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  اإلىداء
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 اللذاف كاف ٥بما األثر الكبّب ُب تربيٍب كتوجيهي -رٞبهما ا-إىل كالدٌم 
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 أقٌدـ ٕبثي ا٤بتواضع  

 ْب.الكرَل كأف ينفع بو ا٤بسلم أف يكوف صوابان خالصان لوجو اعسى ا 
 

  



 م 

 ملخص 
يهدؼ البحث إىل استخراج بعض اإلشارات الَببوية الٍب احتوهتا سورة طو ،علما أف سبب 
اختارم للموضوع كىو حاجة الساحة العلمية ٤بعرفة اإلشارات الَببوية ا٤بستفادة من سور القرآف 

كقد اخَبت سورة  لتكوف نرباسا كدليبل للمربْب ُب تربيتهم ، كلؤلسرة كالدعاة ُب أسرىم ك٧باضنهم ،
اشارات تربوية كتوجيهات ربانية ٥با مدلوالهتا العميقة  الٍب احتوت، طو الٍب ىي من السور العظيمة 

الٍب ترسم للمسلم منهجا كاضحا كطريقا سهبل توصيلو اىل جنات النعيم ،٩با يؤثر على صحتو 
ا١بماعات فتجعلها مستقرة كاألسرية بل كعلى نطاؽ الدكؿ كاألفراد ك  االجتماعيةالنفسية كحياتو 

،مستعينا بذلك بكتب التفسّب ا٤بوثوقة ، كٗبن كتب ُب ذلك من العلماء القدماء كا٤بعاصرين  كمطمئنة
 .، سالكا بذلك ا٤بنهج االستقرائي الوصفي

كقد خلصت ُب هناية البحث إىل أف كتب التفسّب مليئة بعدد كبّب من اإلشارات الَببوية ٙبتاج إىل  
، كٛبحيص ، كتنقيح ، ككذلك تبْب يل أف ىناؾ عبلقة قوية بْب اإلشارات الَببوية ، كبْب  مزيد قراءة

فهم معاٍل القرآف ، فمن أراد أف يفهم اإلشارات الَببوية فبل بد لو أف يفهم معاٍل القرآف الكرَل ، 
من كتاب ا ك٩با خلصت إليو الرسالة ،حث أىل العلم للكتابة غي ٦باؿ استخراج اإلشارات الَببوية 

 كافرداىا ُب مؤلفات مستقلة .



 ؾ 

Abstract 

The chapters of Quran are full of lessons and educational principles، one of those chapters is 

chapter of Taha، this chapter is a great one، which contains comprehensively many 

educational matters and faith teachings، so it is formed in a special way. The begins with a 

brief introduction which is the chapter’s subject، then analysis and clarifies the introduction، 

to finally get to the conclusion in addition to the recommendations and the founding، so it 

seeks to determine the objective goal of this Quran and the messenger of Allah، as other 

verses of Quran indicate، to emphasis that the hardship accompanies the message preaching is 

not a goal، but this is a must، as long as its possible and bearable، and makes the whole 

picture an evidence for that In the chapter، However، it had narrated some messengers’ tales، 

which proven without doubts and it mentioned Muses's story PBUH، and the grace of Allah 

that he answered his prays، and also Adam's story PBUH when the angels have prostrated، 

and the devil’s story when he seduced Adam، also it mentioned the story of Samri and his 

great matter with Muses and Haron’s succession story and other characters. The chapter 

contains educational indicators and divine guidance which have their deep meanings that lead 

Muslim to a clear approach and an easy way to the paradise، which affects positively on 

believers’ soul، health and social life، also that affects positively on the country، the 

individuals and the groups that it makes them stable and reassured، then the chapter 

mentioned the debate which was between Muses and Pharaoh and the magicians matter when 

they prostrated to Alllah، which clarifies the politeness of Muslims’ debates and the 

importance of debate in the Islamic call and to emphasize that debate is one of the best ways 

in calling for Islam. The chapter، also mentioned the miracles of Muses that Allah Almighty 

has given to him which was a clear evidence that there is no god but Allah Almighty، as well 

as that Muses was trustful، and believable. Also، it mentioned the miracle of Quran، and 

directed to Mohammed peace be upon him to not hurry in memorizing it before the expiration 

of the oracle، then the chapter talked about the story of the prostrating of angles to Adam 

peace be upon him، also about the devil when he seduced Adam so Allah almighty dropped 

them to the ground as a punishment and the punishment of Allah for those whom would not 

follow his commands.  
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 المقدمة

ات أعمالنا من يهده ا إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ با من شركر أنفسنا كمن سيئ
 فبل مضل لو كمن يضلل فبل ىادم لو كأشهد أال إلو إال ا كحده ال شريك لو كأشهد أف ٧بمدان 

 كبعد:،               عبده كرسولو

 لقرآف العظيم معجزة اإلسبلـ، كىو ًمن ٝبيع كجوًىو معجزة خالدة، فبل يزاؿ ذخرنا فإف 

كاإلصبلح ُب  كالَببية فيو من عوامل القوة كفيو تربية األمة ،لؤلمة ، كنورا كحببل ن متينان ، 
 .النفوس البشرية ما ىو أشد من تسيّب ا١بباؿ كتقطيع األرض كتكليم ا٤بوتى

كالباحث ُب آيات القرآف كىي مَبابطة قد أخذ بعضها بأعناؽ بعض كأهنا الياقوت كا٤برجاف 
خرج ا٤بعاٍل من األلفاظ ٗبا يتناسب مع ركح اآليات يلحظ ٔببلء ىذا النظم الرائع كالعقد الفريد فيست

كي أسطر ٕبثي ىذا ُب سورة من سورة الكرٲبة أال ، االستقرائي الوصفي الكرٲبة، كقد اخَبت ا٤بنهج
كىي سورة )طو( أحاكؿ ٗبشيئة ا أف أبرز كحدة ا٤بوضوع الرئيس كاور األساسي مستعينان با أكالن 

لسداد مسَبشدان بأقواؿ ا٤بفسرين القدامى كادثْب كحسيب ُب ذلك أف ىذا منهج طالبان منو التوفيق كا
أصيل ُب نشأتو جديد ُب تطبيقو يفي ٕباجة آّتمعات ا٤بتجددة ُب كل عصر كمصر كيربز كجو 

 اإلعجاز ٗبا يبلءـ ا١بميع.

عترب من كإنو لييسًعديٍل أف أجوؿى بفكرم كعقلي متحدثا ُب ىذا ا٤بوضوع الشائًق الذم ي
طو( من ا٤بوضوعات ا٥بامة الٍب  فموضوع )اإلشارات الَببوية ا٤بستفادة من سورة موضوعات الساعة،

نعرؼ من خبل٥با سبب تسمية سورة طو، كأسباب نزك٥با، كا٤بفردات اللُّغوية، كاإلشارات الَببوية 
قنا، للوصوؿ إىل النتائج ا٤بستفادة من السورة كغّبىا، كالوقوؼ عندىا، كعرضها كٙبليلها ٙبليبلن دقي

، كقد دفعِب للكتابة ُب ىذا البحث ا٤بيوؿ الشخصي ألمور الَببية كربطها بكتاب ا تعاىل ، ا٤برجوَّة 
  .ثانيا حاجة الساحة العلمية ٤بعرفة اإلشارات الَببوية ا٤بستفادة من سور القرآف

خراج الدرر من ٕبره العميق كأف أسأؿ ا أف يشرح صدكرنا لفهم كتابو العزيز كأف يوفقنا الست
 ٯبعل ىذا العمل صوابان خالصان لوجهو الكرَل آمْب يا رب العا٤بْب.

  



 

ِ 

 :الموضوع أسباب اختيار

 لقد دفعِب للكتابة ُب مثل ىذا ا٤بوضوع عوامل عدة من أٮبها:
 . الغوص كالتنقيب ُب سورة طو إلستخراج اإلشارات الَببوية فيها. -ُ
 ت اإلسبلمية ٗبثل ىذا النوع كىو اإلشارات الَببوية ا٤بستفادة من السور.تزكيد كإثراء  ا٤بكتبا -ِ
 . ما تسّب إليو آيات كتاب ا فيما ٱبص الَببية كجود رغبة ملحة لدم ُب معرفة -ّ
 . قلة من كتب ُب ىذا آّاؿ ) اإلشارات الَببوية ا٤بستفادة من السور (  -ْ

  



 

ّ 

 :مشكلة البحث

ضوع اإلشارات الَببوية ُب سور القرآف مل ينل ا٢بظ الواُب من يتضح من العرض أف البحث ُب مو 
أنو اليوجد من العلماء السابقْب من صنف ُب ىذا آّاؿ ، ىذا البحث كالكتابة ، ككذلك نلحظ 

األمر كغّبه يدعونا إىل الوقوؼ على ا٤بشكبلت الٍب تعَبض البحث ُب اإلشارات الَببوية كاإلستفادة 
 كبذلك ٲبكن بلورة الدراسة إىل السؤاؿ الرئيس ٩با ُب كتب التفسّب ،

 ؟ىل يوجد ُب تفاسّب القدماء كا٤بعاصرين إشارات تربوية
 .ىل باإلمكاف ٝبع تلك اإلشارات الَببوية ؟ -ُ
 .ىل ٲبكن ربط تلك العلـو ا٢بديثية كا٢بياة العملية ؟   -ِ
 ور؟.ىل ىناؾ أحد من العلماء صنف كاىتم باستخراج اإلشارات الَببوية من الس -ّ
 ىل سأقدـ ا١بديد ُب ٦باؿ العناية باستخراج اإلشارات الَببوية من القرآف؟. -ْ

 :أىداؼ البحث

 أنو باإلمكاف بإذف ا تعاىل ٝبع اإلشارات الَببوية من القرآف الكرَل. 

 سهولة ربط تلك اإلشارات الَببوية با٢بياة العملية. 

 بياف من صنف من العلماء ُب ٦باؿ اإلشارات الَببوية. 

 الٍب كتبها ا٤بفسركف مبعثرة ُب تفسّب سورة طو بعض اإلشارات الَببوية كٝبع  استخراج
 باستخداـ الببلغة كاالستفادة من لطائف القراف كا٤بناسبات العلمية كالنحوية.

 حدود الدراسة:

ا  "اإلشارات الَببوية" الٍب اخَبهت ػٙبقيق التفسّب با٤بأثور بل دراسة موضوعية ل ليس ا٤بقصد ىنا
دكف ، شارات الَببوية ُب سورة طو فقطكموضوع البحث لرسالة ا٤باجستّب ىذه الدراسة تنحصر ُب اإل

على أال يزيد البحث على ا٢بد ادد، كال ينقص عن ذلك حسب التعليمات غّبىا من السور ، 
 . ا٤بقررة ُب جامعة ا٤بدينة العا٤بية



 

ْ 

 :منهج البحث

عرب الرجوع ما أمكنِب إىل كتب التفسّب التحليلي اإلستنباطي ج ا٤بنهسأعتمد ٗبشيئة ا تعاىل على 
حيث أقف على النصوص كأحاكؿ أف ،ا٢بديث كالفقو كالسّبة النبوية البأس من اإلستفادة من كتب ك 

كفيها بإذف ا سأعمد إىل  ، أسرب أغوارىا كأقارف بينها كاختار منها ما أرل كجاىة دليلو من األقواؿ
على بعض كتب التفسّب، كبعض ٩بن  لٍب ٙبوم إشارات تربوية، ُب سورة طو اعتمادان تفسّب اآليات ا

بتدبر كفهم معاٍل القرآف من العلماء السابقْب كمن ا٤بعاصرين ٩بن ٥بم مكانة علمية كمن  لديو اىتمامان 
بنا  إىل إيضاح سبب نزك٥با كما حوتو من آداب ٨بتلفة ٯبدر  كسأعمد أيضان  ،ىم أساتذة ُب ا١بامعات

 كمسلمْب أف نعتمدىا ُب حياتنا أسأؿ ا اإلعانة كالسداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ٓ 

 :الدراسات السابقة

ـ،  ََِٔٞبد ا٢بسن   أ٧بمود عبدالكرَل ، رسالة ماجستّب، موضوعيان  تفسّب سورة طو تفسّبان • 
 .ا١بامعة االسبلمية بغزة

 أىداؼ الرسالة : 
 ي.لفكرة التفسّب ا٤بوضوع ةإٯباد ٭باذج تطبيقي

 إثراء ا٤بكتبات اإلسبلمية ّٔذا النوع من من التفسّب ا٤بوضوعي.
 منهج الرسالة :

 التفسّب ا٤بوضوعي .
قاطعها بعضها ببعض           فهي تتحدث عن تفسّب سورة طو تفسّبا موضوعيان ،ك٧باكلة ربط م

 بعدىا .٧بور السورة  الٍب تدكر حولو ، كا٤بناسبة بْب السورة كما قبلها كما كاستخراج 
 بعض نتائجها :

 الوقوؼ على اإلعجاز العلمي ُب السورة .
 أف سورة طو ٗبجموع آياهتا تدكر حوؿ التلطف كمؤانسة السعداء.

 ا٤بقارنة :
الفرؽ بينها كبْب رسالٍب أف رسالٍب دراسة تطبيقية ، أما ىذه الرسالة فهي دراسة موضوعية ، 

 سّب أما رسالٍب فلم تويل جانب التفسّب جانبان كبّبان .ككذلك كاف تركيز ىذه الرسالة على جانب التف
 
 ـ.ََِٗعبدالرٞبن بن سليماف الطريرم ، كلويات الَببوية ُب عصر العو٤بةاأل •

 : الرسالة ىدؼ
 العريب آّتمع افراد من عينة لدل توجد الٍب كا٤بفاىيم كاألفكار الرؤل استكشاؼ إىل الرسالة تسعى

 . الَببية على العو٤بة ىذه كاثر،  العو٤بة حياؿ السعودم
 : الرسالة منهج
 . كالَببية العو٤بة بْب العبلقة لبياف استطبلعي ٕبثي منهج
 : النتائج بعض



 

ٔ 

 .العينة قبل من الرضا كعدـ العو٤بة مصطلح غموض
 . العو٤بة مكاف ٰبل اف ٲبكن اإلسبلـ أف

 : ا٤بقارنة
 آّتمعية الَببية عن تتحدث فهي الرسالة ىذه أما ، طو سورة ُب الَببوية اإلشارات على تركز رسالٍب

 . عليها العو٤بة كأثر
 ـ.ََِٓ ،عاطف عبدالسبلـ عودة العثامْب، منهج سورة طو ُب عرض اصوؿ العقيدة •

 : الرسالة ىدؼ
 . اآليات ىذه ٙبليل ٍب الثبلثة العقيدة أصوؿ حسب كتصنيفها السورة ُب العقيدة آيات ٝبع

 : الرسالة منهج
 . االستنباطي نهجا٤ب

 : النتائج بعض
 .العقدية طو سورة قضايا إبراز

 سورة كقبل، مرَل سورة بعد، كاألربعْب ا٣بامسة ا٤برتبة ُب القرآف لسور بالنسبة زمنيا طو سورة ترتيب أف
 . الواقعة
 : ا٤بقارنة

 . الَببوم با١بانب هتتم فهي رسالٍب أما،  طو لسورة العقدم با١بانب كهتتم تركز الرسالة ىذه
 .عمر مُب عرفو حامد، بعض ا١بوانب الَببوية ُب القصص القرآٍل ُب سورة الكهف دراسة ٙبليلية •

 : الرسالة ىدؼ
 كآّتمع خاصة بصفة اإلنساف منو يعاٍل ما القرآٍل القصص معا١بة طرؽ معرفة إىل الرسالة هتدؼ
 على تشتمل الٍب الكهف لسورة ٥باتناك  خبلؿ من ا٢باضر الوقت ُب تربوية مشكبلت من عامة بصفة
 . ّٔا ٛبسك ىو إذا الدارين ُب السعادة لئلنساف ٙبقق الٍب ا١بوانب بعض
 : الرسالة منهج
 ٙبليلية دراسة



 

ٕ 

 : النتائج بعض
 . آّتمع مشاكل من الكثّب ٤بعا١بة رائع ٭بوذج الكهف سورة أف

 . الكهف سورة فضل بياف
 : ا٤بقارنة

 فقد رسالٍب أما،  القرآٍل القصص طريق عن الَببوية ا١بوانب بعض عا١بةم اىل تطرقت الرسالة ىذه
 . الرسالة ىذه ُب كما بقوة العبلج اىل التطرؽ دكف الَببوية با١بوانب عنيت

 .رسالة ماجستّب ،٧بمد أمْب ٧بمد بِب عامر ،خصائص الدعوة اإلسبلمية •
 : الرسالة ىدؼ
 ككذلك، كالسنة القرآف ٘باه الغربيْب شبهات كرد ميةاإلسبل الدعوة مصادر بياف إىل الباحث يهدؼ
 مع اإلسبلمية الدعوة عا٤بية ذكر كأخّبان ، كالنصرانية اليهودية،  األخرل الدعوات مصادر إىل اإلشارة
 . ا٢بديثة كا٤بذاىب اإلسبلـ بْب ا٤بقارنة
 : الرسالة منهج
 االستنباطي ا٤بنهج
 : النتائج بعض
 اشياء ىناؾ أف الباحث ذكر ككذلك،  الدعاة يسلكو اف ينبغي الذم زا٤بمي الدعوم الطريق بياف

 . ا٢باضر العصر ُب الدعاة عليو يركز اف ينبغي
 : ا٤بقارنة

 ركزة رسالٍب أما،  األساليب كحٌب التعريف من بداية اإلسبلمية الدعوة جانب على ركزت الرسالة ىذه
 . عوةالد أساليب بعض إىل كتطرقت الَببوية اإلشارات على
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 : التمهيد الفصل األوؿ

 :كفيو ستة مباحث

 .إشارات كلمةً  مفهوـي  :األوؿ المبحث

 .بالَببية تتعلق أمور : الثاني المبحث

 .طو سورة يدم بْب : الثالث المبحث

 .قبلها ٤با طو سورة مناسبة : الرابع المبحث

 .طو سورة مواضيع ٧بور : الخامس المبحث

 .طو ةسور  نزكؿ سبب :السادس المبحث
  



 

ٗ 

 .المبحث األوؿ: مفهوـُ كلمِة إشارات

كلمة إشارات ،   ٤با كاف ا٤بوضوع ا٤براد ٕبثو ُب ىذه الرسالة ىو اإلشارات الَببوية ، فبل بدَّ من توضيح
كا٤بعاٍل ا٤برادفة ٥با ، ٍب معرفة ذلك من كبلـ العرب ، كسيتم الكبلـ ُب ىذه  ككيفية كركدىا ُب القرآف

: كلمة اإلشارة ُب كتاب ا، لغةن، كالثاٍل مفهـو الكلمة األكؿ: ا٤بطلب :طالب األمور ضمن ثبلثة م
 أما ا٤بطلب الثالث: فهو عن استعماؿ اإلشارات ُب لغة العرب. 

 المطلب األوؿ : مفهـو كلمة اإلشارات لغًة:

، كيكوف وَّر: أىكمىأى اؿ: أشار إًليو كشى اإلشارات ٝبع إشارة، كتأٌب اإلشارة ُب الكبلـ ٗبعُب اإلٲباء ، ييق
 ،(ُ)«كاف ييًشّب ُب الصَّبلة»كُب ا٢بديث أنو صلى ا عليو كسلم: ، ذلك بالكفّْ كالعْب كا٢باجب

كىذا يعِب أف ُب اإلشارة تعبّبان عن معُبن من ، (ِ)أىم : ييوًمئ باليد كالرٍأس ، أىم: يٍأميري كيػىنػٍهىى باإًلشارة
 اد .ا٤بعاٍل ، كالٍب قد ييفهم منها ا٤بر 

 المطلب الثاني : كلمة اإلشارة في كتاب اهلل : 

چ ڇ ﴿ :ا كرد الفعل منها ُب قولو تعاىل، كإ٭بك إشارات نٌصان ُب القرآف الكرَلمل ترد كلمة إشارة أ

استعملت مع قومها أسلوب  –عليها السبلـ  –، فمرَل (ّ)﴾   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
ريد اإلخبار بو كما كرد ُب القرآف ما يدؿ على كلمة اإلشارة اإلشارة، كتركت العبارة للداللة على ما ت

ژ ڑ ڑ ک  ﴿، كقولو: وحي، ففي قصة زكريا عليو السبلـكلكن بلفظْب آخرين، ٮبا : الرمز كال –

، جاءت  (ْ)﴾   ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

                                                           

 كتاب ، السننفي ( السجستاٍل األزدم عمرك بن شداد بن بشّب بن إسحاؽ بن األشعث بن سليماف) ،داكد أبو أخرجو  (ُ)
 ك ،( ّْٗ) رقم (َِّ/ ِ) ،الصبلة ُب اإلشارة باب – الركبتْب على اليدين كضع كالسجود الركوع أبواب تفريع باب الصبلة،

 . (  َُِْٕ) رقم (ّٖٗ/ ُٗ) المسند، ( ُب الشيباٍل أسد بن ىبلؿ بن حنبل بن ٧بمد بن أٞبد ا عبد أٞبد )أبو
 ، مادة: )أشر(.ّْٕ/ ْ ، ِط ،لساف العرب ،ابن منظور  (ِ)
 . ِٗ اآلية: مرَل  سورة  (ّ)
 .ُْ اآلية :آؿ عمراف  سورة  (ْ)



 

َُ 

، بأىم شيءو أىشرت إًليو بيدو أىك بعْبو ، افي بلفظأىشىٍرتى إًليو ٩با ييب كلمة الرمز ، كالرٍَّمزي ُب اللغة : كل ما
  .(ُ)أك بغّب ذلك

: س، كقيل: ٙبريك الشفتْب، كقيل، الرمز: اإلشارة باليد كالوحي بالرأكعند علماء التفسّب
يسبّْحة

كعلى  ،كجب اضطرابان ُب الفهم كاف رمزان : كل ما أ، كقيل : الصوت ا٣بفي، كقيلاإلشارة با٤ب
 . (ِ)بالكبلـ ما فيهم منو ا٤براـ ، على أف ا٤برادشارة كإفهاـ من غّب كبلـرمز ىو إىذا فال

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ۅ  ﴿: كجاءت كلمة الوحي ُب قولو تعاىل

: اإًلشارة كالكتابة كالرّْسالة كاإل٥باـ كالكبلـ ا٣بىفٌي ككٌل ما أىلقيتو ًإىل لغة، كالوىٍحيي (ّ)﴾ەئائ
شار إليهم ، كقد تكوف تلك اإلشارة باليد ، أك بالكتابة ، أك : أفجملة أكحى إليهم تعِب ،(ْ)غّبؾ

فاإلشارة كالرمز كالوحي مصطلحات فيها تعبّب عن معُب ، ٩با يفهم بو عن ا٤بتكلم ما يريد بغّب ذلك 
كىي ُب ىذه الرسالة تعِب كل استنباط  من ا٤بعاٍل ، كردت ُب القرآف الكرَل كُب لغة العرب الفصيحة،

بالضركرة أف  ٲبكن االستفادة منو ُب آّاؿ الَببوم ، كعليو فإف كلمة إشارة ال تعِب أك درس أك أمر
 تكوف رمزان أك إٲباءن .  

 : استعماؿ اإلشارات في لغة العرب : لثالمطلب الثا

كبلـ العرب بببلغتو كفصاحتو كسحر بيانو يشّب إىل أمور كثّبة إشارة، كال يصرح ُب كثّب من 
، كمن ذلك استعماؿ آّاز كالكناية كالتشبيو ُب األسباب الٍب قد تيفهم ضمنان آّاالت لسبب من 

اليد قد يشّب إىل الكـر ككثرة  الكبلـ ، كمثاؿ ذلك ُب قوؿ العرب : " فبلف طويل اليد " ، كطوؿ
كقو٥بم: "فبلف ال يضع عصاه عن عاتقو" إشارة إىل كثرة السفر ، كقد تشّب إىل كثرة  ، الصدقة

                                                           

 (، مادة: )رمز( .ُِّ/ٓ، ) ِط،لساف العربابن منظور،   (ُ)
 ،ُ،طروح المعاني في تفسير القرآف والسبع المثاني، (أبا الفضل شهاب الدين السيد ٧بمود البغدادم )،اآللوسي (ِ)
(ِ/ُْٔ). 
 . ُُ اآلية :مرَل  سورة  (ّ)
 (. مادة: )كحي(.َِْ/ُٓ) ،ِط،لساف العربابن منظور،  (ْ)



 

ُُ 

، فهذه ٝبل فيها إشارات ، كقد (ُ): "عٌض على يديو"  فيو إشارة إىل الندـ كالتحسرقو٥بم، ك الضرب
 تدؿ على ا٢بقيقة، كا٤بقاـ ىو الذم يوضح ا٤براـ . 

معافو معٌينة كما ذكرىا كىذه بعض األمثلة على آيات من القرآف الكرَل فيها إشارات إىل 
: فيها إشارة إىل ، فكلمة عند(ِ) ﴾   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ :ففي قولو تعاىل، ا٤بفسركف

 .(ّ)جل ُب عبله –الرتبة العليا كالقربة من فضلو 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿ كُب قولو :

، إشارة إىل سرعة ا ُب (ْ)﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئحئ
 .(ٓ)﴾ەئ ﴿ا٢بساب ، حٌب إنو يكوف بكلمة :

ژ ژ ڑ ڑ ک چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿ كُب قولو :

 -كالصدقة مثبل–رة إىل أف بعض األعماؿ الصا٢بة إشا (ٔ)﴾ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ
، بة ، حٌب تصّب ا٢ببة سبعمائة حبةينميها ا  ألصحأّا ، كما ينمي الزرع ٤بن بذره ُب األرض الطي

 .(ٕ)ككذلك ا٢بسنة تضاعف إىل سبعمائة حسنة

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڃ ڃ ﴿كُب قولو تعاىل : 

إشارة إىل كضع ا٢برب بْب ا٤بسلمْب كبْب الكفار ، فبعد نزكؿ ىذه اآلية مل يػىٍغزي  ،(ٖ)﴾ژڈ
 .(ٗ)ببلدىم ا٤بشركوف ا٤بسلمْب ، بل غزاىم ا٤بسلموف ُب

                                                           

 . ِٖٔ/ُٖ  ،ُ، طالجامع ألحكاـ القرآف ،القرطيب  (ُ)
 .ٓٓ اآلية :القمر  سورة  (ِ)
  .  َٖٕ/ ُ    ، ُط ،تفسير الجاللين، كالسيوطي، الى  جبلؿ الدين ٧بمد بن أٞبد  (ّ)
 .ّٕ اآلية :االنعاـ  سورة  (ْ)
 (.َِ/ٕ) ،ِ،طالجامع ألحكاـ القرآفالقرطيب، (ٓ)
 .ُِٔ اآلية: البقرة  سورة (ٔ)
 (.ُّٔ/ ُ) ،ِط، تفسير القرآف العظيم  ، ابن كثّب  (ٕ)
 .ِٓ اآلية :األحزاب  سورة  (ٖ)
  (. ْٕٕ/ّ) ،ِ،طتفسير القرآف العظيمابن كثّب،  (ٗ)



 

ُِ 

الوفاء ، (ُ)﴾   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿كُب قولو : 
أنو يعطي الكثّب ُب ث أخرب كىو الصادؽ ، كإحسانو ، كمزيد امتنانو ، حيإشارة إىل عظيم كـر ا 

ک ک ک ک گ  ﴿ ، منها ُب قولو سبحانو :مقابل القليل، كقد صرٌح بذلك ُب أكثر من موضع

 . (ّ()ِ)﴾   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ىذه أمثلة على اإلشارات من القرآف الكرَل عامة ، كسيتم ذكر ٦بموعة من اإلشارات الَببوية 
 .إذف ا تعاىلُب القصص خاصة ب

  

                                                           

 .َْ اآلية :لبقرة ا سورة  (ُ)
 .        َُٔ اآلية  :األنعاـ  سورة (ِ)
 (.ِّْ/ُ) ،ُط،روح المعانياآللوسي ،   (ّ)



 

ُّ 

 .المبحث الثاني : أمور تتعلق بالتربية

أكرب نعم ا تعاىل على الناس أف يكوف ا تعاىل ا٤بتصف بصفات الكماؿ كا١ببلؿ رّٔم  من
على ، كسدد اعتُب ّٔم كربٌاىم ككفقهم كىداىم، دىم كمربيهم؛ فإنو ا رب كرَل، رحيم بعبادهكسي

، كمٌن عليهم ٗبنن كثّبة كنعم عظيمة ، كاف من أعظمها إنزاؿ الكتب ما٣بّب كالرشاد كالصبلح خطاى
العقيدة  ، فيهاإليو الناس من أمر دينهم كدنياىمكبعث الرسل أنزؿ ا عزكجل كتبا فيها ما ٰبتاج 

، كمن نًعىمو العظيمة أيضا أف أرسل إليهم كفيها منهج للَببية القوٲبة ،ؽ، كالسلوؾ كاألخبلكالشريعة
، كصىليوا بأ٩بهم إىل أعلى كأرقى ا٤بستويات، ككاف الذين ق نعم ا٤بربوف ا٤بعلموف ا٤بؤدبوفكانوا ٕب  رسبلن،

، كمنهم ا٢بواريوف، كمنهم يات كأعظمها، فكاف منهم الصحابةتربىوا على أيديهم أعلم الشخص
هم؛ ذلك أف ، بعد أئمتهم كأنبيائهم كرسلعان ٲبثلوف الصفوة ُب عامل البشرا٤بختاركف، كىؤالء ٝبي

؛ فإف مصدرىا العليم كال عجب –لشموؿ كالكماؿ ما فيها مناىجهم ُب الَببية كاإلصبلح فيها من ا
 ا٣ببّب .

 :امور ٟبسة كسيتم الكبلـ ُب ىذا ا٤ببحث ضمن

 األكؿ: معُب كلمة الَببية لغة 

 .الثاٍل: مفهـو الَببية كمعناىا اصطبلحا 

 ا عليو كسلم  كأفعالو . الثالث: الَببية ُب أقواؿ ا٤بصطفى صلى

 أساليب النيب صلى ا عليو كسلم قي الَببية. من: الرابع

 : صفات ا٤بريب الناجح.مساا٣ب

 : معنى كلمة التربية لغةالمطلب األوؿ

. ُب حجرًه ، كرىبػىٍوتي ، كرىبًيتي كلمة الَببية أصلها ُب اللغة من فعل : ) ربو أك ريب ( كمنو : رىبًيت 
ٍوتي ُب بىِب فبلف أىٍربيو: نىشىٍأتي فيًهم ، كرىبػٍَّيتي فبلنان أيرىبّْيو تػىٍربًيىةن كتػىرىبػٍَّيتيو كرىبػىٍبتيو كرىبػٍَّبتو ٗبعُب كيقاؿ : رىبػى 



 

ُْ 

ٍكتيو ، كىىذا لكل ما يػىٍنًمي كالوىلىد كالزَّرٍع ك٫بوه ، كمن فعل : (ُ)كاحد . كرىبػٍَّيتو تػىٍربًية ، كتػىرىبػٍَّيتو أىم : غىذى
ـى عليو ، كىكىلًيىو حٌب ييفارًؽى الطُّفيولًيَّةى ، كاف )ربب( ، يق اؿ : تػىرىبػَّبىو ، كاٍرتػىبَّو ، كرىبَّاه تػىٍربًيىةن : أىحسىنى الًقيا

ا»ابٍػنىو أىك مل يكن ، كُب ا٢بديث:  ، كما يػيرىيبّْ الرَّجيلي فىظيها كتيراًعيها كتػيرىبّْيها، أم: ٙبىٍ (ِ) «لكى نًٍعمةه تػىرئُّّ
بّْركلمة الٌرٌب كىي تٍطلىق ُب اللغة على ا٤ب  كلدىه  كمنو يدى

يرى الًك ، كالسَّيّْد ، كا٤ب
ٍنًعمً ، كا٤ب

ي
، يبّْ ، كالقىيّْمً ، كا٤ب

كمن ىنا فإنو ، (ّ)، فقيلى: ربُّ كذاًإذا أيٍطًلقت على غّبًه أيًضيفتكال تيطلىق غّبى ميضافة ًإاٌل على الٌلو  ك 
  أمره كرعاه كحفظو ك٭بٌاه ، قيل لؤلكؿ : إنو  ميرىب  .  إذا أحسن شخص القياـ على آخر ، أك توىل

 : مفهـو التربية ومعناىا اصطالحا :المطلب الثاني

تيعٌرؼ الَببية بأهنا: ا١بهد الذم يقـو بو آباء شعب كمربوه إلنشاء األجياؿ القادمة على أساس نظرية 
اختلفت باختبلؼ نظرة ا٤بربْب كفلسفتهم على أف ىناؾ تعريفات كثّبة للَببية  ،(ْ)ا٢بياة الٍب يؤمنوف

 .(ٓ)ُب ا٢بياة كمعتقداهتم الٍب يدينوف ّٔا

كقيل : تبليغ الشيء إىل كمالو  ،(ٔ)فالَببية عند علماء ا٤بسلمْب : تبليغ الشيء إىل كمالو شيئا فشيئا 
 .(ٕ)ٕبسب استعداده األزيل شيئا فشيئا

 ن التعريفْب : ك ٲبكن مبلحظة األمور اآلتية عند التأمل ُب ىذي

إال بالوعي لطبيعة العمل  -الكماؿ–: فبل ٲبكن الوصوؿ للهدؼ الَببيةي عمله كاعو كمتواصله -ُ
 ، أما مع االنقطاع عنو فإف الَببية ال تؤٌب ٜبارىا ا٤برجوة .عليو ، ٍب الدكاـ كاالستمراريةالقائم

                                                           

  (. مادة: )ربا( .ُِٖ/ٓ) ،ِط،ف العربلسا ،ابن منظور  (ُ)
 ، اللَّوً  ًُب  ا٢بٍيبّْ  فىٍضلً  ُب  بىاب كىاآٍلدىابً  ، كىالصّْلىةً  اٍلربّْ، ًكتىاب  ،الصحيح( ُب  مسلم بن ا٢بجاج بن مسلم مسلم،)  أخرجو  (ِ)
 ابوىريرة مسند ، الصحابة من ا٤بكثرين مسند ، المسندأٞبد ُب  ك ، الباقي عبد فؤاد ٧بمد ٙبقيق ،(ِٕٔٓ) ( ،رقمُٖٖٗ/ْ)

 .(ٖٓٗٗ)رقم (َْ/ُٔ) ،عنو ا رضي
 (. مادة: )ربب( .ٓٗ/ٓ) ،ِط،لساف العربابن منظور،   (ّ)
 (.ُٕ/ُ) ،ُط ،اآلباء ومشاكل األبناء في الميزاف السيكولوجي بين الفهم والمواجهة٧بمد علي كامل،   (ْ)
 . ُُ/ُ ، ٔط، مقدمة في التربيةإبراىيم ناصر ،   (ٓ)
 .(ٗٓ/ُ) ،ُط، فيض القدير شرح الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير،ا٤بناكم (ٔ)
 (.ٕٕ/ُ) ،ُط،روح المعاني ،اآللوسي  (ٕ)



 

ُٓ 

من كاف  -تبليغ الكماؿ  –يفة : فبل ٲبكن أف يؤدم ىذه الوظكوف القائم عليها ذا كفاءة عاليةي-ِ
 .جاىبل بأصو٥با كقواعدىا كأىدافها

 كالعمل على إنضاجو . : بلوغ الكماؿ بإصبلح الفردتسعى الَببية إىل ىدؼ، كىدفها-ّ

، كما ، أك معنوية: فهي تشمل أشياء أخرل مادية ، مثل تربية ا٢بيوافالَببية ال ٚبتص باإلنساف -ْ
 .(ُ)﴾ًَُّشْثِِ اٌصَّذَلَبدِ ﴿ة فقاؿ :الصدق -جل ُب عبله-ذكر ا 

الركحانية : ل تربية اإلنساف من ٝبيع ا١بوانبالَببية اإلسبلمية متكاملة كمتوازنة، فهي تشم -ٓ
، أك عقلو مثبل دكف تربية جسمو كركحو ، فبل ٲبكن أف يبلغ الكماؿ بَببيةكالعقبلنية كا١بسمانية

 ، كىكذا .لعقل كا١بسم دكف الركحأك تربية اتربية الركح دكف العقل كا١بسم، 

الَببية ُب أقواؿ ا٤بصطفى صلى ا عليو كسلم كأفعالو باعتباره ا٤بريب األكؿ: كلقد كاف ا٤بصطفى  -ٔ
ألصحابو رضواف ا عليهم، حٌب إنو اعتُب  صلى ا عليو كسلم كىو مريب األمة األكؿ نعم ا٤بريب

م، فما كاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ٯبهل أصوؿ الَببية بأبنائهم ٩با كاف لو أكرب األثر ُب حياهت
، حٌب إف الطفل مل أسلوب ا٤بزاح معهم، كيبلطفهمكال فركعها، فلقد كاف ييقٌبلهم، كيداعبهم كيستع

، كيركب الطفل على ظهره الشريف ُب الصبلة تو ُب الناس فيقٌصر الصبلة ألجلوليبكي أثناء صبل
تىوي » ا عليو كسلم: فيطيل السجود كيقوؿ صلى لىوي حىٌبى يػىٍقًضيى حىاجى  «اٍبًِب اٍرٙبىىلىًِب، فىكىرًٍىتي أىٍف أيعىجّْ

يىا أىبىا عيمىٍّبو: مىا فػىعىلى النػُّغىيػٍري »كيبلطف طفبلن صغّبان فقد طّبان كاف عنده ، كيكٌنيو ، فيقوؿ : ، (ِ)
ُب كجهو ، فيذكرىا الطفل بعد كربه،  ، كيداعب طفبلن آخر ٗبٌجة من فيو ا٤ببارؾ ييلقيها(ُ()ّ)«؟

 . (ِ)(ٍبني ٟبىًٍس ًسًنْبى ًمٍن دىٍلوو عىقىٍلتي ًمٍن النَّيبّْ صلى ا عليو كسلم ٦بىَّةن ٦بىَّهىا ُب كىٍجًهي كىأىنىا ا) كيقوؿ:

                                                           

 .ِٕٔ اآلية:  البقرة سورة  (ُ)
 من أطوؿ سجدة تكوف ٯبوز ىل باب التطبيق كتاب، السننسناف( ُب  بن علي بن شعيب بن النسائي،) اٞبد أخرجو  (ِ)

 رقم (َِْ/ِٓ،)ا٥باد بن شداد حديث ا٤بكيْب مسند ،المسندُب ،أٞبد  كأخرجو،(ُُُْ) (، رقمِِٗ/ِ)،دةسج
 . ، صححو األلباٍل(َُّّٔ)
 النػُّغىيػٍري: طائر معركؼ يشبو العصفور، كقيل: ىو فرخ العصافّب، كقيل: ىو نوع من ا٢بيٌمر، كالراجح أنو طائر أٞبر ا٤بنقار .  (ّ)

( ابن حجر أٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلٍل الشافعي  ) ،ـُّٕٗ،،طفتح الباريعسقبلٍل، انظر: ابن حجر ال
(َُ/ّٖٓ- ْٖٓ.) 
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كال ينسى صلى ا عليو كسلم اآلداب العامة كىو يريب ، فقد ثبت أف رسوؿ ا صلى ا 
 بيمينك ككل ، ا سم: غبلـ يا: »الطعاـ مائدة على لو فقاؿ حجره ُب رباه غبلما علمعليو كسلم 

 .«يليك ٩با ككل ،

 احفظ ٰبفظك ا احفظ كلمات أعلمك إٍل غبلـ يا: »لو فيقوؿ اإلٲباف على آخر كيريب
 على تمعتاج لو األمة أف كاعلم با فاستعن استعنت كإذا ا فاسأؿ سألت إذا ٘باىك ٘بده ا
 مل بشيء يضركؾ أف على اجتمعوا كلو لك ا كتبو قد بشيء إال ينفعوؾ مل بشيء ينفعوؾ أف

 .(ّ) «الصحف كجفت األقبلـ رفعت عليك ا كتبو قد بشيء إال يضركؾ

، ُب تربيتو للخىٍلق كتعليمو ٥بم النموذج  عليو كسلم ُب تصرفاتو كأقوالوكلقد كاف صلى ا 
أرسلو أطلق على نفسو اسم  ٤بنهج اإلسبلـ كتعاليمو، كال ننسى أف ا  الذمالعملي الصادؽ 

ينعىم عليو، كأدٌؿ على كماؿ فعلو سبحانو ، )الرب(
، كمن معانيو ا٤بريب، كالَببية من أجٌل النعم على ا٤ب

كىي ُب ، فما من ذرة ُب ا٤بخلوقات إال (ْ)﴾پ پ پ پ ﴿ ككصف نفسو سبحانو بأنو 
، فلقد خلق ا ا٣بلق كىداىم ٤با جلية، كآثار الَببية ُب ىذا الكوف كاضحة واىل كرعايتحيطة تربيتو تع

ألف الداعي يطلب ما يظٌنو  –كإف جاز غّبه  –يصلحهم ، كما كعٌلم الداعْب أف يدعوه باسم الرب 
 .(ٓ)صبلحا كتربية لنفسو

 أساليب النبي صلى اهلل عليو وسلم في التربية: : المطلب الثالث

 :أساليب النيب صلى ا عليو كسلم الَببوية من

                                                           

)     رقم ،(َّ/ٖ) ،الناس إىل االنبساط باب ، األدب كتاب  ،ُط الصحيح،ُب ،( إ٠باعيل بن ٧بمد ،) البخارم أخرجو (ُ)
ُِٔٗ  ).  

 (.ٕٕ) رقم(، ِٔ/ُ،) الصغّب ٠باع يصح مٌب باب ، باب العلم كتاب ،الصحيحالبخارم،ُب  أخرجو  (ِ)
 ك ،صحيح حسن حديث كقاؿ ،(ُِٔٓ) ،رقم (ٕٔٔ/ْ)كالورع، كالرقائق القيامة صفة أبواب ،السنن الَبمذم ُب أخرجو  (ّ)

 (.ِٗٔٔ)  رقم ( ، َُْ/ْ،)عبدا٤بطلب بن عباس بن عبدا مسند ىاشم بِب مسند ،المسندُب  أٞبد
 .ِ اآلية :الفاٙبة  ةسور  (ْ)
 . (ِٖ -ٕٕ/ُ) ،ُط،روح المعانياآللوسي،   (ٓ)



 

ُٕ 

 (ُ)﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ ﴿قاؿ تعاىل: 
فهذه اآلية أصل كبّب ُب التأسي برسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كسلم، ُب أقوالو كأفعالو كأحوالو، ك٥بذا 

ذا قاؿ تعاىل للذين تضجركا أمر الناس بالتأسي بالنيب ُب صربه كمصابرتو كمرابطتو ك٦باىدتو، ك٥ب
أم ىبل اقتديتم بو  ،(ِ)﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿ كتزلزلوا كاضطربوا ُب أمرىم يـو األحزاب
 .(ّ)كتأسيتم بشمائلو صلى الٌلو عليو كسلم

إذا ما حكمنا على العظمة ٗبكاف فإف ٧بمدان ىو أعظم العظماء "-: كؿ ديور انت كقاؿ
ك٩با يتأسى بو بالنيب صلى ا عليو كسلم ،  (ْ)ما كصلى إليو ٧بمد مصلحه أف يصًل إىل كقلَّما استطاع

ليكوف قدكة للناس،  علم ا أف البشرية ٙبتاج إىل تربية فبعث ٧بمدا لقد، أمور الَببية كتزكية النفس
التاريخ، حٌب غدا طاقة من نور شفيف بعثها ا  ككضع ُب شخصو الصورة ا٢بية ا٣بالدة على مدار

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿:ناس على األرض السبيل؛ ذلك ألنو النور قاؿ تعاىللتنّب لل

 .(ٓ)﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ

 يأخذ النيب جانبان مل ؟كيف رىب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم صحابتو  :كيتبادر إلينا سؤاؿ مهم كىو
ل الثواب دكف آخر من جوانب الشخصية كإ٭با أخذ ٔبميع جوانبها على السواء ٕبيث ٝبع بْب ٙبصي

جعل  ُب الدنيا كإحراز النجاة ُب اآلخرة ،كمل يؤخذ عنو أف ميز بْب صحايب كآخر ٕبيث كالسعادة
 الكل يتلقوف منو الَببية كالتوجيهات على حد سواء، كإ٭با كاف لكل صحايب تربية ٨بتلفة عن اآلخر

مهم عند ا اتقاىم ا٢بديثة، أكر  كبا٤بساكاة دكف تفريق بْب شخص كآخر كشأف اليوناف، كالَببية
ميزاف  كىو صلى ا عليو كسلم ىذا ىو ا٤بيزاف الذم سار عليو رسوؿ ا ككلهم آلدـ كآدـ من تراب

كمن تلك األساليب الٍب إستخدمها النيب صلى ا ، ؛ ألنو ُب النهاية الفرؽ بْب تراب كآخراإلسبلـ
 عليو كسلم ُب الَببية مع صحابتو رضواف ا عليهم :

 التربية بالقصة: - ٔ
                                                           

 .ُِ اآلية :األحزاب  سورة (ُ)
 .ُِ اآلية :األحزاب  سورة (ِ)
 .ُّٗ/ ٔ  ،ِ،طالقرآف العظيمتفسير ابن كثّب ، (ّ)
 . ْٕ/ُّ ،ط،قصة الحضارة ،ديورىانت(ْ)
 .ْٔ-ْٓ اآلية :األحزاب سورة  (ٓ)
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إف القصة أمر ٧ببب للناس، كتَبؾ أثرىا ُب النفوس، كمن ىنا جاءت القصة كثّبان ُب القرآف، كأخرب 
ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮵﮶  ﮷ ﮸﮹  ﮺﮻  ﴿تبارؾ كتعاىل عن شأف كتابو فقاؿ 

         ڭ ڭ ڭ ﴿كقاؿ تعاىل  (ُ)﴾ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

صلى ا  كأمر نبيو، (ِ)﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ
ك٥بذا فقد سلك النيب صلى ا  (ّ)﴾  ې ى ى ائ ائ﴿ عليو كسلم بذلك فقاؿ : 

 عليو كسلم ىذا ا٤بنهج كاستخدـ ىذا األسلوب.

كىو خباب بن األرت رضي ا عنو ػ  -شاب من أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم  فهذا
لو ما أصابو فيقوؿ رضي ا  لم شاكيان يبلغ بو األذل كالشدة كل مبلغ فيأٌب للنيب صلى ا عليو كس

كقد لقينا من ا٤بشركْب  -أتيت النيب صلى ا عليو كسلم كىو متوسد بردة لو ُب ظل الكعبة  :عنو
لقد كاف كاف من قبلكم ليمشط »فقلت :أال تدعو ا؟ فقعد كىو ٧بمر كجهو فقاؿ:  -شدة 

ك عن دينو، كيوضع ا٤بنشار على مفرؽ ٗبشاط ا٢بديد مادكف عظامو من ٢بم أكعصب، مايصرفو ذل
عن دينو، كليتمن ا ىذا األمر حٌب يسّب الراكب من صنعاء إىل   رأسو فيشق باثنْب، ما يصرفو ذلك

 .(ْ)«احضرموت ما ٱباؼ إال 

كحفظت لنا السنة النبوية العديد من ا٤بواقف الٍب ٰبكي فيها النيب صلى ا عليو كسلم قصة من 
، (ٔ)، كقصة الذم قتل مائة نفس(ٓ)لك: قصة الثبلثة الذين آكاىم ا٤ببيت إىل الغارالقصص، فمن ذ

 (ُ)كغّبىا كثّب. (ٖ)، كقصة أصحاب األخدكد...(ٕ)كقصة األعمى كاألبرص كاألقرع

                                                           

 .ّ يةاآل :يوسف  سورة (ُ)
 .ُُُ اآلية: يوسف  سورة (ِ)
 .ُٕٔ اآلية :األعراؼ  سورة (ّ)
 . (ّٖٖٓ ) رقم(،ْٓ/ٓ ) ، صلى ا عليو كسلم لقي النيب ما باب اٍلمناقب كتاب، الصحيحُب  البخارم أخرجو (ْ)
 .ُٗ/ّ (ِِِٕ) ح أجره األجّب فَبؾ أجّب استأجر من باب األنبياء أحاديث كتاب الصحيح،ُب  البخارم أخرجو (ٓ)
 كاٞبد ُب ، (ِٕٔٔ) رقم(،ُُِٖ/ْ، ) قتلو كثر كاف القاتل توبة قبوؿ باب التوبة كتابالصحيح،ُب  مسلم أخرجو (ٔ)

 (.ُُٕٖٔ) رقم (،َِِ/ُٖ ، ) با١بنة ا٤ببشرين العشرة مسند المسند،
 . ( ّْْٔ) رقم، (ُُٕ/ْ،)اسرائيل بِب عن ماذكر باب األنبياء أحاديث كتابالصحيح،ُب  البخارم أخرجو (ٕ)
 رقم ،(ِِٗٗ/ْ) ،كتاب الزىد كالرقائق باب قصة أصحاب األخدكد كالساحر كالراىب كالغبلـ الصحيح،مسلم ُب  أخرجو (ٖ)

 (.ُِّّٗ) رقم،  (ّْٓ/ّٗ) ،مسند العشرة ا٤ببشرين با١بنة مسند األنصار المسند، كأٞبد ُب ،(ََّٓ) رقم



 

ُٗ 

 التربية بالموعظة: - ٕ

كسلم  صلى ا عليو الرسالة للموعظة أثرىا البالغ ُب النفوس، لذا فلم يكن ا٤بريب األكؿ صاحب  
 :-رضي ا عنو-يغيب عنو ىذا األمر أك يهملو فقد كاف كما كصفو أحد أصحابو كىو ابن مسعود 

كٰبكي ، (ِ)(صلى ا عليو كسلم يتخولنا با٤بوعظة ُب األياـ كراىة السآمة علينا كاف رسوؿ ا )
 صلى ا عليو عن موعظة كعظها إياىم النيب -رضي ا عنو-أحد أصحابو كىو العرباض بن سارية 

كسلم ، فيقوؿ: كعظنا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يوما بعد صبلة الغداة موعظة بليغة ذرفت 
منها العيوف ككجلت منها القلوب، فقاؿ رجل: إف ىذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسوؿ ا؟ 

ش منكم يرل اختبلفا كثّبا، أكصيكم بتقول ا كالسمع كالطاعة، كإف عبد حبشي فإنو من يع»قاؿ: 
كإياكم ك٧بدثات األمور فإهنا ضبللة، فمن أدرؾ ذلك منكم فعليو بسنٍب كسنة ا٣بلفاء الراشدين 

، كأال تكوف بصفة وعظة أثرىا ينبغي أف تكوف ٚبوالن كحٌب تَبؾ ا٤ب(ّ) «ا٤بهديْب عضوا عليها بالنواجذ
كل ٟبيس فقاؿ لو رجل يا أبا عبدالرٞبن   كعن أيب كائل قاؿ كاف عبدا يذكر الناس ُب، دائمة

لوددت أنك ذكرتنا كل يـو قاؿ أما إنو ٲبنعِب من ذلك أٍل أكره أف أملكم كإٍل أٚبولكم با٤بوعظة  
 .(ٓ) (ْ)كما كاف النيب يتخولنا ّٔا ٨بافة السآمة علينا

 الجمع بين الترغيب والترىيب: - ٖ

ة كفَبة، كمن ٍب كاف ا٤بنهج الَببوم اإلسبلمي يتعامل مع النفس البشرية فيها إقباؿ كإدبار، كفيها شرٌ  
عن ، ك لَبغيب كالَبىيب، كالرجاء كا٣بوؼىذه النفس بكل ىذه االعتبارات، كمن ذلك ا١بمع بْب ا

قاؿ » قاؿ خطب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم خطبة ما ٠بعت مثلها قط: -رضي ا عنو-أنس 

                                                           

 ( بتصرؼ .ّْْ -ُْْ/ُ، )ُ،طنبويةالتربية ال٧بمد بن عبدا الدكيش ،  ( (ُ
 (.ٖٔ رقم ) ، (ِٓ/ُ) ،كتاب الدعوات باب ا٤بوعظة ساعة بعد ساعة الصحيح،ُب البخارم أخرجو  (ِ)
ابن ك ،(ُُِْٕ) رقم (،ّٕٔ/ِٖ،) عنو ا رضي سارية بن العرباض حديث الشاميْب مسند المسند،في  أٞبد أخرجو (ّ)

 . .صحيح حديث األلباٍل كقاؿ، (ِْرقم ) (،ِٖ/ُ) ،الراشدين ا٣بلفاء سنة اتباع باب السنة أبواب  السنن،ُب  ماجو
 . (َٕرقم )(، ِٓ/ُ) ،معدكدة أياما العلم ألىل جعل من باب العلم كتاب ، الصحيحأخرجو البخارم ُب  (ْ)

 ( بتصرؼ .ََْ -ّٗٗ/ُ، )ُ،طالتربية النبوية٧بمد بن عبدا الدكيش ،  ( (ٓ



 

َِ 

قاؿ: فغطى أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو  «كلبكيتم كثّبان لو تعلموف ما أعلم لضحكتم قليبلن 
 .(ُ)كسلم كجوىهم ٥بم خنْب

قاؿ أتيت النيب صلى  -رضي ا عنو-كمن أحاديث الرجاء كالَبغيب ما حدث بو أبو ذر 
ما من عبد قاؿ ال إلو إال »ا عليو كسلم كعليو ثوب أبيض كىو نائم، ٍب أتيتو كقد استيقظ فقاؿ:

قلت:  «كإف زٌل كإف سرؽ»قلت: كإف زٌل كإف سرؽ؟ قاؿ: « مات على ذلك إال دخل ا١بنةا ٍب
ككاف أبو ذر إذا حدث ّٔذا  «كإف زٌل كإف سرؽ على رغم أنف أيب ذر»كإف زٌل كإف سرؽ؟ قاؿ:

 . (ِ)قاؿ: كإف رغم أنف أيب ذر

عليو كسلم معنا أبو لى ا قاؿ كنا قعودا حوؿ رسوؿ ا ص -رضي ا عنو-ىريرة أيب كعن 
عمر ُب نفر فقاـ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم من بْب أظهرنا فأبطأ علينا كخشينا أف يقتطع بكر ك 

دكننا، كفزعنا فقمنا فكنت أكؿ من فزع، فخرجت أبتغي رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم حٌب أتيت 
فإذا ربيع يدخل ُب جوؼ حائط  حائطان لؤلنصار لبِب النجار فدرت بو ىل أجد لو بابا فلم أجد،

فاحتفزت كما ٰبتفز الثعلب فدخلت على رسوؿ ا صلى ا  -كالربيع ا١بدكؿ-من بئر خارجة 
قلت: كنت بْب أظهرنا  «ما شأنك؟»فقلت: نعم يارسوؿ ا، قاؿ: «أبو ىريرة؟»عليو كسلم فقاؿ:

من فزع، فأتيت ىذا ا٢بائط فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أف تقتطع دكننا، ففزعنا فكنت أكؿ 
 -كأعطاٍل نعليو- «يا أبا ىريرة»فاحتفزت كما ٰبتفز الثعلب، كىؤالء الناس كرائي، فقاؿ:

اذىب بنعلي ىاتْب فمن لقيت من كراء ىذا ا٢بائط يشهد أف ال إلو إال ا مستيقنا ّٔا قلبو »قاؿ:
عتِب بالَبىيب كنركز عليو، كىو أمر كا٤بتأمل ُب الواقع يلحظ أننا كثّبان ما ن …(ّ)«فبشره با١بنة

مطلوب كالنفوس ٙبتاج إليو، لكن البد أف يضاؼ لذلك الَبغيب، من خبلؿ الَبغيب ُب نعيم ا١بنة 

                                                           

رقم  (،ْٓ/ٔ) ،( تسؤكم لكم تبد إف أشياء عن التسألوا) قولو باب تػىٍفًسّبً  ًكتىاب ، الصحيحرم ُب البخا أخرجو (ُ)
(ُِْٔ). 
 .(ِٕٖٓ رقم )،  (ُْٗ/ٕ) ،اٍلًبيضً  الثػّْيىابً  باب اللّْبىاسً  ًكتىاب، الصحيحُب  أخرجو البخارم (ِ)
) ، حباف كابن ،(ِٓ) رقم(، ٗٓ/ُ) ،شاؾ غّب كىو إلٲبىافً با اللَّو لقي مىن باب اإلٲبافً  كتاب الصحيح، ُب مسلم أخرجو (ّ)

/ َُ) ،إمضاءأمر على عـز إذا لئلماـ مايستحب باب الٌسّب كتاب  الصحيح، ُب التميمي ( معبد بن معاذ بن حباف بن ٧بمد
 .(ّْْٓرقم )، (َْٗ



 

ُِ 

كثوأّا، كسعادة الدنيا ٤بن استقاـ على طاعة ا، كذكر ٧باسن اإلسبلـ كأثر تطبيقو على الناس، كقد 
 .(ُ) { اٌزٌَّْسَاحَ ؤَلَبٌُِا ؤََّٔيُُْ ًٌٌََْ} {اٌْمُشٍَ ؤَىًَْ ؤََّْ ًٌٌََْ}ىل:استخدـ القرآف الكرَل ىذا ا٤بسلك فقاؿ تعا

 اإلقناع العقلي: - ٗ

عن أيب أمامة رضي ا عنو قاؿ: إف فٌب شابا أتى النيب صلى ا عليو كسلم فقاؿ: يا رسوؿ ا، 
فدنا منو قريبان قاؿ: فجلس قاؿ  «ادنو»ائذف يل بالزنا، فأقبل القـو عليو فزجركه، قالوا: مو مو، فقاؿ: 

قاؿ:  «كال الناس ٰببونو ألمهاهتم »قاؿ: ال كا جعلِب ا فداءؾ، قاؿ:  «أٙببو ألمك ؟  »: 
 «كال الناس ٰببونو لبناهتم»قاؿ: ال كا يا رسوؿ ا جعلِب ا فداءؾ، قاؿ:  «أفتحبو البنتك؟»

 قاؿ: «كال الناس ٰببونو ألخواهتم»جعلِب ا فداءؾ، قاؿ: قاؿ: ال كا  «أفتحبو ألختك؟»قاؿ: 
أفتحبو »قاؿ:  «كال الناس ٰببونو لعماهتم»قاؿ: ال كا جعلِب ا فداءؾ، قاؿ:  «أفتحبو لعمتك؟»

قاؿ: فوضع يده عليو  «كال الناس ٰببونو ٣باالهتم»قاؿ: ال كا جعلِب ا فداءؾ، قاؿ:  «٣بالتك؟
، (ِ)فلم يكن بعد ذلك الفٌب يلتفت إىل شيء «غفر ذنبو، كطهر قلبو، كحصن فرجواللهم ا»كقاؿ: 

كسر حاجز ا٢بياء، كٱباطب النيب صلى  دفعو إىلاء كالغريزة تتوقد ُب نفسو، ٩با إف ىذا الشاب قد ج
صحابو ا عليو كسلم علنان أماـ أصحابو، كأدرؾ النيب صلى ا عليو كسلم ا٤بريب جانبان مل يدركو فيو أ

لقد جاء ىذا الشاب يستأذف النيب صلى ا عليو كسلم كلو كاف قليل الورع عدَل الديانة   فما ىو؟
مل ير أنو ٕباجة لبلستئذاف بل كاف ٲبارس ما يريد سران، فأدرؾ صلى ا عليو كسلم ىذا ا١بانب ا٣بّب 

 .(فلم يكن بعد ذلك الفٌب يلتفت إىل شيء)فيو، فما ذا كانت النتيجة: 

 استخداـ الحوار والنقاش: - ٘

كخّب مثاؿ على ذلك موقفو صلى ا عليو كسلم مع األنصار ُب غزكة حنْب بعد قسمتو للغنائم، فقد 
أعطى صلى ا عليو كسلم ا٤بؤلفة قلؤّم كترؾ األنصار، فبلغو أهنم كجدكا ُب أنفسهم، فدعاىم 

 -رضي ا عنو-الذم يركيو عبدا بن زيد صلى ا عليو كسلم ، ككاف بينهم كبينو ىذا ا٢بوار 
                                                           

 ( بتصرؼ .ُْٕ -َُْ/ُ، )ُ،طالتربية النبوية٧بمد بن عبدا الدكيش ،  ( (ُ

 رقم (،ْٓٓ/ّٔ) ،عجبلف بن صدم الباىي أمامة أيب حديث، االنصار مسمد تتمة ، المسندأٞبد ُب  رجوأخ( ِ)
 ،الصعب أ٠بو من الصاد باب ،الكبير المعجمالشامي( ُب  اللخمي مطّب بن أيوب بن أٞبد بن كالطرباٍل )سليماف ،(ُُّّّ)
 .قاؿ شعيب األرنوط اسناده صحيح (ٕٔٓٔ) رقم،(ُّٖ/ٖ)



 

ِِ 

فيقوؿ: ٤با أفاء ا على رسولو صلى ا عليو كسلم يـو حنْب قسم ُب الناس ُب ا٤بؤلفة قلؤّم كمل 
يا معشر »يعط األنصار شيئا، فكأهنم كجدكا إذ مل يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقاؿ: 

  «ككنتم متفرقْب فألفكم ا يب؟ كعالة فأغناكم ا يب؟األنصار، أمل أجدكم ضبلال فهداكم ا يب؟ 
ما ٲبنعكم أف ٘بيبوا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم »كلما قاؿ شيئان قالوا: ا كرسولو أمن، قاؿ: "

لو شئتم قلتم جئتنا كذا ككذا، أترضوف أف يذىب »قاؿ كلما قاؿ شيئا قالوا: ا كرسولو أمن قاؿ: «؟
البعّب كتذىبوف بالنيب صلى ا عليو كسلم إىل رحالكم؟ لوال ا٥بجرة لكنت امرأ من الناس بالشاة ك 

األنصار، كلو سلك الناس كاديا كشعبا لسلكت كادم األنصار كشعبها، األنصار شعار كالناس دثار، 
ففي ىذا ا٤بوقف استخدـ النيب صلى  (ُ)«إنكم ستلقوف بعدم أثرة فاصربكا حٌب تلقوٍل على ا٢بوض

 عليو كسلم ا٢بوار معهم، فوجو ٥بم سؤاالن كانتظر منهم اإلجابة، بل حْب مل ٯبيبوا لقنهم اإلجابة ا
 .(ِ) «شئتم لقلتم كلصدقتم كصيدقتم كلو»قائبلن : 

 اإلغالظ والعقوبة: - ٙ

فعن أيب مسعود األنصارم قاؿ: قاؿ  كقد ييغلظ صلى ا عليو كسلم على من كقع ُب خطأ أك يعاقبو:
يا رسوؿ ا، ال أكاد أدرؾ الصبلة ٩با يطوؿ بنا فبلف، فما رأيت النيب صلى ا عليو كسلم ُب  رجل:

أيها الناس إنكم منفركف فمن صلى بالناس فليخفف فإف فيهم »موعظة أشد غضبان من يومئذ فقاؿ:
 .(ّ)«ا٤بريض كالضعيف كذا ا٢باجة

ى ا عليو كسلم سألو رجل عن أف النيب صل -رضي ا عنو-كعن زيد بن خالد ا١بهِب 
ٍب عرفها سنة، ٍب استمتع ّٔا، فإف جاء  -أك قاؿ: كعاءىا كعفاصها-اعرؼ ككاءىا »اللقطة فقاؿ:

كما  »فقاؿ: -أك قاؿ اٞبر كجهو-قاؿ: فضالة اإلبل؟ فغضب حٌب اٞبرت كجنتاه  «رّٔا فأدىا إليو
رىا حٌب يلقاىا رّٔا" قاؿ: فضالة الغنم؟ لك ك٥با، معها سقاؤىا كحذاؤىا ترد ا٤باء كترعى الشجر فذ

 (ْ)«قاؿ:" لك أك ألخيك أك للذئب

                                                           

 .(َّّْ)  رقم، (ُٕٓ/ٓ) ،ٜباف سنة شواؿ ُب الطائف غزك باب ا٤بغازم كتاب الصحيح،و البخارم ُب أخرج (ُ)
 ( بتصرؼ .ْٕٗ-ْٕٓ/ُ، )ُ،طالتربية النبوية٧بمد بن عبدا الدكيش ،  ( (ِ

 .(َٗ) رقم( ،َّ/ُ) ،ُب ا٤بوعظة إذا رأل مايكره كتاب العلم باب الغضب، الصحيحُب البخارم  أخرجو (ّ)
 .(ُٗ) رقم،  (َّ/ُ) ، ُب ا٤بوعظة إذا رأل مايكره كتاب العلم باب الغضب ،الصحيحُب  البخارم أخرجو (ْ)



 

ِّ 

أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم رأل خاٛبان  -رضي ا عنهما-كعن عبد ا بن عباس 
فقيل  «يعمد أحدكم إىل ٝبرة من نار فيجعلها ُب يده»من ذىب ُب يد رجل فنزعو فطرحو كقاؿ:

بو، قاؿ: ال كا ال آخذه  ا صلى ا عليو كسلم : خذ خاٛبك انتفعللرجل بعد ما ذىب رسوؿ 
  .(ُ)أبدان كقد طرحو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

أف رجبل أكل عند رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  -رضي ا عنو-عن سلمة بن األكوعك 
الكرب قاؿ فما رفعها إىل بشمالو فقاؿ كل بيمينك قاؿ ال أستطيع قاؿ ال استطعت ما منعو إال 

الراتب لو  الرفق ىو ا٥بدم راتب صلى ا عليو كسلم فقد كافإال أف ذلك مل يكن ىديو ال، (ِ)فيو
 .اـ اإلغبلظ يغلظ لكن حْب يقتضي ا٤بقصلى ا عليو كسلم ،

 كمن األدلة على ذلك:

ھ ھ   ﴿ :ؿ تعاىلأف ا سبحانو كتعاىل كصفو بالرفق كاللْب أك ٗبا يؤدم إىل ذلك قا -ُ

﮸  ﮹ ﮶  ﮷ ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  كال  (ّ)﴾﮺ے ے ۓ ۓ
 أدؿ على كصفو عليو الصبلة كالسبلـ من كصف ا لو فهو العليم بو سبحانو .

فبأيب ىو كأمي ما ) بقولو : -رضي ا عنو-فقد كصفو معاكية بن ا٢بكم  كصف أصحابو لو: -ِ
 .(ْ)(هرٍل كال ضربِب كال شتمِبرأيت معلما قبلو كال بعده أحسن تعليما منو فوا ما ك

                                                           

كالبيهقي ُب  ،(  ََِٗرقم ) (،ُٓٓٔ/ّ) ،الذىب خاًب طرح ُب باب كالزينة كتاب اللباس، الصحيحُب  مسلم أخرجو(ُ)
 (  . ُِْْرقم ) (،ٓٗٓ/ِ،)اب هني الرجل عن لبس الذىبب ، السنن الكبرى

 ك ابن،(  َُِِ) رقم (ُٗٗٓ/ّ، )كأحكامهما كالشراب الطعاـ آداب باب األشربة كتاب ،الصحيحُب  أخرجو مسلم (ِ)
 .(  ِْْْٓرقم ) (ُِّ/ٓ، )بالشماؿ كالشرب األكل ُب األطعمة كتاب ،ُط، المصنفشيبة ُب  أيب

 . ُِٖ اآلية :التوبة سورة  (ّ)
أٞبد  ك،(ُْٖ) رقم (، ُّٖ/ُ،)الصبلة ُب الكبلـ ٙبرَل باب الصبلة كمواضع ا٤بساجد كتاب ،الصحيحُب  مسلم أخرجو (ْ)

 رقم (ُٕٓ/ّٗ،)السلمي ا٢بكم بن معاكية حديث كسلم عليو ا صلى النيب أصحاب رجاؿ من أحاديث، المسندُب 
(ِِّٕٔ ) . 



 

ِْ 

ڱ ڱ ﴿أمره صلى ا عليو كسلم ألصحابو بالرفق فهو القدكة ُب ذلك كىو الذم نزؿ عليو  -ّ

ىل تطبيقو كامتثالو، كحينما أرسل معاذان كأبا إفهو أقرب الناس  (ُ)﴾ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
 .(ِ)«يسرا كالتعسرا كبشرا كالتنفرا»موسى إىل اليمن قاؿ ٥بما : 

ثناؤه صلى ا عليو كسلم على الرفق، كمن ذلك ُب قولو:"ماكاف الرفق ُب شيئ إال زانو كالنزع  -ْ
 .(ْ)«إف ا رفيق ٰبب الرفق ُب األمر كلو»كقولو صلى ا عليو كسلم لعائشة : (ّ)من شيئ إال شانو"

 ذلك : سّبتو العملية ُب التعامل مع أصحابو فقد كاف متمثبلن الرفق ُب كل شيئ كمن -ٓ

 .(ٓ)قصة األعرايب الذم باؿ ُب ا٤بسجد كالقصة مشهورة -أ

يركيها فيقوؿ: أصابنا عاـ ٨بمصة فأتيت ا٤بدينة  -رضي ا عنو  -قصة عباد بن شرحبيل  -ب
فأتيت حائطا من حيطاهنا فأخذت سنببل ففركتو كأكلتو كجعلتو ُب كسائي، فجاء صاحب ا٢بائط 

ما أطعمتو إذ كاف » صلى ا عليو كسلم فأخربتو فقاؿ للرجل: فضربِب كأخذ ثويب، فأتيت النيب
كال علمتو إذ كاف جاىبل فأمره النيب صلى ا عليو كسلم فرد إليو ثوبو كأمر لو  -أك ساغبا-جائعا 

 .(ٔ) «بوسق من طعاـ أك نصف كسق

لنساء قاؿ: كنت رجبل قد أكتيت من ٝباع ا -رضي ا عنو-قصة سلمة بن صخر األنصارم  -ج
ما مل يؤت غّبم، فلما دخل رمضاف تظاىرت من امرأٌب حٌب ينسلخ رمضاف، فرقا من أف أصيب 

                                                           

 .ِ اآلية :الصف سورة  (ُ)
 ،(ُّّٕ) رقم (ُٖٔٓ/ّ،)حراـ ٟبر ككل ٟبر مسكر كل أف افبي باب األشربو كتاب، الصحيح ُب أخرجو مسلم (ِ)

رقم  (،ِٔٔ/ٖ،)قرشيا يكن مل كإف ، عنو ينوب من اإلماـ تولية جواز باب الرعاة أبواب ٝباع ،الكبرى السنن كالبيهقي ُب
(ُٔٓٗٗ). 
ُب ،داكد  أبوو، (ِْٗٓ)رقم ،  (ََِْ/ْ،)الرفق فضل باب كاآلداب ، كالصلة ، الرب كتاب ،الصحيحُب ، مسلم أخرجو (ّ)

 .(ِْٖٕ) رقم (،ُّٓ/ْ) ىل انقطعت، ا٥بجرة ُب ماجاء باب ا١بهاد كتاب، السنن
 ا صلى النيب بسب كغّبه الذمي عرض إذا باب كقتا٥بم كا٤بعاندين ا٤برتدين استتابة كتاب الصحيح،البخارم ُب  أخرجو (ْ)

 .(ِٕٗٔ) مرق (ُٔ/ٗ،)عليك الساـ: قولو ٫بو يصرح، كمل كسلم عليو
 .(ُِٖٔ) رقم، (َّ/ٖ،)دعوه كىسىلَّمى  كسلم عليو ا صلى النيب قػىٍوؿً  باب اأٍلىدىبً  ًكتىاب، الصحيحُب  البخارم أخرجو (ٓ)
 ماجو ُب ابن أخرجو ك ، (ُُِٕٓ) رقم، (ْٔ/ِٗ) ،شرحبيل عبادة حديث الشاميْب مسند ،المسندأٞبد ُب  أخرجو (ٔ)

 .، صححو األلباٍل(ِِٖٗ) رقم، (ّٕٗ/ّ،)حائط أك قـو ماشية على مر من باب التجارات كتاب ،السنن



 

ِٓ 

أقدر أف أنزع، فبينما ىي ٚبدمِب ذات ليلة لك إىل أف يدركِب النهار كأنا المنها ُب ليلٍب فأتتابع ُب ذ
فقلت إذ تكشف يل منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدكت على قومي فأخربهتم خربم 

انطلقوا معي إىل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فأخربه بأمرم فقالوا: ال كا ال نفعل نتخوؼ أف 
ينزؿ فينا قرآف أك يقوؿ فينا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم مقالة يبقى علينا عارىا، كلكن اذىب 

 أخربتو خربم فقاؿ:أنت فاصنع ما بدا لك، قاؿ: فخرجت فأتيت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ف
قلت:  «ت بذاؾ؟أن »قلت: أنا بذاؾ، قاؿ: «أنت بذاؾ؟  »قلت: أنا بذاؾ، قاؿ: «أنت بذاؾ؟  »

قاؿ: فضربت صفحة  «أعتق رقبة »أنا بذاؾ، كىا أنا ذا فأمض ُب حكم ا فإٍل صابر لذلك، قاؿ:
قلت: يا رسوؿ ا،  «صم شهرين »عنقي بيدم فقلت: ال كالذم بعثك با٢بق ال أملك غّبىا، قاؿ:

قلت: كالذم بعثك با٢بق لقد  «فأطعم ستْب مسكينا »كىل أصابِب ما أصابِب إال ُب الصياـ؟ قاؿ:
اذىب إىل صاحب صدقة بِب زريق فقل لو فليدفعها  »بتنا ليلتنا ىذه كحشى ما لنا عشاء، قاؿ:

قاؿ فرجعت  «يالكإليك، فأطعم عنك منها كسقا ستْب مسكينا، ٍب استعن بسائره عليك كعلى ع
إىل قومي فقلت كجدت عندكم الضيق كسوء الرأم ككجدت عند رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 

  .(ُ)السعة كالربكة، أمر يل بصدقتكم فادفعوىا إيل، فدفعوىا إيل

كاستعمل النيب صلى ا عليو كسلم أسلوب ا٥بجر ُب موقف مشهور ُب السّبة، حْب ا٥بجر: - ٔ
كأصحابو عن غزكة تبوؾ، فهجرىم صلى ا عليو كسلم  -رضي ا عنو- لكما ٚبلف كعب بن

إال أف استخداـ ىذا  (ِ)عليهم  كأصحابو، اليكلمهم أحد أكثر من شهر حٌب تاب ا تبارؾ كتعاىل
مل يكن ىديان دائمان لو صلى ا عليو كسلم فقد ثبت أف رجبلن كاف يشرب ا٣بمر ككاف  األسلوب

كا٤بناط ُب ذلك ىو ٙبقيقو للمصلحة، فمٌب كاف ا٥بجر … ا عليو كسلم يضحك النيب صلى
 كإف كاف فيو مفسدة كصد لو حـر ىجره .  مصلحة كردع للمهجور شرع ذلك

 كيتمثل التوجيو غّب ا٤بباشر ُب أمور منها:  استخداـ التوجيو غّب ا٤بباشر: - ٕ

                                                           

 كتاب،السننكالَبمذم ُب ،(ُُْٗٔ) رقم، (ّْٗ/ ِٔ،)العاص بن عمرك بن عبدا مسند أكؿ ،المسندأخرجو أٞبدُب  (ُ)
 . ، كقاؿ ىذا حديث حسن(ِّٗٗرقم )، (َْٓ/ٓ،)الظهار كفارة ُب جاء ما باب كاللعاف الطبلؽ

 .(  ُْْٖ) رقم، (ّ/ٔ) ،حديث كعب بن مالك باب ا٤بغازم كتاب ،الصحيحالبخارم ُب  رجوأخ (ِ)



 

ِٔ 

أف ٱبصص أحدان بعينو، كمن ذلك قولو ُب كونو صلى ا عليو كسلم يقوؿ ماباؿ أقواـ، دكف   -أ  
فقالت أتتها بريرة تسأ٥با ُب كتابتها فقالت إف شئت  -رضي ا عنها-قصة بريرة فعن عائشة 

أعطيت أىلك كيكوف الوالء يل فلما جاء رسوؿ ا صلى اللهم عليو كسلم ذكرتو ذلك قاؿ النيب 
ٍب قاـ رسوؿ ا صلى اللهم عليو  «الء ٤بن أعتقابتاعيها فأعتقيها فإ٭با الو »صلى اللهم عليو كسلم 
ما باؿ أقواـ يشَبطوف شركطا ليست ُب كتاب ا من اشَبط شرطا ليس ُب  »كسلم على ا٤بنرب فقاؿ 

 .(ُ)«كتاب ا فليس لو كإف اشَبط مائة شرط

أف نفرا من أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم سألوا أزكاج  -رضي ا عنو-كحديث أنس 
لنيب صلى ا عليو كسلم عن عملو ُب السر فقاؿ بعضهم ال أتزكج النساء كقاؿ بعضهم ال آكل ا

باؿ أقواـ قالوا كذا ككذا لكِب  ما»اللحم كقاؿ بعضهم ال أناـ على فراش فحمد ا كأثُب عليو فقاؿ :
 .(ِ)«أصلي كأناـ كأصـو كأفطر كأتزكج النساء فمن رغب عن سنٍب فليس مِب

نان يثِب على صفة ُب الشخص كٰبثو على عمل  بطريقة غّب مباشرة، كمن ذلك ماركاه كأحيا -ب 
قاؿ: كاف الرجل ُب حياة النيب صلى ا عليو كسلم إذا رأل  -رضي ا عنهما–عن عبدا بن عمر 

رؤيا قصها على النيب صلى ا عليو كسلم ، فتمنيت أف أرل رؤيا أقصها على النيب صلى ا عليو 
كسلم ، ككنت غبلمان أعزب، ككنت أناـ ُب ا٤بسجد على عهد النيب صلى ا عليو كسلم ، فرأيت ُب 
ا٤بناـ كأف ملكْب أخذاٍل فذىبا يب إىل النار، فإذا ىي مطوية كطي البئر، كإذا فيها ناس قد عرفتهم، 

، فلقيهما ملك آخر فقاؿ فجعلت أقوؿ: أعوذ با من النار، أعوذ با من النار، أعوذ با من النار
نعم »يل: لن تراع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النيب صلى ا عليو كسلم فقاؿ:

 .(ّ)قاؿ سامل: فكاف عبدا ال يناـ من الليل إال قليبلن  «الرجل عبدا لو كاف يصلي بالليل

                                                           

 .(  ّْٗ) رقم، (ُٕ/ّ،)البيع كالشراء مع النساء باب البيوع كتاب ،الصحيحُب  أخرجو البخارم (ُ)
 .(  َّٔٓ) رقم،  (ِ/ٕ،)كتاب النكاح باب الَبغيب ُب النكاح، الصحيحُب البخارم  أخرجو (ِ)
 باب مناقب عبدا بن عمر رضي ا عنو كتاب أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم، الصحيحالبخارم ُب  أخرجو (ّ)

 .(  ّّٕٗرقم ) (،ِْ/ٓ،)



 

ِٕ 

رجبل دخل على رسوؿ ا  أف مالك كأحيانان يأمر أصحابو ٗبا يريد قولو للرجل، عن أنس بن -ج
صلى ا عليو كسلم كعليو أثر صفرة ككاف النيب صلى ا عليو كسلم قلما يواجو رجبل ُب كجهو 

 .(ُ)«لو أمرًب ىذا أف يغسل ىذا عنو»بشيء يكرىو فلما خرج قاؿ:

صلى ا  كأحيانان ٱباطب غّبه كىو يسمع، عن سليماف بن صرد قاؿ استب رجبلف عند النيب  -د
عليو كسلم ك٫بن عنده جلوس كأحدٮبا يسب صاحبو مغضبا قد اٞبر كجهو فقاؿ النيب صلى ا 

 «كلمة لو قا٥با لذىب عنو ما ٯبد، لو قاؿ: أعوذ با من الشيطاف الرجيم إٍل ألعلم»عليو كسلم :
 .(ّ) (ِ)فقالوا للرجل: أال تسمع ما يقوؿ النيب صلى ا عليو كسلم ؟ قاؿ: إٍل لست ٗبجنوف

أف النيب صلى ا عليو كسلم كاف مع  -رضي ا عنو-عن أنس  -أ ا٤بواقف كالفرص: استثمار - ٖ
 :عليو كسلمصلى ا  أصحابو يومان كإذا بامرأة من السيب تبحث عن كلدىا فلما كجدتو ضمتو فقاؿ

 .(ْ) «كا اليلقي حبيبو ُب النار؟»قالوا:ال،قاؿ: «أتركف ىذه طارحة كلدىا ُب النار»

ف إ، ك ٦بردة جافة صورة فبل يستوم أثر ا٤بعاٍل حْب تربط بصور ٧بسوسة، مع عرضها ُب
و ا٤بناسب، ا٤بواقف تستثّب مشاعر جياشة ُب النفس، فحْب يستثمر ىذا ا٤بوقف يقع التعليم موقع

 منقوشة ُب الذاكرة، تستعصي على النسياف. صورة كيبقى ا٢بدث كما صاحبو من توجيو كتعليم

كا٤بواقف متنوعة فقديكوف ا٤بوقف موقف حزف كخوؼ فيستخدـ ُب الوعظ كما ُب كعظو صلى ا 
و كسلم ُب عن الرباء بن عازب قاؿ خرجنا مع رسوؿ ا صلى ا علي عليو كسلم أصحابو عند القرب

جنازة رجل من األنصار فانتهينا إىل القرب ك٤با يلحد فجلس رسوؿ ا صلى اللهم عليو كسلم كجلسنا 
استعيذكا با من »حولو كأ٭با على رءكسنا الطّب كُب يده عود ينكت بو ُب األرض فرفع رأسو فقاؿ 

 .(ٓ)قرب كقتنتوٍب ذكر ا٢بديث الطويل ُب كصف عذاب ال… «عذاب القرب مرتْب أك ثبلثا
                                                           

 ،(  ُِّٕٓ) رقم، (ّٓ/َِ،)الصحابة مسند أنس بن مالك رضي ا عنو من ا٤بكثرين مسند،المسندُب ، أٞبد أخرجو (ُ)
 (، صححو األلباٍل.ُِْٖ) رقم (،ِّٓ/ٔ) للرجاؿ ا٣بلوؽ ُب باب لَبجلا كتاب، السننُب  ،كأبو داكد

 .(  ُُٓٔرقم ) (،ِٖ/ٖ) ،ا٢بذر من الغضب باب األدب كتاب، الصحيحُب  أخرجو البخارم (ِ)
 ( بتصرؼ .َُٓ -ْٕٗ/ُ، )ُ،طالتربية النبوية٧بمد بن عبدا الدكيش ،  ( (ّ

 .(   ٗٗٗٓ) رقم، (ٖ/ٖ،) كمعانقتو كتقبيلو الولد رٞبة باب األدب كتاب، الصحيحُب  البخارم أخرجو (ْ)
 ،كابن أيب شيبة،( َُّٕ) رقم( ،ِْ/ٓ)  ،كتاب السنة باب ُب ا٤بسألة ُب القرب كعذاب القرب  ،السننأخرجو أبو داكد ُب  (ٓ)

  . األلباٍل، صححو (َُِٗٓرقم )، (ْٓ/ّ)، ُب نفس ا٤بؤمن كيف ٚبرج كنفس الكافر؟ كتاب ا١بنائز ، المصنفُب 
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ِٖ 

 ب ػ كقد يكوف موقف مصيبة إذا أمر حل باإلنساف، فيستثمر ذلك ُب ربطو با تبارؾ كتعاىل.

عن زيد بن أرقم قاؿ أصابِب رمد فعادٍل النيب صلى ا عليو كسلم ، قاؿ فلما برأت 
ما كنت أرأيت لو كانت عيناؾ ٤با ّٔما :»رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  خرجت، قاؿ فقاؿ يل

كانت عيناؾ ٤با ّٔما ٍب  لو»قاؿ: قلت: لو كانتا عينام ٤با ّٔما صربت كاحتسبت، قاؿ: «صانعان؟
 .(ُ)«صربت كاحتسبت للقيت ا عز كجل كال ذنب لك

بل إف النيب صلى ا عليو كسلم استخدـ مثل ىذا ا٤بوقف لتقرير قضية مهمة ٥با شأهنا كأثرىا  
أف  -رضي ا عنهما-ذا الدعاء، عن عبد ا بن عمرك بن العاص كما فعل حْب دعائو للمريض ّٔ

إذا جاء الرجل يعود مريضا قاؿ: اللهم اشف عبدؾ ينكأ لك »رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ:
إنو يوصي ا٤بسلم بعظم مهمتو كشأنو كعلو دكره ُب ا٢بياة، فهو بْب ، (ِ)«عدكا كٲبشي لك إىل الصبلة

 ا كالذب عنو.دين  الصة  ، أك يساىم ُب نصرةأف يتقدـ بعبادة خ

صلى ا عليو كسلم يستثمره لّببطو ّٔذا ا٤بعُب  كقد يكوف ا٤بوقف ظاىرة كونية ٦بردة، لكنو  -ج 
قاؿ كنا عند النيب صلى ا عليو كسلم فنظر إىل القمر ليلة  -رضي ا عنو–عن جرير بن عبدا 

كف ربكم كما تركف ىذا القمر، ال تضاموف ُب رؤيتو، فإف استطعتم أف إنكم سَب » يعِب البدر فقاؿ:
يََم  }ٍب قرأ  «ال تغلبوا على صبلة قبل طلوع الشمس كقبل غركّٔا فافعلوا ْۡ َ

ُمۡر أ
ۡ
ةِ َوٱۡضَطِِبۡ َوأ ٰٔ يَ ةِٱلطَّ

اۖ ََل نَۡس  َٓ َۗ َوٱۡىَعٰلَِتُث يَُم رِۡزك   َٔ َؼيَۡي َُ َُۡرُزكَُم ۡ َٔىاۖ َّنَّ  .(ْ)(ّ){ لِيخَّۡل

 .(ٓ) أنس السابق ُب قصة ا٤برأة كقد يكوف ا٤بوقف مثّبان، يستثّب العاطفة كما ُب حديث -د
                                                           

 ،شعب اإليماف كالبيهقي ُب ،(ُّْٖٗرقم )(،ّٗ/ِّ،)زيد بن أرقم حديث الكوفيْب مسند،  المسندُب  أٞبد أخرجو (ُ)
 السبيعي كىو إسحاؽ أيب بن يونس أجل من حسن إسناده:  األرنؤكط شعيب،قاؿ  (ٕٕٖٓرقم )، ( ُْٔ/ُُ) ،عيادة ا٤بريض

   .الصحيح رجاؿ ثقات رجالو كبقية
 كأبو ،(  ََٔٔ) رقم، (ُّٕ/ُُ، )الصحابة من ا٤بكثرين مسند با١بنة ا٤ببشرين العشرة مسند،  المسندأٞبد ُب  أخرجو (ِ)

 إسناده:  األرنؤكط شعيب،قاؿ ( َُّٕرقم ) (،ِْ/ٓ،) العيادة عند للمريض الدعاء باب ا١بنائز كتاب  ،السننُب  داكد
 .  ضعيف

 .(   ْْٓ) رقم، (ُُٓ/ُ،)العصر صبلة فضل باب الصبلة مواقيت بكتاُب   ،الصحيحُب  البخارم أخرجو (ّ)
 .َُّ اآليةسورة طو :  (ْ)

 ( بتصرؼ .َٕٓ -َٓٓ/ُ، )ُ،طالتربية النبوية٧بمد بن عبدا الدكيش ، (  (ٓ



 

ِٗ 

من أسعد الناس بشفاعتك ؟ فقاؿ  سألو أبو ىريرة ػ رضي ا عنو ػ يومان : التشجيع كالثناء: - ٗ
من  لقد ظننت أف اليسألِب أحد عن ىذا ا٢بديث أكؿ منك ٤با علمت»صلى ا عليو كسلم 
فتخيل معي أخي القارمء موقف أيب ىريرة، كىو يسمع ىذا الثناء، ، (ُ) «حرصك على ا٢بديث

.ٕبرصو على العلم، بل  كىذه الشهادة من أستاذ األساتذة، كشيخ ا٤بشايخ صلى ا عليو كسلم 
جتهاد كتفوقو على الكثّب من أقرانو. كتصور كيف يكوف أثر ىذا الشعور دافعان ٤بزيد من ا٢برص كاال

 كالعناية.

كحْب سأؿ أيبى بن كعب: "أبا ا٤بنذر أم آية ُب كتاب ا أعظم؟" فقاؿ أيب:آية الكرسي. 
 . (ِ) «ليهنك العلم أبا ا٤بنذر»قاؿ لو صلى ا عليو كسلم 

إف األمر قد اليعدك كلمة ثناء، أك عبارة تشجيع، تنقل الطالب مواقع كمراتب ُب سلم ا٢برص 
 -ا٤بنضبط-أيان كاف شأهنا ٛبيل إىل الرغبة ُب الشعور باإل٪باز. كيدفعها ثناء الناس  كاالجتهاد. كالنفس

 خطوات أكثر.

كالتشجيع كالثناء حث لآلخرين، كدعوة غّب مباشرة ٥بم ألف يسلكوا ىذا الرجل الذم توجو 
 (ّ).الثناء لو

  

                                                           

 .(  ٗٗ) رقم (،ُّ/ُ) ،ا٢بديث على ا٢برص باب العلم كتاب ،الصحيح ُبالبخارم  أخرجو (ُ)
(  َُٖ) رقم (،ٔٓٓ/ُ،)الكرسي كآية الكهف سورة فضل باب كقصرىا ا٤بسافرين صبلة كتاب ،صحيحالُب مسلم  أخرجو (ِ)
 .(  ِٔٓرقم )، (ُٕٗ/ُ) ،باب األلف صفة ايب بن كعب ككنيتو رضي ا عنو  ،المعجمك الطرباٍل ُب  ،

 ( بتصرؼِٓٓ/ُ، )ُ،طالتربية النبوية٧بمد بن عبدا الدكيش ،  (  (ّ



 

َّ 

 .المبحث الثالث : بين يدي سورة طو

 .بْب يدم السورة

سورة طو((، كّٔذين ا٢برفْب ٠بيّْيت السورة، كقد جاءت بعض سور القرآف اسم السورة: ىي ))
 ٗبثل ىذه التسمية، ٤با بدأت بو من أحرؼ ا٥بجاء؛ مثل: ))يس((، ك))ص((، ك))ؽ((.

أهنا تيسمَّى سورة )الكليم(؛ ألف قصة موسى عليو السبلـ قد بيًسطت ُب  (ُ)كذكر السيوطي
علَّق ٗبوسى عليو السبلـ من ميبلده إىل خركجو مهاجرنا إىل مدين ىذه السورة، فقد تناكلت أحداثنا تت

ىاربنا من بطش فرعوف كملئو، ٍب عودتو إىل فرعوف كا٤بواجهة بينو كبْب السحرة، كانتصاره عليهم، 
 كخركجو ببِب إسرائيل كإىبلؾ فرعوف كجنده.

 عليو كسلم، فقد جاء ُب كتسميتيها بػ)طو( ًلمىا ٥بذين ا٢برفْب من معُب النداء للنيب صلى ا
، فالسورة بدأت بالنداء للنيب صلى ا عليو كسلم، كُب (ِ) تفسّب الطربم أف )طو( بالنبطية: يا رجل

 .(ّ) ذلك تكرَل لو كتسلية

كسورة طو مكيَّة، كىي تبحث عن نفس األىداؼ للسور ا٤بكية، كغرضها تركيز أصوؿ الدين 
 كالتوحيد، كالنبوة، كالبعث كالنشور.

كُب ىذه السورة الكرٲبة تظهر شخصية الرسوؿ صلى ا عليو كسلم مع شدّْ أىٍزرًه كتقويًة 
ركحو؛ حٌب ال يتأثَّر ٗبا ييلقىى إليو من الكيد كالعناد، كاالستهزاء كالتكذيب، ككذلك اإلرشاد إىل 

، لناس على اإلٲبافعليو أف ٯبرب ا كظيفتو األساسية، كىي التبليغ كالتذكّب، كاإلنذار كالتبشّب، كليس
كعرضت السورة لقىصًص األنبياء؛ تسليةن للرسوؿ صلى ا عليو كسلم كتطميننا لقلبو الشريف، فذكرت 
بالتفصيل قصة موسى كىاركف مع فرعوف الطاغية ا١ببار، كيكاد يكوف معظم السورة ُب ا٢بديث 

  عنها، كباألخص موقف مناجاة موسى مع ربو

                                                           

 .                                                ُٕٓ/ُ، ْط، تقاف في علـو القرآفاإل،السيوطي (ُ)
 . ٔ/ُٔ  ،ُط،جامع البياف عن تأويل آي القرآف  تفسير الطبري ،أبو جعفر الطربم (ِ)
 .ُٗٓ/ ُٔ ،ِط،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجحيلي، ر كىبة ال (ّ)



 

ُّ 

كموقف ا١بداؿ بْب موسى كفرعوف، كموقف ا٤ببارزة بينو كبْب كموقف تكليفو بالرسالة،  
كتتجلَّى ُب ثنايا تلك القصة رعايةي ا ٤بوسى نبيّْو ككليمو، كإىبلؾ ا ألعدائو ، السحرة

الكفرة.كعرضىًت السورةي لقصَّة آدـ بشكل سريع خاطف، برزت فيو رٞبة ا آلدـ بعد ا٣بطيئة، 
سل مبشرين كمنذرين، ٍب ترؾ ا٣بيار ٥بم الختيار طريق ا٣بّب أك كىدايتو لذريتو بإرساؿ الر 

الشر.كعرضت السورة ليـو ا٢بشر األكرب؛ حيث يتم ا٢بساب العادؿ، كيعود الطائعوف إىل ا١بنة، 
لىف  بإثابة ا٤بؤمنْب، كعقاب آّرمْب –كيذىب العصاة إىل النار؛ تصديقنا لوعد ا  ، (ُ) الذم ال ٱبي

 : مايلي كيتضمَّن

 تسمية سورة طو.• 

 ا٤بفردات اللُّغوية.• 

 .ا٤بعُب العاـ لسورة طو• 

 .أىداؼ سورة طو• 

 .خصائص سورة طو •

 تسمية سورة طو:

ىو اسم ك  (ِ)﴾ڃ ڃ ڃ چ چ   ڄ ڃ ﴿٠بيّْيت السورة بػ))طو((؛ البتداء السورة بالنداء ّٔا: ك 
لية عما يلقاه من إعراض قومو، من أ٠باء النيب صلى ا عليو كسلم، كُب ذلك تكرَل لو، كتس

 ﴿ (ّ)كتسلية لفؤاده عما يلقاه من صدكد كعناد، ك٥بذا ابتيدئت السورة ٗببلطفتو بالنداء كتطييبه لقلبو،

 .(ْ) ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ    ڄ ڃ

 ا٤بفردات اللغوية:

                                                           

 .ِِٗ / ِ، ُط، اسيرصفوة التف ،لصابوٍلا (ُ)
 .ِ-ُ اآلية :طو سورة  (ِ)
 .ُٗٓ/ُٓ ،ِط، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج حيلي،ر كىبة ال (ّ)
 .ِ-ُ اآلية :طو سورة  (ْ)



 

ِّ 

 .﴾ ڄ  ﴿

ه قاؿ أبو جعفر ٧بمد بن جرير: اختلف أىل التأكيل ُب تأكيل قولو)طىوى( فقاؿ بعضهم: معنا
  .(ُ) يا رجل

كقاؿ آخركف: ىو حركؼ متقطعة، يدؿُّ كل حرؼ منها على معُب، كاختلفوا ُب ذلك 
  .(ِ)﴾ملؤ﴿اختبلفهم ُب 

، فهي حركؼ مقطعة إال إهنا ﴾يس﴿كمثل  ﴾امل﴿كالبعض يرل أهنا حركؼ مقطعة مثل 
ک ک ک ﴿: حرؼ، كىو اسم للحوت كما ُب قولو تعاىل  ﴾ف﴿صادفت ا٠بنا من األ٠باء، كما ُب

   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

، كىو اسم ١ببل ا٠بو جبل قاؼ ﴾ق ﴿، ك(ْ)( ّ) ﴾  يا ٧بمد (ٔ)﴾ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿ (ٓ) حرؼه

  (ٕ) أم: لتتعب ٗبا فعلت بعد نزكلو من قياـ بصبلة الليل؛ أم: خىفّْف عن نفًسك ﴾چ﴿ ٧بمد
 ؤمنوا، فإنو ركم )أنو عليو الصبلة كالسبلـكعلى كفرىم، كٙبسُّرؾ على أف يلفرًط تأسُّفك عليهم 

آخى بْب سلماف ، كأيب الدرداء : فزار سلماف أبا الدرداء ، فرأل أـ الدرداء متبذلة ، فقاؿ ٥با : ما 
درداء فصنع لو طعاما ، شأنك ؟ قالت : أخوؾ أبو الدرداء ليس لو حاجة ُب الدنيا ، فجاء أبو ال

: ما أنا بآكل حٌب تأكل ، قاؿ : فأكل ، فلما كاف الليل ،  ، قاؿ : فإٍل صائم ، قاؿفقاؿ : كل
ما كاف من آخر الليل ، قاؿ ذىب أبو الدرداء يقـو ، قاؿ : ًل ، فناـ ٍب ذىب يقـو ، فقاؿ : ًل ، فل

إف لربك عليك حقا ، كلنفسك عليك حقا ، كألىلك  : سلماف: قم اآلف فصليا ، فقاؿ لو سلماف
، فأتى النيب صلى ا عليو كسلم ، فذكر ذلك لو ، فقاؿ  " حقو عليك حقا ، فأعط كل ذم حق

                                                           

 11/622، 1ط، جامع البياف في تأويل القرآفالطربم ،  (ُ)

 .ِِٓ/  ُٔ ، ِط،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجحيلي، ر كىبة ال (ِ)
 .ٕٖ اآلية :األنبياء سورة  (ّ)
 .ٓٓٓ/  ٕ ،ُ،طجامع البيافالطربم ،  (ْ)
 .  َِٗٗ/  ُٓ،ـ ُٕٗٗ ،ط،تفسير الشعراوي٧بمد متويل الشعراكم،  (ٓ)
 .ِ اآلية :طو سورة  (ٔ)
 .ِّٓ/ ُٔ ،ِ،طالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجحيلي، ر كىبة ال (ٕ)



 

ّّ 

؛ أم: ما أنزلنا لتيهًلك نفسىك بالعبادة، كما بيًعثت إال (ُ)(فصلى ا عليو كسلم : صدؽ سلماالنيب 
، كينتفعى  (ْ) أنزلناه للتذكّب كالعظمة (ّ)﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ (ِ) با٢بنيفية السمحة ليتذكر ذاكره

 .(ٓ) وا فيو حبللو كحرام  ن كتاب ا، كىو ذكره أنزىؿى رجل ٗبا ٠ًبع م

، ك٤بن يؤكؿ (ٕ) ٤بن ٱبشى ا كٱباؼ عقابو، كىو ا٤بؤمن ا٤بستنّب بنور القرآف (ٔ) ﴾ڇ ڇ﴿
ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿(ٖ)أمره إىل ا٣بشية، ك٤بن يعلم ا منو أنو ييبدؿ بالكفًر إٲباننا، كبالقسوًة خشية

الذم جاءؾ يا ٧بمد، ىو تنزيله من ربك، ربّْ كل شيء  أم: ىذا القرآف  (ٗ)﴾ ڎ ڎ ڈ
كمىًليكو، القادر على ما يشاء، الذم خلق األرض با٬بفاضها ككثافتها، كخلق السموات العلى ُب 

كتعظيم ا٤بنػىزّْؿ بذكر أفعالو كصفاتو على الَبتيب الذم ىو عند العقل، فبدأ ٖبلق  (َُ) ارتفاعها كلطافتو
ىي أصوؿ العامل، كقدَّـ األرض؛ ألهنا أقرب إىل ا٢بس كأظهر عنده من األرض كالسموات، الٍب 

السموات العلى، كىو ٝبع العليا تأنيث األعلى، ٍب أشار إىل كجو إحداث الكائنات كتدبّب أمرىا، 
 بأف قصد العرش، فأجرل منو األحكاـ كالتقادير، كأنزؿ منو األسباب على ترتيب كمقادير حسب ما

 .(ُِ()ُُ)﴾ڑڈ ژ ژ ڑ ﴿فقاؿ:  تعلقت بو مشيئتواقتضىٍتو حكمتو ك 

                                                           

 ،كتاب الصـو باب من اقسم على أخيو ليفطر ُب التطوع كمل يرد عليو قضاء إذا كاف اكفق لو، الصحيح بخارم ُبأخرجو ال (ُ)
 .  (ُٖٔٗ) رقم( ،ّٖ/ّ)
 . ّٔٓ/ ِ، ُط،تفسير النسفي،  عبدا بن أٞبد بن ٧بمود النسفي (ِ)
 .ٓ اآلية :طو سورة  (ّ)
 .ِّٓ/ُٔ ،ُط،فيتفسير النس، عبدا بن أٞبد بن ٧بمود النسفي (ْ)
 .ِْْ/ ٓ ،ِط ،القرآف العظيم تفسير ابن كثّب (ٓ)
 .ّ اآلية : طوسورة  (ٔ)
 .َِّ/ ِ ،ُط،صفوة التفاسيرلصابوٍل، ا (ٕ)
 /ّ ،ّط ،حقائق التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل، الكشاؼجار ا أيب القاسم ٧بمود بن عمر الز٨بشرم،  (ٖ)

ُٓ. 
 .ْ اآلية :طو  سورة (ٗ)
 .ِْْ/ٓ  ،ِ،طالقرآف العظيم تفسير ابن كثّب (َُ)
 .ٓ اآلية :طو  سورة (ُُ)
 ُط،أنوار التنزيل وأسرار التأويلىػ( ، ٖٓٔا٤بتوَب ) ناصر الدين أيب سعيد عبدا بن عمر بن ٧بمد الشّبازم البيضاكم (ُِ)
،ْ/ِّ. 



 

ّْ 

 ا٤بعُب العاـ لسورة طو:

) انية ُب )عكَّ .كقاؿ (ُ)قيل: طو اسم من أ٠باء ٧بمد صلى ا عليو كسلم.كقيل: إهنا لغة ٲبى
 ابن عباس: )معناىا: يا رجل(، ما أنزؿ عليك القرآف لتشقى بو، إ٭با أنزلناه رٞبة كسعادة.

 عليو كسلم لىمَّا نزؿ عليو القرآف صلى ىو كأصحابو، أطاؿ ركم أف رسوؿ ا صلى ا
چ ڇ ﴿ ، فنزلت ىذه اآلية(ِ) ليشقى القياـ، فقالت قريش: ما أنزؿ ا ىذا القرآف على ٧بمد إال

؛ أم: أنزلو خالق األرض، كمبدع الكوف، (ّ)﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڇ ڇ ڇ ڇ
لعيلىى دليله على عظمة قدرة مىن اخَبعها؛ إذ ال كرافع السموات الواسعة العالية، ككصفي السمواًت با

 .(ْ) ٲبكن كجود مثلها ُب علوّْىا من غّبه تعاىل

تبدأ ىذه السورة كٚبتم خطابا  :فقاؿ معرفا بسورة طورٞبو ا تعاىل كذكر األستاذ سيد قطب 
كليست  ،و.. إهنا ليست شقوة كتبت عليببياف كظيفتو كحدكد تكاليفوصلى ا عليو كسلم  للرسوؿ

ا الواحد  كأمر ا٣بلق بعد ذلك إىل ،كىي التبشّب كاإلنذار ،إ٭با ىي الدعوة كالتذكرة ،عناء يعذب بو
لو  ا٣ببّب بظواىر القلوب كخوافيها. الذم تعنو ،ا٤بهيمن على ظاىر الكوف كباطنوالذم ال إلو غّبه 

يكذب كيكفر؛ كال يشقى ألهنم  طائعهم كعاصيهم فبل على الرسوؿ ٩بن كيرجع إليو الناس: ،ا١بباه
 يكذبوف كيكفركف .

كبْب ا٤بطلع كا٣بتاـ تعرض قصة موسى عليو السبلـ من حلقة الرسالة إىل حلقة اٚباذ بِب إسرائيل 
 -مفصلة مطولة ؛ كٖباصة موقف ا٤بناجاة بْب ا ككليمو موسى  ،للعجل بعد خركجهم من مصر 

باراة بْب موسى كالسحرة كتتجلى ُب غضوف القصة كموقف ا١بدؿ بْب موسى كفرعوف. كموقف ا٤ب
﯁   ﴿كقاؿ لو كألخيو: ،رعاية ا ٤بوسى الذم صنعو على عينو كاصطنعو لنفسو  ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

                                                           

 .ِّ/ّ ،ُط ، ير القرآفالجواىر الحساف في تفس ، عبدالرٞبن بن ٧بمد بن ٨بلوؼ الثعاليب (ُ)
 .ِْْ/ٓ ،ِط، القرآف العظيم تفسير ابن كثّب (ِ)
 .ْ، ّ اآلية : طوسورة  (ّ)
 . ُُِ/ِ ،ُط،صفوة التفاسير، الصابوٍل (ْ)



 

ّٓ 

كىدايتو  ،فيها رٞبة ا آلدـ بعد خطيئتو تربز ،قصة آدـ سريعة قصّبة .كتعرض(ُ) ﴾     
 أك ضبلؿ بعد التذكّب كاإلنذار .لو . كترؾ البشر من أبنائو ٤با ٱبتاركف من ىدل 

مر ُب ا٤بؤل األعلى من قصة كٙبيط بالقصة مشاىد القيامة . ككأ٭با ىي تكملة ٤با كاف أكؿ األ
كىو  ،نار . تصديقا ٤با قيل ألبيهم آدـكيذىب العصاة إىل ال ،حيث يعود الطائعوف إىل ا١بنة  آدـ

الشوط   ىذه السورة ُب شوطْب اثنْب:كمن ٍب ٲبضي السياؽ ُب، يهبط إىل األرض بعد ما كاف !
ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿صلى ا عليو كسلماألكؿ يتضمن مطلع السورة با٣بطاب إىل الرسوؿ 

تو فبل يشقوف ّٔا تتبعو قصة موسى ٭بوذجا كامبل لرعاية ا سبحانو ٤بن ٱبتارىم إلببلغ دعو  (ِ)﴾چ
ُب ا٘باه مطلع السورة  كٮبا يسّباف كالشوط الثاٍل يتضمن مشاىد القيامة كقصة آدـ، كىم ُب رعايتو

 . ٍب ختاـ السورة ٗبا يشبو مطلعها كيتناسق معو كمع جو السورة .كقصة موسى

كتسكن لو  ،ٚبشع لو القلوب  ،كللسورة ظل خاص يغمر جوىا كلو ظل علوم جليل 
 ،ده موسىكتعنو لو ا١بباه.. إنو الظل الذم ٱبلعو ٘بلي الرٞبن على الوادم ا٤بقدس على عب ،النفوس

كالوجود كلو يتجاكب بذلك النجاء الطويل  ،ُب تلك ا٤بناجاة الطويلة ؛ كالليل ساكن كموسى كحيد 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿كىو الظل الذم ٱبلعو ٘بلي القيـو ُب موقف ا٢بشر العظيم: 

، (ْ) ﴾ېئائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿، (ّ) ﴾  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
د ُب مثل ىذا ا١بو من مطلعها إىل ختامها رخيا شجيا نديا كاإليقاع ا٤بوسيقي للسورة كلها يستطر 

 . (ٓ) بذلك ا٤بد الذاىب مع األلف ا٤بقصورة ُب القافية كلها تقريبا

 فوائد سورة طو:

بالرجوع إىل كتب التفسّب ألفيت ٥بذه السورة أىدافان كأغراضان متعددة منها ما ىو عاـ ُب مثيبلهتا من  
 اص ّٔذه السورة الكرٲبة.السور ا٤بكية كمنها ما ىو خ

                                                           

 .ْٔ اآلية :طو سورة  (ُ)
 .ِ اآلية :طو سورة  (ِ)
 .َُٖ اآلية :طو سورة  (ّ)
 .ُُُ اآلية :طو سورة  (ْ)
 . ِِّٕ-ِِّٔ/ ْ ،ُٕط ،القرآف تفسير في ظالؿ ،الشاريب (ٓ)



 

ّٔ 

 فأما األىداؼ العامة فأ٣بص أٮبها فيما يلي:

 بأنواعو الثبلثة الربوبية كاأللوىية كاأل٠باء كالصفات. -عز كجل-الَبكيز على توحيد ا  -ُ

كمؤازرتو بأخيو لتبليغ دعوة ا٢بق كالعهد ا٤بقطوع  عرضت السورة ٤بقاـ النبوة كاختيار موسى  -ِ
 .على آدـ 

 رزت ُب السورة بعض مشاىد يـو القيامة ُب عبارات هتتز ٥با القلوب كير٘بف ٥با الكوف.ب -ّ

عرضت السورة ليـو ا٢بشر األكرب حيث ٰباسب الناس على أعما٥بم فيفوز الطائعوف با١بنة  -ْ
 كرضواف ا تعاىل كٱبسر ا٤ببطلوف فيحملوف أكزارىم إىل النار تصديقان لوعد ا ككعيده.

 ىداؼ ا٣باصة فأ٣بص أٮبها فيما يلي:كأما األ
 التحدم بالقرآف بذكر ا٢بركؼ ا٤بقطعة ُب مفتتحها. -ُ
 التنويو بأنو تنزيل من ا لسعادة البشرية كىدايتها، فأكثر السورة ُب ىذا الشأف. -ِ
ُب  بأهنا ٛباثل رسالة أعظم رسوؿ قبلو شاع ذكره التنويو بعظمة ا تعاىل كإثبات رسالة ٧بمد  - ّ

بكبلـ موسى  الناس فضرب ا٤بثل لنزكؿ القرآف على ٧بمد 
(ُ). 

 كتأييد ا إياه كنصره على فرعوف با٢بجة كا٤بعجزات. بسط نشأة موسى  -ْ
 بُب إسرائيل ُب خركجهم من بلد القبط.كـر ا ك وسى كقومو كغرؽ فرعوف، ٤بإ٪باء ا  -ٓ
 .ل ُب مغيب موسى التشنيع على بِب إسرائيل لعبادهتم العج -ٔ
 تذكّب الناس بعداكة الشيطاف لئلنساف ٗبا تضمنتو قصة خلق آدـ. -ٕ
كتأنيسو حٌب يكاد القارئ يلمس ذلك ُب معظم آيات السورة ٩با جعل السيوطي  تسلية النيب  -ٖ

 . (ِ) يعترب أف ٧بور السورة  يدكر حوؿ التلطف كالتأنيس

 خصائص سورة طو: 

                                                           

 (.ُُٖ/ٖ) ،ـُْٖٗط، ،التحرير والتنوير،  التونسي٧بمد الطاىر ابن عاشور  (ُ)
 .ػ  (َٕ/ّ) ،ُط ،معترؾ األقراف ،لسيوطي عبد الرٞبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي ا (ِ)



 

ّٕ 

أف السورة مكية كقد ذكر ابن حجر ُب خبلؿ كبلمو عن بعض  ذىب ٝبهور ا٤بفسرين إىل
، كقد (ُ)السور كمنها سورة طو قاؿ: ا١بمهور على أف ا١بميع مكيات كشذ من قاؿ خبلؼ ذلك

كمن ادثْب ابن عاشور كبْب أف ذلك  (ّ) ، كأقره الشوكاٍل(ِ) ذكر القرطيب أهنا كذلك ُب قوؿ ا١بميع
 .(ْ) قوؿ ا١بمهور

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿ها صاحب اإلتقاف قولو تعاىل: كاستثُب من

كأشار ٧بقق اإلتقاف )٧بمد أبو الفضل إبراىيم( إىل أنو ينبغي أف يستثُب  (ٓ) ﴾ ھ ھ ھ ے ے
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿آية أخرل كىي قولو تعاىل:

 .(ٔ)﴾   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ا العتبار أف التسبيح يعِب الصلوات ا٣بمس، كىو أمر أما اآلية األكىل: فلعل سبب استثنائه
 غّب مسلَّم؛ فإف التسبيح قد زخرت بو آم القرآف ا٢بكيم كليس قاصران على الصلوات ا٣بمس.

فضل كلمة ُب ىذه اآلية ػ كما قاؿ د.  كالذم يظهر أف ىذه اآلية مكية كذلك بل إف كل
مر بالصرب على ما يقولو ا٤بشركوف، كىذا إ٭با كاف ناطقة ٗبكيتها كيبلحظ ُب بداية اآلية األ (ٕ)عباس

 قبل ا٥بجرة كقبل فرض ا١بهاد.. كا أعلم.

 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ﴿ :أما اآلية الثانية: كىي قولو تعاىل

حديثان ُب سبب  -رٞبو ا-فقد ذكر السيوطي (ٖ) ﴾   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

                                                           

 (.ّْٓ/ٖ) ـُّٕٗ ،ط،يفتح البار ، ابن حجر أٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلٍل الشافعي  (ُ)
 (.ُْٗ/ٔ)  ،ُطُٕٔ، الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطيب (ِ)
 (.ُّٗ/ّ) ،ُط، فتح القدير ، ٧بمد بن علي بن ٧بمد بن عبد ا الشوكاٍل اليمِب (ّ)
 (.َُٖ/ٖ) ،ط،التحرير والتنوير، عاشور ابن (ْ)
 .ُُّ اآلية :طو سورة  (ٓ)
 .َُّ اآلية :طو سورة  (ٔ)
 (.ّٕٖ/ُ) ،ُط ،إتقاف البرىاف ،عباس  فضل حسن (ٕ)
 .َُّ اآلية :طو سورة  (ٖ)



 

ّٖ 

ٗبدنية ىذه اآلية جاء من عبارة )فأرسلِب إىل رجل من نزك٥با ىو حديث أيب رافع كلعل اإلشارة 
كانوا ُب ا٤بدينة ككاف التعامل بينهم كبْب ا٤بسلمْب بعد ا٥بجرة. لكن ىذه اليهود( ألف اليهود إ٭با  

ضعيفة من جهة اإلسناد أكالن كمن جهة ا٤بًب ثانيان، فإف اآلية مكية كا٢بادثة مدنية ُب       الركاية 
 .(ُ)لى ا عليو كسلم كىذا ما ذكره ابن عطية ُب تفسّبهآخر عمر الرسوؿ ص

عن أيب رافع قاؿ: أضاؼ النيب صلى ا عليو كسلم ضيفان على فقد أخرج البزار كأبو ي
فأرسلِب إىل رجل من اليهود: أف أسلفِب دقيقان إىل ىبلؿ رجب، فقاؿ: ال إال برىن، فأتيت النيب 

فلم أخرج  «أما كا إٍل ألمْب ُب السماء كأمْب ُب األرض»: صلى ا عليو كسلم فأخربتو : فقاؿ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڱ ڱ ں  ﴿من عنده حٌب نزلت ىذه اآلية: 

 .(ِ) ﴾ ےھ ے

فهو من ، (ّ) "كعندم أنو إف صح حديث أىب رافع قاؿ ابن عاشور معلقان على ىذا ا٢بديث:
قرأىا متذكران فظنها أبو رافع نازلة ساعتئذو  عليو كسلم صلى امن اشتباه التبلكة بالنزكؿ فلعل النيب 

غّب كمل يكن ٠بعها قبل أك أطلق النزكؿ على التبلكة، ك٥بذا نظائر كثّبة ُب أسباب النزكؿ كما علمتو 
 .(ْ)مرة"

  

                                                           

 .ػ (َٕ/ْ) ،ُط، المحرر الوجيزعبد ا٢بق بن غالب بن عبد الرٞبن بن ٛباـ بن عطية األندلسي ااريب  (ُ)
 ُُّ(سورة طو :اآلية  (ِ

و، كصححو األلباٍل : صحيح ا١بامع ، عن أيب رافع ٗبثل (ٖٗٗ)،رقم  (ِٓٓ/ُ) ،الكبّب المعجمُب  الطرباٍلأخرجو  (ّ)
 . (ُّّٕ) ،رقم ( ِْٖ/ُ،)الصغّب

 (.َُٖ/ٖ) ،ط،التحرير والتنوير ،ابن عاشور (ْ)



 

ّٗ 

 .المبحث الرابع : مناسبة سورة طو لما قبلها

 كمناسبتها ٤با قبلها من كجوه:

 قصص عدد من األنبياء كا٤برسلْب، بعضها بطريق البسط كاإلطناب  إنو ٤با ذكر ُب سورة مرَل -ُ
كقصص زكريا كٰبٓب كعيسى عليهم السبلـ، كبعضها بْب البسط كاإلٯباز كقصص إبراىيم عليو 

ذكر  -السبلـ، كبعضها موجز ٦بمل كقصة موسى عليو السبلـ، ٍب أشار إىل بقية النبيْب باإلٝباؿ 
ا سلف، كاستوعبها غاية االستيعاب، ٍب فٌصل قصة آدـ عليو ىنا قصة موسى الٍب أٝبلت فيم

 السبلـ، كمل يذكر ُب سورة مرَل إال ا٠بو فحسب.

 إنو ركل عن ابن عباس أف ىذه السورة نزلت بعد سالفتها. -ِ

إف أكؿ ىذه السورة متصل بآخر السورة السابقة كمناسب لو ُب ا٤بعُب، إذ ذكر ُب آخر تلك أنو  -ّ
رآف بلسانو العريب ا٤ببْب، ليكوف تبشّبا للمتقْب كإنذارا للمعاندين، كَب أكائل ىذه ما يؤكد إ٭با يٌسر الق

 تظهر مناسبة ىذه السورة ٤با قبلها من كجوهو؛ ىي:، ك (ُ)ىذا ا٤بعُب

 أكالن: أف )طو( نزلت بعد )مرَل(، كما ركم عن ابن عباس.

ا٤برسلْب )عشرة(؛ مثل: زكريا، كٰبٓب، كعيسى، ثانيان: أنو ذكر ُب سورة مرَل قصصى عددو من األنبياء ك 
مىلة(، فذيًكرت ُب ىذه السورة موضَّحة مفصَّلة، كما  كإبراىيم، كموسى )الذم ذيًكرت قصتو موجزةن ٦بي

 .(ِ) كضَّحت قصة آدـ عليو السبلـ، الذم مل ييذكىر ُب سورة مرَل إال ٦برَّد ا٠بو فقط

رآف بلساف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم؛ أم: بلغتو، كاف فيما علل ثالثنا: أنو تعاىل لىمَّا ذكر تيسّب الق
 .(ْ) (ّ) ﴾   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿بو قولو:

 كذكر االلوسي رٞبو ا أف تناسب ىذه السورة مع الٌب قبلها كاضح ، تؤكده النقاط التالية :
                                                           

 .(ُْٕ/ُٔ)د.ط  روح المعاني، ، ٧بمود األلوسي (ُ)
 .ُٗٓ/ ُٔ ،ِط،التفسير المنير ،حيلير كىبة ال (ِ)
 .ٕٗ اآلية : مرَل سورة (ّ)
 . َّٖ/ٕػ ،قَُِْ،ط، تفسير البحر المحيط ،ػ ياف األندلسي٧بمد بن يوسف، الشهّب بأيب ح (ْ)



 

َْ 

 .ما ركل عن ابن عباس كجابر بن زيد أف طو نزلت بعد مرَل -ُ
كالكهف ، كمرَل ،  –يقصد اإلسراء  –ىذه السورة  أنو قاؿ : رضي ا عنو ن مسعوداب ركاهما  -ِ

، كىن من  كىذا : من أبرز كحدة اإلرتباط كالتناسب (ُ) كطو ، كاألنبياء ىن: من العتاؽ األكؿ
 بينهما .

ىو كما   –اىل ، كالسور أف ىذه السورة من السور ا٣بمس الٌب احتوت على عجائب قدرة ا تع -ّ
 عصا موسى عليو السبلـ . ي:كعجيبة ىذه السورة ى –معلـو 

 -كذلك   –فإف ىذه ، (ُ) ﴾   ٱ ٻ ﴿إذا كانت سورة مرَل قد بدأت با٢بركؼ ا٤بقطعة  -ْ
 .﴾طو﴿بدأت با٢بركؼ ا٤بقطعة 

إذا كاف ا٤بوىل سبحانو كتعاىل ٙبدث عن القرآف كتيسّبه للبشارة كاإلنذارة َب قولو تعاىل ٖباٛبة  -ٓ
 .(ِ)﴾ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿڀ ڀ ڀ  ﴿ :رَلم

كٰبٓب  : كقصة زكرياتارة بالبسط الشديد إذا كاف تعاىل قد ذكر َب مرَل العديد من قصص األنبياء -ٔ
كتارة باإلٯباز ، از: كقصة إبراىيم عليو السبلـكتارة بْب البسط كاإلٯب، كعيسى عليهما السبلـ

كجزت ٗبرَل الٌب أ –سورة طو: بسط قصة موسى   ُبفإنو تعاىل، ديد: كبقية األنبياء ا٤بذكورينالش
ذكره َب مرَل ٦برد إسم عابر بعد أف كاف  –نوعان ما  –ٍب قصة آدـ ، غاية البسط كالشرح –

 .(ّ) عن باقى األنبياء َب سورة األنبياء التالية على ٫بو ما ذكر فيها أكمل ا٢بديث، ك فقط

أقوؿ ركينا عن ابن عباس كجابر بن زيد ُب ترتيب : آفرٞبو ا ُب أسرار ترتيب القر كذكر السيوطي 
النزكؿ أف طو نزلت بعد سورة مرَل بعد ذكر سورة أصحاب الكهف كذلك كحده كاؼ ُب مناسبة 

 الوضع مع التآخي باالفتتاح با٢بركؼ ا٤بقطعة .

كظهر يل كجو آخر كىو أنو ٤با ذكر ُب سورة مرَل قصص عدة من األنبياء كىم زكريا كٰبٓب 
عيسى الثبلثة مبسوطة كإبراىيم كىي بْب البسط كاالٯباز كموسى كىي موجزة ٔبملة أشار إىل بقية ك 

ىناؾ فاستوعبها  أٝبلها النبيْب ُب اآلية األخّبة إٝباال كذكر ُب ىذه السورة شرح قصة موسى الٍب
                                                           

 .   (َْٖٕ) ،رقم (ِٖ/ٔ) ،[ العمر أرذؿ إىل يرد من كمنكم ] تعاىل قولو باب ،الصحيح ُب البخارم أخرجو (ُ)
 .ُ اآلية : مرَل سورة (ُ)
 .ٕٗ اآلية :مرَل  سورة (ِ)
 .  ّْٔ/ ٖ ،ُط،روح المعانى، اآللوسي  (ّ)



 

ُْ 

ناؾ ٍب أكرد غاية االستيعاب كبسطها أبلغ بسط ٍب أشار إىل تفصيل قصة آدـ الذم كقع ٦برد ا٠بو ى
ُب سورة األنبياء بقية قصص من مل يذكر ُب مرَل كنوح كلوط كداكد كسليماف كأيوب كذم الكفل 
كذم النوف كأشّب إىل قصة من ذكرت قصتو إشارة كجيزة كموسى كىاركف كإ٠باعيل كزكريا كمرَل 

و مع قومو كمل تذكر لتكوف السورتاف كا٤بتقابلتْب كبسطت فيها قصة إبراىيم البسط التاـ فيما يتعلق ب
حالو مع أبيو إال إشارة كما أنو ُب سورة مرَل ذكر حالو مع قومو إشارة كمع أبيو مبسوطا فانظر إىل 

 .(ُ) عجيب ىذا األسلوب كبديع ىذا الَبتيب

 
  

                                                           

 .َُٗ/ُ ،ط، أسرار ترتيب القرآف ،ٞبن بن أيب بكر بن ٧بمد السيوطي أبو الفضلعبد الر  (ُ)
 



 

ِْ 

 .المبحث الخامس : محور مواضيع سورة طو

 تتكوف ىذه السورة من : مقدمة ، كثبلثة أقساـ ، كخاٛبة .

: حديث كفيها :، {ٖية}من اآلية األكىل ، حٌب هناية اآل، { آيات ٖعبارة عن} فا٤بقدمة :
 مع النىب صلى ا عليو كسلم تأنيس لو، كٚبفيف عنو، كٙبديد ٤بهمتو.

 ، باإلشارة إىل ا٤بستجيبْب لو، ا٤بستفيدين منو .كبياف: ٢بكمة إنزاؿ ىذا القرآف

 عليو كسلم كتاب، كمرسل ىذا النىب صلى ا، منزؿ ىذا الكتعريف: على ا سبحانو كتعاىل
 ، كإحاطة علمو ، سبحانو.، من خبلؿ سعة قدرتو

 كفيو :، {ٖٗ{ حٌب هناية اآلية }ٗاآلية} من، { آيةَٗارة عن }: عبوالقسم األوؿ

 قصة موسى عليو السبلـ ، كىى تعرض ىنا على مراحل ثبلث :

 ا٤برحلة األكىل : جولتو األكىل مع فرعوف .

 حلة الثانية : جولتو الثانية مع فرعوف .ا٤بر 

 ا٤برحلة الثالثة : فَبة من حياة موسى مع بُب إسرائيل .

، ، كىذا التفصيل بعد ا٤بقدمةلدقة: أف ذكر قصة موسى عليو السبلـ ّٔذه اجيدان  كيبلحظ
ىذه  يشّب بوضوح إىل أف ذكر، كرسولو صلى ا عليو كسلم ، كالقرآف: الٌب ٙبدثت عن ا تعاىل

، ىو من باب التدليل على أف ىذا القرآف من عند ا ، الذل يعلم السر كأخفى، كيعلم كل القصة
 : ما كاف القرآف لينص علينا أنباء ما قد سبق ٗبثل ىذه الدقة.، كلو مل تكن ا٤بسألة كذلكشئ

 

 –حديث  :كفيو، {ُُْ{ حٌب هناية اآلية }ٗٗية }من اآل، { آية ُٔ: عبارة عن }يالقسم الثان
، كتذكّب ٗبهمتو، كهتديد ٤بخالفتو كبشارة ألتباعو نىب صلى ا عليو كسلم تأنيس لومع ال –مرة أخرل 

 صلى ا عليو كسلم ك٧ببيو من خبلؿ بياف بعض أحواؿ كأىواؿ يـو القيامة.



 

ّْ 

 ٢بكمة إنزاؿ ىذا القرآف. –مرة أخرل كذلك  –كبياف 

ىل منزؿ ىذا الكتاب ، كمرسل ىذا النىب صلى ا عليو على ا سبحانو كتعا –كذلك   –كتعريف 
 كسلم ، كعلى بعض توجيهاتو الربانية.

، كإف كاف يشابو ا٤بقدمة َب ا٤بوضوع كاألسلوب إال أنو يؤكد كيبلحظ جيدان: أف ىذا القسم
إىل تأكيد أف ىذا القرآف  –ٔبانب أىدافها الكثّبة  –بدكره على القصة حينما تعرض فهى هتدؼ 

ن عند ا تعاىل، حيث إف ما يساؼ فيها ال يعلمو إال ا سبحانو كتعاىل الذل يقوؿ ٢ببيبو عن م
تكثّبان لبيناتك ، كزيادة َب  (ُ){  ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ }:ذلك

 معجزاتك .

 :كفيو، {ُِٕ{ حٌب هناية اآلية }ُُٓية }من اآل، { آيةُّعبارة عن } قسم الثالث:ال

شأف  –يو السبلـ ، كالٌب تكررت َب القرآف الكرَل كثّبان ، كىى َب كل مرة قصة آدـ عل
، كتؤدل دكرىا َب ٙبقيق ىدؼ ىذه السورة الٌب تذكر فيها تنسجم مع ٧بور –القصص القرآٌل 

، اء الذل كتب على آدـ عليو السبلـالسورة، أك تلك ٩با تذكر فيها كىى ىنا ، تذكر: لتقليل األشق
، َب كما أهنا تذكر كذلك: لتصل إىل موضوع جزاء اإلعراض عن كتاب ا تعاىل،  كذريتو من بعده
 .الدنيا كَب اآلخرة

حٌب هناية  {ُِٖ} من اآلية، { آياتٖ} عبارة عن يا٣باٛبة: كىكأخّبان تكوف 
 كفيها :، { كىى خاٛبة آيات السورةُّٓ}اآلية

 مناقشة : ا٤بعرضْب ككعيدىم .

 رهتم .كأمر : ا٤بستجيبْب ، كبشا

 كإقامة ا٢بجة : على ا٤بعاندين ، كهتديدىم .

                                                           

 .ٗٗ اآلية :طو  سورة (ُ)



 

ْْ 

، نزؿ على ٧بمد صلى ا عليو كسلمٗبا أف َب الطريق ا٤بؤدل إىل اإلٲباف كلذلك : فهى تدفع اإلنسا
كل ذلك  إىل اإلٲباف با كاليـو اآلخر ما تدفعهم،كمن قبل ٧بمد صلى ا عليو كسلم كما أنزؿ 

 . لتوصلهم إىل ا٥بدل كالفبلح

دثت ٙب ، حيث:٩با كاف َب مقدمة السورة ا٣باٛبة حققت ىذا الغرض بأسلوب قريبكيبلحظ: أف 
كبياف ، ، كربط األىل با تعاىل، كالتسبيح ، كالرضارب، آمرة لو بالصمن النىب صلى ا عليو كسلم

لكتاب، كمرسل كتعريف على ا تعاىل منزؿ ىذا ا ،ف الكرَل ، كما َب الصحف األكىلالحتواء القرآ
 من خبلؿ سعة قدرتو، كإحاطة علمو سبحانو . ،ىذا النىب صلى ا عليو كسلم

 :أبرز موضوعات السورة

 .ينعم بصره كبصّبتو بتبلكة آياهتاالسورة ٙبفل با٤بوضوعات العديدة الٌب توصل ىدفها إىل كل من 

 كمن ىذه ا٤بوضوعات على سبيل اإلشارة :

  كالرسوؿ صلى ا عليو كسلم .ا٢بديث عن القرآف الكرَل -ُ

 كذلك : َب صدر السورة ، ككسطها ، كخاٛبتها .     

 ا٢بديث عن موسى عليو السبلـ . -ِ

 كيأتى ىذا ا٢بديث على جوالت ثبلث : –كذلك : َب حواىل ثلثى آيات السورة      

 األكىل : عن نبوة موسى عليو السبلـ كجولتو األكىل مع فرعوف .

 لتو الثانية مع فرعوف .الثانية : جو 

 الثالثة : ا٢بديث عن مراحل حياة موسى عليو السبلـ مع بُب إسرائيل.

ا٢بديث عن قصة آدـ عليو السبلـ ، كموقف الشيطاف منو ، كحاؿ ذريتو من حيث ا٥بداية  -ّ
 كالغواية إىل يـو القيامة .

 ا٢بديث عن بعض مشاىد يـو القيامة . -ْ



 

ْٓ 

  ا تعاىل .توضيح أسلوب الدعوة إىل -ٓ

 الَبكيز الشديد على بعض أصوؿ العقيدة . -ٔ

 :(ُ) كخبلصة ما تضمنتو السورة الكرٲبة

إف القرآف أنزؿ على نبيو صلى ا عليو كسلم تذكرة ٤بن ٱبشى ، أنزلو من خلق األرض  -ُ
 كالسموات العلى .

، البيضاء من غّب سوء العصا كاليد قصص موسى عليو السبلـ كتكليمو ربو َب الطور ، كحديث -ِ
كطلبو من ربو أف ٯبعل لو أخاه ىاركف كزيران كإجابة سؤالو على ذلك ، كامتنانو عليو ٗبا حدث 
لو حْب كضع َب التابوت كألقى َب اليٌم كقٌص أختو كرجوعو إىل أمو ، ٍب طلب ربو منو أف يبلغ 

ف لو بأنو ساحر كذاب ، فرعوف دعوتو كينصح لو َب قبوؿ دينو كإقامة شعائره ، كإجابة فرعو 
كأنو سيجمع لو السحرة ٍب إٲباف السحرة بو فتوعدىم فرعوف بالعذاب فلم يأّٔوا لو ، كاستمر 

 فرعوف َب غيو حٌب أكحى ا إىل موسى أف ٱبرج من مصر فأتبعو ىو كجنوده فأغرقوا .

موسى بالطور ، حديث السامرل كإضبللو بُب إسرائل باٚباذه عجبلن جسدان لو خوار حْب كاف  -ّ
ٍب إغبلظو  ،من أخيو ىاركف كأخذ ٯبره من رأسوكحْب رجع كرأل ذلك ىالو األمر كغضب 

القوؿ للسامرل كدعوتو عليو بأنو يعيش طريدان َب ا٢بياة كسيعذبو ا َب اآلخرة أشد العذاب ، 
 ٍب نسف إ٥بو كإلقاؤه َب اليٌم .

 ء كالوباؿ يـو القيامة.بياف أف من أعرض عن القرآف فإنو سيلقى ا١بزا -ْ

 ذكر أكصاؼ آّرمْب حينئذ ، كأهنم ٱبتلفوف َب مدة لبثهم َب الدنيا. -ٓ
سؤاؿ ا٤بشركْب عن حاؿ ا١بباؿ يـو القيامة ، كأف األصوات حينئذ ٚبشع للرٞبن فبل تسمع إال  -ٔ

 ٮبسان ، كأف الوجوه ٚبضع لرّٔا القائم بأمرىا .

                                                           

 . ُُٕ/ُٔ ،ُ،طتفسير المراغى ، مصطفى أٞبد (ُ)
 



 

ْٔ 

مبْب أنزؿ تذكرة الناس ، كأف ا سيعصم رسولو من نسيانو ، فبل كصف القرآف الكرَل بأنو عرىب  -ٕ
 ينبغى أف يعجل بتبلكتو قبل أف يتم تبليغ جربيل لو .

قصص آدـ عليو السبلـ مع إبليس ، كترؾ آدـ للعهد الذل كصاه بو ربو كقبوؿ نصيحة إبليس ٩با   -ٖ
 كاف سببان َب إخراجو من ا١بنة .

الٌب ربو عاش َب الدنيا عيشة ضنكان كعمى َب اآلخرة عن ا٢بجة بياف أف من أعرض عن ذكر  -ٗ
 ألنو قد كاف َب الدنيا أعمى عنها تاركان ٥با فَبكو ربو من إنعامو .تنقذه من العذاب،

بياف أف َب الثبلث الٌب سلفت لؤلمم قبلهم ٗبن ٲبركف على ديارىم مصبحْب كبالليل كعاد كٜبود  -َُ
 عان ٥بم كزاجران لو تدبركا كعقلوا .ما كاف ينبغى أف يكوف راد –

 إف كلمة ا قد سبقت بأنو سيؤخر عذاب ا٤بشركْب إىل أجل مسمى كىو يـو القيامة . -ُُ
 طلبو من رسولو تنزيهو كالثناء عليو آناء يـو الليل كأطراؼ النهار كجاء أف يعطيو ما يرضيو . -ُِ
 يها كىى ال تكوف شاغبلن ٥بم عن الرزؽ .أمر رسولو بأف يأمر أىلو بالصبلة كيصطرب ىو عل -ُّ
 طلب ا٤بشركْب من الرسوؿ أف يأتيهم بآية من نوع ما أكتى الرسل األكلوف . -ُْ
إف إنزاؿ القرآف على رسولو ليزيح العلة كٲبنع ا٤بعذرة يـو القيامة ، فبل يقولوف : لوال أرسلت إلينا  -ُٓ

 رسوالن كأتيتنا بكتاب نتبعو .
  بأهنم يَببصوف ، كسيعلموف يـو القيامة ٤بن يكوف حسن العاقبة ؟ .كعيد ا٤بشركْب -ُٔ

  



 

ْٕ 

 .المبحث السادس: سبب نزوؿ سورة طو

 منها :، يركل َب سبب نزك٥با عدة ركايات

 .{ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   ڄ ڃ } -َعزَّ َوَجلَّ -قَػْولُُو -ُ

، كىالنٍَّضري ٍبني ا٢بٍىاًرًث لًلنَّ  "ًإنَّكى لىشىًقيّّ بًتػىٍرًؾ  -صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -يبّْ قىاؿى ميقىاًتله: قىاؿى أىبيو جىٍهلو
ًذًه اآٍليىةى  اًدًه، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىاىلى ىى  .ًديًننىا. كىذىًلكى ًلمىا رىأىيىاهي ًمٍن طيوًؿ ًعبىادىتًًو كىًشدًَّة اٍجًتهى

: أىٍخبػىرىنىا ثػىنىا اٍلعىٍسكىرًمُّ  أىٍخبػىرىنىا أىبيو بىٍكرو ا٢بٍىارًًثيُّ قىاؿى : حىدَّ : أىٍخبػىرىنىا أىبيو ٰبىٍٓبى قىاؿى أىبيو الشٍَّيًخ ا٢بٍىاًفظي قىاؿى
: لىمَّا نػىزىؿى اٍلقيٍرآفي عىلىى النَّيبّْ  ، عىٍن جيوىٍيربو، عىًن الضَّحَّاًؾ قىاؿى ثػىنىا أىبيو مىاًلكو : حىدَّ صىلَّى اي عىلىٍيًو  -قىاؿى

ـى ىيوى  -كىسىلَّمى  ا اٍلقيٍرآفى عىلىى ٧بيىمَّدو  قىا : مىا أىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىاىلى ىىذى ابيوي فىصىلٍَّوا، فػىقىاؿى كيفَّاري قػيرىٍيشو  -كىأىٍصحى
:  -صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  : يىا رىجيلي  {ڄ ڃ }ًإالَّ لًيىٍشقىى ًبًو، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىاىلى ڃ ڃ ڃ  }يػىقيوؿي

 .(ُ){   چ چ چ

 . {ڱ ڱ ں} -َعزَّ َوَجلّ -قَػْولُُو  -ِ

: أى  : أىٍخبػىرىنىا شيعىٍيبي ٍبني ٧بيىمَّدو اٍلبػىيػٍهىًقيُّ قىاؿى ٍخبػىرىنىا مىكّْيُّ ٍبني أخربنا أٞبد بن ٧بيىمًَّد ٍبًن ًإبٍػرىاًىيمى الثػٍَّعلىيبُّ قىاؿى
ثػىنىا رىٍكحه،  : حىدَّ ثػىنىا أىبيو اأٍلىٍزىىًر قىاؿى : حىدَّ افى قىاؿى : أىٍخبػىرىٍل يىزًيدي ٍبني عىٍبدى ةى الرَّبىًذمّْ قىاؿى عىٍن ميوسىى ٍبًن عيبػىٍيدى

، عىٍن أىيب رىاًفعو مىٍوىلى رىسيوًؿ اللًَّو  أىفَّ ضىيػٍفنا نػىزىؿى ًبرىسيوًؿ  -عىلىٍيًو كىسىلَّمى   صىلَّى اي  -عىٍبًد اللًَّو ٍبًن قيسىٍيطو
٧بيىمَّده  فىدىعىاٍل فىأىٍرسىلىًِب ًإىلى رىجيلو ًمنى اٍليػىهيوًد يىًبيعي طىعىامنا، يػىقيوؿي لىكى  -صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -اللًَّو 

ًقيًق أىٍك  ا ًمنى الدَّ ا كىكىذى نىا بعض الذم نصلحو، فىًبٍعًِب كىذى رىسيوؿي اللًَّو ًإنَّوي نػىزىؿى بًنىا ضيف كمل يلق ًعٍندى
، فػىقىا ًؿ رىجىبو : فػىرىجىٍعتي إًلىٍيًو فىأىٍخبػىٍرتيوي، أىٍسًلٍفًِب ًإىلى ًىبلى ؿى اٍليػىهيوًدمُّ: الى أىبًيعيوي كىالى أيٍسًلفيوي ًإالَّ ًبرىٍىنو، قىاؿى

ىدٍَّيتي إًلىٍيًو، اٍذىىبٍ  اًء أمْب ُب األض، كىلىٍو أىٍسلىفىًِب أىٍك بىاعىًِب ألى ىًمْبه ُب السَّمى : "كىاللًَّو ًإٍلّْ ألى  ًبًدٍرًعي"، قىاؿى
نٍػيىا كىنػىزىلى  ًذًه اآٍليىةي تػىٍعزًيىةن لىوي عىًن الدُّ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ }ٍت ىى

                                                           

لباب  كالسيوطي،،( كابن مردكيوَُِ/ُٔكيشهد لو: ما أخرجو ابن جرير ) ،من أجل حاؿ جويرب ،إسناده ضعيف جدِّا (ُ)
 ه ضعيف.دكإسنا ،من طريق العوُب عن ابن عباس ٫بوه ،ُْٔص ،ط،النقوؿ



 

ْٖ 

كأخرج النحاس كابن مردكيو عن ابن عباس قاؿ : نزلت سورة طو ٗبكة . ، (ُ)اآٍليىةى  {   ھ ھ ے ے
 .ج ابن مردكيو عن ابن الزبّب مثلوكأخر 

إف ا تبارؾ كتعاىل قرأ »:  -كآلو كسلم صلى ا عليو -ا  : قاؿ رسوؿعن أيب ىريرة قاؿ
: طوىب ألمة فلما ٠بعت ا٤ببلئكة القرآف قالت طو كيس قبل أف ٱبلق السماكات كاألرض بألفي عاـ ،

، عن أنس بن مالكك ،  (ِ)«، كطوىب أللسنة تكلمت ّٔذاىذا، كطوىب ألجواؼ ٙبمل ىذاينزؿ عليها 
، كالقصة ما طو، ككاف ذلك بسبب إسبلـ عمرءهتفذكر قصة عمر بن ا٣بطاب مع أختو كخباب كقرا

أف النيب صلى ا عليو كسلم كاف أكؿ ما )أخرج ابن مىٍردكيو عن ابن عباس  مشهورة ُب كتب السّب
عن ابن عباس )قاؿ: قالوا: لقد شقي  ك، (ّ) (أنزؿ عليو الوحي يقـو على صدًر قدمىٍيو إذا صلَّى

كاف النيب ٧بمد صلى ا )ُب تفسّبه عن الرَّبيع بن أنس قاؿ:  كأخرج عبدي بني ٞبيدو ، (ْ)الرجل بربو(
كقاؿ مقاتل: قاؿ أبو جهل، كالوليد بن ا٤بغّبة، ، (ٓ)(عليو كسلم ييراكًحي بْب قدمىٍيو ليقـو على كل رًجلو 

كالنضر بن حارث، كمطعم بن عىًدم للنيب صلى ا عليو كسلم: إنك لتشقى حيث تركت دين 
، قالوا: بل أنت تشقى، فأنزؿ ا  «بل بيًعثت رٞبةن للعا٤بْب»ا عليو كسلم:  آبائك، فقاؿ صلى

كتعريفنا مد صلى ا عليو كسلم بأف دين اإلسبلـ ىو سببي كل سعادة، كما فيو  اآلية ردِّاعليهم،
 .(ٔ)ا٤بشركوف ىو الشقاء بعينو 

                                                           

فتح  (،كالشوكاٍل ُبٖٗٗ)،رقم  (ُِّ/ُ، )ِط ،المعجم الكبيرُب  ،( كالطرباٍلُٗٔ/ُٔ) ،تفسيرهُب  أخرجو ابن جرير (ُ)
كىو كما  ،ُِٔ/ْ قُُْْ،ط،مجمع الزوائد،من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد بو. كضعفو ا٥بيثمي  ،ّٓٗ/ّ ،ُط،القدير

كمن جهة ا٤بًب  ،ىذا من جهة اإلسناد (،ُّْٖ )(،رقم ِٖٔ/ِ،)تقريب التهذيب ، كابن حجر ُبقاؿ بسبب موسى بن عبيدة
 .ِٔ/ُُ ،الجامع ألحكاـ القرآف، ضعَّفو ابن عطية بأف اآليو مٌكية كا٢بادثة مدنية ُب آخر عمر الرسوؿ صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 

كابن خزٲبة أبوبكر ٧بمد  (ّْٕٓ،رقم )ُِْٕ/ْ ،السننرمي، ابوعبدا ٧بمد بن عبدا بن عيسى األلبّبم ُب أخرجو الدا (ِ)
، كفيو نكارة، بقاؿ ابن خزٲبة بعد إخراجو: حديث غري ، َِْ/ ُ، في التوحيد،بن إسحاؽ بن خزٲبة بن ا٤بغّبة النيسابورم 

اىيم بن مهاجر بن ٠بار كشيخو عمر بن حفص بن ذكواف كٮبا من رجاؿ كإبراىيم بن مهاجر كشيخو تكلم فيهما ، يعِب إبر 
 إسناده.

 .ّْٓ/ ّ ،ٔ،طفتح القدير،الشوكاٍل  (ّ)
 . ، ُِّ/ ُ، ـَُِِ،ط  لباب النقوؿ في أسباب النزوؿ ،عبدالرٞبن بن أيب بكر جبلؿ الدين السيوطي (ْ)
 .    ِّٓ/ُٔ ،ِط، التفسير المنير، حيليكىبو الر  (ٓ)
 .ُٖٕ/ ُٔ ،ِ،ط التفسير المنير، حيليبو الر كى (ٔ)



 

ْٗ 

 : التأمالتالفصل الثاني                                

 :كفيو ثبلثة مباحث

 .طو سورة ُب الشخصيات: األوؿ المبحث
 .السورة ُب تربوية تأمبلت: الثاني المبحث
 .القصص أحسن :الثالث المبحث

 

 

 
  



 

َٓ 

 .الشخصيات في سورة طو :المبحث األوؿ

كُب ىذا ا٤ببحث سأتطرؽ بإذف ا تعاىل اىل تلك  ،احتوت سورة طو على عدة شخصيات 
 ادر ا٤بوثوقة الٍب أستمد منها ا٤بعلومات .الشخصيات كٕبسب ا٤بص

 .: آدـ عليو السالـالشخصية األولى

ف آدـ عليو السبلـ ىو أصل البشر، فقد خلقو ا تعاىل من طْب على صورتو البشرية إ
الكاملة الٍب مل تأت عن طريق التدرج عن نوع من أنواع ا٤بخلوقات، أك عن صورة أك ىيئة أخرل، 

دـ من طْب ٍب نفخ فيو الركح، فصار بشران سويان من ٢بم كدـ بكامل ىيئتو كصورتو فا تعاىل خلق آ
أعلم ٗبا يريد أف  (ِ)﴾ٻ پ پ پ پ ﴿أخرب تعاىل أنو خاطب ا٤ببلئكة قائبل ٥بم:  (ُ)اإلنسانية

 (ّ)﴾مب ىب يب جت حت  ﴿ٱبلق من آدـ كذريتو الذين ٱبلف بعضهم بعضا كماؿ قاؿ: 
فأخربىم بذلك على سبيل التنويو ٖبلق آدـ كذريتو، كما ٱبرب باألمر  (ْ)﴾ لَّػوً ال مَّعى  أىإًلىٰػوه  ﴿كقاؿ: 

العظيم قبل كونو، فقالت ا٤ببلئكة سائلْب على كجو االستكشاؼ كاالستعبلـ عن كجو ا٢بكمة، ال 
على كجو االعَباض كالتنقص لبِب آدـ كا٢بسد ٥بم، كما قد يتوٮبو بعض جهلة ا٤بفسرين، قالوا: 

قيل علموا أف ذلك كائن ٗبا رأكا ٩بن كاف قبل آدـ من ،(ٓ)﴾ٺ ٺ ٿ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿
 قالو قتادة. ،ا١بن 

كقاؿ عبد ا بن عمر: كانت ا١بن قبل آدـ بألفي عاـ فسفكوا الدماء، فبعث ا إليهم 
 كعن ابن عباس ٫بوه. ،بلئكة فطردكىم إىل جزائر البحورجندا من ا٤ب

اطلعوا عليو من اللوح افوظ، فقيل أطلعهم عليو كقيل: ٤با  ،كعن ا٢بسن: أ٥بموا ذلك
ركاه ابن أيب حاًب عن أيب جعفر الباقر. كقيل:  ،ركت عن ملك فوقهما يقاؿ لو السجلىاركت كما

ٍب بْب ٥بم شرؼ آدـ عليهم ُب ، إال من يكوف ّٔذه ا٤بثابة غالبا ألهنم علموا أف األرض ال ٱبلق منها
                                                           

 (َِِ/ّ). د.ط. السيرة النبوية دروس وعبر في تربية األمة والدولةعلي الصبليب ،  (ُ)

 .َّ اآلية :سورة البقرة  (ِ)
 .ُٓٔ اآلية :سورة األنعاـ  (ّ)
 .ِٔ اآلية :النمل  سورة (ْ)
 .ُّ اآلية :سورة البقرة  (ٓ)



 

ُٓ 

ؿ ابن عباس: ىي ىذه األ٠باء الٍب يتعارؼ ّٔا الناس: قا ،(ُ)﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿العلم فقاؿ: 
إنساف، كدابة، كأرض كسهل، كٕبر، كجبل، كٝبل، كٞبار، كأشباه ذلك من األمم كغّبىا. كُب ركاية: 

كقاؿ ٦باىد: علمو اسم كل دابة، ككل طّب ككل  ،حفة، كالقدر، حٌب الفسوة كالفسيةعلمو اسم الص
 ادة كغّب كاحد.شيء. ككذا قاؿ سعيد بن جبّب كقت

كالصحيح: أنو  ،الرٞبن بن زيد: علمو أ٠باء ذريتوكقاؿ عبد  ،قاؿ الربيع: علمو أ٠باء ا٤ببلئكةك 
 علمو أ٠باء الذكات كأفعا٥با مكربىا كمصغرىا، كما أشار إليو ابن عباس رضي ا عنهما.

يـو القيامة  ٯبتمع ا٤بؤمنوف»عن أنس بن مالك، عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ: ك 
فيقولوف لو استشفعنا إىل ربنا، فيأتوف آدـ فيقولوف أنت أبو البشر، خلقك ا بيده، كأسجد لك 

 .(ِ)كذكر ٛباـ ا٢بديث «مبلئكتو، كعلمك أ٠باء كل شيء

قاؿ ا٢بسن البصرم:  ،(ّ)﴾  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿
 ﴿كذلك قولو  ،فابتلوا ّٔذا ،إال كنا أعلم منو قا٤با أراد ا خلق آدـ، قالت ا٤ببلئكة: ال ٱبلق ربنا خل

 كقيل غّب ذلك كما بسطناه ُب التفسّب. ،﴾چ چ ڇ

أم سبحانك أف ٰبيط أحد بشيء من  (ْ)﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿
ک ک ک ک گ  ﴿ ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ﴿علمك من غّب تعليمك، كما قاؿ: 

أم  ﴾  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
ما قالوا: أ٘بعل فيها من يفسد  ﴾ں ڻ ڻ ﴿أعلم السر كما أعلم العبلنية. كقيل أف ا٤براد بقولو: 

ا٤براد ّٔذا الكبلـ إبليس حْب أسر الكثّب كا٣بّبية على آدـ عليو  ﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿فيها، كبقولو 
ؿ أبو العالية السبلـ. قالو سعيد بن جبّب ك٦باىد كالسدم كالضحاؾ كالثورم كاختاره ابن جرير. كقا

قو٥بم: لن ٱبلق ربنا خلقا إال كنا أعلم منو كأكـر عليو  ﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿كالربيع كا٢بسن كقتاده: 
 منو.

                                                           

 .َّ ةاآلي :سورة البقرة  (ُ)
 (.ْْٕٔ( ،رقم )ُٕ/ٔرآف سورة البقرة  ،)كتاب تفسّب الق، الصحيح ُب البخارم أخرجو (ِ)
 .ُّ اآلية :البقرة  سورة (ّ)
 .ِّ اآلية :سورة البقرة  (ْ)



 

ِٓ 

ىذا إكراـ  ﴾﮳ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﴿قولو:
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿عظيم من ا آلدـ حْب خلقو بيده، كنفخ فيو من ركحو، كما قاؿ: 

خلقو لو بيده الكرٲبة، كنفخو من ركحو، كأمره ا٤ببلئكة فهذه أربع تشريفات:  (ُ)﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
 بالسجود لو، كتعليمو أ٠باء األشياء.

ٍب آدـ شرفو ا ٖبلقو لو بيده كنفخو فيو من ركحو، ك٥بذا أمر ا٤ببلئكة بالسجود لو، كما قاؿ: 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ    ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ﴿

ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ   ۈئ ۈئ

   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   پ پ پ پ

استحق ىذا من ا تعاىل ألنو استلـز تنقصو آلدـ كازدراؤه بو  ﴾   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
 .(ِ)كترفعو عليو ٨بالفة األمر اإل٥بي، كمعاندة ا٢بق ُب النص على آدـ على التعيْب

 .الشخصية الثانية : موسى عليو الصالة والسالـ

كىو موسى بن عمراف بن قاىث بن عازر بن الكل بن يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم عليهم السبلـ 
   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح ﴿قاؿ تعاىل: 

قاؿ ا ، (ْ)كقد ذكره ا تعاىل ُب مواضع كثّبة متفرقة من القرآف، (ّ) ﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
ے    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ڱ ں ﴿تعاىل: 

﮾  ﮿ ﯀  ﮼  ﮽ ﮻  ﮺  ﮹  ﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮳  ﮴ ﮲  ے ۓ ۓ

ٱ ٻ ٻ                   ﯁ 

 .(ٓ) ﴾   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

                                                           

 .ِٗ اآلية :سورة ا٢بجر  (ُ)
 .ٗ-ٔ/ ُ ،ُط، قصص االنبياء ،بن كثّبا (ِ)
 .ُٓ اآلية : مرَل سورة (ّ)
 .ّ/ِ، ُط ،النبياءقصص ا، ابن كثّب  (ْ)
 . ٔ-ُ اآلية :القصص  سورة (ٓ)



 

ّٓ 

يذكر تعاىل ملخص القصة ٍب يبسطها بعد ىذا فذكر أنو يتلو على نبيو خرب موسى كفرعوف 
 ن لو.با٢بق، أم بالصدؽ الذم كأف سامعو مشاىد لؤلمر معاي

﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ﴿ ، أم ٘برب كعتا كطغى كبغى كآثر ا٢بياة الدنيا، كأعرض عن ﴾ے ے ۓ ۓ 
طاعة الرب األعلى، كجعل أىلها شيعا، أم قسم رعيتو إىل أقساـ كفرؽ كأنواع، يستضعف طائفة 
منهم، كىم شعب بِب إسرائيل، الذين ىم من سبللة نيب ا يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم خليل 

انوا إذ ذاؾ خيار أىل األرض. كقد سلط عليهم ىذا ا٤بلك الظامل الغاشم الكافر الفاجر ا، كك
﮻   ﴿ يستعبدىم كيستخدمهم ُب أخس الصنائع كا٢برؼ كأرداىا كأدناىا كمع ىذا ﮺  ﮹

ككاف ا٢بامل لو على ىذا الصنيع القبيح أف بِب إسرائيل كانوا  ﴾   ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
وف ىبلؾ نو عن إبراىيم عليو السبلـ من أنو سيخرج من ذريتو غبلـ يكيتدارسوف فيما بينهم ما يأثرك 
حْب كاف جرل على سارة امرأة ا٣بليل من ملك مصر من  -كا أعلم-ملك مصر على يديو كذلك 

 إرادتو إياىا على السوء كعصمة ا ٥با. 

لت إىل فرعوف ككانت ىذه البشارة مشهورة ُب بِب إسرائيل فتحدث ّٔا القبط فيما بينهم ككص
فذكرىا لو بعض أمرائو كأساكرتو كىم يسمركف عنده فأمر عند ذلك بقتل أبناء بِب إسرائيل حذرا من 

 كجود ىذا الغبلـ كلن يغِب حذر من قدر.

كذكر السدم عن أيب صاّب كأيب مالك عن ابن عباس كعن مرة عن ابن مسعود كعن أناس 
قد أقبلت من ٫بو بيت ا٤بقدس فأحرقت دكر مصر  من الصحابة أف فرعوف رأل ُب منامو كأف نارا

كٝبيع القبط كمل تضر بِب إسرائيل. فلما استيقظ ىالو ذلك فجمع الكهنة كا٢بزقة كالسحرة كسأ٥بم 
عن ذلك؟ فقالوا: ىذا غبلـ يولد من ىؤالء يكوف سبب ىبلؾ أىل مصر على يديو فلهذا أمر بقتل 

 الغلماف كترؾ النسواف.

            ﴿اىل: ك٥بذا قاؿ ا تع

أم الذين يؤكؿ ملك  ﴾      ﴿كىم بنو إسرائيل  (ُ)﴾

                                                           

 .ٓ اآلية :سورة القصص (ُ)
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 (ُ)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ﴿مصر كببلدىا إليهم 
كلو لبِب إسرائيل كما قاؿ أم سنجعل الضعيف قويا كا٤بقهور قادرا كالذليل عزيزا، كقد جرل ىذا  

  ﴿:تعاىل ﮾  ﮿ ﯀ ﯁ ﮽  ﮺  ﮻ ﮼ ﮷  ﮸ ﮹ ﮶    ﮵

 . (ِ)﴾               ڭ ڭ

 (ّ)﴾ىب يب جت حتخت   جب حب خب مب   جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿:كقاؿ تعاىل
كا٤بقصود أف فرعوف احَبز كل االحَباز أف ال يوجد موسى، حٌب جعل رجاال كقوابل يدكركف على 

  .ا٢بباىل كيعلموف ميقات كضعهن، فبل تلد امرأة ذكرا إال ذٕبو أكلئك الذباحوف من ساعتو

 .الشخصية الثالثة : ىاروف عليو السالـ

من األنبياء الذين ال يكاد يعرؼ كثّب من الناس عنو شيئان كال يعرفوف قدره،  -عليو السبلـ  -ىاركف 
، كيلد ُب عاـ ترؾ قتل األبناء، كأرسلو ا تعاىل مع -عليو السبلـ  -كىو نيب عظيم شقيق ٤بوسى 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿ -عز كجل  - كما قاؿ ا  -عليو السبلـ  -موسى 

لقد كاف الفراؽ طويبلن جدان بْب موسى كأخيو  (ْ)﴾   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڃ
 -ىاركف ُب مبدأ األمر، فإنو افَبؽ عنو ٫بوان من عشر سنْب رٗبا ال يدرم عن خربه شيئان، فإف موسى 

لك، كمل يرى أٌمو إال عندما كانت منذ كالدتو فارؽ بيتو، كأيخذ إىل قصر فرعوف كترىب ىنا -عليو السبلـ 
لَبضعو، ٍب بعد ذلك مل يكن يرل أخاه ىاركف كما يريد؛ ألنو ُب قصر فرعوف، كذاؾ ُب مساكن  تأٌب

بِب إسرائيل، ٍب إف موسى قد ىرب من ىؤالء إىل مدين، كلبث فيهم عشر سنْب، مل يرى أىلو فيها، 
جرة ُب البقعة ا٤بباركة دخل موسى بعد ذلك فلما سار موسى بزكجتو من مدين كناداه ربو عند الش

 -مصر كلقيى أخاه ىاركف، ككاف لقاءن عظيمان. ال ييعرؼ أحد أعظم ُب منتو على أخيو من موسى 
فإنو مل يزؿ  -عليو السبلـ  -كال ييعرؼ أحد أعظم ُب منتو على أخيو من موسى  -عليو السبلـ 

أجاب ا دعاءه كجعل معو أخاه ىاركف يسأؿ ربو حْب أكحى إليو أف ٯبعل معو أخاه حٌب 

                                                           

 .ٔ اآلية :سورة القصص (ُ)
 .ُّٕ اآلية :سورة األعراؼ (ِ)
 .ٗٓ-ٕٓ اآلية :سورة الشعراء (ّ)
 .ْٔ-ْٓ اآلية : ا٤بؤمنوف سورة (ْ)
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نبيان.كىذه العبلقة العظيمة ا٤بتمثلة ُب أخوة النسب الٍب تقطعت ّٔا األسباب اليـو بْب كثّب من الناس 
عليو  -كأشقائهم ُب فرقة من أجل دنيا من مّباث كزكجات ك٫بو ذلك من األسباب ٪بد أف موسى 

 و يقبل على ا سائبلن أف ٯبعل معو أخاه ىاركف نبيان.قد حفظ تلك الوشيجة كالعبلقة كى -السبلـ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿قاؿ ا تعاىل: -عز كجل-كىب لو أخاه ىاركف نبيان رٞبة منو  -عز كجل-كا 

فكاف ىذا األخ الصاّب كالشقيق الطيّْب، كالنيب ا٤بؤازًر، كالوزير ا٤بعاًكف، كاليد ، (ُ) ﴾ ٺ ٺ ٺ
صّب باللساف كا٤بعْب بالرأم كالبدف لو تلك ا٤بشاركة العظيمة بْب أخوين ُب اليمُب، كالساعد الكبّب كالن

 مهمة جليلة جدان ىي النبوة كالرسالة كمواجهة ا٤بعاندين.

بالفصاحة، قاؿ ا عن  -عليو السبلـ  -كمنزلتو ٛبيز ىاركف  –عليو السبلـ  -ميزات ىاركف 
 ﴿موسى:      ﴾(ِ)  كمعُب ذلك أنو أحسن بيانان كأدرل من

 موسى بلهجة القـو الذين تركهم موسى ىذه السنْب العشر.

أنو كاف رفيقان لْبّْ ا١بانب، كلذلك ٤با خاطب موسى  -عليو السبلـ  -كمن ميزات ىاركف 
 .(ّ) ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ ُب قصة العجل ماذا قاؿ؟

رؤكفان رحيمان رؤكمان مشفقان، ٛبيز بالرفق، ككاف يتحلى  -عليو السبلـ  -ككاف قلب ىاركف 
با٢بكمة كالصرب، كلذلك حاكؿ أف ٯبمع ما تبقى من بِب إسرائيل ُب قصة العجل رغم اضطهادىم 

كما أنو ٙبلَّى بالشجاعة ُب القياـ  (ْ) ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿:لو، قاؿ ا تعاىل
 لفراعنة.باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر مع أكلئك ا

بسنة، كقيل بثبلث، كىو ُب  -عليو السبلـ-كاف أكرب من موسى  -السبلـعليو -كقيل: إف ىاركف
من جهة أنو كاف قبلو ُب ٨بالطتهم كأكثر  -عليو السبلـ-ا٣بربة ببِب القبط كقـو فرعوف يفوؽ موسى 

.  منو ُب مدة ا٤بكث معهم كمعايشتهم، كىذه ا٣بربة مهمة ُب الدعوة ٥بؤالء القـو

                                                           

 . ّٓ اآلية : مرَل سورة (ُ)
 .ّْ اآلية : القصص سورة (ِ)
 .اآلية ْٗ: طو سورة (ّ)
 . َُٓ اآلية : األعراؼ سورة (ْ)
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بْب الصفات الدينية كاألخبلقية، فكاف صادقان، أمينان، تقيان، صا٢بان،  -عليو السبلـ-ٝبع ا ٥باركف 
، كيندر أف ٘بد أخان أكرب يلْب مع أخيو األصغر -عليو السبلـ  -ىٌينان، ليٌنان، سهبلن، مطيعان ٤بوسى 

 موسى لكنو يسلم لو ُب القياد.كيطيعو، فموسى ىو األمّب كىاركف ىو الوزير، فهو كإف كاف أكرب من 

٤با لقيو ليلة ا٤بعراج ُب  -صلى ا عليو كسلم  -أف نبينا  -عليو السبلـ  -كقد بلغ من منزلة ىاركف 
 .(ُ) «مرحبان باألخ الصاّب كالنيب الصاّب»السماء ا٣بامسة قاؿ لو: 

ک ک  ژ ڑ ڑ ک ک ﴿:أثبت ا أثر ىاركف ُب الدعوة إليو فقاؿ تعاىل عن السحرة

 -،كىذا يدؿ على جهده كقد تفاكت صفات األنبياء كمقاماهتم، فبل شك أف موسى (ِ) ﴾گگ
 ﴿: أفضل كأعلى، قاؿ ا تعاىل -عليو السبلـ      ﴾ 

 كموسى كليم ا.(ّ)

فق ىائبان ٤بوسى كقد كاف موسى صاحب شجاعة كبأس كشدة، ككاف ىاركف ذا حلم كر 
مسلسان القيادة لو، كىذا ا٤بزيج من قوة موسى كحلم ىاركف كرفقو كاف ضركريان جدان ُب قيادة بِب 
إسرائيل، إف ٩با ٰبتاج إليو القائد إذا كاف شديدان أف ٱبتار كالة كمعاكنْب لو فيهم لْب كرأفة كرقة، كإذا  

كلذلك فإف تعتدؿ األمور كال ينفلت الزماـ  ٌبكاف ىينان لينان اختار معو من يكوف فيو قوة كبأس؛ ح
٩با ٰبتاج إليو القائد إذا كاف شديدان أف ٱبتار كالة كمعاكنْب لو فيهم لْب كرأفة كرقة، كإذا كاف ىينان لينان 
اختار معو من يكوف فيو قوة كبأس؛ حٌب تعتدؿ األمور كال ينفلت الزماـ، كىذا يفسر استعماؿ أيب 

الوليد القوم، ٍب مات أبو بكر فتوىل عمر فعْبَّ أبا عبيدة بدالن من خالد ُب  بكر الصديق ٣بالد بن
 بعض ا٤بواقع.

الدين كالدعوة إليو درجة عظيمة طلبها موسى  ٤با كاف التعاكف ُب إقامة ﴾   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿
 ﴿:ألخيو، فقاؿ      ﴾ (ْ) ،يـو ميزة أخيو كمن ذ الذم يذكر ال

                                                           

 .(  ّْٗ)رقم  (،ٖٕ/ُ،)كتاب الصبلة باب كيف فرضت الصبلة ُب اإلسراء ،الصحيح ُب  البخارم أخرجو (ُ)
 .اآلية َٕ: طو سورة (ِ)
 .ِّٓ اآلية : البقرة سورة (ّ)
 .ّْ اآلية : القصص سورة (ْ)
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 ﴿ عليو؟ قاؿ:     ﴾(ُ)  ردءان يصدقِب يعِب معينان يصدقِب؛ ألف
-كقاؿ ا ، على ا٢بق كيصدؽ عليو كيؤمّْنمواجهة ىؤالء ا٤بعاندين ا١ببابرة ٙبتاج إىل من يؤيد 

ېئ ېئ ېئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   وئ ۇئ ۇئ   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿:–عليو السبلـ-عن موسى  -سبحانو

فأجاب ا ىذا الدعاء ا٣بالص من ذلك ، (ِ)﴾حئ مئ ىئ يئجب   ی ی جئ ىئىئ ىئ ی ی
  .(ّ)﴾جتحب خب مب ىب يب ﴿–عز كجل -ب لشقيقو فقاؿ ا الشقيق كاألخ ا

يعِب مؤازران يؤازرٍل كمعينان يعاكنِب كمساعدان  ﴾ى ائ ائ  ﴿لقد ناشد موسى ربو فقاؿ: 
كيتحمل معي األعباء، كٰبمل معي األثقاؿ، كيا ٥با من مسؤكلية  يساعدٍل على من أرسلت إليهم، 

 كبّبة ُب الدعوة إىل ا كمواجهة ىؤالء الطغاة.

كالوزير مع ا٤بلك أك األمّب ٰبمل ثقلو، كيعينو برأيو، كىو مشتق من الوزر الذم ىو الثقل، 
 -رضي ا عنها -عن عائشة  أموره،ألنو ٰبمل الثقل عن أمّبه، كيعتصم األمّب برأيو كيلجأ إليو ُب 

إذا أراد ا باألمّب خّبان جعل لو كزير صدؽ، إف »: -صلى ا عليو كسلم-قالت: قاؿ رسوؿ ا 
نسي ذكَّره، كإف ذكىر أعانىو، كإذا أراد ا بو غّب ذلك جعل لو كزير سوء، إف نسي مل يذكّْره كإف ذكر 

، لو كزيران صا٢بان كمشّبان ناصحان ادة السلطاف أف يسهل ا كلذلك قاؿ العلماء: كمن سع ،(ْ)«مل يًعٍنو
بكونو أشفق كأكثق كأقرب كأعوف، فمعو عبلقة  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿ :-عليو السبلـ-قاؿ موسى 

إضافية ُب أخوة الدين كىي أخوة النسب، كإهنا لقريبة جدان، كسألو أف يكوف من أىلو؛ ألنو من باب 
 و، فأراد موسى ا٣بّب لنفسو كا٣بّب ألخيو.الرب كأحق برب اإلنساف قرابت

ل العبء معي،كىكذا كأكثق ليتحم ؛ ألنو أجدر با٤بناصرة،﴾وئ ۇئ ۇئ ﴿ ٍب بْب من ىو فقاؿ:
أم: فأجبنا سؤالو  (ٓ)﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ﴿كما قاؿ تعاىل:  –عز كجل-استجاب ا 

                                                           

 .ّْ اآلية : القصص سورة (ُ)
 ّٓ-ِٗ اآلية : طو سورة (ِ)
 .ّٔ اآلية:  طو سورة (ّ)
 (،رقمْٕٔ/َْائشة بنت الصديق رضي ا عنهما ،)مسند النساء مسند الصديقة ع ،المسند ُب ،أٞبدأخرجو  (ْ)
 .(ِِّٗ) ،رقم (ٕٓٓ/ْ) ،كتاب ا٣براج كاإلمارة كالفيء باب ُب اٚباذ الوزير، السنن ُب ،كأبو داكد ، (ُِْْْ)
 .ّٓ اآلية : مرَل سورة (ٓ)
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كما ذكر ابن    -يو السبلـعل-كزير سول أخيو ىاركف  -عليو السبلـ-كمل يكن ٤بوسى كجعلناه معو، 
﴿ :-عز كجل-، قاؿ ا -رٞبو ا-كثّب     كقد كاف ، (ُ) ﴾ ىم

ىاركف عند القـو طاىر النفس، سليم الطوية، شريفان ُب قومو معركفان، ليس لو إساءة حٌب مع القبط، 
ا٤بعاكنة للمهمة  -عليو السبلـ-ككاف طلب موسى ، على زلةران طويبلن مل يعثركا لو كقد قضى بينهم عم

العظيمة ُب الدعوة، سواء دعوة بِب إسرائيل، أك دعوة أكلئك القبط األشداء، كىذه مهمة ٙبتاج إىل 
ېئ ېئ ﴿أم: قوٌب كظهرم،، (ِ)﴾ۆئ ۆئ ۈئۈئ﴿ قوة كثبات، كلذلك قاؿ موسى ُب سبب الطلب

أيضان فأستشّب بو كاستأنس كيكوف لو كحي أيضان  يعِب ُب النبوة، فتجعلو معي رسوالن  (ّ)﴾ېئىئ
يسدده فيعاكنِب بذلك.تكليف كتشريف ٤باذا ىذه ا٤بشاركة؟ ىل ىي لشيء من الدنيا، أك ّٓرد القرابة 

تعلم حالنا كضعفنا كعجزنا  (ْ)﴾حئ مئ ىئ يئجب   ی ی جئ   ىئ ىئ ی ی ﴿ إ٭با فقط؟ كبل
مينَّ عليَّ بأخي ىاركف، كأجب دعائي ُب ىذا كافتقارنا إليك، أنت أبصر بنا من أنفسنا كأرحم، ف

إال أنو احتاج إىل مساعد، ال يغَب اإلنساف  -عليو السبلـ-كاف.كمع قوة موسى   الطلب، كىكذا
بقوتو كال يكوف معجبان بنفسو، كىذا العمل ُب الفهم كالعلم كالدعوة كالصرب على األذل فيها ٰبتاج 

ك٤با استخلف  -عليهما السبلـ-لساعد األٲبن ٤بوسى ىاركف ىو ا إىل شخصيات عظيمة كلذلك كاف
رضي  -اؿ علي عليان على ا٤بدينة ٤با خرج با١بيش إىل تبوؾ، ق -صلى ا عليو كسلم  -رسوؿ ا 

يعِب أنت تذىب مع  متأ٤بان: )أٚبلفِب ُب الصبياف كالنساء( -عليو الصبلة كالسبلـ-للنيب  -ا عنو 
 كأنا أبقى مع -الرـك –٤بواجهة ىذا العدك ا٣بطّب  -ُب ا١بهاد -يفة ىذه ا٤بهمة الشر  أصحابك ُب

-مة العظيمة الٍب سيقـو ّٔا علي مبينان ا٤به -صلى ا عليو كسلم-النساء كالصبياف؟! فقاؿ النيب 
أال ترضى أف تكوف مِب ٗبنزلة ىاركف من موسى إال أنو »ُب غياب النيب عن ا٤بدينة:  -رضي ا عنو

منزلة شريفة البن عم كيا ٥با من  -رضي ا عنو-فيا٥با من منقبة عظيمة لعلي ، (ٓ) «عدمليس نيب ب
كاف أبو بكر   قدأف يكوف من نبينا ٗبنزلة ىاركف من موسى، ك  -صلى ا عليو كسلم-عم رسوؿ ا 

عليو -ف موسى إ، ك -صلى ا عليو كسلم-كعمر ٮبا الوزيراف ا٤ببلزماف للنيب  -رضي ا عنو-
                                                           

 .ّٓ اآلية : الفرقافسورة  (ُ)
 .ُّ اآلية : طو سورة (ِ)
 .ِّ اآلية : طو سورة (ّ)
 .ّٓ-ّّ اآلية : طو سورة  (ْ)
 ( .ُْْٔ،رقم ) (ّ/ٔ) ،كتاب ا٤بغازم باب غزكة تبوؾ، الصحيحُب  البخارم أخرجو (ٓ)



 

ٓٗ 

بل إف نفسو ٠بحت كطلبت كأرادت كأحبت  -النبوة-مل يستأثر بأعلى مقامات الدنيا  -لسبلـا
ا٤بشاركة كقليل من الناس من ٰبب أف يشاركو غّبه ُب ا٣بّب؛ فإف النفس تريد االستئثار كالتفرد، فأم 

ظيم لعليطلب ا٤بشاركة ُب ىذا األمر ا -عليو السبلـ-ة ىذه الٍب كانت بْب جنيب موسى نفس عظيم
 ﴿ –منصب النبوة كالرسالة–كىو أشرؼ منصب على اإلطبلؽ      

  ﴾(ُ)  ىو الذم بيده أمر النبوة كليس ذلك خاضعان لرغبة  -عز كجل-كا
 كاختياره. مشيئة ا -عليو السبلـ-بشر أك طلبو، كلكن كافقت رغبة موسى 

ال  ٠بعت أعرابيان يقوؿ: أم أخ كاف أنفع ُب الدنيا ألخيو؟ قالوا:): رضي ا عنها قالت عائشة
 .(ندرم، قاؿ: أنا كا أدرم، موسى حْب سأؿ النبوة ألخيو، فقاؿ ا١بماعة صدؽ كا

 قاؿ بعض السلف: "ما شفع أحد ُب أحد شفاعة ُب الدنيا أعظم من شفاعة موسى ُب ىاركف
 أف يكوف نبيان". 

 .موسى عليو السالـ ـّ أة الرابعة : الشخصي

) غّب مرَل لو فولدت لو موسى كىاركف كمرَل جةعليو السبلـ، اٚبذىا عمراف زك ىي أـ النيب موسى 
ذم يصل نسبو إىل النيب . يوكابد كانت عمة عمراف ال( الٍب كردت قصهتا ُب سورة مرَل بنت عمراف
أ٪ببت يوكابد ىاركف كمرَل ُب ، اج األقارب ٧برمان ُب ذلك العهديكن زك  السبلـ، كمل ويعقوب علي

 .ظركؼ عادية

أما موسى فقد كلد بعد نبوءة الفرعوف كالٍب فسرىا لو ا٤بنجموف بوالدة صيب يسلبو ا٤بلك 
 .و كأىلو من مصر كيبدؿ دين القـوكٱبرج

 الفرعوف بذٕبهم ٝبيعان.  كانت ىذه النبوءة فأؿ شـؤ على األطفاؿ حديثي الوالدة، إذ أمر

كلد موسى ُب ىذه الظركؼ ككرب خوؼ يوكابد من احتماؿ موت ابنها على يد جنود 
 : الفرعوف، حٌب أكحى ٥با ا تعاىل

                                                           

 .ٖٔ اآلية : القصص سورة (ُ)



 

َٔ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿

 . (ُ)﴾ڦڦ

أطفاالن، كعثر ككانت آسيا زكجة الفرعوف ال تنجب ، ما أمرىا بو ا تعاىل دكف ترددفعلت 
ك٤با فتحتو  ،يها كىم يعتقدكف أنو مليء بالذىبجواريها على الصندكؽ العائم ُب النهر فحملوه إل

 .ت رضيعان يبتسم فانشرح لو قلبهاكجد

 يذبح الطفل، كعندما كافق فرحت بو كأسلمتو للمراضع ُب جناحها،تضرعت آسيا للفرعوف حٌب ال
انت "مرَل" أخت موسى تتابع الصندكؽ ُب اليم، فظلت ٙبـو كك، كأىب الطفل أف يرضع منهن ٝبيعان 
 حوؿ القصر ٤بعرفة مصّب أخيها. 

كعلمت بقصة رفضو الرضاعة من جوارم فرعوف، فجاءت ٚبرب أمها الٍب ذىبت للقصر 
 .(ِ)كعرضت إرضاع الطفل، كىكذا عاد الطفل إىل أمو كي تقر عينها بوليدىا كال ٙبزف

 .سى عليو السالـخت مو أالشخصية الخامسة : 

كأخت موسى: مرَل ابنة عمراف . كُب التوراة : أهنا كانت نبيئة كما ُب اإلصحاح ا٣بامس عشر من 
سفر ا٣بركج . كتوفيت مرَل سنة ثبلث من خركج بِب إسرائيل من مصر ُب برية صْب كما ُب 

 . ( ّ) قبل ا٤بسيح ُُْٕاإلصحاح التاسع عشر من سفر العدد . كذلك سنة 

قولو ُب سورة مرَل ُب  قصتها سن أف نذكر الفرؽ بينها كبْب مرَل عليها السبلـ الٍب كردتكىنا ٰب
تعاىل: )يا أخت ىاركف( اختلف الناس ُب معُب ىذه األخوة كمن ىاركف؟ فقيل: ىو ىاركف أخو 

كلد ُب العبادة تأٌب ٗبثل ىذا. قيل: على ىذا كانت مرَل من  ىاركفموسى، كا٤براد من كنا نظنها مثل 
أخي موسى فنسبت إليو باألخوة ألهنا من كلده، كما يقاؿ للتميمي: يا أخا ٛبيم كللعريب يا  ىاركف

، ألف ىذا االسم كاف كثّبا ُب بِب إسرائيل تربكا ىاركف أخا العرب. كقيل كاف ٥با أخ من أبيها ا٠بو 
ىذا رجل  ىاركف: أخي موسى، ككاف أمثل رجل ُب بِب إسرائيل، قالو الكليب. كقيل ىاركفباسم 

                                                           

 .ّٗ اآلية : سورة طو (ُ)
 .بتصرؼ ٕ/ِ ،ُط،االنبياء قصص ابن كثّب ، (ِ)
 . ُِٖ/ُٔ،د.ط،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  (ّ)



 

ُٔ 

. كقاؿ قتادة: كاف ُب ذلك ىاركفصاّب ُب ذلك الزماف تبع جنازتو يـو مات أربعوف ألفا كلهم ا٠بو 
فنسبوىا إىل أخوتو من حيث   ىاركفالزماف ُب بِب إسرائيل عابد منقطع إىل ا عز كجل يسمى 

رأة الصا٢بة ما كنت أىبل كانت على طريقتو قبل، إذ كانت موقوفة على خدمة البيع، أم يا ىذه ا٤ب
 ىاركفلذلك. كقاؿ كعب األحبار ٕبضرة عائشة أـ ا٤بؤمنْب رضي ا عنها: أف مرَل ليست بأخت 

أخي موسى، فقالت لو عائشة: كذبت. فقاؿ ٥با: يا أـ ا٤بؤمنْب إف كاف رسوؿ ا صلى ا عليو 
مائة سنة. قاؿ: فسكتت. كُب كسلم قالو فهو أصدؽ كأخرب، كإال فإٍل أجد بينهما من ا٤بدة ست

صحيح مسلم عن ا٤بغّبة بن شعبة قاؿ: ٤با قدمت ٪براف سألوٍل فقاؿ إنكم تقرءكف" يا أخت ىاركف" 
كموسى قبل عيسى بكذا ككذا، فلما قدمت على رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم سألتو عن ذلك، 

جاء ُب بعض طرقو ُب غّب الصحيح  . كقد(ُ) فقاؿ: )إهنم كانوا يسموف بأنبيائهم كالصا٢بْب قبلهم(
أف النصارل قالوا لو: إف صاحبك يزعم أف مرَل ىي أخت ىركف كبينهما ُب ا٤بدة ستمائة سنة؟! قاؿ 
ا٤بغّبة: فلم أدر ما أقوؿ، كذكر ا٢بديث. كا٤بعُب أنو اسم كافق ا٠با. كيستفاد من ىذا جواز التسمية 

 .(ِ)بأ٠باء األنبياء، كا أعلم.

 .لسادسة: السامريالشخصية ا
كاف السامرم رجبل من أىل باجرما، ككاف من قـو يعبدكف البقر، ككاف حب عبادة البقر ُب نفسو، 

ككاف قد أظهر اإلسبلـ ُب بِب إسرائيل. فلما فضل ىاركف ُب بِب إسرائيل كفصل موسى إىل ربو، قاؿ 
، آؿ فرعوف، كأمتع ة كحليا، فتطهركا منها، فإهنا ٪بس. ٥بم ىاركف: أنتم قد ٞبلتم أكزارا من زينة القـو

كأكقد ٥بم نارا، فقاؿ: اقذفوا ما كاف معكم من ذلك فيها. قالوا: نعم. فجعلوا يأتوف ٗبا كاف معهم 
من تلك األمتعة كذلك ا٢بلي، فيقذفوف بو فيها، حٌب إذا تكسر ا٢بلي فيها كرأل السامرم أثر فرس 

النار فقاؿ ٥باركف: يا نيب ا ألقي ما ُب يدم؟ قاؿ:  جربيل أخذ ترابا من أثر حافره، ٍب أقبل إىل

                                                           

،كتاب اآلداب باب النهي عن التكِب بأيب القاسم كبياف مايستحب من  الصحيحأخرجو مسلم ُب    (ُ)
 (.ُّٓٓ(، رقم)ُّٓ/ٓأبواب التفسّب باب كمن سورة مرَل ،) السنن(، كالَبمذم ُب ُِّٓ(،رقم)ُٖٓٔ/ّاأل٠باء،)

 .ََُ/ُُ ،ِط،،الجامع ألحكاـ القرآف القرطيب (ِ)



 

ِٔ 

نعم. كال يظن ىاركف إال أنو كبعض ما جاء بو غّبه من ذلك ا٢بلي كاألمتعة. فقذفو فيها فقاؿ: كن 
 .(ُ) عجبل جسدا لو خوار. فكاف للببلء كالفتنة

ؿ: كاف ك قاؿ ٧بمد بن إسحاؽ، عن حكيم بن جبّب، عن سعيد بن جبّب، عن ابن عباس قا
السامرم رجبل من أىل باجرما، ككاف من قـو يعبدكف البقر، ككاف حب عبادة البقر ُب نفسو، ككاف 

    (ِ) قد أظهر اإلسبلـ مع بِب إسرائيل. ككاف اسم السامرم: موسى بن ظفر.

 .الشخصية السابعة : فرعوف

كقيل: الفرعوف بلغة  ،(ّ)يبلدل ا٤ب( سنة قبََُّينتسبي فرعوف إىل األسر الٍب حكمت مصر منذ )
اليق كغّبىم كما أف قيصر لى كل من ملك مصر كافران من العم، كفرعوف علم ع(ْ)القبط "التمساح"

ن ملك الفرس كافران، كتبَّع علمه لشاـ كافران، ككسرل علم على كل معلم على كل من ملك الرـك مع ا
كالقرآف الكرَل عدؿ عن ذكر  (ٓ)ةك ا٢ببشن ملعلى كل من ملك اليمن كافران كالنجاشي علمه على م

رآف ىدؼ إىل إبراز شخصية فرعوف بغض النظر راحة إىل لقبو، كالسبب ىو أف القاسم فرعوف ص
 عمن ٲبثل ىذه الشخصية.

ختبلؼ ُب كتارٱبيان ال نستطيع أف ٫بدد بدقة الفَبة الزمنية الٍب عاش فيها فرعوف موسى لبل
يها موسى عليو السبلـ، كٱبتار البعض أف ذلك كاف ُب القرف ٙبديد الفَبة الزمنية الٍب كلد كعاش ف

 الثالث عشر قبل ا٤بيبلد.

كفرعوف موسى ىو ذلك الطاغية الذم بعث ا إليو موسى عليو السبلـ ُب إشارة إىل قولػو 
كمل يكن من الفراعنة أشد غلظة كال أقسى قلبان كال أسوأ ملكان ، (ٔ)﴾   ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴿ تعاىل:

                                                           

 .ِٕٔ/ُ،ُ،طجامع البياف عن تأويا آي القرآف،الطربم (ُ)
 .ُّّ/ِ ،ِط،تفسير القرآف العظيم ،ابن كثّب  (ِ)
 .بتصرؼ، ِّٖ، ماده فرعىنى، صٓط، مختار الصحاح ت ،، ٧بمد بن أيب بكر بن عبد القادر،الرازم (ّ)
 . َٗ/ُ ،ُط،ّب القرآف العظيم تفس ،ابن كثير (ْ)
 .ُٕٖص ،ُط، اهلل جل جاللو واألنبياء عليهم السالـ في التوراة والعهد القديم ،٧بمد بن علي البار (ٓ)
 .ِْ اآلية : طو سورة (ٔ)



 

ّٔ 

و الوليد بن مصعب، كعند أىل يل إف ا٠بو مصعب بن رياف، كقيل ىد اختلف ُب ا٠بو، فقمنو، كق
الكتاب ىو قابوس، كا٤بشهور ُب كتب التاريخ كأكثر كتب التفسّب أف ا٠بو الوليد بن مصعب ككنيتو 

 ريفككانت امرأتو تدعى آسية كما جاء ُب ا٢بديث الش (ُ)أبو العباس كقيل أبو الوليد كقيل أبو ميرَّه
 (ِ) «اء إال آسية امرأة فرعوف كمرَل بنت عمراف...كمل من الرجاؿ كثّب كمل يكمل من النس»

كاختلفت الركايات ُب نسبو فقيل ىو رجل من ٣بم، كقيل  من غّبىا من قبائل اليمن، كقيل من 
 العمالقة، كقيل من قبط مصر.

راد القصة، كىػو أخػذ كقد سكت القرآف عن ذلك كلو، كىذا ينسجم مع ىدؼ القرآف من إي
العربة كالعظة كليس السرد التارٱبي فحسب، كالظاىر أف موسى كاجػو فرعػوف كاحػدان كأف فرعوف ىذا 

 قد عيمّْر زمانان طويبلن، فبل يوجد دليل على أف موسى قد كاجو 

  ، أكثر من فرعوف ،كبالنسبة لزماف غرقو فليس عندنا ما نعتمده ُب ٙبديد ذلك الزماف بدقة
كحسبنا أف نقوؿ أف اليـو الذم أ٪بى ا فيو موسى كمن معو، كأغرؽ بو فرعوف كجنده ىو يـو 

رَـّ كما جاء ذلك ُب ا٢بديث الصحيح   صلى ا عليو أف رسوؿ ا»عاشوراء، كىو العاشر من ٧بي
م ماىذا ة فوجد اليهود صياما يـو عاشوراء فقاؿ ٥بم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلكسلم قدـ ا٤بدين

اليـو الذم تصومونو فقالوا ىذا يـو عظيم أ٪بى ا فيو موسى كقومو كأغرؽ فرعوف كقومو فصامو 
موسى شكرا فنحن نصومو فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فنحن أحق كأكىل ٗبوسى منكم 

ات فيو فرعوف  كُب ىذا ٙبديد لليـو الذم م، (ّ) «فصامو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كأمر بصيامو
دقيقه للمكاف الذم غرؽ أما بالنسبة ٤بكاف غرؽ فرعوف كجنده، فبل يوجد ٙبديده ، كليس السنة بعينها

ف يرحل ّٔم ليبلن، كأف يقودىم كالقرآف يشّب إىل أف ا أكحى ٤بوسى أف يسرم بعباده، كأ ،فيو فرعوف
يَّاه أف فرعوف سيلحق ّٔم مع جنده  ساحل البحر، كالذم نسميو اليـو البحر األٞبر، ٨بربان إإىل

                                                           

 .ِٖ/ ِ  ،ُ،طجامع البياف في تفسير القرآف،الطربم  (ُ)
ولو تعاىل }إذ قالت ا٤ببلئكة يا مرَل إف ا يبشرؾ بكلمة منو باب قأحاديث األنبياء ، كتاب الصحيحُب  البخارم أخرجو (ِ)

 .(  ّّّْ) ،رقم (ُْٔ/ْ،)ا٠بو ا٤بسيح عيسى ابن مرَل{
 السنن الكبرىكالبيهقي ُب  ،(  َُُّ) ،رقم ( ٕٔٗ/ِ)، كتاب الصياـ، باب صـو عاشوراء،الصحيح ُب مسلمأخرجو  (ّ)
 .( ،ّٕٖٗ) ،رقم (ّْٕ/ْ،)كتاب الصياـ باب فضل صياـ يـو عاشوراء،



 

ْٔ 

وم أف غرؽ فرعوف ٢بماكيذكر ياقوت ، (ُ)﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿للقضاء عليهم 
" مدينة قرب مصر، ك٠بي البحر نسبة إليها،  كيكُب ذلك البحر )بأيب  ، "ك القلـز كاف ُب ٕبر القلـز

 ﴿ا٤بذكور ُب قولو تعاىل:  البحركيرل سيد قطب رٞبو ا أف مكاف غرؽ فرعوف كساحل  (ِ) خالد(

، ىو عند التقاء خليج السويس ٗبنطقة (ّ)﴾ٿپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
 كا تعاىل أعلم. (ْ)البحّبات

 .بليس لعنو اهلل: إالشخصية الثامنة

 تعريف إبليس لغة: -أ

ّب، ذكر بعض العلماء أف إبليس اسم عريب، على كزف إفعيل، مشتق من اإلببلس، كىو اإلبعاد من ا٣ب
كقاؿ األكثركف: إف إبليس اسم أعجمي ٩بنوع من الصرؼ للعلمية ، (ٓ)أك اليأس من رٞبة ا

قاؿ أبو  (ٔ)كالعجمية، كقد ذكر ابن األنبارم أف إبليس لو كاف ا٠بان عربيان مل يصرؼ كإكليل كإحليل
عُب إبليس صح أف يشتق كإف كافق ميإسحاؽ: أف إبليس أعجمي معرفة، كذكر الزبيدم أف إبليس ال 

 لفظان كمعُب، كقد غلط العلماء الذين قالوا باشتقاقو.

مل يصرؼ استثقاالن، إذ كاف ا٠بان ال نظّب لو من أ٠باء العرب، فشبهتو "كذكر الطربم بأنو: 
العرب إذ كاف كذلك بأ٠باء العجم الٍب ال ٘برم كما ُب إسحاؽ حيث مل ٯبركه، كىو مشتق من 

ابتداء ا٠بان لغّب العرب الٍب تسمت بو العرب، فجرم ٦براه، كىو من أسحقو ا إسحاقان، إذ كقع 
قاؿ ابن حجر:  ،(ٕ) "أ٠باء العجم ُب اإلعراب فلم يصرؼ، ككذلك أيوب إ٭با ىو من آب يئوب

كقد تعقب بأنو لو كاف ا٠بان عربيان مشتقان من اإلببلس لكاف قد ٠بي بو بعد يأسو من رٞبة ا بطرده "
                                                           

 .ِٓ اآلية : الشعراءسورة  (ُ)
 . َٖ/ُ ،ِط، معجم البلداف،  ياقوت بن عبد ا الركمي ا٢بموم (ِ)
 .ٕٕ اآلية : طوسورة  (ّ)
 ( ُُِ/ٔ) ،ُٕط ،في ظالؿ القرآفسيد قطب،  (ْ)
روح ،األلوسي(، َٗٓ/ُ) ،ُط،جامع البياف في تفسير القرآف، الطربم، ( ِٗ/ٔ) ،ِ،طلساف العرب،ابن منظور (ٓ)

 (.ِِٗ/ُ) ،ُ،طالمعاني
 (.ّّٗ/ٔ)ق ُّٕٗط ،فتح الباري(، ِِٗ/ُ)  ،ُ،طروح المعاني، األلوسي (ٔ)
 (.ِِٕ/ُ) ،ُط،جامع البياف في تفسير القرآف،الطربم  (ٕ)



 

ٔٓ 

ر القرآف أنو كاف يسمى بذلك قبل ذلك، ككذا قيل، كال داللة فيو، ١بواز أف يسمى كظاى (ُ) "كلعنو
بذلك باعتبار ما سيقع لو، نعم ركل الطربم عن ابن عباس قاؿ: )كاف اسم إبليس حيث كاف مع 

 (ْ) كىذا يؤيد القوؿ. كا أعلم( (ّ()ِ)ا٤ببلئكة عزازيل ٍب إبليس بعد

ن أىل اللغة أف الشيطاف نونو أصلية على كزف فيعاؿ مشتق من تعريف الشيطاف لغة: ذكر ٝباعة م
شيطن، شطن: أم بعد، فهو بعيد بطبعو عن طباع البشر، كبعيد بفسقو عن كل خّب، كشيطن كت

 .صار كالشيطاف كفعل فعلو

 تعريف إبليس والشيطاف في االصطالح: -ب

قد كرد لفظ إبليس ُب أحد عشر تردد لفظ إبليس كالشيطاف ُب مواضع متعددة من القرآف الكرَل، ف
 موضعان، كمل يرد ىذا اللفظ إال مفردان ُب ىذه ا٤بواضع ٝبيعان. 

أما لفظ الشيطاف فقد جاء مفردان ك٦بموعان، فقد كرد مفردان ُب سبعْب موضعان، كأما بلفظ 
، الٍب يراد ُب ا١بمع فقد كرد ُب ٜبانية عشر موضعان، عدا من ا٤بواضيع الٍب كرد فيها لفظ ا١بن كا١بًنَّة

 كثّب منها الشيطاف مفردان ك٦بموعان. 

كعلى ىذا األساس فما ا٤براد بإبليس كالشيطاف ُب ىذه ا٤بواضع؟ إبليس ىو ذلك ا٤بخلوؽ من 
النار، كالذم كاف ٯبالس ا٤ببلئكة كيتعبد معهم، كليس من جنسهم كما سيأٌب، فلما أمر ا مبلئكتو 

ه على آدـ الدعائو أف النار الٍب خلق منها خّب من الطْب الذم بالسجود آلدـ خالف أمر ربو بتكرب 
 ،ك٧بل أنسو ،فكاف جزاء ىذه ا٤بخالفة أف طرده ا عن باب رٞبتو خلق منو آدـ عليو السبلـ،

ك٠باه إبليس إعبلمان لو بأنو قد أبلس من الرٞبة، كأنزلو من السماء مذمومان مدحوران إىل  ،كحضرة قدسو
 النظرة إىل يـو البعث، فأنظره ا٢بليم الذم ال يعجل على من عصاه، فلما أمن األرض، فسأؿ ا

  (ٓ)ا٥ببلؾ إىل يـو القيامة ٛبرد كطغى
                                                           

 (.ّّٗ/ُ) ق ُّٕٗط،فتح الباري، ابن حجر (ُ)
 (.ِِْ/ُ) ،ُ،طجامع البياف في تفسير القرآف، الطربم (ِ)
 (.ّّٗ/ٔ)ق ُّٕٗط ،فتح الباري، ابن حجر (ّ)
 .ْٗٓص ،ٔط، عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة عبدالكرَل بن نواؼ عبيدات، (ْ)
 .َِٗ/ّ   ،ٕط، مختصر تفسير ابن كثير ، ٧بمد بن علي الصابوٍل (ٓ)



 

ٔٔ 

يٍغوًيػىنػَّهيٍم أىٍٝبىًعْبى ﴿ ﴿ كقاؿ:    (ُ) ﴾ّٖ﴾ًإالَّ ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصْبى ﴿ِٖقىاؿى فىًبًعزًَّتكى ألى

كىؤالء  ،(ِ) ﴾   ں ں ڻ ڻ ڻڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿:ككما قاؿ عز كجل عنو
 .(ّ)﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ ﴿ ىم ا٤بستثنوف ُب قولو تعاىل:

كإبليس كاحد من ا١بن، كىو أبو الشياطْب كارؾ ٥بم لفتنة الناس كإغوائهم، كقد ذكره ا ُب قصة 
 ﴿:امتناعو من السجود آلدـ كذلك كقولو تعاىل      

   ﴾ (ْ). 

ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ كقد أطلق عليو القرآف اسم الشيطاف ُب مواضع، منها قولو تعاىل:

 ،(ٓ) ﴾   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ﴿كقولو:

فالشيطاف ُب ىذه اآليات مراد بو ، (ٔ)﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ
 غوائو آلدـ كحواء عليهما السبلـ.إبليس، ألف القرآف يتحدث عن قصة إ

كالذم يتأمل القرآف يرل أف إطبلؽ لفظ إبليس مل يرد إال ُب معرض ا٢بديث عن إباء إبليس 
 : من السجود آلدـ، كمل يرد ىذا اإلطبلؽ خارج ا٢بديث عن إبائو من السجود إال ُب موضعْب

                                                           

 .ّٖ-ِٖ اآلية : ص سورة (ُ)
 .ِٔ اآلية : اإلسراء سورة (ِ)
 .ٓٔ اآلية : اإلسراء سورة (ّ)
 .ّْ اآلية : البقرة سورة (ْ)
 .َِ اآلية : األعراؼ سورة (ٓ)
 .ِٕ اآلية : األعراؼ سورة (ٔ)



 

ٕٔ 

 ﴿األكؿ: ُب سورة الشعراء كىو قولو تعاىل:     

  ﴾(ُ)  ،كُب ىذا ا٤بوضع يكوف مرادان بو ٝبع إبليس كجنوده من ا١بن كاإلنس ُب نار جهنم
 باعتبار الرئيس كاألتباع. 

 ﴿: الثاٍل: ُب سورة سبأ ُب قولو تعاىل     

     ﴾ (ِ)  كىذا ىو ا٤بوضع الوحيد الذم كرد فيو لفظ إبليس ُب معرض ا٢بديث عن
 ٩بارسة غوايتو كإفساده للناس. 

فَإَصٌََّيَُّب اٌشَّْْطَبُْ ﴿:بليس كقولو تعاىلكأما لفظ الشيطاف فقد يراد بو إبليس خاصة، كما ُب قصة آدـ كإ

 .(ْ) ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿كقولو: ، (ّ) ﴾ػَنْيَب

 ﴿ كقد يراد بالشيطاف كل شرير مفسد داع للغي كالفساد من ا١بن كاإلنس، كما ُب قولو تعاىل:

      ﴾(ٓ) ، كعن أيب أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ
، قاؿ: يا نيب ا، كىل «يا أبا ذر تعوذ با من شر شياطْب ا١بن كاإلنس»ا صلى ا عليو كسلم: 

 «شىيىاًطْبى اإًلنًس كىا١بًٍنّْ ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإىلى بػىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ غيريكرنا  » لئلنس شياطْب؟ قاؿ: نعم:
كقد يطلق لفظ الشيطاف كذلك على ا٤بتميز با٣ببث كاألذل من ا٢بيواف، فعن زيد بن أسلم ، (ٕ) (ٔ)

فجعل يتبخَب بو، فضربو فلم يزدد إال تبخَبان، فنزؿ عنو كقاؿ: ما  ،عن أبيو قاؿ: )ركب عمر برذكنان 
 .(ٖ) ٞبلتموٍل إال على شيطاف، لقد أنكرت نفسي(

                                                           

 .ٓٗ-ْٗ اآلية : الشعراء سورة (ُ)
 .َِ اآلية : سبأ سورة (ِ)
  .ّٔ اآلية : البقرة سورة (ّ)
 .َِ اآلية : األعراؼ سورة (ْ)
 .ُُِ اآلية : األنعاـ سورة (ٓ)
 .ُُِ يةاآل : األنعاـ سورة (ٔ)
  السنن، كالنسائي ُب  (ِِِٖٖ( ،)ُٖٔ/ّٔحديث أيب أمامة الباىلي،)  تتمة مسند األنصار المسند أخرجو أٞبد ُب (ٕ)

 .، قاؿ األلباٍل ضعيف اإلسناد (َٕٓٓ(. رقم )ِٕٓ/ٖكتاب اإلستعاذة باب اإلستعاذة من شياطْب اإلنس ،) 

 (.   ُّ/ُ) ،ِط،تفسير القرآف العظيم،(، ابن كثّبُُُ/ُ) ،ُط،جامع البياف في تفسير القرآف،الطربم  (ٖ)



 

ٖٔ 

 كمعُب عاـ.  ،فلو معنياف: معُب خاص كعلى ىذا فإف الشيطاف إذا أريد بو ا١بنس

فأما ا٣باص فّباد بو إبليس كذريتو ا٤بخلوقوف من النار، كالذين ٥بم القدرة على التشكل، كىم 
كيشربوف، كىم ٧باسبوف على أعما٥بم ُب اآلخرة، مطبوعوف  ،كيأكلوف ،كيتناسلوف ،يتناكحوف

تفريق كا٣براب، جاىدكف لفصل ما أمر ا بفطرهتم على الوسوسة كاإلغواء، كىم ّٔذا عاملوف على ال
بو أف يوصل، ككصل ما أمر ا بو أف يفصل، كإبراـ ما ٯبب فصمو، كفصم ما ٯبب إبرامو، فهم 

 .(ُ)كا٤ببلئكة على طرُب نقيض

فأما من جانب ا١بن  ،كالدكاب ،كا١بن ،كأما ا٤بعُب العاـ فّباد بو كل ٨بلوؽ عات متمرد من اإلنس
كأشكالو قاؿ ك٧باكلة بذر الفساد ُب األرض بشٌب صوره  ،مرد كالعصياف ألمر اكاإلنس فهو الت

﴿ تعاىل:       ﴾(ِ) الدكاب  جانب كأمامن
   .  (ّ)كاألذل الذم ٛبيزت بو عن جنسها فهوا٣ببث

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ِّّ/ِ ،ـُُٕٗ،ط دائرة معارؼ القرف العشرين، ٧بمد فريد كجدم (ُ)
 .ُُِ اآلية : األنعاـ سورة (ِ)
 .ْٓٔص ،ُط،عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة ،عبد الكرَل عبيدات  (ّ)



 

ٔٗ 

 الت تربوية في السورة.المبحث الثاني: تأم

كمن ذا يٌدعي ذلك ُب  ،ُب ىذه السورة الكرٲبة معاف تربوية عديدة كرائعة كلن نستطيع اإلحاطة ّٔا
 ا تعاىل بأنو اليأتيو الباطل من بْب يده كال من خلفو،الذم كصفو  -كبلـ ا سبحانو–القرآف 

 :تلك التأمبلت كمن ،منو ٜباران يانعة ككركدان ناضرة كحسبنا أف نقتطف 

ينبغي للمسلم أف يكوف لديو تقدير ألخيو ا٤بسلم كأف ينزلو منزلتو ، كيناديو بأحب األ٠باء إليو ،  -ُ
-عك كطيئ–لذا ٪بد ُب ىذه السورة كُب مقدمتها نداء ) طو( كىذا النداء عند بعض العرب مثل 

،ذكره الغزنوم ، كقاؿ  درجت على مناداة من ٙبب بكلمة طو، فمعُب كلمة طو بلغة عك ياحبييب
ينادم رسولو  –على فهمنا ٥بذين ا٤بعنيْب –،. ككأف ا سبحانو كتعاىل  (ُ) قطرب : كىو بلغة طيئ

الكرَل ٧بمدان عليو الصبلة كالسبلـ يا حبييب ، فهو حبيبو ا٤بصطفى كأيها الرجل الكرَل ، فهو الرجل 
كالقرآف على ىذا يعلمنا أف يكوف  ،القيامة  كما يزاؿ إىل يـو –الذم كاف النور ا٥بادم إىل ا 

م يعود ، فاحَباـ الناس كإنزا٥بم مناز٥ب، كأف ٫بفظ ٥بم مكانتهم كنكرمهمخطابنا لآلخرين لطيفان ٧بببان 
، كما كاف ا١بفاء ُب يـو من لو ُب قلوب الناس القبوؿ كالطاعة، كيفسح على الداعية با٢بب كالود

﴿األياـ سبيبلن إىل الدعوة          

  ﴾ (ِ). 

كبيانو ، كمن ذلك : اإلطناب كاإلٯباز كما ىو مشاىد ُب ىذه  بببلغتوالقرآف الكرَل أعجز كأّٔر  -ِ
 ٯباز ُب ا٢بديث حْب يفيد اإلٯبازاإلمراعاة مقتضى ا٢باؿ" ف" السورة فالببلغة كما يقوؿ أىلها 

كسورة طو مكية، هتتم كأخواهتا من السور ا٤بكية بتوضيح  ،اإلسهاب فيو حْب يقتضي األمر ذلكك 
 قولو تعاىل : السورة ىذه ُب كمثالو، ثبيتها ُب قلوب الناسعقيدة التوحيد كت

ک ک ک ک گ گ گ گ    ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ 

 .(ّ) ﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
                                                           

 (ُِ-ِ ،)ُُْٓ،ط  اضواء البياف٧بمد األمْب الشنقيطي ،  (ُ)

 .ُٗٓ اآلية : آؿ عمراف سورة (ِ)
 .ٖ-ْ اآلية : طو سورة (ّ)



 

َٕ 

 ما على القادر كمليكو، شيء كل رب  ربك من تنزيل ىو ٧بمد يا جاءؾ الذم القرآف فهذا
 الذم، كلطافتها ارتفاعها ُب العلى السموات كخلق ككثافتها، با٬بفاضها األرض خلق الذم يشاء،
 كمشيئتو تصريفو كٙبت قبضتو، كُب ملكو عا١بمي،  كعظمتو ٔببللتو يليق استواء العرش على استول
 على ا٤بطلع سبحانو إنو ٍب، غّبه رب كال سواه، إلو ال كإ٥بو، كمالكو ذلك خالق كىو كحكمو، كإرادتو

 فا يعلمو أف قبل فاعلو ىو ٩با آدـ ابن على أخفى ما إنو السرائر من أخفى كماىو كالسرائر الظواىر
 عنده ذلك ُب ا٣ببلئق كٝبيع كاحد، ًعٍلم بقي كما ذلك من مضى فيما فىعٍلمو كلو، ذلك يعلم

 (ُ).كاحدة كنفس

إف من اسلوب القرآف الكرَل الشائق أنو يربط بْب ا٤بعاٍل كيسرد األفكار كاألحداث سردا ، ٩با  -ّ
عشنا ُب جو اآليات السابقة ٯبعل ا٤بتلقي كا٤بستمع يعيش مع اآليات دكف شركد أك انقطاع فبعد أف 

صة موسى عليو السبلـ توضح لقاءه بربو الكرَل بإسلوب شائق غّب منقطع يوضح العبلقة جاءت ق
مرالسيد كالعبد ا٤بأمور بْب ا٣بالق الرحيم كا٤بخلوؽ الباحث عن ا٢بق ، بْب ا٤بعبود كالعابد ، كالرب اآل

ىم ٕباجة ... فكيف يصطفيو ا تعاىل كيكلمو دكف أف يكوف بينهما آخركف؟ لقد رأل ناران ا٤بطيع
إليها علو يأٌب منها بقبس أك ٯبد حو٥با من يدلو على الطريق إىل مصر ، فقد أخطأه ُب ىذا الظبلـ 

و إىل الكرامة الشديد. فوجد درب ا٥بداية كسبيل السبلـ كفتح لو باب السعادة على مصراعيو، فوِب من
حَىَٰم َخِديُد ُمَٔسى ﴿ تعاىل فقاؿ ، ُب الدنيا كاآلخرة

َ
ۡو أ َْ ٓ َءانَۡصُج َُار  ا إِۡذ رََءا َُار  ٩ َو ٔٓاْ إِّّنِ ُهُر ٌۡ يِِّ ٱ ْۡ َ

ا َذَلاَل ِِل
ا ةَِلبٍَس  َٓ ِۡ ِ ٌّ ٓ َءاتِيُكً  د  ىََّؽّّلِ ُْ ِجُد لََعَ ٱنلَّارِ 

َ
ۡو أ

َ
 قصة ذكر ُب كتعاىل، تبارؾ شىرىعى، ىاىنا من (ِ)﴾١٠ى أ

 األجىل موسى قضى ما بعد كذلك إياه، كتكليمو إليو الوحي ابتداء كاف ككيف  السبلـ عليو موسى
ا: قيل بأىلو كسار الغنم رعاية ُب صٍهره كبْب بينو كاف الذم  الغيبة طالت بعدما مصر ببلد قاصدن
 شعاب بْب منزال كنزؿ شاتية، ليلة ككانت الطريق، فأضل زكجتو، كمعو سنْب، عشر من أكثر عنها

 لو جرت كما نارنا، لييورمى  معو ندبز  يقدح كجعل كضباب، كظبلـ كسحاب كشتاء، برد ُب كجباؿ،
 جانب من آنس إذ كذلك، ىو فبينا. شيء كال شرر منو ٱبرج كال شيئنا، يقدح ال فجعل بو، العادة
 ًإٍلّْ : } يبشرىم ألىلو فقاؿ ٲبينو، عن ىناؾ الذم ا١ببل جانب من نار لو ظهرت: أم نارنا، الطور

                                                           

 . ( ِّٕ/ٓ)، َُِْ، ط  القرآف العظيمابن كثّب ،  (ُ)
 .َُ-ٗ اآلية : طو سورة (ِ)



 

ُٕ 

{  ىيدنل النَّارً  عىلىى أىًجدي  أىكٍ : } كقولو. نار من  شهاب: أم{  بىسو ًبقى  ًمنػٍهىا آتًيكيمٍ  لىعىلّْي نىارنا آنىٍستي 
 . (ُ) الطريق يهديِب من: أم

ٯبب على الداعية أف يكوف لديو علم ُب دعوتو كأف يتسلح بالرباىْب كاألدلة الشرعية لكي ال  -ْ
اب ا٤بذاىب يقع ُب حرج أما الناس كلكي تكوف دعوتو مقبولة ،كلديو القدرة على رد حجج أصح

فقد كاف ،ا تعاىل ألنبيائو ُب دعوهتم كىذا ما قدمو كالعقائد الفاسدة ،الباطلة كاألفكار الضالة 
لصاّب الناقة كفصيلها ، كلسليماف الريح ٘برم بأمره حيث يشاء ، كلداكد تليْب ا٢بديد ، كإلبراىيم 

لناس ٗبا يٌدخركف ُب بيوهتم... كأيد ا جعل النار ارقة حديقة غناء ، كلعيسى إحياء ا٤بوتى كإخبار ا
ۡدِخۡو يََدَك ِِف َجۡيتَِم ََتُۡرۡج َبۡيَغ ﴿ تعاىل موسى 

َ
ٔٓء   َوأ َۡ َدۡۡيِ ُش ٌِ ًۡ ِِف  آَء  ُٓ ٌِّ ِۚٓٓ  إِجَّ ۡٔ َن َوكَ ۡٔ ٰ ِِرَۡؼ ََ  ِِۡصِػ َءاٍََٰٰج إِ

  ٌ ۡٔ ٔاْ كَ  إىل آيات تسع ُب. } شعاعو ينالناظر  يبهر بياض بل نقص، كال برص ال(ِ) ﴾١٢ا َفِٰصلنَِي ََكُُ
 بيضاء فتخرج ا١بيب من اليد كإخراج تسعى حية العصا انقبلب اآليتاف ىاتاف: أم{  كقومو فرعوف

 بشركهم فسقوا{  فاسقْب قوما كانوا إهنم}  كقومو، فرعوف كتدعو ّٔا تذىب آيات تسع ٝبلة ُب
 إىل السبلـ عليو موسى فذىب قا٢ب بغّب األرض ُب كاستكبارىم ا عباد على كعلوىم كعتوىم
 .(ّ) اآليات كأراىم تعاىل ا إىل كدعاىم كملئو فرعوف

منها ُب سورة طو اثنتْب : أكالٮبا انقبلب العصا حية تسعى ، كثانيهما كضع اليد ُب  ا ذكركقد 
ككاف لكل نيب من ا٤بعجزات الباىرات ما  جها بيضاء تلمع كالشمس ُب بريقهاجيب الثوب كإخرا

 يبهر ا٤بدعويْب كيعجزىم . 

٩با يستفاد من سورة طو تربويا ، كعمليا، كحرم با٤بسلم أف يعمل بو ىو : تطبيق العمل لبلشياء  -ٓ
 قبل عرضها على الناس كبيانو ٥بم ، كىذه ٥با فائدتاف :

كعقلو : أف تثبت الفكرة ُب النفس كقصة إبراىيم عليو السبلـ إذ أراد أف يزداد بصّبة ُب قلبو األكؿ
 .مع العلم أنو شديد اإلٲباف بربو كقدرتو سبحانو ، تعاىل أف يريو كيف ٰبيي ا٤بوتىفسأؿ ا

                                                           

 .( ِٕٓ/ٓ)، َُِْ، ط  القرآف العظيمابن كثّب ،  (ُ)
 .ُِ اآلية : النمل سورة (ِ)
 (.266-1) ، 1، تيسير الكريم المنان ، ط ابن سعدم (ّ)



 

ِٕ 

كالثاٍل : تعويد ا٤برء على شيء ٱبافو ليطمئن قلبو ، فيستعد ٤با قد يستجد، كمثالو ما كرد ُب ىذه 
 (ُ)﴾ڃ چ چ چچ ﴿ السورة حْب سألو ا تعاىل عما ُب يده ليجعلها إحدل معجزاتو

: أم (ِ)﴾گک ک گ گ گ﴿فأجابو ٗبا يدؿ على استعماالهتا الكثّبة . فأمره أف يلقيها
( ٓ) كىو جاف، كأهنا هتتز ىي فإذا سريعة، حركة يتحرؾ طويبل ثعبانا عظيمة، حية ا٢باؿ ُب صارت

: أم{  تسعى}  ا٢بركة، سرعة غاية كُب الكرب، غاية ُب فهذه صغّب، كلكنو حركة، ا٢بيات أسرع
 حدثنا ٝبيع، بن حفص حدثنا عبدة، بن أٞبد حدثنا أيب، حدثنا: حاًب أيب ابن قاؿ.كتضطرب ٛبشي
 فمرت حية، ذلك قبل تكن كمل (ّ)﴾ک ک گ گ گگ﴿عباس ابن عن عكرمة، عن ٠باؾ،
 مدبرا، فوىل جوفها، ُب الصخرة كقع يسمع موسى فجعل فابتلعتها، بصخرة كمرت فأكلتها، بشجرة
: الثالثة ُب لو فقيل. ٚبف كال خذىا: أف الثانية نودم ٍب يأخذىا، فلم. ذىاخ موسى، يا: أف فنودم

 (ْ).فأخذىا. اآلمنْب من إنك

كتصور معي أنو مل ٯبرّٔا بْب يدم ا تعاىل فكيف يكوف موقفو كىو داعية يلقيها ألكؿ مرة أماـ  
بوا .... لن يكوف ا٤بوقف ٛباسكوا فلم يهر  -كإف خافوا  -فرعوف كملئو فيكوف أكؿ ا٥باربْب مع أهنم

 لصا٢بو . 

ُب دعوتو فقد يكوف ضعيفا ،أك يصيبو الضعف ،فما أٝبل أف  هالداعية عندما يكوف كحد -ٔ
لقد ىيأ ا تعاىل لنبيو الكرَل ٧بمد  يستعْب بإخوتو الصا٢بْب ُب دعوتو كالتواصي با٢بق كالصرب ،ك

، كمن ذلك أف ىيأ  دعوة يكونوف عونان لو كأزران عليو الصبلة كالسبلـ رجاالن يعتمد عليهم ُب نشر ال
ېئ ېئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   وئ ۇئ ۇئ   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿ا تعاىل ٤بوسى أخاه ىاركف قاؿ تعاىل 

 عنك كيتحمل كيعينك يوازرؾ من كالوزير ﴾ەئ ەئ  ﴿ ، كظهّبا معينا ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ﴿. (ٓ)﴾ىئېئ
 سنْب، بأربع موسى من أكرب ىاركف ككاف ﴾وئ ۇئ  ﴿: فقاؿ ىو من بْب ٍب عملك، ثقل بعض

                                                           

 .ُٕ اآلية : طو سورة (ُ)
 .َِ اآلية : طو سورة (ِ)
 .َِ اآلية : طو سورة (ّ)
 .( ِٕٗ/ٓ)، َُِْ، ط  القرآف العظيمابن كثّب ،   (ْ)

 .ِّ – ِٗ –طو سورة (ٓ)



 

ّٕ 

  ﴾ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿. جعدا أقُب آدـ موسى ككاف اللوف، كأبيض كأكسم، كأٝبل لسانا منو أفصح ككاف
 .(ُ) الرسالة كتبليغ النبوة ُب: أم ﴾ېئ ېئ ېئ ﴿. ظهرم بو قو

إف ٩با حث اإلسبلـ عليو كرغب فيو أف ٰبفظ ا٤بسلم ألخيو ا٤بسلم إفضالو عليو كمعركفو عليو ،  -ٕ
أنك ىيأت لو األسباب كاعتنيت بو كقدمت لو أف يذكر ا٤بتفضل على ا٤بتفضل عليو كأنو البأس 

كىنا مننه كثّبة ذكرىا ا تعاىل  ،ا٣بدمات ليكوف عند حسن ظنك فيما يفيده كيفيد أسرتو ك٦بتمعو
 :و ليكوف الرسوؿ الداعية إىل ا٤بوسى ليدلل اعتناءه بو كتزكيتو لو كهتيئت

 الدين، ُب عمراف، بن موسى كرسولو، عبده على منتو ذكر لماف (ِ) ﴾ حت خت مت ىت يت جث ﴿
حت  ﴿: فقاؿ أطواره ُب كالتنقبلت الَببية، كقت عليو، نعمتو ذكر سؤالو، كإجابة كالرسالة، كالوحي،

 فرعوف، من خوفا الرضاع، كقت التابوت ُب تقذفك أف أمك أ٥بمنا حيث  ﴾ خت مت ىت يت جث
 قذفتو ٍب التابوت، ُب فقذفتو شديدا خوفا عليو كخافت أمو، فأخفتو إسرائيل، بِب أبناء بذبح أمر ألنو
 األعداء أعدل يأخذه، أف كقيض الساحل، ُب يلقيو أف اليم، ا فأمر مصر، نيل شط: أم اليم، ُب
 .(ّ) رآه ٤بن عْب قرة كيكوف أكالده، ُب كيَبىب ك٤بوسى، 

كقد نبهنا رسوؿ ا صلى ا  الكبّب كتوقّبهاإلسبلـ دين الرٞبة كاآلداب لذا حض على إحَباـ  -ٖ
 (ْ) «أف من إجبلؿ ا تعاىل إكراـ ذم الشيبة ا٤بسلم»عليو كسلم لذلك فقاؿ : 

 .(ٓ)كقاؿ : " ليس منا من مل يرحم صغّبنا كيعرؼ قدر كبّبنا "

                                                           

 (ُِٕ-ٓ، )ْ ط،  التنزيل معامل، البغوم (ُ)
  . ّٕ :اآلية طو سورة ((ِ)
 (َْٓ-ُ،) ُالسعدم، تيسّب الكرَل الرٞبن ،ط  (ّ)

السنن  كالبيهقي ُب( ،ّْْٖ) ،رقم (ُِِ/ٕ)،   باب ُب تنزيل الناس مناز٥بم،ًكتىاب اأٍلىدىًب   ، السننُب  ،داكد أخرجو أبو (ْ)
كألئمة ا٤بسلمْب كعامتهم كما على الرعية من إكراـ  كتاب النفقات ٝباع أبواب الرعاة باب النصيحة  كلكتابو  ، الكبرى

 .، قاؿ األلباٍل حديث حسن(ُٖٓٔٔٔ) ،رقم  (ِِٖ/ٖ)،السلطاف ا٤بقسط
ًكتىاب اٍلربّْ كىالصّْلىًة عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  بىاب مىا جىاءى ُب رىٍٞبىًة   ، السنن ُب ،الَبمذم أخرجو (ٓ)

يىافً  ( ، ّّٕٔ) ،رقم (ّْٓ/ُُ،)٤ببشرين با١بنة مسند العشرة ا ،المسندك أٞبد ُب ،(  ُُٗٗ) ،رقم  (ُِّ/ْ،)الصّْبػٍ
 .صححو األلباٍل



 

ْٕ 

ا ءٍل رجبلف أحدٮبأيراٍل ُب ا٤بناـ أتسوؾ بسواؾ، فجا»كقاؿ كذلك صلى ا عليو كسلم : 
 كقد أمر ا،  فدفعتو إىل األكرب منهما ،فقيل يل: كرب ،فناكلت السواؾ األصغر ،أكرب من اآلخر

 ﴿: لكن خطاب الرب كاف ٤بوسى مباشرة ك٥باركف عن طريق موسىتعاىل موسى كىاركف بتبليغ فرعوف

 .فكاف األمر لبلثنْب كلكن عن طريق موسى (ُ) ﴾ڻڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 عزائمكما، يقوم إيام ذكركما فإف كهنيتكما، أمرتكما فيما تذكراٍل أف ُب تضعفا كال: يقوؿ 
االستعداد  كثرة ٙبصى ال كمننا ٝبة، نعما عليكما مِب ذكرٛبا ذكرٛباٍل، إذا ألنكما أقدامكما، كيثبت

كما أف عليو أف ٯبهز نفسو ، قوم بإخوانو  و مهما كاف قويان كاإلعداد للمهمة: اإلنساف ضعيف بنفس
  .(ِ)  مانراه ُب طلب موسى عليو السبلـ كىذا ،طيع للقياـ ٗبهمتوستٗبا ي

اإلنساف بعمـو ، كالداعية ٖبصوص ضعيف بنفسو مهما أكٌب من إمكانيات، كمواىب كقدرات  -ٗ
كفصاحة كماؿ ،فهو البد أف يستعْب با ٨بلصان لو العمل مستمدان منو العوف كالتوفيق كالسداد ،فهذا 

يطلب ربو أف يشرح صدره ٥بذا األمر العظيم ، كاف ييسر أموره ، فهو سبحانو موسى عليو السبلـ 
﮺﮻ ﴿القادر على ذلك دكف سواه ، فقاؿ تعاىل :   كأفسحو، كسعو: ام (ّ) ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

 مل ضاؽ، إذا الصدر فإف صدرم، يضيق كال بذلك، قليب يتكدر كال كالفعلي، القويل األذل ألٙبمل
 .دعوهتمك  ا٣بلق ٥بداية صاحبو يصلح

ا رَۡۡحَث  ﴿: كسلم عليو ا صلى ٧بمد لنبيو ا قاؿ ٍَ ِ ََ ٱ َِت ِ ا َغيِيَظ ٱۡىَلۡيِب ٌّ ٔۡ ُنَِج َذغًّ َ ۖ َول ًۡ ُٓ َ ِ نِلَج ل َّللَّ
 ۡ ََّٔكَّ َج َذَخ ٌۡ ۡمرِ  َِإِذَا َؼَز

َ
ًۡ ِِف ٱِۡل ُْ ًۡ وََشاوِۡر ُٓ َ ًۡ َوٱۡشَخۡغفِۡر ل ُٓ ِۡ لَِمۖ َِٱۡخُف َخ ۡٔ َۡ َخ ٌِ ٔاْ  َ ُُيِبُّ ََلَُفغُّ ِ  إِنَّ ٱَّللَّ لََعَ ٱَّللَّ

نَِي  ّّكِ َٔ َخ ٍُ ۡ  .عليهم كانشراحو الصدر كسعة اللْب مع ا٢بق يقبلوف ا٣بلق كعسى (ْ) ﴾١٥٩ٱل

ۡمرِي ﴿
َ
ٓ أ َِ  ۡ  ما علي كىوف سبيلك، ُب أقصده طريق ككل أسلكو أمر كل علي سهل: أم (ٓ) ﴾٢٦َويَّّسِ

 كل كٱباطب أبوأّا، من األمور ٝبيع يأٌب أف للداعي سريي أف األمر تيسّب كمن الشدائد، من أمامي
 .قولو قبوؿ إىل ا٤بوصلة الطرؽ بأقرب كيدعوه لو، يناسب ٗبا أحد

                                                           

 .ِْ :اآلية طو سورة (ُ)
 (ُِّ-ٖ،)  ُ، طجامع البياف البغوم ،  (ِ)

 .ِٓ :اآلية طو سورة (ّ)
 .ُٗٓ آؿ عمراف :اآلية سورة (ْ)

 . ٕٙ(  سورة طو : اآلية ٘)



 

ٕٓ 

َِ  َوٱۡخيُۡو ُخۡلَدة  ﴿  ا٤بفسركف قاؿ كما الكبلـ عنو يفهم يكاد ال ثقل لسانو ُب ككاف (ُ) ﴾٢٧ىَِّصاِّن ٌّ
ِِخ َهُٰرونُ ﴿ قاؿ أنو عنو ا قاؿ كما

َ
ٌِّّنِ لَِصاج   َوأ َِۡطُح 

َ
َٔ أ ِِعَ رِۡدء  ا ُْ ٌَ  ُّ رِۡشۡي

َ
ن َِأ

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ كُِّنٓ  إِّّنِ ا يَُطّدِ

ةُِٔن   ا٤بخاطبة من التاـ ا٤بقصود فيحصل يقوؿ ما يفقهوا عقدة منو ٰبل أف ا فسأؿِ ﴾٣٤يَُكّذِ
 .(ّ) ا٤بعاٍل عن كالبياف كا٤براجعة

على طريق الدعوة كيساعده ، كما طلب موسى من ربو إعانة ٍب البأس أف يستعْب الداعية ٗبن يعينو 
ِِخ َهٰرُ ﴿أخيو ىاركف لو ، قاؿ تعاىل : 

َ
ۡزرِي  ٣٠وَن أ

َ
ۡمرِي  ٣١ٱۡشُدۡد ةِّ ِۚٓٓ أ

َ
ُّ ِِفٓ أ ۡۡشِۡك

َ
أم  (ْ)﴾٣٢َوأ

يعاكنِب كيؤازرٍل كيساعدٍل على من أيرسلت اليهم ، كسأؿ ا أف يكوف من أىلو ألنو من باب  معينا ن
 .(ٓ)رب ، كأحق برب اإلنساف قرابتو  ال

على الداعية أف يكوف لديو ٚبطيط مسبق ٤با سيقـو العمل بو ، كأف يكوف لديو دراسة ،  – َُ
، كأف اليعيش ُب دعوتو على الفوضى كالبلمنهجية حٌب اليضيع ككضع خطط كأىداؼ ككسائل 

ن نستفيد من قصة موسى عليو عملو سدل ، كحٌب ٯبِب ٜبار دعوتو إف عاجبلن أك آجبل، ك٫بن ك٫ب
قبل الذىاب إىل فرعوف لدعوتو كإقامة ا٢بجة عليو أكصاٮبا ا تعاىل  السبلـ ُب دعوتو لفرعوف أنو

 .عدة تكوف عونان ٥بما ُب مهمتهما بأمور

 منها: 

ية، كإال مل يستطع : كىذه أكىل الصفات الٍب ينبغي أف يتحلى ّٔا الداعالشجاعة كعدـ ا٣بوؼ -
 ا قاؿ: ذكره تعاىل ا قوؿ (ٔ)﴾ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   ﴿ ، قاؿ تعاىلالدعوةتبليغ 

                                                           

 .ِٕ :اآليةطو  سورة  (ُ)

 .ّْسورة القصص : اآلية  (ِ)

 (َْٓ-ُ،) ُ،ط تيسير الكريم الرحمنم، السعد (ّ)
 .ِّ-َّ :اآليةطو  سورة  (ْ)

 (َْٓ-ُ،) ُ،ط تيسير الكريم الرحمنابن سعدم ، (ٓ)
 .ْٔ :اآليةطو  سورة (ٔ)



 

ٕٔ 

 كبينو، بينكما ٯبرم ما( أ٠بع)كأبصركما عليو، أعينكما(  معكما إنِب) فرعوف( ٚبافا ال)كىاركف ٤بوسى
 (.ُ) شيء ذلك من علي ٱبفى ال كيفعل، تفعبلف ما( كأرل)بو ٙباكرانو ما فأفهمكما

التلطف ُب الدعوة من أقول الٍب أكصى ا ّٔا موسى كىاركف عليهما السبلـ كمن تلك األمور 
َل  ﴿الدعوة كقبو٥با من ا٤بدعو قاؿ تعاىل  األساليب إل٪باح ۡٔ ِ   َذُلََٔل ََلُۥ كَ ِ ّ

ۡو ََيََۡشٰ ّلَّ
َ
ُر أ ۥ َحَخَذنَّ ُّ  (ِ) ﴾٤٤ا ىََّؽيَّ

ما يستجد من أمور كعقبات كمعلومات  كمن الوصيا أيضان، اإلتصاؿ الدائم با٤برسل لكي يقدـ لو كل
ُخَٔك أَِب﴿قاؿ تعاىل 

َ
َُج َوأ

َ
ۡب أ َْ  . (ّ)  ﴾٤٢ََِٰٰ  َوََل حَََِيا ِِف ذِۡنرِي ٱۡذ

ڻ ڻ ﴿كمن تلك الوصايا :معرفة ا٤بقصد كا٥بدؼ ، كالذىاب إليو ، كصب اإلىتماـ بو قاؿ تعاىل 

كٰبضرٍل قوؿ سعد بن زرارة  ،سهل منواألكؿ فإف داف فمن بعده أا٥بدؼ  فهو الرأس، كىو (ْ)﴾ۀ 
زرارة أحد أكائل من أسلم من األنصار كقد نزؿ عنده مصعب بن عمّب سفّب رسوؿ ا حْب قدـ 
ا٤بدينة ا٤بنورة داعيان إىل ا ك٠بع بو سعد بن معاذ سيد األكس فجاء كمعو أسيد بن حضّب يزجراف 

ا قومهما، كقد جاءاؾ فاصدؽ ا فيهما : ىذاف سيد..يقوؿ سعد بن زرارة.اه من يثربمصعبان ليطرد
ف كاف لك بنفسك . فلما كقفا عليو ىزسعد حربتو كقاؿ: ما جاء بك تسفو ضعفاءنا ؟! اعتزلنا إ

، كإف كرىتماه فكففنا عنكما ، فإف رضيتما أمران قبلتىماه: أك ٘بلساف فتسمعاففقاؿ مصعب ،حاجة
، كىداٮبا ا إليو، فكاف ٥بما من اإلسبلـدين  ما تكرىاف؟ فقرأ عليهما آيات من القرآف فاستحسنا

 . (ٓ)ما ما كاف إذ أسلم منها خلق كثّبا٣بّب على قبيلته

إف من أعظم كسائل الدعوة ، ا٢بوار ا٥بادؼ الذم تكوف فيو ا٢بجة قوية ، كرادعة ، كال٦باؿ  -ُُ
سأؿ موسى ا للشك فيها ، كتكوف ٗبثابة الدليل القاطع ، كمن ذلك ما حصل من فرعوف عندم

 كاف ا١بواب مفحمان  (ٔ) ﴾ىب يب جت حت خت ﴿ السؤاؿ األكؿ ا٤بتوقع ٩بن يعاند كينكر كيكابر:

                                                           

 . (ُّٓ-ٖ،)  ُ، طجامع البياف البغوم ، (ُ)

 .ْْ :اآلية طو سورة (ِ)

 .ِْ :االية طو سورة (ّ)

 .ّْ :االية طو سورة (ْ)

 .ّْٕ -ّْٔ /ُ ،ِط،النبوية السيرة ، ا٢بمّبم أيوب بن ىشاـ بن عبدا٤بلك ىشاـ ابن (ٓ)
 .ْٗ:اآلية طو سورة (ٔ)



 

ٕٕ 

: ا٣بالق ا٢بقيقي الذم ٱبلق كيبدع فيما ككأنو يقوؿ لو ،(ُ) ﴾جحمت ىت يت جث مث ىث يث حج مج﴿
أنت  ... فأين دليل ربوبيتككمن ٍب ييسر لكل ٨بلوؽ حياتو ،فَبل كل ما يفعلو رائعان مكتمبلن يفعل ، 

؟! كىنا يبتلع فرعوف اإلىانة ُب ىذا السؤاؿ الذم عرٌاه فانتقل إىل سؤاؿ آخر يظن أف يدارم فيو 
 ا٤بخلوقات، ٝبيع خلق الذم ربنا: أم، قاؿ ابن سعدم رٞبو ا ُب تفسّبه لآلية السابقة :جهالتو 
 كصغره سما١ب كرب من خلقو، من صنعو حسن على الداؿ بو، البلئق خلقو ٨بلوؽ كل كأعطى

 ُب ا٤بشاىدة  العامة ا٥بداية كىذه لو، خلقو ما إىل ٨بلوؽ كل{  ىدل ٍب}  صفاتو، كٝبيع كتوسطو،
 ا إف حٌب عنو، ا٤بضار دفع كُب ا٤بنافع، من لو خلق ٤با يسعى ٘بده ٨بلوؽ، فكل ا٤بخلوقات ٝبيع
 .(ِ) ذلك على بو  يتمكن ما العقل، من البهيم ا٢بيواف أعطى تعاىل

إرجاع األمور دائما إىل ا ، كخاصة األمور السابقة ، فهو سبحانو يعلم السر كأخفى ، كىو  -ُِ
اليضل كال ينسى ، كىذا ماحصل ٤بوسى عليو السبلـ عندما سألو موسى عن القركف ا٤باضية الغابرة 

ا ِؼَِد َرّّبِ ِِف نَِتٰب   ﴿ىنا موسى أرجع العلم إىل ا تعاىل فقاؿ  َٓ ٍُ    (ّ) ﴾٥٢َلَّ يَِغوُّ َرّّبِ َوََل يََََس  كَاَل ِؼۡي
 كخربا، علما بو كأحاط افوظ، اللوح كىو كتاب، ُب ككتبو كشر، خّب من أعما٥بم أحصى قد: أم
 .منها علمو ما ينسى كال منها، شيء عن يضل فبل

 الكلسؤ  معُب فبل عليها، كسيجازكف أعما٥بم، كالقوا قدموا، ما إىل قدموا أهنم ذلك، كمضموف
 الدليل كاف فإف كسبتم، ما كسبت،كلكم ما ٥با خلت، قد أمة فتلك عنهم، فرعوف يا كاستفهامك

 ا٢بق، إىل فانقد الواقع، كىو كيقينها، صدقها ٙبققت قد أريناكها، الٍب كاآليات عليك، أكردناه الذم
 مستقيمة، غّب رأيتها أك فيها شككت قد كنت كإف بالباطل، ا١بداؿ ككثرة كالظلم، الكفر عنك كدع

 سبيبل لذلك ٘بد كلن بالربىاف، كالربىاف بالدليل، الدليل فرد مغلق، غّب البحث كباب مفتوح فالطريق
 .(ْ) ا٤بلواف داـ ما

                                                           

 .َٓ:اآلية طو سورة (ُ)
 (َٔٓ-ُ،) ُ،ط تيسير الكريم الرحمنالسعدم،  (ِ)

 .ِٓ :اآليةطو  سورة (ّ)
 (َٕٓ-ُ،) ُ،ط تيسير الكريم الرحمنالسعدم،  (ْ)



 

ٕٖ 

، كىو التعيّب مع التعنيف أيضان  أحيانا ٰبتاج الداعية اىل استخداـ أسلوب التوبيخ كالتقريع ك -ُّ
كىو يعرؼ أنو يستوم فيو من أخطأ  ،اصر على ا٣بطأب دكاء ٤بن أخطأ فكىذا األسلو  ،التهديد

كإف كاف األكؿ أشد  ،فعلتو كىو يظن الصواب فيما يفعل، كمن أصر على ٱبطئ كأصر على خطئو
 . تركو إىل الصحيح من القوؿ كالفعلزلة... فالتوبيخ كالتقريع نتيجة لتكرار ا٣بطأ دكف الرغبة ُب 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿تعاىل :  كىذا ما نبلحظو ُب ىذه السورة ُب قولو

 ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿ موسى ٥بم قاؿ ،فمصّب االفَباء، ا٣بيبة كا٣بسراف (ُ)﴾   ې ې ې
 قد فتكونوف ٨بلوقة، كليست ٨بلوقة، كأهنا ٥با، حقائق ال أشياء إٯباد بأعمالكم للناس ٚبيلوا ال: أم

 .(ِ) لو بقية ال ىبلكا بعقوبة يهلككم: أم ﴾ۋ ۅ﴿ ا، على كذبتم

 ك٩با نبلحظو ُب التوبيخ كالتقريع ماكرد ُب آخر السورة فقاؿ تعاىل :

ؽِيَشث  ﴿ ٌَ ۡؼَرَض َؼَ ذِۡنرِي َِإِنَّ ََلُۥ 
َ
َۡ أ ٌَ ثِ َعِك   َو ٍَ َٔۡم ٱىۡلََِٰٰ هُۥ يَ ُ ُُ ۡخََمٰ  َوََّنۡ

َ
 ﴾١٢٤أ

إِنَّ ََلُۥ َِ ﴿ ىداه غّبه من كأخذ كتناساه عنو أعرض رسويل، على أنزلتو كما أمرم، خالف: أم
ؽِيَشث    لضبللو، حرج[ ضيق] صدره بل لصدره، انشراح كال لو، طمأنينة فبل الدنيا، ُب: أم ﴾ َعِك   ٌَ

 اليقْب إىل ٱبلص مل ما قلبو فإف شاء، حيث كسكن شاء، ما كأكل شاء ما كلبس ظاىره، تنعم كإف
  .(ّ) ا٤بعيشة كضن من فهذا. يَبدد ريبة ُب يزاؿ فبل كشك، كحّبة قلق ُب فهو كا٥بدل،

من أيقن أنو على ا٢بق كالصواب ، كأنو قادر ا٤بضي فيما أراده ،فبلبد أف يكوف لديو ٙبدم  -ُْ
فهذا فرعوف كعد السحرة با٣بّب كالقرب إف أثبتوا جدارة ُب نزا٥بم السحرم  كثبات على ا٤ببدأ ،

ة ا كأف موسى على حق فحْب يركف ا٢بق فيما يدعوىم إليو النيب الكرَل كيقركف بألوىي ،٤بوسى
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿يهددىم فرعوف

كآثركا  ٙبداىم أف يصربكا على عذابو إياىم ، فقابلوه بالثبات كاالستعبلء على حطاـ الدنيا (ْ)﴾ۓ

                                                           

 .ُٔ:اآليةطو  سورة (ُ)
 .(َُّ-ٓ، ) ِط،  العظيم القرآف تفسير،  ّبكث ابن (ِ)

 .(ِّّ-ٓ، ) ِط،  العظيم القرآف تفسير،  كثّب ابن (ّ)

 .ُٕ:اآلية طو سورة (ْ)



 

ٕٗ 

ٔاْ ىََ ُُّ ﴿رضاء ا على رضاه  ُ ََ كَال ٌِ ا َجآَءَُا  ٌَ  ٰ ِي َذَطرَ  ۡؤذَِرَك لََعَ ا ٱۡۡلَّيَِنِٰج َوٱَّلَّ ٍَ َُج كَاٍض  إِجَّ
َ
آ أ ٌَ َُاۖ َِٱۡكِظ 

 ٓ ۡجَيا ةَ ٱدلُّ ٰٔ َي  عز ا ُب أنفسهم عليهم ىانت كتوعدىم، بذلك عليهم صاؿ فلما(ُ) ﴾٧٢ َتۡلِِض َهِٰذهِ ٱۡۡلَ
. كاليقْب ا٥بدل من لنا حصل ما على ٬بتارؾ لن: أم ﴾ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﴿ ك كجل،

 .البينات على معطوفا يكوف أف كٰبتمل قسما، يكوف أف ٰبتمل ﴾﮹﮺  ﮻ ﯀ ﴿

 فهو الطْب، من خلقنا ا٤ببتدئ العدـ، من أنشأنا الذم كخالقنا فاطرنا على ٬بتارؾ  ال: يعنوف
 .أنت ال كا٣بضوع للعبادة ا٤بستحق

ۡجَيا ﴿يدؾ، إليو كصلت كما شئت ما فافعل: أم ﴾﮼﮽  ﮾ ﮿ ﯀ ﴿ ةَ ٱدلُّ ٰٔ َي ا َتۡلِِض َهِٰذهِ ٱۡۡلَ ٍَ : أم ﴾إِجَّ
 .(ِ)   القرار دار ُب رغبنا قد ك٫بن الزكاؿ دار كىي الدار، ىذه ُب تسلط كل إ٭با

من أنبل األخبلؽ الٍب ينبغي للمسلم أف يتحلى ّٔا :خلق الَبيث ،ك٘بنب العجلة ألف عواقبها  -ُٓ
كما داـ قـو موسى  ،(ّ) )العجلة من الشيطاف كالتأٍل من الرٞبن( قاؿ صلى ا عليو كسلمسيئة ، 
فحْب اختار موسى من قومو  ،هم يتبلعب ّٔم الشيطاف كيتقاذفهماإلٲباف فما ينبغي تركحديثي 

سبعْب رجبلن ٤بيقات ا تعاىل تركهم مع أخيو ىركف كتعجل يومان قبلهم للقاء ا تعاىل فارتد كثّب 
 على ٞبلك كما: أم (ْ) ﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ منهم بفعلة "السامرم"  فعاتبو ربو

 الطور، إىل معو يذىبوا حٌب رجبل سبعْب قومو من اختار موسى أف كذلك  ﴾ڻڻ ﴿ العجلة،
 كأمرىم السبعْب، كخلف كجل، عز ربو إىل شوقا بينهم من موسى عجل ٍب ّٔم فسار التوراة، ليأخذكا

 لربو ٦بيبا{  قىاؿى }  ﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿: لو تعاىل ا فقاؿ ا١ببل، إىل يتبعوه أف
 ﴿تعاىل

ُ
ًۡ أ ُْ ذَرِيكَاَل 

َ
ى أ   (ٔ)﴾وََؼِجۡيُج إَِّلَۡم َرّبِ ىََِتََۡضٰ ﴿بعدم، من يأتوف مِب بالقرب ىم:أم (ٓ)﴾ْوََلٓءِ لََعَ

﴾(ٔ)  
                                                           

 .ِٕ :اآلية طو سورة (ُ)
 .(َّْ-ٓ، ) ِط،  العظيم القرآف،  كثّب ابن (ِ)

(، كقاؿ ىذا حديث َُِِ) ،رقم (ّٕٔ/ْ،)كتاب الرب كالصلة باب ماجاء ُب التأٍل كالعجلة، السننأخرجو الَبمذم ُب  (ّ)
 . (َِٕٓ) ،رقم (ُِِ/ٔ)،باب السْب من ا٠بو سهل، المعجم الكبير كالطرباٍل ُب غريب ،

 .ّٖ:اآليةطو  سورة (ْ)
 .ْٖ:اآليةطو  سورة (ٓ)

 .ْٖ:اآليةطو  سورة (ٔ)



 

َٖ 

اِمرِيُّ ﴿. رضا لتزداد ًُ ٱلصَّ ُٓ َعيَّ
َ
َۢ َبۡؽِدَك َوأ ٌِ َمَم  ۡٔ َِّا كَ  مع خلفتهم الذين ابتلينا: أم(ُ) ﴾٨٥كَاَل َِإَُِّا كَۡد َذخَ

َۢ َبۡؽِدَك ﴿ ألفا عشر اثِب غّب بالعجل فافتتنوا ،ألف ستمائة ككانوا ىاركف،  انطبلقك بعد من: أم﴾ٌِ
 . (ِ) ا١ببل إىل

بتلى ، يرل ا صربه ُب الشدائد ، خترب ، كيي البد أف يكوف الداعية على علم يقْب أنو سيي  -ُٔ
موقف الذم عليو كالقدرة على ٙبملها ، ككذلك تكوف لو ثباتا على ا٤ببدا، كأخّبان ٛبحيصان كتثبيتان لل

  الداعية ،كمن ذلك ماحصل للسحرة عندما ىددىم فرعوف بالقتل كالصلب ، قاؿ تعاىل  

    ﴿ ﮽ ﮾﮿  ﯀ ﯁  ﮹ ﮺ ﮻ ﮼     ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

{  نػيٍؤثًرىؾى  لىنٍ : } السحرة يعِب{  قىاليوا}  (ّ)﴾          ڭ ڭ ېئېئ
 .كالعصا  البيضاء اليد يعِب: مقاتل قاؿ الدالالت، يعِب﴾﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ﴿ ٬بتارؾ، لن

 .كعصينا حبالنا فأين سحرا ىذا كاف لو قالوا أهنم استدال٥بم كاف: كقيل

 .كالعلم التبيْب من يعِب﴾﮷﮸   ﴿: كقيل

 ا١بنة رأكا حٌب رءكسهم رفعوا ما سجدا ألقوا ٤با إهنم: قاؿ أنو بزة أيب بن القاسم عن حكي
 من جاءنا ما على نؤثرؾ لن: قالوا ذلك فعند ا١بنة، ُب مناز٥بم كاكرأ أىلها، ثواب كرأكا كالنار،

﮽ ﮾﮿   ﴿ قسم، ىو: كقيل فطرنا، الذم ا على نؤثرؾ لن: أم﴾﮹ ﮺  ﴿ البينات، : أم ﴾﮼ 
 .(ْ) قريب عن كسيزكؿ الدنيا ُب كسلطانك أمرؾ:أم﴾﯁      ﴿صانع، أنت ما فاصنع

(ْ). 
القرآف الكرَل يدعونا دائما إىل التفكّب كإعماؿ العقل ا٤بسلم اليسلم عقلو لغّبه ، كإ٭با  -ُٕ

للوصوؿ اىل ا٢بقيقة ، فهذا موسى عليو السبلـ ينكر على قومو سرعة كقوعهم ُب الضبلؿ مع العلم 
 فرجع (ٓ)﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿  قاؿ تعاىل  أنو مل ينركهم اال يومان كاحدا

                                                           

 .ٖٓ :اآلية طو سورة (ُ)
 (ِٖٖ-ٓ،)ْط، التنزيل معالم،  البغوم (ِ)

 .ّٕ ية:اآل طو سورة (ّ)
 (ِٖٖ-ٓ،)ْط، التنزيل معالم،  البغوم (ْ)

 .ٖٔ :اآلية طو سورة (ٓ)



 

ُٖ 

 أم)  حسنان  كعدان  ربكم يعدكم أمل قـو يا قاؿ ( جزعان  حزينان  أم)  أسفان  غضباف قومو إىل موسى
 عليكم ٰبل أف أردًب أـ(  إياكم مفارقٍب مدة أم)  العهد عليكم أفطاؿ(  التوراة يعطيكم صدقان 

 فأخلفتم(  بسببو ربكم من الغضب عليكم ٯبب فعبلن  تفعلوا أف أردًب أم)  ربكم من غضب
 .(ُ)( يرجع أف إىل دينو على اإلقامة من كعدكه ما يعِب)  موعدم

كلها . فتجد اإلنساف حريص على   ها٤بؤمن العاقل الرشيد يكوف عنده موازنة ،كمفاضلة ُب أمور  -ُٖ
الدنيا كمعرفة أدؽ التفاصيل ، كا٤بفاضلة بْب األشياء كأيها أفضل كأٝبل، كىذا البأس بو كلكن 

آلخرة ، بْب الباقية كالفانية ، كأف ٕبدكد، لكن األكىل با٤بسلم أف يكوف لديو موازنة بْب أمور الدنيا كا
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿ ال تشغلو الدنيا عن اإلىتماـ ألمور اآلخرة، قاؿ ا تعاىل 

جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ    حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت   ىئ يئ جب

 ٰبذركنو لفرعوف، السحرة بو كعظ ما ٛباـ من ىذا أف السياؽ من الظاىر (ِ)﴾حخ مخ جس حسخس
 ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿: فقالوا ا٤بخلد، األبدم ثوابو ُب كيرغبونو السرمدم، الدائم كعذابو ا نقمة من
، كىو القيامة يـو ا يلقى: أم  (ّ) ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿ ٦بـر

ىناؾ حقائق البد أف يكوف ا٤بؤمن على يقْب كإٲباف ّٔا، كأهنا حق من عند ا تعاىل  -ُٗ
عن ا٢بقيقة إ٭با ىو عذاب شديد أليم نسأؿ ا تعاىل  ليس ُب عذاب اآلخرة خركج كمن ذلك أنو:

، فيجتهد أال يقع ُب اظور يزرع ا٣بوؼ ُب فؤاد من يعي كيعقلأف يرفعو عنا كأف ٯبّبنا منو كالتهويل 
   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ فائدتو أكقع ُب النفس من البشرل كىو أسلوب تربوم

 (ٓ)﴾ژ ڑ ڑ ک کڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿ (ْ)﴾   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
 الرٞبن إىل ٰبشركف فا٤بتقوف حالو، حسب على كل قبورىم، من الناس كخرج الصور ُب نفخ إذا: أم

 قصر ُب كيتخافتوف بينهم، يتناجوف كالعطش، كالقلق ا٣بوؼ من ألواهنم زرقا ٰبشركف كآّرموف كفدا،

                                                           

 (.ِٕٕ-ْ،) ط،  التأويل لباب،  ا٣بازف(ُ)
 .ٕٔ-ْٕ:اآليةطو  سورة (ِ)
 .(َّٓ-ٓ، ) ِط، العظيم القرآف تفسير،  كثّب ابن (ّ)

 .َُّ-َُِ :اآلية طو سورة (ْ)
 .َُْ :اآليةطو  سورة (ٓ)



 

ِٖ 

 كا ذلك، غّب بعضهم كيقوؿ أياـ، عشرة إال لبثتم ما: بعضهم فيقوؿ اآلخرة، كسرعة الدنيا، مدة
 ًإفٍ }  التقدير إىل كأقرّٔم أعد٥بم: أم{  طىرًيقىةن  أىٍمثػىليهيمٍ  يػىقيوؿي  ًإذٍ }  يقولوف ما كيسمع ٚبافتهم، يعلم
 { يػىٍومنا ًإال لىًبٍثتيمٍ 

 الىْب، ساىْب كقطعوىا القصّبة، األكقات ضيعوا كيف العظيم، الندـ ىذا، من كا٤بقصود
 الندـ، إال يبق فلم الوعيد، كحق ا١بزاء، حضر قد فها يضرىم، ما على مقبلْب م،ينفعه عما معرضْب
 .(ُ) كالثبور بالويل كالدعاء

القرآف الكرَل ٰبث على طلب العلم ، كٰبث على السؤاؿ فيما يشكل على ا٤بسلم ، كقد كرد  -َِ
لوالهتا الٍب تصب ُب كلها ٥با مدذكر كلمة "يسألونك " أكثر من أربعة عشر مرة على صيغ متعددة ،

 ﴿  أف يسأؿ ا٤بسلم عن ما فيو فائدة ، كأف ٱبلع ثوب ا١بهل ، كمن ذلك ُب ذىو السورة قولو تعاىل :

 الزالزؿ من فيها كما القيامة، أىواؿ عن تعاىل ٱبرب (ِ)﴾  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ
 ال؟ أـ ٕبا٥با تبقى كىل القيامة، يـو ّٔا يصنع ماذا: أم{  ا١ٍبًبىاؿً  عىنً  كىيىٍسأىليونىكى : } فقاؿ كالقبلقل،

ا فػىقيلٍ }   يدكها ٍب ككالرمل، كالعهن فتكوف أماكنها من كيقلعها يزيلها: أم{  نىٍسفنا رىيبّْ  يػىٍنًسفيهى
 ال مستويا صفصفا، قاعا األرض كٯبعل باألرض، كيسويها كتتبلشى، فتضمحل منبثا، ىباء فيجعلها

 أك منخفضة، كأماكن أكدية: أم{  أىٍمتنا كىال}  استوائها اـٛب من ىذا ًعوىجنا، الناظر أيها فيو يرل
 يسمعهم كاحد، موقف ُب فيكونوف األدَل، مد ا كٲبدىا للخبلئق، كتتسع األرض، فتربز مرتفعة

 .(ّ) البصر كينفذىم الداعي،

كقلب فاإلنساف ركح كفكر  ،األساليب الراقية ُب الَببيةمن كسائل الَببية التصوير ، كىو من  -ُِ
فإذا عجز أحيانان عن الوصوؿ إىل  ،شم  فهو معنوم كمادم بآف كاحدكىو كذلك عْب ك٠بع ك٤بس ك 

 . كا٤بهم أف يصل إىل ا٤بعلومة، كتَبكز ُب ذىنو، كيتفاعل معها الفكرة ذىنان كصل إليها مادةن كحٌسان 

لبسيط كما ٰبتاج إليو ا٤بثقف كىذا األسلوب الرفيع يتخذه األدباء للسمٌو ببياهنم، كٰبتاج إليو العامٌي ا
.كمن أساليب التصوير ُب ىذه السورة الكرٲبة ماذكره ا تعاىل ، من ا٤بوقف الرىيب ُب تدمّب العامل 

                                                           

 (ُّٓ-ُ،) ُ،ط كريم الرحمنتيسير الالسعدم،  (ُ)

 .َُٓ :اآليةطو  سورة (ِ)
 (ُّٓ-ُ،) ُ،ط تيسير الكريم الرحمنالسعدم،  (ّ)



 

ّٖ 

ا١بباؿ يـو القيامة كتسويتها باألرض كأهنا مل تكن ، كىي الٍب أمتدت جذكرىا ُب األرض ، العالية ُب 
فلم يعد ىناؾ ارتفاع كالسفوؿ، فهي مستوية ال اعوجاج السماء ، كمع ذلك كلو ينسفها ريب نسفا ، 

فيها ، ٍب بعد ذلك ) انظر اىل التصوير ا٤بهيب ( كلو ٱبرج الناس من األرض لكي يعرضوا على ا 
ڻ ۀ ۀ ہ ﴿:تعاىل ، يتبعوف الصوت مسرعْب دكف جلجلة سول ا٥بمس ، قاؿ ا تعاىل

 منها، كيقوموف قبورىم من يبعثوف حْب كذلك (ُ) ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
 يعرجوف كال عنو، يلتفتوف ال إليو، مهطعْب فيتبعونو للموقف، كاالجتماع ا٢بضور إىل الداعي يدعوىم

 ١بميع كصدقا، حقا دعوتو تكوف بل الداعي، لدعوة عوج ال: أمہ ﴾ہ ہ ہ ﴿: كقولو يسرة، كال ٲبنة
 ﴿ للرٞبن، أصواهتم خاشعة القيامة، قف٤بو  فيحضركف أٝبعْب، ّٔم كيصيح ٝبيعهم، يسمعهم ا٣بلق،

 ا٣بشوع ٲبلكهم فقط، الشفتْب بتحريك سرا ا٤بخافتة أك األقداـ، كطء إال: أم ﴾ھ ے ے ۓ 
 ذلك ُب فَبل كٚبضع، تذؿ: أم كجوىهم، كتعنو فيهم، الرٞبن ٢بكم انتظارا كاإلنصات، كالسكوف

 ساكتْب كالسوقة، كا٤بلوؾ كاألرقاء، حراركاأل كالنساء، كالرجاؿ كالفقراء، األغنياء العظيم، ا٤بوقف
 ماذا يدركف ال كجوىهم، عانية ركبهم، على جاثْب رقأّم، خاضعة أبصارىم، خاشعة منصتْب،

 كصديقو كأخيو، أبيو عن كشأنو، بنفسو كل اشتغل قد بو، يفعل ماذا كال بو، منهم كل ينفصل
 .(ِ) كحبيبو

، ٯبلي الفكرةم بالوضوح ُب التعامل ألف الوضوح الدعوة خاصة البد أف يكوف حاملها يتس -ِِ
من ذلك قوؿ السحرة  ة،كىذا كاضح ُب السورة الكرٲب ،، كيضع النقاط على ا٢بركؼكيزيل اللبس

فكاف التنافس أف  (ّ)﴾ ڀ ٺ ٺ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ :٤بوسى عليو السبلـ
، ككانت خطتهم أف أف يكونوا ىم البادئْبيبدأ السحرة برضى من موسى فقد تركوا لو ا٣بيار، فاختار 

يبهركه بسحرىم فيشٌلوه من ا٣بوؼ، فّبٕبوا ُب ا١بولة األكىل دكف عناء فيستسلم ٥بم دكف مقاكمة كلو  
كموضع آخر يأمر ا تعاىل موسى أف يذىب إىل كاف أمر موسى من عملو لنجحوا ُب خطتهم ،

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے    ۀ ۀ ہ ہ ڻ ڻ ﴿فرعوف ُب مهمة ٧بددة كاضحة  فقاؿ تعاىل :

       ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ         ۓ

                                                           

 .َُٖ :اآليةطو  سورة (ُ)
 (ُّٓ-ُ،) ُ،ط تيسير الكريم الرحمنالسعدم،  (ِ)

 .ٔٔ-ٓٔ :اآليةطو  سورة (ّ)
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 إىل دعوتو األمرين، ّٔذين فأتياه: أم  (ُ)﴾مبۈٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبۈ
 أمرىم، كٲبلكوا ليتحرركا ٥بم، كتعبيده قيده من- إسرائيل بِب الشريف الشعب ىذا كٚبليص اإلسبلـ،

 .نوكدي ا شرع موسى فيهم كيقيم

ىَۡقٰ ﴿ صدقنا على تدؿ ﴾  ڭ ڭ ڭ  ﴿
َ
ىَۡقٰ ﴿ موسى ﴾َِأ

َ
تنِي   َؼَطاهُ َِإَِذا ِِهَ ُثۡؽَتان  َِأ  إىل ﴾١٠٧ٌُّ

 .عنهما ا ذكر ما آخر

 ُب السبلمة لو حصلت ا٤ببْب بالشرع كاىتدل ا٤بستقيم الصراط اتبع من أم ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿
مئ ىئ يئ جب حب  ﴿ أنفسنا عند من ال ا عند من خرب أم ﴾ٴۇ ۋ جئ حئ  ﴿.  كاآلخرة الدنيا

 الَبغيب فيو كىذا كاتباعهم ٥بم االنقياد عن كتوىل رسلو كأخبار ا بأخبار كذب أم ﴾ مبخب
 كالتذكّب الوعظ ىذا فيو يفد مل كلكن ذلك ضد من كالَبىيب كاتباعهما كالتصديق باإلٲباف لفرعوف
 .(ِ) كعنادا ظلما ذلك ُب كجادؿ ككفر ربو فأنكر

 ، كا٤ببغضلوب يتبعو اب ٤بن يريد هتذيبوأس مامن نيب اال حذر قومو ، كأسلوب التحذير ىو: -ِّ
 . ، فبل يقع ُب ا٣بطأليكوف الطرؼ الثاٍل على بينة ٩با قد يكوف ٤بن يود تنبيهو، كا٤بريب ٤بن يريد تعليمو

َ ﴿دان ُب النارفا٣باسر من يلقى ربو آٜبان فيكوف خال د يكوف التحذير مبطٌنان بالنصيحةكق ٌَ ۥ  ُّ إَُِّ
  ٌ ۥ ُُمۡرِ ُّ ِت َربَّ

ۡ
ا َوََل َُيََۡيٰ ا يَأ َٓ ُٔت ذِي ٍُ ًَ ََل َح َِّ َٓ - ٦برما عليو كقدـ أتاه، من أف تعاىل ٱبرب (ّ) ﴾٧٤َِإِنَّ ََلُۥ َج

 نار لو فإف مات، حٌب ذلك على كاستمر -الكفر يستلـز كذلك كجو، كل من ا١بـر كصفو: أم
 ما العقاب من فيها الٍب كقرىا، حرىا األليم قعرىا، البعيد أغبل٥با، العظيمة ا،نكا٥ب الشديد جهنم،
 كال فيسَبيح، ٲبوت ال ٰبيا، كال ٲبوت ال فيها ا٤بعذب أف ذلك شدة كمن كالقلوب، األكباد يذيب

 يفَب كال قدره، يقدر ال الذم كالبدف، كالركح القلب بعذاب ٧بشوة حياتو كإ٭با ّٔا، يتلذذ حياة ٰبيا
 يشوم كا٤بهل ٗباء أغيث استغاث، إذا نعم.لو يستجاب فبل كيدعو يغاث، فبل يستغيث ساعة، عنو

 .(ْ) الوجوه
                                                           

  .ْٕ :اآليةطو  سورة (ُ)
 (َٔٓ-ُ،) ُ،ط تيسير الكريم الرحمنالسعدم،  (ِ)

  .ْٕ :اآليةطو  سورة (ّ)
 (َٗٓ-ُ،) ُ،ط تيسير الكريم الرحمنالسعدم،  (ْ)
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كُب موضع آخر يذكر ا تعاىل ٧بذران من اإلعراض عن القرآف تبلكة ،كفهما،كتطبيقا فيقوؿ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿تعاىل :

قاؿ ابن سعدم رٞبو ا بعد ما ذكر عن القرآف كأنو  (ُ)﴾   ڦ ڦڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ    ٹ
 ما أك باإلعراض، مقابلتو كأمامشتمل على أحسن مايكوف من األحكاـ ، ذكر تفسّب اآلية فقاؿ : 

: قاؿ ك٥بذا للعقوبة، مستحق فهو ذلك، فعل كمن النعمة، ٥بذه كفر فإنو اإلنكار، من منو أعظم ىو
ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿ الواجبة معانيو بتعلم أك كنواىيو، بأكامره هتاكف أك ،بو يؤمن فلم ﴾ٺ ٺ ٿ﴿

 كزرىم، ُب: أم ﴾ٹ ڤ  ﴿ كا٥بجراف، الكفر كأكاله القرآف، عن أعرض بسببو الذم ذنبو، كىو ﴾ٹ 
 .(ِ) ككربىا صغرىا ٕبسب أصحأّا، على عذابا تنقلب األعماؿ، نفس ىو العذاب ألف

 كالنهي ا٤بمنوع، كمن األمثلة على ذلك قولو تعاىل : ة تقع بْب األمر ا٤بباح ،اا٢بي -ِْ

ۥۖ َوكُو رَّّبِ ﴿ ُّ ن ُحۡلَِضى إَِّلَۡم وَۡخُي
َ
ٌَِ َرۡتِو أ َۗ َوََل َتۡؽَجۡو ةِٱۡىُلۡرَءاِن  يُِم ٱۡۡلَقُّ ٍَ ۡ ُ ٱل ٍ  َذَخَعَّٰل ٱَّللَّ  (ّ)﴾١١٤ا  زِۡدِّن ِؼۡي

 أك أصحابك، فتقرئو بالقرآف، ٧بمد يا تعجل كال: كسلم عليو ا صلى ٧بمد لنبيو ثناؤه جلٌ  يقوؿ
 عليو ينزلو ا كاف ما كإمبلئو إكتابو على فعوتب معانيو، بياف إليك يوحى أف قبل من عليهم، تقرأه
 عليو ٛبلو كال أحد، على تتلو ال: كقيل معانيو، لو يبْب أف قبل من ذلك يكتبو كاف من كتابو من

 .(ْ) لك نبينو حٌب

َۡ َِ ﴿ :كمن األمر كذلك ٌِ اۖ َو َٓ ِ ِس َوَرۡتَو ُغُروب ٍۡ ِد َرّبَِم َرۡتَو ُطئُِع ٱلشَّ ٍۡ ا َحُلٔلَُٔن وََشّتِۡح ِِبَ ٌَ  ٰ ٱۡضِِبۡ لََعَ
ارِ ىََؽيََّم حَۡرََضٰ  َءاَُآي   َٓ ۡطَراَف ٱنلَّ

َ
ِۡو ََِصّتِۡح َوأ  ا٤بكذبوف ىؤالء يقوؿ ما على ٧بمد يا فاصرب (ٓ) ﴾١٣٠ٱّلَّ

ِد َرّبَِم  ﴿القوؿ من ذلك ك٫بو كشاعر ٦بنوف كإنك ساحر، كإن لك قومك من ا بآيات ٍۡ  ﴾وََشّتِۡح ِِبَ
 ضرب أعجبِب: تقوؿ كما ربك، ٕبمدؾ: كا٤بعُب ربك، ٕبمد: كقاؿ ربك، على بثنائك كصل: يقوؿ

                                                           

  .َُُ-ٗٗ:اآليةطو  سورة (ُ)
 (ُِٓ-ُ،) ُ،ط تيسير الكريم الرحمنالسعدم،  (ِ)

 .ُُْ :اآليةطو  سورة (ّ)
 (ِّٖ-ُٖ،) ُ،ط جامع البياف، طربمال (ْ)

 .َُّ :اآليةطو  سورة (ٓ)



 

ٖٔ 

ِس  ﴿ :كقولو زيدا، ضريب: كا٤بعُب زيد، ٍۡ ا ﴿الصبح صبلة كذلك ﴾َرۡتَو ُطئُِع ٱلشَّ َٓ ِ  ىيك  ﴾ َوَرۡتَو ُغُروب
َۡ َءاَُآي   ﴿العصر ٌِ ِۡو  َو  .(ُ) الليل ساعات كىي ﴾ٱّلَّ

ا٢بوار يثرم ا٤بخاطب سامعان كقارئان ، برباىينو كأدلتو كطريقتو ، كيثبت الفكرة بإشغاؿ أكثر  إف -ِٓ
كمن األمثلة على ذلك ُب ىذه د أطرافان عدة من ا٤بتحاكرين.من حاسة . كُب ىذه السورة الكرٲبة ٪ب

 السورة :

ۥۖ إِ ﴿لو تعاىل قو  - ُّ َ يَۡكُفيُ ٌَ  ٰ ًۡ لََعَ ُدىُُّك
َ
ۡو أ َْ ۡخُخَم َذخَُلُٔل 

ُ
َِشٓ أ ٍۡ ۡو  خربه، متعرفة مرَل، كا٠بها (ِ) ﴾ۡذ َت َْ

ۥۖ ﴿ ُّ َ يَۡكُفيُ ٌَ  ٰ ًۡ لََعَ ُدىُُّك
َ
 ثدم يقبل ال كاف أنو كذلك إليها؛ كتضمو ترضعو امرأة على أم ؟  ﴾أ

 :تعاىل قولو فذلك ثديها، فقبل باألـ فجاءت نعم، :قالوا أختو ٥بم ذلك قالت فلما امرأة،
ا  ﴿ َٓ ُِ  .(ّ) ا٢بزف عنها يذىب ألف: أم ﴾َوََل ََتَۡزَن    ﴿ بلقائك، ﴾ََكۡ َتَلرَّ َخۡي

َِا ﴿كقوؿ ا تعاىل:  - ََبٰ ِإَوۡذ كُۡي
َ
ٓ إِةۡيِيَس أ َلىئَِهثِ ٱۡشُجُدواْ ٓأِلَدَم ََِصَجُدٓواْ إَِلَّ ٍَ  تشريف ىلتعا يذكر(ْ) ﴾١١٦لِۡي

 ا٤ببلئكة كأمره آدـ خلق تعاىل فيها يذكر تفضيبل خلق ٩بن كثّب على بو فضلو كما كتكرٲبو، آدـ
: تعاىل قاؿ ك٥بذا قدٲبا؛ كألبيهم آدـ لبِب إبليس عداكة كيبْب كتكرٲبا، تشريفا لو بالسجود

ََبٰ ﴿
َ
ٓ إِةۡيِيَس أ َِا َيى ﴿. كاستكرب امتنع: أم  ﴾ََِصَجُدٓواْ إَِلَّ ىََّم َولَِزوِۡجَم َََِل  ـَٔاَدُم إِنَّ َهَٰذا َؼُدّو  َذُلۡي

ا  ٍَ َُِّه َِّثِ َِتَۡشَقى َُيۡرَِج ََ ٱۡۡلَ ا ﴿ السبلـ عليهما حواء،: يعِب (ٓ)﴾١١٧ٌِ ٍَ َُِّه َِّثِ َِتَۡشَقى َََِل َُيۡرَِج ََ ٱۡۡلَ ٌِ
 ىاىنا فإنك ،رزقك طلب ُب كتشقى كتعُب فتتعب منها، إخراجك ُب يسعى أف إياؾ: أم ﴾١١٧
  .(ٔ) مشقة كال كلفة  ال ىِبء، رغيد عيش ُب

تنقطع ا٢بجج يـو القيامة ، فا تعاىل اليَبؾ للكافر لو حجة يـو القيامة ٰباج ّٔا، فقد أرسل  -ِٔ
ً ةَِؽَذاب  ﴿ سبخانو الرسل يعلموهنم كيدلوهنم على الدين الصحيح ، قاؿ ا تعاىل : ُٓ يَۡهَنٰ ْۡ َ

آ أ جَّ
َ
ٔۡ أ َ َِ  َول ٌّ

                                                           

 (ََْ-ُٖ،) ُ،ط جامع البياف، طربمال (ُ)

 . َْ :اآليةطو  سورة (ِ)
 .(ِّٕ-ٓ،)ْط، التنزيل معالم،  البغوم (ّ)

 .ُُٔ :اآليةطو  سورة (ْ)
 .ُُٕ :اآليةطو  سورة (ٓ)

 .(َِّ-ٓ، ) ِط،  العظيم القرآف تفسير، كثّب ابن (ٔ)



 

ٖٕ 

َِا رَُشَٔل   رَۡشۡيَج إَِّلۡ
َ
ََلٓ أ ۡٔ َ َِا ل ٔاْ َربَّ ُ َِتَّتَِػ َرۡتيِّ ِۚٓ ىََلال ن َُِّذلَّ َوََنَۡزٰى  َذ

َ
 أىلكنا أنا لو: أم  (ُ) ﴾١٣٤َءاََٰٰخَِم ٌَِ َرۡتِو أ

 لكانوا العظيم الكتاب ىذا عليهم كننزؿ الكرَل، الرسوؿ ىذا إليهم( ٔ) نرسل أف قبل ا٤بكذبْب ىؤالء
َِا رَُشٔل  ﴿:  لواقا رَۡشۡيَج إَِّلۡ

َ
ََلٓ أ ۡٔ َ َِا ل َءاََٰٰخَِم َذَِتَّتَِػ  ﴿:  قاؿ كما كنتبعو؟ بو نؤمن حٌب هتلكنا، أف قبل ﴾َربَّ

ن َُِّذلَّ َوََنَۡزٰى  
َ
ًۡ ُُكُّ ﴿ يؤمنوف ال معاندكف متعنتوف ا٤بكذبْب ىؤالء أف تعاىل يبْب ،  ﴾ٌَِ َرۡتِو أ ُٓ ٔۡ َجآَءۡت َ َول

ْ َءايٍَث  ٰ يََرُوا ًَ  َخ َّ ِّل
َ
 .(ّ) (ِ) ﴾٩٧ٱۡىَؽَذاَب ٱِۡل

للداعية أف يكوف لبناءه الدعوم كالعلمي أسس يقـو عليها، كقاعدة يرتكز  من األسس ا٤بهمة -ِٕ
، كقواعد ثابتة فإنو سرعاف ما ينهار كيضمحل ، كمن تلك عليها ، ككل بناء ليس لو أسس فنية 

  القواعد ا٤بهمة للداعية:

َخٌد ﴿ا تعاىل  كحدانية -
َ
ُ أ َٔ ٱَّللَّ ُْ أم الواحد الوتر ، الذم الشبيو لو ، كال نظّب ، كال  (ْ)﴾١كُۡو 

 .(ٓ)صاحبة ، كال كلد كالشريك  
   كُب ىذه السورة قاعدة أف الرزؽ من عند ا تعاىل ال أحد يستطيع منعو أك زيادتو قاؿ تعاىل : -

 كإ٭با نفسك ترزؽ أف كال خلقنا، من أحدا ترزؽ أف نكلفك ال (ٔ) ﴾ال َٔسْإٌَُهَ سِصْلًب َٔذُْٓ َٔشْصُلُهَ ﴿
 ألىل أم ﴾لًلتػٍَّقوىل﴿  امودة، ا١بميلة ا٣باٛبة ﴾كىاٍلعىاًقبىةي لًلتػٍَّقوىل َٔذُْٓ َٔشْصُلُهَ﴿  عمبل نكلفك
 .(ٕ) كاتقوٍل كاتبعوؾ صدقوؾ الذين: عباس ابن قاؿ. التقول

قْب ،أم حسن العاقبة ُب الدنيا كاآلخرة كىي ا١بنة ٤بن اتقى كمن تلك القواعد : أف الغلبة للمت -
 .(ٖ)ا  

 

                                                           

 .ُّْ :اآليةطو  سورة (ُ)
 .ٕٗ :اآلية يونس سورة (ِ)
 .(ِّٗ-ٓ، ) ِط،  العظيم القرآف تفسير، كثّب ابن (ّ)

 .ُ:اآلية اإلخبلص سورة (ْ)
 .(ِْْ-َِ، ) ط،  الجامع ألحكاـ القرآف، القرطيب (ٓ)

 .ُِّ :اآليةطو  سورة (ٔ)
 .(َّْ-ٓ،)ْط، التنزيل معالم،  البغوم (ٕ)

 .(ِّٖ-ٓ، ) ِط،  العظيم القرآف تفسير، كثّب ابن (ٖ)



 

ٖٖ 

َٔ مُ ﴿ كمن القواعد أيضا ُب ىذه السورة قولو تعاىل : - ُْ ٰيَِحِٰج َو ََ ٱىصَّ ٌِ ۡو  ٍَ َ َحۡؽ ٌَ َ  َو ٌِ َََِل ََيَاُف  ۡؤ
  ٍ ٍ  ُعۡي ۡغ َْ ٍ  ﴿أم زيادة ُب سيئاتو  (ُ) ﴾١١٢ا ا َوََل  ۡغ َْ حسناتو ،بل تغفر ذنوبو ،  أم نقصان من ﴾ا َوََل 

 .(ِ)كتطهر عيوبو كتضاعف حسناتو  

بداية الكبلـ كهنايتو ا٤برتبتاف ا٤بوفقتاف تستهوياف ا٤بخاطب ،سامعانأك قارئا، كىذا مايبلحظ ُب  -ِٖ
ككما تقدـ أف القرآف  (ّ) ﴾   ڃ ڃ ڃ چ چ چ   ڄ ڃ ﴿ حينما بدأت السورة بأكؿ السورة 

لك طو فيها ٙببيب للنيب صلى ا عليو كسلم كمدح لو كتعظيم القرآف تنزيل من ا تعاىل ، ككذ
٤بكانتو،كلما سبق ٯبذب القارئ إىل قراءة السورة برغبة كشغف كاطمئناف ، كُب الوقت ذاتو ٪بد 
تم بتقسيم الناس إىل قسمْب مؤمن ككافر ككل منهما ينظر بشغف إىل النهاية ، كمن  السورة ٚبي

ّبِص   كُۡو ُُكّ  ﴿ لصادؽ ا٤بتقي اـ الكافر العاصي ؟ كما قاؿ تعاىل :سيكوف ا٤بفلح فيها؟ ا٤بؤمن ا ََتَ ٌُّ 
َخَدٰى  ْۡ َِ ٱ ٌَ ِّٔيِ َو َرِٰط ٱلصَّ ۡضَحُٰب ٱلّطِ

َ
َۡ أ ٌَ َٔن  ٍُ ْۖ ََِصَخۡؽيَ ٔا بَُّط قل يا٧بمد ٨باطبانا٤بكذبْب الذين  (ْ) ﴾١٣٥َذََتَ

ّبِص   كُۡو ُُكّ  ﴿تربصوا بو ريب ا٤بنوف يقولوف  ََتَ  . (ٓ)َببصوا يب ا٤بوت ، انا نَببصوا بكم العذاب ػف ﴾ ٌُّ

كاال فالسورة خاصة كالقرآف عامة مليء بالتأمبلت  ،كتابتهالتأمبلت الٍب يسر ا  ىذه بعض ا
كا٤بواعظ كالعرب منها ما أكـر بعض عبادة ُب معرفتها كمنها مامل يصل اليو أحد من البشر نسأؿ ا 

 كأف يرزقنا علما نافعا.أف يفتح علينا من مفاتيح علمو 

 

 

 

                                                           

 .ُُِ :اآليةطو  سورة (ُ)

 .(ُّٓ-ُ،) ُ،ط لرحمنتيسير الكريم االسعدم،  (ِ)

 .ِ-ُ :اآليةطو  سورة (ّ)
 .ُّٓ :اآليةطو  سورة (ْ)

 .(ُٕٓ-ُ،) ُ،ط تيسير الكريم الرحمنالسعدم،  (ٓ)



 

ٖٗ 

كاآلف اسوؽ بعض التأمبلت القصّبة  ،فيما سبق سقت تأمبلت فيها شيئ من الشرح كالتفصيل
ذات ا٤بدلوؿ الواسع كا٤بعُب العميق لكوكبة من الصحابة العظماء كالعلماء األجبلء كا٤بشايخ الفضبلء 

 رؼ عنهم العناية بتدبر كفهم معاٍل القرآف الكرَل.عي ٩بن 

 .(ُ)﴾  چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ   ڄ ڃ ﴿
 . (ِ)قاؿ قتادة:ال كا، ما جعلو ا شقينا، كلكن جعلو ا رٞبة كنورنا كدليلن إىل ا١بنة  -ِٗ

  (ّ)﴾   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿
اد ُب ، كذلك معتغيبا ُب تدبره كالتأمل ُب معانيو"ىذا تعظيم لشأف القرآف، كإ٭با عٌظم القرآفى تر   -َّ

 .(ْ)"ا٤برسىل إليو أقرب إىل االمتثاؿ وفػالشاىد؛ فإنو تعظم الرسالة بتعظيم ا٤برًسل؛ ليك
قاؿ ابن عباس رضي ا عنو: السر ما أسرَّه ابن آدـ ُب نفسو، كأخفى: ما خفي عن ابن  -ُّ

 (ٓ) آدـ ٩با ىو فاعلو قبل أف يعلمو، فإنو يعلم ذلك كلو.
 .(ٔ) ﴾   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿    

قدر برٞبتو أف يكلمك أنت أيها اإلنساف،  ىذا الرب العظيم ،لك الفخر إف كنت تعقل! -ِّ 
 كجداف كأمُّ  أمُّ  ﴾ٻ ٻ ٻ پ ﴿القرآف أكى تدرم ما تسمع؟ رب الكوف يكلمك! بفكلمك 

ا  الواحد القهار رغبقلب يتدبر ىذه ا٢بقيقة العظمى، فبل ٱب ؟ اللهم إال إذا كاف ان كرىب ان ر ساجدن
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴿، كيف، كىذا الصخر كا٢بجر من أخشع ا٣بلق ؟ ان ك حجر أ ان صخر 

 .(ٖ()ٕ)﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ

                                                           

 .ِ-ُ :اآليةطو  سورة  (ُ)
 .ِٓٓ/ٓ ط،،الدر المنثور، السيوطي   (ِ)
 .ٓ-ْ :اآليةطو  سورة  (ّ)
 . ٖ/ِِ ،ّط ،مفاتيح الغيب،قب بفخر الدين الرازم ٧بمد بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب التيمي الرازم ا٤بل  (ْ)
/ ٕ ،ّط،تفسير ابن أبي حاتم ،عبد الرٞبن بن ٧بمد بن إدريس بن ا٤بنذر بن داكد بن مهراف الٌتميمي ا٢بىٍنظىلي الرازم   (ٓ)

ُِْٔ. 
 .ُّ :اآليةطو  سورة  (ٔ)
 .ُِ :اآليةا٢بشر سورة  (ٕ)
 )باختصار(.  ْٕ/ُ ،ُط،نيةبالغ الرسالة القرآفريد األنصارم،   (ٖ)



 

َٗ 

﮹ ﮺ ﮻ ﴿ ﮸   . (ُ)﴾﮶ ﮷ 
 الداعية ٧بتاج إىل انشراح الصدر؛ ليتمكن من إيصاؿ دعوتو بأيسر كلفة؛ كألجل أف يراه -ِّ

 ا٤بدعوين، فتتحقق الناس على أكمل ما يكوف من السركر، فتسرم تلك الركح منو إىل
السعادة، الٍب ىي من أعظم مقاصد الدعوة، كأما إذا ضاؽ صدره، كقل صربه،  بذلك

 .(ِ)كبّب، كلن يصدر عنو خّب كثّب فلن يقـو بعمل
 ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   وئ ۇئ ۇئ   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   ې ې ى   ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ -ّّ

 .(ّ) ﴾   ی ی جئ   ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی
فصاحة لساف الداعية إىل الدين كالواعظ  ﴾   ې ىې    ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿جٌوٍد عبارتك:  -ّْ

 .(ْ)ا٤بنذر تعْب على تدبر ما يقوؿ كًفقهو
االستعانة إذا كانت بأكيل القرىب من أىل النسب، أك الَببية، أك الصحبة القدٲبة كانت أكمل؛  -ُٕ

ۇئ وئ  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿ ٤با يقع ُب ذلك من ٦بانسة خلقهم ٣بلقو، فتتم ا٤بشاكلة ُب االستعانة

 .(ٔ) (ٓ) ﴾ېئ ېئ ېئىئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ۇئ
 ۓہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿
﴾(ٕ). 

ٍب، فبكى ٰبٓب، كقاؿ: إ٥بي ىذا  ﴾ ہ ہ ھ ھ ﴿ قرأ رجل عند ٰبٓب بن معاذ ىذه اآلية: -ّٓ
ڃ چ چ ﴿رفقك ٗبن يقوؿ أنا اإللو! فكيف رفقك ٗبن يقوؿ أنت اإللو؟!، ىذا رفقك ٗبن قاؿ: 

 .(ٖ)فكيف ٗبن قاؿ: سبحاف ريب األعلى  ﴾چ

 .(ِ)كاف اللْب ُب األسلوب كالطريقة، كمل يكن ُب ا٤بضموف كالعقيدة (ُ)﴾ہ ہ ھ ھ ﴿ -ّٔ
                                                           

 .ِٓ :اآليةطو  سورة  (ُ)
 . ّٗٔ/ُ، ُ،ط حصاد التدبرا٢بمد ، ٧بمد بن إبراىيم  (ِ)
 .ّْ – ِٕ :اآليةطو  سورة  (ّ)
 .   ّّٓ/ ٗ ،ـ  َُٗٗ ،طتفسير المنار ،٧بمد رشيد بن علي رضا   (ْ)
 ِّ-ِٗسورة طو : اآلية  (ٓ)

2
 . ِّٗ/ُ ،ِط،ابن خلدوفتاريخ ،بو زيد، اإلشبيلي عبد الرٞبن بن ٧بمد، ابن خلدكف أ ( (

 .ْْ -ِْ :اآليةطو  سورة  (ٕ)
 .ِّٔ/ ّ ،ُط،معالم التنزيل، البغوم   (ٖ)



 

ُٗ 

 .(ّ)﴾مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح ﴿
 كاف إذا ينبت بأنو منها علما بنصفْب، كسرتو بيوهتا ُب ا٢بب خزنت إذا النملة ىذه - ّٕ

إذا   تنبت بأهنا منها علما أرباع، بأربعة كسرهتا الكفرة خزنت إذاف ينبت، ال انكسر إذا صحيحا،كأنو
 . (ْ)﴾مت ىت يت جث مث ىث يث حج مججح﴿فتدبر بنصفْب، كسرت

 .(ٓ)﴾ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   مح جخ حخ مخ جس حس﴿
 .(ٔ)﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ﴿

خيبة  ىذا كعده إ٥بي كسنَّةه مطَّردةه ُب (ٕ)﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿  ﴾ۉ ۉ ې ېې ﴿ -ّٖ
فبل  حْب؛ كعقوبة كل ميفَبو، كىو بشرل كتسلية لكل مظلـو مفَبنل عليو بأفَّ ا ناصريه كلو بعد

 .(ٖ)يستعجل كال ييأس، فإنَّو ال ييأس من ركح ا إال القـو الكافركف
لما كتزداد ك ٯبد البعض لذة عند الوقيعة بأعراض ا٤بسلمْب بقدر تربع الشيطاف على لسانو، -ّٗ

  .(َُ) (ٗ)﴾ۉ ۉ ې ېې ﴿كآّاىدين:ف من كقع فيو كالعلماءعظم شأ
ٍيدىكيٍم ٍبيَّ ائٍػتيوا صىفِّا  ﴿  .(ُُ)﴾ اٍستػىٍعلىى مىنً  اٍليػىٍوـى  أىفػٍلىحى  كىقىدٍ فىأىٝبًٍعيوا كى
 .(ُِ)﴾   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ    ﴿

من ّٔرجهم، ؛ لّبل الناس صنيعهم كيتأملوه، فإذا فرغوا -كا أعلم-ا٢بكمة ُب ىذا  -ُْ
 .(ُ)جاءىم ا٢بق بعد تىطىلُّبو لو، كانتظار منهم ّٓيئو، فيكوف أكقع ُب النفوس، ككذا كاف

                                                           

 .ْٔ :اآليةطو  سورة  (ُ)
 . َّٕ/ُ، ُط، التدبر حصاد،  صاّب بن عواد ا٤بغامسي  (ِ)
 .َٓ :اآليةطو  سورة  (ّ)
 .ُِٕ/ِ، ،ط،مفتاح دار السعادة ، ابن قيم ا١بوزية  (ْ)
 .ِٓ -ُٓ :اآليةطو  سورة  (ٓ)
 .ُٔ :اآليةطو  سورة  (ٔ)
 .ُِٓ :اآلية األعراؼ سورة  (ٕ)
 .ِّٕ/ُ ،ُط،حصاد التدبر، ناصر العمر سورة طو   (ٖ)
 ُٔسورة طو اآلية : (ٗ)

 .ِّٕص ،ُط،حصاد التدبر، ناصر العمر سورة طو  ( (َُ
 .ْٔ:اآليةطو  سورة  (ُُ)
 .ٓٔ :اآليةطو  سورة (ُِ)



 

ِٗ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿

 .(ِ)﴾   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
إ٭با قاؿ ىذا تسَبا كتدليسا على رعاع دكلتو كجهلتهم، كما قاؿ  ﴾ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ -ِْ

 .(ْ)(ّ)﴾ں ڻ ڻ  ﴿تعاىل: 
     ﴿ ﮺  ﮻ ﮼﮽  ﮾﮿  ﯀ ﯁    .(ٓ)﴾   ۓ﮲  ﮳ ﮴ ﮵﮶  ﮷ ﮸﮹ 

ا، إنو قلبك إذا  -ّْ قد يتسلط شيطاف البشر على كل شيء فيك ككل شيء حولك إال شيئنا كاحدن
﮶  ﴿اتصل بربك؛ فتأمل قصة آسية امرأة فرعوف، كتأمل قوؿ السحرة حْب آمنوا:  ﮴  ﮵ ﮲  ﮳ ۓ

﮼ ﮽ ﮾﮿  ﯀ ﯁      .(ٔ)﴾   ﮷ ﮸﮹  ﮺ ﮻ 

كاف سحرة فرعوف آية ُب اليقْب الصحيح كاإلخبلص العايل عندما رفضوا اإلغراء، كحقركا   -ْْ
﯁       ﴿اإلرىاب، كداسوا حب ا٤باؿ كا١باه، كقالوا للملك ا١ببار:  ﮾  ﮿ ﯀ ﮽  ﮼

نفسو ُب ، كشتاف بْب ىؤالء الذين يستهينوف بالدنيا ُب سبيل ا، كبْب الذين يسخركف الدين  ﴾   
 .(ٕ)التقرب من كبّب أك االستحواذ على حقّب

 .(ٖ)﴾   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿كمن أعجب ما ظاًىره الرجاء كىو شديد التخويف، قولو تعاىل:  -ْٓ

 .(ٗ)فإنو علَّق ا٤بغفرة على أربعة شركط يصعب تصحيحها ﴾   ڱ ڱ ڱ ں
 .(َُ)﴾ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿

                                                           

 .ْٓ/ ّ ،ِط، تفسير القرآف العظيم ،ابن كثّب  (ُ)
 . ُٕ :اآليةطو  سورة (ِ)
 .ْٓ :اآليةالزخرؼ سورة  (ّ)
 .ْٖٓ/  ّ ،ِط،تفسير القرآف العظيمابن كثّب،   (ْ)
 .ِٕ :اآليةطو  سورة  (ٓ)
 .ِّٕ /ُ ،ُط،حصاد التدبر ،٧بمد ا٤بصرم  (ٔ)
 .ٗٓ  /ُ ،ُط،خلق المسلم ،٧بمد الغزايل   (ٕ)
 .ِٖ :اآليةطو  سورة  (ٖ)
 .َّٖ/ُ ،قُّٖٗ ،ط،مختصر منهاج القاصدين ،بن قدامة   (ٗ)
 .ْٖ :اآليةطو  سورة(َُ)



 

ّٗ 

القيم: كظاىر اآلية أف ا٢بامل ٤بوسى على العجلة ىو طلب رضى ربّْو، كأفَّ رضاه ُب قاؿ ابن  -ْٔ
ا٤ببادرة إىل أكامره كالعجلة إليها؛ ك٥بذا احتجَّ السلف ّٔذه اآلية على أف الصبلة ُب أكؿ الوقت أفضل، 

 . (ُ)٠بعت شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يذكر ذلك، فقاؿ: إف رضى الرب ُب العجلة إىل أكامره
 .(ِ)﴾ہڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہگ ڳ ڳ ﴿

 من ٝبلة ذكر ٤با- سبحانو قولو إىل ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ : تعاىل قولو ضممت إذا -ْٕ
كعدـ حلقها؛  اللحية إعفاء لزـك تبْبَّ ي ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿: ىاركف كمنهم األنبياء

سلم باالقتداء ّٔم، كأىمره صلى ا عليو كسلم ألفَّ ىاركف من األنبياء الذين أيمر نبينا صلى ا عليو ك 
 .(ّ)بذلك أىٍمره لنا

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿

  .(ْ) ﴾   ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
 .(ٓ)ىذه اآلية أصل ُب نفي أىل البدع كا٤بعاصي كىجراهنم كأال ٱبالطوا -ْٖ

 . (ٔ)﴾   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿
يؤخذ من  ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ُب قولو تعاىل: -ْٗ

ىذه اآلية الكرٲبة األدب ُب تلقي العلم كأف ا٤بستمع للعلم ينبغي لو أف يتأٌل كيصرب حٌب يفرغ ا٤بملي 
كا٤بعلم من كبلمو ا٤بتصل بعضو ببعض فإذا فرغ منو سأؿ إف كاف عنده سؤاؿ كال يبادر بالسؤاؿ كقطع  

ملقي العلم فإنو سبب للحرماف ككذلك ا٤بسئوؿ ينبغي لو أف يستملي سؤاؿ السائل كيعرؼ  كبلـ
 .(ٕ) ا٤بقصود منو قبل ا١بواب فإف ذلك سبب إلصابة الصواب

دالالت  ﴾ ٿپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ُب قولو تعاىل:  -َٓ
 مهمة منها:

                                                           

 .َٔ/ّ  ،ّط، مدارج السالكين بين منازؿ إياؾ نعبد وإياؾ نستعين،  ابن قيم ا١بوزية  (ُ)
 .ْٗ :اآليةطو  سورة  (ِ)
 . ِٗ/ْ ،قُُْٓ،طأضواء البياف ،ا١بكِب  (ّ)
 .ٕٗ :اآليةطو  رةسو  (ْ)
 . ُِْ/ُُ  ،ُ،طللقرطيب الجامع ألحكاـ القرآف  (ٓ)
 .ُُْ :اآليةطو  سورة  (ٔ)
 .ُْٓ/ُ ،ُ،طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالـ المناف  ، السعدم  (ٕ)



 

ْٗ 

 فيو، بل ىي األناة كالتؤدة. أف تػىعىلُّم كتاب ا إقراء كحفظنا كفهمنا، ال عجلة -

كلذلك أتبع  أف درجات العلم تبدأ بكتاب ا حفظنا كفهمنا، ٍب يتزكد اإلنساف من العلم ما شاء؛ -
 .(ُ)ُب اآلية تلقي القرآف بطلب التزكد من العلم

 

)، (ْ) ﴾عىًليمه كىفػىٍوؽى كيلّْ ًذم ًعٍلمو ﴿ ، (ّ)﴾يىدي اللًَّو فػىٍوؽى أىٍيًديًهٍم ﴿ (ِ)﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿ -ُٓ
ٰبتقر ذا فضل، -إف كاف مسلما-ٗبثل ىذا األدب اإل٥بي أبعد اإلسبلـ الغركر عن ا٤بسلم، فما تراه 

مكة بعدما جرل من قومو ماجرل معو، مل يشمخ   كيزدرم ذا نعمة، كمن تأمل كيف دخل 
 .(ٓ)بفضل ربو كمنتو معَبفان  ،بأنفو، كمل يتطاكؿ بانتصاره، بل دخلها متواضعان 

 .(ٔ)﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿
 ،تأمل أكؿ نقص دخل على أيب البشر كسرل إىل أكالده كيف كاف من عدـ العلم كعدـ العـز -ِٓ

 .(ٖ) (ٕ)﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿قاؿ تعاىل: 

 .(ٗ)﴾   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿

 جهْب:أسند الشَّقاءى إىل آدـ دكف حواء؛ لو  ﴾   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ -ّٓ
 أفَّ ُب ضمن شقاء الرجل شقاء أىلو، كما أف ُب سعادتو سعادهتم؛ ألنو القيّْم عليهم. -أ

                                                           

 . َُْ /ُ ،ُ.ط،حصاد التدبر ٧بمد الربيعة ،  (ُ)
 ُُْسورة طو : اآلية  ( (ِ

 َُسورة الفتح :اآلية  (ّ)
 ٕٔ( سورة يوسف: اآلية  (ْ

 . ُِ- ُّ ،ُط،أخالقنا االجتماعية ،السباعي   (ٓ)
 .ُُٓ :اآليةطو  سورة  (ٔ)
 .َُٕ/ ُ ،ِط،طريق الهجرتين ،بن القيما  (ٕ)

 .ُُٓ( سورة طو :اآلية  (ٖ
 .ُُٕ :اآليةطو سورة   (ٗ)



 

ٗٓ 

على  من الشقاء التعب ُب طلب القوت، كذلك على الرجل دكف ا٤برأة؛ ألف الرجل ىو الساعي -ب
 .(ُ)زكجتو

﮺ ﮻ ﮼ ﴿  (ِ) ﴾   ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 
﮼  ﴿ -ْٓ ﮻  ﮿  ﴿لة كٝب ﴾ۓ ﮲ ﴿معَبضة بْب ٝبلة  ﴾   ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮽ ﮾

ألف االجتباء كالتوبة عليو كانا بعد أف عوقب آدـ كزكجو با٣بركج من ا١بنة كما ُب سورة  ﴾﯀
البقرة، كىو ا٤بناسب لَبتب اإلخراج من ا١بنة على ا٤بعصية دكف أف يَبتب على التوبة، كفائدة ىذا 

 .(ّ)االعَباض التعجيل ببياف مآؿ آدـ إىل صبلح
   ﴿ ﮾ ﮿﯀    . (ْ) ﴾             ﮽ 
.  

 ﴿قاؿ ابن عباس: أجار ا تابع القرآف من أف يضل ُب الدنيا أك يشقى ُب اآلخرة، ٍب قرأ:  -ٓٓ

 .(ٓ)قاؿ: ال يضل ُب الدنيا، كال يشقى ُب اآلخرة ﴾      

 . (ٔ) ﴾  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿
جلة، كال يأسف الشاب التقي الذم فاتتو ىذه ال يغَب الشاب الذم يركب ىواه باللذة العا -ٔٓ

﴿  اللذات؛ فإنو ال خّب ُب لذة ساعة كراءىا عذاب الدنيا با٤برض كا٥بـر كعذاب اآلخرة ُب جهنم

 . (ٕ)﴾  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 .(ٖ)﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ﴿

                                                           

 .ُِْ/ّ ،ُط،لباب التأويل ،الشيحي أبو ا٢بسن، ا٤بعركؼ با٣بازف   (ُ)
 .ُِِ :االيةطو  سورة  (ِ)
 .ُٕٗ/  ُٔ ،ط، التحرير والتنوير، ابن عاشور  (ّ)
 .ُِّ :االيةطو  سورة  (ْ)
 .َّْ/ ٗ ،ّط،تفسير ابن أبي حاتم الرازم، ٧بمد بن عبدالرٞبن (ٓ)
 .ُِٕ :اآليةطو  سورة  (ٔ)
 .َٓ /ُ  ،ٔط،نور وىداية ،علي الطنطاكم   (ٕ)
 .ُُّ :االيةطو  سورة  (ٖ)



 

ٗٔ 

كالرئاسة كا٤باؿ، فهو مذمـو  كمىن نظر إىل ا٣بيل كالبهائم كاألشجار على كجو استحساف الدنيا -ٕٓ
كأمَّا إف كاف على كجو ال  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ﴿لقولو تعاىل: 

ينقص الدين، كإ٭با فيو راحة النفس فقط، كالنظر إىل األزىار، فهذا من الباطل الذم قد يستعاف بو 
 .(ُ)على ا٢بق

إشارة إىل أف العبد إذا رأل ُب ىذه اآلية  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿ُب قولو تعاىل:  -ٖٓ
من نفسو طموحا إىل زينة الدنيا كإقباال عليها أف يذكرىا ما أمامها من رزؽ ربو كأف يوازف بْب ىذا 

 .(ِ) كىذا

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﴿ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻   .(ّ)﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

ۓ ۓ﮲   ﴿االشتغاؿ بالدعوة الواجبة من أسباب جلب الرزؽ كليس مشغلن عنو، تأمل:  -ٗٓ

﮽ ﮾ ﮿ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷   .(ْ)﴾ ﮸ ﮹﮺  ﮻ ﮼ 

  .(ٓ)﴾يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت ﴿
من أعلى مقامات العارفْب كأحبلىا: الرضا : كالطريق إليو بأمرين ،صرب ٝبيل ،كذكر كثّب  -َٔ

 (ٔ) طويل .

ىذا ما يسر ا يل من ٝبع بعض التأمبلت الَببوية كاإلٲبانية القرآنية ا٤بستفادة من سورة طو كما مل 
 .الذم يدعي اإل٤باـ بكل مراد اأكثر فمن ذا ادركو 

سأؿ ا اف ينفع ّٔذه التأمبلت كاإلشارات كاتبها كقارئها كأف يرزقنا التأمل كالتدبر لكبلـ ا تعاىل أ
 كأف ٯبعلنا من أىلو كخاصتو انو ٠بيع ٦بيب.

  

                                                           

 .ْْٗ/ ٓ ،ُط،مجموع الفتاوى،  يمةابن ت  (ُ)
 . ُٔٓ/ُ ،ُط،تيسير الكريم الرحمن ،عبدالرٞبن السعدم  (ِ)
 .ُِّ :اآليةطو  سورة  (ّ)
 .ّٕٗ /ُ ،ُ،طحصاد التدبر، عبدا الغفيلي  (ْ)
 .ُّٓ :اآليةطو  سورة  (ٓ)

 ّٖٕ/ُ. ٧ُبمد القحطاٍل ، حصاد التدبر ،ط ( (ٔ



 

ٕٗ 

 الفصل الثاني

 .المبحث الثالث: أحسن القصص

خبار ىي "لقاح العقوؿ، كمشكاة األفهاـ، كزناد التجارب، ذكر بعض األدباء أف القصص كاأل
كمقياس التيقظ، كمنهاج االعتبار، كجدد السالك" كىو كذلك، ك٥بذا كثرت قصص السابقْب كأخبار 

كقد  -عليهم الصبلة كالسبلـ  -ا٤باضْب، ُب القرآف الكرَل، كقد اعتُب القرآف ببياف أخبار األنبياء 
ـ من الرسل كمناظراهتم القطع الٍب ال تنقضي عجائبها، كال تنضب فوائدىا، ساؽ من أخبار أكيل العز 

لكن أحسن القصص ىل تذكر لسورة يوسف فقط أـ ٝبيع قصص القرآف للعلماء كبلـ ُب ذلك 
ك٤باذا خص كٍصف قصة يوسف ُب ىذه السورة بكوهنا أحسن القصص؟ للعلماء ُب ذلك اجتهادات 

قصص؛ ألهنا كردت متكاملة من أك٥با إىل آخرىا ُب نفس فقاؿ بعضهم: ٠بيت أحسن ال عدة:
مثبلن، أمشل موضع  -عليو السبلـ-السورة، أما بقية القصص فتذكر ُب عدة مواضع. قصة موسى 

 ذكرت فيو ىو سورة القصص، كمع ذلك فصل فيها ُب سور أخرل.

كأغراض كقاؿ آخركف: إهنا كصفت بأهنا أحسن القصص الشتما٥با على موضوعات متعددة، 
 ﴿:متنوعة، فقد عا١بت مسائل تربوية كاجتماعية كدعوية كغّب ذلك، ك٥بذا كانت فيها كما قاؿ ا

 . (ُ) ﴾   ڍ ڌ ڌ

كذىب بعض أىل ا٤بعاٍل إىل أهنا كصفت بذلك؛ ألف كل من كرد فيها كاف مآلو حسنان 
آتاه ا  -م السبلـ عليه -، فيعقوب رد عليو .بصره، كظفر بفلذٌب كبده، كيوسف (ِ)كعاقبتو طيبة

ا٤بلك كا٢بكمة كعلمو من تأكيل األحاديث، كإخوتو تاب ا عليهم، كحسن حا٥بم، بل ذكر بعض 
أىل العلم أف ا اصطفاىم أنبياء، كما فعلوه ال يتعارض مع عصمة األنبياء؛ ألهنم إ٭با فعلوا ذلك 

ا، كما جاء ُب السورة يفيد إقرارىا بذنبها، مرأة العزيز ذكركا ٥با أخباران تفيد حسن مآ٥بإقبل النبوة، ك 
كندمها عليو، كذلك خّب، كأىل مصر اجتازكا السبع الشداد، بل كاف يأتيهم الناس من أقطارىا طلبان 
٤بؤنتهم، كصاحيب السجن أما أحدٮبا فأسلم ك٪با كصار من خاصة ا٤بلك، كأما اآلخر فدعاه يوسف 

                                                           

 .ٕ :اآليةيوسف  سورة (ُ)
 .َُِ/ٗ ،ُ،طالجامع ألحكاـ القرآف ،لقرطيبا (ِ)



 

ٖٗ 

كتلك غنيمة، أما قتلو فإف كاف ٕبق فهو كفارة لو كإال فلن فوافاه أجلو كىو مسلم  -عليو السبلـ  -
 .يضيع حقو يـو القيامة، كأجره على ا 

كمن أسباب التسمية أف السورة كسائر سور القرآف ٥با تأثّب ُب حياة األمم، من عمل ٗبا فيها 
أىل العلم  كقيل غّب ذلك، كمن تعليقات ،لنجاح فاز كسعد كآؿ أمره إىل خّبمن مقومات الفوز كا

ُب سبب كوهنا أحسن القصص: "كذلك لصدقها  -رٞبو ا-على ىذه السورة قوؿ السعدم 
: "كاعلم أف ا ذكر أنو يقص على رسولو -رٞبو ا-كسبلسة عبارهتا كركنق معانيها"، ٍب قاؿ 

ا أحسن القصص ُب ىذا الكتاب، ٍب ذكر ىذه القصة كبسطها، كذكر ما جرل فيها، فعلم بذلك أهن
قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أف يكملها أك ٰبسنها ٗبا يذكر ُب اإلسرائيليات الٍب ال يعرؼ ٥با 
سند كال ناقل كأغلبها كذب، فهو مستدرؾ على ا، كمكمل لشيء يزعم أنو ناقص، كحسبك بأمر 

من األكاذيب ينتهي إىل ىذا ا٢بد قبحان، فإف تضاعيف ىذه السورة قد ملئت ُب كثّب من التفاسّب، 
 .(ُ)كاألمور الشنيعة ا٤بناقضة ٤با قصو ا تعاىل بشيء كثّب

س عن النيب صلى ا عليو فعلى العبد أف يفهم عن ا ما قصو، كيدع ما سول ذلك ٩با لي
 .(ِ)كسلم

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، أفَّ ا٤برادى ّٔا )قصةي يوسف( أحسن القصص( ، كٚبطئة من ظنَّ )
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿ :قاؿ ا تعاىل، بْب أف كبلـ ا بعضو يفضل بعضان ك ىو ي – رٞبو ا–

﮷  ﴿فأخرب أنو أحسن ا٢بديث كقاؿ تعاىل:  (ّ)﴾ڤ ڦ  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮾ ﮿ ﯀ ﮽  ﮺ ﮻ ﮼   .(ْ)﴾ ﮸ ﮹ 

٫بن نقص عليك أحسنى قيل: ا٤بعُب ك ، : إنو مفعوؿ بو، كقيلأحسن القصص، قيل: إنو مصدرك 
قاؿ الزجاج: ٫بن نبْب لك ، نبْب لك أحسن البياف، ك نكلمك أحسن التكليماالقتصاص، كما يقاؿ: 

﮷  ﮸  ﴿ :قاؿ: "كقولو، الذم يأٌب بالقصة على حقيقتها أحسن البياف ، ك القاصُّ  ﮵ ﮶

                                                           

 .ّّٗ/ُ ،ُ،طتيسير الكريم الرحمن ،ابن سعدم  (ُ)
 . ْٖٔ/ ِ ،ِط،تفسير القرآف العظيم،ابن كثّب (ِ)
 .ِّ :اآليةالزمر  سورة (ّ)
 .ّ :اآليةيوسف  سورة (ْ)



 

ٗٗ 

كعلى ىذا القوؿ فهو كقولو: نقرأ عليك أحسن القراءة، ك "، أم بوحينا إليك ىذا القرآف  ﴾﮹ 
 نتلو عليك أحسن التبلكة.

أم: أحسن األخبار ا٤بقصوصات، كما قاؿ  ،اٍل: أف ا٤بعُب: نقص عليك أحسن ما ييقصُّ كالث
، ك يدؿ على (ِ)﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ﴿كقاؿ  (ُ) ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿ُب السورة األخرل: 

      ﴿ :كقولو (ّ)﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ :ذلك قولو ُب قصة موسى

ا٤بصدر، ك القوالف متبلزماف ُب ا٤بعُب ك  ؛ ليس ا٤براد ٦بردا٤براد: خربىم كنبأىم كحديثهم (ْ) ﴾  
؛ ألف فيو كبل ا٤بعنيْب، ع معُب ا٤بصدر كمعُب ا٤بفعوؿ بو٥بذا ٯبوز أف يكوف ىذا ا٤بنصوب قد ٝب

 .ذا ا٤بعُب ، امتنع ا٤بعُب اآلخرٖببلؼ ا٤بواضع الٍب يباين فيها الفعل ا٤بفعوؿ بو؛ فإنو إذا انتصب ّٔ

، يقاؿ : قص أثره القصص مصدر :قالوا -اج ك غّبهالزجك-من رجح األكؿ من النحاة ك 
د ككذلك: اقتص أثره كتقصص، كق (ٓ) ﴾  چ چ چ چ ڇ ﴿ :، كمنو قولو تعاىليقصو قىصصان 

ٝبعى  -بالفتح-القىصص  . ك ليس، كقد اقتص عليو ا٣برب قىصصان اقتصصت ا٢بديث: ركيتو على كجهو
، كالًقصة: ىي ًقصة كاحده: -بالكسر–صص ؛ فإف ذلك يقاؿ ُب قً -كما يظنو بعض العامة- ًقصَّة

 .ٗبعُب مفعوؿ، كٝبعو ًقصص بالكسراألمر كا٢بديث الذم يقص، ًفعلة 

ك لكن  -بالكسر-مل يقل أحسن الًقصص  ،بالفتح(ٔ)﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿: كقولو
، كذكر ىذا طائفة ، كأف تلك القصة قصة يوسفبالكسربعض الناس ظنوا أف ا٤براد أحسن الًقصص 

 ين .من ا٤بفسر 

ا٢بكم : ألنو ليس ُب القرآف قصة تتضمن من العرب ك ؟ فقيلٍب ذكركا: ملى ٠بّْيت أحسن القصص
، كقيل: المتداد األكقات بْب مبتداىا كمنتهاىا، كقيل: ٢بسن ٧باكرة كالنكت ما تتضمن ىذه القصة

                                                           

 .ِّ :اآليةالزمر  سورة (ُ)
 .ُِِ:اآليةالنساء  سورة (ِ)
 .ِٓ :اآليةالقصص  سورة (ّ)
 .ُُُ :اآلية يوسف سورة (ْ)
 .ْٔ :اآليةالكهف  سورة (ٓ)
 .ّ :اآليةيوسف  سورة (ٔ)



 

ََُ 

 :، ك قيلعاطوه عند اللقاء ككرمو ُب العفويوسف كإخوتو كصربه على أذاىم كإغضائو عن ذكر ما ت
اإلنس كا١بن كاألنعاـ كالطّب كسّب ا٤بلوؾ كالصا٢بْب كا٤ببلئكة كالشياطْب ك ألف فيها ذكر األنبياء 

كا٤بماليك كالتجار كالعلماء كا١بهاؿ كالرجاؿ كالنساء كمكرىن كحيلهن، كفيها أيضا ذكر التوحيد 
ارت أحسن القصص ٤با فيها من كالفقو كالسّب كتعبّب الرؤيا كالسياسة كا٤بعاشرة كتدبّب ا٤بعاش ، فص

ا٤بعاٍل كالفوائد الٍب تصلح للدين كالدنيا، كقيل: فيو ذكر ا٢ببيب كابوب، كقيل: أحسن ٗبعُب 
 أعجب.

: ىو النبأ ، منهم مىن يعلم أفَّ القىصص بالفتحلذين ٯبعلوف قصة يوسف أحسن القصصكا
، ن أف ا٤براد أحسن الًقصص بالكسرظكثّب منهم ي، ك ا٣برب، كيقولوف ىي أحسن األخبار كاألنباءك 

﮴  ﴿ :كىؤالء جهَّاؿ بالعربية، ككبل القولْب خطأ، كليس ا٤براد بقولو قصة يوسف  (ُ) ﴾﮳
گ ﴿ :، ك٥بذا قاؿ تعاىل ُب آخرالسورةا، ك ٩با يدخل ُب أحسن القصصكحدىا؛ بل ىي ٩با قصو 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

﮴  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮽  ﮾    ﮲﮳  ﮼  ﮵ ﮶﮷  ﮸﮹  ﮺﮻ 

         ڭ ڭ ڭ    ﮿ ﯀ ﯁        

فبْب أف العربة ُب  (ِ) ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ
 قصص ا٤برسلْب، كأمر بالنظر ُب عاقبة من كذّٔم كعاقبتهم بالنصر .

يوسف كمن ا٤بعلـو أف قصة موسى كما جرل لو مع فرعوف كغّبه أعظم كأشرؼ من قصة 
بسىطها  بكثّب كثّب، ك٥بذا ىي أعظم قصص األنبياء الٍب تذكر ُب القرآف، ثنَّاىا ا أكثرى من غّبىا ك

 -كصاّب كشعيب كغّبىم من ا٤برسلْب كنوح كىود- ، بل قصص سائر األنبياءكطو٥َّبا أكثرى من غّبىا
، كذلك ألف قصةى يوسفُب القرآف، كمل يثنّْ ، ك ٥بذا ثُب ا تلك القصص أعظم من قصة يوسف

حسدكه على ٧ببة أبيو لو، ، ك بل عادىكه عداكةن دنيوية ؛الدين الذين عادىكا يوسف مل يعاديكه على
ٗبن ظلمو كٗبن دعاه إىل الفاحشة فصرب كاتقى  -صلوات ا عليو -، كابتلي ظلموه فصرب كاتقى اك 

 ا ُب ىذا كُب ىذا.

                                                           

 .ّ :اآليةيوسف  سورة (ُ)
 .ُُُ-َُٗ :اآلية يوسف سورة (ِ)



 

َُُ 

فكانت قصتو من أحسن  اء كالضراء فصرب كاتقى ا ُب ىذا كىذابا٤بلك، فابتلى بالسر  كابتلى أيضان 
القصص، فإف الناس قد يظلموف كٰبسدكف كيدعوف إىل الفاحشة كيبتلوف با٤بلك؛ لكن ليس مىن مل 

، كال فيهم من كانت عاقبتو أحسن العواقب ُب الدنيا مثل يوسفيذكر ُب القرآف ٩بن اتقى ا كصرب 
 كاآلخرة مثل يوسف.

منهما ىي ُب جنسها أحسن من قصة ذم القرنْب كلّّ كما أف قصة أىل الكهف ك   كىذا
، كقصة أىل الكهف أحسن قصص أكلياء ا الذين  فقصة ذم القرنْب أحسن قصص ا٤بلوؾ، غّبىا

يتناكؿ كلَّ ما قصو ُب كتابو،  (ُ) ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﴿ :كانوا ُب زمن الفَبة ، فقولو تعاىل
، كأين ما جرل صة يوسف أحسن ما قيصَّ ُب القرآفليس ا٤براد أف قفهو أحسن ٩با مل يقصو ، 

؟ كأين ما عيودم أكلئك ٩با عودم فيو ى كنوح كإبراىيم كغّبىم من الرسلليوسف ٩با جرل ٤بوس
كأين  ،؟ا عليهم أٝبعْبكأين فضل أكلئك عند ا كعلو درجتهم من يوسف صلوات  ،يوسف؟

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ :سف كما قاؿ ا تعاىلفإف يو  ،؟نصر أكلئك من نصر يوسف

، فكاف أذؿَّ ا الذين ظلموه ٍب تابواك  (ِ) ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
، كأف الظامل ا٢باسد قد يتوب صرب كاتقى ا كانت لو العاقبةفيها من العربة أف ا٤بظلـو اسود إذا 

، ك ّٔذا اعترب النيب صلى ا ظا٤بو إذا قدر عليولو العفو عن  ا عليو ك يعفو عنو، كأف ا٤بظلـو ينبغي
كقد أذؿ ا لو الذين عادكه كحاربوه من -تح مكة ٤با قاـ على باب الكعبة عليو كسلم يـو ف

؟ فقاؿ: إٍل قائل لكم كما ابن عم كرَل: "ماذا أنتم قائلوف؟ فقالوا: نقوؿ أخ كرَل ك فقاؿ -الطلقاء
﮻ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ﴿ :قاؿ يوسف ألخوتو ﮺  ﮹  ككذلك  (ّ)﴾   ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ 

يب إليو، فقالت عائشة ٤با ظيلمت كافَبم عليها ، كقيل ٥با : إف كنت أ٤بمت بذنب فاستغفرم ا كتو 
ففي قصة  (ْ)﴾  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿ :: "أقوؿ كما قاؿ أبو يوسفُب كبلمها

لكن أين ، نوب كغّب ذلككاعي الفواحش كالذيوسف أنواعه من العربة للمظلـو كاسود كا٤ببتلى بد
قصة نوح كإبراىيم كموسى كا٤بسيح ك٫بوىم ٩بن كانت قصتو أنو دعا ا٣بلق إىل عبادة ا ك حده ال 

                                                           

 .ّ :االيةيوسف  سورة (ُ)
 .ٔٓ :اآليةيوسف  سورة (ِ)
 .ِٗ :اآليةيوسف  سورة (ّ)
 .ُٖ :اآليةيوسف  سورة (ْ)



 

َُِ 

شريك لو فكذبوه كآذكه كآذكا من آمن بو، فإف ىؤالء أكذكا اختيارا منهم لعبادة ا فعودكا كأكذكا ُب 
كىذا ٖببلؼ من ، ا٣بلق إىل عبادة ا ٤با أكذكا كدعوهتم٧ببة ا كعبادتو باختيارىم ؛فإهنم لوال إٲباهنم 

، ك٥بذا كانت ٧بنة يوسف بالنسوة كامرأة ا أخذ يوسف من أبيو بغّب اختياره، كمأكذم بغّب اختياره
العزيز كاختياره السجن على معصية ا أعظم ُب إٲبانو كدرجتو عند ا كأجره من صربه على ظلم 

ڃ ڃ  ﴿ :، ك٥بذا قاؿ تعاىل فيويوسف ّٔذا أعظم ٩با ييعظَّم بذلك ك٥بذا يعظَّم ،إخوتو لو

 .(ِ()ُ) ﴾   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

صلوات ك أما قصة نوح ك إبراىيم كموسى كعيسى كغّبىم ": –بعد استطرادو آخر–ٍب قاؿ 
ا ؛ فما فعلتو األنبياء من الدعوة إىل توحيد الواقع فيها من ا١بانبْبفتلك أعظم ، ك  ا عليهم

كعبادتو كدينو كإظهار آياتو كأمره كهنيو ككعده ككعيده ك٦باىدة ا٤بكذبْب ٥بم كالصرب على أذاىم ىو 
، كما صربكا عليو ك عنو من يوسف صلوات ا عليهم أٝبعْبأعظم عند ا، ك٥بذا كانوا أفضل 

أعظم من فعلوه  تقواىم كصربىم ٗباعبادهتم  كطاعتهم ك أعظم من الذم صرب يوسف عليو كعنو، ك 
ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ :؛ أكلئك أكلو العـز الذين خصهم ا بالذكر ُب قولوطاعة يوسف كعبادتو كتقواه

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿ :كقاؿ تعاىل (ّ) ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ىم يـو القيامة الذين ، ك (ْ)﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ائ ائ ەئ ەئ  ﴿لرسل أف يقتدم ُب الصرب، فقيل لو: تطلب منهم األمم الشفاعة، كّٔم أمر خاًب ا

فقصصهم أحسن من قصة يوسف، ك٥بذا ثناىا ا ُب القرآف؛ ال  (ٓ)﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
 سيما قصة موسى.

كا٤بقصود ىنا أف ، األنبياء حديث تكليم ا ٤بوسى قاؿ اإلماـ أٞبد بن حنبل: " أحسن أحاديث
، لكن القوالف متبلزماف : إنو مفعوؿ بو،  قيلك ، قد قيل: إنو مصدر (ٔ) ﴾﮳ ﮴  ﴿قولو 

                                                           

 .ِْ :االيةيوسف  سورة (ُ)
 .ِْ-ُٖ/ُٕ ،ُ،طفتاوىالمجموع ،ابن تيمية  (ِ)
 .ٕ :اآليةاألحزاب  سورة (ّ)
 .ُّ :اآليةالشورل  سورة (ْ)
 .ّٓ :اآليةاألحقاؼ  سورة (ٓ)
 .ّ : اآليةيوسف  سورة (ٔ)



 

َُّ 

، كما ُب فقد غلب استعمالو ُب ا٤بقصوص ، كإف كاف أصلو مصدران الصحيح أف القصص مفعوؿ بو
 لفظ ا٣برب كالنبأ.

: قاؿ ا١بوىرم ،كقد اعَبؼ بذلك أىل اللغة -كما تقدـ ذكره-كاالستعماؿ يدؿ على ذلك 
، حٌب صار أغلب القىصص بالفتح كيضع موضع ا٤بصدر :، كاالسم أيضان "كقد قص عليو ا٣برب قصصان 

، ك٫بدثك أحسن ننبئك أحسن النبأكقولو: ٬بربؾ أحسن ا٣برب، ك  (ُ) ﴾﮳ ﮴  ﴿ :فقولو، عليو
﮲  ﮳ ﮴ ﴿ :كا٤بقصود ىنا أف قولو تعاىل"ٍب قاؿ: ، (ِ) "ثا٢بدي : الكبلـ ا٤براد (ّ)﴾ۓ ۓ

﮵ ﴿ :، ك٥بذا قاؿمل ٱبص بو سورةى يوسف ،قصو ا الذم ىو أحسن القصص، كىو عاـ ُب كل ما

اآلثار ا٤بأثورة ُب ذلك عن : ٗبا أكحينا إليك ىذه السورة، ك ، ك مل يقل(ْ) ﴾ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 
، ك ىو كف أف القرآف أفضل من سائر الكتبالسلف تدؿُّ كلُّها على ذلك، ك على أهنم كانوا يعتقد

صدر أك مفعوال أك اف أحسن القصص مكا٤براد من ىذا حاصله على كل تقدير؛ فسواء ك، ا٤براد 
، فإنا قد ذكرنا  القرآف من القصص أحسني من غّبهفهو يدؿ على أف القرآف كما ُبجامعا لؤلمرين 

 (ٓ)﴾﮳ ﮴ ﴿ :فتبْب أف قولو تعاىلأيهما كاف أحسن كاف اآلخر أحسن أهنما متبلزماف، ف
 .(ٕ) "كاآلثار السلفية تدؿُّ على ذلك (ٔ) ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :كقولو

                                                           

 .ّ :اآليةيوسف  سورة (ُ)
 .ّّ -ُّ/ُٕ ،ُط،فتاوىالمجموع ،ابن تيمة  (ِ)
 .ّ :اآليةيوسف  سورة (ّ)
 .ّ :اآليةف يوس سورة (ْ)
 .ّ :اآليةيوسف  سورة (ٓ)
 .ِّ :اآليةالزمر  سورة (ٔ)
 .ّٗ/ُٕ ،ُ،طفتاوىالمجموع ، ابن تيمة (ٕ)
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 : لطائف السورةالفصل الثالث

 :كفيو ستة مباحث

 .الكرَل القرآف إعجاز:  األوؿ المبحث
 .النفس على الكرَل القرآف أثر:  الثاني المبحث
 .القرآف ُب ا٢بسُب ا أ٠باء:  الثالث المبحث
 أٮبية ا٢بوار ُب الدعوة.: الرابع المبحث
 حكاية موسى ُب السورة.: الخامس المبحث
 الدعوة كًحكمها. :ادسالس المبحث

  



 

َُٓ 

 .اإلشارات التربوية في إعجاز القرآفالمبحث األوؿ : 

 م.ػكمن ٍب نعرؼ القرآف الكري ،اػكاصطبلحٰبسن بنا ُب البداية أف نعرؼ اإلعجاز لغة 

 زه كعىجي  عىًجزه  كرجل فيهما عىٍجزان  كعىًجزى  يػىٍعًجزي  األىمر عن عىجىز ا٢بىٍزـ نقيض العىٍجزي  اإلعجاز في اللغة:
 خبلؼ ًإىل نسبو ًإذا فبلف رىٍأمى  فبلفه  كعىجَّز األىعرايب ابن عن الشيء عن عاًجزىةه  عاًجزه  كمىرىةه  عاًجزه 
ٍعًجزىةي  عاًجزان  أىلفىٍيتىو ًإذا فبلنان  أىٍعجىٍزتي  كيقاؿ العىٍجز ًإىل نسبو كأىنو ا٢بىٍزـ

ى
ٍعجىزىة كا٤ب

ى
: ، كمنو(ُ). العىٍجزي  كا٤ب

، قاؿ : فاتِب، أك إذا عجزت عن طلبو كإدراكوأم ،كيقاؿ: أعجزٍل فبلف ،: مآ خّبىاأعجاز اإلبل
أيا إذا: فاتك األمر فبل تتبعو نفسك  "ال تدابركا أعجازى أمور قد كلت صدكرىا": (ِ)بعض ا٢بكماء

 :ا كمنو قوؿ األعشى متحسرا على ما فات، كتعز عنو متوكبلن 

 (ّ)ه ا٤بوت اليتأبقفذاؾ كمل يٍعًجز من ا٤بوت ربو *** ك لكن أ تا

 ، تقوؿ: عجزت عن كذا أعجز، كمنو العجز من ا٤بكاتب، كىو أف يعَبؼكالعجز: الضعف
العْب كا١بيم كالزاء أصبلف صحيحاف يدؿ ": ، يقوؿ ابن فارس(ْ)ةبعجزه كضعفو عن أداء بدؿ الكتاب

عجز ُب ا للغة كره فإف معاٍل الكبناءن على ما تقدـ ذ  "أحدٮبا الضعف ، كاآلخرعلى مؤخر الشيء
 .(ٓ)كعدـ القدرة على ٙبصيو ،، كاالنقطاع، كمؤخر الشيءتدكر حوؿ الضعف

 .(ٔ)"أف يؤدم ا٤بعُب بطريق أبلغ من ٝبيع ماعداه من الطرؽ "فهو:  وفي االصطالح:

                                                           

 ،ك٧بمد بن ٧بمد بن عبدالرزاؽ ا٢بسيِب الزبيدم  ،ّٗٔ/ٓ،ُ،طالعرب لساف، ا٤بصرم اإلفريقي منظور بن مكـر بن ٧بمد(ُ)
 .ََِ/ُٓ ،ط،تاج العروس ،الزبيدم

 . َِِ/ُ ،ُط،تهذيب اللغة، بن األزىرم ا٥بركم، أبو منصور  ٧بمد بن أٞبد (ِ)
 . َِِ/ُ ،ُط،تهذيب اللغة، ٧بمد بن أٞبد بن األزىرم ا٥بركم، أبو منصور  (ّ)
 . ْٔ/ُ ،ط،طلبة الطلبة ،عمر بن ٧بمد ٪بم الدين النسفي (ْ)
 ػ ِِّ/ْ،ق ُّٗٗ ،،طمعجم مقاييس اللغة ،ىػ  ّٓٗأٞبد بن فارس بن زكريا القزكيِب الرازم ت  (ٓ)
 .ْٕ/ُ ،ُط، التعريفات، علي ٧بمد ا١برجاٍل (ٔ)



 

َُٔ 

مصدر مرادؼ للقراءة، كمعناه ا١بمع، يقاؿ: قرأت الشيء أم ٝبعتو، كمنو قولو  :(ُ)القرآف في اللغة
 ىي: ،(ّ)كاختبلؼ العلماء ُب ىذه الكلمة يعود ألربع معاف (ِ)﴾  ی جئ حئ مئ ىئ ﴿ :تعاىل

 كىو مذىب الزجاج. ،و قو٥بم: قرأت ا٤باء ُب ا٢بوض أم: ٝبعتو: كمنا١بمع - ُ

 .غّبهكىذا مذىب اللحياٍل ك  ،يقاؿ: قرأت الكتاب، أم: تلوتو :التبلكة - ِ

قالو الفراء  ،ابو بعضها بعضا، كىي قرائنيش: فآيات القرآف يصدؽ بعضها بعضا، ك القرائن - ّ
 كالقرطيب كآخركف.

 قالو األشعرم. ،الشيء إذا ضممت أحدٮبا إىل اآلخر: يقاؿ: قرنت الشيء بالقراف - ْ

اختلفت أقواؿ العلماء ُب بيانو كحده إال أهنا ُب ٦بملها ترجع : وأما تعريف القرآف في االصطالح
ا تعاىل، ا٤بنزؿ على ٧بمد صلى ا عليو كسلم  بواسطة جّبيل   كبلـ"، كىو: معُب كاحد تقريبان  إىل

ا٤بنقوؿ إلينا بالتواتر ُب ا٤بصحف ا٤ببدكء بسورة الفاٙبة كا٤بنتهي  ا٤بتعبد بتبلكتو عليو السبلـ، ا٤بعجز،
 .(ْ) "بسورة الناس

 إعجاز القرآف الكريم:

فكل آية من آياتو فيها إعجاز لفظي   ،تتعدد أكجو اإلعجاز ُب كتاب ا بتعدد جوانب النظر فيو
ٗبا فيها من قواعد   ، ككل سورة من السور طالت أـ قصرت  ، ككل ٦بموعة من اآليات  ،كبياٍل كداليل

شيء من أشياء  إىل   لمية، أك إشارات ع أك ضوابط سلوكية  ، أك قيم أخبلقية  ، أكامر تعبدية أك  ، عقدية
ككل   ، ككل كاقعة تارٱبية  ، ككل قصة  ،ككل تشريع  ، واىر ككائناتىذا الكوف الفسيح كما فيو من ظ

كيتميز عن كل صياغة إنسانية   ، كل ذلك يفيض ٔببلؿ الربوبية   ، ككل نبوءة مستقبلية  ،كسيلة تربوية
  كيشهد للقرآف بالتفرد كما يشهد بعجز اإلنساف عن أف يأٌب بشيء من مثلو.

                                                           

 . َِٕ/ ُ ،ُط،التعاريف، ا٤بناكم ، َِٕ/ُ ،ط،لكلياتا ،ا٢بنفي البقاء أبو الكفوم، (ُ)
 .ُٕ :اآليةالقيامة  سورة (ِ)
  .ِْ/ ُ ،ّط،مباحث في علـو القرآف ، ، قطاف ُٗ -ُ ،ّط، مناىل العرفاف، الزٍُّرقاٍل (ّ)
 (.ِِٕ -ِ)  ،ّ،طالعرفاف مناىل ،الزرقاٍل   (ْ)



 

َُٕ 

كدقة   ، ذلك ُب ٝباؿ بيانو لككاف منهم من رأ  ، عجاز ُب كتاب اكقد أفاض ا٤بتحدثوف عن أكجو اإل
٨باطبة الناس على كقدرهتا   ، أك ُب ركعة معانيو كمشو٥با كاتساقها كدقة صياغتها  ، ككماؿ ببلغتو  ، نظمو
 . كإشعاعها ٔببلؿ الربوبية ُب كل آية من آياتو  ، اختبلؼ مداركهم كأزماهنمعلى 

كدقة تفاصيل ذلك التشريع كحكمتو   ، ف إعجاز القرآف ُب كماؿ تشريعوكمنهم من أدرؾ أ
- أك ُب استعراضو الدقيق ٤بسّبة البشرية كلتاريخ عدد من األمم السابقة من لدف أبينا آدـ   ، كمشولو

 ٩با مل  ،- عليو كعليهم أٝبعْب أفضل الصبلة كأزكى السبلـ-  خاًب األنبياء كا٤برسلْب إىل  -عليو السبلـ
  . يكن يعلم تفاصيلو أحد من الناس

كأطره النفسية السامية كالعلمية   ، إعجاز القرآف الكرَل ُب منهجو الَببوم الفريد لكمنهم من رأ
أك   ، سنوات طويلةأك ُب إنبائو بالغيب ٩با ٙبقق بعد نزكلو ب  ، مر األياـعلى كالثابتة   ، ُب نفس الوقت
الكوف كسنن ا فيو ٩با مل يكن معركفا ألحد من البشر كقت نزكؿ  العديد من حقائق ُب إشاراتو إىل

 لمدعلى كمنهم من رأم إعجاز القرآف ُب صموده   ، القرآف كال ٤بئات من السنْب بعد ذلك النزكؿ
الشر ا٤بتعددة متمثلة ُب الكفرة  لاكالت التحريف الٍب قامت ّٔا قو لكل ٧ب أربعة عشر قرنان على يزيد 

قاؿ  ،تعهد ٕبفظو فحفظ قركف العديدة كذلك ألف ا تعاىلتلك ال لمد ى٤ببلحدة علكا٤بشركْب كا
إعجاز القرآف ُب ذلك كلو كُب  لكمن العلماء من ير  (ُ)﴾   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿تعاىل:
 غّبه.

 :أوجو اإلعجاز العلمي في القرآف

 .اإلعجاز النظمي للقرآف الكرَل الوجو األكؿ: 

ناحية  ىحد سواء قد ركزكا اىتمامهم علعلى ن القدامى كا٤بعاصرين كانت الكثرة الكاثرة م
فإذا   ، إف ا قد أحاط بكل شيء علمان   :يذكرما نصو  ابن عطية األندلسي نظم القرآف الكرَل فهذا
ٍب    ، بعد ا٤بعُب كتبْب ا٤بعُب  ،األكىل ىعلم بإحاطتو أم لفظة تصلح أف تل  ،ترتبت اللفظة من القرآف

ا   ،كالبشر يعمهم ا١بهل كالنسياف كالذىوؿ  ، آخره ن أكؿ القرآف إىلكذلك م كمعلـو ضركرة أف أحدن
كّٔذا يبطل قوؿ   ،فبهذا جاء نظم القرآف ُب الغاية القصول من الفصاحة  ،من البشر ال ٰبيط بذلك

                                                           

 .ٗ :اآليةا٢بجر  سورة (ُ)



 

َُٖ 

كن ُب قدرة ي كالصحيح أنو مل  ، إف العرب كاف ُب قدرهتم اإلتياف ٗبثلو فصرفوا عن ذلك  : من قاؿ 
ككتاب   ، كىلم جرا  ،ٍب ينظر فيها فيغّب منها   البليغ ينقح القصيدة أك ا٣بطبة حوالن  لك٥بذا نر   ، أحد قط

على كقامت ا٢بجة   لفظة أحسن منها مل يوجد ىٍب أدير لساف العرب عل  ،نو لفظةا لو نزعت م
 .(ُ)إذ كانوا أرباب الفصاحة كمظنة ا٤بعارضة  ، العامل بالعرب

 .للقرآف البياٍل: اإلعجاز الوجو الثاٍل

كا٤بقصود بأسلوب القرآف الكرَل : الطريقة ا٣باصة الٍب انفرد ّٔا ُب انتقاء ألفاظو كإحكاـ        
 تراكيبو كتأليف كبلمو.

ك٤با كانت أساليب كبلـ الناس ٚبتلف باختبلفهم ، سواء أكانوا ناثرين أـ ناظمْب ؛ فإف 
فهذا ىو السر ُب  ،كقواعد صياغة الكبلـ ؛ الٍب ييعوؿ عليها ا١بميع ؛ كاحدة ا٤بفردات كالَباكيب 

عظمة القرآف كإعجازه البياٍل . فمع أنو مل يربح معهود العرب ُب لغتهم ؛ من ناحية ا٤بفردات كا١بمل 
كالقواعد العامة ُب صياغة الَباكيب كنسج الكبلـ ، كأنو جرل على مألوفهم ُب ذلك كلو ، فقد جاء 

يعجز بأسلوبو الفذ كيستثّب ُب أعماؽ النفوس أعجب الوجو ا٤بدىش ُب مذىبو الكبلمي ،على 
 !. العجب

كسر القوة ُب إعجازه البياٍل أنو دخل عليهم من باب يعرفونو ، كلو أتاىم من غّبه لتشبثوا 
 .(ِ) باألعذار( كلو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا : لوال فصلت آياتو ؟ أأعجمي كعريب!؟

 .: اإلعجاز اللفظيالوجو الثالث
كإ٭با نقصد ّٔذا الوجو بديع نظمو، كعجيب تأليفو ك٠ٌبوه ُب الببلغة إىل ا٢بد الذم يعجز الطوؽ   

أف الببلغة إ٭با تعِب مطابقة الكبلـ ٤بقتضى ا٢باؿ كدقة اللفظ ُب  ك٫بن نعلمالبشرم عن اإلتياف ٗبثلو. 
 انطباقو على ا٤بعُب ا٤براد.

 . هما أكٌب من القدرة البيانية ال يستطيع أف يسمو إىل ذركة ىذه الغايةكاإلنساف م

                                                           

 .ِٓ/ُ ،ُ،طالمحرر الوجيز ،ابن عطيو  (ُ)
 .ََِ-ُٗٗ/ُ ،ّط، مناىل العرفاف، الزرقاٍل (ِ)



 

َُٗ 

على العرب كحدىم، ألهنم ىم  -بشكل مباشر -ف إعجاز القرآف من ىذا الوجو حجةكللعلم فإ
الذين يدركوف ىذا ا٤بعُب فيو. إال أف العرب حجة، بدكرىم، على سائر الناس، ألهنم إذا رأكا أف 

باءىا قد قصر ّٔم الطوؽ عن إنشاء مثلو، أدركوا أنو معجز كأنو ليس ٩با يقدر أرباب ىذه اللغة كأد
 عليو البشر.

اإلعجاز ُب القرآف، ٯبدر بنا أف نبْب ُب كلمة جامعة  فوئد دراسة الشركع ُب بيافكقبل 
أساس اإلعجاز الببلغي كمصدره، ُب ىذا الكتاب العظيم. فإف ٥بذه ا٤بظاىر الٍب سنتحدث عنها 

 تنتهي إىل أساس كاحد، إليو يرٌد علم كل فرع كجانب تفصيلي.جذكرا 
كلعٌل أقصر طريق ٲبكن أف ينفذ منو الباحث إىل ىذا ا٤بصدر أك األساس الواحد، أف نتأمل 

من الطاقة التعبّبية عن األفكار كا٤بعاٍل، كأف نبْب من كراء ذلك  -ٗبعناه الكلي -فيما ٲبلكو اإلنساف
تتلبس بطاقتو ىذه كٛبنعو عن القدرة على التعبّب عن كل ما يريد بالشكل الثغرات كالنقائص الٍب 

الذم يريد .. فإذا تبينت لنا ىذه النقائص كالثغرات، أدركنا عندئذ أف أساس اإلعجاز الببلغي ُب 
 .(ُ) القرآف، إ٭با ىو كونو مربءا من تلك النقائض كالثغرات

 .ا٢بفظ الوجو الرابع :

آية من أىم آيات اإلعجاز ُب القرآف الكرَل كىي  (ِ) ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿
تتحدث أنو مهما مرت األزماف فلن ٰبدث أم ٙبريف ُب القرآف ألف الذم تكفل ٕبفظو ليس خلقنا 
من ا٤بخلوقات كإ٭با تكفل ٕبفظو خالق ا٤بخلوقات كمن عجب أف أعداء اإلسبلـ ىم من اخَبع 

جل حفظ ا٤بصحف فسخرىم ا ألنستخدمو  الطباعة كأجهزة التسجيل كا٢باسب اآليل كل ما
 ليكونوا خدامنا للقرآف كىم من غّب ا٤بسلمْب.

من معجزات القرآف أيضنا حينما جاء ٙبدل ُب أشياء   الوجو ا٣بامس: القرآف كاألمور الغيبية
ُب ا٤باضي ٙبدث عن  كثّبة منها أنو مزؽ حواجز الغيب ُب ا٤بكاف كالزمن ا٤باضي كالزمن ا٤بستقبل:

رسل كاألنبياء كماذا فعل معهم أقوامهم بل سيكوف النيب كأمتو شاىدين على ىؤالء األمم يـو القيامة ال

                                                           

  . ُّٓ/ُق،َُِْطمن روائع القرآف،، ٧بمد سعيد البوطي (ُ)

 .ٗ :اآليةا٢بجر سورة  (ِ)



 

َُُ 

فكيف لعريب أمي مل ٱبرج من  (ُ)﴾ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ ﴿
مكانو كىو ال يقرأ كال يكتب ٰبكي أسرار الزمن ا٤باضي ىذه معجزة ٍب جاء األمر الثاٍل فمزؽ ا 

ڌ ڌ ڎ ﴿مد صلى ا عليو كسلم كجاء ُب أمر من أدؽ األمور كىو حديث النفس حجاب ا٤بكاف 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

فالقرآف ىنا يتحدل بأنو  (ِ) ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ
ُب ٍب بعد ذلك مزؽ القرآف حجاب ا٤بستقبل فمن منا يدرم ماذا سيحدث ، أخرب ٗبا داخل الصدكر

اللحظة القادمة كلكن القرآف بإعجازه أخرب عن سنوات كسنوات قادمة حٌب آالؼ السنْب ىذا ىو 
لقد نزلت سورة القمر ىذه ُب  (ّ) ﴾  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿القرآف كىذا ىو إعجازه كلنقرأ معنا 

مكة كا٤بسلموف قلة كأذلة حٌب إف عمر بن ا٣بطاب قاؿ: أم ٝبع ىذا الذم سيهـز ك٫بن ال نستطيع 
كبعد ذلك ٪بد عجبنا: الوليد بن ا٤بغّبة العدك األلد لئلسبلـ كا٤بشهور بكربيائو  (ْ)ف ٫بمي أنفسنا؟أ

أم أنو سيقتل بضربة على أنفو كٰبد   (ٓ)﴾ٱ ٻ ٻٻ﴿ :كمكابرتو كعناده يأٌب القرآف كيقوؿ
 موقع الضربة كبعد ذلك يأٌب ُب بدر فَباه كسم على خرطومو أم ضرب على أنفو.

 :ة اإلعجاز والتفسير العلمي للقرآف الكريمفوائد دراس

إف دراسة معجزات القرآف كتفسّبىا يؤكؿ بالباحث كالقارئ اىل فوائد عظيمة تقربو من ا جل كعلى 
 كمن ىذه الفوائد:

دكف النظر إىل الفوائد الكثّبة الٍب  دراسة ظاىرة اإلعجاز العلمي كحقيقة علمية ككاقع ثقاُب:  -ُ
اإلعجاز العلمي كقبولو، فإف الداعي إىل ا٤بطالبة بذلك ىو حتمية التعامل مع تتحقق من دراسة 

اإلعجاز العلمي كظاىرة قرآنية كحقيقة عقلية كمن صفات القرآف، فكيف يتغافل ا٤بسلموف عن ذلك  
كلو، ككيف ال ينظر العلماء إىل اإلعجاز العلمي على أنو داخل ُب علـو القرآف، خاصة كأهنم 

إذا كاف بعض كبار علماء ك  ،ف الكرَل، معجزة اإلسبلـ ا٣بالدةىتماـ بكل ما ٱبص القرآمطالبوف باال
                                                           

 .ُْ :اآليةالنساء سورة  (ُ)
 .ٖ :اآليةآّادلة سورة  (ِ)
 .ْٓ :االيةالقمر  سورة (ّ)
 (.ِٖٔ -ْ) ِ،طالقرآف العظيم تفسير،ابن كثّب  (ْ)
 .ٔ:االية القلم سورة  (ٓ)



 

ُُُ 

الغرب أمثاؿ: بوكام، كمور، كجاركدم، كتاجاسن، حريصوف على التعرؼ على اإلعجاز العلمي 
؟ كىل من ا٤بعقوؿ أف صان كعلى دراستو من منطلق عقبلٍل، فهل يكوف علماء األمة اإلسبلمية أقل حر 

 .ضهم ذلك الوجود الثقاُب كالفكرم لئلعجاز العلمي كأف يتغافلوا عن حقيقتو العقلية؟ينكر بع

إذا كاف ا٤بعاصركف لرسوؿ ا سيدنا ٧بمد صلى ا  ٘بديد بينة رسالة اإلسبلـ كأسلوب الدعوة: -ِ
سية عنو عليو كسلم قد أدركوا كجو اإلعجاز البياٍل للقرآف  كشاىدكا بأعينهم كثّبان من ا٤بعجزات ا٢ب

صلى ا عليو كسلم، فإف ا سبحانو كتعاىل شاء أف ييرل العصور الٍب تسود فيها الثقافات العلمية 
كالكونية كجهان آخر من كجوه اإلعجاز القرآٍل كىو "كجو اإلعجاز العلمي" الذم يناسب فكر البشر 

لقرآف ٗبا أدركوه فيو من ُب ىذه العصور، كبذلك تتجدد بينة رسالة اإلسبلـ، كتقـو عليهم حجة ا
 –على اختبلؼ لغاهتم كأجناسهم كأكطاهنم  –اإلعجاز ا٤بناسب لعقو٥بم، كأصبح كل الناس 

مدعوكف للنظر ُب ىذه الرباىْب، كمطالبوف باالقتناع ّٔا، كبالتايل ىم مطالبوف باإلٲباف ٗبعجزة القرآف. 
يدة التوحيد ُب التشريعات كاألخبلقيات كّٔذا تصبح تلك الرباىْب إىل جانب األدلة ا٤بستمدة من عق

أضف إىل ذلك ما ٰبدثو  ،كمصابيح للهداية إىل دين اإلسبلـكالسلوكيات اإلسبلمية ألسنة الدعوة 
كجو اإلعجاز العلمي من الثقة كزيادة اليقْب لدل ا٤بسلمْب الذم فتنوا ُب دينهم بالعلـو الكونية، الٍب 

 صرة.ىي عماد تقدـ ا٢بضارة ا٤بادية ا٤بعا

 التوسع ُب فهم القرآف الكرَل:-ّ

ال شك أف استخداـ ا٤بعلومات كا٤بعارؼ العلمية ُب تفسّب آيات القرآف الكرَل سيجعل معاٍل 
اآليات، خاصة آيات القرآف الكونية أكثر كضوحان، كرٗبا أكثر صوابان من تلك التفاسّب الٍب أكثرت 

 إىل أحداث يـو القيامة. من االعتماد على الفهم آّازم كعلى صرؼ اآليات

كسيظل تفسّب آيات القرآف الكرَل كما ىو، حسب النمط التقليدم، غّب أنو سيضاؼ إليو 
كّٔذا تتسع دائرة فهم القرآف  –أم تفسّب اآليات على ضوء ا٤بعلومات العلمية  –التفسّب العلمي 

الكرَل، ٩با يضيف إىل القبوؿ  الكرَل كما تدرؾ ا٢بكمة من بعض التعاليم كالتشريعات الواردة بالقرآف
 التعبدم ٥با قبوالن عقليان، كالشك أف القبولْب معان أدعى لبللتزاـ عن قبوؿ كاحد.

 الدكافع اإلٲبانية ٫بو البحث عن ا٢بقائق الكونية: -ْ



 

ُُِ 

إف تدبر آيات القرآف الكونية كإنعاـ النظر ُب اإلعجاز العلمي للقرآف الكرَل سوؼ ينشط ا٤بسلمْب 
ٲباٍل، كيرغبهم ُب اإلقباؿ على البحث ُب ا٢بقائق الكونية، كدراسة سنن الفطرة، كتسخّب بدافع إ

كّٔذا يصبح اإلعجاز العلمي للقرآف الكرَل من أىم العوامل اإلٲبانية  ،االكتشافات فيما ينفع كال يضر
كاالكتشافات الٍب تولد الرغبة لدل ا٤بسلمْب ُب اإلقداـ على الدخوؿ ُب ٦باالت البحوث كالدراسات 

 . الكونية

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

ُُّ 

 .اإلشارات التربوية في القرآف على النفسالمبحث الثاني : أثر 

أك الصفات أك السلوؾ، بل ُب  األحبلؽ القرآف الكرَل يهدم للٍب أقـو ُب كل شيء سواء كاف ُب إف
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿األمور كلها، كا تعاىل يقوؿ: 

كردت اآليات الكثّبة الٍب تدؿ ا٤بؤمنْب على االتصاؼ بأحسن األخبلؽ  كقد ،(ُ)﴾ ڤ ڦ ڦ
مهاـ الرسل كأعبلىا كٙبثهم على التمسك ّٔا، كال شك أف تزكية النفوس كهتذيب أخبلؽ الناس من 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿: قاؿ تعاىل ،عليهم الصبلة كالسبلـ

كسوؼ نستعرض فيما يأٌب آيات  ،(ِ) ﴾ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى
 :كردت ُب كتاب ا تعاىل تدعو إىل هتذيب النفوس كالتخلق باألخبلؽ ا٢بسنة، كمن ذلك ما يلي

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿ قاؿ تعاىل -ُ

-: "ييذٌكر -ابن كثّبرٞبو ا - قاؿ (ّ) ﴾  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
عليو كسلم يتلو عليهم آيات ا عباده ا٤بؤمنْب ما أنعم عليهم من بعثة الرسوؿ صلى ا  -تعاىل

كقاؿ ابن  (ْ) "ا٤ببينات كيزكيهم أم يطهرىم من رذائل األخبلؽ كدنس النفوس كأفعاؿ ا١باىلية
يطهر أخبلقكم كنفوسكم بَببيتها على األخبلؽ ا١بميلة كتنزيهها  :"كيزكيكم أم -رٞبو ا-سعدم 

الكذب  اإلخبلص، كمن إىل الرياء ، كمنالتوحيد عن األخبلؽ الرذيلة، كذلك كتزكيتهم من الشرؾ إىل
 ىل حسن ا٣بلق،إالكرب إىل التواضع، كمن سوء ا٣بلق   إىل الصدؽ، كمن ا٣بيانة إىل األمانة، كمن

 .(ٓ)كمن التباغض كالتهاجر كالتقاطع إىل التحاب كالتواصل كالتواد، كغّب ذلك من أنواع التزكية"

 (ٔ)﴾﮾﮻ ﮼ ﮽   ﮸ ﮹ ﮺ ﮵﮶  ﮷  ﮲ ﮳ ﮴  ے ۓ ۓ   ھ ھ ے ﴿ :قاؿ تعاىل -ِ
كقد قيل ُب تفسّب اآلية أف معناىا الـز مكاـر األخبلؽ كأعبلىا، كابتعد عن قبيح  (ٔ)﴾﮾﮽

                                                           

 .ٗ :اآلية اإلسراءسورة  (ُ)
 .ُُٓ :اآلية البقرةسورة  (ِ)
 ُْٔ :اآلية عمراف آؿسورة  (ّ)
 .َُِ-ُ ،ِط،تفسير القرآف العظيم ،ابن كثّب (ْ)
 .  ْٕ-ُ ،ُط،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالـ المناف ،ابن سعدم (ٓ)
 .ٔ-ُ :اآليةا٤بدثرسورة  (ٔ)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%22


 

ُُْ 

ركوف، ٍب أمره رب العا٤بْب بعدـ ا٤بن حْب العطاء كذلك بأف يستكثر ما األخبلؽ الٍب يتصف ّٔا ا٤بش
يدفعو ُب سبيل ا، حيث إف الكرَل يستقل ما يعطي كلو كاف كثّبنا كال ينتظر العوض إال من ا 

 .تعاىل

 ،(ُ)﴾  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ : قاؿ تعاىل -ّ
ؤمنْب كنذارة للكافرين كىو شفاء للصدكر من مرض الشك فالقرآف الكرَل موعظة كتذكّب كبشارة للم

عليو الصبلة -كالغركر كالرياء كالنفاؽ كا٢بسد كا٢بقد كالغل كغّبىا من رذائل األخبلؽ، كسيد الثقلْب 
رضي ا -  قاؿ: سألت عائشة -رٞبو ا–كاف خلقو القرآف الكرَل، فعن سعد بن ىشاـ   -كالسبلـ

  .(ِ)(كاف خلقو القرآف)، فقالت: -صلى ا عليو كسلم–سوؿ ا : أخربيِب عن خلق ر -عنها

إ٭با بعثت ألٛبم  « :قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم -رضي ا عنو-كعن أيب ىريرة 
قاؿ ابن عبد الرب: "يدخل ُب ىذا ا٤بعُب الصبلح كا٣بّب كلو كالدين كالفضل  ،(ّ)«صاّب األخبلؽ

إف   ، كقد قاؿ العلماء:-صلى ا عليو كسلم-عدؿ، فبذلك بيعث ليتممو كا٤بركءة كاإلحساف كال
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ :أٝبع آية للرب كالفضل كمكاـر األخبلؽ قولو عز كجل

 .(ْ) ﴾   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

من ىنا أيها األحبة ندرؾ أٮبية لقاء ا ك٫بن حافظوف لكبلمو، فكل حرؼ تقرأه ُب الدنيا 
كلكن ىل ىناؾ فوائد دنيوية ٤بن  ،شر حسنات، كسوؼ يرفعك ا بو درجات يـو القيامةتناؿ بو ع

لقد أثبتت عدة دراسات علمية جديدة التأثّب ا٤بذىل ٢بفظ القرآف  ٰبفظ كبلـ ا تعاىل ُب صدره؟
بأنو كلما ارتفع مقدار  على الصحة النفسية كا١بسدية ٤بن ٰبفظ القرآف، فقد أكدت دراسة جديدة

             الصحة النفسية بأهنا: عيرفتكقد  ،لكرَل ارتفع مستول الصحة النفسيةفظ القرآف اح
                                                           

 .ٕٓ :اآليةيونسسورة  (ُ)
) (،رقم ُّٖ/ِْ،)مسند النساء مصند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي ا عنهما  ،المسند أخرجو أٞبد ُب (ِ)

 إسناده:  األرنؤكط عيبش( ، كقاؿِٕ)،رقم ( َّ/ُلف من ا٠بو أٞبد،)باب األ ،المعجم األوسط كالطرباٍل ُب ،(   َِِّٓ
 .   الشيخْب شرط على صحيح

 ( ،ِٖٓٗ،رقم ) (ُّٓ/ُْ،)مسند ا٤بكثرين من الصحابة مسند ابو ىريرة رضي ا عنو  ،المسند أخرجو أٞبد ُب (ّ)
 .   صحيح:  األرنؤكط شعيب، قاؿ (َٕٗٔ)رقم ، (ِّٓ/َُ،)بر الوالدين صلة الرحم ، شعب اإليمافكالبيهقي ُب 

 .َٗ :اآلية النحلسورة  (ْ)



 

ُُٓ 

ا٢بالة الٍب يتم فيها التوافق النفسي للفرد من خبلؿ أربعة أبعاد رئيسة ىي: البعد الديِب أك الركحي 
موجبة بْب ارتفاع  كالبعد النفسي كالبعد االجتماعي كالبعد ا١بسمي كتوصلت الدراسة إىل كجود عبلقة

 ،الطبلب الذين ٛبت عليهم الدراسة مقدار ا٢بفظ كارتفاع مستول الصحة النفسية لدل ٦بموعات
كأف الطبلب الذين يفوقوف نظرائهم ُب مقدار ا٢بفظ كانوا أعلى منهم ُب مستول الصحة النفسية 

 بفركؽ كاضحة.

دراسة أجنبية  َٕمن ىناؾ أكثر  دراسات غربية كإسبلمية تثبت تأثّب حفظ القرآف:
اف كاستقراره كضماف الطمأنينة كإسبلمية ٝبيعها تؤكد على أٮبية الدين ُب رفع ا٤بستول النفسي لئلنس

كما توصلت دراسات أجريت ُب السعودية إىل نتيجة تؤكد دكر القرآف الكرَل ُب تنمية ا٤بهارات   ،لو
ى التحصيل الدراسي ٢بفظ القرآف الكرَل علاألساسية لدل طبلب ا٤برحلة االبتدائية، كاألثر اإلٯبايب 

كتبْب ىذه الدراسات بصورة كاضحة العبلقة بْب التدين ٗبظاىره ا٤بختلفة، كمن أٮبها ، لطبلب ا١بامعة
حفظ القرآف الكرَل، كآثاره ُب الصحة النفسية لؤلفراد كعلى شخصياهتم، كٛبتعهم ٗبستول عاؿ من 

تبلؿ النفسي قياسان مع األفراد الذين ال يلتزموف بتعاليم الصحة النفسية، كبيعدىم عن مظاىر االخ
الدين أك ال ٰبفظوف شيئان من آيات القرآف الكرَل أك يكوف حفظهم لعدد يسّب من اآليات كالسور 

 القصّبة.

أكصت ىذه الدراسة باالىتماـ ٕبفظ القرآف الكرَل كامبلن لدل الدارسْب كالدارسات ُب 
ثر اإلٯبايب ٥بذا ا٢بفظ على كثّب من مناحي حياهتم كٙبصيلهم العلمي، مؤسسات التعليم العايل لؤل

  ،إىل مستول عاؿ من الصحة النفسية كاالمتثاؿ ألكامره كنواىيو، كذلك ألنو من أىم أسباب الوصوؿ
كما أكصت بضركرة اىتماـ ا٤بعلمْب كا٤بعلمات برفع مقدار ا٢بفظ لدل طبلّٔم كطالباهتم حٌب لو  

٤بقرر الدراسي ٕبيث يكوف إضافيان ٤با لو من أثر إٯبايب على ٙبصليهم كصحتهم كاف خارج إطار ا
 النفسية.

، كما ، بو يتحقق الضبط كاالنضباطكالقرآف ىو طبُّ النفوس باعتباره ركح الركح كنور البصّبة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿قاؿ تعاىل:

، ْب األمراض، كيهدم إىل طريق الصوابكالنور يضيء كيب، (ُ)﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦٹٹ 
                                                           

 .ِٓ :اآلية الشورلسورة  (ُ)



 

ُُٔ 

كال يتم ذلك إال بتحديد أمراض النفس ا٤بهلكة الٍب سطَّرىا القرآف، من أجل تقدَل الدكاء الناجع ٥با 
 من آياتو كسيوره الًعظىاـ.

: فالنفس معرَّضة آلفتْب ذكرٮبا القرآف كٗبعرفتهما ييستعاف على ٙبقيق  آفتا النفس البشرية
ط لنفس اإلنساف ٮبا ا٣بطأ كالنسياف، كٮبا مستمدَّاف من آية يعلّْمنا فيها ا٣بالق أف الضبط كاالنضبا

؛ حيث إف (ُ)﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿ندعوه كنسألو عدـ ا٤بؤاخذة فيهما ُب قولو تعاىل: 
ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿ :، لقولو تعاىلن قتل اإلنساف كانت بسبب النسيافأكؿ معصية كقعت ُب الكوف م

 .(ِ)﴾  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: ذلك كسوسة الشيطاف كما قاؿ تعاىلكسبب 

كيف كقد أقسم الشيطاف بعزَّة   ،ككساكس الشيطاف ال تنتهي ،(ّ)﴾   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
چ ڇ ﴿: الرٞبن أف يغرّْر باإلنساف كيوقعو ُب ٝبلة من ا٤بعاصي كاآلثاـ حيث ذكر القرآف على لسانو

ک ک ک گ گ گ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 .(ْ) ﴾   گ

﮲     ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿كقولو:  ۓ ۓ

   ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

 ﴿، كما قاؿ تعاىل: ف يقع اإلنساف ُب نسياف ذكر اكا٥بدؼ ىو أ ،(ٓ) ﴾    

 .(ٔ)﴾ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

                                                           

 .ِٖٔ :اآليةالبقرة سورة  (ُ)
 .ُُٓ :االيةطو سورة  (ِ)
 .َُِ :اآليةطو سورة  (ّ)
 .ُٕ-ُٔ :اآلية األعراؼسورة  (ْ)
 .ُُٗ-ُُٖ :اآليةالنساء سورة  (ٓ)
 .ُٗ ة:اآليآّادلة سورة  (ٔ)



 

ُُٕ 

، كل بِب آدـ خطَّاء: »-صلى ا عليو كسلم-لو قو كمن الطبيعي أف تقع النفس البشرية ُب ا٣بطأ ل
ىا ا بغّبىا من أجل التوبة كا٤بغفرة لقولو  ،(ُ)«كخّب ا٣بطَّائْب التوَّابوف صلى ا -بل لو مل ٚبطئ لغّبَّ

كا٣بطأ يصدر عن النفس بدالئل  ،(ِ)«لو مل تذنبوا ٣بلق ا خلقان يذنبوف فيغفر ٥بم» :-عليو كسلم
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت  ﴿ها قولو تعاىل: من القرآف، من

على لساف  كما كرد، (ْ)﴾حت خت مت ىت يت جث ﴿كقولو تعاىل: ، (ّ) ﴾  مت ىت يت جث مث ىث
 (ٓ)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ﴿ :عليهما السبلـ األبوين آدـ كحوَّاء

مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص مص  ﴿: كقولو على لساف ملكة سبأ (ٓ)﴾ڀڀ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿: اف موسى كليم الرٞبنكقولو على لس ،(ٔ)﴾   جض حض

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿: كقولو على لساف امرأة العزيز، (ٕ) ﴾ گگ گ

ڑ ﴿كقولو تعاىل حكاية لقوؿ الشيطاف حْب القضاء بْب العباد: ، (ٖ) ﴾   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

﮳   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽  . (ٗ) ﴾   ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

                                                           

كتاب الرقاؽ    ،سننو كالدارمي ُب ،(  ُِْٓ)،رقم  (ُِّ/ٓ،)كتاب الزىد باب ذكر التوبة   السنن، ،أخرجو ابن ماجو ُب (ُ)
 .، حسنو األلباٍل (ِٕٗٔ)،رقم  (ُّٕٗ/ّ،)باب ُب التوبة 

 كابن حباف ُب ( ،ِْٖٕ)،رقم  (َُِٓ/ْ،)كتاب التوبة باب سقوط الذنوب باالستغفار،الصحيح أخرجو مسلم ُب (ِ)
ذكر اإلخبار عن كصف بناء ا١بنة الٍب أعدىا ا جل كعبل ألكليائو كأىل باب كصف ا١بنة كأىلها  ، الصحيح

 ( .ّٕٕٖ) ،رقم ( ّٔٗ/ُٔ)،طاعتو
 .ُٓٔ :اآليةآؿ عمراف سورة  (ّ)
 .ٕٗ اآلية :النساء سورة  (ْ)
 .ِّ اآلية :األعراؼ سورة  (ٓ)
 .ْْ اآلية :النمل سورة  (ٔ)
 .ُٔ اآلية :القصص سورة  (ٕ)
 .ّٓ اآلية :يوسف سورة  (ٖ)
 .ِِ اآلية :إبراىيم سورة  (ٗ)



 

ُُٖ 

ضبط النفس ليس باألمر ا٥بْبّْ ؛ إذ الصراع داخليّّ مائة با٤بائة ،  :كسائل ضبط النفس كانضباطها
كلكن آثاره كبوادره داخلية كخارجية ، كلكن ٢بسن السّب ، كٙبقيق السعادة ُب الدنيا كاآلخرة ، ال 

 .تطاع بو ضبط أمراض النفسضاعف ييسمفرَّ من بذؿ ٦بهود م

 :يتم ذلك إال بأمور، منها كلن

االعَباؼ بعيوب النفس كالتعرؼ عليها : كيتم ذلك باتّْباع توجيهات القرآف الٍب ٠بَّاىا بالبصائر  -ُ 
فإذا ، (ُ)﴾ڍڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڦ  ﴿ُب قولو تعاىل: 

، كإذا عرؼ عيوبو لت لو بصّبتو مل ٚبفى عليو عيوبوكم  أراد ا بعبده خّبان بصَّره بعيوب نفسو، كمن
 أمكنو عبلجها.

أك يبحث عنها، الكل  لكنو ال ٯبرؤ على النظر ُب عيوبوفاإلنساف يبلحظ كثّبان على غّبه ك 
ما ٰبصل لئلنساف ىو نفسو ما ٰبصل للجمل  ،، كلكنو ال يرل ما ُب عينيويرل القىذىل ُب عْب أخيو
 .أخيو من تقوس كاعوجاج، كلكنو ال يعلم أف االعوجاج عاّّ ُب بِب جنسو الذم يرل ما على ظهر

 كلتحقيق ىذا االستبصار كجب سلوؾ سبيلْب:

 ،ال ٗبراقبة من يعلم السرَّ كأخفى؛ كال يتم ذلك إذلك با١بدّْ كاالجتهاد كاإلخبلص أف يطلب -أ 
 .ء إىل ا تعاىلٗبدّْ يد الرجا ، مع االستعانةعلى مستول القوؿ كالفعل كالسلوؾ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿كحتمان ّٔذا الفعل ستكوف النتيجة ىي االىتداء لقولو تعاىل: 

 .(ِ) ﴾   ہ ہ ہ ہ ھ

بو ، ، ليقف على السيّْئ منها فيبلحظو ُب نفسو ليتجنَّ قبة أحواؿ كأقواؿ كأفعاؿ اآلخرينمرا -ب 
: كقد قيل قدٲبان ، مذمومان ُب غّبهه ، فيتفقد نفسو كيطهرىا ُب ضوء ما يراباعتبار تقارب طباع الناس

كفقداف للشجاعة ُب مواجهة  فاإلعراض عن معرفة العيوب ىو ضعف كنقص "العاقل من اٌتعظ بغّبه"
: اعتقاد اإلنساف أنو بلغ مرحلة من الصبلح، مع اإلعراض سبب أساسي يوقع فيو كىو ، ك٥بذاالنفس

                                                           

 .َُْ اآلية :األنعاـ  سورة (ُ)
 .ٗٔ اآلية :العنكبوت سورة  (ِ)



 

ُُٗ 

أحب الناس إيلَّ من رفع إيلَّ  )مر القائل: أف كل إنساف معرَّض للنقصاف كا٣بطأ ، كرحم ا ع
 .(ُ)(عيويب

ال يستطيع عادّّ عدَّىا  أخطاء النفس كثّبة، ٦باىدة أمراض النفس كأخطائها كصفاهتا الذميمة: -ِ
كقد ذكر ابن القيم رٞبو ا بعض ، نبيو على أٮبّْها أمران أساسيان أكحصرىا، كإف كانت اإلشارة إليها كالت

، كطغياف ٜبود، كجرأة ٭بركد، ُب النفس كرب إبليس، كحسد قابيل، كعتوُّ عاد"قاؿ: أخطاء النفس ف
، كىول بلعاـ )عرٌاؼ أرسلو ملك ليلعن بِب (كاستطالة فرعوف، كبغيي قاركف، كقٌحة ىاماف )أم لـؤ

كفيها من أخبلؽ ، ، كجهل أيب جهلإسرائيل فبارؾ كمل يلعن(، كًحيىلي أصحاب السبت، كٛبرُّد الوليد
، كحقد ا١بمل، البهائم حرص الغراب، كشىرىهي الكلب،  كرعونة الطاككس، كدناءة ا١بعل، كعقوؽ الضبّْ

، ، كمكر الثعلب، كٝبع النملةككثوب الفهد، كصىولة األسد، كفسق الفأرة، كخبث ا٢بية، كعبث القرد
 .(ِ) "كخفَّة الفراش، كنـو الضَّبع 

إىل ًمداد ليس بالقليل كىذا البحث الذم بن  كا٢بديث عن كل ىذه األخطاء بالتفصيل ٰبتاج
مور الٍب تتعلق بالنفس، شارات لبعض األإ٭با يكوف ىناؾ إك  يديكم ليس منصب ُب ىذا ا٤بوضوع

 .ُب نظرم انطبلقان ٩با ذكر القرآففليكن حديثي عن بعضها كأٮبها 

 أىمُّ أخطاء النفس:

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڻ ڻ ڻ  ﴿: يقوؿ ا تعاىل: الشهوة ككسيلة ضبطها -ُ 

﮷﮸   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴ ﮵﮶  

 .(ّ) ﴾   ﮹ ﮺

: »-صلى ا عليو كسلم-ريقها يؤدم إىل النار حيث يقوؿ كخطورهتا تكمن ُب كوف ط

 .(ْ) «با٤بكاره ا١بنة كحجبت بالشهوات، النار حجبت

                                                           

 . ِٗٗ/ُ ،ُط،الصواعق المحرقة ، ابن حجر (ُ)
 . ٕٓ/  ُ ،ِط،كتاب الفوائد ،٧بمد بن أيب بكر ايوب ابن القيم ا١بوزية (ِ)
 .ُْ اآلية :آؿ عمراف سورة  (ّ)
 .(ْٕٖٔ)،رقم  (َُِ/ٖ،) بالشهوات النار حجبت باب الرقاؽ ُب كتاب ،الصحيح ُب ،البخارم أخرجو (ْ)



 

َُِ 

فانظر إليها،  ٤با خلق ا ا١بنة قاؿ ١بربيل: اذىب: »-صلى ا عليو كسلم-كقاؿ رسوؿ ا  -
، ٍب حفَّها با٤بكاره، ٍب زَّتك ال يسمع ّٔا أحد إال دخلها: أم ربّْ كعليها ٍب جاء فقاؿفذىب فنظر إ

عزَّتك لقد خشيت أاٌل يدخلها : أم ربّْ ك ، فنظر فيها ٍب جاء فقاؿر إليها: يا جربيل اذىب فانظقاؿ
، فنظر إليها ٍب جاء فقاؿ: أم ربّْ ا جربيل اذىب فانظر إليها، قاؿ: فلما خلق النار قاؿ: يأحد

، يا جربيل اذىب إليها فانظر إليها: يدخلها، فحفَّها بالشهوات ٍب قاؿكعزَّتك ال يسمع ّٔا أحد ف
 .  (ُ) «فذىب فنظر إليها ٍب جاء فقاؿ: أم ربّْ كعزَّتك لقد خشيت أاٌل يبقى أحد إال دخلها 

 .قيقو مهما كاف ا٤بقابل خطّبان ٙب فالشهوة ما تشتهيو النفس كتتمنَّاه كترغب ُب

، كٲبكن أف نيطلق الٍب لن تتجاكز ما ذكر ُب القرآفكقد جيبلت النفس على حب الشهوات 
 .ؿ الشهوات الٍب يتفرع عنها غّبىاعلى اآليات السابقة أصو 

ما »ُب قولو:  -عليو كسلم صلى ا-فأصل الشهوات النساء كما أكَّد على ذلك الرسوؿ 
كقد ٰبصل الشذكذ كاال٫براؼ فتنقلب  (ِ) «لناس أضرَّ على الرجاؿ من النساءتركت بعدم فتنة ُب ا

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿الشهوة إىل ٭بط آخر، كما قاؿ تعاىل: 

 .(ّ) ﴾وئوئ

 إىل فيسعيا كا٢بسْب ا٢بسن جاء قاؿ أنو: »-صلى ا عليو كسلم-؛ لقوؿ الرسوؿ كيتبعها البنوف -
 .(ْ)(  ٦ببنة مبخلة الولد إف)  كقاؿ:  إليو فضمهما.  سلم ك عليو ا صلى النيب

صلى ا عليو  -لقوؿ النيب ٍب القناطّب ا٤بقنطرة من الذىب كالفضة كا٣بيل ا٤بسوَّمة كاألنعاـ كا٢برث: 
 .(ُ) «إف لكل أمة فتنة كفتنة أمٍب ا٤باؿ» -كسلم

                                                           

مسند ، المسند ُب ،كأٞبد ( ،ْْْٕ،رقم ) (ُِِ/ٕ، )كتاب السنة باب ُب خلق ا١بنة كالنار، السنن ُب ،أخرجو أبوداكد (ُ)
 .   ، قاؿ األلباٍل حسن صحيح(ْٖٖٔ) ،رقم  (َِٗ/ُْ،) ىريرة رضي ا عنو ا٤بكثرين من الصحابة مسند أيب

 .(   َٔٗٓ)،رقم  ( ٖ/ٕ،)باب مايتقى من شـؤ ا٤برأةًكتىاب النّْكىاًح   ،الصحيح أخرجو البخارم ُب (ِ)
 .ُٖ اآلية :األعراؼ سورة  (ّ)
المعجم كالبيهقي ُب ( ُِٕٕٗ،رقم ) (ُٖ/ّّ) ،مسند البصريْب حديث أيب برزة األسلمي ،المسند أخرجو أٞبد ُب (ْ)

 .  ، صححو األلباٍل( ُُٓ)،رقم  ( َّٗ/ُ،)باب العْب من ا٠بو عمر ،الصغير



 

ُُِ 

إف ٩بَّا أخشى عليكم شهوات الغي ُب بطونكم : »-و كسلمصلى ا علي-قاؿ رسوؿ ا  -
 -أم الشهوات-ككسيلة ضبطها ، (ِ) «كميضبلَّت ا٥بول»كُب ركاية « م كميضبلَّت الفًبكفركجك

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      ﴿ذكرىا القرآف بعد سردىا كلها فقاؿ سبحانو: 

ٱ                ڭ ڭ ڭ ڭ

ڀ ٺ ٺ ٺ    ڀ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

كىذا يدؿ على االعتقاد ا١باـز بقضاء ا ، كأف ٧بل ٙبقيق شهوات  (ّ) ﴾   ٺ ٿ ٿ
نافي ؛ حيث يقوؿ تعاىل :  ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿النفس دكف الوقوع فيما يغضب ا ا١بى

ۅ  ﴿كقاؿ تعاىل:، (ٓ) ﴾ڃڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ كقاؿ تعاىل: ،(ْ) ﴾ڀ

 عليو ا صلى- ا رسوؿ كقاؿ،(ٔ) ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ
 ا١بنة أىل أدخل ما بعد ٯبيء رجل ىو: قاؿ منزلة، ا١بنة أىل أدٌل ما ربو، موسى سأؿ: -كسلم
 أخذاهتم، كأخذكا مناز٥بم، الناس نزؿ كقد كيف رب، أم: فيقوؿ ا١بنة، ادخل: لو فيقاؿ ا١بنة،
 لك: فيقوؿ رب، رضيت: ؿفيقو  الدنيا؟ ملوؾ من ملك ملك مثل لك يكوف أف أترضى: لو فيقاؿ
 كلك أمثالو، كعشرة لك ىذا: فيقوؿ رب، رضيت: ا٣بامسة ُب فقاؿ كمثلو، كمثلو كمثلو كمثلو ذلك،

 أكلئك: قاؿ منزلة؟ فأعبلىم رب،: قاؿ رب، رضيت: فيقوؿ عينك، كلذت نفسك، اشتهت ما
 على ٱبطر كمل أذف، تسمع كمل عْب، تر فلم عليها، كختمت بيدم، كرامتهم غرست أردت الذين
 كتاب ُب كمصداقو: قاؿ ،" بشر قلب

 .(ُ()ٕ) ﴾   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ زي  ﴿ :كجل عز ا 

                                                           

 النسائي ُب(، ك ِّّٔ(،رقم )ٓٔٗ/ْاألمة ُب ا٤باؿ،)أبواب الزىد باب ماجاء أف فتنة ىذه  ،السنن أخرجو الَبمذم ُب (ُ)
 .   ، صححو األلباٍل(ُُٕٓٗ)،رقم  (ّٖٔ/َُ،)كتاب الرقاؽ  ، السنن الكبرى

 . َُّ/ٕك  ُٖٖ/ُ ،قُُْْ،طمجمع الزوائد ،علي بن أيب بكر ا٥بيثمي (ِ)
 .ُٕ-ُٓ :اآليةآؿ عمراف سورة  (ّ)
 .َُِ اآلية :األنبياء سورة  (ْ)
 .ُّ اآلية :فصلت  سورة (ٓ)
 .ُٕ اآلية :الزخرؼ  سورة (ٔ)
 .ُٕ اآلية :السجدة سورة  (ٕ)



 

ُِِ 

كاليقظة تعِب ضمن ما تعنيو طرد الغفلة كالتفريط الذم  ،فلة ككسيلة ضبطها اليقظة كالتذكرالغ -ِ
ائ ائ ەئ ﴿: تعاىل ؿرع ا٢بكيم من الوقوع ُب ذلك فقاٰبصل للنفس البشرية، كقد حذَّر الشا

ىئ ی ی ی ی جئ    ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 .(ِ)﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

ىو ك  (ّ): قصر فيو كضيعوأم ،األمركالتفريط يعِب: التقصّب كالتضييع كما ُب اللّْساف، فرط ُب 
 الكثّب ّب منهم ُباليـو كما غاىل الكث اكمسلمو  ،، أك التكاسل كاإلٮباؿال ٰبصل إال بالغفلة كالنسياف

صلى ا -الكثّب من أمور دينهم كابتعدكا عن منهج حبيبهم ٧بمد رسوؿ ا  من أمور دينهم، ضيَّع
سباب ٧بتاجة إىل ٘بليتها ، أأسباب أدَّت إليو كأكقعت فيوكلكل ما كقع بالتأكيد  –عليو كسلم

لنقدية ا٤برجوة، ٕبثان عن ، فتحصل الوقفة ار، كاآلذاف تسمع، كالقلوب تعقل، لعلَّ األعْب تبصكبياهنا
 التصحيح كىي كثّبة، قد نصل إىل إدراؾ بعضها كقد تغيب أخرل، كمنها :

ُـّ بالدنيا -   .االنشغاؿ التا

 االقتصار على بعض مظاىر التدين. -

ک ک ک ک گ ﴿ا٢بسد ككسيلة ضبطو: مصدر ا٢بسد نفس اإلنساف؛ لقولو تعاىل:  -

ثاٍل كىو ، (ْ)﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
كسببو النفس الغضبية أك  ، كٛبثَّلت ُب قتل اإلنساف ألخيو اإلنساف،ا٤بعاصي الٍب كقعت ُب الكوف

، أم: عدـ كظم غيظ النفس كاالستسبلـ لظلمها كسببو ا٢بسد الذم ىو خلق ُب اإلنساف السبعية
ل ٤با قيبل قربانو كمل يتقبل ىابي كقد حسد قابيل أخاه، ُب نفسو كإال أكقعو ُب النّباف كٰبتاج إىل ٧باربتو

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿، فقتلو كُب ذلك يقوؿ ا تعاىل : منو

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

                                                           

ابن حباف ُب  ك (،ُٖٗ)،رقم  (ُٕٔ/ُ) ،كتاب اإلٲباف باب أدٌل أىل ا١بنة منزلة فيها  الصحيح، ُب أخرجو مسلم (ُ)
 .( ِْٕٔ)،رقم  (ْْٔ/ُٔ)،ذكر اإلخبار عن كصف أدٌل أىل ا١بنة منزلة فيهاباب كصف ا١بنة كأىلها ، الصحيح

 .ٔٓ-ٓٓ اآلية :الزمر سورة  (ِ)
 .ّٖٔ/ ٕ، ِ،طلساف العرب ،ابن منظور (ّ)
 .َُٗ اآلية :البقرة سورة  (ْ)



 

ُِّ 

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾    ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

﯁            ﮿ كما حسد إخوة يوسف أخاىم  ،(ُ)﴾﯀
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿:قتلو حيث يقوؿ تعاىل حاكيان قو٥بىمكسعوا إىل 

 كليس ٥بذا الدَّاء من ضبط سول: ، (ِ) ﴾  ۀڻ ڻ ڻ

: فمن كجد ُب نفسو حسدان لغّبه فليستعمل معو الصرب با أكالن، ٍب الصرب كتقول ااالستعانة  -
 كالتقول فيكره ذلك ُب نفسو.

 .منفعتو للمحسود ُب الدين كالدنياك ُب الدين كالدنيا ، ر على ا٢باسدالعلم بأف ا٢بسد ضر  -

 ﴾ڱک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: ء على اسود كبرٌه: قاؿ تعاىلالثنا -

(ّ) . 

من رضي بقضاء ا تعاىل مل يسخطو أحد ، كمن قنع ": القناعة بعطاء ا: قاؿ بعض ا٢بكماء -
تلئ القلب بو ، كيتيقن بأف ا٢برماف أحيانان لئلنساف بعطائو مل يدخلو حسد ، فيكوف راضيان عن ربو ٩ب

خّب من العطاء ، كأف ا٤بصيبة قد تكوف لو نعمة ، كأف اإلنساف أحيانان ٰبب ما ىو شر لو كيكره ما 
 . (ْ) "ىو خّب لو 

: فأما الدكاء ا٤بفصَّل فهو تتبُّع أسباب ا٢بسد من الًكرٍب كغّبه كعزَّة أسباب ا٢بسد قمع -
ة ا٢برص على ما ال يغِب، فهي مواد ا٤برض كال يقمع ا٤برض إال بقمع ا٤بادة باإلضافة النفس كشد

إىل ىذه اآلفات، ذكر القرآف ٦بموعة من األمراض تسيطر على النفس كتقودىا إىل العصياف 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿: الًكرٍب ، لقولو تعاىل -:كا٣بذالف، منها

  .(ٓ) ﴾  ۉ ې ې

                                                           

 .َّ-ِٕ اآلية :ا٤بائدة سورة  (ُ)
 .ٗ اآلية :يوسف  سورة (ِ)
 .ّْ اآلية :فصلت  سورة (ّ)
 .ِّ/ُ ،ُط،المستطرؼ ،شهاب الدين أٞبد األبشيهي (ْ)
 .ٕٖ اآلية :البقرة سورة  (ٓ)



 

ُِْ 

 . (ُ) ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿ىل: ، لقولو تعاالشُّح -

 .(ِ) ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿: لشخصي كاتباع الظن ، لقولو تعاىلاالغَبار بالرأم ا -

 * ضوابط أساسية لضبط النفس ، كمن أٮٌبها :

قواؿ كاألعماؿ الظاىرة االستعانة بعبادة ا تعاىل: التقرُّب إىل ا عز كجل ٗبا ٰبب من األ - ُ 
، كعلى رأسها توحيد ب بو ا٤بتقرّْبوف إىل ا الفرائض الٍب فرضها ا جل كعبل، كخّب ما تقرَّ كالباطنة

صلى -راتب عالية عند ا، كما قاؿ ، ٍب إف ُب النوافل ّٓاالن كاسعان عظيمان ٤بن أراد أف يرتقي إىل ما
كال  ،ضتو عليوبشيء أحب إيلَّ ٩با افَب كما تقرب إيلَّ عبدم »فيما يركيو عن ربو:  -ا عليو كسلم

أحببتو، كنت ٠بعو الذم يسمع بو، كبصره الذم يبصر  يزاؿ عبدم يتقرب إيلَّ بالنوافل حٌب أحبو فإذا
كمن  (ّ)«نَّو، كلئن استعاذٍل أليعيذنَّو، كلئن سألِب ألعطيا كرجلو الٍب ٲبشي ّٔا، كيده الٍب يبطش ّٔبو

، ٛبؤل ؛ بالليل  حياة ا٤بسلم ُب كل الظركؼ كاألحواؿفضل ا علينا أف جاء ىذا الدين بعبادات شٌبَّ
يل كصياـ تطوع ، من قياـ لأداؤىا من أىمّْ عوامل ضبط النفس، بالقلب كالبدف الٍب يعترب كالنهار

 ، كذًٍكرو  آناء الليل كأطراؼ النهار.كصدقة كقراءة قرآف

؛ فتضبط اإلٲباف ُب القلب ، كتوثّْق عيرلال شكَّ أف ىذه العبادات تقوّْم الصلة بْب العبد كربو
النتباه ، لكن ا؛ فبل تىًكلُّ كال تىٍسأىـي النفس كتزكو ّٔا، كتأخذ من كل نوع من العبادات ا٤بتعددة بنصيب

 ، كمنها:ألمور تىرًدي أمره أساسي

 .٢بذر من ٙبوُّؿ العبادة إىل عادةا - 

  -النوافل على الفرائض أم-، أك األدٌل على األعلى ذر من تقدَل ا٤بهمّْ على األىمّْ ا٢ب -
، ٍب الرَّحيق من كل الزىورفا٤بسلم كالنَّحلة ٘بمع ، ٍب يناـ عن صبلة الفجر -مثبلن -كمن يقـو الليل 

رجو عسبلن مصٌفىن شهيان سائغان لآلكلْب.  ٚبي

                                                           

 .ُِٖ اآلية :النساء سورة  (ُ)
 .ِّ اآلية :النجم سورة  (ِ)
 .(   َِٓٔ)،رقم  (َُٓ/ٖ،)كتاب الرقاؽ باب التواضع  الصحيح، بخارم ُبأخرجو ال (ّ)



 

ُِٓ 

 .َل الواجب عند تعارضو مع ا٤بستحبتقد -

صلى ا -رسوؿ ا  وؿالَبكيز على أعماؿ القلوب، كتقدٲبها على أعماؿ ا١بوارح ؛ لق -
ا١بسد   ، كإذا فسدت فسدسد مضغة إذا صلحت صلح ا١بسد كلوأال كإف ُب ا١ب: » -عليو كسلم

 . (ُ) «؛ أال كىي القلبكلو

لك ا٤بطلب إف استشعار ا٤بؤمن ا٤بكاره الٍب ٙبفُّ با١بنة، يتطلب منو ٮًبَّة عالية تتناسب مع ذ
مم من كل شائبة تدفع لوجو غّب كجو ا، كإ٭با تفاكت الناس ، مع تنقية تلك ا٥بالعايل للتغلُّب عليها

ستمع إىل ثابت كلن، ، كلكن ينظر إىل قلوبكم كأعمالكمبالصور كا ال ينظر إىل صوركم با٥ًبمىم ال
، ٍب تنعمت ّٔا عشرين سنة أخرل، كا إٍل ألدخل البناٍل الذم يقوؿ: تعذَّبت بالصبلة عشرين سنة

 .(ِ) ىمَّ خركجي منها ُب الصبلة فأٞبل

؟ فيقوؿ كىو يدعو إىل آّاىدة: الراحة عند أكؿ قدـ : يا إماـ مٌب الراحةكقد قيل لئلماـ أٞبد
 إهنا الراحة األبدية الٍب ييستعذىب كل صعب ُب سبيل الوصوؿ إليها. (ّ) تضعها ُب ا١بنة

  

                                                           

  (  .ِٓ)،رقم  (َِ/ُ) ،كتاب اإلٲباف باب فضل من استربأ لدينو  الصحيح، أخرجو البخارم ُب (ُ)
 .  ُِّ/ُ ، ِ،ططريق الهجرتين ،ابن القيم (ِ)
،  ُِّ/َُ،قَُْٗ،طية األولياء وطبقات األصفياءحل،هاٍل أبو نعيمباألص بن أٞبد بن إسحاؽ أٞبد بن عبد ا (ّ)

 . ّٔٓ/ِ  ،ُ،طفيض القدير،كا٤بناكم



 

ُِٔ 

 .المبحث الثالث : أسماء اهلل الحسنى في القرآف

لبيوي معرفة أ٠باء اللَّو ا٢بيسُب الواردة ُب الكتاب كالسنة، كا٢برص على إف من أعظم ما يي  قٌوم اإلٲباف كٯبى
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿فهم معانيها، كالتعبد للَّو ّٔا، قاؿ اللَّو تعاىل: 

 .(ُ)﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

م أنو كقد ثبت ُب الصحيحْب من حديث أيب ىريرة رضي ا عنو عن النيب صلى ا عليو كسل
أم من حفظها، كفهم  (ِ) «إف للَّو تسعة كتسعْب ا٠بان مائةن إال كاحدان من أحصاىا دخل ا١بنة»قاؿ: 

 معانيها كمدلو٥با، كأثُب على اللَّو ّٔا، كسألو ّٔا، كاعتقدىا دخل ا١بنة. 

 ،و كثباتوؿ اإلٲباف، كقوَّتفػىعيًلمى أف ذلك أعظم ينبوع كمادة ٢بصو  ،كا١بنة ال يدخلها إال ا٤بؤمنوف
 ٗبراتبها الثبلث:  -كمعرفة األ٠باء ا٢بيسُب 

دعاء الثناء كالعبادة، كدعاء  ،إحصاء ألفاظها كعددىا، كفهم معانيها كمدلو٥با، كدعاء اللَّو ّٔا
 ىي أصل اإلٲباف كاإلٲباف يرجع إليها؛ ألف معرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثبلثة:  -ا٤بسألة 

أللوىية، كتوحيد األ٠باء كالصفات، كىذه األنواع ىي ركح اإلٲباف، توحيد الربوبية، كتوحيد ا
 .فاتو ازداد إٲبانيو، كقوم يقينوي كأصلو كغايتو، فكلما ازداد العبد معرفة بأ٠باء اللَّو كص

 من غّب تعطيل اللَّو بأ٠بائو كصفاتو كأفعالوفينبغي للمؤمن أف يبذؿ مقدكره كمستطاعو ُب معرفة 
 .عرفة ميتلقَّاة من الكتاب كالسنةبل تكوف ا٤ب، يف كال تكييفكال ٛبثيل كال ٙبر 

فهذه ىي ا٤بعرفة النافعة الٍب ال يزاؿ صاحبها  ،عن الصحابة كالتابعْب ٥بم بإحسافكما ريكمى 
 .ُب زيادة ُب إٲبانو، كقوة يقينو، كطيمأنينة ُب أحوالو، ك٧ببة لربو

 ٧بالة؛ ك٥بذا كانت ا٤بعطلة، كالفرعونية، كا١بهمٌية فمن عرؼ اللَّو بأ٠بائو، كصفاتو، كأفعالو أحبو ال
 .(ّ) قيطَّاع الطريق على القلوب بينها كبْب الوصوؿ إىل ٧ببة اللَّو تعاىل

                                                           

 .َُٖ اآلية :األعراؼ سورة  (ُ)
 .(   ِّٕٔ)،رقم  (ُٖٗ/ّ)كتاب الشركط، باب ما ٯبوز من االشَباط كالثنيا ُب اإلقرار،   الصحيح، أخرجو البخارم ُب (ِ)
 . ُٖ/ّ ،ّ،طمدراج السالكين ،ابن القيم (ّ)



 

ُِٕ 

 داللة األسماء الُحسنى ثالثة أنواع:

أ٠باء اللَّو كلها حيسُب، ككلها تدؿ على الكماؿ ا٤بطلق كا٢بمد ا٤بطلق، ككلها مشتقة من أكصافها، 
 فيها ال يناُب العلمية، كالعلمية ال تناُب الوصف، كداللتها ثبلثة أنواع:فالوصف 

 داللة مطابقة إذا فسرنا االسم ٔبميع مدلولو.  األكؿ:

 الثاٍل: داللة تىضمُّن إذا فسرناه ببعض مدلولو.

 داللة التزاـ إذا استدللنا بو على غّبه من األ٠باء الٍب يتوقف ىذا االسم عليها. : الثالث

كعلى أحدٮبا داللة تضمن؛ ألهنا  ،على الرٞبة كالذات داللة مطابقة داللتو« الرٞبن»بلن فمث
داخلة ُب الضمن، كداللتو على األ٠باء الٍب ال توجد الرٞبة إال بثبوهتا كا٢بياة، كالعلم، كاإلرادة، 

ا أىل العلم، كالقدرة، ك٫بوىا داللة التزاـ، كىذه األخّبة ٙبتاج إىل قوة فكر كتأمل، كيتفاكت فيه
فالطريق إىل معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ كما يدؿ عليو من ا٤بعُب كفهمتو فهمان جيدان، فػىفىكَّر فيما 
يتوقف عليو كال يتم بدكنو. كىذه القاعدة تنفعك ُب ٝبيع النصوص الشرعية، فدالالهتا الثبلث كلها 

 . (ُ) حجة ألهنا معصومة ٧بكمة

 تعريف أسماء اهلل الحسنى :

 :، ىو قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميةعل أنسب تعريف أل٠باء ا ا٢بسُبل

"األ٠باء ا٢بسُب ا٤بعركفة: ىي الٍب يدعى ا ّٔا، كىي الٍب جاءت ُب الكتاب كالسنة، كىي 
 .  (ِ) الٍب تقتضي ا٤بدح ك الثناء بنفسها"

فيها كالقواعد الٍب  ٍب بعد ذلك نتكلم عن مذىب أىل السنة كا١بماعة ُب أ٠باء ا كمعتقدىم
 كضوعوىا ُب إثبات أ٠باء ا ا٢بسُب فأقوؿ كبا التوفيق .

                                                           

 . ُٖٓ/ِ  ،ِط،القوؿ المفيد على كتاب التوحيد،  العثيمْب بن صاّب ٧بمد (ُ)
٧بمد بن ك  ،ٗٔ/ُ ،ّط،القواعد المثلى،  العثيمْب بن صاّب٧بمدك  ،ُّ/ ُ ،ُط،شرح العقيدة األصفهانية ابن تيمية، (ِ)

 .ّٖ/ُ ،ُط،معتقد اىل السنة والجماعة في اسماء اهلل الحسنى،خليفة التميمي 



 

ُِٖ 

 :قواعد أىل السنة في إثبات أسماء اهلل الحسنى

 : أ٠باء ا تعاىل توقيفية. القاعدة األولى

أ٠باء ا تعاىل توقيفية ال ٦باؿ للعقل فيها فبل يسمى ا عز كجل إال ٗبا جاء بو الكتاب 
نة فبل يزاد فيها كال ينقص؛ ألف العقل قاصر عن معرفة مايستحقو ا تعاىل من األ٠باء فوجب كالس

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ﴿: الوقوؼ ُب ذلك على النص كالدليل قولو تعاىل

فوجب سلوؾ األدب كاالقتصار على ما جاء ت بو النصوص فهذا  ،(ُ)﴾ ی ی ی ی جئ
؛ كلذا ال يسمى ا سبحانو بالعارؼ كال يوصف بالعاقل كال ٯبوز الباب ليس من أبواب االجتهاد 

ألنو مل يرد إال مقيدان ُب قولو  ؛ تعاىل ، مثل اسم )ا٤بنتقم( أف يشتق من الفعل أك من الصفة ا٠بان 
أف التوقيف ُب أ٠باء ا معترب كاإلذف ُب  كا٣ببلصة:،  (ِ) ﴾   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿تعاىل: 

 ا٣برب.بى ا إال ٗبا كرد جوازىا منتظر فبليسم

 : باب الصفات أكسع من باب األ٠باء . القاعدة الثانية

فكل اسم من أ٠باء ا ٯبوز أف يشتق منو صفة  عز كجل فالعليم يشتق منو صفة العلم، كا٢بكيم 
مثل الكبلـ صفة  عز كجل  ،يشتق منو صفة ا٢بكمة ، كلكن ليس كل صفة يؤخذ منها اسم  

باب الصفات أكسع من باب  كمن أجل ذلك كاف ،ا سبحانو ليس من أ٠بائو ا٤بتكلم كلكن
، فا يوصف بصفات كالكبلـ، كاإلرادة، كاالستواء، كالنزكؿ، كالضحك، كال يشتق لو منها األ٠باء

 بلقهاأ٠باء ، فبل يسمى با٤بتكلم، كا٤بريد، كا٤بستوم، كالنازؿ، كالضاحك، ألهنا ال تدؿ ُب حاؿ إط
كالعلو، كالعلم، كُب ا٤بقابل ىناؾ صفات كرد إطبلؽ األ٠باء منها  ، على ما ٰبمد الرب بو كٲبدح

: سبحانو فمن أ٠بائو ،مدح كاأل٠باء الدالة عليها أ٠باء مدح ، ألهنا ُب نفسها صفاتكالرٞبة كالقدرة
  العلي، كالعليم، كالرحيم، كالقدير.

 نهما.: أف باب اإلخبار أكسع م القاعدة الثالثة

                                                           

 .ّٔ اآلية :اإلسراءورة س (ُ)
 .ِِ :اآليةالسجدة سورة  (ِ)



 

ُِٗ 

كا٤بوجود ،  فما يدخل ُب باب اإلخبار عنو تعاىل أكسع ٩با يدخل ُب باب أ٠بائو كصفاتو كالشيء،
فالنصوص جاءت بثبلثة أبواب ىي  ،فإنو ٱبرب بو عنو كال يدخل ُب أ٠بائو ا٢بسُب كصفاتو العليا

 "باب األ٠باء" ك"باب الصفات" ك"باب اإلخبار".

 ا حسُب.: أ٠باء ا كلهالقاعدة الرابعة

أ٠باء ا كلها حسُب ،كقد كصف ا تعاىل أ٠باءه با٢بسُب ُب أربعة مواضع من القرآف 
 الكرَل، كىي: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿قولو، تعاىل:  -ُ

 . (ُ)﴾ڍڍ

 .(ِ) ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ﴿قولو تعاىل -ِ

 .(ّ) ﴾   ھ ھڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ    ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿قولو تعاىل:  -ّ

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿قولو تعاىل:  -ْ

البالغة ُب ا٢بسن غايتو فأ٠باء ا ىي أحسني األ٠باء  :أم ،كا٢بسُب: مؤنَّث األحسن، (ْ)﴾ېئ
 كأجلُّها الشتما٥با على أحسن ا٤بعاٍل ك أشرفها. 

 يلحقها زكاؿ.: متضمن للحياة الكاملة الٍب مل تيسبق بعدـ كال فا٢بيُّ 

يعِب  « أرحم بعباده من ىذه بولدىا» متضمن للرٞبة الكاملة الٍب قاؿ عنها رسوؿ ا؟: كالرٞبن:
ٿ  ﴿كالٍب قاؿ ا عنها: ، (ٓ) أـ صيب كجدتو ُب السيب فأخذتو كألصقتو ببطنها كأرضعتو

 . (ِ) ﴾شَِْءٍ سَدَّْخً ًَػٍِّْبً سَثَّنَب ًَسِؼْذَ وًَُّ  ﴿، كقاؿ عنها ا٤بقربوف من مبلئكتو: (ُ)﴾ٹ ٹ ٹ

                                                           

 .َُٖ اآلية :االعراؼ سورة  (ُ)
 .َُُ اآلية :اإلسراء سورة  (ِ)
 .ٖ-ٕ اآلية :طو سورة  (ّ)
 .ِْ اآلية :ا٢بشر  سورة (ْ)
 .(   ٗٗٗٓ) ،رقم ( ٖ/ٖ،)كتاب األدب باب رٞبة الولد كتقبيلة كمعانقتو ،الصحيح ُب البخارم أخرجو (ٓ)



 

َُّ 

 : اإلٲباف بأ٠باء ا يتضمن أموران:  القاعدة الخامسة

 أكالن: اإلٲباف بثبوت ذلك االسم  عز كجل.

 ثانينا: اإلٲباف ٗبا دؿ عليو االسم من ا٤بعُب أم "الصفة".

 ثالثان: اإلٲباف ٗبا يتعلق بو من اآلثار كا٢بكم كا٤بقتضى.

ٍب نثبت  ،، كنثبت "السمع" صفة لو ثانيان ا السميع فإننا نثبت االسم أكالن كلو أخذنا اسم 
كاألثر: كىو كجوب خشية ا كمراقبتو كخوفو كا٢بياء منو ، ا٢بكم أف ا يسمع السر كالنجولثالثان: 

 .(ّ) عز كجل

 أنواع:كىو  ،: اإل٢باد ُب أ٠باء ا تعاىل ىو ا٤بيل ّٔا عما ٯبب فيهاالقاعدة السادسة

ل أىل التعطيل األكؿ: أف ينكر شيئان منها أك ٩با دلت عليو من الصفات كاألحكاـ، كما فع
كإ٭با كاف ذلك إ٢بادان لوجوب اإلٲباف ّٔا كٗبا دلت عليو من األحكاـ كالصفات  ،من ا١بهمية كغّبىم

 البلئقة با، فإنكار شيء من ذلك ميل ّٔا عما ٯبب فيها.

لة على صفات تشابو صفات ا٤بخلوقْب كما فعل أىل التشبيو، كذلك الثاٍل: أف ٯبعلها دا
ألف التشبيو معُب باطل ال ٲبكن أف تدؿ عليو النصوص، بل ىي دالة على بطبلنو، فجعلها دالة عليو 

 ميل ّٔا عما ٯبب فيها.

بلسفة الثالث: أف يسمى ا تعاىل ٗبا مل يسم بو نفسو، كتسمية النصارل لو: )األب(، كتسمية الف 
إياه )العلة الفاعلة(، كذلك ألف أ٠باء ا تعاىل توقيفية، فتسمية ا تعاىل ٗبا مل يسم بو نفسو ميل ّٔا 

 عما ٯبب فيها، كما أف ىذه األ٠باء الٍب ٠بوه ّٔا نفسها باطلة ينزه ا تعاىل عنها.

                                                           

 .ُٔٓ اآلية :األعراؼ سورة  (ُ)
 .ٕ اآلية :غافر سورة  (ِ)
 )بتصرؼ(. ُٕ-ٔ/ُ،  ّ، طالقواعد المثلىابن عثمْب ،  (ّ)



 

ُُّ 

ؽ العزل من العزيز، الرابع: أف يشتق من أ٠بائو أ٠باء لؤلصناـ، كما فعل ا٤بشركوف ُب اشتقا 
كاشتقاؽ البلت من اإللو، على أحد القولْب، فسموا ّٔا أصنامهم؛ كذلك ألف أ٠باء ا تعاىل ٨بتصة 

 .  (ُ) ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿ بو، لقولو تعاىل:

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ﴿كقولو:  ،(ِ) ﴾   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿كقولو: 

ق، كبأنو يسبح لو ما ُب السموات كاألرض فكما اختص بالعبادة كباأللوىية ا٢ب ،(ّ) ﴾ۇئ ۆئ ۆئ
ميل ّٔا عما  -عز كجل-فهو ٨بتص باأل٠باء ا٢بسُب، فتسمية غّبه ّٔا على الوجو الذم ٱبتص با 

 ٯبب فيها.

؛ ألف ا تعاىل ىدد ا٤بلحدين بقولو:   ڃ چ چ چ  ﴿كاإل٢باد ٔبميع أنواعو ٧بـر

 . (ٓ)ان حسبما تقتضيو األدلة الشرعيةكمنو ما يكوف شركان أك كفر  ،(ْ)﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 : أ٠باء ا تعاىل غّب ٧بصورة بعدد معْب:القاعدة السابعة 

أسألك بكل اسم ىو لك ٠بيت بو »لقولو صلى ا عليو كسلم ُب ا٢بديث ا٤بشهور: 
 .(ٔ)«نفسك، أك أنزلتو ُب كتابك، أك علمتو أحدان من خلقك، أك استأثرت بو ُب علم الغيب عندؾ

ا عليو  و صلىفأما قول ،ال اإلحاطة بوك  حصرهاستأثر ا بو ُب علم الغيب ال ٲبكن ألحدو  كما
فبل يدؿ على حصر  ،(ٕ)«دخل ا١بنة إف  تسعة كتسعْب ا٠بان مائة إال كاحدان من أحصاىا» كسلم:

                                                           

 .َُٖ اآلية :األعراؼ سورة  (ُ)
 .ٖ اآلية :طو سورة  (ِ)
 .ِْ اآلية :ا٢بشر  سورة (ّ)
 .َُٖ اآلية :األعراؼ سورة  (ْ)
 .ُٕ/ُ ،ّط،اهلل وإسمائو الحسنى القواعد المثلى في صفات ابن عثمْب، (ٓ)
 ا٢باكم ُبك  ،  (ِٕٗ) ،رقم (ِّٓ/  ّ) ،ط،باب ذكر األمر ٤بن أصابو حزف أف يسأؿ ا الصحيح، ُب ،ابن حباف أخرجو (ٔ)

 ،   (ُٕٕٖ) ،رقم (َٗٔ/ ُ،)كتاب الدعاء كالتكبّب كالتهليل كالتسبيح كالذكر أكؿ كتاب ا٤بناسك ،المستدرؾ على الصحيحين
، صحيح على شرط مسلم إف سلم من إرساؿ عبد الرٞبن بن عبد ا، عن أبيو فإنو ٨بتلف ُب ٠باعو عن أبيو ىذا حديثؿ كقا،

 .صحيح إسناده:  األرنؤكط شعيب قاؿ
 ( .ِّٕٔ) ،رقم (ُٖٗ/ّ)كتاب الشركط، باب ما ٯبوز من االشَباط كالثنيا ُب اإلقرار،  الصحيح، أخرجو البخارم ُب (ٕ)



 

ُِّ 

عوف ا٠بان من األ٠باء ّٔذا العدد، كلو كاف ا٤براد ا٢بصر لكانت العبارة: "إف أ٠باء ا تسعة كتس
 أحصاىا دخل ا١بنة" أك ٫بو ذلك.

إذف فمعُب ا٢بديث: أف ىذا العدد من شأنو أف من أحصاه دخل ا١بنة، كعلى ىذا فيكوف  
ٝبلة مكملة ٤با قبلها، كليست مستقلة، كنظّب ىذا أف تقوؿ:  «من أحصاىا دخل ا١بنة»قولو: 

 عندؾ دراىم أخرل مل تعدىا للصدقة.عندم مائة درىم أعددهتا للصدقة، فإنو ال ٲبنع أف يكوف 

كمل يصح عن النيب صلى ا عليو كسلم تعيْب ىذه األ٠باء، كا٢بديث ا٤بركم عنو ُب تعيينها 
 ضعيف.

: تعيينها ليس من كبلـ النيب صلى ا عليو كسلم باتفاؽ أىل ةقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمي 
ا عن بعض شيوخو الشاميْب كما جاء مفسران ُب كقاؿ قبل ذلك: إف الوليد ذكرى ،(ُ) ا٤بعرفة ٕبديثو

 .(ِ) بعض طرؽ حديثو

ليست العلة عند الشيخْب )البخارم كمسلم(، تفرد الوليد فقط، بل "كقاؿ ابن حجر: 
 .(ّ) ىػا. "كتدليسو كاحتماؿ اإلدراج االختبلؼ فيو كاالضطراب،

فيو، كركم عنهم ُب ذلك أنواع. ا مل يصح تعيينها عن النيب صلى ا عليو كسلم اختلف السلف ك٤بٌ 
 كقد ٝبعت تسعة كتسعْب ا٠بان ٩با ظهر يل من كتاب ا تعاىل كسنة رسولو صلى ا عليو كسلم.

 

 

 

 

                                                           

 .ِّٖ/ ٔ ،ُ،طالفتاوى ،ميةابن تي (ُ)
 .ّٕٗ/ ٔ، ُط ،الفتاوى، ابن تيمية (ِ)
 .ُِٓ/ُُ  ،ط،فتح الباري ،ابن حجر (ّ)



 

ُّّ 

 .تعريف الحوار لغة واصطالحا :المطلب األوؿ :المبحث الرابع

 أىمية الحوار في الدعوة : 

رَل، كتبليغ رسالتو كٙبكيم شريعتو ىي كظيفة من إف الدعوة إىل ا تعاىل كإىل كتابو العظيم القرآف الك
كلف ا تعاىل ّٔا الرسل صلوات ا كسبلمو عليهم كعلى   ،أعظم الوظائف كمهمة من أىم ا٤بهمات

أتباعهم أٝبعْب.ىذه ا٤بهمة قائمة إىل أف يرث ا األرض كمن عليها، كىي أشرؼ منزلة كأعلى 
ا اإلنساف كأنبل أمانة تعهدىا بعد أف أشفق عليها رب العزة كظيفة كأرفع مكانة كأثقل مسؤكلية ٞبله

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿كا١ببلؿ ُب قولو: 

كقد قاـ ٧بمد صلى ا عليو كسلم خّب قياـ، كجاىد من أجل ذلك خّب  ،(ُ)﴾وئ ۇئ ۇئۆئ
م، كمل يزؿ على جهاد،كبلغ الرسالة كٙبمل ا٤بشاؽ كاألذل الشديد من أذل ا٤بشركْب كعدائهم كعنادى

ذلك صلى ا عليو كسلم حٌب أتاه اليقْب كأكمل ا بو النعمة كأقاـ الدين ٍب جاء بعده خلفاؤه 
كساركا على شريعتو كمنهاجو كاتبعوىا فكاف ٥بم النصر كالظفر رغم قوة قادة الكفر كعباد األصناـ 

لسبلـ كحب الناس كانوا نرباسان للدعاة ككثرهتم ٍب قيض ا ٥بذا الدين الذم قاـ بالدعوة إىل األمن كا
ينافحوف عن اإلسبلـ كيذبوف عن حياضو كيدعوف إىل اعتناقو با٢بكمة كاللْب ببل إكراه يربكف من 
خالفهم، كيقسطوف إليهم كيقاتلوف من قاتلهم جهادان ُب سبيل الدعوة إىل اإلسبلـ كدفاعان عن النفس 

 كال ٱبافوف با لومة الئم.

ُب ىذه الدعوة ككاف من أسباب ٪باح ىذه الدعوة أف الداعية كاف عا٤بان ٗبا يدعوا حوا كلقد ٪ب
كاضح البياف قوم ا٢بجة بالدليل  ،حسن األسلوب فصيح اللساف ،حسن السّبة كالسلوؾ ،إليو

 ككاف يقـو باألعماؿ ا٢بسنة كيتحلى باألخبلؽ الكرٲبة. ،كالربىاف

هد ك٪بهد أنفسنا ُب الدعوة إىل ا، كنشر تعاليم لذا كجب علينا ٫بن الػدعاة اليـو أف ٪بت
ہ ہ ہ ہ ﴿اإلسبلـ با٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة، كا١بداؿ بالٍب ىي أحسن كما قاؿ تعاىل: 

كٗبا أف ا٢بوار جزء من الدعوة كطريقة من طرقو ، (ِ)﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

                                                           

 .ِٕ اآلية :األحزاب سورة  (ُ)
 .ُِٓ اآلية :النحل سورة  (ِ)



 

ُّْ 

يق ٨بتصر لتوحيد األمة ك٤با لو من أٮبية كربل من دعوة الناس إىل ىذا الدين ا٢بنيف كىو طر 
كا٢بوار فرصة  ،اإلسبلمية كالقضاء على ا٣ببلفات كا٢بزازات القائمة بْب فئات ٨بتلفة من ا٤بسلمْب

  .عن الدين كرد الشبهات عنوللدفاع 

 تعريف الحوار:

 :ا٢بوار لغة

 ،(ّ)أم: يَبجعوف ،كىم يتحاكركف (ِ)"حار ٗبعُب رجع" ،(ُ)الرجوع"أصلو من ا٢بوار كىو "
أم:  ،كما أحار جوابان  ،ككلمتو فما رد علٌى ٧بورة ،٢بواركىو حسن ا ،: راجعتو الكبلـ اكرتوكح

 قاؿ األحطل : ،مارجع

 (ْ)كلقد سألت فما أحرت *** ىبلن ربعت فتسأؿ اإلطبلال

 .(ٓ)فا٢بوار ىو ا٤برادة ُب الكبلـ

 .(ٕ)تراجعك الكبلـ ٙباكرؾ أم: (ٔ)﴾باٌٍَّوُ َّسَّْغُ رَذَبًُسَوًََُّ﴿:القرطيب ُب تفسّبه قولو تعاىل قاؿ

كيأٌب ، (ٖ): يراجعو الكبلـ من حار ٰبور إذا رجع كسألو فما أحار كلمةكيقوؿ الز٨بشرم: ٰباكره أم
 .(َُ)كىو ٱباطبو كيكلمو (ٗ) ﴾ًىٌ حيبًسه﴿ا٢بوار ٗبعُب ا٤بخاطبة يقوؿ الطربم ُب تفسّب قولو تعاىل 

                                                           

 .(ُٓ/ِ)، ٖط ،القاموس المحيط ،الفّبكزآبادم  ،( ُِٕ/ْ)  ،ِط،لساف العرب، ابن منظور (ُ)
 (.ُُٕ/ ِ)  ،ط،معجم مقاييس اللغة ،ابوا٢بسْب الرازم ،(ْٖ/ُ) ،ٓط،مختار الصحاح،الرازم  أبوبكر (ِ)
 (.ُِٖ/ْ) ،ِط،لساف العرب ،ابن منظور (ّ)
 .ُِِ/ُ ،ُط ،أساس البالغة، الز٨بشرم، جار ا، أبو القاسم (ْ)
 .ِِٔ/ُ ،ُط،المفردات ،األصفهاٌل (ٓ)
 .ُ اآلية :آّادلة سورة  (ٔ)
 (.ُِٕ/ُٕ) ،ُط،جامع ألحكاـ القرآفال ، القرطيب (ٕ)
 (.ْْٖ/ْ) ّط،الكشاؼ ،لز٨بشرما (ٖ)
 .ّٕ اآلية :الكهف سورة  (ٗ)
 (.ِْٔ/ ُٓ) ،ُط،جامع البياف ،الطربم (َُ)



 

ُّٓ 

 : الحوار اصطالحاً 

 ،٢بديث بْب شخصْب أك فريقْبكعرفو بعضهم بأنو نوع من ا ،تداكلو بْب طرفْبك  ،ىو مراجعة الكبلـ
كيغلب عليو العدكء  ،فبل يستأثر أحدٮبا دكف اآلخر بو ،كؿ الكبلـ بينهما بطريقة متكافئةفيو تدايتم 

 .(ُ)كالبعد عن ا٣بصومة كالتعصب

يات أك كىو حديث بْب شخص ،(ِ)كىو ضرب من األدب الرفيع كأسلوب من أساليبو
 .(ّ)شخصْب

 أىمية الحوار :

 ،فإذا كاف ا٤بسلم يسعى لنشر دعوتو من خبلؿ كسائل كطرؽ ،كللحوار أٮبية كبّبة ُب حياة ا٤بسلم
إنو ٗبقدار ما يكوف الداعية  ،ىي كسيلة الكلمة كا٢بوار ،فإف كسيلتو األكىل ا٤بتقدمة على غّبىا

 .يكوف أقدر على النجاح ُب دعوتو ،٧بيطان بآدابو كأساليبو ،متمكنان من فن ا٢بوار

 تبْب لنا أٮبية  ا٢بوار من خبلؿ:تك 

بل تكراره كاستخدامو  ،ككثرة كقوعو من األنبياء ،أكالن: كثرة استعماؿ ا٢بوار ُب الكتاب كالسنة
ككما ىو كاقع ُب الدنيا فهو  ،كمل يستغِب عنو نيب كال عامل كال داعية ،ُب التاريخ كلو فبل ٱبلو منو زماف

 ففيهما حوار كجداؿ ك٧باجة ك٨باصمة. ،بل ُب ا١بنة كالنار ،وجود ُب اآلخرة كذلكم

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿كالدليل على كثرة استعماؿ ا٢بوار ُب الكتاب كالسنة قولو تعاىل: 

قاؿ الرازم: أف تلك آّادلة ما كانت ُب تفاصيل األحكاـ الشرعية بل كانت ُب التوحيد  ،(ْ) ﴾ڱ
 .(ٓ)نصرة ا٢بق  التوحيد كالنبوة فآّادلة ُب

                                                           

 .ٔص   ،قُُْٔ،ط أصوؿ الحوار ،الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلمي (ُ)
 . َّص  ،قُّّْط ،مناىج الجدؿ ،زاىر األ٤بعي (ِ)
 . ٖٔص  ،ـَُٓٗ،ط معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،يوسف خياط (ّ)
 .ِّ اآلية :ىود سورة  (ْ)
 .ِّٓ/ ِ ،ّط،التفسير الكبير، الرازم(ٓ)



 

ُّٔ 

 لو صلة كبّبة ٗبوضوع ا٢بوار. ،كضركرة استخدامها ،: إف أقواؿ علماء األمة ُب أٮبية ا٤بناظرةثانيان 

ثالثان: ما يظهر ُب ىذه العصور ا٤بتأخرة مع كثرة ا٣ببلؼ من خركج ا٢بوار بْب ا٤بسلمْب عن 
ور إىل تبادؿ التهم كالسب كرٗبا تط غالبان من سوء األدب كحدة الكبلـأىدافو كغاياتو، كما يطرأ عليو 

بل رٗبا كصل للتعدم على الثوابت العقدية، كالقيم كا٤ببادئ  ،كالتبديع كالتفسيق كرٗبا التكفّب! كالشتم
 اإلسبلمية.

كقد  ،«البحث كا٤بناظرة» كفن « ن ا١بدؿ ف» رابعان: إف ا٢بوار لو تعلق كبّب بفنوف أخرل مستقلة كػ 
 لك الفنوف ٩با يستفاد منو ُب ا٢بوار كغّب ذلك ٩با يبْب لنا أٮبية ا٢بوار.ذكر العلماء آدابان لت

 أىداؼ الحوار :

 للحوار أىداؼ كثّبة كلكن من أٮبها:

أك دعوة ا٤ببتدعْب إىل  ،ـسواء كانت دعوة الكفار إىل اإلسبل ،دعوة اآلخرين كإقناعهم -ُ
كإبراء  ،ى ا٣بصمدؼ ىو إقامة ا٢بجة علكأقل ما يتحقق من ىذا ا٥ب ،أك دعوة غّبىم إىل ا٢بق السنة

لذلك قد ذكر ا سبحانو ا١بداؿ بالٍب ىي أحسن ُب ضمن كسائل الدعوة حيث  ،؟الذمة أماـ ا
قاؿ اإلماـ  ،(ُ) ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿: تعاىل قاؿ

عو  كشر ىذه اآلية نزلت ٗبكة ُب كقت األمر ٗبهادنة قريش، كأمره أف يدعو إىل دين ا :القرطيب
، كىكذا ينبغي أف يوعظ ا٤بسلموف إىل يـو القيامة فهي ٧بكمة ُب بتلطف كلْب دكف ٨باشنة كتعنيف

كقد قيل: إف من أمكنت معو ىذه  ،كمنسوخة بالقتاؿ ُب حق الكافرين جهة العصاة من ا٤بوحدين،
 . (ِ)األحواؿ من الكفار كرجي إٲبانو ّٔا دكف قتاؿ فهي فيو ٧بكمة

كتضييق ىوة  ،كترجيح أحد اآلراء ا٤بطركحة ،ا٢بوار أيضان الوصوؿ إىل ا٢بق من أىداؼ -ِ
 كتقريب كجهات النظر. ،ا٣ببلؼ

                                                           

 .ُِٓ اآلية :النحل سورة  (ُ)
 ُٕٕ/ َُ ،ُط،الجامع ألحكاـ القرآف،القرطيب (ِ)



 

ُّٕ 

كمن أىم غايات ا٢بوار: بياف الباطل الذم عليو ا٣بصم، كالرد على الشبهات إلقامة  -ّ
 كإلظهار الباطل على حقيقتو حٌب ٰبذره اآلخركف. ،ا٢بجة على ا٤بخالف

ّبة ٲبكن ٙبقيقها عن أخرل مشركعة: فهناؾ مصاّب أخرل كأىداؼ كثٙبقيق أىداؼ  -ْ
كذلك  ،فمثبلن: قد يكوف ا٢بوار مع كافر كيقصد منو إظهار عزة اإلسبلـ كقوة حجتو، طريق ا٢بوار

أك زيادة اطمئناهنم إىل  ،افكيكوف ا٥بدؼ ىو تثبيت بعض ا٤بؤمنْب على اإلٲب ،ليزداد ا٤بؤمنوف إٲبانان 
 ثلة كذلك: أف يكوف ا٢بوار ٥بدؼ تعليم السامعْب إىل غّب ذلك من األمثلة.كمن األم، ا٢بق

 قواعد الحوار وأصولو:

أسس ا٢بوار كأصولو، ُب عامل ٲبوج اليـو  -كخاصة الداعية إىل ا-إف من الضركرم أف يتلقَّى ا٤بسلم 
باسم: فن ا١بدؿ،  -نناأحيا-بالنظريات الكافرة كاال٘باىات ا٤بنحرفة، فقد أصبح ا٢بوار فنِّا يدرس 

 كأحياننا يسمونو: فن ا٤بناظرة. 

إضافة إىل فن آخر لو عبلقة كبّبة با٤بوضوع، كىو ما يسمى بفن العبلقات العامة، الذم تقاـ 
 فيو دكرات لكثّب من ا٤بوظفْب، كا٤بتخصّْصْب ُب العبلقات العامة، كالدعاة، كغّبىم. 

 كالعبلقات العامة تعِب:

خرين؛ إلقناعهم برأم، أك لَبكيج سلعة من السلع، أك تصحيح فكرة، أك حسن االتصاؿ باآل
 .من خبلؿ االتصاؿ بالناسالتمهيد لقضية من القضايا 

 فهو فن البد للداعية أف يتعلمو نظريِّا كعمليِّا. 

 كللحوار قواعد كثّبة، نعرض بعضها فيما يلي:

وار حوؿ مسألة ٧بددة، فإف كثّبنا من ينبغي أف يدكر ا٢ب : ٙبديد موضوع ا٢بوار:القاعدة األولى
ا٢بوارات تكوف جدالن عقيمنا، ليس لو نقطة ٧بددة ينتهي إليها، فينبغي أف يكوف ا٢بوار أك ا١بدؿ 

 حوؿ نقطة معينة، ٕبيث يتم الَبكيز عليها، كال يتعداىا ا٢بوار حٌب يػيٍنتىهى منها. (ُ) ﴾ے ۓ ۓ ﴿

                                                           

 .ُِٓ اآلية :النحل سورة  (ُ)



 

ُّٖ 

ينبغي أال يتم التناقش ُب الفرع قبل االتفاؽ على األصل؛  :: مناقشة األصل قبل الفرعالقاعدة الثانية
إذ إف مناقشة الفرع مع كوف األصل غّب متفق عليو، تعترب نوعنا من ا١بدؿ العقيم إال ُب حاالت 

 معينة. 

كأضرب أمثلة ٢باالت ٲبكن فيها مناقشة الفرع، أك مناقشة األصل: فلو جاءؾ كافر ال يؤمن 
، أك ُب قضية تعدد الزكجات، -مثبلن -شك ُب قضية حجاب ا٤برأة ا٤بسلمة بيـو ا٢بساب، كأخذ يناق

أك ُب مسألة ا١بهاد؛ حيث إف ىذه القضايا بالذات ىي أكثر القضايا الٍب يثّب حو٥با الغربيوف 
 شبهاهتم؛ إلثارة الفتنة بْب ا٤بسلمْب. 

ىذه ا٤بسائل إذا ا٤بهم ىو كيف ٙباكر ىذا الكافر الذم ال يؤمن باإلسبلـ؟ ىل تناقشو ُب 
 بإمكانك ىنا أف ٙباكره بإحدل طريقتْب: حاكرؾ بشأهنا؟ 

األكىل: أف ٙبيل إىل األصل، فتقوؿ لو: إف ا١بهاد كتعدد الزكجات كا٢بجاب كما على  -
شاكلة ىذه القضايا؛ جزء من دين اإلسبلـ، كبدالن من أف نناقش ىذه النقاط ينبغي أف نرجع 

أف تقتنع ّٔذه  -من باب أكىل-ؿ فيو، فإذا اقتنعت باإلسبلـ، فحينئذ لؤلصل، كىو اإلسبلـ، فنتجاد
ذه ا١بزئية يعترب نوعنا نقاش معك ُب ىالاألمور، كال حاجة أف نتجادؿ فيها، كإذا مل تقتنع باإلسبلـ، ف

 الذم ال طائل ٙبتو.  من العبث

 . (ُ)ادؿ حو٥باالثانية: ٲبكنك أف تناقشو با٢بجج ا٤بنطقية، ُب نفس ا١بزئيات الٍب ٯب -

فمثبلن: إذا تكلم عن تعدد الزكجات، فيمكن أف ٘بادلو ُب ىذا ا٤بوضوع بأف ٚبربه أنو من 
نسبة  -أحياننا-الثابت علميِّا أف عدد النساء أكثر من عدد الرجاؿ، كُب )أمريكا( نفسها تصل 

فستوف امرأة زيادة على  النساء إىل الرجاؿ مائة كتسعة عشر إىل مائة، كأحياننا مائة كستْب إىل مائة؛
فإذا مل نأذف للرجاؿ بتعدد الزكجات، فذلك يعِب أف ىؤالء النساء بقْب ضائعات  ،ا٤بائة، ٤بن تكوف؟!

ببل أزكاج، أك اضطررف إىل ٩بارسة البغاء كالرذيلة، فتعدد الزكجات ضركرة البد منها؛ ألف نسبة اإلناث 
 ُب أكثر آّتمعات أكثر من نسبة الرجاؿ. 

                                                           

 . ِٖ-ِٕص   ،ُط،آداب الحوار ،سلماف بن فهد العودة (ُ)



 

ُّٗ 

ا، عندما تثبت ٥بذا الكافر حاالت كأكضاعنا يكوف تعدد الزكجات فيها أمرنا سائغنا؛ فرٗبا آمن كىكذ
 باإلسبلـ من خبلؿ اقتناعو ّٔذه ا٢بجج.

كقد بسط القوؿ ُب الرد على ىذه الشبهات األستاذ ٧بمد قطب ُب كتابو "شبهات حوؿ 
 اإلسبلـ" ٗبا ال يدع حاجة إىل أف نطيل فيو اآلف.

ٯبب االتفاؽ على أصل يرجع إليو ا٤بتحاكركف إذا  : االتفاؽ على أصل ييرجع إليو:لثالثةالقاعدة ا
كيجد ا٣ببلؼ، كاحتدـ النقاش، كذلك كاالتفاؽ على الرجوع عند االختبلؼ إىل القرآف الكرَل، كإىل 

، -عنهمرضي ا -صحيح السنة، كإىل القواعد الثابتة ا٤بستقرة، أك إىل ما كاف عليو السلف الصاّب 
 ا٤بهم أف نتفق على أمور تكوف مرجعنا عند ا٣ببلؼ. 

كقد كقعت حادثة حدثِب ّٔا ٝباعة من العلماء منهم ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن عبد ا بن 
باز رٞبو ا، كالشيخ عبد ا بن قعود، أف ٝباعة من الشيعة كتبوا إىل مفٍب الديار السعودية السابق 

يم آؿ الشيخ رٞبو ا، يطلبوف منو أف يعقد ٦بلسنا للحوار معهم، فػىهىمَّ الشيخ الشيخ ٧بمد بن إبراى
٧بمد بن إبراىيم أف يهمل ىذا الطلب كأال يريد عليهم، فأشار عليو الشيخ عبد الرزَّاؽ عفيفي بأف 

من ىذا األمر ما داـ جاء منهم فينبغي أال ييهمل؛ ألهنم قد يعتربكف عدـ إجابتنا على طلبهم نوعنا 
 النكوؿ عن ا٤بناظرة أك ضعف ا٢بجة. 

فاألكىل أف نكتب ٥بم با٤بوافقة على ا٤بناظرة شريطة أف يكوف ىناؾ أصله نرجع إليو، كيكوف ىذا 
األصل ىو القرآف الكرَل، كصحيحي البخارم كمسلم، فكتب ٥بم الشيخ رٞبو ا ّٔذا ا٤بضموف، أنو 

ف نرجع ُب االختبلؼ إىل القرآف الكرَل، كصحيحي ال مانع من إجراء ا٢بوار كا٤بناقشة، شريطة أ
 .(ُ)البخارم كمسلم، فلم يريدكا عليو، كمل ٯبيبوه إىل ما سأؿ

 . كىذا يربز أٮبية ٙبديد أصل ييرجع إليو عند ا٣ببلؼ

 آداب الحوار :

 إف آداب ا٢بوار الصحيح، بإٯباز ىي : 

                                                           

 .ُّ-ِٗ ص  ،ُط،آداب الحوار ،العودة (ُ)



 

َُْ 

 أواًل: حسن المقصد:

رض، كال الفساد، كال االنتصار للنفس، كلكن ا٤بقصود الوصوؿ فليس ا٤بقصود من ا٢بوار العلو ُب األ
 إىل ا٢بق .

كا تعاىل يعلم من قلب ااكر ما إف كاف يهدؼ إىل ذلك أـ يهدؼ إىل االنتصار، كالتحدث 
 ُب آّالس أنو أفحم خصمو با٢بجة. 

 اىل مل ٰبابكعند غّبؾ، فا تع ضع ُب اعتبارؾ أنو ٰبتمل أف يكوف ا٣بطأ عندؾ كالصواب
فعند غّبؾ حق، كقد  ذا كاف عندؾ حقكٱبتصك دكف بقية خلقو بالعلم كالفهم كاإلدراؾ كالعقل، فإ

 يكوف عندؾ حق كثّب، كعنده حق قليل، كقد يكوف العكس.

فعلى ا٤بسلم أف يطلب ا٢بق ٕبسن نية، كأال يكوف ىدفو كىو يسمع كبلـ خصمو أف يرد عليو 
ىل ا٢بقيقة، ك٥بذا كاف اإلماـ الشافعي رٞبو ا يقوؿ: "ما ناظرت مٌب سكت؛ بل ىدفو الوصوؿ إ

ا قط إال أحببت أف يوفق كييسدَّد كيعاف، كيكوف عليو رعاية من ا كحفظ، كما ناظرت أحدنا إال  أحدن
 . (ُ)كمل أباؿ بْبَّ ا ا٢بق على لساٍل أك لسانو"

 اؽ ا٢بق ال إسقاط ا٣بصم . أخبلؽ أتباع األنبياء؛ ألنو يبتغي إحق -كا-كىذه 

 ثانًيا: التواضع بالقوؿ والفعل: 

 من آداب ا٢بوار: التواضع، ك٘بنُّب ما يدؿ على العجب كالغركر كالكربياء. 

فبعض الناس إذا حاكر شخصنا أك حادثو أعرض كنأل ٔبانبو، كازكرَّ ال يلتفت إىل خصمو، 
ى قسمات كجهو أك حركات حاجبيو أك عينيو أك إشارة إىل السخرية كعدـ االكَباث بو، كرٗبا ظهر عل

كرٗبا يـز شفتيو، أك يلوم كجهو، أك يلوم عنقو، أك يشّب ، شفتيو ما يدؿ على السخرية كاالستكبار

                                                           

 . ُُٖ/ٗ ،ط،حلية األولياء ،أبو نعيم  (ُ)



 

ُُْ 

كقد قاؿ النيب صلى ا عليو ، ية كاالزدراء، فهذا كلو من الكرببطرؼ عينيو إشارات تعرب عن السخر 
 . (ُ)«الكرب بطر ا٢بق كغمط الناس»كسلم : 

فمن التواضع أف تقبل ا٢بق ٩بن جاء بو حٌب كلو كاف أعدل أعدائك، كتعٌد ذلك ضالتك 
 ا٤بنشودة، فأنت باحث عن ا٢بقيقة أٌلَّ كجدهتا فأنت أحق ّٔا. 

ترؾ استخداـ األلفاظ الدالة على التعايل كالكربياء، كازدراء ما عند  -أيضنا-كمن التواضع 
 كعندم، كأنا، كقلت، ك٫بو ىذه األلفاظ. اآلخرين، كأف يقوؿ: نرل كذا، 

 ثالثًا: اإلصغاء وحسن االستماع: 

اإلصغاء إىل اآلخرين فن قىلَّ من ٯبيده، فأكثرنا ٯبيد ا٢بديث أكثر من االستماع، كا سبحانو 
ا، كجعل لك أذنْب حٌب تسمع أكثر ٩با تتكلم، فبلبد أف تستمع جيدنا،  كتعاىل جعل لك لساننا كاحدن

ا ما يقولو اآلخركف. كأف تس  توعب جيدن

 ٲبكن أف يكوف دليبلن على قوتك كتأملك ٤با قاؿ نك للمحدّْث كٞبلقة عينيك بوجهوككضع أذ
كقدرتك على ا٢بوار، كإذا كجدت مبلحظات فيمكن أف تسجلها ُب كرقة لتتحدث فيها بعدما ينتهي 

 من حديثو. 

ث معو بعض ا٤بشركْب بكبلـ ال يستحق أف كىكذا كاف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم، فرٗبا ٙبدَّ 
ييسمع، فيصغي النيب صلى ا عليو كسلم، حٌب إذا انتهى ىذا الرجل كفرغ من كبلمو، قاؿ لو صلى 

قاؿ: نعم. فتكلَّم النيب صلى ا عليو كسلم بشيء من  «أكقد فرغت يا أبا الوليد؟»ا عليو كسلم: 
 . (ِ)القرآف

 رابًعا: اإلنصاؼ: 

 حث عنها ُب كل مكاف، كُب كل عقل.تكوف ا٢بقيقة ضالتك ا٤بنشودة، تب كىو أف
                                                           

 كتاب اإلٲباف باب ٙبرَل الكرب كبيانو ) ال يدخل ا١بنة من كاف ُب قلبو مثقاؿ ذرة من كرب(، الصحيحُب  ،مسلم أخرجو (ُ)
 .(  َِْٗ) ،رقم( َُٗ/ٔ،)لباس باب ماجاء ُب الكربأكؿ كتاب ال ،السننُب  ،كأبو داكد ،(ُٗ) ،رقم (ّٗ/ُ)
  .ُُّ/ِ ،ِطالنبوية، السيرة ،ابن ىشاـ  (ِ)



 

ُِْ 

ن قلبك جرّْد نفسك، كال تباًؿ بالناس رضوا أـ سخطوا، ككن باحثنا عن ا٢بق، كليعلم ربك م
تعاىل، ك٧ببة رسولو صلى ا عليو كسلم، كحب ا٢بق الذم ٰببو ا تو أنو ليس ُب قلبك إال ٧بب

 ق من خصمك، كلو من بْب ركاـ الباطل الكثّب الذم رٗبا جاء بو.فلتستخلص ا٢ب ،كرسولو

، -أحياننا-كرٗبا أجرل ا تعاىل كلمة ا٢بق على لساف الفاسق، أك حٌب على لساف الكافر 
فيمكن أف تستفيد من ااكر كلو كاف فاسقنا أك كافرنا، فقد تستفيد منو عيبنا موجودنا عندؾ أك عند 

ن أساليب الدعوة إىل ا تعاىل، رٗبا للمسلمْب، أك أسلوبنا ممنو مصلحة دنيوية ا٤بسلمْب، أك تستفيد 
 فطن لو ىو، كغفلت أنت عنو. 

كللشيخ عبد الرزاؽ عفيفي رٞبو ا كلمة حكيمة ٝبيلة، يقوؿ فيها معبػّْرنا عن رد ا٢بق عند 
كاف من عند أنفسهم؛ كذلك الكثّبين: "إف الذين لديهم ذكاء حاد ال يقبلوف الصواب غالبنا إال إذا  

أف ا تعاىل أعطاىم قدرات كطاقات عالية، كيفّْقوا بسببها إىل كثّب من ا٢بق الذم أخطأ فيو الناس؛ 
كلذلك فلديهم من الثقة بآرائهم كعدـ الثقة بآراء اآلخرين، ما يصعب معو على الناس إقناعهم بغّب 

 اآلراء الٍب يركف ىم". 

ال ينقص من قيمة اإلنساف، فكونك تقوؿ ُب مناظرة أك  -أيضنا-نو إف االعَباؼ با٢بق كإعبل
٧باكرة أك ٧باضرة: أنا أخطأت ُب كذا، ىذا ال يعيبك؛ بل ىذا يرفع منزلتك عند الناس، كيدؿ على 

 شجاعتك كقوتك، كثقتك بنفسك. 

 خامًسا: البدء بمواضع االتفاؽ واإلجماع والمسلَّمات والبديهيات:

بدأ ا٢بوار بقضية ٨بتلف فيها؛ بل ابدأ ٗبوضوع متفق عليو، أك بقاعدة كلية مسلَّمة فمن ا٤بصلحة أال ت
-أك بدىية، كتدرج منها إىل ما يشبهها أك يقارّٔا، ٍب إىل مواضع ا٣ببلؼ. فممَّا يذكر عن سقراط 

، أنو كاف يبدأ مع خصمو بنقاط االتفاؽ بينهما، كيسألو أسئلة ال ٲبلك -كىو أحد حكماء اليوناف
ا٣بصم أف ٯبيبو عليها إال بنعم، كيظل ينقلو إىل ا١بواب تلو اآلخر، حٌب يرل ا٤بناظر أنو أصبح ييقر 

 بفكرة كاف يرفضها من قبل. 



 

ُّْ 

كا٢بج،  -مثبلن -إف العبادة أنواع: فقد تطلق العبادة على العبادات التوقيفية، الٍب ىي القرب كالصبلة 
بل ىو بدعة؛ ألف الصبلة توقيفية، كىي قيربة ٧بضة  فإحداث صفة جديدة للصبلة أك ا٢بج ال ٯبوز؛

 إىل ا تعاىل. 

كىناؾ أعماؿ أخرل ٲبكن أف يكوف اإلنساف مأجورنا عليها، كال ييطلق عليها أهنا قربة ٧بضة 
فليس  ،(ُ)«كُب بيضع أحدكم صدقة»قوؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم: إىل ا تعاىل، مثلما كرد ُب 

اإلنساف لزكجتو يكوف عبادة بذاتو، كليس قربة ٧بضة إىل ا عز كجل، لكن  معُب ذلك أف ٝباع
 يؤجر عليو اإلنساف ما داـ ُب ا٢ببلؿ، كقد أصلح صاحبو فيو النية. 

كذلك القوؿ ُب األناشيد، مع التنبيو أنو البد من ضوابط بطبيعة ا٢باؿ، مثل: عدـ اإلكثار 
 وف مصحوبة بآالت ٧برمة، إىل غّب ذلك. منها، كخلوىا من ا٤بعاٍل السيئة، كأال تك

 سادًسا: ترؾ التعصب لغير الحق: 

ا تعمل فيو، أك مقالة كتبتها، أك كتابنا ألَّفتو، أك ٧باضرة ألقيتها، أك  فلو حاكرت إنساننا، فتناكؿ معهدن
سب أنت عليها-تناكؿ جهة  باالنتقاص كالسب كتتبع األخطاء، فإياؾ أف تتعصب ٥بذا الشيء  -ٙبي

ذم تنتمي كتنتسب إليو، ٍب تبادر بالرد، كتقـو بتقدَل كشف باإلٯبابيات كا٢بسنات ُب مقابل ال
 ، ال؛ بل عليك باألمور التالية:لذم قدمو ىو باألخطاء كالسلبياتالكشف ا

 أكالن: دع زماـ ا٢بديث بيده حٌب ينتهي . -

 : اعَبؼ بصوابو فيما أصاب فيو، كا٢بق ضالة ا٤بؤمن ان ثاني -

 : إذا انتهى فانقد ا٣بطأ بطريقة علمية، بعيدة عن العواطف. ان ثثال -

فإف  ؛-أم لوف من ألواف التعصب-كما أعز كأصعب كأندر أف يتخلص اإلنساف من التعصب 
 ا٢بزبيات قد أثَّرت ُب ا٤بسلمْب تأثّبنا كبّبنا جدِّا.

                                                           

 ،رقم(ٕٗٔ/ِ،)بياف أف اسم الصدقة يقع على كل نوع من ا٤بعركؼكتاب الزكاة باب ، الصحيح أخرجو مسلم ُب (ُ)
ب كجوه الصدقة، كما على كل سبلمى من الناس باٝباع أبواب صدقة التطوع كتاب   ، السنن الكبرى البيهقي ُبك  ،(   ََُٔ)

 .(   ِّٖٕ) ،رقم (ُّٔ/ْ،)منها كل يـو



 

ُْْ 

أك ١بماعة، فهذا ما ييسمى  ٤بذىب أك لوطن، أك قبيلة، أك لدعوة، -أحياننا-فمثبلن: يتعصب اإلنساف 
 با٢بزبية .

 سابًعا: احتراـ الطرؼ اآلخر: 

 فنحن مأموركف أف نينزؿ الناس مناز٥بم، كأال نبخس الناس أشياءىم. 

فيا أخي ا٤بسلم الداعية، ليس النجاح ُب ا٢بوار كا٤بناظرة مرىوننا بإسقاطك لشخصية الطرؼ 
أنك ٪بحت ُب ا٤بناظرة؛ بل رٗبا يرتد األمر عليك، اآلخر الذم تناظره، كال إسقاطك لشخصيتو يعِب 

كيكوف ىذا دليبلن على إفبلسك كعجزؾ، كأنك ال ٛبلك ا٢بجة؛ فاشتغلت با٤بتكلّْم عن الكبلـ. 
كالناس اليـو تعي كتعقل، كلو أنك سندت قوالن من األقواؿ الباطلة الزائفة حيننا من الزمن بالتهويش، 

 يسنده ا٢بق سرعاف ما ينهار كيتهاكل ٗبجرد غفلة السَّاعْب بو، أك كاللجاج، فإف ىذا القوؿ الذم ال
ليس » -ك٥بذا قاؿ النيب صلى ا عليو كعلى آلو كسلم  انشغا٥بم عنو بغّبه، فيموت كينساه الناس

، فا٤بؤمن ليس باللعاف، كال بالطعاف ُب  (ُ)«ا٤بؤمن بالطعَّاف، كال اللعَّاف، كال الفاحش، كال البذمء
كُب الصحيحْب عن ، وا٥بم، كال بالفاحش، كال بالبذمءكأعراضهم، كنياهتم كمقاصدىم كأح الناس

 يكن النيب صلى ا عليو كسلم فاحشنا كال )ملعبد ا بن عمرك بن العاص رضي ا عنو أنو قاؿ: 
كسلم  ، فهذا حاؿ النيب صلى ا عليو(ِ)(«إف من خياركم أحسنكم أخبلقنا»متفحّْشنا، كاف يقوؿ: 

 كصفتو، كىذا كبلمو ُب كصف ا٤بؤمن، أنو ال ٰبب الفحش كال التفحش. 

كمن بديع احَباـ رأم اآلخرين، ما ينقل عن اإلماـ مالك: أنو ٤بَّا ألَّف ا٤بوطأ، كمكث أربعْب 
سنة يؤلفو، كقرئ عليو آالؼ ا٤برات، كعرضو على سبعْب من العلماء فأقركه عليو، كتعب فيو أٲبا 

لك ٤بَّا بلغ ا٣بليفة ا٤بنصور كتاب مالك كأعجبو، كقاؿ: إنا نريد أف نعممو على تعب، كمع ذ
، فإف الناس سبقت منهم -رٞبك ا-األمصار، كنأمرىم باتباعو؛ قاؿ لو اإلماـ مالك: "ال تفعل 

                                                           

 بياف ا٤بسلمْب العاقلْب البالغْب األحرار من ٘بوز ال كمن ، شهادتو ٘بوز من أبواب ٝباع ،السنن الكبرى أخرجو البيهقي ُب (ُ)
 االختصار طريق على الشهادة قبوؿ ُب شرط ىي الٍب كءةا٤بر  أىل من كاف ّٔا متخلقا كاف من الٍب كمعاليها األخبلؽ مكاـر

، (ُٕٕٗ) ،رقم (َّٓ/ْ،)اللعنة ُب ماجاء باب كالصلة الرب أبواب ،السننكالَبمذم ُب  ،(َِْٕٗ) ،رقم  (ِّٓ/َُ،)
 .صححو األلباٍل

 .(ّٗٓٓ) ،رقم (ُٖٗ/ْ،) كسلم عليو ا صلى النيب صفة باب ا٤بناقب كتابالصحيح، ُب البخارم أخرجو (ِ)



 

ُْٓ 

 أقاكيل، ك٠بعوا أحاديث كرككا ركايات، كأخذ كل قـو ٗبا سبق إليهم كما أتوا بو، كعملوا بذلك كدانوا
، ٍب من بعدىم من التابعْب، -صلى ا عليو كسلم –رسوؿ ا بو ككل ذلك من اختبلؼ أصحاب 

كرد الناس عما اعتقدكه كدانوا بو أمر صعب شديد، فدع الناس كما ىم عليو، كدع أىل كل بلد كما 
رية فبل حاجة إىل اللجوء إىل تبكيت الشخص الذم ٚباصمو كإحراجو كالسخ، (ُ)اختاركا ألنفسهم"

 منو .

 ثامًنا: الموضوعية:

 ا٤بوضوعية تعِب: رعاية ا٤بوضوع، كعدـ ا٣بركج عنو. 

إف بعض الناس إذا أحرجتو ُب ف ،ركب من ا٤بوضوع األساسي إىل غّبهفمن ا٤بوضوعية: عدـ ا٥ب -
ا أيحرج ُب نقطة انسحب ، ككلمغّبهينتقل من موضوع إىل ك موضوع ىرب منو إىل موضوع آخر، 

كلعل ىذا أعظم أدكاء ا٤بناظرة، الٍب ٘بعل اإلنساف ٱبرج منها  ،ديث نقلة بعيدة أك قريبةمنها كنقل ا٢ب
دكف طائل، كا٤بوضوع يقتضي أال ٚبرج من نقطة إال إذا انتهيت منها، ٍب تنتقل  -رٗبا بعد ساعات-

 إىل غّبىا.

 .(ِ)كذلك من ا٤بوضوعية: عدـ إدخاؿ موضوع ُب آخر-
  

                                                           

 .ُٗٔ – ُٖٔ/ ٕ ،ـََِٔط،سير أعالـ النبالء ،مشس الدين أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قىاٲٍباز الذىيب (ُ)
 )بتصرؼ(. ُّ-ِٗص  ، ُط،آداب الحوار ،العودة  (ِ)



 

ُْٔ 

 .لثاني: حوار غير المسلمينالمطلب ا :المبحث الرابع

أعتقد أفَّ االنطبلؽ من رؤية شرعية إسبلمية موٌحدة تعتمد الثوابتى كتٍفقىو ا٤بتغّباًت أمره ال بد أف 
 يسبق أمَّ حوار مع غّب ا٤بسلمْب، لتكوف مرجعية ُب آلية ا٢بوار كتفاصيلو.

اف مشركعية ٧باكرة إف ا٤بتأمل ُب نصوص الكتاب كالسنة كأقواؿ األئمة الٍب جاءت ُب بيػ
كانوا من أىل الذمة كأىل  الكافرين ٯبد أهنا ال تستثُب أحدان منهم من أصل ا٢بوار كا١بداؿ سواء

 ا٥بدنة كاألماف كأىل ا٢برب لرد بغيهم كعدكاهنم.

كآّادلة قد تكوف مع أىل الذمة؛ كا٥بدنة؛ كاألماف؛ كمن ال "قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: 
كقد تكوف ُب ابتداء الدعوة؛ كما كاف النيب صلى اا عليو كسلم ٯباىد الكفار  ؛ٯبوز قتالو بالسيف

كال ، (ُ) "القلوب من الشبو مع من يطلب االستهداء كالبياف فاءبالقرآف؛ كقد تكوف لبياف ا٢بق كش
شك ُب أنو ينبغي ٙبرم ا٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة ُب ا١بداؿ مع ا٤بخالف، كاستخداـ أفضل األساليب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿لٍب يغلب على الظن أف يكوف ٥با تأثّب مع آّادؿ، قاؿ تعاىلا

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

كالرد ا٤بباشر ُب مثل ىذا السؤاؿ الذم أكردتو قد يكوف منفرا للمدعو مع أف ا٢بقيقة أنو   ،(ِ)﴾ڤ
 التصريح لو مصلحة، كال يعترب ذلك  كافر ببل ريب، فيمكن السكوت عنو، كال سيما إذا مل يكن ُب

أك لست بكافر  : كونك كافران كال شكا ُب كفره كما ٲبكن صرفو إىل أمر آخر، كأف تقوؿ لو مثبلن  كفران 
كإ٭با علينا أف نبحث أينا على حق فنلتـز ا٢بق كأسلوب القرآف ُب مثل ىذا كاضح،   ليس موضوعنا

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: كما ُب قولو تعاىل

 .(ّ)﴾ ڇ ڇ

يفرض اإل٤باـ بالكليات الٍب تضبط تصور القضايا ا٤برتبطة  إف كلوج ميداف ا٢بوار مع غّب ا٤بسلمْب
 ّٔذا ا٤بوضوع.

                                                           

 . ُِٔ/ ِ ،ُط،النبوات، ابن تيمية  (ُ)
 .ْٔ اآلية : العنكبوتسورة  (ِ)
 .ِْ اآلية : سبأسورة  (ّ)



 

ُْٕ 

 كليات أعرض لها من خالؿ القواعد اآلتية:

 القواعد ا٤برتبطة بغاية ا٢بوار:-أ

لك ٞبل الناس على ا٢بق  ،عد قيامها" ا٢بوار رجوع للحجة ب"غاية ا٢بوار ٙبقيق الببلغ ا٤ببْب كلسنا ٭بى
 حٌب كلو بعد قياـ الدليل.

فغاية ما ييطلب من ااًكر ا٤بسلم عرض ما معو من ا٢بق، مع ا٢برص على أف ينفذ ٖبطابو 
 عقل ككجداف من ٱباطب.

 القواعد ا٤برتبطة بأطراؼ ا٢بوار:-ب

م، ، حٌب ٫بقق ا٤بعرفة ّٔلكي نأٌب ا٢بوار من بابو، كجب الوقوؼ عند أطراؼ ا٢بوار
، لذا كجب ٤بناسبة ألف تكوف طرفا ُب ا٢بواركحٌب نتبْب الطائفة ا ،كبالشركط الواجب توفرىا فيهم
 اإل٤باـ بقواعد ىذا الباب، كىي:

 القواعد ا٤برتبطة بغّب ا٤بسلم: -ُ

 ُب التبصّب" مقدمة ا٢بوار: ا٤بعرفة بااكىر. "معرفة الغّب شرطه  -

كقد أمرنا أف ندخل على الناس  ،غايتو، كىي التبصّب با٢بق لة شرط ليحقق ا٢بوارا٤بعرفة الشام
ق إىل كىذا ييسهل تبليغ ا٢ب ،بالغّب تسمح باكتشاؼ ىذه األبوابمن كل األبواب، كا٤بعرفة الشاملة 

 .الناس باللغة الٍب يفهموف

 ."ال جداؿ بالٍب ىي أحسن إال مع من سعى كطلب، كمع كل فاضل مستعد" -

شرط ُب ااكىر: الرغبة كاالستعداد ٤بعرفة ما غاب عنو من ا٢بق ، كالسعي إىل ذلك. كاالعتداء يسد 
كىل ا٢بوار  ،باب الرب الذم أىمرنا ربنا ببذلو للناس ما مل يقاتلونا ُب الدين ، أك ييظاىركا على ذلك

، ألف صفة ارض مع العنادىي إقناع كدعوة تتعٍب إف ااكرة ٗبا  بالٍب ىي أحسن إال بر، كأم بر؟



 

ُْٖ 

بل يصفو لنا جو ا٢بوار بالٍب ىي أحسن إال مع من ف ،العناد ٘بعل إمكانية القىبوؿ با٢بق مستحيلة
 .(ُ)سعى إلينا بطلبو، أك جذبنا إليو فضلو، كمركءتو فسعينا إليو

 أنواع الحوار وأحكامها مع غير المسلمين:

ة ّبىم من أتباع ا٤بلل ُب القدَل كا٢بديث ٯبد أنواعان ثبلثإف ا٤بتتبع لتاريخ ا٢بوار بْب أىل اإلسبلـ كغ
 ن ا٢بوار، كما يلي:م

لمْب تو، ألنو يهدؼ إىل دعوة غّب ا٤بسأ. حوار دعوة ككشف شبهة، كىذا النوع ال شك ُب مشركعي
اعتناؽ اإلسبلـ. كىذه كظيفة األنبياء ككرثتيهم من العلماء كالدعاة، حيث حاكركا الكافرين بغية  إىل

كلذا تَبكز موضوعات ىذا ا٢بوار حوؿ  ،إنقاذىم بو من الظلمات إىل النورك  تعريفهم بدين ا،
 كباإلٲباف كنواقضو، كباليـو اآلخر كسبيل النجاة كا٣ببلص فيو. التعريف با تبارؾ كتعاىل كصفاتو،

 كٲبتاز حوار الدعوة عن غّبه من أنواع ا٢بوار ٖبصائص ك٠بات، منها:

وار الدعوة، الدعوة إىل اإلسبلـ كالسعي إىل إقناع اآلخرين بأف اإلسبلـ ىو دين ا ا٥بدؼ من ح –
 الذم ال يقبل ا من العباد غّبه.

 نهم، كيتحقق ذلكوار، إذ ىو استجابة لطبيعة ديأخذ ا٤بسلمْب بزماـ ا٤ببادرة ُب ىذا اللوف من ا٢ب -
تابة إليهم، كغشياهنم ُب ٧بافلهم كبيوهتم باستضافتهم ُب دار ا٤بسلمْب، كاستقباؿ كفودىم، كالك

 كالببلغ كاجب ا٤بسلم ٗبقتضى إسبلمو. لدعوهتم، إذ الدعوة

فة الذم يبتعد عن الص تغلب الصفة كالعبلقات الشخصية على ىذا اللوف من ألواف ا٢بوار -
 ية الٍب تغلب على حوار التعامل كالتعايش.الر٠ب

                                                           

 ،" قواعد في محاورة غير المسلمين"،عادؿ (ُ)
http://www.imames.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68:1

3-09&catid=36:moslimoun-fi-gharb&Itemid=55 
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ا رفض غّب ا٤بسلم الدخوؿ ُب اإلسبلـ فإننا ندعوه فإذ ،ب. حوار تعامل كتعايش كنبذ العنف
كىو ، ضان كىذا مشركع أي ،التعامل كا١بوار كالعدؿ ُب التعامل للتعايش السلمي كنبذ العنف كحسن

 رعية، كٛبليو طبيعة التعايش بْب البشر؛ ٕبكم ا١بوار كا٤بصاّب ا٤بتبادلة.حوار تفرضو السياسة الش

علقة ّٔذا اللوف من قواعدىا العامة األسس كالضوابط ا٤بتكقد بينت الشريعة بنصوصها أك ب
الدكلة اإلسبلمية ُب كظهر مثل ىذا اللوف من حوار التعامل كالتقارب ا٤بعيشي منذ نشأة  ،ألواف ا٢بوار
النيب صلى ا عليو كسلم عهودان مع يهود ا٤بدينة، كما أبـر صلح ا٢بديبية مع   دعق ثا٤بدينة، حي

لفقو اإلسبلمي ٗبذاىبو ا٤بختلفة تراثان ضخمان ُب ٦باؿ العبلقات الدكلية الٍب كفار قريش، كحول ا
كيركز ىذا اللوف من ا٢بوار على النقاط ا٤بشَبكة  ،ْب أصوؿ التعامل مع غّب ا٤بسلمْببينت للمسلم

 الٍب يتفق عليها ا٤بتحاكركف، فيهدفوف إىل تعميقها كالتكاتف ُب سبيلها، كغالبان ما تصطبغ بالصبغة
األخبلقية أك ا٤بصلحية، كا٢بوار حوؿ السبلـ العا٤بي كالتعايش بْب األمم كمكافحة الشذكذ كمعا١بة 

كلكن ينبغي ا٢بذر من استغبلؿ ىذا النوع من ا٢بوار  ،قضايا اال٫ببلؿ األخبلقي كالتفكك األسرم
يسعى لنشر قيمو الدينية النوع من ا٢بوار إ٭با  لفرض ا٥بيمنة الدينية، فالغرب غابان عندما يدعو إىل ىذا

ـ، كمؤٛبر ُْٗٗـ، كمؤٛبر القاىرة ُٖٓٗمؤٛبر نّبكيب  لد، مثكاالجتماعية عن قصد أك عن غّب قص
ـ، ك٧بور ىذه َََِـ، كعاـُٗٗٗـ، كمؤٛبر نيويورؾُٔٗٗـ، كمؤٛبر استنابوؿ ُٓٗٗبكْب 

كا٢بق ُب اإل٪باب كاإلجهاض، ا٤بؤٛبرات يدكر حوؿ األسرة كا٤برأة كالطفل، مركزان على ا٢بقوؽ ا١بنسية، 
كالشذكذ، كقضية ا٤بساكاة بْب الرجاؿ كالنساء، كا٤بساكاة ُب ا٤بّباث، ك٫بوىا، ككل ذلك من منظور 

   .(ُ)الثقافة الغربية ا٤بادية اإلباحية الٍب تبيح الزٌل كاللواط كٛبنع تعدد الزكجات

كىو ا٢بوار الذم يهدؼ إىل إزالة  ،كىذا ال شك ُب حرمتو ،حوار الوحدة كالتقارب بْب األدياف .ج
كاالختبلفات العقدية كالشعائرية بْب ا٤بتحاكرين كٛبييع خصائص األدياف كالدعوة إىل كحدة  الفركؽ

 األدياف كالتقريب بينها.

 ا ُب ٦بادلػة ك٧بػاكرة أىل الكتاب كعليو نستطيع أف نقوؿ بأف كل حوار ٱبدـ األىداؼ الٍب شرعها
بهاهتم سبلـ، كبياف ما ىم عليو من الباطل، كرد شب، كذلك مثل: دعوهتم لئلكغّبىم فهو مطلو 

مشركعة للمسلمْب  اإلسبلـ، كتثبيت ا٤بؤمنْب بإظهار علو حجة اإلسبلـ، كٙبقيق مصاّب كطعنهم ُب
                                                           

 .  ِٕص ،ق ُُِْ ط،العولمة الثقافية وموقػف اإلسالـ منهاإ٠باعيل علي ٧بمد،  (ُ)



 

َُٓ 

ٙبييد بعضهم، كالضغط عليهم، ككشف مؤامراهتم، كفضح طرقهم ُب التنصّب  م مثل:عرب ا٢بوار معه
 ك٫بو ذلك.

حوار ٱبدـ أىدافان هنى ا عنها فهو ٩بنوع: كذلك مثل: مواالة الكفار كمودهتم؛ أك  ككل
لتنصل من التقارب معهم؛ أكالتنازؿ عن شيء من دين اإلسبلـ كإلغاء ا١بهاد أك ٙبوير معناه أك ا

 .(ُ)ك٫بو ذلك رؽ؛لاؿ اأحكاـ أىل الذمة أك إبط

 :   مراتب الدعوة لغير المسلمين

ا٤بسلمْب الَبتيب كالتدرج ُب دعوة غّب  مراعاة جانب البد من:األساليب()ب الكيفيأكالن: الَبتي
ہ ہ ہ ہ ھ ﴿اإلسبلـ كٙببيبهم لو كاألصل ُب ذلك قولو تعاىل كذلك لتأليف قلؤّم إىل

﮻  ﮼ ﮽﮾  ﮿  (ِ) ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮵ ﮶ ﮷﮸  ﮹﮺ 
ٕبسب مراتب ا٣بلق فا٤بستجيب القابل جعل ا مراتب الدعوة  : قاؿ ابن القيم رٞبو ا تعاىل

الذكي الذم ال يعاند ا٢بق كال يأباه يدعى بطريقة ا٢بكمة كالقابل الذم عنده نوع غفلة كتأخر يدعى 
 . (ّ)با٤بوعظة ا٢بسنة كىي األمر كالنهي ا٤بقركف بالَبغيب كالَبىيب كا٤بعاند ٯبادؿ بالٍب ىي أحسن

 ،ه األساليب مع ا٤بسلمْب كغّبىم كما سيأٌب بيانوكا٤بتبع لسّبة ا٤بصطفى ٯبد أنو اتبع ىذ
كىناؾ مراتب أخرل خاصة بغّب ا٤بسلمْب كىي أسلوب ا٤بباىلة كاألساليب الفعلية كالقتاؿ كاإلجبلء 

 فمراتب األسلوب لغّب ا٤بسلمْب تكوف كما يلي : 

ف  بأف يقوؿ لو قوال لينان فقد أمر ا موسى ػ عليو السبلـ ػ عندما أرسلو إىل فرعو   ػ  القوؿ اللْب: ُ 
"كالقوؿ اللْب ىو  ،(ْ)﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ ﴿   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ قاؿ تعاىل:

الكبلـ الداؿ على معاٍل الَبغيب كالعرض كاستدعاء االمتثاؿ، بأف يظهر ا٤بتكلم للمخاطب أف لو 
مل الكبلـ على تسفيو من سداد الرأم ما يتقبل بو ا٢بق كٲبيز بو بْب ا٢بق كالباطل مع ٘بنب أف يشت

                                                           

 .ُُِ- ُّّ ، صُط،الحوار مع أىل الكتاب، سم خالد بن عبدا القا (ُ)
 .ُِٓ اآلية :النحل سورة  (ِ)
 .َُٓ/  ُ  ،ُ،طفيض القدير ،زين الدين ٧بمد (ّ)
 .ْْ-ّْ اآلية :طو  سورة (ْ)



 

ُُٓ 

پ پ ڀ ڀ  ﴿: كمن اللْب ُب دعوة موسى عليو السبلـ لفرعوف قولو تعاىل ،رأم ا٤بخاطب أك ٘بهيلو

       ﴿كقولو تعاىل ،(ُ) ﴾  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ڀ ڀ

ككذلك ُب دعوة إبراىيم  ،(ِ)﴾        ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
ڦ ڄ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿لك ُب دعوتو ألبيو ُب قولو: كيظهر ذ -عليو السبلـ-

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ    ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڑ ڑ ک

 .(ّ)﴾ڻ ڻ ۀ ۀ

: كاعلم أف إبراىيم عليو السبلـ رتب ىذا الكبلـ ُب غاية ا٢بسن قاؿ الشيخ الفخر الرازم 
نبو أكالن على ما يدؿ على ا٤بنع من عبادة األكثاف  ٍب أمر باتباعو ُب النظر كاالستدالؿ كترؾ ألنو 

اإلقداـ التقليد ٍب نبو على أف طاعة الشيطاف غّب جائزة ُب العقوؿ ٍب ختم الكبلـ بالوعيد الزاجر عن 
كالرفق فإف قولو ُب  أكرد ىذا الكبلـ ا٢بسن مقركنا باللطف -عليو السبلـ-على ما الينبغي ٍب  أنو 

: قاؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم ،(ْ)دليل على شدة تعلق قلبو ٗبصا٢بو} َّب ؤَثَذِ {  مقدمة كل كبلـ:
وة إىل ا بطريق العلم ، سلوؾ طريقو ُب الدعاع ملة إبراىيم، فمن اتباع ملتوكقد أمرنا ا باتب

، كالصرب الصرب على ذلك، كعدـ السآمة منو، ك تبةلة، كاالنتقاؿ من رتبة إىل ر ، كاللْب كالسهو كا٢بكمة
، بل باإلحساف ، كالعفو، بالقوؿ كالفعل، كمقابلة ذلك بالصفحعلى ما يناؿ الداعي من أذل ا٣بلق

 .(ٓ)القويل كالفعلي

 ػ  الوعظ كالنصح:  ِ 

 .(ٔ)اؿيقصد بالوعظ: األمر بفعل ا٣بّب كترؾ الشٌر بطريقة فيها ٚبويف كترقيق ٰبمبلف على االمتث

                                                           

 .ُٖ-ُٕ اآلية :النازعات  سورة (ُ)
 .ْٕ اآلية :طو  سورة (ِ)
 .ْٓ-ُْ اآلية :مرَل  سورة (ّ)
 .ْٓٓ/ ُِ ،ّ،طالتفسير الكبير ،الرازم (ْ)
 .ْْٗ/ُ ،ُ،طتيسير الكريم الرحمن ،ابن سعدم (ٓ)
 .َُٖ/  ٓ  ،ط،التحرير والتنويرابن عاشور ،  (ٔ)



 

ُِٓ 

كيرل بعض العلماء أف  ، (ُ)كأما النصح فهو: الدعاء إىل ما فيو اإلصبلح كالنهي عما فيو اإلفساد 
: حيث قاؿ -رٞبو ا- ، منهم الشيخ أبو حامد  الغزايلالوعظ خاص باإلنكار على ا٤بسلمْب

أف عرؼ كونو  أصر عليو بعد، أك فيمن كىو عامل بكونو منكران  لى األمر،الوعظ يكوف ٤بن أقدـ ع"
 .(ِ)"، كالذم يواظب على الشرب، أك على الظلم، أك على اغتياب ا٤بسلمْبمنكران 

الوعظ على اإلنكار  فهم أنو قصريي   -رٞبو ا-أبو حامد  الغزايل من األمثلة الٍب ذكرىا  ك
 ، كالصحيح عدـ قصره عليهم  فقط بل يعم الكافرين، كذلك لعدة أكجو:على ا٤بسلمْب

ا٤بواعظ ، كقد أرسل بو : أف ا سبحانو كتعاىل ٠بى القرآف موعظة كىو مليء بألكؿالوجو ا 
ڇ ڍ  ﴿ :قاؿ تعاىل ،على قريش كقد كانت أمة كافرة تعبد األصناـ –صلى ا عليو كسلم-الرسوؿ 

قاؿ ، (ّ)﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
، شفاء أم: دكاء ائد من موعظة كتنبيو على التوحيدلفو الز٨بشرم: أم قد جاءكم كتاب جامع ٥بذه ا

 .(ْ)٤با ُب صدكركم من العقائد الفاسدة، كدعاء إىل ا٢بق كرٞبة ٤بن آمن بو منكم

، كقد ٠بي موعظة منهم الكافركف أك كاف لقريش خاصةفإذا كاف ا٣بطاب موجهان للناس ٝبيعان ك 
، كالتوحيد ٱباطب بو أيضان ا ُب التوحيدظ، كما أف الوعظ ىنفدليل أف الكافرين يدعوف بالوع

 الكافركف. 

كالوجو الثاٍل:  أف ا تعاىل قد خص سورة ىود ُب أف فيها موعظة للكافرين كتذكره  
ُب  للمؤمنْب، لشمو٥با على أحواؿ األمم السابقة ا٤بكذبة لرسلهم، فعندما قص قصصهم قاؿ تعاىل

چ چ ڇ ڇ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ ڦ  ﴿ -:آخر السورة

ر بو ككٌذب ن كف: كجاءؾ موعظة تعظ ا١باىلْب با كتبْب ٥بم ًعربه ٩بمقاؿ الطرب ، (ٓ)﴾ڇڇ

                                                           

 .ِّْ/ ُ ،ط،الكليات،كأيوب بن موسى ،  ُِْ/ ُ ،ُط،تعريفاتال، علي بن ٧بمد الشريف ا١برجاٍل  (ُ)
 .ِّ/  ِ ،ـََِْ،ط  إحياء علـو الدين ،أبو حامد  ٧بمد بن ٧بمد الغزايل (ِ)
 .ٕٓ اآلية :ىود  سورة (ّ)
 .ّّٓ/ ِ ، ّط، الكشاؼ، الز٨بشرم (ْ)
 .َُِ اآلية :ىود  سورة (ٓ)



 

ُّٓ 

 كقاؿ القرطيب: ،(ُ)يهمو كي ال يغفلوا عن الواجب  علا كرسلكتذكرة تذكر ا٤بؤمنْب ب ،رسلو
تشريف ٥بذه الٌسورة؛ ألف  ا٤بوعظة ما يػيٌتعظ بو من إىبلؾ األمم ا٤باضية، كالقركف ا٣بالية ا٤بكذبة؛ كىذا

غّبىا من الٌسور قد جاء فيها ا٢بٌق كا٤بوعظة كالذٌكرل كمل يقل فيها كما قاؿ ُب ىذه على 
 .(ِ)الٌتخصيص

ۅ ۉ ۉ ې ﴿ كالوجو الثالث: خطاب ا سبحانو كتعاىل للكافرين بالوعظ ُب قولو تعاىل 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

(ّ)﴾یی
موجو لكفار قريش كُب ىذا ا٣بطاب   أطلق على ىذا ا٣بطاب كعظان كىو تعاىلفا

 عوه .دٌ التفكر كالتأمل ليثبت ٥بم عكس ما يطالبهم با

: إسبلـ عثماف بن مظعوف عندما ٠بع أٝبع آية ُب القرآف ُب الوعظ ، كقد أطلق كالوجو الرابع 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ  ﴿ ا سبحانو كتعاىل عليها كعظان كىي قولو تعاىل:

 . (ْ)﴾   ڑڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

نىمىا رىسيوؿي اللَّو  ًبًفنىاًء بػىٍيًتًو ٗبىكَّةى جىاًلسه ًإٍذ   -صلى ا عليو كسلم -عن عىٍبدي اللًَّو ٍبني عىبَّاسو قاؿ :  بػىيػٍ
صلى -فىقاؿ  لىوي رىسيوؿي اللًَّو  -و كسلمصلى ا علي -مىرَّ ًبًو عيٍثمىافي ٍبني مىٍظعيوفو فىكىشىرى ًإىلى رىسيوًؿ اللًَّو 

 -صلى ا عليو كسلم  -أالى ٘بىًٍلسي  قاؿ: بػىلىى  قاؿ: فىجىلىسى رىسيوؿي اللًَّو »: -ا عليو كسلم
ثيوي ًإٍذ شىخىصى رىسيوؿي اللًَّو  نىمىا ىيوى ٰبيىدّْ اًء فػىنىظىرى بًبىصىرًًه ًإىلى السَّ   -صلى ا عليو كسلم  -ميٍستػىٍقًبلىوي فػىبػىيػٍ مى

ًيًنًو ُب اأٍلىٍرًض فػىتىحىرَّؼى رىسيوؿي اللًَّو  اًء فىأىخىذى يىضىعي بىصىرىهي حىٌبَّ كىضىعىوي عىلىى ٲبى صلى ا  -سىاعىةن ًإىلى السَّمى
ًليًسًو عيٍثمىافى ًإىلى حىٍيثي كىضىعى بىصىرىهي كىأىخىذى يػيٍنًغضي رىٍأسىوي كى   -عليو كسلم  : لىوي ٍستػىٍفًقوي مىا ييقاؿأىنَّوي يى عىٍن جى

تىوي كىاٍستػىٍفقىوى مىا ييقاؿ لىوي ، شىخىصى بىصىري رىسيوًؿ اللًَّو  صلى ا عليو -كىاٍبني مىٍظعيوفو يػىٍنظيري فػىلىمَّا قىضىى حىاجى
اًء فىأىقػٍبىلى ًإىلى عيٍثمىافى ًإىلى السَّمىاًء كىمىا شىخىصى أىكَّؿى مىرَّةو فىأىتٍػبػىعىوي بىصىرىهي حىٌبَّ تػىوىارىل ُب السَّ   -كسلم  مى

اةى قاؿ ًفٍعًلكى اٍلغىدى ًتًو اأٍليكىلى قاؿ: يىا ٧بيىمَّدي ًفيمى كيٍنتي أيجىاًلسيكى كىآتًيكى مىا رىأىيٍػتيكى تػىٍفعىلي كى : كىمىا ًٔبًٍلسى

                                                           

 .ٕٖ/ ُِ ،ُط،جامع البياف في تأويل القرآفالطربم، (ُ)
 .ُُٔ/ ٗ ،ُط،الجامع ألحكاـ القرآفالقرطيب ،  (ِ)
 .ْٔ اآلية : سبأ سورة (ّ)
 .َٗ اآلية :النحل  سورة (ْ)



 

ُْٓ 

اًء ٍبيَّ كىضىٍعتى  ؟رىأىيٍػتىًِب فػىعىٍلتي  ًيًنكى فػىتىحىرٍَّفتى قاؿ: رىأىيٍػتيكى تىٍشخىصي بًبىصىرًؾى ًإىلى السَّمى وي حىٍيثي كىضىٍعتىوي عىلىى ٲبى
ٍيئنا ييقاؿ لىكى قاؿ: كىفىًطٍنتى ًلذىاؾى قاؿ عيثٍ   مىاف:إًلىٍيًو كىتػىرىٍكتىًِب فىأىخىٍذتى تػيٍنًغضي رىٍأسىكى كىأىنَّكى تىٍستػىٍفًقوي شى

قاؿ: رىسيوؿي اللًَّو؟   آنًفنا كىأىٍنتى جىاًلسه  : أىتىاٍل رىسيوؿي اللَّوً -صلى ا عليو كسلم-نػىعىٍم، قاؿ رىسيوؿي اللًَّو 
؟ قاؿ: ،نػىعىمٍ  :قاؿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ﴿ قاؿ: فىمىا قاؿ لىكى

فىذىًلكى ًحْبى اٍستػىقىرَّ  : قاؿ عيٍثمىافي  (ُ)﴾   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
ا ٲبىافي ُب قػىٍليب كىأىٍحبىٍبتي ٧بيىمَّدن  .(ِ) «اإٍلً

ريفهم بفضل إٲباهنم فاألجر ٥بم مضاعف عن أيب بػيٍردىةى عىٍن كمن الوعظ ا٢بسن الَبغيب بتع
ثىةه ٥بىيٍم أىٍجرىاًف رىجيله ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب آمىنى بً »: -صلى ا عليو كسلم-أىبًيًو قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  نىًبيًّْو ثىبلى

 .(ّ) «-صلى ا عليو كسلم-كىآمىنى ٗبيحىمَّدو 

 آّادلة : -ّ

، (ْ)فع القوؿ على طريق ا٢بجة بالقوة كتكوف حقا ُب نصرة ا٢بق كباطبلن ُب نصرة الباطلىي د
﮵  ﴿كاألصل فيها قولو تعاىل: ﮴  ﮳  ﮲  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮿ ﮼  ﮽﮾  ﮸  ﮹ ﮺ ﮻ ﮷  كاألمر ىنا مل ٱبصص لذا فتكوف آّادلة للمسلمْب  (ٓ)﴾﮶
 ٤بدعوين . كغّب ا٤بسلمْب ، كلكن ٚبتلف لغّبا٤بسلمْب باختبلؼ ا

 أ :  ٦بادلة مدعي الربوبية: 

، النمركد بن كنعاف كفرعوف مصر ففي جداؿ  -كما جادؿ إبراىيم كموسى ػ عليهما السبلـ   
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ﴿إبراىيم قاؿ تعاىل

                                                           

 .َٗ اآلية :نحل ال سورة (ُ)
 ،كسلم عليو ا صلى النيب عن ا٤بطلب عبد بن العباس بن ا عبد مسند ىاشم بِب مسند كمن ،المسندأٞبد ُب  أخرجو (ِ)
، قاؿ شعيب (ِِّٖ) (،رقمّٗ/ٗ) ،مضعوف بن عثماف أسند ما العْب باب ،المعجمكالطرباٍل ُب  ، ( ُِٗٗ) (،رقمٖٗ/ٓ)

 . األرنوط اسناده ضعيف
 . ( ٕٗ) رقم،(ُّ/ُ،) كأىلو أمتو الرجل تعليم باب ، العلم كتابالصحيح، البخارم ُب أخرجو (ّ)
 .ٕٕ/  ٕ ،ُط،الجامع ألحكاـ القرآف ،لقرطيبا (ْ)
 .ُِٓ اآلية :النحل  سورة (ٓ)



 

ُٓٓ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 .(ُ)﴾ ڳ ڳ ڱ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿السبلـ لفرعوف: كُب جداؿ موسى عليو 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ڃ ڃ چ چ چ چ

   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ک ک

 ا٥بدؼ من ىذه آّادلة ىو قطع حجتهم كإفحامهم كإثبات عجزىم . ك  (ِ) ﴾

 ب : ٦بادلة منكرم الربوبية: 

ثبات قدرة ا على ا٣بلق كالتدبّب كا٤بلك كاإلحياء كاإلماتة كمن ذلك قولو كيكوف ا١بداؿ معهم إل 
ڍ ڌ ڌ ڎ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿تعاىل: 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺     ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 .(ّ) ﴾﮾ ﮿ ﯀ ﯁  ﮻ ﮼﮽ 

 جػ : ٦بادلة أىل الكتاب:  

كقد استطر القرآف الكرَل ُب ىذه آّادلة كمن ذلك الدعوة إىل كلمة سواء كىي ال إلو إال ا قاؿ  
وَ ًَالَ ُٔشْشِنَ ثِوِ شَْْئًب ًَالَ َّزَّخِزَ ثَؼْعُنَب ثَؼْعبً ؤَسْثَبثًب ِِّٓ دًُِْ اٌٍّوِ لًُْ َّب ؤَىًَْ اٌْىِزَبةِ رَؼَبٌٌَْاْ بٌََِ وٍَََّخٍ سٌََاء ثَْْنَنَب ًَثَْْنَىُُْ ؤَالَّ َٔؼْجُذَ بِالَّ اٌٍّ﴿تعاىل: 

 . (ْ) ﴾فَةِْ رٌٌٌَََّْاْ فَمٌٌٌُُاْ اشْيَذًُاْ ثِإََّٔب ُِسٌٍَُِّْْ

 ػ  الغلظة : ْ 

                                                           

 .ِٖٓ اآلية :البقرة  سورة (ُ)
 .ِٗ-ِّ اآلية :الشعراء  سورة (ِ)
 .ِٖ -ِْ اآلية :ا١باثية  سورة (ّ)
 .ْٔ اآلية :آؿ عمراف  سورة (ْ)



 

ُٓٔ 

اند كتكوف الغلظة بالقوؿ كبالفعل كىذا األسلوب يستخدـ مع من دعي باألساليب السابقة كع 
 كجحد كمن ىذه األساليب . 

 ػ ا٤بباىلة :  ُ 

يبىاىىلىةي ا٤ببلعنة ك االٍبًتهىاؿي االسَبساؿ ُب الدعاء كالتضرع فيو 
كقد بْب القرآف كالسنة كيفية ، (ُ)ا٤ب

 ا٤بباىلة مع اليهود كالنصارل كما يلي : 

 مباىلة اليهود: .أ  

أهنم كحدىم الفائزكف ٗبغفرة ا كرضوانو، لقد كاف اليهود يزعموف أهنم شعب ا ا٤بختار ، ك  
ې ى ى ائ ﴿كأهنم ليس لغّبىم من األمم ُب اآلخرة عند ا نصيب ، كما ُب قولو تعاىل: 

كقولو  ،(ِ)﴾ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ  ﴿تعاىل: 

 .(ّ)﴾ڳ ڳ ڳ ڳڱ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿عاكل الباطلة بقولو تعاىل: كقد نقض ا تعاىل تلك الد

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ    ڤ

ألف ا٢بياة عندىم عزيزة عظيمة ٤با  فكانت ا٤بباىلة با٤بوت، (ٓ()ْ)﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
ود من إجابة النيٌب صلى ا عليو كسلم إىل ذلك فامتنعت اليه، (ٔ)يعلموف من سوء مآ٥بم بعد ا٤بوت 

 . (ٕ)ذلك لعلمها أهنا إف ٛبنت ا٤بوت ىلكت فذىبت دنياىا كصارت إىل خزم األبد ُب آخرهتا
                                                           

 .ُْٗ/ ُ ،ُ،طالمفرادت في غريب القرآف،الراغب األصفهاٍل (ُ)
 .ُُُ اآلية :البقرة  سورة (ِ)
 . َٖ اآلية :البقرة  سورة (ّ)
 .ٔٗ – ْٗ اآلية :لبقرة ا سورة (ْ)
 .ْٓ - ْْص  ط،،أصناؼ المدعوين وكيفية دعوتهمٞبود بن أٞبد الرحيلي،  (ٓ)
 .َِِ/ُ ،ِ،طرآف العظيمقتفسير ال ، ابن كثّب (ٔ)
 .ّّٔ/ ُ ،ُط،جامع البياف في تفسير القرآف ، الطربم (ٕ)



 

ُٕٓ 

 مباىلة النصارل: .ب

موف كقد جاءت دعوة النصارل إىل ا٤بباىلة عندما قدـ كفد من ٪براف فجعلوا ٰباجوف ُب عيسى كيزع 
فََّْٓ دَأجَّهَ فِْوِ ِِٓ ثَؼْذِ َِب جَبءنَ َِِٓ اٌْؼٍُِِْ فَمًُْ رَؼَبٌٌَْاْ َٔذْعُ ؤَثْنَبءَٔب ًَؤَثْنَبءوُُْ ًَِٔسَبءَٔب  ﴿ىية: و لكاأل فيو ما يزعموف من البنوة

دىعىا  ،لىمَّا نػىزىلىٍت ٰىًذًه اآليىةي ، ى مُب صحيح مسل (ُ)﴾ًَِٔسَبءوُُْ ًَؤَٔفُسَنَب ًؤَٔفُسَىُُْ ثَُُّ َٔجْزَيًِْ فَنَجْؼًَ ٌَّؼْنَخُ اٌٍّوِ ػٍَََ اٌْىَبرِثِنيَ
 : ٍينان فػىقىاؿى  .(ِ)«اللَّهيمَّ ٰىؤيالىًء أىٍىًلي»رىسيوؿي الٌلًو عىًليِّا كىفىاًطمىةى كىحىسىنان كىحيسى

: جىاءى اٍلعىاًقبي كىالسَّيّْدي صىاًحبىا ٪بىٍرىافى ًإىلى رىسيوًؿ اللًَّو  يٍػفىةى قىاؿى  -لىٍيًو كىسىلَّمى صىلَّى اللَّوي عى -كعىٍن حيذى
عىنَّ  ًعنىاهي قىاؿى فػىقىاؿى أىحىديٮبيىا ًلصىاًحًبًو: الى تػىٍفعىٍل فػىوىاللًَّو لىًئٍن كىافى نىًبيِّا فىبلى اًف أىٍف ييبلى ا الى نػيٍفًلحي ٫بىٍني كىالى ييرًيدى

: ًإنَّا نػيٍعًطيكى مىا سىأىٍلتػىنىا كىابٍػعىٍث مىعىنىا  : عىًقبػينىا ًمٍن بػىٍعًدنىا قىاالى رىجيبلن أىًميننا كىالى تػىبػٍعىٍث مىعىنىا ًإالَّ أىًميننا فػىقىاؿى
ىبٍػعىثىنَّ مىعىكيٍم رىجيبلن أىًميننا حىقَّ أىًمْبو فىاٍستىٍشرىؼى لىوي أىٍصحىابي رىسيوًؿ اللًَّو  -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -ألى

: قيٍم يىا أىبىا عيبػىٍيدىةى ٍبنى ا١بٍىرَّاًح فػىلى  ـى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: فػىقىاؿى ىىذا أىًمْبي ىىًذًه »مَّا قىا
 .(ّ)«اأٍليمَّةً 

 يكوف التهديد إما بالقوؿ أك بالفعل : :التهديد -ِ

 التهديد بالقوؿ:  -أ

ككما ُب  ،(ْ)﴾ٌٍُِْ ثِبٌُّْفْسِذَِّٓفَةِْ رٌٌٌَََّْاْ فَةَِّْ اٌٍّوَ ػَ﴿إما بالوعيد ٔبزاء الفعل ُب اآلخرة كقولو تعاىل: 
:  -صلى ا عليو كسلم-هتديد الرسوؿ   (ٓ) «فىًإٍف تػىوىلٍَّيتى فىًإفَّ عىلىٍيكى ًإٍٍبى اأٍلىرًيًسيّْْبى »٥برقل الرـك

 .األريسيْب ٝبع األريس

                                                           

 .ُٔ اآلية :آؿ عمراف  سورة (ُ)
 ،(َِْْ) رقم، (ُُٕٖ/ْ)، عنو ا رضي علي فضائل باب ، الصحابة فضائل ،كتاب الصحيحأخرجو مسلم ُب  (ِ)

 . ( ِٗٗٗ) رقم، (ِِٓ/ٓ،)عمراف آؿ سورة كمن باب القرآف تفسّب أبواب، السنن كالَبمذم ُب
 .( َّْٖ) رقم، (ُُٕ/ٓ)٪براف، أىل قصة باب ، ا٤بغازم ،كتاب الصحيح البخارم ُب أخرجو  (ّ)
 .ّٔ اآلية :آؿ عمراف  سورة (ْ)
 (ٖ/ُ)، كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ إىل الوحي بدء كاف كيف باب ، الوحي بدء ،كتاب الصحيحالبخارم ُب  أخرجو (ٓ)
 . (ٕ) رقم، (ٖ/ُ)،



 

ُٖٓ 

 األمْب، أم تقاؿ للتابعكقيل معناىا  -أم الفبلح-ر: األريس قيل معناىا األكار جقاؿ ابن ح
التابع ا٤براد التابع فا٤بعُب أف عليك مثل إٍب  ، كا٤بعُب ُب ا٢بديث صاّب على الرأيْب، فإف كافكا٤بتبوع

، كإٍب ا٤بتبوعْب كأنو قاؿ فإف عليك إٍب ا٤بتبوعْب، كإف كاف ا٤بتبوع فلك ترؾ الدخوؿ ُب اإلسبلـ
 .(ُ)ميضاعف باعتبار ما كقع ٥بم من عدـ اإلذعاف إىل ا٢بق من إضبلؿ  أتباعه

كىتىاللًَّو  ﴿: بتكسّبأصنامهم ُب قولو تعاىلقومو  -عليو السبلـ- أك هتديد بفعل كتهديد إبراىيم
ىًكيدىفَّ أىٍصنىامىكيٍم بػىٍعدى أىٍف تػيوىلُّوا ميٍدًبرًينى   .(ِ) ﴾ألى

 ب ػ الغلظة بالقتاؿ : 

ٍم ُب ا٢بٍىٍرًب فىشىرٍّْد ًًٍّٔم مىٍن فىًإمَّا تػىثٍػقىفىنػَّهي  ﴿قاؿ تعاىل:  ،كيكوف ىذا مع أىل ا٢برب من الكفار
قاؿ ابن كثّب: "معناه: غلّْظ عقوبتهم، كأثخنهم قتبلن؛ ليخاؼ من ، (ّ) ﴾ خىٍلفىهيٍم لىعىلَّهيٍم يىذَّكَّريكفى 

اًىًد  ﴿كقولو تعاىل:  (ْ)سواىم من األعداء من العرب كغّبىم، كيصّبكا ٥بم عربة" ا النَّيبُّ جى يىا أىيػُّهى
 .(ٓ)﴾كىاٍلمينىاًفًقْبى كىاٍغليٍظ عىلىٍيًهٍم كىمىٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي كىبًٍئسى اٍلمىًصّبي  اٍلكيفَّارى 

كا٤بنافقْب  ،أمر ا نبيو أف ٯباىد الكفار بالسيف كا٤بواعظ ا٢بسنة كالدعاء إىل ا :قاؿ القرطيب
 ،بالَبتيب األقرب فاألقربالقتاؿ  كيكوف ،(ٔ)بالغٍلظة كإقامة ا٢بجة، كأف يعرٌفهم أحوا٥بم ُب اآلخرة

قاؿ  ،(ٕ)﴾يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا قىاتًليوا الًَّذينى يػىليونىكيٍم ًمنى اٍلكيفَّاًر كىٍليىًجديكا ًفيكيٍم ًغٍلظىةن  ﴿قاؿ تعاىل: 
  .(ٖ)القرطيبُّ: "أم: شدة كقوة"

                                                           

 .ُٖٕ/  ٖ ،قُّٕٗط،فتح الباري  ابن حجر، (ُ)
 .ٕٓ:اآلية ألنبياء ا سورة (ِ)
 .ٕٓ :اآلية ألنفاؿا سورة (ّ)
 . ٗٔ/  ْ  ،ِ،طتفسير القرآف العظيم،ابن كثّب (ْ)
 .ّٕ :اآليةالتوبة  سورة (ٓ)
 .َُِ/  ُٖ  ،ُط،الجامع ألحكاـ القرآف، القرطيب (ٔ)
 .ُِّ :اآلية التوبة سورة (ٕ)
 . ِٕٗ/  ٖ ، ُ،طالجامع ألحكاـ القرآف، القرطيب (ٖ)



 

ُٓٗ 

ا٤بؤمن الكامل ىو  أم: كليجد الكفار منكم غلظة عليهم ُب قتالكم ٥بم، فإفٌ  كقاؿ ابن كثّب:
ب إليكم أم  ابدءكا بقتاؿ األقرب فاألقر  ،غليظنا على عدكه الكافر  الذم يكوف رفيقنا ألخيو ا٤بؤمن ،

، ألهنم كانوا سكاف الشاـ  ،دارا دكف األبعد فاألبعد ككاف الذين يلوف ا٤بخاطبْب ّٔذه اآلية يومئذ الرـك
فأما بعد أف فتح ا على ا٤بؤمنْب الببلد، فإف ، كانت أقرب إىل ا٤بدينة من العراؽيومئذ، كالشاـ  

الفرض على أىل كل ناحية قتاؿ من كليهم من األعداء دكف األبعد منهم ما مل يضطٌر إليهم أىل 
 .(ُ)ناحية أخرل من نواحي ببلد اإلسبلـ

 . (ِ)كقاؿ قتادة: اآلية على العمـو ُب قتاؿ األقرب فاألقرب، كاألدٌٰل فاألدٌلٰ 

 
  

                                                           

 . ُْ/  ِ ، ِ،طالقرآف العظيم تفسير، ابن كثّب  (ُ)
 . ِٓ/  ُُ  ،ُط،جامع البياف في تفسير القرآف، الطربم (ِ)



 

َُٔ 

 .المطلب الثالث : حوار المسلمين :الرابع المبحث

قد أكوف تطرقت إىل بعض ما سأذكر ُب ىذا ا١بانب كذلك عندما ٙبدثت ُب بداية ا٤ببحث الرابع 
 بل كخصوصية.أكثر تفصي بإذف ا ا٢بوار كلكن سيكوف ىناعن أٮبية 

 :با فأقوؿ مستعينان 

قدراتو كيطمئن ٤بهاراتو يكوف أكؿ من يعرؼ أنو ال بد أف يتحلى ااكر ا٤بسلم با٤بعرفة كاف 
، كاف يتحلى بفضيلة إعطاء ا٢بق ألىلو كاف ٰبرص على تقدَل من ىم أقدر منو ُب أم ا٤بكتسبة
ألف ا٢بوار ُب هناية ا٤بطاؼ ليس نزىة تركٰبية  ؛نفسو طا٤با شهد ٥بم اآلخركف بالفضلعلى ميداف 

كسامة الشكل كالقدرات على ية شيفونية تعتمد كمباراة كبلمية كجعجعة ببل طحْب، كال ىو مظهر 
كشف الستار عن   سعى علمي مؤسس على حقائق يهدؼ إىلكلكنو م ،ا٣بطابية كحذلقة شد االنتباه

 و تركف معي أنأال ،فائدة علمية عن طريق قرع ا٢بجة با٢بجة كالربىاف بالربىاف دكف تزييف أك ادعاء
َباء على ا بادعاء خربات كمهارات مل يسبغها مثل ىذا التصرؼ ضمن ضركب االف إدراجٲبكن 
   .(ُ) ﴾   ۉ ۉ ې ې ې﴿ صنف من خلقو على 

ات الٍب ٛبيزه كىذا يتطلب أف يتصف ااكر ا١باد الواعي ا٤بلتـز ٗبجموعة من الفضائل كالسلوكي
سرب لى عخربة التحاكر" كتعلي من شأنو باعتباره عارفان بآداب ا٢بوار كقادران عن غّبه من مدعي "

 وصايا النبوية من ناحية ثانية.أغواره من ناحية، كملمان باألسس القرآنية كال

 :األمر الذم يفرض عليو

أف يكوف بعيدان عن الغضب كالتشنج كالتوتر، إذا مل يوفق ُب عرض كجهة نظره أك إذا كانت  - ُ
 .اكر أكثر موضوعية كأنصع داللةدالئل الفريق اآلخر ا

، ُب حْب فقد ىو كةعلى ا٢بق إذا ما كضحت دالالتو لدل غّبه من األطراؼ ا٤بشار أف ال يعلو  – ِ
 بلوغ شاطئو.

                                                           

 .ُٔ :اآليةطو  سورة (ُ)



 

ُُٔ 

أف ٰبرص على إبقاء ا٢بوار ضمن األطر الٍب اتفق عليها عند اإلعداد ٤بساراتو كا٘باىاتو كالٍب  –ّ
 حباط.مهما تصاعد اإللخركج عنها ل، كأف ال يدفعو التوتر فة األطراؼ قبل البدء فيوأقرهتا كا

عرضو ٤با ٙبت يديو من حجج  أف يبادر لبلعَباؼ بقدرة غّبه على بلورة أفكاره كيقر لو برجاحة –ْ
، طا٤با تبْب لو كلغّبه من ااكرين كا٤بتابعْب أنو )أم اآلخر( امتلك الربىاف كدلل على مصداقية موثقة

 ما يطرح. 

، حٌب كلو  اه اإلجرائي ببل تعقيدات سلبيةر أف يتعود على لْب العريكة طا٤با أف النقاش يأخذ ٦ب –ٓ
ىذه الصفات تنطبق على عقبلء ا٢بوار الذين  ،كاف خط سّبه كتصاعده ال يتوافق مع أطركحاتو

ـه  ﴿قالت عنهم سورة القصص  الينىا كىلىكيٍم أىٍعمىاليكيٍم سىبلى عيوا اللٍَّغوى أىٍعرىضيوا عىٍنوي كىقىاليوا لىنىا أىٍعمى كىًإذىا ٠بًى
أف اللغو ىنا كإف كاف يقصد بو الشتم كاإليذاء كاإلنكار إال أف اآلية ، (ُ)﴾ كيٍم الى نػىٍبتىًغي ا١بٍىاًىًلْبى عىلىيٍ 

عز كجل ُب   يقوؿ ا٤بوىل، غّب بينة أك حجة أك برىافعلى ا٣ببلؼ ُب الرأم  إىل الكرٲبة تنصرؼ أيضان 
نو عليو أ، يتباىي ربنا برسولو كيطلعنا (ِ) ﴾يملًٍنتى ٥بىيٍم  فىًبمىا رىٍٞبىةو ًمنى اللَّوً  ﴿: كتابو ا٢بكيم لرسولو الكرَل

قاه من عنت كإيذاء كىو السبلـ مل يكن ٦بافيان لقومو كمل يقس عليهم قلبو الشريف برغم ما ال
ا٢بق يريد منا أف نتمثل رسولنا  ،ىذا االستدالؿ الرباٍل موجو لنا عبادة ا الواحد األحد يدعوىم إىل

لسبلـ عند التحاكر كالنقاش خاصة فيما يتعلق بأمور ديننا ا٢بنيف فإذا عىلمنا العلي عليو الصبلة كا
العظيم أف رسولنا رضواف ا عليو مل يكن فظان ُب عرض رسالتو كالربىنة على صدؽ دعواه خبلؿ 

ليهم أدلة كمل يكن مغلق القلب حيا٥بم كىو يعرض ع ،نقاشاتو الطويلة مع الكافرين كا٤بنافقْب
، أفبل يكوف ذلك نرباسان لنا لكي نتبُب ٭بوذجو عليو السبلـ ُب ا٢بوار كالنقاش قية ما يدعهم إليومصدا

أما إذا كنا نتناقش مع ىم على غّب ملة ، ؟كجو ا٣بصوص ىعلى ديننا عل بصفة عامة كمع من ىم
فيهما حيث جاء  من سورة طو ْْك  ّْاإلسبلـ، فعلينا أف نتمثل مضموف اآليتْب الكرٲبتْب رقم 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے    ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ :-عليهما السبلـ–التوجيو ٤بوسى كىاركف 

أم أف نتخاطب كإياىم كنتحاكر فيما بيننا كبينهم بالقوؿ اللْب الذم يعِب التفاىم معهم  ،(ّ)﴾ ۓ
لة  ، فهذه الوسيللجوء لفرض رأينا بالقوة ا١بربيةعلى قدر عقو٥بم ككفق قدراهتم على االستيعاب دكف ا

                                                           

 .ٓٓ:اآلية القصص  سورة (ُ)
 .ُٗٓ اآلية : آؿ عمراف سورة (ِ)
 .ّْ-ِْ :اآليةو ط سورة (ّ)
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 كما يقرر رب العزة ىي كحدىا الٍب تقود من ىم على غّب ا٤بلة إما إىل التذكر كالفهم كاالقتناع أك إىل
ا٣بشية ككلتاٮبا أك إحداٮبا لن تتحقق بتأثّب الشدة كالعنف كالقوؿ ا٣بشن كلن تصل إىل ىدفها ٙبت 

قق بكم الكبلـ الكثّب الذم ألف بلوغ ا٢بوار لغايتو اإلٯبابية لن يتح ،ضغط التوتر كالغضب كا٣بصاـ
ة لنديٌ مستول ا كلكن ٗبن ٪بح ُب رفع ا٢بوار إىل، جرل على األلسنة كال ٗبن عبل صوتو كباف تشنجو

ده كشارؾ ُب تزكية خبلصاتو الٍب ، كساىم ُب ٙبقيق ا٥بدؼ من كراء انعقاالقائمة على ا٢بق كالربىاف
 .ديِب لصاّب آّتمع كاألمةقر ّٔا ا١بميع كأضاؼ جديدان إىل ساحة االجتهاد الأ

، يأٌب موضوعو كا٥بدؼ من مأطراؼ ا٢بوار كاالشَباطات الٍب ٯبب أف تتوافر فيهعرض كبعد 
ألطراؼ ا٤بشاركة فيو على ، أف يتفق الطرفاف أك اا٣بوض ُب ترتيبات اللقاء ا٢بوارمالبد قبل  ،كراءه

أبعاد ك٧باكر كخطوط عريضة  كال نقصد بذلك العنواف فقط، لكن كل ما يتعلق بو منموضوعو 
كنقاط ذات صلة كثيقة ّٔا حٌب ال يزيغ مسار تبادؿ اآلراء عن طريقو كينحرؼ عن مقصده، كيصبح 

، ٱبلق الكثّب من شرنا إليهاأدـ ٙبديد ا٤بوضوع بالكيفية الٍب ع ،الوقت ميضيعان كا١بهد ا٤ببذكؿ ببل ٜبرة
ا يتمسك بو طرؼ ، فأسهل مجادة الصواب ا إىلد ٧باكلة ضبط األمور بإعادهتا٤بشاكل كالعقبات عن

، مل يكن كاضحان منذ البداية ٤بوضوع كما يشتمل عليو من عناصرأف ٙبديد أبعاد ا أك األطراؼ كلها
 أك أف ىذه النقطة أك تلك مل تكن مدرجة أك متفق عليها أك أهنا أضيفت بعد إقرار االتفاؽ النهائي

 دكف علم كرضا بقية ا٤بشاركْب.

. أم ٙبديد أبعاد "ما أطلق عليو " ٙبرير ٧بل النزاع ىاتفق الرعيل األقدـ من العلماء عل لذلك
، لكي يىسهل عليهم ناقشتو كالتحاكر ُب صلب مكوناتوا٤بوضوع الرئيسي الذم يتجمع اآلخركف ٤ب

 أصو٥با، كمن ٍب التثبت من مرجعيتها كتأكيد مصداقيتها ك نقاط التشابك حولو كإرجاعها إىلتفكي
أك االقتناع بإعادة النظر فيها من زاكية أك ٦بموعة زكايا جيدد عن طريق الطرح العلمي ا٤بوثق ا٥بادئ 

من شأنو أف ىذا التحديد حٌب لو تناكؿ أدؽ التفاصيل  ،يزيغ عنو إال موتور أك غّب متمكنالذم ال 
ألطراؼ ٢بوار ببل ا٥بدؼ من عقد موضوع ا٢بوار ا٤بتفق عليو، ألف خوض ا يشّب بصدؽ كا٤بعية إىل

كيينبأ بأنو  ،الموضوعية من ناحية ثانيةاكترسيخ  ،ىدؼ مضيعة للوقت كا١بهد كما قلنا من ناحية
 بد من ٙبديد ا٥بدؼ من كراءه حٌبالفأم كاف عنواف ا٢بوار  ،عدَل ا٤بنفعة كالقيمة من ناحية ثالثة

معرفة بأبعاد  ىكعل ،ٗبراجعاهتم كعي ىرىم، كمن ٍب علبينة من أم ىيكوف األفراد ا٤بشاركوف فيو عل
ىذا التحديد الضابط ٤بوضوع ا٢بوار  ،كشك ا٤بشاركة ُب تفعيلها فيما بينهم ىالرسالة الٍب ىم عل



 

ُّٔ 

فية الٍب يراىا مناسبة كىدفو كما يقود إليو من إقرار لكل طرؼ ٕبقو ُب عرض كجهة نظره بالكي
ُب العملية ا٢بوارية من التوصل بسبلسة  ىو الذم ٲبيكن الطرفاف أك األطراؼ ا٤بشاركةكموضوعية 

الساحة  نتائج كاستنتاجات موضوعية ٥با أثرىا العلمي كالفكرم الذم يضيف ا١بديد إىل كيسر إىل
أنو ما من لقاء حوارم إال كأتت  ،لتطبيقية ُب ىذا ا٣بصوص تؤكد لناالتجارب ا، ك النقاشية األكسع

إثبات صحة كجهة نظره ٗبا ٙبت على نو ٲبلك القدرة أ قناعةعلى إليو األطراؼ ا٤بتحاكرة ككل منها 
يده من أدلة كبراىْب، لكن هناية اللقاء تثبت دائما أف غالبية األطراؼ استطاعت عن طريق تنسيق 

، أك أف إحداىا استطاع أف ٰبقق موضوع ا٢بوارإىل قق إضافة جديدة زكايا الرؤية فيما بينها أف ٙب
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ :لآلية الشريفة كذلك مصداقان  ،فقواقدرتو ىذه أما اآلخركف فلم يو 

  .(ُ) ﴾چ ڇ ڇ 

 ىكنأٌب ىنا إىل منهج ا٢بوار كأسلوبو ال بد كما اتفقت األطراؼ ا٤بشاركة ُب ا٢بوار عل
، فبغّب وبو لكي يكونا ملزمْب ٥بم ٝبيعان منهجو كأسل ىا٥بدؼ من كراءه أف تتفق أيضان علموضوعو ك 

لعلمي كال القواعد ا٤بلزمة لكل األطراؼ األمر الذم يفتح أكسع األبواب ذلك ال يتوافر اإلطار ا
مستويات دكنية ليس كراءىا  ف هتبط بلغة ا٢بوار كتفاعبلتو إىلللمهاترات كاالدعاءات الٍب من شأهنا أ

 تويات.من ا٤بس لنها نتائج ييعتد ّٔا على أم مستو طائل كال ييرجي م

نظاـ الذم يسلكو ُب ضوء ٦بموعة متفق عليها من ال :بسط تعريفأُب  منهج ا٢بوار ىو
القواعد العامة ا٤بتعارؼ عليها "لطلب ا٢بق" كالٍب قد يضاؼ إليها عدد من ا٤بسائل الٍب يتفق عليها  

 .كل األطراؼ كتكوف مقبولة منهم ٝبيعان قبل البدء ُب الَبتيب ّٓرياتو

 :أٮبها فيما يلي واعد نشّب إىلىذه الق

 الٍب يبِب عليها حججو كآراؤه . على الطرؼ ااكر لو ُب ضوء مرجعيتو كمصادره أف يرد كل طرؼ -

 ، من منطلق ا٢بقيقة كما يراىا دكف اللجوءبعرض كجهة نظره بوضوح ال لبس فيوالتزاـ كل طرؼ  -
 اإلّٔاـ أك التبسيط ا٤بخل . إىل

                                                           

 .ِْ :اآليةسبأ  سورة (ُ)
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آلخرين، يقوؿ ربنا كبْب اأف يعَبؼ كل طرؼ بأف ىناؾ العديد من ا٤بسائل ا٤بتفق عليها بينو  -
نىكيٍم ﴿  :سبحانو كتعاىل نػىنىا كىبػىيػٍ  . (ُ) ﴾كىًلمىةو سىوىاءو بػىيػٍ

أم ا٤بسبق كاألحكاـ ا٤بعدة فرض الر ك  التعصب أم كاف الغرض من كراءه التزاـ كل طرؼ بنبذ -
 حاجة للحوار كالنقاش. ىناؾ تانك كذلك ما كاف لواألمر  ألف ؛سلفان 

ا٢بوار الذم من أف كل طرؼ مستعد عن قناعة إٲبانية لتقبل ما سينتهي إليو التجرد من ا٥بول يض -
 يشارؾ فيو من نتائج.

أسس على ىذا ما كفقنا ا إليو فيما يتعلق برؤيتنا ٤بنطق ا٢بوار ا٥بادؼ ا٤بثمر بْب ا٤بسلمْب 
ذمـو ألنو يساىم قرآنية تساعد ُب التقارب فيما بينهم كتبعدىم قدر االستطاعة عن ا١بداؿ العقيم ا٤ب

 .(ِ)ُب توسيع شقة ا٣ببلؼ كيزيد من حدة الصراعات
  

                                                           

 .ْٔ :اآليةآؿ عمراف  سورة (ُ)
 )بتصرؼ(. ،"تعميم منطق الحوار بين المسلمين على األسس القرآنية "،ا٤بصرم(ِ)

http://www.alhiwartoday.net/node/2779 
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 حكاية موسى عليو السالـ في السورة:المبحث الخامس

 .المطلب األوؿ : عالقة موسى عليو السالـ بربو جل وعال 

عليو السبلـ كقد جاء كذلك ُب ثبلث سور  ى٤بوس كيتمثل ىذا ا٤بشهد ُب مناداة ا٢بق سبحانو كتعاىل
 طو كالنمل كالقصص. ىي

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ    ې ې ى ى ائ ﴿:ففي سورة طو جاء قولو

ٿ ٿ    پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   ۈئۈئ

   .(ُ)﴾   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

لنَّاًر كىمىٍن حىٍو٥بىىا فػىلىمَّا جىاءىىىا نيوًدمى أىٍف بيورًؾى مىٍن ُب ا ﴿ :رأ قولو تعاىلكُب سورة النمل نق
فػىلىمَّا أىتىاىىا نيوًدمى ًمٍن شىاًطًئ اٍلوىاًد اأٍلىٲٍبىًن  ﴿ كجاء ُب سورة القصص: ،(ِ) ﴾كىسيٍبحىافى اللًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمْبى 

ًة ًمنى الشَّجىرىًة أىٍف يىا ميوسىى ًإٍلّْ أىنىا اللَّوي رىبُّ اٍلعىالىًمْبى  كىذه اآليات الٍب ذكرت ، (ّ) ﴾ ُب اٍلبػيٍقعىًة اٍلميبىارىكى
 -ُب سورىا الثبلث تعطينا صورة صادقة ٥بذا ا٤بوقف كتتلخص ُب شيئْب:

كأنو كاف با١بانب األٲبن للبقعة ا٤بباركة من  ل،النار ُب الوادم ا٤بقدس طو  لـ رأعليو السبلموسى  -أ
 الشجرة.

كيبْب لو أف ىذه النار  –النار بعد أف كصل إىل–عليو السبلـ ٠بع صوت ا٢بق يناديو موسى أف  -ب
ًإٍلّْ أىنىا ﴿ -:ناديو ّٔذا النداءي –كإ٭با ىي نور ا٢بق جل كعبل–ما تصور كٚبيل  ىالٍب رآىا ليست عل

 ﴿ ،(ٓ)﴾مي  يىا ميوسىى ًإنَّوي أىنىا اللَّوي اٍلعىزًيزي ا٢بٍىًكي   ﴿ ،(ْ)﴾رىبُّكى فىاٍخلىٍع نػىٍعلىٍيكى ًإنَّكى بًاٍلوىاًد اٍلميقىدًَّس طيونل 

كىذا من باب   ،فهذه النداءات كلها صورة كاحدة ٤بوقف كاحد، (ٔ)﴾ًإٍلّْ أىنىا اللَّوي رىبُّ اٍلعىالىًمْبى  
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ككل ما ُب اآليات قد حدث حيث  ،ا عز كجل كليس حكاية عن الغّبالكبلـ الذاٌب الصادر عن 
السبلـ ٠بع كل ما نص عليو  عليو ىفموس، طاؿ ا٤بوقف الذم يستوعب كل ما حكاه ا تعاىل

كما دار حولو قد قالو ا  كل ذلكك  ،(ِ)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ ،(ُ)﴾ائ ەئ ەئ  ﴿القرآف الكرَل 
القوؿ بأف عبارة كاحدة ىي الٍب قيلت، كا يعرب عن  أك نقبلن  كال يصح عقبلن  ،ُب ىذا ا٤بوقف تعاىل

 عن معُب ذكرتو اآليات تعبّبان  الباقي من عنده كأف مل يكن قد حدث، كال يصلح أف يكوف كل ما
عليو  ىالقوؿ بأف عبارة كاحدة ُب اللغة الٍب خوطب ّٔا موس أك نقبلن  كما ال ٯبوز عقبلن   ،كاحد ال غّب

من  كأم عبارة تتسع ٥بذه النداءات الثبلث كما تضمنتو ،تستوعب كل ما قيل ُب ىذا ا٤بوقف السبلـ
 .(ّ)؟أفكار

ذكر الكل  اء فهو تعاىلمنافاة بْب ىذه األشي لثبلث: كالبعد أف ذكر اآليات ايقوؿ الرازم 
   . (ْ)ُب كل سورة بعض ما اشتمل عليو ذلك النداء ىإال أنو حك

ـ من عليو السبل ىكتكرار ىذه النداءات غّب مستبعد فقد اقتضاه ا٤بوقف الذم اىتز لو موس
لبو كتستقر عواطفو، بعد ىذا العطف اإل٥بي لتسكن نفسو كيهدأ ق أقطاره حيث كاف ُب حاجة إىل

 .لو كحدىم ككقف ٱباطب رب العا٤بْبأف ترؾ أى

ُب موضعو، ففي سورة طو  بقي أف يقاؿ: إف كل نداء من ىذه النداءات الثبلث جاء مناسبان 
طمأنينة كتبعد عنو النصب كالتعب النفسي،  -صلى ا عليو كسلم-كقد أنزلت لتزيد الرسوؿ 

صلى ا عليو كسلم أف ىذه سنة ا مع  لو، ليعلم النيب ية ا تعاىلعليو السبلـ كعناموسى فذكرت 
صلى ا عليو -كُب سورة النمل حيث جاءت لبياف أف القرآف إ٭با يتلقاه النيب  ، األنبياء ٝبيعان 

عليو السبلـ ُب  ىموس لناد الئل ا٢بكمة كالعلم أف ا تعاىلفمن د، حكيم عليممن لدف  -كسلم
 (ٓ) ﴾فػىلىمَّا جىاءىىىا نيوًدمى أىٍف بيورًؾى مىٍن ُب النَّاًر  ﴿: النائي البعيد كناسب أف يقوؿ ىذا ا٤بكاف
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 . ِّٓص  ،ط،قصص القرآف ، عبد الباسط بلبوؿ (ّ)
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كخاصة قبل البعثة، ككيف كانت رعاية ا  ىكُب سورة القصص كقد تكفلت بذكر قصة موس
ٍرًض كى٪بىٍعىلىهيٍم أىًئمَّةن كى٪بىٍعىلىهيمي اٍلوىارًًثْبى كىنيرًيدي أىٍف ٭بىينَّ عىلىى الًَّذينى اٍستيٍضًعفيوا ُب اأٍلى  ﴿للضعفاء من أكليائو 

    .(ِ)﴾اٌْؼَبٌَِّنيَ سَةُّ اٌٍَّوُ ؤََٔب بِِِّٔ﴿ ى:فناسب أف يقوؿ ا لو ا٠بع يا موس ،(ُ) ﴾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٓ :اآليةصص الق سورة (ُ)
 . ِٗٗ ص ط،، الوحدة الموضوعية في القرآف الكريم ،٧بمد ٧بمود حجازل (ِ)



 

ُٖٔ 

 المطلب الثاني: قصة موسى مع فرعوف :لمبحث الخامسا

رآف كثنَّاه قصة موسى عليو السبلـ مع فرعوف، لكوهنا إفَّ من القصص العجيب الذم أعاده ا ُب الق
، كفيها نبؤيه سبحانو مع ا٤بؤمنْب كالظا٤بْب بإعزاز كم عظيمة كعرب بالغة كعظات مؤثرةمشتملة على ح

ۀ ۀ ہ ہ ہ    ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ا٤بؤمنْب كنصرىم كإذالؿ الكافرين كخذالهنم 

﮸  ﮹    ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

 ﮺﮻  ﮼ ﮽ ﮾ ﮿   .(ُ) ﴾ ﯀﯁ 

ك٤با أراد ا جل كعبل إنقاذ ىذا الشعب من ظلم فرعوف كطغيانو كتكربه كعدكانو أجرل من 
َـّ موسى عليو  األسباب العظيمة ما مل يشعر بو فرعوف كال أكلياؤه كال أعداؤه ، حيث أمر سبحانو أ

رؾ كتعاىل ٕبفظو كبشَّرىا السبلـ أف تضع كليدىا موسى ُب تابوت مغلق ٍب تلقيو ُب اليم ، ككعدىا تبا
إَُِّا َرآدُّوهُ إَِّلِۡم  ﴿بأنو سّبدُّه إليها كأنو سيٍكربي كيٍسلم من كيدىم ، كأنو سبحانو سيجعلو من ا٤برسلْب 

ۡرَشينَِي  ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ ٔهُ  ، كساؽ ا ىذا التابوت كبداخلو موسى عليو ففعلت ما أيمرت بو، (ِ) ٧وََجاِؼيُ
َن  ﴿ىل أف كصل مكاف قريب من فرعوف كآلو السبلـ يتقاذفو ا٤بوج إ ۡٔ ۥٓ َءاُل ِِرَۡؼ ُّ  ىذا كُب، (ّ)﴾َِٱۡۡلََلَط

، فإف الذم خاؼ منو فرعوف كقتَّل أبناء بِب إسرائيل ألجلو قيَّض ا أف أف ا٢بذر ال ينفع من القدر
 ينشأ ُب بيت فرعوف كيَبىب ٙبت يده كعلى نظره كُب كفالتو.

، فأخرجوه إىل من قبوؿ الرضاعة من ثدم أم امرأةأف منعو  كمن لطف ا ٗبوسى كأمو
فَمَبٌَذْ ىًَْ ؤَدٌُُّىُُْ ػٍَََ ؤَىًِْ ثَْْذٍ  ﴿فجاءت أختو كىو بتلك ا٢باؿ ،لعلهم ٯبدكف من يقبل منها الرضاعالسوؽ 

ا البيت كبياف ما ىم عليو فاشتملت مقالتها ىذه على الَبغيب ُب أىل ىذ (ْ)﴾َّىْفٌٍَُُٔوُ ٌَىُُْ ًَىُُْ ٌَوُ َٔبصِذٌَُْ
نػيهىا كىالى ٙبىٍزىفى كىلًتػىٍعلىمى أىفَّ كىٍعدى اللًَّو حىقّّ  ﴿من ٛباـ ا٢بفظ كحسن الكفالة  فػىرىدىٍدنىاهي ًإىلى أيمًّْو كىٍي تػىقىرَّ عىيػٍ

 .(ٓ) ﴾ كىلىًكنَّ أىٍكثػىرىىيٍم الى يػىٍعلىميوف

                                                           

 .ْ-ِ:اآلية القصص سورة (ُ)
 . ٕ:اآليةالقصص  سورة (ِ)
 .ٖ :اآلية القصص سورة (ّ)
 .ُِ :اآليةالقصص  سورة (ْ)
 .ُّ :اآليةالقصص  سورة (ٓ)



 

ُٔٗ 

كالفصل  ؛ حيكمان يعرؼ بو األحكاـ الشرعيةعٍلمان ك٤با بلغ عليو السبلـ أشده كاستول آتاه ا حيكمان ك 
، كتشاكر مؤل فرعوف نها قتل موسى عليو السبلـ للقبطيٍب جرت أحداث م ،بْب الناس، كعلمان كثّبان 

فىخىرىجى ًمنػٍهىا  ﴿مع فرعوف على قتلو كاجتمع رأيهم على ذلك ، كيبلغ موسى ا٣برب فيخرج من مصر 
ائًفنا يػىتػىرىقَّبي    . (ِ)﴾ قىاؿى رىبّْ ٪بىًِّْب ًمنى اٍلقىٍوـً الظَّاًلًمْبى  ﴿ ا اكدع (ُ) ﴾خى

، ٍبَّ إنو سبحانو أكرمو بأعظم كرامة حلتو تلك بالتزكج من امرأة صا٢بةُب ر  -جل كعبل-كأكرمو ا 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿كحباه بأعظم نعمة فجعلو من ا٤برسلْب 

 . (ّ) ﴾  ڀ ڀ ٺ ٺ

اٍسليٍك يىدىؾى ُب جىٍيًبكى ٚبىٍريٍج بػىٍيضىاءى  ﴿با٢بجج الباىرة كالرباىْب الظاىرة كأيَّده تبارؾ كتعاىل 
انىاًف ًمٍن رىبّْكى ًإىلى ًفٍرعىٍوفى كىمىلىًئوً  اًنكى بػيٍرىى انيوا  ًمٍن غىٍّبً سيوءو كىاٍضميٍم إًلىٍيكى جىنىاحىكى ًمنى الرٍَّىًب فىذى ًإنػَّهيٍم كى

ه تبارؾ كتعاىل بالتوجُّو إىل فرعوف لدعوتو ، كأمىره أف يقوؿ لو قوالن لينان لعلو كيأمر  ،(ْ)﴾قػىٍومنا فىاًسًقْبى 
قىاؿى رىبّْ  ﴿كيطلب موسى من ا أف يعينو على ما ٞبلو كأف يسدّْده فيما ككل إليو  ،يتذكر أك ٱبشى

ىيوى أىٍفصىحي ًمِبّْ ًلسىاننا فىأىٍرًسٍلوي مىًعيى ﴾ كىأىًخي ىىاريكفي ًّّإٍلّْ قػىتػىٍلتي ًمنػٍهيٍم نػىٍفسنا فىأىخىاؼي أىٍف يػىٍقتػيليوًف ﴿
بيوًف ﴿ قيًِب ًإٍلّْ أىخىاؼي أىٍف ييكىذّْ قىاؿى سىنىشيدُّ عىضيدىؾى  ﴿:فأجابو ا فيما سأؿ (ٓ)﴾﴾{ ّْرًٍدءنا ييصىدّْ

كيأٌب األمر ، (ٔ)﴾ ًن اتػَّبػىعىكيمىا اٍلغىالًبيوفى بًأىًخيكى كى٪بىٍعىلي لىكيمىا سيٍلطىاننا فىبلى يىًصليوفى إًلىٍيكيمىا بًآيىاتًنىا أىنٍػتيمىا كىمى 
ڳ ڱ ﴿اإل٥بي إىل موسى كأخيو عليهما السبلـ إلنفاذ ىذه ا٤بهمة كأداء ىذا ا٤بطلب العظيم 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳﮴     ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ    ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

﮻  ﮺  ﮹  ﯁       ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﯀  ﮾  ﮿ ﮽             ﮼

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب        ڭ ڭ

                                                           

 .ُِ :اآليةالقصص  سورة (ُ)
 .ُِ :اآليةالقصص  سورة (ِ)
 .ُْْ :اآلية األعراؼ سورة (ّ)
 .ِّ :اآليةالقصص  سورة (ْ)
 .ّْ-ّّ:اآلية القصص  سورة (ٓ)
 .ّٓ :اآليةالقصص  سورة (ٔ)



 

َُٕ 

كيتوجَّو موسى كأخوه ىاركف عليهما السبلـ بكل شجاعة كقوة كثبات لتبليغ رسالة ا ، (ُ) ﴾  خب مب
 كتنفيذ أمره سبحانو .

لقد أرسل ا موسى عليو السبلـ باآليات كالسلطاف ا٤ببْب إىل فرعوف الذم تكرب على ا٤بؤل كقاؿ أنا 
ءه موسى باآليات البينات كدعاه إىل توحيد رب األرض كالسماكات، فقاؿ فرعوف ربكم األعلى، فجا

فأنكر الرب العظيم الذم قامت بأمره األرض  (ِ) ﴾قىاؿى ًفٍرعىٍوفي كىمىا رىبُّ اٍلعىالىًمْبى  ﴿منكران كجاحدان: 
اكىاًت كىاأٍلىٍرًض قىاؿى رىبُّ السَّمى  ﴿كالسماكات ككاف لو آية ُب كل شيء من ا٤بخلوقات، فأجابو موسى 

ا ًإٍف كيٍنتيٍم ميوًقًنْبى  نػىهيمى ففي السماكات كاألرض كما بينهما من اآليات ما يوجب اإليقاف  ،(ّ) ﴾كىمىا بػىيػٍ
قىاؿى ًإفَّ رىسيولىكيمي الًَّذم أيٍرًسلى إًلىٍيكيٍم  ﴿للموقنْب، فقاؿ فرعوف ٤بن حولو ساخران كمستهزئان ٗبوسى: 

كَّره موسى بأصلو كأنو ٨بلوؽ من العدـ كصائر إىل العدـ كما عيدـ آباؤه األكلوف ، فذ (ْ) ﴾لىمىٍجنيوفه 
ا ًإٍف كيٍنتيٍم تػىٍعًقليوفى  ﴿ :فقاؿ موسى نػىهيمى ، كحينئذ ّٔت فرعوف (ٓ)﴾قىاؿى رىبُّ اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًرًب كىمىا بػىيػٍ

ٍولىوي أىالى  ﴿: دَّعى دعول ا٤بكابر ا٤بغبوف فقاؿفا ، فطعن بالرسوؿ كا٤برًسل، (ٔ)﴾ تىٍستىًمعيوفى قىاؿى ًلمىٍن حى
ٍولىوي أىالى  ﴿: ٭با ىو إنكار ا٣بالق العظيم فقاؿفردَّ عليو موسى ذلك كبْبَّ لو أف ا١بنوف إ قىاؿى ًلمىٍن حى

قىاؿى لىًئًن } فلما عجز فرعوف عن ردّْ ا٢بق ١بأ إىل التهديد كالتوعد بالسجن فقاؿ:  ،(ٕ)﴾تىٍستىًمعيوفى 
ىٍجعىلىنَّكى ًمنى اٍلمىٍسجيوًنْبى اٚبَّى  كما زاؿ موسى يأٌب باآليات كالشمس كفرعوفي ، (ٖ){ٍذتى ًإ٥بىنا غىٍّبًم ألى

ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿: ليها بالرد كالطمس حٌب قاؿ لقوموٰباكؿ بكل جهده كدعاياتو أف يقضي ع

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک    ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

                                                           

 .ْٖ-ِْ :اآليةطو  سورة (ُ)
 .ِّ اآلية :الشعراء  سورة (ِ)
 .ِْ اآلية :الشعراء  سورة (ّ)
 .ِٕ اآلية :الشعراء  سورة (ْ)
 .ِٖ اآلية :الشعراء  سورة (ٓ)
 .ِٓ اآلية :الشعراء  سورة (ٔ)
 .ِٔ اآلية :الشعراء  سورة (ٕ)
 .ِٗ:اآلية  الشعراء سورة (ٖ)



 

ُُٕ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ںڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ک گ

 .(ُ) ﴾ےہ ہ ھ ھ ھ ھ ۀ ۀ ہ ہ

ككاف من قصة إغراقهم أفَّ ا أكحى إىل موسى أف يسرم بقومو ليبلن من مصر فاىتمَّ لذلك 
فرعوف اىتمامان عظيمان، فأرسل ُب ٝبيع مدائن مصر أف ٰبشر الناس للوصوؿ إليو ألمرو يريده ا، 

فػىلىمَّا تػىرىاءىل ا١بٍىٍمعىاًف قىاؿى  ﴿هْب إىل جهة البحر األٞبر فجمع فرعوف قومو كخرجوا ُب إثر موسى متج
وف كقومو خلفنا فإف ، كفرعالبحر من أمامنا فإف خضناه غرقنا (ِ)﴾أىٍصحىابي ميوسىى ًإنَّا لىميٍدرىكيوفى 

يػىٍهًديًن  ﴿؛ فقاؿ موسى: كقفنا أدركنا أمره ا أف يضربو  ، فلما بلغ البحرى (ّ) ﴾قىاؿى كىبلَّ ًإفَّ مىًعيى رىيبّْ سى
، كصار ا٤باء السياؿ بْب ىذه الطرؽ كأطواد و فانفلق البحري اثِب عشر طريقان يضربو بعصاه فضرب

، أمر ا البحر أف يعود ، كتكامل فرعوف ٔبنوده داخلْبا١بباؿ، فلما تكامل موسى كقومو خارجْب
 . (ْ)إىل حالو فانطبق على فرعوف كجنوده فكانوا من ا٤بغرقْب

ستاذ سيد قطب ُب كتابو "ُب ظبلؿ القرآف": فكانت قصة موسى مع فرعوف كبِب يقوؿ األ
ُب اقتحاـ   -صلى ا عليو كسلم-إسرائيل قصة حافلة بالعظات كالعرب الٍب اليستغِب عنها الرسوؿ 

الصرب كالتأسى ٗبن سبقو من الرسل، كالصمود أماـ القول الغامشة ليجعل من على العقبات كالتعود 
ـ طبلئع النور ُب أمة طاؿ عليها الليل كما طاؿ األمد على بِب إسرائيل فقسمت قلؤّم، ككاف اإلسبل

كة، فهم الذين يهود ا٤بدينة أشد على الدعوة اإلسبلمية ُب ا٤بكر كالغدر كاللجاجة من مشركي م
٤بدينة، كتآمركا معهم كاحتضنوا ا٤بنافقْب ُب ا -صلى ا عليو كسلم-الرسوؿ  ىحرضوا ا٤بشركْب عل

كىم الذين تولوا حرب اإلشعاعات كالدس ُب صفوؼ ا٤بسلمْب كتشكيكهم ُب عقيدهتم، فلم يكن 
بد من كشفهم للجماعة ا٤بسلمة لتعرؼ من ىم أعداؤىا؟ كما طبيعتهم؟ كما تارٱبهم؟ كما كسائلهم؟ 

الطويل كلقد علم ا أهنم سيكونوف أعداء ىذه األمة كما كانوا أعداء ىدل ا ُب ماضيهم 
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿

                                                           

 .ٔٓ-ُٓ :اآليةالزخرؼ  سورة (ُ)
 .ُٔ :اآليةالشعراء  سورة (ِ)
 .ِٔ :اآليةالشعراء  سورة (ّ)
 .  http://al-badr.net/muqolat/2564، ،"قصة موسى مع فرعوف"،البدر (ْ)



 

ُِٕ 

ا٥بدل كاالستقامة قلوب عرفت ٍب ا٫برفت، فاقتضى ذلك أف على كأشد القلوب استعصاء  (ُ)﴾ ېئ
تلم األمة ا٤بسلمة كارثة الرساالت كلها بتاريخ القـو كأخبلقهم كطباعهم كا٫برافاهتم حٍب تعرؼ مزالق 

 . (ِ)حصيلة ٘بارّٔا كتنتفع ّٔا العقيدة كا٢بياة إىلتجربة ُب حقل الطريق، فتضم ىذه ال
   

                                                           

 .ٕٓ  :اآليةالبقرة  سورة (ُ)
 .ُِٔ - ُِٓ /ٔ ، ُٕ،طفي ظالؿ القرآف،قطب سيد (ِ)



 

ُّٕ 

 .المطلب الثالث: معجزات موسى عليو السالـ :المبحث الخامس

ہ ھ ھ ھ ھ  ﴿ :لقد ذكر ا ُب كتابو العزيز أنو آتى موسى تسع آيات فقاؿ تعاىل

 ها حججان كجعل ،ٍب خص ا ّٔا موسى عليو السبلـفما ىي تلك اآليات كا٤بعجزات ال (ُ)﴾ے
كعلى صدؽ رسالة موسى عليو السبلـ كما أقواؿ بعض ا٤بفسرين ُب ذلك  ،كبينات على كحدانية ا

 كىنا سأكتب عنها باختصار.

﮳  ﴿:قاؿ ا تعاىل -رٞبو ا-قاؿ ابن كثّب  ﮲  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮺  ﮻ ﮼ ﮶  ﮷ ﮸ ﮹ ﯀  ﯁         ﮴ ﮵ ﮽ ﮾ ﮿

ۇ ۇ ۆ ۆ          ڭ ڭ ڭ ڭ     

ٱبرب تعاىل أنو بعث موسى بتسع آيات  ،(ِ) ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب
بينات، كىي الدالئل القاطعة على صحة نبوتو كصدقو فيما أخرب بو عمن أرسلو إىل فرعوف، كىي: 

، كالدـ، آيات مفصبلت؛ قالو ، كالقمل، كالضفادع، كالبحر، كالطوفاف، كا١براد، كالسنْب، كاليدالعصا
 .ر، كالطمسة كا٢بج"األعراؼ، كا٣بمس ُب "كقاؿ ٧بمد بن كعب: ىي اليد، كالعصا، اسابن عب

، كالسنْب، ، كعصاه، كعكرمة كالشعيب، كقتادة: ىي يده، ك٦باىد: ابن عباس أيضان كقاؿ
 ،كىذا القوؿ ظاىر جلي حسن قوم، كالدـ ،كالضفادع ،كنقص الثمرات، كالطوفاف، كا١براد، كالقمل

لتاسعة ىي: تلقف العصا ما ، كعنده أف ا" كاحدةالسنْب كنقص الثمراترم "كجعل ا٢بسن البص
: كمع ىذه اآليات كمشاىدهتم ٥با كفركا ّٔا أم (ّ)﴾ڇ ڇ ڍ ڍڌ ﴿ يأفكوف

لو أجبنا ىؤالء الذين سألوا  ، فكذلكفيهم، كما ٪بعت كعلوان  كجحدكا ّٔا، كاستيقنتها أنفسهم ظلمان 
ابوا كال ، ٤با استجإىل آخرىا (ْ)﴾  ڎ ڎ ڈ ڈڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ ، سألوا كقالوا:منك

                                                           

 .َُُ :اآليةاإلسراء  سورة (ُ)
 .َُْ-َُُ :اآليةاإلسراء  سورة (ِ)
 .ُّّ :اآليةاألعراؼ  سورة (ّ)
 .َٗ :اآليةاإلسراء  سورة (ْ)



 

ُْٕ 

﮸ ﴿ -، كما قاؿ فرعوف ٤بوسى كقد شاىد منو ما شاىد من ىذه اآليات:آمنوا إال أف يشاء ا

 كا تعاىل أعلم. .قيل : ٗبعُب ساحر (ُ)﴾  ﮹﮺  ﮻ ﮼

  ﴿: تعاىلا ىؤالء األئمة ىي ا٤برادة ىاىنا، كىي ا٤بعنية ُب قولو فهذه اآليات التسع الٍب ذكرى

﮼  ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮴           ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ              

سورة األعراؼ" كفصلها ليد ، كبْب اآليات الباقيات ُب ": العصا كافذكر ىاتْب اآليتْب ،(ِ)﴾يئىئ
كخركج األهنار منو،  ا٢بجر بالعصا وي نها ضرب، مآيات أخر كثّبة -عليو السبلـ- كقد أكٌب موسى، 

، كإنزاؿ ا٤بن كالسلول، كغّب ذلك ٩با أكتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم ببلد كمنها تظليلهم بالغماـ
، ككانت حجة  شاىدىا فرعوف كقومو من أىل مصرمصر، كلكن ذكر ىاىنا التسع اآليات الٍب

: قاؿ قاؿ -رضي ا عنو-فواف بن عساؿ ا٤برادم ن صعف ، كجحودان  عليهم فخالفوىا كعاندكىا كفران 
ہ ﴿: حٌب نسألو عن ىذه اآلية -صلى ا عليو كسلم-يهودم لصاحبو: اذىب بنا إىل ىذا النيب 

فقاؿ: ال تقل لو: نيب؛ فإنو لو ٠بعك لصارت لو أربع أعْب. فسأاله، فقاؿ  ﴾ھ ھ ھ ھ ے
، كال تقتلوا النفس الٍب حـر ، كال تزنوا، كال تسرقواشيئاو كسلم: " ال تشركوا با النيب صلى ا علي

، كال تقذفوا ا إال با٢بق، كال تسحركا، كال تأكلوا الربا، كال ٛبشوا بربمء إىل ذم سلطاف ليقتلو
، عليكم خاصة أف ال تعدكا ُب كأنتم يا يهود -شعبة الشاؾ -: ال تفركا من الزحفأك قاؿ -٧بصنة

: ألف قاال« فما ٲبنعكما أف تتبعاٍل ؟  »قاؿ:  ليو، كقاال: نشهد أنك نيب. رجالسبت فقببل يديو ك 
 . (ّ)، دعا أال يزاؿ من ذريتو نيب، كإنا ٬بشى إف أسلمنا أف تقتلنا يهودعليو السبلـ داكد

      ﴿ ك٥بذا قاؿ موسى لفرعوف: ﯀  ﯁ أم:  (ْ)﴾﮽ ﮾ ﮿
؛ قالو ٦باىد : ىالكاأم، (ُ)﴾   ﴿ كأدلة على صدؽ ما جئتك بو حججان 

                                                           

 .َُُ :اآليةاإلسراء  سورة (ُ)
 .ُِ-َُ :اآليةالنمل  سورة (ِ)
مسند ، المسند كأٞبد ُب ،(َْٖٕ) ،رقم (ُُُ/ٕ،)كتاب ٙبرَل الدـ السحر  ،السنن الصغرى أخرجو النسائي ُب (ّ)

 لضعف ضعيف إسناده:  األرنؤكط شعيب، قاؿ عنو (َُِٖٗ) ،رقم (ُّ/َّ،)الكوفيْب حديث صفواف بن معسل ا٤برادم
 .سلمة بن ا عبد

 .َُِ:اآلية اإلسراء  سورة (ْ)



 

ُٕٓ 

كما قاؿ -أم : مغلوبا. كا٥بالك  ،مثبورا :. كقاؿ أيضا ىو كالضحاؾعونامل :كقتادة. كقاؿ ابن عباس
سنن الغي كمن ماؿ ميلو : إذ أجارم الشيطاف ُب ، قاؿ عبد ا بن الزبعرليشمل ىذا كلو -٦باىد
 . ٗبعُب ىالك مثبور

. كلكن قراءة ت " كركم ذلك عن علي بن أيب طالبمكقرأ بعضهم برفع التاء من قولو : " عل
ة   ﴿، كما قاؿ تعاىل:  هور بفتح التاء على ا٣بطاب لفرعوا١بم ۡتِِصَ ٌُ ًۡ َءاََُٰٰخَِا  ُٓ ا َجآَءۡت ٍَّ ٔاْ َهَٰذا ِشۡدر   َِيَ ُ كَال

تنِي   ٌُّ١٣   ٍ ًۡ ُعۡي ُٓ ُُفُص
َ
آ أ َٓ َِۡخ ا َوٱۡشتَۡيَل َٓ ِ ّٔ  وََجَدُدواْ ة ََ ۡر نَ ا  َِٱُغُ ا وَُؼيُ ۡفِصِدي ٍُ ۡ فهذا كلو ٩با  (ِ) ﴾ۡيَف ََكَن َعٰلَِتُث ٱل

، كنقص من ذكره من العصا ، كاليد ، كالسنْبيدؿ على أف ا٤براد بالتسع اآليات إ٭با ىي ما تقدـ 
الٍب فيها حجج كبراىْب على فرعوف كقومو  ،، كالدـ، كا١براد، كالقمل، كالضفادعالثمرات، كالطوفاف
راد منها كما كرد ُب كليس ا٤ب ككجود الفاعل ا٤بختار الذم أرسلوى صدؽ موسى كخوارؽ كدالئل عل

، كأم مناسبة بْب ىذا كبْب إقامة يا ليس فيها حجج على فرعوف كقومو، فإف ىذه الوصاىذا ا٢بديث
كلعل  بن سلمة فإف لو بعض ما ينكر عبد ا ؟ كما جاء ىذا الوىم إال من قبلالرباىْب على فرعوف

هوديْب إ٭با سأال عن العشر الكلمات ، فاشتبو على الراكم بالتسع اآليات ، فحصل كىم ذينك الي
 . كا أعلم .(ّ)ُب ذلك 

 :العصامعجزة  -ُ
 ،ٍب ابتبلعها حباؿ سحرة فرعوف كعصيهم  انقبلب عصاه حية تسعىمعجزة ا٤بعجزة األكىل: 

  چڃ چ چ چ ﴿قاؿ: يركم بعض ا٤بفسرين أٌف ا سبحانو كتعاىل ٤با سأؿ سيدنا موسى

ما" االستفهامية، فهل يصح إذا أردت أف تسأؿ فاستخدـ كلمة " ،ىذه الصيغة صيغة سؤاؿ (ْ)﴾
ٕبق ا سبحانو كتعاىل أف يسأؿ؟ من الذم يسأؿ دائمان؟ الذم يريد أف يتعلم، أك أف يعلم شيئان 

إهنا فرصة العمر  ،يا موسىقاؿ: كما تلك بيدؾ  ،فهل يصح ىذا ٕبق ا عٌز كجل؟ قالوا: ال ،ٯبهلو
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿ لسيدنا موسى أف يناجي ا رب العا٤بْب:

                                                           

 .َُِ :اآليةاإلسراء  سورة (ُ)
 .ُْ-ُّ :اآليةالنمل  سورة (ِ)
 . ُٕ-َٕ/ّ  ،ِط،تفسير القرآف العظيم ،ابن كثّب (ّ)
 .ُٕ :اآليةطو  سورة (ْ)



 

ُٕٔ 

شعر ىذا النيب الكرَل أنو أطاؿ فقاؿ كلمة ليعرؼ إذا كاف ٯبوز أف يطيل أـ ال  (ُ)﴾ژڈ ژ
يقوؿ لو يا موسى: كما ىي تلك ا٤بآرب األخرل؟ العملية عملية  (ِ) ﴾   ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ يطيل:
ڇ ڇ ڇ ڇ    ڃ چ چ چ چ ﴿ :تعاىل مع ا عٌز كجل "مناجاة"، قاؿ ا حوار

ه عصاه، يعِب أراد ا أف يذكره أف ىذه الٍب بيد (ّ) ﴾   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 (ْ) ﴾  ک ک گ گ گ گ   کڑ ڑ ک ﴿ :تعاىل قاؿ ا ،دقق فيها انظر إليها يا موسى

ھ ھ ے ے ۓ    ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿سيدنا موسى قاؿ:  ،انظر كيف أصبحت حية تسعى

﮳  ﮲  ﮺  ۓ ﮷  ﮸ ﮹ ﯀  ﯁         ﮴ ﮵ ﮶ ﮿  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

دائمان أىل الكفر يصرفوف حقيقة أىل اإلٲباف إىل سحر أك خرافة أك ذكاء أك ما شاكل  (ٓ)﴾  
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ ﴿ ذلك:

ا من أرضنا قاؿ فرعوف: أجئتنا لتخرجن، (ٔ)﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱں
قاؿ موسى: موعدكم يـو  ،أرضنا بسحرؾ يا موسى، فلنأتينك بسحر مثلو فاجعل بيننا كبينك موعدان 

شر الناس ضحى ،يـو العيد، يـو العطلة"الزينة " كقدـ سحرة  ،كٛبت ا٤بباراة ُب اليـو ادد، كأف ٰبي
وا األفاعي على سطح ككضع ،فجاؤكا بأشكاؿ تشبو األفاعي ككضعوا فيها زئبقان  ،فرعوف سحرىم أكالن 

ٍب ألقى موسى عصاه فأخذت تلقف ما  ،ساخن فلما ٛبدد الزئبق كىو رجراج ٙبركت األفاعي
كأماـ  ،كظهرت ا٤بعجزة الباىرة حقيقة ناصعة أماـ فرعوف ،فهذه األفعى أكلت كل ا٢بباؿ ،يأفكوف

 ،سحرة فرعوفسى ك ٤بباراة الكربل بْب معجزة مو كا٢بشد الذم اجتمع ٤بشاىدة ىذه ا ،ٝبيع سحرتو
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ ﴿ :تعاىل قاؿ ا، كالذم جعل سحرة فرعوف ٱبركف سجدان  عٌز كجل

ككاف إٲباف ىؤالء السحرة برىانان دافعان لفرعوف يثبت لو أف ىذا ليس سحران إ٭با  ،(ٕ)﴾پپ پ
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ :سبحانو قاؿ ا ،كأف ىذا الرجل ىو نيب ،ىو إعجاز

                                                           

 .ُٖ :اآليةطو  سورة (ُ)
 .ُٖ :اآليةطو  سورة (ِ)
 .ُٖ- ُٕ :اآليةطو  سورة (ّ)
 .َِ- ُٗ :اآليةطو  سورة (ْ)
 .ّْ – َّ :اآليةالشعراء  سورة (ٓ)
 .ُُِ – َُٗ :اآليةاألعراؼ  سورة (ٔ)
 .ُِِ – ُُِ :اآليةاألعراؼ  سورة (ٕ)



 

ُٕٕ 

﮲  ﮳    ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓڻ ڻ ڻ  ۓ

﮿  ﯀ ﯁      ﮼  ﮽ ﮾ ﮹  ﮺ ﮻           ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

 .(ُ)﴾        ڭ ڭ ېئ ېئ
 معجزة اليد: -ِ

ا٤بعجزة الثانية: أف سيدنا موسى عليو السبلـ أدخل يده ُب جيبو فإذا ىي بيضاء من غّب  
أللوىية كجرل بينهما ا٢بوار التايل، قاؿ سيدنا كىذا حصل ٤با دخل على فرعوف الذم ادعى ا ،سوء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ     ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿ موسى يا فرعوف:

لَبيَ ٌَئِِٓ ارَّخَزْدَ بٌَِيبً غَْْشُِ ٌَإَجْؼٍََنَّهَ َِِٓ ﴿قاؿ فرعوف: ، (ِ)﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ

ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿ قاؿ فرعوف: ،(ْ) ﴾كى ًبشىٍيءو ميًبْبو قىاؿى أىكىلىٍو ًجٍئتي   ﴿: قاؿ موسى ،(ّ)﴾ اٌَّْسْجٌُِٔنيَ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ 

 .(ٓ)﴾  ڇ
 معجزة الرجز مع أنواعها: -ّ

فهناؾ رجز السنْب كىي سنوات ا٢بدب  كىي على أنواع: ،ا٤بعجزة الثالثة: معجزة الرجز
كىناؾ رجز نقص  ،على غّب عادهتا كا٫بباس أمطار السماء ،لكذلك بسبب قلة مياه الني ،كالقحط

ۈئ ﴿ الثمرات، كرجز الطوفاف، كرجز ا١براد، كرجز القمل، كرجز الضفادع، كرجز الدـ، قاؿ تعاىل:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ    یېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ۈئ ېئ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    ڇ ڍ ڍ ڌ

                                                           

 .ّٕ -ُٕ :اآليةطو  سورة (ُ)
 .َُٓ-َُْ :اآلية األعراؼ سورة (ِ)
 .ِٗ :اآليةالشعراء  سورة (ّ)
 .َّ :اآليةالشعراء  سورة (ْ)
 .َُٖ-َُٔ :اآليةاألعراؼ  سورة (ٓ)



 

ُٕٖ 

ھ     ہں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 .(ُ) ﴾  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴
 انفبلؽ البحر: -ْ

فلما مشى سيدنا موسى مع قومو بِب إسرائيل با٘باه خليج  ،ق البحرا٤بعجزة الرابعة: فل
فرعوف ىو ذا ىا ،(ِ) ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ قاؿ ا: ،السويس تبعهم فرعوف

فلما كصل  ،وف فئة مستضعفة معهم نيب كرَلعوانو كىيبتو كسيطرتو كقوتو يتبعٖبيلو كرجلو كٝباعتو كأ
 ﴿ قاؿ ا: ،كتبعهم فرعوف ،النيب موسى عليو السبلـ كأصحابو إىل ضفة خليج السويس إىل البحر

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

چ چ    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   ڄ ڄ ڄ ڦ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

قاؿ: آمنتي بالذم  ،ففرعوف حينما أدركو الغرؽ ،(ّ)﴾ڈڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   چ ڇ
 .آمنت بو بنو إسرائيل

ٯبب أف تستنبط من  (ْ)﴾آآٍلفى كىقىٍد عىصىٍيتى قػىٍبلي كىكيٍنتى ًمنى اٍلميٍفًسًدينى  ﴿ :تعاىل قاؿ ا
كلكن إيٌاؾ أف تؤمن بعد فوات األكاف فإف ىذا  ،ف تؤمنكىي ال بد من أ ،ىذه القصة موعظة كربل

 .(ٓ)ال بد ُب ساعة حرجة من أف تؤمن كلكن بعد فوات األكاف ،اإلٲباف ال ينفعك
، (ٔ)﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿ :كقاؿ اإلماـ القرطيب رٞبو ا ُب تفسّب قولو تعاىل

دم ن صفواف بن عساؿ ا٤براع م؛ كما رك (ٕ) اختلف ُب ىذه اآليات؛ فقيل: ىي ٗبعُب آيات الكتاب
: ال تقل لو نيب فإنو ؛ فقاؿذىب بنا إىل ىذا النيب نسألوإدم أف يهوديْب قاؿ أحدٮبا لصاحبو: ا٤برا

ہ  ﴿تعاىل:  أاله عن قوؿ افس -صلى ا عليو كسلم-إف ٠بعنا كاف لو أربعة أعْب؛ فأتيا النيب 

                                                           

 .ُّٔ-َُّ :اآليةاألعراؼ  سورة (ُ)
 .ُٔ :اآليةالشعراء  سورة (ِ)
 .ٕٔ – ُٔ :اآليةالشعراء  سورة (ّ)
 .ُٗ :اآليةيونس  سورة (ْ)
 .  ،"معجزات سيدنا موسى عليو السالـ"،النابلسي  (ٓ)

http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=415 
 .َُُ :اآليةاإلسراء  سورة (ٔ)
 .ّّٓ/َُ، ُ،ط الجامع ألحكاـ القرآفالقرطيب ،  (ٕ)



 

ُٕٗ 

با شيئا كال تزنوا كال  ال تشركوا»صلى ا عليو كسلم: فقاؿ رسوؿ ا  ﴾ھ ھ ھ ھ ے
تقتلوا النفس الٍب حـر ا إال با٢بق كال تسرقوا كال تسحركا كال ٛبشوا بربمء إىل سلطاف فيقتلو كال 

كعليكم يا معشر اليهود خاصة أال  –شك شعبة-٧بصنة كال تفركا من الزحف تأكلوا الربا كال تقذفوا 
إف :قاال «فما ٲبنعكما أف تسلما»:قاؿ ،د أنك نيبجليو كقاال: نشهفقببل يديو كر  «تعدكا ُب السبت

  .(ُ)٬باؼ إف أسلمنا أف تقتلنا اليهودداكد دعا ا أال يزاؿ ُب ذريتو نيب كإنا 
 كقيل: اآليات ٗبعُب ا٤بعجزات كالدالالت. 

ف كا١براد كالقمل : اآليات التسع العصا كاليد كاللساف كالبحر كالطوفاقاؿ ابن عباس كالضحاؾ
كقاؿ ا٢بسن كالشعيب: ا٣بمس ا٤بذكورة ُب البقرة؛ يعنياف الطوفاف ، دع كالدـ؛ آيات مفصبلتكالضفا

 ؛ إال أنو ٯبعلكركم ٫بوه عن ا٢بسن، كما عطف عليو، كاليد كالعصا كالسنْب كالنقص من الثمرات
 ؛ إالكعن مالك كذلك ،العصا ما يأفكوف، كجعل التاسعة تلقف السنْب كالنقص من الثمرات كاحدة

كقاؿ ٧بمد بن كعب: ىي ا٣بمس الٍب  ،النقص من الثمرات ؛ البحر كا١ببلأنو جعل مكاف السنْب ك 
فاسأؿ بِب إسرائيل إذ جاءىم أم ، لعصا كا٢بجر كالطمس على أموا٥بم ُب ]األعراؼ[ كالبحر كا

هاـ يونس[ . كىذا سؤاؿ استفاآليات ، حسبما تقدـ بيانو ُب ] سلهم يا ٧بمد إذ جاءىم موسى ّٔذه
 .-صلى ا عليو كسلم-قوؿ ٧بمد ليعرؼ اليهود صحة ما ي

أفعالك ؛ قالو الفراء كأبو فقاؿ لو فرعوف إٍل ألظنك ياموسى مسحورا أم ساحرا بغرائب 
ف ، أم شائم كيامن . كقيل . فوضع ا٤بفعوؿ موضع الفاعل ؛ كما تقوؿ : ىذا مشئـو كميمو عبيدة

كقيل غّب ىذا ؛ كقد تقدـ . كعن ابن عباس كأيب هنيك أهنما قرأا . كقيل مغلوبا ؛ قالو مقاتل . ٨بدكعا
فسئل بِب إسرائيل على ا٣برب ؛ أم سأؿ موسى فرعوف أف ٱبلي بِب إسرائيل كيطلق سبيلهم كيرسلهم 

 معو .
ًء  ﴿ قولو تعاىل:  إال، كأنزؿ ٗبعُب أكجد  ،يعِب اآليات التسع ﴾قىاؿى لىقىٍد عىًلٍمتى مىا أىنٍػزىؿى ىىؤيالى

 رب السماكات كاألرض بصائر أم دالالت يستدؿ ّٔا على قدرتو ككحدانيتو.
 

                                                           

سورة بِب ،سننو كالَبمذم ُب  (،َْٖٕ)(،رقمُُُ/ٕ(،)كتاب ٙبرَل الدـ السحر، السنن الصغرى أخرجو النسائي ُب (ُ)
 كقاؿ حديث حسن صحيح .( َّٓ/ٓ) إسرائيل



 

َُٖ 

رضي ا -كىي قراءة علي كقرأ الكسائي بضم التاء  ،العامة علمت بفتح التاء، خطابا لفرعوف كقراءة
: إهنا " ابن عباس فقاؿ؛ كقاؿ: كا ما علم عدك ا كلكن موسى ىو الذم يعلم ، فبلغت -عنو
ا أىنٍػفيسيهيٍم ظيٍلمنا كىعيليوِّا فىاٍنظيٍر كىٍيفى كىافى  ﴿ :، كاحتج بقولو تعاىلد علمت"لق كىجىحىديكا ًّٔىا كىاٍستػىيػٍقىنىتػٍهى

 .(ِ()ُ)﴾عىاًقبىةي اٍلميٍفًسًدينى 

                                                           

   .ُْ:اآلية النمل سورة  (ُ)
 . ّّٕ/َُ، ُ،طالجامع ألحكاـ القرآف ،لقرطيبا (ِ)
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 الخاتمة.
 ا٢بمد  رب العا٤بْب، كالصبلة كالسبلـ على نبينا ٧بمد كآلو كصحبو أٝبعْب، كبعد:

 التي توصلت إليها من خالؿ البحث والدراسة: أواًل: أىم النتائج 

 كىي على النحو التايل :توصل الباحث من خبلؿ سورة طو إىل ستْب إشارة تربوية 
 . باختصار كىي إشارة عشرة إحدل كعددىا ربو مع موسى قصة ُب الَببوية اإلشارات/  أ

 قصة جاءت السورة ايةبد ُب اآليات جو ُب ا٤بسلم يعيش أف فبعد ا٤بعاٍل بْب الربط حسن -ُ
 .منقطع غّب شائق بإسلوب بربو لقاءه توضح السبلـ عليو موسى

 العصا لو فكانت آيات ربو من موسى طلب لذلك كاألدلة بالرباىْب مسلح الداعية يكوف أف -ِ
 .كامشس تلمع كاليد حية تنقلب

 . كفىار  بإخيو رسالتو على يعينو اف ربو من طلب فموسى بالصا٢بْب اإلستعانة -ّ
 عند ليكوف ا٣بدمات لو كقدمت بو اعتنيت أنك عليو تفضلت من ليشعر، األفضاؿ ذكر -ْ

 .الظن حسن
 . ا من العوف فيطلب ٤بهمتو كإعداد استعداد لديو يكوف أف البد الداعية أف -ٓ
 . ماسواه ضعف معك ا كاف فإذا ا٣بوؼ كعدـ الشجاعة  -ٔ
 . ربو كلمو كأف اإلنساف فضيلة -ٕ
 . كلفو بأيسر دعوتو إيصاؿ من ليتمكن صدره انشراح إىل ٧بتاج الداعية -ٖ
 . الداعيو مايقولو تدبر على تعْب فالفصاحة عباراتو ٯبود أف للمسلم البد -ٗ

 .للداعية أكمل القدٲبة الصحبة أك أكالَببية النسب أىل من القرىب بأكيل االستعانة -َُ
 .عصاه يلقي أف ربو أمره فموسى الناس على عرضها قبل األمور الداعية ٯبرب أف -ُُ
 : تأمبلت سبع كىي فرعوف مع موسى قصة ُب الَببوية اإلشارات/  ب



 

ُِٖ 

 طريق عن ك٥باركف مباشرة السبلـ عليو ٤بوسى ا خطاب كاف فقد الكبّب كاحَباـ تقدير -ُ
 . موسى

 .وففرع مع السبلـ عليو موسى ٧باكرة ُب ظاىر كىذا ا٥بادؼ ا٢بوار أٮبية -ِ
 .مبهما الكبلـ اليكوف لكي ذلك اىل ٰبتاج األمر إذا الكبلـ تفصيل -ّ
 .ا٢بوار كأساليب طرؽ منها يؤخذ حوارات لعدة ٭باذج فيها كاف طو سورة أف -ْ
 .لفرعوف بدعوتو موسى ا امر كما ٠بحان  لينان  دعوتو ُب رفيق اف الداعية على -ٓ
 . كالعقيدة ا٤بضموف ُب ال الطريقةك  األسلوب ُب يكوف الدعوة ُب اللْب أف -ٔ
 . شيئ بكل علمو احاط قد ا اف فيو الشك الذم اليقْب العلم -ٕ
 . إشارات ست كعدده السحرة مع موسى قصة ُب الَببوية اإلشارات/  ج
 . األحياف بعض ُب كالتقريع التوبيخ اسلوب يستخدـ قد الداعية أف -ُ
 يبدأ أف رضي السبلـ عليو فموسى دعوتو ُب ا٤بسلم رباسن يكوف اف ينبغي التعامل ُب الوضوح -ِ

 . كأكضح أجلى كاألمر أقول التنافس ليكوف منو بًرضان  السحرة
 . افَبل من كل تبلحق كا٣بسارة ا٣بيبة أف -ّ
 . ا٤بسلمْب بأعراض الوقيعة بلذة ا٤بسلم اليفرح أف -ْ
 فإذا كيتأملوه الناس لّباه السبلـ عليو موسى معجزة على سحرىم إلقاء ُب السحرة تقدـ ُب أف -ٓ

 . الباطل كزىق ا٢بق جاء فرغوا
 . السحرة إليها دعا فقد خاصة كالدعاة عامة ا٤بسلْب كلمة اجتماع أٮبية -ٔ
 . إشارات ست كعددىا السحرة مع فرعوف قصة ُب الَببوية اإلشارات/ د
 أنو يرل الطرفْب كل كاف ذاا كخاصة تعاىل ا ٗبوعود كيقْب كثبات الداعية لدل يكوف أف -ُ

 . صواب على
 . كالفتنة كاالبتبلء االختبار حْب إٲبانو حقيقة على ا٤بؤمن يتبْب -ِ
 . الباقية اآلخرة كبْب الفانية الدار بْب كتفاضل موازنو ا٤بؤمن لدل يكوف أف ينبغي -ّ



 

ُّٖ 

 تعاىل با تعلق اذا قلبك اال كحولك فيك شيء كل على يتسلط قد البشر شيطاف أف -ْ
 . بو كاعتصم

 .    كاإلخبلص اليقْب ُب آية أصبح كخالطو القلب دخل إذا اإلٲباف أف -ٓ
 . كجهلتهم الدكلة رعاع على كالتدليس التسَب يستخدموف ا١ببابرة ا٤بلوؾ -ٔ
 .إشارات ٟبس كىي قومو مع موسى قصة ُب الَببوية اإلشارات/  ق
 كاف اذا كخاصة النتائج ُب االستعجاؿ كعدـ يثالَب  الداعية لدل يكوف أف ا٤بهمات أىم من -ُ

 . إٲباف حديثي ا٤بدعوين
 . ا٢بقيقة اىل للوصوؿ الذىن كإعماؿ التفكر اىل دائما يدعو القرآف -ِ
 ا٣بوؼ لزرع كذلك،  ألحد فيو ال٧بابة، األمل شديد عذاب كأنو اآلخرة عذاب ُب ا٤بوقف هتويل -ّ

 . القلب ُب
 كآمن تاب ٤بن لغفار كإٍل)  تعاىل قولو التخويف شديد كىو رجاءال ماظاىره أعجب من أف -ْ

 ( صا٢بان  كعمل
 كعجل موسى فعل كما كىذا  ا رضا ٙبصيل يكوف أكامره كامتثاؿ تعاىل ا إلمر ا٤ببادرة ُب -ٓ

 . ربو اىل
 . إشارة كعشركف ٟبس كعددىا السورة ُب متفرقة تربوية اشارات/ ك
 . از٥بممن الناس إنزاؿ ينبغي -ُ
،  إٯبازه ينبغي ما إٯباز ُب ظاىر كىذا خاصة السورة ىذه كُب عامة الكرَل القرآف ببلغة -ِ

 . أفضل اإلسهاب كاف فيما كاإلسهاب
 . إشكاؿ اك لبس دكف ا٤بعُب لو توضح ٍب القارئ لتشد طو سورة ُب أتت السؤاؿ صيغة -ّ
 القرآف عن اإلعراض من ٰبذرنا فا يبوهتذ كيريد، أحب مل اب يتبعو ٝبيل أسلوب التحذير -ْ

 . كتطبيقا كفهما تبلكة
 . القيامة يـو الكافر عن ا٢بجج قطع -ٓ



 

ُْٖ 

 .عليها يرتكز قاعدة أم( التقعيد) يسمى ما كىو أساس لو يكوف اف عمل أم من البد -ٔ
 . ا٤برسل مبتعظي الرسالة فتعظيم معانيو ُب كالتأمل تدبره ُب ترغيبا القرآف عظم كعبل جل ا -ٕ
 أف قبل فاعلو ىو ٩با آدـ ابن عن ماخفي:  كأخفى، نفسو ُب آدـ ابن أسره ما ىو السر أف -ٖ

 . يعملو
 الذين اكلئك)  تعاىل كقولو(  بلحيٍب تأخذ ال يبنـؤ قاؿ) تعاىل لقولو استنادان  اللحية إعفاء لزـك -ٗ

 .بعده من كأمتو سلمك  عليو ا صلى لرسوؿ امر فهذا(  اقتده فبهداىم ا ىداىم
 . ٱباطوا كال يهجركا كالبدع ا٤بعاصي أىل -َُ
 . كبلمو من ا٤بملي يفرغ حٌب كيصرب يتأٌل أف لو ينبغي ا٤بستمع كأف، العلم تلقي ُب األدب -ُُ
 . ا كتاب تعلم الدرجات ىذه كبداية درجات العلم -ُِ
 . فضل ذا كالٰبتقر العلم زيادة ا من يطلب ٖبصوص العلم كطالب بعمـو ا٤بسلم -ُّ
 . العـز كعدـ العلم عدـ من كاف اكالده اىل كسرل البشر أيب على دخل نقص أكؿ أف -ُْ
 . ألىلو شقاء الرجل شقاء ألف الرجل إىل ييسندي  الشقى -ُٓ
 أف ليبْب ذلك بعد كالتوبة،  اإلجتباء كاف ٍب ا٤بعصية ىو ا١بنة من كزكجو آدـ خركج سبب أف -ُٔ

 . صبلح ىلإ آدـ مآؿ
 . اآلخرة ُب يشقى أك، الدنيا ُب يضل أف من القرآف تابع أجار تعاىل ا أف -ُٕ
 . الباقية للحياة كاالستعداد، العاجلة باللذة اإلغَبار عدـ -ُٖ
 ال كجو على كاف إف أما، مذمـو االستحساف كجو على الدنيا كزينة كالبهائم ا٣بيل اىل النظر -ُٗ

 . ا٢بق على بو يستعاف قد باطل فهو الًدين ينقص
 كأف رّٔا رزؽ من أمامها ٗبا يذكرىا، عليها كإقباالن  الدنيا لزينة طموحان  نفسو من رأم إذا ا٤بسلم -َِ

 .بينهما يوازف
 .الرزؽ جلب أسباب من تعاىل ا اىل بالدعوة االنشغاؿ -ُِ



 

ُٖٓ 

 مصلحة ُب يصب ككلو ، كٙبرٲبو منعو عنو كالنهي، عليو كحث بو تكليف بالشيء األمر أف -ِِ
 . اإلنساف

 .  ا١بنة اىل، كدليبلن ، كنوران ، رٞبةن  ا جعلو كإ٭با للشقاء ينزؿ مل القرآف -ِّ
 . الطويل الكثّب كالذكر،  ا١بميل بالصرب كطريقو،  العارفْب مقامات أعلى الرضا -ِْ
 . بالصبلة األىل أمر الرزؽ مفاتيح من أف -ِٓ

 : مقترحاتثانياً: أىم ال

 : ت كا٤بقَبحات اآلتيةد أف أينعت أزىار ىذا البحث كحاف قطافها أكد أف أسجل التوصيابع

أكالن: أكصي الباحثْب ُب سلك التفسّب ا٤بوضوعي بتوسيع دائرة ٕبثهم ُب موضوعات القرآف 
 الكرَل ا٤بتعددة، الستنباط أسرار القرآف الٍب ال تنتهي ك٧باكلة اإلجابة على الكثّب من األسئلة حوؿ

 السر ُب اختيار القرآف لكلمات كٝبل دكف غّبىا.
ثانيان: يا حبذا لو اىتم الباحثوف با٤بوضوعات الٍب انفردت ّٔا بعض السور كجعلها ُب إٔباث 

 مستقلة ككذلك الكلمات الٍب مل تتكرر ُب القرآف الكرَل كتفسّب سبب ذلك.
نب الَببوية من السور القرآنية ثالثان: أكصي الباحثْب ُب التفسّب ا٤بوضوعي باستنباط ا١بوا

كخاصة فيما يتعلق بدعوة الرسل ألقوامهم فإف الرسل قد كعظوا كبشركا كأنذركا مستخدمْب أركع 
.  أساليب الَببية الٍب ٰبتاجها ا٤بربوف اليـو

رابعان: ىذه بضاعة صاحبها ا٤بزجاة قد ساقها إليك، كىذا فهمو قد عرض عليك، لك غيٍنميو 
ميو، كلك ٜبرتو كعليو عائدتو، فإف عدـ منك ٞبدان كشكران فبل يعدـ منك عذران، كإف كعلى الباحث غيرٍ 

 أبيت إال ا٤ببلـ فبابو مفتوح، كقد استأثر ا با٢بمد كالثناء كحده. 
كا ا٤بسئوؿ أف ٯبعلو لوجهو خالصان كينفع بو باحثو كقارئو إنو ٠بيع الدعاء كأىل الرجاء ىذا 

 كصلى ا كسلم على نبينا كحبيبنا ٧بمد كعلى آلو كصحبو أٝبعْب. ،لكىو حسبنا كنعم الوكي
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 الفهارس العامة

 
 كفيها :

 فهرس اآليات الكرٲبة 
 .فهرس األحاديث الشريفة 
 .فهرس األبيات الشعرية 
 .فهرس ا٤بوضوعات 

 
  



 

ُٖٕ 

 فهرس اآليات الكريمة
 

 الصفحة رقمها اآلية السورة

 ُٔ ِ ﴾پ پ پ پ ﴿  الفاٙبة
 َٓ,ُٓ َّ  ﴾ٻ پ پ پ پ ﴿ البقرة
 ُٓ َّ ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿ البقرة
 ُٓ ُّ  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ البقرة
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ﴿ البقرة

 ﴾  ڇ ڇ
ُّ ُٓ,َٓ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ک ک ک ک گ گ گ  ﴿ البقرة

 ﴾  ۀڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
ّّ ِٓ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿ البقرة

 ﴾ۓ ۓ ﮲﮳
ّْ ٖٔ 

 ٖٔ ّٔ ﴾فَإَخْشَجَيَُّب ػَنْيَب اٌشَّْْطَبُْ بفَإَصٌََّيَُّ﴿ البقرة

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿ البقرة

﴾   چ چ چ
َْ ُِ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿ البقرة

﴾ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
ٕٓ ُُٕ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿ البقرة

 ﴾ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ
َٖ ُٓٔ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿  البقرة

  ﴾  ېۉ ې 
ٖٕ ُِّ 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿ البقرة

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ    ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

﴾ڈڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ْٗ – ٗٔ ُٓٔ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ البقرة

 ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
َُٗ ُِِ 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿ البقرة

﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ۆئ ۈئ ۈئ
ُُُ ُٓٔ 

 ِٕ ُّّ  ﴾لَبٌٌُا َٔؼْجُذُ بٌَِيَهَ ًَبٌَِوَ آثَبئِهَ بِثْشَاىَُِْ ًَبِسَّْبػًَِْ ًَبِسْذَبقَ بٌَِيًب ًَادِذًا ﴿ البقرة
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿ البقرة

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 ﴾   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ُّٔ ِٕ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ البقرة

  ﴾ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ۅ ۅ
ُُٓ ُُّ 

 ّٖ ُِٓ ﴾َّسْإٌٌََُٔهَ َِبرَا ُّنفِمٌَُْ﴿ البقرة
 ّٖ ِِِ ﴾ًََّسْإٌٌََُٔهَ ػَِٓ اٌَّْذِْطِ﴿ البقرة
 ٔٓ ِّٓ﴾رٍِْهَ اٌشُّسًُُ فَعٍَّْنَب ثَؼْعَيُُْ ػٍَََ ثَؼْطٍ ِِّنْيُُ َِّٓ وٍَََُّ اٌٍّوُ ًَسَفَغَ ثَؼْعَيُُْ دَسَجَبد﴿ البقرة

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿ رةالبق

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

  ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ِٖٓ ُْٓ 

 ُُ ُِٔڎ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿ البقرة
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 ﴾ ڳڳ
 ُٓ ِٕٔ ﴾اٌصَّذَلَبدِ ًَُّشْثِِ﴿ البقرة
 ُُٔ ِٖٔ  ﴾ ې ې ې ى ى ائ ائ﴿  البقرة

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁       ﴿ آؿ عمراف

           

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ    ڭ ڭ ڭ ڭ

ٺ  پپپڀڀڀڀ ٺ

  ﴾ٺ ٺ ٿٿ

ُٓ-ُٕ ُُِ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ آؿ عمراف

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ہ 

 ﴾    ﮺﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶  ﮷ ﮸ ﮹

ُْ ُُٗ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿ آؿ عمراف

 ﴾   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
ُْ ٗ 

فََّْٓ دَأجَّهَ فِْوِ ِِٓ ثَؼْذِ َِب جَبءنَ َِِٓ اٌْؼٍُِِْ فَمًُْ رَؼَبٌٌَْاْ َٔذْعُ ؤَثْنَبءَٔب ًَؤَثْنَبءوُُْ ﴿ آؿ عمراف

 ﴾ًَِٔسَبءَٔب ًَِٔسَبءوُُْ ًَؤَٔفُسَنَب ًؤَٔفُسَىُُْ ثَُُّ َٔجْزَيًِْ فَنَجْؼًَ ٌَّؼْنَخُ اٌٍّوِ ػٍَََ اٌْىَبرِثِنيَ
ُٔ ُٕٓ 

 ُٕٓ ّٔ﴾ فَةِْ رٌٌٌَََّْاْ فَةَِّْ اٌٍّوَ ػٌٍَُِْ ثِبٌُّْفْسِذَِّٓ﴿ آؿ عمراف
نَ ثِوِ لًُْ َّب ؤَىًَْ اٌْىِزَبةِ رَؼَبٌٌَْاْ بٌََِ وٍَََّخٍ سٌََاء ثَْْنَنَب ًَثَْْنَىُُْ ؤَالَّ َٔؼْجُذَ بِالَّ اٌٍّوَ ًَالَ ُٔشْشِ﴿ آؿ عمراف

ٌٌٌََّْاْ فَمٌٌٌُُاْ اشْيَذًُاْ ثِإََّٔب شَْْئًب ًَالَ َّزَّخِزَ ثَؼْعُنَب ثَؼْعبً  ؤَسْثَبثًب ِِّٓ دًُِْ اٌٍّوِ فَةِْ رَ

﴾ ُِسٌٍَُِّْْ

ْٔ ُٓٓ،ُْٔ 

 ُُٔ،ٗٔ،ْٕ،ٕٓ ُٗٓ﴾فَجَِّب سَدَّْخٍ َِِٓ اٌٍَّوِ ٌِنْذَ ٌَيُُْ ًٌٌََْ وُنْذَ فَظّبً غٍَِْظَ اٌْمٍَْتِ ٌَبْٔفَعٌُّا ِِْٓ دٌٌَِْهَ﴿  آؿ عمراف
 ُُّ ُْٔې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۉ ﴿ آؿ عمراف



 

َُٗ 
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ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 ﴾  ېئ ىئ ىئ ىئ ی
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ﴿  آؿ عمراف

﴾  يب جت حت خت مت ىت يت جث مثىث
ُٔٓ ُُٕ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿ النساء

﴾ گگ
ُْ َُُ 

 ُُٕ ٕٗ ﴾حت خت مت ىت يت جث﴿  النساء
 ٗٗ ُِِ ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ﴿ النساء
ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ النساء

﮴  ﮲  ﮳  ےےۓ ۓ

﮾  ﮵ ﮶ ﮷﮸  ﮹ ﮺﮻  ﮼﮽  

 ﴾    ﮿ ﯀ ﯁   

ُُٖ-
ُُٗ 

ُُٔ 

 ُِّ ُِٖ ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿  النساء
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ ا٤بائدة

   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

﮹    ھ ے ے ۓ ﮸  ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

﯀ ﯁        ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

﴾:    

ِٕ،َّ ُِِ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿ األنعاـ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 ﴾ی ی ی ی جئحئ

ّٕ ُُ 

 ُُٖ َُْڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  جن ﴿ األنعاـ
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﴾ڇ ڇ ڍ
ء شََْبطِنيَ اإلِٔسِ ًَاٌْجِِّٓ ٌُّدِِ ثَؼْعُيُُْ بٌََِ ثَؼْطٍ صُخْشُفَ اٌْمٌَْيِ غُشًُسًا ًٌٌََْ شَب﴿ األنعاـ

 ﴾سَثُّهَ َِب فَؼٌٍَُهُ فَزَسْىُُْ ًََِب َّفْزَشًُْ
ُُِ ٔٔ-ٕٔ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿ األنعاـ

.        ﴾   ڱ ڱ ڱ ں ں
َُٔ ُّ 

 َٓ ُٓٔ ﴾مب ىب يب جت حت  ﴿ األنعاـ
ڌ ڎ ڎ ڈ    چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ األعراؼ

 ﴾گڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
ُٔ-ُٕ ُُٔ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ األعراؼ

 ﴾   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ
َِ ٔٔ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ األعراؼ

 ﴾   ڀڀ
ِّ ُُٕ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿ األعراؼ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ

ِٕ ٔٔ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿ األعراؼ

 ﴾وئ وئ
ُٖ َُِ 

ٱ ٻ ٻ     ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿ األعراؼ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 ﴾ٿ ٿٿ

َُْ-
َُٓ 

ُٕٕ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ﴿ األعراؼ

ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ 

 ﴾ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱں

َُٗ – ُُِ ُٕٔ 

 ٕٗ ُُٔٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ األعراؼ
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 ﴾ ې ىى
 ُٕٔ ُِِ – ُُِ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ﴿ األعراؼ
 ُّٕ ُّّ ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ﴿ األعراؼ
﮻  ﴿ األعراؼ ﮺   ﮷  ﮸ ﮹ ﮶  ﮵

﮿  ﯀ ﯁       ﮼ ﮽ ﮾

           

﴾  ڭ ڭ

ُّٕ ٓٔ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ األعراؼ

 ﴾  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
ُْْ ُٔٗ 

 ُٗ ُِٓ ﴾اٌُّْفْزَشَِّٓ َٔجْضُِ ًَوَزٌَِهَ ﴿ األعراؼ
 ٔٓ َُٓ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ األعراؼ
 َُّ ُٔٓ ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿  األعراؼ

 ُٖ ُٕٔ ﴾  ې ى ى ائ ائ﴿  ألعراؼا
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿  األعراؼ

 ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
َُٖ ُِٗ،ُِٔ،ُُّ 

 ْٖ-ٖٕ ُٕٖ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ األعراؼ
 ّٖ ُ ﴾َّسْإٌٌََُٔهَ ػَِٓ األْٔفَبيِ﴿  األنفاؿ
ْ ػَبىَذَ اٌٍّوَ ٌَئِْٓ آرَبَٔب ِِٓ فَعٍِْوِ ٌَنَصَّذَّلََّٓ﴿ التوبة  ُٖٓ ٕٓ  ﴾ًٌََنَىٌََُّٔٓ َِِٓ اٌصَّبٌِذِنيَ ًَِِنْيُُ َِّٓ
ُ ًَثِئْسَ ﴿  التوبة َّب ؤَُّّيَب اٌنَّجُِِّ جَبىِذِ اٌْىُفَّبسَ ًَاٌُّْنَبفِمِنيَ ًَاغٍُْظْ ػٍََْْيُِْ ًََِإًَْاىُُْ جَيَنَُّ

﴾ اٌَّْصِري ُي
ّٕ ُٖٓ 

َ اٌْىُفَّبسِ ًٌََِْجِذًُاْ فِْىُُْ غٍِْظَخً ًَاػٌٍَُّْاْ َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ لَبرٌٍُِاْ اٌَّزَِّٓ ٍَُّ﴿  التوبة ٌَٔىُُ ِِّٓ

﴾ ؤََّْ اٌٍّوَ َِغَ اٌُّْزَّمِنيَ
ُِّ ُٖٓ 
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﮳   ﴿ التوبة ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

 ﴾﮺﮴﮵﮶﮷﮸ ﮹
ُِٖ ِّ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿ يونس

﴾  ڑ ک ک ک
ٕٓ ُُْ 

 ُّٓ ِّ  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ ىود
ژ ژ ڑ ڑ ک ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿ ىود

  ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ
ٕٓ ُِٓ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿ ىود

 ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ
َُِ ُِٓ 

﮺ ﴿ يوسف ﮹   ﮷  ﮸ ﮵  ﮶ ﮳  ﮴ ۓ ۓ ﮲

﮾ ﮿ ﯀   ﴾ ﮻ ﮼ ﮽ 
ّ ُٖ-ٖٗ-ٗٗ-

ََُ-َُُ-َُّ 
 ٕٗ ٕ﴾    ڍ ڌ ڌ ﴿ يوسف
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ﴿ يوسف

  ﴾  ڻ ڻۀ
ٗ ُِّ 

 َُُ ُٖ ﴾  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿ يوسف
 َُِ ِْ ﴾ ًَاٌْفَذْشَبءَ اٌسٌُّءَ ػَنْوُ ٌِنَصْشِفَ وَزٌَِهَ﴿  يوسف
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿  يوسف

  ﴾   ٺ ٿ ٿ
ّٓ ُُٕ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿  يوسف

 ﴾ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک
ٓٔ َُُ 

 َُُ ِٗ﴾  ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳ ﮴﮵  ﮶ ﮷ ﴿ يوسف
ڱ ں ں ڻ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ يوسف

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

َُٗ-
ُُُ 

ََُ 
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﮷    ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

     ﮿  ﯀ ﯁ ﮼  ﮽ ﮾ ﮻  ﮺  ﮸ ﮹

             

   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئىئ
         ڭ ڭ ڭ ﴿ يوسف

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

  ﴾جئ حئ مئ ىئ

ُُُ ُٖ-ٗٗ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ إبراىيم

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

﮸  ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

﴾    ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

ِِ ُُٕ 

 َُٖ،َُٕ ٗ﴾   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ ا٢بجر
 ِٓ ِٗ ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ﴿ ا٢بجر
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿ النحل

 ﴾   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ
َٗ ُُْ-ُّٓ-ُْٓ 

ے ے ۓ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ النحل

﮽  ﮻  ﮼  ﮸  ﮹ ﮺ ﮶  ﮷ ﮳  ﮴ ﮵ ۓ ﮲

 ﴾﮾﮿

ُِٓ 
ُّّ-ُّٔ-

ُّٕ-َُٓ-ُْٓ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿ اإلسراء

 ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
ٗ ُُّ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿ اإلسراء

﴾ ی ی جئ
ّٔ ُِٖ 



 

ُٗٓ 

 الصفحة رقمها اآلية السورة

 ٓٔ ِٔ ﴾   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ اإلسراء
 ٓٔ ٓٔ ﴾ًَوِْالً ثِشَثِّهَ ًَوَفََ سٍُْطَبٌْ ُْػٍََْْيِ ٌَهَ ٌَْْسَ ػِجَبدُِ بَِّْ﴿ اإلسراء
 ُّٕ َٗ﴾   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ اإلسراء
 ُٖٕ،ُْٕ-ُّٕ َُُ ﴾  ﮸﮹  ﮺ ﮻ ﮼ ﴿ اإلسراء
﮵  ﴿ اإلسراء ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

﮼  ﯁   ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

         

      ڭ ڭ ڭ   

مئ ىئ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ    ڭ

 ﴾يئ جب حب

َُُ-
َُْ 

ُّٕ 

﯀ ﯁       ﴿ اإلسراء  ُْٕ َُِ ﴾﮽﮾  ﮿ 
 ُِٗ َُُ ﴾اٌْذُسْنََ األَسَّْبء فٍََوُ رَذْػٌُاْ َِّب ؤًَّّب اٌشَّدََّْٓ ادْػٌُاْ ؤًَِ اٌٍَّوَ ادْػٌُاْ لًُِ﴿ اإلسراء
 َْ ُ ﴾   ٱ ٻ ﴿ مرَل
 َُ ُُ﴾ەئۅ ۉ ۉېې ې ې ى ى ائ ائ﴿ مرَل
 ٗ ِٗ ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ مرَل
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ مرَل

ڇ ڍ ڍ ڌ    ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

ک ک ک    ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ڱ ڱ ڱ ڱ ں    گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ُْ-ْٓ ُُٓ 

ٱ ٻ  حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح ﴿ مرَل

  ﴾ ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ
ُٓ ّٓ 

 ٓٓ،ٕٓ ّٓ ﴾َٔجًِّْب ىَبسًَُْ ؤَخَبهُ سَدَّْزِنَب ِِْٓ ٌَوُ ًًََىَجْنَب﴿ مرَل
 ُْ،ّٗ ٕٗڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿ مرَل



 

ُٗٔ 

 الصفحة رقمها اآلية السورة

   ﴾   ٿٿ
 َّ,ُّ,ٖٗ ِ-ُ ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ    ڄ ڃ ﴿ طو
 ّّ، ِّ ْ، ّ﴾ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ طو
ڈ ژ ژ ڑ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ طو

   ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڑ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ    ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ

  ﴾ ھ ھ ھ

ْ-ٖ ٖٗ,ٖٔ,ِّ 

 ِّ ٓ ﴾   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ طو
 ُٗ ٕ ﴾ ًبْ جتيشثبٌمٌي فةٔو ّؼٍُ اٌسش ًؤخفَ﴿ طو
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ    ې ې ى ى ائ ﴿ طو

پ پ پ ڀ ڀ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   ۆئ ۈئ ۈئ

ٿ ٿ ٿ ٹ    ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ﴾   ڄ ڃ ڃ ڃ

ُُ-ُٔ ُٔٓ 

 ِٗ، ٗٔ ُِ ﴾ائ ەئ ەئ  ﴿ طو
ٺ ٺ ٺ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ طو

  ﴾ٺٿ
ُّ-ُْ ٖٗ,ٔٗ 

 َٗ ُٓ  ﴾بَِّْ اٌسَّبػَخ ٌَأرَِْخ ٌَب سَّْت فِْيَب﴿  طو
 ٕٖ-ّٗ ُٔ﴾ فاَل َّصُذََّّٔهَ ػَنْيَب َِْٓ ال ُئُِِْٓ ثِيَب ًَارَّجَغَ ىٌََاهُ فَزَشْدٍَ﴿ طو
 ُٕٓ،  َٕ ُٕ ﴾ڃ چ چ چچ ﴿ طو
 ّٗ,ُٕٓ,ُٕٔ ُٖ ﴾لبي ىِ ػصبُ﴿ طو
 ِٕ َِ ﴾ک ک گ گ گگ﴿ طو
 ّٗ،  ِٔ ِْ﴾   ۓ ۓ﮲  ﮳﮴  ﮵﴿  طو



 

ُٕٗ 

 الصفحة رقمها اآلية السورة

﮹ ﮺ ﮻ ﴿ طو ﮸   َٗ،  ْٕ ِٓ ﴾﮶ ﮷ 
 ْٖ، ْٕ ِٔ ﴾ؤَِْشُِ ٌِِ ًََّسِّشْ ﴿ طو
  ٕٓ ِٕ ﴾ًَادًٍُْْ ػُمْذَحً ِِْٓ ٌِسَبِِٔ﴿ طو
ېئ ېئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ﴿ طو

﴾حئ مئ ىئ يئجب   ی جئی  ېئ ىئىئ ىئ ی ی
ِٗ-ّٓ ْٕ,ِٕ,ٖٓ,ٕٓ ،

َُٕ,َٗ,ٕٓ 
 ٗٔ ّّ ﴾ىئ ىئ یی ﴿ طو
 ُٕ، ٕٓ ّٔ ﴾   حب خب مب ىب يب جت ﴿ طو
 ٖٖ ّٖ ﴾   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ طو
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿ طو

﴾   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
ّٗ ٓٗ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿ طو

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

﴾ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڑ 

َْ ٖٔ ،ٗٓ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ طو

 ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ   ہ
ِْ-ْْ 

َٗ,ٕٕ,ْٕ,ٕٔ، 
ُِٕ,َُٓ 

﯁    ﴿ طو ﮿ ﯀   ّ,ٕٓ,ٕٔ,ٕٖ,ٔٗ ْٔ ﴾   ﮼ ﮽﮾  
 ُٕٔ,ٖٔ,ُُٓ ْٕ﴾  ڭ ڭ ڭ ﴿ طو
 ْٕ,ُٗ ْٕ﴾    ﴿ طو
 ّٕ,ٕٕ ْٗ ﴾ىب يب جت حتخت ﴿ طو
 ُٗ، ٕٕ َٓ ﴾اٌزُ ؤػطَ وً شِء خٍمو ثُ ىذٍلبي سثنب ﴿ طو
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ    مح جخ حخ مخ جس حس ﴿ طو

 ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ

ُٓ-ِٓ 
 ٕٕ ،ُٗ 

 ٖٕ ْٓ ﴾ڄ ڄ ڄ ﴿ طو



 

ُٖٗ 

 الصفحة رقمها اآلية السورة

 ٖٕ ٓٓ ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ﴿ طو
 ٕٖ ٕٓ ﴾   ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ طو
 ٕٖ َٔ ﴾فزٌىل فشػٌْ فجّغ وْذه ثُ ؤرَ﴿ طو
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴿ طو

 ﴾ۉ ۉ ې ېې
ُٔ َُٔ,ُٗ,ٕٖ 

 ٖٖ ّٔ ﴾فزنبصػٌا ؤِشىُ ثْنيُ ًؤسشًا اٌنجٌٍ﴿ طو
 ُٗ، ٖٔ ٔٔ-ٓٔ  ﴾ڀ ٺ ٺ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿ طو
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ طو

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک 

  ﴾   ک ک گ گ

ٖٔ-َٕ ٖٖ,ٖٔ,َٕ 

 ٔٓ َٕ ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿ طو
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿ طو

﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ
ُٕ ٖٗ,ِٗ,ٕٖ 

﮾ ﴿  طو ﮽   ﮸  ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮶  ﮷ ﮵  ﮴  ۓ ﮲ ﮳

﯁               ﮿ ﯀

 ﴾     ڭ ڭ ېئېئ

ّٕ ُٖ,َٖ,ٕٗ 

 ٖٔ ْٕ﴾بَِّٔوُ َِْٓ َّإْدِ سَثَّوُ ُِجْشًِِب فَةَِّْ ٌَوُ جَيَنََُّ ٌَب ٌَُّّدُ فِْيَب ًٌََب َّذََْْ ﴿ طو
حب خب    ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ېئ ىئ ىئ ىئ﴿ طو

جث مث ىث    مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت

 ﴾يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حسخس

ْٕ-ٕٔ ُٖ 

 ِٔ ٕٕ ﴾   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ﴿ طو
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ﴿ طو

 ﴾   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   گ
ُٖ-ِٖ َٗ,ِٗ,ِٖ 



 

ُٗٗ 

 الصفحة رقمها اآلية السورة

 ٕٗ ّٖ﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ طو
 ِٗ، ٕٗ ْٖ ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ﴿  طو
﮷ ﮸﮹﴿ طو ﮵ ﮶  ﮳ ﮴   َٖ ٖٓ ﴾ۓ ۓ﮲  
 َٖ ٖٔ ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ طو
 َٖ ٖٗ ﴾ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ﴿ طو
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿ طو

  ﴾   ڀ ڀ
ٖٖ ُٖ ،َٗ 

 َٖ ُٗ ﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ طو
 ٕٗ ِٗ ﴾  َّب ىَبسًُْ َِب َِنَؼَه برْ سَؤَّْزيُْ ظٌٍَُّا﴿  طو
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ گ ڳ ڳ ڳ     ﴿ طو

 ﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
ْٗ ْٓ  ،ّٗ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ﴿ طو

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

﴾ىئ ىئ ی ی یی

ٕٗ ّٗ،ٖٕ 

 ِٖ ٖٗ ﴾بََِّّٔب بٌَِيُىُُُ اٌٍَّوُ اٌَّزُِ ال بٌَِوَ باِلَّ ىٌَُ ًَسِغَ وًَُّ شَِْءٍ ػًٍِّْب﴿  طو
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  } طو

{  ٺٺ
ٗٗ ُْ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿  طو

ٹ ڤ ڤ ڤ    ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ٺ

﴾   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ٗٗ-َُُ ٖٓ,ٕٗ 

چ چ    ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ طو

  ﴾   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

َُِ-
َُّ 

ُٖ 

 ُٖ َُْ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ طو



 

ََِ 

 الصفحة رقمها اآلية السورة

ڳ ڳ ڱ   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ طو

 ﴾   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   ڱ

َُٓ-
َُٕ ٖٓ،ِٖ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ﴿ طو

﴾ ے ے ۓ ۓ
َُٖ ّٖ,ّّ 

﮴  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ طو ۅ ۅ    ﮲ ﮳

 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ

َُٗ-
َُُ 

ُٗ 

 ْ,ّّ,ٖٓ ُُُ ﴾ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ﴿ طو
 ٖٖ ُُِ ﴾بًََِْٓ َّؼًَّْْ َِِٓ اٌصَّبٌِذَبدِ ًَىٌَُ ُِآٌِِْ فَال َّخَبفُ ظًٍُّْب ًاَل ىَعًّْ﴿ طو
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿ طو

 ﴾   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
ُُْ ّٗ,ٖٓ 

 ُُٔ، َْٗ ُُٓ ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ﴿ طو
 ٖٔ ُُٔ ﴾ًَبِرْ لٍُْنَب ٌٍٍََِّْبئِىَخِ اسْجُذًُا ٌِأدَََ فَسَجَذًُا بٌَِّب بِثٍِْْسَ ؤَثََ﴿ طو
 ْٗ، ٖٔ ُُٕ ﴾ٌَهَ ًٌَِضًَْجِهَ فٍََب ُّخْشِجَنَّىَُّب َِِٓ اٌْجَنَّخِ فَزَشْمََ فَمٍُْنَب َّب آَدََُ بَِّْ ىَزَا ػَذًٌُّ﴿  طو
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿ طو

﮵  ﴾  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ 
ُُِ ْٗ 

﮿  ﯀ ﯁         ﴿ طو ﮽ ﮾

 ﴾            
ُِّ ٗٓ 

 ٕٖ ُِْ ﴾ًحنششه ٌَّ اٌمْبِخ ؤػَّ﴿ طو
 ٖٗ ُِٔ-ُِٓ ﴾رِْنَب ثِأَّخٍ ِِّٓ سَّثِّوِ  ؤًٌَََُْ رَإْرِيُِ ثَِّْنَخُ َِب فِِ اٌصُّذُفِ اٌْإًًٌَََُلَبٌٌُا ٌٌٌََْب َّإْ ﴿ طو
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿ طو

  ﴾  ٹٹ
ُِٕ ٗٓ 

 َٗ ُِٗ ﴾ًٌٌٌَََْب وٍََِّخٌ سَجَمَذْ ِِْٓ سَثِّهَ ﴿  طو



 

َُِ 
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ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿ طو

 ﴾   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ
َُّ ٖٓ,ّٕ,ِٖ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿ طو

 ﴾ھ ھ ھ ےے
ُُّ ّٕ ،ٗٓ 

﮽  ﴿ طو ﮼   ﮺  ﮻ ﮷  ﮸ ﮹ ﮶  ﮲  ﮳ ﮴ ﮵ ۓ ۓ

 ﴾﮾﮿ 
ُِّ ٗٔ,ٖٗ 

برِهَ ًٌٌََْ ؤََّٔب ؤَىٍَْىْنَبىُُ ثِؼَزَاةٍ ِِّٓ لَجٍِْوِ ٌَمَبٌٌُا سَثَّنَب ٌٌٌََْب ؤَسْسٍَْذَ بٌَِْْنَب سَسًٌٌُب فَنَزَّجِغَ آَّ﴿  طو

 ﴾لَجًِْ ؤَْ َّٔزِيَّ ًََٔخْضٍَٰ ِِٓ
ُّّ ٖٗ 

لَبيَ سَةِّ ٌَُِ دَشَشْرَنِِ ؤَػََّْ ًَلَذْ وُنذُ ثَصِريًا. لَبيَ وَزٌَِهَ ؤَرَزْهَ آَّبرُنَب فَنَسِْزَيَب ﴿ طو

  ﴾ًَوَزٌَِهَ اٌٌَََْْْ رُنسََ
ُّْ ٖٕ 

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت  ﴿ طو

  ﴾ مت ىت يت
ُّٓ ٖٖ ،ٗٔ 

ا ُِذْثِشَِّٓ ًَرَبٌٍَّوِ﴿ األنبياء ٌٌٌَُّ  ُٖٓ ٕٓ   ﴾ ٌَإَوِْذََّْ ؤَصْنَبَِىُُ ثَؼْذَ ؤَْ رُ
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ األنبياء

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 ﴾   ۀ

ٖٕ ُّ 

 ُُِ َُِ  ﴾   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿  األنبياء
 ٕٓ ّٓ﴾بسًَُْ ًَصِّشًاًٌََمَذْ آرَْْنَب ٌُِسََ اٌْىِزَبةَ ًَجَؼٍَْنَب َِؼَوُ ؤَخَبهُ ىَ﴿ الفرقاف
 َُٕ ِْ-ِّ ﴾لَبيَ سَةُّ اٌسََّّبًَادِ ًَاٌْإَسْضِ ًََِب ثَْْنَيَُّب بِْْ وُنْزُُْ ٌُِلِننِيَ ًََِبسَةُّ اٌْؼَبٌَِّنيَ﴿ الشعراء
 َُٕ ِٓ﴾ بَِّْ سَسٌٌَُىُُُ اٌَّزُِ ؤُسْسًَِ بٌَِْْىُُْ ٌََّجْنٌٌُْ﴿  الشعراء
 َُٕ ِٔ ﴾ ششِقِ ًَاٌَّْغْشِةِ ًََِب ثَْْنَيَُّب بِْْ وُنْزُُْ رَؼْمٌٍَُِْلَبيَ سَةُّ اٌَّْ﴿  الشعراء
 ُٕٕ ِٗ  } ٌَئِِٓ ارَّخَزْدَ بٌَِيًب غَْْشُِ ٌَإَجْؼٍََنَّهَ َِِٓ اٌَّْسْجٌُِٔنيَ{ الشعراء
 ُٓٓ ِٗ-ِّڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ الشعراء



 

َِِ 
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ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ 

گ گ    ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ گ گ ڳ 

 ﴾  ڻ ڻ ۀ ۀ
ھ ھ ے ے ۓ ۓ    ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ الشعراء

﮸  ﮹ ﮺ ﮳﮲ ﮶  ﮷ ﮵  ﮿    ﮴ ﮽  ﮾  ﮻ ﮼

﴾    ﯁       ﯀

َّ – ّْ ُٕٔ،ُٕٕ 

 ّٔ ِٓ ﴾ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ الشعراء
 ُُٕ ِٔ ﴾لَبيَ وٍََّب بَِّْ َِؼَِِ سَثِِّ سََْيْذِِّٓ﴿  الشعراء

ىب يب    جب حب خب مب   جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿ عراءالش

 ﴾جت حتخت
ٕٓ-ٓٗ ْٓ 

 ٔٔ ٓٗ-ْٗ﴾ فَىُجْىِجٌُا فِْيَب ىُُْ ًَاٌْغَبًًَُْ ًَجُنٌُدُ بِثٍِْْسَ ؤَجَّْؼٌَُْ﴿ الشعراء
 ُٓٔ،ُٔٔ ٖ﴾  بَِّٔوُ ؤََٔب اٌٍَّوُ اٌْؼَضِّضُ اٌْذَىُُِْ﴿ النمل
﮻     ﴿ النمل ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ 

﮾   ﮽               ﮿ ﯀﯁﮼

﴾       ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     

َُ-ُِ ُْٕ,ُٕ 

فٍَََّّب جَبءَرْيُُْ آَّبرُنَب ُِجْصِشَحً لَبٌٌُا ىَزَا سِذْشٌ ُِّجِنيٌ. ًَجَذَذًُا ثِيَب ًَاسْزَْْمَنَزْيَب ﴿  النمل

  ﴾فْسِذَِّٓ ؤَٔفُسُيُُْ ظًٍُّْب ًَػًٌٍُُّا فَبٔظُشْ وَْْفَ وَبَْ ػَبلِجَخُ اٌُّْ
ُّ-ُْ ُٕٓ 

مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص مص  ﴿ النمل

﴾   حضجض
ْْ ُُٕ 

 ْٗ ِٔ ﴾اٌْإَسْضِ خٍَُفَبءَ ًََّجْؼٍَُىُُْ﴿ النمل
ۀ ۀ ہ ہ ہ    ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ڱ ں ﴿ القصص

﮲    ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ُ-ٔ ِٓ 



 

َِّ 
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﮻  ﮸  ﮹ ﮺  ﮵  ﮶ ﮷ ﮳ ﮴

﯀  ﯁  ﮾  ﮿         ﮼ ﮽

          

ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

 ﴾   ڀ ڀ
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ    ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ القصص

﮴    ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

﮿  ﮾  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼  ﮽ 

  ﴾ ﯀ ﯁ 

ِ-ْ ُٖٔ 

           ﴿ القصص

 ﴾  
ٓ ُٕٔ.ّٓ 

 ُٖٔ ٕ ﴾نيًٌَََب رَخَبفِِ ًٌََب رَذْضَِِٔ بَِّٔب سَادًُّهُ بٌَِْْهِ ًَجَبػٌٍُِهُ َِِٓ اٌُّْشْسٍَِ﴿  القصص
 ُٖٔ ٖ﴾فَبٌْزَمَطَوُ آيُ فِشْػٌََْْ ٌَِْىٌَُْ ٌَيُُْ ػَذًًُّا ًَدَضًَٔب﴿  القصص
 ُٖٔ ُِ ﴾فَمَبٌَذْ ىًَْ ؤَدٌُُّىُُْ ػٍَََ ؤَىًِْ ثَْْذٍ َّىْفٌٍَُُٔوُ ٌَىُُْ ًَىُُْ ٌَوُ َٔبصِذٌَُْ﴿  القصص
يَب ًٌََب رَذْضََْ ًٌَِزَؼٍََُْ ؤََّْ ًَػْذَ اٌٍَّوِ دَكٌّ ًٌََىَِّٓ ؤَوْثَشَىُُْ ٌَب فَشَدَدَْٔبهُ بٌََِ ؤُِِّوِ وَِْ رَمَشَّ ػَْْنُ﴿  القصص

 ﴾ َّؼٌٍََُّْْ
ُّ ُٔٗ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿ القصص

﴾    گگ
ُٔ ُُٕ 

 ُٗٔ ُِ ﴾ لَبيَ سَةِّ َٔجِّنِِ َِِٓ اٌْمٌََِْ اٌظَّبٌِِّنيَ﴿ القصص
 ٗٗ ِٓ ﴾اٍلقىصىصى  عىلىٍيوً  كىقىصَّ  جىاءىهي  فػىلىمَّا﴿ القصص
ِ َِِٓ اٌشَّجَشَحِ ؤَْ َّب  فٍَََّّب ؤَرَبىَب ٌُٔدُِ ِِٓ شَبطِئِ اٌٌَْادُِ اٌْإََِّّْٓ فِِ اٌْجُمْؼَخِ اٌُّْجَبسَوَخ﴿ القصص

 ﴾ ٌُِسََ بِِِّٔ ؤََٔب اٌٍَّوُ سَةُّ اٌْؼَبٌَِّنيَ
َّ ُٔٓ 

 َٕ ُّ ﴾رَخَفْ ًٌََب ؤَلْجًِْ ٌُِسََٰ َّب ُّؼَمِّتْ ًٌََُْ ُِذْثِشًا ًٌَََّٰ ٌّْجَب وَإََّٔيَب رَيْزَضُّ سَآىَب فٍَََّّب﴿ القصص



 

َِْ 
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 اسٍُْهْ َّذَنَ فِِ جَْْجِهَ رَخْشُجْ ثَْْعَبءَ ِِْٓ غَْْشِ سٌُءٍ ًَاظُُّْْ بٌَِْْهَ جَنَبدَهَ ِِٓ﴿ القصص

﴾ وِ بَِّٔيُُْ وَبٌُٔا لًٌَِْب فَبسِمِنيَاٌشَّىْتِ فَزَأِهَ ثُشْىَبَٔبِْ ِِْٓ سَثِّهَ بٌََِ فِشْػٌََْْ ًٍَََِئِ
ِّ ُٔٗ 

ۅ ۅ    ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ القصص

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

﴾   وئوئ

ّّ-ّْ ُٔٗ 

 ٔٓ،ٕٓ ّْ﴾ ًَؤَخِِ ىَبسًُُْ ىٌَُ ؤَفْصَخُ ِِنِِّ ٌِسَبًٔب فَإَسْسٍِْوُ َِؼَِِ سِدْءًا ُّصَذِّلُنِِ﴿  القصص
ېئ ېئ ىئ ىئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿ القصص

 ﴾ ىئ ی ی ی ی جئ
ّٓ ُٔٗ 

ًَبِرَا سَِّؼٌُا اٌٍَّغٌَْ ؤَػْشَظٌُا ػَنْوُ ًَلَبٌٌُا ٌَنَب ؤَػَّْبٌُنَب ًٌََىُُْ ؤَػَّْبٌُىُُْ ساَلٌَ ػٍََْْىُُْ ال ﴿ القصص

﴾. َٔجْزَغِِ اٌْجَبىٍِِنيَ
ٓٓ ُُٔ 

 ٗٓ ٖٔ﴾ ًَسَثُّهَ َّخٍُْكُ َِب َّشَبء ًََّخْزَبس﴿ القصص
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿ العنكبوت

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ْٔ ُْٔ 

 ُُٖ ٗٔ ﴾   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿ العنكبوت
 ُُِ ُٕ ﴾   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ زي ﴿ السجدة
 ُِٖ ِِ  ﴾   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿  السجدة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿ األحزاب

﴾ڀ ڀ 
ٕ َُِ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی وئ ۇئ ۇئ  ﴿ األحزاب

 ﴾ ی ی یجئ


ُِ ُٕ 

 ُُ ِٓڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ األحزاب
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  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
ٿ ٿ ٿ    ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ األحزاب

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ
ْٓ-ْٔ. ُٕ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿  األحزاب

﴾ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ
ِٕ ُّّ 

َ اٌُّْاِِْنِنيًٌَََمَذْ صَذَّقَ ػٍََْْيُِْ بِثٍِْْسُ ظَنَّ﴿ سبأ  ٔٔ َِ﴾وُ فَبرَّجَؼٌُهُ بٌَِّب فَشِّمًب ِِّٓ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ سبأ

  ﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
ِْ ُّٔ,ُْٔ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ سبأ

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

﴾    ی ی

ْٔ ُّٓ 

 ٓٔ,ٕٖ ّٖ-ِٖ﴾ جَبدَنَ ِِنْيُُُ اٌُّْخٍَْصِنيَفَجِؼِضَّرِهَ ألُغٌَِّْنَّيُُْ ؤَجَّْؼِنيَ باِلَّ ػِ﴿  ص
 َُّ,ٗٗ,ٖٗ ِّ ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿ الزمر
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ الزمر

ىئ ی ی ی ی جئ    ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 ﴾   حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

ٓٓ-ٓٔ ُِِ 

 َُّ ٕ ﴾ سَثَّنَب ًَسِؼْذَ وًَُّ شَِْءٍ سَدَّْخً ًَػٍِّْبً ﴿  غافر
 ُُِ ُّ ﴾  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ فصلت
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿  فصلت

  ﴾   ڱڱ
ّْ ُِّ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿ الشورل

 ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ُّ َُِ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ الشورل

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ِٓ ُُٔ 
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 ﴾ڤڦ
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿  الزخرؼ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ڌ ڎ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ    ک ک گ

 ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ   ڱں

 ﴾ ہ ہ ھ ھ ھ ھے

ُٓ-ٓٔ ُُٕ,ِٗ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ﴿ الزخرؼ

 ﴾   ائائ
ُٕ ُُِ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   ﴿ ا١باثية

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ    چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ڱ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڑ ک ک ک ک گ گ

ہ ہ ہ    ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

﮸    ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶  ﮷ 

﴾﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

ِْ- ِٖ ُٖٓ 

 َُٓ ّٓ ﴾ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ األحقاؼ
جم  زي  زيزي زي زي زي زي زي زيخل مل ىليل   ﴿  الفتح

 زي زيزي زيخم مم  زي  زي زيزي زي زي زي زيحم 

ىن  زي زيمن   زي زي زي زي زي زي زيىم يم جنحن خن  

 زي زي زي زي زي زيىه يه جي   زيزيين جه مه 

﴾ زي زي

ِٗ ْٕ,ُٕ 

 ُِْ ِّ   ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿  النجم
 َُُ ْٓ ﴾  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ القمر
 ُُ ٓٓ ﴾   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ القمر
 ُّْ ُ ﴾ًَاٌٍَّوُ َّسَّْغُ رَذَبًُسَوَُّب﴿ آّادلة
 َُُ ٖڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿ آّادلة



 

َِٕ 

 الصفحة رقمها اآلية السورة

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ہ ہ ہ ھ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 ﴾ھھ
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿  آّادلة

 ﴾    جب حب خب مب ىب
ُٗ ُُٔ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ﴿ ا٢بشر

 ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ
ُِ ٖٗ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ﴿ ا٢بشر

 ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
ِْ ُُّ,ُِٗ 

 ِّ ِ  ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ الصف
جب حب خب مب ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ﴿ الصف

ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح 

 ﴾   مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص مص جض

ُْ ُٕ 

 َُُ ٔ﴾   ٱ ٻ ٻٻ﴿  القلم
﮹  ﮵ ﮶ ﮷  ﮲ ﮳ ﮴  ے ۓ ۓ   ھ ھ ے ﴿ ا٤بدثر ﮸ 

 ﴾ ﮻ ﮼ ﮽﮾   ﮺
ُ-ٔ ُُْ 

 َُٔ ُٕ﴾   ی جئ حئ مئ ىئ ﴿ القيامة
﴾ؤٌَُْ َٔشْشَحْ ٌَهَ صَذْسَن﴿ الشرح ُى

 ُ ّٕ 
 ّٕ ِ﴾ػَنْهَ ًِصْسَنًًَََظَؼْنَب ﴿ الشرح

پ ڀ ڀ ڀ    پ پ پ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ اإلخبلص

﴾   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ
ُ-ْ ٖٗ 

 فهرس األحاديث الشريفة
 



 

َِٖ 

 الصفحة الحديث
 ِٔ«ابتاعيها فأعتقيها فإ٭با الوالء ٤بن أعتق»
تىوي »  ُٓ «اٍبًِب اٍرٙبىىلىًِب، فىكىرًٍىتي أىٍف أيعىجّْلىوي حىٌبى يػىٍقًضيى حىاجى
 ُِ «و ألمك ؟ أٙبب»
 ِٕ«كا اليلقي حبيبو ُب النار؟»قالوا: ال، قاؿ:« أتركف ىذه طارحة كلدىا ُب النار»
إذا أراد ا باألمّب خّبان جعل لو كزير صدؽ، إف نسي ذكَّره، كإف ذكىر أعانىو، كإذا أراد ا بو »

 «غّب ذلك جعل لو كزير سوء، إف نسي مل يذكّْره كإف ذكر مل يًعٍنو
ٕٓ 

 ِٖ«اللهم اشف عبدؾ ينكأ لك عدكا كٲبشي لك إىل الصبلة إذا جاء الرجل يعود مريضا قاؿ:»
اذىب إىل صاحب صدقة بِب زريق فقل لو فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها كسقا ستْب »

«مسكينا، ٍب استعن بسائره عليك كعلى عيالك
ِٓ 

يشهد أف ال إلو إال ا مستيقنا ّٔا قلبو اذىب بنعلي ىاتْب فمن لقيت من كراء ىذا ا٢بائط »
 «فبشره با١بنة

َِ 

أيراٍل ُب ا٤بناـ أتسوؾ بسواؾ ، فجاءٍل رجبلف أحدٮبا أكرب من اآلخر . فناكلت السواؾ »
«األصغر . فقيل يل : كرب . فدفعتو إىل األكرب منهما

ْٕ 

 ِٖ«أرأيت لو كانت عيناؾ ٤با ّٔما ما كنت صانعان؟»
اسم ىو لك ٠بيت بو نفسك، أك أنزلتو ُب كتابك، أك علمتو أحدان من خلقك، أسألك بكل »

 «أك استأثرت بو ُب علم الغيب عندؾ
ُُّ 

 ِٕ«استعيذكا با من عذاب القرب مرتْب أك ثبلثا»
 ْ «كطو عمراف، كآؿ البقرة،: ثبلث سور ُب أجاب بو ديعي إذا الذم األعظم ا اسم»
ٍب عرفها سنة، ٍب استمتع ّٔا، فإف جاء رّٔا  -كعاءىا كعفاصها أك قاؿ:-اعرؼ ككاءىا »

فقاؿ:" كما  -أك قاؿ اٞبر كجهو-فأدىا إليو" قاؿ: فضالة اإلبل؟ فغضب حٌب اٞبرت كجنتاه 
لك ك٥با، معها سقاؤىا كحذاؤىا ترد ا٤باء كترعى الشجر فذرىا حٌب يلقاىا رّٔا" قاؿ: فضالة 

 «ذئبالغنم؟ قاؿ:" لك أك ألخيك أك لل

ِِ 

 ْ «منو... بشيء تكفركا كال بو، كاقتدكا حرامو، كحرموا حبللو، أحلوا بالقرآف، اعملوا»
نىمىا  -صلى ا عليو كسلم  -أالى ٘بىًٍلسي  قاؿ : بػىلىى  قاؿ : فىجىلىسى رىسيوؿي اللًَّو » ميٍستػىٍقًبلىوي فػىبػىيػٍ

ثيوي ًإٍذ شىخىصى رىسيوؿي اللًَّو  بًبىصىرًًه ًإىلى السَّمىاًء فػىنىظىرى سىاعىةن ًإىلى   - عليو كسلم صلى ا -ىيوى ٰبيىدّْ
ُْٓ 



 

َِٗ 

 الصفحة الحديث
 « ....السَّمىاًء فىأىخىذى يىضىعي بىصىرىهي 

 ٗٓ «أال ترضى أف تكوف مِب ٗبنزلة ىاركف من موسى إال أنو ليس نيب بعدم»
أال أال كإف ُب ا١بسد مضغة إذا صلحت صلح ا١بسد كلو ، كإذا فسدت فسد ا١بسد كلو ؛ »

«كىي القلب 
ُِٓ 

 ُُْ«الكرب بطر ا٢بق كغمط الناس»
 ُٕٓ«اللَّهيمَّ ٰىؤيالىًء أىٍىًلي»
 ّٖ«أما كا إٍل ألمْب ُب السماء كأمْب ُب األرض»
، فلما ٠بعت ٱبلق السماكات كاألرض بألفي عاـ إف ا تبارؾ كتعاىل قرأ طو كيس قبل أف»

ينزؿ عليها ىذا ، كطوىب ألجواؼ ٙبمل ىذا ، كطوىب ا٤ببلئكة القرآف قالت : طوىب ألمة 
 «أللسنة تكلمت ّٔذا

ْٖ 

 ِّ «إف ا رفيق ٰبب الرفق ُب األمر كلو»
أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قدـ ا٤بدينة فوجد اليهود صياما يـو عاشوراء فقاؿ ٥بم »

ىذا يـو عظيم أ٪بى ا فيو  رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ماىذا اليـو الذم تصومونو فقالوا
موسى كقومو كأغرؽ فرعوف كقومو فصامو موسى شكرا فنحن نصومو فقاؿ رسوؿ ا صلى ا 
عليو كسلم فنحن أحق كأكىل ٗبوسى منكم فصامو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كأمر 

 «بصيامو

ّٔ 

 َُِ «إف لكل أمة فتنة كفتنة أمٍب ا٤باؿ»
 ُِّ-ُِٔ « ا٠بان مائةن إال كاحدان من أحصاىا دخل ا١بنةإف للَّو تسعة كتسعْب»
 ُُِ«إف ٩بَّا أخشى عليكم شهوات الغي ُب بطونكم كفركجكم كميضبلَّت الفًب»
 ِٕ«أف من إجبلؿ ا تعاىل إكراـ ذم الشيبة ا٤بسلم»
 ّٕ «إف من البياف لسحران »
 ُْْ «إف من خياركم أحسنكم أخبلقنا»

 ِٕ يناؾأرأيت لو كانت ع
 ُُْ «إ٭با بعثت ألٛبم صاّب األخبلؽ «
 ِٖإنكم سَبكف ربكم كما تركف ىذا القمر، ال تضاموف ُب رؤيتو، فإف استطعتم أف ال تغلبوا على »



 

َُِ 

 الصفحة الحديث
«صبلة قبل طلوع الشمس كقبل غركّٔا فافعلوا

ا إًلىٍيًو كىقىاؿى ًإفَّ أىنَّوي قىاؿى جىاءى ا٢بٍىسىني كىا٢بٍيسىٍْبي يىٍسعىيىاًف ًإىلى النَّيبّْ صىلَّ » ى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىضىمَّهيمى
لىةه ٦بىٍبػىنىةه   «اٍلوىلىدى مىٍبخى

َُِ 

 ِٔ«إٍل ألعلم كلمة لو قا٥با لذىب عنو ما ٯبد، لو قاؿ: أعوذ با من الشيطاف الرجيم»
اختبلفا   أكصيكم بتقول ا كالسمع كالطاعة، كإف عبد حبشي فإنو من يعش منكم يرل»

كثّبا، كإياكم ك٧بدثات األمور فإهنا ضبللة، فمن أدرؾ ذلك منكم فعليو بسنٍب كسنة ا٣بلفاء 
 «الراشدين ا٤بهديْب عضوا عليها بالنواجذ

ُٗ 

 ُُْ«أكقد فرغت يا أبا الوليد؟»
 ِِ«أيها الناس إنكم منفركف فمن صلى بالناس فليخفف فإف فيهم ا٤بريض كالضعيف كذا ا٢باجة»
 ْٖ«بل بيًعثت رٞبةن للعا٤بْب»
ثىةه ٥بىيٍم أىٍجرىاًف رىجيله ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب آمىنى بً »  ُْٓ«صلى ا عليو كسلم نىًبيًّْو كىآمىنى ٗبيحىمَّدو ثىبلى
 ُُٗ« با٤بكاره ا١بنة كحجبت بالشهوات، النار حجبت»
مىا أيٍدًخلى أىٍىلي ا١بٍىنًَّة سىأىؿى ميوسىى رىبَّوي : مىا أىٍدٌلى أىٍىًل ا١بٍىنَّ » ًة مىٍنزًلىةن ؟ قىاؿى : ىيوى رىجيله ٯبيءي بػىٍعدى

ذيكا ا١بٍىنَّةى ، فػىيػيقىاؿي لىوي : اٍدخيًل ا١بٍىنَّةى ! فػىيػىقيوؿي : أىٍم رىبّْ ! كىٍيفى كىقىٍد نػىزىؿى النَّاسي مىنىاز٥بىيٍم كىأىخى 
اهًتًٍم ؟ فػىيػيقىاؿي لىوي : أىتػىٍرضىى أىفٍ  نٍػيىا ؟ فػىيػىقيوؿي :  أىخىذى يىكيوفى لىكى ًمٍثلي ميٍلًك مىًلكو ًمٍن ميليوًؾ الدُّ

! رىًضيتي رىبّْ ! فػىيػىقيوؿي : لىكى ذىًلكى كىًمثٍػليوي كىًمثٍػليوي كىًمثٍػليوي كىًمثٍػليوي .فػىقىاؿى ًَب ا٣بىاًمسىًة : رىًضيتي رىبّْ 
ا لىكى كىعىشىرىةي أىٍمثىاًلًو ، كىلىكى  نيكى .فػىيػىقيوؿي : رىًضيتي رىبّْ فػىيػىقيوؿي : ىىذى مىا اٍشتػىهىٍت نػىٍفسيكى كىلىذٍَّت عىيػٍ

تىٍمتي  ! قاؿى : رىبّْ ! فىأىٍعبلىىيٍم مىٍنزًلىةن ؟ قىاؿى : أيكلىًئكى الًَّذينى أىرىٍدتي ، غىرىٍستي كىرىامىتػىهيٍم بًيىًدم كىخى
ٍع أيذيفه كىملٍى ٱبىٍ   «طيٍر عىلىى قػىٍلًب بىشىرو عىلىيػٍهىا فػىلىٍم تػىرى عىٍْبه كىملٍى تىٍسمى

ُُِ 

 ُٕٓ «فىًإٍف تػىوىلٍَّيتى فىًإفَّ عىلىٍيكى ًإٍٍبى اأٍلىرًيًسيّْْبى »
 (دىٍلوو  ًمنٍ  ًسًنْبى  ٟبىٍسً  اٍبني  كىأىنىا كىٍجًهي ُب  ٦بىَّهىا ٦بىَّةن  كسلم عليو ا صلى النَّيبّْ  ًمنٍ  عىقىٍلتي )

 
ُٔ 

 كال ضربِب كال كهرٍل ما فوا منو تعليما أحسن بعده كال قبلو معلما رأيت ما كأمي ىو فبأيب)
 (شتمِب

ِّ 

 ُٗ«قاؿ لو تعلموف ما أعلم لضحكتم قليبلن كلبكيتم كثّبان »



 

ُُِ 

 الصفحة الحديث
)  ْٖ )كاف النيب ٧بمد صلى ا عليو كسلم ييراكًحي بْب قدمىٍيو ليقـو على كل رًجلو

 ُُْ )كاف خلقو القرآف(
 ُٗ ُب األياـ كراىة السآمة علينا( )كاف رسوؿ ا  يتخولنا با٤بوعظة

 ٓ (بالصبلة أمرىم الضيف، بأىلو نزؿ إذا كسلم عليو ا صلى النيب كاف)
 ٗ«كاف ييًشّب ُب الصَّبلة»
 ْٖ (أف النيب صلى ا عليو كسلم كاف أكؿ ما أنزؿ عليو الوحي يقـو على صدًر قدمىٍيو إذا صلَّى)
 ِٔ«النساء إال آسية امرأة فرعوف كمرَل بنت عمراف... كمل من الرجاؿ كثّب كمل يكمل من»
ال تشركوا با شيئا كال تزنوا كال تقتلوا النفس الٍب حـر ا إال با٢بق كال تسرقوا كال تسحركا »

 -كال ٛبشوا بربمء إىل سلطاف فيقتلو كال تأكلوا الربا كال تقذفوا ٧بصنة كال تفركا من الزحف 
معشر اليهود خاصة أال تعدكا ُب السبت فقببل يديو كرجليو كقاال : كعليكم يا  –شك شعبة 

نشهد أنك نيب . قاؿ : فما ٲبنعكما أف تسلما قاال : إف داكد دعا ا أال يزاؿ ُب ذريتو نيب 
 «كإنا ٬باؼ إف أسلمنا أف تقتلنا اليهود

 
 

ُْٕ 
 

 
حرصك على  لقد ظننت أف اليسألِب أحد عن ىذا ا٢بديث أكؿ منك ٤با علمت من»

«ا٢بديث
ِٖ 

لقد كاف كاف من قبلكم ليمشط ٗبشاط ا٢بديد مادكف عظامو من ٢بم أكعصب، مايصرفو »
عن دينو،   ذلك عن دينو، كيوضع ا٤بنشار على مفرؽ رأسو فيشق باثنْب، ما يصرفو ذلك
 «كليتمن ا ىذا األمر حٌب يسّب الراكب من صنعاء إىل حضرموت ما ٱباؼ إال ا

ُٖ 

ال»  ُْ«كى نًٍعمةه تػىرئُّّ
 َُّ « أرحم بعباده من ىذه بولدىا»

)مل يكن النيب صلى ا عليو كسلم فاحشنا كال متفحّْشنا، كاف يقوؿ: إف من خياركم أحسنكم 
 أخبلقنا(

ُْْ 

: أم ربّْ ا ، فذىب فنظر إليها ٍب جاء فقاؿ٤با خلق ا ا١بنة قاؿ ١بربيل : اذىب فانظر إليه»
تك ال يسمع ّٔا أحد إال دخلها ، ٍب حفَّها با٤بكاره ، ٍب قاؿ : يا جربيل اذىب فانظر كعزَّ 

إليها ، فنظر فيها ٍب جاء فقاؿ: أم ربّْ كعزَّتك لقد خشيت أاٌل يدخلها أحد ، قاؿ : فلما 
خلق النار قاؿ : يا جربيل اذىب فانظر إليها ، فنظر إليها ٍب جاء فقاؿ : أم ربّْ كعزَّتك ال 

 
 

َُِ 



 

ُِِ 

 الصفحة الحديث
مع ّٔا أحد فيدخلها، فحفَّها بالشهوات ٍب قاؿ : يا جربيل اذىب إليها فانظر إليها ، يس

«فذىب فنظر إليها ٍب جاء فقاؿ : أم ربّْ كعزَّتك لقد خشيت أاٌل يبقى أحد إال دخلها 
 ِٔ«لو أمرًب ىذا أف يغسل ىذا عنو»
لشاة كالبعّب كتذىبوف بالنيب صلى لو شئتم قلتم جئتنا كذا ككذا، أترضوف أف يذىب الناس با»

ا عليو كسلم إىل رحالكم؟ لوال ا٥بجرة لكنت امرأ من األنصار، كلو سلك الناس كاديا كشعبا 
لسلكت كادم األنصار كشعبها، األنصار شعار كالناس دثار، إنكم ستلقوف بعدم أثرة فاصربكا 

«حٌب تلقوٍل على ا٢بوض

ُِ 

 ُُٕ«يذنبوف فيغفر ٥بم لو مل تذنبوا ٣بلق ا خلقان »
 ُْْ«ليس ا٤بؤمن بالطعَّاف، كال اللعَّاف، كال الفاحش، كال البذمء»
 ِٖ«ليهنك العلم أبا ا٤بنذر»
كال علمتو إذ كاف جاىبل فأمره النيب صلى ا عليو  -أك ساغبا-ما أطعمتو إذ كاف جائعا »

 «كسلم فرد إليو ثوبو كأمر لو بوسق من طعاـ أك نصف كسق
ِْ 

باؿ أقواـ قالوا كذا ككذا لكِب أصلي كأناـ كأصـو كأفطر كأتزكج النساء فمن رغب عن  ما»
«سنٍب فليس مِب

ِٓ 

ما باؿ أقواـ يشَبطوف شركطا ليست ُب كتاب ا من اشَبط شرطا ليس ُب كتاب ا فليس »
 «لو كإف اشَبط مائة شرط

ِٓ 

 َُِ «اؿ من النساءما تركت بعدم فتنة ُب الناس أضرَّ على الرج»
 ُٗ«ما من عبد قاؿ ال إلو إال ا ٍب مات على ذلك إال دخل ا١بنة»
 ٔٓ «مرحبان باألخ الصاّب كالنيب الصاّب»
 َٕ «٫بن أحق بالشك من إبراىيم»
 ِٔ «نعم الرجل عبدا لو كاف يصلي بالليل»
ًذًه اأٍليمَّةً »  ُٕٓ«ىىذا أىًمْبي ىى
 ُّْ «كُب بيضع أحدكم صدقة»
 ٕٔ«يا أبا ذر تعوذ با من شر شياطْب ا١بن كاإلنس»
ري ؟»  ُٓ «يىا أىبىا عيمىٍّبو: مىا فػىعىلى النػُّغىيػٍ



 

ُِّ 

 الصفحة الحديث
 ُٔ«يىا غيبلـي : سىمّْ اللَّوى ، كىكيٍل بًيىًميًنكى ، كىكيٍل ٩بَّا يىًليكى »
ٍدهي ٘بيىاىىكى ًإذىا سىأىٍلتى فىاٍسأىٍؿ يىا غيبلـي ًإٍلّْ أيعىلّْميكى كىًلمىاتو اٍحفىٍظ اللَّوى ٰبىٍفىٍظكى » اٍحفىٍظ اللَّوى ٘بًى

فىعيوؾى اللَّوى كىًإذىا اٍستػىعىٍنتى فىاٍستىًعٍن بًاللًَّو كىاٍعلىٍم أىفَّ األيمَّةى لىٍو اٍجتىمىعىٍت عىلىى أىٍف يػىنػٍفىعيوؾى ًبشىٍيءو  ملٍى يػىنػٍ
تىبىوي اللَّوي لىكى كىلىٍو اٍجتىمى  تىبىوي ًإال ًبشىٍيءو قىٍد كى عيوا عىلىى أىٍف يىضيرُّكؾى ًبشىٍيءو ملٍى يىضيرُّكؾى ًإال ًبشىٍيءو قىٍد كى

«اللَّوي عىلىٍيكى ريًفعىٍت األىٍقبلـي كىجىفٍَّت الصُّحيفي 

ُٔ 

يا معشر األنصار، أمل أجدكم ضبلال فهداكم ا يب؟ ككنتم متفرقْب فألفكم ا يب؟ كعالة »
«فأغناكم ا يب؟

ُِ 

ع ا٤بؤمنوف يـو القيامة فيقولوف لو استشفعنا إىل ربنا، فيأتوف آدـ فيقولوف أنت أبو البشر، ٯبتم»
«خلقك ا بيده، كأسجد لك مبلئكتو، كعلمك أ٠باء كل شيء

ُٓ 

 ِّ «يسرا كالتعسرا كبشرا كالتنفرا»
 ِِ«يعمد أحدكم إىل ٝبرة من نار فيجعلها ُب يده»

  



 

ُِْ 

 فهرس األبيات الشعرية.
 
 

 الصفحة بيت الشعريال

 ُّْ رتػكلقد سألت فما أح***  أؿ اإلطبلالػىبلن ربعت فتس

 َُٓ اليتأبق ا٤بوت تاه أ لكن ك***  ربو ا٤بوت من يٍعًجز كمل فذاؾ

  
 
 

  



 

ُِٓ 

 فهرس المصادر والمراجع .
، (ػىِٖٓ) ا٤بتوُب  شهاب الدين ٧بمد بن أٞبد بن منصور األبشيهي أبو الفتح،األبشيهي  -ُ

 ق(.ُُْٗ،)بّبكت:عامل الكتب،ُط،ؼالمستطر 
: ا٤بتوَب) األصبهاٍل مهراف بن موسى بن إسحاؽ بن أٞبد بن ا عبد بن أٞبد،األصبهاٍل  -ِ

 .ىػ(ُُْٗ ،دار الوطن للنشر :  )الرياض ،ُط معرفة الصحابة ،(ىػَّْ

حلية ، (ػىَّْصبهاٍل ) ا٤بتوُب األأٞبد بن عبدا بن أٞبد ، صبهاٍلاأل  -ّ
 ق(.َُْٗ،)بّبكت:دار الكتب العلمية،ط.د.األولياء

روح المعاني  ،ىػ(َُِٕ)ا٤بتوُب شهاب الدين ٧بمود بن عبد ا ا٢بسيِب األلوسي،األلوسي   -ْ
 ق (.ُُْٓ)بّبكت : دار الكتب العلمية  ، ُط في تفسير القراف العظيم والسبع المثاني

 .ق(ُّّْ،لعريب)بّبكت:دار الكتاب ا،د.ط،مناىج الجدؿ، األ٤بعي اىرز ،األ٤بعي  -ٓ
 ق(.َُّْ،)مصر:دار السبلـ،ُط،بالغ الرسالة القرآنيةفريد األنصارم ، ،األنصارم  -ٔ
اهلل جل جاللو واألنبياء عليهم السالـ في التوراة والعهد ٧بمد البار،  ،البار -ٕ

 د.ت(.،)بّبكت:الدار الشامية،ُط،القديم
 دار :) د.ـ  ،ُط، البخاريصحيح  ، ىػ(٧ِٓٔبمد بن أ٠باعيل البخارم )ا٤بتوُب ،البخارم  -ٖ

 ق(.ُِِْ ، (الباقي عبد فؤاد ٧بمد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) النجاة طوؽ
معالم ، (ػىُٔٓالبغوم ) ا٤بتوُب  الفراء ا٢بسْب بن مسعود بن ٧بمد ،البغوم -ٗ

 .ق(َُِْ،)بّبكت:دار إحياء الَباث العريب،ُط،التنزيل
 .د.ت(،)القاىرة:مكتبة أصوؿ الدين،د.ط،القرآف قصص، عبدالباسط بلبوؿ  ،بلبوؿ  -َُ
)بّبكت:مؤسسة ،د.ط،من روائع القرآف،٧بمد سعيد رمضاف البوطي،البوطي -ُُ

 ق(. َُِْ،الرسالة
علي البيضاكم ) ا٤بتوُب  ا٢بسن أيب بن ٧بمد بن عمر القاسم أيب بن ا عبد،البيضاكم  -ُِ

 ق(.ُُْٖ،حياء الَباث العريب)بّبكت:دارإ،ُط،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ىػ(،ٖٓٔ
)   أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساٍل، أبو بكر البيهقي، البيهقي -ُّ

 د.ت (. ،) بّبكت : دار الكتب العلمية  ،د.ط، السنن الكبرىىػ(، ْٖٓا٤بتوُب 



 

ُِٔ 

 البيهقي أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساٍل ،البيهقي -ُْ
 (. قُِّْالرشد  )الرياض: مكتبة ،ُط ،اإليمافشعب (، ىػْٖٓ)ا٤بتوَب: 

  ، ِ ط، الترمذيسنن ، ىػ(ِٕٗ)ا٤بتوُب  الَبمذم السلمي عيسى بن ٧بمد،الَبمذم  -ُٓ
 .( ىػُّٓٗ ا٢بليب البايب مصطفى كمطبعة مكتبة شركة مصر:)

 ء اهلل تعالىمعتقد أىل السنة في أسما ،٧بمد بن خليفة التميمي،التميمي -ُٔ
 ق(.ُُْٗ،)الرياض:أضواء السلف،ُط،

أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد ا بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ،ابن تيمية  -ُٕ
 ق.َُِْ،)الرياض:مكتبةأضواء السلف،ُط،النبوات ىػ(،ِٖٕ)ا٤بتوُب ا٢براٍل

بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد ا ،ابن تيمية  -ُٖ
 ق(.َُْٖ،)بّبكت:دار الكتب العلمية،ُط،مجموع الفتوى،ق(ِٖٕ) ا٤بتوُب ا٢براٍل

أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد ا بن أيب القاسم بن ٧بمد ابن تيمية ،ابن تيمية  -ُٗ
تب )بّبكت:دار الك،ُط، شرح العقيدة األصفهانية،ق(ِٖٕ) ا٤بتوُب ا٢براٍل
 ق(.َُْٖ،العلمية

الجواىر الحساف في  ىػ(،ٕٖٓعبدالرٞبن بن ٧بمد بن ٨بلوؼ الثعاليب ) ا٤بتوُب ،الثعاليب  -َِ
 ىػ (.ُُْٖ ،) بّبكت : دار إحياء الَباث العريب  ،ُط تفسير القرآف

أسرار ىػ(، ُْٕعبدالقاىر بن عبدالرٞبن ا١برجاٍل ) ا٤بتوُب ،ا١برجاٍل  -ُِ
 د.ت(.،ا٤بدٍل )القاىرة:مطبعة،د.ط،البالغة

 ىػ(،ُٖٔعلي بن ٧بمد الشريف ا١برجاٍل ) ا٤بتوُب ، ا١برجاٍل -ِِ
 ق(.َُّْ،)بّبكت:لبناف،ُط،التعريفات

صيد ىػ(، ٕٗٓعبدالرٞبن بن علي بن ٧بمد بن ا١بوزم ) ا٤بتوُب  ،ا١بوزمابن  -ِّ
 ق(.ُِْٓ،)دمشق:دار القلم،ُط،الخاطر

( ، التحرير كالتنوير ،د.ط ، )تونس ُّٕٗابن عاشور ، ٧بمد الظاىر ابن عاشور ،) ا٤بتوُب  -ِْ
 ـ (.ُّٕٗ: دار سحنوف للنشر ،



 

ُِٕ 

أبو عبد ا ا٢باكم ٧بمد بن عبد ا بن ٧بمد بن ٞبدكيو بن نيعيم بن ا٢بكم الضيب ،ا٢باكم  -ِٓ
 دار بّبكت :) ،ُط على الصححيين المستدرؾ، ( ػىَْٓ) ا٤بتوُب  الطهماٍل النيسابورم

 .ق (ُُُْ –– العلمية الكتب
، التميمي،حباف ابن -ِٔ ، (ػىّْٓ) ا٤بتوُب  ،٧بمد بن حباف بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى

 .د.ت(،)بّبكت:مؤسسة الرسالة،د.ط،صحيح ابن حباف
الرازم ابن أيب حاًب )  ا٢بنظلي التميمي، ا٤بنذر بن إدريس بن ٧بمد بن الرٞبن عبد،أيب حاًب  -ِٕ

 ق(.ُُْٗ،عودية:مكتبة نزارمصطفى الباز)الس،ّط،تفسير ابن أبي حاتمىػ(، ِّٕا٤بتوُب 
)القاىرة:دار ،د.ط،الوحدة الموضوعية في القرآف الكريم ،٧بمد ٧بمود ا٢بجازم،ا٢بجازم  -ِٖ

 .د.ت(،الكتب ا٢بديثة
مد ا٤بدعو بعبد الرؤكؼ بن تاج العارفْب بن علي بن زين العابدين زين الدين ٧ب، ا٢بدادم -ِٗ

) مصر : ا٤بكتبة  ،ُط، ح الجامع الصغيرفيض القدير شر  (،َُُّ) ا٤بتوُب ا٢بدادم 
 .ق(ُّٔٓ ،التجارية الكربل 

فتح  ،(ػىِٖٓ) ا٤بتوُب  حجر أبو الفضل العسقبلٍل الشافعي أٞبد بن علي بن ،حجر بنا -َّ
 .ىػ(ُّٕٗ،)بّبكت:دار ا٤بعرفة،د.ط،الباري

، (ػىْٕٗ) ا٤بتوُب  ،أٞبد بن ٧بمد بن علي بن حجر ا٥بيتمي السعدم األنصارم ،حجر بنا -ُّ
 ق(ُُْٕ،)لبناف:مؤسسة الرسالة،ُط،الصواعق المحرقة

)بّبكت:دار ،ِط،معجم البلداف(، ِٔٔبن عبدا الركمي ا٢بموم ) ياقوت ، ا٢بموم -ِّ
 ـ(.ُٓٗٗ،صادر

)بّبكت ُط، مسند اإلماـ أحمد بن حنبل،ق( ُِْأٞبد بن ٧بمد )ا٤بتوُب ،حنبل  -ّّ
 ق(.ُُِْ،:مؤسسة الرسالة 

، (ػىَُْٗالبقاء ا٢بنفي ) ا٤بتوُب أيوب بن موسى أبو ،ا٢بنفي  -ّْ
 .د.ت(،)بّبكت:مؤسسة الرسالة،د.ط،الكليات

، ٧بمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف أثّب الدين األندلسي،بن حياف ا -ّٓ
 .ق(َُِْ،)بّبكت:دار الفكر،د.ط،البحر المحيط، ىػ(ْٕٓ)ا٤بتوُب



 

ُِٖ 

با٣بازف  ا٤بعركؼ ا٢بسن، أبو الشيحي عمر بن إبراىيم بن ٧بمد بن علي الدين عبلء،ا٣بازف  -ّٔ
 ق(.ُُْٓ،)بّبكت:دارالكتب العلمية،ُط،لباب التأويل في معاني التنزيلىػ(، ُْٕ) ا٤بتوُب 

مقدمة ابن ىػ(،  َٖٖعبدالرٞبن بن ٧بمد بن خلدكف ) ا٤بتوُب ،ابن خلدكف  -ّٕ
 ق(.َُْٖ،)بّبكت:دار الفكر،ِط،خلدوف

)د.ـ:دار ،د.ط،واألدب معجم المصطلحات العربية في اللغة، يوسف خياط،خياط  -ّٖ
 .د.ت(،لساف العرب

) ،ُط ، سنن الدارمي،ق( ٧ّٗٗبمد بن عبدا بن عيسى األلبّبم )ا٤بتوُب ،الدارمي  -ّٗ
 ق(.ُُِْ،السعودية:دار ا٤بغِب 

 ، سنن أبي داؤد، ىػ(ِْٓالسجستاٍل )ا٤بتوُب سليماف بن األشعث بن إسحاؽ ،أيب داكد  -ّٗ
 . ق(َُّْ، يةدار الرسالة العا٤ببّبكت:)   ،ُط

،)الرياض:مكتبة ا٤بلك فهد ُ،ط التربية النبويةالدكيش، ٧بمد بن عبدا ، – َْ
 ق(ُّْٕالوطنية،

سير أعالـ ػ( ،  ى٧ْٕٖبمد بن أٞبد بن عثماف بن قىاٲٍباز الذىيب )ا٤بتوَب: ،الذىيب -ُْ
 ق(.ُِْٕ،)القاىرة:دار ا٢بديث،ََِٔط،النبالء

معجم مقاييس  ىػ(،ّٓٗ) ا٤بتوُب  كيِب الرازمأٞبد بن فارس بن زكريا القز ،الرازم -ِْ
 .ق(ُّٗٗ،)دمشق:دار الفكر،د.ط،اللغة

)بّبكت:دار ،ّط،مفاتيح الغيب ، ىػ( َٔٔالرازم الشافعي )ا٤بتوُب ٧بمد بن عمر ،الرازم -ّْ
  .ق(َُِْ،أحياء الَباث العريب

مختار ، (٧ٔٔٔبمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازم ) ،الرازم  -ْْ
 .ق(َُِْ،كت:ا٤بكتبة العصرية)بّب ،ٓط،الصحاح

بن أيب  ٧بمد بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب التيمي الرازم ا٤بلقب بفخر الدين الرازم، الرازم -ْٓ
 .ق(َُِْ،)بّبكت:دارأحياء الَباث العريب،ّط،التفسير الكبير،  حاًب

)الرياض:دار ،د.ط،أصناؼ المدعوين وكيفية دعوتهمٞبود الرحيلي، ،الرحيلي  -ْٔ
 .د.ت(،العاصمة



 

ُِٗ 

)دمشق : دار الفكر  ،ِط ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة، كىبة الرحيلي،الرحيلي  -ْٕ
 .ىػ (َُْٖ،

)مصر:ا٥بيئة العا٤بية ،د.ط،تفسير المنارىػ(، ٧ُّْٓبمد علي رشيد رضا ) ا٤بتوُب ،رضا  -ْٖ
 ـ(.َُٗٗ،للكتب

)  ، ب ٗبرتضى، الزَّبيدم٧بٌمد بن ٧بٌمد بن عبد الرزٌاؽ ا٢بسيِب، أبو الفيض، ا٤بلقٌ ،الزَّبيدم  -ْٗ
 .د.ت( ،)د.ـ:دار ا٥بداية،د.ط،تاج العروس، (ػىَُِٓا٤بتوُب 

)مصر:مطبعة ،ّط،مناىل العرفاف في علـو القراف ، ٧بمد عبد العظيم الزٍُّرقاٍل،الزٍُّرقاٍل  -َٓ
 د.ت(.،عيسى البايب ا٢بليب كشركاه

الكشاؼ عن ، ىػ(ّٖٓتوُب ، )ا٤ب جار ا أيب القاسم ٧بمود بن عمر الز٨بشرم،الز٨بشرم  -ُٓ
 ،) بّبكت : دار الكتاب العريب  ،ّط ،.حقائق القراف وعيوف األقاويل في وجوه التأويل

 ىػ (َُْٕ
أسس (، ٧ْٖٓبمود بن عمر بن ٧بمدا٣بوارزمي الز٨بشرم ) ا٤بتوُب،الز٨بشرم  -ِٓ

 ق(.ُُْٗ،)بّبكت:دار الكتب العلمية،ُط،البالغة
أخالقنا ، (ػىُّّٖا٤بتوُب  مصطفى بن حسِب السباعي )،السباعي  -ّٓ

 .د.ت(،الفاركؽ )مصر:دار،ُط،اإلجتماعية
ر الكريم يتيس، (ػىُّٕٔعبدالرٞبن بن ناصر بن سعدم ) ا٤بتوُب ،ابن سعدم  -ْٓ

 .ق(َُِْ،)بّبكت:مؤسسة الرسالة،ُط،الرحمن
)بّبكت ،ُٕط، في ظالؿ القراف ،(ػىُّٖٓ) ا٤بتوُب  إبراىيم حسْب الشاريب ،سيد قطب -ٓٓ

 .ىػ (ُُِْ ،ؽ :دار الشرك 
كجبلؿ الدين عبدالرٞبن  ،ق(ْٖٔ)ا٤بتوغي  ،الي٧بمد بن اٞبد جبلؿ الدين ، السيوطي -ٔٓ

 .) دمشق:مكتبة ا٤ببلح د.ت ( ،ُط، تفسير الجاللين، (ُُٗ) ا٤بتوُب بن أيب بكر السيوطي 
الدر ، (ػىََٗ)ا٤بتوُبعبد الرٞبن بن الكماؿ ا٣بضّبم السيوطي ،السيوطي  -ٕٓ

 د.ت(.،ّبكت:دار الفكر)ب،د.ط،المنثور
 معترؾ األقراف ،(ػىُُٗعبدالرٞبن بن أيب بكر جبلؿ الدين السيوطي ) ا٤بتوُب ،السيوطي  -ٖٓ

 ىػ(َُْٖ،)بّبكت:دار الكتب العلمية،ُط،



 

َِِ 

اإلتقاف في  ،(ػىُُٗعبدالرٞبن بن أيب بكر جبلؿ الدين السيوطي ) ا٤بتوُب ،السيوطي  -ٗٓ
 ىػ (. ُّْٗ ،العامة للكتب ) مصر : ا٥بيئة ا٤بصرية ،ِط، علـو القراف

أسرار ترتيب سور ، ىػ(ُُٗ)ا٤بتوُب الرٞبن بن أيب بكر بن ٧بمد السيوطي عبد، السيوطي -َٔ
 .د.ت(،)مصر:دار الفضيلة،د.ط،فآالقر 

لباب النقوؿ  ،(ػىُُٗعبدالرٞبن بن أيب بكر جبلؿ الدين السيوطي ) ا٤بتوُب ،السيوطي  -ُٔ
 ـ(.َُِِ،لعلمية)بّبكت:دار الكتب ا،د.ط،أسباب النزوؿ يف

) مصر: مطابع ،د.ط ، تفسير الشعراوي، ىػ(ُُْٗ)ا٤بتوُب  متويل الشعراكم،الشعراكم  -ِٔ
 .ـ (ُٕٗٗ ،أخبار اليـو 

فتح  ، (ػىَُِٓ) ا٤بتوُب  ٧بمد بن علي بن ٧بمد بن عبد ا الشوكاٍل اليمِب،الشوكاٍل  -ّٔ
 .ق(ُُْْ،)دمشق:دار ابن كثّب،ُط،القدير

 ،ق( ِّٓبن ٧بمد بن ابراىيم بن عثماف بن خواسٍب العبسي ) ا٤بتوُب عبدا  ،ابن أيب شيبة -ْٔ
 ق(.َُْٗ ،) الرياض : مكتبة الرشد  ،ُط ،مصنف ابن أبي شيبة

أضواء ، (ػىُّّٗ) ا٤بتوُب  الشنقيطي٧بمد األمْب ٧بمد ا٤بختار ، الشنقيطي -ٓٔ
 .ق(ُُْٓ،)بّبكت:دار الفكر،د.ط،البياف

)بّبكت:دار القرآف ،ٕط،مختصر تفسير ابن كثير ، ٧بمد بن علي الصابوٍل، الصابوٍل -ٔٔ
 ىػ.(َُِْ،الكرَل

دار  د.ط  المعجم األوسط ،(ػىّّٔيوب الطرباٍل ا٤بتوُب) سليماف بن أٞبد بن أ، الطرباٍل -ٕٔ
 القاىرة  د.ت . –ا٢برمْب 

) ،ِط، المعجم الكبير،(ػىّّٔيوب الطرباٍل ا٤بتوُب) سليماف بن أٞبد بن أ، الطرباٍل -ٖٔ
 د.ت(.،تبة ابن تيمية القاىرة : مك

٧بمد بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربم )ا٤بتوُب ، الطرباٍل -ٗٔ
 ق( .ُِِْ)٩بصر:دار ىجر للطبعة كالنشر.،ُط،فآجامع البياف في تأويل القر ، ىػ(َُّ

)السعودية:دار ،ُط،نور وىداية ىػ(،َُِْعلي الطنطاكم ) ا٤بتوُب ،الطنطاكم  -َٕ
 .ت(.د،ا٤بنارة



 

ُِِ 

ىػ(، ُّّٗ) ا٤بتوُب  ٧بمد الطاىر بن ٧بمد بن ٧بمد الطاىر بن عاشور التونسي،ابن عاشور  -ُٕ
 ـ(.ُْٖٗ،)تونس:الدار التونسية للنشر ،د.ط،التحرير والتنوير

 د.ت(.،)د.ـ:دار الفرقاف،ُط،إتقاف الربىاف،فضل حسن عباس ،عباس  -ِٕ
 ،ُط،لكتاب والسنةعالم الجن في ضوء اعبدالكرَل بن نواؼ عبيدات، ،عبيدات  -ّٕ

 د.ت(.،)الرياض:دار أشبيليا
)السعودية:دار ابن ،ِط،القواعد المثلى، (ػىُُِْد بن صاّب العثمْب )ا٤بتوُب٧بم، العثمْب -ْٕ

 .ق(ُِْْ،ا١بوزم
 القوؿ المفيد على كتاب التوحيد ،ق(٧ُُِْبمد بن صاّب العثمْب ) ا٤بتوُب ،العثمْب  -ٕٓ

 ق(.ُِِْ،)بّبكت:دار ابن حـز،ُط،
 ىػِْٓعبد ا٢بق بن غالب بن عبد الرٞبن بن ٛباـ بن عطية األندلسي ااريب توُب ،يةابن عط -ٕٔ

 ىػ(.ُِِْ،)بّبكت:دار الكتب العلمية،ُط،المحرر الوجيز
)د.ـ:مكتبة ،ُط،األباء ومشاكل األبناء في الميزاف السيكليوجي،كامل ٧بمد علي ،علي  -ٕٕ

 د.ط(.،ابن سيناء
 .د.ت(،)الرياض:مكتبة الرشد،ُط،الحوار أدب ،سلماف بن فهد العودة،العودة  -ٖٕ
 .د.ت(،)مصر:دار هنضة مصر،ُط،خلق المسلم ،(ػى٧ُُْٔبمد الغزايل ) ا٤بتوُب  -ٕٗ
)بّبكت :دار ،د.ط، إحياء علـو الدينق( ٧َٓٓبمد بن ٧بمدالغزايل )ا٤بتوُب ،الغزايل   -َٖ

 ـ(.ََِْ،ا٤بعرفة 
القاموس  ىػ(،٧ُٖٕبمد يعقوب الفّبكزبادم ) ا٤بتوُب ،الفّبكزبادم  -ُٖ

 ق(.ُِْٔ،)بّبكت:مؤسسة الرسالة،ٖط،المحيط
)الرياض:دار ،ُط،الحوار مع أىل الكتاب ،خالد بن عبدا القاسم،القاسم  -ِٖ

 .د.ت(،ا٤بسلم
ىػ(، َُُّ) ا٤بتوُب عبدالرؤؼ بن تاج العارفْب بن على القاىرم ٧بمد ، القاىرم -ّٖ

 ق(.َُُْ،)القاىرة:عامل الكتاب،ُط،التعاريف
مختصر منهاج (، ِٖٔالرٞبن بن ٧بمد بن قدامة ) ا٤بتوُب عبد،ابن قدامة -ْٖ

 ق(.ُّٖٗ،)دمشق:دار البياف،د.ط،القاصدين



 

ِِِ 

) ا٤بتوُب  بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٣بزرجي مشس الدين القرطيب٧بمد بن أٞبد ، القرطيب -ٖٓ
 .ق (َُِْمؤسسة الرسالة  –) بّبكت  ،ُط، الجامع ألحكاـ القرآف، ( ػىُٕٔ

 .  ق(ُُِْ،)الرياض:مكتبة ا٤بعارؼ،ّط،مناىل العرفاف ،القطاف خليل مناع،القطاف  -ٖٔ
، (ػىُٕٓ)ا٤بتوُب  ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية،ابن قيم  -ٕٖ

 ق(.ُّْٗ،)القاىرة:دار السلفية،ِط،طريق الهجرتين
ىػ(، ُٕٓ)ا٤بتوُب  ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية،ابن قيم  -ٖٖ

 ق(.ُّّٗ،)بّبكت:دار الكتب العلمية،ِط،الفوائد
، (ػىُٕٓ)ا٤بتوُب  ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية،ابن قيم  -ٖٗ

 .ق(ُُْٔ،)بّبكت:دار الكتاب العريب،ّط،مدارج السالكين
، (ىػُٕٓا٤بتوُب ) وزية٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١ب،ابن قيم  -َٗ

 .ق(ُُْٗ،)بّبكت:دار الكتب العلمية،د.ط،مفتاح دار السعادة
 ُط، سنن ابن ماجو، ىػ(ّّٕ)ا٤بتوُب  بن ماجو الربعي القزكيِب بن يزيد ٧بمد،ابن ماجو -ُٗ

 ق(. َُّْ)بّبكت: دار الرسالة العا٤بية 
تفسير (،٤ْٕٕبتوُب ) ا إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب الدمشقي،ابن كثّب -ِٗ

 ق (.َُِْ) الرياض : دار طيبة للنشر كالتوزيع  ،ِط ، القرآف العظيم
قصص ، (ْٕٕ) ا٤بتوُب  إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب الدمشقي،ابن كثّب -ّٗ

 ق(.ُّٖٖ،)القاىرة:دار التأليف،ُط،.األنبياء
تبة مصطفى البايب )مصر:مك،ُط، تفسير المراغي ، أٞبد مصطفى ا٤براغي،ا٤براغي  -ْٗ

 .ق(ُّٓٔ،ا٢بليب
)الرياض:مركز تدبر لئلستشارات الَببوية ،ُ.طحصاد التدبر ،٦بموعة من العلماء  -ٓٗ

 د.ت(.،كالعلمية
ٙبقيق ٧بمد ،صحيح مسلم،ق(ُِٔمسلم بن ا٢بجاج القشّبم النيسابورم )ا٤بتوُب  ،مسلم -ٔٗ

 د.ت(.،)بّبكت:دار إحياء الَباث العريب،ط،د،فؤاد عبدالباقي
) دمشق:دار ،ُط، المفردات ،ق( َِٓ)ا٤بتوُب  األصبهاٍل ٧بمد حسْب معركؼ،ؼ معرك  -ٕٗ

 ق(.ُُِْ،القلم



 

ِِّ 

)مصر:دار ،قُُِْط،العولمة الثقافية وموقف المسلم منها، ٠باعيل علي ٧بمدإ، ٧بمد -ٖٗ
 .ق(ُُِْ،الكلمة

)   ِط،  لساف العرب، (٧ُٕٕبمد بن عبدا بن ٧بمد ابن منظور ) ا٤بتوُب ،ابن منظور -ٗٗ
 .ق (ُُْْكت : دار صادر بّب 
إعجاز القرآف الكريم بين االماـ السيوطي ٧بمد بن حسن عقيل موسى، ،موسى  -ََُ

 ق(.ُُْٕ،)السعودية:داراألندلس ا٣بضراء،ُط،والعلماء
 ـ (.ُٖٕٗ ،) عماف : ا٤بطبعة التعاكنية   ،ُط، مقدمة في التربيةناصر إبراىيم،  -َُُ
 ق(.ُُْٔ،السعودية:دار الندكة العا٤بية)،ْط،.أصوؿ الحوار، الندكة العا٤بية للشباب -َُِ
 حلب:)د.ـ : ،ِط، سنن النسائي ،ىػ(َّّ)ا٤بتوُب  النسائي أٞبد بن شعيب، النسائي -َُّ

 ق (.َُْٔ ،مكتبة ا٤بطبوعات اإلسبلمية 
) بّبكت ،ُط ، تفسير النسفي(، َُٕعبدا بن أٞبد بن ٧بمود النسفي ) ا٤بتوُب ،النسفي  -َُْ

 ػ (.ىُُْٗ ،: دار الكلم الطيب 
طلبة ، (ػىّٕٓعمر بن أٞبد بن ٧بمد النسفي ) ا٤بتوُب ،النسفي  -َُٓ

 .ق(ُُُّ،)بغداد:ا٤بطبعة العامرة مكتبة ا٤بثُب،د.ط،الطلبة
)بّبكت:دار ،ُط،تهذيب اللغةىػ(، ّٕٓ)ا٤بتوُب ٧بمد بن أٞبد بن األزىرم ا٥بركم ،ا٥بركم  -َُٔ

    ـ(.ََُِ،إحياء الَباث العريب 
 السيرة النبويةػ(، ىُِّاـ بن أيوب ا٢بمّبم ) ا٤بتوُب عبدا٤بلك بن ىش،ابن ىشاـ  -َُٕ
 ىػ(.ُّٕٓ،كأكالده ،)مصر:مكتبة مصطفى البايب ا٢بليبِط،
)القاىرة: مكتبة ،د.ط، مجمع الزوائد،ق(َٕٖ)ا٤بتوُب ،علي بن أيب بكر ا٥بيثمي ،ا٥بيثمي  -َُٖ

 ق(.ُُْْ،القدسي
كت:دار )بّب ،د.ط،دائرة معارؼ القرف العشرين ،٧بمد فريد كجدم،كجدم  -َُٗ

 .ـ(ُُٕٗ،ا٤بعرفة
 .ق (َُْٖ ،) بّبكت : دار ا١بيل  ،د.ط ، قصة الحضارةككؿ ديور انت،  -َُُ
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