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                ABSTRACT 

 

This research aims statement at the wisdom of the types of Qur’anic styles of 

discourse with non-Muslims. The research tried to answer the question about the 

types of Quranic styles by which Allah, The Almighty, The Almighty addresses 

non-Muslims, and what is the wisdom behind the diversity of Qur’anic styles in 

addressing non-Muslims. Therefore, the researcher studied, induced and analysed 

the styles by which Allah, The Almighty addresses non-Muslims in the holy 

Quran, and extrapolated meanings from their diversity. The researcher reached a 

number of valuable findings; one of the most important is the wisdom behind the 

diversity of Quranic styles in addressing non-Muslims, to enter the largest number 

of people to this religion values. 
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 ملخص ال

حاول  األساليب القرآنية اليت خاطب اهلل تعاىل هبا غري املسلمني، وقد بيان احلكمة من تنوعيتطرق هذا البحث إىل 
ما احلكمة من و البحث اإلجابة على استفسار ما أنواع األساليب القرآنية اليت خاطب اهلل تعاىل هبا غري املسلمني؟ 

 تعاىل هبا تلك األساليب اليت خاطب اهلل بيان؟ لذلك قام الباحث تنوع األساليب القرآنية يف خاطب غري املسلمني
ة، غري املسلمني يف القرآن، واستقرائها وحتليلها، واستنباط املعاين يف تنوعها، فتوصل البحث إىل مجلة من النتائج القيم

 طاب غري املسلمني. حيث كان احلكمة من تنوعها أن اهللواليت كان من أمهها احلكمة من تنوع أساليب القرآن يف خ
 بحانه وتعاىل راعى طبائع كل صنف من الناس من أجل دخول أكرب عدد من الناس إىل هذا الدين القيم.س
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 المقدمة
 

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان وجعله ناطقاً، وخاطب عقله مبا يفهم ليكون مكلفاً, والصالة والسالم على خري خلقه 
 وصحبه واملسلمني أمجعني إىل يوم حساهبم.حممد الذي أرسل للناس كّلهم, وعلى آله 

 أّما بعد!  
فإّن القرآن الكرمي هو منهج ودستور حلياة اإلنسان دون متييز بني شعوبه وقبائله، لذلك توجه خطابه بأرقى األساليب  

ناس خمتلفون لوأنفع املضامني إىل أرقى خملوق وهو اإلنسان، وخطاب اهلل سبحانه وتعاىل يتنوع بتنوع املخاطبني؛ ألن ا
يف العقائد واألديان، فهناك املسلمني وأهل الكتاب واملشركني، فراعى العليم اخلبري ذلك االختالف، وخاطبهم بأنواع 

يُف اخْلَب ري{ ]امللك: }َأاَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّط   خمتلفة من األساليب وفق ما تقتضيه حكمته وإرادته، قال تعاىل:
١٤.] 

والذي يتناوله هذا البحث هو احلكمة من تنوع تلك األساليب اليت خاطب هبا اهلل تعاىل غري املسلمني أي املشركني  
وأهل الكتاب وما يتفرع منهما، ألن قصد اخلالق من إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية وباألخص القرآن الكرمي 

هم إن اهلل سبحانه وتعاىل خاطب الناس بكل أصنافه وأطيافه، علإمنا هلداية الناس إىل طريق احلق والرشاد، لذلك ف
يرجعوا إىل الصواب، وخيرجوا من الظلمات إىل النور، وهلذا جند إن اخلطاب القرآين تنوعت أساليبه، فهومل خياطب 

ك لاملشركني وأهل الكتاب بأسلوب واحد، كأن خياطبهم فقط بأسلوب الرتهيب، أو الرتغيب مثاًل؛ بل تنوعت ت
ْكَمته، فتارة خياطبهم بأسلوب بالغي، وتارة بأسلوب احلوار واجلدال والفكر،   أساليب حسب ما تقتضيت إرادة اهلل وح 

اطبهم بأسلوب وأحياناً آخرى خي أو خياطبهم بأسلوب التحدي والتعجيز، أو خياطبهم بأسلوب القصصي ألخذ العربة.
 يف أساليبه، وهذا التنوع حبسب طبيعة املخاطبني وعللهم. ولذلك نرى أن اخلطاب القرآين متنوع التوبيخ، 

لذلك فإن أساليب القرآن الكرمي متنوعة شاملٌة، حتيُط جبميع جوانب الدين والدنيا، من عقيدة، وشريعة، وأخالق،  
لب معا قومعامالت، وتستوعب النفس البشرية بكل كياهنا وسائر مداركها ومراكز التأثري فيها، فهو خياطب العقل وال

 وجيمع احلق واجلمال معاً، ويوجه العقول والعواطف جنباً إىل جنب الدعوة هلداية اإلنسان.
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والذي مييز هذا البحث عن غريه؛ أن الباحث سيتطرق إىل احلكمة من تنوع األساليب اليت خاطب هبا اهلل تعاىل يف 

 يف كيفية الكتاب وما يتفرع منهما، وهذه األساليب تفيدنا كيثراً القرآن غري املسلمني والذي يقصد به املشركني وأهل 
 التعامل مع غري املسلمني، وطريقة احلوار والدعوة إىل اهلل سبحانه.

 مشكلة البحث 
يقوم هذا البحث بعرض تلك األساليب القرآنية اليت خاطب هبا اهلل تعاىل غري املسلمني من الكفار وأهل الكتاب 

خدم منها الفرد املسلم ما يناسب حال ومقام املخاَطب خصوصاً مع غري املسلمني، ومن مث احلكمة مع األمثلة، ليست
 اليت خاطب اهلل تعاىل هبا غري املسلمني. من تنوع تلك األساليب

 البحث  أسئلة
نه وتعاىل احياول هذا البحث اإلجابة عن مجلة من األسئلة اليت تتعلق باألساليب القرآنية اليت خاطب هبا اهلل سبح

 غري املسلمني وهي كاآليت:
 ما املقصود باخلطاب القرآين ومصطلح غري املسلمني يف القرآن؟ .1
 ما املقصود باألسلوب وما أنواعه يف اخلطاب القرآين؟ .2
 ما احلكمة من تنوع تلك األساليب على ضوء أنواع املخاطبني؟ .3

 أهداف البحث
 يهدف هذا البحث إىل:

 رآين ومصطلح غري املسلمني يف القرآن.بيان املقصود باخلطاب الق .1
 دراسة األسلوب وبيان أنواع األساليب القرآنية اليت خاطب هبا اهلل غري املسلمني. .2
 بيان احل َكمة يف اختالف تلك األساليب القرآنية.  .3

 أهمية البحث وسبب اختياره
تكمن أمهية هذا البحث يف أن القرآن الكرمي هو املصدر األساس يف خطاب املكلفني حيث ننطلق منه يف خماطبة 
الناس، وباخلصوص اخلطاب املّوجه لغري املسلمني، وأساليب هذا اخلطاب يساعدنا على فهم بعضنا البعض على 

 اطنة والرابطة ذي يسع املسلمني وغريهم يف إطار املو أحسن وجه ومتكننا من التعايش والتحاور يف ظل اجملتمع املسلم ال
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أمثلة تطبيقة يف ذلك بل على مدار التاريخ  اإلنسانية، ويف حدود احرتام شريعة اهلل. ولنا يف سرية رسول اهلل 

 اإلسالمي.
، الذي ميوسبب اختيار هذا املوضوع هو الكشف عن احلكمة من تنوع أساليب خطاب غري املسلمني يف القرآن الكر 

 هو كالم اهلل املعجز الذي أنزله منهجاً للحياة. 
 حدود البحث

يتناول هذا البحث بيان أنواع األساليب القرآنية يف خطاب غري املسلمني، واحلكمة من تنوعه، وسريكز على صنفي 
 الكفار وأهل الكتاب وما يندرج حتتها، مع إيراد مناذج هلذه األساليب.  

 منهج البحث
 يتبعه الباحث الستقراء األساليب املتنوعة يف آيات القرآن الكرمي، وكتب التفاسري إلستقرائي:المنهج ا .1

 والبالغة.
 : يتبعه الباحث لتحيليل تلك األساليب املتنوعة ودراستها.المنهج التحليلي .2
ء : يتبعه الباحث الستنباط املعاين يف تنوع أساليب اخلطاب لغري املسلمني على ضو اإلستنباطي المنهج .3

 القرآن الكرمي وكتب التفاسري والبالغة. 
 المبحث األول

 التعريف بالمصطلحات
 يف بأهم املصطلحات يف هذا البحث:يتناول هذا املبحث التعر 

 األول المطلب
  واصطالحا   لغة األسلوب

لسَّْطر لحتمل هذه الكلمة الكثري من املعاين، لذلك فهو متنوع االستعمال، فاألسلوب: يقال : األسلوب لغة
، واألسلوب الطّريق املمتّد، وتايت أيضًا مبعىن: الطّريق، والوجُه، واملذهب، فيقال أنتم يف أسلوب  يل  م َن النَّخ 

 ة: ُع األسلوب، واأُلسلوب بضم اهلمز سوٍء، أي: يف طريٍق ُسوٍء، واألسلوب الشموخ باألنف، واألساليب مج
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، 1ه (، ج1414، 3بريوت: دار صادر، ط) العرب، لسان اإلفريقى، الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن أمحد (1)

 .473ص
داية(، القاموس، حتقيق: جمموعة من احملققني، ) دار اهل جواهر من العروس الزَّبيدي، تاج مرتضى الفيض، أبو احلسيين، الرزاق عبد بن حممد بن حممد (2)

 .71، ص3ج
طبعة املدين، فهر، )القاهرة: م أبو شاكر حممد املعاين، حتقيق: حممود علم يف اإلعجاز اجلرجاين، دالئل حممد، بن الرمحن عبد بن القاهر عبد بكر أبو( 3)

 .469-468م(، ص1992/  ه 1413، 3ط
شحادة،  : خليلاألكرب، حتقيق الشأن ذوي من عاصرهم ومن والرببر العرب تاريخ يف واخلرب املبتدأ خلدون، ديوان ابن حممد، بن حممد بن الرمحن عبد (4)

 .786، ص1م(، ج1988/  ه 1408، 2)بريوت: دار الفكر، ط
 .303، ص2(، ج2وشركاه، ط احلليب البايب عيسى القرآن، )مطبعة علوم يف العرفان الزُّْرقاين، مناهل العظيم عبد محد (5)
، 4للمالين، ط )بريوت: دار العلم عطار، الغفور عبد أمحد: العربية، حتقيق وصحاح اللغة تاج الفارايب، الصحاح اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أبو (6)

 .121، ص1م(، ج1987ه  / 1407
 .360،ص1، جالعرب لسان منظور، ابن (7)

 
، ويطلق األسلوب أيضاً على ُعُنُق األسد؛ (1)الفَّن، فإذا قيل: أخذ فالٌن يف أساليَب من القول، يعين: أفانني منه

 .  (2)ألهنا ال تثىن
ألسلوب ا: تناول عدد من العلماء املعىن اإلصطالحي لألسلوب، فعند عبد القاهر اجلرجاين األسلوب إصطالحا  

بينما يرى ابن خلدون أن األسلوب هو: "صورة ذهنّية للرتاكيب . (3)هو: "الْضرُب من النظم والطريقُة فيه"
 .(4)املنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص"

ولو تاملنا كال التعريفني نرى أن األسلوب عندهم تطابق اللفظ للصورة الذهنية؛ أي بعد أن تتكون الصورة يف 
 الذهن مث يعرب عن هذه الصورة أو التفكري باأللفاظ والتعابري. 

وهذان التعريفان إمنا تناوال األسلوب من منظوٍر أديب، وليس األسلوب بشكل عام، حيث هناك تعريف أعم  
وأمشل ملعىن األسلوب يف اصطالح العلماء ذكره الزرقاين، حيث قال: "تواضع املتأدبون وعلماء العربية على أن 
األسلوب هو الطريقة الكالمية اليت يسلكها املتكلم يف تأليف كالمه واختيار ألفاظه، أو هو املذهب الكالمي 
الذي انفرد به املتكلم يف تأدية معانيه ومقاصده من كالمه، أو هو طابع الكالم، أو فنه الذي انفرد به املتكلم  

 .(5)كذلك"
 الثاني المطلب

أصل الكلمة )َخَطَب(، وهي تأيت مبعان عديدة يف اللغة،  لغة: الخطاب القرآني مفهوم الخطاب والخطاب
 ، كما يف قوله تعاىل: }قَاَل َفَما (7)، وتأيت مبعىن الشَّْأُن أو اأَلْمُر، َصُغر أَو َعُظم(6)"فاخَلْطُب: سبب االمر"
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 أطفيش، وإبراهيم دوينالرب  أمحد: حتقيق، القرآن ألحكام القرطيب، اجلامع الدين مشس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو (8)

 .239، ص11م(، ج1964 / ه 1384، 2املصرية، ط الكتب )القاهرة: دار
 .173، ص1العلمية(، ج )بريوت: املكتبة ،الكبري الشرح غريب يف املنري العباس، املصباح أبو الفيومي، علي بن حممد بن أمحد( 9)
 .361، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج (10)
 ..173، ص1ج ،الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح الفيومي،( 11)
ه (، 1412، 1طالقلم،  )بريوت: دار الداودي، عدنان صفوان: حتقيق ،القرآن غريب يف حممد، الراغب األصفهاىن، املفردات بن احلسني القاسم أبو (12)

 .286ص
 أمحد حممد عيدس حممد بنت سهيمة: وحتقيق الناس، دراسة سورة آخر إىل  نوح سورة أول فورك، من ابن فورك، تفسري ابن احلسن بن حممد بكر أبو (13)

 .133، ص3م(، ج 2009/  ه 1430، 1القرى، ط أم السعودية: جامعة العربية خباري، )اململكة
ي، )بريوت: املكتب عفيف الرزاق األحكام، حتقيق: عبد أصول يف اآلمدي، اإلحكام الثعليب سامل بن حممد بن علي أيب بن علي الدين سيد احلسن أبو (14)

 .95، ص1اإلسالمي(، ج
، 1م(، ج1994ه  / 1414، 1الكتيب، ط الفقه، )دار أصول يف احمليط الزركشي، البحر هبادر بن اهلل عبد بن حممد الدين بدر اهلل عبد أبو( 15)

 .168ص
 .125، ص1م(، ج1999ه  / 1420، 1الرشد، ط املقارن، )الرياض: مكتبة الفقه أصول علم يف املهذب النملة، حممد بن علي بن الكرمي عبد (16)

 
َخاطَبة، وخطاباً مبعىن: الكالم بني املتكلم ، واخَلْطُب (8)أي: ما أمرك وشأنك"[، "٩٥]طه: َخْطُبَك يَا َسام ر ي{

ُ
وامل

طاباً، فُهما يَتخاطَبان، وَخَطب اخلاط ُب على امل ْنرَب، واْخَتَطب خَيُْطبُ (9)والسامع  ، تقول: خاطََبه بالَكالم  خُماطََبًة وخ 
، قال (12)لنكاح أو طلب املرأة، أما اخل طبة بالكسرة فتأيت مبعىن ا(11)، واخلُطَبة بالضمة يقال يف املوعظة(10)َخطابَةً 

ْطَبة  النَِّساء     [.٢٣٥]البقرة: { تعاىل: }َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ف يَما َعرَّْضُتْم ب ه  م ْن خ 
تعددت تعاريف اخلطاب يف اإلصطالح بني العلماء، فقال إبن فورك: "اخلطاب: توجيه الكالم  :إصطالحا   الخطاب

، أما (14)اآلمدي: اخلطاب "اللفظ اْلُمتَ َواَضُع عليه املقصود به إفهام من هو ُمتَ َهيٌِّئ ل َفْهم ه". وقال (13)إىل مدر ٍك له"
الزركشي فإنه عندما حتدث عن املعىن اإلصطالحي للخطاب عرض آراء عديدة للعلماء يف اخلطاب مث بيان االختالف 

ه قوم ملقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم. وعرفبني هذه اآلراء، فقال: "اخلطاب عرفه املتقدمون بأنه: الكالم ا
بأنه ما يقصد به اإلفهام أعم من أن يكون من قصد إفهامه متهيئا أم ال. قيل: واألوىل أن يفسر مبدلول ما يقصد به 
اإلفهام؛ ألن الكالم عند األشعري هو النفسي، والنفسي ال يقصد به اإلفهام، وفيه نظر؛ ألن قصد اخلطاب مع 

أو العني سواء، ويف وصف كالم اهلل يف األزل باخلطاب خالف. الصحيح: وبه قال األشعري: أنه يسمى  النفس
خطاباً عند وجود املخاطب. قال ابن القشريي: وهو الصحيح، وجزم القاضي أبو بكر باملنع؛ ألنه ال يعقل إال من 

 .  (16)ري، حبيث يسمعه ويفهمه". وقيل: "اخلطاب هو توجيه اللفظ املفيد إىل الغ(15)خماط ب وخماَطب"
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 احلميد عبد ق: عليحتقياإلختصار،  غاية حل يف األخيار الدين، كفاية تقي احلصين، احلسيين معلى بن حريز بن املؤمن عبد بن حممد بن بكر أبو( 17)

 .345م(، ص1994، 1سليمان، )دمشق: دار اخلري، ط وهيب وحممد بلطجي
اخلياطي،  السالم عبد بن ماديالتفسري، حتقيق: حم يف املراكشي احلَْرَاّلِّ  احلسن أيب األندلسي، تراث التجييب حسن بن أمحد بن علي احلسن أبو احَلرَاّلُِّّ ( 18)

 .544م(، ص1997 ه /1418، 1العلمي، ط للبحث اجلامعي املركز )الرباط: منشورات

 
من خالل هذه التعاريف نستطيع القول أن صفوة أقوال العلماء يف التعريف اإلصطالحي للخطاب: هو الكالم 

 املفيد املوجه إىل من هو ُمتَ َهيَّئ لفهمه.
 معانيها حبسب وهذه األلفاظ تتغري إثنتا عشر مرة،ورد لفظ اخلطاب على املستوى اجلذري يف القرآن الكرمي  هذا وقد

َيغ ها وموقعها يف اآلية الكرمية.  ص 
كن هذا الكالم ، ولوأما املقصود باخلطاب القرآين يعين آياته، والذي هو كالم اهلل تعاىل املن زل على نبينًا حممد 

 مسنٌد إىل القرآن.
اهلل تعاىل  اىل أحكامه الشرعية، اليت فيها أوامرلذا فاخلطاب القرآين هو خطاب اهلل تبارك وتعاىل، وخطاب اهلل تع 

ونواهيه، وما إىل ذلك من األحكام. قال تقي احلصين: "واحلكم خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني، سواء  
 . (17)كان طلب فعل كالواجب واملندوب، أو طلب كف كاحلرام واملكروه، أو كان فيه ختيري كاالباحة"

ْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم شُ واخلطاب القرآين  ُعوبًا خياطب الناس مجيعاً، قال تعاىل: }يَا أَي َُّها النَّاُس إ نَّا َخَلْقَناُكْم م 
ني بكافة [، فهو خياطب املسلم١٣َوقَ َبائ َل ل تَ َعاَرُفوا إ نَّ َأْكَرَمُكْم ع ْنَد اللَّه  أَتْ َقاُكْم إ نَّ اللََّه َعل يٌم َخب رٌي{ ]احلجرات: 

أطيافهم، وخياطب أهل الكتاب كافة، وخياطب املشركني بكافة أنواعهم، وخياطب الدهريني وامللحدين على اختالف 
أنواعهم، وهو خطاب باٍق إىل يوم القيام، وتصلح لكل عصر، ولكل ظروف. يقول احلَْرَاّلِّ يف وصف اخلطاب 

غابر اليوم احملمدي، مع من يناسب أحوال من تقدم منهم،  القرآين: "خطاب القرآن قائم دائم ماض كلية خطابه يف
. لذا فهو خطاب ليس كغريه من اخلطاب؛ ألنه يعلو على سائر الكالم (18)ويف حق املرء مع نفسه يف أوقات خمتلفة"

 وال يُعلى عليه.
ملدهش، أنه على تابه اوللخطاب القرآين وجوه متعددة، إال أن العلماء اختلفوا يف عددها، فقد ذكر ابن اجلوزي يف ك

مخسة عشر وجهًا وهي: "خطاب عام )َخلقُكم(، وخطاب خاص )أكفرمت(، وخطاب اجلنس )يَا أَيَها النَّاس(، 
وخطاب الن َّْوع )يا بين آدم(، وخطاب العني )يا آدم(، وخطاب املدح )يَا أَيَها الَّذين آمُنوا(، وخطاب الذَّم )يَا أَيَها 

(، وخطاب التودد )قَاَل اْبن أم إ ن اْلَقْوم(، وخطاب اجلمع بلفظ الواحدالَّذين كفُروا(، وخطاب   اْلَكرَاَمة )يَا أَيَها النَّيب 
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 / ه 1405 ، 2لبنان: دار الكتب العلمية، ط -قباين، )بريوت اجلوزي، املدهش، حتقيق: مروان حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال( 19)

 .16-15م(، ص1985
/ ه 1394 للكتاب، لعامةا املصرية إبراهيم، )اهليئة الفضل أبو اإلتقان يف علوم القرآن، حتقيق: حممدالسيوطي،  الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد( 20)

 .116-115، ص3م(، ج1974

 
ْنَسان َما َغرَّك(، وخطاب الواحد بلفظ اجلمع )َوإ ن َعاقَ ْبُتْم(، وخطاب الواحد بلفظ االثنني )ألقيا يف    )يَا أَيَها اإْل 

َجَهنَّم(، وخطاب االثنني بلفظ الواحد )َفمن َربُكَما يَا ُموَسى(، وخطاب العني واملراد به الغري )فَإ ن كنت يف  شّك(، 
أن  أوجه أحدها أن خياطب مث خيرب )َحَّتَّ إ ذا ُكْنُتم يف  اْلفلك وجرين هبم بر يح(،... والثاين وخطاب التلو وهو ثالثة

 خيرب مث خُياطب )فََأما الَّذين اسودت ُوُجوههم أكفرمت(، والثالث أن 
َوَرُسوله( وهذا على قراءة  هخياطب عينا مث يصرف اخلطاب إىل الغري )إ نَّا أَْرَسْلَناك َشاهدا َوُمبشرا َونَذ يرا لتؤمنوا ب اللَّ 

 .(19)ابن كثري وأيب عمرو فاهنما قرءا بالياء"
ومن العلماء زاد هذه األوجه حَّت عدها وأوصلها إىل أكثر من ثالثني وجهاً. وقال بعض آخر إن خطاب القرآن إمنا 

 .(20)، وقسم هلماوال يصلح له وهو خاص به، وقسم لغري النيب  هو ثالثة أقسام: قسم ال يصح إال للنيب 
 الثالث المطلب

 المقصود بغير المسلمن.
إىل الناس كافة ليكون بشرياً ونذيراً، حيث قال تعاىل: }َوَما أَْرَسْلَناَك إ الَّ َكافًَّة ل لنَّاس   أرسل اهلل تعاىل رسوله حممداً 

ريًا َونَذ يرًا َوَلك نَّ َأْكثَ َر النَّاس  اَل يَ ْعَلُموَن{  [، ومبعوثاً هلداية الناس بكافة أطيافهم وأصنافهم، ليخرجهم ٢٨]سبأ: َبش 
يًعا الَّذ ي َلهُ ُمْلُك السَّ }من الظلمات إىل النور، قال تعاىل:   َماَوات  َواأْلَْرض  ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس إ ينِّ َرُسوُل اللَّه  إ لَْيُكْم مجَ 

ِّ اأْلُمِّيِّ الَّذ ي يُ ْؤم ُن ب اللَّه  وََكل َمات   اَل إ َلهَ إ الَّ ُهَو حُيْي ي َوميُ يتُ  ُنوا ب اللَّه  َوَرُسول ه  النَّيب  : { ]األعرافه  َواتَّب ُعوهُ َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدونَ َفآم 
[، لذلك فإن القرآن أُنزل ليخاطب الناس مجيعاً، مسلمني كانوا أو غري مسلمني، ويقصد بغري املسلمني الذين ١٥٨

هم يف القرآن، وهم: اليهود، والنصارى، والصابئة، واجملوس، واملشركون، كما يف قوله تعاىل: }إ نَّ الَّذ يَن آَمُنوا جاء ذكر 
نَ ُهْم يَ ْومَ  ُل بَ ي ْ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  اْلق َياَمة  إ نَّ  َوالَّذ يَن َهاُدوا َوالصَّاب ئ نَي َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَّذ يَن َأْشرَُكوا إ نَّ اللََّه يَ ْفص 

نْ َيا مَنُوُت  [،١٧َشه يد{ ]احلج:  َي إ الَّ َحَياتُ َنا الدُّ وامللحدون الذين مسوا بالدهريني، كما يف قوله تعاىل: }َوقَاُلوا َما ه 
ْن ع ْلٍم إ ْن ُهْم إ الَّ َيظُ  ْهُر َوَما هَلُْم ب َذل َك م  [، واملنافقون، كما يف قوله تعاىل: ٢٤نُّون{ ]اجلاثية: َوََنَْيا َوَما يُ ْهل ُكَنا إ الَّ الدَّ

َن النَّار  َوَلْن َتَ َد هَلُْم َنص ريًا{ ]النساء:   [.١٤٥}إ نَّ اْلُمَناف ق نَي يف  الدَّْرك  اأْلَْسَفل  م 
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 .359، ص1م(، ج1994/ ه 1414، 2الكويتية، ط األوقاف األصول، )وزارة يف اجلصاص، الفصول الرازي بكر أبو علي بن أمحد( 21)
الكتاب العريب،  عناية، )دار عزو أمحد األصول، حتقيق: الشيخ علم من احلق حتقيق إّل الفحول الشوكاين، إرشاد اهلل عبد بن حممد بن علي بن حممد (22)

 .61، ص1م(، ج1999/  ه 1419 ، 1ط
 اللطيف عبد حلسني وإيادا صاحل بن أمحد بن والسور، حتقيق: وليد اآلي تفسري يف الدُّرر اجلرجاين، َدرْجُ  حممد بن الرمحن عبد بن القاهر عبد بكر أبو( 23)

 .161، ص1م(، ج2008/  ه 1429، 1القيسي، )بريطانيا: جملة احلكمة، ط
والشاعر،  الكاتب دبأ يف السائر الكاتب، املثل األثري ابن الدين، ضياء الفتح، أبو اجلزري، الشيباين، الكرمي عبد بن حممد بن حممد بن اهلل نصر( 24)

 .74ه (، ص1420والنشر،  للطباعة العصرية احلميد، )بريوت: املكتبة عبد الدين حمي حتقيق: حممد
، 1لرسالة، طا هيتو، )بريوت: مؤسسة حسن حممد. األصول، حتقيق: د على الفروع ختريج يف اإلسنوي، التمهيد علي بن احلسن بن الرحيم عبد (25)

 .185ه (، ص1400

 
 المبحث الثاني

 أنواع األساليب في خطاب غير المسلمين
يب اهلل تعاىل هبا غري املسلمني، إال أننا نذكر بعضاً من هذه األساليتناول هذا املبحث أنواع األساليب اليت خاطب 

 لذا يتضمن هذا املبحث عدة مطالب:ألهنا كثرية جداً َتنباً لإلطالة، 
 األول المطلب

 والتصويرية اللغوية األساليب
 األسلوبني جمموعة من األساليب، نذكر بعضاً منها باألمثلة. هذايندرج حتت 

 الحقيقةأوال  أسلوب 
، فيشمل هذا التعريف الوضع اللغوي، (21)قال اجلصاص: "فاحلقيقُة ما مسَِّي به الشَّيُء يف َأصل اللغة وموُضوعها" 

 .(22)والشرعي، والعريف، واالصطالحي
، وقال ابن األثري الكاتب: (23)احلقيقة: ما ال إشكال يف وجهه ومل ُيصرف عن ظاهره"وقال عبد القاهر اجلرجاين: " 

قال اإلسنوي: "احلَْق يَقة ُهَو اللَّْفظ اْلُمْستَ ْعمل ف يَما وضع . و (24)"احلقيقة: هي اللفظ الدال على موضوعه األصلي"
 .(25)َلُه"
يُحوا يف  اأْلَْرض  أَْربَ عَ  َنوويف القرآن الكرمي آيات كثرية جاءت بأسلوب احلقيقة    َة َأْشُهٍر َواْعَلُموا قوله تعاىل: }َفس 

ز ي اللَّه  َوَأنَّ اللََّه خُمْز ي اْلَكاف ر يَن{ ]التوبة:  أَنَُّكمْ  ُر ُمْعج   [، نزلت هذه اآلية الكرمية يف املشركني الذين عاهدهم ٢َغي ْ
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 الرسالة، مؤسسة) اكر،ش حممد أمحد: حتقيق القرآن، آي تأويل يف البيان جامع الطربي، جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن حممد(  26)

  .96، ص14، ج(م2000/  ه 1420 ،1ط
 .املرجع نفسه(  27)
 .161، ص1ج، (م1983/  ه 1403 ،1ط العلمية، الكتب دار: بريوت) التعريفات، كتاب  اجلرجاين، الشريف الزين علي بن حممد بن علي (28)
 .63، ص1األصول، ج علم من احلق حتقيق إّل الفحول ؛ الشوكاين، إرشاد286، ص1فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ج(  29)
 .233، ص2الطربي، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، ج(  30)
 العلمية، لكتبا دار: بريوت) باسلوم، جمدي. د: حتقيق ،(السنة أهل تأويالت) املاتريدي تفسري املاتريدي، منصور أبو حممود، بن حممد بن حممد(  31)

 .496، ص1، ج(م 2005/  ه  1426 ،1ط

 
، وهذا ما يؤكده اآلية اليت قبلها وهي قوله تعاىل: (26)على أن ال يكون بينهم قتال إىل مدة معلومة رسول اهلل 
َن اْلُمْشر ك نَي{ ]التوبة: }بَ رَاَءٌة م َن  [، فهذه اآلية ختاطب املشركني بأسلوب احلقيقة ١اللَّه  َوَرُسول ه  إ ىَل الَّذ يَن َعاَهْدمُتْ م 

، فقوله: (27)يف خزي الكافرين، أي: واعلموا أن اهلل ُمذلُّ الكافرين، ومصيبهم العاَر يف الدنيا، وعذاب النار يف اآلخرة
ن{ حقيقة يف اخلزي والذل الذي يصيب الكافرين؛ وذلك لتهويل األمر عليهم وختويفهم من عذاب }خُمْز ي اْلَكاف ر ي

اهلل تعاىل وقوة املسلمني. ومثل هذا النوع من األساليب الحتتاج إىل النية يف حتديد الكلمة؛ ألن الكلمة املستخدمة 
 فيها موضوع ملعناه احلقيقي. 

 ثانيا : أسلوب المجاز.
كان موضع اهتمام العلماء؛ لذلك عرفه كثري من العلماء، قال اجلرجاين: "اجملاز: ما تَ َوّسع الناُس فيه لفظًا كان اجملاز    

واصطلحوا عليه واستجازوه إما ضرورًة كتسمية الرجل كلًبا وأسًدا، وإما اختيارًا للتخفيف والعادة، كقوهلم: طََلَع الفجُر 
فخر الدين الرازي: "اجملاز ما أفيد به معىن مصطلح عليه غري ما اصطلح عليه ، وقال (28)وأْظَلم الليُل ونبَت الشجُر"

  .(29)يف أصل تلك املواضعة اليت وقع التخاطب هبا لعالقة بينه وبني األول"
ْسَوًة َوإ نَّ م َن احلْ َجارَة  َلَما قَ فمن أسلوب اجملاز قوله تعاىل: }مُثَّ َقَسْت قُ ُلوبُُكْم م ْن بَ ْعد  َذل َك َفه َي َكاحلْ َجارَة  أَْو َأَشدُّ  

َها َلَما يَ ْهب ُط م   ن ْ ْنُه اْلَماُء َوإ نَّ م  َها َلَما َيشَّقَُّق فَ َيْخرُُج م  ن ْ ْنُه اأْلَنْ َهاُر َوإ نَّ م   َخْشَية  اللَّه  َوَما اللَُّه ب َغاف ٍل َعمَّا نْ يَ تَ َفجَُّر م 
، فضرب اهلل تعاىل لقلوهبم مثاًل باحلجارة، وشبهها (30)لكرمية يف بين إسرائيل[، نزلت اآلية ا٧٤تَ ْعَمُلوَن{ ]البقرة: 

، وشدة صالبتها، بل قد يكون أشد قسوة من احلجارة، وذلك: أن من احلجارة مع صالبتها لقسوهتاهبا؛ وذلك 
؛ كقوله: (31)عد وشدهتا، وفقد أسباب الفهم والعقل منها، وزوال اخلطاب عنها ما ختضع ألوامر اهلل تعاىل، وتتص

ًعا م ْن َخْشَية  اللَّه{ ]احلشر:  ًعا ُمَتَصدِّ }فَ َلمَّا ََتَلَّى  [، وكقوله تعاىل:٢١}َلْو أَنْ زَْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلرَأَيْ َتُه َخاش 
َها َلَما يَ ْهب ُط م ْن َخْشَية  اللَّه  [. وقوله تعاىل: }وَ ١٤٣َربُّهُ ل ْلَجَبل  َجَعَلهُ دَكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصع ًقا{ ]األعراف:  ن ْ   َوَما إ نَّ م 
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 .167، ص1، ج(ه 1418 ،4ط الرشيد، دار: دمشق) الكرمي، القرآن إعراب يف اجلدول صايف، الرحيم عبد بن حممود(  32)
 / ه 1408، 1شليب، )بريوت: عامل الكتب، ط عبده اجلليل وإعرابه، حتقيق: عبد القرآن الزجاج، معاين إسحاق أبو سهل بن السري بن إبراهيم( 33)

 .296، ص3م(، ج1988
 .110، ص7املاتريدي، تأويالت أهل السنة، ج (34)
 .377، ص23الطربي، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، ج( 35)
، (ه 1407 ،3ط العريب، الكتاب دار: بريوت) التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف اهلل، جار الزخمشري أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أبو (36)

  .530، ص4ج

 
 اللَُّه ب َغاف ٍل َعمَّا تَ ْعَمُلوَن{، جماز عقلي؛ ألنه جماز من االنقياد ألمره تعاىل واملعىن: أن احلجارة كلها منقادة ألمر اهلل

 .(32)عز وجل، وهم غري مستعصني له، وقلوهبم ليست كقلوب هؤالء اليهود
 :ضرب األمثلة: ثالثا    
يَ عُّد ضرب األمثلة من أحدى طرق األسلوب التصويري يف القرآن الكرمي، وهذا النوع من األسلوب كثرية جداً، حَّت  

عاىل وقد جاء هذا األسلوب يف القرآن لُيبني اهلل تتكاد ال ختلو سورة من القرآن إال وفيها هذا النوع من األسلوب، 
، وليبيان زيف وبطالن ما عليه الذين ال يؤمنون مبا أنزله اهلل يف هذا القرآن للناس صدق ما جاء به نبيه حممد 

نْ  ]الكهف:   َأْكثَ َر َشْيٍء َجَداًل{َسانُ الكرمي، قال تعاىل: }َوَلَقْد َصرَّفْ َنا يف  َهَذا اْلُقْرآن  ل لنَّاس  م ْن ُكلِّ َمَثٍل وََكاَن اإْل 
م ْن ُكلِّ ، ويف تفسري )(33)أي: من كل مثل حيتاجون إليه، أي: بَ يَّناُه هلم"[، يقول الزجاج يف تفسري هذه اآلية: "٥٤
ا صدق و ( قال املاتريدي: "أي: ذكرنا للناس مثاًل على أثر مثل، ومثاًل بعد مثل ما لو تفكروا فيه، وتأّملوا لعرفَمَثلٍ 

، وكذب أنفسهم وَسَفههم، ولعرفوا احلق من الباطل واحملق من املبطل، ولكن مل يتفكروا فيه ومل يتأملوا رسول اهلل 
 .(34)وعاندوا"

ُلوَها َكَمَثل  احلْ َمار    ُل َأْسَفارًا حيَْ فمن ضرب األمثلة يف خطاب غري قوله تعاىل: }َمَثُل الَّذ يَن مُحُِّلوا الت َّْورَاَة مُثَّ ملَْ حَيْم  م 
بُوا ب آيَات  اللَّه  َواللَُّه اَل يَ ْهد ي اْلَقْوَم الظَّال م ي{ [. هناك اختالف يف من هم ٥معة: ]اجل ب ْئَس َمَثُل اْلَقْوم  الَّذ يَن َكذَّ

يرى الزخمشري  ، بينما(35)املقصود بالذين محلوا التوراة، قال الطربي: "مثل الذين أوتوا التوراة من اليهود والنصارى"
 . (36)أن املقصود هبم اليهود، حيث قال: "شبه اليهود يف أهنم محلة التوراة وقراؤها وحفاظ ما فيها"

 ضربه اهلل تعاىل لليهود، أو لليهود والنصارى معاً، على اختالف الرأيني، وفيها شبه اهلل تعاىل حال حاملي املثلفهذا 
 تفع منها، وإمنا له الثقل والتعب فقط، ومعلوم أن هذا ليس لصاحله، لذلك التوراة باحلمار الذي حيمل محالً وال ين
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 فهد امللك ورة: جممعالكرمي، )املدينة املن القرآن حتفيظ مجعيات حلقات يف وتعليمه الكرمي القرآن حفظ تعليم هوميل، تقومي آل سليمان بن إبراهيم( 37)

 .19الشريف(، ص املصحف لطباعة
 ،1ط العريب، الكتاب دار :بريوت) املهدي، الرزاق عبد: حتقيق التفسري، علم يف املسري زاد اجلوزي، حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال(38)

 .530، ص1، ج(ه 1422

 
شبه اهلل تعاىل حاهلم هبذا احلمار ألهنم مل ينتفعوا من ما فيها من األحكام وأوامر اهلل تعاىل الذي يكون سبباً للهداية، 

 والنجاة من عذاب اآلخرة.
ثري إنفعال االمشئزاز أنبائه، ي ويقتلونل بأحكامها، ومع هذا يعصي اهلل، فاختيار احلمار مثاًل ملن يقرأ التوراة وال يعم 

من هؤالء والشعور بتفاهتهم واالحتقار ملعاين الشرك والكفر، وضياع التفكري السليم عند املشركني، وهو من املواقف 
 .(37)التعليمية اليت َتسد صفات اليهود"

 المطلب الثاني
  األسلوب الفكري والعقائدي

يَ ُعدُّ األسلوب الفكري من أهم أساليب املخاطبة واحلوار؛ ألثبات احلقائق ومناقشتها، وقد جاء كثري من اآليات 
القرآن الكرمي  هبذا األسلوب خماطبًا املشركني والكفار؛ من أجل بيان العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة اليت 

لََّه ُهَو آن الكرمي، قوله تعاىل: }َلَقْد َكَفَر الَّذ يَن قَاُلوا إ نَّ الظل الكفار متمسكني هبا، ومن هذا األسلوب يف القر 
يَح اْبَن َمْرمَيَ َوأُ  َن اللَّه  َشْيًئا إ ْن أَرَاَد َأْن يُ ْهل َك اْلَمس  يُح اْبُن َمْرمَيَ ُقْل َفَمْن مَيْل ُك م  يًعا َول لَّه  مَّ اْلَمس  ُه َوَمْن يف  اأْلَْرض  مجَ 

نَ ُهَما خَيُْلُق َما َيَشاءُ َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقد ير{ ]املائدة: ُمْلُك السَّ  [، اآلية خطاب ١٧ – ١٦َماَوات  َواأْلَْرض  َوَما بَ ي ْ
للنصارى القائلني بألوهية عيسى عليه السالم، ففيه أن من يقول بألوهية عيسى فهو كافر، ومن مث يرد اهلل تعاىل على 

َن اللَّه  شَ القائلني هبذا الكف ْيًئا ر بأسلوب فكري، خياطب عقوهلم لريجعوا إىل رشدهم، فقال تعاىل: }ُقْل َفَمْن مَيْل ُك م 
يًعا{، فاهلل سبحانه وتعاىل وجه إليهم  يَح اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّه َوَمْن يف  اأْلَْرض  مجَ  ؤااًل جيعلهم سإ ْن أَرَاَد َأْن يُ ْهل َك اْلَمس 

إىل عقوهلم، حيث قال: فمن يقدر أن يدفع من عذاب اهلل شيئا إن أراد أن يهلك املسيح ابن مرمي،  يتفكروا ويرجعوا
فلو كان املسيح كما تزعمون إهلا،  لوجب أن يكون له القدرة يف أن يرد أمر اهلل إذا جاءه بإهالكه أو إهالك أمه، 

 .(38)وملا نزل أمر اهلل بأمه، مل يقدر أن يدفع عنها
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 124 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .361، ص2الطربي، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، ج( 39)
 .362، ص2الطربي، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، ج( 40)

 
 لثالثالمطلب ا

 األسلوب المنطقي
األسلوب املنطقي أسلوب يف غاية األمهية؛ ألنه يعتمد على القوانني والطرائق الفكرية الصحيحة، هدفه صون الفكر 

عن الوقوع يف األخطاء؛ وذلك عن طريق تفنيد األفكار واآلراء اخلاطئة، وانتقاد تلك األفكار، ومن مث تثبيت ما 
 منطقي ومقبول لدى أصحاب العقول السليمة.هو حقيقي وصواب، بأسلوب 

ْم ُقْل َهاتُوا َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة إ الَّ َمْن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصاَرى ت ْلَك أََمان ي ُّهُ }فمن األسلوب املنطقي قوله تعاىل:  
ن يدخل اجلنة أال من كان يهودياً، وكذلك قالت [، كان اليهود يقولون ل١١١]البقرة:  {بُ ْرَهاَنُكْم إ ْن ُكْنُتْم َصاد ق نيَ 

رَُة ع ْنَد اللَّه  ُقْل إ ْن َكاَنْت َلُكُم ال}النصارى مثل قوهلم، ولكن اهلل تعاىل رد عليهم رداً منطقياً أسكتهم بقوله:  اُر اآْلخ  دَّ
ْن ُدون  النَّاس  فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوَت إ ْن ُكْنُتْم َصاد ق نيَ  إن كنتم حمقني فتمنوا [، قال الطربي: أي "٩٤البقرة: ] {َخال َصًة م 

. إذ ليس من املنطق أن من  (39)املوت، فإن ذلك غري ضاركم، إن كنتم حمقني فيما تدعون من اإلميان وقرب املنزلة"
، يكان ينتظره جنات َتري من حتتها األهنار ونعيمها، أن يبقى يف هذه الدنيا اليت هي دار األختبار واملشقة والسع

لو أن اليهود متنوا املوت ملاتوا، ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين »قال:  قال الطربي: "بلغنا أن رسول اهلل 
 .(40)«"، لرجعوا ال جيدون أهال وال مااليباهلون رسول اهلل 

 المطلب الرابع
 األسلوب العاطفي

إهتم القرآن الكرمي يف خطاباته مبسألة العطف والرفق بعباده اهتماماً كبرياً، وأختذه أسلوبا يف الدعوة إىل اهلل تعاىل؛  
عندما بدء بإرسال الرسل إىل عباده يف األرض إمنا ألنه يعطف عليهم ويرتفق هبم من أن  تعاىلألن اهلل سبحانه 

يَق الَّذ يَن َكَفُروا إ ىَل َجَهنََّم ُزَمرًا َحَّتَّ إ َذا جَ يضلهم الشيطان، وال يكونوا من أصحاب النا اُءوَها ر، قال تعاىل: }َوس 
ُلوَن َعَلْيُكْم آيَات  َربُِّكْم َوي ُ  ْنُكْم يَ ت ْ ذ ُروَنُكْم ل َقاَء يَ ْوم ُكْم َهَذا{ نْ فُت َحْت أَبْ َوابُ َها َوقَاَل هَلُْم َخَزنَ تُ َها َأملَْ يَْأت ُكْم ُرُسٌل م 

[، فاهلل سبحانه وتعاىل يريد اخلري لعباده، ويستخدم أساليب متنوعة يف سبيل الدعوة إىل منهجه احلق، ٧١لزمر: ]ا
رَاط ي ُمْسَتق يًما فَاتَّب ُعوُه َواَل تَ تَّب ُعوا السُُّبَل ف َ  تَ َفرََّق ب ُكْم الذي إن سلكه اإلنسان لن يضل أبدا، قال تعاىل: }َوَأنَّ َهَذا ص 

 [.١٥٣ل ه  َذل ُكْم َوصَّاُكْم ب ه  َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن{ ]األنعام: َعْن َسب ي
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 .213، ص2؛ املاوردي، النكت والعيون، ج360، ص12، جاملرجع نفسهالطربي، ( 41)
 .73، ص8ابن عاشور، التحرير والتنوير، حترير املعىن السديد، وتنوير العقل اجلديد، من تفسري كتاب اهلل اجمليد، ج( 42)
 .372، ص12الطربي، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، ج( 43)
حممد، )بريوت:  الشايف عبد مالسال العزيز، حتقيق: عبد الكتاب تفسري يف الوجيز عطية، احملرر بن متام بن الرمحن عبد بن غالب بن قاحل عبد حممد أبو (44)

 .462، ص3ه (، ج1422، 1العلمية، ط الكتب دار
  .219، ص1م(، ج2001، 1العريب، ط الرتاث إحياء مرعب، )بريوت: دار عوض اهلروي، هتذيب اللغة، حتقيق: حممد األزهري بن أمحد بن حممد (45)

 
لت َّْقَوى َذل َك ا فمن األسلوب العاطفي قوله تعاىل: }يَا َبين  آَدَم َقْد أَنْ زَْلَنا َعَلْيُكْم ل َباًسا يُ َوار ي َسْوآت ُكْم َور يًشا َول َباسُ 

ْن آيَات  اللَّه  َلَعلَّ  ٌر َذل َك م  ْنز ُع ( يَا َبين  آَدَم اَل يَ ْفت نَ نَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبَ َوْيُكْم م َن اجْلَنَّة  ي َ 26ُهْم يَذَّكَُّروَن )َخي ْ
ُهَما ل َباَسُهَما ل رُي يَ ُهَما َسْوآهت  َما إ نَُّه يَ رَاُكْم ُهَو َوقَب يُلُه م ْن َحْيُث اَل تَ َرْونَ ُهْم إ نَّا َجعَ  الشََّياط نَي أَْول َياَء ل لَّذ يَن اَل  َنالْ َعن ْ

ُنوَن{ ]األعراف:  [، فلظ بين آدم عام يشمل كل إنسان، مسلمني كانوا، أو مشركني، أو منافقني، أو ٢٧ - ٢٦يُ ْؤم 
ملحدين، فالكل داخل ضمن هذا اللفظ، إال أن اآلية الكرمية نزلت خطاباً للمشركني من العرب الذين كانوا يطوفون 

رت حول ال كعبة وهم عراة، حيث زين هلم الشيطان أعماهلم، وتركوا طاعة اهلل تعاىل، حَّت متكن منهم َفَسَلبَ ُهم من س 
، وجاء اخلطاب بأسلوب عاطفي، وذلك بقوله تعاىل: }يَا َبين  آَدَم{ ، حيث مل خياطبهم (41)اهلل الذي أنعم به عليهم

ع املشركون، يقول ابن عاشور: "وابتدئ اخلطاب بالنداء ليقحسب أفعاهلم اليت هي الشرك بأن يقول هلم يا أيها 
إقباهلم على ما بعده بشراشر قلوهبم، وكان الختيار استحضارهم عند اخلطاب بعنوان بين آدم مرتني وقع عجيب، 
بعد الفراغ من ذكر قصة خلق آدم وما لقيه من وسوسة الشيطان: وذلك أن شأن الذرية أن تثأر آلبائها، وتعادي 

. وقوله تعاىل: }َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن{ ، ليعتربوا ويتعظوا، وذلك رمحة من اهلل (42)وهم، وحترتس من الوقوع يف شركه"عد
هبم كما يقول الطربي: "يقول جل ثناؤه: جعلت ذلك هلم دليال على ما وصفت، ليذكروا فيعتربوا وينيبوا إىل احلق 

  والرمحة بالعباد إمنا من باب العطف عليهم؛ ألن الرمحة والعطف متالزمان معاً.. (43)وترك الباطل، رمحة مين بعبادي"
 المطلب الخامس

 أسلوب التعجيز
، وتتغري املعىن اإلصطالحي هلذا املفهوم حسب استخدامها، فعند (44)التعجيز هو "فعل ما ال يقدر عليه املخاطب"

يُز م ْن اْلُمَكاَتب  َأن يعرتف   ، أما اإلعجاز (45)ْلَعْجز"ب َعْجز ه  عن أََداء بدل الك َتابة وحقيقته، النِّْسَبةُ إىل االفقهاء: "الت َّْعج 
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 .69، ص1اجلرجاين، كتاب التعريفات، ج( 46)
 .219املرجع نفسه، ص( 47)
 .92، ص22الطربي، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، ج( 48)
 .9، ص26والتنوير، ج ابن عاشور، التحرير( 49)

 
. واملعجزة: هي أمر (46)يف  كالم اهلل تعاىل: هو َأن يُ َؤدِّي املعىن بطريق هو أبلغ من مجيع ما عداُه من الطّرق األخرى

 47)دعواه، على أنه مرسل من عند اهلل تعاىلخارق للعادة، مقرون بدعوى النبوة، والقصد به إظهار صدق 

 األمر الذي حتدى به اهلل تعاىل خلقه ليس يف مقدورهم أن يَ ْفَعلوا ما طُل بوا منهم، وبذلكوعليه فالتعجيز يكون: 
ْن ُدون  }قوله تعاىل: يثبت عجزهم وفشلهم وإن مل يعرتفوا بذلك، كما يف  أَُروين  َماَذا َخَلُقوا   اللَّه  ُقْل أََرأَيْ ُتْم َما َتْدُعوَن م 

ْن ع ْلٍم إ ْن ُكنْ  ْرٌك يف  السََّماَوات  ائْ ُتوين  ب ك َتاٍب م ْن قَ ْبل  َهَذا أَْو أَثَارٍَة م  ]األحقاف:  {ُتْم َصاد ق نيم َن اأْلَْرض  أَْم هَلُْم ش 
املشركني باهلل من قومك: أرأيتم هلؤالء  [، نزلت اآلية الكرمية يف املشركني، فقال اهلل تعاىل ذكره: قل يا حممد ٤

أيها القوم اآلهلة واألوثان اليت تعبدوهنم من دون اهلل، إن كانوا يستحقون العبادة أروين أي شيء خلقوا من األرض؟ 
فإن الرب الذي أنا أعبده هو الذي خلق األرض وكل ما عليها، فإن كنتم تعبدوهنم من أجل أهنا ختلق، ما خلقت 

با، حَّت يكون لكم حجة، إلن حجيت على عباديت إهلي، وإفرادي له األلوهة، أنه خلق األرض من ذلك آهلة وأربا
 .(48)فابتدعها من غري أصل

لقوا من واألمر يف أروين ماذا خ، قال ابن عاشور: " {أَُروين  َماَذا َخَلُقوا}وقد جاء أسلوب التعجيز بقوله تعاىل: 
شيئا  ن النفي إن مل خيلقوا من األرض شيئا فال تستطيعوا أن ترويناألرض مستعمل يف التسخري والتعجيز كناية ع

. فاخلطاب (49)خلقوه يف األرض، وهذا من رؤوس مسائل املناظرة، وهو مطالبة املدعي بالدليل على إثبات دعواه"
الق األشياء، خ جاء ليبني هلم أهنم وآهلتم اليت يعبدوهنا من دون اهلل عاجزون، فهم عاجزون على أن يقولوا أن آهلتهم

  وآهلتهم عاجزة على أن تدفع عن نفسها وتقول أنين قادرة على أن أخلق.
 المطلب السادس

 األسلوب القصصي ألخذ العبرة
رََة ا}ومن أسلوب القصة يف خطاب غري املسلمني قوله تعاىل:  ْلَبْحر  إ ْذ يَ ْعُدوَن َواْسَأهْلُْم َعن  اْلَقْريَة  الَّيت  َكاَنْت َحاض 

لُ يف   يَتانُ ُهْم يَ ْوَم َسْبت ه ْم ُشرًَّعا َويَ ْوَم اَل َيْسب ُتوَن اَل تَْأت يه ْم َكَذل َك نَ ب ْ َا َكانُوا يَ ْفُسُقوَن )و  السَّْبت  إ ْذ تَْأت يه ْم ح  ( 163ُهْم مب 
بُ ُهمْ  َ تَع ظُوَن قَ ْوًما اللَُّه ُمْهل ُكُهْم أَْو ُمَعذِّ ُهْم مل  ن ْ  ذ رًَة إ ىَل َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َُّقوَن َعَذابًا َشد يًدا قَاُلوا َمعْ  َوإ ْذ قَاَلْت أُمٌَّة م 
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 ،2ط ،اإلصالح دار: الدمام) احلميدان، احملسن عبد بن عصام: حتقيق القرآن، نزول أسباب الواحدي، علي بن حممد بن أمحد بن علي احلسن أبو(50)

 .298، ص(م1992/  ه 1412
 .437، ص(م2001/ ه 1421 ،9ط الرسالة، مؤسسة) الدعوة، أصول زيدان، الكرمي عبد(51)

 
َهْوَن َعن  السُّوء  َوَأَخْذنَا الَّذ يَن ظََلُموا ب َعَذاٍب 164) َنا الَّذ يَن يَ ن ْ ا َنُسوا َما ذُكُِّروا ب ه  َأجْنَي ْ َا َكانُوا يَ ْفُسُقوَن بَ ( فَ َلمَّ ئ يٍس مب 
ئ نيَ ( 165) [، قال قتادة: "إن ١٦٦ – ١٦٣]األعراف:  {فَ َلمَّا َعتَ ْوا َعْن َما نُ ُهوا َعْنُه قُ ْلَنا هَلُْم ُكونُوا ق َرَدًة َخاس 

 .(50)عن ذي القرنني، فأنزل اهلل تعاىل هذه اآليات" اليهود سألوا نيب اهلل 
هم نتيجة ون إىل أوامره ونواهيه، كيف كان مصري فهذه القصة تقدم منوذجًا قويًا للذين يعصون اهلل تعاىل وال ينقاد 

عصياهنم وحتايلهم، ومنوذجاً لفريق املؤمنني الذين ال يعصون اهلل يف أمرهم، وال يقرتبون ما هناهم اهلل تعاىل، كيف كان 
  جناهتم من عقوبته اليت نزلت على املذنبني.

 المطلب السابع
    أسلوب الترغيب والترهيب

األصل يف الرتغيب أن يكون ترغيبًا من أجل نيل رضى اهلل سبحانه وتعاىل، ورمحته وجزيل ثوابه يف اآلخرة، وأن  
 .(51)يكون الرتهيب ترهيباً بالتخويف من غضب اهلل تعاىل وعذابه وعقابه يف اآلخرة

َب ا}: تعاىلَنو قوله   ْم َويُ َعذِّ ْدق ه  ُتوَب َعَلْيه ْم إ نَّ اللََّه َكاَن َغُفورًا ْلُمَناف ق نَي إ ْن َشاَء أَْو ي َ ل َيْجز َي اللَُّه الصَّاد ق نَي ب ص 
يًما الكرمية بأسلويب الرتغيب والرتهيب معاً، فاآلية خطاب للمؤمنني، والذي فيها  اآلية[، جاء ٢٤{ ]األحزاب: َرح 

 ه مع العمل الصاحل.هلم الرتغيب باجلزاء والذي هو اجلنة، ما داموا صادقني مؤمنني باهلل ورسول
، والذي هو جهنم وما فيها من صور العذاب للمنافقني وغريهم، جزاء نفاقهم، وفيها بالعذابوفيها الرتهيب  

الرتغيب ملن تاب من هؤالء املنافقني، وندم على ما كان عليه، وعمل صاحلاً، فيتوب اهلل له إذا تاب، ومن تاب اهلل 
 عليه فإن له اجلنة.

رهم ونقضهم ما عاهدوا اهلل بكف{، أي: بسبب َويُ َعذَِّب اْلُمَناف ق نَي إ ْن َشاَء أَْو يَ ُتوَب َعَلْيه متعاىل: }ومعىن قوله  
هلل تعاىل املنافقني، يعىن: ويعذب ا االستثناءعليه، أو يتوب عليهم، أي: خيرجهم من النفاق إىل اإلميان به. ومعىن هذا 

النفاق، وال يوفقهم للتوبة، فيموتوا على نفاقهم إن شاء، فيجب عليهم  وذلك بأن ال يتوب عليهم ماداموا على
 العذاب، وهذا العذاب ال بد منه للمنافق؛ ألنه كافر، وهذا االستثناء إمنا هو من أجل التوفيق ال من أجل العذاب، 
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 من ومجل وأحكامه، ريه،وتفس القرآن معاين علم يف النهاية بلوغ إىل اهلداية القريواين، القيسي خمتار بن حممد بن مَحّوش طالب أيب بن مكي حممد أبو (52)

 .5817، ص9، ج(م2008/  ه 11429 ،1ط الشارقة، جامعة) البوشيخي، الشاهد: حتقيق علومه، فنون

 
توب عليهم فال للتوبة، أو يفاملعىن ويعذب املنافقني إن مل يهدهم  {،أَْو يَ ُتوَب َعَلْيه م}ويبني ذلك من قوله: 

 .(52)يعذهبم
 المبحث الثالث 

 الحكمة من تنوع أساليب القرآن في خطاب غير المسلمين
أرسل اهلل تعاىل ُرُسَلُه من أجل هداية الناس إىل طريق احلق، وأنزل إليهم الكتب ليهتدي به الناس، وليبني هلم احلق 

بادة وأنبيائه أن يبلغوا الناس ما أنزل إليهم من رهبم، ويدعوهنم إىل عويبطل الباطل؛ لذلك كان مهام رسل اهلل تعاىل 
 اهلل الواحد األحد الفرد الصمد، وينهوا عن عبادة األصنام واألوثان، أو عبادة العباد.

ويرى الباحث أن القرآن يهدف إىل أمرين أساسني ومها: األول: الدعوة إىل عبادة اهلل الواحد القهار، وذلك من  
تلك اآليات اليت ختاطب الناس مبختلف األساليب إلنقاعهم بأنه ال إله إال اهلل، وهو خالق الكون وما فيها،   خالل

[، وقوله ٢١]البقرة:  {يَا أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَّذ ي َخَلَقُكْم َوالَّذ يَن م ْن قَ ْبل ُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ }كما يقول تعاىل: 
قًا ل َما َمَعُكْم َواَل َتُكونُوا أَوََّل َكاف ٍر ب ه  َواَل َتْشتَ ُروا ب آيَايت  ََثًَنا }: تعاىل َا أَنْ َزْلُت ُمَصدِّ ُنوا مب  ( 41ل ياًل َوإ يَّاَي فَات َُّقون  )قَ َوآم 

]البقرة:  {أَق يُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاك ع ني( وَ 42َواَل تَ ْلب ُسوا احلَْقَّ ب اْلَباط ل  َوَتْكُتُموا احلَْقَّ َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن )
َها َزْوَجهَ }[، وقوله تعاىل: ٤٣ – ٤١ ن ْ َدٍة َوَخَلَق م  ُهَما يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَّذ ي َخَلَقُكْم م ْن نَ ْفٍس َواح  ن ْ ا َوَبثَّ م 

[، وكما يبني هلم  ١]النساء:  {ًء َوات َُّقوا اللََّه الَّذ ي َتَساَءُلوَن ب ه  َواأْلَْرَحاَم إ نَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرق يًبار َجااًل َكث ريًا َون َسا
يَا }عاىل: [، وقوله ت٤٣البقرة: ] {َوأَق يُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاك ع ني}كيفية العبادة كما يقول تعاىل: 

ْن قَ ْبل ُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ  وهكذا مجيع   [،١٨٣]البقرة:  {أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا ُكت َب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكت َب َعَلى الَّذ يَن م 
 اآليات اليت تدعوا إىل عبادة اهلل.

والثاين: تنظيم أمور الناس، فاإلنسان إذا آمن باهلل وعبده على أمت الوجه فإن املسألة ال تنتهي؛ ألن لكل إنسان حي  
فرتة من العمر يقضيها يف الدينا، سواء كانت الفرتة طويلة، أو قصرية، وهو خالل هذه الفرتة حيتاج إىل الطعام 

راء لقمة وكذلك حيتاج إىل التعامل مع أفراد اجملتمع، والسعي و  والشراب ليبقى حيًا حَّت يعبد اهلل وكيف يعبده،
العيش، والتعاون مع اجملتمع حتتاجان إىل سنن وقوانني ملعرفة احلالل واحلرام، ولتفادي املشاكل بني الناس؛ لذلك أنزل 

لَّ َيْسأَُلوَنَك مَ }اهلل تعاىل آيات يبني للناس ماذا يأكل وماذا يشرب، كما يف قوله تعاىل:  لَّ َلُكُم  اَذا ُأح   هَلُْم ُقْل أُح 
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ْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اللَّه  َعَلْيه  الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم م َن اجلََْوار ح  ُمَكلِّب نَي تُ َعلُِّمونَ ُهنَّ ِم َّا َعلََّمُكُم اللَُّه َفُكُلوا ِم َّا أَ 

َا َحرََّم عَ }[، وما الذي حرم عليه تناوله، كما يف قوله تعاىل: ٤]املائدة:  {َسر يُع احلْ َسابَوات َُّقوا اللََّه إ نَّ اللََّه  َلْيُكُم إ منَّ
َر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفاَل  يمإ مْثَ َعَلْيه  إ نَّ  اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوحلََْم اخلْ ْنز ير  َوَما أُه لَّ ب ه  ل َغرْي  اللَّه  َفَمن  اْضطُرَّ َغي ْ ]البقرة:  {اللََّه َغُفوٌر َرح 

ْن َعَمل  الشَّيْ }[، وقوله تعاىل: ١٧٣ ُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ر ْجٌس م  َا اخْلَْمُر َواْلَمْيس  طَان  فَاْجَتن ُبوُه يَا أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا إ منَّ
َوالسَّار ُق }ة احلكم والقضاء بني الناس كما يقول تعاىل: [، وآياٌت تبني للناس كيفي٩٠]املائدة:  {َلَعلَُّكْم تُ ْفل ُحونَ 

َا َكَسَبا َنَكااًل م َن اللَّه  َواللَُّه َعز يٌز َحك يمٌ  يَا أَي َُّها }[، وقوله تعاىل: ٣٨املائدة: ] {َوالسَّار َقُة فَاْقطَُعوا أَْيد يَ ُهَما َجزَاًء مب 
َنُكْم َكات ٌب ب اْلَعْدل  وَ  الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا َتَدايَ ْنُتْم ب َدْينٍ  اَل يَْأَب َكات ٌب َأْن َيْكُتَب َكَما إ ىَل َأَجٍل ُمَسمًّى فَاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب بَ ي ْ

ْنُه َشْيئً  [ إىل آخر اآلية، يف 282ة: ]البقر  {اَعلََّمُه اللَُّه فَ ْلَيْكُتْب َوْلُيْمل ل  الَّذ ي َعَلْيه  احلَْقُّ َوْلَيتَّق  اللََّه َربَُّه َواَل يَ ْبَخْس م 
وا َكث ريًا م َن الظَّنِّ إ نَّ يَا أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا اْجَتن بُ }مسألة الَدين وكيفيته، واآليات كثرية من هذا اجلانب، وقوله تعاىل: 

يه  َمْيًتا َفَكر ْهُتُموُه َوات َُّقوا اللََّه إ نَّ ْم َأْن يَْأُكلَ بَ ْعَض الظَّنِّ إ مْثٌ َواَل ََتَسَُّسوا َواَل يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأحيُ بُّ َأَحدُكُ   حلََْم َأخ 
يم  [، يف النهي عن املساس حبقوق اآلخرين.12]احلجرات:  {اللََّه تَ وَّاٌب َرح 

َوَما }: لإال أن األمر األول هو األصل، والثاين فرع هلا؛ ألن احلكمة من خلق اإلنسان هو عبادة اهلل تعاىل، كما قو   
ْنَس إ الَّ ل يَ ْعُبُدون  ) ُهْم م ْن ر ْزٍق َوَما أُر يُد َأْن يُْطع ُمون56َخَلْقُت اجلْ نَّ َواإْل  ن ْ [ ؛ 57 -56]الذاريات:  {( َما أُر يُد م 

وألن األصل يف خلق اإلنسان أن يعبد اهلل تعاىل وحده، جاءت اآليات لتدعوهم إىل عبادة اهلل تعاىل، بعد أن أضل 
 لشيطان الكثري من الناس، فسلكوا طريقاً غري طريق احلق. ا

والناس كما هو معلوم متنوع الطبائع، وخمتلف األزمان، لذلك تنوعت األساليب القرآن يف خطاب اإلنسان مراعياً   
اطبني ختلك الطبائع، ومراعياً إختالف الزمان؛ ألن طبيعة التأثري ختتلف من إنسان إىل آخر، وكذلك ختتلف زمن امل

 من عصر إىل عصر آخر. 
وقد جاءت تلك اخلطابات بأساليب متنوعة هبدف التأثري على املخاطب حسب حاله وطبعه، فمن خماطبة للفطرة  

اإلنسانية، ومن استدالل بواقع األشياء احملسوسة، إىل جمادلة عقلية، إىل تذكري بعاقبة األمم السابقة، إىل لفت نظر 
 ، وملا كان املخاطبون هم مجلة الناس مبختلف طبقاهتم وفئاهتم وعلى اختالف مستوياهتم إىل واقع القصور البشري

 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 130 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .157(، ص2005ه / 1426، 3القرآن، )دمشق: دار القلم، ط إعجاز يف مصطفى مسلم، مباحث( 53)
، 1اإلسالمية، ط ذاهبامل بني التقريب التوجيزي، )بريوت: دار عثمان بن العزيز القرآنية خصائص السور، حتقيق: عبدالدين، املوسوعة  شرف جعفر (54)

 .143، ص1ه (، ج1420
 .3693-3692، ص6، ج(ه 1412 ،17ط الشروق، دار: القاهرة بريوت،) القرآن، ظالل يف الشاريب، حسني إبراهيم قطب سيد(55)

 
الفكرية والثقافية، جاء يف القرآن الكرمي من األساليب واألدلة واألمثال ما يعم الشرائح االجتماعية على خمتلف 

 .(53)العصور والبيئات
فاحلكمة إذاً من تنوع األساليب إمنا هي للتأثري على املخاطبني بكافة أصنافهم وأطيافهم، وإقناعهم بعبادة اهلل تعاىل،  

وإعتناق اإلسالم، فإن تنوع أساليب القرآن يف اخلطاب إمنا هي لتنوع أصناف  والتصديق مبا جاء به حممد 
 اإلنسان.

ّون اىل نفوس غري املسلمني، ويقنع اجلاحدين، ويثّبت املؤمنني، وقد للذلك سلك القرآن الكرمي كل سبيل، ليصل  
وهو  -. يقول سيد قطب: "والذي يقرأ هذا القرآن(54)القرآن يف طرق اهلداية والدعوة، ومواجهة النفوس اجلاحمة

ه النفوس يف ب يشعر بالقوة الغالبة والسلطان البالغ الذي كان هذا القرآن يواجه -مستحضر يف ذهنه ألحداث السرية
مكة ويروضها حَّت تسلس قيادها راغبة خمتارة. ويرى أنه كان يواجه النفوس بأساليب متنوعة تنوعًا عجيبا، تارة 
يواجهها مبا يشبه الطوفان الغامر من الدالئل املوحية واملؤثرات اجلارفة، وتارة يواجهها مبا يشبه اهلراسة الساحقة اليت 

خ يف كياهنا من التصورات والرواسب، وتارة يواجهها مبا يشبه السياط الالذعة تلهب ال يثبت هلا شيء ِما هو راس
احلس فال يطيق وقعها وال يصرب على لذعها، وتارة يواجهها مبا يشبه املناجاة احلبيبة، واملسارة الودود، اليت هتفو هلا 

طر الداهم زعة، اليت تفتح األعني على اخلاملشاعر وتأنس هلا القلوب، وتارة يواجهها باهلول املرعب، والصرخة املف
القريب، وتارة يواجهها باحلقيقة يف بساطة ونصاعة ال تدع جماال للتلفت عنها وال اجلدال فيها، وتارة يواجهها بالرجاء 
 الصبوح واألمل الندي الذي يهتف هلا ويناجيها، وتارة يتخلل مسارهبا ودروهبا ومنحنياهتا فيلقي عليها األضواء اليت
  تكشفها لذاهتا فرتى ما جيري يف داخلها رأي العني، وختجل من بعضه، وتكره بعضه، وتتيقظ حلركاهتا وانفعاالهتا اليت

 .(55)كانت غافلة عنها"
َي إ نَّ َهَذا اْلُقْرآَن ي َ }ولذلك فإن القرآن الكرمي خيتار أفضل أساليب اخلطاب هلداية الناس، قال تعاىل:  ْهد ي ل لَّيت  ه 

َات  أَنَّ هَلُْم َأْجرًا َكب ريًاأَقْ وَ  ن نَي الَّذ يَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاحل  [. يقول ابن عاشور: "ألن القرآن 9]اإلسراء:  {ُم َويُ َبشُِّر اْلُمْؤم 
 جاء بأسلوب من اإلرشاد قومي ذي أفنان ال حيول دونه ودون الولوج إىل العقول حائل، وال يغادر مسلكاً إىل ناحية 
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 .41-40، ص15والتنوير، جإبن عاشور، التحرير ( 56)
 ابن مكتبة: القاهرة) السلفي، اجمليد عبد بن محدي: حتقيق الكبري، املعجم الطرباين، القاسم أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان(57)

 .1428رقم:، 97، ص2وسلم، ج عليه اهلل صلى اهلل رسول موىل ثوبان ثوبان، امسه من الثاء، ، باب(2ط تيمية،

 
تناء َثار أفنانه، املتدبر يف معانيه اج األخالق والطبائع إال سلكه إليها حتريضا أو حتذيرا، حبيث ال يعدممن نواحي 

وبتلك األساليب اليت مل تبلغها الكتب السابقة كانت الطريقة اليت يهدي إىل سلوكها أقوم من الطرائق األخرى وإن  
 .(56)كانت الغاية املقصود الوصول إليها واحدة"

ف طبائع الناس حتتاج إىل تنوع األساليب حسب تنوع األصناف، فهناك صنف من الناس من تتأثر بقوة فاختال 
البالغة، وفصاحة اللسان، ومن املستحيل مقارنة بالغة اإلنسان ببالغة القرآن، والذي يشمل هذا اجلانب تلك 

إسالم عمر  ية، واإلجياز واإلطناب. كما يفاألساليب اللغوية اليت تتضمن أسلوب احلقيقة، واجملاز، والصريح، والكنا
، عندما قرأ سورة طه، ومسع أخته تقرأ سورة العلق، أثر يف نفس عمر ِما جعله يسلم، كما يروي بن اخلطاب 

، وقد ضرب « اللهم أعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب: »الطرباين يف املعجم الكبري عن ثوبان قال: "قال رسول اهلل 
[، حَّت أظن أنه قتلها، مث قام من السحر 1وهي تقرأ: }اقْ رَْأ ب اْسم  َربَِّك الَّذ ي َخَلَق{ ]العلق:  أخته أول الليل،

}اقْ رَأْ ب اْسم  َربَِّك الَّذ ي َخَلَق{، فقال: واهلل ما هذا بشعر، وال مههمة، فذهب، حَّت أتى رسول  فسمع صوهتا، تقرأ:
، فوجد بالال، على الباب فدفع الباب، فقال بالل: من هذا؟ فقال: عمر بن اخلطاب، فقال: حَّت أستأذن اهلل 

إن يرد اهلل بعمر خرياً، أدخله : »، فقال بالل: يا رسول اهلل عمر بالباب، فقال رسول اهلل لك على رسول اهلل 
،  «ما الذي تريد، وما الذي جئت؟»زه، فقال: ، بضبعيه، فه، فقال لبالل: إفتح، وأخذ رسول اهلل « يف الدين

تشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده »فقال له عمر: أعرض علي الذي تدعو إليه، قال: 
 .   (57)«"اخرج»، فأسلم عمر مكانه وقال: « ورسوله

. وكما يف قصة الوليد بن عاء النيب بالغة القرآن وفصاحته، إضافة إىل د الذي أثَّر يف نفس عمر بن اخلطاب 
كيف وقع القرآن يف نفسه، فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما: "أن الوليد بن   املغرية عندما مسع القرآن من النيب 

فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يرون أن  املغرية جاء إىل النيب 
ااًل. قال: مل؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت حممدا لتعرض ملا قبله قال: قد علمت قريش أين من أكثرها جيمعوا لك م

مااًل. قال: فقل فيه قوال يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له قال: وماذا أقول، فواهلل ما فيكم رجل أعلم 
  إن لقوله  ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا وواهللباألشعار مين، وال أعلم برجز وال بقصيدة مين وال بأشعار اجلن واهلل
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: حتقيق لصحيحني،ا على املستدرك النيسابوري، الطهماين الضيب احلكم بن نُعيم بن محدويه بن حممد بن اهلل عبد بن حممد احلاكم اهلل عبد أبو (58)

 .3872رقم:، 97، ص2، كتاب التفسري، تفسري سورة املدثر، ج(م1990/ ه 1،1411ط العلمية، الكتب دار: بريوت) عطا، القادر عبد مصطفى
 ،1ط اإلسالمية، باجلامعة العلمي البحث عمادة: املنورة املدينة) اإلسالم، إىل املشركني دعوة يف الكرمي القرآن منهج الرحيلي، فرج بن أمحد بن محود (59)

 .492، ص1، ج(م2004/  ه 1424

 
الذي يقول حالوة، وإن عليه لطالوة، وإنه ملثمر أعاله مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما حتته، قال: 

: تال يرضى عنك قومك حَّت تقول فيه. قال: فدعين حَّت أفكر، فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثره من غريه فنزل
يًدا{ ]املدثر:  . وهكذا فإن صنف من الناس تؤثر عليهم اجلانب البالغي أكثر من (58)["11}َذْرين  َوَمْن َخَلْقُت َوح 

 أي شيء. 
صنف من الناس تؤثر عليه القصص ويوليها اهتمامًا كبريًا ويعترب هبا. لذلك جاءت كثري من آيات القرآن  وهناك

بأسلوب القصة، واليت تعد من أوسع أساليب القرآن الكرمي يف خطاب املشركني ودعوهتم إىل التوحيد، وذلك ملا 
مع قومه وابنه  ، كما يف قصة نوح (59) الناسللقصة من تأثري يف النفوس البشرية، ولسهولة حفظها وانتشارها بني

ه  يَا قَ ْوم  إ ْن َكاَن َكبُ َر َعَلْيُكْم َمَقام ي َوَتذْ  ْم نَ َبأَ نُوٍح إ ْذ قَاَل ل َقْوم  ري ي ب آيَات  اللَّه  فَ َعَلى اللَّه  ك  يف قوله تعاىل: }َواْتُل َعَلْيه 
ُعوا أَْمرَُكْم َوُشرََكاءَكُ  ( فَإ ْن تَ َولَّْيُتْم َفَما َسأَْلُتُكْم 71ون  )ْم مُثَّ اَل َيُكْن أَْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّةً مُثَّ اْقُضوا إ َّلَّ َواَل تُ ْنظ رُ تَ وَكَّْلُت فََأمجْ 

َن اْلُمْسل م نَي ) ْرُت َأْن َأُكوَن م  نَ 72م ْن َأْجٍر إ ْن َأْجر َي إ الَّ َعَلى اللَّه  َوأُم  ي ْ بُوهُ فَ َنجَّ ك  َوَجَعْلَناُهْم اُه َوَمْن َمَعهُ يف  اْلُفلْ ( َفَكذَّ
بُوا ب آيَات َنا فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاق َبُة اْلُمْنَذر يَن { ]يونس:  [، فمثل هذه القصص 73 - 71َخاَلئ َف َوَأْغَرقْ َنا الَّذ يَن َكذَّ
تحدث عن فريقني، ياق اآلية، أهنا تهلا تأثري كبري يف نفوس صنف كبري من الناس ويعترب هبا، فكما هي واضح من س

فريق املؤمنني كيف جناهم اهلل تعاىل من عذابه نتيجة إمياهنم باهلل الواحد القهار، وفريق املشركني الكاذبني بآيات اهلل 
ورسوله كيف أهلكهم اهلل تعاىل بعذابه، نتيجة شركهم بوحدانية اهلل تعاىل وبآياته ورسوله، وبذلك تكون القصة قد 

رسالة للذين ال يؤمون باهلل وبرسوله كيف سيكون مصريهم، واليت أوضحت اآلية بأهنا اخلسران والعذاب،  وجهت
 وكيف سينجون من هذا العذاب واخلسرآن إذا آمنوا.

صنف من  الناس من ال تنفع معه األساليب البالغية وما يشملها، وال تنفع معه األساليب القصصية؛ ألنه ال يتأثر و 
فإن القرآن الكرمي ال تتوقف عند هذا احلد؛ بل يأيت بأساليب أخرى لعلها تنفع معهم فيعودوا إىل رشدهم  هبما، لذلك

ويؤمنوا باهلل سبحانه وتعاىل، كأسلوب الرتغيب والرتهيب، الذي له التأثري الكبري على غريزة اإلنسان. قال البدوي: 
 ىل وانتزاع ما خيالف هذه العقيدة من الضمري، والدعوة إ أما هدف القرآن الكرمي فغرس عقيدة التوحيد يف النفس،"
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 .176-175، ص(م2005 املصر، هنضة: القاهرة) القرآن، بالغة من البدوي، البيلي اهلل عبد أمحد أمحد(60)
 حممد: حتقيق وسلم، يهعل اهلل صلى اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند النيسابوري، القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم (61)

 .2003ص، 4، كتاب الرب والصلة وآلداب، باب فضل الرفق، ج(العريب الرتاث إحياء دار: بريوت) الباقي، عبد فؤاد
 .41م(، ص2005 / ه 1426، 1املوافقات، )القاهرة: دار البصائر، ط كتابه  خالل من الشاطيب عند القرآن عاصي، علوم أبو سامل حممد (62)

 
العمل الصاحل املكّون لإلنسان املهذب الكامل، بسن القوانني املهّذبة للفرد، الناهضة باجلماعة. وإذا كان ذلك هو 

مل حيهدف القرآن، فإن املنهج القرآىن هو الذى حيقق هذا اهلدف ىف أكمل صوره، وأقوى مظاهره، ذلك أنه لكى 
على اتّباع ما يدعو إليه ميزج دعوته باحلث على اتباعها، ويضرب املثل مبن اتبع فنجح، أو ضل فخاب، ويتبع احلديث 
عن املؤمنني بذكر بعض األحكام الَّت جيب أن يتبعها هؤالء املؤمنون، ويعقب ذلك بالرتغيب والرتهيب، مث يوىل ذلك 

وهو يف كل ذلك يتكئ على الغريزة اإلنسانية الَّت َتعل املرء خاضعا بوصف اليوم اآلخر وما فيه من جنة أو نار، 
 .(60)بالرتغيب حينا، والرتهيب حينا آخر"

وصنف من الناس من ال يقتنع وال يتأثر إال إذا خاطبته عن طريق احلوار واجلدال املبين على أساس األسلوب الفكري  
 اب؛ وذلك العتماده الكلي على عقله، وعقل اإلنسانواملنطقي؛ ألنه مقتنع بشيء آخر، ويرى نفسه على الصو 

قاصر وناقص أمام علم اهلل تبارك وتعاىل، ولذلك حيتاج هذا الصنف من الناس إىل حتليل القضايا ومناقشتها منقاشة 
منطقية وفكرية، ولذلك فهو يف هناية املطاف إما أن يقتنع ويقر بالصواب، وإما أن ال يقر واليعرتف، ولكن عدم 

 راره يدخله يف دائرة اجلاهلني والذي هي من املزايا السيئة لإلنسان؛ ألنه أنكر ما هو ثابت عقالً ومنطقاً.إق
ومن الناس صنف ال تستطيع أن تقنعه إال إذا خاطبته بأسلوب لني وعاطفي، حيث مثل هذا الصنف من الناس  

لى املراد، رفق تكون من أحدى أسباب احلصول عتغلبه جانب العاطفة والرفق ويستسلم هلا بسهولة، إذ العاطفة وال
 يا عائشة إن اهلل رفيق حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي»لعائشة رضي اهلل عنها:  عندما قال فعن النيب 

ألن يف النفس اإلنسانية قوتان: أحدمها قوة التفكري، والثاين قوة  ؛(61)«على العنف، وما ال يعطي على ما سواه
. ولكل واحدة منهما حاجة غري حاجة أختها. فأما األول: فتنقب عن احلق ملعرفته، وعن اخلري للعمل به. الوجدان

وأما الثاين: فتسجل إحساسها مبا يف األشياء من لذة وأمل. والبيان التام هو الذي يويّف لك هاتني احلاجتني، ويطري 
 .(62)قلية واملتعة الوجدانية معا"إىل نفسك هبذين اجلناحني، فيؤتيها حّظها من الفائدة الع

وصنف من الناس الهتمه البالغة، وال الفصاحة، وال أي شيء يتعلق بعلوم اللغة قطابة، لذا فاخلطاب الذي يأيت  
 بأسلوب بالغي، أو بأسلوب قصصي، ليس له تأثري على نفوس هذا النوع من الصنف، بل رمبا يتأثر باملاديات 
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 .685، ص18القرآن، ج آي تأويل يف البيان الطربي، جامع( 63)
 .514ص ،(م2003/ه 1424 ،8ط حجر، إبن مكتبة: دمشق) املطهرة، والسنة القرآن يف العلمي اإلعجاز موسوعة أمحد، احلاج يوسف( 64)

 
واإلكتشافات العلمية، وذلك ككثري من امللحدين، لذا نرى أن كثري من األساليب القرآن جاء بأسلوب التحدي،  

اللَّه  َلْن  كما يف خلق الذباب، يف قوله تعاىل: }يَا أَي َُّها النَّاُس ُضر َب َمَثٌل فَاْسَتم ُعوا َلُه إ نَّ الَّذ يَن َتْدُعوَن م ْن ُدون  
ْنُه َضُعَف الطَّال ُب َوالْ خَيُْلُقوا ُذبَابً  بَاُب َشْيًئا اَل َيْستَ ْنق ُذوُه م  ُهُم الذُّ [، 73َمْطُلوُب{ ]احلج: ا َوَلو  اْجَتَمُعوا َلُه َوإ ْن َيْسُلب ْ

ففي هذه اآلية الكرمية حتديان، األول: إن اهلل سبحانه وتعاىل خاطب الذين يدعون من دون اهلل وهم املشركني 
انوا يعبدون األصنام واألوثان، حتداهم على أن خَيُْلق من يعبدوهنم ذبابة، حتداهم بشيء صغري، مل والكفار، الذين ك

يتحداهم، بلخلق جنم يف السماء، ومل يتحداهم خبلق مَجَل، ومل يتحداهم خبلق طري، بل حتداهم بشيء صغري، حتداهم 
صفة يستطيع أن خيلق، وألن الذي يتميز ب خبلق حشرة صغرية، والنتيجة أهنم عاجزون عن ذلك، ألن املخلوق ال

اخلالق هو اهلل وحده. يقول الطربي يف تفسري هذه اآلية: "إن مجيع ما تعبدون من دون اهلل من اآلهلة واألصنام لو 
 . (63)مجعت مل خيلقوا ذبابا يف صغره وقلته، ألهنا ال تقدر على ذلك وال تطيقه، ولو اجتمع خللقه مجيعها"

بَاُب َشْيًئا اَل َيْستَ ْنق ذُ  والثاين: حتدي  ُهُم الذُّ ْنهُ َضُعَف على املستوى العلمي، الذي تتعلق بقوله تعاىل: }َوإ ْن َيْسُلب ْ وُه م 
 ما يسلبه الذباب من طعام، حيث حتدى اهلل تعاىل اإلنسان أن سرتجع ما يسلبه مسألةالطَّال ُب َواْلَمْطُلوُب{، يف 

 الذباب إن كانوا قادرين على ذلك. 
كشفت العلوم املعاصرة، اليت وصلت إىل قمتها، أن الذباب عندما يأخذ شيئا من الطعام، فإنه يفرز عليه حيث  

ل على تُ َقدَّر بأجزاء من الثانية هبذا الطعام، ِما ُيَسهِّ عصارة خاصة من لعابه، وهذه العصارة ختتلط بسرعة كبرية 
الذباب إمتصاصه خبرطومه، وعليه فالطعام املسلوب حَّت وإن كان تافهاً ال قيمة له، ال ميكن استنقاذه واسرتجاعه؛ 

ذلك من كألنَّه يتحول كيميائيًا إىل ُمرَكَّب من نوع آخر بسبب هذه الُعصارة قبل أن يدخل يف جوف الذبابة، و 
، حيث إن اإلنسان وصل بعقله إىل علوم شَّت مكنته من (64)َيطلب هذا الطعام املسلوب َضعيف دون استنقاذه

خالله إىل اخرتاع آالت وأجهزة كبرية وعمالقة، وأجهزة صغرية ودقيقة، لكن مع كل هذه التكنلوجيا ال يستطيعون 
 ه.يريد املبارزة فيه إىل أن يرث اهلل األرض ومن في اسرتجاع ما يسلبه الذباب، وهذا التحدي باق ومفتوح ملن

 لذا فمثل هذا النوع من األسلوب تزداد اإلهتمام هبا كلما تقدم الزمان، وتقدم معها اإلكتشافت واإلخرتاعات. 
لذلك فمن يتأمل هذا التحد  الذي يزيد أكثر من ألف وأربعة مائة السنة، يكشف له أن هذا التحد  يستحيل أن   

 ن من قبل بشر. يكو 
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وهكذا بالنسبة لبقية األساليب القرآنية، حيث كل صنف من أصناف اإلنسان قد يتأثر ويتقنع بأسلوب من هذه 
األساليب، والغاية من نزول القرآن إمنا هي لدعوة الناس إىل عبادة اهلل تعاىل، والذي فيه مفازهم وجناهتم من النار، 

وكرمه أن تنوع من أساليب القرآن من أجل إقناع أكرب فئة من الناس، فيؤمنوا به تعاىل وهذا من لطف اهلل تعاىل 
 ذن مسعت وال خطر على قلب بشر.  ويدخلهم جنته اليت ما ال عني رأت وال أ
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 الخاتمة ونتائج البحث

  
 ليت أمهها:ىل مجلة من النتائج واالباحث إبعد أن منَّ اهلل تعاىل عليَّ بإمتام هذا البحث املتواضع، توصل 

إن املخاطبون من غري املسلمني الذين ورد إمساؤهم يف القرآن الكرمي باللفظ هم: املشركون أو )الكفار(،  .1
 واليهود، والنصارى، والصابئة، واجملوس، وامللحدون )الدهريني(. 

كان احلكمة من تنوع أساليب القرآن يف خطاب غري املسلمني لتنوع طبائع اإلنسان، فكل فئة من الناس  .2
 قد تتأثر وتقتنع بأسلوب من هذه األساليب، لذلك راعى اهلل تعاىل تلك الطبائع. 

ساليب ألراعى القرآن الكرمي يف تنوع أساليبه اخلطابية العامل الزمين لكل عصر من العصور، كما يف تلك ا .3
اليت يتحدى اهلل تعاىل هبا اخللق، كما يف مسألة خلق الذباب، وما يسلبه الذباب من الطعام. ومسألة 

 تكوين الكون، والصعود إىل السماء، وجريان الشمس، وتسابق الكوكبات وغريه.    
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