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 سم هللا الرمحن الرحيم ب
 تفسري سورة الكهف

 سورة الكهف مكية .  •
 :  سببها كما ذكره املفسرون  •

 . بعثت قريش وفداً إىل أحبار اليهود ابملدينة ، ليسألوهم عن حممد ، فإهنم أهل كتاب ، وعندهم ما ليس عندان من علم األنبياء 
قوله ، فقالت هلم أحبار اليهود : سلوه عن ثالث أنمركم هبن ، فإن أخربكم    ووصفوا هلم أمره وبعض   فسألوا أحبار اليهود عن رسول هللا 

 فهو نيب مرسل ، وإن مل يفعل فالرجل متقو ِّل ؟ 
 سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ، ما كان من أمرهم ، فإنه قد كان هلم حديث عجيب . 

 . وسلوه عن رجل طو اف ، بلغ مشارق األرض ومغارهبا ، ما كان نبؤه  
 وسلوه عن الروح ؟ 

 : أخربكم غداً مبا سألتم عنه ، ومل يستثن ، فانصرفوا عنه ؟  عن هذه األسئلة ؟ فقال رسول هللا  فجاءت قريش فسألت رسول هللا  
 حممد  مخس عشرة ليلة ، ال ُيحْدثح هللا إليه يف ذلك وحياً ، وال أيتيه جربيل ، حىت أرجف أهل مكة وقالوا : وعدان   فمكث رسول هللا  

، واليوم مخس عشرة ، وقد أحزن رسول هللا   مكث الوحي عنه ، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ، حىت جـاءه جربيل عليه    غداً 
 السالم من هللا بسورة الكهف ، فيها إخباره عن ما سألوا عنه من أمر الفتية والرجل الطو اف ، وقول هللا : ويسألونك عن الروح . 

 هف ابحلمد هلل ، وهناك أربع سور غريها افتتحت ابحلمد هلل وهي : الفاحتة ، واألنعام ، وسبأ ، وفاطر . افتتحت سورة الك •

 :  أحاديث وردت يف فضل سورة الكهف •
َفَجَعَلْت َتدحورح َوَتْدنحو َوَجَعَل فـََرسحهح يـَْنفِّرح   َعنِّ اْلرَبَاءِّ قَاَل َكاَن َرجحٌل يـَْقَرأح سحورََة اْلَكْهفِّ َوعِّْنَدهح فـََرٌس َمْربحوٌط بَِّشطََنْْيِّ فـَتَـَغشَّْتهح َسَحابَةٌ 

 َّ َها فـََلمَّا َأْصَبَح أََتى النَّيبِّ نـْ  قحْرآنِّ « .  َفذََكَر َذلَِّك َلهح فـََقاَل » تِّْلَك السَّكِّيَنةح تـَنَـزََّلْت لِّلْ   مِّ
 َّ ْرَداءِّ َأنَّ النَّيبِّ َم مَِّن الدَّجَّالِّ « قَاَل » َمْن َحفَِّظ َعْشَر آََيت    َعْن َأِبِّ الدَّ  .  مِّْن أَوَّلِّ سحورَةِّ اْلَكْهفِّ عحصِّ

 ) من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بْي اجلمعتْي ( رواه احلاكم .  وعن أيب سعيد . قال : قال رسول هللا 
ُد ّلَِلَه الهَذي أَنَزَل َعَلى َعبحَدَه الحَكَتاَب َوَلَح ََيحَعل    َمح َمَننَي الهَذيَن يَ عحَمُلوَن  1لهُه َعَوَجا )) اْلح ( قَ يَ ًما ل َيُنَذَر َبَحًسا َشَديًدا َمن لهُدنحُه َويُ َبشَ َر الحُمؤح

ًرا َحَسًنا )   ( ( . 3( َماَكَثنَي َفيَه أََبًدا )2الصهاَْلَاَت َأنه ََلُمح َأجح
 [1   :3  . ] 

---------- 
ُد ّلَِلَه الهَذي أَنَزلَ  َمح ريِّ أَنَّهح تـََعاىَل َُيَْمدح نـَفْ   (   ..  ( قَ يَ ًما1َعَلى َعبحَدَه الحَكَتاَب َوَلَح ََيحَعل لهُه َعَوَجا )  ) اْلح َسهح اْلمحَقدََّسَة  َقْد تـََقدََّم يفِّ أَوَّلِّ التـَّْفسِّ

، َوَلهح عِّْنَد   ََذا َحَِّد نـَْفَسهح َعَلى إِّنـْزَالِّهِّ كَِّتابَهح اْلَعزِّيَز َعَلى  فـََواتَِّح اأْلحمحورِّ َوَخَواتِّيمَِّها، فَإِّنَّهح اْلَمْحمحودح َعَلى كحل ِّ َحال  َرةِّ؛ َوهلِّ  احْلَْمدح يفِّ اأْلحوىَل َواْْلخِّ
َعَليْ  َصَلَواتح اَّللَِّّ َوَساَلمحهح  اْلَكرِّميِّ حمحَمَّد ،  نِّْعَمةً َرسحولِّهِّ  َأْعَظمح  فَإِّنَّهح  إِّ   هِّ؛  ؛  اأْلَْرضِّ َأْهلِّ  َعَلى  النُّورِّ،  أَنـَْعَمَها اَّللَّح  إِّىَل  الظُّلحَماتِّ  بِّهِّ مَِّن  َأْخَرَجهحْم  ْذ 

، بـَي ًِّنا َوا  رَاط  محْسَتقِّيم  ًحا َجلِّيًّا َحْيثح َجَعَلهح كَِّتااًب محْسَتقِّيًما اَل اْعوَِّجاَج فِّيهِّ َواَل زَْيَغ، َبْل يـَْهدِّي إِّىَل صِّ  .    ) ابن كثري ( . ضِّ
بِّ   : ...  قال الشنقيطي  - اجْلَنَّةِّ َن  هِّ مِّ َأْخَرَجهحْم  َواحلَْاَلَل َواحْلَرَاَم ، َوَأْسَباَب دحخحولِّ  اْلَعَقائَِّد ،  هَلحْم فِّيهِّ   َ النُّورِّ . َوَبْيَّ إِّىَل  َوالنَّارِّ ،  الظُّلحَماتِّ   

َفعحهحْم ، فـَهحَو الن ِّ  اْلعحْظَمى َعَلى اْْلَْلقِّ ، َولَِّذا َعلََّمهحْم َرهبُّحْم َكْيَف َُيَْمدحونَهح    َمةح عْ َوَحذََّرهحْم فِّيهِّ مِّْن كحل ِّ َما َيضحرُّهحْم ، َوَحضَّهحْم فِّيهِّ َعَلى كحل ِّ َما يـَنـْ
 . ْبدِّهِّ اْلكَِّتاَب  َعَلى َهذِّهِّ الن ِّْعَمةِّ اْلكحرْبَى بَِّقْولِّهِّ : احْلَْمدح َّللَِِّّّ الَّذِّي أَنـَْزَل َعَلى عَ 

 .   أعظم النعم إنزال هذا القرآن على عبده ورسوله حممد  -
ْمتَِّنانِّ َعَلى َخْلقِّهِّ ِبِِّّنـْزَالِّ َهَذا اْلقحْرآنِّ اْلَعظِّيمِّ ، مح :   شنقيطيل القا - نـَْعامِّ َواالِّ رًا َمْن  َوَما َأَشاَر َلهح هحَنا مِّْن َعظِّيمِّ اْْلِّ ْنذِّرًا َمْن مَلْ يـَْعَمْل بِّهِّ ، َومحَبش ِّ

َع َكثِّريَة    . َعمَِّل بِّهِّ ، ذََكَرهح َجلَّ َوَعاَل يفِّ َمَواضِّ
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لحهحْم يفِّ َرَْحَة  مِّْنهح َوَفْضل   ََي أَيُـَّها النَّاسح َقْد َجاءَكحْم بـحْرَهاٌن مِّْن َرب ِّكحْم َوأَنـْزَْلَنا إِّلَْيكحْم نحورًا محبِّيًنا َفَأمَّا الَّذِّيَن آمَ  ) ْولِّهِّ  قَ كَ    َّللَِّّ َواْعَتَصمحوا بِّهِّ َفَسيحْدخِّ نحوا ابِّ
رَاطًا محسْ  َويـَْهدِّيهِّمْ   ( .   ايمً َتقِّ إِّلَْيهِّ صِّ

َلى َعَلْيهِّْم إِّنَّ يفِّ َذلَِّك َلَرَْحًَة َوذِّْكَرى لَِّقْوم    ) َوقـَْولِّهِّ    ( . يـحْؤمِّنحوَن  َأَومَلْ َيْكفِّهِّْم َأانَّ أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلكَِّتاَب يـحتـْ
 ( .  ًدى َوَرَْحٌَة لِّْلمحْؤمِّنِّْيَ هِّ ََيَْتلِّفحوَن َوإِّنَّهح هَلح فِّي  هحمْ إِّنَّ َهَذا اْلقحْرآَن يـَقحصُّ َعَلى َبِنِّ إِّْسرَائِّيَل َأْكثـََر الَّذِّي ) َوقـَْولِّهِّ  
نَِّْي  ) َوقـَْولِّهِّ   َفاٌء َوَرَْحٌَة لِّْلمحْؤمِّ  ( . َونـحنَـز ِّلح مَِّن اْلقحْرآنِّ َما هحَو شِّ
َفاءٌ اْْليََة   ) َوقـَْولِّهِّ    ( . قحْل هحَو لِّلَّذِّيَن آَمنحوا هحًدى َوشِّ
 ( .  يفِّ َهَذا لََباَلًغا لَِّقْوم  َعابِّدِّيَن َوَما أَْرَسْلَناَك إِّالَّ َرَْحًَة لِّْلَعاَلمَِّْي  نَّ إِّ   )  َوقـَْولِّهِّ تـََعاىَل  
 .... ( . َرَْحًَة مِّْن َرب َِّك    َوَما كحْنَت تـَْرجحو َأْن يـحْلَقى إِّلَْيَك اْلكَِّتابح إِّالَّ  ) َوقـَْولِّهِّ  

َهةِّ اْلَمَعاِنِّ ، َأْخَبارحهح كحلَُّها   : اْلقحْرآنِّ عَِّوًجا   يفِّ َعلْ ْي مَلْ يَْ أ(  َوَلَح ََيحَعل لهُه َعَوَجا  )   َهةِّ اأْلَْلَفاظِّ ، َواَل مِّْن جِّ َأْي اَل اْعوَِّجاَج فِّيهِّ أَْلبَـتََّة ، اَل مِّْن جِّ
ٌ مِّْن َجِّيعِّ اْلعحيحوبِّ يفِّ أَْلَفاظِّهِّ َوَمَعانِّيهِّ ، َوَأخْ  ْدٌق ، َوَأْحَكامحهح َعْدٌل ، َساملِّ َياقِّ النـَّْفيِّ ، َفهَِّي  هِّ  َبارِّ صِّ َنَّ قـَْوَلهح : »عَِّوًجا« َنكَِّرٌة يفِّ سِّ َوَأْحَكامِّهِّ ; ألِّ

 تـَعحمُّ نـَْفَي َجِّيعِّ أَنـَْواعِّ اْلعَِّوجِّ . 
َع أحَخَر َكثِّريَة    :   َوَما ذََكَرهح َجلَّ َوَعاَل هحَنا مِّْن أَنَّهح اَل اْعوَِّجاَج فِّيهِّ ، بـَيـََّنهح يفِّ َمَواضِّ

 ( . ي عَِّوج  َلَعلَّهحْم يـَتـَّقحوَن  َوَلَقْد َضَربـَْنا لِّلنَّاسِّ يفِّ َهَذا اْلقحْرآنِّ مِّْن كحل ِّ َمَثل  َلَعلَّهحْم يـََتذَكَّرحوَن قـحْرَءااًن َعَربِّيًّا َغرْيَ ذِّ  )هِّ  ْولِّ َكقَ   
ْدقًا َوَعْداًل اَل محَبد َِّل لَِّكلَِّماتِّهِّ   ) َوقـَْولِّهِّ   ْدقًا« َأْي يفِّ اأْلَْخَبارِّ ، َوقـَْولحهح : »َعْداًل« َأْي يفِّ    (  السَّمِّيعح اْلَعلِّيمح    هحوَ  وَ َوََتَّْت َكلَِّمةح َرب َِّك صِّ فـََقْولحهح »صِّ

 . اأْلَْحَكامِّ 
دًّا .   (ا  ثِّريً أََفاَل يـََتَدبَـّرحوَن اْلقحْرآَن َوَلْو َكاَن مِّْن عِّْندِّ َغرْيِّ اَّللَِّّ َلَوَجدحوا فِّيهِّ اْختِّاَلفًا كَ )  وََكَقْولِّهِّ تـََعاىَل                                    ، َواْْلََيتح مبِِّّْثلِّ َهَذا َكثِّريٌَة جِّ

 . محْسَتقِّيًما اَل َمْيَل فِّيهِّ َواَل زَْيَغ  : ْي أ  (  قَ يَ ًما) 
 : َر أحخَ َع َوَما ذََكَرهح هحَنا مِّْن َكْونِّهِّ قـَي ًِّما اَل َمْيَل فِّيهِّ َواَل َزْيَغ ، بـَيـََّنهح أَْيًضا يفِّ َمَواضِّ  

 ( . إِّنَّ َهَذا اْلقحْرآَن يـَْهدِّي لِّلَِّتِّ هَِّي أَقْـَومح كقوله تعاىل ) 
يَل اْلكِّتَ  ) َوقـَْولِّهِّ    ( . مَِّْي  الَ اْلعَ ابِّ اَل َرْيَب فِّيهِّ مِّْن َرب ِّ َوَما َكاَن َهَذا اْلقحْرآنح َأْن يـحْفََتَى مِّْن دحونِّ اَّللَِّّ َوَلكِّْن َتْصدِّيَق الَّذِّي َبْْيَ َيَدْيهِّ َوتـَْفصِّ
 ( . امل َذلَِّك اْلكَِّتابح اَل َرْيَب فِّيهِّ هحًدى لِّْلمحتَّقَِّْي   ) َوقـَْولِّهِّ  

َلْت مِّْن َلدحْن َحكِّيم  َخبِّري  ) َوقـَْولِّهِّ    ( .   الر كَِّتاٌب أحْحكَِّمْت آََيتحهح ُثحَّ فحص ِّ
تـََعاىَل  قـَْوَلهح  الَّذِّي َفسَّْراَن بِّهِّ  قَـ َوَهَذا  لَِّقْولِّهِّ  اجْلح   ْولح : قـَي ًِّما هحَو  اْلَمْعََن  فـَهحَو ََتْكِّيٌد يفِّ  الظَّاهِّرح . َوَعَلْيهِّ  َلهح عَِّوَجا )ْمهحورِّ َوهحَو  َيَْعْل  َقْد    ( َومَلْ  َنَّهح  ألِّ

ْستَِّقاَمةِّ . نـَْفيِّ اْلعِّ  تـََعاىَل َبْْيَ ، َولَِّذا ََجَعَ رِّ ـ َحقِّيَقةِّ اأْلَمْ وَِّجاج  يفِّ ـاهِّرِّ َوهحَو اَل ََيْلحو مَِّن اعْ ـَيكحونح الشَّْيءح محْسَتقِّيًما يفِّ الظَّ   (  أضواء )  َوجِّ َوإِّثـَْباتِّ االِّ
 تنبيه : 

 أي قيماً مبصاحل اْللق الدينية والدنيوية .   قال بعض العلماء : قيماً 
 من الكتب السماوية ومهيمن عليها . وقال بعضهم : أي قيم على ما قبله  

 الذين كفروا ابهلل تعاىل . (  ل َيُنَذرَ )  
ْعاَلمح اْلمحْقََتِّنح بَِّتْخوِّيف  َوََتْدِّيد  ، َفكحلُّ إِّْنَذار  إِّْعاَلٌم ، َولَْيَس كحلُّ إِّْعاَلم  إِّ و  ْنَذارح : اْْلِّ  . ْنَذارًا  اْْلِّ
  أليماً يف الدنيا واْلخرة . أي : عذاابً (    َبَحًسا َشَديًدا َمن لهُدنحهُ   )

 :   ( إطالقات 3والبأس يطلق يف القرآن على )
 : كقوله تعاىل )لينذر أبساً شديداً من لدنه( وقوله )َفَمْن يـَْنصحرحاَن مِّْن أَبْسِّ اَّللَِّّ إِّْن َجاَءاَن(. العذابمبعَن 

 لِّياًل(. ومبعَن القتال واملعركة: كقوله تعاىل )َوال أَيْتحوَن اْلَبْأَس إِّالَّ قَ 
 رَّاءح(. ومبعَن: الفقر والضيق: كقوله تعاىل )َمسَّتـْهحمح اْلَبْأَساءح َوالضَّ 
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َمَننَي الهَذيَن يَ عحَمُلوَن الصهاَْلَاتَ  )  .  ويبشر املصدقْي ابلقرآن الذين يعملون األعمال الصاحلة ي : أ ( َويُ َبشَ َر الحُمؤح
 والتبشري : اْلخبار مبا يسر . 

ًرا َحَسًناَأنه ََلُمح  )    م . أن هلم اجلنة وما فيها من النعيم املقيي : أ (   َأجح
َ َأْوجحَه ححْسنِّهِّ يفِّ آََيت  َكثِّريَة  ، َكَقْولِّهِّ  :  يطي  قال الشنق  - َنَّهح َحَسٌن ، َوَبْيَّ رِّيَن َعَلى    )َوَوَصَف َأْجَرهحْم هحَنا أبِّ ثـحلٌَّة مَِّن اأْلَوَّلَِّْي َوقَلِّيٌل مَِّن اْْلخِّ

َها محتَـَقابِّلَِّْي   سحرحر   رِّيَن  ثـحلَّ  -إِّىَل قـَْولِّهِّ  -َمْوضحونَة  محتَّكِّئَِّْي َعَليـْ  ( . ٌة مَِّن اأْلَوَّلَِّْي َوثـحلٌَّة مَِّن اْْلخِّ
ا َمْعلحوَمٌة . ، َواْْلََيتح مبِِّّْثلِّ َذلَِّك َكثِّريَ   (َفاَل تـَْعَلمح نـَْفٌس َما أحْخفَِّي هَلحْم مِّْن قـحرَّةِّ َأْعْيح  اْْليََة   ) وََكَقْولِّهِّ   دًّ  ٌة جِّ

َؤحاَلءِّ بـَيـَّنَ َوَهَذا الَّذِّي ذََكَرهح هحَنا مِّْن َكْونِّهِّ إِّنْ  - َؤحاَلءِّ َوبَِّشارًَة هلِّ َع أحَخَر  َذارًا هلِّ  : هح يفِّ َمَواضِّ
َر بِّهِّ اْلمحتَّقَِّْي َوتـحنْ  ) َكَقْولِّهِّ   َا َيسَّْراَنهح بِّلَِّسانَِّك لِّتـحَبش ِّ  ( .  دًّاذَِّر بِّهِّ قـَْوًما لح فَإَِّّنَّ

ْنهح لِّتـحْنذَِّر بِّهِّ َوذِّْكَرى لِّْلمح املص كَِّتاٌب أحْنزَِّل إِّلَْيَك َفاَل َيكحْن يفِّ َصدْ  ) َوقـَْولِّهِّ    ( .  ْؤمِّنِّْيَ رَِّك َحرٌَج مِّ
-  ( الصهاَْلَاتَ قوله  وحياته  (يَ عحَمُلوَن  ودنياه،  دينه  وأمور  العبد،  أحوال  تصلح  هبا  ألن  ابلصاحلات،  اْلري  أعمال  الدنيوية    ووصفت 

 ) السعدي ( .   ين يصلحون جملاورة الرَحن يف جنته.واألخروية، ويزول هبا عنه فساد األحوال، فيكون بذلك من الصاحلْي الذ
 والعمل الصاحل ال يكون صاحلاً إال بشرطْي: 

 .   : أن يكون خالصاً هللالشرط األول 
َْي َلهح الد ِّيَن  محْ  َوَما أحمِّرحوا إِّالَّ لِّيَـْعبحدحوا اَّللََّ  ) قَاَل تـََعاىَل   ( . لِّصِّ

َْن َأكحوَن َأوََّل اْلمحْسلِّمَِّْي قحْل إِِّن ِّ َأَخافح إِّْن َعَصْيتح َريب ِّ َعَذاَب يـَْوم  َعظِّيم   ْعبحَد اَّللََّ محْلًِّصا لَ قحْل إِِّن ِّ أحمِّْرتح َأْن أَ   تعاىل )َوقَاَل   هح الد ِّيَن َوأحمِّْرتح ألِّ
َ َأْعبحدح محْلِّ  تحْم مِّْن دحونِّهِّ قحلِّ اَّللَّ ئـْ  مَِّن اْْلََيتِّ .   إِّىَل َغرْيِّ َذلِّكَ  ( ًصا َلهح دِّيِنِّ فَاْعبحدحوا َما شِّ

 )إَّنا األعمال ابلنيات وإَّنا لكل امرئ  ما نوى( متفق عليه.   قال  و 
 .   : أن يكون متابعاً للنيب  الشرط الثان 

 ( .  الرَّسحولح َفخحذحوهح َوَما آََتكحمح ) اَل تـََعاىَل ق
 ( . َمْن يحطِّعِّ الرَّسحوَل فـََقْد َأطَاَع اَّللََّ  تعاىل ) قَاَل وَ  
تحْم حتحِّبُّوَن اَّللََّ فَاتَّبِّعحوِنِّ   ) اىل تعَوقَاَل    ( .   ُيحْبِّْبكحمح اَّللَّح قحْل إِّْن كحنـْ
 إِّىَل َغرْيِّ َذلَِّك مَِّن اْْلََيتِّ .  (  أَيَْذْن بِّهِّ اَّللَّح   أَْم هَلحْم شحرََكاءح َشَرعحوا هَلحْم مَِّن الد ِّينِّ َما ملَْ  تعاىل ) َوقَاَل  
 مران فهو رد( رواه مسلم. )من عمل عمالً ليس عليه أ   لقوله  و 
 ودائماً يقرن هللا العمل ابلصاحل، ألنه ليس كل عمل يقبل إال إذا كان صاحلاً.  -

َاتِّ َأنَّ هَلحْم َجنَّ  رِّ الَّذِّيَن آَمنحوا َوَعمِّلحوا الصَّاحلِّ  ات  ََتْرِّي مِّْن حَتْتَِّها اأْلَهْنَارح ... (. قال تعاىل )َوَبش ِّ
اً مِّْن ذََكر  َأْو أحنْـ وقال تعاىل )َمْن َعمَِّل َصا  َثى َوهحَو محْؤمٌِّن فـََلنحْحيِّيَـنَّهح َحَياًة طَي َِّبًة .... (. حلِّ

َاتِّ َكاَنْت هَلحْم َجنَّاتح اْلفِّ   ْرَدْوسِّ نـحزحاًل(. وقال تعاىل )إِّنَّ الَّذِّيَن آَمنحوا َوَعمِّلحوا الصَّاحلِّ
 َأْي َخالِّدِّيَن فِّيهِّ بِّاَل اْنقِّطَاع  .   (أََبًدا  ) أي : يف هذا األجر وهو اجلنة  أبداً (   َماَكَثنَي َفيهَ )  

َ َهَذا اْلَمْعََن   َع أحَخَر َكثِّريَة  َوَقْد َبْيَّ  : يفِّ َمَواضِّ
َأْي َغرْيَ َمْقطحوع  ،    (  َعطَاًء َغرْيَ ََمْذحوذ   دِّيَن فِّيَها َما َداَمتِّ السََّماَواتح َواأْلَْرضح إِّالَّ َما َشاَء رَبُّكَ َوأَمَّا الَّذِّيَن سحعِّدحوا َففِّي اجْلَنَّةِّ َخالِّ   ) َكَقْولِّهِّ    

 .  مِّنِّ اْنقِّطَاع  َوانْتَِّهاء   َأْي َما َلهح  ( إِّنَّ َهَذا َلرِّْزقـحَنا َما َلهح مِّْن نـََفاد    )َوقـَْولِّهِّ  
َفدح َوَما عِّْنَد اَّللَِّّ اَبق  َما عِّنْ ) َوقـَْولِّهِّ    ( . دَكحْم يـَنـْ
َرةح خَ ) َوقـَْولِّهِّ    إِّىَل َغرْيِّ َذلَِّك مَِّن اْْلََيتِّ .  ( ى رْيٌ َوأَبـْقَ َواْْلخِّ
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 الفوائد : 
 وجوب َحد هللا ويف احلديث ) أفضل الدعاء احلمد هلل ( .  -1
 أن احلمد الكامل كله هلل ويف احلديث ) ولك احلمد كله ( .  -2
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ُ َوَلًدا )و )    ( .  ( 5مح َإن يَ ُقوُلوَن َإاله َكَذًَب ) هَ مح َكُُبَتح َكَلَمًة ََّتحُرُج َمنح َأف حَواهَ م بََه َمنح َعلحٍم َوال آلََبئَهَ  ( مها َلَُ 4يُنَذَر الهَذيَن قَاُلوا اَّتهََذ اّلِله
 [ .  5 –  4] الكهف : 

---------- 
 و ف وُيذر . أي : وَي(   يُنَذرَ و ) 
 كذابً وهبتاانً . (   الهَذيَن قَاُلوا  )
ُ وَ   )  وهم اليهود والنصارى ومشركي العرب . (    َلًدااَّتهََذ اّلِله

يحح اْبنح اَّللَِّّ  اْليَـهحودح عحزَيـٌْر اْبنح اَّللَِّّ َوقَاَلْت النََّصاَرى اْلَمسِّ َفْـَواهِّهِّْم يحَضاهِّؤحوَن قـَْوَل الَّذِّيَن َكَفرحوا مِّن قـَْبلح    كما قال تعاىل )َوقَاَلتِّ  َذلَِّك قـَْوهلححم أبِّ
(.   ( يـحْؤَفكحونَ قَاتـََلهحمح اَّللَّح َأّنَّ   وقال تعاىل )َوَيَْعلحوَن َّللَِِّّّ اْلبَـَناتِّ

 فادعاء هلل الولد أمر خطري وكبري.  -
 يماً(. كما قال تعاىل )إِّنَّكحْم لَتَـقحولحوَن قـَْوالً َعظِّ 

َتَكادح السََّموَ  إِّد اً.  تحْم َشْيئاً  ئـْ َلَقْد جِّ َدَعْوا لِّلرََّْحَنِّ  وقال تعاىل )َوقَالحوا اَّتَََّذ الرََّْحَنح َوَلداً.  اً. َأْن  ْنهح َوتَنَشقُّ اأَلْرضح َوَّتِّرُّ اجلَِّبالح َهد  يـَتَـَفطَّْرَن مِّ اتح 
َبغِّي لِّلرََّْحَنِّ َأْن يـَتَّ وَ  َذ َوَلداً. إِّْن كحلُّ َمْن يفِّ السََّمَواتِّ َواأَلْرضِّ إِّالَّ آِتِّ الرََّْحَنِّ َعْبداً(. َلداً. َوَما يـَنـْ  خِّ

. َعنِّ النَّيبِّ ِّ َعنِّ اْبنِّ َعبَّ  َيكحْن َلهح َذلِّكَ   ، قَاَل )قَاَل اَّللَّح َكذََّبِنِّ اْبنح آَدَم َومَلْ َيكحْن َلهح َذلِّكَ     اس  ي فـََزَعَم َأِن ِّ اَل  َفَأمَّا َتْكذِّ   ، َوَشَتَمِنِّ َومَلْ  يبحهح إَِّيَّ
ي فـََقْولحهح   ،أَْقدِّرح َأْن أحعِّيَدهح َكَما َكاَن   َبًة َأْو َوَلداً( رواه البخاري.  ،ِلِّ َوَلٌد   َوأَمَّا َشْتمحهح إَِّيَّ  َفسحْبَحاِنِّ َأْن َأَّتََِّّذ َصاحِّ

 .   و يرزقهم ويعافيهم( متفق عليهوه ، إهنم يعلون له ولداً   ،)ال أحد أصرب على اذى مسعه من هللا    وقال 
 وهللا منزه عن الولد ألمور متعددة:  -
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 بايناً له يف كل األحوال. ن يكون اململوك مواملالك ال بد أ ،ألنه مالك كل شيء   أواًل: 
َبٌة(. كما ذكر هللا ذلك يف سورة األنعام )َأّنَّ يَ   ،واالبن إَّنا يكون غالباً ممن له زوجة  ، أنه ليس له زوجة  اثنيًا:   كحونح َلهح َوَلٌد َومَلْ َتكحْن َلهح َصاحِّ
ألنه احلي الذي ال    ،والرب عز وجل ليس حباجة إىل ذلك    ، سل  ع ابستمرار النأي: بقاء النو   ، أن الولد إَّنا يكون ملن ُيتاج للبقاء    اثلثًا: 

 ميوت. 
وقد أشار إىل ذلك بقوله )سبحانه هو    ، وهللا سبحانه وتعاىل غِن  ،أن االبن إَّنا ُيتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره  رابعًا: 

 الغِن(. ... ]قاله الشيخ ابن عثيمْي[.
فعلى هذا إياد الولد    ، إن الولد إَّنا يتخذ للحاجة إليه يف الكرب ورجاء االنتفاع مبعونته حال عجز األب عن أمور نفسه  : قال الرازي  -

فإذا كان كل ذلك حمال كان إياد الولد عليه سبحانه وتعاىل حمااًل واعلم أنه تعاىل    ،جز واحلاجةإَّنا يصح على من يصح عليه الفقر والع
واحتج عليهم هبذه احلجة وهي أن كل من يف السموات واألرض عبد    ،ة عن هؤالء الذين يضيفون إليه األوالد قوهلم حكى يف مواضع كثري 

َذ مِّ   ،ن وأبنه إذا قضى أمراً فإَّنا يقول له كن فيكو  ،له   ن  وقال يف مرمي )ذلك عِّيَسى ابن َمْرمَيَ قـَْوَل احلق الذي فِّيهِّ مَيَْتححون َما َكاَن َّللَِّّ َأن يـَتَّخِّ
َا يـَقحولح َلهح كحن فـََيكحون( وقال أيضاً يف آخر هذه السورة )َوقَ  تحمْ َوَلد  سبحانه إَِّذا قضى أَْمراً فَإَِّّنَّ ئـْ  َشْيئاً إِّد اً َتَكادح  الحوا اَّتذ الرَحن َوَلداً * َلَقْد جِّ

اً * َأن َدَعْوا  ْنهح َوتَنَشقُّ األرض َوَّتِّرُّ اجلبال َهد  َذ َوَلداً * إِّن كحلُّ َمن يفِّ السموات   السموات يـَتَـَفطَّْرَن مِّ للرَحن َوَلداً * َوَما يَنَبغِّي للرَحن َأن يـَتَّخِّ
 الرَحن َعْبداً(.  واألرض إِّالَّ آِتِّ 

هبذه النسبة  من الولد، ليس هلم هبذه النسبة علم، وكذلك ليس ْلابئهم    تعاىل   : ما نسبوه إىل هللا ي أ(    َعلحٍم َوال آلََبئََهمح   مها ََلُم بََه َمنح   )
، سحْبحانَهح َوَتعاىل َعمَّا  َوَجَعلحوا َّللَِِّّّ شحرَكاَء اجلِّنَّ َوَخَلَقهحْم، َوَخَرقحوا َلهح بَنَِّْي َوبَنات  بِّ تعاىل )    ، كما قال تعاىل   علم، ألن ذلك مستحيل له  َغرْيِّ عِّْلم 

، َأّنَّ َيكحونح َلهح َوَلدٌ  فحوَن. َبدِّيعح السَّماواتِّ َواأْلَْرضِّ َبٌة، َوَخَلَق كحلَّ َشْيء ، َوهحَو بِّكحل ِّ َشْيء  َعلِّيٌم َيصِّ  ( . ، َومَلْ َتكحْن َلهح صاحِّ
 قوله تعاىل ) به ( على أقوال :  ) ماهلم به .... ( اختلف العلماء يف مرجع الضمري يفقوله  -

 : إن الضمري يعود على هللا . قيل 
 واختاره الطربي . 

 هبذا القول من مقاهلم من حجة وال بيان . م ، أي : ما هلؤالء القائلْي : إن الضمري يعود على أقواهل  وقيل
 ، وابن عاشور .   ورجحه : الواحدي ، والسمرقندي ، وابن عطية ، وابن اجلوزي ، والقرطيب ، وابن كثري

 : إن الضمري يعود على الولد الذي اد عوه ابَّتاذه . وقيل 
 ورجحه : أبو حيان ، والزمشري ، والشوكاِن . 

َواَهَهمح   ) وا هبا،  كربت هي كلمة خارجة من أفواههم تلك املقالة الشنعاء الِت تفوه أي :(     َإن يَ ُقوُلوَن َإاله َكَذَبً َكُُبَتح َكَلَمًة ََّتحُرُج َمنح َأف ح
   .لحق والصواب ومالفا للواقع ومنافيا ل  -تعاىل -وهي قوهلم: اَّتذ هللا ولدا فإهنم ما يقولون إال قوال كاذاب حماال على هللا 

أبنه َمرد كالم الكته ألسنتهم، وال دليل عليه سوى كذهبم    -سبحانه  -ويف هذا التعبري ما فيه من استعظام قبح ما نطقوا به، حيث وصفه
 هم. وافَتائ

ْنهح  : َوقالحوا اَّتَََّذ الرََّْحنح َوَلداً، َلَقْد جِّ -تعاىل  -وشبيه هبذه اْلية يف استعظام ما نطقوا به من قبح قوله تحْم َشْيئاً إِّدًّا، َتكادح السَّماواتح يـَتَـَفطَّْرَن مِّ ئـْ
َذ َوَلداً  ا. َأْن َدَعْوا لِّلرََّْحنِّ َوَلداً َوتـَْنَشقُّ اأْلَْرضح َوَّتِّرُّ اجلِّبالح َهدًّ  َبغِّي لِّلرََّْحنِّ َأْن يـَتَّخِّ  ( .  ) الوسيط ( . . َوما يـَنـْ

لذَّم ِّ :    قال الشنقيطي  - َوالتـَّْقدِّ َواْلَمْخصحوصح ابِّ َا ، َوهَِّي   حَمْذحوٌف ،  فَاهحوا هبِّ الَِّتِّ  اْلَمَقاَلةح  تِّْلَك  أَفْـَواهِّهِّْم  يرح : َكربحَْت هَِّي َكلَِّمًة َخارَِّجًة مِّْن 
 .  : اَّتَََّذ اَّللَّح َوَلًدا قـَْوهلححمْ 

 .  ( اَّتَََّذ اَّللَّح َوَلًدا ) ةِّ : اْلَكاَلَم الَّذِّي هحَو قـَْوهلححْم ْلَكلِّمَ يـَْعِنِّ ابِّ  (  َكربحَْت َكلَِّمةً )  ْولحهح تـََعاىَل يفِّ َهذِّهِّ اْْليَةِّ اْلَكرِّميَةِّ وق
َ يحْطلِّقح اْسَم اْلَكلَِّمةِّ َعَلى اْلَكاَلمِّ ، َأْوَضَحْتهح آََيٌت أحَخرح  َوَما َدلَّْت َعَلْيهِّ َهذِّهِّ اْْليَةح اْلَكرِّميَةح مِّْن َأنَّ   : اَّللَّ

َا    )َكَقْولِّهِّ   َا قـَْولحهح   ( لَِّمٌة هحَو قَائِّلحَها  كَ َكالَّ إِّهنَّ ًا فِّيَما تـَرَْكتح  )َواْلمحرَادح هبِّ عحونِّ َلَعل ِّي َأْعَملح َصاحلِّ  ( . قَاَل َرب ِّ اْرجِّ
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  إِّالَّ محرَاًدا بِّهِّ اْلَكاَلمح اْلمحفِّيدح . َكلَِّمةِّ يفِّ اْلقحْرآنِّ ، َوَما َجاَء َلْفظح الْ (  ْت َكلَِّمةح َرب َِّك أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم مَِّن اجلِّنَّةِّ َوالنَّاسِّ َأَْجَعَِّْي  َوََتَّ  ) َوقـَْولحهح  
 الفوائد : 

 حتذير من يدعي هلل الولد .  -1
 شناعة وفظاعة هذا القول . -2

 قصون هللا . أن الكفار يتن -3

 وجوب تنزيه هللا عن كل نقص ومن ذلك ادعاء أن له ولداً .  -4

 التحذير من القول بغري علم . -5

 خطورة اجلهل .  -6

 م . العلفضل  -7

 على هداية قومه .  حرص النيب  -8

 أن اهلداية ) هداية التوفيق ( بيد هللا ال ميلكها إال هو .  -9

ََديَث َأَسًفا )فَ َلَعلهَك ََبَخٌع ن هفحَسَك َعَلى آاَثرََهمح إَ )  َمُنوا َِبََذا اْلح  ( (  6ن َلهح يُ ؤح
 [ .  6] الكهف : 

----------- 
ََديَث َأَسًفا     َعَلى آاَثرََهمح َإن َلهح فَ َلَعلهَك ََبَخٌع ن هفحَسكَ )    َمُنوا َِبََذا اْلح ، وقيل : هي يف اْلية    عليه    لإلشفاق( هنا    لعللفظ )  (  يُ ؤح

 ْلَقْولِّ فَاْلَمْعََن : اَل تـَْبَخْع نـَْفَسَك لَِّعَدمِّ إِّميَاهنِِّّْم . َوَعَلى َهَذا اللنهي ، 
دَّةِّ اأْلََسفِّ عَ َأْي محْهلٌِّك نـَْفَسَك  مهلك ،   (  ََبَخعٌ  )  .    َلى َعَدمِّ إِّميَانِّهِّ مِّْن شِّ

ا  مها وغما، بسبب عدم إميان هؤالء املشركْي. وبسبب إع  -أيها الرسول الكرمي  -ال َتلك نفسك  :   أيواملعىن :   راضهم عن دعوتك فَإَِّّنَّ
، وإِّنََّك ال ََتْدِّي َمْن َأْحبَـْبَت َولكِّ  َنا احلِّسابح َ يـَْهدِّي َمْن َيشاءح. َعَلْيَك اْلَبالغح َوَعَليـْ  نَّ اَّللَّ

حبته وأعزته  وإَيهم حْي تولوا عنه ومل يؤمنوا به، وما داخله من الوجد واألسف على توليهم، برجل فارقته أ  سبحانه   قال الزمشري: شبهه
 م .       ) الوسيط ( . ه وجدا عليهم، وتلهفا على فراقهفهو يتساقط حسرات على آاثرهم ويبخع نفس

دَّةِّ ححْزنِّ نَبِّي ِّهِّ   ... طي : لشنقيقال ا - ٌ ، َومِّ َعَلْيهِّمْ  فَاْعَلْم َأنَّ َما ذََكَرهح فِّيَها َجلَّ َوَعاَل مِّْن شِّ  :  يفِّ آََيت  أحَخَر َكثِّريَة  ْن هَنْيِّهِّ َلهح َعْن َذلَِّك محَبْيَّ
 ( . َفاَل َتْذَهْب نـَْفسحَك َعَلْيهِّْم َحَسرَات    )َكَقْولِّهِّ    
نَِّْي  )  وََكَقْولِّهِّ   ٌع نـَْفَسَك َأالَّ َيكحونحوا محْؤمِّ  .  ( َلَعلََّك اَبخِّ
 ( . ، وََكَقْولِّهِّ : َفاَل ََتَْس َعَلى اْلَقْومِّ اْلَكافِّرِّيَن   (فِّْض َجَناَحَك لِّْلمحْؤمِّنَِّْي  َواَل حَتَْزْن َعَلْيهِّْم َواخْ ) وََكَقْولِّهِّ  
 ( .  الَّذِّي يـَقحولحوَن  َقْد نـَْعَلمح إِّنَّهح لََيْحزحنحكَ  ) وََكَقْولِّهِّ  
َا يـَقحولحوَن  ) وََكَقْولِّهِّ   يقح َصْدرحَك مبِّ  ( . َوَلَقْد نـَْعَلمح أَنََّك َيضِّ

 ئد : الفوا 
 عند ربه ، حيث يسليه بعدم احلزن على كفرهم .  مكانة النيب -1
 تسلية جلميع الدعاة بعدم احلزن على كفر الكفار . -2
 ما على الرسول إال البالغ . -3
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َسُن َعَمالً )   ) ُلَوُهمح أَي ُُّهمح َأحح َها َصَعيًدا ُجُرزًا ) ( َوَإَّنه ََلَا7َإَّنه َجَعلحَنا َما َعَلى اأَلرحَض زَيَنًة َلهَا لَنَ ب ح  ( .   ( 8َعُلوَن َما َعَلي ح
 [ .  8 –  7] الكهف : 

---------- 
 .   ا اأْلَْرضح الَِّتِّ اَل نـََباَت هبَِّ ( ُجُرزًا  )    تراابً . ( َصَعيًدا ) 
اأَلرحضَ )   َعَلى  َما  َجَعلحَنا  ،  (    َإَّنه  ومعادن  وأموال   ، وأشجار  ونبات   ، وأهنار  وبساتْي   ، حيوان وَجاد  و من  ومساكن  ومآكل  مشارب 

 ومراكب ، وغري ذلك من زخارف الدنيا وزينتها . 
 ها . وذهب بعض املفسرين : إىل أن قوله ) ما على األرض ( مما يصلح أن يكون زينة هلا وألهل 

 والصحيح القول األول وهو العموم . 
 :البغوي ، وابن عطية ، والرازي ، والقرطيب ، وابن عاشور ، والشنقيطي .   ورجحه

َها« يـَْعِنِّ َما  قَاَل الزََّمَْشرِّيُّ يفِّ َمْعََن َهذِّهِّ اْْليَةِّ الْ ... (  َلى اأْلَْرضِّ زِّيَنًة هَلَا  إِّانَّ َجَعْلَنا َما عَ   )   لحهح تـََعاىَل : ق  قال الشنقيطي   - َكرِّميَةِّ: »َما َعَليـْ
َها.   ضِّ ممَِّّا َيْصلححح َأْن َيكحوَن زِّيَنًة هَلَا َوألَِّْهلَِّهاَعَلى اأْلَرْ  نـْ نـَْيا َوَما يحْسَتْحَسنح مِّ  مِّْن َزَخارِّفِّ الدُّ

يص   َنَّهح  ، َوَعَلى َهَذا اْلَقْولِّ فـََوْجهح كحل ِّ احْلَيَّاتِّ َوَغرْيَِّها ممَِّّا يـحْؤذِّي زِّيَنٌة  َوقَاَل بـَْعضح اْلعحَلَماءِّ: كحلُّ َما َعَلى اأْلَْرضِّ زِّيَنٌة هَلَا مِّْن َغرْيِّ ََّتْصِّ لَِّْلَْرضِّ ; ألِّ
، َووحجحودح َما َُيْصحلح بِّهِّ َهَذا اْلعِّْلمح  َفاتِّ اْلَكَمالِّ َواجلَْاَللِّ  ) أضواء ( .    َلهح.  يفِّ َشْيء  زِّيَنةٌ  َيدحلُّ َعَلى وحجحودِّ َخالِّقِّهِّ، َوات َِّصافِّهِّ بِّصِّ

 أي : زينة لَلرض يتزين هبا الناس يف هذه احلياة الدنيا . (    زَيَنًة َلهَا  )
نـَْيا لْ كما قال تعاىل )   ( .  َمالح َواْلبَـنحوَن زِّيَنةح احْلََياةِّ الدُّ

 ( . َواْْلَْيَل َواْلبَِّغاَل َواحْلَمِّرَي لََِّتَْكبحوَها َوزِّيَنًة  ) َوقـَْولِّهِّ  
بِّ َواْلفِّضَّةِّ َواْْلَْيلِّ اْلمحَسوََّمةِّ َواألَنـَْعامِّ َواحْلَْرثِّ َذلَِّك  )زحي َِّن لِّلنَّاسِّ ححبُّ الشََّهَواتِّ مَِّن الن َِّساء َواْلَبنَِّْي َواْلَقَناطِّريِّ اْلمحَقنَطَرةِّ مَِّن الذَّهَ   ىل  وله تعاوق

 .) نـَْيا َواَّلل ح عِّنَدهح ححْسنح اْلَمآبِّ  َمَتاعح احْلََياةِّ الدُّ
 ) إن هذه الدنيا حلوة خضرة ..... ( .   الوق
ُلَوُهمح )    الالم للتعليل : أي ألجل أن خنتربهم . (   لَنَ ب ح
 أيهم أخلص عماًل وأصوبه ، ومل يقل أكثر عماًل ، ألن العربة ابألحسن ال ابألكثر .  ( َسُن َعَمالً أَي ُُّهمح َأحح   )

 يف تعريفه )أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تره فإنه يراك(.  يب  وأعظم دافع لإلحسان مراقبة هللا تعاىل، ولذلك قال الن 
 معَن اْلحسان، وأن إحسان العمل إَّنا يكون ملن راقب هللا وعلم يقينياً أن هللا مطلع عليه.  وسؤال جربيل هذا ليعلم أصحاب النيب 

 اده يف إحساهنم للعمل. ألن اْلحسان هو الغاية الِت من أجلها خلق اْللق، وأنه سبحانه َيترب عب
لحوَكحْم كما قال تعاىل يف أول سورة هود )َوهحَو الَّذِّي َخَلَق السََّماَواتِّ وَ  م  وََكاَن َعْرشحهح َعَلى اْلَماءِّ( ُث بْي  احلكمة فقال )لِّيَـبـْ تَّةِّ َأَيَّ اأْلَْرَض يفِّ سِّ

 أَيُّكحْم َأْحَسنح َعَماًل(. ومل يقل أيكم أكثر عماًل. 
لحَوهح   هناوقال تعاىل   ْم أَيُـّهحْم َأْحَسنح َعَماًل(. )إِّانَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرضِّ زِّيَنًة هَلَا( ُث بْي  احلكمة بقوله )لِّنَـبـْ

لحوَكحْم أَيُّكحْم َأْحَسنح عَ   َماًل(. وقال تعاىل يف أول سورة امللك )الَّذِّي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة( ُث بْي  احلكمة فقال )لِّيَـبـْ
 .   بة خالق هذا الكون، وإحسان العمل ال ميكن إال مبراقتقصري    حسناً متقناً ال نقص فيه وال فاْلحسان: أن أيِت ابلعمل 

اْلحسان حْي سأله جربيل، صلوات اَّلل  عليهما وسالمه، فقال )هو أن تعبد اَّلل  كأن ك تراه، فإن مل تكن    : فس ر الن يب   قال ابن منظور 
 أراد ابْلحسان اْلشارة إىل املراقبة وحسن الط اعة فإن  من راقب اَّلل  أحسن عمله. تراه فإن ه يراك(  

 ان: واْلحسان نوع -
 واْلحسان إىل املخلوق.   ،اْلحسان يف عبادة اْلالق  
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ٌن( وقال تعاىل )بـََلى  ، كما قال تعاىل )َوَمْن َأْحَسنح دِّيناً ممَِّّْن َأْسَلَم َوْجهَ يف عبادة هللا، إخالصاً هلل تعاىل، ومتابعة للرسول   هح َّللَِِّّّ َوهحَو حمحْسِّ
ٌن فـََلهح َأْجرحهح عِّْنَد رَب ِّهِّ(. ْجَههح َّللَِِّّّ َمْن َأْسَلَم وَ    َوهحَو حمحْسِّ

 فاْلحسان يف عبادة هللا: إتقان الباطن والظاهر بعبادة هللا على وجه املشاهدة أو املراقبة. 
 ملوك. واملستحبة، وأن تعامل الناس مبا حتب أن يعا  واْلحسان إىل املخلوق: أبداء حقوقهم الواجبة

فيدخل يف    ،ودفع الشر الديِن والدنيوي عنهم  ،: فهو إيصال النفع الديِن والدنيوي إليهماإلحسان إىل املخلوق   وأما  : ...  قال السعدي 
وإيصال   ،والسعي يف َجع كلمتهم  ، اصتهموالنصيحة لعامتهم وخ ،ووعظ غافلهم ،وتعليم جاهلهم ، وهنيهم عن املنكر ،ذلك أمرهم ابملعروف 

واحتمال    ، فيدخل يف ذلك بذل الندى وكف األذى  ، على اختالف أحواهلم وتباين أوصافهم  ،ة إليهم الصدقات والنفقات الواجبة واملستحب
 .  السعدي(  فقد قام حبق هللا وحق عبيده. )تفسري  ،فمن قام هبذه األمور ، كما وصف هللا به املتقْي يف هذه اْلَيت  ،األذى

 فضائل اإلحسان:  -
 ه. أواًل: أن من أحسن إىل الناس أحسن هللا إلي 

ْحَسانح(.  ْحَسانِّ إِّالَّ اْْلِّ  كما قال تعاىل )َهْل َجزَاء اْْلِّ
نَِّْي(.  نـحَوا إِّنَّ اَّلل َ ُيحِّبُّ اْلمحْحسِّ  وقال تعاىل )َوَأْحسِّ

حْلحْسََن(.   وقال تعاىل )وَيْزَِّي الَّذِّيَن َأْحَسنحوا ابِّ
 اثنياً: هلم يف الدنيا حسنة. 

نـَْيا َحَسَنٌة(. قال تعاىل )ل ِّلَّذِّيَن َأْحَسنحوا يفِّ َهذِّ   هِّ الدُّ
 اثلثاً: رَحة هللا قريبة من احملسنْي. 

نَِّْي(.   قال تعاىل )إِّنَّ َرَْحََت اَّلل ِّ َقرِّيٌب م َِّن اْلمحْحسِّ
 رابعاً: هلم اجلنة ونعيمها. 

 احْلحْسََن َوزََِّيَدٌة(.  قال تعاىل )ل ِّلَّذِّيَن َأْحَسنحوا 
 خامساً: تبشري احملسنْي. 

رِّ  نَِّْي(. قال تعاىل )َوَبش ِّ   اْلمحْحسِّ
 سادساً: أن هللا معهم. 

نَِّْي(.  َ َلَمَع اْلمحْحسِّ  قال تعاىل )َوإِّنَّ اَّللَّ
 سابعاً: إن هللا ُيب احملسنْي. 

نَِّْي(.  نـحَوا إِّنَّ اَّلل َ ُيحِّبُّ اْلمحْحسِّ  قال تعاىل )َوَأْحسِّ
 اً: إن هللا ال يضيع أجر احملسنْي. مناث

ي َ اَل يحضِّ نَِّْي(. قال تعاىل )إِّنَّ اَّلل   عح َأْجَر اْلمحْحسِّ
 َتسعاً: اْلحسان سبب يف دخول اجلنة. 

نَِّْي(.  ذِّيَن َما آََتهحْم َرهبُّحْم إِّهنَّحْم َكانحوا قـَْبَل َذلَِّك حمحْسِّ  قال تعاىل ) .. آخِّ
 َن أن لو أحسن يف الدنيا. عاشراً: الكافر إذا رأى العذاب َت

َْي تـََرى اْلَعَذا نِّْي(. قال تعاىل )َأْو تـَقحوَل حِّ  َب َلْو َأنَّ ِلِّ َكرًَّة َفَأكحوَن مَِّن اْلمحْحسِّ
 فائدة : 

الرازيق ا   ال   ( تعاىل  قوله  ا يف  َعنِّ  َواْلَعافَِّْي  اْلَغْيَظ  َواْلَكاظِّمَِّْي  َوالضَّرَّاء  السَّرَّاء  يحنفِّقحوَن يفِّ  نَِّْي  لَّذِّيَن  اْلمحْحسِّ ُيحِّبُّ  َواَّللَّح  أن  (  لنَّاسِّ  واعلم 
إما أن يكون ِبيصال النفع اليه أو بدفع الضرر عنه، أما إيصال النفع إليه فهو املراد بقوله )الذين يحنفِّقحوَن يفِّ السَّرَّاء    اْلحسان إىل الغري
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اية الضالْي، ويدخل فيه إنفاق املال يف وجوه اْلريات والعبادات،  والضراء( ويدخل فيه إنفاق العلم، وذلك أبن يشتغل بتعليم اجلاهلْي وهد
ع الضرر عن الغري، فهو إما يف الدنيا وهو أن ال يشتغل مبقابلة تلك اْلساءة ِبساءة أخرى، وهو املراد بكظم الغيظ، وإما يف اْلخرة  وأما دف

له تعاىل )والعافْي َعنِّ الناس( فصارت هذه اْلية من هذا الوجه دالة  وهو أن يربئ ذمته عن التبعات واملطالبات يف اْلخرة، وهو املراد بقو 
ُيحِّبُّ  على   )وهللا  فقال  ثواهبا  ذكر  الغري  إىل  إحساان  مشَتكة يف كوهنا  الثالثة  األمور  هذه  وملا كانت  الغري،  إىل  اْلحسان  جهات  َجيع 

 ( فان حمبة هللا للعبد أعم درجات الثواب. احملسنْي
 فائدة : 

 رك وشكرك وحسن عبادتك( رواه أبو داود. )إِن أحبك يف هللا، فال تدعن دبر كل صالة أن تقول: اللهم أعِن على ذكاذ  ملع قال 
يقول )إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤالء الكلمات: .... وأسألك شكر    ويف حديث شداد بن أوس قال: مسعت النيب  

 نعمتك، وحسن عبادتك .. ( رواه أَحد. 
عمل القليل مع التحسْي واْلتقان أفضل من الكثري مع عدم  وكان السلف يوصون ِبتقان العمل وحتسينه دون َمرد اْلكثار منه، فإن ال   -

 اْلتقان. 
 قال بعض السلف: إن الرجلْي ليقومان يف الصف وبْي صالتيهما كما بْي السماء واألرض. 

 كأنه يراه.   : واحلامل على ذلك أن يعبد العبد ربهقال ابن رجب 
 دتك(. معاذاً أن يقول )اللهم أعِن على ذكرك وشكرك وحسن عبا   وعلم 

إتقاهنا    وقد وصى   ذلك  فيحمله على  أخرى،  بعدها صالة  يصلي  أنه يصلي صالة ال  يعِن يستشعر  يصلي صالة مودع،  أن  رجالً 
 وتكميلها وإحساهنا. 

 وقد وردت أحاديث يف فضائل األعمال مقيدة ِبحسان العمل. 
يـَقحولح )إَِّذا َأْسَلَم اْلَعْبدح َفَحسحَن إِّْساَلمحهح يحَكف ِّرح اَّللَّح َعْنهح كحلَّ َسي َِّئة  َكاَن زََلَفَها، وََكاَن    كما يف حديث َأيَب َسعِّيد  اْْلحْدرِّي أَنَّهح مسَِّع َرسحوَل اَّللَِّّ  

َا إِّىَل  ، احلََْسَنةح بَِّعْشرِّ أَْمثَاهلِّ ، َوالسَّي َِّئةح مبِِّّثْلَِّها إِّالَّ َأْن يـََتَجا بـَْعَد َذلَِّك اْلقَِّصاصح ْعف  اَئةِّ ضِّ َها(. َسْبعِّمِّ  َوَز اَّللَّح َعنـْ
َا إِّىَل    وعْن َأِبِّ هحرَيـَْرَة قَاَل: قَاَل َرسحولح اَّللَِّّ   ، وَكحلُّ  )إَِّذا َأْحَسَن َأَحدحكحْم إِّْساَلَمهح، َفكحلُّ َحَسَنة  يـَْعَملحَها تحْكَتبح َلهح بَِّعْشرِّ أَْمثَاهلِّ ْعف  ائَةِّ ضِّ َسْبعِّمِّ

 ثْلَِّها( متفق عليه. َسي َِّئة  يـَْعَملحَها تحْكَتبح َلهح مبِِّّ 
 )من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاَيه من جسده .. ( رواه مسلم.   وعن عثمان. قال: قال 

 )خري الناس من طال عمره وحسن عمله( رواه الَتمذي.  وعن عبد هللا بن بسر قال. قال  
القليلسلف يوكان ا ل مع التحسْي واْلتقان أفضل من الكثري مع عدم  وصون ِبتقان العمل وحتسينه دون َمرد اْلكثار منه، فإن العمل 

 اْلتقان. 
َها  )   َعَلي ح َما  ََلَاَعُلوَن  املخلوقات  (  َوَإَّنه  ون َجيع ما على األرض من َجيع  ، مما يصلح أن يكون زينة هلا وألهلها من  أي : وإان ملصري 

 زخارف الدنيا وما يستحسن منها . 
 تراابً . ( َصَعيًدا ) 
 ال نبات فيها .  أي :( ُجُرزًا ) 

رحوَن(   )َأَومَلْ يـََرْواْ َأانَّ َنسحوقح املآء إِّىَل األرض اجلرز فـَنحْخرِّجح بِّهِّ َزْرعاً ََتْكحلح مِّْنهح أَنـَْعامحهحْم َوأَنفحسحهحمْ كما قال تعاىل   سة اجلرداء  أي : الياب  أََفاَل يـحْبصِّ
 الِت ال حياة فيها وال نبات . 

ريِّ َهذِّهِّ اْْليَةِّ اْلَكرِّميَةِّ  يفِّ  قَاَل الزهََمحَشَريُّ    - ْثَل أَْرض  بـَْيَضاَء اَل نـََباَت فِّيَها  مِّْن َهذِّهِّ الز ِّيَنةِّ َصعِّيًدا جحرحزًا  (َوإِّانَّ جَلَاعِّلحوَن َما َعَليـَْها)تـَْفسِّ ، َأْي مِّ
َبةً ـضْ بـَْعَد َأْن َكاَنْت خَ   ارِّ . اهـ  ـالنـََّباتِّ َواأْلَْشجَ  ، َوََتْفِّيفِّ اَتةِّ احْلَيَـَوانِّ ، َوإِّْبطَالِّ َما بِّهِّ َكاَن زِّيَنًة مِّْن إِّمَ هِّ ةِّ ححْسنِّ ، يفِّ إِّزَاَلةِّ هَبَْجتِّهِّ َوإَِّماطَ رَاَء محْعشِّ

َع أح َوَهَذا اْلَمْعََن اْلمحَشارح إِّلَْيهِّ هحَنا َجاَء مح   : َخَر  بَـيـًَّنا يفِّ َمَواضِّ
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َا َمثَ )َكَقْولِّهِّ   نـَْيا َكَماء  أَنـَْزْلَناهح مَِّن السََّماءِّ فَاْختَـَلَط بِّهِّ نـََباتح اأْلَْرضِّ ممَِّّا أَيْكحلح النَّاسح وَ إَِّّنَّ اأْلَنـَْعامح َحىتَّ إَِّذا َأَخَذتِّ اأْلَْرضح زحْخرحفـََها  لح احْلََياةِّ الدُّ
َها َأََتَها أَ  َوازَّيَـَّنْت َوَظنَّ َأْهلحَها َأهنَّحمْ  لح اْْلََيتِّ لَِّقْوم  يَـ قَادِّرحوَن َعَليـْ أْلَْمسِّ َكَذلَِّك نـحَفص ِّ يًدا َكَأْن مَلْ تـَْغَن ابِّ  ( تَـَفكَّرحونَ ْمرحاَن لَْياًل َأْو هَنَارًا َفَجَعْلَناَها َحصِّ

نـَْيا َكَماء  أَنـْزَ )  وََكَقْولِّهِّ تـََعاىَل    يًما َتْذرحوهح الر ََِّيحح وََكاَن اَّللَّح َعَلى  ْلَناهح مَِّن السََّماءِّ فَاخْ َواْضرِّْب هَلحْم َمَثَل احْلََياةِّ الدُّ تَـَلَط بِّهِّ نـََباتح اأْلَْرضِّ فََأْصَبَح َهشِّ
 (  أضواء البيان)  إِّىَل َغرْيِّ َذلَِّك مَِّن اْْلََيتِّ .( كحل ِّ َشْيء  محْقَتدِّرًا  

 الفوائد : 
 أن كل ما على األرض فهو زينة زائل عن قريب .  -1

 الدنيا .  حقارة -2
 العمل لآلخرة .  -3

 أن الدنيا دار ابتالء واختبار .  -4

 وجوب إحسان العمل .  -5

 أن العربة ابلعمل ِبحسانه وإخالصه ال بكثرته .  -6

 التحذير من االغَتار بزينة الدنيا . -7

 كل ما على األرض فهو زائل .  -8

َوالرهَقيَم َكانُوا َمنح )    َف  الحَكهح َأنه َأصحَحاَب  آتََنا َمن لهُدنَك َرمححًَة  9َنا َعَجًبا )آاَيتَ   َأمح َحَسبحَت  فَ َقاُلوا رَب هَنا  َف  َإىَل الحَكهح َيُة  الحَفت ح َأَوى  َإذح   )
َف َسَننَي َعَدًدا )10َوَهيَ ئح لََنا َمنح َأمحرَََّن َرَشًدا )  َناُهمح لَنَ عحَلَم َأيُّ ا11( َفَضَرب حَنا َعَلى آَذاَِنَمح يف الحَكهح زح ( ُثُه بَ َعث ح َصى َلَما لََبُثوا َأَمًدا  ْلَح َ َأحح َبنيح

(12 ) . ) 
 [ .  12:  9] الكهف : 

---------- 
  : إِّنَّ قِّصََّة َأْصَحابِّ اْلَكْهفِّ َوإِّنِّ اْستَـْعَظَمَها النَّاسح   يقول هللا لنبيه  ( انُوا َمنح آاَيتََنا َعَجًبا َأمح َحَسبحَت َأنه َأصحَحاَب الحَكهحَف َوالرهَقيَم كَ ) 
لن ِّْسَبةِّ إِّىَل قحْدَرتَِّنا َوَعظِّيمِّ صحْنعَِّنا ، فَإِّنَّ َخْلَقَنا لِّلسََّموَ َوعَ  ًئا َعَجًبا ابِّ َها ، فـََلْيَسْت َشيـْ نـْ بحوا مِّ اتِّ َواأْلَْرضِّ ، َوَجْعَلَنا َما َعَلى اأْلَْرضِّ زِّيَنًة هَلَا ،  جِّ

َها بـَْعَد َذلَِّك َصعِّيًدا جحرحزًا ، َأعْ  ْصَحابِّ اْلَكْهفِّ ، َومِّْن َكْونَِّنا أَََّنَْناهحْم َهَذا الزََّمَن الطَّوِّيَل ، ُثحَّ بـََعثْـنَ َظمح  َوَجْعَلَنا إَِّيَّ اهحْم ،  َوَأْعَجبح ممَِّّا فـََعْلَنا أبَِّ
ََذا الَّذِّي ذََكْراَن آََيٌت َكثِّريٌَة :   َوَيدحلُّ هلِّ

َها   نـْ ْبَت َأنَّ   ) ُثحَّ أَتْـَبَع َذلَِّك بَِّقْولِّهِّ    ( َصعِّيًدا جحرحزًا  -إِّىَل قـَْولِّهِّ    -يَنًة هَلَا  ضِّ زِّ إِّانَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَرْ   )  أَنَّهح قَاَل : :  مِّ   (  َأْصَحاَب اْلَكْهفِّ أَْم َحسِّ
لن ِّْسَبةِّ إِّىَل َما َخَلْقَنا ممَِّّا هحَو َأعْ  َها . َظمح َفَدلَّ َذلَِّك َعَلى َأنَّ اْلمحرَاَد َأنَّ قِّصَّتَـهحْم اَل َعَجَب فِّيَها ابِّ نـْ   مِّ

َها  نـْ َعَلى     النَّاسِّ ، َوَمْن َخَلَق اأْلَْعَظَم فـَهحَو قَادِّرٌ أَنَّهح َيْكثـحرح يفِّ اْلقحْرآنِّ اْلَعظِّيمِّ تـَْنبِّيهح النَّاسِّ َعَلى َأنَّ َخْلَق السََّمَواتِّ َواأْلَْرضِّ َأْعَظمح مِّْن َخْلقِّ : َومِّ
 : اأْلَْصَغرِّ بِّاَل َشك    

 ( . مِّْن َخْلقِّ النَّاسِّ َْلَْلقح السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َأْكرَبح  ) ىَل َكَقْولِّهِّ تـََعا  
َنـَْعامِّكحمْ مَ   -إِّىَل قـَْولِّهِّ    -أَأَنـْتحْم َأَشدُّ َخْلًقا أَمِّ السََّماءح بـََناَها ) وََكَقْولِّهِّ    ( .   َتاًعا َلكحْم َوألِّ

َة الطَّوِّيَلَة ، ُثحَّ بـَْعثِّهِّ إِّ َماَوَمْن َخَلَق َهذِّهِّ اْلَمْخلحوقَاتِّ اْلعِّظَاَم : َكالسَّ  هحْم ،  ءِّ َواأْلَْرضِّ َوَما فِّيهَِّما َفاَل َعَجَب يفِّ إِّقَاَمتِّهِّ َأْهَل اْلَكْهفِّ َهذِّهِّ اْلمحدَّ َيَّ
ٌح .   (  أضواء البيان )     َكَما هحَو َواضِّ

عح يفِّ اجْلََبلِّ   - ًعا فـَهحَو غَ مَلْ َيكح َوا ، فَإِّنْ َواْلَكْهفح : النـَّْقبح اْلمحتَّسِّ  ر . اسِّ
 اختلف فيه :  ) والرقيم ( قوله تعاىل  -

 .   : الرَّقِّيمح اْسمح َكْلبِّهِّمْ   فقيل 
 : ابن جزي ، والزمشري ، والقامسي ، واْللوسي .   ح هذاورج
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 .   ثِّريَةٌ اأْلَقْـَوالح فِّيهِّ كَ ي فِّيهِّ اْلَكْهفح ، وَ َوقِّيَل : اْسٌم لِّْلَوادِّي الَّذِّ ،  َوقِّيَل : اْسمح اجْلََبلِّ الَّذِّي فِّيهِّ اْلَكْهفح 
 أن املراد به اللوح الذي كتبت فيه أمساؤهم وأنساهبم وقصتهم ، فيكون الرقيم مبعَن املرقوم .  والصحيح :

 هذا هو الظاهر من اْلية ، وترجيح ابن جرير .  قال ابن كثري :
 . ابن عاشور ، والشنقيطي : ابن جرير ، والسمرقندي ، و   ورجح هذا ابن القول

والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم : طائفة واحدة أضيفت إىل شيئْي : أحدمها معطوف على اْلخر ، خالفاً ملن  :    ييطقال الشنق  -
  قال : إن أصحاب الكهف طائفة ، وأصحاب الرقيم طائفة أخرى وأن هللا قص علة نبيه يف هذه السورة الكرمية قصة أصحاب الكهف ومل

ملن يذكر له شيئاً عن أصحا الرقيم : وخالفاً  الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم ابب    ب  الثالثة  زعم أن أصحاب الكهف هم 
هللا أبعماهلم الصاحلة : وهم االبر بوالديه ، والعفيف ، واملستأجر. وقصتهم مشهورة اثبتة يف الصحيح ، غال    ا فدعو الكهف الذي هم فيه ،  

 ما ترى. بعيد ك  -م هو املراد أن تفسري اْلية أبهن
اعلم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا عنها الرسول على سبيل االمتحان فقال تعاىل : أم حسبت أهنم  :   قال الرازي  -

يزين األرض   كانوا عجباً من آَيتنا فقط ، فال حتسنب ذلك فإن آَيتنا كلها عجب ، فإن من كان قادراً على َّتليق السموات واألرض ُث
ن ُث يعلها بعد ذلك صعيداً جرزاً خالية عن الكل كيف يستبعدون من قدرته وحفظه ورَحته حفظ طائفة  عادن والنبات واحليواأبنواع امل

 مدة ثالمثائة سنة وأكثر يف النوم ، هذا هو الوجه يف تقرير النظم ، وهللا أعلم. 
يف آَيتنا ما هو أعجب منهم ، فإن    أعجَب آَيتنا؟! قد كان: أحسبَت أهنم كانوا    قال املفسرون : معَن الكالم:    وقال ابن اَلوزي   -

 خلق السموات واألرض وما بينهما أعجب من قصتهم. 
َف    ) َيُة َإىَل الحَكهح  أي : اذكر حْي التجأ الشبان إىل الغار يف اجلبل ، وجعلوه مأواهم .   (َإذح َأَوى الحَفت ح

،  ، وتثبتنا هبا على ديننا: فقالوا حْي دخلوا الكهف ربنا أعطنا وهب لنا من عندك رَحة ترَحنا هبا أي  (  ن لهُدنَك َرمححَةً فَ َقاُلوا رَب هَنا آتََنا مَ )  
 وحتفظنا هبا عن قومنا . 

 واملغفرة.  ذى قومهمتشمل الرزق واهلدى واحلفظ مما هربوا خائفْي منه من أ: والرَحة هنا 
بح  ْم َرَْحًَة مِّْن َلدحْنهح، وَ َعوحا اَّللََّ َأْن يـحْؤتِّيَـهح َودَ   : ...  قال ابن عاشور  - َرةِّ، َأْي َأْن مَيحنَّ َعَلْيهِّْم بَِّرَْحَة  َعظِّيَمة  تـحَناسِّ نـَْيا َواْْلخِّ َذلَِّك َجامٌِّع ْلَِّرْيِّ الدُّ

ت َِّباعِّ الد ِّينِّ الَّذِّي أََمَر بِّهِّ، َفزََِّيَدةح مِّْن َلدحْنَك لِّلتـَّعَ  يَتاءِّ تح عَِّنايـََتهح ابِّ َنَّ يفِّ لُّقِّ بِّفِّْعلِّ اْْلِّ ريح إِّىَل َذلَِّك، ألِّ بْتَِّداءِّ َويفِّ )َلدحْن( َمْعََن اْلعِّْندِّيَّةِّ  شِّ  )مِّْن( َمْعََن االِّ
ََحل ِّ الرَّ  َنَّ اْْلَْلَق كحلَّهحْم مبِّ نْتَِّسابِّ إِّلَْيهِّ، َفَذلَِّك أَبـَْلغح ممَِّّا َلْو قَالحوا: آتَِّنا َرَْحًَة، ألِّ ْيِّ تـََوقُّعِّ    ْم َسأَلحوا َرَْحًَة َخاصَّةً ةِّ مَِّن اَّللَِّّ، َوَلكِّنـَّهح َحَْ َواالِّ َوافَِّرًة يفِّ حِّ

َاهبِِّّْم َمَشقًَّة َوأََلمً  َنةِّ، َولَِّئالَّ يحاَلقحوا يفِّ اْغَتِّ د َِّها، َوَقَصدحوا اأْلَْمَن َعَلى إِّميَاهنِِّّْم مَِّن اْلفِّتـْ ينَـهحْم َأْعَداءح الد ِّ ضِّ َنًة لِّلْ ا، َوَأْن اَل يحهِّ ريحوا فِّتـْ   َقْومِّ اْلَكافِّرِّينَ ينِّ فـََيصِّ
َ َأْن يـحَقد َِّر هَلحْم َأْحَوااًل َتكحونح َعاقِّبَـتـحَها ححصحوَل َما َخوَّهَلحْم مَِّن الثَـَّباتِّ َعَلى ال  ...  ْن  د ِّينِّ احلَْق ِّ َوالنََّجاةِّ مِّْن محَناَوأَةِّ اْلمحْشرِّكَِّْي. فـََعربََّ عَ ُثحَّ َسأَلحوا اَّللَّ

لتـَّهْ   َبابِّ ححصحولِّ الشَّْيءِّ. يَِّئةِّ الَِّتِّ هَِّي إِّْعَدادح َأسْ َذلَِّك التـَّْقدِّيرِّ ابِّ
 .   إمياًء إىل أن ذلك من ابب التفضل ال الوجوب فكأهنم قالوا ربنا تفضل علينا برَحة( مِّن لَّدحْنَك قوله ) قال اآللوسي :  -
 .   والصرب والرزق واألمن من األعداءضلك وإحسانك وهي اهلداية ابملعرفة أي رَحة من خزائن رَحتك وجالئل ف  :  قال الرازي  -
هذه اْلية صرُية يف الفرار ابلدين وهجرة األهل والبنْي والقراابت واألصدقاء واألوطان واألموال خوف الفتنة وما يلقاه  :    قال القرطيب  -

 اْلنسان من احملنة. 
 . ه ، وجلس يف الغار  فاراً بدينه ، وكذلك أصحاب  وقد خرج النيب  
 م ودَيرهم وأهاليهم وأوالدهم وقراابَتم وإخواهنم ، رجاء السالمة ابلدين والنجاة من فتنة الكافرين. م وتركوا أرضهوهجروا أوطاهن

  عليهم واألولياء. فسكََن اجلبال ودخول الغريان ، والعزلة عن اْللق واالنفراد ابْلالق ، وجواز الفرار من الظامل هي سنة األنبياء صلوات هللا 
العزلة ، وفض لها َجاعة العلماء ال سيما عند ظهور الفنت وفساد الناس ، وقد نص هللا تعاىل عليها يف كتابه فقال    هللا  وقد فض ل رسول  

 ( . فَْأوحوا إِّىَل الكهف  )
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يف اْلرب : "إذا  ابط ، ومرة يف البيوت ؛ وقد جاء  قال العلماء : االعتزال عن الناس يكون مر ة يف اجلبال والش عاب ، ومرة يف السواحل والر ِّ 
 ومل َيص  موضعاً من موضع. ، " مكانك وكف  لسانككانت الفتنة فأخف 

(  َي عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك  ) : ما النجاة َي رسول هللا؟ فقال   وقال عقبة بن عامر لرسول هللا  
 رواه الَتمذي . 

  ( رواه البخاري . اقع القطر يَفِّر  بدينه من الفنتل ومو سلم الغنمح يتبع هبا َشَعَف اجلبا على الناس زمان خري مال الرجل املأيِت )   وقال  
أحوال الناس يف هذا الباب َّتتلف ، فرب  رجل  تكون له قو ة على سكَن الكهوف والغريان يف اجلبال ، وهي أرفع األحوال ألهنا    قلت :

َوإِّذِّ اعتزلتموهم َوَما يـَْعبحدحوَن َإالَّ هللا َفْأوحوا إِّىَل    )  كتابه مرباً عن الفتية ، فقال  ، ونص عليها يف  يف بداية أمره  تارها هللا لنبي ه  احلالة الِت اخ 
 ( . الكهف 

َتم بعد قتل عثمان فلم َيرجوا إال إىل  ورب  رجل تكون العزلة له يف بيته أخف عليه وأسهل ؛ وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيو 
 قبورهم.

 متوس ط بينهما فيكون له من القو ة ما يصرب هبا على مالطة الناس وأذاهم ، فهو معهم يف الظاهر ومالف هلم يف الباطن.  رجل   وربَّ 
ثنا وهيب بن الورد قال : جاء رجل إىل وهب بن منب ِّه فقال : إن الناس وق  عوا فيما فيه وقعوا وقد حد ثت نفسي أال  وذكر ابن املبارك حد 

 أخالطهم. 
ال تفعل! إنه ال بد  لك من الناس ، وال بد  هلم منك ، ولك إليهم حوائج ، وهلم إليك حوائج ، ولكن كن فيهم أصمَّ مسيعاً ، أعمى   ل :فقا

 بصرياً ، َسكوَتً َنطحوقاً. 
عاب ؛ مثل االعتكاف يف املساجد ، ولزوم اوقد قيل : إن كل موضع يبعد عن الناس فهو داخل يف معَن اجل لسواحل للر ابط  بال والش ِّ

 ر الناس. والذكر ، ولزوم البيوت فراراً عن شرو 
وإَّنا جاءت األحاديث بذكر الشعاب واجلبال واتباع الغنم وهللا أعلم ألن ذلك هو األغلب يف املواضع الِت يعتزل فيها ؛ فكل موضع يبعد  

 (  تفسري القرطيب)      عناه ؛ كما ذكران ، وهللا املوفق وبه العصمة.عن الناس فهو داخل يف م
 أي : يس ر وسه ل لنا من شأنناً صواابً وتوفيقاً للحق ، واجعل عاقبتنا ومآل أمران رشداً وخرياً .  ( َنا َمنح َأمحَرََّن َرَشًدا َوَهيَ ئح لَ   )

-   : السعدي  ا  قال  السعي والفرار من  ، وبْي تضرعهم وسؤاهلم هللا فجمعوا بْي  فيه  ، إىل حمل ميكن االستخفاء  تيسري  لفتنة   
 استجاب هللا دعاءهم وقيض هلم ما مل يكن يف حساهبم . أمورهم ، وعدم اتكاهلم على أنفسهم وعلى اْللق ، فلذلك 

 . والرَّشد بفتحتْي : اْلري وإصابة احلق والنفع والصالح  قال ابن عاشور :  -
 ه . االهتداء والدميومة علي  :والرشد  رشداً.  والتهيئة : التقريب والتيسري : اي يسر لنا وقرب لنا من أمران:  قال الشنقيطي  -
شيء زائد على ما يف    كل ذلك مل يثبت فيه عن النَّيب    -واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأمساؤهم ، ويف اي حمل من األرض كانوا    -

 .  ) أضواء (   ة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة هبا.القرآن ، وللمفسرين يف ذلك أخبار كثري 
َف َسَننَي َعَدًدا  ب حَنا َعَلى آَذاَِنَمح يف َضرَ فَ  )  .  أي : أَّنناهم نوماً عميقاً يف الكهف حبيث ال يسمعون من حوهلم   ( الحَكهح

 .  نع من أن تصل إىل أمساعهم األصوات املوقظة قال املفسرون : معناه أَّنناهم وتقدير الكالم أنه تعاىل ضرب على آذاهنم حجاابً مي
وضربه جل وعال على آذاهنم يف هذه اْلية كناية عن كونه أانمهم ومفعول " ضربنا " حمذوف ، أي ضربنا على آذاهنم    :   قال الشنقيطي   -

 ها األصوات. حجاابً مانعاً من السماع فال يسمعون شيئاً يوقظهم. واملعَن : أَّنناهم إانمة ثقيلة ال تنبههم في
 .  ولبثوا يف كهفهم ... وله ) ـه بعد ذلك يف قان ـدد كثري ، بينها سبح( ذات عسننيهذا ) ( أي : استمروا يف نومهم العميق َسَننَي َعَدًدا ) 
 أَّنناهم ومنعناهم السمع ، ألن النائم إِّذا مسع انتبه. :    املعَن قال الزجاج :  -
ن االستماع ، فدل هبذا والضرب على اْلذان هو املنع م   ( فضربنا على آذاهنم يف الكهف سنْي عدداً    )وله عز وجل  : ق  قال املاوردي   -

 .   م مل ميوتوا وكانوا نياماً على أهن
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نوم انئم إال من جهة أذنه ،   وأما َّتصيص " اْلذان " ابلذكر فَلهنا اجلارحة الِت منها عظم فساد النوم ، وقلَّما ينقطع  قال ابن عطية :  -
ل ابل الشيطان يف أذنه " أشار عليه السالم إىل رجل  رج  ذلك:  وال يستحكم نوم إال مع تعطل السمع ، ومن ذكر األذن يف النوم قوله 

 .   طويل النوم ال يقوم ابلليل
َ َأحح  ) زحَبنيح َناُهمح لَنَ عحَلَم َأيُّ اْلَح  .  هم بعد نومهم الطويل أي : ُث أيقظنا  (َمًدا  َصى َلَما لََبُثوا أَ ُثُه بَ َعث ح

 م . يعِن ابلعبث إيقاظهم من رقدَتقال املاوردي :   -
من نومهم ، يقال لكحل ِّ َمْن خرج من املوت إِّىل احلياة ، أو من النوم إِّىل االنتباه : مبعوث ، ألنه قد    (ُث بعثناهم  )  اَلوزي :  ابن    قال  -

 ف واالنبعاث. زال عنه ما كان ُيبسه عن التصر ِّ 
َ َأحح   )   زحَبنيح  هللا من نومهم .  من أجلها أيقظهم  بيان للحكمة الِت (    َصى َلَما لََبُثوا َأَمًدالَنَ عحَلَم َأيُّ اْلَح

 :   اختلفوا يف احلزبْيوقد 
 فقيل : أصحاب الكهف ، وأهل املدينة الذين أيقظ هللا أهل الكهف من رقاهم يف عهدهم . 

 املؤمنْي كانوا موجودين يف زمن بعث هؤالء الفتية .  وقيل : مها حزابن من
بثهم قليالً ، واحلزب الثاِن هم أهل املدينة الذين بعث  لواحد هم الفتية ، إذ ظنوا لوالظاهر من اْلية أن احلزب ا : ....    قال ابن عطية   -

 ن . سرية ، وهذا قول اجلمهور من املفالفتية على عهدهم حْي كان عندهم التاريخ أبمر الفتي
أنه تعاىل هنا يف هذه اْلية الكرمية بْي من حكم بعثهم  : ...  قال الشنقيطي  - للناس : اي احلزبْي    وإذا علمت ذلك فاعلم  إظهاره 

 يف غري هذا املوضع.   أحصى ملا لبثوا أمداً. وقد بْي لذلك حكماً أخر
نَـهحْم  وكذلك بـََعثْـَناهحْم   ) أن يتساءلوا عن مدة لبثهم ، كقوله  : منها   ( . لِّيَـَتَسآَءلحوا بـَيـْ

وكذلك َأْعثـَْراَن َعَلْيهِّْم   ) لى ذلك. وذلك يف قوله :  إعالم الناس أن البعث حق ، وأن الساعة حق لداللة قصة أصحاب الكهف ع  : ومنها  
 ( .   فِّيَها  ليعلموا َأنَّ َوْعَد هللا َحقٌّ َوَأنَّ الساعة الَ َرْيبَ 

ية؟  ْلا  ( ُثحَّ بـََعثْـَناهحْم لِّنَـْعَلَم    ) فة الناس للحزب احملصى أمد اللبث من غريه ، حىت يكون علة غائية لقوله  أي فائدة مهمة يف معر فإن قيل :  
نَـهحْم  ) وأي فائدة مهمة يف مساءلة بعضهم بعضاً ، حىت يكون علة غائية لقوله   ؟.  (وكذلك بـََعثْـَناهحْم لِّيَـَتَسآَءلحوا بـَيـْ

أن ما ذكر من إعالم الناس ابحلزب الذي هو أحصى أمداً ملا    -وهللا تعاىل أعلم-ذا. والذي يظهر لنا  أان مل نر من تعرض هل   -  فاَلواب
فتية ، وأن هللا ضرب على آذاهنم يف الكهف ثالمثائة  مساءلة بعضهم بعضاً عن ذلك ، يلزمه أن يظهر للناس حقيقة أمر هؤالء اللبثوا ، و 

بعثهم أحياء طري  ُث  الدال على كمال قدرته ، وعلى  سنْي وازدادوا تسعاً  ة أبداهنم. مل يتغري هلم حال. وهذا من غريب صنعه جل وعال 
 ( أضواء )      عتبار هذا الالزم جعل ما ذكران علة غائية وهللا تعاىل أعلم. البعث بعد املوت. وال

 الفوائد : 
 عظم قدرة هللا .  -1
 ، ألن هللا ما ذكرها لنا إال للتأمل والتدبر .وجوب التأمل يف آَيت هللا الدالة على قدرته   -2

 .   وجوب اهلجرة والفرار ابلدين إذا خاف اْلنسان على نفسه -3

 بدينه من الفنت ( رواه البخاري   خري مال املسلم غنم يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع القطر يفرأن يكون ) يوشك   كما قال 
 عدم استطاعتهم إقامة دينهم . الذين مل يفروا بدينهم مع  أولئكوقد عاقب هللا 

قَالحوْا فِّ فقال تعاىل ) هِّْم  أَنـْفحسِّ تـََوفَّاهحمح اْلَمآلئَِّكةح ظَالِّمِّي  قَ إِّنَّ الَّذِّيَن  أملَْ َتكحْن أَْرضح اَّلل ِّ ـيَم كحنتحْم  قَاْلَواْ  الحوْا كحنَّا محْسَتْضَعفَِّْي يفِّ اأَلْرضِّ 
َعًة فـَتـحَهاجِّ  رياً ـَك َمْأَواهحْم جَ رحوْا فِّيَها فَأحْولَـئِّ ـَواسِّ  ( . َهنَّمح َوَساءْت َمصِّ

 وجوب َحاية وحفظ الدين وأنه أهم ما يب حفظه .  -4
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 فعة لدرجاَتم . التوحيد ، أهنم يبتلون ر سنة هللا يف الدعاة إىل  -5
 أن اْلخراج من البلد والطرد هو سبيل أهل التوحيد من قبل أهل الشرك .  -6

عحودحنَّ يفِّ مِّلَّتَِّنا قَاَل َلح الَّذِّيَن اْسَتْكرَبحوْا مِّن قـَْومِّهِّ لَنحْخرَِّجنََّك ََي شحَعْيبح َوالَّذِّيَن آَمنحوْا َمَعَك مِّن قـَْريَتَِّنا أَْو لَتَـ قَاَل اْلمَ ولذلك قال تعاىل )
 ( . أََوَلْو كحنَّا َكارِّهَِّْي 

َنا أَْو لَتَـعحودحنَّ يفِّ مِّلَّتَِّنا فََأْوَحى إِّلَْيهِّْم َرهبُّحْم لَنـحْهلِّ كحم وْا لِّرحسحلِّهِّْم لَنحْخرَِّجنَّ َوقَاَل الَّذِّيَن َكَفرح وقال تعاىل )  ( .  َكنَّ الظَّالِّمِّْيَ م ِّْن أَْرضِّ
      أو مرجي هم ، قال :  ليتِن أكون حياً إذ َيرجـك قومك ، فقال رسول هللا  ) َي  نوفل للنيب وقال ورقة بن 

 ِن يومحك أنصرك نصراً مؤزَّراً ( . مبثل ما جئت به إال عودي ، وإن يْدركْ  نعم ، إنه مل أيت أحد
 وجوب االلتجاء واالعتصام ابهلل . -7
 األمور .  سؤال هللا اهلداية والرَحة والرشد يف َجيع -8

َيٌة آَمُنوا َبَرِبَ َمح َوزَدحََّنُهمح هُ )    ُمح َفت ح َقَ  َإِنه ( َورََبطحَنا َعَلى قُ ُلوَِبَمح َإذح قَاُموا فَ َقاُلوا رَب َُّنا َربُّ السهَماَواَت  13ًدى ) ََنحُن نَ ُقصُّ َعَليحَك نَ َبَأُهم ََبْلح
ُعَو َمن ُدونََه َإََلًا َلَقدح  ُمَنا اَّتهَُذوا َمنح ُدونََه آََلًَة َلوحاَل َيَحُتوَن َعَليحَهمح َبُسلح   ( 14قُ لحَنا َإًذا َشَططًا ) َواأَلرحَض َلن نهدح ٍ َفَمنح َأظحَلُم  َهُؤاَلَء قَ وح طَاٍن َبنيَ 

 ( . (  15ِمهَن افحرَتَى َعَلى اّلِلَه َكَذًَب )
 [ .  15 –  13] الكهف : 

---------- 
َق َ ََنحُن نَ ُقصُّ َعَليحَك نَ َبأَ )   أي : حنن َي حممد نقص ونقرأ عليك َي حممد خربهم ابحلق الثابت والصدق املطابق للواقع . (   ُهم ََبْلح
 والنبأ : اْلرب الذي فيه أمهية وله شأن. :   شورقال ابن عا -
َيٌة    ) ُمح َفت ح  أي : شباب . (  َإِنه
 . لشرعه    أي : آمنوا وصدقوا ابهلل تعاىل ، وانقادوا(   آَمُنوا َبَرِبَ َمح )

، َوهحْم أَقْـَبلح لِّْلَحق ِّ وَ : ....  قال ابن كثري    - َيٌة َوهحمح الشََّبابح َأْهَدى لِّلسَّبِّيلِّ مَِّن الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا يفِّ دِّينِّ  ذََكَر تـََعاىَل َأهنَّحْم فِّتـْ
يبَِّْي هلل تعاىل َولَِّرسحولِّهِّ  ََذا َكاَن َأْكثـَرح اْلمحْسَتجِّ ، َوهلِّ ، فـََعامَّتـحهحْم بـَقحوا َعَلى دِّي     اْلَباطِّلِّ نـْهحْم إِّالَّ  َشَبااًب، َوأَمَّا اْلَمَشايِّخح مِّْن قـحرَْيش  نِّهِّْم َومَلْ يحْسلِّْم مِّ

َيًة شباابً  يـَْعِنِّ احْلََلَق،  اَن يفِّ آَذانِّ بـَْعْضهِّمح اْلقَِّرطَةح  ، وقال َمحَاهٌِّد: بـََلَغِنِّ أَنَّهح كَ اْلَقلِّيلح. َوَهَكَذا َأْخرَبَ تـََعاىَل َعْن َأْصَحابِّ اْلَكْهفِّ َأهنَّحْم َكانحوا فِّتـْ
ْلَوْحَدانِّيَّةِّ، َوَشهِّدحوا أَنَّهح اَل إِّلَ َفَأهْلََمهحمح اَّللَّح رح   .  َه إِّالَّ هحَو َوزِّْدانهحْم هحدىً ْشَدهحْم َوآََتهحْم تـَْقَواهحْم، َفآَمنحوا بَِّرهب ِِّّْم َأْي اْعََتَفحوا َلهح ابِّ

 تبارك وتعاىل . أي : وزدانهم هداية على هدايتهم وإمياانً على إمياهنم بسبب هذا إخالص هلل   ( مح ُهًدى َوزَدحََّنهُ   )
 .  أي يسرانهم للعمل الصاحل واالنقطاع إىل هللا عز وجل ومباعدة الناس والزهد يف الدنيا ، وهذه زَيدات على اْلميان قال ابن عطية :   -
َنَّ اْلَكرِّميَةِّ َأنَّ َمْن آَمَن   َويـحْفَهمح مِّْن َهذِّهِّ اْْليَةِّ  - ميَانِّ . بَِّرب ِّهِّ َوَأطَاَعهح زَاَدهح َربُّهح هحًدى ; ألِّ   الطَّاَعَة َسَبٌب لِّْلَمزِّيدِّ مَِّن اهْلحَدى َواْْلِّ

َع أحَخَر   : َوَهَذا اْلَمْفهحومح مِّْن َهذِّهِّ اْْليَةِّ اْلَكرِّميَةِّ َجاَء محبَـيـًَّنا يفِّ َمَواضِّ
 ( . َوالَّذِّيَن اْهَتَدْوا زَاَدهحْم هحًدى َوآََتهحْم تـَْقَواهحْم   )ىَل  َكَقْولِّهِّ تـََعا 

 ( . دِّيـَنـَّهحْم سحبـحَلَنا لَنَـهْ   هِّ : َوالَّذِّيَن َجاَهدحوا فِّيَنا َوقـَْولِّ 
 ( . َعْل َلكحْم فـحْرقَااًن ََي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنحوا إِّْن تـَتـَّقحوا اَّللََّ يَْ  ) َوقـَْولِّهِّ تـََعاىَل 

 ( . رحوَن  فََأمَّا الَّذِّيَن آَمنحوا فـَزَاَدَْتحْم إِّميَااًن َوهحْم َيْستَـْبشِّ  )لِّهِّ  وْ َوقَـ 
 ( .   ااًن َمَع إِّميَاهنِِّّمْ هحَو الَّذِّي أَنـَْزَل السَّكِّيَنَة يفِّ قـحلحوبِّ اْلمحْؤمِّنَِّْي لِّيَـْزَدادحوا إِّميَ  ) َوقـَْولِّهِّ تـََعاىَل 
نحوا بَِّرسحولِّهِّ يـحْؤتِّكحْم كِّْفَلْْيِّ مِّ ذِّيَن آَمنحوا اتَـّ ََي أَيُـَّها الَّ  ) َوقـَْولِّهِّ تـََعاىَل   . ) أضواء ( . نحورًا ََتْشحوَن بِّهِّ   ْن َرَْحَتِّهِّ َوَيَْعْل َلكحمْ قحوا اَّللََّ َوآمِّ
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َنا قـحلحوهَبحْم َوقـَوَّيـَْناَها َعَلى الصَّرْبِّ ، َحىتَّ اَل يَْ :  َأْي  (    َورََبطحَنا َعَلى قُ ُلوَِبَمح )   ح ثـَبـَّتـْ حْلَق ِّ ، َوَيْصربِّ ْن َأْن َيْصَدعحوا ابِّ ى فِّرَاقِّ  وا َعلَ َزعحوا َواَل ََيَافحوا مِّ
لد ِّينِّ يفِّ َغار  يفِّ َجَبل  اَل أَنِّيَس بِّهِّ ، َواَل َماَء َواَل طََعاَم .   اأْلَْهلِّ َوالنَّعِّيمِّ ، َواْلفِّرَارِّ ابِّ

 ط . وأصل الربط الشد ، يقال : ربطت الدابة : أي شددَتا براب
 .   عبارة عن شدة عزم وقوة صرب أعطاها هللا هلم:   قال ابن عطية -
أي قويناها حىت اقتحموا مضايَق الصرب على هجر األهلِّ واألوطانِّ والنعيم واْلخوانِّ ، واجَتأوا على الصدْع ابحلق  :    السعود  وقال أبو  -

 .   من غري خوف ، وحذِّروا الردَّ على دقيانوَس اجلبار
ن ومل يزعجها اْلوف من ملكهم اجلبار  قويناها ابلصرب فلم تزحزحها عواصف فراق األوطان وترك األهل والنعيم واْلخوا ي :وقال اآللوس -

 ومل يرعها كثرة الكفار ، وأصل الربط الشد املعروف واستعماله فيما ذكر َماز كما قال غري واحد. 
يََة الحَكَرميَةَ  َهُم َمنح َهَذَه اآلح   ، َويـحثـَب ِّتحهح َعَلى حَتَمُّلِّ الشََّدائِّدِّ ، َوالصَّرْبِّ اجْلَمِّيلِّ .  طَاَعةِّ َرب ِّهِّ َجلَّ َوَعاَل أَنَّهح تـََعاىَل يـحَقو ِّي قـَْلَبهح ْن َكاَن يفِّ : َأنَّ مَ   َويُ فح

 اختلف يف هذا القيام : ( َإذح قَاُموا  )  
ام حمتاج إىل الربط على القلب حيث صلبوا عليه وخلعوا دينه  القيام أن يكون مقامهم بْي يدي  امللك الكافر دقيانوس ، فإنه مق  حيتمل
 . يبته  يف ذات هللا ه  ورفضوا

قال أكثر املفسرين : إنه كان هلم ملك جبار يقال له : دقيانوس ، وكان يدعو الناس إىل عبادة الطواغيت ، فثبت هللا :    قال الشوكان   -
 ( . السموات واالرض   َنا َربُّ واْ رَبُـّ فـََقالح ) هؤالء الفتية وعصمهم حىت قاموا بْي يديه  

 لعزم إىل اهلروب إىل هللا ومنابذة الناس كما يقال : قام فالن إىل كذا إذا اعتزم عليه بغاية اجلد. أن يكون عبارة عن انبعاثهم اب وحيتمل  
اطر الذي قاموا به مقارانً لربط هللا ظرف للربط ، أي كان الربط يف وقت يف قيامهم ، أي كان ذلك اْل  ( إذ قاموا    قال ابن عاشور : )   -

 لى مثل ذلك العمل وذلك القول. ذلك ملا أقدموا ععلى قلوهبم ، أي لوال 
 والقيام ُيتمل أن يكون حقيقياً ، أبن وقفوا بْي يدي ملك الروم املشرك ، أو وقفوا يف َمامع قومهم خطباء معلنْي فساد عقيدة الشرك. 

القيام مستعاراً  لاله لإلقدام واجَلْسر على عمل عظوُيتمل أن يكون  القول ، تشبيهاً  تمام بقيام الشخص من  يم ، ولالهتمام ابلعمل أو 
 . بال على عمل ما قعود لإلق

 أي : خالقنا ورازقنا واملتصرف فينا هو رب السماوات واألرض ، خالقهما وموجدمها . (  فَ َقاُلوا رَب َُّنا َربُّ السهَماَواَت َواأَلرحضَ ) 
ُعَو َمن ُدونََه َإََلًانه  َلن  )  أي : لن نشرك معه غريه فهو واحد بال شريك .   (  دح

ََذا قَاَل َعنـْهحْم: َلَقْد قـحْلنا إِّذ:  ولن لِّنَـْفيِّ التَّْأبِّيدِّ َأْي  :    قال ابن كثري   - َانَّ َلْو فـََعْلَنا َذلَِّك َلَكاَن اَبطِّاًل، َوهلِّ نَّا َهَذا أََبًدا، ألِّ طاً َأْي  اً َشطَ اَل يـََقعح مِّ
َْتااًن.   اَبطِّاًل وََكذِّاًب َوهبح

 أي : ابطاًل وكذابً وهبتاانً . ( َقدح قُ لحَنا َإًذا َشَططًا  لَ   )
 والشطط : اْلفراط يف مالفة احلق والصواب. :   قال ابن عاشور -

َحًة َعَلى َأنَّ َمْن َأْشَرَك َمَع خَ  َْمر  شَ َوَهذِّهِّ اْْليَةح اْلَكرِّميَةح َتدحلُّ َداَلَلًة َواضِّ َطط  بَعِّيد  َعنِّ احْلَق ِّ  الِّقِّ السََّمَواتِّ َواأْلَْرضِّ َمْعبحوًدا آَخَر ، فـََقْد َجاَء أبِّ
قُّ اْلعَِّباَدَة هحَو الَّذِّي يحرْبِّزح اْلَْاَلئِّقَ  َنَّ الَّذِّي َيْسَتحِّ َن اْلَعَدمِّ إِّىَل اْلوحجح َوالصََّوابِّ يفِّ َغايَةِّ اجْلَْورِّ َوالتـََّعد ِّي ; ألِّ َنَّ الَّذِّي اَل يـَْقدِّرح َعَلى َخْلقِّ   مِّ ودِّ ; ألِّ

 اجح إِّىَل َخالِّق  ََيْلحقحهح َويـَْرزحقحهح َويحَدب ِّرح شحئحونَهح . َغرْيِّهِّ َمْلحوٌق َُيْتَ 
 :  َوَهَذا اْلَمْعََن الَّذِّي َدلَّْت َعَلْيهِّ َهذِّهِّ اْْليَةح اْلَكرِّميَةح َجاَء محبَـيـًَّنا يفِّ آََيت  أحَخَر َكثِّريَة  

َزَل مَِّن  كحْم َوالَّذِّيَن مِّْن قـَْبلِّكحْم َلَعلَّكحْم تـَتـَّقحوَن الَّذِّي َجَعَل َلكحمح اأْلَْرَض فِّرَاًشا َوالسََّماَء بَِّناًء َوأَنْـ ََي أَيُـَّها النَّاسح اْعبحدحوا رَبَّكحمح الَّذِّي َخَلقَ )  َكَقْولِّهِّ    
 ( . وَن  تِّ رِّْزقًا َلكحْم َفاَل ََتَْعلحوا َّللَِِّّّ أَْنَداًدا َوأَنـْتحْم تـَْعَلمح السََّماءِّ َماًء َفَأْخرََج بِّهِّ مَِّن الثََّمرَا

 ( . أََفَمْن ََيْلحقح َكَمْن اَل ََيْلحقح أََفاَل َتذَكَّرحوَن  ) َوقـَْولِّهِّ تـََعاىَل 
 ( .  ظَّالِّمحوَن يفِّ َضاَلل  محبِّْي  لِّ الَهَذا َخْلقح اَّللَِّّ فََأرحوِنِّ َماَذا َخَلَق الَّذِّيَن مِّْن دحونِّهِّ بَ  تعاىل )َوقـَْولِّهِّ 
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دح اْلَقهَّارح    ( دح اْلَقهَّارح  لحوا َّللَِِّّّ شحرََكاَء َخَلقحوا َكَخْلقِّهِّ فـََتَشابََه اْْلَْلقح َعَلْيهِّْم قحلِّ اَّللَّح َخالِّقح كحل ِّ َشْيء  َوهحَو اْلَواحِّ أَْم َجعَ   ) َوقـَْولِّهِّ تـََعاىَل   ، َأيِّ اْلَواحِّ
قُّ لِّ  الَّذِّي هحوَ   . َوَعاَل ْلعَِّباَدةِّ َوْحَدهح َجلَّ  َخالِّقح كحل ِّ َشْيء  هحَو اْلمحْسَتحِّ

ًئا َوهحْم َيحَْلقحوَن    )َوقـَْولِّهِّ َجلَّ َوَعاَل    ( . أَيحْشرِّكحوَن َما اَل ََيْلحقح َشيـْ
ًئا َوهحمْ  ) َوقـَْولِّهِّ تـََعاىَل  ًَة اَل ََيْلحقحوَن َشيـْ  ( . َيحَْلقحوَن   َواَّتََّذحوا مِّْن دحونِّهِّ آهلِّ
 ( . َثٌل فَاْسَتمِّعحوا َلهح إِّنَّ الَّذِّيَن َتْدعحوَن مِّْن دحونِّ اَّللَِّّ َلْن ََيْلحقحوا ذحاَباًب َوَلوِّ اْجَتَمعحوا َلهح  ََي أَيُـَّها النَّاسح ضحرَِّب مَ  ) َوقـَْولِّهِّ تـََعاىَل 

 ( . قحوَن أَْم َخَلقحوا السََّماَواتِّ َواأْلَْرَض أَْم خحلِّقحوا مِّْن َغرْيِّ َشْيء  أَْم هحمح اْْلَالِّ   )َوقـَْولِّهِّ  
ًئا َوهحْم َيحَْلقحوَن أَمْ َوالَّ   )َوقـَْولِّهِّ    ( . َواٌت َغرْيح َأْحَياء  ذِّيَن َيْدعحوَن مِّْن دحونِّ اَّللَِّّ اَل ََيْلحقحوَن َشيـْ

قُّ َأْن يـحْعَبَد هحَو َمنْ  ح َأنَّ الَّذِّي َيْسَتحِّ َن اْلَعَدمِّ إِّىَل اْلوحجحودِّ  فـََهذِّهِّ اْْلََيتح تـحَبْي ِّ . أَمَّا َغرْيحهح فـَهحَو َمْلحوٌق َمْربحوٌب ، حمحَْتاٌج إِّىَل   ََيْلحقح اْْلَْلَق ، َويحرْبِّزحهحْم مِّ
 َمْن ََيْلحقحهح ، َويحَدب ِّرح شحئحونَهح . 

ُمَنا اَّتهَُذوا َمنح ُدونََه آََلًَة َلوحاَل َيَحُتوَن َعَليحَهمح )   ٍ    َهُؤاَلَء قَ وح ضيض هنا:  »لوال« للتحضيض، وهو الطلب بشدة واملقصود ابلتح (  َبُسلحطَاٍن َبنيَ 
 اْلنكار والتعجيز، إذ من املعلوم أن قومهم لن يستطيعوا أن يقيموا الدليل على صحة ما هم عليه من شرك. 

 واملراد ابلسلطان البْي: احلجة الواضحة. 
بيل اْلنكار واالحتقار  وحده، ونبذ الشرك والشركاء قالوا على س تعاىل تعاهدوا على عبادة هللاأن أولئك الفتية بعد أن اجتمعوا، و   واملعىن :

أصناما يشركوهنا معه يف العبادة، هال أتى هؤالء السفهاء حبجة   تعاىل ملا عليه قومهم: هؤالء قومنا بلغ هبم السفه واجلهل، أهنم اَّتذوا مع هللا
 تصلح آهلة ال شك أهنم لن يستطيعوا ذلك.  ظاهرة تؤيد دعواهم أبن هذه األصنام

 : املشركْي وَتهيلهم  وشبيه هبذه اْلية يف تعجيز
 ( . قحْل َهْل عِّْندَكحْم مِّْن عِّْلم  فـَتحْخرِّجحوهح لَنا، إِّْن تـَتَّبِّعحوَن إِّالَّ الظَّنَّ، َوإِّْن أَنـْتحْم إِّالَّ ََّتْرحصحوَن   )  قوله تعاىل 

، ائْـتحوِنِّ بِّكِّتاب  مِّْن قـَْبلِّ هذا أَْو   دحونِّ اَّللَِّّ، أَرحوِنِّ ماذا َخَلقحوا مَِّن اأْلَ ما َتْدعحوَن مِّنْ   قحْل أَرَأَيـْتحمْ تعاىل )    وقوله ْرٌك يفِّ السَّماواتِّ ، أَْم هَلحْم شِّ ْرضِّ
تحْم صادِّقَِّْي   ( الوسيط )  ( .          َأاثرَة  مِّْن عِّْلم  إِّْن كحنـْ

الكذب، حيث زعموا أن له شريكا يف    تعاىل   قوم افَتوا على هللا ال أحد أشد ظلما من    أي : (  ى اّلِلَه َكَذًَب  َفَمنح َأظحَلُم ِمهَن افحرَتَى َعلَ )  
 منزه عن الشريك والشركاء: َأال َلهح اْْلَْلقح َواأْلَْمرح تَباَرَك اَّللَّح َربُّ اْلعاَلمَِّْي.   -جل وعال -العبادة والطاعة، مع انه

 الفوائد : 
 لقوله ) حنن ( . إثبات عظمة هللا  -1
ْدقاً َوَعْدالً خباره صدق وأحكامه عدل )كله صدق وحق ، فأ  أن القرآن -2  ( . َوََتَّْت َكلَِّمتح رَب َِّك صِّ
 قوة هؤالء الشباب حيث آمنوا مع كفر قومهم ويف احلديث ) املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف ( .  -3
 وجوب اْلميان ابهلل .  -4
 .  يف اهلداية زاده هللا هدى وإمياانً وسعى أن من آمن واهتدى  -5

 ( .َويَزِّيدح اَّللَّح الَّذِّيَن اْهَتَدْوا هحًدى ما قال تعاىل )ك
 أن اْلميان يزيد وينقص . -6

 ( . هحْم إِّميَاانً  الَّذِّيَن قَاَل هَلحمح النَّاسح إِّنَّ النَّاَس َقْد ََجَعحوْا َلكحْم فَاْخَشْوهحْم فـَزَادَ كما قال تعاىل )
 ( . اانً الَّذِّيَن آَمنحوا إِّميَ  َويـَْزَدادَ ىل )تعا وقال

 أن اهلداية تطلب من هللا .  -7
سَتقِّيَم اهدِّانَ وقد أمران هللا أن نسأله إَيها )

ح
رَاَط امل  ( .  الص ِّ
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 يقول ) اللهم إِن أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغَن ( رواه مسلم .  وكان النيب 
 ل الِت تزيده هدى وإمياانً . يب على املسلم أن ُيرص على اْلعما -8
 وجوه الطغاة لقوله ) إذ قاموا فقالوا ربنا .. ( .  اجلهر ابحلق يف -9

 ويف احلديث ) أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر ( . 
 موسى وأعلنوا إمياهنم يف وجه فرعون ) إان آمنا برب العاملْي ( .  بوالسحرة ملا رأوا احلق مع موسى آمنوا بر 

 ية هللا . ، فهما من أعظم األدلة على ربوب موات واألرضعظم خلق الس -10
 ( . َوالسََّماء َذاتِّ احْلحبحكِّ قال تعاىل )

َناَها َوزَيَـّنَّاَها َوَما هَلَا مِّن فـحرحوج  وقال تعاىل )  ( . أَفـََلْم يَنظحرحوا إِّىَل السََّماء فـَْوقـَهحْم َكْيَف بـَنَـيـْ
 حترمي الشرك يف عبادة هللا .  -11

 ( . َشْيئاً اْعبحدحوْا اَّلل َ َوالَ تحْشرِّكحوْا بِّهِّ وَ قال تعاىل )
 ويف احلديث ) أعظم الذنب أن َتعل هلل نداً وهو خلقك ( . 

 أن اَّتاذ شريك مع هللا من أعظم الظلم . -12
ْرَك َلظحْلٌم َعظِّيمٌ تعاىل على لسان لقمان ) كما قال  ( .إِّنَّ الش ِّ

َّلل ِّ فـََقدِّ افْ وقال تعاىل )  ( . ََتَى إِّمْثاً َعظِّيماً َوَمن يحْشرِّْك ابِّ
 ذم التقليد . -13
َنَّ اَّللََّ هحَو احْلَقُّ َوَأنَّ َما يَْدعحوَن مِّن دحونِّهِّ هحَو اْلَباطِّلح ن اْلهلة سوى هللا تسمى آهلة لكنها آهلة ابطلة كما قال تعاىل )أ -14 َذلَِّك أبِّ

 ( . َوَأنَّ اَّللََّ هحَو اْلَعلِّيُّ اْلَكبِّريح  

 .  على هللا أن له ولداً أن أعظم الظلم الكذب  -15
 ل عيب ونقص .يب تنزيه هللا عن ك -16
 وجوب وصف هللا بصفات الكمال .  -17
 :  الطيبةالصحبة  فضل -18

 الطيب يعينك على اْلري .  كأن صاحب

 أنه يرشدك إىل اْلري ويصحح خطأك .
 أنك تقتدي به يف األعمال الصاحلة ويف كل خري . 

 أنك بسببه تنكف عن املعصية . 
 هو احلياة .  الذي حفظاً للوقت  أن يف َمالسته 

 أنه ُيفظك يف حضرتك وغيبتك . 
 أنه يذكرك ذكر هللا ويف احلديث ) خياركم الذين إذا رؤوا ذكر هللا ( . 

 زين وأنس يف الرخاء وعدة يف البالء .  ه أن يف َمالست
 ء . : عليك ِبخوان الصدق ، فعش يف أكنافهم ، فإهنم زين يف الرخاء ، وعدة يف البال قال عمر

 ؟ قال : اصحب أهل التقوى ، فإهنم أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة وأكثرهم لك معونة   د الطائي أوصينقال رجل لداو 
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َف يَنُشرح َلُكمح )   َ فَأحُووا َإىَل الحَكهح  . (  16ًقا ) َأمحرَُكم مَ رحف َ   رَبُُّكم مَ ن رهمحته ويُ َهيَ ئح َلُكم مَ نح   َوَإَذ اعحتَ َزلحُتُموُهمح َوَما يَ عحُبُدوَن َإاله اّلِله
 [ .  18 -16] الكهف : 

---------- 
( أي : وإذا اعتزلتم قومكم    َوإِّذِّ اْعتَـَزْلتحمحوهحمْ هذا من قول الفتية ووصية بعضهم لبعض ، أي : قال بعضهم لبعض :  (  َوَإَذ اعحتَ َزلحُتُموُهمح  )  

 .   املشركْي وفارقتموهم وابتعدمت عنهم أببدانكم
خطاب من بعضهم لبعض واالعتزال يشمل مفارقة أوطان قومهم ومعتقداَتم فهو اعتزال    ( إذ اعتزلتموهم    )  قوله تعاىل حيان :    قال أبو  -

  . جسماِن وقليب
  ( َ  أي : واعتزلتم وفارقتم الذي يعبدونه من اْلهلة غري هللا . ( َوَما يَ عحُبُدوَن َإاله اّلِله

 الطة الشيء ، فمعَن اعتزال القوم ترك مالطتهم. عد واالنفراد عن مواالعتزال : التبا: قال ابن عاشور   -
 ومعَن اعتزال ما يعبدون : التباعد عن عبادة األصنام. 

 انضموا إليه واذهبوا إليه واجعلوه مأواكم . : أي   (  فَأحُووا َإىَل الحَكهحفَ ) 
؛  هلل تعاىل فلنجعل الكهف مأًوى ونتكل على هللا اب لكفار وانفردان: إذا فارقنا اومضمَّن هذه اْلية أن بعضهم قال لبعض :  قال القرطيب    -

 لنا من أمران مرفقاً.   ئفإنه سيبسط لنا رَحته ، وينشرها علينا ، ويهي  
 وهذا كله دعاء حبسب الدنيا ، وعلى ثقة كانوا من هللا يف أمر آخرَتم. 

 قومكم . يسَتكم هبا من   يبسط عليكم رَحة: أي ( رَبُُّكم مَ ن رهمحته  يَنُشرح َلُكمح )  
 ) مرفقاً ( أي أمراً ترتفقون به . الذي أنتم فيه ( مَ نح َأمحرَُكم مَ رحفَ ًقا  ويُ َهيَ ئح َلُكم ) 
فيه ما كانوا عليه من التوكل حيث أووا إىل كهف ، ورتبوا على مأواهم إليه نشر رَحة هللا ... (  ينشر    )قوله  :    قال أبو حيان  -

أخرجه من ظلمة الكفر إىل نور اْلميان ال يضيعه ، واملعَن أنه تعاىل سيبسط علينا رَحته    عاىل هبم ألن منعليهم وَتيئة رفقه ت
 لنا ما نرتفق به يف أمر عيشنا.  ئويهي

 يسهل عليكم ما َّتافون من امللك وظلمه ، وأيتيكم ابليسر والرفق واللطف. (ويهيئ لكم  ) قال ابن عباس 
فجمعوا بْي التربي   ( ربنا آتنا من لدنك رَحة وهيئ لنا من أمران رشدا    ) بقوهلم    دعوه أخرب أهنم    وفيما تقدم،   قال السعدي :   -

من حوهلم وقوَتم، وااللتجاء إىل هللا يف صالح أمرهم، ودعائه بذلك، وبْي الثقة ابهلل أنه سيفعل ذلك، ال جرم أن هللا نشر هلم 
لهم من آَيته على خلقه، ونشر هلم من الثناء احلسن، ما هو  م وأبداهنم، وجعمن رَحته، وهيأ هلم من أمرهم مرفقا، فحفظ أدَيهن

 ة . كان على غاية ما ميكن من الصيان من رَحته هبم، ويسر هلم كل سبب، حىت احملل الذي انموا فيه،  
، فـَيـحَقالح إِّنَّهح مَلْ  هحْم قـَْومحهح َفعِّْنَد َذلَِّك َخَرجحوا هِّرَااًب إِّىَل اْلَكْهفِّ فََأَوْوا إِّلَْيهِّ، فـََفَقدَ   :قال ابن كثري   - ْم مِّْن َبْْيِّ َأْظهحرِّهِّْم َوَتطَلَّبَـهحمح اْلَملِّكح

د ِّيقِّ حْي جلئا إِّىَل َغارِّ ثـَْور ، َوَجاَء اْلمحْشرِّكحونَ   َيْظَفْر هبِِّّْم َوَعمَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َخرَبَهحْم َكَما فـََعَل بَِّنبِّي ِّهِّ حمحَمَّد   بِّهِّ الص ِّ  يفِّ   مِّْن قـحَرْيش  َوَصاحِّ
  ُّ د ِّيقِّ يفِّ قـَْولِّهِّ:  الطََّلبِّ فـََلْم يـَْهَتدحوا إِّلَْيهِّ َمَع َأهنَّحْم مَيحرُّوَن َعَلْيهِّ، َوعِّْنَدَها قَاَل النَّيبِّ َْي رََأى َجزََع الص ِّ ََي َرسحوَل اَّللَِّّ َلْو َأنَّ َأَحَدهحْم   حِّ

عِّ َقَدَمْيهِّ أَلَْبَصَرانَ  ثـَْنْْيِّ اَّللَّح اَثلِّثـحهحَما؟« »، فـََقاَل: »َيَ َنظََر إِّىَل َمْوضِّ « َوَقْد قَاَل تـََعاىَل: إِّالَّ تـَْنصحرحوهح فـََقْد َنَصرَهح اَّللَّح 1 َأاَب َبْكر  َما ظَنَُّك ابِّ
بِّهِّ اَل حَتَْزنْ  إِّْذ يـَقحولح لِّصاحِّ اْلغارِّ  ا يفِّ  اثـَْنْْيِّ إِّْذ مهح  َ َأْخَرَجهح الَّذِّيَن َكَفرحوا اثِنِّ حنحود  مَلْ   إِّنَّ اَّللََّ إِّْذ  َوأَيََّدهح ِبِّ َعَلْيهِّ  فَأَنـَْزَل اَّللَّح َسكِّينَـَتهح  َمَعنا   

 ( .ْليا َواَّللَّح َعزِّيٌز َحكِّيمٌ تـََرْوها َوَجَعَل َكلَِّمَة الَّذِّيَن َكَفرحوا السُّْفلى وََكلَِّمةح اَّللَِّّ هَِّي اْلعح 
 . َجبح مِّْن قِّصَّةِّ َأْصَحابِّ اْلَكْهفِّ ْعَظمح َوأَعْ َأْشَرفح َوَأَجلُّ َوأَ  َفَقصهُة َهَذا الحغَارَ 
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َقيَل:  اْلعح   َوَقدح  َمنِّ  نـْهحْم  مِّ نحرِّيدح  َما كحنَّا  فـََقالحوا:  َدَخلحوهح،  الَّذِّي  اْلَغارِّ  اَببِّ  َعَلى  ووقفوا  هبم  ظَفِّرحوا  قـَْوَمهحْم  فـََعلحوا  إِّنَّ  ممَِّّا  َأْكثـََر  قحوبَةِّ 
الْ  فََأَمَر  هِّْم،  َنـْفحسِّ بَِّرْدمِّ أبِّ َذلَِّك،  َملِّكح  ففعلوا  مكاهنم  ليهلكوا  َعَلْيهِّْم  اَببِّهِّ  َأعحَلُم،   ُ َواّلِله َنَظٌر،  َهَذا  َأنَّ   َويف  َأْخرَبَ  َقْد  تـََعاىَل  اَّللََّ  فَإِّنَّ 

 اً .                   ) تفسري ابن كثري ( . خحلح عليهم يف الكهف بكرة وعشيالشَّْمَس َتدْ 
 هم من أسباب لطف هللا به ورَحته . قومه الكفار ومعبودي اعتزال املؤمن ويف هذا دليل على أن

 ويدل على هذا : 
نِّ اَّللَِّّ  فـََلمَّا اْعتَـَزهَلحْم َوَما يـَْعبحدحوَن مِّن دحو   َوأَْعَتزِّلحكحْم َوَما َتْدعحوَن مِّن دحونِّ اَّللَِّّ َوأَْدعحو َريب ِّ َعَسى َأالَّ َأكحوَن بِّدحَعاء َريب ِّ َشقِّي اً قوله تعاىل )

ً َجَعْلَنا نَبِّي اً َوهَ  َنا َلهح إِّْسَحاَق َويـَْعقحوَب وَكحال  ْدق  َعلِّي اً  بـْ َنا هَلحم م ِّن رََّْحَتَِّنا َوَجَعْلَنا هَلحْم لَِّساَن صِّ  . ( َوَوَهبـْ
 الفوائد : 

 وجوب العزلة إذا خاف اْلنسان على دينه . -1
  .  عوضه هللا أن من اعتزل بلده وهاجر يف سبيل هللا-2

ْد يفِّ اأَلْرضِّ محرَاَغماً َكثِّرياً َوَسَعةً )قال تعاىل   ْر يفِّ َسبِّيلِّ اَّلل ِّ يِّ  ( . َوَمن يـحَهاجِّ
نَبِّي اً وإبراهيم ملا هاجر عوضه هللا )  ً َجَعْلَنا  َويـَْعقحوَب وَكحال  َلهح إِّْسَحاَق  َنا  َوَهبـْ يـَْعبحدحوَن مِّن دحونِّ اَّللَِّّ  َوَما  اْعتَـَزهَلحْم  َنا هَلح وَ   فـََلمَّا  م م ِّن  َوَهبـْ

ْدق  َعلِّي اً   ( . رََّْحَتَِّنا َوَجَعْلَنا هَلحْم لَِّساَن صِّ
 وأصحاب الكهف ملا اعتزهلم قومهم جناهم هللا ورفع قدرهم . 

 اجلزاء من جنس العمل .-3
 من ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه . -4
 فضل الصحبة الطيبة  -5

 فائدة : 
عية العزلة واستحباهبا مطلقا . وهو خطأ . فإهنا تشري إىل التأسي أبهل الكهف يف االعتزال ،  رو ْلية تفيد مشزعم قوم أن ا:  قال القامسي  

" :  إذا اضطحهد املرء يف دينه وأريد على الشرك . وممن رد االحتجاج هبذه اْلية على تفضيل العزلة ، اْلمام الغزاِل حيث قال يف " إحيائه  
 ن . وإَّنا اعتزلوا الكفار . أي : وال ريب يف مشروعيته فراراً من الفنت . بعضا وهم مؤمنو وأهل الكهف مل يعتزل بعضهم 

َفَهمح َذاَت الحَيَمنَي َوَإَذا َغَرَبت ت هقحَرُضُهمح َذاَت الشَ َماَل َوهُ )   َس َإَذا طََلَعت ت هَزاَوُر َعن َكهح َوٍة مَ نحُه َذَلَك َمنح آاَيَت ا َوتَ َرى الشهمح ّلِلَه  مح يف َفجح
َتَد َوَمن ُيضحَللح فَ َلن َتَََد َلُه َولَيًّا مُّرحَشًدا ) َمن يَ هح  ُ فَ ُهَو الحُمهح  ( . ( 17َد اّلِله

 [ . 17] الكهف : 
---------- 

يف    فألقى هللا عليهم النوم واستجاب دعاءهم وأرفقهم  (فأووا إىل الكهف    ) هنا َجل حمذوفة دل عليها ما تقدم ، والتقدير     ... (  وترى)  
 اء. الكهف أبشي

م على  (  َوتـََرى الشمس    )قال أبو السعود    - بياٌن حلاهلم بعد ما َأَووا إىل الكهف ، ومل يصرح به إيذاانً بعدم احلاجةِّ إليه لظهور جَرَيهنِّ
 ( . ف إِّْذ َأَوى الفتية إِّىَل الكه ) موجب األمرِّ به لكونه صادراً عن رأي صائب  وتعويالً على ما سلف من قوله سبحانه 

َس َإَذا طََلَعت َوتَ رَ )   أي : عند طلوعها . (  ى الشهمح
َفَهمح َذاَت الحَيَمنَي  )    أي : َتيل عن كهفهم ذات اليمْي . ( ت هَزاَوُر َعن َكهح
خاطب  واملعَن : إنك لو رأيتهم لرأيتهم كذا ؛ ال أن امل،    أي ترى أي ها املخاطب الشمس عند طلوعها َتيل عن كهفهم:  قال القرطيب    -

 التحقيق. رآهم على 
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 أي : وإذا غربت تقطعهم وتبعد عنهم جهة الشمال . (  َوَإَذا َغَرَبت ت هقحَرُضُهمح َذاَت الشَ َماَل )  
 والغرض أن الشمس ال تصيبهم عند طلوعها وال عند غروهبا كرامة هلم من هللا لئال تؤذيهم حبرها . 

، إِّْذ اَل فَائَِّدٌة    َوأَرَاَد مِّنَّاىَل بَِّذلَِّك،  َوَقْد َأْخرَبَ اَّللَّح تـََعا  قال ابن كثري :   - ََكانِّ َهَذا اْلَكْهفِّ يفِّ َأي ِّ اْلبِّاَلدِّ مَِّن اأْلَْرضِّ اَْن مبِّ فـَْهَمهح َوَتَدبُـَّرهح، َومَلْ َيحْربِّ
 .  ا فِّيهِّ َواَل َقْصٌد َشْرعِّيٌّ لَنَ 
ْن أَيـَْلَة. َوقَاَل اْبنح إِّْسَحاَق: هحَو عِّْنَد نِّينَـَوى.    َم َعنِّ اْبنِّ َعبَّاس  أَنَّهح قَاَل:ااًل، فـَتَـَقدَّ َفذََكرحوا فِّيهِّ أَقْـوَ   َوَقدح َتَكلهَف بَ عحُض الحُمَفسَ رَينَ   هحَو َقرِّيٌب مِّ

ي ِّ بِّاَلدِّ اَّللَِّّ هحَو، َوَلْو َكاَن لَ  . َوقِّيَل: بِّبِّاَلدِّ اْلبَـْلَقاءِّ، َواَّللَّح َأْعَلمح أبَِّ َحٌة دِّينِّيٌَّة أَلَْرَشْداَن اَّللَّح تعاىل ورسوله إليه، فقد قال  ا فِّيهِّ َمْصلَ نَ َوقِّيَل: بِّبِّاَلدِّ الرُّومِّ
 ًْئا يـحَقر ِّبحكحْم إِّىَل اجْلَنَّةِّ َويـحَباعِّدحكحْم مَِّن النَّارِّ إِّالَّ َوَقْد َأْعَلْمتحكحْم بِّهِّ« َفَأع َفتِّهِّ، وَ : »َما تـَرَْكتح َشيـْ  (  ابن كثري ).   َكانِّهِّ مَلْ يـحْعلِّْمَنا مبَِّ َلَمَنا تـََعاىَل بِّصِّ

َوٍة مَ نحهُ )    أي : وهم يف فضاء ومتسع من الكهف ، حبيث يطرقه اهلواء والنسيم داخل الكهف وليسوا على اببه ،  (  َوُهمح يف َفجح
 حفظ هلم .وذلك أ

البِّلى أجساَدهم ،  داخلح الكهف حبالة اعتدال فال ينتاب    هذا وضع عجيب يس ره هللا هلم حبكمته ليكون:    قال ابن عاشور  -
 هللا. وذلك من آَيت قدرة 

 والفجوة : املتسع من داخل الكهف ، حبيث مل يكونوا قريبْي من فم الكهف. 
 ويف تلك الفجوة عون على حفظ هذا الكهف كما هو.

 : للمفسرين ههنا قوالن :  قال الرازي  -
غربت    طلعت الشمس كانت على ميْي الكهف وإذا  كهف كان مفتوحاً إىل جانب الشمال فإذا أن ابب ذلك ال  القول األول :

كانت على مشاله فضوء الشمس ما كان يصل إىل داخل الكهف ، وكان اهلواء الطيب والنسيم املوافق يصل ، واملقصود أن هللا  
 فهي مصونة عن العفونة والفساد. تعاىل صان أصحاب الكهف من أن يقع عليهم ضوء الشمس وإال لفسدت أجسامهم 

وكذا القول حال ،    أنه ليس املراد ذلك ، وإَّنا املراد أن الشمس إذا طلعت منع هللا ضوء الشمس من الوقوع   :الثان  والقول
الزجاج واحتج على صحته  للعادة وكرامة عظيمة خص هللا هبا أصحاب الكهف ، وهذا قول  غروهبا ، وكان ذلك فعالً خارقاً 

ان ذلك أمراً معتاداً مألوفاً فلم يكن ذلك  األمر كما ذكره أصحاب القول األول لك  ه : }ذلك مِّْن آَيت هللا{ قال ولو كان بقول
 .  من آَيت هللا

فقال :ويؤيد هذا القول قوله ] ذلك من آَيت هللا [ فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إىل مكان ورجح هذا الشوكان  
 كذا .الفجوة وعدم تقييدها بكوهنا إىل جهة   مبعَن كوهنا آية ، ويؤيده أيضاً إطالقتصل إليه عادة أنسب 

 .ورجح هذا القول الشنقيطي 
األول، يرجعون عدم   ي ومن هذين الرأيْي يتبْي لنا أن أصحاب الرأمعلقاً على كالم الرازي :    –  يف التفسري الوسيط   –وقال  

 كان مفتوحا إىل جهة الشمال.  ها أن الكهفهبا ومن بين تعاىل  طبيعية َحاهم هللا وصول حر الشمس إىل هؤالء الفتية إىل أسباب
الرأ الفتية كانوا يف متسع من   ي أما أصحاب  إليهم إىل أسباب غري طبيعية، مبعَن أن  الثاِن فريدون عدم وصول أشعة الشمس 

 عجزها شيء، منع ضوء الشمس وحرها من الوصول بقدرته الِت ال ي  تعاىل  : يف مكان تصيبه الشمس، إال أن هللاي الكهف، أ
 . إليهم، خرقا للعادة على سبيل التكرمي هلم

يشري إىل أهنم مع اتساع املكان (  َوهحْم يفِّ َفْجَوة  مِّْنهح تعاىل )   الثاِن، ألن قوله  ي إال أن النفس أميل إىل الرأ  :  ومع وجاهة الرأيني
ارق للعادة، ويدل على عجيب  شمس ال عند الطلوع وال عند الغروب، وهذا أمر خال تصيبهم ال -وهو الفجوة-الذي ينامون فيه

 . مألوفاً  عادَيً  اً ؤالء الفتية فيه غرابة، وليس أمر يشعر أبن أمر ه( ذلَِّك مِّْن آَيتِّ اَّللَِّّ )بعد ذلك  تعاىل حاهلم، كما أن قوله 
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ض إن اختلفوا يف منشأ ذلك واختار َجع منهم، أنه حملوأكثر املفسرين على أهنم مل تصبهم الشمس أصال، و   : يقال اآللوس  -
العادة، واْلشارة تؤيد ذلك أمت َتييد، واالستبعاد مما ال يلتفت إليه، ال   الشمس على خالف ما جرت به  -تعاىل  -حجب هللا

 ( التفسري الوسيط )( .     سيما فيما حنن فيه، فإن شأن أصحاب الكهف كله على خالف العادة..
 والزجاج ، والنسفي . وابن جزي ، واْلازن ،  ي ،  رجح هذا القول : الطربي ، والقرطيب ، والثعليب ، والزمشر و 

 وابن عاشور . والبيضاوي ، ورجح القول أبن الباب كان إىل الشمال : أبو حيان ، ابن كثري ، ابن عطية ، 
دخل   أرض الروم ، فكانت الشمس َتيل عنهم طالعًة وغاربًة ال تزاء بنات نعش يفقال املفسرون : كان كهفهم ِب:  قال ابن اَلوزي    -

 عليهم فتؤذيهم حبر ِّها وتغري ألواهنم. 
الريح ، ونسيم اهلواء ، فقال :   برد  يناهلم فيه  أبو عبيدة : أي    ( وهم يف فجوة منه )ُث أخرب أهنم كانوا يف متسع من الكهف  يف     :  قال 

 جاء بكسر الفاء. محتََّسع ، واجلمع : َفَجوات ، وفِّ 
 من قال : كان كهفهم ابزاء بنات نعش. يٌة من اْلَيت ، ومل يرض قول : إَِّّنا َصْرفح الشمس عنهم آ  وقال الزجاج  -
 . ما صنعه هللا هبم ، من ازورار الشمس وقرضها طالعة غاربة ، آية من آَيته : أي  ( َذَلَك َمنح آاَيَت اّلِلَه   )  

والرعب الذي ألقى عليهم حىت مل  ا صنعه هبم من اللطف يف هدايتهم ، وصرف أذى الشمس عنهم ،  يشري إِّىل م:  قال ابن اَلوزي    -
 ه على أذاهم.يقدر امللك الظامل وال غري 

 "من آَيت هللا" أي : من دالئله على قدرته ولطفه. 
  (  ُ َد اّلِله  إىل احلق . ( َمن يَ هح
َتَد  )   ادي املرشد ملصاحل  الفالح ، فال سبيل إىل نيل اهلداية إال من هللا ، فهو اهلالذي ظفر ابهلدى وأصاب الرشد و (  فَ ُهَو الحُمهح

 الدارين .
ومن أضله فال هادي   ،  ، فإنه من هداه هللا اهتدى   و الذي أرشد هؤالء الفتية إىل اهلداية من بْي قومـهمه: أي   قال ابن كثري  -
 . له
 .  توىلَّ هداية القوم ، ولوال ذلك مل يهتدواهذا بيان أنه هو الذي :  قال ابن اَلوزي -
 أي : ومن يضلله هللا بسوء عمله فلن َتد له من يهديه . ( مُّرحَشًدا  َتَََد َلُه َولَيًّا َوَمن ُيضحَللح فَ َلن  ) 
ضل له ، ومن  بْي جل وعال يف هذه اْلية الكرمية : أن اهلدى واْلضالل بيده وحده جل وعال ، فمن هداه فال م :  قال الشنقيطي    -

 أضله فال هادي له. 
 : اً هذا املعَن يف آَيت كثرية جد وقد أوضح

 (  وحجحوهِّهِّْم عحْمياً َوبحْكماً َوصحم اً َوَمن يـَْهدِّ هللا فـَهحَو املهتد َوَمن يحْضلِّْل فـََلن َتَِّد هَلحْم أَْولَِّيآَء مِّن دحونِّهِّ َوحَنْشحرحهحْم يـَْوَم القيامة على ) كقوله تعاىل    
 ( . اسرون َمن يـَْهدِّ هللا فـَهحَو املهتدي َوَمن يحْضلِّْل فأولئك هحمح اْل)  له  وقو 

 ( . إِّنََّك اَل ََتْدِّي َمْن َأْحبَـْبَت ولكن هللا يـَْهدِّي َمن َيَشآءح ) وقوله  
نَـَتهح فـََلن ََتْلَِّك َلهح مَِّن هللا َشْيئاً  )  وقوله    ( . َوَمن يحرِّدِّ هللا فِّتـْ

َا يَ رِّدِّ هللا َأن يـَْهدِّيَهح َيْشرَْح َصْدرَهح لِّإلِّْساَلمِّ َوَمن يحرِّ َفَمن يح  )وقوله تعاىل   لَّهح َيَْعْل َصْدرَهح َضي ِّقاً َحَرجاً َكَأَّنَّ  ( . صَّعَّدح يفِّ السمآء  ْد َأن يحضِّ
لك ليس مبشيئة هللا  بطالن مذهب القدرية : أن العبد مستقل بعمله من خري أو شر ، وأن ذ  -هذه اْلَيت وأمثاهلا يف القرآن  من  ويؤخذ  

هذا املبحث إن   ملكه شيء بدون مشيئته! وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً! وسيأِت بسط  بل مبشيئة العبد ، سبحانه جل وعال عن أن يقع يف
 شاء هللا تعاىل. 
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 الفوائد : 
 حفظ هللا هلؤالء الفتية األبطال .-1
 أن هللا ال يضيع عبده . -2
 مم املاضية . إثبات كرامات األولياء يف األ -3
 أن آَيت هللا الِت تدل على قدرته كثرية ومتنوعة . -4
 أن اهلداية بيد هللا . -5
 أن من كتب هللا له اهلداية فلن يستطيع أحد أن يضله . -6
 طيع أحد أن يهديه . من كتب هللا عليه الشقاء فلن يستأن -7
 أن األمور ] اهلداية والشقاء [ وغريها كلها بيد هللا . -8
 ر قومهم . اْلميان ابلقضاء والقدر ، حيث هدى هللا هؤالء الفتية من بْي سائ وجوب-9
الشَ َماَل وََكلحبُ ُهم ََبَسٌط َذرَاَعيحَه  )   الحَيَمنَي َوَذاَت  َونُ َقلَ بُ ُهمح َذاَت  أَي حَقاظًا َوُهمح رُُقوٌد  هُ َوََتحَسبُ ُهمح  َمن ح َلَولهيحَت  َعَليحَهمح  َلَو اطهَلعحَت  مح  ََبلحَوَصيَد 

ُهمح رُعحًبا )   ( .   (18َفَرارًا َوَلُمَلئحَت َمن ح
 [ .  18] الكهف : 

---------- 
 وحتسبهم وتظنهم أيها املخاطب لو رأيتهم أيقاظاً واحلال أهنم رقود . : أي  (  َوََتحَسبُ ُهمح أَي حَقاظًا َوُهمح رُُقودٌ )  

 ، ولكثرة تقلبهم . هنم نيام وأعينهم مفتحة هو أ  قيل يف سبب ظن الرائي أهنم أيقاظ :
 م . ليكون أبقى هلا ، ولكثرة حركاَت النفتاح أعينهم للهواء(  وحتسبهم أيقاظاً قوله تعاىل )  قال البقاعي : -
: ذكر بعض أهل العلم أهنم ملا ضرب هللا على آذاهنم ابلنوم ، مل تنطبق أعينهم لئال يسرع إليها البلى ، فإذا قال ابن كثري    -

 ء كان أبقى هلا . بقيت ظاهرة للهوا
 .   لكثرة تقلبهموقيل : 

 . ( أيقاظاً  )فتوحة وهم انئمون ، فلذلك كان الرائي ُيسبهم  ينهم مانت أع: كقال ابن عطية  -
وُيتمل أن ُيسب الرائي ذلك لشدة احلفظ الذي كان عليهم وقلة التغري ، وذلك أن الغالب على النوام أن يكون هلم اسَتخاء  

انً وإن كان مسدود العينْي ، ولو صح  ، ورب انئم على أحوال مل يتغري عن حالة اليقظة فيحسبه الرائي يقظاوهيئات تقتضي النوم  
 . ان أبْي يف أن ُيسب عليهم التيقظ فتح أعينهم بسند يقطع العذر ك

 األرض أجسامهم . ونقلبهم من جانب إىل جانب لئال َتكل : أي ( َونُ َقلَ بُ ُهمح َذاَت الحَيَمنَي َوَذاَت الشَ َماَل ) 
 حلومهم وال تبليهم.فائدة تقليبهم لئال َتكل األرض   :قال ابن عباس  -
هللا ،    ة: وهذا أيضاً من حفظه ألبداهنم ، ألن األرض من طبيعتها أكل األجسـام املتصلة هبا ، فكان من قدر   قال السعدي    -

 سامهم . أن قل بهم على جنوهبم مييناً ومشاالً بقدر ما ال تفسد األرض أج
 . ، فيضاف إىل هللا تعاىلأبمر هللا، ويوز أن يكون من َمَلك  ل هللاوظاهر كالم املفسرين أن التقليب كان من فع :قال القرطيب -
  واملعَن : أن  هللا أجرى عليهم حال األحياء األيقاظ فجعلهم تتغري أوضاعهم من أمياهنم إىل مشائلهم والعكس ، وذلك قال ابن عاشور :   -

 حلكمة لعل هلا أثراً يف بقاء أجسامهم حبالة سالمة. 
 وكلبهم الذي تبعهم ابسط يديه ابلوصيد وهو الفناء وهو الباب . : أي  (  َه ََبلحَوَصيدَ َسٌط َذرَاَعيح وََكلحبُ ُهم َبَ )  
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سد ، وأبعد من ذلك قول من ذهب إىل  أريد به احليوان املعروف ، وأبعد من ذهب إىل أنه أ  (وكلبهم)والظاهر أن قوله :  قال أبو حيان  -
 د عند الباب طليعة هلم. أنه رجل طباخ هلم تبعهم ، أو أحدهم قع

يف الرد على من قال إنه كان رجالً طباخاً هلم : وهذا القول يضعفه بسط الذراعْي ، فإهنما يف العرف من صفة الكلب    قال ابن عطية   -
 حقيقة . 

 اختلف ما املراد ابلوصيد : -
 هو الفناء وهو الباب وهذا الصحيح . : فقيل
 : ابلصعيد .  وقيل
 : ابلعتبة .  وقيل

 واختلف يف هذا الكلب :  -
 حه ابن كثري . : كان كلب صيد ألحدهم ، ورج فقيل

 ان وافقهم على الدين وصحبه كلبه . كلب طباخ امللك ، وقد ك  وقيل : 
 لصيد أحدهم أو لزرعه أو غنمه ؛ على ما قال مقاتل.  أكثر املفسرين على أنه كلب حقيقًة ، وكان: قال القرطيب   -
 خيار : فيه فائدة صحبة األ -
: ومشلت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصاهبم من النوم على تلك احلال ، وهذا فائدة صحبة األخيار ، فإنه صار    قال ابن كثري   -

 هلذا الكلب ذكر وخرب وشأن . 
ل اْلري انل من بركتهم ، كلٌب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره هللا يف حمكم : إن من أحبَّ أه  قال أبو الفضل اَلوهري  -
 زيله .تن
القرطيب  - الصحَلحاء   قال  ومالطته  بصحبته  العليا  الدرجة  هذه  انل  قد  الكالب  بعض  إذا كان   : اجلوهري  لكالم  إيراده  بعد 

 املوحدين املخالطْي احملبْي لَلولياء والصاحلْي . ما ظن ك ابملؤمنْي هللا بذلك يف كتابه جل وعال ، فواألولياء ، حىت أخرب 
أصابته بركته ، فجليس أولياء هللا ال يشقى ، وإن كان كلباً    قال الراغب األصبهان اً  : قال بعض احلكماء : من جالس خري 

 ككلب أصحاب الكهف . 
ُهمح َفَرارًا وَ )   د عليهم إال  أنه تعاىل ألقى عليهم املهابة ، حبيث ال يقع نظر أح: أي  (  ُهمح رُعحًبا  َلُمَلئحَت َمن ح َلَو اطهَلعحَت َعَليحَهمح َلَولهيحَت َمن ح

و منهم أحد ، وال َتسهم يد ال مس ، حىت يبلغ الكتاب أجله ، وتنقضي رقدَتم الِت لبسوا من املهابة والذعر لئال يدنهاهبم ، ملا أ
 ة والرَحة الواسعة . شاء تبارك وتعاىل فيهم ، ملا له يف ذلك من احلكمة البالغ

 أو لوحشة مكاهنم ، فهي أقوال ضعيفة .   ... ملطول أظفارهم وشعورهأنه ذلك أما ما ذهب إليه بعضهم 
 . أن شعورهم وأظفارهم كانت حباهلا  ودل  هذا على ،   لبثنا يوما أو بعض يوم   ألهنم ملا استيقظوا قال بعضهم لبعض : 

، ولو كانت   دوهذا قول بعي حفهم هذا الرعب لطول شعورهم وأظفارهم ، ذكره املهدوي والزجاج ،    وقالت فرقة إَّنا  قال ابن عطية : و   -
وإَّنا الصحيح يف أمرهم ، أن هللا عز وجل حفظ هلم احلالة الِت انموا عليها ، لتكون    ( لبثنا يوماً أبو بعض يوم    )حاهلم هكذا ، مل يقولوا  

و كانت يف نفسه  ، وال تغريت صفة ، وال أنكر الناهض إىل املدينة إال معامل األرض والبناء ، ولهلم ولغريهم فيهم آية ، فلم يبل هلم ثوب  
 ك . نكرها لكانت عليه أهم ، ولروي ذل حالة ي

 الفوائد : 
 أن من يطلع على أصحاب الكهف يظنهم أيقاظاً وهم رقود ، وذلك يدل على أحواهلم مل تتغري .  -1
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 ىت أنه سبحانه حفظ أبداهنم حىت ال تفسد وذلك بتقليبها . حفظ هللا هلؤالء الفتية ، ح  -2
 بح ذكره ابلقرآن .حيث صحبهم كلب فأص فضل صحبة األخيار ،-3
 جواز اَّتاذ الكلب للحراسة .-4
 أن هللا جعل على أصحاب الكهف املهابة والذعر ، حبيث لو اطلع عليهم أحد لوىل هارابً . -5
َناُهمح لَيَ تَ )   ُهمح َكمح لََبث حُتمح قَاُلوا لََبث ح وََكَذَلَك بَ َعث ح نَ ُهمح قَاَل قَاَئٌل َمن ح ٍم قَاُلوا رَبُُّكمح َأعحَلُم ِبَا لََبث حُتمح َساَءُلوا بَ ي ح ماً َأوح بَ عحَض يَ وح  فَاب حَعُثوا  َنا يَ وح

َعَرنه َبُكمح َأَحدًا )َأَحدَُكمح َبَورََقُكمح َهَذَه َإىَل الحَمَديَنَة فَ لحَينظُرح أَي َُّها َأزحَكى طََعاماً فَ لحيَ  ُمح َإنح 19أحَتُكمح َبَرزحٍق َمنحُه َولحيَ تَ َلطهفح َوال ُيشح ( َإِنه
َلُحوا َإذًا أََبدًا )َيظحَهُروا َعَليحُكمح يَ رحمُجُوُكمح َأوح يَُعيُدوُكمح يف   ( .  ( 20 َملهَتَهمح َوَلنح تُ فح

 [ .  20 -19] الكهف : 
---------- 

ًئا  م مل يفوأبصارهيـَقحولح تعاىل كما أرقدانهم بعثناهم صحيحة أبداهنم وأشعارهم  (    اُهمح وََكَذَلَك بَ َعث حنَ )   قدوا من أحواهلم وهيآَتم َشيـْ
نَـهحْم َكْم لَبِّثْـتحْم َأْي َكْم َرَقْدمتحْ؟َوَذلَِّك بـَعْ  ََذا َتَساَءلحوا بـَيـْ نَِّْي، َوهلِّ  َد َثاَلمثِِّّاَئةِّ َسَنة  َوتِّْسعِّ سِّ

نَ ُهمح لَيَ َتَساَءُلو )   أي بعثناهم فتساءلوا ، فالالم للعاقبة وليست للتعليل .(   ا بَ ي ح
 م . الم الصريورة ، ألن بعثهم مل يكن لنفس تساؤهل (ليتساءلوا)والالم يف قوله ية :  ابن عطقال  -

 : ملا يَتتب على ذلك من انكشاف احلال ، وظهور القدرة الباهرة .  وفائدة ذلك
ُهمح )   كم رقدمت . :أي (  َكمح لََبث حُتمح قَاَل قَاَئٌل َمن ح
َأوح )   ماً  يَ وح لََبث حَنا  ي َ   قَاُلوا  مٍ بَ عحَض  وهلذا (    وح  ، النهار  آخر  واستيقاظهم كان يف   ، النهار  أول  الكهف يف  إىل  دخوهلم  ألنه كان 

 استدركوا فقالوا ) أو بعض يوم ( . 
نهار ، فلذلك قالوا لبثنا يوماً فلما رأوا الشمس ابقية قالوا أو  إهنم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم هللا يف آخر ال:    قال املفسرون  -

 .  ومبعض ي
 هللا أعلم أبمركم ، وكأنه حصل هلم نوع تردد يف كثرة نومهم ، فاهلل أعلم . : أي ( وا رَبُُّكمح َأعحَلُم ِبَا لََبث حُتمح  الُ قَ ) 

 خرب هللا كم لبثوا وأهنا ثلثمائة سنة وتسع . وقد أ
 األهم يف أمرهم ذاك ، وهو احتياجهم إىل الطعام والشراب ، فقالوا :  ُث عدلوا إىل

 ) إىل املدينة ( أي مدينتكم الِت خرجتم منها . : أرسلوا واحداً منكم ، أي  ( دَُكمح َبَورََقُكمح َهَذَه َإىَل الحَمَديَنَة وا َأحَ فَاب حَعثُ  ) 
 طيب طعاماً لكونه حالاًل . أيها أ: أي ( فَ لحَينظُرح أَي َُّها َأزحَكى طََعاماً ) 

 .  ، ضعيف املراد بكونه أزكى أنه أكثر وقول : 
 فليشَت لنا منه . : أي  ( َتُكمح َبَرزحٍق َمنحُه َيأح فَ لح ) 

 هابه وشرائه وإَيبه حىت ال يعرف . يف خروجه وذ : أي   (َولحيَ تَ َلطهفح 
 وهذا القول هو الصحيح يف أمره ابلتلطف :

             التأكيد لَلمر ابلتلطف.هي يتضمن فهذا الن أي : ال يفعلن  ما يؤدي إىل الشعور ويتسبب له ، (نَّ بِّكحْم َأَحًدا  َوالَ يحْشعِّرَ  )ويؤيده  
 ) قاله الشوكاِن ( . 

 وهذا ما اختاره أكثر املفسرين ، أي : حىت ال يعرف . 
 الشوكاِن ، واْللوسي ، والقامسي . ، والسمرقندي ، وابن عطية ، وابن اجلوزي ، وابن كثري ، و  ورجحه الطربي 
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 لداللة السياق عليه . 
 ( .  َوال يحْشعَِّرنَّ بِّكحْم َأَحداً )عَن قوله ويؤيد هذا امل

 وقيل : حىت ال يغنب يف الشراء ، وهذا ضعيف . 
َعَرنه َبُكمح َأَحدًا  َوال)   وال يعلمن بكم أحد ، ُث عللوا ذلك :: أي ( ُيشح
ُمح َإنح َيظحَهرُ )   ينة . ( أي إن يطلعوا عليكم ويعلموا مبكانكم ، يعِن أهل املد وا َعَليحُكمح َإِنه
 ( يقتلوكم ابلرجم ، وهذه القتلة هي أخبث قتلة .   رحمُجُوُكمح ي َ ) 
وقيل : يرموكم ابلسب والشتم ؛ واألو ل أصح ، ألنه كان  ،    قال الزجاج : معناه ابحلجارة ، وهو أخبث القتل:    قال القرطيب   -

  على قتلهم كما تقد م يف قصصهم. عازماً 
ابن جزي ، والقرطيب ، والبيضاوي ، والشوكاِن ، واْللوسي ،  عطية ، و ي ، وابن  ة : الراز القول أن املقصود الرمي ابحلجار   ورجح

 وابن عاشور . 
 .  : أي إن يظفروا بكم يقتلوكم ابحلجارة ، وقيل املعَن : يرَجوكم ابلقول ، واألول أظهر قال ابن جزي  -

 واستدلوا :
 منها : أتباعهم و ع الرسل و النظري القرآِن : جاء يف مواضع أخر أنه فعل الكفار م -أ

 ( .  َوالَ يـَزَالحوَن يـحَقاتِّلحوَنكحْم َحىتََّ يـَرحدُّوكحْم َعن دِّينِّكحْم إِّنِّ اْسَتطَاعحواْ كقوله تعاىل ) 
 ل كثري يف القرآن .تالرجم مبعَن الق -ب

 لوال رهطك لرَجناك .. ( . كقوله تعاىل ) .... و 
 وقوله تعاىل ) .... أن ترَجون ( .

 من أخبث القتل .ابحلجارة الرجم  -ج
 لرجم ابلقول ، أي : السب والشتم ، ورجحه الطربي .وقيل : املراد ا

 أن يردوكم إىل دينهم .  (  َأوح يَُعيُدوُكمح يف َملهَتَهمح ) 
،  لقتل أعظم من هذين فأحدمها فيه هالك النفس وهو الرجم الذي هو أخبث أنواع ا  : ما على املؤمن الفار بدينه  قال القاضي  -

 .  ك الدين أبن يردوا إىل الكفرخر هالواْل
َلُحوا َإذًا أََبداً  )  . ( أي إن وافقتموهم على العود يف الدين فال فالح لكم يف الدنيا وال يف اْلخرة  َوَلنح تُ فح

 م . وهذا عمل الكفار مع الرسل وأتباعه
َنا أَْو لَتَـعحودحنَّ يفِّ مِّلَّتِّ ْن كحم م ِّ َجنَّ وْا لِّرحسحلِّهِّْم لَنحْخرِّ َوقَاَل الَّذِّيَن َكَفرح كما قال تعاىل )  ( . َنا أَْرضِّ

 (  َنا ن قـَْريَتَِّنا أَْو لَتَـعحودحنَّ يفِّ مِّلَّتِّ قَاَل اْلَمَلح الَّذِّيَن اْسَتْكرَبحوْا مِّن قـَْومِّهِّ لَنحْخرَِّجنََّك ََي شحَعْيبح َوالَّذِّيَن آَمنحوْا َمَعَك مِّ  ووقال تعاىل ) 
 ( . ن دِّينِّكحْم إِّنِّ اْسَتطَاعحوْا تِّلحوَنكحْم َحىتََّ يـَرحدُّوكحْم عَ  يـحَقازَالحونَ  يَـ َوالَ وقال تعاىل )

 فائدة : 
الشنقيط تعاىل    :   يقال   يحعِّيدحو )  قوله  أَْو  يـَْرَجححوكحْم  َعَلْيكحْم  َيْظَهرحوا  إِّْن  وَ إِّهنَّحْم  مِّلَّتِّهِّْم  أَبَداً كحْم يفِّ  إِّذاً  تـحْفلِّححوا  تد(    َلْن  اْلية  ل هذه 

 .ى أن املكره على الكفر ال يفلح أبداً لبظاهرها ع
إِّالَّ َمْن أحْكرَِّه َوقـَْلبحهح )    ابْلميان وهي قوله تعاىل   وقد جاءت آية أخرى تدل على أن املكره على الكفر معذور إذا كان قلبه مطمئناً 

ْلكحْفرِّ َصْدراً  محْطَمئِّنٌّ  ميَانِّ َوَلكِّْن َمْن َشرََح ابِّ ْلِّ  اْلية. ( . ابِّ
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 وجهْي:هذا من واب عن جلوا
َوَيَضعح َعنـْهحْم إِّْصَرهحْم َواأَلْغالَل الَِّتِّ َكاَنْت ):أن رفع املؤاخذة مع اْلكراه من خصائص هذه األمة فهو داخل يف قوله تعاىل  :  األول
 ه ( . وما استكرهوا علي إن هللا َتاوز ِل عن أمِت اْلطأ والنسيان )  ويدل هلذا قوله  (َعَلْيهِّمْ 
ابألفضلية على من قبله   وليس مفهوم لقب ؛ ألن مناط التخصيص هو اتصافه    ى خصوصه أبمته  مه علمبفهو يدل  فهو  

 من الرسل واتصاف أمته هبا على من قبلها من األمم. 
 راه عذر ملن قبلنا وعليه فاجلواب هو:: إن اْلك وقال بعض العلماء

ان إىل استحسانه واالستمرار عليه كما يفهم من مفهوم قوله الشيط  ستدراج ال  كفر قد يكون سبباً : أن اْلكراه على الالوجه الثان
ْلِّميَان)تعاىل:   وهللا تعاىل أعلم.  وإىل هذا الوجه جنح صاحب روح املعاِن واألول أظهر عندي وأوضح  ( َوقـَْلبحهح محْطَمئِّنٌّ ابِّ

 الفوائد :
 من أهم القضاَي . ثباته ألنه تنوعت داللة القرآن على إ إثبات البعث . والبعث أدلته كثرية وقد-1
 حكمة هللا يف بعثهم لتظهر قدرة هللا الباهرة . -2
 وجوب رد العلم إىل هللا عند عدم العلم .-3
 صهم وإمياهنم . وجوب طلب الطعام الطيب ، وهذا يدل على طيبهم وحر -4
 جواز الوكالة يف البيع والشراء . -5
 عداء .وجوب احلذر من األ-6
 ( . ْذرَكحْم َوخحذحوْا حِّ ميان وقد قال تعاىل )على قوة اْل عداء دليل حلذر من األأخذ ا-7

 ) املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف ( رواه مسلم .   وقال 
 حيث يهددوهنم ابلرجم أو الرجوع إىل الكفر .  ْينشدة عذاب الكفار للمؤم-8
 التعذيب والطرد .م و لرجذيب املؤمنْي واحدة : اأن أساليب الكفار يف تع-9

 أن من يرجع عن دينه فهو خاسر . -10
 وقد دلت هاَتن اْليتان، على عدة فوائد.:  قال السعدي  -11

 ألجل ذلك.  منها: احلث على العلم، وعلى املباحثة فيه، لكون هللا بعثهم
 أن يقف عند حده. ومنها: األدب فيمن اشتبه عليه العلم، أن يرده إىل عامله، و 

 يف البيع والشراء، وصحة الشركة يف ذلك.  ة الوكالة ومنها: صح
ى طََعاًما فـَْلَيْأتِّكحْم فـَْليَـْنظحْر أَيُـَّها أَزْكَ   ) ومنها: جواز أكل الطيبات، واملطاعم اللذيذة، إذا مل َّترج إىل حد اْلسراف املنهي عنه لقوله  

عمدة كثري من املفسرين، القائلْي أبن هؤالء أوالد ملوك   ذاه  ال يالئمه إال ذلك ولعل  وخصوصا إذا كان اْلنسان  (بِّرِّْزق  مِّْنهح  
 لكوهنم أمروه أبزكى األطعمة، الِت جرت عادة األغنياء الكبار بتناوهلا. 

والب واالستخفاء،  التحرز،  على  احلث  وعلومنها:  اْلنسان  على  ذلك  الكتمان يف  واستعمال  الدين،  يف  الفنت  مواقع  عن  ى عد 
 إخوانه يف الدين.

 غبة هؤالء الفتية يف الدين، وفرارهم من كل فتنة، يف دينهم وتركهم أوطاهنم يف هللا. شدة ر  ومنها:
ه الطريقة، هي طريقة املؤمنْي املتقدمْي، ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من املضار واملفاسد، الداعية لبغضه، وتركه، وأن هذ

 ( تفسري السعدي )( .       وا إًِّذا أَبًَدا تـحْفلِّحح َوَلْن  ) واملتأخرين لقوهلم
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يَ تَ َنازَعُ )   َفيَها َإذح  لَيَ عحَلُموا َأنه َوعحَد اّلِلَه َحقٌّ َوَأنه السهاَعَة ال رَيحَب  اب حُنوا َعَليحَهمح  و وََكَذَلَك َأعحثَ رحََّن َعَليحَهمح  فَ َقاُلوا  َأمحَرُهمح  نَ ُهمح  بَ ي ح َن 
رَ  َياَّنً  الهذَ بُ ن ح قَاَل  َِبَمح  َأعحَلُم  ُمح  لَ ِبُّ َأمحرََهمح  َعَلى  َغَلُبوا  )يَن  َجدًا  َمسح َعَليحَهمح  َويَ ُقوُلوَن 21نَ تهَخَذنه  رَاَبُعُهمح َكلحبُ ُهمح  َثالثٌَة  َسيَ ُقوُلوَن   )

َعٌة َواَثَمنُ ُهمح َكلح ََخحَسٌة َساَدُسُهمح َكلح  اً ََبلحَغيحَب َويَ ُقوُلوَن َسب ح َقَليٌل َفال ُُتَاَر َفيَهمح  َِتَمح َما يَ عحَلُمُهمح َإاله  بُ ُهمح ُقلح َرّبَ  َأعحَلُم َبَعده بُ ُهمح َرمجح
ُهمح َأَحدًا ) تَ فحَت َفيَهمح َمن ح  ( . ( 22َإاله َمَراًء ظَاَهراً َوال َتسح

 . [  22 -21] الكهف : 
---------- 

بطرِّيقة التقريب البعث يوم القيامة  هلم وانتفاعهم ابطمئنان قلوهبم لوقوع  انتقل إىل جزء القصة الذي هو موضع عربَةِّ أهل زماهنم حبا
 ابملشاهدة وَتييد الدين مبا ظهر من كرامة أنصاره.

 ( ابن عاشور)      قوية إميان. وقد كان القوم الذين عثروا عليهم مؤمنْي مثلهم ، فكانت آيتهم آية تثبيت وت
 ( أي أطلعنا الناس عليهم .   وََكَذَلَك َأعحثَ رحََّن َعَليحَهمح ) 

 .  ليعلم امللك ورعيته أن القيامة حق والبعث حق: ي  أ ( ا لَيَ عحَلُمو ) 
 بعث . ( وهو البعث ، ألن حاهلم يف نومهم وانتباههم بعدها كحال من ميوت ُث ي َأنه َوعحَد اّلِلَه َحقٌّ ) 
ث ، فبع ذلك الزمان شك يف البعث ويف أمر القيامة    قد ذكر غري واحد من السلف أنه كان قد حصل ألهل  قال ابن كثري :   -

 هللا أهل الكهف حجة وداللة وآية على ذلك . 
 يف املشار إِّليهم هبذا العلم قوالن.  ( ليعلموا  )ه تعاىل : قول قال ابن اَلوزي -

  ( َحقٌّ    )ابلبعث واجلزاء    (أن وعد هللا    )حْي اختصموا يف البعث ، فبعث هللا أهل الكهف ليعلموا  أهنم أهل بلدهم    أحدمها :
 هذا قول األكثرين. شك فيها ، وأن القيامة ال 

 أهنم أهل الكهف ، بعثناهم لريَْوا بعد علمهم أن وعد هللا حق ، ذكره املاوردي.  والثان :
 لى عهدهم.يعِن األمة املسلمة الذين بعث أهل الكهف ع( َأنَّ َوْعَد هللا َحقٌّ  ليعلموا : قوله تعاىل )   قال القرطيب -

فاختلف أهل بلده يف احلشر وبعث األجساد من   وملك أهل تلك الدار رجٌل صاحل ، وذلك أن دقيانوس مات ومضت قرون  
 ( القرطيب)      له األرض.القبور ، فشك يف ذلك بعض الناس واستبعدوه وقالوا : إَّنا حتشر األرواح واجلسد َتك

 وهذا قول َجاهري العلماء : 
 .  ، والشوكاِن ، واْللوسي ، وابن عاشوري ، والرازي ، والقرطيب ، وابن كثري ، والبغو  : الطربي  رجحه

 ( أي وليعلموا أن القيامـة ال شك يف حصوهلا .  َوَأنه السهاَعَة ال رَيحَب َفيَها ) 
 ع الناس عليهم رواَيت ملخصها: وقد ذكروا يف كيفية إطال -
عمد إىل رجل ممن يبيع الطعام،   دينة،ق املعند ما وصل إىل سو   سوق ليشَتي هلم طعاماً أن زميلهم الذي أرسلوه ابلدراهم إىل ال 

أخذ و   -ألهنا مصنوعة منذ زمن بعيد  -، فلما رأى البائع النقود أنكرهافدفع إليه ما معه من نقود لكي أيخذ يف مقابلها طعاماً 
ل هذه املدينة، من التمر، وأان من أه  م: بعت هبا أمس شيئاً يطلع عليها بقية التجار، فقالوا له: أين وجدت هذه الدراهم؟ فقال هل

من إيذاء املشركْي لنا، فأخذوه إىل ملكهم وقصوا عليه قصته. فسر امللك به، وذهب   إىل الكهف خوفاً   ي وزمالئجت أانوقد خر 
 تعاىل .  ُث أماَتم هللا . .. ية زمالئه فلما رآهم سلم عليهممعه إىل الكهف لريى بق

نَ ُهمح َأمحَرُهمح يَ تَ نَ َإذح )   ع القوم يف أمر أهل الكهف بعد أن أطلعهم هللا عليهم ُث قبض أرواحهم . ْي تناز ( أي ح ازَُعوَن بَ ي ح



 28 

َِبَمح   ) َأعحَلُم  ُمح  َرِبُّ َياَّنً  بُ ن ح َعَليحَهمح  اب حُنوا  لئ   فَ َقاُلوا  إليهم ، وذلك أن امللك وأصحابه ملا وقفوا عليهم وهم أح (  الناس  ياء ال يتطرق 
ُمح َأعحَلُم َِبَمح )عْي الناس  ليهم بنياانً يسَتهم عن أأمات هللا الفتية ، فقال بعضهم : ابنوا ع ( قول طائفة منهم لقطع النزاع يف   َرِبُّ

 شأهنم ، وليفوضوا أمرهم إىل هللا .
 ( من كالم املتنازعْي كما هو ظاهر السياق .  ْعَلمح هبِِّّمْ َرهبُّحْم أَ )فقوله 
 ، والرازي ، والشوكاِن ، واْللوسي . حيان  : أبو ورجحه

اللبث يف ل  قا النسب ومن حيث  إىل حقيقة حاهلم من حيث  اهتدائهم  رأوا عدم  ملا  املتنازعْي كأهنم  : هو كالم  السعود  أبو 
 الغيوب . الكهف قالوا ذلك تفويضاً لَلمر إىل عالم 

 وقيل : هو من كالم هللا تعاىل ، رد للخائضْي يف شأهنم . 
 : الواحدي ، والقامسي .  حهورج

َجداً  َغَلُبوا َعَلى قَاَل الهَذينَ )   ( حكى ابن جرير يف القائلْي ذلك قولْي :   َأمحرََهمح لَنَ تهَخَذنه َعَليحَهمح َمسح
 الشرك منهم ، فاهلل أعلم . : أهل  والثان: أهنم املسلمون منهم ،   أحدمها

 ة والنفوذ . والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلم
، وذلك أهنم    يراد به أهل التوراة ، من معاصري حممد    (سيقولون    )الضمري يف قوله    (  ...ُهمح َكلحبُ ُهمح  َسيَ ُقوُلوَن َثالثٌَة رَاَبعُ )  

 .         ) ابن عطية ( .  هذا االختالف املنصوصاختلفوا يف عدد أهل الكهف 
أهل الكهف هذا   تلفوا يف عددوذلك أهنم اخ،    "سيقولون" يراد به أهل التوراة ومعاصري حممد   يف  الضمري:    قال القرطيب  -

 االختالف املنصوص.
 . من جنران فجرى ذكر أصحاب الكهف  وقيل : املراد به النصارى ؛ فإن قوماً منهم حضروا النيب  

 (التفسري )      عن أصحاب الكهف. سألة النيب  د الذين أمروا املشركْي مبوقيل : هو إخبار عن اليهو 
من أهل    ثة أو مخسة أو سبعة ، هم املتنازعون يف عددهم يف زمن رسول هللا  ون أبهنم ثالهؤالء القائل:    وقال الشوكان  -

بعضهم    اصة ، وعلى كل تقدير فليس املراد أهنم َجيعاً قالوا َجيع ذلك ، بل قالالكتاب واملسلمْي ، وقيل : هم أهل الكتاب خ
 ا .ذبكذا ، وبعضهم بكذا ، وبعضهم بك

فكانت مثار َّترصات يف   صة أهل الكهف حْي نزل هبا القرآن صارت حديث النوادي ،اعت قملا ش:    وقال ابن عاشور  -
أملى عليهم املتنصرة من العرب يف ذلك قصصاً ، وقد نبههم القرآن إىل    معرفة عددهم ، وحصر مدة مكثهم يف كهفهم ، ورمبا

ك االشتغال فيما ليست منه فائدة للدين أو للناس ،  لك وأهبم على عموم الناس اْلعالم بذلك حلكمة ، وهي أن تتعود األمة بَت ذ
َعلَ  يزالون َيوضون يف ذلك ودل  الناس ال  أن  أ  ...   م االستقبال على  يعلمون عدَتم وهم من  علم هللا وقد  اْللق  قلياًل من  أن   

 َتم.ألن قصتهم جاءت على لسانه فال شك أن هللا أطلعه على عد  ويف مقدمتهم حممد ك ، م هللا على ذلأطلعه
 من القليل.  وروي أن ابن عباس قال : أان

قوهلم ذلك املفرد ، وإال فال دليل على ذلك دون غريه ، وقد مسى هللا  وكأن أقوال الناس َتاألت على أن عدَتم فردية تيمناً بعدد  
 ( ابن عاشور )                       رَجاً ابلغيب. 

َعٌة َواَثَمنُ ُهمح كَ قوله ) -  دد أصحاب الكهف ، ورجحه َجهور املفسرين .هذا هو احلق يف ع(  لحبُ ُهمح َويَ ُقوُلوَن َسب ح
والواحدي ، والبغوي ، وابن عطية ، والرازي ، والقرطيب ، وابن كثري ،   الزجاج ، والسمرقندي ،الطربي ، والفراء ، و   رجحه :

 والشوكاِن ، والشنقيطي . 
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 أنه مل يوصف بكونه رَجاً ابلغيب .  -أ
 ابة والتابعْي وأئمة التفسري . ليه أكثر الصحتيار هو الذي عأن هذا االخ -ب
 . مهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهمه، وتفسري السلف وفيعلمهم كانوا سبعةقول ابن عباس : أان من القليل الذي  -ج
 ل على أنه ال قائل يقول تعاىل مرباً عن اختالف الناس يف عدة أصحاب الكهف ، فحكى ثالثة أقوال ، فد:    قال ابن كثري   -

ال علم ، كمن يرمي إىل مكان ال يعرفه ، فإنه ال يكاد يصيب  برابع ، وملا ضعف القولْي األولْي بقوله ] رَجاً ابلغيب [ أي قواًل ب
ال صيد ، ُث حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله ] واثمنهم كلبهم [ فدل على صحته ، وأنه هو الواقع يف وإن أصاب فب

 ( ابن كثري )     مر .نفس األ
وصف هو أهنم سبعة واثمنهم كلبهم ، هو احلق . ألنه مل يذهب أكثر املفسرين إىل أن قول اْلائضْي األخري ، و  قال القامسي : -

 بكونه رَجاً ابلغيب كما وصف األوالن . 
  : قوله  يف  ابلواو  لل  (َواَثمِّنـحهحمْ ) ولتخصيصه  صفة  الواقعة  اجلملة  على  الداخلة  الواو  ْلفادةوهي   ، الصفة   نكرة  لصوق  َتكيد 

 تقر . وأنه ال عدد وراءهابملوصوف . والداللة على أن اتصافه هبا أمر اثبت مس
 قوالً بال علم .  (  رمجاً َبلغيب) وقوله   - 

 رد على القائلْي أبهنم ثالثة رابعهم كلبهم، وعلى القائلْي أبهنم مخسة سادسهم كلبهم.  يف هذا
 به هنا: القول ابلظن واحلدس والتخمْي بدون دليل أو برهان. جارة، واملرادوأصل الرجم: الرمي ابحل

ابْلرب الغائب عنهم، والذي ال اطالع هلم على حقيقته، شأهنم يف ذلك شأن من يرمى ابحلجارة الِت ال تصيب رميا    يرمون  ي :أ
 املرمى املقصود. 

أقوى علما    -عز وجل  -ملن خاضوا يف عدة أصحاب الكهف: ريب  -رسول الكرميأيها ال  -قل  ي : أ(    ُقلح َرّبَ  َأعحَلُم َبَعدهَِتَمح )   
فإن علم ريب هبم هو علم تفصيلي يقيِن ال يغادر صغرية اً ،  ظني  اً نكم إن علمتم عنهم شيئا علميها املتنازعون، فإأ  -منكم بعدَتم

 وال كبرية إال أحصاها. 
 .  ( أي من الناس  َما يَ عحَلُمُهمح َإاله قََليلٌ )  

 س : أان من القليل الذي استثَن هللا عز وجل كانوا سبعة . قال ابن عبا
 : فهذه أسانيد صحيحة إىل ابن عباس أهنم كانوا سبعة ، وهو موافق ملا قلناه .  قال ابن كثري

 اِل لكهف، هو علم إَجا  ابـــبعدة أصح  اســـــ دد القليل من النــــــــوال تعارض بْي هذه اجلملة وبْي سابقتها، ألن علم هذا الع  -
...ظِن علم هللا    علم    تعاىل   أما  يقيِن شامل جلميعفهو  بعدة   فضالً   ...  األزمنة  تفصيلي  الناس  من  القلة  علم هؤالء  أن  عن 

 دَتم. على ع أو من يطلعه الرسول  كالرسول   يهلم عن طريق الوح تعاىل م هللاأصحاب الكهف، انبع من إعال 
 (  الوسيط)     م.ليل، كانوا سبعة، ُث ذكر أمساءهولئك القأان من أ:  قال ابن عباس

 ( َتادل وحتاج .  َفال ُُتَارَ ) 
 ( أي سهاًل هيناً ، فإن األمر يف معرفة ذلك ال يَتتب عليه كبري فائدة . َفيَهمح َإاله َمَراًء ظَاَهراً  )

فيه فائدة، وأأي مبنياً على العلم وا  قال السعدي :  - ، أو الِت ال    غيبما املماراة على اجلهل والرجم ابلليقْي، ويكون أيضاً 
، أو تكون املس إما أن يكون اْلصم معانداً  فيها ،  فائدة دينية مبعرفتها ، كعدد أصحاب أفائدة  فيها ، وال حتصل  لة ال أمهية 

 القلوب بغري فائدة . تضييعاً للزمان وَتثرياً يف مودة الكهف وحنو ذلك ، فإن كثرة املناقشات فيها والبحوث املتسلسلة 
تَ فحتَ )  ( أي يف شأن أصحاب الكهف .    َفيَهمح َوال َتسح
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ُهمح )  ( أي من أهل الكتاب . َمن ح
 ( وذلك ألن مبَن كالمهم فيهم على الرجم ابلغيب والظن ، الذي ال يغِن عن احلق شيئاً .  َأَحداً  )

 الفوائد :
 هللا . إثبات احلكمة يف فعل   -1
 زاء حق .أن وعد هللا من البعث واجل -2

عحكح لَْيهِّ مَ كما قال تعاىل ) إِّ   ( .  ْم َجِّيعاً َوْعَد اَّلل ِّ َحق اً إِّنَّهح يـَْبَدأح اْْلَْلَق ُثحَّ يحعِّيدحهح ْرجِّ
 اَّللَِّّ َحقٌّ ْعدَ  َعن َوالِّدِّهِّ َشْيئاً إِّنَّ وَ َلدِّهِّ َواَل َمْولحوٌد هحَو َجاز  ََي أَيُـَّها النَّاسح اتَـّقحوا رَبَّكحْم َواْخَشْوا يـَْوماً الَّ َيْزِّي َوالٌِّد َعن وَ وقال تعاىل )  

نـَْيا َواَل يَـ  َّللَِّّ اْلَغرحور َفاَل تـَغحرَّنَّكحمح احْلََياةح الدُّ  ( .  غحرَّنَّكحم ابِّ
نـَْيا َواَل يـَغحرَّ ََي أَيُـَّها النَّاسح إِّنَّ َوْعَد اَّللَِّّ َحقٌّ َفاَل تـَغحرَّنَّكحمح احلَْ وقال تعاىل )  َّللَِّّ اْلَغرحورح َياةح الدُّ  ( .  نَّكحم ابِّ

 الساعة ، واملراد هبا القيامة . ومسيت بذلك ألهنا تفجأ الناس يف ساعة . ات إثب -3
 فالساعة حق : 

 ( . آتَِّيٌة الَّ رَْيَب فِّيَها  َوَأنَّ السَّاَعَة كما قال تعاىل )
 ( . َلى َوَريب ِّ لََتْأتِّيَـنَّكحْم  ََتْتِّيَنا السَّاَعةح قحْل بَـ قَاَل الَّذِّيَن َكَفرحوا اَل قال تعاىل ) و 

 : والساعة هلا أشراط تدل على قرهبا وَميئها 
 والدليل على ذلك : 

 ( . فـََقْد َجاء َأْشرَاطحَهاقوله تعاىل )
 يف حديث جربيل ) أخربِن عن أماراَتا ( رواه مسلم .  وقال 
 :   مسيت القيامة َبلساعة •

 . حدة ساعة فيموت اْللق كلهم بصيحة واساب فيها ، أو ألهنا تفجأ الناس يفلسرعة احل 
 تنقسم أشراط الساعة إىل قسمني :  •

: وهي األمور العظام الِت تظهر قرب قيام الساعة ، وتكون غري معتادة الوقوع ، كظهور الدجال ، ونزول عيسى ، وخروج   كُبى
 أيجوج ومأجوج ، وطلوع الشمس من مغرهبا . 

الِت تتقدم الساعة أبزمان   ىصغر  العلم ، وظهور اجلهل ، وشرب اْلمر ،  ، ك  متطاولة ، وتكون من نوع املعتاد  : وهي  قبض 
 بنيان ، وحنوها . والتطاول يف ال

 . الساعة قريبة  
. )  قال تعاىل )اْقََتََبتِّ السَّاَعةح َواْنَشقَّ اْلَقَمرح

 وفراغ الدنيا وانقضائها . اعة الس : َيرب تعاىل عن اقَتاب قال ابن كثري
 رِّضحوَن( . َساهبححْم َوهحْم يفِّ َغْفَلة  محعْ  لِّلنَّاسِّ حِّ )اْقََتَبَ   وقال تعاىل

: هذا تنبيه من هللا عز وجل على اقَتاب الساعة ودنوها ، وأن الناس يف غفلة عنها : أي ال يعملون هلا ، وال   قال ابن كثري 
 يستعدون من أجلها . 

لحوهح َتى )أَ   وقال تعاىل  َعمَّا يحْشرِّكحوَن( . سحْبَحانَهح َوتـََعاىَل  أَْمرح اَّللَِّّ َفال َتْستَـْعجِّ
 الساعة أتيت بغتة .  
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َر الَّذِّيَن َكذَّبحوا بِّلَِّقاءِّ اَّللَِّّ َحىتَّ إَِّذا َجاَءَْتحمح السَّاَعةح بـَْغَتًة قَالحوا ََي َحْسَرتَـ   ا ( . يهَ ا فِّ َنا َعَلى َما فـَرَّْطنَ قال تعاىل )َقْد َخسِّ
َيٌة  وقال تعاىل )أَفََأمِّنحوا َأنْ   َتًة َوهحْم ال َيْشعحرحوَن( . مِّْن َعَذابِّ اَّللَِّّ أَْو ََتْتِّيَـهحمح السَّاَعةح بـَغْ ََتْتِّيَـهحْم َغاشِّ

 علم الساعة غيب ال يعلمه إال هللا . 
َن محْرَساَها قحْل إَِّّنََّ   ( . لَِّوْقتَِّها إِّالَّ هحَو محَها عِّْنَد َريب ِّ ال يحَل ِّيَها عِّلْ ا قال تعاىل )َيْسأَلوَنَك َعنِّ السَّاَعةِّ َأَيَّ

إذا سئل عن وقت الساعة ، أن يرد علمها إىل هللا تعاىل ، فإنه هو الذي يليها لوقتها : أي   : أمر تعاىل رسوله    قال ابن كثري 
 يعلم جلي ة أمرها ، ومىت تكون على التحديد . 

َن محْرَساَها . فِّينِّ ا عَ وقال تعاىل )َيْسأَلوَنكَ  تَـَهاَها( . َم أَْنَت مِّْن ذِّْكرَاهَ لسَّاَعةِّ َأَيَّ  ا . إِّىَل رَب َِّك محنـْ
: أي ليس علمها إليك ، وال إىل أحد من اْللق ، بل مردها ومرجعها إىل هللا عز وجل ، فهو الذي يعلم وقتها   قال ابن كثري
 على التعيْي .

أبعلم   سؤول عنها: ما امل  قال النيب    –ل  كما يف حديث جربيل الطوي  –عن وقت الساعة    وهلذا ملا سأل جربيل رسول هللا
 من السائل . رواه مسلم . 

 ذكر القصص الِت تدل على البعث .  -4
 أهل الكهف .  دأن الناس اختلفوا يف عد -5
 أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا إذا خالف شرعنا .  -6
 إثبات عموم علم هللا لكل شيء . -7
 العلم .أهل ؤال ينبغي س -8
 . ال يوز سؤال من ال علم عنده -9

 أبس هبا ، أما املماراة القائمة على جهل وتعصب وعناد فهذا أمر مذموم . علم وبصرية ال ة القائمة على ااملمار  -10
ٍء َإن َ فَاَعٌل َذَلَك َغدًا ))    ُ َواذحُكرح رَبهَك  23َوال تَ ُقوَلنه َلَشيح َدَييَن ا نَ َإذَ ( َإاله َأنح َيَشاَء اّلِله َرّبَ  أَلق حَرَب    َسيَت َوُقلح َعَسى َأنح يَ هح

)َمنح هَ  َرَشداً  )  (24َذا  عاً  َوازحَداُدوا َتسح َسَننَي  َماَئٍة  َفَهمح َثالَث  َغيحُب السهَمَواتَ 25َولََبثُوا يف َكهح َلُه  لََبُثوا  َأعحَلُم ِبَا   ُ ُقلح اّلِله  ) 

عح  َمَه أَ  مح َمنح ُدونََه َمنح َوَلٍ  َوالا َلَُ  مَ َواأَلرحَض أَبحَصرح َبَه َوَأمسَح َرُك يف ُحكح  (  ( 26َحدًا )ُيشح
 [23- 26  . ] 

---------- 
ٍء َإن َ فَاَعٌل َذَلَك َغدًا َإاله َأنح َيَشاَء اّلِلهُ ) إىل األدب فيما إذا عزم على   هذا إرشاد من هللا تعاىل لرسوله    (  َوال تَ ُقوَلنه َلَشيح

ما كان وما يكون وما مل يكن لو كان كيف    عالم الغيوب ، الذي يعلم  ملستقبل أن يرد ذلك إىل مشيئة هللا ،يف اعله  شيء ليف
 يكون .
 املراد به ما يستقبل من الزمان ال خبصوص الغد .  الغد :

ُّ   وحدَ َدا   قَاَل سحَلْيَمانح ْبنح   )قَاَل      َعْن َأِبِّ هحَريـْرََة َعنِّ النَّيبِّ ِّ وقد جاء يف الصحيحْي   َرأًَة كحلُّهحنَّ َلَة َعَلى َسْبعَِّْي امْ  اَّللَِّّ أَلطحوَفنَّ اللَّيْـ َنيبِّ
َدٌة مِّْن نِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ    ََتْتِّى بِّغحاَلم  يـحَقاتِّلح يفِّ  َى . فـََلْم ََتْتِّ َواحِّ بحهح أَوِّ اْلَمَلكح قحْل إِّْن َشاَء اَّللَّح . فـََلْم يـَقحْل َوَنسِّ إِّالَّ  هِّ  َسائِّ . فـََقاَل َلهح َصاحِّ

ق ِّ غح  َدٌة َجاَءْت بِّشِّ  . ( َحاَجتِّهِّ  » َوَلْو قَاَل إِّْن َشاَء اَّللَّح . مَلْ َُيَْنْث وََكاَن َدرَكاً َلهح يفِّ   اَّللَِّّ اَلم  « . فـََقاَل َرسحولح َواحِّ
 عاتب نبيه سليمان .  فكما عاتب هللا نبيه حممد 
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: غداً أجيبكم ؟ هف قالملا سئل عن قصة أصحاب الك  ول النيب  يف قية  وقد تقدم يف أول السورة ذكر سبب نزول هذه اْل
 يوماً .  أخر الوحي مخسة عشرفت
على قوله للكفار حْي سألوه عن الروح والفتية وذي القرنْي : غداً   قال العلماء : عاتب هللا تعاىل نبي ه  :    قال القرطيب   -

أسئلتكم يستثن يف  أخربكم ِبواب  ومل  الو ،  ذلك؛  عليه  حي عنه مخسفاحتبس  ذلك  يوماً حىت شق   الكفار ة عشر  ، به  وأرجف 
 فنزلت عليه هذه السورة مفر جة. 

 : و على وجه التأديب واْلرشاد أن ال تعزم على أمر إال أن تقرنه مبشيئة هللا تعاىل ألمرينـهذا وإن كان أمراً فه:  قال املاوردي  -
ومل    (ستجدِن إن شاء هللا صابراً )   قال موسى    ده ملفاً يف قوله كاذابً ، ا صد عنه مبانع فيصري يف وعأن العزم رمب  أحدمها : 

 يصرب ومل يكن كاذابً لوجود االستثناء يف كالمه. 
 : إذعاانً لقدرة هللا تعاىل ، وإنه مدبر يف أفعاله مبعونة هللا وقدرته.الثان 

 ف وهو سقوط الكفارة عنه إذا حنث.َيتص بيمينه إن حل الثالث :
  هذه اْلية : ماء يف معَناختلف العل. ( رَبهَك َإَذا َنَسيتَ ُكرح َواذح )

: أنك إذا قلت سأفعل غداً كذا ونسيت أن تقول إن شاء هللا ، ُث تذكرت بعد   واملعىن: أن هذه اْلية متعلقة مبا قبلها ،    فقيل
 ذلك فقل : إن شاء هللا . 

 ( . اَء اَّللَّح  َأْن َيشَ  فَاعٌِّل َذلَِّك َغداً  إِّالَّ َوال تـَقحوَلنَّ لَِّشْيء  إِِّن ِّ تعاىل ) ويدل عليه قوله
 وهذا قول اجلمهور . 

 الرازي ، واْلازن ، وابن اجلوزي ، والشوكاِن ، والشنقيطي .  رجحه :
 هللا ،   ل غداً كذا ونسيت أن تقول إن شاءن هذه اْلية الكرمية متعلقة مبا قبلها ، واملعَن : أنك إن قلت سأفع: أ  قال الشنقيطي

 جلمهور. وهو قول ا  ... رت فقل إن شاء هللاُث تذك
 : اذكر ربك إذا غضبت . وقيل 
 : اذكر ربك إذا نسيت ذكره ، أي : ارجع إىل الذكر إذا غفلت عنه ، واذكره يف كل حال .وقيل 

 الطربي ، وأبو حيان ، ابن جزي ، والقامسي . :  ورجحه
النسيان منشؤه   ىل ذكر هللا ، ألن الشيء يف كالمه إ    تعاىل قد أرشد من نسي وُيتمل يف اْلية وجه آخر وهو أن يكون هللا   قيل : و 

 ( وذكر هللا يطرد الشيطان ، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان  َوَما أَنَسانِّيهح إِّالَّ الشَّْيطَانح َأْن أَذْكحرَهح ال فىت موسى )الشيطان كما ق
أَلق حَرَب  وَ )   َرّبَ   َدَييَن  يَ هح َأنح  َعَسى  َرَشداً ُقلح  َهَذا  أ  َمنح  لع(  يوفي  أن  هللا  إ ل  ويرشدِن  ديِن قِن  أمر  من  أصلح  هو  ما   ىل 

 ودنياي .
عاً ) َفَهمح َثالَث َماَئٍة َسَننَي َوازحَداُدوا َتسح كهفهم منذ   ( هذا خرب من هللا تعاىل مبقدار ما لبث أصحاب الكهف يف  َولََبُثوا يف َكهح

 نْي.ئة سنة تزيد تسع س ه كان مقدار ثلثماهم أهل ذلك الزمان، وأنأرقدهم إىل أن بعثهم هللا وأعثر علي
 ذا خرب من هللا تعاىل عن مد ة لبثهم. : ه  قال القرطيب -

 ويف قراءة ابن مسعود "وقالوا لبثوا". 
إهنم هم :  ، فقال بعض  عد اْلعثار عليهم إىل مد ة النيب   : إن بِن إسرائيل اختلفوا فيما مضى هلم من املدة ب  قال الطُبي  -

 د ة يف كوهنم نياماً ، وأن ما بعد ذلك َمهول للبشر. فأخرب هللا تعاىل نبي ه أن هذه امل  لبثوا ثلثمائة سنة وتسع سنْي ،
 فأمر هللا تعاىل أن يرد  علم ذلك إليه. 
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، أو    مدة حممد  ار إىلبثوا" األول يريد يف نوم الكهف ، و"لبثوا" الثاِن يريد بعد اْلعث: فقوله على هذا "ل  قال ابن عطية  -
 ( التفسري )     لبالء.إىل وقت عدمهم اب

ُ َأعحَلُم ِبَا لََبُثوا  ُقل  ) ىل فال تتقدم فيه بشيء بل قل ( أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم يف ذلك وتوقيف من هللا تعا  اّلِله
 . إال هو ومن أطلعه عليه من خلقه ) هللا أعلم مبا لبثوا ( أي ال يعلم ذلك 

 عليهم .  صحاب الكهف يف كهفهم إىل أن أطلع الناس واملدة املشار إليها : هي مدة قيام أ -
 والشوكاِن .  : أبو حيان ، وابن عطية ، والرازي ، والقرطيب ، وابن كثري ،  واختار هذا القول

 . نيب عليه الصالة والسالم  من لدن دخوهلم الكهف إىل زمن الوذهب بعض العلماء : إىل أن املدة املشار إليها هي املدة 
 ملاوردي .رير ، وا: ابن ج ورجحه

 ه . ( أي ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلها ، أي أنه هو وحده العامل ب   َواأَلرحضَ  َلُه َغيحُب السهَمَواتَ )  
 ( . كما قال تعاىل ) قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال هللا  

 ( . َدةِّ بِّ َوالشََّهاَعاملِّح اْلَغيْ وقال تعاىل )
 ( . ْيبح السََّماَواتِّ َواأَلْرضِّ  غَ َوَّللِّ ِّ وقال تعاىل )
 ( . َماء  إِّنَّ اَّلل َ الَ ََيَْفَى َعَلْيهِّ َشْيٌء يفِّ اأَلْرضِّ َوالَ يفِّ السَّ وقال تعاىل )

عح )   ،  مسعهالغة يف املدح : كأنه قيل : ما أبصره وأبال ابن جرير : وذلك يف معَن املق ،  ( أي إنه لبصري هبم مسيع هلم  أَبحَصرح َبَه َوَأمسَح
مِّيعح  َوهحَو السَّ ما قال تعاىل )ـمسعه لكل مسموع ، ال َيفى عليه من ذلك شيء . ك م : ما أبصر هللا لكل موجود ، وأوَتويل الكال

 . ( الَبصِّريح 
 .  أي ما أبصره وما أمسعه جل وعال قال الشنقيطي :  -

 :مواضع أخر  ه ايضاً يفبصر ، ذكر من اتصافه جل وعال ابلسمع وال وما ذكره يف هذه اْلية الكرمية
ْثلِّهِّ َشْيٌء َوهحَو السميع البصري  ) كقوله     ( . لَْيَس َكمِّ
َها وتشتكي إِّىَل هللا وهللا َيْسَمعح حَتَاوح َقْد مسَِّع هللا قـَْوَل الِت )وقوله   ريٌ  َتحَادِّلحَك يفِّ َزْوجِّ  ( .  رَكحمآ إِّنَّ هللا مسِّيٌع َبصِّ
رٌي َن املالئكة رحسحالً هللا َيْصطَفِّي مِّ  ) وقوله تعاىل    ( .  َومَِّن الناس إِّنَّ هللا مسِّيٌع َبصِّ

 ىل أصحاب الكهف بلطفه وكرمه ومل يكلهم إىل أحد من اْللق .( أي هو الذي تو   َما ََلُمح َمنح ُدونََه َمنح َوَل ٍ ) 
بل هو ليهم   دونه جل وعال ،يس هلم وِل من  أن أصحاب الكهف ل  -لكرمية  كر جل وعال يف هذه اْلية ا: ذ  يطيقال الشنق  -

 جل وعال.
 :وهذا املعَن مذكور يف آَيت أخر  
ُّ الذين آَمنحوْا َيحْرِّجح   )كقوله تعاىل     ( . هحْم م َِّن الظلمات إِّىَل النور هللا َوِلِّ
والوِل : هو من   -املؤمنْي أولياؤه    املؤمنْي ، وأنفبيت أنه وِل    (  ْم َُيَْزنحونَ َواَل هح   َلْيهِّمْ ْوٌف عَ َيآَء هللا اَل خَ أال إِّنَّ أَْولِّ   )وقوله تعاىل   

 انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به. 
  رهبم ابلطاعة ، ويواليهم به الثواب والنصر واْلعانة. فاْلميان سبب يواِل به املؤمنْي

 ( . هحْم أَْولَِّيآءح بـَْعض  واملؤمنون واملؤمنات بـَْعضح  )عض ، كقوله  نْي بعضهم أولياء بأخر : أن املؤموبْي يف مواضع 
 .   ( هح َغْيبح السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ لَ )ومْي من قوله تعاىل  ـ: إن الضمري يف قوله ) ماهلم ( راجع إىل أهل السموات واألرض املفه وقيل

 وليهم هللا . لكفار حىت ا  ت واألرض وِل من دون هللا ،أي ليس ألحد ممن يف السموا  
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 ( . حْلَق ِّ مح اَأَحدَكحمح اْلَمْوتح تـََوفَـّْتهح رحسحلحَنا َوهحْم الَ يـحَفر ِّطحوَن ُثحَّ رحدُّوْا إِّىَل اَّلل ِّ َمْواَلهح  َذا َجاءَحىتََّ إِّ قال تعاىل )
 وهذه هي الوالية العامة . 

 ألن الوالية تنقسم إىل قسمني : 
 والسلطان وامللك .يعطيهم وأيضا القهر مقتضاها أن يرزقهم و والية عامة : 

 النصر والتأييد والتسديد والتوفيق واْلخراج من الظلمات إىل النور  وهذه خاصة ابملؤمنْي مقتضاها  ة خاصة :يوال
ُّ الَّذِّيَن آَمنحوْا َيحْرِّجحهحم م َِّن الظُّلحَماتِّ إِّ )كما قال تعاىل    ( . ىَل النـُّوحرِّ اَّلل ح َوِلِّ

 ( . َلْيهِّْم َواَل هحْم َُيَْزنحوَن  إِّنَّ أَْولَِّياء اَّلل ِّ الَ َخْوٌف عَ  الأَ وقال تعاىل )
َنَّ اَّللََّ َمْوىَل الَّذِّيَن آَمنحوا َوَأنَّ اْلَكافِّرِّيوقال تعاىل )  ( . َن اَل َمْوىَل هَلحْم َذلَِّك أبِّ

َمَه َأَحداً )   َرُك يف ُحكح ريه ،  ال حكم لغاً ، بل احلكم له وحده جل وعالشرك هللا جل وعال يف حكمه أحدال ي  ( أي   َوال ُيشح
 ل ما أحله واحلرام ما حرمه والدين ما شرعه والقضاء ما قضاه . فاحلال

 ( . َلْيهِّ تـَوَكَّْلتح إِّنِّ احْلحْكمح إِّالَّ َّللِّ ِّ عَ وقال تعاىل )( .إِّنِّ احْلحْكمح إِّالَّ َّللِّ ِّ كما قال تعاىل )
 ( . حْلحْكمح كحلُّ َشْيء  َهالٌِّك إِّالَّ َوْجَههح َلهح ا  ( وقال تعاىل ) َشْيء  َفححْكمحهح إِّىَل اَّللَِّّ يهِّ مِّن َوَما اْختَـَلْفتحْم فِّ ال تعاىل )قو 

 الفوائد :
 بل عليه أن يقول إن شاء هللا . أن من أراد أن يفعل شيئاً ابملستق-1
 أنه ال يعلم املستقبل إال هللا . -2
 ن .ل ذكر هللا ، حيث أنه مطردة للشيطاضف-3

دو ، فانطلقوا يف طلبه سراعاً ، وانطلق حىت أتى  ، وأن مَثَل ذلك كمثل رجل طلبه العوقد جاء يف احلديث ) وآمركم بذكر هللا 
 لك الشيطان ال ُيرز العباد أنفسهم منه إال بذكر هللا ( . حصناً حصيناً ، فأحرز نفسه فيه ، فكذ

د وهو على كل شيء قدير  ك وله احلم، له املل ال شريك لهإله إال هللا وحده  ) من قال يف يوم مائة مرة : ال  ال ويف احلديث ق
 كانت له حرزاً من الشيطان ( رواه مسلم . 

(  ية الكرسي ، فإنه ال يزال عليك من هللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبحويف احلديث ) .... إذا أويت إىل فراشك  فاقرأ آ
 رواه البخاري .

م هللا ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ،  سال : ب) أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله ق  قال    ويف احلديث أيضاً 
 فيولد بينهما ولد مل يضره شيطان أبداً ( متفق عليه . 

 يف الصحيحْي أن الشيطان يهرب من األذان . وثبت
 ية للرشد .دعاء هللا ابهلدا باستحبا-4

 تنبيه : 
 :صة أصحاب الكهف فوائد عامة من ق

 .  علم من أعالم نبوته  -1
أوى إىل  -2 به ،هللا  آواه هللا أن من  فإن ، ولطف  الضالْي؛  ا هللا  وجعله سبًبا هلداية  إبقاء على لطف هبم يف هذه  الطويلة  لنومة 

وليعلم   ،وتنوع إحسانه ،هللا القومة من آَيته الِت يستدل هبا على كمال قدرة  هذه  وجعل ،وأبداهنم من فتنة قومهم وقتلهم  إمياهنم
 .حق هللا العباد أن وعد
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 .وأن يقف عند ما يعرف ، األدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إىل عامله -3
 .ا من أن يحفتنوا يف دينهموذلك بَتكهم دَيرهم وأمواهلم واالعتزال خوفً  ،سك هؤالء الفتية بدينهميف القصة شدة َت  -4
 . وعبادته دوَّنا سواهتوحيد هللا سبحانه وتعاىل -5
 .على عظمته وقدرته جل وعال وتعاىل الدالة معجزاته سبحانه  -6
 .حفظ هللا لعباده الصاحلْي ورفع مكانتهم -7
 وب من الفنت . الفرار واهلر  -8
 فضل الدعاء ، وأن اللجوء إىل هللا مسة املؤمن . -9

 .هلداية بيد هللا فسأله اهلداية والرشد والتوفيقا أن-10
نـْهحْم َأَحدَواَل َتسْ ه ) منهي عنه لقول ،أو ال يوثق به ، فيها أن سؤال من ال علم له يف القضية املسؤولِّ  -11  اً ( . تَـْفتِّ فِّيهِّْم مِّ

 

َل َلَكَلَماتَهَ مَ َواتحُل )   . ( 27 َوَلنح َتَََد َمنح ُدونََه ُملحَتَحدًا )ا ُأوَحَي َإلَيحَك َمنح َكَتاَب رَبَ َك ال ُمَبدَ 
 [ .   27هف :  ] الك

------------------- 
 ه إليه . أن يتلو هذا القرآن الذي أوحا هذا أمر من هللا لنبيه  ( ُأوَحَي َإلَيحَك َمنح َكَتاَب رَبَ كَ  َما َواتحلُ )

 مبعَن االتباع .  ةو الشامل للتالوة مبعَن القراءة ، والتواألمر يف قوله ) واتل  ( 
يَ اْتلح َما كما قال تعاىل )  ( . اَلَة َتابِّ َوأَقِّمِّ الصَّ لَْيَك مَِّن اْلكِّ إِّ  أحوحِّ

َا أحمِّْرتح َأْن أَْعبحَد َربَّ َهذِّهِّ اْلبَـْلَدةِّ الَّذِّي َحرََّمهَ وقال تعاىل ) َأْن أَتْـلحَو اْلقحْرآَن َفَمنِّ ا َوَلهح كحلُّ َشْيء  َوأحمِّْرتح َأْن َأكحوَن مَِّن اْلمحْسلِّمَِّْي وَ إَِّّنَّ
َا اْهَتَدى فَإِّ  هِّ َوَمن َضلَّ فـَقحلْ ي لِّنَـ يـَْهَتدِّ َّنَّ َا َأاَن مَِّن اْلمح  ْفسِّ  ( .نذِّرِّيَن إَِّّنَّ

َوََتَّْت ، ألن أخبارها صدق وأحكامها عدل كما قال تعاىل )  أي ال يقدر أي أحد على تغيريها وتبديلها  ) ال مبدل لكلماته ( 
ْدقاً َوَعدْ َكلَِّمتح رَ   ( .  هِّ َماتِّ اًل الَّ محَبد ِّلِّ لَِّكلِّ ب َِّك صِّ

 . ألحكام : يف ا وعدالً : يف األخبار ،  صدقاً 
مل أبحكامه لن َتد معداًل تعدل إليه امللتحد : امللتجأ واملعَن : أنك إن مل تتبع القرآن وتتله وتع  ) ولن َتد من دونه ملتحداً (  

 ومكاانً َتيل إليه . 
 ( . َد مِّن دحونِّهِّ محْلَتَحداً ْن َأجِّ ٌد َولَ قحْل إِِّن ِّ َلن يحِّريِنِّ مَِّن اَّللَِّّ َأحَ  )كما قال تعاىل

لِّماتِّهِّ َأْي اَل  كَِّتابِّهِّ اْلَعزِّيزِّ َوإِّْباَلغِّهِّ إِّىَل النَّاسِّ اَل محَبد َِّل لِّكَ يـَقحولح تـََعاىَل آمِّرًا َرسحولَهح َصلَّى اَّللَّح َعَلْيهِّ َوَسلََّم بِّتِّاَلَوةِّ  :    قال ابن كثري   -
َ هَلَا َواَل حمر ف ىًل. قَاَل اْبنح اهِّد  محْلَتَحًدا قَاَل: َمْلَجًأ. َوَعْن قـََتاَدَة: َولِّيًّا َواَل َموْ هِّ محْلَتَحداً َعْن َمحَ : َوَلْن َتَِّد مِّْن دحونِّ ْولحهح يل. َوقَـ وال مز  محَغري ِّ

َي إِّلَْيَك مِّْن كَِّتابِّ رَب ِّكَ َجرِّير : يـَقحولح إِّْن أَْنَت ََي حمحَمَّدح مَلْ تَـ  يُـَّها الرَّسحولح َما قَاَل تـََعاىَل: ََي أَ َأ َلَك مَِّن اَّللَِّّ، كَ  َمْلجَ هح اَل ، فَإِّنَّ ْتلح َما أحوحِّ
محَك مَِّن النَّ  تـَْفَعْل َفما بـَلَّْغَت رِّسالََتهح َوابـَل ِّْغ َما أحْنزَِّل إِّلَْيَك مِّْن رَب َِّك َوإِّْن ملَْ   س ( . اَّللَّح يـَْعصِّ

 ه . اب الذي أوحى إليك والزم العمل بءة الكتويتناول اْلتباع فيكون املعَن الزم قرا ةءالقرا يتناول(  اتلتعاىل ) قوله  قال الرازي : 
 1فائدة :  

 :   احلث على تالوة القرآن الكرمي ، ولتالوته فضائل
 وصفه هللا بصفات عظيمة :
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 م ( . لِّلَِّتِّ هَِّي أَقْـوَ دِّي  يـَهْ إِّنَّ َهَذا اْلقحْرآنَ  ) كقوله تعاىل  
  ( . ًدى َوَرَْحٌَة لِّْلمحْؤمِّنِّْي هح هَلح َوإِّنَّ ه ) وقول 

َْبلِّ اَّللَِّّ َجِّيًعا َواَل تـََفرَّقحو  ه )وقول  محوا حبِّ  ا ( . َواْعَتصِّ
رَاط  مُّْسَتقِّ لَتَـ  َناهح نحورًا هنَّْدِّي بِّهِّ َمْن نََّشاءح مِّْن عَِّبادِّاَن َوإِّنَّكَ َوَلكِّن َجَعلْ  وقال تعاىل )...  يم ( . ْهدِّي إِّىَل صِّ

 ( .  لَْيكحْم نحورًا مُّبِّيًنا اٌن م ِّن رَّب ِّكحْم َوأَنَزْلَنا إِّ أَيُـَّها النَّاسح َقْد َجاءكحم بـحْرهَ   )َيَ    تعاىلوقال  
 و القرآن، ومساه نوراً ألنه سبب لوقوع نور اْلميان يف القلب. قال الرازي: والنور املبْي ه -
مبْي، أي واضح    ة، فهو نور من الضالل   ْي األحكام ويهتدى بهن به تتبه نوراً أل النور املنزل هو القرآن؛ عن احلسن؛ ومسالقرطيب:  وقال ا   -

 .  َبْي ِّ
اه  األشياء ابلنور بعد الظالم وألنه سبب لوقوع نور اْلميان يف القلب فسم  وقال اْلازن: وإَّنا مساه نوراً ألن به تتبْي األحكام كما تتبْي  -

 نوراً هلذا املعَن. 
َذَ وقال الشنقيطي: اْلمحرَ  - َنَّهح يحزِّيلح محبِّْيِّ اْلقحْرآنح اْلعَ رِّ الْ ا النُّو ادح هبِّ يُّ ظحلْ ظِّيمح ; ألِّ .  ظحلحَماتِّ اجْلَْهلِّ َوالشَّك ِّ َكَما يحزِّيلح النُّورح احلِّس ِّ  َمَة اللَّْيلِّ
 بْي به بيان األشياء ابلنور. وقال ابن اجلوزي: وإَّنا مساه نوراً، ألن األحكام ت  -

َفاٌء ل َِّما يفِّ ااسح َقْد َجاَءْتكحم مَّْوعَِّظٌة م ِّ لنَّ ا ا يُـّهَ ََي أَ   )وقال تعاىل   ( . ًدى َوَرَْحٌَة ل ِّْلمحْؤمِّنِّْي لصُّدحورِّ َوهح ن رَّب ِّكحْم َوشِّ
 يم على تالوة القرآن الكرمي . األجر العظ

لحوَن  قال تعاىل )   رًّا َوَعالنَِّيًة يـَرْ َرَزقْـَنا  وا ممَِّّا ا الصَّالَة َوأَنَفقح كَِّتاَب اَّللَِّّ َوأَقَامحو إِّنَّ الَّذِّيَن يـَتـْ ( لِّيـحَوف ِّيَـهحْم أحجحوَرهحْم َويَزِّيَدهحم  29)جحوَن َتَِّارًَة لَّن تـَبحوَر هحْم سِّ
 ( .   هح َغفحوٌر َشكحورٌ م ِّن َفْضلِّهِّ إِّنَّ 

 من أسباب الشفاعة . 
 ه ( رواه مسلم . قَِّياَمةِّ َشفِّيًعا أَلْصَحابِّ يـَْوَم الْ  َرءحوا اْلقحْرآَن فَإِّنَّهح أَيِْتِّ ـــــــاقْ  )  يـَقحولح   َرسحوَل اَّللَِّّ لِّىُّ قَاَل مسِّْعتح أحَماَمَة اْلَباهِّ  عن أيب
 اه أَحد . رو  ة ( الصِّ يامح والقرآنح يشفعان للعبدِّ يوَم القيام )  : قال رسول هللا قال هللا بن عمرو  د وعن عب

 خري الناس . 
 لبخاري . رواه ا ( َعلََّمهح َخرْيحكحْم َمْن تـََعلََّم اْلقحْرآَن وَ )    : قَاَل رسول هللاثمان بن عفان قَالَ عن ع

 .يوم القيامةأن سورة البقرة وآل عمران تظلالن صاحبهما  وأخُب النيب  
لقحرْ يـحْؤَتى يـَْوَم ال)   يقولح  ْعتح رسوَل هللا  قَاَل: مسِّ   ن النـَّوَّاسِّ بنِّ مَسَْعاَن  ع نـَْيا َكانحوا يـَْعَملحوَن   آنِّ َوأْهلِّهِّ الذينَ قَِّياَمةِّ ابِّ   ، تـَْقدحمحه سورَةح بِّهِّ يف الدُّ

بِّهِّمَ ، حتحَاجَّانِّ َعْن صَ البَـَقَرةِّ َوآلِّ عِّْمرَانَ   ا ( رواه مسلم . احِّ
اْلَباهِّلِّىُّ قَاَل مسِّ   وعن أيب   اْلبَـَقَرَة َوسحورَ رَ اقْـ   ) ... يـَقحولح    ْعتح َرسحوَل اَّللَِّّ  أحَماَمَة  ََتْتَِّياءحوا الزَّْهرَاَوْينِّ  يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َكَأهنَّحَما  نِّ  َة آلِّ عِّْمرَاَن فَإِّهنَّحَما 

الَ  َوتـَرَْكَها َحْسَرٌة وَ   نَّ َأْخَذَها بـَرََكةٌ ورََة اْلبَـَقَرةِّ فَإِّ  حتحَاجَّانِّ َعْن َأْصَحاهبَِِّّما اقْـَرءحوا سح َما َغَيايـََتانِّ َأْو َكَأهنَّحَما فِّْرقَانِّ مِّْن َطرْي  َصَوافَّ َغَماَمَتانِّ َأْو َكَأهنَّح 
 ( رواه مسلم . َها اْلَبطََلةح َتْسَتطِّيعح 

 سبب لنزول السكينة . 
، َوعِّْنَدهح فـََرٌس َمرْ َكاَن َرجحٌل يـَْقَرأح سحورََة ا  )  بن عازِّب  رضي هللاح عنهما، قَالَ   عن الرباءِّ  ، فـَتَـَغشَّ بحوٌط بَِّشطَنَ ْلَكْهفِّ نحو،  ْتهح َسَحابٌَة َفَجَعَلْت َتدْ ْْيِّ

َهاَوَجَعَل فـََرسحه يـَْنفِّرح  نـْ  . آنِّ«. متفٌق َعَلْيهِّ َكَر َذلَِّك َلهح، فـََقاَل: »تِّْلَك السَّكِّيَنةح تـَنَـزََّلْت لِّلقحرْ َفذَ  ا أْصَبَح أَتى النَّيبَّ  ، فـََلمَّ  مِّ
 .   تاب هللا بعشر حسناتل حرف من كأن قراءة ك  بني  النيب  

َا، الَ أقول:  َحَسنَ    كَِّتابِّ هللاِّ فـََلهح َمْن قـََرأ َحْرفًا مِّنْ )    رسولح هللاِّ    قَاَل: قَالَ   وعن ابن مسعود      أملٌة، َواحَلَسَنةح بَِّعْشرِّ أْمثَاهلِّ
 ي .رواه الَتمذ ( ، َواَلٌم َحْرٌف، َومِّيٌم َحْرفٌ : ألٌِّف َحْرفٌ َحرٌف، َولكِّنْ 

   .  ئتالوة القرآن كرامة للقار 
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طَي ٌِّب،  َرأح القحْرآَن َمَثلح األحتْـرحجَّةِّ: رُِّيحَها طَي ٌِّب َوطَْعمحَها   الَّذِّي يـَقْ َمَثلح اْلمحْؤمِّنِّ )     رسول هللا  : قَالَ قَالَ   عن َأيب موسى األشعري  
 .... ( متفق عليه .  رِّيَح هَلَا َوطَْعمحَها ححْلوٌ  لِّ التَّْمرَةِّ: الَ َرأح القحْرآَن َكَمثَ َوَمَثلح اْلمحْؤمِّنِّ الَّذِّي اَل يـَقْ 

 ة . ون، ومنافعه كثري حة، وححسن الل واألترجة: هو مثر جامع لطيب الطعم والرائ
يـَْقَرأح القحْرآَن َوهحَو َماهٌِّر       وعن عائشة رضي هللا عنها، قالت: قَاَل رسول هللا َمَع السََّفرَةِّ الكِّرَامِّ الرَبَرَةِّ   الَّذِّي  يـَْقَرأح بِّهِّ  ، َوالَّذِّي 

«. متفٌق يهِّ َوهحَو َعَلْيهِّ َشاقٌّ َلهح أْجرَااْلقحْرآَن َويـَتَـتَـْعَتعح  فِّ   .  َلْيهِّ عَ نِّ
 سبب للرفعة . 

ََذا الكِّتَ ) قَالَ   : أنَّ النيبَّ  وعن عمر بن اْلطاب   رواه مسلم.  (  ابِّ أقْـَواًما َوَيَضعح بِّهِّ آخرِّينَ إنَّ هللاَ يـَْرَفعح هبِّ
بِّ اْلقحْرآ)  قَالَ    وعن عبد هللاِّ بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما، عن النيب ِّ  : اقْـَرْأ َواْرَتقِّ َورَت ِّْل َكَما كحْنَت تـحَرت ِّلح يف يـحَقالح لَِّصاحِّ نِّ

رِّ آية الدُّنـْيَ   ي . رواه أَبحو داود والَتمذ ا ( ؤحهَ تـَْقرَ ا، فَإنَّ َمْنزِّلََتَك عِّْنَد آخِّ
توىل نة، فمن استوىف قراءة َجيع آي القرآن، اس: جاء يف األثر أن عدد آي القرآن على قدر درج اجلقال أبو سليمان اخلطاّب

 ة . على أقصى درج اجلن
 صاحب القرآن يغبط . 

: َرجحٌل آََتهح هللاح القحْرآَن، فـَهحَو يـَقحومح بِّهِّ آاَنء اللَّْيلِّ َوآاَنَء  يف اثـْنَـَتْْيِّ اَل َحَسَد إِّالَّ )    قَالَ   عنهما، عن النَّيب ِّ  وعن ابن عمر رضي هللاح  
.  ه .   متفٌق َعَليْ   ر (َء اللَّْيلِّ َوآاَنَء النـََّها يـحْنفِّقحهح آانَ ، َوَرجحٌل آََتهح هللاح َمااًل، فـَهحَو النـََّهارِّ   »واْلاَنءح«: السَّاَعاتح

 .رب إىل هللا ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كالمه: تق   قال خباب بن األرت
 ه .بادسائر الكالم كفضل هللا على ع قال احلسن البصري: فضل القرآن على

 ا . وضوء لكل صالة، واملصحف فيما بينهمع: ما كان يصنع ابن عمر يف منزله؟ قال: ال تطيقونه: اللنافقيل 
 2فائدة :  

 احلث على اتباع القرآن والعمل به . 
 كما قال تعاىل ) أفال يتدبرون القرآن ( . 

 بروا آَيته .. ( . وقال تعاىل ) كتاب مبارك أنزلناه إليك ليد
 3فائدة :  

 واالعتصام ابهلل .اء لتجوجوب اال
 4فائدة :  

 إليه فلن يد من ينصره وُيميه .  من مل يعتصم ابهلل ويلتجئ
َُبح ن َ )   َسَك َمَع  َواصح هُ فح َناَك َعن ح َهُه َوال تَ عحُد َعي ح ُمح ََبلحَغَداَة َوالحَعَشيَ  يُرَيُدوَن َوجح ُعوَن َرِبه ََياالهَذيَن َيدح ن حيَ مح تُرَيُد زَيَنَة اْلح   ا َوال ُتَطعح َة الدُّ

َرََّن   . (  ( 28َوات هَبَع َهَواُه وََكاَن َأمحُرُه فُ ُرطاً )َمنح َأغحَفلحَنا قَ لحَبُه َعنح َذكح
 [ .  28] الكهف : 

---------- 
رهبم   فسه مع املؤمنْي الذين يدعونأيمر هللا تعاىل نبيه أن ُيبس ن  ) واصُب نفسك مع الذين يدعون رِبم َبلغداة والعشي ( 

 لصْي له ، ال يريدون بدعائهم إال رضا رهبم .نهار وآخره مأول ال
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يعبدونه دائماً ، وشاع استعمال مثل هذه العبارة للدوام وهي : أي  (ى ْم ابلغداة والعشيَْدعحوَن َرهبَّح   : قوله تعاىل ) قال اآللوسي -
لعشي على ظاهرمها ومل يرد عموم  حد الغداة واوأبقى غري وايريدون به ضرب َجيع بدنه ،    نظري قوهلم : ضرب زيد الظهر والبطن

النهار ، وخصا ابلذكر ألهنما حمل  األوقات أي يع العبادة قيل ذكر هللا الغفلة واالشتغال ابألبدونه يف طريف  بتلك  مور ، واملراد 
 (  اْللوسي).         القرآنتعاىل وروى ذلك من طريق مغرية عن إبراهيم ، وقيل : قراءة 

ن أ  د وحنوهم ، ملا أراد صناديد الكفار من النيب  ء املهاجرين كعمار وصهيب وبالل وابن مسعو اْلية يف فقرا وقد نزلت هذه  
 لئك الفقراء املؤمنْي .و يطردهم عنه ، ويالسهم بدون حضور أ

 وقد أمر هللا نبيه بعدم طردهم : 
َساهبِِّّ عشي يحرِّيدحوَن وَ ْم ابلغداة والوَن َرهبَّح  الذين يَْدعح َواَل َتْطرحدِّ كما قال تعاىل )   َسابَِّك ْجَههح َما َعَلْيَك مِّْن حِّ م م ِّن َشْيء  َوَما مِّْن حِّ

 ( . هحْم فـََتكحوَن مَِّن الظاملْي م ِّن َشْيء  فـََتْطرحدَ َعَلْيهِّْم 
 وهكذا أهل الكفر يطلبون ذلك من أنبيائهم .  •

 .  ( ْرَذلحوَن اتَـّبَـَعَك اأْلَ وا أَنـحْؤمِّنح َلَك وَ الح قَ كما قال قوم نوح لنوح )
ثْـَلَنا َومَ ن قِّْومِّهِّ َما نـَرَاَك إِّالَّ ذِّيَن َكَفرحوْا مِّ فـََقاَل اْلَمَلح الَّ ) وكما قال سبحانه   (. اذِّلحَنا ا نـَرَاَك اتَـّبَـَعَك إِّالَّ الَّذِّيَن هحْم أَرَ  َبَشراً م ِّ

 ( . ْم  مُّالَقحو َرهب ِِّّ  ذِّيَن آَمنحوْا إِّهنَّحمَما أانَْ بِّطَارِّدِّ الَّ قال نوح )
 ) الغداة ( أول النهار ) العشي ( آخره . 

وما لديهم من زينة احلياة الدنيا ،  تجاوز عيناك إىل غريهم من األغنياء  ال ت  ( أي   تعد عيناك عنهم تريد زينة اْلياة الدنياال  ) و 
 .  اب الدنياأي تطلب َمالسة من مل يكن مثلهم من األغنياء وأصح

وعال من    زينة احلياة الدنيا ، مع االتصاف مبا يرضيه جلاْلية الكرمية من طموح العْي إىلهذه  يف     عنه نبيه  وما هنى هللا
 :أشار له أيضاً يف مواضع أخر  -حلق ، كمجالسة فقراء املؤمنْي الثبات على ا

َْمدِّ رَب ِّ )  كقوله     َا َومِّْن آََنءِّ الليل َفَسب ِّ ْبَل طحلحوعِّ الشمس َوقـَْبَل غحرح َك قَـ فاصرب على َما يـَقحولحوَن َوَسب ِّْح حبِّ ْح َوَأْطرَاَف النهار َلَعلََّك وهبِّ
نَـْيَك إىلترضى َواَل ََتح  نـْهحْم َزْهرََة احلياة الدنيدَّنَّ َعيـْ  ( .  ا َما َمتـَّْعَنا بِّهِّ أَْزَواجاً م ِّ

َناَك َسْبعاً م ِّ  ) وقوله تعاىل   نَـْيَك إىل َما َمتـَّْعَنا بِّ ثاِن والقرآن العظيم اَل ََتحدَّنَّ َن املَوَلَقْد آتـَيـْ نـْهحْم  َعيـْ  ( . هِّ أَْزَواجاً م ِّ
َعنـْهحْم    اىل )له تع: قو   قال اآللوسي   - َناَك  َعيـْ تـَْعدح  النهي عن   ( َواَل  الدنيا ، واملراد  أبناء  النظر عنهم إىل  أي ال تصرف عيناك 

 م . هلم إىل غريهثة حالنظر عنهم لراثاحتقارهم وصرف ا
  ال زينة هلم من بزة ومستأي ال تكن إرادة الزينة سبب اْلعراض عنهم ألهنم    (تريد زينة احلياة الدنيا)َجلة    :  قال ابن عاشور  -

وامل  ... ابحلقائق  االعتبار  وأمهلوا  الظاهرة  ابألمور  وعنايتهم  مههم  جعلوا  الذين  املشركْي  سادة  حبماقة  تعريض  الكالم  رم  ا كهذا 
 النرية وجعلوا مه هم الصور الظاهرة.ضل والعقول الراجحة والقلوب النفسية فاستكربوا عن َمالسة أهل الف

 شيء مما أيمره به املشركون.  ع عن مالبسة هذا هني جام
اه رغائب املشركْي وَتييس املشركْي من نوال شيء مم رغبوه من   اواملقصود من النهي َتسيس قاعدة ألعمال الرسول واملسلمْي َتح

 . النيب 
نحي الفقراء عن وا منه أن يلدين وعبادة ربه ابلدنيا ، كأولئك الذين طلبعن اشغل  :  أي    ا قلبه عن ذكرَّن () وال تطع من أغفلن

 فلون عن ذكر هللا . بوا تنحية الذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي يريدون وجهه وهو غاَملسه ، فإهنم طل
 راد بذلك عيينة بن حصن . مل: أن ا ذهب بعض العلماء
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 خلف .أمية بن املراد  وقيل :
 ريش ، ورجحه أبو حيان . كفار ق  املراد وقيل :
 ري تقييد .مطلقة من غإن اْلية  وقيل :

 ورجحه : الواحدي ، والرازي ، وابن جزي ، وابن كثري ، والقامسي ، والسعدي . 
 الشرك على التوحيد . ر ممن اتبع هواه وآثره على احلق فاختا  ) واتبع هواه ( 

 . ألمارة ابلسوء وَتواه من الشر كالكفر واملعاصي  يه نفسه اي اتبع ما َتليه إلمعَن اتبع هواه : أ
 أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع . ) وكان أمره فرطاً ( 

وأن اْلنسان الذي يذكر هللا بلسانه ال    ، ويف هذه اْلية إشارة إىل أمهية حضور القلب عند ذكر هللا:  رَحه هللا    قال الشيخ ابن عثيمني 
  صل شيئا ولكن لو كان أمره مع هللا لساعات الطويلة ومل ُيوأوقاته حىت يكون أمره فرطا عليه ، َتده يبقى ا  بقلبه تنزع الربكة من أعماله 

 ه . حلصلت له الربكة يف َجيع أعمال 
 1فائدة :  

 التحذير من الغفلة .
هي ال:  والغفلة  يف  و دنيانغماس  اْلخا  ونسيان  الغافل  الشهوات  فيجتهد  ارة  الدنيا  تعمري  اْلخيف  وَّتريب  الباقيةلفانية  هللا   ،رة  يقول 

َساهبححْم َوهحْم يفِّ َغْفَلة  مُّْعرِّضحونَ (عاىل ت َيًة قـحلحوهبحح  * ونَ وهح َوهحْم يـَْلَعبح َما أَيْتِّيهِّم م ِّن ذِّْكر  مَّن رَّهب ِِّّم حمَُّْدث  إِّالَّ اْسَتَمعح  * اْقََتََب لِّلنَّاسِّ حِّ  ( . م الهِّ
 : ا مفاسد والغفلة هل

 .   فلةْلذر من الغفلة؛ ألن أكثر الناس وقعوا يف الغ ا
 ن ( . َوإِّنَّ َكثِّريًا مَِّن النَّاسِّ َعْن َآََيتَِّنا َلَغافِّلحو   ) قال هللا تعاىل  
 ِنا سبب اَلالك: أ

نـْهحْم فََأْغَرقْـَناهحْم يفِّ الْ انْـ فَ  * ونَ إَِّذا هحْم يـَْنكحثح ل  هحْم اَبلِّغحوهح  الر ِّْجَز إِّىَل َأجَ   فـََلمَّا َكَشْفَنا َعنـْهحمح  )قال تعاىل   ََيتَِّنا وَكَ تَـَقْمَنا مِّ بحوا ِبِّ هنَّحْم َكذَّ انحوا َعنـَْها  َيم ِّ أبَِّ
  ( . َغافِّلِّْي
 أهلها حطب جهنم وأضل من األنعام ، وعد االنتفاع َبآلايت . جعل 

ََهنََّم َكثِّرياً َوَلَقْد َذرَْأاَن  )قال تعاىل   َا َوهَلحْم  ْلِّنسِّ هَلح  م َِّن اجلِّن ِّ َواجلِّ َا  أَْعْيحٌ الَّ يـحْبصِّ ْم قـحلحوٌب الَّ يـَْفَقهحوَن هبِّ َا َوهَلحْم آَذاٌن الَّ َيْسَمعحوَن هبِّ رحوَن هبِّ
 ( . َن أحْولَـئَِّك َكاألَنـَْعامِّ َبْل هحْم َأَضلُّ أحْولَـئَِّك هحمح اْلَغافِّلحو 

 فل .عدم طاعة الغا
 ( . طاً َن أَْمرحهح فـحرح  َهَواهح وََكاْلَبهح َعن ذِّْكرِّاَن َواتَـَّبعَ ْلَنا قَـ َواَل تحطِّْع َمْن أَْغفَ قال تعاىل )

 إدانة من يهتم َبلدنيا دون اآلخرة وهم الغافلون . 
نـَْيا َوهحْم َعنِّ قال تعاىل ) رَةِّ هحْم َغا  يـَْعَلمحوَن ظَاهِّراً م َِّن احْلََياةِّ الدُّ  ( . فِّلحوَن اْْلخِّ

 لني . التحذير من أن يكون من الغاف 
 ( . َوالَ َتكحن م َِّن اْلَغافِّلَِّْي تعاىل )ل قا
 .لغفلة صفة من صفات أهل النار ا

َا وَ   )قال هللا تعاىل  نـَْيا َواْطَمأَنُّوا هبِّ حْلََياةِّ الدُّ َا َكانحوا  اهحمح ال أحولَئَِّك َمْأوَ  * آََيتَِّنا َغافِّلحونَ الَّذِّيَن هحْم َعْن  إِّنَّ الَّذِّيَن اَل يـَْرجحوَن لَِّقاَءاَن َوَرضحوا ابِّ نَّارح مبِّ
بحو   ن ( . َيْكسِّ
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 .سرة يوم اْلسرةة َلم اْلأهل الغفل
َي اأْلَْمرح َوهحْم يفِّ َغْفَلة  َوهحْم اَل يـحْؤمِّنحونَ   )قال هللا تعاىل َنا اأْلَْرَض َوَمْن عَ  إِّانَّ حَنْنح نَرِّثح  * َوأَْنذِّْرهحْم يـَْوَم احلَْْسَرةِّ إِّْذ قحضِّ َها َوإِّلَيـْ  ( .  ونَ يـحْرَجعح  َليـْ

 2فائدة :  

 التحذير من اتباع اهلوى .
 اهلوى هوى ألنه يهوي بصاحبه .  يومس

 وقد ِنى هللا نبيه عن طاعة مثل أولئك يف آايت كثرية : 
نـَْيا  يحرِّْد إِّالَّ احلَْ فََأْعرِّْض َعن مَّن تـََوىلَّ َعن ذِّْكرِّاَن َوملَْ قال تعاىل )  ( . َياَة الدُّ

 ( . فِّرِّيَن َواْلمحَنافِّقَِّْي اْلَكا عِّ  تحطِّ َواَل  وقال تعاىل )
 . وى هالك واتباع اَل

حْلَق ِّ َوال تـَتَّبِّعِّ اهلَْ  لََّك َعْن َسبِّ َوى فَـ كما قال تعاىل )ََي َداوحدح إِّانَّ َجَعْلَناَك َخلِّيَفًة يفِّ اأْلَْرضِّ فَاْحكحْم َبْْيَ النَّاسِّ ابِّ  يلِّ اَّللَِّّ(.يحضِّ
 (.  فسهوى متبع، وإعجاب املرء بنمطاع، وهثالث مهلكات: شح  )  وقال 

 حوَلا، فمن وقع فيه وقع فيها.هنم احمليط ِبا أن اَلوى حظار ج
 )حفت النار ابلشهوات( رواه مسلم.  قال 

، فإذا هي يركب  ما أعددت ألهلها فيها  لنار فانظر إليها وإىل)ملا خلق هللا اجلنة، أرسل إليها جربيل .... اذهب إىل ا  وقال  
شهوات، فقال: ارجع إليها، فرجع إليها  ها، فأمر هبا فحفت ابل ، فرجع إليه فقال: وعزتك ال يسمع هبا أحد فيدخلها بعضاً بعض

 مذي. فإذا هي قد حفت ابلشهوات، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خشيت أن ال ينجو منها أحد( رواه الَت 
 منشأ املعاصي . واتباع اَلوى هو 

  ( . من هللا اه بغري هدى  ممن اتبع هو  أهواءهم ومن أضل فاعلم أَّنا يتبعون  يبوا لك فإن مل يستج  )  قال تعاىل 
 أن هللا سبحانه جعل متبع اَلوى ِبنزلة عابد الوثن . 

 ه ( . ه هواأرءيت من اَّتذ إهل  ) قال تعاىل 
 من أقوال السلف يف ذم اهلوى: -

 سانه. وة يف بدنه وقلبه ولة اهلوى تورث العبد ققال ابن القيم: مالف 
 ملدينة وحده.ال بعض السلف: الغالب هلواه أشد من الذي يفتح اقو 

 وقال بشر احلايف: البالء كله يف هواك، والشفاء كله يف مالفتك إَيه.
 وقيل للحسن البصري: َي أاب سعيد، أي اجلهاد أفضل؟ قال: جهاد هواك. 

وع حبسب انت هنايته الذل والصغار واحلرمان والبالء املتباهلوى ككانت بدايته اتباع  بد بداية وهناية، فمن  وقال ابن القيم: لكل ع
 اه، بل يصري له يف ذلك عذاابً يعذب به يف قلبه. ما اتبع من هو 

 وقيل: للمهلب بن أيب صفرة، مب نلت ما نلت؟ قال: بطاعة احلزم وعصيان اهلوى. 
َأيبِّ َوهَ  ْبنح  َعلِّيُّ  اثـْنَـ    طَالِّب  َذا  :َيْشَتدُّ َخْوفحهح مِّنِّ  اهْلَوَ   َتْْيِّ َوات َِّباعِّ   ، اأْلََملِّ قَاَل: طحولِّ  ات َِّباعح فََأمَّا    ى،  َوأَمَّا  رََة،  ي اْْلخِّ فـَيـحْنسِّ طحولح اأْلََملِّ 

 .  اهْلََوى فـََيصحدُّ َعنِّ احْلَق ِّ 
سي اْلخرة ألمل ينرفة وقصداً، وطول ااهلوى يعمي عن احلق معة كل فساد، فإن اتباع قال ابن القيم: اتباع اهلوى وطول األمل ماد

 ويصد عن االستعداد هلا.
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َفالَ تـَتَّبِّعحوا اهلوى( هني، فإن اتباع اهلوى محْرد ، أي مهلك؛ قال هللا تعاىل )فاحكم َبْْيَ الناس ابحلق َوالَ قوله تعاىل )  وقال القرطيب: 
لََّك َعن َسبِّيلِّ هللاتـَتَّبِّعِّ اهلوى فـَيح   وعلى اجلور يف احلكم، إىل غري ذلك.احلق،  ل على الشهادة بغري( فاتباع اهلوى ُيمضِّ

 املذموم : لص من اَلوى  كيفية التخ   -
 أواًل : جرعة صرب يصرب نفسه على مرارَتا تلك الساعة . 

 ينل منه أمنيته . اثنياً : فرحه بغلبة عدوه وقهره له ورده خاسئاً بغيظه وغمه ومهه حيث مل 
 سانه . قلبه ولأن مالفة اهلوى تورث قوة يف بدنه و  اً :اثلث

 ي يفتح املدينة وحده . قال بعض السلف : الغالب هلواه أشد من الذ
 ويف احلديث ) ليس الشديد ابلصرعة ، ولكن الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب ( متفق عليه . 

 د . رابعاً : أن جهاد اهلوى من أعظم اجلها
نفسه  ياهد    لكفار واملنافقْي ، فإنه ال يقدر على جهادهم حىت جهاد ا  جهاد النفس واهلوى أصل  مسعت شيخنا يقول : قال ابن القيم :   

 م . وهواه أواًل حىت َيرج إليه
 :الفوائد 

 احلث على الصرب مع الصاحلْي واألتقياء ولو كانوا فقراء . -1
 اصوا ابلصرب ( . وقد قال تعاىل ) وتواصوا ابحلق وتو 

 اب . األحسابْلميان والعمل الصاحل ال ابملال و عربة أن ال-2
 فضل اجللساء الصاحلْي ولو كانوا فقراء . -3
 احلث على ذكر هللا واالجتماع عليه . -4
 ينبغي على اْلنسان أن ُيرص على َمالسة من َمالسته تقوي اْلميان وتزيده .-5
 . فضل اْلخالص هلل -6
 . لنظر إىل الدنيا وأهلها التحذير من ا-7
 نية . أن زينة احلياة الدنيا زينة زائلة فا-8

رَةح َخرْيٌ َوأَبـَْقى كما قال تعاىل )  ( . َواْْلخِّ
رَةح َخرْيٌ لََّك مَِّن اأْلحوىَل وقال تعاىل )  ( . َوَلآْلخِّ

 حذير من زينة احلياة الدنيا وأهنا فتنة عظيمة . الت-9
 رواه مسلم . ) اتقوا الدنيا .. (    كما قال 

 دنيا فتنافسوها .. ( متفق عليه . كم الر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليالفق ) ما  وقال 
 فل عن ذكر هللا . املعرض الغا حترمي طاعة -10

ََّن َللظهاَلمَ   َوُقل)    ُفرح َإَّنه َأعحَتدح َمنح َوَمنح َشاَء فَ لحَيكح َقُّ َمنح رَبَ ُكمح َفَمنح َشاَء فَ لحيُ ؤح َتَغيُثوا ي ُ مح ُسَراَدقُ َها َوَإنح  نَي ََّنرًا َأَحاَط ِبََ اْلح وا  غَاثُ َيسح
َوي الحُوُجوَه بَئح  َل َيشح  ( .تح ُمرحتَ َفقاً َس الشهَراُب َوَساءَ ِبَاٍء َكالحُمهح

------------------------- 
َقُّ َمنح رَبَ ُكمح ) بكم هو احلق الذي ال مرية لناس هذا الذي جئتكم به من ر : وقل َي حممد ل  ( يقول تعاىل لرسوله حممد  َوُقلح اْلح
 ه وال شك . في
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 ( . َننَّ مَِّن اْلمحْمََتِّيَن احْلَقُّ مِّن رَّب َِّك َفاَل َتكحو قال تعاىل )ا مك
ُفرح ) َمنح َوَمنح َشاَء فَ لحَيكح التهديد وهذا األسلوب يف اللغة ايد ،  ( هذا من ابب التهديد والوعيد الشدَفَمنح َشاَء فَ لحيُ ؤح ملقصود به 

 ْي .. ( . ظامللل أنه أتبعه بقوله ) إان أعتدان لى ذلك :والدليل ع
والتخويف ، إذ لو كان املراد التخيري على اببه ملا توعد أحد الطرفْي ى أن املراد التهديد  : وهذا أصرح دليل عل  قال الشنقيطي

 املخري بينهما هبذا العذاب األليم .
َّنَ )  ي أرصدان . ( أَإَّنه َأعحَتدح
كما يف قوله تعاىل    لظلم على الكفر( ، وقد يطلق اَوَمن َشاء فـَْلَيْكفحرْ له قبله )و ( املراد ابلظاملْي هنا الكفار ، بدليل ق  َللظهاَلَمنيَ )
 ( . َواْلَكافِّرحوَن هحمح الظَّالِّمحونَ )
 يف غري موضعها .  ومن أعظم ذلك وضع العبادة العرب : وضع الشيء يف غري موضعه ،والظلم يف لغة  •
 ن كل جانب . م( أي أحدق هبم مح ُسَراَدقُ َهاَحاَط ِبََ ََّنرًا أَ )

: حائط من انر ، واملراد أن النار   وقيل : سورها ،    فقيل كلها ترجع إىل شيء واحد :    : اختلف العلماء على أقوال  والسرادق
 حميطة هبم من كل جانب . 

 ( . تِّهِّْم ظحَلٌل ٌل م َِّن النَّارِّ َومِّن حتَْ هَلحم م ِّن فـَْوقِّهِّْم ظحلَ كما قال تعاىل )
 ص منها تصالهم النار احلامية . يط هبا ، فليس هلم منفذ وال طريق وال ملها احملر أي سو  قال السعدي :  -
َتَغيثُوا)  ما نزل هبم من العطش الشديد . ئ( أي يطلبوا الشراب ليطفَوَإنح َيسح
لَ )  زيت من شدة حرارته .: كالرصاص املذاب أو كعكر ال ( املهليُ غَاثُوا ِبَاٍء َكالحُمهح

 ( . َماء َحِّيماً فـََقطََّع أَْمَعاءهحْم   واسحقح و كما قال تعاىل )
 ذا األسلوب ) يغاثوا .. ( يفيد أنه ال إغاثة هلم البتة . هو 
َوي الحُوُجوهَ )  لدة وجهه فيه . ( أي من حره ، إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حىت تسقط جَيشح
 هذا .( أي بئس هذا الشراب الذي يفعل هبم َرابُ بَئحَس الشه )

 ) : أي موضعاً ومنزالً وساءت : أي النار ، مرت  ) وساءت مرتفقاً  كما يف اْلية األخرى   لالرتفاق ومقيالً وَمتمعاً وموضعاً  فقاً 
َا َساءْت محْستَـَقر اً َومحَقاماً )  ( . إِّهنَّ

  مواضيع بعض عذاهبم أيضاً : فار يف جهنم ، وقد ذكر هللا يفهذا شيء من عذاب الك
ََيتَِّنا َسْوَف نح )  قال تعاىل َجْت جحلحودحهحمْ إِّنَّ الَّذِّيَن َكَفرحوا ِبِّ ْلَناهحْم جحلحوًدا َغرْيََها لَِّيذحوقحوا اْلَعَذاَب إِّنَّ    ْصلِّيهِّْم اَنرًا كحلََّما َنضِّ اَّللََّ َكاَن بَدَّ

 .  اً (َعزِّيزًا َحكِّيم
)َوالَّذِّيَن كَ و  تعاىل  َجهَ قال  اَنرح  هَلحْم  يـحْقضَ َفرحوا  ال  َعنـْهح نََّم  َيحَفَّفح  َوال  فـََيمحوتحوا  َعَلْيهِّْم  َعَذاهبَِّ ى  مِّْن  َوهحْم ْم  جَنْزِّي كحلَّ َكفحور .  ا َكَذلَِّك 

نَـ  الَّذِّي كحنَّا  َغرْيَ  اً  َصاحلِّ نـَْعَمْل  َأْخرِّْجَنا  رَبَـَّنا  فِّيَها  نـحَعم ِّرْكحمْ َيْصطَرِّخحوَن  أََومَلْ  َمنْ ْعَملح  فِّيهِّ  يـََتذَكَّرح  َما  َفَما َتذَكََّر      َفذحوقحوا  النَّذِّيرح  َوَجاءَكحمح 
ري (لِّلظَّا  . لِّمَِّْي مِّْن َنصِّ

حْلَق ِّ  َناكحْم ابِّ ئـْ َنا رَبَُّك قَاَل إِّنَّكحْم َماكِّثحوَن. َلَقْد جِّ  ق ِّ َكارِّهحون(. َوَلكِّنَّ َأْكثـَرَكحْم لِّْلحَ وقال تعاىل )َواَنَدْوا ََي َمالِّكح لِّيَـْقضِّ َعَليـْ
رَ  )قَالحوا  تعاىل  َعَليْـ وقال  َغَلَبْت  وَكحنَّابَـَّنا  ْقَوتـحَنا  رَبَـّ   َنا شِّ َضال َِّْي.  َوال  قـَْوماً  فِّيَها  اْخَسأحوا  قَاَل  فَإِّانَّ ظَالِّمحوَن.  فَإِّْن عحْداَن  َها  نـْ مِّ َأْخرِّْجَنا  َنا 

.)  تحَكل ِّمحونِّ
 َوقحودحَها النَّاسح َواحلَِّجارَةح(. ْم اَنراً قحوا أَنـْفحَسكحْم َوأَْهلِّيكح أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنحوا  وقال تعاىل )َيَ 
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 يحْسَحبحوَن يفِّ النَّارِّ َعَلى وحجحوهِّهِّْم ذحوقحوا َمسَّ َسَقَر(.   )يـَْومَ وقال تعاىل
َا َلَظى. نـَزَّاَعًة لِّلشََّوى. َتْدعحو مَ  (.وقالوقال تعاىل )َكالَّ إِّهنَّ  هحْم فِّيَها َكاحلِّحوَن(. النَّارح وَ  تعاىل )تـَْلَفحح وحجحوَههحمح  ْن أَْدبـََر َوتـََوىلَّ

. قَالحوا أََومَلْ َتكح ََتْتِّيكحْم رحسحلح الَّذِّيَن يفِّ النَّاوقال تعاىل )َوقَاَل   ََزنَةِّ َجَهنََّم اْدعحوا رَبَّكحْم َيحَف ِّْف َعنَّا يـَْوماً مَِّن اْلَعَذابِّ ْلبَـي َِّناتِّ قَالحو رِّ ْلِّ ا كحْم ابِّ
(.وقال تعاىل )  َما دحَعاءح بـََلى قَالحوا فَاْدعحوا وَ  َها    إَِّذا رََأَْتحْم مِّنْ اْلَكافِّرِّيَن إِّالَّ يفِّ َضالل  نـْ َوَزفِّرياً. َوإَِّذا أحْلقحوا مِّ َمَكان  بَعِّيد  مسِّعحوا هَلَا تـََغيُّظاً 

داً  الَِّك ثـحبحوراً. ال َتْدعحواَمَكاانً َضي ِّقاً محَقرَّنَِّْي َدَعْوا هحنَ   ثـحبحوراً َكثِّرياً(.َواْدعحوا  اْليَـْوَم ثـحبحوراً َواحِّ
 اَءهحْم(.َحِّيماً فـََقطََّع أَْمعَ  وقال تعاىل )َوسحقحوا َماءً 

يـحَغا َيْسَتغِّيثحوا  َأَحاَط هبِِّّْم سحرَادِّقـحَها َوإِّْن  أَْعَتْداَن لِّلظَّالِّمَِّْي اَنراً  َاء  َكاْلمحْهلِّ َيشْ وقال تعاىل )إِّانَّ  َءْت رَابح َوَساوِّي اْلوحجحوَه بِّْئَس الشَّ ثحوا مبِّ
 محْرتـََفقاً(. 

.وقال تعاىل )لَْيَس هَلحْم طَ  (. وقال تعاىل )َكالَّ إِّهنَّحْم َعْن َرهب ِِّّْم يـَْوَمئِّذ  َلَمْحجحوبحوَن. ُثحَّ   َعاٌم إِّالَّ مِّْن َضرِّيع  ال يحْسمِّنح َوال يـحْغِنِّ مِّْن جحوع 
ي (. إِّهنَّحْم َلَصالحوا اجلَْحِّ  مِّ

 ( .  ن حَتْتِّ أَْرجحلِّهِّمْ مِّ َذابح مِّن فـَْوقِّهِّْم وَ يـَْوَم يـَْغَشاهحمح اْلعَ قال تعاىل )

نـَْيا مِّْن أَْهلِّ النَّارِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ فـَيحْصَبغح يفِّ   وقال   َنـَْعمِّ أَْهلِّ الدُّ َغًة ُثحَّ يـحَقالح ََي    )يـحْؤَتى أبِّ رْياً َقطُّ َهْل َمرَّ اْبَن آَدَم َهْل رَأَْيَت خَ النَّارِّ َصبـْ
. َويـحْؤتَ نَعِّيٌم َقطُّ بَِّك   َشد ِّ النَّاسِّ   فـَيَـقحولح الَ َواَّللَِّّ ََي َرب ِّ نـَْيا مِّْن أَْهلِّ اجْلَنَّةِّ فـَيحْصَبغح َصبـَْغًة يفِّ   بـحْؤساً يفِّ ى أبَِّ اجْلَنَّةِّ فـَيـحَقالح لَهح ََي اْبَن آَدَم    الدُّ

دٌَّة َقطُّ فـَيَـقحولح  َت بـحْؤساً َقطُّ َهْل َمرَّ َهْل رَأَيْ  دًَّة قَ  ََي َرب ِّ َما َمرَّ يبِّ بـحؤحٌس َقطُّ َوالَ  الَ َواَّللَِّّ بَِّك شِّ  طُّ(.  رَأَْيتح شِّ
ُّ    وَعْن َأِبِّ هحَريـْرََة قَاَل )كحنَّا َمَع َرسحولِّ اَّللَِّّ   َلمح. قَاَل )َهَذا  َوَرسحولحهح أَعْ »َتْدرحوَن َما َهَذا«. قَاَل قـحْلَنا اَّللَّح   إِّْذ مسَِّع َوْجَبًة فـََقاَل النَّيبِّ

  َخرِّيفاً فـَهحَو يـَْهوِّى يفِّ النَّارِّ اْلَن َحىتَّ انـْتَـَهى إِّىَل قـَْعرَِّها(. ارِّ محْنذح َسْبعِّْيَ النَّ  َجٌر رحمَِّى بِّهِّ يفِّ حَ 
َّ اَّللَِّّ  أَنَّهح مسَِّع َنيبِّ نـْهحْم َمْن ََتْخحذحهح النَّ     وَعْن مَسحرََة  نـْهحْم َمْن َتَْ ارح إِّىَل َكْعبَـيْ يـَقحولح )إِّنَّ مِّ نـْهحْم َمنْ تِّهِّ خحذحهح إِّىَل ححْجزَ هِّ َومِّ  ََتْخحذحهح إِّىَل  َومِّ

 عحنحقِّهِّ( رواه مسلم. 
رَاَكانِّ مِّْن انَ   وقال   نـْهحَما دَِّماغحهح َكَما يـَْغلِّى الْ )إِّنَّ أَْهَوَن أَْهلِّ النَّارِّ َعَذاابً َمْن َلهح نـَْعاَلنِّ َوشِّ  ى َأنَّ َأَحداً َأَشدُّ مِّْرَجلح َما يـَرَ ر  يـَْغلِّى مِّ

 اابً( متفق عليه.هح أَلْهَوهنححْم َعذَ إِّنَّ مِّْنهح َعَذاابً وَ 
رَي يفِّ وحجحوهِّهِّْم َكَهيْـ )يـحْرَسلح اْلبحَكاءح َعَلى أَْهلِّ النَّارِّ، فـَيَـْبكحوَن َحىتَّ يـَنـَْقطَِّع الدُّمحوعح، ُثحَّ يـَْبكح   وقال   َلْو    َئةِّ األحْخدحودِّ،وَن الدََّم َحىتَّ َيصِّ

َلْت فِّيهِّ   ه ابن ماجه. روا  السُّفحنح جَلََرْت(أحْرسِّ
 الفوائد :

 ، وهو انزل من احلق سبحانه وتعاىل . حق أن القرآن  -1
 وجوب اتباع أوامر القرآن واجتناب نواهيه ، ألنه حق ، فكل ما فيه حق .  -1

رح اْلمحْؤمِّ ِتِّ هَِّي أَقْـَومح إِّنَّ َهـَذا اْلقحْرآَن يِّْهدِّي لِّلَّ قال تعاىل ) كما َاتِّ َأنَّ هَلحْم َأْجراً َكبِّرياً َن الصَّالحو نَِّْي الَّذِّيَن يـَْعمَ َويـحَبش ِّ  ( . حلِّ
 َتديد من كفر ومل يؤمن .  -2
 ساليب القرآن .أن التهديد أسلوب من أ -3
 نم .أن مأوى الظاملْي الكافرين انر جه -4
 . شدة عذاب الكفار يف انر جهنم  -5
 .  جعاً اً ومصرياً ومر بئس النار مرفق -6
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الهَذينَ )    َوَعمَ   َإنه  الصه آَمُنوا  أَ ُلوا  َمنح  َر  َأجح ُنَضيُع  َإَّنه ال  ) اَْلَاَت  َعَماًل  َسَن  ََتحَتَهمح   ( 30حح َمنح  ََتحَري  ٍن  َعدح َجنهاُت  ََلُمح  لََئَك  ُأوح
َن   َاُر حُيَلهوح مَ َفيَها َمنح َأَساَوَر َمنح َذَهٍب َويَ لحَبُسوَن ثَ اأَلِنح َتُبحَ َياَبً ُخضحراً  َم الث هَواُب َعَلى اأَلرَاَئَك نَعح َها  ٍق ُمتهَكَئنَي َفينح ُسنُدٍس َوَإسح

 ( .   َوَحُسَنتح ُمرحتَ َفقاً 
------------------- 

 وصدقوا املرسلْي منوا ابهللملا ذكر تعاىل حال األشقياء ، ثَن بذكر حال السعداء الذين آ  (َإنه الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاَْلَاتَ ) 
 لصاحلة . مروهم به من األعمال اه ، وعملوا مبا أ فيما جاءوا ب

َسَن َعَمالً ) َر َمنح َأحح  ء األوىف ( أي ال يضيع هللا أجره ، أي جزاء عمله ، بل يازي بعمله احلسن اجلزاَإَّنه ال ُنَضيُع َأجح
يعح َعَمَل َعامِّل  م ِّنكحم  الَ أح فَاْسَتَجاَب هَلحْم َرهبُّحْم َأِن ِّ كما قال تعاىل )  ( . َثى بـَْعضحكحم م ِّن بـَْعض  أحن أَوْ م ِّن ذََكر  ضِّ

ْحَسانح وقال تعاىل ) ْحَسانِّ إِّالَّ اْْلِّ  ( . َهْل َجزَاء اْْلِّ
َسَن َعَمالً ) َر َمنح َأحح  نوا العمل . أهنم أحس لبيان العلة يف ثواب هؤالء وهو مل يقل ] إان ال نضيع أجرهم [( و َإَّنه ال ُنَضيُع َأجح

 َبمرين : وإحسان العمل يكون 

 .  ملتابعـة للرسول  ص ، وابابْلخال
 وا الصاحلات . ( املذكورين سابقاً : آمنوا وعمل ُأوحلََئكَ )
نٍ ) وال  ن مسعت  أذ  الِت أعدها هللا ألوليائه املتقْي ، فيها ما ال عْي رأت وال( أي هلم اجلنات : واجلنة : هي الدار  ََلُمح َجنهاُت َعدح

 قلب بشر .  خطر على
 أي أقام به ، فهو مكان إقامة ال رحيل بعدها وال حتول .  يقال : َعَدَن ابملكان : إقامة ،  أي جنات ) عدن (  

َوالً كما قال تعاىل ) َها حِّ  . ( َخالِّدِّيَن فِّيَها اَل يـَبـْغحوَن َعنـْ
َارُ )  ألهنار .وقصورها ا( أي َتري من سكاهنا ََتحَري َمنح ََتحَتَهمح اأَلِنح

ن  َوَأهْنَاٌر مِّن لَّنَب  ملَّْ يـَتَـَغريَّْ طَْعمح اجلَْ   َثلح م    بقوله )وهذه األهنار بينها هللا  م ِّْن هح َوَأهْنَارٌ نَّةِّ الَِّتِّ وحعَِّد اْلمحتـَّقحوَن فِّيَها َأهْنَاٌر م ِّن مَّاء َغرْيِّ آسِّ
 ( . َصفًّى َعَسل  مُّ هْنَاٌر م ِّْن مَخْر  لَّذَّة  ل ِّلشَّارِّبَِّْي َوأَ 

َن َفيهَ )  اجلنة . ( أي يلبسون يف احُيَلهوح
 ( أي ُيلون يف اجلنة أبساور من ذهب . َمنح َأَساَوَر َمنح َذَهبٍ )

 وجاء يف آية أخرى أن حليهم الذهب واللؤلؤ : 
 ( .  ْم فِّيَها َحرِّيرٌ َذَهب  َولحْؤلحًؤا َولَِّباسحهح وَِّر مِّن ي مِّن حَتْتَِّها اأَلهْنَارح ُيحَلَّْوَن فِّيَها مِّْن َأَساَجنَّات  ََتْرِّ كما قال تعاىل ) 

 ( .  َوححلُّوا َأَساوَِّر مِّن فِّضَّة  َوَسَقاهحْم َرهبُّحمْ كما قال تعاىل )    وجاء يف آية أخرى أن حليهم الفضة :
 واجلمع بْي ذلك :

، أو  لى اجلمع  الثة ، إما على املعاقبة ، أو عجناس الثلعلماء إىل أنه ال منافاة بْي اْلَيت ، ألهنم يسورون هبذه األذهب َجاهري ا
 يض .ى التبععل

 فعلى املعاقبة : فإهنم ُيلون بسوارات الذهب َترة ، وسوارات الفضة َترة ، وسوارات اللؤلؤ َترة . 
، ر من فضة  ثة من األساور ، فيكون يف يد الواحد منهم سوار من ذهب ، وسواأما على اجلمع : فيحلى كل واحد منهم بثال

 وسوار من لؤلؤ . 
 اْلخر فضة ، وذلك الختالف األعمال . ن أساور البعض ذهباً ، والبعضيكو  عيض : فهو أنأما على التب
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َقٍ  )  َتُبح  من الديباج ، واْلستربق : ما غلظ منه .( السندس : ما رق  َويَ لحَبُسوَن ثََياَبً ُخضحرًا َمنح ُسنُدٍس َوَإسح
ديباج ،  الثياب السندس وهو ما رق من المن  هب ، ويلبسون  لي أساور من ذهنم يلبسون من احلأ اْلية :  : معَن    قال الطُبي  -

 واْلستربق وهو ما غلظ فيه وثخحَن .
 ( .َولَِّباسحهحْم فِّيَها َحرِّيرٌ قال تعاىل )

 ا . هو أشبه ابملراد ههن ابن كثري:ل قالوس . : الَتبع يف اجل وقيل: االضطجاع ،  قيل :  االتكاء( أَلرَاَئكَ ُمتهَكَئنَي َفيَها َعَلى ا)
 ريكة وهي السرير املزين ابلثياب الفاخرة ، فال تسمى أريكة حىت تكون كذلك .ع أ : َج (رائكاأل)

 ال النصب والتعب . و ز رائك ، ما يدل على كمال الراحة ، و ويف اتكائهم على األ قال السعدي :  -
 املتقْي . ء للعاملْي( أي نعم هذا اجلزانَعحَم الث هَواُب )
 على أعمـاهلم وحسنت مرتفقاً ومنزاًل ومقيالً ، خبالف النار ) ساءت مرتفقاً ( .  جلنة ثواابً ( أي نعمت اَفقاً َوَحُسَنتح ُمرحت َ  )

 الفوائد :
 فضل اْلميان ابهلل والعمل الصاحل . -1
 .  اْلميان العمل الصاحل  البد مع-2
 . ة الدرجات أمهية العمل يف دخول اجلنة ورفع-3
 .   واملتابعة للرسول   –وهو ما كان فيه شرطان :اْلخالص هلل   حىت يكون صاحلاً ،أن العمل ال يكون مقبوالً -4
 احلث على األعمال الصاحلة .-5
 كمال عدل هللا وفضله حيث ال يضيع أجر من أحسن عماًل . -6
 أمهية اْلحسان يف العمل . -7

ٌن  هح وَ ْن َأْسَلَم َوْجَههح هلل  يناً مم َِّّ َوَمْن َأْحَسنح دِّ كما قال تعاىل )  ( . َو حمحْسِّ
نَِّْي وقال تعاىل ) نـحَوْا إِّنَّ اَّلل َ ُيحِّبُّ اْلمحْحسِّ  ( . َوَأْحسِّ
 . ( وْا احْلحْسََن َوزََِّيَدٌة ل ِّلَّذِّيَن َأْحَسنح وقال تعاىل )
 ل أكثركم عمالً .  يق( ومل  اْلَغفحورح َسنح َعَماًل َوهحَو اْلَعزِّيزح كحْم َأحْ الَّذِّي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِّيَـبـْلحوَكحْم أَيُّ وقال تعاىل )
حْلحْسََن وقال تعاىل )  ( . َوَيْزَِّي الَّذِّيَن َأْحَسنحوا ابِّ

 على املسلم أن يهتم ِبحسان العمل أكثر من كثرته ومنظره . -8
 بات احلساب . إث-9

 :  نعيمهان ومفيها ،  أن من آمن وعمل صاحلاً فإن له اجلنة خالداً -10
 ( .  َجنَّات  ََتْرِّي مِّن حَتْتَِّها اأَلهْنَارح ار . قال تعاىل )َتري من حتتها األهن •
 ( .  خالدين فيها . قال تعاىل ) َخالدِّيَن فِّيَها •
 ( . مِّْن َأَساوَِّر مِّن َذَهب   لَّْوَن فِّيَهاُيَ  ُيلون فيها ابلذهب . قال تعاىل ) •

 ( . رِّيٌر ْم فِّيَها حَ لَِّباسحهح وَ لباسهم احلرر . قال تعاىل ) •

 ( .  رائِّكِّ متكئونألىل ) على ا. قال تعا مرَتحْيمتكئْي  •

 ( .  َوححوٌر عِّْيٌ ( وقال تعاىل )  َوأَْزَواٌج مَُّطهَّرَةٌ هلم أزوج مطهرة . قال تعاىل ) •

 م ، وال يزول وال يفَن . نعم هذا الثواب ، ألنه من عظي 
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َ َجعَ َواضحَربح ََلُمح َمَثاًل رَُجلَ )   َ نيح نَ ُهَما َزرحعاً )َوَحفَ َناٍب  َمنح َأعح لحَنا أَلَحَدمَهَا َجن هَتنيح ٍل َوَجَعلحَنا بَ ي ح َنامُهَا بََنخح َ آَتتح     (32فح َن هَتنيح َكلحَتا اَلح
َوَفجهرح  َشيحئاً  َمنحُه  َتظحَلمح  َوَلَح  َِنَرًا )ُأُكَلَها  لَ 3  3ََّن َخالََلَُما  فَ َقاَل  ََثٌَر  َلُه  َأكح   َصاَحَبهَ وََكاَن  َأََّن  حُيَاَورُُه  َمنح َوُهَو  َماالً ثَ ُر  َوأَ َك  نَ َفراً    َعزُّ 

أََبدًا )34) َهَذَه  تََبيَد  َأنح  َأُظنُّ  َما  قَاَل  َسَه  لَنَ فح َوُهَو ظَاَلٌ  َجن هَتُه  َوَدَخَل  السهاعَ 35(  َأُظنُّ  َوَما  َرّبَ  (  َإىَل  رَُددحُت  َولََئنح  قَائََمًة  َة 
خَ  َمن ح أَلَجَدنه  ًا  )ريح ُمنَقَلباً  َلهُ   36َها  َصاَحبُ قَاَل  َوُهوَ   َبَ ُه  َأَكَفرحَت  حُيَاَورُُه  رَُجاًل   َسوهاَك  ُثُه  نُطحَفٍة  َمنح  ُثُه  تُ َراٍب  َمنح  َخَلَقَك  لهَذي 

ُ َرّبَ  َوال ُأشح   ( 37) َة  َك قُ لحَت  َوَلوحال َإذح َدَخلحَت َجن هتَ   ( 38َرُك َبَرّبَ  َأَحداً )َلَكنها ُهَو اّلِله ُ ال قُ وه َرَن َأََّن  َإنح ت ُ   َإاله ََبّلِلهَ َما َشاَء اّلِله
َوَوَلدًا ) َباَّنً  39َأَقله َمنحَك َماالً  َها ُحسح ًا َمنح َجنهَتَك َويُ رحَسَل َعَلي ح تََييَن َخريح َبَح َصَعيدًا زََلقاً ( فَ َعَسى َرّبَ  َأنح يُ ؤح َمنح السهَماَء فَ ُتصح

َتَطيَبَح َماؤُ ( َأوح ُيصح 40) َبَح يُ َقلَ ُب َكفهيحَه َعَلى َما أَنَفَق َفيَها َوَهَي َخاَويٌَة   (41َع َلُه طََلباً ) َها َغوحرًا فَ َلنح َتسح َوُأَحيَط بََثَمرََه فََأصح
َتيَن َلَح  َركح َبَرّبَ  َأَحدًا )  َعَلى ُعُروَشَها َويَ ُقوُل اَي لَي ح ُهَناَلَك   (43)ُمنَتَصرًا  َكاَن  ُه َمنح ُدوَن اّلِلَه َوَما  يَنُصُرونَ   َوَلَح َتُكنح َلُه َفَئةٌ   (42ُأشح

باً )  َقَ  ُهَو َخريحٌ ثَ َواَبً َوَخريحٌ ُعقح  .  ( 44الحَواليَُة ّلَِلَه اْلح
   [ . 44 -32] الكهف : 

----------------- 
وافتخروا عليهم    ملساكْي من املسلمْي ،ة الضعفاء واَمالس  ين عن( يقول تعاىل بعد ذكره املشركْي املستكرب   الً َواضحَربح ََلُمح َمثَ )  

 م هذا املثل .وأحساهبم ، فضرب هلهلم أبموا
ذلك مما    اعلم أن املقصود من هذا أن الكفار افتخروا أبمواهلم وأنصارهم على فقراء املسلمْي فبْي هللا تعاىل أن   قال الرازي :   -

ا يصري  أن  االفتخار الحتمال  يوجب  فقرياً غنياً  لفقري  ال  الذي يب حصول والغِن  أما   ، فطاعة هللا    به  و املفاخرة  عبادته وهي  
 .  اء املؤمنْي وبْي ذلك بضرب هذا املثل املذكور يف اْليةحاصلة لفقر 

ون لك فسره أكثر أهل هذا التأويل ، وُيتمل أن يكوظاهر هذا املثل أنه أبمر وقع وكان موجوداً ، وعلى ذ:    قال ابن عطية  -
 .  د قط ، واألول أظهروإن مل يقع ذلك يف وجو ن هذه صفته وابً مبمضر 

 ( . واصرب نـَْفَسكَ )هذا مثل ملن يتعزز ابلدنيا ويستنكف عن َمالسة املؤمنْي ، وهو مت صل بقوله  :   القرطيبل قا -
 جلْيية العصيان مع النعمة والطاعة مع الفقر حال ر أي اضرب هلم مثاًل من حيث:   قال اآللوسي -
َ َجَعلح )  َ َجن ه َنا أَلَحَدمَهَا رَُجَلنيح  بساتْي من شجر العنب . –وهو الكافر  –ا  ( أي جعلنا ألحدمه  َتنيح

 . وأصل الكلمة من السَت والتغطية  ومسى البستان جنة الستتار ما يستَت فيها بظل األشجار
َنامُهَا بَ )  لٍ َوَحَففح  ( أي أحطنامها بسياج من شجر النخيل .  َنخح
 ( .  املالئكة َحاف َْي مِّْن َحْولِّ العرشَرى َوتَـ ) عاىل نظريه قوله ت يطاً ابجلنتْيالنخل حم أي وجعلنا:  لرازي قال ا -
 ومن حماسن اجلنات أن تكون حماطة ابألشجار املثمرة. :  قال ابن عاشور -
نَ ُهَما َزرحعاً )   ( أي وجعلنا وسط هذين البستانْي زرعاً . َوَجَعلحَنا بَ ي ح
َن ه لحَتا كَ ) َ آتَ اَلح  .  جت مثرهـا ( أي أخر   تح ُأُكَلَهاَتنيح

 ( أي ومل تنقص منه شيئاً .  ُه َشيحئاً َلمح َمنح َوَلَح َتظح ) 
 ( . َفاَل ََيَافح ظحْلماً َواَل َهْضماً )  الن الظلم النقص : كما قال تعاىل :

 .  يزيد هباؤمها ليدوم شرهبما و ، ا وههنا األهنر متفرقة فيهما ههن( أي و  َما َِنَراً َوَفجهرحََّن َخالَلَُ ) 
 د يف هبجة مرآمها ، تتميماً حلسنهما . والزروع ، ويزي  أي يسقي األشجار:   قامسيقال ال -



 47 

 ( أي ذلك الرجل .  وََكاَن َلهُ ) 
،    ََثَرٌ   ) التنكري  يفيده  عظيم كما  أي  جنتاه  (  استكملت  قد  واأي   ، هلما  مثارمها  تعرض  ومل   ، أشجارمها  أو  رجحنت   آفة 

 رث .ا يف احلمنتهى زينة الدنينقص ، فهذا غاية 
 نتْي . هذين اجل ( أي صاحب فَ َقالَ )

 ( املؤمن . َلَصاَحَبهَ ) 
 .  جلاهتعيرياً له ابلفقر ، وفخراً عليه ابملال وا دله وَياصمه ويفتخر عليه ويَتأس ، ( أي ياَوُهَو حُيَاَورُهُ  )

ثَ ُر َمنحَك َماالً َوَأعَ )   وولداً .  دماً وحشماً ( أي أكثر خ راً زُّ نَ فَ َأََّن َأكح
 . ع على املؤمن ِباهه وماله ل الكالم أن الكافر ترف، وحاصون ابلذب عنه وينفرون معهمه الذين يقو فر عشرية الرجل وأصحابلنوا

 ( .حَنْنح مبِّحَعذَّبِّْيَ َما  وَ  أَْمَوااًل َوأَْواَلداً َوقَالحوا حَنْنح َأْكثـَرح عهم كما قال تعاىل )وهكذا الكفار يعتقدون أن املال ينف
 ( أي بكفره وَترده وتكربه وَتربه وإنكاره للمعاد . َو ظَاَلٌ لَنَ فحَسهَ ن هَتُه َوهُ جَ َوَدَخَل )

 ه . بالعتماد على ماله واْلعراض عن ر اب  :  ظامل لنفسه:   قال البقاعي -
أو واضع الشيء يف غري موضعه حيث  زوال  ها للمتث عرضها للهالك وعرض نعوهو ضار لنفسه بكفره حي:    قال اآللوسي  -

 لالئق به الشكر والتواضع ال ما حكى عنه. ا كان
ا ابألخرى ،  وإفراد اجلنة هنا مع أن له جنتْي كما مر ، إما لعدم تعلق الغرض بتعددها ، وإما التصال إحدامه:    قال القامسي  -

 فواحدة .وإما ألن الدخول يكون يف واحدة 
ل إحدامها قبل إَّنا يكون ْلحداها ألنه أول ما يدخل إَّنا يدخل  ا أفرد اجلنة هنا ومها جنتان ألن الدخو َّنوإ:    قال ابن عاشور  -

 أن ينتقل منها إىل األخرى ، فما دخل إال إحدى اجلنتْي.
 أي تنقطع وتضمحل . ( قَاَل َما َأُظنُّ َأنح تََبيَد )
 . البعث  أنكر ا ، و ذه الدنيا ورضي هبن إىل ه( فاطمأ َهَذَه أََبداً  )

 واْلشارة هبذا إىل اجلنة الِت مها فيها ، أي ال أعتقد أهنا تنتقض وتضمحل. ،  لك وتفَنَتوتبيد : :  قال ابن عاشور -
 َتيها ما يبيدها.واألبَد : مراد منه طول املدة ، أي هي ابقية بقاء أمثاهلا ال يع

 وَله ، من مياه وظالل. مه حواقوته وثبوته واجتماع أسباب َّنائه ودشجر و وق الار مبا لتلك اجلنة من وثوهذا اغَتار منه بغناه واغَت 
 وانتقل من اْلخبار عن اعتقاده دواَم تلك اجلنة إىل اْلخبار عن اعتقاده بنفي قيام الساعة. 

 ( أي كائنة .  َمةً َوَما َأُظنُّ السهاَعَة قَائَ ) 
َعثحوا قحْل بـََلى َورَ  ن لَّنوا أَ َكَفرح َزَعَم الَّذِّيَن  تعاىل )الشك ابلبعث كفر كما قال  َعثحنَّ ُثحَّ يب ِّ يـحبـْ َا َعمِّ   لَتـحبـْ  لتم ( . لَتـحنَـبـَّؤحنَّ مبِّ

 ( . َتْأتِّيَـنَّكحْم َلى َوَريب ِّ لَ َوقَاَل الَّذِّيَن َكَفرحوا اَل ََتْتِّيَنا السَّاَعةح قحْل بَـ وقال تعاىل )
 .   -على سبيل الفرض والتقدير  –عث ناك ب( أي وإن كان ه  َرّبَ  َولََئنح رَُددحُت َإىَل ) 
َها ُمنَقَلباً نه خَ دَ أَلجَ )  ًا َمن ح  ( أي ليكونن ِل هناك أحـسن من هذا احلظ عند ريب ، ولوال كرامِت عليه ما أعطاِن هذا .  ريح
 أي مرجعاً وعاقبة .  اً(منقلب)

 .  نياالدم املال والنعيم كما يف ذا ظن الكفار يعتقدون أهنم يف اْلخرة سيكون هلوه
ْعتح إِّىَل َريب ِّ إِّنَّ ِلِّ َْحًَة م ِّنَّا مِّن بَـ هح رَ َولَئِّْن أََذقْـَناكما قال تعاىل ) عِّنَدهح    ْعدِّ َضرَّاء َمسَّْتهح لَيَـقحوَلنَّ َهَذا ِلِّ َوَما َأظحنُّ السَّاَعَة قَائَِّمًة َولَئِّن رُّجِّ

 ( . لَْلححْسََن 
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 ( .  داً َمااًل َوَولَ  ا َوقَاَل أَلحوَتَْيَّ تِّنَ َيَ الَّذِّي َكَفَر ِبِّ  أَْيتَ أَفـَرَ وقال تعاىل )
 وقد بني هللا تعاىل أن إعطاءهم املال ليس لكرمهم ولكنه استدراج :

ْلِّي هَلح كما قال تعاىل ) َا َّنح ْلِّي هَلح َوالَ َُيَْسنَبَّ الَّذِّيَن َكَفرحوْا أَّنَّ َا َّنح هِّْم إَِّّنَّ َنفحسِّ  ( .هَلْمح َعَذاٌب مُّهِّْيٌ وَ  اً مثْ ْم لِّيَـْزَدادحوْا إِّ ْم َخرْيٌ أل ِّ
لَِّتِّ تـحَقر ِّبحكحْم عِّنَداَن زحْلَفى  )وقال تعاىل  ( . َوَما أَْمَوالحكحْم َواَل أَْواَلدحكحم ابِّ

 ( . َما أَْغََن َعْنهح َمالحهح َوَما َكَسَب وقال تعاىل )
 . ارابهلل واالغَت الكفر يه من عظاً له وزاجراً عما هو ف، واملؤمنه به صاحبه ا( َيرب تعاىل عما أجاب هُ اَورُ اَل َلُه َصاَحُبُه َوُهَو حيَُ قَ ) 
 .صله من الَتاب أي : خلق آدم الذي هو أ (َأَكَفرحَت ََبلهَذي َخَلَقَك َمنح تُ َراٍب  )

 ( . كحونح  لَهح كحن فـَيَ مِّن تـحرَاب  ُثَِّّ قَاَل يَسى عِّنَد اَّلل ِّ َكَمَثلِّ آَدَم َخَلَقهح إِّنَّ َمَثَل عِّ كما قال تعاىل )
 ( . َخَلْقَناكحم م ِّن تـحرَاب    إِّن كحنتحْم يفِّ رَْيب  م َِّن اْلبَـْعثِّ فَإِّانَّ اسح ا النَّ ََي أَيُـّهَ وقال تعاىل ) 

عَن مضمن م  (َك مِّن تـحرَاب   َأَكَفْرَت ابلذي َخَلقَ   )والظاهر أن اْلنكار املدلول عليه هبمزة اْلنكار يف قوله  :    قال ابن عاشور   -
، ويستبعد إنكار البعث ممن علم هللا أن هللا  أبرزه من العدم إىل الوجود    ، الذي القه  ه يستبعد جداً كفر املخلوق خب، ألن  ستبعاداال

 ( . انَّ َخَلْقَناكحْم م ِّن تـحرَاب  َي أيها الناس إِّن كحنتحْم يفِّ رَْيب  م َِّن البعث فَإِّ   )، ُث سواه رجاًل. كقوله خلقه من تراب ، ُث من نطفة 
مستعمل يف التعجب واْلنكار ، وليس على حقيقته ، ألن الصاحب    ( خلقك  ت ابلذي  فر أكقوله تعاىل )    وقال رمحه هللا :  -

اً {.فاملراد ابلكفر هنا اْلشراك الذي من َجلة معتقداته إنكار  له : } وال أشرك بريب أحدكان يعلم أن صاحبه مشرك بدليل قوله  
ف من يدركه عن اْلشراك به ، فإهنم يعَتفون أبن صلة من شأنه أن يصر ولية ألن مضمون الالبعث ، ولذلك عحر ف بطريق املوص

 هللا هو الذي خلق الناس فما كان غري هللا مستحقاً للعبادة. 
أفعيينا ابْللق األول بل هم يف   )اْللق الثاِن ، كما قال تعاىل  شأنه أن يصرف اْلنسان عن إنكار  ن العلم ابْللق األول من  ُث إ

 ، فكان مضمون الصلة تعريضاً ِبهل املخاطب. ( وهو أهون عليه  بدأ اْللق ُث يعيدهوهو الذي ي)  وقال  (جديد  لبس من خلق
بحانه الذي أنعم عليك بنعمة اْلياد واْلمداد ، وواصل عليك ابلنعم ، ونقلك من  ( أي هو س  وهاَك رَُجالً ُثُه َمنح نُطحَفٍة ُثُه سَ )  

 سواك رجالً . طور إىل طور حىت 
خلقك مستوي األجزاء ، معتدل القامة واْللق ، صحيح األعضاء يف أكمل صورة ،  :  أي  (  سواك    ) وله  ق  قال الشنقيطي :   -

 وأحسن تقومي. 
 ( . اْلنسان يف َأْحَسنِّ تـَْقوِّمي  َلَقْد َخَلْقَنا  )عاىل كقوله ت  
 ( . َوَصوَّرَكحْم فََأْحَسَن صحَورَكحْم  )وقوله  
 ( .  صحورَة  مَّا َشآَء رَكََّبَك ي ِّ َك الكرمي الذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فـََعَدَلَك يف أَ َي أيها اْلنسان َما َغرََّك بَِّرب ِّ  )وقوله  
 ( أضواء) .   رجال أي ذكراً ابلغاًل مبلغ الوقوله " رجالً "  

 كل ذلك يقتضي اْلميان خبالقك الذي أبرزك من العدم إىل الوجود .
 اً يف آايت : وهذا جاء مبين
َّللَِّّ وَكحنتحْم أَْمَواَتً فََأْحَياكحْم ُثحَّ ميحِّيتحكحْم ُثحَّ ُيحْيِّيكحْم ُثحَّ َكْيَف تَ كقوله تعاىل )  ( .   إِّلَْيهِّ تـحْرَجعحونَ ْكفحرحوَن ابِّ

 ( . َوَما ِلِّ الَ أَْعبحدح الَّذِّي َفطََرِنِّ َوإِّلَْيهِّ تـحْرَجعحوَن ىل )وقال تعا
َبِّيهِّ َوقـَوْ َوإِّْذ  وقال تعاىل )  ( .إال الذي فطرِنمِّهِّ إِّنَِّنِّ بـَرَاء مم َِّّا تـَْعبحدحوَن قَاَل إِّبـْرَاهِّيمح ألِّ

ُ َرّبَ   )  ابلوحدانية والربوبية .، بل أعَتف   لكن أان ال أقول مبقالتك ( أي   َلَكنها ُهَو اّلِله
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َرُك َبَرّبَ  َأَحداً  )  ك له . ( أي بل هو هللا املعبود وحده ال شري َوال ُأشح
 ( أي هال  .  َوَلوحال )
َة َإاله ََبّلِلهَ َإذح  ) ُ ال قُ وه ما أنعم  على خلتها ونظرت إليها َحدت هللا( أي هال إذ أعجبتك حْي د  َدَخلحَت َجن هَتَك قُ لحَت َما َشاَء اّلِله

 . به عليك وأعطاك من املال والولد ما مل يعطه غريك ، وقلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل  
 اله أو ولده أو ماله فليقل : ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل . قال بعض السلف : ما أعجبه شيء من ح

 . ك وتعنز علي  بكثرة مالك وأوالدك: إن كنت ترى أنِن أفقر منكافرملؤمن لل( أي قال ا اًل َوَوَلداً َإنح تُ َرَن َأََّن َأَقله َمنحَك َما )
تَيَ  ) ًا َمنح َجنهَتكَ فَ َعَسى َرّبَ  َأنح يُ ؤح  :  ( فعسى  يَن َخريح

 يؤتيه هللا خرياً من جنته ، وأن يهلك جنة صاحبه .  َتجي ، وأن هذا دعاء أن: أهنا لل َتتمل
 بتِن فيه ويزيل عنك ما تفتخر به  ذا كنت ترى هذا فإنه يحتوَقع أن هللا يزيل عِن ما عأنه إ تكون للتوقع ، واملعَن : : أن وحيتمل

َها َويُ رحسَ  )  ( أي على جنتك . َل َعَلي ح
 ( قال ابن كثري : الظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها .  َباَّنً َمنح السهَماءَ ُحسح  )

َبحَ )   بب ذلك . ( بس فَ ُتصح
 ( أي تصبح احلديقة أرضاً ملساء ال تثبت عليها قدم . قاً َصَعيدًا زَلَ  )

 الزلق : ما ال يثبت فيه القدم من األرض. 
َبَح َماُؤَها َغوحراً  )  أي غائراً يف األرض ، وهو ضد النابع الذي يطلب وجه األرض . (  َأوح ُيصح
َتَطيَع َلُه طََلباً  )  ملعاول وال بغريها . ابتطاع الوصول إليه ، ال ( أي غائراً ال يس  فَ َلنح َتسح

ع رشده ويتبصر  طغته واطمأن إليها ، لعله ينيب ويراج: إَّنا دعا على جنته املؤمن ، غضباً لربه ، لكوهنا غرته وأ  قال السعدي  -
 يف أمره . 

 صابه عذاب ، أحاط به واستهلكه ، فلم يبق منه شيء . ( أي أ َوُأَحيَط بََثَمرَهَ  )
هذا خرب من هللا عن إحاطة العذاب حبال هذا املثل به ، وقد تقدم القول يف  (  ط بثمره  وأحي)  وله تعاىل  : ق  عطيةقال ابن    -

 .  ذاب والفساد، غري أن اْلحاطة كناية عن عموم الع الثمر
 واْلحاطة : األخذ من كل جانب ، مأخوذة من إحاطة العدو ابلقوم إذا غزاهم. :  قال ابن عاشور -

على اجلنة والزرع ححسباٌن من السماء فأصبحت صعيداً زلقاً وهلكت أنعامه وسحلبت أمواله ،   أحرسل  أحتلف ماله كله أبنواملعَن :  
 أو خسف هبا بزلزال أو حنوه. 

 : واْلحاطة ابلثمر يستلزم تلف َجيع أشجاره ومثاره وزرعه ، فندم كل الندامة . سعدي  قال ال -
َبَح يُ َقلَ ُب َكفهيحَه  )  ( قال قتادة : يصفق كفيه متأسفاً متلهفاً على األموال الِت أذهبها عليها .  َفيَها َعَلى َما أَنَفَق فََأصح

 .سرته يصفق إحدى يديه على األخرى عظمت ح  هو كناية عن الندم واحلسرة فإن من:  قال الرازي  -
لى فائت تأسف علك فعل املتلهف امليريد يضع بطن إحدامها على ظهر األخرى ، وذ  (يقلب كفيه    )و:    وقال ابن عطية  -

 . وخسارة وحنوها ، ومن عرب بيصفق فلم يتقن
على أن أنه ُيتمل أن يكون معَن  (  فأصبح    ) قوله  هر أن اْلحاطة كانت لياًل لوالظا) فأصبح (    : قوله تعاىل   قال أبو حيانو   -
 فصار فال يدل على تقييد اْلرب ابلصباح(  فأصبح ) 
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   لية على نباَتا وبيوَتا .( أي وهي خا َهاى ُعُروشَ َوَهَي َخاَويٌَة َعلَ  )
 العروش َجع عرش وهو السقف .

 .  خاوية ، واحليطان على العروشوهي العروش ، ُث َتدمت احليطان عليها ، فهي يريد أن السقوف وقعت ، 
َركح َبَرّبَ  َأَحداً   ) َتيَن َلَح ُأشح :  ، يعِن هذا الكافرك بربه أحداً أنه مل يكن كان أشر ِبنته  ( يتمَن هذا الكافر بعدما أصيب    َويَ ُقوُل اَي لَي ح

 شرك به شيئاً . أنه مل يكن كفر ابهلل وال أ بعمله ، ود   إذا هلك وزالت عنه دنياه وانفرد
أاََن )له  ر به من قو ـان يفتخه ما ك( أي ملا نزل العذاب ِبنته ، ذهب عن  َوَلَح َتُكنح َلُه َفَئٌة يَنُصُرونَُه َمنح ُدوَن اّلِلَه َوَما َكاَن ُمنَتَصراً   )

 تصراً . ناب شيئاً ، وما كان بنفسه مفلم يدفعوا عنه من العذ  (َأْكثـَرح مِّنَك َماالً َوأََعزُّ نـََفراً 
  ) ذكر عن غريه من الكفار ، كقوله يف قارون  -ه جل وعال عن هذا الكافر : من أنه مل تكن له فئة ينصرونه من دون هللا وما ذكر 
 ( . َن املنتصرين رض َفَما َكاَن َلهح مِّن فَِّئة  يَنصحرحونَهح مِّن دحونِّ هللا َوَما َكاَن مِّ هِّ َوبَِّدارِّهِّ األَنا بِّ َفَخَسفْ 

َقَ   ُهَناَلَك الحَواليَُة    ) أي يف ذلك املقام ، وتلك احلال تكون الوالية من كل أحد هلل ، ألن الكافر إذا رأى العذاب رجع (  ّلَِلَه اْلح
  . إىل هللا
 وم يرجع إىل هللا وإىل مواالته وإىل اْلضوع له . ل أحد يف ذلك اليأي ك

َا كحنَّا بِّهِّ محْشرِّكِّْيَ فـََلمَّا رَأَْوا أَبَْسَنا قَاقوله تعاىل ]وعلى هذا املعَن فهذه اْلية ك َّللَِّّ َوْحَدهح وََكَفْراَن مبِّ  . [ لحوا آَمنَّا ابِّ
 [ .مَِّن اْلمحْسلِّمِّْيَ    أَنَّهح ال إِّلِـَّه إِّالَّ الَّذِّي آَمَنْت بِّهِّ بـَنحو إِّْسرَائِّيَل َوَأانَْ قح قَاَل آَمنتح هح اْلَغرَ َحىتَّ إَِّذا أَْدرَكَ وقوله يف فرعون ]

 ( أي جزاًء .  اَبً ُهَو َخريحٌ ثَ وَ  )
باً  )  ( أي األعمال الِت تكون هلل عز وجل ، ثواهبا خري وعاقبتها َحيدة رشيدة كلها خري .  َوَخريحٌ ُعقح

 : الفوائد
 مثال للعربة واالتعاظ ) وما يعقلها إال العاملون ( . هللا يضرب األ-1
 ابلغَن والفقر .  أن هللا يبتلي العباد-2

 املال .التحذير من فتنة الغَن و -3

 ( . َأن رَّآهح اْستَـْغََن قال تعاىل )
 ى دينه ( . لشرف عل) ما ذئبان جائعان أرسال بغنم أبفسد هلما من حرص املرء على املال وا  وقال 
 ) لكل أمة فتنة وفتنة أمِت ابملال ( رواه الَتمذي .   وقال 

َا أَ وقال تعاىل ) َنةٌ إَِّّنَّ  . ( ْمَوالحكحْم َوأَْواَلدحكحْم فِّتـْ

 روعية تذكري الظاملْي ووعظهم . مش
 مشروعية التذكري ابلظاملْي ، وما حل هبم من البالء والعقاب .-4

 ع هو هللا . هب ومينالتذكري أن الذي يعطي وي-5

 باً أن أهل الكفر يغَتون أبمواهلم وأوالدهم . غال-6
 نطفة .  التذكري أبصل اْلنسان وأنه من-7

َعثحوا قحْل بـََلى وَ اىل ) أن من أنكر البعث فهو كافر قال تع-8 َعثحنَّ  َزَعَم الَّذِّيَن َكَفرحوا َأن لَّن يـحبـْ  ( .َريب ِّ لَتـحبـْ
 إثبات الساعة وأهنا حق . -9

 صل خلقته .تذكري املتكرب أب ينبغي-10
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نَسانح أَ كما قال تعاىل عن ذلك املنكر للمعاد ) يٌم مُّبٌِّْي انَّ َخَلْقَناهح مِّن نُّْطَفة  فَإَِّذا هح أََوملَْ يـََر اْْلِّ  ( . َو َخصِّ
َي َخْلَقهح قَاَل َمْن ُيحْيِّي اْلعِّظَاَم َوهَِّي رَ وقال تعاىل )  .  ( مِّيٌم َوَضَرَب لََنا َمَثالً َوَنسِّ

 . الرجل : ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل إذا رأى شيئاً أعجبه من ماله أو ولده  مشروعية قول-11
 أن متاع الدنيا زائل . -12
 ( .فـََعَسى َريب ِّ َأْن يـحْؤتَِّيِنِّ َخرْياً مِّْن َجنَّتِّكَ التسلي عن لذات الدنيا وشهواَتا مبا عند هللا لقوله )اْلرشاد إىل -13
لَِّتِّ تـحَقر ِّبحكحْم عِّنَداَن زحْلفَ َوَما أَْمَوالحكحْم َواَل أَْواَلدح مل يعينا على طاعة هللا كما قال تعاىل ) لولد ال ينفعان إنملال واأن ا-14 ى إِّالَّ َمْن كحم ابِّ

اً آَمَن َوَعمِّلَ   ( .  َصاحلِّ
 الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه . -15
 وأهنا ألهل اْلميان . والية هللا احلق  مة تتضح أن يوم القيا-16

 ( . ز ِّلح بَِّقَدر  ضِّ َوَلكِّن يـحنَـ الر ِّْزَق لِّعَِّبادِّهِّ لَبَـَغْوا يفِّ اأْلَرْ َوَلْو َبَسَط اَّللَّح )قوله تعاىل هذه القصة مصداق -17
َنٌة َواَّللَّح عِّنَدهح َأْجٌر وتصديق ) َا أَْمَوالحكحْم َوأَْواَلدحكحْم فِّتـْ  ( .  َعظِّيمٌ إَِّّنَّ

 ن يوم القيامة أيِت فرداً ال مال وال ولد . أن اْلنسا-18
 ل واألوالد . العربة ابلعمل الصاحل ال ابملا-19

 .  و نعمه مبا يؤتيه لعباده  أنه يب عدم نسيان ذكر هللا -20
 .   أنه ليس هناك نفع من املال و الولد ما مل يعينا العبد على طاعة ربه-21
 .   جزاء إنكار البعث-22

 ي . املؤمن التق جزاء عدم أخذ النصح من و -32
 الندم بعد فوات األوان ال يفيد-24
 .   بحانه و تعاىل ليس له وِلأن من يشرك ابهلل س-25
 ن ؟ م على عباده ليبتليهم؛ هل يشكرون أم يكفرو أن هللا ينع  -26
ر وبطر، -27  آَته وال ينتفع به.  فال يبارك هللا له فيما  من اعَتف بفضل هللا عليه، فإنه يبارك هللا له فيما أعطاه، وأما من أشِّ

ْن َجنَّتِّكَ إِّْن تَـَرن أَ   ه ) لقول  ا عند هللا من اْلري اْلرشاد إىل التسلي عن لذات الدنيا وشهواَتا، مب -28 ْنَك َماال َوَوَلًدا فَـَعَسى َريب ِّ َأْن يـحْؤتَِّْيِّ َخرْيًا مِّ  ( .  اَن أََقلَّ مِّ

ن حَيا َكمَ َواضحَربح ََلُم مهَثَل اْلحَ )    تَ َلَط َبَه نَ َباُت اأَلرحَض فَأَ َياَة الدُّ ُروُه الرَ اَيُح وَكَ اء أَنَزلحَناُه َمَن السهَماء فَاخح َبَح َهَشيًما َتذح اَن اّلِلهُ  صح
َتَدرًا ) ٍء مُّقح  ( . ( 45َعَلى ُكلَ  َشيح

 [ .  45] الكهف : 
---------- 

 ( َي حممد للناس . َواضحَربح ََلُمح ) 
ن حَيا لَ َمثَ ) ََياَة الدُّ  ( يف زواهلا وفنائها وانقضائها .  اْلح
 ( أي كمطر أنزلناه من السماء . َكَماٍء أَنَزلحَناُه َمنح السهَماءَ )
تَ َلطَ )  ( أي ما فيها من احلب فشب  وحسحَن ، وعاله الزهور والنور والنضرة ، ُث بعد هذا كله : َبَه نَ َباُت اأَلرحضَ فَاخح
َبَح َهَشي)  ( َيبساً متفتتاً . اً مفََأصح
ُروُه الرَ اَيحُ تَ )  ( أي تفرقه وتطرحه ذات اليمْي وذات الشمال .ذح
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َتَدراً وََكا) ٍء ُمقح ُ َعَلى ُكلَ  َشيح أي وهللا على كل شيء يريده من اْلنشاء واْلفناء واْلحياء واْلغناء واْلفقار وحنو ذلك قادر    (َن اّلِله
 ء والقضاء . غَتار فهي سريعة الفنااالالتزهيد يف الدنيا وعدم :  ففي هذا

 كما يف هذه اْلية . 
َا احْلَيَ  نـَْيا َلعٌِّب َوهَلٌْو َوزِّيَنٌة وَ وقال تعاىل )اْعَلمحوا أَّنَّ تـََفاخحٌر بـَيـَْنكحْم َوَتَكاثـحٌر يفِّ اأْلَْمَوالِّ َواأْلَْوالدِّ َكَمَثلِّ َغْيث  أَْعَجَب اْلكحفَّاَر نـََباتحهح  اةح الدُّ

رَةِّ َعَذاٌب َشدِّيٌد َوَمْغفِّرَةٌ جح َفََتَاهح محْصَفر اً يُثحَّ يَهِّ  نـَْيا إِّالَّ َمَتاعح اْلغحرحورِّ(.  مَِّن اَّللَِّّ َورِّْضَواٌن َوَما احْلََياةح  ُثحَّ َيكحونح ححطَاماً َويفِّ اْْلخِّ   الدُّ
السَّ   وقال تعاىل أَنَزْلَناهح مَِّن  نـَْيا َكَماء  الدُّ احْلََياةِّ  َمَثلح  َا  نَـ مَ )إَِّّنَّ بِّهِّ  فَاْختَـَلَط  أَ اء  إَِّذا  َواألَنـَْعامح َحىتََّ  النَّاسح  أَيْكحلح  َخَذتِّ َباتح اأَلْرضِّ ممَِّّا 

َوازَّيَـَّنتْ  زحْخرحفـََها  يًدا َكَأن    اأَلْرضح  َحصِّ َفَجَعْلَناَها  هَنَارًا  أَْو  لَْياًل  أَْمرحاَن  أَََتَها  َهآ  َعَليـْ قَادِّرحوَن  َأهنَّحْم  أَْهلحَها  أَلْمسِّ  ملَّْ َوَظنَّ  ابِّ تـَْغَن  َكَذلَِّك   
 ن ( . لَِّقْوم  يـَتَـَفكَّرحو نـحَفص ِّلح اْلََيتِّ 

رََة هَِّي َدارح اْلَقرَارِّ(. عاىل عن مؤمن فرعون أنه قال لقومه )ََي قـَوْ وقال سبحانه وت نـَْيا َمَتاٌع َوإِّنَّ اْْلخِّ َا َهذِّهِّ احْلََياةح الدُّ  مِّ إَِّّنَّ
 ودار اْلخرة هي دار االستقرار واْللود. ا قليل ُث تنقطع وتزول.هبوقال القرطيب: متاع: أي يتمتع  

 ... (.  ، وإن هللا مستخلفكم فيها ... فاتقوا الدنيا)إن هذه الدنيا حلوة خضرة قال 
 )لو كانت الدنيا تزن عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء( رواه الَتمذي.  وقال 
  وما وااله ... ( رواه الَتمذي.ون ما فيها إال ذكر هللالع)الدنيا ملعونة م وقال 

نْبِّ نَّهح َكاَن أَيْمحرح هبِِّّنَّ: اللَّهحمَّ إِِّن ِّ أَعحوذح بَِّك مَِّن اْلبحْخلِّ َوأَعحوذح بَِّك مَِّن اجْلح أَ   ْمس  َويَْذكحرحهحنَّ َعنِّ النَّيبِّ ِّ  عْن محْصَعب  َكاَن َسْعٌد أَيْمحرح خبَِّ 
نَ َوأَعحوذح بَِّك أَ  نـَْيا يـَْعِنِّ فِّتـْ َنةِّ الدُّ  اْلَقرْبِّ. َة الدَّجَّالِّ َوأَعحوذح بَِّك مِّْن َعَذابِّ ْن أحَردَّ إِّىَل أَْرَذلِّ اْلعحمحرِّ َوأَعحوذح بَِّك مِّْن فِّتـْ

 )الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر( رواه مسلم.  وقال 
 تركها( رواه الَتمذي.استظل حتت شجرة ُث راح و  )ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب وقال 

 نظر مبا يرجع( رواه مسلم)ما الدنيا يف اْلخرة إال كما يعل أحدكم إصبعه يف اليم فلي وقال النيب 
املاء الذي : ما للدنيا ابلنسبة لآلخرة يف قصر مدَتا وفناء لذاَتا ودوام اْلخرة ودوام لذاَتا ونعيمها إال كنسبة  قال النووي رَحه هللا

 إىل ابقي البحر. يعلق ابْلصبع 
 البن عمر )كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل( رواه البخاري. وقال 

 ية عند الَتمذي )وعد نفسك من أهل القبور(. ويف روا
نك غريب أو البن عمر، وهي يف الواقع وصية له ولَلمة من بعده رضي هللا عنه وأرضاه، كن يف الدنيا كأ  ذه وصية النيب  ه

 نفسك من أهل القبور.  عابر سبيل وعد
عتناء هبا،  ا، وال حتد ث نفسك بطول البقاء فيها وال ابالقال النووي رَحه هللا يف معَن احلديث )ال تركن إىل الدنيا وال تتخذها وطن

 وال تتعلق منها إال مبا يتعلق به الغريب يف غري وطنه(. 
 الفوائد .

 رعة زواهلا واضمحالهلا . هذا مثل حلقارة الدنيا وس -1
 :  ، وأن حبها مفسد للدين من وجوه التحذير من حبها وعشقها  -2

 ر هللا . رية عند هللا ، ومن أكرب الذنوب تعظيم ما حق: أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حق أوالً 
 ضه فقد تعرض للفتنة . : أن هللا لعنها ومقتها وأبغضها إال ما كان له فيها ، ومن أحب ما لعنه هللا ومقته وأبغ اثنياً 
 : أنه إذا أحبها صريها غايته فعكس األمر وقلب احلكمة .  ثاً اثل
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 وبْي فعل ما يعود عليه نفعه يف اْلخرة .  : أن حمبتها تعَتض بْي العبد رابعاً 
 ه وفرق عليه مشله  فقره بْي عيني جعل هللا  احلديث ) من كانت الدنيا أكرب مهه: أن حمبتها َتعلها أكثر هم العبد ، ويف  مساً خا

 (. روهام فاعربوها وال تع الدنيا قنطرة، كما قال عيسى ابن مرمي )أن الدنيا زائلة فينبغي لإلنسان أن يعلها طريقاً لآلخرةمادام  -3
 .   عبيداً ، واعربوها وال تعمروها  لدنيا رابً فتتخذكموقال : ال تتخذوا ا

 أن اْلخرة هي الباقية الِت ال تزول . -4
رَةح قال تعاىل ) كما  ( . َوأَبـَْقى َخرْيٌ   َواْْلخِّ

رَةح َخرْيٌ لََّك مَِّن اأْلحوىَل وقال تعاىل )  ( .  َوَلآْلخِّ
 ( . اَّللَّح َخرْيٌ َوأَبـَْقى وَ . ..وقال السحرة )

 لناس من األشياء الِت يعرفوهنا ويشاهدوهنا . ضرب األمثال ل -5
 بيان قدرة هللا ، وأنه سبحانه قادر على كل شيء .  -6

زَهح مِّن َشْيء  يفِّ السََّماَواتِّ َواَل يفِّ اأْلَْرضِّ َن اَّللَّح َوَما َكاكما قال تعاىل )  ( .  يراً إِّنَّهح َكاَن َعلِّيماً َقدِّ  لِّيـحْعجِّ
ن حَيا َوالحَباَقَياُت الصهاَْلَاُت َخريحٌ َعنَد رَبَ َك ثَ َواًَب َوَخريحٌ أَ َوالحبَ ُنوَن زَيَنُة اْلحَ ) املاُل   ( .   (46َماًل )َياَة الدُّ

 [ .  46 ] الكهف : 
---------- 

ن حَيا) املاُل  ََياَة الدُّ  هى هبا على غريه. ين هبا اْلنسان يف هذه احلياة الدنيا، ويتبا: املال والبنون زينة يتز ي  أ(  َوالحبَ ُنوَن زَيَنُة اْلح
ك عما ينفعك،  علقا يصرفَتا، فال تعلق قلبك هبا تومن شأن الزينة: الزوال وعدم الثبات، وإضافتها إىل احلياة الدنيا يقتضي دانء

 وليكن اهتمامك ابألعمال الصاحلة فهي الِت يبقى ثواهبا ويؤمل نفعها يف الدارين . 
 اً . ، ويف البنْي قوة ودفع اً ونفع َجاالً  -رطيبما يقول القك  -إَّنا كاان كذلك، ألن يف املالو 

 ينة احلياة الدنيا.  فصارا ز ويف } البنْي { قوة ودفعاً ألن يف املال َجااًل ونفعاً :  قال املاوردي  -
ينتج ن زينة الدنيا فهو سريع االنقضاء واالنقراض  وهو أن املال والبنون زينة احلياة الدنيا وكل ما كان م  : ...    قال الرازي   -

 إنتاجاً بديهياً أن املال والبنْي سريعة االنقضاء واالنقراض.
ن ابألموال واألوالد ، فأخرب هللا تعاىل أن ذلك مما يحتزيَّن به يف انوا يفتخرو دٌّ على املشركْي الذين كهذا ر :    قال ابن اَلوزي   -

 اْلخرة.الدنيا ،  ال  مما ينفع يف 
اي :  قال اآللوس  - الزينة واْلمداد وغري   -لبنْيوتقدمي املال على  به من  فيما نيط  لعراقته  الناس  مع كوهنم أعز منه عند أكثر 

 .ن له بنون بغري مال فهو يف أضيق حال عكس فإن موألنه زينة بدوهنم من غري  ذلك..
 . وهي األعمال الصاحلات  ( َوالحَباَقَياُت الصهاَْلَاُت  )

 . أجراً (   َخريحٌ َعنَد رَبَ َك ثَ َواَبً ) 
 . ا من زينة حياَتم الدنيا الذي يؤمل من عواقب الباقيات الصاحلات خري مما يؤمله أهل الدني: أي   (َوَخريحٌ َأَمالً  )

 1فائدة :  
 املراد ابلباقيات الصاحلات على أقوال : اختلف العلماء يف  

 ابهلل . ال  وال حول وال قوة إ  َواَل إِّلََه إِّالَّ اَّللَّح َواَّللَّح َأْكرَب ه الكلمات: سحْبَحاَن اَّللَِّّ َواحْلَْمدح َّللَِِّّّ : الباقيات الصاحلات هذ القول األول
 املفسرين للجمهور.ونسبه بعض 
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ل وال كرب وال حو وقال اجلمهور هي الكلمات املأثور فضلها : سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا ، وهللا أ:    ابن عطيةقال    -
 .  مقوة إال ابهلل العلي العظي

 ونسبه أيضاً ابن جزي والشنقيطي للجمهور . 
َي اَّللَّح عَ   حلديث أيب سعيد  -أ « . قِّيَل: َوَما  )    الَ قَ    ْنهح، َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّّ اْْلحْدرِّي ِّ َرضِّ َاتِّ هحنَّ ََي َرسحوَل اْسَتْكثِّرحوا مَِّن اْلَباقَِّياتِّ الصَّاحلِّ

َّللَّ َوالتَّْسبِّيحح، َوالتَّْحمِّيدح، َواَل َحْولَ قَاَل: التَّْكبِّريح َوالتـَّْهلِّيلح،  ؟ اَّللَِّّ    ( رواه احلاكم .  َواَل قـحوََّة إِّالَّ ابِّ
قَ َة  َأيبِّ هحَريـْرَ   وحلديث  -ب قَاَل َرسحولح اَّللَِّّ  ،  ََي َرسحوَل اَّللَِّّ: مِّْن َعدحو     «خحذحوا جحنـََّتكحمْ )  اَل:  قـحْلَنا  اَل .  قَاَل: "  َقْد َحَضَر؟   

إِّ جحنـََّتكحْم مِّ  َواَل  َواحْلَْمدح َّللَِِّّّ،  النَّارِّ، قحولحوا: سحْبَحاَن اَّللَِّّ،  إِّالَّ اَّللَّح، وَ َن  َا  َلَه  فَإِّهنَّ َأْكرَبح،  َوهح اَّللَّح  َومحَقدََّمات   َيات   اْلقَِّياَمةِّ محْنجِّ يـَْوَم  نَّ أَيْتَِّْي 
َا  ( رواه احلاكم .  ت اْلَباقَِّياتح الصَّاحلِّ

 الصاحلات هي الصلوات اْلمس. : أن الباقياتالقول الثان
 عمال الصاحلة كلها. : أن الباقيات الصاحلات هي األ القول الثالث

ابن جريروهذا   ،    اختيار  والواحدي   ، ، ، واأللوسي  ، والشوكاِن  ، والبيضاوي  والقرطيب   ، ، والرازي  وابن عطية  والزمشري ، 
 الشنقيطي . والسعدي ، و 

ذي رحوي عن علي  بن أيب  وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب: قول من قال: هن  َجيع أعمال اْلري، كال  - رَحه هللا   -  قال اإلمام الطُبي  -
  من الصاحلات الِت تبقى لصاحبها يف اْلخرة، وعليها يازى ويحثاب، وإن هللا عز  ذكره مل َيصص من   لحة، عن ابن عباس؛ ألن ذلك كلهط

َاتح َخرْيٌ   .      عِّْنَد َربِّ َك ثـََوااًب( بعضاً دون بعض يف كتاب، وال خبرب عن رسول هللاقوله )َواْلَباقَِّياتح الصَّاحلِّ
 ألن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا.  وهو الصحيح إن شاء هللا ؛ال :  فق ورجحه القرطيب   -

 معهن هللا تعاىل ألقوام. ن ؛ وحرث اْلخرة الباقيات الصاحلات ، وقد ي : احلرث حراثن فحرث الدنيا املال والبنو   وقال علي   
العلماء يف   وقال الشنقيطي   - تر الباقيات الصاحلات كلها    : وأقوال  ضي هللا سواء قلنا إهنا "  راجعة إىل شيء  واحد  وهو األعمال الِت 

ا: "  بن جبري وأبو ميسرة وعمر بن شرحبيل، أو أهن  الصلوات اْلمس " كما هو مروي عن َجاعة من السلف منهم: ابن عباس وسعيد
اء، وجاءت دالة  علي العظيم "، وعلى هذا القول َجهور العلمحول وال قوة إال ابهلل السبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب وال  

 . -رضي هللا عنهم   -ري وعائشة عليه أحاديث مرفوعة عن أيب سعيد اْلدري وأيب الدرداء وأيب هريرة والنعمان بن بش
ْلمس املذكورة وغري ذلك  الصلوات اْلمس والكلمات اوالتحقيق: أن الباقيات الصاحلات: لفظ عام يشمل    -فا هللا عنه  ع   -قال مقيده  

صاحلة لوقوعها على الوجه    -  أيضاً   -رضي هللا تعاىل؛ ألهنا ابقية لصاحبها غري زائلة وال فانية كزينة احلياة الدنيا؛ وألهنا  من األعمال الِت ت 
 تعاىل. )األضواء(. الذي يرضي هللا  

ُّ  وتصدقوا هبا إال كتفها،    على عهد النيب     عنها )أهنم ذحبوا شاة ويشهد لذلك ما رواه الَتمذي عن عائشة رضي هللا  )َما      فـََقاَل النَّيبِّ
َها إِّال َكتِّفحهَ  نـْ َها؟( قَاَلْت: عائشة: َما بَقَِّي مِّ نـْ  ا(. ا، قَاَل: )بَقَِّي كحلَُّها َغرْيَ َكتِّفِّهبَقَِّي مِّ

َفدح   ابق، إشارة إىل قوله تعاىل )َما عِّْندَكق، وما بقي عندك: فهو غري:أي: ما تصدقَت به: فهو اب -رَحه هللا    -  قال املباركفوري  - م يـَنـْ
 .)  َوَما عِّْنَد هللاِّ اَبق 

 تها فزائلة . اذا ؟ ألهنا هي الِت تبقى ، أما الدنيا وزينه ؟ ملاألعمال الصاحلة هي خري ما يقدمه اْلنسان لنفس  -
َا)هنا قال تعاىل كما   ( . ثـََواابً َوَخرْيٌ أََماًل  تح َخرْيٌ عِّنَد رَب َِّك َواْلَباقَِّياتح الصَّاحلِّ

َاتح َخرْيٌ عِّنَد رَب َِّك ثـََواابً َوَخرْيٌ مََّرد  يف سورة مرمي )  وقال تعاىل  ( . اً َواْلَباقَِّياتح الصَّاحلِّ
 وقد جاءت نصوص كثرية تبْي ذلك :

 أهله وماله ويبقى عمله ( . اثنان ويبقى واحد ، يرجع ) يتبع امليت ثالثة : أهله وماله وعمله ، فريجع  رسول هللا  قال 
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ليمان زل سقد أوِت سليمان ملكاً عظيماً ؟ فنفقال احلراث : ل  –وكان مع سليمان جنوده وموكبه العظيم    –  مر سليمان حبراث
 مان يفَن والتسبيحة تبقى . سليمان ، ألن ملك سليإليه وقال : تسبيحة واحدة خري من ملك 

 الفوائد :
 ألعمال الصاحلة يف هذه الدنيا . التحذير من التفريط اب-1
 يتزود منها لآلخرة وليست للبقاء واللهو والغفلة .  رحلة من املراحلأن الدنيا م-2
 دنيا . التحذير من زينة احلياة ال-3
 .  أن أعظم زينة الدنيا املال والبنون-4
 أن املال حمبوب للنفوس وهو أعظم الفنت .-5
 ناس . على الطاعة فهو مضرة ، كما هو حال كثري من ال والولد إذا مل ينفع ويعْيأن املال -6

 فائدة : 

 ساء ألهنا اليوم معك وغداً مع غريك ، وال معوكان يقال : ال تعقد قلبك مع املال ألنه يفٌَْء ذاهب ، وال مع النقال القرطيب :  
 السلطان ألنه اليوم لك وغداً لغريك. 

َم ُنَسريَ ُ )   ََباَل َوتَ َرى األَ َويَ وح ُهمح َأَحًدا )رحَض ََبَرزًَة َوَحَشرحََّنُهمح فَ َلمح نُ غَا اَلح ُتُموََّن َكَما 47َدرح َمن ح ( َوُعَرُضوا َعَلى رَبَ َك َصفًّا لهَقدح َجئ ح
ُتمح أَ َخَلقح  َعًدا )َناُكمح َأوهَل َمرهٍة َبلح زََعمح رََمنيَ ( َوُوَضَع الحَكَتا48لهن َّنهحَعَل َلُكم مهوح َفَقنَي ِمها َفيَه َويَ ُقوُلوَن اَي  ُب َفرَتَى الحُمجح َوي حَلتَ َنا   ُمشح

َصاَها   ( .   (49َلُم رَبَُّك َأَحًدا )َوَوَجُدوا َما َعَمُلوا َحاَضًرا َوال َيظح َماَل َهَذا الحَكَتاَب ال يُ غَاَدُر َصَغريًَة َوال َكَبريًَة َإاله َأحح
 [ .  49 – 47] الكهف : 

---------- 
َم ُنَسريَ ُ وَ ) ََبالَ يَ وح  ا كثيباً ، ُث يعلها كالعهن املنفوش ُث تضمحل وتتالشي . يعله ( أي يزيلها عن أماكنها ،  اَلح

 ( . اء َمْوراً يـَْوَم ََتحورح السَّمَ كما قال تعاىل )
ريح اجلَِّبالح َسرْياً  فكانت سراابً وقال تعاىل ) وسريت اجلبال   ( .  َوَتسِّ

َْت  َوإَِّذا اجلَِّبالح سح  )وقال تعاىل  ( . ري ِّ
فحَها َريب ِّ َنْسفاً   َعنِّ َوَيْسأَلحوَنكَ وقال تعاىل )  ( . اجلَِّبالِّ فـَقحْل يَنسِّ
 ( .  َمرَّ السََّحابِّ َجامَِّدًة َوهَِّي ََتحرُّ  َوتـََرى اجلَِّباَل حَتَْسبـحَها وقال تعاىل )

 نفوش . ية وتلْي فتكون كالعهن املنه سبحانه يفتتها حىت تذهب صالبتها احلجر وذكر هللا أ
 ( والعهن الصوف . َكاْلعِّْهنِّ َبالح  َوَتكحونح اجلِّ كما قال تعاىل )

 ( . َبالح َفَكاَنْت َسرَاابً َوسحري َِّتِّ اجلِّ ُث ذكر هللا أنه يعلها سراابً كما قال تعاىل )
لرهبم ال َّتفى    ونظاهر اْللق كلهم    يواري أحداً ، بل  ال مكان ( أي ابدية ظاهرة ليس فيها معلم ألحد ، و   رحَض ََبَرزَةً َوتَ َرى األَ   )

 افية . منهم خعليه 
فإذا هم   )يوان ، كقوله تعاىل  والبارزة : الظاهرة ، أي الظاهر سطحها ، إذ ليس عليها شيء يسَت وجهها من شجر ونبات أو ح

 ( . ابلساهرة  
جر والعمارات الِت كانت عليها. وهذا ل والظراب واْلكام ، والشأي ترى األرض ظاهر منكشفة لذهاب اجلبا ر ،  الظهو الربوز :  و 
فحَها َريب ِّ َنْسفاً فـََيَذرحَها قَ َوَيْسأَلحوَنَك َعنِّ اجلبال فـَقحلْ   ) بينه أيضاً يف غري هذا املوضع. كقوله تعاىل    -ذي ذكره هنا  عَن الامل اعاً   يَنسِّ
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، نبات فيهاوية ال  ، وهو أهنا أرض مستراجعة إىل شيء واحد  قوال العلماء يف معَن ذلكوأ (  َصْفَصفاً الَّ ترى فِّيَها عَِّوجاً وال أَْمتاً  
 ( أضواء البيان )           وال بناء وال ارتفاع وال احندار.

 من اجلبال ، وال شيء من األشجار ، فبقيت ابرزة  يبق على وجهها شيء من العمارات ، وال شيء  أنه مل : أي    قال الرازي   -
 ( . أَْمتاً َها عَِّوجاً َوال الَّ ترى فِّي)  ها ، وهو املراد من قوله ظاهرة ليس عليها ما يسَت 

 :   قوالن(   ابرزة) ويف معَن  :  قال ابن اَلوزي -
 من جبل أو شجر أو بناء  ، قاله األكثرون.  ] ظاهرة [ فليس عليها شيء أحدمها : 

 .ابرزاً أهلها من بطنها ، قاله الفراء الثان :و 
شجر وال بنيان ؛ أي قد اجتثت مثارها وقلعت  سَتها من جبل وال  ظاهرة ، وليس عليها ما ي   (اَبرِّزًَة    )  ومعَن  وقال القرطيب :   -

 ( التفسري )       القول أهل التفسري.  وعلى هذا،  جباهلا ، وهدم بنياهنا ؛ فهي ابرزة ظاهرة
...   اآللوسي وقال    - لذهاب َج  :  تراها ابرزة  واأو  اجلبال  عليها من  ما  عليع  اقتصر  وإَّنا  واألشجار  والعمران  زوال لبحار  ى 

ين من بطنها  منه زوال ذلك بطريق األوىل ، وقيل : إسناد الربوز إىل األرض َماز ، واملراد ترى أهل األرض ابرز اجلبال ألنه يعلم  
 وهو خالف الظاهر. 

بعيداً جداً   - ما كان يف بطنها من األموات والكنوز أي ابرزاً  (رض اَبرِّزًَة َوتـََرى األ )قول من قال : إن معَن :  يقال الشنقيط -
 كما ترى.  

 بروز ما يف بطنها من األموات والكنوز دلت عليه آَيت أخر.  و 
 .  ( َوأَْلَقْت َما فِّيَها َوََّتَلَّْت  َوإَِّذا األرض محدَّتْ  ) كقوله تعاىل 

َل َما يفِّ الصدورْعثَِّر َما يفِّ القبور وَ أََفاَل يـَْعَلمح إَِّذا بـح )وله تعاىل  وق  .                 (ْعثَِّرتْ َوإَِّذا القبور بـح )وقوله  (َأْخَرَجتِّ األرض أَثـَْقاهَلَاوَ ) وقوله  (ححص ِّ
 (  البيان   أضواء)

 ل وغريها . ن غري ابدية لوجود األشجار واألبنية واجلباومفهوم اْلية أن األرض اْل
 قيامة حلساهبم . احلشر : َجع الناس يوم ال( َوَحَشرحََّنُهمح ) 

 لْي منهم واْلخرين .واملعَن : َجعناهم األو 
 ر من اْلنس واجلن والدواب والطري وغريهم . فكل أحد ُيش

( تعاىل  قال  َوالَ كما  اأَلْرضِّ  َدآبَّة  يفِّ  مِّن  أح َوَما  إِّالَّ  ََناَحْيهِّ  ِبِّ َيطِّريح  طَائِّر   فـَرَّطْ   مَّا  أَْمثَالحكحم  شَ َمٌم  مِّن  الكَِّتابِّ  يفِّ  َرهب ِِّّْم َنا  إِّىَل  ُثحَّ  ْيء  
 (.   ُيحَْشرحونَ 

 أدلة :  وقد دل على حشر البهائم َخسة
 ( .  وإذا الوحوش حشرتقال تعاىل )  -أ

اأْلَْرضِّ  َدابَّة  يفِّ  مِّْن  )َوَما  تعاىل  قوله  إِّالَّ ب_  ََناَحْيهِّ  َيطِّريح ِبِّ طَائِّر   َوال  فـَرَّ   َما  أَْمثَالحكحْم  أحَمٌم  مِّ   اْلكَِّتابِّ  َرهب ِِّّْم  ْطَنا يفِّ  إِّىَل  ُثحَّ  َشْيء   ْن 
 رحوَن( . ُيحْشَ 

رأى شاتْي ينتطحان فقال : َي أابذر أتدري فيما ينتطحان ؟ قال : قلت : ال ، قال : لكن   لنيب  أن ا)ج_ وحديث أيب ذر  
 ( رواه أَحد .  يدري وسيقضي بينهماهللا
متفق    .( أبظالفهاا وتطأوه  لقيامة أعظم ما كانت وأمسنه تنطحه بقروهن ء يوم ايوالغنم وأهنا َت  مانع صدقة اْلبل والبقر)  ثحديو   -د

 عليه  
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   تعاىل يمع الوحوش ُث ( وأن هللاافِّرح ََي لَيـَْتِنِّ كحنتح تـحرَاابً ْوَم يَنظحرح اْلَمْرءح َما َقدََّمْت يََداهح َويـَقحولح اْلكَ ياْلاثر الواردة يف قوله تعاىل )  -هـ
 ( . كحنتح تـحرَاابً ََي لَيـَْتِنِّ  الكافر ) دها يقول ن ، فع يقول هلا : كوِن تراابً ، فتكون تراابً يقتص من بعضها لبعض ، ُث

 واْلشر جاء آبايت كثرية : 
رِّينَ قال تعاىل )  ( .  ْعلحوم   َلَمْجمحوعحوَن إِّىَل مِّيَقاتِّ يـَْوم  مَّ قحْل إِّنَّ اأْلَوَّلَِّْي َواْْلخِّ
 ( .  رَْيَب فِّيهِّ ْمعِّ اَل َوتحنذَِّر يـَْوَم اجلَْ )  وقال تعاىل

 ( . قَِّياَمةِّ الَ رَْيَب فِّيهِّ  نَّكحْم إِّىَل يـَْومِّ الْ َّلل ح ال إِّلَـَه إِّالَّ هحَو لََيْجَمعَ اوقال تعاىل )
 ( . يوم مشهوداسح َوَذلَِّك ٌع لَّهح النَّ َذلَِّك يـَْوٌم َمَّْمحو  وقال تعاىل )

 س حفاة عراة ( . ) ُيشر النا ال الرسول وق
ُهمح َأَحداً  فَ َلمح )   نَتك منهم أحداً ال صغرياً وال كبرياً .(  أي فلم  نُ غَاَدرح َمن ح

 . ( َويـَْوَم حَنْشحرحهحْم َجِّيعاً كما قال تعاىل )
 يـَْوَم يـَقحومح قال تعاىل )ي هللا صفاً واحداً كما  أن يكون املراد َجيع اْلالئق يقومون بْي يد   ( ُيتمل  َوُعَرُضوا َعَلى رَبَ َك َصف اً )  

 ( . ... يـََتَكلَّمحوَن الَّ الرُّوحح َواْلَماَلئَِّكةح َصف اً 
 ( . َوَجاء رَبَُّك َواْلَمَلكح َصف اً َصف اً  ومون صفوفاً صفوفاً كقوله تعاىل ) وُيتمل أهنم يق

َناُكمح َأوهَل َمره لهَقدح َجئ ح )   عراة   جئتموان كما خلقناكم أول مرة ، أي حفاة   م القيامة : أي وهللا لقد ( أي يقال هلم يو   ةٍ ُتُموََّن َكَما َخَلقح
  أهل ، وال عشرية ، ما معهم إال األعمال . غراًل هبماً ، بال مال ، وال ولد ، وال 

 يخ هلم على رؤوس األشهاد . : هذا تقريع للمنكرين للمعاد ، وتوب قال ابن كثري  -
ئـْتحمحواَن وَ كما قال تعاىل )  (  ْلَناكحْم َورَاء ظحهحورِّكحْم َخوَّ كحْم أَوََّل َمرَّة  َوتـَرَْكتحم مَّا فـحرَاَدى َكَما َخَلْقَنا َلَقْد جِّ

 ( . وَكحلُّهحْم آتِّيهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ فـَْرداً ل تعاىل )وقا
َنا َكَما بََدْأاَن أَ   وقال تعاىل )  ( . َْي إِّانَّ كحنَّا فَاعِّلِّ وََّل َخْلق  نُّعِّيدحهح َوْعداً َعَليـْ
 ( .  ا بََدَأكحْم تـَعحودحونَ َكمَ وقال تعاىل )
 قبل ، لتأكد وقوعه . عرب ابملاضي واملراد املست –وعرضوا  – همقوله وحشران

َعداً  ) ُتمح أَلهن َّنهحَعَل َلُكم مهوح  م أن هذا واقع بكم ، وال أن هذا كائن .( أي ما كان هذا ظنك َبلح زََعمح
 بعث واجلزاء واحلساب . ْلجناز ما وعدهم على ألسنة رسله من اليعل هلم وقتاً وال مكاانً فار زعموا أن هللا مل فالك

َعثحنَّ ُثحَّ لَتـحنَـبـَّ َزعَ كما قال تعاىل ) َعثحوا قحْل بـََلى َوَريب ِّ لَتـحبـْ ْلتحْم َوَذلَِّك َعَلى اَّللَِّّ َم الَّذِّيَن َكَفرحوا َأن لَّن يـحبـْ َا َعمِّ رٌي ؤحنَّ مبِّ  ( .  َيسِّ

َبـْعحوثَِّْي َوَما حنَْ  تعاىل عنهم ) وقال  ( . نح مبِّ
 . ل واحلقري ، والفتيل والقطمري ، والصغري والكبري ( أي كتاب األعمال ، الذي فيه اجللي  َتابُ َوُوَضَع الحكَ ) 

 . ِت كتبت فيها أعمال املكلفْي يف دار الدنيا يشمل َجيع الصحف الاملراد ابلكتاب اجلنس ، ف

 ( . هح َمنشحوراً  هح يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ كَِّتاابً يـَْلَقا طَآئِّرَهح يفِّ عحنحقِّهِّ َوخنحْرِّجح لَ  إِّنَسان  أَْلَزْمَناهح وَكحلَّ كما قال تعاىل )
 وجاء يف آَيت : أن البعض أيخذ كتابه بيمينه وبعضهم بشماله :

َمالِّهِّ وَ كما قال تعاىل ) َ كَِّتابَهح بِّشِّ  ( .   ملَْ أحوَت كَِّتابِّيهْ فـَيَـقحولح ََي لَيـَْتِنِّ   أَمَّا َمْن أحوِتِّ
َ  وقال تعاىل ) رياً  كَِّتابَهح بَِّيمِّينِّهِّ َفَسْوَف ُيحَاسَ فََأمَّا َمْن أحوِتِّ َساابً َيسِّ  ( . بح حِّ
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، ألن لكل أحد كتاابً ، كما دلت عليه آَيت    والكتاب مراد به اجلنس ، أي وضعت كتب أعمال البشر:    قال ابن عاشور  -
 ( . يلقاه منشوراً اقرأ كتابك ه يف عنقه وخنرج له يوم القيامة كتاابً وكل إنسان ألزمناه طائر  )أخرى منها قوله تعاىل 

َفَقنَي ِمها َفيهَ َفرَتَى ا  ) رََمنَي ُمشح مكتوب من أعماهلم السيئة وأفعاهلم    ( أي فَتى املشركْي ابهلل مشفقْي خائفْي وجلْي مما فيه   لحُمجح
 شهاد . وفضيحتهم على رؤوس األالقبيحة 

 به : الكافر. م أن كل َمرم ذحكر يف القرآن ، فاملراد وذكر بعض أهل العل
 ، وهي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبة عليه النكال. : ارتكاب اجلرميةاسم فاعل اْلجرام. واْلجرام، وهم : َجع اجملرمواجملرمون

ن اْلحصاء ال من ظلم وال شكاية اجملرمْي إَّنا هي ممن كشفه هلم وفضحه ف إشفاق اجملرمْي " : فزعهم    :   قال ابن عطية  -
م يف لصغرية إذا أحصيت ، فالكبرية أحرى بذلك ، والعرب أبداً تقدغرية اهتماماً هبا ، لينبه منها ، ويدل أن احيف ، وقدم الص

 . الذكر األقل من كل مقَتنْي 
 . صل يف املستقبلواْلشفاق : اْلوف من أمر ُي : قال ابن عاشور  -
 ماران . وويلنا مما فرطنا يف أع( َي حسرتنا   َنايَ ُقوُلوَن اَي َوي حَلت َ وَ  )
َصاَهاَماَل َهَذا الحَكَتاَب اَل يُ غَا) اًل وإن صغر إال أحصاها أي ( أي ال يَتك ذنباً صغرياً وال كبرياً وال عمَدُر َصَغريًَة َواَل َكَبريًَة َإاله َأحح

 ضبطها وحفظها . 
 م من حيث يتعلق التعجب من إحصائها. دمي ذكر الصغرية ألهنا أهوتق: قال ابن عاشور  -
 ه أن الذنوب تنقسم إىل كبائر وصغائر : في -

 .)إِّن ََتَْتنِّبحوا َكَبآئَِّر َما تـحنـَْهْوَن َعْنهح نحَكف ِّْر َعنكحْم َسي َِّئاتِّكحْم(    تعاىلقال 
َهْوَن َعْنهح قال تعاىل )إِّن ََتَْتنِّبحوا َكَبآئَِّر مَ و   اتِّكحْم(.نحَكف ِّْر َعنكحْم َسي ِّئَ ا تـحنـْ

 َش إِّالَّ اللََّمَم(. نِّبحوَن َكَبائَِّر اْْلُِّثِّ َواْلَفَواحِّ وقال تعاىل )الَّذِّيَن َيْتَ 
 واجلمهور على أن املراد بـ )اللمم( ما دون الكبائر وهي صغائر الذنوب.

 اجتنبت الكبائر( رواه مسلم.  معة كفارات ملا بينهن إذاْلمس واجلمعة إىل اجل)الصلوات ا أيب هريرة قال: قال رسول هللا  عن
 حتديد الكبرية على أقوال.اختلف يف و 

 ما نص على أهنا من الكبائر.  فقيل: الكبرية كل
)إِّنَّهح َكاَن ححوابً َكبِّرياً( وقول اليتامى  أموال  أكل  الكبائر: اْلشراك ابهلل  ه  كقوله يف  أنبئكم أبكرب  .)أال  الوالدين  (  ، وعقوق   .

 واختاره الطربي. 
 ْلسالم ابن تيمية رَحه هللا. ية أو دنيوية أو أخروية، وهذا اختيار شيخ ا: الكبرية: ما ترتب عليه عقوبة خاصة دينوقيل

 (.    يؤمن أحدكم حىت ُيب ألخيه ما ُيب لنفسهال ليس منا من لطم اْلدود .. ( وقوله ) )  فالعقوبة الدينية كقوله 
 السارق. احملصن، وجلد الزاِن غري احملصن، وقطع  كقتل القاتل، ورجم الزاِنالعقوبة الدنيوية:  و 
 ( من خري وشر ال يقدرون على إنكاره . َوَوَجُدوا َما َعَمُلوا َحاَضراً )

 ( . سحَوء    نمِّْن َخرْي  حمَُّْضراً َوَما َعمَِّلْت مِّ  يـَْوَم َتِّدح كحلُّ نـَْفس  مَّا َعمَِّلتْ كما قال تعاىل )
نَسانح ىل )وقال تعا َا َقدََّم َوَأخََّر يـحنَـبَّأح اْْلِّ  .  (  يـَْوَمئِّذ  مبِّ

 ( . ا كَِّتابِّيْه فـَيَـقحولح َهاؤحمح اقْـَرؤحو وقال تعاىل )
 ( .يـَْوَم تـحبـَْلى السَّرَائِّرح وقال تعاىل )
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 ( لكمال عدله .  اً َواَل َيظحَلُم رَبَُّك َأَحد )
ن ثوابه وال  وقيل : ال ينقص طائعاً م،    قاله الضحاك  وال أيخذه مبا مل يعمله ؛خذ أحداً ِبرم أحد ،  أي ال أي:    قال القرطيب  -

 .  يزيد عاصياً يف عقابه 
 ه بغري جرم. فيكتب عليه ما مل يعمل أو يزيد يف عقابه الذي يستحقه أو يعذب (وال يظلم ربك أحداً  )  أبو حيان وقال -
 يعاقب على غري ذنب. ، وال  ءئات مسييد من سين حسنات حمسن ، وال يز فال ينقص مأي  :  قال الشنقيطي -

 ( . مح الناس َشْيئاً ولكن الناس أَنفحَسهحْم َيْظلِّمحوَن إِّنَّ هللا اَل َيْظلِّ  )مواضع أخر ، كقوله   وأوضح هذا املعَن يف
ثْـَقاَل َذرَّة  َوإِّن َتكح َحَسَنًة إِّنَّ هللا الَ َيْظلِّ  )وقوله تعاىل   ( . َعظِّيماً  مِّن لَّدحْنهح َأْجراً يحَضاعِّْفَها َويـحْؤتِّ مح مِّ

َا وكفى بَِّنا عح املوازين القسط لِّيَـْومِّ القيامة َفاَل تحْظلَ َوَنضَ )وقوله تعاىل   َنا هبِّ ثْـَقاَل َحبَّة  م ِّْن َخْرَدل  أَتـَيـْ بِّْيَ مح نـَْفٌس َشْيئاً َوإِّن َكاَن مِّ  ( َحاسِّ
 ( .  هحْم َيْظلِّمحوَن ظََلَمهحمح هللا ولكن َكانحوْا أَنـْفحسَ  َوَما) وقوله  (َعبِّيدِّ م  ل ِّلْ َوَما رَبَُّك بَِّظالَّ ) وقوله  

 الفوائد .
 ة . شدة أهوال يوم القيام -1
 أن من أعظم أهوال يوم القيامة أن اجلبال تسري وتزول عن أماكنها .  -2
 ر فيها . هللا للتفك يف آَيت كثرية يدعوان قات ، ولذااجلبال من أعظم املخلو أن  -3

 ( . بـَْلى السَّرَائِّرح يـَْوَم تـح كما قال تعاىل )
َبْت وَ وقال تعاىل )  ( . إِّىَل اجلَِّبالِّ َكْيَف نحصِّ

 ع اْلالئق يوم القيامة :  ثبات احلشر جلميإ -4
 احلشر لغة اجلمع . 

 ضاء بينهم . : َجع اْلالئق يوم القيامة حلساهبم والق واصطالحاً 
 َجاع . واحلشر اثبت ابلكتاب والسنة واْل

رِّينَ نَّ اأْلَ قحْل إِّ قال تعاىل )  ( . َن إِّىَل مِّيَقاتِّ يـَْوم  مَّْعلحوم  َلَمْجمحوعحو  وَّلَِّْي َواْْلخِّ
 ( . اتَـّقحوْا اَّلل َ َواْعَلمحوا أَنَّكحْم إِّلَْيهِّ حتحَْشرحوَن وَ وقال تعاىل )
َرْت َوإَِّذا اْلوححح وقال تعاىل )  ( . وشح ححشِّ
 ( . َو الَّذَِّي إِّلَْيهِّ حتحَْشرحوَن صَّالَة َواتَـّقحوهح َوهح محوْا الَوَأْن أَقِّيوقال تعاىل )

 ( . إِّلَْيهِّ حتحَْشرحوَن  َوهحَو الَّذِّي َذرََأكحْم يفِّ اأْلَْرضِّ وَ )  قال تعاىلو 
 ( .هب ِِّّْم ُيحَْشرحونَ مَّا فـَرَّْطَنا يفِّ الكَِّتابِّ مِّن َشْيء  ُثحَّ إِّىَل رَ وقال تعاىل )

 تفق عليه . راء كقرصة النقي ليس فيها علم ألحد ( مالقيامة على أرض بيضاء عفْ ناس يوم : ) ُيشر ال  وقال 
 ئم عدة أدلة : وحيشر كل شيء حىت البهائم ودل على حشر البها

 كما سبق يف الشرح أدلة حشر البهائم . 
 .  ُيشرون حفاة عراة غرالً  كيفية حشر الناس ؟

والنساء   ة غرالً ، قالت : َي رسول هللا ! الرجال ناس يوم القيامة حفاة عراُيشر ال  : )  حلديث عائشة . قالت : قال رسول هللا  
 د من أن ينظر بعضهم إىل بعض ( متفق عليه .شَي عائشة األمر أ  ينظر بعضهم إىل بعض ؟ قال : 
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شرون حفاة عراقال ) وعن ابن عباس عن النيب  ،  علينا إان كنا فاعلْي  ه وعداً كما بدأان أول خلق نعيد:  ُث قرأ...  ة غحرالً إنكم حتح
 تفق عليه . وأول من يحكَسى يوم القيامة إبراهيم ( م

 : أي غري متونْي .  غرالً َجع عار وهو من ليس عليه ثياب .  :  عراة: َجع حاف وهو من ليس عليه نعال .  حفاة
 أول من يكسى إبراهيم . 

 ق ) وأول من يكسى إبراهيم عليه السالم ( . للحديث الساب
 يف ذلك :  اْلكمةو 

 من إبراهيم فتعجل له كسوته أماانً له ليطمئن قلبه .  األولْي واْلخرين هلل عز وجل عبد أخوف: مل يكن يف  قيل
 : ألنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة  يف التسَت .  وقيل
جازاه على ذلك  واحتسب وتوكل على هللا  لما صرب جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعْي الناس ، ف  الذين ألقوه يف النار : أن    وقيل

 العرى يوم القيامة ، وهذا أحسنها .  أبن جعله أول من يدفع عنه
 أرض احملشر : الشام . 

قي ، ليس فيها معلم  : ) ُيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة الن  عن سهل بن سعد . قال : رسول هللا  
 ألحد( رواه البخاري . 

ا ليس فيها معلم ألحد : أي : شيء من العالمات الِت يهتدى هب  قيق اْلالص من الغش .  كقرصة النقي : الد   أي ليس بياضها انصع .    فراء : ع 
 يف الطرقات كاجلبل والصخرة والبناء . 

 قدرة هللا تعاىل ، حيث ال أحد يتخلف عن احلشر . -5
 احلشر واحلساب واجلزاء .إثبات  -6
 رانهم ( . وله ) وحشات عظمة هللا لقإثب -7
 ل مرة حفاة عراة غراًل ، ال مال وال ولد . أن الناس ُيشرون كما خلقوا أو  -8
 َتديد من كذب ابلبعث . -9

 عمال وأنه يكتب فيها كل شيء . أثبات صحف األ -10
 أن كل شيء مكتوب حمصى من خري وشر .  -11
 حسب عمله يف هذا الكتاب . عدل هللا حيث يازى كل إنسان  -12
 ى الكفار . م شديد عليوم القيامة يو  أن -13

ري  َعَلى اْلَكاكما قال تعاىل )  ( . فِّرِّيَن َغرْيح َيسِّ
ٌر مُّْهطِّعَِّْي إِّىَل الدَّاعِّ يـَقحولح اوقال تعاىل )  ( . ْلَكافِّرحوَن َهَذا يـَْوٌم َعسِّ

 إال سجلها .  أعماهلم صغرية كانت أو كبريةوسبب شدته : أهنم علموا أن هذا الكتاب ال يَتك شيئاً من 
 ( . يـَْعَلمحوَن َما تـَْفَعلحونَ كِّرَاماً َكاتِّبَِّْي تعاىل )ئكة يكتبون األعمال على العباد كما قال هناك مال أن -14
نَسانح إِّنََّك َكادٌِّح إِّىَل رَ ه يوم القيامة كما قال تعاىل ) ـما عمله أمامأن كل إنسان سيجد  -15  ( . ب َِّك َكْدحاً َفمحاَلقِّيهِّ ََي أَيُـَّها اْْلِّ
 وذلك لكمال عدله سبحانه . عن الظلم تنزيه هللا  -16

م  ل ِّْلَعبِّيَما ) و   كما قال تعاىل  ( . د رَبَُّك بَِّظالَّ
َاتِّ َوهحَو محْؤمٌِّن َفاَل ََيَافح ظحْلماً َواَل َهْضماً َوَمن يـَْعَمْل مَِّن اوقال تعاىل )  ( . لصَّاحلِّ
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 .  : نقصاً يف حسناته  هضماً ه ، : زَيدة يف سيئات ظلماً 
ثْـَقاَل َذرَّة  َوإِّ إِّنَّ اَّلل َ وقال تعاىل )  ( .  ن َتكح َحَسَنًة يحَضاعِّْفَها َويـحْؤتِّ مِّن لَّدحْنهح َأْجراً َعظِّيماً  الَ َيْظلِّمح مِّ

ُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا َإاله َإبحَليَس َكاَن َمَن اَلحَ )    لََياء َمن ُدوَن َخُذونَ رَبَ َه َأفَ تَ ته نَ  فَ َفَسَق َعنح َأمحَر  َوَإذح قُ لحَنا لَلحَمالَئَكَة اسح  َوُهمح  ُه َوُذر َي هَتُه َأوح
 ( .  ( 50َلُكمح َعُدوٌّ بَئحَس َللظهاَلَمنَي َبَدالً ) 

 [ .  50] الكهف : 
---------- 

ُجُدوا آَلَدمَ  )  ئكة ابلسجود ْلدم . ( أي واذكر حْي أمران املال َوَإذح قُ لحَنا َللحَماَلَئَكَة اسح
 1فائدة :  

 ئكة : راد ابملالاختلف ما امل

 الئكة األرض . : م  فقيل
 ئكة األرض والسماء وهذا الراجح ورجحه ابن كثري .: مال وقيل

 كلهم أَجعون ( . ) فسجد املالئكة   لقوله تعاىل 
 2فائدة :  

 اختلف ما املراد ابلسجود :  
 اء . املراد ابلسجود اْلضوع ال االحنن فقيل :
 سجدة هلل . قبلة والآدم  كان   وقيل :

 ألهنا امتثال ألمر هللا تعاىل .  ْلدم إكراماً واحَتاماً ، وهي طاعة هلل  السجود ل :وقي
 وهذا القول هو الراجح . 

 3فائدة :  
إ  َصال  م ِّْن َحََ  َخالٌِّق َبَشراً م ِّن َصلْ َوإِّْذ قَاَل رَبَُّك لِّْلَمالَئَِّكةِّ إِِّن ِّ ابلسجود كان قبل خلق آدم كما قال تعاىل يف احلجر )    هذا األمر

دِّيَن فَإَِّذا َسوَّيـْتحهح َونـََفْختح فِّ  نحون  مَّسْ  ي فـََقعحوْا َلهح َساجِّ  ( . يهِّ مِّن رُّوحِّ

 4فائدة :  
 ( . الَّ إِّبْلِّيَس َأَِب َواْسَتْكرَبَ ( مل يسجد كما قال تعاىل ) إإِّالَّ إِّبْلِّيَس  َفَسَجدحوا) قوله 

 . رى تعاىل سبب امتناعه يف آية أخ بْي هللا
ر  َوَخَلْقَتهح مِّن طِّْي  َل َأاَنْ َخرْيٌ م ِّْنهح َخَلْقَتِنِّ مِّ قَا عنه )فقال تعاىل  ( .  ن انَّ

 5فائدة :  
 مور:وقياس إبليس هذا قياس فاسد أل 

 أنه يف مقابلة النص، وأي قياس يف مقابلة النص فاسد االعتبار.  أواًل:
نسلم  اثنياً: ال  ا  أان  بل  الطْي،  من  النار خري  الأن  من  طلطْي خري  وطبيعتنار، ألن  والتفريق،  واْلفساد  الطيش  الرزانة بيعتها  ه 

 واْلصالح. 
ْي، فإنه ال يلزم من ذلك أن إبليس خري من آدم، ألن شرف األصل ال أان لو سلمنا تسليماً جدلياً أن النار خري من الط  اثلثاً:

 يقتضي شرف الفرع. 
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نَ  فَ َفَسَق َعنح َأمح  َكاَن َمنَ )   عن طاعة هللا . ن خرج عن طاعة ربه ، ألن الفسق اْلروج  ي هو من اجل( أ َر رَبَ هَ اَلَح
 ساً ال رجاء بعده . ي أيس منها أي  من رَحة هللا ، أإبليس هو الشيطان ، مسي إبليساً ألنه أبـََلسَ 

 :  على قولني وقد اختلف العلماء من اجلن ، وقد استدل هبذه اْلية من قال إن إبليس ليس من املالئكة بل هو 

 ن . : إن إبليس ليس من املالئكة بل هو من اجل قول األولال
 رآِن صريح يف حمل النزاع . هلذه اْلية ) إال إبليس كان من اجلن ( واجلن غري املالئكة ، وهذا نص ق -أ

يـَْفَعلحوَن َما َمَرهحْم وَ اَّللََّ َما أَ اَل يـَْعصحوَن  ل تعاىل عنهم )معصومْي من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس كما قاوألن املالئكة    -ب
 ( . يـحْؤَمرحوَن 

 ) خلقت املالئكة من نور ، وخلق اجلان من مارج من انر ( .   قوله ول -ج
هم معصومون من واحتج قائلو هذا أبن له ذريًة وليس للمالئكة ذريٌة وأنه َكَفَر ، واملالئكة رسل هللا ، ف  وزي :قال ابن اَل  -

 الكفر.
 املالئكة . له كان من : إنه أص لثانالقول ا

 ور العلماء . ونسب هذا القول القرطيب جلمه
 منهم دليل على أنه منهم .  ابالستثناءراجه قالوا فإخ( إِّالَّ إِّبْلِّيسَ  ْلَدَم َفَسَجدحوْا َوإِّْذ قـحْلَنا لِّْلَمالَئَِّكةِّ اْسجحدحواْ واستدلوا بقوله تعاىل )

 ثة أقاويل :على ثال ( كان من اجلن   )تعاىل عَن قوله مقالوا هبذا اختلفوا يف   ومن  قال املاوردي :  -
 ما قاله قتادة أنه كان من أفضل صنف من املالئكة يقال هلم اجلن. أحدها :

نة ، كما ل من اجلن ْلزانة اجلما قاله ابن عباس ، أنه كان من املالئكة من خزان اجلنة ومدبر أمر السماء الدنيا فلذلك قي  ان :الث
 . ي يقال مكي وبصر 

وا من انر وإبليس منهم ، وخلق سائر املالئكة من نور ، قاله سعيد من جبري ، قاله  أن اجلن سبط من املالئكة خلق  الثالث : 
 خلق إبليس من انر وإىل النار يعود.  احلسن :

 القول األول .والراجح 
لََياء َمن دُ َأفَ تَ تهَخُذونَُه َوُذر َي هَتهُ )   بِن آدم    عَن : يقول تعاىل : أفتوالون َي اهلمزة فيه لإلنكار والتوبيخ ، وامل(    وٌّ وَن َوُهمح َلُكمح َعدُ  َأوح

األرض وضيق العيش   ، وغر ه حىت أخرجه من اجلنة ، ونعيم عيشه فيها إىل  من استكرب على أبيكم وحسده ، وكفر نعمِت عليكم
 م . َتكون طاعة ربكم الذي أنعم عليكم وأكرمكتلكم قدمياً وحديثاً ، و  دون هللا مع عداوته وتطيعونه وذريته من فيها  

عاديت إبليس إذ مل يسجد ألبيكم آدم  : ويشبه أن يكون حتت هذا اْلطاب نوع من العتاب لطيف عجيب وهو: أِن    قال ابن القيم   -
 بينه عقد املصاحلة . اة أن عقدمت بينكم و مع مالئكِت، فكانت معاداته ألجلكم، ُث كان عاقبة هذه املعاد

 .   ية هللا تعاىلية الشيطان وذريته ، وتركوا واللبدل الذي صنع الظاملون ، إذ حرصوا على وال( أي بئس ا  ئحَس َللظهاَلَمنَي َبَدالً بَ ) 
نع الظلم  وذريته ، وهذا من أشقوله ) للظاملْي ( ألهنم اعتاضوا الباطل من احلق ، وجعلوا مكان واليتهم هلل واليتهم ْلبليس   •

 ة : وضع الشيء يف غري موضعه . غالذي هو يف الل
 : لتحذير من اتباع الشيطان وذريته وقد جاء ا •

ْزبَهح لَِّيكحونحوا مِّْن َأْصَحابِّ السَّعِّريِّ إِّنَّ الشَّْيطَاَن َلكحْم َعدحوٌّ فَاَّتَِّّ قال تعاىل ) َا يَْدعحو حِّ  ( .   ذحوهح َعدحو اً إَِّّنَّ
 ( . إِّنَّهح َلكحْم َعدحوٌّ مُّبٌِّْي   آَدَم َأن الَّ تـَْعبحدحوا الشَّْيطَانَ  ْد إِّلَْيكحْم ََي َبِنِّ أملَْ أَْعهَ عاىل )وقال ت

ْلَفْحَشاء َواتـَتَّبِّعحوا خحطحَواتِّ الشَّْيطَانِّ َوَمن يـَتَّبِّْع خحطحَواتِّ الشَّْيطَانِّ فَإِّنَّهح أَيْمحرح ََي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنحوا اَل وقال تعاىل )  ( . ْلمحنَكرِّ  ابِّ



 63 

ان ذرية ، فادعاء أنه ال ذرية له مناقض هلذه اْلية مناقضة صرُية ، أما  ( دليل على أن للشيطوذريته: قوله )  طييقال الشنق •
 ذرية فلم يثبت فيه نقل صحيح . كيفية والدة تلك ال

 :الفوائد 
 إثبات القول هلل .  -1
 .  ه ة أن يسجدوا له تعظيماً لهللا أمر املالئك بيان فضل آدم على املالئكة ، حيت أن -2

 وآلدم فضائل :
 سجد له املالئكة . وأ  –أن هللا نفخ فيه من روحه   –علمه هللا أمساء كل شيء   –هللا بيده    خلقه -أنه أبو البشر  

 السجود لغري هللا إذا كان أبمر هللا فهو عبادة ، ألن هللا تعاىل ُيكم مبا شاء .  أن -3
 ذبح ابنه إمساعيل فامتثل أمر هللا . هيم عليه السالم ، حْي أمره هللا أن يرامر هللا كان عبادة قصة إبحملرم إذا كان أبويدل على أن ا

 أن ترك السجود هلل كفر ابهلل .  -4
 ة اْلبيثة ، ألن إبليس غلبه ما يف قلبه من الرجس والسريرة اْلبيثة حىت استكرب وأِب . احلذر من الرجس والسرير  -5
 ئكة لرهبا . طاعة املال -6
 أولياء .   انحذير من اَّتاذ ذرية الشيطالت -7
 ن .إثبات عداوة للشيطان لإلنسا -8
 احلذر من الشيطان ومن خطواته ومداخله . -9

ُمح َخلحَق السهَماَواَت وَ )    َهدِتُّ َم  51اأَلرحَض َوال َخلحَق أَنُفَسَهمح َوَما ُكنُت ُمتهَخَذ الحُمَضلَ نَي َعُضًدا ) َما َأشح ُشرََكاَئَي يَ ُقوُل ََّنُدوا  ( َويَ وح
َتَجيعَ الهَذيَن زَ  ُهمح فَ َلمح َيسح َفَدَعوح ُتمح  َبًقا )مح نَ ُهم مهوح بَ ي ح رَُموَن النهاَر َفظَنُّ 52ُبوا ََلُمح َوَجَعلحَنا  ُم مَُّواَقُعوَها َوَلَح َيََُدوا  ( َورََأى الحُمجح وا َأِنه

َها َمصحرَفًا )  ( .  (53َعن ح
------------------- 

ُِتُمح َخلحَق ال َما  )  َهدح ا أشهدت إبليس وجنوده : أي ما أحضرَتم خلق السموات واألرض ، ( يقول تعاىل : م َواأَلرحَض   سهَمَواتَ َأشح
 فأستعْي هبم على خلقهما . 

 :  يف املشار إِّليهم أربعة أقوال:  وزيقال ابن اَل -
 إِّبليس وذريته.  أحدها :
 املالئكة.  والثان :
 ار. يع الكف: َجوالثالث 
 ؛ ويف هذا بيان للَغناء عن األعوان ، وإِّظهار كمال القدرة. : إِِّن مل أشاورهم يف خلقهن  ؛ واملعَن َجيع اْللق والرابع :

م خلق أنفسهم ، أي ما أشهدت بعضهم خلق بعض فأستعْي به على خلقه ، بل تفردت ( أي وال أشهدَتَوال َخلحَق أَنُفَسَهمح )
 كل شيء ؟أولياء من دوِن ، وأان خالق   وتتخذوهنم ري ! فكيف تصرفون هلم حقي وال ظهِبميع ذلك بغري معْي

  كون ملوق شريكاً ْلالقه أصالً إشارة إىل أهنم ملوقون وأنه ال يصح يف عقل عاقل أن ي   (   وال خلق أنفسهم: )    قال البقاعي  -
 :  مواضع وما جاء يف هذه اْلية أن هللا هو اْلالق وحده ال شريك له جاء يف

 ( . كَّرحوَن ن الَّ ََيْلحقح أََفال َتذَ لحقح َكمَ أََفَمن َيَْ كقوله تعاىل )
 . (   مَِّن اأْلَْرضِّ قحْل أَرَأَيـْتحم مَّا َتْدعحوَن مِّن دحونِّ اَّللَِّّ أَرحوِنِّ َماَذا َخَلقحوا وقوله ) 
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 ( .  املون يفِّ َضاَلل  مُّبِّْي  َبلِّ الظهذا َخْلقح هللا فََأرحوِنِّ َماَذا َخَلَق الذين مِّن دحونِّهِّ وقال تعاىل ) 
 ر ( . ل ِّ َشْيء  َوهحَو الواحد القهاكح قحلِّ هللا َخالِّقح  ل تعاىل ) وقا

، مظاهرين هلل على شأن من الشؤون : أي ما ينبغي وال يليق ابهلل أن يعل هلم ( أي معاونْي  َوَما ُكنُت ُمتهَخَذ الحُمَضلَ نَي َعُضداً )
 .  داوة لرهبماعون يف إضالل اْللق والعألهنم س قسطاً من التدبري ، 

َم يَ ُقولُ  )  . هللا عز وجل للكافرين توبيخاً وتعجيزاً  : أي (   َويَ وح
ُتمح  )  نيا أهنم ينفعونكم ويشفعون لكم . يف دار الد(  ََّنُدوا ُشرََكاَئي الهَذيَن زََعمح

، أو فع العذاب عنكمد: اندوهم لرادء إِّليه على زعمهم ، واملشركاأضاف ال   ( اندوا شركائيَ ) يوم القيامة    عِن: ي  قال ابن اَلوزي  -
 م . فاعة لكالش

َتَجيُبوا) ُهمح فَ َلمح َيسح  ( أي فاستغاثوا هبم فلم يغيثوهم . َفَدَعوح
 ن حال األتباع مع املتبوعْي :وقد أخرب هللا يف آَيت ع

ًَة ل َِّيكحونح قال تعاىل : )  د اً عَِّباَدَتِِّّْم َوَيكحونح َسَيْكفحرحوَن بِّ َكالَّ  . هَلحْم عِّز اً  واَواَّتََّذحوا مِّن دحونِّ اَّللَِّّ آهلِّ  . (وَن َعَلْيهِّْم ضِّ
يبح َلهح إِّىَل يَومِّ اْلقَِّياَمةِّ َوهحْم َعن دحَعائِّهِّْم َغافِّلحوَن  َوَمْن َأَضلُّ ممَِّّن يَْدعحو مِّن دحونِّ اَّللَِّّ َمن الَّ َيسْ وقال تعاىل : ) َر ال.  َتجِّ اسح  نَّ َوإَِّذا ححشِّ
 ( . نَ عَِّباَدَتِِّّْم َكافِّرِّياء وََكانحوا بِّ َكانحوا هَلحْم أَْعدَ 

 ( .  َذاَب َوتـََقطََّعْت هبِِّّمح اأَلْسَبابح إِّْذ َترَبَّأَ الَّذِّيَن اتُّبِّعحوْا مَِّن الَّذِّيَن اتَـّبَـعحوْا َورَأَوحْا اْلعَ وقال تعاىل : )
َبقاً )   نَ ُهمح َموح بَ ي ح أنوا يعبدونه ويشر نا بْي الكفار وبْي من كاعلاملعَن : وج  (   َوَجَعلحَنا  ، ألن اجلكوهنم مع هللا موبقاً  ميع ي مهلكاً 

 .ُييط هبم اهلالك من كل جانب  
 ( . َن النار َومِّن حَتْتِّهِّْم ظحَلٌل هَلحْم م ِّن فـَْوقِّهِّْم ظحَلٌل م ِّ  ) كما قال تعاىل   
 ( . َغَواش   هَلحْم م ِّن َجَهنََّم مَِّهاٌد َومِّن فـَْوقِّهِّمْ  )وقوله  
 ( .  َحَصبح َجَهنََّم  بحدحوَن مِّن دحونِّ هللاكحْم َوَما تـَعْ إِّنَّ  )وقوله  

 قيل : واد يف جهنم ، وقيل : مهلكاً يفصل بينهم وُييط بينهم . ف) املوبق ( وأما 
 وجعلنا بْي الكفار وبْي ما كانوا يعبدوهنم ويشركوهنم مع هللا موبقاً .  أي 

 نه من دون هللا . ْي وما كانوا يعبدو له ) بينهم ( راجع للمشركوعلى هذا فالضمري يف قو 
)  كما تعاىل  َوشح قال  أَنتحْم  َمَكاَنكحْم  َأْشرَكحوْا  لِّلَّذِّيَن  نـَقحولح  ُثحَّ  حَنْشحرحهحْم َجِّيعاً  مَّ َويـَْوَم  َوقَاَل شحرََكآؤحهحم  نَـهحْم  بـَيـْ فـََزيَـّْلَنا  اَن رََكآؤحكحْم  إَِّيَّ ا كحنتحْم 

 ( أي فرقنا بينهم . تـَْعبحدحونَ 
 ( . كحم بـَْعضاً  ُثحَّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َيْكفحرح بـَْعضحكحم بِّبَـْعض  َويـَْلَعنح بـَْعضح داوة كما قال تعاىل )معَن ) موبقاً ( ع وقيل

ء يـَْوَمئِّذ  بـَْعضحهحْم لِّبَـْعض  َعدحوٌّ إِّالَّ اْلمحتَّقَِّْي اأْلَ وقال تعاىل ) الَّ  ( . خِّ
رَ )  ُم مَُّواقَ ُموَن النهاَر َفظَنُّو َورََأى الحُمجح  ها وهي تتغيظ حنقاً عليهم فأيقنوا أهنم داخلوها .عاينو : ( أي  ُعوَهاا َأِنه

 فالظن هنا مبعَن اليقْي . 
َها َمصحرَ ) ه من عذاب ( أي مل يدوا عن النار مكاانً ينصرفون إليه ويعدلون إليه ليتخذوه ملجأ ومعتصماً ينجون في  فاً َوَلَح َيََُدوا َعن ح

 هللا . 
 نا مبعَن اليقْي . والظن ه •

  . والظن يطلق على اليقْي
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عحو كما يف قوله تعاىل )  ( . َن الَّذِّيَن َيظحنُّوَن َأهنَّحم مُّالَقحوا َرهب ِِّّْم َوَأهنَّحْم إِّلَْيهِّ رَاجِّ
 ( . ابِّرِّيَن  َواَّلل ح َمَع الصَّ ًة ِبِِّّْذنِّ اَّلل ِّ  َغَلَبْت فَِّئًة َكثِّريَ الَّذِّيَن َيظحنُّوَن َأهنَّحم مُّالَقحو اَّلل ِّ َكم م ِّن فَِّئة  قَلِّيَلة   وقال تعاىل )
َسابِّيْه  وقال تعاىل )  ( . إِِّن ِّ ظََننتح َأِن ِّ محاَلق  حِّ

 تراهم أيضاً . وقد جاء يف آية أخرى أن النار هي 
لسَّاَعةِّ َسعِّرياً كما قال تعاىل )  ( .   َغيُّظاً َوَزفِّرياً  مسِّعحوا هَلَا تَـ م م ِّن مََّكان  بَعِّيد  إَِّذا رََأَْتح َوأَْعَتْداَن لَِّمن َكذََّب ابِّ

 قوله ) ورأى ( الرؤية البصرية ، والتعبري ابملاضي عن املستقبل لتحقق وقوعه .  •

 الفوائد :
 فرد ابْللق هو هللا سبحانه . أن اْلالق املت -1
 نفي الشريك والند هلل .  -2
 البشر .  بودية هللا ملوقون كبقيةأن إبليس وأعوانه عبيد هلل ال َيرجون عن ع -3
 يوم القيامة . عْي لن ينفعوا شيئاً أن املتبو  -4
 أن املتبوعْي يتربؤون من أتباعهم وال يستطيعون يستجيبون لَلتباع .  -5
  تكون عداوة يوم القيامة . وصداقة لغري هللا  ةأن كل خل -6
 إثبات النار .  -7
 من شدة عذاب الكفار رؤية النار قبل دخوهلا .  -8
 ذلك . ر مأوى الكفار ال حميد عنأن النا -9

َنا يف َهَذاَوَلَقدح )  ٍء َجَدالً ) َصرهف ح ثَ َر َشيح َمُنوا َإذح َجاءُهُم  ( َوَما َمَنَع النه 54الحُقرحآَن َللنهاَس َمن ُكلَ  َمَثٍل وََكاَن اإَلنَساُن َأكح اَس َأن يُ ؤح
ُمح َإاله َأن أَتحتَيَ هُ  تَ غحَفُروا َرِبه َُدى َوَيسح  . ( 55)الحَعَذاُب قُ ُبالً  َأوح َيَحتَيَ ُهمُ  مح ُسنهُة اأَلوهَلنيَ اَلح

 [ .  56 – 54] الكهف : 
---------- 

َنا يف َهَذا الحُقرحآَن َللنهاَس َمن  )    ( يقول تعاىل : ولقد بينا للناس يف هذا القرآن ووضحنا هلم األمور وفص لناها  ُكلَ  َمَثٍل  َوَلَقدح َصرهف ح
يضلوا عن  كيال  وَيرجوا  احلق  و م  ،اهلدى   طريق  عن  الوعد  واألن  والقصص،  واْلداب الوعيد،  واألخبار،  واملواعظ  مثال، 
الفرقان،  والتشريعات البيان وهذا  واملخاصمة واملعارضة للحق ابلباطل إال من هدى هللا وبصره    ، اْلنسان كثري اجملادلةومع هذا 

 لطريق النجاة .
حتهم ومنفعتهم، من كل مثل الناس، ورعاية مصلالقرآن من أجل هداية    ورددان ونوعنا يف هذا  رانولقد كر   :  قال يف الوسيط   -

 يَتكون طريق الباطل.بذلك يسلكون طريق احلق، و  من األمثال الِت َتدى النفوس، وتشفى القلوب، لعلهم
فيه من األمثال الكثرية   على نبيه    سبحانه  أنزلهأبن هذا القرآن الذي    تعاىل  الشهادة من هللا :    فاملقصود هبذه اجلملة الكرمية

 فعة، ما يرشد الناس إىل طريق احلق واْلري، مىت فتحوا قلوهبم له. وأعملوا عقوهلم لتدبره وفهمه. ملتنوعة الناا
 :  آايت أخرى كهذه اآلية وذكر هللا

 ( . راً ثـَرح النَّاسِّ إِّالَّ كحفحو ل  فََأَِب َأكْ ل ِّ َمثَ َوَلَقْد َصرَّفْـَنا لِّلنَّاسِّ يفِّ َهـَذا اْلقحْرآنِّ مِّن كح كقوله تعاىل )
 ( .  َوَلَقْد َصرَّفْـَنا يفِّ َهـَذا اْلقحْرآنِّ لَِّيذَّكَّرحوْا َوَما يَزِّيدحهحْم إِّالَّ نـحفحوراً تعاىل ) وقال
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ترغيبا وترهيبا، وأمرا وهنيا، وأخبارا و   - فيه األساليب  نو ع  القرآن : أن هللا عز وجل  داية اْللق  وهذا كله ألجل ه  أحكاما ،من عظمة 
و  رس للمريب )والدا أو وليا أو معلما أو داعية...إخل( أن ُيرص على تنويع أساليبه يف تربية من حتت يده فه ، ويف هذا د  للطريق املستقيم

 لنجاحه يف الَتبية ، مع عدم إغفال دعاء هللا له ابلتوفيق يف مسعاه.  -ِبذن هللا وتوفيقه-أدعى 
ث َ َكاَن اإلحَ وَ )  ٍء َجَدالً نَساُن َأكح  . ، وال ينزجر ملوعظة، ال ينيب حلقٌّ ان أكثر شيء مراًء وخصومة ـ ن اْلنس: وكاجرير ( قال ابنَر َشيح

 اً .أولي ل فيه الكافر والفاسق دخوالً ، ويدخواملراد ابْلنسان: اجلنس
قال : أال تصليان ؟ فقالت َي رسول  يلة ، فل  بنت رسول هللا طرقه وفاطمة   وقد جاء يف احلديث عن علي ) أن رسول هللا  

ول يضرب عته وهو مرجع إِل  شيئاً ، ُث مس! إَّنا أنفسنا بيد هللا ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، فانصرف حْي قلت ذلك ومل ي  هللا
 فخذه ويقول : وكان اْلنسان أكثر شيء جداًل ( متفق عليه . 

 ل ليدحضوا به احلق . ابلباط الكفار ومماراَتم واملراد ابجملادلة َمادلة  •
ضحوا بِّهِّ احْلَقَّ َواَّتََّذحوا آََيِتِّ َوَما أحنَويحَ كما قال تعاىل ) ْلَباطِّلِّ لِّيحْدحِّ  ( . ذِّرحوا هحزحواً ادِّلح الَّذِّيَن َكَفرحوا ابِّ

نَسانح َأانَّ َخَلْقَناهح مِّن نُّْطَفة  فَإِّذَ وقال تعاىل )  يٌم مُّ أََومَلْ يـََر اْْلِّ  ( .  بِّْيٌ ا هحَو َخصِّ
 . واجلدل ينقسم إىل حممود ومذموم  •
َمُنوا  ) َُدى َوَما َمَنَع النهاَس َأن يُ ؤح  م اهلدى من هللا . أي ما منع الناس من اْلميان حْي جاءه(  َإذح َجاءُهُم اَلح
ُمح )   تَ غحَفُروا َرِبه  .  من الذنوب واْلاثم( َوَيسح

َوهلَ َإاله َأن أَتحتَيَ ُهمح )   .  رهممن غشياهنم من العذاب ، وأخذهم عن آخ( نَي ُسنهُة األح
 ( أي يرونه عياانً ، مواجهة مقابلة .  َأوح َيَحتَيَ ُهُم الحَعَذاُب قُ ُبالً ) 

 :وجهان من التفسري معروفان عند أهل العلم   ةيف هذه اْلية الكرمي
: من ا، إال ما سبق يف علمنضحاتاابلبينات الو لرسل  ستغفار إذ جاءَتم ا: وما منع الناس من اْلميان واالمعَن اْلية   : األول منها

تيهم العذاب ستأصل. أو أي، بل يستمرون على كفرهم حىت َتتيهم سنة األولْي أي سنتنا يف إهالكهم ابلعذاب املأهنم ال يؤمنون
 قباًل.  

 .دالة على هذا املعَن كثرية جداً وعلى هذا القول فاْلَيت ال
 ( . ْؤمِّنحوَن َوَلْو َجآَءَْتحْم كحلُّ آيَة  حىت يـََروحاْ العذاب األليم يـح قَّْت َعَلْيهِّْم َكلَِّمةح رَب َِّك اَل حَ إِّنَّ الذين  )ه تعاىل كقول  
 ( . ْلَيت والنذر َعن قـَْوم  الَّ يـحْؤمِّنحوَن  َوَما تـحْغِنِّ ا )وقوله  
رِّيلُّ ضِّ  اَل يـَْهدِّي َمن يح إِّن حَتْرِّْص على هحَداهحْم فَإِّنَّ هللا ) وقوله تعاىل    ن ( .  َوَما هَلحْم م ِّن انَّصِّ
،  طلبهم أن َتتيهم سنة األولْي: وما منع الناس من اْلميان واالستغفار إال، تقديرهأن يف اْلية الكرمية مضافاً حمذوفاً  :ول الثان لقا

 أو أيتيهم العذاب قباًل. 
 واستعجاهلم ذلك كثرية . ب واْلَيت الدالة على طلبهم اهلالك والعذا

نَ  )قوله عن قوم شعيب  ك    ( . َسفاً م َِّن السمآء إِّن كحنَت مَِّن الصادقْي ا كِّ فََأْسقِّْط َعَليـْ
تَـَنا لَِّتْأفِّ  )وكقوله عن قوم هود    ئـْ َا َتعِّدحََن إِّن كحنَت مَِّن الصادقْي قالوا َأجِّ َتَِّنا فَْأتَِّنا مبِّ  ( . َكَنا َعْن آهلِّ
َا َتعِّدحنَ  َصالِّحح  َوقَالحوْا َيَ )  وكقوله عن قوم صاحل   ( .لْي املرسإِّن كحنَت مَِّن  ائتنا مبِّ

النوع فيكون املعَن: أو أيتيهم العذاب على أهنا َجع قبيل وهو  -بضم القاف والباء -وَحزة يقرأها عاصم والكسائ(  قـحبحاًل ) وكلمة 
 اً . ومن جهات متعددة يتلو بعضها بعض  على صنوف وأنواع متلفة، 
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 مواجهة. و    مبعَن عياانً  -بكسر القاف وفتح الباء -  قَِّبالً  -ن : وقرأها الباقو 
 الفوائد :

 أن القرآن بْي  كل شيء ووضحه للناس كي يعتربوا ويتعظوا ويتذكروا .  -1
 ( . َوَلَقْد َصرَّفْـَنا يفِّ َهـَذا اْلقحْرآنِّ لَِّيذَّكَّرحوْا َوَما يَزِّيدحهحْم إِّالَّ نـحفحوراً ىل )كما قال تعا
 ( . مِّن كحل ِّ َمَثل  فََأَِب َأْكثـَرح النَّاسِّ إِّالَّ كحفحوراً  ْرآنِّ َصرَّفْـَنا لِّلنَّاسِّ يفِّ َهـَذا اْلقح  َوَلَقدْ وقال تعاىل )
 ( .  ثح هَلحْم ذِّْكراً َناهح قـحْرآانً َعَربِّي اً َوَصرَّفْـَنا فِّيهِّ مَِّن اْلَوعِّيدِّ َلَعلَّهحْم يـَتـَّقحوَن أَْو ُيحْدِّ وََكَذلَِّك أَنَزلْ وقال تعاىل )

نَـ ل تعاىل )اوق  ( .  لَِّيذَّكَّرحواهحْم  َوَلَقْد َصرَّفْـَناهح بـَيـْ
 أنه ليس كل أحد ينتفع ابلقرآن . -2
  مل يؤمنوا هبذا القرآن .شدة طغيان الكفار ، حيث مع وضوح اْلَيت والعرب  -3
 شدة َمادلة اْلنسان .  -4
 أكثر الناس أعرضوا ومل يؤمنوا برسلهم . -5

 ( . الَّ قَلِّيٌل َوَما آَمَن َمَعهح إِّ ىل )كما قال تعا
 ( .  َة َْلتَِّيٌة الَّ رَْيَب فِّيَها َوَلكِّنَّ َأْكثـََر النَّاسِّ اَل يـحْؤمِّنحونَ سَّاعَ إِّنَّ الوقال تعاىل )
 ( . َلَقْد َحقَّ اْلَقْولح َعَلى َأْكَثرِّهِّْم فـَهحْم اَل يـحْؤمِّنحوَن وقال تعاىل )
 ( .ْوم  الَّ يـحْؤمِّنحونَ ْم َأَحادِّيَث فـَبـحْعداً ل ِّقَ فَأَتْـبَـْعَنا بـَْعَضهحم بـَْعضاً َوَجَعْلَناهح  َكذَّبحوهح وهلحَا  ـ َما َجاء أحمًَّة رَّسح ا رحسحَلَنا َتَْتَا كحلَّ ُثحَّ أَْرَسْلنَ وقال تعاىل )

 ) أيِت النيب وليس معه إال الرجل والرجالن ( .   وقال 
 . ألمم والقرى الظاملة غري وال تتبدل وهي هالك اأن هلل سنناً ال تت -6
  بغتة . أن عذاب هللا أيِت -7

َُذوا آاَييت َوَما أُنَذُروا ُهُزًوا الهَذيَن كَ   ُل الحُمرحَسَلنَي َإاله ُمَبشَ رَيَن َوُمنَذرَيَن َوَُيَاَدلُ َوَما نُ رحسَ )    َقه َواَّته َحُضوا َبَه اْلح َفُروا ََبلحَباَطَل لَُيدح
(56)   . ) 

 [ .  56] الكهف : 
-------------- 
 الرسول : من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . و  ، إىل الناس ( نَي ا نُ رحَسُل الحُمرحَسلَ َومَ )  

 أي إال من أجل تبشري من آمن ابجلنة ، وإنذار من كفر ابلنار .  (  َإاله ُمَبشَ رَيَن َوُمنَذرَينَ ) 
 .املقرون بتخويف  : اْلعالم  اإلنذار        : اْلخبار مبا يسر .          التبشري 

َقه   اَطلَ يَن َكَفُروا ََبلحبَ َوَُيَاَدُل الهذَ )   َحُضوا َبَه اْلح الكفار ابلباطل ليغلبوا    والكتب ، يادل الرسل  رسال  أي مع وضوح احلق ِب (    لَُيدح
 به احلق ويبطلوه .

حْلَق ِّ َعَلى اْلبَ َبْل نـَْقذِّ إال أن يتم نوره كما قال تعاىل ) هللا  وأيِب فحوَن  ٌق َوَلكحمح اْلَوْيلح هح فَإَِّذا هحَو زَاهِّ اطِّلِّ فـََيْدَمغح فح ابِّ  ( . ممَِّّا َتصِّ
 مفعوله حمذوف.من اجملادلة مبعَن املخاصمة واملنازعة. و ( يادل قوله ) و 

 والباطل: هو الشيء الزائل املضمحل الذي هو ضد احلق والعدل.  
تس ال  الذي  الطْي  فمعَن  والدحض:  األقدام.  عليه  ويتقر  يزيلوا  دحضيدحضوا:  العرب:  تقول  زلت بطلوا  إذا  فالن،  رجل  ت 

َضٌة عِّْنَد َرهب ِِّّْم.  تعاىل :  زلقت.. ومنه قولهو   ححجَّتـحهحْم داحِّ
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َذُ )    به    رسل وما أنذروهم وخو فوهماَّتذوا احلجج والرباهْي وخوارق العادات الِت بعثت هبا ال  :  ( أي   وا آاَييت َوَما أُنَذُروا ُهُزواً َواَّته
 ذيب .يف ذلك ، وهو أشد التك زواً ( أي سخروا منهم من العذاب ) ه

رحوْا مِّْنهح قَاَل إِّن َتْسَخرحواْ مِّنَّا فَإِّانَّ َنْسَخرح مِّنكحْم َكَما َتْسخَ رَّ َعَلْيهِّ َمَلٌ م ِّ َـ َيْصَنعح اْلفحْلَك وَكحلََّما مو كما قال تعاىل )   (  رحوَن ن قـَْومِّهِّ َسخِّ
 ( .ْضَحكحوَن الَّذِّيَن آَمنحوا يَ  َرمحوا َكانحوْا مِّنَ نَّ الَّذِّيَن َأجْ إِّ عاىل ) وقال ت

نـْهحم مَّا َكانحوْا بِّهِّ َيْستَـْهزِّئحوَن  َوَلَقدِّ اْستـحْهزَِّئ بِّرحسحل  م ِّن قـَْبلَِّك َفَحاقَ وقال تعاىل )  رحوْا مِّ لَّذِّيَن َسخِّ  ( . ابِّ
 الفوائد :

 لى الناس ِبرسال الرسل .أقامة احلجة ع-1
 لتبشري والتنذير .من إرسال الرسل وهي ا فيه بيان احلكمة-2

 كمة من إرسال الرسل : اْل
 كافر . ل: التبشري للمؤمن واْلنذار ل أوالً 

رِّيَن َومحنذِّرِّينَ َومَ قال تعاىل ) لح اْلمحْرَسلَِّْي إِّالَّ محَبش ِّ  ( .  ا نـحْرسِّ
رِّينَ وقال تعاىل )  ( . بـَْعَد الرُّسحلِّ  َعَلى اَّلل ِّ ححجَّةٌ  َيكحوَن لِّلنَّاسِّ  َومحنذِّرِّيَن لَِّئالَّ رُّسحالً مَُّبش ِّ
رِّيَن َومحنذِّرِّيَن فَ وقال تعاىل ) لح اْلمحْرَسلَِّْي إِّالَّ محَبش ِّ  ( .  َمْن آَمَن َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعَلْيهِّْم َوالَ هحْم َُيَْزنحونَ َوَما نـحْرسِّ
راً َونَذِّير َسْلَناَك َشاهِّداً َومح إِّانَّ أَرْ وقال تعاىل )  ( .اً َبش ِّ

 للناس . : رَحة  اثنياً 
 ( . َما أَْرَسْلَناَك إِّالَّ َرَْحًَة ل ِّْلَعاَلمَِّْي وَ قال تعاىل )

 . : البالغ املبْي  اثلثاً 
ْلعَِّبادِّ قال تعاىل )و  رٌي ابِّ َا َعَلْيَك اْلَباَلغح َواَّلل ح َبصِّ  ( .   إِّن تـََولَّْوْا فَإَِّّنَّ

 ( . َوَما َتْكتحمحوَن  ْعَلمح َما تـحْبدحونَ اْلَباَلغح َواَّلل ح يَـ لرَّسحولِّ إِّالَّ مَّا َعَلى اقال تعاىل ) و 
َا َعَلْيَك اْلبَ وقال تعاىل )  ( . اَلغح اْلمحبِّْيح فَإِّن تـََولَّْوْا فَإَِّّنَّ

 : الدعوة إىل هللا .  رابعاً 
 ( . نِّبحوْا الطَّاغحوَت وْا اَّلل َ َواْجتَ  رَّسحواًل َأنِّ اْعبحدح َوَلَقْد بـََعثْـَنا يفِّ كحل ِّ أحمَّة  قال تعاىل ) 
ي إِّلَْيهِّ أَنَّهح اَل إِّلَ  َوَماوقال تعاىل )  ( . َه إِّالَّ أاََن فَاْعبحدحونِّ أَْرَسْلَنا مِّن قـَْبلَِّك مِّن رَّسحول  إِّالَّ نحوحِّ

 : إقامة احلجة .  خامساً 
رِّيَن َومح وقال تعاىل )  ( .  الرُّسحلِّ اَّلل ِّ ححجٌَّة بـَْعدَ   لِّلنَّاسِّ َعَلىنذِّرِّيَن لَِّئالَّ َيكحونَ رُّسحالً مَُّبش ِّ

َنا َرسح َوَلْو أانَّ أَْهَلْكَناهحم بَِّعَذاب  م ِّن قـَْبلِّهِّ َلَقالحوا رَبَـّنَ تعاىل )وقال   ( . واًل فـَنَـتَّبَِّع آََيتَِّك مِّن قـَْبلِّ َأن نَّذِّلَّ َوخَنَْزى ـ ا َلْواَل أَْرَسْلَت إِّلَيـْ
 خزنة جهنم :  ادون ويصرخون تقول هلم نالعذاب من كل جانب ويبعد أن ُييط هبم  وعندما يصيحون ابلنار

لْ كما قال تعاىل )   ( . بَـي َِّناتِّ قَالحوا بـََلى قَالحوا فَاْدعحوا َوَما دحَعاء اْلَكافِّرِّيَن إِّالَّ يفِّ َضاَلل   قَالحوا أََومَلْ َتكح ََتْتِّيكحْم رحسحلحكحم ابِّ
 الشبه يف القنوات واجلرائد ( . بث م منهشباهانيون وأم) كما يفعل اْلن العل ن كل شيء لرد احلقأن الكفار يادلون ويفعلو -3
 ساعة . أن الصراع بْي احلق والباطل مستمر إىل قيام ال-4
 أن السخرية واالستهزاء من أساليب الكفار َتاه الرسل وأتبعاهم . -5
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َر آَباَيَت رَب ََه فَ َمنح َأظحَلُم ِمهن ُذ )    َهاكَ  َيَداُه َإَّنه َجعَ َوَنَسَي َما َقدهمَ   َأعحَرَض َعن ح َقُهوُه َويف آَذاَِنَمح َوق حًرا وَ تح  َأَكنهًة َأن يَ فح َإن  لحَنا َعَلى قُ ُلوَِبَمح 
َتُدوا َإًذا أََبًدا ) َُدى فَ َلن يَ هح ُعُهمح َإىَل اَلح َعٌد لهن  َذاَب َبل َلهُم مه َلَعجهَل ََلُُم الحعَ م ِبَا َكَسُبوا  مححََة َلوح يُ َؤاَخُذهُ ( َورَبَُّك الحَغُفوُر ُذو الره 57َتدح وح

َئالً )  َنا58َيََُدوا َمن ُدونََه َموح َلكح َعًدا ) ( َوتَلحَك الحُقَرى َأهح َلَكَهم مهوح  ( .  ( 59ُهمح َلمها ظََلُموا َوَجَعلحَنا َلَمهح
 [ .  59 –  57] الكهف : 
--------------- 

َهاآَباَيَت رَب ََه فََأعحرَ   ن ذُكَ رَ َوَمنح َأظحَلُم ِمه   ) ال أحد أعظم ظلماً وال أكرب جرماً ، من عبد ذحك ر ِبَيت هللا وبحْي  له احلق ( أي    َض َعن ح
 ل ، واهلدى من الضالل ، فأعرض عنها ، فلم يتذكر مبا ذحك ر به . من الباط

 افة للعهد.فاْلض  (هحوهح َأن يـَْفقَ )العظيم ملكان األكثرون على أن املراد هبا القرآن و 
 اض : نتائج اإلعر  -

 حبه من أعظم الناس ظلماً . أواًل : أن صا
 ما قدمت يداه ( .  قال تعاىل ) ومن أظلم ممن ذكر ِبَيت ربه فأعرض عنها ونسي 

 اثنياً : جعل األكنة على القلوب حىت ال تفقه . 
 أكنة أن يفقهوه ( . قال تعاىل ) إان جعلنا على قلوهبم 

  .  : انتقام هللااثلثاً 
َها إِّانَّ مَِّن اْلمحْجرِّمَِّْي محنتَ  َأْظَلمح ممَِّّن َوَمنْ كما قال تعاىل ) ََيتِّ رَب ِّهِّ ُثحَّ أَْعَرَض َعنـْ  ( . قِّمحوَن ذحك َِّر ِبِّ

 رابعاً : كون املعرض كاْلمار .
 ( . ٌة  مُّْسَتنفِّرَ َكَأهنَّحْم َحححرٌ .  َْي َفَما هَلحْم َعنِّ التَّْذكِّرَةِّ محْعرِّضِّ كما قال تعاىل )

 اد وَثود . بصاعقة مثل صاعقة عخامساً : اإلنذار 
 ( . اعَِّقةِّ َعاد  َومَثحودَ ْثَل صَ فَإِّْن أَْعَرضحوا فـَقحْل أَنَذْرتحكحْم َصاعَِّقًة م ِّ قال تعاىل )

 ة الضنك . سادساً : املعيش
 ( .   َمىيـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ أَعْ    َوحَنْشحرحهح نَّ َلهح َمعِّيَشًة َضنكاً َوَمْن أَْعَرَض َعن ذِّْكرِّي فَإِّ قال تعاىل )

 سلكه العذاب الصعد .سابعاً : 
 ( . َصَعداً  َعن ذِّْكرِّ رَب ِّهِّ َيْسلحْكهح َعَذاابً َوَمن  كما قال تعاىل )

 ( أي من األعمال السيئة واألفعال القبيحة .  َوَنَسَي َما َقدهَمتح َيَداهُ ) 
 . هؤالء أي قلوب(  مح َجَعلحَنا َعَلى قُ ُلوِبََ  َإَّنه ) 
 ي أغطية وغشاوة . ( أ َأَكنهةً  )
 .  األكنة: َجع كنان مبعَن غطاءو 

َقُهوهُ )   يان .( أي لئال يفهموا هذا القرآن والب َأن يَ فح
 ه . لئال يفقهو  : ...  قال الطُبي

 ه . على قلوهبم أكنة كراهة أن يفقهو  جعلنا وقيل : املعَن : 
 نوَيً عن الرشاد . أي صمماً مع(  َويف آَذاَِنَمح َوقحراً ) 

 : ثقل مسعها وأصيبت ابلصمم. ي ل فالن وقرت أذنه، أالثقل والصمم. يقا والوقر
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ُعهُ )   ُدَ  َوَإن َتدح ال يفقهون    ألهنملقرآن فلن يستجيبـوا لك أبداً ،  م إىل اْلميان واـ ( أي وإن دعوَت  َتُدوا َإذًا أََبداً  ى فَ َلن يَ هح مح َإىَل اَلح
 نعام . ْلميان وهؤالء كاألوب متفتحة مستعدة لقبول اون ، فللهدى قلوال يسمع
ل األكنة املانعة من الفهم على قلوهبم. والوقر الذي ، ألن هللا جعإذا كانوا ال يستطيعون السمع وال يبصرون وال يفقهون : فإن قيل

 ؟ غريه عدول عنه واالنصراف إىلء ال يستطيعون ال. فما وجه تعذيبهم على شيهو الثقل املانع من السمع يف آذاهنم فهم َمبورون
، كاْلتم  صارهمأب م و هلوهبم ومسعأن تلك املوانع الِت يعلها على ق    يف آَيت كثرية من كتابه العظيم جل وعال بْي أن هللا   : فاَلواب

، فأزاغ  تيارهمر وتكذيب الرسل ابخملا ابدروا إليه من الكف  إَّنا جعلها عليهم جزاء وفاقاً   -، وحنو ذلك  والطبع والغشاوة واألكنة
 : حنو ذلك ، جزاء على كفرهم ، فمن اْلَيت الدالة على ذلك قلوهبم ابلطبع واألكنة و هللا 

َها بِّكحْفرِّهِّمْ َبْل طَ )قوله تعاىل   الطبع على   ، وهو نص قرآِن صريح يف أن كفرهم السابق هو سبببسبب كفرهم:  أي   (َبَع هللا َعَليـْ
 قلوهبم.

 ة هللا قلوهبم هو زيغهم السابق.  غعلى أن سبب إزا وهو دليل أيضاً واضح (ْم اَغ هللا قـحلحوهَبح فـََلمَّا زاغوا أَزَ  )ه وقول 
هنَّح  ) وقوله   ( . ْم آَمنحوا  ُثحَّ َكَفرحوا َفطحبَِّع على قـحلحوهبِِّّْم َذلَِّك أبِّ

 .  (زَاَدهحمح هللا َمَرضاً  يفِّ قـحلحوهبِِّّم مََّرٌض فَـ  )وقوله تعاىل 
 ( . هحوَن  يـحْؤمِّنحوْا بِّهِّ أَوََّل َمرَّة  َونََذرحهحْم يفِّ طحْغَياهنِِّّْم يـَْعمَ  َوأَْبَصاَرهحْم َكَما ملَْ  أَْفئَِّدََتحمْ َونـحَقل ِّبح  ) وقوله   
بحوَن    )وقوله تعاىل   نعها من لى أن الطبع على القلوب وم ذلك من اْلَيت الدالة عإىل غري( َكالَّ َبْل رَاَن على قـحلحوهبِِّّْم مَّا َكانحوْا َيْكسِّ

 السابق على ذلك. ا ينفع عقاب من هللا على الكفرفهم م
 مد غفور ذو رَحة واسعة . أي ربك َي حم( َورَبَُّك الحَغُفوُر ُذو الرهمححََة ) 

َعْت كحلَّ َشْيء  كما قال تعاىل )  ( . َوَرَْحَِتِّ َوسِّ
عح اْلَمْغفِّ إِّنَّ رَ وقال تعاىل )  ( . رَةِّ بََّك َواسِّ

عح املغفرة  إِّنَّ رَبَّكَ  )رَحته : كقوله سعة مغفرته و  وبْي يف مواضع أخر  ( . َواسِّ
 وحنو ذلك من اْلَيت.  .(  إِّنَّ هللا يـَْغفِّرح الذنوب َجِّيعاً  )وقوله  

 وبْي يف مواضع أخر أنه مع سعة رَحته ومغفرته : شديد العقاب. 
 ( . َك َلَشدِّيدح العقاب  َوإِّنَّ رَبَّ ل ِّلنَّاسِّ على ظحْلمِّهِّمْ  رَبََّك َلذحو َمْغفِّرَة  َوإِّنَّ  ) كقوله 

 ( .  َغافِّرِّ الذنب َوقَابِّلِّ التوب َشدِّيدِّ العقاب) وله وق 
ْء عَِّبادِّي َأِن ِّ أاََن الغفور الرحيم َوَأنَّ َعَذايبِّ هحَو العذاب األليم  ) وقوله تعاىل    لك من اْلَيت.، إىل غري ذ (َنّب ِّ

 َحِت تغلب غضيب ( . تابه فهو عنده فوق العرش : إن ر ق ، كتب يف ك) ملا خلق هللا اْلل قال  ويف احلديث
أي لو يعاقبهم مبا قدمت أيديهم من الذنوب لعجل هلم العذاب يف الدنيا ، لكن (  ُم الحَعَذابَ َلوح يُ َؤاَخُذُهم ِبَا َكَسُبوا َلَعجهَل َلَُ )  

 .  ميهل وال يهمل يم ال يعجل ابلعقوبة ، بلهللا حل
يـحَؤاخِّ وَ   ) كقوله   رحهحْم إىل َأَجل  مسمى  ذح هللا الناس بِّظحْلمِّهِّْم مَّ َلْو  َها مِّن َدآبَّة  ولكن يـحَؤخ ِّ َعَليـْ تـََرَك  رحوَن ا  َيْسَتْأخِّ َأَجلحهحْم اَل  فَإَِّذا َجآَء 

 ( . َساَعًة َواَل َيْستَـْقدِّمحوَن 
ذح هللا الناس مبَِّ َوَلْو يـح  )وقوله    ( . ن َدآبَّة  َظْهرَِّها مِّ  ا َكَسبحوْا َما تـََرَك علىَؤاخِّ

َئاًل  َبل َلهُم مه )   َعٌد لهن َيََُدوا َمن ُدونََه َموح ملجاً :  أي (    لَّن يِّدحوا مِّن دحونِّهِّ َمْوئِّالً   ) ه أبعماهلم ال بد منه  بل هلم موعد يازون في(  وح
 .  املوعد املذكور من ذلك العذاب اجملعول لهيلجؤون إليه فيعتصمون به 
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قال   )كما  بِّ َوَلوْ تعاىل  النَّاَس  اَّلل ح  ذح  يـحَؤاخِّ إ  رحهحْم  يـحَؤخ ِّ َوَلكِّن  َدآبَّة   مِّن  َها  َعَليـْ تـََرَك  مَّا  الَ  ظحْلمِّهِّم  َأَجلحهحْم  َجاء  فَإَِّذا  مَُّسمًّى  َأَجل   ىَل 
رحوَن َساَعًة َواَل َيْستَـْقدِّمحونَ   .  (  َيْسَتْأخِّ

ذح اَّللَّح النَّاَس مبَِّ َوَلْو يـح وقال تعاىل ) رحهحْم إِّىَل َأَجل  مَُّسمًّى فَإَِّذا َجاا َما تـََرَك َعَلى َظْهرَِّها مِّ ا َكَسبحو َؤاخِّ ء َأَجلحهحْم فَإِّنَّ اَّللََّ ن َدابَّة  َوَلكِّن يـحَؤخ ِّ
رياً    ( . َكاَن بِّعَِّبادِّهِّ َبصِّ
انبة ، فإن َتبوا واْلإىل التوبة    جلهم ابلعقاب ، بل يستدعيهملْي واْلخرين ، أن ال يعاوهذه سنته تعاىل يف األو   قال السعدي :

 ذي جعله موعداً هلم ، أنزل هبم أبسه . فر هلم ورَحهم ، وإال ، فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم ، وجاء الوقت الوأانبوا غ
 الفوائد :

 .  أن أعظم الناس ظلماً من أعرض عن آَيت هللا ومل يؤمن -1
 ( . َم اْلقَِّياَمةِّ وِّْزراً َُيْمِّلح يـَوْ أَْعَرَض َعْنهح فَإِّنَّهح َمْن كما قال تعاىل  )

 يسمع احلق .ن من مل يرد هللا هدايته يعل على قلبه غطاء ال يفقه وعلى أذنه صمم ال أ -2
 ( تعاىل  قال  َأكِّ و   كما  قـحلحوهبِِّّْم  َعَلى  َوَجَعْلَنا  إِّلَْيَك  َيْسَتمِّعح  مَّن  نـْهحم  وَ مِّ يـَْفَقهحوهح  َأن  َوإِّ نًَّة  َوْقراً  آَذاهنِِّّْم  يـََرْوْا  يفِّ  يـحْؤمِّنحوْا ن  الَّ  آيَة    كحلَّ 

َا   ( . هبِّ
 ( . اً َلى أَْداَبرِّهِّْم نـحفحور ْفَقهحوهح َويفِّ آَذاهنِِّّْم َوْقراً َوإَِّذا ذََكْرَت رَبََّك يفِّ اْلقحْرآنِّ َوْحَدهح َولَّْوْا عَ َوَجَعْلَنا َعَلى قـحلحوهبِِّّْم َأكِّنًَّة َأن يَـ وقال تعاىل )

جَ ا يفِّ َأكِّنَّة  مم َِّّا َتْدعح وا قـحلحوبـحنَ َوقَالح وقال تعاىل )   ( . اٌب فَاْعَمْل إِّنَـَّنا َعامِّلحوَن واَن إِّلَْيهِّ َويفِّ آَذانَِّنا َوقْـٌر َومِّن بـَْينَِّنا َوبـَْينَِّك حِّ
 سعة رَحة هللا حيث ال يعاجل الكفار ابلعقوبة .  -3
 غفور اسم من أمساء هللا . إثبات اسم ال -4
 وال يتأخر .  دد ال يتقدمأن كل شيء عند هللا أبجل حم -5
 اء ال أحد يستطيع رده وال مغالبته . أن وعد هللا إذا ج -6
 التحذير من عقوابت هللا .  -7
 ة ابْلميان واألعمال الصاحلات ال ابألحساب واألموال . أن العرب  -8

َناُهمح َلمها  )   َلكح َعًدا )ظََلُموا َوَجَعلحَنا َلمَ َوتَلحَك الحُقَرى َأهح َلَكَهم مهوح  ( .  ( 59هح
 [ .  59ف : ] الكه 

------------- 
َناُهمح وَ )   َلكح  ناهم ودمرانهم .أي األمم السالفة والقرون اْلالية أهلك(   تَلحَك الحُقَرى َأهح

 ( أي بسبب كفرهم وظلمهم وعنادهم .  َلمها ظََلُموا) 
َلَكَهم مه )  َعداً َوَجَعلحَنا َلَمهح  نقص . ، ال يزيد وال ي مدة معلومة ووقت معْي ( أي جعلناه إىل  وح

 مباحث : 
 هللا أنه أهلك كثريًا من القرى . أواًل : أخُب 
 ( . َناَها َفَجاءَها أَبْسحَنا بـََياَتً أَْو هحْم َقآئِّلحوَن وََكم م ِّن قـَْريَة  أَْهَلكْ قال تعاىل )

رياً بِّذحنحوبِّ عَِّباوح  وََكَفى بَِّرب َِّك اْلقحرحونِّ مِّن بـَْعدِّ نح  وََكْم أَْهَلْكَنا مِّنَ وقال تعاىل )  ( . دِّهِّ َخبِّريَاً َبصِّ
 ( . اثً َورِّْئياً وََكْم أَْهَلْكَنا قـَبـَْلهحم م ِّن قـَْرن  هحْم َأْحَسنح َأاثَ وقال تعاىل )
 ( . اْلكَِّتابِّ َمْسطحوراً  َكاَن َذلِّك يفِّ وَها َعَذاابً َشدِّيداً  قَِّياَمةِّ أَْو محَعذ ِّبح َوإِّن مَّن قـَْريَة  إِّالَّ حَنْنح محْهلِّكحوَها قـَْبَل يـَْومِّ الْ وقال تعاىل )
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 ( .  بـَْعَدَها قـَْوماً آَخرِّيَن وََكْم َقَصْمَنا مِّن قـَْريَة  َكاَنْت ظَالَِّمًة َوأَنَشْأانَ وقال تعاىل )
 اثنياً : أخُب هللا أن هالك القرى واألمم بسبب ذنوِبم وكفرهم .

ً َأَخذْ ل تعاىل )قا  ( .اَن بَِّذنبِّهِّ َفكحال 
 ( . مَّا ظََلمحوا َوَجَعْلَنا لَِّمْهلِّكِّهِّم مَّْوعِّداً اْلقحَرى أَْهَلْكَناهحْم لَ  َوتِّْلكَ تعاىل )وقال 

ََيتَِّنا فََأَخَذهحمح اَّلل ح بِّذحنح َكدَ وقال تعاىل )  ( .  اْلعَِّقابِّ وهبِِّّْم َواَّلل ح َشدِّيدح ْأبِّ آلِّ فِّْرَعْوَن َوالَّذِّيَن مِّن قـَْبلِّهِّْم َكذَّبحوْا ِبِّ
 ( .  قـَْبلِّكحْم َلمَّا ظََلمحواْ أَْهَلْكَنا اْلقحرحوَن مِّن َوَلَقْد عاىل )وقال ت

 ( . َرى إِّالَّ َوأَْهلحَها ظَالِّمحوَن َوَما كحنَّا محْهلِّكِّي اْلقح وقال تعاىل )
 اثلثاً : أن هللا ال يهلك القرى حىت يرسل إليهم الرسل . 

 ( .  َرسحوالً ذ ِّبَِّْي َحىتَّ نـَبـَْعثَ َما كحنَّا محعَ و تعاىل ) قال
 ( . ا مِّن قـَْريَة  إِّالَّ هَلَا محنذِّرحوَن َوَما أَْهَلْكنَ وقال تعاىل )

 ( . لحو َعَلْيهِّْم آََيتَِّنا َك محْهلَِّك اْلقحَرى َحىتَّ يـَبـَْعَث يفِّ أحم َِّها َرسحواًل يـَتْـ َما َكاَن رَبُّ وقال تعاىل ) و 
 تعاظ . ألمم السابقة للعُبة واالبعاً : أن هللا يقص خُب ارا

َها َوبِّ َفَكأَي ِّن م ِّن قـَْريَة  ىل ) قال تعا يد  ) أَْهَلْكَناَها َوهَِّي ظَالَِّمٌة َفهَِّي َخاوِّيٌَة َعَلى عحرحوشِّ ريحوا يفِّ اأْلَْرضِّ  45ْئر  مَُّعطََّلة  َوَقْصر  مَّشِّ ( أَفـََلْم َيسِّ
َا أَ فـََتكحوَن هَلحْم قـحلح  َا ْو آَذاٌن َيْسَمعحوَن هبَِّ وٌب يـَْعقِّلحوَن هبِّ  (   َلكِّن تـَْعَمى اْلقحلحوبح الَِّتِّ يفِّ الصُّدحورِّ اَل تـَْعَمى اأْلَْبَصارح وَ  ا فَإِّهنَّ
 ( .  اْلَقَصَص لََعلَّهحْم يـَتَـَفكَّرحوَن فَاْقصحصِّ وقال تعاىل )
عحوَن ََيتِّ َلَعلَّهحْم يـَرْ اْلقحَرى َوَصرَّفْـَنا اْْل َوَلَقْد أَْهَلْكَنا َما َحْوَلكحم م َِّن وقال تعاىل )  ( . جِّ

ريحو ال تعاىل )وق نـْهحْم قـحوًَّة َوَأاَثرحوا اأْلَْرَض َوَعَمرحوَها َأْكثـََر ممَِّّا  ا يفِّ اأْلَْرضِّ فـََينظحرحوا َكْيَف َكاَن َعاقَِّبةح الَّذِّيَن مِّن قـَْبلِّ أََومَلْ َيسِّ هِّْم َكانحوا َأَشدَّ مِّ
 ( .  َهاَعَمرحو 

 رسول من القرى . هم من يكذب َبل اىل أن أهل الرتف والغىنخامساً : أخُب تع
( تعاىل  إِّالَّ قال  نَّذِّير   م ِّن  قـَْريَة   يفِّ  قـَْبلَِّك  مِّن  أَْرَسْلَنا  َما  آاَثرِّهِّم وََكَذلَِّك  َعَلى  َوإِّانَّ  أحمَّة   َعَلى  آاَبءاَن  َوَجْداَن  إِّانَّ  محَْتَفحوَها  قَاَل    

 ( .  ونمُّْقَتدح 
ْلتحم بِّهِّ َكافِّرحونَ ر  إِّالَّ قَاَل محَْتَفحوهَ ة  م ِّن نَّذِّيا أَْرَسْلَنا يفِّ قـَْريَ َومَ وقال تعاىل ) َا أحْرسِّ  ( .   ا إِّانَّ مبِّ

 ن أهل القرى آمنوا لكان خريًا َلم . سادساً : أخُب تعاىل لو أ
 . (  َواأَلْرضِّ  رََكات  م َِّن السََّماءِّ َلَفَتْحَنا َعَلْيهِّم بَـ َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلقحَرى آَمنحوْا َواتَـَّقوْا قال تعاىل )

 الفوائد :
 كثرياً من األمم والقرى . أهلك  هللا أن -1
 أن سبب هالك تلك القرى هو كفرهم وعنادهم . -2
 لتحذير الشديد من الظلم والكفر والعناد . ا-3
 وإنزال الكتب . أن هللا ال يعذب أحداً إال بعد إقامة احلجة عليه ِبرسال -4
 خر . يتقدم وال يتأكل قرية له موعد حمدد ال  أن هالك-5
  . عموم سلطان هللا تعاىل-6
 أن العربة ابْلميان واألعمال الصاحلات ال ابلغَن واألوالد . -7
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 ر الذنوب سقوط الدول وهالكها . من أث-8
 ال فرق بْي قرية وأخرى إذا ظلمت وَتربت وطغت .  -9

َريحَن    ىته أَب حُلَغ جَمحَمعَ َلَفَتاُه ال أَب حَرُح حَ   َوَإذح قَاَل ُموَسى)   ََذ َسبَ (  60َأوح َأمحَضَي ُحُقًبا )الحَبحح يَلُه يف  فَ َلمها بَ َلَغا جَمحَمَع بَ يحَنَهَما َنَسَيا ُحوَِتَُما فَاَّته
( َسَرًَب  َر  َلقَ 61الحَبحح َلَقدح  َغَداءََّن  آتََنا  َلَفَتاُه  قَاَل  َجاَوزَا  فَ َلمها  َهَذا (  َسَفَرََّن  َأرَ 62َنَصًبا )  يَنا َمن  قَاَل  أَ (  َإذح  فَ أَيحَت  َرَة  الصهخح َإىَل  َإن َ  َوي حَنا 

ُوَت َوَما أَنَسانَيُه َإاله الشهيحطَاُن َأنح َأذح  َر َعَجًبا )َنَسيُت اْلح ًصا ا َعَلى آاَثَرمَهَا َقصَ ( قَاَل َذَلَك َما ُكنها نَ بحَغ فَارحَتده 63ُكَرُه َواَّتهََذ َسَبيَلُه يف الحَبحح
فَ َوَجَدا َعبح 64) َعبَ (  َناُه َرمححًَة  ًدا مَ نح  آتَ ي ح لهُدَّنه َعلحًما )اَدََّن  َناُه َمن  َلُه ُموسَ 65َمنح َعنَدََّن َوَعلهمح قَاَل  تُ َعلَ َمَن ِمها  (  َأن  أَتهَبُعَك َعَلى  ى َهلح 

ًدا ) َت ُرشح تَ 66ُعلَ مح ًا )( قَاَل َإنهَك َلن َتسح ًا ) ى َما َلَح َتَُ ( وََكيحَف َتصحَُبُ َعلَ 67َطيَع َمَعَي َصُبح ُ    ( قَالَ 68طح بََه ُخُبح َسَتَجُدَن َإن َشاء اّلِله
ًرا )   اَل فََإَن ات هبَ عحَتيَن َفال( قَ 69َصاَبًرا َوال َأعحَصي َلَك َأمحًرا )  َدَث َلَك َمنحُه َذكح ٍء َحىته ُأحح أَلحيَن َعن َشيح رََكَبا يف  انطََلَقا َحىته َإَذا  ( فَ 70َتسح

قَاالسهَفيَنةَ  َخَرقَ َها  لَتُ غحَرقَ   تَ َها  َأَخَرق ح )   َل  َإمحًرا  ًئا  َشي ح َجئحَت  َلَقدح  َلَها  َإنه 71َأهح َأُقلح  َأَلَح  قَاَل   )( ًا  َصُبح َمَعَي  َتَطيَع  َتسح َلن  ال 72َك  قَاَل   )
َن ِبَا َنَسيُت َوال تُ رحَهقحيَن َمنح  ًرا )  تُ َؤاَخذح  نَ فحًسا زََكيهًة َبَغريحَ نَ فحٍس لهَقدح َجئحَت فَ َقتَ َلُه قَاَل َأقَ تَ لحتَ  َلَقَيا ُغالًماانطََلَقا َحىته َإَذا ( فَ 73َأمحَري ُعسح

ًرا ) ًئا نُّكح ًا ) 74َشي ح َتَطيَع َمَعي َصُبح ٍء بَ عحَدَها َفال ُتصَ ( قَاَل َإن َسأَلحُتَك َعن شَ 75( قَاَل َأَلَح َأُقل لهَك َإنهَك َلن َتسح َمن    اَحبحيَن َقدح بَ َلغحتَ يح
رًا )لهُدن َ   ا َأن( فَانطََلَقا حَ 76ُعذح َلَها فَأَبَ وح َتطحَعَما َأهح َل قَ رحيٍَة اسح ُيَضيَ ُفومُهَا فَ َوَجَدا َفيَها َجَدارًا يُرَيُد َأنح يَنَقضه فََأقَاَمُه قَاَل َلوح   ىته َإَذا أَتَ َيا َأهح

َأجح َشئحَت ال َعَليحَه  َت  ) َّتهَذح فَ 77ًرا  َهَذا  قَاَل  وَ (  بَ يحيَن  بَتَ َراُق  َسأُنَ بَ ُئَك  )بَ يحَنَك  ًا  عهَليحَه َصُبح َتَطع  َتسح َلَح  َما  السهَفيَنُة  78أحَويَل  َأمها  َفَكاَنتح  ( 
مه  َورَاءُهم  وََكاَن  َأَعيبَ َها  َأنح  فََأَردتُّ  َر  الحَبحح يف  يَ عحَمُلوَن  َسفَ َلَمَساَكنَي  َيَحُخُذ ُكله  ) َلٌك  ًبا  َغصح َوأَ 79يَنٍة  الحُغالمُ (  َمنَ   مها  ُمؤح أَبَ َواُه  َ َفَكاَن  نيح

ًا )  ( فََأَردحَّنَ 80َفَخَشيَنا َأن يُ رحَهَقُهَما طُغحَياًَّن وَُكفحًرا ) ًا مَ نحُه زََكاًة َوَأق حَرَب ُرمحح َُما َخريح َدارُ 81َأن يُ بحَدََلَُما َرِبُّ َ يَ ( َوَأمها اَلَح َ  َفَكاَن َلُغالَمنيح َتيَمنيح
ُلَغا َأُشدهمُهَا وَ َتُه َكنٌز َلهَُما وََكاَنَة وََكاَن ََتح يف الحَمَدي رََجا َكنَزمُهَا َرمححًَة مَ ن رهبَ َك َوَما فَ َعلحُتُه َعنح َأمحَري  َن أَبُومُهَا َصاَْلًا فََأرَاَد رَبَُّك َأنح يَ ب ح َتخح َيسح

ًا )ا َلَح َتسحَطع عهَليحهَ مَ   َذَلَك أَتحَويلُ   ( .  ( 82 َصُبح
 . [   82- 60كهف : ] ال

-------------- 
 ذهب أكثر العلماء .( املراد به موسى بن عمران الرسول النيب رسول بِن إسرائيل ، وهذا ماَل ُموَسى َوَإذح قَ )

 .  ن شاء هللارواه البخاري وسأذكره بعد قليل إ ويدل عليه احلديث الذي 
 .ل ث الذي سأذكره بعد قليوقد ورد امسه يف احلديئيل ، اياء بِن إسر ( يوشع بن نون وهو من أنب َلَفَتاهُ  )

بن أخت موسى ومسي فتاهح ملالزمته إَيه ، قيل يعِن يوشع بن نون وهو ا(  وإذ قال موسى لفتاه    : قوله تعاىل )   قال املاوردي   -
 ن بعده.يف العلم ، وقيل يف اْلدمة ، وهو خليفة موسى على قومه م

، قيل للخادم فىت ، على جهة  ن اْلدمة أكثر ما يكونالعرب الشاب ، وملا كايف كالم    الفِت و :    وقال ابن عطية  - ون فتياانً 
ندب إىل ، فهذا  ال يقل أحدكم عبدي وال أمِت وليقل فتاي وفتاِت ":    ل النيب  يف قو ، وندبت الشريعة إىل ذلك  حسن األدب

 . يف اْلية هو اْلادم التواضع ، و" الفىت " 
 نون :  ا ورد يف قصة يوشع بنوِم

 حبست له .  أن الشمس قد
 ( . سار إىل بيت املقدسإن الشمس مل حتبس على بشر إال ليوشع بن نون لياِل قال ) يف مسنده أن النيب فقد روى أَحد 

ٌّ )  : قال رسول هللا  وقد جاء يف الصحيحْي من حديث أيب هريرة قال َقْد َمَلَك   َرجحلٌ   بَـْعِنِّ اَل لَِّقْومِّهِّ اَل يـَتْـ  مَِّن األَنْبَِّياءِّ فـَقَ َغزَا َنيبِّ
اْمَرأَ  َقْد  بحْضَع  آَخرح  َينْبِّ َوالَ  َوَلمَّا  َا  َ هبِّ يـَْبَنِّ َأْن  يحرِّيدح  َوهحَو  أَْو َخلَِّفات  وَ ة   َغَنماً  اْشََتَى  َقدِّ  آَخرح  يـَْرَفْع سحقحَفَها َوالَ  َوَلمَّا  َياانً  بـحنـْ هحَو َبََن 

َْي َصالَةِّ اْلَعْصرِّ ْدَّن لِّْلَقْريَ ا . قَاَل فـََغزَا فَأَ محنـَْتظٌِّر وِّاَلَدهَ   َمْأمحوٌر اللَّهحمَّ اْحبِّْسَها أَْو َقرِّيباً مِّْن َذلَِّك فـََقاَل لِّلشَّْمسِّ أَْنتِّ َمْأمحورٌَة َوَأانَ   ةِّ حِّ
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ْطَعَمهح فـََقاَل فِّيكحْم غحلحوٌل لَِّتْأكحَلهح فَأََبْت َأْن تَ   تِّ النَّارح وا َما َغنِّمحوا فَأَقْـبَـلَ َفَجَمعح   -قَالَ -َلْيهِّ  . َفححبَِّسْت َعَلْيهِّ َحىتَّ فـََتَح اَّللَّح عَ َعَلىَّ َشْيئاً 
قَبِّيلَ   فـَْليـحَبايِّْعِنِّ  َرجحلٌ مِّْن كحل ِّ  فـَْلتـحَبايِّعْ ة   اْلغحلحولح  فِّيكحمح  فـََقاَل  بَِّيدِّهِّ  َرجحل   يَدح  َقْت  فـََلصِّ فـََبايـَعحوهح  فـََباقَبِّيَلتحكح   ِنِّ .  بِّ -يـََعْتهح .  َقْت  فـََلصِّ َيدِّ  قَاَل 

فِّيَرجح  فـََقاَل  َثالَثَة   أَْو  َغَلْلتحْم  َلْْيِّ  أَنـْتحْم  اْلغحلحولح  َلهح    -قَالَ -كحمح  َذَهب   فََأْخَرجحوا  مِّْن  بـََقرَة   رَْأسِّ  يفِّ   -قَالَ -مِّْثَل  َوهحَو   فـََوَضعحوهح  اْلَمالِّ 
لصَّعِّي َنَّ اـائِّ  فََأَكَلْتهح . فـََلْم حتِّلَّ اْلَغنَ دِّ فَأَقْـبَـَلتِّ النَّارح ـابِّ  . (...  َزاَن َفطَيـَّبَـَها لََنا ـَفَنا َوَعجْ ـعْ َّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل رََأى ضَ مح أَلَحد  مِّْن قـَْبلَِّنا َذلَِّك أبِّ

 متفق عليه . 

رَ ال أَب حَرُح َحىته أَ ) ( : أي هذا املكان البحرينبلغ َممع  حىت )أ  : أي ال أزال سائراً برح  ( ال أ  يحَن َأوح َأمحَضَي ُحُقباً ب حُلَغ جَمحَمَع الحَبحح
 ، وهذا املوضع هو الذي وعده هللا بلقاء اْلضر فيه . ، أي ملتقامهاحرينالذي فيه َممع الب
 ؟واختلف أين مها 

 لي املغرب .املشرق وحبر الروم مما ي فارس مما يلي: مها حبر  فقيل
 أقصى املغرب .: عند طنجة ، يعِن يف  وقيل
 : غري ذلك .  وقيل

 صاحل؛ ألتعلم منه ما ليس عندي من العلم.صل إىل العبد الحىت أ أو أسري زمًنا طويالً ( َضَي ُحُقباً  َأوح َأمح ) 
 .ادة : زمانقت اً ، سبعون خريفاهد : َمة ، احلحقب مثانون سنقال عبد هللا بن عمرو : :  قال الزجاج

حمدود : غري حمدود ؛ كما أن رهطاً وقوماً مبهم غري    لغة أن احلحقب واحلِّقبة زمان من الدهر مبهمالنحاس : الذي يعرفه أهل ال
 (تفسري القرطيب)ب .              حقاوَجعه أ

 وسبب قول موسى ذلك : جاء بيانه يف احلديث . 
ْبنِّ َعبَّاس  إِّنَّ نـَْوفاً اْلبِّكَ   نِّ جحَبرْي  قَاَل قـحْلتح َعْن َسعِّيدِّ بْ  َّ الِّ َب َبَنِّ    يـَْزعحمح َأنَّ محوَسى  اِلِّ َب  إِّْسرَائِّيَل لَْيَس هحَو محوَسى صَ   َصاحِّ احِّ

ْبَن َكْعب  ا فـََقاَل َكَذَب َعدحوُّ اَّللَِّّ مسِّْعتح أحَِبَّ  َعَلْيهِّ السَّاَلمح .  رِّ  قَاَم محوَسى عَ   َل اَّللَِّّ   يـَقحولح مسِّْعتح َرسحو ْلَْضِّ َلْيهِّ السَّاَلمح يـَقحولح » 
مِّْن إِّلَْيهِّ َأنَّ َعْبداً    . قَاَل فـََعَتَب اَّللَّح َعَلْيهِّ إِّْذ ملَْ يـَرحدَّ اْلعِّْلَم إِّلَْيهِّ فََأْوَحى اَّللَّح   ْعَلمح  النَّاسِّ أَْعَلمح فـََقاَل َأاَن أَ يُّ َبَنِّ إِّْسرَائِّيَل َفسحئَِّل أَ   َخطِّيباً يفِّ 

َْجَمعِّ اْلَبْحَرْينِّ   ي عَِّبادِّ  .  َحْيثح تـَْفقِّدح احْلحوَت فـَهحَو َُثَّ َتل  فَ مِّكْ   قِّيَل َلهح اَحِّْل ححوَتً يفِّ بِّهِّ فَ    َرب ِّ َكْيَف ِلِّ يْ هحَو أَْعَلمح مِّْنَك قَاَل محوَسى أَ   مبِّ
َيانِّ َحىتَّ أَتـََيا الصَّْخرََة    ححوَتً يفِّ   محوَسى    َشعح ْبنح نحون  َفَحَملَ فَاْنطََلَق َواْنطََلَق َمَعهح فـََتاهح َوهحَو يحو   . ...مِّْكَتل  َواْنطََلَق هحَو َوفـََتاهح مَيْشِّ

َا َحىتَّ أَتـَيَ قَاَل يـَقحصَّ  َك الَعَلْيهِّ محوَسى . فـََقا  ا الصَّْخرََة فـََرَأى َرجحاًل محَسجًّى َعَلْيهِّ بِّثـَْوب  َفَسلَّمَ انِّ آاَثَرمهح َْرضِّ رح َأّنَّ أبِّ سَّاَلمح قَاَل َل لَهح اْلَْضِّ
 َمَكهح اَّللَّح الَ أَْعَلمحهح َوَأاَن َعَلى عِّْلم  مِّْن عِّْلمِّ اَّللَِّّ ْلم  مِّْن عِّْلمِّ اَّللَِّّ َعلَّ َك َعَلى عِّ َأاَن محوَسى . قَاَل محوَسى َبَنِّ إِّْسرَائِّيَل قَاَل نـََعْم . قَاَل إِّنَّ 

 ....( متفق عليه . ممَِّّا عحل ِّْمَت رحْشداً  َهْل أَتَّبِّعحَك َعَلى َأْن تـحَعل َِّمِنِّ  ْعَلمحهح . قَاَل لَهح محوَسى َعلََّمنِّيهِّ اَل تَـ 
مر احلوت وما نسي يوشع أن َيرب موسى أب( أي فلما بلغ موسى وفتاه َممع البحرين    (َِتَُما  ُحو   ا بَ َلغَا جَمحَمَع بَ يحَنَهَما َنَسَياَلمه ف َ )

 .   شاهده منه من األمر العجيب
 احلديث. سياق  واحلوت هو الذي أمر هللا موسى ابستصحابه معه ليكون له عالمة على املكان الذي فيه اْلضر كما تقدم يف

، ا َممع البحرين، فسارا حىت بلغهو َُثَّ : مىت فقدت احلوت ف، وقيل لههمل حوت مملوح معوذلك أهنما قد أمر حب  :قال ابن كثري
، وطفر ، فاضطرب وكان يف مكتل مع يوشع، وأصااب احلوت من رشاش ذلك املاء، فناما هنالك احلياةوهناك عْي يقال هلا عْي

 م بعده . يف املاء واملاء له مثل الطاق ال يلتئاستيقظ يوشع وسقط احلوت يف البحر فجعل يسري ، فكتل إىل البحرمن امل
 ونسب إليهما . .. ( النسيان كان من يوشع بن نون لوحده . قوله ) نسيا  -
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َيا ححوََتحمَ     قـَْوله تـََعاىَل :    قال اَلصاص   - ي َلهح َكاَن يحوَشعح  ( َ اَنسِّ َي اْلَقْومح    َف الن ِّْسَياَن إلَْيهَِّما َكَما يـحَقالح : ْبنح نحون  ، فََأَضاالنَّاسِّ َنسِّ
َيهح َأَحدحهح زَاَدهحْم ، َوإِّ  َا َنسِّ ُّ  َّنَّ ْبنِّ َعم   َلهح    ْم ، وََكَما قَاَل النَّيبِّ َا فَ )لَِّمالِّكِّ ْبنِّ احْلحَوْيرِّثِّ َوالِّ  ( ْأَذاَن َوأَقِّيَما َوْليَـؤحمَّكحَما َأَحدحكحَما إَذا َسافـَْرَتح

َا ،َوإِّ  َا يـحَؤذ ِّنح َويحقِّيمح َأَحدحمهح َا هحْم مِّْن اْْلِّْنسِّ  ( رحسحٌل مِّْنكحمْ  اجلِّن ِّ َواْْلِّْنسِّ أمََلْ أَيْتِّكحمْ ََي َمْعَشَر )قَاَل  وَ  َّنَّ  .َوإَِّّنَّ
َنَّهح    َوَلكِّنَّهح تـََعاىَل أَْوَضحَ :    وقال الشنقيطي  - ، َوهحَو الَّذِّي  وتح  هحَو الَّذِّي َكاَن حَتَْت يَدِّهِّ احْلح َأنَّ الن ِّْسَياَن َواقٌِّع مِّْن َفىَت محوَسى ; ألِّ
َا َأْسَنَد الن ِّْسَياَنسِّ  ٌّ َكثِّرٌي يفِّ    : َن إِّلَْيهَِّما  َيهح ، َوإَِّّنَّ َنَّ إِّْطاَلَق اْلَمْجمحوعِّ محرَاًدا بـَْعضحهح أحْسلحوٌب َعَريبِّ َوالدَّلِّيلح   ...   ،ْرآنِّ َويفِّ َكاَلمِّ اْلَعَربِّ اْلقح ألِّ

َا    َعَلى فـََلمَّا َجاَوزَا قَاَل لَِّفَتاهح آتَِّنا َغَداَءاَن َلَقْد َلقِّيَنا مِّْن َسَفرِّاَن   ) َما  دحوَن محوَسى قـَْولحهح تـََعاىَل َعنـْهح   ىَت محوَسى َوَقَع مِّْن فَ َأنَّ الن ِّْسَياَن إَِّّنَّ
َنصَ  َنسِّ َهَذا  فَإِِّن ِّ  الصَّْخرَةِّ  إِّىَل  أََويـَْنا  إِّْذ  أَرَأَْيَت  قَاَل  أَْنَسانِّ ًبا  َوَما  احْلحوَت  اليتح  إِّالَّ  أَذْكحرَهح شَّْيطَانح  يهح  محوسَ   (  َأْن  قـَْوَل  َنَّ  : »آتَِّنا ألِّ ى 

َيهح َغَداَءاَن« يـَْعِنِّ بِّهِّ احْلحوَت فـَهحَو َيظحنُّ َأنَّ فـََتاهح ملَْ يـَْنَسهح ، َكَما قَ  َنَّهح َنسِّ د  ، َوَقْد َصرََّح فـََتاهح : أبِّ يتح   اَلهح َغرْيح َواحِّ  احْلحوَت بَِّقْولِّهِّ : فَإِِّن ِّ َنسِّ
 . نِّيهح إِّالَّ الشَّْيطَانح اْْليَةَ َما أَْنَساوَ 
َر َسَرَبً ) ََذ َسَبيَلُه يف الحَبحح كان احلوت مشوَيً فخرج من املكتل  ( أي اَّتذ احلوت سبيله يف البحر مسلكاً ، قال املفسرون :    فَاَّته

املاء البحر وأمسك هللا جرية  البحر فصار كالطاق عليه و   ودخل يف  املاء حولعلى  الباهرة ه وكان ذلك  َجد  آية من آَيت هللا 
 سالم . ملوسى عليه ال

 ( أي موسى وفتاه جاوزا ذلك املكان وهو َممع البحرين .فَ َلمها َجاَوزَا  )
 ( موسى لفتاه . قال  ) 
 ة . عناء واملشقسفر التعب وال( أي لقينا يف هذا الَنَصباً  َلَفَتاُه آتََنا َغَداَءََّن َلَقدح َلَقيَنا َمنح َسَفَرََّن َهَذا )
ُوتَ قَاَل َأرَأَيحَت َإذح َأَوي حَنا    ) َرَة فََإن َ َنَسيُت اْلح ت حْي ( أي قال الفىت يوشع حْي طلب موسى منه احلوت للغداء أرأي  َإىَل الصهخح

ليه مثل البحر وأصبح علقد خرج احلوت من املكتل ودخل  التجأان إىل الصخرة الِت َّنت عندها ماذا حدث من األمر العجيب ؟  
 ظَت . وة ، وقد نسيت أن أذكر لك ذلك حْي استيقالك

 ( ألنه هو السبب . َإاله الشهيحطَاُن َأنح َأذحُكَرهُ  هَوَما أَنحَسانَي)
-  : الشنقيطي  ديف    قال  الشيطان كما  من  النسيان  أن  على  دليل  ، كقوله    لتاْلية  أخر  آَيت  ) عليه  يَـنََّك تعاىل  يحنسِّ َوإِّمَّا 

 ( . ْكَر اَّللَِّّ اْسَتْحَوَذ َعَلْيهِّمح الشَّْيطَانح فَأَنَساهحْم ذِّ وقوله تعاىل ) (لظَّالِّمَِّْي ْد بـَْعَد الذ ِّْكَرى َمَع اْلَقْومِّ اَفاَل تـَْقعح الشَّْيطَانح 
َر َعَجباً وَ ) ََذ َسَبيَلُه يف الحَبحح  البحر وكان أمره عجباً .  ( أي واَّتذ احلوت طريقه يف اَّته
 مور : جه التعجب ألبعض العلماء و قال  •

 اه هللا ُث هرب احلوت إىل البحر .أن احلوت كان ميتاً فأحي أواًل :
 احلوت فيه بل كان مسريه خطاً يف املاء .  : أن هللا أمسك جرية املاء فلم ينضم املاء إىل بعض بعد سرَينالثان 

 على شيء َتمد حتته ويبس . أن احلوت كلما مر  والثالث :
 ( قال موسى : أي هذا هو الذي نطلب .غَ ُكنها نَ بح   َل َذَلَك َماقَا)
 صان أاثر مشيهما ويقفوان أثرمها . : أي يق، قصصا: أي طريقهما، على آاثرمها: أي رجعاتدا( فار فَارحَتدها َعَلى آاَثَرمَهَا َقَصصاً )
 الشوكاِن . سرين . قاله يف قول َجهور املف ، هو اْلضر و  (  فَ َوَجَدا َعبحدًا َمنح َعَباَدَّنَ  )

 ديث الذي سبق .كما دل عليه احل
:  ، فقال السالم: وأّن أبرضك ضر، فقال اْل ، فإذا رجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى.. حىت انتهيا إىل الصخرة.ويف احلديث )

 ( . علمت رشداً مما  ، أتيتك لتعلمِن: نعم؟ قال: موسى بِن إسرائيل، فقالأان موسى
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ر ألنه جلس على فروة    هريرة . قال : قال رسول هللا  لبخاري عن أيب  تسميته بذلك : ما رواه ا  وسبب • ) إَّنا مسي اَْلضِّ
 ء ( . بيضاء فإذا هي َتتز من خلفه خضرا

 .واملراد ابلفروة البيضاء احلشيش األبيض  •
َناُه َرمححًَة َمنح َعنحَدَّنَ )  ة كما يف تفسري القرطيب . الرَحة هنا النبو  ملفسرينقال أكثر ا (  آتَ ي ح

 ن شاء هللا ( . ) وسيأِت ابلفوائد بقية األدلة إ هبذه اْلية على نبوة اْلضر استدل العلماء
 بوة يف آَيت : وقد جاءت الرَحة مبعَن الن

محوَن َرَْحََة رَ أَهحمْ .   َعظِّيم  يـََتْْيِّ  م َِّن اْلَقرْ َوقَالحوا َلْواَل نـحز َِّل َهَذا اْلقحْرآنح َعَلى َرجحل  كقوله تعاىل )  ( .ب ِّكَ  يـَْقسِّ
 ( . َْحًَة م ِّن رَّب َِّك َوَما كحنَت تـَْرجحو َأن يـحْلَقى إِّلَْيَك اْلكَِّتابح إِّالَّ رَ ه تعاىل )وقول
 ي . الشنقيطأن الرَحة هنا النبوة : القرطيب ، والواحدي ، والزمشري ، والرازي ، وأبو حيان ، والبيضاوي ، و  رجح ومن

نَ  )  أن ذلك العلم وتعظيم له . ـ تفخيم لش  ( من لدان) .بعض ما يتعلق بعلم الغيب -هللا أعلمو-( املراد   اُه َمنح َلُدَّنه َعلحماً َوَعلهمح
وسى : وكان قد أعطي من العلم ما مل يعط موسى ، وإن كان م  : وعلمناه من لدان : أي من عندان ، علماً   السعدي قال    -

لية ، ألنه من أوِل العزم من املرسلْي ، الذين فضلهم هللا على سائر و اء ، خصوصاً يف العلوم اْلميانية واألصاألشيأعلم منه أبكثر  
 اْللق ابلعلم والعمل وغري ذلك .

 ما اجتمع به موسى ، قال له على وجه األدب : فل
دًا  َت رُ َميَن ِمها ُعلَ مح قَاَل َلُه ُموَسى َهلح أَتهَبُعَك َعَلى َأنح تُ َعل َ ) لسالم لذلك الرجل العامل وهو  ا( َيرب تعاىل عن قيل موسى عليه  شح

( سؤال تلطف   هل أتبعك ما مل يعطه اْلضر )    اْلضر ، الذي خصه هللا بعلم مل يطلع عليه موسى ، كما أنه أعطى موسى العلم
 ك ( أي أصحبك وأرافقك . أتبع املتعلم من العامل ) يكون سؤال  ال على وجه اْللزام واْلخبار ، وهكذا ينبغي أن

داً َعَلى َأنح ت ُ )  َت ُرشح  . حل ( أي مما علمك هللا شيئاً اسَتشد به يف أمري من علم انفع وعمل صا َعلَ َميَن ِمها ُعلَ مح
م من  اللطف عندما أراد أن يتعلراعى أنواعاً كثرية من األدب و   م أن هذه اْلَيت تدل على أن موسى  : اعل  قال الرازي   -
 .  رضاْل

 ( .  َهْل أَتَّبِّعحك) ه قال  له ألن: أنه جعل نفسه تبعاً  فأحدها
 .ن أجعل نفسي تبعاً لك وهذا مبالغة عظيمة يف التواضع: أن استأذن يف إثبات هذا التبعية فإنه قال هل َتذن ِل أ واثنيها 
 .تاذه ابلعلمى أسر له على نفسه ابجلهل وعلوهذا إقرا  ( تعلمِن) : أنه قال على أن واثلثها 
يقول وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم بعض ما علمه هللا ، وهذا أيضاً مشعر ابلتواضع كأنه  (  ل ْمتَ ا عح ممَِّّ ) : أنه قال  ورابعها

ما يطلب الفقري من له ال أطلب منك أن َتعلِن مساوَيً يف العلم لك ، بل أطلب منك أن تعطيِن جزأً من أجزاء علمك ، ك
 .دفع إليه جزأً من أجزاء مالهأن يالغِن 

 .اعَتاف أبن هللا علمه ذلك العلم ( ممَِّّا عحل ْمتَ ) قوله أن  ها : وخامس
 .منه لإلرشاد واهلداية واْلرشاد هو األمر الذي لو مل ُيصل حلصلت الغواية والضالل طلب ( َرَشًدا)  : أن قوله  وسادسها 

 سى . ( اْلضر ملو   قال) 
اً َتطَ َإنهَك َلنح َتسح   ) بِت ملا ترى مِن من األفعال الِت َّتالف شريعتك ، ألِن على علم على مصاح( أي إنك ال تقدر  يَع َمَعي َصُبح

 نت على علم من علم هللا ما علمنيه هللا . من علم هللا ما علمكه هللا ، وأ
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اً )     قصود منهأحطت بباطنه وظاهره ، وال علمت امل  ، ماأي : وكيف تصرب على أمر    (  وََكيحَف َتصحَُبُ َعَلى َما َلَح َتَُطح َبَه ُخُبح
 ومآله ؟ 

 ( أي موسى .   قال) 
ُ َصاَبراً  )  رك . ( أي على ما أرى من أمو َسَتَجُدَن َإنح َشاَء اّلِله

 .  ( أي وال أخالفك يف شيء ، فعند ذلك شارطه اْلضر  َوال َأعحَصي َلَك َأمحراً ) 
 . يستطيع معه صرباً  لم وازدَيده أنحلرصه على الع : رجا موسى   ال الزَمشريق -

 ( .  تـَْعَلمحهح أَْنَت َوأَْنَت َعَلى عِّْلم  َعلََّمَكهح اَل أَْعَلمحهح  ََي محوَسى إِِّن ِّ َعَلى عِّْلم  مِّْن عِّْلمِّ هللاِّ َعلََّمنِّيهِّ الَ يث ) ويف احلد
 فحينئذ قال له اْلضر : 

أَلحيَن َعنح قَاَل فََإنح ات هبَ عحَتيَن  ) ءٍ   َفال َتسح  اًء .( ابتد َشيح
َدَث َلكَ  ) راً  َحىته ُأحح  أبدأك أان به قبل أن تسألِن .  ( أي حىت َمنحُه َذكح
قد   سفينة مل يفجأ إال واْلضرفلما ركبا يف ال)  ( وقد جاء يف احلديث كيفية خرقها :  ىته َإَذا رََكَبا يف السهَفيَنَة َخَرقَ َهافَانطََلَقا حَ )

 ( .  سفينة ابلقدومقلع لوحاً من ألواح ال
ركبوا  احلديث كيف  يف  هَلح ف  :السفينة  وجاء  لَْيَس  اْلَبْحرِّ  لِّ  َساحِّ َعَلى  َيانِّ  مَيْشِّ َأْن  اْنطََلَقا  َفَكلَّمحوهحْم  َسفِّيَنٌة  هبَِِّّما  َفَمرَّْت  َسفِّيَنٌة  َما 

رح  َا فـَعحرَِّف اْلَْضِّ َا بَِّغرْيِّ  َُيْمِّلحومهح رح ََي  نـَْقرَةً ى َحْرفِّ السَّفِّيَنةِّ فـَنَـَقرَ فـََوَقَع َعلَ نـَْول  َفَجاَء عحْصفحوٌر  َفَحَملحومهح ، أَْو نـَْقَرَتْْيِّ يفِّ اْلَبْحرِّ فـََقاَل اْلَْضِّ
رح إِّىَل َلْوح  مِّ َـــ  فـََعم ورِّ يفِّ اْلَبْحرِّ فح ْلمِّ هللاِّ إِّالَّ َكنَـْقرَةِّ َهَذا اْلعحصْ وَسى َما نـََقَص عِّْلمِّي َوعِّْلمحَك مِّْن عِّ مح   . (ْلَواحِّ السَّفِّيَنةِّ فـَنَـَزَعهح ْن أَ َد اْلَْضِّ

 ى منكراً : فقال موس
لَ ) تَ َها لَتُ غحَرَق َأهح  ( أي لتغرق الركاب . َهاقَاَل َأَخَرق ح

 .   ( أي عظيماً شنيعاً ، وهذا من عدم صربه  َلَقدح َجئحَت َشيحئاً َإمحراً ) 
 له اْلضر مذكراً مبا تقدم من الشرط :  فعند ذلك قال

اً قَاَل َأَلَح َأقُ   ) َتَطيَع َمَعي َصُبح ن األمور الِت اشَتطت معك أن ال تنكر  ( يعِن وهذا الصنيع فعلته قصداً ، وهو م  لح َإنهَك َلنح َتسح
 .ي فيها ، ألنك مل حتط هبا خرباً عل

 ن موسى نسياانً . كانت األوىل م  قال النيب 
 موسى .  (  قال) 
َن ِبَا َنَسيتُ  ) راً   َوال تُ رحَهقحيَن ال تُ َؤاَخذح  تشدد علي . ( أي ال تضيق علي وال َمنح َأمحَري ُعسح

 ( أي بعد ذلك .   فانطلقا) 
 ( أي قتل اْلضر هذا الغالم الصغري . انطََلَقا َحىته َإَذا َلَقَيا ُغالماً فَ َقتَ َلهُ فَ )

 . (  اله فاقتلع رأسه بيده اْلضر برأسه من أع نطلقا فإذا غالم يلعب مع الغلمان ، فأخذفا)  احلديث كيفية قتله : وقد جاء يف 
 الً :شد من األول وابدر قائاألمر ، أنكره أا فلما شاهد موسى هذ

 . ( أي صغرية مل تعمل احلنث ، وال عملت إمثاً بعد فقتلته  قَاَل َأقَ تَ لحَت نَ فحساً زََكيهةً ) 
 بغري مستند لقتله .( أي َبَغريحَ نَ فحسٍ ) 
راً َلَقدح َجئحَت َشيح )   ظاهر النكارة . ( أي  ئاً نُكح

 مل يكن ابلغاً .  َجهور العلماء على أن الغالم
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َنَّهح  عحَلَماء : َوقـَْوله : إَِّذا غحاَلم يـَْلَعب فـََقتَـَلهح َدلِّيل َعَلى أَنَّهح َكاَن َصبِّيًّا لَْيسَ قَاَل الْ :    قال النووي َحقِّيَقة اْلغحاَلم ، َوَهَذا قـَْول  بَِّبالِّغ  ؛ ألِّ
ْلفَ  َيكحْن اَبلًِّغا . َوَزَعَمْت طَائَِّفة ْمهحور أَنَّهح ملَْ اجْلح   .  َسادِّ أَنَّهح َكاَن اَبلًِّغا يـَْعَمل ابِّ
 اختلف العلماء أيهما أبغ ) إمراً ( أو قوله ) نحكراً ( ؟  -

 ث هو متوقع عظيم . ( أفظع وأهول من حي قيل : ) إمراً 
 : ابن عطية ، والقرطيب .  ورجحه

 .  شد وأعظم من اْلمروقيل : النكر أ
 يمْي . والبغوي ، والكليب ، واأللوسي ، وابن عث : الطربي ، والسمرقندي ، والنحاس ،  ورجحه

 فقال له اْلضر معاتباً : 
اً )  َتَطيَع َمَعي َصُبح  ال له موسى : ( ذكره ابلشرط ، فلهذا ق قَاَل َأَلَح َأُقلح َلَك َإنهَك َلنح َتسح
ٍء بَ عحَدهَ قَاَل َإنح َسأَلحُتَك عَ )  .( أي إن اعَتضت عليك بشيء بعد هذه املرة ا نح َشيح

 ، وبَتك صحبِت . ( فأنت معذور بذلك   ال ُتَصاَحبحيَن ف) 
راً )   ( أي قد أعذرت مِن ومل تقصر .   َقدح بَ َلغحَت َمنح َلُدن َ ُعذح
 وليْي . ي بعد املرتْي األ( أ  فانطلقا) 
تَ فَانطََلَقا َحىته َإَذا أَتَ َيا َأهح ) ا َأنح ُيَضيَ فُ َل قَ رحيٍَة اسح َلَها فَأَبَ وح لبا طعاماً ، وكان أهلها  ( أي مشيا حىت وصال إىل قرية ، فطومُهَاطحَعَما َأهح

 طعامهما . و إألئاماً ال يطعمون جائعاً ، وال يستضيفون ضيفاً ، فامتنعوا عن إضافتهما 
 ائطاً مائاًل يوشك أن يسقط ويقع . وجدا يف القرية ح ( أي َها َجَداراً يُرَيُد َأنح يَنَقضه فَ َوَجَدا َفي)
 .  فرده إىل حال االستقامة: أي  (هُ فََأقَامَ )

 : أنه مسحه بيده فأقامه فقام .  ب بعض املفسرين ذه
 ورجحه ابن عطية ، والقرطيب ، وأبو حيان ، والشوكاِن . 

 ه ، وهللا أعلم . هدمه ُث قعد يبني وقيل :
بَ   لِّ يفِّ َذلَِّك َأْن يـحَقاَل : إِّنَّ اَّللََّ َوابح مَِّن اْلَقوْ َوالصَّ :  قال الطُبي    - َدارًا يحرِّيدح َأْن  َعزَّ ذِّْكرحهح َأْخرَبَ َأنَّ َصاحِّ  محوَسى َومحوَسى َوَجَدا جِّ

َْعََن  بح محوَسى ، مبِّ َلهح َحىتَّ   يـَنـَْقضَّ فَأَقَاَمهح َصاحِّ   ِبِِّّْصاَلح  بـَْعَد َهْدم  . َوَجائٌِّز َأنْ   كحوَن َكاَن َذلِّكَ  َعاَد محْسَتوًَِّي . َوَجائٌِّز َأْن يَ : َعَدَل َميـْ
ْنهح َلهح  ي ِّ ذَ مِّْن كَِّتابِّ اَّللَِّّ َوالَ بَِّيدِّهِّ ، فَاْستَـَوى بِّقحْدرَةِّ اَّللَِّّ ، َوزَاَل َعْنهح َميـْلحهح بِّلحْطفِّهِّ ، َواَل َدالَلََة َيكحوَن َكاَن بَِّرْفع  مِّ لَِّك  َخرَب  لِّْلعحْذرِّ قَاطٌِّع أبَِّ

 .ي   َكاَن مِّْن أَ 
 .  أي موسى للخضر( قَاَل  ) 
راً َلوح َشئح )  َت َعَليحَه َأجح َذح  ل أهنم مل يضيفوان ، ينبغي أال تعمل هلم َماانً . ( ألج  َت الَّته
و فراق بيِن  إن سألتِن عن شيء بعدها فال تصاحبِن فه  شرطت عند قتل الغالم أنك  ( أي ألنكقَاَل َهَذا َفَراُق بَ يحيَن َوبَ يحَنكَ )

 وبينك .
 ( أي بتفسري . َسأُنَ بَ ُئَك بََتأحَويلَ ) 
َتَطعح َعَليحَه َصُبح  )  ( ما مل تقدر على الصرب عليه ؟.  اً َما َلَح َتسح
 ( الِت خرقتها . َأمها السهَفيَنةُ )
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رَ َفَكاَنتح َلَمَساَكنَي ي َ )  بحر بقصد التكسب . أي كانت ألانس ضعفاء يشتغلون هبا يف ال (عحَمُلوَن يف الحَبحح
 هلا أن أجعل فيها عيباً . ( أي أردت خبرقي فََأَردحُت َأنح َأَعيبَ َها)

 أردت أن أعيبها ( دليل على األدب مع هللا ، ومل يقل ) فأراد ربك أن أعيبها ( . ويف قوله ) ف
 ( أي أمامهم . َمَلكٌ  وََكاَن َورَاَءُهمح )

 ( جيدة صاحلة . ُخُذ ُكله َسَفيَنٍة َيَح ) 
باً )   مل . صبها ، فأردت بعييب هلا ، لتسلم من ذلك الظا ( أي يغت َغصح

 الضررين أبدانمها .   فيه دفع أشد
 : ( الذي قتلته  َوَأمها الحُغالمُ )

 ( َ َمَننيح  ( صاحلْي .   َفَكاَن أَبَ َواُه ُمؤح
 .سلم رواه م قتله اْلضر طبع يوم طبع كافراً ( قال ) الغالم الذي  نيب ويف احلديث عن ال 

رًا () َفَخَشيَنا   ألجل حملبتهما إَيه ، أو للحاجة إليه . أي ُيملهما على الطغيان والكفر ، إما    َأنح يُ رحَهَقُهَما طُغحَياَّنً وَُكفح
دة اجلليلة ؟  وهو إن كان فيه إساءة فائدة أعظم من هذه الفائ  على ذلك ، سالمة لدين أبويه املؤمنْي ، وأي   فقتلته : الطالعه 

 نه ، وهلذا قال : ، فإن هللا سيعطيهما من الذرية ما هو خري م هما ، وقطع لذريتهماإلي
اً  فََأَردحََّن َأنح ي ُ ) ًا َمنحُه زََكاًة َوَأق حَرَب ُرمحح َُما َخريح  اصاًل لرَحه . ( أي : ولداً صاحلاً ، زكياً ، و بحَدََلَُما َرِبُّ
َدارُ َوَأمها )  ( الذي أقمته .  اَلَح

َ َفَكاَن لَ )  َ يََتيَمنيح  ملدينة .ا أصلحته ألنه كان لغالمْي يتيمْي يف ا( أي أن هذا اجلدار إَّن يف الحَمَديَنةَ ُغالَمنيح
 ثري .( كان حتته مال مدفون هلما ، وهذا اختيار ابن جرير وابن ك وََكاَن ََتحَتُه َكنٌز ََلَُما)

 : املال اجملموع .  و الظاهر من اسم الكنز ، إذ هو يف اللغة: وه  قال القرطيب -
 جل الصاحل يكون كنزه العلم ال املال . ل أنه قال ) وكان أبومها صاحلاً ( والر : املراد ابلكنز العلم بدلي قال بعض العلماء

 والصحيح أن املراد َبلكنز أنه املال لوجهني : 
 ل . هوم من لفظ الكنز هو املا: أن املف أوالً 

 الكنز هو املال . ن ذلك ا ( يدل على أ: أن قوله ) ويستخرجا كنزمه والثان
 وهذا قول أكثر املفسرين .

 الرازي ، والقرطيب ، والبيضاوي ، وابن كثري . ، والواحدي ، وابن جزي ، و  رجحه الطُبي
 ناه : املال املدفون .قال الزجاج : واملعروف يف اللغة أن الكنز إذا أفرد فمع

 غة . ال النحاس : وهذا القول أقوى من جهة اللوق
 صاحل ُيفظ يف ذريته . ( فيه دليل على أن الرجل ال ومُهَا َصاَْلاً أَبُ  وََكانَ  )
رََجا َكنَزمُهَا  َأرَاَد رَبُّكَ  َ ف) َتخح ُلغَا َأُشدهمُهَا َوَيسح يَ ب ح ا من  تد عودمها ويستخرجا كنزمهأي فأراد هللا هبذا الصنيع أن يكربا ويش  ( َأنح 

 حتت اجلدار . 
  ابلغالمْي لصالح أبيهما . هللا( أي رَحة  َك َرمححًَة َمنح رَب َ  )
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  : العلماء  ذريتقال  الصاحل ُيفظ يف  الرجل  أن  دليل على  ورفع  فيه  فيهم  بشفاعته  واْلخرة  الدنيا  هلم يف  عبادته  بركة  وتشمل  ه 
 ينه هبم . درجتهم إىل أعلى درجة يف اجلنة لتقر ع

ا فعلته أبمر هللا الغالم ، وإقامة اجلدار ، من قبل نفسي ، وإَّنل  السفينة ، وقت ( أي ما فعلتح من خرق  ُه َعنح َأمحَري  َوَما فَ َعلحتُ )
 وإهلامه . 

 . ْلية من قال بنبوة اْلضر ) وسيأِت ابلفوائد مزيد حبث إن شاء هللا (  استدل هبذه ا

 ( الذي فسرته لك .   َذَلكَ ) 
تَ )  اً أتَحَويُل َما َلَح َتسح  .، ومل تصرب حىت أخربك به ابتداء  ا ضقت به ذرعاً ( أي هذا تفسري م َطعح َعَليحَه َصُبح

 :الفوائد 
 مباحث تتعلق ابْلضر :  -1

 ي بذلك .: سبق ملاذا مس أوالً 
 : أكثر العلماء على نبوة اْلضر وأنه نيب ، وقد دل على نبوته أدلة :  اثنياً 

َناهح َرَْحًَة مِّْن عِّ آتَـ قوله تعاىل )  يف تفسري القرطيب .  اا النبوة ، كم( قال أكثر املفسرين الرَحة هن ْندِّانَ يـْ
 لك أبمر كم هللا له وحياً أوحاه إليه ، فهو ابلوحي نيب . ( دليل واضح أبن ذفـََعْلتحهح َعْن أَْمرِّي   َوَماوقوله تعاىل عنه )

 . (  ...ن تعلمِن مما علمت رشداً قوله تعاىل حكاية عن موسى ) هل أتبعك على أ
ن بواطن أفعاله هل كانت إال  ْلية تشهد بنبوته ألهو عبد صاحل غري نيب ، وايل  اجلمهور ، وق  اْلضر نيب عند:    قال ابن عطية 

 .   بوحي هللا
 . : فلو كان ولياً وليس بنيب مل َياطبه موسى هبذه املخاطبة ، ومل يرد على موسى هذا الرد قال ابن كثريو 

أموراً ال ميكن أنأن اْلضر يف رحلته مع   النفس من اْلهلام كقتل   ساستصدر عن اْلح  موسى عليه السالم فعل  وما يقع يف 
 رق السفينة وفيه تعريض األنفس للغرق . النفس وخ

بل يوز عليه    : ال يوز له اْلقدام على قتل النفوس مبجرد ما يلقى يف خلده ، ألن خاطره ليس بواجب العصمة  ابن كثري  قال
 تفاق . اْلطأ ابال

 ه وِل وليس بنيب . أن ية يف اْلضر وهبذا يعلم فساد ما يعتقده الصوف
 قالوا إنه حي اْلن . حبي خالفاً لبعض العلماء الذين : اْلضر ميت وليس  اثلثاً 

 وذهب بعض العلماء : إىل أنه حي .
 ورجحه القرطيب .

 لم ، وابن الصالح . ام النووي يف شرحه على مسوممن نصر القول حبياته : اْلم
وابن   قيم ، وابن العريب ، وابن حجر ،حلريب ، وابن اجلوزي ، وابن تيمية ، وابن ال، وإبراهيم ا  ْلمام البخاري وممن قال بوفاته : ا

 .عطية ، وابن كثري ، والشنقيطي  
 واألدلة على موته : 

 . ( أَفَإِّن م ِّتَّ فـَهحمح اْْلَالِّدحوَن م ِّن قـَْبلَِّك اْْلحْلَد َوَما َجَعْلَنا لَِّبَشر    قوله تعاىل ) -أ
 اْللد والبقاء ألي بشر . صرُية يف نفي فهذه اْلية 

 ئة سنة منها ال يبقى ممن هو على ظهر األرض أحد ... ( . كم ليلتكم هذه ، فإن على رأس ما) أرأيت قوله  و  -ب
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 ا.ائة السنة ، واْلضر داخل يف هذد بعد املسيموت ولن يبقى منهم أح فهذا احلديث يدل على أن كل حي يف زمان النيب 
تو   -ج )قوله  َلمَ َوإِّْذ  عاىل  النَّبِّي ِّْْيَ  مِّيثَاَق  اَّلل ح  َوحِّ َأَخَذ  م ِّن كَِّتاب   آتـَيـْتحكحم  بِّهِّ  ا  لَتـحْؤمِّنحنَّ  َمَعكحْم  ل َِّما  مَُّصد ٌِّق  َرسحوٌل  َجاءكحْم  ُثحَّ  ْكَمة  

 ( .  دحوْا َوَأانَْ َمَعكحم م َِّن الشَّاهِّدِّينَ قَاَل فَاْشهَ أَقْـَرْراَن  ْذمتحْ َعَلى َذلِّكحْم إِّْصرِّي قَالحواْ َل أَأَقْـَرْرمتحْ َوَأخَ َولََتنصحرحنَّهح قَا
فيؤمن به ويشهد برسالته ويبايعه وينصره   أن ُيضر إىل الرسول    –لو كان حياً    –  م اْلضر  فمبقتضى هذه اْلية كان يلز 

 عدم بقاءه . ُيصل من ذلك شيء كان دلياًل على موته و    دعوته وجهاده ، فلما مليف
 لبه ، وأنه أهم األمور . ضيلة العلم والرحلة يف طف -2

ئيل لتعليمهم وإرشادهم ، واختار السفر لزَيدة اطلبه وترك القعود عند بِن إسر   طويلة ولقي النصب يف   فإن موسى رحل مسافة
 العلم على ذلك .

 ة . عن مسألة واحد  ملدينة ليسأل رسول هللا من مكة إىل ا ثة بن احلار رحل عقب
شر هللا تبارك وتعاىل العباد عراة و حديث ) ُييث واحد إىل الشام إىل عبد هللا بن أنْيس وهمن أجل حدهللا    بن عبد  ورحل جابر

ويسمعه من قرحَب : أان امللك أان   ديهم بصوت يسمعه من بـَعحدغراًل هبماً ، قال : قلنا : ما هبماً : قال : ليس معهم شيء ، فينا
 أَحد . ن ... ( رواه الدَي

، قدم مصر ونزل على راحلته ومل ُيل رحلها، فحديثاً   املدينة إىل عقبة بن انفع يف مصر لريوي عنه  ورحل أبو أيوب األنصاري من
 أَحد    رواه( خزيه سَت هللا عليه يوم القيامة  من سَت مؤمناً علىحديث )فسمع منه احلديث وركب راحلته وقفل إىل املدينة راجعاً وهو 

ل  أصحاب النيب  بن عباس قال ) كان يبلغِن عن الرجل من  وعن ا ثِن فعلت ، ولكِن  دء فيحيإليه حىت ي  ، فلو أشاء أرسِّ
 . كنت أذهب إليه ، فأقِّيل على اببه حىت َيرج إِل  فيحدثِن ( 

م والصاحب ، واغتنام لى ذلك ابْلاد طلب االزدَيد من العلم ، واالستعانة عا من الفقه رحلة العامل يف : يف هذ  قال القرطيب  -
، وبسبب ذلك وصل املرحتلون إىل احلظ الراجح ،    الصاحل  علماء وإن بعدت أقطارهم ، وذلك يف دأب السلفلقاء الفضالء وال

جر والفضل أفضل األقسام ، قال البخاري ، وصح هلم من الذكر واأل وحصلوا على السعي الناجح ، فرسخت هلم يف العلوم أقدام
 أنيس يف حديث.عبد هللا مسرية شهر إىل عبد هللا بن  ورحل جابر بن :
لعلم وعلم اْلنسان أهم من ترك ذلك واالشتغال ابلتعليم من دون تزود من العلم ، واجلمع زَيدة االبداءة ابألهم فاألهم ، فإن  -3

 مل .بْي األمرين أك

للفضل ، وحثَّ لعلم ، وات ِّبذه القصة قد حرَّضت على الرحلة يف طلب اوه:    قال ابن اَلوزي -4 ت اع املفضول للفاضل طلباً 
 على األدب والتواضع للمصحوب.

فعل موسى وهو من َجلة األنبياء من طلب العلم ، والرحلة يف ذلك ما يدل على أنه ال ينبغي ألحد أن   : وفيما  قال الزجاج
 .لغ هنايته ، وأن يتواضع ملن هو أعلم منهك طلب العلم وإن كان قد بيَت 

 به طالب العلم هو الصرب والطاعة للمعلم. ويف هذا دليل على أن أهم ما يتسم:  ورقال ابن عاش
 اْلادم يف السفر واحلضر . از اخذ جو  -5
ن كتمه ، فإن يف  وأين يريده ، فإنه أكمل مأن املسافر لطلب علم أو جهاد أو حنوه ، إذا اقتضت املصلحة اْلخبار مبطلبه   -6

و ال أبرح حىت أبلغ َممع البحرين أقال موسى )  عدته ، وإتيان األمر على بصرية كما  اذداد له ، واَّتإظهاره فوائد من االستع
 أصحابه حْي غزا تبوك بوجهه .  ( وكما أخرب النيب  حقباً  أمضي

 فيه استحباب استزادة العامل من العلم . -7
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 ينايف التوكل .  الزاد يف السفر وأنه ال ذااَّت -8

ة األغمار ، جلهلالزاد يف األسفار ، وهو ردٌّ على الصوفية ا  فيه مسألة واحدة ، وهو اَّتاذ(  َدآَءانَ آتَِّنا غَ )ىل  قوله تعا:    قال القرطيب
مه من أهل ؛ هذا موسى نيب هللا وكليالذين يقتحمون املهامه والقِّفار ، زعماً منهم أن ذلك هو التوكل على هللا الواحد القهار  

 له على رب العباد. ه بربه ، وتوكاألرض قد اَّتذ الزاد مع معرفت
ويقولون : حنن املتوكلون ، فإذا قدموا سألوا الناس ،    ون ،انساً من أهل اليمن كانوا ُيجون وال يتزو د  ويف صحيح البخاري : إن

 ( . َوتـََزوَّدحواْ  )فأنزل هللا تعاىل  
 .  ذ عنه يف عدم تعليمه مما ال ُيتمله طبعهالعامل إىل من يريد األخ اعتذار -9

 ألجرة على األعمال .جواز أخذ ا -10
 علمه .أنه ال يعجب املرء ب -11
 قد بلغ هنايته .  كان  ال ينبغي ألحد أن يَتك طلب العلم وإن -12
  وقدره . إضافة الشر وأسبابه إىل الشيطان على وجه التسويل والتزيْي ، وإن كان الكل بقضاء هللا -13

عطش ، إذا مل يكن على وجه التسخط وكان  نصب وجوع أو    نسان عما هو من مقتضى طبيعة اْلنسان منجواز إخبار اْل -14
 ( . َهَذا َنَصباً  انَ َلَقْد َلقِّيَنا مِّن َسَفرِّ قاً ، لقول موسى )صد

 استحباب كون خادم اْلنسان ذكياً فطناً كيساً ، ليتم له أمره الذي يريد . -15

 نوعان : الذي يعلمه هللا لعباده  أن العلم -16

 . ِبده واجتهاده: علم مكتسب يدركه العبد  األول
 ( .  ماً ن عليه من عباده لقوله ) وعلمناه من لدان عل: نوع لدِن ، يهبه هللا ملن مي الثان

( فأخرج رحْشداً َمنِّ ممَِّّا عحل ِّْمَت  ْل أَتَّبِّعحَك َعَلى َأن تـحَعل ِّ التأدب مع املعلم ، وخطاب املتعلم إَيه ألطف خطاب ، لقول موسى )َ  -17
 املشاورة  الكالم بصورة املالطفة و 

 شك أفضل من اْلضر .  ضع الفاضل للتعلم من دونه ، فإن موسى بال توا -18
الذي مل يتمهر فيه ، ممن مهر فيه ، وإن كان دونه يف العلم بدرجات كثرية ، فإن موسى من أوِل    لعلمتعلم العامل الفاضل ، ل -19

العلم اْلاص ، كان عند اْلضر    ، ولكن يف هذاهللا وأعطاهم من العلم ما مل يعط سواهم  ن املرسلْي ، الذي منحهم  العزم م
 ه ، فلهذا حرص على التعلم منه . ما ليس عند

 . ه من الفضائل هلل تعاىل واْلقرار بذلك وشكر هللا عليها لقوله ) تعلمن مما علمت ( أي مما علمك هللا وغري  إضافة العلم -20
 لم املرشد إىل اْلري لقوله ) رشداً ( . أن العلم النافع هو الع -21
من ال صرب له  ، ف الثبات على ذلك ، أنه ليس أبهل لتلقي العلم قوة الصرب على صحبة العامل والعلم ، وحسنأن من ليس له  -22

 ال يدرك العلم ، ومن استعمل الصرب والزمه أدرك به كل أمر سعى فيه . 

 رب عليه . ن علماً وخربة بذلك األمر الذي أمر ابلصصول الصرب ، إحاطة اْلنساأن السبب الكبري حل  -23

 كم على الشيء حىت يعرف ما يراد منه . مر ابلتثبت والتأِن وعدم املبادرة إىل احلاأل -24

 . مور املستقبلية الِت من أفعال العباد ابملشيئة األ تعليق -25

 جواز الركوب يف غري احلالة الِت َياف منها .  -26

 اسي غري مؤاخذ بنسيانه . أن الن -27
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 ام الدنيوية يف األموال والدماء وغريها .علق هبا األحكأن األمور َتري أحكامها على ظاهرها ، وت -28

بري ابرتكاب الشر الصغري ويراعى أكرب املصلحتْي بتفويت أدانمها ، فإن قتل  الك  القاعدة الكبرية اجلليلة وهو أنه يدفع الشر -29
 ظم شراً منه . يفنت أبويه عن دينهما أع الغالم شر ، لكن بقاءه حىت

 رب لقوله ) يعملون يف البحر ( . ما يوز يف الأن العمل يوز يف البحر ك -30

 .  (  من أكرب الذنوب لقوله ) لقد جئت شيئاً نكراً  أن القتل -31

 ُيفظه هللا يف نفسه ويف ذريته . أن العبد الصاحل   -32

 ا وإقامة جدارمها أبن أابمها صاحلاً . ، ألنه علل استخراج كنزمه  أن خدمة الصاحلْي أو ما يتعلق هبم أفضل من غريها -33

 ( . أعيبها  أن  السفينة إىل نفسه بقوله ) فأردت مع هللا يف األلفاظ ، فإن اْلضر أضاف عيب استعمال األدب -34

  بقوله ) فأراد ربك أن يبلغا أشدمها ويستخرجا كنزمها .. ( . وأما اْلري فأضافه إىل هللا
 :  فائدة

 ب الرسل مع رهبم : أد 
( ومل يقل ِنِّ ُثحَّ ُيحْيِّْيِّ ي ميحِّيتح َوالَّذِّ رِّْضتح فـَهحَو َيْشفِّْيِّ  ا مَ َوإِّذَ َو يحْطعِّمحِنِّ َوَيْسقِّْيِّ  َوالَّذِّي هح   هحَو يـَْهدِّينِّ َخَلَقِنِّ فَـ   الَّذِّي )  ليل  قال اْل

 ( حفظاً لَلدب مع هللا . وإذا أمرضِن)
ل يف الغالمْي ) فأراد ربك أن أعيبها ( وقا  ردت أن أعيبها ( ومل يقل ) فأراد ربك أن يف السفينة ) فأ  وكذلك قول اْلضر  

 يبلغا أشدمها ( . 
 ( . ن يفِّ اأْلَْرضِّ أَْم أَرَاَد هبِِّّْم َرهبُّحْم َرَشداً رِّي َأَشرٌّ أحرِّيَد مبَِّ َوَأانَّ اَل نَدْ   ن )وكذلك قول مؤمِن اجل

 م أراد هبم رهبم رشداً ( . راده رهبم ( ُث قالوا ) أومل يقولوا ) أ
 مل يقل ) أطعمِن ( . ( و اَل َرب ِّ إِِّن ِّ لَِّما أَنَزْلَت إَِِّلَّ مِّْن َخرْي  َفقِّرٌي فـَقَ  ل موسى ) وانظر إىل قو 

رِّيَن َنا ظََلْمَنا أَنفحَسَنا َوإِّن ملَّْ تـَْغفِّْر لََنا َوتـَْرََحَْنا لََنكحونَ قَاالَ رَبَـّ قول آدم )و   .  (نَّ مَِّن اْْلَاسِّ
 ( .  ومل يقل ) رب قدَّرت علي  وقضيت علي  

ْجنِّ َن يَب إِّ ـَقْد َأْحسَ َها َريب ِّ َحق اً وَ َهـَذا ََتْوِّيلح رحْؤََيَي مِّن قـَْبلح َقْد َجَعلَ ف ألبيه وإخوته )وقول يوس  ( . ْذ َأْخَرَجِنِّ مَِّن الس ِّ
 ا جرى يف اجلب . ال َيجلهم مب إخوته ، أن ومل يقل ) أخرجِن من اجلب ( حفظاً لَلدب مع

 ورته وإن كان خالياً ال يراه ، أدابً مع هللا . رجل أن يسَت علل ومن هذا أمر النيب 
 فكل خري يف األدب : 

،  : ما ينبغي البن أيب قحافة أن يتقدم بْي يدي رسول هللا، فقاليتقدم بْي يديه: أن  الرسول يف الصالةوانظر أدب الصديق مع  
 مة ابألمة بعده .كيف أورثه مقامه اْلما
 جن ى صاحبه من حبس الغار حْي أطبقت عليهم الصخرة ؟؟والدين : كيف وانظر إىل األدب مع ال

 حن صاحبه هبدم صومعته ، وضْرب الناس له ، ورميه ابلفاحشة ؟على الصالة كيف امتح  –اًل  َتوياًل وإقبا  –م  واْلخالل به مع األ
 ن ؟اقته إىل حرماَت ومدبر : كيف َتد قلة األدب هي الِت س: وَتمل أحوال كل شقي ومغ  قال ابن القيم
 . كثرياً   : لو رفقت اببن عباس الستخرجت منه علماً  قال أبو سلمة
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أَُلوَنَك َعن  ) َ ُقلح   َوَيسح رًا ) َذي الحَقرحَننيح َناُه َمن كُ ( َإَّنه َمكهنها َلُه يف األحَ 83 َسأَت حُلو َعَليحُكم مَ نحُه َذكح ٍء َسَبباً )رحَض َوآتَ ي ح ( 84لَ  َشيح
َسبَ  َبَع  )فَأَت ح ٍ ( َحىته 85باً  تَ غحُرُب يف َعنيح َوَجَدَها  َس  َمغحَرَب الشهمح بَ َلَغ  َإَذا  َوَوَجَد عَ     َئٍة  قُ لحنَ محََ ماً  قَ وح َأن نَدَها  َإمها   َ الحَقرحَننيح َذا  اَي  ا 

ناً )تُ َعذَ َب َوَإمها َأن تَ تهَخَذ َفيَهمح  بُُه ُثُه ( قَاَل َأمه 86 ُحسح َف نُ َعذَ  رًا ) يُ َردُّ إَ ا َمن ظََلَم َفَسوح بُُه َعَذاَبً نُّكح ( َوَأمها َمنح  87ىَل رَبَ َه فَ يُ َعذَ 
َوَعَمَل َصاْلَ آ َجَزاء اْلحُ َمَن  فَ َلُه  ) اً  رًا  َأمحَرََّن ُيسح َمنح  َلُه  َوَسنَ ُقوُل  ىَن  َسَبباً  88سح أَت حَبَع  بَ َلغَ 89)( ُثُه  َإَذا  َس   ( َحىته  َمطحَلَع الشهمح

مٍ  َوَجَدَها َتطحُلعُ  ًا )  َعَلى قَ وح ًا ) َأَحطحَنا ِبَا َلدَ ( َكَذَلَك َوَقدح 90َلهح ََّنحَعل َلهُم مَ ن ُدوَِنَا َسرتح َبَع َسَبباً )( ُثُه 91يحَه ُخُبح ( َحىته َإَذا 92 أَت ح
َ السهدهيحَن َوَجَد َمن ماً اله   بَ َلَغ َبنيح َقُهوَن قَ وحاًل )  ُدوَِنََما قَ وح َسُدوَن يف اُلوا اَي ذَ ( قَ 93َيَكاُدوَن يَ فح َ َإنه َيَحُجوَج َوَمأحُجوَج ُمفح ا الحَقرحَننيح

نَ ُهمح َسد اً )َلَك َخرحجاً َعَلى أَ   رحَض فَ َهلح ََّنحَعلُ األحَ  نَ َنا َوبَ ي ح َنُكمح ّبَ  َخريحٌ فََأَعيُنوَن ( قَاَل َما َمكهينَ  َفيَه رَ 94ن ََتحَعَل بَ ي ح َعلح بَ ي ح  َبُقوهٍة َأجح
َ الصه 95 )نَ ُهمح َردحماً َوبَ ي ح  َإَذا َساَوى َبنيح ََديَد َحىته  َ قَاَل انُفخُ ( آُتوَن زُبَ َر اْلح َإَذا َجَعلَ َدَفنيح ُه ََّنرًا قَاَل آتُوَن أُفحرَغح َعَليحَه وا َحىته 

َفَما اسحطَاُعوا أَ 96َقطحرًا ) ) ن َيظحَهُروُه َوَما اسح (  باً  نَ قح َلُه  َعَلُه دَكهاء   ن رهّبَ  فََإَذا َجاء َوعحُد َرّبَ  جَ ا َرمححٌَة م َ ( قَاَل َهذَ 97َتطَاُعوا 
 ( ( . 98) عحُد َرّبَ  َحق اً َكاَن وَ وَ 

 [ .  98 – 83] الكهف : 
----------------- 

 ة .ه السور من القصص املذكورة يف هذ اعلم أن هذا هو القصة الرابعة
أَُلو )   ( َي حممد .   َنكَ َوَيسح
 ( َ  ه . ( أي عن خرب  َعن َذي الحَقرحَننيح

 . طواف يف األرض لوه عن رجل: س لوا، فقاما ميتحنون به النيب وقد تقدم أنه بعث كفار مكة إىل أهل الكتاب يسألون منهم 
 ذو القرنْي كان عبداً صاحلاً .  -
 قيل غري ذلك . غرب ، وقيل : لكونه ملك فارس والروم ، و ل : ألنه بلغ املشرق واملمسي بذي القرنْي : قي -
راً )   الوحي املتلو .نْي خرباً ، وذلك عن طـريق ائلون من ذي القر عليكم أيها الس( أي سأتلو   ُقلح َسأَت حُلو َعَليحُكم مَ نحُه َذكح

 :   ُث شرع سبحانه يف بيان ما أمر به رسوله أن يقوله هلم فقال
لَ )   َمكهنها  َرحَض  َإَّنه  األح عظ(  ُه يف  ملكاً  أعطيناه  فأي  ممكناً  احلرب يماً  وآالت  واجلنود  التمكْي  من  امللوك  يؤتى  ما  من َجيع  يه 

 ت له البالد ، وخضعت له ملوك البالد . ق واملغارب من األرض ، ودانوهلذا ملك املشار واحلضارات ، 
 ، وخبتنصر. النمرود: والكافران ؛، وذو القرنْي: سليمان بن دوادؤمنان؛ فامل، وكافرانمؤمنان : : َمَلك األرَض أربعةٌ قال جماهد

ٍء َسَبباً )  َناُه َمن ُكلَ  َشيح  يضاً . به إىل كل ما يريد ، وقوة على ذلك ا  يتوصلأعطيناه علماً : أي ( َوآتَ ي ح
 قال ابن عباس : عِّْلماً يتسبب به إِّىل ما يريد.

 الك.و العِّْلم ابلطُّرق واملسوقيل : ه
 ئن وقهر األعداء .من فتح املدا  وقيل : من كل شيء يستعْي به امللوك

َبَع َسَبباً )  أعطاه هللا إَيها ما يسلك به   رها هللا له ، واَّتذ من األسباب الِتالِت يسأن ذا القرنْي سلك طريقاً من الطرق  ( أي  فَأَت ح
 هذا الطريق .

َس  َحىته َإَذا بَ لَ )   .اية األرض من جهة املغرب أي هن( َغ َمغحَرَب الشهمح
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َئٍة    َها تَ غحُربُ َوَجدَ )   ٍ محََ إن الشمس ف  –يقة  حسب ما شاهد ال حسب احلق  –يف ماء وطْي    أي وجد الشمس تغرب(  يف َعنيح
 .  عيون األرضأعظم من أن تدخل يف عْي من  

ه  أي سوداء ، وهذا هو املعتاد ملن كان بين أهنا تغرب يف عْي َحئة :  : ... حىت رأى الشمس يف مرأى العْي ك  قال السعدي  -
 شمس الغريب ماء ، رآها تغرب يف نفس املاء ، وإن كانت يف غاية االرتفاع . وبْي أفق ال

اع  قراءتْي فهي حارة جملاورَتا وهج الشمس عند غروهبا ومالقاَتا الشعمانع من اجلمع بْي ال  وال   [حامية  ]    أخرى ءة  هناك قرا •
 اء وطْي أسود . بال حائل ، وَحئة يف م 

 و عند الشمس . ي عند العْي أ( أ َوَوَجَد َعنَدَها ) 
 .  مأي أمة من األمم ، ذكروا أهنا كانت أمة عظيمة من بِن آد( ماً ) قو 
  بْي أن يعذهبم وبْي أن يَتكهم فقال : : وكانوا كفاراً فخريه هللا الشوكانقال 

َ َإمها َأن تُ َعذ َ قُ لحَنا اَي َذا الحَقرح )   ناً َب َوَإمها َأن تَ تهَخَذ َفيَهمح حُ َننيح هذا أن هللا مكن ه منهم ، وحك مه فيهم ، وأظفره هبم ، معَن  (    سح
 دعوَتم إىل احلق .  اَّتذ فيهم أمراً حسناً ، واملراد به وإن شاءه إن شاء قتل وسّب ، وخري  

 . ق األخري ي الشذو القرنْي متاراً للدعوة الِت ه( قَاَل  ) 
 بربه .  أي استمر على كفره وشركه ( ا َمن ظََلَم  َأمه ) 
هللا ، وعقب هلم بذكر عذاب عذاب    يف هذه اْلية مبعَن كفر ، ُث توعد الكافرين بتعذيبه إَيهم قبل(  ظلم    : )   ابن عطية  قال  -

 .  ية تعذيب ذي القرنْي هو الالحق عندهم ، احملسوس هلم ، األقرب نكا هللا ، ألن
بُ )  َف نُ َعذَ   ابلقتل يف الدنيا . ( ُه َفَسوح
 .  يف اْلخرة( َه  َإىَل رَب َ ُثُه يُ َردُّ ) 
بُُه )   .   فيها(  فَ يُ َعذَ 
رًا  )   غاً فظيعاً . اً بليأي عذاابً شديد( َعَذاَبً نُّكح

 عمال الصاحلات . وحده ال شريك له وعمل األ أي َتبعنا على ما ندعوه إليه من عبادة هللا (  َعَمَل َصاَْلاً ) َوَأمها َمنح آَمَن وَ 
ىَن  فَ َلُه َجَزاء اْلحُ )   الدار اْلخرة عند هللا له اجلنة كما قال تعاىل ) للذين أحسنوا احلسَن ( .  يف  أي ( سح
 (   احلسَن  )، وذلك ُيتمل معنيْي : أحدمها أن يريد ب    (احلسَن  )    ِبضافة اجلزاء إىل(  جزاء احلسَن    )ة :  بن عطيقال ا  -

 . خرة  والدار هي اْل زاء ، فأضاف ذلك كما قال " دار اْلخرة "اجلنة ، واجلنة هي اجل
 .   ل الصاحلةاألعما أعماهلم الصاحلة يف إمياهنم ، فوعدهم ِبزاء (احلسَن)  ـــوالثاِن أن يريد ب 

راً  َوَسنَ ُقوُل َلُه َمنح )   شاق بل ابلسهل امليس ر . ( أي نيسر عليه يف الدنيا فال نكلفه مبا هو  َأمحَرََّن ُيسح
َبَع َسَبباً )   اً فسار من مغرب الشمس إىل مطلعها . : ُث سلك طريقيقول تعاىل ( ُثُه أَت ح
ل ، وكان ذو القرنْي ، على ما املؤدية إىل مقصده ، فيجيء سبب الوصو الطرق    ملعَن : ُث سلك ذو القرنْياقال ابن عطية :    -

اب األرض  يدوس  التواريخ  يف كتب  والسرية  وقع   ، الثقال  املجليوش  واحلزم   ، املويف  واْلعداد   ، املتقد  احلميدة  والتأييد ستيقظ   ،
 عنلت يف طاعته ، وكل من عارضه أو توقف  ه ، ودخاملتواصل ، وتقوى هللا عز وجل ، فما لقي أمة وال مر مبدينة إال دانت ل

 .  أمره جعله عظة وآية لغريه
َس َحىته َإَذا بَ َلَغ َمطحَلَع )   .   مطلعها أي انتهى إىل( الشهمح
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ٍم  َوَجَدَها َتطحُلُع َعَلى ق َ )   ة . أي أم( وح
اً )   تظلهم وتسَتهم من حر الشمس . أشجار  ( أي ليس هلم بناء يكِّن هم وال َلهح ََّنحَعل َلهُم مَ ن ُدوَِنَا َسرتح

 . أن معناه أنه ال ثياب هلم ، ويكونون كسائر احليواانت عراة أبداً وقيل : 
 ذلك :  اختلف يف( َكَذَلَك )  

 لعها . : كما بلغ مغرب الشمس بلغ مط قيل
 . كما وجد أولئك عند مغرب الشمس وحكم فيهم ، كذلك وجد هؤالء عند مطلعها وحكم فيهم   : وقيل

 يك .: أن املعَن كذلك أمرهم كما قصصنا علوقيل 
 لك . : كذ  ملغرب ، فأوجز بقولهمعناه : فعل معهم كفعله مع األولْي أهل ا:  قال ابن عطية -
اً   َوَقدح َأَحطحَنا ِبَا َلَديحهَ )   ،  هم ، وإن تفرقت أمم، ال َيفى علينا منها شيء، وأحوال جيشهحنن مطلعون على َجيع أحواله  ( أي   ُخُبح

 ( . عليه شيء يف األرض وال يف السماء ال َيفى، فإنه تعاىل )وتقطعت هبم األرض
َبَع سَ )   لثاً بْي املشرق واملغرب .أي سلك طريقاً اث( َبباً ُثُه أَت ح
َ السهدهيحَن َذا بَ َلَغ بَ َحىته إَ )    ومها جبالن متناوحان ، بينهما ثغرة َيرج منها أيجوج ومأجوج . (  نيح

 ينهما . عض العلماء : أي بْي اجلبلْي الذْين سد ما بقال ب
 ، فَرَدم ذو القرنْي حاجزاً .  هنا جبالن سحد ما بينهما : والسد احلاجز بْي الشيئْي ومها  قال ابن جرير -

 ال به . سد على أقوال ال يصح منها شيء ، ألنه مل يرد يف الكتاب والسنة تعيينه ، فال ينبغي االنشغ  مكان هذا الواختلف يف
 ائهما . أي من ور (   َوَجَد َمن ُدوَِنََما) 
ماً  )  .  أمة من الناس ( قَ وح

َقُهوَن قَ وحاًل اله َيَكاُدوَن ي َ )   . ن لغتهم غريبة َمهولة ، ولقلة فطنتهملكو ( فح
باقون بفتح الياء بضم الياء وكسر القاف على معَن ال ميكنهم تفهيم غريهم وال(  يفقهون)  قرأ َحزة والكسائي  :  قال الرازي    -

  .قرنْيلم به ذو اليعرفون غري لغة أنفسهم وما كانوا يفهمون اللسان الذي يتكوالقاف ، واملعَن أهنم ال 
 ن : قراءَت (يـَْفَقهحونَ )ويف :  ل املاوردي وقا -

 : بفتح الياء والقاف يعِن أهنم ال يفهمون كالم غريهم. إحدامها 
 لقاف ، أي ال يفهم كالمهم غريهم.ا والقراءة الثانية : بضم الياء وكسر 

  يفقِّهون غريهم. والقراءَتن صحيحتان ، فال هم يفقهون من غريهم وال:   طيبقال القر  -
 . فقهوا وأفهموا ابلَتَجة وحنوها ، لكنهم لساهنم عن ألسنة الناس د بععبارة عن ( يكادون يفقهون قوالً ال )قوله  :   بن عطيةقال ا -
ون ترَجوا.وقيل  : وقال ابن اَلوزي  -  : كلَّم ذا القرنْي عنهم مَتَجِّ
 .  أي هؤالء القوم الذين ال يفهمون قوالً ( قَاُلوا )  

 م . إهنم قالوا ذلك لَتَجاهن :  وقيلهللا ، ْي لكالمهم من َجلة األسباب الِت أعطاه : إن فهم ذي القرن قيل
َ َإنه َيَحُجوَج َوَمأحُجوَج ُمفح )    َرحَض  َسُدونَ اَي َذا الحَقرحَننيح بِن آدم من كما يف احلديث ) إن هللا  أيجوج ومأجوج قبيلتان من  (   يف األح

تسعة وتسعون إىل النار وواحد تسعمائة و   ألف ا بعث النار ؟ فيقول : من كل  فيقول : وم َي آدم أخرج بعث النار ، تعاىل يقول :  
 وج ومأجوج ( . ، أيج  إىل اجلنة ، .... إن فيكم أمتْي ما كانتا يف شيء إال كثرَته
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َيرجون أَيم الربيع فال    ون حلوم الناس وقيل كانوااألرض فقيل : كانوا يقتلون الناس وقيل كانوا أيكل  اختلفوا يف كيفية إفسادهم يف و 
 ه .هذه األقسام ، وهللا أعلم مبراد ملة فلفظ الفساد حمتمل لكلاً أخضر وابجليَتكون هلم شيئ

بن عبد العزيز : " إفسادهم " : أكل بِن يف " إفسادهم " الذي وصفوهم به ، فقال سعيد  الناس  واختلف    :    قال ابن عطية  -
، وقالت فرقة : " إفسادهم " هو التحرز منهم    عندهم توقعاً ، أي سيفسدون ، فطلبوا وجهت فرقة " إفسادهم " إَّنا  آدم ، وقال

تشكت من ضرر قد ا أظهر األقوال ، ألن الطائفة الشاكية إَّنا  ، وهذ  اْلفساد املعلوم من البشر  الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه
 ا . انهل
 .نه إَيه حىت يعل بينه وبينهم سداً هم ماالً يعطو ، يعِن أهنم أرادوا أن يمعوا له من بين( أي أجراً عظيماً رحجاً  فَ َهلح ََّنحَعُل َلَك خَ ) 
نَ ُهمح َسد اً )  نَ َنا َوبَ ي ح  تجعل سداً ُيمينا من شر أيجوج ومأجوج . ( أي ل َعَلى َأن ََتحَعَل بَ ي ح
 مكْي .عطاِن هللا من امللك والتأي إن الذي أ( اَل َما َمكهينَ  َفيَه َرّبَ  قَ ) 
  . ِل من الذي َتمعونه ِل( َخريحٌ  ) 

َ اَّللَّح سليمان )كما قال     َال  َفَما آََتِنِّ  ( . ا آََتكحم َخرْيٌ مم َِّّ  فـََلمَّا َجاء سحَلْيَماَن قَاَل أَتحِّدُّوَننِّ مبِّ
 الذي أان فيه خري من الذي تبذلونه .  وهكذا قال ذو القرنْي :  

ري من خرجكم وأموالكم ولكن أعينوِن قدرة وامللك خالقرنْي : ما بسطه هللا تعاىل ِل من ال  املعَن قال هلم ذورطيب :  قال الق  -
 تعاىل لذي القرنْي يف وهذا َتييد من هللا،    ِن هبا الردم وهو السد  ة الِت أب بقو ة األبدان ؛ أي برجال وعمل منكم ابألبدان ، واْلل

به وأسرع يف انقضاء هذا   أبنفسهم أَجل  يعنه أحد ولوكلوه إىل البنيان ، ومعونتهوم لو َجعوا له خرجاً مل  هذه احملاورة ؛ فإن الق
 العمل ، ورمبا أرِب ما ذكروه له على اْلرج.

 : م  ُث طلب املعاونه منه
ٍة  فَأَ )   ل ، فأعينوِن ابأليدي والرجال .أي ال حاجة ِل ابملا( َعيُنوَن َبُقوه
َعلح بَ ي ح )  نَ ُهمح َردح َأجح  جاب املنيع ، فالردم أكرب من السد . حىت يصبح كاحل والردم هو : ما جعل بعضه على بعض(  ماً َنُكمح َوبَ ي ح
جارة أو  د به ، و" الردم " وضع الشيء على الشيء من حد كل ما سو" الردم " أبلغ من السد ، إذ الس:    قال ابن عطية  -

 ع . تراب أو حنوه حىت يقوم من ذلك حجاب مني
 يد .أي أعطوِن وانولوِن زبر احلد( َديَد ) آتُوَن زُبَ َر اْلحَ  
 يد َجع زحبرة وهي القطعة منه . زبر احلد •
 (  َ َ الصهَدَفنيح  ناء بْي جانيب اجلبل .ساوى الب ( أي حىت إذاَحىته َإَذا َساَوى َبنيح

 .وس اجلبلْي طواًل وعرضاً ع بعضه على بعض من األساس ، حىت إذا حاذى به رؤ : أي وض قال ابن كثري
 الصدفْي : جانبا اجلبل .  •

 .  فتحتْي جانبا اجلبلْي ألهنما يتصادفان أي يتقابالنب(  والصدفان )  قال الرازي •
 هذه الزبر ابلكريان . نفخوا علىأي قال للعملة ا( قَاَل انُفُخوا  ) 
 .  ها انراً : أي كالنار يف حر  أي جعل ذلك املنفوخ فيه وهو الزبر( ُه ََّنرًا  َحىته َإَذا َجَعلَ ) 
 ابلنفخ .  ، لكونه اْلمر وإسناد اجلعل إىل ذي القرنْي َماز  •
 ب . ( أي أعطوِن أصب عليه النحاس املذا قَاَل آتُوَن أُفحرَغح َعَليحَه َقطحراً ) 
 : القِّطر : النحاس املذاب . قطراً  •
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 أذيب قطر كما يقطر املاء.ه من الَقْطر ؛ ألنه إذا القطر عند أكثر املفسرين النحاس املذاب ، وأصلو : قال القرطيب •
 . وج، وامتنع به َمْن وراءه من الناس من شر أيجوج ومأج، فاستحكم السد استحكاماً هائالً قِّطرفأفرغ عليه ال: قال السعدي •

َتطَاعُ َفَما ا)   باً  سحطَاُعوا َأن َيظحَهُروُه َوَما اسح م ما قدروا على أن  اىل عن أيجوج ومأجوج : إهنقال ابن كثري : يقول تع(  وا َلُه نَ قح
على نقبه من أسفله ، وملا كان الظهور عليه أسهل من نقبه ، قابل كاًل مبا يناسبه فقال   لسد وال قدروايصعدوا من فوق هذا ا

 ه . على نقبه وال على شيء من ( ، وهذا دليل على أهنم مل يقدروا نـَْقباً ا َأن َيْظَهرحوهح َوَما اْسَتطَاعحوا َلهح َما اْسطَاعحو فَ )
 . لثخنه وصالبته (  وما استطاعوا له نقباً ) ه ومالسته  علو ظهره لعلو أي ي(   أن يظهروه : )   قال البقاعي -
يصعدوا فيه ؛ ألنه أملس مستو  مع ما استطاع أيجوج ومأجوج أن يعلوه و :  أي  (    َأن َيْظَهرحوهح َفَما اسطاعوا    : )    قال القرطيب   -

 جلبل عال  ال يرام.اجلبل وا
يصلوا عليه لبعده وارتفاعه وام السه ، وال أن ينقبوه  :  أي    (وه  أن يظهر   )جوج  أي أيجوج ومأ  (فما اسطاعوا    )   أبو حيان  قال  -

 قاء وإما نقب وقد سلب قدرَتم على ذلك.ىل غريهم من األمم إال  أبحد هذين : إما ارتإىل َماوزته إ لصالبته وثخانته فال سبيل
 .  أي هذا السد( اَل َهَذا قَ  )

 بْي أيجوج ومأجوج حائاًل مينعهم من العبث يف األرض والفساد . ث جعل بينهم و ابلناس حي( َرمححٌَة مَ ن رهّبَ   ) 
  : السعدي  وإي  أقال  فضله  و من  عليَّ،  عليهحسانه  إذا من هللا  الصاحلْي،  اْللفاء  ازداد شكرهم هذه حال  اجلليلة،  ابلنعم  م 

َهَذا مِّْن   )  مع البعد العظيم، قال  عرش ملكة سبأ  قال سليمان عليه السالم، ملا حضر عنده  واعَتافهم بنعمة هللا كماوإقرارهم،  
 لكبار، تزيدهم أشرا وبطرا.التجرب والتكرب والعلو يف األرض فإن النعم اخبالف أهل  (رح َفْضلِّ َريب ِّ لِّيَـبـْلحَوِنِّ أََأْشكحرح أَْم َأْكفح 

 ي ( . عِّْندا أحوتِّيتحهح َعَلى عِّْلم  إَِّّنََّ  ل ) قا -وةز، ما إن مفاحته لتنوء ابلعصبة أوِل القملا آَته هللا من الكنو - كما قال قارون 
 أجوج . و خروج أيجوج ومالوعد احلق ، وهب ( أي إذا اقَت فََإَذا َجاء َوعحُد َرّبَ  ) 
َها مِّْن َورَاءِّ مِّيَقاًَت لِّظحهحورِّ َهذِّ   ا َجاَء َوْعدح َريب ِّ الَّذِّي َجَعَلهح فَإِّذَ :    قال الطُبي  - :  ، يـَقحولح ، َجَعَلهح دَكَّاءَ ْدمِّ هَلحمْ  َهَذا الرَّ هِّ األحمَّةِّ َوخحرحوجِّ

أَلْرضِّ  َاَسوَّاهح ابِّ َا َمعْ  َسَناَم هَلَا: محْسَتوِّيَةح الظَّْهرِّ الَ َقٌة دَكَّاءح : انَ ، مِّْن قـَْوهلِِّّمْ ، فَأَْلَزَقهح هبِّ  : دَكَّاءح. ، َفقِّيلَ هح َمْدكحوًكا: َجَعلَ ََن اْلَكاَلمِّ . َوإَِّّنَّ
 .  ، وهو يوم القيامة فعول: هو مصدر مبعَن امل، وقيل: أجل ريب أن َيرجوا منهأي  (فَإَِّذا َجاء َوْعدح َرِب  : ) وقال الشوكان -
 ( أي ذلك السد احملكم املتقن . َلهُ عَ  جَ ) 

 م القيامة . ) جاء وعد ريب ( أي : يو  وقيل :
 تعاىل ) ونفخ يف الصور ( . ويقويه قوله 

 م واستوى على األرض ، وكل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد اندك . أي دكه فاهند ( دَكهاء)   
 ( . َعَلهح دَك اً ى رَبُّهح لِّْلَجَبلِّ جَ فـََلمَّا ََتَلَّ  ال سنام هلا ، وقال تعاىل )انقة دكاء إذا كان ظهرها مستوَيً : تقول العرب  قال ابن كثري •
 .   حمالةأي كائناً ال اً ( اَن َوعحُد َرّبَ  َحق  وَكَ ) 
 وائد :الف

  . االعتبار برفع هللا بعض الناس درجات على بعض ورزقه من يشاء بغري حساب ملكاً وماالً  -1
 والعمل .ب ، واجلري وراء سنة هللا يف الكون من اجلد اْلشارة إىل القيام ابألسبا -2
 تعفف عن أموال رعيته . أن على امللك ال -3
 بة الفضل هلل تعاىل . نس -4
 حفظ بيضتهم وسد فرجتهم وإصالح ثغورهم .  ُيمي اْللق يفأن على امللِّك أن  -5



 89 

يف حفظ ى أن امللِّك فرض عليه أن يقوم حبماية اْللق  يف هذه اْلية دليل عل  (َريب ِّ    َما َمكَِّن ِّ فِّيهِّ : قوله تعاىل )    قال القرطيب
تهم حتت يده ونظره ، حىت  َتمعها خزانأمواهلم الِت تفيء عليهم ، وحقوقهم الِت تهم ، وإصالح ثغورهم ، منبيضتهم ، وسد  فرج

ذلك بثالثة شروط : األول : اهلم ، وعليه حسن النظر هلم ؛ و لو أكلتها احلقوق ، وأنفذَتا املؤن ، لكان عليهم جرب ذلك من أمو 
 بشيء.  أال يستأثر عليهم
 أبهل احلاجة فيعينهم.الثاِن : أن يبدأ 

 منازهلم  الث : أن يسو ي يف العطاء بينهم على قدرالث
 دام الرفق يف مواطنه ، والشدة يف مواطنها . استخ -6
 ن من مك نه هللا . أن املمكَّ  -7
 لناس . ن أهل الشر والفساد وعزهلم عن امشروعية حبس وسج -8
ن اعَتافهم بنعمة هللا لقوله ) هذا رَحة مة ازداد شكرهم وإقرارهم و هللا عليه ابلنعم اجلليل  أن حال اْلليفة الصاحل ، أنه إذا من   -9

 أم أكفر ( .  قال سليمان ملا أحضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم ) هذا من فضل ريب ليبلوِن أأشكر ريب ( ، كما 
 ج وأن خروجهما من عالمات الساعة الكربى .  إثبات أيجوج ومأجو  -10

 الكُبى . الزمان من عالمات الساعة روج َيجوج ومأجوج يف آخر  خ
لحوَن َواْقََتََب اْلَوْعدح احْلَقُّ فَإِّذَ   ْت أَيْجحوجح َحىتَّ إَِّذا فحتِّحَ قال تعاىل ) َصٌة أَْبَصارح الَّ َوَمْأجحوجح َوهحم م ِّن كحل ِّ َحَدب  يَنسِّ ذِّيَن َكَفرحوا ا هَِّي َشاخِّ

 ( . َبْل كحنَّا ظَالِّمَِّْي   يفِّ َغْفَلة  م ِّْن َهَذاََي َويـَْلَنا َقْد كحنَّا 
َْتاً ا بـََلَغ َمْطلَِّع الشَّْمسِّ َوَجَدَها َتْطلحعح َعَلى قـَْوم  ملَّْ جَنَْعل هلَّحم م ِّ َحىتَّ إِّذَ .    ُثحَّ أَتْـَبَع َسَبباً وقال تعاىل ) َا سِّ َذا اْلَقْرَنْْيِّ إِّنَّ  الحوا ََي  ق  ن دحوهنِّ
دحوَن يفِّ اأْلَ أَيْجحوَج َوَمْأجح  نَـنَ ْرضِّ فـََهْل جَنَْعلح لَ وَج محْفسِّ نَـهحمْ َك َخْرجاً َعَلى َأن ََتَْعَل بـَيـْ  .   ( َسد اً ا َوبـَيـْ

، قال : إهنا  اكرون ؟ قالوا : نذكر الساعة  وحنن نتذاكر فقال : ما تذ  ومن السنة : حديث حذيفة . قال ) اطلع علينا النيب  
من مغرهبا ، ونزول عيسى ابن مرمي ،  ، والدابة ، وطلوع الشمس ت : فذكر الدخان ، والدجاللن تقوم حىت ترون قبلها عشر آَي

 . ( رواه مسلم . ..جوج ومأجوج ، وأي
 وأصلهم من البشر من ذرية آدم وحواء . 

النار ،    ك وسعديك واْلري يف يديك ، فيقول : أخرج بعث) َي آدم ! فيقول : لبي  هللا  حلديث أيب سعيد قال : قال رسول  
كحلُّ َذاتِّ ََحْل  ََحَْلَها    َوَتَضعح )غري  عمائة وتسعة وتسعْي ، فعند ذلك يشيب الص نار ، قال : من كل ألف تسقال : وما بعث ال

، فإن منكم  أبشروا:  ، قال! وأينا ذلك الواحد: َي رسول هللالواقا  ( َعَذاَب اَّللَِّّ َشدِّيدٌ َوتـََرى النَّاَس سحَكاَرى َوَما هحم بِّسحَكاَرى َوَلكِّنَّ 
  ... ( متفق عليه . فاً ألجاًل ومن أيجوج ومأجوج ر 
 . بال خالف نعلمه ، ُث ذكر احلديث السابق  م من ذرية آدم: ه قال ابن كثري •
قصري الذي هو كالشيء احلقري زعم أن منهم الطويل كالنخلة ومنهم ال  : وهم يشبهون الناس ، كأبناء جنسهم ، ومن  وقال •

  ن ، والذي تدل قوال بال دليل ، ورجم ابلغيب بغري برهاغطى ابألخرى ، فكل هذه األأذانً من أذنيه ويتومنهم من يفَتش  
 عليه الرواَيت الصحيحة أهنم رجال أقوَيء ال طاقة ألحد بقتاهلم .

أخرجت  ما هم كذلك إذ أوحى هللا إىل عيسى : إِن قد  . فبين..: )  ان قال : قال رسول هللا  ففي حديث النواس بن مسع •
 ( رواه مسلم . .ال يحدان ألحد بقتاهلم ..عباداً ِل 

 . منهم  وقد حذر الرسول   •
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 ها .. ( . للعرب من شر قد اقَتب ، فتح من ردم أيجوج ومأجوج مثل هذا وحلق ِبصبعيه اْلهبام والِت تليفقال ) ويل  
  حق  وعد هللا   يف القرآن أنه كما ذكر هللا  ج ليحجز بينهم وبْي جرياهنم الذي استغاثوا ببَن ذو القرنْي سد أيجوج ومأجو  -11

 كائن ال حمالة . 
12- : القامسي  م  قال  أعدأن  على  قدر  ، ن  اْلذالل  بعصا  بسوقهم  السلطة  لذة  تسكره  أن  له  ينبغي  فال   ، منهم  وَتكن  ائه 

  ْلسكندر من قوله ن ما حكي عن اسانه واملسيء بقدر إساءته . فإاالستعباد والنكال . بل يعامل احملسن ِبحوَتريعهم غصص  
 . ة اْلنصافإىل آخره ، هناية يف العدل وغاي (مَ ا َمْن ظَلَ قَاَل أَمَّ )

أغناه هللا عنه ، ففي ذلك حفظ  أن على امللك التعفف عن أموال رعيته ، والزهد يف أخذ أجرة ، يف مقابلة عمل أيتيه ، ما  -13
 . تكرماً الشغف مبحبته . كما َتِب  اْلسكندر تفضالً و كرامته وزَيدة 

َ اَّللَّح َخرْيٌ ممَِّّا آ)كقول سليمان  (   َخرْيٌ  َريب ِّ  فِّيهِّ َما َمكَِّن ِّ كقوله ) إذا اقتضاه املقام  هللا تعاىل التحدث بنعمة -14  . ( مََتكح َفَما آََتِنِّ
 .  ( َهَذا َرَْحٌَة مِّْن َريب ِّ )كره . ولذا قال : ف الغري مثرة العمل املهم ، ليعرفوا قدره فيظهروا شتعري -15

بَ عحضَ )    َنا  َونُ َوتَ رَكح بَ عحٍض  يف  مَيُوُج  َمَئٍذ  يَ وح الصُّ ُهمح  يف  )َفَخ  مَجحًعا  َفَجَمعحَناُهمح  عَ 99وَر  ل َلحَكاَفرَيَن  َمَئٍذ  يَ وح َجَهنهَم  َنا  َوَعَرضح رحًضا ( 
َغطَ 100) َأعحيُ نُ ُهمح يف  الهَذيَن َكاَنتح  َتَطيُعونَ (  َيسح ال  وََكانُوا  َري  َذكح َعن  مَسح اء   ( َأَفَحَسَب  101ًعا  يَ تهَخُذوا  (  َأن  الهَذيَن َكَفُروا 

ََّن َجَهنهَم َللحَكاَفرَيَن نُ ُزالً )اَدي َمن ُدو َعبَ  لََياء َإَّنه َأعحَتدح  ( .  ( 102َن َأوح
 [ .  102 -99: ] الكهف 

---------- 
َنا بَ عحَضُهمح ي َ )  َمَئٍذ مَيُوُج يف بَ عحضٍ َوتَ رَكح  يف ذلك :اء اختلف العلم(  وح

 اْلروج. ملا منعوا من ماج بعضهم يف بعض خلفه   كمل   ن يوم السدأ القول األول :
 ورجحه القرطيب .

ر ون من وراء السد ميوجون مزدَحْي يف البالد أيتون البح عند اْلروج ميوج بعضهم يف بعض قيل إهنم حْي َيرج  القول الثان : 
 .   فيشربون ماءه وأيكلون دوابه

 ، وابن عثيمْي .  ، وأبو حيان ، والشنقيطي ازي : الر  ورجحه
حيان  - أبو  الضمرياألظ:    قال  منهم حْي    هر كون  آخر  بعض  ومأجوج ميوج يف  بعض أيجوج  وتركنا  أي  ومأجوج  ليأجوج 

 م . َحْي يف البالد وذلك بعد نزول عيسى عليه السالَيرجون من السد مزد
 عض اْللق من اجلن واْلنس ميوج يف بعض . أي جعلنا بة ، يوم القيام  (يـَْوَمئِّذ  )ن املراد من قوله :  أ ول الثالث :الق

 ي ، والزجاج . : الطرب  ورجحه
انَّ  أَيْتِّيهِّْم َوْعدحاَن الَّذِّي َوَعْداَنهحمْ : َوتـَرَْكَنا عَِّبادِّاَن يـَْومَ يـَقحولح تـََعاىَل ذِّْكرحهح :    قال الطُبي   - فحَها َعنِّ  ، أبِّ ،  أَلْرضِّ َنْسًفا ا نَدحكُّ اجلَِّباَل َونـَْنسِّ

هِّ ، يـَقحولح : ََيَْتلِّطح جِّ ض  وجح يفِّ بـَعْ ، بـَْعضحهحْم مَيح رحَها قَاًعا َصْفَصًفافـََنذَ   م . نـُّهحْم ِبِِّّْنسِّ
 إسرافيل النفخة الثانية لقيام الناس من قبورهم .  أي ونفخ(  َونُِفَخ ِف الصُّورِ ) 

 ( .  عدها ) فجمعناهم َجعاً ه بلى أن املراد ابلنفخة هذه هي الثانية قولوالدليل ع
 عد تالشي أبداهنم ومصريها تراابً َجعاً َتماً على أكمل صفة وأبدع هيئة . عنا اْلالئق ب( أي َج َفَجَمْعَناُهْم ََجْعا  ) 

 الناس يوم القيامة للحساب . اجلمع : هو حشر 
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مَ )   َنا َجَهنهَم يَ وح   وم عله ابلكفار ير ، واملعَن : يقول تعاىل مرباً عما يفرض هنا اْلبراز والظهو لعاملراد اباً (  َئٍذ ل َلحَكاَفرَيَن َعرحضَوَعَرضح
ل قبل دخوهلا ، ليكون ذلك أبلغ يف  القيامة أنه يعرض عليهم جهنم ، أي يربزها هلم ويظهرها لريوا ما فيها من العذاب والنكا

 تعجيل اهلم  واحلزن هلم . 
 ( . ارِّ  َكَفرحوا َعَلى النَّ ينَ َويـَْوَم يـحْعَرضح الَّذِّ كما قال تعاىل )

َها النَّارح يـحْعَرضحو وقال تعاىل ) ي اً  َن َعَليـْ  ( . غحدحو اً َوَعشِّ
م تقاد يوم القيامة بسبعْي ألف زمام ، مع كل زمام ) يؤتى ِبهن  يف صحيح مسلم عن ابن مسعود . قال : قال رسول هللا  

 ملك يروهنا ( .  سبعون ألف
أهل اجلمعِّ قاطبًة ألن ذلك هنا مبرأى من  قاَدر قدرحه ، وَّتصيصح الَعرض هبم مع أاً فظيعاً هائالً ال يح عرضأي  :   قال أبو السعود   -

 ألجلهم خاصة. 
 ُث قال تعاىل مرباً عنهم : 

 يف الدنيا .  وهم (  تالذين كان )
َري )   ق . ع احلاتبا أي تغافلوا وتعاملوا وتصمموا عن قبول اهلدى و(  َأعحيُ نُ ُهمح يف َغطَاء َعن َذكح

 نِّ نـحَقي ِّْض َلهح َشْيطَاانً فـَهحَو َلهح َقرِّيٌن ( . ْكرِّ الرََّحَْ كما قال تعاىل )َوَمن يـَْعشح َعن ذِّ 
َتَطيُعوَن مَسح )   .   أي ال يعقلون عن هللا أمره وهنيه ( ًعا وََكانُوا ال َيسح

 مي . ر احلكيم والقرآن الكر : أي معرضْي عن الذك قال السعدي 
لََياء  َمن ُدوَن أَ يَن َكَفُروا َأن يَ تهَخُذوا َعَباَدي  ذَ َأَفَحَسَب اله )   اهلمزة لإلنكار والتوبيخ ، أي أفظن! الكافرون أن يتخذوا بعض (  وح

 يب ؟؟ هنم دوِن كاملالئكة وعزير واملسيح ابن مرمي ، وأن ذلك ينفعهم أو يدفع عنهم عذاعبادي آهلة يعبدو 
 أعاقبهم ؟قديره : أفحسبوا أن ذلك ينفعهم ، أو ال ف ت: جواب االستفهام حمذو   قال القرطيب -

 تعاىل ) كال سيكفرون بعبادَتم ويكونون عليهم ضداً ( .  قال
 عيسى وعزير . بعبادي ( هم املالئكة و )  فاملراد

 وهذا قول أكثر املفسرين .
 ي ، والشنقيطي .لوسزي ، والبيضاوي ، واألوابن عطية ، وابن اجلو ، والسمرقندي ، والبغوي ،  رجحه الطُبي

َضاَفةِّ يفِّ قـَْولِّهِّ : »عَِّبادِّي« َأنَّ اْلمحَراَد هبِِّّْم حَنْوح ْظَهرح اْلمح َواأْلَ :   قال الشنقيطي - َوعِّيَسى َوعحَزْير  ، اَل الشََّياطِّْيح  اْلَماَلئَِّكةِّ  تَـَباَدرح مَِّن اْْلِّ
ْثَل َهذِّهِّ اْْلِّ َوحَنْوحهحْم ; ألَِّ  َ تـََعاىَل : أَ فِّ  َضاَفةِّ لِّلتَّْشرِّينَّ مِّ َويـَْوَم َُيْشحرحهحْم َجِّيًعا ُثحَّ   ) َيكحونحوَن أَْولَِّياَء هَلحْم يفِّ قـَْولِّهِّ  هنَّحْم اَل  َغالًِّبا ، َوَقْد َبْيَّ

كحْم َكانحوا يـَْعبحدحوَن قَالحوا سحبْ يـَقح   ( .  َنا مِّْن دحوهنِِّّمْ َحاَنَك أَْنَت َولِّيـُّ ولح لِّْلَماَلئَِّكةِّ أََهؤحاَلءِّ إَِّيَّ
ََّن  )   .  أي هيأان( َإَّنه َأعحَتدح
 ( النزل : ما يقدم للضيف عند نزوله والقادم عند قدومه .  َكاَفرَيَن نُ ُزالً َهنهَم لَلح جَ ) 

 هيأان جهنم وجعلناها ضيافة هلم كالنحـزحل املعد للضيف .  واملعَن : أي 
 ب ما تستحقر جهنم دونه . عذاى أن هلم وراءها من اليه َتكم هبم وتنبيه علقال بعض العلماء : وف

 م ، ال منزل هلم غريها . أي منزاًل هل وقيل ) نزالً ( 
 الفوائد :

 رض . إثبات خروج أيجوج ومأجوج على الناس وإفسادهم يف األ-1
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 إثبات النفخ يف الصور .  -2
 . النفخ يف الصور اثبت َبلكتاب والسنة واإلمجاع  •

 :من الكتاب 
لحوَن( َرهب ِِّّْم يَـ رِّ فَإَِّذا هحْم مَِّن اأْلَْجَداثِّ إِّىَل لصُّو )َونحفَِّخ يفِّ ا : قوله تعاىل   .  ْنسِّ

 . ظحرحوَن( َذا هحْم قَِّياٌم يـَنْ ْن يفِّ اأْلَْرضِّ إِّالَّ َمْن َشاَء اَّللَّح ُثحَّ نحفَِّخ فِّيهِّ أحْخَرى فَإِّ : )َونحفَِّخ يفِّ الصُّورِّ َفَصعَِّق َمْن يفِّ السََّماَواتِّ َومَ وقال تعاىل
  ََجْعاً( . َونحفَِّخ يفِّ الصُّورِّ َفَجَمْعَناهحمْ ):   وقال تعاىل

َدًة َما هَلَا مِّْن فـََواق    ( . وقال تعاىل : )َوَما يـَْنظحرح َهؤحالءِّ إِّالَّ َصْيَحًة َواحِّ
 ومن السنة : 

 ينفخ فيه ( .  الصور ؟ قال : ) قرنفقال : ما   عن عبد هللا بن عمرو قال : جاء أعرايب إىل النيب 
ور فال يسمعه أحد إال أصغى ليتاً ورفع ليتاً ، ُث ال يبقى  ينفخ يف الص: ) ُث    بن عمرو قال : قال رسول هللا  وعن عبد هللا

 خرى فإذا هم قيام ينظرون ( . أحد إال صعق ... ُث ينفخ فيه أ 
 وأَجع املسلمون على ثبوته .

 .  افيل  النافخ يف الصور هو إسر  •

 ور هو إسرافيل . صاء أن الذي موكل بنفخ الأَجع العلم

 عدد النفخات :  •

 النفخات على قولني : علماء يف عدد اختلف ال
 أهنا نفختان : نفخة الصعق ونفخة البعث .  القول األول : 

اٌم نحفَِّخ فِّيهِّ أحْخَرى فَإَِّذا هحْم قِّيَ   ْن َشاَء اَّللَّح ُثحَّ اأْلَْرضِّ إِّالَّ مَ   وله تعاىل : )َونحفَِّخ يفِّ الصُّورِّ َفَصعَِّق َمْن يفِّ السََّماَواتِّ َوَمْن يفِّ ويدل هلذا ق
 َن( . يـَْنظحرحو 

َدًة ََتْخحذحهحْم َوهحْم َيِّ  عحوَن  وقال تعاىل : )َما يـَْنظحرحوَن إِّالَّ َصْيَحًة َواحِّ َيًة َوال إِّىَل أَْهلِّهِّْم يـَْرجِّ محوَن . َفال َيْسَتطِّيعحوَن تـَْوصِّ . َونحفَِّخ يفِّ  ص ِّ
لحونَ اورِّ فَإَِّذا هحْم مَِّن الصُّ   ( . أْلَْجَداثِّ إِّىَل َرهب ِِّّْم يـَْنسِّ

َدًة ََتْخحذحهحْم( . هذه النفخة األوىل . فقوله تع  اىل : )َما يـَْنظحرحوَن إِّالَّ َصْيَحًة َواحِّ
لحوَن(وقوله تعاىل : )َونحفَِّخ يفِّ الصُّورِّ فَإَِّذا هحْم مَِّن اأْلَْجَداثِّ إِّىَل َرهب ِِّّ   . هذه هي النفخة الثانية   ْم يـَْنسِّ

ربعون ( قالوا : َي أِب هريرة : أربعْي يوماً ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون ْي النفختْي أقال : ) ما ب  وعن أيب هريرة أن النيب  
 : أبيت . قالوا : أربعون سنة : قال : أبيت ( . متفق عليه شهراً ؟ قال

 ة البعث . خفزع ، ونفخة الصعق ، ونفالث نفخات : نفخة الأهنا ثالقول الثان : 
يـحنـْفَ واحتجوا : يف قوله تعاىل : )وَ  فـََفزَِّع َمْن يفِّ السََّماَواتِّ َوَمْن يفِّ اأْلَْرضِّ إِّالَّ َمْن َشايـَْوَم  رِّيَن( خح يفِّ الصُّورِّ  أَتـَْوهح َداخِّ َء اَّللَّح وَكحلٌّ 

 وهذه نفخة الفزع . 
 لسََّماَواتِّ ... ( هذه نفخة الصعق . اورِّ َفَصعَِّق َمْن يفِّ )َونحفَِّخ يفِّ الصُّ   وقوله تعاىل :

 فَإَِّذا هحْم قَِّياٌم يـَْنظحرحوَن( هذه نفخة البعث . وله تعاىل : )وق
 قالوا : إن الفزع مغاير للصعق . 

 ب الصور مستعد للنفخ . صاح •
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، ينتظر أن يؤمر   ، وحَن جبهته وأصغى مسعهصاحب القرنِّ القرَن  عن أيب سعيد قال : قال رسول هللا ) كيف أنعم ، وقد التقم  
 الَتمذي .  رواه (أن ينفخ ، فينفخ  

 إثبات حشر اْلالئق يوم القيامة . -3
 الوعيد الشديد للكافرين .-4
 أن اهلداية بيد هللا . -5
 أن هللا يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله . -6
 منه يوم القيامة .  لن ينفعه ، بل يتربأ أن كل من عبد غري هللا فإنه  -7
 أن اجلنة والنار موجودَتن اْلن :  لسنة واجلماعة وعقيدة أهل اات أن النار موجودة اْلن ، بإث-8

 موجودَتن اْلن ، واألدلة على ذلك كثرية جداً . اتفق أهل السنة واجلماعة على أن اجلنة والنار ملوقتان
 لِّْلمحتَّقَِّْي( . قال تعاىل يف اجلنة ) أحعِّدَّْت 

 ئت . دَّْت لِّْلَكافِّرِّيَن( ومعَن أعدت : هيعِّ قال تعاىل يف النار ) أح و 
م كثرياً ؟ قالوا : وما ) وأمي الذي نفسي بيده ، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قلياًل ولبكيت  . قال : قال رسول هللا  وعن أنس  

 ه . رأيت َي رسول هللا ؟ قال : رأيت اجلنة والنار ( متفق علي
دنيا ، ورأيت النار ، فلم أر  نه ما بقيت الجلنة فتناولت عنقوداً لو أصبته ألكلتم ماوف وفيه ) ... إِن رأيت  ومنها حديث الكس

 منظراً كاليوم قط أفظع ... ( متفق عليه .
كان من أهل اجلنة   قال ) إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده ابلغداة والعشي ، إن  مر . أن رسول هللا  وعن عبد هللا بن ع

 بعثك هللا يوم القيامة ( متفق عليه  ا مقعدك حىت ين أهل النار فمن أهـل النار ، يقال : هذممن أهل اجلنة ، وإن كان ف
 اجلنة قال جلربيل : اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ، ..... فلما  ) ملا خلق هللا   وعن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا  

 ود .ب فنظر إليها .... احلديث ( رواه أبو داهل اذهب فانظر إليها ، فذالنار قال : َي جربيخلق هللا 
نة ، وافتحوا له ابابً إىل الرباء الطويل يف عذاب القرب وفيه ) .... أن صدق عبدي فأفرشوه من اجلنة ، وألبسوه من اجل  ويف حديث

 د .بصره ( رواه أبو داو اجلنة ، قال : فيأتيه من طيبها ويفسح له يف قربه مد 
 .(، واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساءقراءكثر أهلها الفاطلعت يف اجلنة فرأيت أ )  رسول هللا  ل  : قاقال  وعن أسامة

 متفق عليه  

َسرَيَن َأعحَمااًل )ُقلح َهلح نُ نَ بَ ُئكُ   )  ََياَة الدُّ 103مح ََبأَلخح ُمح حُيح ن حَيا َوُهمح  ( الهَذيَن َضله َسعحيُ ُهمح يف اْلح ًعا )َسنُ حَيحَسُبوَن َأِنه (  104وَن ُصن ح
َم  َذيَن َكَفُرو ُأولََئَك اله  ( َذَلَك َجَزاُؤُهمح َجَهنهُم ِبَا َكَفُروا  105الحَقَياَمَة َوزحًَّن )ا آَباَيَت َرِبَ َمح َوَلَقائََه َفَحَبَطتح َأعحَماَُلُمح َفال نَُقيُم ََلُمح يَ وح
َُذوا  ( .  (106ُسَلي ُهُزًوا )آاَييت َورُ  َواَّته

 [ .   106 -103هف : ] الك
----------------- 

 .  هل خنربكم(  ُئُكمح لح َهلح نُ نَ ب َ قُ ) 
َسرَيَن َأعحَماالً )  َخح  يبغون به رحباً وفضالً ، فنالوا به َعطَباً وهالكاً . ( أي الذين أتعبوا أنفسهم يف عمل  ََبألح

 فقال : أجاب هللا ابملراد من هم 
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ن حَيا  له َسعحيُ ُهمح يف اْلحَ الهَذيَن ضَ )   الدنيا على هدى واستقامة ، بل كان على جور    لهم يف حياَتمهم الذين مل يكن عم(  َياَة الدُّ
 .   وضاللة ، كالكفار واملشركْي

 .  السعي : بطالنه وضياعهواملراد بضالل 
 اختلف العلماء يف املراد هبم :و 

 كفار مكة .   فقيل :
 جزي ، وابن عاشور . ن رطيب ، والثعاليب ، واب، والقابن عطية :  حهورج

ََيتِّ َرهب ِِّّْم َولَِّقائِّهِّ أحو ه تعاىل ) للقرينة بعده يف قول  ( .  لَئَِّك الَّذِّيَن َكَفرحوا ِبِّ
 ج أهل حروراء .قال علي هم اْلوار  وقيل :
 هم الرهبان أهل الصوامع .  وقيل :

 ي .الزمشري ، وابن اجلوز : ورجحه 
 وهي ال تقبل منهم .   ، ظنون أن عبادَتم تنفعهمألهنم يتعبدون وي

عامة يف كل من عبد هللا على غري طريقة مرضية ُيسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول   إىل أن اْلية  :وذهب بعض العلماء  
 وعمله مردود .  ئوهو مط

 .ي الطربي ، وابن كثري ، والشوكاِن ، واأللوسي ، والشنقيطورجحه : 
-    : الطُبي  اْلقَ قال  مَِّن  يـحَقالَ وْ َوالصََّوابح  َأْن   ، عِّْنَداَن  َذلَِّك  يفِّ  اَّللََّ لِّ  إِّنَّ   : أَلْخَسرِّيَن   ابِّ نـحنَـب ِّئحكحْم  }َهْل   : بَِّقْولِّهِّ  َعََن  َوَجلَّ  َعزَّ   

يًبا ، َوأَنَّهح َّللَِِّّّ بِّفِّْعلِّ   أَْعَمااًل{ بحهح فِّيهِّ محصِّ ٌط ، َوَعْن طَرِّ هِّ ْرض  ، َوهحَو بِّفِّْعلِّ هِّ َذلَِّك محطِّيٌع مح كحلُّ َعامِّل  َعَمالً َُيْسِّ يقِّ أَْهلِّ  َذلَِّك َّللَِِّّّ محْسخِّ
ميَانِّ بِّهِّ َجائٌِّر َكالرََّهابَِّنةِّ َوالشََّمامَِّسةِّ َوأَْمثَاهلِِّّْم مِّْن أَْهلِّ  ا َّللَِّّ  االِّْجتَِّهادِّ يفِّ َضالَلَتِّهِّْم ، َوهحْم َمَع َذلَِّك مِّْن فِّْعلِّهِّْم َواْجتِّهَ ْلِّ َكَفرٌَة مِّْن ادِّهِّْم ابِّ

  دِّين  َكانحوا.ي ِّ أَْهلِّ أَ 
، ، إذ األخسرون أعماالً هم كل من دان بدين غري اْلسالمألقوال على التمثيل ال احلصربغي َحل هذه ا: وينحيان    وقال أبو  -

 به إىل النار .  ، واألخسر من أتعب نفسه فأدى تعبه، أو أقام على بدعة تؤول به إىل الكفرراءى بعملهأو 
اليهود والنصارى ، وقيل : كفار مكة ،  اًل ، فقيل :  ف السلف يف تعيْي هؤالء األخسرين أعماتلوقد اخ:    وقال الشوكان   -

 األوىل َحل اْلية على العموم لكل من اتصف بتلك الصفات املذكورة .وقيل : اْلوارج ، وقيل : الرهبان أصحاب الصوامع ، و 
ََيتِّ َرهب ِِّّْم َولِّ ذِّ أحولَئَِّك الَّ له بعدها )اد هبم الكفار قو ومما يؤيد أن املر  • َطْت أَْعَماهلححْم َفاَل نحقِّيمح هَلحْم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ  َقائِّهِّ َفَحبِّ يَن َكَفرحوا ِبِّ

 ( .  َوْزانً 

 .  )َوَقدِّْمَنا إِّىَل َما َعمِّلحوا مِّْن َعَمل  َفَجَعْلَناهح َهَباء مَّنثحوراً (  كما قال تعاىل
ْدهح َشْيئاً َوَوَجَد اَّللََّ عِّنَدهح فـََوفَّاهح حِّ  الظَّْمآنح  هلححْم َكَسرَاب  بِّقِّيَعة  َُيَْسبحهح االَّذِّيَن َكَفرحوا أَْعمَ وَ وقال تعاىل ) َسابَهح َواَّللَّح َماء َحىتَّ إَِّذا َجاءهح ملَْ يِّ

 ( . َسرِّيعح احلَِّسابِّ 
 ومعَن ضل سعيهم : أي بطل واضمحل . •
ُمح حُيحَسُنوَن ُصنح مح حَيحَسُبوَن أَ َوهُ ) ) )   ن . قبولون حمبوبو أي يعتقدون أهنم على شيء وأهنم م اً ( عِنه

 . واحلال أهنم يظنون أهنم حمسنون يف ذلك منتفعون ِباثره قال الشوكان : 
وكذبوا   له ، قام على وحدانيته وصدق رسبراهينه الِت أأي جحدوا آَيت هللا يف الدنيا و       (الهَذيَن َكَفُروا آَباَيَت َرِبَ َمح َوَلَقائَهَ ُأولََئَك  )

   ابلبعث والدار اْلخرة . 
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 أي ذهبت وبطلت .  (((َماَُلُمح َحَبَطتح َأعح فَ    )))
 اْلَيت السابقة . ويف هذا دليل على أن الكفر ابهلل ُيبط األعمال كما سبق يف 

َم الحَقَياَمَة َوزحَّنً    )))  قارَتم بسبب كفرهم . م عند هللا حل( أي ال قْدر هل  َفاَل نَُقيُم ََلُمح يَ وح
 َتم . يف مقابل سيئاهلم حسنات توزن يف الكفة األخرى  ليس 

رحوْا أَ كما قال تعاىل ) ََيتَِّنا يِّْظلِّمحوَن َوَمْن َخفَّْت َمَوازِّينحهح فَأحْولَـئَِّك الَّذِّيَن َخسِّ َا َكانحوْا ِبِّ  ( . نفحَسهحم مبِّ
 ( .   هح فَأحمُّهح َهاوِّيٌَة  َمَوازِّينح َوأَمَّا َمْن َخفَّتْ وقال تعاىل )

لََيْأِتِّ )    قال رسول هللا  الصحيحْي عن أيب هريرة . قال :  ويف يَزِّنح    إِّنَّهح  اْلقَِّياَمةِّ الَ  يـَْوَم  السَّمِّْيح  اْلَعظِّيمح  َجَناَح الرَّجحلح  عِّْنَد اَّللَِّّ 
 .   َوْزانً ( بـَعحوَضة  اقْـَرءحوا ) َفاَل نحقِّيمح هَلحْم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ 

 اء.أي إَّنا جازيناهم هبذا اجلز ( ُم َجَهنه َذَلَك َجَزاُؤُهمح )  
َُذوا آاَييت َوُرُسَلي ُهُزواً ِبَا كَ )   زواً . ( بسبب كفرهم واَّتاذهم آَيت هللا ورسله هَفُروا َواَّته

َا َكَفرحوا َوَهْل جنحَازِّي إِّالَّ الْ كما قال تعاىل )   ( .   َكفحورَ َذلَِّك َجَزيـَْناهحم مبِّ
 الفوائد :

 الشريعة . ماًل على غري حبط سعيهم وعملهم وهم كل من عمل عد ضل و أن هناك أانس ق -1
 ئوهو مطمصيب فيها ، وأن عمله مقبول    : وإَّنا هي عامة يف كل من عبد هللا على غري طريقة مرضية ُيسب أنه  قال ابن كثري

 وعمله مردود .
 وجوب احلذر واْلوف من حبوط العمل . -2
 حىت ال ُيبط عمله وهو ال يدري .  أبول نسان أن ُياسب نفسه أوالً يب على اْل -3

 هل عمله هذا هلل أم ال ؟ هل عمله هذا على وفق الشريعة أم ال ؟ إىل غري ذلك . ُياسب نفسه : 
 نفسه ربح .  فإن من حاسب

 َخبِّرٌي  إِّنَّ اَّللََّ دََّمْت لَِّغد  َواتَـّقحوا اَّللََّ مَّا قَ  َوْلَتنظحْر نـَْفٌس  تَـّقحوا اَّللََّ ََي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنحوا اوقد دل على وجوب حماسبة النفس قوله تعاىل ) 
َا تـَْعَملحوَن   ( . مبِّ

 عمال : أمن الصاحلات الِت تنجيه ، أم من السيئات الِت توبقه ؟ يقول تعاىل : لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من األ
 من فوائد حماسبة النفس : 

 الع على عيوب النفس . اْلط واًل :أ
 لى عيبها مقتها يف ذات هللا . ، فإذا اطلع عع على عيب نفسه مل ميكنه إزالته مل يطل ومن

من هللا سبحانه يف حلظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو به ومقت النفس يف ذات هللا من صفات الصديقْي، ويدنو العبد به  
 ابلعمل.

 عليه .  هللا تعاىل أنه يعرف بذلك حق اثنياً :
د تعاومن مل يعرف حق هللا   قليلة املنفعة جداً . ي عليه ، وهي ىل عليه فإن عبادته ال تكاد َتح

 مهاهلا واالسَتسال معها . : واملقصود أن صالح القلب مبحاسبة النفس ، وفساده ِب  قال ابن القيم
 أن الكفر حمبط للعمل . -4
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َسابَهح اءهح ملَْ يِّ الظَّْمآنح َماء َحىتَّ إَِّذا جَ   َسبحهح َكَسرَاب  بِّقِّيَعة  ُيَْ   ْعَماهلححمْ َوالَّذِّيَن َكَفرحوا أَ كما قال تعاىل )  ْدهح َشْيئاً َوَوَجَد اَّللََّ عِّنَدهح فـََوفَّاهح حِّ
 ( . ابِّ َواَّللَّح َسرِّيعح احلِّسَ 

 ( .مَّنثحوراً َوَقدِّْمَنا إِّىَل َما َعمِّلحوا مِّْن َعَمل  َفَجَعْلَناهح َهَباء وقال تعاىل )
رَةِّ َوأحْولَـئَِّك َأْصحَ َوهحَو َكافِّرٌ  مِّنكحْم َعن دِّينِّهِّ فـََيمحْت  ْرَتدِّدْ َوَمن يَـ وقال تعاىل ) نـَْيا َواْلخِّ ابح النَّارِّ هحْم  فَأحْولَـئَِّك َحبَِّطْت أَْعَماهلححْم يفِّ الدُّ
 ( . فِّيَها َخالِّدحوَن 

 أن الكافر ال قيمة له وال وزن يوم القيامة .  -5
 انه . قيمة ووزن عند هللا ْلمي ن املؤمن لهأ -6
 ن جهنم مأوى الكفار . أ -7
 دخوهلم النار هو كفرهم .  باب ، وأن سبب إثبات األس -8

َس نُ ُزاًل )َإنه الهَذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصهاَْلَاَت َكاَنتح    )  َها حَ 107ََلُمح َجنهاُت الحَفرحَدوح ُغوَن َعن ح   ( 108َواًل )( َخاَلَديَن َفيَها ال يَ ب ح
ُر  اًدا لَ َكَلَماَت َرّبَ  لََنفَ ُر َمدَ ُقل لهوح َكاَن الحَبحح  َنا ِبَثحَلَه َمَدًدا )َد الحَبحح ا َأََّن َبَشٌر ( ُقلح َإّنهَ 109قَ بحَل َأن تَنَفَد َكَلَماُت َرّبَ  َوَلوح َجئ ح

َا َإََلُُكمح َإَلٌه َواَحٌد َفَمن َركح  عحَملح ُجو َلَقاء رَبَ َه فَ لحي َ َكاَن يَ رح   مَ ث حُلُكمح يُوَحى َإَله َأّنه  ( .  ( 110رَبَ َه َأَحًدا )َبَعَباَدَة   َعَماًل َصاَْلًا َوال ُيشح
 [ .   110 -107] الكهف : 

---------- 
َس نُ ُزالً َإنه الهَذيَن آَمُنو )    هلل  لسعداء وهم الذين آمنوا ابعن عبيده ا  َيرب تعاىل(    ا َوَعَمُلوا الصهاَْلَاَت َكاَنتح ََلُمح َجنهاُت الحَفرحَدوح

 زالً : أي ضيافة . ت الفردوس ، نسوله وعملوا الصاحلات أن هلم جناور 
 آَيت كثرية . فاْلميان ابهلل والعمل الصاحل سبب لدخول اجلنة ، وقد ذكر هللا ذلك يف 

َاتِّ َأنَّ هَلح قال تعاىل )   رِّ الَّذِّين آَمنحوْا َوَعمِّلحوْا الصَّاحلِّ  ( .  ارح ا اأَلهنَْ ات  ََتْرِّي مِّن حَتْتِّهَ ْم َجنَّ َبش ِّ
َاتِّ أحولَـئَِّك َأْصَحابح اجْلَنَّةِّ هحْم فِّيَها َخالِّدحونَ يَن آَمنحوْا َوالَّذِّ وقال تعاىل )  ( .  َوَعمِّلحوْا الصَّاحلِّ
لحهحْم َجنَّات  َتَْ وقال تعاىل ) َاتِّ َسنحْدخِّ  .   ( دِّينَ تَِّها اأَلهْنَارح َخالِّ رِّي مِّن حتَْ الَّذِّيَن آَمنحوْا َوَعمِّلحوْا الصَّاحلِّ

َل الَّ وقال تعاىل )  َاتِّ َجنَّات  ََتْرِّي مِّن حَتْتَِّها اأَلهْنَارح َخالِّدِّيَن فِّيذِّيَن آَمنحواْ َوأحْدخِّ  ( .َها  َوَعمِّلحوْا الصَّاحلِّ
 . : اسم من أمساء اجلنة ومعناه : البستان الذي يمع كل ما فيه البساتْي   والفردوس

 يها ال يظعنون عنها أبداً .اكنْي فأي مقيمْي س(   يَن َفيَهاَخاَلدَ ) 
ُغوَن اَل )  َها َحَوالً  يَ ب ح  ال َيتارون عنها غريها وال ُيبون سواها . :  ( أي   َعن ح

 حلنا دار املقامة من فضله ( أي اْلقامة أبداً .كما قال تعاىل ) الذي أ
 وقال تعاىل ) ما كثْي فيه أبداً ( .

قد يتوهم فيمن هو مقيم يف   هلا ، مع أنه  ( تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم  ها حوالً : ويف قوله ) ال يبغون عن  ابن كثري  قال  -
دوام واْلـلود السرمدي ال َيتارون عن مقامهم ذلك متحواًل وال انتقاالً  املكان دائماً أنه قد يسـأمه أو ميله ، فأخـرب أهنم مع هذا ال

 .  وال بدالً  وال ظعناً وال رحلة
وهم من أن األمر كما يف الدنيا من أن كل أحد يف أي  عاً ملا قد يتأي حتوالً ألنه مزيد عليها ، دف  (   حوالً عنها  )    قال البقاعي   -

ول اْلقامة قد يورث السآمة ، بل هم يف غاية الرضى هبا ، ملا فيها من أنواع املالذ الِت نعيم كان يشتهي ما هو أعلى منه ألن ط
 .أو فيما دونه  اء كان يف الفردوس  ما عنده سو منهم غري ال انقضاء ، ال يشتهي أحدحصر هلا و  ال
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َواًل؟ ي فإن قيل : قد عحلم أن اجلنة كثرية اْلري ، فما وجه مدحها أبهنم ال:  قال ابن اَلوزي -  بغون عنها حِّ
نة على خالف ، واجل  إِّىل دار أخرى ، وقد ميل  ب أن ينتقل  فاجلواب : أن اْلِّنسان قد يد يف الدار األنيقة معَن ال يوافقه ، فيح

 ذلك.
رُ ُقل لهوح كَ )   ُر قَ بحَل َأن تَنَفَد َكَلَماُت َرّبَ     اَن الحَبحح يقول تعاىل : قل َي حممد لو كان ماء البحر  (  َمَداداً لَ َكَلَماَت َرّبَ  لََنَفَد الحَبحح

 رغ كتابه ذلك . ل أن يفالة عليه ، لنفد البحر قبوآَيته الد مداداً للقلم الذي يكتب به كلمات هللا وحكمه 
َنا)    . َتده ويكتب هبا ، ملا نفدت كلمات هللا( أي مبثل البحر آخر ، ُث آخر وهلم جرا حبور  َدداً ِبَثحَلَه مَ  َوَلوح َجئ ح

َا يفِّ اأْلَْرضِّ مِّن َشَجرَة  أَْقاَلٌم َواْلَبْحرح مَيح كما قال تعاىل ) َعةح َأحْبح دُّهح مِّ َوَلْو أَّنَّ  .(َعزِّيٌز َحكِّيمٌ  إِّنَّ اَّللََّ ا نَفَِّدْت َكلَِّماتح اَّللَِّّ ر  مَّ ن بـَْعدِّهِّ َسبـْ
 سبحانه وتعاىل علواً كبرياً .   : وقد دلت هذه اْلَيت على أن كلماته تعاىل ال نفاد هلاقال الشنقيطي

 ( أي َي حممد قل للمشركْي .  ُقلح ) 
َا َأََّن َبَشٌر )   مبَلك . ( أي إنسان مثلكم لست  مح مَ ث حُلكُ َإّنه
 وحي . لِن وخصِن ابل ( أي أن هللا فض إل  يُوَحى  )

 كما قال تعاىل يف آَيت أخرى : 
ثْـلحكحمْ قال تعاىل )  َا َأاَن َبَشٌر م ِّ ٌد فَاْسَتقِّيمحوا إِّلَْيهِّ َواْستَـْغفِّرح  قحْل إَِّّنَّ َا إِّهَلحكحْم إَِّلٌه َواحِّ  ( . وهح يحوَحى إَِِّلَّ أَّنَّ

 ( . سحوالً َهْل كحنتح إالَّ َبَشرًا رَّ  اَن َريب ِّ قحْل سحْبحَ وقال تعاىل ) 
َا َإََلُُكمح )   ( الذي أدعوكم إليه . َأّنه
 ( ال شريك له .  َإَلٌه َواَحدٌ ) 

 على وحدانية هللا تعاىل :  ومن األدلة
َا إِّهَلحكحمح اَّللَّح الَّذِّي اَل إَِّلَه إِّالَّ قال تعاىل )  َع كحلَّ َشْيء  عِّلْ   هحوَ إَِّّنَّ  ( . ماً َوسِّ

 ( .  احلَْيُّ اْلَقيُّومح   إِّالَّ هحوَ اَّلل ح اَل إِّلَـهَ قال تعاىل )و 
دٌ وقال تعاىل ) َا اَّلل ح إِّلَـٌه َواحِّ  ( . إَِّّنَّ
 ) قل هو هللا أحد ( .وقال تعاىل  

 ( أي ثوابه وجزاءه الصاحل .  َفَمن َكاَن يَ رحُجو َلَقاء رَبَ هَ ) 
  للرسول .ع هللا ، ملصاً هلل ، متابعاً وافقاً لشر ( م لح َعَماًل َصاَْلاً لحيَ عحمَ ف َ ) 
َركح َبَعَباَدَة رَبَ َه َأَحداً )   أحد من خلقه ، فإن هللا ال يقبل من العمل إال ما  ( أي ال يصرف شيئاً من حقوق هللا تعاىل إىل    َواَل ُيشح

 كان خالصاً هلل تعاىل . 
 القيامة . هللا يوم  لقاء هللا فال خري له عندال يرجو  فمن يشرك ابهلل ، و 
 َيتنا ولقاء اْلخرة حبطت أعماهلم هل يزون إال ما كانوا يعملون ( . لذين كذبوا ِبكما قال تعاىل ) وا
 ذين كفروا وكذبوا ِبَيتنا ولقاء اْلخرة فأولئك يف العذاب حمضرون ( . وقال تعاىل ) وأما ال

 الفوائد :
 الصاحل سبب لدخول اجلنة . والعمل   أن اْلميان-1
 ان شرط لقبول األعمال . أن اْلمي-2

 كفر ابْلميان فقد حبط عمله ( . تعاىل ) ومن يقال 
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َم َويحْطعِّمح اْلمِّْسكِّ    اَّللَِّّ اْبنح جحْدَعاَن َكاَن يفِّ َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت قـحْلتح ََي َرسحولَ ويف صحيح مسلم ) ْل َذاَك َْي فـَهَ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ َيصِّلح الرَّحِّ
َفعحهح إِّنَّهح مَلْ يـَقحلْ  » اَل يَـ اَنفِّعحهح قَالَ   ( .  يـَْوَم الد ِّينِّ  َخطِّيَئِتِّ   اْغفِّْر ِلِّ يـَْوماً َرب ِّ   نـْ

 أمساء :  وللجنة، أن الفردوس اسم من أمساء اجلنة -3
 أواًل : اَلنة . 

 اللذة والبهجة والسرور . النعيم و وهو االسم العام املتناول لتلك الدار ، وما اشتملت عليه من أنواع 
 ين فيها أبداً ( . األهنار خالد من حتتهاَتري ) سندخلهم جنات قال تعاىل  

َاتِّ أَ وقال تعاىل ) رِّ الَّذِّين آَمنحوْا َوَعمِّلحوْا الصَّاحلِّ  ( . نَّ هَلحْم َجنَّات  ََتْرِّي مِّن حَتْتَِّها اأَلهْنَارح َوَبش ِّ
 اثنياً : دار السالم . 

 كل بلية وآفة ومكروه . املة من  فهي الس
َا َكانحواْ يـَْعَملحو  َرهب ِِّّْم وَ هَلحْم َدارح السَّاَلمِّ عِّندَ ل تعاىل ) قا  ن ( . هحَو َولِّيـُّهحْم مبِّ

رَاط  مُّْسَتقِّيم  َواَّلل ح يَْدعحو إِّىَل دَ وقال تعاىل )  ( . ارِّ السَّاَلمِّ َويـَْهدِّي َمن َيَشاءح إِّىَل صِّ
 اثلثاً : دار اخللد . 

 ذوذ ( . كما قال تعاىل ) عطاء غري َم  عنها أبداً ذلك ألن أهلها ال يظعنون ومسيت ب
 مصرياً ( .  هَلحْم َجزَاء و قحْل أََذلَِّك َخرْيٌ أَْم َجنَّةح اْْلحْلدِّ الَِّتِّ وحعَِّد اْلمحتـَّقحوَن َكاَنتْ عاىل )قال ت

 رابعاً : دار املقامة . 
 ن منها أبداً .  يتحولو ألهنم مقيمون هبا أبداً ، ال ميوتون وال

 ( . ةِّ مِّن َفْضلِّهِّ اَل مَيَسَُّنا فِّيَها َنَصٌب َواَل مَيَسَُّنا فِّيَها لحغحوٌب اَر اْلمحَقامَ الَّذِّي َأَحلََّنا دَ أهلها )حكاية عن  قال تعاىل
 ساً : جنة املأوى . خام

َاتِّ فـََلهحمْ قال تعاىل )  ( . يـَْعَملحوَن  ا َكانحوا اْلَمْأَوى نـحزحاًل مبَِّ َجنَّاتح  أَمَّا الَّذِّيَن آَمنحوا َوَعمِّلحوا الصَّاحلِّ
 ( . نََّة هَِّي اْلَمْأَوى فَإِّنَّ اجلَْ )وقال تعاىل  

 سادساً : جنات عدن . 
 أقام به .  أي جنات إقامة ، يقال َعَدَن ابملكان أي 

ْلَغْيبِّ إِّ قال تعاىل )  ( .  اَن َوْعدحهح َمْأتِّي اً نَّهح كَ َجنَّاتِّ َعْدن  الَِّتِّ َوَعَد الرََّْحَنح عَِّباَدهح ابِّ
 ( .  َعْدن  َذلَِّك اْلَفْوزح اْلَعظِّيمح  يفِّ َجنَّاتِّ َوَمَساكَِّن طَي َِّبةً  تعاىل )وقال 

 سابعاً : دار اْليوان . 
 نغيص فيها وال نفاد ، وال تفَن وال تنقطع .أي هي الدار الِت ال ت

نـَْيا  رََة هلَِّي احْلَيَـَوانح لدَّاَر اْْل ٌو َوَلعٌِّب َوإِّنَّ اإِّالَّ هلَْ قال تعاىل )َوَما َهذِّهِّ احْلََياةح الدُّ  يـَْعَلمحوَن ( .  َلْو َكانحوا  خِّ
 اثمناً : الفردوس . 

 وسبق تعريفها . 
 ( . فِّْرَدْوَس هحْم فِّيَها َخالِّدحوَن الَّذِّيَن يَرِّثحوَن الْ قال تعاىل )

 ن .ي ر هأن أهل اجلنة خالدين فيها أبد اْلبدين ودهر الدا-4
 :  ، واألدلة على ذلك كثرية فيهانة خالدين يدة أهل السنة أن أهل اجلوعق
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 يف اجلنة )اْدخحلحوَها بَِّسالم  َذلَِّك يـَْومح اْْلحلحودِّ( . قال تعاىل 
 ن  ََتْرِّي مِّْن حَتْتَِّها اأْلَهْنَارح َخالِّدِّيَن فِّيَها أَبَداً ( . وقال تعاىل ) َجنَّاتح َعدْ 

 عدن : أي إقامة . ا ( ومعَن اتح َعْدن  يَْدخحلحوهنََ ن )َجنَّ ووصف اجلنة أبهنا عد
 َلرِّْزقـحَنا َما َلهح مِّْن نـََفاد ( . )إِّنَّ َهَذا وقال تعاىل  

 .   وت () من يدخل اجلنة ينعم وال ييأس وَيلد وال مي  وقال 
 ق عليها فال َتوتوا أبداً ( متفكم أن حتيو ويف احلديث ) يناد مناد : َي أهل اجلنة : إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبداً ، وإن ل

،  ، فيشرئبون وينظرون: َي أهل اجلنةابملوت على شكل كبش أملح فينادي مناد  يؤتى)  هللا  عن أيب هريرة . قال : قال رسول  و 
ن ، فيقول : وينظرو عرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ، هذا املوت ، وكلهم قد رآه ، ُث ينادي : َي أهل النار ، فيشرئبون  فيقول : هل ت

ح ، ُث يقول : َي أهل اجلنة خلود فال موت ، وَي أهل النار  قد رآه ، فيذب: نعم ، هذا املوت ، وكلهم  ا ؟ فيقولون  هل تعرفون هذ
 خلود فال موت ( متفق عليه . 

هللا اختصه    إال أن  بشر مثلنا ، ميرض كما َّنرض، ويوع كما جنوع ، وميرض مثلنا ويصاب ابألمراض وغريها  الرسول    أن  -5
 ابلوحي . 
 األنبياء دون بقية البشر .  اختص ِبا خصائص

 اًل : الوحي . أو 
 قال تعاىل ) قل إَّنا أان بشر مثلكم يوحى إِل  ( . 

 اثنياً : تنام أعينهم دون قلوِبم .
 كما يف حديث اْلسراء ) وكذلك األنبياء تنام أعينهم وال تنام قلوهبم ( رواه البخاري .   ل قا
 التخيري عند املوت .  لثاً :اث

 ق عليه .واْلخرة ( متفنيب ميرض إال خري  بْي الدنيا ) ما من   قال 
 رابعاً : أحياء يف قبورهم . 

 . ) األنبياء أحياء يف قبورهم ( رواه أبو يعلى   قال 
 ه ( . يف حديث اْلسراء ) ورأيت موسى يصلي يف قرب  وروى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة . قال : قال  

 ادهم .خامساً : ال أتكل األرض أجس 
 األنبياء ( رواه أبو داود .ن َتكل أجساد ) إن هللا حرم على األرض أ  ل قا

 سادساً : يقُب حيث ميوت . 
 ( رواه أَحد . ) مل يقرب نيب إال حيث ميوت   قال 

 يف حجرة عائشة حيث قبض .  دفنوا الرسول  وهلذا ، فإن الصحابة   
 لربوبية واأللوهية . من حقوق اعبد هللا ورسوله ، فليس له شيء   أن الرسول-6
 ىل .  تبارك وتعاعظمة هللا-7
 أن كلمات هللا وخريه وفضله ال تنقضي أبداً . -8
 


