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 :الممخص
تكجيو المكاقؼ كتغييرىا لمغير كاعتمد ذلؾ  لعب الخطاب دكران ميمان في

تاريخيان عمى مدل تأثير المقابؿ كالكسائؿ التي يستخدميا كىذا كاف حاضران 
في فكر النبي محمد عميو الصبلة كالسبلـ , فاستخدـ اساليبان متنكعة مف 

ذلؾ  الخطاب المباشر كغير المباشر ككذلؾ تعددت كتنكعت اساليب
الخطاب مع الييكد حسب المكاف كالزماف كاستحقاؽ المكقؼ , فتارة 
بالخطاب المباشر كاخرل برسالة منقكلة اك فعؿ عسكرم اك غير ذلؾ 

 فحقؽ النبي عميو الصبلة كالسبلـ النصر في كؿ تمؾ المكاقؼ .  
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Abstract: 

 The discourse played an important role in directing 

positions and changing them to others. Historically, this 

depended on the impact of the interview and the means it 

uses. This was present in the mind of the Prophet 

Muhammad. He used a variety of direct and indirect 

speech. The methods of that discourse varied with the 

Jews according to time, Attitude, the frequency of direct 

speech and another letter of transfer or military action or 

otherwise, the Prophet peace be upon him victory in all 

those situations. 
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 المقدمة
ييعد الخطاب لغة التعامؿ كالتفاىـ بيف الناس ككاف ليذا الخطاب كسائؿ متعددة    

منيا ما ىك مباشر كأف يككف الظيكر بالخطاب بيف النبي عميو الصبلة كالسبلـ كبيف الرعية 
مف المسمميف اك رعايا الدكلة مف غير المسمميف , كقد يككف الخطاب غير مباشر برسالة 

 مكعة اك خطبة ينكب بيا مف يككمو النبي بالقياـ بتمؾ الميمة نيابة عنو .مكتكبة اك رسالة مس
كربما يتطكر الخطاب الى فعؿ كرسالة تفيـ المقابؿ بأنو تجاكز الحدكد المتفؽ    

عمييا اك المكتكبة كعيد بيف الطرفيف , كغالبان ما كاف ذلؾ يتـ بيف المسمميف كمف يقكدىـ 
 .كبيف المعاىديف مف اىؿ الذمة 

فأدرؾ النبي محمد عميو الصبلة كالسبلـ خطكرة الييكد كتعاكنيـ مع المشركيف    
كالمنافقيف في مجابية الدعكة االسبلمية في مكة , ناىيؾ عف دكرىـ السابؽ في إذكاء حالة 
العداء بيف االكس كالخزرج في يثرب قبؿ دخكليـ االسبلـ , فكاف عميو الصبلة كالسبلـ 

قة المدينة كدخكليـ كجزء منيا كي يمزميـ الحجج كيأمف غدرىـ , كفعبلن حريصان عمى عقد كثي
غدركا كخانكا كتعاكنكا مع اعداء االسبلـ مف الكفار كالمنافقيف بعد أف كقعكا عمى الكثيقة 

 كدخكليـ كمكاطنيف في مدينة رسكؿ اهلل .
لصبلة كتطمب ىذا المكقؼ مف الييكد مكاقؼ مكاجيةن ليا مف قبؿ النبي عميو ا   

كالسبلـ فتعددت كسائؿ الخطاب النبكم حسب تمؾ المكاقؼ التي سنتعرؼ عمييا في اتكف ذلؾ 
 البحث .   

 الخطاب لغة  : 
 كىىيكى  خطب, كىاٍلجمع خٍطبىة, يٍخطب اٍلًمٍنبىر عمى الرجؿ خطب -الخطاب لغة :      

ـ اٍسـ ـ كىاسـ. الخطابة بىيف خطيب فىييكى  خطابة الرجؿ كخطب (ُ(الخطباء كىبلى  ِ) اٍلخٍطبىة: اٍلكىبلى
ٍطبيؾى  ما: األمر تقكؿ سبب: الخطب,   ( ٍطبىةن  المنبر عمى كخىطبت. خى  كخاطبو. بالضـ خي

اطىبىوي ))ّ(كًخطابان  ميخاطىبةن  بالكبلـ ـً ( خى اطىبىةن ) ًباٍلكىبلى مىى( خىطىبى ) كى ( . ًخطىابنا) كى ( ميخى  اٍلًمٍنبىرً  عى
ٍطبىةن ) ْـّ ( خي اءً  ًبضى طىابىةن ) كى  اٍلخى  .(ْ)(خى

الًخطاب: مراجعة الكبلـ. كالخيطبة: مصدر الخطيب. ككاف الرجؿ في الجاىمية إذا    
ٌطاب  طىباء, كجمع الخاًطب خي , كجمع الخطيب خي  .(ٓ)أراد الًخطبة قاـ في النادم فقاؿ: ًخٍطبه
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  -الخطاب اصطالحا:       
تمكَّفى عف طريقو رسكؿ اهلل عميو الصبلة الخطاب ىك الكبلـ المؤثر المقنع الذم 

كالسبلـ مف مجادلة الكفار ككاف الخطاب القرآني األكثر تأثيران كاقناعان كتعبيران بكصفو كبلمان 
 . (ٔ)لفضيان متعاليان 

ـي  بو يقعي  الذم:  الخطاب  كالنداء . كاٍلخطاب ( ٕ) السامع مف كالفيـي  القائؿ مف اإلفيا
ىيمىا  زيد يىا: كىقىٍكًلؾ ااًلٍسـ ًبذكر النداء أًلىف النداء مف أبمغ اٍلخطاب أىف ًإالَّ  كالتفييـ لئلعبلـ ًكبلى

يىا . ( ٖ)اٍلغىٍير شركىة يقطع كىىىذىا التَّاء أىك ًباٍلكىاؼ كىاٍلخطاب اٍلغىٍير, شركىة يقطع الى  كىىىذىا عىٍمرك, كى
ـ تىٍكًجيو: اٍلخطاب َـّ  لئلفياـ اٍلغىٍير نىٍحك اٍلكىبلى ا ًإلىى ًمٍنوي  نقؿ ث ـ مف التخاطب ًبوً  يىقع مى  اٍلكىبلى

 .( َُ). كىك المفظ المتكاضع عميو إلفياـ مف ىك مستعد كمتييء لفيمو(ٗ)نفسيا أىك لفظيا
ٍطبة))بمعنى « خطاب»أف استعماؿ  مف قبيؿ المجاز أك التكسع في المعنى؛ ألف  ((خي

و إلى جميكر مف الناس, كما يمكف أف يككف  كبلِّ منيما يعني: القطعة مف الكبلـ التي تيكىجَّ
و بالكبلـ, ثـ انتقؿ المفظ ((خاطب))مصدرنا لمفعؿ  ((خطاب)) مف المصدرية إلى  بمعنى كاجى

ِي فِي اىْخِطَبةِفَقَبهَ   : ))كمنو قكلو تعالى , (ُُ)االسمية,  . (ُِ)((أَمْفِيْنِييَب ًَػَضَّّ

كالخطاب: الكبلـ , فإف أمر اهلل تعالى كنييو خطاب التكميؼ  المتعمؽ بأفعاؿ 
سببا أك شرطا, أك  الشيء, كىك خطاب اهلل المتعمؽ بجعؿ  اإلباحةالمكمفيف بالطمب, أك 

مف صحتيا, كجعؿ ممؾ  مانعا, كجعؿ الطيارة شرطا في صحة الصبلة كجعؿ الحدث مانعان 
 .(ُّ)النصاب سببا في كجكب الزكاة

ـ كىىيكى : خاطبو: كاٍلخطاب  المتكاضع المٍَّفظ: اإلفياـ , كاٍلخطاب ًبوً  يٍقصد الًَّذم اٍلكىبلى
مىٍيوً  كد عى ـ ًإمَّا لفيمو ؛ فالخطاب متييئ ىيكى  مف إفياـ ًبوً  اٍلمىٍقصي ـ أىك المٍَّفًظيٌ  اٍلكىبلى  النٍَّفًسيٌ  اٍلكىبلى

ـ فيخاطب لئلفياـ اٍلغىٍير نىٍحك المكجو اطب مىعى  النٍَّفًسيٌ  باٍلكبلى الَّ  نىفًسي, ميخى كر ًفيوً  يجب كىاً   حيضي
اطب ا اٍلحسي, اٍلميخى انو ًبحىسب قكـ كؿ اهلل فيخاطب اٍلحسي ًفي كىمى  . (ُْ)كتأخره كتقدمو زىمى

كالخطاب مفيكـ يجمع بيف المغة كالممارسة أم بيف النص كالسياؽ بكؿ تفاعبلتو ,    
 .(ُٓ)كىك كؿ انتاج ذىني منطكقان اك مكتكبان فرديان اك جماعيان 

كمف النقاد العرب مف يعًرؼ الخطاب بأنو : الكبلـ أك المقاؿ أك ىك مجمكعة دالة مف 
العبلقات أك يصؼ بأنو مساؽ العبلقات المتعينة أشكاؿ األداء المفظي تنتجيا مجمكعة مف 

 . (ُٔ)التي تستخدـ لتحقيؽ أغراض معينة
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كعمى ذلؾ يمكننا أف نبني القكؿ عمى أف الخطاب ىك " الصيغة التي نختارىا    
لتكصيؿ أفكارنا الى اآلخريف كالصيغة التي نتمقى بيا أفكارىـ ... إف الخطاب يتجاكز ىذا 

  .(ُٕ)عمى ما يصدر مف كبلـ , أك إشارة أك إبداع فني "المفيـك الضيؽ , ليدؿ 
أيا انٕسائم فتؼُٙ : انٕسٛهح يفزدجً ٔٔسائم جًؼاً ْٕٔ انتمزب كانتٕسم انٗ هللا    

ْٔٙ انطزق اٚضا ً
(ٔ8)

 . 

 الخطاب في القرآن الكريم والسنة النبوية :  
أم حكار يريد لو أصحابو أف يككف صالحان كنافعان كشامبلن لمناس في كؿ شؤكنيـ ال بد 
أف يرتشؼ أصكلو مف القرآف الكريـ كيرتكم مف زالؿ السنة كيرتدم ثكب الرحمة كبناء 

 االنساف. 
كلقد كردت لفظة خطاب كاشتقاقاتيا  في القرآف الكريـ في ثبلث مكاضع  , منيا      
ٌَ  )):  قكلو تعالى ُْى ُيْغَزلُٕ ٕا إََِّٓ ًُ ٍَ ظَهَ ال تَُخاِطْثُِٙ فِٙ انَِّذٚ َٔ ْحَُِٛا  َٔ َٔ اْصَُْغ اْنفُْهَك تِأَْػَُُُِٛا  َٔ)) 

(ٔ9)
 

فَْصَم )) كقكلو تعالى في ثنائو عمى داكد عميو السبلـ : َٔ حَ  ًَ َُْٛاُِ اْنِحْك آتَ َٔ َشَذْدََا ُيْهَكُّ  َٔ

 ((اْنِخطَابِ 
(20)

اِحَذجٌ فَمَاَل  )) كقكلو تعالى :  َٔ َٙ ََْؼَجحٌ  نِ َٔ ٌَ ََْؼَجحً  تِْسُؼٕ َٔ ٌَّ ََْذا أَِخٙ نَُّ تِْسٌغ  إِ

َِٙ فِٙ اْنِخطَابِ  َػشَّ َٔ ((أَْكفِْهَُِٛٓا 
(ٕٔ)

فكرد الخطاب مقترنان بالحكمة في اآليات الكريمة فيو مدعاة  
كم الى مفيكـ لمتأمؿ كالبحث عف الدالالت العميقة لمفظ )خطاب( حيث ينأل عف مفيكمو المغ

 حكمي ال يخفى عف ذكم األلباب النيرة .

فالخطاب في ىذه اآليات يعني : القضاء , كالحديث كالمحاجة القائمة عمى الجدؿ     
فىٍصؿى اٍلًخطىاًب( البينة عمى  كاإللحاح ,أما فصؿ الخطاب فيعني: " فصؿ الخصكمات , )كى
: أما بعد ...  الطالب, كاليميف عمى المطمكب, ىذا فصؿ الخطاب. كقاؿ آخركف: بؿ ىك قكؿي

, كىك البياف الفاصؿ بيف الحؽ كالباطؿ  (ِِ), كالخطاب ىك المخاطبة " كالفصؿ: ىك القطع
 .(ِّ)كىك االيجاز

ًَاألَسْضِ ًٍََب ثَيْنَيََُب اىشَّحََِِْ ال  سَةِّ اىسٌََََّادِ)) كما كرد بصيغة خطابان في قكلو تعالى :   

((    يََْيِنٌَُُ ٍِنْوُ خِطَبثبً
(ٕٗ)

 .(ِٓ)كبلما كقاؿ الكمبي: شفاعة إاٌل بإذنو"ال يىٍمًمكيكفى ًمٍنوي ًخطابان  . "
 كجاء بصيغة الفعؿ في اآليات اآلتية :   
(ِٔ) (( ًَإِرَا خَبطَجَيٌُْ اىْجَبىِيٌَُُ قَبىٌُا ساَلٍبً )) لال هللا تؼانٗ :   

ًَال رُخَبطِجْنِي  )). ٔلال تؼانٗ :  

 (( فِي اىَّزِيَِ ظَيٌََُا إَِّّيٌُْ ٍُغْشَقٌَُُ
(ٕ7)

  . 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)ِٕٓ ) 
 

كيشترؾ المفيكـ المغكم كالقرآني في تبياف الداللة السامية لمخطاب باعتبار أف فصؿ 
الخطاب ال يتـ عمى الكجو االفضؿ , اال اذا اقترف بالحكمة ككاف القصد منو إظيار الحقيقة 

 .  (ِٖ)كاممة
كجاءت السنة النبكية في مكاطف عديدة تؤكد عمى كجكب اتباع القرآف الكريـ كتعاليمو 

منيجان لمخطاب منجيان مف كؿ ىبلؾ كحافظان مف كؿ ضياع فعف عمي بف ابي طالب  ككنو
سمعت رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو رضي اهلل عنو عف رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ قاؿ : " 

كتاب اهلل فيو نبأ »قمت: فما المخرج منيا يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ: « إنيا ستككف فتنة»كسمـ يقكؿ: 
ر ما بعدكـ كحكـ ما بينكـ ىك الفصؿ ليس باليزؿ مف تركو مف جبار قصمو مف قبمكـ كخب

اهلل, كمف ابتغى اليدل في غيره أضمو اهلل, كىك حبؿ اهلل المتيف كىك الذكر الحكيـ كىك 
الصراط المستقيـ ىك الذم ال تزيغ فيو األىكاء كال تشبع منو العمماء كال تمتبس بو األلسف كال 

نقضي عجائبو ىك الذم لـ تمتو الجف لما سمعتو عف أف قالكا ًإنَّا سىًمٍعنا يخمؽ عف الرد, كال ت
بان يىٍيًدم ًإلىى الرٍُّشًد ]الجف:  [ مف قاؿ بو صدؽ كمف حكـ بو عدؿ كمف عمؿ بو ِ, ُقيٍرآنان عىجى

 .(ِٗ)أجر كمف ىدل بو ىدم إلى صراط مستقيـ"
ككؿ األعمار كاألجياؿ كمف ىنا كاف القرآف منيج متكامؿ يصمح لكؿ زماف كمكاف 

كاألحكاؿ , كجاءت السنة مبينة لو شارحة لمختصره مفصمة لمجممو تمـز كؿ مسمـ اتباعيا 
ككنيا ال تقؿ عف القرآف الكريـ أىمية لقكؿ رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ : " أىالى ىىٍؿ عىسىى 

مىى أىًري ًديثي عىنّْي كىىيكى ميتًَّكئه عى ؿه يىٍبميغيوي الحى ٍدنىا ًفيًو رىجي ـٍ ًكتىابي اهلًل, فىمىا كىجى بىٍينىكي : بىٍينىنىا كى كىًتًو, فىيىقيكؿي
ـى المَّ  رَّ ـى رىسيكؿي اهلًل كىمىا حى رَّ فَّ مىا حى ٍمنىاهي, كىاً  رَّ رىامنا حى ٍدنىا ًفيًو حى مىا كىجى بلىالن اٍستىٍحمىٍمنىاهي. كى  .(َّ)وي "حى

ده فمنيـ مف عرفو بحسب أفاض عمماء اصكؿ الحديث عف مفيكـ الخطاب كحدك 
. فالخطاب ىك" إما كبلـ لفظي ( ُّ)اصكؿ المغة عمى أنو :" تكجيو الكبلـ نحك الغير لئلفياـ "

. فاعتبركا أف كؿ خطاب ىك حدث لغكم قبؿ كؿ (ِّ)أك كبلـ نفسي مكجو نحك الغير لئلفياـ "
 شيء , فمزج االصكليكف بيف بيف الخطاب كالكبلـ كاعتبركىما يدالف عمى مقصكد كاحد . 

كأصبح مصطمح )الخطاب( في الثقافتيف العربية كالغربية كفي الدراسات الحديثة يدؿ 
فمـ تصبغ الدراسات  عمى حركية التكاصؿ , كيمثؿ الكحدة التي تساكم أك تفكؽ الجممة ,

الغزيرة مفيكـ الخطاب بمكف كاحد أك ثابت يتميز بو عف باقي المفاىيـ , بؿ جعمتو الدراسات 
المختمفة يتمكف بمكف الحرباء حسب الخمفية التي يقؼ اماميا , فبينما يضٌيؽ البعض مفيـك 
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جعمو مرادفان الخطاب ليقتصر عمى مجرد أساليب الكبلـ كالمحادثة , يكسعو البعض اآلخر لي
 .  (ّّ)لمنظاـ االجتماعي برمَّتو ليصبح كؿ شيء خطابان 

أما الخطاب الحداثي فقد أخذ حمكلة ما يضاؼ اليو مثؿ الخطاب السياسي أك 
الخطاب الفمسفي , أك الخطاب االجتماعي ... كىكذا ككف كؿ خطاب يحمؿ أيدكلكجيات 

كف كغدا بذلؾ معبران عف أفكار كتكجيات مختمفة عف اآلخر في التفكير كالتصكر كالمضم
 . (ّْ)كمذاىب حسب تكجيات أصحابيا

 الخطاب و التاريخ : 
 ,إذ المعاصر اإلسبلمي الخطاب ركائز مف أساسية ركيزة اإلسبلمي التاريخ يمثؿ   

 تذكر تكاد ال كبمدة لئلسبلـ كالشامؿ الكاقعي التطبيؽ التاريخ ىذا مف األكلى المراحؿ تمثؿ
 كدينية كاجتماعية تاريخية ظركؼ كفي , النيكض في األمـ تحتاجيا التي األزمنة إلى بالقياس

 كالنفسية اإليمانية المقكمات بكؿ كافة الناس , ليمد العظيـ اإلسبلـ كلد سيمة تكف لـ
 كاآلخرة الدنيا الداريف في السعيدة الحياة سبؿ ليـ تيسر التي كاألخبلقية كالفكرية كاالجتماعية

 . األمة حياة مف قرف عمى تزيد مدة في ماثبل ىذا كتجسد
 المصدر بعد لربانية كمف قبؿ مف األرض أمـ مف أمة بو تحفؿ لـ التاريخ ىذا   

 ًٍََب أَسْسَيْنَبكَ إِالَّ مَبفَّخً ىِينَّبطِ ثَشِرياً ًََّزِيشاً ًَىَنَِِّ أَمْثَشَ اىنَّبطِ ال يَؼْيٌَََُُ)) كشمكليتو لقكلو تعالى : 

))
 في عنيا غنى ال مادة منو جعمت اإلسبلمي التاريخ بيا يتمتع التي الخصائص , ىذه (ّٓ)

 , التاريخ ىذا مع تعاطيو خبلؿ مف مراحمو بأصعب يمر الذم -المعاصر اإلسبلمي الخطاب
 المسؤكلية يحممو كتارة الراىف, ظرفو في كانيزامو سكءاتو بيا ليدارم بأمجاده يتغنى تارة فيك
 يقترب فحينا كالمفرط المقتصد بيف التاريخ مف ىذا مكقفو في كىك . خطكب مف بو يمر لما

 كحينا االجتماعية الحركة خمؼ أك , الكاقع خمؼ البطيء التحرؾ أك السككف مف الخطاب
 عمى بالماضي فينشغؿ كاقعيتو يسمبو يكاد التي الدرجة إلى بالتاريخ اىتمامو في يبالغ أخر

 التاريخ ضمف خطابي اتجاه ثمة أف الحاؿ بطبيعة يمغي ال كىذا , كالمستقبؿ الحاضر حساب
 عمى يكشؼ السائد لمخطاب سريعا استقراء لكف بناءن  انتفاعا معطياتو مف كانتفع مثمرا تضمينا
 التاريخ مراحؿ مف كاحدة تاريخية بمرحمة االىتماـ ىي الغرابة شديدة ظاىرة عف الفكر

 المباركة المدة ىذه صارت حتى  غيرىا إلى االلتفات دكف مف النبكة مرحمة ىي اإلسبلمي
 كلـ كاندثر, مات بعدىا اإلسبلـ ككأف , المسمميف مف كثير عيكف في برمتو اإلسبلـ تاريخ
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  الخطكرة بالغة آفة كتمؾ.  كالنزاعات الفتف سحب كراء ,كتبلشى النيكض مكاصمة يستطيع
 األياـ تمؾ إلى تنظر الكراء إلى مشدكدة كىي الجيؿ ىذا أعناؽ التكت فقد كمو جيمنا عمى

 .. كصباه لشبابو العاجز الشيخ نظرة المباركة
 – مستقبمو في لو رجاء ال بماضيو صمتو يقطع مف أف - الخطاب أصحاب كحجة

 يقكؿ ال األتقياء العقبلء مف أحدا , فإف باطؿ بيا يراد حؽ كممة أكىي داحضة حجة كتمؾ
 قدسية مف ييكف , أك التراث جممة عف يعرض أف حقو مف يتصكر كال بالماضي الصمة بقطع

 نسجمو أف يمكف ما , لكف كسمـ عميو اهلل صمى الرسكؿ عمى الكحي بيا نزؿ التي النصكص
 جيؿ عند أضحى المعاصر اإلسبلمي الخطاب نسؽ في (التاريخ) الماضي تضميف أف ىنا

 الطرح مف النكع ىذا كأف , األمة حياة في أسطكرية كمدة حدكثيا ال يمكف معجزة الحاضر
 االستغراؽ أف كما , الماضي في األمة ازدىار لحجـ بالقياس حاضرنا تصحيح استحالة يجعؿ
 عمى فينبغي , لو كاالستعداد المستقبؿ كاستشراؼ الحاضر معالجة عف يشغؿ الماضي في

 الرتابة غشاكة كيزيؿ أذانو عف أصابعو بيا يرفع كمو لمجيؿ دعكة يككف أف -إذف– الخطاب
 المستقبؿ, إلى أبصاره كيكجو طكيؿ, كجياد كبير لعمؿ ىمتو كيشحذ عيكنو عف كالجمكد
 يكظؼ كيؼ يعمـ , كأف أسره في ككقع فيو نفسو حبس الذم الماضي عف قميبل كلك كيرتحؿ
 المرآة في كاألخرل الفينة بيف ينظر الذم السيارة سائؽ كمثؿ مثمو المستقبؿ خدمة في الماضي

 السمبي النحك عمى الماضي اجترار صكر كمف .األماـ  باتجاه مساره ليصحح ؛ الخمؼ إلى
 النمكذج لذلؾ انتظار حالة في األمة يجعؿ مما الشخصية , كالبطكلة الفردية الركح تعزيز
 كثيرا -مثبل  -اليـك المسمميف تكاجو التي كاألخطار التحديات نناقش حيف فنحف المنقذ, كىذا
؛  األيكبي الديف صبلح بانتصارات اإلسبلمي الخطاب كأصحاب كالمفكركف الدعاة يستشيد ما

 بالنسبة الحاؿ ككذا , كاألخطار التحديات ىذه مكاجية في اإلسبلمية الركح أىمية عمى ليدلمكا
 رضي الكليد بف كخالد كقاص أبي بف كعمي بف ابي طالب ك سعد كأبطاليا األمة ىذه لرمكز

 ىذه مثؿ تؤديو الذم النيضكم األثر نمغي أف يمكف كال . مف الصحابةكغيرىـ  عنيـ اهلل
 الفردم العمؿ إلى تكجو ربما ؛ ألنيا أيضا خطكرتيا ليا خطكة بالمقابؿ كلكنيا االستشيادات

 المسؤكليات تحمؿ في القادة لدكر خاطئة صكرة كترسـ , الجماعي العمؿ دكف كتحكؿ
 كالتنفيذ بالتخطيط كاالنفراد الفردية ركح القادة نفكس في ينمي فيـ فيك , التحديات كمكاجية
 , في كالعمؿ الرأم في المشاركة يحاكؿ مف كؿ مع صراع في كيزجيـ لبلرتجاؿ فيقكدىـ
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 . أما (ّٔ)الفشؿ إلى فينتيكف كالرأم العمؿ في باالنفراد القادة ىؤالء فيو ال يستطيع الذم الكقت
 عقكؿ في كيطمس المسؤكلية تحمؿ في دكرىا عف يبعدىا فأنو األمة عمى التصكر ىذا تأثير
 , فميما كحدىا القيادات عمى التككؿ كيشيع , الجماعي العمؿ كأىمية المسؤكلية مفيكـ أبنائيا
قَبىٌُا يَب ٌٍُسَى إَِّّب ىَِْ َّذْخُيَيَب أَثَذاً ٍَب دَاٌٍُا فِييَب  )) :حاليا لساف أجاب كالمشاركة التضحية إلى األمة دعيت

(( فَبرْىَتْ أَّْذَ ًَسَثُّلَ فَقَبرِال إَِّّب ىَبىُنَب قَبػِذًَُُ
 كالفشؿ العجز صكر أعينيا اتجاه بدت كميما , (ّٕ)

 , كتظؿ الميخمص القائد كظيكر المعجزة , تنتظر األرض إلى متثاقمة تظؿ فأنيا كاليزيمة
 ؟.. كشخصيتو ىكيتو في كتتسامر أسطكرية, غيبية صكرا لو ترسـ

 كالمكتكب كالمسمكع المقركء اإلسبلمي الخطاب الستقراء كفقا نممسو أف يمكف ما كىذا
 ىذه مثؿ أفرز الذم لمكاقع يتعرض أف دكف مف فذة بشخصيات التاريخ اختزاؿ يعتمد ,الذم

 تغيير بحركة بدأت ؛ألنيا القائد ىذا مثؿ لكالدة مييأة األمة كانت أكقات في الفريدة النماذج
 كاقعنا في جمة صعكبات مف اإلسبلمية الحركات تعانيو ,كما الداخؿ مف شاممة  جماعية

 الجماعات ليذه االجتماعية الحاضنة أف إلى يعكد - أىدافيا مشركعية مف بالرغـ -المعاصر
 . عنيا كنفسيا ايدلكجيا مفصكلة أنيا عف فضبل الجماعات ىذه لو تخطط ما تعي ال

 خطاب في الدراسات الحديثة : ال
أف الخطاب بمفيكمو الحديث كمصطمح معاصر ,  (ّٖ)يتكىـ كثير مف الدارسيف    

كالذم حمميـ عمى ىذا الفيـ ثمة  ,مأخكذ مثؿ غيره مف المصطمحات المعاصرة مف الغرب ,
الحقؿ المعرفي كالثقافي كالنقدم ,الذيف  مف المتشدقيف بيذا المصطمح ممف ينتسبكف إلى

حاكلكا التغطية عمى قصكرىـ المعرفي بمبسيـ قناع الحداثة بمثؿ ىذه التمكييات كالتبلعب 
بالمصطمحات , فمراجعة دقيقة لمصطمح الخطاب تؤكد أف ىذا المصطمح في جذكره عربي 

أف ىذا االعتقاد تعكزه الدقة كليس صحيحا نسبتو إلى الغرب أك أننا أخذناه منيـ ,إذ  النشأة ,
فربما يككف الغربيكف قد جعمكا لو محددات كمفاىيـ جديدة كما ىك الشأف في  كيجافيو الكاقع ,

الدراسات المغكية الحديثة كالسيما دراسة فرديناند دم سكسير)محاضرات في المسانيات العامة 
الداؿ كالمدلكؿ , كالمغة كظاىرة (التي طرح فييا جممة مف القضايا األساسية أىميا تفرقتو بيف 

كىناؾ ثمة تفاكت  ,  (ّٗ)اجتماعية كالكبلـ كظاىرة فردية ,كبمكغو أم الخطاب لمفيكـ البنية 
كبير بيف داللة مصطمح الخطاب في المغة كالفمسفة المعاصرة ,فقد جاء في) معجـ مفاتيح 

كىك المفظ المتكاضع  , فياـالكبلـ الذم يقصد بو اال العمكـ اإلنسانية (الخطاب في المغة ىك:
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عميو المقصكد بو إفياـ مف ىك مييأ لفيمو .أما في االصطبلح الفمسفي فأنو يدؿ عمى: الفكر 
كيرل محمد ,  (َْ)الذم يتحكؿ إلى مراحؿ عبر مسيرات المغة كصيركرتيا كفقا لمسبؿ العقمية

كتابة كغيرىا أف الخطاب مصطمح لساني كىك يتميز بشكؿ كاضح عف نص ككبلـ ك  : سبيبل
فرديا أـ  إذ إف الخطاب يشمؿ كؿ إنتاج ذىني سكاء أكاف شعرا أـ نثرا منطكقا أـ مكتكبا , ,

في حيف أف المصطمحات األخرل تقتصر عمى جانب كاحد  ذاتيا أـ مؤسسيا , جماعيا ,
كمنيـ مف يرل أف المفيكـ الفمسفي الحديث لمخطاب ال يبتعد كثيرا عف معناه ,  (ُْ)فقط
ككنو يجمع بيف المغة كالممارسة أم بيف النص  م كاالصطبلحي في المعاجـ المغكية ,المغك 

 .(ِْ)كالسياؽ بكؿ تفاعبلتو
 :  الفرق بين الخطاب والحوار والجدل 

بينا فيما سبؽ تعريفات كمعاني الخطاب , كسنعرض تعريؼ الحكار كالجدؿ ليتضح    
 لنا الفرؽ بيف تمؾ االساليب التعبيرية عف أمكر كثيرة :

الحكار : فيك مف الحكر كىك الرجكع عف الشيء الى الشيء , كالمحاكرة المجاكبة , 
 )).كقكؿ اهلل تعالى :  (ّْ)المخاطبةكالتحاكر التجاكب كالمحاكرة : مراجعة المنطؽ كالكبلـ في 

(( فَقَبهَ ىِصَبحِجِوِ ًَىٌَُ يُحَبًِسُهُ أََّب أَمْثَشُ ٍِنْلَ ٍَبالً ًَأَػَضُّ َّفَشاً
. ككذلؾ كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو (ْْ) 

كر بعد الكىكر "  . (ْٔ)أم مف الرجكع الى النقصاف بعد الزيادة (ْٓ)كسمـ يستعيذ مف :" الحى
كبذلؾ يتبيف أف الحكار في معناه المغكم ىك مراجعة الكبلـ كتداكلو كىك ما يكك    

عادة بيف شخصيف أك طرفيف , كلـ تبتعد تعريفات أىؿ االصطبلح لمحكار عف المعاني 
المغكية السابقة بؿ أكدتيا كأضافت ليا بعض المعاني كالقيـ األخبلقية التي ينبغي تكفرىا في 

 .(ْٕ)الحكار
ظيار حجةو فالحكا ر " مناقشة بيف طرفيف أك أطراؼ , يقصد بيا تصحيح كبلـو كا 

ثبات حؽو كدفع شبيةو , كردي الفاسد عف الحؽ مف القكؿ كالرأم "   .(ْٖ)كا 
 الجدؿ :

مىٍييىا, كالقدرةي  الخيصكمة ًفي الجدؿ أك الجداؿ ىك " المَّدىدي     قىدٍ  عى ادىلىوي  كى ادىلىةن  جى  ميجى
ًدؿ كىرىجيؿه . كًجدىاالن  دىؿ شىًديدي : كًمٍجداؿ كًمٍجدىؿ جى ييقىاؿي . الجى ادىٍلتي : كى دىٍلتيوي  الرجؿى  جى ٍدالن  فجى  أىم جى
مىٍبتيوي  ؿه . غى ًدؿه  كىرىجي ادىلىوي . الًخصاـ ًفي أىقكل كىافى  ًإذا جى مىوي  أىم كجى اصى ادىلىةن  خى , ميجى  كىااًلٍسـي  كًجداالن

دىؿ, ًديثً  كفي. الخصكمة شدَّة كىىيكى  الجى دىؿى  أيكتيى  مىا: اٍلحى مُّكا؛ ًإالَّ  قكـه  الجى دىؿ ضى  ميقىابىمىةي : الجى
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ةً  جَّ ًة؛ اٍلحي ادىلىةي  ًباٍلحيجَّ مىةي, اٍلمينىاظىرىةي : كىاٍلميجى اصى ًديثً  ًفي ًبوً  كىاٍلميرىادي  كىاٍلميخى دىؿي  اٍلحى مىى الجى  اٍلبىاًطؿً  عى
ؽّْ  إىظيار الى  ًبوً  اٍلميغىالىبىةً  كطىمىبي  ؿَّ  عىزَّ  ًلقىٍكًلوً  مىٍحميكده  ذىًلؾى  فًإف اٍلحى  ًىيى  ًبالًَّتي كىجاًدٍلييـٍ : كىجى
ييقىاؿي . أىٍحسىفي  ًدؿ ًإنو: كى نو الًخصاـ, شىًديدى  كىافى  ًإذا لىجى قىدٍ  لمىٍجديكؿ كاً  ادىؿى  كى سيكرىةي . جى ادىلىة كى : الميجى
ٍكًجيا ًفي تيجاًدليؾى  الًَّتي قىٍكؿى  المَّوي  سىًمعى  قىدٍ : ًلقىٍكًلوً  المَّوي  سىًمعى  قىدٍ  سيكرىةي  تىٍشتىًكي زى  كىىيمىا المًَّو ؛ ًإلىى كى

ادىالف قىٍكليوي . األىمر ذىًلؾى  ًفي يىتىجى ًج ؛ ًفي ًجداؿى  كىال: تىعىالىى كى ٍعنىاهي  قىاليكا: ًإسحاؽ أىبك قىاؿى  اٍلحى  الى  مى
ؿً  يىٍنبىًغي اًدؿى  أىف ًلمرَّجي وي  أىخاه ييجى ا ًإلى فىييٍخًرجى مىاعىةي : كالمىٍجدىؿ. يىٍنبىًغي الى  مى  اٍبفي  قىاؿى  النَّاًس؛ ًمفى  اٍلجى
مىٍيًيـٍ  اٍلغىاًلبى  ألىف أيراه,: ًسيدىهٍ  ادىليكا أىف اٍجتىمىعيكا ًإذا عى "يىتىجى

(ٗ9)
. 

ٔلذ ٔرد انجذال فٙ َصٕص انمزآٌ ٔانسُح ػهٗ َٕػٍٛ يتثاٍُٚٛ , أنًٓا انجذل    

انًذيٕو انذ٘ ٚذٔر فٙ طهة انًغانثح ال انحك أ انذ٘ فّٛ َٕع يٍ انخصٕيح ٔانهذد ٔيُّ لٕل 

أيا انُٕع انثاَٙ نهجذل ْٕ انجذل انًحًٕد انذ٘ .(َٓ) (( ًَجَبدَىٌُا ثِبىْجَبطِوِ ىِيُذْحِضٌُا ثِوِ اىْحَقَّ)) هللا تؼانٗ

ادْعُ  ))تؼٛذاً ػٍ انخصٕيح , ٔيُّ لٕل هللا ػش ٔجم : ٚكٌٕ فٙ طهة انحك تاألسهٕب انحسٍ 

ٌُ ثََِِْ ضَوَّ ػَِْ سَجِييِوِ ًَىٌَُ يَإِىَى سَجِيوِ سَثِّلَ ثِبىْحِنََْخِ ًَاىٌََْْػِظَخِ اىْحَسَنَخِ ًَجَبدِىْيٌُْ ثِبىَّزِي ىِيَ أَحْسَُِ إَُِّ سَثَّلَ ىٌَُ أَػْ

(ُٓ) (( أَػْيٌَُ ثِبىَُْيْزَذِيَِ
  . 

ْٕٔ تٓذا انًؼُٗ يزادف نهحٕار انذ٘ ٔصفّ هللا تانجذال انًحًٕد , استٕٖ يؼُٗ    

قَذْ سََِغَ اىيَّوُ قٌَْهَ اىَّزِي رُجَبدِىُلَ فِي صًَْجِيَب ًَرَشْزَنِي إِىَى اىيَّوِ  ))انجذال ٔانحٕار ٔانذنٛم لٕل هللا تؼانٗ :  

(( ًَاىيَّوُ يَسََْغُ رَحَبًُسَمََُب إَُِّ اىيَّوَ سََِيغٌ ثَصِريٌ
 (ِٓ.)

 

ْٔكذا فانجذل صٕرج يٍ صٕر انحٕار , ٔلذ أيز تٓا هللا ٔرسٕنّ , ٔتجُثاً نًا لذ    

انخصٕيح فأَٓا أيز تانًجادنح تانتٙ ْٙ أحسٍ , تؼٛذاً ػٍ ضزٔب انجذل  ٚكتُفّ يٍ انهذد فٙ

انًذيٕو انذ٘ ٚفضٙ انٗ انشماق
(ٖ٘)

 . 

 : أهمية الخطاب ودواعي استعماله

بعد العرض الذم سبؽ تبيف لنا أىمية الخطاب كالحاجة اليو كضركرة استعمالو في    
دعكة المسمـ ككنو منيج النبي محمد عميو الصبلة كالسبلـ  , فكسيمة الكممة كالخطاب رسالة 
كأمانة , رسالة يجب أف تقاؿ كتؤدل , كأمانة يجب أف يراعى فييا كؿ ما مف شأنو أف يفي 

 . (ْٓ)مة الطيبة سبلح المؤمف في أداء رسالتو النبيمةبكصكليا , فالكم
فكمما كاف الداعية متمكنان مف فف الخطاب , محيطان بآدابو كاساليبو يككف أقدر عمى    

النجاح في دعكتو , فعمى الداعية المسمـ أف يراجع اسمكبو ك خطابو كيصمح اخطاءه ليتحقؽ 
 .  (ٓٓ)لو اليدؼ كالغاية مف ذلؾ الخطاب
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كتكمف اىمية الخطاب في جكانب عديدة في القراف كالسنة كالتاريخ اكليا كثرة    
استخدامو طريقان لمحكار مع المسمميف كغير المسمميف , كلو أثر ايجابي كبير دليؿ عمى 
أىميتو كدكره , فكـ مف كافر دخؿ االسبلـ متأثران بأسمكب الخطاب ككـ مف مبتدع رجع عف 

مف عاصو تاب الى ربو كرجع الى رشده , كلقد كاف الخطاب في  بدعتو نتيجة الخطاب , ككـ
شكاىد التاريخ حاضران كبقكة كإسبلـ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو متأثران بخطاب اختو ,  

 كعكدة جمع مف الخكارج أثر خطاب عبداهلل بف عباس ليـ كمحاجتو ليـ بالسنة .
خراجيـ الى ككاف الخطاب حاضران بيف المسمميف في قضاياىـ     المصيرية كحسميا كا 

حالة الكحدة بعد أف كادت الفتنة تعصؼ بيـ كخير شاىد حادثة السقيفة بيف المياجريف 
كاألنصار التي حيسمت بالخطاب لصالح اختيار ابي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو كأكؿ خميفة 

 لممسمميف ككحدة الصؼ المسمـ .
يشترؾ مع مصطمحات الحكار يكسب الخطاب أىميتو أيضان ككنو يقترب ك    

كالمناظرة كالجدؿ في جكانبيا االيجابية القائمة عمى منيج االسبلـ الحؽ كاسمكب الدعكة 
الصادقة " إنما المراسـ الجدلية تفصؿ بيف الحؽ كالباطؿ , كبيف المستقيـ مف السقيـ فمف لـ 

 .(ٔٓ)يحط بيا عممان كاف في مناظرتو كحاطب ليؿ"
قكيـ يسكت الباطؿ في صدكر اعداء االسبلـ مف المنحرفيف يمثؿ الخطاب طريؽ    

كالكفار كالزنادقة كالمستشرقيف المتحامميف , كيمثؿ ردان بأسمكب مؤدب كفؽ منياج قكيـ قائـ 
عمى كتاب اهلل كسنة رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ , فكثير مف ىؤالء االعداء حرفكا كغيركا 

ؾ كالتحريؼ كالتزييؼ , كمف ىنا كاف المسمـ أحؽ الخمؽ كتبنكا كؿ اسمكب قائـ عمى التشكي
بالخطاب لمعالـ كتكضيح دعاكم اعداء االسبلـ الذيف ينادكف المسمميف بالرجعييف كدعكتيـ 
لفصؿ الديف عف الحياة كدعكتيـ الى تحرير المرأة , فنحف ال نستنكر عمييـ الكبلـ في ادب 

, فالحكمة ضالة المؤمف اينما كجدىا اتبعيا ,  الخطاب اك الدعكة الى التأدب عند االختبلؼ
ـٍ كيكفينا قكؿ رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ "   .(ٕٓ)" فىنىٍحفي أىحىؽُّ كىأىٍكلىى ًبميكسىى ًمٍنكي

كما أف الخطاب يكسب أىميتو ككنو كسيمة إلصبلح لغة كاسمكب الخطاب بيف    
ف الخطاب اليكـ اتصؼ بصفات المسمميف كالجماعات االسبلمية في عصرنا الحاضر , أل

سيئة ابتعدت عف منيج النبي صمى اهلل عميو كسمـ كأدب الخطاب , كمف ظكاىر ذلؾ 
طبلؽ االحكاـ  الخطاب المؤلـ رفع الصكت كالصراخ كالتيكيؿ كتحميؿ األلفاظ ما ال تحتممو كا 
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جاىؿ ,  عمى قائميا بالكفر كالفسؽ كالعداكة لئلسبلـ ككصؼ المقابؿ بأكصاؼ ال تميؽ ؾ)
كحقير , أك عميؿ ( ناىيؾ عف اختيار الكقت غير المناسب لمخطاب كعدـ مراعاة ظركؼ 

 .(ٖٓ)اآلخر كنفسيتو كمنزلتو كغير ذلؾ
كىذا يصؿ بنا الى أف لمخطاب كالحكار آداب يجب اتباعيا , كىي تدؿ عمى    

كمراعاة تمؾ  الشيء الذم يجمؿ بالمرء فعمو أك تركو , كىذه اآلداب متفاكتة في كؿ مكضع
اآلداب يضفي عمى الخطاب المكضكعية كالتكازف كاالستمرار بفائدة كالخركج منو بنتيجة مثمرة 
كىي مف أخبلؽ المسمميف المطمكبة في كؿ حيف , فيناؾ آداب ما قبؿ الخطاب كىناؾ آداب 

 . (ٗٓ)أثناء الخطاب كىك اىميا كىناؾ آداب ما بعد الخطاب
 المبحث األول : وسائل الخطاب 

 الخطاب غير المباشر :  -1
كاف لمييكد في المدينة صبلة قكية مع المشركيف في مكة ككاف االسبلـ عدكىـ    

المشترؾ الذم اقضى مضاجع تسمطيـ , فبعد أف عجز المشرككف عف مكاجية النبي عميو 
ستنجدكف بيـ في إعطائيـ شيء الصبلة كالسبلـ في كؿ كسائميـ الخطابية تكجيكا الى الييكد ي

يسألكنو لرسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ ليتأكدكا مف صدؽ نبكتو , فقالكا ليـ سمكه عف الركح 
ًَيَسْأَىٌَُّلَ ػَِْ اىشًُّحِ  ككنو أمر غيبي ال يعرفو اال نبي , فجاءىـ الرد مف اهلل تعالى في قكلو : ))

((أًُرِيزٌُْ ٍِِْ اىْؼِيٌِْ إِالَّ قَيِيالًقُوْ اىشًُّحُ ٍِِْ أٍَْشِ سَثِّي ًٍََب 
ليككف أكؿ خطاب لمييكد مع النبي غير  ( ,َٔ) 

مباشر عف طريؽ المشركيف فمـ يمتقكا بو كلـ يركه كلـ يتمقكا منو جكابان عف اسئمتيـ بؿ ترككا 
    .(ُٔ)ذلؾ لممشركيف

 :المكاتبات والمعاهدات  -2
بعد أف ىاجر النبي عميو الصبلة كالسبلـ الى المدينة كاف عمى معرفة بكيد الييكد    

كاثارتيـ الفتف بيف أىؿ المدينة كتعاكنيـ مع المشركيف في ذلؾ , فأراد عميو الصبلة كالسبلـ 
أف ينظـ الحياة ىناؾ مف خبلؿ كتابو لكثيقة المدينة كىي بمثابة عقد سياسي كاجتماعي 

خؿ النبي عميو الصبلة كالسبلـ في خطابات كحكارات مع سكاف المدينة انتيت تنظيمي , فد
بكثيقة الصداقة تمؾ لتككف اكؿ قاعدة لمتعايش السممي ككنيا قامت عمى كثير مف مكاطف 

 . (ِٔ)المقاء المشتركة
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اال أف الييكد لـ يمتزمكف بذلؾ العيد كبنكد تمؾ الكثيقة بؿ اخذكا يثيركف العداكة بيف    
 .(ّٔ)مسمميف كيتحينكف بيـ الدكائرال

كىنا ندـ الييكد عمى معاىدتيـ رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ كانتيجكا طريؽ    
االسئمة كخطاب اليدؼ منو احراج النبي , فخابت نكاياىـ فرد اهلل تعالى بخطاب قرآني عمى 

صبلة كالسبلـ كينعنتكنو كؿ تمؾ االسئمة " ككاف أحبار الييكد الذيف يسألكف رسكؿ اهلل عميو ال
كيأتكنو بالمبس ليمبسكا الحؽ بالباطؿ . فكاف القرآف ينزؿ فييـ كفيما يسألكف عنو إال قميبلن مف 

 .(ْٔ)مسائؿ الحبلؿ كالحراـ التي كاف المسممكف يسألكف عنيا"
كبعد أف اقتنع النبي عميو الصبلة كالسبلـ بأف الييكد يحاكلكف في كؿ خطاباتيـ    
ة كالشقاؽ في صفكؼ المسمميف مف خبلؿ اثارة الشبيات معتمديف عمى مكركثيـ مف زرع الفرق

التكراة , تكجو خطاب النبي ىذه المرة لمصحابة كالمسمميف بعدـ مجادلة الييكد أك تصديقيـ أك 
 .(ٓٔ)تكذيبيـ حتى ال يقعكا في الظمـ كالظبلؿ

في المدينة مف خبلؿ تتبع فقد انقسـ الخطاب بيف النبي عميو الصبلة كالسبلـ كالييكد 
النصكص الى اقساـ عدة : فنجد الخطاب الجدلي , كيبرز ما يتعمؽ بقضايا العقيدة التي 
أثارىا الييكد محاكلة منيـ لزرع الشؾ في نفكس المسمميف , كذلؾ نجد الخطاب التشريعي, 

, كجاء الخطاب  التي اظيرت التطابؽ بيف بيف أحكاـ التكراة قبؿ تحريفيا كبيف تعاليـ االسبلـ
االجتماعي , كالذم تناكؿ بعض العبلقات االجتماعية التي كانت قائمة بيف الييكد كالمسمميف 

 (ٔٔ), ككاف الخطاب المصيرم , الذم حدد مصير الييكد بالمدينة المنكرة كالجزيرة العربية كميا
. 

 : الرسائل -3
يو كسمـ مع الييكد الرسائؿ أك المراسمة اسمكب اتبعو النبي محمد صمى اهلل عم   

كحث الصحابة رضي اهلل عنيـ عمى تعمـ كبلـ الييكد, فقد تبادؿ النبي مع الييكد العديد مف 
 الرسائؿ ككسيمة مف كسائؿ التخاطب كالحكار , ففي الحديث الصحيح عف زيد بف ثابت قاؿ :

ًني مَّى اهللً  رىسيكؿي  " أىمىرى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  مىا كىالمَّوً  ًإنّْي: قىاؿى  يىييكدى  ًكتىابً  ًمفٍ  كىًممىاتو  لىوي  أىتىعىمَّـى  أىفٍ  كى
مىى يىييكدى  آمىفي  ا: قىاؿى  ًكتىابو  عى تَّى شىٍيرو  ًنٍصؼي  ًبي مىرَّ  فىمى  ًإذىا كىافى  تىعىمٍَّمتيوي  فىمىمَّا: قىاؿى  لىوي  تىعىمٍَّمتيوي  حى
, كىتىٍبتي  يىييكدى  ًإلىى كىتىبى  ـٍ ذى  ًإلىٍيًي ًكتىابىييـٍ " لىوي  قىرىٍأتي  ًإلىٍيوً  كىتىبيكا اكىاً 

(ٕٔ) . 
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 فكانت الكتب التي ترد مف الييكد الى النبي مكتكبة بالسريانية , ككاف يقرأىا لو "   

كنىوي  كىانيكا الًَّذيفى  اٍليىييكدي  ٍيري  كىىيـٍ ,  يىٍحضيري مىى مىٍأميكًنيفى  غى اًنوً  عى ٍأميكًنيفى  كىغىٍيري ,  ًفيوً  مىا بىٍعضى  ًكٍتمى  مى
مىى ا تىٍحًريؼً  عى ا ًإلىى ًفيوً  مى كىافى ,  ييًريديكفى  مى كىابنا اٍليىييكدً  ًإلىى كيتيًبوً  ًمفٍ  يىٍنفيذي  مىا كى  لىوي  ًلكيتيًبًيـٍ  جى

ًبيَّةً  مىٍيًيـٍ  اٍلكىاًردىةي  اٍليىييكدي  فىتىٍحتىاجي  ًباٍلعىرى ًبيَّةى  ييٍحًسفي  مىفٍ  ًإلىى عى ؛ ًليىٍقرىأىهي  اٍلعىرى ـٍ مىٍيًي  ييٍحًسنيكفى  الى  كىانيكا ًإذٍ  عى
ًبيَّةى  رّْؼى  أىفٍ  فىمىعىمَّوي ,  اٍلعىرى ا ًإلىى ًإلىٍيًيـٍ  كيتيًبوً  ًفي مىا ييحى  .(ٖٔ)ييًريدي" مى

كمف ىذا الحديث يتبيف لنا أف النبي عميو الصبلة كالسبلـ كاف ال يأمف الييكد   
لمرسائؿ المكتكبة بمغتيـ سكاء التي ترد منيـ اليو اك التي يرسميا النبي صمى اهلل عميو كسمـ , 
فتعمـ زيد لغة الييكد تنفيذان ألمر النبي كاتقنيا بنصؼ شير , كبدأ يترجـ ما يصؿ الى النبي 

 .  (ٗٔ)الصبلة كالسبلـ ككذلؾ يكتب رسائؿ النبي الييـ عميو
إف تعمـ لغة امة ما تجعمنا نتعرؼ عمى ىكيتيـ كطريقة تفكيرىـ كثقافتيـ كتاريخيـ    

كنظرتيـ الى الحياة كىذا يؤدم الى معرفة نقاط الضعؼ عند اآلخريف ككيفية استغبلليا 
الغير تؤدم الى حالة مف األلفة  ضدىـ في ام معركة كمنيا الخطاب , كما أف تعمـ لغة

كالتقبؿ لآلخر , فعرؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف تعمـ لغة المقابؿ ىي كسيمة مف كسائؿ 
 . (َٕ)الخطاب مع اآلخريف حتى يككف متكافئان 

كاستخدمت الرسائؿ بالدرجة االساس مف أجؿ الدعكة الى االسبلـ كنشر الرسالة    
بي عميو الصبلة كالسبلـ لمييكد تعبيران كاضحان عف عالمية الرسالة المحمدية , كتعد مكاتبة الن

 . (ُٕ)االسبلمية كتأسيسان لعيد جديد في بداية النظاـ العالمي االسبلمي
 : الحوار المباشر -4

تعددت صكر ذلؾ الحكار فمنو الفردم كمنو الجماعي كبشكؿ مباشر مع الييكد , 
مخاطبة النبي عميو الصبلة كالسبلـ لمييكد بشكؿ  فكاف الحكار نكع مف أنكاع الخطاب كتكاترت

مباشر كمف تمؾ الخطابات التي حدثت مع أحد أحبار الييكد فيذا ثكباف مكلى رسكؿ اهلل عميو 
مىٍيًو  الصبلة كالسبلـ يصؼ احدل تمؾ الخطابات فيقكؿ " مَّى اهللي عى ا ًعٍندى رىسيكًؿ اهلًل صى كيٍنتي قىاًئمن

اءى  مَّـى فىجى سى مَّدي فىدىفىٍعتيوي دىٍفعىةن كىادى ييٍصرىعي )ًمٍنيىا كى مىٍيؾى يىا ميحى ـي عى : السَّبلى ًحٍبره ًمٍف أىٍحبىاًر اٍليىييكًد فىقىاؿى
ا نىٍدعيكهي ًباٍسًمًو الَّ  : ًإنَّمى : أىالى تىقيكؿي يىا رىسيكؿى اهلًل, فىقىاؿى اٍليىييكًدمُّ ـى تىٍدفىعيًني؟ فىقيٍمتي : ًل اهي ًذم سىمَّ فىقىاؿى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّده الًَّذم سىمَّاًني ًبًو أىٍىًمي»ًبًو أىٍىميوي. فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى , فىقىاؿى «ًإفَّ اٍسًمي ميحى
 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى , فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي اهلًل صى : ًجٍئتي أىٍسأىليؾى ؟أىيىٍنفىعيؾى شىٍيءه إً »اٍليىييكًدمُّ دٍَّثتيؾى « ٍف حى
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 : مَّـى ًبعيكدو مىعىوي, فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى , فىنىكىتى رىسيكؿي اهلًل صى : أىٍسمىعي ًبأيذينىيَّ فىقىاؿى « سىؿٍ »قىاؿى
؟ فىقىاؿى رىسيكؿي  : أىٍيفى يىكيكفي النَّاسي يىٍكـى تيبىدَّؿي اأٍلىٍرضي غىٍيرى اأٍلىٍرًض كىالسَّمىاكىاتي مَّى  اٍليىييكًدمُّ اهلًل صى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى ًة ديكفى اٍلًجٍسرً »اهللي عى ـٍ ًفي الظٍُّممى ازىةن؟  -أم الصراط - «ىي ؿي النَّاًس ًإجى ٍف أىكَّ : فىمى  قىاؿى
:  -الجكاز كالعبكر - ا تيٍحفىتيييـٍ « فيقىرىاءي اٍلمييىاًجًريفى »قىاؿى : فىمى ما ييدل الى  – قىاؿى اٍليىييكًدمُّ

: ًحيفى  -الرجؿ نَّةى؟ قىاؿى ميكفى اٍلجى مىى  -النكف الحكت -,«ًزيىادىةي كىًبًد النُّكفً »يىٍدخي ـٍ عى ا ًغذىاؤيىي : فىمى قىاؿى
 : نًَّة الًَّذم كىافى يىٍأكيؿي ًمٍف أىٍطرىاًفيىا»ًإٍثًرىىا؟ قىاؿى ري لىييـٍ ثىٍكري اٍلجى : « ييٍنحى مىٍيًو؟ قىاؿى ـٍ عى : فىمىا شىرىابييي قىاؿى

ٍمسىًبيبلن ًمٍف عىٍيفو فً » ده ًمٍف « ييىا تيسىمَّى سى : كىًجٍئتي أىٍسأىليؾى عىٍف شىٍيءو الى يىٍعمىميوي أىحى . قىاؿى دىٍقتى : صى قىاؿى
 : ًف. قىاؿى ؟»أىٍىًؿ اأٍلىٍرًض ًإالَّ نىًبيّّ أىٍك رىجيؿه أىٍك رىجيبلى دٍَّثتيؾى : « يىٍنفىعيؾى ًإٍف حى . قىاؿى : أىٍسمىعي ًبأيذينىيَّ قىاؿى

: ًجٍئتي أىسٍ  لىًد؟ قىاؿى ًف اٍلكى ًنيُّ »أىليؾى عى , فىًإذىا اٍجتىمىعىا, فىعىبلى مى ٍرأىًة أىٍصفىري مىاءي اٍلمى , كى ًؿ أىٍبيىضي مىاءي الرَّجي
ًؿ, آنىثىا ًبًإٍذفً  ًنيَّ الرَّجي ٍرأىًة مى ذىا عىبلى مىًنيُّ اٍلمى ٍرأىًة, أىٍذكىرىا ًبًإٍذًف اهلًل, كىاً  ًنيَّ اٍلمى ًؿ مى . قىاؿى «اهللً  الرَّجي

مىٍيًو كى  مَّى اهللي عى . فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى رىؼى فىذىىىبى , ثيَـّ اٍنصى نَّؾى لىنىًبيّّ , كىاً  دىٍقتى : لىقىٍد صى مَّـى: اٍليىييكًدمُّ سى
تَّى أىتىاًنيى اهللي بً » ـه ًبشىٍيءو ًمٍنوي, حى ا ًلي ًعٍم مى ٍنوي, كى ًف الًَّذم سىأىلىًني عى  .(ِٕ)" «وً لىقىٍد سىأىلىًني ىىذىا عى

كاف ىذا الخطاب تثبيتان لمحقائؽ كايجاد اجابات حقيقية ال يعرفيا اال عمماء الييكد    
كخاصتيـ مف االحبار , لمعرفة حقيقة دعكة النبي كصحة رسالتو , كيرد ىناؾ خطاب آخر 
مع الييكد كبشكؿ مباشر عند مكيدتيـ لمنبي اك محاكلتيـ قتمو بالسـ , فعف ابي ىريرة رضي 

ٍيبىري  فيًتحىتٍ   عنو قاؿ : " لىمَّااهلل مَّى ًلمنًَّبيّْ  أيٍىًديىتٍ  خى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ّـّ, ًفييىا شىاةه  كى  النًَّبيُّ  فىقىاؿى  سي
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ًمعيكا« يىييكدى  ًمفٍ  ىينىا ىىا كىافى  مىفٍ  ًإلىيَّ  اٍجمىعيكا: »كى  سىاًئميكيـٍ  ًإنّْي: »فىقىاؿى  لىوي, فىجي
, عىفٍ  اًدًقيَّ  أىٍنتيـٍ  فىيىؿٍ  شىٍيءو ,: فىقىاليكا ,«عىٍنوي؟ صى ـٍ مَّى النًَّبيُّ  لىييـي  قىاؿى  نىعى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  مىفٍ : »كى

؟ ـٍ ,: قىاليكا ,«أىبيككي ,: »فىقىاؿى  فيبلىفه ـٍ  بىؿٍ  كىذىٍبتيـٍ ,: قىاليكا ,«فيبلىفه  أىبيككي دىٍقتى اًدًقيَّ  أىٍنتيـٍ  فىيىؿٍ : »قىاؿى  صى  صى
, أىبىا يىا نىعىـٍ : فىقىاليكا ,«عىٍنوي؟ سىأىٍلتي  ًإفٍ  شىٍيءو  عىفٍ  فٍ  القىاًسـً ٍفتىوي  كىمىا  كىًذبىنىا عىرىٍفتى  كىذىٍبنىا كىاً   ًفي عىرى
مَّى النًَّبيُّ  فىقىاؿى  ًفييىا, تىٍخميفيكنىا ثيَـّ  يىًسيرنا, ًفييىا نىكيكفي : قىاليكا ,«النَّاًر؟ أىٍىؿي  مىفٍ : »لىييـٍ  فىقىاؿى  أىًبينىا,  صى
مىٍيوً  اهللي  مَّـى  عى سى ـٍ  الى  كىالمَّوً  ًفييىا, اٍخسىئيكا: »كى اًدًقيَّ  أىٍنتيـٍ  ىىؿٍ : »قىاؿى  ثيَـّ  ,«أىبىدنا ًفييىا نىٍخميفيكي  عىفٍ  صى

, أىبىا يىا نىعىـٍ : فىقىاليكا ,«عىٍنوي؟ سىأىٍلتيكيـٍ  ًإفٍ  شىٍيءو   ,«سيمِّا؟ الشَّاةً  ىىًذهً  ًفي عىٍمتيـٍ جى  ىىؿٍ : »قىاؿى  القىاًسـً
,: قىاليكا ـٍ ـٍ  مىا: »قىاؿى  نىعى مىكي مى مىى حى ؟ عى ٍدنىا: قىاليكا ,«ذىًلؾى , كىاًذبنا كيٍنتى  ًإفٍ  أىرى فٍ  نىٍستىًريحي  لىـٍ  نىًبيِّا كيٍنتى  كىاً 

رَّؾى "  .(ّٕ)يىضي
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 الييكدية الحارث بنت زينب  أىدتيا المسمكمة التي الشاة كاف ذلؾ الحديث عف   
 الشاة مف عضك أم سألت ككانت مشكـ الى رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ , بف سبلـ امرأة
 كلـ مضغة, منيا الؾ الذراع تناكؿ فمما السـ, مف فييا فأكثرت الذراع,: فقيؿ إليو؟ أحب

 .(ْٕ)منيا كمات لقمة فأساغ البراء بف بشر معو منيا كأكؿ يسغيا,
كىنا ككف الحكار نكع بميغ مف الخطاب أراد النبي عميو الصبلة كالسبلـ أف يقدـ    

ألصحابو درسان في الخطاب فدار بينو كبيف الييكد حكاران مكضكعيان متحرران مف المؤثرات 
الجانبية التي تبعد عف الكصكؿ الى الحقيقة رغـ أنيـ أرادكا قتمو , فقادىـ بخطابو عميو 

الى االقرار بالحقيقة مف خبلؿ عدـ االنفعاؿ فبيف ليـ كذبيـ كجعميـ يقركف  الصبلة كالسبلـ
بالحقيقة كىذا يدؿ عمى أف الخطاب أتى ثماره كىذا يؤكد أف الخطاب فف كليس قدرة عمى 

 . (ٕٓ)الكبلـ
كما كجو النبي خطابو لمييكد في الطرقات حتى إف لـ يككنكا في مجمسو  فبينما    

السبلـ يتككأ عمى  عصا مف سعؼ النخيؿ في أحد خرب المدينة النبي عميو الصبلة ك 
كطرقاتيا تكجو اليو الييكد لمتخاطب معو فسألكه عف الركح بغية إحراجو , فسكت عميو الصبلة 

ٍَب ًَيَسْأَىٌَُّلَ ػَِْ اىشًُّحِ قُوْ اىشًُّحُ ٍِِْ أٍَْشِ سَثِّي ًَ)) كالسبلـ , فنزؿ عميو القرآف ليجيبيـ بقكلو تعالى :

(( أًُرِيزٌُْ ٍِِْ اىْؼِيٌِْ إِالَّ قَيِيالً
(ٕٔ.)   

كما خاطب النبي عميو الصبلة كالسبلـ الييكد كحاكرىـ في مسائؿ تتعمؽ بالقضاء    
كانزاؿ الحكـ , كمف ذلؾ أف الييكد جاؤكا الى النبي فذكركا لو أف رجبلن منيـ كامرأة زنيا, 
فسأليـ عف الحكـ الذم يحكمكف بو عمييما , فكاف جكابيـ : نسكد كجكىيما كنضربيما , 

ف الرجـ في كتابكـ ؟ فأنكركا , فكذبيـ عبداهلل بف سبلـ كدعاىـ إلحضار فسأليـ : ال تجدك 
التكراة , فجاء بيا صاحب دراسة كتبيـ ككضع يده عمى آية الرجـ , فرفع يده عنيا كسأليـ 

 . (ٕٕ)عنيا فأجابكه بأنيا آية الرجـ فأمر النبي عميو الصبلة كالسبلـ برجميما فريجما إقامة لمحؽ
ف ذلؾ الخطاب مع الييكد ىك أف النبي عميو الصبلة كالسبلـ أقاـ إف الذم تحقؽ م  

الحكـ بما أنزؿ اهلل , فكاف ىذا النمكذج ثمرة لحكار دار بينو كبينيـ كشؼ فيو اكالن كتمانيـ 
 . (ٖٕ)لمحؽ كتحريفيـ لحكـ اهلل عز كجؿ ثـ أقاـ الحؽ عندىـ
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ييكد في مجالسيـ لخطابيـ كذلؾ اتبع النبي عميو الصبلة كالسبلـ اسمكب مفاجئة ال  
ـٍ مىسىاًجدى. الى يىٍبقىيىفَّ فبعد أف اقتنع النبي بأف "  ذيكا قيبيكرى أىٍنًبيىاًئًي ارىل. اتَّخى قىاتىؿى اهللي اٍليىييكدى كىالنَّصى

  . (ٕٗ)" ًدينىاًف ًبأىٍرًض اٍلعىرىبً 
بالتكجو الى المكاف  كبعد ذلؾ الحديث أمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ أصحابو   

الذم يتجمع فيو الييكد كىك مكاف كانكا يقرأكف فيو التكراة , فقاؿ ليـ رسكؿ اهلل : اسممكا 
تسممكا , ككرر عمييـ القكؿ مبالغة منو عميو الصبلة كالسبلـ في التبميغ , كأبمغيـ أنو يريد 

غدر كنقض لمعيكد  اجبلئيـ كطردىـ مف تمؾ األرض كقد خرجكا الى الشاـ , فيـ كانكا أىؿ
كمحاكلتيـ قتؿ النبي كاالعتداء عمى المسمميف فأخبرىـ بقرار الجبلء كاميميـ بحمؿ كبيع ما 

 . (َٖ)يمكنيـ حممو أك بيعو
أف امتبلؾ عنصر المفاجأة في الخطاب يعني امتبلؾ قاعدة التفكؽ , ككف المفاجأة    

ما لو مف األثر النفسي عمى كالمباغتة تؤدم الى كسب نتائج الحكار لصالح المخاًطب ل
الشخص المخاطىب , كتبيف مف أعبله استخداـ النبي عميو الصبلة كالسبلـ ليذا العنصر مف 
خبلؿ مبادرتو بزيارة الييكد في مكضع تكاجدىـ , كما أف النبي عميو الصبلة كالسبلـ لـ يذىب 

مف األثر النفسي  الييـ بمفرده بؿ مع مجمكعة مف أصحابو رضي اهلل عنيـ , كذلؾ لما لو
عمى الييكد , فمف يممؾ القكة يممؾ أسباب فرض شركط التفاكض , كحتى أسمكب 

 . (ُٖ)الخطاب
كاتبع النبي عميو الصبلة كالسبلـ اسمكب الخطاب مف منطمؽ القكة في مكاضع ليا    

 خطابيا الخاص , فحيف قدـ النبي الى المدينة كجد أف تركيبتيا السكانية مختمفة مككنة مف
المسمميف كالييكد كالمشركيف , فأمره اهلل بالصبر عمى اذل الييكد كالمشركيف لو كحتى 
المنافقيف , إال أف كعب بف األشرؼ الييكدم أبى أف ينتيي عف إيذاء النبي عميو الصبلة 
كالسبلـ حتى أمر النبي باستدراجو كقتمو , كبعد أف نفذ القصاص فيو جاء الييكد يسكقيـ 

ؿ اهلل ليخاطبيـ كىك القكم كأخبرىـ إف ىـ ينتيكف عف سبو فبل يتعرض ليـ الخكؼ الى رسك 
 .(ِٖ)أحد مف المسمميف كال يقتمكنيـ فكتب كتاب العيد كالميثاؽ بيف الفريقيف

مف المعمكـ أف بعد العقاب يتكلد شعكر عند االنساف بالمذلة كالميانة , مما يؤدم    
الى إضعاؼ شخصيتو مستقببلن , فمـ يضعؼ النبي الييكد فحسب بؿ اعطاىـ فرصة بالحديث 
كالخطاب بعد العقاب كلما ظيرت عمييـ عبلمات الخكؼ عرض عمييـ مؤداه تقميؿ احتماؿ 
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ؿ , ككاف لمعقاب أثره عمى نجاح الخطاب كالحكار بينو كبينيـ لينتيي تكرار فعميـ في المستقب
 .  (ّٖ)بإضعافيـ مف خبلؿ تكقيعيـ عمى الكثيقة التي كانت ثمرة الخطاب

الخطاب بعد تحقيؽ النصر اسمكب خطابي برع بو رسكؿ اهلل مستميمان معانيو مف    
ـ النصر عمى المشركيف في الخطاب القرآني ,  فبعد أف حقؽ النبي عميو الصبلة كالسبل

معركة بدر جمع الييكد في سكؽ بني قينقاع  كدعاىـ إلى االسبلـ , مخاطبان كمحذران إياىـ 
بأف مصيرىـ كمصير المشركيف في بدر ,  فعمد الييكد الى آخر كرقة يممككنيا عندما دعاىـ 

ذتيـ العزة باإلثـ فجاء فأخ , رسكؿ اهلل الى الدخكؿ في ديف االسبلـ كىك خطاب القكة كالتيديد 
مَّدي, خطابيـ بالقكؿ " يىا , ًمفٍ  نىفىرنا قىتىٍمتى  أىنَّؾى  نىٍفًسؾى  ًمفٍ  يىًغرُّنَّؾى  الى  ميحى ٍيشو الذم  ] أىٍغمىارنا كىانيكا قيرى
, يىٍعًرفيكفى  الى [ لـ يجرب االمكر , نىٍحفي  أىنَّا لىعىرىٍفتى  قىاتىٍمتنىا لىكٍ  كىاىلمَّوً  إنَّؾى  اٍلًقتىاؿى  تىٍمؽى  لىـٍ  كىأىنَّؾى  النَّاسي

كا ًلمًَّذيفى  قيؿٍ  قىٍكًلًيـٍ  ًمفٍ  ذىًلؾى  ًفي تىعىالىى المَّوي  فىأىٍنزىؿى  ًمٍثمىنىا, كفى  سىتيٍغمىبيكفى  كىفىري تيٍحشىري ـى  ًإلى كى يىنَّ ًبٍئسى  جى  كى
ـٍ  كافى  قىدٍ  اٍلًميادي, ٍكنىييـٍ  كاًفرىةه, كىأيٍخرل المًَّو, سىًبيؿً  ًفي تيقاًتؿي  ًفئىةه  اٍلتىقىتا, ًفئىتىٍيفً  ًفي آيىةه  لىكي  ًمٍثمىٍيًيـٍ  يىرى

يّْدي  كىاهلل اٍلعىٍيًف, رىٍأمى  "اأٍلىٍبصارً  أًليكًلي لىًعٍبرىةن  ذًلؾى  ًفي ًإفَّ  يىشاءي, مىفٍ  ًبنىٍصًرهً  ييؤى
(8ٗ)

. 
كىنا نجد أف النبي عميو الصبلة كالسبلـ لـ يترؾ فاصبلن زمنيان بيف انتياء المعركة    

بالنصر عمى المشركيف كبيف خطابو مع الييكد , كلـ يشأ أف يضيع الفرصة فالجيش يتمتع 
بجاىزيتو , كالقكة ظاىرة عميو , كالجانب النفسي لمييكد في تمؾ المحظات مختمؼ عنيا قبؿ 

 المعركة.
أما حكار النبي عميو الصبلة كالسبلـ مع عمماء الييكد فقد اتخذ منيجان كاضحان    
أ إذ ركز عمى قضايا مفصمية في الخطاب كاسمكبان كشؼ بو مقاصد الييكد السيئة ,  كمدركسان 

كانتيت تمؾ الخطابات بإسبلـ اكثر نماذج ذلؾ الخطاب , فيذا عبداهلل بف سبلـ الييكدم لما 
عمـ بمقدـ رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ الى المدينة طرح عميو ثبلثة اسئمة ليختبره مف 

ىك نبي اـ ال , فجاء السؤاؿ االكؿ عف : أكؿ أشراط الساعة ؟ كالسؤاؿ الثاني اجابتو لو ىؿ 
عف : أكؿ طعاـ يأكمو أىؿ الجنة ؟ كالسؤاؿ الثالث عف : السبب الذم يككف الكلد شبييان بأبيو 
أك اخكالو ؟. فأخبره رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ أف جبريؿ أخبره عف تمؾ األسئمة مف قبؿ 

عميو الصبلة كالسبلـ لكره الييكد لجبريؿ عميو السبلـ , فجاءت إجابات النبي عميو , لمعرفتو 
الصبلة كالسبلـ كاضحة , لينتيي الحكار الخطابي بإسبلـ عبداهلل بف سبلـ طالبان مف رسكؿ 
اهلل أف يخفي عف الييكد امر اسبلمو , كبطريقة مدركسة سأؿ النبي الييكد عف عبداهلل بف 
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و أعمميـ , ليخرج تاليان الشيادة أماميـ مسممان ممزمان ليـ كاشفان بغضيـ سبلـ فشيدكا أن
. فمـ يتشعب النبي بالخطاب كلـ يدخؿ في امكر فرعية بعيده عف الخطاب كالتي  (ٖٓ)كعنادىـ

 .     (ٖٔ)تجعؿ منو عائمان ال ينتيي الى نتيجة فمـ يبدد الجيد كلـ يضيع الكقت 
 :خطاب اآلخرة  -5
بعد أف عجز الييكد عف تشكيؾ المسمميف في دينيـ كعقيدتيـ في الدنيا اتجيكا    

لمتشكيؾ بيا في عمـ الغيب كاآلخرة مف خبلؿ افتعاليـ األكاذيب بأف النبي عميو الصبلة 
كالسبلـ افادىـ بأف اهلل لف يعذبيـ اال ايامان معدكدات ال تتجاكز االربعيف يكمان كأف أقكامان 

كنيـ في ذلؾ العذاب كىـ يقصدكف النبي عميو الصبلة كالسبلـ كالمسمميف , آخريف سيخمف
فتكجو الييـ النبي بخطاب قتؿ آماليـ كفضح اكاذيبيـ , فقاؿ رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ 

فأنزؿ اهلل عمييـ  (ٕٖ)بيده عمى رؤكس الييكد : " بؿ انتـ خالدكف مخمدكف ال يخمفكـ فييا أحد "
يَّوُ ػَيْذَهُ أًَْ رَقٌُىٌَُُ ػَيَى ًَقَبىٌُا ىَِْ رَََسَّنَب اىنَّبسُ إِالَّ أَيَّبٍبً ٍَؼْذًُدَحً قُوْ أَارَّخَزْرٌُْ ػِنْذَ اىيَّوِ ػَيْذاً فَيَِْ يُخْيِفَ اى))قكلو تعالى : 

(( ًْىَئِلَ أَصْحَبةُ اىنَّبسِ ىٌُْ فِييَب خَبىِذًَُُ( ثَيَى ٍَِْ مَسَتَ سَيِّئَخً ًَأَحَبطَذْ ثِوِ خَطِيئَزُوُ فَأ08ُاىيَّوِ ٍَب ال رَؼْيٌَََُُ )
(ٖٖ) . 

لـ يتبع النبي عميو الصبلة كالسبلـ االطالة في جكاب الييكد بؿ كاف يجيبيـ عمى    
كؿ سؤاؿ كشبية بشيء مف االختصار بالدليؿ القاطع اك بآية بينة فيسد عمييـ باب القيؿ 

 كالقاؿ .
 النتائج

لمكسكـ كسائؿ الخطاب النبكم كأساليبو , كقد تكصمنا الى عدة نتائج كنا نستعرض بحثنا ا   
 أىميا :

 كاف الخطاب منيجان نبكيان كاضحان في التعامؿ مع غير المسمميف كمنيـ الييكد. -
مثؿ الخطاب رسالة كاضحة المضاميف نحك الييكد كالزمتيـ الحجج اذا ما خانكا اك  -

 غدركا .
قكالن مباشران اك رسالة مبعكثة اك حكارا ينكب بو مف كاف مف كسائؿ كاساليب الخطاب  -

 كمفو رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ .
كقد تعدت كسائؿ الخطاب الى الظيكر بالقكة العسكرية كرسالة منظكرة تكصؿ لمييكد  -

 أف التعامؿ معيـ سيككف بالقكة .
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التي تصاعدت كسائؿ الخطاب كتنكعت اساليبو مع تصاعد كتنكع مكاقؼ الييكد  -
 اثبتت بالحكادث التاريخية الصحيحة .

  االحاالت   
 

                                                 
ق ( , درة الغكاص في ُٔٓالبصرم , القاسـ بف عمي بف محمد بف عثماف ,ابك محمد الحريرم,)ت  - 1

 .ِٓٔـ ( ,ُٖٗٗ,مؤسسة الكتب الثقافية ,)بيركت , ُتحقيؽ : عرفات مطرجي ,ط اكىاـ الخكاص ,
ىػ( , جميرة المغة , تحقيؽ: رمزم منير بعمبكي ُِّاألزدم , أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد )ت  -  ِ

 . ُِٗ/ُـ( ُٕٖٗ, دار العمـ لممبلييف ) بيركت ,  ُ, ط
ىػ( , الصحاح تاج المغة كصحاح العربية , ّّٗالفارابي , أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم )ت   - ّ

 . ُُِ/ ُـ( , ُٕٖٗ, دار العمـ لممبلييف ) بيكت ,  ْتحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار, ط
مختار ىػ( , ٔٔٔالرازم , زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي )ت   - ْ

صيدا ,  -الدار النمكذجية ) بيركت -, المكتبة العصرية  ٓالصحاح , تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد , ط
 . ِٗـ( , ُٗٗٗ

ىػ( , كتاب العيف , َُٕالفراىيدم , أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ البصرم )ت   - ٓ
؛  ِِِ/ْكمكتبة اليبلؿ , ) د.ـ , د.ت ( , تحقيؽ: د ميدم المخزكمي, د إبراىيـ السامرائي , دار 

ىػ( , تيذيب المغة , تحقيؽ: محمد عكض مرعب َّٕاليركم, محمد بف أحمد بف األزىرم أبك منصكر )ت 
 .ُُِ/ٕـ ( , ََُِ,  دار إحياء التراث العربي  ) بيركت ,  ُ,ط
 ـالتداكؿ , اطركحة دكتكراه , قسرزقي , حكرية , لغة الخطاب التربكم في صحيح البخارم بيف التبميغ ك   - ٔ

 . ُّ,  َُِٓاآلداب كالمغة العربية , كمية اآلداب كالمغات , جامعة محمد خيضر بسكره , 
ىػ( , المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا , ُُٗالسيكطي , عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف )ت   - ٕ

 .ِٗٓ/ُـ( ُٖٗٗيركت , ,  دار الكتب العممية ) ب ُتحقيؽ: فؤاد عمي منصكر, ط
ىػ( , الكميات معجـ في َُْٗأبك البقاء الحنفي ,  أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم, )ت - ٖ

محمد المصرم , مؤسسة الرسالة ) بيركت , د.ت(  -المصطمحات كالفركؽ المغكية , تحقيؽ: عدناف دركيش 
 ,َُُْ 
جامع العمـك في  كىػ( , دستكر العمماء ُِمد )ت ؽ نكرم , القاضي عبد النبي بف عبد الرسكؿ األح - ٗ

, دار الكتب العممية ) بيركت ,  ُاصطبلحات الفنكف , عرب عباراتو الفارسية: حسف ىاني فحص , ط
 . ُٔ/ِـ( َََِ

 . ُّٔديف بف الحسف ) ت ( , دار الكتب العممية ) بيركت . د.ت( , ال اآلمدم , سيؼ - َُ
ق ( بمساعدة فريؽ عمؿ , معجـ الصكاب المغكم دليؿ ُِْْالدكتكر( )تعمر , أحمد مختار )  - ُُ

 . ّْٓ/ُـ( ,  ََِٖ, عالـ الكتب, ) القاىرة ,  ُالمثقؼ العربي, ط
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 . ِّسكرة ص , مف اآلية  - ُِ
ـ( , ُٖٖٗ, دار الفكر , ) دمشؽ ,  ِأبك جيب , سعدم , القامكس الفقيي لغة كاصطبلحا , ط - ُّ

ُُٖ . 
ىػ( , الكميات معجـ في َُْٗأيكب بف مكسى الحسيني القريمي , أبك البقاء الحنفي )تالكفكم ,  - ُْ

محمد المصرم , مؤسسة الرسالة ) بيركت , د.ت(  -المصطمحات كالفركؽ المغكية , تحقيؽ: عدناف دركيش 
 ,ُ/ُْٗ-َِْ . 
أميف , أميمو مصطفى عبكد , قضية اليكية في مصر في السبعينات , دراسة في تحميؿ بعض  - ُٓ

 .َْـ , ُّٗٗالخطاب السياسي , رسالة ماجستير , كمية االقتصاد كالعمـك السياسية , جامعة القاىرة , 
ية , ) بغداد , , دار اآلفاؽ العرب ُعصفكر , جابر , عصر البنيكية مف ليفي شتراكس إلى فككك , ط  - ُٔ

 . ِٗٔـ( , ُٖٓٗ
, المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ,)بيركت  ُاستيتية , سمير شريؼ , المغة كسيكمكجية الخطاب , ط - ُٕ
 . ُٓـ( , ََِِ, 
ق ( , أساس الببلغة , ّٖٓمحمكد بف عمرك بف أحمد جاراهلل ) ت   القاسـ الزمخشرم , أبكينظر :  - ُٖ

 . ّّْ/ِـ( , ُٖٗٗ, دار الكتب العممية ) بيركت ,  ُالسكد , ط تحقيؽ : محمد باسؿ عيكف
 . ّٕسكرة ىكد , اآلية  - ُٗ
 . َِسكرة ص , اآلية  - َِ
 . ِّسكرة ص , اآلية  - ُِ
ىػ( , جامع البياف َُّالطبرم , محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, أبك جعفر )ت  - ِِ

 , ْٗ/َِـ ( ,ََِ, مؤسسة الرسالة ) د.ـ ,  ُحمد شاكر , طفي تأكيؿ القرآف , تحقيؽ : أحمد م
ُِ/ُّٕ . 
القرطبي , أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف )ت  - ِّ

براىيـ أطفيش , طُٕٔ , دار الكتب المصرية ,  ِىػ( , الجامع ألحكاـ القرآف , تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 . ُِٔ/ُٓـ( , ُْٔٗ )القاىرة ,

 . ّٕسكرة النبأ , اآلية  - ِْ
ىػ( , الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف , ِْٕالثعمبي, أحمد بف محمد بف إبراىيـ , أبك إسحاؽ )ت  - ِٓ

, دار إحياء التراث  ُتحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر , مراجعة كتدقيؽ: األستاذ نظير الساعدم , ط
 . ُُٗ/َُـ( , ََِِالعربي,  ) بيركت , 

 . ّٔسكرة الفرقاف , مف اآلية  - ِٔ
ٕ7
 . 7ٖسٕرج ْٕد , يٍ اٜٚح  - 
 . ُْرزقي , لغة الخطاب ,  - ِٖ
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ىػ( , ركح المعاني في تفسير القرآف َُِٕاأللكسي , شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني )ت  - 
 ىػ ( , ُُْٓ, دار الكتب العممية )بيركت , ُالعظيـ كالسبع المثاني , تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية , ط

ُٓ/ُُّ 

ٖٓ
ىػ( , سنف الترمذم , ِٕٗمحمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, أبك عيسى )ت  الترمذم, - 

حديث حسف  . ّّٓ/ْـ( ,  ُٖٗٗتحقيؽ: بشار عكاد معركؼ ,  دار الغرب اإلسبلمي , ) بيركت , 
 غريب.

ٖٔ
الفنكف , تحقيؽ: لطفي عبدالبديع , الييئة العامة لمكتاب , ) القاىرة ,  التيانكم , كشاؼ اصطبلحات - 

   . ُٕٓ/ِـ( , ُِٕٗ

ٖٕ
دارة األزمة السياسية ) -  ( , أطركحة دكتكراه , ُٖٗٗ -ُُٗٗحمكد , جميؿ كادم , الخطاب اإلعبلمي كا 

 .   ّٖ,  ََِجامعة بغداد , كمية اآلداب , قسـ اإلعبلـ , 

 
شكالية نقؿ المفاىيـ رؤية مقترحة , مجمة النيضة , كمية االقتصاد صفار , محمد ,  - ّّ تحميؿ الخطاب كا 

 . َُُ/  ْ, العدد  ٔـ( , المجمد ََِٓكالعمـك السياسية , )القاىرة , 
 . ُٗ-ُٖ,  ينظر : رزقي , لغة الخطاب - ّْ
ٖ٘
 . 8ٕسٕرج سثأ , اٜٚح  - 
دار ,  ّ, ط ؿ صبلح الديف كىكذا عادت القدسىكذا ظير جي, ماجد عرساف  د. , الكيبلني ينظر: - ّٔ

 ( المقدمة .ََِِ , دبي) القمـ 
 . ِْسكرة المائدة , اآلية  - ّٕ
إبراىيـ صحراكم في مقاؿ لو بعنكاف )مفيـك الخطاب كالخطاب األدبي(في مجمة المكقؼ الثقافي  : منيـ - ّٖ
 . َُ/ ٗعدد ( , الُٕٗٗ ,بغداد , )
, د.ت( ,  بغداد , )دار الرشيد,  ُ,ط الخطاب الييكدم بيف الماضي كالحاضر , زياد حمداف ,  عمياف - ّٗ
ِّ . 
 .ُِٖ  , د.ت(,بيركت, دار الطميعة ,)  معجـ مفاتيح العمـك اإلنسانية , خميؿ أحمد , خميؿ - َْ
بيركت  , )دار التنكير,  ُط, محمد سبيبل  : ترجمة,نظاـ الخطاب  , ميشيؿ , مككك ينظر: - ُْ
 .ٗ/مف مقدمة المترجـ ـ( , ُْٖٗ,

,  د.ت( بغداد, , ) دار الرشيد,  ُ, طالخطاب الييكدم بيف الماضي كالحاضر,  زياد حمداف , عمياف - ِْ
ُّْ 

 ت) اإلفريقى الركيفعى األنصارم الديف جماؿ الفضؿ, أبك عمى, بف مكـر بف محمد, منظكر ابف - ّْ
 . ُِٕ/ْ( , ىػُُْْ,  بيركت)   صادر دار,  ّط,  العرب لساف( , ىػُُٕ

 . ّْسكرة الكيؼ , مف اآلية  - ْْ
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ىػ( , سنف الترمذم : ِٕٗالترمذم, محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, أبك عيسى )ت  - ْٓ

, شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي , ) مصر  ِتحقيؽ كتعميؽ: إبراىيـ عطكة عكض , ط
 (.ّّْٗ) , رقـ الحديث  ْٕٗ/ٓـ ( , ُٕٓٗ,

 الديف شمس الخزرجي األنصارم فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد القرطبي , أبك - ْٔ
براىيـ البردكني أحمد: , تحقيؽ القرآف ألحكاـ , الجامع (ىػُٕٔت)  المصرية الكتب دار أطفيش , كا 

 . ِّٕ/ُٗ, ,)القاىرة, د.ت(
مع أتباع األدياف مشركعيتو كآدابو , ادارة الدراسات السقار , منقذ بف محمكد )الدكتكر( , الحكار  - ْٕ

 .ٖكالبحكث في العالـ االسبلمي , رابطة العالـ االسبلمي , 
 .   ِ ( , , دار المنارة ) د.ـ, د.ت ُابف حميد , صالح , الحكار كآدابو , ط  - ْٖ
 . َُٓ/ُُابف منظكر , لساف العرب ,  - ْٗ
 . ٓسكرة غافر , مف اآلية  - َٓ
 . ُِٓسكرة النحؿ اآلية  - ُٓ
 . ُسكرة المجادلة , اآلية  - ِٓ
 َُالسقار , الحكار مع اتباع األدياف ,  - ّٓ
زمزمي , يحيى بف محمد حسف بف أحمد , أدب الحكار في ضكء الكتاب كالسنة , رسالة ماجستير ,  - ْٓ

 . ُٓىػ / ُُّْقسـ الكتاب كالسنة , كمية الدعكة كاصكؿ الديف , جامعة أـ القرل , 
, المطابع العالمية , ) الرياض ,  ّينظر : أصكؿ الحكار , الندكة العالمية لمشباب االسبلمي , ط - ٓٓ

 . ٓىػ ( , َُْٖ
ابف النجار الحنبمي , تقي الديف أبك البقاء محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي )ت  - ٔٓ

 ُٕٗٗ, مكتبة العبيكاف , )د.ـ ,   ِيو حماد , طىػ( ,  شرح الكككب المنير,تحقيؽ: محمد الزحيمي كنز ِٕٗ
 . ُّٔ/ْـ ( , 

ىػ( , إعبلـ العالـ بعد ٕٗٓابف الجكزم , جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد )ت  - ٕٓ
, دار ابف حـز ,  ُرسكخو بناسخ الحديث كمنسكخو , تحقيؽ: أحمد بف عبد اهلل العمارم الزىراني , ط

 . ِّٗـ( , ََِِ)بيركت , 
 . ِْ-ِّينظر:  زمزمي , أدب الحكار ,  -ٖٓ
ينظر : الفيفي , ابي معاذ مكسى بف يحيى , الحكار أصكلو كآدابو , دار الخضيرم لمنشر كالتكزيع ,  - ٗٓ

 . ُِٕىػ(  , ُِْٕ)المدينة المنكرة , 
 . ٖٓسكرة االسراء , اآلية ,  - َٔ
, الجامع الصحيح اجلبار, صهيب عبد؛  (َُّْرقـ الحديث )  ُٓٓ/ٓينظر: الترمذم , سنف الترمذم ,  - ُٔ

 . ََِ/ُْلمسنف كالمسانيد , )لـ يطبع ( , 
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؛ حكؿ نص تمؾ الكثيقة كمعرفة  ُُٖفضؿ اهلل . محمد حسيف , الحكار في القرآف , )د.ـ , د.ت( ,  - ِٔ

ىػ( , ُِّؾ بف ايكب الحميرم المعافيرم ابك محمد جماؿ الديف ) تبنكدىا ينظر : ابف ىشاـ , عبدالمم
براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي , طالسيرة النبكية ,  , شركة مكتبة كمطبعة  ِتحقيؽ: مصطفى السقا كا 

 .  َُٓ/ُـ( , ُٓٓٗمصطفى البابي الحمبي كأكالده , ) مصر , 
ٖٙ
 . ٘٘٘/ُٔٚظز : اتٍ ْشاو , انسٛزج انُثٕٚح ,  - 
 .ّٖٓ/ُابف ىشاـ , السيرة النبكية ,  - ْٔ
, دار  ُينظر : عبدالناظر , محسف بف محمد , حكار الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مع الييكد , ط - ٓٔ

 . ُْـ( , ُٖٗٗالدعكة لمنشر كالتكزيع , ) الككيت , 
 . ُٓينظر : عبد الناظر , حكار الرسكؿ ,  - ٔٔ
ٙ7
 ( .7ٕٔ٘رلى انحذٚج ) ٖ٘ٙ/ٗانتزيذ٘ , سٍُ انتزيذ٘ ,  - 
ٙ8

 ت) المصري الحجري األزدي سلمة بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن أحمد جعفر أبو,  الطحاوي - 
( , م3141,  م.د, )  الرسالة مؤسسة,  3ط,  األرنؤوط شعيب: تحقيق,  اآلثار مشكل شرح( ,  هـ123

 ( .2014)  الحديث رقم 283/
حفة األحكذم بشرح جامع تىػ( , ُّّٓينظر : المباركفكرم , محمد بف عبدالرحمف بف عبدالرحيـ )ت - ٗٔ

 . ُّْ/ٕالترمذم , دار الكتب العممية , ) بيركت , د.ت( , 
, دار  ُينظر : الزيدم , طو احمد )الدكتكر( الخطاب االسبلمي في عصر اإلعبلـ كالمعمكماتية , ط - َٕ

 . ّٕـ( ,ََُِكالتكزيع , ) االردف , النفائس لمنشر 
ينظر: جابر , ابراىيـ عبداهلل , العبلقات الدكلية في ضكء السنة النبكية , اطركحة دكتكراه , كمية  - ُٕ

 .ِْْـ , ََِٓ’ العمـك االسبلمية , جامعة بغداد 
لمختصر بنقؿ ىػ( , المسند الصحيح أُِمسمـ , بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )ت   - ِٕ

العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ , تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي ,  دار إحياء التراث 
؛ كرد في صحيح البخارم نحك ىذه القصة مف حديث انس بف مالؾ كرقـ  ِِٓ/ُالعربي , )بيركت , د.ت(

بب اسبلمو , ينظر : الفيفي , الحكار ( , كالسائؿ عبداهلل بف سبلـ ككانت ىذه القصة سّّٖٗالحديث )
 . ٖٗ-ٖٖأصكلو كآدابو ,

ق( , صحيح البخارم, تحقيؽ: محمد زىير ِٓٔالبخارم , محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل الجعفي ) ت - ّٕ
,  دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد  ُبف ناصر الناصر , ط

أحمد بف الحسيف بف عمي بف  , البييقي؛  (ُّٗٔ, رقـ الحديث )  ٗٗ/ ْق( , ُِِْ الباقي( , ) د.ـ ,
ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر ) ٍسرى  ,ُ, ط دالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة , ىػ(ْٖٓ تمكسى الخي

 . ِٔٓ/ْ( , ىػ َُْٓ,  بيركت , )دار الكتب العممية 
7ٗ
الَّتٙ , َػهٙ  -  ٛزجُ  يحًذ , يحًذ انصَّ تحهٛم ٔلائغ ػزضُ  - انُّثٕٚح انسِّ  انًؼزفح دار , 7أحَذاث , ط َٔ

 . 7ٓ8/ٔو( , 8ٕٓٓ,  تٛزٔخ ٔانتٕسٚغ, ) ٔانُشز نهطثاػح
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 . ُْالزيدم , الخطاب االسبلمي ,  - ٕٓ
7ٙ
 (. ٕ٘ٔرلى انحذٚج )  8٘/ٔ؛ ُٚظز : انثخار٘ , صحٛح انثخار٘ ,  8٘سٕرج االسزاء , اٜٚح  - 
( ؛ ابف حجر العسقبلني ) ت َِْٖ, رقـ الحديث )  َُٔ/ْينظر: البخارم , صحيح البخارم ,  - ٕٕ

ىػ ( , فتح البارم شرح صحيح البخارم , تحقيؽ : محمد فؤاد عبدالباقي كمحب الديف الخطيب , دار ِٖٓ
 .  ُِٕ-ُٖٔ/ُِىػ( , ُّٕٗالمعرفة , ) بيركت , 

78
 . ٙٗانشٚذ٘ , انخطاب االساليٙ ,  - 
ىػ( , المكطأ , تحقيؽ: محمد مصطفى ُٕٗمالؾ بف أنس بف , مالؾ بف عامر األصبحي المدني )ت  - ٕٗ

ـ( ,  ََِْ, مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية , )أبك ظبي ,  ُاألعظمي , ط
 . َٕٔ/ ِِّّرقـ  ُُّّ/ٓ
عبد الرحمف بف  , ابف خمدكف؛ ينظر: ( ْٓٓٔرقـ الحديث )  ِْٕٓ/ٔالبخارم , صحيح البخارم ,  - َٖ

ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ , ىػ( َٖٖ تمحمد بف محمد, أبك زيد, كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي )
 ,  بيركت)الفكر, دار  ,  ِ, ط ؽ: خميؿ شحادةيحق, ت العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر

 . ّْٓ/ِ( , ـ ُٖٖٗ
8ٔ
 . 9ٗانشٚذ٘ , انخطاب االساليٙ ,  - 
 . ُٔٗ/ِينظر : البييقي , دالئؿ النبكة ,   - ِٖ
8ٖ
 ٕ٘انشٚذ٘ , انخطاب االساليٙ ,  - 
ىػ( , السيرة ُِّابف ىشاـ , عبد الممؾ بف أيكب الحميرم المعافرم , أبك محمد, جماؿ الديف )ت  - ْٖ

براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي , طالنبكية ,  ,  شركة مكتبة كمطبعة  ِتحقيؽ: مصطفى السقا كا 
 . ِٓٓ/ُـ( , ُٓٓٗمصطفى البابي الحمبي كأكالده , ) بمصر , 

   
 ( .ُُّٓ, رقـ الحديث )  ُُُِ/ّينظر : البخارم , صحيح البخارم ,  - ٖٓ
 ىػ( ,ُُّْ, دار الكطف , ) د.ـ ,  ُالسمككية , ط الصكياف , احمد , الحكار أصكلو المنيجية كآدابو - ٖٔ
ْٔ . 
 .َّّ-َِّ/ُالطبرم , جامع البياف ,  - ٕٖ
 . ُٖ-َٖسكرة البقرة , اآليات  - ٖٖ
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