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عظيمسلطانه.ول
املشرفالدكتور/ابيزكوب،الشيخنيالفاضلنيمثأتوجهابلشكراجلزيلومجيلالعرفانإىل
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دريب، عنوان احلبيبة.دعواهتا أمي األمور،وإىل معايل إيّل وحبب األخالق، مكارم علمين الذي
والدي فخر، بكل امسه أمحل الذي علّي، جيب مبا كللهالغايل،وبصرين ابهلالذي والوقار،هللا يبة
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والع العلم بني مجعوا حسنة وقدوة احلق، درب يل أضاء نرباسا فكانوا منللعلم، فاستفدت مل،
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جهوده كرسوا العلممالذين لطلبة أوقاهتم ،وبذلوا على اجلزاء خري هللا قدموافجزاهم ،ما
. كيفموازينحسناهتموجعلذل
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 امللخص

برزتمشكلةهذاالبحثيفغفلةاألمةعنالرتبيةالقرآنية،وجهلالنموذجالعمليهلا،لذاهدف
لدعوةيفحياةمخسةمناملرسلني،البحثإىلبيانمفهومالرتبيةابلعقيدةوابلعبادةوابألخالقواب

لتفسريويعقوبويوسفعليهمالّصالةوالّسالم،وذلكمنخالوهم:إبراهيموإمساعيلوإسحاق
عبداحلميدكشكرمحههللا،وتوّصلالبحثإىلأنقصصاألنبياءيفشيخ"يفرحابالتفسري"لل

أعظمقدوةعمليةيقتديهباالبشر،ومنهجهمالقرآنتتضّمنالّدينكّلهبشكلعملي،وأّناألنبياء
ثّلونالكمالالبشري،يفالرتبيةأحسنوأسلممنهجتربويعرفتهالبشرية؛ألهنممسّددونمنهللا،ومي

انمفطورعلىاالقتداءوالتأّسيابلشخصياتاملثاليةالكاملة.واإلنس
 :ثالثةمناهج،وهي،املناهجاملستخدمةيفالبحث

ستقرائي:هو"حركةالعقل،للقيامبعملياتهدفها؛التوصلإىلقانونأوقاعدةكلية،ملنهجاالأواًل:ا
(1)كها"ادرإحتكمالفرعيات،أوالتفاصيلاليتمت

املنهجالتحليلي:"هوأسلوبمرتكزعلىمعلوماتكافيةودقيقة،عنظاهرةأوموضوعحمدد،اثنياً:
فرتة، خالل ممن زمنية فرتات أأو من وذلك تفسريهاعلومة؛ مت عملية، نتائج على احلصول جل

(2)بطريقةموضوعية،ومباينسجممعاملعطياتالفعليةللظاهرة"
املنهجاالستنباطي:وه الباحث،ببذلأقصىجهدعقليونفسي،اثلثاً: فيها اليتيقوم و"الطريقة

(3)"دلةالواضحةعنددراسةالنصوص؛هبدفاستخراجمبادئتربويةمدعمةابأل
  

                                  
 .48،ص2،طمنهجية البحث العلميعبيداتوأبونصارومبيضني،(1)
 .46،ص2،طمنهجية البحث العلميعبيداتوآخرون،(2)
 .42،ص6،طاملرشد يف كتابة األحباثحلميفودهوعبدالرمحنعبدهللا،(3)
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Abstract  
   The problem of this research has emerged from the Ummah’s negligence of the Quranic 

education and its practical model. Therefore, the main goal of this study is to demonstrate the 

concept of education through faith, worship, morality, and preaching in the lives of five 

messengers: Ibrahim (Abraham), Ismail (Ishmael), Yaqoob (Jacob), and Yusuf (Joseph)- 

Peace Be Upon Them. This is achieved by interpreting the book, titled “Fe Rehab Al-Tafseer” 

by Imam Abd Al-Hamid Kishk, employing the analytical inductive method followed by the 

deductive approach. The results indicated that the prophets’ stories in the Quran includes the 

entire religion of Islam practically, as they are the greatest practical role models who must be 

followed by humans. Moreover, their approaches of education are the best and safest to all 

mankind because they were sent and guided by Allah Almighty. They represent human 

perfection and a human being tends to follow and imitate the perfect personalities. 

  



 

 ل
 

 قائمة احملتوايت 

أ................................................صفحةالعنوان...................
 ب........................................البسملة..........................صفحة

 ج.......................................................................االعتماد
 د.......................................................................التحكيم

ه.........................................................اإلقرار:................
DECLARATIONو...............................................................

ز.....................................................حقوقالطبع...............
 ح....................................................................وتقديرشكر
 ط.........................................................................إهداء

 ي..................................................ملخصالبحث...............
ABSTRACT ..................................................................ك

 ل..................................................................قائمةاحملتوايت
 

 
 

 1.............................................................................املقدمة
 1.......................................................................البحثخلفية

 4......................................................................البحثمشكلة
4...............................................................اختياراملوضوعاسباب

 5........................................................البحثهدافوأالبحثئلةسأ
 5..................................................................البحثمصطلحات

 10.......................................................................البحثأمهية

 11.....................................حدودالبحث...............................

 11................................................................منهجالبحث....

 11................................................................الدراساتالسابقة



 

 م
 

15...................................إجراءاتالبحث..............................
 17............."التفسري"يفرحابكشكوبكتابهعبداحلميدالتعريفابلشيخ:ولاألالفصل

 17.................................................خكشكياملبحثاألول:التعريفابلش

 17.....................................................كشكالشيخحياةول:األلبطامل

 17..............................................................ونشأتهومولدهامسهأوال:

 18................................................................الدراسيةهاثنيا:مراحل

 20شيوخهوتالميذه..............................................................اثلثا:

 20.............................................................الشيخكشكرابعا:وفاة

22.....................................الفقهيومذهبهكشكالشيخعقيدةالثاين:املطلب
22...............................................أوال:اعتقادالشيخكشك............

27.............................اثنيا:ردهعلىالفرقاملخالفة...........................
30......................اثلثا:مذهبهالفقهي..........................................

32..............................عنالشيخكشك..........املطلبالثالث:كالمالعلماء
32...................................................................أوال:إشادةونقد

36.......................اثنيا:ثناءالعلماء............................................
38..............املبحثالثاين:جهودالشيخكشكالعلميةوالدعوية......................

38.....................املطلباألول:جهودالشيخكشكالعلمية.......................
38............أوال:جهودهيفاخلطابةوالتدريس.........................................
42.............اثنيا:جهودهيفالتأليف................................................

47...........................اثلثا:وصاايالشيخكشكللدعاة..........................
49......................ة......................املطلبالثاين:جهودالشيخكشكالدعوي

53..................ابالتفسري".................املبحثالثالث:التعريفبكتاب"يفرح
53..........................................هاألول:منهجالشيخكشكيفتفسرياملطلب

56...........................................التفسرياملطلبالثاين:طرقالشيخكشكيف
 60.............................".........يفرحابالتفسري"املطلبالثالث:وصفكتاب



 

 ن
 

 63...ل"يفرحابالتفسري"..........منخالاألنبياءيفقصصتربويةجوانب:الثاينصلفال

63..........................................خل:فضائلاألنبياءعليهمالصالةوالسالمدامل
64...................................................فضلإبراهيمعليهالسالم.........

65...........................................................عليهالسالممساعيلفضلإ
67...........................................................عليهالسالمسحاقفضلإ
68............................................................عليهالسالميعقوبفضل
69............................................................عليهالسالميوسففضل

71.................................................بيةابلعقيدةاملبحثاألول:جوانبالرت
 71..........................................طلباألول:مفهومالعقيدةلغةواصطالحاامل

 72...........................................................املطلبالثاين:أمهيةالعقيدة
67.............................جوانبالرتبيةابلعقيدةيفقصصاألنبياءمناملطلبالثالث:

86................................................املبحثالثاين:جوانبالرتبيهابلعبادة.
78............................................طلباألول:مفهومالعبادةلغةواصطالحاامل

 89............................................................عبادةاملطلبالثاين:أمهيةال
92............................جوانبالرتبيةابلعبادةيفقصصاألنبياءمناملطلبالثالث:

102...........................بحثالثالث:جوانبالرتبيةابألخالق...............امل
102.......................................طلباألول:مفهوماألخالقلغةواصطالحاامل

 104.......................................................خالقاملطلبالثاين:أمهيةاأل
610.........................ألخالقيفقصصاألنبياءرتبيةابجوانبالمناملطلبالثالث:

117............................املبحثالرابع:جوانبالرتبيةابلدعوة...................
117..........................................طلباألول:مفهومالدعوةلغةواصطالحاامل

 119.........................................................دعوةاملطلبالثاين:أمهيةال
122...........................جوانبالرتبيةابلدعوةيفقصصاألنبياءمناملطلبالثالث:






 

 س
 

134..............................................اخلامتة:النتائجواملقرتحات...........
134................................................................البحثنتائجأوال:

135.......................................اثنيا:املقرتحات...........................
137...............................................فهرساآلايت......................

150...............................................................فهرساألحاديث..
 153......................................قائمةاملراجع................................







 

 

 المقدمـة
،كمنسيئاتأعمالنا،كنعوذبامنشركرأنفسنا،٨تمدهكنستعينوكنستغفره،إفاٟتمد

،الشريكلوكأشهدأفالإلوإالاكحده،كمنيضللفالىادملو،منيهدهافالمضللو
:أمابعد،عبدهكرسولوكأشهدأف٤تمدان

عصمة١تن٘تسكبو،ك٧تاة،،كالشفاءالنافعوهو النور املبني مأدبةا،الكرًن إفىذاالقرآفف
كىوالفصلليسبا٢تزؿ،منتركومنجبارقصموا،كمنابتغىا٢تدلُبغَتهأضلو"بعو،تٌا١تن

تُت،كىوالذكراٟتكيم،كىوالصراطا١تستقيم،ىوالذمالتزيغبواألىواء،كالا،كىوحبلاا١ت
الرد،كالتنقضيعجائبو العلماء،كالٮتلقعلىكثرة كلذلك،(ُ)"تلتبسبواأللسنة،كاليشبعمنو

نيو،كبيافمعاالكرًنعلىتفسَتالقرآف،السابقُتكا١تعاصرين،توافرت٫تماألئمة،منعلماءاألمة
ذلكُبمؤلفاتجليلة كأكدعوا كبسطعلومو، كإيضاحمقاصده، كتوضيحدالالتو، لتبقىلألمة؛

كمصدران مآالن كللناس مرجعان، أ، األعالـكمن أكلئك ا١تنابربرز فارس اٟتاضر، عصرنا فضيلةُب ،
العزيزكشكالش اتعاىل-يخعبداٟتميدبنعبد ُبالدفهقضىجلعمرفقد-رٛتو اععن،

،ٍبعكفثَتانمناآلياتعلىأعوادمنربه،ففسركالكرًنفاإلسالـ،كإرجاعاألمةإىلمعُتالقرآ
.،بعنواف"ُبرحابالتفسَت"تفسَتهفكاف،علىتفسَتالقرآفالكرًنكامالن

 خلفية البحث:

بالغتوعجاز،ٖتدلأصحابالبالغةكالفصاحةمنالعربب"ىوكتاباإلإفالقرآفالكرًن
كاستعصائوعلى،كفصاحتو،كاليزاؿيتحدلغَتىمبإحكاـأحكامو،كٝتوتشريعو،ككماؿىدايتو

اللفظيارفُت،كمناىضتوللمخرفُت.فكماجي ]سبحانوعلىكونومنعنداعالمةنعلإعجازه
مةنعلىأنوألىلالفصاحة،كذلكجيعلإعجازها١تعنوما١تشتملعلىىداياتالرسلعالكتعاىل[

فيو؛لظهرتمنعندهألىلالدياناتكالعلمبالشرائع ٔتا إليو،كحكموا ...كلوأفالناساحتكموا
                                  

(منحديثعليبنأيبَِٔٗ،رقماٟتديث)ُِٕ،صٓ،بابماجاءُبفضلالقرآف،جالترمذي في سننوركاه(ُ)
 الًتمذم: كقاؿ مرفوعا، عنو، ا رضي نعرفوطالب غريبال حديث ٣تهوؿىذا كإسناده الوجو ىذا من كضعفو.إال

،ُ:ضعيفجدا،جمشكاة المصابيح.كقاؿاأللباينُبَْٔ،صٔ،جصحيح وضعيف سنن الترمذياأللباينُب
 .ٗٓٔص



 

ِ 
 

ىذها١تعجزةأماـالعا١تُتحجةحيةمتحركة،تأخذبنواصيالبشرإىلا٢تدايةكالتوحيدكماكافاألمر
،ألنوعلىأفيأتوأتثلوإلنسكاٞتنا٠تالئقكلها،مناسبحانوكسيظليتحدلبوا.(ُ)"أكؿمرة

 ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ:-سبحانوكتعاىل-قاؿ-عزكجل-منعندا

 (ٖٖ،اآليةاإلسراءسورة) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱٱ:فقاؿ،منالباطل-سبحانوكتعاىل-كقدنزىوا

الكرًنكتكمنأ٫تيةالقرآف.(ِْ-ُْية،اآلفصلتسورة)َّ ٰى ين ىن نن من زنرن  مم ام يل
ومنهاجانكامالنللبشريةأٚتعُت،كشريعة،كضٌمنملعليومنىدايةكرٛتةللعا١تُتفيمااشت؛الكربل

ادلة،،كالتشريعاتالعفاضلة،كاألخالؽالشركعةا١تتاٌمةللحياة،ففيوالعقائدالصحيحة،كالعبادات
  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ:فقاؿ-تعاىلسبحانوك–حيثكصفوربالعا١تُت

.(ٗ،اآليةاإلسراءسورة)اَّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
علىأساليبمتعددةمنالبياف،إليصاؿ،تعاىلكلقداعتمدا٠تطابالقرآينُبكتابا

كافة الناس إىل رسالتو أسلوب، األسػاليب تلػك األمثاؿفمن كضرب كأسلوباٟتوار، كالتشبيو،
 كالًتىيػبالًتغيػب ا١تؤثرة األساليب أكثر كمن القصصي، األسلوب الكرًن القرآف ُب فيو ١تا من؛

 الوجدانية، ا١تشاعر كإثارة التشويق، للًتبيةكىوعناصر كسيلة أحسن كمن لغرس، الوسائل أسهل
الكرٯتة كاألخالؽ النبيلة، كإالقيم لإلنساف، القدكات االق؛براز على مفطور كالتأسيألنو تداء

قبلو مضى ٔتن كاالعتبار ا١تثالية، قاؿبالشخصيات كتعاىل-ا، -سبحانو  جغ مع جع ٱُّٱ:
 مل خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مفخف حف جف مغ
وأكثرمنإيرادفاسبحانإلذاف(ُُُ،اآليةيوسفسورة)َّ  جن مم خم حم جم هل

،ففيوقصصاألممتعددةمكالقصصالقرآينأنواع.امنأ٫تيةكتأثَت؛١تا٢تالكرًنفآالقصةُبالقر
،كنوعآخركىيالكهف،كأصحاباألخدكد،كأصحابالسبتكغَتىمصحابالسابقة،مثلأ

اليت القصص للني كسلم-كقعت عليو ا اٟتوادث-صلى ك كالغزكات، ا١تعراج، ك كاإلسراء
كراألخرل القصص أكثر كمن القرآف، ُب كا١ترسلُتالكرًنكدان األنبياء الصالةعليه-قصص م
.-كالسالـ

                                  
 .ٖ-ٕ،صِ،طالُحكم والتحاكم في خطاب الوحي(كامل،ُ)
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األ قصص كالسالـ–نبياءإف الصالة القرآف-عليهم فهيالكرًنُب كبَتة، أ٫تية ٢تا
كأركافاإلٯتافالستة،ككيف-سبحانوكتعاىل-توحيداالدينكلوبشكلعملي،ففيهاتتضمن

 ٢تداكيفيك-سبحانو–كيتوكلعليويعبداإلنسافربو، الناسصربُبسبيلالدعوة ية ذلككل،
،قدكة١تنبعدىم-كتعاىلسبحانو–علهما،فقدجمنا٠تلقُبحياةىؤالءالصفوةموجودهكغَت

 مح جح مج ُّٱ:-تعاىل–،فقاؿأفيقتدمهبم-صلىاعليوكسلم-كأمرنبينا٤تمدان
 مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حسجس مخ جخ
سورة)َّ  جم هل مل خل حل جل مكلك خك حك  جك مق حقمف خف حفجف مغ جغ
اآليةاألنعاـ ،ٖٗ-َٗ) أقولكأكقعُبالنفسالعملبألفالقدكة كأدعىإىل، كالتأسي،ألنو، االقتداء

]العظيم["كقصصاألنبياءُبالقرآف:-رٛتواتعاىل-،يقوؿسيدقطباألسلوبا١تالئمللفطرة
اإلٯتا موكب الطويلٯتثل الواصل ا١تمتد طريقو ُب ف الدع ، قصة اكيعرض إىل ]سبحانو[وة

البشرية٢تاجيالبعدجيلكا اإلٯتافُبنفستجابة يعرضطبيعة ا١تختارةمن،كما النخبة وسىذه
رهبمالبشر كبُت بينهم للعالقة تصورىم كطبيعة ى،، كتتبع العظيم.. الفضل هبذا خصهم ذاالذم

كمنٍبكافالقصص...شفافيةكنورانكضعلىالقلبرضىيفي(ُ)حبُبطريقوالالا١توكبالكرًن
 .(ِ)شطراكبَتامنكتابالدعوةالكرًن"

علىدرأكقد كحديثا قدٯتا ُبالقرآفقبلالعلماء ما كمعارالعظيماسة كمنهامنعلـو ؼ،
"فمامنمؤرخمنا١تسلمُت،إالكقدكقفأماـ-عليهمالصالةكالسالـ–قصصاألنبياءكا١ترسلُت

القرآف حديثو،]العظيم[قصص ا١تاضيأثناء البشرم التاريخ حلقات معن من كما كقد، إال فسر
القرآف قصص أماـ عنو"[]العظيمكقف تتحدث اليت اآليات يفسر كىو كثَت،(ّ)، ابن فاإلماـ

ضاكثَت،كأيٮتو"البدايةكالنهاية"بالتفصيلقدذكرقصصاألنبياءُبتارمثالن-رٛتوا–الدمشقي
فيهامنا١تعاصرين ،"قصصاألنبياءُبالقرآف"-رٛتوا–النجار،مثلكتابعبدالوىابكتبوا

حطبارة،ككتابعفيفعبدالفتا"تاريخاألنبياءُبالقرآف"-رٛتوا–نجارككتاب٤تمدالطيبال

                                  
 ،)ٟتب(.ّٕٕص،ُج،ّ،طلسان العربابنمنظور،الالحب:الطريقالواسعا١تنقادالذمالينقطع.(ُ)

 .ٓٓ،صُج،ُٓ،طفي ظالل القرآن،قطب(ِ)

 .ٖ،صُ،جُ،طالقصص القرآنيا٠تالدم،(ّ)
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:"قصصالقرآفالكرًن-رٛتوا–فضلحسنعباس،ككتاب"معاألنبياءُبالقرآف"-رٛتوا–
،كقداستنبطوامنهاالدركسىدؼكإرىاؼحسكهتذيبنفس"،كغَتىمكثَتصدؽحدثكٝتو

العرب،كألفاٟتاجةمازالتماسةالستخراجالدركسكيةكالعرب،منجوانبعدةكمنهااٞتوانبالًتبو
كا١ترسلُت كالسالـ–منقصصاألنبياء الصالة ين-عليهم مازالوا ا١تفإفالعلماء عُتهلوفمنىذا

من-رٛتوا-الشيخعبداٟتميدكشك،فضيلة،كمنىؤالءاألعالـا١تعاصرينالذمالينضب
الذمقاـفيوبتفسَت" ُبرحابالتفسَت"ا١تسمى،الرائعكمنهاتفسَته،خالؿدركسوكخطبوككتبو

ُب"كتابخالؿمنكلكرًن،القرآفاُبالقرآفالكرًنكامالن،كعرضفيواٞتوانبالًتبويةكالدعوية
ا١ترسلُت،خاصةمنهمُبتفسَتقصصاألنبياءكتربويةاحثبدراسةجوانبقاـالبرحابالتفسَت"

.-عليهمالصالةكالسالـ-قوبكيوسفٝتاعيلكإسحاؽكيعإبراىيمكإ

 البحث: مشكلة

يثح،عصرُبىذاالخاصة،الًتبيةالقرآنيةحاجةاألمةللعودةإىلتربزمشكلةالبحثُب 
البشر بُت التواصل قنوات اإلسالـ،كثرت على اٟترب أساليب اإلسالمية،كتنوعت األمة ك

ابسببه-كىياألخطر-فالشبهات،اقهاُبمستنقعالشبهاتكالشهواتإلغر؛مستهدفةٔتخططات
كآخرهتا،كالشهواتأشغلتتفرؽا١تسلموفككفربعضهمبعضا كدنياىا ج.األمةعندينها اءلذا

اإل للًتبية العملي النموذج ليربز البحث األنبياءىذا حياة ُب متمثلة الصالة-سالمية، عليهم
القرآنيةمنغفلكيبُت١تنكالسالـ_ تشريعمنا،ا١تسلمُتعنالًتبية كتعاىل-كأهنا -سبحانو

تقدًنكأيضان،سالميةجهالنمنهمبالًتبيةاإل،كنظرياتغريبةعناإلسالـ،إىلفلسفاتدخيلةكإتو
.الًتبيةالقرآنيةبُتالناسركنش،منوستفادةلال؛جعاللمربُتكالباحثُتكا١تهتمُتيكوفمرْتثو

 :   الموضوع اختيار أسباب

لاٞتهدكالوقت،١تاجاءعنكثَتمنكإعطائوجي-تعاىل–رغبةالباحثُبخدمةكتابا .ُ
 جيلكقتهم.العظيممعلىعدـإعطاءالقرآفىالعلماء،السابقُتكا١تعاصرين؛ٖتسر
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األنبياء .ِ قصص ُب الًتبوية اٞتوانب كالسالـ–معرفة الصالة -عليهم ا أرادىا عز-اليت
خَتقدكةكأسوة٢تم،فقدشغلت-عليهمالصالةكالسالـ–للبشر،إذجعلاألنبياء-كجل

 .الكرًنقصصهمحيزانكبَتانمنالقرآف
ٗتصيص .ّ كالسالـ-كذريتوإبراىيم الصالة -عليهم ا فقاؿ هبم، بالتأسي أمرنا ألننا –؛

 .(ْ،اآليةا١تمتحنةسورة)َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ُّٱ:-سبحانو
يُتنظارالًتبوأالبحثُبالدراساتالًتبويةالقرآنية،كبيافآثارىاُبإصالحاجملتمع،كلفت .ْ

 .-اىلسبحانوكتع–ىلىذااٞتانبمنكتاباإ
بيافحاجةاأل .ٓ إىلالقرآفالكرًن؛ للعودة مة ،ٟتلكثَتمنمشاكلهامنهجانكتربيةكسلوكان،

،حىتالتكوففتنة،كيكوفالدينكلو.عوةالبشريةاىلىذاالديناٟتقيكوفسببانُبدك

 أسئلة البحث: 

 ؟العقدماٞتانبقصصاألنبياءُبمنا١تستنبطةالًتبويةمااٞتوانب .ُ
؟التعبدماٞتانبقصصاألنبياءُبمنا١تستنبطةالًتبويةمااٞتوانب .ِ
 ؟األخالقياٞتانبقصصاألنبياءُبمنا١تستنبطةالًتبويةمااٞتوانب .ّ
 الدعوم؟اٞتانبُباألنبياءقصصمنا١تستنبطةالًتبويةاٞتوانبما .ْ

 أىداف البحث:

 .العقدماٞتانبُبقصصاألنبياءمنا١تستنبطةالًتبويةاٞتوانببياف .ُ
 التعبدم.اٞتانبقصصاألنبياءُبمنا١تستنبطةالًتبويةاٞتوانببياف .ِ
 األخالقي.اٞتانبقصصاألنبياءُبمنا١تستنبطةالًتبويةاٞتوانببياف .ّ
الدعوم.اٞتانبُباألنبياءقصصمنا١تستنبطةالًتبويةاٞتوانببياف .ْ

  :مصطلحات البحث

:اٞتوانبالًتبوية
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 الوادمناحيتاهكاٞتمعجنوبكجوانب(ُ)جنب مفردىااٞتوانب:لتعريفاللغوما ،كجنبتا
 .(ِ)كمنوقو٢تمىذاقليلُبجنبمودتك،ككذلكجانباه،كاٞتنبمعظمالشيءكأكثره

أقساـ:ثالثةعلىينقسماألنبارم:الربقاؿابن"كمنالرب،(ّ):أصلالًتبيةالًتبيةلغة
:كترباهتربية،كرباه..ا١تصلح.الربكيكوف،ا١تطاعالسيدالربكيكوفالك،ا١تالربيكوف

 .(ْ)"الطفوليةيفارؽحىتككليوعليو،القياـأحسن
 ُبٚتيعاٞتوانب،:الًتبيةىي"تنشئةالفردكإعدادهعلى٨تومتكاملاالصطالحيالتعريف

كعواطفوكت،كالصحية،كالعقلية،كاألخالقية،كالعبادية،العقدية ُبإطاركلي،نظيمسلوكو
 (ٓ)منخالؿالطرؽكاإلجراءاتاليتتقبلهاالشريعة"،يستندإىلشريعةاإلسالـ

جوانب تشمل أم كمتكاملة، متوازنة بصورة الشخصية إ٪تاء عملية "أهنا بعضهم كعرفها
 .(ٔ)انية"كاٞتماليةكالركحيةكاألخالقيةكالعقليةكالوجدكاالجتماعيةالشخصيةاٞتسدية

 الفردالًتبية:التعريفاإلجرائي ،كمتوازفبشكلمتكامل،:ىيالعملعلىتنميةشخصية
اٞتوانب كاألخالقي،كمنكافة كالتعبدية كالدعوية،العقدية عليهمالصالة–متخذاناألنبياءة

 .أسوةيقتدمهبم-كالسالـ

:تعريفالتفسَت

 بالضم–رهكيفسي-بالكسر–ره.فسرالشيءيفسًافلفسر:البي:ا(ٕ)التعريفاللغوم:"فسر-
 .(ٖ) "كالتفسَتمثلو،:أبانوكفسره،فسرا

                                  
 .ّْٖ،صُ،جُ،طمقاييس اللغةابنفارس،(اٞتيمكالنوفكالباء،أصالفمتقاربافأحد٫تا:الناحية،كاآلخر:البعد.ُ)
 .،)جنب(ِٕٓصُ،جّ،طلسان العرب (انظر،ابنمنظور،ِ)
مقاييس اللغة،ابنفارس،ؼا١تعتلككذلكا١تهموزمنويدؿعلىأصلكاحد،كىوالزيادةكالنماءكالعلو.(الراءكالباءكاٟترّ)

 .ّْٖ،صِ،جُط
 .،)ربب(َُْ-ّٗٗ،صُ،جّ،طلسان العرب(ابنمنظور،ْ)

 .ُٔ-ُٓص،ُ،طللطفولة الوقائية التربية أصول بانبيلة،(ٓ)

 .ُٗص،ُط،والمعاصرة األصالة بين التربية أصول كالعبادم،جاللة،أبو(ٔ)

 .َْٓص،ْج،ُط،اللغة مقاييسفارس،ابن.الفاءكالسُتكالراءكلمةكاحدةتدؿعلىبيافشيءكإيضاحو(ٕ)

 ،)فسر(.ٓٓص،ٓج،ّط،العرب لسان منظور،ابن(ٖ)
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 ا١تنزؿعلىنبيو٤تمد-تعاىل–"علميعرؼبوفهمكتاباىو:التعريفاالصطالحي-
"علميبحثفيو كىوأ،(ُ)كاستخراجأحكاموكحكمو"كبيافمعانيو،-صٌلىاعليوكسلم

 .(ِ)بقدرالطاقةالبشرية"-تعاىل–الكرًن،منحيثداللتوعلىمراداعنالقرآف
 تتضمنومنأحكاـكعقائدكما،اآلياتالقرآنيةالكشفعنمعاينىو:التعريفاإلجرائي

ليسهل،كاضحةللمتلقيٍبكضعهاُبعبارات،كماٖتتويومنقصصكأخبار،كمعامالت
 فهمهاكتتضحمقاصدىا.

:قصصتعريفال

 القصة" اللغوم: كى(ّ)التعريف ا٠ترب القصص: كقصصا،و قصا يقصو خربه علي :كقص
ليت:ٚتعالقصةا-بكسرالقاؼ-صصكالقً-بالفتح–:ا٠تربا١تقصوصصص.كالقىأكرده

 .(ْ)"،أقصهاقصاإذاأخربتوهبا،الرؤياعلىفالف:قصصتيقاؿتكتب...
 القصصاالصطالحيالتعريف كالنبواتا١تاضيةاألممأحواؿعنخبارهإ"ىيالقرآين: ،

كتاريخا١تاضي،كقائعمنكثَتعلى[]العظيمالقرآفاشتملكقدالواقعة،كاٟتوادثالسابقة،
،كلآثاركتتبعكالديار،البالدكذكراألمم، كانوا١تاناطقةصورةعنهمكحكىقـو

 .(ٓ)"عليو
 القصصُبالقرآفالتعريفاإلجرائي "تتبعمالعظي: كإيراد،ا١تاضيةاألممكأخبارآثارىو

كذلك،فيهمالدعواتآثارإظهارمع،إليهمارسلمعكٓتاصةكأعما٢تم؛مواقفهم
 .(ٔ)كالعظة"العربةمواطنعلىالًتكيزمع،ٚتيلحسنبأسلوب

:تعريفاألنبياءكا١ترسلُت

                                  
 .ُّ،صُج،ُ،طالقرآن علوم في البرىان الزركشي،(ُ)

 .ِّْ،صُِ،ا١تبحثُ،جِ،طالعرفان مناىل الزرقاين،(ِ)

 .َُِ،صٖ،جُ،طتهذيب اللغةاألزىرم،.القطعيالقص أصل:كالصادالقاؼ(ّ)

 ،)قصص(.ْٕص،ٕج،ّط،العرب لسان منظور،ابن(ْ)

 .ِٕٗص،ّٓط،القرآن علوم في مباحث القطاف،(ٓ)

 .َّصرسالةدكتوراه،،القرآن الكريم في القصة السباعي،(ٔ)
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 ٌتفاعلللمبالغة:فعيلٔتعالنهايةكُب،عزكجل:ا١تخربعنا،(ُ)يءالن":التعريفاللغوم
ىومنأنبأعناالني: قاؿالفراء...أمأخرب]سبحانو[ألنوأنبأعنا؛ا٠تربأمنالنب

:كإفأخذمنالنبوةكالنباكة،كىياالرتفاععناألرض،أمإنواؿ.ق،فًتؾ٫تزه]سبحانو[
 "(ِ). ،فأصلوغَتا٢تمزأشرؼعلىسائرا٠تلق

(ّ)الرسوؿ اللغة": ُب بعثو:معناه الذم أخبار يتابع اإلبلخذانأ،الذم جاءت قو٢تم من
 .(ْ)"وؿ:اسممنأرسلتككذلكالرسالةكالرس...رسالأم:متتابعة

 كلكنيرده،بينهمابأنٌوالفرؽ:أىلالعلمبعضقاؿالنٌيكالٌرسوؿ،:التعريفاالصطالحي
 مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ:تعاىلقولو
اآليةاٟتجٌسورة)َّىل قاؿ:-رضياعنو-أمامةالباىليعنأيب،كُباٟتديث(ِٓ،
ذلكمنالرسل،ألفاكعشركفكأربعةألفمائة):قاؿ؟األنبياءعددكمانيياقلت:
أٌف:اؿبعضهمكقأٌفىناؾفرقابُتالنٌيكالٌرسوؿ،أم.(ٓ)(غفَتاٚتاعشركٜتسةثالٙتائة

نٌصعلىأنٌو-تعاىلسبحانوك–أٌفا؛كيرده،(ٔ)كالنٌيملييؤمىربذلكلٌتبليغ،الٌرسوؿأيًمربا
األنبياءى كالسالـ–أرسل الصالة الكإفٌ-عليهم النٌي من يقتضي كقاؿ .تبليغاإلرساؿ

الٌرسوؿىومنبيًعثبكتاب،كالنٌي:بعضهم ؛ألٌفكىذاضعيف،(ٕ)ملييبعثبكتابأٌف
كتبا،كإٝتاعيللىرسالتهمبنٌصالقرآف،كمليؤتىىناؾرسالأٚتعتاألٌمةع ،كإسحاؽ،وا

                                  
 .ّٖٓ،صٓج،ُط،اللغة مقاييسفارس،ابنكا٢تمزةقياسواإلتيافمنمكافإىلمكاف.النوفكالباء(ُ)

 ،)نبأ(.ُِٔص،ُج،ّط،العرب لسانمنظور،ابن(ِ)

 ص.ِّٗ،ِج،ُط،اللغة مقاييسفارس،ابن.االنبعاثكاالمتدادالراءكالسُتكالالـأصلكاحدمطردمنقاس،يدؿعلى(ّ)

 ،)رسل(.ِْٖص،ُُ،جّط،العرب لسانمنظور،ابن(ْ)

إسنادهضعيف(حققوشعيباألرناؤكط،كقاؿ:ِِِٖٖ،رقماٟتديث)ُٗٔ،صّٔ،جُ،طدالمسنأخرجوأٛتدُب(ٓ)
،ُ،جمجمع الزوائد(.قاؿا٢تيثميُبُٕٖٕ،رقماٟتديث)ُِٕ،صٖ،جالمعجم الكبير.كركاهالطرباينُبجدا
،رقمُِٖ،صُ،جالطبراني في األوسطكبعضالفاظاٟتديثعندىوضعيف.مدارهعلىعليبنيزيد،ك:ُٗٓص

قاؿا٢تيثمي:َّْاٟتديث) الطرباينُباألكسط،كرجالورجاؿالصحيح(. ،رقمُٔٗ،صُ،جمجمع الزوائد،ركاه
 (.ّٓٗاٟتديث)

.ْٗ،صُ،جِ،طلوامع األنوار البهيةأنظر:السفاريٍت،(ٔ)
.ُٓٔ،صٗ،جُ،طح المعانيرو انظر:األلوسي،(ٕ)



 

ٗ 
 

كيوسف، الٌسالـ-كغَتىمكيعقوب، بعضهم.-عليهم بشرعإ:كقاؿ ٬تيء الٌرسوؿ ٌف
كالن الٌرسوؿجديد، لشرع تابع خطأ(ُ)ٌي كىذا من، شريعة على كانوا رسال ىناؾ ألٌف ؛

.-الٌسالـالصالةكعليهم–كذرٌيةإبراىيم،همسبق
ٌفأ:كىو-رٛتوا-ىوماحٌققوابنتيمية-أعلمتعاىلكا-كاألقربللصواب

الٌرسوؿىو ٱقاؿاتعاىل:كٌذبييالبدأف،كاوحيدتكفاريدعوىماىلمنأرسلإىلقـو

(ِٓ،اآليةالذارياتسورة)َّ من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
كليسشرطانأفيأٌببشرعكىومأموربالٌتبليغكاإلنذار،كقديكوفمعوكتابكرٌٔتامليكن،

كافعلىشريعةإبراىيم.-عليوالسالـ–جديد،مثليوسف
النيٌ لوبيكمنأكًحيإليو،فهو:أما سابقة ٭تكمبشريعة مؤمنُت، إليها،عثُبقـو يدعو

بالتٌ كيؤمر كاإلنذار،ك٭تييها، إسرائيلبليغ بٍت السالـ–كأنبياء بشريعة-عليهم يأمركف
.(ِ)التوراة

 اإلجرائي كا١ترسلوف:التعريف اص:األنبياء رجاؿ بالوحيىم كتعاىل سبحانو ا ؛طفاىم
شرعو للناس،ليبلغوا رسلو البشر،كيكونوا أكمل ا،كىم ؛معصومُتسبحانوكجعلهم

 .ٚتيع٣تاالتاٟتياةلناسقدكةُبليتخذىما

:تعريفالقرآف

 اللغوم "التعريف القرآف: السور(ّ)معٌت ٬تمع ألنو قرآنان كٝتي اٞتمع، فيضمهامعٌت ،...
تسميةىذا:"قاؿبعضالعلماء،(ْ):ٚتعتوكضممتبعضوإىلبعض"الشيءقرآنانكقرأت

"الكتابقرآنانمنبُتكتبالكونوجامعانلثمرةكيتيًبًو  (ٓ)بلًٞتمًعًوٙترةٚتيعالعلـو

                                  
.ُٓٔ،صٗ،جُ،طروح المعانيانظر:األلوسي،(ُ)

 .ُٖٕصِ،ج،ُ،طالنبواتأنظر:ابنتيمية،(ِ)

 .ٖٕ،صٓ،جُ،طاللغة مقاييسفارس،ابنكاجتماع.أصلصحيحيدؿعلىٚتعالقاؼكالراءكاٟترؼا١تعتل(ّ)

 أ(.،)قرُِٖص،ُ،جّط،العرب لسانمنظور،ابن(ْ)

 .ٗٔٔص،ُط،القرآن غريب في المفردات ،ألصفهاينلراغباا(ٓ)



 

َُ 
 

 صلىاعليو-الذمأنزؿعلى٤تمد]تعاىل[ؼبأنوكالـا:"عر التعريفاالصطالحي
،ككافآيةدالةعلىصدقوفيماادعاهمنلنتعبدبتالكتوكأحكامو؛تواترانكنقلإلينا-كسلم

 .(ُ)الرسالة"
 اإلجرائي ىوالتعريف ا : أنبيائوا١ت ،تعاىل كالـ كخاًبى رسولو على ا- ٤تٌمدو،نٌزؿ صٌلى

  .الٌناس ا١تختوـيبسورة ا١تبدكءيبسورةالفاٖتة، -عليوكسٌلم


 أىمية البحث: 

:جانبُت؛جانبنظرم،كجانبتطبيقيتأٌبأ٫تيةالبحثمن

أكالن:األ٫تيةالنظرية:

تكمنُبٚتعاٞتوانبالًتبويةُبح البحث؛ ىذا كاةياإفأ٫تية األنبياء عليهم-١ترسلُت،
ُبْتثكاحد،لتسهمُبعودةا١تسلمُتإىلمنهجالًتبيةالقرآنية،كيكوفمرجعان-الصالةكالسالـ

للمربُتكا١تهتمُتباٞتوانبالًتبوية،ُبالعقيدةكالعبادةكالدعوةكاألخالؽ،ك٪توذجانمثاليانُبٚتيع
الميةُباٞتانبالًتبوم،كيكوفمرجعانللمؤسساتالًتبوية.مناحياٟتياة،كيثرما١تكتبةاإلس

ثانيان:األ٫تيةالتطبيقية:

البحث ىذا من يستفيد أف الباحث كمعلمُتيأمل مربُت من بالًتبية، عالقة لو من كل
كمصلحُتكآباء،كيساعدىمعلىتربيةاألجياؿ،علىا١تنهجالقرآين،كيرسم٢تمالطريقالصحيح؛

ليستقيمواعلىقدكاتللشبابُبٚتيعمناحياٟتياة،-كالسالـالصالةعليهم-لوااألنبياءليجع
الدينالصحيح، كالنظرُبطريقةبعيدانعنالغلوكالتطرؼ، اال٧تراؼمعالدعواتا٢تدامة، كعدـ

ا-كالسالـالصالةعليهم-األنبياء كعدـ كالصرب، ُبالدعوة أقوامهم، مع ستعجاؿككيفتعاملوا
النتائج،ككيفكانتعاقبةأمرىم.

                                  
 .َْص،ِٔط،اإلسالمي التشريع تاريخ،القطاف(ُ)
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 حدود البحث:
عليهم-حياةاألنبياءزمنإفىذاالبحثليسلوحدكدمكانية،كلكنحدكدهالزمانيةىي

كالسالـ كردتُبالقرآفالكرًن-الصالة ألفالقرآفالكرًناليهتمبالزمافكالبا١تكافُب؛كما
 .اعظكالعرباليتُبالقصة،كمايفيدالبشريةمنهاالقصصالواردةفيو،بليهتمبا١تو

عليهمالصالة-،ةاألنبياءاٞتوانبالًتبويةُبحياىيك،لكن٢تذاالبحثحدكدانموضوعية
"ُبرحابالتفسَت"-رٛتوا–تفسَتالشيخعبداٟتميدكشك،كتطبيقاهتا،منخالؿ-كالسالـ

سور فيها فسر اليت كدركسو خطبو القرآفاكبعض من عالقةالكرًنكآيات ٢تا اليت كتبو كبعض ،
بالتفسَت.

خص األنبياءكقد بعض السالـ–الباحث آؿ-عليهم بيت كاختار البحث، ىذا ُب
:إبراىيمكإٝتاعيلاختارمنهمعلىالعا١تُت،كسبحانوإبراىيم؛كىوأحدالبيوتاليتاصطفاىاا

.-كالسالـعليهمالصالة-كإسحاؽكيعقوبكيوسف

 منهج البحث:

كسوؼيستخدـالباحث،بإذفاتعاىل،ا١تنهجاالستقرائيُبٖتقيقأىداؼىذهالدراسة،
ٍبٚتعأقواؿ منقصصاألنبياء، اليتٖتتومعلىجوانبتربوية، كذلكّتمعالنصوصالقرآنية،

ستخدـسيردةُبكلقصة،ٍبأىلالعلمفيهاكدراستها،كذلكٔتنهجٖتليلي،٭تللا١تعلوماتالوا
االستنباطي (ُ)ا١تنهج قصصهم من الًتبوية اٞتوانب  الستخراج كالسالـ-، الصالة ليتم-عليهم

. توظيفهاُبكاقعا١تسلمُتاليـو


 الدراسات السابقة:

فنية جوانب، عدة من القرآين، القصص موضوع ُب كالباحثُت العلماء من كثَت كتب قد
الكتاباتملأجدْتثانمستقالعنكتارٮتيةكحوارية إالأنورغمكلىذه كثَتان، كلقدأفدتمنها ،

                                  
 ًبتعريفا١تناىجالثالثةُببدايةالبحثصفحةط.(ُ)
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إالماكافمتفرقانُبالتفاسَتأكُب-كالسالـالصالةعليهم-اٞتوانبالًتبويةُبقصصاألنبياء،
أكّتانبتربو معينة بسورة إما كاف٥تصوصان؛ أكما أكُبكتبالًتبية. مكتبقصصاألنبياء،

كعال،أفأكفقُبذلك،معُتفقط،فارتأيتأفأكتبفيوكأٚتعماتفرؽ،راجيامنا١توىل،جلٌ
كقدكانتالدراساتالسابقةعلىقسمُت:األكؿخاصبالدراساتالًتبوية،كالثاينخاصبالشيخ

عبداٟتميدكشك،رٛتوا.

سات،كىيمايأٌب::الدراساتالًتبوية،كاخًتتمنهاثالثدراالقسماالكؿ

 ،الدراسةاألكىل:"األىداؼالًتبويةُبالقصصالقرآين"،تأليف:مدىشعليخالدأٛتد
كلية  القرل، أـ جامعة من اإلسالمية، الًتبية ُب ا١تاجستَت درجة لنيل مكمل ْتث كىو

 ىػ.َُْٗالًتبية،ا١تملكةالعربيةالسعودية،للعاـ

طبيعةاألىداؼُبالًتبيةاإلسالمية،كخصائصهاكأنواعها،هتدؼىذهالدراسة؛إىلتوضيح
الوصفي ا١تنهج الدراسة اعتمدت كقد اإلسالمية، الًتبوية األىداؼ ٖتقيق ُب القصة كدكر
كاالستنباطيكالتحليلي،كىذهالدراسةتتفقمعدراسةالباحثُبا١تنهج،كٗتتلفعنهاُبأهناركزت

الباحث،عناٞتوانبالًتبويةبشكلأعم،ُبقصصعلىتوضيحاألىداؼالًتبوية، دراسة بينما
كقدأفادتىذهالدراسةالباحثُبكثرةا١تصادراليتاعتمدت-كالسالـالصالةعليهم-األنبياء،

كثَتانمن ٖتل كأهنا كتوضيحها، الًتبوية األىداؼ ٖتديد ضركرة إىل الدراسة توصلت كقد عليها.
 ٢تاالتالميذ،كأفٖتديداألىداؼيركزعلىاٞتانبالعمليألساليبالًتبية.الصعوباتاليتيتعرض

 كالسالـعليهمالصالة- ءالدراسةالثانية:"أساليبالًتبيةا٠تلقيةالواردةُبقصصاألنبيا-
ُبالقرآفالكرًن"تأليف:عبداٟتكيمبنكلرزين،كىيرسالةمقدمة؛لنيلدرجةا١تاجستَت

مناٞتامعةاإلسالميةبا١تدينةا١تنورة،كليةالدعوةكأصوؿالدين،با١تملكةالعربيةُبالًتبية،
 ىػَُّْ-ُِْٗالسعودية،للعاـاٞتامعي

-كالسالـالصالةعليهم-هتدؼىذهالدراسة؛إىلإبرازأساليبالًتبيةا٠تلقيةعنداألنبياء
-كالسالـالصالةعليهم-وارعنداألنبياء،ككيفحاكركاأقوامهم،كبينتبشكلموجزأساليباٟت

كبعضاألساليباألخرل.كقداعتمدتالدراسةا١تنهجالوصفيكاالستنباطي،كىذهالدراسةتتفق
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بينما-كالسالـالصالةعليهم-معدراسةالباحثأهناجزءمنها،كىواٞتانبا٠تلقيعنداألنبياء،
ااٞتانبا٠تلقي،كقدأفادتالباحثُببعضاٞتزئياتدراسةالباحثُبعدةجوانب،كمنضمنه

ُباٞتانبالنظرم.كقدتوصلتالدراسةإىلأفالقرآفالكرًنىومنهجتربوممتكامل،ينميالفرد
كاجملتمع،علىا٠تَتكالصالح،كيبعدىمعنالشركالفساد،كماكشفتالدراسةعنا١تكانةالًتبوية

كأهنا٪تاذجتتضمندركساُبالعربة،كالثباتعلىا١تبادئ–الةكالسالـعليهمالص –لقصصاألنبياء
 .اإلٯتانية،كاألخالقيةكغَتىا

 الدراسةالثالثة:"األساليبالًتبويةُبالقرآفالكرًنػسورةا١تؤمنوفأ٪توذج"تأليف:عائشة
اإلسالمية،منُبالعل(ُ)بلمختارخَتالدينسيب،كىيمذكرةٗترجلنيلشهادةا١تاسًت ـو

بلقايد جامعة أبوبكر تلمساف، لعاـ، اٞتزائر، االجتماعية، كالعلـو اإلنسانية العلـو كلية
 ىػ.ُّْٓ/قُّْْ

اٟتكمة أسلوب كمنها ا١تؤمنوف، سورة ُب تربوية أساليب إبراز إىل الدراسة ىذه كهتدؼ
كا كالبدين، النفسي بقسميها الدنيوية العقوبة كأسلوب النفسيكا١توعظة، بقسميها األخركية لعقوبة

كالبدين،كقداعتمدتالدراسةا١تنهجالوصفيكاالستنباطي.كىذهالدراسةتتفقمعدراسةالباحث
ُبجزءمنها،كىواٞتانبالوعظي)ُبنطاؽاٞتانبالدعوم(،بينمادراسةالباحثُبعددمن

كقدأفادتالباحثُببعض-كالسالـلصالةاعليهم-اٞتوانبالًتبويةا١تستنبطةمنحياةاألنبياء
اٞتزئياتُباٞتانبالنظرم.كقدتوصلتالدراسةإىلأفاألساليبالًتبويةُبالقرآفالكرًنمتنوعة؛
٦تامكنهامنالتعاملمعطبائعالنفوسالبشريةا١تختلفة،كأفسورة"ا١تؤمنوف"ركزتعلىالعقيدة؛

عليوا لًتبية،كأفاألساليبالًتبوية٘تيٌزتبالٌتنوعكالتدرجكالشموؿ،كىذاألهنااألساسالذمتقـو
منخصوصياتمنهجالقرآفالكرًنُبالًتبية،كأشارتالدراسةإىلضركرةالعودةإىلالقرآفالكرًن

،كتشجيعالباحثُتُبذلك.(ِ)كاستنباطمافيومنأساليبتربويةكاستثمارىاُباٟتياة

دراساتعنالشيخعبداٟتميدكشك،رٛتواتعاىل،كىيمايأٌب::القسمالثاين

                                  
 ىكذامكتوبعلىالرسالة،كلعلومصطلحُباٞتزائرٔتعٌتا١تاجستَت.(ُ)

بوالباحثُبىذ(ِ)  هالدراسة.كىومايقـو
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 منهج" األكىل: التفسَترحابُب"تفسَتهُبكشكاٟتميدعبدالشيخالدراسة تأليف:"
منكعلومو،التفسَتُبا١تاجستَتدرجةلنيلمكملكىوْتثالصفدم،٤تمدعمرٝتر

 ـ.ََِِ/ىػُِّْللعاـفلسطُت،غزة،الدين،أصوؿكليةاإلسالمية،اٞتامعة

رٛتوا-كهتدؼىذهالدراسةإىلبيافا١تنهجالذمسارعليوالشيخعبداٟتميدكشك
حياتو-تعاىل كعن الشيخ، عصر عن الباحثة ٖتدثت كقد التفسَت"، رحاب "ُب تفسَته ُب

وخوكتالميذه،ٍببينتالشخصية،كرحلتوالعلمية،كآثارهالدعوية،كعقيدتوكمذىبوالفقهي،كشي
القرآف ،ٍبتكلمتعنتفسَته"ُبرحابالتفسَت"منالعظيممنهجوُبالتفسَت،كاىتماموبعلـو

الدراسة كىذه عليو. كما لو كما كادثُت، القدامى با١تفسرين كتأثره العلمية، كمكانتو أثره خالؿ
رٛتو-"للشيخعبداٟتميدكشكتشًتؾمعدراسةالباحثُبأهناعنكتاب"ُبرحابالتفسَت

كأيضانُباٟتديثعنسَتتو،كجهودهالعلمية،لكنهاٗتتلفُبا١تضموف،فهيتتكلم-اتعاىل
منخالؿ الباحثعناٞتوانبالًتبويةُبقصصا١ترسلُت، دراسة بينما ُبالتفسَت، عنمنهجو

ا١تنهجاال كقداتبعتالباحثة للوقوؼعلىجوانبتفسَته،كتاب"ُبرحابالتفسَت". ستقرائي؛
كبعضاٞتوانب-رٛتواتعاىل-كقدأفادتالدراسةالباحث،ُبسَتةالشيخعبداٟتميدكشك

إىلأفتفسَتالشيخعبداٟتميد كقدتوصلتالدراسة العقدمكالدعومكاالجتماعي، ُبمنهجو
انباالجتماعيةاىتمامانعظيمان،كأفطابعو٘تيزبطابعا١تعاصرة،كأنواىتمباٞتو-رٛتوا–كشك

دعوم،كعقيدةالشيخ:عقيدةأىلالسنةكاٞتماعة،كأمامذىبوالفقهي؛فهوحنفيغَتمتعصب.

 ،تأليف:أٛتداألمُت٤تمد الثانية:"منهجالشيخعبداٟتميدكشكُبالتفسَت"، الدراسة
اإلسالمية، درماف أـ جامعة من ماجستَت، رسالة التفسَتكىي قسم الدين، أصوؿ كلية

القرآف،السوداف،للعاـ  ـ.ََِِق/ُِّْكعلـو

كمضموهنانفسمضموفالدراسةاألكىلتقريبان،لذافإفالباحثيكتفيباٟتديثعنىذهٔتا
سبق.
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  الدراسةالثالثة:"الشيخعبداٟتميدكشككجهودهُبالدعوةاإلسالمية"،تأليف:النورالتـو
درماففضلا١ت أـ منجامعة ُبالدعوة، الدكتوراه لنيلدرجة كىوْتثمقدـ وىلاٟتريب،

 ـ.َُُِق/ُِّْاإلسالمية،كليةالدعوةاإلسالمية،السوداف،للعاـ

الشيخعبد اليت٘تيزهبا،فضيلة الدعوية إىلتوصيفكٖتليل،اٞتهود الدراسة كهتدؼىذه
الدعوم،كالًتاثالعلميالذمتركولألمة،ُبشىت٣تاالتكمنهجو-رٛتواتعاىل-اٟتميدكشك

الدعوة،كتعاملومعا١تذاىبالفكريةا١تعاصرة،كقداعتمدتالدراسةعلىعدةمناىج،كىيا١تنهج
التحليلي،كا١تنهجاالستداليل،كا١تنهجاالستنباطي،كا١تنهجالتارٮتيالوصفي.كىذهالدراسةتتفقمع

تناك٢تاالشيخعبداٟتميدكشك،كدعوتو،كٗتتلفعنهاأهناركزتعلىجهوددراسةالباحث،ُب
منقصص ا١تستنبطة عناٞتوانبالًتبوية، الباحث، دراسة بينما الدعوم، كتراثو الشيخالدعوية،

ُباٞتانبالدعوم،كُبجوانبأخرل،كقدأفادتالباحثُب-كالسالـالصالةعليهم-األنبياء،
اٞتا من إبرازجزء ضركرة اىل الدراسة؛ توصلت كقد ا١تراجع. ك ا١تصادر بعض كُب الدعوم، نب

ا١تعاصرة،كماكشفتعنابرز كالنوازؿالدعوية اليتعاٞتتالقضايا الوسائلكاألساليبكاٞتهود،
ا١تنهجالدعوم؛ليكوفمتميزان،كىياٞتمعبُتاألصالةكا١تعاصرة، ا١تعايَتاليت٬تبأفيتصفهبا
الدعوية: األساليب أىم كأف كالسنة، الكتاب من منطلقان اآلخرين، من كاالستفادة اإلبداع كبُت

األسلوبالعقلي،كاألسلوبالعاطفي،كأسلوبا١تنهجاٟتسي.

 إجراءات البحث:

الباحثبإذفاتعاىل،ّتمعآياتقصصاألنبياء،الذينخصهمبالدراسة،كىم: سيقـو
كالسالـ-إسحاؽكيعقوبكيوسفإبراىيمكإٝتاعيلك موضوعية-عليهمالصالة دراسة كدراستها

رحا "ُب كتاب خالؿ من تطبيقية، كشك اٟتميد عبد للشيخ التفسَت" ا–ب مستعينان-رٛتو
كببعض الشيخ، كدركس كخطب األخرل، كتب ٔتؤلفات العلم أىل كتب من كغَتىا التفسَت

بالًتبوية،كالدالالتا١توضوعيةمنها،معتمدانعلىاآلثارالواردةالشرعيكالًتبوم،ٍبيستنبطاٞتوان
عنالعلماء،كالتماسالفوائداليتتثرمالبحث،معاٟترصعلىانتقاءالعبارةالواضحة،كاألسلوب

كاالستشهادباألحاديثالنبويةالشريفة،كبأقواؿالصحابةكالتابعُتكمنبعدىممنالعلماءا١تناسب،
كذلكُبفصوؿكمباحثكمطالبحسبمايقتضيوا١تقاـ.رين،كا١تفس
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الباحثأيضان،بعزكاآليات كأرقامها،ُبمنتالكرٯتةكسيقـو الواردةُبالبحثاىلسورىا
األصلية، إىلمصادرىا البحث؛ٕتنبانإلثقاؿاٟتواشي.كبتخريجاألحاديثالنبويةالشريفة،كعزكىا

اأمكن،إذاملتكنُبالصحيحُت،كسيوثقماينقلومننصوصكآثار،كذكرحكمالعلماءعليهام
كذلكبذكراسما١تؤلف،كاسمالكتاب،كرقمالطبعة،كرقماٞتزءكالصفحة،كسيوضحبعضمعاين
الباحثبوضع ا١تفرداتالغريبةاليتٖتتاجإىلبياف،كلذلكُباٟتاشية،كُبهنايةالبحثسيقـو

ا١تصادر،ك١توضوعاتالبحث.الفهارسللمراجعك
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الفصل األول

 كفيوثالثةمباحث:كشك، وبكتابو "في رحاب التفسير":  التعريف بالشيخ

 المبحث األول

كفيوثالثةمطالب:التعريف بالشيخ كشك:

ككفاتو:،شيوخوكتالميذه،حياةالشيخكشك،كمراحلوالدراسيةالمطلب األول:

 ولده ونشأتو:أواًل: اسمو وم

،كلدُبالعاشرمن-رٛتوا–ىوفضيلةالشيخعبداٟتميدبنعبدالعزيزبن٤تمدكشك
ـ،ُببلدةشرباخيت،إحدلمراكز٤تافظةالبحَتة،ّتمهوريةمصرالعربية،منُّّٗمارسعاـ

ألبناءالبلدة،لكرًناهألبيوكافمنالذين٭تٌفظوفالقرآفأبوينليسامنذكمالبسطةُبا١تاؿ،كجدٌ
إفبلغالسادسةمن الثالثبُتستةمناألخوة.كلدسليمانمعاَبمناألمراض،كما ككافترتيبو

(ُ)عمرهحىتأصيبتعيناهبرمدصديدم،فضاعتعينواليسرل،كبقيتاليمٌتكهباضعف.

ابتدائئتعهدا الثالثة بلغمنالعمرستةعشرعاما،كىوُبالسنة إلسكندريةالديٍت،ك١تا
تزدادالظلمةُبالعُتحىتذىب كُبإجازةنصفالعاـبدأتالعُتاليمٌتتأخذبالضعف،ككليـو
عنيفا، مناألعماؽىزا ىزتو عنيفة ككانتصدمة مباشرة، االبتدائية بعدامتحافالشهادة بصرىا

كسوؼأعملعلىعالجككلوفأرسلإىلكالدهفجاءعلىجناحالسرعة،ككاساهكقاؿلو:الٖتزف
قد فاألكالدكثركجسده األرزاء، كأثقلتو األعباء قدناءتبكاىلو بعتثويبىذا،كرغمأفكالده
ضعفحيثأصيبٔترضصدرم،إالأنوأخذيعملعلىتوفَتشيءمنا١تاؿللعالج،كينتقلمن

-رٛتهماا–كنالشيخككالدهطبيبإىلآخر،ككافبعضاألطباءيقوؿ:الفائدةمنالعالج،كل
األملُبا  ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ   ...    ٱُّ،ككافالشيخيتلوقولوتعاىل:سبحانومليفقدا

اآليةالبقرة)سورةَّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ رٛتو–،ككافكالده(ُٔٓ-ُٓٓ،

                                  
.ٕ،صُ،طقصة أيامي(انظر:كشك،ُ)
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أحداألطباء،يقوؿ:)اللهمأنزؿعليناالصربكرضنأتايرضيك(،كظٌلعاماكاماليًتددعلى-ا
الذمجعلمنعينوحقالللتجارب،دكفجدكل،ككافماأصيببومرضاٞتلوكوما)ا١تياهالزرقاء(
كىيأخطرماتصاببوالعُت،كلذلككاألسرةُبحالةبؤس،فا١تواردقدضعفتكأعباءاٟتياةُب

ـ،ُُٓٗالقاىرةعاـازدياد،كىممستمركفُبالبحثعنالعالج،ككافآخرىاإجراءعمليةُب
مصاريفالعملية،كدكففائدة،ككافالشيخعبداٟتميدقدتوقفعن ٯتلكوفليجمعوا ما كباعوا
الدراسةعامُتكاملُت،كبعدالرجوعاىلالبلدة،كُبىذهالظركؼالعصيبةكىويرلأنوعاجزعن

."كُبأكاخرعاـ(ُ)ةكاسعةـ،رٛتوارٛتُِٓٗفعلشيءمرضكالده،ٍبتوُبُبشهرسبتمرب
الشيخُٓٔٗ اتعاىل–ـعـز االستدعاءاتكا١تساءالت،-رٛتو علىالزكاجكذلكبسببكثرة

ككافيشعربأفىناؾشرانسوؼيقععليو،كبعدشهورمنزكاجوقبضعليوككانتهتمتوكجود
د،ٜتسةمنالذكوركثالثمنٙتانيةمناألكال-رٛتواتعاىل–سكُتُببيتو،كقدرزؽالشيخ

كالصحافةكاإلعالـكالتجارة العلـو اإلناث..كٚتيعأكالدهمنحامليالتخصصاتا١تختلفةكىي:
بناتوفلميتممنتعليمهناٞتامعي..كأنوخَتىنبُتالتعليمكالزكاج كاٟتقوؽكاللغةاإل٧تليزية..أما

بإكماؿرسالتوُبتربيةاألكالدفهي-رٛتوا–فاخًتفالزكاج،كأماعنزكجتو زكجةفاضلةتقـو
.(ِ)كالعنايةهبم"

 ثانياً: مراحلو الدراسية:

الشيخكشك ْتفظالقرآفالكرًنكىوابنستسنوات،كذلكبعدأف-رٛتوا–ابتدأ
عيةفقدنورعينواليسرل؛ليعوضواعننورالبصربنورمنكتاباالكرًن،حيثذىباىلٚت

التحقٔتعهداالسكندرية(ّ)ٖتفيظالقرآفالكرًنُبالبلدة. منعمره بلغثالثةعشرعاما كعندما
الديٍت،بعدأفأكملحفظالقرآفالكرًن،كماإففرغمنأداءاالمتحافُبالشهادةاالبتدائيةحىت

إذذاؾسبععشرةسنة،كتوقفعنالدراسةعامُت؛طالب انلعالجعينيو،كفبصره،ككافعمره
عن فيهما انقطع الذين العامُت ا١تعهدي احتسب كقد يبدأ، أف أكشك الثالث الدراسي العاـ ككاف

                                  
 .ُّ-َُ،صُ،طقصة أيامي(انظر:كشك،ُ)

 .ُّ-ُِ،رسالةماجستَت،صمنهج الشيخ كشك في التفسيرالصفدم،(ِ)

 .ٕ،صُ،طقصة أيامي(انظر:كشك،ّ)
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أفتعاىلالتعليمللعالجرسوبا،كمليبقإالسنةاستثنائيةإذارسبفيهايفصلعنالتعليم،فشاءا
التعليمباألزىر، الديٍت؛ليواصلمسَتة كًبذلكٔتساعدةأحداصدقاءكالده،يلحقٔتعهدالقاىرة

ككافيعملأستاذاُبكليةالشريعة،فقدسعىُبتقدًناألكراؽإىلمعهدالقاىرة،كقدًبذلكبعد
؛ألفىناؾُبالقسمالثانوم-رٛتوا–انصراـنصفالعاـالدراسي،فكافىذاٖتدياأماـالشيخ

افعامااستثنائيا،الرسوبفيويؤدماىلالفصلمنا١تعهد،علومامليدرسهاُبالقسماالبتدائي،كك
علىأفٮتوضغمارىذه كفيومشاكلكأحداثأليمة،لكنيقُتالشيخُباكثقتوبو؛قدعـز

للشيخاألمورسبحانوأمراكافمفعوال،فقديسراسبحانوالشدائدكىوكفيف،حىتيقضيا
(ُ)،أماالسنةالثانيةكالثالثةكالرابعةفكافترتيبواألكؿعلىدفعتو.كٕتاكزالسنةاألكىلبنجاح

زاد على ٖتتوم أهنا إذ اقتناع؛ عن بالقاىرة الدين أصوؿ كلية ُب األزىر ّتامعة التحق ٍب
،الشتما٢تاعلىالتفسَتكاٟتديثكالعقيدةكالفلسفةكعلمالنفسسبحانوعظيملكلداعيةإىلا

للغةالعربيةكإحدلاللغاتاالجنبية،ككافترتيبواألكؿ،كقدمثلاألزىرُبعيدالعلمسنةكالتاريخكا
تربويةمثل:سيكولوجيةُِٔٗ ـ.ٍبالتحقبقسمٗتصصالتدريس،فكافعبارةعندراسةلعلـو

ةالطفولةكا١تراىقة،كأساسياتالًتبية،كطرؽالتدريس،كالصحةالنفسية،كحصلبعدىاعلىشهاد
(ِ)العا١تية،ككافترتيبواألكؿ،ٍبعُتإمامانٔتساجداألكقاؼ.

 شيوخو وتالميذه:ثالثاً: 

ُببيتخَتيعتٍتبالقرآفالكرًن،فقدكافجده-رٛتوا–نشأالشيخعبداٟتميدكشك
بلدة،ألبيو٭تٌفظالقرآفألبناءالبلدة،ككافعموعبدالفتاحكشكٮتطباٞتمعةُبأحدجوامعال

حفظالقرآفالكرًنكىوابنستسنوات،فتتلمذعلىشيوخٚتعية-رٛتوا-كقدابتدأالشيخ
ٖتفيظالقرآفُببلدتو،ٍبالتحقٔتعهداإلسكندريةالديٍتبعدأفأكملحفظالقرآفالكرًن،كىناؾ

 الكومي أٛتد الشيخ أمثاؿ با١تعهد علماء على ا–تتلمذ الر-رٛتو من العلم،ككاف ُب اسخُت

                                  
.ِٗ-َُ،صُ،طقصة أيامي(انظر:كشك،ُ)

.ٖٓ-َْ،صُ،طقصة أياميانظر:كشك،(ِ)



 

َِ 
 

–ككافعا١تانأناراقلبوبا١تعرفة،أخذعنوالشيخكشك-رٛتوا-كالشيخ٤تمدمصطفىجاد
العربية،كعكستشخصيةىذاالعاملانطباعانجياشانلدلالشيخكشك-رٛتوا -رٛتوا-علـو

؛ليواصلمسَتةالتعليمباألزىر،منحبالعلمكاالغًتاؼمنحياضو.ٍبالتحقٔتعهدالقاىرةالديٍت
كتتلمذعلىعلماءا١تعهد،ٍبانتقلإىلاألزىرالشريفكىناؾالتقىبأساطُتالفكركا١تعرفة،ككانوا

ا١تعرفة،أمثاؿالشيخمصطفىاٟتديدم كعباقرة العلـو الذمكافيدٌرسعلم-رٛتوا–جهابذة
لذمكافيدرسالبالغةكاألدب،ككافمتواضعانلطالبو،ا-رٛتوا–التفسَت،كالشيخكاملشاىُت

رٛتو–الذمكافيدرسالنحوكالصرؼ،٦تاجعلالشيخكشك-رٛتوا–كالشيخ٤تمديوسف
العربيةكيعتزهبا،كالشيخ٤تمودشلتوت-ا ككافشيخانلألزىرالشريف،-رٛتوا–يعشقعلـو

دصاربعدذلكشيخانلألزىرالشريفكغَتىممنكبارالعلماءكق-رٛتوا–كعبداٟتليم٤تمود
ُرٛتهماٚتيعان.

أماتالميذهفهمكثرال٭تصيهمإالاسبحانو،إذااعتربناكلمنتعلمعلىيديوالعلمأك
أكعلىأشرطة أكاستمعإىلدركسوكخطبوكمواعظوُبا١تسجد، تأثربأسلوبو،سواءُبا١تدرسة

 سيت،أكعلىشبكةاإلنًتنت،فكلىؤالءيعتربكفمنتالميذه.الكا

 : -رحمو اهلل–وفاة الشيخ كشك رابعاً:

اٞتمعة-رٛتواتعاىل–توُبالشيخعبداٟتميدكشك ىػا١توافقلػُُْٕرجبِٓيـو
(ِ)ـُٔٗٗديسمربٔ كستُتسنة، ثالثة عمره كقدٕتاكز ا، فأ،منقبل-تعاىل–ككافيدعو

أراد ما لو فكاف ساجدا الشيخ.يتوفاه ا["كاف ا]رٛتو يدعو حياتو اللهم]تعاىل[ُب قائالن:
احشرينكأناساجدبُتيديكياربالعا١تُت،لقدصدؽافصدقوا،فقدفاضتركحوإىلا

القيامة،كما-تعاىل– عنالني(ّ)]جاء[كىوساجدبُتيديو،كا١ترءيبعثعلىماماتعليويـو

                                  
 .َٔ-َُ،صُنظر:كشك،قصةأيامي،ط(ُ)
 ـ.ُٔٗٗ/ُِ/ُٕىػ،ُُْٕشعبافٕ،َُِّ،العددمجلة المجتمعانظر:(ِ)
ع(بصيغةالتضعيف،كاٟتديثُبصحيحمسلم،كماخرجوالباحث.((ّ ُباألصل)ٝتي



 

ُِ 
 

،كانتهنايةالشيخْتقىيحيسن(ُ)(يبعثكلعبدعلىماماتعليو):-صلىاعليوكسلم-
،فقدتوضأُببيتولصالةاٞتمعة،ككعادتوكافيتنفلبركعاتقبلالذىابإىلا١تسجد،(ِ)ا٠تتاـ

كرفعمنهاٍبسجدالسجدةفدخلُبالصالةكصلىركعة،كُبالركعةالثانيةسجدالسجدةاألكىل
اٞتمعة" مبارؾكىويـو .(ّ)الثانيةكفيهاأسلمالركحإىلبارئهامتوضئانمصليانساجدان،ُبيـو

حساف ٤تمد الشيخ ا–يقوؿ "-حفظو : كشك الشيخ ا١تبارؾ شيخنا ا-كىذا رٛتو
اٞتمعة،دخلا٠ت-كغفرلو الذمأحبومنكلقلبو،ُبيـو الءفاغتسلكخرج،ٍبماتُباليـو

لبسثوبواألبيضكتطيبكصلىركعتُتُببيتو،كأرادأفيصليركعتُتليخرجإىلا١تسجداجملاكر
إىلبيتو،فصلىالركعةاألكىلُبكاملقوتوكصحتو،فلقدكنتعندهقبلموتوبثالثةأياـ،الرجلُب

عإليوأىلوفوجدكاركحوقدفاضتإىلصحة،كُبالركعةالثانيةكىويركعسقطعلىاألرض،فأسر
لقدأجرلاالكرًنعادتوبكرموأفمنعاشعلىشيءماتعليو،كمنماتاجلكعال.

ا٠تميس(ْ)"علىشيءبعثعليو السابقلوفاتو،يـو ق،كافصائمان،ُُْٕرجبِْ."كُباليـو
ا رسوؿ رأل بأنو قائالن: زكجتو إىل ٖتدث إفطاره كأثناء كسلم– عليو ا ا١تناـ،-صلى ُب

،ٍبأخذهمرةأخرلبعدإلقاء]رضياعنو[فاصطحبومنيدهكذىببوإىلعمربنا٠تطاب
بتغسيلو-صلىاعليوكسلم–،كقاـالرسوؿالكرًن]رضياعنو[التحيةعلىعمربنا٠تطاب

حتوكنشوتوكىويقصذلك،كبعدىاصارغسلا١تيت،كبعدىااستيقظمننوموفكافُبقمةفر

                                  
،حديثرقمَِِٔ،صْجد.ط،،باب:حسنالظنباكتاباٞتنةكصفةنعيمهاكأىلها،،في صحيحومسلم(ركاه(ُ

(ِٖٕٖ.)
السائب،فشهادٌب(ِ) توُبعثمافبنمظعوفقالتامرةمناألنصار:)رٛتةاعليكأبا ،ألنوعندما نرجوذلككال٧تـز

،فمنفقلت:بأيبأنتيارسوؿا«كمايدريكأفاأكرمو»عليكلقدأكرمكا،فقاؿرسوؿاصلىاعليوكسلم:
أماىوفوالقدجاءهاليقُت،كاإينألرجولوا٠تَت،ككاماأدرمكأنا»يكرموا؟فقاؿرسوؿاصلىاعليوكسلم:

كتابالتعبَت،باب:رؤياالنساء،،البخاري في صحيحوفقالت:كاالأزكيبعدهأحداأبدا(ركاه«رسوؿاماذايفعليب
.ََّٕ،حديثرقمّْص،ٗج،ُط
.ٕٖصرسالةدكتوراه،الشيخ عبد الحميد كشك وجهوده في الدعوة اإلسالمية،اٟتريب،((ّ
.دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية،ٖ،صٕٗ،الدرسرقمدروس للشيخ محمد حسان(حساف،(ْ
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–ك"٭تكياالبنالثاينلإلماـالراحلعبداٟتميدكشك،(ُ)يردد:اللهملكاٟتمدكلكالشكر"
عندماكاف٬تلسمعكالدهقبلكفاتوبأربعةشهور،داربينهماحديث،حيث-عبدا١تنعمكشك

رٛتو–ؿلوابنو:أينستقضيوإذان؟فأجابقاؿلو:يابٍتإنٍتلنأقضيرمضافالقادـمعكم،فقا
.(ِ)بلسافاليقُتكمنطقاٟتق:بأنوسوؼيقضيوعندربالعا١تُت"-ا

" السينة: ٣تلة ا١تهمةكُب الشهر ىذا أحداث الشيخ،من الداعية كشك كفاة اٟتميد عبد
انتواالجتماعية،،فقدنعتوبعضالصحفا١تصريةبكلماتمقتضبةالتتناسبمعمك]رٛتوا[

ُب كليس كلو، اإلسالمي العامل ُب ككاعظ كخطيب الفعاؿ أثره نعدك...كحدىا مصر كعمق كال
الشيخ اليعرؼالعاملاإلسالميمثيالنألشرطة قلنا: إذا رحما4))"ُباالنتشار كشك اٟتقيقة .

 اٟتميد عبد الشيخ كاسعة، رٛتة جناتوكشك فسيح ،كاسكنو لو ا كأسكنوذنوبو،ٚتيعكغفر
.كإناإليوراجعوف  إناك-عليوكسلم ا صلى-٤تمدالفردكساألعلىمعحبيبو تعاىل

 المطلب الثاني: عقيدة الشيخ كشك ومذىبو الفقهي:

 أواًل: اعتقاد الشيخ كشك:

ملالعقيدةُباإلسالـ٢تاأ٫تيةكبَتة،بلىياألىم،فاإلسالـعقيدةكعمل،كاليصحالع
 اٟتميدكشك عبد الشيخ عقيدة عن كالكالـ صحاالعتقاد، ا–إالإذا ١تا-رٛتو أ٫تية؛ أكثر

العريب العامل مستول على ا٠تطابة ُب كٕتديد كشهرة كاإلصالح، الدعوة ُب أثر من للشيخ
كقر كمستمعيو ٤تبيو على تأثَته فيكوف كا٠تاصة، العامة بُت بالقبوؿ ٭تظى جعلتو ائوكاإلسالمي؛

الشيخكشك عقيدةأىلالسنةكاٞتماعة،كقدزعمبعضهمأنوعلى-رٛتوا–خطَتا،كعقيدة
عقيدةأشعريةكبعضهميتهموأنوصوُب،لكنمنيقرأكالـالشيخمباشرةمنكتبويعلمعلماليقُت

فهذاؿفيو:"أنوعلىعقيدةالسلفُباٞتملة،فمثالمنكتبواألخَتةكتاب"ُبظالؿاإلٯتاف"قا
ىواألساسُبالعصمة]العظيم[كىيأفالقرآف،كتابتناكلتفيوالقاعدةاألساسيةُباإلسالـ

                                  
.ِٓ،رسالةماجستَت،صيرمنهج الشيخ كشك في التفس(الصفدم،ُ)

.ِْ،رسالةماجستَت،صمنهج الشيخ كشك في التفسيرالصفدم،(ِ)
ـ.ُٔٗٗكانوفاألكؿ/ديسمرب-ىػُُْٕشعبافُُِصِٔالعددمجلة السنة((ّ



 

ِّ 
 

الزلل احتدمتالفنت،من ا١تنجيإذا اد٢تمٌ،كىو إذا النور إىل كا٢تادم الضالؿ من ا١تنقذ تكىو
كالصفات ،ا٠تطوب األٝتاء توحيد على الدالة اآليات فيو ت،تناكلت العبادةكما إخالص ناكلت
كىذهنصوصمنكتبوُبكثَتمنأمورالعقيدةيفصحىوبنفسوعنعقيدتو،كينقل(ُ)"بأنواعها

قاؿ االعتقاد، ا١تشهود٢تمبصحة السلفكعلماءاألمة الدينمل-رٛتوا–عنأئمة "إفىذا :
أٝتاء كتوحيد ألوىية توحيد أيضا ىو كإ٪تا فحسب، ربوبية توحيد ايكن ّتالؿ تليق كصفات

.(ِ)كعظمتو"

بعدماتبُتلناأف:"-رٛتوا–:يقوؿالشيخعبداٟتميدكشككالمو في عقيدة الفرقة الناجية
ا كربوبيتو]سبحانو[اإلخالصكاجبُبعبادة ألوىيتو عقيدة،كُباعتقاد أفنسجلىنا رأينا

كعلىرأس،ُبحديثالفرؽ-صلىاعليوكسلم-الفرقةالناجيةاليتبشرهباالصادؽا١تعصـو
تلكالعقائداليتتنجيصاحبهامنخزمالدنياكعذاباآلخرةأفيعلما١تسلمتوحيداكصفاتو

الناجية:يقوؿالعلماء ،اعتقادانكامالنعلمانكعمالن ىواإلٯتاف-إىلقياـالساعة-إفاعتقادالفرقة
اإلٯتاف:كمناإلٯتافبا،كاإلٯتافبالقدرخَتهكشره،سلوكالبعثبعدا١توتباكمالئكتوككتبوكر

بليؤمنوفبأف،كمنغَتتكييفكال٘تثيل،منغَتٖتريفُبكتابوكالتعطيل،ٔتاكصفبونفسو
كال٭ترفوف،فالينفوفعنوماكصفبونفسو،اسبحانوليسكمثلوشيءكىوالسميعالبصَت

؛كاليكيفوفكالٯتثلوفصفاتوبصفاتخلقو،كاليلحدكفُبأٝتاءاكآياتو،عنمواضعوالكلم
(ّ)"ألفاسبحانوالٝتيلوكالكفءلو

:"كثركالـالناسحوؿ-رٛتوا–:يقوؿالشيخعبداٟتميدكشككالمو في اإليمان والكفر
كجهةىوموليها، كالمان]رٛتوا[بيدأينكجدتللعالمةابنالقيمىذاُبالقدًنكاٟتديثكلكلو

ُبكتابالصالة:الكفركاإلٯتافمتقابالف،إذازاؿأحد٫تا-رٛتوا–قيمانُبىذاا١توضوع..قاؿ
فالصالةمن تسمىإٯتانا: منها كافاإلٯتافأصاللوشعبمتعددة،ككلشعبة ك١تا خلفواآلخر.

كاةكالصياـ،كاألعماؿالباطنةكاٟتياءكالتوكل،كا٠تشيةمناكاإلنابةإليو،اإلٯتاف،ككذلكاٟتجكالز
                                  

.ٔٔ،صُ،طفي ظالل اإليمانكشك،(ُ)

.ّْْٔ،صٕج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)
.ٖٗ،صُ،طفي ظالل اإليمان(كشك،(ّ



 

ِْ 
 

حىتتنتهيىذهالشعبإىلإماطةاألذلعنالطريقفإنوشعبةمنشعباإلٯتاف،كىذهالشعب
،منهامايزكؿاإلٯتافبزكا٢تاكشعبةالشهادة،كمنهامااليزكؿبزكا٢تاكًتؾإماطةاألذلعنالطريق

اإلٯتاف شعب أف فكما كشعب، أصل ذك الكفر ككذلك تفاكتانعظيمان.. متفاكتة شعب كبينهما
كالصدؽ اٟتياءشعبةمنشعبالكفر، كقلة كاٟتياءشعبةمناإلٯتاف، إٯتاف،فشعبالكفركفر،

منشعب]سبحانو[شعبةمنشعباإلٯتاف،كالكذبشعبةمنشعبالكفر..كاٟتكمٔتاأنزؿا
إلٯتاف،كاٟتكمبغَتماأنزؿامنشعبالكفر،كا١تعاصيكلهامنشعبالكفركماأفالطاعاتا

:"كأماالنفاؽ:فمنوماىو٥ترجمن-رٛتوا–،ٍبقاؿالشيخكشك(ُ)كلهامنشعباإلٯتاف"
ىو ىوالنفاؽاألكربكفيويقوؿشيخاإلسالـابنتيمية:كالنفاؽمنوما أكرب،يكوفا١تلة،كىذا

صاحبوُبالدرؾاألسفلمنالنار،كنفاؽعبدابنأيٌبكغَته،بأفيظهرتكذيبالرسوؿ،أك
با٩تفاضدينو،ك٨تو جحودبعضماجاءبو،أكبغضو،أكعدـاعتقادكجوباتباعو،أكا١تسرٌة

نيةالقائمةعلىمعرفةا:"فال-رٛتوا–كيقوؿ(ِ)ذلك٦تااليكوفصاحبوإالعدكانكرسولو"
عمل" بدكف لصاحبها تثمر القوؿ،(ّ)ال صدؽ ُب يتمثل اٟتقيقي اإلٯتاف "كمعيار أيضا: كيقوؿ

كإخالصالعمل،كالثباتعلىا١تبدأ،كالتمرسبالشدائد،كالصمودلألحداثمهماعصفتر٭تها،
]رضياعلىأصحابو-ليوكسلمصلىاع–كىاجتثائرهتا.اٝتعإىلىذاالسؤاؿيلقيوالرسوؿ

عنهم[ «أمؤمنوفأنتم؟ »: قاؿالرسوؿالكرًن:-رضياعنو-قاؿعمر رسوؿا، نعميا :
قاؿالفاركؽ:نصربعلىالبالء،كنرضىبالقضاء،كنشكرُبالرخاء.فأصدر«فماحقيقةإٯتانكم؟»

.إفاإلٯتافاليتفقمعالكذب،(ْ)«كعبةمؤمنوفكربال»سيدا٠تلقحكموالنافذالعميققائال:

                                  
.ٓٓ،صالصالة وأحكام تاركها.ابنالقيم،ّْٔٔ،صٕج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)
.ّْْ،صِٖ،جُ،طمجموع الفتاوى.ابنتيمية،ُْٕٔ،صٕ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)
.ُٔ،صُ،طإلى فرسان المنابر(كشك،(ّ

،عنابنعباسرضياعنهما.ِْٕٗ،رقماٟتديثُّٔ،صٗجبمناٝتوا٢تيثم،با،الطبراني في األوسطركاه((ْ
.كىواٟتٍىسىنبنٛتادالضي،كثقوابنحباف،َُْ،صِ:تفردبواٟتسنالوراؽ،جالكشاف تخريج أحاديثُبالزيلعيقاؿ

.حسن.اٟتديثُٕٓ،صٖ،جالثقاتُبكتاب



 

ِٓ 
 

السليمةالسوية..كاإلٯتافيثمر كاليقبلا٠تداع،كاليعرؼالغش.إفاإلٯتافالصحيحىوالقدكة
(ُ)ٙترتو،كيؤٌبأكلوإذاكافأساسوصدقاُبالقلب،كتطبيقاصحيحاُبالعمل"

:"إفكلمةالتوحيد)الإلو-رٛتوا–كشك:يقوؿالشيخعبداٟتميدكالمو في التوحيد والشرك
إالا(ىيجنسيةكلمسلم،كٖتقيقشخصية،كماأهناكطنو،إذإفاإلسالـاليعًتؼباٟتدكد
كالباألسواركالباٟتواجز..ككلمةالتوحيدىيعزةا١تسلمككرامتوكٖتريرهمنٚتيعقيودالعبوديةلغَت

كُبالتوحيد]سبحانو[ا كطريقإىلا٠تلودُباٞتنةخالصمنعذابا. كُبلنار، رضوافا،
كآخرتو ذليال، دنياه ك٭تيا ا١تتاىات، شىت ُب كيضيع الظلمات، غياىب ُب اإلنساف يهوم الشرؾ
كافالتوحيدىوالطريقإىلاٞتنة،فليسذلكبكلماتتلوكهااأللسنة،إ٪تاىو معذبامهينا.كإذا

كياهنا، ٢تا حقيقة مفاىيمها: ٢تا كصدقو»كقضية القلب ُب كقر ما كلكن بالتمٍت، اإلٯتاف ليس
فقاؿ:يارسوؿ-صلىاعليوكسلم–رسوؿا]رضياعنو[كقدسأؿأبوىريرة(ِ)«العمل

القيامة،فقاؿلورسوؿا منقاؿال»:-صلىاعليوكسلم-امنأسعدالناسبشفاعتكيـو
:"فأساسعقيدةالشرؾأفٚتيعما-رٛتوا–كيقوؿأيضا(ْ)"(ّ)«اخالصانمنقلبوإلوإال

البدأفيكوفبواسطةا١تقربُتعنده،إذىمالٯتكنهمالتقربمن]سبحانوكتعاىل[يطلبمنا
ففيعتقدكفأنوعندهبأنفسهم،ألهنامدنسةبا١تعاصي.أماا١توحدك(ٓ)كاٟتظوة]سبحانوكتعاىل[ا

،كقاؿ(ٔ)كحدهتائبانإليو،طالبانمغفرتوكرٛتتو"]سبحانوكتعاىل[٬تبعلىالعاصيأفيتوجوإىلا
أك،أكاستغاثةبو]سبحانوكتعاىل[فما٬ترمعلىألسنةالعواـمندعاءلغَتا:"إ-رٛتوا–

كلذلكشرؾ؛طلبا١تددكالربكةمنوأكحلفباٝتوأك،أكاستشفاعكتوصلبو،غلوُبمدحو

                                  
.ٗٓ-ٖٓ،صُطحوار ساخن مع الشيخ كشك،(فوزم،(ُ

ابن النجار في ذيل تاريخ .كركاهُٖٓ،صُجباب:القوؿُبزيادةاإلٯتافكنقصانو،،شعب اإليمان،ُبالبيهقيركاه(ِ)
الكامل في الضعفاء ،راجع-صلىاعليوكسلم–.منقوؿاٟتسنالبصرم،كاليصحرفعوإىلالنيّْ،صُٕ،جبغداد

 .ْٖٓ،صٕ،جالبن عدي
 .(ٗٗ)رقماٟتديث،ُّ،صُج،ُط،:اٟترصعلىاٟتديثبابكتابالعلم،،البخاري في صحيحةه(ركا(ّ

.ٖٓ،صُ،طحوار ساخن مع الشيخ كشكفوزم،(ْ)
ُباالصلمكتوب"ا٠تطوة"لعلوخطأمطبعي،كماأثبتواعتقدأنوالصحيح.(ٓ)
.ُٕٓٔ،صِج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ٔ)
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الناسإىلعظيمخطره بدالنمنأفيلهواعقو٢تمبذكر،كسوءعاقبتو،٬تبعلىالعلماءأفينبهوا
(ُ)"كرابعةالعدكيةكغَتىا،حكاياتالصوفية

كالمو في األسماء والصفات: كشك اٟتميد عبد الشيخ ا–يقوؿ تعاىل:-رٛتو قولو  ُّ  ٱُب

:"أم:ليس-رٛتوا–قاؿ(ُُ)سورةالشورل،اآليةَّ خي حي جي  يه ىهمه جه ين...
الكسمعكالَّ حي جي  يه ...ُّكخالقاألزكاجشيءألنوالفردالصمدالذمالنظَتلو

ا عن نفى فمن الورل.. من أحد كتعاىل[بصر صفاتو]سبحانو شبو أك نفسو، بو كصف ما
فقدافًتلعلىا كتعاىل[]بصفاتخلقو،   حي جي ٱُّٱكذبا،كقدخابمنافًتلسبحانو

-رٛتوا-،كقاؿ(ِ")(َُّ)سورةاألنعاـاآليةَّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي
:"إفالذمأماتكأحياٍبأماتكأحيا،ىوبكلشيءعليم،فقدرتوباىرة،كعلموشاملكامل

.(ّ)وفلوكافكيفكافيكوف"أزيلقدًن،فهوسبحانوعلمماكافكعلممايكوفكعلممااليك
ٱ...ٱُّ:-سبحانو–كُبقوؿا اٟتديد، َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّٱ )سورة

:"أم:رقيبعليكمشهيدعلىأعمالكم،حيثكنتمكأينكنتممنبرأك-رٛتوا–،قاؿ(ْاآلية
 علىالسواء، اٞتميعُبعلمو كٝتعو،ْتر،ُبليلأكهنار،ُبالبيوتأكُبالقفار، كٖتتبصره

.(ْ)فيسمعكالمهم،كيرلمكاهنم،كيعلمسرىمك٧تواىم"

 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱُبقولوتعاىل:كالمو في االستواء:
األعراؼاآليةَّ ...ىكمك لك اك :"إفربكمكمالك-رٛتوا-،قاؿالشيخكشك(ْٓ)سورة

هكحده،كاستعينوابوكحده..فيجبعليكمأفأمركمكمتويلشئونكمىواالالواالىو،فاعبدك
قداستولعلىعرشوكاستقاـأمره،كاستقرعلىىيئة،اأعلمهبا،-تعاىل–تعبدكهكحده،ٍبإنو

ُبذلكفقاؿ:االستواء-رضياعنو–معالبعدعنمشاهبةاٟتوادثُبشيء.كلقدسئلمالك

                                  
.ْٖ،صُ،طل اإليمانفي ظال(كشك،(ُ
ُِّٓ،صٔج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ِ
ُِّ،صُج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ّ
 .ُٗٔٔ،صٕج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ْ
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 القدر-االستواءأمكيفية–كالكيف-أمُباللغة–معلـو بدعة.ىذا ٣تهوؿ،كالسؤاؿعنىذا
،ىذارأمالصحابة كرأمالسلف:قبوؿماجاءمنغَتتكييف-رضياعنهمأٚتعُت–كاؼو

ُباٟتاشية:"أنظر-رٛتوا-.ٍبذكر(ُ)"]سبحانوكتعاىل[كالتشبيو،كترؾمعرفةحقيقتهاإىلا
.(ِ)اء،كىوا١تذىباٟتق،كلن٬توزالعدكؿعنو"مذىبالسلفُبمعٌتكلمةاستو

فمنالظلمأىٍفنعدؿعنعنعقيدتو،-رٛتوا-فهذهنصوصكاضحة،يفصحىوبنفسو
كىومتشابوقولو،ٍبَّنغل بامنقولوذلكالكثًَتاقًَّقالصريح كم،كنأخذٔتايدخلواالحتماؿي

ؿذلكا١تتشابوارٕتاالُبخطبةأكدرس.،كقديكوفقاا١تتشابوعلىاكم

 ثانياً: رده على الفرق المخالفة:

منأشهرمنجاىدبلسانوُبىذاالعصر،كقد-رٛتوا–كافالشيخعبداٟتميدكشك
،كخاصةاسوبُتعلىاإلسالـمنالفرؽالضالة،حيثكافمن عيرؼعنو"ردهعلىشيبوا٠تصـو

راؼكالضالؿعنالعقيدةالصحيحةكتأكيلكتابأتاليسفيو،مثلوُبذلكا١تعهودعليهماال٨ت
كالرباىُتالساطعة؛]رٛتهما[مثلا١تفسرينالقدامى باألدلة يردكفعلىتلكالشبو الذينكانوا

بو" كيتمسكوف عليو يسَتكف الذم باطلهم ا١تخالفة(ّ)لكشف الفرؽ على رده من يريد ككاف ،
:"الردعلى-رٛتوا–،يقوؿكتأكيلاٞتاىلُت ا١تبطلُت ٖتريفالغالُتكانتحاؿ عنوفينفيللشرع؛أ

ىذهالعقيدة،كالردأيضانعلىا٠توارجالذينغلواكحادكاعن فرقةا١ترجئةالذينميعواكضيعوامفهـو
كىذهبعضالردكد:(ْ)الصراط،كديناإلسالـكسطبُتاإلفراطكالتفريط"

:"إفحقيقةاإلٯتافمركبةمنقوؿكعمل،كالقوؿقسماف:قوؿ-رٛتوا-:قاؿى المرجئةرده عل
عملالقلب: كالعملقسماف: اإلسالـ. التكلمبكلمة كىو كقوؿاللساف: االعتقاد. كىو القلب:
زاؿتصديق كإذا زاؿاإلٯتافبكمالو. األربعة زالتىذه فإذا كعملاٞتوارح. كاخالصو، نيتو كىو

                                  
.ُِّّ-ُُّّ،صِج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ُ
.ُُّّ،حاشيةصِج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ِ

.ُّّ،رسالةماجستَت،صيخ كشك في التفسيرمنهج الشالصفدم،(ّ)
 .ِْٔٔ،صٕج،ُ،طفي رحاب التفسير(كشك،(ْ
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عمل زاؿ كإذا نافعة، ككوهنا اعتقادىا ُب شرط القلب تصديق فإف األجزاء، بقية تنفع مل القلب
موضعا١تعركةبُتا١ترجئةكأىلالسنة.فأىلالسنة:٣تمعوفعلى القلبمعاعتقادالصدؽ:فهذا

ملينفعإبليسزكاؿاإلٯتاف،كأنوالينفعالتصديقمعانتفاءعملالقلب:كىو٤تبتوكانقياده،كما
الرسوؿ صدؽ يعتقدكف كانوا الذين كا١تشركُت كاليهود كقومو كسلم[كفرعوف عليو ا بل]صلى ،

(ُ)كيقركفبوسرانكجهرانكيقولوف:ليسبكاذبكلكنالنتبعوكالنؤمنبو"

عفيو:"إفالرجلقد٬تتم-رٛتوا–:يقوؿالشيخعبداٟتميدكشكرده على الخوارج والمعتزلة
الكفركاإلٯتاف،كالشرؾكالتوحيد،كتقولكفجور،كنفاؽكإٯتاف،كىذامنأعظمأصوؿأىلالسنة،
كخالفهمفيوغَتىممنأىلالبدعكا٠توارجكا١تعتزلة..كمسألةخركجأىلالكبائرمنالناركٗتليدىم

]رضياةكإٚتاعالصحابةكالسنةكالفطر]الكرًن[فيهامبنيةعلىىذااألصل،كقددؿعليوالقرآف
،(َُٔ)سورةيوسف،اآلية َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ.قاؿتعاىل:عنهم[

  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ُّٱمعالشرؾ،كقاؿتعاىل:-سبحانو-فأثبت٢تمإٯتانابو
 حئ جئ ييىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل
ةاكرسولومعنفياإلٯتافعنهم،فأثبت٢تماسالمانكطاع(ُْ)سورةاٟتجرات،اآليةَّ  هئ مئ خئ

  خت حت جت هب مب خب حب جب ٱُّٱكىواإلٯتافا١تطلقالذميستحقاٝتؤتطلقو
اآليةَّ ... جخمح جح مج حج مث هت  مت اٟتجرات، كيقوؿأيضا:(ِ)"(ُٓ)سورة ،

كاٞتماعةةىلالسنأصوؿأمن" مااىلأكة،ترؾالقتاؿُبالفتنك،ة،كترؾقتاؿاالئماٞتماعة:لزـك
غَتىذاُبةكقدتكلمتعلىقتاؿاالئم،صوؿدينهمأمنةفَتكفالقتاؿلالئمكا١تعتزلةواءىاأل

.(ّ)"الوضع

 مت خت حت جت هب ...ُّ:عندقولوتعاىل:األولياء والقبور أىل المغاالة فيوفي رده على 

اآليةَّ...مح جح  مج حج مث هت يونس، (ُٖ)سورة ا–يقوؿ -رٛتو أٗتربكف":

                                  
 .ٔٓ،صالصالة وأحكام تاركها.ابنالقيم،ّْٔٔ،صٕج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ُ

 .ُٔ،صالصالة وأحكام تاركها.ابنالقيم،ْٔٔٔ،صٕج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ِ

 .ُِٗٓ،صٔج،ُ،طلتفسيرفي رحاب اكشك،(ّ)
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بشيءاليعلمومنأمرىؤالءالشفعاء..كإنكمقداٗتذًبذلكقياسانعلىمااىل[]سبحانوكتعا
ثبتبطالفالشرؾُباأللوىية،تركنومنالوساطةعندا١تلوؾاٞتاىلُتبأموررعيتهم.. كىوكهبذا

كالتدبَت،كبطالفالشرؾُبالربوبيةبادعاءكساطةا١تعبودُبا٠تلقعبادةغَتامهمايكنا١تعبود،
تأثَتخاصلوعندخالقو٭تملوعلىبذليس١تعبودبذاتوكالإ]سبحانوكتعاىل[أكالشفاعةعندا

،إعتقدهعباداألكلياءمنالبشرينفعمنشاء،كالضرمنشاء،أككشفضرعنوكما ىلاليـو
كُبىذاحجة.ندلوفادعاءذلكلغَتهكذبالمستالبوحيو،إفكلذلكللربكحده،كاليعلم

علىزكاراألضرحةكالقبورالذينيقولوف:إفىؤالءاألكلياءأحياءعندرهبمكالشهداء،فهميضركف
أفا،كينفعوف يقوؿللنصارلإفا١تسيحالٯتلك٢تم]سبحانوكتعاىل[الكاألصناـ،كقدجهلوا

بعبادهتملوضرا منا١تعجزات،كالنفعا آتاه معما السيدكأظن، أفاألمراليبلغهبماف٬تعلوا
]سبحانوفضلعنداأ]رضياعنها[كالسيدةزينب]رضياعنو[أكسيدنااٟتسُت،البدكم
كالأقربمنو،كتعاىل[ ارسولو كسلم-كقدأمر نوالٯتلكأأفٮتربالناسب-صلىاعليو

 .(ُ)"(ْٗ)سورةيونس،اآليةَّ...ٱٱٱهبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱلنفسوضراكالنفعا

كىويتكلمعن-رٛتوا–:يقوؿالشيخعبداٟتميدكشكوفي رده على الجهلة من المتصوفة
كحسنتدبَته،كاالعتماد]سبحانوكتعاىل[العباداتالقلبية:"كمنهاالتوكلكحقيقةالثقةبكفايةا

االستعانةبوفيهامعاإلٯتافبقضائوكقدره،كاالعتقادبأفمابالكليةعليوكتفويضاألموركلهاإليو،ك
]سبحانوكافكمامليشأمليكن.معاألخذُباألسباباليتجعلهاا]سبحانوكتعاىل[شاءا
كتعاىل[ مسبباهتا.. إىل ْتكمتو األسبابموصلة إ٫تاؿ على يقـو ال على،فالتوكل يقـو كلكن

كمنىنايعلمأفمايدعيو،كحكمتو]سبحانوكتعاىل[وهناأسبابانإ٪تأتشيئةاإعما٢تاكاحًتامهاك
كأفكماؿالتوكلُبالقعودكترؾ،اٞتهلةمنا١تتصوفةكغَتىممنأفاألخذباألسبابيناُبالتوكل

اذكلقدكاففهمالتوكلهب،كىوجهلْتقيقةالتوكل،كىوأجدرأفيسمىعجزانكتواكالن.العمل

                                  
.ُٕٓٔ،صِج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ُ



 

َّ 
 

ا١تسلمُتسببانكبَتانُبتأخر؛ا١تعٌتالصوُباألٛتق فيهاالوسطىكا٨تطاطهمُبالعصور اليتفشا
(ُ)"كراجفيهاالدجلالصوُبا٠تبيث،اٞتهلكالتقليد

 ثالثاً: مذىبو الفقهي:

العقدمكالفقهيمبٍتعلىالكتابكالسنة،-رٛتوا–إفمنهجالشيخعبداٟتميدكشك
كسنة]سبحانوكتعاىل[لىذلكُبمذكراتو،فقاؿ:"إنٍتأستمدمنهجيمنكتابافقدنصع

كسلم[رسولو العبادات،]صلىاعليو ا١تنهجالكاملالذمينتظمأصوؿالعقائدكشعائر ففيهما
دم،ككانتكتاباتوتبيانا٢ت(ِ)كشرائعا١تعامالت،كمناىجالسلوؾ،كمبادئاألحكاـ،كقواعدالنظاـ"

ُبمقدمةأحدكتبو:-رٛتوا–ك٤تاربةللبدعُبالدينفقدقاؿ-صلىاعليوكسلم–رسوؿا
الذكر كيفية منالكثَتينالذينيريدكفأفيعرفوا الحظتو ما ا١توضوع؛ دفعٍتللكتابةُبىذا "إ٪تا

السبيلالقوًنعلىدكفاخًتاعأكابتداع،فيسلكو-صلىاعليوكسلم–علىىدمرسوؿا ا
أفيوفقٍتللكتابةُبىذاا١توضوع،عسىأفينفعبو]سبحانوكتعاىل[صوابكىدل،فسألتا

.(ّ)كلسالكسبيلالرشد"

فقدكيتبُب ا١تذىباٟتنفي، ىو فيو كتفقو الفقهيالذمتعلموُباألزىر لكنمذىبو
ا١تستحقىذهالشهادةالشيخعبداٟتميدعبدالعزيزالشهادةاٞتامعيةالعا١تيةلكليةأصوؿالدين:"

فالشيخ معذلكك(ْ)ـ،ُبشرباخيت،٤تافظةالبحَتة،اٟتنفيا١تذىب"٤ُّّٗتمدكشك،ا١تولود
با١تذىباٟتن غَتمتعصببل -رٛتوا–عبداٟتميدكشك كفتول،فياليتقيَّدي يأخذلكنعمالن

فيوٚتيعسدرَّيكافاألزىر ،ألفدرسالفقؤتختلفمذاىبوقدكىو،كيرج حمادؿعليوالدليل
فكافالشيخا١تذاىبالفقهية ا–، غالبانفمثالنيقوؿ:-رٛتو اٟتكمكيذكرمنذىبإليو يذكر

)سورةَّ ...جم يل...ُّكاستدؿبقولوتعاىل:]رٛتوا["منفرائضالوضوءالنيةعندالشافعي

                                  
 .ّٕ،صُ،طفي ظالل اإليمانكشك،((ُ
.ِِْ،صُ،طقصة أيامي(كشك،(ِ
 .ٓ،صُ،طفضل الذكر والدعاء(كشك،(ّ
 .َْ،رسالةماجستَت،صمنهج الشيخ كشك في التفسيرالصفدم،((ْ
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:-صلىاعليوكسلم–كالًتتيبكذلك،لقولو(ُ)(...إ٪تااألعماؿبالنياتكْتديث)(ٔا١تائدة،اآلية
ابو( بدأ ٔتا كتوسطمسحالرأسبُتغسلاليدينكالرجلُتيدؿعلىالًتتيب،كعلى(ِ))ابدأكا

كغسل الرأس، بعض كمسح اليدين، كغسل الوجو، كغسل النية، الوضوء: فركض فتكوف ذلك
كالًتتيب" (ّ)الرجلُت كقاؿ ا–. قاؿ-رٛتو يلي: فيما نبينها أقواؿ اللغو اليمُت ُب "كرد :

ا[الشافعي كقيلعلىغلبة]رٛتو منغَتقصد:الكابلىكا.. ىوقوؿالرجلُبالكالـ :
]سبحانوأفا١ترادبقولو]رٛتوا[..كاختارابنجرير]رٛتهماا[الظن،كىوقوؿأيبحنيفةكأٛتد

عاىل[كت اآليةَّٱ...مب  خب حب جب هئ...ُّ: ا١تائدة، أما(ٖٗ)سورة كالكثرة.. ُبالقلة أم:
كىوأفيعطيهممنالثيابما]رٛتهماا[الكسوةفخَتماقيلفيهاىومارآهمالككابنحنبل

ور١تا:"قاؿاٟتنفيةكاٟتنابلة:الطالؽ٤تظ-رٛتوا-.كُبأحكاـالطالؽيقوؿ(ْ)تصحبوالصالة"
فيومنكفرافنعمةالنكاح،كإ٪تاأبيحللحاجة،ك٭تمللفظا١تباحعلىماأبيحُببعضاألكقات،

ا١تبيحة" اٟتاجة أمر(ٓ)اليتتتحققفيو اليت العدة لغَت طلق لو أنو على "كاٞتمهور: أيضان: كقاؿ .
طالؽالسنة،فقاؿاٟتنفية:،كقعطالقوكأٍب..كاختلفالفقهاءفيمايدخلُب]سبحانوكتعاىل[ا

إفطالؽالسنةمنكجهُت:أحد٫تا:ُبالوقت،كىوأفيطلقهاطاىرانمنغَتٚتاع،أكحامالنقد
استبافٛتلها.كاآلخر:منجهةالعدد،كىوأفاليزيدُبالطهرالواحدعلىتطليقةكاحدة.كقاؿ

ماٚتعشركطانسبعة:كىوأفي كاحدة،كىي٦تنٖتيض،طاىران،كملا١تالكية:طالؽالسنة طلقها
ٯتسهاُبذلكالطهر،كالتقدموطالؽُبحيض،كالتبعوطالؽُبطهريتلوه،كخالعنعوض.
كقاؿالشافعية:طالؽالسنةأفيطلقهاكلطهرخاصة،كلوطلقهاثالثانُبطهرمليكنبدعة.

                                  
،اٟتديثاألكؿ.ٔ،صُج،ُطفكافبدءالوحي،بابكيالبخاري في صحيحة،(ركاه(ُ ،مسلم في صحيحوكركاه

،د.ط،،كأنويدخلفيوالغزككغَتهمناألعماؿ«إ٪تااألعماؿبالنية»بابقولوصلىاعليوكسلم:بإفرادالنية،كتاباإلمارة،
(.َُٕٗ،رقماٟتديث)ُُٓٓ،صّج
(.ُُِٖ،رقماٟتديث)ٖٖٔ،صِحجةالنيصلىاعليوكسلم،جبابكتاباٟتج،،مسلم في صحيحو(ركاه(ِ
 .َُِٕ،صِج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ّ

 .َُُٓ،صِج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ْ

.ُّٕٓ،صٖج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ٓ
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امعهافيو.فاالتفاؽكاقععلىأفطالؽالسنةُبكقاؿاٟتنابلة:طالؽالسنةأفيطلقهاُبطهرمل٬ت
.(ُ)طهرمل٬تامعهافيو"

 الشيخ عبد الحميد كشك: عنالمطلب الثالث: كالم العلماء 

 أواًل: إشادة ونقد:

خطيبامتميزا،فلميكنيقلدأحدامنالناس،-رٛتوا–كافالشيخعبداٟتميدكشك
م فقد مستقلة، مدرسة بذاتو كاف إل١تاموبل بالقبوؿ؛ الناس كتلقاه اإلسالمي، العامل شهرتو ألت

اللغة، كفصاحة اللفظ، كمتانة البياف، كبالغة ا١تعلومة، تبسيط ُب الفريد كألسلوبو عصره، بقضايا
بركائعالشعر،كأيضاجرأتوُبالصدعباٟتق،فأحبوالكثَتمنالناس،كأثٌتعليو كاستشهادهكثَتا

إلت العلماء، بعض كشك الشيخ كاف كقد الناس، ُب كتأثَته الوعظ، ا–قانو خطبو-رٛتو ُب
كالعملٔتا-صلىاعليوكسلم-كدركسوككتاباتويوصياألمةبالرجوعإىلكتاباكسنةرسولو

كافعليوالصحابةرضياعنهم،كمنتبعهمبإحساف.ككافأسلوبوُبالكتابةيقاربأسلوبوُب
،فقدكانتكتاباتو٘تتازبالسهولةكالوضوح،لكنانتقدهبعضهمإليرادهاألحاديثالضعيفةا٠تطابة

فقددرسُباألزىر،، با١تألوؼُببيئتوهتأثرل-كاأعلم–كالواىيةُبخطبوكمواعظو،كذلكراجع
كإ٪تا االشتغاؿٔتصطلحاٟتديثمنتصحيحكتضعيف، عدـ األزىريُتُبكقتو كافككانتعادة

يرتكزكفُبنقدىم-رٛتوا–شيخكشكناقدكالتبحرىمُبا١تذاىبالفقهيةكالكالمية،لذاكاف
.علىقلةبضاعتوُباٟتديث

كاعظمؤثر،الأعلملونظَتانُبتأثَته]رٛتوا[كشك:-رٛتوا–يقول الشيخ مقبل الوادعي
ف ليل، حاطب كلكنَّو ا٠ًتطابة، على قدرتو الكُب سردان، كا١توضوعة الضعيفة األحاديث يسرد هو

(ُ).ييعتىمدعلىخيطبوُباألحاديث

                                  
 .ُْٕٓ،صٖج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)
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]رٛتوا[الشيخعبداٟتميدكشك:"-حفظوا–ويقول الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
كاعظالدنياعندم،كالأرلمنأتقنالوعظمثلو،كىوأكؿمننبوالناسكجعلهميتداكلوفا١تواعظ

األ النيُب ُب كخاصة اإلسالـ، ُب الناس ٭تبب رجل كىو كسلم-شرطة، عليو ا فمن-صلى
حبانكثَتان،كالرجللوىجماتشرسةعلىكثَت-صلىاعليوكسلم-يسمعأشرطتو٭تبالني

منا١تتكلمُتُبالشرع،لكنينبغيأف٭تذرأشداٟتذر٦تاُبأشرطتومنأحاديثكقصص،فهو
كىذها٠تصلةليست..صحيحكالضعيف،كالواىيكالقصصاليتماأنزؿاهبامنسلطافيأٌببال

كشك للشيخ يسمع فمن عدًن، أك عزيز كالكماؿ ا[بسهلة، ىذا]رٛتو على ٭ترص أف ينبغي
األسر،كإالفالرجلقومجدانُبالوعظمتُتُباللغة،صاحبعارضةكحجةقوية،كيأسركيشد

(ِ)"و،لكنىذهاللوثةُبأشرطتو٨تذرمنها،كاا٢تادمكا١توفقا١تستمعإلي

أكثردقة،ُبكتاباتو-رٛتوا–كإفكافىذاصحيحاُببعضخطبوا١تنربية،لكنالشيخ
كتفرغو منا٠تطابة بعدمنعو اليتكتبها األخَتة ُبكتبو خاصة كيتحرلالصحيحمناألحاديث،

فق النبويةاطالعاللبحثُبتراثالسلف، كتفسَتا،كعلىالسنة دأكبعلىالقرآفالكرًنتدبرا
فمنتتبع فكثرتبذلكخربتو. اققُتيتبُتمناىجهمكٖتريراهتم، كعلىكتبالعلماء ك٘تحيصا،

 الشيخ ا-كتب سنة-رٛتو من عمره، من األخَتة عاما عشر ا٠تمسة كىي الفًتة تلك ُب
ـ،يلمسالتطورالواضحُبمنهجو،خاصةُبالعقيدةُٔٗٗسنة-رٛتوا–ـاىلكفاتوُُٖٗ

ا قدكفقو ففيالعقيدة السلف-سبحانوكتعاىل-كمصطلحاٟتديث، سبق–إىلعقيدة -كما
كُبتعاملومعاآلثارمنحيثالتصحيحكالتضعيففقدظهرجلياُبتفسَته"ُبرحابالتفسَت"

،فمثالبدايةتفسَته،ُباألجزاءاألكىلمنوإذاأكرداٟتديثأكثرماالذمكتبوُبطوؿتلكالفًتة

                                                                                                        
 .http://www.muqbel.net(حاطب ليلاسيتبعنواف)(الوادعي،مادةصوتية،شريطكُ(
.http://meshhoor.com/fatawa/fatwa-ٗٓ-ّ(موقعالشيخمشهوربنحسنآؿسلمافِ(

http://www.muqbel.net/
http://meshhoor.com/fatawa/fatwa-59-3
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،أككتاب"اٞتامعالصغَت"(ُ)-رٛتوا–ٮترجومنكتاب"الًتغيبكالًتىيب"للحافظا١تنذرم
السيوطي النوكم(ِ)-رٛتوا–لإلماـ كأحياناٮترجومنكتاب"رياضالصاٟتُت"لإلماـ رٛتو–،

(ّ)-ا ، الغزايل لإلماـ الدين" علـو "إحياء كتاب ا–أك صحة(ْ)-رٛتو اىل يشَت أف دكف ،
اٟتديثأكضعفو،كىذهالكتبليستمنكتبٗتريجاألحاديث.

يتحرلتصحيحاٟتديثبدقةكبَتة،-رٛتوا–لكنُباألجزاءاألخَتة٧تدالشيخكشك
،أكركاهمسلم(ٓ)ُبصحيحو-رٛتوا–هالبخارمبطريقةأىلاٟتديث،فمثالكثَتامايقوؿ:ركا

،أكركاهالًتمذم(ٕ)،أكيقوؿ:كىوحديثمتفقعليوأكُبالصحيحُت(ٔ)ُبصحيحو-رٛتوا–
ا– صحيح-رٛتو منصور(ٖ)بإسناد بن سعيد ركاه يقوؿ: كأحيانا ا-، بإسناد-رٛتو سننو ُب

رلصحتها:")إفاتعاىلمعالقاضيمامل٬تر،فإذاجار،كمناألحاديثاليتٖت(ٗ)مرسلحسن
منو،كألزموالشيطاف( بإسنادحسن،أنظر-رٛتوا–،كالبيهقي-رٛتوا–ككاهاٟتاكم(َُ)تربأ

كأيضاقولو:"ففياٟتديثالذميركيوالًتمذمرٛتةاعلىاٞتميع،(ُُ)"َُّ/ِصحيحاٞتامع

                                  
كغَتىا.َُٖكِٔكُٔكُٕكُٔكُٓكُْ،صُج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،أنظرمثال،(ُ)
كغَتىاُُٗكُّٕكٗٗكٖٖكْٖ،صُج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،أنظرمثال،(ِ)
 .ُٕٓ،صُج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(أنظرمثال،(ّ

.ِٖٕ،صُج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،أنظرمثال،(ْ)
 .ْٖٕٓكِْٖٕكْٕٕٕ،صٗج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،أنظرمثال،(ٓ)
 .كغَتىاّْٖٕكُْٖٕكَْٖٕكْٕٕٗكْٕٕٕ،صٗج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،أنظرمثال،(ٔ)
كغَتىا.َٕٕٓكُْٕٗكْٖٕٓكَْٖٕ،صٗج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،أنظرمثال،(ٕ)
 .ْٕٕٕ،صٗج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،أنظرمثال،(ٖ) 

.َْٖٕ،صٗج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(أنظرمثال،(ٗ
(َُ) العادؿ،،الترمذي في سننوركاه جاءُباإلماـ ما رقماٟتديث)َُٔ،صّجباب: كقاؿ:َُّّ، حديث( ىذا

البيهقي (كقاؿ:كاإلسنادصحيحكملٮترجاه.كركاهَِٕٔ،رقماٟتديث)َُٓ،صْ،جالحاكم في المستدركغريب.كركاه
،رقماٟتديثُُٓ،صَُ،جالسنن الكبرى(.كأيضاركاهُبُِّّ،رقماٟتديث)ُِٓ،صْ،جفي السنن الصغرى

.(ُِٕٖ،رقماٟتديث)ّْٕ،صُ،جصحيح الجامع(.كحسنواأللباينُبَُِٕٔ)
.ْٕٖٕ،صٗج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ُُ
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،كىو(ُ)سنادصحيح:)منرآينفإينأناىو،فإنوليسللشيطافأفيتمثليب(ُبسننوبإ]رٛتوا[
يب( يتزيا ال الشيطاف فإف اٟتق، رأل فقد رآين من ( بلفظ: الصحيحُت الصحيح(ِ)ُب اٞتامع

األبواب،كاذكركااسماعليها،فإفالشيطافاليفتحبابا،كأيضاحديث:")أجيفوا(ّ)"ّّٗ/ٓ
كاٟتاكم(ٓ)و(علي(ْ)أجيف حباف كابن كأٛتد داكد أبو ا[ركاه كاٞتامع]رٛتهم صحيح، بإسناد

قاؿ:قاؿ]رضيىاعنو[،كذلكقولو:"كُبالسننعنعبدابنحبيب(ٔ)"ِِٗ/ُالصحيح
:)قل(قلت:يارسوؿا،ماأقوؿ؟قاؿ:)قلىواأحدك-صلىاعليوكسلم–رسوؿا

                                  
(كقاؿ:ِِٕٔ)،رقماٟتديثّٓٓ،صْج،ُبتأكيلالرؤيامايستحبمنهاكمايكره:باب،الترمذي في سننوركاه(ُ)

صحيح كصححواأللباينُب(َّْٗ،رقماٟتديث)ُِْٖ،صِ،جابن ماجة في سننوكركاهىذاحديثحسنصحيح.
(.ِِٓٔ،رقماٟتديث)َُّٕ،صِ،جالجامع

،رقماٟتديثّّ،صٗج،بابمنرألالنيصلىاعليوكسلمُبا١تناـكتابالتعبَت،،البخاري في صحيحوركاه(ِ)
(ٔٗٗٓ كركاه فقدرآينكتابالرؤيا،،مسلم في صحيحو(. منرآينُبا١تناـ كالسالـ الصالة بابقوؿالنيعليو ،ْج،

(.ِِٔٔ،رقماٟتديث)ُٕٕٓص
.َْٕٗ،صٗج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ّ)
.ُّْ،صُُ،جُ،طتهذيب اللغة "،األزىرم،أجفتالبابفهو٣تاؼ،إذارددتو"(ْ)
(حققوشعيباألرناؤكطكقاؿ:إسنادهحسن،رجالوُِّْٖ،رقماٟتديث)ُٖٖ،صِِ،جأحمد في المسنداهرك(ٓ)

ثقاترجاؿالشيخُتغَت٤تمدبنإسحاؽ،فقدركللوأىلالسنن،كقرنومسلمبغَته،كقدصرحبالتحديثُببعضمصادر
،ْ،جالحاكم في المستدرك(بلفظمقارب.كركاهُّّٕ،رقماٟتديث)ّّٗ،صّ،جأبو داود في سننوالتخريج.كركاه

رقماٟتديث)ُّٔص كركاهِٕٕٔ، السياقة. حديثصحيحعلىشرطمسلمكملٮترجاههبذه ىذا كقاؿ: ابن حبان في (
جصحيحو صُِ، ،ِّٔ( اٟتديث رقم ،ُٕٓٓ ُب األلباين كصححو جصحيح الجامع(. صُ، اٟتديثُٖٔ، رقم ،

(َِٔ.)
.ُْٕٗ،صٗج،ُ،طحاب التفسيرفي ر كشك،((ٔ
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شيء(ا١تعوذت كل من تكفيك مرات ثالث تصبح كحُت ٘تسي حُت حديث(ُ)ُت الًتمذم: قاؿ
رٛتهماا.(ِ)حسنصحيح،كىذااللفظأليبداكد"

األخَتىوكا١تعوؿعليوُببيافعقيدتوكحقيقةمنهجو،كحرصو-رٛتوا–أفكالـالشيخ
الواىية،كأنورجعُبآخرحياتوعلىاألحاديثالصحيحة،كٕتنبولألحاديثا١توضوعةكالقصص

عكفعلى،فقدعنا٠تطابةوبعدعزلكذلك عنكثَت٦تاكافيعتقدهكيقولوُبخطبوكدركسو،
السلالتأليف بآثار كاالىتماـ العلم أىل كتب ُب الضعيفك ف،كالتنقيب كاجتناب الصحيح تتبع

مثل"إىلفرسافكا١توضوع ا١تتأخرة، كالدليلعلىذلككتبو ك"ُبظالؿاإلٯتاف"كخاصة"ا١تنابر،
خا٘تةمؤلفاتوكىوتفسَته"ُبرحابالتفسَت"،فقدنقلكثَتاعناإلماـابنتيميةكاإلماـابنالقيم

ُبمواضعىامةٗتصالعقيدة،كمنالدالئلأيضانعلى-رٛتهما–كالشيخ٤تمدبنعبدالوىاب
 ا-تغَته ر-رٛتو "حُتسألتحىتُباألكلويات، فوزم،حيثقاؿ: علىالصحفي٤تمود ده

:أملٖتنللعودةإىلا١تنرب،كإىلخطبكالصاركخية؟قاؿ:لوقدريلأفأعود]رٛتوا[الشيخكشك
ُبأمور الفقو ك أحوجالناساآلفإىلالعلم فما دينهم، الناسأمور فسوؼأعلم ا١تنربثانية إىل

.(ّ)دينهم"

 لماء:ثانياً: ثناء الع

القرضاكم يوسف أ.د. الشيخ عنو ا–قاؿ "-حفظو ا١تنابر،: أعواد ىٌز الذم ا١تصقع ا٠تطيب
كأرعبأربابالكراسي،صاحبالطريقةا١تتميزة،كالبيافا١تتدفق،كاألسلوبالساخر،الذمشٌدت

                                  
باب،،الترمذي في سننو(.كركاهَِٖٓ،رقماٟتديث)ُِّ،صْجباب:مايقوؿإذاأصبح،،أبو داود في سننوركاه(ُ)

الوجو.كصححواأللباينُبّٕٓٓ،رقماٟتديث)ٕٔٓ،صٓج صحيح (كقاؿ:ىذاحديثحسنصحيحغريبمنىذا
(.َْْٔث)،رقماٟتديُِٖ،صِ،جالجامع

.َٖٕٓ،صٗج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ِ
 .ُْ،صُ،طحوار ساخن مع الشيخ كشك قبل رحيلو(فوزم،(ّ
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اٟت عبد الشيخ كا١تغارب: ا١تشارؽ ُب أشرطتو كانتشرت مصر ُب ا١تسلمة اٞتماىَت ميدخطبو
.رٛتوا(ُ)كشك"

إفَّاٟتركةالعلميةكانت"كىويصفبدايةطلبوللعلم:-حفظوا–قاؿالشيخابوإسحاؽاٟتويٍت
بالكبأشهر فما عامله، لوعظالناسفهوعندنا ككلمنتصدَّر ُبذلكالوقت، الواعظُتىامدةن

 ُبذلكالزماف الشي-عندنا ا[-خكشككىو التأثَتُبالناسْتسنالذمك]رٛتو بالغ لو اف
مننقدًهمهماكافمنصبو،ككافُب منحرؼه كعظو،كمتانةلفظو،كجرأتوُبالصدعباٟتق،ملينجي

 جزالتو-صوتو ا١تآق-مع من الدمع هبا ينتزع حيزف، كقساةاينربة األكباد غالظ من حيت نتزاعان،
عندم،الأجاكزقولو.كقدانتفعتبوكثَتاُببدايةالقلوب،فكافىذاالشيخالعاملاألكؿكاألخَت

(ِ)"،كماانتفعبوخلقهحياٌب

نستطيع–:"لقدكانتْتقفًتةالستينياتكالسبعينيات-حفظوا-يقوؿالدكتورعمرعبدالكاُب
عظة،فلقدكافٯتثلاسلوباجديدامتميزاُبالدعوةكا١تو]رٛتوا[عصرالشيخكشك-أفنسميها

تذلهبا..إنناملنرأكنسمعُبالفًتةاليتكاف٬تلجلفيها كا٠تطابةحىتصارتطريقتومدرسة٭تي
مايسمىبالتطرؼكاإلرىاب،ألنوكافٯتثلالعلمالشرعيالصحيح،]رٛتوا[صوتالشيخكشك

(ّ)كا١تعلومةالدينيةالدقيقةا١توثقة"

اإلسالم الشبكة ُب الفتول ٞتنة "تقوؿ ية: كشك اٟتميد عبد ا-الشيخ كخطيب-رٛتو داعية
كإماـمعركؼ،ٗترجُبجامعةاألزىربتفوؽكبَت،كمارسالدعوةكا٠تطابةردحانطويالنمنالزمن،

بعملو]رٛتوا[مليكنالشيخ..كلوكتبوكأشرطتوا١تميزةاليتجابتأرجاءالعامل ُبمسجدهيقـو
كافيعتربعملورسالةقبلأفيكوفكظيفة،كدعوةقبلأفيكوفموردرزؽعلىأنوموظف،كإ٪تا

ا[يتكسبمنو،كمنٍبفقداستطاعالشيخ دارانللعبادة،كمدرسة]رٛتو أف٬تعلمنمسجده
منأسباب٧تاحو..للتعليم،كمعهدانللًتبية،كمأكلللمحتاجُتكا١تساكُت،كسوطانلتأديبا٠تارجُت

                                  
.َُٗ،صُ،طأمتنا بين قرنين(القرضاكم،(ُ
 .ُُ،صُ،جتنبيو الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب األماجد(اٟتويٍت،(ِ
،نقالعنجريدةالشعببتاريخَٗصرسالةدكتوراه،في الدعوة اإلسالمية،الشيخ عبد الحميد كشك وجهوده اٟتريب،((ّ
 ـ.ُٔٗٗ/ُِ/ُّ
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كإنكلتسمعخطبتومرات،ماتوالساخرةكعبارتوالطريفة،كلطفدعابتوكلواذعسخريتوكلكشهرتو:
،عدـتقليدهألحدمنالناسبلكافمدرسةمستقلةبذاهتا،كمراتفتظلكأنككألكؿمرةتسمعها

كقدرتوعلىإيصاؿأسلوبوللناسعلىاختالؼثقافتهم،بالغةأسلوبوكقوةلغتوكإتقانوللفصحى
استشهادهبركائع،زىدهُبالدنياكبعدهعنمغرياهتاا١تختلفة٦تاحببالكثَتفيو،عارفهمك٢تجتهمكم

صربهكثباتوُبانة،كشجاعتوُبقوؿاٟتق،كاألمر،الشعركظريفو،كٚتيلالقصص،كبديعاألمثاؿ
.(ُ)"با١تعركؼكالنهيعنا١تنكر



المبحث الثاني

كفيومطلباف:والدعوية:العلمية  جهود الشيخ كشك

 المطلب األول: جهود الشيخ كشك العلمية:

 أواًل: جهوده في الخطابة والتدريس:

 الشيخ كشك اٟتميد ا–عبد العريبىو-رٛتو العامل ُب العشرين القرف خطباء أبرز
ويةاألسركىبواحنجرةققدك،فهوْتقفارسا١تنابر،متهنا٠تطابةمنذصغرهفقداكاإلسالمي،

اكالتأثَت كلديو ، كالقدرة لفصاحة ا١تعلومةالباىرة توصيل أيضانككاف،على لذا كاسع،اطالعذا
كاف اليت اٞتميلة بكلماتو خطبتو يبدأ كاف أنو عادتو كمن اآلذاف، قبل القلوب تالمس فكلماتو

ٚتعة، مد"ىي:فكاف٢تااألثرُبقلوبالسامعُت،كييرٌددىامنفوؽمنربهكليـو -ىينامدرسىة٤تي
،اعملماالٯتوتالينسىكالديافياليبلىكالذنبيالربي)يقوؿفيهااٟتبيب:-صلىاعليوكسلم

كماتدينتيداف( ،العظيمكاف٫توالدفاععناإلسالـ،كإرجاعاألمةإىلمعُتالقرآففقد.(ِ)شئتى
                                  

 ،بًتقيما١تكتبةالشاملةآليا(ِْٓٗ،صٖ،جفتاوى الشبكة اإلسالمية((ُ

ب،ُبكتاالبيهقيركاهك،موقوؼعنأيبالدرداء.ُُٕصباب:زىدأيبالدرداء،،الزىد ُبكتابأحمد ركاه(اٟتديث(ِ
،كقاؿ:ىذامرسل.ُٕٗ،صُج،ٚتاعأبوابذكراألٝتاءاليتتتبعإثباتالتدبَتلودكفماسواه:باب ،األسماء والصفات
.اٟتديثضعيفكلكنمعناهصحيحفالحرجُبٕٕ،صْ(جُٕٔٓ،رقم)سلسلة األحاديث الضعيفةكضعفواأللباينُب

 تذكَتالناسٔتحتواه.
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تشم ٥تتلفة موضوعات تتضمن متنوعة، خطبو أقراصككانت "توجد كاآلف كالدنيا، الدين أمور ل
حاسوبتتضمنخطبالشيخكلهاكىيعبارةعنأربعمائةساعةصوتية،مائتافكٜتسةكسبعوف

القرآف ُب ٥تتلفة، مواضيع ٖتوم كاسعة علمية حديقة كىي كاسيت، كالعقيدة]الكرًن[شريط
كالو نشاء، كيفما منها االستفادة ْتيثٯتكننا كيسر"كاألخالؽ، ُبسهولة نريده ،(ُ)صوؿإىلما

كنيشرتأيضاعلىالشبكةالعنكبوتيةُبمواقعكثَتةجدا.كقدفػيٌرغتىذها٠تطبكطيبعت"ُبستةو
الصحافة مكتبة بنشرىا كقدجعلا(ِ)العباسية"–كأربعُتجزءانكقدقاـ كتعاىل–. لو-سبحانو

لوبوا١تتميزُباإللقاء،الذمصارمدرسةمعركفةعلىالقبوؿُباألرضكمألتشهرتواآلفاؽبأس
منداخلمصركخارجها،الذم-عُتاٟتياة-امتدادالعاملاإلسالمي،فأقبلالناسعلىمسجده

ـ،يقوؿالشيخكشكُُٖٗـحىتًبمنعوهنائيامنا٠تطابةعاـُْٔٗظلٮتطبفيومنذعاـ
ا– أنٍت-رٛتو ا٠تطابة ُب عادٌب "من أكقظ: حىت مؤثرا؛ شٌدانقويٌان السامع تشد ٔتقدمة أقدـ

للشعور" استحضار ٔتثابة كيكوفذلك الغافل، كأنبو .(ّ)الوسناف أنو القرآفكٔتا الكرًنمنحفظة
 كأسراره، ا١تلكا١تتعمقُتُبمعانيو فمثال:فسرسورة فقدفسركثَتانمناآلياتعلىأعوادمنربه،

 فقاؿكاملةُبإحدلخطبو، الرائع، اتعاىل–بأسلوبو "إفا-رٛتو السورة: ]تبارؾعنبداية
)سورةا١تلك،َّٱ...يل ىل مل خلُّٱكاحد،كالدليل:أفا١تلككلوبيدهىوالبيدغَته..كتعاىل[

كمليقل:تبارؾا،كلوقاؿ:تبارؾا،ألعطتمعٌتاٞتالؿكاٞتماؿكالكماؿ،كلكنوأراد(ُاآلية
اآليةَّٱ...يل ىل مل خلُّٱيثبتأنوالواحدُبنفسالوقت،فقاؿ:أف ا١تلك، ليقوؿ(ُ)سورة

كاحد،كالدليلعلىأنوكاحدأفا١تلككلوبيدهىوالبيدغَته..ٍب]سبحانوكتعاىل[لنا:أفا
:مليقل(ُ)سورةا١تلك،اآليةَّىم مم خم حم جم... ُّٱبعدأفأثبتالوحدانية،أثبتالقدرةفقاؿ:

كشتافبُتقادركقدير،فقادرتثبتالقدرة،كقديرَّٱىم ُّكىوعلىكلشيءقادر،كإ٪تاقاؿ:
 ُّٱتثبتعظمةالقدرة..ٍببعدذلكيقيمدليالآخرعلىالوحدانية،اليتالٯتلكهاسواه،فيقوؿ:

اآليةَّ ... من خن  حن جن ا١تلك، ا(ِ)سورة غَت ا١توت بيده أحد ىناؾ ]سبحانوىل

                                  
.ُُِصرسالةدكتوراه،الحميد كشك وجهوده في الدعوة اإلسالمية،الشيخ عبد ،(اٟتريب(ُ
 .ُُٕصرسالةدكتوراه،الشيخ عبد الحميد كشك وجهوده في الدعوة اإلسالمية،،(اٟتريب(ِ

 .ِّ،صُ،طحوار ساخن مع الشيخ كشك(فوزم،(ّ
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؟جعلا١توت٥تلوقا،كجعلاٟتياة]تبارؾكتعاىل[؟ىلىناؾأحدٯتلكاٟتياةلغَتهغَتااىل[كتع
٥تلوقةكذلك،مليقل:الذمقدرا١توت،ألفا١توتليسعدـكمايفهمبعضالناس،إ٪تاا١توت

نياـ الناس ىذه، حياتنا من أكمل حياة ا١توت البقاء، عامل إىل الفناء عامل من ماتواانتقاؿ إذا
  باإلعداـ.. حكما ا١توت ليس إذان اآليةَّ ىهمه جه ين ىن...ُّٱانتبهوا.. ا١تلك، (ِ)سورة

كأنوالبدمنالوقوؼأماـاٟتي ليختربكم؛فيحسنكلمنكمعملو،ألنويعلمأفاٟتياةالتدـك
.. الذمإذاحكمعدؿكإذاعدؿرحم،َّٱحي...ُّالذماليغلبَّ...جي يه...ُّالقيـو

اختماآليةبالعزةكا١تغفرة،ألفا١توتقهركالقهرالٯتلكوإالعزيز،كألفاٟتياةفيهاأخطاءمنكإ٪ت
البشر،كاألخطاءٖتتاجإىلغفور،كإ٪تاختماآليةاألكىلبالقدرةألفا١تلكبيده،كا١تلك٭تتاجإىل

.]سبحانوكتعاىل[(ُ)قديرليدبرأمرهكيصرؼشأنوكليسىناؾقديرأقدرمنالعلياألعلى"

كمنذلكأسلوبوا١تشوؽُببيافأسبابنزكؿاآليةكاٟتكمةُبموقعهابُتاآليات،كقولو
ا– -رٛتو ا رسوؿ سأؿ "أعرايب كسلم-: عليو ا ربنا-صلى أقريب ا، رسوؿ يا فقاؿ:

٬توباآلفاؽكيطومبأجنحتوفنناجيوأـبعيدفنناديو؟كإذابسفَتاألنبياءككبَتأمناءكحيالسماء
 شأنو جٌل بقولو الطباؽ  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مض ُّٱالسبع

جاءتبُتآياتالصياـ؛١تافيهامن-آيةالدعاء-فهذهاآلية(ُٖٔ)سورةالبقرة،اآليةَّ ...  مقحق
أفيقوؿحكمةبالغةُب]سبحانوكتعاىل[ضياءيشعُبىذااجملاؿ،فإفللصائمدعوةماترد.ك

َّ...ٱمغجغ مع ٱ...ُّ ا رسوؿ إىل ا١توجهة األسئلة استعرضنا إذا ٨تن عليو-بينما ا صلى
-آيةالدعاء-يلقنواإلجابة،فيقوؿلو:)قل(..أماىذهاآليةالكرٯتة-تعاىل–كسلم_كجدناأفا

كىذاَّٱمغجغ مع ُّٱبلفظ-تعاىل-فقدٕتردتمنلفظ)قل(كجاءتاإلجابةمباشرةمنا
 ُّٱ:-تعاىل–بابعظيممنأبوابالعقيدةيفيديقيناأنوالكاسطةبُتالعبدكربو..السرُبقولو

أفقولوَّ...حق مف... يفيدأنوسيدعو،فماَّ...ٱمق خف حف جف ...ُّٱ:-تعاىل–فا١تعلـو
-تعاىل–ويفيدإذادعاينأناالغَتم،كلوالذلكلقاؿ:إذادعا.ٍبإفقولَّحق مف ُّٱٱالسرُب

                                  
سالـ،،مادةصوتيةقاـبتفريغهاالباحث،موقعطريقاإلتفسير سورة الملككشك،(ُ)

ُُّٖٖٓhttps://ar.islamway.net/lesson/ 

https://ar.islamway.net/lesson/138815
https://ar.islamway.net/lesson/138815


 

ُْ 
 

َّحق مف ُّٱ شأنو–يفيدمعٌتقولو أغٌتالشركاءعن-جٌل )أنا ُباٟتديثالقدسياٞتليل:
كشركو( (ُ)الشرؾفمنعملعمالأشرؾفيوغَتمتركتو ٍبإفالتعقيببقولو شأنو–.. ٱُّ-جٌل

 مع... ُّٱ:-جٌلشأنو–جاءُبغايةالدقة؛١تناسبتولقولو َّٱ...لك خك حك جك...
يل"َّ...ٱمقحق مف خف حف جف مغجغ فليستجيبوا أجبتهم كما "(ِ)أم: فقد امتاز.
بأسلوبواألخاذالذمٮتاطبالعقلكماٮتاطبالوجدافك٭ترؾالعاطفةكما٭ترؾ]رٛتوا[الشيخ

القلوبإذاخطب،كيلهبا١تشاعرإذاٖتدث،ك٭ترؾالدموعإذاخوؼالشعوركاإلحساس،يأسر
.(ّ)"سخركأنذر،كيضحكاألساريرإذاعلقك

كالعشاء ا١تغرب بُت ما يوميا يلقيها كاف بعضها جدا، غَتا٠تطبدركسكثَتة أيضا كلو
مريديو لكل طيبة فرصة ككانت كاألخالؽ، كالعبادة كالعقيدة الفقو ُب ٥تتلفة موضوعات كتتضمن

رحالصدرمبتهجالنفسكمنش-رٛتوا–اغتنموىالكييرتوكامنمعُتعلموكمعرفتو،ككافالشيخ
٢تذهالدركس؛ألففيهاٖتقيقالرغباهتم،كقدفػيٌرغتىذهالدركسكطبعتُبسبعةعشرجزءاباسم

،كلوأيضادركسكافيلقيهابعدصالةاٞتمعة،كقدفػيٌرغت(ْ)"دركسا١تساءبُتا١تغربكالعشاء"
ا١تالئكة" الدركسأيضانكطبعتباسم"سلسلةجلساء (ٓ)ىذه ٙتانية منها.ًبنشر كمن(ٔ)أجزاء ،

تضمنتٚتيع-رٛتوا–الدركسالرائعةقصصالقرآف"كىيأيضاعبارةعنسلسلةأخرلللشيخ
القصصاليتكردتُبالقرآفالكرًن،سواءقصصاألنبياءأكغَتىم،كبعدذكرالقصصيتطرؽإىل

 أربعة ُب السلسلة ىذه جاءت كقد قصة.. كل من كالعظات كالعرب كقامتالدركس جزءا، عشر
الًتاثاإلسالميبنشرىا" ا١تسلمُب(ٕ)مكتبة ٭تتاجو .كٚتيعتلكالدركسكانتشاملةٞتميعما

                                  
(ُ ركاه كالرقائق،،مسلم في صحيحو( الزىد جكتاب ا، غَت عملو ُب أشرؾ من صْباب ،ِِٖٗ اٟتديث، رقم
 (".كشركتو)كُببعضها(كشريكو)كُببعضها(كشركو)ُببعضاألصوؿ" :ُُٓ،صُٖقاؿالنوكمُبشرحو،ج(.ِٖٓٗ)
 .ْٖ-ْٕ،صُ،طقصة أيامي(كشك،ِ)

 ،بًتقيما١تكتبةالشاملةآليا(ِْٓٗ،صٖ،جفتاوى الشبكة اإلسالمية((ّ
القاىرة:مكتبةالصحافةللطبعكالنشركالتوريع،العباسية،طبعٔتطابعا١تختارالعريبللطباعةكالنشر.ًبالنشرب(ْ)
القاىرة:مكتبةالصحافةللطبعكالنشركالتوريع،العباسية،طبعٔتطابعا١تختارالعريبللطباعةكالنشر.ًبالنشرب(ٓ)
.ُِٔ-ُِِصرسالةدكتوراه،الشيخ عبد الحميد كشك وجهوده في الدعوة اإلسالمية،،(انظر:اٟتريب(ٔ

 .ّْص،رسالةماجستَت،منهج الشيخ كشك في التفسيرالصفدم،(ٕ)



 

ِْ 
 

كعادتويستشهدبالقرآفكثَتا-ٛتوار-ا٠تلقأكمعنفسو،ككافالشيخالتعاملمعا٠تالقأكمع
كبالسنةكبأقواؿالسلف.

مناألشرطةاليتتظمخطبوكدركسو،كانت]رٛتوا[َت"إفالذخَتةاليتتركهاالراحلالكب
ا١تاضية سنة العشرين خالؿ اإلسالمية الًتبية ركافد أىم ا(ُ)من كتب كتعاىل[كقد ٢تا]سبحانو

خطبةٚتعة،كأكثرمنثالثةآالؼِْٓالذيوعكاالنتشارُبشىتأ٨تاءاألرض،كقدكصلتإىل
 خطبو آخر ككانت ا–درس، عليورضواف - رقم ا٠تطبة عاـِْٓىي اعتقالو قبيل الشهَتة

ُُٖٗ تعاىل: ا بقوؿ بدأىا كاليت  هل ملخل  حل جل مك لك خك حك ُّٱـ.

 ممخم حم جم يل ىل مل خل  حن جن مم خم حم جم
اآليةَّ جن يم  ىم إبراىيم، الدعوة-رٛتوا–الشيخكشككاصلكقد،(ِ")(ّْ-ِْ)سورة

يفيتفيوكيوجوالناسكيرشدمنيأتيوطالبا٣تلسعلمحوؿبيتوإىلفرغمحسرةحرمانومنمنربه،
كثقتهمتعلقا١تتربعُتذلكساعدهعلىمواصلةك،يتوافدكفإليوأصحاباٟتاجاتكاستمرا٢تداية،

.بو

 ثانياً: جهوده في التأليف:

الشيخكشك ا–بدأ فقدألفُبٚتيع-رٛتو بالشمولية، كاتسمتمؤلفاتو مبكرا، الكتابة
جملاالتالدعويةاليتهتما١تسلم،منأصوؿالعقائد،كشرائعالعبادات،كشعائرا١تعامالت،كمناىجا

ُبمذكراتو(ّ)السلوؾ،كمبادئاألحكاـ،كقواعدالنظاـ،كقدذكرٜتسةكأربعُتمؤلفامنمؤلفاتو
يتعاكفاللسافمعـرأيتأفُٗٔٗ:"ُبسنة-رٛتوا-اليتكتبهاقبلكفاتوبعشرسنُت،فقاؿ

                                  
 ـ.ُٔٗٗىػ/ُُْٕ(يعٍتقبلعاـ(ُ
 ـ.ُٔٗٗ/ُِ/ُٕىػ،ُُْٕشعبافٕ،َُِّ،العددّٕ،صمجلة المجتمع(٤تمودخليل،(ِ

بعضمؤلفاتالشيخكشكاليتطبعتمليكتبعليهادارالنشركالاٞتهةايلطبعتهامثل:اإلسالـسعادةكإصالح،من(ّ)
ؤنسانفايكفيو،كغَتىا.أرادحجةفالقرآفيكفيو،منأرادم



 

ّْ 
 

القلم،كأفيكوفّتانبا١تسمعةمكتبة؛حىتيسَتاُبطريقتثبيتالعلم،فألفتكثَتامنالكتب،
كإليكأٝتاؤىا:ُ))خرجمنهاإىلالنورٜتسةكأربعوفكتابا

،(ّ)،البطولةُبظلالعقيدة،رياضاٞتنة،نفحاتمنالدراساتاإلسالمية(ِ)طريقالنجاة
(ٕ)،معالتوحيدكاألخالؽ(ٔ)،حياةاإلنساف(ٓ)،أصحابالنفوسا١تطمئنة(ْ)بناءالنفوس ،اليـو

اإلسالـ(ٖ)اٟتق منعظمة صور العباد(ٗ)، إرشاد الغراء(َُ)، علىالشريعة أضواء البعث(ُُ)، ،
القلوب(ُِ)كاٞتزاء شفاء ،(ُّ) الصالة(ُٓ)،حديثمنالقلب(ُْ)لركححقائقكحديثعنا، ،

العبادات الًتبية(ُٔ)رأس كأصوؿ اإلسالـ الكرًن(ُٕ)، القرآف ُب العشر الوصايا كرثة(ُٖ)، ،
،رحلةإىلالدار(ّ)،الفتوحاتالربانية(ِ)،جددالسفينة(ُ)،أعدالزاد(ُٗ)الفردكس،ا٢تدلكالنور

                                  
األحدالتاسعكالعشرينمنشهرشواؿ(ُ) السادسمنشهريوليؤَُْ"كتابةىذهالسطورُبيـو ـ"كشك،ُٖٔٗىػ

.ِْٔ،صُ،طقصة أيامي
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةدارالتعاكفللطبعكالنشر.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ِ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ّ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ْ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ٓ)
رةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.شارعشريفعماِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ٔ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)((ٕ
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)((ٖ

شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)ال(ٗ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(َُ)
اىرة(.شارعشريفعمارةاللواءبالقِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُُ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُِ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُّ)
اللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.شارعشريفعمارةِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُْ)
شارعحسُتحجازم،القاىرة(.ٖالقاىرة:داراالعتصاـللطباعةكالنشركالتوزيع)(ُٓ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُٔ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِديث)القاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟت(ُٕ)
 شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُٖ)
 ـالتجارية.شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُٗ)
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فإفأخلصالعمل،(ٔ)،الصراعبُتالنفسكا١تاؿ(ٓ)،صمعنالدنياكافطرعلىا١توت(ْ)اآلخرة
(ٗ)ُبسورةا١تلك،سياحةمباركة(ٖ)،صاحبالرسالةالعصماء(ٕ)صَتالناقدب ،فضلالقرآفيـو
الظا١تُت(َُ)اٟتشر مصارع ا(ُُ)، مع الصلح تناصحوا(ُِ)، ما ٓتَت الناس بُت(ُّ)، الوقوؼ ،

،ساعةصفاء(ُٕ)،ىاالتمننور(ُٔ)،غذاءالركح(ُٓ)،علىمائدةاإلسالـ(ُْ)يدماتعاىل
،(ُِ)،إذاذكرانزلتالسكينة(َِ)اإلسالـشجرةطيبة،(ُٗ)،ُبرحابالسكينة(ُٖ)معالنفس

.(ِ)"(ُ)منطقاٟتقا١تبُت،(ِّ)،منجوارا٠تلقإىلرحاباٟتق(ِِ)رسائلرٛتانيةالنفحات

                                                                                                        
 شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِ)القاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث(ُ)

شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)((ِ
مارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.شارعشريفعِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ّ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ْ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ٓ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِلقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)ا(ٔ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ٕ)
ىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.شارعشريفعمارةاللواءبالقاِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ٖ)
 شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ٗ)

 شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(َُ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِا١تصرماٟتديث)القاىرة:ا١تكتب(ُُ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُِ)
 ابعاألىراـالتجارية.شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُّ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُْ)
 شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُٓ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُٔ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُٕ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُٖ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِصرماٟتديث)القاىرة:ا١تكتبا١ت(ُٗ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(َِ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُِ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِ:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)القاىرة(ِِ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجاريةِ)ا١تصرماٟتديثالقاىرة:ا١تكتب(ِّ)
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ياغافالكا١توت(ّ)ياربكيفأشكرؾكىناؾكتبأخرلخرجتلوبعدىذه،كمنها: ،
١ترأةفقوا،(ٔ)،منكصاياالقرآف(ٓ)،كلمتناُبالردعلىأكالدحارتنا(ْ)ٌتيطلبو،أٝتاءااٟتس

،من(ٖ)،أصحابالقلوبا١تستنَتة،اإلسالـسعادةكإصالح،معا١تصطفُتاألخيار(ٕ)ا١تسلمة
ا١تسلماليوميةالشيخكشكفتاكلأرادحجةفالقرآفيكفيو،منأرادمؤنسانفايكفيو، ٫تـو

ككيفيةتوزيعتبسيطأحكاـا١تواريث،(َُ)(مذكراتالشيخكشك)صةأيامي،ق(ٗ)اء()تسعةأجز
ُباألمن،(ُٓ)األمانة،(ُْ)اٟتكمةينابيع،(ُّ)،إىلحراسالعقيدة(ُِ)،أصوؿالعقائد(ُُ)ةالًتك
،(ُٗ)ا١تسلمةاألسرةبناء،(ُٖ)العقيدةظلُبالبطولة،(ُٕ)أفيقواا١تسلموفأيها،(ُٔ)اإلسالـظل
(َِ)الصربؿجبا (ُ)كاٟتجاٞتهاد، (ِ)خطيباتكوفحىت، (ّ)الصاٟتُتعنحديث، بُتحوار،

                                                                                                        
 طباعةمطابعاألىراـالتجارية.شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُ)
 .ِٔٔ-ِٓٔ،صُ،طقصة أياميكشك،((ِ

شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ّ)
شارعكاملصدقيبالفجالة(.ُٔالقاىرة:دارا١تختاراإلسالميللطبعكالنشركالتوزيع)(ْ)
شارعكاملصدقيبالفجالة(.ُٔقاىرة:دارا١تختاراإلسالميللطبعكالنشركالتوزيع)ال(ٓ)
طريقا١تعادمالزراعي،ا١تعادم(.ُْٓالقاىرة:دارالبشَتللطباعةكالنشركالتوزيع)(ٔ)
القاىرة:ا١تكتبةالتوفيقية.(ٕ)
شارعكاملصدقيبالفجالة(.ُٔالقاىرة:دارا١تختاراإلسالميللطبعكالنشركالتوزيع)((ٖ

ـ.ُٕٗٗالقاىرة:دارالكتبا١تصرية،أسسهاحسُتعاشورعاـ(ٗ)
 حازةاٞتمل،ميدافالسيدةزينب(.ّالقاىرة:دارا١تختاراإلسالميللطبعكالنشركالتوزيع)(َُ)
الفجالة(.شارعكاملصدقيبُٔالقاىرة:دارا١تختاراإلسالميللطبعكالنشركالتوزيع)(ُُ)
اإلسكندرية:طبعٔتطابعا١تركةباإلسكندرية.(ُِ)
اإلسكندرية:طبعٔتطابعا١تركةباإلسكندرية.(ُّ)
 اإلسكندرية:طبعٔتطابعا١تركةباإلسكندرية.(ُْ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُٓ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُٔ)
شارعكاملصدقيبالفجالة(.ُٔالقاىرة:دارا١تختاراإلسالميللطبعكالنشركالتوزيع)(ُٕ)
ةدارالتعاكفللطبعكالنشر.شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُٖ)
شارعكاملصدقيبالفجالة(.ُٔالقاىرة:دارا١تختاراإلسالميللطبعكالنشركالتوزيع)(ُٗ)
:مطابعدارالطباعةكالنشراإلسالمية،شركةاألملللتجهيزاتالفنية،)عمارةمشاخكشركائو(.القاىرة(َِ)
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ا٠توؼ،(ٔ)عربةالتاريخأحداثمنخذكا،(ٓ)كسلمعليواصلى٤تمدحياة،(ْ)كالباطلاٟتق
معمباركةرحلة،(َُ)ا١تعاملةالدين،(ٗ)السلوؾكمناىجالتوحيددالئل،(ٖ)كعربدركس،(ٕ)كالرجاء
(ُُ)العظيمالقرآف (ُِ)الركحركضة، (ُّ)اٞتنةرياض، (ُْ)الرٛتةسحائب، نورمنشعاع،
(ُٓ)اإلٯتاف (ُٔ)(اٞتنس١تشكلةاإلسالميالعالج)الشهوة، (ُٕ)الصرب، فوؽمنصرخات،

(ُٖ)ا١تنرب (ُٗ)اٟتسابساعةُب، (َِ)اٟتكيمالذكرآممنقبس، (ُِ)البشريةقصة، قصص،

                                                                                                        
يفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.شارعشرِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُ)
طريقا١تعادمالزراعي،ا١تعادم(.ُْٓالقاىرة:دارالبشَتللطباعةكالنشركالتوزيع)(ِ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)((ّ

 شارعكاملصدقيبالفجالة(.ُٔارا١تختاراإلسالميللطبعكالنشركالتوزيع)القاىرة:د(ْ)
القاىرة:دارأىلالسنةللصوتياتكا١ترئيات.(ٓ)
القاىرة:مكتبةالصحافةللطبعكالنشركالتوريع،العباسية،طبعٔتطابعا١تختارالعريبللطباعةكالنشر.((ٔ

شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ٕ)
 شارعالباباألخضر،ميدافاٟتسُت(طبعبا١تطبعةالفنية،"سلسةقضاياإسالمية.ٗالقاىرة:دارا١تنار)(ٖ)
حرةالكفراكيةبعابدين(َُالقاىرة:مطبعةدارالبياف)(ٗ)

شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(.ِ)القاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث(َُ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُُ)
شارعكاملصدقيبالفجالة(.ُٔالقاىرة:دارا١تختاراإلسالميللطبعكالنشركالتوزيع)(ُِ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُّ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُْ)
لتجارية.شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـاِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُٓ)
 شارعاٞتمهورية،عابدين(.ٖالقاىرة:مكتبةالًتاثاإلسالمي)(ُٔ)
القاىرة:مطابعدارالطباعةكالنشراإلسالمية،شركةاألملللتجهيزاتالفنية،)عمارةمشاخكشركائو(.(ُٕ)
شارعنشاطي،شربا(.ِالقاىرة:دارالنصرللطباعةاإلسالمية)(ُٖ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِا١تصرماٟتديث)القاىرة:ا١تكتب(ُٗ)
اإلسكندرية:طبعٔتطابعا١تركةباإلسكندرية.(َِ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ُِ)
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إىل،(ْ)اإلٯتافظالؿُب،(ّ)اإلسالـٝتاءُبسطعت٧تـو،(ِ)إلسالميةاالدعوةمنهج،(ُ)القرآف
.(ٔ)(٣تلداتتسعة)التفسَترحابُب،(ٓ)ا١تنابرفرساف

كتبتتناكؿكافةمناىجالعملكالًتبيةَُٖكلوكتبغَتىافقد"ترؾالداعيةالكبَتالراحل
ال ميس رانلعلـو الكتابات ىذه كل ُب ككاف مراعيا]ا١تطهرة[كالسنة]الكرًن[قرآفاإلسالمية، ،

١تصاّبالناسكفقوكاقعهمبذكاءكعمقكبصَتة،كماتوججهودهالعلميةٔتؤلفوالضخمُبعشرة
٣تلدات"ُبرحابالتفسَت"الذمقاـفيوبتفسَتالقرآفالكرًنكامال،كىوأكؿتفسَتيعرض

للشهيد،كٯتثلضلع]العظيم[للجوانبالدعويةُبالقرآف انثالثانإىلجانب"ُبظالؿالقرآف"
 (ٕ)"]رٛتوا[،ك"األساس"لسعيدحول]رٛتوا[سيدقطب

 ثالثاً: وصايا الشيخ كشك للدعاة:

للداعيةليس٣تردكاعظأكخطيب،فيقوؿ:-رٛتوا–إفنظرةالشيخعبداٟتميدكشك
طابةكاٟتديثالعادمكالعملاٞتدمُبسَتتوا٠تاصة"الداعيةمؤمنبفكرةيدعوإليهابالكتابةكا٠ت

يؤثرُبالناس فهوكاتبكخطيبك٤تدثكقدكة يستطيعمنكسائلالدعاية، كبكلما كالعامة،
اجملتمع أكضاع كيصلح النفوس، أمراض يعاِب اجتماعي طبيب أيضا كالداعية كشخصو، بعملو

إىلماشاءا،كىورفيقكصديقكأخللغٍتالفاسدة،فهوناقدبصَتيقفحياتوعلىاإلصالح
كٕترم عينيو من الرٛتة تتدفق قلبو، ُب ابة تشيع الصفات ىذه كمن كالصغَت، كالكبَت كالفقَت

للداعية" جدا ضركرم كىذا كيديو، لسانو على أف(ٖ)ا١تواساة "٬تب يقوؿ: للدعاة كصاياه كمن ،

                                  
طريقا١تعادمالزراعي،ا١تعادم(.ُْٓكالنشركالتوزيع)القاىرة:دارالبشَتللطباعة(ُ)
شارعاٞتمهورية،عابدين(.ٖالقاىرة:مكتبةالًتاثاإلسالمي)(ِ)
 شارعالباباألخضر،ميدافاٟتسُت(.ٗالقاىرة:دارا١تنار)(ّ)
 شارعاٞتمهورية،عابدين(.ٖالقاىرة:مكتبةالًتاثاإلسالمي)(ْ)
كتبةالصحافةللطبعكالنشركالتوريع،العباسية،طبعٔتطابعانًتناشيوناؿبرس.القاىرة:م(ٓ)
شارعشريفعمارةاللواءبالقاىرة(،طباعةمطابعاألىراـالتجارية.ِالقاىرة:ا١تكتبا١تصرماٟتديث)(ٔ)
 ـ.ُٔٗٗ/ُِ/ُٕىػ،ُُْٕشعبافٕ،َُِّ،العددّٕ،صمجلة المجتمع(٤تمودخليل،(ٕ
 .ّّ،صُ،طإلى فرسان المنابر(كشك،(ٖ
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عراإل٢تية،كبثخواطرا٠تَتكالتقولُبالقلوب،فكليكوفغرضالداعيةمنكلذلكإحياءا١تشا
موضوع٬تبأفيعاِبعلىىذااألساس،كبعبارةأخرل:٬تبأفيكوفللداعيةُبموقفااضرة
ربانيا، إحياء القلبية ا١تشاعر ىذه إحياء الثاين: ا٠تاص. عالجموضوعو األكؿ: ىدفافأساسياف:

أفيساؽعلىأفيكوفالغرضاألكؿمقصودا لذاتو،كمقصوداكوسيلةللغرضالثاين،ك٬تب٢تذا
ساىرةتطلععليوكٖتيطبظاىره]سبحانو[للسامعمايشعرهبأنومسؤكؿك٤تاسب،كبأفعُتا

للداعية:"أرلأفٖتدثبينككبُتٚتهورؾتعارفاعاطفياقبل-رٛتوا–كيقوؿ(ُ)كخفيسريرتو"
،فإفمطالعةاٞتمهوربا١توضوعمباشرةتفاجئمشاعرهبأمرمليتهيألو،أفتبدأُبحديث٤تاضرتك

القرآف ينهانا كقد بيوتمغلقة ا١تشاعر حىتنستأنس]العظيم[إف بيوتنا غَت عنأفندخلبيوتا
كنسلمعلىأىلها..ااضرةالتنضجُبذىنالداعيةإالٔتركرالزمنككثرةاإللقاء..كعليكأفتنقد

عقبكلمرةتلقيفيها٤تاضرتك..إفمنمزايااإلعادةأفيزيدالداعيةإٯتاناكتضلعاكتعلقانفسك
أيضا:"الدرس٬تبأفيكوفأحفلبالرقائقاليتٖترؾالقلبكٗتاطبالوجداف،كيقوؿ(ِ)ٔتايقوؿ"

١تعاينٍبفإذاأفسحتلكاآليةبُتكلماهتاكشفتلكعماكراءسطورىا؛فاستخرجماتشاءمنا
أثبتوكاربطبُتبعضوكبعض،ٍبكسعدائرةاٟتديثٔتايتصلبا١تعٌتمنآياتالكتابكسنةرسوؿ

ما–كأخبارالناسقدٯتانكحديثان،كصلذلك]رضياعنهم[كصحابتو]صلىاعليوكسلم[ا
أفتكوف-شخصيان–رلكمنكصاياهللخطيبيقوؿ:"كأ(ّ)ْتوادثاٟتياةككاقعهاالعملي"-أمكن

ا٠تطبةمرٕتلة،بلأرلأفتكوفدركسكك٤تاضراتككلهامرٕتلة..كنعٍتباالرٕتاؿ،ارٕتاؿاأللفاظ
ما يعرؼ أف كاجبو كيقدر نفسو ٭تًـت الذم للخطيب البد إذ كالعناصر، ا١تعاين ارٕتاؿ ال فقط

بة،كأفيهيئهاُبنفسو،كأف٬تيلهاُبسيقوؿ،البدأفيعد١توقفومادتومناألفكاركا٠تواطرا١تناس
كصاياهقائالن:"كنوصيالداعيةىنابثالثخصاؿ:-رٛتوا–كٮتتمالشيخ(ْ)ذىنوأكثرمنمرة"

                                  
.ِّ،صُ،طإلى فرسان المنابركشك،((ُ

 .ِْ،صُ،طإلى فرسان المنابر(كشك،(ِ

 .ِٓ،صُ،طإلى فرسان المنابر(كشك،(ّ

 .ِٕ،صُ،طإلى فرسان المنابر(كشك،(ْ
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األكىل:أفيًتؾكلرغبةُبالغلبةكاالنتصارعلىمناظره،بلعليوإذاأحسأفاٟتديثسيحوؿإىل
أدبكحكمةكلباقة،فإذااستطاعبعدذلكأفيستأنفمناظرةجدليةأفيكفعنا١تضيفيوُب

حديثوالرقيقاللُتُبجوىادئفبهاكنعمتكإالفمنا٠تَتأالٌيعودإليو.

تزعم كيًتؾٖتديهمٔتا منٝتو.. ١تبادئها كما منفضل، لدعوتو أفيًتؾٖتدمالناسٔتا الثانية:
ليًتؾالتحدم انتصارىا.. أفتفعلوغداة كليذكردائمانأنوصاحبحاجةالدعوة ُبٚتيعصوره،

يرجوقضاءىا،فهليقضيهابالتحدم؟

من أك نفسو، عن يتحدث من يكرىوف الناس فإف الناس، على كالتفاصح التعامل يًتؾ أف ثالثان:
(ُ)يتظاىرباالمتيازعنهمبشيء.عليوبالتواضع..كأفيتحدثإليهمُبفصاحةالكلفةفيها"

 ب الثاني: جهود الشيخ كشك الدعوية:المطل

الشيخعبداٟتميدكشك الدعوةُبسنمبكرة،كذلكبإلقاءالدركسُب-رٛتوا–بدأ
 الثالثةابتدائيبا١تعهدككافعمرهستةعشرعاما كُب-كماسبق–مساجدبلدتو،كىوُبالسنة

 الشيخ، حياة ُب ٖتوؿ حصل الثانوم القسم ُب الثالثة الشرعيةالسنة باٞتمعية التحق ؛(ِ)فقد
ليخطباٞتمعةُبمساجدىا،فكانتفاٖتةخَت،فقدظلٙتاينسنواتيتنقلفيهامنمسجدإىل
مسجد،داخلالقاىرةكخارجها،فعاشرالناسكشاركهمأفراحهمكأتراحهم،فالتفحولو٣تموعةمن

ىلمنيأخذبيدهكيقرألوكٯتألعليوُبمسيساٟتاجةإ-رٛتوا–الشبابا١تسلم،ككافالشيخ
بفقدالبصرعوضٍتعنوكثَتان-سبحانو–عننفسو:١تاأكرمٍتا-رٛتوا–فراغو،يقوؿالشيخ

ُبساعةصفاءمعالنفس،-سبحانوكتعاىل–مننعمواليتالتعدكالٖتصى،فلقددعوتا
مٍت اسًتجعت كنت إف )اللهم قلت: القلب، مع الناسكصدؽ من أفئدة فاجعل البصر، موىبة

                                  
 .ِّ،صُ،طإلى فرسان المنابر(كشك،(ُ

(اٞتمعيةالشرعيةىي:ٚتعيةدعويةإصالحي(ِ -ىػُُّّةأنشأىاالشيخ٤تمود٤تمدخطابالسبكيُبغرةاـر
http://www.alshareyah.comـ.ُُِٗ

http://www.alshareyah.com/
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فراغيكتشاركٍت هتومإيٌل(فكاففضلاعظيما،فقدجعلأفئدةصاٟتةهتومإيٌل،ك٘تلىعلٌي
.(ُ)شدائداألياـإذاصدمت،كتداكماٞتراحإذاالتهبت

سبحانو–بكليةأصوؿالدينباألزىر،استمريدعوإىلا-رٛتوا–كبعدالتحاؽالشيخ
الشيخ-كتعاىل حياة ُب ا١تؤثرة اطات كمن ا–، ُب-رٛتو الشرابية حي ُب قضاىا اليت ا١تدة

 ُبعاـُْٓٗمسجديسمىا١تنوُبمنعاـ األكقاؼبعدٗترجو إىلأفعُتبوزارة ـ،ُِٔٗـ
 ا–يقوؿ حياٌب-رٛتو أياـ أفضل كانت سنُت اٟتي ىذا ُب قضيت أنٍت أذكر "كمازلت ُب:

(ِ)الدعوة" اٞتمعة، صالة كُب أدكار، أربعة بنوه بالركاد ا١تسجد ضاؽ ك١تا كرامانطيبُت، أىلو كاف
يعودمنالكليةقبيلالعصر،كبعد-رٛتوا–يصلوفُبالشوارعايطةبو،كُبرمضافكافالشيخ

ا١تصلُت، أسئلة عن ك٬تيب الشمس، اصفرار إىل اليومي الدرس يلقي بعدالصالة بو يذىبوف ٍب
جزءان ُبالقياـ كيقرأ كالقياـ، ٍبيصليالعشاء الكرٯتة، علىموائدىم اإلفطار الدرسلتناكؿطعاـ

الشيخ القياـدرسمنالعلميستمرنصفساعة،ٍبيعود كيتخللصالة رٛتو–كامالكلليلة،
دكربارزُبالدعوة،١تا-وارٛت–فقدكافللشيخ(ّ)إىلمسكنوبديرا١تالؾمنتصفالليل.-ا

منفرسافا١تنابرالعظاـ،فإذاتكلم-رٛتوا-يتمتعبومنقدراتعلميةكخطابيةمؤثرة،فقدكاف
أٝتع،كإذاكعظأثر،معطرافةُباألسلوب،كذىنحاضر،كتواضعجمكخاصةمعالفقراء،فقد

نيهمكيقدـ٢تمماُبكسعومنا١تساعدات،"عاشحياتويشعربآالـمنحولو،٭تبالفقراءكيد
ألنوذاؽمرارةاٟتاجة،كمرارةاالعراضعنالفقَتكالتنكرلو،كلعلمنأبرزاالعماؿاليتقاـهباُب
تقدـ كانت كاليت مسجده ُب اقامها اليت ا٠تَتية اٞتمعيات ىذه الفقراء: اجل من الدعوية حياتو

بفضلااف]رٛتوا[كاء،كالكساء،كالغطاء..كقداستطاعالشيخا١تعونةللفقراءمنالغذاء،كالد
ليسىذا باجملاف، مناالطباءُبٚتيعاالختصاصاتلتوقيعالكشفعلىالفقراء كبَتا ٬تندفريقا

،يقوؿاألستاذشعبافعبدالرٛتن:(ْ)فحسببلتربعبعضالصيادلةبصرؼالدكاءللفقراءباجملاف"

                                  
 .ّّ-ِٖ،صُ،طقصة أيامي(راجع:كشك،ُ)
 .ْٔ،صُ،طقصة أيامي(كشك،ِ)
 .ْٖ-ْٔ،صُ،طقصة أيامي(راجع:كشك،ّ)
.ُٓرسالةدكتوراه،صيخ عبد الحميد كشك وجهوده في الدعوة اإلسالمية،الش(اٟتريب،ْ)
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ُبغرفتوا٠تاصةبا١تسجد٭تتفظبدكالبصغَتًبكضعوإىلجوار٣تلسوالذمكاف"كقدشاىدتو
يستمرلساعاتطواؿيستقبلخاللوالسائلُتكأصحابا١تشاكلكاٟتاجات،ككافكثَتاماينهض
ا١تتخصصُت، الكشفاجملاينلدلاألساتذة تذاكر الدكالب ا١ترضىمنىذا لبعض ليسلم بنفسو

ا الدكاء آالـكلصرؼ عنو كٮتفف صدره يثلج ما إف مرة: يل قاؿ ا١تتربعة.. الصيدليات من جملاين
االبتعادعنمنربهأفاحفظللملهوفُتمنأصحاباٟتاجاتقضاءحوائجهم،كقدكافتركيزه

يقوؿالشيخابوإسحاؽاٟتويٍتك.(ُ)الدائمُبعملا٠تَتعلىاألسراليتاليعلمعنهاأحدشيئا"
احفظ– الناس-و كثَتانمن جعلت عادة لو كانت فقد كشك، اٟتميد عبد الشيخ ا "رحم :

فكافيذىبإليهمك٬تلسمعهمُببيوهتم الفقراء، يـو ا٠تميسعنده فقدكافيـو يتعلقوفبو،
أكثرمنٜتسُتألفمسلم، فقدكافيصليكراءه الزياراتمفعوؿالسحر، البسيطة،ككاف٢تذه

اٞتمعةالساعةالتاسعةصباحانالموضعلقدـ،كمسجده الذمكافيصليفيوكانتتغلقأبوابويـو
حىتأفأحدىميقفعلىالبابٯتنعأمداخلكا١تسجدكافحواىلٜتسةأدكار،كالشوارععلى
بعداثنُتمنالكيلومًتاتكانتمليئة،ككافٮتطببتسعةكٜتسُتمكربصوت،فتعلقالناسبو

ٜتيس،ككافٯترعلىالفقراءكيقعدمعكلكاحدألنو كافمتواضعان،فكافيذىبللفقراءكليـو
ربعساعة،فهذاشرؼكبَت٢تذاالفقَت،فإنويشعربالعزعندمايدخلعليوأحدالواعظُتا١تشاىَت

.(ِ)كيشعربأفلوقيمة"

 كشك اٟتميد عبد الشيخ ا–كيقوؿ ا-رٛتو ٣تاؿ ُب العمل "إف يكوف: أف إما لدعوة
كظيفةأكرسالة،فماأيسرهأفيكوفكظيفةتعتمدعلىالتوقيعُبدفًتاٟتضوركاالنصراؼ،كما

كالشجاعة" كالصرب الصدؽ على تقـو رسالة كاف إذا (ّ)أعظمو يقوؿ: إالٍب النفوس يبٍت "كىل
بالنفوسمنغياىبالظلماتالدعاة؟!إهنمأصحابرسالةكليسواعبيدكظيفة،إهنمالذينيرتفعوف

]عليهمالصالةكالسالـ[كفلوؿالدجىكحضيضالغرباءإىلبازخالعلياء،إهنمكرثةاألنبياء،كاألنبياء

                                  
 ـ.ُٔٗٗ/ُِ/ُٕىػ،ُُْٕشعبافٕ،َُِّ،العددُٖ،صمجلة المجتمعشعبافعبدالرٛتن،((ُ

 ،7ص ،81رقم الدرسموقع الشبكة اإلسالمية دركسصوتيةقاـبتفريغهااٟتويٍت،(ِ)
http://www.islamweb.net 

 .َٔ،صُ،طة أياميقص(كشك،ّ)
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كفَت ْتظ أخذه أخذه فمن العلم، كرثوا كإ٪تا دينارا كال در٫تا يورثوا ا١تنطق(ُ)مل أصحاب إهنم ،
-مسجده كنالرجليؤدما٠تطبةفقط،كإ٪تاحٌوؿ."ملي(ِ)الرشيد،إهنمأصحابالعقوؿالراجحة"

-ـُُٖٗـحىتًبمنعوهنائيامنا٠تطابةعاـُْٔٗ"عُتاٟتياة"الذمظلٮتطبفيومنذعاـ
إىلعيادةطبيةكصيدليةلصرؼالدكاء،كٞتنةزكاة١تساعدةاتاجُت،كٞتنةمصاٟتةٟتلا١تشاكل،

كحدهبكلىذهاللجافدكفكجودأعضاء،اللهمإالرغمكفبصره-رٛتوا-ككافالرجل يقـو
ككافٯتتازبذاكرةقويةكبقدرةفائقةعلىالتمييزبُتاألشياء،بلكعلىكشف..بعضا١تساعدين

منأصحاباٟتاجات،كقدظلالشيخكشك ]رٛتوا[مصداقيةمنيتوافدكفعليويوميا يقـو
منا٠تطابة،إذحوؿبيتوإىل٣تلسعلمكإىلداريتوافدإليهاكلهبذاالدكرمنبيتوبعدأفًبمنعو

أصحاباٟتاجات،كمليضجريومابأحد،كالذمساعدهعلىمواصلةىذاالدكرىوتعلقا١تتربعُت
(ّ)للخَتكأصحاباٟتاجاتبوُبكقتكاحد"

ا–يقوؿالشيخكشك الدع-رٛتو راية "منذأفكلفٍتريبكشرفٍتبرفع : إليو جٌل–وة
هبذاا١تنهجالواضحالساطع:-جاللو  نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت ُّٱكأناملتـز
اآليةَّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىفيث ىث يوسف، الصراط(َُٖ)سورة ىو كىذا .

اإل٢تية، العناية كمبعوث العظيم، ا٠تلق صاحب إليو كسارع سلكو الذم ا١تستقيم كا١تنهج القوًن،
٤تمد الربانية ا٢تداية كسلم–كمشس عليو ا -صلى ا إىل بالدعوة شرفتي يـو ]سبحانوكمن

ينشقفجره،فماأفتربزالغزالةمنخدرىا،كيسلسيفكتعاىل[ كأناأتلقىعشراتاألسئلةكليـو
الفجرمنغمدالظالـ،كيتعرلالليلمنثوبالغلس،كتغرداألطيارمسبحةمرددةنشيدالتقديس

ينش قفجرهإالك٭تملالربيدإيٌلعشراتالرسائلٖتملاألسئلةكالقضاياكالبحوث،مامنيـو
اإلسالمية،كقدأتلقىاألسئلةمشافهةُبا١تسجدأكالبيتأكالطريقبُتا١تسجدكالبيت،ككذلك

                                  
أخذهمنحديثايبالدرداءمرفوعا:)إفالعلماءكرثةاألنبياء،إفاألنبياءمليورثواديناراكالدر٫تا،كأكرثواالعلم،فمنأخذه(ُ)

 ركاه رقماٟتديث)ْٓ،صّٔ،جأحمد في المسندأخذْتظكافر( شعيباألرناؤكطكقاؿ:حسنُُِٕٓ، كحققو  ،)
 .ِٖٗ،صُ،جابن حبانوصححو لغَته.

 .ُِ،صُ،طإلى فرسان المنابركشك،((ِ

ـ.ُٔٗٗ/ُِ/ُٕىػُُْٕشعبافَُِّٕ،العددُٖ،صمجلة المجتمع(شعبافعبدالرٛتن،ّ)
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حاجبكالبواب دائمانمفتوحاألبوابليسعليو فبيتا١تسلم كالليلكالنهار، كاٟتضر ُبالسفر
كقدكفقٍتريبخاصة كافمنأىلالذكر، كتعاىل–إذا الرسائلبعدأف-سبحانو فخرجتىذه

قمتبالردعلىكلرسالة،كماأفذاكرٌبقدكعتبعوفاكثَتانمنتلكاألسئلةالشفوية،كىا
 ا من بتوفيق ذا ذكره–أنا حسب-جٌل مرتبة شافية كافية إجابة الكتاب ىذا ُب عنها أجيب

فتاكمأخرلطبعتباسم")فتاكلالشيخكشك،-رٛتوا–.كللشيخكشك(ُ)ىاُبالزماف"كركد
تبعث كانت اليت كالرسائل التساؤالت تتضمن أجزاء، تسعة عن عبارة كىي اليومية( ا١تسلم ٫تـو
جزء كل كيتضمن الزماف.. ُب كركدىا حسب مرتبة كافية، شافية إجابة عنها أجاب كقد إليو..

حسب٣تموعة تسلسليا كمرقمة فهرست ُب موضوعة كىي ا١تسلم، باؿ تشغل اليت القضايا من
(ِ)كركدىا،قامتدارا١تختاراإلسالميللنشركالتصديربنشرىاكتوزيعها،ألهناكانتترسلإليها"

"كافالشيخيتصدلللردعلىمايعرضُببعضالصحفكاجملالت،كينددٔتاتعرضو
ورتركجللرذيلةكتعملعلىاشاعةالفحشاء،كقٌلاف٘ترخطبةالينددفيهابعضالصحفمنص

ي التلفازمنافالـكمسرحياتٔتا يوضحمدلالفسادالذمكانتعليواجهزةعرضو ..كىوهبذا
االعالـُبعصره،كيناشدا١تسئولُتعنالدعوةكالًتبيةافيتصدكاإليقاؼىذاالفساد،كلقدكاف

الفساد،اذانوطلبالتغيَت٦تنٯتلكوفالقراركيستطيعوفالتصدمالشيخمن هجياُبتصدية٢تذا
.(ّ)كالتغيَتمنخالؿنفوذىم"

 المبحث الثالث

التعريفبكتاب"ُبرحابالتفسَت"كفيوثالثةمطالب:

 المطلب األول: منهج الشيخ كشك في تفسيره: 

االجت التفاسَت من التفسَت" رحاب "ُب كتاب ٘تيز فقد ا١تعاصرة، الدعوية ًتتيببماعية
ألفمنا١تعٌتا١تراد،فهمسهولةعبارتو،كإ٬تازصياغتو؛فقارئوال٭تتاجإىلكثَتعناءلمعلوماتو،ك

                                  
.ُُ-َُ،صُ،طفتاوى شرعية(كشك،(ُ

 .ّْ-ّّ،رسالةماجستَت،صمنهج الشيخ كشك في التفسيرالصفدم،(ِ)
 .َّرسالةدكتوراه،صحميد كشك وجهوده في الدعوة اإلسالمية،الشيخ عبد ال(اٟتريب،ّ)
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 كشك الشيخ ا–مقاصد القرآف-رٛتو ىدم فهم إىل العباد القرآفالكرًنإرشاد ألف الكرًن،
كقدأساسإصالحاجملتمعاإلسالمي باٞتوانباالجتماعية، كاالىتماـ بطابعا١تعاصرة "٘تيزتفسَته

القرآف اىتماماعظيما..كامتازىذاالتفسَتبًتتيبا١تعلوماتكتنسيقهاتنسيقاجيدا،كاىتماموبعلـو
قاؿفيها:"فهذاتفسَتللكتابالعزيز،ٔتقدمةىامةكتابو كقدصدَّر.(ُ)كخاصةالتفسَتا١توضوعي"

ت بو اقصدت ينفعو أف أراد ١تن ا١تستنَتة، األفئدة كأكيل الباصرة، األلباب لذكم الطريق يسَت
كتعاىل[ ]سبحانو كتابو  مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱهبدم

اآلية ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي اإلسراء، على(ٗ)سورة ا١تاديات طغت كقد السيما ،
ٖتصيلها سبيل ُب كارتكبوا الناسبالدنيا، كاشتغل اٟتياءا١تعنويات، جبُت لو يندل ما ما٢تا كٚتع

،كفضلوكالًتغيبُبتالكتو،كثَتنامناألمورذاتالصلةبالقرآفالكرًنكمشلتمقدمتو.(ِ)خجال"
أقوااللبعضعلماءا١تسلمُتُبالعظيمكبٌُتحرمةالقرآف كآدابتالكتوكحقوؽقارئو،كذكرفيها

،فذكرمنالكرًنغربا١تنصفُت.ٍبتعرضإىلٚتعالقرآف،كأيضاآراءبعضعلماءالالكرًنالقرآف
ككيفًبتوثيقحفظالنصالقرآينبالكتابة،ُبالعظيمحفظالقرآف رجاالكنساء، منالصحابة

كُبعهدعثمافبن-رضياعنو–كُبعهدايببكرالصديق-صلىاعليوكسلم–عهدالني
دمةبأفالقرآفالكرًنكتابمعجزكبُتكجوهإعجازه.،ٍبختما١تق-رضياعنو–عفاف

بتفسَتالسورحسبترتيبهاُبا١تصحف،فكاف عنهايصدرتفسَتالسورةٔتقدمةٍببدأ
مايقوؿ:قاؿصاحب يذكرأٝتاءالسورةكفضلهاكعددآياهتاكعددكلماهتاكعددحركفها،ككثَتا

بصائرذكمالتمييزُبلطائفالكتاب"كتابوينقلعن-رٛتوا–البصائركيعٍتبوالفَتكزآبادم
"سورةالفاٖتة،مكيةكآيتهاسبع..أٝتاءسورةالفاٖتة:تسمى)الفاٖتة(ألهنامثاؿذلك:"،العزيز

تفتتحهباالقراءةُبالصلوات،كيقاؿ٢تاأيضا)أـالكتاب(.ك٢تاأٝتاءمنها)اٟتمد(ك)الشفاء(ك
لكافية(ك)أساسالقرآف(ك)سورةالصالة(ك)السبعا١تثاين(ك)سورةالثناء(ك)الرقية()الوافية(ك)ا

ا عند قدرىا كرفعة فضلها عظم على تدؿ آثار الفاٖتة سورة ُب كرد فضلها: القرآف(.. ك)أـ

                                  
 ،ملخصالرسالة.ّّْ،رسالةماجستَت،صمنهج الشيخ كشك في التفسيرالصفدم،(ُ)

.َُ،صُج،ُ،طفي رحاب التفسير(كشك،(ِ
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قاؿصاحبالبصائر:السورةمكية،مقدمة،تفسَتسورةالنجم،كقولوأيضا:"(ُ)"]سبحانوكتعاىل[
،كحركفها:ألفكأربعمائةكٜتسوف،ككلماهتا:ثالٙتائةكستوف،عددآياهتا:اثنتافكستوف،باالتفاؽ

.(ِ)"ٝتيتالنجم١تفتتحها،٣تموعفواصلآياهتا)كاىن(

،أك(ْ)،أكمضموفالسورةمثلسورةآؿعمراف(ّ)ٍبيعرض١تقاصدالسورةمثلسورةالبقرة
،كأحيانايذكركجواتصاؿالسورةٔتاقبلها،مثلقولو:(ٓ)سورةالنساءمااشتملتعليوالسورةمثل

البذرةالطيبة "جاءتسورةالبقرةٔتثابةالتفصيل١تاأٚتلتوسورةالفاٖتة،فكانتسورةالفاٖتةكأهنا
اليتٚتعتكلالعناصركا١تبادئاإلسالميةالرفيعة،غرستىذهالبذرةُبأرضطيبةعلويةا١تكانة

البقرة"ف ىيسورة تلكالشجرة ُبالسماء، كفرعها ثابت أصلها طيبة شجرة (ٔ)أنبتت ، يأٌبكقد
األخرل،كيبُتأحياناعلةالسورا١تتشاهبةمعآياتُبأكالسورة،نفسآلياتُبمناا١تتشاهباتب

 "ا١تتشاهبات: اجملادلة: سورة ُب كقولو ا١تتشاهبة، اآليات بُت  مي خي  حي جي ُّٱالفرؽ

اآليةَّ...ىي اجملادلة، (ِ)سورة اآليةَّ... نت مت زت رت ُّٱكبعده اجملادلة، ألف(ّ)سورة
 رئ ُّٱكبقولو:َّٱخي ُّٱاألكؿخطابللعرب،ككافطالقهمُباٞتاىليةالظهار،فقيدهبقولو

ٍببُتأحكاـالظهارللناسعامة،فعطف(ِ)سورةاجملادلة،اآليةَّ...ٱيئ ىئ نئ مئ زئ
.(ٕ)فجاءُبكلآيةمااقتضاهمعناه"َّٱ...زت رت ُّٱعليوفقاؿ:

كقديضععنوانانللمقطعيوضح٤تتواهٍبيشرعُب إىلمقاطع، مثاؿذلك ،تقسيمالسورة
 مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط ُّٱٖتتعنواف"عاقبةالظا١تُت،قاؿتعاىل:

)سورةالزمر،َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق حق

                                  
 .ٓٓ،صُج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)

 .ٖٓٗٓ،صٕج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)

.ٕٓ،صُج،ُ،طفي رحاب التفسيرك،كش((ّ
.ِْٓ،صُج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ْ)
.ْٕٔ،صُج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ٓ)
 .ٕٕ،صُج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ٔ)

 .َِّٔ،صٕج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ٕ)
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،كبدأٔتعاينا١تفردات،ٍبا١تناسبةكا١تعٌتاإلٚتايل،ٍبيشرعُبِٓإىلاآلية،كجعلا١تقطع(ُ)"(ْٕاآلية
 حئ جئ يي ىي ني  ُّٱتفسَتآياتا١تقطع،كا١تقطعالذميليوجعلعنوانو"رٛتةكتوجيو

َّ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ

اآلية الزمر، ا١تقطعمنالسورةفهويبدأأماعنصنيعوداخل .ُٔ،كجعلا١تقطعإىلاآلية(ّٓ)سورة
ا١تفرداتعاينٔت فيذكر كيبُتاأللفاظالغريبة ما ا١تناسبةبسببالنزكؿٍببيتبعذلكمعانيها،ككثَتا

كإٚتايل كا١تعٌت، كردمناآلثارُبسببنزكؿاآليات، ما قبلو،يذكر ا١تقطع١تا مناسبة يبُتفيها
يفسرآياتا١تقطع،كأحياناعنواف"التفسَت"ٖتتٍب،كاضحةكسهلةكيوضح٣تملمعناهبعبارات

،مثاؿذلك:ُبسورةالنساءٖتتعنوافيعقدمبحثانحوؿمسألةتعرضت٢تااآلياتأثناءالتفسَت
منالسورةٍبقاؿ:"كنذكرأحكاماتتعلقبا١تَتاثُّكُِ)أحكاـتتعلقبا١تَتاث(ذكراآليتُت

ت ا بأحكاـ الطريق نضيء عشرين(ِ)عاىل"حىت من أكثر ُب الفرائض علم ُب مبحثا ذكر ٍب ،
صفحة.

 المطلب الثاني: طرق الشيخ كشك في التفسير: 

كىيأصحيفسرالقرآفالكرًنبالقرآفالكرًن،-رٛتوا–كافالشيخعبداٟتميدكشك
 التفسَت، طرؽ كأبلغ ٔتعانيوا١تتكلمألف غَتهأدرل من كألكمقاصده ، ىذا طرؽ٫تية من الطريق

أكثرمايفسرالقرآفهبذاالطريق،"فالٗتلوصفحةكاحدة-رٛتوا–٧تدالشيخكشكالتفسَت
ُبآيات ٬تمعماتكررمنك،(ّ)منتفسَتهإالكيوجدهباآياتقرآنيةمفسرةآلياتقرآنيةأخرل"

الواحد، ا١توضوع تعاىل: قولو تفسَت عند  ني مي  زيري ٰى ين ىن ُّٱفمثال
َّٱ...جئ يي ىي اآلية آؿعمراف، :"أخرباتعاىلأفكل-رٛتوا–قاؿ(ُٖٓ)سورة

 ُّٱنفسالبدأفتذكؽا١توت؛كذلكٔتفارقتهابدهناعندما٭تُتأجلهاالذمقدره٢تا،قاؿتعاىل:

الرٛتن،اآليتافَّ رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ كقاؿجٌل(ِٕ-ِٔ)سورة

                                  
 .ْْٓٗ،صٔج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)
 .ُٖٖ،صُج،ُ،طيرفي رحاب التفسكشك،(ِ)
 .ّٕ،رسالةماجستَت،صمنهج الشيخ كشك في التفسير(الصفدم،(ّ
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  ىن نن من زنرن مم ام يل ىل مليك  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىثُّٱشأنو:
القصص،اآلية َّينٰى  مليك  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىث ُّٱكقاؿتبارؾاٝتو:(ٖٖ)سورة
كقاؿعٌزمنقائل(ٖٖ)سورةالقصص،اآليةَّ  ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل

 كمصطفاه حبيبو كسلم–٥تاطبا الزمر،َّ خن  حن جن مم خم ُّٱ:-صلىاعليو )سورة

)سورةَّ خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ ُّٱكقاؿتعاىل:(َّاآلية

اآليتاف (ُٔ-ُٓا١تؤمنوف، اٝتو: تبارؾ  خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض  خض  ُّٱكقاؿ
ا١تنافقوف،اآليةَّ  حق مف ،كعندماأرادأفيبُتمنيستحقالشفاعةُبقولوتعاىل:(ُ)"(ُُ)سورة

اآليةَّ...ٱحل جل مك  لكُّ البقرة، (ْٖ)سورة ا-قاؿ -رٛتو ال الشفاعة "ألف إال: تكوف
 حي  جي ٰه مه جه هن من خن ُّٱللمؤمنُت،أماغَتا١تؤمنُتفالشفاعة٢تم،قاؿتعاىل:

 هن من مل مك لك هش مش هس  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي
َّ جم يل ىل مل خل  يس ىس يغ ىغ يع ىع يط ىط ِّـ ُّـ َّـ  هي مي

اآليات ا١تدثر، ٱكقاؿجٌلشأنوحكايةعنأىلالنار:(ْٖ-ّٗ)سورة ٱ ٱ ٱ ٱ  ىك مك لك اك يق ُّٱٱ
 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك
)سورةَّ  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي

 مب زب رب يئ...ُّأماالشفاعةاٟتقيقيةفتكوفللمؤمنُت،قاؿتعاىل:(َُُ-ْٗالشعراء،اآليات

َّ...ٱخس حس جس مخ جخ مح جح... ُّٱكقاؿجٌلشأنو:(ِٖ)سورةاألنبياء،اآليةَّٱ...نب

(ِ)"(ِٓٓ)سورةالبقرة،اآلية
 

صٌلىا-سنةرسوؿاُبالتفسَتأنويفسرالقرآفب-رٛتوا–كمنطرؽالشيخكشك
كسٌلم تعاىل:-عليو تفسَتقولو اآليةَّ  جم يل ىل مل خل ُّٱٱفمثالُب الفاٖتة، قاؿ:(ُ)سورة

ى"كصفاذاتوُبالبسملةبصفتُت:الرٛتنكالرحيم،ككمااليصحأفيطلقاسم)ا(إالعل
الرٛتة]سبحانو[الذاتاألقدس،كذلكاليصحأفيسمىبالرٛتنغَتا كالرٛتنىومصدر ،

                                  
 .َٕٓ،صُج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ُ

 .ُٓٔ،صُج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)
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الذميفيضعلىاألكوافرقةكعطفاكلطفا..كقداشتقتالرحممنالرٛتنفهومصدرىاكأصلها
الرٛتنخلقتالر )أنا قاؿتعاىلُباٟتديثالقدسياٞتليل: كبركاتو، منخَته حمكا١تفيضعليها

قطعتو( قطعها كمن كصلتو كصلها فمن اٝتي، من اٝتا ٢تا ا(ُ)كشققت أكـر الرٛتن كمن ،
الرٛتاء،جاءُباٟتديثالشريف:)الراٛتوفيرٛتهمالرٛتن،ارٛتوامنُباألرضيرٛتكم]سبحانو[

قولوتعاىل:،كُب(ْ)"(ّ)كجاءُباٟتديثالقدسي:)إفأرًبرٛتيتفارٛتواخلقي((ِ)منُبالسماء(
 جلمك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط ُّٱ
،"عنأنسبنمالك]رضيا(ْٕ)سورةالزمر،اآليةَّ  جن مم خم حم جم هل مل خل حل

:)يؤتىبالرجلمنأىلالنارفيقاؿلو:ياابنآدـ-صلىاعليوكسلم–عنو[قاؿ:قاؿرسوؿا
ىلتفتدمبقراباألرضذىبا؟قاؿ:فيقوؿ:كيفكجدتمضجعك؟فيقوؿ:شرمضجع،فيقاؿ:

إىل بو فيؤمر تفعل، فلم ذلك من أقل سألتك لقد )كذبت تعاىل: ا فيقوؿ رب، يا نعم
،(ّٕ)سورةعبس،اآليةَّ حي جي  ٰه مه جه هن من ُّٱ،كأيضاُبقولوتعاىل:(ٔ)"(ٓ)النار(

العصيبشأفيشغلوعنشأف غَته..قاؿابنأيبحاًبقاؿ:"أملكلانسافمنهمُبذلكاليـو
:-صلىاعليوكسلم–قاؿ:قاؿرسوؿا]رضياعنهما[بسندهعنابنعباس]رٛتوا[

يارسوؿا:ننظرأكيرل]رضياعنها[)ٖتشركفحفاةعراةمشاةغرال(قاؿ:فقالتزكجتو

                                  
لمعجم الطبراني في اكركاه.حديث صحيح،كقاؿ:ُّٓ،صْ،بابماجاءُبقطيعةالرحم،جالترمذي في سننوركاة(ُ)

جالكبير صِ، ،ّٓٓ كركاه جالبيهقي في األسماء والصفات. صُ، ،ُّٔ( اٟتديث رقم ُب(.ُٖ، األلباين كصححو
،عنعبدالرٛتنبنعوؼ.ْٗ،صِ،جَِٓ،رقمسلسلة األحاديث الصحيحة

(ِ) رقمابو داود في سننوركاه بابُبالرٛتة، كركاهِٖٓ،صْ،جُْْٗ، بابالترمذي في سننو. ُبرٛتة، جاء ما
،ِٓٗ،رقمسلسلة األحاديث الصحيحة.كصححواأللباينُبحديث حسن صحيح،كقاؿ:ىذاِّّ،صْا١تسلمُت،ج

 .عنعبدابنعمرك.ْٗٓ،صِج
قاؿرسوؿ-رضياعنو–عنأيببكرالصديق.ْٕٓ،صّ،جالكامل في ضعفاء الرجالُبكتابرواه ابن عدي(ّ)
 .إسنادهخالدبنعمركالقرشيكىومتهمبالكذب ُبضعيفإفايقوؿ،كذكراٟتديث،كىو-عليوكسلمصلىا-ا

 .ٗٓ-ٖٓ،صُج،ُ،طفي رحاب التفسير(كشك،(ْ
إسناده صحيح على (،ٖتقيقشعيباألرناؤكطكقاؿ:ُُِّٔ،حديثرقم)َِْ،صَِ،جأحمد في المسند(ركاه(ٓ

 (.ََٔ،رقماٟتديث)ِّٖ،صُجهقي في البعث والنشور، البي كركاهشرط مسلم. 
 .ْْٕٗ-ْْٔٗ،صٔج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ٔ)
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ميومئذشأفيغنيو،أكقاؿ:ما)لكلامرئمنه:-صلىاعليوكسلم–بعضناعورةبعض؟قاؿ
(ِ)كقاؿ:حديثحسنصحيح"]رٛتوا[كركاهالًتمذم(ُ)أشغلوعنالنظر(

الصحابةالسلفكىمأقواؿبتفسَتالقرآف-رٛتوا–كمنطرؽالتفسَتعندالشيخكشك
تعاىل:كمنبعدىموفكالتابع فمثالُبقولو األيةَّ مغ جغ مع ٱُّٱ، عبس، سورة (َّ) "أم، قاؿ:

:كلماالتف]رٛتوا[:طواؿ،كقاؿ٣تاىد]رضياعنهما[قاؿابنعباسَّ  جغٱُّٱبساتُت
األيةَّ خف حف جف ُّٱكاجتمع.كقولوتعاىل: عبس، يتفكوبومن(ُّ)سورة الفاكهة:فكلما أما
نبتتاألرض٦تا:الفاكهةكلماأكلرطبان،كاألب:ماأ]رضياعنهما[الثمار،قاؿابنعباس

:األبللبهائمكالفاكهة]رٛتهما[يأكلالدكابكاليأكلواإلنساف،كعن٣تاىدكاٟتسنكقتادة
كعنعطاء ا[لبٍتآدـ، ]رٛتو تعاىل: قولو األرضفهوأب.. نبتعلىكجو  حك ُّٱ:كلشيء

سممنأٝتاء:الصاخةا-رضياعنهما–،قاؿابنعباس(ّّ)سورةعبس،اآليةَّ مك لك خك
القيامة،عظموا  ىكُّٱ.كمثاؿآخرُبتفسَتقولوتعاىل:(ّ)كحذرهعباده"]سبحانوكتعاىل[يـو

َّ زن رن مم ام يل  ىل مل يك اآلية الزلزلة، :"قاؿا١تاكردم-رٛتوا–،قاؿ(ٓكْ)سورة
ا[ ]رٛتو قولو: ُب   ىل مل يك ىكُّٱ:  أحدىا: أقاكيل: ثالثة َّٱمل يك ُّٱفيو

لعبادعلىظهرىا،قالوأبوىريرة]رضياعنو[كركاهمرفوعا،كىوقوؿمنزعمأهنازلزلتبأعماؿا
،كىوقوؿ]رٛتوا[ٔتاأخرجتمنأثقا٢تا،قالو٭تِتبنسالـَّٱمل يك ُّٱالقيامة.الثاين:

ا،قالوابنمنزعمأهنازلزلتأشراطالساعة.الثالث:أهناٖتدثبقياـالساعةإذاقاؿاإلنسافما٢ت
فتخربأفأمرالدنياقدانقضىكأمراآلخرةقدأتى،فيكوفذلكجوابا٢تم]رضياعنو[مسعود

قاؿالبخارمَّ زن رن مم ام يل ُّٱعندسؤا٢تم،ككعيداللكافر،كإنذاراللمؤمن.كقولوتعاىل:
:كالظاىر]رٛتوا[كثَت:أكحى٢تا،كأكحىإليها،ككحى٢تا،ككحىإليهاكاحد.قاؿابن]رٛتوا[

                                  
،بابكمنسورةعبس،والترمذي في سننو(.ُُِٗٗ،رقماٟتديث)ََّْ،صَُ،جابن أبي حاتم في تفسيرهركاه(ُ)

(.ِِْٗ،رقماٟتديث)ْٔٓ،صُ،جالصغيرصحيح الجامع (.كصححواأللباينُبِّّّ،رقماٟتديث)ِٖٗ،صٓج
.ّٕٖٕ-ِٕٖٕ،صٗج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ِ

 .ُٕٖٕ،صٗج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ّ)
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]رٛتو:أكحى٢تا،أم:أمرىا،كقاؿالقرطي]رٛتوا[أفىذامضمنٔتعٌتأذف٢تا.كقاؿ٣تاىد
.(ُ):أمرىاأفتنشقعنهم"ا[

الصحيحةكالسليمةكالسديدةىيالطرؽ-رٛتوا–كىذهالطرؽاليتاتبعهاالشيخكشك
الكرًنأفيفسرالقرآفهاأصحكأحسنطرؽالتفسَت:-رٛتوا–ةقاؿابنتيمي ُبالتفسَت،كما

ُبموضعآخر،كمااٍختيًصرمنمكاففقدبيًسطىُبالكرًنبالقرآف ،فماأيٚتًٍلىُبمكاففإنوقدفيس رى
إذا..ككموضحةلوالكرًن،فإهناشارحةللقرآفا١تطهرةموضعآخر،فإفأعياؾذلكفعليكبالسنة

رضيا–رجعناُبذلكإىلأقواؿالصحابةا١تطهرةكالُبالسنةالكرًندالتفسَتُبالقرآفمل٧ت
القرآف-عنهم من شاىدكه ١تا بذلك أدرل منالكرًنفإهنم ٢تم ك١تا هبا، اختصوا اليت كاألحواؿ ،

الصاّب، كالعمل الصحيح، كالعلم التاـ، القرآف الفهم ُب التفسَت ٕتد مل السنةالكرًنإذا ُب كال
فقدرجعكثَتمناألئمةُبذلكإىلأقواؿ-رضياعنهم–،كالكجدتوعنالصحابةا١تطهرة
.(ِ)-رٛتهما–التابعُت

 المطلب الثالث: وصف كتاب "في رحاب التفسير":

 من يتألف ضخاـ، ٣تلدات تسعة ُب الكتاب طبع كٙتانية كمائتُت كستُت آلؼآثالث
ةاليتاعتمدعليهاالباحثىيطبعةا١تكتبا١تصرماٟتديث،كىذاكصفجمللداتصفحة،كالطبع

الكتاب:

اجمللداألكؿ:ك٭تتومعلىتفسَتا٠تمسةاألجزاءاألكىل،كقدبدأٔتقدمةضافيةُبأكثرمنٜتسُت
حىتساءٍبفسرسورةالن،،ٍبفسرسورةآؿعمرافٍبفسرسورةالبقرة،صفحةٍبفسرسورةالفاٖتة

إىلكصل تعاىل: قولو  حل جل مكلك خك حك  جك مق حق مف ُّٱتفسَت
َّ  هل مل خل اآلية النساء، ا٠تامسٍبفهرسٔتحتوياتاجمللد(ُْٕ)سورة اٞتزء هناية كىي

األكؿ.

                                  
 .َٕٖٓ،صٗج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)

 .ْْ-ّٗ،صمقدمة في أصول التفسيرانظر:ابنتيمية،(ِ)
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 مل  ُّٱاجمللدالثاين:ك٭تتومعلىتفسَتسبعةأجزاء،بدأمنبدايةاٞتزءالسادسمنقولوتعاىل:
(ُْٖ)سورةالنساء،اآليةَّ جه ين ىن من  خن حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

النساء سورة تفسَت كأهنا ، ا١تائدةٍب سورة تفسَت األنعاـ،بدأ سورة تفسَت ٍب سورةٍب، تفسَت
،ٍبتفسَتسورةىود،تفسَتسورةيونسٍب،تفسَتسورةالتوبةٍب،تفسَتسورةاألنفاؿٍب،األعراؼ

 جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن  ٱُّٱلوتعاىل:،كصلإىلتفسَتقوٍبتفسَتسورةيوسف
،كذلكهنايةاٞتزءالثاينعشر،ٍبفهرسٔتحتوياتاجمللد(ِٓ)سورةيوسف،اآليةَّميهي خي حي
الثاين.

تعاىل: منقولو الثالثعشر اٞتزء بداية من بدأ أجزاء، ك٭تتومعلىتفسَتٜتسة الثالث: اجمللد
يوسف،)سورَّمهىه جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل ملُّٱ ة

،كىوهنايةاٞتزءالثالثعشر،كبدأتفسَتٍبتفسَتسورةإبراىيم،بدأتفسَتسورةالرعدٍب(،ّٓاآلية
بدأٍبتفسَتسورةالنحلكىيهنايةاٞتزءالرابععشر،ٍبسورةاٟتجركىيبدايةاٞتزءالرابععشر،

ٍب،تفسَتسورةمرًنٍب،ورةالكهفتفسَتسٍب،تفسَتسورةاإلسراءكىيبدايةاٞتزءا٠تامسعشر
السادس اٞتزء هناية كىي طو سورة عشرتفسَت السابعٍب، اٞتزء بداية كىي األنبياء سورة تفسَت

تفسَتسورةاٟتجكىيهنايةاٞتزءالسابععشر،ٍبفهرسٔتحتوياتاجمللدالثالث.ٍب،عشر

م بدأ أجزاء، ثالثة تفسَت على ك٭تتوم الرابع: الثاجمللد اٞتزء بداية سورةن بداية من عشر، امن
ا١تؤمنوف النورٍب، سورة الفرقافٍب،تفسَت سورة الشعراءٍب،تفسَت سورة سورةٍب،تفسَت تفسَت

 ىك ٱُّٱكصلإىلتفسَتقولوتعاىل:حىتتفسَتسورةالعنكبوتٍب،تفسَتسورةالقصصٍب،النمل
)سورةَّ زي ري ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل  يك

ٍبفهرسٔتحتوياتاجمللدالرابع.(،ْٗالعنكبوت،اآلية

اجمللدا٠تامس:ك٭تتومعلىتفسَتثالثةأجزاء،بدأمنبدايةاٞتزءاٟتادمكالعشرين،كأكملتفسَت
 تعاىل: تفسَتقولو كبدأ العنكبوت،  حئ جئ  يي ىي ني مي ُّٱاآلياتالسابقةمنسورة

تفسَتسورةٍب(َٓوت،اآلية)سورةالعنكبَّ مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئخئ
لقمافٍب،الرـك السجدةٍب،تفسَتسورة األحزابٍب،تفسَتسورة تفسَتسورةٍب،تفسَتسورة
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ٍب،تفسَتسورةصٍب،تفسَتسورةالصافاتٍب،تفسَتسورةيسٍب،تفسَتسورةفاطرٍب،سبأ
 مه جه هن من خن  حن جن مم خم ُّٱ،كصلإىلتفسَتقولوتعاىل:تفسَتسورةالزمر

ٍبفهرسٔتحتوياتاجمللدا٠تامس.(ُّ-َّ)سورةالزمر،اآليةَّ  خي حي جي ٰه

اجمللدالسادس:ك٭تتومعلىتفسَتثالثةأجزاء،بدأمنبدايةاٞتزءالرابعكالعشرين،كأكملتفسَت
 تعاىل: قولو تفسَت كبدأ الزمر، سورة من السابقة  خم حم جم يل ىل مل  ُّٱاآليات

اآليةَّ مه جه ين ىن من خن حنجن يم  ىم مم الزمر، سورة (ِّ) ٍب،
غافر تفسَتسورة فصلتٍب، الشورلٍب،تفسَتسورة الزخرؼٍب،تفسَتسورة ٍب،تفسَتسورة

الدخاف اٞتاثيةٍب،تفسَتسورة األحقاؼٍب،تفسَتسورة ٍب،تفسَتسورة٤تمدٍب،تفسَتسورة
كصلإىل،تفسَتسورةالذارياتٍب،سورةؽتفسَتٍب،تفسَتسورةاٟتجراتٍب،تفسَتسورةالفتح

،فذكرتفسَت(ْٔ)سورةالذاريات،اآليةَّ جف مغ  جغ مع جع مظحط مض خض حض ُّٱقولوتعاىل:
ا١تفرداتكا١تناسبةكإٚتاؿا١تعٌتفقط،ٍبفهرسٔتحتوياتاجمللدالسادس.

كىيزالثامنكالعشرين،اجمللدالسابع:٭تتومعلىتفسَتاٞتزءالسابعكالعشرينكثالثسورمناٞت
 مخ جخ مح جح مج ٱُّٱبدأتفسَتسورةالذارياتمنقولوتعاىل:اجملادلةكاٟتشركا١تمتحنة،

ٍبتفسَتسورة،تفسَتسورةالنجمٍب،تفسَتسورةالطورٍب،(ِْ)سورةالذاريات،اآليةَّ  حس جس
القمر الواقعة، تفسَتسورة كبدأ الرٛتن، ٍبتفسَتسورة اٟتديدٍبتفسَت، اٞتزءسورة آخر كىو ،

،سورةاٟتشرتفسَتٍب،كىيبدايةاٞتزءالثامنكالعشرينالسابعكالعشرين.كبدأتفسَتسورةاجملادلة
،ٍبفهرسٔتحتوياتاجمللدالسابع.ٍبتفسَتسورةا١تمتحنة

نبدايةاجمللدالثامن:٭تتومعلىتفسَتستسورمنآخراٞتزءالثامنكالعشرين،كستسورم
،ٍبتفسَتسورةالصف،اٞتزءالتاسعكالعشرين،بدأتفسَتالثالثاآلياتاألخَتةمنسورةا١تمتحنة

ٍب،ٍبتفسَتسورةالطالؽ،نتفسَتسورةالتغابٍب،ٍبتفسَتسورةا١تنافقوف،ٍبتفسَتسورةاٞتمعة
التحرًن تفستفسَتسورة كبدأ الثامنكالعشرين. اٞتزء كذلكآخر ا١تلك، اٞتزءَتسورة كىيبداية

التاسعكالعشرين القلمٍب، اٟتاقةٍب،تفسَتسورة ا١تعارجٍب،تفسَتسورة تفسَتٍب،تفسَتسورة
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)سورةَّ  مه جه ين ىن من خن ُّٱتفسَتسورةاٞتنإىلقولوتعاىل:ٍب،سورةنوح

ٍبفهرسٔتحتوياتاجمللدالثامن.(ُٓاٞتن،اآلية

٭تت التاسع: كىياجمللد الثالثُت، اٞتزء كتفسَت كالعشرين، التاسع اٞتزء من سور تفسَت على وم
اٞتن سورة تفسَت باقي ٍب،كالتايل: ا١تزملتفسَت سورة ا١تدثرٍب، سورة سورةٍب،تفسَت تفسَت

،،كهباانتهىتفسَتاٞتزءالتاسعكالعشرينٍبتفسَتسورةا١ترسالت،تفسَتسورةاإلنسافٍب،القيامة
قرآف(،ٍبنقلآدابٛتلةالقرآفمنكتاب)التبيافُبآدابٛتلةالبدأتفسَتسوراٞتزءالثالثُتك

،ٍبنقلالقواعدالذىبيةٟتفظالقرآفالكرًنلألستاذ/عبدالرٛتنبنعبد-رٛتوا-لإلماـالنوكم
سَت:ٛتداكصلىعلى،ٍبُبالصفحةاألخَتةمنالتف،ٍبدعاءختمالقرآف-حفظوا–ا٠تالق

كتعاىل-أشرؼأنبيائو،ٍبشكرا لتفسَتالكتابالعزيز،كسأؿا-سبحانو -علىأفكفقو
كتعاىل ال-سبحانو لنا الكرًنشاىدا أف٬تعلكتابو أسألو "كما كأفيتقبلو،ٍبقاؿ: أفينفعبو

حمىذهاألسوارا١تنيعةكأنزؿتلكالبحارعلينا،كأف٬تعلوشفيعالناإىلاٞتنة،كمااستطعتأفأقت
الكتابثالثُتعاما،ككأينأقوؿلو:حيائيمنكٯتنعٍت،كحي الطاىرة،إالبعدأفصحبتىذا

ا كألقى يدفعٍت، كتعاىل[فيك كاستخرتو؛]سبحانو بو كاستعنت عليو فتوكلت قلي، ُب السكينة
لدالتاسع.،ٍبفهرسٔتحتوياتاجمل(ُ)فكافذلكالتفسَت"







 
 الفصل الثاني

:مباحثأربعةكمدخلكفيو:من خالل "في رحاب التفسير" األنبياءجوانب تربوية في قصص 

  :والسالم الصالة عليهمفضائل األنبياء :المدخل

                                  
 .ِّٖٔ،صٗج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)
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اىمكاصطف،لقا٠ت علىٚتيع-عليهمالصالةكالسالـ-األنبياء-سبحانوكتعاىل-فٌضلا
منالعا١تُت،سواىمدكفٓتصائصككملهمفأدهبم،رسلوأنبيائومنكاصطفىغرسالتو،كتبليلواليتو

 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف  ُّٱ:-تعاىلكسبحانو-قاؿف
ٮتربتعاىلأنواختار"(ّْ-ّّ،اآليةعمرافآؿ)سورةَّ ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام

البحث٥تتصبأحد(ُ)"ىذهالبيوتعلىسائرأىلاألرض ىذهالبيوتالكرٯتة،كىوبيت،كىذا
-كخصمنهم:إبراىيمكإٝتاعيلكإسحاؽكيعقوبكيوسف-عليهمالصالةكالسالـ–آؿإبراىيم

-ألفااإلطالؽ،علىالعاملبيوتأشرؼىور،ا١تطهٌا١تبارؾالبيتكىذا-عليهمالصالةكالسالـ
أىلمنإالني-عليوالسالـ–راىيمإببعديأتفلمكالكتاب،النبوةفيوجعل-سبحانوكتعاىل

بيتو ٤تمد نبينا كا١ترسلُت، األنبياء خاًب كمنهم كالسالـ-، الصالة كثَتة-عليو خصائص كىناؾ
 مم خم حم جم يل ىل مل   ُّٱ:تعاىلكسيحانوقاؿ،كأ٫تها:الوحي،ف(ِ)خصهماهبا

 جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن  حنجن يم ىم
كلكلكاحدمنهمفضلو.(ُّٔية،اآلالنساء)سورةَّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي خي حي

:-عليو السالم-فضل إبراىيم 

اآلية،النساء)سورةَّ زي ري ٰى ين ىن ...  ُّٱ:تعاىلقاؿكماالرٛتنخليلىو

 مي  خي  ُّٱ:سبحانوقاؿف،النبوةكالصديقية(ّ)لومعا٠تلة-سبحانوكتعاىل-كقدٚتعا،(ُِٓ
(ُْاآلية،مرًنسورة)َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي "أمكافجامعا٠تصائصالصديقُت،

ْتيثجعلكاسطة،كعندالناس]سبحانوكتعاىل[رفيعالقدرعندا،ككافنبياُبنفسوكاألنبياء...
عباده" كبُت ذريتو(ْ)بينو ُب النبوة عاله-قاؿف كجعل ُب -جٌل  ىل مل  يك  ٱُّٱ:
 ني مي زي ريٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل

                                  
 .ّّص،ٔ،جِ،طتفسير القرآن العظيمابنكثَت،(ُ)

 .َّٗ،صِ،طجالء األفهامابنالقيم،أنظر:(ِ)

 .ٔٗص،ٓط،الصحاح مختارالرازم،.كالصديقالودا٠تل..ك)ا٠تلة(بالضما٠تليل(ّ)

 .َْٗص،ْ،جُط،غرائب القرآن ورغائب الفرقان،النيسابورم(ْ)
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]سبحانوسنيةعظيمة،معاٗتاذا(ُ)ىذهخلعة" (،ِٕة،اآليالعنكبوت)سورة َّ جئ  يي ىي
كجعلوللناسإماما،أفجعلُبذريتوالنبوةكالكتاب،فلميوجدنيبعدإبراىيم،إياهخليالكتعاىل[

إالكىومنساللتو،فجميعأنبياءبٍتإسرائيلمنساللةيعقوببنإسحاؽبن-عليوالسالـ-
السالـ[حىتكافآخرىمعيسىابنمرًن]عليهمالسالـ[إبراىيم فقاـُبملئهممبشرا]عليو ،

الذم كاآلخرة، كسيدكلدآدـُبالدنيا خاًبالرسلعلىاإلطالؽ، بالنيالعريبالقرشيا٢تامشي،
كمليوجدني-السالـاعليهم-اصطفاهامنصميمالعربالعرباء،منساللةإٝتاعيلبنإبراىيم

صلى-النيعنثبتما،فضائلوكمن (ِ)"-عليوأفضلالصالةكالسالـ-إٝتاعيلسواهمنساللة
صلى-ارسوؿاىلرجلجاء:قاؿ-عنوارضي-مالكبنأنسحديثمن-كسلمعليوا
عليوإبراىيمذاؾ):-كسلمعليواصلى-ارسوؿفقاؿالربية،خَتيا:فقاؿ-كسلمعليوا
العلماء"(ّ)(سالـال ا[قاؿ :]رٛتهم قاؿ كسلم-إ٪تا عليو ا كاحًتامانتواضعان؛ىذا-صلى

(ْ)"أفضل-صلىاعليوكسلم-فنبينا٠تلتوكأبوتوكإال-صلىاعليوكسلم-،إلبراىيم

 :-عليو السالم-فضل إسماعيل 

   إٝتاعيل سبحانو ا السالـ-امتدح   خي حي جييه ىه مه جه ُّٱ فقاؿ:-عليو
إنوكافاليكذبكعده،كالٮتلف،،أم"(ْٓ)سورةمرًن،اآليةَّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

ا امنعبادهكعدن اٝتاعيل-سبحانوكتعاىل-ااختصك.(ٓ)"كٌَببو،كلكنوكافإذاكعدربو،أكعبدن
اٟتراـبيتوببناء إبراىيم، أبيو السالـ-مع ،السجودكالركعكالعاكفُتللطائفُتكتطهَته،-عليهما

 خن حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ:-اىلكتعسبحانو-فقاؿ

                                  
 .َِٓ،صُ،جُ،طالمعجم الوسيط.الثيابك٨توىاكيقاؿخلععليوخلعةأعطاهأكألبسوإياىا)ا٠تلعة(ماٗتلعومن(ُ)

 .ِٕٓص،ٔ،جِ،طتفسير القرآن العظيمابنكثَت،(ِ)

(ّ أخرجو السالـ،مسلم في صحيحو،( ا٠تليل،عليو ابراىيم فضائل باب: الفضائل، جُطكتاب صْ، رقمُّٖٗ، ،
 (.ِّٗٔ)اٟتديث

الن(ْ) ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجوكم، الفضائل، السالـ،كتاب ا٠تليل،عليو ابراىيم فضائل ،ِطباب:
 .ُُِ،صُٓج
 .ُُِ،صُٖ،تشاكر،جُ،طجامع البيانالطربم،(ٓ)
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ُبصحيحو،عنابنعباس-رٛتوا–،ركلالبخارم(ُِٕ،اآليةالبقرة)سورةَّين ىن من
عنهما- ا -رضي كأمو إٝتاعيل قصة ذكر أف بعد قاؿ طويل، حديث السالـ-ُب :-عليهما
]سبحانو،فإفىاىنابيتا،يبٍتىذاالغالـكأبوه،كإفا(ُ)يعةفقاؿ٢تاا١تلك:الٗتافواالض"

]عليوالسالـ[بعدذلك،كإٝتاعيل-يعٍتإبراىيمعليوالسالـ–ٍبجاء...اليضيعأىلوكتعاىل[
نبالن قريبانيربم دكحة ٖتت كالولدلو بالولد الوالد يصنع كما فصنعا إليو، قاـ رآه فلما ، زمـز من

إفابالو إٝتاعيل، كتعاىل[الد،ٍبقاؿيا قاؿ:]سبحانو أمرؾربك، فاصنعما قاؿ: أمرينبأمر،
(ِ)أمرينأفأبٍتىاىنابيتا،كأشارإىلأكمة]سبحانوكتعاىل[كتعينٍت؟قاؿ:كأعينك،قاؿ:فإفا

يأٌبعليوالسالـ[]مرتفعةعلىماحو٢تا،قاؿ:فعندذلكرفعاالقواعدمنالبيت،فجعلإٝتاعيل
ارتفعالبناء،جاءهبذااٟتجرفوضعولوفقاـعليو،]عليوالسالـ[باٟتجارةكإبراىيم يبٍت،حىتإذا

 حن جنيم  ىم مم ...ُّٱك٫تايقوالف:]عليهماالصالةكالسالـ[كىويبٍتكإٝتاعيليناكلواٟتجارة

اآليةالبقرة)سورةَّ ين ىن من خن ،ُِٕ)"(ّ)  حط مض ...ُّٱ:-لوجٌلجال-اكقاؿ.

أف،أم"(ُِٓ،اآليةالبقرة)سورةَّ حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ
إبراىيمكإٝتاعيل السالـ-اتعاىلأمر علىاٝتوكحدهالشريكلو-عليهما الكعبة أفيبنيا ،،

بو السجود،للطائفُت الركع من إليو كا١تصلُت عنده، ،(ْ)"كالعاكفُت إٝتاعيل فضل عليو-كمن
٤تمد-السالـ نبينا كالسالـ-أفجعلمنذريتو، الصالة إبراىيمكإٝتاعيل-عليو كىودعوة ،-

السالـ -عليهما قاؿ كما -تعاىل–،  زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱ:

اآليةَّ يت ىت نت مت زت رتيب  ىب نب مب البقرة، (ُِٗ)سورة
كرًنبعدقركفىيبعثةىذاالرسوؿال ]عليهماالسالـ[كإٝتاعيل إبراىيم ككانتاالستجابةلدعوة"

ذرية،كقركف من رسوؿ السالـ[كإٝتاعيل إبراىيم بعثة ا]عليهما آيات عليهم ]سبحانويتلو

                                  
 .ُٖٔ،صٓ(ضاعالشيءيضيع،أم:ىلك.الرازم،٥تتارالصحاح،طُ)
 .ِِْ،صُّج،ُ،طتاج العروس(أكمة:ىضبة.الزبيدم،ِ)
 (.ّّْٔ،رقم)ُْْ،صْ،جُطكتابأحاديثاألنبياء،باب..،،البخاري في صحيحو(ركاهّ)
 .َِّ،صُ،جِ،طتفسير القرآن العظيم(ابنكثَت،ْ)
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إفالدعوةا١تستجابةتستجاب، ،كيعلمهمالكتابكاٟتكمةكيطهرىممناألرجاسكاألدناسكتعاىل[
.(ُ)"ْتكمتو]سبحانوكتعاىل[كلكنهاتتحققُبأكاهناالذميقدرها

:-عليو السالم-فضل إسحاق 

 زت رت يب ُّٱ:-كتعاىلتبارؾ-اقاؿ -عليهماالسالـ–ىوبشارةأبيوإبراىيم

َّاك يق ىق يف ىف  يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت  مت
بعدما]عليوالسالـ[شربإسحاؽ:بي]رضياعنهما["قاؿابنعباس(ُُّ-ُُِ،اآليةالصافات)
السالـ[مربذبحإٝتاعيلأي السالـ[إٝتاعيلأكربمنإسحاؽككاف،]عيو بثالثعشرة]عليهما

]عليهماأم:علىإبراىيمكعلىإسحاؽ َّ...نثمث زث رث يت ُّٱ:-عزكجل-ٍبقاؿ،سنة
  يث ىثُّٱ،كبركتوالنماء،كالزيادةُباألمواؿ،كاألكالد،فكافمنصلبوذريةالٖتصىالسالـ[

كعيسىَّىف كسليماف، كداكد، كىاركف، كمؤمنوأىلالكتاب-ليهمالسالـع-مثلموسى،
كجلَّ" َّيق ىق يفُّٱ عزَّ ا بآيات كىفىريكٍا الذين ا .(ِ)يعٍت: كتعاىل[كامتدح ]سبحانو

سورة) َّ مه جه ين ىن من... ُّٱ عليمفقاؿسبحانو:غالـبأنو-عليوالسالـ-إسحاؽ

تبارؾ-اذكرهقدك(ّ)"-عليوالسالـ-كىوإسحاؽ،:"-رٛتوا-قاؿابنكثَت (ّٓ،اآليةاٟتجر
 ٌّ ٰى ُّٱ:-كتعاىلتبارؾ-اقاؿالكرًنالقرءافُبيةآمنأكثرُبكا١تدحعليوبالثناء-كتعاىل
 ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
...أكيلالعملكالعلم:كمعٌتأيكيلاأٍلىٍيًدمكىاأٍلىٍبصارً"(ْٕ-ْٓ،اآلية)سورةصَّرتزت يب

بسببخصلةخالصةالشوبفيهاجعلناىم:كا١تعٌت ْتيثال،كىيذكراىماٞتنة؛خالصُتلنا
خلوص بسبب أك فيها، كترغيبهم اآلخرة تذكَتىم ىي أك الدنيا، ٫تـو من بشيء يشوبوفذكرىا

                                  
  .ُُٓ،صُ،جُٓ،طفي ظالل القرآن(قطب،ُ)
 .َُٓ،صّ،جُ،طبحر العلومالسمرقندم،(ِ)
 .َْٓ،صْ،جِط،تفسير القرآن العظيم(ابنكثَت،ّ)
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كىيالثناء؛ذكرلاٞتنة،أكٔتاخلصمنذكراىا،أكجعلناىم٥تتصُتٓتلةصافيةعنا١تنقصات
.(ُ)"افالصدؽالذمليسلغَتىمكلس،اٟتسنُبالدنيا

:-عليو السالم-فضل يعقوب 

قاؿ-عليهماالسالـ-بشارةإبراىيمكزكجوسارة-عليهماالسالـ-ىومعأبيوإسحاؽ
)سورةَّ  من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل ُّٱ:-تعاىل–ا

 اآلية (ُٕىود، جرير ابن ا-قاؿ "-رٛتو إبراىيم: امرأة سارىة نىكَتىاثو؛فبشَّرنا على ٢تا منا ابنا
لوط ا٢تا،كعجبهامنفعلقـو كمنكراءإسحاؽيعقوب،يقوؿ:كمنخلفإسحاؽ،بإسحاؽكلدن

 من السالـ[إسحاؽابنهايعقوب، (ِ)"]عليهما كتعاىل: سبحانو  حف جف  مغ  ُّٱكقاؿ
]سبحانويعٍتعاملُتبطاعةا"(ِٕ،اآليةاألنبياء)سورةَّحكخك جك مق حقمف خف

٤تارمو[كتعاىل ٣تتنبُت إسرائيل،اسم-السالـعليو-يعقوبعلىالكرًنالقرآفأطلقكقد(ّ)"،
 ا قاؿ إسرائيل( بٍت )يا بقولو: ذريتو -تعاىل–كخاطب   خي حي جي يه ىه ُّٱ:

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

َّمب زب رب اآلية عمراف، آؿ (ّٗ)سورة الطربم ا-قاؿ "-رٛتو : يعقوب يدعىككاف
-كقدخصا(ْ)"ك"إيل"ىوا،ك"إسرا"ىوالعبد،"إسرائيل"،ٔتعٌتعبداكصفوتومنخلقو

-الذينأنعمعليهمبتوفيقو،فهداىملإلٯتافباكذريتومع-عليوالسالـ–يعقوب-سبحانوكتعاىل
  زث رث ُّٱ:-كجلعز-قولوالصاّبكاصطفاىملرسالتوككحيو،كماُبكالعمل-سبحانوكتعاىل

 مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
ملةعلىكاف-السالـعليو-يعقوبأفالكرًنالقرآفكقدبُت.(ٖٓ،اآليةمرًنسورة)َّ  ... زنرن

حنيفان،إبراىيموأبيملةباتباعبعدهمنبنيوأكصىكقدكىواإلسالـ،،-السالـعليو-إبراىيمأبيو

                                  
 .َّٔ،صٓ،جُ،طغرائب القرآن ورغائب الفرقان(النيسابورم،ُ)
 .ّْٗ،صُٓ،تشاكر،جُ،طجامع البيان(الطربم،ِ)
 .ِْٕ،صُٖ،تشاكر،جُ،طجامع البيان(الطربم،ّ)
 .ّٓٓ،صُ،تشاكرجُ،طجامع البيانالطربم،(ْ)
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 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱٱ:-سبحانوكتعاىل–قاؿا،عنهااٟتيدكعدـ

البقرة سورة) َّ مث هت مت  خت حت جت هب مب خب ُِّاآلية، كانتتلك"(
السالـ[إبراىيمكصية السالـ[يعقوبككصيةلبنيو]عليو يعقوبكررىااليتالوصية،لبنيو]عليو

السالـ[ عنويصرفوملالذم،لالشاغشغلوكانتكاليت؛حياتوٟتظاتمنٟتظةآخرُب]عليو
 حضجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ...كسكراتوا١توت

)سورة َّ مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

إهنميطمئنوفالوالد،إهنميتسلموفالًتاثكيصونونو،إهنميعرفوفدينهمكيذكركنو...(ُّّالبقرة،اآلية
كىذامن"(ُ) يعقوب لبنيومرعيةُبأبناء لسالـ[]عليواإبراىيم ككذلكظلتكصية،اتضركير٭تونو
السالـ-حرصيعقوب إبراىيمكاٝتاعيلكإسحاؽ،-عليو آبائو، عليهمالصالة-،علىاتباعملة

.ٚتيعان-كالسالـ

: -عليو السالم-فضل يوسف 

 ا أرسلهم الذين الكراـ، الرسل أحد كتعاىل-ىو -سبحانو فقاؿ:  خل ُّٱبالبينات
 ىه مه جه ين ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
يعٍت:" (ّْ)غافر،اآليةَّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه

-عليوالسالـ-،كىويوسف]عليوالسالـ[أىلمصر،قدبعثافيهمرسوالمنقبلموسى
نسب،فهورسوؿابنرسوؿ(ِ)"كافعزيزأىلمصر،ككافرسواليدعوإىلا كىوصاحبأكـر

صلىا-عنالني-رضياعنهما-عنعبدابنعمرؿابنرسوؿ،ففياٟتديثابنرسو
كسلم -عليو بن)قاؿ: إسحاؽ بن يعقوب بن يوسف الكرًن ابن الكرًن ابن الكرًن ابن الكرًن

رسوؿا-أف-رضياعنو-عنأنسبنمالكالطويل،اإلسراءحديثُبجاءك(ّ)(إبراىيم

                                  
 .ُُٔ،صُ،جُٓ،طفي ظالل القرآن(قطب،ُ)
 .ُّْ،صٕ،جِ،طتفسير القرآن العظيم(ابنكثَت،ِ)
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي ُّٱبابقولو:،كتابتفسَتالقرآف،البخاري في صحيحو(أخرجوّ)

 (.ْٖٖٔ،رقم)ٕٔ،صٔ،جُطَّ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ
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فقيل:من]عليوالسالـ[ٍبعرجيبإىلالسماءالثالثة،فاستفتحجربيل)قاؿ:-ليوكسلمصلىاع
قيل:كقدبعثإليو؟قاؿ:-صلىاعليوكسلم-أنت؟قاؿ:جربيل،قيل:كمنمعك؟قاؿ:٤تمد

أنابيوسف عطيشطراٟتسن،أإذاىوقد-صلىاعليوكسلم-قدبعثإليو،ففتحلنا،فإذا
بُتٚتاؿالظاىركٚتاؿالباطن،قاؿابن-عليوالسالـ-،كقدٚتعيوسف(ُ)(حبكدعايلٓتَتفر

العزيزعنيوسف:"-رٛتوا-القيم السالـ-قوؿامرأة ُب-عليو الالئمات٢تا النسوة أرتو ١تا
اآليةيوسف)َّ ...ىئنئ مئ زئ رئ ...ُّٱ:حبو  ...ىئ ُّٱٍبقالت:،فأرهتنٚتالوالظاىر(ِّ،
.فأخربتعنٚتالوالباطنبعفتو،فأخربهتن(ِّاآلية،يوسف)َّ  ىبنب مب  زب رب يئ

.(ِ)ظاىره"ّتماؿباطنو،كأرهتنٚتاؿ

 يوسف فضائل السالـ-كمن "-عليو يعقوب السالـ-فهم ا-عليو أف رؤياه من
لرسالتو]سبحانو[ علىإخوتو،يصطفيو قاؿاكيفوقو  يه  ىه مه ُّٱ:-تعاىل–...
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي
ككمااجتباؾ١تثلىذهالرؤيا:أم(ٔيوسف)سورة،اآليةَّ مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ

نفس ككماؿ كعز علىشرؼ ،الدالة كا١تلكأك ربكللنبوة عظاـ"٬تتبيك كمن(ّ)ألمور فضائل،
أخرباسبحانو،عنعشقامرأ-عليوالسالـ-يوسف العزيزلو،كماعفتوكصربهكتقواه،كما ة

،فإف]سبحانوكتعاىل[اهمعأفالذمابتليبوأمراليصربعليوإالمنصربٌراكدتوككادتوبو،
-فآثرمرضاةامواقعةالفعلْتسبقوةالداعيكزكاؿا١تانع،ككافالداعيىاىناُبغايةالقوة،

السجنعلىا-سبحانو  ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱلزىنكخوفو،كٛتلوحبوعلىأفاختار
سبحانو–كعلمأنواليطيقصرؼذلكعننفسو،كأفربو(ّّ،اآليةسورةيوسف)َّ ... لكاك  يق

                                  
،كات،كفرضالصلواتباباإلسراءبرسوؿاصلىاعليوكسلمإىلالسما،كتاباإلٯتاف،مسلم في صحيحوأخرجو(ُ)

 (.ِٗٓ)رقم،ُْٔص،ُج،ُط

 .ٖٓ،صُ،جُ،طإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان(ابنالقيم،ِ)
 .ُٓٓ،صّ،جُ،طأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاكم،(ّ)



 

ُٕ 
 

إفمليعصموكيصرؼعنوكيدىن؛صباإليهنبطبعو،ككافمناٞتاىلُت،كىذامنكماؿ-تعاىلك
.(ُ)بربوكبنفسومعرفتو



 المبحث األول

ثالثةمطالب: كفيو:ربية بالعقيدةجوانب الت

:مفهوم العقيدة لغة واصطالحا :المطلب األول

العقيدةلغة:" العُتكالقاؼكالداؿأصلكاحديدؿعلىشدكشدةكثوؽ،كإليوالفرعاألكؿ:مفهـو
:كملأٝتع]رٛتوا[منذلكعقدالبناء،كاٞتمعأعقادكعقود.قاؿا٠تليل،ترجعفركعالبابكلها

كعقدتاٟتبلأعقدهعقدا،كقدانعقد،كتلك.قدتعقيدا،أمبٌتعقداٞتازكلوقيلع،لوفعال
،العقد:نقيضاٟتل" اعتقادناكعقيدة،مأخوذهمنمصدرمناعتقديعتقدكالعقيدة:.(ِ)"ىيالعقدة

كانعقدالنكاح؛عقدةكمنوالعهد؛ككذلكمعقود،فهواٟتبل،عقدت:كيقاؿ..عقدهيعقدهعقدا
انعقادااٟتبلعقد اٟتبلمنالعقدكموضع. ا١تعاينُب(ّ)"معاقدكٚتعومعقد،: كقدجاءتىذه ،

قاؿاالكرًنالقرآف ك-، -تعاىلسبحانو  يق ىق يف ىف يث ىث نث...ُّ:

اآليةَّٱ...اك البقرة، بالنكاححىتتنتهيعدهتا"(ِّٓ)سورة العقد تعقدكا ال جٌل-كقاؿ(ْ)"أم:
-جاللو )سورةَّ...ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زنُّٱ:

 مئ زئ رئ ُّٱ:-سبحانو–،كقاؿ(ٓ)أم:ٔتاصممتمعليومنهاكقصد٘توىا"."(ٖٗا١تائدة،اآلية
علىلساف-جٌلُبعاله–.كقاؿا(ٔ)العقد:كاحدىاعقدة""(ْ)سورةالفلق،اآليةَّ يئ ىئ  نئ

                                  
 .َُِ-َِٖ،صُ،طالجواب الكافي(راجعابنالقيم،ُ)

،)عقد(ٖٔ،صْ،جمقاييس اللغةابنفارس،((ِ
،)عقد(.ِٔٗ،صّ،جّ،طلسان العربابنمنظور،(ّ)
.َْٕ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ْ)
.َُُٓ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ٓ

.ُْْٖ،صٗ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ٔ)
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لسالـ[]عليوا"سأؿموسى(ِٕ)سورةطو،اآلية َّ جض مص  خص حص مس ُّٱعليوالسالـ:–موسى
.(ُ)ربوحلعقدةمنلسانو،ككافُبلسانوحيبسة٘تنعومنكثَتمنالكالـ"

العقيدةاصطالحان:العقيدة كتطمئنالقلب،هباييصىد ؽىأف٬تباليتاألمورىي"الفرعالثاين:مفهـو
الالذماٞتاـزاإًلٯتاف:أىم،شكٮتالطهاكالريب،ٯتازجهاالثابتايقيناتكوفحىتالنفس،إًليها

كٝتي.عقيدةييسىمىالاٞتاـزاليقُتدرجةًإىلالعلميصلملفًإف..معتقدهلدلشكإًليويتطرَّؽ
كأفكارمبادئمنكيعتنقونويعتقدكفماعلىالناسكيطلق.(ِ)"قلبىوعليويعقداإًلنسافألىفَّعقيدة؛

فالدينالدين،كمفهـوالعقيدةمفهـوطالؽإ،ألفدليلإىلتستندالأكباطلةكانتكإف)عقيدة(
 ٰى ٰر ُّٱٱ:تعاىلقاؿدينان،يسمىا١تشركُتكالكفارتدينككذلكدينان،يسمى(ادين)اٟتق
الكفرَّٰى ٰر ُّٱٱ"قاؿالبخارم]رٛتوا[ُبمعٌتاآلية:(ٔ)سورةالكافركف،اآليةَّ َّ ٍّ ٌّ
عقيدةأىلالسنةكاٞتماعة،ألهناإذاأطلقتفهيةالعقيدةاإًلسالميَّأماك.(ّ)اإلسالـ"َّ ٍّ ٌُّّٱ

لو٬تبكما،]سبحانو[بااٞتاـز"اإلٯتافىيك،الذمارتضاهادينانلعبادهالصحيحىياإلسالـ
كشره،خَتهكالقدراآلخر،كاليـوكرسلوككتبؤتالئكتوكاإلٯتافكصفاتو،كأٝتائوكربوبيتوألوىيتوُب

عليوأٚتعكماكأخباره،الغيبكأمورالدينأصوؿمنالصحيحةالنصوصوبجاءتماكبكل
-كسلمعليواصلى-كلرسولوكالشرع،كالقدركاألمراٟتكمُبتعاىلكالتسليم،الصاّبالسلف
أىلالسنةكاٞتماعة-العقيدةمنحيثكوهناعلمانك..كاالتباعكالتحكيمبالطاعة :تشمل-ٔتفهـو
القطعية،التوحيد األحكاـ كأصوؿ كاألخبار، كالقدر، كالنبوات، كالغيبيات، كاإلسالـ، كاإلٯتاف، ،

الضالة، كالنحل ا١تلل كسائر كالبدع األىواء أىل على الرد كيتبعو كاالعتقاد، الدين أصوؿ كسائر
.(ْ)"كا١توقفمنهم

 المطلب الثاني: أىمية العقيدة:

                                  
.ُِّٕ،صّ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)
.ِْ،صُ،طالوجيز في عقيدة السلف الصالحاألثرم،(ِ)
 هئ مئ ُّٱ،كتابتفسَتالقرآف،بابالبخاري في صحيحو.ُُٖٗ،صٗ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ّ)
 .ُٖٕ،صٔ،جُ،سورةقليأيهاالكافركف،طَّ  هب مب خب حب جب

.ٔ،صُط، والجماعة السنة أىل في عقيدة مباحثالعقل،((ْ
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فاإلسالـعقيدةكعمله،كاليىًصحاألىم،بلىيسالمي،أ٫تيةكبَتةُبالديناإلإفللعقيدة
ال صحالإعمل لذلكاالعتقادإذا صحيحة؛ عقيدة بال عمل ينفع كال أرسلوافإ ، الرسل ٚتيع ف

بلإف،كالتوحيدىوأشرؼمباحثعلمالعقيدةكىوغايتهاكالدعوةإىلالتوحيد،لعقيدةلتصحيحا
 خل ٱُّٱ :-تعاىلكسبحانو-قاؿاأرسلرسوالنبغَتدعوةالتوحيد،ينفيأنو-سبحانوكتعاىل-ا

،(ِٓ،اآليةاألنبياء)سورةَّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
علىالنارمنقاؿالإلوإالايبتغيبذلك(:-صلىاعليوكسلم–كقاؿرسوؿا إفاحـر

كالكفربالطاغوتأساسدعوةكلنيإىلقومو،فمن-سبحانوكتعاىل-فتوحيدا،(ُ)(كجوا
 السبيل، فقدضلسواء كخالفو كمنعصاه ا١تهتدم، فهو كاتبعو القرآفأطاعو أقاـ ]الكرًن["كلقد

رساالت من األكؿ الركن كانت اليت الصادقة القضية ىذه على الساطعة كالرباىُت القاطعة األدلة
كالسالـ[األنبياء الصالة األنبياء]عليهم لرساالت اٞتامعة كاآلية كالسالـ[.. الصالة ٧تدىا]عليهم

تعاىل: قاؿ رائدىم، التوحيد أف على الداللة  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّٱكاضحة

 يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يبىب نب  مب زب

السورة(ٱَّٱمك لك اك يق  ىق يف ىف –كلقدقاؿالني(ّٔنحل،اآلية
..كبُتالقرآف(ِ)د:)منقاؿالإلوإالادخلاٞتنة(ُبشأفكلمةالتوحي-صلىاعليوكسلم

علىالتوحيد..كلعظمىذهالكلمةفإفا ]سبحانوكتعاىل[الكرًنأفرساالتاألنبياءكانتتقـو
قاؿ فبعدما التوحيد، قضية َّملخل حل جلٱُّٱأكدهبا بقولو فهوَّٱخم حم جم هلٱُّأكدىا

سواه" عمن ا١تستغٍت ْتق، ك(ّ)ا١تعبود تعاىل، قولو ُب ذلك  خم حم جم هل ملخل حل جلٱُّٱ:

 جم يل ﴿ :كقداحتجا١تشركوفبالقدرُبشركهمفقالوا(ُّٔ)البقرة،اآليةَّ  حن جن مم

                                  
(.َُْٓ،رقماٟتديث)ِٕ،صٕ،جُمنالنخالة(،ط،كتاباألطعمة،باب:ا٠تزيرة)كىيالبخاري في صحيحوركاه(ُ)

،رقمْٓٓ،صُ،كتابا١تساجدكمواضعالصالة،باب:الرخصةُبالتخلفعناٞتماعةبعذر،جمسلم في صحيحوكركاه
(.ِّٔاٟتديث)

م،رقِّٗ،صُ،جابن حبان في صحيحو(.كركاهُُِّ،رقماٟتديث)َّْ،صّ،جابن خزيمة في صحيحوركاه(ِ)
،رقماٟتديثِٕٗ،صْ،جالحاكم في المستدرك(،ٖتقيقشعيباألرناؤكطكقاؿ:اسنادهصحيح.كركاهُٗٔاٟتديث)

(،كقاؿ:ىذاحديثصحيحاالسناد.ّٖٕٔ)
.ِٕٖ-ِٖٔ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسير،كشك(ّ)
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ك"ىذااحتجاجباطل،أسندفيوا١تعاندكف(ّٓنحل،اآليةال)سورة﴾حن  جن يم ىم مم خم حم
شرع كلما أسندكا كما العليا، منشرؾإىلا١تشيئة فعلوه ألنفكلما اٟتراـوه أحلوا سهمعندما

حرموااٟتالؿإىلا١تشيئة،ككأهنميقولوفماكافىناؾداعإىلإرساؿالرسل،فلوشاءالناأالك
–نعبدمندكنومنشيء،١تاعبدناكالحرمنامندكنومنشيء،أكاليعلمىؤالءأفمشيئةا

العبث؟!فهوالعليماٟتكيمهعناٞتهلكقدتنز-تعاىل–حكمة؟!كأنوقدبنيتعلىعلمك-تعاىل
ا١تريدالقدير،اقتضتمشيئتوأفيرسلرسال،كينزؿكتبا،كيهبالعبادعقال،كىؤالءالرسلبعثوا

 .(ُ)الرسل"مبشرينكمنذرينألاليكوفللناسحجوبعد
كتعاىل–كقدخلقا -سبحانو كعلىمعرفتو كتوحيدها٠تالئقمفطورينعلىاإلٯتافبو،

فاإلسالـىودينالفطرةاليتالديناٟتنيف،الدينالقيم،اإلسالـ،دينكىذاىوكاالستسالـلو،
 جح مج حجمث  هت مت خت ُّٱ،قاؿسبحانو:الناسعليها-سبحانوكتعاىل-فطرا
 جع  مظ حط مض خض حض جض مصخص  حص مس خس حسجس مخ جخ مح

،اآليةَّمعجغ فطرا٠تالئقكطباعالكائنات،فمن،"العلمبوحدانيةامركوزُب(َّ)سورةالرـك
عنالتوحيدفذلكشذكذُبالرأمكنشازُبالتفكَت،فلوسألتالعاملمنعرشوإىلفرشو، شٌذ
للواحد ٥تلوؽ أنا كا١تقاؿ: اٟتاؿ بلساف ألجابك خالقك؟ من لو: كقلت أرضو، إىل ٝتائو كمن

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّٱ:الدياف..لذلكفإففريقامنا١تفسرينيرلأفقولوتعاىل
 يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
يرلىذاالفريقأفاآليةٗتربعناإلٯتافالفطرمالذمركزة(ُِٕ)سورةاألعراؼ،اآليةَّ مت زت رت

،كمليقلمنآدـ،كيقوؿ: َّٱٰذ يي ىيُّا٠تالقالعظيمُبخلقو،كمنٍبفإفمنطوؽاآليةيقوؿ:
يتوالدمنالبشرجيالبعدجيل،فإفاكمليقلمنظهره َّٱٰى ٰرُّ –،كا١ترادبالذريةما

قدرتو على-جلت ناطقة ككلها حد، بو ٭تيط كال عد، ٖتصره ال ما األدلة من الكوف ُب أقاـ
-صلىاعليوكسلم-.كقدقاؿرسوؿا(ِ)كحدانيةا،ككفىبتلكاآلياتحجةعلىالعباد"

إينخلقتعبادمحنفاءكلهم،كإهنمأتتهمالشياطُتفاجتالتهمعننو:)فيمايركيوعنربوسبحا
                                  

.َُِٓ،صّ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ُ)
.ُُْٗ-ُُْٖ،صِج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ِ
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كمنأ٫تية.(ُ)(دينهم،كحرمتعليهمماأحللت٢تم،كأمرهتمأفيشركوايبماملأنزؿبوسلطانا
دينهم،كإصالحمافسدمنشئوفا١تسلمُتككحدةصفهميدة"أهناالطريقةا١تثلىٞتمعمشلقالع

،كىذها٠تاصيةالٯتكنأفتتحققعلىيدىلالكتابكالسنةكسبيلا١تؤمنُتاتردىمإ،ألهنكديناىم
علىىذهالعقيدةأبدانفرقةأكدعوةأكأنظم ،فالدكؿاليتقامتكالتاريخشاىدعلىذلك،ةالتقـو

عٌزهباك،النهيعنا١تنكركقاـهبااٞتهادكاألمربا١تعركؼعلىالسنةىياليتٚتعتمشلا١تسلمُت
،كالدكلةالعثمانية،كالدكلةالعباسيةُبأكؿعهدىا،منذعهدا٠تلفاءالراشديناإلسالـقدٯتانكحديثػان

كعهدصالحالديناأليويبُبأكؿ ك،عهدىا، ُباألندلس.. اإلسالمية اليتقامتالدكؿكالدكلة
السنة غَت على أشاعت كمزقت، كادثات، كالبدع كالفرقة اٞتهاد،الفوضى كعطلت الشمل،

كانتشركأشاعتا١تنكرات ا٢تزائم، كصارتعلىيدىا كاندثرتالسنة،، بالدين، اٞتهل ُبعهدىا
ك١تاصارتللمعتزلةكزارةكمراكزُبعهدبعضة..كالقػرامػطة،كالصوفػيػٌكالباطنػيػة،مثلدكؿالرافضة

ُب-بلالعلماء-،كافتنتالناسأىلالسنةءالعباسيُتظهرتالبدعالكالمية،كحوصرأئمةا٠تلفا
.(ِ)"دينهم

الفسادلكثرةالسابقة؛األزمافُبحاجتومنأعظمبالعقيدةللًتبيةاليـوا١تسلمحاجةإف
يعُت٦تاكإفكالشبهات،الشهواتكأصناؼكا١تغريات،الفنتكانتشارالناصح،ا١تعُتكقلةكسهولتو،

يكوفعندماالصحيحةالعقيدةصاحبألفاالعتقاد،صحةءاتاالبتالىذهأماـالثباتعلى
فيجعلوعزٯتتو،كتقولثباتويزدادالباطل،ىوسواهكمااٟتقىوبوآمنماأفكيدرؾربو،معصادقان
دينوُبا١تساكمةعلىمتعاليانذلك تنازؿألمرافضان، لذلكاعتٌتا،سبيلُباألذلمتحمالن،

القلوب،،كبَتةعنايةةبالعقيداإلسالـ ُب كترسيخها كتثبيتها توضيحها شغلُب ىي كانت بل
كسلم–الرسوؿ فقد-صلىاعليو الدعوة، ُببداية عليوينزؿٔتكةسنُتعشرمكثخاصة

إذاحىتعلىالعقيدة،-عليهمارضواف-علىتربيةأصحابوينصبغالبوُبككاف،الكرًنالقرآف
مطلبالثباتكىذا.ا١تدينةإىلا٢تجرةبعداألخرلالتشريعاتنزلتهمنفوسُبيدةالعق٘تكنتما

                                  
،الصفاتاليتيعرؼهباُبالدنياأىلاٞتنةكأىلالنار:باب،كتابصفةاٞتنةكنعيمهاكأىلها،مسلم في صحيحوركاه(ُ)

(ِٖٓٔ،رقماٟتديث)ُِٕٗ،صْج
.ِٓ،صُط، والجماعة السنة أىل في عقيدة مباحثالعقل،((ِ
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يا):-كسلمعليواصلى–بنبيومقتديافيقوؿاٟتق،علىالثباتربويسأؿصادؽ،مسلمكل
كمااألممعليهاتداعتفقدمستهدفة،اإلسالميةكاألمة،(ُ)(دينكعلىقليثبتالقلوبمقلب
تدبرذلكعلىيعُتك٦تاعظيمة،الثباتلعواملاليـوا١تسلمفحاجةقصعتها،إىلألكلةاتداعى
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٱُّٱ:تعاىلقاؿكالعمل،للتأسيكدراستهااألنبياءقصص
.(َُِ،اآليةىود) َّ زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئىئ نئ

 األنبياء:  قصص في بالعقيدة التربية جوانب من: الثالث المطلب

"عقيدةاألنبياءٚتيعانعقيدةكاحدة"دة األولى:القاع
،الشرائعكإفاختلفتكاحدةاألنبياءعقيدةإف التوحيد عليو–آدـلدفمنكىيعقيدة

 مل خل ُّٱٱ:تعاىلاؿكىيقضيتهماألكىل،ق-كسلمعليواصلى-٤تمدنبيناحىت-السالـ

اآليةاألنبياء) َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل سيًئلك١تا(ِٓ،
ا -كسلمعليواصلى-رسوؿ قاؿ؟أرسلكشيءكبأم: ككسراألرحاـ،بصلةأرسلٍت):

األنبياء(ِ)(شيءبويشرؾالايوحدكأفاألكثاف، كالسالـ–فجميع الصالة دينهم-عليهم
التشريع،قاؿأحكاـ،كىي٥تتلفةشرائعهمكلكنبو،اإلشراؾكعدـكحدهاعبادةاإلسالـكىو

كُباٟتديث،(ّ)(كاحدكدينهمشىتأمهاهتملعالت،إخوةاألنبياء):-كسلمعليواصلى-الني
رجلكمثلقبلي،مناألنبياءكمثلمثليإف):قاؿ-كسلمعليواصلى-ارسوؿأفاآلخر،

كيقولوفلو،كيعجبوفبو،وفيطوفالناسفجعلزاكية،منلبنةموضعإالكأٚتلو،فأحسنوبيتابٌت

                                  
(قاؿاققشعيباألرناؤكط:اسنادهقومعلىشرطَُُِٕاٟتديث)،رقمَُٔ،صُٗ،جأحمد في المسندركاه(ُ)

صحيح (كقاؿ:ىذاحديثحسن.كصححواأللباينُبِِّٓ،رقماٟتديث)ّٖٓ،صٓ،جالترمذي في سننومسلم.كركاه
(.َُْٖ،رقماٟتديث)ُٕٖ،صِ،جالجامع

(.ِّٖ،رقماٟتديث)ٗٔٓ،صُ،جـعمركبنعبسةبابإسال،كتابصالةا١تسافركقصرىا،مسلم في صحيحوركاه(ِ)
 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱبابقوؿا)كاللفظلو(،كتابأحاديثاألنبياء،،والبخاري في صحيحركاه(ّ)
بابفضائلعيسىعليو،كتابالفضائل،مسلم في صحيحو(.كركاهّّْْ،رقماٟتديث)ُٕٔ،صْ،ج َّ رب
 (.ِّٓٔ)،رقماٟتديثُّٕٖ،صْ،جالسالـ
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قاؿاللبنة؟ىذهكضعتىال للناسعلىا(ُ)(النبيُتخاًبكأنااللبنةفأنا: "فالحجة ]سبحانو،
بعدالرسل،كالعدكافإالعلىالظا١تُت،كالعذرلعقيدةمتميعةتتأرجحبُتالشككاليقُت،كتعاىل[

ال مغدقة الظالؿ، كارفة شا٥تة رسالة ك٘تألنفوسهمعزةفاإلسالـ عالية، رؤكسمعتنقيو ترفع ثمار،
البشرية صفوة أٚتعُت، ا رسل عقيدة كىو ال ككيف كإرادة، ثباتا خطواهتم على كتضفي كأمنا،

 كإمامهم خا٘تهم هبا جاء عليو–كساداهتا، كسالمو ريب ا١تؤمنة-صلوات النفس على فأغدؽ
.(ِ)لشككالقلق"الطمأنينةكالسكينة،كسدعليهاكلمنافذا

"اإلسالـىودينٚتيعاألنبياء"القاعدة الثانية:
األنبياءٚتيع-سبحانوكتعاىل-قدأرسلاكاليقبلديناسواه،الذمادينىواإلسالـ

يقوؿ(ُٗ)سورةآؿعمرافاآليةَّ... نبمب زب  رب يئ ىئ ُّٱٱيقوؿاسبحانوكتعاىل:باإلسالـ،
ار–الشيخعبداٟتميد "كلاألنبياء-ٛتو كالسالـ[: كاحد،]عليهمالصالة ُبمعسكر عملوا

السالـ[ عننوح]عليو قاؿتعاىلحكاية اإلسالـ، كىو كاحد، التوحيدكٖتتلواء كىومعسكر
لقومو: ٱيقوؿ  ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب  زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱ

 يي ٱُّٱوب]عليهماالسالـ[:،كقاؿحكايةعنإبراىيمكيعق(ِٕاآلية،)سورةيونس َّ  رث يت

 حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ

 حط مض  خض حضجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج

البقرة َّ مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ -ُِّاآلية،)سورة

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٱُّٱسبحانو:ا،كقاؿ(ُّّ

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

البقرة َّ  مت زت رت يب ،)سورة (ُّٔاآلية السالـ[: ]عليو يوسف عن حكاية كقاؿ  ٱُّٱ،

يوسف َّ حك جك مق حق  مف... ،)سورة ..كقدحسمالقرآفا١توقف(َُُاآلية
                                  

ُ)) البخاري في صحيحوركاه ا١تناقب، كتاب كسلم:باب، عليو ا صلى النبيُت جخاًب صْ، اٟتديثُٖٔ، رقم ،
،رقمُُٕٗ،صْ،جبابذكركونوصلىاعليوكسلمخاًبالنبيُت،كتابالفضائل،مسلم في صحيحو(.كركاهّّٓٓ)

(.ِِٖٔاٟتديث)
.ْْٔٓ،صٔج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)
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  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱحسماناليقبلجدالنحيثقاؿتعاىل:
.(ُ)"(ٖٓاآلية،)سورةآؿعمراف  َّ  مب زب رب يئ

قيدةأىلالسنةكاٞتماعة""العقيدةاإلسالميةىيعالقاعدة الثالثة:
كماكافعليوالصحيحةسنَّةالكالقرآفالكرًنأىلالسنَّةكاٞتماعةمستمدةمنعقيدةفأل

بإحساف تبعهم كمن كالتابعُت الصحابة من األمة ىذه علم،سلف مباحث أشرؼ ىو كالتوحيد
من-سبحافكتعاىل-ىوفعالوبأأنواع،منهاتوحيدهإىلتوحيدا،كقدقسمواالعقيدةكىوغايتها

ذلك ك٨تو كاإًلماتة كاإًلحياء كالرزؽ ،ا٠تلق ا كتوحيد الربوبية، بتوحيد يسمى ما سبحاف-كىو
العباد-كتعاىل اك،بأفعاؿ إفراد كتعاىل[ىو كنذر]سبحانو كحجكزكاة كصـو منصالة بالعبادة

،كذبحك٨توذلك يسمىبتوحيداأللوىية، ما كالصفاتكتوحيكىو أفتصفاكىو:داألٝتاء
كتسميؤتاٝتىبو-صلىاعليوكسلم-نبيؤتاكصفبونفسو،أككصفوبو]سبحانوكتعاىل[

،منغَتتشبيوكال٘تثيلكمنغَتٖتريفكالتعطيل-صلىاعليوكسلم-نبيونفسو،أكٝتاهبو
سبحانو–و،كالنٌدلو،كالمثيللو،كالكفءلو"فهوالواحداألحد،الذمليسلوشبيومنخلق

بلٚتيعا٠تلقعبيده،كُب-جٌلكعال-فمنزلتوكعظمتوكجاللواليدانيهاأحدمنخلقو-كتعاىل
قبضتوكقهرهكٖتتسلطانو،الخركجألحدمنقهرهكسلطانوأبدا،كالعلمألحدمنخلقوإالٔتا

ٯتسكلرٛتتوعنمنيشاء،بلىوا١تتصرؼكحده..فوؽعرشوشاء،كالرٛتةإالمايرسلها،كال
–علىالوجوالذميليقبو،دكفتشبيولوٓتلقو،بلىوالذمليسكمثلوشيء-سبحانوكتعاىل–

–فعلوهكارتفاعوكاستواؤه،كلذلكثابتلوعلىالوجوالذميليقّتاللوككمالو-سبحانوكتعاىل
فإنومعكدائما-سبحانوكتعاىل–مععلوهىذا-سبحانو–هاا١تؤمنأنو،كاعلمأي-سبحانوكتعاىل

-ؿالشيخعبداٟتميدكشكيقو.(ِ)"بعلمو،فاليغيبعنومثقاؿذرةُبالسماكاتكالُباألرض
تعاىل ا األنبياء-رٛتو "كل الصالةكالسالـ[: معسكر]عليهم كىو كاحد، معسكر ُب عملوا

بتوحيداالتوحيد،كٖتتلواء ]سبحانوكاحد،كىوقوؿ:الإلوإالا...لقدأمرتالرسلأ٦تها

                                  
 .ٔٔٓ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)
.ََٓٓ،صٔ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)
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كاجتنابكلطاغوت،كالطاغوت:كلماعبدمندكفا،سواءكافجنيان،أكشيطانان،أككتعاىل[
  .(ُ)العبودية"بشرانطغىكبغىكجاكزحدكد

-قومو،ككانوايعبدكفاالصناـ،يقوؿامعأبيوك-عليوالسالـ-األنبياء،إبراىيمهذاأبوف
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱعنهم:-سبحانو
ألبيوكقومو،الذينيعبدكف-عليوالسالـ-منإبراىيمإنكاركىذا(ْٕنعاـ،اآليةاأل)سورة﴾ين ىن

ال كاٟتجج الساطعة، بالرباىُت أباه ٮتاطب إبراىيم أخذ "لقد ضال٢تم، مبينا قاطعة:األصناـ،
ىذااستفهاـتسيللوالكبدمرارة،كالفؤادلوعة،فماذاكافردأبيوعليو؟َّ ىم مم خمُّٱ
مرًن،َّخت حت جتهب مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ ييُّٱ )سورة

(ِ)"(ْٔاآلية  نت مت زت ُّٱمنهمكمنطريقتهم،فقاؿاعنو:-عليوالسالـ-إبراىيمكقدتربأ

-ِٔرؼ،اآليةزخال)سورةَّ اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت

منأبيوكقومو،حُت]عليوالسالـ[:كاذكرلقومكا١تكبُتعلىالتقليد:كيفتربأإبراىيمأم" (ِٕ
رآىمعاكفُتعلىاألصناـ؟قاؿ٢تم:إينبراء٦تاتعبدكفإالمنعبادةاالذمخلقٍتكخلقالناس

ا اتباع إىل كيوفقٍت الرشاد، سبيل إىل سيهديٍت كإنو كلقوةٚتيعا، بربو لثقتو بذلك جـز كقد ٟتق،
،(ّ)يقينو" كالسداد، كاٟتق كالرشاد، ا٢تدل طريق ٢تم بُت  حئ جئ يي ىي نيُّٱ"ٍب

فهوخلقهماكما (ٕٗنعاـ،اآليةاأل)سورةَّ جت هب مب خب حب جبهئ  مئ خئ
 مي  زي  ٱُّٱ:-تعاىلكسبحانو-ٍبقاؿ(ْ)ا١تشركُت"فيهما...حنيفان:مائالعنالشرؾ،كماأنامن

 هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
ا١تسورة (﴾... اآلية إبراىيمأم)ْمتحنة، بأبيكم تقتدكف "أال السالـ[: أسوة]عليو لكم كانت قد ؟

،كالذينمعومنا١تؤمنُت،إذقالوالقومهم:]عليوالسالـ[حسنة،كقدكةطيبةُبأبيكمإبراىيما٠تليل
بيننافنحنالنعتدبكم﴾حت جت هب مب خبُّٱ كبدا كال٨تفلبآ٢تتكمبلأنكرناكم، ،

                                  
 .َُِٕ-َُِٔ،صّ،جُ،طفي رحاب التفسير،(كشكُ)

 .ُِِٔ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ِ)
 .ّٕٔٓ،صٔ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ّ)
 .ُِِٕ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ْ)
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كبينكمالعداكةالابة،كالبغضاءالالصداقة،ُبكلكقت،كلىذاحىتتؤمنواباكحده،كتكفركا
.(ُ)كأفعالو"]عليوالسالـ[بشرككم،اقتدكابأقواؿإبراىيم

ُباعقيدةراسخة،كيقُت-عليهمالصالةكالسالـ–إفعقيدةاألنبياء سبحانو-جاـز
-عليوالسالـ–كُبقدرتو،كمعذلك٭تبوفأفيًتقواُبمنازؿاليقُت،يقوؿإبراىيما٠تليل-كتعاىل

 جم يل ىل مل خل ُّٱكىويريدأفيًتقىمنعلماليقُتإىلعُتاليقُت،كماُبقولوتعاىل:
 مي  خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خنحن  جن يم ىممم خم حم
 رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
اليفيدشكاكلكنومنقبلزيادة]عليوالسالـ["كسؤاؿإبراىيم(َِٔ)سورةالبقرة،اآليةَّمب زب

-قاؿرسوؿا،كقد(ِ)علمبالعياف،فإفالعيافيفيدمنا١تعرفةكالطمأنينةمااليفيدهاالستدالؿ"
 ىممم خم حم جم يلُّإذقاؿ:(٨تنأحقبالشكمنإبراىيم):-صلىاعليوكسلم

]عليوأفالشكمستحيلُبحقإبراىيم:معناه"(ّ) َّٱىهمه جه ين ىن من خنحن  جن يم
]عليوفإفالشكُبإحياءا١توتىلوكافمتطرقاإىلاألنبياءلكنتأناأحقبومنإبراىيم،السالـ[
أفإبراىيم،كقدعلمتمأينملأشك،السالـ[ اؿ١تاالسؤ،ك"(ْ)"مليشك-عليوالسالـ-فاعلموا

تقوؿكيفعلمفالف،دؿعلىحاؿشيءموجودمقررعندالسائلكا١تسئوؿ،كقعبكيف ؟كما
  جن يمُّ:قولو..فإنوثابتمقرر،فكيفُباآليةسؤاؿعنىيئةاإلحياءالعننفساإلحياء

 ىنُّ:قولو،كىومشعربالتصديقباإلحياء،ككجهوأنوطلبالكيفية،االستفهاـللتقرير خن َّٱحن
القلب:أم َّٱىهمه جه ين إىلاعتقاد ا١تنضمة با١تشاىدة األدلة،ليزيدسكونا تظاىر ألف

                                  
 .ِٕٕٔ،صٕ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ُ)

.َٓٓ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ِ
،ُّ،صٔ،جَّ ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱباب،كتابتفسَتالقرآف،البخاري في صحيحوركاه(ّ)

،رقمُّّ،صُ،جبابزيادةطمأنينةالقلببتظاىراألدلة،كتاباإلٯتاف،مسلم في صحيحو(.كركاهّْٕٓرقماٟتديث)
(ِّٖاٟتديث)

،ِ،جِط،بابزيادةطمأنينةالقلببتظاىراألدلةكتاباإلٯتاف،،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنوكم،(ْ)
.ُّٖص
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مليشك:]رٛتوا[كقاؿعياض،أنامصدؽكلكنللعيافلطيفمعٌت:ككأنوقاؿ،أسكنللقلوب
،ياءبأفا٭تييا١توتىكلكنأرادطمأنينةالقلبكترؾا١تنازعة١تشاىدةاإلح]عليوالسالـ[إبراىيم

.(ُ)"كأرادالعلمالثاينبكيفيتوكمشاىدتو،فحصللوالعلماألكؿبوقوعو

 يعقوب السالـ-كىذا ما-عليو كيسأ٢تم بالتوحيد، بنيو يوصي ا١توت، فراش على كىو
 خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ُّٱُبذلك:-سبحانو–يعبدكفمنبعده؟فقاؿا

 جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حضجض مص خص حص مس

كىإًلوى(،"ُّّ)سورةالبقرة،اآليةَّمق حق مف خف حف ًإ٢تىكى أممنتعبدكفبعدموٌب؟قاليوا:نػىٍعبيدي
،أم(ِ)بالتوحيد"٥تلصوفلو:أمَّٱحق مف خفُّ،نعبدإ٢تانكاحدان:ًإ٢تانكاًحدان،أم...آباًئكى

كيعقوب كإسحاؽ كإٝتاعيل إبراىيم يعبد ما نعبد السالـ–قالوا: ا-عليهم ىم لصفوةك"ىؤالء
ا١تختارة،إهنمكوكبةالتوحيدالذينسطعواُبٝتاءا٢تدلكالعدؿ،ٍبيزيدكفاألمركضوحانفيقولوف:
فجاء آبائك، كإلو إ٢تك قو٢تم، ُب تعددت اآل٢تة أف جهوؿ أك جاحد يظن ال حىت إ٢تانكاحدان؛

 إبراىي(ّ)"َّٱحق مف خف حف جفُّالتفسَتكاضحانُبقو٢تم: يعقوبىيكصية م،ككصية
 اك يقىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث ٱُّٱكماقاؿتعاىل:-السالـماعليه-ا٠تليل

 مي زي ري  ٰىين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يكىك مك لك

  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني

"اصطفيناه:أماخًتناه،كأصلاالصطفاءكا١تعٌت:(ُِّ-َُّ)سورةالبقرة،اآلية َّ مث هت مت
اخلصيلالعبادة،الوصية:إرشادغَتؾإىلمافيوخَتأخذصفوةالشي،كىيخالصو،اسلم:أم

كصالحلومنقوؿأكفعلعلىجهةالتفضلكاإلحسافُبأمرديٍتأكدنيوم،مسلموف:أم
بالتوحيد" (ْ)٥تلصوف ابراىيم ككصية السالـ-، -عليو قولو: قاؿ َّٱني مي زيُّىي

                                  
.ُّْ،صٔج، فتح الباري شرح صحيح البخاريابنحجر،(ُ)

 .ٔٗ-ٓٗ،صُ،جُ،طبحر العلوم(السمرقندم،ِ)
 .ِٖٓ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ّ)

.ِٔٓ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ْ
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 الرازم ا–اإلماـ "-رٛتو اشتم: اٟتكاية ىذه أف الدين.اعلم قبوؿ ُب مرغبة دقائق على لت
تعاىلمليقل أنو كصٌ:أحدىا: بلقاؿ: إبراىيمبنيو أككدمناألمر،ألف،اىمكأمر كلفظالوصية

الوصيةعندا٠توؼمنا١توت،كُبذلكالوقتيكوفاحتياطاإلنسافلدينوأشدكأًب،فإذاعرؼ
األمرمتشددافيو،كافالقوؿإىلقبولوأقرب.ُبذلكالوقتكافمهتماهبذا-عليوالسالـ-أنو

خصصبنيوبذلك،كذلكألفشفقةالرجلعلىأبنائوأكثرمنشفقتو-عليوالسالـ-كثانيها:أنو
آخرع ُب بذلك خصهم فلما غَتىم، أشدلى كاف بذلك اىتمامو أف علمنا اىتماموعمره، من

كملٮتصأحدامنهمهبذهالوصية،كذلكأيضايدؿعممهبذهالوصيةٚتيعبنيوبغَته.كثالثها:أنو
أطلقىذهالوصيةغَتمقيدةبزمافمعُتكمكاف-عليوالسالـ-علىشدةاالىتماـ.كرابعها:أنو

معُت،ٍبزجرىمأبلغالزجرعنأفٯتوتواغَتمسلمُت،كذلكيدؿأيضاعلىشدةاالىتماـهبذا
كخامسها: األمر. ما السالـ عليو علىشدةأنو يدؿأيضا كىذا أخرل، كصية الوصية مزجهبذه

ىوالرجلا١تشهودلوبالفضلكحسنالطريقة-عليوالسالـ-االىتماـهبذااألمر،ك١تاكافإبراىيم
ككماؿالسَتة،ٍبعرؼأنوكافُبهنايةاالىتماـهبذااألمر،عرؼحينئذأفىذااألمرأكىلاألمور

منباالىتماـ،كأجراىابا لرعاية،فهذاىوالسببُبأنوخصأىلوكأبناءههبذهالوصية،كإالفمعلـو
 (ُ)"أنوكافيدعوالكلأبداإىلاإلسالـكالدين-عليوالسالـ-حاؿإبراىيم

 من... ُّٱدكىوُبالسجن،بأسلوباإلقناع،يدعوإىلالتوحي-عليوالسالـ-كىذايوسف
 جم يل ىل مل خل  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خمحم
 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 نث مث زثرث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ
)سورةَّ رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث

صلوات–"يقوؿىجرتطريقالكفركالشرؾ،كسلكتطريقىؤالءا١ترسلُت.(َْ-ّٕيوسف،اآلية
كىكذاحاؿمنسلكطريقا٢تدل،كاتبعطريقا١ترسلُت،كأعرضعن-عُتاكسالموعليهمأٚت

طريقالضالُت،فإفايهدمقلبو،كيعلمومامليكنيعلم،ك٬تعلوإمامانيقتدلبوُبا٠تَت،كداعيا

                                  
.ْٔ،صْ،جّ،طمفاتيح الغيبالرازم،(ُ)



 

ّٖ 
 

الرشاد" سبيل ا(ُ)إىل كيثبتو جاللو–، ل-جٌل كقع قد ذلك ككل الفنت، عليو-يوسفعند
]عليو،ك"كافيوسفنفسهاإىلدعتو١تاكاٞتماؿا١تنصبذاتا١ترأةفتنةأماـبتثفقد-السالـ

ُببيتهأتصر،كقدأكصاىازكجهابوكبإكرامو،فراكدتوعننفسو،أم:حاكلتوعننفسو،السالـ[
كدعتوإليها،كذلكأهناأحبتوحباشديداٞتمالوكحسنوكهبائو،فحملهاذلكعلىأفٕتملتلو،

ٱفامتنعمنذلكأشداالمتناع،ك خن َّٱحن جن يم ُّٱلقتعليواألبواب،كدعتوإىلنفسهاكغ

..إفاتعاىلقبلأف٭تدثناعنمشهدا١تراكدة،قدـَّٱجي يه ىه مه جهين ىن منُّٱ
)سورةيوسف، َّ  جم هل مل خل حلجل مك لك خك  حك جك ُّٱٱلذلكبقولو:

باإلحساف،-تعاىل–كالعلمككصفواقدأكٌباٟتكم]عليوالسالـ[،كهبذايكوفيوسف (ِِاآلية
:)أفتعبداكأنكتراهفإفملتكنتراهفإنو-صلىاعليوكسلم–كاإلحسافكماقاؿالني

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:-تعاىل–،قاؿا(ّ)"(ِ)يراؾ(
يوسف، َّ ٰذ يي ىي مي خي  حيجي يه ىه مه جهين ىن من خنحن جن )سورة

-سبحانو–اكعدحيدكاتباعطريقا١ترسلُت،كمنبركاتالتوحيدأيضا،.كىذامنبركةالتو(ِّاآلية
كمعوجاءمنأف غفر،خطايااألرضملءبو لوا القدسي، اٟتديث ففي تبارؾ-اقاؿ،

بقراهباألتيتكشيئايبتشرؾاللقيتٍتٍبخطايااألرضبقرابأتيتٍتلوإنكآدـابنيا):-كتعاىل
 .(ْ)(مغفرة

"الشكأفالشرائعاإل٢تيةكلهاجاءتبالصدؽ،كتصدتإلبطاؿاإلشراؾ،كالتشنيعْتاؿ
٬تبمن موجزانفيما كافبيانو منها سبقاإلسالـ كلكنما بتوحيداكتنزيهو، كاألمر أىلو،
الصفاتكمايستحيلكما٬توز،فمنأجلذلكعبدتبنوإسرائيلالعجلكرسو٢تمبُتظهرانيهم

                                  
.ُُِٖ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ُ

بابسؤاؿجربيلالنيصلىاعليوكسلمعناإلٯتاف،كاإلسالـ،كاإلحساف،،كتاباإلٯتاف،البخاري في صحيحوركاه(ِ)
بابمعرفةاإلٯتاف،كاإلسالـ،كالقدر،كتاباإلٯتاف،مسلم في صحيحو(.كَٓ،رقماٟتديث)ُٗ،صُ،جاعةكعلمالس

(.ٖ،رقماٟتديث)ّٔ،صُ،جكعالمةالساعة
 .ُْٕٗ-ُّٕٗ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ّ)

(ْ) جأحمد في المسندركاه صّٓ، ،ِّْ( اٟتديث رقم ،ُُِّٓ.) جسننو الترمذي فيكركاه صٓ، رقمْٖٓ، ،
(.ّّْٖ،رقماٟتديث)ٕٗٗ،صِ،جصحيح الجامع(،كاللفظلو.كحسنواأللباينُبَّْٓاٟتديث)
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...كلكناإلسالـاليضارعودين(ٖٖ)سورةطو،اآليةَّ  ...جن يم  ىم مم خم...ُّٱ
مناألديافُبشدةاالىتماـبتوضيحالعقيدة،كٖتديدمعانيهاكاٟترصعلىتلقينهاكإقامةدالئلها،

:)مامننيإالأنذرقومو]صلىاعليوكسلم[كُبالصحيحعندذكرالدجاؿ،قاؿرسوؿا
ورالكذاب،إالإينأقوؿلكمفيومقاالنمليقلونيلقومو،أالإنوأعورعينواليمٌت،كإفربكماألع

بأعور سائر(ُ)(ليس ُب التجسيم كحقيقة كالتعطيل، الشرؾ نزعات من ا١تسلموف سلم كبذلك ؛
اختالفاتعلميةُب اختلفوا بعضعصوراإلسالـ،كمليقعبينهماختالؼُبأصلالعقيدة،كإ٪تا

.(ِ)ا١تسائلاليتالٗترجعنحكماإلٯتاف"

األنبياء كاف كقد كعناء، تضحية إىل ٭تتاج العقائد كالسالـ–كإصالح الصالة -عليهم
ييكذَّبوفكييقتلوف،منأجلتبليغدينا،كىوالدعوةاىلالتوحيد،كتصحيحالعقائد،فهميواجهوف

ال كيقاكموف اإلصالح، يرفضوف األنبياءخصومان بُت ك٭تولوف بل كالسالـ–تغيَت، الصالة -عليهم
الناس،كألفالغالبيةمنالناسال كذلكجهالمنهمباٟتق،كالدليل،للحجةينقادكفكبُتىداية

كطاعةنلسادهتمككربائهم،كىؤالءالسادةا١تًتفوفيتشبثوفٔتصاٟتهمالدنيوية،كعاداهتما١توركثة،كإف
قاؿتعاىل:سبحانوكانتكفرانبا  مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱ،

)َّىل مل يك ىك اآليةسبأسورة الذينأرادكا-عليهمالصالةكالسالـ–،كمناألنبياء(ّْ،
الرٛتن، خليل بالنار،   خت حت جت هب مب خب ٱُّٱ-السالـعليو-ابراىيمإحراقهم

 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
،)األنبياء َّ مص (َٕ-ٖٔاآلية ، إبراىيم السالـ–"جعلوا قاؿ:-عليو ألقوه فلما ا١تنجنيق.. كفة ُب

عنابنعباس]رضياعنهما[أنوقاؿ:]رٛتوا[(ّ)حسياكنعمالوكيل،كماركاهالبخارم

                                  
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱبابقوؿاتعاىل:كتابأحاديثاألنبياء،،البخاري في صحيحوركاه(ُ)
السورةَّ  يت ىت  نت مت إىلآخر رقمُّْ،صْ،جُط، (،منحديثابنعمررضيإّّّ)اٟتديث،

 عنهما.
 .ْْ،صّ،طالنظام االجتماعي في اإلسالم(ابنعاشور،ِ)

،رقماٟتديثّٗ،صٔ،جاآليةَّ  جم هل مل خل حل جل ُّٱباب،كتابتفسَتالقرآف،صحيح البخاري(ّ)
(ّْٓٔ.)
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اصلى-٤تمدكقا٢تاالنار،ُبألقيحُت-السالـعليو-إبراىيمقا٢تا(،الوكيلكنعماحسبنا)
 حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل... ُّٱٱٱ:قالواحُت-كسلمعليو

"أمزادىمىذاالقوؿإٯتاناباكثقةبو،كمليلتفتواإىل،(ُ)"(ُّٕ:عمراف)آؿ َّ  هن من خن
كتصميمعلى٤تاربةىؤالءالكافرين،كطاعةللرسوؿ صلىا–ٗتويفهم،بلحدثُبقلوهبمعـز

،ألف"اإلٯتافاٟتقطاعةكتسليمكإذعاف،فإذاماأمر(ِ)عنو"ُبكلمايأمربوكينهى-عليوكسلم
،(ّ)أكهنىفا١تؤمنٯتتثلاألمركيتجنبالنهيأيانكافا١تأموربوكا١تنهيعنو"]سبحانوكتعاىل[ا

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:-جٌلجاللو–قاؿا

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن

 (ٖٔ-ٔٔاآليات،النساء)سورة   َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
ُبىذهاآلياتأفىناؾنوعامنالبشرملتسلمقلوهبمكملتتمكنبشاشة-جٌلشأنو-"أخربا

يدؿعلىذلكأفا جاللو[اإلٯتافمنشغاؼأفئدهتم، أنفسهمأك]جٌل أفيقتلوا أمرىم لو
لذلكإالقليلمنهم،فإهنم٭ترصوفعلىاٟتياةكاإلقامةيهاجرأحدىممندارهإىلبلدآخرمافع

بو]جٌلجاللو[،كفعلوامايعظهما]سبحانوكتعاىل[ُبدكرىم،كلوعلمواجزاءاالمتثاؿألمرا
األجرالعظيم،كا١تثوبةالكربل،]جٌلجاللو[لكافذلكخَتا٢تمكأعظم٘تكينا،كلكاف٢تمعندا

توفيق-تبارؾكتعاىل–كحسبهمأفا كا٢تداية إىلالصراطا١تستقيم، ا٢تداية سينعمعليهمبنعمة
(ْ)كإنعاـكرفعةمنوكإكراـ"]جٌلجاللو[كإرشادكتوجيوقوًنكسدادكفضلمنا

،-عليهمالصالةكالسالـ–علينامنقصصاألنبياء-سبحانوكتعاىل–لوتأملناماقصوا
فاليثبتأماـالفنتإالأصحابدركسهاالثبات،فبُتلناكيفثبتواعلىاٟتق،يكاديكوفأعظم

-بوقومبدنو،كأماالفاجرفإنوفإفا١تؤمنقوتومنقلبو،ككلماقومقل"العقيدةالصحيحةالصافية،
،فهوأضعفشيءعنداٟتاجة،فتخونوقوتوعندأحوجمايكوفإىلنفسو-كإفكافقومالبدف

                                  
.ِْْٗ،صّ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)

.ّٖٕص،ُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)
.ٔٓٗ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ّ

.ٔٓٗ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ْ)
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،كيفخانتهم،أحوجماكانواإليها،كقهرىمأىلاإلٯتافبقوةأبداهنمفتأ ملقوةأبداففارسكالرـك
ُتب-جٌلجاللو-متعلقاباالقلب،فاليكوفالثباتإالبًتبيةإٯتانيةعميقة،ٕتعل(ُ)"كقلوهبم؟

كلذلكبعلمككعيكفهمللدينكالواقع،كثقةبالطريقالذميسلكو،كأنوابة،معا٠توؼكالرجاء
ف السبيل، ُبىذا ليسكحده فيو كالسالـ–األنبياءمنقبلقدسار الصالة كالصديقوف-عليهم

فرحانكسركران،ةكآبالأنسان،كةحشالو،كتتبدؿةغربالشعوربالزكؿيف-رٛتهما–كالصاٟتوفكالعلماء
 .ا١تنهجعلىذلكالطريقكنفسُبمشواشعربأفأكلئككلهميعندما

نداءمنالشيخعبداٟتميدكشك يقوؿ:"ياأمةاإلسالـلقدكافمن-رٛتوا–كىذا
األنبياء قيتل كلقد كتسليما، إٯتانا إال ذلك زادىم فما با١تناشَت، ا١توحدكف فيها نيشر أمم قبلكم

بذلك]عليهمالسالـ[ شرؼاٞتهاد،كقدكافا١تؤمنوف٭ترقوفبالناركماحدثألصحابكنالوا
 مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ٱُّٱاألخدكد:
 َّ ىق يف ىف يث ىث نث الربكج،اآلية أفالنصرمعالصرب،كأفالفرجمع(ٗ-ٖ)سورة .فاعلموا

 حج مث  هت  ُّٱ٬تعللو٥ترجا،]جٌلجاللو[الضيق،كأفاليسرمعالعسر،كمنيتقيا
 مض خض حض جض مص خصحص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج

  ُّٱٱ؟الكا.]جٌلجاللو[.فهليضيعجهادىؤالءعندا(َُُ)سورةيوسف،اآلية  َّ مظ  حط

(.ٗٔ)سورةالعنكبوت،اآلية َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري  ٰى

نصرا كالتستبطئوا كالضراء علىكلالشدائدمنالبأساء ُبعاله[فاصربكا اف]جٌل إفنصر
إفيدا كلكنكمتستعجلوف. تعملبطريقتها]سبحانوكتعاىل[قريب، تعملُبا٠تفاء،فدعوىا

  .(ِ)ا٠تاصة،فليسألحدأفيستعجلهاأكيقًتحعليها"
 

المبحث الثاني

كفيوثالثةمطالب::التربية بالعبادةجوانب 

                                  
.ْٓ،صُ،طالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ابنالقيم،(ُ)
 .ّّٗ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)
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 المطلب األول: مفهوم العبادة لغة واصطالحاً:

األكؿيدؿعلى.العُتكالباءكالداؿأصالفصحيحاف،كأهنمامتضادافاألكؿ:العبادةلغة:"الفرع
العبد،كىوا١تملوؾ،كاٞتماعةالعبيد،كثالثةأعبدكىم:فاألكؿلُتكذؿ،كاآلخرعلىشدةكغلظ.

كالعبيدا١تملوكُت.:إالأفالعامةاجتمعواعلىتفرقةمابُتعبادا]رٛتوا[العباد.قاؿا٠تليل
يقاؿمنو-تعاىل–قاؿ:كأماعبديعبدعبادةفاليقاؿإال١تنيعبدا.يقاؿىذاعبدبُتالعبودة.

كيقاؿ:.تعبدا.فا١تتعبد:ا١تتفردبالعبادة.كاستعبدتفالنا:اٗتذتوعبدا.عبديعبدعبادة،كتعبديتعبد
للم كيقاؿ عبدا. جعلو أم فالنا، فالف كاألكثافأعبد الطاغوت عبدة عبادشركُت: كللمسلمُت: ،

يقاؿ-تعاىل-يعبدكفا كما عبدة، كتأنيثالعبد كخدـ. كخادـ كعبد، عابد بعضهم: كذكر .
ا٠تليل قاؿ ك٦تلوكة. ا[٦تلوؾ العبودة.]رٛتو ُب كلدكا الذين العبيد ٚتاعة كالعبداء: الباب: كمن

أم ا١تعبد، بالق:البعَت منو.ا١تهنوء كٮتفض يذلو ذلك ألف قلناه ما على يدؿ أيضا كىذا طراف.
قويا.كمنو:كاألصلاآلخر كافصفيقا ثوبلوعبدة،إذا العبدة،كىيالقوةكالصالبة؛يقاؿىذا

ىويعبد٢تذااألمر.كمنىذاالقياسالعبد،مثلاألنفكاٟتمية.يقاؿ:علقمةبنعبدة،بفتحالباء.
،أم(ُٖ،اآيةالزخرؼ)سورةَّ ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ:-تعاىل-كفسرقولو

،أنوقاؿ:عبدتفصمت-لسالـعليوا-كأنفمنقولو.كذكرعنعليأكؿمنغضبعنىذا
 .(ُ)"أنفتفسكت:أم

إذامعبدطريقكمنوا٠تضوع،معالطاعةاللغةُبالعبادةمعٌت:"-رٛتوا–كقاؿابنمنظور
ا١تنقادا١تستسلملربوا٠تاضععابدكىوفالف:]رٛتوا[األنبارمابنكقاؿ..الوطءبكثرةمذلالكاف
:كا١تتعبد.ربكمأطيعواأم (ُِ)سورةالبقرة،اآلية َّ ...ين ىنٱ...ٱُّ:-كجلعز-كقولو.ألمره
"(ِ)"بالعبادةا١تنفرد ك. كقد مذلال كاف إذا معبد طريق يقاؿ الذؿ.. معناىا: أصل طأتوكالعبادة

]سبحانواألقداـ،لكنالعبادةا١تأمورهباتتضمنمعٌتالذؿكمعٌتابة،فهيتتضمنغايةالذؿ
كتعاىل[ لو، ابة بغاية لو، اليكوفعابدا لو بغضو كمل،كمنخضعإلنسافمع كلوأحبشيئا

أحد٫تاُبعبادةاك٢تذااليكفي،كصديقو كماقد٭تبالرجلكلده،ٮتضعلومليكنعابدالو

                                  
.َِٕ-َِٓ،ْجمقاييس اللغة،ابنفارس،((ُ

،)عبد(.ِْٕ-ِّٕ،ّ،جّ،طلسان العربابنمنظور،(ِ)
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]جٌلكأفيكوفا،أحبإىلالعبدمنكلشيء]جٌلجاللو[بل٬تبأفيكوفا،-تعاىل–
.ككل]سبحانوكتعاىل[بلاليستحقابةكا٠تضوعالتاـإالا،عندهأعظممنكلشيءشأنو[

.(ُ)"فتعظيموباطلفمحبتوفاسدةكماعظمبغَتأمرا]سبحانو[ماأحبلغَتا
 الفرع الثاني: العبادة اصطالحاً:

العبادةمناأللفاظالشرعيةاليتكردتُبالقرآفكثَتا،بصيغكاشتقاقات٥تتلفة،كماُبقولو
)سورةالكهف، َّمك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ هيُّتعاىل:

ٱ،كقولوسبحانو:(َُُاآلية جٌلكقولو(ٗٗ،اآليةاٟتجر)سورة َّ زث رث يت ىت نت مت ُّٱٱ
  َّ نث مث زث رث  يتىت نتُّٱٱجاللو: اآليةيس)سورة ٔتعناىاكقدتأٌب.(ُٔ، العبادة

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهُّٱٱتعاىل:قولوك،الكرًنكىونادرُبالقرآفاللغوم،
 َّٰر " .(ِِ،الشعراء)سورة ا١تعبودكمعٌت بعظمة القلب استشعار عن ينشأ خضوع شرعا: العبادة

لطانااليدرؾالعقلحقيقتو،ألنوأعلىمنأف٭تيطبوفكرأكيرقىإليوإدراؾ...اعتقادابأفلوس
مقصوراعلىالصالةمثال،كمايتبادرإىلالذىنإ٪تاالعبادة٢تاصوركأشكاؿ، ليستالعبادةأمرا

 ا كذكر : فالقولية كالبدنية. كا١تالية كالعملية كالقلبية القولية العبادة كاالستغفار-تعاىل–فمنها:
كالدعاء،أماالعبادةالعملية:فالصالةكالصياـكاٟتج.كأماالعبادةا١تالية:فالزكاةكالكفاراتكالنذكر.

فاٞتها البدنية: العبادة التوحيد"كأما ابنتيمية،(ِ)دُبسبيلإعالءكلمة :-رٛتوا-كقدعرفها
ا ٭تبو "اسمجامعلكلما بأهنا كالظاىرة"كير]سبحانو[ مناألقواؿكاألعماؿالباطنة ،(ّ)ضاه،

يدخلُبالعبادة،إالأنوقديعطفعليهاغَتىا؛ليخصعبادة-تعاىل–كرغمأفكلما٭تبوا
 ام  ... ُّٱكثَت،كقولوتعاىل:العظيممعينة١تزيتها،كليقصدىاا١تتعبدٓتصوصها،كىذاُبالقرآف

 ىق ٱُّٱ:كايضانقولوسبحانو(ُِّد،اآلية)سورةىوَّ  ري ٰى ين ىن نن من زنرن مم
اآليةَّ ىك مك لك اك  يق نوح، األنبياء(ّ)سورة كطاعة كالتقول التوكل عليهم–فإف

جل-منالعبادة،كالعبادة٬تبأفتكوفخالصةكحده،الشريكلو،قاؿا-الصالةكالسالـ

                                  
.ْٗ-ْٖ،صٕطالعبودية،ابنتيمية،.َُٗٓ،صٕ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)

.ٗٔ-ٖٔ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)
 .ْْ،صٕطالعبودية،ابنتيمية،.ٖٗٗٓ،صٕ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ّ)
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 مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ هيمي خي حي جي ...  ٱُّٱ:-جاللو
اآليةَّ  مك لك هش الكهف، َُُ)سورة أم"( أفينبغيفكذلكسواه،إلوكالكاحد،إلوأنوكما:

 .(ُ)بالعبودية"يفردأف٬تبباإل٢تيةتفردفكماكحده،لوالعبادةتكوف
ك أما ٔتعٌتالعبادة  كتعاىل-الذؿ ا"-سبحانو عباد كلهم جاللو[فا١تخلوقوف ،]جٌل

كأىلالنار،ؤمنوفكالكفاركا١ت،األبرارمنهمكالفجار ال،رهبمكلهمكمليكهم إذىو،كأىلاٞتنة
 كال بر ٬تاكزىن ال اليت التامات ككلماتو كقدرتو مشيئتو عن كإفملٮترجوف كاف شاء فما فاجر؛

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ:كماقاؿتعاىل،مليكنكماشاءكاإفمليشأ،يشاءكا

-سبحانو–فهو(ّٖف،اآلية)سورةآؿعمراَّ  خك حك جك مق حق مف  خف
الرب٢تمغَتهكال،كمقلبقلوهبمكمصرؼأمورىم،ربالعا١تُتكخالقهمكرازقهمك٤تييهمك٦تيتهم

..كسواءعلمواذلكأكجهلوه،سواءاعًتفوابذلكأكأنكركه،مالك٢تمسواهكالخالق٢تمإالىو
بومناٟتقيقةالدينية]سبحانوكتعاىل[مرافمنكقفعندىذهاٟتقيقةكعندشهودىاكمليقمٔتاأ

كافمنجنسإبليس]صلىاعليوكسلم[لوىيتوكطاعةأمرهكأمررسولوأاليتىيعبادتوا١تتعلقةب
كأىلا١تعرفةكالتحقيق،الذينسقط]تعاىل[فإفظنمعذلكأنومنخواصأكلياءا،كأىلالنار

كمنظنأفا٠تضركغَتهسقط،،كافمنأشرأىلالكفركاإلٟتادعنهماألمركالنهيالشرعياف
كرسولو]سبحانو[عنهماألمر١تشاىدةاإلرادةك٨توذلك،كافقولوىذامنشرأقواؿالكافرينبا

،حىتيدخلُبالنوعالثاينمنمعٌتالعبد،كىوالعبدٔتعٌتالعابد،فيكوف]صلىاعليوكسلم[
 جاللو[]جعابدا رسلوٌل كأمر أمره فيطيع إياه، إال يعبد ال كسلم[، عليو ا كيوايل]صلى ،

ك٢تذاكافعنواف،-تعاىل–كىذهالعبادةمتعلقةباإل٢تية،أكلياءها١تؤمنُتا١تتقُتكيعادمأعداءه
فاإللوىوالذميأ٢تو،ٓتالؼمنيقربربوبيتوكاليعبدهأكيعبدمعوإ٢تاآخر(الإلوإالا)التوحيد

.(ِ)"القلببكماؿاٟتبكالتعظيمكاالجالؿكاإلكراـكا٠توؼكالرجاءك٨توذلك


 المطلب الثاني: أىمية العبادة:
                                  

 .ُِّ،صُ،طالجواب الكافي(ابنالقيم،ُ)
.ّٓ-َٓ،صٕطالعبودية،ابنتيمية،.َّٗٓ-َِٗٓ،صٕ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ِ
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،بلإفا١تخلوقُتأنفسهما٠تلقالوظيفةاألساسيةٞتميعىي-سبحانوكتعاىل–اعبادة
ألهن عبادان؛ كجودىماٝتوا من شرائالغاية كٚتيع العباد، ألف عبادة؛ تسمى كأحكامو اإلسالـ ع

إىلا -سبحانو–يتقربوفهبا يـو ٢تم كىيا١تنجاة ت، "قـو قصولالقيامة، منأ٫تيو للعبادة ك١تا
َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُّٱٱ:-جٌلشأنو-غايةللخلقُبقولو]تعاىل[جعلهاا

اآلية الذاريات، األ٫تيةقدمتالعبادةع(ٔٓ)سورة شأنو-لىاالستعانةُبقولوك٢تذه  مه ُّٱ:-جٌل
اآلية َّ حي جي يه ىه الفاٖتة، ٓ)سورة با( كاالستعانة الغاية، ىي ]سبحانو[فالعبادة

بوُبكتابو-سبحانوكتعاىل–،كمنأجلىذهاأل٫تيةجعلا(ُ)مظاىرىا"مظهرمن أكؿأمروأمىرى
شريةٚتعاءأمرىمفيوبعبادتوكحدةفقاؿفقد"كجواإللوالكرًننداءعاماإىلالبَّين ىنُّ
 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ:-سبحانوكتعاىل-
ٞتميعا٠تلق.يقوؿللكفار:كحدكاربكم،َّٱنن منُّٱكقولوتعاىل:"(ِ)"(ُِ)سورةالبقرة،اآلية َّ

للمطي كيقوؿ ربكم، معرفة بالتوحيد أخلصوا للمنافقُت: كيقوؿ ربكم، أطيعوا للعصاة: عُت:كيقوؿ
كىذاىوأكؿنداء(ّ)"كاللفظ٭تتملىذهالوجوهكلها،كىومنجوامعالكلماثبتواعلىطاعةربكم.

 ُّٱبسورة)الكافركف(آخرنداءُبالقرآفالناسٚتيعابعبادتو،كختم-سبحانوُبالقرآف،أمرا

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
صلىا–"أمررسولو َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه

فيهاأفيتربأمندينهمبالكلية..فتربأمنهمُبٚتيعماىمفيو،فإفالعابدالبدلومن-عليوكسلم
إليو،فالرسوؿ كأتباعويعبدكفأتاشرعو،-صلىاعليوكسلم–معبوديعبدهكعبادةيسلكها

،]سبحانوكتعاىل[سوؿا(أم:المعبودْتقإالاك٢تذاإفكلمةاإلسالـ)الإلوإالا٤تمدار
،كا١تشركوفيعبدكفغَتاعبادةمل-صلىاعليوكسلم–كالطريقإليوإالماجاءبوالرسوؿ

ا هبا ]تعاىل[يأذف الرسوؿ ٢تم قاؿ ك٢تذا كسلم–، عليو ا -صلى  ٌّ ٰى ٰر ُّٱ:

                                  
 .ٖٔ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)

.َُٗ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ِ
.ّّ،صُ،جبحر العلومالسمرقندم،(ّ)
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١تقصودىناذكرا١تعبودا١توصوؼبكونوأىالللعبادةمستحقاا،"قاؿابنالقيم]رٛتوا[:(ُ)"ٍَّّ
ا١تعٌت(ما)ػفأتىب،٢تا كأنوقيل:كالأنتمعابدكفمعبودما١توصوؼبأنوا١تعبود،الدالةعلىىذا

الأنوىو،كيكوفذكرالصلةتعريفا،لكانتإ٪تاتدؿعلىالذاتفقط(من)كلوأتىبلفظة،اٟتق
اأككصفا٤تضاتعريف،كبُتأفيكوفأىالألفيعبد-تعاىل–رؽبُتأفيكوفكونوفف،جهةالعبادة

بديعجدا،لعبادتويامقتض فإنو أف،فتأملو معٌتقوؿ٤تققيالنحاة: تأٌبلصفاتمن(ما)كىذا
 .(ِ)"يعلم

١تاجاءإىلالسالـ[]عليو"فالدينكلوداخلُبالعبادة،كقدثبتُبالصحيحأفجربيل
أفتشهدأفالإلوإالاُبصورةأعرايب،كسألوعناإلسالـقاؿ:)-صلىاعليوكسلم–الني

رسوؿا كسلم-كأف٤تمدا كٖتج-صلىاعليو رمضاف، كتصـو كتؤٌبالزكاة، كتقيمالصالة،
خربينعنالبيتإفاستطعتإليوسبيال،قاؿ:صدقت،قاؿ:فعجبنالويسألو،كيصدقو،قاؿ:فأ

اآلخر،كتؤمنبالقدرخَتهكشره،قاؿ: اإلٯتاف،قاؿ:أفتؤمنبا،كمالئكتو،ككتبو،كرسلو،كاليـو
ٍب–صدقت،قاؿ:فأخربينعناإلحساف،قاؿ:أفتعبداكأنكتراه،فإفملتكنتراهفإنويراؾ

العبودية،فجعلى(ّ)(فإنوجربيلأتاكميعلمكمدينكم-قاؿُبآخراٟتديث منالدين. كلو ذا
مدارىاعلىقاعدتُت٫تاأصلهما:حبكامل،كذؿتاـ،كالدينيتضمنمعٌتا٠تضوعكالذؿ،يقاؿ:
دنتو،فداف،أم:أذللتو،فذؿ.كيقاؿ:يدينا،كيدين،أم:يعبداكيطيعو،كٮتضعلو.فدين

.(ْ)ا:عبادتوكطاعتوكا٠تضوعلو"
عبدإىلأفيعبداكحدهاليشرؾبوشيئا،ُب٤تبتوكالُبخوفوكالُبرجائو"إفحاجةال

كالُبالتوكلعليوكالُبالعمللوكالُباٟتلفبوكالُبالنذرلوكالُبا٠تضوعلوكالُبالتذلل
هاٟتاجةأعظممنحاجةاٞتسدإىلركحوكالعُتإىلنورىا،بلليس٢تذكالتعظيمكالسجودكالتقرب

                                  
 .ُُٖٖ،صٗ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)
.ُّْ،صُ،جبدائع الفوائد.ابنالقيم،ُُٖٖ،صٗ،جُط،في رحاب التفسيركشك،(ِ)
بابسؤاؿجربيلالنيصلىاعليوكسلمعناإلٯتاف،كاإلسالـ،كاإلحساف،،كتاباألنبياء،البخاري في صحيحوركاه(ّ)

الساعة رقماٟتديث)ُٗ،صُ،جكعلم كركاهَٓ، مسلم في صحيحو(. كتاباإلٯتاف، كاللفظلو، اإلٯتاف،بابمع، رفة
(.ٖ،رقماٟتديث)ّٔ،صُ،جكاإلسالـ،كالقدركعالمةالساعة

 .ْٖ-ْٕ،صٕطالعبودية،ابنتيمية،.َُٗٓ،صٕ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ْ)



 

ِٗ 
 

كًإكراموكرضاهلوكعبوديتهأتحبتهاًإال٢تاصالحكال..كقلبوركحوالعبدحقيقةفًإفنظَتتقاسبو،
اإًللوفهو،عُتطرفةككلدقيقةككلحالةكلُبمنولوبدالالذلالعبدإًلوأىفكا١تقصود..٢تا

تشبههاالإًليوكحاجتوإليوضركرتوكمعو،فهوكافأىينماكالذلباطل،سواهماكلالذلاٟتق
اٟتنفاءًإماـقاؿك٢تذاحاجة،كلمنكأىعظمضركرةكلفوؽىيبل،حاجةكالضركرة  يئُّ:
خاصة،العبادةُبأكقاتالغفلة٢تاميزة.ك(ُ)كاأعلم"(ٕٔ)سورةاألنعاـ،اآلية َّ مب زب رب

ا٢ترجُبالعبادة):كسلمعليواصلىنيالفمثالالعبادةُبأكقاتالفنتأجرىاأعظم،فقدقاؿ
ا١ترادبا٢ترجىناالفتنةكاختالطأمورالناسكسبب:"-رٛتوا–،قاؿاإلماـالنوكم(ِ)(إيلكهجرة

(ّ)أفراد"يتفرغ٢تاإالكثرةفضلالعبادةفيوأفالناسيغفلوفعنهاكيشتغلوفعنهاكال
  

 األنبياء:  قصص في بالعبادة التربية جوانبمن المطلب الثالث: 

"توحيدالعبادة"القاعدة األولى:

 كالرسل األنبياء كالسالـ-ٚتيع الصالة -عليهم أقوامهم كحدهأمركا ا كاجتناببعبادة
 نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ،قاؿتعاىل:سبحانوعبادةالطاغوت،كالطاغوتكلماعبدمندكفا

فكافكلنييدعوقومو(ّٔ)سورةالنحل،اآلية َّىب نب  مب زب رب يئ ىئ
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق ُّٱ إىلتوحيدالعبادةكنبدالشرؾ،قاؿسبحانو:

ا١تؤمنوف،اآلية َّ ين ىن نن منزن  رن مم ام يل اكحده(ِّ)سورة اعبدكا كا١تعٌت:"ياقـو
أم:أفالَّ؟ىن نن ُّكأطيعوهكالتشركوامعوربانسواهفإنوالربلكمغَته،كالمعبودسواه

.ك"بعدأفقصعليناالقرآفالعظيمقصةنوح]عليو(ْ)فعقابوفتحذركاأفتعبدكامعوسواه"ٗتشو
إبراىيم كلقدأقاـ السالـ[معقومو، إبراىيم]عليو أتبعذلكبقصة كقومو، السالـ[السالـ[ ]عليو

                                  
.ٕٓ،صِ،ططريق الهجرتين وباب السعادتينابنالقيم،.ٕٖٗٓ،صٕ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)
ِ)) مسلم في صحيحوركاه الساعة، كأشراط الفنت كتاب ا٢ترج، ُب العبادة فضل جباب صْ، اٟتديثِِٖٔ، رقم ،

(ِْٖٗ.)
.ٖٖ،صُٖ،جِ،طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنوكم،(ّ)
.َِّٖ،صْ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ْ)
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األنبياء ٚتيع أقامها كما كالسالـ[دعوتو الصالة فأمرىم]عليهم ا٠تالص، اعلىالتوحيد بعبادة
 ُّٱ،فقاؿ:(ُ)كحدهكىدـعبادةاألكثاف؛ألهناال٘تلكضراكالنفعاكالموتاكالحياةكالنشورا"

 خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىنمن خن حن جن يم ىم مم
 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي
-ُٔ)سورةالعنكبوت،اآليتاف َّ ىت نت مت زترت يب ىب  نب مب زب رب يئ

ُٕ).


صُبالعبادة""االخالالقاعدة الثانية:

،كىوأىمأعماؿالقلوب،فالتقبلالعبادةإالأصوؿاإلسالـأعظماإلخالصُبالعبادة
بو، خالصا األلوىية يكوفتوحيد "كإ٪تا التوحيد، حقيقة لو..]سبحانو[كىو بإخالصالعبادة ،

شرعا،كإخالصو:فالعملاليقبلإالإذاكافصواباخالصا،كمعٌتكونوصواباأم:علىكفقما
 مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ،قاؿاسبحانو:(ِ)بعدهعنشوائبالشرؾ"

"أم:ليوحدكه٥تلصُت (ٓ)سورةالبينة،اآلية َّ مغ جغ  مع جع مظحط مض خض حض جض
أم:مائلُتعناألديافكلهاإىلديناإلسالـ،مستقيمُتعلىدينإبراىيم-جٌلكعال–العبادةلو

،قاؿ(ّ)ٟتنيفيةالسمحة،الذمجاءبوخاًبا١ترسلُت]عليوالصالةكالسالـ["]عليوالسالـ[دينا
)سورةالزمر،َّ ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱالو:

أمرينأفأعبدهمفردالوالطاعةدكفكلماتدعوفمندكنومن]تعاىل[أم:"إفا(ُِ-ُُاآليتاف
أكؿا١تسلمُتكمسابقهمُبإخالصالتوحيد،كإخالصالعبادةاآل٢تةكاألنداد..كأمرتأفأكوف

.(ْ)،كالرباءةمنكلمادكنومناآل٢تة"]سبحانو[لو

"العبادةىيالغايةمنا٠تلق"القاعدة الثالثة:
                                  

.ِّٕٓ،صْ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)
.ٕٔص،ُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)
 .َّٖٓ،صٗ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ّ)

.ُْٔٗ،صٓ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ْ)
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ىيالغايةابوبةلو،كا١ترضيةلو،اليتخلقا٠تلق٢تا،كماقاؿ]جٌلجاللو["إفالعبادة
تعاىل اآليةَّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّّٰٱ: الذاريات، ٚتيع(ٔٓ)سورة أرسل كهبا

كالسالـ-(ُ)الرسل"  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱفقاؿسبحانو:-عليهمالصالة

اآليةَّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم األنبياء، ،"أم:كماأرسلنارسوالإىلأمةمن(ِٓ)سورة
إالأنا،فأخلصوايلالعبادة،كأفردكايلْتقكاألرضاألممإالأكحيناإليوأفالمعبودُبالسموات

ا١تلتزمُتبالعباداتىما١تستحقوفللتمكُتُباألرض،كما-جٌلكعزٌ–،كقدجعلا(ِ)األلوىية"
 كتعاىل-قاؿ  يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱٱ:-سبحانو
"ىذاىوعقدالصلح (ُْ)سورةاٞتح،اآلية َّ ىل مل يك ىك  مكلك اك يق ىق

ا كالتصديقو[]سبحانمع ا١تنكر، كهنيعن با١تعركؼ، أمر الزكاة، إيتاء الصالة، إقاـ شركطو: ،
ُبأكطاهنم،]تعاىل[،فإذاضيقعلىا١تؤمنُتكمنعوامنعبادةا(ّ)"َّمل يك ىكُّعليو:

جٌل-با٢تجرةإىلدارأخرلإفتعذرتعليهمالعبادةُبديارىم،فقاؿ]سبحانو[فقدأمرىما
،"ىذا(ٔٓ)سورةالعنكبوت،اآلية َّ مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّ:-شأنو

 ا أضافهم حيث للمؤمنُت كتكرًن تشريف النداء-تعاىل–خطاب بطريق كخاطبهم ذاتو إىل
ككل لوحكمتو ككلقضاء ملكو، فكلالوجود كحده كأمرىمبعبادتو كاسعة.. كبشرىمبأفأرضو

ؤمنإذاضاقتبوأرضبالدهفعليوأفيضربُبعرصاتالكائناتطوعإرادتو..كعلىىذافإفا١ت
.(ْ)جاعللوفرجاك٥ترجا"-تعاىل–األرضفإفا

 كالسالـ–كىدماألنبياء الصالة أهنم-عليهم ككافمنىديهم أكملا٢تدم، ُبالعبادة
ـبشركطيعملوفالعملكىمخائفوفكجلوفأاليتقبلمنهم،٠توفهمأفيكونواقدقصركاُبالقيا

)سورةا١تؤمنوف،  َّ  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱالعمل،كماقاؿتعاىل:

(َٔاآلية إٝتاعيل كابنو إبراىيم الرٛتن خليل فعل كما السالـ-، قاؿ-عليهما الكعبة، يبنياف ك٫تا

                                  
.ْْ،صٕطالعبودية،ابنتيمية،.ٖٗٗٓ،صٕ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)
.ِّْٕ،صّ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ِ
.َِّٔ،صّ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ّ

.ُّٖٗ-ُّٖٖ،صٓ،جُ،طالتفسيرفي رحاب كشك،(ْ)
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 ىن من خن حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱسبحانو:
ىذهاآليات]رٛتوا[:١تاقرأكىيببنالوردرٛتوا[]"قاؿاإلماـابنكثَت(ُِٕ)سورةالبقرة،اآلية َّ

،"لذلك(ُ)أخذيبكيكيقوؿ:ياخليلالرٛتنترفعقوائمبيتالرٛتنكأنتمشفقأاليتقبلمنك؟"
الدعاء أفٮتتموهبذا  من خن حن جنيم  ىم مم ُّٱيستحبلكلمنعملعمالصاٟتا

(ِ)"ٱَّىن فمنأعظمأنواعالعبادةالدعاءك، ١تا منالتذلل؛ كتعاىل–يو بلقاؿ-سبحانو ،
كعبادةالدعاء،التصرؼإال١تنٯتلك،(ّ))الدعاءىوالعبادة(:-صلىاعليوكسلم-رسوؿا،

كطلبكشف،طلبماينفعالداعي:ىوالنفعكالضر،فيدعىرجاءنفعو،كخوؼضره،فالدعاء"
كا١تعبودالبدأفيكوفمالكا،فإنوىوا١تعبودحقانككلمنٯتلكالضركالنفع،مايضرهأكدفعو

كالضرر ،(ْ)"للنفع ا كتعاىل-قاؿ  حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ُّٱ:-سبحانو
 جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ

فإفا"نعىعليهمىناعبادة(ُٖ)سورةيونس،اآلية َّ مس خس حس جس مخ جخمح
إذالتس مناألصناـ،كبُت٢تمحقارةشأهنا، كالضرا،فكيفيليقبالعاقلأفيعبدىا تطيعنفعا

دكفا،ك٬تعل٢تاالشفاعةعنده،كليسلديهمبرىافعلىمايدعوف،سبحانوكتعاىلعمايشركوف
أم:كيعبدكفماالٯتلك٢تمضراكالنفعاَّٱخئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ُّٱ

وتعاىلكحده،فهميعبدكنوكيعبدكفمناالصناـكغَتىا،حاؿكوهنممتجاكزينما٬تبمنعبادت
 تعاىل: قاؿ كما غَته يوسف،َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱمعو )سورة

كُباآليةإٯتاءإىلأفسببعبادهتاكضال٢تمفيمايدعوفىواعتقادىمفيهاا١تقدرةعلى(َُٔاآلية

                                  
.ِْٕ،صُ،جِ،طتفسير القرآن العظيمابنكثَت،.ِّٓ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ُ
.ِْٓ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ِ

(ّ ) جأبو داود في سننوركاه صِ، ،ٕٔ( اٟتديث رقم جسننوالترمذي في ك(.ُْٕٗ، صٓ، رقمْٔٓ، اٟتديث،
 (.َّْٕ،رقماٟتديث)ُْٔ،صُ،جالجامع الصحيحكصححواأللباينُبكقاؿ:ىذاحديثحسنصحيح.(،ِّّٕ)
 .ِ،صّ،جُ،طبدائع الفوائد.كابنالقيم،َْٕٓ،صٔ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ْ)
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منيشرؾبعبادتوالضركالنفع،فردعليهمخطأىمبأنوكحدهىوالقادرعلىنفعمنيعبده،كضر
.(ُ)غَتهُبالدنياكاآلخرة"

قوموكأبطلماىمعليومنعبادةاالصناـاليتال٘تلك-عليوالسالـ–لذلكحاجإبراىيم
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ُّٱ:-تعاىل–النفعكالالضر،قاؿا

 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن

اآليةَّجب هئ الشعراء، أفأصنامهمالتغٍتعنهمشيئا،،(ّٕ-ٗٔ)سورة "أباف٢تمأثناءحجاجو
 نث مث زث  رث يت ُّٱ،(ِ)شيئا"فهيالتسمعدعاءىم..كلوٝتعتملتغنعنهم

 ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
 مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم
إذعلمواأفما"أمفرجعواعلىأنفسهمبا١تالمة، (ٕٔ-ْٔ)سورةاألنبياء،اآليات َّ حب جب  هئ

اليقدرعلىدفعا١تضرةعننفسوكالعلىإٟتاؽالضرٔتنأٟتقبواألذل،يستحيلأفيقدرعلى
بعضهم فقاؿ معبودا؟.. يكوف أف يستحق كإذانفكيف لو، منفعة أكجلب غَته، عن مضرة دفع

لٔتاينبغيأفتكوفلبعض:إنكمأنتمالظا١توفبعبادةماالينطق،كماىذامنكمإالغركرا،كجه
قدبلغاألمرلأم َّٱمل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ُّٱعليوحاؿا١تعبود.

هبمأفقالواإ٪تااٗتذناىمآ٢تة،مععلمنابأهنمالينطقوفكاليتكلموف،فكيفتأمرنابسؤا٢تم،كإ٪تا
كمليقليسمعوفأكيعقلوف،معأفالسؤاؿموقوؼعلىالسمعكالعقلأيضا، َّٱملُّٱقاؿ

 رن مم ام  يل ُّٱنقبلأفنتيجةالسؤاؿاٞتواب،كأفعدـنطقهمأبلغُبتبكيتهم.م
مبكتا٢تم:أفتعبدكف]عليوالسالـ[أم:قاؿإبراىيم َّري  ٰى ين ىن نن من زن

فتخافوىا.]تعاىل[غَتا رجاءكمهبا،كالتضركمشيئا  ميُّمعبوداتالتنفعكمشيئا،فتعلقوا
لكمكقَّمئخئ حئ جئ يي ىي ني تبا مندكفاأم: ١تعبوداتكماليتاٗتذ٘توىا بحا

                                  
.ُٔٓٔ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)

 .َّْٖ،صْ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ِ)
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أفالتتدبركفماأنتمفيومنالضالؿكالكفرالذماليركجإالَّجب  هئ ُّٱ .أم:]سبحانو[
(ُ)علىجاىلفاجر"

أف٬تنبواك٬تنببنيوعبادةاألصناـ،-عليوالسالـ-دعاءإبراىيمالكرًنذكرالقرآفكقد
 سبحانو:  ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه ُّٱفقاؿ

اآليةٍََّّّ إبراىيم، ّٓ)سورة ،) السالـ-ككاف ٓتَتم-عليو كلذريتو، لنفسو الدعاء، من يكثر
 ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ُّٱالدنياكاآلخرة،كٮتصالصالةأل٫تيتها،فقاؿ:

 جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل
 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ

 مع جع  مظ حط مضخض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح
كبعدأف"،(ُْ-ّٕ)سورةإبراىيم،اآليةَّ جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ

علىربؤتاأثٌتعليو،ذكرمسألتوكدعاءهإياهٔتاذكره،كماىودأب]عليوالسالـ[أثٌتإبراىيم
ستغرؽُبفإنو٬تبعليوأفيتقدـبالثناءعليوكذكرعظمتوككربيائو؛لي-تعاىل–منيشتغلبدعائو

كبذا يفًتكف، ال كالنهار بالليل ا يعبدكف الذين با١تالئكة، شبها أقرب كيصَت ك٤تبتو، ربو معرفة
ككاف(ِ)يريد"يستنَتقلبوإىلماىوأرفقبوُبدينوكدنياه،كٖتصللوقوةإ٢تيةٕتعلويهتدمإىلما

ُبكلأحوا٢تم،ُبالشدةكالرخاء،-وسبحان–يدعوفا-عليهمالصالةكالسالـ--األنبياءٚتيع
إبراىيمكاٝتاعيل٢تمكلذرياهتمكُبا٠توؼكالرجاء، أثناءرفعالقواعدمن-عليهماالسالـ-،فهذا

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ُّٱ-تعاىل–البيت،يدعوافا

اآليةَّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّٰى ٰر البقرة، كافاألنبياء(ُِٖ)سورة "ك١تا ة]عليهمالصال،
قومانأصفياءالقلوب،أنقياءالسريرة،أتقياءاألفئدة،فإفالدعوةاإلبراىيميةاإلٝتاعيليةامتدكالسالـ[

حيثجاءت بطوفاألزماف، ُب استجابَّىي مي خي حي جي ُّٱأثرىا -(ّ)ا"كقد

                                  
.ِّْٗ،صّ،جُ،طي رحاب التفسيرفكشك،(ُ)

 .َّْٖ،صْ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ِ)
 .ِٓٓ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ّ)
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كحده،فقاؿ"بلسافاليقُت-تعاىل–جعلشكواه-عليوالسالـ–كيعقوب.-سبحانوكتعاىل
أم:أشكو(ٖٔ)سورةيوسف،اآلية َّ ...هل مل خل  حل جل مك لك ُّٱمنطقاٟتقا١تبُتك

كحده،فهوا١تلجأكا١تصَت،كىوقوةكلضعيف،كعز-سبحانو–ماأنافيومنا٢تمكاٟتزفإىلا
الوجود ككلشيءخاشعلو، قائمبو، كلملهوؼ،كلشيء كملجأ كغٌتكلفقَت، كلذليل،

حك كالقضاء كملكملكو، فخرب، كبطن فقهر، عال سبحانو إرادتو، طوع الكائنات ككل متو،
(ُ)فقدر" السالـ-يوسفأيضاك. ربو-عليو كتعاىل–دعا ل-سبحانو الشدة؛ الوعلمُب أنٌو

 يل ىل مل يك ىك مك لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ،يستعصمإاٌلبعصمةا
)سورةَّ جئ يي  ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام

،ٍبٮتتمحياتواليتملئتبانكا١تنح،كالفراؽكاللقاء،كالسجنكا١تلك،بدعاء(ّْ-ّّة،اآلييوسف
 خص حص مس خس  حس  ُّٱمبارؾ،كىوسؤاؿاحسنا٠تا٘تة،كأفيلحقوبالصاٟتُتفقاؿ:

  مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مضخض حض جض مص
َّ حك جك مق حق كأل،(َُُاآلية،يوسف)سورة الصفات أفضل الصالح ختمف
السالـ-يوسف -عليو بقولو: إبراىيمَّجك مق ُّٱدعاءه كأيضا عليو-ا٠تليل
،الشعراء)سورة َّ  مه جه هن من خن حن جن ٱُّٱطلبالصالحلنفسو،فقاؿ:-السالـ

كذلكيدؿعلى(ََُ)سورةالصافات،اآلية َّ مق  حق مف خف حف جف ٱُّٱفقاؿ:هلولدكطلبو(ّٖاآلية
ُبكتابو،-جٌلجاللواألنبياءالكراـ،سجلهاافهذهدعوات ،أفالصالحأشرؼمقاماتالعباد

تتلىقرآنانعلىمدلالسنُت؛لنتعلمهاكندعواهبا.
 كشك اٟتميد عبد الشيخ يقوؿ رأسها، ىي بل الصالة، العبادات من ا-كأيضان "إف-رٛتو :
رةأدراف،كهتذيبالصالةلوملتكنرأسالعبادات،لعدتمنصاٟتةالعادات،رياضةأبداف،كطها

كعلى كا١تثابركف، الصابركف ىم أصحاهبا كالولداف، اٞتوارم عليها يشب فضائل كشىت كجداف،
عودهتمالبكور،كىومفتاحبابالرزؽ،كخَتمايعاِببوالعبدمناجاةالرازؽ،،الواجبىمقادركف

 إىل التوجو ا١تخلوؽ بو يريد ما الزكاكمع،(ِ)ا٠تالق"كأفضل كافالصالة كغَتىا، كاٟتج كالصياـ ة
                                  

.َُّٖ،صّ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ُ
 .ّٖ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ِ)



 

ٗٗ 
 

–قاؿا-عليوالسالـ-يفعلوهنا،كيأمركفهبا،فهذاإٝتاعيل-عليهمالصالةكالسالـ–االنبياء
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جييه ىه مه جهٱُّٱعنو:-سبحانوكتعاىل

عليهمالصالة–ككلاألنبياء(،ٓٓ-ْٓ)سورةمرًن،اآليةَّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ
السالـ-إٝتاعيلاخصفوفبصدؽالوعدإالأفمتص-كالسالـ كصفأبوه-عليو كما هبا،
 َّ حل جل مك لك ُّٱبالوفاء،قاؿتعاىل:-عليوالسالـ-إبراىيم النجم،اآلية "الذم(ّٕ)سورة

.(ُ)كَبٔتاعاىداعليو،كأًبماأمربو"
قاؿ:-رضياعنهما-سابنعباماركاه-عليهمالصالةكالسالـ-كمنعباداتاألنبياء

 رسوؿا كسلم-ٝتعت كتأخَت-صلىاعليو بتعجيلفطرنا، أمرنا األنبياء معشر )إنا يقوؿ:
:قاؿ-رضياعنهما-عبدابنعمرككعن،(ِ)الصالة(سحورنا،ككضعأٯتانناعلىمشائلناُب

الفطر-ليوالسالـع-صاـنوح)يقوؿ:-صلىاعليوكسلم-ٝتعترسوؿا الدىر،إاليـو
ثالثةأياـمن-عليوالسالـ-كصاـإبراىيم،نصفالدىر-عليوالسالـ-كصاـداكد،كاألضحى

أف-عليوالسالـ-فقدأمراخليلوإبراىيم،كأمااٟتج(ّ)الدىر(كلشهر،صاـالدىر،كأفطر
 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ:-سبحانوكتعاىل-ينادمُبالناسبو،فقاؿ

]عليوإلبراىيم]سبحانو["حُتقاؿا(ِٕ)سورةاٟتج،اآليةَّ مل يك ىك مك لك اك يق
:كمايبلغصوٌبياربالعزة؟قاؿلو:يا]عليوالسالـ[:أذفُبالناسباٟتج،قاؿإبراىيمالسالـ[

كنادل:أيهاالناسجبلأيبقبيس،]عليوالسالـ[إبراىيمعليكاألذافكعليناالبالغ،فصعدإبراىيم
إفربكمبٌتبيتانفحجوه،فلبتاألركاح:لبيكاللهملبيك،لبيكالشريكلكلبيك،إفاٟتمد

أنوقاؿ:"ما-رٛتواكرضيعنأبيو–كعنعركةبنالزبَت(ْ)لك"كالنعمةلككا١تلك،الشريك
امننيإالكقدحجالبيت،إالماكافمنىودكصاّب ]عليو،كلقدحجونوحلسالـ[]عليهما

                                  
 .َُِٔ،صٕ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)

طالكبير الطبراني في المعجمركاه (ِ) جِ، صُُ، رقمُٗٗ، ، ُُْٖٓ)اٟتديث ُب األلباين كصححو صحيح (،
 (.ِِٖٔ)اٟتديث،رقمْْٓص،ُ،جالجامع

،سلسلة األحاديث الضعيفةضعفواأللباينُب(.ُّّ،رقم)ْٓ،صُّ،جِ،طالطبراني في المعجم الكبيرركاه(ّ)
 (.ُٕٓٔ،رقماٟتديث)ّٓٓ،صُْج
 .ِْٓٓ،صّ،جُ،طسيرفي رحاب التف(كشك،ْ)



 

ََُ 
 

،فلماكافمناألرضماكافمنالغرؽأصابالبيتماأصاباألرض،فكافالبيتربوةالسالـ[
إليو،-عزكجل-فتشاغلبأمرقومو،حىتقبضوا]عليوالسالـ[ٛتراء،فبعثاتعاىلىودان

فتشاغلبأمرقومو،فلم٭تجوحىتالـ[]عليوالسصاٟتان-تعاىل–فلم٭تجوحىتمات،ٍببعثا
،كعنابن(ُ)"حجو،ٍبمليبقنيإالحجو]عليوالسالـ[إلبراىيم-عزكجل-مات،فلمابوأها

:)صلىُبمسجدا٠تيف-صلىاعليوكسلم-قاؿ:قاؿرسوؿا-رضياعنهما-عباس
علىبعَت،كأينأنظر]عليوالسالـ[سبعوفنبيان،منهمموسى إليوكعليوعباءتافقطوانيتاف،كىو٤تـر

ٓتطاـليفلوضفراف( الذين-عليهمالصالةكالسالـ-فهؤالءاألنبياء،(ِ)منإبلشنوءة،٥تطـو
 مع ُّٱأفيقتدمهبم،ك٨تنلوتبع،قاؿسبحانوكتعاىل:-صلىاعليوكسلم-أمرنبينا٤تمد
(.َٗ،اآلية)سورةاألنعاـَّ  ... حقمف خف حفجف مغ جغ

،كطاعة]صلىاعليوكسلم[كرسولو]تعاىل["ماأعظمنعمةاعلىالذينيطيعوفا
 مث زث رث يت ىت ٱُّٱٱاكرسولوتتمثلُباتباعالكتابكالسنة،قاؿسبحانوكتعاىل:

 َّ ىل مل يك ىك  مكلك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث
إالكاف]صلىاعليوكسلم[كرسولوانو[]سبحكمامنأمةتسَتعلىهنجا (ُْ)سورةاٞتح،اآلية

 جغ مع جع...ُّ لباسالعزكالشرؼ]جٌلجاللو[السعدرائدىا،كالنصرحليفها،كألبسهاا

كمامنأمةتنحرؼعنىذاا١تنهجالكرًنإالكاف(ُِّ)سورةطو،اآليةَّ مف خف حف جف مغ
 حق ٱُّٱٱساٞتوعكا٠توؼٔتاكانوايصنعوفلبا]تعاىل[الذؿرائدىا،كاال٨تطاطسبيلها،كأذاقهاا

 حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق

-ُِْ)سورةطو،اآلية َّ يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل  جه هن من خن

ُبالدنياكاآلخرة؟إهنممعالنبيُتُبجواراُباٞتنة]سبحانو[فماجزاءالذينيطيعوفا(ُِٔ

                                  
كأخرجوٓٗ،صُ،طالسير والمغازيُبابنإسحاؽركاه(ُ) جّ،طالسنن الكبرىالبيهقي في. رقمِٖٖ،صٓ، ،

 ،اسنادهضعيف.ْٔ،صِ،جُ،طدالئل النبوةكأيضاُب(.ّٕٖٗ)اٟتديث
،ٓط،صحيح الترغيب،ُبانياأللب(.كحسنوُِّّٖ،رقم)ّْٓ،صُُ،جِ،طالطبراني في المعجم الكبيرركاه(ِ)

 (.ُُِٕ،رقم)ٖ،صِج



 

َُُ 
 

عماٞتوارجوارىم،كنعمالرفيقىذا،كنعمالفضلذلك،ألنوكمعالصديقُتكالشهداءكالصاٟتُت،كن
 .(ُ)" مناالعليمالذمعلمماُبالصدكر،كماُبالنفوس،بلإنويعلمالسركأخفىمنالسر

،ككلماازدادلوعبوديةازدادلوازدادلوعبودية]سبحانوكتعاىل[دالقلبحبافكلماازدا"
كفضلوعماسواه العبادةكىيجهتُتمن]سبحانو[كالقلبفقَتبالذاتإىلا،حبا :منجهة

فالقلباليصلحكاليفلحكالينعمكال،كمنجهةاالستعانةكالتوكلكىيالعلةالفاعلة،العلةالغائية
كلوحصللو،كحبوكاإلنابةإليوكحدهيسركاليلتذكاليطيبكاليسكنكاليطمئنإالبعبادةربو

منحيثىوبالفطرةإذفيوفقرذاٌبإىلربو،كلمايلتذبومنا١تخلوقاتمليطمئنكمليسكن
كىذا،الطمأنينةكبذلك٭تصللوالفرحكالسركركاللذةكالنعمةكالسكوفك،معبودهك٤تبوبوكمطلوبو

،]جٌلُبعاله[فإنواليقدرعلىٖتصيلذلكلوإالا،لو]سبحانو[ابإعانةال٭تصللوإال
فإنولوأعُت(ٓ)سورةالفاٖتة،اآلية َّ حي جي يه ىه مه ُّٱفهودائمامفتقرإىلحقيقة

فلن٭تصلإالعلىاألمل،توكمل٭تصللوعباد،علىحصولوكلما٭تبوكيطلبوكيشتهيوكيريده
ْتيث،]سبحانو[كلنٮتلصمنآالـالدنياكنكدعيشهاإالبإخالصاٟتب،كاٟتسرةكالعذاب

إ٪تا ككلماسواه،كىوابوبلوبالقصداألكؿ،ىوغايةمرادهكهنايةمقصوده]تعاىل[يكوفا
لذاتوإالا كمىتمل٭تصللوىذامليكنقدحقق،]سبحانوكتعاىل[٭تبوألجلوال٭تبشيئا

.(ِ)"حقيقة)الإلوإالا(كالحققالتوحيدكالعبوديةكابة

نداءمنالشيخعبداٟتميدكشك صيحةنذيرلألمةاإلسالمية،للعودة-رٛتوا–كىذا
ا١تسلموف أيها ا "اتقوا فيقوؿ: هبديو، كهتتدم بنوره تستنَت رهبا، كتاب إىل الصاُب، ا١تعُت إىل

حوا،فهوالذمأخرج،كربواأبناءكمعلىحفظآياتوترْتواكتنج]العظيم[كاحرصواعلىتعلمالقرآف
كسطعنورىديوُب كالصالح، العلمكاالستقامة إىلنور الناسمنظلماتاٞتهلكالغيكالفساد

  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱاألكواف،كظهرتآثارعدلوكرٛتتوُبكلمكاف.قاؿتعاىل:

صلى–،نزؿبوالركحاألمُتعلىسيدنا٤تمد(ِْ)سورةفصلت،اآلية َّ ٰى ين ىن نن من زنرن

                                  
.ٖٓٗ-ٕٓٗ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ُ

.ٖٗ-ٕٗ،صٕطالعبودية،ابنتيمية،.ُْٗٓ،صٕ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)



 

َُِ 
 

.(ُ)فمحاالرافعنالقلوب،كفتحتبونوافذالفطن،كأزاؿالغشىعناألبصار"-اعليوكسلم
 شأنو: جٌل قولو معي اآليةَّٱمن زن رن مم  ام...ُّ"فتأمل األعراؼ، إنو(ُٕٓ)سورة

 نبُّنورالسمواتكاألرض،كالقرآفنور،كالنيالذمجاءبونور]سبجانو[،فا]العظيم[القرآف

،فعجباألمةرهبانور،ككتاهبا(ُٓ)سورةا١تائدة،اآليةَّ نت  مت زت رت يب ىب
أفتعيشُبالظلمات؟ نور،كيفترضىلنفسها  مض خض حض  جض مص ُّٱنور،كنبيها

.(ِ)"(ٖ)سورةالتغابن،اآلية َّمغ جغ مع جع مظحط

الثالث المبحث

كفيوثالثةمطالب::التربية باألخالقجوانب 

 :اصطالحاغة و المطلب األول: مفهوم األخالق ل

األخالؽلغة:قاؿابنفارس ا٠تاءكالالـكالقاؼأصالف:أحد٫تا:"-رٛتوا–الفرعاألكؿ:مفهـو
الشيء مالسة كاآلخر الشيء، تقدير قدرتو، إذا للسقاء، خلقتاألدًن األكؿفقو٢تم: كمن،فأما

،فصخرةخلقاء،أمملساءذلكا٠تلق،كىيالسجية،ألفصاحبوقدقدرعليو.كأمااألصلالثاين
كأنوإذاأخلقامالسكذىبكذل،كأخلقتوأنا:أبليتو،كمنىذاالبابأخلقالشيءكخلق،إذابلي

كا٠تلق:كا٠تلق:التقدير،يقاؿ:خلقتاألدًنللسقاء،إذاقدرتىوي..كقاؿ:"ا٠تليق:الشيمة،(ّ)"زئربه
)سورةٱَّ...ٱٌّ ٰى...ُّ:-عزكجل-كُبكتاباخلقالكذب،كىواختالقوكاخًتاعو.

:-رٛتوا–كقاؿابنمنظور.(ْ)".كفالفخليقبكذا،أم:ىو٦تنيقدَّرفيوذاؾ(ُٕالعنكبوت،اآلية
كىيالباطنةاإلنسافلصورةأنوكحقيقتوكالسجية،كالطبعالدينكىو:كسكوهناالالـبضما٠تلق،"

أكصاؼك٢تماكمعانيها،كأكصافهاالظاىرةلصورتوا٠تلقلةٔتنزهباا١تختصةكمعانيهاكأكصافهانفسو

                                  
.ُِ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)
 .ٗ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ِ
.ُِّ،صِج، اييس اللغةمق(ابنفارس،(ّ

.َُّ،صُ،جِ،طمجمل اللغةابنفارس،(ْ)



 

َُّ 
 

الصورةبأكصاؼيتعلقاف٦تاأكثرالباطنةالصورةبأكصاؼكالعقابيتعلقافكالثوابكقبيحة،حسنة
 -عنهاارضي-عائشةحديثكُبالظاىرة.. بومتمسكاكافأم(ُ)(القرآفخلقوكاف):

الراغباألصفهاينقاؿ.(ِ)"كاأللطاؼكااسنا١تكاـرمنعليومليشتكماكنواىيوكأكامرهكبآدابو
ا٠تىٍلق-رٛتوا– ،لكنخيصَّ كالصُّـر :"ا٠تىٍلقكا٠تيٍلقُباألصلكاحدكالشَّربكالشُّرب،كالصَّـر

درىكةبالبصَتة
ي
ا٠تيٍلقبالقولكالسجاياا١ت درىكةبالبصر،كخيصَّ

ي
قد،ك(ّ)"با٢تيئاتكاألشكاؿكالصورا١ت
ىوداألكىل:رتُتم]الكرًن[جاءتكلمةا٠تيليقُبالقرآف :-عليوالسالـ–:قولوتعاىلعلىلسافقـو

"أمماىذاالدينالذم٨تنعليوإالدين.(ُّٕ،اآليةالشعراء)سورةَّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
،الثانية:(ْ)كماماتوا"األكلُتمناآلباءكاألجداد،فنحنسالكوفسبيلهم،نعيشكماعاشواك٪توت

 َّىنين نن من زن ٱُّٱ:قاؿحيث-صلىاعليوكسلم–لنبيو٤تمد-سبحانو–خطابا

.(ْالقلم،اآلية)سورة

معتادة، مكررة عزٯتة ىي أك مرادة، مقصودة عادة ىي اصطالحا: األخالؽ مفهـو الثاين: الفرع
أم:أفمنهاالطيبكمنهاا٠تبيث،كالصدؽتصدرعناختياركحرية،توجوإىلا٠تَتأكإىلالشر،

كالكذب،كاألمانةكا٠تيانة،كالعفةكالفجور،كالشجاعةكاٞتنب.ألفالعادةكثَتانماتكوفعفويةغَت
مقصودةفالتسمىخلقان،ككذلكالعزٯتةقدتدفعإىلالعملمرةأكبضعمراتفالتدخلُبنطاؽ

(ٓ)اٟترية؛ألفالذميبذؿمالومضطرا٣تربااليسمىسخيا.األخالؽ،كالبدمنعنصراالختيارك
عنها،عبارةعنىيئةُبالنفسراسخةا٠تلقبأنو"-رٛتوا–كقدحدداإلماـأبوحامدالغزايل

كيسر األفعاؿبسهولة كركية،تصدر إىلفكر فإفكانتا٢تيئةْتيثتصدرعنها.منغَتحاجة

                                  
البيهقيُب(ُ) رقماٟتديث)ِّ،صّ،جشعب اإليمانركاه ُبَُّٔ، كأيضا .َّٗ،صُ،جُ،طدالئل النبوة(،

يفإفخلقنبلفظ:)،مسلم في صحيحوكركاه(،ُُْٖ،رقماٟتديث)ِٕٖ،صِ،جصحيح الجامعكصححواأللباينُب
ا١تسافرينكقصرىا،كافالقرآف-صلىاعليوكسلم-ا الليل،كمنناـعنوأكمرض (،كتابصالة ،بابجامعصالة

 .(ُّٗ)اٟتديث،رقمُِٓ،صُ،جُط
،)خلق(.ٕٖ-ٖٔ،صَُ،جّ،طلسان العربابنمنظور،(ِ)
.ِٕٗ،صُ،طالمفردات في غريب القرآناألصفهاين،(ّ)
.ّْْٓ،صْ،جُ،طرحاب التفسيرفي كشك،((ْ

.َُ-ٗصمن أخالق النبي،كاٟتوُب،.َّْٕ-ّّٕٗ،صٖ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،انظر:(ٓ)



 

َُْ 
 

كإفكافالصادرعنهااألفعاؿ،عقالكشرعاٝتيتتلكا٢تيئةخلقاحسنااألفعاؿاٞتميلةامودة
ألفمنيصدرمنوبذؿ؛كإ٪تاقلناإهناىيئةراسخة،القبيحةٝتيتا٢تيئةاليتىيا١تصدرخلقاسيئا

كإ٪تا،ا١تاؿعلىالندكرٟتاجةعارضةاليقاؿخلقوالسخاءمامليثبتذلكُبنفسوثبوترسوخ
ألفمنتكلفبذؿا١تاؿأكالسكوتعند؛أفتصدرمنواألفعاؿبسهولةمنغَتركيةاشًتطنا

.(ُ)"الغضبّتهدكركيةاليقاؿخلقوالسخاءكاٟتلم


 المطلب الثاني: أىمية األخالق:

٣تتمع،كأخالقوتوعقيد٣تتمعمتميزعنغَتهمناجملتمعات،فهومتميزبإفاجملتمعا١تسلم
األخ بأفعالو-صلىاعليوكسلم-،كاليتترٚتهاالرسوؿالكرًنالؽاليتأتىهباالقرآفجعلمكاـر

فقاؿسبحانو،حىتخاطبوربوكأقوالو،ىياألساسا١تعتمدعليو،فقدبلغالقمةُبٝتواألخالؽ
 اآلية)سورة َّىنين نن من زنٱُّٱا: "أمعلىدينعظيم،كٝتىالدينخلقان؛ألف،(ْالقلم،

ل للعدؿكاٟتكمةا٠تي موافقة كباطنة، كأعماؿظاىرة كإراداتزاكية، صادقة، منعلـو مركبة قىيئة
كاإلرادات،فتكتسب كا١تصلحة،كأقواؿمطابقةللحق،تصدرتلكاألقواؿكاألعماؿعنتلكالعلـو

عليوصلىا-النفسهباأخالقان،ىيأزكىاألخالؽكأشرفهاكأفضلها،فهذهكانتأخالؽالرسوؿ
،تفصياللوكتبيانا،]الكرًن[،فكافكالمومطابقانللقرآف]الكرًن[ا١تقتبسةمنمشكاةالقرآف-كسلم

القرآف إليو كندب أكجبو ما كأعمالو كإرادتو القرآف، علـو منع]الكرًن[كعلومو ١تا كتركو كإعراضو ،
ىتو١تاكرىو،ك٤تبتو١تاأحبو،كسعيو،كرغبتوفيمارغبفيو،كزىدهفيمازىدفيو،ككرا]الكرًن[القرآف

 عائشة السيدة ا١تؤمنُت أـ فًتٚتت إقامتو، ُب كاٞتهاد كتبليغو، أكامره تنفيذ عنها-ُب ا -رضي
بالقرآف معرفتها ]الكرًن[لكماؿ كسلم-كبالرسوؿ عليو ا كلو-صلى ىذا عن تعبَتىا كحسن

.(ّ)سائلعنىذاا١تعٌت،فاكتفىبوكاشتفى"،كفهمىذاال(ِ)بقو٢تا:)كافخيلقوالقرآف(

                                  
.ّٓ،صّ،جإحياء علوم الدينالغزايل،.َّْٕ،صٖ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)

 .َُِسبقٗتر٬توص(ِ)
 .ّّٖٕ،صٖ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ّ)



 

َُٓ 
 

الرقيكالسموبأخالؽالدعوةإىل؛-صلىاعليوكسلم-منبعثةنبينا٤تمدالغايةبلإف
قدالبشر،ف ،فبُتىذااألسلوب(ُ):)إ٪تابعثتأل٘تمصاّباألخالؽ(-صلىاعليوكسلم-قىاؿى

ىمكالعقيدةكالعبادة،لكناألخالؽىيأبرزمايراىاالناسالنبومأ٫تيةاألخالؽ،كإفكافغَتىاأ
-عليهمالسالـ–بناءشيَّدهاألنبياءالصاٟتةكأهنااألخالؽكيدركوهناكيتعاملوفهبا،كشبواٟتديث

 ٤تمدكبيعث كسلم-نبينا عليو ا -صلى بًبعثتو األخالؽ صرح فيكتمل البناء، ىذا عليو–ليتم
كأٚتلو،فأحسنوبيتابٌترجلكمثلقبلي،مناألنبياءكمثلمثليإف)كقدقاؿ:،-الصالةكالسالـ

اللبنة؟ىذهكضعتىالكيقولوفلو،كيعجبوفبو،يطوفوفالناسفجعلزاكية،منلبنةموضعإال
قاؿ اسيًئلك١تا،(ِ)(النبيُتخاًبكأنااللبنةفأنا: -كسلمعليواصلى-رسوؿ شيءكبأم:

قاؿ؟سلكأر فقدـ(ّ)(شيءبويشرؾالايوحدكأفاألكثاف،ككسراألرحاـ،بصلةأرسلٍت): ،
صلةاألرحاـكىيمناألخالؽ؛ليبُتمكانةاألخالؽُبىذاالدينالعظيم.

٢تااألجرالعظيم،فقدقاؿرسوؿعدىاعبادةلألخالؽمكانةعالية،كاإلسالـكقدجعل
بلاألخالؽ،(ْ):)إفالرجلليدرؾْتسنخلقو،درجةالصائمالقائم(-لمصلىاعليوكس-ا

:)مامنشيءأثقل-صلىاعليوكسلم-وؿارسحيثقاؿاٟتسنةىياألثقلُبميزافالعبد،
صلىا–كأيضاُبحسنا٠تلقكماؿاإلٯتاف،فقدقاؿرسوؿا،(ٓ)ُبا١تيزافمنخلقحسن(

                                  
،ىذااسنادقوم.صحيحكط:ؤا(،قاؿاققاألرنِٖٓٗ)اٟتديث،رقمُّٓ،صُْ،جُ،طأحمد في المسندهركا(ُ)

،ُ،جصحيح الجامع(.كصححواأللباينُبَٕٗٔ،رقماٟتديث)ِّٓ،صَُ،جُ،طشعب اإليمانكركاهالبيهقيُب
 (.ِّْٗ،رقماٟتديث)ْْٔص

(.ّّٓٓ،رقماٟتديث)ُٖٔ،صْجبابخاًبالنبيُتصلىاعليوكسلمقب،،كتابا١تناالبخاري في صحيحوركاه((ِ
،رقماٟتديثُُٕٗ،صْ،جبابذكركونوصلىاعليوكسلمخاًبالنبيُت،كتابالفضائل،مسلم في صحيحوكركاه

(ِِٖٔ.)
(.ِّٖ،رقماٟتديث)ٗٔٓ،صُ،جبابإسالـعمركبنعبسة،كتابصالةا١تسافركقصرىا،مسلم في صحيحوركاه(ّ)

أبو داود في .كركاهاؿاققاألرناؤكط:صحيحلغَته(،قِّٕٓٓ،رقم)ّْٔ،صِْ،جُ،طأحمد في المسندركاه(ْ)
(.َْٖ،رقماٟتديث)ِِٗ،صِ،جُ،طابن حبان في صحيحو(.كصححوْٖٕٗ،رقماٟتديث)ِِٓ،صْ،جسننو

،ُ،جصحيح الجامع(.كصححواأللباينُبِّٕٔ،رقماٟتديث)ّْٔ،صَُج،ُ،طشعب اإليمانكركاهالبيهقيُب
 (.َُِٔ،رقماٟتديث)ّّْص

جُ،طأحمد في المسندركاه(ٓ) رقمَُٓ،صْٓ، صحيح.ُِٕٕٓ)اٟتديث، إسناده قاؿاققاألرناؤكط: كركاه(،
سلسلة .كصححواأللباينُبصحيحكىذاحديثحسن(،كقاؿ:ََِِ،رقماٟتديث)ِّٔ،صْ،جالترمذي في سننو



 

َُٔ 
 

كسلم -عليو خلقا(: أحسنهم اٯتانا ا١تؤمنُت (ُ))أكمل "فالرسوؿ كسلم–، عليو ا يبُت-صلى
ُبدرجاتوا١ترتقبةكل الًتابطبُتاإلٯتافكحسنا٠تلق،كحُتنتدبرُبحقيقةاإلٯتاف٧تدهيستلـز

ألفا كتعاىل[الفضائلاإلنسانية، أر]سبحانو ٚتيع الكربلاليتتربطهبا اٟتقيقة كافالذمىو
كمنضمنها كينهىعنكلالرذائل، الفضائلا٠تلقية، كمنها بكلالفضائل، يأمر اإلٯتافكفركعو،

ا أمر ما باتباع ملزما نفسو ٬تد كا١تؤمن ا٠تلقية، ا]سبحانو[الرذائل هنى ما كاجتناب بو،
ُبالنفسأكخارجةعنو،كلإلٯتافمنالتأثَتعلىاإلنسافماليسأليةقوةأخرلداخلة]سبحانو[

.(ِ)عنها"


 األنبياء:  قصص في باألخالق التربية جوانب المطلب الثالث: من
"تزكيةالنفس"القاعدة األولى:

أحدعشرقسمانعلىفالحمنزكىنفسوالعزيزُبكتابو-سبحانوكتعاىل–اأقسمفقد
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱمنأ٫تلذلك،قاؿتعاىل:يبةكعلىخ
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي

)سورةالشمس،اآليات َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ
:قدأفلحمنزكىنفسوكٛتلها]رٛتوا["كا١تعٌت:قدأفلحمنزكىنفسو،قاؿاٟتسن ،(َُ-ُ

الىابالطاعةكالرب:يريدأفلحمنزكىنفسو،أم:٪تاىاكأع]رٛتوا[علىطاعةا،كقاؿابنقتيبة
 َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱٱكالصدقةكاصطناعا١تعركؼ.ك٨تواآليةقولوتعاىل:

أم:كقدخابمنأىلكنفسوَّ نت مت زت رتُّٱ،كقولوتعاىل:(ُٓ-ُْ)سورةاألعلى،اآليتاف
أم:نقصهاَّ نت مت زت رتُّٱٱ:]رٛتوا[،قاؿابنقتيبة]تعاىل[كٛتلهاعلىمعصيةا

 .(ّ)اىابًتؾعملالربكركوبا١تعاصي"كأخف
                                                                                                        

 (.ٖٗ،رقماٟتديث)ّٓٓ،صِ،جُ،طاألحاديث الصحيحة
،رقماٟتديثْٖٓ،صّ،جالترمذي في سننو(.كركاهِْٖٔ،رقماٟتديث)ِِ،صْ،جابو داود في سننوركاه(ُ)

(.َُِّاٟتديث)،رقمِٔٔ،صُ،جصحيح الجامع.كصححواأللباينُبىذاحديثحسنصحيح(كقاؿ:ُُِٔ)
.ِْ،صٓ،طاألخالق اإلسالمية وأسسهاا١تيداين،(ِ)
.ََٕٖ،صٗ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ّ



 

َُٕ 
 

"التقول٤توراألخالؽ"القاعدة الثانية:
إليو.. منجذبة الفضائلحولو الثابتاليتتستدير ا١تركوز التقولىي"اور جعلاإلسالـي

كالرغبةُبثوابو،كتشملخشيتوسبحانوكا٠توؼمن-تعاىل–للتقولداللةدينيةتشملطاعةا
كىيهبذهالداللةالشاملةاورالذمتدكرحولواألخالؽاإلسالمية،كىياألساسالوطيدعقابو،

الذماليتبدؿكالٯتيد،كالٮتضعلألىواءكا١تقاييسالفرديةأكا١تقاييسالعامةاليتتتحوؿكتتغَت..
كرٯتاشجاعاعادالإال-كىويعلمأفاإلسالـينبوعاألخالؽكأفالتقول٤تورىا–كلنيكوفالتقي

كالغدر كالفجور كالبخل اٞتنب من مربأ فضيلة، بكل متحليا غيورا رحيما كفيا صادقا عفيفا أمينا
األخالؽ،فقاؿتعاىل:-سبحانوكتعاىل–كقدكصفا.(ُ)كالكذبكمنكلرذيلة" ٱٱا١تتقُتٔتكاـر

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل  ُّٱٱ
 يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جه ين  ىن من
اآليتاف  َّ ٰر ٰذ عمراف، آؿ أعدتللمتقُتكخلقتأم(ُّْ-ُّّ)سورة بسعتها اٞتنة :ىذه

أم:ُب َّٱمه جه ين ىن منُّٱ:-جٌلشأنو-كىيئت،ٍبكصفاا١تتقُتفقاؿ
أم:الذينٯتلكوفأنفسهمَّٱيه ىهُّٱالرخاءكالشدةكاليسركالعسركالضيقكالسركر

كاإلحسافُبكلشيءَّٱٰذ يي ىيُّٱ ٍبقاؿ:َّميخي حي جيُّٱعندالغضب
.(ِ)أداؤهعلىكجهواألكمل

 "التزكيةفضلمنا"القاعدة الثالثة:
منالتكتسب قيمتها ا١تزكيمكانةتزكية ا، كافا١تزكيىو كتعاىل-كإذا فنعم-سبحانو

 جي  يه ىه ...ُّٱلوالفضلُبتزكيةالنفوس،فقدقاؿسبحانو:-جٌلُبعاله–فهوالتزكية،
 َّمئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ،النور)سورة

،"كمنشرمايبتلىبوا١ترءأفيزكينفسو،إذُبتزكيتونفسومايشعرباألنانيةكاالعتداد(ُِاآلية
بالتزكية،كقدلنفسوىومنشهداللَّولوبالتزكية،كمنشهدبُتكشتاف،(ّ)بالذاتكمركبالنقص"

                                  
.ّٔ-ّٓصمن أخالق النبي،كاٟتوُب،.ّْٕٕ،صٖ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)
.َٕٕ-َٕٔ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،أنظر:(ِ)
.ّٔٗ،صُج،ُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ّ)



 

َُٖ 
 

)سورة َّ مس خس حس  جس مخ جخمح جح مج ...ُّٱٱٱفقاؿسبحانو:عنذلك-تعاىل–هناناا

أم:"فالتثنواعلىأنفسكمبالطهارةمنا١تعاصي،أكبزكاةالعملكزيادةا٠تَت،بل(ِّالنجم،اآلية
ا كمغفرتو"]سبحانو[اشكركا فضلو ا(ُ)على ذـ كقد عاله–، ُب التزكية-جٌل ادعوا أقواما

  مص خص حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج ُّٱٱٱ:-ٌلجاللوج-كالطهرألنفسهم،فقاؿ
اآلية َّ مض خض حض جض النساء، (ْٗ)سورة تعاىل: قولو ُب السلف بعض كقاؿ  نب مب  زبُّ.
كأصلحها،كىذاقوؿ٣تاىد]تعاىل[قالوا:"قدأفلحتنفسزكاىاا(ٗ)سورةالشمس،اآلية َّىب

]سبحانو[تنفسأصلحهاا،قالوا:سعدتنفسكأفلح]رٛتهما[كعكرمةكسعيدبنجبَت
كأغواىاكأبطلها]تعاىل[كطهرىاككفقهاللطاعة،حىتعملتهبا،كخابتكخسرتنفسأضلهاا

 .(ِ)("ٖ)سورةالشمس،اآلية َّيئ ىئ نئُّكأىلكها..قالوا:كيدؿعليوقولو:
ىصل–"كأكؿمظهرمنمظاىرفضلوكنعموعلىخلقو،إرساؿالرسلكخاصةالني٤تمدا

النفس-اعليوكسلم عليهماآلياتك٭تملهمعلىطهارة يتلوا للرسلكلهم.. ٢تم،كخا٘تا إماما
كيزكيهممن العربالكتابكاٟتكمة يعلم كٮتلقفيهمالضمَتاٟتيكالوازعاإل٢تي.. الطبع، كزكاء

 يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱفقاؿسبحانوكتعاىل:(ّ)دنسالرجسكالشرؾكسوءالفعل"

 َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي
"األميوفىمالعرب..كٗتصيصاألميُتبالذكرالينفيمنعداىم،كلكنا١تنة(ِ)سورةاٞتمعة،اآلية

عليهمأبلغكأكثر..كىذهاآليةمصداؽإجابةا٠تليلوإبراىيم]عليوالسالـ[حُتدعاألىلمكة
 آياتو عليهم يتلو منهم رسوال فيهم يبعث اأف فبعث كاٟتكمة.. الكتاب كيعلمهم كيزكيهم

]سبحانو[ عليو–٤تمدا ىدايتو-صلواتاكسالمو فيو بشرععظيمكاملشاملٞتميعا٠تلق،
كالبيافٞتميعما٭تتاجوفإليومنأمرمعاشهمكمعادىم،كالدعوة٢تمإىلمايقرهبمإىلاٞتنةكرضا

                                  
.َُُٔ،صٕ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)
.ََٕٖ،صٗ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)
.ِْٖٔ،صٖ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ّ)



 

َُٗ 
 

يقرهب]سبحانو[ا عما كالنهي عنهم، ا كسخط النار إىل ٞتميع-تعاىل–م فاصل حاكم ،
.(ُ)الشبهاتكالشكوؾكالريب"

إفتزكيةالنفوسباألخالؽالصاٟتةمنأىمالعواملإلصالحالفردكاجملتمع،لذاجعلهاا
-سبحانو–كذلكمنفضلا-عليهمالصالةكالسالـ–منكظائفاألنبياء-سبحانوكتعاىل–

 على كاألخالؽكنعمتو هبا،خلقو، كيتعاملوف كيدركوهنا الناس يراىا ما أبرز علىىي دليل كىي
أما كافالقلبفاسداناليستطيعاإلنسافأفيستمرُبالتظاىرباألخالؽاإلٯتافُبالقلب، إذا

من نابعان ذلك يكن مل إف يدـك لن ذلك لكن األخالؽ، يتكلفوف قد الناس فبعض السطحية،
-تعاىل–،فاألخالؽالصاٟتةاليت٭تبهاا-سبحانو–كيةالنفستزيداإلٯتافكابةالقلب،كتز

من التقيتنبع النقي السليم الرٛتنالقلب ك٤تبة باإلٯتاف قلبو امتلئ الذم البدف حلية كىي ،–
"-سبحانو ذلك، ٔتوجب البدف يتحرؾ أف ضركرة لـز لو كابة بو التصديق بالقلب قاـ منكإذا

الظاىرةلظاىرةاألقواؿا ُب،كاألعماؿ موجبما كاألعماؿىو علىالبدفمناألقواؿ يظهر فما
بالبدفمناألقواؿكاألع،كدليلوكمعلولو،كالزموالقلب يقـو أفما تأثَتفيماُبكما ماؿلوأيضا
.(ِ)"فكلمنهمايؤثرُباآلخر،القلب

ا١تسلمفإ اجملتمع ُب األخالؽ ا١تطهرة،مرجعية كالسنة الكرًن القرآف من "لقدكمستمدة
دقيقاُبقولو:-تعاىل–كصفا  يك  ىك مك لك ُّٱاجملتمعاإلٯتاينكصفا

  ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىلمل

ففيىذهاآليةستة،(ُٕسورةالتوبة،اآلية) َّ جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني ميزي
عليهااجملتمعاإلٯتاين:أك٢تا:ك اليةبعضهمبعضابالنصرةكابةكا١تودة؛ْتيثأركافالبدأفيقـو

يكونوفُبتراٛتهمكتوادىمكتعاطفهمكمثلاٞتسدالواحد،إذااشتكىمنوعضوتداعىلوسائر
با٠تَت الناس استمساؾ إىل يؤدم ذلك أف إذ با١تعركؼ، األمر ثانيها: كالسهر. باٟتمى األعضاء

بٍتإسرائيل]جٌلجاللو[النهيعنا١تنكر،فقدلعناكاٟتقكالصدؽكاألمانة.كثالثاألركاف:
..ٔتاعصواككانوايعتدكف.كانوااليتناىوفعن]عليهماالسالـ[علىلسافداكدكعيسىابنمرًن

                                  
.ْٕٖٔ،صٖ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)
.ُْٓ،صٕ،جمجموع الفتاوىابنتيمية،(ِ)



 

َُُ 
 

كالصالةعمادالدينمنأقامهافقدأقاـالدين،كمنىدمها،.كرابعاألركافالصالة(ُ)منكرفعلوه
القيامة.خامساألركاف:كيؤتوفالزكاةفقدىدـالدين،كىي كىي،أكؿما٭تاسبعنوالعبديـو

النقدينكعركضالتجارةكاألنعاـكالزركعكالثمار، ٘تثلاٞتانبا١تايلُباإلسالـ،ألهناتشملزكاة
ُب كال سائال، الطريق ُب رأينا ما كمقاديرىا مصادرىا بكل طبقت فلو األرض، باطن ُب كالركاز

]صلىاكرسولو]سبحانو[وتعاطال،كالُبالسجوفقاتال.كالركنالسادس:كىوطاعةاالبي
لقدحكم..َّزي  ري ٰى ُّٱُبقولو:-تعاىل–كمانصعلىذلكا،عليوكسلم[

 جئيي ىي نيُّٱ٢تذااجملتمعاإلٯتاينإذاتوافرتلوتلكاألركافالستةبقولو:-تعاىل–ا

اأعظم٣تتمعالًتاحم،فلوتراحمالناسماكافبينهمجائعكال..نعممَّ هئ مئ خئ حئ
،كألقفرتاٞتفوفمنا١تدامع،كالطمأنتاٞتنوبُبا١تضاجع،كت عرياف،كالمغبوفكالمهضـو
الرٛتةالشقاءمناجملتمع،كماٯتحونورالصبحسوادالظالـ،فياأيهاالسعداءأحسنواإىلالبائسُت

.(ِ)مسحوادموعاألشقياءكارٛتوامنُباألرضيرٛتكممنُبالسماء"كالفقراء،كا
للناسٚتيعان،ُباألخالؽكُبغَتىا،كاألسوةقدكةالىم-عليهمالصالةكالسالـ–كاألنبياء 

-ااصطفاىم،كألهنمخيارالبشر؛٢تجةهمكأعظمهمأمانة،كأصدق،لقانأكملالبشرخيألهنم
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّٱ:-جٌلشأنو-قاؿفلىعلمعلىالعا١تُت،ع-كتعاىلسبحانو
 زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
"أم:كاذكرلقومكمن،(ْٖ-ْٓصسورة (َّ يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت

كعبدكارهبمحىتأتاىم]سبحانو[الذينٖتملواالشدائدُبدينا]عليهمالسالـ[ىؤالءاألنبياء
.(ّ)للنبوة،كاصطفاهمنخلقو"]تعاىل[م:ككلمنهم٦تناختارهاأٱَّ ىث نث مثُّاليقُت

متكاملةتشملالفردكاجملتمع،كتستوعباٟتياةكلهامنٚتيعقيمربانية؛فهياألخالؽكألفىذه
ا أعده كتربطالفردٔتا الٗتضعلرغباتثابتةالتتغَتلوُباآلخرة،-سبحانو-جوانبها، ؛ألهنا

                                  
 ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل ُّٱكماقاؿتعاىل:(ُ)
.(ٕٗ-ٖٕ)سورةا١تائدة،اآليتُت َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ييىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه

.َٕٓ-َّٕ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)
.ّْٖٓ،صٓ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ّ



 

ُُُ 
 

الفرؽبُتغٍتبُتالناس،فرؽفيهاالفآرائهم،بلىيكحيإالىيلوخصائصربانية،البشرك
.فهيصاٟتةٞتميعالناسُبسودكالأبيض،كالعريبكالعجميكفقَت،كالبُترفيعككضيع،كالأ

-عليوالسالـ–كلزمافمكاف،فاليطرأعليهاتغيَتكالتبديلبسببتغَتالظركؼ،فهذايوسف
قد-،كشعوربالظلمالبُتالذمكقععليوضغوطكآالـنفسيةرغممايعانيومن-كىوُبالسجن

ُبالسجنحينماوعنصاحبيالكرًنقدنقلالقرآفك،احتفظبأخالقوالفاضلةا١تتمثلةُباإلحساف
كيتكرر(ّٔ)سورةيوسف،اآليةَّ حق  مف خف حف جفمغ جغ ...ُّٱالرؤيا:طلبامنوتأكيل

 جم هل مل خل حل جل مكُّٱتوعلىلسافإخولوكقدصارعزيزمصر،حباإلحسافريالتص

اآليةَّ  مه جه هن من خن حنجن مم خم  حم يوسف، فاإلحساف (ٖٕ)سورة
السالـ–صاحىبيوسف ا-عليو فقدٚتع مراحلحياتو، اٟتيسن-سبحانو–ُبٚتيع بُت لو

 خك  حك جك ُّٱتعاىل:اقاؿكمه،مرأأكؿُبباإلحسافلو-سبحانو–شهداقدكاإلحساف،ك

) َّ  جم هل مل خل حلجل مك لك سبحانو(ِِاآلية،يوسفسورة لو كشهد
 فقاؿ مصر، عزيز كصار األرض ُب مكنو أف بعد عاله–باإلحساف ُب -جٌل  يب  ىب  ُّٱ:

 َّاكلك يق ىق يف ىفيث ىث نث  مث زثرث يت ىت نت مت زت رت
.(ٔٓاآلية،يوسفسورة)

-عليوالسالـ–نيالكرًن:"يوسفعنىذاال-رٛتوا–يقوؿالشيخعبداٟتميدكشك
٧تاره طيب تفسر كعشيا، بكرة الكوف صحائف ُب تتلى الدىر، كجو على خالدة كطهارة(ُ)آية

إزاره،كعفتوُبشبابوكقوتوُبدينو،كإيثارهآلخرتوعلىدنياه،كأفضلىداية٘تثلللنساءكالرجاؿ،
،كمراقبتولو]تعاىل[حدمنالبشرإالبصدؽاإلٯتافباكا١تثلالعلياُبالعفةكالصيانةاليتالتتمأل

ُبالسركالعلن.كسورتومنقبةعظمىلو،كآيةبينةُبإثباتعصمتو،كأفضلمثلعملييقتدمبو
قصة فيها سلطاف.. من النفس على ا٠تسيسة للشهوة ٔتا القارئ يشعر فبتالكهتا كالرجاؿ، النساء

ة،كأكملهمبنية،ٮتلوبامرأةذاتمنصبكسلطافكىيسيدةلوشابكافمنأٚتلالناسصور
كىوعبدىا،٭تملهااالفتتافّتمالوعلىأفتذؿنفسهالو،كٗتوفبعلهافًتاكدهعننفسو،فيسعها

                                  
.ّّٗ،صٓ،جمقاييس اللغةابنفارس،ككذاالنجر:الطبع...تسويةالشيءكإصالحقدره:النوفكاٞتيمكالراء(ُ)



 

ُُِ 
 

،كاالعتصاـْتبلو]سبحانو[منحكمتو،كيريهامنكمالوكعفتوماىوأفضلدرسُباإلٯتافبا
الذمأحسنمثواه،فيقوؿ:ا١تتُت،كُبحفظوأ  مي خي  حيجي يه ىه مه... ُّٱٱٱمانةسيده

اآلية َّ ٰذ يي ىي يوسف، الشرؼ(ِّ)سورة ُب كالتفريط كا١تهانة بالذؿ حينئذ فتشعر
(ُ)كالصيانة،كٖتقَتمقاـالسيادةكالكرامة"

  
ك ذكر كتعاىل–اقد القرآف-سبحانو األنبياءالكرًنُب أخالؽ ا-كثَتانمن صلوات

،فكانواييٍشًفقوفعليهمبالرَّغممنإيذاءقومهم٢تم،فعنعبدبأقوامهمالرَّٛتةكمنها-عليهمكسالمو
أنظرإىلالنَّي-رضياعنو-ابنمسعود ٭تكينبيِّامن-صلىاعليوكسلم-قاؿ:)كأين 

 فهو فأىٍدمىوه، قومو ضربو كيقواألنبياء، كجهو، عن الدَّـ الٯتسح م فإهنَّ لقومي، اغفر رب  ؿ:
عليو-رٛتوا-قاؿالنَّوكم .(ِ)يعلموف( كانوا مناٟتلم-صلواتاكسالموعليهم-:)فيوما

على جنايتهم ُب كعذرىم كالغيفراف، با٢تداية ٢تم كدعائهم قومهم، على كالشَّفىقىة كالعفو كالتَّصربُّ
النَّ كىذا ماليعلموف. بأهنَّ أنفسهم؛ كقدجرللنبينا منا١تتقد مُت، إليو صلىاعليو-يا١تشار

أحد-كسلم يـو يبُت(ّ))مثلىذا كىو النَّي، كسلم-شىفىقىة كصربه-صلىاعليو علىقومو،
هبمكحلمو موافقلقولو كىو -تعاىل–، )سورةَّ مل  يك ىك مك لك اك ٱُّٱ:

ةللعا١تُت،كىدايةللناسأٚتعُت،كأفمناتبعوسلك"بُتسبحانوأفالرسوؿرٛت ،(َُٕاألنبياء،اآلية
 الغواية طريق ُب كسار ضل عنو نأل كمن الرشاد، عليو-ا٠تليلإبراىيمكىذا.(ْ)كالعناد"سبيل

لوطك؛علىالنَّاسمنشفقتو-السَّالـ ،حىتاليأتيهمالعذاب،-عليوالسالـ–اف٬تادؿعنقـو
  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٱُّ:-تعاىلكسبحانو-اقاؿ
 اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث  زث رثيت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

                                  
.َُٔ،صُِ،جُ،طوتفسير المراغي.َُٖٕ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ُ)

مسلم كركاه(.ّْٕٕ،رقم)ُٕٓ،صْ،جُط،بابحديثالغاركتابأحاديثاألنبياء،،البخاري في صحيحوركاه(ِ)
 (.ُِٕٗ،رقماٟتديث)ُُْٕ،صّ،جبابغزكةأحد،كتاباٞتهادكالسَت،في صحيحو

 .َُٓ،صُِ،جِبناٟتجاج،طالمنهاج شرح صحيح مسلملنوكم،(اّ)
 .ُِْٓ،صّ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ْ)



 

ُُّ 
 

حىت،اخلقعلىكالشفقة،القلبرقةعلىتدؿالصفاتكىذه"،(ٕٔ–ْٕ)ىود: َّ مك لك
(ُ)عنهم"العذابيرفعأفرجاء؛فيهماجملادلةعلىٛتلتو

أبرزكأىماألخالؽ؛ألفكلخيلقالصرب،كىو-صلواتاكسالموعليهم-كمنأخالقهم
صربعنىيالعفةاألخالؽتدكرعليو،كتصدرمنو،فتبليغديناكٖتملاألذلأساسوالصرب،ك

–،كالعفوىوصربعناالنتقاـ،كىكذاكلاألخالؽأساسهاالصرب،ككافاألنبياءشهوةارمةال
،كقدأمراأصربالناس،كمنأصربىمأكيلال-السالـكالصالةعليهم -نبينا٤تمد-سبحانو–عـز

 مغ جغ مع جع ُّٱ:-تعاىل–أفيصربكماصربكا،كىومنهم،قاؿا-صلىاعليوكسلم

( َّ ...خف حف جف اآليةاألحقاؼسورة ا")ّٓ، صربنوح-تعاىل–فأمره كما ]عليوبالصرب،
كيعقوبكيوسفكغَتىممنالسالـ[ كإسحاؽ، صربإبراىيم، ككما األنبياء،صلواتاعليهم،
منأذل]تعاىل[أيهاالرسوؿ،كماصربؾإالبا،علىماأصابكُبا،"أم:فاصرب(ِ)أٚتعُت"

منالرسل على]عليهمالسالـ[مكذبيكمنقومكالذينأرسلناؾإليهممنذرا،كماصربأكلوالعـز
١تاأمرهبالصرب،كىوأعلىالفضائل،هناهعنالعجلةكاالنتهاءإىلطاعتو،ك]سبحانو[القياـبأمرا

 -تعاىل–فقاؿ ( َّ...جكمق حق مف...ُّ: اآليةاألحقاؼسورة ربك)ّٓ، ٔتسألة تعجل ال أم:
فإنوعندمارأل-عليوالسالـ-.كمنأكثرالناسصربانعلىبالءاإبراىيما٠تليل(ّ)٢تم"العذاب

؛كرؤيااألنبياءكحي،فأخربابنوبذلك،كعرضعليو-عليوالسالـ–إٝتاعيلُبا١تناـأنويذبحكلده
 حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ:-عليوالسالـ–حكايةعنإبراىيم-تعاىل–األمر.قاؿا

 هي ميخي حي جي ٰه  مه جههن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل
  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هت مت هب مب هئ مئ

الصافات،َّ مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خنحن جن )سورة

َُٔ-َُُيةاآل ) كشك اٟتميد عبد الشيخ ا-يقوؿ -رٛتو ا من اختبار "كىذا كجل–: -عز
٠تليلوُبأفيذبحالولدالعزيز،الذمجاءعلىكرب،كقدطعنُبالسن،بعدماأمربأفيسكنوىو

                                  
 .ّٖص،ْج،ُط،غرائب القرآن ورغائب الفرقان،النيسابورم(ُ)

 .ِْٗ،صّ،جُ،طبحر العلومالسمرقندم،(ِ)
 .ْٕٓٓ،صٔ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ّ)



 

ُُْ 
 

كتركهماُبذلك،]سبحانوكتعاىل[كأموُببالدقفر،ككادوليسبوجليسكالأنيس،فامتثلأمرا
٢تمافرجانك٥ترجان،كرزقهمامنحيثال]سبحانو[كتوكالنعليو،فجعلا]تعاىل[ىناؾثقةبا

٭تتسباف.ٍب١تاأمربعدىذاكلوبذبحكلده،الذمقدأفردهعنأمرربو،كىوبكرهككحيدهالذم
كعلىكلده،ليكوفأطيبليسلوغَته،أجابربو،كامتثلأمره،كسارعإىلطاعتو،ٍبعرضذل

 خن حن جن مم خم حم جم هل ُّٱ  :مللقلبو،كأىوفعليومنأفيأخذهقسرانكيذْتوقهرا
 حي جي ٰه ُّٱ،فقاؿ:]عليهماالسالـ[الغالـاٟتليمسركالدها٠تليلإبراىيمفبادر َّهن من
للوالدكلربَّمت هب مب هئ مئ هي ميخي السدادكالطاعة اٞتوابُبغاية كىذا
،(ُ)"]سبحانو[العباد إٝتاعيل صرب يبُت أيضان، ىذا السالـ-كُب -عليو ا ألمر –كاستجابتو
كصفوا-تعاىل كأٌمحلمأعظممنأنوباٟتلم،-سبحانو–ُبأشداألشياءكىوالذبح،لذا

كفعالنَّمت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه ُّٱ،فقاؿ:عرضعليوأبوهالذبح
 اٝتاعيل السالـ-كاف -عليو الصابرين، من سبحانو: فقاؿ بذلك ا كصفو  نب ٱُّٱفقد
-عليوالسالـ-يعقوبككذلك(،ٖٓ)سورةاألنبياء،اآلية  َّ يت  ىت نت مت زترت يب ىب

بالبالياالكثَتة،فماكافمنوإالأفيقوؿ،ُبكل-تعاىل-صاحبالصرباٞتميل،كقدابتالها
-عليوالسالـ-لبالياالذمابتليهبا،كمنٚتلةا(ّٖ)سورةيوسف،اآليةَّ...  هبمب خب ... ُّٱٱمرة:

يوسف كلده على حزننا بصره فقد السالـ–أنو عنو-عليهما غاب فقد إخوتو، بو مكر الذم ،
 حض جض مص ... ُّٱٱٱأينىوكماذاحلبو،ككلذلككىوينتظره، عشراتالسنُت،كاليعلم

و٫توكحده،،كلكنوملييأس،كإ٪تاكافيشك(ْٖ)سورةيوسف،اآليةَّ  مظ حط مض خض
)سورةيوسف، َّ  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لكٱُّ

ٍبفقدابنوالثاينبنيامُت،كزادحزنوكعظمبالؤه،كلكنأملوُباأكربمنكلالباليا،(ٖٔاآلية
 فقاؿ٢تم: اليأس، بعدـ بنيو  ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱفأمر

ك٦تا"(ٕٖية)سورةيوسف،اآلَّ حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حنجن يم
كىًظيمهُّأمسكلسانوعنالنياحةكعماالينبغيقولو:-عليوالسالـ-يدؿعلىأفيعقوب َّفػىهيوى

                                  
 .ّْٕٔ،صٓ،جُ،طسيرفي رحاب التف(كشك،ُ)



 

ُُٓ 
 

أنوغرؽثالثةأعضاءشريفة...كىم،ؤمنغَتإظهارمايسو،٦تلوءمنالغيظعلىأكالده:أم...
نتمستغرقةُبالبكاء،كالقلبكالعُتكاَّأىسىفىياُّمنوُبْترانة:فاللسافكافمشغوالبذكر

 يوجبا٦تلوءكاف فال التكليف ٖتت يدخل مل باالختيار يكن مل إذا ىذا كمثل اٟتزف. من
 نث  ٱُّٱ:بتقواهكصربه،فقاؿ-عليوالسالـ-يوسفى-سبحانوكتعاىل-نصراي،كقد(.ُ)العقاب"

 ين ىن نن من زن رن مم اميل  ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث

فيهاأعظمدليل"-عليوالسالـ–فقصةيوسف(َٗ،اآليويوسفرة)سوَّ مي زي  ري ٰى
ع فكفىشاىدا كإحسانو، كعفوه كعلمو، كحكمتو كعدلو، كأمانتو كحلمو أفعلىصربه لىصربه

د،ككادتلوامرأةالعزيزفزٌجغيابةاٞتبكأخرجتوالسيارةكباعوهبيعالعبيإخوتوحسدكهفألقوهُب
ُب أذل على فصرب السجن امرأة ككيد ُباإلخوة ما علم إذ النسوة، كمكر منالعزيز الفاحشة

العدؿكاإلحسافمنمنافعكمصاّب،فآثراألعلىعلىاألدىنفاختارعقوبةالدنيامفاسد،كماُب
ا ٧ٌتاه أف العاقبة ككانت اإلٍب، ارتكاب على كتعاىل[بالسجن العزيز]سبحانو كأذؿ قدره، كرفع

كأقرت ُبا١تكامرأتو، لو كمٌكن برباءتو، كالنسوة كاٟتكم،رأة كا١تلك النصر، عاقبتو ككانت األرض
  مث زثرث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب  ُّٱكالعاقبةللمتقُت،قاؿسبحانو:

 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث
 .(ِ)"(ٕٓ-ٔٓ)سورةيوسف،اآليتُت َّ مم

 أخالقهم عليهم-كمن كسالمو ا أ-صلوات أخالؽ سوء كذبوىمٖتمل فقد قوامهم،
كالسخرية،بىمكقابلو السفو،مإليهكنسبوا كحرقوااالستهزاء كقاتلوىم بل ا، دين عن كالصد

 ٓتليلاإبراىيم فعلوا كما السالـ-بعضهم، رقيق-عليو بكالـ كأفصحبياف،فقدنصحقومو ،
-سبحانوكتعاىل-ابُتايدان،كممليئانبالقسوة،هتديدانككع،لكنالردكافعنيفانكألطفعبارة،ك

فقاؿ:  خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿ ردقوموعليو
"كىذا:-رٛتوا-قاؿالشيخكشك(ِْالعنكبوت)َّ حي  جي يه ىه مه جه ين ىنمن

                                  
 .ُُٖص،ْ،جُط،غرائب القرآن ورغائب الفرقان،النيسابورم(ُ)

.َُٕ-َُٔ،صُِ،جُ،طوتفسير المراغي.ُُٖٕ-َُٖٕ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)



 

ُُٔ 
 

إبراىيم اآلخر،]عليوالسالـ[منطقالباطلالذمعهدناهمنقـو ،لقددعاىمإىلاإلٯتافباكاليـو
١توعظةاٟتسنة،كلكنهم؛إلفالسهمالفكرم،كبعدقياـاٟتجةعليهم،ٞتأكاإىلاستعماؿباٟتكمةكا

العضلية القول استعملوا كإ٪تا بالدليل، كالدليل باٟتجة، اٟتجة يقابلوا فلم كالقسوة، كالقوة العنف
.(ُ)العقلية"مقابلالقول

اٟتلمصفةمنأجٌلالصفات،خلقاٟتًلم،"ك-عليهمالصالةكالسالـ–كمنأخالؽاألنبياء
-سبحانو–كقدكصفا(ِ)إذىوالصربعندالغضب،كإفشدةاٞتهالةالتزيداٟتليمإالحلما"

 جك ُّٱفقاؿسبحانو:-عليهماالسالـ–بأنوحليمعندمابشرأباهبو-عليوالسالـ–إٝتاعيل
  مه جههن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك
كأم"(َُِ-َُُ)سورةالصافات،اآلية َّ  هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه

قاؿ الذبح أبوه عليو عرض حُت كلد من أعظم يكوف  هب مب هئ مئ هيُّ:حلم
كافموصوفاباٟتلم،قاؿتعاىل:-عليوالسالـ-ٍباستسلملذلك،كأيضافإفإبراىيمَّمت

 يب ىب نب مب ٱُّٱكقاؿجٌلجاللو:(ُُْ،اآليةالتوبة)سورة َّ يق  ىق يف ىف يث... ٱُّٱ
 َّرت الشرؼ(ٕٓاآلية،ىود)سورة صفات ُب مقامو قائم كأنو باٟتلم، موصوؼ كلده أف فبُت

 .(ّ)"كالفضيلة
 مج ُّٱ:-سبحانوكتعاىل-قاؿا،الكـر-عليهمالصالةكالسالـ–كمنأخالؽاألنبياء

  مع جع مظ حط مض خض حض جضمص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح
 حم جمهل مل خل حلجل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
"كافخليلالرٛتنمضيافانكرٯتان،فماأبطأُبتقدًنالقرلكإكراـ(ِٖ–ِْالذاريات)َّ جن  مم خم

 إىل كأحب ٟتما، أطيب يكوف حىت شواه قد ٝتُت بعجل جاءىم لقد قاؿ(ْ)النفس"الضيف، .

                                  
 .ِّٖٕ،صْ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ُ)

.ُٕٔٓ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)
.ّْٓ،صِٔ،جّ،طيح الغيبمفاتالرازم،(ّ)

 .ُٕٔٓ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ْ)



 

ُُٕ 
 

عليو-يوسفكىذا(ُ)إبراىيم(كافأكَّؿمىنأضاؼالضَّيف) :-صلىاعليوكسلم-رسوؿا
عليهم–إبراىيمبنإسحقبنيعقوببنيوسفابنالكرًن،الكرًنابنالكرًنابنالكرًن-لسالـا

فعندما-السالـ األخالؽ، ككـر النسب كـر بُت مظلومان،السجنُبكىوا١تلكرسوؿأتاهٚتع
ا١تلكرؤياُبيستفتيو ُبكثكم٢تمأٌك٢تابللكم،أعربىاٍبأكالالسجنمنأخرجوينيقلمل،

أخالقو عجبت) :-كسلمعليواصلى-ارسوؿقاؿ.-عليوالسالـ-السجن،كذلكمنكـر
أفعلملأناكنتكلو،الرؤياُبليستفىتإليوأرسلحيث،لويغفركا،ككرمويوسفأخيلصرب
كنتكلو،هبعذرأخربىمحىتٮترجفلمليخرجأٌب،لويغفركا،ككرمولصربهكعجبت،أخرجحىت

مصرأياـفقدظهرتجلٌياحُتتوىلاٟتكمُب،كأماعدلوكأمانتوكعلموكحكمتو."(ِ)لبادرت(أنا
،اجملاعات،ٍبا٢تالؾاققككادتتوقعالبالدُب،ٟترثكالنسلالسبعالسنُتالعجاؼاليتأكلتا

بالجنفكالميلمع،ا١تستقيمكالسَتبينهمبالسويةكعلىالصراط،لوالحكمتوكعدلوبُتالناس
.(ّ)"ا٢تول



المبحث الرابع

 كفيوثالثةمطالب::التربية بالدعوة جوانب

 المطلب األول: مفهوم الدعوة لغة واصطالحاً:

الدعوةلغة:" الشيءإليكالداؿكالعُتكاٟترؼا١تعتلأصلكاحد،كىوأف٘تيلالفرعاألكؿ:مفهـو
كاالسمناداه،:كدعاءدعواالرجلدعاك"،(ْ)"دعوتأدعودعاءتقوؿ:،بصوتككالـيكوفمنك

                                  
،َِٖ،صِجصحيح الجامع الصغير وزيادتو حسنواأللباين،ك.ُٖ،صُ،طقرى الضيفركاهابنأيبالدنياُبكتاب(ُ)

 .(ُْْٓرقم)
صحيح الجامع واأللباين،صححك(.َُُْٔ،رقماٟتديث)ِْٗ،صُُ،جِ،طالطبراني في المعجم الكبيرركاه(ِ)

 .(ّْٖٗ،رقم)ّٕٕ،صِجالصغير وزيادتو 
.َُٕ،صُِ،جُ،طوتفسير المراغي.ُُٖٕ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ّ)
.ِٕٗ،صِج، مقاييس اللغةابنفارس،(ْ)



 

ُُٖ 
 

..٬تتمعواحىتبعضابعضهمدعا:القـوكتداعى..كاستدعيتوبوصحتأمفالناكدعوت.الدعوة
)سورةاألحزاب،َّ ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱ:تعاىلكقولو.ساقو:األمَتإىلكدعاه

بيعةإىليدعوفقـو:كالدعاة..منويقربكماجٌلُبعاله[]اتوحيدإىلداعيا:معناه(ْٔاآلية
ا٢تاءأدخلتدين،أكبدعةإىلالناسيدعوكافإذاداعيةكرجل،داعكاحدىمضاللة،أكىدل

-كجلعز-اقاؿ،ا١تؤذفككذلكتعاىل،اداعي-كسلمعليواصلى-كالني.للمبالغةفيو
العظيمالقرآفعوااستمالذيناٞتنعن٥تربا األحقاؼ، ٱَّ ... مب زب رب يئ ُّٱ: )سورة

(ُ)"(ُّاآلية ا قاؿ الوحي، نصوص ُب جاءت اليت الشرعية األلفاظ من كالدعوة -تعاىل–،  ُّٱ:

صلىاعليو-رسوؿاكقاؿ،(َُْ)سورةآؿعمراف،اآليةَّٱ...زن رن مم ام يل ىل
أىلكتاب،)مَّابعثوإىلاليمن:لى-رضياعنو-١تعاذبنجبل-كسلَّم إنكتقدـعلىقـو

ا عبادة إليو تدعوىم ما أكؿ (ِ)(فليكن الرازم كقاؿ ا–، ")-رٛتو ك(الدعوة: الواحدة ا١ترة
-بإمشاـالعُتالضمة-كتقوؿللمرأة:أنتتدعُتكتدعوينكتدعُت،)الدعاء(أيضاكاحداألدعية

أننتتدعوفمثلالركللج داعية،جاؿسواءماعة بعده:اللنبك ما يًتؾُبالضرعليدعو كُب،ما
.(ْ)"(ّ)(دعداعياللنب)اٟتديث:

الدعوةالفرعالثاين إيصاؿديناإلسالـإىلالناسكىوالدعوةمصطلحشرعي،:اصطالحان:مفهـو
كحثهمعلىكافة ا، رسوؿاكط-تبارؾكتعاىل-طاعة كااللتزاـ-مكسلصلىاعليو-اعة

 ني مي زي ُّٱ،كىذاا١تعٌتكردُبالقرآفالكرًنُبأكثرمنموضع،قاؿتعاىل:-سبحانو–بدينا
(ٖسورةاٟتديد،اآلية)َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

بُتأظهركميدعوكمإىلذلك،]صلىاعليوكسلم["أم:كأمشيءٯتنعكممناإلٯتاف،كالرسوؿ
                                  

،)دعا(.ِٗٓ-ِٖٓ،صُْ،جّ،طلسان العربابنمنظور،(ُ)
(كركاهُْٖٓ،رقم)ُُٗ،صِ،جبابالتؤخذكرائمأمواؿالناسُبالصدقةلزكاة،،كتاباالبخاري في صحيحوركاه((ِ

،بابالدعاءإىلالشهادتُتكشرائعاإلسالـ،بابالدعاءإىلالشهادتُتكشرائعاإلسالـ،كتاباإلٯتاف،مسلم في صحيحو
(.ُٗرقم)ُٓ،صُج
،رقمِْٔ،صّ،جالحاكم في المستدرك(.كركاهُِٕٖٗ،رقماٟتديث)ٖٗ،صُّ،جأحمد في المسندركاه((ّ

(ّّٕٔ،رقماٟتديث)ّٔٔ،صُ،جصحيح الجامع(كقاؿ:صحيحاإلسناد.كحسنواأللباينُبَُْٓاٟتديث)
،)دعا(.َُٓ،صٓ،طمختار الصحاحالرازم،(ْ)



 

ُُٗ 
 

،كجاءمعٌتالدعوةعلىلسافالعبدالصاّب(ُ)كالرباىُتعلىصحةماجاءكمبو"كيبُتلكماٟتجج
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّٱمؤمنآؿفرعوفكماُبقولوسبحانو:

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن
 نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

وكمإىلالنجاة،كىي،أم:"مابايلأدع(ّْ-ُْ)سورةغافر،اآليات َّ مت  زت رت يب ىب
  ىم مم﴿الذمبعثو-صلىاعليوكسلم–عبادةاكحدهالشريكلو،كتصديقرسولو

 حي﴿أمعلىجهلبالدليلَّٱجي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن؟يم
رضي-بنعامرربعيليلالصحايباٞتبُتحقيقةالدعوةكقد.(ِ)"َّٱيي ىي مي خي

-رضياعنو-قاؿربعيماجاءبكم؟:ركةالقادسيةتمقائدالفرسُبمعرسحُتسألو-اعنو
،كمنضيقالدنيا]سبحانو[ابتعثنالنخرجمنشاءمنعبادةالعبادإىلعبادةا]جٌلجاللو[ا:"
بدينوإىلخلقولندعوىمإليو،فمنقبلإىل سعتها،كمنجوراألديافإىلعدؿاإلسالـ،فأرسلنا

.-سبحانوكتعاىل-(ّ)"و،كمنأىبقاتلناهأبداحىتنفضيإىلموعوداذلكقبلنامنوكرجعناعن

الدعوةإىلاإلٯتافبو:ىي]سبحانو[الدعوةإىلا"فقاؿ:-رٛتوا–كقدعرفهاابنتيمية
رسلو بو جاءت أمركا،كٔتا فيما كطاعتهم بو أخربكا فيما إىل؛بتصديقهم الدعوة يتضمن كذلك

كإقا البيتالشهادتُت كحج رمضاف كصـو الزكاة كإيتاء الصالة با،ـ اإلٯتاف إىل ]تعاىل[كالدعوة
كالدعوةإىلأفيعبدالعبدربو،كالبعثبعدا١توتكاإلٯتافبالقدرخَتهكشرهكمالئكتوككتبوكرسلو،

الدعوةُباللغة،كبُتمفهومها.(ْ)"كأنويراه االصطالحيكبذلكيتبُتأفالصلةكثيقةبُتمفهـو
.كالشرعي

 المطلب الثاني: أىمية الدعوة:

                                  
.ُّٕٔ،صٕ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ُ

.َُٕٓ،صٔ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)
.ْٔ،صٕ،جُ،طالبداية والنهايةابنكثَت،(ّ)
.ُٕٓ،صُٓ،جُ،طمجموع الفتاوىابنتيمية،(ْ)
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كأحسن،كأٝتاىاكأفضلها،كأكجبالواجباتمنأشرؼاألعماؿ-تعاىل-الدعوةإىلا
كالتستقيما١تهاـاليتكلفهباا١تسلموف،كىيضركرةملحة،ألفحياةا١تسلمالتكتملإالهبا،

كأساسأ٫تية،علىالوجواألمثلالذمبويبُتاٟتقللناسإالبالقياـبواجبالدعوةالدنياأحواؿ
ا٠تلق،كىيعبادتوكحده،-سبحانوكتعاىل–الدعوةأهناتدعوإىلالغايةاليتمنأجلهاخلقا

كأ٫تيتها(ٔٓ)سورةالذاريات،اآليةَّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُّ:-جٌلجاللو–قاؿ
بعثاتكمنُبتصحيحا١تفاىيمُبٚتيعجوانبال لذا كالعباديةكاألخالقية؛ العقدية –دين،

لدعوةأقوامهمإىلعبادة-عليهمالصالةكالسالـ-هباصفوةخلقو،مناألنبياءكا١ترسلُت-تعاىل
كالطواغيتكغَتىا٦تايعبدمندكفا، اكحده،كنبذعبادةغَتهمناألحجاركاألشجاركالنجـو

كاجملتمعكاألمةكناؽا١تسلمُت،أمانةُبأعاليـوكىي كاٞتماعة الفرد كلحسبطاقتػو ،مسؤكلية
–منزلةمنسلكدرباألنبياء-سبحانوكتعاىل-،كقدأعلىاعنويةا١تاديةكا١توكقدراتوإمكاناتك

ُبىدايةالبشركدعوهتمإىلاٟتق،ألفىذامن ُبالدعوة،كاىتدلهبديهم-عليهمالصالةكالسالـ
جعلهممنأحسنالناسلذا،كأعظمالقرباتكالطاعات-سبحانوكتعاىل-باألعماؿإىلاأح

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱتعاىل:كسبحانوفقاؿكأصلحهمعمال،قوال،

اآليةفصلت)سورةَّ نث مث زث رث  يت "أم:الأحدأحسنقوال٦تنٚتعبُت،(ّّ،
 ثالث: اُخصاؿ توحيد إىل و[]سبحان(الدعاء الطاعات،ِكطاعتو..، بفعل الصاّب (العمل

كلالعزُبطاعةا(أفيتخذاإلسالـدينا،كٮتلصإىلربو،كيعلمأفالعزّكاجتنابارمات.
جاباأىوا١تؤمن:]رٛتوا[قاؿاٟتسن"،(ُ)"-سبحانوكتعاىل-الوجوكالقلبلوكُبإسالـ
،كعملصاٟتاُبإجابتو،فيومندعوتو]تعاىل[ىلماأجاباكدعاالناسا،ُبدعوتو]سبحانو[

حبيبا كيلا،فهذا ،ىذا الدعوة :قاؿتعاىل،افضلمقاماتالعبد]سبحانو[ىلاإفمقاـ
 جئ يي ُّٱ:كقاؿتعاىل(ُٗ)سورةاٞتن،اآليةَّ ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رتٱُّٱ
(ُِٓاآلية)سورةالنحل، َّ... حتجت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ

اٟتقكالجيبالقابلالذكيالذماليعاندتسفا١ت،جعلسبحانومراتبالدعوةْتسبمراتبا٠تلق
مركىياأل،كالقابلالذمعندهنوعغفلةكتأخريدعىبا١توعظةاٟتسنة،يأباهيدعىبطريقاٟتكمة

                                  
 .ُِْٓ،صٔ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ُ)
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ىوالصحيحُبمعٌت،حسنأكا١تعانداٞتاحد٬تادؿباليتىي،كالنهيا١تقركفبالرغبةكالرىبة ىذا
)سورة َّ...ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت ٱُّٱ:كقاؿتعاىل..اآليةىذه

َّنتُّٱمعطوؼعلىالضمَتُب َّىفيث ىثُّٱ:]رٛتهما[قاؿالفراءكٚتاعة(َُٖيوسف،اآلية
لىحقع:قاؿ،]رٛتوا[كىذاقوؿالكلي،دعوأكما]سبحانو[ىلاإكمناتبعٍتيدعو:يعٍت

 اتبعو أكلمن إفيدعو دعا بالقرآف،ليوإىلما القوؿمن،كا١توعظة]العظيم[كيذكر كيقولىذا
يبتدئٍبَّيت ىتُّٱ:فيتمالكالـعندقولوأك٬توز:]رٛتوا[نبارمقاؿابناأل،كجوهكثَتة

ىلإنويدعوأكال٫تاأخربُبأ،فيكوفالكالـعلىقولوٚتلتُتَّىفيث ىث نث مث زثُّٱ:بقولو
تباعوحقاأفاليكوفالرجلمن،كالقوالفمتالزمافَّمث زثُّٱتباعوأنومنأكُبالثانيةب،ا

ذاكانتإك،ىلالفصاحةكالبالغةإحسنكاقربأ]رٛتوا[كقوؿالفراء،ىلمادعااليوإحىتيدعو
،ليوإالذميدعوبوكالبالعلمإفضلهافهيالٖتصلأجلهاكأشرؼمقاماتالعبدكأىلاإالدعوة

كيكفيىذاُبشرؼالعلم،ليوالسعيإىلحديصلإبلالبدُبكماؿالدعوةمنالبلوغُبالعلم
صلىا-رسوؿاكقدقاؿ ،(ُ)"يؤٌبفضلومنيشاء]تعاىل[كا،فصاحبو٭توزبوىذاا١تقاـأ

منتبعو،الينقصذلكمنأجورىممندعاإىلىدل،كافلومناألجرمثلأجور):-عليوكسلم
آثامهم من ذلك ينقص ال تبعو، من آثاـ مثل اإلٍب من عليو كاف ضاللة، إىل دعا كمن شيئا،

 .(ِ)(شيئا
عليو-فهذانبينا٤تمد؛-عليهمالصالةكالسالـ-يفةاألنبياءظك-سبحانو–الدعوةإىلاك

كالسالـ ا-الصالة لو يقوؿ الدعوة، لواء كتعاىل-حامل -سبحانو  خئ حئ جئ يي ٱُّٱ:
النحل)َّ... حبجب هئ  مئ اآليةسورة الرسوؿمنأرسلكإليهما"أم)  ُِٓ، دعأيها

الذميوحيوإليك،كبالعربكا١تواعظ]سبحانو[ربكبالدعاءإىلشريعتواليتشرعها٠تلقوبوحيا
ُب هبا كذكرىم عليهم، حجة ُبكتابو صلىاعليو–امتثلالرسوؿكقد،(ّ)تنزيلو"اليتجعلها

                                  
.ُْٓ-ُّٓ،صُ،جمفتاح دار السعادةابنالقيم،(ُ)
،ََِٔ،صْ،جىدلأكضاللةبابمنسنسنةحسنةأكسيئةكمندعاإىل،كتابالعلم،مسلم في صحيحوركاه(ِ)

(.ِْٕٔرقماٟتديث)
 .َُُِ،صّ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ّ)
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أمرربو،كقاـهباخَتقياـ،فوجودعوتوللناسكافة،الذينأحبوهكالذينأبغضوه،بلحىت-كسلم
للجميع. ربو رسالة ليبلغ كٕتمعاهتم؛ كأسواقهم نواديهم ُب الناس إىل يذىب فكاف آذكه، الذين

 ىل ُّٱنهميقوموفبالدعوة،فقاؿسبحانو:ا١تسلمُتأف٬تعلواٚتاعةم-تعاىل–ككذلكأمرا

)سورةآؿَّ ىي ني مي زي ريٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل

اآلية كعلى(َُْعمراف، الوضع، هبذا لتكوف األمة تلك تكوين كىو كاجب؛ ٚتيعا ا١تسلمُت "فعلى
ٔتهمةالدعوةإىلا٠تَتكاألمربا١تعركؼكالنهيعنا١تنكر،كالذب عناألمةا١تكونةكاجب:أفتقـو

حياضالدين،كرفعمنارةاٟتقكالعدؿ،فا١تسلموفٚتيعامكلفوفبتكوينٚتاعةخاصةللدعوةإىل
بتلكا١تهمة اختيارطائفةخاصةتقـو ا٠تَتكاألمربا١تعركؼكالنهيعنا١تنكر..علىاألمةٚتيعا

اليتعلىسبيلالوجوب،كُبسبيلقيامهابواجبها٬تبأفتتوفرفيهاشركط:العلمال ديٍتكالعلـو
األنبياء بأخالؽ كالتخلق كالتقول فيهم، كيؤثر الناس ٮتاطب من إليها الصالة٭تتاج ]عليهم

]صلىاعليوكسلم[،كأفيكوفالداعيةمثالأعلىُبا٠تلقالكامل،كلناُبرسوؿاكالسالـ[
(ُ)أسوةحسنة"


 األنبياء: قصص في بالدعوة التربية جوانب المطلب الثالث: من

"الدعوةإىلا"القاعدة األولى:
أفتكوفإىلا كتعاىل–األصلُبالدعوة إىل-سبحانو إىلحزبأك أك الإىلٚتاعة

ا سبيل إىل الدعوة تكوف كإ٪تا -سبحانو–شيخ، ٤تمد لنبيو تعاىل قاؿ كما عليو–، ا صلى
 لك اك يق ىق  يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت ٱُّٱ:-كسلم

اآلية َّ ىك مك يوسف، -ىيطريقةسيدىمكإمامهمليتنبوالدعاةإىلأفىذه"(َُٖ)سورة
كسلم عليو ا كا١توعظة-صلى باٟتكمة ربو سبيل إىل كدعا قياـ، أعظم الدعوة هبذه قاـ ألنو ؛

بوبوالدين،كىدل]سبحانو[اٟتسنةكاجملادلةباليتىيأحسن،مليفًتكمليضعفحىتأقاـا
ا٠تلقالعظيم،ككصلدينوبربكةدعوتوإىلمشارؽاألرضكمغارهبا،ككافيدعوبنفسوكيأمررسلو

                                  
 .ّٓٔ-ِٓٔ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسير،كشك((ُ
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 ىتنت مت زترت ...ُّٱ،كقاؿتعاىل:(ُ)"كإىلتوحيدهقبلكلشيء]تعاىل[ىلاكأتباعوأفيدعواإ
اآلية َّ نث مث  زث رث يت القصص، كا١توعظة(ٕٖ)سورة باٟتكمة ربك إىل "أدع أم:

(ِ)كجاد٢تمباليتىيأحسن،كاثبتعلىماأنتعليومنالتوحيد،كالتكوننمنا١تشركُت"اٟتسنة
 .(ّ)"التنبيوعلىاإلخالص؛ألفكثَتاكلودعاإىلاٟتقفهويدعوإىلنفسوففيذلك"

 ٱٱٱٱ

"الدعوةعلىبصَتة"القاعدة الثانية:
منعلىعلمفيمايدعوإليو،فإفعلىبصَتة،أم:كوفتأف٬تب-تعاىل–الدعوةإىلا

الناسّتهلفقدخالفأمر "-سبحانو–ادعا بالبصَتة كا١تراد أفتصلباستداللكإىلأعلى،
فيهاإىلالقلبكنسبةا١ترئيإىلالبصر،كىذهىي درجاتالعلمكىيالبصَتةاليتتكوفنسبةا١تعلـو

عنسائراألمة،كىيأعلىدرجاتالعلماء.م[]رضياعنها٠تصيصةاليتاختصهباالصحابة
(َُٖ)سورةيوسف،اآلية َّ... ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رتٱُّٱقاؿتعاىل:

أمأناأدعوإىلَّنتُّبػعطفعلىا١ترفوع َّ ىفيث ىثُّ:أمأناكأتباعيعلىبصَتة.كقيل
القولُت:فاآليةتدؿعلىاعلىبصَتة،كمناتبعٍتكذلكيدعوإىلاتعاىلعلىبصَتة،كعلى

،كمنليسمنهمفليسمنأتباعوعلىاٟتقيقة-تعاىل–أفاتباعوىمأىلالبصائرالداعوفإىلا
.(ْ)"كا١توافقة،كإفكافمنأتباعوعلىاالنتسابكالدعول


"الدعوةباٟتكمة"القاعدة الثالثة:

م أمر الدعوة ُب جدااٟتكمة اهم إىل كالداعي -انوسبح–، اٟتكمة بتوخي ُبمأمور
 حئ جئ يي ُّٱبقولو:-تعاىل–حيثأمرها-صلىاعليوكسلم–،اقتداءبنبينا٤تمددعوتو
فذكر،"(ُِٓ)سورةالنحل،اآلية َّ... حتجت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ

                                  
.ّٔ،صّ،طالقول السديد شرح كتاب التوحيدالسعدم،(ُ)
.َِّٕ،صْ،جُ،طفي رحاب التفسير،كشك(ِ)
.ُٖ،صٕ،طح كتاب التوحيدفتح المجيد شر ابنعبدالوىاب،(ّ)
.ُْٓ،صِ،جّ،طمدارج السالكينابنالقيم،(ْ)



 

ُِْ 
 

راغبامراتبالدعوةكجعلهاثالثةأقساـْتسبحاؿا١تدعو:فإنوإماأفيكوفطالباللحقسبحانو
كإماأف،٤تبالو،مؤثرالوعلىغَتهإذاعرفو،فهذايدعىباٟتكمة،كال٭تتاجإىلموعظةكجداؿفيو

 يكوف اٟتقمعرضا بضد ٭تتاج،مشتغال فهذا كاتبعو، آثره عرفو لو اٟتكمةلكن ا١توعظةمع إىل
إىلاٟتقفرجعفإ،كإماأفيكوفمعاندامعارضا،فهذا٬تادؿباليتىيأحسن،بالًتغيبكالًتىيب

.(ُ)"مناٞتداؿإىلاٞتالدإفأمكنكإالانتقلمعو
الٯتكنأف-سبحانوكتعاىل–ُبالدعوةإىلا-عليهمالصالةكالسالـ–أفمنهجاألنبياء

–يستغٌتعنوُبىدايةالناسإىلاٟتق؛ألنو٬تسداٟتياةُبأكملصورىاالبشرية،كىوىدلا
 حط مض خض ...ُّٱضاهلعباده؛ليسعدىمُبالدنياكاآلخرة،قاؿتعاىل:الذمارت-سبحانو

 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ

 يل ىل مل خل  جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل

 خي  حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حمجم

اآلياتَّ مي طو، كإنزاؿ  َّٱمظ حط مض خض ُّٱ"(ُِٕ-ُِّ)سورة الرسل، بإرساؿ كذلك
كإرشاد الكتب، كالَّٱخف حف جف مغ جغ مع جعُّالعقل الدنيا ُب يضل ال أم:

 خل حلُّ أم:ُبالدنيا،َّٱجل مك لك خك حك  جك مق حقُّيشقىُباآلخرة

 ىل مل خل  جه هن من خن حن جن مم خم حمُّمعأىلالضالؿَّٱهل  مل

معاملةمنملَّٱيم ىم مم خم حمجم يل كعاملتها أعرضتعنآياتا، أم:١تا
كأعرضت تناسيتها، إليك بالغها بعد منيذكرىا، معاملة نعاملك اليـو كذلك كأغفلتها؛ عنها

ينساؾ.فهوكإفكافبصَتاُبالدنيابعينو،إالأنوكافأعمىبقلبوُبالدنيا،فبعثصاحبوأعمى
القيامة" .(ِ)يـو

٬تمعاألمةكاليفرقها،كلكناٞتهلبوجعلكثَتا-السالـالصالةعليهم–األنبياءكمنهج
اىلطرؽأخر،فتفرؽالناسفكلحزبٔتالديهمفرحوف،كقدعرضالقرآفمنا١تسلمُتينصرفوف

                                  
.ُِٕٔ،صْ،جُ،طالصواعق المرسلةابنالقيم،(ُ)
 .ِّْٖ-ِّْٕ،صّ،جُ،طفي رحاب التفسير،كشك(ِ)



 

ُِٓ 
 

عليهمالصالة–الكرًنتفاصيلدعوهتم،كبُتتعاملهممعأقوامهم،فينبغيعليناربطمنهجاألنبياء
كلكبواقععصرنا،كحلمشكالتناكٖتديدأىدافنامنخالؿىذاا١تنهجالقرآينالواضح،-كالسالـ

 نت مت  زت رت ٱُّٱقاؿتبارؾكتعاىل:منالعلماءكالدعاةكا١تصلحُت،،ىدرهبممنسارعل
،"ىذاخطابكرًنمنربكرًن(َُٖ،اآليةسورةيوسف)َّ ... ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت

إىلا كداعيا كنذيرا، للعا١تُتبشَتا منأرسلترٛتة يا ٤تمد، قليا بإذنو]سبحانو[لنيكرًن،
منَتا،قل٢تم: منهجي،أدعوإىلاكحدهالشريكلو،علىكسراجا ىذهسبيليكسنيت،كىذا

كالتكوفالبصَتةإال(ُ)ا١تنهج"بصَتةكبرىافساطعكحجةقاطعة،كذلكمناتبعٍتيدعوعلىىذا
-بطلبالزيادةمنالعلم،فقاؿ-صلىاعليوكسلم-نبينا٤تمد-سبحانو–بعلم،كقدأمرا

اآليةطو)سورة َّ يه ىه مه جه ين...ُّ: -سبحانوكتعاىل منأشرؼءشيكاففلو"،(ُُْ،
منيستزيدهأفأمركما،منوا١تزيديسألوأف-كسلمعليواصلى-نبيو-تعاىل–األمر،العلم

يقوؿا الشرعيىوا١تعٍتُبا١تقاـاألكؿ،فقدحٌثاإلسالـعلىطلبوكالعملبو،كالعلم(ِ)العلم"
كأعلمالناسبا(ِٖاآلية،فاطر)سورةَّ ... مصخص حص مس خس حس جس ...ٱُّٱ:-كجلعز-
إ٪تاٮتشاهحقخشيتوالعلماء"  كا١تعٌت:-عليهمالصالةكالسالـ-كٔترادهىماألنبياء-سبحانو–

اءالعارفوفبو؛ألنوكلماكانتا١تعرفةللعظيمالقديرالعليما١توصوؼبصفاتالكماؿا١تنعوتباألٝت
.(ّ)كأكثر"كلماكانتا١تعرفةبوأًبكالعلمبوأكمل،كانتا٠تشيةلوأعظم،اٟتسٌت

كانواألهنمُبالدعوة،منهجشاملكاملمسدد؛-عليهمالصالةكالسالـ-منهجاألنبياء
بشرمكليس-سبحانو–بوحيمناويتلقون أيمر،باجتهاد نبيناكلذلك صلىاعليو-٤تمد
تعاىلباالقتداء-كسلم قاؿ األنعاـ، َّ...  حقمف خف حفجف مغ جغ مع ُّٱهبم )سورة

،أم:"أكلئكا١تذكوركفٚتيعاينهلوفمنمعُتكاحد،ك٢تمرسالةكاحدةىيإرساءقواعد(َٗاآلية
كبا٢تدلسلكوا،الذمكا١تنهاجعملوا،الذمبالعمل،"ف(ْ)"-سبحانوكتعاىل-التوحيدُبالدنيا

                                  
 .ُِْٖ،صّ،جُ،طفي رحاب التفسير،(كشكُ)

 .ُْ،صْ،جِ،طالجامع ألحكام القرآنالقرطي،(ِ)
 .ْْٓ،صٔ،جِ،طتفسير القرآن العظيم.كابنكثَت،َُْٓ،صٓ،جُ،طفي رحاب التفسيرشك،(كّ)
 .ُُِّ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ْ)



 

ُِٔ 
 

فإنوكاسلكو،بوكخذفاعمل،:أم٤تمد،يا  َّ  حقمفُّٱكفقناىمالذمكالتوفيق،ىديناىمالذم
إننابأمساٟتاجةللعودةإىلمصدرنااألصيل،النبع.(ُ)اىتدل"سلكومنكمنهاجهرضنا،فيوعمل

كىذاكاجبعلينا؛اقتداء-عليهمالصالةكالسالـ–الصاُبالرباين،الذمىوهنجاألنبياءكالرسل
 ني مي ُّٱكألفاماأرسلهمإالليطاعوا،قاؿسبحانو:-صلىاعليوكسلم–بنبينا٤تمد
بأنو-سبحانوكتعاىل–"ٮتربا،(ْٔ)سورةالنساء،اآليةَّٱ...مئ خئ حئ  جئ يي ىي

عليهمأف ماأرسلرسوالإالكجبتطاعتوعلىمنأرسلوإليهم،فإذاماكافذلككذلكفقدحـر
مبلغعناٮتالفوهأل فطاعتومنطاعةا-تعاىل–نو بإذفاكقدرتو]سبحانو[، ،كذلككلو

.(ِ)كمشيئتوكتوفيقو"
ُبتبليغهمدين-عليهمالصالةكالسالـ–كثَتا،ببيافجهاداألنبياءاعتٌتالػقػرآفالكرًنكقد

كأكضحأسلوب؛-سبحانو–ا عبارة، بأبلغ أقوامهم، ،ُبدعوهتمصصاألنبياءقلتكوفكدعوة
كا١تصلحُت،كيهتدكفهبديهم،الدعاةكلمنسارعلىهنجهممنالعلماءكايقتدمهب٪تاذجحٌية

-تعاىل–كقدأمرا،مكيقتبسوفمػننػورى أفيقتدمهبدم-عليوالصالةكالسالـ-نبينا٤تمدا
فقاؿ-عليهمالسالـ–األنبياء    حقمف خف حفجف مغ جغ مع ُّٱ:-سبحانو–منقبلو،

"أكلئكا١تذكوركفٚتيعاينهلوفمنمعُتكاحدك٢تمرسالةكاحدةىيإرساء(َٗ)سورةاألنعاـ،اآليةَّ
كإفاختلفتُبالشكلكطرؽاألداءكا١تعجزاتتبعان-سبحانوكتعاىل-قواعدالتوحيدُبالدنيا

 ٱُّٱ،فقاؿتعاىل:باتباعملتو-عليوالسالـ-منهمإبراىيما٠تليلكخص(ّ)كأمة"لظركؼكلزمن

(،ُِّاآلية،النحل)سورةَّ مك لك اك  يق ىق يفىف يث ىث نث مث زث رث يت

إبراىيم السالـ["فكاف ملتو]عليو يرغبعن كمن بالراية، حريا بالقيادة، حقيقا باإلمامة، جديرا
فعرايةالتوحيدكيكرىهاكيبغضها،كافدليالعلىأنوسفونفسوكاحتقرىاكأذ٢تا،ألنوكرهملةنير

.(ْ)الصاٟتُت"كاجتباهُبالدنياكإنوُباآلخرة١تن]سبحانو[ُبٚتيعاٞتهات،كلقداصطفاها

                                  
 .ُٗٓص،ُُ،جتشاكر،ُط،جامع البيان،الطربم(ُ)

.ٓٓٗ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،((ِ
 .ُُِّ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ّ)
 .ِٕٓ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسيرك،كش(ْ)



 

ُِٕ 
 

 دعوتوألبيو،مثل،ا١تتنوعةُبدعوتو-عليوالسالـ–أساليبإبراىيمالعظيمذكرالقرآفكقد

الناسفهو لوكبدعوتوأحقُّ النصيحة نهجكا١ت،إخالص سار الصالة–األنبياءعليوالذم عليهم
صلىا-٤تمدنالنبي-تعاىل–قاؿاكما،ُبالدعوةإىلا؛أهنميبدؤكفباألقربُت-كالسالـ

كسلم  َّزتمت رت يب ٱُّٱ :-عليو اآليةالشعراء)سورة الكرًن،ك،(ُِْ، القرآف لنا بُت
 مي  خيُّٱ:-جلشأنو-فر،فقاؿُبدعوةأبيوالكا-عليوالسالـ-األسلوبالذماتبعوابراىيم

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي
 لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك
 مت خت حت جتهب مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مجحج مث  هت
اآليَّ خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط  )سورةمرًن، أم:اذكر٢تميا"(،ْٕ-ُْة

السالـ[٤تمدشأفإبراىيم اإٝتاعيلكإسحاؽ]عليو النيالذمرزقو كىو السالـ[، ،]عليهما
كىوالذميدعيالعربأنوجدىم،اذكر٢تمأنوكافصديقانعظيمالصدؽ،ككافنبيانأكحىا

،فهليليقباألحفادأفٮتالفوادينجدىمإليوبشريعةالتوحيد،كعقيدةالتنزيوكاإلخالص]سبحانو[
ألبيو،فلميشأالسالـ[]عليوتأملمعيىذااألدبالرفيع،كخلقالنبوةُب٥تاطبةإبراىيم..ٍباألكرب

ٱأفيصفوباٞتهل،كإ٪تاخاطبوبعبارةأرؽمنالنسيم،كأنضرمنصفحةالركضالوسيم.فقاؿلو:

أم:إفكنتأصغرمنكَّيف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت ُّٱ
علمٍتماملتعلموأنت،فاليكنُبصدرؾحرجمناتباعي،فإفُباتباعي-تعاىل–سنا،فإفا

ٍبتأملحرصإبراىيم لكإىلالصراطالسولا١تستقيم... السالـ[ىداية أبيو،]عليو علىسالمة
 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رنُّكىوٮتاطبوبلسافالرٛتةكالرأفة:

بيك!كماأعظمقلبكالرحيم!إنوإفأبٌرؾياإبراىيمبأإنوٮتاؼعليومنمسالعذاب،فماَّني
الينفعفيو للشيطاف،فلنٕتدمنيدفععنكالعذابُبيـو مسكعذابمنالرٛتن،كأنتمواؿو

إالمن إفكنتالتريد]سبحانو[تىاأماؿكالبنوف، لو: فكافجوابأبيو بقلبسليم...
منك اقتصصت عنذلك تنتو مل إف فإنك كعيبها، كشتمها سبها عن فانتو ترضاىا؛ كال عبادهتا

إبراىيم قاؿ كعندىا كسببتك... السالـ[كشتمتك ]عليو فال َّمجحج مثُّألبيو: أنا أما يعٍت:



 

ُِٖ 
 

]سبحانو[كلكنسأسأؿاَّمخجخ مح جحُّينالكمٍتمكركهكالأذل،كذلكٟترمةاألبٌوة
ألبيومدةطويلة...-صلىاعليوكسلم-يغفرذنبك...كقداستغفرإبراىيملكأفيهديكك

.(ُ)عنو"أقلععنذلككرجع]عليوالسالـ[براىيمإأف-تعاىل–ٍببُت
 توجو ٍب السالـ-إبراىيم -عليو ا قاؿ قومو، دعوة -تعاىل–إىل  يم ىم مم ُّٱ:
 ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىنمن خن حن جن
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر
 يف ىفيث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زترت يب ىب  نب
َّ ىك مك  لك اك يق ىق اآليةالعنكبوت)سورة كرسولو(ُٖ-ُٔ، عبده عن تعاىل ٮترب " ،

إماـاٟتنفاءأنودعاقوموإىلعبادةاالشريكلو،كاإلخالصلوُب]عليوالسالـ[كخليلوإبراىيم
شريكلوكتوحيدهُبالشكر،فإنوا١تشكورعلىالنعمال٣ترم٢تاالتقولكطلبالرزؽمنوكحدهال

لقومو: فقاؿ َّمن خن حنُّغَته، كا٠توؼ العبادة لو أخلصوا  ىه مه جه ُّأم:
أم:إذافعلتمذلكجعللكما٠تَتُبالدنياكاآلخرة،كاندفععنكمالشرُبَّ جي يه

يعبدكهن اليت األصناـ أف أخربتعاىل: ٍب كاآلخرة، ٢تاالدنيا أنتم اختلقتم كإ٪تا تنفع، كال تضر ال ا
 آ٢تة،كإ٪تاىي٥تلوقةمثلكم...كىيال٘تلكلكمرزقا َّ  نب مب زب رب ُّفسميتموىا

أم:العندغَته،َّ  نب مب زب ُّأم:فاطلبواَّ ربُّكىذاأبلغُباٟتصر...ك٢تذاقاؿ:
منرزقوكاعبدكهكحدهَّزترت يب ىبُّفإفغَتهالٯتلكشيئا لوأم:كلوا كاشكركا
القيامةفيجازمكلعاملَّٱنت متُّعلىماأنعمبوعليكم (ِ)بعملو"أم:يـو

،كإقامةاٟتجج-عليوالسالـ-كمنأساليبإبراىيم ُبالدعوة،أسلوبا١تناظرةمعا٠تصـو
فإف" ىوأسلوبالقرآفالكرًنُبإثباتاٟتق، كىذا آخرهإىلأكلومن]العظيم[القرآفكالرباىُت،

اٟتججبأنواعألقوا٢تمكإفساد١تعارضتهمكأجوبة،يقينيةقطعية،الباطلأىلعلىكبراىُتججح
-صلىاعليوكسلم–لرسولوكأمر،كالرباىُتاٟتججبإقامةكرسلوأنبيائوعنكإخبار،كالرباىُت
؟٠تصماحججكإفسادباالحتجاجإالاجملادلةتكوفكىل،أحسنىيباليتا١تخالفُتٔتجادلة

                                  
 .ِِّٕ-ِِّٓ،صّ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ُ)
 .ّْٕٓ-ّّٕٓ،صْ،جُ،طفي رحاب التفسيركشك،(ِ)



 

ُِٗ 
 

]صلىاعليوكسلم[النيناظركقد،أحسنىيباليتالكتابأىلٔتجادلةا١تسلمُتأمرككذلك
-كمنمناظراتإبراىيم،(ُ)"اٟتججمنبوأفحمهمماعليهمكأقاـ،مناظرةأًبالكفرطوائفٚتيع

السالـ النجـولقومومناظرتو-عليو ك–قاؿا،عبدة -تعاىلسبحانو  جم يل ىل مل ُّٱ:
 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم

 مئ زئرئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي
 يث ىث نث مث زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ

 نن من زن رنمم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف
 حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن
  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث  هت متخت حت جت هب مب خب
 مق حق مف خف حف جف  مغ جغمع جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص
 خنحن جن مم خم حمجم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك
اآلية َّ  مه جه هن من األنعاـ، ٮتاطبأباه]عليوالسالـ["لقدأخذإبراىيم(ُٖ-ْٕ)سورة

ىذااستفهاـتسيللوالكبدمرارة،َّىم مم خمُّٱبالرباىُتالساطعة،كاٟتججالقاطعة:
عليو-اطل،اٟتقالذمٯتثلوإبراىيمدارالصراعكبُتٝتاحةاٟتقكٛتاقةالب،كىكذا(ِ)"كالفؤادلوعة

ا-السالـ فأراه باليقُت؛ قلبو ا ثٌبت فقد السماء، من ملكوت-كتعاىلسبحانو–ا١تؤيد
تؤك كبراىُت أدلة من عليو اشتملت كما كاألرض، منالسماكات ليكوف ككحدانيتو؛ ا عظمة د

إبراىيما١توقنُت. السالـ-فبدأ كإق-عليو با١تناظرة اٟتيجةعلىقومو،  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱامة
،فلماغابذلكَّرئ ّٰ ُّٱ"فقاؿلقوموعلىسبيلالفرضاٞتديلتوصالنإىلاٟتق: ََُّّّ

إبراىيم قاؿ السالـ[الكوكب، ]عليو كينتقلَّزب رب يئ ُّٱ: غيبو؟ الذم فما ...
]عليوالسالـ[ىيمعنالكوكبكأفولو،إىلالقمركبزكغوكظهوره،فيقوؿإبرا]عليوالسالـ[إبراىيم

فلماأفلكغاب،قاؿإبراىيمَّرئ ُّّٰٱمنبابإرخاءالعنافللخصمكاٞتدؿا١توصلإىلاٟتق:
فلماانتقلإىل َّيق  ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱمعٌرضابقومو:]عليوالسالـ[

                                  
 .ٖٓ،صِ،جُطمفتاح دار السعادة،(ابنالقيم،ُ)
 .ُِِٔ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسير،(كشكِ)
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،أم:أكربَّمم  ام يل ىل ُّٱ:]عليوالسالـ[الشمسكقدأشرقتبنوررهبا،قاؿإبراىيم
كال الكوكب إبراىيممن أعلن الليل، ظلمة كطوهتا كغابت الشمس أفلت فلما السالـ[قمر، ]عليو

أثيم،قاؿ: ٍبَّزي ري ٰى ين ىن ُّٱالنتيجةالصادقةاليتالٯتارمفيهاإالكلأفاؾو
  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱيبُت٢تمطريقا٢تدلكالرشاد،كاٟتقكالسداد:

َّهب مب خب حب ُّٱالشرؾمائالنعنَّجبهئ ُّٱفهوخالقهماكمافيهما...َّجبهئ
معهم،(ُ)...جاءقوموباٟتق،كأكرد٢تمالبيناتمناٟتججالدامغةكاألدلةالقاطعة،حيث٘تاشى

الذمفطرالسماكاتكاألرضىوا١تعبودْتق]سبحانو[نزؿإىلمستواىم،كُبالنهايةأثبتأفا
لةالتنهضدليالنإالعندالذينختمالإلوإالىو.كحاجوقوموبأكىىاٟتجج،كأتوابشبهاتىزي

إىلا، تقربنا آ٢تة نتخذىم إنا قالوا: فقد كبصرىمغشاكة، كجعلعلىٝتعهم اعلىقلوهبم،
٩تاؼ كاحذرىمفإنا إبراىيمكاآل٢تة كإياؾيا كذلكيفعلوف، آباءنا ك٨تنقدكجدنا كتشفععنده،

جوينُبا،إفىذالشيءعجيب،كيفذلك؟كا:أٖتا]عليوالسالـ[عليكمنهم،قاؿإبراىيم
خلقالسماكاتكاألرض،كلوملكوتال٭تيطبوإالىو،كىوالقادرعلىكل]سبحانوكتعاىل[

شيء،كىذهاألصناـالتضركالتنفعكالتسمعكالترل،بلىي٥تلوقةلكم...عجبانلكمكيف
]سبحانو[التنفعكالتضر،كالٗتافوفإشراككمباأخاؼآ٢تتكماليتينادمالعقلاٟتربأهنا

الواحداألحدالفردالصمد اإللو كالنقليةعلىأنو كقدقامتاٟتججالعقلية  حتُّ،(ِ)"غَته،
عنتستنزلوينأفكتطمعوفاُبأٖتاجوين:الشرؾمنإليودعوه٦تامتعجبالقوموقاؿ"َّمتخت

كقد؟!رزقنيهااليتبا٢تدايةبتوحيدهمعرفيتكاستحكمتٌببصَتكتأكدت،ىداينأفبعدتوحيده
كالريبفيهايعارضوال،بصَتةعناألمورمنأمرااعتقادهُبحالوىذهكانتمنأفعلمتم
 خص حص  مس خس حس جس مخ ُّ:قاؿٍب...عنهااستنزالوإىلسبيلفال،شكفيهاٮتاٞتو
خوفوهآ٢تتهمأفينالومنهامعرةهنمأيذكر-عليوكسالمواصلوات-ككأنو َّخضحض جض مص

إفأصابٍتمكركهفليسذلكمنقبلىذهاألصناـاليتعبد٘توىا:]عليوالسالـ[فقاؿإبراىيم...
ا دكف ذلك،]تعاىل[من من أقل كٮتاؼ،كىي يرجى ٦تا ليست الذم،فإهنا ذلك يكوف بل

                                  
 (ُباألصل:٘تشىمعهم،لعلوخطأمطبعي.ُ)
 .ُِِٗ-ُِِٕ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسيرشك،(كِ)
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بيدهالضركالنفعيفعلمايشاءك٭تكمماالذم،أصابٍتمنقبلاٟتيالفعاؿالذميفعلمايشاء
.(ُ)يريد"

العظيمعليناُبالقرآف-سبحانوكتعاىل–قصهاا-عليوالسالـ-كمناظرةأخرلإلبراىيم
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱمعمنآتاهاا١تلك،فقاؿسبحانو:

  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 مم ام يل ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

،جادؿُب]عليوالسالـ[،"إنوالنمركدبنكنعافعلىعهدإبراىيما٠تليل(ِٖٓ)سورةالبقرة،اآلية َّ رن
قاؿإلبراىيم السالـ[شأفربالعا١تُت،ككافجدالوسفسطةكتضليالكمكابرة... أحيي]عليو أنا

 ربُّافاليقُتكمنطقاٟتقا١تبُتبلس]عليوالسالـ[كأميت،قا٢تاتعقيبانعلىحقيقةنطقهباإبراىيم

كيفكافذلك؟جاءبرجلُتىتَّنت مت زتُّقاؿالنمركد:َّيب  ىب نب مب زب
كأصدرحكموعليهماباإلعداـ،فخففاٟتكمعنكاحدفادعىبذلكأنوأحياه،كنفذاٟتكمُب

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ... ٱُّٱاآلخرفادعىأنوأماتو،كىكذايفعلالضالؿبأىلو...ك١تاكافالنمركد
اآلية َّرت...يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ اٟتج، أفحمو(ٗ-ٖ)سورة

السالـ[ا٠تليل ]عليو َّلك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زثُّبقولو:
ألهنماختاركاَّمم ام يل ىل ملُّكدىشكاندحر،بعدماألقماٟتجارةُبحلقو

نعمة أف٭ترموا -ؿابنالقيم،قا(ِ)ا٢تداية"الظلممنهجانكاٞتدؿسبيالكالباطلطريقا؛فاستحقوا
تضمنتوىذهاآلية،كقفعلى-رٛتواتعاىل :"فإفمنتأملموقعاٟتجاج،كقطعاجملادؿفيما

بأنوالذم]سبحانو[١تاأجابااجلوُبا]عليوالسالـ[أعظمبرىافبأكجزعبارة،فإفإبراىيم
قتلمنيريدكيستبقيمنيريد،٭تييكٯتيت،أخذعدكامعارضتوبضربمنا١تغالطة،كىوأنوي

علىطردىذها١تعارضة،أفيتصرؼُبحركة]عليوالسالـ[فقدأحياىذاكأماتىذا،فألزموإبراىيم
قدساكلا كافبزعمو إذا منها، اليتيأٌباهبا كتعاىل[الشمسمنغَتاٞتهة ُب]سبحانو

                                  
 .ْٕٖ-ْٖٔص،ِج،ُ،طوالمعطلة الجهمية على الرد في المرسلة الصواعقابنالقيم،(ُ)

 .َّٓ،صُ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ِ)
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انتقاالاإلحياءكاإلماتة،فإفكافصادقا؛فليتصرؼُبال شمستصرفاتصحبودعواه،كليسىذا
إف للمدعيبطردحجتو إلزاـ ىو كإ٪تا زعمبعضالنظار، كما أكضحمنها، إىلحجة منحجة

.(ُ)كانتصحيحة"
ملٯتنعوأنومسجوفظلمان،أفيدعواىلتوحيداكنبذالشرؾ،-عليوالسالـ-يوسفأماك
 مس خسحس جس مخ جخ  مح جح مجحج مث هت مت  ٱُّٱ:-جلجاللو-قاؿا
 حق  مف خف حف جفمغ جغ معجع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص
 من خنحن جن مم خم حمجم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق
 جم يل ىل مل خل  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خمحم
 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 نث مث زثرث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ
)سورةَّ رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث

اآلية (َْ-ّٔيوسف، يوسف السالـ-"كاف كصدؽ-عليو كاألمانة، باٞتود السجن ُب اشتهر قد
كمعرفةالتعبَت،كاإلحسافإىل-صلواتاعليوكسالمو-اٟتديث،كحسنالسمت،ككثرةالعبادة

السجنتآلفابو،كأحباهأىلالسجن،كعيادةمرضاىم،كالقياـْتقوقهم،ك١تادخلىذافالفتيافإىل
 خص ُّيعٍت:عنبا..كقاؿاآلخركىوا٠تبازخس َّحس جس مخ جخ  مح جح ُّحبانشديدان..
..أخرب٫تاَّحق  مف خف حف جفمغ جغ معجع مظ حط مض خض  حض جض مص

أهنمامهمارأياُبمنامهما،فإنوعارؼبتفسَته،كٮترب٫تابتأكيلوقبلكقوعو،-عليوالسالـ-يوسف
ٍبقاؿ:كىذاإ٪تاىوَّحمجم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك ُّك٢تذاقاؿ:

اآلخر،فاليرجوفثواباكالعقاباُبا١تعاد، تعليماإيام،أليناجتنبتملةالكافرينباكاليـو
كالشرؾ، َّحم جم يل ىل مل خلُّ الكفر طريق ىجرت يقوؿ: اآلية.

 حن جن يم  ىم مم ُّ..-صلواتاكسالموعليهمأٚتعُت-كسلكتطريقىؤالءا١ترسلُت
التوحيد،كىواإلقراربأنوالإلوإالاكحدهالشريكلوَّينىن من خن  يه ىه مه ُّىذا

                                  
 .ُْٗ-َْٗص،ِج،ُ،طوالمعطلة الجهمية على الرد في المرسلة الصواعقالقيم،ابن(ُ)
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َّجي بو إلينا،كأمرنا أكحاه ٢تمإىلذلكَّخي  حي ُّأم: دعاة  ىي مي ُّإذجعلنا
اَّٰر ٰذ يي نعمة يعرفوف ال إف]سبحانو[أم: ٍب إليهم. الرسل بإرساؿ عليهم،

عبادةاكحدهالشريكلو،إىل(ُ)كدعا٫تاُتبا١تخاطبة،أقبلعلىالفتي-عليوالسالـ-يوسف
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّكخلعمادكفسواهمناألكثافاليتيعبدىاقومهما،فقاؿ:

أم:الذمذٌؿكلشيءلعزجاللوكعظمةسلطانو.ٍببُتأفاليتيعبدكهناكيسموهنا  َّمئ
اىاخلفهمعنسلفهم،كليسلذلكمستندآ٢تة،إ٪تاىوجهلمنهمكتسميةمنتلقاءأنفسهم،تلق

قاؿ:]سبحانوكتعاىل[منعندا أم:حيجةكبرىاف.ٍبَّزثرث يت ىت نت مت زت ُّ،ك٢تذا
،كقدأمرعبادهقاطبةأفاليعبدكا]جٌلجاللو[أخرب٫تاأفاٟتكمكالتصرؼكا١تشيئةكا١تلككلو

إليومنتوحيدا،كإخالصأم:الذمأدعوكمَّيك ىك مكُّ:-تعاىل–إالإياه،ٍبقاؿ
بو،كأنزؿبواٟتجةكالربىافالذم٭تبوكيرضاه]سبحانو[العمللو،ىوالذينا١تستقرالذمأمرا

 .(ِ)مشركُت"أم:فلهذاكافأكثرىمَّ مم ام  يل ىل مل ُّ
 















                                  
 عاء٢تما،لعلوخطأمطبعي.ُباألصل:كالد(ُ)

 .ُُّٖ-ُُِٖ،صِ،جُ،طفي رحاب التفسير(كشك،ِ)
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 : النتائج والمقترحاتالخاتمة

 أواًل: نتائج البحث:

 علىمعتقدأىلالسنة،كىوفقيو-رٛتوا–بداٟتميدكشكفالشيخعأثبتالباحثأ
كتاباتوبليتحرلالدليل،كقدردعلىالفرؽا١تخالفة.ككافُب،غَتمتعصب١تذىبمعُت

خطبو،أكثر ُب منو اليتاألخَتةكتبوُبخاصةاألحاديث،منالصحيحكيتحرلدقة،
األخَتةعاماعشرا٠تمسةالسلف،ُبتراثُبللبحثكتفرغوا٠تطابةمنمنعوبعدكتبها

كمصطلحالعقيدةُبخاصةمنهجو،ُبالواضحُبالتطوريتبُتذلك-ارٛتو–عمرهمن
اٟتديث.

  الباحث الكرًنبُت القراف معُت إىل العودة إىل األمة ،حاجة باألنبياء عليهم-كاالقتداء
 ُبٚتيعجوانبالًتبية:-الصالةكالسالـ

كعمل،أكالن: عقيدة اإلسالـ العقيدة: كأعالجانب االعتقاد. صح إذا إال العمل يصح كال
كىوغايتها.-التوحيد–العقيدة

باكما٬تبلومناأللوىيةكالربوبيةكاألٝتاءكالصفات. كالعقيدة:ىياإلٯتافاٞتاـز

ٍبذكرالباحثثالثقواعدُبالعقيدة:

"كاحدةعقيدةٚتيعانبياءاألنعقيدة:"األكىلالقاعدة

"األنبياءٚتيعدينىواإلسالـ:"الثانيةالقاعدة

."كاٞتماعةالسنةأىلعقيدةىياإلسالميةالعقيدة:"الثالثةالقاعدة

العبادة:كىيكضيفةا٠تلقكالغايةمنكجودىم.:جانبثانيان

ُبالعبادة:قواعدثالثالباحثذكرٍب

"العبادةتوحيد:"األكىلالقاعدة
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"العبادةُباالخالص:"الثانيةالقاعدة

."ا٠تلقمنالغايةىيالعبادة:"الثالثةالقاعدة

كىيغايةبعثةنبينا٤تمدادةمقصودةتصدرعناختياركحرية،األخالؽ:كىيع:جانبثالثان
كاألثقلُبميزافالعبد.؛ألهناأبرزمايراىاالناس،-وكسلمصلىاعلي-

ُباألخالؽ:قواعدثالثالباحثذكرٍب

"النفستزكية:"األكىلالقاعدة

"األخالؽ٤تورالتقول:"الثانيةالقاعدة

."امنفضلالتزكية:"الثالثةالقاعدة

-تعاىل–كحثهمعلىطاعةاة،الدعوة:كىيإيصاؿديناإلسالـإىلالناسكاف:جانبرابعان
كااللتزاـبو.-صلىاعليوكسلم–كرسولو

ٍبذكرالباحثثالثقواعدُبالدعوة:

"اإىلالدعوة:"األكىلالقاعدة

"بصَتةعلىالدعوة:"الثانيةالقاعدة

."باٟتكمةالدعوة:"الثالثةالقاعدة



 ثانياً: المقترحات:

 كلمناحيالرجوعإىلالقرآفالكرًنُبكضعا٠تططالًتبوية،كا١تناىجالتعليمية،كٖتكيموُب
 اٟتياةللرقيبالفردكاجملتمع.

 ا١تربوفُبالعمليةالًتبوية،كذلكبالرجوع إىلمنهجاألنبياءتأصيلاألساليباليتيسلكها
 القرآفالكرًن.قصصهمُبُب–عليهمالصالةكالسالـ–كا١ترسلُت



 

ُّٔ 
 

 كإبرازىم–لصالةكالسالـعليهما–األنبياءكا١ترسلُتعلىا١تربُتكالًتبويُتالًتكيزعلىحياة
 قدكاتللناسكخاصةاألجياؿالناشئة.

 كإبرازالنموذج-عليهمالصالةكالسالـ–كا١ترسلُتاألنبياءعنباقيتربويةاتإعداددراس
الغافل إليها كيتنبو اٞتاىل ليعلمها اإلسالمية؛ للًتبية بُتالعملي القرآنية الًتبية كتنتشر ،

الناس.










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ُّٕ 
 

 ياتفهرس اآل

الرقم
 اآلية السورة

رقم
 رقمالصفحة اآلية

ْٓ ُ َّ  جم يل ىل مل خل ُّٱ الفاٖتة .ُ
ٕٗ،ٖٔ ٓ َّ حي جي يه ىه مه ُّٱ الفاٖتة .ِ
  ٖٔ،ُِْٖ َّ...  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ البقرة .ّ
 ّْٕٔ َّ ...زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ البقرة .ْ
 ْٓ  ْٖ َّ ...... خك حك جك مق حق مف خف حف ُّٱ البقرة .ٓ
  ْٔ ُِٓ َّ ...مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ُّٱ البقرة .ٔ
 ٕٗ،َٕ،ٗٔ ُِٕ َّ ....مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ البقرة .ٕ
 ّٗ  ُِٖ َّ مي خي حي جي يه  ىه مه جه ُّٱ البقرة .ٖ
  ْٔ ُِٗ َّ زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱ البقرة .ٗ

.........يقىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث ُّٱ البقرة .َُ ................... َّ َُّ  ٕٖ
  ٖٕ،ْٕ،ٔٔ ُِّ َّ .. حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ البقرة .ُُ
ٖٕ، ْٕ،ٔٔ ُّّ َّ ... خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ البقرة .ُِ
 َِ ُٓٓ َّ  حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱ البقرة .ُّ
 َِ  ُٔٓ َّ .... رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ البقرة .ُْ
ُٕ  ُّٔ َّ  ..... مم خم حم جم هل ملخل حل جل ُّٱ البقرة .ُٓ
 ُْ  ُٖٔ َّ  ... جف مغجغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ البقرة .ُٔ
  ٗٔ ِّٓ َّ ....ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ البقرة .ُٕ
 ْٓ  ِٓٓ َّ ... حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ البقرة .ُٖ



 

ُّٖ 
 

ُِٓ  ِٖٓ َّ .. مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ البقرة .ُٗ
.ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ البقرة .َِ ..............  َّ َِٔ ٕٕ  
ْٕ  ُٗ َّ .  رت يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ ُّٱ آؿعمراف .ُِ
 ِٔ  ّّ َّ ....   مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ آؿعمراف .ِِ
 ِٔ  ّْ َّ ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام ُّٱ آؿعمراف .ِّ
ِٗ  ّٖ َّ  ...  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ آؿعمراف .ِْ
  ٕٓ ٖٓ َّ  ..  نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ آؿعمراف .ِٓ
ٔٔ  ّٗ َّ ...  مي  خي حي جي يه ىه ُّٱ آؿعمراف .ِٔ
ُُٓ، ُُّ َُْ َّ.....  من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ آؿعمراف .ِٕ
  َُّ ُّّ َّ ...  خم حم جم يل ىل مل  ُّٱ آؿعمراف .ِٖ
َُّ  ُّْ َّ .....   مه جه ين  ىن من ُّٱ آؿعمراف .ِٗ
ُٖ  ُّٕ َّ  ..  هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ آؿعمراف .َّ
ّٓ  ُٖٓ َّ...   ني مي  زيري ٰى ين ىن ُّٱ آؿعمراف .ُّ
َُّ  َّْٗ ..  خص حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج ُّٱ النساء .ِّ
َُِ  ْٔ َّ .  خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ النساء .ّّ
ِٖ  ٔٔ َّ ...  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ النساء .ّْ
  ِٖ ٖٔ َّ  ىئ نئ مئ زئ ُّٱ النساء .ّٓ
  ِٔ ُِٓ َّ...  يل ىل مل يك ىك مك لك  اك  ُّٱ النساء .ّٔ
ٕٓ  ُْٕ َّ  مكلك خك حك  جك مق حق مف ُّٱ النساء .ّٕ
  ٕٓ ُْٖ َّ  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ النساء .ّٖ
ِٔ  ُّٔ َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ النساء .ّٗ
 ٕٗ ُٓ ََّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱ ا١تائدة .َْ



 

ُّٗ 
 

َُٓ ٖٕ َّ خم حم جم يل ىل  مل خل ُّٱ ائدةا١ت .ُْ
  َُٓ ٕٗ َّ ٰر  ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ُّٱ ا١تائدة .ِْ
ٗٔ،ّٔ،ِّ ٖٗ َّ...  ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ ا١تائدة .ّْ
  ُِّ،ٕٔ ْٕ َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ األنعاـ .ْْ
ُِّ  ٕٓ َّ...  جي يه  ىه مه جه ُّٱ األنعاـ .ْٓ
ُِّ،ٖٖ  ٕٔ َّ مئ زئرئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ األنعاـ .ْٔ
ُِّ  ٕٕ َّ..  زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب ُّٱ عاـاألن .ْٕ
  ُِّ ٖٕ َّ ..   ام يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ األنعاـ .ْٖ
ُِّ، ٕٔ ٕٗ َّ  ..  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ األنعاـ .ْٗ
ُِّ  َٖ َّ  جخمح جح مج حج مث  هت متخت حت ُّٱ األنعاـ .َٓ
  ُِّ ُٖ َّ خك حك  جك مق حق مف خف ُّٱ األنعاـ .ُٓ
 ّ  ٖٗ َّ  حس..  مخ جخ مح جح مج ُّٱ األنعاـ .ِٓ
ُُِ،َُِ،ٔٗ،ّ َٗ َّ  جك مق حقمف خف حفجف مغ جغ مع ُّٱ ـاألنعا .ّٓ
 ِٖ  َُّ َّ ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي ُّٱ األنعاـ .ْٓ
 ِٖ ْٓ َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ األعراؼ .ٓٓ
ٕٗ  ُٕٓ َّ..  يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱ األعراؼ .ٔٓ
 ُٕ  ُِٕ َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ األعراؼ .ٕٓ
  َُٓ ُٕ َّة ىلمل يك  ىك مك لك ُّٱ التوبة .ٖٓ
  ُُُ ُُْ َّ..  ىب نب مب زب رب  يئ ىئ ُّٱ التوبة .ٗٓ
ٖٗ،َّ ُٖ َّ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ُّٱ يونس .َٔ
ُّ  ْٗ َّ  هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ يونس .ُٔ
ْٕ  ِٕ َّ..  ىب نب مب  زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ يونس .ِٔ



 

َُْ 
 

  ٓٔ ُٕ َّ  مم خم حم جم  هل مل ُّٱ ىود .ّٔ
  َُٖ ْٕ َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّٱ ىود .ْٔ
َُٖ  ٕٓ َّ زت رت يب ىب نب مب ُّٱ ىود .ٓٔ
  َُٖ ٕٔ َّ يف ىفيث ىث نث مث  زث رثيت ىت نت مت ُّٱ ىود .ٔٔ
ّٕ  َُِ َّ يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ ىود .ٕٔ
ٖٓ  ُِّ َّ   ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ ىود .ٖٔ
ٖٔ  ٔ َّ خي حي جي يه  ىه مه ُّٱ يوسف .ٗٔ
  َُٔ،َٖ ِِ َّ خل حلجل مك لك خك  حك جك ُّٱ يوسف .َٕ
  َُٕ،َٖ ِّ َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ يوسف .ُٕ
  ِّٕٔ َّ..   زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ يوسف .ِٕ
ْٗ،ٖٔ  ّّ َّ يك ىك مك لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ يوسف .ّٕ
 ْٗ ّْ َّ  ..  ني مي زيري ٰى ين ىن نن من ُّٱ يوسف .ْٕ
ُِٔ،َُٔ  ّٔ َّ مخ جخ  مح جح مجحج مث هت مت ُّٱ يوسف .ٕٓ
ُِٔ،ٕٗ  ّٕ َّ خل  حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ يوسف .ٕٔ
ُِٔ، ٕٗ ّٖ َّ  مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ يوسف .ٕٕ
ُِٔ،ٕٗ ّٗ َّ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱ يوسف .ٖٕ
ُِٔ،ٕٗ  َْ َّ  ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ يوسف .ٕٗ
  ٖٓ ِٓ َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن  ُّٱ يوسف .َٖ
 ٖٓ ّٓ َّ  جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱ يوسف .ُٖ
 َُُ،َُٕ ٔٓ َّ  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب  ُّٱ يوسف .ِٖ
  َُُ ٕٓ َّ  يل ىل مل يك ىك  مك  ُّٱ يوسف .ّٖ
َُٗ  ّٖ َّ..  خب  حبجب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ يوسف .ْٖ



 

ُُْ 
 

َُُ  ْٖ َّ  خص  حص مس خس حس جس ُّٱ يوسف .ٖٓ
َُُ،ْٗ ٖٔ َّ جم هل مل خل  حل جل مك لك ُّٱ يوسف .ٖٔ
  َُٔ،َُُ ٕٖ َّ.. خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ يوسف .ٕٖ
ُُٖ  َٗ َّ  لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث ُّٱ يوسف .ٖٖ
ْٗ،ٕٓ  َُُ َّحض جض مص خص حص مس خس  حس ُّٱ يوسف .ٖٗ
ِٗ،َّ  َُٔ َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ يوسف .َٗ
ُُٗ،ُُٖ،ُُٓ،ُُٕ،َُْٖٗ َّ نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت ُّٱ يوسف .ُٗ
 ّٖ  َُُ َّ  جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّٱ يوسف .ِٗ
 ِ  ُُُ َّ  مق حق مفخف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ يوسف .ّٗ
  ّٗ ّٓ َّ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱ إبراىيم .ْٗ
ّٗ  ّٕ َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ إبراىيم .ٓٗ
  ّٗ ّٖ َّ  حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ إبراىيم .ٔٗ
ّٗ  ّٗ َّ جح مج حج  مث هت مت خت حت ُّٱ إبراىيم .ٕٗ
  ّٗ َْ َّ حط مضخض حض جض مص خص حص ُّٱ إبراىيم .ٖٗ
ّٗ  ُْ َّ  حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱ إبراىيم .ٗٗ

 ِْ  ِْ َّ هل ملخل  حل جل مك لك خك حك ُّٱ إبراىيم .ََُ
 ِْ  ّْ َّ  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ إبراىيم .َُُ
 ٓٔ ّٓٱَّ مه جه ين ىن من خن حن  جن  ُّٱاٟتجر .َُِ
  ْٖ ٗٗ َّ  زث رث يت ىت نت مت ُّٱ اٟتجر .َُّ
ُٕ  ّٓ َّ  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ النحل .َُْ
ٖٖ،َٕ  ّٔ َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ النحل .َُٓ
  ُُِ ُِّ َّ  يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ النحل .َُٔ



 

ُِْ 
 

ُُٖ،ُُٓ،ُُٔ ُِٓ َّ  هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ النحل .َُٕ
ُٓ،ِ  ٗ َّ  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ اإلسراء .َُٖ
 ِ ٖٖ َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ اإلسراء .َُٗ
 ٖٓ،ْٖ َُُ َّ هيمي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن  ُّٱ الكهف .َُُ
  ُُِ،ِٔ ُْ َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي  خي  ُّٱ رًنم .ُُُ
ُُِ  ِْ َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ مرًن .ُُِ
  ُُِ ّْ َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت  ُّٱ مرًن .ُُّ
ُُِ  ْْ َّ  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ُّٱ مرًن .ُُْ
  ُُِ ْٓ َّ  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ مرًن .ُُٓ
ُُِ،ٕٔ  ْٔ َّ  خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ مرًن .ُُٔ
ُُِ  ْٕ َّ خس حس جس مخجخ مح جح مجحج مث  هت  ُّٱ مرًن .ُُٕ
 َُُ،ّٔ ْٓ َّ يي ىي مي  خي حي جييه ىه مه جه ُّٱ مرًن .ُُٖ
َُُ  ٓٓ َّ  زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ مرًن .ُُٗ
  ٔٔ ٖٓ َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ُّٱ مرًن .َُِ
ٕٓ  ِٕ َّ جض مص  خص حص مس ُّٱ طو .ُُِ
  َٖ ٖٖ َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ طو .ُِِ
  ُُٗ ُُْ َّ يه ىه مه جه ين ُّٱ طو .ُِّ
  ُُٖ،ٔٗ ُِّ َّ خض حضجض مص خص حصمس  خس حس جس ُّٱ طو .ُِْ
ُُٖ  ُِْ َّ جل مك لك خك حك  جك مق حق ُّٱ طو .ُِٓ
  ُُٖ ُِٓ َّ  جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّٱ طو .ُِٔ
ُُٖ  ُِٔ َّ  مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ طو .ُِٕ
  ُُٖ ُِٕ َّ يه ىهمه جه ين ىن من خن حن  جن  ُّٱ طو .ُِٖ



 

ُّْ 
 

  َٗ،َٕ،ّٕ ِٓ َّ   ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ األنبياء .ُِٗ
ْٓ  ِٖ َّ رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ األنبياء .َُّ
ْٓ  ّْ َّ  خك حك جك مقحق  مف خف حف جف مغ ُّٱ األنبياء .ُُّ
ْٓ ّٓ َّ خم حم جم هلمل  خل حل جل ُّٱ األنبياء .ُِّ
ِٗ  ْٔ َّ ..   ىث نث مث زث  رث يت ُّٱ األنبياء .ُّّ
  ِٗ ٓٔ َّ   يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ُّٱ األنبياء .ُّْ
ِٗ  ٔٔ َّ ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّٱ األنبياء .ُّٓ
  ِٗ ٕٔ َّ    هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ األنبياء .ُّٔ
 ُٖ  ٖٔ َّ هت مت  خت حت جت هب مب خب ُّٱ األنبياء .ُّٕ
  ُٖٗٔ َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج مث ُّٱ األنبياء .ُّٖ
ُٖ  َٕ َّ مص خص حص مس خس حس ُّٱ األنبياء .ُّٗ
  ٔٔ ِٕ َّ   جك مق حقمف خف حف جف  مغ  ُّٱ األنبياء .َُْ
  َُٗ ٖٓ َّ   نت مت زترت يب ىب نب ُّٱ األنبياء .ُُْ
َُٖ  َُٕ َّ مل  يك ىك مك لك اك ُّٱ األنبياء .ُِْ
ُِٓ  ٖ َّ  مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ اٟتج .ُّْ
  ُِٓ ٗ َّ يتىت نت  مت زت رتيب ىب نب مب زب رب ُّٱ اٟتج .ُْْ
  ٓٗ ِٕ َّ ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ اٟتج .ُْٓ
 ٔٗ،َٗ ُْ َّ   ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ اٟتج .ُْٔ
 ٖ ِٓ َّ  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ اٟتج .ُْٕ
ْٓ  ُٓ َّ مس خس  حس جس مخ جخ ُّٱ ا١تؤمنوف .ُْٖ
 ْٓ  ُٔ َّ خض حض جض مص خص حص ُّٱ ا١تؤمنوف .ُْٗ
 ٓٗ  ِّ َّ  مل يك ىك مك لك اك يق  ىق  ُّٱ ا١تؤمنوف .َُٓ



 

ُْْ 
 

  ُٗ َٔ َّ    ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ا١تؤمنوف .ُُٓ
 َُّ  ُِ َّ  يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ النور .ُِٓ
 ْٖ  ِِ َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ُّٱ الشعراء .ُّٓ
 ِٗ  ٗٔ َّ ىك مك لك  اك يق ُّٱ الشعراء .ُْٓ
 ِٗ َٕ َّ رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ الشعراء .ُٓٓ
 ِٗ  ُٕ َّ ري ٰى ين ىن نن من  زن  ُّٱ الشعراء .ُٔٓ
 ِٗ ِٕ َّ جئ يي  ىي ني مي زي ُّٱ الشعراء .ُٕٓ
 ِٗ  ّٕ َّ جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ الشعراء .ُٖٓ
 ْٓ ْٗ َّ ىك مك لك اك يق ُّٱ الشعراء .ُٗٓ
ْٓ  ٓٗ َّ يل ىل  مل يك ُّٱ الشعراء .َُٔ
 ْٓ ٔٗ َّ من زن رن مم ام ُّٱ الشعراء .ُُٔ
 ْٓ  ٕٗ َّ مي زي ري  ٰى ين ىن نن ُّٱ الشعراء .ُِٔ
 ْٓ ٖٗ َّ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ الشعراء .ُّٔ
 ْٓ  ٗٗ َّ حب جب هئ  مئ خئ ُّٱ ءالشعرا .ُْٔ
 ْٓ ََُ َّ حت جت هب مب خب ُّٱ الشعراء .ُٓٔ
 ْٓ  َُُ َّ  مث هت مت خت ُّٱ الشعراء .ُٔٔ
 ٗٗ ُّٕ َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ الشعراء .ُٕٔ
 ُُِ  ُِْ َّ مت زت رت يب ُّٱ الشعراء .ُٖٔ
 ُُٕ ٕٖ َّ نث مث  زث رث يت ىتنت مت زت ُّٱ القصص .ُٗٔ
  ْٓ ٖٖ َّ  يل ىل مليك  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ القصص .َُٕ
  ُِِ،ٖٗ ُٔ َّ  ىنمن خن حن جن يم ىم مم ٱُّ العنكبوت .ُُٕ
 ُِِ،ٖٗ،ٖٗ ُٕ َّ   ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي ُّٱ العنكبوت .ُِٕ



 

ُْٓ 
 

ُِِ  ُٖ َّ  ىفيث ىث نث مث زث  رث يت ُّٱ العنكبوت .ُّٕ
ُُُ  ِْ َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ العنكبوت .ُْٕ
 ّٔ ِٕ َّ مم ام يل ىل مل  يك  ُّٱ العنكبوت .ُٕٓ
 ٗٓ  ْٗ َّ  منزن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ُّٱ العنكبوت .ُٕٔ
 ٗٓ َٓ َّ  جب هئ مئخئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٱُّ العنكبوت .ُٕٕ
 َٗ  ٔٓ َّ    رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ العنكبوت .ُٖٕ
ّٖ  ٗٔ َّ جئ يي ىيني مي زي ري  ٰى  ُّٱ العنكبوت .ُٕٗ
ُٕ  َّ َّ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت ُّٱ الرـك .َُٖ
ُُِ ْٔ َّ ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱ األحزاب .ُُٖ
ُٖ  ّْ َّ  لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱ سبا .ُِٖ
 َُِ  ِٖ َّ مح جح  مج حج مث هت ُّٱ فاطر .ُّٖ
 ْٖ  ُٔ َّ نث مث زث رث  يتىت نت ُّٱ يس .ُْٖ
 ْٗ ََُ َّ مق  حق مف خف حف جف ُّٱ الصافات .ُٖٓ
 ُُُ، َُٗ َُُ َّ لك خك حك جك ُّٱ الصافات .ُٖٔ
ُُُ، َُٗ َُِ َّ  مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك ُّٱ الصافات .ُٕٖ
 َُٗ َُّ َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ الصافات .ُٖٖ
  َُٗ َُْ َّ ىم مم خم حم ُّٱ الصافات .ُٖٗ
  َُٗ َُٓ َّ  جه ين ىن من خنحن جن  يم  ُّٱ الصافات .َُٗ
  َُٗ َُٔ َّ مي خي حي  جي يه ىه ُّٱ الصافات .ُُٗ
 ٓٔ  ُُِ َّ ىت نت  مت زت رت يب ُّٱ الصافات .ُِٗ
ٓٔ ُُّ َّ  ىف  يث ىث نثمث زث رث يت ُّٱ الصافات .ُّٗ
  ُُّ،ٓٔ ْٓ َّ   ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ ص .ُْٗ



 

ُْٔ 
 

 ُُّ،ٓٔ ْٔ َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱ ص .ُٓٗ
 ُُّ،ٓٔ ْٕ َّ زت رت يب ىب نب مب ُّٱ ص .ُٔٗ
 ُُّ  ْٖ َّ ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت  ُّٱ ص .ُٕٗ
 ٔٗ  ُُ َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ الزمر .ُٖٗ
  ٔٗ ُِ َّ ين ىن من  خن حن جن ُّٱ الزمر .ُٗٗ
 ٗٓ،ْٓ  َّ َّ خن  حن جن مم خم ُّٱ الزمر .ََِ
 ٗٓ  ُّ َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من ُّٱ الزمر .َُِ
 ٗٓ  ِّ َّ مم خم حم جم يل ىل مل  ُّٱ الزمر .َِِ
 ٓٓ،ّٓ  ْٕ َّ..  خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط ُّٱ الزمر .َِّ
 ّٓ  ّٓ َّمئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ الزمر .َِْ
  ٕٔ ّْ َّ..  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ غافر .َِٓ
 ُُْ  ُْ َّ ..   ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ غافر .َِٔ
 ُُْ ِْ َّ..  ىه  مه جه ين ىن من خن حن ُّٱ غافر .َِٕ
 ُُْ  ّْ َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱ غافر .َِٖ
ُُٓ  ّّ  َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ فٌصلت .َِٗ
َّ  اك يق ىق  يفىف يث ىث نث مث زث ُّٱ فٌصلت .َُِ  ُْ ِ
َُْ،ِ ُْ َّ نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ فٌصلت .ُُِ
ِٕ  ُُ َّ..  مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ الشورل .ُِِ
 ٕٔ ِٔ َّ  نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّٱ الزخرؼ .ُِّ
 ٕٔ  ِٕ َّ اك  يق ىق يف ىف يث ُّٱ الزخرؼ .ُِْ
ْٖ  ُٖ َّ ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ الزخرؼ .ُِٓ
ُُّ ُّ َّ رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ األحقاؼ .ُِٔ



 

ُْٕ 
 

 َُٖ ّٓ َّٱ..  مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ األحقاؼ .ُِٕ
 َّ  ُْ َّ..  مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ُّٱ اٟتجرات .ُِٖ
 َّ  ُٓ َّ خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱاٟتجرات .ُِٗ
 ُُُ،َٔ  ِْ َّ  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ الذاريات .َِِ
  ُُُ ِٓ َّ  حط مض خض حض جضمص خص حص مس خس ُّٱ الذاريات .ُِِ
  ُُُِٔ َّ خف حف جف مغ جغ  مع جع ُّٱ الذاريات .ِِِ
 ُُُ  ِٕ َّ خك  حك جك مق حق مف ُّٱ الذاريات .ِِّ
  ُُُ ِٖ َّ..  خم حم جمهل مل خل حلجل مك لك ُّٱ  الذاريات .ِِْ
 َٔ َّْٔ جف مغ  جغ مع جع مظحط مض خض حض ُّٱ  الذاريات .ِِٓ
 ٗ َِّٓ  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  الذاريات .ِِٔ
 ُُٓ، َٗ،ٖٔ َّٔٓ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ  الذاريات .ِِٕ
 َُّ  ِّ َّ..   نيمي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ  النجم .ِِٖ
 ٓٗ  ّٕ َّ حل جل مك لك ُّٱ  النجم .ِِٗ
 ْٓ  ِٔ َّ يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ  الرٛتن .َِّ
 ْٓ ِٕ َّ رت يب ىب نب مب زب  رب  ُّٱ  الرٛتن .ُِّ
ِْٖ  َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاٟتديد .ِِّ
 ُُّ ٖ َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ  اٟتديد .ِّّ
 ِٓ  ِ َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّٱ  اجملادلة .ِّْ
ِٓ  ّ َّ زث رث  يت ىت نت مت زت رت ُّٱ  اجملادلة .ِّٓ
 ٕٔ،ْ ْ َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ُّٱ  ا١تمتحنة .ِّٔ
  َُْ ِ َّ حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ  اٞتمعة .ِّٕ
 ْٓ  ُُ َّ خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض  خض  ُّٱ  ا١تنافقوف .ِّٖ



 

ُْٖ 
 

  ٖٗ ٖ َّ..  مع جع مظحط مض خض حض  جض مص ُّٱ  التغابن .ِّٗ
 َْ ُ َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  ا١تلك .َِْ
 َْ  ِ َّ مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱ  ا١تلك .ُِْ
ََُ،ٗٗ ْ َّ  ين ىن نن من زن ُّٱ  القلم .ِِْ
ٖٓ ّ َّ ىك مك لك اك  يق ىق ُّٱ  نوح .ِّْ
 ُٔ  ُٓ َّ  مه جه ين ىن من خن ُّٱ  اٞتن .ِْْ
ُُٓ ُٗ َّ  نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت ُّٱ  اٞتن .ِْٓ
 ْٓ  ّٗ َّ جه هن من خن ُّٱ  ا١تٌدثر .ِْٔ
  ْٓ َْ َّ حي  جي ٰه مه ُّٱ  ا١تٌدثر .ِْٕ
 ْٓ  ُْ َّ هي مي خي ُّٱ  ا١تٌدثر .ِْٖ
 ْٓ  ِْ َّ مت هب مب هئ مئ ُّٱ  ا١تٌدثر .ِْٗ
 ْٓ ّْ َّ مش هس  مس هث مث هت ُّٱ  ا١تٌدثر .َِٓ
 ْٓ  ْْ َّ من مل مك لك هش ُّٱ  ا١تٌدثر .ُِٓ
  ْٓ َّْٓ ُّـ َّـ  هي مي هن ُّٱ  ا١تٌدثر .ِِٓ
ْٓ  َّْٔ يع ىع يط ىط ِّـ ُّٱ  ا١تٌدثر .ِّٓ
  ْٓ َّْٕ  يس ىس يغ ىغ ُّٱ  ا١تٌدثر .ِْٓ
ْٓ  َّْٖ جم يل ىل مل خل ُّٱ  ا١تٌدثر .ِٓٓ
 ٔٓ  ََّّ مغ جغ مع ُّٱ  عبس .ِٔٓ
 ٔٓ َُّّ خف حف جف ُّٱ  عبس .ِٕٓ
ٔٓ َّّّ مك لك خك حك ُّٱ  عبس .ِٖٓ
  ٓٓ َّّٕ حي جي  ٰه مه جه هن من ُّٱ  عبس .ِٗٓ
 ّٖ  َّٖ  زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ُّٱ  الربكج .َِٔ



 

ُْٗ 
 

 

  ّٖ َّٗ ىف يث ىث نث مثزث رث  يت ىت نت ُّٱ  الربكج .ُِٔ
 َُِ َُّْ يه ىه مه جه ين ُّٱ  األعلى .ِِٔ
 َُِ َُّٓ ىي مي خي حي جي ُّٱ  األعلى .ِّٔ
 َُِ َُّ من خن حن ُّٱ  الشمس .ِْٔ
َُِ َِّ مه جه ين ىن ُّٱ  الشمس .ِٓٔ
َُِ َّّ  حي جي يه ىه ُّٱ  الشمس .ِٔٔ
َُِ َّْ يي ىي مي خي ُّٱ  الشمس .ِٕٔ
َُِ َّٓ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ  الشمس .ِٖٔ
َُِ َّٔ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّٱ  الشمس .ِٗٔ
َُِ َّٕ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ  الشمس .َِٕ
َُْ،َُِ َّٖ رب يئ ىئ نئ ُّٱ  الشمس .ُِٕ
َُّ،َُِ َّٗ يب ىب نب مب  زب  ُّٱ  الشمس .ِِٕ
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 المراجع:. قائمة

،مراجعةكتقدًنصاّبالوجيز في عقيدة السلف الصالحبنعبداٟتميد،األثرم،عبدا -
ط الشيخ، آؿ العزيز عبد السعوديةُبن ( كالدعوةكاألكقاؼاإلسالميةالشؤكفكزارة:،

 ق(.ُِِْكاإلرشاد،
أبو - بن٤تمدبنأٛتداعبدأٛتد، طالمسندحنبل، األرناؤكط، شعيب ٖتقيق ،ُ،

 ـ(.ََُِق/ُُِْرسالة،مؤسسةال:)بَتكت
عوض،ٖتقيق٤تمداللغة تهذيبا٢تركم،األزىرمبنأٛتدبناألزىرم،أبومنصور٤تمد -

 ـ(.ََُِالعريب،الًتاثإحياء،)بَتكت:دارُمرعب،ط
،ُٖتقيقسهيلزكار،ط، كتاب السير والمغازييسار،بنإسحاؽبنابنإسحاؽ،٤تمد -

 ـ(.ُٖٕٗق/ُّٖٗ)بَتكت:دارالفكر،
أبو - بناٟتسُتالقاسماألصفهاين، صفوافالمفردات في غريب القرآن٤تمد، ٖتقيق ،

 ق(.ُُِْالشامية،الدارالقلم،،)دمشق،بَتكت:دارُالداكدم،طعدناف
ناصر٤تمداأللباين، - سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في الدين،

 ـ(.ُِٗٗق/ُُِْ،للنشركالتوزيعرؼ،)الرياض:دارا١تعاُ،طاألمة
ناصر٤تمداأللباين، - طصحيح الترغيب والترىيبالدين، مكتبةجديدةُ، )الرياض: ،

 (.ـَََِق/ُُِْ،للنشركالتوزيعا١تعارؼ
ناصر٤تمداأللباين، - ا١تكتب،ّط،صحيح الجامع الصغير وزياداتوالدين، )بَتكت:

 (.ـُٖٖٗق/َُْٖ،اإلسالمي
٤ت - األلباين، الدين، ناصر منظومةبرنامجد.ط،،صحيح وضعيف سنن الترمذيمد

 (.،د.تكالسنةالقرآفألْتاثاإلسالـنوراٟتديثية)اإلسكندرية:مركزالتحقيقات
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٤تمود - اعبدبناأللوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع اٟتسيٍت،
 ق(.ُُْٓبَتكت:دارالكتبالعلمية،،)ُ،ٖتقيقعليعبدالبارمعطية،طالمثاني

أبو - ٤تمدالبخارم، بنعبدا ٤تمدصحيح البخاريإٝتاعيل، ٖتقيق ناصربنزىَت،
،الباقيعبدفؤاد٤تمدترقيمبإضافةالسلطانيةعنمصورة)النجاةطوؽ،دارُالناصر،ط

 .(د.ت
،ٖتقيق٤تمدوأسرار التأويل أنوار التنزيلالشَتازم،٤تمدبنعمربناالبيضاكم،عبد -

 ق(.ُُْٖالعريب،الًتاثإحياء،)بَتكت:دارُا١ترعشلي،طالرٛتنعبد
أٛتد - بنعليبناٟتسُتبنالبيهقي، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب موسى،

 ق(.َُْٓالعلمية،الكتب،)بَتكت:دارُ،طالشريعة
أٛتد - بنعليبناٟتسُتبنالبيهقي، ٤تمدسنن الكبرىالموسى، ٖتقيق القادرعبد،

 ـ(.ََِّق/ُِْْالعلمية،الكتب،)بَتكت:دارّعطا،ط
اٟتميدعبدالعلي،ٖتقيقعبدشعب اإليمانموسى،بنعليبناٟتسُتبنأٛتدالبيهقي، -

 ـ(.ََِّق/ُِّْكالتوزيع،للنشرالرشد،)الرياض:مكتبةُحامد،ط
األلباين،الدينناصر،ٖتقيق٤تمدمشكاة المصابيحطيب،ا٠تاعبدبنالتربيزم،٤تمد -

ـ(.ُٖٓٗ،)بَتكت:ا١تكتباإلسالمي،ّط
جػ)شاكر٤تمد،ٖتقيقأٛتدجامع الترمذيسىٍورة،بنعيسىبنالًتمذم،ابوعيسى٤تمد -

،)مصر:ِ،ط(ٓ،ْجػ)عوضعطوةكإبراىيم(ّجػ)الباقيعبدفؤادك٤تمد(ِ،ُ
 ـ(.ُٕٓٗق/ُّٓٗاٟتلي،البايبمصطفىكمطبعةةمكتبشركة

ُ،ٖتقيقعليدحركج،طكشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوم،٤تمدبنعلي، -
 ـ(.ُٔٗٗ)بَتكت:مكتبةلبنافناشركف،
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ٖتقيقعبدالرٛتنٚتعك،مجموع الفتاوىالسالـ،عبدبناٟتليمعبدبنأٛتدتيمية،ابن -
ط قاسم، بن ٤تمد ُبن ٣تمع، ا١تنورة: الشريف،ا١تصحفلطباعةفهدا١تلك)ا١تدينة

 ـ(.ُٓٗٗق/ُُْٔ
،ٕالشاكيش،طزىَت،ٖتقيق٤تمدالعبودية السالـ،عبدبناٟتليمعبدبنأٛتدتيمية،ابن -

 ـ(.ََِٓق/ُِْٔاإلسالمي)بَتكت:ا١تكتب
-  السالـ، عبد بن اٟتليم عبد بن أٛتد تيمية، النبواتابن عبد ٖتقيق صاّب، بن العزيز

 ـ(.َََِق/َُِْ،)الرياض:مكتبةأضواءالسلف،ُالطوياف،ط
-  علي، بن ٤تمد بن علي الناشر،التعريفاتاٞترجاين، بإشراؼ العلماء من ٚتاعة ٖتقيق ،

 ـ(ُّٖٗق/َُّْ،)بَتكت:دارالكتبالعلمية،ُط
-  ٛتيداف، ٤تمد كالعبادم، ٛتداف، صبحي جاللة، األصالة  أصول التربية بينابو

 ـ(.ََُِ،)القاىرة:ككتبةالفالحللنشركالتوزيع،ُ،طوالمعاصرة
،)الرياض:دارعاملالكتبللنشرُ،طأصول التربية اإلسالميةاٟتازمي،خالدبنحامد، -

 ق(.َُِْكالتوزيع،
٤تمد - بن٤تمدبناعبدبناٟتاكم، ٖتقيقالمستدرك على الصحيحينٛتدكيو، ،

 ـ(.َُٗٗق/ُُُْالعلمية،الكتب،)بَتكت:دارُعطا،طالقادرعبدمصطفى
،ٖتقيقشعيبصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأٛتد،بنحبافبنابنحباف،٤تمد -

 ـ(.ُّٗٗق/ُُْْ،)بَتكت:مؤسسةالرسالة،ِاألرناؤكط،ط
فؤادد،ترقيم٤تمفتح الباري شرح صحيح البخاريعلي،بنابنحجر،أبوالفضلأٛتد -

تصحيح٤تبعبد بنباز،الدينالباقي، تعليقعبدالعزيز دارد.ط،ا٠تطيب، )بَتكت:
 ق(.ُّٕٗا١تعرفة
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فضلا١توىل، - ،الشيخ عبد الحميد كشك وجهوده في الدعوة اإلسالميةاٟتريب،النورالتـو
اإلسالمية، درماف أـ جامعة السوداف: ( اإلسالمية، الدعوة كلية دكتوراه، رسالة

 ـ(.َُُِق/ُِّْ
-  ٤تمد، موقعد.ط،،دروس للشيخ محمد حسانحساف، بتفريغها قاـ صوتية  دركس

 http://www.islamweb.net)د.ت(الشبكة اإلسالمية
جدة:)،ٔط،المرشد في كتابة األبحاث،حلمي٤تمدفودهكعبدالرٛتنصاّبعبدا -

 .(ـُُٗٗ-ىػُُُْ/َُُْدارالشركؽللنشركالتوزيعكالطباعة،
-  ٤تمد، أٛتد د.ط،،من أخالق النبياٟتوُب، األكقاؼ، كزارة ق/ُُْْ)القاىرة:

 ـ(.ُْٗٗ
-  صالح، طالقصص القرآنيا٠تالدم، الشامية،ُ، الدار كبَتكت: القلم، دار دمشق: (

 ـ(.ُٖٗٗق/ُُْٗ
األعظمي،مصطفىٖتقيق٤تمد، صحيح ابن خزيمةإسحاؽ،بن٤تمدبكرابنخزٯتة،أبو -

 ـ(.ُِٗٗق/ُُِْ،)بَتكت:ا١تكتباإلسالمي،ِط
الدين٤تيي٤تمد ٖتقيقد.ط،،سنن أبي داودإسحاؽ،بناألشعثبنابوداكد،سليماف -

 (.،د.تالعصريةاٟتميد،)بَتكت:ا١تكتبةعبد
أبو - الدنيا، أيب قيسبنسفيافبنعبيدبن٤تمدبناعبدبكرابن قرى البغدادم،

ٖتقيقالضيف طٛتدبناعبد، )الرياض:ُا١تنصور، أضواء، ق/ُُْٖالسلف،
 ـ(.ُٕٗٗ

-  ٤تمد، بن اٟتسُت القاسم ابو األصفهاين، ٖتقيقالمفردات في غريب القرآنالراغب ،
 ق(.ُُِْ،)دمشق،بَتكت:دارالقلم،الدارالشامية،ُصفوافعدنافالداكدم،ط
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٤تمد - ااٟتسُتبناٟتسنبنعمربنالرازم، ، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرلتيمي،
 ق(.َُِْالعريب،الًتاثإحياء،)بَتكت:دارّط

أبو - عبدبنبكرأيببن٤تمداعبدالرازم، يوسفمختار الصحاحالقادر، ٖتقيق ،
 ـ(.ُٗٗٗق/َُِْ،)بَتكت:ا١تكتبةالعصرية،ٓالشيخ٤تمد،ط

د.ط،،تاج العروس من جواىر القاموساٟتسيٍت،ؽالرزٌاعبدبن٤تٌمدبنالزبيدم،٤تٌمد -
 (.،د.تدارا٢تدايةد،ـ،ٖتقيق٣تموعةمناققُت،)

-  العظيم، عبد ٤تمد حلي،مناىل العرفان في علوم القرآنالزرقاين، طعمة أٛتد ٖتقيق ،
 ـ(.ََُِق/ُِِْ،)بَتكت:دارا١تعرفةللطباعةكالنشر،ِط

،ٖتقيق٤تمدابوالبرىان في علوم القرآنعبدابنهبادر،الزركشي،بدرالدين٤تمدبن -
ط إبراىيم، كشركاءه،ُالفضل اٟتلي البايب عيسى العربية، الكتب إحياء دار مصر: ( ،

 ـ(.ُٕٓٗق/ُّٕٔ
عن - منقوؿ شعر ا، عبد عاـاٟتجةذك،ِّص،ُُِالعددالبياف٣تلةالزىراين،

 .ـُٕٗٗعاـأبريلا١توفقىػ،ُُْٕ
،رسالةدكتوراه،كليةالشريعةالقصة في القرآن الكريمالسباعي،مرًنعبدالقادرعبدا، -

 ق(.َُْْكالدراساتاإلسالمية،)السعودية،جامعةأـالقرل،
عبدبنناصربنالرٛتنالسعدم،عبد -  ،ٖتقيقالقول السديد شرح كتاب التوحيدا،

 (.،د.تالدكليةالنفائسالتحف٣تموعة،)الرياض:ّأٛتد،طالزينا١ترتضى
لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح أٛتد،بن٤تمدالعوفالسفاريٍت،أبو -

 ـ(.ُِٖٗ/ىػَُِْكمكتبتها،ا٠تافقُت،)دمشق:مؤسسةِط، الدرة المضية
،د.ت.الشام ادباء رابطةموقععنعبدالرٛتنشعرمنقوؿٝتاحة، -

http://www.odabasham.net. 

http://www.odabasham.net/
http://www.odabasham.net/
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-  أبوالليثنصربن٤تمدبنأٛتدبنإبراىيمالسمرقندم، بحر العلوم، ٖتقيق:د.٤تمود،
 ،)بَتكت:دارالفكر،د.ت(.،د.تمطرجي

سالةماجستَت،،رمنهج الشيخ عبد الحميد كشك في تفسيرهالصفدم،ٝترعمر٤تمد، -
 ـ(.ََِِق/ُِّْكليةأصوؿالدين،)غزة:اٞتامعةاإلسالمية،

القاسمسليماف - ابو بنأٛتدبنالطرباين، ٖتقيقٛتدمالمعجم الكبيرأيوب، عبدبن،
الصميعيالرياض:دار)ُّ،)القاىرة:مكتبةابنتيمية(،كمعواجمللدِالسلفي،طاجمليد

 .(ـُْٗٗ/ىػُُْٓ،ُط
بنٖتقيقطارؽد.ط،،المعجم األوسطأيوب،بنأٛتدبنلطرباين،ابوالقاسمسليمافا -

 (.،د.تا،)القاىرة،داراٟترمُتعوض
بنجريربن٤تمد الطربم، - جعفر، أبو ٖتقيقأٛتدجامع البيان في تأويل القرآنيزيد ،

 ـ(.َََِق/َُِْ،)بَتكت:مؤسسةالرسالة،٤ُتمدشاكر،ط
عاش - ابن الطاىرور، ٤تمد بن ٤تمد بن الطاىر ٤تمد طالتحرير و التنوير، )تونس:ُ، ،

 ـ(.ُْٖٗالدارالتونسيةللنشر،
سحنوفدار:تونس)،ّط،اإلسالم في االجتماعي النظامابنعاشور،٤تمدالطاىر، -

 .(ـََُِ/قُُّْكالتوزيع،للنشر
 ،ٖتقيقجيد شرح كتاب التوحيدفتح الم٤تمد،بنحسنبنالرٛتنابنعبدالوىاب،عبد -

 ـ(.ُٕٓٗق/ُّٕٕامدية،السنةمطبعة ،)القاىرة:ٕالفقي،طحامد٤تمد
-  عقلة، مبيضُت، ك ٤تمد نصار، كأبو ٤تمد القواعد –منهجية البحث العلمي عبيدات،

 ـ(.ُٗٗٗ،)األردف،عماف،داركائلللنشر،ِط -والمراحل التطبيقية
،)السعودية،ُ،طوالجماعة السنة أىل في عقيدة مباحث،عبدالكرًنبنالعقل،ناصر -

 ق(.ُُِْالرياض،دارالوطنللنشر،



 

ُٓٗ 
 

،)مصر،ا١تنصورة:ُ،طالطريق إلى جماعة المسلمينابنعليجابر،حسُتبن٤تمد، -
 ـ(.ُٕٖٗق/َُْٕدارالوفاءللنشركالتوزيع،

 (.،د.ت)بَتكت:دارا١تعرفةط،د.،إحياء علوم الدين٤تمد،بن٤تمدحامدالغزايل،أبو -
اسنعبد،ٖتقيقزىَتمجمل اللغةالرازم،القزكيٍتزكريابنفارسبنأٛتدفارس،ابن -

 ـ(.ُٖٔٗق/َُْٔالرسالة،،)بَتكت:مؤسسةِسلطاف،ط
أٛتد - فارس، القزكيٍتزكريابنفارسبنابن السالـمقاييس اللغةالرازم، عبد ٖتقيق ،

 ـ(.ُٕٗٗق/ُّٗٗكت:دارالفكر،،)بَتُىاركف،ط
أبو - أيببنأٛتدبن٤تمداعبدالقرطي، ٖتقيقالجامع ألحكام القرآنبكر، أٛتد ،

 ـ(.ُْٔٗق/ُّْٖا١تصرية،الكتب،)القاىرة:دارِأطفيش،طكإبراىيمالربدكين
-  مناعخليل، للطِٔ،طتاريخ التشريع اإلسالميالقطاف، الرسالة مؤسسة )بَتكت: باعة،

 ـ(.ُٖٗٗق/ُُْٗكالنشركالتوزيع،
للطباعةالرسالةمؤسسة:بَتكت)،ّٓط،مباحث في علوم القرآنخليل،مناعالقطاف، -

 (.ـُٖٗٗ/قُُْٖكالتوزيع،كالنشر
 ـ(.ُٖٖٗق/َُْٖ،)بَتكت:دارالشركؽ،ُٓ،طفي ظالل القرآنقطب،سيد، -
ٖتقيق٤تمد،ن من مصايد الشيطانإغاثة اللهفاأيوب،بنبكرأيببن٤تمد ابنالقيم، -

 (.،د.ت)الرياض:مكتبةا١تعارؼد.ط،حامدالفقي،
،العريبالكتاب)بَتكت:دارد.ط،بدائع الفوائدأيوب،بنبكرأيببن٤تمدالقيم،ابن -

 (.د.ت
جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير أيوب،بنبكرأيببنابنالقيم،٤تمد -

ٖتقيقاألنام ط، األرناؤكط، القادر كعبد األرناؤكط العركبة،ِشعيب دار الكويت: ( ،
 ـ(.ُٕٖٗىػ/َُْٕ
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الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو أيوب،بنبكرأيببن٤تمدالقيم،ابن -
 ـ(.ُٕٗٗق/ُُْٖ،)ا١تغرب:دارا١تعرفةُ،طالداء والدواء

)ا١تدينةا١تنورة:مكتبةد.ط،،ة وأحكام تاركهاالصالأيوب،بنبكرأيببن٤تمدالقيم،ابن -
 (.،د.تالثقافة

بنبكرأيببن٤تمدالقيم،ابن - الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية أيوب،
 ق(.َُْٖ،)الرياض:دارالعاصمة،ُا،طالدخيل٤تمدبن،ٖتقيقعليوالمعطلة

،)القاىرة:ِ،طين وباب السعادتينطريق الهجرتأيوب،بنبكرأيببن٤تمدالقيم،ابن -
 ق(.ُّْٗالدارالسلفية،

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك  أيوب،بنبكرأيببن٤تمدالقيم،ابن -
ق/ُُْٔالعريب،الكتاب،)بَتكت:دارّالبغدادم،طباا١تعتصم،ٖتقيق٤تمدنستعين
 ـ(.ُٔٗٗ

، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة،أيوببنبكرأيببن٤تمدالقيم،ابن -
 (.،د.تالعلميةالكتب)بَتكت:دار،د.ط

-  عبدالعزيزمصطفى، )الرياض:مركزِ،طالُحكم والتحاكم في خطاب الوحيكامل، ،
 ـ(.َُِٕق/ُّْٖالبيافللبحوثكالدراسات،

،)بَتكت:ُٖتقيقعليشَتم،ط،البداية والنهاية عمر،بنإٝتاعيلالفداءأبوكثَت،ابن -
 ـ(.ُٖٖٗق/َُْٖالعريب،الًتاثإحياءدار

-  كثَت، عمرابن بن إٝتاعيل الفداء أبو ٤تمدتفسير القرآن العظيم، بن سامي ٖتقيق ،
 ـ(.ُٗٗٗق/َُِْ،)الرياض:دارطيبةللنشر،ِسالمة،ط

-  اٟتميد، عبد طفي رحاب التفسيركشك، ا١تصُ، ا١تكتب القاىرة: ( اٟتديث،، رم
 ـ(.ُٖٗٗق/َُْٗ
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 ،د.ت(،)القاىرة:مكتبةا١تَتاثاإلسالميُطفي ظالل اإليمان، اٟتميد،عبدكشك، -
-  ا١تختارد.ط،،قصة أيامي مذكرات الشيخ كشككشك،عبداٟتميد، )القاىرة:مكتبة

 (.،د.تاإلسالمي
القاىرة:مكتبةالصحد.ط،،إلى فرسان المنابركشك،عبداٟتميد، - افةللطبعكالنشر)

 (.،د.تكالتوزيع
-  أٛتدبنمصطفى، كمطبعةمصطفىالبايبُ،طتفسير المراغيا١تراغي، مكتبة )مصر: ،

 ـ(.ُْٔٗق/ُّٓٔاٟتليكأكالده،
مسلمأبو مسلم، - القشَتماٟتجاجبناٟتسن ٖتقيقد.ط،،صحيح مسلمالنيسابورم،

 (.،د.تالعريبثالًتاإحياءالباقي،)بَتكت:دارعبدفؤاد٤تمد
بنعلي، -  ق(ُُْْ،)بَتكت:دارصادر،ّ،طلسان العربابنمنظور،٤تمدبنمكـر
،)دمشق:دارالقلم،ٓ،طاألخالق اإلسالمية وأسسهاا١تيداين،عبدالرٛتنحسنحبنكة، -

 ـ(ُٗٗٗق/َُِْ
رياض:مكتبة،)الُ،طأصول التربية الوقائية للطفولة في اإلسالمبانبيلة،حسُتعبدا، -

 ـ(.ََِٗالرشد،
،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجشرؼ،بن٭تِتالدين٤تييزكرياالنوكم،أبو -

 ق(.ُِّٗالعريب،الًتاثإحياء،)بَتكت:دارِط
نظاـ - حسُتبن٤تمدبناٟتسنالدينالنيسابورم، غرائب القرآن ورغائب القمي،

 ق(.ُُْٔ،)بَتكت:دارالكتبالعلمية،ُطعمَتات،زكريا،ٖتقيقالشيخالفرقان
،ٖتقيقضاحيالتبيان في تفسير غريب القرآنابنا٢تائم،أٛتدبن٤تمدبنعمادالدين، -

 ق(.ُِّْ،)بَتكت:دارالغرباإلسالمي،ُعبدالباقي٤تمد،ط
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،وائدمجمع الزوائد ومنبع الفسليماف،بنبكرأيببنعليالديننوراٟتسنا٢تيثمي،أبو -
 ـ(.ُْٗٗق/ُُْْ)القاىرة:مكتبةالقدسي،د.طالقدسي،الدينٖتقيقحساـ

العددمجلة المجتمع - ،َُِّ ،ٕ ُُْٕشعباف الكويت.ـُٔٗٗ/ُِ/ُٕىػ، ،
https://mugtama.com/ 

ِٔالعددالسنة٣تلة - األكؿكانوف-ىػُُْٕشعبافُُِص ،ُٔٗٗديسمرب/ ـ
www.sunah.org  . 

.(،د.ت)القاىرة:دارالدعوةد.ط،،المعجم الوسيطبالقاىرة،العربيةاللغة٣تمع -
 

https://mugtama.com/
http://www.sunah.org/
http://www.sunah.org/



