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 ...ملخص البحث ...
انطلق هذا البحث من واقع ان أسلوب اخلطاب النبوي كان مراعي ًا مستوى

التفكري املختلف تبع ًا لفكر اآلخر ونمط شخصيته التي تتباين بني شخصية متيل

للمنطق وأخرى للعاطفة وثالثة للحجاج واملجادلة ،وقد عمد البحث إىل تلمس أثر

تنوع األسلوب اللغوي يف إقناع املخاطب والتأثري عىل فكره وتغيري قناعاته بدراسة
موضوع حكمة النبي  يف خطابه وأثر ذلك يف إقناع املخاطب  ،وقسم البحث
تبعا لذلك عىل ثالثة مباحث:

وسم األول بـ :احلكمة وداللتها بني اللغة والسياق القرآين ،لبيان معنى لفظة

احلكمة يف املعجامت اللغوية ثم يف السياق القرآين .أما الثاين فوسم بـ :أساليب النبي

 وحكمته يف إقناع املخاطب ،فجاء لبيان أساليبه  يف التعامل مع املخاطب
التي تنوعت واختلفت مثل أسلوب احلوار وأسلوب التدرج وأسلوب الرفق

وأسلوب اللني وأسلوب معرفة أحوال املخاطبني .يف حني وسم الثالث واألخري
بـ :تنوع أساليب اخلطاب ومراعاة املخاطب يف لغة النبي  ،أوضحنا فيه أسلوب
اخلطاب العقيل وأسلوب اخلطاب العاطفي أو النفيس وأسلوب اخلطاب اجلديل أو
االحتجاجي ،وكيف أن تنوع هذه األساليب اخلطابية أ ّثــر يف مسألة اإلقناع والتأثري

عند املخاطب .واتبعت هذه املباحث بخامتة ألهم النتائج التي تم التوصل إليها،
مشفوعة بقائمة للمصادر واملراجع املعتمدة يف البحث.
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...Abstract...
The current paper stems from the fact that the style of the
prophet (Peace be upon him and his progeny) oration gives much
shrifts to the level of intellectuality ranging from a personality with
propensity for logics, another for emotion and other for argument
and sophistry. In part, the study takes hold of the impact of the
variety of the linguistic style on convincing the mind of the listener,
and changing his satisfaction in light of the sapience of the Prophet
(Peace be upon him and his progeny) in his oration and how he
convinces the listener.
Accordingly, the paper is divided into three sections: the first
is entitled as sapience and its evidences between language and the
Quranic context to manifest the meaning of the utterance "sapience"
in the linguistic dictionaries, and then in the Quranic context. The
second is entitled as styles and sapience of the Prophet (Peace be
upon him and his progeny) in convincing the listener of tracing the
styles the prophet (Peace be upon him and his progeny) employs to
deal with the listeners as they vary and differ from one to another;
dialogue style, lenience style, style of the mitigating circumstances
of the listener. The last section comes as variety of oration styles and
taking care of the listeners in the language of the Prophet (Peace be
upon him and his progeny) to clarify the style of oration, mindful,
emotional, psychological, argumentative and remonstrative and
how the variety of the styles influences the listener in matter of
satisfaction.
Ultimately, the conclusion terminates in the results and there
come the bibliography and the references the paper exploits.
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 ...المقدمة ...
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني املبعوث رمحة

للعاملني وعىل آله الطيبني الطاهرين وريض اهلل عن صحابته الغر امليامني.
أما بعد:

تعد اللغة وسيلة لنقل األفكار واملعاين التي يرتمجها الفرد برموز لغوية يف

مواقفه وسلوكه وحتمل بني حروفها دالالت ختتلف تبع ًا لقصد املتكلم ،فهي أداة

التواصل بني مرسل الكالم ومتلقيه ونتاج الفكر ووسيلة التوصيل ،فاللغة والفكر

مها وجهان لعملة واحدة .وهذا يعني أن ثمة عالقة وثيقة بني اللغة والفكر مهدت
السبيل ملفهوم التواصل اللغوي الذي يتطلب مهارة يف استعامل أساليب الرتكيب

املنتظم يف مفردات تعرب عن املعاين املقصودة من وراء اخلطاب .فمفهوم التواصل هو
االقرتان والصلة والرتابط واجلمع ،وهو يف املصطلح الغريب ()communication
يعني الرتابط واالتصال ووظيفة التواصل هي التبادل والتبليغ والتأثري.

وال يتأتى الرتابط والتواصل إال بام يعدّ أرقى أنواع التواصل وهو لغة اخلطاب

التي خصها اهلل عز وجل بأن جعلها سنة إهلية فطر النفس البرشية عليها وبدأ هبا ذاته

العلية يوم أن خاطب أول نفس برشية خلقها متثلت بنبي اهلل آدم  ،واستمرت

من بعد ذلك عىل لسان أنبيائه ورسله إىل أقوامهم الذين أرسلوا هلم هلدايتهم
ودعوهتم إىل سبيل اهلدى ودين احلق.
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لقد كان أسلوب اخلطاب النبوي مراعي ًا مستوى التفكري املختلف تبع ًا لفكر

اآلخر ونمط شخصيته التي تتباين بني شخصية متيل للمنطق وأخرى للعاطفة

وثالثة للحجاج واملجادلة ،وقد عمدت يف هذا البحث إىل تلمس أثر تنوع األسلوب
اللغوي يف إقناع املخاطب والتأثري عىل فكره وتغيري قناعاته بدراسة موضوع حكمة

النبي  يف خطابه وأثر ذلك يف إقناع املخاطب ،فقسمت البحث عىل ثالثة مباحث:
كان األول منها بعنوان :احلكمة وداللتها بني اللغة والسياق القرآين ،لبيان

معنى لفظة احلكمة يف املعجامت اللغوية ثم يف السياق القرآين.

أما املبحث الثاين وهو بعنوان :أساليب النبي  وحكمته يف إقناع املخاطب،

فكان لبيان أساليبه  يف التعامل مع املخاطب التي تنوعت واختلفت مثل أسلوب
احلوار وأسلوب التدرج وأسلوب الرفق وأسلوب اللني وأسلوب معرفة أحوال

املخاطبني.

يف حني كان املبحث الثالث بعنوان :تنوع أساليب اخلطاب ومراعاة املخاطب

يف لغة النبي  ،بينت فيه أسلوب اخلطاب العقيل وأسلوب اخلطاب العاطفي أو

النفيس وأسلوب اخلطاب اجلديل أو االحتجاجي ،وكيف أثر تنوع هذه األساليب
اخلطابية يف مسألة اإلقناع والتأثري عند املخاطب.

وخيتم البحث بخامتة ألهم النتائج التي توصل إليها.
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المبحث األول
الحكمة وداللتها بين اللغة والسياق القرآني
تشكل املفردة اللبنة األساس يف هندسة اجلمل والرتاكيب الكالمية ،وهي

(إحدى الوحدات األساسية لعلم الداللة)( ،)1وقد عـدّ ت املفردة أهم موضوعات

علم اللغة يف العرص احلديث فأفرد هلا ما يعرف اليوم ( بعلم املفردات) الذي تناوهلا
بالبحث والدراسة وفق مستويات اللغة الرصفية والرتكيبية والداللية ،وتأيت أمهيتها
املخاطـب واملخاطـِب.
من كوهنا أهم عنارص التواصل واالتصال اللفظية بني
َ
فاملفردة يف الدرس اللساين احلديث تقابل مصطلح (العالمة اللسانية)،

والعالمة اللسانية (جوهر َّ
مكون من الدال واملدلول)( ،)2فالدال يمثل الصورة

الصوتية أما املدلول فهو املفهوم ،فهام يف الواقع وجهان لعملة واحدة ،إذ إن الدال

يعد الرتمجة الصوتية للمقابل الذهني وهو املدلول ،فالكلمة عند دي سوسري عبارة

عن عالمة لغوية وداللتها نتاج العالقة املتبادلة بني الكلمة والفكرة ،وتبعا لذلك فإن
العالقة بني الدال واملدلول تكون اعتباطية ،فالدال يتطلب املدلول يف ذهن املتلقي

كام أن املدلول هو اآلخر يتطلب الدال ،وخيضع ذلك كله إىل االتفاق والتواضع

االجتامعي.

إن املتأمل يف اللغة العربية جيد أن أللفاظها دالالت خمتلفة ومتنوعة تنبع من

أصل لغوي واحد باختالف اشتقاق ذلك األصل وهو ما يدل عىل ثراء اللغة واتساع
العدد اخلاص ( )2السنة الثانية 2013/ #1434م
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دالالهتا ،ويكون هذا األمر أكثر وضوح ًا وبيان ًا يف الكلمة الواحدة نفسها ،إذ ختتلف

دالالهتا بحسب سياق الكالم الذي ترد فيه ،لذا يتوجب ملن يريد أن يعرف داللة

الكلمة العودة إىل أصلها االشتقاقي يف املعجامت اللغوية ملعرفة الداللة األصلية هلا.
نعرف باللفظة يف مظاهنا اللغوية األوىل ،فلو تتبعنا
لذا البد لنا يف البدء أن ّ

ٍ
معان منها :العدل ،العلم ،احللم ،النبوة،
لفظة احلكمة يف اللغة لوجدنا أن هلا عدة

القرآن ،اإلنجيل( ،)3وقد أورد ابن فارس أن «احلاء وامليم والكاف أصل واحد ،وهو
امل ْنع .وأول ذلك ُ
احلكم ،وهو املنع من ُّ
الظلم .وسميت َح َكمة الدابة ألهنا متنعها

أخذت عىل
السفيه وأحكمته ،إذا
َ
يقال َح َك ْمت الدابة وأحكمتها .ويقال :حكمت َّ
ِ
يديه....واحلكمة هذا قياسها ،ألهنا متنع من اجلهل .وتقولّ :
حكمت فالن ًا حتكي ًام
َّ
املجـرب
وح ِّكـم فالن يف كذا ،إذا ُجعل أمره إليه.
واملحكـمِّ :
منعته عام يريدُ .

َّ
خميين
املنسوب إىل احلكمة ..ويف احلديث :إن اجلنة
للمحكـمني وهو قوم ُح ِّكـموا َّ

بني القتل والثبات عىل اإلسالم وبني الكفر فاختاروا الثبات عىل اإلسالم مع القتل،
فسـموا املحكمني».
ُّ

()4

أما الفيومي فقد ذكر أن «معنى احلكم القضاء وأصله املنع يقال حكمت عليه

بكذا إذا منعته من خالفه فلم يقدر عىل اخلروج من ذلك وحكمت بني القوم فصلت

وح َكم بفتحتني واجلمع حكام وجيوز بالواو والنون واحلكمة وزان
بينهم فأنا حاكم َ
قصبة للدابة سميت بذلك ألهنا تذلل لراكبها حتى متنعها اجلامح ونحوه ومنه اشتقاق
فوضت
احلكمة ألهنا متنع صاحبها من أخالق األرذال وحكمت الرجل بالتشديد ّ

احلكم إليه وحتكم يف كذا فعل ما رآه وأحكمت اليشء باأللف أتقنته فاستحكم هو

صار كذلك».

()5
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وقد أسهب الزبيدي يف تفصيل مادة (حكم)( )6وذلك حني قالُ :
«احلكم،

سواء لزم ذلك غريه أم ال ،هذا قول
بالضم :القضاء يف اليشء بأنه كذا أو ليس بكذا
ٌ
وخصص بعضهم فقال :القضاء بالعدل ...واحلاكم ُمنَفذ ُ
احلكم بني
أهل اللغة،
ّ
وأصل ُ
ُ
رد الرجل عن الظلم وإنام ُسمي احلاكم
الناس ،قال األصمعي:
احل ُكومةُّ :

بني الناس حاك ًام ألنه يمنع الظامل من الظلم ....وأحكمه :منعه مما يريد».

()7

يتبني مما ورد يف املعجامت اللغوية بأن (احلكمة) ال خترج يف داللتها اللغوية
عرفت ِ
احل ْكمة :بأهنا العلم بحقائق األشياء عىل
عن املنع باختالف تصاريفها .وقد ّ
()8
وعرفها اجلرجاين بأهنا «علم يبحث فيه حقائق
ما هي عليه ،والعمل بمقتضاها ّ ،

األشياء عىل ما هي عليه يف الوجود بقدر الطاقة البرشية فهي علم نظري غري آيل»(،)9

وهي( :معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم).

()10

أما يف السياق القرآين فنجد أن لفظة احلكمة تكررت  20مرة يف  12سورة(،)11

اختلفت فيها داللتها وتنوعت بحسب سياق اآلية ،وقد وردت احلكمة يف القرآن

الكريم عىل ستة أوجه داللية هي(:)12

1 .1املوعظة ،ورد هذا املعنى يف (سورة القمر )5/وذلك يف قوله تعاىل:
ِ
﴿ح ْك َم ٌة بالِ َغ ٌة َفام تُغْ ِن ال ُّن ُذ ُر﴾.

الس ّنة ،كام يف (سورة البقرة  )151/يف قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْت ُلوا َع َل ْي ُك ْم آياتِنا
ُ 2 .2
تاب َو ْ ِ
َو ُيزَ ِّك ُ
ال ْك َم َة﴾ وقد وردت هذه الداللة يف تفسري
يك ْم َو ُي َع ِّل ُم ُك ُم ا ْل ِك َ

ابن كثري حني قال« :واحلكمة يعني :السنة ،قاله احلسن ،وقتادة ،ومقاتل

بن حيان ،وأبو مالك ،وغريهم».

()13
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﴿و َل َقدْ آ َت ْينا
3 .3الفهم ،ورد هذا املعنى يف سورة (لقامن  )12/يف قوله تعاىلَ :
ُل ْقامنَ ْ ِ
ال ْك َم َة َأ ِن ْ
اش ُك ْر هللِ﴾ ذكر ابن كثري ذلك بقوله« :أي الفهم والعلم
والتعبري».

()14

﴿و َش َد ْدنا ُم ْل َك ُه
4 .4النبوة ،جاء هذا املعنى يف سورة (ص  )20/بقوله تعاىلَ :
ال ْك َم َة َو َف ْص َل ْ ِ
َوآ َت ْينا ُه ْ ِ
ال ِ
طاب﴾ ذكر القرطبي يف تفسريه للحكمة يف هذه
اآلية بأهنا (النبوة) ،مشري ًا إىل أن هذا التفسري قال به السدي( ،)15وعىل هذا

فإن احلكمة أعم من النبوة.

5 .5القرآن ،وكان هذا الوجه من املعنى قد ورد يف سورة (النحل  )125/يف
ال ْك َم ِة َو ْالَ ْو ِع َظ ِة ْ َ
قوله تعاىل﴿ :ا ْد ُع إِ ِل َسبِيلِ َر ِّب َك بِ ْ ِ
ال َسن َِة َو َج ِ
اد ْ ُلم بِا َّلتِي
ِه َي َأ ْح َس ُن﴾.

6 .6علوم القرآن ،وقد ورد هذا الوجه الداليل يف سورة (البقرة  )269/يف
قوله تعاىلُ ﴿ :يؤْ ِت ْ ِ
شاء﴾ وكان ابن كثري قد نقل عن ابن
ال ْك َم َة َم ْن َي ُ
عباس قوله يف تفسري احلكمة هنا اهنا املعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه،

حمكمه ومتشاهبه ونحو ذلك.

عند إنعام النظر يف اآليات التي وردت فيها لفظة احلكمة نجد أهنا جاءت

عىل نوعني ،فهي إما مفردة أو مقرونة بلفظة (الكتاب)( )16فمام ورد مفرد ًا من لفظة

احلكمة كام يف قوله تعاىلُ ﴿ :يؤْ ِت ْ ِ
شاء﴾( ،)17وقوله تعاىل﴿ :ا ْد ُع إِ ِل
ال ْك َم َة َم ْن َي ُ
ال ْك َم ِة َو ْالَ ْو ِع َظ ِة ْ َ
َسبِيلِ َر ِّب َك بِ ْ ِ
ال َسن َِة َو َج ِ
اد ْ ُلم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾( )18وقوله تعاىل:
﴿و َل َقدْ آ َت ْينا ُل ْقامنَ ْ ِ
ال ْك َم َة َأ ِن ْ
اش ُك ْر هللِ﴾( ،)19وقد اختلفت داللة احلكمة وفرست
َ
بحسب سياق اآليات القرآنية كام تقدم.
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أما ما جاء مقرون ًا بلفظة الكتاب فقد فرست بأهنا (السنة) من أقوال النبي

﴿ر َّبنا َوا ْب َع ْث ِفي ِه ْم َر ُسو ًال
 وأفعاله وتقريراته وسريته( )20وهي يف قوله تعاىلَ :

تاب َو ْ ِ
ال ْك َم َة َو ُيزَ ِّكي ِه ْم﴾( ،)21وقوله تعاىل﴿ :
ِم ْن ُه ْم َي ْت ُلوا َع َل ْي ِه ْم آياتِ َك َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِك َ
تاب َو ْ ِ
َي ْت ُلوا َع َل ْي ُك ْم آياتِنا َو ُيزَ ِّك ُ
ال ْك َم َة﴾( ،)22وقوله تعاىلَ ﴿ :ي ْت ُلوا
يك ْم َو ُي َع ِّل ُم ُك ُم ا ْل ِك َ
تاب َو ْ ِ
َع َل ْي ُك ْم آياتِنا َو ُيزَ ِّك ُ
ال ْك َم َة﴾(.)23
يك ْم َو ُي َع ِّل ُم ُك ُم ا ْل ِك َ

واحلكمة نوعان حكمة علمية نظرية وهي االطالع عىل بواطن األشياء ومعرفة

ارتباطاهتا ومسبباهتا ،وحكمة عملية وهي وضع األشياء يف مواضعها ،ومرجع
احلكمة العلمية هو اإلدراك والعلم ،أما العملية فهو العدل والصواب )24(.من كل

ما تقدم يمكن القول بان احلكمة هي الفصل والتمييز بني اإلصابة يف القول والفعل
وبني عدمها وفق إدراك حييط بفنون العلوم التي توصل إىل الفهم الدقيق لألمور

ووضعها يف نصاهبا.
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المبحث الثاني
َ
المخاطب
أساليب النبي  وحكمته في إقناع
تتميز النفس البرشية بأهنا كيان متألف من رؤى وأفكار متباينة ،إذ خيتلف البرش

يف مستوى تفكريهم وتعاملهم فيام بينهم ،لذا يتطلب األمر أساليب متنوعة ملخاطبة
النفس البرشية واستاملتها إىل منهج احلكمة الذي يقيض بالتمييز بني الصائب

واملقبول من الرأي والعمل وبني املخالف للصواب منهام ،واختاذ هذا املنهج سبي ً
ال
إلقناع املقابل والتأثري فيه لتغيري ما هو خمالف ملا هو صائب .إن هذا املنهج يستند يف

أساليبه إىل املنبع الثر وهو القرآن الكريم الذي تنوعت فيه أساليب التعبري عن معنى

احلكمة وأساليبها.

ولعل أهم أسلوب للحكمة هو أسلوب احلوار الذي يعد وسيلة املتحاورين

وأداة تواصلهم لتبادل األفكار والتعبري عنها باحلجج والرباهني ،إذ إنه رضورة

تفرضها طبيعة التعايش واحلياة بني اإلنسان ونظريه من بني البرش ،فاحلوار فن من
فنون الكالم واملحاورة ومهارة متقدمة من مهارات التواصل اإلنساين عىل اختالف

توجهات املتحاورين سواء أكانوا بلغاء أم فصحاء أم رسال أم دعاة أو غريهم...
وكذلك فان احلوار خيتلف ويتنوع بحسب املقاصد واألغراض.

ويكتسب احلوار منهجيته املنطقية إذا كان مشفوع ًا بالدليل واحلجة ،لذا يكون

احلوار العقيل الذي يعتمد املنطق واحلجة أنجح أسلوب يسلكه املحاور ليقنع به من
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حياوره ويؤثر فيه؛ ذلك ألن اإلنسان السوي والعاقل يستعمل عقله إلدراك مسألة
ما فيحتاج إىل إعامل العقل للتأمل والتفكري الذي يصل به بالنتيجة إىل االقتناع
والقبول استناد ًا إىل أدلة منطقية يتقبلها العقل.

لقد كان احلوار من أساليب الدعوة إىل اهلل التي سلكها النبي  يف حماوراته

َ
الفعالة ليميل به حجته اإلقناعية التأثريية ويدعو الفكر
مع
املخاطب ،إذ كان وسيلته ّ

وغي مفاهيم خاطئة اقتنعوا هبا ،ولعل ثمة
للتأمل والتدبر وبه استامل قلوب الناس ّ

أمورا اتصف هبا أسلوب النبي  احلواري مما أكسبه صفة اإلقناع ومن ثم التأثري
يف نفوس متلقيه ،وهي أمور كان القرآن الكريم قد حث عليها وأمر هبا سبحانه
﴿وال ُت ِ
تاب إِ َّ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِك ِ
ال بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾( ،)25هنا جاء األمر
وتعاىل بقولهَ :

بعدم جتاوز آداب احلوار مع أهل الكتاب ،فالقرآن الكريم يعرض نظريته احلوارية
املتكاملة والشاملة كي يبتعد عن اجلهل والتعصب واالستخفاف وكل ما ييسء

للطرف املقابل ويبني أن الغاية من احلوار هو الصفاء واملوضوعية وأن التخلق

بحسن الشامئل ومهارة التحاور هو السبيل لتحقيق الغاية.

وكان النبي  قد فعل ذلك حني التقى نصارى نجران مع اليهود يف

املسجد( )26فتجادلوا أمامه وكل فريق يقول لآلخر لستم عىل يشء ،وكل كفر بام
عند اآلخر وادعى أن إبراهيم  ينتسب إليه ،فقال أحد أحبار اليهود :أتريد منا

يا حممد أن نعبدك كام تعبد النصارى عيسى؟ وقال رجل من أهل نجران أو ذاك تريد
منا يا حممد وإليه تدعو؟ فقال :معاذ اهلل أن أعبد غري اهلل أو آمر بعبادة غريه ،فام بعثني
ش َأنْ ُيؤْ تِ َي ُه ُ
بذلك اهلل وال أمرين ،فأنزل اهلل عز وجل قوله﴿ :ما كانَ لِ َب َ ٍ
تاب
اهلل ا ْل ِك َ
َو ْ ُ
ال ْك َم َوال ُّن ُب َّو َة ُث َّم َي ُق َ
ون اهللِ َو ِ
اس ُكو ُنوا ِعباد ًا ِل ِم ْن ُد ِ
ول لِل َّن ِ
لك ْن ُكو ُنوا َر َّبانِ ِّي َ
ني بِام
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تاب َوبِام ُك ْنت ُْم َتدْ ُر ُسونَ ﴾.
ُك ْنت ُْم ُت َع ِّل ُمونَ ا ْل ِك َ

()27

فالنبي ّ بي بأسلوب حكيم حقيقة الدعوة إىل اهلل وفتح باب احلوار مع

املخالف له بأسلوب حواري هادئ بعيد عن الغضب وسمح بحرية الرأي ثم ألقى
احلجة الواضحة ،لذا كان أسلوبه يف احلوار يتسم بسعة األفق وحسن التدبر باملنطق

الذي يليق بمن يريد إقناع املخالف له.

َ
املخاطب والكالم
ومن أساليبه  يف اإلقناع والتأثري التلطف يف التعامل مع

﴿و َل ْو ُك ْن َت َف ًّظا َغ ِل َ
يظ ا ْل َق ْل ِ
ب َال ْن َف ُّضوا ِم ْن
معه بالرفق واللني مصداق ًا لقوله تعاىلَ :
َح ْولِ َك﴾( ،)28إذ كان  يرتفق فيام يأمرهم به أو ينهاهم عنه .إن أسلوب الشدة
والغلظة ،والغضب والعنف ،أسلوب ينفر منه الطبع البرشي أما أسلوب اللني
والرفق فهو من أهم القواعد األساسية يف التعامل مع اآلخر والتأثري فيه؛ ذلك ألن

فطرة اإلنسان وطبيعته متيل إىل اللني والتسامح والرمحة ،لذا فالرفق يف التعامل يعد
وسيلة من وسائل النجاح يف السلوك اإلنساين وفن ًا من فنونه.

لقد متيز أسلوب الرسول  باللطف يف وعظ خمالفيه ،والتهذيب يف اخلطاب

فكان يبرصهم باحلق  ،ويذكرهم بحق اهلل عليهم ،ويتيح هلم فرصة التفكري ،أم ً
ال

يف هدايتهم واقناعهم بام فيه صالحهم وفالحهم يف أمور دينهم ،لذا فإنه  مل
ينههم عن يشء بأسلوب الزجر والغلظة يف القول بل كان رفيق ًا حلي ًام ،ولعل موقفه

مع ذلك األعرايب الذي بال يف املسجد ورفقه يف التعامل معه هلو خري دليل عىل

أسلوب احلكمة التي يتمتع هبا يف شخصه ،فعن أنس بن مالك  قال« :بينام نحن
يف املسجد مع رسول اهلل  ،إذ جاء أعرايب ،فقام يبول يف املسجد ،فقال أصحاب

رسول اهلل َ :مه َم ْه ،قال :قال رسول اهلل ( :ال تزرموه ،دعوه)( )29فرتكوه حتى
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بال ،ثم إن رسول اهلل  دعاه فقال له( :إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من هذا

البول ،وال القذر ،إنام هي لذكر اهلل ،والصالة وقراءة القرآن) ،أو كام قال رسول اهلل
 .قال( :فأمر رج ً
ال من القوم فجاء بدلو من ماء ،فش ّنه عليه)»(.)30

ففعل النبي  كان يف غاية الرمحة والرفق ،إذ إنه لو تركهم يزرموه حلصل

فعل املفسدة يف ذلك يف أمرين :فأما أن يقطع األعرايب بوله فيترضر بحسب البول،

أو أن يكون قطعه له فيه مفسدة بتنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من املسجد،
وهذا من أعظم ِ
احلكم فالرفق به كان له أكرب األثر يف نفس األعرايب الذي دعا بقوله:

«اللهم ارمحني وحممد ًا وال ترحم معنا أحدا»( )31فأنكر النبي  عليه ذلك بحكمة
فقال له( :لقد حتجرت واسع ًا)(.)32

لقد ّ
عظم النبي  شأن الرفق يف األمور كلها ،فالرفق سبب لكل خري وحيصل

به من املطالب واألغراض ما ال حيصل بضده ،وحذر  من العنف والتشديد ألنه

ال يعود إال بمثله.

أسلوب آخر من أساليب النبي  التي تؤثر يف اإلقناع وتغري يف املفهوم هو

أسلوب التدرج؛ ذلك ألن التدرج سنة كونية وسنة رشعية ،فخلق اإلنسان وخلق
النبات وغريها يمر بمراحل تدرجيية ليخرج اإلنسان كام ً
ال ثم أطواره وتدرج

مراحله العمرية حتى يصل مرحلة الكهولة ،أو لتصبح النواة شجرة مثمرة ،كام ان
التدرج سنة رشعية فمنهج الرشيعة اإلسالمية يف التغيري يستقيم مع طبيعة النفس

التي خلقها اخلالق التي تأبى أن تقهر عىل يشء ال تستوعبه ،لذا فإن األحكام الرشعية
بدأت شيئ ًا فشيئ ًا وكان التدرج فيها من األصول إىل الفروع ومن اليسري إىل ما يليه،
ال سه ً
فكان منهج التدرج سبي ً
ال إلقناع العباد بتنفيذ أوامر اعتادوا عىل خالفها مثل
العدد اخلاص ( )2السنة الثانية 2013/ #1434م

241

لغة احلكمة وإقناع املخاطب يف أسلوب اخلطاب النبوي

حتريم الزنا واخلمر والربا وغريها مما نشأوا عليه ،ومل يكن هذا التدرج يف تطبيق
أحكام الرشيعة عبثي ًا بل كان حكمة بالغة من لدن احلكيم اخلبري الذي خلق النفس

ويعلم ما فيها من نفور وإعراض حني تلزم ما خيالف قناعاهتا.

لقد متثل منهج التدرج يف أسلوب النبي  وتعامله باحلكمة مع الناس ،فعن

ابن عباس  قال« :ان الرسول  قال ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن( :إنك

ستأيت قوم ًا من أهل الكتاب ،فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل

وأن حممد ًا رسول اهلل ،فإن هم أطاعوا لذلك فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم مخس
صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا لذلك فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم

صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم ،فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم

أمواهلم)»( .)33فالنبي  أسس بحكمته منهج ًا متكام ً
ال حلياة الذين يدخلون

اإلسالم من أهل الكتاب لكنه منهج متدرج يف أولوياته ومل يفرض األمر عليهم
فرض ًا دفعة واحدة بل كانت شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل بداية

أسلوب اإلقناع الذي يدفع إىل التأثري عىل املفاهيم ومن ثم تطبيق الرشائع املفروضة.
أسلوب آخر من أساليب النبي  الذي ينتهي باإلقناع والتغيري والتأثري،

هو معرفة ومراعاة أحوال املتلقني أو املخاطبني ،فمخاطبة العقول والقلوب فن
ال جييده إال من يمتلك أدوات اإلقناع مع توافر الظروف املناسبة إلحداث التأثري،
فمهارات االتصال واحلوار املقنع لآلخر تعد وسائل تأثريية بالغة يف تغيري املفاهيم،

وال يتأتى ذلك إال ملن أحاط بمعرفة أغوار النفس البرشية وفهم مستوى تفكريها

وأسلوب أدائها الفعيل الذي ينعكس يف سلوكها وترصفاهتا فيمكن عىل أساس ذلك

قياس ومعرفة طريقة التعامل معها.
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ولعل املتأمل لتعامل النبي  ومراعاته ألحوال املخاطبني جيد أنه عليه الصالة

والسالم تنوع يف مراعاته ألحواهلم بحسب أعامرهم وأجناسهم وعلمهم ومكانتهم
االجتامعية وظروفهم النفسية وبيئاهتم ..وال عجب وهو العارف بتقلبات النفس
البرشية يف أحواهلا وأثر البيئة والظروف املحيطة هبا عىل سلوكها وطرائق تفكريها.

السلمي ،قال« :بينا
فمن مراعاته حلال خماطبيه ما ورد عن معاوية بن احلكم ُّ

أنا أصيل مع رسول اهلل  ،إذ عطس رجل من القوم ،فقلت :رمحك اهلل ،فحدقني

القوم بأبصارهم ،فقلت :وأ ُثكل أ ِّمياه ،ما لكم تنظرون إيل؟ قال :فرضب القوم
بأيدهيم عىل أفخاذهم ،فلام رأيتهم ُيسكتونني َلـكني سكت ،فلام انرصف رسول اهلل
 دعاين بأيب وأمي هو ما رضبني وال كهرين وال سبني ،ما رأيت معل ًام قبله وال

بعده أحسن تعلي ًام منه ،قال( :إن صالتنا هذه ال يصلح فيها يشء من كالم الناس،
إنام هي التسبيح والتكبري ،وقراءة القرآن)»(.)34

باستنطاق نص احلديث املتقدم نجد أن النبي راعى جهل املتكلم يف الصالة

واستعمل معه أسلوب احلكمة واللني يف الكالم الذي ترك أثر ًا يف نفس ذاك املتكلم
فوجد النبي  طريقه يف إقناعه باملوعظة احلسنة.
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المبحث الثالث
تنوع أساليب الخطاب ومراعاة المخاطب في لغة النبي 
متتلك األلفاظ طاقات تعبريية هلا تأثرياهتا البالغة عىل املتلقي ،وتنتظم تلك

األلفاظ يف تراكيب متنوعة ختتلف تبع ًا لقصد املخاطب وأسلوبه يف اخلطاب الذي

يتميز به عن غريه ،فاألسلوب هو الطريقة والفن( )35أو (طريقة تأليف األلفاظ

للتعبري هبا عن املعاين قصد اإليضاح والتأثري)

()36

أو طريقة التفكري والتصوير

والتعبري( ،)37وتتباين األساليب تبع ًا لطبيعة املعنى والغرض ومجال النسق وروعة

األداء وقوة التأثري.

()38

والتأثري يف النفوس ينبع من رشاقة األسلوب ومجال العبارة وقدرة مبدعها عىل

التأثري واإلقناع ،وال يتم كل هذا إال بانتقاء أجزل األلفاظ والعبارات وأقدرها عىل

التعبري وال خيفى ما للغة وأسلوب املخاطب من أثر يف نفوس متلقيه ،باعتبار أن
وظيفة النظام اللغوي تبليغ أغراض املتكلم للسامع( ،)39وتبع ًا لذلك تتباين أساليب

املخاطب يف خطابه ،فلكل موقف خطاب خاص به ولكل مقام مقال.

وملا كانت غاية النبي  هي الدعوة إىل اهلل عز وجل وفق منهج القرآن الكريم

وأسلوبه يف خماطبة النفوس والعقول ،فإن أساليب اخلطاب اختلفت وتنوعت تبع ًا

لتنوع تلك النفوس والعقول واختالفها فأسلوب خطاب العامل خيتلف عن أسلوب
خطاب اجلاهل وأدوات التعبري التي يفهمها كل واحد منهم تتباين يف مستوياهتا،
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فالعامل يفهم من إشارة عىل حني أن اجلاهل حيتاج إىل تفصيل وبيان يف تلقيه اخلطاب

ليفهمه ويقتنع به.

وقد راعى اخلطاب القرآين مستويات الفهم للمخاطبني؛ ذلك ألنه خطاب

جاء لعموم الناس وعىل خمتلف املستويات العقلية والعمرية ،فكانت احلكمة الربانية
واألمر الرباين للنبي املرسل  أن يبلغ ويراعي تلك املستويات عىل اختالفها

بام يناسبها من أساليب خطابية ،فجاء قوله تعاىل﴿ :ا ْد ُع إِىل َسبِيلِ َر ِّب َك بِ ْ ِ
ال ْك َم ِة
َو ْالَ ْو ِع َظ ِة ْ َ
ال َسن َِة َو ِ
جاد ْ ُل ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾ ليبني تنوع أساليب احلكمة يف اخلطاب
النبوي للمخاطبني من البرش ومراعاة أحواهلم وظروفهم يف اخلطاب والسلوك.

لذا انقسم أسلوب النبي  يف خماطباته ودعوته إىل ثالثة أساليب هي :أسلوب
اخلطاب العقيل أو االستداليل ،وأسلوب اخلطاب العاطفي أو النفيس ،وأسلوب
اخلطاب اجلديل أو االحتجاجي.

إن كل هذه األساليب ّ
تدل عىل حكمة النبي  وأسلوبه اخلطايب احلسن يف

َ
املخاطب ،وقد متيز أسلوبه  بسالسة املنطق والرقة واللني والبالغة
تعامله مع
يعب فيها اللفظ القليل عن املعاين اجلمة والكثرية وكذلك كان  يكرر كالمه
التي ّ
ثالث مرات إذا أراد أن يؤكد عىل مسألة ما ،وكان حيدّ ث الناس عىل أقدار عقوهلم
ويمتلك قدرة عىل اختيار اللفظ املناسب حلال املخاطب فيخاطب الصغري بـ (يا

بني).

بالعودة إىل أساليب احلكمة يف اخلطاب نجد أن النبي  رسم منهج ًا يف

التعامل مع النفس اإلنسانية سواء كانت أمارة بالسوء أو لوامة أو مطمئنة ،يف غاية
العدل ويف منتهى احلكمة ،فكل نفس هلا ما يناسبها من التعامل واألسلوب ،فمن
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كانت نفسه متيل إىل التشدد ناسبه الزجر ،ومن كانت نفسه متيل إىل التفلت ناسبته

احلجة واإلقناع ،ومن كانت فيه غلظة كان احللم والصرب خري أسلوب للتعامل معه.
فأسلوب العقل أو أسلوب اخلطاب العقيل هو الذي يميل للمنطق يف حتليل

األمور ومعرفة عواقبها أو نتائجها فام ناىف العقل غري مقبول وما قبله العقل فهو

حممود ،فأسلوب املنطق يتصف باحليوية ملا فيه من أسئلة موجهة إىل املخاطب
ليجيب عليها(.)40

ولعل يف اخلطاب العقيل املستند إىل املنطق والقياس عىل معاملة اآلخرين بام

حتب النفس أن تعامل ،خري دليل عىل مدى أمهية هذا األسلوب يف إقناع الطرف
اآلخر والتأثري فيه لتغيري قناعاته وهو ما استعمله النبي  يف حماورته مع الشاب

الذي استأذنه بالزنى ،فكان النبي  حكي ًام يف حواره وخماطبته للشاب ،إذ استعمل

معه أسلوب العقل واملنطق إلقناعه بالعدول عن هذا األمر.

عن أيب أمامة ريض اهلل عنه قال« :إن فتى شاب ًا أتى النبي  ،فقال :يا رسول

اهلل ،ائذن يل بالزنى .فأقبل القوم عليه فزجروه ،وقالوا :مه مه ،فقال ( :ادنه).
فدنا منه قريب ًا .قال ( :أحتبه ألمك؟) ،قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداك .قال

( :وال الناس حيبونه ألمهاهتم) .قال ( :أفتحبه البنتك؟) ،قال :ال واهلل

يا رسول اهلل! جعلني اهلل فداك .قال ( :وال الناس حيبونه لبناهتم) ،قال :

(أحتبه ألختك»؟) ،قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداك .قال ( :وال الناس حيبونه
ألخواهتم) .قال ( :أحتبه لعمتك؟) ،قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداك .قال :

(وال الناس حيبونه لعامهتم) .قال ( :أحتبه خلالتك؟) ،قال :ال واهلل ،جعلني اهلل
فداك .قال ( :وال الناس حيبونه خلاالهتم) .قال :فوضع يده  عليه ،وقال:

246

أ.م.د .جنان حممد مهدي العقيدي

(اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه) .فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل

يشء»( ،)41فالنبي  خاطب عقل الشاب واستعمل يف حواره اللني واملنطق ليكون

أقوى األساليب يف اإلقناع ثم أنه  دعا له بالعفة فكان من أبلغ األساليب يف
التأثري وتغيري املقصود الذي ال يتامشى مع الفطرة السليمة والرتبية احلقة ،دون أن

يفرض عليه قناعاته بالقوة.

أما األسلوب الثاين من أساليب احلكمة النبوية يف اخلطاب املؤثر يف تغيري

القناعات فهو أسلوب العاطفة أو أسلوب اخلطاب النفيس ،وهو مما انامز به النبي

 إذ كان وهو الرمحة املهداة رحي ًام بالنفس اإلنسانية التي متتلك قوة التفكري فتكون
حمتاجة إىل إقناع عقيل ،وقوة وجدانية فتحتاج إىل إقناع عاطفي نفيس (ويعد التوجه

إىل العاطفة مؤازر ًا يف أساليب اإلقناع والتأثري يف القرآن الكريم للتوجه إىل العقل،
فإذا كان العقل ال يسهل قياده يف بعض األحيان مهام وضحت احلجة وعلت يف

صحتها وقطعيتها فإن العاطفة تكون حينئذ عون ًا عىل استاملة املدعو واجتذابه فهام

أسلوبان يدخل منهام نور اهلداية ومعاين اخلري والرشاد لكن بطريقني خمتلفني شك ً
ال
متفقني هدف ًا).

()42

فأسلوب اخلطاب العاطفي يعمد إىل استثارة العاطفة يف النفس لدفعها إىل

اإلقناع والتأثري ،وذلك باملوعظة احلسنة التي جتذب النفس إىل اإلنابة بالتذكري هلا
ترغيب ًا وترهيب ًا ،من ذلك ما ُروى عن النبي  من حديث عبد اهلل بن عمر ،

يعوده مع عبد الرمحن بن
قال« :اشتكى سعد بن عبادة شكوى له ،فأتاه النبي ُ 

عوف وسعد بن أيب وقاص ،وعبد اهلل بن مسعود  ،فلام دخل عليه فوجده يف
غاشية أهله ،فقال ( :قد قىض) ،قالوا :ال يا رسول اهلل ،فبكى النبي  ،فلام
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رأى القوم بكاء النبي  بكوا ،فقال ( :أال تسمعون إن اهلل ال ُيعذب بدمع
العني وال بحزن القلب ،ولكن ُي ّ
عذ ُب هبذا –وأشار إىل لسانه– أو يرحم ،وإن امليت
ُيعذب ببكاء أهله عليه)» )43(.فالنبي  يعرف أن للقلوب أقفال ولألقفال مفاتيح

كام أن للقلوب أبواب ولكل منها مفتاح ،فكان يرفق باملريض ويعظ من حرضه
ملمح ًا إىل أمر هام هو كف اللسان عام حيرم قوله بأسلوب وعظي تتدفق منه ينابيع

احلكمة وتلني له القلوب وتتأثر وكان أسلوب احلكمة يف هذا املوقف صادر ًا عن

فعل قويل وعميل ليومئ للناس باحلكمة من وراء ذلك.

أما األسلوب الثالث فهو أسلوب اخلطاب اجلديل أو االحتجاجي الذي يعد

واحد ًا من أهم األساليب التي يستعملها العقل البرشي يف حماوراته وخماطباته،

والقصد منه (اإلتيان بالدليل واحلجة والربهان يف إثبات احلق وإلزام اخلصم

هبا)( )44يف أسلوب حواري سلمي بعيد ًا عن العنف باللجوء إىل لغة احلوار املخاطب
للعقول بوساطة االستدالل املنطقي.

إذ إن املحاورة مع اآلخر واملجادلة معه تكون بأسلوب حسن ،فالنبي 

حني جادل املرشكني وهم كفار جادهلم بأسلوب حيرتم فيه إنسانيتهم ،وهو منهج

رسمه القرآن الكريم له فاملوعظة احلسنة تكون مع املوافقني أما اجلدال فيكون مع
املخالفني ،وألسلوب اجلدال واالحتجاج رشوط بينها  هي أن يكون احلوار
واجلدال عىل األمور املشرتكة بني املتحاورين ال عىل نقاط اخلالف واحلكمة من

ذلك اطمئنان اآلخر أن ليس اهلدف هو غلبه وقهره فالنفس البرشية هلا كربياؤها
وعنادها ،بل اهلدف هو إقناعها والتأثري فيها لتغيري ما هو خالف احلق وردم هوة

اخلالف.
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فالنبي  كان حماور ًا هادئ ًا يتسم بروح التسامح مع اليهود والنصارى وهم

املخالفون لنهج الدين اإلسالمي وأفكاره ،ولعل خري دليل عىل ذلك ما ورد عنه
 فيام رواه أنس  قال« :بلغ عبد اهلل بن سالم َم ْق ِدم النبي  إىل املدينة ،فأتاه،
فقال :إين سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نبي ،قال :ما أول أرشاط الساعة؟ وما

أول طعام يأكله أهل اجلنة؟ وما بال الولد ينزع إىل أبيه أو أمه؟ فقال رسول اهلل :

(خربين هبن آنف ًا جربيل ،)...قال ابن سالم :ذاك عدو اليهود من املالئكة ،فقال
رسول اهلل ( :أما أول أرشاط الساعة فنار حترش الناس من املرشق إىل املغرب،
وأما أول طعام يأكله أهل اجلنة فزيادة كبد احلوت ،وأما الشبه يف الولد فإن الرجل إذا

غيش املرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له ،وإذا سبق ماؤها كان الشبه هلا)[ ،قال :أشهد

أن ال إله إال اهلل ،وأنك رسول اهلل]»(.)45

فالنبي  جادل اليهودي الذي سأله عن أمور ال يعلمها إال نبي عىل سبيل

الظن منه طلب ًا للتيقن الذي ما أن اقتنع به أعلن إسالمه عىل الفور ،إذا أعطاه باحلجة
والدليل ما جعله خيضع جلانب اإلقناع ومن ثم التأثر بتغيري القناعات السابقة.

مما تقدم يمكن القول بان تنوع أساليب احلكمة كان له أكرب األثر يف توجيه

الدعوة إىل اهلل تعاىل بأسلوب يتناسب مع أفكار املخاطب ومستوى تفكريه العقيل

وقناعاته الشخصية ،وأن أسلوب النبي  يف حواراته تناسب مع أحوال املخاطبني
وراعى الفروق الفردية بينهم.
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 ...الخاتمة ...
اختتم هذه الرحلة املاتعة مع أسلوب النبي  وحكمته يف التعامل مع

املخاطب ،بجملة نتائج أمجلها باآليت:

1 .1إن تنوع أساليب احلوار يف خماطبات النبي  يشري إىل الفكر املوسوعي له
 ومتكنه البالغي وقدرته الذهنية الختيار األسلوب الذي يناسب املخاطب

وحاله ،وكذلك نبه عىل قدرته اخلطابية واستعامالته  ألساليب اللغة

وتوظيفها يف توجيه الدعوة إىل اهلل تعاىل.

ّ 2 .2بي البحث أن داللة لفظة احلكمة تنوعت واختلفت يف السياق القرآين بحسب
داللتها يف سياق اآليات ويف هذا دليل عىل اتساع الداللة القرآنية للمفردة
الواحدة ودقة االستعامل يف السياق القرآين.

3 .3دل حوار النبي  وخماطباته عىل شخصيته الرتبوية التي تتخذ من أسلوب
احلكمة وسيلة إلقناع املقابل والتأثري فيه ،كام أهنا كانت نموذج ًا لكل تربوي

يمتهن مهنة التعليم والتدريس التي حتتاج ميزات خاصة ليستطيع معها من

يمتهنها أن يكون مناسب ًا للعمل هبا.

4 .4كان منهج تكريم العقل واستلهام املعرفة العلمية باالستدالل املنطقي لألدلة
والرباهني مما انامز به أسلوب النبي  يف تعامله مع النفس البرشية ،إذ يميز
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باخلطاب العقيل الصواب واخلطأ من األمور التي حتتاج إىل إعامل العقل
ورياضته.

5 .5سبق النبي  يف أسلوب خطابه مع اآلخر أصحاب النظريات احلديثة يف فن
اإلقناع والتواصل اللغوي التي تتطلب يف الوقت احلارض املران واخلربة العملية
فأسس مدرسة للتنمية البرشية تقلدت قصب السبق يف التعليم والتثقيف الذي

بات لغة العرص احلديث.
................................

1 )1علم الداللة  /باملر .40

2 )2علم الداللة  /كلود جرمان وريمون لوبالن .18

3 )3ينظر :تاج العروس ( 512 /31حكم) باب امليم فصل احلاء.

4 )4معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم هارون .92-91 /2
5 )5املصباح املنري .56 / 1

6 )6ينظر :تاج العروس /حقيق :عبد العليم الطحاوي .524 – 510 / 31 /
7 )7املصدر نفسه ( 510 /31حكم).
8 )8املصدر نفسه .521 / 31
9 )9التعريفات ينظر ص .41
1010املعجم الوسيط .190

1111ورد ذكر لفظة احلكمة يف السور اآلتية :البقرة  129 /و  151و 231و 251و 269مكررة،
وآل عمران ،النساء ،املـائدة ،النحل ،اإلرساء ،لقامن ،األحزاب ،ص ،الزخرف ،القمر،
اجلمعة.
1212ذكر هذه األوجه الداللية ابن اجلوزي يف كتابه :نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه
والنظائر /دراسة وحتقيق :حممد عبد الكريم كاظم الرايض ،ينظر :ص .262-261
1313تفسري القرآن العظيم .445 - 444 / 1
1414تفسري القرآن العظيم .335 / 6
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1515اجلامع إلحكام القرآن .149 / 18

1616ينظر :مفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اهلل يف ضوء الكتاب والسنة  /د.سعيد بن عيل بن وهف
القحطاين .16 -15
1717البقرة .269 /

1818النحل .125 /
1919لقامن .12 /

2020ينظر :مفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة .15
2121البقرة .129 /

2222آل عمران .164 /
2323اجلمعة .2 /

2424ينظر :مفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة .18 - 17
2525العنكبوت . 46 /

2626ينظر :منهج الرسول ( )9يف احلوار مع النصارى  /د .عيل بن موسى الزهراين (مقال)
منشور عىل الرابط االلكرتوين. http://www.forsanhaq.com :
2727آل عمران .79 /

2828آل عمران .159 /

2929أخرجه النسائي يف كتاب الطهارة برقم  ،51سنن النسائي .6 /1

3030مواقف النبي  يف الدعوة إىل اهلل تعاىل  /د.سعيد بن عيل بن وهف القحطاين .68
3131املصدر نفسه صفحة .70

3232املصدر نفسه والصفحة نفسها.

3333صحيح البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة .1395 /
3434سنن النسائي باب الكالم يف الصالة (.159 /2 )1141
3535ينظر :املصباح املنري .108 / 2

3636األسلوبية والبيان العريب  /د .حممد عبد املنعم خفاجي وآخرون .42
3737ينظر :املصدر نفسه والصفحة نفسها.
3838ينظر :املصدر نفسه الصفحة .55

3939ينظر :مراعاة املخاطب يف األحكام النحوية  /د .بان اخلفاجي .15
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أ.م.د .جنان حممد مهدي العقيدي
4040ينظر :منهج الدعوة النبوية يف املرحلة املكية .143 /
4141مواقف النبي ( )9يف الدعوة إىل اهلل تعاىل .76 - 75

4242اإلقناع والتأثري دراسة تأصيلية دعوية /ابراهيم بن صالح احلميدان (بحث) جملة جامعة
اإلمام عدد  49ص .287
4343صحيح البخاري كتاب اجلنائز  /باب البكاء عند املريض (.)1304
4444احلواميم السبع .112

4545مواقف النبي ( )9يف الدعوة إىل اهلل تعاىل .39
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لغة احلكمة وإقناع املخاطب يف أسلوب اخلطاب النبوي

المصادر والمراجع
1 )1القرآن الكريم

2 )2األسلوبية والبيان العريب  /د .حممد
عبد املنعم خفاجي ،د .حممد السعدي
فرهود ،د .عبد العزيز رشف ،الدار
املرصية اللبنانية :مرص ،ط / 1
 1992 – #1412م.

3 )3تاج العروس من جواهر القاموس /
السيد حممد مرتىض احلسيني الزبيدي،
حتقيق :عبد العليم الطحاوي ،سلسلة
الرتاث العريب – الكويت– #1421 ،
 2000م.

4 )4التعريفات  /السيد الرشيف عيل بن
حممد اجلرجاين ،املطبعة اخلريية :مرص،
ط.#1306 / 1
5 )5تفسري القرآن العظيم  /إسامعيل بن
عمر بن كثري القرييش (ت 774ه)،
حتقيق :سامي بن حممد السالمة ،دار
طيبة – السعودية ،ط-#1420 / 2
 1999م.

6 )6اجلامع ألحكام القرآن  /أبو عبد اهلل
حممد بن امحد القرطبي (ت ،)#671
حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتكي ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط
 2006 - #1427 /1م.
7 )7احلواميم السبع (دراسة حتليلية فنية)
 /د .طالب عويد الشمري ،سلسلة
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اإلصدارات العلمية – املركز الوطني
لعلوم القرآن والرتاث اإلقرائي:
بغداد ،ط  2008 – #1429 / 1م.

8 )8سنن النسائي  /أبو عبد الرمحن أمحد
بن شعيب النسائي  /دار طيبة -
السعودية.

9 )9صحيح البخاري  /حممد بن إسامعيل
أبو عبد اهلل البخاري ،حتقيق :حممد
زهري بن نارص النارص ،دار طوق
النجاة ،ط .#1422 / 1
1010علم الداللة  /ف .باملر ،ترمجة :جميد
عبد احلليم املاشطة.1982 .

1111علم الداللة  /كلود جرمان ،ريمون
لوبالن ،ترمجة :د .نور اهلدى لوشن،
دار الفاضل دمشق.1994 ،

1212مراعاة املخاطب يف النحو العريب  /د.
بان اخلفاجي ،دار الكتب العلمية -
بريوت ،ط 2008 / 1م.
1313املصباح املنري /امحد بن حممد بن عيل
الفيومي (ت  ،)# 770مكتبة لبنان

1414معجم مقاييس اللغة  /امحد بن فارس
بن زكريا (ت ،)#395حتقيق :عبد
السالم هارون ،دار الفكر العريب/
.1979
1515املعجم الوسيط  /جممع اللغة العربية

أ.م.د .جنان حممد مهدي العقيدي
– مرص ،مكتبة الرشوق الدولية ،ط 4
2004 /م.

1616مفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل
يف ضوء الكتاب والسنة  /د .سعيد
بن عيل بن وهف القحطاين ،سلسلة
الرسائل الدعوية – السعودية.
1717منهج الدعوة النبوية يف املرحلة املكية
 /عيل بن جابر احلريب ،الزهراء
لإلعالم العريب ،ط 1986 / 1م.

1818مواقف النبي  يف الدعوة إىل اهلل
تعاىل  /د .سعيد بن عيل بن وهف
القحطاين ،سلسلة الرسائل الدعوية –
السعودية.
1919نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه
والنظائر  /أبو الفرج عبد الرمحن بن
اجلوزي (ت  ،)#597دراسة وحتقيق:
حممد عبد الكريم كاظم الرايض،
مؤسسة الرسالة ،ط 1997 /3م.
2020اإلقناع والتأثري دراسة تأصيلية دعوية
 /د .ابراهيم بن صالح احلميدان
(بحث) جملة جامعة اإلمام ،عدد 49
لسنة .1426
2121منهج الرسول يف احلوار مع النصارى
 /د.عيل بن موسى الزهراين مقال
منشور عىل الرابط االلكرتوين:
http://www.forsanhaq.com
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