل َكَ ،ق َ
ال :اهلل،
الَ :ف َم ْن َخ َلقَ َّ
الَ :ف َم ْن ن ََص َب َه ِذ ِه الجْ ِ َب َ
الَ :ف َم ْن َخ َلقَ ا َأل ْر َض؟ َقال :اهللَ ،ق َ
َق َ
يها َما
ال َو َج َع َل ِف َ
الُ :
الس َما َء َو َخ َلقَ األ ْر َض َون ََص َب َه ِذ ِه الجْ ِ َب َ
اهللَ ،ق َ
َج َعل،؟ َق َ
ال:
الَ :فبِالَّ ِذي َخ َلقَ َّ
الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
آهلل َأ ْر َس َل َك؟ َق َ
الَ :وز ََع َم َر ُسولُ َك َأ َّن َع َل ْي َنا َخ ْم َس َص َل َو ٍات ِفي َي ْو ِم َنا
الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
الَ :فبِالَّ ِذي َأ ْر َس َل َك ،آهلل َأ َم َر َك ب َِه َذا؟ َق َ
الَ :صدَ َقَ ،ق َ
َو َل ْي َل ِت َناَ ،ق َ
الَ :وز ََع َم
الَ :صدَ َقَ ،ق َ
َر ُسولُ َك َأ َّن َع َل ْي َنا ز ََكا ًة ِفي َأ ْم َوا ِل َناَ ،ق َ
ال َفبِالَّ ِذي َأ ْر َس َل َك ،آهلل َأ َم َر َك
الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
ب َِه َذا؟ َق َ
الَ :وز ََع َم َر ُسولُ َك َأ َّن َع َل ْي َنا َص ْو َم َش ْه ِر َر َم َض َ
ان ِفي َس َن ِت َناَ ،قال:
الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
الَ :فبِالَّ ِذي َأ ْر َس َل َك ،آهلل َأ َم َر َك ب َِه َذا؟ َق َ
َصدَ َقَ ،ق َ
الَ :وز ََع َم َر ُسولُ َك َأ َّن
الَ :صدَ َقُ ،ث َّم َولَّى و َق َ
َع َل ْي َنا َح َّج ا ْل َب ْي ِت َم ِن ْاس َت َطاعَ ِإ َل ْي ِه َسبِيالًَ ،ق َ
الَ :والَّ ِذي َب َعث ََك
ص ِم ْن ُه ّنَ ،ف َق َ
ال ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َ ،ل ِئ ْن
ِبالحْ َ ِّق ال َأزِيدُ َع َل ْيهِ َّن َوال َأ ْن ُق ُ
َصدَ َق َل َيدْ خُ َل َّن الجْ َ َّن َة»(((.
وقد يأتي األسلوب النبوي مزيج ًا من األسلوب العاطفي والعقلي ليكون أكثر
فاعلية في الترغيب في اإلسالم ،في النص التالي يأتي األسلوب العاطفي في
هيئة املناداة باالسم ،ثم يتلوه األسلوب العقلي في هيئة استفهامات استفسارية
تستدرج احملاور اآلخر إلى االعتراف بضرورة االعتقاد برب واحد ،إليه نرغب ومنه
( )1م�سلم :الإميان رقم .13
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نرهب ،ثم يأتي األسلوب العاطفي في هيئة املناداة باالسم مرة أخرى ،والترغيب
في اإلسالم بطريقة رقيقة تلميحاً ،إذ يعده بتعليمه شيئ ًا ينفعه إذا أسلم ،والتلميح
أكثر فاعلية؛ ألن كثيراً من الناس يرفض األسلوب املباشر الذي يشعره بأن الداعية
يجهله أو ِّ
يخطئه.
ِّ
يقول ِع ْم َر ُان ْب ُن ُح َصينْ ٍ َ :ق َ
ال ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم ألبِيَ :يا ُح َصينْ ُ َك ْم ت َْع ُبدُ
ا ْل َي ْو َم ِإ َل ًها؟
الس َما ِءَ ،ق َ
َق َ
الَ :ف َأ ُّي ُه ْم َت ُعدُّ ِل َر ْغ َب ِت َك
ال َأبِيَ :س ْب َع ًة ِس َّت ًة ِفي األ ْر ِض َو َو ِاح ًدا ِفي َّ
الس َما ِءَ ،ق َ
َو َر ْه َب ِت َك؟ َق َ
الَ :يا ُح َصينْ ُ َأ َما ِإن ََّك َل ْو َأ ْس َل ْم َت َع َّل ْم ُت َك
ال :الَّ ِذي ِفي َّ
الَ :يا َر ُس َ
َك ِل َمتَينْ ِ َت ْن َف َعا ِن َكَ ،ف َل َّما َأ ْس َل َم ُح َصينْ ٌ َق َ
ول اهلل َع ِّل ْم ِن َي ا ْل َك ِل َمتَينْ ِ ال َّلتَينْ ِ
َو َعدْ َت ِنيَ ،ف َق َ
الُ :ق ِل اللهم َأ ْلهِ ْم ِني ُر ْش ِدي َو َأ ِع ْذ ِني ِم ْن َش ِّر ن َْف ِسي(.)1
وفي القصة التالية ميزج النبي صلى اهلل عليه وسلم بني اإلجابات املختصرة وتقدمي
ما يوافق عليه احملاور اآلخر ،مثل  :صلة األرحام ،وذلك ترغيب ًا له ،وليس إكراهه
على ذلك؛ ثم يؤكد أهمية التوحيد بطريقتني (كسر األوثان وأال يشرك باهلل
شيئاً) ،وبد ًال من املبالغات التي يستخدمها املروجون ألفكارهم ،يلتزم عليه
الصالة والسالم بالصدق والواقعية ،في عدد من يتبعونه ،بل ويعب ِّر عن إشفاقه على
أتباعه فينصح هذا الذي أسلم بالعودة إلى أهله حتى يظهر أمره ويعتز املسلمون.
َ
اس َع َلى َضال َلةٍ
الس َل ِم ُّي ُك ْن ُت َو َأنَا ِفي الجْ َ ِاه ِل َّي ِة َأ ُظ ُّن َأ َّن ال َّن َ
يقول َع ْم ُرو ْب ُن َع َب َس َة ُّ
ون األ ْو َث َ
َو َأن َُّه ْم َل ْي ُسوا َع َلى َش ْيءٍ َو ُه ْم َي ْع ُبدُ َ
انَ ،ف َس ِم ْع ُت ِب َر ُج ٍل بمِ ََّك َة ُي ْخ ِب ُر َأخْ َب ًارا،
َف َق َعدْ ُت َع َلى َر ِاح َل ِتيَ ،ف َق ِد ْم ُت َع َل ْيهَ ،ف ِإ َذا َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُم ْس َت ْخ ِف ًيا
ُج َرا ُء َع َل ْي ِه َق ْو ُم ُهَ ،ف َت َل َّط ْف ُت َح َّتى َد َخ ْل ُت َع َل ْي ِه بمِ ََّك َةَ ،ف ُق ْل ُت َل ُهَ :ما َأن َْت؟ َق َ
الَ :أنَا
الَ :أرس َل ِني ُ
اهللَ ،ف ُق ْل ُتَ :و ِب َأ ِّي َش ْيءٍ َأ ْر َس َل َك؟ َق َ
ال:
َنب ٌِّيَ ،ف ُق ْل ُتَ :و َما َنب ٌِّي؟ َق َ ْ َ
َأرس َل ِني ب ِِص َل ِة األر َحامَ ،و َكس ِر األو َث ِان َ ،و َأ ْن يو َّحدَ ُ
اهلل ال ُي ْش َر ُك ِب ِه َش ْي ٌءُ ،ق ْل ُت
ْ َ
ْ
ْ ِ
َُ
ْ
َل ُهَ :ف َم ْن َم َع َك َع َلى َه َذا؟ َق َ
ال ُح ٌّر َو َع ْبدٌ َ ،و َم َع ُه َي ْو َم ِئ ٍذ َأ ُبو َب ْك ٍر َوب ٌ
ِالل مِم َّْن آ َم َن ِب ِه،
( )1الرتمذي :الدعوات رقم .3405
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يع َذ ِل َك َي ْو َم َك َه َذاَ ،أال َت َرى َحا ِلي َو َح َ
َف ُق ْل ُتِ :إنِّي ُم َّت ِب ُع َكَ ،ق َ
ال
الِ :إن ََّك ال ت َْس َت ِط ُ
اس؟ َو َل ِك ِن ا ْر ِج ْع ِإ َلى َأ ْه ِل َك َف ِإ َذا َس ِم ْع َت بِي َقدْ َظ َه ْر ُت َف ْأ ِت ِنيَ ،ق َ
ال َف َذ َه ْب ُت ِإ َلى
ال َّن ِ
َأ ْه ِلي َو َق ِد َم َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم المْ َ ِدي َن َةَ ،ف َق ِد ْم ُت المْ َ ِدي َن َة َفدَ َخ ْل ُت َع َل ْي ِه
ول اهلل َأت َْع ِر ُف ِني؟ َق َ
َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
الَ :ن َع ْمَ ،أن َْت الَّ ِذي َل ِقي َت ِني بمِ ََّك َةَ ،ف ُق ْل ُتَ :ب َلى،
َيا َنبِي اهلل َأخْ ِبر ِني َعما َع َّلم َك ُ
اهلل َو َأ ْج َه ُله(((.
َّ َ
ْ
َّ
ويظهر األسلوب العاطفي في هيئة أخرى ،مثل  :الصبر واحللم على تهمة يوجهها
إليه الكافر وهو يعبر عنها بصيغة املتأكد منها ،ويبدو أن األسلوب الذي اختاره
النبي صلى اهلل عليه وسلم كان نابع ًا من معرفته لشخصية محاوره ،ومعرفته
ومعنى،
باهتمام أمثاله بالعبارات واأللفاظ اجلذابة ،ولهذا بادره بعبارات قوية لفظ ًا
ً
تؤكد أن احلمد هلل ،وأن الهداية بيده سبحانه وتعالى ،وأنه ال إله إال هو وأن
محمداً عبده ورسوله ،فلم ميلك الطرف اآلخر إال أن يعلن إسالمه.
ان ِم ْن َأزْ ِد َش ُنو َء َة َو َك َ
اس َّإن ِض َما ًدا َق ِد َم َم َّك َة َو َك َ
ان َي ْر ِقي ِم ْن َه ِذ ِه
يقول ا ْب ُن َع َّب ٍ
ون إ َِّن ُم َح َّم ًدا َم ْج ُنونَ ،ف َق َ
يح َف َس ِم َع ُس َف َها َء ِم ْن َأ ْه ِل َم َّك َة َي ُقولُ َ
ال َل ْو َأنِّي َر َأ ْي ُت
ال ِّر ِ
َه َذا ال َّر ُج َل َل َع َّل اهلل َي ْش ِفي ِه َع َلى َيدَ َّيَ ،ف َل ِق َي ُه َف َق َ
الَ :يا ُم َح َّمدُ ِإنِّي َأ ْر ِقي ِم ْن َه ِذ ِه
يحَ ،وإ َِّن اهلل َي ْش ِفي َع َلى َي ِدي َم ْن َشا َء َف َه ْل َل َكَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه
ال ِّر ِ
وسلم :إ َِّن الحْ َ مدَ هلل ن َْحمدُ ُه َونَس َت ِعي ُنهَ ،من َي ْه ِد ِه ُ
اهلل َفال ُم ِض َّل َل ُهَ ،و َم ْن ُي ْض ِل ْل
ْ
َ
ْ
ْ
َفال َه ِاد َي َلهَ ،و َأ ْش َهدُ َأ ْن ال ِإ َل َه إِال اهلل َو ْحدَ ُه ال َشر َ
ِيك َلهَ ،و َأ َّن ُم َح َّم ًدا َع ْبدُ ُه
َو َر ُسولُ ُه َأ َّما َب ْعدُ َ ،ف َق َ
الَ :أ ِعدْ َع َل َّي َك ِل َما ِت َك َهؤُ ال ِءَ ،ف َأ َعا َد ُه َّن َع َل ْي ِه َر ُس ُ
ول ا ِ
هلل
الث َم َّر ٍاتَ ،ف َق َ
صلى اهلل عليه وسلم َث َ
الس َح َر ِة
الَ :ل َقدْ َس ِم ْع ُت َق ْو َل ا ْل َك َه َن ِة َو َق ْو َل َّ
وس ا ْل َب ْحرَِ ،ه ِ
َو َق ْو َل ُّ
ات
الش َع َرا ِء َف َما َس ِم ْع ُت ِمث َْل َك ِل َما ِت َك َهؤُ ال ِء َو َل َقدْ َب َلغْ َن ن ُ
َاع َ
اإلسال ِمَ ،ف َبا َي َع ُه َف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َ :و َع َلى
َيدَ َك ُأ َباي ِْع َك َع َلى ْ
َق ْو ِم َك؟ َق َ
الَ :و َع َلى َق ْو ِمي(.)1
( )1م�سلم� :صالة امل�سافرين رقم .13 74
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وفي النص التالي جند أن بعض الناس تأبى نفوسهم قبول حتى اخلير إن كان مرغم ًا
عليه ،ولكن يأسرهم املعروف ويقدرونه حق تقديره ،وتظهر مراعاة الرسول صلى
اهلل عليه وسلم حلرية الطرف اآلخر مع حرصه على إسالمه جلياً ،فيختار عليه
الصالة والسالم اإلسالم احملتمل للطرف الثاني ،بد ًال من أن يختار العوض املالي
املضمون ،أما قتل الكافر فلم يكن يوم ًا من األيام هدف ًا لإلسالم وإمنا هو إجراء
اضطراري.
ال ِق َب َل نجَ ْ ٍد
يقول أبو ُه َر ْي َر َة َر ِضي اهلل َع ْنه َب َع َث ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َخ ْي ً
َف َجا َء ْت ِب َر ُج ٍل ِم ْن َب ِني َح ِني َف َة ُي َق ُ
ال َل ُه ُث َما َم ُة ْب ُن ُأ َث ٍالَ ،ف َر َب ُطو ُه ب َِسا ِر َيةٍ ِم ْن َس َوارِي
ال َما ِع ْندَ َك َيا ُث َما َم ُة؟ َف َق َ
المْ َ ْس ِجدَ ،ف َخ َر َج ِإ َل ْي ِه ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق َ
ال
ِع ْن ِدي َخ ْي ٌر َيا ُم َح َّمدُ  ،إ ِْن ت َْق ُت ْل ِني ت َْق ُت ْل َذا َد ٍمَ ،وإ ِْن ُت ْن ِع ْم ُت ْن ِع ْم َع َلى َش ِاكرَ ،وإ ِْن
ان ا ْل َغدُ ُ ،ث َّم َق َ
ُك ْن َت ُترِيدُ المْ َ َ
ْتَ ،ف ُتر َِك َح َّتى َك َ
ال َل ُهَ :ما ِع ْندَ َك َيا
ال َف َس ْل ِم ْن ُه َما ِشئ َ
ُث َما َم ُة؟ َق َ
الَ :ما ُق ْل ُت َل َك :إ ِْن ُت ْن ِع ْم ُت ْن ِع ْم َع َلى َش ِاك ٍرَ ،ف َت َر َك ُه َح َّتى َك َ
ان َب ْعدَ ا ْل َغ ِد،
الِ :ع ْن ِدي َما ُق ْل ُت َل َكَ ،ف َق َ
الَ :ما ِع ْندَ َك َيا ُث َما َم ُة؟ َف َق َ
َف َق َ
الَ :أ ْط ِل ُقوا ُث َما َم َةَ ،فان َْط َلقَ
ِيب ِم َن المْ َ ْس ِج ِد َف ْاغ َت َس َل ُث َّم َد َخ َل المْ َ ْس ِجدَ َ ،ف َق َ
الَ :أ ْش َهدُ َأ ْن ال ِإ َل َه إِال
َخل َقر ٍ
ِإ َلى ن ٍ
اهلل َو َأ ْش َهدُ َأ َّن ُم َح َّم ًدا َر ُس ُ
هلل َما َك َ
ول اهللَ ،يا ُم َح َّمدُ َ ،وا ِ
ان َع َلى األ ْر ِض َو ْج ٌه َأ ْب َغ َ
ض
هلل َما َك َ
ِإ َل َّي ِم ْن َو ْجهِ َك َف َقدْ َأ ْص َب َح َو ْج ُه َك َأ َح َّب ا ْل ُو ُجو ِه ِإ َل َّيَ ،وا ِ
ان ِم ْن ِد ٍين َأ ْب َغ َ
ض
هلل َما َك َ
ين ِإ َل َّي َ ،وا ِ
ض ِإ َل َّي ِم ْن
ان ِم ْن َب َل ٍد َأ ْب َغ ُ
ِإ َل َّي ِم ْن ِدي ِن َك َف َأ ْص َب َح ِدي ُن َك َأ َح َّب الدِّ ِ
َب َل ِد َك َف َأ ْص َب َح َب َلدُ َك َأ َح َّب ا ْلب ِ
ِالد ِإ َل َّي َ ،وإ َِّن َخ ْي َل َك َأ َخ َذ ْت ِني َو َأنَا ُأرِيدُ ا ْل ُع ْم َر َة َف َما َذا
َت َرى؟ َف َب َّش َر ُه َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َو َأ َم َر ُه َأ ْن َي ْع َت ِم َر(.)2
( )1م�سلم :اجلمعة رقم .1436
( )2البخاري :اخل�صومات رقم .4024
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ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

وهنا يحاول النبي صلى اهلل عليه وسلم إقناع عمه ،الذي دافع عنه رغم اختالف
العقيدة بينهما ،وإقناع قريش كذلك بأسلوب الترغيب واالستعطاف ،فهو ييسر
األمر عليهم وال يريد منهم سوى اإلعالن عن كلمة واحدة ،وذلك لقاء مكافأة
موعودة عظيمة.
اس َمر َ
ِض َأ ُبو َطا ِل ٍب َف َجا َء ْت ُه ُق َر ْي ٌش َو َجا َء ُه ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم
يقول ا ْب ُن َع َّب ٍ
َو ِع ْندَ َأبِي َطا ِل ٍب َم ْج ِل ُس َر ُج ٍل َف َقا َم َأ ُبو َج ْه ٍل َك ْي يمَ ْ َن َع ُه َو َش َك ْو ُه ِإ َلى َأبِي َطا ِل ٍب،
الَ :يا ا ْب َن َأ ِخي َما ُترِيدُ ِم ْن َق ْو ِم َك؟ َق َ
َف َق َ
ين َل ُه ْم
الِ :إنِّي ُأرِيدُ ِم ْن ُه ْم َك ِل َم ًة َو ِاحدَ ًة ت َِد ُ
الَ :ك ِل َم ًة َو ِاحدَ ًة؟ َق َ
ب َِها ا ْل َع َر ُب َوتُؤَ ِّدي ِإ َل ْيهِ ُم ا ْل َع َج ُم الجْ ِ ْز َي َةَ ،ق َ
الَ :ك ِل َم ًة َو ِاحدَ ًة،
َق َ
الَ :يا َع ِّم ُقولُوا ال ِإ َل َه إِال اهللَ ،ف َقالُواِ :إ َل ًها َو ِاح ًدا َما َس ِم ْع َنا ب َِه َذا ِفي المْ ِ َّل ِة ِ
األخ َر ِة
القَ ،ف َن َز َل ِفيهِ ُم ا ْل ُق ْر ُآن {ص َوا ْل ُق ْر ِآن ِذي ِّ
إ ِْن َه َذا إِال اخْ ِت ٌ
ين َك َف ُروا ِفي
الذ ْك ِر َب ِل الَّ ِذ َ
اآلخ َر ِة إ ِْن َه َذا إِال اخْ ِت ٌ
ِع َّزةٍ َو ِش َق ٍاق} ِإ َلى َق ْو ِل ِه َ { :ما َس ِم ْع َنا ب َِه َذا ِفي المْ ِ َّل ِة ِ
الق} (((.
وفي النص التالي يغضب الرسول صلى اهلل عليه وسلم بشدة لالعتداء على الذمي
ولتفضيل نبي على آخر ،وذلك بعكس ما نتوقع في ضوء االعتقاد بأن أصل
العالقة بني املسلمني وغيرهم هو العداوة والبغضاء والقتال ،وع ّبر عن غضبه مبا
ظهر على وجهه عليه الصالة والسالم من عالمات رآها اآلخرون وفهموها ،يقول
ِض ِس ْل َع َت ُه ُأ ْع ِط َي ب َِها َش ْي ًئا َكر َِه ُه َف َق َ
َأبِو ُه َر ْي َر َة َر ِضي اهلل َع ْنه َب ْي َن َما َي ُه ِ
ال
ود ٌّي َي ْعر ُ
وسى َع َلى ا ْل َب َشرَِ ،ف َس ِم َع ُه َر ُج ٌل ِم َن األن َْصا ِر َف َقا َم َف َل َط َم َو ْج َه ُه
ال َوالَّ ِذي ْ
اص َط َفى ُم َ
َو َق َ
ال َت ُق ُ
وسى َع َلى ا ْل َب َش ِر َوال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َبينْ َ
ول َوالَّ ِذي ْ
اص َط َفى ُم َ
َأ ْظ ُه ِرنَا؟ َف َذ َه َب اليهودي إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم َ ،ف َق َ
الَ :أ َبا ا ْل َق ِ
اس ِم إ َِّن ِلي
الن َل َط َم َو ْجهِ ي؟ َف َق َ
ِذ َّم ًة َو َع ْه ًدا َف َما َب ُ
ال ُف ٍ
الِ :ل َم َل َط ْم َت َو ْج َهه؟َ ،ف َذ َك َر ُه( ،بينّ
سبب لطمه اليهودي)َ ،ف َغ ِض َب ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َح َّتى ُر ِئ َي ِفي َو ْجهِ ِه،
ُث َّم َق َ
الس َم َو ِ
ات
ال :ال ُت َف ِّض ُلوا َبينْ َ َأ ْن ِب َيا ِء اهلل َف ِإ َّن ُه ُي ْن َفخُ ِفي ُّ
الصورَ ،ف َي ْص َع ُق َم ْن ِفي َّ
( )1الرتمذي :تف�سري القر�آن رقم .3156
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َو َم ْن ِفي األ ْر ِض إِال َم ْن َشا َء اهلل ُث َّم ُي ْن َفخُ ِفي ِه ُأخْ َرى َف َأ ُك ُ
وسى
ون َأ َّو َل َم ْن ُب ِعثَ ،ف ِإ َذا ُم َ
الطو ِر َأ ْم ُب ِع َث َق ْب ِليَ ،وال َأ ُق ُ
وس َب ب َِص ْع َق ِت ِه َي ْو َم ُّ
ِآخ ٌذ بِا ْل َع ْر ِش َفال َأ ْدرِي َأ ُح ِ
ول إ َِّن
َأ َح ًدا َأ ْف َض ُل ِم ْن ُيون َُس ْب ِن َم َّتى»(((.
وفي النص التالي يظهر صبر النبي صلى اهلل عليه وسلم ودماثة خلقه جلياً ،حيث
ال ميانع في أن يكون موضع اختبار ما دام هناك احتمال في أن يؤدي ذلك إلى إقناع
محاوره باإلسالم ،وأال يعقب على ِّ
كل ما يقوله الطرف اآلخر من الكالم املرفوض،
فلعله يستأنس باحلوار ويكون أكثر استعداداً لقبول احلق ،فكانت النتيجة إسالم
عبد اهلل بن سالم ،وليس هذا فحسب ،ولكن مساعدته في الكشف عن حقيقة
غالبية اليهود في املدينة.
الم َم ْقدَ ُم َر ُسولِ اهلل صلى اهلل عليه
يقول َأن ٌ
َس َر ِضي اهلل َع ْنه َب َل َغ َع ْبدَ اهلل ْب َن َس ٍ
الث ال َي ْع َل ُم ُه َّن إِال َنب ٌِّيَ ،ق َ
وسلم المْ َ ِدي َن َة َف َأتَاهَ ،ف َق َ
الَ :ما َأ َّو ُل
الِ :إنِّي َسا ِئ ُل َك َع ْن َث ٍ
الس َاعة؟ َو َما َأ َّو ُل َط َع ٍام َي ْأ ُك ُل ُه َأ ْه ُل الجْ َ َّنة؟ َو ِم ْن َأ ِّي َش ْيءٍ َي ْنز ُِع ا ْل َو َلدُ ِإ َلى َأبِيه؟
َأ ْش َر ِاط َّ
ِيلَ ،ف َق َ
َو ِم ْن َأ ِّي َش ْيءٍ َي ْنز ُِع ِإ َلى َأخْ َوا ِل ِه؟ َف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَ :خ َّب َر ِني بِهِ َّن آ ِن ًفا ِج ْبر ُ
ال
ود ِم َن المْ َال ِئ َك ِةَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
َع ْبدُ اهللَ :ذ َاك َعدُ ُّو ا ْل َي ُه ِ
الس َاع ِة َف َنا ٌر
ول اهلل َأ َّما َأ َّو ُل َأ ْش َر ِاط َّ
اس ِم َن المْ َ ْشر ِِق ِإ َلى المْ َغْ رِبَ ،و َأ َّما َأ َّو ُل َط َع ٍام َي ْأ ُك ُل ُه َأ ْه ُل الجْ َ َّن ِة َف ِز َيا َد ُة َكب ِِد
تحَ ْ ُش ُر ال َّن َ
الش َب ُه ِفي ا ْل َو َل ِد َف ِإ َّن ال َّر ُج َل ِإ َذا َغ ِش َي المْ َ ْر َأ َة َف َس َب َق َها َما ُؤ ُه َك َ
ُحوتَ ،و َأ َّما َّ
ان َّ
الش َب ُه َل ُه
ال َيا َر ُس َ
ول اهلل»ُ ( ،ث َّم َق َ
الش َب ُه َل َهاَ ،ق َ
الَ :أ ْش َهدُ َأن ََّك َر ُس ُ
َو ِإ َذا َس َبقَ َما ُؤ َها َك َ
ان َّ
ول
اهلل إ َِّن ا ْل َي ُهو َد َق ْو ٌم ُب ُه ٌت إ ِْن َع ِل ُموا ِب ِإ ْسال ِمي َق ْب َل َأ ْن ت َْس َأ َل ُه ْم َب َه ُتو ِني ِع ْندَ َك) َف َجا َء ِت
ا ْل َي ُهو ُد َو َد َخ َل َع ْبدُ اهلل ا ْل َب ْي َتَ :ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ :أ ُّي َر ُج ٍل
ِف ُ
الم؟ َقالُواَ :أ ْع َل ُم َنا َوا ْب ُن َأ ْع َل ِم َنا َو َأخْ ي ُرنَا َوا ْب ُن َأخْ َي ِرنَاَ ،ف َق َ
ال
يك ْم َع ْبدُ اهلل ْب ُن َس ٍ
َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ :أ َف َر َأ ْي ُت ْم إ ِْن َأ ْس َل َم َع ْبدُ اهلل؟ َقالُواَ :أ َعا َذ ُه اهلل ِم ْن
َذ ِل َكَ ،ف َخ َر َج َع ْبدُ اهلل ِإ َل ْيهِ ْم َف َق َ
الَ :أ ْش َهدُ َأ ْن ال ِإ َل َه إِال اهلل َو َأ ْش َهدُ َأ َّن ُم َح َّم ًدا َر ُس ُ
ول
( )2البخاري� :أحاديث الأنبياء رقم .3162
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اهللَ ،ف َقالُواَ :ش ُّرنَا َوا ْب ُن َش ِّرنَا َو َو َق ُعوا ِفيه»(.)1
وتظهر صورة احترام حرية اآلخرين جلية حني ُيسأل اإلنسان عن شيء ال يعرفه
فيصرح بعدم املعرفة ،وذلك بد ًال من التكلف أو االنتقام إلحراج اآلخر له ،وهذا
ال مينع من اتخاذ احلذر الالزم في رفض أو قبول املعلومة في الغيبيات التي تأتيه
من احملاور اآلخر ،السيما إذا كان معادياً ،وهذا السلوك النبوي يرد على من يقول
بأن كل األفكار التي تأتينا من الكافرين مرفوضة ،وأن مطابقة بعض أفكار املسلم
لها دليل على فساد فكر املسلم ،فاحلكم دائم ًا هو األدلة الشرعية واخلبرة املتمرسة
في األمور التي سكتت عنها النصوص.
يقول ا ْب ُن َأبِي مَ ْن َل َة األن َْصار ُِّي َع ْن َأبِي ِه إَ َّن ُه َب ْي َن َما ُه َو َجا ِل ٌس ِع ْندَ َر ُسولِ اهلل صلى اهلل
ود ُم َّر ب َِج َنازَةٍ َ ،ف َق َ
عليه وسلم َو ِع ْندَ ُه َر ُج ٌل ِم َن ا ْل َي ُه ِ
ال اليهوديَ :يا ُم َح َّمدُ َ ،ه ْل
ال ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم  :اهلل َأ ْع َل ُمَ ،ف َق َ
َت َت َك َّل ُم َه ِذ ِه الجْ َ َنا َزةَُ ،ف َق َ
ال ا ْل َي ُه ِ
ود ُّي:
إِنهَا تَتَكَلَّمُ ،فَقَالَ رَسُولُ اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ :ما َحدَّ َث ُك ْم َأ ْه ُل ا ْل ِك َت ِ
اب َفال
ت َُصدِّ ُقو ُه ْم َوال ت َُك ِّذ ُبو ُه ْم َو ُقولُوا آ َم َّنا بِاهلل َو ُر ُس ِل ِه َف ِإ ْن َك َ
ال َل ْم ت َُصدِّ ُقو ُه َوإ ِْن
ان َب ِاط ً
َك َ
ان َح ّقًا َل ْم ت َُك ِّذ ُبو ُه»(((.
وقبول التحدي الثقافي من الكافر دليل على حرية التدين ،وفي النص التالي جند
النبي صلى اهلل عليه وسلم يستخدم التقريع بأسلوب مؤدب للمحاور الذي ال
يهدف من أسئلته إال التحدي ،وليس للوصول إلى احلق واالستفادة من اإلجابات
عنها ،كما يستخدم فيه النبي صلى اهلل عليه وسلم األسلوب العاطفي ،حيث
ينتصر للكافر املعادي ،بيد أن بعض الناس ال يجدي معهم اإلنصاف.
يقول َث ْو َب ُ
ان َم ْو َلى َر ُسولِ اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُك ْن ُت َقا ِئ ًما ِع ْندَ َر ُسولِ اهلل
ودَ ،ف َق َ
صلى اهلل عليه وسلم َف َجا َء ِح ْب ٌر ِم ْن َأ ْح َبا ِر ا ْل َي ُه ِ
السال ُم َع َل ْي َك َيا ُم َح َّمدُ
الَّ :
ول َيا َر ُس َ
( َفدَ َف ْع ُت ُه َد ْف َع ًة َكا َد ُي ْص َر ُع ِم ْن َها َف َق َ
الِ :ل َم تَدْ َف ُع ِني؟ َف ُق ْل ُتَ :أال َت ُق ُ
ول
(� )1أبو داود :العلم رقم .3082
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اهلل؟ َف َق َ
ِاس ِم ِه الَّ ِذي َس َّما ُه ِب ِه َأ ْه ُله)َ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ال ا ْل َي ُه ِ
ول اهلل صلى
ود ُّي :إ مَِّنَا َندْ ُعو ُه ب ْ
اهلل عليه وسلم  :إ َِّن ْاس ِمي ُم َح َّمدٌ الَّ ِذي َس َّما ِني ِب ِه َأ ْه ِليَ ،ف َق َ
ال ا ْل َي ُه ِ
ْت
ود ُّيِ :جئ ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َ :أ َي ْن َف ُع َك َش ْي ٌء إ ِْن َحدَّ ْث ُت َك؟ َق َ
َأ ْس َألُ َكَ ،ف َق َ
ال َل ُه َر ُس ُ
ال:
الَ :س ْلَ ،ف َق َ
ول اللهَّ ِ صلى اهلل عليه وسلم ِب ُعودٍ َم َعهَ ،ف َق َ
َأ ْس َم ُع ِب ُأ ُذن ََّيَ ،ف َن َك َت َر ُس ُ
ال
ات)؟ َف َق َ
ا ْل َي ُه ِ
ود ُّيَ :أ ْي َن َي ُك ُ
ال
اس ( َي ْو َم ُت َبدَّ ُل األ ْر ُ
الس َم َو ُ
ون ال َّن ُ
ض َغ ْي َر األ ْر ِض َو َّ
ون الجْ ِ ْسرَِ ،ق َ
َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُ :ه ْم ِفي ُّ
الظ ْل َم ِة ُد َ
اس
الَ :ف َم ْن َأ َّو ُل ال َّن ِ
ِينَ ،ق َ
إ َِجا َز ًة؟ َق َ
ني َيدْ خُ ُل َ
ال ا ْل َي ُه ِ
الُ :ف َق َرا ُء المْ ُ َه ِ
ون الجْ َ َّن َة؟
ود ُّيَ :ف َما تحُ ْ َف ُت ُه ْم ِح َ
اجر َ
الَ :ف َما ِغ َذا ُؤ ُه ْم َع َلى ِإ ْثر َِها؟ َق َ
ونَ ،ق َ
َق َ
الِ :ز َيا َد ُة َكب ِِد ال ُّن ِ
الُ :ي ْن َح ُر َل ُه ْم َث ْو ُر الجْ َ َّن ِة
الَ :ف َما َش َرا ُب ُه ْم َع َل ْي ِه؟ َق َ
ان َي ْأ ُك ُل ِم ْن َأ ْط َرا ِف َهاَ ،ق َ
الَّ ِذي َك َ
يها ت َُس َّمى
الِ :م ْن َعينْ ٍ ِف َ
الَ :صدَ ْق َتَ ،ق َ
َس ْل َسبِيالًَ ،ق َ
ْت َأ ْس َألُ َك َع ْن َش ْيءٍ ال َي ْع َل ُم ُه َأ َحدٌ ِم ْن َأ ْه ِل
الَ :و ِجئ ُ
ال َي ْن َف ُع َك :إ ِْن َحدَّ ْث ُت َك؟ َق َ
النَ ،ق َ
األ ْر ِض إِال َنب ٌِّي َأ ْو َر ُج ٌل َأ ْو َر ُج ِ
الَ :أ ْس َم ُع ِب ُأ ُذن ََّي،
ْت َأ ْس َألُ َك َع ِن ا ْل َو َل ِدَ ،ق َ
و َق َ
الَ :ما ُء ال َّر ُج ِل َأ ْب َي ُ
ض َو َما ُء المْ َ ْر َأ ِة َأ ْص َف ُرَ ،ف ِإ َذا ْاج َت َم َعا
ال ِجئ ُ
َف َعال َم ِن ُّي ال َّر ُج ِل َم ِن َّي المْ َ ْر َأ ِة َأ ْذ َك َرا ِب ِإ ْذ ِن اهللَ ،و ِإ َذا َعال َم ِن ُّي المْ َ ْر َأ ِة َم ِن َّي ال َّر ُج ِل آنَثــــَا
ال ا ْل َي ُهو ِد ُّيَ :ل َقدْ َصدَ ْق َت َو ِإن ََّك َل َنب ٌِّي ُث َّم ان َْص َر َف َف َذ َه َبَ ،ف َق َ
ِب ِإ ْذ ِن اهلل  ،قـَ َ
ال َر ُس ُ
ول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم َل َقدْ َس َأ َل ِني َه َذا َع ِن الَّ ِذي َس َأ َل ِني َع ْن ُه َو َما ِلي ِع ْل ٌم ب َِش ْيءٍ
ِم ْن ُه َح َّتى َأتَا ِن َي اهلل ِب ِه»(.)1
وأين هذا االعتراف من نسبة الفضل إلى الذات ،والسيما إذا كان اإلنسان أمام
اجلمهور؟
تدع الضرورة إلى
ويبلغ احترام حرية الفرد إلى درجة العفو عن اإلساءة  ،ما لم ُ
احلزم إلحقاق احلق ،فاألصل كما يعلمنا النبي صلى اهلل عليه وسلم هو السيطرة
على املشاعر في مواقف الغضب ،ويستنـــكر الرد العادل من أ ِّم املؤمنني على وقاحة
أولئك اليهــود ،ويرقق استنكاره عليها مبناداتها باسمها ،ثم بالكشف لها عن
( )1م�سلم :احلي�ض رقم 34
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احلقيقة التي غابت عنها بسبب غضبها ،فاملطلوب ميكن الوصول إليه بلطف ،وال
يحتاج إلى مبارزة بالعبارات العنيفة.
تقول َعا ِئ َش ُة َر ِضي اهلل َع ْن َها  :إَ َّن ا ْل َي ُهو َد َأ َت ُوا ال َّنب َِّي صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َقالُوا:
السا ُم َع َل ْي َك( ،أي  :عليكم املوت)َ ،ق َ
السا ُم
الَ :و َع َل ْي ُك ْمَ ،ف َقا َل ْت َعا ِئ َش ُةَّ :
َّ
ُ
َع َل ْي ُك ْم َو َل َع َن ُك ُم اهلل َو َغ ِض َب َع َل ْي ُك ْمَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ال
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َ :م ْه ً
َيا َعا ِئ َش ُةَ ،ع َل ْي ِك بِال ِّر ْفقِ َو ِإ َّي ِ
اك َوا ْل ُع ْن َف َأ ِو ا ْل ُف ْح َشَ ،قا َل ْتَ :أ َو َل ْم ت َْس َم ْع َما َقالُوا؟
َق َ
اب َل ُه ْم
اب ِلي ِفيهِ ْم َوال ُي ْس َت َج ُ
الَ :أ َو َل ْم ت َْس َم ِعي َما ُق ْل ُت؟ َر َد ْد ُت َع َل ْيهِ ْم َف ُي ْس َت َج ُ
ِف َّي(((.
وجدير باإلشارة هنا أن املسلمني كانوا يعيشون مع أقاربهم الكافرين في بيت
واحد ،واجليران في شارع واحد ،ويلتقي سكان املدينة من مسلمني ويهود
ومشركني في األسواق بصورة متكررة ،وكان من الطبيعي أن يتبادلوا التحية
والسالم ،وثبت أن النبي عليه الصالة والسالم ،س ّلم على مجلس فيه أخالط من
(((
املسلمني واملشركني واليهود((( كما أنه من املشروع السالم على أهل البيت
وقد تكون زوجة املسلم كتابية.
كما ثبت أن بعض الصحابة ،حتى بعد وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم كانوا
يسلمون على من يلقونهم ،مهما اختلفت دياناتهم ،ومن هؤالء ابن عباس ،وأبو
أمامة الباهلي ،وابن مسعود ،وأبو الدرداء((( وأما حديث أبي هريرة الذي يقول
ِالسال ِم فإذا َل ِقي ُت ْم
فيه النبي صلى اهلل عليه وسلم  :ال تبدؤوا ا ْل َي ُهو َد وال ال َّن َصا َرى ب َّ
ِيق َف ْ
اض َط ُّرو ُه إلى َأ ْض َي ِق ِه((( فقد قاله النبي صلى اهلل عليه وسلم
َأ َحدَ ُه ْم في َطر ٍ
( )1البخاري :الدعوات رقم .5922
( )2م�سلم :ال�سالم رقم 2167؛ الع�سقالين ج42–41 :11؛ ابن القيم ،زاد ج،426–424 :2
( )3النور61 :؛ الرتمذي :اال�ستئذان رقم  ،2698الأحوذي  ،297 :7ح�سن �صحيح غريب،
( )4كتاب الأدب ،ابتداء �أهل ال�شرك بال�سالم رقم 125–123؛ ابن �أبي �شيبة ،م�صنف رقم 25752؛ ابن القيم ،زاد ج،424 :2
( )5م�سلم :ال�سالم ،رقم ،2167

احلوار النبوي املبــادئ واألساليــب

25

عندما كان ذاهب ًا ملعاقبة بني النضير على خيانتهم العهد الذي كان بينهم وبني
املسلمني(.)1
ويظهر االعتراف بحق اآلخرين في أوضح صوره عندما يستخدم الطرف اآلخر
وسائل إجرامية ،مثل  :وضع السم للنبي صلى اهلل عليه وسلم بحجة اختبار
نبوته ،ومع هذا لم تتجاوز ردة الفعل إثبات كذب ادعاءاتهم وكشف حقيقتهم
بطريقة حازمة صريحة ،ولو استخدم الرسول صلى اهلل عليه وسلم طريقة النظم
الدميوقراطية اليوم ،في تعاملها مع املسلمني ،من غير مواطنيهم ،ملا جترأت اليهود
على التعبير عن أحقادهم بتلك الصراحة.
يقول َأبِو ُه َر ْي َر َة َر ِضي اهلل َع ْنه :لمَ َّا ُف ِت َح ْت َخ ْي َب ُر ُأ ْه ِد َي ْت ِلل َّنب ِِّي صلى اهلل عليه وسلم
يها ُس ٌّم َف َق َ
ال ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم ْاج َم ُعوا ِإ َل َّي َم ْن َك َ
ان َها ُه َنا ِم ْن َي ُهو َد
َشا ٌة ِف َ
َف ُج ِم ُعوا َل ُهَ ،ف َق َ
الِ :إنِّي َسا ِئ ُل ُك ْم َع ْن َش ْيءٍ َف َه ْل َأ ْن ُت ْم َصا ِد ِق َّي َع ْن ُه؟ َف َقالُواَ :ن َع ْم،
النَ ،ف َق َ
َق َ
ال َل ُه ُم ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َ :م ْن َأ ُب ُ
وك ْم؟ َقالُواُ :ف ٌ
الَ :ك َذ ْب ُت ْم ،
النَ ،قالُواَ :صدَ ْق َتَ ،ق َ
َب ْل َأ ُب ُ
وك ْم ُف ٌ
الَ :ف َه ْل َأ ْن ُت ْم َص ِاد ِق َّي َع ْن َش ْيءٍ إ ِْن َس َأ ْل ُت َع ْنه؟
اس ِم َوإ ِْن َك َذ ْب َنا َع َر ْف َت َك ِذ َب َنا َك َما َع َر ْف َت ُه ِفي َأبِي َناَ ،ف َق َ
َف َقالُواَ :ن َع ْم َيا َأ َبا ا ْل َق ِ
ال َل ُه ْم:
يهاَ ،ف َق َ
َم ْن َأ ْه ُل ال َّنارِ؟ َقالُوا :ن َُك ُ
ال ال َّنب ُِّي صلى اهلل
يها َي ِس ًيرا ُث َّم ت َْخ ُل ُفونَا ِف َ
ون ِف َ
يها َأ َب ًداُ ،ث َّم َق َ
الَ :ه ْل َأ ْن ُت ْم َص ِاد ِق َّي
يهاَ ،واهلل ال ن َْخ ُل ُف ُك ْم ِف َ
عليه وسلم  :اخْ َس ُئوا ِف َ
اس ِمَ ،ق َ
َع ْن َش ْيءٍ إ ِْن َس َأ ْل ُت ُك ْم َع ْن ُه؟ َف َقالُواَ :ن َع ْم َيا َأ َبا ا ْل َق ِ
الَ :ه ْل َج َع ْل ُت ْم ِفي َه ِذ ِه
الشا ِة ُس ًّما؟ َقالُواَ :ن َع ْمَ ،ق َ
َّ
الَ :ما َح َم َل ُك ْم َع َلى َذ ِل َك؟ َقالُواَ :أ َر ْدنَا إ ِْن ُك ْن َت َك ِاذ ًبا
ن َْس َترِيحَ ،وإ ِْن ُك ْن َت َن ِب ًّيا َل ْم َي ُض َّر َك(.)2
بعض الكافرين يصلون إلى درجة من اجلهل واملكابرة تقتضي من احملاور احلكيم
(� )1صيني ،اخلطاب الإ�سالمي للتفا�صيل.
( )2البخاري :املغازي رقم .2933
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الترفع عن محاورتهم ،ولكن ال مينع هذا من مراعاة النبي عليه الصالة والسالم
حريته في االختيار بني احلق والباطل؛ فلم يقتله واقتصر على رفض عرضه رفض ًا
حازماً ،وبأسلوب مماثل مبني على الصورة االفتراضية «إن جعل لي محمد»...
ويقابله« :لو سألتني هذه القطعة »...فيعبر ببالغة عالية عن حتقير شأن احملاور
اجلاهل املكابر .ويزيده على ذلك أن يترك أحد أتباعه يرد عليه.
اب َع َلى َع ْه ِد َر ُسولِ اهلل
هماَ :ق ِد َم ُم َس ْي ِل َم ُة ا ْل َك َّذ ُ
اس َر ِضي اهلل َع ْن َ
يقول ا ْب ُن َع َّب ٍ
صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َج َع َل َي ُق ُ
ول :إ ِْن َج َع َل ِلي ُم َح َّمدٌ األ ْم َر ِم ْن َب ْع ِد ِه َتب ِْع ُته،
َو َق ِد َم َها ِفي َب َش ٍر َك ِث ٍير ِم ْن َق ْو ِم ِهَ ،ف َأ ْق َب َل ِإ َل ْي ِه َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َو َم َع ُه
اس َو ِفي َي ِد َر ُسولِ ا ِ
ِيد َح َّتى
هلل صلى اهلل عليه وسلم ِق ْط َع ُة َجر ٍ
َثاب ُِت ْب ُن َق ْي ِس ْب ِن َش َّم ٍ
َو َق َف َع َلى ُم َس ْي ِل َم َة ِفي َأ ْص َحا ِب ِهَ ،ف َق َ
الَ :ل ْو َس َأ ْل َت ِني َه ِذ ِه ا ْل ِق ْط َع َة َما َأ ْع َط ْي ُت َك َهاَ ،و َل ْن
هلل ِف َ
ت َْعدُ َو َأ ْم َر ا ِ
ِيت ِفي ِه َما َر َأ ْي ُت،
يك َو َل ِئ ْن َأ ْد َب ْر َت َل َي ْع ِق َرن ََّك اهللَ ،و ِإنِّي أل َر َاك الَّ ِذي ُأر ُ
اسَ :ف َس َأ ْل ُت َع ْن َق ْولِ
َو َه َذا َثاب ٌ
ِت ُي ِجي ُب َك َع ِّنيُ ،ث َّم ان َْص َر َف َع ْن ُه ،يقول ا ْب ُن َع َّب ٍ
ِيت ِفي ِه َما َأ َر ْي ُتَ ،ف َأخْ َب َر ِني َأ ُبو ُه َر ْي َر َة
َر ُسولِ اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إنك الَّ ِذي ُأر ُ
هلل صلى اهلل عليه وسلم َق َ
َأ َّن َر ُس َ
ول ا ِ
الَ :ب ْي َنا َأنَا نَا ِئ ٌم َر َأ ْي ُت ِفي َيدَ َّي ِس َوا َر ْي ِن ِم ْن
َذ َه ٍب َف َأ َه َّم ِني َش ْأن ُُه َما َف ُأ ِ
وح َي ِإ َل َّي ِفي المْ َ َنا ِم َأ ِن ا ْن ُف ْخ ُه َما َف َن َف ْخ ُت ُه َما َف َطا َرا َف َأ َّو ْل ُت ُه َما
َك َّذا َبينْ ِ َي ْخ ُر َج ِان َب ْع ِدي َأ َحدُ ُه َما ا ْل َع ْن ِس ُّي َو َ
األخ ُر ُم َس ْي ِل َم ُة (.)1
ويطلب أحد الصحابة الدعاء على بعض الكافرين فيكون السكوت أكثر بالغة من
التعليق ،فالقضية ال تخضع للحالل واحلرام ،ولكنها تتعلق باالختالف الشديد
في بعض املبادئ املهمة ،بيد أنه مع اإلحلاح الشديد للطرف اآلخر قد يكون رد
الفعل املعاكس للطلب أكثر بالغة ،أي :الدعاء لهم بالهداية ،فأين هذا ممن يدعو
على جميع الكفرة بال استثناء؟ واألصل أن ندعو لهم بالهداية ما داموا على قيد
ال وإلى األبد.
احلياة ،وأن يكفي اهلل اخللق من شرورهم عاج ً
( )1البخاري :املغازي رقم .4025
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يقول َأ َبو ُه َر ْي َرةُ :ك َّنا ِع ْندَ ال َّنب ِِّي صلى اهلل عليه وسلم َف َجا َء َر ُج ٌل َأ ْح ِس ُب ُه ِم ْن َق ْي ٍس
الَ :يا َر ُس َ
َ ،ف َق َ
الش ِّق َ
ول اهلل ا ْل َع ْن ِح ْم َي ًراَ ،ف َأ ْع َر َض َع ْن ُهُ ،ث َّم َجا َء ُه ِم َن ِّ
اآلخرَ ،ف َأ ْع َر َض
الش ِّق َ
الش ِّق َ
اآلخرَِ ،ف َأ ْع َر َض َع ْن ُهُ ،ث َّم َجا َء ُه ِم َن ِّ
َع ْن ُهُ ،ث َّم َجا َء ُه ِم َن ِّ
اآلخرَِ ،ف َأ ْع َر َض
َع ْن ُه و َق َ
ال ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َ :ر ِح َم اهلل ِح ْم َي ًرا؛ َأ ْف َوا ُه ُه ْم َسال ٌمَ ،و َأ ْي ِديهِ ْم
َط َعا ٌمَ ،و ُه ْم َأ ْه ُل َأ ْم ٍن َو ِإمي ٍَان»(.)1
ويبرز احلرص على حرية اآلخر في صلح احلديبية ،حيث كان املسلمون قادرين
على قتال قريش ودخول مكة بالقوة ،ولكن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان
يسعى إلى ما هو أبعد من القتال ،فكان هدفه ضمان حرية الدعوة إلى اإلسالم
وأمان املسلمني ،واحلصول على فرصة إلقناع اآلخرين باإلسالم ،سواء أكانوا في
األصل معادين لإلسالم أم محايدين ،ولهذا قدّ م التنازالت الالزمة لتحقيق هدفه،
ُ
بن
لقد قبلت قريش بعرض النبي صلى اهلل عليه وسلم بتوقيع هدنة ،فجاء
سهيل ُ
عمروَ ،ف َق َ
الَ :ه ِ
ات ْاك ُت ْب َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم ِك َتا ًبا َفدَ َعا ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم
يمَ ،ق َ
ا ْل َكا ِت َبَ ،ف َق َ
ال ُس َه ْي ٌل:
ال ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم  :ب ِْسم اهلل ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِ
َأ َّما ال َّر ْح َم ُن َف َو ا ِ
ِاس ِم َك اللهمَ ،ك َما ُك ْن َت
هلل َما َأ ْدرِي َما ُه َو َ ،و َل ِك ِن ْاك ُت ْب ب ْ
يمَ ،ف َق َ
ت َْك ُت ُبَ ،ف َق َ
ال المْ ُ ْس ِل ُم َ
هلل ال ن َْك ُت ُب َها إِال ب ِْس ِم ا ِ
ون َوا ِ
ال ال َّنب ُِّي
هلل ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِ
الله َّمُ ،ث َّم َق َ
الَ :ه َذا َما َق َ
اضى َع َل ْي ِه ُم َح َّمدٌ
ِاس ِم َك ُ
صلى اهلل عليه وسلم ْ :اك ُت ْب ب ْ
هللَ ،ف َق َ
هلل َما َصدَ ْدن َ
هلل َل ْو ُك َّنا ن َْع َل ُم َأن ََّك َر ُس ُ
َر ُس ُ
ول ا ِ
ال ُس َه ْي ٌلَ :وا ِ
ول ا ِ
َاك َع ِن ا ْل َب ْي ِت
هللَ ،ف َق َ
َوال َقا َت ْل َن َ
اكَ ،و َل ِك ِن ْاك ُت ْب ُم َح َّمدٌ ا ْب ُن َع ْب ِدا ِ
ال ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم
هلل َوإ ِْن َك َّذ ْب ُت ُمو ِني ْاك ُت ْب ُم َح َّمدٌ ْب ُن َع ْب ِد اهللَ ،ف َق َ
هللِ :إنِّي َل َر ُس ُ
ول ا ِ
َوا ِ
ال َل ُه ال َّنب ُِّي صلى
وف ِب ِهَ ،ف َق َ
اهلل عليه وسلم َ :ع َلى َأ ْن ت َُخ ُّلوا َب ْي َن َنا َو َبينْ َ ا ْل َب ْي ِت َف َن ُط َ
ال ُس َه ْي ٌلَ :وا ِ
هلل ال
َت َت َحدَّ ُث ا ْل َع َر ُب َأنَّا ُأ ِخ ْذنَا ُضغْ َطةًَ ،و َل ِك ْن َذ ِل َك ِم َن ا ْل َعا ِم المْ ُ ْقب ِِل َف َك َت َب.
( )1الرتمذي :املناقب رقم 3874
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ان َع َلى ِدي ِن َك إِال َر َد ْد َت ُه ِإ َل ْي َنا ( َق َ
َف َق َ
ال ُس َه ْي ٌل َو َع َلى َأ َّن ُه ال َي ْأ ِت َ
يك ِم َّنا َر ُج ٌل َوإ ِْن َك َ
ال
ونُ :س ْب َح َ
المْ ُ ْس ِل ُم َ
ني َو َقدْ َجا َء ُم ْس ِل ًماَ ،ف َب ْي َن َما ُه ْم َك َذ ِل َك
ان اهلل َك ْي َف ُي َر ُّد ِإ َلى المْ ُ ْشر ِِك َ
إ ِْذ َد َخ َل َأ ُبو َج ْندَ لِ ْب ُن ُس َه ْي ِل ْب ِن َع ْم ٍرو َي ْر ُس ُف ِفي ُق ُي ِ
ود ِه َو َقدْ َخ َر َج ِم ْن َأ ْس َف ِل َم َّك َة
املس ِل ِمنيَ) َف َق َ
اض َ
ال ُس َه ْي ٌلَ :ه َذا َيا ُم َح َّمدُ َأ َّو ُل َما ُأ َق ِ
يك
َح َّتى َر َمى ِب َن ْف ِس ِه َبينْ َ َأ ْظ ُه ِر ْ
َع َل ْي ِه َأ ْن َت ُر َّد ُه ِإ َليَ ،ف َق َ
اب َب ْعدُ ،
ال ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم ِ :إنَّا َل ْم ن َْق ِض ا ْل ِك َت َ
الَ :فو َاهلل ِإذًا َل ْم ُأ َصالحِ ْ َك َع َلى َش ْيءٍ َأ َبداًَ ،ق َ
َق َ
ال ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َ :ف َأ ِج ْز ُه
الَ :ب َلى َفا ْف َع ْلَ ،ق َ
الَ :ما َأنَا بمِ ُِجي ِز ِه َل َكَ ،ق َ
ِليَ ،ق َ
الَ :ما َأنَا ِب َف ِاع ٍل(.)1
حرية اختيار الدرجات:
من حكمة اهلل أن منح اإلنسان فرصة للتنافس في فعل اخليرات أو الشرور ،وذلك
ليحصل ُّ
كل مخلوق على الدرجة التي يستحقها من املكافأة أو العقوبة ،وليكون
هناك تكامل في املجتمعات ،يخدم األفراد فيها بعضهم بعضاً ،ومن حق اإلنسان
التضحية مباله ووقته وجهده سعي ًا إلى األفضل ،ولكن ليس من حقه إجبار اآلخرين
على ذلك ،ويدرك النبي صلى اهلل عليه وسلم أن هناك فرض ًا وهناك نافلة ،فال
يتشدد في النوافل تشديده في الفرائض ،ويترك أمر النوافل إلى حرية املسلم في
االختيار.
يقول َع ِل ٌّي ْب ُن َأبِي َطا ِل ٍب :إ َِّن َر ُس َ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم َط َر َق ُه َو َف ِاط َم َة َع َل ْي َها
هلل صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق َ
ال َل ُه ْمَ :أال ت َُص ُّل َ
السالم ِب ْن َت َر ُسولِ ا ِ
ون؟ َف ُق ْل ُتَ :يا
َّ
َر ُس َ
هلل ،إ مَِّنَا َأ ْن ُف ُس َنا ِب َي ِد اهلل َف ِإ َذا َشا َء َأ ْن َي ْب َع َث َنا َب َع َث َناَ ،فان َْص َر َف َر ُس ُ
ول ا ِ
ول ا ِ
هلل صلى
ني َق َ
ِب
اهلل عليه وسلم ِح َ
ال َل ُه َذ ِل َك َو َل ْم َي ْر ِج ْع ِإ َل ْي ِه َش ْي ًئا ُث َّم َس ِم َع ُه َو ُه َو ُمدْ ِب ٌر َي ْضر ُ
َف ِخ َذهُ َو ُهوَ َيقُولَُ { :وكَانَ اإل ْنسَانُ َأ ْك َثرَ َش ْيءٍ َجدَالً} (.)2

( )1البخاري :اجلزية واملوادعة رقم .2529
( )2الكهف الآية (.)54
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حريــة املراجعــة:
من املؤكد أن ظاهرة مراجعة غير املسلمني في احلوارات النبوية ليست مستغربة وال
نحتاج إلى الوقوف عندها ،بيد أن مسألة مراجعة املسلمني لربهم ع َّز َّ
وجل ولرسوله
صلى اهلل عليه وسلم والسماح لهم بذلك تستحق وقفة( )1ومن زاوية أخرى ،فإن
احلكيم ال يستغرب ذلك؛ ألن اهلل سبحانه وتعالى يعلم عباده درس ًا مهماً؛ وهو أن
ظاهرة املراجعة على قرارات صاحب السلطة وسلوكه ،وحرية التعبير حني تسود
في األمة تعني وجود خط ساخن بني القائد واألمة ،واملعلم وطلبته ،ورب األسرة
وأفراد األسرة أو املسؤول عموم ًا ومن له عليهم نوع من السلطة ،وهذه املراجعة
ال تنتعش إال إذا توافرت لها ظروف ال تقتصر على السماح مبجرد الكالم ،ولكن
بتوافر األمن من العقوبة ،بل األمن حتى من التوبيخ أو التهديد املبطن ،ما دام
التعبير ال يتجاوز حدود األلفاظ والتعبيرات السلمية وال يهدد مصالح األمة.
ومن دون هذا النوع من العالقة  ،فإن جراثيم الفساد واالنحراف ستجد مرتع ًا
خصب ًا في الظالم فتنمو ،وتنمو ،حتى يستشري أمرها وتصبح خطيرة ،ويصعب
عالجها أو التصدي لها ،عند اكتشافها ،ومن دون هذا اخلط الساخن بني الراعي،
أ ًّيا كان الراعي ،ورعيته ينقطع حبل االتصال ،فيجهل ٌّ
كل منهما اآلخر ،بل
وتنعدم الثقة وحتل محلها إساءة الظن ،ويطغى العنف على أسلوب التعامل.
مراجعـة على خــبر:
وفي النصوص التالية هناك مجموعة من املراجعات على ما نزل على الرسول صلى
اهلل عليه وسلم من الذكر احلكيم ،ثم ينزل من رب العاملني فيه استثناءات أو يبني
النبي صلى اهلل عليه وسلم مدلوالته احلقيقية ،من دون تعنيف أو توبيخ.
هنا ،يتجلى لطف وحلم رباني منقطع النظير ُيع ِّبر عنه الرسول صلى اهلل عليه
( )2ومثاله :ملا نزلت َ ...} :و�إِنْ ُت ْبدُوا َما فيِ �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم �أَ ْو تُخْ ُفو ُه ُي َحا�سِ ْب ُك ْم ِب ِه ُ
اهلل {..ا�شتد ذلك على ال�صحابة ف�أتوا ر�سول اهلل ،ثم بركوا
على الركب ،وقالوا� :أَيْ َر ُ�س َ
ول اللهّ ِ ُك ِّل ْف َنا مِ نَ ال ْأع َم ِال َما ُنطِ يقُ َ ..َ .:و َقدْ �أُ ْن ِز َلتْ َع َل ْي َك هَ ذِ ِه الأ َي ُة َوال ُنطِ ي ُقهَا (م�سلم :الإميان رقم )179
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وسلم جتاه احتجاج صارخ على الفقر الذي كان املسلمون يعيشونه ،حيث يقتصر
على التبشير بتحسن األحوال مستقبالً ،وذلك بد ًال من التوبيخ على االعتراض،
هلل ْب ِن ال ُّز َب ْي ِر ْب ِن ا ْل َع َّوا ِم َع ْن َأبِي ِه َق َ
َع ْن َع ْب ِد ا ِ
ال :لمَ َّا َن َز َل ْت { ُث َّم َل ُت ْس َألُ َّن َي ْو َم ِئ ٍذ َع ِن
يم}َ ،ق َ
األس َو َد ِان :ال َّت ْم ُر َوالمْ َا ُء؟ َق َ
ال َأ َما
ال ال ُّز َب ْي ُرَ :و َأ ُّي ن َِع ٍيم ن ُْس َأ ُل َع ْن ُهَ ،وإ مَِّنَا ُه َو ْ
ال َّن ِع ِ
ِإ َّن ُه َس َي ُك ُ
ون»(((.
نبي اهلل ورسوله صلى اهلل عليه
وفي النصني التاليني يظهر جلي ًا كيف كان ُيو ِّفر ُّ
وسلم البيئة األخوية بينه وبني أتباعه بحيث يراجعونه ،من دون حذر ،في
املعلومات التي ينقلها إليهم ،فهنا يسألونه ليعرفوا ،ثم يراجعونه إذا أخبرهم،
ومع هذا ال يغضب ،ولكنه ُيع ِّقب على مراجعتهم بهدوء ،إما بالتوضيح كما في
النص األول ،وإما باالستفهام ليؤكد أن األمر كله بيد اهلل في نهاية املطاف ،كما
في النص الثاني.
قالت َعا ِئ َش ُة َر ِضي اهلل َع ْن َهاَ :س َأ َل َر ُس َ
ول ا ِ
َاس َع ِن
هلل صلى اهلل عليه وسلم ن ٌ
الَ :ل ْيسوا ب َِش ْيءٍ َ ،ف َقالُواَ :يا َر ُس َ
ا ْل ُك َّه ِانَ ،ف َق َ
ول ا ِ
هللِ ،إن َُّه ْم ُي َحدِّ ُثونَا َأ ْح َيا ًنا ب َِش ْيءٍ
ون َح ّقًاَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول ا ِ
َف َي ُك ُ
هلل صلى اهلل عليه وسلم ِت ْل َك ا ْل َك ِل َم ُة ِم َن الحْ َ ِّق َي ْخ َط ُف َها
ِم َن الجْ ِ ِّن ِّي َف َي ُق ُّر َها ِفي ُأ ُذ ِن َو ِل ِّي ِه َف َي ْخ ِل ُط َ
ون َم َع َها ِما َئ َة َك ْذ َبةٍ »(.)1
ويقول َأبِو ُه َر ْي َرةَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َ:ال َعدْ َوى َوال َص َف َر َوال
ال َأ ْع َراب ِّيَ ٌ:يا َر ُس َ
َها َم َة ،ف َق َ
ول اهلل َف َما َب ُ
ون ِفي ال َّر ْم ِل َك َأن ََّها ِّ
ال اإلب ِِل ت َُك ُ
الظ َبا ُء
يها َف ُي ْج ِر ُب َها ُك َّل َها؟ َق َ
الَ :ف َم ْن َأ ْعدَ ى األ َّو َل؟»(،)2
األج َر ُب َف َيدْ خُ ُل ِف َ
َف َي ِجي ُء ا ْل َب ِعي ُر ْ
وامرأة تراجع زوجها النبي صلى اهلل عليه وسلم في معلومة هو مصدرها ويحاول
تنبيهها إلى خطأ فهمها ،فال تنتبه ،ولكن تصر وتورد دليلها ،فيقتصر على أن
يورد الدليل الذي يثبت خطأ فهمها دون زيادة.
( )1ابن ماجة :الزهد رقم .4148
( )2البخاري :الطب رقم .5320
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تقول ُأ ُّم ُم َب ِّش ٍر ِإنَّها َس ِم َع ْت َر ُس َ
هلل صلى اهلل عليه وسلم ِع ْندَ َح ْف َص َةَ ،ي ُق ُ
ول ا ِ
ول :ال
َيدْ خُ ُل ال َّنار ،إ ِْن َشا َء ُ
اب َّ
اهللِ ،م ْن َأ ْص َح ِ
ين َبا َي ُعوا تحَ ْ َت َهاَ ،ف َقا َل ْت
الش َج َر ِة َأ َحدٌ من الَّ ِذ َ
َ
هللَ ،فا ْن َت َه َر َهاَ ،ف َقا َل ْت َح ْف َص ُةَ { :وإ ِْن ِم ْن ُك ْم إِال َوا ِر ُد َها}َ ،ف َق َ
حفص ُةَ :ب َلى َيا َر ُس َ
ول ا ِ
ال
ال ُ
ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َ :قدْ َق َ
ين ا َّت َق ْوا َون ََذ ُر
اهلل َع َّز َو َج َّلُ { :ث َّم ُن َن ِّجي الَّ ِذ َ
َّ
يها ِج ِث ًّيا}(.)1
الظالمِ ِ َ
ني ِف َ
ويقول َع ْبدُ ا ِ
ين آ َم ُنوا َو َل ْم َي ْلب ُِسوا ِإميَان َُه ْم ب ُِظ ْل ٍم ) َشقَّ َذ ِل َك َع َلى
هلل :لمَ َّا َن َز َل ْت ( :الَّ ِذ َ
هلل صلى اهلل عليه وسلمَ ،و َقالُواَ :أ ُّي َنا ال َي ْظ ِل ُم ن َْف َس ُهَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
اب َر ُسولِ ا ِ
َأ ْص َح ِ
ول
ون إ مَِّنَا ُه َو َك َما َق َ
هلل صلى اهلل عليه وسلمَ :ل ْي َس ُه َو َك َما ت َُظ ُّن َ
ا ِ
ال لُ ْق َم ُ
ان ال ْب ِن ِه َ ( :يا
ُب َن َّي ال ت ُْشر ِْك بِاهلل إ َِّن ِّ
يم)(.)2
الش ْر َك َل ُظ ْل ٌم َع ِظ ٌ
الصدِّ يقِ ُ :ك ْن ُت ِع ْندَ َر ُسولِ ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم ََ ،ف ُأ ْن ِز َل ْت َع َل ْي ِه
ويقول َأبِو َب ْك ٍر ِّ
ون ا ِ
وءا ُي ْج َز ِب ِه َوال َي ِجدْ َل ُه ِم ْن ُد ِ
هلل َو ِل ًّيا َوال ن َِص ًيرا}،
َه ِذ ِه اآل َي ُة َ { :م ْن َي ْع َم ْل ُس ً
َف َق َ
ال َر ُس ُ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم َ :يا َأ َبا َب ْك ٍر َأال ُأ ْق ِر ُئ َك آ َي ًة ُأ ْن ِز َل ْت َع َل َّيُ ،ق ْل ُت:
َب َلىَ ،يا َر ُس َ
ول ا ِ
يها َفال َأ ْع َل ُم إِال َأنِّي َقدْ ُك ْن ُت َو َجدْ ُت ان ِْق َصا ًما ِفي َظ ْهرِي
هللَ ،ف َأ ْق َر َأ ِن َ
َف َت َم َّط ْأ ُت َل َهاَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم َ :ما َش ْأن َُك َيا َأ َبا َب ْك ٍر؟ ُق ْل ُتَ :يا
وءا َو ِإنَّا لمَ ُ ْج َز ْو َن بمِ َا َع ِم ْل َنا؟ َف َق َ
َر ُس َ
ال َر ُس ُ
ول ا ِ
ول
هلل ِب َأبِي َأن َْت َو ُأ ِّمي َو َأ ُّي َنا َل ْم َي ْع َم ْل ُس ً
اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ :أ َّما َأن َْت َيا َأ َبا َب ْك ٍر َوالمْ ُؤْ ِم ُن َ
ون َف ُت ْج َز ْو َن ب َِذ ِل َك ِفي الدُّ ْن َيا
ح َّتى َت ْل َقوا َ
اآلخ ُر َ
ُوبَ ،و َأ َّما َ
ون َف ُي ْج َم ُع َذ ِل َك َل ُه ْم َح َّتى ُي ْج َز ْوا ِب ِه
اهلل َو َل ْي َس َل ُك ْم ُذن ٌ
َ
ُ
ِ ()3
َي ْو َم ا ْل ِق َيا َمة .
وفي هذا املثال جند الرسول صلى اهلل عليه وسلم يعمل على إقناع أصحابه بالتسليم
هلل ،ويضرب لهم مثا ًال من املاضي يشبه موقفهم مما ترفضه الفطرة ،ثم يأتي الوحي
باالستجابة ملطالبهم بعد أن س ّلموا وأطاعوا.
( )2م�سلم :ال�سالم رقم .4116
(� )3أحمد  :القبائل رقم 26096
( )4م�سلم الإميان رقم 178
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يقول َأبو ُه َر ْي َر َة :لمَ َّا َن َز َل ْت َع َلى َر ُسولِ ا ِ
الس َم َو ِ
ات
هلل صلى اهلل عليه وسلم {:لهلِ ِ َما ِفي َّ
اسب ُكم ِب ِه ُ
اهلل َف َيغْ ِف ُر لمِ َ ْن َي َشا ُء
َو َما ِفي األ ْر ِض َوإ ِْن ُت ْبدُ وا َما ِفي َأ ْن ُف ِس ُك ْم َأ ْو ت ُْخ ُفو ُه ُي َح ِ ْ ْ
َوي َع ِّذ ُب َمن َي َشاء َو ُ
اهلل َع َلى ُك ِّل َش ْيءٍ َق ِدي ٌر}َ ،ق َ
ال َف ْ
اب َر ُسولِ
اش َتدَّ َذ ِل َك َع َلى َأ ْص َح ِ
ُ
ْ
ُ
َ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم َف َأت َْوا َر ُسول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم ُث َّم َب َر ُكوا َع َلى ال ُّر َكب
َف َقالُواَ :أ ْي َر ُس َ
الص َيا َم َ ،والجْ ِ َها َد ،
األع َمالِ َما ن ُِط ُ
ول اهلل ُك ِّل ْف َنا ِم َن ْ
يقَّ :
الصال َة َ ،و ِّ
الصدَ َق َة َ ،و َقدْ ُأ ْن ِز َل ْت َع َل ْي َك َه ِذ ِه اآل َي ُة َوال ن ُِطي ُق َهاَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه
َو َّ
ون َأ ْن َت ُقولُوا َك َما َق َ
وسلمَ :أ ُترِيدُ َ
ال َأ ْه ُل ا ْل ِك َتا َبينْ ِ ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم َ :س ِم ْع َنا َو َع َص ْي َنا؟
َب ْل ُقولُوا َ :س ِم ْع َنا َو َأ َط ْع َنا ُغ ْف َران ََك َر َّب َنا َو ِإ َل ْي َك المْ َ ِصي ُرَ ،قالُواَ :س ِم ْع َنا َو َأ َط ْع َنا ُغ ْف َران ََك
ر َّب َنا َو ِإ َلي َك المْ َ ِصير َُ ،ف َلما ا ْق َتر َأ َها ا ْل َقو ُم َذلَّ ْت ب َِها َأ ْل ِس َن ُت ُهمَ ،ف َأ ْن َز َل ُ
اهلل ِفي ِإ ْثر َِها { :آ َم َن
َ
ْ
ْ
ْ
َّ َ
ال َّر ُس ُ
ول بمِ َا ُأ ْنز َِل ِإ َل ْي ِه ِم ْن َر ِّب ِه َوالمْ ُؤْ ِم ُن َ
ون ُك ٌّل آ َم َن بِا ِ
هلل َو َمال ِئ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُس ِل ِه ال ُن َف ِّر ُق
َبينْ َ َأ َح ٍد ِم ْن ُر ُس ِل ِه َو َقالُوا َس ِم ْع َنا َو َأ َط ْع َنا ُغ ْف َران ََك َر َّب َنا َو ِإ َل ْي َك المْ َ ِصي ُر }َ ،ف َل َّما َف َع ُلوا
َذ ِلك ،ن ََس َخ َها اهلل َت َعا َلى َف َأ ْن َز َل اهلل َع َّز َو َج َّل { :ال ُي َك ِّل ُف اهلل ن َْف ًسا إِال ُو ْس َع َها َل َها َما
َك َس َب ْت َو َع َل ْي َها َما ْاك َت َس َب ْت َر َّب َنا ال تُؤَ ِاخ ْذنَا إ ِْن ن َِسي َنا َأ ْو َأخْ َط ْأنَا}(((.
وتعبر أ ُّم املؤمنني عن استغرابها فيقتصر على بيان السبب.
تقول َز ْي َن ُب ِب ْن ُت َج ْح ٍش َر ِضي اهلل َع ْنها  :إ َِّن ال َّنب َِّي صلى اهلل عليه وسلم َد َخ َل
ول :ال ِإ َل َه إِال ُ
َع َل ْي َها َفز ًِعاَ :ي ُق ُ
اهللَ ،و ْي ٌل ِل ْل َع َر ِب ِم ْن َش ٍّر َق ِد ا ْق َت َربُ ،ف ِت َح ا ْل َي ْو َم ِم ْن َر ْد ِم
يهاَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول
وج ِمث ُْل َه ِذهَ ،و َح َّلقَ ِب ِإ ْص َب ِع ِه اإل ْب َها ِم َوالَّ ِتي َت ِل َ
وج َو َم ْأ ُج َ
َي ْأ ُج َ
الصالحِ ُ ون؟ َق َ
ا ِ
الَ :ن َع ْم ِإ َذا َك ُث َر الخْ َ َب ُث» (.)2
هللَ ،أن َْه ِل ُك َو ِفي َنا َّ
ال
وهنا يستغرب الصحابي فيكون الظرف مناسباً ،حيث يكون اجلمع كبيراً مث ً
والسؤال مهم ًا فيرى الرسول صلى اهلل عليه وسلم أنها فرصة مناسبة للوعظ
والتذكير.
وهنا يأتي االستفهام االستفساري املدعم بالدليل العقلي ليجيب عن سؤال
( )1م�سلم :الإميان رقم .179
( )2البخاري :حديث الأنبياء رقم .3097
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يتعجب فيه املسلم من خبر لم يألف له شبيه ًا في هذه احلياة الدنيا ،ناسي ًا أن احلياة
اآلخرة تختلف عن احلياة الدنيا في كثير من األمور ،وأن اهلل على كل شيء قديــر،
َس ْب ُن َما ِل ٍك َر ِضي اهلل َع ْنه إ َِّن َر ُجالًَ ،ق َ
الَ :يا َنب َِّي ا ِ
هلل ُي ْح َش ُر ا ْل َكا ِف ُر َع َلى
يقول َأن ٌُ
َو ْجهِ ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َمة،؟ َق َ
الَ :أ َل ْي َس الَّ ِذي َأ ْم َشا ُه َع َلى ال ِّر ْج َلينْ ِ ِفي الدُّ ْن َيا َق ِاد ًرا َع َلى َأ ْن
يمُ ِْش َي ُه َع َلى َو ْجهِ ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة؟»(.)1
ويندهش الصحابي اجلليل ،من عدم نزع النبي صلى اهلل عليه وسلم خفيه وعدم
غسل رجليه في املرة الثانية ،ناسي ًا سنة املسح على اخلفني ،فيذكره النبي صلى اهلل
عليه وسلم بأسلوب يخالطه شيء من الدعابة.
يقول المْ ُ ِغي َر ُة ْب ُن ُش ْع َب َة إ َّن ُه َسا َف َر َم َع َر ُسولِ ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلمَ ،فدَ َخ َل ال َّنب ُِّي
اج َت ُه ُث َّم َخ َر َج َف َأتَا ُه َف َت َو َّض َأ َف َخ َل َع خُ َّف ْيهَ ،ف َت َو َّض َأ
صلى اهلل عليه وسلم َو ِاد ًيا َف َق َضى َح َ
ِيحا َب ْعدَ َذ ِل َك َف َعا َد َف َخ َر َج َف َت َو َّض َأ َو َم َس َح َع َلى خُ َّف ْي ِهَ ،ف ُق ْل ُت َيا
َف َل َّما َف َر َغ َو َجدَ ر ً
يت َل ْم ت َْخ َل ِع الخْ ُ َّفينْ َِ ،ق َ
َنب َِّي ا ِ
يت ب َِه َذا َأ َم َر ِني َر ِّبي َع َّز
الَ :كال َب ْل َأن َْت ن َِس َ
هلل :ن َِس َ
َو َج َّل»(((.
تنبـــيـه:
قد يتصور أحدنا ،قياس ًا على مستوانا البشري ،بأن اهلل سبحانه وتعالى ُيغ ِّير
حكمه من وقت إلى آخر ،وفي هذا التصور خطأ عظيم ،فاهلل سبحانه وتعالى ال
يخطئ فيصحح خطأه ،أو تغيب عنه أشياء يكتشفها الحقاً ،فعلم اهلل محيط
أي نوع من القيود التي تُق ِّيد علم
بكل شيء ،وال يقيده عامل الزمان أو املكان أو ُّ
املخلوقات ،ومنهم البشر ،وما يظهر بأنه نسخٌ لنا أو تغيير فإنه بالنسبة إلى الشارع
احلكيم هو نوع من التدرج في تعليم عباده ،وهي دروس للمصلحني من عباده،
فال يتعجلوا النتائج ،وال يتسرعوا في خطوات اإلصالح ،بحيث يرتطم اإلصالح
( )1البخاري :تف�سري رقم .4388
(� )2أحمد :الكوفيون رقم .17443

34

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

بالواقع فتأتي النتائج عكسية ،فعلى املصلح احلصيف التعرف إلى الواقع ،ثم
التدرج في اإلصالح ،في ضوء ذلك الواقع ،ولهذا ينبغي فهم النصوص التالية
ومثيالتها في ظل هذه احلقيقة.
يقول َز ْيدٌ ْب ُن َثاب ٍِت :إ َِّن َر ُس َ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم ََ ،أ ْم َلى َع َل ْي ِه { :ال َي ْستَوِ ي
ون ِم َن المْ ُؤْ ِم ِننيَ}َ ،و{المْ ُ َج ِاهدُ َ
ا ْل َق ِاعدُ َ
ِيل ا ِ
هللَ }ِ...ف َجا َء ُه ا ْب ُن ُأ ِّم َم ْك ُت ٍوم َو ُه َو
ون ِفي َسب ِ
الَ :يا َر ُس َ
يمُ ِ ُّل َها َع َل َّيَ .ف َق َ
يــع الجْ ِ َهـــــا َد لجَ َ َاهدْ ُت َو َك َ
ال
ان َر ُجـــــ ً
ول اهلل َل ْو َأ ْس َت ِط ُ
َ
وسلم{...غ ْي ُر
َأ ْع َمـــىَ ،ف َأ ْن َز َل اهلل َت َبــــا َر َك َوتَعــــَا َلى َعلـــَى َر ُســو ِل ِه صلى اهلل عليه
ُأو ِلي َّ
الض َررِ}(((.
وفي هذا النص يبدو أن الصحابي كان يطلب استثناء في أمر خطير فكانت اإلجابة
حازمة ،وذلك باستخدام االستعارة لتجسيد خطورة املخالفة وللقطع في مسألة
تهاون الناس فيها دون التهجم عليهم.
اك ْم َوالدُّ خُ َ
هلل صلى اهلل عليه وسلم َق َ
يقول ُع ْق َب ُة ْب ُن َعا ِم ٍر َّ :إن َر ُس َ
الِ :إ َّي ُ
ول ا ِ
ول
هللَ ،أ َف َر َأ ْي َت الحْ َ ْمو؟ َق َ
ال َر ُج ٌل ِم َن األن َْصارَِ :يا َر ُس َ
َع َلى ال ِّن َسا ِءَ ،ف َق َ
ول ا ِ
ال« :الحْ َ ْم ُو
المْ َ ْو ُت»(((.
ويتردد الصحابي إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم مرتني في حتديد وقت إفطار
الصائم ،وهو املشرع فال يزيد أن يعزم عليه بقوله :انزِل َفاجدَ ْح ِلي» ،ثم بينّ له
وقت إفطار الصائم في الشرع.
يقول ا ْب ُن َأبِي َأ ْو َفى َر ِضي اهلل َع ْنهُ :ك َّنا َم َع َر ُسولِ ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم ِفي َس َف ٍر،
الش ْم ُسَ ،ق َ
الَ :يا َر ُس َ
اجدَ ْح ِليَ ،ق َ
َف َق َ
ول ا ِ
هللَّ :
اجدَ ْح ِلي،
ال :ا ْنز ِْل َف ْ
ال ِل َر ُجل ٍ:ا ْنز ِْل َف ْ
الش ْم ُسَ ،ق َ
ال َيا َر ُس َ
َق َ
ول ا ِ
هللَّ ِ:
اجدَ ْح ِليَ ،ف َن َز َل َف َجدَ َح َل ُه َف َشرِبُ ،ث َّم
ال :ا ْنز ِْل َف ْ
َر َمى ِب َي ِد ِه َها ُه َناُ ،ث َّم َق َ
الصا ِئ ُم،)1(»،
ال ِإ َذا َر َأ ْي ُت ُم ال َّل ْي َل َأ ْق َب َل ِم ْن َها ُه َنا َف َقدْ َأ ْف َط َر َّ
( )1البخاري :اجلهاد رقم .2620
( )2البخاري :النكاح رقم .4831
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وهنا أيض ًا يرفض الرجل احلل امليسر الذي يقدمه النبي عليه الصالة والسالم للوفاء
بنذره ،فيتركه الختياره دون تعنيف ،ما دام هناك سعة في األمر.
هلل ِإنِّي ن ََذر ُت إ ِْن َف َت َح ُ
الَ :يا َر ُس َ
يقول َجاب ُر ْب ُن َع ْب ِد اهلل إ َِّن َر ُجال َق َ
ول ا ِ
اهلل َع َل ْي َك َأ ْن
ْ
الث َم َّر ٍاتَ ،ف َق َ
ُأ َص ِّل َي ِفي َب ْي ِت المْ َ ْق ِدس َِ ،ف َق َ
الَ :ص ِّل َها ُه َناَ ،ف َأ َعا َد َع َل ْي ِه َث َ
ال ال َّنب ُِّي
صلى اهلل عليه وسلم َ َف َش ْأن َُك ِإ َذ ْن(.)2
ويصر صحابي على رأيه في أمر من أمور العبادة ،رغم توجيه النبي صلى اهلل عليه
وسلم له مرات ،فال يوبخه ،وال يزيد على قوله ،في املرة الثانية أو الثالثة« ،ويلك»
اركبها.
وق َبدَ َنةًَ ،ف َق َ
يقول َأبِو ُه َر ْي َر َة َّإن َر ُس َ
ال َي ُس ُ
ول ا ِ
ال:
هلل صلى اهلل عليه وسلم َر َأى َر ُج ً
ِ ِ (((
هلل ِإن ََّها َبدَ َن ٌةَ ،ف َق َ
الَ :يا َر ُس َ
ا ْر َك ْب َهاَ ،ف َق َ
ول ا ِ
ال :ا ْر َك ْب َها َو ْي َل َك ِفي الثَّا ِن َي ِة َأ ِو الثَّال َثة
وهنـــا يدعو النبي صلى اهلل عليه وسلم أحـــد أتباعه إلى الطعام فيرفــض محتج ًا
بصومه – رمبا تطوع ًا – ويرفض مشاركته فال يعنفه ،وإمنا يقتصر على تعليمه ما
يلزمه من أمور دينه.
وإذا كان التحرمي صريح ًا فإن العبارات القصيرة احلازمة تكفي من املشرع عادة،
ولكن املشرع قد يتلطف فيدعمها مبثال من املاضي يجسد التحرمي بوضوح أكثر،
هلل إ َّن ُه َس ِم َع َر ُس َ
هلل صلى اهلل عليه وسلم َ َ:ي ُق ُ
ول ا ِ
يقول َجا ِب ٌر ْب ُن َع ْب ِدا ِ
ول َعا َم ا ْل َف ْت ِح
يل َيا َر ُس َ
األص َنا َمَ ،ف ِق َ
ول اهلل َأ َر َأ ْي َت
َو ُه َو بمِ ََّك َة إ َِّن اهلل َح َّر َم َب ْي َع الخْ َ ْم ِر َوالمْ َ ْي َت َة َوالخْ ِ ْنزِي َر َو ْ
اس،
الس ُف ُن َ ،و ُيدْ َه ُن ب َِها الجْ ُ ُلو ُدَ ،و َي ْس َت ْصب ُِح ب َِها ال َّن ُ
ُش ُحو َم المْ َ ْي َت ِة َ ،ف ِإ َّن ُه ُي ْط َلى ب َِها ُّ
ال :ال ُه َو َح َرا ٌمُ ،ث َّم َق َ
َف َق َ
ال َر ُس ُ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم ِع ْندَ َذ ِلكَ ،قات ََل اهلل
( )1البخاري :ال�صوم رقم ،1805
( )2الدارمي :النذور والإميان رقم ،2234
( )3مالك :املدنيون رقم ،743
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ا ْل َي ُهو َد ،إ َِّن اهلل لمَ َّا َح َّر َم َع َل ْيهِ ْم ُش ُحو َم َها َأ ْج َم ُلو ُه ُث َّم َبا ُعو ُه َف َأ َك ُلوا َث َم َن ُه»((( وسأل
الَ :أ ْه ِر ْق َهاَ .ق َ
َأ َبو َط ْل َح َة ال َّنب َِّي صلى اهلل عليه وسلم َع ْن َأ ْي َت ٍام َو ِر ُثوا َخ ْم ًراَ .ف َق َ
ال:
ال ؟ َق َ
ال :ال»(((.
َأ َفال نجَ ْ َع ُل َها َخ ً
ومع أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان صاحب سلطة تشريعية وتنفيذية ،فإنه
في هذا النص ال يتجاوز تبليغ الطرف اآلخر احلكم في املسألة املعروضة حتى مع
إحلاح الطرف الثاني ،وكان في إمكانه استخدام صيغة النهي املباشرة ،ولكن بد ًال
من ذلك يقبل املناقشة ،ويحاول إقناع الطرف اآلخر باألدلة العقلية ،مثل املقارنة
بني وضع املرأة قبل اإلسالم وبعد اإلسالم.
هلل صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َقا َل ْت َيا َر ُس َ
تقول ُأ ُّم َس َل َم َة َجا َء ِت ا ْم َر َأ ٌة ِإ َلى َر ُسولِ ا ِ
ول
هلل :إ َِّن ا ْب َن ِتي ُت ُو ِّف َي َع ْن َها َز ْو ُج َها َو َق ِد ْاش َت َك ْت َع ْي َن َها َأ َف َت ْك ُح ُل َها؟ َف َق َ
ال َر ُس ُ
ول ا ِ
ا ِ
هلل
ول :ال ُ ،ث َّم َق َ
ال َر ُس ُ
صلى اهلل عليه وسلم :ال َ ،م َّر َتينْ ِ َأ ْو َثالثًاُ ،ك ُّل َذ ِل َك َي ُق ُ
ول ا ِ
هلل
صلى اهلل عليه وسلم  :إ مَِّنَا ِه َي َأ ْر َب َع ُة َأ ْش ُه ٍر َو َع ْش ٌرَ ،و َقدْ َكان َْت إ ِْحدَ ُاك َّن ِفي الجْ َ ِاه ِل َّي ِة
َت ْر ِمي بِا ْل َب ْع َر ِة َع َلى َر ْأ ِس الحْ َ ْول َِ ( ،ق َ
ال ُح َم ْيدٌ َف ُق ْل ُت ِل َز ْي َن َب َو َما َت ْر ِمي بِا ْل َب ْع َر ِة َع َلى
َر ْأ ِس الحْ َ ْول؟ َف َقا َل ْت َز ْي َن ُب َكان َِت المْ َ ْر َأ ُة ِإ َذا ُت ُو ِّف َي َع ْن َها َز ْو ُج َها َد َخ َل ْت ِح ْف ًشا َو َلب َِس ْت
َش َّر ِث َياب َِها َو َل ْم تمَ َ َّس ِط ًيبا َح َّتى تمَ ُ َّر ب َِها َس َن ٌة ُث َّم تُؤْ تَى بِدَ ا َّبةٍ ِح َم ٍار َأ ْو َشاةٍ َأ ْو َطا ِئ ٍر
ات ُث َّم ت َْخ ُر ُج َف ُت ْع َطى َب َع َر ًة َف َت ْر ِمي ُث َّم ُت َر ِاج ُع
َف َت ْف َت ُّض ِب ِه َف َق َّل َما ت َْف َت ُّض ب َِش ْيءٍ إِال َم َ
(((
يب َأ ْو َغ ْي ِر ِه ُس ِئ َل َما ِل ٌك َما ت َْف َت ُّض ِب ِه َق َ
ال تمَ ْ َس ُح ِب ِه ِج ْلدَ َها)،
َب ْعدُ َما َشا َء ْت ِم ْن ِط ٍ
وهنا يعلق الرسول صلى اهلل عليه وسلم بوصفه املشرع على التحذير بجملة ليس
فيها تهمة للطرف اآلخر ،ولكن بجملة إخبارية قصيرة يندرج فيها السبب في
كون اعتقاد الطرف اآلخر غير صحيح ،فيتجنب بذلك جرح شعور من يريد
التفضل عليه بتحذيره من املاء.
(� )1أبو داوود :البيوع .3025
(� )2أحمد :باقي املكرثين رقم .11744
( )3البخاري :الطالق رقم ،4920
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يقول َس َل َم ُة ْب ُن المْحُ َ َّبقِ َّ :إن َر ُس َ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ِفي َغ ْز َو ِة َت ُب َ
وك َأتَى َع َلى
هللِ ،إن ََّها َم ْي َت ٌةَ ،ف َق َ
َب ْي ٍت َف ِإ َذا ِق ْر َب ٌة ُم َع َّل َق ٌةَ ،ف َس َأ َل المْ َا َءَ ،ف َقالُواَ :يا َر ُس َ
ول ا ِ
ال ِ :د َبا ُغ َها
()1
ُط ُهو ُر َها».
قد تضع إحدى اجلهات املسؤولة نظام ًا أو يتخذ أحد املسؤولني قراراً في أمور
مباحة ،وينبه إلى قلة جدواه ،فيصعب عليه تغييره ،أما الرسول صلى اهلل عليه
وسلم فإنه يسارع إلى التغيير ،بكل بساطة ،ما دام في األمر فسحة ويلبي حاجة
الناس.
مراجعة على قرار أو فعل:
من املعلوم أن أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم يعد تشريع ًا واجب التنفيذ ،سواء
أكان على الفور أم على التراخي ،ومع هذا جند النبي صلى اهلل عليه وسلم يتقبل
املراجعة ،بل وجتاوب ًا منه يقدم البديل.
يقول أبو َس ِع ٍيد الخْ ُ دْ ر ِِّي َر ِضي اهلل َع ْنهَّ :إن ال َّنب َِّي صلى اهلل عليه وسلمَ ،ق َ
الِ :إ َّي ُ
اك ْم
اتَ ،ف َقالُواَ :يا َر ُس َ
وس ب ُّ
ول ا ِ
ِالط ُر َق ِ
يها،
هلل َما َل َنا ِم ْن َم َجا ِل ِس َنا ُبدٌّ َن َت َحدَّ ُث ِف َ
َوالجْ ُ ُل َ
َف َق َ
الطرِيقِ َيا َر ُس َ
الطرِيقَ َح َّق ُهَ ،قالُواَ :و َما َحقُّ َّ
ال :إِذا َأ َب ْي ُت ْم إِال المْ َ ْج ِل َس َف َأ ْع ُطوا َّ
ول
هلل؟ َق َ
ا ِ
السال ِمَ ،واأل ْم ُر ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َوال َّن ْه ُي َع ِن
الَ :غ ُّض ا ْل َب َصرَِ ،و َك ُّف األ َذىَ ،و َر ُّد َّ
المْ ُ ْن َكرِ»(.)2
وال جدال في أن تقدير النبي صلى اهلل عليه وسلم ملن يتعامل معهم لفترة طويلة
ال يخطئ ،وأن إنصافه ال يبارى ،بيد أن هناك احتجاج ًا على ثنائه املنصف لبعض
املسلمني ،واحملتج هنا هو سيد قومه ،وهنا تظهر حكمة النبي صلى اهلل عليه
وسلم ،حيث يؤكد ثناءه السابق مع إبراز اجلانب اإليجابي لثنائه األول بالنسبة
(� )1أبو داود :اللبا�س رقم .3596
( )2البخاري :اال�ستئذان رقم .5761
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إلى احملتج ،وذلك بتنبيهه إلى الكثيرين الذين لم يلحقهم شيء من ذلك الثناء،
في حني كان للمحتج نصيب منه ،وبعبارة أخرى ،يستخدم عليه الصالة والسالم
املقارنة والنسبية ليقنع احملتج.
يروي َأبو ُح َم ْي ٍد أن ال َّنب ِِّي صلى اهلل عليه وسلمَ ،ق َ
ال :إ َِّن َخ ْي َر ُدو ِر األن َْصا ِر َدا ُر َب ِني
ال َّن َّجا ِر ُث َّم َع ْب ِد ْ
األش َه ِل ُث َّم َدا ُر َب ِني الحْ َ ار ِِث ُث َّم َب ِني َس ِاعدَ َة َو ِفي ُك ِّل ُدو ِر األن َْصا ِر
الَ :أ َبا ُأ َس ْي ٍد َأ َل ْم َت َر َأ َّن َر ُس َ
َخ ْي ٌرَ ،ف َل ِح َق َنا َس ْعدٌ ْب ُن ُع َبا َد َة َف َق َ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه
وسلم َخ َّي َر األن َْصا َر َف َج َع َل َنا َأ ِخ ًيرا َف َأ ْد َر َك َس ْعدٌ ال َّنب َِّي صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق َ
ال:
هلل :خُ ِّي َر ُدو ُر األن َْصا ِر َف ُج ِع ْل َنا ِآخ ًراَ ،ف َق َ
َيا َر ُس َ
ول ا ِ
الَ :أو َ َل ْي َس ب َِح ْسب ُِك ْم َأ ْن ت َُكونُوا
ِم َن الخْ ِ َيارِ»(((.
أما هنا فاحتجاج لعدم مساواتهم بآخرين هم مبنزلة واحدة من زاوية واحدة،
ولكن هناك اعتبارات أخرى وراثية أو مكتسبة ،متيز بينهم وال ينبغي إغفالها،
(((
فلم يزد النبي صلى اهلل عليه وسلم على أن نبه إليها.
في احلوار التالي يتبني لنا بصورة جلية أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يخاطب
اصم :لمَ َّا َأ َفا َء ُ
العقل والقلب والوجدان في اإلنسان يقول َع ْبدُ ا ِ
اهلل
هلل ْب ُن َز ْي ِد ْب ِن َع ِ ٍ
اس ِفي المْ ُؤَ لَّ َف ِة ُق ُلو ُب ُه ْم،
َع َلى َر ُسو ِل ِه صلى اهلل عليه وسلم َي ْو َم ُحنَينْ ٍ َ ،ق َس َم ِفي ال َّن ِ
اسَ ،ف َخ َط َب ُهم،
َو َل ْم ُي ْع ِط األن َْصا َر َش ْي ًئاَ ،ف َك َأن َُّه ْم َو َجدُ وا إ ِْذ َل ْم ُي ِص ْب ُه ْم َما َأ َص َ
اب ال َّن َ
اهلل بِي؟ قالواُ :
الَ :يا َمع َشر األن َْصارَِ ،أ َلم َأ ِجدْ ُكم ُضال ًال َف َهدَ ُاكم ُ
ْ َف َق َ
اهلل َو َر ُسول ُه
ْ
ْ
ُ
ْ َ
ني َف َألَّ َف ُكم اهلل بِي؟ قالواُ :
اهلل ورسول ُه أ َم ُّنَ ،و َعا َل ًة َف َأ ْغ َن ُ
اك ُم
أ َم ُّن ،قالَ :و ُك ْن ُت ْم ُم َت َف ِّر ِق َ
ُ
اهلل بِي؟ َقالُوا :اهلل َو َر ُسولُ ُه َأ َم ُّنَ ،ق َ
الَ :ما يمَ ْ َن ُع ُك ْم َأ ْن تجُ ِ ي ُبوا رسول ا ِ
هلل؟ قالوا:
هلل؟ َق َ
مباذا جنيبك يا رسول ا ِ
ولصدِّ قتم:
الَ :ل ْو ِش ْئ ُت ْم ُق ْل ُت ْم َك َذا َو َك َذا
َ
(فلصدقتم ُ
ال فآسيناك)،
أتيتنا مكذب ًا فصدقناك ،ومخذو ًال فنصرناك ،وطريداً فآزرناك ،وعائ ً
( )1البخاري :املناقب رقم .3507
( )2فمث ًال عندما قاطعت قري�ش �أبا طالب لدفاعه عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إنحاز بنو ها�شم وبنو املطلب �إلى �أبي طالب.
(ابن ه�شام ج.)3 :2
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ِالشا ِة َوا ْل َب ِعي ِر َوت َْذ َه ُب َ
اس ب َّ
ون بِال َّنب ِِّي صلى اهلل عليه وسلم
َأ َت ْر َض ْو َن َأ ْن َي ْذ َه َب ال َّن ُ
اس َو ِاد ًيا َو ِش ْع ًبا
ِإ َلى ر َِحا ِل ُك ْم؟ َل ْوال ا ْلهِ ْج َر ُة َل ُك ْن ُت ا ْم َر ًأ ِم َن األن َْصارَِ ،و َل ْو َس َل َك ال َّن ُ
اس ِد َثا ٌرِ ،إن َُّك ْم َس َت ْل َق ْو َن
َل َس َل ْك ُت َو ِاد َي األن َْصا ِر َو ِش ْع َب َها ،األن َْصا ُر ِش َعا ٌرَ ،وال َّن ُ
()1
اص ِب ُروا َح َّتى َت ْل َق ْو ِني َع َلى الحْ َ ْو ِض».
َب ْع ِدي ُأ ْث َر ًة َف ْ
وقد يفعل رسول اهلل عليه الصالة والسالم شيئ ًا فال يجد الطرف اآلخر حرج ًا
النبي صلى اهلل عليه وسلم
في عتابه في ذلك ،ثم ال يقتصر األمر على أن يتقبل ُّ
هذا النقدَ  ،بل يصرح مبا يؤيده مع بيان السبب الذي جعله يفعل عكسه ،وفي
النصوص التالية أمثلة لذلك.
ففي هذا املثال يوجه النبي عليه الصالة والسالم اخلطاب إلى احلاضرين بد ًال من
توجيهه إلى شخص بعينه ،فالفرصة متاحة لإلنكار بطريقة غير مباشرة وبأدب
على اجلشعني ليتراجعوا عن اجلشع ،وللثناء على القانعني تشجيع ًا لهم.
يقول َع ْم ٌرو ْب ُن تَغْ ِل َبَ :أ َّن َر ُس َ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم ُأ ِت َي بمِ ٍَال َأ ْو َس ْب ٍيَ ،ف َق َس َم ُه
ين َت َر َك َع َت ُبواَ ،ف َح ِمدَ اهللُ ،ث َّم َأ ْث َنى َع َل ْي ِه،
َف َأ ْع َطى ر َِجا ًال َو َت َر َك ر َِجا ًالَ ،ف َب َل َغ ُه َأ َّن الَّ ِذ َ
ُث َّم َق َ
الَ :أ َّما َب ْعدُ َ :فو َا ِ
ألع ِطي ال َّر ُج َل َو َأ َد ُع ال َّر ُج َل َوالَّ ِذي َأ َد ُع َأ َح ُّب ِإ َل َّي ِم ِن
هلل ِإنِّي ْ
الَّ ِذي ُأ ْع ِطيَ ،و َل ِك ْن ُأ ْع ِطي َأ ْق َوا ًما لمِ َا َأ َرى ِفي ُق ُلوبِهِ ْم ِم َن الجْ َ َز ِع َوا ْل َه َل ِعَ ،و َأ ِك ُل َأ ْق َوا ًما
ِإ َلى َما َج َع َل اهلل ِفي ُق ُلوبِهِ ْم ِم َن ا ْل ِغ َنى َوالخْ َ ْيرِِ ،فيهِ ْم َع ْم ٌرو ْب ُن تَغْ ِل َبَ ،ف َوا ِ
هلل َما ُأ ِح ُّب
َأ َّن ِلي ب َِك ِل َم ِة َر ُسولِ ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم ُح ْم َر ال َّن َع ِم»(.)2
ورغم كون االحتجاج التالي مشابه ًا في مضمونه للسابق فإنه يختلف عنه من
حيث السياق واألسلوب كلية ،لهذا كان يستوجب رداً حازم ًا من النبي صلى اهلل
عليه وسلم  ،ومع ضرورة احلزم فإنه كعادته عليه الصالة والسالم لم يهاجم من
اتهمه باجلور ،ولكن هاجم صورة افتراضية تنطلق من تهمة الطرف اآلخر ،حيث
ِ
وخسرت إن لم أعدل».
«...خبت
قال:
ُ
( )1البخاري :املغازي رقم .3985
( )2البخاري :اجلمعة رقم .871
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يقول َأبِو َس ِع ٍيد الخْ ُ دْ ر ِِّي َ :ب ْي َنا ن َْح ُن ِع ْندَ َر ُسولِ اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ ،و ُه َو
َي ْق ِس ُم َق ْس ًماَ ،أتَا ُه ُذو الخْ ُ َو ْي ِص َر ِة َو ُه َو َر ُج ٌل ِم ْن َب ِني تمَ ِ ٍيم َف َقالَ َ:يا َر ُس َ
ول اهلل ْاع ِد ْل،
َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َ :و ْي َل َك َو َم ْن َي ْع ِد ُل إ ِْن َل ْم َأ ْع ِد ْل؟ َقدْ ِخ ْب ُت
َو َخ ِس ْر ُت إ ِْن َل ْم َأ ْع ِد ْل».
النبي صلى اهلل عليه وسلم على املرأة التي
ويستنكر عم ُر رضي اهلل عنه صالة ِّ
ِ
النبي صلى
فاستحقت
أذنبت
َ
الرجم ،ويعبر بحرية عن هذا االستنكار ،فال يزيد ُّ
اهلل عليه وسلم على بيان السبب.
يقول ِع ْم َر ُان ْب ُن ُح َصينْ ٍ َّ :إن ا ْم َر َأ ًة ِم ْن ُج َه ْي َن َة ْاع َت َر َف ْت ِع ْندَ ال َّنب ِِّي صلى اهلل عليه
وسلم ِب ِز ًنا َو َقا َل ْتَ :أنَا ُح ْب َلىَ ،فدَ َعا ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َو ِل َّي َها َف َقالَ َ:أ ْح ِس ْن
ِإ َل ْي َها َف ِإ َذا َو َض َع ْت َف َأخْ ِب ْر ِني َف َف َع َل َف َأ َم َر ب َِها ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف ُش َّك ْت
َع َل ْي َها ِث َيا ُب َها ُث َّم َأ َم َر ِب َر ْج ِم َها َف ُر ِج َم ْت ُث َّم َص َّلى َع َل ْي َهاَ ،ف َق َ
الُ :ع َم ُر ْب ُن الخْ َ َّط ِ
اب َيا
ول اهللَ ،ر َج ْم َت َها ُث َّم ت َُص ِّلي َع َل ْي َها؟ َف َق َ
َر ُس َ
ني
الَ :ل َقدْ تَا َب ْت ت َْو َب ًة َل ْو ُق ِس َم ْت َبينْ َ َس ْب ِع َ
ِم ْن َأ ْه ِل المْ َ ِدي َن ِة َل َو ِس َع ْت ُه ْمَ ،و َه ْل َو َجدْ َت َش ْي ًئا َأ ْف َض َل ِم ْن َأ ْن َجا َد ْت ِب َن ْف ِس َها هلل
َت َبا َر َك َو َت َعا َلى؟»(((.
وميثل احلديث التالي القمة في احترام رغبات اآلخرين ،إن احملبة والكره ،التي ال
تهضم احلقوق املشروعة لشخص آخر هي ،من احلقوق الشخصية ،ولهذا تعامل
معها النبي صلى اهلل عليه وسلم مبا يعبر عن احترامه الكامل للحقوق الشخصية،
مع محاولة التوسط لدى صاحبة القرار ،بعيداً عن اإلكراه ،وذلك رحمة منه على
الطرف اآلخر في قضية احلب والكره.
ان َع ْب ًدا ُي َق ُ
يث َك َأنِّي َأن ُْظ ُر ِإ َل ْي ِه َي ُط ُ
اس َّ :إن َز ْو َج َبرِي َر َة َك َ
ال َل ُه ُم ِغ ٌ
وف
يقول ا ْب ُن َع َّب ٍ
يل َع َلى لحِ ْ َي ِت ِهَ ،ف َق َ
َخ ْل َف َها َي ْب ِكي َو ُد ُمو ُع ُه ت َِس ُ
اس:
ال ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم ِل ْل َع َّب ِ
يث َبرِي َر َة َو ِم ْن ُبغْ ِض َبرِي َر َة ُم ِغي ًثاَ ،ف َق َ
الَ :ل َها ال َّنب ُِّي
اس َأال ت َْع َج ْب ِم ْن ُح ِّب ُم ِغ ٍ
َيا َع َّب ُ
(� )1أحمد :الب�صريون رقم .19015
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صلى اهلل عليه وسلمَ :ل ْو َر َاج ْع ِتي ِه َف ِإ َّن ُه َأ ُبو َو َل ِد ِكَ ،قا َل ْتَ :يا َر ُس َ
ول ا ِ
هللَ ،أ َت ْأ ُم ُر ِني؟
َق َ
اج َة ِلي ِفي ِه»(.)1
يعَ ،قا َل ْتَ :فال َح َ
ال :إ مَِّنَا َأنَا َش ِف ٌ
النبي صلى اهلل عليه وسلم حكم ًا بوصفه ميثل أحد األطراف فيرفض
وهنا يصدر ُّ
ُ
احلكم بإصرار ،فيزيد لهم التعويض حتى يرضوا ،وكان ميلك احلق
الطرف اآلخ ُر
َ
ألن يلزمهم مبا حكم به؛ ألنه نبي ال يظلم ،وهو ولي األمر.
تقول َعا ِئ َش ُةَّ :إن ال َّنب َِّي صلى اهلل عليه وسلم َب َع َث َأ َبا َج ْه ِم ْب َن ُح َذ ْي َف َة ُم َصدِّ قًا
الج ُه َر ُج ٌل ِفي َصدَ َق ِت ِه َف َض َر َب ُه َأ ُبو َج ْه ٍم َف َش َّج ُه َف َأ َت ُوا ال َّنب َِّي صلى اهلل عليه وسلم،
َف َّ
ول اهللَ ،ف َق َ
َف َقالُوا :ا ْل َق َو َد َيا َر ُس َ
ال ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َ :ل ُك ْم َك َذا َو َك َذا ،فلم
الَ :ل ُك ْم َك َذا َو َك َذاَ ،ف َر ُضواَ ،ف َق َ
الَ :ل ُك ْم َك َذا َو َك َذاَ ،ف َل ْم َي ْر َض ْواَ ،ف َق َ
يرضواَ ،ف َق َ
ال
اس َو ُم ْخ ِب ُر ُه ْم ِبر َِض ُ
اك ْم،
ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم ِ :إنِّي َخ ِاط ٌب ا ْل َع ِش َّي َة َع َلى ال َّن ِ
َف َقالُواَ :ن َع ْمَ ،ف َخ َط َب َر ُس ُ
ول ا ِ
ني
هلل صلى اهلل عليه وسلم وقال :إ َِّن َهؤُال ِء ال َّل ْي ِث ِّي َ
َأت َْو ِني ُيرِيدُ َ
ون ا ْل َق َو َد َف َع َر ْض ُت َع َل ْيهِ ْم َك َذا َو َك َذا َف َر ُضوا َأ َر ِضي ُت ْم؟ َقالوا :الَ ،ف َه َّم
ون بِهِ ْم َف َأ َم َر ُه ْم َر ُس ُ
اج ُر َ
المْ ُ َه ِ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َأ ْن َي ُك ُّفوا َع ْن ُه ْم َف َك ُّفوا،
الَ :أ َر ِضي ُت ْم؟ َف َقالُواَ :ن َع ْمَ ،ق َ
ُث َّم َد َعا ُه ْم َف َزا َد ُه ْم َف َق َ
اس
الِ :إنِّي َخ ِاط ٌب َع َلى ال َّن ِ
اك ْمَ ،قالُواَ :ن َع ْمَ ،ف َخ َط َب ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َف َق َ
َو ُم ْخ ِب ُر ُه ْم ِبر َِض ُ
ال َأ َر ِضي ُت ْم؟
َقالُواَ :ن َع ْم»(.)2
النبي صلى اهلل عليه وسلم
واعترض عمر على صلح احلديبية بشدة ،فلم يتجاوز ُّ
توضيح األسباب ،يقول المْ ِ ْس َو ُر ْب ُن َم ْخ َر َم َة َو َم ْر َو ُانَ :خ َر َج َر ُس ُ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه
وسلم َز َم َن الحْ ُ دَ ْي ِب َي ِة  ...وعندما وافق الرسول صلى اهلل عليه وسلم على شرط أن
يسلم املسلمون إلى املشركني من يأتيهم مسلم ًا وال يعيد املشركون إلى املسلمني
من يأتيهم مرتداًَ َ ،ق َ
ال ُع َم ُر ْب ُن الخْ َ َّط ِ
ابَ ،ف َأ َت ْي ُت َنب َِّي اهلل صلى اهلل عليه وسلم
( )1الن�سائي� :آداب الق�ضاء رقم .5322
(� )2أبو داود :الديات رقم .3930
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َف ُق ْل ُتَ :أ َل ْس َت َنب َِّي اهلل َح ّقًا؟ َق َ
الَ :ب َلىُ ،ق ْل ُتَ :أ َل ْس َنا َع َلى الحْ َ ِّق َو َعدُ ُّونَا َع َلى
الَ :ب َلىُ ،ق ْل ُتَ :ف ِل َم ن ُْع ِطي الدَّ ِن َّي َة ِفي ِدي ِن َنا ِإذًا؟ َق َ
ا ْل َب ِاط ِل؟ َق َ
الِ :إنِّي َر ُس ُ
ول ا ِ
هلل
َاصرِيُ ،ق ْل ُتَ :أو َ َل ْي َس ُك ْن َت تحُ َ دِّ ُث َنا َأنَّا َس َن ْأ ِتي ا ْل َب ْي َت َف َن ُط ُ
َو َل ْس ُت َأ ْع ِصي ِه َو ُه َو ن ِ
وف
الَ :ب َلىَ ،ف َأخْ َب ْرت َُك َأنَّا َن ْأ ِتي ِه ا ْل َعا َم؟ ُق ْل ُت :الَ ،ق َ
ِب ِه؟ َق َ
الَ :ف ِإن ََّك آ ِتي ِه َو ُم َّط ِّو ٌف ِب ِه(،)1
إن الطبيعة البشرية للرسول صلى اهلل عليه وسلم تظهر جلية في النص التالي،
حيث يؤرقه الشك في أحب زوجاته ،بسبب ما أثاره األعداء من شائعات،
النبي
وتناقلها بعض املسلمني بسذاجة ،بد ًال من اإلنكار عليها ،ومع هذا فإن َّ
صلى اهلل عليه وسلم بقي محتفظ ًا برباطة اجلأش يسأل ويتحقق ،ثم هو يعلن براءة
أ ِّم املؤمنني ،ولكن يصارحها مبا تقوله الشائعات بصورة محايدة ال يقطع فيها
ببراءتها ،فال جتد أ ِّم املؤمنني أمام هذا املوقف من نبي اهلل وأمام حيادية والديها إال
أن تلجأ إلى اهلل ،عالم السر والنجوى ،فيأتيها الفرج منه سبحانه وتعالى ،فيبشرها
الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالبراءة ،فبد ًال من أن تشكره تؤكد أن اهلل وحده هو
الذي يستحق شكرها ،ويعذرها الرسول صلى اهلل عليه وسلم على موقفها هذا
فال يعلق عليه.
النبي صلى اهلل عليه وسلم للنقد ،ولكن يؤكد أنه
وال يقف األمر عند تقبل ِّ
النبي صلى
مستعد للتراجع عند تبينه اخلطأ ،وإن كان قد أقسم عليه ،وهنا يزيل ُّ
اهلل عليه وسلم الشعو َر بالذنب عند الطرف اآلخر ،ويعلمه القاعدة في تغيير
الرأي وفضل تغيير الرأي إلى ما هو أفضل وإن أقسم على الرأي األول مع ضرورة
التحلل من حلفه ،فالرجوع إلى احلق فضيلة وإن كان هو صاحب السلطة التنفيذية
والتشريعية ،وذلك بخالف السائد بني عامة الناس.
وسى :جئت إلى َر ُسول ا ِ
ني
هلل صلى اهلل عليه وسلم ِفي َر ْه ٍط ِم َن ا َأل ْش َع ِر ِّي َ
يقول َأبِو ُم َ
ن َْس َت ْح ِم ُل ُهَ ،ف َق َ
الَ :وا ِ
هلل ال َأ ْح ِم ُل ُك ْم َو َما ِع ْن ِدي َما َأ ْح ِم ُل ُك ْم َع َل ْي ِهَ ،ف َل ِب ْث َنا َما َشا َء
ُ
اهلل َف ُأ ِت َي َر ُس ُ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم ِب َن ْه ِب ِإب ٍِلَ ،فدَ َعا ِب َنا َف َأ َم َر َل َنا ب َِخ ْم ِس َذ ْودٍ
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ال َب ْع ُض َنا ِل َب ْع ٍضَ :أ ْغ َف ْل َنا َر ُس َ
الذ َرىَ ،ف َل َّما ان َْط َل ْق َنا َق َ
ُغ ِّر ُّ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يمَ ِي َن ُه ال ُي َبا َر ُك َل َنا َف َر َج ْع َنا ِإ َل ْي ِهَ ،ف ُق ْل َناَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ ،إنَّا َأ َت ْي َن َ
اك ن َْس َت ْح ِم ُل َك َو ِإن ََّك
هلل إ ِْن َشا َء ُ
هللَ ،ق َ
يت َيا َر ُس َ
الِ :إنِّي َوا ِ
ول ا ِ
اهلل ال
َح َل ْف َت َأ ْن ال تحَ ْ ِم َل َنا ُث َّم َح َم ْل َت َنا َأ َف َن ِس َ
َأ ْح ِل ُف َع َلى يمَ ِنيٍ َف َأ َرى َغ ْي َر َها َخ ْي ًرا ِم ْن َها إِال َأ َت ْي ُت الَّ ِذي ُه َو َخ ْي ٌر َوتحَ َ َّل ْل ُت َهاَ ،فان َْط ِل ُقوا
َّ (((
َف ِإ مَّنَا َح َم َل ُك ُم اهلل َع َّز َو َجل.
التبليغ باإلقناع:
مراعاة حلرية الفرد كان النبي صلى اهلل عليه وسلم حريص ًا على محاولة إقناع من
يحاوره بإيراد بعض األسباب ،وهذا مع أنه إما مبلغ عن اهلل ،وإما مشرع ،وأين هذا
من بعض من لديهم شيء من السلطة ،يتسلطون بها على إخوتهم في اإلنسانية،
فيصدرون أوامر متشددة ،وغير منطقية ،ويفرضونها بالعنف على عباد اهلل؟
قد يلح بعضهم في املجادلة عن وجهة نظره ،ولكن ليست هناك طريقة أجنع من أن
جتعله يرد على رأيه بنفسه ،وهنا تظهر براعة النبي صلى اهلل عليه وسلم في جتسيد
األمر املنبوذ برسم صورة له ،ترفضها الفطرة فوراً.
هلل صلى اهلل عليه وسلم َس َأ َل ُه َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
يقول َع َطا ٌء ْب ُن َي َس ٍارَّ :إن َر ُس َ
ول ا ِ
الَ :يا
ال ال َّر ُج ُلِ :إنِّي َم َع َها ِفي ا ْل َب ْي ِتَ ،ف َق َ
الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
هلل َأ ْس َت ْأ ِذ ُن َع َلى ُأ ِّمي؟ َف َق َ
َر ُس َ
ول ا ِ
ال
ال ال َّر ُج ُلِ :إنِّي َخ ِاد ُم َهاَ ،ف َق َ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ْ :اس َت ْأ ِذ ْن َع َل ْي َهاَ ،ف َق َ
َر ُس ُ
ال
هلل صلى اهلل عليه وسلم ْ :اس َت ْأ ِذ ْن َع َل ْي َها َأتحُ ِ ُّب َأ ْن َت َر َاها ُع ْر َيا َنةً؟ َق َ
َل ُه َر ُس ُ
ول ا ِ
ال :ال،
(((
َق َ
اس َت ْأ ِذ ْن َع َل ْي َها».
الَ :ف ْ
السبب،
النبي صلى اهلل عليه وسلم على اإلقناع فيبني للطرف اآلخر
َ
وهنا يحرص ُّ
وذلك بد ًال من االقتصار على األمر الصريح أو النهي الصريح.
يقول ُه َز ْي ٌلَ :جا َء َر ُج ٌلَ ،ف َو َق َف َع َلى َب ِ
اب ال َّنب ِِّي صلى اهلل عليه وسلم َي ْس َت ْأ ِذ ُن َف َقا َم
( )1م�سلم :الأميان رقم .3111
( )2مالك :اجلامع رقم .1519
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ابَ ،ف َق َ
ُم ْس َت ْقب َِل ا ْل َب ِ
ال َل ُه ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َ :ه َك َذا َع ْن َك َأ ْو َه َك َذا َف ِإ مَّنَا
َ ()1
االس ِتئ َْذ ُان ِم َن ال َّنظ ِر
ْ
ينبغي على ولي األمر أال يجامل في أمور املسلمني أو األمور العامة من ال يعد
ُك ُفؤاً ،ومن عالمات عدم الكفاءة في األمور املالية خاصة ـ عند النبي صلى اهلل
عليه وسلم ـ حرص اإلنسان على الوالية فيها ،ومع هذا فهو ال يجابه الطرف اآلخر
برأيه ،ولكن يصوغه في هيئة قاعدة عامة.
وسى األشعريَ :د َخ ْل ُت َع َلى ال َّنب ِِّي صلى اهلل عليه وسلم أنَا َو َر ُج ِ
الن
يقول َأبِو ُم َ
ال َأ َحدُ ال َّر ُج َلينْ َِ :يا َر ُس َ
ِم ْن َب ِني َع ِّميَ ،ف َق َ
هللَ ،أ ِّم ْرنَا َع َلى َب ْع ِض َما َو َ
ول ا ِ
الك اهلل َع َّز
اآلخ ُر ِمث َْل َذ ِل َكَ ،ف َق َ
َو َج َّلَ ،و َق َ
ال َ
الِ :إنَّا َواهلل ال ُن َولِّي َع َلى َه َذا ا ْل َع َم ِل َأ َح ًدا َس َأ َل ُه
َ ِ ()2
َوال َأ َح ًدا َح َر َص َعل ْيه
النبي صلى اهلل عليه وسلم يستمع بهدوء إلى دفاع
ونالحظ في النص التالي أن َّ
امرأة عن وجهة نظرها ،ويناقشها ببيان السبب ،ثم يقدم لها البديل ملا أنكره
عليها.
تقول ُأ ُّم َح ِك ٍيم ِب ْن ُت َأ ِس ٍيد َع ْن ُأ ِّم َها :إ َِّن َز ْو َج َها ُت ُو ِّف َي َو َكان َْت ت َْش َت ِكي َع ْي َن َها
َف َت ْك َت ِح ُل الجْ َ ال َء َف َأ ْر َس َل ْت َم ْوال ًة َل َها ِإ َلى ُأ ِّم َس َل َم َة َف َس َأ َل ْت َها َع ْن ُك ْح ِل الجْ َ ال ِءَ ،ف َقا َل ْت:
ال ت َْك َت ِح ُل إِال ِم ْن َأ ْم ٍر ال ُبدَّ ِم ْنهَ ،،د َخ َل َع َل َّي َر ُس ُ
ني
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ِح َ
ُت ُو ِّف َي َأ ُبو َس َل َمةَ ،و َقدْ َج َع ْل ُت َع َلى َع ْي ِني َص ْب ًراَ ،ف َق َ
الَ :ما َه َذا َيا ُأ َّم َس َل َم َة؟ ُق ْل ُت:
يبَ ،ق َ
إ مَِّنَا ُه َو َص ْب ٌر َيا َر ُس َ
الِ :إ َّن ُه َي ُش ُّب ا ْل َو ْج َه َفال تجَ ْ َع ِلي ِه إِال بِال َّل ْي ِل
ول اهلل َل ْي َس ِفي ِه ِط ٌ
ابُ ،ق ْل ُتِ :ب َأ ِّي َش ْيءٍ َأ ْم َت ِش ُط َيا َر ُس َ
َوال تمَ ْ َت ِش ِطي ب ِّ
ِالط ِ
ول
يب َوال ِبالحْ ِ َّنا ِء َف ِإ َّن ُه ِخ َض ٌ
اهلل؟ َق َ
ني ِب ِه َر ْأ َس ِك(.)3
ِالسدْ ِر ُت َغ ِّل ِف َ
ال ب ِّ
( )1الن�سائي :اجلنائز رقم .2061
( )2البخاري :ال�صوم رقم .1800
(� )3أبو داود :الأدب رقم .4506
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ويظهر صبر النبي صلى اهلل عليه وسلم وأناته جلي ًا في النص التالي ،فهو يستخدم
سلسلة من االستفهامات التقريرية مع الشاب حسن النية ليستدرجه إلى تأييد
حكم اإلسالم في الزنا.
الَ :يا َر ُس َ
يقول أبو ُأ َما َم َة :إ َِّن َف ًتى َشا ًّبا َأتَى ال َّنب َِّي صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق َ
ول
اهلل ،ا ْئ َذ ْن ِلي بِال ِّزنَاَ ،ف َأ ْق َب َل ا ْل َق ْو ُم َع َل ْي ِه َف َز َج ُرو ُه َقالُواَ :م ْه َم ْهَ ،ف َق َ
الْ :اد ُن ْهَ ،فدَ نَا
ال :ال َواهللَ ،ج َع َل ِني ُ
اهلل ِفدَ ا َء َكَ ،ق َ
الَ :أتحُ ِ ُّب ُه أل ِّمك؟ َق َ
ِم ْن ُه َف َج َل َسَ ،ق َ
اس
الَ :وال ال َّن ُ
ول اهللَ ،ج َع َل ِني ُ
ال :ال َواهللَ ،يا َر ُس َ
ُي ِح ُّبو َن ُه أل َّم َها ِتهِ مَ ،أ َف ُت ِح ُّب ُه ال ْب َن ِت َك؟ َق َ
اهلل ِفدَ ا َء َك،
هللَ ،ج َع َل ِني ُ
اس ُي ِح ُّبو َن ُه ِل َب َنا ِتهِ ْمَ ،أ َف ُت ِح ُّب ُه ألخْ ِت َكَ :ق َ
َق َ
ال :ال َوا ِ
اهلل ِفدَ ا َء َك،
الَ :وال ال َّن ُ
هللَ ،ج َع َل ِني ُ
ألخ َوا ِتهِ ْمَ ،أ َف ُت ِح ُّب ُه ِل َع َّم ِت َك؟ َق َ
َق َ
ال :ال َوا ِ
اس ُي ِح ُّبو َن ُه َ
اهلل
الَ :وال ال َّن ُ
اس ُي ِح ُّبو َن ُه ِل َع َّما ِتهِ ْمَ ،أ َف ُت ِح ُّب ُه لخِ َ ا َل ِتك؟ َق َ
ِفدَ ا َء َكَ ،ق َ
ال :ال َوا ِ
هللَ ،ج َع َل ِني
الَ :وال ال َّن ُ
ُ
اس ُي ِح ُّبو َن ُه لخِ َ اال ِتهِ ْمَ ،ف َو َض َع َيدَ ُه َع َل ْي ِهَ ،و َق َ
اهلل ِفدَ ا َء َكَ ،ق َ
ال :ال َّل ُه َّم ْاغ ِف ْر
الَ :وال ال َّن ُ
َذ ْن َب ُهَ ،و َط ِّه ْر َق ْل َب ُهَ ،و َح ِّص ْن َف ْر َج ُهَ ،ف َل ْم َي ُك ْن َب ْعدُ َذ ِل َك ا ْل َف َتى َي ْل َت ِف ُت ِإ َلى َش ْيءٍ (((،
وفي احلوار التالي يستخدم النبي صلى اهلل عليه وسلم األسلوب العملي مع بيان
السبب ،في إقناع املتسول بالتوقف عن إذالل نفسه بالتسول من الناس ،ويحثه
على كسب رزقه بالعمل الشريف ،فاألسلوب العملي يجعل النصيحة أبلغ وأكثر
رسوخ ًا فال تُنسى.
ال ِم َن األن َْصا ِر َأتَى ال َّنب َِّي صلى اهلل عليه وسلم َي ْس َألُه ُ،
َس ْب ُن َما ِل ٍكَّ :إن َر ُج ً
يقول َأن ٌ
الَ :أ َما ِفي َب ْي ِت َك َش ْي ٌء؟ َق َ
َف َق َ
الَ :ب َلىِ ،ح ْل ٌس َن ْل َب ُس َب ْع َض ُه َو َن ْب ُس ُط َب ْع َض ُهَ ،و َق ْع ٌب
ال :ا ْئ ِت ِني بِهِ َماَ ،ق َ
ن َْش َر ُب ِفي ِه ِم َن المْ َا ِءَ ،ق َ
الَ :ف َأتَا ُه بِهِ َماَ ،ف َأ َخ َذ ُه َما َر ُس ُ
ول ا ِ
هلل صلى
اهلل عليه وسلم ِب َي ِد ِه َو َقالَ َ:م ْن َي ْش َترِي َه َذ ْي ِن؟ َق َ
الَ :ر ُج ٌل َأنَا آخُ ُذ ُه َما ب ِِد ْر َهمٍ،
الَ :م ْن َيزِيدُ َع َلى ِد ْر َه ٍم؟ َم َّر َتينْ ِ َأ ْو َثالثًاَ ،ق َ
َق َ
ال َر ُج ٌلَ :أنَا آخُ ُذ ُه َما ب ِِد ْر َه َمينْ ِ،
(� )1أحمد :باقي م�سند الأن�صار رقم ،21185
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َف َأ ْع َطا ُه َما ِإ َّيا ُه َو َأ َخ َذ الدِّ ْر َه َمينْ ِ َو َأ ْع َطا ُه َما األن َْصار َِّي َو َقالْ َ:اش َت ِر ِب َأ َح ِد ِه َما َط َعا ًما
ِاآلخ ِر َقدُ و ًما َف ْأ ِت ِني بِه َِ ،ف َأتَا ُه ِب ِهَ ،ف َشدَّ ِفي ِه َر ُس ُ
ول ا ِ
َفا ْنب ِْذ ُه ِإ َلى َأ ْه ِل َكَ ،و ْاش َت ِر ب َ
هلل
اح َت ِط ْب َوب ِْع َوال َأ َر َي َّن َك
صلى اهلل عليه وسلم ُعو ًدا ِب َي ِد ِهُ ،ث َّم َقال َل ُه :ا ْذ َه ْب َف ْ
اب َع ْش َر َة َد َر ِاه َم
ِيع َف َجا َء َو َقدْ َأ َص َ
َخ ْم َس َة َع َش َر َي ْو ًماَ ،ف َذ َه َب ال َّر ُج ُل َي ْح َت ِط ُب َو َيب ُ
اش َت َرى ِب َب ْع ِض َها َث ْو ًبا َو ِب َب ْع ِض َها َط َعا ًماَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
َف ْ
ول اهللَ :ه َذا َخ ْي ٌر َل َك ِم ْن َأ ْن تجَ ِ ي َء
المْ َ ْس َأ َل ُة ن ُْك َت ًة ِفي َو ْجهِ َك َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ،إ َِّن المْ َ ْس َأ َل َة ال ت َْص ُل ُح إِال ِلثَال َثةٍ ِ :ل ِذي َف ْق ٍر
(((
ُمدْ ِق ٍعَ ،أ ْو ِل ِذي ُغ ْر ٍم ُم ْف ِظ ٍعَ ،أ ْو ِل ِذي َد ٍم ُم ِ
وج ٍع»،
الترغيب والتيسير:
النبي صلى اهلل عليه
انطالق ًا من مبدأ احترام حرية األفراد املقيدة بحدود ،كان ُّ
وسلم يحرص على الترغيب والتيسير ،وذلك بد ًال من التنفير والتضييق ،فكان
حريص ًا على توسيع أبواب اخلير حتى يشمل كثيراً ،أما بعض الدعاة في عصرنا
هذا ،فينتهجون ،من دون وعي ،مناهج تن ِّفر من الدين وتضيق أبواب اخلير ،حتى
ال يسع إال احلاالت النادرة ،كما مييل كثير من املنظمني واملفتني إلى اختيار أصعب
األنظمة أو الفتاوى للناس في كثير من القضايا؛ وذلك خوف ًا من الوقوع في مظنة
النبي عليه الصالة
التساهل والشبهة ،دون متييز لدرجات أهميتها وخطورتها ،أما ُّ
والسالم فالتيسير مبدؤه ،فهو يفرق بني الركن والسنة (في الصالة مثالً) ،واألصل
والفرع حتى في حقوق رب العباد.
يقول ا ْل َب َرا ُء َخ َط َب َنا ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َي ْو َم ال َّن ْحرَِ ،ق َ
ال :إ َِّن َأ َّو َل َما َن ْبدَ ُأ ِب ِه
اب ُس َّن َت َنا َو َم ْن َذ َب َح
ِفي َي ْو ِم َنا َه َذا َأ ْن ن َُص ِّل َي ُث َّم َن ْر ِج َع َف َن ْن َح َر َف َم ْن َف َع َل َذ ِل َك َف َقدْ َأ َص َ
أله ِل ِه َل ْي َس ِم َن ال ُّن ُس ِك ِفي َش ْيءٍ َف َقا َم َخا ِلي َأ ُبو
َق ْب َل َأ ْن ُي َص ِّل َي َف ِإ مَّنَا ُه َو لحَ ْ ٌم َع َّج َل ُه ْ
الَ :يا َر ُس َ
ُب ْر َد َة ْب ُن ِن َيار َف َق َ
ول ا ِ
هللَ ،أنَا َذ َب ْح ُت َق ْب َل َأ ْن ُأ َص ِّل َي َو ِع ْن ِدي َج َذ َع ٌة َخ ْي ٌر ِم ْن
َ ()2
الْ :اج َع ْل َها َم َكان ََها َأ ْو َق َ
ُم ِس َّنةٍ َ ،ق َ
ال ْاذ َب ْح َها َو َل ْن تجَ ْ ز َِي َج َذ َع ٌة َع ْن َأ َح ٍد َب ْعدَ ك »
(� )1أبو داود :الزكاة رقم .1398
( )2البخاري :احلج رقم .915
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هما هذا املبدأ ،حيث يقول َك َ
ان ال َّنب ُِّي صلى اهلل
اس َر ِضي اهلل َع ْن َ
ويؤكد ا ْب ُن َع َّب ٍ
ول :ال َح َر َجَ ،ف َس َأ َل ُه َر ُج ٌل َف َق َ
عليه وسلم ُي ْس َأ ُل َي ْو َم ال َّن ْح ِر بمِ ِ ًنىَ ،ف َي ُق ُ
الَ :ح َل ْق ُت َق ْب َل
الَ :ر َم ْي ُت َب ْعدَ َما َأ ْم َس ْي ُتَ ،ف َق َ
الْ :اذ َب ْح َوال َح َر َجَ ،و َق َ
َأ ْن َأ ْذ َب َحَ ،ق َ
ال :ال َح َر َج»(،)1
ويبرز التيسير في النصوص الثالثة التالية ،حيث يتصور املسلم ،بسبب شدة
تقواه ،أنه وقع في ذنب خطير ،وقد ال يكون األمر كما تصوره ،فيهون عليه
الرسول صلى اهلل عليه وسلم فعلته ويوجد له مخرج ًا منطقي ًا منها ليخفف من
قلقه.
الَ :يا َر ُس َ
ال َأتَى ال َّنب َِّي صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق َ
ول اهلل ِإنِّي
يقول ا ْب ُن ُع َم َرَّ :إن َر ُج ً
ال :الَ ،ق َ
الَ :ه ْل َل َك ِم ْن ُأ ٍّم؟ َق َ
يما َف َه ْل ِلي ت َْو َب ٌة؟ َق َ
الَ :ه ْل َل َك ِم ْن
َأ َص ْب ُت َذن ًْبا َع ِظ ً
الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
َخا َلةٍ ؟ َق َ
الَ :ف ِب َّر َها(((.
معروف
النبي صلى اهلل عليه وسلم الطرف اآلخر بتشبيه ما فعله بشيء
ٍ
و ُيطم ِئن ُّ
إباحته؛ وذلك باستخدام االستفهام التقريري واالستغرابي.
يقول ُع َم ُر ْب ُن الخْ َ َّط ِ
اب َر ِضي اهلل َع ْنهَ :ه َش ْش ُت َي ْو ًماَ ،ف َق َّب ْل ُت َو َأنَا َصا ِئ ٌم َف َأ َت ْي ُت
يما َف َق َّب ْل ُت َو َأنَا َصا ِئ ٌم،
ال َّنب َِّي صلى اهلل عليه وسلم َف ُق ْل ُتَ :ص َن ْع ُت ا ْل َي ْو َم َأ ْم ًرا َع ِظ ً
َف َق َ
ال َر ُس ُ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم َ :أ َر َأ ْي َت َل ْو تمَ َ ْض َم ْض َت بمِ َاءٍ َو َأن َْت َصا ِئ ٌم؟
ُق ْل ُت :ال َب ْأ َس ب َِذ ِل َكَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول ا ِ
يم؟(((.
هلل صلى اهلل عليه وسلمَ َ:ف ِف َ
وهنا يبدو أن ذنبه ال يندرج في احلدود مبعناها االصطالحي ،وهذا تائب معترف
بذنبه ،معتقد أن ذنبه خطير ،لهذا سكت عنه النبي صلى اهلل عليه وسلم مرات،
ثم حاول أن يخرجه من شعوره املبالغ فيه بالذنب باستفهامات تقريرية ،تشهد
بصالحه ،ثم بشره بأن اهلل قد غفر ذنبه.

( )1البخاري :اجلمعة رقم ،1620
( )2الرتمذي :الرب وال�صلة رقم ،1827
(� )3أحمد :الع�شرة املب�شرون رقم .132
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يقول َأ ُبو ُأ َما َم َةَ :ب ْي َن َما َر ُس ُ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم ِفي المْ َ ْس ِج ِد َون َْح ُن ُق ُعو ٌد َم َع ُه
الَ :يا َر ُس َ
إ ِْذ َجا َء َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
ول اهلل ِإنِّي َأ َص ْب ُت َح ًّدا َف َأ ِق ْم ُه َع َل َّيَ ،ف َس َك َت َع ْن ُه َر ُس ُ
ول
الَ :يا َر ُس َ
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ُث َّم َأ َعا َد َف َق َ
ول اهلل ِإنِّي َأ َص ْب ُت َح ًّدا َف َأ ِق ْم ُه َع َل َّي،
الصال ُة َف َل َّما ان َْص َر َف َنب ُِّي اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ ،ق َ
ال َأ ُبو
يم ِت َّ
َف َس َك َت َع ْن ُهَ ،و ُأ ِق َ
ني ان َْص َر َفَ ،وا َّت َب ْع ُت َر ُس َ
ُأ َما َمه َفا َّت َب َع ال َّر ُج ُل َر ُس َ
ول
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ِح َ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم َأن ُْظ ُر َما َي ُر ُّد َع َلى ال َّر ُج ِل َف َل ِحقَ ال َّر ُج ُل َر ُس َ
ول اهلل صلى اهلل
ول اهلل ِإنِّي َأ َص ْب ُت َح ًّدا َف َأ ِق ْم ُه َع َل َّيَ ،ف َق َ
الَ :يا َر ُس َ
عليه وسلمَ ،ف َق َ
ال َل ُه َر ُس ُ
ول اهلل
ني َخ َر ْج َت ِم ْن َب ْي ِت َك َأ َل ْي َس َقدْ َت َو َّض ْأ َت َف َأ ْح َس ْن َت
صلى اهلل عليه وسلمَ :أ َر َأ ْي َت ِح َ
الصال َة َم َع َنا؟ َف َق َ
هللَ ،ق َ
الَ :ب َلى َيا َر ُس َ
ا ْل ُو ُضوء؟ َق َ
ول ا ِ
الَ :ن َع ْم َيا
الُ :ث َّم َشهِ دْ َت َّ
ول اللهَّ َِ ،ف َق َ
َر ُس َ
ال َل ُه َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َ :ف ِإ َّن ا ِ
هلل َقدْ َغ َف َر َل َك َحدَّ َك َأ ْو
َق َ
ال َذ ْن َب َك»(((.
وهنا ال يلوم النبي صلى اهلل عليه وسلم الصحابي على تغيبه عن مجلسه ،ولكن
يحرص على مواساته ،بوضعه بني خيارين ،يصعب إنكار فضل أحدهما على اآلخر،
يقول ُم َعا ِو َي ُة ْب ُن ُق َّر َة َع ْن َأبِي ِه :إِن َنب ِّي اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان ِإ َذا َج َل َس
َي ْج ِل ُس ِإ َل ْي ِه َن َف ٌر ِم ْن َأ ْص َحا ِب ِه َو ِفيهِ ْم َر ُج ٌل َل ُه ا ْب ٌن َص ِغي ٌر َي ْأ ِتي ِه ِم ْن َخ ْل ِف َظ ْه ِر ِه َف ُي ْق ِعدُ ُه
َبينْ َ َيدَ ْي ِه َف َه َل َك َ ،فا ْم َت َن َع ال َّر ُج ُل َأ ْن َي ْح ُض َر الحْ َ ْل َق َة ِل ِذ ْك ِر ا ْب ِن ِه َف َحز َِن َع َل ْي ِهَ ،ف َف َقدَ ُه
الَ :ما ِلي ال َأ َرى ُفال ًنا؟ َقالُواَ :يا َر ُس َ
ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َف َق َ
ول ا ِ
هلل ُب َن ُّي ُه الَّ ِذي
َر َأ ْي َت ُه َه َل َكَ ،ف َل ِق َي ُه ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َف َس َأ َل ُه َع ْن ُب َن ِّي ِهَ ،ف َأخْ َب َر ُه َأ َّن ُه َه َل َك
َف َع َّزا ُه َع َل ْي ِهُ ،ث َّم َق َ
الن َأيمُّ َا َك َ
النبي عليه الصالة والسالمَ :يا ُف ُ
ان َأ َح َّب ِإ َل ْي َك َأ ْن
ال ُّ
تمَ َ َّت َع ِب ِه ُع ُم َ
اب ِم ْن َأ ْب َو ِ
اب الجْ َ َّن ِة إِال َو َجدْ َت ُه َقدْ َس َب َق َك ِإ َل ْي ِه،
رك َأ ْو ال َت ْأ ِتي َغ ًدا ِإ َلى َب ٍ
َي ْف َت ُح ُه َل َك؟ َق َ
الَ :يا َنب َِّي اهللَ ،ب ْل َي ْس ِب ُق ِني ِإ َلى َب ِ
اب الجْ َ َّن ِة َف َي ْف َت ُح َها ِلي َل ُه َو َأ َح ُّب
ِإ َل َّي َق َ
الَ :ف َذ َاك َل َك»(.)2
( )1م�سلم :التوبة رقم .4966
( )2الن�سائي :اجلنائز رقم .2061
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وكذلك من جاء معترف ًا بخطئه لم يعنفه الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،ولكن
أخبره مبا يجب عليه برفق ،بل ،وساعده على أداء الكفارة التي عليه إذ كان
عاجزاً؛ وذلك تدريب ًا له على االمتثال ألوامر اهلل ،ورمبا مازحه النبي صلى اهلل عليه
وسلم وضحك من حالته التي أدت به إلى املخالفة مع عجزه عن التكفير عنها،
كما هي احلال في النص اآلتي:
وس ِع ْندَ ال َّنب ِِّي صلى اهلل عليه وسلم
يقول أبو ُه َر ْي َر َة َر ِضي اهلل َع ْنهَ :ب ْي َن َما ن َْح ُن ُج ُل ٌ
الَ :ما َلك؟ َ َق َ
هلل َه َل ْك ُتَ ،ق َ
إ ِْذ َجا َء ُه َر ُج ٌلَ ،ف َقالَ َ :يا َر ُس َ
ول ا ِ
الَ :و َق ْع ُت َع َلى ا ْم َر َأ ِتي
هلل صلى اهلل عليه وسلم َ :ه ْل تجَ ِ دُ َر َق َب ًة ت ُْع ِت ُق َها؟ َق َ
َو َأنَا َصا ِئ ٌمَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول ا ِ
ال :ال،
ال :الَ ،ف َق َ
يع َأ ْن ت َُصو َم َش ْه َر ْي ِن ُم َت َتا ِب َعينْ ِ؟ َق َ
َق َ
الَ :ف َه ْل تجَ ِ دُ إ ِْط َعا َم
الَ :ف َه ْل ت َْس َت ِط ُ
ني ِم ْس ِكي ًنا؟ َق َ
ال :ال.
ِس ِّت َ
« َف َم َك َث ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َف َب ْي َنا ن َْح ُن َع َلى َذ ِل َك ُأ ِت َي ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه
الَ :أنَاَ ،ق َ
السا ِئ ُل؟ َف َق َ
يها تمَ ْ ٌرَ ،وا ْل َع َر ُق :المْ ِ ْك َت ُلَ ،ق َ
ال :خُ ْذ َها
وسلم ِب َع َر ٍق ِف َ
الَ :أ ْي َن َّ
ال ال َّر ُج ُلَ :أ َع َلى َأ ْف َق َر ِم ِّني َيا َر ُس َ
َف َت َصدَّ ْق ِب ِهَ ،ف َق َ
ول اهلل َفو َاهلل َما َبينْ َ ال َب َت ْي َها ( ُيرِيدُ
الحْ َ َّر َتينْ ِ) َأ ْه ُل َب ْي ٍت َأ ْف َق ُر ِم ْن َأ ْه ِل َب ْي ِتيَ ،ف َض ِح َك ال َّنب ُِّي صلى اهلل عليه وسلم َح َّتى
َبدَ ْت َأ ْن َيا ُب ُهُ ،ث َّم َق َ
ال َأ ْط ِع ْم ُه َأ ْه َل َك»(.)1
ومن صور حث النبي صلى اهلل عليه وسلم اآلخرين على التيسير احلديث التالي،
الذي يستخدم فيه النبي صلى اهلل عليه وسلم االستفهام االستنكاري بأسلوب
بليغ ،يجسد ِع َظم مقالة من يحلف باهلل أال يفعل اخلير.
تقول َعا ِئ َش ُة َر ِضي اهلل َع ْن َها :إ َِّن َر ُس َ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم سمع َص ْو َت
اب َعا ِل َيةٍ َأ ْص َوات ُُه َماَ ،و ِإ َذا َأ َحدُ ُه َما َي ْس َت ْو ِض ُع َ
خُ ُص ٍوم بِا ْل َب ِ
اآلخ َر َو َي ْس َت ْر ِف ُق ُه ِفي َش ْيءٍ ،
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َف َق َ
هلل ال َأ ْف َع ُلَ ،ف َخ َر َج َع َل ْيهِ َما َر ُس ُ
َواآلخر َي ُق ُ
ولَ :وا ِ
ال:
الَ :أنَا َيا َر ُس َ
وفَ ،ف َق َ
َأ ْي َن المْ ُ َت َألِّي َع َلى اهلل ال َي ْف َع ُل المْ َ ْع ُر َ
ول اهلل َو َل ُه َأ ُّي َذ ِل َك َأ َح َّب،
( )2البخاري :ال�صوم رقم .1800
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وهنا يأتي التعليق الذي يجسد ِع َظم مقالة الرجل مكرراً مرات ،ليعبر بقوة مناسبة
عن اإلنكار على القسم بعدم فعل اخلير ،فيأخذ التعليق مفعوله فوراً.
تقول َعا ِئ َش ُةَ :جا َء ِت ا ْم َر َأ ٌة ِإ َلى َر ُسولِ اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َقا َل ْتِ :ب َأبِي َو ُأ ِّمي
الن َث َم َر َة َأ ْر ِض ِه َف َأ َت ْي َنا ُه ن َْس َت ْو ِض ُع ُه َواهلل َما َأ َص ْب َنا ِم ْن َث َم ِر ِه َش ْي ًئا
ا ْب َت ْع ُت َأنَا َوا ْب ِني ِم ْن ُف ٍ
إِال َش ْي ًئا َأ َك ْل َنا ِفي ُب ُطو ِن َنا َأ ْو ن ُْط ِع ُم ُه ِم ْس ِكي ًنا َر َجا َء ا ْل َب َر َك ِة َف َح َل َف َأ ْن ال َي ْف َع َلَ ،ف َق َ
ال
َر ُس ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َ :ت َألَّى َأ ْن ال َي ْف َع َل َخ ْي ًراَ ،ت َألَّى َأ ْن ال َي ْف َع َل َخ ْي ًرا،
َت َألَّى َأ ْن ال َي ْف َع َل َخ ْي ًراَ ،ف َب َل َغ َذ ِل َك ال َّر ُج َل َف َأتَى ال َّنب َِّي صلى اهلل عليه وسلم َف َق َ
ال:
َيا َر ُس َ
ْت َما َو َض ُعواَ ،ف َو َض َع َع ْن ُه ْم َما َو َض ُعوا(((،
ْت الث ََّم َر ُك َّل ُه َوإ ِْن ِشئ َ
ول اهلل إ ِْن ِشئ َ
وهذه مجموعة تريد اإلسالم ،ولكن تخشى من احملاسبة على ما ارتكبته من آثام
فيما مضى ،فيأتي الوحي مسعف ًا النبي صلى اهلل عليه وسلم ليبشرهم بأن اهلل
تواب رحيم ،يفرح بتوبة عباده.
َاسا ِم ْن َأ ْه ِل ِّ
الش ْر ِك َكانُوا َقدْ َق َت ُلوا َو َأ ْك َث ُروا
اس َر ِضي اهلل َع ْن َ
يقول ا ْب ُن َع َّب ٍ
هماَّ :إن ن ً
َو َزن َْوا َو َأ ْك َث ُرواَ ،ف َأت َْوا ُم َح َّم ًدا صلى اهلل عليه وسلم َف َقالُوا :إ َِّن الَّ ِذي َت ُق ُ
ول َوتَدْ ُعو
ين ال َيدْ ُع َ
ون َم َع ا ِ
هلل ِإ َل ًها َ
آخ َر
ِإ َل ْي ِه لحَ َ َس ٌن َل ْو ت ُْخ ِب ُرنَا َأ َّن لمِ َا َع ِم ْل َنا َك َّفا َر ًةَ ،ف َن َز َلَ ( :والَّ ِذ َ
ـــون ال َّن ْفس الَّ ِتي َحر َم ُ
ــق َوال َي ْزن َ
َوال َي ْق ُت ُل َ
ُون) َو َن َز َل ْت ُ { :ق ْل َيا ِع َب ِاد َي
اهلل إِال ِبالحْ َ ِّ
َ
َّ
ين َأ ْس َر ُفوا َع َلى َأ ْن ُف ِسهِ ْم ال ت َْق َن ُطوا ِم ْن َر ْح َم ِة ا ِ
هلل}(((.
الَّ ِذ َ
ولم يقتصر التيسير على املسلم ،بل يشمل حتى الكافر واحتمال صدق إسالمه ،كما
هي احلال في احلوار التالي ،في ميدان املعركة ،عادة تكون الفرصة ضيقة للتفكير،
فالقرار ينبغي أن يكون سريع ًا والتنفيذ كذلك ،بيد أن املسألة تتعلق باحتمال
انتهاك حرمة دم املسلم ،فيأتي التأنيب النبوي في صيغة االستفهام االستنكاري
املتكرر ،ولكن ملطف ًا ذلك االستنكار الشديد مبناداة الطرف اآلخر باسمه ،والكافر
إذا أعلن إسالمه فقد ُحرم دمه ،إال أن يظهر لنا غير ذلك بصورة مؤكدة.
(� )1أحمد :باقي الأن�صار رقم ،23599
( )2البخاري :تف�سري رقم ،4436
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هماَ :ب َع َث َنا َر ُس ُ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم ِإ َلى
يقول ُأ َسا َم ُة ْب ُن َز ْي ٍد َر ِضي اهلل َع ْن َ
ال ِم ْن ُهمَ ،ف َل َّما
الحْ ُ َر َق ِةَ ،ف َص َّب ْح َنا ا ْل َق ْو َم َف َه َز ْم َنا ُهمَ ،ولحَ ِ ْق ُت َأنَا َو َر ُج ٌل ِم َن األن َْصا ِر َر ُج ً
َغ ِشي َنا ُه َق َ
ال :ال ِإ َل َه إِال اهلل َف َك َّف األن َْصار ُِّي َف َط َع ْن ُت ُه ِب ُر ْم ِحي َح َّتى َق َت ْل ُت ُهَ ،ف َل َّما َق ِد ْم َنا
ال ال ِإ َل َه إِال ُ
الَ :يا ُأ َسا َم ُةَ ،أ َق َت ْل َت ُه َب ْعدَ َما َق َ
َب َل َغ ال َّنب َِّي صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق َ
اهلل؟
ان ُم َت َع ِّوذاًَ ،ف َما ز َ
ُق ْل ُتَ :ك َ
َال ُي َك ِّر ُر َها َح َّتى تمَ َ َّن ْي ُت َأنِّي َل ْم َأ ُك ْن َأ ْس َل ْم ُت َق ْب َل َذ ِل َك
ا ْل َي ْو ِم»(.)1
النبي صلى اهلل عليه وسلم
واحلوار التالي ميثل قمة العناية بحقوق الفرد ،يتخذ ُّ
قراراً فيدرك أن الصواب في غيره ،فال يجد حرج ًا في الرجوع عنه ،مدعم ًا رجوعه
بدليل قوي ،بل ويدافع بحزم عن حق املأمور بقتله في القرار السابق.
ولَ :أ َت ْي ُت َر ُس َ
انَ :س ِم ْع ُت َأ ْو ًساَ ،ي ُق ُ
ول ا ِ
يقولِ ال ُّن ْع َم ُ
هلل صلى اهلل عليه وسلم ِفي
يف َف ُك َّنا ِفي ُق َّبةٍ َف َقا َم َم ْن َك َ
يها َغ ْيرِي َو َغي َر َر ُسولِ ا ِ
هلل صلى اهلل عليه
َو ْف ِد َث ِق ٍ
ان ِف َ
الْ :اذ َه ْب َفا ْق ُت ْل ُهُ ،ث َّم َق َ
وسلم َف َجا َء َر ُج ٌل َف َسا َّر ُهَ ،ف َق َ
ال َأ َل ْي َس َي ْش َهدُ َأ ْن ال ِإ َل َه إِال
ُ
الُ :ر َّد ُهُ ،ث َّم َق َ
الَ :ب َلىَ ،و َل ِك َّن ُه َي ُقولُ َها َت َع ُّوذًاَ ،ف َق َ
اهلل؟ َق َ
اس
الُ :أ ِم ْر ُت َأ ْن ُأ َقا ِت َل ال َّن َ
َح َّتى َي ُقولُوا ال ِإ َل َه إِال ُ
وها ُح ِّر َم ْت َع َل َّي ِد َما ُؤ ُه ْم َو َأ ْم َوالُ ُه ْم إِال ب َِح ِّق َها (،)2
اهلل َف ِإ َذا َقالُ َ
وجدير بالذكر أن هذا النص يوضح السياق الذي ورد فيه قوله صلى اهلل عليه
ال على استباحة
وسلم ،فيوضح معناه الذي اشتبه على كثيرين ،فاستعملوه دلي ً
دم من ال يقول ال إله إال اهلل ،واحلقيقة عكس ذلك متاماً ،فقد جاءت هذه العبارة
كاف للبراءة ،ومن املعلوم عند
حلقن دم من يعلن أن ال إله إال اهلل؛ ألن ذلك دليل ٍ
العقالء أن هناك فرق ًا كبيراً بني أدلة البراءة ،التي يكفي فيها أن تثير الشك في
التهمة وأدلة اإلدانة التي يجب أن تكون قوية.

( )1البخاري :املغازي رقم .3935
(� )2أحمد :املدنيون ،رقم .15573
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اخلالصة والتوصيات
إن الهدف الرئيس لهذه احلوارات هو إقناع املخلوقات املكلفة باإلسالم ،وتعليم
املسلمني أمور دينهم (معتقداته وعباداته ،وتشريعاته ،ومبادئه األخالقية)
والتثبيت على اإلميان ،والتعويد على التسليم ألوامر اهلل ،وتيسير الطاعة هلل،
وحسن االستثمار لنعم اهلل ،والتعويد على املداومة في فعل اخليرات ،واحملافظة
على حقوق األفراد واجلماعة.
واتضح في البحث أن احلوار النبوي ينطلق من عدد من املنطلقات ،ومن أبرزها:
احترام حقوق األفراد ،ومنها حريتهم –في الدنيا – في االختيار بني األديان،
والدرجات التي تتراوح بني حد أعلى وحد أدنى ،سواء في اخلير أم في الشر،
ومنها حرية املراجعة ،سواء التعليق على ما ينزل على النبي صلى اهلل عليه وسلم،
أم ُيش ِّرعه ،أم يتخذه قراراً ،ويترتب على ما سبق ،حرصه على إقناع الطرف
اآلخر ،والترغيب والتيسير ،ويضاف إلى ذلك مراعاة حال احملاور اآلخر ،وطبيعة
املوضوع ،وموقف الطرف اآلخر من املوضوع ،ونوع األسلوب والوسائل املتوافرة،
لقد اتضح لنا من احلوارات النبوية في هذا الكتيب أن اإلسالم قد سبق النظام
الدميوقراطي بأكثر من اثني عشر قرن ًا في احترام حقوق الفرد في املجتمع ،واحترام
حريته في االختيار والتمتع بهذه احلقوق واحلرية ،مع حتمل مسؤولية طريقة متتعه
بهذه احلرية ،ولهذا ينبغي على املصلحني املسلمني دراسة املصادر األساسية لدينهم
دراسة كافية ،حتى يتضح لهم أن املسلمني في غنى عن استيراد بعض املفاهيم
أو متجيد بعض الشعارات املشبوهة أو املخلوطة بالشوائب التي رمبا أدت باملسلم
إلى اخلروج عن دينه ،دون أن يدري ،كما ينبغي على من يهاجمون هذه املفاهيم
األجنبية أن يدرسوها دراسة كافية ،قبل أن يحاولوا تقوميها أو نقدها ،فالنظام
الدميوقراطي ،وإن كان وليد الفلسفة الالدينية ( Cecularismالعلمانية)،
ويضع السلطة التشريعية في يد البشر ،فإنها تلتزم بكثير من املبادئ التي تتفق
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مع الفطرة السليمة ،ودعا اإلسالم إليها ،قبل أربعة عشر قرناً ،فيما يخص حقوق
الفرد وحرياته ،كما يتضمن النظام الدميوقراطي بعض األساليب والوسائل املفيدة،
مثل :االنتخابات والتصويت :أهدافها ،وأساليبها ،ووسائلها ،وميكن للمسلمني
االستفادة منها في تطبيق املبادئ العريقة في اإلسالم.
وبالنسبة إلى حرية التعبير «السياسي» فإن واجب األمر باملعروف والنهي عن
املنكر( ،مضمون ًا وأسلوباً) يسبق ما اكتشفه الفكر الغربي بقرون عدة.
وهذه احلقائق تؤكد لنا أننا –نحن املسلمني– لسنا في حاجة إلى استيراد مبادئ
وشعارات أجنبية ،وكل ما يحتاجه املسلمون ،أو ًال ،هو التعرف إلى دينهم وفهمه
فهم ًا صحيحاً ،ثم االجتهاد في تطبيقه ،ثم ال مانع من االطالع على اإلنتاج
الفكري اإلنساني الذي نشأ في بيئات قدمية أو حديثة غير إسالمية ،وقراءتها
قراءة واعية ناقدة ،متكن املسلم من التعرف إلى إيجابياته وسلبياته ،لالستفادة من
إيجابياته وجتنب سلبياته.
كما اتضح من البحث أن األساليب النبوية والوسائل قابلة للتطبيق ومناسبة في
هذا العصر ،رغم تطور وسائل التعبير وتنوعها بدرجة تفوق اخليال ،فهي ترتكز
ُ
الناس عليها ،وكثير منها في مستوى االتصال
على الفطرة البشرية التي فطر اهلل َ
الشخصي ،هي وسائل لفظية وغير لفظية ،ذات فاعلية ال تعرف البلى ،وميكن
للمحاور االستفادة منها ،وإن كان ال ميتلك السلطة التنظيمية أو الشخصية
للنبي صلى اهلل عليه وسلم.
املتميزة التي توافرت ِّ
واهلل أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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•القرآن الكرمي .
•أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاني األزدي ،سنن أبو داود ،مراجعة
محمد محي الدين عبد احلميد (القاهرة :دار إحياء الكتب العربية–––).
•أبو زهرة ،محمد ،أصول الفقه (القاهرة :دار الفكر العربي .)1377
•أحمد ،الشيباني ،أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل (القاهرة:
مؤسسة قرطبة).
•ابن أبي شيبة ،أبو بكر بن عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الصنعاني ،مصنف
بن أبي شيبة (الرياض :مكتبة الرشد 1409هـ).
•ابن أبي شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد الكوفي ،الكتاب املصنف في
األحاديث واآلثار ،حتقيق كمال يوسف احلوت (الرياض :مكتبة الرشد
1409هـ).
•ابن أبي شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد ،مسند ابن أبي شيبة ،حتقيق
عادل بن يوسف العزازي ،وأحمد بن فريد املزيدي (الرياض :دار الوطن
1997م).
•ابن احلاجب ،جمال الدين عثمان بن عمرو بن أبي بكر ،منتهى الوصول
واألمل في علمي األصول واجلدل (بيروت :دار الكتب العلمية .)1985
•ابن القيم اجلوزية ،زاد املعاد في هدي خير العباد (بيروت :مؤسسة الرسالة
.)1399
•ابن ماجة ،أبو عبد اهلل محمد بن زيد القزويني ،سنن ابن ماجة ،حتقيق وترقيم
محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة :دار إحياء الكتب العربية).
•ابن هشام ،السيرة النبوية ،تعليق طه عبد الرؤوف سعد (بيروت :دار اجليل
1975م).
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•البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ،صحيح
البخاري ،،حتقيق مصطفى ديب البغا ط( 3بيوت :دار بن كثير 1407هـ).
•البيهقي ،أحمد بن احلسني بن علي أبو بكر ،سنن البيهقي الكبرى ،حتقيق
محمد عبد القادر عطا (مكة املكرمة :مكتبة دار الباز 1414هـ).
•الترمذي ،محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي ،سنن الترمذي ،أحمد محمد
شاكر وآخرون (بيروت :دار إحياء التراث العربي ).
•اخلالف ،عبد الوهاب ،أصول الفقه ط( 7مصر :مطبعة النصر 1376هـ).
•الدار قطني ،علي بن عمر أبو احلسن الدارقطني البغدادي سنن الدارقطني،
حتقيق :السيد عبد اهلل هاشم مياني املدني (بيروت :دار املعرفة 1386هـ) .
•الدارمي ،عبد اهلل بن عبد الرحمن أبو محمد سنن الدارمي ،حتقيق :فواز
أحمد زمزمي  ،خالد السبع العلمي (بيروت :دار الكتاب العربي 1407هـ).
•الدارمي ،عبد اهلل بن عبد الرحمن أبو محمد ،سنن الدارمي ،حتقيق فواز أحمد
زمزمي ،وخالد السبع العلمي (بيروت :دار الكتاب العربي 1410هـ).
•الربيعة ،عبد العزيز بن عبد الرحمن ،علم أصول الفقه :حقيقته ،ومكانته،
وتاريخه ،ومادته (الرياض :املؤلف 1996م).
•الزحيلي :وهبة ،أصول الفقه اإلسالمي (دمشق :دار الفكر .)1986
•صيني ،سعيد إسماعيل ،حقيقة العالقة بني املسلمني وغير املسلمني (بيروت:
مؤسسة الرسالة 1420هـ).
•صيني ،سعيد إسماعيل صالح ،احلوار النبوي مع املسلمني وغير املسلمني
(الرياض :مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني 1426هـ).
•صيني ،سعيد إسماعيل ،التعامل النبوي مع غير املسلمني ،بحث غير منشور
1429هـ
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•صيني ،سعيد إسماعيل ،اخلطاب اإلسالمي بني الرفض والتسليم ،مقدم
للمؤمتر السنوي الثامن لرابطة العالم اإلسالمي املنعقد في مكة املكرمة في
الفترة  7–5ذي احلجة  1428للهجرة.
•صيني ،سعيد إسماعيل،حرية التعبير واإلحلاد واالنحالل ،مقدم ملؤمتر
«اإلعالم املعاصر بني حرية التعبير واإلساءة إلى الدين» املنعقد في صنعاء بني
14/2/13–12هـ.
•الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم ،الروض الداني (املعجم
الصغير) ،حتقيق :محمد شكور محمود احلاج أمرير (بيروت ،عمان:
املكتب اإلسالمي  ،دار عمار 1405هـ).
•العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ،فتح الباري شرح صحيح
البخاري ،حتقيق :محب الدين اخلطيب (بيروت :دار النشر :دار املعرفة ).
•العيني ،بدر الدين محمود بن أحمد ،عمدة القارئ شرح صحيح البخاري
(بيروت :دار إحياء التراث العربي).
•مالك ،مالك بن أنس أبو عبد اهلل األصبحي ،موطأ مالك ،حتقيق محمد عبد
الباقي (القاهرة :دار إحياء التراث العربي ).
•املباركفوري ،أبي العال محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم ،حتفة األحوذي
بشرح جامع الترمذي (بيروت :دار الكتب العلمية 1410هـ).
•املزي ،يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو احلجاج ،تهذيب الكمال ،حتقيق
بشار عواد معروف (بيروت :مؤسسة الرسالة 1400هـ).
•مسلم ،أبي احلسني مسلم بن احلجاج القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم،
حتقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية .)1374
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•املناوي ،زين الدين عبد الرؤوف ،التيسير بشرح اجلامع الصغير ط( 3الرياض:
مكتبة اإلمام الشافعي 1408هـ).
•املناوي ،عبد الرؤوف ،فيض القدير شرح اجلامع الصغير (مصر :املكتبة
التجارية الكبرى 1356هـ).
•النسائي ،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ،سنن النسائي الكبرى ،حتقيق
عبد الغفار سليمان البنداري ،وسيد كسروي حسن (بيروت :دار الكتب
العلمية 1411هـ).
•النسائي ،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ،سنن النسائي( ،املجتبى)،
حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ط(2حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية
1406هـ).
•النووي ،محي الدين يحي بن شرف ،شرح صحيح مسلم بن حجاج ،حتقيق
خليل مأمزون شيحا ط( 4بيروت :دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع
1418هـ ).
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قواعد الن�شر يف ال�سل�سلة
1.1أن يكون الكتاب معني ًا بإشاعة ثقافة احلوار ،محقق ًا ألهداف املركز
وتطلعاته.
2.2أن يتسم باجلدة واألصالة.
3.3أن يتبع املؤلف أسس املناهج العلمية توثيق ًا وصياغة.
4.4تخضع جميع البحوث املقدمة لهيئة حترير السلسلة للتدقيق
واملراجعة.
5.5أال يكون قد سبق نشره في مكان آخر.
6.6أن يكون الكتاب ذا صلة بالواقع واألحداث املعاصرة.
7.7يتراوح الكتاب من  5000إلى  7000كلمة.
8.8يقدم املؤلف ثالث نسخ مطبوعة من كتابه ونسخة إليكترونية على
قرص( ،)CDوملخص وجيز في حدود ثالث صفحات.
9.9إرفاق سيرة ذاتية للمؤلف.
1010يتم إحالة البحث إلى فاحصني إلجازة البحث قبل نشره.
1111مينح املؤلف مكافأة مالية  ،إذا أجيز للنشر مع (  )100نسخة من
كتابه.
1212املكاتبات توجه إلى أمني هيئة حترير سلسلة رسائل في احلوار،
عبر البريد اإلليكتروني )rs@kacnd.org (:
فاكس + 966 11 2665778 :هاتف+ 966 11 2665777 :
ص.ب ، 89866 :الرياض11692 :

