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"وأنه عادة األولين في عذاب االستئصال".

قد يرى العقالء في األمم المتقدمة والمتأخرة أن أسباب العذاب منعقدة ،لكنهم ال يستطيعون أن
ِ ِ
ٍ
َّللا
يقدموا وال يؤخروا ،ولو تكلموا ما سمع لهم؛ ألن هللا -جل وعال-
ممض ما أراد{ ،لَي ْقض َي ه ُ
ان َم ْف ُعوًال} [سورة األنفال.]42:
َمًار َك َ
أْ
أسباب الهالك قد تكون منعقدة وظاهرة للناس ،ويجزم بها جميع من له أدنى مسكن من عقل،

ومع ذلك ال يستطيعون أن يقدموا وال يؤخروا؛ ألن السنن ماضية ،السنن اإللهية ال تتبدل وال

خير عقلوا ،وثابوا إلى رشدهم ،وتركوا ما هم عليه من ضالل ،إلى
تتغير ،لكن إذا أراد هللا بهم ًا
الحق ،وتمسكوا بدينهم ،ثم يعفى عنهم.
لوجود ما يمنع من إيقاع العذاب بهم ،أما إذا انعقدت األسباب ،ورؤيت البوادر ،وبدأت

المقدمات ،فال ينفع ،ولم يستثن من ذلك إال قوم يونس ،قبل انعقاد األسباب وبداية ما كتبه هللا -

جل وعال -على خلقه ،إذا رجعوا وثابوا ،قبل ذلك ال شك أن هناك موانع من تنفيذ ما كتبه هللا

مانعا ،وهللا المستعان.
وقدره ،ويكون هذا ً
"وقيل :المعنى ،وما منع الناس أن يؤمنوا إال طلب أن تأتيهم سنة األولين ،فحذف وسنة
ق ِم ْن ِعْن ِد َك}
ان َه َذا ُه َو اْل َح ه
األولين معاينة العذاب ،فطلب المشركون ذلك ،وقالوا{ :الهل ُه هم ِإ ْن َك َ
[سورة األنفال.]32:
ِ
اب ُقُب ًل} [سورة الكهفُ ،]55 :نصب على الحال ،ومعناه عياًنا ،قاله ابن
أو {أَ ْو َيأْتَي ُه ُم اْل َع َذ ُ
عباس ،وقال الكلبي :هو السيف يوم بدر ،وقال مقاتل :فجأة ،وق أر أبو جعفر وعاصم،
واألعمش وحمزة ويحيى ،والكسائيُ { :قُب ًل} ،بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله ،جمع قبيل
وسُبل.
نحو
ٍ
سبيل ُ

بعضا ،ويجوز عنده أن
قال النحاس :ومذهب الفراء أن ُقُبلً جمع قبيل ،أي متفرًقا يتلوا بعضه ً
يكون المعنى عياًنا.

جميعا.
وقال األعرج :وكانت قراءتهُ :قُب ًل ،معناه
ً
وق أر أبو عمرو :وكانت قراءته ِقبلً ،ومعناه عياًنا".
ِقبال هذه قراءة المؤلف؛ ألنها قراءة نافع.

ين} [سورة الكهف ،]56:أي بالجنة لمن آمن،
ين ِإهال ُمَب ِش ِر َ
"قوله تعالىَ { :و َما ُنْرِس ُل اْل ُمْر َسلِ َ
ومنذرين أي مخوفين بالعذاب من كفر ،وقد تقدم.
{ويج ِادل اهل ِذين َك َفروا ِباْلب ِ
ق} [سورة الكهف .]56:قيل :نزلت في
ضوا ِب ِه اْل َح ه
اط ِل لُِي ْد ِح ُ
َ
َ ُ
َُ َ ُ
المقتسمين ،كانوا يجادلون في الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فيقولون :ساحر ومجنون
ضوا} يزيلوا ويبطلوا ،وأصل الدحض الزلق.
وشاعر وكاهن ،كما تقدم ،ومعنى {ُي ْد ِح ُ
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دحضا ،ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت،
يقال :دحضت رجله ،أي زلقت تدحض
ً

دحوضا ،بطلت وأدحضها هللا ،واالدحاض اال زالق.
ودحضت حجته
ً
وفي وصف الصراط :ويضرب الجسر على جهنم ،وتحل الشفاعة ،فيقولون :اللهم سلم سلم،

قيل يا رسول هللا« :وما الجسر ،قال :دحض مزلقة».

أي تزلق فيه القدم؛ قال طرفة:

أب ا ا ااا من ا ا ااذر رم ا ا اات الوف ا ا اااء فهبت ا ا ااه

وح اادت كم ااا ح اااد البعي اار ع اان ال اادحض

واتخذوا آياتي يعني القرآن.

هزوا ،و"ما" بمعنى المصدر أي واإلنذار وقيل :بمعنى الذي ،أي اتخذوا
وما أنذروا من الوعيدً .
لعبا وباطلً ،وقد تقدم في "البقرة" بيانه.
هزوا أي ً
القرآن والذي أنذروا به من الوعيد ً
وقيل :هو قول أبي جهل في الزبد والتمر هذا هو الزقوم ،وقيل :هو قولهم في القررآن هرو سرحر
وأضغاث أحلم وأساطير األولين.

ِ
آن َعَلرى
وقالوا للرسول َ { :ه ْل َه َذا ِإهال َب َشر م ْثُل ُك ْم} [سورة األنبياءَ { ،]3 :وَقاُلوا َل ْوال ُنر ِز َل َهر َذا اْلُقرْر ُ
ِ
َّللا ِب َه َذا َم َث ًل} [سورة المدثر."]31 :
َر ُج ٍل ِم َن اْلَقْرَي َت ْي ِن َعظ ٍ
يم} [سورة الزخرفَ { ،]31:ما َذا أََرَاد ه ُ
لوال نزل هذا القرءان على ر ٍ
جل من القريتين مكة والطائف ،عظيم ،هذا اقتراح من المشركين لما

أرسل النبي -عليه الصالة والسالم -قالوا :لوال أنزل على ٍ
رجل عظيم ،بخالف هذا اليتيم.

عظيم يعنون بذلك أبا جهل في مكة ،وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف ،هؤالء في عرفهم وفي
وتقديرهم وظنهم.

وعظيم عند خلقه
عظيم عند هللا -جل وعال،-
وأما هذا اليتيم فليس بعظي ٍم عندهم ،لكنه عظيم،
ٌ
ٌ
بشمائله وأخالقه ،وما جبل عليه من مكارم ،لكن هذا كله على سبيل التعنت ،نسأل هللا العافية.
"قوله تعالى{ :ومن أَ ْظَلم ِم همن ُذ ِكر ِب ِ ِ
ض َعْن َهرا} [سرورة الكهرف ،]57 :أي ال أحرد
َعَر َ
ََْ
آيات َربِه َفرأ ْ
ُ ْ َ َ
أظلم لنفسه ممن وعظ بآيات ربه ،فتهاون بها وأعرض عن قبولها.
ِ
اه} أي ترك كفره ومعاصيه فلم يتب منها ،فالنسيان هنا بمعنى الترك.
{ َوَنس َي َما َقهد َم ْت َي َد ُ
وقيل :المعنى نسي ما ه
قدم لنفسه".
َّللا َفَن ِسَي ُه ْم} [سورة التوبة ،]67 :يعني تركوا ما أمرهم به ،فنسايهم فاي
كما في قوله تعالىَ{ :ن ُسوا ه َ
العذاب.
"وقيل :المعنى نسي ما قدم لنفسه وحصل من العذاب ،والمعنى متقارب.
{ِإهنا جعْلَنا عَلى ُقُلوب ِِهم أ ِ
وه َوِفري آ َذ ِان ِهر ْم َوْقرًار} [سرورة الكهرف ،]57 :بسربب كفررهم،
َكهن ًة أ ْ
ََ َ
َن َي ْفَق ُه ُ
ْ
أي نحن منعنا اإليمان من أن يدخل قلوبهم وأسماعهم.
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ِن َت ْد ُع ُه ْم ِإَلى اْل ُه َدى} أي إلى اإليمانَ { .فَل ْن َي ْه َت ُدوا ِإ ًذا أََب ًدا} نزل في قوم معينرين ،وهرو يررد
{ َوإ ْ
على القدرية قولهم ،وقد تقدم معنى هذه اآلية في سبحان وغيرها".
يرد على القدرية الذين يزعمون أن اإلنسان بيده أمره ،وأن مشيئته مساتقلة ،يخلاق فعلاه وهللا -جال

ار بياد هللا -جال
ِن َت ْد ُع ُه ْم ِإَلى اْل ُه َدى َفَل ْن َي ْه َت ُدوا ِإ ًذا أََب ًدا}؛ ألن األمار أوالً ،وخخ ًا
وعال -يقاولَ { :وإ ْ
مجبورا ،وإنما له مشيئة وله إرادة وله حرية وله اختيار ،لكن كل هاذا
وعال -ومع ذلك فليس العبد
ً
مقيد بمشيئة هللا -جل وعال.-

الر ْح َم ِة} [سورة الكهف ]58 :أي للذنوب ،وهرذا يخرت
ور ُذو ه
"قوله تعالىَ { :وَرُّب َك اْل َغ ُف ُ
َن ُي ْشر رَر َك ِبر ره} [سرررورة النسررراء.]48 :
َّللا ال َي ْغ ِفر رُر أ ْ
اإليمررران دون الكفررررة بررردليل قولرررهِ{ :إ هن ه َ
ذو الرحمة فيه أربع تأويلت:

بره أهرل

 -أحدها :ذو العفو.

 والثاني :ذو الثواب ،وهو على هذين الوجهين مخت -الثالث :ذو النعمة.

بأهل اإليمان دون الكفر.

 والرابع :ذو الهدى ،هو على هرذين الروجهين يعرم أهرل اإليمران والكفرر؛ ألنره يرنعم فري الردنياعلى الكافر ،كإنعامه على المؤمن ،وقرد أوضره هرداه للكرافر ،كمرا أوضرحه للمرؤمن وإن اهتردى

به المؤمن دون الكافر".

هدايااة الداللااة للجميااع{ ،وهااديناه النجاادين} هااذه للجميااع ،لكاان هدايااة التوفيااق والقبااول فهااذه خا ااة
للمؤمنين الذين قبلوا ما دلهم هللا -جل وعال -عليه.
الطالب :ذو الرحمة فيه أربعة تأويلت.

وف بالرحمة ،على ما يليق بجالله ،وعظمته ،له
ذو العفو ،على كل حال هللا -جل وعال -مو ٌ
فة الرحمة ،هو الرحمن الرحيم على ما يليق بجالله وعظمته.
طالب............. :

هذا إذا انتهوا ،أما حال كفرهم فال.
"ومعنى قولهَ{ :لو ي َؤ ِ
اخ ُذ ُه ْم ِب َما َك َسرُبوا} [سرورة الكهرف ،]58 :أي مرن الكفرر والمعاصري {َل َع هجر َل
ْ ُ
اب} ،ولكنه يمهلَ{ ،ب ْل َل ُه ْم َم ْو ِعد} أي أجل مقدر يؤخرون إليه.
َل ُه ُم اْل َع َذ َ
ِ
ِ
َجر ٍل ِك َت راب} [سررورة الرعررد ،]38 :أي إذا
نظيررره {ل ُكر ِل َنَب رٍإ ُم ْسر َتَقر} [سررورة األنعررام،]67 :ا {ل ُكر ِل أ َ
حل".

هللا -ج اال وع ااال -يمها اال ،يمه اال الكفا ااار ،ويمه اال العص اااة ،ويمها اال الظلم ااة ،ولكا اان ي ااؤخرهم ،قا ااد
يؤاخذهم في الدنيا ولو بعد حين ،قد يعجل لهم العقوبة ،وقد تتأخر فاي اخخارة ،فاال يغتار اإلنساان

أنه إذا لم يعاقب في الدنيا عقوبة عاجلة أنه يسالم مان العقوباات اخجلاة ،فكام مان إنس ٍ
اان حلات باه
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المصيبة بعد عقود من مزاولته المعصية ،وتركت له مدة طويلة ،لعلاه أن يتاوب ،ولعلاه أن يرجاع،

ايء مان ذلاك حلات باه العقوباة ،وقاد تتادخر لاه فاي اخخارة ،وهاو
لعله يراجع نفساه ،ولماا لام يكان ش ٌ
أشد ،نسأل هللا العافية.
"أي إذا ح هل لم يتأخر عنه إما في الدنيا ،وإمرا فري اآلخررةَ{ ،لر ْن َي ِجر ُدوا ِمر ْن ُد ِ
ونر ِه َمر ْوِئ ًل} [سرورة
الكهف ،]58:أي ملجأً.

فعرول
قاله ابن عباس وابن زيرد ،وحكراه الجروهري فري الصرحا  ،قرد وأل يئرل وأال ،ووءوال علرى
ٍ

فاعل أي طلب النجاة.
أي لجأ ،وواءل منه على َ
محيصا ،والمعنرى واحرد،
وليا ،وقال أبو عبيدة :منجى ،وقيل:
وقال مجاهد:
ً
محرزا ،وقال قتادةً :
ً
والعرب تقول :ال وألت نفسه أي ال نجت ،ومنه قول الشاعر:
ال وألا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات نفسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااك خليتها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

وقال األعشى:

وقا ا ا ا ا ا ااد أخا ا ا ا ا ا ااالس رب البيا ا ا ا ا ا اات فلتا ا ا ا ا ا ااه

للعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااامريين ولا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام تك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االم
وق ا ا ا ا ااد يح ا ا ا ا اااذر من ا ا ا ا ااي ث ا ا ا ا اام م ا ا ا ا ااا يئ ا ا ا ا اال"

طالب............. :

الموئل الملجأ نعم واضح.
"ثم ما يئل ،أي ما ينجو".

بعد المحاذرة ،وبعد اتخاذ كافة األسباب ،واالحتياطات مع ذلك ال ينجو ،هللا المستعان.

اه ْم} [سورة الكهف ،]59 :تلك في موضع رفع باالبتداء ،القررى
"قوله تعالىَ { :وِتْل َك اْلُقَرى أ ْ
َهَل ْكَن ُ
نعت أو بدل".
ألن الذي يقع بعد اإلشارة من المعارف ،بدل أو بيان ،بدل أو عطف بيان ،من المعارف.

اه ْم} في موضع الخبر محمول على المعنى؛ ألن المعنى أهل القررى ،ويجروز أن تكرون
"و{أ ْ
َهَل ْكَن ُ
تلك في موضع نصب ،على قول من قال:
لروط
زيدا ضربته ،أي وتلك القرى التي قصصنا عليك نبأهم ،نحو قرى عا ٍد وثمرود ومردين ،قروم ٍ
ً
أهلكناهم لما ظلموا ،وكفروا".

القرى{ ،تلك القرى أهلكناهم} ،المراد أهل القرى بالدرجة األولى ويتبعهم كل ما علاى ظهرهاا وعلاى
وجهها من عمارٍة ونحوها.

حتا ااى الحيوانا ااات تتضا اارر بسا اابب معا ا ااي بنا ااي خدم ،وظلمها اام ،ما اان ال إثا اام علا اايهم ما اان األطفا ااال

والمجانين و يرهم ممان ال يكتاب علياه ذناب ،كلهام يتضاررون بسابب ظلام بناي خدم ،وماا يرتكبوناه

ٍ
ومعاص ومنكرات وإفساد في األرض ،وهللا المستعان.
من جرائم
طالب............. :
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طالب............. :

كيف؟

طالب............. :

أين؟ مر هنا؟

طالب............. :

{وِتْلك اْلقرى أ ْهل ْكناه ْم} ،ماذا فيه؟
طالب............. :

القرى :األمم الخالية السابقة التي حلت بها العقوبات ،والمثوالت ،أهلكناهم ،كلها أهلِكت بسابب ماا
ارتك ااب عل ااى ظهره ااا{ ،ول ا ْو يؤا ِخ اذ ن الن ااس ِبم اا كسا ابوا م اا ت ارك عل اى ظ ْه ِره اا ِم ا ْن داب ا ٍة} [س ااورة
فاطر ،]45:لكنه عذب أقوام ،وأنذر خخرين ،وال شك أن عقوبات الدنيا أسهل من عقوباات اخخارة،
وهللا المستعان.
"{وجعْلَنا ِلمه ِ
معلومرا ،لرم تعرده" .مهلرك" مرن أهلكروا،
وقترا
لك ِه ْم َم ْو ِع ًدا} [سورة الكهرف ،]59:أي ً
ُْ
َ ََ
ً
وق أر عاصمَ " :م ْهَل ِكهم" بفته الميم واللم ،وهو مصدر هلك.
وأجاز الكسائي والفراء ،لمهلكهم بكسر اللم وفته الميم ،قال النحاس :قال الكسائي :وهو أحب
إلي؛ ألنه من هلك ،وقال الزجاج :اسم للزمان ،والتقردير لوقرت مهلكهرم ،كمرا يقرال :أترت الناقرة

ِ
مضربها.
على

ِ
اه ال أ َْبَر ُ } [سورة الكهف."]60:
وسى ل َف َت ُ
ال ُم َ
قوله تعالىَ { :وِإ ْذ َق َ
المهِلاك ،المف ِعال يصالح ألن يكاون اسا ًاما للزماان وقات الهاالك ،واسام المكااان الاذي هاو مكاناه ،كمااا

أن المق ااام يص االح أن يك ااون وق اات الوي ااام ،وأن يك ااون مح اال الوي ااام ومكان ااه ،ه ااذه الص اايغة

ااالحة

لألمرين.

ِ
َم ِضري ُح ُ ًبرا} [سرورة
اه ال أ َْبَر ُ َح هترى أَبلر مجمرع البحرري ِن أَو أ
وسى ل َف َت ُ
ال ُم َ
"قوله تعالىَ { :وِإ ْذ َق َ
ْ ُ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ْ َ
الكهف.]60:
فيه أربع مسائل:

ِ
اه ال أ َْبَر ُ } ،الجمهور من العلماء وأهل التاريخ ،أنره
وسى ل َف َت ُ
ال ُم َ
 األولى :قوله تعالىَ { :وِإ ْذ َق َموسى بن عمران المذكور في القرآن ،ليس فيه موسى غيره.

وقالت فرقة منها نوف البكالي :أنه ليس ابن عمران ،إنما هو موسى برن منشرا برن يوسرف برن

عبراس فري صرحيه البخراري،
يعقوب ،وكان نبيا قبل موسى بن عمران ،وقد رد هرذا القرول ابرن
ٍ
وغيره".
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القصاة فااي الصااحيح ،فااي أوائاال الصااحيح ،فااي رد ابان نباااس علااى نااوف البكااالي ،حينمااا عاام أن
موسى ليس موسى بني إسرائيل ،إنما هو موسى خخر ،فرد عليه كما في الصحيح.

"وفتاه هو يوشع بن نون ،وقد مضى ذكره في المائدة وآخر يوسف ،ومن قال :هرو ابرن منشرا،
فليس الفتى يوشع بن نون.

ال أبر  ،أي ال أزال أسير ،قال الشاعر:

وأبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارح ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا أدام هللا قا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااومي

وقيل :ال أبر  ،ال أفارقك.

بحما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اد هلل منتتطا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اًقا مجا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ًيدا

{ َح هتى أَْبُل َ َم ْج َم َع اْلَب ْحَرْي ِن} ،أي ملتقاهما ،قال قترادة :وهرو بحرر فرارس والرروم ،وقالره مجاهرد،
شمال إلى جنوب ،فري أرض فرارس مرن
وقال ابن عطية :هو ذراع يخرج من البحر المحيط من
ٍ
وراء أذربيجان ،فالركن الرذي الجتمراع البحررين ،ممرا يلري برر الشرام ،هرو مجمرع البحررين علرى

هذا القول ،وقيل :هو بحر األردن ،وبحر القلزم ،وقيل :مجمع البحرين".

البحر األحمر ،بحر القلزم هو البحر األحمر.

كعرب أنره بأفري يررا،
"وقيرل :مجمرع البحررين عنرد طنجررة ،قالره محمرد برن كعرب ،وروي عررن أبري ٍ
وقال السدي :الكر والرس بأرمينية.

وقرال بعرض أهرل العلررم :هرو بحرر األنردلس مررن البحرر المحريط ،حكراه النقرراو ،وهرذا ممرا يررذكر

كثيرا ،وقالت فرقة :إنما هما موسى والخضر ،وهذا قول ضعيف".
ً
أن مجمع البحرين موسى والخضر ،حتى يجتمع البحران ،موسى والخضر ،وهما بحران فاي العلام
على هذا التأويل ،لكناه ضافيف ،والسايا يادل علاى أن مجماع البحارين بعياد ولايس بقرياب لمكاان
َم ِضري ُح ُ ًبرا} ،يعنااي أسااتمر فااي المشااي،
ناازول موسااى{ ،ال أ َْبرَر ُ َح هترى أَبلر مجمرع البحرري ِن أَو أ
ْ ُ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ْ َ
حتااى يااتم لااه مااا كتااب هللا لااه ومبتغاااه فاادل علااى أن الغايااة بعياادة ،فكونااه مجمااع البحارين الااذي ماان

وراء أذربيجان ،أو ملتقى البحر األبيض في نهايته مع المحيط ،فيكون هناك في أقصى المغرب،
عقودا سنين متطاولة.
َم ِضي ُح ُ ًبا} ،يعني أمضي
بدليل قوله{ :أَو أ
ً
ْ ْ َ
فدل على أنه ال يريد المجمع القريب ،من مكان نزوله.

عبراس وال يصره،
"وقالت فرقة :إنما هما موسى والخضر ،وهذا قول ضرعيف ،وحكري عرن ابرن
ٍ
فإن األمر َبِين من األحاديث ،أنه إنما ُو ِسم له بحر ماء.
كعرب أنره سرمع رسرول هللا -صرلى هللا
وسبب هرذه القصرة مرا خرجره الصرحيحان ،عرن أبري برن ٍ

خطيبا في بني إسررائيل ،فسرئل أي النراس
عليه وسلم -يقول« :إن موسى  -عليه السلم  -قام
ً
أعلررم ،فقررال :أنررا فعتررب هللا عليرره إذ لررم يرررد العلررم إليرره فررأوحى هللا إليرره :إن لرري عبر ًردا بمجمررع
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حوترا فتجعلره فري
البحررين هرو أعلرم منرك ،قرال موسرى :يرا رب فكيرف لري بره ،قرال :تأخرذ معرك ً
مكتل ،فحيثما فقدت الحوت ،فهو َثم» وذكر الحديث ،واللفظ للبخاري.

وقال ابن عباس :لما ظهر موسرى وقومره علرى أرض مصرر ،أنرزل قومره مصرر ،فلمرا اسرتقرت
بهم الدار أمره هللا أن ِ
ذكرهم بأيام هللا ،فخطب قومه" ،فذ هكرهم مرا آتراهم هللا مرن الخيرر والنعمرة،

تكليمرا،
إذ نجاهم من آل فرعون وأهلك عدوهم ،واستخلفهم في األرض ،ثم قال :وكهلم هللا نبريكم
ً
علي محب ًة منه ،وآتاكم من كل ما سألتموه ،فجعلكم أفضل أهرل األرض،
واصطفاه لنفسه وألقى ه
ورزقكم العز بعرد الرذل والغنرى بعرد الفقرر ،والتروراة بعرد أن كنرتم جهراالً ،فقرال لره رجرل مرن بنري

إسرائيل:

عرفنررا الررذي تقررول ،فهررل علررى وجمرره األرض أحررد أعلررم منررك يررا نبرري هللا  ،قررال :ال ،فعتررب هللا
عليه ،حين لم يرد العلم إليه ،فبعث هللا جبريل ،أي يا موسى ،وما يدريك أين أضع علمي بلى

عبدا ،بمجمع البحرين أعلم منك" .وذكر الحديث.
إن لي ً
قال علماؤنا :قوله في الحديث هو أعلم منك ،أي بأحكام وقرائع مفصرلة ،وحكرم نروازل معينرة،

علرم
ال
ً
علرم عهلمكره هللا ،ال أعلمره أنرا ،وأنرا علرى ٍ
مطلقا ،بدليل قول الخضر لموسى :إنرك علرى ٍ
عهلمنيه ،ال تعلمه أنت ،وعلى هذا فيصدق على كل واحرد منهمرا ،أنره أعلرم مرن اآلخرر بالنسربة
إلى ما يعلمه كل واح ٍد منهما ،وال يعلمه اآلخر ،فلما سمع موسى هذا".

لكاان الساايا ياادل علااى أن الخضاار أعلاام ماان موسااى ،وال يلاازم أن يكااون أعلاام فااي كاال قضااية ،إنمااا
يدل على أنه في الجملة على عل ٍم يمتا به على موسى -عليه السالم ،-كما إذا قيل :فالن أعلم
ٍ
مسألة مسألة أعلم من فالن.
من فالن ،ال يعني أنه في كل

اامال بالنسابة لهاذه المساألة ،وعلام الفاضال فاي هاذه المساألة ،نااق
فقد يكاون علام المفضاول ك ً
أنه في الجملة جميع ما يتصف به من هذا الو ف هو أعلم وأكمل من اخخر.

إال

الطالب :هل ثبت أنه الخضر
نعم؟

طالب............. :

نعم ،جاء في الحديث الصحيح.

"فلما سمع موسى هذا تشوقت نفسه الفاضلة ،وهمته العالية لتحصيل علم مرا لرم يعلرم ،وللقراء
من قيل فيه أنه أعلرم منرك ،فعرزم فسرأل سرؤال الرذليل ،بكيرف السربيل فرأمر باالرتحرال علرى كرل

مالحا في مكتل ،وهو الزنبيل فحيث يحيا وتفقرده ،فرثم السربيل،
حال ،وقيل له :احمل معك ً
حوتا ً
مجتهدا".
فانطلق مع فتاه لما واتاه،
ً
وهكااذا ينبغااي لطالااب العلاام الااذي يساامع أنااه فااي بلااد كااذا أو فااي محاال كااذا ،أو فااي حااي كااذا ،فااالن

أعلاام ماان ي اره بعلاام كااذا ،عليااه يقصااده ليأخااذ عنااه هااذا العلاام؛ ألن المطلااوب األخااذ عاان األعلاام
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واألكمل ،فاألمر ال يستوعب أن يأخذ علام هاذا بالكلياة ،ثام ينتقال إلاى هاذا ثام إلاى ذاك ،علاى كال

حال إذا مدح أحد العلماء بعلم أو بفن ،أو بالمجموع يحرص عليه.

َم ِضري
طلبا قرائلً{ :ال أ َْبرَر ُ َح هترى أَبلر مجمرع البحرري ِن أَو أ
"فانطلق مع فتاه ،لما واتاه،
ً
مجتهدا ً
ْ ُ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ْ َ
ُح ُ ًبا} ،بضرم الحراء والقراف ،وهرو الردهر والجمرع أحقراب ،وقرد تسركن قافره فيقرال :حقرب ،وهرو
ثمانون سنة ،ويقال :أكثر مرن ذلرك ،والجمرع حقراب ،والح برة بكثرر الحراء ،واحردة الحقرب وهري

السنون.

الثانية :في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب االزدياد من العلم ،واالستعانة على ذلرك بالخرادم
والصاحب".

ادء مان الصاحابة -رضاوان هللا علايهم،-
الرحلة سنة ،عند أهل العلم معروفة فاي جمياع العصاور ب ً
ٍ
حديث واحد ،ورحالت المحدثين ،و يرهم من أهل
رحلوا لطلب العلم ،منهم من رحل الشهر لطلب
العلم المحققين؛ لال دياد من العلوم التي ال توجد في بلدانهم معروفة ،وألفت فيهاا الكتاب ،وماا مان

وكثير منهم لهم مدونات ورحالت.
عال ٍم إال يذكر بترجمته أنه رحل إلى بلد كذا ،وكذا،
ٌ
م اادونات ي اادونونها؛ لينتف ااع به ااا م اان يج اايء بع اادهم؛ ألن ااه يحص اال ف ااي ه ااذه ال اارحالت م اان الط اارف
والنكات و رائب العلوم ما ال يحصل في يرها.

وكتب الرحالت كثيرة ،منها رحالت أهل العلم المفيدة ،النافعة التي فيها بحث بعض المسائل التي

ال توجد في يرها ،كرحلة ابن الرشيد مثالً ،ال نظير لها ،السيما ما يتعلق بدقائق علوم الحاديث،

ملء العيبة ،اسمه (ملء العيبة مما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة).

ه ااذه خمس ااة مجل اادات ،م اان أنف ااس م ااا كت ااب ف ااي ال اارحالت ،هن اااك رح ااالت كث اار فيه ااا متع ااة ،وفيه ااا

استجمام لطالب العلم لذهنه وفكره ،وال تخلو من فائدة ،لكن رحالت أهل العلم ماتعة ونفيسة.

اث كثيار ،ونفعهاا قليال ،لكان
وبعض الرحالت -ال سيما أن بعض الناس عندهم الفضول -فيهاا ٌ
على كل حال ال تخلو من فائدة.
ض اا تحريااف الحقااائق فااي بعضااها ،وعاادم ثقااة أ ااحابها ،وكاام فااي رحل اة اباان بطوطااة ماان
فيهااا أي ً
رف للحقائق ،وفيها أيضا من تخريف ومز ٍ
تحريف و ٍ
اولة لما يضاد التوحيد ،أمور كثيارة حصالت
ً
لااه ولغياره مماان رخه ماان الشاايوح ،علااى كاال حااال الاارحالت متفاوتااة ،وماان أنفااع الاارحالت رحلااة اباان

الرشيد التي ذكرناها.

ضا اا رحا االت للعلم اااء المتق اادمين ،والمت ااأخرين ،وم اان خخره ااا رحل ااة الش اانويطي -رحم ااه هللا
هن اااك أي ً
اء كانت المطبوعة أو المسجلة ،فيها طرائف ،فيها فوائد.
تعالى -سو ٌ
هناااك رحااالت ألنا ٍ
ااس يهتمااون باااألدب ،وناااس يهتمااون بالمخطوطااات ،ورحااالت كثي ارة جاادا فيهااا

فوائد ،يحرص عليها طالب العلم ،لكنها ليست من متين العلم ،بل هي في الغالب من ملاح العلام،
وليست من متينه ،تق أر في أوقات الفراغ ،أو في أوقات انتظار أو ما أشبه ذلك ،يفاد منها.
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أيضا فيها فوائد يكتب أهل العلم ذكرياتهم ،وما مار بهام مان ارئاب ،وتشاجع
فالرحالت والذكريات ً
أيضا تمر أثنائها ،فيحرص عليها بقدر الحاجة.
الطالب ،ونفائس ً

وتكااون االسااتعانة علااى ذلااك بالخااادم والصاااحب؛ لكااي يهاايء لااه مااا يحتاجااه فااي طريقااه فااي وقاات
نزوله في البلدان و يرها؛ ليتفرغ إلى ما هو بصدده من علم.

"واالستعانة على ذلك بالخرادم والصراحب ،واغتنرام لقراء الفضرلء والعلمراء ،وإن بعردت أقردارهم،
وذلك كان في دأب السلف الصاله ،وبسربب ذلرك وصرل المرتحلرون إلرى الحرظ الرراجه ،وحصرلوا
على السعي الناجه ،فرسخت لهم في العلوم أقدام ،وصه لهم من الذكر واألجرر والفضرل أفضرل

األقسام.

شهر إلى عبد هللا بن أنيس ،في الحديث".
قال البخاري :ورحل جابر بن عبد هللا مسيرة ٍ
ٍ
حديث واحد.
في حديث ،يعني في
"الثالثة :قوله تعالى:
ِ
اه} [سورة الكهف ،]60:للعلماء فيه ثلثة أقوال:
وسى ل َف َت ُ
ال ُم َ
{ َوِإ ْذ َق َ
الخدمة أكثرر مرا يكونرون
أحدها :أنه كان معه يخدمه ،والفتى في كلم العرب الشاب ،ولما كان َ
فتياًنا ،قيل للخادم :فتى على جهة حسن األدب ،وندبت الشرعية إلى ذلك في قول النبي".
ً
كبير في السن يقال له :فتى ،كما قال أنس عن ابن مسعود ،وهو كبيار :كنات أحمال أناا
ولو كان ًا
االم نحااوي ،يعنااي نحااوي فااي الخدمااة ال فااي الساان ،بينهمااا ما ٌان طوياال ،أكثاار ماان ثالثااين ساانة
وا ٌ
ااء علااى أن أكثاار ماان
بينهماا فااي الساان ،فكاال خاااد ٍم يقااال لااه :ااالم ،وكاال خااادم يقااال لااه :فتااى ،بنا ً
يتولى الخدمة الفتيان والغلمان.

"وندبت الشريعة إلى ذلك ،في قول النبي -صلى هللا عليه وسلم« :-ال يقل أحردكم :عبردي ،وال

أمتي ،وليقل :فتاي وفتاتي ،فهذا ندب إلى التواضع» ،وقد تقدم هذا في يوسف".

عبدا له في الر  ،وأمة له في الر  ،لكن إذا تحدث اإلنسان عان نفساه يتواضاع ،لكان ال
وإن كان ً
يمنااع أن يقااال :هااذا عبااد فااالن ،وفتاااة فااالن ،أو أمااة فااالن ،لكاان كااون اإلنسااان يقااول :هااذا عباادي

واأل اال فااي العبوديااة أنهااا هلل -جاال وعااال -ال شااك أن هااذا يااوحي بااالترفع ،فمثاال هااذا إذا تحاادث

اإلنسان عن نفسه يلزم األدب.

"والفتى في اآلية هو الخادم ،وهو يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف -عليه السلم -ويقرال:
هو ابن أخت موسى -عليه السلم -وقيل :إنما سمي فتى موسى؛ ألنه لزمه؛ ليرتعلم منره وإن

كان حرا.

وهذا معنى األول ،وقيل :إنما سماه فتى؛ ألنه قام مقام الفتى ،وهو العبد ،قال هللا تعالى:
ً
ِ
{وَق ِ ِ ِ
اع َت ُه ْم ِفي ِر َح ِال ِه ْم} [سورة يوسف ،]62:وقالُ { :تَر ِ
اها َع ْن َن ْف ِسه}
اوُد َف َت َ
ال لِف ْتَيانه ْ
اج َعُلوْا ِب َض َ
َ َ
[سورة يوسف.]30:
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ن
قال ابن العربي :فظاهر القرآن يقتضري أنره عبرد ،وفري الحرديث أنره كران يوشرع برن نرو  ،وفري

التفسير أنه ابن أخته ،وهذا كله مما ال يقطع به ،والتوقف فيه أسلم".
ليس على سبيل الجزم ،بأنه فالن أو فالن؛ ألن التسمية لم ترد في ٍ
دليل ملزم.
َم ِض ري ُح ُ ًب را} ،قررال عبررد هللا بررن عمررر :الحقررب ثمررانون سررنة ،قررال
"الرابعررة :قولرره تعررالى{ :أَو أ
ْ ْ َ
خريفرا ،وقررال قترادة :زمرران ،وقررال النحرراس :الرذي يعرفرره أهررل اللغررة أن الحقررب
مجاهرد :سرربعون ً

وقومرا مربهم غيرر محردود ،وجمعره
هطرا
والح بة زمران مرن الردهر مربهم غيرر محردود ،كمرا أن ر ً
ً
أحقاب.
قوله تعالى"

دليلاه قولااه تعااالى{ :ال ِب ِثرين ِفيهرا أَحَقابرا} [سااورة النبااأ{ ،]23:ال ِب ِثر ِ
َحَق ًابرا} ،والحقااب الواحااد
يهرا أ ْ
َ
ين ف َ
َ َ ْ ً
على ما قيل ثمانون أو سبعون سنة ،وأحقاب جمع ،ال يدرى ما نهاية هاذا الجماع ،وكال واح ٍاد مان

أفاراد هاذا الجماع ثماانون سانة ،ال شاك أن مثال هااذا وإن كاان يفهام مناه أناه لاه أماد ينتهاي ،إال أنااه
بهذا اإلطال  ،إطال األحقاب من ير تقييد ٍ
أسلوب فيه من التيأيس ما يدل
بعدة معينة ،إال أنه
ٌ
على حة القول بأنه ال أمد للنار ،وال ألهلها.
وت ُه َم را َفا هت َخ ر َذ َس ر ِبيَل ُه ِف ري اْلَب ْح ر ِر َس رَرًبا} [سررورة
"قولرره تعررالىَ { :فَل هم را َبَل َغ را َم ْج َم ر َع َب ْي ِن ِه َم را َن ِس رَيا ُح َ
الكهف.]61:
الضمير في قولره :بينهمرا للبحررين ،قالره مجاهرد ،والسررب المسرلك ،قالره مجاهرد ،وقرال قترادة:
جمد الماء ،فسار كالسرب ،وجمهور المفسرين أن الحوت بقي موضع سلوكه فار ًغا.

متبعا للحوت ،حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة في البحرر ،وفيهرا وجرد
وأن موسى مشى عليه ً
الخضررر ،وظرراهر الروايررات والكترراب ،أنرره إنمررا وجررد الخضررر فرري ضررفة البحررر ،وقولررهَ{ :ن ِس رَيا
وت ُه َما} ،وإنما كان النسيان من الفتى وحده ،فقيل المعنى :نسي أن يعلرم موسرى بمرا رأى مرن
ُح َ
ج ِمْن ُهمرا ُّ
ان} [سررورة
الل ْؤُلر ُؤ َواْل َمْر َجر ُ
حالره ،فنسررب النسرريان إليهمررا للصررحبة ،كقولرره تعررالىَ{ :ي ْخرُر ُ
َ
اإل ِ
الرحمن .]22:وإنمرا يخررج مرن الملره ،وقولرهَ{ :يرا َم ْع َشرَر اْل ِجر ِن َو ِ
نرس أََلر ْم َيرأ ِْت ُك ْم ُر ُسرل ِمرْن ُك ْم}
[سورة األنعام ،]130 :وإنما الرسل من اإلنس ال من الجن ،وفي البخاري :فقال لفتاه :ال أكلفك
ال
إال ان تخبرني؛ بحيث يفارفقك الحوت ،قال :ما كلفت ً
كثيرا ،فرذلك قولره -عرز وجرلَ { :-وِإ ْذ َقر َ
ِ
اه} ،يوشررع بررن نررون ليسررت عررن س رعيد ،قررال :فينمررا هررو فرري ظررل ضررخرة فرري مكرران
وس رى ل َف َت ر ُ
ُم َ
سريان".
يعني هذه التسمية ليوشع بن نون ليست عن سعيد بن جبير ،راوي الحديث.

مكان َثريان".
"فبين هو في ظل صخرٍة في ٍ
ْثريان.
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"في مكان ثْريان ،إذ تضرب الحوت وموسى نائم ،فقال فتراه :ال أوقظره ،حترى إذا اسرتيقظ نسري
أن يخبره ،وتضرب الحوت حتى دخرل البحرر ،فأمسرك ن عنره جريرة البحرر ،حترى كرأن أثرره فري

حجر -قال لي عمرو :هكذا كأن أثره في حجر ،وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما.-
وفي رواية:

وأمسرك هللا عرن الحروث جريرة المراء ،فسرار مثرل الطراق ،فلمرا اسرتيقظ نسري صراحبه أن يخبرره
بررالحوت ،فانطلق را ب يررة يومهمررا ،وليلتهمررا ،حتررى إذا كرران إلررى الغررد ،قررال موسررى لفترراهِ { :
آتَن را

اءَنا َلَق ْد َل ِقيَنا ِم ْن َس َف ِرَنا َه َذا َن َصًبا} [سورة الكهف ،]62:ولم يجد موسى النصب حترى جراو از
َغ َد َ
وت َو َمرا
المكان الذي أمر هللا بره ،فقرال لره فتراه{ :أَأ
َرَْير َت ِإ ْذ أ ََوْيَنرا ِإَلرى ه
يت اْل ُحر َ
الصر ْخَرِة َفرِإ ِني َن ِسر ُ
ِ
يه ِإهال ه
َن أَ ْذ ُك رَرُه} [سررورة الكهررف ،]63:وقيررل :إن النسرريان كرران منهمررا؛ لقولرره
الشرر ْي َ
ان أ ْ
أَْن َس ران ُ
طُ
تعالىَ :ن ِسَيا ،فنسب النسيان إليهما ،وذلك أن بدو حمل الحوت كان من موسى؛ ألنه الذي أمر
به.
فلمرا مضريا كران فترراه هرو الحامرل لرره ،حترى أويرا إلررى الصرخرة نرزال ،فلمررا جراوزا ،يعنري الحرروت،

متروكررا ،فلمرررا سرررأل موسرررى الغرررداء نسرررب الفترررى النسررريان إلرررى نفسررره ،عنرررد
هنررراك منسررريا أي
ً
المخاطبة ،وإنما ذكر هللا نسيانهما عند بلوغ مجمع البحرين ،وهو الصخرة".

أيضا نسى أن يسأل الفتى ،فالنسيان
النسيان من الطرفين ،فالفتى نسى أن يخبر موسى ،وموسى ً
من الطرفين.
شريكا في النسيان؛ ألن النسيان التأخير ،من ذلك قولهم في الدعاء :أنسأ هللا
"فقد كان موسى
ً

في أجلك ،فلما مضيا من الصخرة أخر ار حوتهمرا ،عرن حملره فلرم يحملره واحرد منهمرا ،فجراز أن
ينسب إليها؛ ألنهما مضيا ،وتركا الحوت".

النسيان التأخير ومنه النسيئة ،ربا النسيئة يعني ربا التأخير ،من سره أن يبسط له في ر قه وينساأ
له أثره أي يؤخر أجله ،فليصل رحمه.
ِ
اءَنا} ،فيه مسألة واحدة ،وهو:
"قوله تعالى{ :آتَنا َغ َد َ
 -اتخاذ الزاد في األسفار ،وهو رد على الصوفية الجهلة الغمار ،الذين يقتحمون المهامة".

المهامه.

عما منهم أن ذلك هو التوكل على هللا الواحد القهار.
"الذين يقتحمون المهامه والقفار ،ز ً
هذا موسى نبي هللا وكليمه من أهل األرض ،قرد اتخرذ الرزاد مرع معرفتره بربره ،وتوكلره علرى رب

العباد".

نعم ،ال بد من فعل األسباب المأمور بها ،وترك األسباب خلل في العقل ،كماا أن االعتمااد عليهاا
أيضا هذا خلل في الديانة.
من اتخذ السبب يجزم بنجاته ،ويجزم بأنه ال يحتاج إلى يرهً ،
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ناسرا مررن أهررل الريمن كررانوا يحجررون ،وال يترزودون ،ويقولررون :نحررن
"وفري صررحيه البخرراري :أن ً
المتوكلررون ،فررإذا قرردموا سررألوا النرراس ،فررأنزل هللا تعررالىَ { :وَت ر َزهوُدوا} [سررورة البق ررة ،]197:وقررد
مضى هذا في البقرة ،واختلف في زاد موسى ما كان.
وعشراء ،فلمرا انتهيرا
غرداء،
مملوحا في زنبيل ،وكانرا يصريبان منره
حوتا
فقال ابن عباس :كان ً
ً
ً
ً
إلى الصخرة على ساحل البحر ،وضع فتاه المكتل ،فأصاب الحوت جري البحر ،فتحرك الحروت،
في المكتل ،فقلب المكتل ،وانصرف الحوت ،ونسي الفتي أن يذكر قصة الحوت لموسى.

حوترا فري
وقيرل :إنمرا كران الحروت دلريلً علرى موضرع الخضرر؛ لقولره فري الحرديث :احمرل معرك ً
مكتل ،فحيث فقدت الحوت ،فهو ثم على هذا".

يعنااي هااو أمااارة ،أمااارة وعالمااة ،حماال الحااوت للعالمااة ،والداللااة علااى الو ااول إلااى هاادف ،ولاايس
من أجل التزود منه ،وليس من أجل وبقصد التزود منه.

شيئا آخر غير الحوت ،وهذا ذكره شيخنا اإلمام أبو العباس واختاره".
"على هذا فيكون تزودا ً
شيخه أبو الفباس القرطبي ،احب المفهم.
"وقال ابن عطية :قال أبي -رضي هللا عنه :-سمعت أبا الفضل الجوهري يقول في وعظه:

بشرر لحقره
يوما ،لم يحتج إلى طعرام ،ولمرا مشرى إلرى ٍ
مشى موسى إلى المناجاة ،فبقي أربعين ً
الجوع في بعض يوم.
تعبا ،والنصب التعب والمشقة.
وقولهَ{ :ن َصًبا} أي ً
وقيررل :عنررا برره هنررا الجرروع ،وفرري هررذا دليررل علررى ج رواز اإلخبررار بمررا يجررده اإلنسرران مررن األ لررم
واألمراض ،وأن ذلك ال يقرد فري الرضرا ،وال فري التسرليم للقضراء ،لكرن إذا لرم يصردر ذلرك عرن

ضجر وال سخط.
ٍ
ِ
يه}".
وفي قولهَ { :و َما أَْن َسان ُ

إذا كااان لمج اارد اإلخب ااار ،فااالمريض يج ااو أن يخب اار عاان مرض ااه ،المحت اااج يجااو أن يخب اار ع اان
حاجتاه ،لكاان هااو إذا رضاي ،وساالم ،واعتمااد علااى رباه ،فهااذا أكماال ال شاك ،لكاان مجاارد اإلخبااار ال
يقدح.

ِ
يه ِإهال ه
َن أَ ْذ ُكَرُه} ،أن مع الفعرل بتأويرل المصردر ،وهرو منصروب
الش ْي َ
ان أ ْ
"وفي قولهَ { :و َما أَْن َسان ُ
طُ
ِ
يه} ،وهو بدل الظاهر مرن المضرمر ،أي ومرا أنسراني
بدل
ٍ
اشتمال من الضمير في قوله{ :أَْن َسان ُ
ذكره إال الشيطان.

وفي مصحف عبد هللا :ومرا أنسرانيه أن أذكرره إال الشريطان ،وهرذا إنمرا ذكرره يوشرع فري معررض

االعتررذار ،لقررول موسررى ال أكلفررك إال أن تخبرنرري بحيررث يفارقررك الحرروت ،فقررال :مررا كلفررت كثيرًررا،
فاعتذر بذلك القول".
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يعنااي مااع أن هااذا التكليااف خفيااف جاادا ،ونساايه ،يعنااي لااو كلااف بااأمور كثيارة ،كلااف بعشارة أشااياء

فنسيها ،نساي واح ًادا منهاا ،وذكار منهاا تس ًاعا ماا ياالم ،كاذا لاو نساي اثناين ،لكان ماا كلاف إال ب ٍ
اأمر
واحد وينسى ،فال بد أن يعتذر.
"قوله تعالىَ { :وا هت َخر َذ َسر ِبيَل ُه ِفري اْلَب ْحر ِر َع َجًبرا} [سرورة الكهرف ،]63:يحتمرل أن يكرون مرن قرول
عجبا للناس ،ويحتمل أن يكون قولهَ { :وا هت َخ َذ َس ِبيَل ُه ِفري
يوشع لموسى ،أي اتخذ الحوت سبيله ً
اْلَب ْحر} تمام الخبر.
ثم استأنف التعجيب ،فقال من نفسهَ { :ع َجًبا} لهذا األمرر ،وموضرع العجرب أن يكرون حروت قرد
مات فأكل شقه األيسر ،ثم حيي بعد ذلك".
ض اا أكاال نصاافه األيساار،
يعنااي كأنااه ياارى أن هااذا الحااوت الااذي هااو الداللااة والعالمااة ،هااو ال ازاد أي ً
ونصفه الثاني بعد أن أكل منه ،ذهب في الماء ،اتخذ سبيله في البحر.

شرجاع
"وموضع العجب أن يكون حوت قد مات ،فأُكل شقه األيسر ،ثم حيي بعد ذلك ،قرال أبرو
ٍ
حروت وعرين واحردة ،وشرق آخرر لريس فيره
في كتاب الطبري :رأيتره ر أوتيرت بره ر فرإذا هرو شرق
ٍ
شيء.

قال ابن عطية :وأنا رأيته والشق الذي ليس فيه شيء ،عليه قشرة رقيقة ،ليست تحتها شوكة،

ويحتمل أن يكون قولهَ { :وا هت َخ َذ َس ِبيَل ُه}".
كأنااه بقااي بعااد موسااى قروًن اا حتااى رخه ماان رخه ،اباان عطيااة يقااول :أنااا رأيتااه ،قااد يوجااد فااي بعااض

المتاحف أشياء من القدم موجودة ،لكن ال شك أن دون إثباتها خرط قتااد ،يعناي هاذه مجارد مازاعم
يزعمه ااا أه اال المت اااحف ،المرتزق ااة حت ااى ع اام بعض ااهم أن ااه عن ااده مص ااحف النب ااي -علي ااه الص ااالة

والسالم -ويجيئه الزوار ،ويأخذ عليهم دراهم ،مصحف النبي ،هذا المصحف الذي كان يق أر فيه.

اديما أن يكتاب علياه ذو الفقاار
وعندهم طر التزوير ،من أجل الكسب ،من السهل أن يجد س ً
ايفا ق ً
مثالً ،أو يكتب عليه سيف علي ،أو يكتب عليه سيف عمر ،سهل ،لكن إثبات هذه األمور دونهاا

كثير منهم يثبت هذه بمناماات
خرط القتاد ،وكثير من هؤالء و البهم في الغالب مرتزقة ،ومخرفةٌ ،
ورؤى ومكاشفات يدعونها ويزعمونها ،ويثبتون في القرن األول ما يرى في رؤية في القرن العاشار

مثالً.

السيف الذي مكانه فالن الفالني ،الذنبيل الذي في كذا ،المنديل الذي في كذا إلى خخره ،وكل هذا
ال يعول عليه ،وال يثبت به شيء.

"ويحتمل أن يكون قولهَ { :وا هت َخ َذ َس ِبيَل ُه} إخبار من هللا تعالى ،وذلك على وجهين:
عجبا ،أي تعجب منه.
 إما أن يخبر عن موسى أنه اتخذ سبيل الحوت من البحر ًعجبا للناس.
 -وإما أن يخبر عن الحوت أنه اتخذ سبيله ً
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هررذه اآليررة :أن الحرروت إنمررا

شيئا إال حيي.
حيي؛ ألنه مسه ماء ٍ
عين هناك ،تدعى عين الحياة ،ما مست قد ً
وفي التفسير :إن العلمة كانت أن يحيرى الحروت ،فقيرل :لمرا نرزل موسرى بعردما أجهرده السرفر

على صخرٍة إلى جنبها ماء الحياة ،أصاب الحوت شيء من ذلك الماء ،فحيي.

وقررال الترمررذي فرري حديثرره :قررال س ر يان :يررزعم أنرراس أن تلررك الصررخرة عنرردها عررين الحيرراة ،وال

شيئا إال عاو.
يصيب ماؤها ً
قال :وكان الحوت قد أكل منه ،فلما قطر عليه المراء عراو ،وذكرر صراحب كتراب العرروس :أن

موسى -عليه السرلم -توضرأ مرن عرين الحيراة ،فقطررت مرن لحيتره علرى الحروت قطررة فحيري،

وهللا أعلم".

ويقااول فااي األول م اان ريااب م ااا روي فااي البخ اااري عاان اباان نب اااس ماان قص ا

هااذه اخي ااة ،أن

الحوت ،إنما حيي؛ ألنه مسه ماء ٍ
شيئا قط إال حيي.
عين هناك ،تدعى عين الحياة ،ما مست ً
طالب........... :
ماذا يقول؟

طالب............. :
نعم؟

طالب............. :

هذا هو الظاهر ،وهو ما قاله ابن حجر في الفتح ،هذا الذي يظهر.

طالب............. :

هذا الذي يظهر ماء الحياة كان يقصده الناس كلهم بموتاهم ومرضااهم ،يقصادونها فاي حاوائجهم،

على كل حال فيها ما فيها.

طالب :ما رويت عن البخاري.

ال ،هي في البخاري ،لكنها مدرجة للخبر ،مدرجة.
ال َذلِر َك َمرا ُكهنرا َن ْبر ِ } [سررورة الكهررف ،]64 :أي قررال موسررى لفترراه أمررر الحرروت
"قولرره تعررالىَ { :قر َ
وفقده هرو الرذي كنرا نطلرب ،فرإن الرجرل الرذي جئنرا لره ثرم ،فرجعرا يقصران آثارهمرا؛ لرئل يخطئرا
طريقهما ،وفي البخاري:

مسرجا بثوبره قرد جعرل طرفره تحرت رجليره،
ضر على طنفسر ٍة خضرراء علرى كبرد البحرر،
فوجدا خ ًا
ً
وطرفه تحت رأسه ،فسلم عليه موسى ،فكشرف عرن وجهره وقرال :وهرل بأرضرك مرن سرلم مرن
أنت قال :أنا موسى ،قال :موسى بني إسرائيل قال :نعم ،قال :فما شأنك "

وبهذا يرد على نوف ،الذي يزعم أنه ير موسى بني إسرائيل.
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رشدا» ،الحديث ،وقال الثعلبري فري كتراب العررائس :إن موسرى
"قال« :جئت لتعلمني مما علمت ً
وفتاه وجدا الخضر".
العرائس المسمى قص

األنبياء للثعلبي ،جله مأخوٌذ متلقى عن بني إسرائيل.

"إن موسى وفتاه وجدا الخضر ،وهرو نرائم علرى طنفسرة خضرارء علرى وجره المراء ،وهرو متشره
بثوب أخضر ،فسلم عليه موسى ،فكشف عن وجهه ،فقال :وأنى بأرضنا السلم! ثرم رفرع رأسره
ٍ
واستوى
جالسا وقال :وعليك السلم يا نبي بني إسرائيل ،فقال له موسرى :ومرا أدراك بري ومرن
ً
أخبرك أني نبي بني إسرائيل  ،قال :الذي أدراك بي ،ودلك علي ،ثم قال يا موسى :لقد كران لرك

في بني إسرائيل شغل ،قرال موسرى :إن ربري أرسرلني إليرك ألتبعرك وأتعلرم مرن علمرك ،ثرم جلسرا

يتحدثان ،فجاءت خطافة وحملت بمنقارها من الماء ،وذكر الحديث على ما يأتي.

قوله تعالى"

حملت بمنقارها من المااء ،ثام قاال :ماا علماي وعلماك بالنسابة لعلام هللا -جال وعاال -إال بقادر ماا

نق

هذا الطائر من الماء.

يت ْم ِم َن اْل ِعْلمِ ِإهال َقلِيلً} [سورة اإلسراء ،]85:العلماء الذين ماألت
هللا -جل وعال -يقولَ { :و َما أُوِت ُ
اور ماان العلاام مااع ذلااك
علااومهم الكتااب ،وساطرت فااي أخبااارهم ومناااقبهم المجلااد ،وو اافوا بااأنهم بحا ٌ
كلهم والبشر من أولهم إلى خخرهم ما أوتوا من العلم إال قليالً ،بالنسبة لعلام هللا -جال وعاال .-مان

الذي أخبرك أني نبي بني إسرائيل؟!

َمررررِي} [س ااورة
ق ااال :ال ااذي أدراك ب ااي ،ودل ااك عل ااي ،ف ااي خخ اار الس ااورة يق ااولَ { :و َمرررا َف َعْل ُتررر ُه َعررر ْن أ ْ
الكهف ،]82:يستدل بهذا من يقاول بنبوتاه ،بنباوة الخضار ،والجمهاور علاى أناه رج ٌال االح ،ولاي
من أولياء هللا.

وأمااا بالنساابة لوجااوده وعدمااه ،وأنااه مااات أو لاام يماات فااأكثر أهاال العلاام علااى أنااه موجااود ولاام يماات،

وأهل التحقيق على أنه مات ،واألدلة على ذلك كثيرة ،يمكن أن يرد منها شيء في هذا الكتاب.
"قوله تعالىَ { :ف َو َج َدا َع ْب ًدا ِم ْن ِعَب ِادَنا} [سورة الكهف.]65:
العبد هو الخضر -عليه السلم -في قول الجمهور ،وبمقتضرى األحاديرث الثابترة ،وخرالف مرن

أيضرا هرذا القرول
ال ُيعتد بقوله فقال :ليس صاحب موسى بالخضر ،برل هرو عرالم آخرر ،وحكرى ً
القشيري.
قال :وقال قوم :هو عبد صاله ،والصحيه أنه كان الخضر برذلك ورد الخبرر عرن النبري -صرلى

هللا عليه وسلم -وقال مجاهد :سمي الخضر؛ ألنه كان إذا صلى اخضر ما حوله.
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وروى الترمررذي عررن أبرري هريرررة قررال :قررال رسررول هللا -صررلى هللا عليرره وسررلم« :-إنمررا سررمي

الخضررر؛ ألنرره جلررس علررى فررروة بيضرراء ،فررإذا هرري تهتررز تحترره خض رراء» ،هررذا حررديث صررحيه
غريب ،والفروة هنا وجه األرض ،قاله الخطابي وغيره.

والخضر نبي عند الجمهور ،وقيل :هو عبد صاله غير نبي ،واآليرة تشرهد بنبوتره؛ ألن برواطن

أيضا فإن اإلنسان ال يتعلم وال يتبرع إال َمرن فوقره ،ولريس يجروز أن
أفعاله ال تكون إال بوحي ،و ً
ملكا أمر هللا موسى أن يأخرذ عنره ممرا حملره مرن
يكون فوق النبي من ليس بنبي ،وقيل :كان ً
علم الباطن ،واألول الصحيه ،وهللا أعلم".

أما قوله :وليس يجو أن يكون فو النبي مان لايس بنباي ،فانن اإلنساان ال ياتعلم وال يتباع إال مان
فوقه ،النبي -عليه الصالة والسالم -محمد أشرف الخلق ،وأكمل الخلق أخذ حديث الجساسة عان
تميم الداري ،كما هو معروف في

حيح مسالم ،فيجاو أن يأخاذ النباي ممان هاو دوناه ،ويكتساب

ما أخذه عن يره الشرنية بنقرار النبي -عليه الصالة والسالم.-
اه َر ْح َم ًة ِم ْن ِعْن ِدَنا} [سورة الكهف ،]65:الرحمة في هذه اآلية النبوة ،وقيرل:
"قوله تعالىَ { :
آت ْيَن ُ
اه ِم ْن َل ُدهنا ِعْل ًما} [سورة الكهف ،]65:أي علم الغيب.
النعمةَ { .و َعهل ْمَن ُ
قال ابن عطية :كان علم الخضر ،علم معرفة برواطن قرد أوحيرت إليره ،ال تعطرى ظرواهر األحكرام

أفعاله بحسبها ،وكان علم موسى علم األحكام ،والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعالهم".

مانهم مان يساتدل باأن الخضار أفضال مان موسااى؛ ألناه أعطاي علام البااطن ،يعناي أفعاال الخضاار

اانا،
اانا يقتاال إنسا ً
فااي عاارف الناااس ،وفااي ظاااهر الشاارع ال شااك أنهااا ال تجااد مااا يؤي ادها ،تجااد إنسا ً
أفعاال ال مبرر لها.
ويخر سفينة ،ويفعل في الظاهر ً

ولذلك أنكرها موسى -عليه السالم -لكنه باعتبار أنه ما فعل هذا عن أمره ،وإنما هو باأمر هللا -

جل وعال ،-كما أمر إبراهيم -عليه السالم -أن يذبح ولاده ،بكاره ،هاذا يختلاف عان علام الظااهر

الذي يطالب به الناس كلهم.

قااالوا :إن الخضاار عنااده علاام الباااطن ،وموسااى عنااده علاام الظاااهر ،وعلاام الباااطن أفضاال ماان علاام
الظاااهر ،فالخض اار أفضاال م اان موس ااى ،لكاان ل اايس بص ااحيح ،فموسااى م اان أول ااي العاازم ،ف اانذا ك ااان

ضاا أحكامااه وأفعالااه
الخضاار إنمااا فعاال هااذه األفعااال بااأمر هللا -جاال وعااال -فموسااى إنمااا تلقااى أي ً
وأقواله من عند هللا -جل وعال ،-فالكل من عند هللا.
لكن في هاذه القصاة تأدياب لموساى -علياه الساالم -يكال العلام إلاى عالماه إذا كاان ال يادري قاال:

هللا أعلم ،يرد العلم إلى عالمه.

َن ُت َعلِ َم ِن ِم هما ُعلِ ْم َت ُر ْش ًدا} [سورة الكهف.]66:
وسى َه ْل أَ هت ِب ُع َك َعَلى أ ْ
ال َل ُه ُم َ
"قوله تعالىَ { :ق َ
فيه مسألتان:
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وسرى َهر ْل أَ هت ِب ُعر َك} ،هررذا سرؤال الملطررف والمخاطررب المسررتنزل
ال َلر ُه ُم َ
األولررى :قولرره تعررالىَ { :قر َ
المبررال فرري حسررن األدب ،المعنررى :هررل يتفررق لررك ويخررف عليررك ،وهررذا كمررا فرري الحررديث ،هررل
تستطيع ".

يعني من ير إحراج ،بعض الناس إذا أراد أن يذهب مع يره وإن كان بقصد اإلفادة منه ،يعناي

يساامع أن الشاايف الفالنااي عنااده درس فااي المكااان الفالنااي ،وفااي البلااد الفالنااي ،قااد يركااب ماان دون
أمر سهل ،والمكان جاهز وفارغ ،ما فيه أحد ،والسايارة فيهاا محال ،ال باد مان
إذن باعتبار أن هذا ٌ
االستئذان.
َن ُت َعِل َم ِن} يعني هل الظارف مناساب ألركاب معكام وكاذا؟ وبادون إحاراج والشايف
{ َه ْل أَ هت ِب ُع َك َعَلى أ ْ
يجيبااه بمااا ،تجاادون بعااض الطااالب يحاارج بعااض المشااايف ،إذا رأى السايارة فيهااا محاال ،فااتح الباااب
وركب ،بعض المشايف عنده مما ال يحتمله بعض الطالب.

ألن بعااض الطااالب مااا ياادرك حقااائق بعااض األمااور ،فيصااف الشاايف بالجفاااء ،وأنااه قااال لااه :ال مااا
تركب معنا ،الظرف ير مناساب ،هاذه األماور ال شاك أن األرواح جناود مجنادة ،يمكان لاك مكاان

معااه وتسااتفيد ،وال تااثقلهم بشاايء ،لكاان مااع ذلااك مااا كاال إنسااان يصاالح لمثاال هااذه األساافار وساالك

الطر البعيدة ،أو ما أشبه ذلك.

وسرى َهر ْل أَ هت ِب ُعر َك} ،ماع أناه جااء مان بعياد ،جااء
ال َلر ُه ُم َ
فال بد من اإلذن ،ولهذا انظار األدبَ { ،قر َ
َن ُت َعلِ َمر ِن ِم هم را
ماان مسااافات بعياادة ،تحماال المشااقة ليااتعلم منااه ،ومااع ذلااك قااالَ { :هر ْل أَ هت ِب ُع ر َك َعَلرى أ ْ
ُعلِ ْم َت ُر ْش ًدا}.

"وهذا كما فري الحرديث :هرل تسرتطيع أن ترينري كيرف كران رسرول هللا -صرلى هللا عليره وسرلم-

يتوضأ وعلى بعض التأويلت يجيء كذلك قوله تعالى:
ِ
السرم ِ
ِ ِ
اء} [سرورة المائردة ،]112 :حسرب مرا تقردم
يع َرُّبر َك أ ْ
{ َهر ْل َي ْسر َتط ُ
َن ُيَنر ِز َل َعَل ْيَنرا َمائر َد ًة مر َن ه َ
بيانه في المائدة".
ِ
يع َرُّب َك} ،ال شك أنه سؤال فيه من ساوء األدب ماا فياه ،ولايس مان هاذا األدب
أما عن { َه ْل َي ْس َتط ُ
ِ
يع َرُّب َك} يعني احتمال أنه ال يستطيع على
الذي يقرن بمثل قول موسىَ { ،ه ْل أَ هت ِب ُع َك}َ { ،ه ْل َي ْس َتط ُ
حد عمهم .ليس هذا من هذا.

"الثانية :في هذه اآلية دليل على أن المتعلم تبرع للعرالم ،وإن تفاوترت المراترب ،وال يظرن أن فري
تعلم موسى من الخضرر ،مرا يردل علرى أن الخضرر كران أفضرل منره ،فقرد يشرذ عرن الفاضرل مرا

يعلمه المفضول.

والفضل لمن ه
فضله هللا ،فالخضر وإن كان وليا فموسى أفضل منه؛ ألنه نبي ،والنبي أفضل من

الولي ،وإن كان نبيا ،فموسى فضله بالرسالة ،وهللا أعلم.
و{ُر ْش ًدا} مفعول بتعلمني.
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يع َم ِعي َص ْبًار} [سورة الكهف ،]67 :أي إنك يا موسى ال تطيرق أن
قال الخضرِ{ :إهنك لن تست ِط
َ َْ َْ َ َ َ
تصبر على ما تراه من علمي؛ ألن الظرواهر التري هري علمرك ال تعطيره ،وكيرف تصربر علرى مرا

تراه خطأً ،ولم تخبر بوجه الحكمة فيه ،وال طريق الصواب ،وهو معنى قوله:
ف َت ْص ِبُر َعَلى َما َل ْم ُت ِح ْط ِب ِه ُخ ْبًار} [سورة الكهف ،]68:واألنبياء ال ُيَقرون على منكر ،وال
{ َوَك ْي َ
يجوز لهم التقرير".
يعني ال يجو لهم أن يقروا يرهم.

برر" علرى
نت ِصرب " ُخ ًا
جريرا علرى عادترك وحكمرك ،وا ُ
"وال يجوز لهرم التقريرر أي ال يسرعك السركوت ً
التمييز المنقول عن الفاعل ،وقيل :على المصدر الملقي في المعنى؛ ألن قولهَ :ل ْم ُت ِح ْط معناه

لم تخبر.

خبرا ،وإليه أشار مجاهد ،والخبير باألمور هو العالم بخفاياها ،وبمرا يختبرر
فكأنه قال :لم تخبره ً
منها.
ِ ِ
َّللا َصرا ِبًار} [سرورة الكهرف ،]69:أي سأصربر بمشريئة هللا،
اء ه ُ
ال َسر َتج ُدني ِإ ْن َشر َ
قوله تعالىَ { :ق َ
أمرا ،أي قد ألزمت نفسي طاعتك ،وقد اختلف في االستثناء هل هو يشمل قوله:
وال أعصي لك ً
{ال أ ِ
َمًار} ،أم ال
ْ
َعصي َل َك أ ْ
اكر ِ
َّللا َك ِث ا ه ِ
ِ
ات} [سرورة األحرزاب ،]35:وقيرل :اسرتثنى فري
فقيل :يشمله كقولرهَ { :والر هذاك ِر َ
يرر َوالرذ َ
ين ه َ ً
الصبر فصبر ،وما استثنى في قوله{ :وال أ ِ
َمًار} ،فاعترض وسأل.
َ ْ
َعصي َل َك أ ْ
قررال علماؤنررا :إنمررا كرران ذلررك منرره؛ ألن الصرربر أمررر مسررتقبل ،وال يرردري كيررف يكررون حالرره فيرره،
ونفي المعصية معرزوم عليره حاصرل فري الحرال ،فاالسرتثناء فيره ينرافي العرزم عليره ،ويمكرن أن

مكتسبا لنا بخلف فعل المعصية وتركه ،فرإن ذلرك كلره مكتسرب
يفرق بينهما ،بأن الصبر ليس
ً
لنا".
أيضا الصبر وإن كان األ ال الغريازي لايس مكتس ًابا ،لكان التصابر مكتساب ،فلاو التازم بالصابر،
و ً
و اابر نفس ااه ،أع ااين عل ااى ذل ااك ،ولك اان ليقض ااي هللا م ااا ك ااان مفعا اوالً ،ول ااو اابر موس ااى -علي ااه

السااالم -ألخاارج هللا ماان العلااوم التااي عنااد الخضاار ممااا ال يعلمااه موسااى ،وال ياره ،لكاان هللا -جاال
وعال -هو الذي قدر هذا.

"فإن ذلك كله مكتسب لنا ،وهللا أعلم،
ِ
ِ
ُح ر ِد َث َل ر َك ِمْن ر ُه ِذ ْك رًار} [سررورة
ال َف رِإ ِن ا هتَب ْع َتن ري َف رل َت ْس رأَْلني َعرر ْن َش ر ْي ٍء َح هت رى أ ْ
قولرره تعررالىَ { :ق ر َ
الكهف.]70:

أي حتى أكون أنا الذي أفسره لك ،وهذا مرن الخضرر تأديرب وإرشراد لمرا يقتضري دوام الصرحبة،
فلو صبر ودأب لرأى العجب ،ولكنه أكثر من االعتراض ،فتعهين الفراق واإلعراض".
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اللهم
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ِل وسلم على عبدك ورسولك.
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