ميحرلا نمحرلا هللا مسب
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

ضمن سلسلة  :فوائد من كتب التفسري

هذه فوائد من تفسري العالمة السعدي رمحه هللا ( سورة الكهف ) .

أخوكم  /سليمان اللهيميد
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ك َر ْمحَة ) أي تثبتنا هبا وحتفظنا من الشر ،وتوفقنا للخري ( َوَهيِّ ْئ لَنَا ِّم ْن أ َْم ِّرنَا
 -1قوله تعاىل ( فَ َقالُوا َربَّنَا آتِنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ
َر َش ًدا ) أي :يسر لنا كل سبب موصل إىل الرشد ،وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا .
فجمعوا بني السعي والفرار من الفتنة ،إىل حمل ميكن االستخفاء فيه ،وبني تضرعهم وسؤاهلم هلل تيسري أمورهم ،وعدم
اتكاهلم على أنفسهم وعلى اخللق ،فلذلك استجاب هللا دعاءهم ،وقيض هلم ما مل يكن يف حساهبم .
ِ
ك ب عثْ نَ ِ
ِ
َ يَ ْوقم قَ الُوا َربم ُك ْم
ساءلُوا بَ ْي نَ ُه ْم قَ َ
 -2قوله تعاىل ( َك َذل َ َ َ ُ
ال قَائِ ٌل م ْن ُه ْم َك ْم لَبِثْتُ ْم قَالُوا لَبِثْ نَا يَ ْوما أ َْو بَ ْع َ
اه ْم ليَتَ َ
ف َو
َب َد ُكم بِ َوِرقِ ُك ْم َه ِذهِ َِ َىل ال َْم ِدينَ ِة فَلْيَنزُ ْى أَيم َه ا أَ َْك ى َ َعام ا فَلْيَ تْتِ ُكم بِ ِىْ ق ِم ْن هُ َولْيَتَ لَََّ ْ
أَ ْعلَ ُم ََِا لَبِثْ تُ ْم فَ ابْ َعثُوا أ َ
ِ
َبدا (َِ )19نَّ ُه ْم َِن يَز َْه ُىوا َعلَْي ُك ْم يَ ْى ُمجُوُك ْم أ َْو يُِعي ُدوُك ْم ِِف ِملَّتِ ِه ْم َولَن تُ ْفلِ ُحوا َِذا أَبَدا ) .
يُ ْشع َى َّن بِ ُك ْم أ َ
وقد دلت هاتان اآليتان ،على عدة فوائد.
منها :احلث على العلم ،وعلى املباحثة فيه ،لكون هللا بعثهم ألجل ذلك.
ومنها :األدب فيمن اشتبه عليه العلم ،أن يرده إىل عامله ،وأن يقف عند حده.
ومنها :صحة الوكالة يف البيع والشراء ،وصحة الشركة يف ذلك.
ومنها :جواز أكل الطيبات ،واملطاعم اللذيذة ،إذا مل خترج إىل حد اإلسراف املنهي عنه لقوله ( فَ ْليَ ْنظُْر أَيُّ َها أ َْزَكى طَ َع ًاما
فَ ْليَأْتِّ ُك ْم بِّ ِّرْزٍق ِّمْنهُ ) وخصوصا إذا كان اإلنسان ال يالئمه إال ذلك ولعل هذا عمدة كثري من املفسرين ،القائلني بأن
هؤالء أوالد ملوك لكوهنم أمروه بأزكى األطعمة ،اليت جرت عادة األغنياء الكبار بتناوهلا.

ومنها :احلث على التحرز ،واالستخفاء ،والبعد عن مواقع الفنت يف الدين ،واستعمال الكتمان يف ذلك على اإلنسان
وعلى إخوانه يف الدين.

ومنها :شدة رغبة هؤالء الفتية يف الدين ،وفرارهم من كل فتنة ،يف دينهم وتركهم أوطاهنم يف هللا.
ومنها :ذكر ما اشتمل عليه الشر من املضار واملفاسد ،الداعية لبغضه ،وتركه ،وأن هذه الطريقة ،هي طريقة املؤمنني
املتقدمني ،واملتأخرين لقوهلم ( َولَ ْن تُ ْفلِّ ُحوا إِّذًا أَبَ ًدا ) .
 -3ويف هذه القصة ،دليل على أن من فر بدينه من الفنت ،سلمه هللا منها .وأن من حرص على العافية عافاه هللا ومن
أوى إىل هللا ،آواه هللا ،وجعله هداية لغريه ،ومن حتمل الذل يف سبيله وابتغاء مرضاته ،كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم
من حيث ال حيتسب ( وما عند هللا خري لألبرار ) .
ِ ِ ِ
َبدا ) .
 -3قوله تعاىل ( َو تَ ْستَ ْفت في ِهم م ْن ُه ْم أ َ
ِّ ِّ
ِّ
َح ًدا ) وذلك ألن مبىن كالمهم
( َوال تَ ْستَ ْفت ف ِّيه ْم ) أي :يف شأن أهل الكهف ( مْن ُه ْم ) أي :من أهل الكتاب ( أ َ
فيهم على الرجم بالغيب والظن ،الذي ال يغين من احلق شيئاً .
ففيها دليل على املنع من استفتاء من ال يصلح للفتوى ،إما لقصوره يف األمر املستفىت فيه ،أو لكونه ال يبايل مبا تكلم
به ،وليس عنده ورع حيجزه ،وإذا هني عن استفتاء هذا اجلنس ،فنهيه هو عن الفتوى ،من باب أوىل وأحرى.

وِف اآلية أيضا  :دليل على أن الشخص ،قد يكون منهياً عن استفتائه يف شيء دون آخر  ،فيستفىت فيما هو أهل له،
خبالف غريه ،ألن هللا مل ينه عن استفتائهم مطلقاً  ،إمنا هنى عن استفتائهم يف قصة أصحاب الكهف ،وما أشبهها .
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َّ ِ
اك َع ْن ُه ْم تُ ِىي ُد
ين يَ ْدعُو َن َربَّ ُهم بِالْغَ َداةِ َوال َْع ِش ِي يُ ِىي ُدو َن َو ْج َههُ َو تَ ْع ُد َع ْي نَ َ
اصِ ِْب نَ ْف َس َ
 -4قوله تعاىل ( َو ْ
ك َم َع الذ َ
ِينَةَ ا ْحلَيَاةِ ال مدنْيَا َو تُ َِ ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنَا قَ لْبَهُ َعن ِذ ْك ِىنَا َواتَّبَ َع َه َواهُ َوَكا َن أ َْم ُىهُ فُ ُى ا ) .
يأمر تعاىل نبيه حممداً  وغريه أسوته ،يف األوامر والنواهي -أن يصرب نفسه مع املؤمنني العباد املنيبني :
َّ ِّ
ين يَ ْدعُو َن َربَّ ُه ْم بِّالْغَ َد ِّاة َوالْ َع ِّش ِّي ) أي :أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه هللا ،فوصفهم بالعبادة واإلخالص
( الذ َ
فيها ،ففيها األمر بصحبة األخيار ،وجماهدة النفس على صحبتهم ،وخمالطتهم وإن كانوا فقراء فإن يف صحبتهم من
الفوائد ،ما ال حيصى.
اك َعْن ُه ْم ) أي :ال جتاوزهم بصرك ،وترفع عنهم نظرك.
( َوال تَ ْع ُد َعْي نَ َ
احلَيَاةِّ الدُّنْيَا ) فإن هذا ضار غري نافع ،وقاطع عن املصاحل الدينية .
يد ِّزينَةَ ْ
( تُِّر ُ
( َوال تُ ِّط ْع َم ْن أَ ْغ َف ْلنَا قَ ْلبَهُ َع ْن ِّذ ْك ِّرنَا ) غفل عن هللا ،فعاقبه بأن أغفله عن ذكره.
( َواتَّبَ َع َه َواهُ ) أي :صار تبعا هلواه ،حيث ما اشتهت نفسه فعله ،وسعى يف إدراكه ،ولو كان فيه هالكه وخسرانه .
( َوَكا َن أ َْم ُرهُ ) أي :مصاحل دينه ودنياه .
( فُ ُرطًا ) أي :ضائعة معطلة.

ودلت اآلية  :على أن الذي ينبغي أن يطاع ،ويكون إماما للناس ،من امتأل قلبه مبحبة هللا ،وفاض ذلك على لسانه،

فلهج بذكر هللا ،واتبع مراضي ربه ،فقدمها على هواه ،فحفظ بذلك ما حفظ من وقته ،وصلحت أحواله ،واستقامت
أفعاله ،ودعا الناس إىل ما من هللا به عليه ،فحقيق بذلك ،أن يتبع وجيعل إماماً .
والصرب املذكور يف هذه اآلية ،هو الصرب على طاعة هللا ،الذي هو أعلى أنواع الصرب ،وبتمامه تتم باقي األقسام.

وِف اآلية  :استحباب الذكر والدعاء والعبادة طريف النهار ،ألن هللا مدحهم بفعله ،وكل فعل مدح هللا فاعله ،دل ذلك
على أن هللا حيبه ،وإذا كان حيبه فإنه يأمر به ،ويرغب فيه.
ني ِم ْن أَ ْعنَ ق
َب ِد ِِهَا َجنَّتَ ْ ِ
ب ََلُم َّمثَال َّر ُجلَ ْ ِ
اِهَا بِنَ ْخ قل َو َج َعلْنَا بَ ْي نَ ُه َما َ ْرعا
اب َو َب َف ْفنَ ُ
 -5قال تعاىل ( َوا ْ
ض ِى ْ
ني َج َعلْنَا أل َ
ال لِ ِ
ِ
ِ ِ
( )32كِلْتَا ا ْْلَنَّتَ ْ ِ
ني آتَ ْ
صاببِ ِه َو ُه َو ُُيَا ِوُرهُ
ت أُ ُكلَ َها َوََلْ تَزْل ْم م ْنهُ َش ْيئا َوفَ َّج ْىنَا خال ََلَُما نَ َهىا (َ )33وَكا َن لَهُ ََثٌَى فَ َق َ َ
ال َما أَظُ من أَن تَبِي َد َه ِذهِ أَبَدا (َ )35وَما أَظُ من
َع مز نَ َفىا (َ )34و َد َخ َل َجنَّتَهُ َو ُه َو ظَ ِاَلٌ لِنَ ْف ِس ِه قَ َ
أَنَا أَ ْكثَ ُى ِم َ
نك َما َوأ َ
ال لَه ص ِ
ِ
ِ
اعةَ قَائِ َمة َولَئِن مرِد م
ك
َّ
ت بِالَّ ِذي َخلَ َق َ
اببُهُ َو ُه َو ُُيَا ِوُرهُ أَ َك َف ْى َ
الس َ
دت َِ َىل َرِّب ألَج َد َّن َخ ْي ىا م ْن َها ُمن َقلَبا ( )36قَ َ ُ َ
ِمن تُى ق
ك
اك َر ُجال ( )37لَّ ِكنَّا ُه َو َّ
اب ُُثَّ ِمن نمَْ َف قة ُُثَّ َس َّو َ
ْت َجنَّتَ َ
َبدا (َ )38ولَ ْو َِ ْذ َد َخل َ
اَّللُ َرِّب َو أُ ْش ِى ُك بَِىِّب أ َ
َ
ِ
اَّلل قُ َّوةَ َِ َّ بِ َِّ
نك َما َوَولَدا (. ) .…)39
اَّلل َِن تُ َى ِن أَنَا أَقَ َّل م َ
قُل َ
ْت َما َشاء َُّ
يف هذه القصة العظيمة :
اعتبار حبال الذي أنعم هللا عليه نعما دنيوية ،فأهلته عن آخرته وأطغته ،وعصى هللا فيها ،أن مآهلا االنقطاع
واالضمحالل ،وأنه وإن متتع هبا قليال فإنه حيرمها طويالً .
وأن العبد ينبغي له -إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده -أن يضيف النعمة إىل موليها ومسديها ،وأن يقول ( ما شاء
هللا ،ال قوة إال باهلل ) ليكون شاكراً هلل متسبباً لبقاء نعمته عليه .
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ك َماال َوَولَ ًدا
وفيها :اإلرشاد إىل التسلي عن لذات الدنيا وشهواهتا ،مبا عند هللا من اخلري لقوله ( إِّ ْن تَ َرن أَنَا أَقَ َّل ِّمْن َ
فَ َعسى رِّّب أَ ْن يُ ْؤتَِّ ِّ
ك).
ني َخْي ًرا ِّم ْن َجنَّتِّ َ
َ َ

وفيها  :أن املال والولد ال ينفعان ،إن مل يعينا على طاعة هللا كما قال تعاىل ( وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم

عندنا زلفى إال من آمن وعمل صاحلاً ) .

وفيه  :الدعاء بتلف مال ما كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه ،خصوصاً إن فضل نفسه بسببه على املؤمنني ،وفخر

عليهم .

ِّ
ك الْ َواليَةُ
وفيها  :أن والية هللا وعدمها إمنا تتضح نتيجتها إذا اجنلى الغبار وحق اجلزاء ،ووجد العاملون أجرهم ف ( ُهنَال َ
احلَ ِّق ُه َو َخْي ٌر ثَ َوابًا َو َخْي ٌر ُع ْقبًا ) أي :عاقبة ومآال.
َِّّّلِلِّ ْ
ال موسى لَِفتَاهُ أَبْ ىح ب ََّّت أَبْ لُ َغ ََْممع الْب ْحىيْ ِن أَو أ َْم ِ
ض َي ُب ُقبا ( )60فَ لَ َّما بَلَغَا ََْم َم َع
ََ َ َ ْ
َُ َ
 -6قوله تعاىل ( َوَِ ْذ قَ َ ُ َ
ال لَِفتَاهُ آتِنَا غَ َداءنَا لََق ْد لَِقينَا ِمن َس َف ِىنَا َه َذا
بَ ْينِ ِه َما نَ ِسيَا ُبوتَ ُه َما فَ َّاَّتَ َذ َسبِيلَهُ ِِف الْبَ ْح ِى َس َىبا ( )61فَ لَ َّما َج َاوَا قَ َ
َنسانِيهُ َِ َّ َّ
الش ْيََا ُن أَ ْن أَذْ ُك َىهُ َو َّاَّتَ َذ َسبِيلَهُ ِِف
صبا ( )62قَ َ
ت َِ ْذ أ ََويْنَا َِ َىل َّ
يت ا ْحلُ َ
الص ْخ َىةِ فَِإِّن نَ ِس ُ
ال أ ََرأَيْ َ
نَ َ
وت َوَما أ َ
الْبح ِى َعجبا ( )63قَ َ ِ
ك ما ُكنَّا نَب ِغ فَارتَ َّدا َعلَى آثَا ِرِِهَا قَصصا ( )64فَ وج َدا َعبدا ِمن ِعب ِ
ادنَا آتَ ْي نَاهُ َر ْمحَة ِم ْن
َ
ََ ْ ْ َ
ْ ْ
َْ َ
ال ذَل َ َ
ِع ِ
ك لَن
ت ُر ْشدا ( )66قَ َ
ندنَا َو َعلَّ ْمنَاهُ ِمن لَّ ُدنَّا ِعلْما ( )65قَ َ
ال َِنَّ َ
وسى َه ْل أَتَّبِ ُع َ
ك َعلَى أَن تُ َعلِ َم ِن ِِمَّا ُعلِ ْم َ
ال لَهُ ُم َ
تَستَ َِ ِ
صِِبُ َعلَى َما ََلْ ُُِت ْط بِ ِه ُخ ْب ىا (. ) ..… )68
ص ْب ىا (َ )67وَك ْي َ
ف تَ ْ
يع َمع َي َ
ْ َ
ويف هذه القصة العجيبة اجلليلة ،من الفوائد واألحكام والقواعد شيء كثري ،ننبه على بعضه بعون هللا :
فمنها  :فضيلة العلم ،والرحلة يف طلبه ،وأنه أهم األمور ،فإن موسى عليه السالم رحل مسافة طويلة ،ولقي النصب يف
طلبه ،وترك القعود عند بين إسرائيل ،لتعليمهم وإرشادهم ،واختار السفر لزيادة العلم على ذلك.

ومنها :البداءة باألهم فاألهم ،فإن زيادة العلم وعلم اإلنسان أهم من ترك ذلك ،واالشتغال بالتعليم من دون تزود من
العلم ،واجلمع بني األمرين أكمل.
ومنها :جواز أخذ اخلادم يف احلضر والسفر لكفاية املؤن ،وطلب الراحة ،كما فعل موسى.
ومنها :إضافة الشر وأسبابه إىل الشيطان ،على وجه التسويل والتزيني ،وإن كان الكل بقضاء هللا وقدره ،لقول فىت موسى
( َوَما أَنْ َسانِّيهُ إِّال الشَّْيطَا ُن أَ ْن أَذْ ُكَرهُ ) .
ومنها :جواز إخبار اإلنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس ،من نصب أو جوع ،أو عطش ،إذا مل يكن على وجه
ِّ ِّ
صبًا ) .
التسخط وكان صدقا ،لقول موسى ( لََق ْد لَقينَا م ْن َس َف ِّرنَا َه َذا نَ َ
ومنها :استحباب كون خادم اإلنسان ،ذكيا فطنا كيسا ،ليتم له أمره الذي يريده.

ومنها :استحباب إطعام اإلنسان خادمه من مأكله ،وأكلهما مجيعا ،ألن ظاهر قوله ( آتِّنَا َغ َداءَنَا ) إضافة إىل اجلميع،
أنه أكل هو وهو مجيعاً .

ومنها :أن العلم الذي يعلمه هللا لعباده نوعان:

علم مكتسب يدركه العبد جبده واجتهاده  -ونوع علم لدين ،يهبه هللا ملن مين عليه من عباده لقوله ( َو َعلَّ ْمنَاهُ ِّم ْن لَ ُدنَّا
ِّع ْل ًما ) .
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ك َعلَى أَ ْن تُ َعلِّ َم ِّن ِِّمَّا
ومنها :التأدب مع املعلم ،وخطاب املتعلم إياه ألطف خطاب ،لقول موسى عليه السالم ( َه ْل أَتَّبِّعُ َ
ِّ
ت ُر ْش ًدا ) فأخرج الكالم بصورة املالطفة واملشاورة ،وأنك هل تأذن يل يف ذلك أم ال وإقراره بأنه يتعلم منه ،خبالف
عُل ْم َ
ما عليه أهل اجلفاء أو الكرب ،الذي ال يظهر للمعلم افتقارهم إىل علمه  ،فالذل للمعلم ،وَظهار احلاجة َىل تعليمه،
من أنفع شيء للمتعلم.
ومنها  :تواضع الفاضل للتعلم ِمن دونه ،فإن موسى -بال شك -أفضل من اخلضر.
ومنها :تعلم العامل الفاضل للعلم الذي مل يتمهر فيه ِ ،من مهر فيه  ،وإن كان دونه يف العلم بدرجات كثرية  ،فإن موسى
عليه السالم من أويل العزم من املرسلني  ،الذين منحهم هللا وأعطاهم من العلم ما مل يعط سواهم  ،ولكن يف هذا العلم
اخلاص كان عند اخلضر ،ما ليس عنده ،فلهذا حرص على التعلم منه.
ِّ ِّ ِّ
ت ) أيِ :ما
ومنها :إضافة العلم وغريه من الفضائل هلل تعاىل ،واإلقرار بذلك ،وشكر هللا عليها لقوله ( تُ َعل َم ِّن ِمَّا عُل ْم َ
علمك هللا تعاىل.

ومنها :أن العلم النافع ،هو العلم املرشد إىل اخلري ،فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق اخلري ،وحتذير عن طريق
الشر ،أو وسيلة لذلك ،فإنه من العلم النافع ،وما سوى ذلك ،فإما أن يكون ضارا ،أو ليس فيه فائدة لقوله ( أَ ْن تُ َعلِّ َم ِّن
ِّ ِّ
ت ُر ْش ًدا ) .
ِمَّا عُل ْم َ
ومنها :أن من ليس له قوة الصرب على صحبة العامل والعلم ،وحسن الثبات على ذلك ،أنه يفوته حبسب عدم صربه كثري
من العلم فمن ال صرب له ال يدرك العلم  ،ومن استعمل الصرب والزمه  ،أدرك به كل أمر سعى فيه ،لقول اخلضر -يعتذر
من موسى بذكر املانع ملوسى يف األخذ عنه -إنه ال يصرب معه.
ومنها :أن السبب الكبري حلصول الصرب ،إحاطة اإلنسان علما وخربة ،بذلك األمر ،الذي أمر بالصرب عليه ،وإال فالذي
صِّربُ َعلَى َما َملْ ُِّحت ْط بِِّّه
ال يدريه ،أو ال يدري غايته وال نتيجته ،وال فائدته ومثرته ليس عنده سبب الصرب لقوله ( َوَكْي َ
ف تَ ْ
ُخْب ًرا ) فجعل املوجب لعدم صربه ،وعدم إحاطته خربا باألمر.
ومنها :األمر بالتأين والتثبت ،وعدم املبادرة إىل احلكم على الشيء ،حىت يعرف ما يراد منه وما هو املقصود.
ومنها :تعليق األمور املستقبلية اليت من أفعال العباد باملشيئة ،وأن ال يقول اإلنسان للشيء :إين فاعل ذلك يف املستقبل،
اّلِلُ ) .
إال أن يقول ( إِّ ْن َشاءَ َّ
صابًِّرا ) فوطن نفسه على
ومنها :أن العزم على فعل الشيء ،ليس مبنزلة فعله ،فإن موسى قال ( َستَ ِّج ُدِّين إِّ ْن َشاءَ َّ
اّلِلُ َ
الصرب ومل يفعل.
ِّ ِّ ِّ
يت ) .
ومنها :أن الناسي غري مؤاخذ بنسيانه ال يف حق هللا ،وال يف حقوق العباد لقوله ( ال تُ َؤاخ ْذِّين مبَا نَس ُ
ومنها :أنه ينبغي لإلنسان أن يأخذ من أخالق الناس ومعامالهتم ،العفو منها ،وما مسحت به أنفسهم ،وال ينبغي له أن
يكلفهم ما ال يطيقون ،أو يشق عليهم ويرهقهم ،فإن هذا مدعاة إىل النفور منه والسآمة ،بل يأخذ املتيسر ليتيسر له
األمر.

ومنها :القاعدة الكبرية اجلليلة وهو أنه ( يدفع الشى الكبري بارتكاب الشى الصغري ) ويراعي أكرب املصلحتني ،بتفويت
أدنامها ،فإن قتل الغالم شر ،ولكن بقاءه حىت يفنت أبويه عن دينهما ،أعظم شراً منه ،وبقاء الغالم من دون قتل
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وعصمته ،وإن كان يظن أنه خري ،فاخلري ببقاء دين أبويه ،وإمياهنما خري من ذلك ،فلذلك قتله اخلضر ،وحتت هذه
القاعدة من الفروع والفوائد ،ما ال يدخل حتت احلصر ،فتزاحم املصاحل واملفاسد كلها ،داخل يف هذا.
ومنها :القاعدة الكبرية أيضا وهي أن ( عمل اإلنسان ِف مال غريهَ ،ذا كان على وجه املصلحة وَ الة املفسدة ،أنه
جيو  ،ولو بال َذن بَّت ولو تىتب على عمله َتالف بعَ مال الغري ) كما خرق اخلضر السفينة لتعيب ،فتسلم من
غصب امللك الظامل .فعلى هذا لو وقع حرق ،أو غرق ،أو حنومها ،يف دار إنسان أو ماله ،وكان إتالف بعض املال ،أو
هدم بعض الدار ،فيه سالمة للباقي ،جاز لإلنسان بل شرع له ذلك ،حفظا ملال الغري ،وكذلك لو أراد ظامل أخذ مال
الغري ،ودفع إليه إنسان بعض املال افتداء للباقي جاز ،ولو من غري إذن.
ومنها :أن القتل قصاصا غري منكر لقوله ( بِّغَ ِّْري نَ ْف ٍ
س).
ومنها :أن العبد الصاحل حيفظه هللا يف نفسه ،ويف ذريته.

ومنها :أن خدمة الصاحلني ،أو من يتعلق هبم ،أفضل من غريها ،ألنه علل استخراج كنزمها ،وإقامة جدارمها ،أن أبامها
صاحل.

ت أَ ْن أ َِّعيبَ َها )
ومنها :استعمال األدب مع هللا تعاىل يف األلفاظ ،فإن اخلضر أضاف عيب السفينة إىل نفسه بقوله ( فَأ ََرْد ُ
ك)
َشد ُ
ك أَ ْن يَْب لُغَا أ ُ
وأما اخلري ،فأضافه إىل هللا تعاىل لقوله ( فَأ ََر َاد َربُّ َ
َّمهَا َويَ ْستَ ْخ ِّر َجا َكنزُمهَا َر ْْحَ ًة ِّم ْن َربِّ َ
َشٌّر أ ُِّر َ ِّ
ت فَ ُهو يَ ْش ِّف ِّ
األر ِّ
ض أ َْم أ ََر َاد
كما قال إبراهيم عليه السالم ( َوإِّ َذا َم ِّر ْ
ني ) وقالت اجلن ( َوأَنَّا ال نَ ْد ِّري أ َ
يد مبَ ْن ِّيف ْ
ضُ َ
ِّهبِّ ْم َربُّ ُه ْم َر َش ًدا ) مع أن الكل بقضاء هللا وقدره.
ومنها :أنه ينبغي للصاحب أن ال يفارق صاحبه يف حالة من األحوال ،ويرتك صحبته ،حىت يعتبه ،ويعذر منه ،كما فعل
اخلضر مع موسى .

انتهت فوائد تفسري الكهف
واحلمد هلل رب العاملني
اخوكم  /سليمان بن حممد اللهيميد
السعودية  -رفحاء
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