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 2 (005سورة الكهف )-تفسري القرطيب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 . مي"بسم هللا الرحمن الرح

 . بهاصحأالحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله و 
 :-رحمه هللا تعالى -اإلمام القرطبي قال  

}َواْضِرْب َلُهْم َمَثًلا َرُجَلْيِن َجَعْلَنا ِِلََحِدِهَما َجنََّتْيِن ِمْن َأْعَناٍب َوَحَفْفَناُهَما ِبَنْخٍل    :قوله تعالى"
ْرَنا ِخًلَلُهَما َنَهراا  ،ُهَما َزْرعاانَ َوَجَعْلَنا َبيْ  َوَكاَن َلُه ،  ِكْلَتا اْلَجنََّتْيِن آَتْت ُأُكَلَها َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُه َشْيئاا َوَفجَّ

 .[34-32]الكهف:َثَمٌر َفَقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمْنَك َماًلا َوَأَعزُّ َنَفراا{
مثَ  يهذا  لمن  بالدنياز  عتل  مجالسة    ،ز  عن  بقوله  المؤمنين،ويستنكف  متصل  }َواْصِبْر    :وهو 
نزلت في أخوين  :الكلبي فقال ؛واختلف في اسم هذين الرجلين وتعيينهما ،[28]الكهف:  }َنْفَسكَ 

هًلل بن  أبو سلمة عبد هللا بن عبد اِلسد بن   مؤمن وهو، أحدهما  مخزوميين مكة من أهل
. واآلخر كافر -صلى هللا عليه وسلم-قبل النبي   أم سلمة زوج  ،مبن مخزو   وعبد هللا بن عمر 

َقاَل َقاِئٌل  {  :" في قوله"الصافاتاِلسود بن عبد اِلسد، وهما اِلخوان المذكوران في سورة   وهو
َقِريمِ  َكاَن ِلي  ِإنِ ي  ، فأنفق أحدهما كل واحد منهما أربعة آًلف دينار  ورث،  [357ص:]}نْنُهْم 

  .والقشيري  الثعلبي رهكذ ،ا فقال ما قالماله في سبيل هللا وطلب من أخيه شيئا 
هو مثل لجميع من آمن باهلل   وقيل:  مكة. وأهل  -صلى هللا عليه وسلم-نزلت في النبي    وقيل:

من   مثلوقيل  كفر.وجميع  هو  بن حصن :  مع  لعيينة    ، وأصحابه  وصهيب سلمان وأصحابه 
 .عباس  ابن في قول ،يهوذا أخوين أحدهما مؤمن واسمه بني إسرائيل ههم هللا برجلين منشبَّ 
  -تعالى  -ا هللا  وهما اللذان وصفهم .قرطوش واآلخر كافر واسمه . تمليخا اسمه :مقاتل وقال

 واآلخر،  تمليخا ر منهما: اسم الخي ِ قال محمد بن الحسن المقرئ  ذكر . وكذافي سورة الصافات
المالشو قرط اقتسما  ثم  شريكين  كانا  وأنهما  دينار فصار    ،،  آًلف  ثًلثة  منهما  واحد  ،  لكل 

، وباِللف الثالثة  ا فكسا العراةاِللف الثانية ثيابا ، وبا بألف وأعتقهمالمؤمن منهما عبيدا فاشترى  
 ،ر. وأما اآلخر فنكح بماله نساء ذوات يساا، وفعل خيرا ا مساجدع، وبنى أيضا طعاما فأطعم الجو  

قيها فربح حتى فاق أهل زمانه  ، واتجر بباامفرطا   ا فاستنتجها فنمت له نماءا را وبق  واشترى دواب  
 ". نةيستخدم نفسه في جِ  ، فأراد أنوأدركت اِلول الحاجة  ،غنى

 في َجنة، يعني بستاًنا. 
  ، جناته  : لو ذهبت لشريكي وصاحبي فسألته أن يستخدمني في بعضيخدمها فقال"في َجنة   

ل عليه ، فلما دخابج  الحُ   ، فجاءه فلم يكد يصل إليه من غلظيكون ذلك أصلح بي  نرجوت أ
اشتريت    قال:  فما صنعت بمالك؟  ؟سمتك المال نصفينقا : ألم أكنوعرفه وسأله حاجته قال له 

فقالما هو خير    -تعالى  -به من هللا   وأبقى.  أئنكمنه  المصدقين :  أظن  لمن  ما  الساعة  ، 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ما ترى ما صنعت    ، أوفاهتك إًل الحرمان، وما جزاؤك عندي على سايها فسوما أراك إًل    ،قائمة
 المال".  أنا بمالي حتى آل إلى ما تراه من الثروة وحسن

 الحال.
 . ، اخرج عني، وذلك أني كسبت وسفهت أنتالحال "وحسن

 ًلا وذهابها أص  ،في القرآن من اإلحاطة بثمره -تعالى-ثم كان من قصة هذا الغني ما ذكره هللا  
   .بما أرسل عليها من السماء من الحسبان

 .، والمعنى متقارب هذه القصة بلفظ آخر الثعلبي وقد ذكر
ديناركان  :عطاء قال  آًلف  ثمانية  لهما  شريكين  أبيهماوقيل.  ا  من  ورثاه  أخوين  ،:   وكانا 

ا ضا ر أا قد اشترى  : اللهم إن فًلنا ا بألف دينار، فقال صاحبه، فاشترى أحدهما أرضا فاقتسماها
، ثم إن صاحبه بنى  ألف دينار فتصدق بهاا في الجنة بوإني اشتريت منك أرضا   ،بألف دينار

فقالا  دارا  دينار  فًلنا بألف  إن  اللهم  دارا :  بنى  دينارا  بألف  أشت  ،ا  دارا وإني  منك  الجنة  ري  في  ا 
ا تزوج  نا : اللهم إن فًل زوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار، فقال، ثم تبألف دينار، فتصدق بها

دينار بألف  أخط  ،امرأة  ديناروإني  بألف  الجنة  نساء  من  إليك  دينارب  بألف  فتصدق  ثم   .، 
خدما  ومتاعا اشترى  دينارا  بألف  خدما ا  منك  أشتري  وإني  ومتاعا ،  الجنا  من  بألف  ا   دينار، ة 

 فقال: فأتاه    ،لعل صاحبي ينالني معروفه   فقال:. ثم أصابته حاجة شديدة  فتصدق بألف دينار
ثم    .اوهللا ًل أعطيك شيئا  ث؟ين بهذا الحدي: وإنك لمن المصدق قال؟ فأخبره قصته فل مالكعفما  

له إًل صنما :  قال  أعبد  ًل  وأنا  السماء،  إله  تعبد  فوعظه  هن  : وهللا ِلعظفقال صاحبه  .اأنت   ،
 ، : يا أخيفقال له  ،حقال، فمن صاد أكثر فهو على  سر بنا نصطد السمك:  فقالفه.  ره وخوَّ وذكَّ 
فأكرهه على الخروج :  قال.  ا لكافرا لمحسن أو عقابا ها ثوابا الدنيا أحقر عند هللا من أن يجعل  نإ

فابتًلهمامعه باسم    هللا، ،  ويسمي  شبكته  يرمي  الكافر  متدفقة    صنمه،فجعل    ا. سمكا فتطلع 
أنا    ؟كيف ترى   له:فقال    ،باسم هللا فًل يطلع له فيها شيء  وجعل المؤمن يرمي شبكته ويسمي 

كذلك أكون أفضل منك في اآلخرة إن كان ما تقول    ا،ونفرا ا ومنزلة  منك في الدنيا نصيبا   رثأك
أن يأخذه فيذهب به   جبريل - تعالى  -، فأمر هللا  : فضج الملك الموكل بهماقال  ا.حق  بزعمك  

  ن : وعزتك ًل يضره ما ناله مالجنان فيريه منازل المؤمن فيها، فلما رأى ما أعد هللا له قال  إلى
: وعزتك ًل ينفعه ما  فقال  ،وأراه منازل الكافر في جهنم  ،لدنيا بعد ما يكون مصيره إلى هذاا

بع الدنيا  إلى هذاأصابه من  يكون مصيره  أن  ثم إن هللا  د  المؤمنتوفَّ   -تعالى  -.  وأهلك    ،ى 
  الكافر بعذاب من عنده، فلما استقر المؤمن في الجنة ورأى ما أعد هللا له أقبل هو وأصحابه 

ِقينَ {:  يتساءلون، فقال   ، [51،52]الصافات:.. اآلية    }ِإنِ ي َكاَن ِلي َقِريٌن َيُقوُل َأِإنََّك َلِمَن اْلُمَصدِ 
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 4 (005سورة الكهف )-تفسري القرطيب

 {فنزلت  ،ع إلى جهنم فرآه في سواء الجحيم: يا أهل الجنة هل أنتم مطلعون فاطلمنادٍ   ىدفنا
 . "[33الكهف: ] }َواْضِرْب َلُهْم َمَثًلا 

وواقع في    ،من أعظم األمثلة، وينطبق على صور كثيرة  -جل وعال –هذا المثل الذي ضربه هللا  
أمثل يقع، فهو مثل عام  ةالمتقدمين والمتأخرين  يومنا هذا وهو  إلى  له،  يشمل كل من    ،وشواهد 

لرجلين، لكنه صالح لهما    وإن كان في األصل مثاًل   ،كانت هذه صفته، كل من كانت هذه صفته
من أهل الخير والفضل   تجد يحصل بينهم مثل هذه األمور،    ا ماا، والشركاء كثيرً ولمن فعل فعلهم

ر الفاضل يقصر في أمور الدنيا، يعني  شحيح، فتجد هذا الخي     من له شريك شحيح، له أخ شريك
مع   يعني  األخ،  ثائرة  فتثور  ويبذل،  ينفق  هو  ذلك  ومع  صاحبه،  طلب  مثل  للدنيا  طلبه  ليس 
 . تقصيره في العمل ينفق، فيطلب فض الشركة، وهذه مسائل واقعة أكثر من مرة، فتنفض الشركة

ذا ينفق من هذا  هوطالب العلم    ،عامي شريك  خأألناس معروفين، شخص من طالب العلم له  
أخيه  ،المال عمل  بقدر  فيه  يعمل  أل  ؛وال  متفرغ  غير  ألمور  ألنه  نفسه  فرغ  هذاك  الدنيا،  مور 
بالليل والنهار ويمسك، وهم شركاء، فيطلب األخ العام ي الشريك الشحيح    ،الدنيا وصار يشتغل 

فطالب العلم ليس عنده من الوقت ما    ،لفاقتسما الما  ، من أخيه أن تنفض الشركة، وقد حصل
على رأس  يصر    التجار مضاربة،  أحد  عند  فجعلها  أخيه،  من  اقتسمها  التي  األموال  هذه  به  ف 
الي كلها  و مأأنا    ،من غير زيادة وال نقصان، جاء األخ الثاني إلى أخيه فقال له: يا أخي  ،الحول

أموال الثاني فإذا هي   سبت ح    ؟جديد   ننرد الشركة ونشتغل بالمال م  أن  رأيك  ذهبت، ذهبت، ما
تبي   ثم  ذهبت،  الثاني  األخ  وأموال  كانوا شركاء أضعاف مضاعفة،  لما  األموال  نمو  أن  لهما  ن 

به ر   الصالح،  الرجل  لما  ،زق بسبب  الشركة  ولذا  أن تضاعفت    انحلت  الذي حصل؟ حصل  ما 
 : فأعاد الشركة، قال  ،الشركة  وذهبت أموال اآلخر، فطلب منه أن يعيد   ،ل هذا الرجل الصالحأموا

 .يقول ألخيه، فرجعت التجارة من جديد  ،عند غيرك  أوعندك 
ا تكفي  وأخوان شريكان في األموال وأموالهما في سنة من السنوات تمر، تمر كميات كبيرة جد   
هما شركاءابلدً  ووز    ،،  هذا  األخ  فجاء  ومجاعة،  حاجة  الناس  وأصابت  أحدهما،  جميع  سافر  ع 

ر أنه مستغل هذا الظرف وحاجة الناس، وهذا التمر  ى المحتاجين، فلما جاء األخ تصو  لعالتمر  
القيمة    ءجا البضاعة بمن  أين  فقال:  مضاعفة،  جابعناها  :قال  ؟أضعاف  عسى  قال:  ت  ء، 

ن له أنه  عشر أمثالها، ثم بي  بالحسنة    ،%10  % على كالم العوام،10قال: الحمد هلل ال  بأرباح؟
كنت تريد قيمة نصيبك فهو جاهز، هذه الفلوس موجودة، فطابت إن  ، و -وعال  لج-أقرضها هللا  

وقال بذلك  باألجر  :نفسه  مني  بأحق  إلى يناس معروفأل .  لست  الناس  بها  يتحدث  ن، وقصص 
 .اليوم هذا، ال القصة األولى وال القصة الثانية، ولها نظائر

الدنيا، يكون همه  ال  اآلخرة،  همه  يكون  أن  اإلنسان  ينسى    فعلى  ال  أن  تبًعا، على  تأتي  الدنيا 
لكن يستغل األنفاس فيما خلق    ،نصيبه من الدنيا، ال ينقطع ويتبتل، ال ينسى نصيبه من الدنيا
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وهي العبادة، ثم بعد ذلك يأخذ من هذه الدنيا ما يعينه على تحقيق هذا الهدف، وهنا   ،من أجله
الذي ضربه هللا   المثل  الرجلين    -جل وعال–في  ما يفلهذين  ما سمعتم، ومنها  القصص  ه من 

و تحقيق القصة  أ، تسمية الرجلين  لم يصح، لكن معنى اآليات واضح، والتسمية  ومنها ما  ،صح
فائدة كبير  به  يتعلق  ال  العلم    ؛نفسها  طالب  وعلى  واضح،  المثل  ي  أ ألن  األن  بهذه  مثال  عنى 

  والسنة في غاية األهمية،  كتاب لااألمثال في  ، ويعتبر من هذه األمثال.  مثالويستفيد من هذه األ 
 ليتأمل اإلنسان في هذه األمثال ويعتبر. ،[43]العنكبوت:َما َيْعق ل َها إ ال  اْلَعال م وَن{وَ {

 طالب: ......... 
ق ينَ { َن اْلم َصد    فيه؟  ماذا [52-51]الصافات: }إ ن  ي َكاَن ل ي َقر يٌن َيق ول  َأإ ن َك َلم 

 طالب: ......... 
 ا. قائم، أنهما هما أو غيرهم لااالحتم

بهما    أن  المقصود   يراد  أو  بأنفسهما  شخصين  على  طبق  سواٌء  الموضعين،  في  المثل  تطبيق 
 األمر ال يختلف. فضرب المثل، والمقصود بهما العبرة واالتعاظ، 

   ة ن حالهما في اآلخرة في سور حال اِلخوين في الدنيا في هذه السورة، وبيَّ   -تعالى  -ن هللا  بيَّ "
قول في  ِقينَ {:  الصافات  اْلُمَصدِ  َلِمَن  َأِإنََّك  َيُقوُل  َقِريٌن  ِلي  َكاَن  إلى   ،[52-51]الصافات:}ِإنِ ي 

  .[61الصافات:]ِمْثِل َهَذا َفْلَيْعَمِل اْلَعاِمُلوَن{لِ } :قوله
 تنيس".  بحيرة في كتابه في عجائب البًلد أن إبراهيم بن القاسم الكاتب وذكر :ةابن عطي قال

 ت ن  يس. 
فباع أحدهما نصيبه من اآلخر فأنفق في طاعة    ،كانت هاتين الجنتين، وكانتا ِلخوين يسن ِ تِ   "

، وإياها عنى بهذه في ليلة    -تعالى-، وجرت بينهما المحاورة فغرقها هللا  رخره اآلهللا حتى عيَّ 
،  اِلمة، وليس بخبر عن حال متقدمةلهذه    -تعالى  -: إن هذا مثل ضربه هللا  وقد قيل .اآلية

وسياق اآلية يدل على   .الماوردي ذكره  .ا ا وإنذارا في اآلخرة، وجعله زجرا   لتزهد في الدنيا وترغب
 ". ، وهللا أعلمخًلف هذا

 وهذا وصفهما. ،نعم سياق اآلية يدل على أن هناك بالفعل رجلين، هذه حالهما
لٍ {: قولههه تعههالى" ا ِبَنخههْ والحفههاف أي أطفناهمهها مههن جوانبهمهها بنخههل.  [32]الكهههف:} َوَحَفْفَناُهمههَ

حهافين مهن } :ومنهه; طافوا بهه ، أيحف القوم بفًلن يحفون حفا: ويقال ،وجمعه أحفة ،بالجان
ا زَ {. {العههرش حههول ا َبْيَنُهمههَ ا{رْ َوَجَعْلنههَ أي جعلنهها حههول اِلعنههاب النخههل، ووسهه   [32]الكهههف: عهها

 .اِلعناب الزرع
 آتتها :ولهذلك لهم يقهل ،ا، آتهت أكلهها تامه  ي كل واحدة من الجنتينأ  [32]الكهف:  }ِكْلَتا اْلَجنََّتْيِن{ 
ههو مفهرد;  :البصهرة واختلف في لفظ كلتا وكًل ههل ههو مفهرد أو مثنهى; فقهال أههل ،]359ص:[
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فهذذا ولهي  ،في توكيد اًلثنين نظير "كل" في المجموع، وهو اسهم مفهرد غيهر مثنهى  اتِلن كًل وكل
 ،ا كههان فههي الرفههع والنصههب والخفههض علههى حالههة واحههدة، تقههول: رأيههت كههًل الههرجلينا ظههاهرا اسههما 

فهي موضهع  فهذذا اتصهل بمضهمر قلبهت اِللهف يهاءا  ،بكهًل الهرجلين ومهررت ،وجاءني كًل الهرجلين
، هو مثنى :الفراء . وقالومررت بكليهما، كما تقول عليهما ،كليهما تتقول: رأيالجر والنصب، 

 ، وًل يكونهان إًلفخففهت الهًلم وزيهدت اِللهف للتثنيهة. وكهذلك كلتها للمؤنهثوهو مهأخوذ مهن كهل 
. واحههتج بقههول وكلتههان ،وكههًلن ،وكلههت ،يههتكلم بواحههد، ولههو تكلههم بههه لقيههل: كههل وًل ،مضههافين
  :الشاعر

و  سًلمى  رجليها  كلت   ده حافي 
 
 
 
 

مقرونة     بزائدة كلتاهما 
ِلنه لو كان مثنى لوجهب أن  ؛البصرة . وهذا القول ضعيف عند أهلأراد في إحدى رجليها فأفرد 

ِلن  ؛كًل" مخهالف لمعنهى "كهل"، وِلن معنى "مع اًلسم الظاهر  النصب والجر ياءا تكون ألفه في  
ر فذما حهذف اِللهف للضهرورة عا، وأما هذا الشو"كًل" يدل على شيء مخصوص  ،حاطة" لإل"كًل

، إًل ، وما يكون ضهرورة ًل يجهوز أن يجعهل حجهة ، فثبهت أنهه اسهم مفهرد كمعهىوقدر أنها زائدة
، يهدل م مفرد يدل على اثنين فما فوقهما" اس"نحن  :ليدل على التثنية، كما أن قولهم  ؛أنه وضع

  ر:جري على ذلك قول
صد  يوم  أمامة  يومي   كًل 

 
ل  إًل  نأتها  لم   ما اموإن 

، ، ويومهاآتتها :ولهو كهان مثنهى لقهال ،آتهت :قولهه، كمها أفهرد الخبهر ب" بيهوم مفهردفأخبر عهن "كهًل 
 ". واختلف

أما "كال" و"كلتا" في حالة إذا ما أضيفا إلى ظااهر، فإعرابهماا لازوم حالاة واحادة، وهاي األلاف فاي 
واضااح، فاااإلعراب  اومعناهماا ،الموضااعين، أمااا إذا أضاايفتا إلااى مضاامر فإعرابهمااا إعااراب المثنااى

 ب بااالمثنى، هااذا محااال خااالف، إذا أعااار  نم ملحقاااامثنااى، لكااان هاال همااا مثناااى بالحقيقااة أإعااراب ال
إعراب مثنى، هل هو ألنه مثناى، أو لكوناه ملحاق باالمثنى؟ فاالخالف هاذا ال يترتاب علياه أثار إال 

مفارد  :أ، وإذا قلنااد تبد من المطابقة، مطابقة الخبر للمب الفمثنى    :من حيث اإلخبار عنه، إذا قلنا
 صار اإلخبار عنه بمفرد، كما هنا، كما ذكر في اآلية والبيت.

ألف "كلتا" للتأنيهث والتهاء بهدل مهن ًلم الفعهل وههي   :سيبويه ألف كلتا; فقال ا فيواختلف أيضا "
 التأنيهث، واِللهف فهي كلتها قهد تصهير يهاءا  ِلن في التهاء علهم ؛ا، وإنما أبدلت تاءو لواو واِلصل ك

أبهو عمهر  للتأنيهث. وقهال تأكيهد مع المضمر فتخرج عن علم التأنيث، فصار في إبدال الواو تهاءا 
التهاء ملحقهة واِللهف ًلم الفعهل، وتقهديرها عنهده: فعتهل، ولهو كهان اِلمهر علهى مها زعهم  :الجرمهي

كلهوي وأسهقطوا التهاء دل علهى أنههم أجروهها مجهرى  :كلتهوي، فلمها قهالوا  :سبة إليههانللقالوا في ا
  .الجوهري  ذكره ،أخوي  :التاء في أخت إذا نسبت إليها قلت
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عنهى، وأن تقهول: كلتها الحمهل علهى الم نوأجاز النحويون في غير القرآ  :أبو جعفر النحاس قال
 . "أكلهما; ِلن المعنى المختار كلتاهما آتتا الجنتين آتت

 من أجل المطابقة. 
 ":عبد هللا كلتا الجنتين آتى أكله، قال: ِلن المعنى كل الجنتين. قال: وفي قراءة :الفراء وأجاز"

الجنتهين آتهى أكلهه. واِلكهل  نالفراءكهل شهيء مه كل الجنتين آتى أكله". والمعنهى علهى ههذا عنهد
 : أكلهها دائهم،-ىتعهال –ومنه قوله      ،. وكل ما يؤكل فهو أكل( ثمر النخل والشجر)بضم الهمزة

 .أي لم تنقص ،[33:]الكهف }َتْظِلْم ِمْنُه َشْيئاا َلمْ وَ { قد تقدم.و 
رااوَ { قوله تعهالى:  ا َنههَ ا ِخًلَلُهمهَ ْرنهَ  .أجرينها وشهققنا وسه  الجنتهين بنههر أي ،[33:]الكههف }َفجَّ

بفهتح الثهاء  (ثمهر): وابهن أبهي إسهحاق ويعقهوب وعاصهم وشهيبة أبهو جعفهر قهرأ {وكهان لهه ثمهر}
رِِه{ :هوالمهيم، وكهذلك قوله يَ  ِبَثمهَ احهدة لثمهرة و ا :ي الجهوهر  جمهع ثمهرة. قالهه [42]الكههف: }َوُأحهِ

مثهل كتهاب  ،وجمهع الثمهار ثمهر :الفراء . قالوجبال لالثمر والثمرات، وجمع الثمر ثمار; مثل جب
 يخفهف ويثقهل. وقهرأ ،ا المهال المثمهرمثل أعناق وعنق. والثمر أيضا  ،وكتب، وجمع الثمر أثمار

وكان له ثمر" بضم الثاء وإسكان الميم، وفسره بأنواع المال. والبهاقون بضهمها فهي  ":أبو عمرو
 ."الحرفين
 بضمهما.

ضى في "اِلنعهام" ذهب وفضة وأموال. وقد م :ابن عباس قال .حرفينلاا في موالباقون بضمه" 
 . انحو هذا مبينا 

إبهراهيم بهن  حهدثنا :قهال عمهران بهن بكهار أخبرنهي :قهال أحمهد بهن شهعيب حهدثنا :النحهاس ذكهرو 
 ".ثعلب عن أبان حدثني :قال هارون  :قال شعيب بن إسحاق حدثنا :قال العًلء الزبيدي

 قال: أخبرنا هارون.
 ".الحجاج أن اِلعمش عنثعلب  عن أبان حدثني :قال هارون  : أخبرناقال " 

 أبان عن ثعلب أم أبان بن تغلب؟
 ما اسمه؟ 

 طالب: ....... 
 مخرج عندك؟

 . ًلطالب: 
 عندنا: أبان عن ثعلب، لكن ما أدري.

 طالب: ....... 
 أبان بن تغلب؟



 

 

 
8 

 8 (005سورة الكهف )-تفسري القرطيب

 طالب: ....... 
 أليس هو؟

 طالب: ....... 
 ؟ماذا

 . .طالب: .....
 راجع على كل حال. نعم.ت
أتأخهذ بهذلك؟ فقهال:  :لألعمهش فقلهت ،مهر" لقطعهت لسهانه"وكان له ثُ  :ا يقرأقال: لو سمعت أحدا "
فالتقهدير علهى ههذا  اس:النحه "ثمر" ويأخهذه مهن جمهع الثمهر. قهال :فكان يقرأ .! وًل نعمة عينًل

العربيهة إًل أن القهول  يفهوههو حسهن  ،ا علهى ثمهرالقول أنه جمع ثمرة على ثمار، ثم جمع ثمارا 
 . "اكلتا الجنتين آتت أكلها يدل على أن له ثمرا  :وهللا أعلم; ِلن قوله ،اِلول أشبه

ماار وكااان لااه ث   :حااًدا يقاارألااو ساامعت أ :بمثاال هااذا الكااالم؟ يقااول الحجاااج مااا عالقتااه :قااد يقااول قائاال
لااه عنايااة  ؟بااالقر ن هرف بااه، أو الهتمامااه وعنايتاالقطعاات لسااانه، هااذا ماان ظلمااه وعدوانااه الااذي عاا  

ر القار ن ناه هاو الاذي عشا  إ :أن توجد عند غيره من أهال الوالياات، حتاى يقاال  قل    ،بالقر ن ال توجد 
 ماع كل يوم يقرأ ربع القر ن، يعنيه القر ن اليومي ربع القر ن، ب القر ن، كان ورد م القر ن وحز  وقس  

 ينا.فعما عرف عنه واشتهر من الظلم والبغي، نسأل هللا أن ي
تعالى:  " ُيَحاِوُرهُ {قوله  َوُهَو  ِلَصاِحِبِه  ويجاوبه،  [34]الكهف:  }َفَقاَل  الكًلم  في  يراجعه  . أي 

ا  حويرا  ىا، وما رجع إلكلمته فما أحار إلي جوابا . ويقال : جاوب، والتحاور التوالمحاورة المجاوبة
 [34]الكهف:ِمْنَك َماًلا َوَأَعزُّ َنَفراا{    رُ َأَنا َأْكثَ {  .اوابا ا; أي ما رد جوًل حويرة وًل محورة وًل حوارا 
   :قوله تعالى .، حسبما تقدم بيانهراد هاهنا اِلتباع والخدم والولد. وأالره  وهو ما دون العشرة

ويريه  ،فيها ه : أخذ بيد أخيه المؤمن يطيف ب قيل [35]الكهف: {َدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظاِلٌم ِلَنْفِسهِ وَ { 
 ."، وهو جملة في موضع الحال أي بكفره [35]الكهف:{َوُهَو َظاِلٌم ِلَنْفِسهِ { .إياها

وما صنعه أخوه، لكن المؤمن ال    ،ليبين له أثر ما صنع  ؛من أجل إغاظته  ؛أخذ بيد أخيه المؤمن
 وال يغيظه مثل هذا أبًدا، هللا المستعان.  ،يلتفت لهذا

َقاَل َما َأُظنُّ  . {. ومن أدخل نفسه النار بكفره فهو ظالم لنفسه  وهو جملة في موضع الحال"
ا اَعَة َقاِئَمةا {. الدار أنكر فناء [35]الكهف: }َأْن َتِبيَد َهِذِه َأَبدا  أي ًل [36]الكهف: } َوَما َأُظنُّ السَّ
أي وإن كان بعث فكما أعطاني هذه   [36]الكهف:  }ْن ُرِدْدُت ِإَلى َربِ يئِ َولَ  { . اأحسب البعث كائنا 

وإنما قال ذلك   ،اا منها منقلبا ِلجدن خيرا  .النعم في الدنيا فسيعطيني أفضل منه لكرامتي عليه
. وفي  منهما""  :موالشا والمدينة مكة لما دعاه أخوه إلى اإليمان بالحشر والنشر. وفي مصاحف
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أهل التوحيد  (منها) :والكوفة صرةبلا مصاحف  إلى على  أقرب  الضمير  ِلن  أولى;  والتثنية   ،
 .الجنتين

}َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّاَك    :قوله تعالى 
أُ   ،َرُجًلا  َوًل  َربِ ي   ُ َّللاَّ ُهَو  ا{شْ َلِكنَّا  َأَحدا ِبَربِ ي      [37الكهف:]  ِرُك 

}َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك   .على الخًلف في اسمه،  اتمليخ أو يهوذا [37]الكهف:  }َقاَل َلُه َصاِحُبُه{
} اعترف به من هذه    ن له أن ماعظه وبيَّ و  [37]الكهف:  ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّاَك َرُجًلا

أ ينكرها  التي ًل  أبدع من اإلعادةاِلشياء  القامة والخلقأي جع  . وسواك رجًلا حد  معتدل  ، لك 
وروي .   ةيلأبو العاو  السلميأبو عبد الرحمن   كنا هو هللا ربي كذا قرأهل .اصحيح اِلعضاء ذكرا 

 :. وقرأ الباقون هو هللا ربي، فأضمر اسمها فيها  بمعنى لكن اِلمر  {لكن هو هللا} ،الكسائي عن
، فحذفت  لكن هللا هو ربي أنا، تقديره :  فيه تقديم وتأخير :الكسائي  . قال بذثبات اِللف"لكنا"  

خرى وحذفت ألف  ِلالكثرة اًلستعمال وأدغمت إحدى النونين في    ؛ا للخفةطلبا   ؛""أناالهمزة من  
أن اِلصل   والمازني والفراء الكسائي مذهب :النحاس . وقالفي الوصل وأثبتت في الوقف"أنا"  

وحذفت الهمزة وأدغمت النون في النون فالوقف    ، فألقيت حركة الهمزة على نون لكن  ،لكن أنا 
فالتقت  اِللف    تف، فحذلكن أنا اِلصل   ة:أبو عبيد  . وقاللكنا وهي ألف أنا لبيان الحركة  ،اعليه
  : الكسائي ، وأنشدنافجاء بالتشديد لذلك ،نونان

لوسيمة  عبسية  من   لهنك 
 

يقولها   من  كاذب  هنوات   على 
 ". : هلل إنكأراد 

 لوسيمة.
. وقال آخر فجاء ف من إنك" وحذف اِلل"هلل، فأسق  إحدى الًلمين من  لوسيمة  : هلل إنكأراد  "

 : به على اِلصل
أ أي  بالطرف   مذنب   تنوترمينني 

 
أقلي  ًل  إياك  لكن   وتقلينني 

أنا  يعني لكنا هو هللا ربي" وزعم أن هذا لحن "عاصم ورووا عن :أبو حاتم . وقالأي لكن   ،
اإلدراج في  اِللف  قالإثبات  اإلدراج  :الزجاج .  في  ربي"  هللا  هو  "لكنا  في  اِللف    إثبات 

قد حذجيد] 362ص:[ أنا; ِلنه  اِللف من  بها عوضا   ،فت  أبيافجاءوا  قراءة  قال : وفي   . :  
ل  لكنا" في حا":  بيعقو  عن ورويس ،نافع عن والمسيلي ابن عامر . وقرأ"لكن أنا هو هللا ربي"
  :. وقال الشاعرا بذثبات اِللفالوقف والوصل معا 

فاعرفوني  العشيرة  سيف   أنا 
 
 

السناماحميدا   تذريت  قد   ا 
  ى:اِلعش وقال 

القوافي  وانتحال  أنا   فكيف 
 

ال  عاراشمبعد  ذاك  كفى   يب 
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 .  وًل خًلف في إثباتها في الوقف
َربِ ي{  ُ َّللاَّ واِلمر  [38]الكهف:   }ُهَو  والشأن  القصة  ضمير  كقولههو  َشاِخَصٌة  {  :;  ِهَي  َفِذَذا 
الَِّذيَن{ َأَحٌد{ :وقوله  ،[97]اِلنبياء:  َأْبَصاُر   ُ َّللاَّ ُهَو  ِبَربِ ي  .  [1]اإلخًلص:  }ُقْل  ُأْشِرُك  }َوًل 

 . يعبد غيره -تعالى -ا باهلل دل مفهومه على أن اِلخ اآلخر كان مشركا  ،[38]الكهف:{اَأَحدا 
}ق ْل ه َو َّللا   فإذا هي، يعني فإذا القصة، يعني حاصل القصة شاخص دون أبصار الذين كفروا،  

فضمير هذا هو    ،أحد   -جل وعال–ل الشأن أن هللا  ق  ،من الشأن  ،يريد قل   [1]اإلخالص:  َأَحٌد{
 ن والقصة.أالش ريضم
يسلب صاحب الدنيا دنياه ، وأعلم أنه لو أراد أن  ر إًل منهويحتمل أنه أراد ًل أرى الغنى والفق"

ًل   جحودك البعث مصيره إلى أن هللا تعالى  أنه أراد   . ويحتمل وهو الذي آتاني الفقر  ،قدر عليه
;  شبهه بخلقه   الىعتسبحانه و عجزه   ، ومن-سبحانه وتعالى  -، وهو تعجيز الرب  يقدر عليه
 .فهو إشراك

تعالى  { : قوله   ِ ِباهللَّ ِإًلَّ  ُقوََّة  ًل   ُ َّللاَّ َشاَء  َما  ُقْلَت  َجنََّتَك  َدَخْلَت  ِإْذ  فيه    [39]الكهف:}َوَلْوًل 
  : مسألتان
ُ ًل ُقوََّة ِإًلَّ بِ :  : قوله تعالىاِلولى أي    [39]الكهف: {هللَِّ ا}َوَلْوًل ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاَء َّللاَّ
ا{   :إذ قال  ؛، وهو توبيخ ووصية من المؤمن للكافر ورد عليهبالقلب   }َما َأُظنُّ َأْن َتِبيَد َهِذِه َأَبدا

  :والفراء الزجاج . وقال هذه الجنة هي ما شاء هللا:  وما في موضع رفع ، تقديره  [ 35]الكهف:
،  الجواب مضمر:  وقيل.  -تعالى-يئة هللا  ش مأي اِلمر    ،اِلمر ما شاء هللا، أو هو ما شاء هللا

ِ { .أي ما شاء هللا كان، وما ًل يشاء ًل يكون  أي ما اجتمع لك   [39]الكهف:}ًل ُقوََّة ِإًلَّ ِباهللَّ
لنزع البركة منه فلم  وقوته ًل بقدرتك وقوتك ، ولو شاء  -تعالى    -من المال فهو بقدرة هللا  

 . "يجتمع
بهذا   -جل وعال–يعني يذكر هللا    ،و من مال غيرهشيًئا من ماله أ   ىاإلنسان إذا رأ  المقصود أن

أ  ؛للفظا نعم هللا  ليتذكر  يعنه هللا  له  نه ال حول  وأ  ،-وعال جل  –ن هذا من  لم  لو  جل  –وال قوة 
 على ذلك. -وعال

قال   ابن وهب  وقال  .ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا ك:مال قال  :أشهب : قال الثانية"
وروي   .ا ما شاء هللا ًل قوة إًل باهللمكتوبا  وهب بن منبه بابرأيت على    :حفص بن ميسرة لي

النبي   علي  -عن  هللا  قال- وسلم  هصلى  هريرة أنه  كنوز  »  :ِلبي  من  كلمة  على  أدلك  أًل 
ًل حول وًل قوة إًل باهلل إذا   :، قالقلت: بلى يا رسول هللا  ؟وز الجنةأو قال كنز من كن  -الجنة

 في صحيحه من حديث مسلم أخرجه ،«أسلم عبدي واستسلم  :-عز وجل-قال هللا   قالها العبد
أًل أدلك على كلمة من كنز   ،عبد هللا بن قيس أو يا أبا موسى يا  :فقال»  وفيه .أبي موسى
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: ًل حول وًل  قال   ؟قلت: ما هي يا رسول هللا  ؟-ة على كنز من كنوز الجن في رواية - الجنة
أدلك على كلمة من   أًل»: -صلى هللا عليه وسلم  -: قال لي رسول هللا  وعنه قال ،«قوة إًل باهلل
الج الجنةكنوز  كنوز  من  كنز  قال  أو  ب  :فقال  ،بلى:  قلت  ؟نة  إًل  قوة  وًل  حول  العلي  هللاًل 
: باسم هللا ما شاء هللا ًل قوة إًل باهلل  نه من دخل منزله أو خرج منه فقالأ روي . و «العظيم

 . عليه البركات -تعالى  -وأنزل هللا   ،من بين يديه تنافرت عنه الشياطين
 !ما خرجه ؟هذا خرج

 طالب: ......... 
 نه من دخل منزله.ال، روي أال 

 طالب: ......... 
فقال : باسم هللا ما شاء هللا ال قوة إال باهلل تنافرت عنه الشياطين من  وروي أنه من دخل منزله،  

 عليه البركات. -تعالى   -بين يديه وأنزل هللا 
 طالب: .........  

ة إال باهلل" كنز من كنوز الجنة، هذا ال إشكال فيه صحيح ثابت،  و قعلى كل حال "ال حول وال  
ما تراب   ،افي الصحيح وغيره، ويبقى النظر في مسألة كيف كنز من كنوز الجنة إذا كان ترابً 

على  الجنة الذي  التراب  هذا  األزفر،  المسك  والزعفران،  المسك  ترابها  بالكنز؟  ؟  فكيف  وجهها، 
   كيف بالكنز؟
الك هذه  وجه  ملفمثل  على  العلم  طالب  على  الناس،  من  كثير  عنها  يغفل  التي  اليسيرة  ات 
وجاء   ،وليس فيها كثير تعب   ،وال تكلف  ، اعنى بها، هذه األذكار التي ال تأخذ وقتً الخصوص أن ي  

الثواب العظيم المترتب عليها، ومع ذلك يغفل عنها كثير من الناس، "ال حول وال قوة إال باهلل"  
كنز من كنوز الجنة، فإذا    ،القائل، يحصل عليه القائل  نة، يعني يحصل عليهجلز من كنوز اكن

فكيف بالكنوز التي من   ،هذا الذي تدوسه األقدام يصير الباقي؟ ماذاف  ،اومسكً  ازعفرانً  هاكانت تراب
   ؟لنفاستها ؛شأنها أن تخفى عن األنظار 

 هللا المستعان.
 طالب: ......... 

ألن    ؛يخشى أن ينسى، ينساه اإلنسان، ينبه بهذي  لايكتب الذكر    وإنما  ،ليتذكر، ليتذكر، ما يلزم
وكتابته على الحيطان،    ، القر ن على وجه الخصوص كره كثير من أهل العلم تعليقه على الجدران

ما ؛ ليرددها كلعجز عن حفظ  ية الكرسي مثاًل وعلقها  األنه ما أنزل لهذا، لكن لو قدر أن إنسانً 
 صد حسن، لكن يبقى األصل المنع. قمالفر ها ليحفظها 

 طالب: ......... 
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يكتبوها أن  لهم  عالقة،  له  ما  ودخول   ؛ال  المنزل  وخروج  المنزل  دخول  دعاء  مثل  ليتذكروها 
 المسجد والخروج منه، يكتبونها ليتذكروها. 

 ء ما شا  :قال  ، وإذاهديت  :قال الملك  ،باسم هللا  :ه فقالإذا خرج الرجل من منزل :عائشة وقالت"
 من حديث الترمذي  خرجه .وقيت:  ًل قوة إًل باهلل قال الملك  :، وإذا قالكفيت  :قال الملك  ،هللا
يعني إذا خرج من   -قال   من»  :-صلى هللا عليه وسلم  -: قال رسول هللا  قال ،س بن مالكأن

باهلل  -بيته إًل  قوة  وًل  حول  ًل  هللا  على  توكلت  هللا  عنه   باسم  وتنحى  ووقيت  كفيت  يقال 
فقال    .ا وزاد فيهأيضا  أبو داود  . خرجهًل نعرفه إًل من هذا الوجه  هذا حديث غريب .«الشيطان

عليه    صلى هللا  -أن النبي   أبي هريرة حديث من   ماجه   ناب . وأخرجهله: هديت وكفيت ووقيت
 : إذا خرج الرجل من باب بيته أو باب داره كان معه ملكان موكًلن به فذذا قال»  قال : -وسلم  

توكلت على   : وإذا قال  ،وقيت  :قاًل  ،ًل حول وًل قوة إًل باهلل  :وإذا قال  ، هديت  : قاًل  ،باسم هللا
 وقال .«ي ووقي وكف يتريدان من رجل قد هد ذاام :فيلقاه قريناه فيقوًلن :قال ،تكفي :قاًل ،هللا

أبو عبد هللا الحديث الحاكم  النبي   محمد بن إسحاق بن خزيمة : سئلفي علوم  قول    -عن 
 ، يدخلني الضعفاء  :-يعني الجنة   -تحاجت الجنة والنار فقالت هذه  »   :-صلى هللا عليه وسلم

يعني في اليوم عشرين مرة أو خمسين    ، من الضعيف؟ قال: الذي يبرئ نفسه من الحول والقوة
  : ا فأعجبه فقالرأى شيئا  من»:  -موسل  صلى هللا عليه -ي  بنقال ال :أنس بن مالك وقال  .«مرة

  .«لم يضره عين ما شاء هللا ًل قوة إًل باهلل
من   . وروي أنفأصابه شيء إًل رضي به  ،هللا كان  ما شاء  :أحد قال  نم: ما  وقد قال قوم 

أمن   ،حسبنا هللا ونعم الوكيل  :، ومن قالمن قال هذه أمن من العين:  ا أمن من أربعقال أربعا 
ًل إله إًل أنت   :، ومن قالفوض أمري إلى هللا أمن مكر الناسوأ  :، ومن قال طانمن كيد الشي

  .ن أمن من الغميمسبحانك إني كنت من الظال 
ا{ ى:لقوله تعا والجواب   ،ترن مجزوم به ،إن شرط [39]الكهف:  }ِإْن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمْنَك َماًلا َوَوَلدا

ا  توكيدا  . ويجوز أن تكون في موضع نصبنا فاصلة ًل موضع لها من اإلعرابوأ  ،فعسى ربي
 ."للنون والياء

توكيد  المعنى  له من اإلعراب هي من حيث  الذي ال محل  الكالم  أتيي  ، ضمير فصل  ،  لتأكيد 
 وهذا منه.

والجملة في    ،خبرهل"  قأ"و   ،يجعل أنا مبتدأ  ،إن ترن أنا أقل منك بالرفع :عيسى بن عمر وقرأ"
الثاني المفعول  والمفعوموضع  والياء،  النون  اِلول  أن  ل  إًل  حذفت;  تدل    ؛الياء  الكسرة  ِلن 

فعسى ربي بمعنى لعل أي  .ِلنها اًلسم على الحقيقة  ؛وهو اِلصل  ،وإثباتها جيد بالغ  ،اعليه
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َجنَِّتَك{  .فلعل ربي ِمْن  َخْيراا  ُيْؤِتَيِن  ف  [40]الكهف:  }َأْن  الدنيااآلخرة  يأي  في  ويرسل  .  . وقيل 
  .عليها أي على جنتك

ابن  وقال  .وأبو عبيدة والقتبي اِلخفش ; قالهحسبانا أي مرامي من السماء، واحدها حسبانة
الصاعقة :ياِلعراب والحسبانة  الوسادة،  والحسبانة  السحابة،  وقال والحسبانة   :الجوهري  . 

والحسبان  أصاب اِلرض حسبان أي جراد.   ي:كًلبلاأبو زياد   : العذاب. وقال)بالضم(والحسبان  
 . قالسبان هنا بهذا. وقد فسر الحالشمس والقمر بحسبان: -تعالى -، قال هللا أيضا الحساب

  ، أي يرسل عليها عذاب الحساب، وهو حساب ما اكتسبت يداك  ،الحسبان من الحساب :الزجاج
ى بها في طلق واحد، وكان مر ي  : سهام قصارابان أيضا . والحسفهو من باب حذف المضاف

 . . والمرامي من السماء عذابمن رمي اِلكاسرة
والحساب، المحاسبة  عليه    الحسبان  أرسل  حوسب  فمن  والحساب،  المحاسبة  نتيجة  الحسبان 

ب، وهذا لما كفر استحق مثل هذا الدعاء، ووجد أثر ذ   الحسبان نتيجة هذا الحساب، ومن نوقش ع  
 هللا المستعان. ،هذا الدعاء على ما سيأتي

سبان هنا . وقد فسر الحالشمس والقمر بحسبان:  -تعالى  -، قال هللا  ا الحسابوالحسبان أيضا 
قالبهذا الحساب :الزجاج .  من  ما    ،الحسبان  وهو حساب  الحساب،  عذاب  عليها  يرسل  أي 

سهام قصار يرمى بها في طلق  :  ابان أيضا . والحسفهو من باب حذف المضاف  ،اكتسبت يداك
 . والمرامي من السماء عذاب. ، وكان من رمي اِلكاسرةدحوا
، وهي أضر  بت فيها نبات وًل يثبت عليها قدما بيضاء ًل ينيعني أرضا   {اا زلقا فتصبح صعيدا }

أر  أنفع  جنة  كانت  أن  بعد  الصعيد  ،ضأرض  لوصف  تأكيد  اِلقدام   ،وزلقا  عنها  تزل  أي 
ت رجله : زلقفي اِلصل مصدر قولك  وهدحض، و   ( أي)بالتحريك: مكان زلق  يقال.  لمًلستها

  :. قال رؤبةا عجز الدابةيضا . والزلق أتزلق زلقا، وأزلقها غيره
 كأنها حقباء بلقاء الزلق

 
 

، زلق رأسه  والزلق الحلق.  وكذلك الزًلقة.  الموضع الذي ًل يثبت عليه قدم:  والمزلقة والمزلقة
وليس المراد أنها تصير  .  لنقض والنقضاكوالزلق المحلوق،   .الجوهري  قاله  ،ا حلقهه زلقا يزلق

 ".  القشيري  قاله  ،أس إذا حلق ًل يبقى عليه شعر، بل المراد أنها ًل يبقى فيها نبات كالر مزلقة
واضح   مزلقة،  أهذا  نبات، صارت  عليها  يبق  لم  إذا  النبات  أنه  من  فيها شيء  بقي  لو  ما  فما 

 صارت مزلقة؛ ألن النبات يمنع من إنزالق القدم. 
أي غائرا ذاهبا، فتكون أعدم أرض للماء بعد أن  [ 41]الكهف:  }َأْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغْوراا{" 

يقال: رجل صوم وفطر وعدل   كما  ،مصدر وضع موضع اًلسم  كانت أوجد أرض للماء. والغور
 . "حو  ورضا وفضل وزور، ونساء نُ 
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، فسمي باسم  "َزْيٌد َعْدٌل" هذا المصدر، ما صار عادالً  :اسم مصدر، مثل ما يقال َنْوٌح، َنْوحٌ 
 المصدر مبالغة، كأنه صار هو المصدر.

  م:مرو بن كلثو ع قال .  والجمعوالمؤنث والتثنية  ويستوي فيه المذكر "
نوحً  جياده  عليه تظل   ا 

 
أعن    صفونامقلدة   " تها 

المصدر يلزم حالة واحدة، كما يقال: زيد جنب، وفالنة جنب، وزيدان جنب، والرجال جنب،  
 والنساء جنب، يلزم حالة واحدة.

 : آخروقال "
سجاما دموعهما  من   هريقي 

 
قياما   نوحا  وجاويب   ضباع 

َة{ مثههههل; فحههههذف المضههههاف ،ماؤههههها ذا غههههور حبأو يصهههه: وقيههههل. أي نائحههههات  َأِل اْلَقْريههههَ  }َواسههههْ
، أي اا وغهؤورا وقهد غهار المهاء يغهور غهورا . ماء غهور ::الكسائي وقال س.النحا ذكره [82]يوسف:

دخلهت فهي  ،اور غهورا وغهؤورا . وغهارت عينهه تغهرض، ويجوز الهمزة ًلنضهمام الهواوسفل في اِل 
  :. وقالوغارت تغار لغة فيه.  الرأس

 ارت عينه أم لم تغاراغأ
 
 

 : أبو ذؤيب . قالا، أي غربتغارت الشمس تغور غيارا و 
ونهارها ليلة  إًل  الدهر   هل 

  
 

غيارها   ثم  الشمس  طلوع   وإًل 
.  أي لن تستطيع رد الماء الغائر، وًل تقدر عليه بحيلة [41]الكهف: }َفَلْن َتْسَتِطيَع َلُه َطَلباا{ 

 .". وإلى هذا الحديث انتهت مناظرة أخيه وإنذاره منهًلا دفلن تستطيع طلب غيره ب: وقيل
المل يٍن{ ك  يعني كما جاء في  خر سورة  َمع  ب َماٍء  ْم  َيْأت يك  َفَمْن  َغْوًرا  ْم  َماؤ ك  َأْصَبَح  إ ْن  َأَرَأْيت ْم    }ق ْل 

به هللا  يأ،  [30]الملك: أ ولذ   ،-وعالجل  –تي  ذكر  أا  العلم  الفؤوس    ال:ا قن شخًص هل  به  تأتي 
له  ؛فغار ماء عينه  ،عاوللماو  به هللا  إن  .عقوبة  يأتي  يتعين  م،  -جل وعال –ما  المسلم  ما يجعل 

أيامنا هذه،    -جل وعال–هلل    أق اللجعليه أن يصد  في مثل هذه الظروف واألحوال التي تشابه 
المسلمون   يعينهم  إلى ربهم  ن عجو ويويلجأ  ما  ودنياهم   في طلب  دينهم  أمور  فالمياه  ،  على  وإال 

امتثال السنة وصالة   -وهلل الحمد   -، والدراسات توحي بشيء من هذا، فكثرد فية مهددة بالنفاو جال
  -جل وعال –لكن هللا   ،ن، وإن كان كثير منهم متلبس بالموانعيوهلل الحمد وطلب المسلم اإلستسقاء

 س اس، والناوحصل شيء من رد بعض ما خافه الن ،وتتالت النعم ،مطارلطيف بعباده، توالت األ
، وإال فالعقوبات وشؤم المعاصي والذنوب لن -جل وعال–بحاجة إلى مزيد من رجوعهم إلى هللا  

  له أيًضا أثر عظيم،   ، فمنع الزكاة له أثر كبير، ارتكاب المحرمات هية ماضيةوالسنة اإلل  ،ينتهي
من أ    ما حل  ما  بهم  حل  إال  الربا  الناس  أكل  ما  العقوبات،  بهم  حلت  قوم  في  الفاحشة    علنت 
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المثوالت، والناس كثير منهم متورط ببعض هذه األمور، فعلى الجميع التوبة الصادقة الناصحة،  
 يلطف بنا، وهللا المستعان. أن ه عل   ،-جل وعال–التوبة النصوح إلى هللا  

ِبَثَمرِهِ   تعالى:  قوله" المصدر  [43،42]الكهف:{}َوُأِحيَ   وهو  مضمر،  فاعله  يسم  لم  ما  .  اسم 
 . "مخفوض في موضع رفعلاويجوز أن يكون 

 ما ينوب عن الفاعل الجار والمجرور.مألنه ينوب عن الفاعل، 
أهل" أي  بثمره  أحي   كلهومعنى  ماله  هللا  ك  حقق  ما  أول  وهذا  أخي  -تعالى  -.  إنذار    . ه به 

ِفيَها{ َأنَفَق  َما  َعَلى  ْيِه  َكفَّ ُيَقلِ ُب  الكافر  [42]الكهف:  }َفَأْصَبَح  فأصبح  يد  أي   ه ييضرب إحدى 
 ."; ِلن هذا يصدر من النادمعلى اِلخرى ندما

بد أن    الفال بد أن يقع، إذا حل العذاب  فإذا حل العذاب    ينفعه، ما  ينفعهما  والت ساعة مندم.  
من ذلك إال   ة ال تتغير وال تتبدل، ولم يستثنَ هيسنن إل  ه،بد من وقوع  الفت عالماته  يقع، إذا بدأ

، أما من عداهم إذا رتب العذاب على أمر من األمور  متقد   ايونس، إال قوم يونس فقط على م قوم  
جل    -ألن هذه سنن إالهية، هللا  ؛بد من وقوعه  الفوعلى فعل من األفعال التي ارتكبها الناس،  

}َوَضَرَب َّللا   َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت    .لكن إذا أخذه ال يفلته، وهللا المستعان  ،لظالمل  يليمهل ويم  -وعال
م   َنًة  ب َأْنع م  َّللا  {طْ  م  َفَكَفَرْت  َمَكاٍن  ك ل    م ْن  َرَغًدا  ْزق َها  ر  َيْأت يَها  الواقع محسوس    [112]النحل:  َمئ ن ًة 
ال تتغير وال تتبدل،    اإللهيةسنن  الالسنن،   ،فتبدلت الحال كما هي العادة، العادة اإللهية  ،وملموس

وا َما{ غَ }إ ن  َّللا َ ال ي    ، أنفسهمإال إذا غير الناس   بتلي الناس  اوقد    ،[11]الرعد:  ي  ر  َما ب َقْوٍم َحت ى ي َغي  ر 
ابتلوا   أنهم  الشديد  األسف  مع  لكن  دينهم،  عن  تنازلوا  وما  والعوز  والفقر  والحاجة  بالشدة  سنين 

ستغفر هللا العظيم إال  أ  ،وفتحت عليهم الدنيا فتنازلوا عن األديان واألعراف وكل شيء  ،بالرخاء
الحمد و -هللا، واألرض    من رحم  والحمد هلل موجود   ،فيها خير وعلماء وعباد ودعاة وقضاة  -هلل 

الخبث   كثر  إذا  الكالم  لكن  الخير،  المخيفففيها  األمر  هو  الصحيح    هألن  ؛هذا  الحديث  في 
الخبث » كثر  إذا  نعم،  قال:  الصالحون؟  وفينا  مما    ، «أنهلك  األرض  وجه  على  مما  ترون  وأنتم 

 مسلمين كلها دون استثناء، وهللا المستعان.لايدور في بلدان 
:  الملك قد يعبر عنه باليد، من قولهمهذا  ِلن  ;  يه عوض ما أنفق: يقلب ملكه فًل يرى فوقيل"

 قولهك  ،على أن هذا اإلهًلك جرى بالليل  ،حفأصب :. ودل قولهفي يده مال، أي في ملكه مال

َناِئُمونَ  َوُهْم  َربِ َك  ِمْن  َعَلْيَها َطاِئٌف  ِريِم{،  }َفَطاَف  َكالصَّ : أنفقت ويقال [20،19]القلم:  َفَأْصَبَحْت 
أي خالية قد سق    [42:]الكهف  َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِشَها{} .في هذه الدار كذا وأنفقت عليها

ولم تمطر    ، وذلك إذا سقطتا أمحلتخوت النجوم تخوى خي    :وذ منمأخ  ،بعضها على بعض
  :-تعالى  –; ومنه قوله  أقوت، وكذلك إذا سقطت  وخوت الدار خواءا .  وأخوت مثله.  هافي نوئ

َظَلُموا{ ِبَما  َخاِوَيةا  ُبُيوُتُهْم  يقال  ،ساقطة  : ويقال  ،[52]النمل:  }َفِتْلَك  َعَلى    :كما  َخاِوَيٌة  }َوِهَي 
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هًلك الثمر واِلصل، وهذا    نفجمع عليه بي  ،أي ساقطة على سقوفها  [42:]الكهف  ُعُروِشَها{
بغي مقابلة على  الجوائح،  أعظم  ِبَربِ ي{ويقول  } ه.من  ُأْشِرْك  َلْم  َلْيَتِني  يا    [42]الكهف:  َيا  أي 

أليتني عرفت نعم هللا علي أكفر به، وعرفت  بقدرة هللا ولم  ًل    ث. وهذا ندم منه حينها كانت 
 . ينفعه الندم

تعال  ِفئَ  ى:قوله  َلُه  َتُكْن  ُمنَتِصراا{ةٌ }َوَلْم  َكاَن  َوَما   ِ َّللاَّ ُدوِن  ِمْن  َينُصُروَنُه  قوله    [43]الكهف: 
ِ{:  تعالى َّللاَّ ُدوِن  ِمْن  َينُصُروَنُه  ِفَئٌة  َلُه  َتُكْن  الخبر  [43]الكهف:  }َوَلْم  وله  تكن  اسم  .  فئة 

اِلول  . والوجهرويجوز أن يكون ينصرونه الخب.  ينصرونه في موضع الصفة، أي فئة ناصرة
 . "ِلنه قد تقدم له ؛أولى سيبويه عند

فجاااءت  ،ألن اساام كااان الااذي فااي األصاال مبتاادأ نكاارة يحتاااج إلااى وصااف، وصااف يعينااه ويحاادده
 .الجملة لوصفه، ولو كان معرفة لكانت الجملة حاالً 

عز  -، ويحتج بقول هللا يخالفه وأبو العباس .ِلنه قد تقدم له ؛أولى سيبويه عند  اِلول والوجه
اآلخر. وينصرونه على معنهى  سيبويه وقد أجاز .[4]اإلخًلص: }َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفواا َأَحٌد{ - لوج

أي فرقهة وجماعهة  ،فئة; ِلن معناها أقهوام، ولهو كهان علهى اللفهظ لقهال ولهم تكهن لهه فئهة تنصهره
 .اأي ممتنعا  [43]الكهف: }َوَما َكاَن ُمنَتِصراا{. يلتجئ إليهم

ماان يتحقااق فيااه الوصااف عبااارة عألن الفئااة  ؛فئااة باعتبااار لفظهااا مفاارد، لكاان باعتبااار أفرادهااا جمااع
 وهو النصرة، والنصرة في الغالب ال تكون إال من الجماعة.

. وقهد ا بدل ما ذهب منهمسترد  : وقيل .قتادة قاله ؛اأي ممتنعا  [43]الكهف: }َوَما َكاَن ُمنَتِصراا{" 
 ".آل عمران"تقدم اشتقاق الفئة في 

 نه يفيء إلى هذه الفئة ويرجع إليهم ينتصر بهم.أل ؛من فاء إذا رجع، من فاء إذا رجع
ِلنهه مهن فهاء، ويجمهع ; فيء مثهل فيهع ، أصلهوسطه والهاء عوض من الياء التي نقصت من"

، مهن عهذاب هللا . أي لهم تكهن لهه عشهيرة يمنعونههعلى فئون وفئات، مثهل شهيات ولهدات ومئهات
 . من الخدم والولد وضل عنه من افتخر بهم

{  :قوله تعالى قِ  ِ اْلحهَ ُة هللَّ َك اْلَوًليهَ وههو فهي العامهل فهي قولهه هنالهك اختلهف  [44]الكههف: }ُهَنالهِ
هنالك، أي لمها  أي ما نصر وًل انتصر ،يه ولم تكن له فئة وًل كان هنالك: العامل ففقيل;  ظرف

. الوًليههة: والعامهل فهي قولهه هنالهك .امنتصهرا  :. وقيهل: تهم الكهًلم عنهد قولههأصهابه مهن العهذاب
ِ الْ  :وتقديره على التقديم والتأخير {} اْلَوًلَيُة هللَّ  . وقهرأهنالهك، أي فهي القيامهة [44]الكههف: َحقِ 

ا الحهق بهالخفض نعتها  ة:وحمهز المدينهة . وقرأ أههلا للوًليةالحق بالرفع نعتا  :والكسائي أبو عمرو
الحهق بالنصهب علهى المصهدر ويجهوز   :زجهاجال : هلل ذي الحهق . قهال، والتقدير-عز وجل-هلل 

بكسهر الهواو، " الوًليهة " :والكسهائي وحمهزة اِلعمهش . وقهرأاههذا لهك حقه  : كمها تقهول; والتوكيهد
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; مهواًلةالوًليهة بهالفتح مهن ال :وقيهل.  ما بمعنهى واحهد كالرضهاعة والرضهاعة، وهالباقون بفتحهاو 
ُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا{ :كقوله ر يعنهي وبالكسه {،ذلك بأن هللا مهولى الهذين آمنهوا} .[257]البقرة: }َّللاَّ

أي له الملك والحكم يومئهذ،  [19]اًلنفطار: }َواَِلْمُر َيْوَمِئٍذ هللَِّ{ :كقوله ،السلطان والقدرة واإلمارة
 ". ولكن تزول الدعاوى والتوهمات يوم القيامة  ،; والملك في كل وقت هللأي ًل يرد أمره إلى أحد

وهااذا ملااك فااالن، وهااذا مالااك  ،هااذا ملااك فااالنألن الناااس فااي الاادنيا يصاارحون ويتعااارفون علااى أن 
هااذا عاارف بااين الناااس، لكاان لماان الملااك اليااوم؟ هااذه  ،وهااذا مالااك للبسااتان الفالنااي ،البلااد الفالنااي

وإن ادعااااوا فااااي الاااادنيا، وهللا  ،النهايااااة يااااوم القيامااااة، خااااالص، ال ياااادعي أحااااد الملااااك يااااوم القيامااااة
 المستعان.

ا{ .، وبكسرها للمخلهوق القإنها بفتح الواو للخ : أبو عبيد وقال" ٌر َثَوابها َو َخيهْ   [44]الكههف: }ههُ
غير يرجى منه، ولكنه أراد فهي ظهن ا في الدنيا واآلخرة لمن آمن به، وليس ثم  با أي هللا خير ثوا

 ويحيى وحمزة واِلعمش عاصم قرأ  [44]الكهف: }َوَخْيٌر ُعْقباا{  .أي هو خير من يرجى  ،الجهال
عافيهة لمهن رجهاه وآمهن  ي ههو خيهرأ ،الباقون بضمها، وهما بمعنى واحهدو ا ساكنة القاف، عقبا 

 . ، أي آخرهأمر فًلن وعقباه وعقبه : هذا عاقبةبه. يقال
َل الْ   :قوله تعالى ْنَيا{}َواْضِرْب َلُهْم َمثهَ اِة الهدُّ أي صهف لههؤًلء المتكبهرين الهذين  [45]الكههف: َحيهَ

اْخَتَلَ   .، أي شبههامثل الحياة الدنيا  ،المؤمنينطرد فقراء    سألوك َماِء فهَ َن السهَّ اُه مهِ } َكَماٍء َأنَزْلنهَ
ل  بعضه بهبعض : إن النبات اختنبات اِلرض حتى استوى. وقيل ء.أي بالما [45]الكهف: ِبِه{

ويكثر بالمطر. وقد تقدم هذا المعنهى فهي "يهونس"  ; ِلن النبات إنما يختل عليه الماء حين نزل
ِلن المهاء ًل يسهتقر فهي موضهع،  ؛ءالهدنيا بالمها -تعهالى -ا. وقالهت الحكمهاء: إنمها شهبه مبينها 

 ، وِلن المهاءلى حالة واحدة كذلك الهدنيا، وِلن الماء ًل يستقيم عكذلك الدنيا ًل تبقى على واحد
كهذلك الهدنيا ًل  ،، وِلن المهاء ًل يقهدر أحهد أن يدخلهه وًل يبتهليبقى ويذهب كهذلك الهدنيا تفنهىًل 

إذا جههاوز ، و اا منبتهها اء إذا كههان بقههدر كههان نافعهها ، وِلن المههيسههلم أحههد دخلههها مههن فتنتههها وآفتههها
 - . وفهي حهديث النبهياف منها ينفع وفضولها يضر، وكذلك الدنيا الكفاا مهلكا المقدار كان ضار  

ذر »: قال له رجهل: يها رسهول هللا، إنهي أريهد أن أكهون مهن الفهائزين; قهال  صلى هللا عليه وسلم
 . "«والكثير منها يطغي ،فذن القليل منها يكفي ؛الدنيا وخذ منها كالماء الراكد

 ؟خرج هذام
 خرجه. طالب: ما

ا وقنعهه م ورزق كفافا قد أفلح من أسل»:-صلى هللا عليه وسلم -عن النبي  مسلم وفي صحيح"
ا، يعنهي بانقطهاع المهاء ا مهن اليهبس متفتتها أي متكسهرا  ،اهشهيما  فأصبح أي النبهات .«ههللا بما أتا

الهشههيم مههن . و لدًللههة الكههًلم عليههه. والهشههم: كسههر الشههيء اليههابس ؛اإيجههازا  ف ذلههك، فحههذعنههه
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ومنه قولهم: مها فهًلن إًل . ، والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاءالنبات اليابس المتكسر
. ه فههًلن إذا تعطههف. وتهشههم عليهها. ورجههل هشههيم: ضههعيف البههدنهشههيمة كههرم; إذا كههان سههمحا 

 هاشهم بهن عبهد منهاف ومنهه سهمي ،احتلبه. ويقال: هشم الثريد تشم ما في ضرع الناقة إذاواه
 :عبد هللا بن الزبعرى  عمرو، وفيه يقول واسمه

  مسنتون عجاف مكة ورجال   عمرو العًل هشم الثريد لقومه
 
 
فهأمر بخبهز  ،الشهام إلهى هاشم فخرج ،أصابتهم سنون ذهبن باِلموال اقريشا  وكان سبب ذلك أن

، وهشهم ذلهك الخبهز، يعنهي كسهره مكهة الغرائهر علهى اإلبهل حتهى وافهى ، فحمله فهيكثير فخبز له
 ،ةمكه ، ثم كفهأ القهدور علهى الجفهان فأشهبع أههلوثرده، ونحر تلك اإلبل، ثم أمر الطهاة فطبخوا

  . اهاشما  ; فسمي بذلكل الحباء بعد السنة التي أصابتهمفكان ذلك أو
تهذهب بهه  :ابهن كيسهان. تنسهفه  ة:ابهن قتيبه لة، وقهاأبهو عبيهد قالهه ،قههتهذروه الريهاح أي تفر ِ 

 . قهالذريهه الهريح"تُ  " :طلحة بن مصهرف . وقرأوالمعنى متقارب ،تديره :ابن عباسقال  .وتجيء
وأذرتهه تذريهه  اذريها  ا وتذريههوه ذروا ذرته الهريح تهذر : ". يقالتذريه ":عبد هللا وفي قراءة :الكسائي

     ء:والفرا سيبويه . وأنشدأذريت الرجل عن فرسه أي قلبته :الفراء . وحكىإذا طارت به إذراءا 
تجهدنه  وًل  صوب  له   فقلت 

 
فتزلق   القطاة  أخرى  من   فيذرك 

ُ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء ُمْقَتِدراا{ : قوله تعالى    ."[45]الكهف: }َوَكاَن َّللاَّ
ويسااتفيد منااه الناااس، ثاام لمااا  ،تأكلااه البهااائم انباتااً  ، كاااناهااذا الهشاايم الااذي تااذروه الرياااح كااان نافعااً 

ا انقطاااع عناااه المااااء تفاااردت باااه الشااامس، فاصااافر لوناااه وخاااف وزناااه فذرتاااه الريااااح وذهبااات باااه يميناااً 
مااور، يااذهب األخيااار لكثياار ماان األ  فصااار الناااس يتبعااون هااذا الهشاايم، وهااذا مثاال مطااابقوشااماالً 

من ينفاق فاي عناد األوائال، وقال مثال هاذا فاي فيبقى من دونهم فيتبعهم الناس فال يجدون عنادهم ماا
سبيل هللا، وقل مثل هاذا فايمن يتاولى نفاع النااس، كانات األماة وماا زالات والحمادهلل فاي خيار، لكان 

شاابههم شاابه النبااات الرصااين الااذي ينتفااع بااه كاال ماان تناولااه، ماان الاادواب فذا مااات األخيااار يبقااى إ
وبقااي فااي الناااس هااذا  ،ولًما تااذروه الرياااح، مااات الرعياال األوغيرهااا، ثاام بعااد ذلااك إذا صااار هشااي
ح نبتها رعي الهشيم، وأنتم ترون اآلن لما انقرض كثير من الهشيم، ولكن البالد إذا اقشعرت وصو  

لعلااام والعمااال صاااار النااااس يتتبعاااون أمثاااال هاااذا الهشااايم، وهللا المساااتعان، فتااارونهم يساااألون أهااال ا
وفاي وساائل اإلعاالم  .ويستفتون كل من رأوه يحسن الكالم، فضاًل عن كونه عنده شيء مان العلام

ا، وماع ذلاك هام  ،ال علام عنادهم االشيء الكثير من هذا وفي القنوات تسامعون أناساً  وال عمال أيضاً
 فهم الهشيم، وهللا المستعان. ،وهم ما عندهم شيء ،ويتصدون إلفتاء الناس وتعليمهم سألون ي  
ِدراا{ :قوله تعالى" ْيٍء ُمْقتهَ لِ  شهَ ى كهُ ُ َعلهَ اَن َّللاَّ ، مهن اإلنشهاء واإلفنهاء واإلحيهاء [45]الكههف: }َوكهَ

  . سبحانه
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ْنَيا{ :قوله تعالى بر اًلبتهداء ويجوز " زينتا " وهو خ [46]الكهف: }اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ
 .". وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيافي التثنية واإلفراد

ز "زينتا" تثنية على أن الخبر عن المتعاطفين، واإلفراد على أنه زينة، خبار للماال وماا عطاف يجو 
عليه، المال مفرد، وما عطف عليه يكون الخبر لألول، وما عطف عليه خباره، الماال زيناة الحيااة 

 الدنيا، والبنون كذلك.
قرينهة ، لكهن معهه الحيهاة الهدنياا، فصهارا زينهة ا، وفي البنين قوة ودفعها ونفعا  في المال جماًلا  ِلن"

يهههاة المحتقهههرة فهههًل تتبعوهههها : المهههال والبنهههون زينهههة ههههذه الحالصهههفة للمهههال والبنهههين; ِلن المعنهههى
 ."عيينة بن حصن . وهو رد علىنفوسكم
، يعني المال والبنون زينة الحيااة الادنيا، يعناي مان كاان نظاره فاي الباقيات الصالحات ب  أردفلذلك  

ن ماان كااان نظااره اآلخاارة فعليااه بالباقيااات الصااالحات، والباقيااات الصااالحات الاادنيا هااذه زينتااه، لكاا
 األذكار. ،جاءت بها النصوص سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر

أن مها  -تعهالى -مثالهه لمها افتخهروا بهالغنى والشهرف، فهأخبر وأ عيينة بهن حصهن وهو رد على"
مها ; إنمها يبقهى لهشهيم حهين ذرتهه الهريح، كايبقى ر يمر وًلكان من زينة الحياة الدنيا فهو غرو 

، وًل مهع ِلنهه فهيء ذاههب ؛المهال : ًل تعقهد قلبهك مهعكان من زاد القبر وعدد اآلخرة. وكان يقال
. ويكفهي ا لغيهركِلنه اليهوم لهك وغهدا  ؛لسلطان، وًل مع اا مع غيركِلنها اليوم معك وغدا   ؛اءالنس

ٌة{}إِ  :-تعالى –في هذا قول هللا  ْم ِفْتنهَ : -تعهالى – هللا وقهالK [15]التغهابن: نََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوًلُدكهُ
 . [14]التغابن: ُكْم َعُدو ا َلُكْم َفاْحَذُروُهْم{}ِإنَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوًلدِ 

اِلَحاُت{ :قولهه تعهالى  اُت الصهَّ وفقهراء  وصههيب سهلمان أي مها يهأتي بهه [46]الكههف: }َواْلَباِقيهَ
َد }؛ المسههلمين مهههن الطاعهههات ٌر ِعنهههْ اَخيهههْ َك َثَوابههها {}  .أي أفضهههل [46]الكهههف: {َربهههِ  ًلا ٌر َأمهههَ  َوَخيهههْ

صهالح، ولهيس فهي زينهة الهدنيا  مهن ذي المهال والبنهين دون عمهل أي أفضهل أمهًلا  [46]الكههف:
: خيهر فهي التحقيهق وقيهل .{اأصهحاب الجنهة يومئهذ خيهر مسهتقر } :، ولكنه خرج مخرج قولههرخي

 ."مما يظنه
 االدنيا المقصاود بها ت ألنه ليس ؛ل التفضيل ليست على بابها، أفعل التفضيل ليست على بابهاأفع

لآلخرة، هي زاد من أراد  اومعبرً  امقصًدا، وليست الدنيا التي جعلت ممر  دًفا و اللحظة التي جعلت ه
ألن الوساائل لهاا أحكاام الغاياات،  ؛من أمور اآلخرة ألنها تكون  ؛اآلخرة، هي خير على هذا الوجه

وإال فليس فيها خير، ويكاون  ،مدحت من هذه الحيثية ،فإذا كانت الدنيا وسيلة إلى اكتساب اآلخرة
أفعااال  ت ، لااو كاناا{اأصااحاب الجنااة يومئااذ خياار مسااتقرً } :مااا جاااء فااي هااذه اآليااة نظياار قولااه تعااالى
ا علااى خياار، لكاان أصااحاب الجنااة أكثاار ماانهم التفضاايل علااى بابهااا، لقلنااا أن أصااحاب ا لنااار أيضااً

 ل التفضيل ليست على بابها.ألبتة، فتكون أفعا، لكن الواقع أن النار ال خير فيها خيرً 
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واختلهف العلمهاء فهي الباقيهات  .: خير في التحقيق مما يظنهه الجههال أنهه خيهر فهي ظهنهموقيل"
ههي الصهلوات  :وعمهرو ابهن شهرحبيل وأبهو ميسهرة وابهن جبيهر ابهن عبهاس فقهالالصهالحات، 

ابهن  وقالهه .: إنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى لآلخهرةاأيضا  ابن عباس وعن .الخمس
 .قهال لهه ههذامها بقهي ثوابهه جهاز أن يل ِلن كه; وهو الصحيح إن شاء هللا .الطبري  ورجحه زيد
وحرث اآلخهرة الباقيهات  ،حرثان فحرث الدنيا المال والبنون : الحرث -رضي هللا عنه -يعل وقال

: ههي الكلمهات المهأثور فضهلها: وقهال الجمههور .ِلقهوام -تعالى -هللا  ، وقد يجمعهنالصالحات
 جهه. خرَّ العلهي العظهيموًل قهوة إًل بهاهلل  سبحان هللا والحمد هلل وًل إله إًل هللا وهللا أكبر وًل حول

سهمعه يقهول فهي الباقيهات  أنهه سهعيد بهن المسهيب عهن عمهارة بهن صهياد فهي موطئهه عهن مالهك
ل وًل قهوة إًل هللا أكبر وسبحان هللا والحمد هلل وًل إله إًل هللا وًل حهو  :: إنها قول العبدالصالحات

 :قهال -صهلى هللا عليهه وسهلم -أن رسهول هللا  أبهي سهعيد الخهدري  عهن النسهائي أسهنده .بهاهلل
: التكبير والتهليل والتسبيح وما هي يا رسول هللا؟ قال:  قيل  ،تكثروا من الباقيات الصالحاتاس»

 ."-رحمه هللا -أبو محمد عبد الحق حهصحَّ   .«والحمد هلل وًل حول وًل قوة إًل باهلل
قال: المسألة، قيل وماا هاي ياا رساول هللا؟ قاال التكبيار والتهليال..، هاي موجاودة فاي بعاض النسا  

 دون بعض، وكأنها..
 طالب: قيل المسألة، استكثروا من الباقيات الصالحات، قيل..

ال: التكبياار والتهلياال رسااول هللا؟ قاا يااا هااي يااا رسااول هللا؟ قااال: المسااألة، قياال، ومااا هااي قياال: ومااا
 موجودة في نسخة محققة، مخرجة عندك؟ والتسبيح..

 طالب: ....... 
 نعم. 

: خذ غصنا فخرطه حتى سق  ورقه وقهالأ -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  قتادة وروى "
ت خطايهاه كمها تحهات سبحان هللا والحمد هلل وًل إله إًل هللا وهللا أكبهر تحاته  :إن المسلم إذا قال»

قبهل أن يحهال بينهك وبيهنهن فهذنهن مهن كنهوز الجنهة وصهفايا الكهًلم  أبا الهدرداء هذا خذهن إليك
 داءأبهي الهدر  بمعناه من حديث ابن ماجه جهالثعلبي، وخرَّ  ذكره .«الباقيات الصالحاتمن وهن 

عليهك بسهبحان هللا والحمهد هلل وًل إلهه إًل هللا » :-مصهلى هللا عليهه وسهل -قال : قال رسول هللا 
 من حديث الترمذي وأخرجه . «يحططن الخطايا كما تح  الشجرة ورقها وهللا أكبر فذنهن يعني

 مر بشجرة يابسهة الورقهة -وسلمصلى هللا عليه  -أن رسول هللا » أنس بن مالك عن اِلعمش
: إن الحمد هلل وسبحان هللا وًل إلهه إًل هللا وهللا أكبهر لتسهاق  فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال

 لألعمهش وًل نعهرف ،: ههذا حهديث غريهبقهال  .«من ذنوب العبد كما تساق  ورق هذه الشجرة
 ."اأيضا  الترمذي . وخرجه ونظر إليهأنس، إًل أنه قد رآ ا منسماعا 
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الباقيات الصاالحات التسابيح والتكبيار والتحمياد غاراس الجناة، سابحان هللا شاجرة فاي الجناة، الحماد 
ماااور الااادنيا يتعاااب علاااى هاااذا اإلنساااان فاااي أ هلل شاااجرة فاااي الجناااة، ال إلاااه إال هللا شاااجرة فاااي الجناااة،

سابحان  :لالغراس، ويتعهده في كل يوم، وينتظار المادد المتطاولاة، ينتظار الثمارة، وفاي لحظاة تقاو 
فااغرس ماا تشااء مان  ما سامعت بأنهاا القيعاان، مضمونة، أو ، شجرةفي ثانية تقول الحمد هلل  ،هللا

ماااور ال ، هاااذه األإخاااوانهليااال للااارحمن، حرماااان ياااا لتحمياااد والتوغراساااها التسااابيح وا ،الزماااان الفااااني
 ها، لكن هللا المستعان.ف شيًئا، في أحاديث صحيحة ثبتت بتكل

 لقيهت» :-صهلى هللا عليهه وسهلم -قال : قال رسهول هللا  ابن مسعود ا عنأيضا  الترمذي وخرج
وأخبهرهم أن  ،أقهرئ أمتهك منهي السهًلم ،محمهد يها :ليلهة أسهري بهي فقهال -عليه السًلم -مإبراهي

هللا والحمهد هلل وًل إلهه إًل هللا  الجنة طيبة التربهة عذبهة المهاء وأنهها قيعهان وأن غراسهها سهبحان
فقلهت : مها غهراس » . وفيههبمعنهاه المهاوردي ، خرجههغريهب : حهديث حسهنقهال ،«وهللا أكبهر

-أن رسهول هللا » أبهي هريهرة عهن ابهن ماجهه وخهرج  .«؟ قهال : ًل حهول وًل قهوة إًل بهاهللالجنهة
 :قلهت ؟مها الهذي تغهرس أبها هريهرة : يهاا فقهاليغهرس غرسها مهر بهه وههو  -صهلى هللا عليهه وسهلم

: أًل أدلك على غراس خير من ههذا سهبحان هللا والحمهد هلل وًل إلهه إًل هللا وهللا أكبهر ا. قالغراسا 
 . «يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة

وال يباذل  ،وال يعمل في دنيااه ،اشجرً ما يغرس اإلنسان  هوليس معناه أن مثل هذه األمور تترك، أن
–لايس الماراد هاذا، وإنماا الماراد أن يجماع باين هاذا وهاذا، ويكاون الهادف ماا يرضاي هللا   األسباب،
 في أمور اآلخرة.أو وتحقيق ما خلق من أجله، سواء عمل بأمور الدنيا ، -جل وعال

البا" إن  قيل:  وترفعوقد  اِلعمال  تقبل  بها  ِلن  والهمات;  النيات  هي  الصالحات   هقال  ،قيات 
بن عمير وقال .الحسن اآلية  :عبيد  أوائل  يدل عليه  البنات;  قال هللا  هن   }اْلَمالُ :  -تعالى-; 

ْنَيا{ الدُّ اْلَحَياِة  ِزيَنُة  قال [46]الكهف:  َواْلَبُنوَن  اِلَحاُت{  :ثم  الصَّ يعني    [46]الكهف:  }َواْلَباِقَياُت 
يدل  ن،في اآلخرة لمن أحسن إليه  ير أمًلا وخ  ،ات هن عند هللا آلبائهن خير ثوابا البنات الصالحا
الحديث  ..مسكينةخلت علي امرأة  : دقالت  - عنهارضي هللا- عائشة عليه ما روته ، وقد . 

صلى هللا  -. وروي عن النبي  [59]النحل:  }َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم{  :ذكرناه في سورة النحل في قوله
أُ   لقد رأيت رجًلا »  :أنه قال  -عليه وسلم النارمن أمتي  إلى  به  بناته  ،مر  به  وجعلن   ،فتعلق 

في قوله   قتادة وقال .«بهن  -فرحمه هللا -سن إلينا في الدنيا  يحرب إنه كان    :يصرخن ويقلن
َخْيرا :  تعالى َربُُّهَما  ُيْبِدَلُهَما  َأْن  ُرْحماا{}َفَأَرْدَنا  َوَأْقَرَب  َزَكاةا  ِمْنُه  : أبدلهما منه  قال [81]الكهف:  ا 

 . ا كلهم أنبياءابنة فتزوجها نبي فولدت له اثني عشر غًلما 
تعالى َباِرَزةا{:  قوله  اَِلْرَض  َوَتَرى  اْلِجَباَل  ُنَسيِ ُر  النحويين  ،[47]الكهف:  }َوَيْوَم  بعض  :  قال 

وهذا غل  من أجل   س:النحا . قالند ربك يوم نسير الجبالحات خير عوالباقيات الصال  :التقدير
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ها من أماكنها من على وجه اِلرض،  ، أي نزيلواذكر يوم نسير الجبال  ،وقيل: المعنى  ،الواو
ل في آية أخرى وهي تمر مر السحاب. ثم تكسر فتعود إلى  كما قا  ،ونسيرها كما نسير السحاب

ِت اْلِجَباُل بَ : كما قال ،اِلرض ا}َوُبسَّ  . "[5،6]الواقعة: َفَكاَنْت َهَباءا ُمْنَبث ا{، س 
د كل هذا في القيامة، بعد قيام الساعة، تسير الجبال تمر مر السحاب، هذا في القياماة، يعناي بعا

َباَل َأْرَساَها{ما قبل ذلك فهي راسية، قيام الساعة، أ  .[32]النازعات: }َواْلج 
سهير" بتهاء مضهمومة وفهتح اليهاء. ويهوم ت "عهامروابهن  وأبهو عمهرو والحسهن ابهن كثيهر وقهرأ"
ويوم تسير الجبال" بفتح التاء  ":ومجاهد ابن محيصن . وقرأ" رفعا على الفعل المجهول"الجبالو

ابهن  . ودليهل قهراءةوإذا الجبهال سهيرت أبهي عمهرو . دليهل قهراءةا" رفعها الجبهال" ا مهن سهارمخففها 
ناهم. حشهر لقولهه و  ؛قراءة اِلولهى نسهير بهالنون ال أبو عبيد . واختاراوتسير الجبال سيرا  محيصن

د اجتثههت ; أي قههشههجر وًل بنيههان ، ولههيس عليههها مهها يسههترها مههن جبههل وًل" ظههاهرةومعنههى "بههارزة
 :فهي بهارزة ظهاهرة. وعلهى ههذا القهول أههل التفسهير. وقيهل ،ثمارها وقلعت جبالها، وهدم بنيانها

 ."تا فيها من الكنوز واِلمواي برز مأ [47]الكهف: }َوَتَرى اَِلْرَض َباِرَزةا{
 يعني هي مبرزة، بارزة يعني مبرزة، ال يختفي وال يستتر فيها أحد، في ذلك الوقت.

ا{ :وقال ،[4]اًلنشقاق: }َوَأْلَقْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت{ :كما قال" ِت اَِلْرُض َأْثَقاَلههَ  [2]الزلزلهة: }َوَأْخَرجهَ
ْرَناُهْم{، عطهههاءل وههههذا قهههو ا{ .أي إلهههى الموقهههف [47ههههف:]الك }َوَحشهههَ دا ْنُهْم َأحهههَ اِدْر مهههِ ْم ُنغهههَ  }َفلهههَ
  :رةعنت . قاليقال: غادرت كذا أي تركته ،أي لم نترك [47]الكهف:

متعفرا  أوصالهغادرته   ا 
 

ومجدل   مجرح  بين   والقوم 
ا المهاء غهديرا . وإنمها سهمي الغهدير مهن لغدر; ِلنه تهرك الوفهاءومنه ا  ،أي تركته. والمغادرة الترك 

: حشهرنا بهرهم وفهاجرهم ِلنهها تجعلهها خلفهها. يقهول ؛غدائر المهرأة. ومنه  ِلن الماء ذهب وتركه
 .وجنهم وإنسهم

ون يعرضه: مقاتهل قهال .صفا نصب علهى الحهال [48]الكهف: ُعِرُضوا َعَلى َربِ َك{}وَ  : قوله تعالى
; وقيهل جميعها .ًل أنههم صهف واحهد ،صفا بعد صف كالصفوف في الصًلة، كل أمهة وزمهرة صهفا

 . "اوقيل قياما . أي جميعا [64]طه: }ُثمَّ اْئُتوا َصف ا{ كقوله
 ا.ا مرة واحدة ليكن الجميع صف  ا، لكن صف  ا لكانوا صفوفً ا صف  صفا، لو كررت صف  

أن  ،معهاذ بهن جبهل فهي كتهاب التوحيهد عهن أبهو القاسهم عبهد الهرحمن بهن منهده وخهرج الحهافظ"
ينادي يهوم القيامهة بصهوت رفيهع  -تبارك وتعالى-إن هللا » :قال -صلى هللا عليه وسلم  -النبي

وأسهههرع  ،وأحكهههم الحهههاكمين ،أرحهههم الهههراحمين ،أنههها هللا ًل إلهههه إًل أنههها ،يههها عبهههادي :غيهههر فظيهههع
 ،اروا جوابها ويسه ،أحضهروا حجهتكم ،ًل خوف عليكم اليوم وًل أنتم تحزنهون   ،عبادييا    ،الحاسبين

ا علههى أطههراف أنامههل أقههدامهم أقيمههوا عبههادي صههفوفا  ،. يهها مًلئكتههيفههذنكم مسههئولون محاسههبون 
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، ث غاية في البيان في تفسير اآلية، ولم يذكره كثير من المفسهرين: هذا الحديقلت ."«للحساب
 ."، ومنه نقلناه والحمد هللكرةلتذوقد كتبناه في كتاب ا

ما يكون في  خر الزمان، وفي اآلخرة كتااب نيايس أمور اآلخرة، تحدث فيها ع في  تذكرة للمؤلفال
 ه، لكناوالضاعيف جاامع للحاديث الصاحيح والحسانهاو ماا كاان فاي البااب، و ملكثيار    اجاء مستوعبً 
 تب في الباب.من أنفع ما ك  

 طالب: .........
يعنااي بعضااه يمكاان قباال ، طااوياًل  ان كااان الجااامع اسااتوعب وقتااً وإ شااار إليااه مااراًراأ قبلااه نعاام، وهاا

 تأليفه الجامع. منوقت طويل بعد بعضه و  التذكرة
رٍَّة{" َل مهَ اُكْم َأوَّ ا َخَلْقنهَ ا َكمهَ ْد ِجْئُتُمونهَ ًل ، أي يقهال لههم: لقهد جئتمونها حفهاة عههراة [48]الكههف: }َلقهَ

رٍَّة{ :دليلههه قولههه ;فههرادى :ا وقيههلمههال معكههم وًل ولههدا  َل مههَ اُكْم َأوَّ ا َخَلْقنههَ َراَدى َكمههَ ا فههُ ْد ِجْئُتُمونههَ  }َوَلقههَ
 كم.أي بعثناكم كما خلقنا :الزجاج . وقال. وقد تقدم[94]اِلنعام:

ن هذا خطاب لمنكري البعث أي زعمتم في الدنيا أن لهن تبعثهوا وأن له  [48]الكهف:  } َبْل َزَعْمُتْم{
: سهمعت قالهت -رضهي هللا عنهها -ةعائشه عهن مسهلم صهحيح وفهي. نجعهل لكهم موعهدا للبعهث

: يها قلهت عهراة غهرًلا  يحشر الناس يوم القيامة حفاة» :يقول -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
اِلمهر أشهد مهن أن ينظهر  ،شهةعائ : يهاالنساء ينظر بعضهم إلهى بعهض؟ قهالرسول هللا الرجال و 
 ". " بيانهمختونين. وقد تقدم في "اِلنعام" أي غير غرًلا " .«بعضهم إلى بعض

ن عة تجاد اإلنسااوقات السا عظم مما هو فيه، نساي ماا هاو فياه، يعناي فايبتلي اإلنسان بأمر أ اإذا  
ن أو سبع يرياد أ ،ي بأمر عظيم بداهيةبتلا، لكن إذا ضاق عليه وقت أو يقلب بصره يميًنا وشماالً 
بينماا فاي وقات السااعة بإمكاناه أن  ،د وال نظار إلايهم، ولو كاانوا عاراة ماا حاد  يفترسه نسي ما حوله

ب يقلاا اتصااور شخصاً  يعناياألماار أعظام ماان ذلاك وأشااد،  ،يقلاب بصاره، كاال إنساان مشااغول بنفساه
ثام  ،مكاتسٍ  ،شابعان مان نعام هللا ، من فاي ساربه ،ما حرم هللا عليه من خالل هذه القنوات بصره في

ياذهب  ،خشاى عناهيقطعاة مان البيات  ،بعد ذلك يخار علياه الساقف مان فوقاه، يساقط بجانباه شايء
ى هذه المناظر التاي يقلاب بصاره نسي ،وينسى كل ما حوله وأمامه، أو يقتحم بيته عدو  ،كل شيء

 فلنتذكر هذا الموقف العظيم، ولنعمل له ما يليق به من عمل.  فيها،
 طالب: .........

 كل شيء قطع منه يعود إليه. ،لقلق يعود كما خ  كما خ   ،كما بدأ
تعالى" اْلِكَتاُب{ :قوله  أحدهما  [ 49]الكهف:  }َوُوِضَع  وجهان:  وفيه  اسم جنس،  : الكتاب 

الكلبي، فعبر   قاله  ،الثاني: أنه وضع الحساب .تلمقا قاله  ،أنها كتب اِلعمال في أيدي العباد
ابن  ذكره  ،ول اِلول أظهر. والقهم يحاسبون على أعمالهم المكتوبةِلن  ؛عن الحساب بالكتاب
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عن رجل  إسماعيل بن عبد الرحمن عن- نعيم  شك -مأبو الحك أو الحكم : أخبرناقال المبارك
: نعم يا أمير  ا من حديث اآلخرة; قالحدثن كعب ويحك يا :لكعب عمر قال:  قال بني أسد من

ئق إًل وهو ينظر إلى من الخًل  المؤمنين إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد
في   -قال   -عمله   التي  بالصحف  يؤتى  العرشثم  فتنثر حول  العباد  أعمال  قوله  ها  –، وذلك 
ِفِقيَن ِممَّا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب ًل  }َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمشْ :  -ىتعال

َأْحَصاهَ  ِإًلَّ  َكِبيَرةا  َوًل  َصِغيَرةا  الشرك :اِلسدي قال  ،[49]الكهف:  {اُيَغاِدُر  دون  ما    ، الصغيرة 
ه فذذا ينه فينظر فيثم يدعى المؤمن فيعطى كتابه بيم  :كعب قال   -، إًل أحصاها  والكبيرة الشرك
فأحب هللا أن   ،كانت لي حسنات فلم تذكر  :لكيًل يقول  ؛وهو يقرأ سيئاته  للناس  ةحسناته بادي 

كله أنه مغفور وأنك من  يريه عمله كله حتى إذا استنقص ما في الكتاب وجد في آخر ذلك  
َننُت َأنِ ي ُمًلٍق  ِإنِ ي ظَ ،  }َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيهْ   :فعند ذلك يقبل إلى أصحابه ثم يقول  ،أهل الجنة
يل  ، [19،20]الحاقة:   ِحَساِبَيْه{ ثم  بشماله  كتابه  فيعطى  بالكافر  يدعى  وراء  ثم  من  فيجعل  ف 

فينظر في   ،[ 10]اًلنشقاق:   }َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه َوَراَء َظْهرِِه{  :فذلك قوله  ، ظهره ويلوى عنقه
 وكان  ت.لكيًل يقول أفأثاب على السيئا  ؛تهللناس وينظر في حسنا  ةكتابه فذذا سيئاته بادي 
صغائر من ال  -تعالى-ضجوا إلى هللا    ،: يا ويلتاهة يقولإذا قرأ هذه اآلي الفضيل بن عياض

الكبائر قالقبل  عباس .  الضحك :ابن  والكبيرة  التبسم،  في  يعن  ،الصغيرة  ذلك  من  كان  ما  ي 
 .أن الصغيرة الضحك :ابن عباس عن الماوردي وحكى ي.الثعلب ذكره ،-عز وجل-معصية هللا 

فيحتملقلت يكن في معصية  أن  :  لم  إذا  المعصييكون صغيرة  الضحك من  فذن  بها  ،  ة رضا 
. أو يحمل فيكون وجه الجمع هذا وهللا أعلم  ،والرضا بالمعصية معصية، وعلى هذا تكون كبيرة

ذكر فيما  ا الماوردي الضحك  قال  لتبسمعلى  وقد  َقْوِلَها{  :-تعالى  –،  ِمْن  ا  َضاِحكا َم   }َفَتَبسَّ
 .، والكبيرة المواقعة والزناوالقبلإن الصغائر اللمم كالمسيس  :سعيد بن جبير وقال .[19]النمل:

 ا." بيان هذوقد مضى في "النساء
وب فذنها ، فذياكم ومحقرات الذناوما اشتكى أحد ظلما   ،لقوم اإلحصاءاشتكى ا :قتادة قال 

تهلكه حتى  صاحبها  على  بها .تجتمع  وأحاط  عدها  أحصاها  ومعنى  مضى.  وأضيف    ،وقد 
 ا.اإلحصاء إلى الكتاب توسع

َحاِضراا{}َأْحَص    َعِمُلوا  َما  َوَوَجُدوا  ما عملوا حاضرا  أي   [49]الكهف:  اَها  إحصاء  وجدوا 
ما عملوا حاضراوقيل {  وقيل: .: وجدوا جزاء  َربَُّك  َيْظِلُم  أحدا  [ 49]الكهف:   }َوًل  يأخذ  ًل  ا أي 

وًل يزيد    ،: ًل ينقص طائعا من ثوابهوقيل.  كالضحا قاله  ،بجرم أحد، وًل يأخذه بما لم يعمله
 . "عاصيا في عقابه
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اتعاظ، مثال  الناس، من غير توقف وال اعتبار وال  مثال موجود مر ويمر على كثير من 
إذا حقيقي،  مشفق  صغير  الطلبة  كل  تجد  وغيره،  والجامعات  المدارس  في  النتائج  ن،  ي علقت 

روا في اإلجمال ذهبوا إلى ثم إذا نظ  ،يد خائف من نزول المعدلف من الرسوب، والجئالرديء خا
التفاصيل ووجدوا جميع درجاتهم موجودة في كشف، هذا مثال حقيقي الذي رصده بشر يخطئون  

بهم    ،ويصيبون  الناس  ذلك  وال  ومع  صغيرة  يغادر  ال  الذي  الكتاب  هذا  بمثل  فكيف  ملزمون، 
كبيرة، حتى قال أهل العلم المسألة خالف في األعمال واألقوال التي هي من قبيل المباح التي ال  

ال يغادر صغيرة وال كبيرة، جميع ما يعمله    ، ال جزاء وال عقاب، عموم اآلية يشملها ،حساب عليها
ْن َقْوٍل إ ال  َلَدْيه  َرق يٌب َعت يٌد{  ،اإلنسان وجميع ما يلفظ به َيْلف ظ  م  مدون،   ، كل شيء[18]ق:  }َما 

لل   ؛كل شيء موجود  يكون  نا ما قلت، كل  أ  ،ناس حجة، أنا وهللا ما فعلت هذامن أجل أن ال 
ذا فعلت كذا، ثم يشفق على نفسه فإذا في وقت كذا فعلت كذا، في يوم ك  ت شيء مدون بوقته، أن

، أنا عملت كذا وكذا يظهر يا ربي ال :ح بدلت حسنات، فيقولالسيئات بالتوبة النصو  وجد أن هذه
مع أن هذا الكتاب لم يغادر شيًئا مما عمله اإلنسان ال صغيرة وال كبيرة، فعلى اإلنسان    أشياء،

أودعه فيما مضى فيما    ه غًدا، وإن كان قد وأن ال يودع هذا الكتاب إال ما يسر    ،أن يحاسب نفسه
 وء، يمحو أثر هذا بالتوبة النصوح، لتبدل سيئاته حسنات.يس
ِر   :تعالىقوله  " ْن َأمهْ َق عهَ نِ  َفَفسهَ َن اْلجهِ }َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمًلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإًلَّ ِإْبِليَس َكاَن مهِ

 ."]375ص:[ [50]الكهف: َربِ ِه{
 طالب: .........

العباااث مااان العلااام ال مؤاخاااذة علياااه، والشااايء اليساااير مااان المااازاح و الشااايء المبااااح عناااد عاماااة أهااال 
لكااان يخشاااى اإلنساااان مااان  ،اليساااير كااال هاااذا لاااه أصااال فاااي الشااارع، والااادين وهلل الحماااد فياااه فساااحة

ا التاي تجتماع علياه فتهلكاه، وإذا وقاع علياه شايء مان  الموبقات، يخشى مان محقارات الاذنوب أيضاً
ور اليساايرة المباحااة التااي ال تعوقااه عاان تحصاايل مصااالح ماابااادر بالتوبااة واالسااتغفار، أمااا األذلااك ي

دينااه وال دنياااه، مثاال هااذه فااي الاادين وهلل الحمااد فسااحة، لكاان ال شااك أن الحماال علااى العزيمااة هااو 
 الالئق بالحريص المريد نجاته.

 طالب: .........
 ، مبالغة في كونه أكثر، لينتبه لنفسه.هذا مبالغة في كونك أكثرت 

 : ما معنىوفي هذه اآلية سؤال، يقال  س:أبو جعفر النحا . قالذا مستوفىقدم في )البقرة( ه"
 أن وسهيبويه الخليهل : وههو مهذهبففي هذا قوًلن: أحدهما  [50]الكهف: }َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِ ِه{

: أطعمته عن جهوع . كما تقول ،المعنى أتاه الفسق لما أمر فعصى، فكان سبب الفسق أمر ربه
 .": ففسق عن رد أمر ربهأن المعنى محمد بن قطرب وهو مذهب :والقول اآلخر
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إذا ضاامن الفساااق المعناااى الخاااروج، فساااق عااان أمااار ربااه، يعناااي خااارج عااان أمااار رباااه، والفساااق فاااي 
ي فاساًقا لخروجاه م   األصل هو الخروج، قال: فسقت الرطبة من قشارها، يعناي خرجات، والفاساق سا  

 وانتهاكه لمعاصيه. -جل وعال–عن طاعة هللا 
يََّتُه َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِني{" الكفرة على جهة التوبيخ  -عز وجل-قف و  [50]الكهف: }َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِ 

ْئَس . ، فههو اسهم جهنسأي أعداء  ،ي آدم وذريته أولياء وهم لكم عدوأفتتخذونه يا بن  :بقوله }بهِ
}  عن عبادة هللا. أو بئس إبليس بهدًلا  بادة الشيطان بدًلا أي بئس ع [50]الكهف:  ِللظَّاِلِميَن َبَدًلا

ههل إلبلهيس  :ل فقهالسهألني رجه :الشهعبي فقهال ،. واختلف ههل إلبلهيس ذريهة مهن صهلبهعن هللا
اَء{ :، ثهههم ذكهههرت قولههههزوجهههة؟ فقلهههت: إن ذلهههك عهههرس لهههم أشههههده ُه َأْوِليهههَ يَّتهههَ ُه َوُذرِ   }َأَفَتتَِّخُذونهههَ

إن إبليس أدخل  :مجاهد وقال. نعم :فعلمت أنه ًل يكون ذرية إًل من زوجة فقلت [50]الكهف:
خلق له  -تعالى -وقيل : إن هللا  .أصل ذريتهفهذا   ،فرجه في فرج نفسه فباض خمس بيضات

، فهو ينكح هذا بهذا، فيخرج له كل يوم عشر بيضات  ،اا وفي اليسرى فرجا خذه اليمنى ذكرا في ف
هم ، وأعظمههم عنهد أبهيفههو يخهرج وههو يطيهر  ،ا وشهيطانةمهن كهل بيضهة سهبعون شهيطانا يخرج  

وًل ذريههة، وذريتههه أعوانههه مههن منزلههة أعظمهههم فههي بنههي آدم فتنههة، وقههال قههوم: لههيس لههه أوًلد 
 ،ا وذريهةإلبلهيس أتباعها  أخبهر أن -تعهالى-والجملهة أن هللا  :القشيري أبو نصهر . قالالشياطين
والههد مههنهم يههة الت، وًل يثبههت عنههدنا كيفيههة فههي كيفيوسوسههون إلههى بنههي آدم وهههم أعههداؤهموأنهههم 

 . "صحيحال، فيتوقف اِلمر فيه على نقل وحدوث الذرية عن إبليس
أخبرناا  -جال وعاال–يوجد أخبار يتداولها من يعنى بالنقل عن ها الكتاب، وإال فال أصال لهاا، هللا 

 أن له ذرية، أخبر أن له ذرية، وهللا أعلم بكييية حصول هذه الذرية.
فهي الجمهع بهين الصهحيحين عهن  الحميهدي ن الصحيح ما ذكره: الذي ثبت في هذا الباب مقلت"

الحهافظ  أبي محمد عبهد الغنهي بهن سهعيد ا عنأنه خرج في كتابه مسندا  أبي بكر البرقاني اإلمام
ًل »:-صهلى هللا عليهه وسهلم-: قال رسول هللا قال سلمان عن أبي عثمان عن عاصم من رواية

 وههذا يهدل  .«فبهها بهاض الشهيطان وفهرخ ،تكن أول من يدخل السوق وًل آخر مهن يخهرج منهها
 . على أن للشيطان ذرية من صلبه، وهللا أعلم

، الهذين يهأتون الشهياطين لفهظ يقتضهي الموسوسهين مهنوذريتهه ظهاهر ال :وقوله :ابن عطية قال
قهال: ذريهة إبلهيس الشهياطين،  امجاههدا  أن وغيهره الطبهري  وذكهر. ويحملون على الباطل ،بالمنكر

يجعهل   ،يتهه فهي كهل سهوق بهين السهماء واِلرض، يضهع راوكان يعدهم: زلنبور صاحب اِلسهواق
ثبهر صهاحب المصهائب، يهأمر بضهرب .   تلك الراية علهى حهانوت أول مهن يفهتح وآخهر مهن يغلهق

ومسهوط صهاحب  .. واِلعهور صهاحب أبهواب الزنهاالجيوب، والدعاء بالويهل والحهرب الوجوه وشق
 . وداسهم الهذي إذا دخهل الرجهلأفواه الناس فًل يجدون لها أصهًلا  ، يأتي بها فيلقيها فياِلخبار
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ا أكهل ، وإذاع ما لم يرفع وما لهم يحسهن موضهعهيسلم ولم يذكر اسم هللا بصره من المت  بيته فلم
ت البيت فلم أذكر هللا ولم أسلم، فرأيت وإني ربما دخل: اِلعمش . قالولم يذكر اسم هللا أكل معه

 الثعلبهي زاد ،: داسم داسم أعوذ بهاهلل منههمطهرة فقلت: ارفعوا هذه وخاصمتهم، ثم أذكر فأقول
 . وصهخر وههو الهذي اخهتلس خهاتمواِلبهيض، وههو الهذي يوسهوس لألنبيهاء :مجاههد عهن يرهوغ

قهيس وههو صهاحب . واِليوسهوس فيهها. والولهان وهو صاحب الطههارة -عليه السًلم -سليمان
يكهون بالصهحارى يضهل . والهفهاف صاحب المزاميهر وبهه يكنهى . ومرة وهوالصًلة يوسوس فيها

  .. ومنهم الغيًلنالناس ويتيههم
أن الهفهاف ههو  مجاههد فهي كتهاب اللؤلؤيهات عهن أبو مطيهع مكحهول بهن الفضهل النسهفي وحكى

 وقههال :. قههالِلعههور صههاحب أبههواب السههلطان، والقههوس صههاحب التحههريشوا، صههاحب الشههراب
كهان عملهه فهي  ، يتقاضى ابن آدم فيخبر بعمهلالمتقاضي :ا يقال لهإلبليس شيطانا  إن :الداراني

 ". فيحدث به في العًلنية، السر منذ عشرين سنة
يسااتدرجه، يسااتدرجه حتااى يخباار عمااا عملااه فااي الخييااة، ليقاال أجااره، اإلنسااان إذا عماال فااي الخفاااء 

 ألنه أقرب إلى اإلخالص، إذا تحدث به نقص أجره، إذا تحدث به ثانية كذلك. ؛عظم أجره
ي ههذا ، وقهد طهول النقهاش فهمها جانسهه ممها لهم يهأت بهه سهند صهحيحوههذا و  :ابهن عطيهة القه"
 مسهلم ، ولم يمر بي في هذا صهحيح إًل مها فهي كتهابوجلب حكايات تبعد عن الصحة ،لمعنىا

 .ا يسمى الولهانأن للوضوء شيطانا  الترمذي . وذكرا يسمى خنزبمن أن للصًلة شيطانا 
ا فمقطهوع ا وجنهودا ا وأعوانها أتباعها وأمها أن لهه    ،ا ذكر من التعيين فهي اًلسهم فصهحيح: أما مقلت 
 . وفي صحيحوغيره مجاهد ، كما قالا من صلبهالصحيح في أن له أوًلدا  ذكرنا الحديث، وقد  به

إن الشهيطان ليتمثهل فهي صهورة الرجهل فيهأتي القهوم فيحهدثهم   :عبهد هللا بهن مسهعود عهن مسهلم
أعرف وجهه وًل أدري مها اسهمه   سمعت رجًلا   :فيقول الرجل منهم  بالحديث من الكذب فيتفرقون 

ًل »: -صهلى هللا عليهه وسهلم-: قهال النبهي قهال سهلمان الفارسهي عهن البهزار وفي مسهند .يحدث
فذنها معركة الشهيطان وبهها  ،تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق وًل آخر من يخرج منها

 سهفيان حهدثنا :قهال عبهد هللا بهن مبهارك : أنبأنهاقهال أحمد بن حنبل وفي مسند .«رايته  ينصب
إذا أصهبح  :قهال أبهي موسهى اِلشهعري  عهن أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء بن السائب عن

لهم أزل بفهًلن  :قائهلفيقول لهه ال  :قال  ؟ا ألبسته التاجمن أضل مسلما   :إبليس بث جنوده فيقول
قال: يوشك أن  ،حتى طلق زوجته، قال: يوشك أن يتزوج. ويقول آخر: لم أزل بفًلن حتى عق

قهال ويقهول: لهم أزل بفهًلن حتهى  ،قال: أنهت ،ل بفًلن حتى شربلم أز :ويقول القائل :. قاليبر
 .: أنت أنتقال ،قتل : لم أزل بفًلن حتىويقول :قال ،قال: أنت ،زنى
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إن إبلهيس  » :-صهلى هللا عليهه وسهلم -: قهال رسهول هللا قهال جهابر عهن مسهلم وفهي صهحيح 
يجههيء أحههدهم  ،فأدنههاهم منههه منزلههة أعظمهههم فتنههة ،يضههع عرشههه علههى المههاء ثههم يبعههث سههراياه

مها تركتهه حتهى  :ثهم يجهيء أحهدهم فيقهول  :قهال  ،اما صهنعت شهيئا   :فيقول فعلت كذا وكذا فيقول
وسهمعت  .وقهد تقهدم  .«نعهم أنهت :فيلتزمهه ويقهول :فيدنيهه أو قهال :قهال فرقهت بينهه وبهين أهلهه

البيضهاوي  :ا يقهال لههإن شهيطانا  :يقهول اإلسهكندرية بثغهر أبها محمهد عبهد المعطهي شيخنا اإلمهام
يكشهف لههم  ،وأضهر بهأدمغتهم ،فذذا اسهتحكم مهنهم الجهوع  ،يتمثل للفقراء المواصلين في الصيام

ولهيس  ،وأن ذلهك مهن هللا ،فيظنهون أنههم قهد وصهلوا  ،هم البيهوتعن ضياء ونور حتى يمأل علهي
 . "كما ظنوا

ن بعضااهم ذكاار عنااه أنااه يواصاال إيخياال لهااؤالء الااذين يواصاالون الصاايام يصااومون األيااام، حتااى 
ا، ذكاار حااافظ الااذهبي قصصااً  كثياارة فااي ذلااك الباااب، ثاام يتااراءى لااه شاايء ماان  اصاايام أربعااين يومااً

وهاو فاي الحقيقاة جنااون  ،-جال وعااال–ن هاذا مان عناد هللا ظن أفااي ،األناوار أو شايء مان األشاباح
وهلوسة سببه شدة الجوع، يرى األمور على غير حقائقها، فيخيل إليه أنه وصل بهذا الصيام بهذا 

وترتاب علياه هاالك الانفس، وال ياأتي الشارع بمثال هاذا، وهللا  ،االنقطاع، وهو أمر مبتدع في الدين
 أعلم.
 وعلى  له وصحبه أجمعين. ،ده ورسوله نبينا محمد هللا وسلم على عب ىوصل  
 


