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 في َقصص سورة الكهف التطبيقات الدعوية النظرية  
 فاطمة بنت سعود بن سعد الكحيلي 

المملكة -المدينة المنورة–جامعة طيبة -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-قسم الدراسات اإلسالمية 
 العربية السعودية.

 fkahaili@taibahu.edu.sa اإللكتروني: البريد
 الملخص:

والفكرررا ااسيسرريب ل بيررت فرري: تنفيررف وتتبيرر  لفررردال   ررت الررد وا  لرر  ا  ت رريل    رر  
َقصرررو سرررورا الكبرررح اارب رررب ييرررت ترررتة دراسرررب الةصرررو دراسرررب د ويرررب لت صصرررب  

 وانتب   ل   دد لن النتيئج في:
ب؛ ستب  شرر أسر وبي  و ردد وسريئد الرد وا ب غ  دد أسيليب الد وا في الةصو اارب   

 لسب  شرا وسي ًب  و دد أفداح الرد وا اننتري  شررا فردفًي  و ردد اللصريلو الد ويرب فري 
الةصو اارب ب؛ اننتي  شرا لص يب  و دد اآلنير الد ويب وايدًا و شررون أنررًا د ويري  

و اارب رررب؛ و ررردد اللةيصرررد الد ويرررب تسررر ب لةيصرررد  و ررردد الةوا رررد الد ويرررب فررري الةصررر
 شرون قي دا.  وجيءل توصييل البيت في سرل توصرييل لرن أفلبري: ارسرتلرار فري 

 لررد التتبيةرريل الد ويررب النيريررب فرري قصررو الةرررسن الكررريت  والسررنب النبويررب اللتبرررا.    
أسأد ا  ت يل  أن يكون فرفا البيرت  يلصري لوجبرك الكرريت  فر ن كرين فيرك صرواب وير  

ن كرررين فيرررك  ترررأ وشلرررد فلنررري ولرررن الشررريتين  فبرررو فارررد ا  ت ررريل  ولن ترررك وكرلرررك  وا 
 واستغفر ا  الفي ر  لك  ر فو.

 يتكون بيت: التتبيةيل الد ويب النيريب في قصو سورا الكبح لن:
 لةدلب وتلبيد و لسب لبييت في:

اللبيت ااود: فاد سورا الكبح وسبب نشولبي؛ ولفردال   ت الد وا.ألي اللبيت 
ةيل الد ويب النيريب في قصب أصييب الكبح.واللبيت النيلت: النيني: التتبي

التتبيةيل الد ويب النيريب في قصب صييب الجنتين.واللبيت الرابع: التتبيةيل 
لع ال بد الصيلو.واللبيت ال يلس: التتبيةيل  الد ويب النيريب في قصب لوس 

وصييل. نت جيءل الد ويب النيريب في قصب فو الةرنين.نت ال يتلب والنتيئج والت
 الفبيرس: لآلييل الةرسنيب/ ااييديت النبويب الشريفب/ ل لصيدر واللراجع/ ل لواو يل. 

 .سورا الكبح   َقصو   النيريب  الد ويب   التتبيةيل :الكلمات المفتاحية
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Advocacy Theoretical Applications In The Stories Of Surat Al-Kahf 

 Fatma bint Saud bin Saad Al-Kahili 
Department of Islamic Studies - College of Arts and Humanities - Taibah University – 

Madinah-Saudi Arabia.. 
  Email: fkahaili@taibahu.edu.sa 

Abstract: 
The basic idea of the research is: Implementation and application of the 
vocabulary of the science of calling to God Almighty on the four stories of 
Surat Al-Kahf where the stories were studied by a specialized study of 
da'wah, and came to a number of results: 
The number of methods of advocacy in the four stories; Sixteen methods, 
the number of advocacy methods is fifteen, the number of advocacy goals is 
twelve, and the number of advocacy interests in the four stories. Twelve 
interests, the number of advocacy effects is twenty-one, and the number of 
advocacy purposes is nine, and the number of advocacy bases in the four 
stories. Twenty bases. 
The research recommendations came in six recommendations, the most 
important of which are: Continuing to make theoretical advocacy applications 
in the stories of the Holy Qur’an, and the purified Sunnah of the Prophet.I 
ask God Almighty to make this research sincere for His honorable sake, and 
if it is right and true, then it is the grace of God Almighty, its end, and its 
generosity, and if it is wrong and an error, then I am from Satan, and I ask 
forgiveness of God for whom there is no god but He. 
The research: The theoretical advocacy applications in Surat Al-Kahf stories 
consist of:An introduction, introduction and five topics are: 
The first topic: The merits of Surat Al-Kahf and the reason for its descent. 
And vocabulary of the science of advocacy.The second topic: the theoretical 
advocacy applications in the story of the owners of the cave.The third topic: 
the theoretical advocacy applications in the story of the owner of the two 
gardens.The fourth topic: The theoretical advocacy applications in the story 
of Moses with Al-Abd Al-Saleh.The fifth topic: the theoretical advocacy 
applications in the story of Dhu al-Qarnayn.Conclusion, findings and 
recommendations.Indexes: for Quranic verses / hadiths of the noble Prophet 
/ for sources and references / for topics. 
Key words: Applications, Advocacy, Theory, Stories, Surat Al-Kahf. 
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المـــقدمة 
ااولرررين واآل ررررين  فررريتر السرررليوال السررربع واارارررين   يررريت  اليلرررد   رب     

الشرأن  ج يررد الةرردر  تةدةسررل أسررليظمت  وت ييلررل صررفيتك  يمرردبر االررور  ويمصرررح 
اايواد  ويمةدرم اللةيدير  أشبدم أنك الوايردم اايرد   الفررد الصرلد  الرفي لرت ي رد ولرت 

   رريتت اانبيرريء فرروًا أيررد  وأشرربدم أنة ليلرردًا  برردت ورسررولكيولررد  ولررت يكررن  لررك ك
ولررن واللرسرر ين  سرريد ولررد سدت أجل ررين  صرر  ة ا    يررك و  رر  أل ررك وأصررييبك 

 اتبع سنتكم واقتف  أنرت  ل  يوت الد ين.
 نتة ألية ب د:  
  نة بيت: التتبيةيل الد ويب النيريب في قصو سورا الكبح فو بدايرب تنفيرف   

لفكررا لشررروح بينري كبيررر اقتريترك ل لررد لوسرو ب التفسررير الرد وي ل ةرررسن الكررريت؛ 
 .(0)الكريتالفي يتب ك تأليح لنيولب النييت الد وي في الةرسن 

فكررررا اللشرررروح وتةديلرررك ل دلرررب  لتبنررري اً وأسرررأد ا  لرررن فاررر ك أن يسررر ر أيرررد     
 الد وا  ل  ا  ت يل .

 

 :أهمية موضوع البحث 
فرري ارررورا التأفيررد ال  لرري الررد وي ل دا يررب  لرر  ا   فليررب اللوارروحتيبررر أ    

ت رررريل    ررررن تريرررر  ربررررت لفررررردال   ررررت الررررد وا والترررري لنبرررري: الةوا ررررد الد ويررررب  
واافرررداح  واللصررريلو  واآلنرررير  وااسررريليب  والوسررريئد  واللرررنبج الرررد وي  وفةرررك 

لي ررب  انة الييجررب الررد وا  بيآليرريل الةرسنيررب الكريلررب   رر  لررنبج أفررد الس ررنب والج
ليسةرررب ولم  يرررب فررري نشرررر سرررلييب اإلسرررتت ووسرررتيتك  و يلليترررك وشرررلولك لرررع بيرررين 
كليلررك وتواشنررك  وصررتيك لوفررراد واللجتل رريل والرردود  فرري وقررل َكنمررر فيررك تبرريين 
ب ض الد يا فري د روتبت  وا تلريدفت   ر  لصريدر ليرر الروييين ال ييلرين  أو 

ي  للي أوجد الييرا والة   في صفوح اللرد وين  سوء ارستدرد وارستنبيت لنبل
 ولت ت  و لنبي صفوح ب ض الد يا.

                                 
  فيتلب الكيي ري  التتبيةيل الد ويب  لفبولبي  وأقسيلبي  وفوائدفي  وألن تبيبيت:  يمنير: (1)

اقتريررررل فرررري توصررررييل البيررررت  لررررد لشررررروح التفسررررير الررررد وي بأسرررر وب التتبيةرررريل الد ويررررب 
  جيل ررب ااشفررر  ك يررب 41  ال رردد ت  اللج ررب ال  ليررب الليكلررب9112  1  ت34النيريررب  و 

 أصود الد ين والد وا بيلشقيشي   لصر.  
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 نة   وت الشري ب اإلستليب لن التوييرد وال ةيردا  والتفسرير  واليرديت  والفةرك     
تلرل  ردلتبي ور ييتبرري لنرف صرردر اإلسرتت  فيالررب اإلسرتليب لررديبي رصريد كبيررر  

لفارد واللنةرب  وانة الرد وا  لر  ا  ت ريل  جرشء وكنوش نلينب في فلك  ف ك ت ريل  ا
ر يتجرررررشأ لرررررن ش صررررريب اللسررررر ت  فنجرررررد فررررري السررررر ح الصررررريلو اللفسرررررر الدا يرررررب  
والليررردت الدا يرررب  والفةيرررك الدا يرررب  وااصرررولي الدا يرررب  فرررفا االرررر؛ ا ترررد فررري 
ال صر اليديت  فيصد ا فًي وأيييني انفصيًر برين أن يكرون اللسر ت لتردين وأن 

و  رررت الرررد وا لرررن ال  ررروت  الكتيبرررب الد ويررربن دا يررري لدينرررك ل رررًي  لرررفلك كينرررل يكرررو 
الل يصرررررا واللسررررتة ب يرررردينًي  فييتيجررررل للشيررررد لررررن الجبررررود والكتيبرررريل الد ويررررب 

 اللنفردا في ففا اللجيد. 
وتيبررر اافليررب أياررًي فرري أنة وجررود لظلفرريل   ليررب د ويررب تت صررو فرري       

ي الةرسن الكريت والسنب النبويب اللتبرا  تكرون بلنيبرب التتبيةيل الد ويب النيريب ف
قوا ررد بيينرريل لتأسرريس نيرريت د رروي لظصررد بيادلررب لررن الةرررسن الكررريت وااييديررت 

جراءال  ولوائو  لجتل رب فري  -لن وجبب نيري -الشريفب تكون بلنيبب قوانين  وا 
للررد وين  سررجد وايررد يم تلررد   يبرري لسررتةبت فرري تةيرريت ال لررد الررد وي  والررد يا وا

والت تيت ل د وا  واستشراح اللستةبد  ودراسب سنير الد وا ليدانيًي     اللستوى 
 اللي ي واإلق يلي وال يللي.

 

 :أسباب اختيار موضوع البحث 
 ل  تدبر الةرسن الكريت  قيد ت يل :  رايء ا  ت يل  واستجيبب الرت بيلد وا -1
 .(0) َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱُّٱ

اللشروح اللةترح  بيلبدء بكتيبب أبييت   ليب لت صصب في تنفيف فكرا -9
 التتبيةيل الد ويب النيريب في الةرسن الكريت.

ندرا وجود لظلفيل في لجيد التتبيةيل الد ويب النيريب ل ةرسن الكريت -4
 وااييديت النبويب الشريفب.

واح أنة التتبيةيل الد ويب النيريب في ااسيس الفي يمبن    يبي كد أن-3
نيب  فيليكت     الشيء فرٌح لن تصورت  ةَ ال ل يب والت   التتبيةيل الد ويب اا رى

 ف دراك ل يني لفردال   ت الد وا ولصت ييتبي  دراكًي س يلًي صيييًي  يم د يجر

                                 
 .93( ليلد  1)
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ااسيس ل تتبي  الد وي ال ل ي والتةني  كلي أنك صيينب لبلي لن الوقوح في 
 .الصييو الشر ي النتيئج اللم   ب والل يلفب ل لفبوتالتفسيرال ال يتئب  و 

أس وب الةصب لن ااسيليب الةرسنيب الد ويب اللظنرا  وقصو سورا الكبح -5
الكنير للي ي تو بيلد وا  لن ت ك الةصو الربينيب  التي ي  لني فيبي اللول 

 لك ت يل .
 ييت ج يد الةدر  الةرسن الكريت ك ك لن سورا الفيتيب  ل  سورا النيس؛ ك ك-6

واللنشلب  وسييتك وسورت يتفياد ب ابي  ن ب ض  وسورا الكبح وقصصبي للي 
  ورد فا بي وأنرفي     بيقي السور  يت  ج  بي اللصتف 

 وردا أسبو يي ل لس لين يوت الجل ب.
 :أهداف البحث 

 تتبي  لفردال   ت الد وا     قصب أصييب الكبح.-1
     قصب صييب الجنتين. تتبي  لفردال   ت الد وا-9
 لع ال بد الصيلو. تتبي  لفردال   ت الد وا     قصب لوس -4
 تتبي  لفردال   ت الد وا     قصب فو الةرنين.-3
 يصيء أنواح الد يا  واللد وين  ولواو يل الد وا  وأسيليب الد وا  -5

وردل في  ووسيئ بي  و دد الةوا د الد ويب  واللةيصد  واللصيلو  واآلنير التي
 الةصو اارب ب.

 :منهج البحث 
ت تلد البيروت النيريرب التأصري يب   ر  لنريفج بيرت تتنيسرب لرع لبلتبري فري     

المـنهج  دلب النصوو وتي ي بي وارستنبيت لنبي  لفلك ا تلد فرفا البيرت   ر  
: فرري جلررع الل  ولرريل والبيينرريل اللت  ةررب بةصررو سررورا الكبررح  (0)االســتقرا ي

 ل رست راج يكت وقي دا  يلب لنبي  يمستفيد لنبي في   ت الد وا.وتتبع الجشئيي
ــي االســتنباطيكلرري تررت اسررت دات    ل ةصررو اارب ررب  بتي يررد  (2)المــنهج التحليل

لفررردال كررد قصررب  وبررفد الجبررد رسررتنبيت ل رريني ويةرريئ  لرتبتررب بلفررردال   ررت 
 الد وا.

                                 
ه  1315   ريت 1  ت34  د. س يد الصيني  وقوا د أسيسيب في البيت ال  لي( ينير: 1)

 لظسسب الرسيلب  بيرول.
 .32( اللرجع السيب   و9)
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ا   رر  قصررب أصررييب تررت ا تلرريد الجررداود كتريةررب لتتبيرر  لفررردال   ررت الررد و    
  وقصررب فو الةرررنين  تيسرريرًا لررربت الكبررح  وصررييب الجنتررين  وقصررب لوسرر 

لفرررردا   رررت الرررد وا بررريلنو الةرسنررري لبيشررررا  ورسرررتنبيت الفوائرررد لرررن اللةيرنرررب برررين 
 جداود كد قصب.

 

 :الدراسات السابقة 
ااوقررريل  وأ يلبررري بركرررب  ت رررك التررري تمبرررفد فررري دراسرررب الةررررسن الكرررريت  أفارررد    

وتررردبرت  ولرررن فارررد ا  ت ررريل  ون لترررك   ررر  اللسررر لين أن رشقبرررت ال نييرررب بكتيبرررك 
ال ييت  ولفلك فةد كنرل الرسيئد ال  ليرب  والبيروت  والكترب  التري تنيولرل سرورا 
الكبح  كرًت فري لجريد ت صصرك  واللجريد فنري: الرد وا والرد يا  ولرن الدراسريل 

 (0)السيبةب؛ لي ي ي:
اللسرررتفيدا لرررن قصرررب أصرررييب الكبرررح؛ دراسرررب الررردروس  رسررريلب ليجسرررتير: -1

 .(2) تي ي ك
 .(3) بيت   لي ليكت: البنيء ال ةدي والد وي في سورا الكبح-9
لرررن الةررررسن  41رسررريلب ليجسرررتير: الدراسرررب التي ي يرررب للةيصرررد وأفرررداح اليرررشب -4

 .(4)الكريت لن سورا الكبح  ل  سورا لريت
فرري سررورا الكبررح  دراسررب  بيررت   لرري ليكررت: الش صررييل الد ويررب اإليجيبيررب-3

 .(5) لواو يب
 .(1)الصراح بين الي  والبيتد في سورا الكبحرسيلب ليجستير:  -5

                                 
 ري ًي.أ( لرتبب الدراسيل السيبةب وف  اايدت ت1)
-ه1331لنشرررور الكترونيررري   ررر  الشررربكب ال نكبوتيرررب    برررد ال شيرررش يوسرررح االرررين بررريبكر (9)

جيل ررررب  فريةيرررري ال يلليررررب  ك يررررب الدراسرررريل اإلسررررتليب  قسررررت التفسررررير و  رررروت الةرررررسن   ت 9112
 .ال رتوت  السودان

ت  جيل رب بغرداد  9113( د. أيلد صبيح شبيب  لنشرور الكترونيري   ر  الشربكب ال نكبوتيرب 4)
  بغداد  ال را . ك يب ال  وت اإلستليب  قست ال ةيدا والفكر اإلستلي 

ت  الجيل ررب 9115-ه1346(  ديجررب اللتررو   لنشررور الكترونيرري   رر  الشرربكب ال نكبوتيررب  3)
 اإلستليب بغشا  ك يب أصود الد ين  قست التفسير و  وت الةرسن  لشا  ف ستين.

ت  جيل رررب 9114ترونيررري   ررر  الشررربكب ال نكبوتيرررب  ( د. شفررردي ليلرررد أبرررو ن لرررب  لنشرررور الك5)
 ف ستين  لج ب جيل ب ف ستين لوبييت والدراسيل  ال دد ال يلس  يوليو  ف ستين.
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 :مخطط البحث 
 يتكون البيت لن لةدلب وتلبيد و لسب لبييت في:

 اللبيت ااود: فاد سورا الكبح وسبب نشولبي؛ ولفردال   ت الد وا.
 ي.اللت ب ااود: فاد سورا الكبح وسبب نشولب   
 اللت ب النيني: لفردال   ت الد وا.   

 اللبيت النيني: التتبيةيل الد ويب النيريب في قصب أصييب الكبح.
 اللبيت النيلت: التتبيةيل الد ويب النيريب في قصب صييب الجنتين.

لع ال بد  لوس  اللبيت الرابع: التتبيةيل الد ويب النيريب في قصب
 الصيلو.

 يل الد ويب النيريب في قصب فو الةرنين.اللبيت ال يلس: التتبية
 ال يتلب.

 النتيئج والتوصييل.
الفبيرس: لآلييل الةرسنيب/ ااييديت النبويب الشريفب/ ل لصيدر واللراجع/ 

 ل لواو يل. 
 

 
 
 
 
 

                                                                             
ه  جيل رب اإللريت ليلرد برن 1314( ليلد فبد السويدان  لنشور الكترونيي     الشربكب ال نكبوتيرب  1)

 نورا  اللل كب ال ربيب الس وديب.س ود اإلستليب  الل بد ال يلي ل د وا  اللدينب الل
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 المبحث األول
 ؛ ومفردات علم الدعوة.وسبب نزولهافضل سورة الكهف 

 

 :االمطلب األول: فضل سورة الكهف وأهميته
   نشلل ب د سرورا الغيشريب  نشلرل   ر  رسرود ا (0)سورا الكبح لكيب بيإلجليح  

؛ لرررريس فيبرررري سيررررب وفرررري سررررورا ليكلررررب، ب ررررد ييدنررررب اإلسررررراء وقبررررد البجرررررا ل لدينررررب
ررَي ا   نررك  أنةررك قرريد:  ولررن السررور ال ترري   (2)لنسررو ب ف ررن  بررد  ا   بررن  َلسرر ود  َرا 

تي   اامَود  )سورام بني  سرائيد والكبح  و    .(3)لريت وتك واانبييء: فمنة ل ن ال  
 وسبب نزولها:   

جبيدًا  ييلًي في د وا قولك في لكب  ولا  ل بت  شرا   جيفد رسود ا      
فررراد ا  ت ريل  بيلتوييررد وال بريدا  وجرريءفت  سرنين يرد وفت لترررك الكفرر ونبررف الشررك  وا 

سررراء والل ررراج   ولررع فلررك بةرري أفررد الكفررر برريلل جشال والرردرئد  ولنبرري: ييدنررب اإل
  رر  كفرررفت و نرريدفت  واشررتدوا فرري لييربتررك   يررك الصررتا والسررتت لررع لررن سلررن لررن 

 ر  الصييبب راوان ا    يبت  فلي تركوا بيبًي لتكفيبرك والت رن فري نبوترك ورسريلتك
 ولجوت  ولن فلك است ينتبت بيبود اللدينب.

ن أبررري و ةبرررب بررر النارررر برررن اليررريرت قرررري  قررريد: "ب نرررل  ابرررن  بررريس  ررن"ف   
 لرر  أيبررير يبررود بيللدينررب  فةرريلوا لبررت: سرر وفت  ررن ليلررد وصررفوا لبررت صررفتك  ل رريت

وأ برررروفت بةولرررك  فررر نبت أفرررد الكتررريب ااود  و نررردفت   رررت لررري لررريس  نررردني لرررن   رررت 

                                 
قرريد ابرنم الجروشي: )وفررفا   ابريدي  والبةري ي ( للرن نَةرد اإلجلريَح   رر  فلرك: ابرنم الجروشي  والفيررروش1)

وي  ن ابن   بيس  وقتريدَا أنة فيبري سيرًب لدنيرًب وفري   جليحم اللفس ريَن ل ن لير   تح  ن  لمك   رة أنةك قد رم
ب ر    َنف َسَك...( قولمك ت يل : َواص 

  4/64شاد اللسرير فري   رت التفسرير   برد الرريلن ابرن الجروشي  تيةير :  برد الررشا  اللبردي  يمنير:  
  تيةيرر : ابرريدي فيررروش  ليلررد بررن بصرريئر فوي التلييررشه  دار الكترريب ال ربرري  بيرررول. و 1399  1ت

 را.ه  لجنب  يييء الترات اإلستلي  الةيف1316  ت  يت 1/123ليلد النجير  
ه  اللكترب 1313  1  ت113وتيةي : شفيرر الشريوي   ( النيسخ واللنسوخ  ابن ستلب اللةري  2)

 اإلستلي  بيرول.
تي  اامَود: أي: الس َور التي أمنش لل أوةًر بلكَب. يمنير: النبييب3) لجد الرد ين ليلرد   في لريب اانر ( ال  
 ه  اللكتبب ال  ليب  بيرول.1422يت   ت  4/132 تيةي : تيفر الشاوي  ن اانير اب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B7
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اانبييء  ف رجي يت  قدلي اللدينب فسألوا أيبير يبود  رن رسرود ا  صر   ا    يرك 
ك  وقرير:  نكرت أفرد التروراا  وقرد جئنريكت لت برونري وس ت ووصفوا لبت ألررت وب رض قولر

 ن صييبني ففا  قيد  فةيلل لبت: س وت  رن نرتت نرألركت ببرن  فر ن أ برركت ببرن  
ن لت يف د  فيلرجد لتةرود  فرروا فيرك رأيكرت. سر وت  رن فتيرب ففبروا  فبو نبي لرسد  وا 

س وت  ن رجرد في الدفر ااود لي كين لن ألرفت  ف نبت قد كين لبت شأن  جيب. و 
تررواح ب ررغ لشررير  اارض ولغيرببرري  لرري كررين نبررظتو وسرر وت  ررن الررروح لرري فرروو فرر ن 
ن لت ي برركت ف نرك رجرد لتةرود  فيصرن وا فري ألررت  أ بركت بفلك  فبو نبي فيتب وت  وا 
لري برردا لكرت  فأقبررد النارر و ةبررب يتر  قرردلي   ر  قررري   فةرير: يرري ل شرر قررري  قررد 

ليلرررد  قررد ألرنررري أيبررير يبررود أن نسرررألك  ررن ألرررور  جئنرريكت بفصررد لررري بيررنكت وبررين 
فةريلوا: يري ليلرد أ برنري  فسرألوت  لري ألرروفت  فأ بروفت ببي  فجيءوا  ل  رسود ا 

: أ بركت لدا  لي سألتت  نك ولت يسرتنن  فينصررفوا  نرك   بك  فةيد لبت رسود ا 
ور يأتيك جبريد   لس  شرا لي ب ر ييدت ا  لك في فلك وييي ولكت رسود ا  

  يك الصتا والستت  يت  أرجح أفرد لكرب وقريلوا: و ردني ليلرد لردا واليروت  لرس 
 شرا لي ب  وقرد أصربيني فيبري ور ي برنري بشريء  لري سرألنيت  ويتر  أيرشن رسرود ا  

  لكرررت الرررويي  نرررك  وشررر    يرررك لررري يرررتك ت برررك أفرررد لكرررب  نرررت جررريءت جبريرررد   يرررك
    فيبي ل يتبتك  ييت     يشنك   يبتبسورا الكبحوجد الصتا والستت لن ا   ش 

رَألوَنَك  و بر لي سألوت  نك لن ألر الفتيب  والرجد التواح  وقود ا   رش وجرد: َوَيس 
َني ن   ي ال َةر   (0)."َ ن  ف 

 ومن فضا ل سورة الكهف:
د  سرررورا  الَكبرررح    م :قررريد أنة النبرررية  -1 رررن أوة رررن ) َلرررن َيف رررَي َ شرررَر سيررريل  ل  رررَت ل  ص 

) يد  فررو الرفي سررلةيفي سررورا الكبررح   وفرري اليررديت دليرد   رر  أن رسررود ا  (2)الردجة
 كلي أنبي  صلب لن اللسيو الد جيد.

                                 
  161( ينير: أسبيب النشود اللسل  لبيب النةرود فري أسربيب النرشود   برد الرريلن السريوتي  و1)
  ه  لظسسب الكتب النةيفيب  بيرول.1399  1ت
أ رجرررررك اإللررررريت لسررررر ت  كتررررريب: صرررررتا اللسررررريفرين وقصررررررفي  بررررريب: فارررررد سرررررورا الكبرررررح  رقرررررت  (2)

لسررر ت برررن يجررريج الةشررريري  تيةيررر : ليلرررد فرررظاد )د.ل( دار  ييررريء التررررات   1/555  112اليرررديت:
 ال ربي  بيرول.
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رل  ينَ -2 يَد فاَل َلرداا   فَكرر رسرود ا  َ    قريد و ن النةروةاس  برن س  ...وفيرك  الردجة
 .(0)(الَكبح   فَلن رست لنكت  ف َيةرأ  فوات َو سمورا  أصييب  :) قيد
قرررأ رجررٌد ( ف ررن الَبررراء  بررن   رريشب  قررراءا سررورا الكبررح سرربب لنررشود السرركينب  -4

رَيتك  فرفَكَرت  الَكبَح وفي الدةار  الدةابةبم  فجَ َ ل َتنف ررم  فَسر ةَت  فر فا اربيبٌب أو َسرييبٌب َلش 
؛ ف نةبي السكينبم َنَشلل ل ةمرسن   أو  ل نبي    .(9)(تنشةَلل ل ةمرسن    فةيد: )اقرأ  فتنم

 باااا ن ماااا لررررن النررررور   لاااا  أضاااا  لررررن قرررررأ سررررورَا الكبررررح  فرررري يرررروت  الجل ررررب   :) قرررريد-3
 .(3)(الجُمعَت ن  

 :(4)مفردات علم الدعوة المطلب الثاني:
التتبيةرريل الد ويررب لصررت و لركررب لررن لفيتررين: التتبيرر  والررد وا  وسررب  أن     

صرت و اللركرب )التتبيةريل الد ويرب( است رال الل ريني ال غويرب وارصرتتييب ل ل
 ووص ل  ل  الت ريح ارصتتيي التيلي: (5)في دراسب سيبةب

 التطبيقات الدعوية هي:   
للفرررردال   رررت الرررد وا  لررر  ا  ت ررريل   فررري  التةنررريو ال ل ررري و النيرررري التتبيررر  )    

 النصرروو اللةررروءا  وفرري الليرردان ال ل رري  وفرري   ررت التةنيررب  ببرردح ت  رريت وترردريب
 يًا لظف ين في جليع جوانب الش صريب اإلسرتليب اللتشنرب فكريرًي اللد وين ليكونوا دم 

ونفسرريًي وسرر وكيًي  لنشررر وتب يررغ الررد ين اإلسررتلي  لرر  النرريس كيفررب  وفرر  لررنبج أفررد 
 .(0)(السنةب والجلي ب

                                 
 .3/9951  9243أ رجك اإلليت لس ت  كتيب: الفتن  بيب: فكر الدةجيد وصفتك  يديت رقت:( 1)
  صرييو الب ريري  6/949  5111أ رجك اإلليت الب يري  بيب: فاد سورا الكبح  يديت رقرت:( 2)

  يد الب يريليلد بن  سلي
 ه  دار الش ب  الةيفرا.1313  1ت
  درجرب 346ه  رقرت اليرديت: 1319  1( صييو الترليب والترفيب  اللنفري  تيةي : االبيني  ت3)

 اليديت: صييو.
الةي ردا ااسيسريب التري ترت اقترايبري فري بيرت  :( لفردال   ت الرد وا الرواردا فري اللت رب النريني فري4)

تبيةرررريل الد ويررررب النيريررررب. ينيررررر: التتبيةرررريل الد ويررررب  لفبولبرررري  وأقسرررريلبي  سرررريب  لتمبنرررر    يبرررري الت
 .13وفوائدفي  وألن تبي  لرجع سيب   و

 .11-3( ينير: التتبيةيل الد ويب  لفبولبي  وأقسيلبي  وفوائدفي  وألن تبي  لرجع سيب   و5)
 ( ت ريح البيينب.6)
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وقسررررلل التتبيةرررريل الد ويررررب  لرررر  نتنررررب أقسرررريت: التتبيةرررريل الد ويررررب النيريررررب      
ةرريل الد ويررب ال ل يررب  والتتبيةرريل الد ويررب التةنيررب؛ أي اسررت دات التكنولوجيرري والتتبي

 .(0)والتتبيةيل ل ليتوى الد وي.
 التطبيقات الدعوية النظرية هي:   

تنفيرررف وتتبيررر  لفرررردال   رررت الرررد وا  لررر  ا  ت ررريل    ررر  النصررروو الشرررر يب )     
يبري د روا لالسرتت أو بيرين الةرسن الكريت واليديت الشريح  و  ر  كرد نرو وقي ردا ف

 .(2)(تشري يتك  ببدح تنبيل الجينب النيري ل  ت الد وا لدى اللت  لين واللد وين
ستيسن فكر قبد  رض التتبيةيل الد ويب النيريب في قصو سورا الكبح  يم و    

 .(3)وفي:لفردال   ت الد وا  ل  ا  ت يل  وت ريفيتبي  
 الداعي إلى اهلل تعالى هو:-1
" كد لن تتوفر فيك  والد التأفيد والتك يرح الشرر ي  والةريئت   ر   يصريد ديرن     

اإلستت  ل  النريس كيفرًب  سرواًء أكرين ش صرًي يةيةيرًي ات ا تبيريرًي  وفر  لرنبج الرد وا 
ويم رررةح أيارري:" كررد لسرر ت لك ررح اشررتغد ببدايررب النرريس وبرردرلتبت   رر  ا   (4)الةررويت"
    .(5)ت يل "

 :المدعو هو-2
وففا الت ريرح يشرلد اللك فرين الجرن واإلنرس  (0)" كد ل يتب بيلد وا لن ال   "   

 .(0)وأياي ألب الد وا وألب ارستجيبب

                                 
وأقسرررريلبي  وفوائرررردفي  وألن تبرررري  لرجررررع سرررريب    ( لتسررررتشادا ينيررررر: التتبيةرررريل الد ويررررب  لفبولبرررري 1)

 .14-11و
 ( ت ريح البيينب.2)
ال ررررردد ااود    931( ينيرررررر: اللصرررررت ييل الد ويرررررب ت ريفررررريل ولفررررريفيت   برررررد ا  اللج ررررري  و4)

ه  لج رررب الدراسررريل الد ويرررب  لج رررب   ليرررب ليكلرررب تصررردر  رررن الجل يرررب السررر وديب ل دراسررريل 1392
د برن سر ود اإلسررتليب  الريريض. ونيرو تأصريد   لري للصرت ييل   رروت الد ويرب  جيل رب اإللريت ليلر

 ه  دار الك لب ل نشر والتوشيع  الةيفرا.1345  1الد وا اإلستليب   سلي يد   ي ليلد  ت
ه  دار 1392  1  ت9/315( ااسررررس ال  ليررررب للررررنبج الررررد وا اإلسررررتليب   بررررد الرررررييت اللغررررفوي 4)

 اليايرا ل نشر  الرييض.
 ه  دار اشبي يي  الرييض.1391  9  ت19الدا يب  يلد ال لير  و ( صفيل5)
 .9/556( ااسس ال  ليب للنبج الد وا اإلستليب  لرجع سيب   6)
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  موضوع الدعوة هو:-3
الررررد ين اإلسررررتلي بكررررد تشررررري يتك  فرررري كررررد اللجرررريرل والليرررريدين  ارجتلي يررررب     

ارررلون أو الليتررروى الرررفي " وفرررو الل وارقتصررريديب  والسييسررريب والسررر وكيب  والفكريرررب
يتاررلنك  ترريب الرردا ي اللوةجررك  لرر  اللررد وين  ولرري يشررتلد   يررك لررن اللفرريفيت أو 

و أاافكررير أو الةاررييي الترري يمررراد تب يغبرري  لرريبت  و رارربي   رريبت  كرري يتلسرركوا ببرري 
 .(2)يتركوفي"

 أساليب الدعوة هي:-4
يك  وفرو يتنروح  ويت ردد " لليرسيل وتتبيةيل ل نويب أو يسيب  يلكن ارجتبيد ف   

وتم ررررح  (3)بيسرررب اليرررروح واايرررواد  بشررررت  ررردت ال رررروج   ررر  الةوا رررد الشرررر يب"
ي الدا يرب  رن فكرترك  ويمب  رغ بأياي بأنبي:" فنون الكتت اللتنو  ب اللنةسةب التي يم بر ب

 .(4)لن  تلبي لي يريد لن اللفيفيت والل يني والةاييي الد ويب"
  :وسا ل الدعوة هي-5
وتم رررح أيارري" لجلرروح  (5)" التررر  الترري يتوصررد ببرري الرردا ي  لرر  تب يررغ د وتررك"   

و الوسرريئت واادوال اليسرريب الترري يتوصررد ببرري الدا يررب  لرر  تب يررغ أالتررر  ال ل يررب  
ااسرريليب  ونةررد وتةريررب اللواررو يل والرسرريئد الد ويررب  لرر  اللررد وين  و رارربي 

 . (0)  يبت"
 مصادر الدعوة هي:-6
يسرررتةي لنبررري الرررد يا د ررروتبت  واللنت ةررريل التررري ينت ةرررون لنبررري فررري  ل برررت   " لررري 

ولصريدر الرد وا ااصر يب واللتفر    يبري والتري تةروت ببري   (1)ويسيرون     اروئبي"

                                                                             
  وألرررب الرررد وا كرررد ليرررر ( اللةصرررود بألرررب ارسرررتجيبب كرررد اللسررر لين رسرررتجيبتبت لرررد وا الرسرررود1)

 اللس لين لن الكفير واللشركين.
 .94 ييل   وت الد وا اإلستليب  لرجع سيب   و( نيو تأصيد   لي للصت2)
 .953( اللصت ييل الد ويب ت ريفيل ولفيفيت  لرجع سيب   و3)
 .  49( نيو تأصيد   لي للصت ييل   وت الد وا اإلستليب  لرجع سيب   و4)
ه  توشيع لركرش شرئون 1313  1  ت11( رسيلب في الد وا  ل  ا   ليلد بن صيلو ال نيلين  و5)
 د وا بيلجيل ب اإلستليب  اللدينب النبويب.ال
 .44( نيو تأصيد   لي للصت ييل   وت الد وا اإلستليب  لرجع سيب   و6)
 .931( اللصت ييل الد ويب ت ريفيل ولفيفيت  لرجع سيب   و7)
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اليجرررب فررري: الةررررسن الكرررريت  والسرررنب النبويرررب  واإلجلررريح  والةيررريس  وفنررريك لصررريدر 
بينبت لرن جبرب ا تبيرفري كلصردر ل ت ح   يبي بين ال  ليء لن جبب  ولتف    يبي 
  ارستصييب  شرح لن قب ني  وتةديلبي     الرأي والبوى  وفي: قود الصييبي

 .(0)سد الفرائعو ال مرح  و اللص يب اللرس ب  و ارستيسين  و 
 المنهج الدعوي هو:-7
" تريررر  الرررد وا الواارررو اللسرررتةيت اللبنررري   ررر  ااصرررود الصررريييب النيبترررب لرررن    

وصرييبتك  ت والسنب اللتبرا وسنرير السر ح الصريلو  الرفي سر كك النبري الةرسن الكري
 .(2)الكرات وأئلب البدى لن ب دفت"

 الهدف الدعوي هو:-8
" اللتيلررب ال يليررب الترري يسرر   الررد يا  لرر  الوصررود  ليبرري وتيةيةبرري وفرر  اللررنبج    

 .(3)الةويت"
 المصلحة الدعوية هي:-9
يكيت ل بيدت  لن يفي دينبت  ونفوسبت  و ةرولبت  " اللنف ب التي قصدفي الشيرح ال  

فررفا الت ريررح ل فرري  (4)ونسرر بت  ولرريلبت  ودفررع لرري يفررول فررفت ااصررود أو يم ررد ببرري"
)اللص يب( وف  لفبوت الشري ب  وتت  ايفب )الرد وا( انرك ييةر  اللصريلو الد ويرب 

 التي قصدفي الشيرح اليكيت.
  القاعدة الدعوية هي:-11
 تواو أيكيت الد وا ولسيئ بي اللنبجيب. (5)ندرج تيتك جشئييل"" ألر ك ي ي   
 المقصد الدعوي هو:-00

"  ل يب بيين فدح الد وا  ل  ا  ت يل   وتيديرد اللت رب الرفي يسر   الرد يا      
 لررر  ا  لتيصررري ك  وواررر بي فررري  ترررير شرررر ي  وال لرررد لتيةيةرررك  وارسرررتةيلب   ررر  

                                 
 .133( ينير: ااسس ال  ليب للنبج الد وا اإلستليب  لرجع سيب   و1)
  رسررريلب دكتررروراا ليرررر 1/41بنررريء  ةيررردا اللسررر ت  ليلرررد  برررد الررررشا    ( لرررنبج الرررد وا السررر فيب فررري2)

 ه  الجيل ب اإلستليب  اللدينب النبويب.1394لنشورا  سنب 
 .1/994( ااسس ال  ليب للنبج الد وا اإلستليب  لرجع سيب   3)
ار ه  د1311  1  ت121( أدلرررب التشرررريع الل ت رررح فررري اريتجررريج ببررري   برررد ال شيرررش الربي رررب  و4)

 النشر )بدون( الرييض.
 .1/921( اللرجع السيب  5)
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 س لِيلِه   ۦه َٰلِه ه  قُل  ﴿ ر ا  ببري تيةيةرًي لةرود ا  ت ريل :التري  بيلاوابت الشر يب التي ألر

 .(2)"  (0)﴾  1٠١ كهني ريشٱملُ مهن  أَنَا و م ا ٱلَِّهه ح َٰن و سُِ ٱتَِّ ع نه  و م ني أَنَا ب صهري ةٍ ع َِىَٰ ٱلَِّهه إيلَى اْعُوأَد
  األثر الدعوي هو:-12

 مس خس حس جس ُّٱقيد ت يل :  (3)" يصود لي يدد     وجودت"     
  .(4)ٱٱٱٱَّ جغ مع جع مظ حط مض خض حضجض مص خص حص

يةررود اإللرريت الةرتبرري ريلررك ا  فرري شرررح اآليررب الكريلررب:" فتنررير اللرررء الترري تبةرر     
وتفكر ب رد اإلنسرين لرن  يررا أو شرر يجريشى   يبري  لرن أنرر يسرن...أو سريء...أو 

 .(5)سيئب يستن ببي"شيء أيدنك فيك صد  ن فكر ا ...وكفلك كد سنب يسنب أو 
 نة اانرر الرد وي الل نروي لنرك واليسري  فرو نلررا الرد وا ونتيجتبري  ويترأنر كنيرررًا    

لونرررر بيرررروح الشلرررين واللكرررين واليرررروح اللييترررب ويلكرررن وارررع ت ريرررح  جرائررري 
الد وي بأنك: ل رجيل ال لد الد وي ونلرتك ونتيئجك  اليسيب والل نويب  والتي تدد 

 .  (0)وا اللةدلب ونو يتبي"    لستوى الد 
 

 
 
 
 
 

 

                                 
 .111( يوسح  1)
ه  رسرريلب 1349   رريت 11( فةررك لةيصررد الررد وا  لرر  ا  وأنرررت فرري ييرريا الدا يررب  سرر د ال ةررود  و2)

 ليجستير لنشورا الكترونيًي  ك يرب الرد وا وأصرود الردين شر بب الرد وا  جيل رب أت الةررى  لكرب اللكرلرب.
https://www.noor-book.com 

)د.ل( دار 1  ت2( اللفررردال فرري لريررب الةرررسن  الرالررب ااصررفبيني  تيةيرر : ليلررد كيتنرري  و4)
 الل رفب  بيرول.

 .19( يس  4)
 ه  دار الكتيب  بيرول.1311  1  ت 15/15( تفسير الجيلع ايكيت الةرسن  اإلليت الةرتبي  5)
 ( ت ريح البيينب.6)
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 الثاني المبحث
 التطبيقات الدعوية النظرية في قصة أصحاب الكهف

 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ٱُّٱٱٹٱٹٱ

 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين

 مح جح مج حج  مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ

 حل جلمك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ

 مل خل  جه هن من خن حن جن مم خم حمجم هل  مل خل
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل
 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه
 نتمت زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 مك لك اكيق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت
  ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام  يل ىلمل يك ىك
 حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري
 حس  جس مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب

 جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس
 لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع

 مم خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل خل حل جل مك

 مي خيحي جي يه  ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم  ىم

  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي

 زت رت يبىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ
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  ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىتنت مت

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك

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

 حض جض مصخص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج

 حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغمع جع مظ  حطمض خض

 01 - 1الكهف:  َّ مك لك خك

 

 
 

 التطبيقات الدعوية النظرية لقصة أصحاب الكهف

 اادلب والشوافد والفوائد لفردال   ت الد وا  ل  ا  ت يل 
 في قصب الد يا 1

 أصييب الكبح
 نتنب فت:

ا  ت يل  لموجبَي  تيبك -1
 . لرسولك 

يجيب      الرسود-9
 أسئ ب كفير لكب.

 فتيب الكبح لع قولبت.-4

 خت حت جت) (ىت نت)
 (مت

كلي ورد في يديت سظاد قري  
 .ل رسود

 مف خف) (جك مق)
 خل حل) (مق حق
 حم(جم هل مل

أرب ب  وناللد و  9
 فت:

/ قررررررررررررروت فتيرررررررررررررب  الرسرررررررررررررود
ألررررررررررب الكبح/كفررررررررررير لكررررررررررب/ 
 .الد وا وألب ارستجيبب

 نة الةررررسن الكرررريت لصررردر التشرررريع 
ااود وفررررررررررو  ترررررررررريب ا  ت رررررررررريل  
ل بررررريدت أجل رررررين  لرررررن سلرررررن ولرررررن 

 كفر.
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 فرررراد ا  ت ررريل  بيل بررريدا  -1 لواوح الد وا 4
وأن توييد الربوبيرب يمسرتدد برك 

 .(0)    توييد االوفيب
والتيرررررررررفير لرررررررررن الشررررررررررك -9

 والكفر.
ين؛ ولرررنبج الفتنرررب فررري الرررد  -4

 .(2)ال صلب لن الفتن
 نبيل قدرا ا  ت يل  التي -3

 ر ت جشفي شيء.
اإل جررررررررريش ال  لررررررررري فررررررررري -5

الةرسن الكريت وقصب أصرييب 
 الكبح لن درئد النبوا. 

 حط مض خض حض جض)
  (جغ مع جع مظ

 من خن حن جن مم خم)
 ِّ ُّ) (هن
ّٰ) 

 (ىف يث ىث)

 ري ٰى ين)
 (ىي ني زيمي

 (ٰر ٰذ يي ىي)
 (لك)

بل نرررررر  النفرررررري  ارسررررررتفبيت-1 أس وب الد وا 3
والنبرررررررررري فةصررررررررررب أصررررررررررييب 
الكبررح أيررد  جيئررب قرردرا ا  

 ت يل  وا  جيشت.
أسرررر وب الت ررررريض ت جبرررري -9

 لن ييد قولبت الكفير.
أسررررررررر وب اإلنكرررررررررير   ررررررررر  -4

 كفرفت بي  لن دون دليد.
أس وب التنيصو برين فتيرب -3

 الكبح
أسررررررر وب البشررررررريرا والو رررررررد -5

 بيل ير والنةب بي  ت يل .
يء لررررررررع أسرررررررر وب ارسررررررررتنن-6

التيةيرررررررر آللرررررررتبت ل تأكيرررررررد أن 
 الةوت لت ي بدوا ا .

أسررررررررر وب ارلتفررررررررريل لرررررررررن -3
 اللتك ت ل غيبب؛ وال كس. 

 رث يت ىت نت)
 ىث نث مث زث
 (ىف يث

 (جك مق)

 (جم هل مل خل حل)

 (ىم مم خم)

 من خن حن جن يم)
   (ىه مه جه ين ىن

 يل ىل مل خل)
 (حم جم

 جض مص) (مح جح)
   (مض خض حض

                                 
   لرجع سيب .11/461( يمنير: تفسير الةرتبي  1)
ه  1391  1ت  331وتيسير الكريت الريلن في تفسير كرتت اللنرين   برد الرريلن برن سر دي   (2)

 لظسسب الرسيلب  بيرول.
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الةصرررررب: قصرررررب أصرررررييب -1 وسي ب الد وا 5
 الكبح.

 .(0)وسي ب ليديبالكبح؛ -9
 ار تشاد؛ وسي ب ل نويب.-4
 وسي ب الةود.-3

وسيئد الد وا أص يب وتب يب  
ولنبي لي فو يسي ل لوس  ولنبي 

 (2)لي فو ل نوي.
 (مص خص حص)

ت  ررررريت الرررررد يا واللرررررد وين -1 البدح الد وي 6
لنشلررررب د رررريء ا  ت رررريل  وأنررررك 

 لخ ال بيدا.
تأفيد الد يا قبرد الرد وا؛ -9

يلي نيرررررررررري  والتفةررررررررررك   ليرررررررررري  وا 
بيلبيئررررررررب لررررررررن كررررررررد جوانببرررررررري 
ارجتلي يررررررررررررب وارقتصررررررررررررريديب 

 والسييسيب.
دراسرررررررب التررررررريريخ الرررررررد وي -4

ل ررررررررد يا واللررررررررد وين  ا ررررررررف 
ال يرررررررررررب وال بررررررررررررا  وتنبيرررررررررررل 
الررررررررد يا  ولي ررررررررررح اللرررررررررد و 

  واقب االور.

 ام يل ىل مل يك)
 هئ) (نن من زن رن مم
 جت هب مب خب حب جب
   (خت حت

ولت يةد  ل  الةريب ( خص حص)
وت الفتيررك ور رريء ليرردد   رر  تلرردن قرر

لوجرررود  ييرريتبت اقتصررريديي  وسييسرريي
فيرررررررررررررررك بتررررررررررررررر   نيررررررررررررررريت يررررررررررررررريكت

 (جك)
قصةةةت ة اةةةت من قةةة   ةةة  قصةةة  

 من اراخ مندعوي.

اللص يب  3
 الد ويب

االرررررر الرررررفي ر ينفرررررع ور -1
يارررررر فررررري الرررررد وا؛ ااولررررر  

 تركك يفيي ل وقل.
صرررريب الوكيلررررب فرررري البيررررع -9

 .(3)والشراء
لشررررررررررررررو يب ارسررررررررررررررتلتيح -4

 لبييب.بيلتيبيل ال
لرررررررررررن لصررررررررررر يب ال لرررررررررررد -3

الد وي كتلرين ب رض االرور 
التررررررررري قرررررررررد تارررررررررر الدا يرررررررررب 
 والت تح لع ال صت الةوي.

لرررررن لصررررر يب الرررررد وا أن -5
يتنشد الدا يرب فري اليروار لرع 
ال صررت ليفيلررك ليظكررد صرريب 

 جخ مح جح مج حج)
 مئ) (يي ىي مي) (مخ
 رب يئ ىئ نئ
 نب مب زب
 (يبىب

 (خس حس جس)

 (خض حض)
 

 مغ جغ مع جع)
  (جف

 

                                 
اللونررر  بيادلرررب والبيرررت ال  لررري أنة كبرررح فتيرررب الكبرررح فررري ااردن؛  -وا  أ  رررت –( الةرررود الرررراجو 1)

 .51-31والبيتد في سورا الكبح  لرجع سيب   ين  كبح الرجيب  ينير: الصراح بين الي  لة 
  1  ت161( ينيرررر: الوسررريئد اللشررررو ب والللنو رررب فررري الرررد وا  لررر  ا   يررريتت ليلرررد أشفرررري  و2)

 https://dawa.center/file/1847  لنشورا الكترونييً  ليجستيره  رسيلب 1391
 .331ب   ت الريلن في تفسير كتت اللنين  لرجع سي( تيسير الكري3)

https://dawa.center/file/1847
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الرررررررد وا  كلررررررري ف رررررررد رسرررررررود 
في  جيبتك اسئ ب كفرير  ا 

 لكب.
أنرررررررررر توييرررررررررد ا  ت ررررررررريل  -1 اانر الد وي 1

فرررررادت بيل برررريدا فرررري تيةيرررر :  وا 
االررررررررررن النفسرررررررررري  الفكررررررررررري  

 الجسدي.
لرررن فررررة بدينرررك لرررن الفرررتن -9

 نجي وس  ت.
االررر ك ررك لررن قبررد ولرررن -4

ب رررررد   ت ررررريل  ويررررردت  ولرررررن 
 فلك نجيح الد وا أو فش بي. 

وال بررررررررررا تيةيرررررررر  ال يرررررررررب -4
والتأسررري لرررن قصرررب أصرررييب 

 الكبح.
الكرالررررررررب لنشلررررررررب  يلينيررررررررب -3

ي تيبرررررررري ا  ت رررررررريل  ل  بررررررررد؛ 
نوابررررررًي وأنرررررررًا لصررررررتيك  كلرررررري 
يصد اصرييب الكبرح لرن 

 .(0)نوت
فكرررررررر ا  ت ررررررريل   رررررررتج -5

 وسبب شر ي لشواد النسيين.
اإليلررررررررررين بيلب ررررررررررت ب ررررررررررد -6

اللررول وأن اليرروت اآل ررر يرر  
 ر شك فيك.

ورا الكرررررررفب التنبيرررررررك ل تررررررر-3
وارفتررررررررراء   رررررررر  ا  ت ررررررررريل  

 وشر ك.
 نبرررررررريل قرررررررردرا ا  ت رررررررريل  -1

ال ييلرررررررررب فرررررررررري نرررررررررروت أفررررررررررد 
 الكبح.

البيبررب والوقررير سررلب يبببرري -2
ا  ت رررريل  للررررن  يفررررك واتةرررريت 

 ود ي  ل  دينك ت يل .
نتيجررررررررررررب وأنررررررررررررر د رررررررررررروا -11

أصرررررررررييب الكبرررررررررح لةرررررررررولبت 

 مخ جخ مح جح)
 (خسمس حس جس

 اك(يق ىق يف ىف)
بسررررربب قررررروا  يلرررررين فتيرررررب الكبرررررح  
أرشرررررررردفت ا  ت رررررررريل   لرررررررر  لررررررررنبج 
ا تشاد فتنب قولبت لبرت  فيفري لبرت 

 ألنبت النفسي والفكري والجسدي.
 
 

 حطمض خض حض جض)
 حف جف مغ جغمع جع مظ
 حك جك مق حق مف خف
 (لك خك

 
 
 

 ين) نب(مب زب رب يئ)
 (ري ٰى

 

 (مئ خئ حئ جئ)

 
 

 ىم مم خم حم جم يل)
 (خن حن جن يم

 من خن حن جن مم خم)
 (هن

 

                                 
ت  الردار التونسريب ل نشرر  1213ت  ريت   19/961( التيريرر والتنروير  ليلرد التريفر برن  يشرور  1)

 تونس.
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كينرررررل سررررر بيب؛ ف رررررت يسرررررتجب 
الةرررررروت لررررررد وا التوييررررررد ونبررررررف 

ك والي ررررت  والتررررد اانررررر الشررررر 
السرر بي   رر  الررد يا أنفسرربت  
فرررررررردف وفت ل بررررررررروب ل كبررررررررح 
وا تررررررررررررررشاد أفررررررررررررررد البيتررررررررررررررد 

 ولكينبت.

 (ري ٰى ين)
 (لك)
 
 ٰى ين ىن نن من)

 (ني مي زي ري
 
 

فكرررررر أنرررررواح ال رررررفاب لرررررن -1 اللةصد الد وي 2
الررررجت يتررر  اللرررول  والترررأنير 
الفكررري لتغييررر الررد ين؛ الةصررد 

ين لنرررك تنبيرررك الرررد يا واللرررد و 
لرررررررن  جرررررررررات أفررررررررد البيتررررررررد  

 وات يف اليفر لنك.
يفرررري الررررد ين والررررنفس لررررن -9

اللةيصررررررررررررررررررررررررررررد الد ويررررررررررررررررررررررررررررب 
 .(0)الاروريب

 مق حق مف خف)
 لك خك حك جك
 (مك

 
 ررررررررررريح ( مل خل حل جل)

فتيررب الكبررح   رر  ديررنبت  فرري تشلوا 
ر  يفييررررري   ررررر  ديرررررنبت بيئرررررب الكفررررر

 ىل مل خل) وأنفسرررررررررررررررررررررربت
 (يل

اليفر في الرد وا  لر  ا  -1 الةي دا الد ويب 11
لي يم شر  لنرك؛ واجرب   ر  ل

 الد يا.
النبررررررررررري  رررررررررررن ت رررررررررررريض -9

الدا يرررررب نفسرررررك ل فرررررتن بيجرررررب 
 الد وا.

لشررررو يب الجرررداد بررريلي  -4
والنبرررررررررررررري  ررررررررررررررن اللجيدلررررررررررررررب 

 بيلبيتد.
النبي  رن اسرتفتيء لرن ر -3

 .(2)يص و ل فتوى
وجرررررررررررروب ربررررررررررررت لشرررررررررررريئب -5

الدا يرررب واللرررد و بررري  ت ررريل  
لتيةررررررررر  الل ونرررررررررب والتوفيررررررررر  

 لبلي.
بيلكتيب والسرنب  ار تصيت-6

 مغ جغ مع جع)
 (جف

 لك خك حك جك)
 (مك

 

 (ىك مك لك اك يق ىق)

 
 

 (ام يل ىل مل يك)

 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن)
 (ىي ني

 
 

                                 
  ,31  ولرجع سيب ( فةك لةيصد الد وا  ل  ا  وأنرت في يييا الدا يب  1)
  لراجرع 15/921تفسرير ابرن  يشرور    334تفسرير السر دي    11/413( ينير: تفسرير الةرتبري 2)

 سيبةب.
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جل ررررب وتفصرررريت فررررو: تريرررر  
 البدايب.

الصررررررررررررراح بررررررررررررين اليرررررررررررر  -3
والبيتررد سررنب  لبيررب فرري ييرريا 
اافررررراد واللجتل رررريل واالررررت  
فأصييب الكبح أفد الير   
وَل  ررك  اللدينررب وأكنررر اللجتلررع 

 أفد البيتد.
لراترررررررررب تغييرررررررررر اللنكرررررررررر -1

نتنررررب  وفتيررررب الكبررررح تبةرررروا 
ر اللرتبررب النيلنررب وفرري: اإلنكرري

 فب د نصيبت لةولك(0)بيلة ب
ويبرررررررور الشرررررررر والكيرررررررد لرررررررن 
قررولبت  ا تشلرروفت  فررت يصررو 
الج وس لع أفد اللنكر ييد 

 ف  بت لك.

 
 (نتمت زت رت يب ىب)
 

 لك خك حك جك مق)
 هل مل خل حل جلمك
 خن حن جن مم خم حمجم
 .(هن من

صررررتا والسررررتت:)لن لةولررررك   يررررك ال
رأى لررنكت لنكرررا ف يغيرررت بيرردت  فرر ن 
لت يستتع فب سرينك  فر ن لرت يسرتتع 

 .(2)فبة بك  وفلك أا ح اإليلين(

ي تلرد فررفا البيرت لررنبج أفررد  اللنبج الد وي 11
السرررررررررنب والجلي رررررررررب  فبنررررررررريك 
لنريفج أ ررى تمفسرر الةصررو 
اارب رررب وفرررر  لنبجبررري  ولررررن 
فلرررررررررررك الصررررررررررروفيب  الشررررررررررري ب 

ل ةتنيررررررررررررررون  والرافاررررررررررررررب  وا
والجلي رررررررررررررررررريل واايررررررررررررررررررشاب 
الد ويرب الل يلفررب للرنبج أفررد 

 .(3)السنب
 نة  ررررض ألن رررب لرررن لنررريفج 
د ويرب ل ت فرب تفبرت نصروو 
الررررررررررررروييين وفررررررررررررر  لنبجبررررررررررررري 
ال رررريو  جرررريء ل تأكيررررد   رررر  

تفسرير الصروفي البريتني جيء في ال
أنة الكبرررح فرررو كبرررح ال  ررروا  وأنة 
النولرررررررب نولررررررررب الغف رررررررب  وأنة فتيررررررررب 
الكبح  رفوا رببت بيللكيشرفب  قريد 

سوافررررررررت  لرررررررر  الكبررررررررح  الةشرررررررريري:"
بييفرفت  وفي البريتن فبرو لمة ري مبت 
ررد   قبيلررك و نييتررك  نررت أ ررففت  فرري ي 
 ررررنبت  وقرررريت  ررررنبت فررررأجرى   رررريبت 

 رررررررررررن  اايرررررررررررواد وفرررررررررررت لررررررررررريئبون
 .(4)"شوافدفت

وجررريء فررري تفسرررير الليرررشان ل شررري ب" 
وفررررررري الررررررردر اللننرررررررور أ ررررررررج ابرررررررن 

                                 
  1ت  133و  نررررد شرررريخ اإلسررررتت ابررررن تيليررررب  د. نرررريجي يارررريري  النيريررررب وال ل يررررب( اليسرررربب 1)

 ه  دار الفاي ب الرييض.1316
( أ رجك اإلليت لس ت  كتيب: اإليلين  بيب: بيين كون النبي  ن اللنكر لن اإليلين  رقرت اليرديت: 2)

22. 
ه  دار 1341  1الفررر  اللنبجرري بررين أفررد السررنب وأفررد اافررواء   بررد ال شيررش ال نةررري  ت ( يمنيررر:3)

 التوييد  الرييض.
ه  دار الكتررررب ال  ليررررب  1391  9ت  9/912( تفسررررير لترررريئح اإلشرررريرال   بررررد الكررررريت الةشرررريري 4)

 بيرول.
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 أفليرررررررب التأسررررررري بيلرسرررررررود
ولتيب تررررررررررررررررررك  وأنة صررررررررررررررررررتح 
الل ررررررررررررري  والل ررررررررررررريد ل فررررررررررررررد 
 واللجتلع ر يكون  ر بفلك.

قرررررريد:  ابررررررن  برررررريس لردويررررررك  ررررررن
رسررررررود ا  صرررررر   ا    يررررررك  قرررررريد

 :وسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ت
 (0)"أصييب الكبح أ روان اللبردي

ررررررررررون  وجررررررررريء أياررررررررري".. كرررررررررينوا يمس 
جررواش أن  بيلتةيررب؛ يلررينبت وي ل ررون 

 .(2)يكونوا سيئرين   يبي"
الةرسن الكريت وااييديت  لد والصدر ا 19

 الشريفب.
 

 

                                 
ظسسرب اا  لري ه  ل1313  1  ت14/921( الليشان في تفسرير الةررسن  السريد ليلرد التبيتبريئي  1)

 ل لتبو يل  بيرول.
 .14/932( اللرجع السيب   2)
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 المبحث الثالث
 التطبيقات الدعوية النظرية في قصة صاحب الجنتين

 

ٱٹ ٱ ٱٱٹٱٱ  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱٱ
 حل جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 خل  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل

 مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه

 مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت

 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام

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

 جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث

 لكخك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض

 11 – 10الكهف:  َّ هل مل خل حل جل مك

 
 التطبيقات الدعوية النظرية لقصة صاحب الجنتين

 اادلب والشوافد والفوائد لفردال   ت الد وا  ل  ا  ت يل 
في  الد يا 1

الةصب نتنب؛ 
 فت:

ا  ت يل  لموجبَي  تيبك -1
 .لرسولك 

يجيب      الرسود-9
 أسئ ب كفير لكب.

الصييب الصيلو -4
 اللييور لصييب الجنتين.

 (حص مس خس حس)
  ا جةا  ةةح يةداؤ لةقمي قةرا  

 .نرلوي هللا
   (ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ)
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نتنب  وناللد و  9
 فت:

/صييب الجنتين/  الرسود
 ألب الد وا وألب ارستجيبب.

(َّ ُّ ِّ ّٰ 
 (رئ

 فتنب الليد.-1 لواوح الد وا 4
  نكير الب ت والةييلب.-9
الررررررررد وا  لرررررررر  توييررررررررد ا  -4

فررررادت بيل بررريدا  ونبرررف  ت ررريل  وا 
 الشرك.

 الل صيب. شظت-3
 

 هن من خن حن جن)
 (جه

 (جه ين ىن من)

 جض مص خص حص مس)
 (حض

 (خس حس جس مخ)

أسررررررر وب الرررررررو ي بترررررررفكير -1 أس وب الد وا 3
 اإلنسين بأصد   ةتك.

أسررررر وب اليررررروار واإلقنررررريح -9
 بيليجب والدليد.

أسررر وب الرررد يء   ررر  لرررن -4
 ي ت.

(َّ ُّ ِّ ّٰ 
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 (رب

   (ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ)

 ني مي زي ري)
 مئ خئ حئ  جئ يي ىي
 (حب جب هئ

الةصب: قصب صييب -1  ب الد واوسي 5
 الجنتين.

 ارب االنيد.-9
 وسي ب الةود.-4

 (حص مس خس)

 مم خم حم)( ٰى ٰر ٰذ)
 (يم ىم

دراسرررررررب التررررررريريخ الرررررررد وي -1 البدح الد وي 6
ل ررررررررد يا واللررررررررد وين  ا ررررررررف 
ال يررررررررررب وال برررررررررررا  ولتنبيررررررررررل 
الرررررررررد يا  ولي ررررررررررح اللرررررررررد و 

  واقب االور.
الد وا  ل  التي ري بلكريرت -9

سررروء ال م ررر    اا رررت   ونبرررف
والترري لنبرري: الك بررر  والغرررور  
والتفرررررررري ر برررررررريلنراء  وجيررررررررود 

 فاد اللن ت ا  ت يل .
اررررررورا ال نييرررررب والر ييرررررب -4

قصررررب صررررييب الجنتررررين تم ررررد لررررن 
 ي.قصو التيريخ الد و 

 جغ مع مظجع حط مض)
 (مف خف حف جف مغ

 جه هن من خن حن جن)
  ضخم مألنا نداه.( مه

 خي حي جي يه ىه مه)
 (ىي مي

 لرور لع الل صيب.
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ل  بررريدال الة بيرررب لرررن: اليرررب 
وال رررروح والرجرررريء   ت رررريل   
والشررررركر لرررررك  وار ترررررراح لرررررك 

 بيلفاد  وارفتةير  ليك.

 

 حق مف خف حف جف)
 مك لك خكحك جك مق
أترررررت ا  لرررررك الن لرررررب  ولكنرررررك ( جل

 جيدفي.

اللص يب  3
 الد ويب

التنبيك   ر  أنة بةريء الرن ت -1
يكررون بيلشرركر  وشوالبرري يكررون 

 بيلجيود.
لشرررررررررررررررررررو يب اسررررررررررررررررررت دات -9

ال ةوبرررررررريل اليسرررررررريب لتيةيرررررررر  
 لص يب د ويب.

 (حج مث هت)

 جض مص خص حص مس)
 (حض

  مظ حط مض) (مت خت)
 (مع جع

لشرررررو يب قررررود: لرررري شرررريء -1 اانر الد وي 1
ا  ر قررررررروا  ر بررررررري   لشررررررركر 

 الن لب وبةيءفي.
تيةيررررررررر  ال يرررررررررب وال بررررررررررا -9

والتأسرررري لررررن قصررررب صررررييب 
 الجنتين.

نتيجررررررررررررررب وأنررررررررررررررر د ررررررررررررررروا -4
الصرررييب الصررريلو للرررن كفرررر 

ا  سررررررررر بيب واسرررررررررتلر بن لرررررررررب 
صرررييب الجنترررين فررري الشررررك 
نكرررررررررررير الب رررررررررررت  والجيرررررررررررود وا 
والةييلررررررب يترررررر  نشلررررررل   يررررررك 
 ةوبررررررررررررررب ا   فنرررررررررررررردت ب ررررررررررررررد 

 ال سران.

 يق ىق يف ىف يث ىث نث)
 (لكاك

 
 
 
 
 

 جغ مع جع مظ حط مض)
 (مف خف حف جف مغ

يفرري اللررريد لررن اللةيصرررد -1 اللةصد الد وي 2
 الد ويب الاروريب.

نسررررررررربب االرررررررررور ك بررررررررري   -9
ولرررررن ب رررررد  ت ررررريل  لرررررن قبرررررد 

وفو لرن ير  ا  ت ريل    ر  
  بيدت.

 جح مج حج مث هت)
 خس حس جس مخ جخ مح
 جض مص خص حص مس
 فر مننع ةت وعةدم رة ر هللا ( حض

ٌ  نوومنقةاو و نقةا   عانى علاقا لةب
 نع ت من اي.

( حط) (جض مص)
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 (مك لك)

جرررررواش الرررررد يء   ررررر  لرررررن -1 الةي دا الد ويب 11
 يبر كفرت وتغيينك.

الجررشاء لررن جررنس ال لررد  -9
ن شررررررررررًا  ن  يررررررررررا ف يرررررررررر  ًا  وا 

 فشرًا.
لرررن لراترررب تغييرررر اللنكرررر -4

اللرتبررب النينيررب وفرري: التغييرررر 
 بيل سين. 

 ني مي زي ري)
 مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مب خب حب جب هئ
 (جت هب

 
الصررررررررييب الصرررررررريلو اجتبررررررررد لررررررررع 

د لرررن ت ا  يرررصرررييبك اللشررررك الجي
ت رررريل   واللنكررررر ل ب ررررت والةييلررررب  
قيلررررررب اليجررررررب  برررررريليوار بيل سررررررين وا 

   يك.
ي تلررد فررفا البيررت لررنبج أفررد  اللنبج الد وي 11

السرررررررررنب والجلي ررررررررررب  فبنرررررررررريك 
لنررررريفج أفرررررد اافرررررواء والتررررري 
تفسررر الةصررو اارب ررب وفرر  
لنبجبي  ولن فلرك الصروفيب  
والشررررررررررررررررررررررررري ب والرافارررررررررررررررررررررررررب  
وال ةتنيررررررررررررون  والجلي رررررررررررريل 
واايرررررشاب الد ويرررررب الل يلفرررررب 

 للنبج أفد السنب.
 نة  ررررض ألن رررب لرررن لنررريفج 
د ويررب ل ت فررب تفبررت نصرروو 

ين وفررررررررررررر  لنبجبررررررررررررري الرررررررررررررويي
ال رررريو  جرررريء ل تأكيررررد   رررر  

 أفليرررررررب التأسرررررررري بيلرسررررررررود
ولتيب تررررررررررررررررررك  وأنة صررررررررررررررررررتح 
الل ررررررررررررري  والل ررررررررررررريد ل فررررررررررررررد 
 واللجتلع ر يكون  ر بفلك.

جيء في التفسرير الصروفي البريتني 
 ن الصييب الفي نصو صرييب 

ب صرررررريئو  يتيةرررررر الجنتررررررين" نررررررت 
 يم تتررررررحالصرررررريفيب  نررررررت  اايررررررواد

ةررريئ  برررك لرررن ي يكيشرررح نبررري بلررري 
 ن جل ترك  لنتفيالتوييد  ويصبو 

لي بين لك لن  وجودفي  بيستبتكك
 نة لصرررررررررررررررت ييل:  (1)اليةررررررررررررررريئ "

اليررررررريد  والكشرررررررح  وار تتررررررريح  
وارسررررررررررررتبتك  وارنتفرررررررررررريء  لررررررررررررن 

 لصت ييل الصوفيب.

الةرسن الكريت وااييديت  لصدر الد وا 19
 الشريفب.

 

                                 
   لرجع سيب .991/ 9( تفسير لتيئح اإلشيرال  1)
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 الرابع المبحث
 العبد الصالح صة موسى عليه السالم مع التطبيقات الدعوية النظرية في ق

 )الخضر عليه السالم(
 

 لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٹٱٹٱُّٱ
 ىل مل خل  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه
  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ
 ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
  حئ جئ يي ىي ني 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
  مظ حط مضخض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح
 حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 حي  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل
 خم حم جم يل ىل مل خل  مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي

  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 ىثنث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نبمب زب رب يئ

 ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم

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

 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث
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 حقمف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض

 10 - 11الكهف:  َّ حم جم هل مل خل حل جل مك لكخك حك  جك مق
 

 قصة موسى عليه السالم مع العبد الصالح: األحاديث الشريفة في 

أمَبي  بنم َك  ب    ن َرسود  ال ةك  " ن ابن  بيس راي ا   نبلي قيد: سل ل     
يًبي َرائ يَد فة يرَد لرك: أي  النةريس   في َص ة  ا م   يك وس ةَت قيَد: َقيَت لموَس  َ ت  َبن ي  س 

ررررك : َب َررررر  أ   َررررتمو قرررريدَ  َيرررر   َلي  رررررك   وَأو  : أَنرررري  َفَ تَرررررَب ال ةرررركم   يررررك  ف  لَرررررت  َيرررررمدة ال    ررررَت  َلي 
ررردٌ  رررن َ ب  ي ل  َبررريد  َلرررع      رررَري ن   بَلج  رررَك  قررريَد: أي  َرب   كيرررَح السةرررب يدم  الَبي  ن  فرررو أ   َرررتم ل 

وًتي فم يم َل اليمولَ  في  َلي ك و قيَد: َتأ  م َتد   َفَيي نملي فَةد  ك  َفيتةب   ركم  قريَد: َفَ رَرَج لموَسر   ل 
ن رَدَفي   َرا   َفَنرَشَر    ر   ول كم َفَتيتم يموَشعم بنم نمون   ول بملي اليمولم يتة  ان َتَبَيي  لر  الصة

و  قيَد: وفري  -قيَد: َفَوَاَع لموَس  َرأ َسكم َفَنيَت   ر  : وفي َيديت  لير  َ ل  قيَد سمف َيينم
َرا  َ ي   د  الصة   يبم أص  َليئ َبي شيٌء  رة َيي َي  فأَصيَب  ل ن ٌن يمَةيدم َلَبي: الَيَييام ر يمص 

ولَ  رنَ  قريَد: َفَتَيررةَك وان َسردة  -َليء  ت  رَك الَ ري ن   ل ن اليم رَر َفَ لةري  ل  تَرد   فَرَدَ َد الَبي  ك  الل 
َتي َةَي لموَس  قيَد ل َفَتيتم:  د  النةَصرَب يتةر  َجريَوَش اآلَيَب  قيَد:  }آتهن ا غَد اء نَا{اس  وَلت  َيج 

 : َر بك  قيَد لك َفَتيتم يموَشعم بنم نمرون   }أَر أَيْت  إذْ أو يْن ا إىل الصَّلْْر ةه إلِّن   نَيهللتُ اتُلو  {    لي أمل 

ررين   َلرري  َفَوَجررَدا فرري اآلَيررَب  قرريَد: َفَرَجَ رري َيةمصة ررول    فرري سنَير ف  ررر  َكيلتةرري   َلَلرررة اليم الَبي 
ررد  َفكرر َرا    ف  فملرري بَرجم رر   َتَبَيرري  لرر  الصة رري ان  ررول  َسررَرًبي  قرريَد: َفَ لة يَن ل َفتَرريتم َ َجًبرري  ول   يم

رَك السةرَتتم  َفةريَد: أَنري لموَسر    ا  ب   َفَسر ةَت   يرك لموَسر   قريَد: وأنةر  بَأر  لمَسجًّ  بنَرو 
َرائ يَدو قيَد: َنَ ت   قيَد: فد   رَل  أن   أتةب  مَك  َ  قيَد: لموَس  َبن ي  س  تمَ   َلن ي للةي  م  ل 

: يرري لموَسرر    نةررَك   َرر      ررت   رررم ررن َرَشررًداو قرريَد لررك الَ ا      ررت  ال ةررك  َ  ةَلَكرركم ال ةرركم ر  ل 
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َ لمكم  وَأَنري   َر      رت   رن أ   َ لمركم  قريَد: َبرد  أتةب  مرَك   ل  قريَد:     رت  ال ةرك  َ  ةَلن يرك  ال ةركم ر َت  
ًرا ك  َت لَك لنك ف  د  َأل ن ي  ن شيء  يتة  أمي   .(0)...."َف  ن  اتةَب  َتن ي فت َتس 

 العبد الصالحالتطبيقات الدعوية النظرية لقصة موسى عليه السالم مع 
 اادلب والشوافد والفوائد لفردال   ت الد وا  ل  ا  ت يل 

في  الد يا 1
 الةصب

 نتنب؛ فت:

لموجبَي  تيبك  ا  ت يل -1
 .لرسولك 

يجيب      الرسود-9
 أسئ ب كفير لكب.

ال بد الصيلو الفي يم  ت -4
وفو  لوس 
 .ال ار

     يديت جواب الرسود
 أسئ ب كفير لكب.

 ىت نت مت زت رت)
 نث مث زث رث يت
 (ىث

 وناللد و  9
 أرب ب فت:

/  /لوس  الرسود
كفير لكب ألب الد وا وألب 

 ارستجيبب.

سظاد  كلي سب  في يديت
  وسظاد كفير لكب لرسود

 الرجد للوس 
لواوح  4

 الد وا
 الفتنب في ال  ت.-1
أفليب ت ب ال  ت -9

 والتأدب بتداب تيلب ال  ت.
 نبيل س ب   ت ا  -4

ييتتك بكد شيء   ت يل  وا 
 والد وا  ل  اإليلين بفلك.

والشيفد يديت سظاد الرجد 
 :للوس 

 أي النيس أ  ت.
 يك ىك مك لك اك يق)

 (ىل مل

 مج حج مث هت مت)
 جس مخ جخ مح جح
 (حس

 
أس وب السظاد -1 أس وب الد وا 3

وارستفسير فيلي يجب ك 
 يك ىك مك لك اك يق)

                                 
برريب: لرري يسررتيب ل  رريلت  فا سمررئد أي النرريس  كترريب: ال  ررت  ( أ رجررك اإللرريت الب رريري فرري صرريييك 1)

 .191أ  ت  رقت اليديت: 
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 اللد و.
أس وب التيفيش -9

 والتشوي .
أس وب اإلنكير -4

 والت جب.

 (ىل مل

 من زن رن مم ام)
 زي ري ٰى ين ىن نن
 (يي ىي ني مي

 (مع جع مظ)
 (هي مي خي)

الةصب  قصب -1 وسي ب الد وا 5
 .لوس 

ت ب السفر والري ب ل-9
 ال  ت.

 وسي ب الةود.-4
ال شت واإلصرار وسي ب -3

 ل نويب.

 

 (يم ىم مم خم)

 

 جك مق حق مف خف)
 (خك حك

البدح  6
 الد وي

ت  يت اللد وين اليرو -1
    ت ب ال  ت؛ والتأدب 

 بتداب تيلبك.
توقير ال يلت والدا يب -9

يكون ب دت ار تراض قبد 
 أن يتت ت  يلك ود وتك.

دراسب التيريخ الد وي -4
يا واللد وين  ا ف ل د 

ال يب وال برا  ولتنبيل 
الد يا  ولي رح اللد و 

  واقب االور.

 جك مق حق مف)
 (خك حك

 

 مج حج مث هت مت)
 جس مخ جخ مح جح
 (حس

 
 

 ع  ُ عد قصت  ولى
لن قصو  منخضر

 التيريخ الد وي.

اللص يب  3
 الد ويب

    الدا يب أن ييدت -1
النيس     قدر  ةولبت  

فةد   ةبت ا  ت يل  
 تين في كد شيء.لتفيو 

لن أ ليد الد وا يلييب -9
ألواد اللستا فين 

 ني مي زي ري ٰى ين)
 (يي ىي

 جس مخ جخ مح)
 حص مس خس حس
 (جض مص خص
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 ور ييتبي.
لبلب الد يا ت  يت -4

اللد وين الي ت واانيا  
وتنبيببت      تورا 
ارست جيد قبد وقوح 

 االر.

 

 من رنزن مم)
 خل حل جل مك) (نن
 (جم هل مل

: لكتسب ال  ت نو ين-1 اانر الد وي 1
ولدني يببك ا  لن يشيء 
لن  بيدت  وفي اإللبيت 
والبصيرا والفراسب  ولن 
 سألبي ا  ت يل  أ تيت.

صتح اإلنسين -9
واستةيلتك سبٌب ليفي 

 اابنيء والفريب وصتيبت.
تيةي  ال يب وال برا -4

والتأسي لن قصب 
لع ال بد  لوس 

 الصيلو.
نتيجب وأنر د وا وت  يت -3

صيلو لنبي ا  ال بد ال
 يجيبيب  وتية   لوس 

البدح  و  ت ك يت الريلن 
أنة   ت ا  ت يل  واسع 

ولييت بكد شيء  وفنيك 
 لن فو أ  ت لنك.

الجشاء لن جنس ال لد؛ -5
فأفد الةريب لئيت بلن بت 

لع ال بد  اييفب لوس 
  فكين جشاظفت (0)الصيلو

 مق) (ىث نث مث زث)
 (لكخك حك جك

 
ففا ( مض خض حض)

لنتو  الةرسن الكريت  واللفبوت 
فو يصود ال كس  ف فا كين 

 يو أيدفلي ييللأاابوين 
اآل رين      يةو   يول تدي

ف ن أبنيءت وفريتك يصيببي 
د وال اللي ولين؛ ويكون لبت 
ابتتء لن ا  ت يل   فت تشر 

كنك  ةوبب واشرا وشر أ رى  ول
ل والدين أو أيدفلي  ن كين 

ييللي  وففا ألر أدركك النيس 
 بيلتواتر.

 جس مخ جخ مح)
 حص مس خس حس
لفي اللدينب ( جض مص خص

 لك درلب اللنف ب لبت.

 يك ىك مك لك اك يق)
 (ىل مل

                                 
  لراجرع 15/921تفسرير ابرن  يشرور    334ي  تفسرير السر د  11/413( ينير: تفسرير الةرتبري 1)

 سيبةب.
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بنيء الجدار  واليرلين لن 
كنش  ارستفيدا لن لنف ب

 اليتيلين. 

 (يي ىي ني مي زي)

 مئ)( زئ رئ ّٰ)
 زب رب يئ ىئ نئ
 (مب

اللةصد  2
 الد وي

يفي ال ةد لن اللةيصد -1
 الد ويب الاروريب.

لت  ت وت ب ال  ت قيلب ا-9
 وأنرفلي     يييا اإلنسين.

ويكون بت ب ال  ت والتفةك في 
 مك لك اك يق) الد ين
 (ىل مل يك ىك

الةي دا  11
 الد ويب

يجوش  لد اإلنسين في -1
ليد ليرت     وجك 

شالب اللفسدا  اللص يب وا 
بدون  فن؛ ولو ترتب     
 ل ك  تتح ليد الغير؛ 

 .(0)ل لص يب ال يلب
الكبير بف د يمدفع الشر -9

الشر الصغير  فةتد الغتت 
شر صغير وأكبر لنك شرا 

 .(2)فتنب الوالدين
ر يشترت أن يكون -4

الييفر يدد     اليةيةب 
في ففن اللت ةي اللد و؛ 

كلي يصد لنبي ا  
لع ال بد  لوس 

 الصيلو.
النيسي لير لظا ف -3

بنسيينك ر في ي  ا  
 ت يل  ور في ي  ال بيد.

 حض جض مص خص حص)
 (خض

 
 
 
 

 (جي ٰه مه جه هن)
 مئ خئ حئ جئ)
 (خب حب جب هئ

 
 

 (مع جع مظ)
 مئ هي مي خي)
 زب رب يئ ىئ) (هئ
 (مب

 جم هل مل خل حل)
 (حن جن مم خم حم

 

                                 
   لرجع سيب .319  و( تفسير الس دي1)
وفرررفت الةي ررردا ينررردرج تيتبررري لسررريئد ترررشايت اللصررريلو واللفيسرررد وأيبلررري   314اللرجررع السررريب   و  (2)

 يرجو الدا يب.
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د ردا ف د في لكد ف -5
الد وا وفي كد شيء  في 

 ال ير والشر.
لراتب تغيير اللنكر -6

نتنب  وال ار ال بد 
تب ة اللرتبب  الصيلو

ااول  في  شالب اللنكر 
 وفي: التغيير بيليد.

 
 

ةق ي منغالمو وبنى منجدمرو 
 وخرق منلفانت.

اللنبج  11
 الد وي

ي تلد ففا البيت لنبج 
أفد السنب والجلي ب  
فبنيك لنيفج أفد اافواء 
والتي تفسر الةصو 
اارب ب وف  لنبجبي  ولن 
فلك الصوفيب  الشي ب 
والرافاب  ال ةتنيون  
والجلي يل واايشاب 
 الد ويب الل يلفب للنبج

 أفد السنب.

جيء في التفسير الصوفي 
البيتني أنة فت  لوس    يك 
الستت ال يدت لك   نلي فو 
لنشلب الفتوا  ند الصوفيب  
يةود الةشيري: "أقوى ال  وت 
أب دفي  ن الدليد" و" ف نك 
ليس ل لريد أنة يةود: ر؛ 

 .(0)لشي ك"

الةرسن الكريت وااييديت  لصدر الد وا 19
 الشريفب.

 

 

                                 
   لرجع سيب .9/991( تفسير لتيئح اإلشيرال  1)
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 الخامس المبحث
 التطبيقات الدعوية النظرية في قصة ذو القرنين

 جم يل ىل مل خل جي ٰه مه جه هن من خنحن جن مم خم ُّٱٱٱٱٱٹٱٹ

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يقىق

 حت جت هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

 من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك

 هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئمئ هي مي خي حي جي ٰه مهجه هن

 يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خنحن جن
 11 - 11الكهف:  َّ َّ ٍّ

 

 التطبيقات الدعوية النظرية لقصة ذو القرنين
 اادلب والشوافد والفوائد لفردال   ت الد وا  ل  ا  ت يل 

نتنب في  الد يا 1
قصب فو 
 الةرنين وفت:

ا  ت يل  لموجبَي  تيبك -1
 لرسولك 

يجيب      الرسود-9
 أسئ ب كفير لكب.

 فو الةرنين ريلك ا .-4

 (خنحن جن مم خم)

 مه جه هن من)
 (ٰه

 (جم يل ىل مل خل)

 نة الةرررررررررررسن الكررررررررررريت لصرررررررررردر / كفير لكب/ قوت  الرسود اللد وون 9
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فو الةرنين/ ألب الد وا وألب  أرب ب:
 ارستجيبب.

التشرريع ااود وفرو  تريب ا  
ت رررررريل  ل برررررريدت أجل ررررررين  لررررررن 

 سلن ولن كفر.
 (ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ)
 (جم)

الفتنرررررررررررررب فررررررررررررري الل رررررررررررررك -1 لواوح الد وا 4
 والس تين.

لجبررررررريد فررررررري سررررررربيد ا  ا-9
 والتلكين ل ل ك والد وا.

 نة ا  ت رررررررررررررررريل  يررررررررررررررررشح -4
بيلسرررررررررررر تين لرررررررررررري ر يررررررررررررشح 
برررررررريلةرسن  اسررررررررت لد الل ررررررررك 
الصررررريلو سررررر تتك فررررري لنرررررع 

قيلب ال دد.  الفسيد وا 

 جم يل ىل مل خل)
 (يم ىم مم خم حم

 زن) (ىه مه جه ين)
 (ىن نن من

الل ررررررررررك ( مح جح مج حج)
 لررر   الصررريلو فو الةررررنين سرررير

ولت  بري وبرين   لغرب الشلس
السدين  وفي كرد فرفت االريكن 
وجررررد قولررررًي   لررررد لبررررت  لررررًت 

 اً للتررررررررد صرررررررريليي  بررررررررد  لررررررررتً 
صرررتيك  لررر  يولنررري فرررفا  فررري 
 ررشد شررر يررأجوج ولررأجوج  ررن 

 البشريب  ببنيء السد.

أسرررررررررررررررررررررر وب السررررررررررررررررررررررظاد -1 أس وب الد وا 3
 وارستفبيت.

أسررررررررررررررررر وب الت تررررررررررررررررريت -9
 الدقي .

 
 
 أس وب اللشيركب الفي  ب-4

 (حن جن مم خم)

 ةةا   خطةةاط دقاةةق  بنةةا  منلةةد

 (هئمئ) مه( جه هن)  ةةةةةة ق .
 (مش)

 حق مف خف حف جف)
 (خك حك جك مق

 (حم جم)

الةصب؛ قصب فو -1 وسي ب الد وا 5
 الةرنين.

الجبيد في سبيد ا  -9

 مه جه هن من)
 (ٰه

كد قود ورد في الةصب فو 
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 ت يل .
 وسي ب الةود.-4
 وسي ب البنيء بيليديد.-3

 وسي ب د ويب.

د وي دراسرررررب التررررريريخ الررررر-1 البدح الد وي 6
ل ررررررد يا واللررررررد وين  ا ررررررف 
ال يررررررررب وال برررررررررا  ولتنبيررررررررل 
الررررررد يا  ولي رررررررح اللرررررررد و 

  واقب االور.
لشررررو يب السرررفر ببررردح -9

الررررررد وا   ت رررررريل   وت  رررررريت 
 النيس دينبت.

ت شيررررررررش اإلسررررررررتت لبرررررررردأ -4
البلرررررررررب ال يليرررررررررب والتلررررررررروح 
والسرررر ي فرررري اارض لبسررررت 

 الس تين والل ك والد وا.

 

 (ىه مه جه ين ىن)
 (ىن نن من زن رن)

 (مح جح مج حج مث)

 نب مب زب رب يئ)
 ىث نث مث زث) (ىب
 يق(ىق يف ىف يث

 جم يل ىل مل خل)
 جن يم ىم مم خم حم

 (خن حن

اللص يب  3
 الد ويب

لرررن لصررر يب الرررد وا أن -1
يتنررررشد الدا يررررب فرررري اليرررروار 
لررررع ال صررررت ليفيلررررك ليظكررررد 
صررررريب الرررررد وا  كلررررري ف رررررد 

فرررررررري  جيبتررررررررك  رسررررررررود ا 
 اسئ ب كفير لكب.

جرررررررواش ات ررررررريف السرررررررجون -9
 رررررررن للنرررررررع شرررررررر ااشررررررررار 

اللجتلررررع  كلرررري ف ررررد الل ررررك 
الصررررريلو ببنررررريء سرررررد يرررررأجوج 

 ولأجوج.

 خنحن جن مم خم)
 (ٰه مه جه هن من

 
 

 (حن جن مم خم)

 هن من مل مك لك)
 (َّـ هي مي

 لررد الدا يررب فرري  دلررب -1 اانر الد وي 1
اللجتلرررررررررررع وتفي  رررررررررررك لرررررررررررع 
اللرررررررررد وين  دليرررررررررد نجررررررررريح 
 الد وا واستجيبب اللد وين.

لن لكيرت أ رت  الرد يا -9

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى)
 (نئ مئ زئ رئ ّٰ

 حق مف خف حف جف مغ)
 (خك حك جك مق
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الت فررررررح  ررررررن أ ررررررف ألررررررواد 
 النيس.

نتيجررب وأنررر د رروا الل ررك -4
 الصيلو فو الةررنين  يجيبيرب 
فكررررد قرررروت لةرررريبت فرررري سررررفرت 
اسررتجيبوا لد وتررك  وقرريلوا لررك 

  يرًا.

 (حم جم)

 مك) (خف حف جف مغ)
 (هل مل خل حل جل

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى)
 (نئ مئ زئ رئ ّٰ

 حط مض خض حض جض)
 جغ مع جع مظ
 (خف حف جف مغ

جبرريد الل ررك الصرريلو فو -1 وياللةصد الد  2
الةرنين كين لج ب اللصريلو 
 ل  بيد ودفع اللفيسد  نبت.

يفررررررررري الرررررررررد ين والرررررررررنفس -9
وال ةررد واللرريد وال رررض لررن 
اللةيصررررررررررررررررررررررررد الد ويررررررررررررررررررررررررب 

 .(0)الاروريب
لرررررن لةيصرررررد الرررررد وا   -4

ت ررررررررررررريل  ريلرررررررررررررب النررررررررررررريس 
س يدفت.  وا 

 جع مظ حط مض)
 (جغ مع

 هن من مل مك لك)
 مل خل ُّـ َّـ هي مي
 (حمجم يل ىل

الت تررررررررررررررررررريت ل رررررررررررررررررررد وا -1 الد ويب الةي دا 11
واستشرررراح اللسررررتةبد أصررررد 
فرررري نجرررريح الررررد وا  لرررر  ا  

 ت يل .
قررينون السررببيب أصررد فرري -9

كررد شرريء لررن ألررور الرردنيي  
رررررررررررن ا  ت ررررررررررريل  لرررررررررررفي  فلكة
الةرررنين ا ررفت بأسرربيب الةرروا 

 والتلكين.

 (ىه مه جه ين ىن)
 (ىن نن من زن رن)

 (مح جح مج حج مث)

وال تب التفصي يب لبنيء السد  
ك بي أدلب     الت تيت 

 ل د وا واستشراح اللستةبد.
 
 جم يل ىل مل خل)

                                 
 .15   و( فةك لةيصد الد وا  لرجع سيب1)
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لراترررررررب تغييرررررررر اللنكرررررررر -4
نتنررررب  والل ررررك الصرررريلو فو 
الةررررررررررررنين تبررررررررررر ة اللرتبررررررررررررب 

 : التغييررر بيليررد  ببنرريء ااولرر
سرررررررررد يلنرررررررررع شرررررررررر يرررررررررأجوج 

 ولأجوج.

 جن يم ىم مم خم حم
 (خن حن

 هن من مل مك لك)
 ُّـ َّـ هي مي

ي تلرررررد فرررررفا البيرررررت لرررررنبج  اللنبج الد وي 11
نب والجلي ررررررررررب  أفررررررررررد السرررررررررر

فبنررريك لنررريفج أفرررد اافرررواء 
والترررررررررري تفسررررررررررر الةصررررررررررو 
اارب ررب وفرر  لنبجبرري  ولررن 
فلرررررررررك الصررررررررروفيب  الشررررررررري ب 
والرافارررررررررررررب  ال ةتنيرررررررررررررون  
والجلي ررررررررررررررريل واايرررررررررررررررشاب 
الد ويرررررررب الل يلفرررررررب للرررررررنبج 

 أفد السنب.

 نة  رررررض ألن رررررب لررررن لنررررريفج 
د ويرررب ل ت فرررب تفبرررت نصررروو 
الوييين وف  لنبجبري ال ريو  

د     أفليب التأسي جيء ل تأكي
ولتيب تررررررررررررك  وأنة  بيلرسررررررررررررود

صرررتح الل ررري  والل ررريد ل فررررد 
 واللجتلع ر يكون  ر بفلك.

الةرسن الكريت وااييديت  لصدر الد وا 19
 الشريفب.
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 الخاتمة
اليلررد   الررفي تررتت بن لتررك الصرريلييل  اليلررد     رر  التيسررير واإل ينررب فرري كتيبررب    

تبيةررريل الد ويرررب النيريرررب فررري قصرررو سرررورا الكبرررح  والتررري ترررت فيبررري دراسرررب بيرررت: الت
 الَةصو اارب ب دراسب د ويب لت صصب  ولن: 

 نتا ج البحث؛ ما يلي:
داح  التررررك  وفتيررررك  بيررررين أنة الررررد يا أنررررواح  فرررري  ت رررريل  داح  ل برررريدت  والرسررررود-1  

داح    وال ارررررالكبررررح د رررريا لةررررولبت  والصررررييب الصرررريلو داح  لصررررييب الجنتررررين
  والل ك الصيلو فو الةرنين داح  لوقروات الرفين بسرت ل كرك   ر  ب ردانبت  فرفا للوس 

التنرروح فرري الررد يا  لرر  ا  ت رريل  يظكررد االررر الشررر ي: أنة الررد وا جررشء نيبررل لررن  يلررين 
ال بررد بربررك  وفررو تفسررير  ل رري ليةيةررب ولسررتوى اإليلررين لديررك  ففرري كررد اايررواد نكررون 

 ت يل . د يا  
بيررين أنة اللررد وين أنررواح  فةرروت فتيررب الكبررح وصررييب الجنتررين ليررر لسرر لين  بينلرري -9

  وقررروت فو الةررررنين لسررر لين  اللرررد و ك ررريت الرررريلن ورسرررولك فررري قصرررب لوسررر 
فةصررتين؛ اللررد وون ليررر لسرر لين  وقصررتين اللررد وون لسرر لين  وفررفا تنبيررك لبررت  لرر  

 تنوح  بيدا اللد و.
ح الرررئيس واا  رر  أفليررب وارررورا فرري الررد وا  لرر  ا  ت رريل  فررو: بيررين أن اللواررو -4

فررادت بيل بريدا ويردت  ونبرف الكفرر والشررك  والتأكيرد  الد وا  لر  توييردت سربيينك وت ريل   وا 
     اإليلين بيليوت اآل ر.

الةصو اارب ب تتيدت  ن الفتن  فتنب الد ين في قصب فتيب الكبح  وفتنب الليد -3
الجنتين  وفتنب ال  ت في قصب لوس    يك الستت  وفتنب الل ك  في قصب صييب

والس تين في قصب فو الةرنين  وففت الةصو أدلب شر يب    : أن الدار الدنيي ج د 
ا  ت يل  دار ابتتء وا تبير ل بيدت  وأنة الفتن لتنو ب يسب الد يا واللد وين  وأنة 

د في الفتن  فةد د في لنبج ار تصيت لنبي. الةرسن الكريت كلي فصة فصة  

 ب غ  دد أسيليب الد وا في الةصو اارب ب؛ ستب  شر أس وبي.-5
 ب غ  دد وسيئد الد وا في الةصو اارب ب؛  لسب  شرا وسي ًب. -6
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 ب غ  دد أفداح الد وا في الةصو اارب ب؛ اننتي  شرا فدفًي. -3
 تي  شرا لص يب.ب غ  دد اللصيلو الد ويب في الةصو اارب ب؛ انن -1
 ب غ  دد اآلنير الد ويب في الةصو اارب ب؛ وايد و شرون أنرًا د ويي. -2

 ب غ  دد اللةيصد الد ويب في الةصو اارب ب؛ تس ب لةيصد. -11
 ب غ  دد الةوا د الد ويب في الةصو اارب ب؛  شرون قي دا. -11
يو فرررو لنبجرررك صررر   ا  أنة ل رررد وا  لررر  ا  ت ررريل  لنررريفج كنيررررا  واللرررنبج الصررري-19

   يك وس ت في الد وا.
 لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت ٹٱٹٱُّٱ
 .(0) َّ ىك مك

ولنبي الةصو اارب ب ورد فيبي   جيشال   ليب في: اإل جيش  سورا الكبح-14
ال  لي في )نة ببت( وفي )اربني     سفانبت(   جيش في السلع والجسد لالنسين  

 جيش   لي في  صيئو جسد الك ب  وفي )اشدادوا تس ب( و)ك ببت بيست يديك(  
  جيش   لي في لفبوت الشلن ولي يت    بك  وفي قصب ال ار   يك الستت في قولك 
ت يل  )ستينيت لن لدني   لي( لسيئد: الت يتر  ن ب د  واإللبيت والفراسب  والتي صيرل 

تدرس.  اليوت   وت لستة ب م
أجوج ولأجوج    جيش   لي في الصني ب واليديد  فك لي وفي بنيء فو الةرنين لسد ي  

تدبرني الةرسن الكريت وجدني فيبي   ت استشراح اللستةبد  وفو   ت جدير بيلدراسب 
 والبيت  يصب أنني كلس لين يليشني وجود كتيب ا  ت يل  ل ني وفو: وييم لنشد.

توصيات البحث 
التتبيةرريل الد ويررب النيريررب فرري  الوصرريب ااولرر : ارسررتلرار فرري كتيبررب أبيرريت-1

 قصو الةرسن الكريت.
الوصريب النينيررب: ترت  رررض لوارو يل فررفا النروح لررن اابيريت الد ويررب   رر  -9

 ت بب الدراسيل ال  يي  ل دلب الجينب الد وي في قصو الةرسن الكريت.

                                 
 .111( يوسح  1)
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الوصرريب النيلنررب: نةررد ليترروى التتبيةرريل الد ويررب النيريررب فرري قصررو الةرررسن -4
  التتبيةرريل الد ويررب التةنيررب  لنررد البتيقرريل الد ويررب  ال رررائت الففنيررب  الكرريت  لرر

ال ررروض اللتيركرررب  وليرفررري لرررن تتبيةررريل التةنيررريل الت  يليرررب ببررردح نشرررر ال  رررت 
 الشر ي والد وا.

الوصرررريب الراب ررررب: تنفيررررف التتبيةرررريل الد ويررررب النيريررررب والتةنيررررب   رررر  قصررررو -3
 اليديت الشريح.

اد االرد لوجرود فري تبنري جبرب   ليرب لشرروح التفسرير الوصيب ال يلسرب: لريش -5
الررد وي الررفي ينتبرري بواررع سررجد كيلررد  ررن النيرريت الررد وي فرري الةرررسن الكررريت 

 والسنب النبويب اللتبرا.
الوصرريب السيدسررب: ارررورا ال نييررب بلواررروح: استشررراح اللسررتةبد فرري الةررررسن -6

يت أنرك صريلو لكرد الكريت؛ ولن فلك الةصو الةرسني  فلرن  صريئو الةررسن الكرر 
شلرررين ولكرررين  فرررت ت  رررو سرررورا لرررن سرررورت لرررن اليرررديت اللبيشرررر أو اإلشررريرا  لررر  

 اللستةبد  وففت ليشا لولب اإلستليب تسي د في تةدلبي.
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فهرس اآليات القرآنية 
 الصفيب رقلبي است السورا اآلييل الكريلب ت
 1193 93 ليلد مك لك اك ٱُّٱ 1
ِذهِۦ َسبِيلِي  قُۡل ﴿ 9 ْا إِلَى   هََٰ أَۡدُعو 

 1143 111 يوسح ٱلّلِه 

 مس خس حس جس ُّٱ 4
 حص

 1143 19 يس

 يت ىت نت ٱُّٱ 3
  زث رث

 1145 96-2 الكبح 

 حص مس خس حس ُّٱ 5
 خص

 1134 33-49 الكبح

 1133 19-61 الكبح مغ جغ مع جع ُّٱ 6
 جن مم خم ُّٱ 3

 خنحن
 1153 22-14 الكبح

فهرس األحاديث الشريفة 
 الصفيب درجتك لصدرت ترح اليديت الشريح ت
َلن َيف َي َ شَر سييل  ل ن  1

د  سورا  الَكبح    أوة
 1192 صييو صييو لس ت

 1141 صييو صييو لس ت فَلن رست لنكت  ف َيةرأ   9
؛ ف نةبي السكينبم  4  1141 صييو صييو الب يري اقرأ  فتنم
لن قرأ سورَا الكبح  في يوت   3

 الجل ب  
صييو الترليب 

 والترفيب
 1141 صييو

 1131 صييو صييو لس ت يرتلن رأى لنكت لنكرا ف يغ 5
يًبي 6  1131 صييو صييو الب يري َقيَت لموَس  َ ت 
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فهرس المصادر والمراجع 
 .الةرسن الكريت 
 ه  1311  1   بد ال شيش الربي ب  تأدلب التشريع الل ت ح في اريتجيج ببي

 دار النشر )بدون( الرييض.

 بد الريلن   أسبيب النشود اللسل  لبيب النةود في أسبيب النشود 
  لظسسب الكتب النةيفيب  بيرول. ه 1399  1السيوتي  ت

  1ت  بد الرييت اللغفوي  ااسس ال  ليب للنبج الد وا اإلستليب  
 ه  دار اليايرا ل نشر  الرييض.1392

 البنيء ال ةدي والد وي في سورا الكبح،
د. أيلد صبيح شبيب  لنشور  

ت  جيل ب بغداد  ك يب ال  وت 9113الكترونيي     الشبكب ال نكبوتيب 
  بغداد  ال را . اإلستليب  قست ال ةيدا والفكر اإلستلي 

 ت  9112  1  تالتتبيةيل الد ويب  لفبولبي  وأقسيلبي  وفوائدفي  وألن تبي
شفر  ك يب أصود الد ين والد وا   جيل ب اا41اللج ب ال  ليب الليكلب  ال دد 

 بيلشقيشي   لصر.  
 ت  الدار التونسيب 1213  ليلد التيفر بن  يشور  ت  يت التيرير والتنوير

 ل نشر  تونس.
  د. نيجي يايري  ند شيخ اإلستت ابن تيليب النيريب وال ل يباليسبب   

 ه  دار الفاي ب الرييض.1316  1ت
 لن الةرسن الكريت لن سورا  41داح اليشب الدراسب التي ي يب للةيصد وأف

 ديجب اللتو   لنشور الكترونيي     الشبكب  ،الكبح  ل  سورا لريت
ت  الجيل ب اإلستليب بغشا  ك يب أصود الد ين  9115-ه1346ال نكبوتيب  

 قست التفسير و  وت الةرسن  لشا  ف ستين.
 بد ال شيش  ،   دراسب تي ي كالدروس اللستفيدا لن قصب أصييب الكبح 

رسيلب ليجستير لنشور الكترونيي     الشبكب  يوسح االين بيبكر 
جيل ب  فريةيي ال يلليب  ك يب الدراسيل  ت 9112-ه1331ال نكبوتيب  

 .اإلستليب  قست التفسير و  وت الةرسن  ال رتوت  السودان
 الش صييل الد ويب اإليجيبيب في سورا الكبح  دراسب لواو يب، 

ي د. شفد 
ت  جيل ب 9114ليلد أبو ن لب  لنشور الكترونيي     الشبكب ال نكبوتيب  

ف ستين  لج ب جيل ب ف ستين لوبييت والدراسيل  ال دد ال يلس  يوليو  
 ف ستين.

 ليلد فبد السويدان  لنشور   الصراح بين الي  والبيتد في سورا الكبح
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ليت ليلد بن س ود ه  جيل ب اإل1314الكترونيي     الشبكب ال نكبوتيب  
 اإلستليب  الل بد ال يلي ل د وا  اللدينب اللنورا  اللل كب ال ربيب الس وديب.

 1الفر  اللنبجي بين أفد السنب وأفد اافواء   بد ال شيش ال نةري  ت  
 ه  دار التوييد  الرييض.1341

   اللصت ييل الد ويب ت ريفيل ولفيفيت   بد ا  اللج ي  ال دد ااود
ه  لج ب الدراسيل الد ويب  لج ب   ليب ليكلب تصدر  ن الجل يب 1392

الس وديب ل دراسيل الد ويب  جيل ب اإلليت ليلد بن س ود اإلستليب  
 الرييض.

   اللفردال في لريب الةرسن  الرالب ااصفبيني  تيةي : ليلد كيتني
 )د.ل( دار الل رفب  بيرول.1ت

 ه  لظسسب 1313  1د التبيتبيئي  تالليشان في تفسير الةرسن  السيد ليل
 اا  لي ل لتبو يل  بيرول.

   1تيةي : شفير الشيوي   تالنيسخ واللنسوخ  ابن ستلب اللةري  
 ه  اللكتب اإلستلي  بيرول.1313

 تيةي : تيفر الشاوي   ن اانير لجد الد ين ليلد اب  في لريب اانر النبييب
 ه  اللكتبب ال  ليب  بيرول.1422ت  يت 

 1  تييتت الوسيئد اللشرو ب والللنو ب في الد وا  ل  ا   ليلد أشفري  
  لنشورا الكترونييً  ليجستيره  رسيلب 1391

https://dawa.center/file/1847 
 تيةي : ليلد النجير  ت  يت ابيدي فيروش  ليلد بن بصيئر فوي التلييش  

   لجنب  يييء الترات اإلستلي  الةيفرا.ه1316
  ه  دار الكتيب  1311  1تفسير الجيلع ايكيت الةرسن  اإلليت الةرتبي  ت

 بيرول.
 1تيسير الكريت الريلن في تفسير كتت اللنين   بد الريلن بن س دي  ت  

 ه  لظسسب الرسيلب  بيرول.1391
 ه  دار الكتب 3911  9تفسير لتيئح اإلشيرال   بد الكريت الةشيري  ت

 ال  ليب  بيرول.
 ه  توشيع 1313  1رسيلب في الد وا  ل  ا   ليلد بن صيلو ال نيلين  ت

 لركش شئون الد وا بيلجيل ب اإلستليب  اللدينب النبويب.
   شاد اللسير في   ت التفسير   بد الريلن ابن الجوشي  تيةي :  بد الرشا

   بيرول. ه  دار الكتيب ال ربي1399  1اللبدي  ت
 ه  دار 1313  1صييو اإلليت الب يري  ليلد بن  سلي يد الب يري  ت

https://dawa.center/file/1847
https://dawa.center/file/1847
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 الش ب  الةيفرا.
  )صييو اإلليت لس ت  لس ت بن يجيج الةشيري  تيةي : ليلد فظاد )د.ل

 دار  يييء الترات ال ربي  بيرول.
 لكتبب ه  1319  1صييو الترليب والترفيب  اللنفري  تيةي : االبيني  ت

 الرييض. الل يرح 
 ه  دار اشبي يي  الرييض.1391  9صفيل الدا يب  يلد ال لير  ت 
  ه  1349فةك لةيصد الد وا  ل  ا  وأنرت في يييا الدا يب  س د ال ةود   يت

لنشورا الكترونيًي  ك يب الد وا وأصود الدين ش بب الد وا   رسيلب ليجستير
 https://www.noor-book.com .جيل ب أت الةرى  لكب اللكرلب

 ليلد  بد الرشا   رسيلب دكتوراا لنبج الد وا الس فيب في بنيء  ةيدا اللس ت  
 ه  الجيل ب اإلستليب  اللدينب النبويب.1394لير لنشورا  سنب 

  سلي يد   ي  نيو تأصيد   لي للصت ييل   وت الد وا اإلستليب 
 ه  دار الك لب ل نشر والتوشيع  الةيفرا.1345  1ليلد  ت
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Fahras Almasadir &lmarajiei  
• alquran alkarim. • adilat altashrie almukhtalif fi aliaihtijaj biha, eabd 

aleaziz alrabieati, ta1, 1401hi, dar alnashr (bdun) alriyad.  
• 'asbab alnuzul almusamaa libab alnuqul fi 'asbab alnuzuli, eabd 

alrahman alsayuti, ta1, 1422h, muasasat alkutub althaqafiati, 

bayrut. 
 • al'usus aleilmiat limanhaj aldaewat al'iislamiati, eabd alrahim 

almaghdhawi, ta1, 1429ha, dar alhadarat lilnashri, alriyad. 
 • albana' aleaqdiu waldaeawi fi surat alkahfa, du. 'ahmad subah 

shihab, manshur alkitrunia ealaa alshabakat aleankabutiati,2017m, 

jamieat baghdad, kuliyat aleulum al'iislamiati, qism aleaqidat walfikr 

al'iislami, baghdad, aleiraqu. 
 • altatbiqat aldaeawiati, mafhumaha, wa'aqsamuha, wafawayidiha, 

wa'amthilatiha, ta1, 2019ma, almajalat aleilmiat almahkamatu, 

aleadad 31, jamieat al'azhar, kuliyat 'usul alddin waldaewat 

bialzaqaziqi, masr. 
 • altahrir waltanwira, muhamad altaahir bin eashur, t eam 1984ma, 

aldaar altuwnisiat lilnashri, tunus. • alhasbat alnazariat waleamaliat 

eind shaykh al'iislam abn taymiati, da. naji hadiri, ta1, 1416hi, dar 

alfadilat alriyad.  
• aldirasat altahliliat limaqasid wa'ahdaf alhizb 31 min alquran 

alkarim min surat alkahf 'iilaa surat mirim, khadijat almutuaq, 

manshur alkitrunia ealaa alshabakat aleankabutiati, 1436hi-2015m, 

aljamieat al'iislamiat bighazati, kuliyat 'usul alddin, qism altafsir 

waeulum alqurani, ghazat, filastin.  
• aldurus almustafadat min qisat 'ashab alkahfa, dirasat tahlilih , 

eabd aleaziz yusif al'amin babakr, risalat majistir manshur alkitrunia 

ealaa alshabakat aleankabutiati, 1440h-2019m, jamieat 'iifriqia 

alealamiati, kuliyat aldirasat al'iislamiati, qism altafsir waeulum 

alqurani, alkhartumu, alsuwdan.  
• alshakhsiaat aldaeawiat al'iijabiat fi surat alkahfa, dirasat 

mawdueiatun, du. zahdi muhamad 'abu niemat, manshur alkitrunia 
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ealaa alshabakat aleankabutiati, 2013m, jamieat filastin, majalat 

jamieat filastin lil'abhath waldirasati, aleadad alkhamis, yulyu, 

filastin. 
 • alsirae bayn alhaqi walbatil fi surat alkahfa, muhamad fahd 

alsuwaydan, manshur alkitrunia ealaa alshabakat aleankabutiati, 

1403hi, jamieat al'iimam muhamad bin sueud al'iislamiatu, 

almaehad aleali lildaewati, almadinat almunawarati, almamlakat 

alearabiat alsaeudiati. 
 • alfiraq almanhajiu bayn 'ahl alsunat wa'ahl al'ahwa'i, eabd aleaziz 

aleanqari, ta1, 1430hi, dar altawhidi, alriyad. 
 • almustalahat aldaeawiat taerifat wamafahima, eabd allah almajli, 

aleadad al'awal, 1429h, majalat aldirasat aldaeawiati, majalat 

eilmiat mahkamat tasdur ean aljameiat alsaeudiat lildirasat 

aldaeawiati, jamieat al'iimam muhamad bin sueud al'iislamiati, 

alriyad.  
• almufradat fi gharayb alqurani, alraaghib al'asfahani, tahqiqu: 

muhamad kilani, ti1(di.t) dar almaerifati, bayrut. 
 • almizan fi tafsir alqurani, alsayid muhamad altabatibayiy, ta1, 

1417h, muasasat al'aelami lilmatbueati, bayrut.  
• alnaasikh walmansukha, abn salamat almaqariy, tahqiqu: zuhayr 

alshaawishi, ta1, 1404hi, almaktab al'iislamia, bayrut. 
 • alnihayat fi gharayb al'athra, majd alddin muhamad aibn al'athira, 

tahqiqu: tahir alzaawi, t eam 1399hi, almaktabat aleilmiati, bayrut.  
• alwasayil almashrueat walmamnueat fi aldaewat 'iilaa allah, 

muhamad 'azhari hatim, ta1, 1420h, risalat majistir manshurat 

alktrwnyaan, https://dawa.center/file/1847  
• basayir dhawi altamyizu, muhamad bin fayruz abadi, tahqiqu: 

muhamad alnajar, t eam 1416hu, lajnat 'iihya' alturath al'iislami, 

alqahirati.  
• tafsir aljamie li'ahkam alqurani, al'iimam alqurtubiu, t 1, 1418ha, 

dar alkitabi, bayrut.  
• taysir alkarim alrahman fi tafsir kalam almanani, eabd alrahman 

bin saedi, ta1, 1420h, muasasat alrisalati, bayrut.  

https://dawa.center/file/1847
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• tafsir litayif al'iisharati, eabd alkarim alqushayri, ta2, 1428hi, dar 

alkutub aleilmiati, bayrut.  
• risalat fi aldaewat 'iilaa allah, muhamad bin salih aleuthaymin, ta1, 

1407hi, tawzie markaz shiuwn aldaewat bialjamieat al'iislamiati, 

almadinat alnabawiati. 
 • zad almasir fi eilm altafsiri, eabd alrahman abn aljawzi, tahqiqu: 

eabd alrazaaq almahdi, ta1, 1422hi, dar alkitaab alearabi, bayrut.  
• shih al'iimam albukhariu, muhamad bin 'iismaeil albukhari, ta1, 

1407hi, dar alshaebi, alqahirati. 
 • shih al'iimam muslamun, muslim bin hijaaj alqushayri, tahqiqu: 

muhamad fuaad (da.t) dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut.  
• shih altarghib waltarhibi, almundhiri, tahqiqu: al'albani, ta1, 1412hi, 

maktabat almaearifi, alriyad. 
 • sifat aldaaeiati, hamd aleamaar, ta2, 1420h, dar ashbilya, alriyad. 
 • faqah maqasid aldaewat 'iilaa allah wa'atharuh fi hayaat 

aldaaeiati, saed aleaqudi, eam 1432h, risalat majistir manshurat 

alktrwnyaan, kuliyat aldaewat wa'usul aldiyn shuebat aldaewati, 

jamieat 'umm alquraa, makat almukaramatu. https://www.noor-

book.com  
• manhaj aldaewat alsalafiat fi bina' eaqidat almuslmi, muhamad 

eabd alrazaaqi, risalat dukturat ghayr manshuratin, sanat 1423h, 

aljamieat al'iislamiatu, almadinat alnabawiati.  
• nahw tasil eilmiin limustalahat eulum aldaewat al'iislamiati, 

'iismaeil eali muhamad, ta1, 1435hu, dar alkalimat lilnashr 

waltawzie, alqahirati. 
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