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المخالِف في السيرة النبوية :أهل الكتاب نموذجا
حـوار ُ
الدكتورة نورة بنت أحمد الحارثي
أستاذ التاريخ اإلسالمي المشارك
وكيلة عمادة البحث العلمي
جامعة بيشة – المملكة العربية السعودية
الملخـــص
يتناول هذا البحث حوارات النبي  مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،أو فيما كتبه الرسول من رسائل إلى ملوك األمم من
أهل الكتاب ،وتخير نماذج من الحوارات المختلفة من حيث:
اإلسالم على أنه دين حياة؛ ففي الجانب الديني ،كان الهدف
أوال :موضوعات الحوارات :أظهرت مواضيع الحوار مع أهل الكتاب
َ
من الحوار دعوتهم إلى اإلسالم .واإلجابة على تساؤالتهم في العقيدة والتشريع .وفي الجانب الدنيوي أفرزت المحاورات الجوانب
االقتصادية واالجتماعية وأدب المعامالت.
ثانيا :ظروف الحوارات ،ومنها :حوارات الحرب ،واالستمالة إلى اإلسالم ،والمحاججة في التأكيد على نبوة رسول هللا .وقد أظهر
رسول هللا ثقة ِ
وعزة عاليتين بدينه ،خالل إجاباته على أسئلتهم االستف اززية واالستنكارية في مسائل الغيب ،وأشراط الساعة ،وتعريف
الروح وسواها.
ثالثا :أشكال الحوارات :وهي ثالثة:
أ) محاورة النبي  أهل الكتاب حوا اًر مباش اًر ،مثل حواره مع أهل نجران.

 )2محاورتهم عبر ر ٍ
سل ينوبون عنه ،ومنها حوار المسلمين المهاجرين إلى الحبشة مع النجاشي وأساقفته.
ُ
 )3الحوار عبر تبادل الرسائل ،كرسائل رسول هللا إلى هرقل والمقوقس ،وبعض أمراء العرب النصارى.

رابعا :األشخاص المحاورين :مثل حواره مع حبر اليهود وعالمهم عبد هللا بن سالم .وحواره  مع يهود خيبر .وحواره  مع عدي
بن حاتم الطائي الذي كان زعيماً نصرانياً.
لم يجعل نبي اإلنسانية االختالف في الدين سبباً في اختالف التضاد ،وانما عالج في حواراته العالقة القائمة على التدبر في
االختالف ،وخلق السبل للتفاهم والتقارب ،فكانت قيادته للحوار مع المخالف أقواالً وأفعاالً تعتمد على المجادلة بالحسنى ،واقصاء
التعنيف ،وابراز قيم التسامح اإلسالمي.
البحث على أننا في هذا الوقت ،الذي تمر به األمة اإلسالمية من ابتالء باإلرهاب وشيوع ظاهرة التكفير ،أحوج ما نكون إلى
ويركز
ُ
تمثل المنهج النبوي في حوار المخالف في المذهب والدين ،بعيداً عن الجهل واالنغالق والتعصب والهوى الفئوي أو الحزبي أو
الطائفي أو السياسي ،و َّأنه ال َّ
بد من التأسيس على مشروعية الحوار مع المخالف وفق قواعد الحوار وضوابطه التي بينها القرآن
الكريم والسنة النبوية الشريفة .ومما َوجه إليه البحث أن نبينا  كان يتعامل مع المخالف وفق االعتبارات الموضوعية لكل حوار،
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َِّ
ِ ين لَمْ يُقَ ِاتلُوكُمْ ِفي الد
ِّين
َّ ُ ال يَنْهَاكُم : وهو امتثال لقوله تعالى. ومتقيداً بالثوابت من جانب آخر،ولكنه كان مرناً من جانب
َ اَّللُ عَ ِن الذ
ِ ِ
ِِ
ِ َّ َن تَبروهُم وتُقْ ِسطُوا ِإلَي ِهم ِإ َّن
.)1(ين
َ اَّللَ يُحب الْمُقْسط
ْ ْ
َ ْ َ ْ َولَمْ يُ ْخ ِرجُوكُمْ م ْن ديَ ِاركُمْ أ

The Prophet dialogues with the Other: People of the book as a model
Deputy Dean for scientific research
Bisha University

Abstract
This paper deals with the Prophet dialogues with the Jews and Christians, Or, the prophet letters to the Kings
of the Nations. those Various dialogues models was examined in terms of:
1- Dialogues Subjects: The Dialogue showed Islam as a religion of life; On the religious side, the
objective of the dialogue was inviting them to Islam. Answering questions on doctrine and legislation.
In the daily life side conversations aimed to produce economic and social aspects.
2- Dialogues Conditions: Dialogues through wars, Dialogues in peace, The debate to emphasize his
prophecy. The Prophet showed confidence in Islam; he answered their questions in matters of the
unseen, the signs of the hour, and the definition of the soul.
3- Dialogues Types:
a. His direct dialogue with people of the book, such as his dialogue with the people of Najran.
b. Indirect dialogues, such as the dialogue of Muslims immigrants to Abyssinia.
c. Dialogues through letters. Like the Prophet's messages to Hercules, Muqawqis, and some
Princes of Christian Arabs.
4- Prophet dialogue with Jews, with Abdullah bin Salam, Khaiber Jews. The Prophet dialogue with Adi
bin Hatim the christian leader.
The Prophet did not make difference in religion cause different contrast. But in his dialogues addressed the
relationship to reflect on the difference, Creating ways to understanding and closeness, And highlighting the
values of Islamic tolerance.
Research focuses at this time on the phenomenon of terrorism and expiation. The search is focused on the
Prophet's curriculum in the offending dialogue with the others with no ignorance.
alkalimat almuftahiat: 'iidarat alhiwar - hiwar al'adyan - alsiyrt alnubawiat - aldaewat al'iislamiat - almaerifat
alsariha.

؛ ابن021-021 : ص،)م1111-هـ1221 ، دار ابن حزم: (بيروت، زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد: ابن قيم الجوزية. 8 : اآلية: الممتحنة:) سورة1(
،3 م، وعلي عطوي وآخرون، أحمد ملحم: ووضع حواشيه، وعادل عبد الموجود، علي معوض: وثقه وقابل مخطوطاته، البداية والنهاية: إسماعيل:كثير
.58-55: ص،)م2111 - هـ1221 ، دار الكتب العلمية: (بيروت،5ج
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المقدمــة
المخالِف ،وجاءت السنة َّ
النبويِة دليالً مادياً تطبيقياً لهذه
أوضح القرآن الكريم مشروعية محاورة ُ

المشروعية .فقد أمرنا هللا تعالى بمجادلته بالتي هي أحسن ،قال تعالىْ  :ادعُ إِلَى سبِ ِ
يل َرِّب َك بِاْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْو ِعظَ ِة
َ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ين .)1(وجاء التطبيق
ض َّل َع ْن َسبِيلِ ِه َو ُه َو أ ْ
َّك ُه َو أ ْ
َعلَ ُم بِ َم ْن َ
َعلَ ُم بِاْل ُم ْهتَد َ
َح َس ُن إِ َّن َرب َ
اْل َح َس َنة َو َجادْلهُ ْم بِالتي ه َي أ ْ
ِ
العصر
صال ِة
نجران على ال ْ
مسجد النبوي بعد َ
النبوي واضحاً في كثير من األمثلة ،ومنها أنه عندما قدم َوفد َ
ِ
ِ
صالتهم .وفي هذا
استَ ْقَبلُوا الم ْش ِر َ
فح َان ْ
ول اَّلل َ د ُع ُ
وه ْم فَ ْ
صلوا َ
ق فَ َ
ص َالتُهُ ْم فقاموا ُي َ
ت َ
ال َرُس ُ
صلون في المسجد ،فَق َ
تتجلى السماحة ولين الجانب عند رسول هللا ،و ُم َح ِققاً الشرط النفسي لمحاورة اآلخر المخالف.
ِ
وفي تطبيق ٍ
اسِم إلَ ِه
ب إلَى أ ْ
َه ِل َن ْج َر َ
ان بدأ خطابه بِ ْ
ول اَّلل  عندما َكتَ َ
ثان لمحاورة المخالف ،أن َرُس َ
ِ
وب ( ،)2وهذا درس منهجي في طريقة الحوار ،وفن االستمالة ،والقبول ،ومعرفه أحوال
ِس َحا َ
يم َوا ْ
ق َوَي ْعقُ َ
ْإب َراه َ
المخاطب وواقعه ،وفي هذا إبراز للقواسم المشتركة بين الطرفين لترغيب المخالف في اإلصغاء إلى الحق ،فإبراهيم
واسحاق ويعقوب عليهم السالم أنبياء ِّ
يشكلون قواسم مشتركة بين المسلمين وأهل الكتاب.
الخلق
لقد تسامى
ُ
ِمن َِّ
ت لَهُ ْم
اَّلل لِ ْن َ
َ

النبوي العظيم في حواره مع المخالف ،صادعاً لتوجيهه تعالى في القرآن الكريم  :فَبِ َما َر ْح َم ٍة
غِليظَ الْقَلْ ِب َالنْفَضوا ِم ْن حَ ْوِلكَ ،)3( فكان حواره مع أهل الكتاب من ُسكان
ت فَظاً َ
َولَ ْو كُنْ َ

المدينة والجزيرة العربية مستنداً إلى المنهج الرباني في القرآن الكريم ،الذي تجسد سلوكاً في سيرته العطرة .
مشكلة البحث:

ٍ
أيت أن
الحوار مع المخالف في السنة والسيرة النبوية من القضايا التي يجب االلتفات إليها
بشكل دقيق وعميق ،ور ُ
حوار المخالف من أهل الكتاب في السيرة النبوية يحتاج في وقتنا الحاضر إلى زيادة في التركيز والتحليل ،والبحث
عن مواقف الحوار في السيرة النبوية ،وعن كيفيته ومنهجه وأشراطه ومقاصده ،ولعلنا أحوج ما نكون اليوم إلى
هدي رسول هللا  في محاورة المخالف ،بعدما انتشر التطرف واإلقصاء ،وأصبح القتل سبيالً للتعامل مع اآلخر،
وبعدما اصطبغت صورة اإلسالم في تعامله مع اآلخر بصورة اإلرهاب؛ سواء في عيون اآلخر أو في سلوك
الجهلة والمارقين من المسلمين.
أهداف البحث:

( )1سورة :النحل :اآلية.125 :
( )2

ابن قيم الجوزية :زاد المعاد في هدي خير العباد،ص.021:

( )3

سورة :آل عمران :اآلية.151 :
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 التعرف على منهج النبي  وأسلوبه في التحاور مع أهل الكتاب عموماً.
 مطالعة منهج النبي  وأسلوبه في التحاور مع النصارى من أهل الكتاب.
 التعرف على منهج النبي  وأسلوبه في التحاور مع اليهود من أهل الكتاب.
 االقتداء بالمنهج النبوي في التحاور مع المخالف في الدين.


تعظيم الحوار أسلوباً في التعامل مع اآلخر.

أهمية البحث:
تنبع أهمية هذا البحث في أنه يتناول موضوع الحوار مع المخالف من خالل السنة والسيرة النبوية ،وهو أمر ُيلِح

علينا طرحه اليوم ،ونركز فيه على الحوارات النبوية مع أهل الكتاب ،متمثلين المنهج النبوي في الحوار ،وقد ُعني

البحث باإلجابة عن كيفية الحوار النبوي مع اليهود والنصارى ،وأهمية هذا الحوار؛ من حيث :توقيته ،وفهم المنهج

النبوي في حوار المخالف ليكون هادياً لنا في وقت بتنا وبات فيه ديننا الحنيف ُمهَ َّد َد ْين ُمتَّهَ َمين نتيجة الحياد عما
ورد في الكتاب والسنة من أصول االختالف والخالف مع اآلخر.
حدود البحث:
 السيرة النبوية.
 منهج النبي  في حواره مع اآلخر المخالف من أهل الكتاب.
منهج البحث:
 استقراء النصوص والمواقف الحوارية بين النبي  وبين أهل الكتاب.-

تحليل النصوص والمواقف الحوارية بين النبي  وبين أهل الكتاب.

معالجة مصطلحات البحث:
أوالِ :
الحوار:
الحوار لغة :اشتُقَّت المفردة من الجذر اللغوي حور ،ويحمل دالالت :أن يدور الشيء دو اًر ،والرجوع ،والتلوين،
المرادة في الكالم ،والمراجعة ،والمجاوبة ،والحديث يجري بين شخصين أو أكثر(.)1
والجواب ،ومنه الحوار ،أي ُ
()1

ابن منظور :محمد :لسان العرب ،حققه وعلق عليه ووضع حواشيه :عامر حيدر ،راجعه :عبد المنعم إبراهيم،م( ،2بيروت :دار الكتب العلمية1222 ،هـ-
2113م) ،ص255-250-255 :؛ ابن فارس :أحمد بن فارس القزويني الرازي :مختار الصحاح ،ص :معجم مقاييس اللغة 0 ،أجزاء ،تحقيق :عبد
السالم هارون(،بيروت :دار الفكر1311 ،ه)؛ مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط( ،2القاهرة :مكتبة الشرق الدولية2112 ،م) ،مادة حور.
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َّ ِ
َّ ِ
الكالَم في
اج َعةُ الن ْ
طق و َ
وم َر َ
أصل الحوار من َ
الم َج َاوَبةُ ُ
الم َح َاوَرةُُ :
الح ْوِر وهو الرُجوعُ َعن الش ْيء وِالَى الش ْيء .و ُ
و ُ
ون (.)2
الم َخا َ
اج ُعوا َ
ويتَ َح َاوُر َ
الكالَ َم َب ْي َنهُم ،وهم َي َترَاو ُح َ
ون َ
اورهَ ،وتَ َح َاوُروا :تََر َ
ط َبة ،وقد َح َ
ُ
الحِديث " ومن دعا رجال بالكفر ،أو قال :عدو هللا! وليس كذلك ،إال حار
وفي َ
ٍ
من حال إِلى ٍ
حال فقد َح َار َي ْحور َح ْو اًر(.)2
إِليه  .وكل َش ْيء تَ َّغ َي َر ْ َ
َ
ور وهو الر ُجوع .والتَّ ْحوير :التَّْرجيع.
و ْ
حار َي ُح ُ
أصل التَّ ْحوير في الل َغة .من َ

عليه"

()3

.

أَي َر َجع إِليه ما َن َسب

عرض فيه وجهة النظر كالماً بين شخصين أو
الحوار في الداللة واالصطالح :هو أسلوب خطاب متكافئ ،تُ ُ

طرفين ،مشفوعةً بأدلة كل طرف لوجهة نظره أمام اآلخر .وال يكون الحوار حوا اًر إال بغلبة الهدوء والبعد عن

التعصب ،وحسن النية مع اليقظة ،وبخالف ذلك تتطور األمور إلى باب المجادلة.
ورود كلمة الحوار في القرآن الكريم:

جاءت المفردة في القرآن الكريم ثالث مرات :مرة في مجال التفاخر في قوله تعالى  :وكَان لَهُ ثَمر فَقَال ِلص ِ
احِب ِه
َ َ
ٌَ َ َ
()5
َوهُ َو يُحَ ِاو ُرهُ أَنَا أَ ْكثَ ُر ِمنكَ مَ ً
اال َوأَعَز نَفَ ًار . وفي الثانية في مجال النصح والتقريع في قوله تعالى  :قَالَ لَهُ
ٍ
ِ
صِ
ت ِب َّالِذي َخلَقَكَ ِم ْن تُر ٍ
س َّواكَ َرجُالً  ،)1(ووردت في معرض المجادلة
احبُهُ َوهُ َو يُحَ ِاو ُرهُ أَكَفَ ْر َ
اب ثَُّم م ْن نُطْفَة ثَُّم َ
َ
َ
اَّللُ قَ ْولَ َّالِتي تُجَ ِادلُكَ ِفي َز ْو ِجهَا َوتَ ْشتَِكي ِإلَى
وكأن ما تساوت مفردتا المجادلة والحوار في قوله تعالى  :قَدْ َس ِمعَ َّ

َِّ
او َركُمَا ِإ َّن
اَّلل َو َّ
اَّللُ يَ ْسمَعُ تَحَ ُ

أنواع الحوار:

ِ
َّ ِ
ير.)2( 
اَّللَ َسميعٌ بَص ٌ

يأتي الحوار حسب الهدف الذي يرمي إليه على نوعين ،وهما :حوار محمود وحوار مذموم(:)1
أوالًِ :
الحو ُار المحمود :قال الرازي" :وأما جمهور المتكلِمين َّ
فإنهم قالوا الجدال في الدين طاعة عظيمة ،واحتجوا

يل رِّبك ِبالْ ِح ْكم ِة والْموِعظَِة الْح ِ ِ
َِّ ِ
َح َس ُن ،)2( وبقوله تعالى حكاية عن
سِب ِ َ َ
سنَة َوجَادلْهُمْ ِبالتي هيَ أ ْ
ََ
عليه بقوله تعالى  :ادْعُ ِإلَى َ
َ َ َْ

( )2الزبيدي :محمد مرتضى الحسيني :تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :مجموعة من المحققين( ،بيروت :دار الفكر1212 ،هـ) ،مادة حور.
()3

إلى مواضع
مسلم :أبو الحسين :صحيح مسلم ،طبعة ممتازة مقارنة مع عدة طبعات ،ومرقمة ترقيما مسلسال مع ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ،مع اإلشارة ٰ
التكرار ،كتاب :اإليمان ،باب :خصال المنافق(،الرياض :دار السالم1211 ،هـ1118-م)،ص .74 :رقم احليدث.214 :

( )7الزبيدي :تاج العروس ،مادة حور.
( )5سورة :الكهف :اآلية.32 :
( )1سورة :الكهف :اآلية.35 :
( )2سورة :المجادلة :اآلية.1 :
( )1

الشافعي :فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي :التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،ج( ،5بيروت :دار الكتب العلمية1221 ،هـ) ،ص.123:

( )2

سورة :النحل :اآلية.125 :
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ِ
نت ِمن َّ ِ ِ
ِ
ين
الكفار أنهم قالوا لنوح   :قالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَ ْكثَ ْر َ
الصادق َ
ت ِجدَالَنَا فَأْتَنا بِ َما تَع ُدَنا إِن ُك َ َ

كان ذلك الجدال إال لتقرير أصول الدين

()3

ومعلوم أنه ما

(.)2

ثانيا :الحوار المذموم :جدال الباطل ،أو بهدف الباطل ،أو يقود إلى الباطل .ومما ورد في ذمه :قوله تعالى :
ً

ض َربُوهُ لَكَ ِإ َّال جَدَال بَلْ هُمْ قَ ْومٌ َخ ِصمُون  ،)5(وقوله تعالىَ  :وَال ِجدَالَ ِفي الْحَ ِّج ،)0( وقول
َوقَالُوا أَآِلهَتُنَا َخيْ ٌر أَمْ هُ َو مَا َ
رسول هللا " :ما ض َّل قَوم بعد هدى َكانوا عليه إال أُوتُوا اْلجدل"( ،)5ثَُّم تَال رسول َِّ
اَّلل  هذه اآلية  :مَا َ
ُ
ض َربُوهُ
َ ْ ٌ َ َْ ُ
ََ َ
ِ
ون.)8(
لَكَ ِإَّال جَدَ ًال بَلْ هُمْ قَ ْومٌ َخصمُ َ

ثانيا :المجادلة:

()8
ِ
ِ
الم ْن ِطقي :الذي هو
"الج َد ُل ُم َّ
حركةً :اللَّ َد ُد في ُ
الخ ُ
صومة والقُ ْدرةُ عليها ومنه أُخذ َ
ورد في تاج العروس َ :
الج َد ُل َ
الخصِم وافهام من هو ِ
القياس المؤلَّ ُ ِ
ِ
قاصٌر عن ْإدراك ُمقَِدمات
المسلَّمات و َ
الغ َر ُ
ض منه إلزُام َ ْ
ُ
ُ َ
المشهُورات أو ُ
ف من َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
دال:
الم َ
جادلَهُ ُم َ
البرهان .وقد َ
جادلَةً وجداالً فهو َجد ٌل و ِم ْج َد ٌل و ِم ْج ٌ
ُ
جادلَةُ والج ُ
ومجاد ٌل .و ُ
دال كم ْن َب ٍر وم ْحراب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
الم َ
المغالَبة وأصلهِ :من َج َدْل ُ
المفا َو َ
الم َ
صام .وقال الراغ ُ
نازعة و ُ
ضةُ على َسبيل ُ
دال :هو ُ
ب :الج ُ
ُ
خاص َمةُ والخ ُ
ٍ
ِ
ِ
دالِ :
الج ِ
َصل ِ
ِ ِ
الصراعُ واسقاطُ
بل :إذا َ
المتجادلَ ْي ِن َي ْفت ُل كل واحد َ
أحك ْم َ
َ
اآلخ َر عن أريه .وقيل :أ ْ ُ
ت فَ ْتلَه فكأن ُ
الح َ

دال والمج ِ
ِ
وكل ِمن الج َد ِل و ِ
الكمال:
ابن َ
الجدالَةُ .
الج ِ ُ َ
ادلَة جاء في القُرآن الكريم .وقال ُ
َ
اإلنسان صاح َبه على َ
ِ
بإظهار الم ِ
ِ
خاص ُم بما َي ْش َغ ُل عن ظُ ِ
ذاهب وتَقر ِ
ضوح
ق
اء َيتعلَّ ُ
وو ُ
يرها .وقال الفَيو ِمي :هو التَّ ُ
هور َ
دال :مر ٌ
ِ َ
الج ُ
الحق ُ
محمود إن كان للو ِ
الصواب ثم استُ ِ
ِ َّ
عمل على لِ ِ
قوف على
قابلَ ِة األَِدلَّة؛ لظُهور أ َْر َج ِحها وهو
َّ
ٌ
سان َح َملَة الشرع في ُم َ
ُ

فمذموم"(.)1
الحق واال
َ
ٌ

ثالثا :االختالف ،والخالف:

( )3

سورة هود اآلثة .32

( )7

الرازي ،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،ج( ،5بيروت :دار الكتب العلمية1221 ،ه) ،ص.123:

( )5

سورة الزخرف اآلثة .55

( )6

سورة البقرة اآلثة .194

( )4

الرتمذي حمميد سنن الرتمذي ،حتقيق صيدقي العطار ،كتاب تفسري القرآن ،باب ومن سورة الزخرف( ،بريوت دار الفكر1722 ،هـ2002-م)،ص  .935رقم احليدث.3267 :

( )5

سورة الزخرف اآلثة .55

( )5

الزبييدي تاج العروس ،مادة جيدل.

( )1

الفراهييدي اخلليل كتاب العني ،طبعة جيدثيدة فنية منقحة ،ط( ،2بريوت دار إحياء الرتاث العريب1726 ،هـ2005 -م) ،ص 131؛ الفيومي أمحيد املصباح املنري( ،بريوت مكتبة
لبنان1711 ،هـ1990-م) ،ص 36؛ ابن منظور حمميد لسان العرب،م ،7ص 124-126-125؛ الزبييدي تاج العروس ،مادة جيدل.
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وقد ورد في معنى االختالف في تاج العروس(" :)2قال ابن ِ ِ
فِ ِ َّ :
ِ
ال في َمثَ ٍل" :
الخْل ُ
الس ِكيتَ :
ُ
الردئُ من اْلقَ ْول ُ
ويقَ ُ
طٍإ"ِ .
ت عن أَْل ِ
ف كاْل ِخْلفَ ِة ،قال
بخ َ
ون َ
ف بِاْل َك ْس ِر  :اْل ُم ْختَلِ ُ
الخْل ُ
ف َكلِ َم ٍة ثم تكلَّم َ
طَ
ق َخْلفاً " أَي َ :س َك َ
ت أَْلفاً َ
َس َك َ
ِ ِ
االختِالَ ِ
ِ
ِ
اختَلَفَاِ .
َّ
الرج ِ
ف أَي
االس ُم ِمن ْ
ال لِ ُك ِل َش ْي َئ ْي ِن ْ
الخْل ُ
ال .واْلخْلفَةُ بِاْل َك ْس ِرْ :
ف أَيضاً  :الل ُجو ُج من ِ َ
الك َسائي ُ :يقَ ُ
االختِ ِ
الف االتِفَا ِ
الف.
ص َد ُر ْ
ِخ ُ
ق أَو َم ْ

االختالف اصطالحا :التبيان في الرأي والوسائل والفهم التي تقود إلى نتائج مختلفة ،قد تتكامل أحياناً فيكون
االختالف محموداً ،وقد تتنافر حيناً آخر فيكون االختالف مذموماً ،فيخرج من دائرة االختالف إلى دائرة
الخالف( .)1والخالف هو التبيان في الرأي والوسائل والمعتقد التي تقود إلى نتائج صدامية وتشيع الفرقة والنزاع.
ومن مترادفاتها االفتراق ،والشقاق ،والتنازع.
نوعا االختالف:
االختالف نوعان :اختالف مذموم ،واختالف محمود :فمنه اختالف التضاد ،ويرجع إلى أسباب خلقية متعددة،
فال غرور بالنفس واإلعجاب بالرأي يعمي المحاور ،فال يسمع إال صوت ذاته ويدفع بصاحبة إلى سوء الظن
والدخول في نوايا اآلخرين .ومن مسببات االختالف الحرص على الدنيا ومناصبها واتباع هوى النفس ،واالنحياز
إلى المذهب والعرق والطائفة واإلقليم والحرب ،وأسباب هذا كله قلة العلم والتصدر إلى مواضيع ال معرفة فيها،
وانما هوى النقل والسماع والتشبه.
وفي الجانب المحمود هو اختالف تنوع ،وهو عبارة عن اآلراء المتعددة التي تصب في مشرب واحد ،ومن ذلك ما
يعرف بالخالف الصوري ،والخالف اللفظي ،والخالف االعتباري .وهذه االختالفات مردها إلى أسباب فكرية،
واختالف وجهات النظر ،في بعض القضايا العلمية ،كالخالف في فروع الشريعة ،وبعض مسائل العقيدة التي ال
تمس األصول القطعية.
وكذلك االختالفات في بعض األمور العملية كالخالف في بعض المواقف السياسية ،ومناهج اإلصالح والتغيير،
ويدخل في الخالفات الفكرية :اخ تالف الرأي في تقويم بعض المعارف والعلوم مثل :علم الكالم والمنطق والفلسفة
والتصوف ،واالختالف في تقويم األحداث التاريخية ،وبعض الشخصيات التاريخية والعلمية.
أسباب االختالف أو الخالف:
 -تفاوت الفهم والمدارك العقلية.

( )2

الزبييدي تاج العروس ،مادة خلف.

( )1الفراهييدي كتاب العني ،مادة جيدل؛ الزبييدي تاج العروس ،مادة خلف.
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 تفاوت المصلحة والغرض والمقصد. المذهب والمعتقد .وهنا نقصد المخالفة في الدين ،ويقول صاحب فتح الباري في هذا" :المداراة بذل الدنيالصالح الدنيا أو الدين أو هما معاً ،وهي مباحة ،وربما استحبت"

()1

.

دعوة أهل الكتاب بوجه عام:
اب تَعالَوا إِلَ ٰى َكلِم ٍة سو ٍ
َهل اْل ِكتَ ِ
اء
َ ْ
كان رسول هللا  متمثالً ألمر القرآن الكريم في قوله تعالىُ  :ق ْل َيا أ ْ َ
َ ََ
ون َِّ
ِ
ِ
ضا أ َْرَب ًابا ِّمن ُد ِ
اشهَ ُدوا
َب ْي َن َنا َوَب ْي َن ُك ْم أ ََّال َن ْعُب َد إِ َّال َّ
اَّلل ۚ فَِإن تََولَّ ْوا فَقُولُوا ْ
ض َنا َب ْع ً
اَّللَ َوَال ُن ْش ِر َك بِه َش ْيًئا َوَال َيتَّخ َذ َب ْع ُ
بِأََّنا ُم ْسلِ ُمون . )2(ففي اآلية دعوة ونداء رقيق ،وفيها قاسم مشترك بين المسلمين وبين أهل الكتاب ،وفيها ثوابت

فإن
أن نعبد هللا وحده ،وأال نتخذ له شريكاً ،وأال نتخذ البشر أرباباًْ ،
إن التقوا عليها توصلوا إلى الكلمة السواءْ :
ْ
رفضوا وتولوا ،ال نقاتلهم وال نجبرهم على ما نريد ،ولكننا نبقى على ثوابتنا اإلسالمية التي دعوناهم إليها ولم

يهدهم هللا لالستجابة لها ،وقد تمثلت الدعوة إلى الكلمة السواء والمحاورة باإللقاء الشخصي أو في المكاتبة وارسال
من يلقونها على أصحابها المرسلة إليهم ،فقد كتب رسول هللا  رسالة إلى ِه َرْقل إمبراطور الروم تميز باللطف
والتواضع ،فوصف النبي  نفسه برسول هللا ،ووصف ِه َرْقل بعظيم الروم ،وبدأه بالسالم ،ودعاه إلى اإلسالم ،ولم
يلزمه به ،وهذا نص الكتاب المرسل من رسول هللا  إلى ِه َرقْل:
" بسم هللا الرحمن الرحيم ،من محمد رسول هللا ،إلى هرقل عظيم الروم ،سالم على من اتبع الهدى .أما
بعد :فإني أدعوك بدعاية اإلسالم .أسلِم .تسلَم ،وأسلم يؤتك هللا أجرك مرتين .فإن توليت فإن عليك إثم
األريسين"(.)1
لم يهادن النبي  في دعوته على حساب دينه ،فكان يظهر العزة والقوة ،وان كان المخاطب قيص اًر ،ولكنه

كان واقعياً حكيما يضع الناس مواضعهم الدنيوية ،فلقب ِهرقل بعظيم الروم ،ولم يمنعه في الحالين من وضوح
المراد من الرسالة ،أال وهو" :أسلِم .تسلَم" ،وهي دعوة إلى دخول اإلسالم بذكر آية قرآنية تبرز القواسم
المشتركة بين اإلسالم والمسيحية .

( )1ابن حجر أمحيد بن علي فتح الباري شرح صحيح البخاري ،حتقيق حمب اليدثن اخلطيب،ج( ،10بريوت دار املعرفة1349 ،هـ) ،ص .757
( )2سورة آل عمران اآلثة .67
( )1البخاري حمميد بن إمساعيل أبو عبيدهللا صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب قُل ثا أَهل ال ِ
ْكتَ ِ
اَّلل( ،جيدة دار ابن اجلوزي1704 ،ه)،
اب تـَ َعالَ ْوا إِ َ َٰل َكلِ َم ٍة َس َو ٍاء بـَْيـنَـنَا َوبَـْيـنَ ُك ْم أاََّل نـَ ْعبُ َيد إِاَّل ا
َْ َْ
ص  .933-923رقم احليدث .7553 :واألرثسيني ا ِإل ِرثسيني بكسر اهلمزة أو بفتحها وتشيدثيد الراء مكسورة وثاء واحيدة بعيد السني وقبلها ثاء ،وقيل يف معىن األرثسيني هم امللوك
الذثن خيالفون أنبيائهم ،وقيل الفالاحون ،وقيل األتباع ومعناه أن عليك إمث رعاثاك الذثن ثتبعونك ،وثنقادون بانقيادك.
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وجه النبي  دعواته إلى المخالف على وجوه ثالثة :دعوة اليهود بوجه خاص ،ودعوة النصارى بوجه
خاص ،وحوار الوفود في مسائلهم ومحاججتهم ،ومن شواهد ذلك نذكر بعض ما أوردته السيرة والسنة
النبوية من حوارات ودعوات:
 -1دعوة اليهود بوجه خاص:
 عن أبي هريرة  قال" :بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول هللا  فقال" :انطلقوا إلى يهود"،
فخرجنا معه حتى جئنا بيت ِ
المدراس ،فقام النبي  فناداهم ":يا معشر يهود ،أسلموا تسلموا" .فقالوا :قد
بلغت يا أبا القاسم .فقال" :ذلك أريد" .ثم قالها الثانية .فقالوا :قد بلغت يا أبا القاسم ،ثم قال الثالثة فقال:
أجلِيكم ،فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه ،وأال فاعلموا أن
"اعلموا أن األرض هلل ورسوله واني أريد أن ْ
األرض هلل ورسوله"(.)2

 -2دعوة النصارى بوجه خاص:
 .aوفد نصارى الحبشة:
يقول ابن إسحاق" :قدم على رسول هللا  وهو بمكة ،عشـرون رجـال أو قريـب مـن ذلـك مـن النصـارى حـين ظهـر
خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد ،فجلسوا إليه وكلموه وسألوه ،ورجال من قـري

فـي أنـديتهم حـول الكعبـة ،فلمـا

فرغوا من مسألة رسول هللا عما أرادوا دعاهم رسول هللا  وتـال علـيهم القـرآن الكـريم ،فلمـا سـمعوا القـرآن فاضـت
أعينهم من الدمع ،ثم استجابوا له ،وآمنـوا بـه وصـدقوه ،وعرفـوا منـه مـا كـان يوصـف لهـم فـي كتـابهم مـن أمـره ،فلمـا
قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قري فقالوا :خيبكم هللا من ركب! بعثكم َمن وراءكم من أهل ديـنكم
عنده حتـى فـارقتم دي َـنكم ،فصـدقتموه بمـا قـال لكـم ،مـا نعلـم
ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل ،فلما تطمأن
مجالسكم َ
ُ

ـر،
أنفســنا خيـ ًا
رْكًبــا أحمــق مــنكم ،أو كمــا قــالوا .فقــالوا :ســالم علــيكم ال نجــاهلكم ،لنــا أعمالنــا ولكــم أعمــالكم ،ال نــألوا َ
ويقال :إن النفـر مـن النصـارى مـن أهـل نجـران ،فـاهلل أعلـم أي ذلـك كـان ،ويقـال -وهللا أعلـم -إن فـيهم نزلـت هـؤالء

اآليات :الَِّذين آتَي َناهم اْل ِكتَ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ِ
آمَّنا بِ ِه إَِّنهُ اْل َحق ِم ْن َربَِنا إَِّنا ُكَّنا ِم ْـن
َ
اب م ْن قَْبله ُه ْم به ُي ْؤمُنو َنَ ،وِا َذا ُي ْتلَى َعلَ ْيه ْم قَالُوا َ
َ ْ ُُ
()1
ِِ
ِ
ِِ ِِ
ين .)2( 
َع َمالَُنا َولَ ُك ْم أ ْ
ين إلى قوله:لََنا أ ْ
الم َعلَ ْي ُك ْم ال َن ْبتَغي اْل َجاهل َ
قَْبله ُم ْسلم َ
َع َمالُ ُك ْم َس ٌ

( )2البخاري صحيح البخاري ،كتاب اإلكراه ،باب يف بيع املكره وحنوه يف احلق وغريه ،ص  .1712رقم احليدث.6977 :
( )1سورة القصص اآلثتان .53-52
( )2سورة القصص اآلثتان .55-57
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ي عن اآلياتَ  :ذلِك بِأ َّ ِ ِ ِ ِ
ون* َوِا َذا َس ِم ُعوا َما
قال ابن إسحاق " :سألت الزهر َّ
ين َوُرْه َب ًانا َوأََّنهُ ْم ال َي ْستَ ْكبُِر َ
َن م ْنهُ ْم قسيس َ
َ
()3
الرسول إلى قوله :مع َّ ِ ِ
ِ
أِ
ون قَالُوا َس َال ًما ، )2(فقال :ما أسـمع
ين وقولهَ :وِا َذا َخا َ
ط َبهُ ُم اْل َجاهلُ َ
الشاهد َ
ُنز َل إِلَى َّ ُ
ََ
علمائنا يقولون نزلت في النجاشي وأصحابه(.)5

 .bحوار جعفر بن أبي طالب والنجاشي:

صيب أَصـحابه ِمـن اْلـب َال ِء ومـا هـو ِفي ِـه ِمـن اْلع ِافي ِـة بِم َكانِ ِـه ِمـن ِ
ِ
ِ
اَّلل َو ِم ْـن َعم ِـه أَبِـي
ْ
ْ َ َ َ
لَما َأرَى َرُس ُ
ول اَّلل َ -  -ما ُي ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ـال لَهُ ْـم لَ ْـو َخ َـر ْجتُ ْم إلَـى أ َْر ِ
ض اْل َح َب َش ِـة ف َّ
ـإن بِهَـا َملِ ًكـا َال
طَال ٍب َوأَنهُ َال َي ْقد ُر َعلَى أ ْ
َن َي ْم َن َعهُ ْم مما ُه ْم فيه م ْـن اْل َـب َالء قَ َ
يْ ِ
ـول ِ
ق حتى يجعل اَّلل لَ ُكم فَرجا فَ َخرج ِع ْند َذلِك اْلمسلِم ِ
ِ
اب رس ِ
اَّلل -
َح ٌد َ ،وِه َي أ َْر ُ
ض ص ْد ٍ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ً َ َ َ َ ُ ْ ُ َ
ون م ْن أ ْ
َص َـح ِ َ ُ
ظلَ ُم ع ْن َدهُ أ َ
ُ
ـت أَول ِه ْج ٍ
ـت ِفـي ِْ
ِ ِِ ِ ِ
- إلَى أ َْر ِ
اإل ْس َـالِم( ،)0وذهبـت قـري
ض اْل َح َب َش ِةَ ،م َخافَةَ اْل ِفتَْن ِة َوِف َرًا
ـرة َك َان ْ
َ
ار إلَـى اَّلل بـدينه ْم فَ َك َان ْ َ
خلفهــم تطلــبهم مــن النجاشــي فــأبى إال أن يســمع مــنهم ،فأرســل إلَــى أَصــحا ِب رسـ ِ ِ
ـاء ُه ْم
ـول اَّلل  فَـ َـد َع ُ
ْ
ْ َ َُ
اه ْم َفلَمــا َجـ َ
ِ
ِ
ِ
ض مـا تَقُولُ َ ِ ِ
ِ
َم َرَنـا بِ ِـه
ـال َب ْع ُ
َرُسولُهُ ْ
ـون للرُجـل إ َذا ج ْئتُ ُمـوهُ .قَـالُوا َ :نقُـول َ :واََّلل َمـا َعل ْم َنـاَ ،و َمـا أ َ
ضـهُ ْم ل َـب ْع ِ َ
اجتَ َم ُعوا .ثُم قَ َ
ِ
ـاقفَتَه فََن َشـروا مصـ ِ
ـي أ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـاحفَهُ ْم َح ْولَـهُ َسـأَلَهُ ْم
َنبِي َنـا َ -  -كائًنـا فــي َذل َ
َس ُ ُ َ َ
ـاءواَ ،وقَ ْـد َد َعـا الن َجاشـ َّ َ
ـك َمـا ُهـ َـو َكـائ ٌن َ .فلَمـا َجـ ُ
ِ
ِِ ِ
يه قَوم ُكم ولَم تَ ْـد ُخلُوا بِ ِـه فـي ِدينِـي ،وَال ِفـي ِدي ِـن أ ٍ ِ
ِِ
ـان
َحـد م ْـن َهـذه اْلملَ ِـل فَ َك َ
ال لَهُ ْمَ :ما َه َذا الد ُ
َ
ين الذي قَ ْد فَ َارْقتُ ْم ف ْ َ ْ َ ْ
فَقَ َ
َ
ِ
ِِ ٍ
ِ
ٍِ
ِ
ْك ُـل اْل َم ْيتَـةََ ،وَنـأْتِي
امَ ،وَنأ ُ
ك ُكنا قَ ْو ًما أ ْ
َه َل َجاهلية َن ْعُب ُـد ْاأل ْ
ال لَهُ :أَيهَا اْل َمل ُ
الذي َكل َمهُ َج ْعفَُر ْب ُن أَبي طَالب  فَقَ َ
َص َـن َ
ِ
ِ
اْلفَو ِ
ـث اَّللُ إلَ ْي َنـا َرُسـوالً
اح َ َ ،وَن ْق َ
ـك َحتـى َب َع َ
ـيء اْل ِج َـو َارَ ،وَي ْأ ُك ُـل اْلقَ ِـوي ِمنـا الض ِـع َ
يف ،فَ ُكنـا َعلَـى َذل َ
طعُ ْاأل َْر َح َ
ـامَ ،وُنس ُ
َ
ِِ
ِ
اؤَنـا ِم ْـن ُدونِ ِـه
ِمناَ ،ن ْع ِر ُ
ـع َمـا ُكنـا َن ْعُب ُـد َن ْح ُـن َو َآب ُ
َم َانتَهُ َو َعفَافَهُ ،فَ َـد َع َانا إلَـى اَّلل لُن َوح َـدهُ َوَن ْعُب َـدهُ َوَن ْخلَ َ
ف َن َس َبهُ َوص ْدقَهُ َوأ َ
ق اْلحـ ِـد ِ
اء ْاألَم َانـ ِـة ،و ِ
يث ،وأَد ِ
ِ
ِمـ ْـن اْل ِح َجـ ِ
ص ـلَ ِة الــرِحِمَ ،و ُح ْسـ ِـن اْل ِجـ َـو ِارَ ،واْل َكــف َعـ ْـن اْل َم َحـ ِ
ـارة َو ْاأل َْوثَـ ِ
ـارِم
ََ
َم َرَنــا بِصـ ْـد ِ َ
َ
َ
ـانَ ،وأ َ
َ

ِ
ِ
اء ،وَنه َانا عن اْلفَو ِ
ِ
ِ ِ ِِ
اح ِ َ ،وقَ ْو ِل الز ِ
ك
َم َرَنا أ ْ
َن َن ْعُب َد اَّللَ َو ْح َدهُ َال ُن ْش ِر ُ
ورَ ،وأَ ْكل َمال اْل َيتيمَ ،وقَ ْذف اْل ُم ْح َ
ص َناتَ ،وأ َ
َوالد َم َ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِِ
ـت فَعـد َد علَي ِـه أُمـور ِْ ِ
ِ
ِ
آمنـا بِ ِـه َوات َب ْع َنـاهُ َعلَـى َمـا
اإل ْس َـالم  -فَ َ
َم َرَنـا بالص َـالة َوالزَكـاة َوالص َـيام  -قَالَ ْ َ َ ْ ُ َ
صـد ْق َناهُ َو َ
به َش ْيًئاَ ،وأ َ
ِ
ِ
ج ِ ِ
َحـل لََنـا ،فَ َع َـدا َعلَ ْي َنـا قَ ْو ُم َنـا،
اء بِه م ْن اَّلل فَ َع َب ْد َنا اَّللَ َو ْح َدهُ َفلَ ْم ُن ْش ِر ْك بِـه َش ْـيًئاَ ،و َحرْم َنـا َمـا َحـرَم َعلَ ْي َنـاَ ،وأ ْ
َحلَْل َنـا َمـا أ َ
َ َ
ِ ِ
ان ِمن ِعب ِ ِ
ونا إلَى ِعب ِ
َن َن ْستَ ِحل َما ُكنا َن ْستَ ِحل ِم ْن اْل َخ َبائِ ِث
ونا َع ْن دين َنا ،لِ َي ُرد َ
وناَ ،وفَتَُن َ
فَ َعذُب َ
ادة اَّلل تَ َعالَىَ ،وأ ْ
ادة ْاأل َْوثَ ِ ْ َ َ
ََ

( )3سورة املائيدة اآلثتان .53-52
( )7سورة الفرقان اآلثة .63
()5

( )6

ابن إسحاق حمميد السرية النبوثة ،حققه وعلق عليه وأخرج أحادثثه أمحيد املزثيدي،ج ،1ط( ،2بريوت دار الكتب العلمية1730 ،هـ2009-م) ،ص 253-252؛ ابن هشام عبيد
امللك السرية النبوثة ،ضبط حمميد القطب ،وحمميد بلطة ،ج( ،2بريوت املكتبة العصرثة1715 ،هـ 1997 -م) ،ص .34-36
ابن هشام السرية النبوثة ،ج ،1ص 322 ،321؛ ابن كثري إمساعيل بن عمر الفصول يف سرية الرسول ،ط ،3حتقيق حمميد خطراوي ،وحمي اليدثن مستو(،بريوت مؤسسة علوم القرآن،
1702ه) ،ص .100 ،99
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اختَْرَنـاك َعلَـى َم ْـن ِسـ َواك؛ َوَرِغ ْب َنـا
ضيقُوا َعلَ ْي َناَ ،و َحالُوا َب ْي َن َنا َوَب ْي َن ِدينَِنـاَ ،خ َر ْج َنـا إلَـى بِ َـالِدكَ ،و ْ
ونا َوظَلَ ُم َ
َفلَما قَهَُر َ
ونا َو َ
ِفي ِجو ِارك ،ورجونا أَن َال ن ْ ِ
ِ
ك.
ََ َ ْ َ ْ ُ
ظلَ َم ع ْن َدك أَيهَا اْل َمل ُ
َ
اشي  :هل معك ِمما جاء بِ ِه عن ِ
اَّلل ِمن َشي ٍء فَقَال لَه :جعفَر َنعم  .فَقَال لَـه النج ِ
فَقَال لَه النج ِ
اشـي :فَـا ْق َأرْهُ َعلَـي
َْ
َْ ََ
َ ُ َ
َ ُ َ
َ ُ َ ْ ٌ َْ
َ َ
ْ ْ
ِ
َخضلوا مص ِ
تأ ِ
اخضل ْ ِ
ِ
ِ
ِ
احفَهُ ْم
ص ْد ًار م ْن "كهيعص" .فََب َكى َواََّلل الن َجاشي َحتى ْ َ
َساقفَتُهُ َحتى أ ْ َ َ َ
ت ل ْح َيتُهُ َوَب َك ْ َ
فَقَ َأَر َعلَ ْيه َ

إن هـ َذا واَل ِـذي جـاء بِ ِـه ِعيسـى لَي ْخـرج ِمـن ِم ْش َـك ٍاة و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
طلِقَـا
اح َـد ٍة ْان َ
َ َ ُُ ْ
حين َسم ُعوا َما تَ َال َعلَ ْـيه ْم  .ثُـم قَ َ
َ
َ َ
ـال لَهُ ْـم الن َجاشـيَ َ َّ :
ِ ِ
ـال َع ْم ُـرو ْب ُـن اْل َع ِ
ـاصَ :واََّلل َآلت َينـهُ
فوهللا ال أسلمهم إليكم أبداً وال أكادَ .فلَما أخفقت محاولة وفد قري فـي ردهـم قَ َ
ِ
ْصل بِ ِه َخضراءهم  ...واَ ِ
َغدا ع ْنهم بِما أ ِ
يسـى ْاب َـن َم ْـرَي َم َع ْب ٌـد  .ثُـم َغـدا َعلَ ْي ِـه ِم ْـن
َّلل َأل ْ
ُخبِ َرنهُ أََّنهُ ْم َي ْزُع ُم َ
ً َ ُْ َ ْ
ون أَن ع َ
ْ َ َ ُْ
َستَأ ُ
َ
اْلغـ ِـد .فَقَــال لَــه :أَيهــا اْلملِــك إنهــم يقُولُـ ِ ِ
ِ
ِ
ـون ِفيـ ِـه.
َ
يمــا .فَأ َْرسـ ْـل إلَـ ْـي ِه ْم فَ َسـْلهُ ْم َعمــا َيقُولُـ َ
َ
ـون فــي ع َ
َ ُ َ َ ُ ُْ َ
يســى ْابـ ِـن َمـ ْـرَي َم قَـ ْـوًال َعظ ً
ِ
ـال
فَأ َْرَس َـل إلَ ْـي ِه ْم لِ َي ْسـأَلَهُ ْم َع ْنـهُ .قَالَ ْ
ـت ُأم ســلمة – وهـي تـروي القصـة َ -ولَ ْـم َي ْن ِـز ْل بَِنــا م ْثلُهَـا قَـط  .فَ ْ
ـاجتَ َم َع اْلقَ ْـوُم ثُـم قَـ َ
ض :ما َذا تَقُولُ ِ ِ
ِ
ِ
اء َنا بِ ِـه َنبِي َنـا ،
َب ْع ُ
َ
ون في ع َ
ول َواََّلل َما قَ َ
يسى ْاب ِن َم ْرَي َم إ َذا َسأَلَ ُك ْم َع ْنهُ قالُواَ :نقُ ُ
ضهُ ْم ل َب ْع ِ َ
ال اَّللُ َو َما َج َ
َكائًِنا ِفي َذلِ َك َما ُه َو َكائِ ٌن .
ـب :نقُ ِ ِ ِ
َفلَما دخلُوا علَي ِه قَال لَهم :ما َذا تَقُولُ ِ ِ
ٍِ
ِ
اء َنـا بِ ِـه
َ
ون في ع َ
ال َج ْعفَُر ْب ُن أَبـي طَال َ ُ
يسى ْاب ِن َم ْرَي َم فَقَ َ
َ َ َ ْ َ ُْ َ
ـول فيـه الـذي َج َ

ِ
ـت فَضـرب النج ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اشـي بَِي ِـد ِه
وحهُ َو َكل َمتُهُ أَْلقَ َ
اهـا إلَـى َمـ ْرَي َم اْل َعـ ْذ َراء اْل َبتُـول .قَالَ ْ َ َ َ َ
ول ُ :ه َو َع ْب ُد اَّلل َوَرُسولُهُ َوُر ُ
َنبي َنا َ يقُ ُ
ِ
ِ
ض فَأ َ ِ
إلَـى ْاأل َْر ِ
ت َب َ
ـاخ َر ْ
ـود .فَتََنـ َ
يســى ْابـ َـن َمـ ْـرَي َم َمــا ُقْل َ
ـت َهـ َذا اْل ُعـ َ
َخـ َذ م ْنهَــا ُعـ ً
ط ِارقَتُــهُ َح ْولَــهُ
ـال َواََّلل َمـا َعـ َـدا ع َ
ـودا  ،ثُــم قَـ َ

ِحين قَال ما قَال .فَقَال :واِن ن َخرتُم واَ ِ
ِ
َّلل ا ْذهبوا فأنتم ُشي ِ ِ
ال َم ْن
وم ْاآلمُن َ
َُ
ُ ٌ
ون َ -م ْن َسب ُك ْم َغ ِرَم ثُم قَ َ
َ َ َ َ
وم بأ َْرضي َ -والشُي ُ
َ َ ْ َ ْ ْ َ
ِ
ســب ُكم َغـ ِـرم  ،مــن ســب ُكم َغـ ِـرم  .مــا أ ِ
ـر ِمـ ْن َذ َهـ ٍ
اه َما ،فَـ َـال
ُحــب أَن لِــي َد َبـ ًا
ـب َوأَنــي آ َذ ْيــت َرُجـ ًـال مـ ْـن ُك ْم ُردوا َعلَ ْي ِه َمــا َهـ َـد َاي ُ
َ ْ
َْ َ ْ َ َ

حاجةَ لِي بِها ،فَواَ ِ
ِ
ـاع الن ِ
ِ
ِ
يعهُ ْم
خخـ َذ الر ْش َـوةَ ِفي ِـه َو َمـا أَ َ
ط َ
ين َرد َعلَي ُمْل ِكـي  ،فَ ُ
َّلل َما أ َ
َخ َذ اَّللُ مني الر ْش َوةَ ح َ
ـاس فـي فَـأُط َ
َ
َ َ
َ َ
()1
ِ ِ ِِ
ِف ِ
ِ
اءا بِ ِه َوأَقَ ْم َنا ِع ْن َدهُ بِ َخ ْي ِر َد ٍار َم َع َخ ْي ِر َجار .
يه .قَالَ ْ
وح ْي ِن َم ْرُد ً
ت فَ َخ َر َجا م ْن ع ْنده َم ْقُب َ
ودا َعلَ ْيه َما َما َج َ
 .cحواره مع أهل نجران:

 بــدأ رســول هللا خطابــه إلــى أهــل نج ـران بالقاســم المشــترك الــديني ،وهــو قاســم عظــيم التــأثير فــي الســامع
ـوطن لحســن االســتماع ،فبــدأ رســول هللا  بقولــه" :بِ ِ ِ ِ
ويـ ِ
ـوب ،أمــا بعـ ُـد ،فــإني
ِسـ َـح َ
يم َوا ْ
ْ
اق َوَي ْعقُـ َ
ُ
اســم إلَــه ْإبـ َـراه َ

()1

على حتقيقه وأخرج أحادثثه شعيب األرناؤوط ،ج ،26ط( ،11بريوت مؤسسة
ابن إسحاق السرية النبوثة ،ج،2ص 250-279-275؛ الذهيب حمميد سري أعالم النبالء ،أشرف ٰ
الرسالة1722 ،هـ2001-م)  ،ص  153-153-152؛ ابن كثري إمساعيل البيداثة والنهاثة ،وثقه وقابل خمطوطاته علي معوض ،وعادل عبيد املوجود ،ووضع حواشيه أمحيد ملحم،
وعلي عطوي وآخرون ،م ،2ج( ،3بريوت دار الكتب العلمية1721 ،هـ 2001 -م) ،ص .51-50
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أدعــوكم إلــى عبــادة هللا مــن عبــادة العبــاد ،وأدعــوكم إلــى واليــة هللا مــن واليــة العبــاد ،فــإن أبيــتم فالجزيــة،
فإن أبيتم ،فقد آذنتكم بحرب ،والسالم" (.)2
 استقبال رسول هللا  أهل نجران بالترحاب والسماحة وأفسح لهم مكاناً في مسجده صلوا فيه تأليفاً لقلوبهم:
إذ لمـا قــدم نصــارى نجـران المدينــة دخلـوا علــى رسـول هللا  وهــو فــي مســجده بعـد صــالة العصــر ،فحانــت
ـوهم" ،فاسـتقبلوا
":دع ُ
صالتهم فقاموا يصلون في مسجد رسول هللا  فأراد الناس منعهم ،فقال رسول هللا ُ 

المشرق فصلوا صالتهم"(.)3

 أراد رسول هللا أن يروض ما في نفـوس النجـرانيين مـن الكبـر والتيـه والخـيالء فلـم يحـاورهم ولـم يـرد علـى
تحيتهم حتى خلعوا ما عليهم من لباس الحريـر والـذهب( .)2فقـال " :والـذي بعثنـي بـالحق نبيـاً لقـد أتـوني
في المرة األولى وان إبليس معهم"(.)5
بناء فقد حاور النبي  أسياد النصارى وعقالءهـم وأحبـارهم ،ومـنهم زيـد الخيـل،
 وحتى يكون الحوار مثم اًر ً
وعدي بن حاتم الطائي وغيرهم (.)1
 وقــد اعتنــى رســول هللا  بــدالالت الح ـوار ومراميــه ،فنال ــت لغــة الح ـوار أهميــة خاصــة مــن حيــث م ارع ــاة
المحاور المخـالف ولكـن دون مداهنـة علـى حسـاب الـدين ،وفـي الحـالين كـان رسـول هللا  يتحـرى
مشاعر
َ
الص ــدق .إذ ح ــاور ِ حب ـ َـرْين م ــن أحب ــار نص ــارى نجـ ـران وهم ــا :الس ــيد والعاق ــب ،وأثن ــاء الحـ ـوار دعاهم ــا
الرسول  إلى اإلسالم فقال رسول ِ
ـاال :
ـال ":إن ُك َمـا لَ ْـم تُ ْسـلِ َما"؛ قَ َ
اَّلل  لهما" :أَ ْسلِ َما" ،قَ َ
اال  :قَ ْـد أ ْ
َسـلَ ْم َنا ،قَ َ
َُ ُ
ِِ
ِ
بلَــى ،قَـ ْـد أَسـلَم َنا قَبلَــك؛ قَــالَ ":كـ َذبتُما ،يم َنع ُكمــا ِمـ ْـن ِْ ِ
يب َوأَ ْكلُ ُك َمــا
اؤ ُك َمــا َّلل َولَـ ًـداَ ،و ِع َب َ
اإل ْسـ َـالم ُد َع ُ
ْ ْ ْ
ادتُ ُك َمــا الصــل َ
َ
ْ َ َْ ُ َ
َ
اْل ِخ ْن ِز َير"(.)2

 لــم يغضــب رســول هللا  نصــارى نجـران فــي ديــنهم ومعتقــدهم ،وانمــا رد علــى مــداهنتهم ،ففــي ذلــك تكـريس
لمبدأ الحوار ،فمجاملة النبي  لنصارى نجران لم يكن على حساب الحق ،بل كـان رسـول هللا  واضـحاً
( )2ابن قيم اجلوزثة زاد املعاد يف هيدي خري العباد،ص .621-620
( )3

ابن قيم اجلوزثة زاد املعاد يف هيدي خري العباد ،ص 620؛ ابن كثري البيداثة والنهاثة ،م ،3ج ،5ص .55-54

( )7

ابن قيم اجلوزثة زاد املعاد يف هيدي خري العباد،ص .621

( )5

ابن قيم اجلوزثة حمميد هيداثة احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ،حتقيق عثمان مجعة ضمريثة( ،جيدة جممع الفقه اإلسالمي1729 ،هـ)،ص 307؛ ابن كثري البيداثة والنهاثة،م ،3ج،5
ص .54
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شـفافاً فـي قـول الحــق وفـي الـدعوة إلـى اإلســالم ،فبعـد أن سـمى بـرب إبـراهيم واسـحق ويعقـوب ،دعـاهم إلــى
اإلسالم ،عنواناً للحوار وتحديداً للموضوع ،فقال رسول هللا " :أمـا بعـد :فـإني أدعـوكم إلـى عبـادة هللا مـن
عبادة العباد ،وأدعوكم إلى والية هللا من والية العباد"(.)3
 ولم ــا ل ــم يس ــتجب نص ــارى نجـ ـران ل ــدعوة النب ــي  بع ــدما عرفـ ـوا أن ــه الص ــدق ،ج ــاءت فكـ ـرة المباهل ــة ،أي

ِ
ِِ ِ
المالعنة ،واللعن على الكاذب ،وقد ورد هذا في قول هللا تعالى  :فَمَ ْن حَاجَّكَ فيه م ْن َب ْعد َما جَاءَكَ
ِ ِِ
سـكُمْ ثُ َّـم نَبْتَِهـلْ فَنَ ْ
سـنَا َوأَنْفُ َ
سـاءَكُمْ َوأَنْفُ َ
سـاءَنَا َوِن َ
م َن الْعلْم فَقُلْ تَعَالَ ْوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا َوأَبْنَاءَكُمْ َوِن َ
جعَـلْ

ِ
لَعنَةَ َِّ
ين ،)2(لما أيقنوا صدق النبـي  خـافوا ،وطلبـوا منـه عـدم المالعنـة ،فـوافقهم شـفقة
اَّلل عَلَى الْكَاذِب َ
ْ

ورحمة وانسانية(.)5

 كان النبـي  فـي حوا ارتـه دائمـاً يمتثـل لممـر الربـاني َ ال ِإ ْك َـراهَ ِفـي الـد ِ
ِّين ،فأفعـال رسـول هللا  ترجمـة
ـي فَمـن ي ْكفُـر بِالطَّ ِ
وت ويـؤ ِمن بِ َِّ
ِ
عملية للنص القرآنيَ  :ال ِإ ْك َراهَ ِفي الد ِ
ـاَّلل فَقَ ِـد
ُ
ِّين قَد تََّبي َ
ـاغ َ ُ ْ
َّن الر ْش ُـد م َـن الْغَ ِّ َ َ ْ
استَ ْم َس َك ،)1(فلما التقى وفد نجران دعاهم إلى اإلسالم ولم يجبرهم عليه.
ْ
 وكــان مــن أعظــم الــدروس التــي يجــب أن نتوقــف عنــدها هــو جـواب رســول هللا  عنــدما ســألوه عــن عيســى
 قـال" :مــا عنــدي فيــه شـيء يــومي هــذا ،فــأقيموا حتـى أخبــركم بمــا ُيقــال لـي فــي عيســى  ، )2("وانــي
ألرى هذا الدرس من أعظم الدروس التي تلزمنا بالتوقف عنـدما ال يكـون الجـواب فـي مقـدورنا وال فـي مبلـ

علمنا.

( )1

ابن إسحاق السرية النبوثة ،ج ،2ص 651-.65-679؛ البخاري صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب قصة وفيد طيئ وحيدث :عيدي بن حامت ،ص  .599رقم احليدث7397 :؛

ابن عبيد الرب ثوسف اَّلستيعاب يف معرفة األصحاب،م( ،3بريوت دار اجليل1712،ه)ـ ،ص 256؛ ابن كثري البيداثة والنهاثة،م،3ج ،5ص .42-41-40-69-65-64

( )2

ابن هشام السرية النبوثة ،ج ،2ص .194

( )3

ابن قيم اجلوزثة زاد املعاد يف هيدي خري العباد ،ص .621

( )7

سورة آل عمران اآلثة .61

( )5

ابن هشام السرية النبوثة،ج ،2ص 205-207؛ ابن قيم اجلوزثة زاد املعاد يف هيدي خري العباد،ص .622

( )1سورة البقرة اآلثة .256
( )2

ابن قيم اجلوزثة زاد املعاد يف هيدي خري العباد،ص 622؛ ابن كثري البيداثة والنهاثة ،م ،3ج ،5ص .54
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 كــان رســول هللا  فــي حوا ارتــه يبتعــد عــن التفاصــيل والفــروع ،ويركــز علــى القضــايا العامــة والعقديــة ،وال
يتطرق إلى التفاصيل إال إذا سئل ،ففي حواره مع نصـارى نجـران كـان الكـالم منصـباً علـى التوحيـد ،وعلـى
بشرية عيسى .
 .dبين النبي  وعدي بن حاتم الطائي:
ِ
النبِي  - -وِفي عُن ِقي صلِ ِ
ٍِ
ٍ
ت َّ
ال له" :يا عدي اطرح عنك هذا الوثن"
ال :أَتَْي ُ
ُ
َ ٌ
يب م ْن َذ َهب .فَقَ َ
َع ْن َعد ِي ْب ِن َحاتم قَ َ
َ

قاصداً الصليب الذي في عنقه ،فيقول عدي :وانتهيت إليه وهو َي ْق أُر ِفي ُس ِ
َح َب َارُه ْم َوُرْه َب َانهُ ْم أ َْرَب ًابا ِم ْن
اءةٌ اتَّ َخ ُذوا أ ْ
َ
َ
ورة َب َر َ
()3
ون َِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُد ِ
ت َيا
ال ُقْل ُ
يح ْاب َن َم ْرَي َم َو َما أُم ُروا إِال ل َي ْعُب ُدوا إِلَهًا َواح ًدا ال إِلَهَ إِال ُه َو ُس ْب َح َانهُ َع َّما ُي ْش ِرُك َ
اَّلل َواْل َمس َ
ون . قَ َ

رسول َِّ
ِ
َح َّل َّ
كم َما َح َّرَم َّ
اَّللُ عليكم فَتَ ِحل َ
ونهُ َوُي َح ِرُم َ
بابا .قال" :بلى" .قال :أليس ُيحل َ
ون َما أ َ
اَّلل لم نتخذهم أر ً
ون لَ ْ
اَّللُ
َُ َ
لكم فتحرمونه"  .فقلت :بلى .فقال  :تلك عبادتهم" (.)2
 -3إظهار المعجزة ألهل الكتاب طمعا في إيمانهم:
كانت معجزة رسول هللا  الكبرى القرآن الكريم ،إال أنه كان يظهر ألهل الكتاب بعض المعجزات التي كانت
تتحقق على يديه علهم يؤمنون به كما آمنوا بأنبيائهم السابقين موسى وعيسى عليهما السالم.

قال ابن عباس  :حضرت عصابة من اليهود يوما عند رسول هللا  فقالوا :يا رسول هللا حدثنا عن خالل
نسألك عنها ال يعلمها إال نبي ،قال" :سلوني عما شئتم ،ولكن اجعلوا لي ذمة هللا وما أخذ يعقوب على بنيه إن أنا
حدثتكم بشيء تعرفونه صدقا لتتابعني على اإلسالم" ،قالوا :لك ذلك ،قال ":سلوا عما شئتم" ،قالوا :أخبرنا عن أربع
خالل ثم نسألك ،أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ،وأخبرنا عن ماء الرجل
كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذك ار ،وكيف تكون األنثى حتى تكون األنثى ،وأخبرنا عن هذا النبي في النوم
ومن وليك من المالئكة ،قال" :فعليكم عهد هللا لئن أنا حدثتكم لتتابعني" ،فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق ،قال:
"أنشدكم باهلل الذي أنزل التوراة على موسى ،هل تعلمون أن إسرائيل  -يعقوب  -مرض مرضاً شديداً طال سقمه
فيه ،فنذر هلل نذ اًر لئن شفاه هللا من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه ،وأحب الطعام إليه ،وكان أحب الشراب إليه

( )3

سورة التوبة اآلثة .31

( )7

الرتمذي حمميد سنن الرتمذي ،حتقيق صيدقي العطار ،كتاب تفسري القرآن عن رسول هللا  ،باب ومن سورة التوبة( ،بريوت دار الفكر1722 ،ه2002-م) ،ص  .552رقم

املسمى «تارثخ األمم وامللوك» ،م( ،3بريوت دار الكتب العلمية1722 ،هـ2001-م) ،ص 174؛ ابن كثري البيداثة والنهاثة ،م ،3ج،6
احليدث3106 :؛ الطربي حمميد تارثخ الطربي
ٰ
ص 313؛ اليدخيل حمميد أخبار الوفود اليت قيدمت امليدثنة يف العهيد النبوي ،رسالة ماجستري( ،امليدثنة اجلامعة اإلسالمية1710 ،هـ1990-م) ،ص .265-267-263
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ألبان اإلبل ،وأحب الطعام إليه لحم اإلبل " قالوا :اللهم نعم ،فقال رسول هللا" :اللهم اشهد عليهم" ،قال" :فأنشدكم
هللا الذي ال إل ه إال هو ،الذي أنزل التوراة على موسى ،هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض ،وأن ماء المرأة رقيق
أصفر ،فأيهما عال كان له الولد والشبه بإذن هللا ،وان عال ماء الرجل ماء المرأة كان ذك ار بإذن هللا ،وان عال ماء
المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن هللا " قالوا :اللهم نعم ،قال رسول هللا" :اللهم اشهد عليهم" ،قال" :وأنشدكم باهلل
الذي ال إله إال هو ،الذي أنزل التوراة على موسى ،هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه وال ينام قلبه " قالوا ،اللهم
نعم ،قال" :اللهم اشهد عليهم" ،قالوا :أنت اآلن حدثنا عن وليك من المالئكة فعندها نجامعك أو نفارقك ،قال:
"وليي جبريل عليه السالم ،ولم يبعث هللا نبياً قط إال وهو وليه" ،فقالوا :فعندها نفارقك ،لو كان وليك غيره من
المالئكة لبايعناك وصدقناك ،قال" :فما يمنعكم أن تصدقوه " قالوا :إنه عدونا من المالئكة( ،)1فأنزل هللا عز وجل:
ِ ()2
ضٍ
ِّ ِ
ب.)3( 
ك بِِإ ْذ ِن َّ
ض ٍب َعلَ ٰى َغ َ
اءوا بِ َغ َ
ُ ق ْل َمن َك َ
يل فَِإَّنهُ َن َّزلَهُ َعلَ ٰى َقْلبِ َ
ان َع ُد ًّوا لج ْب ِر َ
اَّلل ، فََب ُ

 -4إثبات موافقة الشريعة اإلسالمية لما في التوراة:
قال ابن عمر رضي هللا عنهما" :أن اليهود جاءوا إلى رسول هللا  فذكروا له أن رجالً منهم وامرأة زنيا ،فقال لهم
رسول هللا " :ما تجدون في التوراة في شأن الرجم " فقالوا :نفضحهم ويجلدون .قال عبد هللا بن سالم" :كذبتم ،إن
فيها الرجم" ،فأتوا بالتوراة فنشروها ،فوضع أحدهم يده على آية الرجم فق أر ما قبلها وما بعدها ،فقال له عبد هللا بن
سالم :ارفع يدك ،فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ،قالوا :صدقت يا محمد ،فيها آية الرجم ،فأمر بهما رسول هللا ،
فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة"( ،)2وحكم الرجم متوافق بين التوراة والقرآن الكريم.
ُ
وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال " :قدم النبي  المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ":ما هذا"،
قالوا :هذا يوم صالح ،هذا يوم الذي نجى هللا بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى .قال رسول هللا " :فأنا
أحق بموسى منكم" ،فصامه وأمر بصيامه"(.)1
أسلوب رسول هللا  في حواراته:
 كان رسول هللا  أفصح الناس لساناً وأكثرهم بالغة وأجملهم أسلوباً.( )1ابن هشام السرية النبوثة ،ج ،2ص  165-167؛ ابن كثري البيداثة والنهاثة ،م ،3ج ،6ص .145
( )2سورة البقرة اآلثة .94
( )3سورة البقرة اآلثة .90
( )7البخاري صحيح البخاري ،كتاب احليدود ،باب أحكام أهل الذمة وإحصاهنم إذا زنوا ورفعوا إَل اإلمام ،ص  .1390-1359رقم احليدث.6571 :
( )1البخاري صحيح البخاري ،كتاب :الصوم ،باب صيام ثوم عاشوراء ،ص  .399-395رقم احليدث 2007 :؛ مسلم أبو احلسني صحيح مسلم ،طبعة ممتازة مقارنة مع عيدة طبعات،
إَل مواضع التكرار ،كتاب ا لصيام ،باب صوم ثوم عاشوراء( ،الرثاض دار السالم1719 ،هـ1995-م) ،ص
ومرقمة ترقيما مسلسال مع ترقيم حمميد فؤاد عبيد الباقي ،مع اإلشارة ٰ
 .762رقم احليدث .2654 :ولفظ احليدث :للبخاري.
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 وقد تجلى أسلوب رسول هللا  في حواراته بالتنوع ،فامتزجت الجملة بين الخبرية واإلنشائية ،وتراوحت بينالسؤال والجواب ،والتعجب والقسم والنداء ،ويأتي رسول هللا  في حواره على المثل والحكمة ،ويوظف
حوادث التاريخ ،ويستشرف للناس مستقبلهم فيأتي الحوار وقد حوى البالغة من أطرافها.
 كان ُيكثر في حواراته مع المخالف من أهل الكتاب من ذكر األنبياء والرسل صلوات هللا عليهم ،تقريباًلمسافة التفاهم مع المحاورين ،وتأليفاً لقلوبهم ،فحواره رسول هللا  رسالة موجهة إليهم بأن اإلسالم متمم

لرساالت من سبقه من األنبياء وهو خاتمهم.
 ومن مهارات الحوار وحسن ملكته عند رسول هللا  عمق الوقع النفسي ،والتثبيت واإلقناع العقلي علىالمحاور.
ُ

 يضع النبي  الكالم في مقامه ،فتأتي الجملة مكثفة في موضع ،ومزيدة في موضع التعليم والتوضيح،يِ
لمح تارة ويصرح تارة أخرى ،وكان يقودهم إلى مراده ترغيباً وليناً مرةً ،وتحذي اًر وحزماً مرة أخرى.
ُ
 كان رسول هللا  في محاوراته طلق الوجه صبوحاً وسموحاً ،ال ِيقرع وال يقصي ،ويمهد لموضوعه ،يذكر
األسباب والعلل ،ويعطي الجواب الشافي المشفوع باألدلة والشواهد والحجج.
 اعتمد رسول هللا  في دعوته وحواراته مع أهل الكتاب على معجزة القرآن الكريم ،ولم يسلك معهم طريقطرح المعجزات المادية.
الحجة ،ويقدم الدليل والبرهان على أسئلتهم
 -كان رسول هللا  يقيم على محاوريه من أهل الكتاب ُ

ومجادالتهم عندما كانوا يحاولون تعجيزه بأسئلة من كتبهم أو موروثهم ،وال يستفز وال يغضب ،وان غضب

فلله ولإلسالم.
 كان رسول هللا  يقارب ألهل الكتاب المشترك مع اإلسالم كـــــ: oمواطن موافقة القرآن الكريم لما في التوراة.
 oأكل ذبيحة أهل الكتاب.
 oزواج الكتابيات.
 oوصيته  بأهل الذمة.
أهداف الحوار النبوي مع المخالف:

 - 1أول مقصد للحوار مع اآلخر هو تحقيق هدف الدعوة إلى اإلسالم ،فإن لم يتحقق ذلكِ ،
يأت المقصدين
ْ

الثاني والثالث وهما:
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 -2إقامة الحجة.
 - 3وتقريب وجهات النظر.
ونالحظ أن قواعد الحوار النبوي اتخذ منهجا فاحتذى به الصحابة والتابعين ،ونحن أحوج ما نكون لها اليوم،
ومن هذه القواعد:
 -1أن يكون مقصد الحوار هو الوصول إلى الحقيقة واالهتداء إلى الصواب.
 -2أال يكون الحوار لمجرد الكالم ،ولذلك ال بد من تحديد الهدف والقضية التي يدور حولها الحوار.
 -3ولكي يتحقق الهدف من الحوار يجب عدم الخوض في التفاصيل ،وعدم مناقشة الفروع إال بعد االتفاق
آداب الحوار:

المراد الحوار فيها.
على أصل المسألة ُ

إن للحوار أصوال وآدابا ينبغي مراعاتها ،وذلك:
 -1تطبيقاً ألمر هللا تعالى وسنة رسوله في حسن الحوار والجدال.
المحاور.
 -2وتأليفاً لقلب
َ

 -3وعكساً للصورة الحضارية الراقية عند المحاور المسلم.
 -2وتحقيقاً للغايات واألهداف المرجوة من الحوار.
ففي الحوار آداب نفسية وعلمية ولفظية يجب أن تراعى في الحوار ،وهي على النحو اآلتي:
 آداب الحوار النفسية :وفيها تهيئة الجو المناسب للحوار ،فنتعارف على من نحاور ،بحوار عام يقصدمنه كسر الجفاء والتقريب بين النفوس ،ونحن إذ نحاور ال بد من أن نصدق النوايا( ،)1وأن نتسم بحسن
الخلق والتواضع والصبر ،وعدم الكبر ،وحسن االستماع ،واحترام اآلخر.

 آداب الحوار العلمية :للحوار آداب ِعلمية فنبدأ بالقاسم المشترك بعلم ودراية ومعرفة ،وأال يكون حوارناوفق الهوى بل بالدليل والحجة ،وسوق األمثلة والتسليم بالخطأ ،وأن تكون ألفاظ المحاور طيبة حسنة اللفظ
والتعريض والتلميح وأال تكون صراحتنا فجة ،وكالمنا في الغرور واأللفاظ القاسية ،والبعد عن ارتفاع
الصوت والجدل ،وعدم التشدق بالكالم والتيه واالستعالء ،وعلينا تحري الصدق وعدم المبالغة والقسط في
الكالم وأن نترك للمحاور دوره في الكالم.

( )1زمزمي حيىي بن حمميد احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة( ،مكة املكرمة دار الرتبية مكة املكرمة1717 ،ه)ـ ،ص .130 - 114
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الخــاتمــة
حرص النبي  على محاورة اآلخر المخالف مع الحفاظ على خصوصية كل طرف من حيث هويته
ومعتقده إ لى أن يستجيب اآلخر المخالف لدعوة اإلسالم ،فإن رغب عن ذلك وآثر البقاء في دائرة االختالف في
المعتقد استمرت العالقة معه وفق هذا التفاوت ،إما بحسن الجوار ،واما بالتفاعل في تبادل المنافع واالحترام
المتبادل.
إن الحوار القائم على التسامح واالعتدال والوسطية مسألة أساسية في المجتمع اإلسالمي ،وقد كانت
حوارات رسول هللا  جادة وهادفة ومناسبة لمقامها تنبثق من قاعدة تَعَالَ ْوا ِإلَ ٰى كَِلمٍَة َس َو ٍاء بَيْنَنَا َوبَيْنَكُمْ ،)1(وفي هذا

ٍ
َِّ ِ
َحسَ ُن
سنَةُ َوالَ َّ
ٱلسيئَةُ ٱدْفَعْ ِبٱلتى هىَ أ ْ
رقي وتسام في أن جعل الحوار قائماً على التفاعل تسامحاً وتدافعاًَ  :والَ تَ ْستَِوى ٱلْحَ َ
ِ َِّ
اوةٌ كَأََّنهُ َوِل ٌّى حَِميمٌ ،)2(وهذا يخلق أجواء التنافس اإليجابي دون استعالء أو تباغض أو تحاسد
فَإ َذا ٱلذى بَيْنَكَ َوبَيْنَهُ عَدَ َ

أو استعداء؛ ألن االستعالء في الحوار يعكس روح الهيمنة الفكرية والثقافية ،ويكرس اإلحساس بالتفرقة العنصرية،
وهو ما يفرز نتائج تناقض الهدف األساسي مع الحوارات البناءة.

ركنا الحوار األساسيين:
أ .طرف موثوق وهو النبي  أو من أرسله أو كتبه إلى ملوك الشعوب المختلفة أو أمراء القبائل
العربية المختلفة.
ب .وطرف ٍ
ثان يمثل اآلخر المخالف.
تميز الحوار النبوي مع المخالف باحترام فكر اآلخر ومعتقـده ،وتهيئـة المنـال المناسـب لهـذه الحريـة ،فهـو
َّ ِ
ِ
ـير لقَ ْـوٍم ُي ْؤ ِمُنـون ،)3(ومـن المعلـوم أن رسـول هللا
ُمَبل ألمانة الرسالة ،امتثـاالً لقولـه تعـالى :إِ ْن أ ََنـ ْا إِال َنـذ ٌير َوَبش ٌ
 التزم باألمر الرباني فاطمأنت نفسه وتوطنت علـى ذلـك ،فمـنح جـو الحـوار فرصـة الهـدوء وعـدم الترهيـب مهمـا
كانــت النتــائج ،وقــد عانــد اآلخــر المخــالف الرســول  فــي بعــض الحـوارات التــي أدخلوهــا دائـرة الجــدال؛ ألنــه غيــر
ِ
ـك َو َج َعْل َنـا َعلَ ٰـى ُقلُـوبِ ِه ْم
مسـتعد لتقبـل النتـائج ،قـال هللا تعـالىَ :و ِم ْـنهُ ْم َّمـن َي ْسـتَمعُ إِلَ ْي َ
وْق اًر واِن يروْا ُك َّل ءاي ٍة الَّ يؤ ِمنوْا بِها حتَّ ٰى إِ َذا جاءوك يجـِٰدلُونك يقُ َِّ
ين َكفَُروْا ِإ ْن
ول ٱلذ َ
ُْ ُ َ َ
َ
َ َ َُ َ َ َ ُ
َ َ ََ ْ

( )1سورة آل عمران اآلثة .67
( )2سورة فصلت اآلثة .37
( )3سورة األعراف اآلثة .155
( )1سورة األنعام اآلثة .25
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َكَّنـةً أَن َي ْفقَهُـوهُ َوِفـى ءا َذانِ ِه ْـم
َّ
ين.)1(
َسـٰ ِط ُير ٱ ْ
ال َّولِ َ
َهـٰ َذا إِال أ َ
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َو
إن يقين النبي  بدعوته لم يدفعه إلى إنكار اآلخر وعدم االستماع له ،بل كان يمتثل قول هللا تعـالىَ  :واَِّنـا أ ْ
ضلَـٰ ٍل مِب ٍ
ين.)2(
َو ِفي َ
ِإيَّاكُمْ لَعَلَ ٰى هُدًى أ ْ
إن ركن الحوار األساسي عند النبي  هو الدعوة إلى اإلسالم ،وحتى ال تصل األمور إلى المجادلة

والخالف ،في حال عدم االستجابة لدعوة الدخول في اإلسالم فإنه يدعو إلى التعاي  ،وفي هذا إنصاف لآلخر
ضٰلٍَل مِب ٍين ،)3( وقد كان النبي 
في حقه في معتقده ،قال هللا تعالى  :قُل َّرِّبىٓ أ ْ
َعلَمُ مَن جَخءَ ِبٱلْهُدَ ٰى َومَ ْن هُ َو ِفى َ
يحافظ على سبل التواصل مع الخصوم ،فاألمل في إسالمهم موجود على الدوام.
المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. ابن إسحاق :محمد :السيرة النبوية ،حققه وعلق عليه وأخرج أحاديثه :أحمد المزيدي ،ط ،2بيروت :دارالكتب العلمية1231 ،هـ2111-م.
 ابن حجر :أحمد بن علي العسقالني :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تحقيق :محب الدين الخطيب،بيروت :دار المعرفة ،د.ت.
-

ابن خلدون :عبد الرحمن بن محمد :مقدمة ابن خلدون ،ط ،5بيروت :دار القلم1182 ،م.

 -ابن عبد البر :يوسف :االستيعاب في معرفة األصحاب ،بيروت :دار الجيل1212 ،هـ.

 ابن فارس :أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي :مختار الصحاح ،ص ::معجم مقاييس اللغة0 ،أجزاء ،تحقيق :عبد السالم هارون ،بيروت :دار الفكر1311 ،هـ.
* ابن قيم الجوزية :محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي:
* زاد المعاد في هدي خير العباد ،تحقيق :شعيب األرناؤوط  -عبد القادر األرناؤوط ،ط  ،22بيروت:مؤسسة
الرسالة ،الكويت :مكتبة المنار اإلسالمية 1215 ،هـ1180 -م.
* زاد المعاد في هدي خير العباد( ،بيروت :دار ابن حزم1221 ،هـ1111-م.
* هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ،ط ،1تحقيق عثمان جمعة ضميرية ،جدة :مجمع الفقه اإلسالمي،

1221هـ.
 -ابن كثير :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي:

( )2سورة سبأ اآلثة .27
( )3سورة القصص اآلثة .55
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 البداية والنهاية ،وثقه وقابل مخطوطاته :علي معوض ،وعادل عبد الموجود ،ووضع حواشيه :أحمد ملحم ،وعلي
عطوي وآخرون ،بيروت :دار الكتب العلمية1221 ،هـ 2111 -م.

 الفصول في سيرة الرسول ،ط ،3تحقيق :محمد خطراوي ،ومحي الدين مستو ،مؤسسة علوم القرآن،
1212هـ .
 ابن منظور :محمد :لسان العرب ،حققه وعلق عليه ووضع حواشيه :عامر حيدر ،راجعه :عبد المنعمإبراهيم ،بيروت :دار الكتب العلمية1222 ،هـ2113-م.
-

ابن هشام :عبد الملك :السيرة النبوية  ،ضبط :محمد القطب ،ومحمد بلطة ،بيروت :المكتبة العصرية،
1215هـ 1112 -م.

 -البخاري :محمد :صحيح البخاري ،جدة :دار ابن الجوزي1225 ،هـ2112 -م.

-

البيهقي :أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي :دالئل النبوة 5 ،أجزاء ،تحقيق :عبد المعطي قلعجي،
بيروت :دار الكتب العلمية1218 ،هـ.

 الترمذي :محمد :سنن الترمذي ،تحقيق :صدقي العطار ،بيروت:دار الفكر1222 ،هـ2112-م. الجوهري :إسماعيل بن حماد :الصحاح في اللغة ،ط ،2تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،بيروت :دارالعلم للماليين1111 ،م.
 الدخيل ،محمد ،أخبار الوفود التي قدمت المدينة في العهد النبوي ،رسالة ماجستير ،المدينة :الجامعةاإلسالمية1211 ،هـ1111-م.
-

على تحقيقه وأخرج أحاديثه :شعيب
الذهبي :شمس الدين أبو عبد هللا محمد :سير أعالم النبالء ،أشرف ٰ
األرناؤوط ،ط ،11بيروت :مؤسسة الرسالة1222 ،هـ2111-م.

-

الزبيدي :محمد مرتضى الحسيني :تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :مجموعة من المحققين دار
الهداية.

 زمزمي :يحيى بن محمد :الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة ،مكة المكرمة :دار التربية ،1212هـ.
-

الشافعي :فخر الدين محمد بن عمر التميمي :التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ،بيروت :دار الكتب
العلمية1221 ،هـ.

 الطبري :محمد بن جرير:

تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،بيروت :دار الفكر1215 ،هـ.
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المسمى «تاريخ األمم والملوك» ،بيروت :دار الكتب العلمية1222 ،هـ2111-م.
 تاريخ الطبري
ٰ

 مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط ،2مكتبة الشرق الدولية2112 ،م. مسلم :أبو الحسين :صحيح مسلم ،طبعة ممتازة مقارنة مع عدة طبعات ،ومرقمة ترقيما مسلسال مع ترقيمإلى مواضع التكرار ،الرياض :دار السالم1211 ،هـ1118-م.
محمد فؤاد عبد الباقي ،مع اإلشارة ٰ
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