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 اجمللس األول

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 .. أما بعد

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ يقول اهلل تعالى: ف 

ن هي التدبُّر، والفهم، إذن الغاية من إنزال القرآ [.29]ص:  ژچ

والتطبيق، والعمل به، وليست الغاية هي وضعه يف المجلس والسيارة؛ خوًفا 

ْت  إذا» ‘ األسوة الحسنة، فقد كانمن العين والحسد، ولنا يف رسول اهلل  َمرَّ

  ،َكِرْيمَ بِِه آَيُة َرْحَمٍة َسَأَل َمْوالُه الْ 
ِ
ْت بِِه آَيُة َعَذاٍب اْسَتَعاَذ باهلِل مِْن  َوإَِذا َمرَّ
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  .نينبغي أن يكون اإلنسان مع القرآهكذا ، و«النَّارِ 

واخرتنا ، ن الكريمآياكم القرإنتدارس ونتدبر وومن هذا المنطلق؛ 

وهي إحدى السور المكّية التي  ،فضائل عظيمةمن لها  ؛ لماسورة الكهف

تسبقها من حيث الرتتيب يف القرآن  يف مكة المكرمة، ‘ على الرسولنزلت 

 مريم.  وتتبعها سورة الكريم سورة اإلسراء،

ها تتناول ألنَّ  ؛يت هبذا االسمم  وُس  ئة وعشر آيات،اأّما عدد آياهتا فتبلغ م

أخرى فيها  اها تناولت قصًص أنَّ  بالذكروالجدير ، قصة أصحاب الكهف

  :وأبرزها الكثير من الحكمة والبالغة،

 . قصة صاحب الجنتين* 

 والعبد الصالح.   وقصة سيدنا موسى* 

 وقصة ذي القرنين. * 

 . السجود آلدم ورفضهر إبليس تكبُّ قصة و* 

الكهف، )وهي  وهي إحدى السور الخمس التي تبدأ بحمد اهلل تعالى،
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 األول   اجمللس

  .(وفاطروالفاتحة، واألنعام، وسبأ، 

ع معظم الفتن ها تجمالقصص أنَّ بما فيها من ورة هذه السُّ  ومما يميز

 نيا:األربعة يف الدُّ 

 . والخضر  ة موسىقصَّ يف وهي  ،فتنة العلم* 

 تين. ة صاحب الجنَّهي يف قصَّ و ،وفتنة المال* 

 ة ذي القرنين. لطة، وهي يف قصَّ تنة السُّ وف * 

ين، وهي يف قصَّ وفت*   تين. صاحب الجنَّ ةنة الد 

للخراب بين  ؛الشيطان وهذه الفتن من أعظم الفتن التي يسعى إليها

 ا تعصمه من أشد الفتن يف حياته،سورة الكهف تضع للمؤمن كهوفً و الناس،

 هي عصمة من فتنة الدجال ف فهي عاصمة من أعظم فتن الدنيا على اإلطالق،

ِل ُسوَرِة اْلَكْهِف ُعِصَم ِمَن  :‘رسول اهلل  قال »َمْن َحِفَظ َعْشَر آَياٍت ِمْن َأوَّ
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اِل« جَّ »َمْن َقَرَأ اْلَعْشَر اْْلََواِخَر ِمْن ُسوَرِة اْلَكْهِف  :‘رسول اهلل  قال، و(1)الدَّ

اِل« جَّ ِل »َمْن َقَرَأ َثََلَث آَياٍت  :‘قال رسول اهلل و ،(2)ُعِصَم ِمْن فِْتنَِة الدَّ ِمْن َأوَّ

اِل« جَّ   .(3)الَكْهِف ُعِصَم ِمْن فِْتنَِة الدَّ

وهو يوٌم اختصه  ل يوم الجمعة عن سائر أيام األسبوع،فضَّ  ´إن اهلل 

»إِنَّ ِمْن َأْفَضِل َأيَّاِمُكْم َيْوَم اْلُجُمَعِة فِيِه ُخِلَق  :‘لقوله  ؛‘اهلل ألمة محمد 

ََلِة َعَليَّ فِيِه، َفإِنَّ آَدُم، َوفِيِه ُقبَِض، َوِفيِه  ْعَقُة، َفَأْكثُِروا ِمَن الصَّ النَّْفَخُة، َوفِيِه الصَّ

»  فأي عمٍل يقوم به المسلم يف هذا اليوم العظيم  ،(4)َصََلَتُكْم َمْعُروَضٌة َعَليَّ

  :ومن هذه األعمال به خير جزاء عن باقي األيام، يجَزى

 

( كَِتاُب َصاَلِة اْلُمَسافِِريَن َوَقْصِرَها، َباُب َفْضِل ُسوَرِة 555/ 1أخرجه: مسلم )( 1)

، برقم )اْلَكْهِف،   (. 809َوآَيِة اْلُكْرِسي 

( اْلُمْلَحُق اْلُمْسَتْدَرُك مِْن ُمْسنَِد اأْلَْنَصاِر َبِقيَُّة َخامَِس َعَشَر  508/ 45أخرجه: أحمد ) ( 2)

ْرَداِء   (. 27516، برقم ) ¢اأْلَْنَصاِر، َبِقيَُّة َحِديِث َأبِي الدَّ

 ( َأْبَواُب َفَضائِِل الْ 162/ 5أخرجه: الرتمذي )( 3)
ِ
، َباُب َما َجاَء  ‘ُقْرآِن َعْن َرُسوِل اهلل

 (. 2886فِي َفْضِل ُسوَرِة الَكْهِف، برقم ) 

( َتْفِريِع َأْبَواِب اْلُجُمَعِة، َباُب َفْضِل َيْوِم اْلُجُمَعِة َوَلْيَلِة 275/ 1أخرجه: أبو داود ) ( 4)

 (. 1047اْلُجُمَعِة، برقم ) 
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 األول   اجمللس

من فضائل لما لها  ؛منه سورة الكهف وأخصُّ  ،قراءة كتاب اهلل 

لما لها  ؛سورة الكهف يوم الجمعة على قراءة ‘نا الرسول حثَّ  كثيرة، وقد

أن النبي  :¢عن أبي سعيد الخدري ف  من تأثير إيجابي على نفس المسلم،

النُّوِر َما َبْيَن »َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلَكْهِف فِي َيْوِم اْلُجُمَعِة َأَضاَء َلُه ِمَن  :قال ‘

قراءة السورة من بداية يوم الجمعة أو حتى  المسلم يتمف  ،(1)اْلُجُمَعَتْيِن«

وتنتهي عندما تغرب  والتي تبدأ منذ غروب شمس يوم الخميس، ليلتها،

  : الجمعة.أي ،الشمس يف نفس اليوم

 ا لقلب رسولناوتثبيتً  وتسريةً  جاءت قصة أصحاب الكهف تسليةً  وقد

ا آمن معه كثيرً  نْ ومَ  ‘ كان نزولها يف العهد المكي حيث لقى الرسولو ،‘

، بالعقبات والمكاره الذي ُحفَّ  الدعوة من المحن واالبتالءات على طريق

 ،أشد صنوف البالء نزلت هذه القصة وما زال المسلمون األوائل يلقونف 

ومن  ،واالستهزاء أشكااًل ومن السخرية  ،ا وأنكااًل ويذوقون من العذاب ألوانً 

  ا على يد الفئة الظالمة الغاشمة.نصيبً  الصدود واإلعراض

 

اِع َأْبَواِب اْلَهْيَئِة لِْلُجُمَعِة، َباُب َما  3/353أخرجه: البيهقي يف الكربى ) ( 1) ( َومِْن ُجمَّ

 
ِ
اَلِة َعَلى َرُسوِل اهلل َوقَِراَءِة ُسوَرِة   ‘ ُيْؤَمُر بِِه فِي َلْيَلِة اْلُجُمَعِة َوَيْومَِها مِْن َكْثَرِة الصَّ

 (. 5996اْلَكْهِف َوَغْيِرَها، برقم ) 
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، تروي شغافها اوسالمً  انزلت هذه القصة على القلوب المستضعفة بردً 

  .وتقوي دعائمها

  .‘ تشهد بصدق هذا النبي األمين ساطعةً  نزلت لتكون حجةً 

فيه فصل  نبرسالة موجهة إلى أهل الكتاب أن هذا القرآنزلت 

  .يطرحونه من تساؤالت وخير الجواب لكل ما ،الخطاب

  ژ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ ې ېېژ  :´يقول اهلل 

 ‘َرُسوَلُه  وَخصَّ  ،َعَلى َنْفِسِه بِإِْنَعامِِه َعَلى َخْلِقهِ  َأْثنَى اهللُ  [،1]الكهف: 

َن إِْنَزاَل اْلُقْرآِن َعَلْيِه َكاَن  ؛بِالذْكرِ 
ِ
َوَعَلى َسائِِر  ،نِْعَمًة َعَلْيِه َعَلى اْلُخُصوصِ أل

وله الحمد يف األولى  فإنه المحمود على كل حال، ،الناِس َعَلى اْلُعُمومِ 

ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم  واآلخرة؛

إذ أخرجهم به من  فإنه أعظم نعمة أنعمها اهلل على أهل األرض؛ ،‘ محمد

بل  ا ال اعوجاج فيه وال زيغ،حيث جعله كتاًبا مستقيمً  لمات إلى النور،الظ

، وبشيًرا ا نذيًرا للكافرينا جلي  ا واضحً نًي  بَ  يهدي إلى صراط مستقيم،

  للمؤمنين.

 وبدأ سورة الكهف بالحمد، سورة اإلسراء بالحمد، ´ختم الحق وقد 
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يف خير الكلمات:  ‘هو الشعار الذي أطلقه رسول اهلل  اوالحمد هلل دائمً 

ِه« والحمد  سبحان اهلل ُبدئْت هبا سورة اإلسراء، ،(1)»ُسْبَحاَن اهللِ، َواْلَحْمُد لِلَّ

  .هلل ُبدئت هبا سورة الكهف

باأللف والالم الدالة على [، 1]الكهف:   ژ ۈ ۈژ : ´وقول الحق 

الحمد المستوعب  الحمد المطلق الكامل هلل، هو المراد تدل على أن الحصر

»ََل ُأْحِصي َثنَاًء وُيثنِي عليه:  وهو يحمد اهلل ‘لذلك يقول  ؛لكل شيء

  .(2)َعَلْيَك، َأْنَت َكَما َأْثنَْيَت َعَلى َنْفِسَك«

  .[1]الكهف:   ژ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅژ 

  .الكتاب: هو القران الكريمو ،‘عبده: هو النبي 

أي: لم يجعل فيه اعوجاًجا وال [، 1]الكهف:   ژ ۉ  ۉ ې ېېژ 

ۉ ې ژ  كما قال يف آية أخرى:  مستقيًما؛بل جعله معتداًل  ،وال مياًل  زيًغا

 

الَِة، برقم ) ( كَِتاُب األَ 168/ 1أخرجه: البخاري ) ( 1) ْكِر َبْعَد الصَّ  (. 843َذاِن، َباُب الذ 

ُجوِد، برقم  352/ 1أخرجه: مسلم )( 2) ُكوِع َوالسُّ اَلِة، َباُب َما ُيَقاُل فِي الرُّ ( كَِتاُب الصَّ

(486 .) 
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َأْي:  [،2]الكهف:  ژىژ ولهذا قال:  [،28]الزمر:  ژې ې ې

  ُمْسَتِقيًما.

  .َقاَل اْبُن َعباٍس: َعْداًل 

  َناِسًخا لَِشَرائِِعَها. ،َأْي: ُمَصدًقا َلَها ،اْلُكُتِب ُكلَهااُء: َقيًما َعَلى َوَقاَل اْلَفرَّ 

َأْنَزَل َعَلى َعْبِدِه  فِيِه َتْقِديٌم َوَتْأِخيٌر َمْعنَاُه: ،ژى  ۉ   ۉ ې ېېژ 

  .اْلكَِتاَب َقيًما َوَلْم َيْجَعْل َلُه ِعَوًجا

َبْل َمْعنَاُه: َأْنَزَل َعَلى َعْبِدِه  ،َوالتْأِخيرِ َوَقاَل َقَتاَدُة: َلْيَس َعَلى التْقِديِم 

 .َوَلكِْن َجَعَلُه َقيًما ،اْلكَِتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُه ِعَوًجا

قد انتهينا معكم من المجلس األول من مجالس تفسير نكون بذلك و

  سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس الثاني

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

  أما بعد:

      وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى ى ژ :اهلل  فقد وصلنا إلى قول

  .[2]الكهف:   ژ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

كأهنا تأكيد  مستقيم، :يعني ،وقالوا: قيم أي: القرآن، ، ژ ى ژقوله: 

 .ژ ې ېې ې ۉ   ۉ ژ لقوله:

ولم  ،بهوكذَّ  ،لمن خالفه َأْي: لُِينِْذَر بَِبْأٍس َشِديدٍ  ، ژ ائ ائ  ى ژ

 ،يف اآلخرة وآجلةً  ،يف الدنيا عاجلةً  عقوبةً  ينذره بأًسا شديًدا، يؤمن به،

 اإلنزال. منوهذه هي الِعلة  ، ژ ائ ائ  ىژ
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ألنه ال ُينَذر  والمنَْذر هنا هم الكفار؛ قادم، التخويف بَشر  هو  واإلنذار:

ليس ذلك فقط  م العذاب بأنه شديد،ثم َضخَّ  ،بالعذاب الشديد إال الكفار

فإْن كان العذاب من  ب وقوته،ذ  عَ والعذاب يتناسب مع المُ  ، ژ ەئ ەئ ژ :بل

 وال مهرَب ألحد منه. اهلل فال طاقة ألحٍد به،

ق وثِ وال يُ  ه أحد،ب عذابَ ُيَعذ  ال  أي: من عند اهلل الذي  ژ ەئ ەئ ژ

  وثاقه أحد.

الذين صدقوا إيماهنم بالعمل  أي: هبذا القرآن ، ژ وئ      وئ ژ

وتالحظ أنه يف البشارة  والبشارة تكون بالخير المنتظر يف المستقبل، ،الصالح

ولم يسكت عنهم كما سكت عن الكفار يف  ، ژ وئ ژر شَّ بَ ذكر المُ 

 رحمة اهلل بنا حتى يف األسلوب.من فهذا  اإلنذار،

 َأِي: اْلَجنَة. أي: مثوبة عند اهلل جميلة، ، ژ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژ

لذلك  ألنه أجر من الكريم المتفضل سبحانه؛ والبشارة هنا باألجر الحسن؛

 قال الحق سبحانه بعدها: 

 .[3]الكهف:   ژ ىئ ىئ ىئ ېئ ژ
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 الثاني   اجمللس

اهلل، وهو الجنة، يف ثواهبم عند  ، َأْي: ُمِقيِميَن فِيِه، ژ ىئ ېئ ژ

، اأي: باقين فيه بقاًء أبدي   : دائًما ال زوال له وال انقضاء،ژ ىئ ژ خالدين فيه

ألن  ؛اأجر اهلل الحسن بأنه دائم، وأهنم ماكثون فيه أبدً  وكان ال ُبد أْن يوَصف

يف اآلخرة، لقد  ´وأجر المنِعم  بين أجر الناس للناس يف الدنيا، اهناك فرقً 

 ل على عمل، فعلى َقْدر ما تعمل يكون أجرك،على أنه ُجع الناس األجرَألَِف 

 أما َأْجر اهلل لعباده يف اآلخرة فهو أجر عظيم دائم، فإْن لم تعمل فال أجَر لك،

 ، بلفاهلل تعالى عادل ال يظلم فإْن ظلمك الناس يف تقدير أجرك يف الدنيا،

قطع األجر يف الدنيا فإنه دائم وإِن ان ل،نِصف المتفض  ألنه المُ  يعطيك بسخاء؛

إما أْن ترتكه،  ألنك مهما أخذَت من نعيم الدنيا فهو نعيم زائل، يف اآلخرة؛

  وإما أْن يرتكك.

واإلنذار هنا  [،4]الكهف:   ژ مئ حئ جئ ی ی ی ی ژ

بقمة المعاصي، إنذار  اليكون خاص   ؛ر اإلنذارغير اإلنذار األول، لقد كرَّ 

 ، أما اإلنذار األول فهو لمطلق الكفر والمعصية،ااتخذ اهلل ولدً  للذين قالوا

كأن لهؤالء الذين نسبوا هلل الولد  وأما الثاين فهو إلعادة الخاص مع العام،

إهنا قمة المعاصي أْن  ،´من جرأة على الحق  يناسب ما وقعوا فيه اعذابً 
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 بمقولة تتفطر لها السماء، وتنشق لها األرض، نخوَض يف ذات اهلل تعالى

  وتنهد لهْولِها الجبال.

 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ       پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 .[5]الكهف:   ژ ٿ ٿ ٺ

 .َأْي: َقاُلوُه َعْن َجْهٍل اَل َعْن ِعْلمٍ  ،ژَما َلُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم َوََل ِِلَبائِِهمْ ژ

  .َأْي: َعُظَمْت  ،ژَكُبَرْت ژ

 .َتْقِديُرُه: َكُبَرِت اْلَكلَِمُة َكِلَمةً  ،ژَكِلَمةً ژ

  .َأْي: َتْظَهُر مِْن َأْفَواِهِهمْ  ،ژَتْخُرُج ِمْن َأْفَواِهِهمْ ژ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َبَعَثْت  ،ژإَِل َكِذًباژَما َيُقوُلوَن  :ژإِْن َيُقوُلونَ ژ

، ْحَباِر َيُهوَد بِاْلَمِديَنةِ الحارث( و)عتبة ْبَن َأبِي ُمَعْيٍط( إَِلى أَ ُقَرْيٌش )النَّْضَر بن 

ٍد َوِصُفوا َلُهْم ِصَفَتُه َوَأْخبُِروُهْم بَِقْولِِه، َفإِنَُّهْم  َفَقاُلوا َلُهْم: َسُلوُهْم َعْن ُمَحمَّ

ِل، َوِعْنَدُهْم َما َلْيَس ِعنَْدَنا مِْن ِعلْ  ِم اأْلَْنبَِياِء، فخرجا حتى أتيا َأْهُل اْلكَِتاِب اأْلَوَّ

 
ِ
َوَوَصُفوا َلُهْم َأْمَرُه َوَبْعَض  ‘اْلَمِدينََة، َفَسَأُلوا َأْحَباَر َيُهوَد َعْن َرُسوِل اهلل

َوَقْد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا، قال،  ،َوَقااَل: إِنَُّكْم َأْهُل التَّْوَراةِ  ،َقْولِهِ 
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، َفإِْن َأْخَبَرُكْم هبنَّ فقالوا: َسُلوُه َعْن َثاَل  فهو نبي مرسل، وإالَّ  ٍث َنْأُمُرُكْم بِِهنَّ

ِل َما َكاَن ل فرتَ تقو  فرجل مُ  ْهِر اأْلَوَّ وا فِيِه َرْأَيُكْم، َسُلوُه َعْن فِْتَيٍة َذَهُبوا فِي الدَّ

اٍف، َبَلَغ مِْن َأْمِرِهْم َفإِنَُّهْم َقْد َكاَن َلُهْم َحِديٌث َعِجيٌب، َوَسُلوُه َعْن  َرُجٍل َطوَّ

وِح َما ُهَو؟ َفإِْن َأْخَبَرُكْم  َمَشاِرَق اأْلَْرِض َوَمَغاِرَبَها َما َكاَن َنَبُؤُه؟ َوَسُلوُه َعِن الرُّ

 َفاتَّبُِعوُه، َوإِْن لم يخربكم فإنه رجل مُ 
ٌّ
ل َفاْصنَُعوا فِي َأْمِرِه َما و  قتَ بَِذلَِك َفُهَو َنبِي

  .َبَدا َلُكمْ 

َفَأْقَبَل النَّْضُر َوُعْقَبُة َحتَّى َقِدَما َعَلى ُقَرْيٍش، َفَقااَل: َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش َقْد 

ٍد، َقْد َأَمَرَنا َأْحَباُر َيُهوَد َأْن َنْسَأَلُه َعْن ُأُموٍر؛  ِجْئنَاُكْم بَِفْصِل َما َبْينَُكْم َوَبْيَن ُمَحمَّ

 َفَأْخَبُروُهْم بَِها، َفَجاُءوا َرُس 
ِ
ا  ‘وَل اهلل َفَقاُلوا: يا محمد! أخربنا، َفَسَأُلوُه َعمَّ

 
ِ
، َوَلْم (1)»ُأْخبُِرُكْم َغًدا عما َسَأْلُتْم َعنُْه«: ‘َأَمُروُهْم بِِه، َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اهلل

ولم يُقْل: إْن شاء اهلل؛ ولذلك خاطبه ربه تبارك  فانصرفوا عنه، ،َيْسَتْثنِ 

]الكهف:  ژ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ژ بقوله: وتعالى

23 ،24.]  

 

اُع َأْبَواِب اْلَمْبَعِث، َباُب ِذْكِر  269 /2أخرجه: البيهقي يف دالئل النبوة ) ( 1) ( ُجمَّ

 
ِ
َة. ‘ َأْسِوَلتِِهْم َرُسوَل اهلل  بَِمكَّ
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ِ
َخْمَس عشرة ليلة ال يحدث اهلل له فِي َذلَِك َوْحًيا،  ‘َوَمَكَث َرُسوُل اهلل

َة، َوَقاُلوا: َوَعَدَنا محمد غدً ’َواَل َيْأتِيِه ِجْبِريُل   ا، َحتَّى َأْرَجَف َأْهُل َمكَّ

ا َسَأْلنَاُه َعنُْه، َوَحتَّى  ٍء َعمَّ ْ
واليوم خمس عشرة، قد أصحبنا فِيَها اَل ُيْخبُِرَنا بَِشي

 
ِ
ثم   َعَلْيِه َما يتكلم به أهل مكة،ُمْكُث اْلَوْحِي َعنُْه، َوَشقَّ  ‘َأْحَزَن َرُسوَل اهلل

  ‘جاءه جربائيل 
ِ
ُمَعاَتَبُتُه إِيَّاُه بُِسوَرِة َأْصَحاِب اْلَكْهِف، فِيَها  من اهلل

اف.   َعَلى ُحْزنِِه َعَلْيِهْم، َوَخَبُر َما سألوه عنه من خرب الفتية والرجل الطَّوَّ

 ژَفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعَلى آَثاِرِهْم إِْن َلْم ُيْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث َأَسًفاژ

 .[6]الكهف: 

يف حزنه على المشركين، لرتكهم اإليمان  ‘يقول تعالى مسلًيا رسوله 

]فاطر:  ژَفََل َتْذَهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت ژكما قال تعالى:  وبعدهم عنه،

َك ژ تعالى: وقال [،70]النمل:  ژَوََل َتْحَزْن َعَلْيِهمْ ژ تعالى: وقال [،8  َلَعلَّ

نفسك  ٌك لِ هْ مُ  :باخع: أي [،3]الشعراء:  ژَباِخٌع َنْفَسَك َأَلَّ َيُكوُنوا ُمْؤِمنِينَ 

آَثاِرِهْم إِْن َلْم ُيْؤِمنُوا  َفَلَعلَك َباِخٌع َنْفَسَك َعَلىژ :ولهذا قال بحزنك عليهم؛

  ك نفسك أسًفا.هلِ يقول: ال تُ  ،ژَأَسًفاژ ،يعني: القرآن ،ژبَِهَذا اْلَحِديِث 

  قال قتادة: َقاتِل َنْفَسَك غضًبا وحزًنا عليهم.
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  وقال مجاهد: جزًعا.

 اهلل، أي: ال تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالةَ  واألسف: الحزن العميق،

َفََل َتْذَهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم ژ عليها، فإنما يضلُّ  اهتدى فلنفسه، ومن ضلَّ  نِ فمَ 

  .ژَحَسَراٍت 

انتهينا من المجلس الثاين من مجالس تفسير سورة وبذلك نكون قد 

 الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس الثالث

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

اژ :اهلل  فقد وصلنا إلى قول َجَعْلنَا َما َعَلى اْْلَْرِض ِزينًَة َلَها  إِنَّ

  .[7]الكهف:  ژلِنَْبُلَوُهْم َأيُُّهْم َأْحَسُن َعَمًَل 

بأن الدنيا  ‘ وإشارة لرسول اهلل وكأن هذه اآلية تعقيب على سابقتها،

 ألْن ُيهلِك نفسه ُحْزنً  ،قريبة فالمسألة إذن قصيرة،
َ
 على عناد قومه، افال داعي

 وال دخَل له بعمرها الحقيقي؛ فالدنيا لكل إنسان مدة بقائه هبا وَعْيَشه فيها،

وما أسرَع  وعلى هذا فما أقصَر الدنيا، ألن حياة غيره ال تعود عليه بشيء،

وال  فال تحزن وال تيأس، ثم يرجعون إلينا فنجازيهم بما عملوا، ها،انتهاءَ 

  تكدر نفسك، ألهنم لم يؤمنوا.
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 أنه قال: ‘عن رسول اهلل ورد  ،ژنَا َما َعَلى اْلْرِض ِزينًَة َلَهاإِنا َجَعلْ ژ

ُقوا  ْنَيا َخِضَرٌة ُحْلَوٌة، َوإِنَّ اهللَ ُمْسَتْخِلُفُكْم فِيَها ِلَينُْظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن، َفاتَّ »الدُّ

َل فِْتنَِة َبنِي  ُقوا النَِّساَء، َفإِنَّ َأوَّ ْنَيا، َواتَّ إِنا ژ ،(1)إِْسَرائِيَل َكاَنْت فِي النَِّساِء«الدُّ

والزينة  أي: كل ما على األرض هو زينة، ،ژَجَعْلنَا َما َعَلى اْْلَْرِض ِزينًَة َلَها

فإياك أْن  ،ثم يندثر ويتالشى هي الزخرف الذي يربق أمام األعين فيغريها،

  .اُحطامً ألنه َزْهر سرعان ما يذبل ويصير  يأخذك هذا الزخرف؛

يَل: َأيُّ 
  ِزينٍَة فِي اْلَحياِت َواْلَعَقاِرِب َوالشَياطِيِن؟ َفإِْن قِ

 َتَعاَلى،قِيَل: فِيَها ِزينٌَة َعَلى َمْعَنى َأهنَا َتُدل عَ 
ِ
َوقِيَل:  َلى َوْحَدانِيِة اهلل

  .الزينَُة بِالنَباِت َواأْلَْشَجاِر َواأْلَْنَهارِ 

وليس  تبار واالمتحان،االخ هو البالءف  ،لِنَْخَتبَِرُهمْ  :ژلِنَْبُلَوُهمْ ژ

  .المصيبة كما يظن البعض

قد ف  يَل: َأيُهم َأْتَرُك لِلدْنَيا،َوقِ  ، َأْي: َأْصَلُح َعَماًل،ژَأيُهْم َأْحَسُن َعَمًَل ژ

 

َقاِق، َباُب َأْكَثُر َأْهِل اْلَجنَِّة اْلُفَقَراُء َوَأْكَثُر َأْهِل  4/2098أخرجه: مسلم ) ( 1) ( كَِتاُب الر 

 (. 2742برقم )  النَّاِر الن َساُء َوَبَياِن اْلِفْتنَِة بِالن َساِء،
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فصحبوا  بزخرف الدنيا وزينتها الذين نظروا إلى ظاهرها دون باطنها، اغرتَّ

من  هم تناول الشهوات،همُّ  ع السوائم،عوا هبا تمتُّ وتمتَّ  البهائم، الدنيا صحبةَ 

 ، قلق لخراب ذاته،هم الموُت فهؤالء إذا حضر أحدَ  أي وجه حصلت،

  ال لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. وفوات لذاته،

ا َلَجاِعُلوَن َما َعَلْيَها َصِعيًدا ُجُرًزاَوإِ ژ  .[8]الكهف:  ژنَّ

وذهاهبا وخراهبا،  ثم أخرب تعالى بزوالها وفنائها، وفراغها وانقضائها،

بعد  أي: وإنا لمصيروها ،ژَوإِنا َلَجاِعُلوَن َما َعَلْيَها َصِعيًدا ُجُرًزاژ فقال:

َصِعيًدا ژ ،فنجعل كل شيء عليها هالًكا الزينة إلى الخراب والدمار،

و الصعيد: هو طبقة أ ،َوقِيَل: ُهَو الرتَاُب  َفالصِعيُد َوْجُه اأْلَْرِض. ،ژُجُرًزا

َيابًِسا َأْمَلَس  :ژُجُرًزاژ ،الرتاب التي تظهر على وجه األرض، وال نباَت فيها

هي األرض  ژاُجُرزً ژو ُيَقاُل: َجَرَزِت اأْلَْرُض إَِذا ُأِكَل َنَباُتَها. اَل ُينْبُِت َشْيًئا.

، أو جاءته جائحة وقد يكون هبا نبات، إال أن الجراد أكله الخالية من النبات،

  أهلكْته.

َلَجاِعُلوَن َما َعَلْيَها َصِعيًدا  َوإِناژ :يف قوله تعالى  عن ابن عباس
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 شيء عليها ويبيد. يقول: يهلك كلُّ  ،ژُجُرًزا

 ،ژَوإِنا َلَجاِعُلوَن َما َعَلْيَها َصِعيًدا ُجُرًزاژوقال محمد بن إسحاق: 

وال  ،فال تأَس  ،وإن المرجع إللى اهلل وبائد، األرض، إن ما عليها لفانٍ  :يعني

دام األمر كذلك والدنيا ُزْخرف سرعان ما وما  يحزنك ما تسمع وترى.

  وُأَجازيهم بأعمالهم. فاألجل قريب، فَدْعهم لي أختربهم، يزول،

قِيِم َكاُنوا ِمْن آَياتِنَا َعَجًباژ  ژَأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

  [.9]الكهف: 

 ول قصة يف هذهوهي أ ،صحاب الكهفقصة أ هنا من هذه االية تبدأ

َيْعنِي: َأَظنَْنَت َيا ُمَحمُد  ،ژَأْم َحِسْبَت َأن َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرقِيمِ ژ :السورة

  َأْي: ُهْم َعَجٌب مِْن آَياتِنَا. ،َكاُنوا مِْن آَياتِنَا َعَجًبا َأن َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرقِيمِ 

َما َخَلْقُت مَِن السَمَواِت  َفإِنَّ  ،آَياتِنَاَوقِيَل: َمْعنَاُه إهُِنْم َلْيُسوا بَِأْعَجَب مِْن 

يف  اأي: ليس أمرهم عجيبً  اْلَعَجائِِب َأْعَجُب مِنُْهْم، مِنَ  َواأْلَْرِض َوَما فِيِهن

 فإن خْلق السموات واألرض، واختالف الليل والنهار، قدرتنا وسلطاننا،

الدالة وغير ذلك من اآليات العظيمة  وتسخير الشمس والقمر والكواكب،

عجب من أ ؛وال يعجزه شيء وأنه على ما يشاء قادر على قدرة اهلل تعالى،
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 .ذلك

  : قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك!عن مجاهد أنه قال

  من العلم والسنة والكتابَك : الذي آتيتُ أنه قال  عن ابن عباسو

  الكهف والرقيم. أفضل من شأن أصحاب

أعجب من  ججي على العبادمن ُح  أظهرُت وقال محمد بن إسحاق: ما 

وال تحسب أن أهل الكهف هي العجيبة  شأن أصحاب الكهف والرقيم،

  فالعجائب عندنا كثيرة، وهذه واحدة منها. الوحيدة لدينا،

  .: ُهَو اْلَغاُر فِي اْلَجَبلِ ژاْلَكْهُف ژوَ 

 : ژالرقِيمِ ژ َواْخَتَلُفوا فِي

ُثم  ،ُجَبْيٍر: ُهَو َلْوٌح ُكتَِب فِيِه َأْسَماُء َأْصَحاِب اْلَكْهِف َقاَل َسِعيُد ْبُن ف  •

 ،َوقِيَل: مِْن ِحَجاَرةٍ  ،َوَكاَن اللْوُح مِْن َرَصاصٍ  ،َوَضُعوُه َعَلى َباِب اْلَكْهِف 

  اْلكَِتاَبُة.َوالرْقُم:  ،َأِي: اْلَمْكُتوِب  ،َفَعَلى َهَذا َيُكوُن الرقِيُم بَِمْعنَى اْلَمْرُقومِ 

 َعِن اْبِن َعباٍس َأنُه اْسٌم لِْلَواِدي الِذي فِيِه َأْصَحاُب اْلَكْهِف  •
َ
 ،َوُحكِي

  ُهَو مِْن َرْقَمِة اْلَواِدي َوُهَو َجانُِبُه.ف َوَعَلى َهَذا 
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َخَرَج مِنَْها َأْصَحاُب  َوَقاَل َكْعُب اأْلَْحَباِر: ُهَو اْسٌم لِْلَقْرَيِة التِي •

  اْلَكْهِف.

  َوقِيَل: اْسٌم لِْلَجَبِل الِذي فِيِه اْلَكْهُف. •

 ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ژ

  [.10]الكهف: 

 ،ژإِْذ َأَوى اْلِفْتَيُة إَِلى اْلَكْهِف ژ ُثم َذَكَر اهلُل قِصَة َأْصَحاِب اْلَكْهِف َفَقاَل:

  .َأِي: اتَخَذُه َمنِْزاًل  ،َفاَلٌن إَِلى َمْوِضِع َكَذاُيَقاُل: َأَوى  ،َأْي َصاُروا إَِلْيهِ 

والشباب هم َمْعِقد  جمع فتى، وهو الشاب يف ُمْقتبل العمر، :ژاْلِفْتَيةُ ژ

وهؤالء شباب مؤمن  والنهوض بكل أمر صعب، ،اآلمال يف َحْمل األعباء

 ،وطغيان الشرك ،أمام جربوت الكفر وقفوا يحملون راية عقيدهتم وإيماهنم

وكل ما  ،وأهلهم ،فين وراءهم أموالهملذلك لجأوا إلى الكهف ُمخل  

م من ق الخالي من أي ُمقو  وا بدينهم إلى هذا المكان الضي  وفرُّ  يملكون،

بل يعلمون أن  ألهنم ال يشغلون أنفسهم هبذه المقومات، ُمقومات الحياة؛

  .سيتولى أمرهم الهم رب  

لئال يفتنوهم  ؛وا بدينهم من قومهمفرُّ  أهنم اْلَكْهِف َسَبِب َمِصيِرِهْم إَِلى و
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، وقيل غير ليختفوا عن قومهم ؛َفَلَجُؤوا إلى غار يف جبل م،َفَهَربوا منه عنه،

 ذلك.

أي: هب لنا من عندك رحمة  ،ژَفَقاُلوا َربنَا آتِنَا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمةً ژ

من عندك، أنت ترحم هبا ما نحن فيه من  رحمةً  وتسرتنا عن قومنا ،ترحمنا هبا

 عن كل ُمقومات الحياة، فالرحمة يف فجوة الجبل لن تكون من البشر، انقطاع

  .الرحمة هنا ال تكون إال من اهللبل 

 َوَمْعنَى الرْحَمِة: 

  اْلِهَداَيُة فِي الديِن. •

  .َوقِيَل: الرْزُق  •

  .ْر َلنَاَيس   :ژَوَهيْئ َلنَاژ

َوَقاَل  ،َوَما فِيِه ُرْشُدَنا ،َأْي: َما ُيْلَتَمُس مِْن ِرَضاكَ  ،ژَأْمِرَنا َرَشًدا ِمنْ ژ

ر لنا من أمرنا د  أي: وقَ  ًجا مَِن اْلَغاِر فِي َساَلَمٍة،َمْخرَ  :َأْي  ،اَرشدً  اْبُن َعباٍس:

َوَما  » :الشريف كما جاء يف الحديث أي: اجعل عاقبتنا رشًدا ا،هذا رشدً 
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ُهمَّ اآلخر: حديث ويف ال ،(1)َفاْجَعْل َعاقَِبَتُه ُرْشًدا« َقَضْيَت لِي ِمْن َقَضاءٍ  »اللَّ

ْنَيا َوَعَذاِب اِْلِخَرِة« َها، َوَأِجْرَنا ِمْن ِخْزِي الدُّ   .(2)َأْحِسْن َعاقَِبَتنَا فِي اْْلُُموِر ُكلِّ

 ،والفالح ،والنجاح ،بالتوفيق ان يدعو اهلل دائمً فعلى االنسان أ

 .والفوز بالجنة ،والنجاة من النار ،والهداية

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة 

 الكهف، والحمد هلل رب العالمين.

  

 

يِق 67/ 42أخرجه: أحمد ) ( 1) د  يَقِة َعائَِشَة بِنِْت الص  د  ،  ~ ( مسند النساء، ُمْسنَُد الص 

 (. 25137برقم ) 

امِي يَن، َحِديُث ُبْسِر ْبِن َأْرَطاَة، برقم )170/ 29أخرجه: أحمد ) ( 2)  (. 17628( ُمْسنَُد الشَّ
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 اجمللس الرابع

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

  أما بعد:

 ژَفَضَرْبنَا َعَلى آَذانِِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسنِيَن َعَدًداژ :اهلل  قال

  [.11]الكهف: 

شريطة أن يكون المضروب به  ،بشيء بشدة اوالضرب: أن تلمس شيئً 

َأْي: َأَنْمنَاُهْم َوَأْلَقْينَا َعَلْيِهُم  ،ژَفَضَرْبنَا َعَلى آَذانِِهمْ ژ ،المضروبأقوى من 

  النْوَم.

َفإِن النائَِم إَِذا َسِمَع  ،َوقِيَل: َمْعنَاُه َمنَْعنَا ُنُفوَذ اأْلَْصَواِت إَِلى َمَسامِِعِهمْ 

  .اهلل هبا وطلبوهاوالضرب على آذاهنم هو الرحمة التي دعوا  ،الصْوَت َينَْتبِهُ 

ألن حاسة السمع هي أول  الضرب على آذاهنم؛ ´ختار الحق وقد ا
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وهو  وهؤالء الفتية دخلوا وَأَوْوا إلى الكهف، يف اإلنسان، الحواس عماًل 

وأصوات  ،والرياح ،وهي ُعْرضة للعواصف ،َفْجوة يف جبل يف صحراء

يف  ´كهم الخالق فلو تر وأشياء كثيرة يمكن أن تزعج النائم، ،الحيوانات

لذلك  وأقلقْت راحتهم؛ ،ألزعجتهم هذه األصوات نومهم هذا على طبيعتهم

  وبذلك استطاعوا أن يناموا كل هذه المدة. ل حاسة السمع عندهم،عطَّ 

التي منها )ذكر الجارحة التي هي اآلذان  ،ژَفَضَرْبنَا َعَلى آَذانِِهمْ ژ

»َذاَك ويف الحديث:  ل السمع،تعطُّ ألنه ال يستحكم نوم إال مع  (؛يكون السمع

ْيَطاُن ِفي ُأُذنِِه«   ا حتى ال يقوم بالليل.استثقل نومه جد   ،(1)َرُجٌل َباَل الشَّ

َوِذْكُر اْلَعَدِد  ،َأْي: َأَنْمنَاُهْم ِسنِيَن َمْعُدوَدةً  ،ژفِي اْلَكْهِف ِسنِيَن َعَدًداژ

فِي  َفإِن اْلَقلِيَل اَل ُيَعدُّ  ،ِذْكُرُه َيُدل َعَلى اْلَكْثَرةِ َوِقيَل:  ،َعَلى َسبِيِل التْأكِيدِ 

 .أي: سنين كثيرة اْلَعاَدِة،

 [. 12]الكهف:  ژُثمَّ َبَعْثنَاُهْم لَِنْعَلَم َأيُّ اْلِحْزَبْيِن َأْحَصى لَِما َلبُِثوا َأَمًداژ

 

ْيَطاُن فِي ( كتاب التهجد، َب 2/52أخرجه: البخاري ) ( 1) اُب إَِذا َناَم َوَلْم ُيَصل  َباَل الشَّ

 (. 1144ُأُذنِِه، برقم ) 
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  .أيقظناهم من نومهم الطويلأي:  ،مِْن َنْومِِهمْ  :َيْعنِي ،ژُثم َبَعْثنَاُهمْ ژ

  .َأْي: ِعْلَم اْلُمَشاَهَدةِ  ،ژلِنَْعَلمَ ژ

  .الطائَِفَتْينِ  :َأي ،ژَأي اْلِحْزَبْينِ ژ

فِي ُمدِة ُلْبثِِهْم  َوَذلَِك َأن َأْهَل اْلَقْرَيِة َتنَاَزُعوا ،ژَأْحَصى لَِما َلبُِثوا َأَمًداژ

أي: لنرى أي الفريقين  ،ژَأْحَصى لَِما َلبُِثواژفِي َقْولِِه:  َواْخَتَلُفوا ،فِي اْلَكْهِف 

  وعدد السنين. ،واألمد: هو المدة .اصائبً  اهتم تقديرً ر ُمدَّ سُيقد  

  .َأْي: َغاَيةً  ،ژَأَمًداژ

  .َوَقاَل ُمَجاِهٌد: َعَدًدا

 لها، اوموجزً  ،للقصة اوالمتأمل يف اآليات السابقة يجد فيها ملخًص 

وا بدينهم إلى فأهل الكهف فتية مؤمنون فرُّ  بما حدث، سريعةٌ  وكأهنا برقيةٌ 

 ؛ ثم بعثهم اهلل وضرب اهلل على آذاهنم فناموا مدة طويلة، كهف من الكهوف،

لكل  وهذه الربقية بالطبع لم ُتعطِنَا تفصياًل  نومهم، حصي مدةَ َمْن يُ  ليعلمَ 

 :التفصيللذلك تبدأ اآليات يف  لقطات القصة؛

ُهْم فِْتَيٌة آَمنُوا بَِربِِّهْم َوِزْدَناُهْم  ژ َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َنَبَأُهْم بِاْلَحقِّ إِنَّ
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  [.13]الكهف:  ژُهًدى

فلو أن  ما حدث بالحق، فهو الذي يقصُّ  ،´أي: اهلل  ،ژَنْحنُ ژ

 ؛األحداثأو ترك شيء من  أو النسيان، ،ع منه الخطأغير اهلل لُتوق   القاصَّ 

يف آية  ´ كما قال إنما إْن جاءك القصص من اهلل فهو الحق، لَِهوًى يف نفسه،

إذن: هناك  [،3]يوسف:  ژَنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصِ ژ أخرى:

فالقَصُص القرآين يضمن  بالحسن، وهو الَقَصص غير الدقيق، قَصص ليس

ر لك كل اللقطات، وكلمة قصة وُيصو   لك منتهى الدقة يف عرض األحداث،

وكان لهذه  ،أي: تتبعه ،األثر ألهنا من قصَّ  على دقة التتبع؛ أو َقَصص تدلُّ 

  وهم الذين يتتبعون الواقع. المهمة رجال معروفون بقصاصي األثر،

  َنْقَرُأ َعَلْيَك. :ژَنْحُن َنُقص َعَلْيَك ژ

  .َخَبَر َأْصَحاِب اْلَكْهِف  :ژَنَبَأُهمْ ژ

  .بِالصْدِق  :ژبِاْلَحقژ

يف المذكرة والربقية  صها القرآنهذا هو تفصيل القصة بعد أْن لخَّ 

 لقد ذكر ناٌس هذه القصة من قبل، :‘ يقول لرسوله ´الحق  وكأنَّ  السابقة،
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و الَقَصص الحق الذي ال نا لها هلكن َقصَّ  ر فيها،ْت بغير الحق، وُغي  لكنها ُقصَّ 

وهذه قضيتهم التي َضحْوا من  فحقيقة هؤالء أهنم فتية آمنوا باهلل،كذَب فيه، 

وزادهم  وربط على قلوهبم، ،ر بصائرهمونوَّ  ،ا آمنوا باهلل توالهمفلمَّ  أجلها،

  .اإيمانً 

وهم أقبل ، -وهم الشباب-فذكر تعالى أهنم فتية  ،ُشبانٌ  :ژإِنُهْم فِْتَيةٌ ژ

  وشهدوا أنه ال إله إال هو. فآمنوا برهبم، أي: اعرتفوا له بالوحدانية، للحق،

  إِيَماًنا َوَبِصيَرًة. :ژَوِزْدَناُهْم ُهًدى ژ

وا وفرُّ  ،ْوا بكل شيءونالحظ هنا أن هؤالء المؤمنين الذين َضحَّ 

والِحْرص  ،وهو مظنة االنشغال بالدنيا ما زالوا يف مرحلة الشباب، ؛بدينهم

 ومَثاًل  ليكونوا قْدوةً  أما هؤالء فقد انشغلوا بدينهم منذ ِصَغرهم على ُمتعها،

  .يها الشابفهوالء قدوة لك أ ،للشباب المؤمن يف كل زمان ومكان

َماَواِت َواْْلَْرِض َلْن  َوَرَبْطنَاژ َعَلى ُقُلوبِِهْم إِْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربُّنَا َربُّ السَّ

 [.14]الكهف:  ژَنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إَِلًها َلَقْد ُقْلنَا إًِذا َشَطًطا

 ؛عليه وتشدَّ  على الشيء والربط يعني أن تربطَ  ،َشَدْدَنا :ژَوَرَبْطنَاژ
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وتربط الدابة حتى ال  تربط الِقْربة حتى ال يسيل الماء،كما  لتحفظ ما فيه،

اهم ،َوالتْثبِيِت  ،بِالصْبرِ  ژَعَلى ُقُلوبِِهمْ ژ فاهلل ربط ،تنفلت يَماِن  وقوَّ بُِنوِر اإْلِ

َوِخْصِب  َوُمَفاَرَقِة َما َكاُنوا فِيِه مَِن اْلِعز ،َقْومِِهمْ  َحتى َصَبُروا َعَلى ِهْجَراِن َدارِ 

بداخلها  لتظلَّ  ؛فاهلل ربط على القلوب ،َوَفروا بِِدينِِهْم إَِلى اْلَكْهِف  ،اْلَعْيشِ 

وهذا من  وال ُتخِرجها األحداث والشدائد، ،العقيدة واإليمان باهلل ال تتزعزع

  زيادة الهدى الذي َأخربْت به اآلية السابقة.

ى َتْرِك ِعَباَدِة ِحيَن َعاَتَبُهْم َعلَ  َبْيَن َيَدْي الملك الكافر ژإِْذ َقاُمواژ

ووقوفهم يف وجهه،  ،القيام هنا دليل على مواجهتهم للباطلف قاموا:  ،الصنَمِ 

َماَواِت َربُّ ژبقولهم:  ي لهوا للتصد  وأن الباطل أفزعهم فهبُّ  نَا َربُّ السَّ

وتعرضوا يف دعوهتم  يناقض قولهم، اوال ُبد أهنم سمعوا كالمً  ،ژَواْلَْرضِ 

 فاآلية تعطي صورة لفريقين:  واالضطهاد،للحرب 

  الذي ينكر وجود اهلل أو يشرك به. فريق الكفر •

َماَواِت السَّ  َنا َربُّ َربُّ ژ وفريق اإليمان الذي ُيعلنها ُمدوية: •

 .ژَواْلَْرضِ 
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َقاُلوا  ،ژَماَواِت َواْْلَْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إَِلًهاالسَّ  نَا َربُّ َفَقاُلوا َربُّ ژ

َن َقْوَمُهْم َكاُنوا َيْعُبُدوَن اأْلَْوَثانَ  ؛َذلَِك 
ِ
وإْن كان فريق الكفر يدعو إلى عبادة  ،أل

فإن  ،ژَلن نْدُعَوْا ِمن ُدونِِه إَِلًهاژفإن فريق اإليمان يقول:  ،آلهة من دون اهلل

، أي: فقد تجاوزنا الحدَّ  ،ژاَشَططً  الَقْد ُقْلنَا إِذً ژ :من دون اهلل اادَعْينَا إلهً 

  .صل جميع الرساالتوالتوحيد هو أ هذا هو التوحيد وَبُعْدنا عن الصواب.

  ،ژَلَقْد ُقْلنَا إًِذا َشَطًطاژ
ِ
  َشَطًطا: َلَقْد ُقْلنَا إًِذا َيْعنِي: إِْن َدَعْوَنا َغْيَر اهلل

  .اوظلمً  َقاَل اْبُن َعباٍس: َجْوًرا •

  َوَقاَل َقَتاَدُة: َكِذًبا. •

ْفَراُط. ْشَطاِط ُمَجاَوَزُة اْلَقْدِر َواإْلِ   َوَأْصُل الشَطِط َواإْلِ

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة 

  الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اخلامساجمللس 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

َقْوُمنَا اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه   َهُؤََلءِ ژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

ِن اْفَتَرى َعَلى اهللِ َكِذًبا   ژآلَِهًة َلْوََل َيْأُتوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلَطاٍن َبيٍِّن َفَمْن َأْظَلُم ِممَّ

  [.15]الكهف: 

أهنم اتخذوا من  وهنا يخرب أهل الكهف الفتية المؤمنون عن قومهم

على ِصْدق ما  يكون لهم دليل أو ُحجة واضحةدون أن  دون اهلل آلهة متعددة،

  ذهبوا إليه من عبادة هذه اآللهة.

  .َيْعنِي: َأْهَل َبَلِدِهمْ  ،ژَهُؤََلِء َقْوُمنَاژ

  ،ژَخُذوا ِمْن ُدونِهِ اتَّ ژ
ِ
َيْعنِي: اأْلَْصنَاَم  ،ژآِلَهةً ژ ،َأْي: مِْن ُدوِن اهلل
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  .َيْعُبُدوَنَها

بُِسْلَطاٍن ژ ،َأْي: َعَلى ِعَباَدتِِهمْ  ،ژَيْأُتوَن َعَلْيِهمْ ژ َأْي: َهالَّ  ژَلْوََل ژ

،َتْسَتِحق اْلِعَباَدَة مِْن  ُح َأن اأْلَْصنَامَ ُن َوُتَوض  بُِحجٍة َواِضَحٍة ُتَبي   :ژنٍ َبيِّ 
ِ
 ُدوِن اهلل

   واضًحا صحيًحا؟دلياًل   أقاموا على صحة ما ذهبوا إليهأي: َهالَّ 

 َم َأن َلُه َشِريًكا َوَوَلًدا،َوَزعْ  ،ژِن اْفَتَرى َعَلى اهللِ َكِذًباَأْظَلُم ِممَّ  َفَمنْ ژ

  .عي الشركالذي يدَّ  ظلم من هذا الرجلأليس هناك 

اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن إَِلَّ اهللَ َفْأُووا إَِلى اْلَكْهِف َينُْشْر َلُكْم  َوإِذِ ژ

 [.16]الكهف:  ژَربُُّكْم ِمْن َرْحَمتِِه َوُيَهيِّْئ َلُكْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمْرَفًقا

ما ُدْمنا اعتزلنا أهل الكفر، ونأينا  هذا حديث الفتية بعضهم إلى بعض:

فهيا بنا إلى  ره اهلل لنا،وسلكنا مسلَك اإليمان باهلل الذي يسَّ  طريقهم،عن 

فة أن يفتننا القوم عن ومخا بديننا، افرارً  ؛ونحتمي فيه ،الكهف نلجأ إليه

 ويلفتنا هنا إلى فرار هؤالء الفتية ليس إلى بلد آخر فيه ُمتسع للحياة، ديننا،

 م من ُمقومات الحياة؛ قو  وليس به مُ  بل إلى كهف ضيق يف جبل يف صحراء،

 وكيف يعيشون فيه؟  ق،إياك أن تقول: إن الكهف ضي   :´لذلك ينبهنا الحق 
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  ألهنم مهاجرون إلى اهلل الجئون إليه ُمتوكلون عليه.

  .َقْوَمُهمْ  :َيْعنِي، ژَوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهمْ ژ

َوَيْعُبُدوَن َمَعُه  َيْعُبُدوَن اهللَ َأهُنْم َكاُنوا  ي:، أژَوَما َيْعُبُدوَن إَِل اهللَ ژ

َفإِنُكْم َلْم  إاِل اهللَ  َيُقوُلوَن: َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَجِميَع َما َيْعُبُدونَ  ،اأْلَْوَثانَ 

 دُّ عَ الذي ال يُ  قمن ثمرة اإليمان أن أصبح الكهف الضي  ، فَتْعَتِزُلوا ِعَباَدَتهُ 

وأن  والتهيئة واالرتفاق؛ فاعلم أن األمر كله هلل، للسكنى منشوًرا بالرحمة

  األمور بحقائقها، ال بما يراه أهل الدنيا منها.

  .َفاْلَجُأوا إَِلْيهِ  :ژَفْأُووا إَِلى اْلَكْهِف ژ

فالضيق يقابُله الَبْسط  ع عليكميوس  وَيْبُسْط َلُكْم،  :ژَينُْشْر َلُكمْ ژ

معتقدون أن الذي  ،الوا هذه الكلمة وهم واثقون يف رحمة اهلللقد ق والسعة،

ع عليهم برحمته هذا وسوف ُيوس   هاجروا إليه لن ُيسلمهم ولن يخذلهم،

  حين أنامهم. عه اهلل عليهم فعاًل وقد َوسَّ  الضيق،

  .ُيَسهْل َلُكمْ  :ژَربُكْم ِمْن َرْحَمتِِه َوُيَهيْئ َلُكمْ ژ

 ،َأْي: َما َيُعوُد إَِلْيِه ُيْسُرُكْم َوِرْفُقُكمْ  ،ژَأْمرُِكْم ِمْرَفًقا ِمنْ ژ
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ْنَساُن،ُهَو مَ : َژَمْرفًِقاژو والمراد بالمرفق  أي: أمًرا ترتفقون به، ا َيْرَتِفُق بِِه اإْلِ

مهم فلما أنا وهي ُمقومات الحياة التي ال يستغني عنها اإلنسان، جمع مرافق،

ُبد أْن فال  ألهنم إْن ظلوا يف حال اليقظة مرافق الحياة،اهلل أغناهم عن 

من الملك  ا بدينهمهربً  ؛فدخلوا يف الكهف يحتاجوا إلى هذه المرافق،

  .الجبار

ْمَس إَِذا َطَلَعْت َتَزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِميِن َوإَِذا َغَرَبْت ژ َوَتَرى الشَّ

َماِل َوهُ  ْم ِفي َفْجَوٍة ِمْنُه َذلَِك ِمْن آَياِت اهللِ َمْن َيْهِد اهللُ َفُهَو َتْقرُِضُهْم َذاَت الشِّ

  [.17]الكهف:  ژاْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل َفَلْن َتِجَد َلُه َوِليًّا ُمْرِشًدا

  .َأْي: َتِميُل َوَتْعِدُل ، ژْمَس إَِذا َطَلَعْت َتَزاَورُ َوَتَرى الشَّ ژ

  .َأْي: َجانِِب اْلَيِمينِ  ،ژَكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمينِ  َعنْ ژ

قتادة:  ، وقالَأْي: َتْتُرُكُهْم َوَتْعِدُل َعنُْهمْ  ،ژَوإَِذا َغَرَبْت َتْقِرُضُهمْ ژ

  ترتكهم. :ژَتْقِرُضُهمْ ژ

  .اليسار :ژَمالِ َذاَت الشِّ ژ

َقاَل اْبُن ُقَتْيَبَة: َكاَن  ،َأْي: ُمتَسٍع مَِن اْلَكْهِف  ،ژَوُهْم فِي َفْجَوٍة ِمنْهُ ژ
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َواَل ِعنَْد  ،ِعنَْد الطُلوعِ  َكْهُفُهْم ُمْسَتْقبَِل َبنَاِت َنْعٍش اَل َتَقُع فِيِه الشْمُس 

َعَلْيِهُم  اَل َتْدُخُل  َقاَل: اْخَتاَر اهلُل َلُهْم ُمْضَطَجًعا .َواَل فِيَما َبْيَن َذلَِك  ،اْلُغُروِب 

َينَاُلُهْم َبْرُد الريِح  ُمتَسعٍ  َوُهْم فِي ،َها َوُتَغيُر َأْلَواَنُهمْ ْمُس َفُتْؤِذيِهْم بَِحر  الشَّ 

  .علمأواهلل  َوَيْدَفُع َعنُْهْم َكْرَب اْلَغاِر َوُغُموَمُه. ،َوَنِسيُمَها

َأاَل َتَرى َأنُه  ،ْينََها َوَبْينَُهمْ َوَحاَل بَ  ،ْمَس َعنُْهْم بُِقْدَرتِهِ َوَلكِن اهلَل َصَرَف الشَّ 

  :ژَذلَِك ِمْن آَياِت اهللِ ژ َقاَل:
ِ
َوَداَلاَلِت ُقْدَرتِِه التِي  ،مِْن َعَجائِِب ُصنِْع اهلل

ومعجزة من  وما دامت هذه األفعال للشمس آيًة من آيات اهلل، ،ُيْعَتَبُر بَِها

وكيف ُتغير  تعالى، فإياك أْن تعرتَض: كيف تميل الشمس؟ معجزاته

الذي وأعطى لكل مخلوق قانونه  خلق الَخْلق، ´اتجاهها؟ ألن الخالق 

  يسير به.

  .الهداية من اهلل :ژَمْن َيْهِد اهللُ َفُهَو اْلُمْهَتِديژ

  .ُيْرِشْدهُ َأْي: َمْن ُيْضِلْلُه اهلُل َوَلْم  ،ژَوَمْن ُيْضِلْل ژ

فقضية  ،للهدى والخير يرشده ژُمْرِشًداژ ،ُمِعينًا :ژاَفَلْن َتِجَد َلُه َولِيًّ ژ

وال تزال ذيول هذه المعركة موجودة إلى  الهداية واإلضالل قائمة من قديم،

فلماذا يعذبني  ،يقول: إذا كان اهلل هو الهادي والُمِضّل  نْ مَ  افهناك دائمً  اآلن،
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راد منه ويُ  وشاع هذا السؤال وأخذه المستشرقون والفالسفة، ؟إن ضللُت 

 َت رْ َص ونقول لكل مجادل: لماذا قَ  إيجاد مربر للنفس العاصية غير الملتزمة،

 ولماذا لم تذكر الثواب إن مسألة الضر والعذاب إن ضللت؟ االعرتاض على

الهداية  إن اقتصارك على األولى دون الثانية دليل على أن ؟وآمنَت  أحسنَت 

وال  وأخذت المسألة التي فيها ضرر، التي جاءت لك هي مكسب تركته

 يقول ذلك إال المسرفون على أنفسهم.

 والهداية نوعان: 

 هداية داللة. •

 هداية توفيق. •

 لم يدلَّ  ´ألن الحق  والكافر؛هي للجميع، للمؤمن ف  أما هداية الداللة

ُيقبل على  نْ فمَ  المؤمن والكافر على اإليمان به، بل يدلُّ  المؤمن فقط،

فيأخذ بيده  للمعونة، اإليمان به، فإن الحق تبارك وتعالى يجد فيه أهاًل 

لفعل الخير،  ويعطي له طاقةً  على قلبه، اويعينه، ويجعل اإليمان خفيفً 

 ه أعطاه الهداية،هدايتَ  ´ فمن شاء الحقُّ  مره.وييسر له أ ،ويشرح له صدره

وهذه  شاء هدايته يهتدي، نْ ن أن مَ ، وقد بيَّ ومن شاء له الضالل زاده ضالاًل 
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ألنه سبحانه قد  ال يهتدي، وكذلك الظالم والفاسق؛ معونة من اهلل، والكافر

وهكذا يمنع الحق سبحانه عنهم هداية  ترك كل واحد منهم الختياره،

  المعونة.

َماِل  ژ ُبُهْم َذاَت اْلَيِميِن َوَذاَت الشِّ َوَتْحَسُبُهْم َأْيَقاًظا َوُهْم ُرُقوٌد َوُنَقلِّ

َلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمْنُهْم ِفَراًرا َوَلُمِلْئَت  َوَكْلُبُهْم َباِسٌط ِذَراَعْيِه بِاْلَوِصيِد َلِو اطَّ

 [.18]الكهف:  ژِمنُْهْم ُرْعًبا

أي: لو أتيح لك النظر  ،َجْمُع َيِقظٍ  ،َأْي: ُمْنَتبِِهينَ  ،ژْحَسُبُهْم َأْيَقاًظاَوتَ ژ

فظهم ذلك ألن رهبم سبحانه ح ؛ل إليك أهنم أيقاٌظ غير نائمينإليهم لُخي  

  على حال اليقظة وعلى هيئتها.

َوإِنَما اْشَتَبَه  ،َقاِعٍد َوُقُعودٍ  :مِْثل ،َجْمُع َراقِدٍ  ،نَِيامٌ  :ژَوُهْم ُرُقودٌ ژ

هَُنْم َكاُنوا ؛َحاُلُهمْ 
ِ
أعينهم؛  لم تنطبق ُموَن،َيَتنَفُسوَن َواَل َيَتَكلَّ  ِحي اأْلَْعُينِ ُمَفتَّ  أل

 .للهواء كان أبقى لها فإذا بقيت ظاهرةً  لئال يسرع إليها العطب،

مجالس تفسير سورة وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الخامس من 

   الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس السادس

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

ُبُهمْ ژ :اهلل  فقد وصلنا معكم إلى قول َذاَت اْلَيِميِن َوَذاَت  َوُنَقلِّ

َمالِ  ثم  ، َوَمرًة لِْلَجنِْب اأْلَْيَسِر،َمرًة لِْلَجنِْب اأْلَْيَمنِ [، 18]الكهف:  ژالشِّ

 ناحية اليمين، بهم يف نومهم مرةً بأْن ُيقل   أظهر فيهم آية أخرى من اإلعجاز

 وال تأكلها األرض، أجسامهم على حالها، لتظلَّ  وأخرى ناحية الشمال؛

اب ُيَص  ر له أْن ينام فرتة طويلة على سرير المرضلوم أن اإلنسان إذا ُقد  ومع

جة لنومه المستمر على جانب واحد نتي بمرض آخر ُيسمونه قرحة الفراش؛

  .-عافانا اهلل وإياكم-

ال  ففيه دليل على أن فعل النائم ،ژَوُنَقلُبُهمْ ژتعالى:  تأمل قولهو
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  لم يثبت؛ ألنه ال قصد له. قال: يف ذمتي لفالن كذا،أو  ق،نسب إليه، فلو طلَّ يُ 

بدنية: وهي  فائدة ويف تقليبهم وعدم استقرارهم على جنب واحد

تفاصيل  الحقتك عنايُته يف أدق   فإذا كنَت يف رحمة اهلل توازن الدم يف الجسد،

  ك يف منامك!حتى يف تقلبُّ  تك،حيا

ويبدو أهنم كانوا من الرعاة،  ،ژِصيدِ َوَكْلُبُهْم َباِسٌط ِذَراَعْيِه بِاْلوَ ژ

  .أو على بابه ،ذراعْيه بفناء الكهف اوجلس َماد   ،فتبعهم كلبهم

هم، هم بركتُ وشملت كلبَ  ،مدخل الكهف ، أي:ژبِاْلَوِصيدِ ژ :َقْوُلهُ و

وهذا فائدة صحبة األخيار؛  ،فأصابه ما أصاهبم من النوم على تلك الحال

  .نه يف صحبتهمأل ؛وخرب وشأننه صار لهذا الكلب ذكر فإ

؛ ألهنم -يف سورة الكهف- الكلب إلى الفتية كيف نسب اهلل لوتأمَّ 

لحقارهتم عند  نسب أبرهة وجيشه إلى الفيل؛ بينما يف سورة الفيل صالحون،

 انظر الفرق!  اهلل.

لَِما َأْلَبَسُهُم  ؛ژَلَولْيَت ِمْنُهْم فَِراًراژ ؛َيا ُمَحمدُ  ژَلِو اطَلْعَت َعَلْيِهمْ ژ

َحتى َيْبُلَغ اْلكَِتاُب َأَجَلُه َفُيوقُِظُهُم اهلُل  َحتى اَل َيِصَل إَِلْيِهْم َأَحدٌ  ؛اهلُل مَِن اْلَهْيَبةِ 

  .َتَعاَلى مِْن َرْقَدتِِهمْ 
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  سبب الرعب منهم:َواْخَتَلُفوا فِي  ،َخْوًفا :ژَوَلُمِلْئَت ِمنُْهْم ُرْعًباژ

  َوْحَشِة اْلَمَكاِن.ِقيَل مِْن ف  •

َن َأْعُينَُهْم َكاَنْت  •
ِ
الِذي ُيِريُد َأْن  ُمَفتَحًة َكاْلُمْسَتْيِقظِ  َوَقاَل اْلَكْلبِي: أل

  َيَتَكلَم َوُهْم نَِياٌم.

َواَل  ولتقبلهم مِْن َغْيِر ِحس   ،وطول أظفارهم ،َوقِيَل: لَِكْثَرِة ُشُعوِرِهمْ  •

  إِْشَعاٍر.

  اهلَل َتَعاَلى َمنََعُهْم بِالرْعِب لَِئال َيَراُهْم َأَحٌد.َوقِيَل: إِن  •

َوَكَذلَِك َبَعْثنَاُهْم لَِيَتَساَءُلوا َبْينَُهْم َقاَل َقائٌِل ِمنُْهْم َكْم َلبِْثُتْم َقاُلوا َلبِْثنَا ژ

َحَدُكْم بَِوِرقُِكْم َهِذِه إَِلى َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاُلوا َربُُّكْم َأْعَلُم بَِما َلبِْثُتْم َفاْبَعُثوا أَ 

اْلَمِدينَِة َفْلَيْنُظْر َأيَُّها َأْزَكى َطَعاًما َفْلَيْأتُِكْم ِبِرْزٍق ِمنُْه َوْلَيَتَلطَّْف َوََل ُيْشِعَرنَّ بُِكْم 

 [.19]الكهف:  ژَأَحًدا

ْظنَا َأْجَساَدُهْم َوَحفِ  ،َأْي: َكَما َأَنْمنَاُهْم فِي اْلَكْهِف  ،ژَوَكَذلَِك َبَعْثنَاُهمْ ژ

  .َفَكَذلَِك َبَعْثنَاُهْم مَِن النْوَمِة التِي ُتْشبُِه اْلَمْوَت  ،مَِن اْلبَِلى َعَلى ُطوِل الزَمانِ 

  .لَِيْسَأَل َبْعُضُهْم َبْعًضا :ژلَِيَتَساَءُلوا َبْيَنُهمْ ژ
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َوَذلَِك  فِي َنْومُِكْم؟ ژَلبِْثُتمْ َكْم ژ :َوُهَو َرئِيُسُهمْ  ،ژَقاَل َقائٌِل ِمنُْهمْ ژ

َوُيَقاُل: إهُِنْم َراَعُهْم َما َفاَتُهْم مَِن الصاَلِة َفَقاُلوا  ،َأهُنُم اْسَتنَْكُروا ُطوَل َنْومِِهمْ 

  َذلَِك.

ِحيَن -َفاْنَتَبُهوا  َوَذلَِك َأهُنْم َدَخُلوا اْلَكْهَف ُغْدَوةً  ،ژَقاُلوا َلبِْثنَا َيْوًماژ

 ، ُثم َنَظُروا َوَقْد َبِقَيْت مَِن الشْمِس َبِقيةٌ  ،َفَقاُلوا: َلبِْثنَا َيْوًما ،َعِشيةً  -وااْنَتَبهُ 

  .ژَأْو َبْعَض َيْومٍ ژ َفَقاُلوا:

هذا السؤال لم   وقد أخذ العلماء من هذا القول أهنم حين تساءلوا

أنفسهم على حيث وجدوا  على مرور زمن طويل، يدلُّ  ايجدوا يف ذواهتم شيئً 

 حالهم من الشباب إلى الشيخوخة، فلم يتغير مثاًل  الحال التي ناموا عليها،

ولو  أو بعض يوم، الذلك قالوا: لبثنا يومً  إلى البياض؛ ولم يتغير شعرهم مثاًل 

  لقدروا الزمن المناسب لهذا الشيب. قد شابواوجدوا أنفسهم 

 َلبُِثوا َأْكَثَر مِْن َعلُِموا َأهُنمْ  َفاِرِهمْ َفَلما َنَظُروا إَِلى ُطوِل ُشُعوِرِهْم َوَأظْ 

ْختاَِلَف  َوقِيَل: إن رئيسهم ،ژُكْم َأْعَلُم بَِما َلبِْثُتمْ َقاُلوا َربُّ ژ َيْوٍم،
ِ
َلما َسِمَع اال

ْختاَِلَف  َبْينَُهْم َقاَل:
ِ
 .ُكْم َأْعَلُم بَِما َلبِْثُتمْ َربُّ ف َدُعوا اال
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ُكْم َقاُلوا َربُّ ژ :يف مواضع، منها قوله تعالى العلم إلى اهلل ر ردُّ تكرَّ وقد 

ي ُقْل َربِّ ژ ، وقوله تعالى:ژُهْم َأْعَلُم ِبِهمْ َربُّ ژ ، وقوله تعالى:ژَلبِْثُتمْ  َأْعَلُم بَِما

ألن  ؛ژاهللُ َأْعَلُم بَِما َلبُِثوا ُقلِ ژ ، وقوله تعالى:ژتِِهْم َما َيْعَلُمُهمْ َأْعَلُم بِِعدَّ 

وأما غيره فالجهل به ال  العلم بثباهتم وتربؤهم مما عليه قومهم، يفالعربة 

  .يضرُّ 

 اْلِفضُة َمْضُروَبٌة َكاَنْت َأْو َغْيُر  ،ژَفاْبَعُثوا َأَحَدُكْم ِبَوِرقُِكْم َهِذهِ ژ
َ
َوِهي

 َمْضُروَبٍة.

 فائدة فقهية:

على  هذه اآلية تدلُّ  :ژَفاْبَعُثوا َأَحَدُكْم ِبَوِرقُِكْم َهِذِه إَِلى اْلَمِدينَةِ ژ

  وهي أقوى آية يف إثباهتا. صحة الوكالة،

 ألهنم بمجرد أن استيقظوا انتهت حالتهم االستثنائية، ؛ژإَِلى اْلَمِدينَةِ ژ

  إلى طبيعتهم؛ لذلك طلبوا الطعام. وعادوا

َحتى اَل َيُكوَن مِْن  َأْي: َأَحل َطَعاًما ،ژَفْلَينُْظْر َأيَها َأْزَكى َطَعاًماژ

  .َأْو َسَبٍب َحَرامٍ  ،َغْصٍب 
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َواَل َيُكوَن مِْن َذبِيَحِة َمْن َيْذَبُح  ،َوقِيَل: َأَمُروُه َأْن َيْطُلَب َذبِيَحَة ُمْؤمِنٍ 

 
ِ
  .َوَكاَن فِيِهْم ُمْؤمُِنوَن ُيْخُفوَن إِيَماَنُهمْ  ،لَِغْيِر اهلل

  .َوَقاَل الضَحاُك: َأْطَيُب َطَعاًما

 .َوَقاَل ُمَقاتُِل ْبُن َحياَن: َأْجَوُد َطَعاًما

من أجل أهنم  ؟ها أحلُّ أي: أيُّ  ،ژنُْظْر َأيَها َأْزَكى َطَعاًماَفْليَ ژوإنما قالوا: 

ويف هذا  ،فلم يستجيزوا أكل ذبيحتهم أوثان،كانوا فارقوا قومهم وهم أهل 

عن  الطعام البحَث  وأن ال تنسينا لذةُ  إرشاد لتفقد الحالل يف المطعم،

  .الحالل

  .َأْي: ُقوٍت َوَطَعاٍم َتْأُكُلوَنهُ  ،ژَفْلَيْأتُِكْم ِبِرْزٍق ِمْنهُ ژ

َوْلَيُكْن فِي سرت  ،َولَِيَتَرفْق فِي الطِريِق َوفِي اْلَمِدينَةِ  :ژَوْلَيَتَلطْف ژ

  .وكتمان

وكتمان  االحرتاز عن األمور الضارة،و ،َواَل ُيْعِلَمنَّ  :ژَوََل ُيْشِعَرنژ

 كل ذلك من كمال العقل،  ا؛ا أو خاص  السر الذي تضر إذاعته ضرًرا عام  

وما زالوا على َحَذر من قومهم يظنون أهنم  : مَِن الناِس،ژبُِكْم َأَحًداژ
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 ويبحثون عنهم، ويسَعْون للقضاء عليهم. ،يتتبعوهنم

إِنَّ َربِّي َلطِيٌف ژ ،[19]الكهف:  ژَوْلَيَتَلطَّْف َوََل ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًداژ

ُسوا ِمْن ُيوُسَف َوأَ  َياژ ،[100]يوسف:  ژلَِما َيَشاءُ   ژِخيهِ َبنِيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

 يتضح أن تحقيق األمور العظيمة  ن يف هذه اآلياتعند التمعُّ  ،[87]يوسف: 

  مهما كانت قوة ومنزلة صاحبها. وأناة ،ورفق ،فوتلطُّ  ،يحتاج إلى حكمة

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس السادس من مجالس تفسير سورة 

 الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس السابع

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

ُهْم إِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل  إِنَّ

تِِهْم َوَلْن ُتْفِلُحوا إًِذا َأَبًدا   [.20هف: ]الك ژَيْرُجُموُكْم َأْو ُيِعيُدوُكْم ِفي ِملَّ

 :ژَيْرُجُموُكمْ ژ ،َأْي: َيْعَلُموا بَِمَكانُِكمْ  ،ژإِنُهْم إِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكمْ ژ

  .َيْشُتُموَنُكْم َوُيْؤُذوَنُكْم بِاْلَقْولِ 

  .َوقِيَل: َيْقُتُلوُكمْ 

  .َوُهَو َأْخَبُث اْلَقْتلِ  ،َوقِيَل: َكاَن مِْن َعاَداتِِهُم اْلَقْتُل بِاْلِحَجاَرةِ 

  .َيْضِرُبوُكمْ  َوقِيَل:
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  .َأْي: إَِلى اْلُكْفرِ  ،ژَأْو ُيِعيُدوُكْم فِي ِملتِِهمْ ژ

 وكم إلى دينهم، فلنوإن ردُّ  ِه،إِْن ُعْدُتْم إَِليْ  ژَوَلْن ُتْفِلُحوا إًِذا َأَبًداژ

الرجوَع إلى  لم يأمنوا من أنفسهم عند الشدةِ  تفلحوا يف الدنيا وال يف اآلخرة،

غير  بعض الناس االبتالء واالمتحان يف الدينومن هنا نعلم أن تمني  الُكفر!

 ، بل يسأل اهلل العافية يف الدنيا واآلخرة.نسان ذلكصحيح، فال يتمنى اإل

اَعَة ََل َرْيَب َوَكَذلَِك َأْعَثْرَنا َعَلْيِهْم لَِيعْ ژ َلُموا َأنَّ َوْعَد اهللِ َحقٌّ َوَأنَّ السَّ

فِيَها إِْذ َيَتنَاَزُعوَن َبْينَُهْم َأْمَرُهْم َفَقاُلوا اْبُنوا َعَلْيِهْم ُبنَْياًنا َربُُّهْم َأْعَلُم بِِهْم َقاَل 

 [.21]الكهف:  ژاالَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى َأْمِرِهْم َلنَتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجًد 

  .َأْي: َأْطَلْعنَا ،ژَوَكَذلَِك َأْعَثْرَناژ

 السوق إلى أحدهم عندما ذهب ؟العثور عليهم كيف تمَّ ، ژَعَلْيِهمْ ژ

 ؟نتموسألوه أين أ ،هنم الفتيةفعرفوا أ ،بلغوا الحاكمالتي معه، فأ العملة رأوا

 ؛الدخولمكم يف : دعوين حتى أتقدَّ لهم قال الكهف إلىعندما وصلوا و

  .فدخل فتوفاهم اهلل م أصحابي،علِ ألُ 

  .هوالء الَقْوَم الِذيَن َأْنَكُروا اْلَبْعَث  :َيْعنِي ،ژلَِيْعَلُموا َأن َوْعَد اهللِ َحقژ



 

 

51 

 

 السابع   اجمللس

ن لها ومِ  ٍت بِ ثْ ن مُ أي: يف أمر القيامة، فمِ  ،ژَأن الساَعَة ََل َرْيَب ِفيَهاوَ ژ

يقيم من  ،لهم وعليهم الكهف حجةً فجعل اهلل ظهورهم على أصحاب  منكر،

فها أنتم ما ِزْلتم  على قيام الساعة والبعث بعد الموت، أهل الكهف دلياًل 

ثم  ،ومع ذلك أنامكم اهلل هذه النْومة الطويلة على َقْيد الحياة ويف َسَعة الدنيا،

  وما زالت فيهم حياة. وقد ُعثِر عليهم، ،بعثكم

  َمُة: َتنَاَزُعوا فِي اْلَبْعِث.َقاَل ِعْكرِ ، ژَأْمَرُهمْ  إِْذ َيَتنَاَزُعوَن َبْيَنُهمْ ژ

  َوقِيَل: َتنَاَزُعوا فِي ُمدِة ُلْبثِِهْم.

  َوقِيَل: فِي َعَدِدِهْم.

  ؟ماذا يفعلون هبم :وقيل

وا عليهم باب دُّ أي: ُس  ،ژاْبُنوا َعَلْيِهْم ُبْنَياًنا َربُهْم َأْعَلُم بِِهمْ  َفَقاُلواژ

حدث هذا التنازع من الجماعة الذين  ، وقدكهفهم، وذروهم على حالهم

فأرادوا أْن يحافظوا  ويبدو أهنم كانوا على مِْسحة من الدين، عثروا عليهم،

لذلك  د؛لَّ خَ خ لها، وأن تُ رَّ ُيؤَ وهذه مسألة يجب أن  على هذه اآلية اإللهية،

ْوا يف سبيل الذين َضحَّ  ف قصة هؤالء الفتيةلُتعرَ  ؛للعالم كله جعلوها مثاًل 

لكل  ليكونوا مثاًل  من َسَعة الحياة إلى ضيق الكهف؛ وَفروا بدينهم ،عقيدهتم
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وُيخلد  ،ويدافع عنهم ،على أن اهلل تعالى ينصر أهله ودلياًل  أهل العقيدة،

  لى قيام الساعة.ذكراهم إ

  .اْلَملُِك َوَأْصَحاُبهُ  :ژَقاَل الِذيَن َغَلُبوا َعَلى َأْمِرِهمْ ژ

 ؛َنْبنِي َعَلْيِهْم َمْسِجًدا ُيَصلي فِيِه الناُس  :ژَلنَتِخَذن َعَلْيِهْم َمْسِجًداژ

هَُنْم َعَلى ِدينِنَا
ِ
، بناء المساجد على القبور مر ال يجوز يف االسالموهذا أ ،أل

 ،(1)»َلَعَن اهللُ اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْنبَِيائِِهْم َمَساِجَد« :‘ قال فقد

عند  ُل فعَ يكرهون ما يُ  اعلم أن أكثر أهل القبور من األنبياء والصالحينو

عن  فتجد أكثر هؤالء العاكفين على القبور معرضين الكراهة؛ قبورهم كلَّ 

  مشتغلين بقربه عما أمر به ودعا إليه. ذلك المقبور وطريقته، ةِ نَُّس 

عن فضول الناس  عن االختالفات التي نشأت ´ث الحق ثم تحدَّ 

يف حقيقتها ِعْلم  وما يتعلق هبم من تفصيالت هي لمعرفة عدد أهل الكهف،

 : ´، فقال وَجْهل ال يضر ،ال ينفع

 

( كَِتاُب الَجنَائِِز، َباُب َما ُيْكَرُه مَِن ات َخاِذ الَمَساِجِد َعَلى 2/88أخرجه: البخاري ) ( 1)

 (. 1330الُقُبوِر، برقم ) 
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َثََلَثٌة َرابُِعُهْم َكْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلُبُهْم َرْجًما  َسَيُقوُلونَ ژ

تِِهْم َما َيْعَلُمُهْم إَِلَّ َقِليٌل   بِاْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن َسْبَعٌة َوَثاِمنُُهْم َكْلُبُهْم ُقْل َربِّي َأْعَلُم بِِعدَّ

  [.22]الكهف:  ژا َوََل َتْسَتْفِت فِيِهْم ِمنُْهْم َأَحًداَفََل ُتَماِر فِيِهْم إَِلَّ ِمَراًء َظاِهرً 

َوَيُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلُبُهْم َرْجًما  َسَيُقوُلوَن َثََلَثٌة َرابُِعُهْم َكْلُبُهمْ ژ

على هذا القول  ´ق الحق وعلَّ  ،ا َوَحْدًسا مِْن َغْيِر َيِقينٍ َأْي: َظن  ،ژبِاْلَغْيِب 

بال ِعْلم، مما يدلنا على خطئه ومخالفته  ألنه َقْوٌل  ؛ژبِاْلَغْيِب  اَرْجمً ژ :بأنه

َيْعنِي:  ،ژَوَيُقوُلونَ ژ َقاَل: ، وإنماَوَلْم َيُقْل َهَذا فِي َحق السْبَعةِ  ،للواقع

ق القرآن عل  ولم يُ  ،هذا الصحيح :قيل ،ژَسْبَعٌة َوَثاِمنُُهْم َكْلُبُهمْ ژ :اْلُمْسلِِمينَ 

  على أنه األقرب للصواب. هذا الرأي مما يدلُّ على 

َأْي:  ،ژُقْل َربي َأْعَلُم بِِعدتِِهمْ ژ :ثم يأيت القول الَفْصل يف هذه المسألة

 العلم إلى اهلل تعالى، إلى أن األحسن يف مثل هذا المقام ردُّ  اإرشادً  ؛بَِعَدِدِهمْ 

عددهم  ´ن لنا الحق فلم ُيبي   إذ ال احتياج إلى الخوض يف مثل ذلك بال علم،

وال نبحث يف أمر ال طائل  وأمرنا أن نرتك هذا لعلمه سبحانه، الحقيقي،

 وهو: الفتية األشداء  ،فالمهم أْن يثبت َأْصل القصة ، وال فائدة من ورائه،تحته

ال يفتنهم أهل الكفر  ْوا يف سبيله حتىوا به وَضحَّ والذين َفرُّ  ،يف دينهم
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ففعل اهلل هبم ما فعل، وجعلهم آيًة وعربًة  ،إلى الكهفوالطغيان، وقد لجأوا 

  .رم وال ُتؤخ  أما فرعيات القصة فهي أمور ثانوية ال ُتقد   ،وقْدوةً  ومَثاًل 

َقاَل اْبُن َعباٍس: َأَنا  َأْي: إاِل َقلِيٌل مَِن الناِس. ،ژَما َيْعَلُمُهْم إَِل َقِليٌل ژ

  َكاُنوا َسْبَعًة. ،مَِن اْلَقلِيلِ 

  .َواَل َتُقْل فِي َعَدِدِهْم َوَشْأنِِهمْ  ،َأْي: اَل ُتَجاِدْل  ،ژَفََل ُتَماِر فِيِهمْ ژ

َيُقوُل: َحْسُبَك َما  ،إاِل بَِظاِهِر َما َقَصْصنَا َعَلْيَك  :ژإَِل ِمَراًء َظاِهًراژ

 أي: سهاًل  ،ژَل ِمَراًء َظاِهًراإِ ژ ،َوقِْف ِعنَْدهُ  ،َفاَل َتِزْد َعَلْيهِ  ،َقَصْصُت َعَلْيَك 

  .ذلك ال يرتتب عليه كبير فائدة فإن األمر يف معرفة نًا؛هي  

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس السابع من مجالس تفسير سورة 

 الكهف، والحمد هلل رب العالمين.

  



 

 

55 

 

 الثامن  اجمللس

 

 اجمللس الثامن

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

مِْن  :ژَوََل َتْسَتْفِت فِيِهْم ِمنُْهمْ ژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

  َأْي: اَل َتْرِجْع إَِلى َقْولِِهْم َبْعَد َأْن َأْخَبْرَناَك. ،ژَأَحًداژ َأْهِل اْلكَِتاِب 

 :ژَتْفِت فِيِهْم ِمنُْهْم َأَحًداَوََل َتْس ژ قال القرطبي يف تفسيره لقوله تعالى:

 عن السؤال،َسَأَل َنَصاَرى َنْجرَ  ’ُرِوَي َأنَُّه )
َ
َوفِي َهَذا َدلِيٌل  اَن َعنُْهْم َفُنِهي

 ¬ويعني  ،(ْسلِِميَن مِْن مراجعة أهل الكتاب يف شي من العلمَعَلى َمنِْع اْلمُ 

 بالعلم: العلم الشرعي.

هنم يف : إقاليُ  ومكاهنا، ،ثم يأيت فضول الناس ليسألوا عن زمن القصة

 مائهم، حتى كلبهم تكلموا يف اسمه،وأس ،وعددهم ،وعن أشخاصها ،عمان
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ويجب هنا أن نعلم أن  تضر،وهذه كلها أمور ثانوية ال تنفع يف القصة وال 

لَت إهبام أبطاله يبهمهم لحكمة، فلو تأمَّ  بهمالَقَصص القرآين حين يُ 

ألن  ه َعْين البيان ألصل القصة؛لوجدتَ  األشخاص يف قصة أهل الكهف

لقال البعض: إن هذا الحدث  ؛عن مكان هؤالء الفتية القرآن لو أخربنا مثاًل 

د د  ولو ُح  ألنه كان فيه قدر من حرية الرأي. هبذا المكان؛ من الفتية خاصٌّ 

ألن زماهنم كان من الممكن  َلقال البعض: لقد حدث ما حدث منهم؛ ؛زماهنم

لقالوا: هؤالء  ؛د األشخاص وعينهمد  ولو ُح  أن يتأتى فيه مثل هذا العمل،

  أشخاص ال يتكررون مرة أخرى.

، اأهبمهم زمانً  مرجوة من القصة،لتتحقق الفائدة ال ؛لذلك أهبمهم اهلل

ليشيع خربهم هبذا  ؛اوأهبمهم أشخاًص  ،ا، وأهبمهم عددً اأهبمهم مكانً و

وال أشخاص، فحمل راية  ،وال مكان ،ال يرتبط بزمان الوصف يف الدنيا كلها

وهذا  واألشخاص، ،والمكان ،والقيام به أمر واجب وشائع يف الزمان الحق،

  للقصة، وهذا هو المغزى من هذه القصة.هو َعْين البيان 

( إَِلَّ َأْن َيَشاَء اهللُ َواْذُكْر 23َوََل َتُقوَلنَّ لَِشْيٍء إِنِّي َفاِعٌل َذلَِك َغًدا )ژ

]الكهف:  ژَربََّك إَِذا َنِسيَت َوُقْل َعَسى َأْن َيْهِدَيِن َربِّي ِْلَْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا
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23 ،24.]  

 :َأْفَعُل َغًدا َحتى َتُقوَل  َفاَل َتُقْل: َعَزْمَت َعَلى َأْن َتْفَعَل َغًدا َشْيًئا َيْعنِي: إَِذا

 ،َوَعْن َأْصَحاِب اْلَكْهِف  ،َوَذلَِك َأن َأْهَل َمكَة َسَأُلوُه َعِن الروِح  ،إِْن َشاَء اهللُ 

  ،إِْن َشاَء اهللُ  :َوَلْم َيُقْل  ،َفَقاَل: ُأْخبُِرُكْم َغًدا ؛َوَعْن ِذي اْلَقْرَنْينِ 
ُ
َفَلبَِث اْلَوْحي

  .ُثم َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيةُ  ،َأياًما

 ؛إلى األدب فيما إذا عزم على شيء ‘لرسوله  ´ هذا إرشاد من اهللو

عالم الغيوب، الذي  أن يرد ذلك إلى مشيئة اهلل  ليفعله يف المستقبل،

  .يعلم ما كان وما يكون

ْستِْثنَاَء  :َقاَل اْبُن َعباسٍ  ،ژَك إَِذا َنِسيَت َواْذُكْر َربَّ ژ
ِ
َمْعنَاُه إَِذا َنِسيَت اال

  ُثم َذَكْرَت َفاْسَتْثِن.

َأْي: ُيَثبُتنِي َعَلى  ،ژي ِْلَْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًداَوُقْل َعَسى َأْن َيْهِدَينِي َربِّ ژ

  .َطِريٍق ُهَو َأْقَرُب إَِلْيِه َوَأْرَشدُ 

 َشْيًئا
َ
َوَيْسَأَلُه َأْن َيْهِدَيُه لَِما ُهَو َخْيٌر  ،َوقِيَل: َأَمَر اهلُل َنبِيُه َأْن َيْذُكَرُه إَِذا َنِسي

  .َلُه مِْن ِذْكِر َما َنِسَيهُ 
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ٌء ُأمَِر َأْن َيُقوَلُه َمَع َقْولِهِ 
ْ
إَِذا َذَكَر  ،ژإِْن َشاَء اهللُ ژ :َوَقاَل َبْعُضُهْم: َهَذا َشي

ْستِْثنَاَء َبْعَد النْسَيانِ 
ِ
 .اال

  ژَوَلبُِثوا فِي َكْهِفِهْم َثََلَث ِماَئٍة ِسنِيَن َواْزَداُدوا تِْسًعا ژ :اهلل  قال

  [.25]الكهف: 

  َيْعنِي: َأْصَحاَب اْلَكْهِف. ،ژَوَلبُِثوا فِي َكْهِفِهمْ ژ

  اْلكَِتاِب َأهُنْم َقاُلوا َذلَِك.َقاَل َبْعُضُهْم: َهَذا َخَبٌر َعْن َأْهِل 

 َتَعاَلى
ِ
 ،َعْن َقْدِر ُلْبثِِهْم فِي اْلَكْهِف  َوَقاَل اآْلَخُروَن: َهَذا إِْخَباٌر مَِن اهلل

 َوُهَو اأْلََصح.

وهذه اآلية تعطينا لقطًة من المذكرة  ،شمسية :ژَثََلَث ِماَئٍة ِسنِينَ ژ

د وهي ُتحد   عن أهل الكهف، ‘التي أعطاها اهلل تعالى لرسوله  التفصيلية

هذا هو عددها و يف كهفهم بأهنا ثالثمائة سنة، عدد السنين التي قضاها الِفْتية

بل  ،الذلك؛ فالحق سبحانه لم َيُقْل ثالثمائة وتسعً  الفعلي بحساب الشمس،

  .ژاَواْزَداُدوْا تِْسعً ژقال: 

وقالوا: نعرف ثالثمائة  الكتاب هذا القول اعرتضواولما سمع أهل 
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 اذلك ألن حساهبم لهذه المدة كان حسابً  سنة، ولكن ال نعرف التسعة؛

فلو حسبَت الثالثمائة سنة هذه  ،بالقمرية ژَواْزَداُدوا تِْسًعاژ إذن: .اشمسي  

إذن: هي يف حسابكم  ،الوجدهتا ثالثمائة سنة وتسعً  بالحساب القمري

ونعرف أن السنة  ويف حسابنا القمري ثالثمائة وتسع. الشمسي ثالثمائة سنة،

  يف كل عام. اتقريبً  ابأحد عشر يومً  الميالدية تزيد عن الهجرية

َماَواِت َواْْلَْرِض َأْبِصْر بِِه َوَأْسِمْع َما ژ ُقِل اهللُ َأْعَلُم بَِما َلبُِثوا َلُه َغْيُب السَّ

يٍّ َوََل ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًداَلُهْم ِمْن ُدونِِه مِ 
  [.26]الكهف:  ژْن َولِ

َوُقِل:  َكَما َذَكْرَنا َفإِْن َناَزُعوَك فِيَها َفَأِجْبُهمْ  :ژُقِل اهللُ َأْعَلُم بَِما َلبُِثواژ

  َوَقْد َأْخَبَرَنا بُِمدِة ُلْبثِِهْم. ،َأْي: ُهَو َأْعَلُم مِنُْكمْ  ،اهلُل َأْعَلُم بَِما َلبُِثوا

َواهلُل  ،َفاْلَغْيُب َما َيِغيُب َعْن إِْدَراكٍ  ،ژَلُه َغْيُب السَماَواِت َواْْلَْرضِ ژ

 .ٌء
ْ
  اَل َيِغيُب َعْن إِْدَراكِِه َشي

َوَأْسَمَعُه لُِكل َأْي: َما َأْبَصَر اهلَل بُِكل َمْوُجوٍد  ،ژَأْبِصْر بِِه َوَأْسِمعْ ژ

ٌء. َمْسُموٍع!
ْ
فال  ،ژَأْبِصْر بِِه َوَأْسِمعْ ژ َأْي: اَل َيِغيُب َعْن َسْمِعِه َوَبَصِرِه َشي

ه، بصرَ  : ما أشدَّ والمعنى ،أسلوب تعجبهو و أسمع،من اهلل وال  أحد أبصر
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  ألنه البصر والسمع المستوعب لكل شيء بال قانون. ه؛سمعَ  وما أشدَّ 

َْهِل السَمَواِت َواأْلَْرضِ  ،ژَلُهمْ َما ژ
ِ
  .َأْي: َما أل

  :َأْي  ،ژِمْن ُدونِهِ ژ
ِ
  .مِْن ُدوِن اهلل

  .َناِصرٍ  :ژِمْن َولِيژ

كأن  َأْي: اَل ُيْشِرُك اهلُل فِي ُحْكِمِه َأَحًدا. ،ژَوََل ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًداژ

ألنه سبحانه واحد  وال يتبدل؛بأن كالمه َحق ال يتغير  ُيطمئِن عباده ´الحق 

  ر كالمه.أحد ال شريك له يمكن أن ُيغي  

َل ِلَكِلَماتِِه َوَلْن َتِجَد ِمْن ژ َواْتُل َما ُأوِحَي إَِلْيَك ِمْن كَِتاِب َربَِّك ََل ُمَبدِّ

  [.27]الكهف:  ژُدونِِه ُمْلَتَحًدا

 هبا وأخربك اهلل مكة إياها، بعد هذه األسئلة التي سألك كفارُ  :أي

 وال يرتكك لكيدهم، ،ال يتخلى عنك بك، ارفيقً  ااعلم أن لك رب   هم؛فأجبتَ 

أن العقبات  وإياك أْن تظنَّ  أخرجك اهلل منه، افإْن أرادوا أن يصنعوا لك مأزقً 

وإْن أبطأْت ُنْصرة اهلل لك فاعلم  قيمها خصومك سُتؤثر يف أمر دعوتك،التي ي

جنود الحق الذين يحملون الرسالة إلى أن تقوم  َص أْن ُيمح   أن اهلل يريد
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األحداث هذه ف  فال يبقى يف ساحة اإليمان إال األقوياء الناضجون، الساعة،

 لتغربل أهل اإليمان هي طريق الدعوة إنماك يف ب الشدائد التي تمرُّ تلك و

  حتى ال يصمد فيها إال َمْن هو مأمون على َحْمل هذه العقيدة.

  .َواْقَرْأ َيا ُمَحمدُ  :ژَواْتُل ژ

  .َواتبِْع َما فِيهِ  ،اْلُقْرآنَ  :َيْعنِي ،ژَما ُأوِحَي إَِلْيَك ِمْن كَِتاِب َربَك ژ

  َقاَل اْلَكْلبِي: اَل ُمَغيَر لِْلُقْرآِن. ،ژََل ُمَبدَل ِلَكِلَماتِهِ ژ

كلمات اهلل ال ألن  بَِكِلَماتِِه َأْهَل َمَعاِصيِه؛َوقِيَل: اَل ُمَغيَر لَِما َأْوَعَد 

فما دام هو سبحانه  إال أْن يكون معه سبحانه إله آخر، يستطيع أحد أْن ُيبدلها

  .رل وال ُيغيَّ فاعلم أن قوله الحق الذي ال ُيبدَّ  ال شريك له، اواحدً  اإلهً 

  .َأْنَت  :ژَوَلْن َتِجَد ژ

  .إِْن َلْم َتتبِِع اْلُقْرآنَ  ژِمْن ُدونِهِ ژ

  ِحْرًزا. :َقاَل اْبُن َعباسٍ  ،ژُمْلَتَحًداژ

  .أً َوَقاَل ُمَجاِهٌد: َمْلجَ 
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وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الثامن من مجالس تفسير سورة 

 الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس التاسع

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

َواْصبِْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن ژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة اْلَحَياةِ  َربَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوََل َتْعُد َعْيَناكَ 

َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا ْنَيا َوََل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ  ژالدُّ

  [.28]الكهف: 

أحد  فِي ُعَيْينََة ْبِن ِحْصٍن اْلَفَزاِري هذه اآْلَيةُ  َنَزَلْت  ،ژَواْصبِْر َنْفَسَك ژ

 َوِعنَْدُه َجَماَعٌة مَِن اْلُفَقَراءِ  ،َقْبَل َأْن ُيْسلِمَ  ‘َأَتى النبِي  عيان وكرباء قريشأ

 ،ُثم َينِْسُجَها َهاَوبَِيِدِه ُخوَصٌة َيُشقُّ  ،َسْلَماُن َوَعَلْيِه َشْمَلٌة َقْد َعِرَق فِيَها :فِيِهمْ 

 ،َأَما ُيْؤِذيَك ِريُح َهُؤاَلِء َوَنْحُن َساَداُت ُمَضَر َوَأْشَراُفَها :‘َفَقاَل ُعَيْينَُة لِلنبِي 
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ِهْم َعنَْك َحتى َفَنح   َباِعَك إاِل َهُؤاَلءِ َوَما َيْمنَُعنَا مَِن ات   ،َفإِْن َأْسَلْمنَا َأْسَلَم الناُس 

َواْصبِْر ژ :َفَأْنَزَل اهلُل  ؛َلُهْم َمْجلًِساوَ  َأِو اْجَعْل َلنَا َمْجلًِسا ،َنْتَبَعَك 

واإلبقاء على  ،شرة المؤمنينعِ على  َأِي: اْحبِْس َيا ُمَحمُد َنْفَسَك  ژَنْفَسَك 

 .الصرب الجميل تحتاج إلىخصال وهذه  واإلغضاء عن هفواهتم، ،مودهتم

وكيف  هذا الخطاب؟ هَ ج  ا لمن وُ نَ رْ هل تدبَّ  ،ژُهمْ ِذيَن َيْدُعوَن َربَّ َمَع الَّ ژ

طلًبا لزينة  ؛ره من تركهمبل وحذَّ  !ولب بصحبتهم أقل منه منزلةً أن الذين طُ 

والصرب  إنه لدرس بليغ يف بيان ضرورة مصاحبة الصالحين، الحياة الدنيا!

ولو كان  على ذلك، وأن الدعوة إنما تقوم على يد من قويت صلتهم برهبم،

  حظهم من الدنيا قلياًل!

  .َطَرَفِي النَهارِ  :ژبِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ژ

 وَن بِِه َعَرًضا مَِن الدْنَيا،َأْي: ُيِريُدوَن اهلَل اَل ُيِريدُ  ،ژُيِريُدوَن َوْجَههُ ژ

ُأمتِي َمْن  اْلَحْمُد لِلِه الِذي َجَعَل فِي» :‘َفَلما َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة َقاَل النبِي 

  .(1)َأْن َأْصبَِر َنْفِسي َمَعُهْم« ُأِمْرُت 

 

اَلةِ 425/ 1أخرجه: ابن ماجه )( 1) نَُّة فِيَها، َباٌب فِي ُحْسِن  ( كَِتاُب إَِقاَمِة الصَّ ، َوالسُّ

ْوِت بِاْلُقْرآِن، برقم )   (. 1338الصَّ
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  .َأْي: اَل َتْصِرْف َواَل َتَتَجاَوزْ  ،ژَوََل َتْعُد ژ

 ألنك إْن فعلَت ذلك وانصرفَت عنهم، ؛إَِلى َغْيِرِهمْ  ژَعْينَاَك َعنُْهمْ ژ

  فكأنك تريد زينة الحياة الدنيا وزخارفها.

 ،َواأْلَْشَراِف  َأْي: َطَلَب ُمَجاَلَسِة اأْلَْغنَِياءِ  ،ژُتِريُد ِزينََة اْلَحَياِة الدْنَياژ

  َوُصْحَبِة َأْهِل الدْنَيا.

َأْي: َجَعْلنَا َقْلَبُه َغافاًِل َعْن  ،ژَوََل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَناژ

  .َوقِيَل: ُأَميَة ْبَن َخَلٍف  َيْعنِي: ُعَيْينََة ْبَن ِحْصٍن، ،ِذْكِرَنا

أهلها، وهنى عن الكون  ´اهلل  وقد ذمَّ  الغفلة مضادة للعلم، منافية له،و

 ژَوََل َتُكْن ِمَن اْلَغافِِلينَ ژوعن طاعتهم والقبول منهم، قال تعالى:  منهم،

  .ليس اللسانووالغفلة الحقيقية هي غفلة القلب  [،205]األعراف: 

أن هذا الذي  أي ،َأْي ُمَراَدُه فِي َطَلِب الشَهَواِت  :ژَواتَبَع َهَواهُ ژ

إال ألنه سار خلف هواه،  ضك على ترك هوالء ما غفل قلبه عن ذكرناُيحر  

 فما دام قد انشغل بشيء يوافق هواه فلن يهتمَّ  فأخذه هواه وألهاه عن ذكر اهلل،

ُن َأَحُدُكْم »ََل ُيْؤمِ  :‘لذلك يقول  إنه مشغول بمطلوب نفسه؛ بمطلوب اهلل،
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ا ِجْئُت بِِه« َحتَّى َيُكوَن َهَواُه َتَبًعا َلمَّ
فالمؤمن الحق سليم اإليمان َمْن كان  .(1)

الفاسق ف  فتش يف صداقاتك،و لمنهج اهلل، ال يحيد عنه، موافقةً  هواه ورغبته

 على كبيرة، رُّ ِص يخاف اهلل ال يُ  نْ ألن مَ  على الفسق ال فائدة يف صحبته؛ صرُّ المُ 

ر ر بتغيُّ وثق بصداقته، بل يتغيَّ وال يُ  ه،ال يخاف اهلل ال تؤمن غائلتُ  نْ ومَ 

  ألغراض.ا

  .َقاَل َقَتاَدُة َوُمَجاِهٌد: َضَياًعا ،ژَوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطاژ

  .َل َأياَمهُ َوَعطَّ  َع َأْمَرهُ َوقِيَل: َمْعنَاُه َضيَّ 

  وهباًء، فكأنه أضاع نفسه. اضياعً أي: كان أمره  َوقِيَل: َنَدًما،

 الجملة األخيرة تدل على أن األمر الفرط، ، وهذهژَوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطاژ

باع وات   ثمرة غفلة القلب، إنما هو ،المنحل، أو المجتمع المنفلتأو الوضع 

  الهوى، سواء أكان ذلك يف أحوال النفس أم يف أخالق الجماعة!

َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء ژ :قال اهلل 

 

( َباُب َما َيِجُب َأْن َيُكوَن َهَوى اْلَمْرِء َتَبًعا  1/12أخرجه: ابن أبي عاصم يف السنة ) ( 1)

 (. 15، برقم ) ‘لَِما َجاَء بِِه النَّبِيُّ  
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ا َأْعَتْدَنا لِلظَّالِِميَن َناًرا َأَحاَط بِِهْم ُسَراِدُقَها َوإِْن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا بَِماٍء  َفْلَيْكُفْر إِنَّ

َراُب َوَساَءْت ُمْرتَ    [.29]الكهف:  ژَفًقاَكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشَّ

يَماِن َواْلُقْرآنِ  ،ژُكمْ ِمْن َربِّ  َوُقِل اْلَحقُّ ژ َمْعنَاُه: ُقْل  ،َأْي: َما َذَكَر مَِن اإْلِ

 َجاَءُكْم مِْن َقدْ  ،اُس َها النََّأيُّ  َيا ُمَحمُد لَِهُؤاَلِء الِذيَن َأْغَفْلنَا ُقُلوَبُهْم َعْن ِذْكِرَنا:

 اْلُهَدى َوالضاَلُل َلْيَس إِل َوبَِيِدهِ  ،َوإَِلْيِه التْوفِيُق َواْلِخْذاَلنُ  ،َربُكُم اْلَحقُّ 
َّ
مِْن  ي

ٌء.
ْ
  َذلَِك َشي

أن  يعتقدون كلهم مألهن ار كلمة )الرب( ولم َيُقْل: )من اهلل(؛واخت

  .اأي: ليس ربي وحدي، بل ربكم ورب الناس جميعً  ،هو الذي خلق الربَّ 

ألن الذي  ه أحد؛رَ الثابت، وما دام من اهلل فلن ُيغي  : هو الشيء والحقُّ 

ل، وبعد ذلك ُيعد   ،ُمقباًل  اويجهل شيئً  ايتغير كالمه هو الذي يقضي شيئً 

 مه شيء،لوال َيْعُزب عن ع ،عليه شيء ألنه سبحانه ال َيْخَفى ؛فالحق من اهلل

  لذلك ال استدراك على ُحْكم من أحكامه من أحد من خلقه.

َهَذا َعَلى َطِريِق التْهِديِد  ،ژَفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفرْ ژ

َوقِيَل َمْعنَى اآْلَيِة: َوُقِل [، 40]فصلت:  ژاْعَمُلوا َما ِشْئُتمْ ژَكَقْولِِه:  ؛َواْلَوِعيدِ 

َوإِْن ِشْئُتْم  ،َفإِْن ِشْئُتْم َفآمُِنوا ،لَِهَواُكمْ َوَلْسُت بَِطاِرِد اْلُمْؤمِنِيَن  مِْن َربُكمْ  اْلَحقُّ 
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َوإِْن آَمنُْتْم  ،ُسَراِدُقَها ُكْم َناًرا َأَحاَط بُِكمْ َلُكْم َربُّ  َفإِْن َكَفْرُتْم َفَقْد َأَعدَّ  ،َفاْكُفُروا

َْهِل َطاَعتِهِ  َفَلُكْم َما َوَصَف اهلُل 
ِ
  .أل

ْعَداِد َوُهَو اْلُعدَّ َأْعَدْدَنا َوَهيَّ  :ژإِنا َأْعَتْدَناژ أي: أعددنا،  ،ةُ ْأَنا مَِن اإْلِ

ال أهنا  زة،ة وُمجهَّ وُمعدَّ  فالجنة والنار مخلوقة فعاًل  ،افالمسألة منتهية ُمْسبقً 

اهلل الجنة لتتسع لكل  فأعدَّ  يف المستقبل، وقد ُأِعدْت إعداد قادر حكيم، سُتَعدُّ 

فإْن آمن بعض  النار لتتسع لكل الخلق إْن كفروا، وأعدَّ  الَخْلق إْن آمنوا،

ر مكانه يف ر مكانه يف النار، والذي كفر وفَّ فالذي آمن َوفَّ  الخلق وكفر البعض،

ا َوتِْلَك اْلَجنَُّة الَّتِي ُأوِرْثُتُموَها ِبمَ ژ لذلك قال تعالى يف هذه المسألة: الجنة،

، بل اولن يحدث فيهما أزمة أو زحام أبدً  [،72]الزخرف:  ژُكنُْتْم َتْعَمُلونَ 

  ص.صَّ خَ المُ  لكل مكانه المعدُّ 

ة، أفظعها وأعظمها وللظلم أشكال كثير ،لِْلَكافِِرينَ  :ژالِِمينَ لِلظَّ ژ

  الظلم.دة وتعطيه لغيره، وهذا قمة اهلل يف العبا ألنك تأخذ َحقَّ  اإلشراك باهلل؛

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس التاسع من مجالس تفسير سورة 

 الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس العاشر

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

 ،ژَناًرا َأَحاَط بِِهْم ُسَراِدُقَهاژ: فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

اهلل فكأن  َعباٍس: ُهَو َحائٌِط مِْن َناٍر،َقاَل اْبُن  ،الحائط يف الخيمة السَراِدُق:

أعينهم  بحيث ال تمتدُّ  على النار يحيط هبم ويحجزهم، اتعالى ضرب سرادقً 

ي إليه ألن رؤيته لمكان َخاٍل من النار قد ُتوحِ  إلى مكان خاٍل من النار؛

والعذاب هنا  ؤيَسهم من الخروج،يريد أْن يُ  ´فالحق  باألمل يف الخروج،

 .اختار الكفر نِ لمَ 

م ل  أَ تَ واالستغاثة: َصْرخة ألم من مُ  ،مِْن ِشدِة اْلَعَطشِ  ژَيْسَتِغيُثواَوإِْن ژ

يتبادر إلى الذْهن أهنم ُيَغاُثون بشيء من  ژُيَغاُثواژ ؛لمن يدفع عنه ذلك األلم
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 سلوب وهذا أ نهم العذاب،ف عأو ُيخفَّ  ،فتأتيهم نفحة من الرحمة رحمة اهلل،

كما يقول الوالد لولده  ألن الكالم فيه خرج عن مقتضى الحال، م هبم؛هتكُّ 

  .الرسوبمبارك عليك  الذي أخفق يف االمتحان:

 َو َماٌء َغلِيٌظ مِْثُل الزْيِت،َقاَل اْبُن َعباٍس: هُ  ،ژُيَغاُثوا بَِماٍء َكاْلُمْهلِ ژ

ماء فإذا هبم ب ف عنهم ألم النار،خف  أي: فإْن طلبوا الَغْوث بماء بارد يُ 

وهذا  ونحوه، ،اصَص كالرَّ  ؛اب من المعادنذَ هو المُ  :المهلو ،كالمهل

وهكذا يزدادون حرارة فوق حرارة  يحتاج إلى حرارة أعلى من َغْلي الماء،

  بون من حيث ينتظرون الرحمة.وُيعذَّ  النار،

حرارته الماء من شدة ف  ِه،ُيْنِضُج اْلُوُجوَه مِْن َحر   :ژَيْشِوي اْلُوُجوهَ ژ

 أجوافهم. قبل أن يدخل يشوي وجوههم

 النارُ  ژَوَساَءْت ژ ،غاثون بهأي: الذي يُ  ،ژَراُب بِْئَس الشَّ ژ

  .َقاَل اْبُن َعباٍس: َمنِْزاًل  ،ژُمْرَتَفًقاژ

  .َوَقاَل ُمَجاِهٌد: ُمْجَتَمًعا

  ا.َوَقاَل َعَطاٌء: َمَقر  
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  َوَقاَل اْلُقَتْيبِي: َمْجلًِسا.

عليه  هو الشيء الذي يضع اإلنسانُ فاْلُمْرَتَفِق  ،َوَأْصُل اْلُمْرَتَفِق: اْلُمتَكأُ 

 ا إذن: فهذه أيًض  لكن باهلل هل هناك راحة يف جهنم؟ ،اُمسرتيحً  ليجلَس  ؛همِْرفقَ 

  .م هبم وتبكيتهممن التهكُّ 

ا ََل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن  إِنَّ ژ الَِحاِت إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

  [.30]الكهف:  ژَعَمًَل 

الذين آمنوا باهلل  ى بذكر السعداء،نَّلما ذكر تعالى حال األشقياء، ثَ 

وعملوا بما أمروهم به من األعمال  قوا المرسلين فيما جاؤوا به،وصدَّ 

 سبحانه عطف على اإليمان العمَل الصالح؛ نالحظ أن الحقَّ وهنا  ،الصالحة

فال جدوى من اإليمان  ألن اإليمان هو العقيدة التي ينبع عن أصلها السلوك،

وفائدة اإليمان أْن ُتوثق األمر أو النهي إلى  بال عمل بمقتضى هذا اإليمان،

يف مواضع  لذلك جاء الجمع بين اإليمان والعمل الصالح اهلل الذي آمنَت به؛

  .عدة من كتاب اهلل

  .َبْل ُنَجاِزيِهمْ  ،َفإِنا اَل ُنِضيُع َأْجَرُهمْ  :ژإِنا ََل ُنِضيعُ ژ
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هنا عامة للمؤمن والكافر؛ لذلك لم َيُقل  ،ژَأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًَل ژ

ألن العامل الذي ُيحِسن العمل  إنا ال نضيع أجر َمْن أحسن اإليمان؛ سبحانه:

ه من بل يعطيه حظَّ  ه،ومع ذلك ال يبخسه اهلل تعالى َحقَّ  ،اكافرً قد يكون 

ال  ؛أو تجارة ،أو زراعة ،حسن يف علمفالكافر إن اجتهد وأ الجزاء يف الدنيا،

وتنتهي المسألة حيث  ،ل له يف الدنياعمله واجتهاده، لكنها ُتعجَّ  ُيحرم ثمرةَ 

  له يف اآلخرة. ال َحظَّ 

أو أي اخرتاع  ،الحاسب اآلليصنع  الذيو أ ،فيكيمثل الذي صنع الت

 األوانً  هم يف الدنيافهؤالء قد استوفوا أجورهم، وأخذوا حظَّ  ؛نسانيةنفع اإل

قيمت لهم التماثيل وأُ  ْت ذكراهم،دَ والثناء، وُخل   ،والمدح ،من النعيم

فال يجد إال الحسرة والندامة حيث  واالحتفاالت؛ لذلك يأيت يف اآلخرة

  .لم يُكْن يؤمن به بوجود إلهُفوجئ 

وهؤالء ما عملوا هلل بل  واإلنسان إنما يطلب أجره مِمن عمل من أجله،

ا، ولم َيْبَق لهم ه يف الدنيوقد نالوا هذا كلَّ  ،وللشهرة ،وللمجتمع ،لإلنسانية

يتوقعه اإلنسان أن يقول تعالى: )إنا ال نضيع  ماكان و شيء يف اآلخرة،

لبيان العلة  ؛ژَمْن َأْحَسَن َعَمًَل إِنا ََل ُنِضيُع َأْجَر ژال: لكنه تعالى ق أجرهم(،
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وهل جزاء اإلحسان إال  يف ثواب هؤالء، وهو أهنم أحسنوا العمل،

  على إحسان العمل. وال يخفى ما يف اآلية الكريمة من الحث   اإلحسان؟

ْوَن فِيَها ِمْن  ُأوَلئَِك ژ َلُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحتِِهُم اْْلَْنَهاُر ُيَحلَّ

َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوَيْلَبُسوَن ثَِياًبا ُخْضًرا ِمْن ُسنُْدٍس َوإِْسَتْبَرٍق ُمتَّكِِئيَن فِيَها َعَلى 

 [.31]الكهف:  ژاْْلََرائِِك نِْعَم الثََّواُب َوَحُسنَْت ُمْرَتَفًقا

 .أي: الذين آمنوا وعملوا الصالحات ،ژئَِك ُأْوَلـژ

  :الغوي   اوإطالقً  ،اشرعي   اُتطلق إطالقً  والجنة ،ژاُت َجنَّ ژ

ها اهلل تعالى التي أعدَّ  أما الشرعي: فهو الذي نعرفه من أهنا الدار •

  لثواب المؤمنين يف اآلخرة.

 .وأشجار ،وثمار ،أما المعنى اللغوي: فهي المكان الذي فيه زرع •

ُيَقاُل: َعَدَن ُفاَلٌن بِاْلَمَكاِن إَِذا  ،َأْي: إَِقاَمةٌ  ،ژاُت َعْدنٍ ُأوَلئَِك َلُهْم َجنَّ ژ

أي: إقامة دائمة ال تنتهي وال  ،لُِخُلوِد اْلُمْؤمِنِيَن فِيَها ؛ُسمَيْت َعْدًنا ،َأَقاَم بِهِ 

يتمتع يف الدنيا بالدور  افَهْب أن واحدً  تزول، وليست كذلك جنات الدنيا،

إن جنات  التي هي جنة الدنيا، فهل تدوم له؟ والقصور يف الحدائق والبساتين
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ة، والَعْدن اسم للَجنَّ  إما أْن تفوتك، وإما أْن تفوهتا، الدنيا مهما َعُظم نعيمها،

كما ترى حدائق عامة  والمسكن يف الجنة، يف الدنيا، فهناك َفْرق بين المسكن

  فالمؤمن يف الجنة له مسكن خاص يف جنة عدن. ة،وحدائق خاص

ْوَن فِيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َتْجِري ِمْن َتْحتِِهُم اْْلَْنَهاُر ُيَحلَّ ژ :قال اهلل 

َواِحٌد مِْن  :ى ُكل َواِحٍد مِنُْهْم َثاَلَث َأَساِورَ َقاَل َسِعيُد ْبُن ُجَبْيٍر: ُيَحلَّ  ،ژَذَهٍب 

  .َوَواِحٌد مِْن ُلْؤُلٍؤ َوَيَواقِيَت  ،َوَواِحٌد مِْن فِضةٍ  ،َذَهٍب 

  .يتحلون :ولم يقل ،همهم غيرُ أي: حالَّ  ،ژْونَ ُيَحلَّ ژ

 ،مَِن الديَباِج  َوُهَو َما َرقَّ  :ژَوَيْلَبُسوَن ثَِياًبا ُخْضًرا ِمْن ُسنُْدسٍ ژ

  .والسندس: هو الحرير الرقيق

الحرير الغليظ هو واإلستربق:  ،َوُهَو َما َغُلَظ مِنْهُ  :ژَوإِْسَتْبَرٍق ژ

  السميك.

االتكاء: أن يجلس اإلنسان على و ،فِي اْلِجنَانِ  :ژُمتكِئِيَن فِيَهاژ

ا َأَنا َفََل آُكُل ُمتَّكًِئا« :ويف الحديث الجنب الذي ُيريحه،  .(1)»َأمَّ

 

 (. 5398األَْطِعَمِة، َباُب األَْكِل ُمتَّكًِئا، برقم )( كَِتاُب 72/ 7أخرجه: البخاري ) ( 1)
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 السُررُ  ،ژَعَلى اْْلََرائِِك ژ
َ
  .َوِهي

  .نِْعَم اْلَجَزاءُ  :َأْي  ،ژَواُب نِْعَم الثَّ ژ

  .اْلِجنَانُ  ژَوَحُسنَْت ژ

»فِيَها َما  :‘قال عنها رسول اهلل وقد  ا،َأْي: َمْجلًِسا َوَمَقر   ،ژُمْرَتَفًقاژ

»إِنَّ  :‘، وقال (1)ََل َعْيٌن َرَأْت، َوََل ُأُذٌن َسِمَعْت، َوََل َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشٍر«

َماِء َواْْلَْرِض، َفإَِذا َسَأْلُتُم اهللَ  اْلَجنََّة ِماَئَة َدَرَجٍة، َبْيَن ُكلِّ َدَرَجَتْيِن َما َبْيَن السَّ

ُر  ْحَمِن، َوِمنُْه َتَفجَّ ُه َوَسُط اْلَجنَِّة، َوَفْوَقُه َعْرُش الرَّ َفَسُلوُه اْلِفْرَدْوَس؛ َفإِنَّ

  .(2)اْْلَْنَهاُر«

انتهينا من المجلس العاشر من مجالس تفسير سورة وبذلك نكون قد 

 الكهف، والحمد هلل رب العالمين.

  

 

 (. 2825( كتاب اْلَجنَِّة َوِصَفِة َنِعيِمَها َوَأْهلَِها، برقم ) 2175/ 4أخرجه: مسلم )( 1)

ْهِد، َباُب ِصَفِة اْلَجنَِّة، برقم ) 1448/ 2أخرجه: ابن ماجه ) ( 2)  (. 4331( كَِتاُب الزُّ
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 اجمللس احلادي عشر

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

َلُهْم َمَثًَل َرُجَلْيِن  َواْضِرْب ژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

 ژَجَعْلنَا ِْلََحِدِهَما َجنََّتْيِن ِمْن َأْعنَاٍب َوَحَفْفنَاُهَما بِنَْخٍل َوَجَعْلنَا َبْيَنُهَما َزْرًعا 

  [.32]الكهف: 

وهي  ،قصة من قصص هذه السورة العظيمة ،القصة الثانية هنا تبدأ

م الذين أرادوا أن القوعن  وما زال الكالم موصواًل  ،قصة صاحب الجنة

بالغداة والعشي يريدون  عن الذين يدُعوَن رهبم ‘رسول اهلل  يصرفوا

 وبذلك انقسم الناس إلى قسمْين:  وجهه،

  سلطانه.قسم ُمتكرب حريص على جاهه و •
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  عيف مستكين ال جاَه له وال سلطان.وقسم ض •

يف الحياة، ففي الناس  اموجودً  مَثاًل  أن يضرب لنا ´لذلك؛ أراد الحق 

  ل موقف كل منهما.وعليك أْن تتأمَّ  والمؤمن الفقير، ،الكافر الغني

 ،اْذُكْر َلُهْم يا محمد َخَبَر َرُجَلْينِ  :ژَواْضِرْب َلُهْم َمَثًَل َرُجَلْينِ ژ

وُيستحسن ضرب األمثال؛  ،إلثارة االنتباه واإلحساس ؛المثل يكون وَضْرُب 

  بالمعاين الخفية إلى األذهان.ألهنا تصل 

 الكن هل هذا المثل كان موجودً  ،ژَواْضِرْب َلُهْم َمَثًَل َرُجَلْينِ ژ

عند بني  اواقعً  نعم، كان وكان للرجلين وجود فِعلي يف التاريخ؟ بالفعل،

، وبراكوس كان اراضيً  اوكان يهوذا مؤمنً ويهوذا، ،براكوس :وهما ،إسرائيل

أخذ براكوس  وقد ورثا عن أبيهم ثمانية آالف دينار لكل منهما، ،امستغنيً 

وتزوج فأصبح له ولدان  ،يسكنه اوَقْصرً  ،يزرعها انصيبه واشرتى به أرًض 

يف  اوأن يشرتي به أرًض  ق بنصيبه،فقد رأى أْن يتصدَّ  أما يهوذا وحاشية،

على  عين والولدان يف جنة عدنل الحور الوفضَّ  ،يف الجنة اوقصرً  ،الجنة

  زوجة الدنيا وولداهنا وهبجتها.

وأول الخيبة أن تشغلك  به، وهكذا استغنى براكوس بما عنده واغَترَّ 
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ثمرُة جهدك  إنما هي وتظن أن ما أنت فيه من نعيم نِعم،النعمة عن المُ 

َما ُأوتِيُتُه َعَلى  َقاَل ژ كما قال قارون: ونتيجة سْعيك ومهارتك، وعملك، إِنَّ

فرتكه اهلل لِعْلمه ومهارته، ليحرص على ماله  [،78]القصص:  ژِعْلٍم ِعنِْدي

ولم  [،81]القصص:  ژَفَخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه اْْلَْرَض ژ من علم وقوة: بما لديه

  ينفعه ماله أو علمه.

  هاتان صورتان واقعيتان يف المجتمع: إذن

  ني ويستعلي بغناه.فر يستكرب ويستغكا •

  ومؤمن َقُنوع بما قسم اهلل له. •

  .ُبْسَتاَنْيِن مزرعتين حديقتين :ژَجَعْلنَا ِْلََحِدِهَما َجنَتْينِ ژ

 ،َأْي: َأَطْفنَاُهَما مِْن َجَوانِبِِهَما بِنَْخلٍ  ،ژِمْن َأْعنَاٍب َوَحَفْفنَاُهَما بَِنْخلٍ ژ

  َأِحفٌة. :َوَجْمُعهُ  ،: اْلَجانُِب َواْلِحَفاُف 

َوَوَسَط  ،َأْي: َجَعْلنَا َحْوَل اأْلَْعَناِب النِخيَل  ،ژَوَجَعْلنَا َبْيَنُهَما َزْرًعاژ

  اأْلَْعنَاِب الزْرَع.

َتْيِن  اْلَجنََّيْعنِي: َلْم َيُكْن َبْينَ  ،َبْيَن اْلَجنَتْيِن َزْرًعا :َأْي  ،ژَبْينَُهَماژَوقِيَل: 
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تعالى أن  نا اهللُ مَ فقد علَّ  ،الهندسة الزراعية هذه وانظر إلى َمْوِضٌع َخَراٌب،

الهواء  يصدُّ  اليكون سياًج  ؛من النخيل اُسورً  نجعل حول الحدائق والبساتين

قبل الزرع  -وهي من الفاكهة-وذكر سبحانه النخل والعنب  والعواصف،

 .الذي منه القوت

ْرَنا ِخََلَلُهَما َنَهًراژ  ژكِْلَتا اْلَجنََّتْيِن آَتْت ُأُكَلَها َوَلْم َتْظِلْم ِمنُْه َشْيًئا َوَفجَّ

 [.33]الكهف: 

  .َأْي: َأْعَطْت ُكل َواِحَدٍة مَِن اْلَجنَتْينِ  ،ژَتْيِن آَتْت كِْلَتا اْلَجنَّ ژ

  .اَثَمَرَها َتام   :ژُأُكَلَهاژ

تعطينا إشارة إلى عمل  ژَتْظِلمْ ژ :كلمةو ،َلْم ُتنِْقْص  :ژَوَلْم َتْظِلمْ ژ

وال هتِدر  ،اال تظلم، وال تمنعك حقً  -وهي جماد-فاألرض  الخير يف الدنيا،

بذرة تضع فيها ال أعطيَتها جهدك وعملك جادْت عليك،، فإْن الك تعبً 

فهي كريمة جوادة شريطة أن تعمل ما  إذن الواحدة فُتِغل عليك اآلالف،

فاألرض ال تظلم، ومن عدل  وُسْقيا، ،ورعاية ،وَبْذر ،من َحْرٍث  عليك

  ك فيها.على َقْدر تعبك وَكد   األرض أْن تعطيك
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 ا التعب، ويشكر لك هذا المجهود،لك هذ رُيقد   اوالحق سبحانه أيًض 

 ٌد يَ  هِ ذِ »هَ قت يداه من العمل قال: وقد تشقَّ  لما رأى أحد الصحابة ‘والنبي 

يحبها اهلل ورسوله؛ ألهنا تعبت وعملت ال على َقْدر  ،(1)ُيِحبَُّها اهللُ َوَرُسوُلُه«

عامل وإال لو عمل ُكل  بل أكثر من حاجتها، عملْت لها ولآلخرين، حاجتها،

  !فكيف يعيش الذي ال يقدر على العمل؟ على َقْدر حاجته،

  .خرجنا: أژْرَناِمنُْه َشْيًئا َوَفجَّ ژ

ذلك ألن  َأْخَرْجنَا َوَسَطُهَما َنْهًرا،َيْعنِي: َشَقْقنَا وَ  ،ژِخََلَلُهَما َنَهًراژ

يخرج منهما ويتفجر  اماًء مخصوًص  الماء هو َأْصل الزرع، فجعل اهلل للجنتين

  فيحجبه أحد عنهما. من خاللهما ال يأتيهما من الخارج،

َوَكاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل ِلَصاِحبِِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَْك َماًَل َوَأَعزُّ ژ

 [.34]الكهف:  ژَنَفًرا

  .لَِصاِحِب اْلُبْسَتانِ  :ژَوَكاَن َلهُ ژ

  َوُهَو َما ُتْخِرُجُه الشَجَرُة مَِن الثَماِر اْلَمْأُكوَلِة. ،ُهَو َجْمُع َثَمَرةٍ  :ژَثَمرٌ ژ

 

 (.317/ 8البغدادي يف تاريخ بغداد )أخرجه: الخطيب ( 1)
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 اأْلَْمَواُل اْلَكثِيَرُة اْلُمْثِمَرُة مِْن ُكل ِصنٍْف وقيل: 
َ
  َجْمُع ثَِماٍر. ،ِهي

  .َوَقاَل ُمَجاِهٌد: َذَهٌب َوفِضةٌ 

  َوقِيَل: َجِميُع الثَمَراِت.

 أي: لم يقتصر األمر على أْن كان له جنتان فيهما ،ژَوَكاَن َلُه َثَمرٌ ژ

أي:  ،بل كان له فوق ذلك ثمر والزرع الذي ُيؤيت ُأُكله، ،واألعناب ،النخيل

  .وأوالد ،وفضة ،موارد أخرى من ذهب

  .َصاِحَب اْلُبْسَتانِ  :َيْعنِي ،ژَفَقاَل ژ

لم تكن والصاحب هو: َمْن يصاحبك ولو  ،اْلُمْؤمِنِ  :ژلَِصاِحبِهِ ژ

  .تحبه

 : ُيَخاطُِبُه َوُيَجاِوُبُه،ژَوُهَو ُيَحاِوُرهُ ژ :ثم تدور بينهما هذه المحاورة

  .فيرد عليه اآلخر حتى يصلوا إلى نتيجة أي: يجادله بأن يقول أحدهما

  َأْي: َعِشيَرًة َوَرْهًطا. ،ژَنَفًرا َأَنا َأْكَثُر ِمنَْك َماًَل َوَأَعزُّ ژ

  َدًما َوَحَشًما.َوَقاَل َقَتاَدُة: َخ 
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 .َوَقاَل ُمَقاتٌِل: َوَلًدا

 ژَوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظالٌِم لِنَْفِسِه َقاَل َما َأُظنُّ َأْن َتبِيَد َهِذِه َأَبًداژ

  [.35]الكهف: 

 ،اْلَكافُِر َأَخَذ بَِيِد َأِخيِه اْلُمْسلِِم َيُطوُف بِِه فِيَها :َيْعنِي ،ژَتهُ َوَدَخَل َجنَّ ژ

  .َوُيِريِه َأْثَماَرَها

ولكن قد يظلم غيره، أن اإلنسان  ، ومعلومبَِكْفِرهِ  :ژَوُهَو َظالٌِم لِنَْفِسهِ ژ

 لها عنان الشهوات، ييظلم اإلنسان نفسه حينما ُيرِخ  ؟كيف يظلم نفسه

ظلم نفسه عندما ف  ،ء اإلنسان نفسه التي بين جنبيهلذلك يقولون: أعدى أعدا

  .خطر بباله االستعالء بالِغنَى، والغرور بالنعمة

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الحادي عشر من مجالس تفسير 

  سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس الثاني عشر

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

 .َتْهَلَك  :ژَأْن َتبِيَد  َقاَل َما َأُظنُّ ژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

َم ، َقاَل َأْهُل اْلَمَعانِي: َراَقُه ُحْسُنَها، ژَهِذِه َأَبًداژ َوَغرْتُه َزْهَرُتَها، َفَتَوهَّ

َوَأْنَكَر اْلَبْعَث؛ وذلك لقلة عقله، وضعف يقينه باهلل،  ،َأهنَا اَل َتْفنَى َأَبًدا

ُه واقع ملموس أمام  وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها، وكفره باآلخرة، لقد َغرَّ

 عينيه استبعد معه أن يزول عنه كل هذا النعيم. 

اَعَة َقائَِمًة َوَلئِْن ُرِدْدُت إَِلى َربِّي َْلَِجَدنَّ َخْيًرا ِمْنَها َوَما َأُظنُّ الژ سَّ

  [.36]الكهف:  ژُمنَْقَلًبا

  .َكائِنَةً  :ژاَعَة َقائَِمةً السَّ  َوَما َأُظنُّ ژ :َفَقاَل  هكذا أطلق لغروره العنان
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َأْي: مَِن  ،ژِمنَْهاژ ژَخْيًرا ِمنَْها ُمنَْقَلًبا ي َْلَِجَدنَّ َوَلئِْن ُرِدْدُت إَِلى َربِّ ژ

  .اْلَجنِة التِي َدَخَلَها

  َأْي: َمْرِجًعا. ،ژُمنَْقَلًباژ

 إشكال وجوابه:

  ْلَبْعِث؟ل ، َوُهَو ُمنْكِرٌ ژيَوَلِئْن ُرِدْدُت إَِلى َربِّ ژإِْن قِيَل: َكْيَف َقاَل: 

نِي ُهنَالَِك ُيْعطِ  -َعَلى َما َتْزُعُم َأْنَت -ي إَِلى َرب  قِيَل: َمْعنَاُه َوَلئِْن ُرِدْدُت 

إاِل لُِيْعطَِينِي فِي اآْلِخَرِة َأْفَضَل  َة فِي الدْنَياَفإِنُه َلْم ُيْعطِنِي َهِذِه اْلَجنَّ ،َخْيًرا مِنَْها

  مِنَْها.

َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن   َقاَل ژ

اَك َرُجًَل    [.37]الكهف:  ژُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ

 ؛وُمجاداًل  اعليه صاحبه ُمَحاورً  هنا يردُّ  اْلُمْؤمِنُ  ،ژَقاَل َلُه َصاِحُبهُ ژ

 له َوْجه الصواب
َ
  .ليُجلي

ليست  ژَأَكَفْرَت ژ ،ژِذي َخَلَقَك ِمْن ُتَراٍب َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَكَفْرَت بِالَّ ژ

وما بدر منه من ُكْفر ونسيان  بل هي استنكار لما يقوله صاحبه، لالستفهام،
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  وبداية َخْلقه. ،لحقيقة أمره

والرتاب هو َأْصل  ،َخَلَق َأْصَلَك مِْن ُتَراٍب  :َأْي  ،ژَخَلَقَك ِمْن ُتَراٍب ژ

 ،الخير)ه هذا كلَّ  تذكرُ أَ  ،مرحلة من مراحل َخْلقه اوهو أيًض  اإلنسان،

وال تذكر بدايتك ومنشأك من تراب الذي هو أصل  واألوالد(، ،والبساتين

  ؟!َخْلقك

 ،ژاَك َرُجًَل َسوَّ  ُثمَّ ژ، وهي أصل التناسل ،ژِمْن ُنْطَفةٍ ژ َخَلَقَك  ژُثمَّ ژ

 .ژاَك َرُجًَل َسوَّ  ُثمَّ ژ، اُمْستويً  أي: كاماًل  ا َذَكًرا،ا َسِوي  َأْي: عدلك بشرً 

  [.38]الكهف:  ژَلكِنَّا ُهَو اهللُ َربِّي َوََل ُأْشِرُك ِبَربِّي َأَحًداژ

المؤمن يستدرك على ما ف ولكن لالستدراك،  ،أي: لكن أنا، ژَلكِنَّاژ

كفرَت بالذي  قد لسُت مثلك فيما تذهب إليه، فإْن كنَت أنا  قاله صاحبه:

  ر بَمْن خلقني.فأنا لم أكف ،ثم سواك رجاًل  ثم من نطفة، خلقك من تراب،

  .ژيُهَو اهللُ َربِّ ژ :فَقْولي واعتقادي الذي أومن به ،ژيُهَو اهللُ َربِّ ژ

ولم يكتِف  ،ژي َأَحًداُأْشِرُك بَِربِّ  َوََل ژ :ه فيقولإيمانَ  ثم يؤكد المؤمنُ 

ي إيمانه إلى د  بل أراد أْن ُيعَ  المؤمن بأن أباَن لصاحبه ما هو فيه من الكفر،
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لذلك بعد أْن  على هداية غيره، افهذه طبيعة المؤمن أْن يكون حريًص  الغير،

يكُمل وال  ،اه كيف يكون مؤمنًم صاحبَ أراد أن ُيعل   أوضح إيمانه باهلل تعالى

أْن  لذلك من الخير بدَل  لنفسه، ألخيه ما يحبُّ  إيمان المؤمن حتى يحبَّ 

زيد من شقائك ن دعاءك عليه سيأل تدعَو على عدوك أن تدعو له بالهداية؛

  به.

  :وها هو يدعو صاحبه، فيقول

َة إَِلَّ بِاهللِ إِْن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ  َوَلْوََل ژ إِْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاَء اهللُ ََل ُقوَّ

 [.39]الكهف:  ژِمنَْك َماًَل َوَوَلًدا

مه يريد أْن ُيعل   ،َتَك  إِْذ َدَخْلَت َجنََّأْي: َهالَّ  ،ژَتَك َوَلْوََل إِْذ َدَخْلَت َجنَّ ژ

ألن النعمة التي  م؛عِ نْعم إلى المُ الن  بأْن يردَّ  بال النعمة،سبيل اإليمان يف استق

 فهذه الحدائق  فكلها موهوبة من اهلل، ال فْضَل له فيها، يتقلب فيها اإلنسان

ها وعندما حرْثتَ  إهنا األرض التي خلقها اهلل لك، والبساتين كيف آتْت ُأُكلها؟

 موهوب من اهلل ال َدْخَل لك فيه،وهو  أو الحديد، ،ها بآلة من الخشبحرْثتَ 

يمكن أن ُتسلَب منك يف أي  والقوة التي أعانتك على العمل موهوبة لك

  ال تقدر على شيء. افتصير ضعيفً  وقت،
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لى العطاء منتهيًة إ إذن: حينما تنظر إلى ُكل هذه المسائل تجدها

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ژ وكذلك يف قوله تعالى: األعلى من اهلل سبحانه،

 ؟!نت ماذا عملَت أ [،69، 68]الواقعة:   ژ ۈ ۈ ۆ ۆ        ۇ ۇ ڭ ڭ

نعمة ُيذكرهم بما  اهلل على عبيده بأي   فحينما يمتنُّ  ؟!اهلل أم هُ لُ نزِ مُ  نَت أأ

لتبقى  ؛وعليهم أْن يشكروه تعالى عليها فهي ليست من َسْعيهم، ينقضها،

 ُصنْع أيديهم!وإال َفْليحافظوا عليها هم إْن كانت من  أمامهم وال تزول،

 [.7]إبراهيم:  ژَلئِْن َشَكْرُتْم َْلَِزيَدنَُّكمْ ژ

ن يقول نسان أَأِي: اأْلَْمُر َما َشاَء اهلُل، وعلى اإل ،ژُقْلَت َما َشاَء اهللُ ژ

هو بل  أي: هذا كله ليس بقويت وحيلتي، ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل، :ادائمً 

 وما ُدْمَت قد ردْدَت النعمةَ  النعمة إلى خالقها وُمسديها، فرتدُّ  ،فضل من اهلل

 إياها، وضمْنَت بذلك بقاءها،  هُ واستحفظتَ  ،استأمنَْتُه عليها إلى خالقها فقد

ما قيل عند نعمة: ما شاء اهلل َل قوة إَل » :‘ويف الحديث يقول رسول اهلل 

  .(1)«إَل وَل ترى فيها آفة إَل الموت باهلل،

 

 (. 588( برقم ) 1/352أخرجه: الطرباين يف المعجم الصغير ) ( 1)
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  َأْي: اَل َأْقِدُر َعَلى ،ژ بِاهللِ َة إَِلَّ ََل ُقوَّ ژَوَقْوُلُه: 
ْ
ٍء ِحْفِظ َمالِي َأْو َدْفِع َشي

،
ِ
الدنيا  والعجيب أن المؤمن الفقير الذي ال يملك من متاع َعنُْه إاِل بِإِْذِن اهلل

الذي يزيده من خير الدنيا، رغم ما  صاحبه الكافر على مفتاح الخير يدلُّ  اشيئً 

فمفتاح زيادة الخير يف الدنيا ودوام النعمة فيها أن  تقلب فيه من نعيمها،ي

 . ژ بِاهللِ َة إَِلَّ َء اهللُ َلَ ُقوَّ َما َشاژنقول: 

كيف ال يفزع إلى  هاطلب الدنيا وزينتَ  نْ حد السلف: عجبُت لمَ يقول أ

 اهلل بعدها يقول: فإين سمعُت ، ژَء اهللُ َلَ ُقوَة إَِل بِاهللِ َما َشاژقوله تعالى: 

ها على فإن قلتَ [، 40]الكهف:  ژَفَعَسى َربِّي َأْن ُيْؤتَِيِن َخْيًرا ِمْن َجنَّتَِك ژ

  أعطاك اهلل فوقها. كغيرها على نعمة وإن قلتَ  ْت ونَمْت،نعمتك ُحفظَ 

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الثاين عشر من مجالس تفسير 

   العالمين.سورة الكهف، والحمد هلل رب 
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 اجمللس الثالث عشر

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

حاكًيا عن عبد المؤمن وهو يدعو صاحبه  فقد وصلنا إلى قول اهلل 

َة إَِلَّ بِاهللِ إِْن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ  َوَلْوََل ژ فيقول: إِْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاَء اهللُ ََل ُقوَّ

 [.39]الكهف:  ژِمنَْك َماًَل َوَوَلًدا

وما  ره به من أنه فقير وهو غني،ما َعيَّ  ن لصاحبهفُيبي   ويستطرد المؤمن؛

 ،ژإِْن َتَرنِي َأَنا َأَقل ِمنَْك َماًَل َوَوَلًداژقال: ماله وولده، ف به من  استعلى عليه

 ْرَت َوَتَعظَّ مِنَْك َمااًل َوَوَلًدا َفَتَكبَّ  َمْعنَاُه: إِْن َتَرنِي َأَقلَّ 
َّ
ره بأن اهلل ثم ذكَّ  ،ْمَت َعَلي

 ، فقال:ل هذا الحالعلى أْن ُيبد   تعالى قادرٌ 

تَِك َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَباًنا ِمَن  َفَعَسى َربِّي َأْن ُيْؤتَِيِن َخْيًرا ِمْن َجنَّ ژ
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َماِء َفُتْصبَِح َصِعيًدا َزَلًقا   [.40]الكهف:  ژالسَّ

  .ربي َفَلَعلَّ  :ژيَفَعَسى َربِّ ژ

أي: ينقل مسألة الغنى والفقر   ،ُيْعطَِينِي فِي اآْلِخَرةِ  :ژَأْن ُيْؤتَِينِيژ

قدرَة لك كما أنك ال  النعمة،فأنت ال قدرة لك على حفظ هذه  وُيحولها،

تظل و مثل نعمتك، إذن: يمكن أْن يعطيني ربي نعمةً  على َجْلبها من البداية،

 .نعمتك كما هي

َفَعَسى َربِّي َأْن ُيْؤتَِيِن َخْيًرا ِمْن َجنَّتَِك َوُيْرِسَل َعَلْيَها ژ: قال اهلل 

َماِء َفُتْصبَِح َصِعيًدا َزَلًقا   [.40]الكهف:  ژُحْسَباًنا ِمَن السَّ

وتفخر  ،هبا هذه النعمة التي تعتزُّ  تَِك َأْي: َعَلى َجنَّ ژَوُيْرِسَل َعَلْيَهاژ

  .ايمكن أْن يرسَل اهلل عليها ُحْسبانً  وتتعالى هبا على َخْلق اهلل ،بزهرهتا

  .َقاَل َقَتاَدُة: َعَذاًبا :ژُحْسَباًناژ

  : َناًرا.َوَقاَل اْبُن َعباٍس 

وقد أرسل اهلل  ،ر بدقة وبحسابقدَّ : الشيء المحسوب المُ والُحْسبانُ 

رة على َقْدر هذه ُمقدَّ  محسوبةً  صاعقةً  هاهبا صاحبُ  على هذه الجنة التي اغرتَّ
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كما  حتى ال يقول: إهنا آية كونية عامة أصابتني الجنة ال تتعداها إلى غيرها،

  ذه الجنة دون غيرها.محسوبة له إهنا صاعقة مخصوصة ، ال،أصابت غيري

 مِْثُل َصاِعَقةٍ  ،ژَماءِ ِمَن السَّ ژ
َ
ٍء ُيْهلُِكَها ،َوِهي

ْ
  .َأْو َشي

 أي: أن هذه الجنة العامرة بالزروع والثمار، :ژَفُتْصبَِح َصِعيًدا َزَلًقاژ

 :َأْي  ،االمليئة بالنخيل واألعناب بعد أن أصابتها الصاعقة أصبحْت َصعيدً 

  .اَل َنَباَت فِيَها ،َأْرًضا َجْرَداَء َمْلَساءَ 

  .َوقِيَل: َتْزَلُق فِيَها اأْلَْقَدامُ 

  ائِاًل.َوَقاَل ُمَجاِهٌد: َرْماًل هَ 

فال يصلح لشيء، حتى المشي  تنزلق عليه األقدام، اًل ُمبلَّ  اأي: ترابً 

  عليه.

فيه  ،ژاء َفُتْصبَِح َصِعيًدا َزَلًقامَ َعَلْيَها ُحْسَباًنا مَن السَّ  َوُيْرِسَل ژوقوله: 

ه ه وكفرِ كان ماُله سبَب طغيانِ  نْ مَ  دليل على جواز الدعاء بتلف مالِ 

  عليهم. رَ ل نفسه على المؤمنين، وفخفضَّ  خصوًصا إنْ  ه،وخسرانِ 

  [.41]الكهف:  ژُيْصبَِح َماُؤَها َغْوًرا َفَلْن َتْسَتطِيَع َلُه َطَلًبا َأوْ ژ
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َأْي: َغائًِرا ُمنَْقطًِعا َذاِهًبا اَل َتنَاُلُه اأْلَْيِدي َواَل  ،ژَأْو ُيْصبَِح َماُؤَها َغْوًرا ژ

 ،اغائرً  : يمكن أْن يكوَن الماءُ فإْن ُقْلَت  يف األرض، اأي: غائرً  ،الداَلءُ 

 ه يف أي حيلة يفكر فيهايقطع أملَ  لكن اهلل ،إخراجه باآلالت مثاًل  ونستطيع

 أي: لن تصل إليه بأي وسيلة من وسائلك،  ،ژاَفَلن َتْسَتطِيَع َلُه َطَلبً ژ :بقوله

  َيْعنِي: إِْن َطَلْبَتُه َلْم َتِجْدُه. ،ژَفَلْن َتْسَتطِيَع َلُه َطَلًباژ

 لطيفٌة:

أن يصرب  ‘لنبيه  ´ومن اللطائف: أن هذه القصة جاءت بعد أمر اهلل 

خالًفا لكرباء قريش، الذين تكربوا عن الجلوس  نفسه مع ضعفاء المؤمنين،

  فكان عاقبتهم الخسار، كما كان عاقبة صاحب الجنتين. معهم،

ْيِه َعَلى َما َأْنَفَق ژ فِيَها َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى   َوُأِحيَط بَِثَمِرِه َفَأْصَبَح ُيَقلُِّب َكفَّ

  [.42]الكهف:  ژُعُروِشَها َوَيُقوُل َياَلْيَتنِي َلْم ُأْشِرْك ِبَربِّي َأَحًدا

َوَذلَِك َأن اهلَل َتَعاَلى  ،تِهِ َأْي: َأَحاَط اْلَعَذاُب بَِثَمِر َجنَّ ،ژَوُأِحيَط بَِثَمِرهِ ژ

وكأن اهلل تعالى استجاب للرجل  ،َوَغاَر َماُؤَها َفَأْهَلَكْتَهاَأْرَسَل َعَلْيَها َناًرا 

وهو قريب  اإلحاطة هنا جاءت على الثمر ذاته،، ف عهولم يكذب توقُّ  ،المؤمن
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والثمر هو الغاية  وبذلك تكون الفاجعة فيه أشد، قريب التناول، ،الجنْي

  .والمحصلة النهائية للزرع

ُق بَِيِدِه َعَلى َأْي: ُيَصف   ،ژْيهِ ُب َكفَّ ُيَقلِّ ژ َصاِحُبَها اْلَكافِرُ  ژَفَأْصَبَح ژ

، كما بكف   اأي: يضرب َكف   ،ًفاًفا َوَتَلهُّ َتَأسُّ  ؛ُب َكفْيِه َظْهًرا لَِبْطنٍ َوُيَقل   ،اأْلُْخَرى

 ال يدري ما يقول،  افيقف مبهوتً  يفعل اإلنسان حينما يفاجئه أمر ال يتوقعه،

  أن ُيفيق من َهْول هذه المفاجأة وَدْهشتها. ال يتكلم إال بعد بكف   افيضرب كف  

واالستكبار  ا، لكنه يمارس عقلية العنادهناك من يقبل الحوار ظاهرً و

لمنطق الحق والقوة، كما  ا، فال ينفع معه يف هناية المطاف إال إخضاعهواقعً 

ا، فكابر ا منطقي  اوره صاحبه حواًرا إيماني  إذ ح الجنتين، صاحبيف قصة 

أصابع الحسرة  فعضَّ  )الدعاء( التي أحاطت بثمره، ه له سهامَ فوجَّ  وعاند،

  والندم:

َخربة  :أي خاوية، ،َساقَِطةٌ  :َأْي  ،ژَعَلى َما َأْنَفَق فِيَها َوِهَي َخاِوَيةٌ ژ

  .َجْرداء َجْدباء

 .صبحت مثاًل ، وهذه أَخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِشَها َهاُسُقوفُ  :ژَعَلى ُعُروِشَهاژ
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 ؛ايتمنى أنه لم يشرك باهلل أحدً  ،ژي َأَحًداَوَيُقوُل َيا َلْيَتنِي َلْم ُأْشِرْك ِبَربِّ ژ

  لذلك قال بعدها: ؛ألن الشركاء الذين اتخذهم من دون اهلل لم ينفعوه

]الكهف:  ژَتُكْن َلُه فَِئٌة َينُْصُروَنُه ِمْن ُدوِن اهللِ َوَما َكاَن ُمنَْتِصًرا َوَلمْ ژ

43.]  

 .َجَماَعةٌ  :ژَوَلْم َتُكْن َلُه ِفَئةٌ ژ

  :ژَينُْصُروَنُه ِمْن ُدوِن اهللِ ژ
ِ
ليس لديه أعوان ، ف َيْمنَُعوَنُه مِْن َعَذاِب اهلل

ويمنعون عنه الخراب الذي حاَق  به، وُنصراء يدفعون عنه هذا الذي َحلَّ 

  .بجنته

ْنتَِصاِر لِنَْفِسهِ  ،ُمْمَتنًِعا ُمنَْتِقًما :ژَوَما َكاَن ُمنَْتِصًراژ
ِ
 ،َأْي: اَل َيْقِدُر َعَلى اال

  َما َذَهَب َعنُْه. َوقِيَل: اَل َيْقِدُر َعَلى َرد  

وال يجوز له  ينتصر،أي: ما كان ينبغي له أن  ،ژَوَما َكاَن ُمنَْتِصًراژ

  .حدده أكان وال يرُّ  اراد شيئً اهلل إذا أ نأل االنتصار؛

 لطيفٌة:

روا وغيَّ  جميع أصحاب قصص سورة الكهف خرجوا أن ومن اللطائف
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َوَدَخَل ژ: ه وانكفأ على نفسهمالُ  هُ رَ أَس  مكاهنم فنجحوا، إال صاحب الجنتين،

  ؛ فكان الخاسر الوحيد.ژَتهُ َجنَّ 

نكون قد انتهينا من المجلس الثالث عشر من مجالس تفسير وبذلك 

 سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس الرابع عشر

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

ِه اْلَحقِّ ُهَو  ُهنَالَِك ژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل  اْلَوََلَيُة لِلَّ

  [.44]الكهف:  ژَخْيٌر َثَواًبا َوَخْيٌر ُعْقًبا

وقَت أْن نزلْت الصاعقة من  يف وقت الحالة هذه، :أي ،ژُهنَالَِك ژ

َم نعِ هناك تذكر المُ  على عروشها، وجعلتها خاويةً  ْت على الجنة،السماء فأتَ 

أي: يف الوقت الدقيق وقت  ،ژُهنَالَِك ژ وتمنى لو لم يشرك باهلل، فقوله:

  قمة النَكد والَكَدر. القمة،

 .وقيل: فِي اْلِقَياَمةِ 

فالولي هو الذي  أن يكون لك ولي ينصرك،، ژِه اْلَحقِّ اْلَوََلَيُة لِلَّ ژ
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 .يليك، ويدافع عنك وقت الشدة

َْهِل َطاَعتِِه َلْو َكاَن َغْيُرُه ُيثِيُب  :ژُهَو َخْيٌر َثَواًباژ
ِ
  .َأْفَضُل َجَزاًء أل

َفُهَو َخْيٌر  ،َعاقَِبِة َطاَعِة َغْيِرهِ  َأْي: َعاِقَبُة َطاَعتِِه َخْيٌر مِنْ  ،ژَوَخْيٌر ُعْقًباژ

والفقير  وأوضح لنا عاقبة الغني الكافر، ،هكذا ضرب اهلل تعالى لنا مثاًل  ،إَِثاَبةً 

ألنه  ه النعيم؛وال يغرَّ  ،أال تخدعه النعمة ن لنا أن اإلنسان يجبالمؤمن، وبيَّ 

كي يحافظ لك  على بالك، ادائمً  ´نِعَم فاجعل الواهب المُ  موهوب من اهلل،

 ،بنعمة اهلل الذي استعلى واغرتَّ وإال َلُكنَْت مثل هذا الجاحد ،على نعمتك

  ه كما رأيت.فكانت عاقبتُ 

ولو نظرَت  ف الواحد،كلَّ األمر الجزئي الذي يتعلق بالمُ وهذا مثل يف 

لذلك  ر لحال الحياة الدنيا؛فهو مثال ُمصغَّ  ها؛الدنيا كلَّ  إليه لوجدَته يعمُّ 

  فقال تعالى: انتقل الحق سبحانه من المثل الجزئي إلى المثل العام

ْنَيا َكَماٍء َأْنَزْلنَ ژ َماِء َفاْخَتَلَط ِبِه َواْضِرْب َلُهْم َمَثَل اْلَحَياِة الدُّ اُه ِمَن السَّ

َياُح َوَكاَن اهللُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدًرا  ژَنَباُت اْْلَْرِض َفَأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه الرِّ

 [.45]الكهف: 
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 .َأْي: لَِقْومَِك  ،َيا ُمَحمدُ  ژَواْضرِْب َلُهمْ ژ

يف قَِصرها  حال الدنياه هذه اآلية تشبيه تمثيل؛ ألنه سبحانه شبَّ  ويف

ْت فارتوْت به األرض، وأنبتَ  وسرعة زوالها بالماء الذي نزل من السماء،

 اويصير هشيمً  ،ولكن سرعان ما يذبُل هذا النبات من الزروع والثمار، األوانً 

  تذهب به الريح. اُمتفتتً 

 .َيْعنِي: اْلَمَطرَ  ،ژَماءِ ْنَيا َكَماٍء َأْنَزْلنَاُه ِمَن السَّ َمَثَل اْلَحَياِة الدُّ ژ

 .َلْوٍن َوَزْهَرةٍ  َخَرَج مِنُْه ُكلُّ  :ژَفاْخَتَلَط بِِه َنَباُت اْْلَْرضِ ژ

 .َعْن َقِريٍب  :ژَفَأْصَبَح ژ

َت َوَتَفتَّ َواْلَهِشيُم: َما َيبَِس  ،َكِسيًرا :َقاَل اْبُن َعباسٍ  ،َيابًِسا :ژَهِشيًماژ

 .مَِن النَباَتاِت َفَأْصَبَح َهِشيًما

  .َقاَل اْبُن َعباٍس: ُتثِيُرُه الرَياُح  ،ژَتْذُروُه الرَياُح ژ

  ُقُه.َوَقاَل َأُبو ُعَبْيَدَة: ُتَفر  

وفجأة ال تجد يف  ،َنِضرةً  ُحْلوةً  ُمثِمرةً  ُمزِهرةً  وهكذا الدنيا تبدو جميلةً 

 .ي بالحقارةوهو اسم ُيوحِ  ،ُدْنيا اها القرآنُ لذلك سمَّ  ؛ايديك منها شيئً 
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َماِء  َواْضِرْب ژ :قال اهلل  ْنَيا َكَماٍء َأْنَزْلنَاُه ِمَن السَّ َلُهْم َمَثَل اْلَحَياِة الدُّ

َياُح َوَكاَن اهللُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  َفاْخَتَلَط بِِه َنَباُت اْْلَْرِض َفَأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه الرِّ

  [.45]الكهف:  ژُمْقَتِدًرا

  َقاِدًرا. :ژاَشْيٍء ُمْقَتِدرً  َوَكاَن اهللُ َعَلى ُكلِّ ژ

 ؛بماله وولده ولما كان الكالم السابق عن صاحب الجنة الذي اغرتَّ

  فناسب الحديث عن المال والولد، فقال تعالى:

الَِحاُت َخْيٌر ِعنَْد َربَِّك  اْلَماُل ژ ْنَيا َواْلَباقَِياُت الصَّ َواْلَبنُوَن ِزينَُة اْلَحَياِة الدُّ

 [.46]الكهف:  ژَثَواًبا َوَخْيٌر َأَمًَل 

  بنون.وال ،المال تلك هي العناصر األساسية يف فتنة الناس يف الدنيا:

 إشكال وجوابه:

  البنين؟ أهو أغلى عند الناس من م المال؟لماذا قدَّ 

إنما ألن  أو أغلى؛ ليس ألنه أعزُّ  على البنين، الماَل  ´ م الحقُّ نقول: قدَّ 

 ،فكل إنسان لديه المال وإْن قلَّ  ب على خالف البنين،خاطَ يف المُ  المال عامٌّ 

  أما البنون فهذه خصوصية، ومن الناس َمْن ُحِرم منها.



 

 

100 

 

ا
ً
 تفسري سورة الكهف ف ثالثون جملس

  .التِي َيْفَتِخُر بَِها ُعْتَبُة َوَأْصَحاُبُه اأْلَْغنَِياءُ  :ژاْلَماُل َواْلَبنُونَ ژ

  َلْيَسْت مِْن َزاِد اآْلِخَرِة. :ژْنَياِزينَُة اْلَحَياِة الدُّ ژ

َواأْلَْعَماُل  ،: اْلَماُل َواْلَبُنوَن َحْرُث الدْنَيا¢َقاَل َعلِي ْبُن َأبِي َطالٍِب 

َْقَواٍم. ،الصالَِحُة َحْرُث اآْلِخَرةِ 
ِ
 َوَقْد َيْجَمُعَها اهلُل أل

مجرد شكل  فهي أي: ليست من ضروريات الحياة، ،ژِزينَةُ ژكلمة 

 بدون مال، ابما ُقِسَم له يعيش حياته سعيدً  وزخرف؛ ألن المؤمن الراضي

لدرجة أنه يتمنى  وبدون أوالد؛ ألن اإلنسان قد يشَقى بماله، أو يشقى بولده،

  أو هذا الولد. ،َق هذا المالُيرزَ لو مات قبل أن 

فرتى  عند كثير من الناس، ومشكلةً  وقد باتت مسألة اإلنجاب ُعْقدةً 

ق وربما ُيرزَ  ،ةً وِعزَّ  ألنه يريد الولد ليكون له ِعْزوةً  ؛امهمومً  االرجل َكِدرً 

ر يف البيوت؛ ألن الزوجة ال وكم من المشاكل ُتثا على يديه، الولد ويرى الذلَّ 

 ا من اهلل أيًض  وأن السْلَب  ولو أيقن الناس أن اإليجاد من اهلل نعمة، تنجب!

  ؛ السرتاح الجميع.نعمة

ضه ه َلعوَّ من رب   من اهلل لو قبلها اإلنسان وِهَبةٌ  إذن: فالُعْقم يف ذاته نعمةٌ 

ينظرون إليه ويعاملونه كأنه أٌب  ه بأْن يجعل كل األبناء أبناءه،اهلل عن ُعْقمِ 
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 ة األبناء دون أن يتعب يف تربية أحد، أو يحمل َهمَّ من خاللهم لذَّ  يذوقلهم، ف 

  أحد.

 ؛إنه يريد الولد ،ر ألن اهلل رزقه بالبنات دون البنينالذي يتكدَّ  وكذلك؛

ونقول: واهلل لو  ونسى أن عزة المؤمن باهلل ال بغيره، ،وِعزةً  ليكون ِعْزوةً 

يف أن يأيت  الكانْت سببً  ؛على أهنا ِهَبة من اهلل بالفرح والرضا البنَت  استقبلَت 

عندك  ثم قد تأيت هي لك بالولد الذي يكون أعزَّ  بك من ولدك، زوج أبرَّ  لها

  من ولدك.

  :اْخَتَلُفوا فِيَها ،ژالَِحاُت َواْلَباقَِياُت الصَّ ژ

•  
َ
 َفَقاَل اْبُن َعباٍس َوِعْكِرَمُة َوُمَجاِهٌد: ِهي

ِ
 ،َواْلَحْمُد لِلهِ  ،َقْوُل ُسْبَحاَن اهلل

َأْفَضُل اْلَكََلِم َأْرَبُع َكِلَماٍت: ُسْبَحاَن »لقول النبي:  َه إاِل اهلُل، َواهلُل َأْكَبُر؛َواَل إِلَ 

  .(1)«َواهللُ َأْكَبرُ  ،َوََل إَِلَه إَِل اهللُ  ،َواْلَحْمُد لِلهِ  ،اهللِ 

:  الصالَِحاُت  ُجَبْيٍر َوَمْسُروٌق َوإِْبَراِهيُم: الباقياُت َوَقاَل َسِعيُد ْبُن  •
َ
ِهي

 الصَلَواُت اْلَخْمُس.

 

( كتاب اآْلَداِب، َباُب َكَراَهِة التَّْسِمَيِة بِاأْلَْسَماِء اْلَقبِيَحِة 3/1685أخرجه: مسلم ) ( 1)

 (. 2137َوبِنَافٍِع َوَنْحِوِه، برقم ) 
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 .عمال الصالحة التي سوف تبقى لكا هي األعمومً و

  .َجَزاءً  :َأْي  ،ژَك َثَواًباَخْيٌر ِعنَْد َربِّ ژ

ْنَساُن. :َأْي  ،ژَوَخْيٌر َأَمًَل ژ   َما ُيَأمُلُه اإْلِ

 إذن: المال والبنون من زينة الحياة وزخرفها، وليسا من الضروريات،

»َمْن َأْصَبَح ُمَعاًفى فِي َبَدنِِه، آِمنًا ِفي  الدنيا، فقال: ‘د لنا النبي وقد حدَّ 

ْنَيا »ِعنَْدُه ُقوُت َيْوِمِه، د أمَنه أحٌد، هد  ، أي: ال يُ ِسْرِبِه« َما ِحيَزْت َلُه الدُّ َفَكَأنَّ

 .(1)بَِحَذافِيِرَها«

َوَيْوَم ُنَسيُِّر اْلِجَباَل َوَتَرى اْْلَْرَض َباِرَزًة َوَحَشْرَناُهْم َفَلْم ُنَغاِدْر ِمْنُهْم ژ

 [.47]الكهف:  ژَأَحًدا

الباقيات واعمل  وتنتهي هذه الدنيا، ،ر الجباليوم ُنسي   اأي: اذكر جيدً 

  .راسخةً  ر الجبال التي تراها ثابتةً ألننا سُنسي   الصالحات

  َوَتْسيِيُر اْلِجَباِل: َنْقُلَها مِْن َمَكاٍن إَِلى َمَكاٍن. ،ژُر اْلِجَباَل َوَيْوَم ُنَسيِّ ژ

 

 ( َأبْ 574/ 4أخرجه: الرتمذي ) ( 1)
ِ
ْهِد َعْن َرُسوِل اهلل  (. 2346، َباٌب، برقم )‘َواُب الزُّ
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من المجلس الرابع عشر من مجالس تفسير  وبذلك نكون قد انتيهنا

 سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس اخلامس عشر

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

َأْي:  ،ژاْْلَْرَض َباِرَزةً  َوَتَرىژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

َفَيَذُرَها َقاًعا ژَكَما َقاَل:  ،َواَل َنَباٌت  ،َواَل َجَبٌل  ،َعَلْيَها َشَجرٌ  َظاِهَرٌة َلْيَس 

َقاَل َعَطاٌء:  [،107، 106]طه:  ژ( ََل َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َوََل َأْمًتا106َصْفَصًفا )

  َفَتَرى َباطَِن اأْلَْرِض َظاِهًرا. ،َوَغْيِرِهمْ  اْلَمْوَتىُهَو ُبُروُز َما فِي َباطِنَِها مَِن 

وكل ما  ك من هذه البسيطة التي نعيش عليها،األرض: ُكل ما أقلَّ و

 من مما كان عليها أي: وترى األرض فضاًء خاليةً  ك فهو سماء،وك وُيظِلُّ يعلُ 

  أشكال الجبال والمباين واألشجار.

أي: جمعناهم ليوم  ،َجِميًعا إَِلى اْلَمْوقِِف َواْلِحَساِب  :ژَوَحَشْرَناُهمْ ژ
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والموت  ،’آدم  ألهنم فارقوا الدنيا على مراحل من َلُدنْ  الحساب؛

  وقد جاء اليوم الذي ُيجمع فيه هؤالء. يحصد األرواح،

  .: َنْتُرُك مِنُْهمْ َأْي  ،ژَفَلْم ُنَغاِدْر ِمنُْهمْ ژ

  .ض على اهللعرَ الكل سيُ أيَّ أحد، ف  ،ژَأَحًداژ

ٍة َبْل  َوُعرُِضواژ َل َمرَّ ا َلَقْد ِجْئُتُموَنا َكَما َخَلْقنَاُكْم َأوَّ َعَلى َربَِّك َصفًّ

 [.48]الكهف:  ژَزَعْمُتْم َألَّْن َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعًدا

 اَل َأهُنْم َصفٌّ  ،َفْوًجا َفْوًجا اا َصف  َصف   :َأْي  ،ژاَك َصفًّ َوُعرُِضوا َعَلى َربِّ ژ

عملية ُمنظمة ال يستطيع فيها أحد  فهي ،منتظمة اأي: ُصفوفً  ،ژاَصفًّ ژ َواِحدٌ 

متداخلة بطريقة ال ُيِخفي  ، وهي صفوفولن يكون ألحد منها مَفرٌّ  ي،التخف  

  فالجميع واضح بكل أحواله. الذي يليه، الصفَّ  فيها َصفٌّ 

ُثم ُيَقاُل َلُهْم  ،لموالوقوف واالنتظار فيه أ ،ي: قَِياًما، أژاَصفًّ ژَوقِيَل: 

  .َأْحَياءً  :َيْعنِي ،ژَل َمرةٍ َلَقْد ِجْئُتُموَنا َكَما َخَلْقنَاُكْم َأوَّ ژ :-اْلُكفارَ  :َيْعنِي-

  .َوقِيَل: ُفَراَدى
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ال  ،اأي: على الحالة التي نزلَت عليها من بطن أمك عريانً  َوقِيَل: ُغْراًل،

  .حتى ما يسرت عورتك اتملك شيئً 

هذا الكالم لمن و ،َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ژْن َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعًداَبْل َزَعْمُتْم َألَّ ژ

  .ن ليس هناك قيامةفهو يزعم أ ،نكر البعثأ

اُس َعَلى َثََلِث َطَرائَِق ُيْحَشُر النَّ »َقاَل:  ‘َعِن النبِي  ¢َعِن َأبِي هريرة 

 ،َوَأْرَبَعٌة َعَلى َبِعيٍر  ،َوَثََلَثٌة َعَلى َبِعيٍر  ،َواْثنَاِن َعَلى َبِعيٍر  ،َوَراِهبِينَ َراِغبِيَن 

َوَتبِيُت َمَعُهْم  ،َوَتْحُشُر َبِقيَتُهُم الناُر ُتِقيُل َمَعُهْم َحْيُث َقاُلوا ،َوَعَشَرٌة َعَلى َبِعيٍر 

  .(1)ْمِسي َمَعُهْم َحْيُث َأْمَسْوا«َوتُ  ،َأْصَبُحوا َوُتْصبُِح َمَعُهْم َحْيُث  ،َحْيُث َباُتوا

إِنُكْم َمْحُشوُروَن ُحَفاًة ُعَراًة »َقاَل:  ‘َأن النبِي   َعِن اْبِن َعباسٍ و

  .(2)«ُغْرًَل 

 َكْيَف  ~ َعْن َعائَِشةَ و
ِ
ُيْحَشُر الناُس َيْوَم  َقاَلْت: ُقْلُت َيا َرُسوَل اهلل

َقاَلْت:  «َوالنَساءُ »َقاَل:  َقاَلْت: ُقْلُت َوالنَساُء؟ ،«ُعَراًة ُحَفاةً »َقاَل:  اْلِقَياَمِة؟

 

َقاِق، َباٌب: َكْيَف الَحْشُر، برقم )109/ 8أخرجه: البخاري ) ( 1)  (. 6522( كَِتاُب الر 

 َتَعاَلى: 139/ 4أخرجه: البخاري ) ( 2)
ِ
َواتََّخَذ  ﴿( كَِتاُب َأَحاِديِث األَْنبَِياِء، َباُب َقْوِل اهلل

 (. 3349[، برقم )125]النساء:    ﴾إِْبَراِهيَم َخلِياًل  اهللُ 
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  :ُقْلُت 
ِ
َأْن  ُهمْ ِهمَّ َيا َعائَِشُة اْْلَْمُر َأَشد ِمْن َذلَِك َأْن يُ »َقاَل:  .َنْسَتِحي ،َيا َرُسوَل اهلل

  .(1)«َينُْظَر َبْعُضُهْم إَِلى َبْعضٍ 

ا فِيِه َوَيُقوُلوَن َياَوْيَلَتنَاژ  َوُوِضَع اْلكَِتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ

َماِل َهَذا اْلكَِتاِب ََل ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َوََل َكبِيَرًة إَِلَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا 

  [.49]الكهف:  ژَحاِضًرا َوََل َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا

المالئكة  هُ أي: وضعتْ  َأْعَماِل اْلِعَباِد،َيْعنِي: ُكُتَب  ،ژَوُوِضَع اْلكَِتاُب ژ

ُتوَضُع فِي َأْيِدي الناِس فِي  ،هواحد كتابَ  عطون كلَّ فيُ  بأمر من اهلل تعالى،

َهاُؤُم اْقَرُءوا ژ وقال: ،فَمْن أخذ كتابه بيمينه فرح ،َأْيَمانِِهْم َوَشَماِئلِِهمْ 

ألنه كتاب  ناس، وهو فخور بما فيه؛اليعرضه على  [،19]الحاقة:  ژكَِتابَِيهْ 

فهو  ويدعو الناس إلى قراءته، ،لذلك يتباهى به ل؛ليس فيه ما ُيخجِ ف ر  ُمَش 

فلتكن  ها.ها ويذيعَ فطار هبا ليعرَض  كالتلميذ الذي حصل على درجات عالية،

 فإنه يقول: وهذا بخالف َمْن أويت كتابه بشماله ،اهلل نت ذلك الرجل يا عبدأ

      وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى           ې ې ې ې ۉ ۉ      ۅ ۅ ۋ ۋ ژ

 

ْنَيا َوَبَياِن  2194/ 4أخرجه: مسلم ) ( 1) ( كتاب اْلَجنَِّة َوِصَفِة َنِعيِمَها َوَأْهلَِها، َباُب َفنَاِء الدُّ

 (. 2859اْلَحْشِر َيْوَم اْلِقَياَمِة، برقم ) 
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إنه  [،29 - 25]الحاقة:   ژ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 والندم على صحيفة ُمْخِجلة. ،واالنكسار ،الخزي

 َتَعاَلى
ِ
 .َوقِيَل: َمْعنَاُه ُتوَضُع َبْيَن َيَدِي اهلل

ا فِيِه  َوُوِضعَ ژ :قال اهلل  اْلكَِتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ

َوَيُقوُلوَن َياَوْيَلَتنَا َماِل َهَذا اْلكَِتاِب ََل ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َوََل َكبِيَرًة إَِلَّ َأْحَصاَها 

  [.49]الكهف:  ژَوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوََل َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا

 ´ والحقُّ  أي: خائفين يرتعدون، ،ژاْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقينَ  َفَتَرىژ

 لهم العقوبة، هم وُيضخمَ عباده وُيحذرَ  لُِيفزعَ  ؛ر لنا حالة الخوف هذهصو  يُ 

وهذا من رحمة اهلل  وهم ما يزالون يف وقت التدارك والتعديل من السلوك،

 هبوط القلب ولجلجته،وهو عملية  فحالتهم األولى اإلشفاق، تعالى بعباده.

  .مَِن اأْلَْعَماِل السيَئةِ  :ژِمما فِيهِ ژ

 َيا َهاَلَكنَا :ژَيا َوْيَلَتنَاژ :ثم يأيت النداء بالويل ،إَِذا َرَأْوَها ژَوَيُقوُلونَ ژ

  .َوُكل َمْن َوَقَع فِي َهَلَكٍة َدَعا بِاْلَوْيلِ  ،: اْلَهَلَكةُ اْلَوْيُل َواْلَوْيَلةُ وَ 

أي: ال يرتك  مِْن ُذُنوبِنَا، ژاْلكَِتاِب ََل ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َوََل َكبِيَرةً َماِل َهَذا ژ
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  .ها وحسبهاإال عدَّ  أو صغيرةً  كبيرةً 

  .: اْلَقْهَقَهةُ اْلَكبِيَرةُ وَ  ،: التَبسمُ َقاَل اْبُن َعباٍس: الصِغيَرةُ 

َواْلَكبِيَرُة:  ،َواْلُقْبَلةُ  ،ْمُس َواللَّ  ،َممُ اللَّ  َوَقاَل َسِعيُد ْبُن ُجَبْيٍر: الصِغيَرُة:

  الزَنا.

وفقك -ل فتأمَّ  القوم من الصغار قبل الكبار ضجَّ  قال عون بن عبد اهلل:

يف التحذير من صغار الذنوب التي يحتقرها  هذه اللفتة من هذا اإلمام -اهلل

  مع أهنا قد تجتمع على المرء فتهلكه. كثير من الناس،

  .َهاَعدَّ  :ژَأْحَصاَهاإَِل ژ

  .: َكَتَبَها َوَأْثَبَتَهاَقاَل السديُّ 

  َحِفَظَها.:َقاَل ُمَقاتُِل ْبُن َحيانَ و

قال قتادة: اشتكى القوم كما  ،ر يف ُكتبهمل ُمسطَّ فكل ما فعلوه ُمسجَّ 

   ظلًما، فإن اهلل ال يظلم أحًدا.أحدٌ  ولم يشتِك  تسمعون اإلحصاء،

  َقاَل: ¢ َسْعدٍ َعْن َسْهِل ْبِن 
ِ
إِياُكْم َوُمَحقَراِت » :‘َقاَل َرُسوُل اهلل

 َفَجاَء َهَذا  ،َمَثُل َقْوٍم َنَزُلوا َبْطَن َوادٍ  َفإِنَما َمَثُل ُمَحقَراِت الذُنوِب  ،الذُنوِب 
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َحقَراِت الذُنوِب َوإِن مُ  ،َفَأْنَضُجوا ُخْبَزُهمْ  ،َوَجاَء َهَذا ِبُعودٍ  ،بُِعودٍ 

 .(1)َلُموبَِقاٌت«

 .َمْكُتوًبا ُمْثَبًتا فِي كَِتابِِهمْ  :ژَوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًراژ

  اَل َينُْقُص َثَواُب َأَحٍد َعِمَل َخْيًرا. :َأْي  ،ژَك َأَحًداَوََل َيْظِلُم َربُّ ژ

عادل ال  ´ألنه  َيْعَمْلُه؛َحًدا بُِجْرٍم َلْم اُك: اَل ُيَؤاِخُذ أَ حَّ َوَقاَل الضَّ 

  يؤاخذهم إال بما عملوه.

 ْبُن َقْيٍس:  َوَقاَل 
ِ
َفَأما  ،َثاَلَث َعْرَضاٍت  ُيْعَرُض الناُس َيْوَم اْلِقَياَمةِ َعْبُد اهلل

الصُحُف َوَأما اْلَعْرَضُة الثالَِثُة: َفِعنَْد َذلَِك َتطِيُر  ،َوَمَعاِذيرُ  ،اْلَعْرَضَتاِن: َفِجَداٌل 

  ، َوآِخٌذ بِِشَمالِِه.َفآِخٌذ بَِيِمينِهِ  ،فِي اأْلَْيِدي

َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَمََلئَِكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم َفَسَجُدوا إَِلَّ إِْبِليَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ ژ

يََّتُه َأْولَِياَء ِمْن ُدونِي َوهُ  ْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِِّه َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ

 [.50]الكهف:  ژلِلظَّالِِميَن َبَدًَل 

 

األَنصار، َحِديُث َأبِي َمالٍِك َسْهِل ْبِن َسْعٍد  ( تتمة مسند 37/466أخرجه: أحمد )( 1)

، برقم ) اِعِدي   (. 22808السَّ
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ويف  يف القرآن الكريم، اكثيرً  ’رْت قصة سجود المالئكة آلدم تكرَّ 

يجب  يف هذه اآلية يقول لنا: ´ والحقُّ  ،ة ُتعطينا اآلياُت لقطًة معينةً كل مرَّ 

أنه أخذ  اوتذكروا جيدً  عداوة إبليس ألبيكم آدم، اعليكم أْن تذكروا جيدً 

فكان يجب عليكم أن  أْن ُيغويكم أجمعين، العهد على نفسه أمام اهلل تعالى

 ´والحق ثكم بشيء فاذكروا عداوته لكم، فإذا حدَّ  تتنبهوا لهذه العداوة،

رنا ما وُيذك   فإنه ُيربي فينا المناعة التي ُنقاومه هبا، رنا من إبليسحينما ُيحذ  

  .واستكباره عن السجود له ،’كان منه ألبينا آدم 

 :َواْذُكْر َيا ُمَحمُد إِْذ ُقْلنَا لِْلَماَلئَِكةِ  ،ژَوإِْذ ُقْلنَا لِْلَمََلئَِكِة اْسُجُدوا ِِلَدمَ ژ

َدمَ 
ِ
ألهنم  ؛ژَوإِْذ ُقْلنَا لِْلَمَلئَِكةِ ژواألمر هنا جاء للمالئكة:  ،اْسُجُدوا آل

ويفعلون ما  ال يعصون اهلل ما أمرهم،إهنم أشرف المخلوقات، حيث 

  ُيؤَمُرون.

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الخامس عشر من مجالس تفسير 

 سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس السادس عشر

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

 إِْبِليَس َكاَن ِمَن َفَسَجُدوا إَِلَّ ژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

أهو من الجن أم من  ماهية إبليس: يف اكثيرً  اختلف العلماءوقد  ،ژاْلِجنِّ 

َوَقاَل اْلَحَسُن: َكاَن  ،وَحَسَمْته هذا الخالَف  وقد قطعت هذه اآليةُ  المالئكة؟

ْنسِ كَ  َفُهَو َأْصُل اْلِجن ،مَِن اْلِجن َوَلْم َيُكْن مَِن اْلَماَلئَِكةِ   .َما َأن آَدَم َأْصُل اإْلِ

  .َخَرَج  :َأْي  ،ژَفَفَسَق ژ

  .َعْن َطاَعِة َربهِ : ژهِ َعْن َأْمرِ َربِّ ژ

  .بني آَدمَ  اي :يعني ،ژِخُذوَنهُ َأَفَتتَّ ژ
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 فكيف بعدما حدث منه فهذا أمر عجيب! ،ژَوُذريَتُه َأْولَِياَء ِمْن ُدونِيژ

  الذي خلقكم ورزقكم؟! من دون اهلل اتجعلونه ولي  

 ، َقاَل َقَتاَدُة: َيَتَواَلُدوَن َكَما َيَتَواَلُد َبُنو آَدَم.ژَوُذريَتهُ ژ

 َأْعَداٌء. :َأْي  ،ژَلُكْم َعُدوٌّ  َوُهمْ ژ

إِْن لِْلُوُضوِء َشْيَطاًنا » َأنُه َقاَل: ‘َوُرِوَي َعْن ُأبِي ْبِن َكْعٍب َعِن النبِي 

 .(1)«ُيَقاُل َلُه اْلَوْلَهاُن َفاتُقوا َوْسَواَس اْلَماءِ 

 إِن َفَقاَل: َيا  ‘َأَتى النبِي  أنه ¢ عن ُعْثَماَن ْبَن َأبِي اْلَعاصِ و
ِ
َرُسوَل اهلل

َفَقاَل َرُسوُل  ،َوَبْيَن قَِراَءتِي ُيَلبُسَها َعَلي الشْيَطاَن َقْد َحاَل َبْينِي َوَبْيَن َصاَلتِي

 
ِ
َواْتُفْل َعْن  ،َفإَِذا َأْحَسْسَتُه َفَتَعوْذ بِاهللِ ِمْنهُ  َذاَك َشْيَطاٌن ُيَقاُل َلُه َخْنَزُب،» :‘اهلل

 .(2)َذلَِك َفَأْذَهَبُه اهلُل َعني َقاَل: َفَفَعْلُت  .«َثََلًثاَيَساِرَك 

 

 1/84أخرجه: الرتمذي ) ( 1)
ِ
ْسَراِف  ‘( َأْبَواُب الطََّهاَرِة َعْن َرُسوِل اهلل ، َباُب َكَراِهَيِة اإْلِ

 (. 57فِي اْلَماِء، برقم ) 

اَلِم، َباُب 1728/ 4أخرجه: مسلم ) ( 2) ِذ مِْن َشْيَطاِن اْلَوْسَوَسِة فِي  ( كتاب السَّ التََّعوُّ

اَلِة، برقم )   (. 2203الصَّ
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  ،ژِخُذوَنُه َوُذريَتُه َأْولَِياَء ِمْن ُدونِيَأَفَتتَّ ژ
ِ
َقاَل:  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

 
ِ
 ، َسَراَياهُ ُثم َيْبَعُث  ،إِن إِْبِليَس َيَضُع َعْرَشُه َعَلى اْلَماءِ » :‘ َقاَل َرُسوُل اهلل

 ، َأَحُدُهْم َفَيُقوُل: َفَعْلُت َكَذا َوَكَذا َيِجيءُ  ،َفَأْدَناُهْم ِمنُْه َمنِْزَلًة َأْعَظُمُهْم ِفْتنَةً 

ْقُت َفَيُقوُل: َما َتَرْكُتُه َحتى َفرَّ  َقاَل: ُثم َيِجيُء َأَحُدُهمْ  َفَيُقوُل: َما َصَنْعَت َشْيًئا،

 َأَراُه َقاَل: َقاَل اأْلَْعَمُش  .«َأْنَت  َوَيُقوُل: نِْعمَ  َقاَل: َفُيْدنِيِه ِمنُْه،َوَبْيَن اْمَرَأِتِه،  َبْينَهُ 

 .(1)َفَيْلَتِزُمهُ 

َطاَعَة إِْبلِيَس  َقاَل َقَتاَدُة: بِْئَس َما اْسَتْبَدُلوا ،ژالِِميَن َبَدًَل بِْئَس لِلظَّ ژ

  َوُذريتِِه بِِعَباَدِة َرهبِْم.

الذي أبى  أي: بئس البدل أن تتخذوا إبليس ،ژلِلظالِِميَن َبَدًَل  بِْئَس ژ

ي أمر المالئكة أْن وترتكوا والية اهلل الذ ،اواستكرب أْن يسجَد ألبيكم َولي  

يقول لنا: يجب عليكم أْن تذكروا  يف هذه اآلية ´والحق  تسجَد ألبيكم،

أمام  أنه أخذ العهد على نفسه اوتذكروا جيدً  عداوة إبليس ألبيكم آدم، اجيدً 

فإذا  يجب عليكم أن تتنبهوا لهذه العداوة،ف  كم أجمعين،اهلل تعالى أْن ُيغويَ 

 

ْيَطاِن  2167/ 4أخرجه: مسلم ) ( 1) ( كتاب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َواْلَجنَِّة َوالنَّاِر، َباُب َتْحِريِش الشَّ

 (. 2813برقم )  َوَبْعثِِه َسَراَياُه لِِفْتنَِة النَّاِس َوَأنَّ َمَع ُكل  إِْنَساٍن َقِرينًا،
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  ثكم بشيء فاذكروا عداوته لكم.حدَّ 

َماَواِت َواْْلَْرِض َوََل َخْلَق ژ :قال اهلل  َما َأْشَهْدُتُهْم َخْلَق السَّ

 [.51]الكهف:  ژلِّيَن َعُضًداَأْنُفِسِهْم َوَما ُكنُْت ُمتَِّخَذ اْلُمِض 

  إِْبلِيَس َوُذريَتُه. :َيْعنِي ،َما َأْحَضْرُتُهمْ  :ژَما َأْشَهْدُتُهمْ ژ

  َوقِيَل: اْلُكفاُر.

  .اْلَماَلئَِكةَ  :َوَقاَل اْلَكْلبِي: َيْعنِي

َأْشَهْدُتُهْم َيُقوُل: َما  ،ژَماَواِت َواْْلَْرِض َوََل َخْلَق َأْنُفِسِهمْ َخْلَق السَّ ژ

   فِيَها.َعَلى َخْلِقَها َوُأَشاِوُرُهمْ  َخْلًقا َفَأْسَتِعيُن بِِهمْ 

وَن َأِي: الشَياطِيَن الِذيَن ُيِضلُّ  ،ژيَن َعُضًداِخَذ اْلُمِضلِّ َوَما ُكنُْت ُمتَّ ژ

وهو مأخوذ من َعُضد  والَعُضد: هو القوة التي ُتسعفك وتسندك، ،الناَس 

 .يزاول أغلب أعماله بيدهحيث  اإلنسان،

لكي  حدأ إلىال يحتاج  ´اهلل ف  َأْي: َأْنَصاًرا َوَأْعَواًنا. ،ژَعُضًداژ

  أي شيء.و أ ،أو الرزق ،يستسعين به يف الخلق
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َيُقوُل َناُدوا ُشَرَكائَِي الَِّذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُهْم َفَلْم َيْسَتِجيُبوا َلُهْم  َوَيْومَ ژ

  [.52]الكهف:  ژَوَجَعْلنَا َبْينَُهْم َمْوبًِقا

 ،ك هذا اليومولتْذُكْر معك أمتُ  يعني: واْذكر يا محمد، ،ژَوَيْوَم َيُقوُل ژ

 :َيْعنِي ،ژَناُدوا ُشَرَكائِيَ ژ َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة:َأْي: َيُقوُل اهلُل  ،ژَوَيْوَم َيُقوُل ژ

  .َأهُنْم ُشَرَكائِي ژالِذيَن َزَعْمُتمْ ژ ،اأْلَْوَثانَ 

 شركائي الذين اتخذتموهم من دوين، للكفار: ادعوا ´يقول الحق 

  .أي: كذبتم يف ادعائكم أهنم آلهة وزعمتم،

  .َفاْسَتَغاُثوا بِِهمْ  :ژَفَدَعْوُهمْ ژ

يقول لهم  ،َوَلْم َينُْصُروُهمْ  ،َأْي: َلْم ُيِجيُبوُهمْ  ،ژَفَلْم َيْسَتِجيُبوا َلُهمْ ژ

  .فال يستجيبون لهم عيتم كذًبا أهنم آلهةالذين ادَّ الء هؤ ادعوااهلل 

  َيْعنِي: َبْيَن اأْلَْوَثاِن َوَعَبَدتَِها. ،ژَوَجَعْلنَا َبْينَُهمْ ژ

  .َوقِيَل: َبْيَن َأْهِل اْلُهَدى َوَأْهِل الضاَلَلةِ 

  .َمْهلًِكا :ژَمْوبًِقاژ
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  َقاَل ُمَجاِهٌد: َواٍد فِي َجَهنَم.

 ،َوَأْصُلُه اْلَهاَلكُ  ،َقاَل اْبُن اأْلَْعَرابِي: َوُكل َحاِجٍز َبْيَن َشْيَئْيِن َفُهَو َمْوبٌِق و

  َأْي: َأْهَلَكُه. ،ُيَقاُل: َأْوَبَقهُ 

 وقد ُمْهلًِكا َلُهْم فِي اآْلِخَرِة، َقاَل اْلَفراُء: َوَجَعْلنَا َتَواُصَلُهْم فِي الدْنَيا

 .اسحيقً  ابين الداعي والمدعو واديً  ´جعل الحق 

ُهْم مُ ژ َواقُِعوَها َوَلْم َيِجُدوا َعنَْها َوَرَأى اْلُمْجِرُموَن النَّاَر َفَظنُّوا َأنَّ

  [.53]الكهف:  ژَمْصرًِفا

 والمجرمون: الذين ارتكبوا الجرائم، ،ژارَ َوَرَأى اْلُمْجِرُموَن النَّ ژ

  .وقيل: اْلُمْشِرُكونَ  ،وعلى رأسها الكفر باهلل

  .أي: أيقنوا أهنم واقعون فيها هنا ُيراد منه اليقين، الظنُّ  ،ژواَفَظنُّ ژ

  .َوَواقُِعوَن فِيَها ،َداِخُلوَها :ژَأنُهْم ُمَواقُِعوَهاژ

هَنَا َأَحاَطْت بِِهْم مِْن ُكل َجانٍِب. ؛َمْعِداًل  :ژَوَلْم َيِجُدوا َعْنَها َمْصِرًفاژ
ِ
 أل

أو ملجأ  يفرون منه، اال يجدون مفر   اوأيًض  ،اأي: يف حين أن بينهما َمْوبقً 

  .النارجرنا من اللهم أ .يلجؤون إليه
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ْنَساُن َأْكَثَر ژ ْفنَا ِفي َهَذا اْلُقْرآِن لِلنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َوَكاَن اإْلِ َوَلَقْد َصرَّ

  [.54]الكهف:  ژَشْيٍء َجَدًَل 

 التصريف معناه تحويل الشيء إلى أشياء متعددة،و ،ژْفنَاَوَلَقْد َصرَّ ژ

 من هنا، بل تأيت مرةً  واحدة،فال تأيت من ناحية  ،كما يصرف اهلل الرياح مثاًل 

وُصور  ،أي: أتى بأحوال متعددة من هناك، كذلك َصرف اهلل األمثال. ومرةً 

  شتى منها.

 .انََّبيَّ  :وقيل

يضرب األمثال كأنه  ´والحق  ،ژَمَثلٍ  اِس ِمْن ُكلِّ فِي َهَذا اْلُقْرآِن لِلنَّ ژ

  .عنهم األمر قد يكون غائبً  يقرع هبا آذان الناس

ْنَساُن َأْكَثَر َشْيٍء َجَدًَل ژ أي: كثير الخصومة والتنازع يف  ،ژَوَكاَن اإْلِ

أن يثبت ِصْدق مذهبه  ومحاولة كل طرف ،والجدل: هو المحاورة الرأي،

  .وكالمه

  ُخُصوَمًة فِي اْلَباطِِل. :وقيل

  روى
ُّ
  ¢ ي طالب بن أبعلي

ِ
بِْنَت َرُسوِل  َطَرَقُه َوَفاطَِمةَ  ‘َأن َرُسوَل اهلل
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ِ
  «َأََل ُتَصلَياِن؟»َفَقاَل:  َلْيَلًة، ‘اهلل

ِ
، ،ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

ِ
َفإَِذا  إِن َأْنُفَسنَا بَِيِد اهلل

  ،َبَعَثنَاَشاَء َأْن َيْبَعَثنَا 
ِ
َوَلْم َيْرِجْع  ،ِحيَن ُقْلُت َلُه َذلَِك  ‘َفاْنَصَرَف َرُسوُل اهلل

 
َّ
ْنَساُن ژَوُهَو َيُقوُل:  َيْضِرُب َفِخَذهُ  ُثم َسِمْعُتُه َوُهَو ُمَول   َشْيًئا، إَِلي َوَكاَن اإْلِ

 .(1)ژَأْكَثَر َشْيٍء َجَدًَل 

السادس عشر من مجالس تفسير وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس 

 سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.

  

 

َعَلى َصالَِة اللَّيِْل   ‘ ( كتاب التهجد، َباُب َتْحِريِض النَّبِي  50/ 2أخرجه: البخاري )( 1)

 (. 1127َوالنََّوافِِل مِْن َغْيِر إِيَجاٍب، برقم ) 
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 اجمللس السابع عشر

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

َمَنَع النَّاَس َأْن ُيْؤِمنُوا إِْذ  َوَماژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

لِيَن َأْو َيْأتَِيُهُم اْلَعَذاُب  َجاَءُهُم اْلُهَدى َوَيْسَتْغِفُروا َربَُّهْم إَِلَّ َأْن َتْأتَِيُهْم ُسنَُّة اْْلَوَّ

  [.55]الكهف:  ژُقُبًَل 

منعهم أن ما الذي  ،ژاَس َأْن ُيْؤِمنُوا إِْذ َجاَءُهُم اْلُهَدىَوَما َمنََع النَّ ژ

بعد أن  فنا فيه من اآليات واألمثال،وصرَّ  ،عليهم القرآن نايؤمنوا بعد أن أنزل

  !لكل األحوال؟ اجاءهم مطابقً 

ْساَلمُ  ،اْلُقْرآنُ  :ژاْلُهَدىژ   ،َواإْلِ
ِ
  .َواْلَبَياُن مَِن اهلل

 .‘َوقِيَل: إِنُه الرُسوُل 
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َيْعنِي: ُسنَتنَا فِي  ،ژِلينَ ُة اْْلَوَّ َتْأتَِيُهْم ُسنَّ ُهْم إَِل َأْن َوَيْسَتْغِفُروا َربَّ ژ

  إِْهاَلكِِهْم إِْن َلْم ُيْؤمُِنوا.

َكَما َقاُلوا:  مِْن ُمَعاَيَنِة اْلَعَذاِب  ُة اأْلَولِينَ َوقِيَل: إاِل َطَلَب َأْن َتْأتَِيُهْم ُسنَّ

َماِء َأِو  اللَُّهمَّ ژ إِْن َكاَن َهَذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِْدَك َفَأْمطِْر َعَلْينَا ِحَجاَرًة ِمَن السَّ

أن تأتيهم  فهذه هي اآلية التي تنتظرهم: [،32]األنفال:  ژاْئتِنَا بَِعَذاٍب َألِيمٍ 

  ب الرسل.ُسنة اهلل يف إهالك َمْن كذَّ 

  َقاَل اْبُن َعباٍس: َأْي: َعَياًنا مَِن اْلُمَقاَبَلِة. ،ژَيْأتَِيُهُم اْلَعَذاُب ُقُبًَل  َأوْ ژ

 َوَقاَل ُمَجاِهٌد: َفْجَأًة.

، فيقول حتى ال يأبه لعمل الكفار ‘ه ثم ُيسلي الحق سبحانه رسولَ 

´:  

ِريَن َوُمنِْذِريَن َوُيَجاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا  َوَماژ ُنْرِسُل اْلُمْرَسِليَن إَِلَّ ُمَبشِّ

  [.56]الكهف:  ژبِاْلَباطِِل لُِيْدِحُضوا بِِه اْلَحقَّ َواتََّخُذوا آَياتِي َوَما ُأْنِذُروا ُهُزًوا

ِذيَن َكَفُروا ُيَجاِدُل الَّ وَ  ِريَن َوُمنِْذِرينَ َوَما ُنْرِسُل اْلُمْرَسِليَن إَِل ُمَبشِّ ژ

[، 94]اإلسراء:  ژَأَبَعَث اهللُ َبَشًرا َرُسوًَل ژَوُمَجاَدَلُتُهْم َقْوُلُهْم:  ،ژبِاْلَباطِلِ 
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َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعظِيمٍ  َلْوََل ژ وقولهم: ]الزخرف:  ژُنزِّ

  .َوَما َأْشَبَههُ  [،31

َوَأْصُل  ،ژِبِه اْلَحقژ ُيعط لوا، وُيزيلواو : لُِيْبطُِلوا،ژلُِيْدِحُضواژ

  .لُِيِزيُلوا بِِه اْلَحق :ُيِريدُ  ،َلُق الزَّ  :ْحضِ الدَّ 

 ،َوَما ُأْنِذُروا بِهِ  :َيْعنِي ،فِيِه إِْضَمارٌ  ،ژآَياتِي َوَما ُأْنِذُروا ُهُزًوا َخُذواَواتَّ ژ

  .َوُهَو اْلُقْرآنُ 

حكام وآيات األ وكذلك آيات القرآن، : اْستِْهَزاًء،َأِي  ،ژُهُزًواژ

 واستهزاًء. اتخذوها ُسْخريةً 

َر بِآَياِت َربِِّه َفَأْعَرَض َعنَْها َوَنِسَي َما  َوَمنْ ژ :اهلل قال  ْن ُذكِّ َأْظَلُم ِممَّ

َمْت َيَداُه إِنَّا َجَعْلنَا َعَلى ُقُلوبِِهْم َأِكنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َوِفي آَذانِِهْم َوْقًرا َوإِْن  َقدَّ

  [.57]الكهف:  ژَتْدُعُهْم إَِلى اْلُهَدى َفَلْن َيْهَتُدوا إًِذا َأَبًدا

 :يأ ،لتأكيد الكالم ؛جاء الخرب على صورة االستفهام، ژَوَمْن َأْظَلمُ ژ

ْن فعل  ؛وترك لنا الجواب ؟اكثر ظلمً أ نْ ومَ  لنقول نحن: ال أحَد أظلُم ممَّ

  .ذلك



 

 

123 

 

 عشر  السابع  اجمللس

رَ ژ ْن ُذكِّ   : ُوِعَظ.ژِممَّ

  .بالمصائب والمحن والباليا ،ژبِآَياِت َربِّهِ ژ

هذه فكل  ،َوَلْم ُيْؤمِْن بَِها ،َوَتَرَكَها ،َتَولَّى َعنَْها :ژَفَأْعَرَض َعْنَهاژ

  ينتفع هبا، فال أحد أظلم منه!المشاكل والحروب وال ذه وه ،الزالزل

َمْت َيَداهُ ژ وكان  ،َأْي: َما َعِمَل مَِن اْلَمَعاِصي مِْن َقْبُل ، ژَوَنِسَي َما َقدَّ

يتوب عليه  أن فيؤمن هبا، لعل اهللأن ينتبه إلى هذه اآليات عليه الواجب 

ل سيئاته حسنات. بإيمانه،   فُيبد 

ا َجَعْلنَا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأكِنَّةً ژ فجعل اهلل على  ،َأْغطَِيةً ، أي: أكنة ،ژإِنَّ

وليس هذا  فال يدخلها اإليمان، وال يخرج منها الكفر، قلوهبم أغطية،

 ،لما طلبوا بل استجابةً  ،-لكتعالى اهلل عن ذ-منه تعالى لعباده  اضطهاًدا

ألنه  فلما أحبُّوا الكفر وانشرحْت به صدورهم زادهم منه؛ لما أحبُّوا، وتلبيةً 

ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ژكما قال عنهم يف آية أخرى:  َربٌّ يعطي عبده ما يريد،

 [.10]البقرة:  ژَفَزاَدُهُم اهللُ َمَرًضا

لكي ال  ، جعل األكنة؛لَِئالَّ َيْفَهُموهُ  :ُيِريدُ  ،َأْي: َيْفَهُموهُ  ،ژَأْن َيْفَقُهوهُ ژ
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  فحَرمهم اهلل فقهها وفهمها. ،يفهموا

  .َوثَِقاًل  ،َصَمًما :َأْي  ،ژَوفِي آَذانِِهْم َوْقًراژ

دُ  :ژَوإِْن َتْدُعُهمْ ژ ينِ  :ژإَِلى اْلُهَدىژ ،َيا ُمَحمَّ َيْهَتُدوا  َفَلنْ ژ ،إَِلى الد 

وهذا أمر طبيعي،  ُهْم َأنَُّهْم اَل ُيْؤمُِنوَن،َوَهَذا فِي َأْقَواٍم َعلَِم اهلُل مِنْ ،ژإًِذا َأَبًدا

عليهم منافذ العلم  وسدَّ  بعد أن ختم اهلل على قلوهبم وعلى أسماعهم،

فيستقبلها قلبك  ن أن تسمع كلمة الحق،ألن الهدى ناشئ ع والهداية؛

 فتسمع باألذن، وتقبل بالقلب، عل لها جوارحك بااللتزام،فتنف بالرضا،

وَصَمٌم  وما دام يف األذن َوْقرٌ  ،بما ُأمَِرْت به اوتنفعل بالجوارح طاعًة والتزامً 

والجوارح ال تنفعل إال بما ُشِحن  أنكره القلب، اوإْن سمعْت شيئً  فلن تسمع،

 به القلب من عقائد. 

َل َلُهُم اْلَعَذاَب َوَربَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّ ژ ْحَمِة َلْو ُيَؤاِخُذُهْم بَِما َكَسُبوا َلَعجَّ

  [.58]الكهف:  ژَبْل َلُهْم َمْوِعٌد َلْن َيِجُدوا ِمْن ُدونِِه َمْوئًَِل 

ْحَمةِ ژ   .ُذو الن ْعَمةِ  :ژَوَربَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّ

ارَ  :ژَلْو ُيَؤاِخُذُهمْ ژ   .ُيَعاِقُب اْلُكفَّ
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َل َلُهمُ ژ ؛مَِن الذنوب ژبَِما َكَسُبواژ ْنَيا ژاْلَعَذاَب  َلَعجَّ   .فِي الدُّ

  .َواْلِحَساَب  ،اْلَبْعَث  :َيْعنِي ،ژَبْل َلُهْم َمْوِعٌد ژ

فمن رحمة اهلل بالكفار أنه لم  ،أً َمْلج :ژَلْن َيِجُدوا ِمْن ُدونِِه َمْوئًَِل ژ

لن يهربوا  ابل أمهلهم وتركهم؛ ألن لهم موعدً  يعاجلهم بعذاب يستأصلهم،

وال شكَّ أن يف إمهالهم  يحميهم منه، ولن ُيفلِتوا، ولن يكون لهم َمْلجأٌ  منه،

 ُيخِرج من ظهور هؤالء َمْن يؤمن به،  أن ولعل اهلل يف الدنيا حكمة هلل بالغة،

 يف تاريخ اإلسالم، اوقد حدث هذا كثيرً  ويدافع عنه، ،راية الدين وَمْن يحمل

فكان أعظَم قائد  وأمهل اهلل خالد بن الوليد فِمْن َظْهر أبي جهل جاء عكرمة،

 يف اإلسالم. 

ا َظَلُموا َوَجَعْلنَا لَِمْهِلكِِهْم َمْوِعًدا َوتِْلَك ژ  ژاْلُقَرى َأْهَلْكنَاُهْم َلمَّ

  [.59]الكهف: 

ر وُتطَلق على المكان الذي تتوفَّ  ،، القرى: جمع قريةژَوتِْلَك اْلُقَرىژ

مات الحياة فأين هذه الُقَرى؟ النبي  وهل كان لها وجود على عهد فيه ُمقو 

ويراها  ،‘ويراها النبي  عليها القرى آثار وأطالل تدلُّ ؟ نعم، كان لهذه ‘

وقرى  ،(قوم صالح)مثل: ُقَرى ثمود  ؛الناس يف رحالهتم إلى الشام وغيرها



 

 

126 

 

ا
ً
 تفسري سورة الكهف ف ثالثون جملس

وَن َعَلْيِهْم ُمْصبِِحيَن )ژوقد قال تعالى عنها:  قوم لوط، ُكْم َلَتُمرُّ ( 137َوإِنَّ

ْيِل َأَفََل َتْعِقُلونَ    [.138، 137]الصافات:  ژَوبِاللَّ

َوَقْوَم  ،َوَثُمودَ  ،َوَعادٍ  ،َقْوَم ُنوٍح  َيْعنِي: ،ژَوتِْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكنَاُهمْ ژ

  .َوَغْيَرُهمْ  ،ُلوطٍ 

ا َظَلُمواژ   .َكَفُروا :ژَلمَّ

خرون ال يتأ (اا محدد  زمنً)َأْي: َأَجاًل  ،ژَوَجَعْلنَا لَِمْهِلكِِهْم َمْوِعًداژ

يبغون  وهو يرى بعض الكفرة قد ييأس، وقد يستغرب البعض، بل عنه

وآثارها   سنن اهللهَ قِ فَ  نْ ولكن مَ  ويظلمون، ومع ذلك لم يأخذهم اهلل بعذاب،

ألنه يدرك أن هؤالء الكفرة  وال ييأس؛ ،ال يستغرب ؛يف األمم السابقة

التي تقودهم إلى مزيد من الظلم  يعيشون سنة اإلمالء واالستدراج

 ده اهلل،لكن يف األجل الذي حدَّ  وبالتالي إلى هنايتهم وهالكهم، والطغيان،

ْوِعًداژقال تعالى:   . ژَوَجَعْلنَا لَِمْهِلكِِهم مَّ

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس السابع عشر من مجالس تفسير 

 سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.

  



 

 

127 

 

 عشر  الثامن  اجمللس

 

 اجمللس الثامن عشر

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِفَتاُه ََل َأْبَرُح ژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

  [.60]الكهف:  ژَحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا

ُة َأْهِل  ؟خر؟ وهل هناك موسى آموسى يُّ ، أژَوإِْذ َقاَل ُموَسىژ َعامَّ

  اْلِعْلِم َقاُلوا: إِنَُّه ُموَسى ْبُن ِعْمَراَن.

  ما ذكرهوسبب هذه القصة مع الخضر 
ِ
َقاَم ُموَسى »: فقال ‘َرُسْوُل اهلل

 إسرائيل، ويف رواية:بني  ظُ عِ وينصح ويَ قام يخطب  ،«َخطِيًبا فِي َبنِي إِْسَرائِيَل 

َقاَل:  َفُسئَِل: َأيُّ النَّاِس َأْعَلُم؟» ،’فظهر علم موسى  ،«َفَأْبَلَغ ِفي اْلُخْطَبة»

ن فوق ؛ ألعلم مني: اهلل أولم يقل ،«َفَعَتَب اهللُ َعَلْيِه إِْذ َلْم َيُردَّ الِعْلَم إَِلْيهِ  َأَنا.
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ُهَو َأْعَلُم  َوَأْوَحى اهللُ إَِلْيِه: إِنَّ ِلي َعْبًدا بَِمْجَمِع اْلَبْحَرْيِن،» ،كل ذي علم عليم

،َقاَل: َيا » ،علم منك هو أنْ يوجد مَ  ،«ِمنَْك  كيف أصل إلى  «َوَكْيَف ِلي ِبِه؟ َربِّ

 ،بطلَ ن العلم يُ أو ،وهذا فيه فضل طلب العلم ،تعلم منههذا العالم؛ أل

يف إناء  احمل سمكةً  ، أي:«َفإَِذا َفَقْدَتُه، َفُهو َثمَّ  اْحِمْل ُحوًتا فِي ِمْكَتٍل،َفِقيَل: »

، «َفاْنَطَلَق، َواْنَطَلَق َمَعُه َفَتاُه ُيوَشُع ْبُن ُنونٍ » ،نه هناكَت السمكة فإذا فقدفإ

 ،’وكان من َنْسل يوسف  بن نون،هو خادمه يوشع  ’ وفتى موسى

َوَحَمَلَ ُحوًتا ِفي » ،اه فتاهولذلك سمَّ  ؛ليتعلم منه ؛وكان يتبعه ويخدمه

 .ناء يف إسمكةً  أي: ،(1)«ِمْكَتلٍ 

  .ُيوَشَع ْبِن ُنونَ  :ژَوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِفَتاهُ ژ

  .اَل َأَزاُل َأِسيرُ  :َأْي  ،ژََل َأْبَرُح ژ

ا  ،َبْحِر َفاِرسٍ َقاَل َقَتاَدُة:  ،ژَحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْينِ ژ وِم مِمَّ َوَبْحِر الرُّ

  َيلِي اْلَمْشِرَق.

 

ا َجاَوَزا َقاَل لَِفَتاُه: آتِ ﴿( كَِتاُب َتْفِسيِر الُقْرآِن، َباُب 91/ 6أخرجه: البخاري )( 1) نَا  َفَلمَّ

ْخَرِة َفإِن ي َنِسيُت   َغَداَءَنا َلَقْد َلِقينَا مِْن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًبا، َقاَل: َأَرَأْيَت إِْذ َأَوْينَا إَِلى الصَّ

 (. 4727[، برقم ) 63]الكهف:   ﴾الُحوَت 
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ُد ْبُن َكْعٍب    َطْنَجُة. :َوَقاَل ُمَحمَّ

 ْبُن َكْعٍب: إِْفِريِقيَّةُ 
ُّ
  .َوَقاَل ُأَبي

َفَحَماَل  َوَجْمُعُه َأْحَقاٌب. َدْهًرا َطِوياًل َوَزَماًنا، :َأْي  ،ژَأْو َأْمِضَي ُحُقًباژ

ْخَرةِ ُخْبًزا  تِي ِعنَْد َمْجَمِع اْلَبْحَرْيِن َلْياًل  َوَسَمَكًة َمالَِحًة َحتَّى اْنَتَهَيا إَِلى الصَّ   .الَّ

ا َبَلَغا َمْجَمَع َبْينِِهَما َنِسَيا ُحوَتُهَما َفاتََّخَذ َسبِيَلُه فِي اْلَبْحِر َسَرًباژ  ژَفَلمَّ

  [.61]الكهف: 

ا َبَلَغاژ   .َوَفَتاهُ  ،ُموَسى :َيْعنِي ،ژَفَلمَّ

  .َأْي: َبْيَن اْلَفِريَقْينِ  ،ژَمْجَمَع َبْينِِهَماژ

  .َتَرَكا :ژَنِسَياژ

َوَأَضاَف  ،َوُهَو الَِّذي َنِسَيهُ  ،ُيوَشعَ  َوإِنََّما َكاَن اْلُحوُت َمعَ  ،ژُحوَتُهَماژ

َنَُّهَما َجِميًعا ؛الن ْسَياَن إَِلْيِهَما
ِ
َداُه لَِسَفِرِهَما أل  .َتَزوَّ

  َمْسَلًكا. :َأْي  ،ژَسبِيَلُه ِفي اْلَبْحِر َسَرًباژ ،اْلُحوُت  :َأِي  ،ژَفاتََّخَذ ژ

ا اْنَتَهيَ  ْخَرِة َوَضَعا ُرؤَلمَّ َواْضَطَرَب اْلُحوُت  ،وَسُهَما َفنَاَماا إَِلى الصَّ
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ا اْسَتْيَقَظ ُموَسى  ،اْلَبْحِر َسَرًباَفاتََّخَذ َسبِيَلُه فِي  ،َفَخَرَج َوَسَقَط فِي اْلَبْحرِ  َفَلمَّ

 َصاِحُبُه َأْن ُيْخبَِرهُ 
َ
ْخَرِة، َفاْنَطَلَقا َحتَّى إَِذا َكاَن مَِن اْلَغدِ  ،َنِسي  َحتَّى َكاَنا ِعنَْد الصَّ

فَوَضَعا ُرُءوَسُهَما َفنَاَما،  ،الخضر عنده للقاء التي عند ساحل البحر الموعود

َفاتََّخَذ َسبِيَلُه ژ، مَِن اْلِمْكَتلِ  )الحوت الميت المملَّح( َواْنَسلَّ اْلُحوُت  ناموا

  .ژفِي اْلَبْحِر َسَرًبا

  .طريقه :أي، ژَفاتََّخَذ َسبِيَلهُ ژ

 َوَكاَن لُِموَسى َوَفَتاُه َعَجًبا.  ،مسلًكا :أي، ژفِي اْلَبْحرِ َسَرًباژ

ا َجاَوَزا َقاَل لَِفَتاُه آتِ ژ  ژنَا َغَداَءَنا َلَقْد َلِقينَا ِمْن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًباَفَلمَّ

 [.62]الكهف: 

ا ژ ،مشوا بقية النهار والليل َفاْنَطَلَقا َبِقيََّة َيْومِِهَما َوَلْيَلتِِهَما، َفَلمَّ

ا َأْصَبَحا َقاَل  ،َوُهَو َمْجَمُع اْلَبْحَرْينِ  ،َذلَِك اْلَمْوِضعَ  :َيْعنِي ،ژَجاَوَزا َفَلمَّ

 .ژآتِنَا َغَداَءَنا َلَقْد َلِقينَا ِمْن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًباژ ُموَسى لَِفَتاُه:

 . ل النهارل أوَّ ؤكَ وهو الطعام يُ ، ژآتِنَا َغَداَءَناژ



 

 

131 

 

 عشر  الثامن  اجمللس

 وهو ردٌّ  األسفار،خاذ الزاد يف دليل على ات   ،ژَناآتِنَا َغَداءَ ژويف قوله: 

ا منهم أن زعمً  الذين يقتحمون الصحاري والقفار، على الجهلة األغمار،

هذا موسى نبي اهلل وكليمه من أهل  ار،ل على اهلل الواحد القهَّ ذلك هو التوكُّ 

 ه، وتوكله على رب العباد. قد اتخذ الزاد مع معرفته برب   األرض

ا مَِن النَّ  َجاَوَز اْلَمَكاَن الَِّذي َأَمَرُه اهلُل بِِه، َصَب َحتَّىَوَلْم َيِجْد ُموَسى َمس 

ْخَرةِ  فألقي عليه الجوع َر اْلُحوَت  ؛والنصب َبْعَد ُمَجاَوَزِة الصَّ َوَيْرِجَع  ،لَِيَتَذكَّ

 إَِلى َمْطَلبِِه. 

 فموسى يع والخلق السامي بين موسى وفتاه،تأمل هذا األدب الرف 

 ،ژا ِمْن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًبا َآتِنَا َغَداَءَنا َلَقْد َلِقينَ ژ يعامله كرفيق ال خادم: ’

ل نفسه المسؤولية وحده: ْنَسانِيُه إَِلَّ َفإِنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما أَ ژ وفتاه ُيـحم 

ْيَطانُ  ا  ،مع أن الحقيقة أهنما جميًعا ،ژالشَّ  إهنا أخالق األنبياء! حق 

دليل على جواز اإلخبار  ،ژا ِمْن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًباَلَقْد َلِقينَ ژويف قوله: 

وأن ذلك ال يقدح يف الرضا، وال يف  بما يجده اإلنسان من األلم واألمراض،

 لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر وال سخط.  ،التسليم للقضاء
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ْخَرِة َفإِ ژ نِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما َأْنَسانِيُه إَِلَّ َقاَل َأَرَأْيَت إِْذ َأَوْينَا إَِلى الصَّ

ْيَطاُن َأْن َأْذُكَرُه َواتََّخَذ َسبِيَلُه ِفي اْلَبْحِر َعَجًبا   [.63]الكهف:  ژالشَّ

رَ  ژَقاَل ژ ْخَرةِ ژ :َلُه َفَتاَه َوَتَذكَّ تذكر عندما  ،ژَأَرَأْيَت إِْذ َأَوْينَا إَِلى الصَّ

 َصْخَرٌة َكاَنْت بِاْلَمْوِضِع اْلَمْوُعودِ  ا عند الصخرة،نَمْ نِ 
َ
  .َوِهي

َوَذلَِك َأنَّ ُيوَشَع ِحيَن َرَأى  ،َتَرْكُتُه َوَفَقْدُتهُ  :َأْي  ،ژَفإِنِّي َنِسيُت اْلُحوَت ژ

 َأْن ُيْخبَِرهُ  َقاَم لُِيْدِرَك ُموَسى َفُيْخبَِرهُ  َذلَِك مَِن اْلُحوِت 
َ
َفَمَكَثا َيْوَمُهَما  ،َفنَِسي

َمْعنَاُه: َنِسيُت َأْن َأْذُكَر َلَك  فِي اآْلَيِة إِْضَمارٌ  :قِيَل و َيا الظُّْهَر مَِن اْلَغِد،َصلَّ  تَّىَح 

  .َأْمَر اْلُحوِت 

ْيَطاُن َأْن َأْذُكَرهُ ژ َأْن َأْذُكَر َلَك َأْمَر  أي: وما أنسانيهُ  ،ژَوَما َأْنَسانِيُه إَِلَّ الشَّ

ْيَطانُ  اْلُحوِت    .إاِلَّ الشَّ

  اختلف العلماء فيه:، ژَواتََّخَذ َسبِيَلُه ِفي اْلَبْحِر َعَجًباژ

َوَيُقوُل: َطَفَر اْلُحوُت إَِلى اْلَبْحِر َفاتََّخَذ فِيِه  ِقيَل: َهَذا مِْن َقْوِل ُيوَشَع،ف  •

، َولُِموَسى َكاَن لِْلُحوِت َسَرًبا»: ‘ قال النبي ًبا،َفَعِجْبُت مِْن َذلَِك َعجَ  َمْسَلًكا
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 .(1)َوَفَتاُه َعَجًبا«

ا َقاَل َلُه ُيوَشعُ  ،’ َوقِيَل: َهَذا مِْن َقْوِل ُموَسى • َواتََّخَذ َسبِيَلُه فِي  :َلمَّ

ٍء  !َقاَل َلُه ُموَسى: َعَجًباف  ،اْلَبْحرِ 
ْ
َكَأنَُّه َقاَل: َأْعَجُب َعَجًبا. َقاَل اْبُن َزْيٍد: َأيُّ َشي

  ي ا َبْعَدَما ُأكَِل َبْعُضُه؟!ُثمَّ َصاَر َح  ،َأْعَجُب مِْن ُحوٍت ُيْؤَكُل مِنُْه َجْهًرا

ا َعَلى آَثاِرِهَما َقَصًصا ژ  [.64]الكهف:  ژَقاَل َذلَِك َما ُكنَّا َنْبِغ َفاْرَتدَّ

فهذا المكان الذي  ،َنْطُلُب  :َأْي  ،ژَذلَِك َما ُكنَّا َنْبغِ ژ :وَسىمُ  ژَقاَل ژ

فكأن الحوت كان أعلم بالموعد من  ُفِقد فيه الحوت هو المكان المراد،

يلتقي  حيث وهو َمْجمع البحرين، وهكذا ُعرف عنوان المكان، موسى،

 يف مسرح بني وهذه الصورة ال توجد إالَّ  ،اواحدً  االبحران فيصيران بحرً 

ويلتقيان يف بحر  وهناك خليج العقبة وخليج السويس، إسرائيل يف سيناء،

 واحد عند رأس محمد. 

ا َعَلى آَثاِرِهَما َقَصًصاژ اِن اأْلََثَر الَِّذي َجاءَ  ،ژَفاْرَتدَّ  اَأْي: َرَجَعا َيُقصَّ

 

َأيُّ النَّاِس ( كَِتاُب الِعْلِم، َباُب َما ُيْسَتَحبُّ لِْلَعالِِم إَِذا ُسئَِل: 35/ 1أخرجه: البخاري )( 1)

، برقم ) 
ِ
 (. 122َأْعَلُم؟ َفَيكُِل الِعْلَم إَِلى اهلل
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اُصو األثرأي: عادا على أثر األقدام كما يفع ،مِنْهُ   :أي، ژَقَصًصاژ ،ل َقصَّ

ب فيه  يتبعان آثارهما اتباًعا، أي: بدقة إلى أْن وصالَ إلى المكان الذي تسرَّ

حيث سيجد  ،’وهو الموعد الذي ضربه اهلل تعالى لموسى  الحوت،

 هناك العبد الصالح. 

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الثامن عشر من مجالس تفسير 

 الكهف، والحمد هلل رب العالمين.سورة 
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 اجمللس التاسع عشر

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْينَاُه  َفَوَجَداژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

ا ِعْلًما ْمنَاُه ِمْن َلُدنَّ   [.65]الكهف:  ژَرْحَمًة ِمْن ِعنِْدَنا َوَعلَّ

 كانت هلل تعالى فهي العزُّ  ذا، والعبودية إَفَوَجَدا َعْبًدا مِْن ِعَباِدَنا

قِيَل: َكاَن َمَلًكا مَِن  ،كانت لغير اهلل فهي الذلُّ والهوان وإذا والشرف،

ِذي َجاَء فِي السنة، ِحيُح الَّ َكِة، َوالصَّ
  .َأنَُّه اْلَخِضرُ  ‘َوَثَبَت عن النبي  اْلَماَلئِ

  قِيَل: َكاَن مِْن َنْسِل َبنِي إِْسَرائِيَل.

ِذيَن َتزَ  ْنَياَوقِيَل: َكاَن مِْن َأْبنَاِء اْلُمُلوِك الَّ ُدوا فِي الدُّ   .هَّ

 بَِذلَِك 
َ
ي  ¢ُهَرْيَرَة  والسبب ما ورد يف حديث َأُبي ،َواْلَخِضُر َلَقٌب َلُه ُسم 
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ِ
َي َخِضًرا» :‘َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َما ُسمِّ ُه َجَلَس َعَلى َفْرَوٍة َبْيَضاءَ  ؛إِنَّ َفإَِذا  ِْلَنَّ

 َخِضًراو ،(1)«اِهَي َتْهَتزُّ تحته خضرً 
َ
ي َنَُّه إَِذا َصلَّى اْخَضرَّ  ؛َقاَل ُمَجاِهٌد: ُسم 

ِ
أل

 َما َحْوَلُه. 

ى بَِثْوٍب َفَسلََّم َعَلْيهِ  ’ ُموَسىَرَأى   ،السالم عليكم :اْلَخِضَر ُمَسج 

اَلُم؟ فليس فيها  ،رض كفرأن هذه أ :يعني َفَقاَل اْلَخِضُر: َوَأنَّى بَِأْرِضَك السَّ

على أن األنبياء  وهذا يدلُّ  َقاَل: ُموَسى َبنِي إِْسَرائِيَل؟ َقاَل: َأَنا ُموَسى. .سالم

ألن الخضر لو كان  ؛مهم اهلل تعالىال يعلمون من الغيب إال ما علَّ  دوهنم نْ ومَ 

َقاَل: َأَنا ُموَسى َأَتْيُتَك لُِتَعل َمنِي  .يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله

ا ُعل ْمَت ُرْشًدا   .مِمَّ

ى بَِثْوٍب ُمْسَتْلِقًيا َعَلى َقَفاهُ  :َوفِي ِرَواَيٍة ُأْخَرى َبْعُض الثَّْوِب  َلِقَيُه ُمَسج 

  َتْحَت َرْأِسِه َوَبْعُضُه َتْحَت ِرْجَلْيِه.

 َلِقَيُه َوُهَو ُيَصل ي.  :َوفِي ِرَواَيةٍ 

م العلماء وقد تكلَّ  ،نِْعَمةً  :َأْي  ،ژاُه َرْحَمةً َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْينَ ژ

 

( كَِتاُب َأَحاِديِث األَْنبَِياِء، َباُب َحِديِث الَخِضِر َمَع ُموَسى  4/156أخرجه: البخاري ) ( 1)

 ( 3402، برقم .) 
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َأُهْم ژ :فقالوا: الرحمة وردْت يف القرآن بمعنى النبوة يف معنى الرحمة هنا،

  .أي: النبوة [،32]الزخرف:  ژَيْقِسُموَن َرْحَمَت َربَِّك 

ا ِعْلًما ژ ْمنَاُه ِمْن َلُدنَّ ، ال بواسطة عندماأي: من  َأْي: ِعْلَم إِْلَهام، ،ژَوَعلَّ

كأنه ال حرَج على اهلل تعالى أن يختار  ين،دُ لذلك يسمونه العلم اللَّ  سل؛الرُّ 

 من وراء النبوة.  لم خاص  وُينِعم عليه بع من عباده، اعبدً 

 ،’ ا لنبيه موسىاهلل معلمً  هعندما اختار َنبِي ا نه ََلْم َيُكنِ والصحيح أ

ا ِعْلًماَوَعلَّ  آَتْينَاُه َرْحَمًة ِمْن ِعنِدَنا ژمدح هذا المعلم بقوله: و  ، ژْمنَاُه ِمن لَُّدنَّ

الرحمة،  صفات المعلم: على أن من أخص   م الرحمة على العلم؛ ليدلَّ فقدَّ 

 وأن هذا أدعى لقبول تعليمه، واالنتفاع به. 

ْمَت ُرْشًدا  َقاَل ژ ا ُعلِّ َمِن ِممَّ بُِعَك َعَلى َأْن ُتَعلِّ  ژَلُه ُموَسى َهْل َأتَّ

  [.66]الكهف: 

بُِعَك ژ َْتَبَعَك َوَأْصَحَبَك  ،ژَقاَل َلُه ُموَسى َهْل َأتَّ
ِ
كأن  ،َيُقوُل: ِجْئُتَك أل

فمع أن اهلل  وأدب التلميذ مع معلمه، ،ي العلمُيعل منا أدب تلق   ’موسى 

بل  : إن اهلل أمرين أن أتبعك،فلم يُقل له مثاًل  تعالى أمره أن يتبع الخضر،
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بُِعَك ژ ف معه واستسمحه هبذا األسلوب:تلطَّ   .ژَهْل َأتَّ

ْمَت ُرْشًداژ ا ُعلِّ َمنِي ِممَّ   .مك اهلل علًمان الذي علَّ مِ  :أي ،ژَعَلى َأْن ُتَعلِّ

 ف يف األشياء،والرشد: هو ُحْسن التصرُّ َوقِيَل: ِعْلًما ُتْرِشُدنِي بِِه. 

ْشد يكون يف سن  البلوغ،وسداد المسلك يف علَّ  لكن ال  ة ما أنت بصدده، والرُّ

 وغير راشد،  افقد يكون اإلنسان بالغً  ،ايعني هذا أن كل َمْن بلغ يكون راشدً 

لذلك عليك أْن تحرص على تدريب الولد لمواجهة  ،ايكون سفيهً  بل

  .ال أن تجعله يف َمْعزل عنها إلى أْن يبلَغ الرْشد الحياة،

هو سداد  من العبد الصالح ’ إذن: فالرشد الذي طلبه موسى

لم  ’ لكن هل يعني ذلك أن موسى والحكمة يف تناول األشياء، ،التصرف

يف تبليغ  اراشدً  هو كرسول، يف مذهبه ابل كان راشدً  ؟ ال،ايكن راشدً 

 أما الرشد الذي طلبه فهو الرشد يف مذهب العبد الصالح، األحكام الظاهرية،

وهذا ال يقدح يف مكانة  له، الم يكن معلومً  اهذا على أنه طلب شيئً  وقد دلَّ 

  [.85]اإلسراء:  ژُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم إَِلَّ َقِليًَل  َوَماژقال:  ´ألن الحق  النبوة؛

: ¬حمد ، كما قال اإلمام أال تتكرب على العلم مهما بلغت من السن إذن

تراه  للعلم، اواإلنسان حينما يكون واسَع األفق محبً  .المحربة الى المقربة مع
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كما قال  للعلم ال يشبع منه،فهو يف َنهٍم دائم  كلما َعلِم قضية اشتاق لغيرها،

. قال قتادة: لو كان (1)، َوَطالُِب َماٍل«اِن ََل َيْشَبَعاِن: َطالُِب ِعْلمٍ »َمنُْهومَ  :‘

 َعَلى َأنْ ژ، ولكنه قال: ’ الكتفى موسى أحد يكتفي من العلم بشيء،

  .ژُتَعلَِّمنِ 

 [.67]الكهف:  ژإِنََّك َلْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصْبًرا َقاَل ژ

ْحبةالعبد الصالح ُيملِ  بدأهنا و .َلُه اْلَخِضرُ  ژَقاَل ژ  ،ي شروط هذه الصُّ

سوف ترى مني تصرفات لن  ، ويقول له:ِعْلمه طبيعةَ  ’ح لموسى وُيوض  

على عدم َصْبره  اوكأنه يلتمس له ُعْذرً  ألنه ال ِعْلم لك ببواطنها، تصرب عليها؛

  .معه

َنَُّه َعلَِم َأنَُّه َيَرى  ؛َوإِنََّما َقاَل َذلَِك  ،ژإِنََّك َلْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصْبًراژ
ِ
أل

  َواَل َيُجوُز لِْْلَْنبَِياِء َأْن َيْصبُِروا َعَلى اْلُمنَْكَراِت. ،ُأُموًرا ُمنَْكَرةً 

 ،فإين أفعل أموًرا ظاهرها مناكير ،ژَلْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصْبًرا إِنََّك ژ

َمنِيِه، اَل  طْ حِ وباطنها لم تُ   َتَعاَلى َعلَّ
ِ
به َيا ُموَسى: إِن ي َعَلى ِعْلٍم مِْن ِعْلِم اهلل

 

 (. 343َواْلَعالِِم، برقم ) ( َباٌب فِي َفْضِل اْلِعْلِم 1/355أخرجه: الدارمي ) ( 1)
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 َتَعاَلى َعلََّمَكُه اهلُل  َتْعَلُمُه َأْنَت،
ِ
 ، أي:ناأاَل َأْعَلُمُه َوَأْنَت َعَلى ِعلٍم مِْن ِعْلِم اهلل

ْبرِ  ،عندي ليسعندك وعندك علم  ليسعندي علم   ،ُثمَّ َبيََّن ُعْذَرُه فِي َتْرِك الصَّ

 َفَقاَل: 

 [.68]الكهف:  ژَوَكْيَف َتْصبُِر َعَلى َما َلْم ُتِحْط ِبِه ُخْبًراژ

 ؛ا: لن تستطيع معي صربًلك ِعْلًما. فال تحزن ألين ُقلت :َأْي  ،ژُخْبًراژ

وكيف تصرب على  ألن التصرفات التي ستعرتض عليها ليس لك ُخرب هبا،

حيث  م مع المتعل م،شيء ال ِعْلَم لك به؟ وهذا مظهر من مظاهر أدب المعل  

  إن اعرتض عليه.والتمس له الُعْذرَ  احرتم رأيه،

  .[69]الكهف:   ژَشاَء اهللُ َصابًِرا َوََل َأْعِصي َلَك َأْمًرا َقاَل َسَتِجُدنِي إِنْ ژ

م المشيئة فقال: وقدَّ  ،ژَسَتِجُدنِي إِْن َشاَء اهللُ َصابًِراژ :ُموَسى ژَقاَل ژ

  .ن قلبه عليه، وُيحن ليستميله إليه ؛ژَء اهللُ اإِن َش ژ

 ،العلمصرب على طلب فسوف أ يكنمهما  ،على ما تفعل ژاَصابِرً ژ

  .نا تلميذ مجتهدفأ

أي: أنا قابل  اَل ُأَخالُِفَك فِيَما َتْأُمُر،َأْي:  ،ژَوََل َأْعِصي َلَك َأْمًراژ
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َوَلَ ژ ، ولن أعارضك يف شيء،فلن أجادلك لشروطك أيُّها المعلم فاطمئن،

 م مأمور. ، والمتعل  ، فالمعلم آمرٌ اوهكذا جعل نفسه مأمورً  ،ژاَأْعِصي َلَك أْمرً 

َبْعَتنِي َفََل َتْسَأْلنِي َعْن َشْيٍء َحتَّى ُأْحِدَث َلَك ِمنُْه ِذْكًراژ  ژَقاَل َفإِِن اتَّ

  [.70]الكهف: 

َبْعَتنِيژ َوَلكِْن َجَعَل  ،َوَلْم َيُقْل: اتَّبِْعنِي ،َفإِْن َصِحْبَتنِي :ژَقاَل َفإِِن اتَّ

ْختَِياَر إَِلْيهِ 
ِ
َأْعَمُلُه  ژَعْن َشْيءٍ  َفََل َتْسَأْلنِيژَفَقاَل:  َأنَُّه َشَرَط َعَلْيِه َشْرًطاإاِلَّ  اال

ا ُتنْكُِرهُ  َحتَّى َأْبَتِدَئ َلَك  :ژَحتَّى ُأْحِدَث َلَك ِمنُْه ِذْكًراژ َواَل َتْعَتِرْض َعَلْيهِ  ،مِمَّ

وعدم  والصرب عليه، ،العلم ه ُيعل مه أدب تناولوكأنَّ  ُأَبي ُن َلَك َشْأَنُه،فَ  ،بِِذْكِرهِ 

إلى صرب ووقت العلم يحتاج ف  معرفة كل أمر من األمور على ِحدة،العجلة ل

 طويل.

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس التاسع عشر من مجالس تفسير 

  سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس العشرون

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

َحتَّى إَِذا َركَِبا فِي  َفاْنَطَلَقاژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

ِفينَِة َخَرَقَها َقاَل َأَخَرْقَتَها لُِتْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا إِْمًرا  [.71]الكهف:   ژالسَّ

اِحِل َيْطُلَباِن َسِفينًَة َيْرَكَبانَِها ژَفاْنَطَلَقاژ َفَوَجَدا  َيْمِشَياِن َعَلى السَّ

  .َسِفينَةً 

ِفينَِة َخَرَقَهاإَِذا َركِ  َحتَّىژ   ،ژَبا فِي السَّ
 
ْت ِبِهْم َسِفينٌَة » :‘َعِن النَّبِي َمرَّ

َفَعَمَد  ،جرةأ َفَحَمُلوُهْم بَِغْيِر َنْول َفَكلَُّموُهْم َأْن َيْحِمُلوُهْم َفَعَرُفوا اْلَخِضرَ 
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ِفينَِة َفَنَزَعهُ   بادر موسى ب السفينةخرَّ  فلما، (1)«الَخِضُر إَِلى لْوٍح مْن أْلَواِح السَّ

ولم  ،ژَرْقَتَها لُِتْغِرَق َأْهَلَهاَأَخ ژفقال:  ،التهاًبا وحميًة للحق ؛باإلنكار ’

واشتغل بغيره يف الحالة التي كل أحد فيها يقول:  فنسي نفسه، يقل: )لتغرقنا(

فسبحان من  ال يلوي على مال وال ولد، وتلك حالة الغرق، ،نفسي نفسي

  والشفقة عليهم والرأفة هبم! ه على نصح الخلق،أنبياءه وأصفياءجبل 

 : َقْوٌم َحَمُلوَنا بغْير َنْوٍل،’ فقاَل ُموَسى ،ژَأَخَرْقَتَها لُِتْغرَِق َأْهَلَهاژ

وهذا فعل  َلها!لُِتْغِرَق أهْ  ؛َعَمْدَت إَِلى سفينَتهم َفَخَرْقَتَهاا، ف فعلوا معنا خيرً 

  .شر  

ْمُر فِي َكاَلِم اْلَعَرِب وَ  ،َأْي: ُمنَْكًرا ،ژِجْئَت َشْيًئا إِْمًرا َلَقْد ژ اِهَيةُ  :اإْلِ  ،الدَّ

ٍء َشِديد َكثِير،
ْ
 َأمَِر اْلَقْوُم: إَِذا َكُثُروا َواْشَتدَّ َأْمُرُهْم.  ُيَقاُل  َوَأْصُلُه: ُكلُّ َشي

 
ُّ
 َأْي: َعَجًبا.  ،ژإِْمًراژ :َوَقاَل اْلُقَتْيبِي

وعدم  ،ما أخذه على نفسه من طاعة العبد الصالح ’ ونسى موسى

 

( كَِتاُب الِعْلِم، َباُب َما ُيْسَتَحبُّ لِْلَعالِِم إَِذا ُسئَِل: َأيُّ النَّاِس 35/ 1أخرجه: البخاري )( 1)

، برقم ) 
ِ
 (. 122َأْعَلُم؟ َفَيكُِل الِعْلَم إَِلى اهلل



 

 

144 

 

ا
ً
 تفسري سورة الكهف ف ثالثون جملس

  .، والصرب على ما يرى من تصرفاتهعصيانه

ِفينَِة َفنََقَر  يف السفينه وعندما كانوا َجاَء ُعْصُفوٌر َفوَقَع َعَلى َحْرِف السَّ

َما َنَقَص  (يعلمه ويرشده) فقاَل الَخِضُر: َيا ُموَسى!  َأو َنْقَرَتْيِن فِي الَبْحِر،َنْقَرةً 

 
ِ
هذا  انظر إاّل َكنَْقرِة َهَذا الُعْصُفوِر فِي َهَذا الَبْحِر! ِعْلِمي َوِعْلَمَك مِْن ِعْلِم اهلل

هذا مثل علمي وعلمك بالنسبة  ،بالنسبة للبحر هذا الطائرلبلل على منقار ا

  .بالنسبة لعلم اهلل فعلمي وعلمك ال شيء ،لعلم اهلل

 [.72]الكهف:  ژَقاَل َأَلْم َأُقْل إِنََّك َلْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصْبًراژ

 ؟ژَأُقْل إنََّك َلْن َتْسَتطيَع َمِعَي َصْبرا َأَلمْ ژ :اْلَعالُِم َوُهَو اْلَخِضرُ  ژَقاَل ژ

والعمل الواقعي شيء  أن الكالم النظري شيء، يريد أن ُيعل منا ´كأن الحقَّ 

 آخر.

  ژَقاَل ََل ُتَؤاِخْذنِي بَِما َنِسيُت َوََل ُتْرِهْقنِي ِمْن َأْمِري ُعْسًراژ

 [.73]الكهف: 

َوقِيَل: َمْعنَاُه بَِما  ،ژُتَؤاِخْذنِي بَِما َنِسيُت  ََل ژ :’ ُموَسى ژَقاَل ژ

  َوالن ْسَياُن: التَّْرُك. ،َتَرْكُت مِْن َعْهِدكَ 
 
َكاَنِت اْْلُوَلى ِمْن » :أنه قال ‘َعِن النَّبِي
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  .(1)«َوالثَّالَِثُة َعْمًدا ،َواْلُوْسَطى َشْرًطا ،ُموَسى نِْسَياًنا

  .ژِمْن َأْمِري ُعْسًراژ َواَل َتْغَشنِي :ژُتْرِهْقنِيَوََل ژ

ةً  ْفنِي َمَشقَّ ْفُتُه َذلَِك  ،ُيَقاُل: َأْرَهْقُتُه ُعْسًرا ،َوقِيَل: اَل ُتَكل  َيُقوُل: اَل  ،َأْي: َكلَّ

 َأْمِري
َّ
 َواَل ُتَعامِْلنِي بِاْلُعْسِر.  ،َوَعامِْلنِي بِاْلُيْسرِ  ،ُتَضي ْق َعَلي

عما بدر منه  ’يعتذر موسى  ،ژْرِهْقنِي ِمْن َأْمِري ُعْسًراَوََل تُ ژ

َوَلَ ُتْرِهْقنِي ِمْن َأْمِري ژ ،ويطلب منه مسامحته وعدم مؤاخذته لمعلمه،

لني من أمر اتباعك ُعْسرً  ،ژاُعْسرً  فسامحه الخضر  ،ومشقة اأي: ال ُتحم 

 وعاود السير. 

َحتَّى إَِذا َلِقَيا ُغََلًما َفَقَتَلُه َقاَل َأَقَتْلَت َنْفًسا َزكِيًَّة بَِغْيِر َنْفٍس َلَقْد  َفاْنَطَلَقاژ

 [.74]الكهف:  ژِجْئَت َشْيًئا ُنْكًرا

ِة َأنَُّهَما َخَرَجا مَِن اْلَبْحِر َيْمِشَيانِ ورد  ،ژَفاْنَطَلَقاژ ا  ،فِي اْلِقصَّ َفَمرَّ

، ُثمَّ َذَبَحُه َفَأْضَجَعهُ  َفَأَخَذ اْلَخِضُر ُغاَلًما َظِريًفا َوِضيَء اْلَوْجهِ  ،َيْلَعُبونَ بِِغْلَماٍن 

 

َذا َحنَِث َناِسًيا فِي ( كَِتاُب األَْيَماِن َوالنُُّذوِر، َباُب إِ 136/ 8أخرجه: البخاري ) ( 1)

 (. 6672األَْيَماِن، برقم ) 
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يِن، ك  : َكاَن َأْحَسَنُهْم َوْجًها .وهذه الثانية بِالس  يُّ د  ُد  ،َقاَل السُّ َوَكاَن َوْجُهُه َيَتَوقَّ

 ُحْسنًا. 

  .بَِيِدهِ  نَُّه َأَخَذ بَِرْأِسِه َفاْقَتَلَعهُ إ :وقيل

 َوُرِوَي َأنَُّه َرَضَخ َرْأَسُه بِاْلِحَجاَرِة. 

  .َوقِيَل: َضَرَب َرْأَسُه بِاْلِجَداِر َفَقَتَلهُ 

َحاُك: َكاَن ُغاَلًما َيْعَمُل بِاْلَفَسادِ    .َوَتَأذَّى مِنُْه َأَبَواهُ  ،َوَقاَل الضَّ

ة: الطاهرة يَّ كِ والنفس الزَّ  ؟ژَأَقَتْلَت َنْفًسا َزكِيَّةً ژ :ُموَسى ژَقاَل ژ

ثْ   التكاليف اإللهية.  ومخالفةُ  ها الذنوُب الصافية التي لم ُتلو 

ءٍ  ،ژبَِغْيِر َنْفسٍ ژ
ْ
فبأي   اْلَقْتُل،َوَجَب بِِه َعَلْيَها  َأْي: َلْم َتْقُتْل َنْفًسا بَِشي

  !جريرة ُيقتل هذا الغالم الذي لم يبلغ ُرْشده؟

ْمرِ  ،َأْي: ُمنَْكًرا ،ژَلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكًراژ  ؛َقاَل َقَتاَدُة: النُّْكُر َأْعَظُم مَِن اإْلِ

َنَُّه َحِقيَقُة اْلَهاَلكِ 
ِ
نكر موسى وهنا أ ِفينَِة َكاَن َخْوُف اْلَهاَلِك،َوفِي َخْرِق السَّ  ،أل

 .كرب الكبائرألن القتل من أ ؛’

  [.75]الكهف:  ژَقاَل َأَلْم َأُقْل َلَك إِنََّك َلْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصْبًراژ
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هنا و ؟ژَأَلْم َأُقْل َلَك إِنََّك َلْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصْبًراژ اْلَخِضَر: ژَقاَل ژ

َتْينِ  ؛ژَلَك ژقِيَل: َزاَد  .’ سكت موسى َنَُّه َنَقَض اْلَعْهَد َمرَّ
ِ
وهذا زيادة  ،أل

ِة َأنَّ ُيوَشعَ  ، ووردنكاريف اإل يا نبي  :’ َكاَن َيُقوُل لُِموَسى بن نون فِي اْلِقصَّ

 
ِ
 اْذُكِر اْلَعْهَد الَِّذي َأْنَت َعَلْيِه.  ،اهلل

إِْن َسَأْلُتَك َعْن َشْيٍء َبْعَدَها َفََل ُتَصاِحْبنِي َقْد َبَلْغَت ِمْن َلُدنِّي  َقاَل ژ

  [.76]الكهف:  ژُعْذًرا

ةِ  ،ژإِْن َسَأْلُتَك َعْن َشْيٍء َبْعَدَهاژ ُموَسى ژَقاَل ژ ذا إ َبْعَد َهِذِه اْلَمرَّ

 ،ژَبَلْغَت ِمْن َلُدنِّي ُعْذًرا َقْد ژفـ َوَفاِرْقنِي ،ژَفََل ُتَصاِحْبنِيژا؛ لك شيئً  قلُت 

 َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َأْي َقْد ُأْعِذْرَت فِيَما َبْينِي َوَبْينََك. 

ْرَتنِي َأن ي اَل َأْسَتطِيُع َمَعَك َصْبًرا.   َوقِيَل: َحذَّ

معي كل ما يمكن  أي: قد فعلَت  َلَك اْلُعْذُر فِي ُمَفاَرَقتِي،َوقِيَل: اتََّضَح 

 الطريق على نفسه، ’لي ُعْذر بعد ذلك. وهكذا قطع موسى  وليس فعله،

  ، وقدبعدها الفراق وأعطى لها فرصة واحدة يتمُّ 
ِ
 :يف ذلك ‘َقاَل َرُسوُل اهلل
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  .لى صربفالعلم يحتاج إ ،(1)«َفَلْو َصَبَر َلَرَأى اْلَعَجَب »

هذا الموقف الكريم الحكيم من  اًل الكريم متأم   القارئيها أ ْف قِ 

يلتمس العذر  ،ژٍء َبْعَدَها َفََل ُتَصاِحْبنِيَقاَل إِن َسَأْلُتَك َعن َشيْ ژ الكليم:

 ،ژَبَلْغَت ِمن لَُّدنِّي ُعْذًرا  َقْد ژ يف عدم رغبته يف استمرار الصحبة، للخضر

بطلب  حتى ال نحرجهم يف االعتذار منا نحتاج إليهم نْ فهل نفعل ذلك مع مَ 

 !اللقاء؟الفراق إذا لم يجد 

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس العشرين من مجالس تفسير سورة 

 الكهف، والحمد هلل رب العالمين.

  

 

 (. 3984( كَِتاب اْلُحُروِف َواْلِقَراَءاِت، برقم ) 4/33أخرجه: أبو داود ) ( 1)
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 اجمللس احلادي والعشرون

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

َفاْنَطَلَقا َحتَّى إَِذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَيٍة ژ: فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

َداًرا ُيِريُد َأْن َينَْقضَّ َفَأَقاَمُه اْسَتْطَعَما َأْهَلَها َفَأَبْوا َأْن ُيَضيُِّفوُهَما َفَوَجَدا فِيَها جِ 

  [.77]الكهف:  ژَقاَل َلْو ِشْئَت ََلتََّخْذَت َعَلْيِه َأْجًرا

 )َأْنَطاكَِيَة(،َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َيْعنِي:  ،ژَفاْنَطَلَقا َحتَّى إَِذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَيةٍ ژ

  .وهذه الثالثة

  ، وردژَأْهَلَها َفَأَبْوا َأْن ُيَضيُِّفوُهَما اْسَتْطَعَماژ
 
 :أنه قال ‘َعِن النَّبِي
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َفَطاَفا ِفي اْلَمَجالِِس َفاْسَتْطَعَما َأْهَلَها َفَأَبْوا َأْن  ،َحتَّى إَِذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَيٍة ِلَئاًما»

 ،َفاْسَتْطَعَماُهْم َفَلْم ُيْطِعُموُهَما ،اْلَقْرَيةِ َوُرِوَي َأنَُّهَما َطاَفا فِي  ،(1)«ُيَضيُِّفوُهَما

تِي اَل ُتَضي ُف  واستضافوهم فلم يضيفموهما. َقاَل َقَتاَدُة: َشرُّ اْلُقَرى الَّ

ْيَف.   الضَّ

 ،ژَفَأَبْوا َأْن ُيَضيُِّفوُهَماژ، الطعام همطلبوا من :ژاْسَتْطَعَما َأْهَلَهاژ

ر مدى ُبْخل ُيصو   اآلية يجد أن أسلوب القرآنل يف تأم  كانوا بخالء والمُ 

بل  : فأبوا أن يطعموهما،فلم يُقْل مثاًل  وُسوء طباعهم، ،وُلْؤمهم ،هؤالء القوم

 ، َأَبْوا اإلطعام بين اإلطعام والضيافة، وفْرٌق  ،ژَفَأَبْوْا َأن ُيَضيُِّفوُهَماژقال: 

م  :يعني فوهما،لكن َأَبْوا أن ُيضي   منعوهما الطعام، :يعني كل ما يمكن أْن ُيقدَّ

ره من  حتى مجرد اإليواء واالستقبال، ،للضيف وهذا ُمنَْتهى ما يمكن تصوُّ

 ُلؤْم هؤالء الناس. 

وسأال أهلها  ا على كل بيت يف القريةكأهنما مرَّ  ،ژَأْهَلَها اْسَتْطَعَماژ

وُلْؤم  ،الُبْخلكأهنم مجمعون على  تلو اآلخر دون جدوى، اواحدً  اجميعً 

 

، برقم  ( كتاب اْلَفَضائِِل، َباُب مِْن َفَضائِِل اْلَخِضِر 4/1850أخرجه: مسلم ) ( 1)

(2380 .) 
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 الطباع. 

َوَهَذا مِْن  ؛ لقدمه،َيْسُقطَ  :َأْي  ،ژَفَوَجَدا فِيَها ِجَداًرا ُيِريُد َأْن َينَْقضَّ ژ

َنَّ اْلِجَداَر اَل إَِراَدَة َلهُ  ؛َمَجاِز َكاَلِم اْلَعَرِب 
ِ
َوإِنََّما َمْعنَاُه: َقُرَب َوَدَنا مَِن  ،أل

ُقوطِ   إَِذا َكاَنْت ُتَقابُِلَها.  : َداِري َتنُْظُر إَِلى َداِر ُفاَلنٍ َكَما َتُقوُل اْلَعَرُب  ،السُّ

اهُ  ،طأصلح الحائ :ژفأقاَمهُ ژَم الَخِضُر بَِيِدِه َقا مه َأْي َسوَّ ، وأصلحه ورمَّ

  ورد
 
  .(1)«َفَقاَل اْلَخِضُر بَِيِدِه َفَأَقاَمهُ » أنه قال: ‘َعِن النَّبِي

  .ُجَبْيٍر: َمَسَح اْلِجَداَر بَِيِدِه َفاْسَتَقامَ َوَقاَل َسِعيُد ْبُن 

  .َوُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َهَدَمُه ُثمَّ َقَعَد َيْبنِيهِ 

: َبْل َطيَّنَا َوَجَعَل َيْبنِي اْلَحائَِط.  يُّ د   َوَقاَل السُّ

 :ْعنِييَ  ،ژَعَلْيهِ ژ ،ژَلْو ِشْئَت ََلتََّخْذَت َعَلْيِه َأْجًراژ :ُموَسى ژَقاَل ژ

َمْعنَاُه: إِنََّك َقْد َعِلْمَت َأنَّنَا  ،ُجْعاًل  :َيْعنِي ،ژَأْجًراژ ،َعَلى إِْصاَلِح اْلِجَدارِ 

َفَلْو َأَخْذَت َعَلى َعَملَِك َأْجًرا. هذا قول  ،َوَأنَّ َأْهَل اْلَقْرَيِة َلْم ُيْطِعُموَنا ،ِجَياعٌ 

 

ِم، َباُب َما ُيْسَتَحبُّ لِْلَعالِِم إَِذا ُسئَِل: َأيُّ النَّاِس ( كَِتاُب الِعلْ 35/ 1أخرجه: البخاري )( 1)

، برقم ) 
ِ
 (. 122َأْعَلُم؟ َفَيكُِل الِعْلَم إَِلى اهلل
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طلبنا منهم الطعام فلم فقد  تهم،لما رأى ُلْؤَم القوم وِخسَّ  ’موسى 

فكيف نعمل لهم مثل هذا العمل  موا لنا مجرد المأوى،قد  بل لم يُ  ُيْطعمونا،

ألنه ال يعلم الحكمة من وراء ؛ ’وجاء هذا القول من موسى  !دون أجرة؟

 هذا العمل. 

 ژَعَلْيِه َصْبًرا َقاَل َهَذا فَِراُق َبْينِي َوَبْينَِك َسُأَنبُِّئَك بَِتْأِويِل َما َلْم َتْسَتطِعْ ژ

 [.78]الكهف: 

َقاَل َلْو ژأي: ما حدث منك من قولك:  ،ژَهَذاژ اْلَخِضُر: ژَقاَل ژ

َهَذا َوْقُت فَِراٍق  :َيْعنِي ،ژفَِراُق َبْينِي َوَبْينَِك ژ، ژاِشْئَت َلتََّخْذَت َعَلْيِه َأْجرً 

  .َبْينِي َوَبْينَِك 

ْنَكارُ  ُق َبْينََنا.َعَلى  َوقِيَل: َهَذا اإْلِ   َتْرِك اأْلَْجِر ُهَو اْلُمَفر 

اُج: َمْعنَاُه َهَذا فَِراُق َبْينِنَا جَّ َر  :َأْي  ،َوَقاَل الزَّ  (َبْينَ )فَِراُق ات َصالِنَا َوَكرَّ

 َتْأكِيًدا. 

نت ال تصرب على طلب أ :هنا قال له ،ژَهَذا فَِراُق َبْينِي َوَبْينََك ژقاَل: 

على نفسه إن اعرتض على معلمه  ’وقد سبق أن اشرتط موسى  ،العلم
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وكأن العبد الصالح لم َيْأِت بشيء من  يكون الِفراُق بينهما، ؛ أنهذه المرة

َلوِدْدَنا َلْو َصَبَر حتَّى ُيَقصَّ َعَلْينا  َيْرَحُم اهلل ُموَسى،» :‘ قال النبي ، وقدعنده

  .ألنه لو صرب ألبصر أعجب األعاجيب ؛صربه :أي ،(1)«ِمْن أْمرهَما

 ،ژِبَتْأِويِل َما َلْم َتْسَتطِْع َعَلْيِه َصْبًراژ َسْوَف ُأْخبُِركَ  :َأْي  ،ژَسُأَنبُِّئَك ژ

حتى ال يكون يف نفسك مني  أي: لن أتركك ويف نفسك هذه التساؤالت،

اهلل لتعلم أن  ؛سوف أخربك بحقيقة هذه األفعال التي اعرتْضَت عليها شيء،

 َفَقاَل:  لم تُكْن تعلمه، اشيئً  مَك إلى َمْن ُيعلُّ  بل أرسلَك  لم يخدْعَك،

ِفينَُة َفَكاَنْت لَِمَساكِيَن َيْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَها ژ ا السَّ َأمَّ

  [.79]الكهف:  ژَوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفينٍَة َغْصًبا

من هذه األفعال  الحكمة ’ أخذ العبد الصالح يكشف لموسىثم 

  ، فقال:تِْلو اآلخر اواحدً 

ِفينَُة َفَكاَنْت لَِمَساكِينَ ژ ا السَّ َوفِيِه  ،َقاَل َكْعٌب: َكاَنْت لَِعَشَرِة إِْخَوةٍ  ،ژَأمَّ

 

( كَِتاُب الِعْلِم، َباُب َما ُيْسَتَحبُّ لِْلَعالِِم إَِذا ُسئَِل: َأيُّ النَّاِس 35/ 1أخرجه: البخاري )( 1)

، برقم ) َأْعَلُم؟ َفَيكُِل الِعْلمَ 
ِ
 (. 122 إَِلى اهلل
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َيُزوُل َعنُْه اْسُم اْلَمْسَكنَِة إَِذا َفاَل  َدلِيٌل َعَلى َأنَّ اْلِمْسكِيَن َوإِْن َكاَن َيْملُِك َشْيًئا

  .َلْم َيُقْم َما َيْملُِك بِكَِفاَيتِهِ 

  .َوَيْكَتِسُبوَن بَِها ،َأْي: ُيَؤاِجُرونَ  ،ژَيْعَمُلوَن فِي اْلَبْحِر ژ

 َأْجَعَل  :ژَفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَهاژ

 َها َذاَت َعْيٍب. 

 السفينة إلى نفسه، فنسب إرادة َعْيب، ’المتكلم هنا هو الِخْضر و

ا ال يليق اتنزيهً  ؛ولم ينسبها إلى اهلل تعالى   .له تعالى َعمَّ

 ژِمْن َوَرائِِه َجَهنَّمُ ژ: تعالى َكَقْولِهِ  ؛َأَماَمُهمْ  :َأْي  ،ژَوَكاَن َوَراَءُهمْ ژ

 [.16]إبراهيم: 

 ،َصالَِحٍة َغْصًباَأْي: كل َسِفينٍَة  ،ژَمِلٌك َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًباژ

  .، وُمَصادرةً اوَقْهرً  ،ُعنْوةً  والَغْصب: ما ُأخذ بغير الحق  

  م،إذن: َخْرق السفينة يف ظاهره اعتداء على ملك ُمقوَّ 
ٌّ
عنه  وهذا منهي

يف نجاة السفينة كلها من  اسيكون سببً  ، لكن إذا كان هذا االعتداءاشرعً 

 ’من عدمها، ولو َعلِم موسى يبة خير عِ وسفينة مَ  الغاصب فال بأس إذن،
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َوَذَكَر  ،َوُرِوَي َأنَّ اْلَخِضَر اْعَتَذَر إَِلى اْلَقْومِ  .َلبادَر هو إلى َخْرقها ؛هذه الحكمة

  ،َوَلْم َيُكوُنوا َيْعَلُموَن بَِخَبِرهِ  ،َلُهْم َشْأَن اْلَملِِك اْلَغاِصِب 
َ
َوَقاَل: َأَرْدُت إَِذا ِهي

ْت بِِه َأْن   ْصَلُحوَها َفاْنَتَفُعوا بَِها.فإذا جاوزه أَ  ،لعيبها ؛َيَدَعَهاَمرَّ

ا اْلُغََلُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمنَْيِن َفَخِشينَا َأْن ُيْرِهَقُهَما ُطْغَياًنا َوُكْفًراژ  ژَوَأمَّ

  [.80]الكهف: 

وما دام لم ُيكلَّف  التكليف، الغالم: الولد الذي لم يبلغ الُحُلم وِسنَّ 

  .الطهارة والرباءة من المعاصي يزال يف ِسن  فما 

ا اْلُغََلُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمنَْيِن َفَخِشينَاژ والعلم من  ،َفَعلِْمنَا :َأْي  ،ژَوَأمَّ

 ،افالواحد منا يولد له ابن فيكون قرة َعْين وسندً  : ِخْفنا،ژخشيناژ ،علم اهلل

 ،والرشوة ،ويحمله على الكذب يف فساد دين أبيه، اوقد يكون هذا االبن سببً 

هذا الولد  فهذا االبن يقود أباه إلى الجحيم، ومن الخير أن يبعد اهلل والسرقة،

 من طريق الوالد فال يطغى.

اژ :اهلل قال  اْلُغََلُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمنَْيِن َفَخِشينَا َأْن ُيْرِهَقُهَما  َوَأمَّ

  [.80]الكهف:  ژُطْغَياًنا َوُكْفًرا
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َفُهَما ،ُيْغِشَيُهَما :ژَأْن ُيْرِهَقُهَماژ : ُيَكل 
ُّ
 .َوَقاَل اْلَكْلبِي

ُحبُُّه َعَلى  َفَخِشينَا َأْن َيْحِمَلُهَماَقاَل َسِعيُد ْبُن ُجَبْيٍر:  ،ژُطْغَياًنا َوُكْفًراژ

والفتنة باألوالد تأيت  ،لآلباء ما يكون األوالد فتنةً  اَأْن ُيَتابَِعاُه َعَلى ِدينِِه. وكثيرً 

وربما كانت  والسعي إلى جعلهم يف أحسن حال، من ِحْرص اآلباء عليهم،

وقد َعِلم  ده،ر األب إلى الحرام من أجل أوالفُيضط اإلمكانات غير كافية،

وهما مؤمنان ولم ُيِرد اهلل تعالى  أن هذا الغالم سيكون فتنة ألبويه، ´الحق 

 وقضى أن يقبضهما إليه على حال اإليمان.  لهما الفتنة،

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الحادي والعشرين من مجالس 

 تفسير سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 الثاني والعشروناجمللس 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

َأْن ُيْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخْيًرا  َفَأَرْدَناژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

  [.81]الكهف:  ژِمنُْه َزَكاًة َوَأْقَرَب ُرْحًما

ءِ  ،ژَفَأَرْدَنا َأْن ُيْبِدَلُهَماژ
ْ
ي َوَعْيُن  ،َأْو َتْغيِيُر َحالِهِ  ،التَّْبِديُل: َتْغيِيُر الشَّ

ِء َقائِمٌ 
ْ
ي ءٍ  ،الشَّ

ْ
ِء َوَوْضُع َشي

ْ
ي ْبَداُل: َرْفُع الشَّ   . آَخَر َمَكاَنهُ َواإْلِ

كانت الرحمة  ، وقدَوَتْقَوى ،َصاَلًحا :َأْي  ،ژَربُُّهَما َخْيًرا ِمنُْه َزَكاةً ژ

ويشقَيا به يف اآلخرة  عا به يف الدنيا الفانية،أْن يتمتَّ  بدَل  الكاملة يف أخذه
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 الباقية. 

ْحَمِة. ،ژَوَأْقَرَب ُرْحًماژ   َأْي: َعْطًفا مَِن الرَّ

ِحِم َواْلَقَراَبةِ  ِحمِ  :َقاَل َقَتاَدُة: َأْي  ،َوقِيَل: ُهَو مَِن الرَّ َوَأَبرُّ  ،َأْوَصُل لِلرَّ

  .بَِوالَِدْيهِ 

: َأْبَدَلُهَما اهلُل َجاِرَيةً 
ُّ
 مَِن اأْلَْنبَِياءِ  َقاَل اْلَكْلبِي

ٌّ
َجَها َنبِي َفَوَلَدْت َلُه  ،َفَتَزوَّ

ًة مَِن اأْلَُمِم. َفَهَدى اهلُل َعلَ  ،َنبِي ا  ى َيَدْيِه ُأمَّ

ٍد َعْن َأبِيِه قال: َأْبَدَلُهَما اهلُل َجاِرَيًة َوَلَدْت َسْبِعيَن  َوَعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

  .َنبِي ا

  .َوَقاَل اْبُن ُجَرْيٍج: َأْبَدَلُهَما بُِغاَلمٍ 

ٌف: َفِرَح بِِه َأَبَواُه ِحيَن ُولِدَ و   ِزَنا َعَلْيِه ِحيَن ُقتَِل،َوَح  ،َقاَل ُمَطر 
َ
َوَلْو َبِقي

  .َلَكاَن فِيِه َهاَلُكُهَما

 َتَعاَلى َفْلَيْرَض  نذإ
ِ
 لِْلُمْؤمِِن فِيَما َيْكَرهُ  ،اْمُرٌؤ بَِقَضاِء اهلل

ِ
 َفإِنَّ َقَضاَء اهلل

َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو  َوَعَسىژ ، قال اهلل تعالى:َخْيٌر َلُه مِْن َقَضائِِه فِيَما ُيِحبُّ 

 ژَخْيٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواهللُ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ََل َتْعَلُمونَ 
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ا، مرً ، وقد يحب أله ذا هو خيرٌ ا فإمرً أ [، فاالنسان قد يكره216]البقرة: 

  .علمنسان ال يفاإل ،له فاذا هو شرٌّ  ؛ليهويسعى إ

 اوخيرً  ،للغالم ااهلل خيرً  ن قضاءُ ، وكاالغالمَ  الخضرُ  لذلك قتل

وحكمة بالغة تسترت وراء الحَدث  ُأْسِدي إلى كلْيهما، وجمياًل  للوالدين،

. لذلك ُيَعدُّ من الغباء إذا مات لدينا ’الذي اعرتض عليه موسى  الظاهر

 ،وننعي طفولته التي ضاعْت  الحزن عليه، أو الغالم الصغير َأْن يشتدَّ  الطفل

ال ندري أن  ونحن ال ندري ما ُأِعدَّ له من النعيم، وشبابه الذي لم يتمتع به،

له،  األهنا جميعً  ا يف الجنة؛د له مسكنًقبل البلوغ ال ُيحد   َمْن ُأِخذ من أوالدنا

 وعند  ،ويجلس فيها أين أحب، يجلس عند األنبياء يجري فيها كما يشاء،

  رتضه أحد.ال يع الصحابة،

اژ اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغََلَمْيِن َيتِيَمْيِن فِي اْلَمِدينَِة َوَكاَن َتْحَتُه َكْنٌز َلُهَما  َوَأمَّ

ُهَما َوَيْسَتْخِرَجا َكنَْزُهَما َرْحَمًة  َوَكاَن َأُبوُهَما َصالًِحا َفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَّ

]الكهف:  ژَتْأِويُل َما َلْم َتْسطِْع َعَلْيِه َصْبًراِمْن َربَِّك َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري َذلَِك 

82.]  

ا اْلِجَداُر َفَكاَن لُِغََلَمْينِ ژ وفوق ذلك  ا ِسنَّ الرْشد،أي: لم يبلغَ  ،ژَوَأمَّ
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  .َوَصِريمٌ  ،َأْصَرمُ  :َوَكاَن اْسُمُهَما هما يتيمان،

  :َذلَِك اْلَكْنزِ اْخَتَلُفوا ِفي  ،ژَوَكاَن َتْحَتُه َكنٌْز َلُهَماژ

ْرَداءِ    ،ُرِوَي َعْن َأبِي الدَّ
 
ةً »َأنَُّه َقاَل:  ‘َعِن النَّبِي   .(1)«َكاَن َذَهًبا َوفِضَّ

  .َوَقاَل ِعْكِرَمُة: َكاَن َمااًل 

  .َوَعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر: َكاَن اْلَكنُْز ُصُحًفا فِيَها ِعْلمٌ 

َعَجًبا لَِمْن ) َأنَُّه َقاَل َكاَن َلْوًحا مِْن َذَهٍب َمْكُتوًبا فِيِه:َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس: 

َعَجًبا لَِمْن  َعَجًبا لَِمْن َأْيَقَن بِاْلِحَساِب َكْيَف َيْغُفُل! َأْيَقَن بِاْلَمْوِت َكْيَف َيْفَرُح!

ْزِق َكْيَف َيْتَعُب! َعَجًبا لَِمْن  ْيَف َيْنَصُب!َعَجًبا لَِمْن َأْيَقَن بِاْلَقَدِر كَ  َأْيَقَن بِالر 

ْنَيا نُّ إَِلْيَها! َأْيَقَن بَِزَواِل الدُّ
َوفِي اْلَجانِِب اآْلَخِر  (،َوَتَقلُّبَِها بَِأْهلَِها َكْيَف َيْطَمئِ

 ،َخَلْقُت اْلَخْيَر والشر ،َأَنا اهلُل اَل إَِلَه إاِلَّ َأَنا َوْحِدي اَل َشِريَك لِي) َمْكُتوٌب:

ر   َواْلَوْيُل  ،َوَأْجَرْيُتُه َعَلى َيَدْيهِ  ،فطوبى لَِمْن َخَلْقُتُه لِْلَخْيرِ   ،لَِمْن َخَلْقُتُه لِلشَّ

  َوَأْجَرْيُتُه َعَلى َيَدْيِه(.

 

 313/ 5أخرجه: الرتمذي )( 1)
ِ
، َباٌب: َومِْن  ‘ ( َأْبَواُب َتْفِسيِر اْلُقْرآِن َعْن َرُسوِل اهلل

 (. 3152ُسوَرِة الَكْهِف، برقم ) 
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اُج: اْلَكنُْز إَِذا ُأْطلَِق َيْنَصِرُف إَِلى َكنِْز اْلَماِل، جَّ َوَيُجوُز ِعنَْد  َقاَل الزَّ

 َوَهَذا اللَّْوُح َكاَن َجامًِعا َلُهَما.  ِعنَْدُه َكْنُز ِعْلٍم، :َقاَل التَّْقيِيِد َأْن يُ 

م الجدار،ولك أْن تتصوَّ  ولمع  وانكشف هذا الكنز، ر ما يحدث لو هتدَّ

بل  ،وقد منعوهما الطعامَ  صفاهتم، ذهبه أمام عيون هؤالء القوم الذين عرفَت 

  .َئام ال ُيؤتمنون على شيءإنَّ أقل ما ُيوصفون به أهنم لِ  ى،ومجرد المْأوَ 

  َوَكاَن مَِن اأْلَْتِقَياِء. (َكاِسٌح )قِيَل: َكاَن اْسُمُه  ،ژَوَكاَن َأُبوُهَما َصالًِحاژ

 َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ُحِفَظا بَِصاَلِح َأَبَوْيِهَما. 

الِِح َسْبَعُة آَباءٍ    .َوقِيَل: َكاَن َبْينَُهَما َوَبْيَن اأْلَِب الصَّ

ُد ْبُن اْلُمنَْكِدِر: إِنَّ اهلَل َيْحَفُظ بَِصاَلِح   ،َوَوَلَد َوَلِدهِ  ،اْلَعْبِد َوَلَدهُ  َقاَل ُمَحمَّ

 َما َداَم  ،َوَأْهَل ُدَوْيَراٍت َحْوَلهُ  ،َوَعِشيَرَتهُ  ،َوِعْتَرَتهُ 
ِ
َفَما َيَزاُلوَن فِي ِحْفِظ اهلل

 فِيِهْم. 

 َفَأْذُكُر َوَلِدي َفَأِزيُد فِي َصاَلتِي.  إِن ي أَلَُصل ي َقاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب:

ُهَماژ   َأْي: َيْبُلَغا َوَيْعِقاَل. ،ژَفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَّ

َتُهَما وقوهتما.   َوقِيَل: َأْن ُيْدِرَكا ِشدَّ
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 وقيل: ثمان َعْشَرَة َسنًَة. 

  .ژِمْن َربَِّك ژ ،نِْعَمةً  :ژَكنَْزُهَما َرْحَمةً ژ ِحينَئِذٍ  ژَوَيْسَتْخِرَجاژ

َبْل َفَعْلُتُه بَِأْمِر  ،بِاْختَِياِري َوَرْأيِي فعلهألم  :يأ ،ژَوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِريژ

 َوإِْلَهامِهِ 
ِ
  .اهلل

ما َلْم  هذ تفسير وتوضيح :يأ ،ژَذلَِك َتْأِويُل َما َلْم َتْسطِْع َعَلْيِه َصْبًراژ

 َواْسَطاَع بَِمْعنًى َواِحٍد.  اْسَتَطاعَ وَ  ،ُتطِْق َعَلْيِه َصْبًرا

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الثاين والعشرين من مجالس 

 تفسير سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس الثالث والعشرون

سالم على أشرف المرسلين نبينا الحمد هلل رب العالمين، والصالة وال

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

فقد وصلنا وإياكم يف تفسير سورة الكهف إلى أن الخضر قال لموسى: 

 ُرِوَي َأنَّ ُموَسى، وقد ، وشرح له المواقف الثالثةژَهَذا فَِراُق َبْينِي َوَبْينََك ژ

ا َأَراَد َأْن يُ  ’ َث بِهِ  َفاِرَقُه َقاَل َلُه: َأْوِصنِي.َلمَّ  ،َقاَل: اَل َتْطُلِب اْلِعْلَم لُِتَحد 

 َواْطُلْبُه لَِتْعَمَل بِِه. 

ٌّ َأْم َمي ٌت؟ والصحيح هلَواْخَتَلُفوا 
لَِقْولِِه َتَعاَلى:  ؛َأنَُّه َمي ٌت  اْلَخِضَر َحي

 [، 34]األنبياء:  ژَجَعْلنَا لَِبَشٍر ِمْن َقْبِلَك اْلُخْلَد  َوَماژ
ُّ
َبْعَدَما  ‘َوَقاَل النَّبِي
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ََل  َفإِنَّ َعَلى َرْأِس ِماَئِة َسنٍَة ِمنَْها َأَرَأْيُتُكْم َلْيَلَتُكْم َهِذِه؟» َصلَّى اْلَعَشاَء َلْيَلًة:

ْن ُهَو اْلَيْوَم َحيٌّ  َوَلْو َكاَن اْلَخِضُر َحي ا  ،(1)ْْلَْرِض َأَحٌد« َعَلى َظْهِر اَيْبَقى ِممَّ

 . َكاَن اَل َيِعيُش َبْعَدهُ لَ 

  .[83]الكهف:  ژَوَيْسَأُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَنْيِن ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكْم ِمنُْه ِذْكًراژ

  .يا محمد ژَوَيْسَأُلوَنَك ژ

 اكبيرً  ايف القرآن أخذْت حي زً  ‘نالحظ أن مادة السؤال لرسول اهلل و

 وم ست عشرة مرة.من الق ‘ فقد ورد السؤال للنبي فيه،

  .: َخَبًراأي ،ژِذْكًراژ

ِتهِ   : )ذي القرنين( َواْخَتَلُفوا فِي ُنُبوَّ

  .َفَقاَل َبْعُضُهْم: َكاَن َنبِي ا •

 : كان َملًِكا؟ آخرونوقال  •

َأَحبَّ اهلَل َوَأَحبَُّه  اَوَلكِْن َكاَن َعْبًدا صالحً  ،: َلْم َيُكْن َنبِي ا َواَل َمِلًكاوقيل •

  .َناَصَح اهلَل َفنَاَصَحُه اهللُ  اهلُل،

 

َمِر فِي الِعْلِم، برقم ) 34/ 1أخرجه: البخاري ) ( 1)  (. 116( كَِتاُب الِعْلِم، َباُب السَّ
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  .وهذا هو الصحيح ،َواأْلَْكَثُروَن َعَلى َأنَُّه َكاَن َملًِكا َعاِداًل َصالًِحا

  (:ِذي اْلَقْرَنْينِ )َواْخَتَلُفوا فِي َسَبِب َتْسِمَيتِِه بِـ

ْمِس َمْشِرَقَها َوَمْغِرَبَها.  • َنَُّه َبَلَغ َقْرَنِي الشَّ
ِ
: أل ْهِريُّ  َقاَل الزُّ

وَم َوَفاِرَس.  • َنَُّه َمَلَك الرُّ
ِ
 َوقِيَل: أل

َنَُّه َدَخَل النُّوَر َوالظُّْلَمَة.  •
ِ
 َوقِيَل: أل

•  َ
ِ
ْمِس. َوقِيَل: أل  نَُّه َرَأى فِي اْلَمنَاِم َكَأنَُّه َأَخَذ بَِقْرَنِي الشَّ

َنَُّه َكاَنْت  •
ِ
  له اتجاهان. اأو يلبس تاًج   َلُه ُذَؤاَبَتاِن َحَسنََتاِن،َوقِيَل: أل

 واختلفوا يف اسم ذي القرنين: 

ْسَكنَْدرُ )ِقيَل: اْسُمُه فَ  •   اإْلِ
ُّ
ومِي   (.الرُّ

وبين  ،وهذه رحلته يف الشرق والغرب الصالح، هو قورش وقيل: •

وذو القرنين  ألرسطو، اوكان تلميذً  ،اكما أن اإلسكندر كان وثني   السدين،

  .رجل مؤمن

نُْه ِذْكرً ژ إن الحق  وأيُّ شرف بعد هذا الشرف! ،ژاُقْل َسَأْتُلوْا َعَلْيُكم مِّ

يف قرآنه الكريم الذي خ له وُيؤر   ى التأريخ لهذا الرجل،تبارك وتعالى يتولَّ 

بقاء  اه باقيً ِذْكرُ  ى به، ليظلَّ والذي ُيتحدَّ  ،ُيتَلى وُيتعبَّد به إلى يوم القيامة
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إْن و  لمن يعمل مثله،وُقْدوةً  عمل ُأْسوةً  أثره فيما بخلوده، يظلُّ  اخالدً  القرآن،

مذكور عند اهلل قبل أْن  على شيء فإنما يدلُّ على أن العمل الصالح ذلك َدلَّ 

 ر اهلل لخرب ذي القرنين وتاريخه؟!فأيُّ ذْكر أبقى من ذك ،ُيذَكَر عند الخلق

 من ِذْكره وتاريخه، ال تاريخه كله.  اأي: بعًض ، ژِمنْهُ ژ

ن وفيه إشارة إلى أ ،كبيرٌ  إذن: فِذْكر ذي القرنين يف كتاب اهلل شرٌف 

ويبقى ِصيته  ،د ذكرهبأْن ُيخلَّ  وُمجازى له مكانته ومنزلته عند اهلل، فاعل الخير

 بين الناس يف الدنيا. 

نَّا َلُه فِي اْْلَْرِض َوآَتْينَاُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسَبًباژ ا َمكَّ   [.84]الكهف:  ژإِنَّ

نَّا َلُه فِي اْْلَْرضِ ژ ا َمكَّ َقاَل  ْمكِيُن: َتْمِهيُد اأْلَْسَباِب،َوالتَّ  َأْوَطْأَنا، :ژإِنَّ

َحاَب َفَحَمَلُه َعَلْيَها، َر َلُه السَّ : َسخَّ ٌّ
 َوَمدَّ َلُه فِي اأْلَْسَباِب، َوَبَسَط َلُه النُّوَر، َعلِي

ْيُل َوالنََّهاُر َعَلْيِه َسَواًء، َل  ،ْرضِ َفَهَذا َمْعنَى َتْمكِينِِه فِي اأْلَ  َفَكاَن اللَّ َوُهَو َأنَُّه َسهَّ

ْيَر فِيَها َل َلُه ُطُرَقَها.  ،َعَلْيِه السَّ  َوَذلَّ

نَّاژ ف كل أموره  أننا أعطيناه إمكانات يستطيع هبا :أي ،ژَمكَّ أن ُيصر 

  صريف األمور على َحْسب منهج اهلل.ألنه مأمون على ت التي يريدها؛
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ٍء َيْحَتاُج إَِلْيِه اْلَخْلُق.  َأْي: َأْعَطْينَاهُ  ،ژَوآَتْينَاُه ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ ژ
ْ
 مِْن ُكل  َشي

 َعَلى َفْتِح اْلُمُدِن َوُمَحاَرَبِة اأْلَْعَداِء.  َوقِيَل: مِْن ُكل  َما َيْسَتِعيُن بِِه اْلُمُلوكُ 

فِي َأْقَطاِر َوَيِسيُر بِِه  ،َأْي: ِعْلًما َيَتَسبَُّب بِِه إَِلى ُكل  َما ُيِريدُ  ،ژَسَبًباژ

ِء.  اأْلَْرِض،
ْ
ي َء إَِلى الشَّ

ْ
ي ُل الشَّ َبُب: َما ُيَوص   َوالسَّ

  َوَقاَل اْلَحَسُن: َباَلًغا إَِلى َحْيُث َأَراَد.

ْبنَا إَِلْيِه َأْقَطاَر اأْلَْرضِ  يصل هبا إلى ما  اأي: أعطيناه أسبابً  ،َوقِيَل: َقرَّ

لةً  وسيلةً  له اهللُ فما من شيء يريده إال ويجعل  يريد، إليه. فماذا صنع  ُموص 

  هو؟

  [.85]الكهف:  ژَفَأْتَبَع َسَبًباژ

  َأْي: َطِريًقا. ،ژَسَبًباژَوَقْوُلُه:  َأْي: َسَلَك َوَساَر، ،ژَفَأْتَبَع َسَبًباژ

 َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َمنِْزاًل. 

 إال بالوسيلة التي جعلها اهلل له،  غايةٍ ، أي: ال يذهب إلى ژَفَأْتَبَع َسَبًباژ

ن الحقُّ  ومع  ،اوأعطاه من كل شيء سببً  لذي القرنين يف األرض، فلقد مكَّ

لم واجتهد  قد جدَّ  هو، ف اتبع سببً بل أ ذلك لم يركن ذو القرنين إلى ما ُأعطى،
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  سبب.بشيء من كل  بل أخذ من عطاء اهلل له يتقاعس، ولم يكسل،

ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ژ َحتَّى إَِذا َبَلَغ َمْغرَِب الشَّ

ا َأْن َتتَِّخَذ فِيِهْم ُحْسنًا َب َوإِمَّ ا َأْن ُتَعذِّ  ژِعنَْدَها َقْوًما ُقْلنَا َياَذا اْلَقْرَنْيِن إِمَّ

  [.86]الكهف: 

ْمسِ  َحتَّىژ وبلوغه مغرب الشمس دليل على أنه  ،ژإَِذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ

 إليه من المشرق.  ابل كان قادمً  لم يُكْن هبذا المكان،

  َأْي: َذاُت َحْمَأٍة،، ژَحِمَئةٍ ژ ،ژَوَجَدَها َتْغُرُب فِي َعْيٍن َحِمَئةٍ ژ
َ
َوِهي

: َيُجوزُ 
ُّ
ْوَداُء. َقاَل اْلُقَتيْبِي  ،ژفِي َعْيٍن َحِمَئةٍ ژ َأْن َيُكوَن َمْعنَى َقْولِِه: الط ينَُة السَّ

 َأْو فِي َرْأِي اْلَعْيِن.  َأْي: ِعنَْدَها َعْيٌن َحِمَئٌة،

ة ووافقه فضيل الهند أبو الكالم آزاد، ويف تحقيق هذه المسألة قال عالمُ 

جنوب  :يأ المرحوم الشيخ عبد الجليل عيسى: عند موضع يسمى )أزمير(،

  .ركيات

ًة، ،ژَوَوَجَد ِعنَْدَها َقْوًماژ َقاَل اْبُن ُجَرْيٍج: َمِدينٌَة َلَها  َأْي: ِعنَْد اْلَعْيِن ُأمَّ

ْمِس ِحيَن َتِجُب  اْثنَا َعَشَر َأْلَف َباٍب،   .َلْواَل َضِجيُج َأْهلَِها َلُسِمَعْت َوْجَبُة الشَّ
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َفإِنَّ اهلَل َتَعاَلى  ،َزَعَم َأنَُّه َكاَن َنبِي ا َيْسَتِدلُّ بَِهَذا َمنْ  ،ژُقْلنَا َيا َذا اْلَقْرَنْينِ ژ

: َأنَُّه َلْم َيُكْن َنبِي ا، ،َخاَطَبهُ  ْلَهامُ  َواأْلََصحُّ   .َواْلُمَراُد مِنُْه: اإْلِ

َب ژ ا َأْن ُتَعذِّ ْساَلمِ  ،ژإِمَّ ا َأْن َتْقُتَلُهْم إِْن َلْم َيْدُخُلوا فِي اإْلِ   .َيْعنِي: إِمَّ

ا َأْن َتتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسنًاژ   .َيْعنِي: َتْعُفو َوَتْصَفُح  ،ژَوإِمَّ

 َخيََّرُه اهلُل َبْيَن اأْلَْمَرْيِن. ف  ،َوقِيَل: َتْأِسُرُهْم َفُتَعل ُمُهُم اْلُهَدى

ف له من اهلل، إذن: فهذا تفويٌض  ض إال المأمون على التصرُّ  ،وال ُيفوَّ

اژ َب َأن  إِمَّ فإما أْن  أهنم كانوا كفرة أو وثنيين ال يؤمنون بإله، وال ُبدَّ  ،ژُتَعذِّ

لكن ما وجه الُحْسن  ،اوإما أن تتخَذ فيهم ُحْسنً ،وتقتلهم تأخذهم بكفرهم

الذين لم  يعني أهنم قد يكونون من أهل الغفلة اهلل أن يتخذه؟ الذي يريده

َفمْن آمن منهم  هم على دين اهلل،لَّ ودُ  ن لهم وجه الصوابي  بَ فَ  تصلهم الدعوة،

ِعَظة موبال عليك أن تأخذهم أواًل ف  ،هُ بْ ذ  عَ  على ُكْفِره فَ وَمْن أصرَّ  إليه، نْ ِس ْح فأَ 

 ثم تحكم بعد ذلك على تصرفاهتم.  والبيان الواضح، ،الحسنة

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الثالث والعشرين من مجالس 

   الكهف، والحمد هلل رب العالمين.تفسير سورة 
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 اجمللس الرابع والعشرون

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

ُبُه  َقاَل ژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل  ا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذِّ َأمَّ

ُبُه َعَذاًبا ُنْكًرا   [.87]الكهف:  ژُثمَّ ُيَردُّ إَِلى َربِِّه َفُيَعذِّ

ا َمْن َظَلمَ ژ ُبهُ ژ ،َأْي: َكَفرَ  ،ژَقاَل َأمَّ فلن  َأْي: َنْقُتُلهُ  ،ژَفَسْوَف ُنَعذِّ

بَ  ألن العقوبات الدنيوية  فقط؛ دنيويةً  به عقوبةً بل ُنعذ   ه على قْدر ما فعل،ُنعذ 

وإال فما فائدة  وَرْدع َمْن ال يرتدع بالموعظة، ُشرَعْت لحفظ توازن المجتمع،

 ، لذلك نرى األمم التي ال تؤمن بإله، وال بالقيامة الموعظة يف غير المؤمن؟

ع هذه العقوبات الدنيوية ؛اآلخرةال بو  :وكما قيل ؛ لتستقيم أوضاعها،ُتشر 



 

 

171 

 

 والعشرون   الرابع  اجمللس

  .دب األساءَ أ العقاَب  نَ مِ  أَ نْ مَ 

ُبُه َعَذاًبا ُنْكًراژ ،فِي اآْلِخَرةِ  ژُثمَّ ُيَردُّ إَِلى َربِّهِ ژ  ،َأْي: ُمنَْكًرا ،ژَفُيَعذِّ

عذاب  بعد عذاب الدنيا وعقوبتها هناكف  ْلَقْتِل،اُر َأْنَكُر مَِن اَوالنَّ َيْعنِي: بِالنَّاِر،

 وال َعْهدَ  كر: هو الذي ال نعرفه،والشيء النُّ ،ژانُّْكرً  اَعَذابً ژ :يف اآلخرة أشدُّ 

ب بفطرتنا وطاقتنا، لنا به أو ُأْلفة؛ ب يف الدنيا ُنعذ  أما عذاب  ألننا حينما ُنعذ 

  إدراكنا.وفوق  اهلل يف اآلخرة فهو شيء ال نعرفه،

ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصالًِحا َفَلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسنَُقوُل َلهُ ژ ِمْن َأْمِرَنا  َوَأمَّ

  [.88]الكهف:  ژُيْسًرا

نَى َأْي: َفَلُه اْلُحْس  ،ژَجَزاءً ژله لذي يؤمن ويعمل االعمال الصالحة فا

  .َأَضاَف اْلَجَزاَء إَِلْيَها ،َفاْلُحْسنَى: اْلَجنَّةُ  ا بَِها،َمْجِزي  

الَِحُة،اأْلَْعَماُل  )اْلُحْسَنى(َوقِيَل: اْلُمَراُد بِـ َأْي َلُه َجَزاُء اأْلَْعَماِل  الصَّ

الَِحِة.   الصَّ

 نعطيه الجزاء الحسن. وقيل:

َوُنَعامُِلُه بِاْلُيْسِر مِْن  ،َأْي: ُنلِيُن َلُه اْلَقْوَل  ،ژَوَسنَُقوُل َلُه ِمْن َأْمِرَنا ُيْسًراژ
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  َأْمِرَنا.

 َأْي: َمْعُروًفا.  ،ژُيْسًراژَوَقاَل ُمَجاِهٌد: 

عه  ،ژَوَسنَُقوُل َلُه ِمْن َأْمِرَنا ُيْسًراژ نقول له الكالم الطيب الذي ُيشج 

 وهذه اآلية تضع لنا أساس عملية الجزاء  ،االتحفيز مهم جد   إذنويْحفزه، 

 ،دَّ جِ مُ تثيب الْ  فمجتمٌع بال جزاءات وسبب هنضته، ،التي هي ميزان المجتمع

رَ قَ مُ وتعاقب الْ  الناُس  فإْن أمِنَ  مجتمع ينتهي إلى الفوضى والتسيُّب، ص 

ال نستطيع  العقاَب تكاسلوا، فليس هناك يف المجتمع أشخاص فوق القانون

 ب اآلخرون. معاقبتهم فيتسيَّ 

ويظفر هبا َمْن  وكذلك نرى المراتب والجوائز يظفر هبا َمْن ال يعمل،

أما  ولهؤالء أساليبهم الملتوية التي يجيدوهنا، ق وينافق،د ويتملَّ يتقرب ويتودَّ 

 مشغول بإجادة عمله وإتقانه، ،القوى فهو ُمنْهُك   ويعمل ويخلصالذي يجدُّ 

وهذا الذي  ب بعمله وإتقانه،فهو يتقرَّ  ال وْقَت لديه لهذه األساليب الملتوية،

ر مدى الفساد والتسيُّ ، ويستحق الجائزة، التكريم يستحقُّ   بولك أْن تتصوَّ

  به هذه الصورة المقلوبة المعوجة.ب  الذي تس

ُبهُ ژن: فميزان المجتمع وأساس هنضته: إذ ا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذِّ ُثمَّ  َأمَّ
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ُبُه َعَذاًبا ُنْكًرا ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصالًِحا َفَلُه َجَزاءً  ُيَردُّ إَِلى َربِِّه َفُيَعذِّ اْلُحْسَنى  َوَأمَّ

هو الذي  داري الناجحفالمدير الناجح، واإل ،ژَوَسنَُقوُل َلُه ِمْن َأْمِرَنا ُيْسًرا

 فما أجَمل أْن نرُصَد المكافآت التشجيعية والجوائز، ،ق هذه القاعدةطب  يُ 

ميزان االختيار على  شريطَة أْن يقومَ  ،ونقيم حفالت التكريم للمتميزين

 .العم وأوالد ،بعوالرَّ  ،حسوبيةوليس على الم الحق والعدل،

 [.89]الكهف:  ژُثمَّ َأْتَبَع َسَبًباژ

 و: ذهب إلى مكان آخر. أ ،ا ومنازَل رقً َأْي: َسَلَك طُ  ،ژُثمَّ َأْتَبَع َسَبًباژ

ْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى َقْوٍم َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن  َحتَّىژ إَِذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّ

  [.90]الكهف:  ژُدونَِها ِسْتًرا

ْمسِ ژ   .وهو الشرق ،َمْوِضَع ُطُلوِعَها :َأْي  ،ژَحتَّى إَِذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّ

َقاَل َقَتاَدُة  ،ژَتْطُلُع َعَلى َقْوٍم َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدونَِها ِسْتًرا َوَجَدَهاژ

ْمِس ِسْتٌر، َواْلَحَسُن: َلْم َيُكْن َبْينَُهمْ  َوَذلَِك َأنَُّهْم َكاُنُوا فِي َمَكاٍن اَل  َوَبْيَن الشَّ

ْمُس  َحتَّى إَِذا ،َلُهمْ َفَكاُنوا َيُكوُنوَن فِي َأْسَراٍب  ،َيْسَتِقرُّ َعَلْيِه بِنَاءٌ  َزاَلِت الشَّ

 َخَرُجوا إَِلى َمَعايِِشِهْم َوُحُروثِِهْم. َعنُْهمْ 
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ْمُس َيْدُخُلوَن اْلَماءَ  َفإَِذا اْرَتَفَعْت  ،َوَقاَل اْلَحَسُن: َكاُنوا إَِذا َطَلَعِت الشَّ

 َكاْلَبَهائِِم.  َعنُْهْم َخَرُجوا َيَتَراَعْونَ 

:
ُّ
  .ُهْم َقْوٌم ُعَراةٌ  َوَقاَل اْلَكْلبِي

ْتر: هو الحاجز بين شيئين،و   الس 
َ
 منالحر    منوهو إما ليقي

َ
 ، أو ليقي

 ؛ البدائيين الذين يعيشون عراة فقد ذهب ذو القرنين إلى قوم من الربد،

أو ليس عندهم ما يسرتهم من  ،كبعض القبائل يف وسط الغابات مثاًل 

 ون هبا. أو أشجار يستظِلُّ  يسكنوهنا،بيوت ، فليس لهم الشمس

اذا وم ،الم يذكر لنا عن هؤالء القوم شيئً  الكريم ونالحظ أن القرآن

قابلهم  وإْن قِْسنا األمر على القوم السابقين الذين فعل ذو القرنين معهم؟

قِ  ؛عند مغرب الشمس رهم ووفَّر لهم أسباب الرُّ  ي. نقول: ربما حضَّ

 ثالثةُ  إلى موضٍع يوُمهُ  ن ذا القرنين ذهبوبعض المفسرين يرْوَن أ

 ا فلم َيَر لها غروبً  ،الشمس ه وجودَ ستة أشهر، فصادف وصولُ  هُ أو هنارُ  أشهر،

ويبدو أنه  يسرتها عنهم، اولم َيَر لها ِسْترً  وجوده به، يف هذا المكان طيلةَ 

 ذهب يف أقصى الشمال. 

  [.91]الكهف:  ژَوَقْد َأَحْطنَا بَِما َلَدْيِه ُخْبًرا َكَذلَِك ژ
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ْمِس َكَذلَِك َبَلَغ َمْطلَِعَها ،ژَكَذلَِك ژ   .ِقيَل: َمْعنَاُه َكَما َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ

ِحيُح َأنَّ َمْعنَاُه: َكَما َحَكَم فِي اْلَقْومِ  ِذيَن ُهْم ِعنَْد َمْغِرِب  َوالصَّ الَّ

ْمسِ  ْمسِ  ؛الشَّ ِذيَن ُهْم ِعنَْد َمْطلِِع الشَّ   .َكَذلَِك َحَكَم فِي الَّ

 ،َيْعنِي: بَِما ِعنَْدُه َوَمَعُه مَِن اْلُجْندِ  ،ژَوَقْد َأَحْطنَا بَِما َلَدْيِه ُخْبًراژ

ةِ    .َواآْلاَلِت  ،َواْلُعدَّ

 َأْي: ِعْلًما.  ،ژُخْبًراژ

 [.92]الكهف:  ژُثمَّ َأْتَبَع َسَبًباژ

 آخرين.قوم  ذهب إلى مكان آخر، وإلى

ْيِن َوَجَد ِمْن ُدونِِهَما َقْوًما ََل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن ژ دَّ َحتَّى إَِذا َبَلَغ َبْيَن السَّ

  [.93]الكهف:  ژَقْوًَل 

ْينِ ژ دَّ  : هو الحاجز بين شيئين،والسدُّ  ،ژَحتَّى إَِذا َبَلَغ َبْيَن السَّ

 كالجبال، ؛امحسوًس  اطبيعي   وقد يكون ،امعنوي   اوالحاجز قد يكون أمرً 

ْينِ ژوما دام قد قال:  جبالن بينهما فجوة، :ين هنافالمراد بالسدَّ  دَّ  ،ژَبْيَن السَّ
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 ين يأيت منها العدو. وجود فجوة بين السدَّ  هنا يقتضي فالَبْينُ 

ْيِن، ،ژَوَجَد ِمْن ُدونِِهَما َقْوًماژ دَّ   .و الجبلينأ َيْعنِي: َأَماَم السَّ

 : تحتهما.قيل ،ژِمْن ُدونِِهَماژ

وال يفقهون  أي: ال يعرفون الكالم، ،ژَلَّ َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْوًَل  اَقْومً ژ

وهؤالء ال يقولون  م،كالعلى الفهم فهو قادر على الألن الذي يقدر  القول؛

ال يقربون من أن  :ژَلَّ َيَكاُدونَ ژومعنى:  لهم،قال وال يفهمون ما يُ  ،اكالمً 

وكأنه ال أمَل يف أن  بل مجرد الُقْرب من الفهم، فال ينفي عنهم الَفْهم، يفهموا،

 يفهمهم. 

َواَل  ،َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: اَل َيْفَقُهوَن َكاَلَم َأَحدٍ  ،ژََل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْوًَل ژ

 ُهْم. َيْفَهُم النَّاُس َكاَلمَ 

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الرابع والعشرين من مجالس 

  تفسير سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس اخلامس والعشرون

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

َياَذا اْلَقْرَنْيِن إِنَّ َيْأُجوَج  َقاُلواژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َتْجَعَل َبْينَنَا 

ا   [.94]الكهف:  ژَوَبْينَُهْم َسدًّ

 إشكال وجوابه:

َفإِْن ِقيَل: َكْيَف َقاُلوا َذلَِك  فأثبت لهم القول، ،ژَقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْينِ ژ

 َوُهْم اَل َيْفَقُهوَن؟ 

واحتال على أن يجعَل من  يبدو أنه خاطبهم بلغة اإلشارة،فالجواب: 
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وال شكَّ أن هذه العملية  ذ لهم ما يريدون،وينف   ،يفهمه احركاهتم كالمً 

كان يف ُوْسعه وإال فقد  منهم، فهمَ هم ويَ حتى ُيفهمَ  اوصربً اجهدً  احتاجت منه

 بحجة أهنم ال يتكلمون وال يتفاهمون.  أْن ينصرف عنهم

والذي ال يألو  مثال للرجل المؤمن الحريص على عمل الخير، هذاو

اإلشارة أصبحت اآلن لغة مشهورة ، ومعلوم أن يف َنْفع القوم وهدايتهم اَجْهدً 

ن مع كما نتفاهم نحن اآل  ولها قواعد ودارسون يتفاهمون هبا، ومعروفة،

  .الصم  

اُك: ُهْم ِجيٌل مَِن التُّْرِك. ،ژإِنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ژ حَّ   َقاَل الضَّ

ٌة مِْن َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج،و : التُّْرُك َسِريَّ يُّ د  َخَرَجْت َفَضَرَب ُذو  َقاَل السُّ

دَّ    .َفَبِقَيْت َخاِرَجُه، َفَجِميُع التُّْرِك مِنُْهمْ  اْلَقْرَنْيِن السَّ

ٌة،»ُرِوَي َعْن ُحَذْيَفَة َمْرُفوًعا:  ٌة َوَمْأُجوَج ُأمَّ ٍة  إِنَّ َيْأُجوَج ُأمَّ ُكلُّ ُأمَّ

ةٍ  َأْرَبُعِماَئِة َأْلِف  ُجُل ِمنُْهْم َحتَّى َيْنُظرَ  ،ُأمَّ  إَِلى َأْلِف َذَكٍر ِمْن ُصْلبِهِ  ََل َيُموُت الرَّ

ََلَح  ُهْم َقْد َحَمَل السِّ ْنَيا ،ُكلُّ   .(1)«َوُهْم ِمْن َوَلِد آَدَم َيِسيُروَن إَِلى َخَراِب الدُّ

 

 عليه. لم أقف  (  1)
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َقاَل  ،ژَوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن فِي اْْلَْرضِ  َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن إِنَّ َيْأُجوَج ژ

: َفَساُدُهْم َأنَُّهْم َكاُنوا َيْخُرُجونَ  ُّ
بِيِع إَِلى  اْلَكْلبِي َفاَل َيَدُعوَن فِيَها  َأْرِضِهمْ َأيَّاَم الرَّ

َوَقْد َلُقوا  ،َوَأْدَخُلوُه َأْرَضُهمْ  وهَواَل َشْيًئا َيابًِسا إاِلَّ اْحَتَملُ  ،َشْيًئا َأْخَضَر إاِلَّ َأَكُلوهُ 

 مِنُْهْم َأًذى َشِديًدا َوَقْتاًل. 

 َوقِيَل: َفَساُدُهْم َأنَُّهْم َكاُنوا َيْأُكُلوَن النَّاَس. 

  .: َمْعنَاُه َأنَُّهْم َسُيْفِسُدوَن فِي اأْلَْرِض ِعنَْد ُخُروِجِهمْ َوقِيَل 

ينفذون إليهم من  ؛أو الجبلين ،ينالسدَّ  ويأجوج ومأجوج قوم َخْلَف 

لذلك عرضوا عليه أن يجعلوا له  فيؤذوهنم ويعتدون عليهم؛ هذه الفجوة،

 يسدَّ لهم هذه الفجوة،يدفعونه إليه على أْن  اوخراًج  اأي: أجرً  ،ژاَخْرًج ژ

 فال ينفذ إليهم أعداؤهم. 

 ُجْعاًل َوَأْجًرا مِْن َأْمَوالِنَا.  :َأْي  ،ژَخْرًجاژ ،ژَفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجاژ

ْعَت بِهِ (اْلَخْرُج )َوَقاَل َأُبو َعْمٍرو:    : َما َلِزَمَك َأَداُؤُه.(اْلَخَراُج )و ،: َما َتَبرَّ

َقاِب. (اْلَخْرُج )و ،: َعَلى اأْلَْرضِ )اْلَخَراُج(َوقِيَل:   : َعَلى الر 

اژ  َحاِجًزا َفاَل َيِصُلوَن إَِلْينَا.  :َأْي  ،ژَعَلى َأْن َتْجَعَل َبْينَنَا َوَبْيَنُهْم َسدًّ
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اَعَلى َأن َتْجَعَل ژيف قوله تعالى: و فقد طلبوا أن  ،ژ َبْينَنَا َوَبْيَنُهْم َسدًّ

ا،يجعل بين  قال ومن هنا  مجتمعهم الصالح وأهل اإلجرام والفساد سد 

ومنعهم من  فيه دليل على اتخاذ السجون، وحبس أهل الفساد فيها، :العلماء

 حبسون حتى يعلم بل يُ  رتكون على ما هم عليه،وال يُ  ،كما يريدونف التصرُّ 

 . قون كما فعل عمرُ طلَ ، ثم يُ انكفاف شرهم

نِّي فِيژ ٍة َأْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْينَُهْم َرْدًماَقاَل َما َمكَّ  ژِه َربِّي َخْيٌر َفَأِعينُونِي بُِقوَّ

  [.95]الكهف: 

نِّي ِفيهِ ژ َلُهْم ُذو اْلَقْرَنْيِن: ژَقاَل ژ انِي َعَلْيهِ  ،ژَما َمكَّ َربِّي ژ َأْي: َما َقوَّ

إنما هو يف و ،إياه اهللفعنده الكثير من الخير الذي أعطاه  ،مِْن ُجْعلُِكمْ  ژَخْيرٌ 

وتقوم معه بتنفيذ هذا العمل، ولذا قال  حاجة إلى قوة بشرية عاملة ُتِعينه،

  لهم:

ةٍ ژ َبْل َأِعيُنونِي بَِأْبَدانُِكْم  ،َمْعنَاُه: إِن ي اَل ُأِريُد اْلَماَل و ،ژَفَأِعينُونِي بُِقوَّ

تُِكمْ  ُة؟ :َقاُلوا .َوُقوَّ  ،َواْلَعَمَل  ،َفَعَلٌة َوُصنَّاٌع ُيْحِسُنوَن اْلبِنَاءَ  َقاَل: َوَما تِْلَك اْلُقوَّ

ويف يده الكثير من الخيرات  يف األرض، انً، ولما كان ذو القرنين ممكَّ َواآْلَلة

فقال:  بل إلى الطاقة البشرية العاملة، فهو يف حاجة ال إلى مال واألموال،
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ةٍ ژ   .أي: قوة وطاقة بشرية قوية مخلصة ،ژَفَأِعينُونِي بُِقوَّ

األصمَّ يعيبه  ؛ ألن السدَّ اولم يُقْل: سد   ،ژَأْجَعْل َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم َرْدًماژ

ة مثاًل  أنه لذلك أقام لهم  الناحية األخرى؛ جُّ رُ تَ  يف ناحية منه إذا حصلت َرجَّ

من  اثم يجعل بينهما ردمً  من األمام وآخر من الخلف، اأي: يبني حائطً  ،اردمً 

: والردم ،ال يتأثر إذا ما طرأت عليه هزة أرضية مثاًل  اَمِرنً  الرتاب ليكون السد

يها وُتسو   حتى تردم ُحْفرة مثاًل  أن تضع طبقات الرتاب فوق بعضها؛

  باألرض.

نِّي فِيِه َربِّي َخْيٌر َفَأِعينُونِي بِ ژ ةٍ َقاَل َما َمكَّ ة نفسه، ل عفَّ تأمَّ  ،ژُقوَّ

الذين عرضوا عليه األموال بطيب  هم مع أهنم أيديهم، يفه عما واستغناء

ثم مع ما هو فيه من خير فقد طلب اإلعانة  مصلحة العمل لهم،لو نفس،

 وأثره يف نجاح المشاريع الكبيرة ،ن مكانة العمل الجماعيبي  مما يُ  البدنية،

 مهما كانت إمكانات الفرد الذاتية. 

َدَفْيِن َقاَل اْنُفُخوا َحتَّى إَِذا ژ آُتونِي ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى إَِذا َساَوى َبْيَن الصَّ

  [.96]الكهف:  ژَجَعَلُه َناًرا َقاَل آُتونِي ُأْفِرْغ َعَلْيِه قِْطًرا
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نه اهلل من  بمفرده،يسير هكذا  الةرحَّ  لم يكن ذو القرنين رجاًل  بل مكَّ

بل معه جيش وقوة وعدد  ومعنى ذلك أنه لم يكن وحده، أسباب كل شيء،

وكان بمقدوره أْن  الرحلة، وما يلزممعه القوت  معه رجال وعمال، وآالت،

، هبم  ؛لكنه أمر القوم وأشركهم معه يف العمل يأمَر رجاله بعمل هذا السد  لُِيدر 

 واهلل  طاقة البشرية الالزمة لهذا العمل،ولديهم ال رين،وُيعل مهم ما داموا قاد

ك قد فما دام ربُّ [، 7]الطالق:  ژََل ُيَكلُِّف اهللُ َنْفًسا إَِلَّ َما آَتاَهاژيقول: 

 :أوامر لذلك تجد هنا ثالثة وال تعتمد على اآلخرين؛ أعطاك القوة فاعمل،

 .اعليه قطرً آتوين أفرغ  آتوين زبر الحديد، أعينوين بقوة،

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الخامس والعشرين من مجالس 

   تفسير سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس السادس والعشرون

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

آُتونِي ژ حاكًيا عن ذي القرنين: فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

َدَفْيِن َقاَل اْنُفُخوا َحتَّى إَِذا َجَعلَ  ُه َناًرا َقاَل ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى إَِذا َساَوى َبْيَن الصَّ

 [. 96]الكهف:  ژآُتونِي ُأْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطًرا

  يطلب من القوم المساعدة. ،َأْعُطْونِي :ژآُتونِيژ

والِقْطر: هو  ومفردها ُزْبرة، ،قطع الحديد الكبيرة :أي ،ژُزَبَر اْلَحِديدِ ژ

 اب. ذَ النحاس المُ 

ا َعاَيَن َذلَِك ُذو  َدَفْينِ  اْلَقْرَنْيِن اْنَصَرَف َفَلمَّ َفَقاَس َما  إَِلى َما َبْيَن الصَّ
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ْخرَ  ،َفُحِفَر َلُه اأْلََساُس َحتَّى َبَلَغ اْلَماءَ  ،َبْينَُهَما َوطِينَُه  ،َوَجَعَل َحْشَوُه الصَّ

كيف  ،ْرضِ َفَصاَر َكَأنَُّه ِعْرٌق مِْن َجَبٍل َتْحَت اأْلَ  ،ُيَذاُب َفَيُصبُّ َعَلْيهِ  النَُّحاَس 

من الحديد والنحاس؟ هذا البناء يشبه ما يفعله  بنى ذو القرنين هذا السدَّ 

 لكنه استخدم الحديد، يف المعمار بالحديد والخرسانة، اآلن المهندسون

فال يتمكن  ليكون أكثر صالبة، ؛ابذَ المُ  وَسدَّ ما بينه من فجوات بالنحاس

 ويعُلون عليه.  فال يتسلقونه، اوليكون أملَس ناعمً  األعداء من َخْرقه،

َوَجَعَل َبْعَضَها  ،َوبِاْلَحَطِب  ،َفآَتْوُه بقطع الحديد ،ژآُتونِي ُزَبَر اْلَحِديدِ ژ

 ،َواْلَحَطَب َعَلى اْلَحِديدِ  ،َفَلْم َيَزْل َيْجَعُل اْلَحِديَد َعَلى اْلَحَطِب  َعَلى َبْعٍض،

َدَفْينِ ژ  ،َوُهَما اْلَجَباَلنِ  ،ف: الجانبدَ لصَّ ا ،ژَحتَّى إَِذا َساَوى َبْيَن الصَّ

ى َبْيَن َطَرَفِي اْلَجَبَلْيِن. فمعنى:  َدَفْينِ ژَساَوى: َأْي َسوَّ أي:  ،ژَساَوى َبْيَن الصَّ

  .ساوى الحائطين األمامي والخلفي بالجبلين

حتى إذا التهب  شعل فيه،أي: يف الحديد الذي أُ  ،ژَقاَل اْنُفُخواژ

ِة: َأنَُّه َجَعَل اْلَفْحمَ وورد  .َذاببالنحاس المُ  الحديد نادى َواْلَحَطَب  فِي اْلِقصَّ

 َيْعنِي: فِي النَّاِر.  ُثمَّ َقاَل: اْنُفُخوا، فِي ِخاَلِل ُزَبِر اْلَحِديِد،

 َصاَر اْلَحِديُد َناًرا. :َأْي  ،ژَحتَّى إَِذا َجَعَلُه َناًراژ
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ْفَراُغ:  َأْي: آَتْونِي قِْطًرا ُأْفِرْغ َعَلْيِه، ،ژُأْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطًراَقاَل آُتونِي ژ َواإْلِ

بُّ  َوَيِصيُر  ،َفَجَعَلِت النَّاُر َتْأُكُل اْلَحَطَب  ،َواْلِقْطُر: ُهَو النَُّحاُس اْلُمَذاُب  ،الصَّ

 َحتَّى َلِزَم اْلَحِديُد النَُّحاَس.  ،َمَكاَن اْلَحَطِب  النَُّحاُس 

  َسْوَداُء َوَطِريَقٌة َحْمَراُء. َطِريَقةٌ  َقاَل َقَتاَدُة: ُهَو َكاْلُبْرِد اْلُمَحبَّرِ 

ِة: َأنَّ َعْرَضُه َكاَن َخْمِسيَن ِذَراًعاوورد   ،ِذَراعٍ  َواْرتَِفاَعُه مِاَئَتا ،فِي اْلِقصَّ

 ُه َفْرَسٌخ. َوُطولَ 

فأصبح لدينا  َذاب،حاس المُ مع النُّ الملتهُب   الحديدُ وهكذا انسبَك 

 حائٌط َصْلٌب عاٍل أملس. 

 [. 97]الكهف:  ژَفَما اْسَطاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًباژ

أي:  ،لُِطولِِه َوَماَلَستِهِ  ؛َأْن َيْعُلوُه مِْن َفْوقِهِ  :ژَفَما اْسَطاُعوا َأْن َيْظَهُروهُ ژ

أو يتسلقوه وينفذوا من أعاله؛  ما استطاعت يأجوج ومأجوج أن يعلوا السدَّ 

  ليس به ما يمكن اإلمساك به. ألنه ناعم أملس،

تِِه َولَِصاَلَبتِهِ  ؛يثقبوه مِْن َأْسَفلِهِ  ، أي: أنژاَوَما اْسَتَطاُعوْا َلُه َنْقبً ژ   .لِِشدَّ

 ذي القرنين:  حاكًيا عنثم يقول تعالى 
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اَء َوَكاَن َوْعُد َربِّي ژ َقاَل َهَذا َرْحَمٌة ِمْن َربِّي َفإَِذا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعَلُه َدكَّ

ا   [.98]الكهف:  ژَحقًّ

دُّ  :َأِي  ،ژَهَذاژ اْلَقْرَنْينِ  ُذو ژَقاَل ژ ِمْن ژ ،َأْي: نِْعَمةٌ  ،ژَرْحَمةٌ ژ السَّ

عمة إلى الن  سندَ أْن يُ  -وهو الرجل الصالح-لم َيُفْت ذا القرنين  ،ژَربِّي

: ، فقالبأنه مجرد واسطة وأداة لتنفيذ أمر اهلل وأْن يعرتَف  م األول،عِ نْالمُ 

مات التي منحني اهلل إياها، ألنني أخذُت ا ؛ژَهَذا َرْحَمٌة ِمْن َربِّيژ لمقو 

 والطاقة والقوة مخلوقة هلل، الفكر مخلوق هلل،ف  ها يف خدمة عباده،واستعملتُ 

أنا عملُت  لي أن أقول: فليسإذن:  والعناصر يف الطبيعة مخلوقة هلل، الموادُّ و

 كذا وكذا؟ 

  .ِقيَل: َيْوُم اْلِقَياَمةِ  ،ژَفإَِذا َجاَء َوْعُد َربِّيژ

  .َوقِيَل: َوْقُت ُخُروِجِهمْ 

اءَ ژ وقيل: َجَعَلُه َمْدُكوًكا ُمْسَتِوًيا َمَع  ،َأْي: َأْرًضا َمْلَساءَ ، ژَجَعَلُه َدكَّ

د ،َوْجِه اأْلَْرضِ  ومتانته باقية خالدة، إنما  فإياكم أن تظنوا أن صالبة هذا السَّ

 اجعله اهلل دك   ؛فإذا أتى َوْعد اهلل باآلخرة والقيامة هذا عمل للدنيا فحسب،
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اژا به، ذلك لكي ال يغرتو ض،اه باألروسوَّ    .ژَوَكاَن َوْعُد َربِّي َحقًّ

أنه واقع بمكان  والتحقيق األخير يف مسألة ذي القرنين وبناء السد  

ى اآلن )بلخ(  ،وهما موجودان فعاًل  والجبالن من جبال القوقاز، ،ُيسمَّ

 فيها،
ُّ
وهذا  ويقولون: إن صاحب هذا البناء هو قورش، وبينهما َفْجوة مبني

 المكان اآلن بين بحر قزوين والبحر األسود. 

  .انتهت قصة ذي القرنين وهبذا

وُيقال: إن الذين ملكوا الدنيا أربعة: مؤمنان وكافران، فالمؤمنان: 

 سليمان بن داود، وقورش، والكافران: نمروذ، وبختنصر.

فجواب  ؟ما ياجوج وماجوج كيف سيظهرون ويخرجون للناسوأ

َأنَّ َيْأُجوَج » :‘ عن النبي ¢ذلك ورد يف الحديث الذي يرويه أبو ُهَرْيَرَة 

ْمسِ  َحتَّى إَِذا ،َوَمْأُجوَج َيْحِفُروَنُه ُكلَّ َيْومٍ  َقاَل الَِّذي  ؛َكاُدوا َيَرْوَن ُشَعاَع الشَّ

ُتُهمْ  ،َفُيِعيُدُه اهللُ َكَما َكانَ  ،اْرِجُعوا َفَسَتْحِفُروَنُه َغًدا َعَلْيِهُم:  َحتَّى إَِذا َبَلَغْت ُمدَّ

ْمسِ  -راد اهلل لهم الخروجأ :يعني–  ، َحَفُروا َحتَّى إَِذا َكاُدوا َيَرْوَن ُشَعاَع الشَّ

وَن إَِلْيِه َفَيُعودُ  ،َواْسَتْثنَى َفَسَتْحِفُروَنُه َغًدا إِْن َشاَء اهللُ  َقاَل الَِّذي َعَلْيِهُم: اْرِجُعوا

 ، َفَيْتَبُعوَن اْلِمَياهَ  َفَيْحِفُروَنُه َفَيْخُرُجوَن َعَلى النَّاِس، ،َوُهَو َكَهْيَئتِِه ِحيَن َتَرُكوهُ 
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ُن النَّاُس ِفي ُحُصونِِهْم ِمنُْهْم، َماءِ  َوَيَتَحصَّ َفَيْرِجُع  َفَيْرُموَن ِبِسَهاِمِهْم إَِلى السَّ

ِم َفيَ  َماءِ  ُقوُلوَن:فِيَها َكَهْيَئِة الدَّ َفَيْبَعُث اهللُ ، َقَهْرَنا َأْهَل اْْلَْرِض َوَعَلْوَنا َأْهَل السَّ

 -دود يكون يف أنوف اإلبل والغنم :غفالنَّ – َعَلْيِهْم َنَغًفا فِي َأْقَفاِئِهمْ 

 .(1)«ِمْن ُلُحوِمِهْم َشَكًرا َوإِنَّ َدَوابَّ اْْلَْرِض َلَتْسُمُن َوَتْشَكرُ  ،َفَيْهِلُكونَ 

 ون بسبب هذه الدودة.سيموت

 هذا ما يتعلق بيأجوج ومأجوج.

ن من مجالس سادس والعشريوبذلك نكون قد انتهينا من المجلس ال

 تفسير سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.

  

 

َجاِل، َوُخُروِج ِعيَسى اْبِن  1364/ 2أخرجه: ابن ماجه )( 1) ( كَِتاُب اْلِفَتِن، َباُب فِْتنَِة الدَّ

 (. 4080َمْرَيَم، َوُخُروِج َيْأُجوَج، َوَمْأُجوَج، برقم ) 
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 اجمللس السابع والعشرون

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

فقد وصلنا وإياكم يف تفسير سورة الكهف إلى قضية الدجال، وفتنة 

 الدجال، وما يتعلق هبا. 

اِس ْبِن َسْمَعانَ    َقاَل: أنه ¢ َعِن النَّوَّ
ِ
اَل َذاَت  ‘َذَكَر َرُسوُل اهلل جَّ الدَّ

َض فِيِه َوَرفَّعَ  ا ُرْحنَا إَِلْيِه َعَرَف  ،َحتَّى َظنَنَّاُه فِي َطائَِفِة النَّْخلِ  َغَداٍة َفَخفَّ َفَلمَّ

  «َما َشْأُنُكْم؟»َفَقاَل:  َذلَِك فِينَا،
ِ
اَل  ،ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهلل جَّ َذاَت َغَداٍة  َذَكْرَت الدَّ

ْضَت فِيِه وَ  اِل » َفَقاَل: ،َحتَّى َظنَنَّاُه فِي َطائَِفِة النَّْخلِ  َرفَّْعَت،َفَخفَّ جَّ َغْيُر الدَّ

َوإِْن َيْخُرْج َوَلْسُت  ،إِْن َيْخُرْج َوَأَنا فِيُكْم َفَأَنا َحِجيُجُه ُدوَنُكمْ  َأْخَوُفنِي َعَلْيُكْم؟

ُه َشابٌّ َقَططٌ ، َلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ َواهللُ َخِليَفتِي عَ  فِيُكْم َفُكلُّ اْمِرٍئ َحِجيُج َنْفِسِه،  ، إِنَّ
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ى ْبِن َقَطنٍ  ،َعْينُُه اْلُيْمَنى َطافَِيةٌ  َفْلَيْقَرْأ  َفَمْن َأْدَرَكُه ِمنُْكمْ  ،َكَأنِّي ُأَشبُِّهُه ِبَعْبِد اْلُعزَّ

اِم  ،َعَلْيِه َفَواتَِح ُسوَرِة اْلَكْهِف  ًة َبْيَن الشَّ ُه َخاِرٌج َخلَّ  ،َيِمينًا َفَعاَث  ،َواْلِعَراِق إِنَّ

  .«َيا ِعَباَد اهللِ! َفاْثُبُتوا ،َوَعاَث ِشَماًَل 

 َفَما َلْبُثُه فِي اأْلَْرِض؟
ِ
 َيْوٌم َكَسنٍَة، َأْرَبُعوَن َيْوًما»َقاَل:  ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهلل

ُر َأيَّاِمِه َكَأيَّ  َوَيْوٌم َكُجُمَعٍة، َوَيْوٌم َكَشْهٍر،
 َفَذلَِك  .«اِمُكمْ َوَسائِ

ِ
ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهلل

  .«اْقُدُروا َلُه َقْدَرهُ  ،ََل » :َقاَل  َكَسنٍَة َأَيْكِفينَا فِيِه َصاَلُة َيْوٍم؟ اْلَيْوُم الَِّذي

 َوَما إِْسَراُعُه فِي اأْلَْرِض؟
ِ
اْسَتْدَبَرْتُه َكاْلَغْيِث »َقاَل:  ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهلل

يُح  َماَء  ؛َوَيْسَتِجيُبوا َلهُ  ،َفَيْدُعوُهْم َفُيْؤِمنُوا بِهِ  َفَيْأتِي َعَلى اْلَقْومِ  ،الرِّ َفَيْأُمُر السَّ

 ،َأْطَوَل َما َكاَنْت ُذًرى َفَتُروُح َعَلْيِهْم َساِرَحُتُهمْ  ،َفُتْنبُِت  واْلرَض  ،َفُتْمطِرُ 

وَن َعَلْيِه َقْوَلُه، ،ُه َخَواِصرَ َوَأَمدَّ  ،َوَأْسَبَغُه ُضُروًعا  ُثمَّ َيْأتِي اْلَقْوَم َفَيْدُعوُهْم َفَيُردُّ

 ، َلْيَس ِبَأْيِديِهْم َشْيٌء ِمْن َأْمَواِلِهمْ  َقاَل: َفَينَْصرُِف َعنُْهْم َفُيْصبُِحوَن ُمْمِحِلينَ 

ُثمَّ  ،كنوزها كيعاسيب النخل َأْخِرِجي ُكنُوَزِك َفَيْتَبُعهُ  :َفَيُقوُل َلَها َوَيُمرُّ بِاْلَخرَِبةِ 

ْيِف  ُثمَّ  ،َفَيْقَطُعُه َجْزَلَتْيِن َرْمَيَة اْلَغَرضِ  َيْدُعو َرُجًَل ُمْمَتِلًئا َشَباًبا َفَيْضِرُبُه بِالسَّ

ُل َوْجُهُه َوَيْضَحُك    .َيْدُعوُه َفُيْقبُِل َوَيَتَهلَّ

َفَيْنِزُل ِعنَْد  ،’إِْذ َبَعَث اهللُ اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم  َك َفَبْينََما ُهَو َكَذلِ 
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ْيِه َعَلى َأْجنَِحِة  ،َشْرقِيِّ َباِب دمشق بين َمْهُروَدَتْينِ  اْلَمنَاَرِة اْلَبْيَضاءِ  َواِضًعا َكفَّ

َر ِمنْ  ،َقَطرَ  إَِذا َطْأَطَأ َرْأَسهُ  ،َمَلَكْينِ  ْؤُلؤِ َوإَِذا َرَفَعُه َتَحدَّ َفََل َيِحلُّ  ،ُه ِمْثُل ُجَماِن اللُّ

 َفَيْطُلُبهُ  ،َوَنَفُسُه َينَْتِهي َحْيُث َينَْتِهي َطْرُفهُ  ،لَِكافٍِر َيِجُد ِمْن ِريِح َنَفِسِه إَِلَّ َماَت 

  .َفَيْقُتُلهُ  َحتَّى ُيْدِرَكُه ِبَباِب ُلدٍّ 

ُثُهْم  ،َفَيْمَسُح َعْن ُوُجوِهِهمْ  َعَصَمُهُم اهللُ ِمنْهُ ُثمَّ َيْأتِي ِعيَسى َقْوٌم َقْد  َوُيَحدِّ

إِنِّي قد  َفَبْينََما ُهَو َكَذلَِك إِْذ َأْوَحى اهللُ إَِلى ِعيَسى ،بَِدَرَجاتِِهْم فِي اْلَجنَّةِ 

ْز ِعَباِدي إَِلى الطُّ  ِعَباًدا لِي ََل َيَداِن ِْلََحٍد بِِقَتاِلِهمْ  أخرجُت  َوَيْبَعُث اهللُ  ،ورِ َفَحرِّ

َفَيُمرُّ َأَوائُِلُهْم َعَلى ُبَحْيَرِة  ،َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َينِْسُلونَ  ،َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج 

ًة َماءٌ  َوَيُمرُّ آِخُرُهْم َفَيُقوُل: ،َفَيْشَرُبوَن َما فِيَها َطَبِريَّةَ  َوُيْحَصُر  ،َلَقْد َكاَن بَِهِذِه َمرَّ

ِمْن ِماَئِة ِديَناٍر  َرْأُس الثَّْوِر ِْلََحِدِهْم َخْيًرا  َوَأْصَحاُبُه َحتَّى َيُكونَ َنبِيُّ اهللِ 

َفُيْرِسُل اهللُ َعَلْيِهُم النََّغَف ِفي  َفَيْرَغُب َنبِيُّ اهللِ ِعيَسى َوَأْصَحاُبهُ  ،ِْلََحِدُكُم اْلَيْومَ 

  ْفٍس َواِحَدٍة.ْرَسى َكَمْوِت نَ فَ  َفُيْصبُِحونَ  ،ِرَقابِِهمْ 

اْْلَْرِض  إَِلى اْْلَْرِض َفََل َيِجُدوَن فِي ُثمَّ َيْهبُِط َنبِيُّ اهللِ ِعيَسى َوَأْصَحاُبهُ 

 َفَيْرَغُب َنبِيُّ اهللِ ِعيَسى َوَأْصَحاُبُه إَِلى اهللِ،  ،َوَنْتُنُهمْ  َمْوِضَع ِشْبٍر إَِلَّ َمََلَُه َزَهُمُهمْ 

ُثمَّ ُيْرِسُل  ،َفَتْحِمُلُهْم َفَتْطَرُحُهْم َحْيُث َشاَء اهللُ  َفُيْرِسُل اهللُ َطْيًرا َكَأْعنَاِق اْلُبْخِت 
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َلَفةِ  ْرَض َفَيْغِسُل اْْلَ  َوََل َوَبرٍ  ِمنُْه َبْيُت َمَدرٍ  اهللُ َمَطًرا ََل َيُكنُّ   ، َحتَّى َيْتُرَكَها َكالزَّ

َفَيْوَمئٍِذ َتْأُكُل اْلِعَصاَبُة ِمَن  ،َوُردِّي َبَرَكَتِك  ،ُثمَّ ُيَقاُل لَِْلَْرِض: َأْنبِتِي َثَمَرَتِك 

اَنةِ  مَّ ْقَحةَ  ،َوَيْسَتظِلُّوَن بِِقْحِفَها ،الرُّ ْسِل َحتَّى َأنَّ اللِّ ِبِل ِمَن اإْلِ  َوُيَباَرُك فِي الرِّ

ْقَحَة ِمَن اْلَبَقرِ  َلَتْكِفي اْلِفَئاَم ِمَن النَّاِس، ْقَحَة  َلَتْكِفي اْلَقبِيَلَة ِمَن النَّاِس، َواللِّ َواللِّ

 َفَبْينََما ُهْم َكَذلَِك إِْذ َبَعَث اهللُ ِريًحا َطيَِّبةً  ِمَن اْلَغنَِم َلَتْكِفي اْلَفِخَذ ِمَن النَّاِس،

َوَيْبَقى ِشَراُر  ،ُروَح ُكلِّ ُمْؤِمٍن َوُكلِّ ُمْسِلمٍ  َفَتْقبُِض  ،آَباطِِهمْ  َفَتْأُخُذُهْم َتْحَت 

اعَ  ،النَّاِس َيَتَهاَرُجوَن َتَهاُرَج اْلُحُمِر    .(1)ُة«َفَعَلْيِهْم َتُقوُم السَّ

هذه السورة هو العاصم منه وإنما ذكرناه؛ ألن  ،هذا هو حديث الدجال

 المباركة.

وِر َفَجَمْعنَاُهْم ژ َوَتَرْكنَا َبْعَضُهْم َيْوَمئٍِذ َيُموُج ِفي َبْعٍض َوُنِفَخ ِفي الصُّ

  [.99]الكهف:  ژَجْمًعا

، ،ژَوَتَرْكنَا َبْعَضُهْم َيْوَمئٍِذ َيُموُج فِي َبْعضٍ ژ د  يَل: َهَذا ِعنَْد َفْتِح السَّ
 قِ

  .َوَمْأُجوَج َيُقوُل: َتَرْكنَا َيْأُجوَج 

 

اِل َوِصفَ 2250/ 4أخرجه: مسلم ) ( 1) جَّ اَعِة، َباُب ِذْكِر الدَّ تِِه  ( كتاب اْلِفَتِن َوَأْشَراِط السَّ

 (. 2937َوَما َمَعُه، برقم ) 
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َوَيْخَتِلُط  ،َكَمْوِج اْلَماءِ  َأْي: َيْدُخُل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعضٍ  ،ژَيُموُج ژ

 لَِكْثَرتِِهْم.  ؛َبْعُضُهْم بَِبْعضٍ 

اَعِة، َوَيْخَتلُِط  ،َيْدُخُل اْلَخْلُق َبْعُضُهْم فِي َبْعضٍ  َوقِيَل: َهَذا ِعنَْد قَِياِم السَّ

هم فإذا كانت القيامة تركناهم يموج بعُض والمعنى:  ْم َحَياَرى.إِْنِسيُُّهْم بِِجن ي هِ 

كما أنك ال  ق بعضهم من بعض،فر  كموج الماء ال تستطيع أن تُ  ،يف بعضٍ 

 والقويُّ  بالنابل، يختلط فيهم الحابُل  ات الماء يف األمواج،ذرَّ  تستطيع فصَل 

وقد انتهت  القيامة،فهم اآلن يف موقف  بالمخيف، والخائُف  بالضعيف،

 وُشِغل كل إنسان بنفسه.  العداوات الدنيوية،

ورِ ژ ألن األولى نفخة  وهذه هي النفخة الثانية؛ ،ژَوُنِفَخ ِفي الصُّ

ْعق اَعةِ  َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج  فُخُروُج  ،الصَّ النفخة األولى و ،مِْن َعاَلَماِت ُقْرِب السَّ

ْعق،   .الَبْعث والقيامةوالثانية نفخة  نفخة الصَّ

وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس السابع والعشرين من تفسير 

   سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس الثامن والعشرون

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

فِي َصِعيٍد  :ژَفَجَمْعنَاُهْم َجْمًعاژ: فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

 َواِحٍد. 

  [.100]الكهف:  ژَجَهنََّم َيْوَمئٍِذ ِلْلَكافِِريَن َعْرًضا َوَعَرْضنَاژ

َحتَّى  ؛ژَجَهنََّم َيْوَمئٍِذ لِْلَكاِفِريَن َعْرًضاژ َأْبَرْزَنا :ژَوَعَرْضنَاژ

وهذا الَعْرض  ليروها ويشاهدوها، ؛ُيَشاِهُدوَها ِعَياًنا. أي: ُتعَرض عليهم

]مريم:  ژَوإِْن ِمنُْكْم إَِلَّ َواِرُدَهاژ للمؤمنين كما جاء يف قوله تعالى: اأيًض 

بل وهذا غير صحيح،  ها،يعني: داخلُ  ،(َواِرُدَهاوالبعض يظن أن )[، 71
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تصل إليه دون  :بمعنى ،الماء دُ رِ فقد تَ  يراها ويمرُّ هبا،أنه بمعنى:  )َواِرُدَها(،

مضروٌب على  الجميع  عليهذلك ألن الصراط الذي سيمرُّ  أْن تشرَب منه؛

 ليراها المؤمن والكافر.  ؛ر جهنمظه

 ،ُتِريه مدى نعمة اهلل عليه أما المؤمن فرؤيته للنار قبل أْن يدخل الجنة

وكيف  ويعلم فضل اإليمان عليه، اه من هذا العذاب،حيث نجَّ  ورحمته به،

أما الكافر فسيعرض على النار و ،اأنه أخذ بيده حتى َمرَّ من هذا المكان سالمً 

 ، والندامة ،فتكون رؤيته لها قبل أن يدخلها رؤية الحسرة ،ويراها أواًل 

وبرحمة اهلل بالمؤمنين  ها، ولن ُيفِلَت منها،ألنه يعلم أنه داخلُ  والفزع؛

 وُتكتب له النجاة. ،تنتهي عالقة المؤمن بالنار عند هذا الحد   وبفضله وكرمه

َكاُنوا ََل َيْسَتطِيُعوَن الَِّذيَن َكاَنْت َأْعُينُُهْم فِي ِغَطاٍء َعْن ِذْكِري وَ ژ

  [.101]الكهف:  ژَسْمًعا

: َما ُيَغطَّى بِِه (اْلِغَطاءُ )وَ  ،َأْي: ِغَشاءٍ  ،ژالَِّذيَن َكاَنْت َأْعُينُُهْم فِي ِغَطاءٍ ژ

ُء َوَيْسُتُرهُ 
ْ
ي   .الشَّ

يَماِن َواْلُقْرآِن، ،ژَعْن ِذْكِريژ   َوَعِن اْلُهَدى َواْلَبَياِن. َيْعنِي: َعِن اإْلِ
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اَلئِِل.   َوقِيَل: َعْن ُرْؤَيِة الدَّ

يَماِن؛َأْي:  ،ژَوَكاُنوا ََل َيْسَتطِيُعوَن َسْمًعاژ لَِغَلَبِة  َسْمَع اْلَقُبوِل َواإْلِ

َقاَوِة َعَلْيِهْم.   الشَّ

  .َوقِيَل: اَل َيْعِقُلونَ 

  اَل َيْقِدُروَن َأْن َيْسَمُعوا مِْن َرُسولِ  َأْي: ،يَل: َكاُنوا اَل َيْسَتطِيُعونَ َوقِ 
ِ
اهلل

ِة َعَداَوتِِهْم َلُه، ؛َما َيْتُلوُه َعَلْيِهمْ  ‘ ُجِل: اَل َأْسَتطِيُع َأْن َأْسَمعَ  لِِشدَّ  مِنْ  َكَقْوِل الرَّ

 ُفاَلٍن َشْيًئا لَِعَداَوتِِه. 

أي: على أبصارهم  ،ژالَِّذيَن َكاَنْت َأْعُينُُهْم ِفي ِغَطاٍء َعْن ِذْكِريژ

َوَكاُنوْا َلَ َيْسَتطِيُعوَن ژ ليس هذا وفقط، بل: غشاوة تمنعهم إدراك الرؤية،

، َسْمع العربة والِعَظة والمراد هنا السمع الذي يستفيد منه السامع، ،ژاَسْمعً 

ويسمعون هبا، لكنه سَماٌع ال فائدَة  وصالحة للسمع، ،وإال فآذاهنم موجودة

ون دوهنا  ،ومن سماع الموعظة ،ألهنم ينفرون من سماع الحق منه؛ ويسدُّ

 وأذن من عجين كما نقول.  فهم يف الخير أذن من طين، آذاهنم،

جعلتهم كأهنم ال َسْمَع لهم، ولذلك  إذن: فكراهية أولئك للمسموع
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ََل َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه ژحكى القرآن عن كفار مكة قولهم: 

ُكْم َتْغِلُبونَ  ُشوا عليه، وال ُتعطوا الناس فرصةً  [،26]فصلت:  ژَلَعلَّ  يعني: َشو 

لكنهم  ،ذلكا ما قالولسامعه  ولو أهنم علموا أن القرآن ال يؤثر يف لسماعه،

والُبدَّ لهذا العربي الفصيح أْن  ،أن القرآن له تأثير يف سامعه ايعلمون جيدً 

 ا وحتمً  ، وأنه غير َقْول البشر،والُبدَّ أنه سيعرف أنه ُمْعِجزٌ  للقرآن، يهتزَّ 

 رسول اهلل؛ اوأن محمدً  بأن هذا الكالم كالم اهلل، سيدعوه هذا إلى اإليمان

 ژََل َتْسَمُعوا لَِهَذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا فِيهِ ژ: البعض محذرً لذلك قال بعضهم 

 [.26]فصلت: 

ا َأْعَتْدَنا ژ َأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َيتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمْن ُدونِي َأْولَِياَء إِنَّ

  [.102]الكهف:  ژَجَهنََّم لِْلَكاِفِريَن ُنُزًَل 

ِمْن ُدونِي  الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َيتَِّخُذوا ِعَباِديژ َأَفَظنَّ  :ژَأَفَحِسَب ژ

َبْل ُهْم َلُهْم َأْعَداٌء  ،َكالَّ  ،َواْلَماَلئَِكةَ  ،ُيِريُد بِاْلِعَباِد: ِعيَسى ؟َأْرَباًبا :ژَأْولَِياءَ 

ُءوَن مِنُْهْم.   َوَيَتَبرَّ

َياطِينَ  .َأَطاعُ  َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َيْعنِي الشَّ
ِ
  وُهْم مِْن ُدوِن اهلل



 

 

198 

 

ا
ً
 تفسري سورة الكهف ف ثالثون جملس

وا ِعَباًدا ،َوَقاَل ُمَقاتٌِل: اأْلَْصنَامُ  إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ژَكَما َقاَل:  ُسمُّ

  [.194]األعراف:  ژُدوِن اهللِ ِعَباٌد َأْمَثاُلُكمْ 

ْستِْفَهاِم َمْحُذوٌف. 
ِ
ن ي أَلَْغَضُب َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ُيِريُد أَ َوَجَواُب َهَذا اال

ِذيَن َكَفُروا َأْن َيتَِّخُذوا َغْيِري َأْولَِياءَ  لِنَْفِسي، َوَأن ي اَل َأْغَضُب  َيُقوُل: َأَفَظنَّ الَّ

 لِنَْفِسي َواَل ُأَعاقُِبُهْم. 

 ِعَباِدي مِْن ُدونِي َأْولَِياَء.  ُهْم َينَْفُعُهْم َأْن َيتَِّخُذواَوقِيَل: َأَفَظنُّوا َأنَّ 

ا َأْعَتْدَنا َجَهنََّم لِْلَكافِِريَن ُنُزًَل ژ   ،َأْي: َمنِْزاًل  ،ژإِنَّ
َ
َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ِهي

  َمْثَواُهْم.

ْيِف  ٌة َلُهْم  ،َوقِيَل: النُُّزُل َما ُيَهيَُّأ لِلضَّ َ ُمَعدَّ
ْيِف،ُيِريُد ِهي  ِعنَْدَنا كالنُُّزِل لِلضَّ

، م هبمفهذا من التهكُّ  ،كالفنادق مثاًل  ؛والنُُّزل: ما ُيَعدُّ إلكرام الضيف

خرية منهم.  والسُّ

  [.103]الكهف:  ژُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاْْلَْخَسِريَن َأْعَماًَل ژ

ِذيَن َأْتَعُبوا َأنْ  َفنَاُلوا  َيْرُجوَن بِِه َفْضاًل َوَنَوااًل  ُفَسُهْم فِي َعَملٍ َيْعنِي: الَّ

َفَخِسَر َوَخاَب َسْعُيُه.  َكَمْن َيْشَتِري ِسْلَعًة َيْرُجو َعَلْيَها ِرْبًحا ،َهاَلًكا َوَبَواًرا
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  .فأخسر يعني أكثر خسارة األخسر: اسم تفضيل من خاسر،و

ن هم: خسرووهؤالء األ أعمالهم،، أي: خسارهتم بسبب ژْأْعَماًَل ژ

  َواْخَتَلُفوا فِيِهْم: ،ژالَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهمْ ژ

  ُهُم اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى. َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َوَسْعُد ْبُن َأبِي َوقَّاٍص: •

ْهَباُن.  •  َوقِيَل: ُهُم الرُّ

ُهْم ُيْحِسنُوَن  الَِّذينَ ژ ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَّ َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ

  [.104]الكهف:  ژُصنًْعا

َوامِِع. ژالَِّذينَ ژ   َحَبُسوا َأْنُفَسُهْم فِي الصَّ

 ْبُن َأبِي َطالٍِب: ُهْم َأْهُل َحُروَراءَ 
ُّ
  .الخوارج َوَقاَل َعلِي

أي: بُطل وذهب وكأنه ال  ، َعَمُلُهْم َواْجتَِهاُدُهمْ َبَطَل  :ژَضلَّ َسْعُيُهمْ ژ

رهم الحق  ،مثل السراب شيَء، َكَفُروا  َوالَِّذينَ ژيف قوله:  ´كما َصوَّ

 ژَأْعَماُلُهْم َكَسَراٍب بِِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه َلْم َيِجْدُه َشْيًئا

  [.39]النور: 
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وبذلك نكون قد انتهينا من المجلس الثامن والعشرين من مجالس 

 تفسير سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 والعشروناجمللس التاسع 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم فِي اْلَحَياِة ژ :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

ُهْم ُيْحِسنُوَن ُصْنًعا ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَّ  [. 104]الكهف:  ژالدُّ

ُهْم ُيْحِسنُوَن ُصنًْعا َوُهْم َيْحَسُبونَ ژ وقد ضلَّ َسْعي  : َعَماًل،َأْي  ،ژَأنَّ

حيث يظنون  ون منفهم ضالُّ  ،ويظنون أنه خير هؤالء؛ ألهنم يفعلون الشر،

 ،حيث يبنون المستشفيات ،ومن ذلك ما نراه من أعمال الكفار الهداية،

وغيرها من القيم  ،وُينَادون بالمساواة وجمعيات الخير والرب، ،والمدارس

موا َخْيرً  ،اويحسبون بذلك أهنم أحسنوا ُصنْعً  الطيبة، لكن هل أعمالهم  ،اوقدَّ
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فليأخذوا  وللتاريخ، ،وللشهرة ،هذه كانت هلل؟ الواقع أهنم يعملوهنا للناس

 لذكراهم.  اوتخليدً  اوتكريمً  اتعظيمً  أجورهم من الناس ومن التاريخ

وال يمنعهم األَْجر؛ ألهنم أحسنوا  وهؤالء ال يبخسهم اهلل حقوقهم،

ألهنم لما عملوا وأحسنوا  لكن هذا الجزاء يكون يف الدنيا؛ األسباب،

ومع ذلك ُيبقي  وال نصيَب لهم يف جزاء اآلخرة، األسباب عملوا للدنيا،

ه، ه، فقد قال لمؤمنين أْن يظلمه أو يعتدي عليفال يجوز ألحد من ا للكافر َحقَّ

يَّاُن، ََل ي، تِ كَ ئِ ََل ا مَ يَ » إن اهلل ينادي يوم القيامة: :‘النبي  َأَنا اْلَمِلُك، َأَنا الدَّ

 ، َينَْبِغي ِْلََحٍد ِمْن َأْهِل النَّاِر، َأْن َيْدُخَل النَّاَر، َوَلُه ِعنَْد َأَحٍد ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة َحقٌّ

ُه ِمنُْه،  َوََل َينَْبِغي ِْلََحٍد ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة َأْن َيْدُخَل اْلَجنََّة، َوِْلََحٍد ِمْن َحتَّى َأُقصَّ

ُه ِمنُْه، َحتَّى اللَّْطَمُة« ، َحتَّى َأُقصَّ . فانظر إلى ِدقَّة الميزان (1)َأْهِل النَّاِر ِعنَْدُه َحقٌّ

حتى ولو  ل الناَر،له قبل أْن يدخ فتقتصُّ  التي تراعي َحقَّ الكافر، وعدالة اهلل

 م فكيف بالمسلم؟!ظلَ الكافر ال يُ ، فإذا كان اكان ظالمه مؤمنً

الَِّذيَن َكَفُروا بِآَياِت َربِِّهْم َولَِقائِِه َفَحبَِطْت َأْعَماُلُهْم َفََل ُنِقيُم  ُأوَلئَِك ژ

 

 ْبِن ُأَنْيٍس، برقم  431/ 25أخرجه: أحمد ) ( 1)
ِ
ي يَن، َحِديُث َعْبِد اهلل ( ُمْسنَُد اْلَمك 

(16042 .) 
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  [.105]الكهف:  ژَلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا

 إطالقات، ، واآليات ُتطَلق ثالثژُأوَلئَِك الَِّذيَن َكَفُروا بِآَياِت َربِِّهمْ ژ

بوا: اوقد كفروا هبا جميعً    وكذَّ

، ولم فلم ينظروا فيها كفروا بآيات الكون الدالة على قدرة اهلل، •

  يعتربوا هبا.

  .‘ام والقرآن والبالغ من رسول اهلل وكفروا بآيات األحك •

أنزلها اهلل لتأييد الرسل فلم  وكذلك كفروا بآيات المعجزات التي •

  يصدقوها.

  يف كل هذه األنواع. عامةٌ  ژبِآَياِت َربِِّهمْ ژكلمة: ف 

بوا به: بلقاء اهلل يوم القيامة، اأي: وكفروا أيًض  ،ژلَِقائِهِ وَ ژ   وكذَّ

ا ژ فقال: ،فمنهم َمْن أنكره كليةً  • َأإَِذا ِمْتنَا َوُكنَّا ُتَراًبا َوِعَظاًما َأإِنَّ

  [.82]المؤمنون:  ژَلَمْبُعوُثونَ 

ُرِدْدُت إَِلى َربِّي  َوَلِئنْ ژ فقال: ومنهم َمن اعرتف ببْعث على هواه، •

  [.36]الكهف:  ژَْلَِجَدنَّ َخْيًرا ِمنَْها ُمنَْقَلًبا



 

 

204 

 

ا
ً
 تفسري سورة الكهف ف ثالثون جملس

 .ومنهم َمْن قال: إن البعث بالروح دون الجسد •

رونه بصورة ليست  إما ينكرون البعث، والخالصة: أهنم وإما ُيصو 

 ة. يحقيق

  .نفُعهالت وذهب أي: َبط ،ژَفَحبَِطْت َأْعَماُلُهمْ ژثم يقول تعالى: 

 اَل َنْجَعُل َلُهْم َخَطًرا َوَقْدًرا، :َأْي  ،ژاَفَلَ ُنِقيُم َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزنً ژ

تِِه، )َما لُِفاَلٍن ِعنِْدي َوْزٌن(،َتُقوُل اْلَعَرُب:  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َعِن و َأْي: َقْدٌر لِِخسَّ

 
 
ِميُن َيْوَم اْلِقَياَمةِ »َقاَل:  َأنَّهُ  ‘النَّبِي ُجُل اْلَعظِيُم السَّ ََل َيِزُن ِعنَْد اهللِ  َلَيْأِتي الرَّ

 .ژَفََل ُنِقيُم َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًناژ ِشْئُتْم: إنوقال اقرؤوا  ،(1)«َجنَاَح بعوضة

 ،ال وزَن لهم عندنا :فالمراد وعدم االعتبار، ،جاءْت على سبيل االحتقارفقد 

  .أي: ال اعتباَر لهم

 ِعنَْدُهْم  َيْأتِي ُأَناٌس بَِأْعَماٍل َيْوَم اْلِقَياَمةِ  :¢ َقاَل َأُبو َسِعيٍد اْلُخْدِريُّ 
َ
ِهي

َفََل ژ :َفَذلَِك َقْوُلُه َتَعاَلى ،َفإَِذا َوَزُنوَها َلْم َتِزْن َشْيًئا ،فِي اْلِعَظِم َكِجَباِل تَِهاَمةَ 

 

ِذيَن َكَفُروا بِآَياِت  ﴿( كَِتاُب َتْفِسيِر الُقْرآِن، َباُب 93/ 6أخرجه: البخاري ) ( 1) ُأوَلئَِك الَّ

 (. 4729[ اآلَيَة، برقم ) 105]الكهف:   ﴾َولَِقائِِه َفَحبَِطْت َأْعَماُلُهمْ َرب ِهْم 
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 .ژ َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًناُم َلُهمْ ُنِقي

 ژَذلَِك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم بَِما َكَفُروا َواتََّخُذوا آَياتِي َوُرُسِلي ُهُزًواژ

  [.106]الكهف: 

ِة َأْقَداِرِهمْ  ،ُحُبوِط َأْعَمالِِهمْ  الَِّذي َذَكْرُت مِنْ  ژَذلَِك ژ وعدم  ،َوِخسَّ

بل جزاًء لهم على  لهم، امِنَّا عليهم أو ظلمً  اتجن يً ليس  ،اإقامتنا لهم وزنً 

 أي: بسبب كفرهم.  ،ژبَِما َكَفُرواژ :فقوله ،كفرهم

وكلما  فقد استهزأوا بآيات اهلل، ،اْلُقْرآنَ  :َيْعنِي ،ژَواتََّخُذوا آَياتِيژ

َياُتنَا إَِذا ُتْتَلى َعَلْيِه آژ ، كما يف قوله تعالى:سمعوا آية قالوا: أساطيُر األولين

لِينَ    [.15]القلم:  ژَقاَل َأَساطِيُر اْْلَوَّ

وكذلك لم َيْسَلم رسول  ُسْخِرَيًة َوَمْهُزوًءا بِِهْم، :َأْي  ،ژَوُرُسِلي ُهُزًواژ

والقرآن يحكي عنهم قولهم لرسول اهلل:  من سخريتهم واستهزائهم، ‘اهلل 

ْكُر إِنََّك َلَمْجُنونٌ  َياژ َل َعَلْيِه الذِّ   [.6]الحجر:  ژَأيَُّها الَِّذي ُنزِّ

الَِحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ژ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
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  [.107]الكهف:  ژُنُزًَل 

 ،ژالَِّذيَن آَمنُواْ  إِنَّ ژفيقول:  ث القرآن عن المقابل لهؤالء،ثم يتحدَّ 

فهناك َمْن يعمل الخير  وإالَّ  لقبول العمل، اوشرطً  هنا كان اإليمان أواًل  نْ ومِ 

  بل العتبارات أخرى. ال من منطلق إيماين

 لغير اهلل َمْن عمل عماًل فذلك كذلك َشْرط الزم يف قبول العمل، لوالنية 

  فليأخذ منه الجزاء. أسلمه اهلل لمن عمل له،

 اإليماَن بالعمل الصالح؛ ألن العمل الصالح الُبدَّ له ´ثم أردف الحق 

إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِمُلوْا ژفقال تعالى:  أن ينطلق من اإليمان ويصدر عنه،

الَِحاِت  من صالح غيره  والفرد حين يعمل الصالحات تكون حصيلته ،ژالصَّ

َفْرد واحد، ويستفيد بصالح المجتمع ألنه  أكثَر من حصيلته من عمله هو؛

ألنه يأخذ منك  ومن هنا ال ينبغي أْن تستثقَل أوامر الشارع وتكليفاته؛ كله،

ر لك هذا وحينما يتوفَّ  حياتك وقت الحاجة والَعَوز، ليعطيك َولُيؤم ن

مطمئنة حال  الحياة بنفس راضية حال الُيْسر التكافل االجتماعي تستقبل

 الُعْسر. 

فإنه ُيطمئِنك  عندما يأمرك الشرع بكافلة اليتيم وإكرامه، لك:ذ مثالو
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ألنك يف مجتمع  فال تحزن إْن أصابك مكروه؛ على أوالدك من بعدك،

وتعاليمه أسَعد  بل قد يكون اليتيم يف ظل اإلسالم متعاون، سيكفل أوالدك،

 له، ءآبا األنه بموت أبيه يجد المؤمنين جميعً  من حياته يف رعاية أبيه؛ احظ  

 ،بل ويصدُّ عنه الخير عنه يف حياته ال ُيفيده بشيء، وربما كان أبوه مشغواًل 

 ل به. حيث يقول الناس: أبوه موجود وهو يتكفَّ 

الفردوس: هو أعلى الجنة، والنُُّزل: ما ، ژَجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزًَل  َلُهمْ ژ

واإلنسان  الحياة وَتَرفها،مات من اإلقامة وَمقو   ه اإلنسان إلكرام ضيفهُيعدُّ 

 على َحْسب قدراته وإمكانياته وعلمه باألشياء،  هعدُّ حينما ُيِعدُّ النُْزَل لضيفه يُ 

  !لِلنُُّزل هو اهلل تبارك وتعالى؟ ِعدُّ فما بالك إْن كان المُ 

  َعنْ  ¢َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
َفاْسَأُلوُه إَِذا َسَأْلُتُم اهللَ » َقاَل: ‘َرُسوِل اهلل

ُه َأْوَسُط اْلَجنَّةِ  ،اْلِفْرَدْوَس  ْحَمنِ  ،َوَأْعَلى اْلَجنَّةِ  ،َفإِنَّ ُر  ،َوَفْوَقُه َعْرُش الرَّ َوِمنُْه َتَفجَّ

  .(1)«َأْنَهاُر اْلَجنَّةِ 

فِيَها اآْلمُِروَن  ،َأْعَلى مِْن َجنَِّة اْلِفْرَدْوسِ  َقاَل َكْعٌب: َلْيَس فِي اْلِجنَاِن َجنَّةٌ 

 

َيِر، َباُب َدَرَجاِت الُمَجاِهِديَن فِي 4/16أخرجه: البخاري ) ( 1) ( كَِتاُب الِجَهاِد َوالس 

، ُيَقاُل: َهِذِه َسبِيلِي َوَهَذا َسبِيلِي، برقم ) 
ِ
 (. 2790َسبِيِل اهلل
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  .بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمنَْكرِ 

  .َرْبَوُة اْلَجنَِّة َوَأْوَسُطَها َوَأْفَضُلَها َوَأْرَفُعَها :(اْلِفْرَدْوُس )َوَقاَل َقَتاَدُة: 

  .ُهَو اْلُبْسَتاُن الَِّذي فِيِه اأْلَْعنَاُب  :(اْلِفْرَدْوُس )َقاَل َكْعٌب: 

ومِيَِّة. َوَقاَل ُمجَ   اِهٌد: ُهَو اْلُبْسَتاُن بِالرُّ

 اْلَجنَُّة بِلَِساِن اْلَحَبشِ 
َ
  .َوَقاَل ِعْكِرَمُة: ِهي

ُة اأْلَْشَجاِر.   اْلَجنَُّة اْلُمْلَتفَّ
َ
اُك: ِهي حَّ  َوَقاَل الضَّ

ْوَضُة اْلُمْسَتْحَسنَُة.  َ الرَّ
 َوقِيَل: ِهي

تِي ُتنْبُِت ُضُروًبا مِ   الَّ
َ
 َوَجْمُعُه َفَراِديُس.  َن النََّباِت،َوقِيَل: ِهي

  َأْي: َمنِْزاًل. :قِيَل  ،ژُنُزًَل ژ

 َكاَنْت َلُهْم ِثَماُر َجنَّاِت اْلِفْرَدْوسِ  :َعَلى َمْعنَى َوقِيَل: َما ُيَهيَُّأ لِلنَّاِزلِ 

 َقْبَل َأْن ُيْخَلُقوا.  ،ژَكاَنْت َلُهمْ ژَوَمْعنَى  ،َوَنِعيُمَها ُنُزاًل 
ِ
 َأْي: فِي ِعْلِم اهلل

  [.108]الكهف:  ژَخالِِديَن فِيَها ََل َيْبُغوَن َعنَْها ِحَوًَل ژ

زه عن نعيم الدنيا مهما وخلود النعيم يف اآلخرة ُيمي   ،ژَخالِِديَن فِيَهاژ
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رنا َسَما، وعلى َحْسب  ،يف النعيم كما أن نعيم الدنيا يأيت على َقْدر تصوُّ

م يف الدنيا قدراتنا، فإننا على َخْوف دائم من  وحتى إْن بلغنا القمة يف التنعُّ

وأما يف الجنة فالنعمة خالدة ال  ه،ك النعيم، وإما أن ترتكَ فإما أْن يرتكَ  زواله،

  د فيها فلن ترتكك النعمة ولن ترتكها.وأنت ُمخلَّ  مقطوعة وال ممنوعة،

  .اَل َيْطُلُبونَ  :ژََل َيْبُغونَ ژ

اًل إَِلى َغْيِرَها، :َأْي  ،ژَعنَْها ِحَوًَل ژ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: اَل ُيِريُدوَن َأْن  َتَحوُّ

ُلوا َعنَْها ُجُل مِْن َداٍر إَِذا َلْم ُتَوافِْقُه إَِلى َداٍر ُأْخَرى.  َيَتَحوَّ  َكَما َينَْتِقُل الرَّ

ع إلى تطلَّ  افكلما نال خيرً  ،ومعلوم أن اإلنسان لديه طموحات ترفيهية

هذا يف الدنيا أما يف اآلخرة فاألمر  وكلما حاز متعًة ابتغى أكثر منها، أعلى منه،

الجنة الذي قال اهلل عنه: نعيم أعلى من  اوإال فكيف يطلب نعيمً  مختلف،

َماژ ُرِزُقوا ِمنَْها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزًقا َقاُلوا َهَذا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمْن َقْبُل َوُأُتوا بِِه  ُكلَّ

فقالوا: لقد  أي: كلما رزقهم اهلل ثمرًة أتْتهم أخرى [،25]البقرة:  ژُمَتَشابًِها

لكنها ليست كسابقتها بل بطعم  وها كسابقتها،من قبل، وظنُّ ُرِزْقنا مثلها

 وإن كانت نفس الثمرة، ذلك ألن قدرة األسباب محدودة، ،جديد مختلف

  .قدرة المسب ب فليست محدودة أما
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الفاكهة الواحدة على ألف َلْون  قادر على أن ُيخِرج لك ´والحق 

 لذلك يقول تعالى: ألن كماالته تعالى ال تتناهى يف قدرهتا؛ وألف َطْعم؛

ا الطعم فالثمر [، 25]البقرة:  ژَوُأُتوا بِِه ُمَتَشابًِهاژ واحد متشابه، أمَّ

ليأخذ شهادة  م؛واإلنسان مِنّا لِيشقَّ طريقه يف الحياة يظل يتعلَّ  فمختلف،

 ا ويظل يف تعب ومشقة ما يقرب من خمسة وعشرين عامً  أو يتعلم مهنة، ،مثاًل 

َوْهب أنك  ،اهانئً  ايف أن يعيش باقي حياته المظنونة مرتاًح  أماًل  ؛من عمره

فكم سيكون الباقي منها؟ أما الراحة األبدية يف  ستعيش باقي حياتك يف راحة،

ففي أي  شيء يطمع  ونعيم خالد ال ينتهي، اآلخرة فهي زمن ال هنايَة له،

  !وإلى أي  شيء يطمح؟ !اإلنسان بعد هذا كله؟

انتهينا من المجلس التاسع والعشرين من مجالس وبذلك نكون قد 

   تفسير سورة الكهف، والحمد هلل رب العالمين.
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 اجمللس الثالثون

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

َخالِِديَن فِيَها ََل َيْبُغوَن َعنَْها ژ  :فقد وصلنا معكم إلى قول اهلل 

 [. 108]الكهف:  ژِحَوًَل 

 إشكال وجوابه:

فما وجه مدحها بأهنم ال يبغون  فإن قيل: قد ُعلم أن الجنة كثيرة الخير،

  عنها حواًل؟

فيحب  فالجواب: أن اإلنسان قد يجد يف الدار األنيقة معنى ال يوافقه،

ر يف حال وتفكَّ   على خالف ذلك،والجنةُ  ،أن ينتقل إلى دار أخرى، وقد يملُّ 
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فتجد  ،ژََل َيْبُغوَن َعنَْها ِحَوًَل ژيف قوله تعالى عن أهل الجنة:  أهل الدنيا

فإذا ملكه تمنى )قصًرا(،  ،)بيًتا(فإذا ملكها تمنى ، اإلنسان يتمنى )شقة(

أما أهل الجنة؛ فقد اكتملت لهم السكنى يف الجنة، فال يريدون أن  وهكذا،

لوا عما هم فيه.   يتحوَّ

ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِكِلَماِت َربِّي َلنَِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأْن َتنَْفَد َكِلَماُت ژ

  [.109]الكهف:  ژِلِه َمَدًداَربِّي َوَلْو ِجْئنَا بِِمثْ 

ومادامت قدرته ال حدود لها  ألن قدرته تعالى ال حدود لها،

يكتب  اأي: ِحْبرً  ،الذلك لو كان البحر مدادً  ال حدود لها؛ افالمقدورات أيًض 

أي: بمثل  ،ژاَوَلْو ِجْئنَا بِِمْثِلِه َمَددً ژ ،لكلمات اهلل اما كان كافيً  ؛به كلمات اهلل

 البحر. 

دُ  :َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َقاَلِت اْلَيُهودُ   ،َتْزُعُم َأنَّا َقْد ُأوتِينَا اْلِحْكَمةَ  ،َيا ُمَحمَّ

ُثمَّ َتُقوُل: َوَما  ،ژَوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوتَِي َخْيًرا َكثِيًراژ :َوفِي كَِتابَِك 

ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ژ :َفَأْنَزَل اهلُل َهِذِه اآْلَيةَ  َقلِياًل؟ُأوتِيُتْم مَِن اْلِعْلِم إاِلَّ 

  .ژلَِكِلَماِت َربِّي َلنَِفَد اْلَبْحرُ 
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ا َنَزَلْت:   َقاَلِت اْلَيُهوُد: ،ژَوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم إَِلَّ َقِليًَل ژَوقِيَل: َلمَّ

ءٍ ُأوتِينَا التَّْوَراَة َوفِيَها ِعلْ 
ْ
ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ژ :َفَأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى ؛ُم ُكل  َشي

  .ژِمَداًدا

 اْلِمَداُد مَِداًداو
َ
ي ْمَداِد اْلَكاتِِب  ؛ُسم  َياَدةِ  ،إِلِ َوَمِجيُء  ،َوَأْصُلُه مَِن الز 

ِء. 
ْ
ي ِء َبْعَد الشَّ

ْ
ي  الشَّ

 ،ژَلنَِفَد اْلَبْحرُ ژ ؛ْلَقَلِم َواْلَقَلُم َيْكُتُب َقاَل ُمَجاِهٌد: َلْو َكاَن اْلَبْحُر مَِداًدا لِ 

  .ِعْلُمُه َوُحْكُمهُ  :َأْي  ،ژَكِلَماُت َربِّيژتنتهي  أي: :ژَقْبَل َأْن َتنَْفَد ژ ،َماُؤهُ  :َأْي 

ُهمْ  َمْعنَاُه: َلْو َكاَن اْلَخاَلئُِق َيْكُتُبونَ  ژَوَلْو ِجْئنَا بِِمْثِلِه َمَدًداژ  َواْلَبْحُر َيُمدُّ

َدًدا َأْو م َوَلْو ِجْئنَا بِِمْثِل َماِء اْلَبْحِر فِي َكْثَرتِهِ  َلنَِفَد اْلَبْحُر َوَلْم َتنَْفْد َكِلَماُت َرب ي

ة البيان القرآين،هنا و ،ِزَياَدةً  رنا ما فلو ت نقف عند ِدقَّ يف األرض من شجر صوَّ

د مستمر، ،أقالًما ر دائم يجعل من  مع ما يتميز به الشجر من تجدُّ وتكرُّ

رنا ماء البحر مدادً  ثروة ال َحْصر لها وال تنتهي، األشجار إال  ُيكتب به اوتصوَّ

لذلك لما  يزيد وال ينقص، محدود ثابت اَل  ماء البحر منذ خلقه اهلل تعالى أنَّ 

د ويت ر،كان الشجر يتجدَّ  قال سبحانه: والبحر ماؤه ثابت ال يزيد؛ كرَّ
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ُه ِمن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر ژ  ليتناسب تزايد الماء مع تزايد الشجر، ؛ژَواْلَبْحُر َيُمدُّ

ألنه ُمنَتهى العدد عند  واختار هذا العدد بالذات؛ والمراد سبعة أمثاله،

 العرب. 

َما إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن  ُقْل ژ َما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى إَِليَّ َأنَّ إِنَّ

]الكهف:  ژَيْرُجو لَِقاَء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًَل َصالًِحا َوََل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا

110.]  

َما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى ژ َما إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد ُقْل إِنَّ َقاَل اْبُن  ،ژإَِليَّ َأنَّ

َم اهلُل َرُسوَلُه التََّواُضعَ   َفَأَمَرُه َأْن ُيِقرَّ َفَيُقوَل: لَِئالَّ َيْزُهَو َعَلى َخْلِقِه، ؛َعبَّاٍس: َعلَّ

ْصُت بِاْلَوْحِي  ٌّ مِْثُلُكْم، إاِلَّ َأن ي ُخص 
َّ َأنََّما  ،هلُل بِهِ َوَأْكَرَمنِي ا ،إِن ي آَدمِي

ُيوَحى إَِلي

  .إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد اَل َشِريَك َلهُ 

 ه البشرية،لتأكيد تشابُ  ؛-واهلل أعلم-بـ) مِْثُلُكْم (  الحكمة يف اإلتيانو

َما إَِلُهُكْم إَِلٌه  ُيوَحىژإال بالوحي:  وأنني ال أتميز عليكم بشيء إَِليَّ َأنَّ

   .ژَواِحٌد 

  .َيَخاُف اْلَمِصيَر إَِلْيهِ  :َأْي  ،ژَفَمْن َكاَن َيْرُجوا لَِقاَء َربِّهِ ژ
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َجاُء َيُكوُن بَِمْعنَى ،َوقِيَل: َيْأُمُل ُرْؤَيَة َرب هِ    اْلَخْوِف َواأْلََمِل َجِميًعا. َفالرَّ

َأْي: اَل ُيَرائِي  ،ژََل ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َربِِّه َأَحًداَفْلَيْعَمْل َعَمًَل َصالًِحا وَ ژ

 بَِعَملِِه. 

 
ُّ
عَ »: ‘َقاَل النَّبِي َع َسمَّ   .(1)«اهللُ بِِه َوَمْن ُيَرائِي ُيَرائِي اهللُ ِبهِ  َمْن َسمَّ

  وقال
 
ْرُك » :‘النَّبِي َقاُلوا: َيا  ،«اْْلَْصَغرُ إِنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم الشِّ

ْرُك اأْلَْصَغُر؟ َقاَل:   َوَما الش 
ِ
َياءُ »َرُسوَل اهلل   .(2)«الرِّ

  َقاَل: ¢ َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ و
ِ
إِنَّ اهللَ َتَباَرَك َوَتَعاَلى » :‘َقاَل َرُسوُل اهلل

ْركِ  َيُقوُل: َرَكاِء َعِن الشِّ َفَأَنا  َعِمَل َعَمًَل َأْشَرَك فِيِه َمِعي َغْيِريَمْن  َأَنا َأْغنَى الشُّ

  .(3)«ِمنُْه َبِريٌء ُهَو لِلَِّذي َعِمَلهُ 

 و
 
ْرَداِء َيْرِويِه َعِن النَّبِي َمْن َحِفَظ َعْشَر آَياٍت ِمْن » َقاَل: ‘ َعْن َأبِي الدَّ

 

ْمَعِة، برقم ) 104/ 8)   أخرجه: البخاري( 1) َياِء َوالسُّ َقاِق، َباُب الر   (. 6499( كَِتاُب الر 

، َحِديُث َمْحُموِد ْبِن  ‘( َأَحاِديُث ِرَجاٍل مِْن َأْصَحاِب النَّبِي  43/ 39أخرجه: أحمد ) ( 2)

 (. 23636َلبِيٍد، برقم ) 

َقائِِق، َباُب 2289/ 4أخرجه: مسلم )( 3) ْهِد َوالرَّ ،   ( كَِتاُب الزُّ
ِ
َمْن َأْشَرَك فِي َعَملِِه َغْيَر اهلل

 (. 2985برقم ) 
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ِل ُسوَرةِ  الِ اْلَكْهِف ُعِصَم ِمْن فِْتنَِة  َأوَّ جَّ   .(1)«الدَّ

 و
 
َل ُسوَرِة اْلَكْهِف َوآِخَرَها» َقاَل: ‘َعِن النَّبِي َكاَنْت َلُه ُنوًرا  َمْن َقَرَأ َأوَّ

َها َكاَنْت َلُه ُنوًرا ِمَن اْْلَْرِض إَِلى  ،ِمْن َقَدَمْيِه إَِلى َرْأِسهِ  َوَمْن َقَرَأَها ُكلَّ

َماءِ    .(2) «السَّ

خذنا من الفوائد أو ،على تفسير سورة الكهفياكم فنا وإهكذا تعرَّ 

 واقًعا عملي ا يف حياتنا. هذه الفوائدوبقي لنا أن ُنطب ق  ،والفرائد

 .منا ما ينفعناعل  ن يُ أو ،منان ينفعنا بما علَّ أ ´أسال اهلل 

  

 

( كَِتاُب َصاَلِة اْلُمَسافِِريَن َوَقْصِرَها، َباُب َفْضِل ُسوَرِة 555/ 1أخرجه: مسلم )( 1)

، برقم )  (. 809اْلَكْهِف، َوآَيِة اْلُكْرِسي 

ي يَن، َحِديُث 24/390أخرجه: أحمد )( 2) ، برقم  ( ُمْسنَُد اْلَمك  ُمَعاِذ ْبِن َأَنٍس اْلُجَهنِي 

(15626 .) 
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