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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني ،وبعد:
فإن التأمل يف سورة الكهف له أمهية كبرية؛ ألهنا تُقرأ كل يوم مجعة ،وهلا
فضل تنوير األسبوع بنور اهلل تعاىل ،فلذلك ينبغي للمسلم أن حيرص عىل تدبرها
رس اختيارها لتُقرأ يف كل مجعة ،وليعلم السبب يف كوهنا نجاة
وفهمها ،ليدرك َّ
للمسلم من فتنة الدَّ جال؛ إذا قرأ عرش آيات من أوهلا وعرش آيات من آخرها ،كام
سيأيت بيانه وتوضيحه يف ثنايا هذا الكتاب.
ومن الطبيعي أن حيفظ الكثري من املسلمني هذه السورة ،بسبب تكرارها كل
أسبوع ،وحفظهم هلا يدفعهم إىل قراءهتا أو قراءة مقاطع منها يف صلواهتم خالل
األسبوع ،وبالتايل ال بد من فهم معناها ،حتى يزداد املسلم خشوع ًا وتأثر ًا عند
تالوهتا أو سامعها.
كام أن سورة الكهف سبب يف ازاحة اهلموم والغموم عن املسلم ،إذا قرأها
وتدبرها ،ملا فيها من القصص ،وبيان بعض صور االبتالء للمؤمنني ،وكيف
استقبلوا ذلك بالصرب والرضا واليقني.
واملسلم  -يف كل مكان وزمان – يف امتحان وابتالء دائم ،سواء كان ذلك
بالرساء أو الرضاء ،وقد ُسئل النبي  :أي الناس أشد بالء؟ قال« :األنبياء ،ثم
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األمثل فاألمثل ،فإذا كان الرجل صلب الدين يبتىل الرجل عىل قدر دينه ،فمن

ثخن دينه ثخن بالؤه ،ومن ضعف دينه ضعف بالؤه»(.)1
وهذه السورة املباركة سميت بسورة الكهف إشارة ألبرز قصة فيها ،وهي
قصة أصحاب الكهف ،والتي ابتىل اهلل فيها بعض عباده املؤمنني ،وجعل هلم آية
وعربة – كام سيأيت رشحه وبيانه . -
ألجل كل ما تقدم ،فقد رأيت أن أطبع عدد ًا من اخلطب املنربية ،التي حتدثت
فيها عن تفسري سورة الكهف ،بعد ضبطها وحتريرها ،لتكون عون ًا للمسلم عىل
تأمل هذه السورة املباركة ،وتدبر ما ورد فيها ،وأخذ الدروس والعرب منها يف واقع
حياته ،ليستنري هبا ،وهيتدي هبدى اهلل تبارك وتعاىل.
وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل ،وسائر أعاميل؛ خالصة لوجهه الكريم،
واحلمد هلل رب العاملني .

وكتبه :

( )1رواه احلاكم يف املستدرك ( )99/1( )120وقال :حديث صحيح عىل رشط الشيخني.
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فضائل سورة الكهف
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،نستعني
باهلل  ونبدأ يف تأمالت ودروس ونظرات يف سورة الكهف ،هذه السورة
العظيمة التي نقرؤها كل مجعة امتثاالً ألمر النبي  وهديه وسنته .
واليوم نتحدث عن فضائل هذه السورة ،وعن أرسارها ،وعن سبب نزوهلا
لتكون الفاحتة والبداية يف تفسري هذه السورة العظيمة بإذن اهلل تبارك وتعاىل،
نسأله  التيسري والتوفيق .
عن الرباء بن عازب  قال« :كان رجل يقرأ سورة الكهف وإىل جانبه
حصان مربوط بشطننيَّ ،
فتغشته سحابة ،فجعلت تدنو وتدنو ،وجعل فرسه ينفر،
َّبي  فذكر له ذلك فقال« :تلك السكينة تنزلت بالقرآن»(،)1
ف َل َّام أصبح أتى الن َّ
فقراءة سورة الكهف تتنزل هبا السكينة ،وتتنزل هبا مالئكة اهلل تبارك وتعاىل
بالرمحة والرضا والرضوان ،والرجل الذي كان يقرأ سورة الكهف هو أسيد بن
حضري األنصاري . 
وعن أيب الدرداء ريض اهلل عنه أن رسول اهلل  قالَ « :م ْن حفظ عرش آيات

( )1رواه البخاري ( )5011كتاب فضائل القرآن ،باب فضل سورة الكهف.

7

ٍ
روايةِ « :م ْن آخر سورة
ِم ْن أول سورة الكهف ُعصم ِم َن الدجال» ،ويف
الكهف»(.)1
فمن حفظ العرش آيات من أول سورة الكهف ،ومن آخرها ،حفظته من فتنة
املسيح الدجال ملا يف أوهلا وآخرها من العجائب واآليات ،ومن تدبر أوائلها
وخوامتها حفظه اهلل  من فتنة الدجال؛ ألن فيها احلديث عن اإليامن ،وفيها
تصحيح العقيدة ،وتصحيح الفكر ،وتقويم األخالق ،إن هذه اآليات تفضح
الكذب والزور والدَّ جل والرشك والكفر ،فهي طريق من طرق الثبات ألهل
اإليامن يف أوقات الفتن ،السيام فتنة الدجال.
وفتنة الدجال هي أعظم فتنة متر عىل اإلنسان منذ خلق اهلل آدم إىل قيام
الساعة ،ولذلك نستعيذ باهلل تعاىل منه يف كل صالة ،يف الدعاء الذي ع َّلمنا إياه
النبي  ،فعن أيب هريرة  قال :كان رسول اهلل  يدعو ويقول« :اللهم إين
أعوذ بك من عذاب القرب ،ومن عذاب النار ،ومن فتنة املحيا واملامت ،ومن فتنة
املسيح الدجال»).(2
وعن النواس بن سمعان  ،قال :ذكر رسول اهلل  الدَّ َّجال ذات غداة،
فخفض فيه ورفع ،حتى ظنناه يف طائفة النخل ،فلام رحنا إليه عرف ذلك فينا،
فقال« :ما شأنكم؟» قلنا :يا رسول اهلل ذكرت الدجال غداة ،فخفضت فيه
والِّتمذي (.)2888
( )1رواه مسلم ( ،)809وأبو داود ( ،)4323ر
( )2رواه البخاري ( ،)1377ومسلم (. )588
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ِ
الدجال أخو ُفني عليكم ،إن
غري
ورفعت ،حتى ظنناه يف طائفة النخل ،فقالُ « :
خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ،وإن خيرج ولست فيكم ،فامرؤٌ حجيج
نفسه ،واهلل خليفتي عىل كل مسلم ،إنه شاب َق َط ٌط ،عينه طافِئ ٌة ،كأين أشبهه ِ
بعبد
ُ
ٌ
ال ُعزَّى بن َق َط ٍن ،فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف»).(1
وعن أيب سعيد اخلدري  عن النبي  قالَ « :م ْن قرأ سورة الكهف ليلة
ٍ
روايةَ « :م ْن قرأ سورة
اجلمعة أضاء له ِم َن النور فيام بينه وبني البيت العتيق» ،ويف
الكهف يوم اجلمعة ،أضاء له ِم َن النور ما بني اجلمعتني»(.)2
نو ر اهلل بصريته ،ونور برصه ،ونور قلبه ،وسار عىل بينة وبصرية من
أيَّ :
اهلل تعاىل ،فيختار الطريق الصحيح ،وال يِّتدد وال يتشكك ،وال يضل وال
يسقط ،وإنام يسري عىل نور من اهلل  ، وعىل هداية من اهلل سبحانه وتعاىل،
يذلل اهلل له كل عقبة ،ويسهل عليه كل عسري ،طوال أسبوع كامل ،من
اجلمعة إىل اجلمعة ،بربكة قراءته لسورة الك هف ،وكل إنسان حيتاج إىل معونة
اهلل  وتوفيق اهلل  يف أمور احلياة فيها من الصعوبة وفيها من املشقة وفيها
من التعب اليشء الكثري .

( )1رواه مسلم ( )2937ومعنى (قطط) أي شديد جعودة الشعر.
واحلااكم ( )2116وصاححه عاىل رشط مسالم،
( )2رواه الدارمي ( )3450يف فضاائل القارآن،
ُ
ووافقه الذهبي ،وصححه األلباين يف «إرواء الغليل» (.)626
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وعن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل « : من قرأ
سورة الكهف كام أنزلت ،كانت له نور ًا يوم القيامة من مقامه إىل مكة ،ومن قرأ
عرش آيات من آخرها ثم خرج الدجال مل يسلط عليه»).(1
وقوله « : من قرأ سورة الكهف كام أنزلت» أي :أنه ال يقرأها برسعة وبال
إتقان وجتويد ،بل حيسن تالوهتا ،ويرتلها كام أنزهلا اهلل جل وعال ،فال يبدل
احلروف وال احلركات ،وإنام يقرأها كام أنزلت عىل النبي . 
ف ُي ستحب لك أخي املسلم أن تقرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة أو ليلتها،
واحلكمة يف ختصيص قراءهتا يف يوم اجلمعة :أن فيها ذكر أحوال يوم القيامة ،ويوم
اجلمعة شبيه بيوم القيامة ملا فيه من اجتامع الناس ،وألنه اليوم الذي تكون فيه
الساعة كام أخرب النبي  ،فناسب أن يقرأ املسلم سورة الكهف ملا فيها من هذه
األمور الدالة عىل يوم القيامة .
وأما سبب نزوهلا  :فقد ذكر ابن إسحاق عن ابن عباس  قال :بعثت قريش
النرض بن احلارث ،وعقبة بن أيب معيط إىل أحبار هيود باملدينة ،فقالوا هلم :سلوهم
عن حممد ،وصفوا هلم صفته ،وأخربوهم بقوله ،فإهنم أهل الكتاب األول،
وعندهم علم ما ليس عندنا من علم األنبياء ،فخرجا حتى قدما املدينة ،فسألوا
أحبار هيود عن رسول اهلل  ،ووصفوا هلم أمره وبعض قوله ،وقاال :إنكم أهل

( )1رواه احلاكم يف «املستدرك» ( )2072( )752/1وقال « :هذا حديث صحيح عىل رشط مسالم
ومل خيرجاه» ،وصححه األلباين يف «سلسلة األحاديث الصحيحة» (. )2651
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التوراة ،وقد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا ،قال :فقالت هلم أحبار هيود :سلوه
عن ثالث نأمركم هبن ،فإن أخربكم هبن فهو نبي مرسل ،وإن مل يفعل فالرجل
متقولَ ،ف ُروا فيه رأ َيكُم :سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ،ما كان من أمرهم؟
طواف ،بلغ مشارق األرض
فإنه قد كان هلم حديث عجيب ،وسلوه عن رجل َّ
ومغارهبا ،ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخربكم بذلك ،فإنه نبي
فاتبعوه ،وإن هو مل خيربكم ،فهو رجل متقول ،فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم.
فأقبل النرض وعقبة حتى قدما مكة عىل قريش ،فقاال :يا معرش قريش :قد
جئناكم بفصل ما بينكم وبني حممد ،قد أمرنا أحبار هيود أن نسأله عن أمور،
فأخربوهم هبا ،فجاءوا رسول اهلل  ،فقالوا :يا حممد أخربنا ،فسألوه عام أمروهم
به ،فقال هلم رسول اهلل « : أخربكم غد ًا بام سألتم عنه» ومل يستثن ،فانرصفوا
حي ِد ُ
ث اهلل إليه يف ذلك وحي ًا ،وال
عنه ،فمكث رسول اهلل  مخس عرشة ليلة ،ال ُ ْ
يأتيه جربائيل عليه السالم ،حتى أرجف أهل مكة ،وقالوا :وعدنا حممد غد ًا،
أحز َن
واليوم مخس عرشة قد أصبحنا فيها ال خيربنا بيشء مما سألناه عنه ،وحتى َ
َ
رسول اهلل ُ مك ُ
وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة.
ْث الوحي عنهَّ ،
ثم جاءه جربائيل عليه السالم بسورة الكهف ،وفيها معاتبته للنبي عىل حزنه
وأسفه عىل عدم إيامن الكافرين واملرشكني) ،(1وخرب ما سألوه عنه من أمر الفتية

( )1وذلااك قولااه ساابحانه  :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ
[الكهف. ]6 :
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الطواف) ،(1وقول اهلل عز وجل  :ﮋﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
والرجل َّ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ).(2
نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يرزقنا قراءة القرآن مع التدبر والتأمل والنظر وأخذ
العرب والدروس إنه سميع قريب جميب الدعوات .
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه .

( )1أي  :قصة ذي القرنني .
( )2اإلرساء. 85 :
واجلواب عن سؤال الروح جاء يف سورة اإلرساء – قبال ساورة الكهاف مباارشة ،بحساب ترتياب
املصحف  ،-وهناك تناساب باني ساورة اإلرساء وساورة الكهاف ،فساورة اإلرساء ابتادأت بالتسابيح
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [اإلرساء ،]1 :وساااااورة
الكهااف ابتاادأت بالتحميااد ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ [الكهااف،]1 :
والتسبيح والتحميد متواصالن متتابعان (سابحان اهلل ،واحلماد هلل) (سابحان اهلل وبحماده سابحان اهلل
العظيم) ،فجاءت هاتان السورتان متواصلتان ُجتيبان اليهود فيام سأاله من تلاك القصاص الغاابرة التاي
فيها العرب والعظات .
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فواتح سورة الكهف
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،بعد أن
حتدثنا عن فضائل سورة الكهف وسبب نزوهلا ،نتحدث اليوم بإذن اهلل تبارك
وتعاىل يف تفسري هذه السورة العظيمة التي نكررها كل أسبوع ،مما ُحيترم علينا
ثم العمل بام فيها ،وأن نأخذ منها العرب والدروس لتنري لنا
فهمها وتدبرها ومن َّ
حياتنا ،ولنستفيد منها يف واقعنا.
بدأ اهلل هذه السورة العظيمة باحلمد ،فقال سبحانه :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﮊ ) ،(1وقد بدأ اهلل سبحانه عدد ًا من السور باحلمد ،وهي
سور :الفاحتة ،واألنعام ،والكهف ،وسبأ ،وفاطر ،هذه اخلمس سور بدأت باحلمد.
واحلمد هو الثناء عىل اهلل تبارك وتعاىل ،ثناء باللسان ،ومحد بالعمل
والسلوك ،بأداء ما أمر اهلل تبارك وتعاىل ،واالنتهاء عام هنى اهلل  عنه .
ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ) (2حيمد اهلل  نفسه عىل نعمة إنزال
الكتاب ،قال ابن كثري رمحه اهلل( :تقدَّ م يف أول التفسري أنه تعاىل حيمد نفسه املقدسة

( )1الكهف. 1 :
( )2الكهف. 1 :
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عند فواتح األمور وخواتيمها ،فإنه املحمود عىل كل حال ،وله احلمد يف األوىل
واآلخرة ،وهلذا محد نفسه عىل إنزاله كتابه العزيز عىل رسوله الكريم حممد ،صلوات
اهلل وسالمه عليه؛ فإنه أعظم نعمة أنعمها اهلل عىل أهل األرض ،إذ أخرجهم به من
الظلامت إىل النور ،حيث جعله كتاب ًا مستقي ًام ال اعوجاج فيه وال زيغ ،بل هيدي إىل
رصاط مستقيم ،بين ًا واضح ًا جلي ًا نذير ًا للكافرين وبشري ًا للمؤمنني؛ وهلذا قال:
ﮋﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﮊ)).(1
وقوله تعاىل :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ قدَّ م عبده ،ألنه الواسطة
التي نقل من خالهلا القرآن العظيم إلينا بكل أمانة ،فقدَّ مه ألمانته وصدقه،
وملسئوليته العظيمة صلوات ريب وسالمه عليه ،وألن املرشكني عندما سألوه عن
أصحاب الكهف ،وعن ذي القرنني ،وعن الروح ؛ كانوا منكرين لنبوته أص ً
ال،
فأول ما نزلت هذه السورة رد ًا عليهم يف إنكارهم ،بإثبات رسالته ونبوته وأنه
جاء بكتاب منزل عليه من عند اهلل عز وجل .
وقوله تعاىل  :ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﮊ

)(2

أي :مل جيعل فيه اعوجاج ًا وال زيغ ًا

وال مي ً
ال ،بل جعله معتدالً مستقي ًام؛ وهلذا قال :ﮋ ﯨﮊ) (3أي :مستقي ًام ،نفى عنه
االعوجاج أوالً ،ثم أ َّكد عىل استقامته ثاني ًا.
(« )1تفسري ابن كثري» (. )135/5
( )2الكهف. 1 :
( )3الكهف. 2 :
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فالقرآن ال اختالف فيه وال تناقض ،فِّتى القرآن من أوله إىل آخره يأمر
باخلري وينهى عن الرش ،يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،ليس فيه أمر باملنكر ،وال
دعو ٌة للرش ،وال هني عن خري أو معروف ،فلله  احلمد عىل هذا الكتاب العظيم
الذي هو نعمة عىل أهل األرض مجيع ًا ،ومع ذلك ما قدرنا هذا القرآن حق قدره،
فمن منا يقرأ القرآن ،ومن منا إذا قرأ القرآن يتدبره ويفهمه ،ومن منا إذا قرأه
وفهمه عمل به يف حياته ،نسأل اهلل  أن جيعلنا ممن يقرأ القرآن وحيفظه ويتدبره
ويفهمه ويعمل به .
واملسلم مطالب أن يصلح شأنه مع القرآن فإن كان هاجر ًا للقرآن ،كام قال
 :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ)(1؛ فعليه أن
خيصص كل يوم وقت ًا ولو يسري ًا يقرأ فيه كالم اهلل  ،وإن كان ال حيسن التالوة
فليتعلم ،فالنبي  يقول« :خريكم من تعلم القرآن وعلمه» ) ،(2ثم ليتدبر ما يقرأ
وال يكن مهه آخر السورة أو اجلزء ،وإنام يقرأ ليتدبر ،فإذا تدبر خشع ،وبكت عينه
تغري سلوكه ،واستقام عىل طاعة ربه جل وعال .
من خشية اهلل ،و َّ
وقوله تعاىل :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ) (3أي :إنزال الكتاب عىل النبي
 جاء لينذر من خالفه َّ
وكذبه ومل يؤمن به ،ينذره بأس ًا شديد ًا ،أي :عقوبة عاجلة
( )1الفرقان. 30 :
( )2رواه البخاري ( )5027من حديث عثامن بن عفان .
( )3الكهف. 2 :
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يعذب عذابه
يف الدنيا ،وآجلة يف اآلخرة ﮋ ﯬﯭﮊ أي :من عند اهلل الذي ال ّ
أحد ،وال يوثق وثاقه أحد .
ﮋ ﯮ ﯯﮊ أي :هبذا القرآن ﮋﯰﯱ ﯲﮊ الذين
صدَّ قوا إيامهنم بالعمل الصالح ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ

)(1

أي :مثوبة عند اهلل

مجيلة ،فاألجر احلسن هو األجر اجلميل الطيب ،وغايته اجلنة التي عرضها
الساموات واألرض ﮋﯸ ﯹﮊ أي :خالدين يف ثواهبم عند اهلل ،وهو
اجلنة ،خالدين فيه ﮋﯺﮊ) (2دائ ًام ال زوال له وال انقضاء).(3
وتأمل قرن اهلل تعاىل لإليامن بالعمل الصالح يف قوله تعاىل:ﮋﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﮊ فالعمل الصالح ٌ
دليل عىل صدق اإليامن ،فمن
ا َّدعى اإليامن فعليه أن يربهن عىل صدق دعواه بالعمل الصالح ،من صالة وصوم
وحج وزكاة وتالوة قرآن وذكر هلل تعاىل وقيام ليل وصلة رحم وسائر العبادات
والطاعات.
وقوله جل وعال :ﮋﯱ ﯲﮊ أي :إهنم مستمرين يف عمل
الصاحلات ،ال ينقطعون عنها حتى يلقوا رهبم تبارك وتعاىل .

( )1الكهف. 2 :
( )2الكهف. 3 :
( )3انظر« :تفسري ابن كثري» (. )135/5

16

والعمل الصالح يشمل كل عبادة يتقرب هبا اإلنسان إىل اهلل  ،وكل ما حيبه
اهلل تعاىل من األقوال واألفعال الظاهرة واخلفية ،وينبغي أن يشتمل العمل الصالح
عىل رشطي اإلخالص هلل تعاىل واملتابعة لرسوله  ،وكل عمل مباح احتسب فيه
املرء وابتغى به األجر من اهلل أصبح طاعة وقربة ،فعملك ووظيفتك إن قصدت
تعف نفسك عن احلرام ،فأنت يف عمل صالح ،وحتى إجازتك مع أهلك
منها أن َّ
وأبنائك إن قصدت منها أن تتقوى عىل طاعة اهلل تبارك وتعاىل ،وكذلك طعامك
ورشابك ونومك لو قصدت به التقوي عىل طاعة اهلل ،فهو عمل صالح تؤجر
عليه ،وهكذا سائر املباحات تنقلب طاعات بالنية الصاحلة ،فعملك وراحتك
ونومك ويقظتك وطعامك ورشابك وهلوك وفرحك ،كل ذلك إن كان منضبط ًا
بضوابط الرشع ،وقصد به املسلم وجه اهلل تبارك وتعاىل ،فهو عبادة وقربة.
ثم قال  :ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ) ،(1أي :أن هذا الكتاب
حيذر أولئك الذين جعلوا هلل ولد ًا ،فام وحدوه وال عظموه سبحانه ،وال عرفوا قدره،
ومن هؤالء الذين قالوا اختذوا اهلل ولد ًا :اليهود الذين قالوا عزير بن اهلل ،والنصارى
الذين قالوا املسيح بن اهلل ،ومرشكوا العرب حني قالوا املالئكة بنات اهلل.
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﮊ) (2أي :ليس عندهم علم وال دليل وال
حجة وال برهان يف زعمهم هذا ،وال عند آبائهم الذين توارثوا عنهم هذا الزعم
( )1الكهف. 4 :
( )2الكهف. 5 :
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بأن هلل ولد ًا ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﮊ أي :عظمت وقبحت تلك
الكلمة التي خترج من أفواههم وذلك الزعم بأن اهلل له ولد ﮋﭟ ﭠ ﭡ
حمض ،وهي رشك باهلل تعاىل ،فاهلل جل
ﭢﮊ) ،(1فدعوى الولد هلل تعاىل
كذب ٌ
ٌ
وعال واحدٌ أحدٌ مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفو ًا أحد .
عظيم ،بل هو أعظم الظلم ،وال يغفره اهلل
وظلم
والرشك باهلل  جريم ٌة كربى،
ٌ
ٌ
تعاىل أبد ًا ،قال سبحانه وتعاىل :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ) ،(2وقال جل وعال:
ﮋﮢﮣ ﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﮊ). (3
وعن أيب ذر  عن النبي  فيام يروي عن ربه عز وجل أنه قال« :يا ابن آدم،
إنك ما دعوتني ورجوتني فإين سأغفر لك عىل ما كان فيك ،ولو لقيتني بقراب
األرض خطايا للقيتك بقراهبا مغفرة ،ولو عملت من اخلطايا حتى تبلغ عنان
السامء ما ،مل ترشك يب شيئ ًا ثم استغفرتني ،لغفرت لك ،ثم ال أبايل»).(4

( )1الكهف. 5 :
( )2لقامن. 13 :
( )3النساء. 48 :
( )4رواه أمحد ( )21505وقاال حمققاو املساند(« : )399/35حاديث حسان» ،ومعناى (بقرراب
األرض) أي :بام يقارب مألها.
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وعن أيب بكرة  قال :قال النبي « : أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟» ثالث ًا ،قالوا:
بىل يا رسول اهلل ،قال« :اإلرشاك باهلل ،وعقوق الوالدين» وجلس ،وكان متكئ ًا،
يكررها حتى قلنا :ليته سكت).(1
فقال« :أال وقول الزور» ،قال :فام زال ر
وقول اهلل جل وعال  :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﮊ) (2يؤخذ منه :خطورة الكذب عىل اهلل تعاىل ،وقد قال ربنا جل وعال:
ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ).(3
وقال تبارك وتعاىل :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁﮊ).(4
حرم اهلل،
وممن يكذب عىل اهلل :من يؤول القرآن عىل مزاجه وهواه ،فيحل ما َّ
وحيرم ما َّ
أحل اهلل ،قال اهلل جل وعال :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ر
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﮊ).(5

( )1رواه البخاري ( ،)2654ومسلم (. )87
( )2الكهف. 5 :
( )3يونس. 69 :
( )4الزمر.60 :
( )5النحل. 116 :

19

والكذب عىل النبي  ملحق بالكذب عىل اهلل ،فهو من الكبائر والعظائم،
ٍ
ككذب عىل
عل ليس
فعن املغرية  ،قال :سمعت النبي  يقولَّ « :
إن كذب ًا َّ
أحد ،من كذب عل متعمد ًا ،فليتبوأ مقعده من النار»).(1
وهذا يوجب علينا احلذر عندما ننقل أحاديث منسوب ًة للنبي  ،ويوجب
علينا التأكد من صحة نسبتها له  قبل نرشها أو طباعتها وتوزيعها أو ذكرها
عىل املنابر أو يف املجالس ،والتأكد يكون بالرجوع إىل مصادر السنة املوثوقة،
وسؤال أهل العلم األثبات الثقات املشهود هلم بالعلم والفضل والتقوى .
وكم لألسف من أحاديث مكذوبة ،ال نقول أحاديث ضعيفة) ،(2بل مكذوبة
عىل النبي  ،ينشط هلا بعض العامة فريسلها بالرسائل باجلواالت ،أو
باإليميالت ،أو يطبعها يف أوراق ،أو كتيبات ،وهو ال يعلم أن هذا حديث
مكذوب عىل النبي  ،فلينتبه املسلم لذلك ،وال ينرش حديث ًا إال بعد التأكد من
صحة نسبته للنبي . 

( )1رواه البخاري ( ،)1291ومسلم (. )4
( )2فالذي عليه مجهور العلامء  :أن احلديث الضعيف ُيعمل به يف فضائل األعامل برشوط ثالثة:
 -1أن يكون الضعف غري شديد ؛ فيخرج مان انفارد مان الكاذابني واملتهماني بالكاذب ،ومان
فحش غلطه ،وقد نقل العالئي االتفاق عىل ذلك.
 -2أن يكون أصل العمل الذي ُذكر فيه الِّتغيب والِّتهيب ثابت ًا بنصوص أخرى صحيحة .
 -3أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي  ،بل يعتقد االحتياط.
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ثم قال  هيدئ من روع النبي  ،وخيفف من معاناته وحزنه عىل عدم
دخول البعض يف دين اإلسالم ،يقول جل وعال :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ).(1
وهذا كقوله جل وعال :ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ) ،(2وقوله تبارك
وتعاىل  :ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ) ،(3وقوله سبحانه:
ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ) ،(4فاآليات تدور حول نفس املعنى ،وهو حزن
النبي  الشديد لعدم إيامن الكافرين واملعرضني .
وقوله تعاىل :ﮋﭤﮊ ليس املقصود به التشكيك ،وإنام اليقني ،فاهلل 
يعلم يقين ًا أن نبيه  أتعب نفسه من كثرة تفكريه يف إيامن هؤالء ،وحرصه عىل
هدايتهم ،فأراد اهلل  أن هيدئ من روعه وأن يسليه وأن خيفف عنه فقال:
ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ أي :هبذا

( )1الكهف. 6 :
( )2الشعراء. 3 :
( )3فاطر. 8 :
( )4النمل. 70 – 69 :
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القرآن ،ومعنى باخع أي :مهلك نفسك ،أو قاتل نفسك ،قال اإلمام الطربي:
«يعني تعاىل ذكره بذلك :فلعلك يا حممد قاتل نفسك ومهلكها عىل آثار قومك
الذين قالوا لك ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ( ،)1مترد ًا
منهم عىل رهبم ،إن هم مل يؤمنوا هبذا الكتاب الذي أنزلته عليك فيصدقوا بأنه من
عند اهلل حزن ًا وتلهف ًا ووجد ًا ،بإدبارهم عنك ،وإعراضهم عام أتيتهم به وتركهم
اإليامن بك»).(2
وأما قوله :ﮋ ﭮﮊ فقيل :غضب ًا ،أي :فلعلك باخع نفسك إن مل يؤمنوا هبذا
احلديث غضب ًا ،وقيل :جزع ًا ،وحزن ًا عليهم ).(3
قال اإلمام الطربي( :وهذه معاتبة من اهلل عز ذكره عىل وجده بمباعدة قومه إياه
فيام دعاهم إليه من اإليامن باهلل ،والرباءة من اآلهلة واألنداد ،وكان هبم رحي ًام)).(4
وهذا دليل عىل اهتامم النبي  بالدعوة إىل اهلل ،وحرصه الشديد عىل هداية
البرشية ،فلم يأخذ الدعوة إىل اهلل عىل أهنا وظيفة هلا زمنها املحدد ،فإذا انتهت
ساعات العمل يف تلك الوظيفة ،انتهت الدعوة بنهايتها ،كام يفعل بعض األئمة
والدعاة ولألسف الشديد .

( )1اإلرساء.90 :
(« )2تفسريالطربي» ( )149/15ط  .هجر .
( )3انظر« :تفسريالطربي» (. )150 ،149/15
(« )4تفسريالطربي» (. )150 /15

22

هم الدعوة حتى أثقله وأجهده وكاد هيلك نفسه من
لقد كان النبي  حيمل َّ
شدة حرصه واستفراغ كامل وسعه ألجل هداية الناس وداللتهم عىل رهبم جل
وعال ،فجاءه التنبيه من اهلل  واإلرشاد بأن ال هيلك نفسه ،وأال حيزن عىل من
هلك وأبى الدخول يف اإلسالم .
وهذا إرشاد للدعاة واألئمة والعلامء واآلباء واألمهات واملرشدين
واملصلحني ،أن هيتموا بحالة املدعوين الذين يدعوهنم إىل اهلل تبارك وتعاىل،
وحيرصوا عىل تبليغهم ودعوهتم ونصحهم وإرشادهم ،فإن اإلنسان إذا اهتم أ َّدى
الواجب ،لكن ينبغي عليه أال يبالغ يف هذا االهتامم إىل درجة هيلك فيها نفسه،
وإنام يبلغ ويقنع وحياور ويرد الشبهات ،ويدع النتائج بعد ذلك عىل اهلل تعاىل ،فهو
سبحانه اهلادي واملتفضل عىل من شاء من عباده.
قال جل وعال :ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮊ).(1
وقال سبحانه  :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﮊ).(2

( )1العنكبوت. 18 :
( )2الشورى. 48 :
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وقال جل وعال  :ﮋﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﮊ).(1
ثم قال  خامت ًا هذه اآليات التي افتتح هبا هذه السورة املباركة ،وقبل أن يرشع
يف ذكر القصص :ﮋﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﮊ).(2
يبني تبارك وتعاىل يف هذه اآلية أن الدنيا فانية ،وأهنا جمرد زينة مؤقتة لألرض،
وأهنا ال قيمة هلا أمام اآلخرة ،وأهنا دار عمل وابتالء ليظهر فيها املحسن وامليسء،
وهنا ُين َّبه املؤمن يف كل زمان ومكان عىل أن ال جيعل الدنيا مهه وفكره وشغله
الشاغل ،بل اآلخرة هي مهه وشغله وفكره الذي يشغل جل وقته.
عن أيب سعيد اخلدري  ،عن النبي  قال« :إن الدنيا حلوة خرضة ،وإن
اهلل مستخلفكم فيها ،فينظر كيف تعملون ،فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ،فإن أول
فتنة بني إرسائيل كانت يف النساء»).(3
مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلها ،فقال « : للدنيا
النبي َّ 
ويف احلديث أن َّ
أهون عىل اهلل ،من هذا عليكم») ،(4فهذه الدنيا التي نتقاتل عليها ،ونفكر فيها،
وننشغل هبا ،هي أهون عىل اهلل من هذه الشاة امليتة .
( )1الغاشية. 22 – 21 :
( )2الكهف. 7 :
( )3رواه مسلم (. )2742
مر بالسوق ،داخ ً
ال من بعض العالياة،
( )4رواه مسلم ( )2957عن جابر بن عبد اهلل ،أن رسول اهلل َّ 
فمر بجدي أسك  -أي صغري األذنني  -ميت ،فتناولاه فأخاذ بأذناه ،ثام
والناس كنفته – يعني إىل جانبه َّ ،-
قال« :أيكم حيب أن هذا له بدرهم؟» فقالوا :ما نحب أنه لنا بيشء ،وما نصنع به؟ قال« :أحتبرون أنره لكرم؟»
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وعن سهل بن سعد  قال :قال رسول اهلل « : لو كانت الدنيا تعدل عند
اهلل جناح بعوضة ما سقى كافر ًا منها رشبة ماء»).(1
وقال « : واهلل ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم إصبعه هذه  -وأشار
حييى( )2بالسبابة  -يف اليم ،فلينظر بم ترجع؟») .(3لو وضعت أصبعك يف البحر ثم
خترج بقطرات من ماء عليه ،ماذا تعدل هذه القطرات يف هذا البحر ،ماذا تساوي إذا
قارنتها بمياه البحر ،ال يشء!! ،فكذلك الدنيا بالقياس إىل اآلخرة.
وقوله جل وعال :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ يعني :ما جعله اهلل فيها من
خريات ،من زرع ،ونبات ،ومعادن ،وخريات ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﮊ).(4
قالوا :واهلل لو كان حي ًا ،كان عيبا فيه ،ألنه أسك ،فكيف وهو ميت؟ فقال« :فواهلل للدنيا أهون عرىل اهلل ،مرن
هذا عليكم».
( )1رواه الِّتمذي ( )2320وقال« :هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه» ،وصاححه األلبااين يف
«صحيح اجلامع الصغري وزياداته» ()5292؛ يقول عيل القاري يف «مرقاة املفااتيح رشح مشاكاة املصاابيح»
(( : )1733/5فاحلكمة يف إطعامهم – يعني الكفار -وإسقائهم وإبقائهم وزيادة إنعامهم أن الادنيا ساجن
املؤمن وجنة الكافر).
( )2أحد رواة احلديث .
( )3رواه مسلم ( ،)2858ومعنى (اليم) :البحر (بم ترجع) الضمري عائد عىل اإلصبع واملراد أنه ال يعلاق
هبا يشء كثري من املاء ،بل ما يعلق هبا ال ُيذكر ،ومعنى احلديث :ما الدنيا بالنسبة إىل اآلخرة يف قرص مدهتا وفنااء
لذاهتا ودوام اآلخرة ودوام لذهتا ونعيمها إال كنسبة املاء الذي يعلق باإلصبع إىل باقي البحر.
( )4الكهف. 7 :
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قال اإلمام الطربي – رمحه اهلل( : -يقول :لنخترب عبادنا أهيم أترك هلا – أي
للدنيا  -وأتبع ألمرنا وهنينا وأعمل فيها بطاعتنا)).(1
فاهلل  جعل هذه الدار بام فيها من الزينة ليختربنا تبارك وتعاىل ،هل
نتعلق هبذه الزينة ونصبح عبيد ًا هلا ،أم أننا نتنافس يف عمل اخلري ،وعمل
الصاحلات لنفوز بام عند اهلل  ،كام قال تبارك وتعاىل :ﮋﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳﮊ) ،(2وكام قال جل وعال :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ).(3
وأحسن عم ً
ال :هو العمل اخلالص لوجه اهلل تبارك وتعاىل ،واملوافق هلدي
رسوله . 

(« )1تفسريالطربي» (. )151 /15
( )2هود ،7 :قال اإلمام الطربي« :ﮋﭰﮊ يقول :ليختربكم ﮋﭱ ﭲ ﭳﭴﮊ يقول:
أيكم أحسن له طاعة» ثم روى بسنده عن عن عبد اهلل بن عمر ،عن النبي  : أنه تال هذه اآلياة :ﮋﭱ
ال ،وأورع عن حمارم اهلل ،وأرسع يف طاعة اهلل».
ﭲ ﭳﭴﮊ [هود ]7 :قال« :أيكم أحسن عم ً
«تفسري الطربي» (. )335 ،334/12
( )3امللك ،2 :وقال اإلمام الطربي يف «تفسريه» ( « : )118/23وقولاه :ﮋﭛﭜ ﭝﭞﮊ
فأمات من شاء وماا شااء ،وأحياا مان أراد وماا أراد إىل أجال معلاوم ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﮊ يقاول:
ليختربكم فينظر أيكم له أهيا الناس أطوع ،وإىل طلب رضاه أرسع».
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وقوله تعاىل :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ) (1يدل عىل عظمة هذا الدين
الذي ال حيثنا عىل جمرد فعل اخلري ،وفعل احلسن ،بل حيثنا عىل فعل األحسن،
ويريد من األمة كلها أن تتنافس يف األحسن واألفضل ،فام أمجل ديننا .
ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ( )2قال اإلمام الطربي – رمحه اهلل: -
(وإنا ملخربوها بعد عامرتناها بام جعلنا عليها من الزينة ،فمصريوها صعيد ًا جرز ًا ال
نبات عليها وال زرع وال غرس ،وقد قيل :إنه أريد بالصعيد يف هذا املوضع:
املستوي بوجه األرض)).(3
وقال اإلمام البغوي– رمحه اهلل( :-فالصعيد :وجه األرض ،وقيل :هو الِّتاب
أملس ال ينبت شيئ ًاُ .يقال :جرزت األرض إذا أكل نباهتا)).(4
ﮋﮁﮊ يابس ًا َ
أي أن هذه احلياة التي يتنافس فيها املتنافسون ،ويتقاتل ألجلها املتقاتلون،
ويتكالب عليها عبدة الدنيا ،هنايتها الصعيد وهو الِّتاب املوجود عىل وجه
األرض ،واجلُ ُرز :أي :أرض ال يوجد هبا يشء مطلق ًا ،ال نبات وال منفعة ،أي:
هناية كل ما عىل هذه الدنيا تراب ال ينبت عليه يشء من الشجر والزرع والثمر،
وال يوجد عليه يشء مطلق ًا ،أرض جرداء ،وهذا فيه درس وعربة لكل إنسان
( )1الكهف. 7 :
( )2الكهف.8 :
(« )3تفسريالطربي» (. )153 /15
(« )4تفسري البغوي» (. )144/5
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تعلق قلبه هبذه احلياة أن خيفف من هذا التعلق ،بل ينبغي أن جيعل تعلقه باهلل
تبارك وتعاىل ال غري .
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه .
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قصة أصحاب الكهف
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،نتابع
احلديث يف تفسري سورة الكهف ،هذه السورة املباركة التي حثنا النبي  عىل
قراءهتا يوم اجلمعة ،وتوقفنا عند قصة أهل الكهف ،واليوم نتعرض هلا بإذن اهلل
تعاىل.
فبعد أن بدأت السورة باحلديث عن اإليامن والعقيدة ،وحتدثت عن زخرف
احلياة الدنيا الفاين جاءت هذه القصة العملية هلؤالء الفتية الذين عزفوا عن هذه
الدنيا وزهدوا فيها ورغبوا فيام عند اهلل  ،فكانت القصة كالتطبيق العميل للكالم
الذي قدمه اهلل  يف هذه السورة ،فقال يف أول هذه القصة :قال جل وعال :ﮋﮃ
ﮄ ﮅﮆﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ).(1
أظننت يا حممد أن قصة أصحاب الكهف هي أعجب القصص ،فهناك
أعجب منها ،فخلق الساموات واألرض أعجب ،والليل والنهار أعجب،
والشمس والقمر والكواكب أعجب .
يقول اإلمام الطربي – رمحه اهلل( :-يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد  :أم
حسبت يا حممد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب ًا ،فإن ما خلقت
( )1الكهف. 9 :
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من الساموات واألرض ،وما فيهن من العجائب أعجب من أمر أصحاب
الكهف ،وحجتي بكل ذلك ثابتة عىل هؤالء املرشكني من قومك ،وغريهم من
سائر عبادي)). (1
ثم روى عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام قوله يف تفسري هذه اآلية:
)الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف
والرقيم)).(2
وقال اإلمام ابن كثري– رمحه اهلل) :-أي :ليس أمرهم عجيب ًا يف قدرتنا
وسلطاننا ،فإن خلق السموات واألرض ،واختالف الليل والنهار ،وتسخري
الشمس والقمر والكواكب ،وغري ذلك من اآليات العظيمة الدالة عىل قدرة اهلل
تعاىل ،وأنه عىل ما يشاء قادر وال يعجزه يشء؛ أعجب من أخبار أصحاب الكهف
والرقيم)). (3
وﮋالكهفﮊ هو الغار يف اجلبل ،وهو الذي جلأ إليه هؤالء الفتية املذكورون،
وأما ﮋالرقيم ﮊ فقد اخ ُتلف فيه عىل أقوال ،منها :أنه ٍ
ٍ
قريب من أيلة ،وقيل :أن
واد
َّ
َّ
املراد به القرية ،وورد عن ابن عباس أنه اجلبل الذي فيه الكهف ،والصحيح يف
ِ
ب عليه قصص أصحاب الكهف ،ثم ُو ِض َع عىل
لوح من احلجارة ُكت َ
تفسريه أنه ٌ
(« )1تفسري الطربي» (. )155/15
(« )2تفسري الطربي» (. )156/15
(« )3تفسري ابن كثري» (. )138/5
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باب الكهف ،حتى إذا جاء َم ْن َب ْعدهم فقرأ تلك القصة وعرف أسامءهم ،أدرك آية
اهلل تبارك وتعاىل وقدرته ومعجزته).(1
ثم قال  : ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ) ،(2أي :حني أوى الفتية أصحاب الكهف إىل كهف اجلبل،
هرب ًا بدينهم إىل اهلل ،فقالوا  :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ رغبة منهم إىل رهبم ،يف
أن يرزقهم من عنده رمحة.
يرس لنا بام نبتغي وما نلتمس من رضاك
وقوله :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ أي :ر
واهلرب من الكفر بك ،ومن عبادة األوثان التي يدعونا إليها قومنا ﮋ ﮝﮊ
أي :سداد ًا إىل العمل بالذي ُ ِ
حتب) ،(3وهذا دعاء بأن تكون عواقب أمورهم إىل
خري ،وقد كان من دعائه « : وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشد ًا»)، (4
وكان من دعائه « : اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا
وعذاب اآلخرة»). (5
( )1انظر« :تفسري ابن كثري» (. )138/5
( )2الكهف. 10 :
( )3انظر« :تفسري الطربي» (. )162 ،161/15
( )4رواه البخاري يف «األدب املفرد» ( )639وصححه األلباين يف «سلسلة األحادياث الصاحيحة»
(.)1532
( )5رواه أمحد يف «املسند» ( ،)171/29( )17628واحلاكم يف «املستدرك» (.)683/3( )6508
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ِ
جي ِرب قومه
املفرسون :أن َملك ًا كافر ًا كان ُ ْ
وقصة أصحاب الكهف كام ذكرها ر
عىل عبادة األصنام ،ويزخرف ويزين هلم هذه العبادة ،فيجتمع األقوام ليعبدوا
نفر من
تلك األصنام من احلجارة ويسجدوا ويركعوا هلا ويعظموها ،حتى خرج ٌ
الشباب الذين ما قبلت عقوهلم أن يسجدوا حلجارة ،والذين رفضت فطرهتم
الصافية الطاهرة أن يسجدوا لتلك احلجارة ،ويف كتب أهل الكتاب أهنا يف بالد
تركيا اآلن بالقرب من أزمري ،وكانت تابعة لليونان ،وأن ذلك امللك يقال له
(دقيانوس) وأحد علامء املسلمني أ َّلف كتاب ًا رجح فيه أن مكان الكهف هو يف
جبل بالقرب من عامن يف األردن ،وبني أوصافه كام جاء يف القرآن العظيم ،وعىل
كل ٍ
حال ال هيمنا مكان الكهف؛ َّ
ألن اهلدف والعربة حاصلة سواء عرفنا مكان
الكهف حتديد ًا أم مل نعرفه ،ولو كان لتحديد املكان أمهية حلدده اهلل تبارك وتعاىل
جي ِرب قومه عىل عبادة
يف القرآن العظيم ،فاملقصود أن هذا امللك الكافر الطاغية كان ُ ْ
األصنام ،فخرج نفر سبعة من شباب األغنياء وامللوك فيهم خرجوا وجلسوا
بجوار بعضهم بعضا وأخذوا يتحدثون عن هذه األصنام ويتحدثون عن اخلالق
سبحانه وتعاىل ،فتعاهدوا عىل اإليامن ،وتعاهدوا عىل ترك عبادة األصنام ،ف َعلِ َم
هبم امللِك فاستدعاهم ،وأمهلهم يوم ًا ليعبدوا هذه األصنام ويتقربوا هلا ،فإن مل
َ
اإليامن يف نفوسهم ،وشاء اهلل  هلم يف
يعودوا قتلهمَ ،فر َب َط اهلل عىل قلوهبم ،وث َّب ْت
هذا اليوم أن يفروا من هذا الطاغية ،وأن يذهبوا إىل ذلك الكهف وذلك الغار ،وأراد
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اهلل تبارك وتعاىل هلم أن يناموا ثالثامئة وتسعة سنوات ،ليدل سبحانه عىل قدرته عىل
البعث والنشور يوم القيامة ،فيكون ذلك عربة ودرس ًا ملن شاهدوا هذه اآلية .
ويؤخذ من قوله تعاىل :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ) ،(1أمهية اللجوء إىل اهلل تعاىل ،فأول ما بدأ به
أولئك الفتية عندما ذهبوا إىل الكهف هو اللجوء إىل اهلل جل وعال ،وهكذا ينبغي
للمسلم إن كان يف ضيق أو شدة أن يلجأ إىل اهلل تبارك وتعاىل.
قال جل وعال  :ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ).(2
قال اإلمام البغوي ( :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ أي :أنمناهم وألقينا عليهم
النوم .وقيل :معناه منعنا نفوذ األصوات إىل مسامعهم ،فإن النائم إذا سمع
الصوت ينتبه ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ أي :أنمناهم سنني معدودة ،وذكر
العدد عىل سبيل التأكيد ،وقيل :ذكره يدل عىل الكثرة ،فإن القليل ال ُي َعد يف العادة
ﮋﮧ ﮨﮊ يعني من نومهم ﮋ ﮩ ﮊ أي :علم املشاهدة ﮋ ﮪ ﮫ ﮊ أي

( )1الكهف. 10 :
( )2الكهف. 13 – 11 :
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الطائفتني ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ وذلك أن أهل القرية تنازعوا يف مدة لبثهم يف
الكهف)).(1
ومعنى :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮﮊ أي :أحفظ ملا مكثوا يف كهفهم نيام ًا ،و
ﮋﮯﮊ أي :غاي ًة ،أو عدد ًا ،ونصبه عىل التفسري).(2
إعجاز بينه علامء اإلعجاز
وقوله تعاىل  :ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮊ ،فيه
ٌ
العلمي يف القرآن والسنة ،حيث ذكروا أن يف األذن موقعا إذا ُ ِ
ض َب عليه اإلنسان
فإنه ينام ،وهناك بحوث علمية مدونة يف هذا الصدد ،وموجودة يف هيئة اإلعجاز
العلمي يف القرآن والسنة .
وقوله تعاىل  :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ ،كام ذكر اهلل  أهنم مكثوا يف
كهفهم ثالثامئة سنة ،وتسع سنني ( )309وهم نيام ،وليسوا أموات ًا .
وقوله تعاىل :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﮊ) (3قال احلافظ ابن كثري– رمحه اهلل( :-من هاهنا رشع يف بسط
القصة ورشحها ،فذكر تعاىل أهنم فتية  -وهم الشباب  -وهم أقبل للحق،
وأهدى للسبيل من الشيوخ ،الذين قد عتوا وغشوا يف دين الباطل؛ وهلذا كان

(« )1تفسري البغوي» (. )155/5
( )2انظر « :تفسري البغوي» (. )155/5
( )3الكهف.13 :
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أكثر املستجيبني هلل ولرسوله  شباب ًا ،وأما املشايخ من قريش ،فعامتهم بقوا عىل
دينهم ،ومل يسلم منهم إال القليل ،وهكذا أخرب تعاىل عن أصحاب الكهف أهنم
كانوا فتية شباب ًا)). (1
وهكذا كان غالب أتباع الرسل شباب ًا ،قال جل وعال  :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
وشباب ،فأكثر املستجيبني لألنبياء هم الشباب
ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ) ،(2يعني :فتي ٌة
ٌ
الذين صفت فطرهتم ،فينبغي للمر ربني أن يعتنوا بالشباب ،وأن هيتموا هبم ،فاألمل
فيهم ،والصالح فيهم ،واهلداية فيهم ،واخلري فيهم ،واملستقبل فيهم بإذن اهلل تعاىل.
وقوله  : ﮋ ﯜ ﯝ ﮊ

)(3

استدل به األئمة  -كالبخاري وغريه-

عىل زيادة اإليامن ،فاإليامن عند أهل السنة واجلامعة يزيد وينقص ،يزيد بالطاعة
وينقص باملعصية.
وهذا كام قال جل وعال  :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ)،(4
وقال سبحانه :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ) ،(5وقال تعاىل :ﮋ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﮊ) ،(1إىل غري ذلك من اآليات الدالة عىل ذلك.
( « )1تفسري ابن كثري» (. )140/5
( )2يونس. 83 :
( )3الكهف.13 :
( )4حممد.17:
( )5التوبة.124:
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وقوله جل وعال  :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ).(2
وصربناهم عىل خمالفة قومهم
قال اإلمام ابن كثري– رمحه اهلل( :-يقول تعاىل:
َّ
ومدينتهم ،ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة ،فإنه قد ذكر
غري واحد من املفرسين من السلف واخللف أهنم كانوا من أبناء ملوك الروم
وسادهتم)). (3
بأي سعادة أو
ومع كون الفتية من أبناء األغنياء وامللوك ،إال أهنم مل يشعروا ر
طمأنينة ،فذلك ال حيققه هلم إال اإليامن وهلذا دخلوا يف اإليامن ،وهذا ما يفعله بني
حني وآخر أشخاص من أثرياء الغرب الكافرين ،من ممثلني ومغنني وعاريض
أزياء وجتار وغريهم ،عندما ُي قبلون عىل اإلسالم واإليامن رغبة يف السعادة
والرضا والطمأنينة التي مل حيصلوا عليها فيام كانوا فيه.
فهؤالء الفتية خرجوا من كل الدنيا ،وخرجوا من الثراء وامللك إىل اإليامن،
وربط اهلل جل وعال عىل قلوهبم وثبتهم عىل إيامهنم ،فقالوا  :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﮊ ولن :لنفي التأبيد ،أي :ال يقع منَّا هذا أبد ًا؛

( )1الفتح .4 :
( )2الكهف.14 :
( « )3تفسري ابن كثري» (. )141/5
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ألنا لو فعلنا ذلك لكان باطال؛ وهلذا قالوا  :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ أي :باط ً
ال
وكذب ًا وهبتان ًا ).(1
ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﮊ ) (2أي :هال أقاموا عىل صحة ما ذهبوا إليه دلي ً
ال واضح ًا صحيح ًا؟!.
ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ) (3يقولون :بل هم ظاملون كاذبون يف
قوهلم ذلك ،ف ُيقالَّ :
إن َم ِلكهم ملا دعوه إىل اإليامن باهلل ،أبى عليهم ،وهتدَّ دهم
وتوعدهم ،وأمر بنزع لباسهم  -الذي كان عليهم من زينة قومهم  -عنهم ،وأجلهم
َّ
لينظر يف أمرهم ،لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه ،وكان هذا من لطف اهلل
هبم ،فإهنم يف تلك النظرة توصلوا إىل اهلرب منه ،والفرار بدينهم من الفتنة.
وهذا هو املرشوع عند وقوع الفتن يف الناس ،أن يفر العبد بدينه خوف ًا من
الفتنة ،كام جاء يف احلديث« :ي ِ
وشك أن يكون خري مال أحدكم غن ًام يتبع هبا شغف
ُ
اجلبال ومواقع القطر ،يفر بدينه من الفتن») ، (4ففي هذه احلال ترشع العزلة عن
الناس ،وال ترشع فيام عداها ،ملا يفوت هبا من ترك اجلامعات واجلمع.

( « )1تفسري ابن كثري» (. )141/5
( )2الكهف.15 :
( )3الكهف.15 :
( )4رواه البخاري يف صحيحه برقم ( )19من حديث أيب سعيد اخلدري ،ريض اهلل عنه.
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فلام وقع عزمهم عىل الذهاب واهلرب من قومهم ،واختار اهلل تعاىل هلم ذلك،
وأخرب عنهم يف قوله :ﮋ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ) ،(1أي :وإذا
فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم يف عبادهتم غري اهلل ،ففارقوهم أيض ًا بأبدانكم
ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ أي :يبسط عليكم رمحة يسِّتكم
هبا من قومكم ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ الذي أنتم فيه ﮋ ﭣﮊ

)(2

أي :أمر ًا

ترتفقون به ،فعند ذلك خرجوا هاربني إىل الكهف ،فأووا إليه ،ففقدهم قومهم
وعمى اهلل عليه خربهم،
من بني أظهرهم ،وتطلبهم امللك فيقال :إنه مل يظفر هبمَّ ،
كام فعل بنبيه حممد  - وصاحبه الصدر يق  -حني جلأ إىل غار ثور ،وجاء
املرشكون من قريش يف الطلب ،فلم هيتدوا إليه مع أهنم يمرون عليه).(3
قال تعاىل :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ). (4
قال املفرسون :ﮋ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ أي :متيل عن كهفهم ذات

( )1الكهف. 16 :
( )2الكهف. 16 :
( )3انظر « :تفسري ابن كثري» (. )142/5
( )4الكهف.17 :
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اليمني ،ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ ) (1وتقرضهم ذات الشامل إذ تذهب
عنهم وتنفك عنهم ذات الشامل.
قال اإلمام ابن كثري– رمحه اهلل( :-هذا دليل عىل أن باب هذا الكهف من نحو
الشامل؛ ألنه تعاىل أخرب أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ﮋ ﭭ
ﭮﮊ أي :يتقلص الفيء يمنة كام قال ابن عباس ،وسعيد بن جبري ،وقتادة:
ﮋﭪ ﮊ أي :متيل؛ وذلك أهنا كلام ارتفعت يف األفق تقلص شعاعها بارتفاعها
حتى ال يبقى منه يشء عند الزوال يف مثل ذلك املكان؛ وهلذا قال :ﮋ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﮊ أي :تدخل إىل غارهم من شامل بابه ،وهو من ناحية
املرشق)). (2
وتأمل ذلك املوقع الذي جعله اهلل هلم بالكهف ،فلم جيعلهم اهلل  عىل جهة
املرشق أو املغرب فتكون الشمس حارقة هلم ومؤذية هلم
ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﮊ أي :يف سعة ويف هتوية ،حتى يدخل اهلواء إليهم فال
تتعفن أجسادهم من طول اجللوس ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﮊ) (3فإن اإلنسان إذا
مكث عىل جنب واحد كام يقول األطباء والعلامء فإن األمالح تتكاثر ويتعفن

( )1الكهف.17 :
(« )2تفسري ابن كثري» (. )142/5
( )3الكهف.17 :
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ذلك اجلزء من اإلنسان ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ الذي
هداهم هو اهلل ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ). (1
ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮊ).(2
ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮊ أي :إهنم نائمون ،ولكن اهلل  مل ُي ْطبِق
أعينهم ،وإنام أعينهم مفتوحة ،وهذا أيض ًا من آياته تبارك وتعاىل ،وإال لتلفت
أعينهم لو كانت ُأ ِ
ضت طوال تلك املدَّ ة ،ولكن اهلل  جعلها مفتوحة.
غم ْ
ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ يقلبهم سبحانه مرة عىل اجلهة
اليمنى ،ومرة عىل اجلهة اليرسى ،وهذا من آياته سبحانه وتعاىل ،حتى ال تتلف
أجسادهم ،وال تتع َّفن جلودهم وحلومهم.
ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ أيِ :
بالفناء ،أو بالباب؛ ألن املالئكة ال
تدخل بيت ًا يف داخله كلب ،فكان خارج الغار ،وذكر اهلل سبحانه وتعاىل كلبهم
معهم  -مع أنه كلب  -؛ ألنه رافق هذه الصحبة املؤمنة ،فرفع اهلل شأنه وذكره
تبارك وتعاىل يف القرآن العظيم.

( )1الكهف.17 :
( )2الكهف.18 :
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ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ) (1وهذا من آيات
اهلل تبارك وتعاىل وحكمته يف أن ال يقرهبم أحد حتى تكتمل ثالثامئة وتسع سنوات،
ليكونوا عربة وآية لألقوام الذين رأوهم بعد ذلك؛ فمن يدخل إليهم ويرى شعورهم
الطويلة ،وأظافرهم الطويلة ،وعيوهنم املفتوحة ،يفزع وخياف من منظرهم ،وهذا من
حكمة اهلل تبارك وتعاىل لئال يقرهبم أحد ،حتى تكتمل عدهتم ومدهتم.
ثم يقول اهلل تبارك وتعاىل بعد ذلك  :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶﯷ ﯸﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽﮊ).(2
ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ) ،(3أي :بعد مرور ثالثامئة سنة،
وحركهم وأيقظهم ،ليكون
وتسع سنني وهم نائمون ،بعثهم اهلل تبارك وتعاىلَّ ،
بينهم تساءل يف مدة لبثهم ،فيفيد تساؤهلم اعتبار املعتربين بحاهلم ،فهذا التساؤل،
ٌ
تدليل عىل
وهذه الفِّتة الطويلة التي رأوها قصرية ،فيها عربة وفيها عظة ،وفيها
قدرة اهلل  يف إحياء األموات ،والبعث بعد املوت.
( )1الكهف.18 :
( )2الكهف. 20 – 19 :
( )3الكهف. 19 :
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قال اإلمام ابن كثري– رمحه اهلل(: -يقول تعاىل :وكام أرقدناهم بعثناهم صحيحة
أبداهنم وأشعارهم وأبشارهم ،مل يفقدوا من أحواهلم وهيئاهتم شيئ ًا ،وذلك بعد
ثالثامئة سنة وتسع سنني؛ وهلذا تساءلوا بينهم :ﮋ ﮮ ﮯﮰ ﮊ أي :كم رقدتم؟
ﮋ ﮱ ﯓ ﯔﮊ فقد كان دخوهلم إىل الكهف يف أول هنار ،واستيقاظهم كان يف
آخر هنار؛ وهلذا استدركوا فقالوا :ﮋﯕﯖﯗﮊ.
ﮋﯙﯚﯛﯜﯝﮊ أي :اهلل أعلم بأمركم ،وكأنه حصل هلم نوع تردد
يف كثرة نومهم ،فاهلل أعلم ،ثم عدلوا إىل األهم يف أمرهم إذ ذاك ،وهو احتياجهم إىل
الطعام والرشاب ،فقالوا :ﮋﯞﯟﯠﮊ أي :فِ َّضتكم هذه ،وذلك
أهنم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازهلم حلاجتهم إليها ،فتصدَّ قوا منها وبقي
منها؛ فلهذا قالوا :ﮋﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ أي :مدينتكم
التي خرجتم منها ،واأللف والالم للعهد ،ﮋ ﯤﯥ ﯦ ﯧﮊ أي :أطيب
طعام ًا ،وقوله :ﮋﯫﮊ أي :يف خروجه وذهابه ،ورشائه وإيابه ،يقولون:
وليتخف كل ما يقدر عليه ﮋﯬﯭﮊ أي :وال ُيعلِ َم َّن ﮋﯮﯯﮊ).(1
َّ
ﮋﯱﯲﯳﯴﯵﮊ أي :إن علموا بمكانكم ﮋﯶﯷ
ﯸ ﯹﮊ يعنون أصحاب دقيانوس ،خيافون منهم أن يطلعوا عىل مكاهنم ،فال

( )1الكهف. 19 :
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يزالون يعذبوهنم بأنواع العذاب إىل أن يعيدوهم يف ملتهم التي هم عليها أو يموتوا،
وإن واتوهم عىل العود يف الدين فال فالح هلم يف الدنيا وال يف اآلخرة ،وهلذا قال :
ﮋﯺﯻﯼﯽﮊ).(2))(1
ولنتأمل قول أصحاب الكهف  :ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ

)(3

أيَّ :
أحل

طعام ًا ،أي :رغم ما هم فيه من هذه الفاجعة ،ورغم ما هم فيه من هذا اجلوع
والتعب ،ثالثامئة وتسع سنوات وهم نيام ،ومع ذلك يسألون ويبحثون عن الرزق
احلالل ،ما غاب عنهم احلالل وهم يف هذه احلالة؛ ألن مدينتهم التي كانوا فيها
مدينة كفر ورشك ،فكانوا يذبحون لألصنام ،وكانوا يأكلون احلرام ،فكان هؤالء
يتحرون احلالل .
الفتية َّ
وقد حذرنا النبي  من أكل احلرام ،فقال « : ال يدخل اجلنة من نبت حلمه
من سحت ،النار أوىل به»).(4
ويف حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام قالُ :تليت اآلية عند رسول اهلل : 
ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ) ،(5فقام سعد بن أيب وقاص فقال:
( )1الكهف. 20 :
( )2انظر « :تفسري ابن كثري» (. )146 -145 /5
( )3الكهف.19 :
( )4رواه أمحد ( )15284من حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام ،وقال حمققو املسند
( : )425/23إسناده قوي عىل رشط مسلم.
( )5البقرة.168 :
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يا رسول اهلل ،ادع اهلل أن جيعلني مستجاب الدعوة ،فقال له النبي « :يا سعد
أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ،والذي نفس حممد بيده ،إن العبد ليقذف
اللقمة احلرام يف جوفه ما يتقبل منه عمل أربعني يوم ًا ،وأيام عبد نبت حلمه من
السحت والربا فالنار أوىل به»).(1
وتأمل قول أصحاب الكهف ملن سيذهب إلحضار الطعام الطيب هلم:
ٍ
وخفية ،ال
ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ) (2أي :أن يذهب يف خفة
ُيظهر نفسه أمام الناس ،وال يستفزهم ،وال يصطدم معهم ؛ ألهنم فئة صغرية أمام
بلدة بأكملها ،وهذا من حكمة وفطنة الفتية أصحاب الكهف ،فاملسلم العاقل ال
يواجه أعداءه إن كانت إمكاناهتم وقدراهتم تفوق إمكاناته وقدراته بأضعاف
مضاعفة يف عدد أو ُعدَّ ة ،حتى يتهيأ لتلك املواجهة ويقوم بإعداد ال ُعدة .
الو ِرق ،وذهب إىل املدينة يف
وخرج هذا الرجل منهم ،ومعه الدراهم من َ
حذر ليشِّتي طعام ًا طيب ًا حالالً يأكل منه هو وأصحابه يف الكهف ،وملا ذهب
جهة املدينة تفاجأ ،فال الطرق هي الطرق ،وال البنيان هو البنيان ،وال الناس هم
الناس ،يسري وهو مشدوه بكل ما يرى ،فلام ذهب إىل حمل لبيع الطعام ،وأعطاه
تلك النقود ،تعجب البائع من منظره ،وتعجب من نقوده ،فقال له :من أنت؟

( )1رواه الطرباين يف «املعجم األوسط» ( ،)6495وقال« :ال يروى هذا احلديث عن ابن جريج
إال هبذا اإلسناد» ،وضعفه األلباين يف «سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة» (. )1812
( )2الكهف. 19 :

44

قال :ألسنا يف بلد كذا؟ ألسنا يف أيام امللك دقيانوس؟ قال :ال .فلام رأى درامهه
جتمع عليه الناس ورفعوه إىل َملِكهم ،وكان ملك ًا صاحل ًا .
َّ
وهكذا تتبدل األيام وتتغري األحوال ،فمهام طغى الطاغي ،فاملوت آخذه ال
حمالة ،ومهام جترب املتجرب فالتاريخ مزبلة له يرمى فيها ،ويلعنه الناس مدى الدهر .
ال تظلم َّن إذا ماكنت مقتدر ًا

فالظلم ِ
ترج ُع ُعقباه إىل النَّدم
ُ

تنام عيناك واملظلو ٌم ُمنتب ٌه

يدعو عليك وعني اهلل مل تنم

تبدَّ ل احلال من عهد طغيان إىل عهد ملك صالح خياف اهلل تبارك وتعاىل ،فلام
جاءه هذا الرجل سأله عن حاله ،فأخربه بخربه وخرب سائر الفتية مه يف الكهف،
فذهب معه إىل الكهف ،فلام اقِّتب من الكهف رآهم داخل الكهف يصلون ،فلام
دخل صاحبهم هلم إىل الكهف ،أذن اهلل تبارك وتعاىل بقبض أرواحهم ،فامتوا أمام
امللِك وحاشيته ومن معهم ،وهذا قوله  : ﮋﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳﮊ).(1
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﮊ أي :كام أرقدناهم وأيقظناهم هبيآهتم ،أطلعنا عليهم أهل
ذلك الزمان عرب ًة هلم وعظ ًة ؛ ألن هؤالء القوم  -كام ذكر غري واحد من السلف -

( )1الكهف. 21 :
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كانوا خمتلفني يف أمر البعث ،هل يكون يوم القيامة باجلسد والروح ،أم يكون بالروح
فقط ،فأراهم اهلل تبارك وتعاىل هؤالء الناس ،الذين أبقاهم اهلل أحياء ثالثامئة وتسع
سنوات ،آية وعربة وعظة ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ
أي :ال شك فيها أبد ًا ،فالساعة حق ،واملوت حق ،واجلنة حق ،والنار حق ﮋ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﮊ قال ابن عباس:
يتنازعون يف البنيان فقال املسلمون :نبني عليهم مسجدا يصيل فيه الناس ألهنم عىل
ديننا وقال املرشكون :نبني عليهم بنيان ًا ألهنم من أهل نسبنا .وقال عكرمة :تنازعوا
يف البعث ،فقال املسلمون :البعث لألجساد واألرواح مع ًا ،وقال قوم :لألرواح دون
األجساد فبعثهم اهلل تعاىل وأراهم أن البعث لألجساد واألرواح).(1
ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﮊ) (2أي :سدوا عليهم باب كهفهم،
وذروهم عىل حاهلم ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ هم أصحاب الكلمة والنفوذ.
ﮋﭱﭲ ﭳﮊ) (3؛ فمن فعل ذلك هم أهل السطوة واملنعة والنفوذ،
أمر
فلم يكن ليمنعهم أحد ،فهم املتغلبون وبيدهم األمر ،وبناء املساجد عىل القبور ٌ

( )1انظر« :تفسري البغوي» (. )161 ،160/5
( )2الكهف. 19 :
( )3الكهف. 19 :
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منعته الرشيعة ،وحذر منه النبي  ،فقال « :لعن اهلل اليهود والنصارى ،اختذوا
قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد» ر
حيذر ما فعلوا ).(1
وقيل :إهنم بنوا مسجد ًا بجوار الكهف وليس عىل الكهف فاهلل تبارك وتعاىل
أعلم.
قال  : ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ). (2
قال اإلمام ابن كثري – رمحه اهلل( :-يقول تعاىل خمرب ًا عن اختالف الناس يف
عدة أصحاب الكهف ،فحكى ثالثة أقوال ،فدل عىل أنه ال قائل برابع ،وملا
ضعف القولني األولني بقوله :ﮋ ﭽ ﭾﭿ ﮊ أي :قوال بال علم ،كمن يرمي
إىل مكان ال يعرفه ،فإنه ال يكاد يصيب ،وإن أصاب فبال قصد ،ثم حكى الثالث
وسكت عليه أو قرره بقوله :ﮋ ﮂ ﮃﮄﮊ فدل عىل صحته ،وأنه هو
الواقع يف نفس األمر .وقوله :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ إرشاد إىل أن األحسن يف
مثل هذا املقام رد العلم إىل اهلل تعاىل ،إذ ال احتياج إىل اخلوض يف مثل ذلك بال
علم ،لكن إذا أطلعنا عىل أمر قلنا به ،وإال وقفنا حيث وقفنا.

( )1رواه البخاري يف صحيحه برقم ( )1330من حديث عائشة ،ريض اهلل عنها.
( )2الكهف. 22 :
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وقوله :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮊ أي :من الناس .قال قتادة :قال ابن عباس :أنا
من القليل الذي استثنى اهلل ،عز وجل ،كانوا سبعة .وكذا روى ابن جريج ،عن
عطاء اخلراساين عنه أنه كان يقول :أنا ممن استثنى اهلل ،ويقول :عدهتم سبعة).(1
ثم قال تعاىل  :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ قال اإلمام الطربي– رمحه
اهلل ( : -يقول عز ذكره لنبيه حممد  : فال متار يا حممد ،يقول :ال جتادل أهل
الكتاب فيهم ،يعني يف عدة أهل الكهف ،وحذفت العدة اكتفاء بذكرهم فيها
ملعرفة السامعني باملراد)). (2
فال تبحث عن مثل هذه التفاصيل التي ال فائدة من ورائها ،فعدد أصحاب
الكهف ،أو أسامؤهم ،أو اسم كلبهم أو لونه ،ونحو ذلك من تفاصيل سكت
عنها القرآن ،ولو أن لذكرها كبري فائدة لذكرها القرآن .
وقوله تعاىل  :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ أي :سه ً
ال هين ًا؛ فإن األمر يف معرفة ذلك ال
يِّتتب عليه كبري فائدة ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ

)(3

أي :فإهنم ال علم

هلم بذلك إال ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رمج ًا بالغيب ،أي من غري استناد إىل

( )1انظر « :تفسري ابن كثري» (. )148 ،147/5
(« )2تفسري الطربي» (.)220/15
( )3الكهف. 22 :
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كالم معصوم ،وقد جاءك اهلل يا حممد باحلق الذي ال شك فيه وال مرية ،فهو
املقدم احلاكم عىل كل ما تقدمه من الكتب واألقوال).(1
ثم قال  : ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ).(2
هذا إرشاد من اهلل لرسوله  ،فيام إذا عزم عىل يشء ليفعله يف املستقبل ،أن
يرد ذلك إىل مشيئة اهلل عز وجل ،عالم الغيوب ،الذي يعلم ما كان وما يكون،
وما مل يكن لو كان كيف كان يكون ،وقد جاء يف سبب نزول هذه اآلية عندما
سئل النبي عن قصة أصحاب الكهف ،وعن ذي القرنني ،وعن الروح ،وقوله 
ملن سألوه( :سأجيبكم) ومل يقل :إن شاء اهللَّ ،
فتأخر الوحي مخسة عرش يوم ًا .
فجاء هذا التوجيه الرباين :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮊ .
وقوله :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ قيل :معناه إذا نسيت االستثناء ،فاستثن
عند ذكرك له .قاله أبو العالية ،واحلسن البرصي ،وهو مروي عن ابن عباس،
ٍ
ألحد منا أن يستثني إال يف صلة من
وقال :هي خاصة برسول اهلل  ،وليس
يمينه ). (3
( )1انظر « :تفسري ابن كثري» (. )148/5
( )2الكهف .24 ،23 :
( )3انظر « :تفسري ابن كثري» (. )150 ،149/5
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قال اإلمام ابن كثري– رمحه اهلل( :-وحيتمل يف اآلية وجه آخر ،وهو أن يكون
اهلل عز وجل ،قد أرشد من نيس اليشء يف كالمه إىل ذكر اهلل تعاىل؛ ألن النسيان
منشؤه من الشيطان ،كام قال فتى موسى :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﮊ)،(1
وذكر اهلل تعاىل يطرد الشيطان ،فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان ،فذكر اهلل سبب
للذكر؛ وهلذا قال :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ .
)(2
ئلت عن
وقوله :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ أي :إذا ُس َ

يشء ال تعلمه ،فاسأل اهلل فيه ،وتوجه إليه يف أن يوفقك للصواب والرشد يف
ذلك)).(3
وقوله  : ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ).(4
هذا خرب من اهلل تعاىل لرسوله  بمقدار ما لبث أصحاب الكهف يف
كهفهم ،منذ أرقدهم اهلل إىل أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان ،وأنه كان
مقداره ثالثامئة سنة وتسع سنني باهلاللية ،وهي ثالثامئة سنة بالشمسية ،فإن
( )1الكهف. 63 :
( )2الكهف .24 :
(«)3تفسري ابن كثري» (. )150/5
( )4الكهف. 26 - 25 :
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تفاوت ما بني كل مائة سنة بالقمرية إىل الشمسية ثالث سنني؛ فلهذا قال بعد
الثالثامئة :ﮋﯜ ﯝﮊ.
وقوله :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ أي :إذا ُسئلت عن لبثهم وليس عندك علم
يف ذلك ،وتوقيف من اهلل عز وجل ،فال تتقدم فيه بيشء ،بل قل يف مثل هذا:
ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﮊ أي :ال يعلم ذلك إال هو أو من
أطلعه اهلل عليه من خلقه).(1
وقوله :ﮋﯪﯫ ﯬﮊ أي :إنه لبصري هبم سميع هلم ،وذلك يف معنى
املبالغة يف املدح ،كأنه قيل :ما أبرصه وأسمعه ،وتأويل الكالم :ما أبرص اهلل لكل
موجود ،وأسمعه لكل مسموع ،ال خيفى عليه من ذلك يشء ؛ فال أحد أبرص من
اهلل وال أسمع ،يرى أعامهلم ،ويسمع ذلك منهم سميع ًا بصري ًا.
ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ ) (2أي :أنه تعاىل هو
الذي له اخللق واألمر ،الذي ال معقب حلكمه ،وليس له وزير وال نصري وال
رشيك وال مشري ،تعاىل وتقدَّ س).(3

(« )1تفسري ابن كثري» (. )150/5
( )2الكهف. 26 :
( )3انظر « :تفسري الطربي» ( ،)234 ،233/15و«تفسري ابن كثري» (. )151/5
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ويف ختام هذه القصة املباركة ،قصة أصحاب الكهف ،يقول اهلل  : ﮋﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ(.)1
وتأيت هذه اآليات متوافقة مع هذه القصة ،ليأخذ منها رسول اهلل  وأمته
من بعده الدروس والعرب.
يويص اهلل عز وجل يف هاتني اآليتني نبيه حممد ًا  بتالوة القرآن والصرب عىل
اجللوس مع املؤمنني الذين شبههم بأهل الكهف الفئة الضعيفة الفقرية املؤمنة
املقربة من اهلل تبارك وتعاىل.
وأول ما بدأ اهلل به يف هذه اآليات :ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﮊ

()2

وصية اهلل لنبيه حممد  وللمؤمنني يف كل زمان ومكان بتالوة القرآن،

والتالوة هنا بمعنى :القراءة والعمل واالتباع والدعوة إىل كتاب اهلل تبارك وتعاىل،
هذا كله داخل يف معنى التالوة ،فليس املطلوب جمرد قراءة من غري عمل بالقرآن،
وما فائدة القراءة إن مل يتبعها عمل ودعوة لتعاليم القرآن وتوجيهاته ،كام قال النبي

( )1الكهف. 28 - 27 :
()2الكهف.27 :
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« :بلغوا عني ولو آية ،وحدثوا عن بني إرسائيل وال حرج ،ومن كذب عل
متعمد ًا فليتبوأ مقعده من النار»(. )1
فهذه اآلية تأمر وتويص بتالوة كتاب اهلل تعاىل ،وإننا لنتساءل :هل نحن نتلوا
القرآن ونعمل به؟! ،هل نحن يف كل أوقاتنا نقرأ القرآن ؟ أم أننا ال نتلوه إال يف
بعض األوقات ،كيوم اجلمعة أو يف رمضان ،وما عدا هذا فنهجره وننساه!!؛ علينا
أن نراجع أنفسنا ونراجع مواقفنا مع كالم اهلل جل وعال .
ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﮊ( )2يذ ركر اهلل نبيه حممد ًا  بأن هذا
وحي من عند اهلل تعاىل ،فهذا القرآن الذي تقرأه إنام هو كتاب ربك،
الكتاب
ٌ
وحي من عند ربك وخالقك؛ وذلك إلثارة االهتامم والرغبة يف تالوة القرآن
واإلقبال عليه.
ﮋﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﮊ

()3

ال مبدل لكلامته :أي ال

مغري لكلامت اهلل  ،فمنذ أن نزل القرآن قبل ألف وأربعامئة وثالثني عام ًا
هجري ًا ( )4وهو يتىل اليوم كام كان ُيتىل زمن النبي  ،مل تتغري منه آية ،ومل يتبدل منه

( )1رواه البخاري (. )3461
( )2الكهف. 27 :
( )3الكهف. 27 :
( )4وقت إلقاء الدكتور عبد اهلل بصفر هذه اخلطبة بمسجد الشعيبي بجدة ،قبل ست سنوات يف عام
1430ها .
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حرف ،وهذا حتد وإعجاز لكالم اهلل تعاىل ،فام استطاع السابقون أن حيرفوا كالم
اهلل تعاىل ،ولن يستطيع احلاضون وال القادمون أن يغريوا شيئ ًا يف كتاب اهلل ،
فهو حمفوظ بحفظ اهلل له سبحانه ،كام قال جل وعال :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮊ( ،)1وهنا يقول تبارك وتعاىل :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﮊ(.)2
يقول اإلمام الطربي – رمحه اهلل( : -يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد  : واتبع يا
حممد ما أنزل إليك من كتاب ربك هذا ،وال تِّتكن تالوته ،واتباع ما فيه من أمر
اهلل وهنيه ،والعمل بحالله وحرامه ،فتكون من اهلالكني ،وذلك أن مصري من
خالفه ،وترك اتباعه يوم القيامة إىل جهنم ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ يقول :ال مغري
ملا أوعد بكلامته التي أنزهلا عليك أهل معاصيه ،والعاملني بخالف هذا الكتاب
الذي أوحيناه إليك)(.)3
ومعنى :ﮋ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ أي :ولن جتد من دونه ملجأ وال نصري ًا
تلوذ به ،فاعتمد عليه يف تبليغ رسالة ربك ،واطلب معونته ونرصه إياك.
فيا عبد اهلل ،اقبل عىل كالم اهلل تعاىل بالتالوة واحلفظ وتعلم معانيه والعمل
به ،واجلأ إىل ربك وخالقك سبحانه واعتصم به يف كل شؤونك ،فملجأك أهيا
( )1احلجر. 9 :
( )2الكهف. 27 :
(« )3تفسري الطربي»  ،بتحقيق العالمة أمحد شاكر (. )651/17
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املسلم إنام هو اهلل جل وعال ،هذه احلياة الدنيا ال ختلوا من هم ونكد وتعب ألهنا
دار ابتالء ،فال ختلوا من التعب وال من النكد وال من املشقة فملجأك فيها إىل اهلل
جل وعال مد ربر األمر سبحانه.
قال اإلمام ابن جرير  -رمحه اهلل  -يف معنى قول اهلل تعاىل ﮋ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﮊ(( :)1يقول :وإن أنت يا حممد مل تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فتتبعه
وتأتم به ،فنالك وعيد اهلل الذي أوعد فيه املخالفني حدوده ،لن جتد من دون اهلل
ِ
موئ ً
ومعدالً تعدل عنه إليه ،ألن قدرة اهلل حميطة بك وبجميع خلقه ،ال
ال ِتئ ُل إليه،
يقدر أحد منهم عىل اهلرب من أمر أراد به) (. )2
ثم قال جل وعال :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ

()3

فبعد أن ذكر قصة أصحاب الكهف

الذين جعل قصتهم عربة وآية ،أوىص نبيه حممد ًا  بتلك الوصية :أن يصرب نفسه
مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعيش يريدون وجهه.
قال احلافظ ابن كثري -رمحه اهلل ( : -أي :اجلس مع الذين يذكرون اهلل
وهيللونه ،وحيمدونه ويسبحونه ويكربونه ،ويسألونه بكرة وعشي ًا من عباد اهلل،
( )1الكهف. 27 :
(« )2تفسري الطربي»  ،بتحقيق العالمة أمحد شاكر (. )651/17
( )3الكهف. 28 :
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سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاءُ .يقال :إهنا نزلت يف أرشاف
قريش ،حني طلبوا من النبي  أن جيلس معهم وحده ،وال جيالسهم بضعفاء
أصحابه كبالل ،وعامر ،وصهيب ،وخباب ،وابن مسعود ،وليفرد أولئك
بمجلس عىل حدة .فنهاه اهلل عن ذلك ،فقال :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﮊ اآلية ( ،)1وأمره أن يصرب نفسه يف اجللوس مع هؤالء ،فقال :ﮋﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﮊ(.)3( ) )2
ويف صحيح مسلم عن سعد بن أيب وقاص  قال( :كنا مع النبي  ستة
نفر ،فقال املرشكون للنبي  :اطرد هؤالء ال جيِّتئون علينا! .قال :وكنت أنا
وابن مسعود ،ورجل من هذيل ،وبالل ورجالن نسيت اسميهام فوقع يف نفس
رسول اهلل  ما شاء اهلل أن يقع ،فحدَّ ث نفسه ،فأنزل اهلل عز وجل :ﮋ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭙ ﭚ ﮊ)
ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ( )5أي :ال ترصف برصك عنهم يمين ًا وال يسار ًا ،ال
( )1األنعام. 52:
( )2الكهف .28 :
(« )3تفسري ابن كثري» (. )152/5
( )4رواه مسلم (.)2413
( )5الكهف .28 :
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تلتفت إىل غريهم ،قال ابن عباس :وال جتاوزهم إىل غريهم ،يعني :تطلب بدهلم
أصحاب الرشف والثروة(.)1
فعليك بمجالس الصاحلني ،وعليك بمجالسة األبرار ،وابتعد عن جمالس
الغفلة وجمالس املعصية ،حتى ولو كان أصحاهبا أصحاب غنى وثروات
ومناصب ووجاهات!! ،فالعظمة هلل ،والبقاء هلل ،والقوة هلل ،والعزة هلل ،وكل ما
عدا اهلل تبارك وتعاىل زائل .
وكل نعيم ال حمالة زائل

أال كل يشء ما خال اهلل باطل

فاآلية تدعو النبي  للثبات عىل جمالس اإليامن ،وجمالس اخلري ،وجمالس
الدر ين والتقوى ،سواء كانت للفقراء أو األغنياء ،فقد يكون يف جمالس بعض
الفقراء غفلة ومعصية فال جيوز جمالستهم يف تلك احلالة ،وقد يكون يف جمالس
األغنياء خري وذكر وطاعة هلل  فمجالستهم يف هذه احلالة ال يشء فيها ،بل قد
ب فيها ،فاملقصود هو جمالس اخلري.
تكون مستحبة ومر َّغ ٌ
اصرب نفسك أهيا املؤمن واحرص عىل الثبات يف جمالس اإليامن ،املجالس
التي يباهي هبا اهلل تبارك وتعاىل هبا مالئكة السامء ،املجالس التي ُي ْذ َكر فيها اهلل
 ،فال يوجد هبا غيبة ،وال نميمة ،وال سباب ،وال إهانة ،وال رشب للدخان،
وال لعب بالورق ،وال نظر يف قنوات فاسدة ،فهذه املجالس التي ال يذكر فيها اهلل
 جمالس رش وجمالس شياطني ينبغي للمسلم أن ال جيلس فيها ،وأن يبتعد كل
(« )1تفسري ابن كثري» (. )154/5
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البعد عنها ،وأن يصرب نفسه عىل جمالس اإليامن والتقوى وجمالسة الصاحلني
األبرار.
روى الطرباين عن عبد الرمحن بن سهل بن حنيف قال :نزلت عىل رسول اهلل
 وهو يف بعض أبياته :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚﮊ( )1فخرج يلتمسهم ،فوجد قوم ًا يذكرون اهلل تعاىل ،منهم ثائر
الرأس ،وجايف اجللد ،وذو الثوب الواحد ،فلام رآهم جلس معهم ،وقال« :احلمد
هلل الذي جعل يف أمتي من أمرين اهلل أن أصرب نفيس معهم»(.)2
ثم قال جل وعال  :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﮊ( . )3قال اإلمام ابن كثري– رمحه اهلل ( : -ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﮊ أي :شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ
أي :أعامله وأفعاله سفه وتفريط وضياع ،وال تكن مطيع ًا له وال حمب ًا لطريقته ،وال
تغبطه بام هو فيه ،كام قال تعاىل :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ (.)5())4
( )1الكهف .28 :
(« )2تفسري ابن كثري» (. )153/5
( )3الكهف .28 :
( )4طه. 131 :
(« )5تفسري ابن كثري» (. )154/5
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ثم قال  :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ(.)1
ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ هتديد ووعيد،
قال اإلمام الطربي – رمحه اهلل ( : -يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد  : وقل يا
حممد هلؤالء الذين أغفلنا قلوهبم عن ذكرنا ،واتبعوا أهواءهم ،احلق أهيا الناس
من عند ربكم ،وإليه التوفيق واخلذالن ،وبيده اهلدى والضالل ،هيدي من يشاء
منكم للرشاد فيؤمن ،ويضل من يشاء عن اهلدى فيكفر ،ليس إ َّيل من ذلك يشء،
عيل مؤمن ًا ،فإن شئتم
ولست بطارد هلواكم من كان للحق متبع ًا ،وباهلل وبام أنزل َّ
فآمنوا ،وإن شئتم فاكفروا ،فإنكم إن كفرتم فقد أعدَّ لكم ربكم عىل كفركم به
نار ًا أحاط بكم رسادقها ،وإن آمنتم به وعملتم بطاعته ،فإن لكم ما وصف اهلل
ألهل طاعته) (.)2

( )1الكهف. 31 - 29 :
(« )2تفسري الطربي»  ،بتحقيق العالمة أمحد شاكر ()10 ،9/18
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وقال اإلمام ابن كثري – رمحه اهلل( : -يقول تعاىل لرسوله حممد  : وقل يا حممد
للناس :هذا الذي جئتكم به من ربكم هو احلق الذي ال مرية فيه وال شك ﮋ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﮊ هذا من باب التهديد والوعيد الشديد؛ وهلذا قال:
ﮋﭾ ﭿﮊ أي :أرصدنا ﮋ ﮀﮊ وهم الكافرون باهلل ورسوله وكتابه
ﮋﮁﮂﮃﮄﮅﮊ أي :سورها)(.)1
يفر منها ،وال أن خيرج
أي :أحاط هبم سورها ،فالنار ُم َس َّورة ال يستطيع أحدٌ أن َّ
أو يقفز أو هيرب منها ،قال ابن عباس – ريض اهلل عنهام : -ﮋﮂ ﮃ
ﮄﮅﮊ قال :حائط من نار(.)2
ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮊ( ،)3إذا طلب أهل النار الغوث والنجدة والعون يغاثوا بام يزيدهم عطش ًا
وعذاب ًا .
قال اإلمام ابن كثري– رمحه اهلل( :-قال ابن عباس« :املهل» :ماء غليظ ِم ُثل
ُد ْر ِد ري الزيت .وقال جماهد :هو كالدم والقيح .وقال عكرمة :هو اليشء الذي

(« )1تفسري ابن كثري» (. )154/5
(« )2تفسري ابن كثري» (. )154/5
( )3الكهف. 29 :
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انتهى حره .وقال آخرون :هو كل يشء أذيب .وقال قتادة :أذاب ابن مسعود شيئ ًا
وأزبد قال :هذا أشبه يشء باملهل.
من الذهب يف أخدود ،فلام انامع ْ
وقال الضحاك :ماء جهنم أسود ،وهي سوداء وأهلها ُس ْو ٌد.
وهذه األقوال ليس يشء منها ينفي اآلخر ،فإن املُهل جيمع هذه األوصاف
الرذيلة كلها ،فهو أسود منتن غليظ حار؛ وهلذا قال :ﮋ ﮋ ﮌﮍﮊ أي :من
َح رره ،إذا أراد الكافر أن يرشبه وقربه من وجهه ،شواه حتى يسقط جلد وجهه
فيه)(. )1
ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ( )2يعني :وساءت النار منزالً وهناي ًة ومقي ً
ال
وجم ْ َت َمع ًا وموضع ًا لالرتفاق .
ُ
ثم بعد أن ذكر اهلل حال أهل الظلم والكفر ،بني حال أهل اإليامن ،لتكتمل
الصورة فقال  : ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﮊ(.)3

(« )1تفسري ابن كثري» (. )155 ،154/5
( )2الكهف. 29 :
( )3الكهف. 31 ،30 :
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ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ ال يكفي ٌ
إيامن من غري عمل صالح،
بل ال ُبدَّ من العمل الصالح مع اإليامن ،والعمل الصالح هو العمل الذي يكون
خالص ًا هلل  موافقا هلدي النبي  ،ثم قال سبحانه :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮊ كل من عمل عم ً
ال صاحل ًا من صيام ،أو صالة ،أو صدقة ،أو
زكاة ،أو َحج ،أو ُع ْم َر ٍة ،أو غريها من أعامل الرب ،فاهلل  هو الذي يتكفل
بحفظه ،أبرش أهيا املؤمن وافرح بام أكرمك اهلل تبارك وتعاىل به ،فلن يضيع تعبك،
ولن يضيع جهدك ،فانشط فيام بقي من عمرك ،فكل ما عملته من عمل صالح
خالص هلل  ،ستجده يف موازين حسناتك ،حمفوظ عند اهلل  ،فضاعف
عملك ،وزد وأكثر ،واستمر عىل هذا اخلري حتى تلقى اهلل . 
ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ أي :إقامة دائمة أبد ًا ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ

()1

وهذا من هبجة اجلنة ومجاهلا وروعتها ،فاملؤمنون يف اجلنة جتري األهنار من حتت
غرفهم ومنازهلم ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ حيلون ،أي :يلبسون فيها احليل
من أساور الذهب ،فإذا كان ملوك الدنيا يلبسون التيجان ،ويلبسون األساور من
الذهب ،فإن أهل اجلنة كلهم يلبسون تيجان العز والكرامة من اهلل  ،وإذا كانت
أساور الذهب ُحم َّرمة عىل الرجال املؤمنني يف الدنيا ،فإن اهلل قد أحلها هلم يوم القيامة،
حرمه اهلل  عليه يوم القيامة.
ومن لبس الذهب من الرجال يف الدنيا َّ

( )1الكهف. 31 :
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ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ ( ،)1وقال يف املكان اآلخر :ﮋ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ( ،)2وفص َّله هاهنا
فقال :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ ( )3واللون األخرض مريح للنفس
كام أثبت ذلك علامء الطب اليوم ،فهم يلبسون احلرير من اللون األخرض ،وهو
نوعان :سندس ،وإستربق؛ فالسندس :لباس رقاق كالقمصان وما جرى جمراها،
وأما اإلستربق فغليظ الديباج وفيه بريق.
وقوله :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ( ،)4االتكاء :قيل:
االضطجاع ،وقيل :الِّتبع يف اجللوس ،واألرائك :مجع أريكة ،وهي الرسير
املز َّين ،له قبة وله أستار وله زينة تغطيه ،روي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أهنا
رسر ذهبية مرصعة بالدر والياقوت.
وقوله :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ قابل بينه وبني قوله يف النار :ﮋ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮊ( ،)5وهكذا قابل بينهام يف سورة الفرقان يف قوله سبحانه

( )1الكهف. 31 :
( )2احلج. 23 :
( )3الكهف. 31 :
( )4الكهف. 31 :
( )5الكهف.29:
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وهو يتحدث عن جهنم :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ( ،)1ثم ذكر صفات
املؤمنني فقال :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ(. )2
واملعنى :إهنم يتمتعون هذا املتاع يف اجلنة ،يف حال كوهنم متكئني فيها عىل
الرس ِر املزينة؛ نِ ْع َم الثواب ذلك الذي وعدوا به ،من اجلنة ونعيمها املقيم،
ُ
وحسنت اجلنة دار إقامة ،بام اشتملت عليه من فنون اجلامل ،وألوان النعيم.
نسأل تبارك وتعاىل أن حيسن ختامنا ،وأن يرزقنا الفردوس األعىل من اجلنة
برمحته وفضله وجوده وإحسانه ،وأن يكرمنا بالعفو والعافية والسالمة يف الدنيا
واآلخرة.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.

( )1الفرقان. 66 :
( )2الفرقان. 76 – 75 :
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قصة صاحب اجلنتني
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،نواصل
حديثنا اليوم بإذن اهلل تبارك وتعاىل يف تفسري هذه السورة املباركة ،سورة الكهف.
وقد انتهى احلديث بنا عند ثواب املؤمنني ،الوارد يف قول اهلل تعاىل :ﮋﮠ
ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ(.)1
واليوم نكمل تفسري بعض آيات تلك السورة املباركة ،ونتعرض فيها لقصة
صاحب اجلنتني ،فقد ذكر اهلل تبارك وتعاىل بعد ذلك قصة لبعض الناس املتكربين
املتغطرسني ،وهي القصة الثانية يف هذه السورة ،قال  :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ(. )2
قال اإلمام ابن كثري -رمحه اهلل( : -يقول اهلل تعاىل بعد ذكر املرشكني املستكربين
عن جمالسة الضعفاء واملساكني من املسلمني ،وافتخروا عليهم بأمواهلم وأحساهبم،

( )1الكهف. 31 :
( )2الكهف.33 - 32 :
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فرضب هلم مث ً
ال برجلني ،جعل اهلل ﮋ ﯥ ﯦﮊ أي :بستانني من أعناب
حمفوفتني بالنخل املحدقة يف جنباهتام ،ويف خالهلام الزروع ،وكل من األشجار
والزروع مثمر مقبل يف غاية اجلود؛ وهلذا قال :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ أي:
خرجت ثمرها ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﮊ أي :ومل تنقص منه شيئ ًا ﮋ ﯸ ﯹ
َّ
ﯺﮊ أي :واألهنار تتخرق فيهام هاهنا وهاهنا)(.)1
قص علينا ربنا قصتهام قيل :إهنام كانا رشيكني من بني
وهذين الرجلني اللذين َّ
إرسائيل ،اقتسام الرشكة فاشِّتى الكافر بنصيبه ضياع ًا وعقار ًا ،ورصف املؤمن
نصيبه يف وجوه اخلري واإلحسان ،فآل حاهلام إىل ما ذكره اهلل تبارك وتعاىل.
واهلل  يرضب لنا يف القرآن األمثال الواقعية لنأخذ منها الدروس والعرب،
ونتعظ من هذه الدروس التي جيمعها لنا ربنا من عصور خمتلفة من تاريخ البرشية،
ومعنى :ﮋﯩ ﯪﮊ أي :جعلنا هلام سور ًا حييط هبام من النخل.
ثم يقول  :ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﮊ( )2أي :أن هذه الثامر الكثرية جعل اهلل له منها أمواالً وفرية ،فأصابه بسبب
ذلك ال ُعجب والكرب والغرور ،وحتدث حديث املتكرب املتغطرس غرور ًا وتكرب ًا ؛ كام

(« )1تفسري ابن كثري» (. )157/5
( )2الكهف.34 :
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فعل قارون ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ( ،)1وقال عن أمواله وكنوزه :ﮋﭒ ﭓ
ﭔﭕ ﭖﭗﮊ(.)2
وهنا يقول صاحب اجلنتني لصاحبه أو رشيكه املؤمن وهو حياوره ،خياطبه بنفس
هلجة قارون املتكربة املتغطرسة قائ ً
ال له :ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ أنا أكثر
منك أموال وأكثر منك رجال وعبيد ًا وأوالد ًا ،ظن ًا منه أن يف ذلك قوة ومنعة،
واغِّتار ًا منه بام رأى فيها من الزروع والثامر واألشجار واألهنار يف جوانبها ،ظان ًا
بأهنا ال تفنى وال هتلك وال تتلف ،وذلك لقلة عقله ،وضعف يقينه باهلل ،
وإعجابه باحلياة الدنيا وزينتها ،وكفره باآلخرة ،وهكذا إن مل يتدارك الغني نفسه
بطاعة اهلل ،وأداء الزكاة ،وصوم رمضان ،واحلج ،والطاعات والعبادات املختلفة،
فإنه يصبح حاله كحال هذا اإلنسان ،يغِّت بكثرة األموال ،وكثرة العقارات ،وكثرة ما
يملك يف هذه الدنيا ،فيظن أنه خم َّلد فيها.
حج ًا ،وال أي عبادة
فالغني املؤمن هو الذي ال يِّتك صال ًة ،وال صوم ًا ،وال َّ
من العبادات التي أوجبها اهلل تعاىل عليه ،وحاله كام قال سبحانه وتعاىل :ﮋﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﮊ( )3فالصالة والزكاة وسائر العبادات تريب هذا الغني ،وتطهر
( )1القصص. 79 :
( )2القصص. 78 :
( )3النور.37 :
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نفسه من البخل ،ومن الكرب ،ومن الغرور ،فهو يصيل مع الناس ،ويأكل مع الناس،
ويتصدق عىل الفقراء واملحتاجني ،ويعرف ما معنى هذه احلياة حق املعرفة .
ويف قوله تعاىل :ﮋ ﰁ ﰂﮊ إشارة ألمهية احلوار ،فصاحبه أو رشيكه
املؤمن يتحاور معه ،ويقارعه احلجة باحلجة ،وجيادله بالتي هي أحسن ،يدعوه إىل
الرب والدين والكون واحلياة ،فاحلوار
اهلل تعاىل ،ويصحح له مفاهيمه اخلاطئة عن ر
مطلوب من املسلم مع غري املسلم ،إلقامة احلجة والربهان والدعوة إىل اهلل تبارك
وتعاىل ،والذي هيرب من احلوار ويرفضه هو الضعيف الذي ليس له حجة .
ثم قال اهلل جل وعال حاكي ًا عن حال ذلك املتكرب املغرور بام آتاه اهلل من متاع
الدنيا :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ(.)1
وقوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ أي :بكفره ومترده وتكربه وجتربه
اغِّتار منه ،ملا رأى
وإنكاره للبعث واملعاد ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ وذلك
ٌ
فيها من الزروع والثامر واألشجار واألهنار امل َّطردة يف جوانبها وأرجائها ،ظن أهنا ال
تفنى وال تفرغ وال هتلك وال تتلف؛ وهلذا قال :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ أي:
كائنة ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ أي :ولئن كان معاد ورجعة
ومرد إىل اهلل  -فهو ٌّ
شاك يف البعث والرجوع إىل اهلل تعاىل -ليكونن يل هناك أحسن
( )1الكهف.36 ،35 :
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من هذا ألن يل مكانة وحظوة عند ريب ،ولوال كرامتي عليه ما أعطاين هذا ،كام قال يف
اآلية األخرى :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮊ( ،)1وقال :ﮋﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ( ،)2أي :يف الدار اآلخرة ،تأىل عىل
اهلل ،عز وجل(.)3
إن طول األمل من أعظم الباليا التي جتر عىل اإلنسان ضياع الدين وضياع
الدنيا ورائه ،فعن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،يرفعه إىل النبي  قال:
«صلح أمر أول هذه األمة بالزهد واليقني ،وهلك آخرها بالبخل واألمل»(.)4
وعن عبد اهلل بن مسعود  قال :خط النبي  خط ًا مربع ًا ،وخط خط ًا يف
الوسط خارج ًا منه ،وخط خطط ًا صغار ًا إىل هذا الذي يف الوسط من جانبه الذي
يف الوسط ،وقال« :هذا اإلنسان ،وهذا أجله حميط به  -أو :قد أحاط به  -وهذا
الذي هو خارج أمله ،وهذه اخلطط الصغار األعراض ،فإن أخطأه هذا هنشه هذا،
وإن أخطأه هذا هنشه هذا»(. )5

( )1فصلت. 50 :
( )2مريم. 77 :
( )3انظر« :تفسري ابن كثري» (. )157/5
( )4رواه البيهقي يف«شعب اإليامن» ( )116/13( )10045وصححه األلباين يف « سلسلة األحاديث
الصحيحة» (. )1236/7( )3427
( )5رواه البخاري(. )89/8( )6417
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وعن أنس  قال :خط النبي  خطوط ًا ،فقال« :هذا األمل وهذا أجله،
فبينام هو كذلك إذ جاءه اخلط األقرب» (.)1
يعني :جاءه األجل قبل أن يبلغ األمل ،فطول األمل مهلكة لإلنسان ،فعىل
املسلم أن ال يطيل األمل ،وأن يكثر العمل للدار اآلخرة.
وكيف يتخلص اإلنسان من طول األمل؟ باإلكثار من ذكر اهلل  ،وباإلكثار
من ذكر املوت ،هادم اللذات ،ومفرق اجلامعات ،فإنه ال يذكره إنسان يف ضيق إال
وسعه اهلل عليه ،وال يف سعة إال ضيقها اهلل عليه ،بمعنى أنه إذا كان هذا اإلنسان
يف نعمة فإنه ال يغِّت هبذه النعمة إذا تذكر املوت ،وإذا كان يف ضيق من عيشه
وحياته فإنه عند ذكره للموت ال يضجر ،بل يصرب وحيتسب ،فإن ذكر املوت خري
عظيم لإلنسان.
ثم يقول اهلل تبارك وتعاىل :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ(.)2

( )1رواه البخاري(. )89/8( )6418
( )2الكهف. 41 – 37 :
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انظروا إىل أسلوب القرآن يف احلوار ،ترك الكافر يقول قوله ويعرض رؤيته ثم
تعقبها ور َّد عليها ،وهكذا ينبغي إذا أردت أن حتاور إنسان ًا ،أن تِّتك له فرصة الكالم
والبيان ،حتى يقول ما يشاء ،فإذا انتهى من كالمه عدت بعد ذلك وحاورته.
ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺﮊ( )1ينبغي عىل اإلنسان أن يتذكر أصله ،ومادة خلقه ،فقبل أن يغِّت
بجاهه وماله ومجاله وقبيلته وحسبه ومنصبه وجاهه عليه أن يتذكر أصل جده
األول آدم  -عليه السالم  ،-وهو الِّتاب والطني ،وليتذكر أصله القريب من املاء
املهني ،النطفة ،ثم تطور اخللق حتى يصبح اإلنسان كبري ًا ،مكتمل النمو ،سوي ًا
عاقالً ،إن تذكر ذلك جيد ًا حيول بني اإلنسان وبني التكرب والتعايل والتجرب.
ولذلك ملا رأى مطرف بن عبد اهلل بن الشخري امله َّلب بن أيب صفرة يتبخِّت يف
مزهو ًا بلباسه وزينته ،فقال له :يا عبد اهلل ،ما هذه املشية التي يبغضها اهلل
مشيته
َّ
تعاىل؟ فقال له :أتعرفني؟ قال :نعم ،أولك نطفة مذرة ،وآخرك جيفة قذرة،
وأنت حتمل عذرة .فمىض املهلب وترك مشيته(.)2
وتأمل هذه العبارة التي خلصت حياة اإلنسان كلها ( َّأو ُلك نطفة مذرة،
وآخرك جيفة قذرة ،وأنت حتمل عذرة) هذا هو أنت أهيا اإلنسان ،فلامذا الغرور؟
وملاذا الكرب؟.
( )1الكهف.37 :
( )2انظر« :البحر املحيط يف التفسري» أليب حيان (. )277/10
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ثم قال اهلل تبارك وتعاىل حاكي ًا كالم ذلك الرجل املؤمن وهو حياور الكافر:
ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ( )1أعلن عقيدته بكل وضوح
ورصاحة ،وهكذا ينبغي للمؤمن إذا أراد أن حياور ،أن يكون واضح ًا ورصحي ًا ،ال
أن يعمي الكالم ويدلس فيه ويتكلم بكالم ال يظهر خلصمه وحماوره حقيقة موقفه
وعقيدته ،وال أن يظهر خلصمه ما يرضيه ،وإنام يظهر له ما يريض اهلل تبارك وتعاىل
حتى ولو كان هذا الكالم يغضبه.
ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮊ

()2

خلط املوعظة البليغة بالنصيحة والتذكري باهلل تبارك وتعاىل،

فجمع يف كالمه بني الِّتغيب والِّتهيب ،وقول( :ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل) يقي
من العني واحلسد بإذن اهلل تعاىل ،فمن قال ذلك عىل يشء أعجبه مل يرضه حسد
وال عني وحيفظه اهلل جل وعال .
ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ( )3أي :محدت اهلل عىل ما أنعم به عليك،
حيث أعطاك من املال والولد والرجال ما مل يعط غريك ،اعِّتاف ًا منك بقوته،
وإِقرار ًا بعجزك ،وإِيامن ًا بأنه لو شاء لسلبك هذا العطاء الذي جعلته موضع فخرك

( )1الكهف. 38 :
( )2الكهف. 39 :
( )3الكهف. 39 :
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واعتزازك ،ألَ َّن ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن ،كام قال بعض السلف :من
َأعجبه يش ٌء من ماله وولده فليقل :ما شاء اهلل ال قوة إِال باهلل .
عيل النبي  وأنا أقول يف نفيس :ال حول وال
عن أيب موسى  ،قال :أتى َّ
قوة إال باهلل ،فقال« :يا عبد اهلل بن قيس ،قل :ال حول وال قوة إال باهلل ،فإهنا كنز
من كنوز اجلنة» ،أو قال« :أال أدلك عىل كلمة هي كنز من كنوز اجلنة؟ ال حول
وال قوة إال باهلل»(.)1
ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ(َ )2أي :إن ترين َأمامك َأقل منك ماالً
عيل ،ف َأميل يف فضل اهلل أن يبدر ل ما يب
وأوالد ًا وأعوان ًا ،أي ألجل ذلك تكربت َّ
وبك من الفقر والغنى فريزقني إليامين جنة خري ًا من جنتك التي كانت سبب ًا يف
طغيانك وكفرك بربك(.)3
فعىل املسلم إذا رأى من نفسه أو أهله أو ولده أو ماله شيئ ًا يعجبه أن يقول:
(ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل) فريد األمر إىل اهلل تبارك وتعاىل ،ويرد النعمة إىل اهلل
تعاىل  ،فليذكر املسلم ربه تبارك وتعاىل عند نعمته ،فإن ذكر اهلل  عىل النعمة
حق كام قال النبي  ،ففي
يديمها ،وإن مل يفعل فقد يصاب بالعني ،والعني ٌ

( )1رواه البخاري( )6384ومسلم(.)2704
( )2الكهف. 39 :
( )3انظر« :التفسري الوسيط للقرآن الكريم» ملجموعة من العلامء بإرشاف جممع البحوث اإلسالمية
باألزهر ،ط :اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية (. )874/5
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احلديث عن ابن عباس ريض اهلل عنهام عن النبي  قال« :العني حق ،ولو كان
يشء سابق القدر سبقته العني ،وإذا اس ُتغسلتم ِ
فاغسلوا»(. )1
والعني ال تأيت بالرضورة من عدو ٍ
كاره ،بل ربام تأيت من حمب ،وربام يصيب
اإلنسان نفسه أو ولده أو أهله أو ماله بالعني وهو ال يشعر ،وهلذا فال ينبغي
يفرط يف حتصني نفسه وأهله وماله بذكر اهلل . 
للمسلم أن ر
قال تعاىل :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ) ،(2أي أن اهلل قادر عىل أن يبدر ل حايل وحالك فتصبح
أنت الفقري املبتىل هبذا األمر ،فريسل عليها حسبان ًا ،قال ابن عباس ريض اهلل
عنهام :أي عذاب ًا من السامء.
وقال ابن كثري -رمحه اهلل( :-والظاهر أنه مطر عظيم مزعج ،يقلع زرعها
وأشجارها؛ وهلذا قال :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ) (3أي :بلقع ًا تراب ًا أملس ،ال يثبت
فيه قدم)).(4
ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ غور ًا :أي غائر ًا يف األرض ،وهو ضد النابع الذي
يطلب وجه األرض ،أي :يصبح ماؤها غائر ًا منقطع ًا ذاهب ًا ال تناله األيدي وال

( )1رواه مسلم (.)2188
( )2الكهف.40 :
( )3الكهف.40 :
(« )4تفسري ابن كثري» (.)159/5
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الدالء ،ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ ( )1يعني :إن طلبته مل جتده ،ومن ذلك قول اهلل
تعاىل :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ).(2
قال تعاىل :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲﮊ).(3
ﮋ ﯔ ﯕﮊ أي :أحاط العذاب بثمر جنته ،وذلك أن اهلل تعاىل أرسل
عليها نار ًا فأهلكتها وغار ماؤها ﮋﯖﮊ صاحبها الكافر ﮋ ﯗ ﯘﮊ أي:
يصفق بيده عىل األخرى ،ويق رلب كفيه ظهر ًا لبطن تأسف ًا وتلهف ًا ﮋ ﯝ ﯞ ﮊ
أي ساقطة ﮋ ﯟ ﯠ ﮊ سقوفها ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﮊ أي :مجاعة ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ يمنعونه من عذاب اهلل ﮋ ﯰ ﯱ
ﯲﮊ) (4ممتنع ًا منتق ًام ،أي :ال يقدر عىل االنتصار لنفسه وقيل :ال يقدر عىل رد
ما ذهب عنه). (5

( )1الكهف. 41 :
( )2امللك.30 :
( )3الكهف.43 – 42 :
( )4الكهف.43 :
(«)5تفسري البغوي» (. )173/5
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تأملوا هذا املشهد :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﮊ

)(1

متأسف ًا ُمت رلهف ًا عىل األموال التي أذهبها عليها ،عندما
ُيص رفق ك َّفيه ر

رأى جنته – بستانه -حمطمة قد سقطت سقوفها عىل جدراهنا ،فأصبحت خراب ًا
والعياذ باهلل  ،وعندها ندم وقال :يا ليتني مل أرشك بريب أحد ًا ؛ ومل ينفعه ندمه
عىل الرشك ،ورغبته يف التوحيد؛ ألن ذلك كان ألجل حفظ ماله ولطلب الدنيا،
فلهذا ما صار توحيده مقبوالً عند اهلل تبارك وتعاىل ،ومل تكن له فئة ينرصونه من
دون اهلل ،وهل هناك أحد يستطيع أن ينرص إنسان ًا من دون اهلل تبارك وتعاىل ،ال
يمكن إلنسان وال لافئة – أي :مجاعة  -مهام كانت هذه الفئة كبرية وقوية أن
تنترص له ،كام ال يستطيع هو أن ينترص لنفسه ،فالعذاب واقع من عند اهلل القوي
اجلبار القاهر سبحانه ،ومن الذي يستطيع دفع عذاب اهلل.
ﮋﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ).(2

( )1الكهف.42 :
( )2الكهف ،44 :يعني :يف القيامة ،قرأ محزة والكسائي ( ِ
الوالية) بكرس الواو ،يعني :السلطان ،وقرأ
الوالية) من :املواالة والنرص ،كقوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ
اآلخرون بفتح الواو ( َ
[البقرة ،]257:قال القتيبي :يريد أهنم يولونه يومئذ ويتربؤون مما كانوا يعبدون  .وقيل :بالفتح:
الربوبية وبالكرس :اإلمارة .ﮋ ﯷﮊ قرأها برفع القاف :أبو عمرو والكسائي ،عىل نعت الوالية،
وقرأ اآلخرون باجلر عىل صفة اهلل ،كقوله تعاىل :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮊ [األنعام. ]62-
انظر« :تفسري البغوي» (.)173/5
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ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﮊ أي :يف ذلك املقام ،يف الوقت الذي يريد اهلل 
الوالية،
إظهار كرامته ألوليائه املؤمنني ،هنالك النرصة هلل وحده تبارك وتعاىلَ ،
أي :النرصة هلل وحده ،ال يقدر عليها أحد سواه ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ أي:
األعامل التي تكون هلل عز وجل ،ثواهبا خري ،وعاقبتها محيدة رشيدة) ،(1أجر كبري،
وخري عاقبة.
وحسنات وافرة،
ٌ
فاصرب أهيا املؤمن إن العاقبة للمتقني ،وال يكون نظرك أهيا اإلنسان حمدود ًا
حمصور ًا يف هذه احلياة الدنيا ،بل اجعل نظرك يمتد للدار اآلخرة وما أعده اهلل فيها
ألوليائه ،واطلب من ربك أن يكون لك باجلنة منزلة عالية ،ومكانة سامية يف
جوار النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.
يتمم علينا وعليك النعمة ،وأن تكون عاقبة أمرنا وأمرك
اسأل اهلل  أن ر
خري ًا ،وأن تكون العاقبة لك ولنا وجلميع أهل اإلسالم فرج ًا ونرص ًا وعز ًا ورفع ًة
يف الدنيا واآلخرة .
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه .

(« )1تفسري ابن كثري» (.)160/5
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مثل احلياة الدنيا وحال اآلخرة
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،نتابع تفسري
هذه السورة املباركة ،سورة الكهف ،وقد وقف احلديث بنا عند قصة أصحاب
اجلنتني ،ونرى يف هذه السورة أهنا تركز يف قصصها ودروسها عىل فناء هذه احلياة،
وعىل أن احلياة احلقيقية التي تستحق منا العمل واجلد واالجتهاد مل تأت بعد،
وهي الدار اآلخرة ،وأننا موجودون يف هذه احلياة لنزرع للدار اآلخرة.
ونتعرض اليوم بإذن اهلل تعاىل آليات جديدة من تلك السورة املباركة .
يقول اهلل تعاىل :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﮊ) ،(1نالحظ
الِّتكيز عىل أن هذه احلياة ليست هي اهلدف ،ويف هذا رد عىل كثري من الناس
الذين جعلوا هدفهم الدنيا ،وضيعوا وأمهلوا اهلدف احلقيقي وهو اآلخرة .
قال اإلمام الطربي – رمحه اهلل( : -يقول عز ذكره لنبيه حممد  : واضب حلياة
هؤالء املستكربين  -الذين قالوا لك :اطرد عنك هؤالء الذين يدعون رهبم بالغداة
والعيش إذا نحن جئناك  -الدنيا منهم مث ً
ال يقول :شبه ًا ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ

( )1الكهف. 45 :
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يقول :كمطر أنزلناه من السامء ﮋﰈ ﰉﰊ ﰋ ﮊ يقول :فاختلط باملاء
نبات األرض ﮋ ﰌ ﰍﮊ يقول :فأصبح نبات األرض يابس ًا متفتت ًا ﮋ ﰎ
تطريه الرياح وتفرقه.
ﰏﰐﮊ يقول :ر
وقوله :ﮋ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﮊ) (1يقول :وكان اهلل عىل ختريب جنة هذا
القائل حني دخل جنته:ﮋﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﮊ

)(2

وإهالك أموال ذي األَم َو ِ
ال الباخلني هبا عن حقوقها ،وإزالة دنيا الكافرين به عنهم،
ْ
أمر أراده.
وغري ذلك مما يشاء قادر ،ال يعجزه يشء أراده ،وال ي ْعييه ٌ
يقول :فال يفخر ذو األموال بكثرة أمواله ،وال يستكرب عىل غريه هبا ،وال
يغِّتن أهل الدنيا بدنياهم ،فإنام َم َث ُلها مثل هذا النبات الذي َح ُسن استواؤه باملطر،
فلم يكن إال َر ْي َث أن انقطع عنه املاء ،فتناهى هنايته ،عاد يابس ًا تذروه الرياح
فاسد ًا ،تنبو عنه أعني الناظرين ،ولكن ليعمل للباقي الذي ال يفنى ،والدائم الذي
ال يبيد وال يتغري)).(3
هؤالء املستكربون من أمثال عيينة ،واألقرع  -من صناديد قريش  ،-ملا تكربوا
عرفهم حقيقة احلياة الدنيا،
عىل سلامن وخباب وصهيب ،نزلت هذه اآليات لت َّ
ليقرب الصورة للناس الذين مل
وضبت مثاالً حي ًا للدنيا ،والقرآن ميلء باألمثال ر
( )1الكهف. 45 :
( )2الكهف. 36 - 35 :
(« )3تفسري الطربي»  ،حتقيق أمحد شاكر (. )30 ،29/18
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قرب هلم حقيقتها برضب
ولن يستطيعوا أن يفهموها عىل حقيقتها ،ولكن اهلل ُي ر
املثال.
فالدنيا كمطر نزل من السامء فاختلط باحلب الذي يف األرض ،فنام هذا احلب
وظهرت زهوره وثامره ،وبعد اجلامل واخلرضة ،وبعد هذه الصورة الرائعة وهذا
املنظر البديع ،حتول ذلك النبات األخرض إىل هشيم يابس متفتت تذروه الرياح،
حتى كأنه مل يكن ،فبعد اجلامل واخلرضة وبعد القوة واملنظر البديع حتول إىل هباء
منثور ،وهكذا احلياة الدنيا ،وهكذا اإلنسان مهام بلغ من اجلامل والقوة يف نفسه،
فلو تفكر يف موته ،ولو تفكر يف الدود عندما يأكله ،ولو تفكر يف أنه سيصبح رماد ًا
وتراب ًا ملا طغى ،وملا تكرب ،وملا ظلم أحد ًا ،ولكنه نيس ذلك.
ثم قال  : ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ). (1
قال اإلمام الطربي– رمحه اهلل( :-يقول تعاىل ذكره :املال والبنون  -أهيا الناس -
التي يفخر هبا عيينة واألقرع ،ويتكربان هبا عىل سلامن وخباب وصهيب ،مما يتزين به
يف احلياة الدنيا ،وليسا من عداد اآلخرة ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ
يقول :وما يعمل سلامن وخباب وصهيب من طاعة اهلل ،ودعائهم رهبم بالغداة
خري يا
والعيش يريدون وجهه ،الباقي هلم من األعامل الصاحلة بعد فناء احلياة الدنياٌ ،

( )1الكهف. 46 :
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حممد عند ربك ثواب ًا من املال والبنني التي يفتخر هؤالء املرشكون هبا ،التي تفنى ،فال
تبقى ألهلها ﮋ ﭝ ﭞﮊ) (1يقول :وما يؤمل من ذلك سلامن وصهيب وخباب،
خري مما يؤمل عيينة واألقرع من أمواهلام وأوالدمها ،وهذه اآليات من لدن قوله:
ﮋﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﮊ) (2إىل هذا املوضعُ ،ذكر أهنا نزلت يف عيينة،
واألقرع)). (3
كان املرشكون يف اجلاهلية يتفاخرون بكثرة األوالد وكثرة األموال ،وفعل
فعلهم يف هذا الزمان يعترب من صفات أهل اجلاهلية ،فمن تفاخر بامله ففيه صفة
من صفات أهل اجلاهلية ،ومن تفاخر بكثرة أهله وقبيلته وعشريته وأعوانه
وأنصاره ففيه صفة من صفات أهل اجلاهلية ،وليس فعل العقالء ،وال فعل
املؤمنني ،وال فعل الصاحلني ،ولذا قال سبحانه  :ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ) (4فموازين اهلل ختتلف عن موازين البرش ،البرش يزنون
الناس بالدرهم والدينار ،واهلل تبارك وتعاىل يزن الناس بميزان التقوى والصالح
ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﮊ). (5

( )1الكهف. 46 :
( )2الكهف. 27 :
(« )3تفسري الطربي»  ،حتقيق أمحد شاكر (. )31/18
( )4الكهف. 46 :
( )5احلجرات. 13 :
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وقوله تعاىل :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ

)(1

فرسها
َّ

النبي  بقوله« :استكثروا من الباقيات الصاحلات» قيل :وما هي يا رسول اهلل؟
قال« :التكبري ،والتهليل ،والتسبيح ،والتحميد ،وال حول وال قوة إال باهلل»).(2
هذه هي الباقيات الصاحلات التي قد يستغرهبا اإلنسان ،هذه هي التي تقابل
الدنيا واملال مهام بلغ ،وتتغلب عليهام ،هذه الكلامت اليسرية يف نظرنا ،لكنها يف
ميزان اهلل تبارك وتعاىل عظيمة جليلة .
وجاء عن النبي  يف فضل هذه الباقيات الصاحلات أحاديث ،منها:
حديث أيب هريرة  عن النبي  قال« :كلمتان خفيفتان عىل اللسان،
ثقيلتان يف امليزان ،حبيبتان إىل الرمحن :سبحان اهلل العظيم ،سبحان اهلل
وبحمده»).(3
وقوله « : ما عىل األرض أحد يقول :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال
قوة إال باهلل ،إال ك َّفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر»).(4
كفارات للذنوب ،كمثل الريح التي تأيت عىل أوراق الشجر اجلافة فتسقطها.
( )1الكهف. 46 :
( )2رواه أمحد يف مسنده ( )241/18( )11713من حديث أيب ساعيد اخلادري  ،وقاال حمققاو
املسند :حسن لغريه.
( )3رواه البخاري ( )6406ومسلم (. )2694
( )4رواه الِّتمذي ( )3460وقال« :هذا حاديث حسان غرياب» ،وصاححه األلبااين يف «صاحيح
اجلامع الصغري» (.)985/2( )1818
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وقوله « :لقيت إبراهيم ليلة أرسي يب فقال :يا حممد ،أقرئ أمتك مني
السالم ،وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة ،عذبة املاء ،وأهنا قيعان ،وأن غراسها
سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب»).(1
كلام ذكرت ربك بواحدة من تلك الكلامت غرست لك املالئكة شجرة يف
اجلنة ،وكلام أمسكت عن الذكر أمسكت املالئكة عن الغرس ،فام أشد غفلتنا ،وما
أشد تقصرينا ،وكم نضيع من فرص ،وكم نفوت عىل أنفسنا من األشجار
والنخيل والبساتني ببخلنا عن ذكر اهلل سبحانه وتعاىل .
وقال سعيد بن جبري ومرسوق وإبراهيم :الباقيات الصاحلات هي :الصلوات
اخلمس .ويروى هذا عن ابن عباس ،وعنه رواية أخرى :أهنا مجيع األعامل
الصاحلة ،وهو قول قتادة).(2
وعىل هذا القول األخري :كل عمل صالح من صالة وصيام وصدقة وحج
وعمرة ،كلها خري من املال والبنون .
ثم قال  : ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﮊ ). ( 3

( )1رواه الِّتمذي ( )3462وقال« :هذا حاديث حسان غرياب» ،وصاححه األلبااين يف «صاحيح
اجلامع الصغري» (. )1653
( )2انظر« :تفسري البغوي» (. )175/5
( )3الكهف.47 :
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سري السحاب يف الدنيا،
ُسري اجلبال عن وجه األرض ،كام ُي َّ
قال ابن عباس :ت َّ
ثم تكرس فتكون يف األرض كام خرجت منها).(1
سري اهلل تبارك وتعاىل اجلبال ،أي يفتتها فتصبح رماد ًا ،فتأيت عليها الرياح
ُي ر
فتنثرها يف األرض ،كام قال اهلل جل وعال :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ) (2هذه اجلبال،
فكيف باملتكرب واملتغطرس واملتعايل ،إذا كان هذا فعل اهلل باجلبال التي هي أضخم
منه بماليني املرات ،ينسفها اهلل تبارك وتعاىل ويفتتها وينقلها من مكان آلخر،
فكيف هبذا الضعيف املسكني الذي يظن يف نفسه القوة ،وهو ضعيف .
وقوله  : ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ أي :ظاهرة ليس فيها مكان خيتب فيه
اإلنسان ،وكل يشء فيها مكشوف ،ليس عليها شجر وال جبل وال نبات،
ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ

)(3

أي :مل نِّتك منهم أحد ًا ،ليس ألحد واسطة

عند اهلل  حتى ُيِّتك بال حرش وال حساب ،فالكل ُخيرج من القبور ،والكل
ُحيرش للحساب واجلزاء ،الكبري والصغري ،والرجل واملرأة ،والغني والفقري،
والعظيم واحلقري ،كلهم حيرشون بال استثناء.

(«)1زاد املسري يف علم التفسري» ،البن اجلوزي (. )89/3
( )2طه.107 – 105 :
( )3الكهف.47 :
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ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﮊ)ُ (1عرضوا عىل رهبم بعد أن رأوا آيات اهلل  وقدرته يف البعث والنشور،
وقد أعادهم رهبم جل وعال كام كانوا يوم خلقهم أول مرة ،بال مال وال جاه وال
منصب وال يشء مطلق ًاُ ،يعرضون عىل رهبم ص َّف ًا وراء صف ،دون اختالط وال
اختالل ،أمة تتلوها أمة ،وزمرة تتلوها زمرة ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﮊ
ٌ
وتقريع هلم عىل ر ُءوس األَشهاد ،يقال هلم:
توبيخ للمرشكني املنكرين للمعاد،
هذا
ٌ
لقد جئتمونا عىل هيئة تشبه اهليئة التي كنتم عليها عند خلقكم َأول مرة ،حفاة عرا ًة
ُغ ْرالً – َأي :غري خمتونني  ،-كام قال النبي  لعائشة ريض اهلل عنها وأرضاها ،قال:
« ُحترشون حفاة عراة غُ رالً» قالت عائشة ريض اهلل عنها  :يا رسول اهلل ،الرجال
والنساء ينظر بعضهم إىل بعض؟ فقال« :األمر أشد من أن هيمهم ذاك»).(2
فكل يف شغله ،و ٌ
من شدة اهلول ال ينظر الرجل للمرأة ،وال املرأة للرجلٌ ،
كل
مهه وكربه ﮋ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﮊ) ،(3فأي كرب هذا ؟!.
يف َ ر
ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ) (1هذا خطاب ملنكري البعث من املرشكني
وامللحدين ومن عىل شاكلتهم ،واملعنى :لقد زعمتم يف الدنيا ألن نجعل لكم
موعد ًا للبعث واجلزاء.
( )1الكهف. 48 :
( )2رواه البخاري ( ،)6527ومسلم (.)2859
( )3عبس.37 :
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ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﮊ). (2
قصد به صحائف األعامل،
واملعنى :أن اهلل سبحانه وتعاىل يضع الكتاب ،و ُي َ
نت فيها أعامل العباد ،فتوضع يف َأيدى أصحاهبا ،يأخذ كل منهم
الكتب التي ُد رو ْ
كتابه بيمينه أو بشامله ،وحينئذ ترى العصاة املجرمني خائفني مما يف الكتاب من
اجلرائم التي اقِّتفوها ،والذنوب التي وقعوا فيها ،ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮊ ترتفع منهم َأصوات احلرسة،
ويتمنون املوت واهلالك حتى ال يروا العذاب األليم ،والعصاة يعرفون أنفسهم
ويعرفون ماذا فعلوا يف الدنيا ،يعرفون كم سفكوا من دماء؟! وكم رسقوا من
أموال؟! وكم ظلموا وآذوا من عباد اهلل؟! وهلذا يقولون عندما يروا كتاهبم وما
فيه من مصائبهم يعرفون أنفسهم ﮋﮆﮊ أي :يا هالكنا ﮋﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﮊ كلام نظروا يف الكتاب وجدوا أمور ًا
صغري ًة وأمور ًا كبري ًة ،ووجدوا أمور ًا عظيم ًة وأمور ًا حقري ًة ،فهو كتاب كامل مل
يِّتك شاردة وال واردة إال أحصاها ومجعها وكتبها وعدَّ ها .

( )1الكهف. 48 :
( )2الكهف.49 :
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قال قتادة :اشتكى القوم اإلحصاء وما اشتكى َأحد ُظل ًام ،فإياكم وحمقرات
الذنوب فإهنا جتتمع عىل صاحبها حتى هتلكه ،وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ
هذه اآلية يقول :يا ويلتاه ضجوا إِىل اهلل تعاىل من الصغائر قبل الكبائر.
ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮊ أي :ما عملوه يف الدنيا وجدوه مسطور ًا يف كتاب
كل منهم ،حاض ًا بني َأيدهيم ،يرونه بأم أعينهم ،كام قال اهلل جل وعال :ﮋﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
)(1
صورها أيض ًا ،وهذا
ﯬﮊ  ،فاهلل  ال يثبت األعامل بالكتابة فحسب ،وإنام ُي ر

املعنى واضح يف قوله  :ﮋﯥﯦﮊ ألن اآلثار ال تكتب ،وإنام تصور آثار
األقدام إىل طريق اخلري أو الرش ،وهذه اآلية كقوله  :ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌﮊ). (2
إن اهلل يدين املؤمن ،فيضع عليه كنفه ويسرته،
ويف احلديث يقول النبي َّ « : 
فيقول :أتعرف ذنب كذا ،أتعرف ذنب كذا؟ فيقول :نعم أي رب ،حتى إذا قرره
بذنوبه ،ورأى يف نفسه أنه هلك ،قال :سرتهتا عليك يف الدنيا ،وأنا أغفرها لك

( )1يس. 12 :
( )2النجم. 40 :
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اليوم ،فيعطى كتاب حسناته ،وأما الكافر واملنافقون ،فيقول األشهاد :ﮋ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ).(2)»(1
وقد يكون املراد :وجدوا ثواب أعامهلم وجزاءهم عىل أعامهلم؛ كام قال تعاىل:
ﮋﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮊ).(3
بجرم َأحد ،وال يأخذه بام مل يعمله،
ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ فال يأخذ َأحد ًا ُ
بل جيازي املطيع بالثواب ويزيد له يف األجر ،ويعاقب العايص بمقدار معصيته بال
زيادة ،وقد يعفو ويصفح سبحانه وتعاىل .
ومن متام عدله سبحانه أنه يقتص للشاة اجللحاء من الشاة القرناء ،فحتى بني
احليوانات ُيقام ميزان العدل عند اهلل جل وعال ،فام بالك بام جيري بني الناس يف
ال دنيا من مظامل ،ال شك أن اهلل جل وعال يقيم العدل املطلق بينهم ويقتص
لبعضهم من بعض يوم القيامة .
وهلذا فالواجب التحلل من مظامل العباد اليوم قبل يوم القيامة ،فعن أيب هريرة
 أن رسول اهلل  قال« :من كانت عنده مظلم ٌة ألخيه فليتحلله منها ،فإنه ليس

( )1هود.18 :
( )2رواه البخاري ( ،)2441ومسلم (.)2768
( )3الزلزلة.8 – 7 :
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َث َّم دينار وال درهم ،من قبل أن يؤخذ ألخيه من حسناته ،فإن مل يكن له حسنات
أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه»).(1
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه .

( )1رواه البخاري (. )6534
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عداوة الشيطان لإلنسان
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ويا أحباب رسول اهلل  ،نتابع حديثنا
يف تفسري سورة الكهف ،وقد وقفنا فيها عند قول اهلل  : ﮋﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ).(1
وجاءت هذه اآلية بعد أن ذكر اهلل تبارك وتعاىل املستكربين املتجربين بحقيقة
هذه احلياة الدنيا ،وباحلساب الدقيق الذي ال يِّتك صغرية وال كبرية إال أحصاها،
وبعد أن ضب هلم املثل يف قصة أصحاب اجلنتني ،جاء ليذكرهم بقصة كبريهم
ومترد عىل اهلل تبارك وتعاىل ،أعني إبليس اللعني الذي عىص اهلل
تكرب وطغى َّ
الذي َّ
جل وعال فعاقبه وغضب عليه ولعنه ،فمن تكرب وعىص وجترب فهو عىل طريق
الشيطان ،وعىل طريق إبليس والعياذ باهلل تبارك وتعاىل.
ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ أي :سجد املالئكة مجيع ًا امتثاالً
وطاع ًة هلل تبارك وتعاىل ،والسجود آلدم سجود احِّتام ال سجود عبادة ﮋ ﮢ
ﮣﮊ أي :ما عدا إبليس ،فإنه مل يكن من الساجدين إباء ًا منه واستكبار ًا ،وقد محله

( )1الكهف.50 :
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عىل هذا التمرد َأنه ﮋ ﮤ ﮥﮦﮊ بينت اآلية رصاحة أن إبليس ليس من املالئكة،
وأنه من اجلن ،واجلن خلقوا من نار ،وخلقت املالئكة من نور ،وخلق بنوا آدم من
طني ،قال تعاىل  :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﮊ).(1
فإبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه ،وملاذا دخل يف املالئكة؟ قيل :ألنه
كان ُيظهر التعبد ويريد أن يتشبه باملالئكة فكان معهم ،لكنه فسق عن أمر ربه،
أي :خرج عن طاعة ربه تبارك وتعاىل ،فالفسق هو اخلروج عن طاعة اهلل تعاىل،
ومن هنا سمي العايص فاسق ًا.
ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﮊ ) (2هبذا االستفهام
و َّبخ اهلل املرشكني والعصاة وأنكر عليهم أن يستجيبوا إلبليس فيتخذوه وذريته أولياء
وأعوان ًا هلم من دون اهلل ،مع علمهم بقبائح الشيطان وأباطيله ،ومع أنه ظاهر العداوة
لكم ،فقد أخرج أبوهيم -آدم وحواء  -من اجلنة َح َسدً ا هلام ،واحلسد كامن يف نفسه
لذريتهام ،والعداوة تابعة للحسد ،فال ينبغي لعاقل أن يستمع ملا يز رينه له عدوه.
ويف هذا املقطع من اآلية إشارة إىل ذرية إبليس ،فهم يتوالدون كام يتوالد بنوا
آدم) ،(3وهلم ذرية كام أن لبني آدم ذرية ،وهذا بخالف املالئكة الذين ليست هلم ذرية .
( )1األعراف.12 :
( )2الكهف.50 :
( )3انظر« :تفسري الطربي» بتحقيق العالمة أمحد شاكر (. )506/1
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ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﮊ) :(1خماطبة للعقل
راجح سليم كيف تطيع عدوك؟ هل يرجوا لك خري ًا؟
واملنطق ،فيا من له عقل
ٌ
هل يرجوا لك مستقب ً
ال؟ هل يرجوا لك فالح ًا وسعاد ًة حتى تطيعه وتتخذه ولي ًا
من دون اهلل؟! ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ .
وانظر إىل هذه املقارنة التي تثري العواطف يف نفس املؤمن ،فتجعله يلجأ إىل
رب أوىل يب من
اهلل تبارك وتعاىل ،ويعود نادم ًا معِّتف ًا بخطئه ،فيقول :بىل أنت يا ر
الشيطان ،بل أنت يا رب أوىل يب من نفيس ،ولن أختذ من دونك أي ويل.
ﮋﯖﯗﯘﮊ) (2أي :بئس البدل عن اهلل تعاىل للظاملني :إبليس وذريته،
َأو بئس عبادة الشيطان بدالً عن عبادة اهلل ،بئس ما بدل به الظاملون ،بدلوا طاعة اهلل
اخلالق الرحيم الغفور الكريم احلليم الرازق املعطي ،بدلوا طاعته جل وعال بطاعة
عدو اهلل إبليس الذي ال يرجوا لإلنسان إال نار جهنم والعياذ باهلل .
ﮋ ﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦ
ﯧﮊ).(3
ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ :ما حرضوا وال
شهدوا يوم خلقت الساموات واألرض ،ومل استرشهم يف ذلك ،وما حرضوا وال
( )1الكهف.50 :
( )2الكهف.50 :
( )3الكهف.51 :
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شهدوا خلق أنفسهم ،يعني :خلق بعضهم ،ما شهد بعضهم خلق البعض اآلخر،
ما كان أحدهم يشهد هذا اخللق الذي خيلقه اهلل تبارك وتعاىل.
وهذه اآلية الكريمة تبني عدم صالحية إبليس وجنوده ألن يكونوا رشكاء هلل
و َأعوانًا له – وال غريهم ،فليس هلل معني وال رشيك؛ تعاىل اهلل عن ذلك  ،-كام بينت
ضالل تابعيهم وغباءهم ،حني اختذوهم أولياء هلم من دون اهلل ،واملعنىَ :أن اهلل
سبحانه هو الذي خلق الساموات واألرض وما فيهام وحده ،ومل هيي إلبليس وذريته
مشاهدة هذا اخللق وال املشاركة فيه ،فقد خلقت الساموات واألرض قبل خلق إِبليس
وذريته ،فكيف جعلهم أتباعهم الظاملون أولياء هلم من دون اهلل ،وهم عاجزون عن
اخللق والتدبري وال يعلمون شيئ ًا عن كيفية خلقهم وتدبري أمورهم!! .
ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ) :(1وال ينبغي يل  -وأنا القوى العزيز  -أن
هؤالء الضالني املضلني.
أحتاج إِىل ُم ِعني َأو نصري يساعدين يف اخللق والتدبري من ُ
قال احلافظ ابن كثري( :يقول تعاىل :هؤالء الذين اختذمتوهم أولياء من دوين
عبيد أمثالكم ،ال يملكون شيئ ًا ،وال أشهدهتم خلقي للسموات واألرض ،وال
كانوا إذ ذاك موجودين ،يقول تعاىل :أنا املستقل بخلق األشياء كلها ،ومدبرها
ومقدرها وحدي ،ليس معي يف ذلك رشيك وال وزير ،وال مشري وال نظري ،كام
قال :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

( )1الكهف.51 :
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ﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ ﰊ ﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ)(1؛ وهلذا قال :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﮊ) (2قال مالك :أعوان ًا)

)(3

يقول  :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
)(4
صور
ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ  :هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة ،ودائ ًام يف القرآن ُي ر

لنا اهلل  لوحات عن مشاهد يوم القيامة التي ال ُيمكن أن نتخيلها ،ولكنك عندما
تقرأها من خالل القرآن فكأنك ترى هذا املشهد صورة قريب ًة أمام ناظريك ،كأنك
تراه رأي العني من دقة األوصاف التي تأيت يف كتاب اهلل تبارك وتعاىل.
ويف هذه اآلية خيرب اهلل تعاىل عن حال املرشكني يوم القيامة ،يوم يقول هلم
مؤنرب ًا هلم ومو ربخ ًا عىل اختاذهم إِبليس وذريته َأولياء هلم من دونه:
العيل األعىل َ
ادعوا رشكاءكم الذين عبدمتوهم من دوين يف الدنيا ،لينقذوكم من العذاب
املحيط بكم؛ ويف هول املوقف ينادي الظاملون رشكَاءهم فال يلبون ندا َءهم ،وال
يستجيبون الستغاثتهم؛ ألهنم يف مهلكهم مشِّتكون ،ويف جهنم خالدون ،فكيف
يستجيبون؟ وهلذا قال سبحانه :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵﮊ أي :وجعلنا بني الداعني
( )1سبأ.23 – 22 :
( )2الكهف.51 :
(« )3تفسري ابن كثري» (. )169/5
( )4الكهف.52 :
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من املرشكني واملدعوين من الشياطني ،موبق ًا ومهلك ًا مشِّتك ًا بينهم ،وهو النار
التي يصلوهنا مجيع ًا والعياذ باهلل تعاىل.
وروي عن عبد اهلل بن عمرو  أنه قال يف معنى (موبق ًا) :واد عميق ،فرق
به يوم القيامة بني أهل اهلدى وأهل الضاللة .وعن أنس بن مالك  قال :واد يف
جهنم ،من قيح ودم .وقال احلسن البرصي( :موبق ًا) :عداوة.
قال احلافظ ابن كثري -بعد أن أورد هذه األقوال(: -والظاهر من السياق
هاهنا :أنه املهلك ،وجيوز أن يكون وادي ًا يف جهنم أو غريه ،إال أن اهلل تعاىل أخرب
أنه ال سبيل هلؤالء املرشكني ،وال وصول هلم إىل آهلتهم التي كانوا يزعمون يف
يفرق بينهم وبينها يف اآلخرة ،فال خالص ألحد من الفريقني إىل
الدنيا ،وأنه َّ
اآلخر ،بل بينهام مهلك وهول عظيم وأمر كبري)).(1
ثم قال  :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﮊ) (2أي :وشاهد املجرمون النار فأيقنوا َأهنم واقعون فيها ال حمالة ،فالظن
هنا بمعنى اليقني ،ومل جيدوا جماالً للهرب من هذا املصري األليم ،كام قال جل
وعال :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ) (3عن أيب سعيد اخلدري

(« )1تفسري ابن كثري» (. )170/5
( )2الكهف.53 :
( )3التوبة.49 :
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 ،عن رسول اهلل  قال« :إن الكافر لريى جهنم ،ويظن أهنا مواقعته من مسرية
أربعني سنة»).(1
نعوذ باهلل العظيم وبوجه الكريم من أن نرى نار جهنم يف ذلك اليوم العظيم،
ونسأله سبحانه أن يدخلنا الفردوس األعىل من اجلنة برمحته وكرمه وإحسانه.
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﮊ).(2
وكررنا وأوردنا
رصفنا أي :بينَّا َّ
القرآن ميلء باألمثال واحلجج والرباهني ،و َّ
عىل وجوه كثرية ،فاألمثال متكررة يف القرآن بأوجه عديدة ملن أراد أن يعترب ،وملن
أراد أن يأخذ الدرس والعظة ،فرضب األمثال للناس يف القرآن من أجل أن
يتذكروا ويتعظوا ،لكن الغالب عىل اإلنسان أنه ال يتعظ وال يتعلم ،ولذا قال
سبحانه :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ أي :خصومة يف الباطل .قال ابن
عباس :أراد النرض بن احلارث وجداله يف القرآن .وقال الكلبي :أراد به ُأيب بن
خلف اجلمحي ،وقيل :املراد من اآلية الكفار ،لقوله تعاىل :ﮋﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ) ،(3وقيل :هي عىل العموم ،وهذا أصح).(4

( )1رواه أمحد ( )243 ،242/18( )11714وقال حمققو املسند « :حسن لغريه» .
( )2الكهف.54 :
( )3الكهف.56 :
(« )4تفسري البغوي» (.)181/5
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قال اإلمام ابن كثري يف معنى اآلية( :يقول تعاىل :ولقد بينا للناس يف هذا
القرآن ،ووضحنا هلم األمور ،وفصلناها ،كيال يضلوا عن احلق ،وخيرجوا عن
طريق اهلدى .ومع هذا البيان وهذا الفرقان ،اإلنسان كثري املجادلة واملخاصمة
واملعارضة للحق بالباطل ،إال من هدى اهلل وبرصه لطريق النجاة)).(1
ثم قال  :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ).(2
خيرب تعاىل عن مترد الكفرة واملرشكني يف قديم الزمان وحديثه ،وتكذيبهم
باحلق البني الظاهر مع ما يشاهدون من اآليات الواضحات ،وأنه ما محلهم عىل
ترك اإليامن بعد قيام َأدلته ووضوح حجته إِال إِرصارهم عىل العناد واللجاج،
وحتدهيم للرسول  أن ُينزل هبم العقاب الذي توعدهم اهلل به ،كام أنزله باألمم
السابقة التي َأرصت عىل الكفر والعناد ،وقد حكى اهلل طلبهم العذاب يف مواضع
من كتابه ،منها :قول بعضهم لنبيهم :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﮊ).(3
وآخرون قالوا :ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ).(4

(« )1تفسري ابن كثري» (. )171/5
( )2الكهف.55 :
( )3الشعراء.187 :
( )4العنكبوت. 29 :

98

وقالت قريش :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ) ،(1وﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ) ، (2إىل غري
ذلك من اآليات .
وقوله سبحانه :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ

)(3

من غشياهنم بالعذاب

وأخذهم عن آخرهم ،فمن سنة اهلل يف األولني أن األمة التي تكذب وتكفر به
يعاجلها اهلل بالعقوبة ويستأصلها ،كام فعل بقوم هود ،وقوم صالح ،وقوم لوط،
وغريهم من األمم الذين أفناهم اهلل تبارك وتعاىل ،وجعلهم عربة للناس عىل م رر
الدهور واألزمان.
ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ

)(4

أي :يرونه وحيل هبم عيان ًا ومواجه ًة جزاء

إِمعاهنم يف الكفر والضالل.
ثم قال جل وعال :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ). (5
( )1األنفال.32 :
( )2احلجر.7 – 6 :
( )3الكهف.55 :
( )4الكهف.55 :
( )5الكهف. 56 :
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وما نبعث الرسل إىل الناس إِال لتبشريهم باملثوبة احلسنى إِن آمنوا باهلل
و َأطاعوه فيام رشعه هلم عىل ألسنتهم ،وإنذارهم بالعقاب اخلالد إِن كفروا به
وعصوا رسله ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ).(1
ثم أخرب عن الكفار بأهنم جيادلون بالباطل ﮋ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮊ) (2أي:
حلق الذي جاءهتم به الرسل ،فالكافرون يستقبلون دعوات الرسل
ليضعفوا به ا َّ
باإلنكار والعناد واملكابرة واملجادلة بالباطل ،للقضاء عىل احلق بعد وضوحه ،دون
استناد إىل دليل أو برهان ،كام قال سبحانه :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ) ،(3ومن أمثلة هذا اجلدال بالباطل قول مرشكي قريش يف
القرآن الكريم عندما يتىل عليهم :ﮋﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﮊ) ،(4وقوهلم يف الرسول  : ﮋﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗﮊ) ،(5يعنون َأن الرسول ليس من عظامء
القريتني ،فال يصح َأن يكون رسوال أنزل عليه القرآن!!.

( )1النساء.165 :
( )2الكهف. 56 :
( )3احلج.8 :
( )4األنفال. 31 :
( )5الزخرف. 31 :
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ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ)َ (1أي :قابلوا آيات اهلل البينات واحلجج
والرباهني وخوارق العادات التي بعث هبا الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من
العذاب بالسخرية واالستهزاء.
ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮊ).(2
وأي عباد اهلل أظلم ممن ُذ ركر بآيات اهلل فأعرض عنها وتركها ومل يؤمن هبا،
ونيس ما قدمت يداه ،أي :نيس ما عمل من املعايص من قبل ،واجلواب :ال َأحد
َأشدَّ ظل ًام لنفسه ِممَّن َأعرض عن آيات اهلل البينات ،وانرصف عن أدلتها
الواضحات إِىل الباطل ،فأمعن يف ارتكاب الذنوب واآلثام ناسي ًا ما جناه عىل
نفسه وعىل الناس من بغي وعدوان.
ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ أي :أغطية ﮋ ﮜ ﮝ ﮊ لئال يفهموه
ﮋﮞ ﮟ ﮠﮊ أي :صم ًام وثق ً
ال ﮋ ﮢ ﮣﮊ يا حممد ﮋ ﮤ ﮥ ﮊ إىل
الدين ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ وهذا يف أقوام علم اهلل منهم أهنم ال يؤمنون ).(3

( )1الكهف. 56 :
( )2الكهف.57 :
(« )3تفسري البغوي» ()138/5
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إن احلق واضح ،وأصحاب العقول السليمة يدركون الرشد من الغي
هؤالء املرشكني وبني
ويميزون احلق من الضالل ،واهلل سبحانه حال بني ُ
يؤ ردي هبم إىل
اإلدراك السليم ،فجعل عىل عقوهلم أغشية كراهة أن يفهموه فه ًام َ
ِ
السو ري؛ ألهنم طبعوا عىل اخلبث والضالل ،وجعل اهلل يف آذاهنم َص َم ًام
السلوك
عن االستامع إىل احلقائق وإدراكها ،وذلك النرصافهم عن احلق ،وتواصيهم
بعدم سامعه ،حيث قالوا :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ)،(1
وهلذا باعد اهلل بينهم وبني ِ
اإلصغاء واالستفادة منه جزا َء انرصافهم ،ولو علم
خريا هلداهم و َأسمعهم سامع قبول وإجابة ،قال تعاىل :ﮋﮭ ﮮ ﮯ
اهلل فيهم ً
ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ)(2؛ واملقصود من جعل
ِ
والو ْقر يف اآلذان أن ال يأخذ بقواهم العلمية نحو احلق
اهلل األَكن َة عىل القلوبَ ،
إلعراضهم عنه.
ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ) (3وإِن تدعهم إىل طريق اهلدى
فلن يستجيبوا لك؛ ألهنم اآلن ليسوا َأه ً
ال للهداية ،وألن اهلداية ليست بيدك،
وإنام هي بيد اهلل ،وقد حال بينهم وبينها خلبثهم وفساد قلوهبم .

( )1فصلت. 26 :
( )2األنفال. 23 :
( )3الكهف.57 :
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ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ).(1
يعود اهلل جل وعال ويبني سبحانه وتعاىل أنه الغفور ،أي :كثري املغفرة ،ذو الرمحة
ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘﮊ أي :أن اهلل عز وجل يعطيهم
الفرصة للتوبة ،ويعطيهم الفرصة للرجوع إليه ،فال يعجل هلم العذاب ،وهذا من
رمحته الواسعة أنه مل يعجل العقوبة للعصاة عىل أعامهلم ،وذلك كام قال اهلل تعاىل:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﮊ) ،(2فمن رمحة اهلل تبارك وتعاىل بعباده أنه ال يعاجلهم بالعقوبة ،يعصون
ويتجربون ويؤذون عباده وأوليائه ،فيمهلهم ويؤخرهم إىل أجل ،فهو سبحانه يمهل
وال هيمل ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ أي :هلؤالء الكفار موعد ال
يتقدم وال يتأخر ،وليس هلم من هذا املوعد ملجأ وال منجى ،إن هم أرصوا عىل
كفرهم ،واستمروا عىل جحودهم وعصياهنم ،نعوذ باهلل  من عقابه يف الدنيا
واآلخرة .نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه .

( )1الكهف.58 :
( )2فاطر. 45 :
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قصة موسى مع اخلضر عليهما السالم
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،نواصل
احلديث يف تأمالتنا يف سورة الكهف ،وقد وقف بنا احلديث عند القصة الثالثة يف
هذه السورة ،وهي قصة نبي اهلل موسى مع اخلرض  -عليهام السالم  ،-وقال اهلل
تبارك وتعاىل يف بداية هذه القصة ،والتي فيها دروس وعرب كثرية:ﮋﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﮊ). (1
يب بن كعب  عن النبي  قال« :قام موسى النبي  خطيب ًا يف بني
عن ُأ َ ر
ِ
الناس أعلم؟ فقال :أنا أعلم  -نسب العلم إىل نفسه  ،-فعتب اهلل
فسئِ َل :أي
إرسائيل ُ
أن عبد ًا من عبادي بمجمع البحرين ،هو
عليه إذ مل َي ُر َّد العلم إليه ،فأوحى اهلل إليهَّ :
أعلم منك .قال :يا رب ،وكيف به؟ فقيل لهْ :امحِ ْل ُح ْوت ًا يف ِم ْكت ٍَل – أي :وعاء يشبه
ال ُق َّفة  -فإذا فقد َته فهو َث َّم ،فانط َل َق بفتاه  -والفتى هو الشاب ،وأضيف إىل موسى
ألنه كان خيدمه  -يوشع بن نون -وكان نبي ًا من أنبياء بني إرسائيل بعد موسى عليه
ِ
فانس َّل
السالمَ َ -
ومحال ُح ْوت ًا يف م ْك َت ٍل ،حتى كانا عند الصخرة وضعا رءوسهام وناماَ ،
احلوت من امل ِ ْك َت ِل – أي :أحياه اهلل تبارك وتعاىل بعد أن كان ميت ًا ،فخرج من املكتل
ُ
وسقط يف البحر  -فاختذ سبيله يف البحر رسب ًا ،وكان ملوسى وفتاه عجب ًا  -ومعنى
( )1الكهف. 60 :
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(رسب ًا) :مسلك ًا يذهب فيه ،أي :بقي مسلكه حمفور ًا يف املاء ومل يلتئم املاء خلفه -
فانطلقا بق َّية ليلتهام ويومهام ،فلام أصبح قال موسى لفتاه :آتنا غداءنا ،لقد لقينا من
سفرنا هذا نصب ًا ،ومل جيد موسى َم َّس ًا من ال َّن َص ِ
ب حتى جاوز املكان الذي ُأ ِم َر به ،فقال
له فتاه :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ)،(1
قال موسى :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ) (2فلام انتهيا إىل الصخرة،
إذا رجل ُم َس َّج ًى – أيُ :مغطى -بثوب  -أو قالَ :ت َس َّجى بثوبه -فس َّلم موسى ،فقال
اخلرض :وأ َّنى بأرضك السالم؟ فقال :أنا موسى ،فقال :موسى بني إرسائيل؟ قال:
ت ُر ْشد ًا .قال :إنك لن تستطيع معي
نعم ،قال :هل أ ْتبعك عىل أن ُت َعلمني مما ُعل ْم َ
صرب ًا ،يا موسى إين عىل ِع ْل ٍم ِمن علم اهلل َع َّلمن ِيه ال تعلمه أنت ،وأنت عىل ِع ْل ٍم
ع َّل َم َكه ال أعلمه .قال :ستجدين إن شاء اهلل صابر ًا وال أعيص لك أمر ًا ،فانطلقا
فمرت هبام سفينةَ ،ف َك َّلموهم أن
يمشيان عىل ساحل البحر ،ليس هلام سفينةَّ ،
ٍ
ور ،فوقع عىل حرف
حيملومها ،ف َع َرف اخلرض فحملومها بغري َن ْول ،فجاء ُع ْص ُف ٌ
السفينة ،فنقر نقر ًة أو نقرتني يف البحر ،فقال اخلرض :يا موسى ،ما نقص علمي
لوح من
وعلمك من علم اهلل إال كنقرة هذا العصفور يف البحر) ،(3ف َع َمدَ اخلرض إىل ٍ

( )1الكهف. 63 :
( )2الكهف.64 :
( )3انظر إىل مثل هذا املثل العجيب ،أي :فال تغِّت أنت بعلمك ،وال أغاِّت أناا كاذلك بعلماي ،فاإن
ِعلمنا مجيع ًا يف علم اهلل ال يساوي قطارة مان بحار ،وقاد قاال اهلل جال وعاال :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
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ألواح السفينة ،فنزعه ،فقال موسى :قوم محلونا بغري َن ْو ٍل عمدت إىل سفينتهم
َ
لتغرق أهلها؟) (1قال :أمل أقل إنك لن تستطيع معي صرب ًا؟ قال :ال تؤاخذين
فخرق َتها
بام نسيت وال ترهقني من أمري عرس ًا  -فكانت األوىل من موسى نسيان ًا  ،-فانطلقا،
فإذا غالم يلعب مع الغلامن ،فأخذ اخلرض برأسه من أعاله فاقتلع رأسه بيده ،فقال
موسى :أقتلت نفس ًا زكي ًة بغري نفس؟) (2قال :أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي
ﯼﮊ [اإلرساء ،] 85 :فال تبهركم هذه العلوم التي تقدم فيها الغرب ،والتي هي يف األصل من علوم
آبائنا وأجدادنا ،واصلوا فيها املسري ،ووقفنا نحان يف الطرياق ومل نكمال ،أخاذوا علام آبائناا وأجادادنا
فأتقنوه وأكملوا الطريق حتى وصلوا إىل الفضاء ،واكتشفوا االكتشاافات واالخِّتاعاات ،فاال يبهاركم
هذا العلمَّ ،
فإن علم اهلل تبارك وتعاىل أجل وأعظم وأكرب ،وعليناا كلاام رأيناا أجهاز ًة واآلت ومبتكارات
غريبة وحديثة أن نقول :سبحان اهلل العظيم ،فإذا كان املخلوق قاد وصال إىل تلاك اإلباداعات فكياف
باخلالق تبارك وتعاىل ،فكلام رأينا هذه املخِّتعات وهذه اإلنجازات نزداد إيامن ًا باهلل تبارك وتعاىل ،ونزداد
يقين ًا يف اهلل تبارك وتعاىل.
( )1ويف سورة الكهاف ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ [الكهاف ،]71 :أي :لقاد
ارتكبت منكر ًا عظي ًام ،وهنا نيس موسى  -عليه السالم  -ما عاهد عليه اخلرض ،ووجه إليه لوما ًا شاديد ًا،
ألن فعله هذا قد يفيض إىل إغراق السفينة بمن فيها ،وأنه قابل إحسان أصحاهبا إليهام  -عنادما أركبومهاا
معهم  -باإلساءة ،وحيكم عليه حك ًام قاسي ًا  -حسب ما بدا له  -بأنه ارتكب ذنب ًا عظي ًام قبل أن يستمع إىل
سبب هذا الفعل.
( )2ملا خرج موسى واخلرض – عليهام السالم  -من البحر ،وبينام مها عىل ساحل البحر ،وجدا غالم ًا
صغري ًا ،فإذا باخلرض  -عليه السالم  -يأخذ رأسه ويقتلعه فيقتله ،فلام رأى موسى  -عليه السالم  -هاذا
املنظر العجيب ،ومل يكن هنا ناسي ًا يف هذه املرة ،ولكنه ما استطاع أن يسكت عن هذا املنكر – مان وجهاة
ال بريئ ًا ال ذنب له ،وهلذا أنكر عليه قاائ ً
نظره – إذ كيف يقتل طف ً
ال  :ﮋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
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صرب ًا؟  -قال ابن عيينة :وهذا أوكد  -فانطلقا ،حتى إذا أتيا أهل ٍ
قرية استطعام أهلها،
َّ
ينقض فأقامه ،قال اخلرض :بيده
فأبوا أن يضيفومها ،فوجدا فيها جدار ًا يريد أن
فأقامه) ،(1فقال له موسى :لو شئت الختذت عليه أجر ًا ،قال :هذا فراق بيني وبينك،
يقص علينا من أمرمها»).(2
قال النبي  : يرحم اهلل موسى ،لوددنا لو صرب حتى َّ
ﰓ ﰔ ﰕ ﮊ [الكهف( ،]74 :زكية) أي :طاهر ًة بريئة ،مل ترتكب جريمة تستحق عليها القتل؟ ثم
عظيم أشاد مان
منكر
ٌ
أصدر عليه حك ًام حاس ًام بأنه ارتكب أمر ًا خطري ًا منكر ًا (لقد جئت شيئ ًا نُكر ًا) هذا ٌ
األول ،ولذا كان اإلنكار أشد ،يف املرة األوىل قال( :إمر ًا) وهنا قالُ ( :نكْار ًا) ،وقاال بعضاهم باالعكس،
اإلمر هو املنكر العظيم اخلطري املهول ،والنكر هو املنكار الكباري لكناه دون األول ،ألن الفعلاة األوىل –
وهي حماولة إغراق السفينة ،بحسب ظاهر الفعل – أشد نكار ًة ألن فيهاا إهاالك للجامعاة ،بيانام الفعلاة
ٍ
الثانية – قتل الغالم  -إهالك ٍ
واحد ،ويمكن اجلواب عن ذلك باأن خارق السافينة حيتمال الغارق
لفرد
ال يقيني ًا ،بخالف قتل الغالم فهو ٌ
وليس قت ً
أعظام ُنكْار ًا  .وأجاباه اخلرضا – علياه
قتل عمدٌ يقينا ًا ،فهاو
ُ
السالم  : -ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ [الكهف]75 :؛ للتأكيد ولقطاع العاذر ،نبهاه
اخلرض عليه السالم إىل خروجه عام عاهده عليه للمرة الثانية ،وأ َّكد ذلك بزيادة اجلار واملجرور (لك) أي
إن هذا هو ما قلته لك ال لغريك ،ولكنك مل تلتزم بام تعهدت يل باه يف قولاك :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ [الكهف ،]69 :فأجابه موساى -علياه الساالم : -ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ [الكهف ،]76 :قطع عىل نفسه الطريق ،لو مل يقل هذا ألبرصا
العجب ،ولكنه قال :إن سألتك عن يشء بعدها فال تصاحبني .
( )1أهل قرية بخالء رفضوا أن يضيفا موسى واخلرض – عليهام السالم ، -ومع ذلك ملا وجادا – موساى
واخلرض – يف تلك القرية جدارا يريد أن يسقط ويقع ،أقامه اخلرض ،قيل :إنه هدمه وبنااه مان جدياد ،وقيال:
إنه أصلحه فقط.
( )2رواه البخاري ( ،)122ومسلم (.)2380
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فسئِ َل
ويف رواية عن كعب  عن النبي َّ « : 
أن موسى قا َم خطيب ًا يف بني إرسائيلُ ،
أي الناس أعلم؟ فقال :أنا ،فعتب اهلل عليه ،إذ مل يرد العلم إليه ،فقال له :بىل ،يل عبد
أي رب ومن يل به؟ قال :تأخذ حوتاً ،فتجعله يف
بمجمع البحرين هو أعلم منك قالْ :
ِم ْك َتل ،حيثام فقدت احلوت فهو َث َّم ،وأخذ حوت ًا فجعله يف ِم ْك َتل ،ثم انطلق هو وفتاه
يوشع بن نون ،حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهام ،فرقد موسى واضطرب احلوت
فخرج ،فسقط يف البحر فاختذ سبيله يف البحر رسب ًا ،فأمسك اهلل عن احلوت جرية املاء،
فصار مثل الطاق ،فقال :هكذا مثل الطاق ،فانطلقا يمشيان بقية ليلتهام ويومهام ،حتى إذا
كان من الغد قال لفتاه :آتنا غداءنا ،لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ،ومل جيد موسى النَّصب
حتى جاوز حيث أمره اهلل ،قال له فتاه :ﮋﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ
)(1
رسب ًا
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ فكان للحوت َ َ
)(2
يقصان
وهلام عجباً ،قال له موسى:ﮋﭵﭶﭷﭸﭺﭻﭼﭽﮊ  ،رجعا َّ

آثارمها ،حتى انتهيا إىل الصخرة ،فإذا رجل ُم َس َّج ًى بثوب ،فس َّلم موسى َفر َّد عليه ،فقال:
وأنى بأرضك السالم؟ قال :أنا موسى ،قال :موسى بني إرسائيل قال :نعم ،أتيتك
لتعلمني مما علمت ُر ْشد ًا ،قال :يا موسى :إين عىل عل ٍم ِمن عل ِم اهلل ع َّلمنيه اهلل ال تعلمه،
وأنت عىل علم من علم اهلل ع َّل َم َكه اهلل ال أعلمه »...احلديث ).(3
( )1الكهف.63 :
( )2الكهف.64 :
( )3رواه البخاري (. )3401
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ومعنى ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﮊ أي :هذا هو املطلوب ،وهذا هو املراد ،أن نعرف
املكان الذي نفقد فيه احلوت ،فهناك نلتقي هبذا الرجل الذي هو أعلم مني ،كام
أخربه اهلل تبارك وتعاىل ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ) (1أي :رجعا آلثار أقدامهام
يقصوهنا قصص ًا ،أي :يتتبعوهنا تتبعا حتى يصلوا إىل الصخرة ،فلام وصال إىل
الصخرة وجدا اخلرض  -عليه السالم . -
ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ

)(2

وهذا العبد هو اخلرض عليه السالم ،و ُس رمي اخلرض هبذا االسم -كام جاء يف
صحيح البخاري  -ألنه جلس عىل أرض يابسة ال نبات فيها ،فإذا هي هتتز من
خلفه خرضاء ).(3
واخلرض– عليه السالم – قيل :إنه نبي ،وقيل :إنه ملك ،والصحيح من أقوال
أهل العلم أنه ٌ
صالح ،والصحيح أيض ًا أنه قد مات كام مات غريه ممن هم
رجل
ٌ
خري منه من األنبياء واملرسلني ،ومنهم حممد  ،ومن قبله سائر األنبياء
ٌ
واملرسلني ،وغريهم من سائر البرش.

( )1الكهف.64 :
( )2الكهف. 65 :
( )3روى البخاري ( )3402عن أيب هريرة  ،عن النبي  قال« :إنام ُسمي اخلرض؛ أنه جلس عرىل
فروة بيضاء ،فإذا هي هتتز من خلفه خرضاء» ومعنى (فروة) :قرشة وجه األرض ،و(بيضراء) أي :يابساة
ليس فيها نبت ،و(خرضاء) :ملا نبت فيها من عشب أخرض.
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وتأ َّمل قوله تعاىل  :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ فمقام العبودية مقام رفيع
ٍ
وعال ،فإذا وصفك اهلل بالعبودية فهذا مقام سا ٍم ورفيع عند اهلل  ،كام قال
سبحانه وتعاىل يف حق نبينا حممد  : ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ).(1
وقوله ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ :اختلف يف الرمحة التي آتاه اهلل إياها،
فقيل :هي الوحي والنبوة ،وقيل :الرزق احلالل ،وقيل :العزلة عن الناس وعدم
االحتياج إليهم .
ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ) :(2العلم ال َّلدُ رين هو علم الغيب الذي يطلع اهلل عليه
من شاء من عباده ،أي :أن اهلل  ع َّلمه عل ًام من عنده سبحانه وتعاىل ،وعلم
خاص باهلل تبارك وتعاىل ،ولكنه قد يعطي شيئ ًا من علم الغيب للمكرمني
الغيب
ٌ
من خلقه ومن عباده كرامة هلم ،كام حصل ذلك لنبينا حممد  يف مواطن عديدة،
وكام حصل مع اخلرض – عليه السالم – فيام قصه اهلل علينا عنه يف سورة الكهف.
وتأ َّمل َ
نبي اهلل موسى :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
قول ر
ﯷﮊ)( (3ال أبرح) أي :ال أزال أسري حتى أصل إىل هذا املكان الذي وصفه اهلل
إرصار عىل أن ُحي رقق ما أمره اهلل تبارك وتعاىل به ،وما دله اهلل  عليه ،فهل
 يل،
ٌ

( )1اإلرساء. 1 :
( )2الكهف. 65 :
( )3الكهف. 60 :
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يا ترى نحن إذا د َّلنا اهلل  عىل ما هو أيرس من هذا من الطاعات والعبادات،
قل ِمنَّا َمن يكون كذلكَّ ،
نكون حريصني عىل تنفيذه وتطبيقه وحتقيقهَّ ،
قل ِمنَّا من
حيرص عىل أداء الصلوات اخلمس يف أوقاهتا مع اجلامعة ،و َّ
قل ِمنَّا من حيرص عىل
أداء الزكاة يف وقتها ،وهكذا سائر العباداتَّ ،
قل ِمنَّا من حيرص عىل أدائها عىل
الوجه األكمل الذي حيبه اهلل ويرضاه.
وقد ذكر النبي َّ 
احلريص عىل طاعة اهلل تعاىل واملجتهد يف االبتعاد عن
أن
َ
معصية اهلل تعاىل ،يكون يف ظل عرش اهلل يوم القيامة ،فعن أيب هريرة  عن النبي 
وشاب َ
قال« :سبع ٌة ُيظلهم اهلل يف ظِله ،يوم ال ظِ َّل إال ظِله :إما ٌم ٌ
نشأ يف عبادة
عادل،
ٌ
ٌ
وتفرقا عليه،
ربه،
ورجل قلبه ُمع َّل ٌق يف املساجد ،ورجالن حتا َّبا يف اهلل اجتمعا عليه َّ
ٍ
ٌ
منصب ومجال ،فقال :إين أخاف اهلل ،ورجل تصدَّ ق بصدقة
ذات
ورجل طلبته امرأة ُ
ٌ
ففاضت عيناه»).(1
ورجل َذ َك َر اهلل خالي ًا
فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه،
ْ
وﮋ ﯳ ﯴﮊ :موضع التقائهام ،ولعل املقصود هبام التقاء خليج
العقبة بخليج السويس ،أو التقا ُء أحد فروع النيل القديمة بالبحر األبيض املتوسط،
وتلك املنطقة شهدت أحداث بني إرسائيل وموسى عليه السالم مع قومه .
وﮋ ﯷﮊ :احلقب الدهر ،ومقداره ثامنون سنة  -كام قيل -واملعنى :ال
أزال أميض يف طريقي ورحلتي للوصول للخرض ألتعلم منه ،مهام أمضيت من
الزمان يف ذلك.
( )1رواه البخاري ( ،)1423ومسلم (. )1031
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وتأمل قوله تعاىل :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
)(1
جم من نبي اهلل موسى مع اخلرض ،عىل الرغم من أن
تواضع
ﮖﮊ
ٌ
ٌ
وأدب ٌّ

موسى رسول من أويل العزم من الرسل ،وهو قطع ًا أفضل من اخلرض ،لكنه
تواضع؛ وجاء متعل ًام من اخلرض بعض ما علمه اهلل إياه ،ونأخذ منه الدرس أن من
تعلم من إنسان ينبغي أن يتواضع له ،ينبغي للطالب أن يتواضعوا ملن يتعلمون
تكرب عىل معلمه ،واغِّت بنفسه
منه ،حتى يستفيدوا ويتعلموا أكثر وأكثر ،أما إن َّ
فلن يستفيد من هذا املعلم شيئ ًا .
ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ)(2هذا من كالم اخلرض ملوسى ،أي:
إنك لن تستطيع وال حيق لك أن تصرب عىل مامل حتط به خرب ًا ،فال حيق لك أن ترى
منكر ًا وال تنكره ،قال القرطبي ( :أي :إنك يا موسى ال تطيق أن تصرب عىل ما تراه
من علمي ،ألن الظواهر التي هي علمك ال تعطيه ،وكيف تصرب عىل ما تراه خطأ
ومل خترب بوجه احلكمة فيه ،وال طريق الصواب  ...واألنبياء ال يقرون عىل منكر،
ال جيوز هلم التقرير ،أي :ال يسعك السكوت جريا عىل عادتك وحكمك)).(3
ﮋﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﮊ) (4هذا طالب العلم احلريص

( )1الكهف. 66 :
( )2الكهف.68 :
( )3انظر :تفسري القرطبي (.)17/11
( )4الكهف. 69 :
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عىل العلم املتواضع مع معلمه ،الصابر عىل التعلم ﮋﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟ ﮊ ) (1أي :ال تسألني حتى أذكر لك احلكمة منه والعربة والعظة،
الرشط والوعد .
فال تستعجل وتسبقني بالسؤال عن ذلك ،فأخذ منه َّ ْ
وبعد أن حصلت هذه القصص الثالث الغريبة؛ خرق السفينة ،وقتل الغالم،
وإقامة اجلدار ملن مل يضيفوهم ،وكان اعِّتاض نبي اهلل موسى يف املرة األوىل عىل
خرق السفينة نسيان ًا منه ،ويف املرة الثانية عند قتل الغالم اشتدَّ اعِّتاضه ونكريه عىل
اخلرض ،ثم أدرك خطأه ،ووعد بتحمل تبعة اعِّتاضه عليه مرة أخرى فقال للخرض
عليه السالم :إذا اعِّتضت عليك يف أمر آخر فإن لك أن تفارقني وال لوم عليك يف
ذلك ،بل لك العذر كل العذر يف أال تصاحبني ،وقبل اخلرض عليه السالم اعتذاره
ومضيا يف طريقهام ،فلام كانت املرة الثالثة واعِّتض عىل إقامة اخلرض اجلدار ألهل
القرية البخالء الذين مل يضيفوهم ،مقِّتح ًا عليه أن يأخذ منهم أجر ًا ؛ عندها قرر
اخلرض فراقه مبين ًا له وجه احلقيقة التي غابت عنه يف تلك القصص الثالث الغريبة.
ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

( )1الكهف.70 :
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ﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﮊ). (1
فالسفينة كانت ملساكني يعملون يف البحر ،واملساكني هنا  :مجع مسكني؛ وهو
الضعيف العاجز ،أي كانت لضعفاء ال يقدرون عىل مدافعة الظلمة ،وكان وراءهم
َملِ ٌك ظامل ٌ طاغي ٌة يأخذ َّ
كل سفينة صاحلة ليس فيها عيب ظل ًام وعدوان ًا ،فإن كان فيها
عيب تركها ،فأراد اخلرض– عليه السالم  -أن جيعل فيها عيب ًا بخرقه إياها ،لئال
ٌ
يستويل عليها امللك الظامل ،فكان خرقه للسفينة سبب ًا حلفظها ألصحاهبا املساكني.
وقوله تعاىل :ﮋﮝﮞﮟﮊ) : (2الوراء :اسم ملا يتوارى عن العني ،سواء كان
خلفك أو أمامك ،فهو من أسامء األضداد ،واملراد به هنا املعنى الثاين ،واملعنى :وكان
أمامهم أعوان ملك ظامل يأخذون له كل سفينة صاحلة من أصحاهبا غصب ًا وقهر ًا ،وذلك
إما عىل سبيل املصادرة واالستيالء التام ،وإما عىل سبيل التسخري واالستغالل دون
أجر ،ثم يردوهنا لذوهيا ،واستعامل الوراء بمعنى األمام شائع يف اللغة .
وأسند اخلرض اإلرادة إىل نفسه بقوله :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ) (3ألن عيبه هلا
إفساد يف الظاهر ،فكان من األدب أن ال ينسبه إىل اهلل ،فلهذا مل يقل( :فأراد
( )1الكهف. 82 - 78 :
( )2الكهف. 79 :
( )3الكهف. 79 :
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ربك) ،ومثله ما سيأيت يف قتل الغالم :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ) (1أي :فأردت
بقتىل إياه أن يبدهلام ...الخ.
وأما الغالم فكان أبواه مؤمنني فخيش اخلرض -عليه السالم؛ بناء عىل العلم
الذي علمه ربه إياه  -أن يرهق والديه طغيان ًا و ُك ْفر ًا؛ أي :يغمرمها بمجاوزته
حلدود اهلل تعاىل ،وكفره به ،وفرس بغض العلامء إرهاقه هلام بالطغيان والكفر :بأن
حيملهام حبه  -لو بقي حي ًا  -عىل متابعته عىل كفره فيكون وجوده سبب هالكهام
وعذاهبام.
ولكن اخلوف من وقوع ذلك يف املستقبل ال يربر قتله للغالم  ،فقد ال يقع،
فرس بعض رشاح البخاري اخلشية هنا بالعلم ،أي فعلمنا من اهلل تعاىل أنه لو
فلهذا َّ
بلغ لدعا أبويه إىل الكفر فيجيبانه ،ويدخالن معه يف دينه لفرط حبهام له ،أو علمنا
أنه لو بلغ ألرهقهام طغيان ًا عليهام وكفر ًا بنعمتهام ،بسبب عقوقه وسوء صنيعه،
فيلحقهام من ذلك رش وبالء ،فكان قتله فيه فك ٌ
اك لوالديه الصاحلني من ذلك
كله ،فأراد اخلرض بقتله أن يبدهلام رهبام خري ًا منه ﮋ ﯗﮊ أيُ :طهر ًا يف الدين
واألخالق ﮋ ﯘ ﯙ ﮊ) (2أي :وأقرب رمح ًة منه هبام ،يروى عن ابن عباس
أهنام ُأبدال جارية ولدت نبي ًا).(3
( )1الكهف. 81 :
( )2الكهف. 81 :
( )3انظر« :التفسري الوسيط للقرآن الكريم» (. )914/6
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وخري ورمح ٌة هبذين
لطف
ومنكر؛
رش
ٌ
ٌ
ٌ
فأصبح قتل الغالم الذي ظاهره ٌ
الوالدين الصاحلني ،ولذا ثبت عن أنس  عن النبي  يقول« :عجبت للمؤمن،
إن اهلل مل يقض قضاء إال كان خري ًا له»).(1
َّ
قال قتادة :قد فرح به أبواه حني ولد ،وحزنا عليه حني قتل ،ولو بقي كان
فيه هالكهام ،فلريض امرؤ بقضاء اهللَّ ،
خري له من
فإن قضا َء ا ِ
هلل للمؤمن فيام يكره ٌ
قضائه فيام حيب).(2
وقوله تعاىل :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﮊ) (3؛ قال احلافظ ابن كثري( :ومعنى اآلية :أن هذا اجلدار إنام أصلحه ألنه
كان لغالمني يتيمني يف املدينة وكان حتته كنز هلام.
قال عكرمة ،وقتادة ،وغري واحد :كان حتته مال مدفون هلام .وهذا ظاهر
السياق من اآلية ،وهو اختيار ابن جرير ،رمحه اهلل.
وقال العويف عن ابن عباس :كان حتته كنز علم .وكذا قال سعيد بن جبري،
وقال جماهد :صحف فيها علم ،وقد ورد يف حديث مرفوع ما يقوي ذلك) ).(4

( )1رواه أمحد ( )12160وقال حمققو املسند – ط الرسالة : )203/19( -حديث صحيح.
(« )2تفسري ابن كثري» (. )185/5
( )3الكهف . 82 :
(« )4تفسري ابن كثري» (. )186/5
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ثم روى ابن كثري عن احلسن البرصي ،أنه قال يف قوله تعاىل :ﮋﯢ ﯣ ﯤ
)(1
ٍ
مكتوب فيه :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،عجبت ملن
ذهب
لوح من
ٌ
ﯥﮊ قالٌ ( :

يؤمن بالقدر كيف حيزن؟ وعجبت ملن يوقن باملوت كيف يفرح؟ وعجبت ملن
يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل)).(2
ثم قال احلافظ ابن كثري بعد أن أورد ذلك األثر وغريه مما يدل عىل أن الكنز
علم( :وهذا الذي ذكره هؤالء األئمة ...ال ينايف قول عكرمة :أنه كان ماالً؛ ألهنم
ٌ
ذكروا أنه كان لوح ًا من ذهب ،وفيه ٌ
مال جزيل ،أكثر ما زادوا أنه كان مودع ًا فيه
علم ،وهو حكم ومواعظ ،واهلل أعلم)).(3
وقوله تبارك وتعاىل  :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨﮊ)( : (4فيه دليل عىل أن الرجل
الصالح ُحيفظ يف ذريته ،وتشمل بركة عبادته هلم يف الدنيا واآلخرة ،بشفاعته
لتقر عينه هبم ،كام جاء يف القرآن
فيهم ،ورفع درجتهم إىل أعىل درجة يف اجلنة َّ
ووردت السنة به .قال سعيد بن جبري عن ابن عباسُ :حفظا بصالح أبيهام ،ومل
يذكر هلام صالح)).(5

( )1الكهف. 82 :
(« )2تفسري ابن كثري» (. )186/5
(« )3تفسري ابن كثري» (. )186/5
( )4الكهف.82 :
(« )5تفسري ابن كثري» (. )187 ،186/5
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وقيل :إن هذا األب الصالح كان األب السابع ،ليس األب املبارش ،وال الذي
قبله ،وال الذي قبله ،وإنام األب السابع) ،(1حيفظ اهلل تبارك وتعاىل األبناء بصالح
آبائهم وأجدادهم فهال حفظنا آبائنا وذرياتنا بصالحنا واستقامتنا.
وقوله :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ

)(2

هاهنا أسند

اإلرادة إىل اهلل تعاىل؛ ألنه إنعام حمض ،فمناسب إسناده إليه تعاىل بخالف ما مر يف
السفينة والغالم فقد كان إفساد ًا يف الظاهر ،فلهذا أسنده اخلرض إىل نفسه .
وقوله :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﮊ أي :هذا الذي فعلته يف هذه األحوال الثالثة ،إنام
هو من رمحة اهلل بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ،ووالدي الغالم ،وولدي الرجل
الصالح :ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﮊ لكني أمرت به ووقفت عليه ،فبني اخلرض -
عليه السالم  -أنه كان يتلقى األمر فيام يفعله من اهلل تعاىل ،وليس الذي فعلته من
األمور التي شاهدهتا يا موسى ناشئ ًا عن اجتهادي ورأيي ،وفيه داللة ملن قال
بنبوة اخلرض -عليه السالم ،-مع ما تقدم من قوله :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ).(3
وقال آخرون :كان رسوالً ،وقيل :بل كان َملِك ًا ).(4
(« )1تفسري ابن كثري» (. )187/5
( )2الكهف . 82 :
( )3الكهف.65 :
( )4انظر« :تفسري ابن كثري» (. )187/5
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ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ) (1أي :ذلك الذي رشحته لك من أرسار
تلك األحداث ،هو مآل وعاقبة األمور التي مل تستطع الصرب عليها.
نسأل اهلل  أن يوفقنا ويعيننا عىل حسن عبادته وطاعته إنه ويل ذلك والقادر
عليه .
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه .

( )1الكهف . 82 :
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قصة ذي القرنني
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،نواصل
اليوم حديثنا يف تأمالت سورة الكهف ووصل بنا احلديث عند القصة األخرية يف
هذه السورة ،وهي قصة ذي القرنني ،وهذه السورة كام ذكرنا احتوت عىل أربعة
قصص :قصة أصحاب الكهف ،وقصة صاحب اجلنتني ،وقصة موسى مع اخلرض
عليهام السالم ،وقصة ذي القرنني.
فكأن قصة الفتية فيها دروس وعرب للفتيان والفتيات ،وقصة أصحاب
اجلنتني فيها دروس وعرب ألصحاب األموال والتجار ،وقصة موسى واخلرض -
عليهام السالم -فيها دروس وعرب للعلامء واحلكامء ،وهذه القصة األخرية قصة
ذي القرنني فيها دروس وعرب للحكام واألمراء .
يقول اهلل تبارك وتعاىل :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ(.)1
ذكر اهلل قبل هذه القصة ما حدث بني موسى واخلرض ،وعقبها بذكر قصة ذي
القرنني؛ لتكون القصتان آية عىل نبوته َّ ،
فإن القصتني ال يعلمهام سوى أهل
الكتاب ،يف حني أنه  ال سبيل له إىل علمهام إال بقراءة كتبهم ،أو بتعلمهام منهم،
( )1الكهف.84 – 83 :
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وال سبيل له إىل قراءهتام ،ألن النبي  أمي ،كام قال سبحانه :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ) ،(1كام أنه ال سبيل له
إىل تعلمهام منهم ،ألهنم ال يوجدون بمكة ،ومل يكن له اتصال هبم ،وهلذا كانوا
يسألونه عن تلك الغيبيات ،إما بتحريض قريش عىل سؤاله ،وإما بسؤاهلم إياه
بأنفسهم ،وأكثر اآلثار تدل عىل أن السؤال حصل منهم قبل نزول هذه اآليات،
ﮋ ﰁ ﰂﮊ :السائلون قريش بتلقني اليهود ،أو اليهود أنفسهم ،حيث
وجهوا إىل النبي  ثالثة أسئلة ،وكان من ضمنها سؤال عن رجل طواف يف
األرض ما كان أمره) ،(2وهو املوصوف با ﮋ ﰃ ﰄﰅﮊ :وهي صفة َمللِك
( )1العنكبوت.48 :
( )2أورد احلافظ ابن كثري عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال :بعثت قريش النرض بن احلارث،
وعقبة بن أيب معيط ،إىل أحبار هيود باملدينة ،فقالوا هلم :سلوهم عن حممد ،وصفوا هلم صفته،
وأخربوهم بقوله؛ فإهنم أهل الكتاب األول ،وعندهم ما ليس عندنا من علم األنبياء .فخرجا حتى قدما
املدينة ،فسألوا أحبار هيود عن رسول اهلل  ،ووصفوا هلم أمره وبعض قوله ،وقاال :إنكم أهل التوراة،
وقد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا .قال :فقالت هلم :سلوه عن ثالث نأمركم هبنْ ،
فإن أخربكم هب َّن،
تقول فروا فيه رأيكم :سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ،ما
نبي ُم ْر َس ٌل ،وإن مل يفعل فالرجل ُم ر
فهو ٌ
طواف بلغ مشارق األرض
كان من أمرهم؟ فإهنم قد كان هلم حديث عجيب ،وسلوه عن رجل َّ
ومغارهبا ،ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح؟ فإن أخربكم بذلك فهو نبي فاتبعوه ،وإن مل خيربكم فإنه
رجل متقول ،فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم .فأقبل النرض وعقبة حتى قدما عىل قريش ،فقاال :يا معرش
قر يش ،قد جئناكم بفصل ما بينكم وبني حممد ،قد أمرنا أحبار هيود أن نسأله عن أمور ،فأخربوهم هبا،
فجاءوا رسول اهلل  فقالوا :يا حممد ،أخربنا؛ فسألوه عام أمروهم به ،فقال هلم رسول اهلل « : أخربكم
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عم ملكه معظم أنحاء االرض آنذاك ،وسيأيت بيان السبب يف وصفه
مؤمن صالح َّ
بذي القرنني ،ﮋ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﮊ ( )1و( ِذ ْكر ًا) أي :نب ًأ مذكور ًا،
وقيلِ ( :ذكْر ًا) أي :تذكري ًا ،واملعنى :أن اهلل  سيتلو علينا من قصته ما فيه العربة
والعظة والتذكري.
وعادة القرآن أنه ال يتعمق يف التفاصيل ،فال يذكر تفاصيل األسامء وال
البلدان وال األماكن ،إذ ليس يف ذلك عربة وال عظة ،وال هيتم بمثل تلك
التفاصيل إال أهل التاريخ والقصص ،أما القرآن فيذكر من القصة مواضع العربة
والعظة ،لنعترب هبا ونتعظ ،ونأخذ منها دروس ًا نستنري هبا يف حياتنا.
وذو القرنني ملك صالح مكن اهلل له يف املشارق واملغارب ،وقد اخ ُتلف يف
شخصه ،فقيل :هو اإلسكندر املقدوين -وهو رأي معظم املفرسين.-

غد ًا بام سألتم عنه» ،ومل يستثن ،فانرصفوا عنه ،ومكث رسول اهلل  مخس عرشة ليلة ،ال حيدث اهلل إليه
يف ذلك وحي ًا ،وال يأتيه جربيل -عليه السالم  -حتى أرجف أهل مكة وقالوا :وعدنا حممد غد ًا ،واليوم
مخس عرشة قد أصبحنا فيها ،ال خيربنا بيشء عام سألناه عنه ،وحتى أحزن رسول اهلل ُ مكث الوحي
عنه ،وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ،ثم جاءه جربيل -عليه السالم -من عند اهلل ،عز وجل ،بسورة
أصحاب الكهف ،فيها معاتبته إياه عىل حزنه عليهم ،وخرب ما سألوه عنه من أمر الفتية ،والرجل
الطواف ،وقول اهلل عز وجل :ﮋﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﮊ [اإلرساء. ]85:
انظر« :تفسري ابن كثري» (.)136/5
( )1الكهف. 83 :
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قال النيسابوري( :أصح األقوال أن ذا القرنني هو اإلسكندر بن فيلقوس
الرومي الذي ملك الدنيا بأرسها ،إذ لو كان غريه النترش خربه ومل خيف مكانه
عادة)(.)1
وقال الفخر الرازي( :فهذا اإلنسان املسمى بذي القرنني يف القرآن قد دل
القرآن عىل أن ُم ْل َكه بلغ أقىص املغرب واملرشق ،وهذا هو متام القدر املعمور من
األرض ،ومثل هذا امللك البسيط ال شك أنه عىل خالف العادات ،وما كان
كذلك وجب أن يبقى ذكره خملد ًا عىل وجه الدهر ،وأن ال يبقى خمفيا مستِّتا،
وامللك الذي اشتهر يف كتب التواريخ أنه بلغ ملكه إىل هذا احلد ليس إال
اإلسكندر)).(2
وقد كان اإلسكندر موجود ًا قبل مبعث عيسى -عليه السالم  -بثلثامئة سنة
كام نقله اآللويس عن بعض املؤرخني.
وهناك من قال :إنه رجل يامين ملك األرض كلها؛ ألن امللقبني بكلمة (ذي)
كانوا من اليمن ،كذي املنار ،وذي نواس ،وذي يزن ،وهناك من يرى أن ذا
القرنني هو غورش الفاريس ،ويسميه اليهود (كورش) ويسميه اليونانيون
(سانرس) وإطالق ذي القرنني عليه عند أصحاب هذا الرأي ناش من رؤيا رآها

(« )1غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للنيسابوري (.)457/4
(« )2مفاتيح الغيب» (.)493/21
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النبي دانيال يف منامه ،خالصتها أن كبش ًا كان واقف ًا عىل شاط النهر له قرنان،
وهو ينطح هبام رشق ًا وغرب ًا وجنوب ًا ،وال قبل حليوان بالوقوف أمامه.
وتسميته ذا القرنني عىل أنه اإلسكندر املقدوين أو أبو كرب اليمنى ،ألنه بلغ
ناصيتي مرشق الشمس ومغرهبا ،مأخوذ من قرن الشمس بمعنى ناحيتها ،وقيل:
كانت له ضفريتان من شعر فنسب إليهام  -ذكره الثعلبي وغريه  -والضفائر قرون
الرأس عند العرب ،والوجه األول يف علة التسمية أوىل بالقبول ،فإن وصف ذي
القرنني ذكر عىل أنه عالمة مميزة هلذا الفاتح العظيم ،وكونه ذا ضفريتني من الشعر
ال يصلح أن يكون عالمة مميزة ،ألن إرسال الشعر وتضفريه من العادات القديمة
للرجال والنساء مجيع ًا.
هذه أظهر األقوال يف شخصية (ذي القرنني) وأي ًا كانت شخصيته ،فقد
ذكرت قصته للوعظ واإلرشاد ،فليكن هو اإلسكندر املقدوين ،أو رج ً
ال محريي ًا
من اليمن ،أو ملك ًا فارسي ًا ،فالقرآن مل يأتنا ليعلمنا تاريخ اليونان ،أو تاريخ
احلمرييني ،أو الفارسينيَّ ،
فإن القرآن أعظم من ذلك كله ،ولكنهم ملا سألوه 
عن ذي القرنني ،أجاهبم بام جيمع بني إمجال املطلوب هلم ،والداللة عىل صدق
نبوته  والعربة ،حيث أخربهم بام ال يعلمه سوى أهل الكتاب ،وبني أن امللك
الصالح العامل يؤيده اهلل تعاىل ويم ركن له يف أرضه(.)1

( )1انظر« :التفسري الوسيط للقرآن الكريم» (.)917 ،916/6
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واملعنى اإلمجايل :ويسألك السائلون  -من قريش بتحريض اليهود ،أو اليهود
أنفسهم  -عن صاحب القرنني الذي جاب األرض كلها ،قل يا أهيا الرسول جميب ًا
هلم :سأقرأ عليكم من قصته نبأ مذكور ًا ،عىل سبيل التالوة من وحي اهلل تعاىل
الذي أوحاه إ َّيل جل وعال.
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ( )1أي :جعلنا له مكنة وقدرة
عىل الترصف يف األرض ،وأعطيناه من أجل كل يشء أراده سبب ًا ووسيلة توصله
إليه ،فال يعوقه عن مراده عائق ،ومن هذه األسباب :سعة العلم ،وحسن التدبري،
واحلكمة يف الترصف ،وتدريب اجلنود ،واختيار القواد ،والعتاد احلربى.
قال ابن كثري  -رمحه اهلل ( : -وقوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ أي :أعطيناه
ملك ًا عظي ًام متمكن ًا ،فيه له من مجيع ما يؤتى امللوك من التمكني واجلنود ،وآالت
احلرب واحلصارات؛ وهلذا ملك املشارق واملغارب من األرض ،ودانت له
البالد ،وخضعت له ملوك العباد ،وخدمته األمم من العرب والعجم؛ وهلذا ذكر
بعضهم أنه إنام سمي ذا القرنني؛ ألنه بلغ قرين الشمس مرشقها ومغرهبا.
وقوله :ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ قال ابن عباس ،وجماهد ،وسعيد بن جبري،
وعكرمة ،والسدي ،وقتادة ،والضحاك ،وغريهم :يعني عل ًام.
وقال قتادة أيضا يف قوله :ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ قال :مناازل األرض

( )1الكهف.84 :
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وأعالمها).(1
وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف قوله :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ

()2

قال :تعليم األلسنة ،كان ال يغزو قوم ًا إال كلمهم بلساهنم)).(3
قال جماهد( :ملك األرض أربعة ،مؤمنان وكافران فأما املؤمنان فسليامن،
وذو القرنني ،وأما الكافران فنمرود ،وبختنرص)(.)4
يرس اهلل له األسباب ،أي :الطرق والوسائل إىل فتح األقاليم
فذو القرنني َّ
والبالد واألرايض وكرس األعداء ،وإذالل أهل الرشك ،فقد أويت من كل يشء مما
حيتاج إليه مثله سبب ًا.
وأراد ذو القرنني أن يتو َّجه إىل ناحية مغرب الشمس ﮋ ﭜ ﭝ ﮊ

()5

أ ْتبع

وا َّتبع بمعنى واحد ،أي اتبع طريق ًا وأسلوب ًا من شأنه إنجاح غزوه لألقطار
الغربية ،وقد أشارت اآلية الكريمة ﮋ ﭜ ﭝ ﮊ

()6

إىل َّ
أن معايل األمور ال تنال

إال باستعامل األسباب املوصلة إليها ،وأن املجد ال يناله القاعدون اخلاملون.
( )1أي :أعطى اهلل لذي القرنني – من مجلة ما أعطاه  -علم الطرق واملسالك ،علمه اهلل  هذا العلم،
فهو يصل إىل املشارق واملغارب ،وإىل أي مكان يف الدنيا بكل يرس وسهوله.
( )2الكهف.84 :
(« )3تفسري ابن كثري» (.)190 ،189/5
(« )4تفسري البغوي» (. )315/1
( )5الكهف.85 :
( )6الكهف.85 :
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ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ( )1أي :اتبع الطريق
والسبب املوصل إىل مقصده ،وسار يف اجتاه الغرب حتى وصل إىل أقىص
األرض ،فبلغ يف فتوحاته منتهى األرض من جهة مغرب الشمس ،ووقف عند
حافة املحيط ،وجد الشمس  -كام أدركها برصه  -تغرب يف عني ذات محأة،
والشمس أبعد من ذلك بكثري ولكن الناظر إذا نظر يف البحر فكأنه يرى الشمس
تغرب يف ذلك البحر ،واحلمأة الطني األسود ،مأخوذة من محئت البئر إذا كثرت
محأهتا  -أي طينها األسود .-
ﮋ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﮊ()2أي :أمة من األمم ،ذكروا أهنا كانت أمة عظيمة من
بني آدم.
وقوله :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ( ،)3اهلل تعاىل
وخريه :إن شاء قتل وسبى ،وإن شاء َم َّن
م َّكنه منهم وح َّكمه فيهم ،وأظفره هبمَّ ،
أو فدى؛ اختبار ًا من اهلل تبارك وتعاىل هلذا امللك ،فام كان منه إال أن ظهر عدله
وإيامنه ورمحته فيام أبداه يف قوله :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ(،)4
( )1الكهف.86 :
( )2الكهف.86 :
( )3الكهف.86 :
( )4الكهف. 88 ،87 :
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فقوله :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼﮊ أي :من استمر عىل كفره ورشكه بربه ،ومل ينتقل منه إىل
التوحيد واإليامن ﮋﭽ ﭾﮊ قال قتادة :بالقتل ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮊ( )1أي :شديد ًا ألي ًام ،وفيه إثبات املعاد واجلزاء؛ فبعد أن يقتل يف الدنيا ،جيد
يف اآلخرة العذاب األليم يف النار ،جزاء كفره ورشكه .
وقوله :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ أي :تابعنا عىل ما ندعوه إليه من اإليامن
باهلل وعبادته وحده ال رشيك له ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮊ أي :يف الدار اآلخرة عند اهلل
عز وجل ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ( )2قال جماهد :معروف ًا ،أي :ستكون معاملته
من قبلنا معاملة اليرس واإلكرام واالحِّتام والتقدير ،جزاء إيامنه باهلل تبارك وتعاىل
وعمله الصالح.
يسو بني الظامل املفسد والعادل
وهذا من عدل ذي القرنني وإنصافه ،فهو مل ر
املصلح ،وإنام َّفرق بينهم يف املعاملة ،فالعقوبة أوقعها عىل املفسدين املجرمني
الظاملني ،و املكافأة واجلزاء احلسن واملعاملة باحلسنى للمحسنني واملصلحني،
وهذا فيه درس ،وهو :أن الناس ليسوا سواسية ،وال يصح أن ُيعامل الصالح كام
ُيعامل الطالح.

( )1الكهف.87 :
( )2الكهف. 88 :
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ثم قال  : ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ(.)1
قال احلافظ ابن كثري– رمحه اهلل ( :-يقول :ثم سلك طريق ًا فسار من مغرب
الشمس إىل مطلعها ،وكان كلام مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إىل اهلل عز وجل،
فإن أطاعوه وإال أذهلم وأرغم آنافهم ،واستباح أمواهلم وأمتعتهم ،واستخدم من
كل أمة ما يستعني به مع جيوشه عىل أهل اإلقليم املتاخم هلم ،وذكر يف أخبار بني
إرسائيل أنه عاش ألف ًا وستامئة سنة جيوب األرض طوهلا والعرض حتى بلغ
املشارق واملغارب ،وملا انتهى إىل مطلع الشمس من األرض كام قال اهلل تعاىل:
ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ أي :أمة ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ أي :ليس هلم بناء
يكنهم ،وال أشجار تظلهم وتسِّتهم من حر الشمس)(.)2
وسئل احلسن – رمحه اهلل  -عن قوله تعاىل :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ

()3

فقال :إن أرضهم ال حتمل البناء فإذا طلعت الشمس تغوروا يف املياه ،فإذا غربت
خرجوا يِّتاعون كام ترعى البهائم .وقال قتادة :ذكر لنا أهنم بأرض ال تنبت هلم
شيئ ًا ،فهم إذا طلعت الشمس دخلوا يف أرساب ،حتى إذا زالت الشمس خرجوا

( )1الكهف.91 – 89 :
(« )2تفسري ابن كثري» (.)194 ،193/5
( )3الكهف.90 :
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إىل حروثهم ومعايشهم(.)1
أي :إهنم كانوا يتقون الشمس بالرساديب يف األرض ،فيحفرون يف األرض
حفر ًا ،ويدخلون فيها جتنب ًا حلرارة الشمس ،أو كانوا ينزلون يف املاء ،فإذا غربت
الشمس خرجوا إىل معاشهم ،و ُذكر أهنم كانوا عراة ،أي أهنم يف حياة بدائية متام ًا.
(وقوله :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ قال جماهد ،والسدي :عل ًام ،أي:
نحن مطلعون عىل مجيع أحواله وأحوال جيشه ،ال خيفى علينا منها يشء ،وإن
تفرقت أممهم وتقطعت هبم األرض ،فإنه تعاىل :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆﮊ(.)3())2
فاهلل  أحاط عل ًام بام لدى ذي القرنني من القدرات واإلمكانات واجلنود
والوسائل التي حقق هبا ما يريد ،حتى وصل أطراف األرض مغرب ًا ومرشق ًا ،كام
هو سبحانه أعلم بأحوال أهل هذه البالد يف املرشق ويف املغرب.
قال تعاىل :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ ﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ

(« )1تفسري ابن كثري» (.)194/5
( )2آل عمران. 5 :
(« )3تفسري ابن كثري» (.)194/5
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ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕﰖﰗﰘﰙ ﰚﰛﰜ ﰝﰞ ﰟﰠ ﰡﰢﰣ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ(.)1
قال اإلمام ابن كثري( :يقول تعاىل خمرب ًا عن ذي القرنني :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ أي:
ثم سلك طريق ًا من مشارق األرض ،ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﮊ ومها جبالن بينهام
ثغرة خيرج منها يأجوج ومأجوج عىل بالد الِّتك ،فيعيثون فيهم فساد ًا ،وهيلكون
احلرث والنسل ،ويأجوج ومأجوج من ساللة آدم ،عليه السالم ،كام ثبت يف
إن اهلل تعاىل يقول :يا آدم .فيقول :لبيك وسعديك .فيقول :ابعث
الصحيحنيَّ « :
بعث النار .فيقول :وما بعث النار؟ فيقول :من كل ألف تسعامئة وتسعة وتسعون
إىل النار ،وواحد إىل اجلنة؟ فحينئذ يشيب الصغري ،وتضع كل ذات محل محلها،
فيقال :إن فيكم أمتني ،ما كانتا يف يشء إال كثرتاه :يأجوج ومأجوج»(.)3())2
ٍ
عمرو ريض اهلل عنهام ،عن النبي  قال« :إن يأجوج
وعن عبد اهلل بن
ومأجوج من ولد آدم ،وإهنم لو ُأرسلوا إىل الناس ألفسدوا عليهم معايشهم ،ولن
يموت منهم أحدٌ إال ترك من ذريته ألف ًا فصاعد ًا »(.)4

( )1الكهف. 98 – 92 :
( )2رواه البخاري ( ،)6530ومسلم ( )222من حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه.
(« )3تفسري ابن كثري» (.)195/5
( )4قال اهليثمي يف «جممع الزوائد» (  : ) 6 / 8رواه الطرباين يف «الكبري» ،و«األوسط» ،ورجاله
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تم ذو القرنني رحلته إىل املرشق ،وأخضع أهله حلكمه ،اختذ طريق ًا ثالث ًا
ملا َأ َّ
ليخضع لسلطانه قوما آخرين مل يدينوا له بعد ،ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ( )1أي :حتى إذا وصل يف سريه إِىل منطقة تقع
بني جبلني معينني ،وجد قري ًبا منهام قوم ًا ال يفهمون ما يقال هلم منه ،أو من َأتباعه
إال بصعوبة ومشقة؛ بسبب بعدهم عن الناس وعدم خمالطتهم هلم ملكاهنم البعيد،
(قرأ محزة والكسائي :ﮋ ُي ْف ِقهونﮊ بضم الياء وكرس القاف ،عىل معنى :ال

ي ِ
فقهون غريهم قوالً ،وقرأ اآلخرون :بفتح الياء والقاف أي ال يفقهون كالم
ُ
غريهم ،قال ابن عباس :ال يفقهون كالم أحد وال يفهم الناس كالمهم)(.)2
ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶﮊ( )3أي :شكا القوم الذين هم دون السدين حاهلم لذى القرنني ،ملا
َعلموه من قوة سلطانه وعظيم مهته ،وبام سمعوه من أخبار رحلته ،فقالوا له :يا
صاحب القرنني ،إن قبيلتي يأجوج ومأجوج املقيمتني خلف السدين ،مفسدون
يف األرض التي نحن فيها ،كام أهنم مفسدون يف غريها ،ونحن ال نقدر عىل دفعهم

ثقات .ا.ها.
( )1الكهف.93 :
( )2تفسري البغوي (.)201/5
( )3الكهف. 94 :
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عن بالدنا ،فهل نجعل لك عطا ًء وماالً عىل أن جتعل بيننا وبني هؤالء املفسدين
حاجز ًا بني هذين اجلبلني يمنعهم من العودة إىل أرضنا واإلفساد فيها.
ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ

()1

قال ذو

القرنني ر َّد ًا عىل ما عرضوه من العطاء يف مقابل إقامته السد بينهم وبني يأجوج
خري مما
ومأجوج :ما مكنني فيه ريب من امللك واملال والعلم وسائر األسباب ٌ
عيل من العطاء ،فال حاجة يل بأموالكم ،لكن أعينوين عىل بناء السد
تعرضونه َّ
الذي تريدونه بام َأقوى به عىل حتقيقه من العامل وآالت البناء والوقود وقطع
احلديد والنحاس ،وغري ذلك مما نحتاجه حتى يساوي اجلبلني ،ويكون شديد
القوة بحيث ال يقدرون عىل صعوده وال عىل اخِّتاقه ،فإن فعلتم أجعل بينكم
وبينهم (ردم ًا) أي :حاجز ًا حصين ًا منيع ًا ،فالردم يف اللغة :أقوى من مطلق السد،
متكاثف بعضه فوق بعض.
سحاب ُم َر َّد ٌم ،أي:
مأخوذ من قوهلم
ٌ
ٌ
وهكذا ينبغي عىل كل إنسان قادر أن ينرص املظلوم ويقف بجوار املنكوب،
وأن يستجيب ملن يستغيث به.
و(يأجوج ومأجوج) :قبيلتان من البرش ،ومها اسامن َأعجميانَ ،أو عربيان
أج الظليم إِذا أرسع ،أو من أجيج النار ،وهو ضوؤها ورشرها،
مأخوذان من َّ
وهذا املأخذ يشري إِىل رشهم وفسادهم ،وأهنم مثل النار ،وال جرية هلم ،كام أن
املأخذ األول يشري إىل رسعتهم يف شن الغارات عىل جرياهنم ،والعودة بغنائمهم
( )1الكهف. 95 :
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إِىل حيث يعيشون وراء اجلبلني اللذين أقيم السد بينهام ،وهذان اجلبالن كام يقول
بعض الباحثني( :بني سمرقند واهلند) وعىل هذا يكون املراد من ي ْأجوج ومأجوج
املغول والتتار ،ومتتد بالدهم من التبت والصني إىل املحيط املتجمد الشامىل،
وتنتهى غرب ًا إىل ما يىل بالد الِّتكستان ،وهذه األُمم عرفت يف التاريخ بإغارهتا
عىل األُمم املجاورة من آن آلخر ،كام عرف عنهم جتاوز إِفسادهم إِىل أطراف
األرض ،فقد انحدروا من مرتفعات آسيا الوسطى إِىل أوروبا وخربوها كام خربوا
آسيا الغربية التي بعث فيها األنبيا ُء ،وكانوا حيذرون منهم أقوامهم(.)1
وقد جاء يف وصف (يأجوج ومأجوج) عىل لسان املصطفى  أنه قال:
يأت يأجوج
«إنكم تقولون ال عدُ َّو ،وإنكم ال تزالون تقاتلون عدو ًا حتى َ
ِ
ِ
ِ
ومأجوجِ ،ع ُ
ب الشعور
صغار
الوجوه،
راض
شه َ
ب الش َعاف» يعنيْ ُ :
العيونُ ،ش ْه َ
ُ
ُ
حدب ي ِ
نسلون ،كأن وجوههم املجآن املُ ْط َر َقة»  ،فهذه أوصافهم كام
«من ُكل
ٍ َ
ذكرها النبي  ،وهم من أصل الِّتك كام قال العلامء.
وقوله  :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ( ،)3هذا
شبيه بقول نبي اهلل سليامن عليه السالم عندما قال :ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

( )1انظر« :التفسري الوسيط» (. )927 ،926/6
( )2رواه أمحد ( )21826وقال اهليثمي يف «جممع الزوائد» ( :)6/ 8رواه أمحد ،والطرباين ،ورجاهلام
رجال الصحيح.
( )3الكهف.95 :
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ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ( ،)1وقول نوح عليه السالم  :ﮋﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﮊ( ،)2وهكذا قال غريمها من سائر
األنبياء عليهم السالم ،فاألنبياء  -وورثة األنبياء  -ليسوا طالب مال ،وإنام
طالب إصالح وإرشاد وهداية .
ثم قال ذو القرنني هلم  -فيام حكاه اهلل تعاىل عنه  : -ﮋ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ
ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ(. )3
جاء يف تفسري البغوي – رمحه اهلل( : -ﮋﰅﮊ أعطوين ،وقرأ أبو بكر:
ﮋائتوينﮊ أي :جيئوين ﮋﰆ ﰇﮊ أي :قطع احلديد واحدهتا ُز ْب َر ٌة ،فآتوه هبا
وباحلطب وجعل بعضها عىل بعض ،فلم يزل جيعل احلديد عىل احلطب واحلطب
سوى بني طريف اجلبلني ﮋ ﰎ
عىل احلديد ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ أيَّ :
ﰏﮊ يعني :يف النار ﮋﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﮊ أي :صار احلديد نار ًا ﮋ ﰕ ﰖ
ﰗ ﰘ ﰙ ﮊ أي:آتوين ِق ْطر ًا أفرغ عليه ،واإلفراغ :الصبِ ،
والق ْطر :هو

( )1النمل. 36 :
( )2هود. 29 :
( )3الكهف. 98 – 96 :
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النحاس املذاب ،فجعلت النار تأكل احلطب ويصري النحاس مكان احلطب حتى
لزم احلديد النحاس( ،)1قال قتادة :هو كالربد املحرب طريقة سوداء وطريقة محراء.
ويف القصة :أن عرضه كان مخسني ذراع ًا وارتفاعه مائتي ذراع وطوله فرسخ
ﮋﰛ ﰜ ﰝ ﰞﮊ أن يعلوه من فوقه لطوله ومالسته ﮋ ﰟ ﰠ ﰡ
ﰢ ﮊ من أسفله لشدَّ ته ولصالبته( )2ﮋﭑﮊ يعني :ذا القرنني ﮋﭒﮊ أي:
السد ﮋﭓﮊ أي :نعمة ﮋﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ قيل :يوم القيامة ،وقيل :وقت
خروجهم ﮋﭛ ﭜﮊ قرأ أهل الكوفة ﮋ ﭜﮊ باملد واهلمز ،أي :أرض ًا ملساء،
وقرأ اآلخرون بال مد أي :جعله مدكوك ًا مستوي ًا مع وجه األرض ﮋﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﮊ)(.)3
( )1فتامسك البنيان أشد التامسك بخلط احلديد مع النحاس املذاب ،وهذا معروف اآلن يف صناعات
احلديد ،إذا أضيف له النحاس يصبح أقوى من احلديد بكثري وهذا من العلم الذي علمه اهلل تبارك وتعاىل
لذي القرنني.
( )2وقال سبحانه يف األوىل :ﮋ ﰛ ﰜ ﮊ بالتخفيف؛ ألن الصعود أسهل من النقب ،وهلذا قال يف
الثانية  -النقب  : -ﮋ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﮊ ،كام قال  يف قصة اخلرض التي سبق بياهنا من قبل :ﮋﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [الكهف ]78 :قال (تستطع) ألنه ما كان يعرف احلكمة من تلك األمور
التي فعلها اخلرض ،كان فهمها ومعرفتها شاق ًا وصعب ًا عليه وهلذا قال له (تستطع) ،لكن ملا فهمها ووضحها له
اخلرض وصارت معلومة لديه ،عرب بقوله ( :تسطع) فقال :ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﮊ [الكهف ،]82 :ألهنا أصبحت مقنعة ومفهومة عند موسى عليه السالم.
(« )3تفسري البغوي» (. )205/5
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فهذا السد العظيم الضخم اهلائل  -وهكذا كل بناء َ -س ُيدَ ك إذا أراد اهلل دكَّه،
وجاء موعد تدمريه ،وجاء يوم القيامة ،وإذا كانت اجلبال الروايس تندك يوم
القيامة؛ كام قال اهلل جل وعال :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ فكيف ما بناه اإلنسان؟!.
وقد اجتهد بعض العلامء فقالوا :إن يأجوج ومأجوج قد خرجوا يف املايض،
عندما غزا التتار واملغول بالد العامل حتى أتوا إىل مقر اخلالفة العباسية فقتلوا
خليفة املسلمني ،وقتلوا ببغداد مقتلة عظيمة من املسلمني ،ثم ساروا إىل الشام
وفعلوا مثلام فعلوا يف بغداد من القتل والتدمري ،ومل يصدهم إال الظاهر بيربس،
واملظفر قطز يف معركة عني جالوت الشهرية ،وكانت يف شهر رمضان املبارك .
والبعض يف زماننا يقول :هل يعقل أن يأجوج ومأجوج موجودون اآلن وراء
السد ومل تكتشفهم األقامر الصناعية ،وال أجهزة الرصد احلديثة ،فنقول :اهلل تبارك
وتعاىل عىل كل يشء قدير  ،فهو قادر سبحانه أن خيفي عنا مكاهنم وأن حيول بيننا
وبينهم ،كام هو احلال يف شأن اجلن واملالئكة وسائر الغيبيات التي حجب اهلل
علمها عنَّا ،فهل يستطيعون رؤيتها أو االطالع عىل يشء منها ؟!.
وهل اكتشف البرش كل يشء عىل هذه األرض ،ويف هذا الكون الفسيح ،إهنم
اليزالون يكتشفون كل يوم أشياء جديدة يف األرض ويف السامء ،ويرون من آيات

( )1طه.107 - 105 :
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اهلل تبارك وتعاىل التي مل يكن يعرفون عنها شيئ ًا من قبل ،وسيستمرون عىل ذلك؛
ألن البرش عاجزون عن اإلحاطة بكل ما عىل األرض ،واهلل تبارك وتعاىل وحده
هو الذي أحاط بكل يشء عل ًام ،فإن كنَّا مؤمنني حق اإليامن بذلك ،تبني لنا أن
إخفاء أمر يأجوج ومأجوج عنا ليس بمستغرب وال مستنكر .
جاء يف احلديث الصحيح عن السد قال « : حيفرونه كل يوم» أي :يأجوج
ومأجوج «حتى إذا كادوا ِ
خيرقونه ،قال الذي عليهم »:وهو زعيمهم «ارجعوا
فستخرقونه غد ًا» وال يقول :إن شاء اهلل « َفر ُي ِع ْيدُ ُه كأشد ما كان ،حتى إذا َبلغَ
ُمدَّ هتم ،وأراد اهلل تبارك وتعاىل أن يبعثهم عىل الناس ،قال الذي عليهم :ارجعوا
فستخرقونه غد ًا إن شاء اهلل» ُي َذ ركره اهلل تبارك وتعاىل هبذه الكلمة ،فال خيرجون إال
بمشيئة اهلل ،وال خيرجون إال بأمر اهلل ،وال يظهرون إال يف الوقت الذي يريده احلق
سبحانه وتعاىل «قال :فريجعون فيجدونه كهيئته حني تركوه» كام تركوه يف اليوم
الناس من
الذي قبله «فيخرقونه ،فيخرجون عىل الناس ،فيستقون املياه ،ويفر
ُ
أمامهم  » ...احلديث (. )1
وقال اهلل تبارك وتعاىل أيض ًا  :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ ﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ .
( )1رواه الِّتمذي (  ) 3153يف « التفسري» .
( )2األنبياء  96 :ا . 97
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ويف صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان  أن النبي  قال« :فبينام
هو كذلك إذ أوحى اهلل تعاىل إىل عيسى  :إين قد أخرجت عباد ًا يل ال يدان أل ٍ
حد
ٍ
حدب
يأجوج ومأجوج وهم من كل
بقتاهلم ،فحرز عبادي إىل الطور  .ويبعث اهلل
َ
ِ
ِ
بحرية ِ
رهم فيقولون :
لهم عىل
فيمر أوائ ُ
طرب َّي َة فيرش ُبون ما فيها ،و َي ُمر آخ ُ
ينسلونُ ،
ص نبي اهلل عيسى وأصحا ُب ُه» من املؤمنني يف اجلبل
ماء ُ .
لقد كان هبذه مر ًة ٌ
وحي َ ُ
ِ
الثور ألحدهم» يعني :طعام ًا «خري ًا من مائة دينار ألحدكم
رأس
«حتى يكون ُ
اليوم ،فريغب نبي اهلل عيسى وأصحا ُب ُه» يعني يلجئون إىل اهلل مما أصاهبم من
اجلوع واحلرص ،بسبب انتشار يأجوج ومأجوج يف الدنيا كلها ،فيلجئون إىل اهلل،
فيستجيب اهلل دعا َءهم «فريسل اهلل  عليهم النَّ َغ َ
ف» والنَّغف :دود يكون يف
فرسى
أنوف اإلبل واألغنام ،يرسلها عليهم تبارك وتعاىل«يف رقاهبم ،فيصبِ ُحون َ
ٍ
ِ
ٍ
واحدة ،ثم َهيبِ ُط نبي اهلل عيسى  وأصحا ُبه إىل األرض» ينزلون
نفس
كموت
من جبل الطور «فال جيدون يف األرض موضع ٍ
مههم ونتنهم» رحيهم
شرب إال مأله ز ُ
فريغب نبي اهلل عيسى وأصحابه إىل اهلل تبارك وتعاىل» مر ًة
اخلبيثة والعياذ باهلل « 
ُ
أخرى ،أن يكشف عنهم هذا الكرب ،وهذا البالء ،فيستجيب اهلل دعا َءهم
ِ
كأعناق الب ِ
« ِ
فتطر ُح ُهم حيث شاء اهلل تبارك
فتحم ُل ُهم،
خت،
فريس ُل اهللُ طري ًا
ِ ُ
َ
وتعاىل»(.)1

( )1رواه مسلم ( . ) 2937
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وقد سبق أن حتدثنا بالتفصيل عن (يأجوج ومأجوج) يف خطبنا عن أرشاط
الساعة الكربى( ،)1بام يغني عن إعادهتا هنا مرة أخرى .
ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ( : )2بعد أن حكى
القرآن الكريم عن ذي القرنني َأ َّن هذا السدَّ رمحة من ربه ،ذكر يف هذه اآلية ما
فعله اهلل تعاىل بيأجوج ومأجوج بعد إقامة السد ،وظاهر النظم الكريم أن الضمري
يف قوله تعاىل :ﮋﭥﮊ عائد إىل يأجوج ومأجوج ،وعليه اقترص الفخر
جل ْعل ،أي( :وجعلنا بعضهم
والِّت ُك هنا بمعنى ا َ
الرازي ،واختاره صاحب البحرْ َّ .
يومئذ يموج يف بعض) ،واملعنى عىل هذا :وبعد متام السد جعلنا يأجوج ومأجوج
يموج بعضهم يف بعض ،أي يضطربون اضطراب موج البحر ملا ُمنِ ُعوا من اخلروج
ُ
والفساد يف األرض بسبب السد ،وال يزالون مائجني مضطربني ،حتى ينجز اهلل
ويسوى باألرض ،وحينئذ خيرجون مزدمحني يف البالد
وعده احلقَ ،ف َينْدَ ك السد
َّ
وهيلكون احلرث والنسل(.)3
ُ

( )1انظر للمؤلف« :خمتارات من عالمات الساعة الصغرى والكربى» (ص . )139 -134
( )2الكهف. 99 :
( )3وقيل :إن الضمري عائد إىل اخلالئق من ِ
اإلنس واجلن ،وعىل هذا الرأى يكون معنى اآلية ما يىل:
وجعلنا بعض اخلالئق يضطربون اضطراب أمواج البحر ،خيتلط إنسهم بجنهم من شدة الفزع واهلول
عند قيام الساعة ،روي هذا عن ابن عباس رىض اهلل عنهام ،قال اآللوسى :ولعل ذلك لعظائم تقع قبل
النفخة األوىل .انظر« :التفسري الوسيط» (. )931 -929 /6
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ﮋ ﭫ ﭬ ﭭﮊ  :الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إرسافيل عليه السالم بأمر
اهلل تعاىل ،كام ثبت يف السنة ،وهو بوق عظيم جد ًا ،فعن أيب سعيد اخلدري ،
عن النبي  قال« :كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن ،وحنى جبهته،
وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر» ،قال املسلمون :يا رسول اهلل ،فام نقول؟ قال:
«قولوا :حسبنا اهلل ونعم الوكيل عىل اهلل توكلنا»(.)1
وهناك نفختان يف الصور :األوىل :نفخة الصعق ،والثانية :نفخة البعث
والقيام من القبور ،ومها املذكورتان يف قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﮊ(.)2
واملراد هنا :النفخة األُخرى بدليل ما بعدها ،والضمري يف قوله تعاىل :ﮋﭮ
ﭯﮊ( )3راجع للخالئق كلها ،ومنهم يأجوج وم ْأجوج  -أي عقب النفخة األُخرى
يف الصور ،والقيام من القبور ،نجمع اخلالئق كلها مجع ًا عظي ًام هائ ً
ال  -أوهلم
وآخرهم ،إنسهم وجنهم ،مؤمنهم وكافرهم بعدما تفرقت َأوصاهلم ،ومتزقت

( )1رواه أمحد يف املسند ( )11039والِّتمذي ( )3243وقال« :حديث حسن» ،وقال حمققو املسند
( : )89/17حديث صحيح.
( )2الزمر. 68 :
( )3الكهف.99 :
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َأجسادهم  -نجمعهم يف صعيد واحد للحساب واجلزاء ،كام قال تعاىل :ﮋ ﰃ ﰄ
ﰅﰆﰇﰈ ﰉﰊ ﰋﰌﮊ( ،)1وقال سبحانه :ﮋﭠﭡ
ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪﮊ(.)2
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه .

( )1الواقعة. 50 - 49 :
( )2الكهف. 47 :
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ختام سورة الكهف
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،فقد وصل
بنا املطاف يف آخر سورة الكهف ،وآخر هذه السورة املباركة هي العرش اآليات
التي ورد يف فضلها :أن من قرأها ُعصم من فتنة الدجال(.)1
وهذه العرش األواخر تبدأ من قوله  :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﮊ( ... )2إىل آخر اآليات ،فنتأمل اليوم هذه اآليات املباركات العظيمة التي
من قرأها حفظه اهلل  من أعظم فتنة يف احلياة الدنيا ،وهي فتنة الدجال.
قال تعاىل :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈﮉﮊ
ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ(.)3

ِ
رن أول سرورة
رن حفرظ عرشر آيرات م ْ
( )1فعن أيب الدرداء ريض اهلل عنه أن رسول اهلل  قاالَ « :م ْ
ٍ ِ
ِ
رن آخرر سرورة الكهرف» رواه مسالم ( ،)809وأباو داود
رن الردجال» ،ويف رواياة« :م ْ
الكهف ُعصم م َ
والِّتمذي (.)2888
( ،)4323ر
( )2الكهف. 100 :
( )3الكهف. 102 - 100 :
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هذا إخبار منه تبارك وتعاىل ،عام يفعله بالكفار يوم جيمع اخلالئق للحساب
واجلزاء ،ومعنى قوله :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ

()1

أي :أبرزها اهلل 

وأظهرها هلم قبل أن يدخلوا فيها ،بحيث يروهنا ،ويسمعون هلا تغيظ ًا وزفري ًا،
و ُيبرصون ما أعدَّ هلم فيها من العذاب والنكال قبل دخوهلام ،ليكون ذلك َأبلغ يف
تعجيل اهلم واحلزن هلم( ،)2وليعلموا َأهنم مواقعوها ال جيدون عنها مرصف ًا .
وورد يف ذلك حديث رواه مسلم عن عبد اهلل بن مسعود  ،قال :قال
رسول اهلل « : يؤتى بجهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام ،مع كل زمام سبعون
ألف ملك جيروهنا»(.)3
وقوله تعاىل :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ

()4

هذا بيان منه سبحانه لبعض أوصاف الكافرين الذين استحقوا بسببها هذا
العذاب والنكال ،ومنها أن :أعينهم كانت  -يف الدنيا  -يف غشاوة حميطة هبا،
فتغافلوا وتعاموا عن النظر يف آيات اهلل الداعية إىل ذكره وطاعته ،فالكفار هلم
أعني لكنهم ال يبرصون هبا ،ألهنا يف غطاء وغشاوة وعامية عن ذكر اهلل وعن آياته،

( )1الكهف. 100 :
( )2انظر« :تفسري ابن كثري» (. )201/5
( )3رواه مسلم (.)2842
( )4الكهف. 101 :
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سواء كانت اآليات املكتوبة يف القرآن ،أو اآليات املسطورة يف الكون ،تلك
اآليات الواضحة الدالة عىل وجود اهلل سبحانه وتعاىل.
قال اإلمام ابن كثري يف تفسري اآلية السابقة( :تعاموا وتغافلوا وتصاموا عن
قبول اهلدى واتباع احلق ،كام قال تعاىل :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰﮊ

()1

وقال هاهنا :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ( )2أي :ال

يعقلون عن اهلل أمره وهنيه)(.)3
وبالرغم من أن للكفار سمع ،لكنهم ال يسمعون به سمع إجابة وطاعة،
يسمعون اآليات تتىل آناء الليل وأطراف النهار ،ولكنهم ال يعقلون ،وال
يستجيبون ملا تأمرهم به هذه اآليات من اإليامن والتوحيد لرهبم وخالقهم ،ومن
كان كذلك كان رش ًا من البهائم.
وقد ش َّبه اهلل جل وعال صنف ًا من اليهود ممن مل يعملوا بام تعلموه من التوراة
بأهنم كاحلامر حيمل أسفار ًا ،قال جل وعال :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﮊ(.)4

( )1الزخرف.36 :
( )2الكهف. 101 :
(« )3تفسري ابن كثري» (. )201/5
( )4اجلمعة.5 :

147

وقال جل وعال فيمن ال يستعمل وسائل اإلدراك من قلب وسمع وبرص فيام
يرضاه اهلل جل وعال من اإليامن به وتوحيده وطاعته؛ قال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﮊ(.)1
وقال سبحانه :ﮋﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﭑ
ﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﮊ(.)2
فينبغي عىل املسلم أن يقرأ القرآن قراءة فهم ،وأن يسمعه سامع إجابة وطاعة؛
أن يفتح عقله وسمعه وقبل ذلك قلبه آليات اهلل جل وعال ،فعندها ينتفع هبا
وتؤثر يف روحه وقلبه بإذن اهلل تعاىل.
قال تعاىل :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮊ( ،)3أي :أظن الذين كفروا واعتقدوا أهنم يصح هلم أن يتخذوا عبادي
 الذين أرشكوهم مع اهلل تبارك وتعاىل كعيسى عليه السالم ،وعزير عليه السالم-أوليا َء هلم من دون اهلل ،بمعنى :أهنم ينفعوهم يف الدنيا ،أو يف اآلخرة ،كال هذا
ظن فاسد ،بل سيكفرون بعبادهتم يوم القيامة ويكونون
اعتقا ٌد خاط  ،وهذا ٌ

( )1األعراف.179 :
( )2الفرقان.44 – 43 :
( )3الكهف.102 :
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ضدَّ هم كام قال جل وعال  :ﮋ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ(،)1
وهلذا أخرب سبحانه هنا أنه قد أعدَّ هلم جهنم يوم القيامة منزالً ،قال سبحانه :ﮋ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ والنزل :مكان الضيافة ،وهذا فيه استهزاء هبم ،وسخرية
منهم ،ألن الضيافة تكون لإلكرام والعناية ،وجهنم ليست كذلك وإنام هي مكان
عذاب ،فاملراد هنا االستهزاء هبم والسخرية منهم ،وذلك كام ورد يف قوله جل
وعال :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ( ،)2فاملعذب هنا ليس عزيز ًا وال كري ًام،
ولكنه قيل له ذلك لالستهزاء به والتنكيل ،لقبح أفعاله وعظيم إجرامه.
ثم قال تعاىل  :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ(.)3
روى البخاري عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص ،قال :سألت أيب -يعني
سعد بن أيب وقاص :-ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ أهم احلرورية()4؟ قال :ال،
( )1مريم.82 :
( )2الدخان.49 – 47 :
( )3الكهف.106 – 103 :
( )4احلرورية :طائفة من اخلوارج ،ينسبون إىل قرية كانت بقرب الكوفة تسمى حروراء منها خرجوا
عىل عيل .
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هم اليهود والنصارى ،أما اليهود َّ
فكذبوا حممد ًا  ،وأما النصارى كفروا باجلنة،
وقالوا :ال طعام فيها وال رشاب ،واحلرورية الذين ينقضون عهد اهلل من بعد
ميثاقه ،وكان سعد  ،يسميهم الفاسقني(.)1
قال اإلمام البغوي – رمحه اهلل( : -ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ()2يعني:
الذين أتعبوا أنفسهم يف عمل يرجون به فض ً
ال ونواالً فنالوا هالك ًا وبوار ًا ،كمن
يشِّتي سلعة يرجو عليها ربح ًا فخرس وخاب سعيه.
واختلفوا فيهم :قال ابن عباس وسعد بن أيب وقاص :هم اليهود والنصارى.
وقيل :هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم يف الصوامع .وقال عيل بن أيب طالب:
هم أهل حروراء ﮋ ﮚ ﮛﮊ بطل عملهم واجتهادهم ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ( )3أي :عم ً
ال ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮊ بطلت ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ( )4أي :ال نجعل هلم خطر ًا
وقدر ًا ،تقول العرب« :ما لفالن عندي وزن» أي :قدر خلسته)(.)5

( )1رواه البخاري (. )93/6( )4728
( )2الكهف.103 :
( )3الكهف.104 :
( )4الكهف.105 :
(« )5تفسري البغوي» (. )210/5
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وقال اإلمام ابن كثري – رمحه اهلل – بعد أن أورد قول عيل بن أيب طالب 
والضحاك يف أن املراد ﮋ ﮖ ﮗﮊ أهنم احلرورية؛ قال( :ومعنى هذا عن
عيل  :أن هذه اآلية الكريمة تشمل احلرورية كام تشمل اليهود والنصارى
وغريهم ،ال أهنا نزلت يف هؤالء عىل اخلصوص وال هؤالء ،بل هي أعم من هذا؛
فإن هذه اآلية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى ،وقبل وجود اخلوارج بالكلية،
وإنام هي عامة يف كل من عبد اهلل عىل غري طريقة مرضية حيسب أنه مصيب فيها،
وأن عمله مقبول ،وهو خمط  ،وعمله مردود ،كام قال تعاىل :ﮋ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ( ،)1وقوله تعاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ( ،)2وقال تعاىل :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ

ﭺ ﭻﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ(.)3
وقال يف هذه اآلية الكريمة :ﮋﮓ ﮔ ﮕﮊ أي :نخربكم ﮋﮖ
()4
فرسهم فقال :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ أي :عملوا أعامالً
ﮗﮊ ثم َّ

( )1الغاشية.4 – 2 :
( )2الفرقان.23 :
( )3النور.39 :
( )4الكهف.103 :
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باطلة عىل غري رشيعة مرشوعة مرضية مقبولة ،ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ

()1

أي :يعتقدون أهنم عىل يشء ،وأهنم مقبولون حمبوبون .وقوله :ﮋﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪﮊ أي :جحدوا آيات اهلل يف الدنيا ،وبراهينه التي أقام عىل
وحدانيته ،وصدق رسله ،وكذبوا بالدار اآلخرة ،ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ

()2

أي :ال نثقل موازينهم؛ ألهنا خالية عن اخلري)(. )3
ثم ساق اإلمام ابن كثري حديث البخاري عن أيب هريرة  ،عن رسول اهلل
 أنه قال« :إنه ليأت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ،ال يزن عند اهلل جناح
بعوضة» وقال« :اقرؤوا إن شئتم :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ»(.)4
قال اإلمام ابن اجلوزي – رمحه اهلل – معلق ًا عىل هذا احلديث( :واإلشارة هبذا
إىل أن القدر إنام يكون باإليامن والتقوى ،وكم من عظيم اجلثة ال وقع له ،ألن
الوقع إنام يكون باملعاين ال بالصور)(.)5
وعن ِز رر بن ُح َب ْي ٍ
ش ،عن ابن مسعود ،أنه كان جيتني سواك ًا من األراك ،وكان
دقيق الساقني ،فجعلت الريح تكفؤه ،فضحك القوم منه ،فقال رسول اهلل :

( )1الكهف.105 :
( )2الكهف.106 :
(« )3تفسري ابن كثري» (. )202/5
( )4رواه البخاري (  ،)4729ومسلم (.)2785
()5كشف املشكل من حديث الصحيحني (. )430/3
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«مم تضحكون؟» قالوا :يا نبي اهلل ،من دقة ساقيه ،فقال« :والذي نفيس بيده ،هلام
أثقل يف امليزان من أحد» (.)1
ثم يقول تبارك وتعاىل :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
جزاؤهم الذي جزيناهم به بسبب كفرهم يب ،واختاذهم رسيل
ﯝﮊ( )2أي :ذلك
ُ
هزؤا وسخرية! فلم يكتفوا بمجرد الكفر باآليات
دهت ْم هبا؛
ً
وآيايت التي أ َّي ُ ُ
والرسل ،بل ارتكبوا عظيمة ُأخرى مثلها ،وهى االستهزا ُء باملعجزات الباهرة
التي أيدت هبا رسيل عليهم السالم ،وبالصحف املنزلة عليهم(.)3
وبعد أن ذكر اهلل تعاىل حال الكفار واملرشكني ومن سار يف طريقهم ،جاء لنا
بحال املؤمنني فقال  :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﮊ(. )4
قال اإلمام الطربي– رمحه اهلل –( :قول تعاىل ذكره :إن الذين صدقوا باهلل
ورسوله ،وأقروا بتوحيد اهلل وما أنزل من كتبه وعملوا بطاعته ،كانت هلم بساتني
الفردوس ،والفردوس معظم اجلنة) (.)5

( )1رواه أمحد يف املسند ( )3991وقال حمققو املسند ( : )99/7صحيح لغريه.
( )2الكهف.106 :
( )3التفسري الوسيط (. )934/6
( )4الكهف.107 :
(« )5تفسري الطربي» (. )430/15
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وتأمل ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ مل يكتف سبحانه بذكر اإليامن ،وإنام
أردف معه العمل الصالح ،فالذي ُيثبت صدق دعوى اإليامن هو األعامل الصاحلة
وطاعة اهلل جل وعال.
و(الفردوس) هو البستان الذي جيمع ما يف البساتني كلها من شجر وزهر
ونبات ،وهو من درجات اجلنة ومراتبها العليا.
فعن أيب هريرة  ،عن النبي  قال« :من آمن باهلل ورسوله ،وأقام الصالة،
وصام رمضان ،كان حق ًا عىل اهلل أن يدخله اجلنة ،هاجر يف سبيل اهلل ،أو جلس يف
إن يف اجلنة
أرضه التي ولد فيها» ،قالوا :يا رسول اهلل ،أفال ننب الناس بذلك؟ قالَّ « :
مائة درجة ،أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيله ،كل درجتني ما بينهام كام بني السامء
واألرض ،فإذا سألتم اهلل فسلوه الفردوس ،فإنه أوسط اجلنة ،وأعىل اجلنة ،وفوقه
عرش الرمحن ،ومنه تفجر أهنار اجلنة»(.)1
ويف قوله « :فإذا سألتم اهلل فسلوه الفردوس» إشارة إىل أن املؤمن طموحاته
عالية  ،وآماله كبرية ،حيب معايل األمور ويتطلع هلا ،وال يرىض بام دون ذلك،
اللهم إنا نسألك الفردوس األعىل من اجلنة .
قال تعاىل :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ( )2أي :خالدين فيها ال يطلبون
عنها حتوالً إىل غريها ،قال ابن عباس :ال ياريدون أن يتحاولوا عنها كاام ينتاقال
( )1رواه البخاري (. )7423
( )2الكهف.108 :
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الرجل من دار إذا مل توافقه إىل دار أخرى(.)1
ثم يقول  : ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ(.)2
قال اإلمام البغوي  -رمحه اهلل ( : -قال ابن عباس :قالت اليهود :يا حممد،
تزعم أنا قد أوتينا احلكمة ،ويف كتابك ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﮊ

()3

ثم تقول :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ()4؟ فأنزل اهلل هذه

اآلية  .وقيل :ملا نزلت :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ ،قالت اليهود :أوتينا
التوراة وفيها علم كل يشء  .فأنزل اهلل تعاىل :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ ُس رمي
املدا ُد ِمداد ًا إلمداد الكاتب ،وأصله من الزيادة ،وجميء اليشء بعد اليشء)(. )5
وقال اإلمام ابن كثري – رمحه اهلل ( : -يقول تعاىل :قل يا حممد :لو كان ماء
البحر مداد ًا للقلم الذي ُيكتب به كلامت ربى وحكمه وآياته الدالة عليه ،ﮋ ﯸ
ﯹ ﮊ أي :لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ أي:
بمثل البحر آخر ،ثم آخر ،وهلم جرا ،بحور متده ويكتب هبا ،ملا نفدت كلامت
(« )1تفسري البغوي» (. )212/5

( )2الكهف. 109 :
( )3البقرة.269 :
( )4اإلرساء. 85 :
(« )5تفسري البغوي» (. )212/5
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اهلل ،كام قال تعاىل :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ(.)1
قال الربيع بن أنس :إن مثل علم العباد كلهم يف علم اهلل كقطرة من ماء البحور
كلها ،وقد أنزل اهلل ذلك :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ)(.)2
فلننظر إىل عظمة من نعبد ،ولننظر إىل عظمة من نعيص ،ولنتقي اهلل تبارك
وتعاىل.
وقال جل وعال يف ختام سورة الكهف :ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜﮊ(.)3
ختم اهلل هذه السورة املباركة هبذه اآلية العظيمة ،وذكر فيها النبي  كام ذكره
يف أول السورة ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﮊ(.)4
وهنا يقول :ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﮊ واملعنى:
قل أهيا الرسول للمرشكني وللناس مجيع ًا :إنام أنا برش مثلكم من بني آدم ،ال

( )1لقامن.27 :
(« )2تفسري ابن كثري» (. )204/5
( )3الكهف.110 :
( )4الكهف.1 :

156

أدعى اإلحاطة بكلامته جل وعال ،وال أعلم َّإال ما علمني ريب ،وقد أوحى إيل أنام
إهلكم الذي جيب أن تعبدوه وال ترشكوا به شيئ ًا هو إله واحد ال رشيك له.
ﮋ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﮊ( )1أي:
فمن كان يأمل تكريم ربه إياه بالثواب وحسن اجلزاء عند لقائه ،فليعمل عم ً
ال
صاحل ًا موافق ًا لرشيعة اهلل ،وال ُي ِر ْد بعبادة ربه إِ َّال وجه ربه وحده ال رشيك له،
وهذان مها الركنان اللذان ال بد منهام لكل عمل متقبلَ ،أن يكون خالص ًا هلل
سبحانه ،وأن يكون صواب ًا وفق رشيعة رسوله .)2( 
ويف احلديث عن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل « : قال اهلل تبارك
وتعاىل :أنا أغنى الرشكاء عن الرشك ،من عمل عم ً
ال أرشك فيه معي غريي ،تركته
ورشكه»(.)3
وعن أيب موسى  ،قال :جاء رجل إىل النبي  فقال :الرجل يقاتل محية،
ويقاتل شجاعة ،ويقاتل رياء ،فأي ذلك يف سبيل اهلل؟ فقال « : من قاتل لتكون
كلمة اهلل هي العليا ،فهو يف سبيل اهلل»(.)4

( )1الكهف.110 :
( )2التفسري الوسيط (. )938/6
( )3رواه مسلم (.)2985
( )4رواه البخاري (.)7458
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وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام ،قال( :قال رجل :يا رسول اهلل ،إين أقف
املوقف أريد وجه اهلل ،وأريد أن ُيرى موطني  -يريد أن يتحدث الناس عن شجاعته،
وأن يذكروه باملجالس وأن يفخر هبذا  ،-فلم يرد عليه رسول اهلل  شيئ ًا حتى
نزلت :ﮋﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖﰗﰘﰙﰚ ﰛﰜﮊ(.)2())1
وعن أيب بن كعب  ،قال :قال رسول اهلل « :برش هذه األمة بالسناء،
والرفعة ،والنص ،والتمكني يف األرض ،فمن عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا مل
يكن له يف اآلخرة نصيب»(.)3
وعن عائشة ريض اهلل عنها ،أن رسول اهلل  قال« :من عمل عم ً
ال ليس عليه
أمرنا فهو رد»(. )4
أسأل اهلل أن يرزقني وإياكم اإلخالص والسنة ،وأن جينبنا الرشك والرياء
والبدعة ،آمني .
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه .

( )1الكهف.110 :
( )2رواه احلاكم يف املساتدرك ( ،)122/2( )2527والبيهقاي يف شاعب اإلياامن ( ،)6438وقاال
احلاكم  :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه» ووافقه الذهبي .
( )3رواه أمحااد ( ،)146/35( )21222واحلاااكم يف املسااتدرك ( )346/4( )7862وصااححه
ووافقه الذهبي ،وقال حمققو املسند :إسناده حسن.
( )4رواه مسلم (.)1718
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صدر للمؤلف
 املوسوعة اجلامعة يف اخلطب النافعة ( 4جملدات).
 اخلطب األندلسية.
 خطب وطنية .
 ومضات يف تزكية النفس .
 اخلشوع املفقود .
 تأمالت يف سورة الفاحتة .
 تأمالت يف فواتح سورة البقرة .
 تأمالت يف آية الكرسي .
 عرب ودالالت يف سورة يوسف .
 حملات من سرية الصديق .
 اليوم اآلخر  ،مشاهد وتأمالت .
 إضاءات حول تدبر القرآن .
 اإلمام الرافعي  ،عامل العرب والعجم .
 التجويد امليسر .
 الرمحة املهداة  ، حمبته ونصرته .
 رمضان  ،فضائل وأحداث .
 عالمات الساعة الصغرى والكربى .
 وقفات حول موسم احلج .
 تأمالت يف سورة الزلزلة.
 آداب قيادة السيارة.
 املباحث املرضية يف املسائل الفرضية.
 عرب ودالالت من أحداث السرية النبوية ( العهد املكي )
 تأمالت يف سورة الكهف

160

