
 
 
 

 ه يف اإلقناعوأثر   ين  الد ح  طابح يف الح  جاج  الح 
 منوذًجا الشيخ حممد متويل الشعراوي   أحاديث  

 
 

 مقدمة لنيل درجة املاجستري يف علم اللغة التطبيقي   رسالة
 
 

 الطالب
 عبدهللا بن مهنا بن عبدهللا أبوزيد.

 
 إشراف

 يوسف حبلص. بن أ.د.حممد
 

 م.7138 -7132/ ه3419 -3418: العام اجلامعي  
 
 

 

 

  

         

  
             

 



 

 

 

 



   

 

 الدِّييّن وأثرُه يف اإلقناع احِلجاُج يف اخِلطابِ 

 :ملخص الدراسة 
 امللخص ابللغة العربية: -

 الشعراويّ  متويل حممد الشيخ ُعِنَيْت هذه الدراسة اليت عنواهنا )احِلجاج يف اخِلطاِب الدِّييّن وأثرُه يف اإلقناع: أحاديث
أحِد أعالم الدعوة املعاصرة يف التفسري،  احِلجاجية عند الشيِخ الشعراويِّ  منوذًجا( بدراسة الوسائل واآلليات

 العلوم، بني املتلقني من خالل التجّول يف وأتثريِها ذيوِعها وذِْكُر بعِض أسبابِ  حيث مّت التعريُف ابلشعراوّي ومدوَّنِتِه،
 الدواء. َوَوْصف شبهات املستشرقني، وتبيني الداء، ودحض

احلديُث بعد ذلك إىل احلديِث عن مقدِّمات يف احِلجاج، وعن درس احِلجاج عند اليوانن، واحِلجاج عند وانتقل 
املعاصر،  التفسري يف الغربيني، واحِلجاجِ  احمْلدثني عند احِلجاجِ  العرب القدماء، مع أمثلة على ذلك، مث احلديِث عن مفهومِ 

 ويف اللسانياِت العربيِة املعاصرِة.
ََ النررّي دراسة  تطبيقية  يف صللني على أحاديث الشعراوّي يف موووعات العقيدة والعبادات تال ذلك اجل ان

بحث، وقد مّت التطبيق يف يف تناول مادة ال التحليليّ  أبصول املنهج الوصفيّ  الدراسةيف  املتز ع االم واملعامالت واألخالق،
اج البالغية، ووسائل االّتلال غري اللفرّي، ومّت التطبيق يف احِلجاج اللغوية، ووسائل احِلج وسائل الفلل الثالث على

 الفلل الرابع على آليات الروابط احِلجاجية، والعوامل احِلجاجية، والسالمل احِلجاجية، والوصل احِلجاجّي.
لِة يف منوذٍج معاصٍر وكان الغرُض من هذه الدراسة معرصَة وسائِل احِلجاِج اللغويِة والبالغيِة واآللياِت احِلجاجيِة املستعمَ 

، وبياَن أثرِها يف اإلقناِع، وإيضاَح وظيفِة االّتلاِل غرِي اللفريِّ يف توجيِه املتلقني، واخلروَج من ذلك   كلِّه من اخلطاِب الدِّيينِّ
 بنتائَج تستحقُّ املناقشة، وتوصياٍت َتروم املتابعة.
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 (:Abstractامللخص ابللغة اإلجنليزية ) -

The present study titled (The Arguments in the Religious Discourse 
and its Impact in Persuasion: Sayings of Sheikh Muhammad Mutwali 
Alsharawi as a model) has cared for studying the argument means and 
mechanisms of Sheikh Alsharawi as one of the contemporary Daawa figures 
in interpretation. The study has shed the light on Alsharawi’s biography and 
his blog as well as mentioning some of the reasons behind its publicity and 
impact on receivers by going through sciences, refuting orientalists’ 
suspicions, and defining the problem and its solution.  

Afterwards, the study turned to talk about the introductions of 
arguments in addition to the study of arguments of Greece and Ancient 
Arabs with providing an example of this, talking about the concept of 
argument of Western Modernists, the argument in the contemporary 
interpretation, and in the contemporary Arab linguistics. 

The theoretical aspect was followed by an applied study in two 
chapters of Alsharawi’s sayings in topics of Faith, worships, transactions, and 
ethics along with following the principles of descriptive and analytical 
approach in dealing with the research subject. The same approach was 
applied on the third chapter on the means of linguistic arguments, the means 
of rhetorical arguments, and the means of non-verbal communication. As 
for the fourth chapter, it was applied on the mechanisms of argument 
associations, argument factors, argument grades, and argument connecting. 

The purpose of this study was to identify the means of linguistic and 
rhetorical arguments as well as the mechanisms of arguments used in 
contemporary model of religious discourse, identifying its impact on 
persuasion, highlighting the function of non-verbal communication in 
directing the receivers, and providing results that deserve discussion and 
recommendations that deserve follow-up. 
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 رقم الصفحة  ...................................    العنوان

 4 ...  ...  ...    شكر وتقدير.
 5  ...  ...  ...    إهداء.
.     ...  ...  ... 6 

 11 -9  ...  ...  ... الفصل األو ل: الدراسة التمهيدية:
.     ...  ...  ... 01 

 01  ...  ...  ...   موووع الدراسة.
 00 ...  ...  ...    أمهية املوووع.

 01  ...  ...  ...  أسباب اختيار املوووع.
 01 ...  ...  ...    أهداف الدراسة.

 01  ...  ...  ...   الدراسة. أسئلة
 01 ...  ...  ...    الدراسات السابقة.

 01  ...  ...  ...   منهج الدراسة.
 11 ...  ...  ...    حدود الدراسة.

 14  ...  ...  ...   ملطلحات الدراسة.
 12 ...  ...  ...    خطّة الدراسة.

 331 -13  ...  ...  ... الفصل الثاين: اإلطار النظري :
 11 ...  ...  ...   مدخل إىل اإلطار النررّي. -

 11  ...  ...  املبحث األّول: التعريف ابلشعراوّي وتفسريه:
 11 ...  ...  ...   أّواًل: التعريف ابلشعراوّي.

 14  ...  ...  ...   اثنًيا: مدوَّنة البحث:
 14 ...  ... املتلقني. يف وأتثريِها ذيوِعها وأسبابُ  املدوَّنِة، ( مميِّزات أ 
 11  ...  ...  ...  املختارة. ( الَعيِّنة ب 

 41 ...  ...  ... املبحث الثاين: مفهوم احِلجاج عند القدماء:
 41  ...  ...  ...  احِلجاجّي: الدرس مقدمات يف

 41 ...  ...  ...   احِلجاج لغًة واصطالًحا. -
 42  ...  ...  ...  معايري احِلجاج اللحيح. -
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 50 ...  ...  ...  أنواع املغالطة يف احِلجاج الفاسد. -
 51  ...  ...  ...  شروط التداول اللغوّي. -
 51 ...  ...  ...   ووابط التداول احِلجاجّي. -
 54  ...  ...  اإلقناع. إسرتاتيجية استعمال مسوِّغات -

 56 ...  ...  ...    مدخل اترخيّي.
 51  ...  ...  ...  د:أّواًل: احِلجاج قبل امليال

 51 ...  ...  ...  ( احِلجاج عند )سقراط(. أ 
 52  ...  ...  ( احِلجاج بني )أصالطون( والسُّفسطائيني. ب 
 61 ...  ...  ... ( )أرسطو( وأساسيات نررية احِلجاج. ج 

 11  ...  ...  ... اثنًيا: احِلجاج عند العرب القدماء:
 11 ...  ...  ...    ( اجلاحظ. أ 
 15  ...  ...  ...   ابن حزم.(  ب 
 11 ...  ...  ...   ( أبو الوليد الباجّي. ج 

 31  ...  ...  املبحث الثالث: مفهوم احِلجاج عند احمْلدثني:
 34 ...  ...  ... الغربيني: احمْلدثني عند احِلجاج مفهوم: أّواًل 
 34  ...  ...  ... ( مفهوم احِلجاج عند )توملني(. أ 
 31 ...  ...  عند )بريملان( و)تيتيكا(.( مفهوم احِلجاج  ب 
 21  ...  ... ( مفهوم احِلجاج عند )أنسكومرب( و)ديكرو(. ج 
 24 ...  ... ( مفهوم احِلجاج وصلسفة االستشكال عند )ميشال ماير(. د 
 010  ...  ...  العرب: احمْلدثني عند احِلجاج مفهوم: اثنًيا
 010 ...  ...  ...  ( احِلجاج يف التفسري املعاصر. أ 
 011  ...  ...  ( احِلجاج يف اللسانيات العربية املعاصرة. ب 

 001 ...  ...  ...   ملخص الفلل الثاين.
 359 -334  ...  الفصل الثالث: وسائل الحجاج يف أحاديث الشيخ الشعراوي :

 005 ...  ...  ...  املبحث األّول: وسائل احِلجاج اللغوية:
 006  ...  ...  ...  التعليل. (0
 001 ...  ...  ...   األمر والنهي. (1
 011  ...  ...  ...  االستفهام. (1
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 011 ...  ...  ...  اإلغراء والتحذير. (4
 013  ...  ...  ...  النداء. (5

 011 ...  ...  ...  املبحث الثاين: وسائل احِلجاج البالغية:
 010  ...  ...  ... :البيانية اللور أّواًل:
 010 ...  ...  ...   االستعارة. (0
 015  ...  ...  ...  التشبيه. (1

 013 ...  ...  ...   اثنًيا: اجلناس.
 012  ...  ...  ... الطباق واملقابَلة. اثلثًا:

 041 ...  ...  ...   رابًعا: االلتفات.
 041  ...  ...  ... االعرتاض. خامًسا:

 041 ...  ...  ...  سادًسا: اإلطناب.
 045  ...  ...  ...  التكرار. سابًعا:
 041 ...  ...  ...  اإلهبام. بعد التفسري اثمًنا:

 043  ...  ...  املبحث الثالث: وسائل االّتلال غري اللفرّي.
 052 ...  ...  ...   ملخص الفلل الثالث.

 717 -361  ...  الفصل الرابع: آليات الحجاج يف أحاديث الشيخ الشعراوي :
 060 ...  ...  ...    اآلليات احِلجاجية. -

 061  ...  ...  ... املبحث األّول: الروابط احِلجاجية.
 061 ...  ...  ... اللغة. يف احِلجاجيّ  النشاط خلائص -
 066  ...  ...  ...  احِلجاجية. الروابط أمناط -
 066 ...  ...  ...    :اللُّغوية الروابط -

 061  ... :(ومُثَّ، وأو والفاء، الواو،: العطف حروف) النحوية أّواًل: الروابط
 011 ...  ...  ... رابط التساُوق احِلجاجّي الواو. (0
 010  ...  ...  رابط التساُوق احِلجاجّي الفاء. (1
 011 ...  ...  ... رابط التساُوق احِلجاجّي )مُثَّ(. (1
 014  ...  ...  رابط التعارض احِلجاجّي )أو(. (4

 016 ...  ... (:وإذن وحىت، وبل، ولكن، ا،ِسّيم اثنًيا: الروابط التداولية )ال
 031  ...  ...  .(ِسّيما ال) احِلجاجيّ  التساُوق رابط (0
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 031 ...  ...  ... .(لكن) احِلجاجيّ  رابط التعارض (1
 031  ...  ...   .(حىت) للنتيجة املدرِج الرابط (1
 034 ...  ...  ...  بل(.) احِلجاجيّ  الرابط (4
 035  ...  ...  ... إذن(.) للنتيجة املدرِج الرابط (5

 031 ...  ...  ...  املبحث الثاين: العوامل احِلجاجية.
 031  ...  ...  ...  أوَّاًل: النفي.

 032 ...  ...  ...    اثنًيا: إمّنا.
 020  ...  ...  ... اثلثًا: )النفي واالستثناء(.
 024 ...  ...  ...  املبحث الثالث: السالمل احِلجاجية.

 111  ...  ...  ... الرابع: الوصل احِلجاجّي: املبحث
o .111 ...  ...  ...  آليات احِلجاج شبه املنطقية 
o 113  ...  ...  ... :الواقع بنية على املؤسسة احُلجج 

 113 ...  ...  ...    الوصل السبيّب. -
o 105  ...  ...  ... :الواقع لبنية املؤسسة احُلجج 

 105 ...  ...  ...    أّواًل: الشاهد.
 114  ...  ...  ...   اثنًيا: اْلَمَثل.

 111 ...  ...  ...   اثلثًا: النموذج.
 111  ...  ...  ...  ملخص الفلل الرابع.

 741 -711 ...  ...  ...   الفصل الامس: الامتة:
 .114  ...  ...  ...  نتائج الدراسة ومناقشتها 
 .111 ...  ...  ...    التوصيات 
  112  ...  ...  ...   الدراسة:ملخص 
 112 ...  ...  ...   امللخص ابللغة العربية. -
 141  ...  ...  .(Abstract) امللخص ابللغة اإلجنليزية -

 757 -743 ...  ...  ...    املصادر واملراجع:
 140  ...  ...  ...   الكتَ. -أّواًل 
 143 ...  ...  ...  الرسائل اجلامعية. -اثنًيا
 142  ...  ...  ...  اجملالت العلمية. -اثلثًا
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 150 ...  ...  ...   مواقع الشبكة. -رابًعا
 150  ...  ...  ...  ( مدوَّنة البحث. أ 
 150 ...  ...  ...  ( الروابط األخرى. ب 
.    ...  ...  ...  751- 752 
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