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رمحة للعاملني، وبعد:احلمد       رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث 

مــن رحــم ربــك، وتتعــدد طــرق التعامــل مــع املختلــف فيــه ال يــزال اخللــق خمتلفــني منــذ اخللقــة إال 
مــا بــني حــوار وجفــوة وهجــر، ويظــل احلــوار هــو الطريقــة املثلــى لتبــادل اآلراء وتقريــب وجهــات النظــر، 

قضــية االخــتالف يف الــدين أو يف املــذهب أو  وتعظــم احلاجــة إىل احلــوار كلمــا عظــم املختلــف فيــه. إنّ 
خــذ طــابع التشــنج والتعصــب  يف تبـين فكــر معــني دون آخــر مبـين علــى االخــتالف، واحلــوار غالبــاً مـا 

سـاليبه؛ لـذا يعـد حـوار النـيب صـوله وآدابـه وال  الـدعوي مـع عتبـة بـن ربيعـة مـن   بعيداً عـن التقيـد 
هتمــام العــاملني يف امليــدان الــدعوي، ملــا احتــواه مــن أصــول وآداب وأســاليب. مــن  النمــاذج اجلــديرة 
ـــال مـــن حيـــث  ـــذا ا هنـــا كـــان الـــدافع لدراســـة هـــذا احلـــوار ليفيـــد منـــه البـــاحثون والـــدعاة واملهتمـــون 

ــــة الــــيت مت ّكــــن احملــــاور مــــن التعامــــل مــــع املواقــــف واآلراء امــــتالك القــــدرات واألدوات املعرفيــــة واملنهجي
ـــــــل املعطيـــــــات، ورد الشـــــــبهات واالدعـــــــاءات، وفهـــــــم املواقـــــــف  واالجتاهـــــــات، وتســـــــاعده علـــــــى حتلي

  والتصرفات.

  أسباب اختيار الدراسة:

راء الدعوي الذي تضمنه حوار النيب / 1   مع عتبة بن ربيعة. الث

ره مع عتبة من أصول وآ انطالق النيب / 2 رية.يف حوا   داب حوا

  احلاجة إىل دراسة اآلداب واألساليب اليت أثرت يف عتبة بن ربيعة يف هذا احلوار./ 3
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    :الدراسة أمهية

 إذا خاصة مجة، حيقق فوائد حيث وجل، عز هللا إىل الدعوة وسائل أهم من احلوار أنّ / 1
 .اآلخرين يف حواره مع الالزمة واألدواتاملقومات  احملاور امتلك

وهـو فرصــة الــدين،  إلسـالم وبصــحيح التعريـف يف ومســؤوليته الــدعوي احلــوار أمهيـة/ 2
اع عن الدين، وعن شبهات الطاعنني.  للدف

لصـراعات  امـتأل الـذي العصـر هـذا يف قصـوى أمهيـة لـه ذاتـه حـد يف احلـوار موضـوع/ 3
املســلمني،   للقضــاء علــى كثــري مــن اخلالفــات القائمــة بــني فئــات خمتلفــة مــنوالنزاعــات، فهــو الســبيل 

ا. ريب وجهات النظر بني علمائها ودعا   كما أنه طريق خمتصر لتوحيد األمة وتق

تمع أفراد مع التواصل أهم وسائل من احلوار الدعوي أنّ / 4   .األغراض وملختلف ا

  أهداف الدراسة:

  الدعوي مع عتبة. حتديد مفهوم حوار النيب / 1

  مع عتبة. بيان أصول وآداب حوار النيب / 2

  مع عتبة. التعرف على أساليب حوار النيب / 3

 مع عتبة تسهم يف التعامل مع املخالفني.  اخلروج بفوائد دعوية من خالل حوار النيب/ 4

    :السابقة الدراسات

ت تنوعت ذكر منها: بشكل احلوار عن الكتا   عام وتعددت، ن

ضـــة مصـــر للطباعـــة آداب احلـــوار يف اإلســـالم، دمحم ســـيد طنطـــاوي شـــيخ  .1 األزهـــر ســـابقا، 
ريخ النشر يونيو  وزيع،    م.1997والنشر والت

احلوار آدابـه وضـوابطه يف ضـوء الكتـاب والسـنة، حيـىي بـن دمحم بـن حسـن بـن أمحـد زمزمـي،  .2
ـ/1414دار الرتبية والرتاث مكة املكرمة، الطبعة األوىل      م.1994ه

ن عبــد هللا بــن محيــد، دار املنــارة للنشــر والتوزيــع أصــول احلــوار وآدابــه يف اإلســالم، صــاحل بــ .3
ـ/1415جدة، مكة املكرمة، الطبعة األوىل      .1994ه
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ن، دار الـــوطن  .4 احلـــوار ضـــوابطه املنهجيـــة وآدابـــه الســـلوكية، أمحـــد بـــن عبـــد الـــرمحن الصـــو
ض، الطبعة األوىل  ـ1413الر   .  ه

لــد دمحم املغامســي، مركــز امللــك عبــدالعزيز احلــوار: آدابــه وتطبيقاتــه يف الرتبيــة اإلســالمية، خا .5
  .للحوار الوطين

لقـــد حـــوت هـــذه الكتـــب والدراســـات علـــى ضـــوابط وأصـــول وآداب ومنهجيـــات وســـلوكيات 
احلــوار اإلســالمي دون إفــراد حادثــة معينــة مــن الســرية النبويــة لتحليلهــا واســتنتاج الفوائــد الدعويــة مــن 

الـدعوي مـع عتبـة بـن ربيعـة دراسـة حتليليـة،  دراسة تناولت موضوع حوار النيب مل أطلع على  خالهلا؛ لذا
   األمر الذي دفعين لكتابة هذا البحث وهللا املوفق ملا فيه الصالح والسداد.

    منهج الدراسة:

املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي  هـــذه الدراســـة تناولـــت موضــوع احلـــوار النبـــوي الـــدعوي، فــإنّ  أنّ مبــا 
 مـع هو املنهج املناسب هلذه الدراسة، حيـث سـيقوم الباحـث بوصـف وحتليـل مضـامني حـوار النـيب 

ــــواه هــــذا احلــــوار مــــن أصــــول وآداب وأســــاليب ونتــــائج ــــن ربيعــــة؛ للتوصــــل إىل معرفــــة مــــا احت ــــة ب  عتب
    دروس.و 

    :الدراسة خطة

األول فتناولـت فيـه  أمـا املبحـث. وخامتـة مباحـث وثالثـة مقدمـة إىل الدراسـة هـذه قسـمت
مضـامني حـوار  فيـه املبحـث الثـاين فتناولـت أمـاو  الـدعوي وبشخصـية عتبـة بـن ربيعـة. حلـوار التعريـف

فيــه نتيجــة احلــوار والــدروس الدعويــة  فتناولــت الثالــث املبحــث وأمــا مــع عتبــة بــن ربيعــة. النــيب 
راجعه البحث مصادر مث والتوصيات، النتائج أهم فيها فدونت اخلامتة وأما املستفادة منه.   .وم
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ة: ذكـــر علمــــاء اللغــــة لـــــ الداللــــة اللفظيــــة للحـــوار يف املعــــاجم اللغويــــ معـــىن احلــــوار لغــــة: :أوالً 
(ِإنـَُّه ظَـنَّ َأن لـَّن عـن الشـيء وإىل الشـيء قـال تعـاىل:: الرجـوع مبعـىنمعاين متعددة، فقـد جـاء "َحَوَر "
والعــرب تقــول: "والباطــل يف حــور" أي يف رجــوع ونقــص، يقــال حــاَر  ]14ســورة االنشــقاق:[ َحيُــوَر)

وكــل شــيء تغــري مــن حــال إىل حــال، فقــد  ، )1(إىل الشــيء وعنــه َحــْوراَ وحمــاراً وحمــارًة رجــع عنــه وإليــه
               حار حيور حْوراً، قال لبيد:

اداً بعد إذ هو ساطع ـ م وئه  ...  حيور ر ـ   )2( وما املرء إال كالشهاب وض

ً ومـــا أحـــاَر بكلمـــة. واحلَـــْور:  اوبـــة، والتحـــاور: التجـــاوب، تقـــول أحـــرت لـــه جـــوا واحملـــاورة: ا
ـــه فمـــا ردَّ إيلَّ حـــْوراً أو حـــويراً  مـــا ردَّ  واســـتحاره أي اســـتنطقه. يقـــال: كلمتـــه، )3(اجلـــواب، يقـــال كّلمت

ً، وهــــــــم يتحــــــــاورون أي يرتاجعــــــــون الكــــــــالم، واحملــــــــاورة: مراجعــــــــة املنطــــــــق يف  إيلَّ حــــــــوراً أي جــــــــوا
  .)4(املخاطبة

ــــه فهــــو   ــــب، وكــــل شــــيء خلــــص لون ــــون يف اللغــــة الــــذين أخلصــــوا ونقــــوا مــــن كــــل عي واحلواري
ري   .)5(َحَوا

 :نــه بعضـهم فعرفـه اصـطالحاً، احلــوار تعريفـات تعـددت معـىن احلــوار اصـطالحاً:: نيـاً 
ــــع بــــه، ويراجـــــع الطــــرف  أســــلوب جيــــري بــــني طــــرفني، يســــوق كــــل منهــــا مــــن احلــــديث مــــا يــــراه ويقتن

ـــان احلقــائق وتقريرهــا مــن وجهــة نظــره نــه)6( اآلخــر يف منطقــه وفكــره قاصــداً بي آليــة  :. وعــّرف أيضــاً 
كملــه أخــذاً وعطــاء مــن غــري إكــراه وال ق هــر، ضــمن آليــة مــن أهــم اآلليــات يف التفاعــل مــع الوجــود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مـادة "حـور" ؛ والقـاموس 217، ص4بـن منظـور ، جا. ولسان العرب، 117-115ص، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس  )1(

دي،. ج  ، مادة "حور".23، ص2احمليط، الفريوزآ

 مادة "حور".، 24، ص2، مادة "حور"، القاموس احمليط، ج217، ص4لسان العرب، ابن منظور، ج )2(

  ، مادة "حور".107، ص11م،ج العروس من جواهر القاموس، دمحم مرتضى الزبيدي  )3(
 ، مادة "حور".218، ص4لسان العرب، ابن منظور، ج )4(

 ، مادة "حور".220، ص4املصدر نفسه، ج )5(

 .  39الذات واآلخر، عبد الستار إبراهيم اهلييت، ص… احلوارينظر:  )6(
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. وهــــو أيضــــاً األســــلوب الفطــــري الــــالزم )1(التنــــوع والتــــدافع مــــن أجــــل حتقيــــق التــــوازن الكــــوين َيتْ ســــنـَّ 
لــيت هــي أحســن علــى مــا تقابلــه  دراكــه احلقيقــة، وهــو ردة فعــل الــنفس  معرفــة لبلــوغ العقــل اســتقراره 

ـــل احلـــوار نوعـــاً مـــن التفكـــري بصـــوت مســـموع .)2( مـــن قضـــا ومشـــاكل أو مقـــروء، وهـــو  كـــذلك ميث
يـــــة ملـــــا يطرحونـــــه مـــــن جـــــوهر دعـــــوة األنبيـــــاء للنـــــاس، والـــــيت تريـــــد مـــــنهم أن يـــــدخلوا يف مناقشـــــة جدّ 

ن)3(أفكــار جلملــة ميكــن القــول  احلــوار هــو أســلوب نقاشــي جيــري بــني طــرفني، تــتم فيــه مقايســة  :. و
دف الوصول   .حقيقيةلل وحماكمة لآلراء واألفكار بطريقة علمية منهجية نقدية متبادلة، 

 النـداء،" أبرزهـا: مـن عـدة، معـان هلـا، والـدعوة مـن مشـتق الـدعوي لغـة: معىن الـدعوي :لثاً 

 وهـو واحـد، أصـل املعتـل واحلـرف والعـني "الـدال اللغـة: معجـم مقـاييس يف جـاء .الشـيء إىل والـدعاء

 الطعـام إىل والـدَّعوة عـاء،دُ  دعـوأَ  تدعـوْ  تقـول: منـك، يكـون وكـالم إليـك بصـوت الشـيء يـلمتُ  أن

ب َعـِدي إال العـرب، كـالم أكثـر هذا لكسر، النسب يف لفتح، والدِّعوة م الـر  ينصـبون الـدال فـإ

  .)4(النسب يف

 يف الـدين. فقيـل عـدة منهـا: مبعـىن بتعريفـات الـدعوة ُعّرفـت :اصـطالحاً  اً/ معـىن الـدعويرابعـ
دمحم  ـا جـاء الـيت لإلنسـان السـلوك ومنـاهج ألمـور احليـاة الشـامل والقـانون العـام النظـام تعريفها: "هـي

  . )5(" يف اآلخرة عقاب أو ثواب من ذلك على يرتتب وما الناس، إىل بتبليغها ربه ، وأمرهدمحم 

 إىل الراميـة املتعـددة، احملـاوالت الفنيـة كافـة بـه نعـرف الـذي العلـم " هـي: فقيـل النشـر ومبعـىن

وهـذا هـو املـراد بـه يف هـذا البحـث  .)6( وأخـالقوشـريعة  عقيـدة مـن حـوى مبـا اإلسـالم النـاس تبليـغ
  املتواضع.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آليــة احلــوار يف ضــوء ســنيت التنــوع والتــدافع، زهــري بــن أمحنــه عبــد الســالم، مقالــة منشــورة علــى موقــع الشــهاب اإلليكــرتوينينظــر:   )1(

www.chihab.net .. 

 م.2000، آب، 48العدد العراق، احلوار واملعرفة، دمحم حمسن العيد، مقالة منشورة يف جملة النبأ، ينظر:  )2(

ن، دمحم حسني فضل هللا، مقالة منشورة يف جريدة النهار، العدد، األحد يف أسس احلوار بني اينظر:  )3(  م.2005متوز  10ألد

  .2/280فارس، مادة ( دعو)،  بن أمحد احلسني أليب اللغة، مقاييس معجم  )4(
  .13ص:  غلوش، أمحد ووسائلها، أصوهلا اإلسالمية الدعوةينظر:   )5(
  .10 :ص ،نفسه املصدر  )6(
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م) ســــيد عبــــد مشــــس  624هـــــ/  2 املتــــوىفهــــو عتبــــة بــــن ربيعــــة العبشــــمي القرشــــي الكنــــاين (
لعـدل؛  رزة عنـد ظهـور اإلسـالم، ويلقـب  ووجيه من وجهاء مكـة، ومـن حكمـاء قـريش، وشخصـية 
حللــــم والـــرأي الســـديد، وقــــد كـــان أوقـــف حــــرب الفجـــار، وكــــان  لعـــدل؛ ألنـــه يعــــدل قـــريش كلهـــا 

اجلمــل  : إن يكــن يف القــوم خــري فعلــى صــاحبفرســان مكــة ملــا قــدموا غــزوة بــدر قــال الرســول دمحم 
غالمـــا  -عتبـــة وشـــيبة - ، حيـــث دعـــا ابنـــاهيف بســـتانه  وى الرســـولأ، وقـــد )1(األمحـــر، يقصـــد عتبـــة

مـن هـذا العنـب وضـعه يف ذلـك الطبـق مث اذهـب بـه  فقاال له: خذ قطفاً  ،اسيقال له عدّ  هلما نصرانياً 
كل منه، رجل فقل له     .)2(إذ طرده أهل الطائفإىل ذلك ال

لــده و مأمــا  .هنــد بنــت املهــاجر بــن احلــارث :همــأو  .ربيعــة بــن عبــد مشــس بــن عبــد منــاف :أبــوه
وتعلــــم القــــراءة والكتابـــــة  ــــاولــــد يف مكــــة قبــــل عــــام الفيـــــل بــــثالث ســــنوات، ونشــــأ فقــــد  :ونشــــأته

امــــة، كمــــا تعلــــم الفروســــية وفنــــون املبــــارزة  واألنســــاب وأخبــــار العــــرب علــــى يــــد أفضــــل املعلمــــني يف 
الفرســـان يف حـــرب الفجـــار، وخـــاض فيهـــا املعـــركتني األخريتـــني، وكـــان يتميـــز بطـــول وكـــان يف طليعـــة 

وة البنية.   القامة وق

والثالثـــــة:  ،أم خنـــــاس العامريـــــة القرشـــــيةوالثانيـــــة: األوىل: هالـــــة بنـــــت كبـــــري العبســـــية،  :هجاتـــــو ز 
   صفية السلمية.

ن بنـت عتبـة بـن ربيعـة. ه: أبو حذيفة بن عتبـةبناتو ناؤه أب  .ربيعـة اشـم بـن عتبـة بـنأبـو ه. أم أ
كلهــم .)3(فاطمــة بنــت عتبــة بــن ربيعــة الوليــد بــن عتبــة بــن ربيعــة، هنــد بنــت عتبــة زوجــة أيب ســفيان.و 

  صحابة عدا الوليد.
  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/621السرية النبوية، عبد امللك بن هشام ، ينظر:  )1(

 .1/421نفس املصدر،  )2(

 .200، ص:4لزركلي،. مجااألعالم، خري الدين ينظر:  )3(
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الـدعوي،  احلـوار فـن يف غزيـرة مـادة وبـني عتبـة بـن ربيعـة النـيب  بـني الـذي دار احلـوار يشـكل
احلـوار؛  نـص نـورد تلـك املضـامني عـرض وقبـل وأسـاليبه، وآدابـه احلـوار صـول غنيـة مضـامينه أن إذ

  .دعوته يف  وظفها النيب  اليت وأساليبه وآدابه أبرز أصوله على للوقوف

  نص احلوار:

د، عن دمحم بن كعب القرظي، قـال: حـدثت أن عتبـة بـن  قال ابن إسحاق: وحدثين يزيد بن ز
دي قــــريش، ورســــول هللا  جــــالس يف  عتبــــة بــــن ربيعــــة، وكــــان ســــيداً، قــــال يومــــاً وهــــو جــــالس يف 

املسجد وحده:  معشر قريش، أال أقوم إىل دمحم فأكلمه وأعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضها فنعطيه 
ــــك حــــني أســــلم محــــزة، ورأوا أصــــحاب رســــول هللا فنعطيــــه أيهــــا شــــاء،  يزيــــدون  ويكــــف عنــــا؟ وذل

فقـال:  ويكثرون؛ فقالوا: بلى  أ الوليد، قم إليه فكلمه فقام إليه عتبة حىت جلـس إىل رسـول هللا 
يف العشـرية، واملكـان يف النسـب، وإنـك ) 1(فقال:  ابن أخي، إنك منا حيـث قـد علمـت مـن الّسـطة

مـــر عظـــ يم فرقـــت بـــه مجـــاعتهم وســـفهت بـــه أحالمهـــم وعبـــت بـــه آهلـــتهم وديـــنهم قـــد أتيـــت قومـــك 
ئهـــم، فـــامسع مـــين أعـــرض عليـــك أمـــوراً تنظـــر فيهـــا لعلـــك تقبـــل منهـــا  وكفـــرت بـــه مـــن مضـــى مـــن آ

: قل  أ الوليد، أمسع؛ قال:  ابن أخي، إن كنت إمنا تريـد مبـا بعضها. قال: فقال له رسول هللا 
مجعنــا لــك مــن أموالنــا حــىت تكــون أكثــر مــاًال، وإن كنــت تريــد بــه  مبــا جئــت بــه مــن هــذا األمــر مــاالً 

ك علينــا، حــىت ال نقطــع أمــراً دونــك، وإن كنــت تريــد بــه ملكــاً ملكنــاك علينــا؛ وإن كــان  شــرفاً ســود
تيــك رئيـاً  تــراه ال تسـتطيع رده عــن نفسـك، طلبنــا لـك الطــب، وبـذلنا فيــه أموالنـا حــىت  )2(هـذا الـذي 

 مبــا غلــب التــابع علــى الرجــل حــىت يــداوى منــه. حــىت إذا فــرغ عتبــة، ورســول هللا نربئــك منــه، فإنــه ر 
يستمع منه، قال: أقد فرغت  أ الوليد؟ قـال: نعـم، قـال: فـامسع مـين؛ قـال: أفعـل؛ فقـال: بسـم هللا 

مث مضـى  ]5-1: فصـلت) [ ..يـَتُـهُ ءاتـَْنزِيـٌل ِمـَن الـرَّْمحَِن الـرَِّحيِم ِكتَـٌب ُفصِّـَلْت  مِ َحـ(الـرمحن الـرحيم 
فيهـا يقرؤهــا عليـه. فلمـا مسعهــا منـه عتبـة، أنصــت هلـا، وألقـى يديــه خلـف ظهـره معتمــداً  رسـول هللا 

إىل السجدة منها، فسجد مث قال: قـد مسعـت  أ الوليـد  عليهما يسمع منه؛ مث انتهى رسول هللا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مادة: (و س ط).لسان العرب، ابن منظور .السطة: الشرف، وقيل: السطة أي من الوسط حسباً ونسباً   )1(
ُّ يــراه  )2( : اجلِــينِّ ٌّ يتعــرض للرجــل يُريــه كهانــة وِطبــا.  الرَّئِــيُّ والّرِئِــيُّ اِإلنســان، وقيــل: لــه رَئــيٌّ مــن اجلــن ِإذا كــان حيبــه ويـَُؤالُِفــه. وقيــل: جــينِّ

 .14/291وقيل: هو الذي يعتاد اإلنسان من اجلنِّ. ، مادة (رأى) 
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لـبعض: حنلـف  لقـد جـاءكم الوليد ما مسعت، فأنت وذاك. فقام عتبة إىل أصحابه، فقال بعضـهم 
أبــو الوليــد بغــري الوجــه الــذي ذهــب بــه. فلمــا جلــس إلــيهم قــالوا: مــا وراءك  أ الوليــد؟ قــال: ورائــي 
لكهانة،  معشر  لسحر، وال  لشعر، وال  أين قد مسعت قوًال وهللا ما مسعت مثله قط، وهللا ما هو 

لرجــــل وبــــني مــــا هــــو فيــــه فــــاعتزلوه، فــــو هللا معشــــر قــــريش، أطيعــــوين واجعلوهــــا يب، وخلــــوا بــــني هــــذا ا
ليكــونّن لقولــه الــذي مسعــت منــه نبــأ عظــيم، فــإن تصــبه العــرب فقــد كفيتمــوه بغــريكم، وإن يظهــر علــى 
العــرب فملكــه ملككــم، وعــزه عــزكم، وكنــتم أســعد النــاس بــه، قــالوا: ســحرك وهللا  أ الوليــد بلســانه، 

رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم     .)1(بلسانه، قال: هذا 
  

  

  

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .294-1/293السرية النبوية، البن هشام، مرجع سابق،  ينظر: )1(
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هـــذا احلـــوار،  تضـــمنهاهـــذه األصـــول الرفيعـــة بعـــض يقـــوم احلـــوار املنضـــبط علـــى أصـــول كثـــرية، و 
ره يف النيب  سلك حيث   :يلي فيما أمهها بيان ميكن مع خمالفيه، الداعية حلوار أصوالً  عتبة مع حوا

هللا  سـبيل يف الـنفس، فحـواره حظـوظ مـن بتجـرده عتبـة مـع  النـيب حوار متيز :اإلخالص -1
ءبعيـداً  كلمتـه، وإعـزاز دينـه نصـرةل تـهودعو  ت الدنيويـة  وحـب عـن الـر الظهـور، غـري آبـه بكـل املغـر

 مهلـم، وحمـاور احلـق تبليـغ يف جهد من بذله ما  دعوته يف هفمن عالمة إخالص .عليه تاليت عرض
 رقيقـاً حمـتمالً  تعـاىل  خملصـاً  يكـون أن الداعيـة الـيت يعتمـد عليهـااألصـول  إن أهـم البيضـاء، حلجـة

 أعظـم التوفيـق كـان أقـوى، أصـدق، واإلميـان اإلخـالص كـان ، فكلمـا  الرسـول فعـل كمـا صـبوراً 

  .)1(أكرب واألجر

التــــزام املوضــــوعية: ويقصــــد بــــه عــــدم خــــروج املتحــــاورين عــــن املوضــــوع الــــذي هــــو حمـــــل  -2
لـه  لثنيه عن الدعوة لدين هللا تعـاىل، وكـان جـواب النـيب  اخلالف، فعتبة جاء برسالة قريش للنيب 

ـــات ت بين م و أجابـــت علـــى كـــل  لـــه بقـــراءة آ دون اخلـــروج عـــن مضـــمون احلـــوار،  ممقرتحـــاافـــرتاءا
ملوضــــوع الــــذي طــــرح للحــــوار وإال تشــــتت وذهبــــت وهــــذا أصــــل م هــــم، فعلــــى املتحــــاورين االلتــــزام 

حلجـــة ليـــتخلص مـــن إلـــزام الطـــرف تـــهفائد ، وهـــذا يعمـــد إليـــه بعـــض احملـــاورين حـــني يـــرى أنـــه ملـــزم 
قشــــوا يف موضــــوع  اآلخــــر، أو يتهــــرب مــــن االســــتمرار يف احلــــوار، فــــإن آفــــة كثــــري مــــن احملــــاورين إذا 

، فتضــيع احلقيقـة يف خضــم الكثــري مــن .. ســلكوا مســلك مـا يســمى خلــط األوراقمعـني، تعمــدوا أن ي
ورات ادالت واحملا   .)2( ا

للغـــة  -3 لتعـــابري احملكمــة و توضــيح املضـــمون يف احلــوار: فمـــن مســتلزماته اهلادفـــة أن يصــاغ 
الســـليمة حـــىت يـــتمكن الســـامع مـــن تصـــور املوضـــوع تصـــوراً واضـــحاً، فـــال يصـــح أن يلجـــأ أحـــد طـــريف 
احلــوار إىل الكلمــات الضــبابية والتعــابري املطاطيــة، والكلمــات الواســعة الفضفاضــة الــيت ال تعطــي فكــرة 

لتــزام املتحــاورين بســالمة اللغــة  واضــحة عــن املوضــوع، وهــذا مــا ملســناه يف حــوار النــيب  مــع عتبــة؛ 
يت مبصـــطلحات وتعـــابري غامضـــة  أصـــولوحســـن اختيـــار الكلمـــات ووضـــوحها. فمـــن  احلـــوار أن ال 

ـــد أيضـــاً مـــن حتديـــد املفـــاهيم، وضـــبط األحكـــام ـــد الطـــرف اآلخـــر. وال ب ألن فهـــم األمـــور فهمـــاً  ؛عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن املعاصر، الواقع ضوء يف الدعوة منهجينظر:  )1(   .54ص:  العرعور، دمحم بن عد

 .23. وأدب احلوار يف اإلسالم، دمحم سيد طنطاوي،ص: 44أدب احلوار يف اإلسالم، عبد العزيز اخلياط، ص:ينظر:  )2(
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أو  معظــم األحكــام اخلاطئــة مرجعهــا الفهــم الســقيم،أن إذ  ،ماً يــؤدي إىل احلكــم الصــحيح عليهــاســلي
لباطـــل، والصـــحيح بغـــريه " حتريـــر  ، كمـــا أنّ )1(اخللـــط بـــني األلفـــاظ واملعـــاين خلطـــاً يلتــــبس فيـــه احلــــق 

 حتريــر حمــل النــزاع، يــؤدي إىل حســن االقتنــاع، فاأللفــاظ مــىت حتــددت معانيهــا والقضــا مــىت وضــحت
معاملها، سهل الوصول إىل االتفاق بـني املختلفـني، وظهـر الـرأي الـذي تؤيـده احلجـة القوميـة، وتطمـئن 

  .)2(إىل صحته العقول السليمة"

ــــىن علــــى املعلومــــات قيامــــه علــــى احلقــــائق الثابتــــة:  -4 ــــة، وأن يب ــــى اإلشــــاعات الكاذب ال عل
فعــاً، وترجــى مــن ورائــه ا لنتــائج الطيبــة، والعواقــب احلميــدة، الصــحيحة؛ لكــي يكــون احلــوار مفيــداً و

ـــيب  ـــة يف معـــرض حـــواره مـــع الن ـــتهم واألكاذيـــب الـــيت ســـاقها عتب بقولـــه: وإنـــك قـــد أتيـــت  فســـيل ال
مـر عظـيم فرقـت بـه مجـاعتهم وسـفهت بـه أحالمهـم وعبـت بـه آهلـتهم وديـنهم وكفـرت بـه مـن  قومك 

ئهــم. مل ينفعــه يف النهايــة،  جيــر ثــوب اهلزميــة؛ "ذلــك ألن  رجــع إىل قومــه خائبــاً  حيــثمــن مضــى مــن آ
األحكــام الــيت مصــدرها األراجيــف الــيت ال أســاس هلــا مــن الصــحة، تكــون أحكامــاً فاســدة ال ســند هلــا 
مـن العقــل الصــحيح، أو النقــل الســليم، ومـن املعــروف عنــد العلمــاء أن مــا بـين علــى فاســد فهــو فاســد 

األصـــفياء األنقيـــاء الـــذين ومـــا بـــين علـــى الصـــحيح فهـــو صـــحيح، وقـــد مـــدح القـــرآن الكـــرمي أولئـــك 
لقــــول الصــــادق:  لكــــالم الطيـــب و (َوُهــــُدوا ِإَىل الطَّيِّـــِب ِمــــَن اْلَقــــْوِل َوُهــــُدوا ِإَىل ِصــــَراِط ينطقـــون 

فــاحلوار الــذي يقــوم علــى احلقــائق يباركــه هللا ويثيــب أصــحابه بربكــة ، ] 24احلــج: " [ )3(اْحلَِميــِد)
علــى الــرب والتقــوى ال علــى اإلمث والعــدوان. أمــا احلــوار الــذي يبــىن علــى اإلشــاعات الكاذبــة،  متعــاو

نتيجتــــه اخليبــــة واخلســــران؛ ألن ســــنة هللا يف خلقــــه قــــد الباطلــــة، وســــوء الظــــن املتعمــــد، فــــإن واألراجيــــف 
  .)4(اقتضت أنه ال يصح يف النهاية إال الصحيح، ولن جتد لسنة هللا تبديال"

أمـا اإلصـرار علـى  ملسلمات وقبول النتائج اليت توصلت إليها األدلة القاطعة:التسليم  -5
إنكـار املســلمات فهــو مكــابرة، واحنـراف عــن مــنهج املنــاظرة واحملــاورة اجلدليـة الســليمة ولــيس مــن شــأن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخليــاط، مرجــع . و أدب احلــوار يف اإلســالم، عبــد العزيــز 67الــذات واآلخــر، عبــد الســتار إبــراهيم اهليــيت، ص: … احلــوارينظــر:  )1(

 .44سابق، ص: 

 .23أدب احلوار يف اإلسالم، دمحم سيد طنطاوي، مرجع سابق،  صينظر:  )2(

ـــأ، العـــدد ينظـــر:  )3( . وأدب احلـــوار يف 8م، ص2000، آب، 48احلـــوار واملعرفـــة، دمحم حمســـن العيـــد، مقالـــة منشـــورة يف جملـــة النب
 .42اإلسالم، دمحم سيد طنطاوي، مرجع سابق، ص

 .53أدب احلوار يف اإلسالم، دمحم سيد طنطاوي، مرجع سابق، ص:ينظر:  )4(
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طـــاليب احلـــق، فاألصـــل يف أطـــراف احلـــوار قبـــول النتـــائج الـــيت توصـــل إليهـــا األدلـــة القاطعـــة أو األدلـــة 
لنتيجــة يف النهايــة ورجــع إىل قومــه بغــري الوجــه الــذي جــاء مــا حــدث، وهــذا )1(حــةاملرج ــل  ؛ فعتبــة قًٍب

وعـــدم االعـــرتاض لـــه  بـــرتك النـــيب  اً بـــه، ومل يقـــف األمـــر عنـــد هـــذا احلـــد بـــل وصـــل إىل دعوتـــه قريشـــ
ـــه ولدعوتـــه  ـــوا بـــني هـــذا الرجـــل وبـــني مـــا هـــو في فقـــال:  معشـــر قـــريش، أطيعـــوين واجعلوهـــا يب، وخل

وه، يف تسليم واضح لنتيجة ف زل   .واراحلاعت

مــع عتبــة، وهــي أصــول ومنطلقــات  ويتضــح ممــا تقــدم األصــول احلواريــة الــيت انتهجهــا النــيب 
رهم مع املخالفني.   مهمة ينبغي على الدعاة والعاملني يف احلقل الدعوي التدرب عليها يف حوا

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمــع، تيسيــــر حمجــوب الفتيــاين، ص: ينظــر:  )1( . واحلــوار... الــذات واآلخــر، عبــد الســـتار 41احلــوار يف الســنة وأثــره يف تكــوين ا

  .  52اهلييت، مرجع سابق، ص



  

 
 

12

   ISSN:2710-379Xم / 2021 /8العدد / لة قبس للبحوث والدراسات الشرعية جم
مع عتبة بن ربيعة حوار النيب   

ميكــن ، و دروس يف غايــة األمهيــةعلــى و  ،رفيعــةالداب مجلــة مــن اآلوى هــذا احلــوار علــى تــحالقــد 
يت أن نسرد أهم اآلداب يف هذا احلوار النبوي الدعوي   :مبا 

االســتماع، فكمــا  ال بــد للمحــاور النــاجح أن يــتقن فــنّ  لعتبــة: حســن اســتماع الرســول  -1
ً، فكذلك لالستماع فـنّ  أنّ  لكـالم ، للكالم فًناً وأد فلـيس احلـوار مـن حـق طـرف واحـد يسـتأثر فيـه 

 .دون حمــــاوره، ففـــــرق بـــــني احلـــــوار الـــــذي فيــــه تتبـــــادل اآلراء، وبـــــني االســـــتماع إىل خطبـــــة أو حماضـــــرة
 حـني النـيب  ذلـك طبـق وقـد احملـاور، الداعيـة ـا يتحلـى أن ينبغـي الـيت املهمـة اآلداب مـن وذلـك

 أيضـاً  وقـام عتبـة حديثـه، مـن فـرغ حـىت يقاطعـه ومل مـهكال انتهـى مـن حـىت وانتظـر عتبـة إىل أنصـت

 حيملـه علـى هلزميـة إحسـاس أو مقاطعـة دون النـيب  كـالم إىل منصـتاً  حيـث اسـتمع األدب بـنفس

ــاء للرجــل جعلــه جيلــس ويســتمع   إكمــال. وحســن االســتماع مــن النــيب  دون واحلــوار اجللســة إ
كـــذلك، وإن مل يهتــــد، فتلـــك قضــــية أخــــرى، فاحملـــاور اجليــــد هـــو الــــذي ينتظــــر ويتأكـــد ممــــا يســــمعه، 

. فممــا يؤســف لــه يف الكثــري مــن احلــوارات )1(ويستوضــح أي غمــوض حــىت يتأكــد قبــل إصــدار احلكــم
، الكـالمقبـل متـام  عـةملقاط تداخل األصوات خالل احلوار، حبيث ال يسـتمع أٌي مـن الطـرفني لآلخـر

وع احلوار. مل القضية وموض   مما يكون صورة مؤسفة تضيع معها بعض معا

ه رأيـه بـل قـال لـه قـل وعدم تعنيفه أو إمساعه ما يكره، فلم يسـفّ  :له حسن مقابلة النيب  -2
دب، وال شــك أن ذلــك مــن أهــم ْمســ أ الوليــد أً  ن كّنــاه ومســع منــه   عوامــلع، وهــذا غايــة اإلكــرام 
    جناح احلوار.

ســتفهام  إن كــان يــودّ  :الفرصــة أعطــاه  -3 إضــافة شــيء رمبــا نســيه أو غفــل عنــه، وذلــك 
لـه عـن انتهائـه مـن الكـالم بقولــه: أقـد فرغـت  أ الوليـد؟ دون مقاطعـة لكالمـه، وهـذه مــن  النـيب 

ـــيت يعـــزّ  ـــاً مـــا يكتفـــي املتحـــاورون بقـــر  نـــوادر آداب احلـــوار ال ـــة وجودهـــا، إذ غالب ائن ســـياق احلـــال الدال
ى حديثه   .على أن احملاور أ

بــل آثــر اختصــار الطريــق؛ ألن بعضــاً ممــا ســيقوله ويــردُّ  :بكــالم مــن عنــده مل جيبــه النــيب  -4
ـــل مـــرات ومـــرات ـــه مـــن قب ـــه ال شـــك أن حـــوارات قـــد دارت حول ـــالكالم ســـيكون بعضـــه معـــاداً،  ،ب ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26ص:  حسن دمحم وجيه،مقدمة يف علم التفاوض السياسي واالجتماعي، ينظر:  )1(
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ت يف ذروة البالغــة  وهلــذا آثــر النــيب  هــذا االختيــار املبــارك فقــرأ عليــه صــدر ســورة فّصــلت، وهــي آ
واحلكمــة وإصــابة اهلــدف مــن أقصــر طريــق، ولــوال طــول املقــام ألورد بعــض تفســريها وفوائــدها، وهلــذا 

مل وهــذا  ،إال أن يلقــي يديــه خلــف ظهــره ســاكناً منصــتاً  وهلــذا مل ميلــك عتبــة إزاء مساعهــا مــن النــيب 
رجل استمع حىت سجد النيب  يكن منتظراً  رجل كعتبة، لكن ال   . من 

ــى النــيب -5 بــال جــدال أو تعنيــف، بــل بكــالم فيــه اإلرشــاد والتخيــري  :حــواره بكــالم رقيــق أ
لـم يسـتطع عتبـة أن خيفـي بعضـاً ممـا ف ملن عنده عقل: قد مسعت  أ الوليد ما مسعـت، فأنـت وذاك.

ره القــرآن فيــه ببالغتــه وحكمتــه وإع حــىت قــال أصــحابه حــني رأوه  ،جــازه.. وبــدا ذلــك علــى وجهــهأ
  عائداً إليهم: حنلف  لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به !!.

جلملة ف -6  فقـال: يف احلـوارـا  يتحلـالقد ساق اإلمام الغزايل مجلة من اآلداب اليت جيـب و
ال يفـرق بــني أن تظهـر الضـالة علـى يــده أو  يف طلـب احلــق كناشـد الضـالة، –أي احملـاور –"أن يكـون

فهكــذا  … علـى يــد مــن يعاونــه، ويــرى رفيقـه معينــاً ال خصــماً ويشــكره إذا عّرفــه احلـق وأظهــر لــه احلــق
م، حــىت أن امــرأة ردت علــى عمــر   ونبهتــه إىل احلــق وهــو يف  الصــحابة كانــت مشــاورات وحمــاورا

  .)1( ابت املرأة وأخطأ عمر)"احلق وهو يف خطبته على املأل من الناس فقال: (أص
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ء وحمـاورات الشـعراء والبلغـاء، حسـني بـن دمحم الراغـب 44ص:  ،إحياء علوم الدين، دمحم بن دمحم الغـزايلينظر:  )1( . وحماضـرات األد

 .101، ص: 1األصفهاين ج
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لألســـلوب مكانـــة عليـــا يف احلـــوار، فـــإذا كـــان احملـــاور ذا أســـلوب حســـن كـــان أدعـــى لقبـــول مـــا 
رها كما يلي:   يطرحه، ولقد اعتمد النيب ذك ره مع عتبة على مجلة من األساليب ن   يف حوا

التواضــــع وُحســــن اخلُلــــق عنــــد عــــرض األفكــــار والــــرؤى لــــه أثــــر مجيــــل علــــى  :أوًال/ التواضــــع
املســتمع، فكلمــا كــان احملــاور منتقيــاً لكلماتــه وألفاظــه ســهلة متواضــعة كــان أدعــى التِّبــاع رأيــه والعمــل 

ـــه وكلمـــا كـــان متقعـــراً متشـــدقاً يف القـــول متعاليـــاً فرِحـــاً فخـــوراً بـــه، كانـــت فكرتـــه أبعـــَد عـــن قلـــوب  ،ب
جتــه أوهــن؛ ذلــك ألن التواضــع مــن أبــرز األخــالق اإلســالمية الــيت ارتكــز عليهــا احلــوار الســامعني وح

وتعاليـه علـى عتبـة بـن  النبوي، فاملالحظ يف هذا احلـوار أنـه مل يكـن فيـه مـا يـدل علـى ترفـع الرسـول 
مـا املثـال الـذي حيتـذى بـه يف احـرتام احملـاور لـه مه ربيعة، أو ما يشري إىل االستخفاف به، بـل كـان 

رجته، وقد حتلى النيب  ذا اخللق اجلميل، فحببه هللا إىل اخللق وجعل له يف قلوب الناس  اختلفت د
مــؤمنهم وكــافرهم مكانــة وهيبــة، فــإذا حتــاور مــع النــاس تلهفــوا علــى حديثــه وقبلــوا منــه، فالتواضــع أثنــاء 

  احملاور.الداعية ينبغي أن يتحلى به  هاحلوار أو بعد

يف هــذ احلــوار وهــي  املســتخدمةمــن األســاليب  :ملخــاطبني واللــني يف القــولنيــاً/ الرفــق مــع ا
لكــالم اللطيــف يف غــري جفــوة  ضــرورة مــن ضــرورات احلــوار، فالكلمــة الرقيقــة تعــين أن ينطــق احملــاور 
يت خبـري، والغلظـة يف القـول ال  أو غلظة أو تفاصح، وهذ مالحظ يف هذا احلـوار النبـوي، فـالعنف ال 

اآلخـر عنــاداً وإصـراراً علـى رأيــه،  ال تنفـع يف احلـوار، بـل القــول القاسـي جيعـل ردة الفعــل عنـد املتحـاور
ِّ لِنـَت َهلُـْم َولَـْو ُكنـَت َفظّـاً َغِلـيَظ اْلَقْلـِب الَنَفضُّـوْا ِمـْن َحْولِـَك)قال تعـاىل:  ـَن ا آل [.(فَِبَمـا َرْمحَـٍة مِّ

لقســـوة ويســــلكون معهـــم ســــبيل  ].159عمـــران:  م  لشـــدة، ويعــــاملو خـــذون النــــاس  "إّن الــــذين 
م يعطــون لغــريهم صــورة مشــوهة عــن اإلســالم، والنمــوذج املقلــوب عــن أخــالق الفظاظــة والعنــف،  فــإ

لنيب يف أخالقه"   .)1(الدعاة، بل جيانبون سبيل التأسي 

خبلــق الصــرب واحللــم وكظــم الغــيظ يف حواراتــه العديــدة   اتصــف النــيب لثــاً/ الصــرب واحللــم:
أنـــه غضـــب لنفســـه إال أن تنتهـــك حرمـــة مـــن  فلـــم يـــرد عنـــه  -فضـــًال عـــن هـــذا احلـــوار -واملتنوعـــة

ســيل الـتهم الــيت كاهلـا عتبــة يف كالمـه بقولــه: فرقـت بــه مجـاعتهم وســفهت  إزاء صـرب قــدحرمـات هللا، ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صح علوان، ج )1(  .35، ص: 2ينظر: سلسلة مدرسة الدعاة، عبدهللا 
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ئهــم، فلــم    يغضــبوســفهت بــه أحالمهــم وعبــت بــه آهلــتهم وديــنهم وكفــرت بــه مــن مضــى مــن آ
  ر.اينتصر لنفسه وهذا هو فقه احلو  ومل

لقـرآ  ، وهـو)1(القـرآن مـن شـيئاً  كالمـه احملـاور يضـّمن أن وهـو: ن الكـرميرابعـاً/ االستشـهاد 

ظنـاً منـه  عتبة، لقد حاول عتبة أن ينتصر على رسول هللا  مع حواره يف النيب  وظفه لفظي حمّسن
ن   ما جاء بهمنه أن  معه أقـوى دليـل وأعظـم  هللارسول املؤيد من الق اخلناق حوله، ولكن ضيّ يكفيل 

ت مــن  ن قــرأ علــى عتبــة آ وأعظــم حجــة وأبــني برهــان علــى صــدق دعــواه أال وهــو القــرآن، وذلــك 
 سـورة ُفصِّـلت، فلـم يتمالـك عتبـة نفسـه مـن قـوة مـا مسـع مـن احلـق وأخـذه الفـزع، فقـام إىل الرسـول 

مـــــه منهزمـــــاً ووضـــــع يـــــده علـــــى فمـــــه، وجعـــــل يناشـــــده  والـــــرحم أن يتوقـــــف، مث عـــــاد عتبـــــة إىل قو 
وشــأنه، وقــال: مسعـت قــوالّ وهللا مــا مسعـت مثلــه قــط، وهللا مــا  مـذهوًال، ودعــاهم أن يرتكــوا الرسـول 

لكهانــة، مث قــال: فــوهللا ليكــونّن لقولــه الــذي مسعــت منــه نبــأ عظــيم،  لســحر وال  لشــعر وال  مــا هــو 
  .وإفحامه بكالم هللا تعاىل لردعه قاطعة حجة كان لتنزيل فاستشهاده

ــة للحــوار:خ عتبارهــا احملــل  امســاً/ اخلامتــة الطيب تشــكل خامتــة احلــوار أهــم جــزء مــن أجزائــه، 
ثـــري كبــري يف جنــاح احلـــوار ولــو كانــت نتائجـــه  الــذي تســتنتج فيـــه نتائجــه، فلــذلك كـــان لالهتمــام بــه 

رتط علـــى غـــري مـــا أراد املتحـــاوران؛ ذلـــك أنـــه إن حتققـــت آداب احلـــوار العلميـــة والعمليـــة، فإنـــه ال يشـــ
 إذعــان أحــد الطــرفني لآلخــر؛ ألن اإلذعــان والتســليم قــد حيتــاج إىل وقــت طويــل، يشــكل احلــوار جــزءاً 

ـدوء ال  ختم حوار النيب إّن  ،منه مع عتبة بقوله: قد مسعت  أ الوليد ما مسعـت، فأنـت وذاك، 
 ؛انفعــال فيــه، هــو خــتم بتأكيــد احملــاور لرأيــه، وتبيينــه ملســؤولية غــريه علــى مــا رآه يف حــال عــدم اقتناعــه

  .لتأمل فيما دار يف احلوار من معاينواليكون يف ذلك دعوة حملاورة النفس 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4/130 القزويين، الدين جالل اإليضاح،ينظر:  )1(
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رجع إىل نص احلوار جند أنه ملا رجع عتبة إىل القوم قالوا: ما وراءك  أ الوليد؟!.   .حينما ن
وا أن وجه صاحبهم قد تغري لشدة ووقع ما  أسلوب إنشائي طليب أفاد االستفهام والتعجب، ملا رأ

ثر بكالمه، إذ لزمته احلجة املفحمة، قائًال ألصحابه: ورائي أين قد   رسول هللامسع من  حيث 
دى  لكهانة..، بعد القسم  لسحر وال  لشعر وال  مسعت قوًال وهللا ما مسعت مثله قط، وهللا ما هو 

م. وقد أصاب قول  دى مجاعة قريش برتك النيب  بعدما مسع منه نبًأ عظيمًا فيه عّزهم وسعاد

 29الطور:  [ ( َفذَكِّْر َفَما أَنَت بِِنْعَمِت رَبَِّك ِبَكاِهٍن َوَال َجمُْنوٍن)عتبة يف جوابه للقوم، قال تعاىل: 
م ؛ لكن القوم أصروا إصرارًا على كفرهم وشركهم فقالوا: سحرك وهللا  أ الوليد بلسانه] ، فأجا

م قائًال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. وهنا تكمن مثرة هذا احلوار ونتيجته وهي أن  فأجا
لزمه احلجة، فقد جاء ويف نفسه أن يثين النيب  النيب  عن ما جاء به، فإذا به ينثين  أقنع عتبة وأ

دة، حيث قال: خلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه واعت زلوه. لقد كانت عن ما جاء ألجله وز
أكد ثباته على  نتيجة هذا احلوار فشل عتبة بن ربيعة الذي جاء مفاوضًا عن قريش، فالرسول 
ملال والسيادة واجلاه شركون إغراءه  لكنه رفض تلك ؛ احلق، وحمبته لربه عز وجل، فقد حاول امل

ت. ويف ذلك دليل على صدق نبوته  مر ربه، ، فهو ال يتصرف من تلقاء نفسه  املغر بل 
لعروة الوثقى، مقدمًا ألمته القدوة يف الثبات على احلق، والوفاء بعهد هللا، واإليثار  مستمسكًا 
ذا ندرك أّن احلوار وسيلة فاعلة يف  ملرضاته تعاىل، واحلرص الشديد على تبليغ اخلري للناس، و

حىت  هئه، يستدرجهم حبوار وهو األسلوب األمثل الذي كان يؤثر به يف نفوس أعدا حياة النيب 
ذا املنهج حلقل الدعوي التأسي  ملشتغلني  اع، فحري  ب م إىل القناعة واالت    الفريد. يصل 
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نــه أبــرز فوائــد ؛ ألوبــني عتبــة منوذجــاً فريــداً يف دعــوة املخــالفني يعــد احلــوار الــدعوي بــني النــيب 
ــــل منهــــا الــــدعاة، فحــــري بكــــل داعيــــة أن يتأمــــل مكنــــون ذلــــك احلــــوار، دعويــــة  تناقلتهــــا األجيــــال و

ويوظفــه يف جيلــه املعاصــر، حــىت يفــتح هللا علــى يديــه قلــوب الغــافلني، وتفهــيم اجلــاهلني وتبيــني حقــائق 
لدراســة والتحليــل عــث وحمــرك لتناولــه  تضــح ذلــك وي ،الــدين، فثــراء ذلــك احلــوار الــدعوي ونتائجــه 

  اآليت:ن م

فــالعلم شــرط أساســي لنجــاح احلــوار وحتقيــق غايتــه،  :للداعيــة والثقــايف العلمــي أوًال/ اإلعــداد
فعلـى احملـاور أال ينـاقش يف  .وبدونه يصبح احلـوار هشـا ال فائـدة منـه إال إهـدار الوقـت، وضـياع اجلهـد

ـــا، بـــل يكـــون احملـــاور ذا علـــم  موضـــوع ال يعرفـــه، ولـــيس لـــه علـــم بـــه، وال يـــدافع عـــن فكـــرة مل يقتنـــع 
وقـوة وقـدرة، فـإن بعـض احملـاورين قــد خيـذل احلـق بضـعف علمـه رغــم أن احلـق معـه، فلـيس كـل إنســان 

ـدف نصـر  احلـق فيخـذل احلـق؛ لضـعف مهيأ للحوار، حىت وإن كان صـاحب حـق، فإنـه رمبـا حـاور 
طلـة، مثلمـا  لباطـل الـذي مـع خصـمه، ورمبـا احـتج حبجـج  علمه وبصريته، ورمبا حاور جبهل فيقتنـع 
حلـق الــذي حيملـه. فالداعيـة ينقـل رســالة إىل  حيـدث يف بعـض احملـاورات الـيت تعقــد، فـال يقتنـع النـاس 

ورة، وهلـذا كـان لزامـاً علـى مـن يتصـدر لتلـك وهو أمـٌر يف غايـة اخلطـ ،يتحمل عبأ ثقيالً و هللا إىل الناس 
متكــــامًال بكــــل جوانبــــه، خلــــوض تلــــك احلــــوارات لبيــــان احلــــق علميــــاً وثقافيــــاً املهمــــة أن يعــــد إعــــداداً 

  ودحض الباطل.

ا على هدى وبصـرية يف حاجـة ماسـة إىل التـزود  "إّن الذين حيملون أمانة الدعوة إىل هللا ويؤدو
لعلم والثقافة الالزمة يف  العصر احلـديث، حـىت يتمكنـوا مـن أداء األمانـة علـى الوجـه األكمـل؛ التزود 

ـــه طريـــق  ـــاس إىل صـــراط هللا املســـتقيم؛ ألن ـــة الن األكمـــل؛ للوصـــول إىل اهلـــدف األمثـــل، أال وهـــو هداي
رشاد والفالح يف الدنيا واآلخرة"   .)1(ال

 نمـ يعرتضـه مـا علـى حمتسـباً  يكـون أنه فعليـ صـدره: علـى املـدعو وسـعة الداعية نياً/ صرب
 اخلصـم حمـاورة عنـد لصـرب التحلـي علـى الداعيـة حـرص يف فريـداً  منوذجـاً  النيب  لنا أبرز ولقد ،أذى

 دعوتـه يف مسـتمراً  حمتسـباً، صـابراً  هللا إىل داعيـاً  يظـل ذلـك كالمه وحججه، ومـع منه كل يسمع حىت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .73ينظر: الدعوة إىل هللا على بصرية، عبد النعيم دمحم حسنني، ص:  )1(
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 الداعيـةفلدعوتـه أو يـرى أثـراً هلـا.  قبـوالً  قلبـه يف هللا جيعـل أن إىل اعتقـاده، لـه، وتصـحيح احلـق لبيـان

 هللا يف أوذي وإن وامللل، والتضجر عن التّسخط وحيبسها هللا، طاعة على نفسه حيبس الذي هو الصابر
ْبِلـَك   لنبيـهتعـاىل  قـال هللا ولقـد هللا إىل الـدعوة يف نشـاطاً  ذلـك زاده هللا ـن قـً َبْت ُرُسـٌل مِّ (َوَلَقـْد ُكـذِّ

)ىبُوا َوُأوُذوا َحىتَّ أَتَ َفَصبَـُروا َعَلى َما ُكذِّ   علـى الصـرب هللا إىل الداعية فزاد ،] 34األنعام: [ ُهْم َنْصُرَ

ُهْم آِمثـاً َأْو  تعـاىل:  قـال الـدعوة، عليه لنجاح النفس وجماهدة اخلصم (فَاْصـِربْ ِحلُْكـِم رَبِّـَك َوَال ُتِطـْع ِمـتـْ
 وسـيلة ، فالصـرب)1(القيـام أمت وشـرائعه هللا وامـر علـى القيـام يساعد ، الصرب] 24: اإلنسان[ َكُفوراً)

م نتيجة خالل إىل ليصلوا الدعاة   تعاىل. هللا كتاب من الواضحة ألدلة دعو

 شـتماله مـع عتبـة النـيب  حـوار متيز لقد :لثاً/ الرفق واللني يف حوار الدعاة إىل هللا تعاىل

 العنـف اخلطـاب، كمـا خـال مـن ولـني احلجـةقـوة  واللـني؛ القـوة بـني يـرتاوح دعـوي أسـلوب علـى

ويف هـذا  لـه، احلـق وإيضـاح اخلصـم تفهـيم يف عظيمـة مثـرة للرفـق واجلفـاء، فكـان والشـدة والقسـوة
 . فمـن النصـوص)2(خلقـه عـن حسـن عبـارة القـوم مـع  لينـه أنّ  اعلـم :الـرازي الفخـر الصـدد يقـول

 ِيف  ونُ ُكـيَ  الَ  قَ فْـالرِّ  إنَّ " الصـحيح: احلـديث يف جـاء مـا الصـفة، بتلـك الداعيـة حتلـي علـى حتـث الـيت
 قَ فَـرَ  نْ َمـ مَّ ُهـاللَّ " فقـال: رفـق ملـن  دعا النيب ولقد "،)3(هُ انَ شَ  الَّ إِ  يءٍ شَ  نْ مِ  عُ نزَ يُ  َال وَ  ،هُ انَ زَ  ّال إِ  يءٍ شَ 
 خبلـق وخيالقـه رهويبّشـ للمـدعو يلـني ، فالداعيـة)4("هِ ْيـلَ عَ  قَّ ُشـفَ  مْ هِ يْ لَـعَ  قَّ َشـ نْ َمـوَ  ،هِ بِـ قْ فُ ارْ فَـ ِيت مَّـُِ 

النـيب  يل قـال: قـال عنـه هللا رضـي ذر أيب فعـن، الكـرمي لرسـول اقتداء طلق بوجه إال فال يلقاه حسن،
 " 5("قٍ لْ طَ  هٍ جْ وَ بِ  اكَ خَ أَ  ىقَ لْ تَـ  نْ أَ  وْ لَ وَ  ئاً،يْ شَ  وفِ رُ عْ مَ الْ  نَ مِ  نَّ رَ قِ حتَْ  َال( .  

قـد ، فالغُـرور عـن بعـده عتبـة مـع  حـوار يف اجلليـة الفوائـد مـن :الغـرور عـن رابعـاً/ البعـد
ـرد احلـق لبيـان نزيهـاً؛ حـواره علـى أن يكـون النـيب  حـرص علـى  والكـرب يف معـرض رده اهلـوى مـن ا

 علـيهم وال يطـرح مـا ولُيقبـلَ  ليتـأثروا بدعوتـه، حملاوريـه  يتواضـع أن داعيـة كـل املخـالفني، فعلـى

ر     .منه همينف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صر كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسريينظر:  )1(  .902السعدي، ص:  املنان، عبدالرمحن بن 

  .61، ص: 9ج للرازي،  الكبري، التفسريينظر:  )2(
، 8ج، 6767ديث: احلـ رقـم الرفـق، فضـل ب واألدب، والصـلة الـرب تـابك القشـريي، احلجـاج بـن مسـلم مسـلم، صـحيح )3(

 .22ص:

ين الفتح )4(  .19/85  ،احلسنة األخالق كتاب ،حنبل بن أمحد اإلمام مسند لرتتيب الر

 .37، ص: 8ج، 6857: ح رقم ،استحباب طالقة الوجه ب واألدب، والصلة الرب كتابمرجع سابق،  مسلم،  صحيح )5(



  

 
 

19

   ISSN:2710-379Xم / 2021 /8العدد / لة قبس للبحوث والدراسات الشرعية جم
مع عتبة بن ربيعة حوار النيب   

 إعـراض عتبـة مـن لـرغم القنـوط بعيـداً عـن لقـد كـان حـواره  :الداعيـة قنوط خامساً/ عدم

ثـره بـه والقناعـة الـيت  احلـق تبيـني ذلـك مثرة من فكان الضالل مبنهجه املنحرف، يف وإمعانه لـه ومـدى 
 يقـول وهـو وطـاردوه وحـاربوه قومـه كذبـه عنـدما وصـل إليهـا، وقـد كـان هـذا دأب النـيب الكـرمي

 عـدم الـدعاة ، فعلـى)1("ئاً يْ َشـ هِ بِـ كْ رِ ْشـ يُ َال  هُ دَ ْحـوَ  هللاَ  دُ بُـعْ يَـ  نْ َمـ مْ ِِ َال ْصـأَ  نْ ِمـ جَ رِ ُخيْـ نْ أَ  ى هللاُ َسـعَ ":

؛ املسـتقيم الطريـق إىل والرجـوعاالسـتجابة  يف خـروا وإن ييأسـوا وأالَّ  مـدعّويهم، إعـراض مـن القنـوط
م؛ "املستقيم ، وال ميكن أن تتحقق على تعاىل تقوم على احلب يف هللا، والبغض يف هللا ألن عالقتهم 

الواقع، ويتحقق نقلها من حيز االدعـاء إىل حيـز التطبيـق، إال مـن خـالل املخالطـة وقضـاء  على أرض
حتقـق التـأثر، وجنحـت  النـاس ومعايشتهم، فإذا قامت هـذه الوشـائج بـني الداعيـة وبـني حاجات الناس

   .)2(ذن هللا تعاىل " الدعوة وآتت أكلها

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب إذا قال أحدكم آمني يف السماء، فوافقت إحدامها األخرى، غفر لـه مـا تقـدم  )1( ب بدء اخللق،  أخرجه البخاري يف صحيحه 

  .1525من ذنبه، احلديث رقم: 
  ، بتصرف.128:ص، علي عبد احلليم حممود، فقه األخوة يف اإلسالم ينظر: )2(
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ـــــد  الســـــبيلاحلـــــوار هـــــو  ـــــاع اإلالوحي لفكـــــرة الصـــــحيحة وصـــــوًال إىل احلـــــق، وهـــــو ملخـــــقن الف 
األســلوب األمثــل للتواصــل والتفــاهم والتخاطــب بــني النــاس، فــال ينبغــي أن يتعامــل النــاس بغــري احلــوار 

ألمثــل الــيت مـن خالهلــا يتعــارف البنّـاء كفــرض مــا يرونـه مــن أفكــار وُمعتقـدات ومبــادئ، وهــو الوسـيلة ا
ت احلوار مبا يلي:    الناس ويتآلفون، وميكن أن نوجز أهم غا

خـالف وإرشـاده للصـواب حـىت يقتنـع  يمـن احلـوار هـ ىالعظم الغايةإّن  أوًال/ الدعوة:
ُ
دعـوة امل

بعقلـه مبنطــق اإلسـالم وصــدقه، ويعتقــد بطريـق احلــوار اهلــادئ أنّـه الصــواب، فــاحلوار اهلـادئ هــو مفتــاح 
ح النفــوس وتقــرّ  ِّــَك ، قــال تعــاىل: القلــوب ومــن خاللــه يتوّصــل إىل العقــول وبــه تــر (ادُْع ِإَىلٰ َســِبيِل رَب

حلِْْكَمِة َواْلَمْوعِ  لَِّيت ِهَي َأْحَسُن)ِ ِ   ]. 125النحل: [ ظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُم 

احلِــوار هـي إقامـة احلّجـة ودفـع الشـبهات وبيـان الــرأي  تغـامـن أهـم إّن  نيـاً/ إقامـة احلجـة:
الفاســد مــن الـــرأي الصــائب، ويكــون ذلـــك بطريــق االســتدالل الصـــحيح واالستشــهاد املناســب حـــىت 

   ووظيفته هي إظهار احلق. املثلىن الوصول للحق، فغاية احلوار يتمّكن املتحاوران م

مـــن أهـــمِّ فوائـــد احلـــوار يف اإلســـالم تضـــييق هـــّوة اخلـــالف بـــني  لثـــاً/ تقريـــب وجهـــات النظـــر:
مــن خــالل احلــوار اهلــادئ ُيســتبدل التبــاغض والتنــاحر ف ،رَين، وتقريــب وجهــات النظــر بينهمــااملتحــاو 

واد.  إىل حتابٍب وت

طيــــل:رابعــــاً/   تحــــاورين إىل   كشــــف الشــــبهات والــــرّد علــــى األ
ُ
إّن احلــــوار الســــليم يوصــــل امل

م،  طيل اختلقها أعداء هللا تعاىل إلرضاء رغبا عتقدات من شبهات وأ
ُ
ألفكار وامل كشف ما يُلصق 

لنتيجــة إىل إظهــار احلــّق وبيانــه، وإبطــال الباطــل وإزهاقــه، قــال تعــاىل:  ــَذِلَك نـُفَ ممّــا يوصــل  ــُل (وََك صِّ
ِت َولَِتْسَتِبَني َسِبيُل اْلُمْجرِِمَني) َ   ]. 55األنعام:  [اْآل
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 وآدابه احلوار ذلك وأصول مع عتبة، الدعوي  النيب حوار مفهوم حتديد إىل الدراسة هذه يف انتهيت

 نتـائج إىل فيـه توصـلت وقـد احلـوار الـدعوي، ذلـك مـن دعويـة فوائـد واسـتنباط ،ومعرفـة نتيجتـه وأسـاليبه،

  :اآليت وفق أعرضها وتوصيات،

 :أوًال/ النتائج

 .اخلالف نقاط من كثرياً  ليحسم منها ينطلق أصول له الدعوي احلوار أنّ  -1

    .اآلخر احملاور إىل الدعوة إيصال يف تسهم احلوار آداب أنّ - 2

لقرآن، دعوة يف األساليب أقوى أنّ - 3   على عتبة. يف الرد وقد وظّفه احملاور االستشهاد 

  واللني. فيه الرفق املؤثرة الطرق أهم من هحلال املخاطب وسياق التخاطب، وأنّ  مراعاته  - 4

م وأفكارهم وطبائعهم. اتساع صدره -5  لقضا احلياة والناس على اختالف أحواهلم واعتقادا

 فاهيم للمسلمني.ذا أثر يف حتبيب املخالفني العتناق اإلسالم، ويف تقريب امل كان حواره   -6

  أصيل ال يكفي فيه التعلم النظري فقط، بل البد معه من التدريب والتمرس العملي. احلوار فنّ –7

داب رفيعـة مسـتخدماً متينـاً متحليّـ إعـداداً  واملعـدّ  املؤهـل، الداعيـة للحـوار يتصـدى أن جيـب –8 اً 
  .قضيته خسران يف يسهم إالال الضعيف يف حواراته مع املخالفني، فاحملاور أساليب النيب 

مــل أن تتســع  –9 إلســالم، ويف بيــان عناصــر الثقافــة اإلســالمية، و احلــوار لــه أثــر فعــال يف التعريــف 
  قاعدة احلوار بني املسلمني وغريهم قصد حتقيق ما فيه خري لألمة اإلسالمية.

  :نيًا/ التوصيات

 -قـدمياً وحـديثاً  -الدعويـة احلـوارات لدراسـة يف اجلامعـات واملعاهـد الدينيـة العلميـة األقسـام توجيـه -1
خرى عملية تدريبية؛ لإلفادة منها يف تعاملهم    .املخالفني معدراسة حتليلية مقرونة 

  وآدابه وأساليبه. احلوار أصول على الدعوية ملؤسسات دعاةال لتدريب ملزمة دورات عقد -2

  .-إن وجدت – احلوارية واملراكز الدعوية املؤسسات بني اونالتع جسور مد أمهية -3

ال اآلراء تناقش أسبوعية دعوية جملة إصدار -4  .واألفكار من قبل خمتصني مؤهلني هلذا ا
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 .حقيقتها وتوضح التيارات الدعوية، خمتلف تناقش دار اإلفتاء شراف دعوية جريدة إصدار -5

آلداب  تسـهم يف نشـر ثقافـة احلـوار "اإلنرتنـت" الدوليـة املعلومـات شـبكة يف حوارية مواقع إنشاء -6
  النبوية يف الدعوة إىل هللا تعاىل. واألساليب

ورغــم هــذه الدراســة فــإن املوضــوع يف غايــة األمهيــة، وحيتــاج إىل إضــافات جديــدة، وهــذا اجلهــد الــذي 
  قدمناه، هو اجتهاد متواضع، حسبنا فيه االجتهاد وطلب األجر.
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