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 الـــمقدمـــة

سورة الكهف محورها الرئيسي العصمة من الفتن.  

 

ما هي الفتنة؟ 

الفتنة أمر يكون غائب عن اإلنسان ويظهر حاله إما مؤمن أو كافر. 

أنواع  الفتن يف الدنيا ذكرت يف أربعة قصص يف سورة الكهف، فتنة 

الدين يف قصة أصحاب الكهف، وفتنة الدنيا يف قصة صاحب الجنتين، 

وفتنة العلم يف قصة موسى (عليه السالم) والخضر، وفتنة السلطة 

يف قصة ذي القرنين. 

1



لماذا نحتاج الكهف في وقت الفتن؟  

يف  مكان  وأسلم  أفضل  ولكنه  مظلم وموحش،  يكون  عادة  الكهف 

وقت الفتن، ألنه يحمي ليس فقط األجساد إنما القلوب من الزيغ. 

 

فضائل السورة  

ُورد عن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) أن حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف تعصم 

ستشهدها  عظيمة  فتنة  وهي  المسيح الدجال.  فتنة  من  صاحبها 

به البعض،  فيؤمن  أنه الرب،  سيدعي  فإنه  آخر الزمان.  يف  البشرية 

ويكفر به آخرون. لذلك يف الفتن يخاف المرء على إيمانه ونفسه من 

الزيغ. 

 

عصمة من الدّجال 

ْ?ِف ُعِصَم ِمَن 
َ

ِل ُسوَرِة الك َر آياٍت ِمن أوَّ
ْ

 َعش
َ
قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): َمن َحِفظ

اِل.  جَّ 1الدَّ

1 صحيح مسلم 809.
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عندما نسمع عن الكهوف نعتقد أنها مكان مظلم ومخيف، ولكن جاء 

عن سورة الكهف يف السنة أنها تضيع لقارئها النور بين الجمعتين، أي 

"كهف منير“. 

نور بين الجمعتين 

 الك?ِف _^ يوِم ا\]معِة ، أضاء لھ من النوِر 
َ
قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): من قرأ سورة

2ما بaن ا\]ُمعَتaِن.  

ويف هذا الوقت نحتاج ما يحمي قلوبنا من الفتن صباحا ومساء. لذلك 

منا  يتقبل  أن  هللا  ونسأل  السورة العظيمة،  هذه  ونتعلم  سنتدبر 

ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه أنه سميع عليم.  

2 صحيح الجامع 6470. 
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 سورة الكهف

   01  -  03    
 سورة الكهف 3-1

 

 

ـِھ} يف بداية السورة نبدأ بإثبات المحامد والثناء للّه (هلالج لج)، 
َّ
{ا\gَـــــــــــــــــــــمُد ِلـــــــــــــــــــــل

فاللّه يحمد على كل شيء، والحمد للّه تمأل الميزان. 

ال  وأن  على ألوهيته،  هللا  فنحمد  فينا اإليجابية،  تريب  السورة  فبداية 

الحمدللّه  قول  اإليجابية  من  لذلك  فتن الدنيا.  من  عليه  يعلو  شيء 

عند مواجهة الفتن ألنها تمأل الميزان. 

وهللا يحب من يحمده، وهو الحميد المحمود ُيحمد على كل األقدار 

واألوامر والنواهي. وإن حمدته لن يخيبك ولن يتركك. 

وإرسال  إنزال الكتاب،  وهما  نعمتان  أجل  على  نفسه  هللا  وَحَمد 

الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص). فكأنه يقال يا أيها الناس أنكم تقعون يف الفتن، ألنكم 

نسيتم ان تحمدوا هللا على هاتين النعمتين. 
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ألننا يف غياب الكتاب والرسول، سنضيع ونكون يف الظلمة. فأعظم 

منجي يف وقت الفتن هو كتاب هللا. وهناك من يحاول أن يستمع 

لألخبار، و يقرأ كتًبا مختلفة، ولكن ليس كل خبر صحيح. 

   

وكذلك يف وقت الفتن ال نريد أن نستمع لألكاذيب أو العبث أو اللهو. 

ـُھ ِعَوًجـا} 
َ
ـم َيـجَعل ل

َ
وهذا الكتاب ال يوجد فيه خبر  أو أمر، أو نهي  عبث، {ل

أي ال يوجد فيه أي خطأ. فأفضل ما نتمسك به يف وقت الفتن هو 

كالم هللا كي نكون يف أمان وطمأنينة.  

 

ـًمـا} أي كل أخباره وكل أوامره  ــــــــــــــــــــــِيّ
َ
وأيضا من صفات هذا الكتاب أنه {ق

ونواهيه قيم ومستقيم، ويقيم اإلنسان. 

فنحن ال نريد أن نشعر باالكتئاب والحزن يف وقت الفتن بل نريد أن 

نتمسك بالقرآن فيرفع معنوياتنا ويمأل قلوبنا. 

فإننا نحتاج يف وقت الفتن الشعور باألمان، والطمأنينة، وال يأيت ذلك 

إال مع كالم هللا ألنه قيم، فيمأل القلب ثباتا وعقال ومعرفة وإيمانا.  
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وكذلك هذا القرآن يخبرنا عن هللا وأسمائه وصفاته، وعن أخبار الغيب 

تزكي النفوس،  ألنها  األحسن  هي  أوامره  حتى  المتقدمة والمتأخرة. 

وتطهرها وتنميها، وتكملها، وهذا ما نحتاجه يف حياتنا. 

 

هذا الكهف فيه السكينة واالطمئنان، والراحة، والنور، ومن 

بخارجه يف الظلمات والضياع. وهناك نذارة لمن لم يدخله. 
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ـــُدنـــُھ} ولم يذكر لمن النذارة؟ 
َ
ـــديـــًدا ِمـــن ل

َ
كما قال هللا (هلالج لج) {ِلـــُينِذَر َبـــأًســـا ش

لذلك المؤمن يقبل النذارات إذا كانت صحيحة وصادقة.  

والنذارة هنا من القرآن أن هناك يوم القيامة ويجب أن نخاف منه، 

ونخاف من عقاب هللا يف الدنيا واآلخرة. فهو حقيقي ألن هذا الكتاب 

قيم ولم يجعل له عوجا. 

ــــــــُدنــــــــُھ} أي عقابا شديدا من عنده بدون أي 
َ
ــــــــديــــــــًدا ِمــــــــن ل

َ
{ِلــــــــُينِذَر  َبــــــــأًســــــــا ش

أسباب وهذا مخيف. 

وأعظم النذارات هي التي جاءت يف  القرآن ألنها تحفظك. وهللا ال يريد 

فيه  ألن  هذا الكهف،  ليدخلنا  ينذرنا  لذلك  النار  يدخلنا  أو  يعذبنا  أن 

الوقاية والحماية من جميع الفتن.   
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جًرا َحــَسًنا} البشارة أي 
َ
ــُ?م أ

َ
نَّ ل

َ
ــذيــَن qَــعَملوَن الــّصاِ\ــgاِت أ

َّ
ؤِمــنaَن ال

ُ
ــَر امل

ّ
{َوtَuُِش

األخبار السارة. فالذين يف داخل هذا الكهف لهم األخبار السارة، عكس 

من بخارجه.  

أن  بشرط  جدا مهمة،  الفتن  وقت  يف  البشارات  أن  نتعلم  هذا  ومن 

تكون حقيقية. فيبشرنا هللا بالنصر والفالح يف الدنيا واآلخرة.  

من الفتن، واألمل،  والخروج  النجاة  هناك  أن  نؤمن  أن  ويجب 

لذلك  فقط للمؤمنين.  هذا  وكل  والطمأنينة، والتفاؤل، والبشارات، 

ُسّموا "مؤمنين" ألن هللا يعطيهم األمان.  

 

ــــــذيــــــَن qَــــــعَملوَن الــــــّصاِ\ــــــgاِت} كَُمل إيمانهم، فأوجب لهم عمل 
َّ
ؤِمــــــنaَن ال ــــ

ُ
{امل

الصالحات. 

إماطة   مثل  بسيطا  كان  وإن  مع اإليمان،  ولكن  مهم  الصالح  العمل 

األذى عن الطريق أو الكلمة الطيبة. 

 

ًرا َحـــــــــــــــــــــَسًنا} وهنا ذكرت البشارات. أي لهم األجر والثواب  جـــــــــــــــــ
َ
ـــــــــــــــــــــُ?م أ

َ
نَّ ل

َ
{أ

الحسن، رتّبه هللا على اإليمان والعمل الصالح وهو أفضل جزاء، وال 

أحد يستطيع أن يعطينا األجر إال هللا (هلالج لج). 

8



َبــــــًدا} نسأل هللا الحياة الطيبة، وأن يبعدنا عن الفتن وأن 
َ
{مــــــاِكــــــثaَن فــــــيِھ أ

تكون أفضل أيامنا آخرها ويوم نلقى هللا ويوم نراه يف الجنة، اللهم إنا 

نسألك لذة النظر  إىل وجهك والشوق إىل لقائك يف غير ضراء مضرة 

وال فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة اإليمان واجعلنا هداة مهتدين. 

من هذه اآليات نتعلم أن أهم ما يف سورة الكهف الرسوخ يف اإليمان 

وحفظه من التأثر والتعزعز، فالسورة تحفظ لك ما عندك من اإليمان 

والعمل الصالح. 
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 سورة الكهف

   04  -  05    
 سورة الكهف 4-5

  

هناك  كانت  إذا  إال  به  ونحتمي  وأهميته  بقيمة الكهف،  نشعر  ولن 

ـــــًدا} نرى هنا 
َ
ـُھ َول

َّ
 الـــــل

َ
ـــــذ

َ
خ وا اتَّ ـــ

ُ
ـــــذيـــــَن قـــــال

َّ
نذارة. ولكن لمن النذارة؟ {َوuُـــــنِذَر ال

وا}، ويف وقت الفتن الذي يكثر هو الكالم وتكون األقوال على  ــــــــــــــــــــ
ُ
{قــــــــــــــــــــــال

حسب الظروف.  

إن كانت أزمه سياسية أغلب الناس يتحدثون عن السياسة مع أنهم 

ال علم لهم عنها. إذا كانت األزمة اقتصادية يتحدثون يف االقتصاد. ويف 

األزمات الصحية يتحدثون وكأنهم أطباء. ففي الفتن الكالم واالشاعات 

تزيد، لذلك اإلنسان ال يتكلم بغير علم ومن أعظم الكذب أن نتكلم 

على هللا.  

فعلينا أن نحفظ سمعنا من األقوال واالشاعات، ألننا قد نتأثر. وقد ال 

يكون الموضوع كبيرا ولكن بسبب كالم الناس سيكبر. وهنا أيضا يبين 

وا} فنحذر من الكالم الباطل. 
ُ
أن النذارة خاصة للذين {قال
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ـــــــًدا} وقولهم هذا أعظم كذب. فقالت 
َ
ـُھ َول

َّ
 الـــــــل

َ
ـــــــذ

َ
خ وا اتَّ ـــــ

ُ
ـــــــذيـــــــَن قـــــــال

َّ
{َوuُـــــــنِذَر ال

وقال  ابن هللا،  المسيح  النصارى  وقالت  ابن هللا،  ُعَزير  اليهود 

هللا  على  قالوا  كل هذا؟  ادعوا  كيف  بنات هللا،  المالئكة  المشركين 

بغير علم. فعلى اإلنسان أال يتكلم عن أي شخص بغير علم.  

ـــــًدا} ونحن نعلم أن هللا لم يتخذ 
َ
ـُھ َول

َّ
 الـــــل

َ
ـــــذ

َ
خ وا اتَّ ـــ

ُ
ـــــذيـــــَن قـــــال

َّ
وهنا { َوuُـــــنِذَر ال

ولدا. أي الذي يقي اإلنسان من الفتن والمصائب، هو اإلخالص، وهو 

طريق الخالص.  

وهناك سورة اإلخالص يف القرآن، وهي السورة الخالصة عن هللا.  

سورة اإلخالص 1 – 4  

 

 

َمُد}  ـُھ الــــــصَّ
َّ
َحــــــٌد}  هللا الذي نتعلق به ونحبه هو األحد، {الــــــل

َ
ـُھ أ

َّ
ــــــْل ُ|ــــــَو الــــــل

ُ
{ق

ولو  ال يتعب،  إليه  الناس  كل  اشتكى  وإن  كل شيء،  أمام  يصمد 

الجميع طلب منه ال يعجزه شيء، خزائنه ملئا وال تنتهي. وال أصبر من 

ـْد} ليس له أب وال ولد، 
َ
ـْم ُيول

َ
ـْم َيـِلْد َول

َ
هللا (هلالج لج) وال أعظم وال أجمل منه {ل

َحــــٌد} ال يف أسمائه وال يف أوصافه، وال يف أفعاله، وهذا 
َ
ــــُفًوا أ

ُ
ــــُھ ك

َّ
ن ل

ُ
ــــْم َيــــك

َ
{َول

هو اإلخالص. 
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ًدا} فهو يستحق النذارة.  
َ
ـُھ َول

َّ
 الل

َ
ذ

َ
خ فمن قال {اتَّ

 

ـــــُ?م ِبـــــِھ ِمـــــن ِعـــــلٍم َوال ِآلبـــــاِ~ـــــِ{م} ليس لديهم العلم هم وال آباءهم الذين 
َ
{مـــــا ل

اقتدوا بهم واتبعوهم. 

عندما نسألهم لماذا تدعون أن عيسى ابن هللا؟ يجيبون "كذلك قال 

القرآن  من  الدليل  لدينا  نحن  والحمدللّه  دليل عندهم.  ال  أي  آباءنا". 

وسورة اإلخالص واضحة.  

فعلينا أال نتكلم إال بعلم. نسأل هللا أن يزيدنا علما "رب زدين علما".  

وهذه اآلية أيضا دليل أال نصدق كُل من جاءنا بخبر من غير دليل ألنها 

تفسد اإليمان. فمشكلة الفتن ليست الفتنة نفسها ولكن تأثيرها على 

اإليمان. 

عندهم الفراغ،  الناس  ألن  الفتن  وقت  يف  اإلشاعات  تكثر  لذلك 

ويستمعون لكل شيء.  

لذلك أفضل حل يف وقت الفتن "وليسعك بيتك" أي نفكر يف أنفسنا 

ونخاف على إيماننا ونسأل هللا أن يحفظنا جميعا. 
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}  أي هذه الكلمة عظيمة وكبيرة. 
ً
ــــــــــــــــــــــِلـَمـة

َ
ــــــــــــــــــــــُ�َ�ت �

َ
ولعظم الكلمة قال {ك

ومثال على هذا أي إشاعة بدون دليل. كما جاء يف الحديث: 

أثر الكلمات 

ُم ِبال�ِلَمِة ال َيرى ِ�{ا َبأًسا، َ�{ِوي ِ�{ا 
َّ
يت�ل

َ
قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): إنَّ الرُجَل ل

رuًفا _^ الناِر.  
َ

3َسبعaَن خ

تأخذه للجنة.  أنها  يعرف  وال  خير  تكون  كلمة  يقول  من  عكس  وهذا 

لذلك ال تحقرن من المعروف شيئا، والكلمة الطيبة صدقة والمهم أن 

اإلنسان ال يكذب، والمؤمن ال يكذب ال على هللا وال على غير هللا. 

فواِ|ـِ?م} من هذا نتعلم أن نحفظ ألسنتنا يف وقت 
َ
خُرُج ِمـن أ

َ
 ت

ً
ـِلَمة

َ
ـُ�َ�ت �

َ
{ك

الفتن. 

 

ِذًبا} أي قولهم كله كذب.  
َ

 ك
ّ

{إن َيقولوَن ِإال

3 صحيح الجامع 1618  - صححه األلباين. 
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الصدق طريق الجنة 

، وإنَّ الـــِ��َّ  ْدِق، فـــإنَّ الـــصْدَق �{ـــدي إ�ـــ� الـــِ�ّ�ِ ول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): عـــليكم بـــالـــّصِ قـــال رسـ

�{ـدي إ�ـ� ا\ـ]نِة، وَمـا َيزاُل الرُجـُل َيـصُدُق، وuتَحرَّى الـصْدَق حـ�� ُيـكَتَب عـند ِهللا 

ـْم والـكِذَب؛ فـإنَّ الـكِذَب �{ـدي إ�ـ� الـُفُجوِر، وإنَّ الـُفجوَر �{ـدي إ�ـ� 
ُ

يـًقا، وإّيـاك ِصـّدِ

اًبا.  
َّ

4الناِر، وما َيزاُل الرجُل يكِذُب وuَتحرَّى الكِذَب ح�� ُيكَتَب عند ِهللا كذ

اسأل نفسك هل تريد أن تكتب عند هللا صديقا أو كذابا؟ وكل هذا 

إذا  ألننا  الكذب  نسمع  وال  بالصدق  نتكلم  أن  فيجب  بكلمة واحدة. 

تعودنا على سماع الكذب، سنصدقه، وسنتكلم به. ألن كل ما نسمعه 

ونراه يدخل قلبنا وما يف القلب يخرج من األفواه بالكالم. فجدا مهم 

صحة األخبار والكالم الحسن، والصدق.  

والصدق من القيم المهمة والمؤمن ال يكذب، فال نكذب حتى على 

صفات  من  الكذب  بل  مع اإليمان،  يجتمع  ال  الكذب  ألن  الحيوانات، 

المنافقين. والمنافق يفتن نفسه بالكذب. 

والكذب ال يجوز حتى مزاحا. نرى بعض الناس تكتب إشاعات أو نكت 

على الوضع المرض المنتشر حاليا، وهذا ال ينبغي ألننا سنسبب فتنة 

لغيرنا. حتى الميكروبات والفيروسات من آيات هللا فال نستهزئ بها، 

ألننا نخاف أن نفتتن بها. وال يوجد كذب أبيض أو أسود، الكذب كذب.  

4 صحيح الجامع4071  - صححه األلباين. 
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هاتان  نرى  لذلك  من الفتن،  لك  حماية  الكذب  سماع  عن  واالبتعاد 

اآليتان تعلماننا عن قيمة الصدق.  

الصادقين بقلوبهم،  من  ونكون  يزينا بالصدق،  ان  هللا  نسأل 

مع  صادقة  حياة  نعيش  وأن  ومشاعرهم وجوارحهم،  وألسنتهم، 

الصدق  فيه  الذي  المنير  الكهف  هذا  من  أفضل  فال  الصادقين. 

واإلخالص. 

نسأل هللا ان يحفظنا ويبعدنا عن جميع الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من 

شيء  كمثله  وليس  الحفيظ  هو  وهللا  وما بطن.  منها  ظهر  ما  الفتن 

وهو الذي يؤلف بين القلوب فيبصرنا وينور طريقنا. 
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 سورة الكهف

   06  -  08    
 سورة الكهف 6-8

  
  

اآليات  يف  لنا  ويبين  يستجيب لها،  ال  من  هناك  النذارات  بعد  حتى 

كيف يؤثر هذا على النبي (ملسو هيلع هللا ىلص).  

تخيل الذي يقترب من النار وتحذره وال يهتم وما يزال يقترب منها، 

ستحزن عليه. والنبي (ملسو هيلع هللا ىلص) كان حريصا على هداية الخلق وساعيا يف 

على  ويحزن  لهداية المهتدين،  ويَِسر  فيفرح  أعظم سعي،  ذلك 

المكذبين الضالين شفقة عليهم ورحمة. بهم.  

ولكن الذي يف خارج الفتنة يخاف أن يفتن نفسه بكثرة الحزن، لذلك 

ـــــفَسَك َعـــــ�� آثـــــاِرِ|ـــــم} كأنه يتأسف 
َ
َك بـــــاِخـــــٌع ن

َّ
َعل

َ
ـــــل

َ
يخبر هللا النبي (ملسو هيلع هللا ىلص)  {ف

َســـــًفا} فهنا 
َ
ا ا\gَـــــديـــــِث أ

َ
ؤِمـــــنوا ِ�{ــــــذ ـــــم ُيــــ

َ
ويتبع آثارهم، أي يهلك نفسه {ِإن ل

يخبر هللا النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ال تشغل نفسك عليهم هما وغما. 
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 يف وقت الفتن واألزمات، النذارة واضحة جدا، لذلك اإلنسان ال يهلك 

تضعف  النفسية  والحالة  الحزن  ألن  يضعف  ال  كي  بالحزن  نفسه 

اإلنسان. 

بل أهم ما علينا فعله هو أن نَقَبل على هللا (هلالج لج)، وتكون معنوياتنا 

مرتفعة. وأيضا ُيخبر هللا نبيه (ملسو هيلع هللا ىلص) إن أجرك على هللا (هلالج لج)، ولو علم 

هللا فيهم خيرا لهداهم ولكن ال يصلحون إال للنار. 

نرى بعض الناس يف وقت الفتن تحزن وتأسف، ولكن بفعلهم هذا قد 

وضعوا أنفسهم يف الفتنة ألنهم ال يملكون هداية الناس. 

والمأمور به يف هذا الوقت، الدعوة وتبليغ الناس، والسعي بكل سبب 

موصل للهداية، وأن نسد طرق الضالل والغواية. ومن اهتدى فلنفسه 

وهادم للقوى.  للنفس  مضعف  ألنه  تحزن  فال  ضل فعليها.  ومن 

فالحالة النفسية مهمة جدا للداعين.  

 

} األرض وما 
ً

حـــــَسُن َعـــــَمال
َ
ـــــُ{م أ ُّ�

َ
َوُ|ـــــم أ

ُ
ـــــ?ا ِلـــــَنبل

َ
 ل

ً
رِض زuـــــَنة

َ
� األ

َ
ـــــا َجـــــَعلنا مـــــا َعـــــ�

ّ
{ِإن

والمناظر  والزروع والثمار،  والمساكن الطيبة،  كل  المآ من  زينة  عليها 

زينة الدنيا،  فهي  والخيل واإلبل،  والصور المليحة، والذهب،  البهيجة 

واختبار، وفتنة للناس. 
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المفتونين نوعان، منهم من يرى الدنيا مزينة فتصير جل اهتمامهم، 

وينغمسون فيها. 

وال يستغلونها،  فيبتعدون عنها،  نريد الدنيا"،  يقول "ال  من  ومنهم 

فهؤالء كذلك يف الفتنة سقطوا. 

والناجون هم الذين يرون حقيقتها وال يفتتنون بها.  

} أي  ال بد أن نعمل ونستغل ما أعطانا هللا 
ً

حـــــَسُن َعـــــَمال
َ
ـــــُ{م أ ُّ�

َ
َوُ|ـــــم أ

ُ
{ِلـــــَنبل

لنصل لدرجة اإلحسان يف العمل، ولن نحسن بغياب الزينة.  

سورة األعراف 32 

 

إذا عطاك هللا زينة الدنيا من األموال والبنون ال تقول "ال أريدها“، بل 

أو  انغمست فيها،  إذا  واعلم  وأحسن فيه.  هللا (هلالج لج)  عطاء  استغل 

ابتعدت عنها ورفضتها، فإنك لم تحسن. 

} من نظر إيل باطن الدنيا وعلم المقصود 
ً

حـــــــــَسُن َعـــــــــَمال
َ
ـــــــــُ{م أ ُّ�

َ
َوُ|ـــــــــم أ

ُ
{ِلـــــــــَنبل

منها، فتناول منها ما يستعين به على ما ُخلق له، وانتهز الفرصة يف 

عمره الشريف فجعل الدنيا وزينتها منزل عبور وسفر، ال محل حضور 

وإقامة. وبذل جهده يف معرفة ربه من خالل زينة الدنيا، هذا أحسن 
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المنازل عند هللا. عكس من يرفضها خوف االنشغال بها. كما ُذكر عن 

المنافقين يف سورة التوبة:   

سورة التوبة 49  

 

نسأل هللا حسنة الدنيا، وحسنة اآلخرة. 

سورة البقرة 201  

 

فهناك من اغتر بالدنيا وانغمس فيها، وهناك من اغتر بنفسه فترك 

الدنيا. كالهما مغموسان، ويف الفتنة سقطوا. 

 

ُرًزا} فلنستغل فرص الدنيا وزينتها  ¤{ا َصــــــــعيًدا ُجــــــ
َ
ــــــــ]اِعــــــــلوَن مــــــــا َعــــــــل

َ
ــــــــا \

ّ
{َوِإن

األموال  عنده  كالذي  مؤقتة وتزول.  الزينة  ألن  لُنحسن العمل، 

فليستغلها ألنه قد يفتقدها غدا. والذي عنده البنين فليهتم بتربيتهم 

وهم صغار. 

حتى  للدنيا  المتوازنة  النظرة  الفتن  وقت  يف  الناس  من  فالمطلوب 

 يحسنوا العمل. 
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 سورة الكهف

   09  -  10    
 سورة الكهف  9 – 10

  

من هذه اآليات بدأت أول قصه يف السورة، عن أصحاب الكهف وهم 

فتية خافوا أن يفتنوا بدينهم ألن أهلهم كفار. وقصتهم عجيبة ألنهم 

ناموا ثالث مئة وتسع سنوات يف الكهف ولم يتغيروا، ولم يشعر بهم 

أحد، ثم بعثهم هللا (هلالج لج). 

قـيِم �انوا  ?ِف َوالرَّ
َ

¥ـgاَب الـك
َ
نَّ أ

َ
م َحِسـtَت أ

َ
لذلك يقول هللا للنبي (ملسو هيلع هللا ىلص) {أ

ِمــن آيــاِتــنا َ§ــَ]ًبا} أي ال تظن أن قصتهم وما جري لهم من اآليات عجيبة، 

بل هللا (هلالج لج) له من اآليات العجيبة ما هي أعظم من قصتهم، ولم 

يزل هللا (هلالج لج) ُيري عباده من اآليات يف اآلفاق ويف أنفسهم. 

هللا (هلالج لج)،  وننسى  نسمعه عجيبا،  أو  نراه  بما  نفتتن  أال  علينا  لذلك 

وآياته العظيمة. كما يف فتنة الدجال، يراه الناس يتنقل من مكان آلخر، 

ويحيي ويميت، ويعطيهم الطعام فيفتنون به. 
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ونرى يف الوقت الحاضر أن هللا (هلالج لج) يرينا من آياته العظيمة، فعلينا 

أال نؤمن أو نثق بأي أحد إال هو، مهما سمعنا من األخبار أو األرقام، ال 

كمثله شيء، الرحيم، المحسن، الرحمن،  ليس  الذي  بربنا  إال  نؤمن 

الودود.  

وما فعل الناس عندما تأيت اآليات؟ منهم من ال ُيلقي لها باال فال تزيده 

إيمانا. ومنهم من يتعلق بها ويعتبرها عجيبة فينسى هللا. والطريق 

المستقيم هو أال أغفل عنها، ويف الوقت نفسه ال أغل يف تعظيمها. 

وهذا ما يحصل يف الفتن، هللا (هلالج لج) يري الناس من آياته العظيمة، 

مثال مرض كورونا آية عظيمة من آيات هللا (هلالج لج)، ونرى كيف فيروس 

ال يرى بالعين المجردة سبب يف إغالق الجامعات والمدارس. ولكن 

ويخاف  من يعظمها،  ومنهم  مرور الكرام،  عليها  تمر  من  الناس  من 

منها خوفا عظيما. ولكن المؤمن يعطي كل شيء قدره. فالتفكر يف 

اآليات مفتاح اإليمان وطريق العلم واليقين.  

وعدم التعجب من أي قصة أو آية من آياته من سد باب الفتن، وأيضا 

أال نشعر بأنها ليست مهمة.  

وا ِمــــن آيــــاِتــــنا َ§ــــَ]ًبا} الرقيم هو  قــــيِم �ـــانــ رَّ ?ِف َوالـ
َ

¥ــــgاَب الــــك
َ
نَّ أ

َ
م َحِســــtَت أ

َ
{أ

الكتاب الذي رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم لمالزمتهم له دهرا طويال. 
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?ِف} أي يف وقت الفتن يجب أن يكون لدينا مأوى 
َ

ـــ� الـــك
َ
 ِإ�

ُ
َوى الـــِفتَية

َ
{ِإذ أ

يأوينا ويحفظنا، ويبعدنا من الفتن مثل الكهف. كما يف مجلس العلم 

يكون اإلنسان محفوظا من كل ما يؤثر على دينه وإيمانه. أي نتحصن 

بمكان ألننا نخاف على قلوبنا من التعلق بغير هللا، ونخاف من عذاب 

هللا، وعذاب القبر وعذاب النار. 

 

وا} هنا لم يتوكلوا على فعلهم، إنما دعوا هللا وهذا ما علينا فعله  ــــقالــ
َ
{ف

يف وقت الفتن.  

 

ــــــــــــــــــــــنـا} مربينا الذي يبعدنا عن الفتن ويرزقنا. واسم هللا "الرب" ذكر  {َر©َّ

كثيرا يف سورة الكهف، والدجال سيّدعي أنه الرب. وعلينا أن نتذكر أن 

ال يصلحنا إال ربنا. 

 

ـــُدنـــَك} أي 
َ
} طلبوا من الرب {آِتـــنا} أي بسهولة، {ِمـــن ل

ً
ـــُدنـــَك َرحـــَمة

َ
{آِتـــنا ِمـــن ل

من الشرور،  ويحفظهم  يرحمهم ويثبتهم،   {
ً
{َرحــــــــــــــــــــــَمـــة سبب  غير  من 

ويوفقهم للخير.   

وما يحتاجه اإلنسان يف الكهف هي الرحمة، أي أن يهديه للخير ويبعده 

عن الشر.  
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كيف  وأؤمن به،  الرب  أعرف  لم  إن  القبر "من ربك"؟  أسئلة  وأول 

سأجيب على هذا السؤال؟ ويجب أن يكون لدي اليقين أن ال مريب، 

وال رازق، وال حافظ،  إال هللا، فال أحد ينفع أو يضر إال الرب. 

 

ــًدا} أي يسر لنا كل خير وكل سبب موصل للرشد، 
َ

مِرنــا َرش
َ
ــنا ِمــن أ

َ
ª ل {َوَ|ــِ»ّ

فترشدنا يف كل خطوة، وال نتخذ قرارات خاطئة، وأصلح لنا أمر ديننا 

ودنيانا. 

هم جمعوا بين ذهابهم للكهف والدعاء وهذا يبين توكلهم على هللا. 

فلم يتوكلوا على وجودهم يف الكهف، وشعروا بالثقة بأنهم محفوظون 

من الفتنة بل دعوا هللا.  
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ـــًدا} هذا الدعاء من األدعية 
َ

مِرنـــا َرش
َ
ـــنا ِمـــن أ

َ
ª ل  َوَ|ـــِ»ّ

ً
ـــُدنـــَك َرحـــَمة

َ
ـــنا آِتـــنا ِمـــن ل {َر©َّ

المهمة يف وقت الفتن.  

أن  يجب  ما  وهذا  هللا لدعائهم.  استجابة  ستأيت  التالية  اآليات  ويف 

نؤمن به، أن هللا يستجيب الدعاء. كما قال تعاىل:  

سورة البقرة 186  
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 سورة الكهف

   11  -  12    
  سورة الكهف 11 – 12

  

ــَضَر©ــنا َعــ�� آذاِ¬ــِ{م} أي كان هناك حاجزا 
َ
لم يهيئ لهم الكهف فقط بل {ف

على آذانهم. وهذا من رحمة هللا بعباده أنه يف وقت الفتن الشخص ال 

يسمع األخبار، فيحفظ قلبه من التأثر بها.    

على قلوبنا،  فتؤثر  ونستمع عنها،  للفتن  نذهب  أال  جدا  المهم  من 

وإيماننا.  

لذلك أصحاب الكهف أعظم نعمة عليهم أنهم لم يسمعوا شيئا حفظا 

لقلوبهم، لذلك ناموا. 

وهللا تكفل بأن ضرب على آذانهم فهدأت نفوسهم وقلوبهم، ونامت 

أعينهم ثالث مائة وتسع سنوات من غير أن يسمعوا شيئا. 
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?ِف} وأيضا من استجابة دعائهم أنهم ناموا يف 
َ

ــَضَر©ــنا َعــ�� آذاِ¬ــِ{م ِ_ــ^ الــك
َ
{ف

معين  كهف  هو  أي  الكهف معرف،  وجاء  مكان محصن.  أي  الكهف 

هداهم هللا إليه وحفظهم كل هذه السنوات. 

فلم يتقرب منهم ال حيوان وال إنسان، علما بأن الكهف كان قريبا من 

المدينة، ولكن لم يذهب إليهم أحد. 

والنوم  كأنها الليل.  الفتن  وقت  لذلك  الفتنة الخوف،  يف  ما  وأسوأ 

كما  الفتن.  ظلمات  من  لقلوبهم  حفظا  سباتا،  كان  الكهف  ألصحاب 

قال تعاىل عن النوم:   

 سورة الفرقان 47 

 

والمميز يف قصتهم أنهم لم يبقوا نائمين إىل يوم القيامة، ألن هذا لن 

يظهر آيات هللا، ولكن يف بعثهم بعد هذه المدة الطويلة آية من آيات 

هللا تظهر كمال قدرته وحكمته، ودليل على حياة البرزخ والبعث يف 

يوم القيامة. 
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ودعاء  بالنوم واالستيقاظ.  نموت ونحيا،  يوم  كل  يف  نحن  كذلك 

بعدما  أحيانا  الذي  ذلك فنقول: "الحمدللّه  على  شاهد  االستيقاظ 

حياة  وأعطانا  روحنا  إلينا  رد  أن  هللا  نحمد  أي  وإليه النشور".  أماتنا 

جديدة لنذكره، لذلك األذكار ما قبل النوم وما بعد النوم مهمة. 

 

حــ¯®� ِملــا 
َ
زَ©ــaِن أ gِ\يُّ ا

َ
َم أ

َ
ــمَّ َ,ــَعثناُ|ــم} أي هناك هدف الستيقاظهم. {ِلــَنعل

ُ
{ث

َمًدا} لنعلم علم يترتب عليه الحساب.  
َ
ِبثوا أ

َ
ل

ناموا  أنهم  عرفوا  حزب  الناس لحزبين،  انقسم  بعثهم هللا،  أن  بعد 

ثالث مائة وتسع سنوات، وحزب آخر تحدثوا فيهم بغير علم. وهذا ما 

يحصل بعد الفتن أن الناس ينقسمون إىل فريقين.  

َمًدا} أي مقدار لبثهم يف الكهف. 
َ
ِبثوا أ

َ
ح¯®� ِملا ل

َ
{أ
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 سورة الكهف

   13  -  14    
  سورة الكهف 13 – 14

 

} يف وقت الفتن الناس بحاجة لقصص  ُ|ــــم ِبــــا\ــــgَِقّ
َ
ــــَبأ

َ
يَك ن

َ
ــــُقصُّ َعــــل

َ
ــــحُن ن

َ
{ن

} ما دون 
ٌ
ــــــــــُ{م ِفــــــــــتَية حقيقية تثبتهم، وهذه القصة من األنباء العظيمة. {ِإ¬َّ

العشرة وهي من جموع القلة. 

شاب نشأ في عبادة هللا 

ُھ، 
ُّ
 ظل

َّ
ِھ يوَم ال ظلَّ إال ِ

ّ
?ُم ُهللا _^ ظل

ُّ
 الذي يظل

ٌ
قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): من السبعة

 _^ عبادِة ِهللا.  
َ
5شابٌّ µشأ

 

ـِ{م} يف وقت الفتن نحتاج لإليمان بربوبيه هللا. فإنه رب الناس  {آَمـنوا ِبَرِ�ّ

والشياطين، والرياح، والمدن واألمراض، والفيروسات ورب كل شيء. 

والرب هو الذي يحفظ. والذي يغفل يف وقت الفتن عن ربوبية هللا، 

ويفكر بالناس أو يعطي السلطة، والقدرة لغير هللا، يقع يف الفتنة. 

5 صحيح الجامع 3603 – صححه األلباين. 
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والمهم يف هذا الوقت اإليمان ألن ُيصبُح الرَّجُل مؤمًنا ويمسي كافًرا، 

وُيمسي مؤمًنا وُيصبُح كافًرا.  

الفتية آمنوا باللّه وقبلوا تربيته فرباهم. فعلينا أال نعاتب، وال نعارض، 

وال نجادل، ألن كل األقدار تربية من هللا. العتاب والجدال يكون عندما 

ال يعرف الناس أن هللا هو الرب. 

 

ُ|ــــــــــــــــــــــًدى} وشكر هللا لهم إيمانهم، وزادهم، بسبب أصل  {َوِزدنــــــــــــــــــــــاُ|ــــــــــــــــــــــم 

اهتداءهم لإليمان، فأعطاهم العلم النافع والعمل الصالح.  

كثر ما نحتاجه هي الهداية، ماذا أقول؟ ماذا أفعل؟  يف وقت الفتن أ

بربوبية هللا،  آمنا  فإذا  أين أذهب؟  ماذا أتعلم؟  أعبد هللا؟  كيف 

سيهدينا هداية كاملة، لكل ما سبق.  

 

ــــــــــــــــلوِ�ــــــــــــــــِ{م}، ُذكر عن "ربط القلب" ألم موسى يف سورة 
ُ
{َوَرَ©ــــــــــــــــطنا َعــــــــــــــــ�� ق

القصص:  

سورة القصص 10 
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ونرى  من المؤمنين.  اإلنسان  يكون  على القلب،  هللا (هلالج لج)  ربط  إذا 

كثر من ثالث  كيف أن هللا، حفظ دين أصحاب الكهف وأجسامهم أ

مئة عام.  

ــلوِ�ــِ{م} أي صبرناهم وثبتناهم، وجعلنا قلوبهم مطمئنه يف 
ُ
{َوَرَ©ــطنا َعــ�� ق

تلك الحالة المزعجة. 

 

وا} أي صار عندهم الشجاعة وتكلموا، وأمروا بالمعروف ونهوا  {ِإذ قـــــــــــامـــــــــ

من  عن المنكر،  والنهي  بالمعروف  األمر  أن  يبين  وهذا  عن المنكر. 

رِض} رب 
َ
ماواِت َواأل ـــــــــنا} أي مصلحنا ومدبرنا، {َربُّ الـــــــــسَّ وا َر©ُّ ـــــــــقالـــــــ

َ
الثبات. {ف

المخلوقات العظيمة المنفرد بخلقها. ال تلك األوثان التي ال تخلق، وال 

السماوات  وهي  المخلوقات  كبر  أ فخالق  وال نشورا.  حياة  تملك 

واألرض، وحافظهما وُمصلحهما طوال فترة بقائها إىل يوم القيامة، ألن 

يصلحك ويربيك مدة بقائك يف الدنيا؟ 

 

ــــــــــدُعــــــــــَو ِمــــــــــن دوِنــــــــــِھ ِإلـــــــــــً?ا}  وهنا ُذكر توحيد األلوهية، وتوحيد الدعاء. 
َ
ــــــــــن ن

َ
{ل

السماوات  لرب  نعيدهم  لذلك  تنسى الرب،  الفتن  وقت  يف  والناس 

أو  فيدعوهم  غيره السلطة،  يعطوا  وال  ُيعّظموا غيره،  ال  كي  واألرض 

يتوسلوا إليهم. 
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ـلنا 
ُ
د ق

َ
ـق

َ
ـدُعـَو ِمـن دوِنـِھ ِإلــً?ا} لن ندعو إلها غير هللا. والدعاء العبادة. {ل

َ
ـن ن

َ
{ل

ـا} أي إذا قلنا أن هناك رب غير هللا فهذا ميل عظيم عن 
ً
ـط

َ
ــــــــــــــــــــــط

َ
ا ش

ً
ِإذ

الحق، وطريق بعيد عن الصواب. فجمعوا بين اإلقرار بتوحيد الربوبية 

واأللوهية. وهذا دليل كمال معرفتهم بربهم وزيادة الهداية من هللا 

لهم. 

معظم الناس اآلن تخاف من ميكروبات صغيرة لم يروها بأعينهم. وال 

شهيد  وهو  ويسمعهم  يراهم  بأنه  يستشعرون  أو  ربهم  يعظمون 

ورقيب عليهم، ويعلم ما يف قلوبهم، ويحاسبهم عليه.  
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 سورة الكهف

   15    
 سورة الكهف 15

 

} يتعلقون بها.  
ً
ذوا ِمن دوِنِھ آِلَ?ة

َ
خ وُمَنا اتَّ

َ
{|ـُؤالِء ق

ال إله إال هللا أي ال أتعلق إال باللّه وال أعبد إال هللا ألنه ريب الذي ليس 

أرجع  من  وهو  الذي خلقني، ويرزقني، ويحفظني،  هو  كمثله شيء، 

اليه.  

وهللا (هلالج لج) يقول أنا عند ظن عبدي يب، فمن يحب هللا ويتعلق به، لن 

يتركه ولن يخذله. ولكن الذي لديه آلهة غير هللا، ستتبرأ منه اآللهة يوم 

القيامة. 

 

ٍن} من أين أتوا بهذه اآللهة؟ هل عندهم  ّaِم ِ,ُســــــــلطاٍن َبــــــــ}ِ¤
َ
وَن َعــــــــل وال َيــــــــأتــــــ ـــــ

َ
{ل

من  دليل  لدينا  ونحن  دليل له،  ال  هللا  بغير  يتعلق  من  دليل عليه؟ 

القرآن: 
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سورة اإلخالص 1 – 4  

 

 

هللا األحد، أي ال إله غيره، وهو الصمد الذي يصمد أمام كل ما نسأل. 

لم يلد ولم يولد، وليس كمثله شيء وهو كامل الصفات، لذلك أعظم 

الكذب والظلم من يفتري على هللا كذبا بإدعاء أن له ولد أو هناك 

آلهة أخرى غير هللا. 

يف  منهم  ستة  من اآللهة،  سبعة  له  رجل  هناك  كان  الجاهلية  ويف 

األرض وواحد يف السماء أي هللا، فهو يعبد هللا ولكن لديه آلهة أخرى 

غير هللا. فسألوه يف المصيبة لمن تذهب؟ قال لمن يف السماء.  

فالذين يتخذون اآللهة يعلمون أن الرب يف السماء،. لذلك نرى حتى 

مع  اآلن  الحال  كما  هللا مخلصا.  يدعوا  المصيبة  وقت  يف  الملحد 

إىل هللا.  والتوبة  للرجوع  الناس  على  رحمة  جاء  الفيروس كورونا، 

والحمدللّه الذي أعزنا باإلسالم.  

ـِذًبـا} ال بد من بيان الحق وهللا بينه لكل 
َ

ـِھ ك
َّ
� الـل

َ
�ى َعـ�

َ
ِن افـ¹ ُم ِمـمَّ

َ
ظـل

َ
ـَمن أ

َ
{ف

العالم.  
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ونرى العالم على تقدمهم وتطورهم يف جميع المجاالت، فيروس ال 

أو  ال يرونه،  الذي  باللّه  يؤمنون  ال  لماذا  إذن  أثر عليهم.  بالعين  يرى 

بالمالئكة، أو بيوم القيامة؟ 

ونحن كأننا يف قاعة اختبار يف الدنيا ليظهر المؤمن من الكافر، لذلك ال 

بد من اإليمان والرجوع إىل هللا. 
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 سورة الكهف

   16    
 سورة الكهف  16

 

ºَلـــــــــــــــُتموُ|ـــــــــــــــم} بعدما بينوا الحق ابتعدوا عن قومهم واعتزلوهم 
َ
{َوِإِذ اعـــــــــــــــ¹

بأجسامهم وأديانهم ألن القوم كلهم كانوا كفار. 

على إيماننا،  يؤثر  خبر  أي  نعتزل  الفتن  وقت  يف  أن  نتعلم  هذا  من 

فنحفظ سمعنا وبصرنا، وقلبنا، وال نستمع إال لما يزيدنا إيمانا. 

 

م ِمــــــــــن َرحــــــــــَمِتِھ} لم يتركهم هللا أبدا، 
ُ

ــــــــــك م َر©ُّ
ُ

ــــــــــك
َ
ــــــــــر ل

ُ
?ِف َي«ش

َ
ــــــــــ� الــــــــــك

َ
ــــــــــأووا ِإ�

َ
{ف

فمباشرة بعد االعتزال آووا إىل الكهف. وهو بمثابة مكان راحة، ونجاة 

وحفظ من قومهم والكفر والشرك. 

هم أووا إىل الكهف، ولكن حقيقة هللا هو الذي أوحي إليهم الذهاب 

 
ً
ــــُدنــــَك َرحــــَمة

َ
ــــنا آِتــــنا ِمــــن ل إىل هذا الكهف. ألنهم دعوا هللا سابقا قائلين {َر©َّ

كثر مما طلبوا  ـًدا} فطلبوا رحمة هللا، وهللا أعطاهم أ
َ

مِرنـا َرش
َ
ـنا ِمـن أ

َ
ª ل َوَ|ـِ»ّ

م ِمــن َرحــَمِتِھ} نشر هللا لهم من رحمته، فصار هذا الكهف 
ُ

ــك م َر©ُّ
ُ

ــك
َ
ــر ل

ُ
{َي«ش

وعالقتهم مليئة باأللفة والرحمة.  

35



وقت  يف  خصوصا  فيه الرحمة،  مكان  يف  نعيش  أن  جدا  المهم  ومن 

والمشاعر  الرحمة  عدمت  إذا  البيوت  أجمل  يف  عشنا  ولو  الفتن. 

الحسنة بين األفراد انعدم التواصل، والمودة، وأصبح المكان عذابا.  

بين الناس.  المشاعر  أساس  وهي  مبتغى الجميع،  والرحمة  المحبة 

ونحن نحتاج أن نُصلح ونترىب ولكن بالرحمة، ألن انعدام الرحمة أثناء 

التربية صعب جدا.  

ولن يدخل أحدا الجنة بعمله، إنما فقط برحمة هللا، لذلك نسأل هللا 

البيوت  يف  يكون  ما  أفضل  وهي  يف قلوبنا،  يضعها  وأن  أن يرحمنا، 

والعالقات.  

 

ـــــــــــًقا} الكهف توافرت فيه جميع المرافق 
َ
رف ـــــــــــم ِمــــــــ

ُ
ِرك مــــــــ

َ
م ِمـــــــــــن أ

ُ
ـــــــــــك

َ
ª ل ّ

{َوuُـــــــــــَ¼ِ

رنـــــا رشـــــدا}، أي  والتسهيالت. وهم طلبوا سابقا من هللا {و½ـــــ^ء لـــــنا مـــــن أمــ

ــًقا} والمرفق من اسم هللا 
َ
كثر وهو {ِمرف ترشدنا وتهدينا، وهللا أعطاهم أ

"الرفيق"، أي ال يتركون دقيقة من غير رفق هللا.  

فلهذا الكهف له أفضل المواصفات، ونحن يف وقت الفتن مع الرحمة 

نحتاج الرفق.  

ومن فضل هللا عليهم أنه نشر لهم من رحمته، وهيأ لهم من أمرهم 

مرفقا، وحفظ دينهم وأجسادهم وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر 
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حتى  سبب  كل  لهم  ويسر  يف القرآن،  ذكرهم  فخلد  الثناء  من  لهم 

مكان نومهم كان مرفقا. 
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نرى يف هذه اآلية استجابة هللا لدعاء الفتية، وكيف أنه نشر لهم من 

رحمته ما لم يخطر على البال. وكيف هداهم ألحسن مكان وهذا من 

توفيق هللا لهم.  

فحفظهم من الشمس وهم بحاجة لها، ولكن لم يتعرضوا لها لمدة 

طويلة فتحرق أبدانهم.  

ونرى يف وقتنا هذا الناس تخاف على أجسادها، وصحتها ألن الصحة 

نعمة كبيرة، فالصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، 

نسأل هللا أن نكون من األصحاء، وأن نمأل أوقات فراغنا بما يرضي 

هللا و يحبه. 

والجميع يريد حفظ األبدان، لذلك احفظ دينك، وهو أعظم ما عندك، 

سيحفظ هللا بدنك كما حفظ أصحاب الكهف. 

ـــ?ِفِ?م ذاَت الـــَيمaِن} تميل عن الكهف 
َ

زاَوُر َعـــن ك
َ
َعت ت

َ
ـــل

َ
مَس ِإذا ط َرى الـــشَّ

َ
{َوت

يمينا يف الصباح فال ينالهم حرها فتفسد أبدانهم.  
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َرَ©ـــــــــــــــــت تـــــــــــــــــقِرُضـــــــــــــــــُ?م ذاَت  ــــــــــــــ
َ
ولكنهم بحاجة للشمس وقت الغروب {َوِإذا غ

ماِل} تقرضهم أي كلسعة بسيطة، كأنها لسعة من فيتامين دال. 
ّ

الــــــــــــــــــــــِش

فال ينالهم حرها فتفسد أبدانهم، وال أنهم يحرمون منها كليا. وهذا من 

توفيق وهدايته لهم. 

 

هداهم هللا ألفضل مكان يف الكهف فلم يكونوا محشورين يف داخله، 
ــــــجَوٍة ِمــــــنُھ}  أي يف متسع منه، ليطرقهم الهواء 

َ
أو على أطرافه {َوُ|ــــــم _ــــــ^ ف

والنسيم، ويزول عنهم األذى من المكان الضيق خصوصا مع مرور 

الزمان. وهذا كله من حفظ هللا ألوليائه.  

ومحبته لك.  هللا  والية  سترى  على دينك،  وحافظت  باللّه  آمنت  إذا 

سيحفظ لك عقلك وبدنك ويحفظك من أمور ال تتصورها، كما هدى 

هؤالء الفتية إىل أحسن مكان، يحصلون على الشمس والهواء، وأزال 

عنهم األذى، وهم نائمون، فما بالك بغير النائم. 

فهذا يعطينا األمان والتفاؤل بأن هللا سيحفظنا، فقط علينا أن نحسن 

الظن به.  

َضَر©نا َع�� آذاِ¬ِ{م} من حفظ هللا لهم أنه حفظ أسماعهم. 
َ
{ف

وكذلك يف أيامنا نحفظ سمعنا من االشاعات خوفا على ديننا، وفقط 

نسمع كالم هللا ألن فيه البشارات. 
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ـِھ} ِحفَظهم، وتسخير األسباب لهم، وابتعاد 
َّ
ثم يخبرنا {ذِلـــــَك ِمـــــن آيـــــاِت الـــــل

الشرور عنهم جميعها من آيات هللا الدالة على قدرته ورحمته، ليزيد 

بها إيمان المؤمنين ويطمئنوا بها.  

ومن التحديات أن يفتتن اإلنسان بنفسه عندما يرى هداية هللا له، 

وينسبها لنفسه أو لألسباب. وال بد أن نعلم أن الفتنة سوف تزول، 

نشرك  أال  المهم  ولكن  ويبعدنا عنها،  ويحفظنا  بإذنه  سينصرنا  وهللا 

باللّه، فلوال هللا ما اهتدينا.  

 

?ـــــــــــــَتِد} للطريق الصحيح والعلم النافع، والعمل 
ُ
ـــــــــــــُ?َو امل

َ
ـُھ ف

َّ
{َمـــــــــــــن َ�{ـــــــــــــِد الـــــــــــــل

الظلمات  يف  هللا  هداية  نحتاج  فنحن  المهتد حقيقة.  فهو  الصالح، 

خصوصا عندما تكثر الفتن ويكثر الكالم، فالمهتدي حقيقة من يهديه 

هللا، فال تعتقد أنك تهدي نفسك أو أحدا يهديك غير هللا. هي فقط 

هداية هللا يف جميع تفاصيل حياتك لذلك نشكره على هدايته. 

ا ُمرِشـًدا} ومن يضل عن هذا الطريق ويشرك  Áـُھ َوِلـي
َ
ِجـَد ل

َ
ن ت

َ
ـل

َ
{َوَمـن ُيـضِلل ف

باللّه، أو يعتمد على األسباب، أو على نفسه، سيضل ولن يجد من 

يواليه، ويكون بجانبه، ويحبه، ويحفظه، ويرشده ألفضل الطرق إال هللا، 

لذلك نسأله أن يهدينا للطريق المستقيم.  
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أي يف وقت الفتن نحتاج هللا أن يتوالنا ويدبرنا، فال مدبر وال موىل إال 

هللا.  

والذي يضل لن يجد من يتواله ويدبره على ما فيه صالحه، وال يرشده 

للخير والفالح، ألن هللا َحكَم عليه بالضالل الستحقاقه ذلك. وعندما 

نؤمن باللّه وربوبيته لن يخذلنا أبدا. 
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كثر من ثالثة مائة عام.  وٌد} حفظ هللا أعينهم  أ ــــا َوُ|ــــم ُرقــ
ً
يــــقاظ

َ
حَســــÂُُ{م أ

َ
{َوت

العين تتلف إذا بقت مغلقة لمدة طويلة، لذلك كانت أعينهم مفتوحة، 

فمن يراهم يحسبهم أيقاظا وهم رقود. 

وهذا ليبين لنا قدرة هللا ورحمته. وهللا قادر أال تتلف أعينهم من غير 

قدرته  لنا  ويظهر  به  نؤمن  حتى  سببا  هذا  جعل  ولكن  أي سبب، 

وواليته لهؤالء الفتية. 

 

ماِل} الجسد إذا اتصل باألرض لمدة 
ّ

Âُُ{م ذاَت الـــــــــــــــــــَيمaِن َوذاَت الـــــــــــــــــــِش
ّ
ِل

َ
ـــــــــــــــــــق

ُ
{َون

أجسادهم  أن  هللا (هلالج لج)  قدرة  من  لذلك  تأكل منه،  األرض  طويلة، 

كتشف أن المريض  كل من األرض. والطب اآلن ا بقيت نفسها ولم تتآ

يجب أن يقلب يف سريره كي ال يتقرح جسده.  

نسأل هللا (هلالج لج) أن يحفظ أجسادنا، ونحن على األرض، وتحتها. فهناك 

من يف قبورهم واألرض ال تأكل أجسادهم. كما هي أجساد األنبياء ألن 

الصديقين  أجساد  وأيضا  أجسادهم،  تأكل  أن  األرض  على  حرم  هللا 
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والصالحين. فهناك من الصالحين من ماتوا من مئات السنين ولكن 

أجسادهم لم تؤكل مثل هؤالء الفتية. 

وهذا إذا حفظت دين هللا وإيمانك سيحفظ جسدك، عينك وسمعك 

وكل ما فيك، وأنت فوق األرض، وتحتها، فما بالك بيوم العرض ويوم 

القيامة. 

وهللا هو مقلب القلوب، فنسأله "يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 

دينك". وهو الذي يقلب الليل والنهار، فالتقليب من أفعال هللا (هلالج لج).  

فاحفظ  أجسادهم وأعينهم.  هللا (هلالج لج)  فحفظ  حفظوا دينهم،  الفتية 

هللا يحفظك. 

 

َوصــــــــيِد} حفظ الكهف من أن تدخله السباع   ِذراَعــــــــيِھ ِبــــــــالــــــ
ٌ
ــــــــلÂُُ{م بــــــــاِســــــــط

َ
{َو�

والحيوانات األخرى. 

من  ألكثر  ولكن  الدخول فيه،  يستطيع  مخلوق  وأي  الكهف مفتوح، 

ثالث مئة سنة لم يدخل عليهم أي مخلوق بسبب هذا الكلب الذي 

كان عند مدخل الكهف، وهو خارج المكان. 

وأما المنزل الذي فيه كلب ال تدخله المالئكة، وينقص من أجر أهل 

البيت قيراطان كل يوم، فالكلب فقط للحراسة والرعي، والناس تتعذر 
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نقتني  ان  نستطيع  أننا  وتقول  سورة الكهف،  يف  الكلب  ذكر  بسبب 

كلبا، ال بل هنا الكلب كان للحراسة. 

اقناء الكالب 

ـھ  َب مـاِشـَيٍة، فـإنَّ
ْ
ـل

َ
ًبا ضـاِرuًـا ِلـَصْيٍد أْو �

ْ
ـل

َ
� 

َّ
ًبا، إال

ْ
ـل

َ
� �Äَـَت

ْ
قـال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): َمـن اق

لَّ َيوٍم ِق�aاطاِن. 
ُ
6َيْنُقُص ِمن أْجِرِه �

 

َوصــــيِد} هو شكله نائم وباسط ذراعيه بالوصيد،   ِذراَعــــيِھ ِبــــالــ
ٌ
ــــلÂُُ{م بــــاِســــط

َ
�}

والوصيد أي عند مدخل الكهف. 

وأثناء جائحة كوفيد، البشر محور تفكيرهم الصحة وكيف يحافظون 

حركه القطارات، والمطارات،  مثل  تأثرت  أخرى  أمور  ولكن  عليها، 

والسياحة، واألسواق واألسهم. أي البشر عندما يريدون الحفاظ على 

شيء واحد يعطلون األمور األخرى، ألنهم ال يحيطون بكل شيء علما، 

وتفكيرهم ناقص.  

حفظ  هو  األمر  يف  ما  أهم  وأن  واإليجابية  التفاؤل  نتعلم  هنا  ولكن 

الدين. وإذا حفظته وكان فقط همك دينك وإيمانك، هللا سيحفظك 

أعين  حفظ  كما  تتصورها وبالتفصيل،  ال  وبأسباب  الوسائل  بأحسن 

وأجساد هؤالء الفتيه. 

6 صحيح البخاري. 5481.  
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ـــــِلئَت ِمـــــÇُ{م ُرعـــــًبا} من قدرة هللا أنه 
ُ َ
راًرا َومل ـــــيَت ِمـــــÇُ{م ِفــ

َّ
َول ـــ

َ
¤ِ{م ل

َ
عَت َعـــــل

َ
ـــــل

َّ
ـــــِو اط

َ
{ل

وضع الرعب يف قلب أي أحد يحاول الدخول إليهم.  

والرعب جند من جنود هللا، وهذا ما نشهده اآلن أثناء جائحة كوفيد19  

كيف الرعب أثّر على أداء الناس، وأعمالهم. 

 

ــــِلئَت ِمــــÇُ{م ُرعــــًبا} المتأل قلبك رعبا 
ُ َ
راًرا} أي هربت منهم {َومل ــــيَت ِمــــÇُ{م ِف

َّ
َول ــ

َ
{ل

منهم ووليت وتركتهم فرارا.  

والرعب جند من جنود هللا والنبي (ملسو هيلع هللا ىلص) يقول:  

نصرب بالرعب 

ْ?ٍر.  
َ

 ش
َ
ْعِب َمِسaَ�ة ِصْرُت بالرُّ

ُ
7قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): ن

أي الناس تخافه من مسيرة شهر.  

نسأل هللا أن يؤمنا فوق األرض، وتحت األرض، ويوم العرض، وهذا ال 

يكون إال باإليمان.  

سورة يونس62 

 

7 صحيح البخاري. 335.  
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لذلك آمن باللّه وهللا سيعطيك األمان. 

سؤال هللا العفو والعافية 

َم َيـَدُع |ؤالِء الـ�لمات حـaَن ُيمË®ـÊ وحـaَن 
َّ
ُ عـليِھ وسـل َّ

Íا �
َّ

ِ صـ�
َّ

Íْن رسوُل ا
ُ

لـم َيـك

ـــَك 
ُ
ـــي أســـأل ِ

ّ
µمَّ إ?

َّ
رِة الـــل نـــيا واآلخ  _ـــ^ الـــدُّ

َ
ـــَك الـــعفو والـــعافـــية

ُ
ـــي أســـأل ِ

ّ
µمَّ إ?

َّ
يـــصبُح الـــل

� َعْوراÐــي وآِمــن َروعــاÐــي 
ُ
?مَّ اســ¹

َّ
ْ|ــ�^ ومــا�ــ^ الــل

َ
ــياَي وأ

ْ
 _ــ^ ديــÊÄ وُدن

َ
الــعفَو والــعافــية

 ̂ ـــوÑـــ
َ
ـــلفي وعـــن يـــميÊÄ وعـــن ِشـــما�ـــ^ وِمـــن ف

َ
?مَّ احـــَفظÊÄ مـــن بـــaِن يـــديَّ ومـــن خ

َّ
الـــل

  .Êح�
َ
غتاَل ِمن ت

ُ
8وأعوذ ,َعظمِتَك أن أ

نسأل هللا أن يسلمنا، وأزواجنا، وأبناءنا، وأهلنا، وأحباءنا، وبالدنا، وبالد 

المسلمين، والعالم أجمعين.   

 

8 صحيح الترغيب. 659 – صححه األلباين.  
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ساَءلوا َبـيÇَُ{م} 
َ
Ó{م} لماذا بعثهم هللا (هلالج لج) {ِلـَيُÇَساَءلوا َبـي

َ
Óـذِلـَك َ,ـَعثناُ|ـم ِلـَي

َ
{َوك

بقوا  لو  بعد الموت.  يكون  والبعث  بعد الفراق،  اللقاء  أي  والبعث 

بعثهم  بعد  ظهرت  ولكن  آيات هللا،  لتظهر  كانت  ما  نائمين 

واستيقاظهم. 

 

ساَءلوا َبيÇَُ{م} ليسأل بعضهم بعضا.  
َ
Óِلَي}

ونرى يف قصتهم األرقام جدا مهمة يف إظهار آيات هللا. وهنا تساءلوا 

أي تباحثوا للوقوف على الحقيقة، وهي طبيعة يف اإلنسان أنه يحب 

معرفة الحقيقة وهذا سبب بعثهم. 

وٍم} وهذا شعورهم، مبني على الظن، ومع  و َ,ـــــعَض َيـــ
َ
وًمـــــا أ ـــــِبÕنا َيـــ

َ
وا ل {قـــــالـــ

ـِبÕُتم} وهذا يبين 
َ
ُم ِبـما ل

َ
عـل

َ
م أ

ُ
ـك هذا لم يتوقفوا على ظنهم، فقالوا {قـالوا َر©ُّ

يرد  إنما  ويعتقد  يظن  ما  على  يتوقف  ال  الدين  فتنة  يف  اإلنسان  أن 

العلم للّه (هلالج لج).  
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عندما تأيت شبهة، ال بد أن يرد العلم عنه إىل هللا (هلالج لج)، وهذا سيحفظ 

ديننا، ويحفظ الناس من الوقوع يف التنازع. وهنا يبين أنهم على قلب 

واحد وال يوجد أي تنازع بينهم ألنهم ردوا األمر للّه. 

تعاىل -بعد ذلك-  هللا  يف تفسيره: "ولعل  السعدي  الشيخ  يقول 

أنهم  وأخبر  ليتساءلوا بينهم،  بعثهم  ألنه  مدة لبثهم،  على  أطلعهم 

تساءلوا، وتكلموا بمبلغ ما عندهم، وصار آخر أمرهم، االشتباه، فال بد 

أن يكون قد أخبرهم يقينا، علمنا ذلك من حكمته يف بعثهم، وأنه ال 

األمور  يف  الحقيقة  علم  طلب  بمن  رحمته  ومن  ذلك عبثا.  يفعل 

المطلوب علمها، وسعى لذلك ما أمكنه، فإن هللا يوضح له ذلك".  

ومن طلب العلم حقيقًة، يف األمور المطلوب علمها ولو لزيادة االيمان، 

سيريه هللا من آياته. كما إبراهيم (عليه السالم) حين سأل هللا: 

سورة البقرة 260  

 

قلبه  بها  تطمئن  ما  اآليات  من  هللا (هلالج لج)  يريه  الدنيا  يف  فاإلنسان 

ويصل لدرجة الصديقين.  
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م} أرسلوا أحدكم وليس جميعكم كي ال يلفتوا األنظار. 
ُ

َحَدك
َ
ا,َعثوا أ

َ
{ف

 

م} بالدراهم التي كانت معهم.  
ُ

{ِبَوِرِقك

 

ديَنِة} حددوا المكان، فالوضوح مهم. 
َ
� امل

َ
{|ـِذِه ِإ�

ـعاًمـا} أي ال بد من النظر أيها أزكى طعاما. طوال مدة 
َ
ز�ى ط

َ
ـ{ا أ ُّ�

َ
ر أ

ُ
ـلَينظ

َ
{ف

احتاجوا للطعام،  البعث  بعد  ولكن  كل شيء،  لهم  هللا  سخر  لبثهم 

فأرادوا أزكى األطعمة وأفضلها.  

م ِبِرزٍق ِمنُھ} والرزق ما ينتفع به.  
ُ

لَيأِتك
َ
{ف

 

ف} يف ذهابه وشرائه وإيابه.  
َّ
ط

َ
{َولَيَتل

 

َحـــًدا}  ال بد من السرية والتلطف وعدم شعور اآلخرين 
َ
م أ

ُ
 ِبـــك

{َوال qُـــشِعَرنَّ

بهم. 
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 سورة الكهف

   20    
  سورة الكهف 20

 

م 
ُ

يك
َ
روا َعــــــــل ــــــــُ{م ِإن َيظَ?ـــــ وذكروا المحذور من إطالع غيرهم عليهم، وهو {ِإ¬َّ

ـــــن 
َ
ِ×ِ{م َول

َّ
ـــــم _ـــــ^ ِمـــــل

ُ
و qُـــــعيدوك

َ
ـــــم} إما يرجموهم بالحجارة فُتقتلون، {أ

ُ
رُجـــــموك َيـ

َبـــــــــًدا} أو يعيدونكم يف دينهم، ولن تفلحوا ألنكم ستخسرون 
َ
ا أ

ً
ـــــــــفgØِوا ِإذ

ُ
ت

دينكم ودنياكم.  

ودوام ذكره.  إىل هللا،  العلم  رد  من  بد  ال  أن  هذه اآليات،  فوائد  ومن 

وأهمية األكل الطيبات، والمطاعم اللذيذة مع عدم اإلسراف. والتحرز 

والستخفاء والبعد عن مواطن الفتن.  

وأخذ الحيطة واالحتراز، كما اآلن مع جائحة كوفيد 19، نخاف أن نفتتن 

بديننا، لذلك جاء األمر بعدم االختالط والتجمع، ألن الخوف على الدين 

كثر من الخوف على الصحة. وال بد من اتباع القوانين وأوامر أولياء  أ

األمور، وكله لحفظ الدين. 
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 سورة الكهف

   21    
 سورة الكهف 21

 

مع زيادة الحيطة والحذر وجدوهم. ويخبر هللا هنا أن الناس اطلعوا 

عليهم بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم ليشتري الطعام، ألن هللا أراد 

أمرا فيه صالح للناس. 

¤ِ{م} ألن هناك فائدة وصالح للناس.  
َ
�نا َعل

َ
Ùع

َ
ذِلَك أ

َ
{َوك

 

بعد ثالث مائة وتسع سنوات الناس تغيروا وصاروا مؤمنين، لذلك 

} بأن هللا  ـِھ َحـــــــــــقٌّ
َّ
نَّ َوعـــــــــــَد الـــــــــــل

َ
موا أ

َ
سيظهرهم هللا للجميع لهدفان، {ِلـــــــــــَيعل

يحفظ دينه وأولياءه، ويظهر هذا عندما يعود الشيء المفقود، كما يف 

قصة أم موسى ورجوع موسى (عليه السالم) إليها قال تعاىل:  
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سورة القصص13 

 

فقومهم رأوا منهم من آيات هللا البينة، أن من يحفظ دينه يحفظه 

هللا كما حفظ أصحاب الكهف.  

 

 ال َرuـــــــــــَب فـــــــــــ¤{ا} وأيضا مما ال 
َ
نَّ الـــــــــــّساَعـــــــــــة

َ
والسبب الثاين للعثور عليهم {َوأ

شك فيه أن هناك يوم القيامة.  

ومما نشهده اآلن أثناء جائحة كوفيد 19، أن هناك يوم القيامة، فانظر 

لحال الهلع والفزع الذي فيه الناس، نسأل هللا األمن يوم يفزع الناس.  

وأيضا نرى كيف انقسم الناس إىل المؤمن والكافر. كل هذا لنعلم أن 

الساعة ال ريب فيها.  

 

عندما استيقظوا وعلم الناس بأمرهم زادت مكانتهم عند الناس {ِإذ 

َرُ|ـــــم} مع أنه يف السابق لم يريدوهم ولكن اآلن تنازع  مــ
َ
وَن َبـــــيÇَُ{م أ ناَزعـــ

َ
Óَيـــــ

الناس بينهم وانقسموا لفئتين، منهم مثبت للوعد والجزاء، والحادثة 

صارت سبب يف زيادة إيمانهم باللّه، وأن وعد هللا حق وأن الساعة ال 

ريب فيها. ومنهم ناف لذلك، أي لم يزد إيمانه. 
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فجعل هللا قصتهم بعد العثور عليهم، زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين 

وحجة على الجاحدين. فشهر أمرهم وظهرت قيمة الدين وصار لهم 

مكانة عالية، ورفع قدرهم. 

ونري أثناء هذه الجائحة، أن المساجد أغلقت وهذا يعز على الناس 

قيمة  سيظهر  هللا  بحكمة  بأن  واألمل أيضا،  التفاؤل  يعطي  ولكن 

يف  يصلي  ال  من  حتى  للدين  الناس  محبة  زاد  االغالق  وهذا  الدين. 

المسجد يود لو أن تفتح المساجد ليرجع ويصلي فيها.  

 

ُم ِ�ــِ{م} أي 
َ
عــل

َ
ــُ{م أ ¤ِ{م ُبــ«ياًنــا َر�ُّ

َ
وا ابــنوا َعــل

ُ
ــقال

َ
وتنازع الفريقان، فريق يقول {ف

نحن ال نعلم ما حالهم. فهؤالء لم يفتتنوا بأصحاب الكهف.  

 

¤ِ{م َمÚِ]ـًدا} وهنا أصحاب الكهف 
َ
نَّ َعـل

َ
ِخـذ َنتَّ

َ
مِرِ|ـم ل

َ
بوا َعـ�� أ

َ
ـل

َ
ـذيـَن غ

َّ
{قـاَل ال

صاروا فتنة لآلخرين.  

 

¤ِ{م َمÚِ]ـًدا} 
َ
نَّ َعـل

َ
ِخـذ َنتَّ

َ
مِرِ|ـم} أي الذين لهم األمر {ل

َ
بوا َعـ�� أ

َ
ـل

َ
ـذيـَن غ

َّ
{ قـاَل ال

العتقادهم أنهم أصحاب دين، فنبني عليهم مسجدا. وهذا مما نهى 

النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) عنه، وهذا من تعظيمهم ألصحاب الكهف.  
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كما حصل مع عبادة األصنام، قبل قوم نوح. أن الناس وضعوا صور 

الناس  بدأ  الزمان  مرور  مع  ولكن  بعبادة هللا،  ليذكّروهم  الصالحين 

بعبادة هذه الصور، ثم بنو األصنام، وهم أناس يف األصل صالحين.  

فقد يقع الناس يف فتنة مع أصحاب الدين بتعظيمهم. كما حصل مع 

عيسى (عليه السالم).  

{َمÚِ]ًدا} نعبد هللا ونتذكر أحوالهم وما جرى لهم.   

ففي القصة دليل أن من فر بدينه من الفتن سلمه هللا منها، ومن 

وجعله  آواه هللا،  هللا  إىل  آوى  ومن  عافاه هللا،  العافية  على  حرص 

هداية لغيره. ومن تحمل الذل يف سبيله وابتغاء مرضاته كانت عاقبة 

أمره العز العظيم من حيث ال يحتسب وما عند هللا خير وأبقى.  
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 سورة الكهف

   22    
 سورة الكهف 22

 

حصل  ما  أن  نعتقد  قد  لفتنة الدين.  اآلخر  الوجه  اآلية  هذه  يف  نرى   

للفتية مع قومهم، هي فقط من فتنة الدين، وال نعلم أن بعد انتهاء 

كبر.  الفتنة هناك ما هو أ

يُّ ا\gِزَ©ــaِن 
َ
َم أ

َ
ذكر هللا (هلالج لج) سابقا سبب بعث أصحاب الكهف هو {ِلــَنعل

َمــــــــــًدا} أي بعد الفتنة هناك تنازع بين حزبين لمعرفة 
َ
ــــــــــِبثوا أ

َ
حــــــــــ¯®� ِملــــــــــا ل

َ
أ

عددهم، فابتعدوا عن المقصد والهدف من هذا البعث. مع أن هللا 

موا 
َ
¤ِ{م ِلـــَيعل

َ
�نـــا َعـــل

َ
Ùعـــ

َ
ـــذِلـــَك أ

َ
(هلالج لج) أخبرنا سابقا أنه اعثر عليهم لهدفين {َوك

 ال َرuـــــــَب فـــــــ¤{ا} وإال ألَبقاهم نائمين إىل يوم 
َ
نَّ الـــــــّساَعـــــــة

َ
ـِھ َحـــــــقٌّ َوأ

َّ
نَّ َوعـــــــَد الـــــــل

َ
أ

القيامة، وال داعي لبعثهم. 

تنازعوا أوال على بناء مسجد عليهم، ثّم تنازعوا على عّدتهم، وكل هذا 

يعتبر رجما بالغيب، وتخمين. ولكن المهم هو عدد السنين التي بقوا 

يف الكهف، وهو الذي يزيد اإليمان.  
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ـــلÂُُ{م} الفعل يف 
َ
 راِ,ـــُعُ?م �

ٌ
ـــة

َ
ـــالث

َ
وَن ث انقسموا لثالثة فرق، منهم من {َســـَيقولـ

ــــلÂُُ{م} وهنا الفعل مضارع {َرجــــًما 
َ
 ســــاِدُســــُ?م �

ٌ
ــــمَسة

َ
وَن خ المستقبل {َوuَــــقولــ

يِب} القوالن باطالن ال أساس لهما من الصحة، وال دليل عليهما. 
َ
ِبـــــــــــــــالـــــــــــــــغ

يِب}.  
َ
لذلك أبطلهم هللا (هلالج لج) بقوله {َرجًما ِبالغ

 

ــــــلÂُُ{م} أي هم سبعة وذكر الواو هنا، وقبله يف 
َ
 َوثــــــاِمــــــÇُُ{م �

ٌ
وَن َســــــبَعة {َوuَــــــقولــــ

خمسة  رابعهم كلبهم،  ثالثة  إنما  الواو  يذكر  لم  السابقين  القولين 

سادسهم كلبهم. ولكن هنا الواو يدل عل دقه الحق.  

ـلÂُُ{م} ولم يذكر بعد هذا القول شيء أي هذا هو 
َ
 َوثـاِمـÇُُ{م �

ٌ
{َوuَـقولوَن َسـبَعة

القول الصحيح. 

للناس  يحصل  وال  منه  فائدة  ال  االختالف  هذا  أن  نرى  كله  هذا  ومع 

مصلحة سواء دينية أو دنيوية. 

 

من ناحية، "ماذا نفعل؟"،  يضلون  الفتنة  بعد  الناس  أي  يبين  وهذا 

"وما هي خططنا؟" "وماذا نبني؟"، "أو كم هو عددهم؟". لذلك يقول 

Üِــِ{م} رد العلم  ُم ِ,ــِعدَّ
َ
عــل

َ
ــل} يا محمد لهم، {َرÝّــي أ

ُ
هللا (هلالج لج)، للنبي( ملسو هيلع هللا ىلص)، {ق

إىل هللا، أي إذا رأيت أي تنازع رده إىل هللا.  
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ـــــليٌل} فقط القليل الذين أصابوا الصواب ألن لديهم علم 
َ
 ق

ّ
ُمُ?م ِإال

َ
{مـــــا qَـــــعل

َحـًدا} ال تجادل 
َ
سـَتفِت فـ¤ِ{م ِمـÇُ{م أ

َ
Ð ِمراًء ظـاِ|ًرا َوال 

ّ
ـماِر فـ¤ِ{م ِإال

ُ
ـال ت

َ
بالكتاب، {ف

الفائدة  فيه  الذي  العلم واليقين،  على  مبني  ظاهرا  مراء  إال  وتحاج 

الدينية والدنيوية.  

تضيعا للوقت،  هي  المتسلسلة  والبحوث  المناقشات  كثرة  لذلك 

وكذلك يؤثر على مودة القلوب من غير أي فائدة.  

لذلك لتجنب فتنة الدين ال أدخل يف مناقشات وبحوث ال فائدة منها. 

ــــــــــــــــــِبÕُتم} ردوا العلم للّه 
َ
ــــــــــــــــــم ل

َ
كما فعل أصحاب الكهف، عندما تساءلوا {ك

ِبÕُتم}.  
َ
ُم ِبما ل

َ
عل

َ
م أ

ُ
ك قائلين {َر©ُّ

وكالمهم موحد ألن مودة القلوب مهمة فحافظوا عليها وهذا ما نريده 

ألن إذا القلب تأثر، اإليمان سيتأثر وما يظهر اإليمان المودة التي بين 

المؤمنين. 

 

َحــــــًدا} أي ال 
َ
ســــــَتفِت فــــــ¤ِ{م ِمــــــÇُ{م أ

َ
Ð وإن لم تعرف الجواب ال تسأل أحدا {َوال

تسأل أحدا عن عددهم. 
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فال نحتاج أن نسأل أهل الكتاب عن عددهم، ألن كالمهم مبني على 

الرجم بالغيب والظن، أي منع االستفتاء ممن ال يصلح للفتوى، لكونه 

اإليمان  على  فيؤثر  يحجزه،  ورع  عنده  وليس  به،  تكلم  بما  يبايل  ال 

اإليمان  على  يف األعداد،  خصوصا  الجدال  تأثير  يبين  وهذا  والدين. 

ومودة القلوب. 
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 سورة الكهف

   23 - 24    
 سورة الكهف 23 – 24

 

 

الناس قد تتجه للشرك يف وقت األزمات والكوارث. ونجد أثناء جائحة 

كوفيد 19،  من يتجه ليتنبأ بالغيب، وهذا من الشرك، ألن ال أحد يعلم 

المستقبل إال هللا (هلالج لج)، وآخرون يقولون نحن بقدرتنا سنصنع لكم 

الدواء  سينتجون  أنهم  صحيح  هللا فقط،  بيد  والدواء  العالج  العالج. 

وهذا من باب األخذ باألسباب ولكن كل شيء بمشيئة هللا (هلالج لج).  

ادعاء القدرة،  أو  العلم به،  أي  بما سيحدث،  بالتنبؤ  يأيت  فالشرك 

والمشيئة. قصه الفتية أصحاب الكهف، تعلمنا كيف يحدث الشرك. 

 

ومن درجات القدر، العلم، أي قبل أن يحصل أي حدث، 

يف  العلم  هذا  كتب  أي  ثم الكتابة،  قد علمه.  هللا (هلالج لج) 

اللوح المحفوظ. ومشيئة هللا (هلالج لج) عند حدوث الحدث، 

ثم يخلق ما شاء أن يكون.  
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فمن اإليمان بالقضاء والقدر أن هذا الفيروس جاء بعلم هللا، وكتبه يف 

اللوح المحفوظ، ولم يخرج بنفسه إنما شاء هللا، فخلقه. 

لذلك إذا قارنا أفعالنا بمشيئة هللا، أي قلنا "إن شاء هللا" هذا يجعلنا 

نتواضع. 

ونزلت هذه اآليتين عندما سأل اليهود النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) عن قصه أصحاب 

الكهف فأجابهم "غدا سأخبركم"، ولم يقل ان شاء هللا.  والوحي غاب 

عنه أربعين يوما ثم نزل بعدها ليخبره قصتهم. مع أن هللا  (هلالج لج) قادر 

أن يخبره أثناء السؤال ولكن ليعلمه ويعلمنا. 

 

ـًدا}  أي ال تقول سأفعل أو سأخبركم إال 
َ
ـي فـاِعـٌل ذِلـَك غ

ّ
µٍء ِإÊـ

َ
®Þـنَّ ِل

َ
ـقول

َ
{َوال ت

ـُھ} أي إذا شاء هللا سأفعله وان لم يشأ لن 
َّ
ن qَـــــــشاَء الـــــــل

َ
 أ

ّ
أن تقرنه ب {ِإال

أفعله. ومشيئة هللا فيه العلم والحكمة، لذلك إذا لم أقم بما أريد هذا 

من حكمة هللا، وفيه مصلحة يل.     

أقرنها  وال  قدريت  على  أعتمد  عندما  والغرور  ومن الشرك، والتكبر، 

بمشيئة هللا،  به  سيقوم  عمل  أي  اإلنسان  قرن  وإذا  بمشيئة هللا. 

ونقول "يا  مع هللا،  نتأدب  كأننا  وييسره أموره.  فيه  له  هللا  سيبارك 

رب سأفعله ولكن إن أذنت يل". وهذا يبين إيماننا باللّه، وان ال شيء 

يحدث إال بمشيئته. 
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سßَت} أمر هللا (هلالج لج) النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) بذكر هللا عند النسيان 
َ
µ َك ِإذا ر َر©َّ

ُ
{َواذك

كي يسترجع ويجمع ما نساه. نسأل هللا أن يعيننا على ذكره وشكره 

وحسن عبادته.  

 

ــــــًدا} وأمره أن يدعو هللا أن 
َ

َرَب ِمــــــن |ـــــــذا َرش قــ
َ
ن َ�{ــــــِدَيــــــِن َرÝّــــــي ِأل

َ
ــــــل َعË®ــــــ� أ

ُ
{َوق

يهديه. والعبد الذي يبذل قصارى جهده يف طلب الهدى والرشد حتما 

هللا سيهديه وسيسدده.  

 

61



 سورة الكهف

   25    
 سورة الكهف 25

 

مدة  له  ذكر  والنواهي  باألوامر  نبيه (ملسو هيلع هللا ىلص)  هللا (هلالج لج)  رىبّ  أن  وبعد 

ــــٍة ِســــنaَن َوازدادوا Ðِــــسًعا} أي 
َ
 ِمــــائ

َ
الث ــ

َ
ــــ?ِفِ?م ث

َ
ــــِبثوا _ــــ^ ك

َ
بقاءهم يف الكهف.  {َول

بقوا فيه ثالث مائة وتسع سنوات، أي هنا التركيز ليس على عددهم، 

أو ماذا نفعل بهم؟ إنما كم لبثوا يف الكهف وهذه المعلومة تظهر "أن 

وعد هللا حق" "وأّن الساعة ال ريب فيها".  
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 سورة الكهف

   26    
 سورة الكهف 26

 

ِبثوا} قل لهم يا محمد (ملسو هيلع هللا ىلص)، هللا أعلم بِما َلِبثوا.  
َ
ُم ِبما ل

َ
عل

َ
ـُھ أ

َّ
ِل الل

ُ
{ق

وهنا يخبرنا هللا بأهم ما يف األمر، وهو إحاطة علم هللا بكل شيء، أي 

كثر من فقط كم لبثوا. فالقصة بنفسها تظهر علم هللا المحيط.   أ

 

رِض} ليس فقط العلم بما لبثوا، إنما بشكل عام 
َ
ماواِت َواأل ـــــيُب الـــــسَّ

َ
{لـــــھ غ

له غيب السماوات واألرض.  

المنجمين  يخرج  قد  كوفيد 19،  فيروس  مع  الحايل  وضعنا  يف 

على  يؤثرون  ألنهم  نستمع لهم،  أن  فنحذر  ويتنبؤون بالمستقبل، 

اإليمان. كما اآلن يتنبؤون بوقت انتهاء الفيروس، أو الذي سيحصل يف 

العالم.  

ومن قال غدا سيحدث كذا ال نصدقه وندخل أنفسنا بهذه الفتنة. 
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ســِمع} تعجب من كمال سمعه وبصره، أي سواء قصتهم أو 
َ
بــِصر ِبــِھ َوأ

َ
{أ

أي قصة أخرى ليست عجيبة على هللا وعلمه. ألن علمه واسع، و قد 

أحاط سمعه وبصره جميع المسموعات والمبصرات.  

فوق  ما  ويبصر  يف عروقها،  الدم  ومجرى  النملة  يبصر  وهللا (هلالج لج) 

قلوب الناس،  يف  ما  ويعلم  كبيرة وصغيرة،  وتحت األرض،  السماء 

وحتى ما توسوس به نفوسهم.  

 

كثر من هللا. من أسماء  } ال أحد يواليك ويحبك أ ّ
ٍ̂ ــُ?م ِمــن دوِنــِھ ِمــن َوِ�ــ

َ
{مــا ل

يحبك  الذي  منك،  القريب  يليك،  الذي  الصاحب  أي  الويل،  هللا 

ويل  هو  ويبصر  فالذي يعلم، ويسمع،  وينصرك، ويحفظك، ويرزقك. 

الذين آمنوا، الذي يخرجهم من الظلمات ايل النور. 

من والية هللا ألصحاب الكهف أنه هداهم للكهف المناسب، وسخر 

لهم الشمس، فلم تحرقهم، وحفظهم لفترة بقائهم.  

الوباء  هذا  أن  نعتقد  فال  كل الكون،  تدبير  يتوىل  الذي  هو  فاللّه 

المستجد هو الذي يتحكم بالكون، بل هو جند من جنود هللا (هلالج لج). 

هذا اعتقاد الكافر ولكن المؤمن الذي يعرف هللا الويل، يعلم أنه هو 

الذي سيحفظه وينجيه. 
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الذي ال يحب هللا لن يواليه، الكافر ال ويل له، لذلك نؤمن باسمه الويل 

فينصرنا، ويرزقنا، وال يتركنا. وهللا يقول أنا عند ظن عبد يب. إذا آمنت 

عنك  ويبعد  ويعافيك  سيحفظك  بل  لن يتركك،  يتركك  لن  أنه 

األمراض والمشاكل.  

فعلينا أن نُحسن الظن باللّه، وال ننطق بسوء ألن كل ما يقوله اإلنسان 

سيحدث ألن هللا هو المؤمن، ويصدق كل كالمه، لذلك دائما نتكلم 

بالخير ونتفاءل ألن هللا هو الويل.  

العالقة مع هللا باإليمان، وإن واىل هللا أحدا لم يكله ألحد من خلقه 

ولن يعاديه أحد، كما قال تعاىل يف الحديث القدسي:  

الحديث القدسي 

ا، فقْد آذنُتھ با\gرِب.   Á9من عادى �^ ولي

َحــًدا} ما دام هو الويل فال أحد يحكم إال هو، وال ُيقّدر 
َ
{َوال qُشِرُك _ــ^ ُحــكِمِھ أ

األقدار إال هو.  

أحد  فال  والحكم الشرعي.  الكوين (القدري)،  الحكم  والُحكم نوعان، 

يتدخل يف ُحكم هللا، كل األقدار وكل ما يحصل يف الحياة بقدر هللا 

حتى سقوط ورقة، وال يشرك يف حكمه أحدا.  

9 صحيح الجامع 1782 – صححه األلباين. 
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وال يصح أن يحكم الناس على اآلخرين، فالحكم فقط للّه فال نشرك 

مع هللا بقول أن هناك أحد آخر يحكم، بل هللا هو الذي يحكم ويقدر  

ال  أي  أعلم بهم"  ذكر "ربهم  الفتيه  قصة  يف  لذلك  ويدبر الكون. 

يستطيع أن يحكم عليهم إال ربهم. ألن الناس قد اتجهوا للشرك ببناء 

مسجد عليهم.  

 

َحــــًدا} أي ال نشرك بأن نجعل أنفسنا حكم ونحكم 
َ
ِرُك _ــــ^ ُحــــكِمِھ أ {َوال qُشـ

على اآلخرين أو نتكلم عن القدر. فالحكم ليس ألحد إال هللا فال نقول 

فالن من أهل النار أو سيدخل الجنة. بل نحن علينا أن نتبع ما أُمرنا 

به فقط وهللا هو الذي سيحاسب الناس. 

ويف وقت الفتن، الذي يسمعنا، ويبصرنا، وينصرنا، ويوالينا، ويحفظنا 

هو هللا فال أحد يستطيع ذلك إال هو، وهذا من األمن الداخلي عندما 

نعلم أنه يسمع ويبصر ويوالينا فال نشرك بحكمه أحدا. 

فتنة  من  يحمينا  منير  لكهف  نحتاج  الداخلي  باألمن  الشعور  وبعد 

الدين، فاإليمان يحتاج لتغذية مستمرة. كما يف اآليات التالية:  
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 سورة الكهف

   27 - 28    
   سورة الكهف 27  – 28

 

أصحاب  حمى  وما  يف الفتن.  هللا  كالم  مع  للتواصل  يحتاج  اإلنسان 

الكهف من فتنة الدين هو اتصالهم باللّه. 

{َواتــــــــــــــــــــــُل} التالوة هي االتباع، أي اتبع ما أوحى هللا إليك من القرآن، 

بمعرفة معانيه وفهمه وتصديق أخباره، وامتثال أوامره ونواهيه. ذكر 

ــــــــذي 
َّ
ـِھ ال

َّ
القرآن يف سورة الكهف يف اآلية األوىل يف قوله تعاىل {ا\gَــــــــمُد ِلــــــــل

ُھ ِعَوًجا} 
َ
م َيجَعل ل

َ
نَزَل َع�� َعبِدِه الِكتاَب َول

َ
أ

 

وقت الفتن هو أفضل وقت التباع معاين القرآن من البداية إىل النهاية 

وفهمها. كما ألزم عثمان ابن عفان (رضي هللا عنه) القرآن يف وقت 

الفتنة.  

له  هللا  ففتح  على القرآن،  نفسه  وطن  سجن  عندما  تيمية  وابن 

فتوحات لم يفتحها له من قبل. 
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وذلك بأن يف وقت الفتن القلوب تصفو ويتجمع شتاتها فيفتح هللا 

القرآن فتحا عجيبا. وهذا الذي يحمينا من الفتنة. 

 

ــــــيَك} يجب أن يكون الوحي من هللا، أي ال أتبع إال ما هو من 
َ
َ̂ ِإل {مــــــا أوäِــــــ

هو  األمان  بر  إىل  يوصلنا  الذي  ألن  األمور،  أولياء  أو  الرسول  أو  هللا 

"اتباع القوانين".  

 

ـــــــــَك} الكتاب أي كل القرآن، وهذا الكتاب كتاب ربك الذي  {ِمـــــــــن ِكـــــــــتاِب َرِ©ّ

يربيك لتكتشف عيوبك وترتقي، ويحفظك من كل مكروه وسوء. فهو 

شفاء وحفظ ورحمة للمؤمنين. كتاب ربك هو الكهف الذي نحتاجه يف 

ِلماِتـــــِھ} فأنت بأمان 
َ
َل ِلـــــ� وقت الفتن. ثم ذكر صفات هذا الكتاب. {ال ُمـــــَبِدّ

يف هذا الكهف ألن التعليمات التي فيه لن تتغير. 

ترى يف وقت الفتن األخبار تتغير كل يوم، اليوم خبر مؤكد غدا ُيلقى 

ال  هللا  كالم  أما  بعدم االستقرار.  اإلنسان  فيشعر  يف صحته.  وتشك 

مبدل له لصدقه وعدله.  
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ـــــــــــن 
َ
كثر ما نحتاج يف وقت الفتن هو ملجأ يضمنا، لذلك قال تعاىل {َول وأ

ِجـــــــَد ِمـــــــن دوِنـــــــِھ ُملَتَحـــــــًدا}  لن تجد ملجأ يحفظك، ويحميك، وُيأَّمنك، وال 
َ
ت

معاذ تعوذ إليه مثل كالم هللا. 

فهو  بيوتهم  إىل  لجأوا  كورونا  جائحة  وخصوصا  الكوارث  أثناء  الناس 

أفضل ما يأووا إليه. 

كما قالت النملة يف سورة النمل:  

سورة النمل18 

 

َنَنا، ونلجأ  فأثناء وجودي خائف يف المنزل نلجأ إىل هللا المؤمن أن ُيأمِّ

كل  يف  الملجأ  وحده  فهو  دونه ملتحدا.  من  نجد  لن  ألننا  كالمه  إىل 

األمور ألنه هو المألوه المعبود كامل الصفات، وال يوجد ملجأ يضم كل 

الناس مثل هللا. لذلك قال تعاىل:  

سورة الذاريات 50 

 

والفرار يكون إليه بقلوبنا عندما نعلم أنه هو الذي سينجينا، ويحفظنا، 

ويرزقنا، وينقطع قلوبنا عن رجاء منفعة غيره، ولو بأبسط األمور.  
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ونحن نلجأ إىل هللا يف كل أمورنا فهو المرغوب إليه يف السراء والضراء. 

فتنة  من  النجاة  سبب  سيكون  هللا  بكالم  واالتصال  التواصل  وهذا 

الدين.  

 

سورة الكهف 28 

 

ــُ{م  ــذيــَن َيــدعوَن َر�َّ
َّ
ــفَسَك} يصبر نفسه {مــع ال

َ
يأمر هللا نبيه (ملسو هيلع هللا ىلص) {َواصــِ�� ن

} المؤمنين عباد هللا المنيبين، الذين من صفاتهم أنهم  ّÊِــــ ِ®Þداِة َوالَع
َ
ِبــــالــــغ

رuــــــــدوَن َوجــــــــَ?ُھ} الدعاء عبادة الجوارح،  يدعون هللا يف أول اليوم وآخره {ُيـــــ

لكن هم بدعائهم ال يريدون مدح الناس إنما وجه هللا فقط.  

ورؤية وجه هللا أعظم نعيم ألهل الجنة، فنسأله لذة النظر إىل وجهه 

والشوق إىل لقائه يف غير ضراء مضرة وال فتنة مضلة. 

وهؤالء هم الصحابة الكرام الذين يأمر هللا نبيه أن يصبر نفسه معهم. 
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وقد نظن أن على األقل مرتبة أن يصّبر نفسه مع األعلى مرتبة، ولكن 

هنا أمر هللا نبيه (ملسو هيلع هللا ىلص) أن يصبر نفسه مع الصحابة. وهذا يظهر أهمية 

التزام  أهمية  وأيضا  يف تثبيتنا.  يساهمون  وأنهم  الصحبة الصالحة، 

الجماعة، كما ألزم أصحاب الكهف الجماعة. 

أهمها  من  وال يحصى،  يعد  ال  ما  الفوائد  من  األخيار  مصاحبة  ويف 

تثبيتنا على الدين.  

 

ـــــــــــعُد َعـــــــــــيناَك َعـــــــــــÇُ{م} ونهى هللا نبيه (ملسو هيلع هللا ىلص) عن مجاوزة بصره عنهم، 
َ
Ð َوال}

يريد  فما  تسكنها  و  تثبتها  التي  قرة العين،  لكونها  برؤيتهم  فأمره 

نــــــيا} فالبصر إذا   ا\ــــــgَياِة الــــــدُّ
َ
رuــــــُد زuــــــَنة ـــ

ُ
غيرها.  والعين قد تجاوزهم ألنها {ت

جاوزت رؤية األخيار، ولم يصبر اإلنسان نفسه معهم زاغ للحياة الدنيا.  

فمصاحبة االختيار تبعدنا عن االهتمام بزينة الدنيا.  

وإرادة الدنيا وزينتها يوجب تعلق القلب فيها فال يفكر إال بها، وتزيل 

من القلب الرغبة للدار اآلخرة. 

وزينة الدنيا لها تأثير كبير على القلب، فهي تروق للناظر إليه، وتسحر 

العقل فيغفل القلب عن ذكر الل،ه وُيقبل على الملذات والشهوات 

فيضيع وقته وينفرط أمره فيخسر الخسارة األبدية والندامة السرمدية 

لذلك من فتنة الدين أن نفتتن بالدنيا.  

71



وذكر النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) أحاديث عدة عن الصحبة الصالحة منها:  

المرء على دين خليله 

10قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): املرُء ع�� ديِن خليِلِھ فلينظر أحُدكم من يخاِلْل.  

وأيضا حثنا النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) على صحبة المؤمنين:  

المرء على دين خليله 

  .  تقيٌّ
َّ

 مؤمًنا ، وال يأ�ْل طعاَمك إال
َّ

11قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): ال تصاحْب إال

والصديق من الصدق أي يصدقك. ويف ظل هذه الجائحة ومع اغالق 

كبر فرصة للحفاظ على األبناء.   المدارس وأيضا محدودية الزيارات أ

ـلَبُھ َعـن ِذكِرنـا} غفل عن هللا فعاقبه بأن 
َ
غـَفلنا ق

َ
ـِطع} ال تستمع {َمـن أ

ُ
{َوال ت

ـا} ومن أغفل 
ً
ُرط

ُ
مُرُه ف

َ
ـَبَع َ|واُه َو�اَن أ أغفله عن ذكره، أي زادت غفلته. {َواتَّ

قلبه عن ذكر هللا اتبع هواه، وفعل كل ما تشتهي نفسه، وسعى يف 

كها، ولو كان فيها هالكه وخسارته فهو قد اتخذ إلهه هواه.   إدرا

10 اإليمان البن تيمية 60 – حسنه األلباين. 

11 صحيح الترمذي 2395 – حسنه األلباين. 
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فما بالك بالذي يصاحب الذي يتبع هواه، فكل أمره ضائع، ومعطل، 

وسيفسد دينه. فمن صاحب متكبرا أصبح مثله، ومن صاحب مشركا 

أصبح مثله.  

واآلية دلت أن الذي يطاع ويكون قدوة للناس وإماما، هو الذي امتأل 

قلبه بمحبه هللا (سبحانه تعاىل)، وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر 

هللا، واتبع مراضي ربه، وقدمها على هواه. 

وتراه  أحواله واستقامت،  وصلحت  من وقته،  حفظ  ما  بذلك  فحفظ 

يدعو الناس إىل هللا. وهذا حقيق بذلك أن ُيتّبع ويؤخذ إماما.  

لذلك نسأل هللا أن يرزقنا أصحابا صالحين ألنهم من مثبتات القلوب 

يف وقت الفتن. 
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هذه اآلية تبين لنا األوضاع يف وقت الوباء، والفتن. فمن األوامر المهمة 

التي على الجميع أن يتبعوها هو البقاء يف المنزل لمنع انتشار الوباء، 

والمنزل هو الكهف يف وقت الفتن.  

كذلك عند خروج الدجال، على الناس البقاء يف بيوتهم.  

إليه  هللا  هداهم  الذي  الكهف  يف  أنفسهم  حجروا  الكهف  وأصحاب 

والكفر  موبوءة بالكفر،  كانت  األماكن  فجميع  مرض الكفر،  من  خوفا 

كثر من الوباء.   مثل الوباء بل هو أ

الفتية خافوا على أنفسهم من عذاب هللا لذلك حجروا أنفسهم يف 

الكهف باختيارهم وجعله هللا لهم "مرفقا". 

وعكس هذا، نرى يف بعض الدول الكثير من الناس لم يرتدعوا، ولم 

يطيعوا األوامر، ولم يلزموا بيوتهم فانتشر الوباء يف بلدانهم، نسأل هللا 

العافية. 
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األوامر  ويطيع  بالحق  يؤمن  فالذي  هذه األمثلة،  نرى  اآلية  هذه  ويف 

ويضع حجر على نفسه يجعل هللا له مرفقا، والعكس الذين كفروا 

ولم يطيعوا األوامر، صار عليهم حجر إجباري.   

 

م} أي هللا يربيكم 
ُ

ـك ـِل} يا محمد بعد هذا البيان والتبيان {ا\ـgَقُّ ِمـن َرِ©ّ
ُ
{َوق

لديكم  واآلن  الضالل  من  الهدى  لكم  ويبين  ويريكم إياه،   بالحق 

المشيئة، فال نقول الكفر واإليمان قدرهما هللا علينا، ألن مع وضوح 

الحق هناك من يؤمن به فيسلم، وهناك من ال يؤمن.  

مثال الذي يؤمن بالدجال سيلزم منزله ومن ال يؤمن سيذهب ليراه 

ويضل. لذلك يجب أن نحافظ على أنفسنا من الفتن. 

 

ــــلُيؤِمــــن} أي من مشيئته أن يختار اإليمان. واإليمان جاء من 
َ
ــــَمن شــــاَء ف

َ
{ف

كثر.  َنا أ األمن، فكلما آمنا باللّه وبأسمائه أمنَّ

 

ــــــــلَيكُفر} وهذا يبين أن الكل مسؤول عن اختياره، واالختيار 
َ
{َوَمــــــــن شــــــــاَء ف

اِملـــــaَن نـــــاًرا 
ّ
عـــــَتدنـــــا ِلـــــلظ

َ
ـــــا أ

ّ
هنا اإليمان أو الكفر. ثم توعد هللا الذين كفروا {ِإن

ــــ?ا} وهذا هو الحجر اإلجباري، وهو عكس الكهف الذي 
ُ
راِدق  ِ�ــــِ{م ُسـ

َ
حــــاط

َ
أ

كان مرفقا للفتية. 
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هنا النار أحاط بهم سرادقها فهم بداخل النار، وال يستطيعون الهروب 

منها، ألن هناك سور فال منفذ وال خروج له. وكذلك أقل االحتياجات 

الذي هو الماء غير متوفر لهم، عكس أصحاب الكهف الذين جعل هللا 

لهم مرفقا.   

 

ال ترحمهم. {َوِإن  العذاب  ومالئكة  يطلبون الماء،  ويبكون  يستغيثون 

?ـِل qَـشِوي الُوجوَه} تأتيهم مالئكة 
ُ
امل

َ
qَسـَتغيثوا} ويريدون الماء {qُـغاثوا ِبـماٍء �

المذاب  كالرصاص  إنما  الذي نعرفه،  الماء  ليس  ولكن  بماء  العذاب 

الذي إذا اقترب منهم شوى وجوههم. عكس أصحاب الكهف الذين 

حفظ هللا أجسادهم وعيونهم.  

 

ــــــــــــَفًقا} بئس الشراب الذي يطفئ العطش 
َ
رت راُب َوســــــــــــاَءت ُمـــــــــ ـــــــــ {ِبــــــــــــçَس الشَّ

ويدفع بعض العذاب. هذا الشراب الذي هو أبسط حاجة يكون زيادة 

يف عذابهم.  

ـــَفًقا} ذكر تعاىل عن أصحب الكهف "مرفقا" وهنا "مرتفقا"، 
َ
رت {َوســـاَءت ُم

الشديد  العذاب  إنما  فيه ارتفاق،  فليس  النار مكانا،  هذه  ساءت  أي 

الذي ال يفتر عنهم ساعة، وهم فيه مبلسون قد يئسوا من كل خير، 

ونسيهم الرحيم يف العذاب، كما نسوا هللا فأنساهم أنفسهم.  
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نسأل هللا العافية وأن يسلمنا ويبعدنا عن كل مكروه وسوء وأعظم 

وباء هو وباء الكفر والشرك والنفاق. 
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هو  الداخلي  األمن  ويعطيه  اإلنسان  يقوي  الذي  ولكن  فتن  هناك 

هللا ورضاه.  همنا  ويكون  أركان اإليمان،  بجميع  نؤمن  أي  اإليمان. 

نعمة  قّدروا  ألنهم  وذلك  اختبار الدين،  يف  نجحوا  الكهف  أصحاب 

اإليمان واعتزلوا قومهم، وحجروا أنفسهم حفاظا عليه.  

ونحن بحاجة لزيادة اإليمان، ومن أسباب زيادة اإليمان، المحبة يف هللا، 

والصحبة الصالحة، ومصاحبة القرآن.  

 

ــــــــــــذيــــــــــــَن آَمــــــــــــنوا} حافظوا على اإليمان الذي أعطاهم هللا، وباإلضافة 
َّ
{إنَّ ال

وا الـــّصاِ\ـــgاِت} أي يف وقت الفتنة يجب أن نعمل األعمال 
ُ
لإليمان {َوَعـــِمل

الصالحة.  

والعمل الصالح هو الذي يراد به وجه هللا، حتى لو كان سقيا ماء، 

وهي من أفضل الصدقات. أو اطعام الطعام، واالبتسامة، ولنبدأ من 

أهل بيتنا.   

كالمحبة  القلب  من  عبادات  الظروف الصعبة،  يف  يستخرج  وهللا 

والخوف والرجاء، وهذا الذي يصلح اإلنسان يف الدنيا واآلخرة.  
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} فهؤالء وصلوا لدرجة اإلحسان، وهو  ً
حـــــَسَن َعـــــَمال

َ
جـــــَر َمـــــن أ

َ
ـــــضيُع أ

ُ
ـــــا ال ن

ّ
{ِإن

من أعلى درجات الدين أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 

يراك. والمحسنين درجتهم عالية فهم مع الصديقين الذي جزاهم هللا 

الفردوس األعلى. 

 �
َ

ــــــا َجــــــَعلنا مــــــا َعــــــ�
ّ
يف بداية السورة ذكر تعاىل عن اإلحسان يف العمل {إن

} واإلحسان هو أن يعمل العبد 
ً

حــــَسُن َعــــَمال
َ
ــــُ{م أ ُّ�

َ
َوُ|ــــم أ

ُ
ــــ?ا ِلــــَنبل

َ
 ل

ً
رِض زuــــَنة

َ
األ

العمل ال يريد به إال وجه هللا، متبعا سنة نبيه (ملسو هيلع هللا ىلص).  

} فإن هذا العمل ال يضيعه هللا بل  ً
حـــــــَسَن َعـــــــَمال

َ
جـــــــَر َمـــــــن أ

َ
ـــــــضيُع أ

ُ
ـــــــا ال ن

ّ
{ِإن

يحفظه للعاملين ويوفيهم أجورهم. 

وجاء يف نهاية السورة عن الذين يعملون العمل ولكن ال يريدون به 

 * 
ً

عــــماال
َ
رuــــَن أ خَسـ

َ
م ِبــــاأل

ُ
ُئك ّtِــــَن

ُ
ــــل َ|ــــل ن

ُ
وجه هللا لذلك هم أخسرين أعماال {ق

ُ{م ُيحِسنوَن ُصنًعا}  َّ¬
َ
نيا َوُ|م َيحَسبوَن أ ذيَن َضلَّ َسعُ¤ُ{م ِ_^ ا\gَياِة الدُّ

َّ
ال
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ولـِئَك} أي الموصوفون باإليمان والعمل الصالح.  
ُ
{أ

الدنيا ستنتهي مهما عشنا فيها، فقد نبقى يف قبورنا مئات السنين 

ألف سنة،  خميس  بمقدار  يوم  القيامة  يوم  وكذلك  يوم القيامة،  إىل 

ولكن قصير على المؤمن. فالدنيا ال تساوى جناح بعوضة، والجنة هي 

ــــــــــــــــــــــُ?ــم 
َ
التي فيها الخلود. ويف وقت الفتن المؤمن يحتاج للمبشرات {ل

َجــــــّناُت َعــــــدٍن} جنات ال تذبل عكس الدنيا، كل ما فيها إما يتركه اإلنسان 

أو هي تتركه. أما {َجــــــــّناُت َعــــــــدٍن} التي ال تذبل أبدا، وفيها اإلقامة الدائمة 

فال يخرج منها أبدا. وسميت جنة ألن فيها ما ال نتخيلها، فهي تجن 

صاحبها أي تغطي عقله فال يتخيل ما فيها من النعيم. ففيها ما ال 

عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر. 

وال نريد أن نضيع الجنة وكل عمل يعمله المؤمن خصوصا يف وقت 

الفتن أجره الجنة. فالعمل يف وقت الفتن ليس سهال.  

والجنة ال مرض فيها، وال موت، وال تعب، وال نصب إنما نعيم مقيم. 
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سـاِوَر ِمـن 
َ
وَن فـ¤{ا ِمـن أ

َّ
¬ـ{اُر} يمشون وتحتهم أنهار. {ُيَحـل

َ
ـحِ×ِ{ُم األ

َ
جري ِمـن ت

َ
{ت

ليس  اآلخرة  وذهب  من ذهب.  أساور  يلبسونهم  الخدم  أي  َ|ــــــــــــــــــــــٍب} 
َ
ذ

من ذهب، بيوتهم،  فيها  ما  كل  الجنة  درجات  وأعلى  كذهب الدنيا. 

أمشاطهم حتى المرايا. ووجوههم كأنها ليلة البدر.  

 

ـــــضًرا ِمـــــن ُســـــنُدٍس َوِإســـــَت�َ�ٍق} هم يلبسون ثيابهم، ولكن 
ُ

{َوuَـــــلtَسوَن ِثـــــياًبـــــا خ

ون} أي الخدم. وكل هذا من نعيم الجسد 
َّ
لألساور ذكر تعاىل {ُيــحــــــــــــــــــــــل

والروح. 

ـضًرا} ومن األلوان الموجودة يف الجنة األخضر، {ُسـنُدٍس} 
ُ

{َوuَـلtَسوَن ِثـياًبـا خ

أي الغليظ من الديباج أي الحرير {َوِإســــــــــــــــــــــَتـ�َ�ٍق} ما رق من الديباج. أي 

مالبسهم من الحرير الغليظ أو الرقيق.  

يلبسون الذهب والديباج األخضر. فكل من يف الجنة َملك وله مملكة 

وال يشعر أن هناك من هو أفضل منه.  

 

راِئـــِك} أي ال يعملون أو يتعبون. ولهم من الخدم من 
َ
� األ

َ
ِكئaَن فـــ¤{ا َعـــ� {ُمـــتَّ

واإلقامة  الدائم  الخلود  يف  كله  وهذا  يشتهون  بما  عليهم  يطوفون 

األبدية.  

وهذا عطاء هللا لمن حجر على نفسه حفاظا على دينه. 
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ــــــــــَفًقا} نعم الثواب للعاملين. كل من يعمل 
َ
رت ت ُمـــــــ

َ
واُب َوَحــــــــــُس«

َّ
{µِــــــــــعَم الــــــــــث

لآلخرة سيعطيه هللا الثواب، عكس الذي يعمل للدنيا ويتعب، ثم يف 

النهاية ال أجر له يف اآلخرة. 

ــَفًقا}. يرتفقون 
َ
ت ُمرت

َ
ــَفًقا} وهنا {َوَحــُس«

َ
سابقا ذكر تعاىل للكفار {َســاَءت ُمرت

من  األعين  وتلذ  األنفس  تشتهيه  مما  فيها  بما  ويتمتعون  بمرافقها 

السرور والفرح الدائم واللذات المتواترة والنعم المتوافرة.  

فنعيمهم ال ينقطع، وال يزول، وال يتكدر، ودائما يف ازدياد فأي مرفق 

أفضل من هذا. فآخر من يدخل الجنة جاء نعيمه يف الحديث:   

نعيم آخر من يدخل الجنة 

راِط ، فــ?َو   ، رجــٌل يمÞ®ــÊ عــ�� الــّصِ
َ
ة قــال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): آخــُر َمــن يــدخــُل ا\ــ]نَّ

 ، فـإذا جـاوَز|ـا الـتفَت إلـ¤{ا ، فـقال : 
ً
ة اُر مرَّ  ، وÐـسفُعُھ الـنَّ

ً
ة  ، وuـكبو مرَّ

ً
ة يمÞ®ـÊ مرَّ

لـــaَن  اµـــي مـــنَك ، لـــقد أعـــطاµـــي ُهللا شـــßًئا مـــا أعـــطاُه أحـــًدا ِمـــن األوَّ ـــذي نـــجَّ
َّ
تـــبارَك ال

]رِة فألسـَتِظلَّ  َّëِمـن |ـذِه ال ÊÄِفـيقوُل : أْي رّبِ أْدِنـ ، 
ٌ
ـُع لـُھ ì]رة

َ
ْ�ف

ُ
واآلخرuـَن ، فـ¹

 ÊÄِــَت
ْ
?ا ســأل

َ
^ إن أعــطيُتك ِ

ّ
?ا ، وأشرَب ِمــن مــاِ~ــ{ا ، فــيقوُل ُهللا : يــا ابــَن آدَم لــع� ِ

ّ
بــِظل

ـُھ يَرى  ـُھ qـعذُرُه ، ألنَّ ـُھ غـaَ�|ـا ، ور©ُّ
َ
غـaَ�|ـا ؟ فـيقوُل : ال يـا رّبِ ، وíُـعا|ـُدُه أن ال qـسأل

ـُع 
َ
ْرف

ُ
?ا ، وíشرَب مـن مـاِ~ـ{ا ، ثـمَّ ت ِ

ّ
مـا ال صـ�َ� لـُھ عـليِھ ، فـُيدنـيِھ مـÇ{ا ، فßسـَتِظلَّ بـظل

ـــــ� ، فـــــيقوُل : أْي رّبِ أْدِنـــــÊÄِ مـــــن |ـــــذِه ، 
َ
و�

ُ
َ̂ أحـــــسُن ِمـــــن األ َرى ، ½ـــــ خــ

ُ
 أ

ٌ
رة لـــــُھ ì]ــ

ــم 
َ
ــَك غــaَ�|ــا ! فــيقوُل : يــا ابــَن آدَم أل

ُ
?ا ، ال أســأل ِ

ّ
ألشرَب مــن مــاِ~ــ{ا ، وأســَتِظلَّ بــظل

ـــÊÄ غـــaَ�|ـــا ؟ 
ْ
ـــßُتَك مـــÇ{ا Ðـــسأل

َ
^ إن أدن ِ

ّ
ـــÊÄ غـــaَ�|ـــا ؟ فـــيقوُل لـــع�

َ
ـــعاِ|ـــْدµـــي أن ال Ðـــسأل

ُ
Ð

َرى مــــا ال صــــ�َ� لــــُھ عــــليِھ ،  ــــُھ يـ ــــُھ qــــعذُرُه ، ألنَّ ــــُھ غــــaَ�|ــــا ، ور©ُّ
َ
فــــُيعا|ــــُدُه أن ال qــــسأل
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 عـنَد بـاِب 
ٌ
ـُع لـُھ ì]رة

َ
ْرف

ُ
?ا ، وíشرَب مـن مـاِ~ـ{ا ، ثـمَّ ت ِ

ّ
فـُيدنـيِھ مـÇ{ا ، فßسـَتِظلَّ بـظل

ْدِنــÊÄِ ِمــن |ــذِه ، فألســَتِظلَّ 
َ
ولــَيaِْن ، فــيقوُل : أْي رّبِ ! أ

ُ
َ̂ أحــسُن مــن األ ِة ، ½ــ ا\ــ]نَّ

ــعا|ــْدµــي 
ُ
Ð ــم

َ
ــَك غــaَ�|ــا ! فــيقوُل : يــا ابــَن آدَم أل

ُ
?ا ، وأشرَب مــن مــاِ~ــ{ا ، ال أســأل ِ

ّ
بــظل

ــھُ  ــَك غــaَ�|ــا ، ور©ُّ
ُ
� يــا رّبِ ، أْدِنــÊÄِ ِمــن |ــذِه ال أســأل

َ
ــÊÄ غــaَ�|ــا ؟ قــال : بــ�

َ
أن ال Ðــسأل

َرى مـــــا ال صـــــ�َ� لـــــُھ عـــــليِھ ، فـــــُيدنـــــيِھ مـــــÇ{ا ، فـــــإذا أدنـــــاُه مـــــÇ{ا ســـــِمَع  ـــــُھ يـ qـــــعذُرُه ، ألنَّ

ِن¤{ا ، فــــــــيقوُل : يــــــــا ابــــــــَن آدَم مــــــــا 
ْ
ِة ، فــــــــيقوُل : أْي رّبِ أدِخــــــــل واَت أ|ــــــــِل ا\ــــــــ]نَّ أصــــــ

?ا مـــع?ا ؟ فـــيقوُل : أْي رّبِ 
َ
نـــيا ومـــثل عـــطَيَك الـــدُّ

ُ
رضـــيَك أن أ [ َيـــصرuـــÊÄ ] مـــنَك ؟ أُي

Ê عـــ�� مـــا  ِÄّـــي ال أســـَ×{زُئ مـــنَك ولـــك ِ
ّ
µَن ؟ فـــيقوُل : إaوأنـــَت ربُّ الـــعاملـــ Ê ِÄّســـَ×{زُئ مـــÐأ

12أشاُء قادٌر.  

وهذا نعيم آخر من يدخل الجنة، وأقل أهل الجنة درجة فما بالك بمن 

إيماننا  ونزيد  للجنة  لنعمل  الوقت  لدينا  اآلن  أعلى مراتبها؟  يف  هم 

ونحفظ القرآن ونتعلمه، ألن اإلنسان إذا ترك العمل تحسر على ضياع 

وقته وهذه هي الخسارة. 

12 صحيح الجامع 4 – صححه األلباين. 
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وأعلى ما فيها من النعيم هو رؤية وجه هللا كما جاء يف الحديث:  

أعظم نعيم الجنة 
رuدون شßًئا 

ُ
 يقوُل ُهللا Ðعا�� ت

َ
قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): إذا دخل أ|ُل ا\]نِة ا\]نة

نا من  َنّجِ
ُ
 ، و ت

َ
نا ا\]نة

ْ
دخل

ُ
ْض وجوَ|نا ؟ ألِم ت tَّيِ

ُ
أِزuُدكم ؟ فيقولوَن : ألم ت

{م.   عطوا شßًئا أحبَّ إل¤{م من النظِر إ�� رّ�ِ
ُ
 ا\ó]اُب ، فما أ

ُ
13الناِر ؟ فُيكشف

فيتمتع أهل الجنة برؤيه وجه ربهم ذو الجالل واإلكرام، فينسون الجنة 

لن  أنهم  النار  ألهل  عذاب  وأعظم  نعيم.  أعظم  هللا  وجه  رؤية  ألن 

يستطيعوا رؤية هللا. ونحن ونسأل هللا الفردوس األعلى بال حساب 

وال عذاب. 

انتهت اآليات عن فتنة الدين واآليات التالية عن فتنة الدنيا وتأثيرها 

على الدين.  

 { ُ|ـــم ِبـــا\ـــgَِقّ
َ
ـــَبأ

َ
يَك ن

َ
ـــُقصُّ َعـــل

َ
ـــحُن ن

َ
يف بداية ذكر فتنة الدين قال هللا (هلالج لج) {ن

بالحق أي هي قصة حقيقية، نستنبط منها ونستخرج العبر والدروس.  

} أي قد 
ً

ال
َ
ـــــــــُ?م َمـــــــــث

َ
ِرب ل بينما عند ذكر فتنة الدنيا ضربها هللا كمثل {َواضــــــ

تحدث ألي منا.  

13 صحيح الجامع 523  – صححه األلباين. 
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وأيضا فتنة الدنيا يف وقت اليقظة، وليس شرطا أن تكون مع الجماعة 

المتعلقة  واألمور  والشرك  الكفر  من  بقلبه  ما  اإلنسان  يظهر  قد  أي 

الجنتين  لصاحب  هنا  حصل  كما  شخص واحد،  مع  حتى  بالدنيا 

وصاحبه.  
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 سورة الكهف

   32    
سورة الكهف 32

 

aِْن} يخبر هللا نبيه، اضرب للناس مثل هذين 
َ
ُجــــــــــــــل  رَّ

ً
ال

َ
ــــــــــــــث ــــــــــــــُ?م مَّ

َ
ِرب ل {َواضـــــــــــ

الرجلين هي قصة وحدثت ولكن القصة ضربها كمثل فقد يحصل هذا 

كبر همنا وال مبلغ  ألي أحد. لذلك نسأل هللا "اللهم ال تجعل الدنيا أ

علمنا".  

النجاح  على  حصلنا  أننا  ونرى  نملكها  عندما  خصوصا  فتنة  الدنيا 

واألموال. وفتنتها يف إظهار الشكر أو الكفر.  

أما الكفر يظهر يف الشرك بربوبيه هللا. كما حصل لصاحب الجنتين، يف 

هذه الفتنة ظهر كفره، وظهر ُشكر صاحبه. ولم تظهر حقيقة كٌل منهما 

إال عندما مّروا بموقف مع بعضهما.  

فقد تظهر ما يف القلوب مع أي شخص، قد يكون  صديقا، أو زميل 

عمل، أو الزوج، أو األبناء.   

اضرب للناس مثل هذين الرجلين، الشاكر لنعمة هللا، والكافر لها، وما 

صدر من كل منهما، من األقوال واألفعال، وما حصل بسبب ذلك من 

بما  ويتعظوا  ليعتبروا بحالهما،  العاجل واآلجل، والثواب،  العقاب 

حصل لهما، وليس معرفة أعيان الرجلين. 
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فأحد هذين الرجلين كافر بنعم هللا الجلية، جعل هللا له جنتين، وهللا 

يبتلي عباده ليستخرج ما يف قلوبهم. وهذا الكافر ما كان ليظهر كفره 

لعدم  إال  إيمانه  يظهر  لم  المؤمن  وهذا  َمَلك الجنتين.  أن  بعد  إال 

تمليكه. لذلك يبتلي هللا الناس بما يملكون وما ال يملكون.  

وأيضا العطاء الدنيوي ليس مقياسا لمحبة هللا للعبد كما قال النبي 

(ملسو هيلع هللا ىلص) يف الحديث:  

مقياس محبة هللا  

نــيا مــن ُيــحبُّ ومــن ال ُيــحبُّ ، وال qُــعطي  قــال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): وإنَّ َهللا qُــعطي الــدُّ

  .  من أحبَّ
َّ

14اإليماَن إال

عــــناٍب َوَحــــَففناُ|ــــما ِبَنخــــٍل َوَجــــَعلنا َبــــيÇَُ{ما َزرًعــــا} 
َ
َتaِن ِمــــن أ َحــــِدِ|ــــما َجــــنَّ

َ
{َجــــَعلنا ِأل

جنتين، أي: بستانين حسنين، من أعناب، {َوَحــَففناُ|ــما ِبَنخــٍل} أي حولها 

وحصل  حف بذلك.  قد  والنخيل  وسطها  يف  فالعنب  أشجار النخيل. 

من هذا ُحسن المنظر وبهائه، وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح 

التي تكمن بها الثمار وتنضج. والعنب والنخيل من أشرف األشجار 

فهي من نعيم الدنيا.   

{َوَجَعلنا َبيÇَُ{ما َزرًعا} ومع ذلك جعل بين تلك الشجار زرعا. 

14 السلسلة الصحيحة 2714 – صححه األلباين. 
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يف قصة أصحاب الكهف فصل هللا لنا حفظهم يف الكهف، وهنا فّصل 

عن الجنتين وهما زينة الحياة الدنيا. 
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 سورة الكهف

   33    
  سورة الكهف 33

 

ـم 
َ
?ا} آتت ثمرها وزرعها ضعفين أي أفضل انتاج {َول

َ
ـل

ُ
�

ُ
ـت أ

َ
َتaِن آت {ِ�ـلَتا ا\ـَ]نَّ

ــــــßًئا} أي كل نخلة وشجرة عنب إال وفيها الثمار ولم تنقص 
َ

ــــــظِلم ِمــــــنُھ ش
َ
ت

كلها أدىن شيء.  من أ

 

ُ?ما َ¬َ{ًرا} ووجود النهر يبين أن للجنتين مياه تكفيها.  
َ
رنا ِخالل جَّ

َ
{َوف

َتaِن}،  َحـــــــــــــــــــِدِ|ـــــــــــــــــــما َجـــــــــــــــــــنَّ
َ
ونسب تعاىل كل األفعال لنفسه قائال {َجـــــــــــــــــــَعلنا ِأل

ًرا} . هللا هو  ـــُ?ما َ¬َ{
َ
رنـــا ِخـــالل جَّ

َ
{َوَحـــَففناُ|ـــما ِبَنخـــٍل}، {َوَجـــَعلنا َبـــيÇَُ{ما َزرًعـــا}، {َوف

الرب وهذه كلها أفعال هللا مع أن الرجل هو من أحضر العمالة الذين 

زرعوا وعملوا.  
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ـــــــــــــــــَمٌر} و “ثمر“ جاءت نكرة، 
َ
ـــــــــــــــــُھ ث

َ
هنا ظهرت حقيقة هذا اإلنسان {َو�ــــــــــــــــاَن ل

ولم  وأشجارهما  ثمارهما  استكملت  قد  أي  العموم  تفيد  والنكرة 

تعرض لهما آفة وال نقص.   

وهنا يبين أن اإلنسان قد تكون عنده الدنيا ولكن ال تظهر حقيقته إال 

عندما يرى الثمار واإلنتاج ويملكها ويظن أنه قادر عليها. 

 

ــــَفًرا} على من عنده 
َ
َعــــزُّ ن

َ
 َوأ

ً
ُ� ِمــــنَك مــــاال

َ
Ùكــــ

َ
نــــا أ

َ
ــــقاَل ِلــــصاِحــــِبِھ َوُ|ــــَو ُيــــحاِوُرُه أ

َ
{ف

نعمة أن يشكر هللا عليها ويتحدث بنعم هللا كما قال تعاىل يف سورة 

الضحى:  

سورة الضحى11  

 

90



ــــــــــــــــقاَل ِلــــــــــــــــصاِحــــــــــــــــِبِھ} 
َ
فالدنيا واضحة ال يحتاج صاحبها أن يتحدث عنها. {ف

المؤمن {َوُ|ـــــــــــَو ُيـــــــــــحاِوُرُه} وهما يتحاوران، أي: يتراجعان بينهما يف بعض 
المجريات المعتادة، مفتخرا عليه.  

 

ــــــَفًرا} فخر بكثرة ماله وعزة أنصاره من العبيد 
َ
َعــــــزُّ ن

َ
 َوأ

ً
ُ� ِمــــــنَك مــــــاال

َ
Ùكــــــ

َ
نــــــا أ

َ
{أ

والخدم واألقارب وهذا لجهل منه، وإال فأي افتخار بأمر خارجي ليس 

فيه فضيلة نفسية. 

فالدنيا تغري الناس وتجعلهم يتفاخرون بالتي تظهر للعيون مع أن 

األساس كله عطاء هللا. 

وكيف يفتخر بشيء ليس له؟ ومن يفتخر بما عنده من الدنيا يوقع 

نفسه وغيره يف الفتنة. ألن من ال إيمان له سيتحسر ويقول "ليس يل 

ما عنده". لذلك ال بد أن نشكر نعم هللا ونتحدث بها لكن من غير 

المقارنات، والتفاخر. وفتنة الدنيا دائما فيها التكاثر، كما جاء يف سوريت 

التكاثر والحديد.  

سورة التكاثر 1 
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سورة الحديد 20 

 

وفتنة الدنيا لها مراحل، يف البداية تكون اللعب وهو باألبدان، ثم اللهو 

بالقلوب، ثم الزينة، ومن بعدها التفاخر، ويف النهاية التكاثر. وصاحب 

الجنتين وصل إىل التكاثر يف هذا الموقف.  نسأل هللا أال يجعل الدنيا 

كبر همنا وال مبلغ علمنا.  أ

والدنيا نحتاجها كي نُحسن العمل فيها. ولكن صاحب الجنتين وقع يف 

الشرك والكفر،  من  قلبه  يف  ما  فأظهر  وغرته الثمار،  فتنة الدنيا، 

والتعلق بالدنيا، وسّبب ذلك يف ذهاب نعيمه.  

وأن  فتنة الدنيا،  مع  نتعامل  كيف  تعلمنا  القصة  هذه  من  آية  فكل 

نطهر قلوبنا من أي نوع من التكاثر والتفاخر بها.  

وإن أعطانا هللا أي شيء من الدنيا، سواء المال، أو الجمال، أو األوالد، 

نعمة هللا،  نشكر  بل  اآلخرين  على  ونتكبر  بها  نغتر  ال  أو مواهب، 

ونتواضع له، ألن كل هذا عطاء هللا.  
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ــــ?ا} وهذا ال 
َ
 ل

ً
رِض زuــــَنة

َ
� األ

َ
ــــا َجــــَعلنا مــــا َعــــ�

ّ
ذكر هللا (هلالج لج) يف بداية السورة {إن

زينة  الدنيا  هذه  هللا  وجعل  نتعلق بها،  أن  وال  الدنيا  نترك  أن  يعني 

} أي نستخدم ما أعطانا هللا حتى نصل 
ً

حـــــــــــَسُن َعـــــــــــَمال
َ
ـــــــــــُ{م أ ُّ�

َ
َوُ|ـــــــــــم أ

ُ
{ِلـــــــــــَنبل

لدرجة اإلحسان.  

بها  انشغل  من  منهم  لثالث أقسام،  ينقسمون  الدنيا  مع  والناس 

وانغمس فيها، واشغلتهم عن هللا والدار اآلخرة. ومنهم من ال يريدها 

وال يستخدم ما فيها من النعيم، ويتركها كليا.  

ولكن االختيار األمثل والصراط المستقيم أال ينغمس المرء يف الدنيا، 

وال أن يتركها بل يستخدمها كجسر لوصول لمرضاة هللا، فال تحجبه 

عن هللا وال مرضاته. 
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 سورة الكهف
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 سورة الكهف 35

 

ـَتـُھ} عندما دخل جنته ورأى ما فيها من اإلنتاج، وجمال  ــــــــــــــــــــــَل َجــــــــــــــــــــــنَّ
َ

{َوَدخ

المنظر، والبهجة والسرور، اغتر بها. وما حاله لما دخل جنته؟ {َوُ|ــــــــــــــــــــــَو 

ظـاِلـٌم ِلـَنفِسِھ} وصفه الظلم، يف حال دخوله. والذي جرى منه، من القول 

يدل على تمرده وعناده.  

وقد ال يتصور المستمع أنه أشرك، ألنه يف الظاهر تكبر على صاحبه، 

ومعجب بنفسه ولكن {َوُ|ـــَو ظـــاِلـــٌم ِلـــَنفِسِھ} هنا بمعنى الشرك. كما جاء 

يف سورة لقمان:  

سورة لقمان 13 

 

قد يتساءل أحدهم ويقول ولكن ال يوجد صنم ليعبده ويشرك!! نجيبه 

ونقول "هو يعبد نفسه،  عندما أشرك مع هللا بقدرته وثقته بنفسه"، 

وهذا ما سنجده يف اآليات الحقا أن مرضه الحقيقي هو الشرك بقدرته 

وظنه أن هذه الجنة حصل عليها بحوله وقوته وجهده وتعبه.  
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وهذا قد يقع فيه الكثير من الناس يف الدنيا، عندما يشعرون أن أي 

نجاح أو إنجاز يصلون إليه هو فقط بسبب جهدهم، وتعبهم، فيؤمنون 

ويثقون بأنفسهم، وينسون أن هللا هو الذي أعطاهم ما هم فيه من 

النعم. كما قال تعاىل يف سورة النحل:  

سورة النحل 53 

 

واإلنسان أقل عمل ينجزه، أو ينجح فيه يشعر أنه من قام به! صحيح 

الحول والقوة، والتفكير،  أعطاه  الذي  من  ولكن  عمل به،  من  هو 

والخطة والخبرة؟ فقط هللا فال ننساه.  

لذلك يقع يف فتنة الدنيا من ينسى ويغفل عن هللا، ويركز على فعله، 

يثق اإلنسان  ويظن أنه بجهده، وهذا هو الظلم. والشرك يأيت عندما 

بنفسه وقدرته وعلمه وينسى هللا.  

 

َبـــــــًدا} اإلنسان إذا رأى ما عنده من األموال، 
َ
ـــــــtيَد |ــــــــِذِه أ

َ
ن ت

َ
ـــــــنُّ أ

ُ
ظ

َ
{قـــــــاَل مـــــــا أ

قد  أنها بقدرته،  وعتقد  واألوالد، واإلنتاج، والجنات، والبيوت، والنعيم، 

يشعر باألمن من مكر هللا. وهذا من فتنة الدنيا أنها توقع اإلنسان يف 

األمن من مكر هللا.  
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هللا هو الذي يعطينا األمن ويحفظ نعمنا. ومن أسمائه المؤمن، أي 

واهب األمن، الذي يعطينا األمن النفسي والداخلي. 

ومن آثار اسم هللا المؤمن أال يثق العبد بنفسه وال يطمئن بها، بل 

يلجأ إىل هللا المؤمن ليعطيه األمن.   

سورة يونس62 

 

َبــــــــًدا} أي  تنقطع وتضمحل، فاطمأن لهذه 
َ
ــــــــtيَد |ـــــــــِذِه أ

َ
ن ت

َ
ــــــــنُّ أ

ُ
ظ

َ
{قــــــــاَل مــــــــا أ

الدنيا، ورضي بها، وأنكر البعث، وهذا بسبب ما عنده من األمن من 

مكر هللا.   

سورة الهمزة 1 – 3 

 

وشعر أن هذه األموال والجنان، ستبقى كما هي، ولن تفنى أو تتغير. 

لدرجة أنه ظّن أنه سيخلد يف األرض ولن يموت. أال يعلم أنه يف لحظة 

تنقلب األمور، فقط ليعي أن هناك يوم القيامة ويتذكر ويرجع إىل هللا 

 )سبحانه تعاىل(.
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} بعد أن اطمأن لهذه الدنيا أنكر البعث.  
ً
 قاِئَمة

َ
نُّ الّساَعة

ُ
ظ

َ
{َوما أ

والمؤمن بيوم القيامة يف قلبه يشعر بقربها فيعمل لها. ومن كانت 

اآلخرة همه كفاه هللا ما أهمه وأتته الدنيا وهي راغمة، لذلك اجعل 

واألحزان  المخاوف  وسبب  والدار اآلخرة".  واحدا "هللا  هما  الهموم 

وشتات القلوب هو حمل َهم الّدنيا. ولكن إذا كان همنا لقاء هللا والدار 

اآلخرة كفانا هللا كل هموم الدنيا.  

 

ــــــــــــــــــõِن ُرِددُت ِإ�ــــــــــــــــــ� َرÝّــــــــــــــــــي}  على سبيل المثال، أي عنده شك بقدوم يوم 
َ
{َول

عنده  ولكن  هو الرب،  من  يعلم  أنه  يدل  وهذا  وقال ”ريبِّ“،  القيامة. 

ًبا} أي كما أعطاين يف 
َ
ل

َ
ــــــــــaً�ا ِمــــــــــÇ{ا ُمــــــــــنق

َ
ِجــــــــــَدنَّ خ

َ َ
سوء الظن باللّه ألنه قال {أل

الدنيا سيعطيني يف اآلخرة.  
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مقياس محبة هللا  

نــيا مــن ُيــحبُّ ومــن ال ُيــحبُّ ، وال qُــعطي  قــال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): وإنَّ َهللا qُــعطي الــدُّ

  .  من أحبَّ
َّ

15اإليماَن إال

فال يتكبر المرء بعطاء الدنيا وال يحسد اآلخرين عليها، ألن هللا يعطيها 

لمحبة هللا.  مقياس  ليست  فهي  ال يحب.   ومن  يحب  لمن  اختبار 

والعمل الصالح، والهداية،  يف القلوب،  اإليمان  وتحبيب  العلم  ولكن 

دليل محبة هللا.  

 

ًبا} وهذا من سوء الظن باللّه أن يشعر المرء أنه 
َ
ل

َ
ـــــــaً�ا ِمـــــــÇ{ا ُمـــــــنق

َ
ِجـــــــَدنَّ خ

َ َ
{أل

كما حصل يف الدنيا على النعيم، سيحصل عليها يف اآلخرة، من غير 

اإليمان، وال العمل الصالح يراد به وجه هللا. أال إن سلعة هللا غالية، أال 

سلعة هللا هي الجنة.  

صاحب الجنتين من شدة انغماسه يف الدنيا وصل به الحال أنه كفر 

باللّه.  

يف كالمه لم يعلن بشكل واضح عن كفره، ولكن صاحبه عرف المعنى 

 الحقيقي من كالمه لذلك المؤمن مرآة أخيه. 

15 السلسلة الصحيحة 2714 – صححه األلباين. 
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ــُھ صــاِحــُبُھ َوُ|ــَو ُيــحاِوُرُه} أي قال له صاحبه المؤمن ناصحا له مذكرا 
َ
{قــاَل ل

له حاله السابق، وهنا ذكر {َوُ|ـــــــــَو ُيـــــــــحاِوُرُه} أي ال بد من الكالم والمحاورة، 

ــــــــــــــــــَفرَت} والكفر هو تغطية النعمة، وعدم التحدث بها واخفائها. لذلك 
َ

ك
َ
{أ

على  هللا  نشكر  أن  حق التقوى،  هو  وهذا  من شكرها،  بد  ال  النعم 

والشكر  بها باللسان.  والتحدث  يف القلب،  باالعتراف  الدنيوية  النعم 

يظهر على الجوارح واألخالق.  

سورة الضحى 11 

 

سورة سبأ 13 

  

وصاحب الجنتين كفر ألنه لم يشكر  نعم هللا بل شكر نفسه، ولم يثق 

الظن بنفسه.  أحسن  إنما  باللّه  الظن  يحسن  ولم  إنما بنفسه،  باللّه 

فالمؤمن ينسب النعم للّه.  
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وهذا اإلنسان اغتر بالدنيا، وكفر بالنعم األساسية، لذلك صاحبه أعاده 

ّواَك  ـــــمَّ َســـ
ُ
ـــــطَفٍة ث

ُ
ـــــمَّ ِمـــــن ن

ُ
راٍب ث ـ

ُ
َك ِمـــــن ت

َ
ق

َ
ـــــل

َ
ـــــذي خ

َّ
لحالته األوىل حين ذكر {ِبـــــال

} مذكرا له حالته األوىل ألن اإلنسان المغتر بالدنيا ينسى حالته 
ً

َرُجــــــــــــــــــــــال

األوىل. لذلك تذكر الخلق األول لإلنسان يحفظه من فتنة الدنيا.  

 

ـــــمَّ ِمـــــن 
ُ
راٍب} خلقك أوال من تراب، فكيف تكفر به؟ {ث ـ

ُ
َك ِمـــــن ت

َ
ق

َ
ـــــل

َ
ـــــذي خ

َّ
{ِبـــــال

} أي 
ً

ّواَك َرُجـــــال ـــــمَّ َســـ
ُ
ـــــطَفٍة} ماء يف بطن أمه فكيف تتكبر وهذا أصلك؟ {ث

ُ
ن

هللا هو الذي سواك، وعدلك، وجعلك رجال كامل األعضاء والجوارح 

المحسوسة. اآلن وأنت ترى الجنتان وثمارها، تنسبها لنفسك وتنسى 

هللا!  

إىل هللا.  يعود  أصله  به  يقوم  انجاز  أي  ألن  بالدنيا  اإلنسان  يغتر  فال 

فليتذكر حالته األوىل. وهي من الحقائق التي ال ُتنسى، أن هللا خلقه 

من تراب ال قيمة له، ونطفة أي ماء مهين، ثم جعله رجال. وبذلك يسر 

الدنيا  لك  تحصل  فلم  نعم الدنيا،  من  هيأ  ما  له  وهيأ  األسباب  له 

بحولك وقوتك.  

ولما رأى الصاحب المؤمن صاحبه الكافر مستمرا على كفره وضالله، 

اتجه لطريق آخر يف النصيحة، أن يتحدث عن نفسه وإيمانه باللّه.  
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صاحبه مفتون،  ألن  إنما  عليه  تكبرا  ليس  نفسه  عن  تكلم  وعندما 

مغرور فال بد من الصدق واإليمان بالدين، والشكر الرب ولذلك قال له 

 الصاحب المؤمن:
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أي أنا حايل يختلف عنك، إذا كنت أنت ال تريد اإليمان باللّه وما زلت 

َحــــًدا} 
َ
َرÝّــــي أ ِرُك ِبـ ش

ُ
ـُھ َرÝّــــي َوال أ

َّ
على كفرك، سأخبرك عن حايل {لـــــِكّنا ُ|ــــَو الــــل

فعلى أصحاب الحق أن يتحدثوا عن أحوالهم، ألنه قد يشجع الطرف 

اآلخر على الرجوع.  

 

فذكّر صاحبه بتربية هللا الرب، الذي أنعم عليه هذه النعم قائال {لــــــــــــــــــِكّنا 

ـُھ َرÝّـــــــي} فأقر بربوبيته لربه، وكأنه يقول "إن هللا يربيني وإن كان 
َّ
ُ|ـــــــَو الـــــــل

عندي أقل أمواال وأمالكا منك". 

يقر  المؤمن  أن  الفرق  ولكن  يربيه  هللا  االرض  على  مخلوق  وكل 

ويعترف أن هللا يربيه، وليس بحوله وقوته، وغير المؤمن ينسب كل 

شيء لنفسه.  
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واإلقرار بربوبية هللا، وإلزام عبادته وطاعته، أفضل عالج وحماية من 

َحــًدا} ال أُشرك بريب أحدا 
َ
َرÝّــي أ شِرُك ِب

ُ
االغترار بفتنة الدنيا، لذلك قال {َوال أ

وال نفسي.  

ويف اآليات التالية سيظهر شرك صاحب الجنتين يف قوله {َوuَــــــــــــــــــقوُل يــــــــــــــــــا 
َحًدا}.  

َ
شِرك ِبَرÝّي أ

ُ
م أ

َ
يَتÊÄ ل

َ
ل

فمشكلته الحقيقية التي أظهرها بعدما فقد ثمار الجنتين "الشرك مع 

النفس، يف تربية هللا". كالذي يقول ويقر يف أي إنجاز "أنا من بنيت، 

وزرعت، وكبرت، وتعبت"، وهذا خطأ بل عليه األخذ باألسباب، والجهد 

ولكن نسب النعم للّه.  

وهذا من أنواع الشرك الذي ال ينتبه له الكثير من الناس، ويعتقدون 

أن الشرك يكون فقط بعبادة األصنام، لكن هنا الشرك بربوبية هللا، 

ونسب األفعال للنفس من غير ذكر هللا (هلالج لج). 

لذلك علينا بهذا الدعاء "هللا هللا ريب ال أشرك به شيئا".  

وأول أسئلة القبر هو "من ربك؟" ويجب أن نجيب على هذا السؤال 

الذي خلقني، ويربيني، ويرزقني،  أن  أؤمن  أن  أي  يف الدنيا.  ونحن 

ويصلحني كي أدخل الجنة هو هللا.  

والرب هو الذي يربينا، بالعلم وأيضا باألقدار. والتربية بالعلم أيسر من 

األقدار.  
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واإلنسان قد يفتتن بالدنيا باالنغماس يف ملذاتها، أو حتى تركها كليا. 

عندما ضرب هللا لنا مثال صاحب الجنتين وانغماسه يف الدنيا، ذكر 

حال صاحبه المؤمن وتصرفه المناسب تجاه الدنيا، فلم يقل ال تهمني 

الدنيا، ولن أطلبها من هللا أبدا، فالدنيا قد تكون نعمة لمن تقربه إىل 

هللا، وفتنة لمن تبعده عن هللا.   

فالدنيا كانت فتنة لصاحب الجنتين، أما المؤمن ال توجد لديه الدنيا 

وهذه  لم يتخيلها.  عبوديات  منه  وظهرت  هللا  إىل  قّربه  هذا  ولكن 

العبوديات تعطينا التوازن بين الدين والدنيا.  
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فإنه  وانغمس فيها،  افتتن بالدنيا،  من  مع  التحدث  كيفية  ُيظهر  هنا 

يحتاج أن ُيحاور بشفافية، وُيذكّر بأصله، مع أسلوب شجاع، وال بد من 

له  قال  كما  خطئه  توضيح  وكذلك  بشكل عقالين.  البدائل  إعطائه 

َفرت}.  
َ

{أك

َتَك} أي المشكلة هنا بدأت  ـــــلَت َجـــــنَّ
َ

وال ِإذ َدخ ــ
َ
هنا ذكر الحلول، يف قوله {َول

قد  الفزعة  هذه  ألن  األوىل للقلب،  الفزعة  وهي  دخوله الجنتين،  عند 

القلب  يفزع  ما  أول  لذلك  أو قدراته.  نفسه  مع  للشرك باللّه،  تؤدي 

يجب أن نوّجه للّه. 

 

ــــــــــــــــــــــلـَت} هنا يخبره صاحبه المؤمن ما الذي كان عليه قوله عند دخوله 
ُ
{ق

ـُھ} قد يعتقد البعض أن هذه المقولة ُتقال خوفا من 
َّ
جنتيه. {مــــا شــــاَء الــــل

الحسد، بل هي بمعنى أن هذه الجنتين وكل ما فيهما، وكل ما ُصرف 

عليهما، وكل من يعمل فيهما، ليست بمشيئتي وإنما بمشيئة هللا. 
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ـِھ} أي بقوة هللا ال بقويت، وال بقوة أعواين، أو أنصاري، أو 
َّ
 ِبـــــــــالـــــــــل

ّ
 ِإال

َ
ة وَّ ـــــــ

ُ
{ال ق

أموايل.  

أو  أو عالقاتنا،  نُعجب به، كبيوتنا،  قد  الدنيا  يف  ما  كل  عليه  ونقيس 

أبنائنا، أي شيء مادي أو معنوي. بدل أن تفزع قلوبنا إليها ونخسرها، 

 
ّ

 ِإال
َ
ة ـوــــَّ

ُ
ـُھ ال ق

َّ
علينا أن نعيد توازننا بأن ننسبها إىل هللا، بقولنا {ماـــــ شاـــــَء اللـــــ

ـًدا} والحقيقة هي أنك 
َ
 َوَول

ً
ـلَّ ِمـنَك مـاال

َ
ق

َ
نـا أ

َ
َرِن أ

َ
ـِھ} وإن حصل هذا {ِإن ت

َّ
ِبـالـل

إذ رأيت ثمار الجنتين لم تفتخر بها، وبكثرة مالك ونفرك، بل نسبت 

الفضل للّه، ستراين أنا أقل منك ماال وولدا.  

وكالمه يبين ُحسن نيته، فهو ناصح أمين. فأعاده إىل هللا، وبّين له أن 

ال يحسده على جنتيه.  

 

ـُتصِبَح 
َ
ماِء ف ¤{ا ُحسـباًنـا ِمـَن الـسَّ

َ
ِتَك َوuُرِسـَل َعـل ـaً�ا ِمـن َجـنَّ

َ
ن ُيؤِتـaَِن خ

َ
َعË®ـ� َرÝّـي أ

َ
{ف

ــــــــــــــــــــــًقــا} ظهرت عنده عبودية الرجاء. فإنه لم يحسد صاحب 
َ
َصــــــــــــــــــــــعــيــًدا َزل

الجنتين، ولم يزكي نفسه بقوله أنه ال يريد الدنيا، وال يحب أن تكون له 

منها نصيب، ولكنه يرجوا أن يعطيه هللا خيرا من جنتيه.  

كبر هّمنا. كما جاء يف  والتوازن يف الدنيا، ليس يف تركها بل أّال نجعلها أ

سورة البقرة.  
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سورة البقرة 201 

 

َعË®ــــــــــــ� َرÝّــــــــــــي} الذي رباين، ومن تربيته 
َ
لذلك الصاحب المؤمن دعا هللا {ف

ِتَك} أي هللا يعطيني خيرا من  ــــــaً�ا ِمــــــن َجــــــنَّ
َ

ؤِتــــــaَِن خ ن ُيــــ
َ
يل أنني ألجأ اليه {أ

جنتك التي طغيت بها، وغرتك. ويؤتيني هللا أي ليس بحويل وقويت 

إنما بسهولة، فإنه على كل شيء قدير.  

وهللا (هلالج لج) جعل ما يف األرض زينة لها ليخرج منا أحسن العبادات كما 

ْحــَسُن 
َ
ــُ{ْم أ ُّ�

َ
َوُ|ــْم أ

ُ
ــَ?ا ِلــَنْبل

َّ
 ل

ً
ْرِض ِزuــَنة

َ ْ
� األ

َ
َنا َمــا َعــ�

ْ
ــا َجــَعل قال يف بداية السورة {ِإنَّ

  .{ ً
َعَمال

ربه  اإلنسان  يسأل  أن  يمنع  فال  صاحب المؤمن،  من  خرج  ما  وهذا 

خيري الدنيا واآلخرة. وال بد من التوازن.  

 

ــaً�ا ِمــن 
َ

ؤِتــaَِن خ ومما هو ظاهر يف كالمه أنه لم ُيقارن نفسه بصاحبه، {أن ُي

ـِتـَك} فاإلنسان يوقع بنفسه يف فتنة الدنيا إذا اغتر بنفسه أو قارن  َجــــــــــــــــــــــنَّ

نفسه بغيره.  

الحوار المباشر،  يحتاج  بالدنيا  يغتر  الذي  أن  وذلك  جاء التهديد،  ثم 

 وكذلك التهديد. وهذا حفظا لهم. لذلك قال:

107



 سورة الكهف

   40 -41    
 سورة الكهف 40 – 41

 
وهذا لعلمه بسنن هللا، أن الذي يكفر، وال يشكر نعم هللا، ستزال عنه 

هذه النعم. واستخدم معه اسلوب التهديد والتخويف حتى يرجع إىل 

هللا. 

فيها  ألن  تأمين كامل،  مؤّمنة  جنته  أن  الجنتين  صاحب  اعتقد  فقد 

أو  من السماء،  يأيت  قد  العذاب  أن  يعلم  لم  ولكنه  األنهار، والثمار، 

األرض وهو ال يشعر.  

رِســــــــــــــــــــَل} هللا. وكالمه ليس انتقاما وال حسدا، ولكن غيرة على هللا،  {َوuُـــــــــــــــــ

عن  وتغفل  النعم  هذه  كل  عطاك  ما  بعد  هللا  بنعم  تكفر  فكيف 

شكرها. فهنا ظهرت منه عبادة الغيرة على هللا. 

لم  إذا  الزوال  من  عنده  التي  النعم  على  يخاف  أن  اإلنسان  وعلى 

يشكر هللا عليها. وهذا سنة هللا يف كونه.  
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ــــُتصِبَح 
َ
ماِء} أي عذابا من السماء ممطرا، {ف ¤{ا ُحســــباًنــــا ِمــــَن الــــسَّ

َ
رِســــَل َعــــل {ُيـ

ــــــــــــــــــًقا} تصبح جنتك خالية من األشجار والثمار، ويغرق زرعها 
َ
َصــــــــــــــــــعيًدا َزل

ًقا} أي ال تستطيع أن تزرعها مرة أخرى.  
َ
ويزول نفعها. {َزل

وهذا التهديد مهم جدا كي ال يفقد نعمته، وهذا من محبته لصاحبه، 

أن  أراد  إذا  ولكن  مكر هللا،  من  يأمن  ال  والمؤمن  على هللا.  وغيرته 

يشعر باألمن يلجأ للّه كي يؤّمنه.  

 

ًبا } ماؤها أي مادتها وأساس 
َ
ـــــل

َ
ـــــُھ ط

َ
ســـــَتطيَع ل

َ
Ð ن

َ
ـــــل

َ
وًرا ف ـــ

َ
|ـــــا غ

ُ
و ُيـــــصِبَح مـــــاؤ

َ
{أ

الجنة تصير غورا، أي غائرا يف االرض فلن يستطيع الوصل إليه بأي 

وسيلة فتذبل جنتك.  
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أظهر صاحب الجنتين ما يف قلبه من الشرك عندما رأى ثمار الجنتين 

ـَمٌر}، لذلك العذاب جاء على الثمار. فالجزاء من جنس العمل، 
َ
ـُھ ث

َ
{َو�اَن ل

به  يغتر  كان  الذي  فهذا  للمؤمنين فضل،  وجزاءه  هللا عدل،  وعقاب 

أصابه عذاب، فلم يبقى منه شيء. 

ــَمِرِه} يستلزم هذا تضمنا تلف جميع األشجار، والثمار، 
َ
ِبــــــــــــــــــــــث  

َ
حــــــــــــــــــــــيــط

ُ
{َوأ

والزروع. هو كفر بنعمة هللا، فأزيل ما كان سبب يف ذنوبه، وهذا رحمة 

من هللا وكرما منه.  

الثمار واإلنتاج،  يرى  عندما  خصوصا  اإلنسان  تشغل  قد  الدنيا  فهذه 

وهذا أمر خطير، ألنه يذهب لمنطقة الشرك والكفر باللّه.  

كبر حاجز له عن معرفة حقيقة نفسه، حتى مع نصيحة  وكان هذا أ

صاحبه له. 
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فلما أحيط بثمره وأزيل كل ما كان يشغل باله وهمه رأى الحقيقة، 

يِھ} فأصبح أي يف الصباح يقلب كفيه، وهو دليل  ــــــــــــفَّ
َ

ُب ك
ّ
ِل

َ
صــــــــــــَبَح ُيــــــــــــق

َ
ــــــــــــأ

َ
{ف

الحسرة والندم. 

صاحب  فأن  هذا الموقف،  يف  وتعاىل  تبارك  هللا  لنا  يصوره  ما  وهذا 

الجنتين كان يزرع ويحصد ويعمل بيده، فعندما خسرها أصبح يقلب 

كفيه ألن لم يبقى عنده شيء. 

 

نــــــــَفَق فــــــــ¤{ا} حسرته ليست على الجنة، إنما على األموال التي 
َ
{َعــــــــ�� مــــــــا أ

صرفها عليها، وذهبت هباء منثورا.  

لذلك ال بد أن ننفق أموالنا يف شيء يبقى كما جاء يف الحديث:  

النفقة في ما يبقى 

 كـتُف?ا. قـاَل: 
َّ

÷Êُّ (ملسو هيلع هللا ىلص) مـا بـقَي مـÇْ{ا؟ قـلت مـا بـقَي مـÇْ{ا إال  فـقاَل الـنَّ
ً
ـ{م ذبـحوا شـاة أ¬َّ

?ا غaَ� كتِف?ا.  
ُّ
16بقَي �ل

فما ُينفق يف سبيل هللا يبقى. وأفضل النفقة، النفقة على أهل بيتك، 

وأفضلها سقيا الماء.  

16 صحيح الترمذي 2470 – صححه األلباين. 
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 َعـ�� ُعروِشـ?ا} حيث اضمحلت وتالشت فلم يبقى لها عوض. 
ٌ
َ̂ خـاِوuَـة {َوِ½ـ

كتشف هذا يف الدنيا، فعقاب الدنيا أهون من  وهذا من لطف هللا أن ا

عقاب اآلخرة.  

ومن هذه اآليات نتعلم أن نستسلم لكالم هللا، وأيضا نقبل النصيحة 

الصادقة، كما لو كان صاحب الجنتين استمع لنصيحة صاحبه زاد هللا 

يف رزقه.  

كبر همنا وال مبلغ علمنا.  ونسأل هللا أال يجعل الدنيا أ

 

َحـــــــًدا} أي عرف أنه أشرك بتربية هللا، 
َ
َرÝّـــــــي أ ِرك ِبـــ شـــ

ُ
ـــــــم أ

َ
ـــــــيَتÊÄ ل

َ
{َوuَـــــــقوُل يـــــــا ل

وربوبيته ألنه اعتقد أنها لن تبيد أبدا.  

ــــــــــــــــــــــَفْرَت} ألن من الخارج 
َ

ك
َ
صاحبه لم يخبره أنه أشرك، ولكن قال له {أ

أظهر كفران النعمة، وعدم شكرها.  

ولكن صاحب الجنتين أعلم بما يف نفسه، وما هي حقيقة ذنبه. وهو 

كتشفها بعد ما زالت الجنتين.    ا

بنسب  ُيشرك باللّه،  وبعدما  ويغتر بها،  ينبهر بماله،  قد  واإلنسان 

النعمة لنفسه، ويشعر أنه الرب المدبر لها، تزول، فيتحسر عليها، كما 

ـــõِن 
َ
 َول

ً
 قـــاِئـــَمة

َ
ـــنُّ الـــّساَعـــة

ُ
ظ

َ
َبـــًدا * َومـــا أ

َ
ـــtيَد |ــــِذِه أ

َ
ن ت

َ
ـــنُّ أ

ُ
ظ

َ
قال سابقا {قـــاَل مـــا أ

ًبا} 
َ
ل

َ
aً�ا ِمÇ{ا ُمنق

َ
ِجَدنَّ خ

َ َ
ُرِددُت ِإ�� َرÝّي أل
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يرضى  وال  يرضى الكفر،  ال  هللا  ألن  بسبب الشرك،  حدث  ما  وكل 

الشرك.  

دعاء الحفظ من الشرك 

الل?م أµى اعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك ملا ال أعلم. 
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 �ُ
َ
Ùكـــــــــــــــ

َ
نـــــــــــــــا أ

َ
هنا الجزاء على اغتراره بالنفر واألنصار والمعاونين، يف قوله {أ

َفًرا}.  
َ
َعزُّ ن

َ
 َوأ

ً
ِمنَك ماال

ـِھ} أي ال يوجد من يساعده أو 
َّ
ـــــــُھ ِمـــــــن دوِن الـــــــل

َ
 َيـــــــنُصرون

ٌ
ة

َ
ـــــــُھ ِفـــــــئ

َ
ن ل

ُ
ـــــــك

َ
ـــــــم ت

َ
{َول

يعاونه. 

وما يمر به اإلنسان من االبتالءات صحيح أنها غير مرغوبة كهذا الوباء، 

حقيقة أنفسنا،  ونعرف  حساباتنا  نُعيد  كي  نستفيد منها،  ولكن 

فاإلحسان  ننفق ونُحسن.  بل  على اآلخرين،  نتكبر  وال  وحقيقة الدنيا، 

هو الهدف من زينة الدنيا. ألن الدنيا ستفنى والمهم أن نحسن العمل 

لكيال نتحسر بعد ذلك. 

الحاجة  أََمس  يف  وهو  العذاب شيئا،  من  عنه  يدفعوا  لم  النفر  هؤالء 

معها  زال  زالت  ولما  هذه الدنيا،  بسبب  عليه  اجتمعوا  فإنهم  إليهم، 

أهلها. أي خذلوه ألنه توكل عليهم، وافتخر وتكبر بهم. 

وتراها  بهائها وحسنها،  عنها  ويزول  لما تزول،  اإلنسان  تخذل  الدنيا 

على حقيقتها، حتى األعوان والنفر يذهبون. 
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هو يحتاج لمن ينصره يف هذا الموقف، ولكن {َومــــــــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــــــاَن ُمــــــــــــــــــــــنـَتـِصًرا} 

كتشف كذلك حقيقة نفسه أنه ال يستطيع أن ينتصر لنفسه. وكيف  وا

يكون له أنصار على قضاء هللا وقدره؟ الذي إذا قضى وقّدر شيئا، لو 

اجتمع أهل السماء واألرض أن يزيلوه لم يزيلوه.   

هللا  رحمة  من  يستبعد  وال  إىل هللا.  ورجع  تاب  الموقف  هذا  ففي 

ولطفه أن صاحب الجنة بعد أن عرف حقيقة نفسه والدنيا ورجع وندم 

أشد الندم تحسنت حاله.  

وراجع  اإلنابة اليه،  هللا  ورزقه  يبدله لألحسن،  هللا  أن  يستبعد  وال 

رشده، وذهب تمرده وطغيانه.  

يفرح  وهللا  حقيقة نفسه.  أراه  أن  عليه  وكرمه  هللا  رحمة  من  وهذا 

بتوبة عبده إذا تاب ورجع إليه. 

فلما أظهر الندم على شركه بربه، وأن هللا أذهب عنه ما يطغيه، رحمة 

وكرما منه، وعاقبه يف الدنيا هذا من إرادة الخير به، ألن إذا  أراد هللا 

بعبده خيرا عجل له العقوبة يف الدنيا.  

يستجيب لربه،  أن  عليه  لذلك  يكرمه هللا،  أن  اإلنسان  يريد  وحتما 

ويسمع، وال يعارض، أو يجادل، أو يتكبر على آيات هللا. 
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سورة األعراف 96 

 

إذا أهل القرى فقط آمنوا ولم يتبعوا أهواءهم واتقوا هللا يف أقوالهم 

وأفعالهم فتح هللا لهم بركات من السماء واألرض.  

ونحن والحمد للّه ما زلنا يف الدنيا لنعود ونتوب ونستغفر هللا. 

كالمه  المؤمن  أما  يتحدث بالسلبيات.   فقط  المرء  اإليمان  وبغياب 

ـــــــaً�ا ِمـــــــن 
َ

ؤِتـــــــaَِن خ ن ُيـــــ
َ
َعË®ـــــــ� َرÝّـــــــي أ

َ
إيجايب وهو متفائل دائما بربه، كما ُذكر {ف

ـِتـَك} فنسأل هللا ان يبدلنا حاال أفضل من قبل يف الدين والدنيا،  َجــــــــــــــــــــــنَّ

فنكون من الفائزين يف الدنيا واآلخرة.  

يستخدم  الذي  ولكن  دينه ودنياه،  خسر  اإلنسان  بها  اغتر  إذا  فالدنيا 

الدنيا للدين، يربح الدنيا واآلخرة.  
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 سورة الكهف

   44    
سورة  الكهف 44

 

وهللا (سبحانه تعاىل) يقول يف تلك الحال التي أجرى فيها العقوبة 

واًبـــا  ـ
َ
ـــaٌ� ث

َ
ـِھ ا\ـــgَِقّ ُ|ـــَو خ

َّ
 ِلـــل

ُ
َوالَيـــة على من طغى وآثر الحياة الدنيا {ُ|ـــناِلـــَك الـ

aٌ� ُعقًبا}.  
َ

َوخ

 

{ُ|ــــــــــــــــــــــنـاِلــــــــــــــــــــــَك} أي يف هذه القصة طرفين، طرف طغى وآثر الحياة الدنيا 

فعوقب، والطرف الثاين آمن وعمل صالحا، وشكر هللا، ونصح، ودعا 

غيره، فصار مكرما. فهناك العذاب للكافر، والكرامة واإلكرام للمؤمن 

يف الدنيا واآلخرة. 

ولكن العقاب للكافر يف الدنيا ليعود لربه. 

 

} أي هللا هو الويل يتوىل أولياءه، ويحبهم، ويعزهم،  ـِھ ا\ــــــــــgَِقّ
َّ
 ِلــــــــــل

ُ
َوالَيــــــــــة {الـــــــ

وينصرهم، ويكرمهم بأنواع الكرامات ويدفع عنهم الشرور.  

وتظهر لنا هذه القصة أن والء اإلنسان فقط للّه الحق.  
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Disclaimer: Al Salam Islamic Center disassociates itself from any misrepresentation of the contents of this curriculum. Disclaimer: Al Salam Islamic Center disassociates itself from any misrepresentation of the contents of this curriculum. 

"الوالية" من الويل الذي يلي، وينصر، ويحجب، ويكرم بأنواع الكرامات 

ويدفع الشرور. فمن كان مؤمنا باللّه وتقيا كان هللا له وليا.  

سورة يونس 62 – 63 

  

أي هنا يبشر هللا المؤمن المتقي بأنه سيواليه. وإذا وااله هللا ال أحد 

يعاديه.  

من عادى لي وليا 

ُتُھ ِبا\gَْرِب.   
ْ
ن

َ
ا فقد آذ Áعا�� قال: َمْن عاَدى �^ وِليÐ 17إنَّ َهللا

واًبـــــــــــــــا} يرجى  ــــــــــــ
َ
ـــــــــــــــaٌ� ث

َ
أما المؤمن ففي الثواب الدنيوي واألخروي {ُ|ـــــــــــــــَو خ

ويأمل، غير الثواب الدنيوي الذي ال يرجي وال يأمل.  

عن الدين،  ما  كل  أي  الدنيا واآلخرة.  عاقبة  بين  المقارنة  هي  وهذه 

aٌ� ُعقًبا} نتيجة.  
َ

وعن هللا، هو أفضل ثوابا يرجع لك، {َوخ

17 السلسلة الصحيحة 1640 – صححه األلباين. 
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عكس الذي يوايل الدنيا وأصحابها، وهمه الدنيا وما فيها، فهو شر ثوابا 

وشر عقبا. 

األمثال  ضرب  من  بد  ال  لذلك  إال هي،  يرى  ال  الدنيا  يف  المنغمس 

القادمتان  اآليتان  يف  لذلك  الحياة الدنيا.  حقيقة  يتصور  كي  المادية 

ضرب هللا لنا مثال عن حياة الدنيا.   
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 سورة الكهف

   45    
سورة الكهف 45

 

نيا} يقول هللا لنبيه (ملسو هيلع هللا ىلص) اضرب للناس  َل ا\gَياِة الدُّ
َ
ُ?م َمث

َ
{َواضِرب ل

مثل الحياة الدنيا، ليتصوروها حق التصور، ويعرفوا ظاهرها وباطنها 

من خالل هذا المثل.  

فيقيسوا بينها وبنين الدار الباقية، ألن الناس تنشغل بالدنيا وتنسى 

اآلخرة. 

سورة األعلى16   

 

ويضرب هللا لنا هذا المثل كي ال نقع يف فتنة الدنيا.  
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ماِء} ماء أنزله هللا من السماء، كذلك الدنيا هللا  َزلــــــــناُه ِمــــــــَن الــــــــسَّ نــــ
َ
ــــــــماٍء أ

َ
{ك

رِض} فيختلط الماء 
َ
ـــــباُت األ

َ
 ِبـــــِھ ن

َ
ط

َ
ـــــاخـــــَتل

َ
اعطانا إياها مثل الماء للحياة، {ف

تسر  وزخرفها  زهرتها  فبينما  زوج بهيج،  كل  من  فتنبت  بالنبات 

ألعلى  ويصلون  بعيون الغافلين،  وتأخذ  وتفرح المتفرجين،  الناظرين 

درجاتها، فاعتقدوا أنهم قادرون عليها.  

 

uـاُح} نبات األرض صار هشيما، متكسرا، متفتتا،  ـذروُه الِرّ
َ
صـَبَح َ|شـيًما ت

َ
ـأ

َ
{ف

والثمار  األشجار  هناك  كان  فسابقا  تذروه الرياح.  خفته  شدة  ومن 

والمنظر البهي،  والزهر الزاهر،  النبات الناضر،  ذلك  فذهب  والنبات. 

فأصبحت الدنيا واألرض غبراء ترابا.  

عنها البصر،  وصدف  عنها النظر،  انحرف  هكذا  صارت  ما  ومتى 

وأوحشت القلب.  

كي  سكنت الدنيا،  انتشار الوباء،  عند  للدول  تام  إغالق  حدث  كما 

مما  أفضل  هللا  وسيعيدها  إىل هللا،  ونرجع  ونتوب  نعرف حقيقتها، 

كانت بإذنه. وهذا حال المؤمن الواثق من ربه، فإنه ما قبض شيء إال 

األزمة  هذه  بعد  هللا  أن  كيف  سنرى  من اإليجابية.  بد  وال  ليبسط، 

سيردها، ويزيدها إن آمن اإلنسان واستدرك ما فاته وفهم الدرس. 
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على  فيها  وفاق  أعجب بشبابه،  قد  صاحبها  بينما  الدنيا  حال  وهذا 

لذته أزهارها،  من  واقتطف  درهمها ودينارها،  وحصل  أقرانه وأترابه، 

وخاض يف الشهوات يف جميع أوقاته، وظن أنه ال يزال فيها سائر أيامه، 

يصيبه  أن  إما  يحصل شيئان،  يوم القيامة،  وراءه  من  أن  يفكر  وال 

الموت فيترك هذه الدنيا، أو يتلف ماله، فتزول عنه الدنيا.  

وفارق  من اآلالم،  قلبه  واستوحش  وزالت لذته،  سروره  عنه  فذهب 

شبابه وقوته، وماله وانفرد بصالح أو سيء أعماله. 

والدنيا مزرعة اآلخرة وهي دار العمل واآلخرة دار الجزاء. وهللا خلقنا 

الصالح  والعمل  باإليمان  األرض  ونعمر  ونعبده  كي نعرفه، ونؤلهه، 

فيكون لنا وظيفة وهدف.  

يف  مقصوده  عن  وتبعده  اإلنسان وتشتته،  تغري  قد  الدنيا  ولكن 

الحياة، حتى تزول ويزول زخرفها وتصبح هشيما تذروها الرياح.  

والظالم يتمنى العودة للدنيا ال ليستكمل الشهوات إنما ليستدرك ما 

فرط منه من الغفالت بالتوبة، واألعمال الصالحات.  

فالعاقل  والعمل الصالح.  بالتوبة  وقته  اآلن  يعمر  أن  اإلنسان  وعلى 

الجازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة ويقول لنفسه "قدر أنك 

قد مت، وال بد أن تموت فأي الحالتين تختار، االغترار بزخرفها والتمتع 

كلها دائم وظلها وفيها ما  بها كتمتع األنعام السارحة؟ أو العمل لدار أ

تشتهيه االنفس وتلذ االعين؟ ".  
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Êٍء ُمــــــقَتِدًرا} وهنا جاء ذكر اسم هللا المقتدر ألن يف 
َ

®ù ّـــــِل
ُ
ـُھ َعــــــ�� �

َّ
{َو�ــــاَن الــــــل

الدنيا القدرة مهمة جدا للناس.  

وهللا هو المقتدر الذي قدرته كاملة ومطلقة. وجاء اسمه المقتدر ثالث 

مرات يف القرآن، مرتان يف سورة القمر والتي محورها تعرف على هللا 

من خالل النذارات: 

سورة القمر 42 

 

سورة القمر 55 

 

والمرة الثالثة يف هذه السورة. فالناس يف الدنيا يهتمون كثيرا بالقدرة 

كثر من أي  والعلم والخبرة، ولكنهم ال يعلمون أن مقدرة هللا وقدرته أ

أحد. 
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 سورة الكهف

   46    
 سورة الكهف 46

  

ــــgََياةِ 
ْ

 ا\
َ
ِرuــــُد ِزuــــَنة ـ

ُ
ــــْعُد َعــــْيَناَك َعــــÇُْ{ْم ت

َ
Ð 

َ
يف بداية السورة جاءت ذكر الدنيا {َوال

 ا\ــــــــgَياةِ 
ُ
ــــــــَيا} وذكرت تفصيل الزينة يف هذه اآلية {املــــــــاُل َوالــــــــَبنوَن زuــــــــَنة

ْ
ن الــــــــدُّ

نيا}.   الدُّ

يتبع الميت ثالث 

َبُعھُ 
ْ
Óى مــعُھ واِحــٌد: َيــ

َ
ــناِن وuَــْبق

ْ
ــaَْ�ِجــُع اث

َ
، ف

ٌ
ــة

َ
ــالث

َ
َت ث ــّيِ

َ
َبُع امل

ْ
Óقــال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): َيــ

ُھ.  
ُ
ى َعَمل

َ
ُھ، وuَْبق

ُ
ُھ ومال

ُ
aَْ�ِجُع أْ|ل

َ
ُھ، ف

ُ
ُھ وَعَمل

ُ
ُھ ومال

ُ
18أْ|ل

هنا يخبرنا هللا (هلالج لج) أن المال والبنون زينة، كما ُتزيّن الحفالت، وبعد 

انتهائها تزال الزينة. كذلك المال والبنون يزينان الحياة الدنيا وسوف 

يزوالن.  وليس وراء ذلك شيء إال إذا كان ولد صالح يدعو له أو مال 

ينفقه يف سبيل هللا. 

 

{َوالــــــــــــباِقــــــــــــياُت الــــــــــــّصاِ\ــــــــــــgاُت} ُسميَّ "العمل الصالح" ألنه يصلح اإلنسان 

لمجاورة هللا يف الجنة.  

18 صحيح البخاري 6514. 
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ومن األعمال الصالحة، الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق هللا 

وحقوق عباده، كالصالة، والزكاة، والتسبيح، والتحميد، والتهليل، 

صلة  عن المنكر،  والنهي  األمر بالمعروف،  أو  العلم النافع،  وطلب 

األرحام، وبر الوالدين وجميع وجوه اإلحسان إىل الخلق. سواء عبادات 

خارجية أو قلبية، مع الناس وحتى البهائم والحيوانات.  

فما أريد به وجه هللا فهو يبقى. لذلك ماله وأوالده سيتركانه، ويبقى 

معه يف قبره عمله الصالح، كما جاء يف الحديث.  

أنا عملك الصالح  

uـِح ،  ُب الّرِ ـّيِ
َ
ياِب ، ط ِ

ّ
قـال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): وuَـأِتـيِھ َرجـٌل َحـَسُن الَوجـِھ ، َحـسُن الـث

وَعــُد ، فــيقوُل لــُھ : َمــن  ـ
ُ
ــنَت ت

ُ
وُمــَك الــذي ك َك ، |ــذا َيـ ــِذي qَُسرُّ

َّ
فــَيقوُل : أْ,ِشــْر ِبــال

  .úُ\ِك الصا
ُ
ا َعمل

َ
19أنَت ؟ فوْجُ?َك الَوْجُھ َيüِ^ُء ِبا\aûِ� ، فَيقوُل : أن

 

واًبـــــــا} أي لها ثواب، عكس ثواب  ـــــ
َ
ـــــــَك ث ـــــــaٌ� ِعـــــــنَد َرِ©ّ

َ
والباقيات الصالحات {خ

الدنيا التي ال يبقى، ثواب الباقيات الصالحات يبقى ويتضاعف ويؤمل 

أجرها، وبرها، ونفعها عند الحاجة.  

19 صحيح الجامع 1676 – صححه األلباين. 
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} ال نستطيع أن نضع آمالنا على الدنيا ألنها تتبدل سريعا،  ً
َمــــــــــــال

َ
ــــــــــــaٌ� أ

َ
{َوخ

وتصيب صاحبها بخيبة أمل واإلحباط. فهي التي ينبغي أن يتنافس 

تحصيلها  يف  ويجد  إليها العاملون،  ويستبق  فيها المتنافسون، 

المجتهدون.  لذلك نستفيد من الدنيا بأن تقربنا إىل هللا. كما جاء يف 

 { ً
ْحـــَسُن َعـــَمال

َ
ـــُ{ْم أ ُّ�

َ
َوُ|ـــْم أ

ُ
ـــَ?ا ِلـــَنْبل

َّ
 ل

ً
ْرِض ِزuـــَنة

َ ْ
� األ

َ
َنا َمـــا َعـــ�

ْ
ـــا َجـــَعل بداية السورة {ِإنَّ

كثر من الدنيا المطلوب منك اإلحسان، فأحسن  أي كلما أعطاك هللا أ

كما أحسن هللا إليك، ال أن تترك الدنيا وال أن تنغمس فيها. 

وتأمل كيف بين هللا لنا حال هذه الحياة الدنيا، واضمحاللها، وذكر أن 

فائدة  بال  يزول  ثم  قليال  به  يتمتع  الزينة  من  شيء  فيها نوعان،  ما 

هي "الباقيات  يبقى  الذي  اآلخر  والنوع  وقد تضره،  لصاحبه، 

الصالحات". لذلك يف وقت الفتن أمرنا النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) بالمبادرة باألعمال، 

فهي التي تنفع صاحبها يف القبر، وتحفظه عند الفتن.  

بادروا باألعمال  

ُجــُل  ِلِم، ُيــْصِبُح الرَّ
ْ
ــظ

ُ
ْيِل امل

َّ
ِع الــل

َ
ــِقط

َ
قــال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): َبــاِدُروا بــاألْعــَماِل ِفــَتًنا ك

ًرا، َيــــtِيُع ِديــــَنُھ ,ــــَعَرٍض ِمــــَن  ـــاِف
َ
ْؤِمــــًنا َوuُــــْصِبُح � ــــÊ ُمــ ِ®Ëْو ُيْم

َ
ًرا، أ ـــاِف

َ
� Êــــ ِ®Ëْمuُْؤِمــــًنا َو ُمــ

َيا.  
ْ
ن 20الدُّ

20 صحيح مسلم 118. 
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بعد  لذلك  يوم قيامة،  أمامه  أن  ينسى  بالدنيا  المنشغل  اإلنسان 

الحديث عن فتنة الدنيا يذكر هللا (هلالج لج) عن مشاهد يوم القيامة.  

سابقا بعد ذكر فتنة الدين وأصحاب الكهف، ذكر عن الجهنم والجنة 

أي الجزاء، ألن فتنة الدين من الكفر واإليمان أمر مصيري.  

كما  الحقيقة  رؤية  عن  اإلنسان  تشغل  مشاغل كثيرة،  فيها  والدنيا 

حصل مع صاحب الجنتين، لكن عندما تلفت جنته ولم يبقى منها 

اإلنسان  يرى  الدنيا  تزيل  عندما  لذلك  حقيقة الدنيا.  عرف  شيء، 

الجبال  من  األرض  على  ما  كبر  أ إزالة  عن  هللا (هلالج لج)  فذكر  حقيقتها، 

الكبيرة، ورؤية األرض بارزة.  
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 سورة الكهف

   47    
 سورة الكهف 47

 

ُ� ا\ــــــــــِ]باَل} يخبرنا عن حال يوم القيامة أن الجبال التي مثل  ّaَِســــــــــ
ُ
µ وَم {َوuَــــــــ

هللا  ويجعلها  من أماكنها،  وتزول  تسير  األرض  يف  واألوتاد  الرواسي، 

كثيبا كالعهن المنفوش، ثم تضمحل وتتالشى وتكون هباء منثورا.  

 

} مع وجود الجبال ال تبرز األرض، أي ال نرى حقائق  ً
رَض بـــــــــــــاِرَزة

َ
َرى األ ــــــــــ

َ
{َوت

األمور أما يوم القيامة كل شيء يظهر. 

} أي يف يوم القيامة ال جبال، وال أشجار، وال بيوت على  ً
رَض بـاِرَزة

َ
َرى األ

َ
{َوت

َحـــــــــًدا} يحشر هللا جميع 
َ
ـــــــــغاِدر ِمـــــــــÇُ{م أ

ُ
µ م

َ
ـــــــــل

َ
رنـــــــــاُ|ـــــــــم ف ـــــ

َ
سطح األرض. {َوَحش

وقعور البحار،  بطون األرض،  من  واآلخرين  األولين  يخرج  الخلق، 

خلقا  تمزقوا  ما  بعد  من  ويعيدهم  ما تفرقوا،  بعد  من  ويجمعهم 

جديدا.  

فذكر يف هذا الموضع عن رؤية األرض بارزة، والحشر.  
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 سورة الكهف

   48    
سورة الكهف 48

 

ا} بعد أن يحشر هللا كل الخلق من آدم آلخر  Áــــــــــَك َصــــــــــف وا َعــــــــــ�� َرِ©ّ ِرضــــــــ {َوُعـــــــ

إنسان على األرض، يعرضهم هللا (هلالج لج) صفا مثل الجنود، من شدة 

الطاعة. مع أنهم لن يروا هللا بأعينهم.  

ويف هذا اليوم الجميع سيعرف أن هللا هو الملك، فيقفون صفا واحدا 

فال فرق بين الفقير والغني والكبير والصغير.   

وسيعرضون كي ينظر ويحكم يف أعمالهم، بحكمه العدل الذي ال جور 

وال ظلم فيه. وهذا موقف عظيم، لذلك يجب أن نتهيأ له.  

 

ٍة} اآلن أنتم ال مال  َل َمرَّ وَّ
َ
ــم أ

ُ
قناك

َ
ــل

َ
ــما خ

َ
د ِجــئُتمونــا ك

َ
ــق

َ
ثم يقول هللا (هلالج لج) {ل

وال أهل وال عشيرة لكم. هذا الخطاب للمنشغلون بالدنيا عن اآلخرة، 

الذين كان عندهم شك باليوم القيامة. كما شّك صاحب الجنتين، يف 

ًبا}.  
َ
ل

َ
aً�ا ِمÇ{ا ُمنق

َ
ِجَدنَّ خ

َ َ
õِن ُرِددُت ِإ�� َرÝّي أل

َ
 َول

ً
 قاِئَمة

َ
نُّ الّساَعة

ُ
ظ

َ
قوله {َوما أ
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يخاطب هللا (هلالج لج) المنكرين بالبعث، لما رأوا يوم الحشر بأعينهم، {َبـــــــــــل 

وِعــــًدا} أنتم كذبتم وقلتم لن يكون هناك موعد  م َمــ
ُ

ــــك
َ
ــــجَعَل ل

َ
ــــن ن

َّ
ل

َ
َزَعــــمُتم أ

ليحاسبكم هللا فيه لكن هللا ال يخلف الميعاد.   

والمؤمن يؤمن أن هناك موعد للقاء هللا (هلالج لج)، وسوف نحشر إليه 

صفا، لذلك يكون يوم القيامة سهل عليه، ولكنه على الكافرين غير 

يسير.  
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 سورة الكهف
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سورة الكهف 49

 

{َوُوِضــــــــــــــــــــــَع الــــــــــــــــــــــِكـتـاُب} كل من يف الدنيا له كتاب األعمال. وكيف نحن يف 

الدنيا نهتم بالكتاب واإلحصاء والحسابات ونكتب ونطبع كل شيء، 

ولكن األهم هو أن نهتم بكتاب أعمالنا الذي تكتبه المالئكة.  

واآلخر  السيئة  األعمال  يكتب  واحد  يكتبون األعمال،  ملكين  وهناك 

يكتب األعمال الحسنة، وإذا مات المؤمن يكون كتابه يف عليين.  

سورة المطففين18 

 

والكافر الفاجر كتابه يف أسوأ مكان وهو سجين.   

سورة المطففين7  
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لذلك يجب أن نهتم بكتابنا، فأي شيء ننطقه يكتب يف هذا الكتاب.  

سورة ق18  

 

وتوزعها  البشر  جميع  بكتب  المالئكة  ستأيت  الناس  يحشر  أن  فبعد 

صاحب  وهذا  بيمينه  كتابه  يأخذ  من  منهم  يأخذ كتابه.  وكل  عليهم، 

األعمال الصالحة، ومنهم من يأخذه بشماله.  

 
َ
حـــــاط

َ
اِملـــــaَن نـــــاًرا أ

ّ
عـــــَتدنـــــا ِلـــــلظ

َ
يف فتنة الدين ذكر أصحاب النار بالظالمين {أ

ِرمــــــaَن}  ]ـــ
ُ
ýَ�ى ا

َ
ــــــ¹

َ
ــــــ?ا}، وهنا يف فتنة الدنيا ذكر أنهم مجرمين {ف

ُ
راِدق ِ�ــــــِ{م ُســ

أنهم  حالهم  بهذا الكتاب،  يهتموا  ولم  أنفسهم  على  أجرموا  الذين 

{ُمـــــــــــــــــشِفقaَن ِمـــــــــــــــــّما فـــــــــــــــــيِھ} خائفين من أعمالهم التي يف الكتاب، ألنهم لم 

يهتموا به، وقد كان همهم كتب وحسابات، وشهادات الدنيا، ولكن لم 

يهتموا بهذا الكتاب.   

 

ا الــــِكتاِب ال qُــــغاِدُر 
َ

َتنا مــــاِل |ـــــذ
َ
وَن يــــا َوuــــل فلما رأوا كل أعمالهم قالوا {َوuَــــقولــ

حصا|ا}.  
َ
 أ

ّ
 ِإال

ً
بaَ�ة

َ
 َوال ك

ً
َصغaَ�ة
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َتنا} "لماذا ذكر فيه كل صغيرة وكبيرة؟"، وهذا تصرف أهل الدنيا 
َ
{يــا َوuــل

يحاسبون اآلخرين على كل شيء، وخصوصا إذا كانت أموال. {َوuَـقولوَن 

حــصا|ــا} فالمجرمين 
َ
 أ

ّ
 ِإال

ً
ــبaَ�ة

َ
 َوال ك

ً
ا الــِكتاِب ال qُــغاِدُر َصــغaَ�ة

َ
َتنا مــاِل |ـــذ

َ
يــا َوuــل

يقولون مال هذا الكتاب ال يترك خطيئة صغيرة، أو كبيرة إال وكتبها، 

أو  بالليل  أو عالنية،  سر  سواء  منها عمل،  ينسى  ولم  ومحفوظة، 

بالنهار. 

فيرى كتابه وقد نسي الكثير مما فيه من األعمال، ولكن أحصاه هللا. 

هذه  عن  الدنيا  تشغلنا  فال  المالئكة  بصحف  نهتم  أن  يجب  لذلك 

الصحيفة، ونسأل هللا أن نأخذ صحائفنا بأيماننا ونكون من األبرار. 

 

{َوَوَجدوا ما َعِملوا حاِضًرا} أي كل ما عملوه وجدوه أمام أعينهم، وال 

يقدرون على إنكاره.  

كبر وازع لإلنسان كي يهتم  هموم الدنيا تنسي اإلنسان يوم القيامة، وأ

إزالة الجبال،  من  القيامة  يوم  مشاهد  هي  الدنيا  تشغله  وال  باآلخرة 

وكيف يحشرهم هللا للقائه، ثم رؤية كتاب أعمالهم.  

إنكارها {َوال  على  يقدرون  وال  أعينهم  أمام  تتراءى  حاضرة  وأعمالهم 

َحـًدا} فحينئذ يجازون بها، وُيِقّرون بها، ويخزون ويحق عليهم 
َ
ـَك أ َيـظِلُم َر©ُّ
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العذاب، وذلك بما قدمت أيديهم. فيعامل هللا المجرمين بعدله، وال 

يظلم ربك أحدا ويعامل المؤمنين بفضله.  

المحرك  وهو  لبني آدم،  يوسوس  ألنه  هي الشيطان،  فتنة  كبر  وأ

الرئيسي لكل الفتن. وهذا ما نجده يف منتصف السورة بعد ذكر فتنة 

الدين، والدنيا يأيت ذكر الشيطان.  
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يخبر هللا (هلالج لج) عن عداوة إبليس آلدم (عليه السالم) وذريته، واختص 

إبليس هنا بالذكر ألن من الناس من يتخذ إبليس وذريته أولياء من 

دون هللا، والوالية جدا مهمة يف وقت الفتن. 

وهللا يحذرنا من والية الشيطان، ولكن ال بد أن نعرف بداية العداوة.  

 

ِة اþُ]ـــــــدوا ِآلَدَم } أمر هللا (هلالج لج) المالئكة بالسجود آلدم 
َ

ـــــــلنا ِلـــــــلَمالِئـــــــك
ُ
{َوِإذ ق

ـÚَـَ]ــــــــــــــــــــــدوا} أي امتثلوا ألمر هللا 
َ
كراما وتعظيما له، وامتثاال ألمر هللا. {ف ا

(هلالج لج).   

وهللا (هلالج لج) يبين لنا ان أساس العداوة هي عداوة الشيطان، وامتثال 

أمر هللا ينجينا من الفتن. وهنا الشيطان لم يمتثل ألمر هللا فوقع يف 

فتنة نفسه. 

لديه  ويكون  الخيرات  يف  ويسارع  هللا  أمر  يمتثل  عندما  واإلنسان 

اإليمان يبتعد عن الفتن. 
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عكس الذي ال يمتثل ويصعب على نفسه ويقع يف الفتنة.  

 

} أي هو ليس من المالئكة. وهنا بّين أنه من   ِإبـــــــــلßَس �ــــــــاَن ِمـــــــــَن ا\ـــــــــِ]ِنّ
ّ

{ِإال

الجن، وهم خلق من نار، ويروننا ولكننا ال نراهم. ولهم صفات كسرعة 

الغضب.  

 

ـــــِھ} الفسوق بمعنى الخروج، فهو لم يمتثل ألمر هللا  مـــــِر َرِ©ّ
َ
ـــــَفَسَق َعـــــن أ

َ
{ف

(هلالج لج) وخرج عن أمر ربه. والرب هو المصلح الذي يريب الناس باألوامر.  

نحن البشر نحتاج الوالية والنصرة والعون يف وقت الفتن والصعوبات، 

وأصحاب الكهف كان وليهم هللا ألنهم آمنوا وكانوا يتقون. وصاحب 

ـُھ ِمـن 
َ
 َيـنُصرون

ٌ
ة

َ
ـُھ ِفـئ

َ
ن ل

ُ
ـك

َ
ـم ت

َ
الجنتين لم يوايل هللا، فلم يجد من ينصره {َول

ـِھ َوما �اَن ُمنَتِصًرا}.  
َّ
دوِن الل
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وهناك من يتخذ الشيطان وليا يف الفتن. لذلك يخبرنا هللا (هلالج لج) عن 

ربه  أمر  عن  وفسق  الجن  من  وأنه  الشيطان لنا،  عداوة  أصل 

} بعدما تبين لكم عداوته  م َعـُدوٌّ
ُ

ـك
َ
وِلـياَء ِمـن دوµـي َوُ|ـم ل

َ
ـَتُھ أ َّu ِرّ

ُ
ـُھ َوذ

َ
ِخـذون َتتَّ

َ
ف

َ
{أ

وذريته  تتخذونه  فكيف  وذريته  آدم (عليه السالم)  وأبيكم  للّه (هلالج لج)، 

أولياء؟ 

 

ويذل  أولياءه  يعز  وهللا  عكس الويل.  والعدو  عدو لكم،  والشيطان 

ويتخذ  الفتنة  هذه  يف  يقع  أن  اإلنسان  يحذر  لذلك  أولياء الشيطان، 

} من المهم أن  م َعـــــــــــــُدوٌّ
ُ

ـــــــــــــك
َ
الشيطان وذريته أولياء من دون هللا، {َوُ|ـــــــــــــم ل

نعرف من الويل من العدو. 

 

 { ً
اِملـــــــــaَن َبـــــــــَدال

ّ
فكيف نوايل من عادى هللا وفسق عن أمر ربه، {ِبـــــــــçَس ِلـــــــــلظ

إال  يأمرهم  ال  الذي  الشيطان  والية  من  ألنفسهم  اختاروا  ما  فبئس 

بالفحشاء والمنكر عن والية الرحمن، الذي يخرجهم من الظلمات ايل 

النور. 
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سورة البقرة 257 

 

والية الرحمن فيها السعادة والفالح، عكس والية الشيطان التي فيها 

كل البؤس والشقاء والتعب ألنه عدو هللا.  
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للشيطان {مــــــــــــــــــــــا  صالحيات  أي  يعطي  لم  أنه  هنا  هللا (هلالج لج)  ويخبرنا 

نـــــُفِسِ?م} لم يشهد الشياطين 
َ
ـــــلَق أ

َ
رِض َوال خ

َ
ماواِت َواأل ـــــلَق الـــــسَّ

َ
شَ?ـــــدÜُـــــُ{م خ

َ
أ

خلق أنفسهم،  وال  السماوات واألرض،  خلق  يشهدوا  فلم  أي شيء، 

فكيف تعطونهم القدرة على الخلق، أو التدبير إذا هم يف األساس لم 

يشهدوا خلق السماوات واألرض.  

وهللا هو المتفرد بالتدبير والخلق، والحكمة، والتقدير. فكيف يجعل له 

شركاء من الشياطين. فالذي يتخذ مع هللا وليا يشرك به.  

ومن ترتيب الفتن المذكورة يف السورة نرى يف البداية فتنة الدين، وأن 

الفتية خافوا أن يشركوا باللّه مع قومهم، ثم يف فتنة الدنيا ُذكر عن 

الشرك باللّه مع النفس، وهنا الشرك باتخاذ الشياطين أولياء.  

 

aَن َعُضًدا} عضدا أي معاونين له، فال يليق ذلك 
ّ
ِضل

ُ
 امل

َ
ِخذ نُت ُمتَّ

ُ
{َوما ك

باللّه. 
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هذه اآلية تبين مصير المشركين، وأيضا ضعف الشركاء.  

أولياءه  أو  الشيطان  سواء  هللا  مع  أشركوا  الذين  للكفار  هللا  يقول 

ـــذيـــَن َزَعـــمُتم} أين شركايئ الذين أشركتموهم 
َّ
َر�ــاÿِـــَي ال

ُ
وَم َيـــقوُل نـــادوا ش {َوuَـ

معي؟ والحقيقة أن هللا ال شريك له  فهو األحد الصمد، وهو المدبر 

الحي القيوم القائم على كل األمور ومصرّفها.  

أي يجب أن نؤمن بربوبية هللا، مثال ال نقول أن هذا الفيروس دبّره 

ونذارة  ورحمة للمؤمنين،  خلقه حكمة،  ويف  هللا  تدبير  كله  إنما  أحد، 

لمن ال يؤمن. فال أحد يدبر أو يصرف إال هللا. 

 

ـــــــذيـــــــَن َزَعـــــــمُتم}  فالذين اتخذوا شركاء من دون هللا كان هذا 
َّ
َر�ــــــاÿِـــــــَي ال ــــ

ُ
{ش

بزعمهم، وادعاء منهم بأنهم سينفعونهم.  

يف فتنة الدنيا صاحب الجنتين حين أشرك بنفسه مع هللا عرف خطأه 

يف الدنيا، وأخذ جزاءه. 

لذلك  يوم القيامة،  جزاءهم  يأخذون  هؤالء  الفتنة  هذه  يف  هنا  لكن 

نسأل هللا وندعوه أن يظهر لنا الحق يف الدنيا. 
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ــــــــــذيــــــــــَن َزَعــــــــــمُتم} نادوا هؤالء الشركاء بموجب زعمكم 
َّ
َر�ـــــــــاÿِــــــــــَي ال ـــــــ

ُ
{نــــــــــادوا ش

ـــــــــُ?م} فاكتشفوا 
َ
م qَســـــــــَتجيبوا ل

َ
ـــــــــل

َ
وُ|ـــــــــم ف ـــــــــَدَعـــــــ

َ
الفاسد، أين هم لينجوكم، {ف

الحقيقة بأنفسهم، وأظهرت لهم حقيقة الشرك، وأنه ال ينفع اإلنسان. 

 

وِ©ـــــًقا} أي يفرق بينهم وبين  وعندما يكتشفون الحقيقة {َوَجـــــَعلنا َبـــــيÇَُ{م َمــــ

وتبرئتهم  بهم  وكفرهم  الشركاء لهم،  عداوة  حينئذ  وتتبين  أولياءهم، 

منهم. كالذين يؤمنون بالنجوم واألحجار، أو األصنام، يأتون يوم القيامة 

فيسألهم هللا ”أين ما كنتم تتوكلون عليهم يف الرزق والشفاء؟“، ولن 

يستجيبوا لكم ألنه من تلبيس الشيطان. 
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لذلك بعد أن يعرفوا حقيقة الشرك والشركاء يرون النار بأعينهم قبل 

]ِرموَن الـّناَر} وسّماهم مجرمون ألنهم أشركوا مع 
ُ
ýى ا

َ
أن يدخلوها، {َوَرأ

الحساب،  وعند  القيامة  يوم  يف  لذلك  وليا،  الشيطان  واتخذوا  هللا 

وتبين لكل فريق أعمالهم، وحقت كلمة العذاب على المشركين.  

  

واِقــــعو|ــــا} رأوا جهنم قبل دخولها فانزعجوا واشتد قلقهم  ــــُ{م ُمــ َّ¬
َ
ّنوا أ

َ
ــــظ

َ
{ف

الدخول  قبل  فالرؤية  يف عذابهم.  زيادة  وهذا  أنهم مواقعوها،  لظنهم 

عذاب نفسي.  

والنار لما تأيت يوم القيامة تأيت بطريقة مخيفة، بسبعون ألف عقدة، 

تسحبها سبعون ألف ملك. لها تغيظا وزفيرا وتنادي الكفار من بعيد 

ليدخلوها، فصوتها مخيف ومرعب وهي تكسر وتحرق من يدخلها. 

لذلك نبتعد عن الفتن التي توقعنا يف النار، ونسأل هللا ان يبعدنا عن 

الشرك، ونعوذ باللّه من النار.  
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ــــا} ال مخرج وال مصرف ليهربوا منه، فهي مالزمة 
ً
ــــم َيِجــــدوا َعــــÇ{ا َمــــصِرف

َ
{َول

لهم وتحيط بهم. 

اللهم أين أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. اللهم 

إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما ال أعلم. اللهم إين 

أعوذ بك من النار، اللهم إين أعوذ بك من النار، اللهم إين أعوذ بك من 

النار.  

سورة الفرقان 65 – 66 

 

أثناء هذه الجائحة، ونحن مالزمين بيوتنا، نتعبد هللا بعبادة الشكر. كما 

جاء عن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) يف الحديث:  

شكر النعم 

رِ©ـــِھ عـــنَده  ـــ� _ـــ^ جســـِدِه آمـــًنا _ـــ^ س
ً
م مـــعا_

ُ
ول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): َمـــن أصـــبَح ِمـــنك قـــال رسـ

نيا.   ھ الدُّ
َ
ما حºَaْت ل �أنَّ

َ
21قوُت يوِمھ ف

من الماشي،  خير  والقائم  من القائم،  خير  الجالس  الفتنة  وقت  ويف 

والماشي خير من الساعي. 

21 صحيح ابن ماجه 3357 – حسنه األلباين. 
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وبالشكر سيزيدنا هللا، ويكشف الكرب والبالء. 

نعمه  جميع  على  هللا  نشكر  أن  يجب  أننا  تعلمنا  التالية  واآليات 

خصوصا نعمة الدين. والنعم المذكورة يف هذه اآليات القرآن، والنذارة، 

والرسل. 
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ا الــــُقرآِن} أي هللا جعل يف القرآن 
َ

فــــنا _ــــ^ |ـــــذ رَّ د َصـ
َ

ــــق
َ
ومن نعم هللا أنه {َول

المصرف والملجأ والمخرج من الفتن. 

 

ٍل} أي كل األمثال موجودة يف القرآن، وكل طريق فيه 
َ
ـــِلّ َمــــث

ُ
{ِلــــلّناِس ِمــــن �

الشر  من  يعصم  الذي  والسعادة األبدية،  للعلوم النافعة،  موصل 

والهالك. وفيه تصريف كل شيء، الحالل والحرام، الترغيب والترهيب، 

اإلنسان  يجعل  وهذا  واألعمال والعقائد.  والنافعة  الصادقة  واألخبار 

يشكر هللا على هذه النعمة. 

فالقرآن هو المخرج والملجأ يف وقت الفتن. عثمان بن عفان (رضي 

هللا عنه) خالل الفتنة التي مّر بها لزم بيته وركز على القرآن.  

 

ٍل} لذلك واجب على اإلنسان 
َ
ـِلّ َمـث

ُ
ا الـُقرآِن ِلـلّناِس ِمـن �

َ
فـنا _ـ^ |ــذ د َصرَّ

َ
ـق

َ
{َول

 { ً
Êٍء َجــَدال

َ
®ù �َ

َ
Ùكــ

َ
التسليم، واالنقياد، وعدم المنازعة، ولكن {َو�ـاَن اِإلµــساُن أ

مع ذلك ال يزال  هناك من يجادل.  
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ويف وقت الفتنة من التحديات التي نجدها "الجدال بين الناس"، فال 

يركزون على أنفسهم.  
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على الناس أن يهتدوا بهدي القرآن، ويركزوا على أنفسهم، وسيعليهم 

هللا درجات، ويصلون لدرجة اإلحسان، والفردوس األعلى. ولكن هناك 

من ال يستفيد منه.  

ــُ{م} أي الذي منع  ن ُيؤِمــنوا ِإذ جــاَءُ|ــُم الُ?ــدى َوíَســَتغِفروا َر�َّ
َ
{َومــا َمــَنَع الــّناَس أ

ظلمهم وعنادهم،  هو  والبيان  الحق  وضوح  مع  اإليمان  من  الناس 

فهؤالء لن ينفعهم أي نوع من الهدايات. فعندما تأيت الهدايات الواجب 

عدوانهم  بسبب  هؤالء  ولكن  يؤمن ويستغفر،  أن  اإلنسان  على 

وظلمهم، منعوا من اإليمان واالستغفار.  

 

لـــــــــــــaَن} فاألولين إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب،  وَّ
َ
 األ

ُ
ة ـــــــــــــأِتـــــــــــــَ¤ُ{م ُســـــــــــــنَّ

َ
ن ت

َ
 أ

ّ
{ِإال

} يرون العذاب قد أقبل عليهم.  
ً

ُبال
ُ
{وuَأِتَ¤ُ{ُم الَعذاُب ق

فأنذرهم هللا يف هذه اآلية ليخافوا ويتوبوا من كفرهم قبل أن يأتيهم 

 العذاب الذي ال مفر منه.
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ومن نعم هللا على الناس إرسال الرسل، ولكن يفتتن الناس بالرسل 

ألنهم إما يكفرون بهم، وإما يتخذونهم أربابا من دون هللا. والحقيقة 

رuــَن َوُمــنِذرuــَن} ولم يرسلهم 
ّ

 ُمtَِش
ّ

رَســلaَن ِإال
ُ
رِســُل امل

ُ
أن وظيفة الرسل {َومــا ن

ليتخذهم الناس اربابا أو ليدعوا ألنفسهم إنما هم مبشرين ومنذرين، 

ففي وقت الفتن نحتاج الرسل ومنهجهم.  

للطائع  تكون  والبشارة  ره،  من ُيَبشَّ يحتاج  الفتن  وقت  يف  واإلنسان 

هو  وهذا  وال يستسلم،  يطيع  ال  الذي  للعاصي  والنذارة  المستسلم، 

التوازن. 

مثال اآلن أثناء هذه الجائحة طاعة ويل األمر مهمة، فمن يطيعه ُيبّشر، 

ومن يعصيه يجب أن ينذر. 

 

ــــَفروا ِبــــالــــباِطــــِل} بعد أن 
َ

ــــذيــــَن ك
َّ
ولكن نرى الظالمون الكافرون {َوuُــــجاِدُل ال

جاءهم الرسول مبشرا، ونذيرا، الواجب االستسالم لكن هؤالء ظهرت 

حقيقتهم، وكفرهم.  
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} فسعوا يف نصر الباطل ما  وجدالهم بالباطل هو {ِلــــــــُيدِحــــــــضوا ِبــــــــِھ ا\ــــــــgَقَّ

نـــِذروا 
ُ
ـــذوا آيـــاÐـــي َومـــا أ

َ
خ أمكنهم، ويف رد وإبطال الحق، وكذلك فعلهم. {َواتَّ

ُزًوا} وهذا ما نجده يف وقت الفتن، المجادلة، واالستهزاء بآيات هللا.  ُ|ــــــــــــــــــــ

والواجب مع آيات هللا أن نحترمها، ونعظمها.  

ومن آيات هللا الشمس، والقمر، والجنة والنار. ففي الدين االستهزاء 

بآيات هللا يعتبر من الكفر. كمن يستهزئ بالقرآن أو بالرسل.  

هللا وكالمه،  تعظيم  أي  يف الدين.  األساسية  القيم  من  والتعظيم 

وآياته، وأقداره، ومالئكته، ورسله، وكل ما هو غيب. 
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ــــَر ِبــــآيــــاِت 
ّ

ِك
ُ
ن ذ ُم ِمــــمَّ

َ
ظــــل

َ
الهدف من تذكير هللا لنا باآليات هو شكره. {َوَمــــن أ

َمــت َيــداُه} يخبرنا هللا (هلالج لج) عن عقاب الذي  ــدَّ
َ
ــÊَ مــا ق ِ®Ë

َ
µا َو}Çعَرَض َعــ

َ
ــأ

َ
ــِھ ف َرِ©ّ

من  والمنع  الحجر  وهو  قدمت يداه،  ما  ونسي  عن آياته،  أعرض 

الهداية. وهذا أشد عقاب على اإلنسان أن يحجر من الهداية، حتى إذا 

سمعها ورآها لن يعقلها.  

 

?وُه} أي هناك غطاء على القلب فلن 
َ

ن َيـــفق
َ
 أ

ً
ة ِكـــنَّ

َ
ـــلوِ�ـــِ{م أ

ُ
ـــا َجـــَعلنا َعـــ�� ق

ّ
{ِإن

يفقه شيئا. والفقه مكانه القلب، لذلك عندما نكون يف ذكر دائم لن 

ًرا} وهناك صمم يف آذانهم  نكون يف حجر عن الهداية. {َو_ـــــــــــــ^ آذاِ¬ـــــــــــــِ{م َوقــــــــــ

َبـًدا} 
َ
ا أ

ً
ن َ�{ـَتدوا ِإذ

َ
ـل

َ
ـ� الُ?ـدى ف

َ
ـدُعـُ?م ِإ�

َ
يمنعهم من وصول اآليات لهم، {َوِإن ت

أي سدت عليهم جميع أبواب الهداية. وإن كان يسمع ولكن ال ينتفع. 

وهذا يبين سخط هللا عليهم، ألن هللا علمهم ولكنهم لم يؤدوا حق 

العلم. وهذا يظهر أن هللا هو الهادي، فهم بحجر من الهداية، ألنهم لم 

روا ويذكروا نعمة هللا ويشكروه عليها.   ُيقدِّ
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وجاء حديث النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) للنجاة والسالمة من الفتن: 

النجاة  

ــــَك، ولــــßسْعَك بــــßُتَك، 
َ
؟ قــــال: أمــــِسْك عــــلْيَك لــــسان

ُ
جاة ِ مــــا الــــنَّ

َّ
Íوَل ا قــــلُت: يــــا رســ

22واْبِك ع�� خطيçِتَك.  

ــــــــــــــَك"، ألن 
َ
ثالثة أمور ضرورية يف وقت الفتن، أوال "أمــــــــــــــِسْك عــــــــــــــلْيَك لــــــــــــــسان

اللسان يتكلم كثيرا يف وقت الفتن. "ولــــــــــــــــــßسْعَك بــــــــــــــــــßُتَك"، "واْبــــــــــــــــــِك عــــــــــــــــــ�� 

خــــــــــــــــــــــطـيـçـِتـَك" أي أرى ذنويب وأتذكرها. والنتيجة أن يرفع هللا الحجر عن 

الهداية فيفقه، ويسمع ويستجيب.  

وعندما ننظر إىل هذه اآليات نظن أن أبواب الهداية قد سّدت، ولكن 

تأيت اآلية القادمة التي تدل على سعة مغفرة هللا، ورحمته بعباده.  

 

22 صحيح الترمذي 2406 – صححه األلباين. 
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حــــــــَمِة} أخبر تعاىل عن سعة مغفرته ورحمته، وأنه  رَّ و الــــ
ُ
فوُر ذ

َ
ــــــــَك الــــــــغ {َوَر©ُّ

يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، ويفرح بتوبة عبده إذا تاب وأناب 

إليه.  

تقديرهم  عدم  بسبب  عن الهداية،  وُيمنعون  ُيحجرون  من  فهناك 

لنعمة الهداية، ولكن مع هللا هناك دائما الرجوع.  

ــو 
َ
حــَمِة} الذي يغفر الذنوب، وهو ذو رحمة واسعة، {ل و الرَّ

ُ
فوُر ذ

َ
ــَك الــغ {َوَر©ُّ

ــــُ?ُم 
َ
ــــَل ل َّ[#َ

َ
َســــبوا} أي لو كان هللا يؤاخذ الناس بذنوبهم {ل

َ
ُ|ــــم ِبــــما ك

ُ
ؤاِخــــذ ُيــ

الــــــــــــــــــــَعذاَب} أي هللا قادر على أن يعاجلهم بالعذاب وال يبقى منهم أحد، 

ولكنه الرب الذي يربيهم يف األقدار، والحليم الذي ال يعاجل بالعقوبة 

ويمهل وال يهمل.  

والذنوب ال بد من وقوع آثارها وإن تأخرت مدة طويلة، ولكن عندما 

يشعر اإلنسان بذنبه يفتح له أبواب التوبة واالستغفار.  
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} هذا الموعد يوم القيامة، وال ملجأ  ً
ـن َيِجـدوا ِمـن دوِنـِھ َموِئـال

َ
ـُ?م َموِعـٌد ل

َ
{َبـل ل

وال محيد عنه.  
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كناُ|ــــم} وسبب هالكهم هو 
َ
|ــــل

َ
هنا ذكر حال األمم السابقة {َوِتــــلَك الــــُقرى أ

موا} أنفسهم، وأشركوا، وكفروا.  
َ
ل
َ
ا ظ

ّ َ
أنهم {مل

وهذا الهالك لألمم السابقة، ولكن أمة محمد ال يوجد لها الهالك العام. 

لكن ال بد لنا من اللجوء اىل هللا.  

 

?ِلِكِ?م َموِعًدا} حتى هالكهم له وقت معين، ولن يتغير.  
َ
{َوَجَعلنا ِمل

بعد فتنة الدنيا، جاء ذكر قصه موسى (عليه السالم) مع الخضر. وُذكر 

سبب ذهاب موسى (عليه السالم) إىل الخضر يف حديث النبي (ملسو هيلع هللا ىلص): 

قصة موسى والخضر في السنة 

 َجـــاَءهُ 
ْ
َراِئـــيَل إذ ٍ ِمـــن َبـــÊÄِ إْس

َ
� _ـــ^ َمـــإل و%®َ وَل ِهللا (ملسو هيلع هللا ىلص) يـــقوُل: بـــßَْنما ُمـ َســـِمْعُت َرسـ

 � ُ إ�ـ� ُمو%®َ َّ
Íـ� اäَفـأْو ،

َ
� ال َم ِمـْنَك؟ قـاَل ُمو%®َ

َ
ْعـل

َ
َحـًدا أ

َ
ُم أ

َ
ـْعل

َ
Ð ـقاَل لـھ: |ـْل

َ
َرُجـٌل ف

ُ لــھ ا\ــgُوَت  َّ
Íــَجَعَل ا

َ
ِھ، ف ــِقّيِ

ُ
ــtِيَل إ�ــ� ل � السَّ َل ُمو%®َ

َ
ــَسأ

َ
ِضُر قــاَل: ف

َ
ûــا ا\ــ

َ
َبــْل َعــْبُدن

ــاءَ 
َ

� مــا ش ــَساَر ُمو%®َ
َ
اُه، ف

َ
ق

ْ
ــَك َســَتل ــاْرِجــْع فــإنَّ

َ
ْدَت ا\ــgُوَت ف

َ
ــَتق

ْ
ا اف

َ
، َوِقــيَل لــھ: إذ

ً
آَيــة

َداَء: 
َ
ـُھ الـغ

َ
ل

َ
�، ِحـaَن َسـأ ـَ�� ُمو%®َ

َ
ـقاَل ف

َ
ـا، ف

َ
ـَداَءن

َ
ـمَّ قـاَل ِلـَفَتاُه: آِتـَنا غ

ُ
ْن qَِسـaَ�، ث

َ
ُ أ َّ

Íا
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ْن 
َ
اُن أ

َ
ــْيط  الشَّ

َّ
ــَساِنــيِھ إال

ْ
µ

َ
ِســßُت ا\ــgُوَت َومــا أ

َ
µ ــي ِ

ّ
µَرِة فــإ

ْ
û َوuْــَنا إ�ــ� ال&َّ

َ
 أ

ْ
ْيــَت إذ

َ
َرأ

َ
(أ

ـــَصًصا) 
َ
ـــاِرِ|ـــما ق

َ
� آث

َ
ا عـــ� ـــدَّ

َ
ـــاْرت

َ
ـــْبِ'^ ف

َ
ا ن ـــنَّ

ُ
� ِلـــَفَتاُه: (ذلـــَك مـــا ك و%®َ ـــقاَل ُمــ

َ
َرُه)، ف

ُ
ك

ْ
ذ

َ
أ

ـ�اَن 
َ
ـَس قـاَل: ف

ُ
µأنَّ ُيو 

َّ
ُ _ـ^ ِكـَتاِبـِھ. ِإال َّ

Íـصَّ ا
َ
ِ¬ـِ{ما مـا ق

ْ
ـأ

َ
ـ�اَن ِمـن ش

َ
ـِضًرا. ف

َ
َوَجـَدا خ

َ
ف

َر ا\gُوِت _^ الَبْحِر.  
َ
ث

َ
ِبُع أ

َّ
Ó23َي

موسى  قصة  أما  اإليمان والكفر،  عن  كانت  سابقا  المذكورة  الفتن 

والخضر عن العلم، وقصة ذي القرنين عن العمل واإلنجازات.  

مع أن موسى كليم هللا ولكن هذا ال يمنعه أن يستزيد من العلم. وذو 

القرنين ملك األرض ولكن لديه الكثير من اإلنجازات. أي ليس شرطا 

أن تكون الفتنة من اإليمان والكفر، ولكن كيف تقدم أفضل ما عندك. 

وهنا يظهر لنا أن حتى األنبياء بحاجة للعلم وقصه موسى والخضر لم 

تذكر إال يف هذه السورة ألنها يف سياق الفتن وكيفية الحفظ منها. أي 

يجب علينا أن نطور أنفسنا ونتعلم ألن العلم يحفظنا من الفتن. 

23 صحيح مسلم 2380. 
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أنه  موسى (عليه السالم)  هللا (هلالج لج)  ُيخبر   اآليات 60 – 64،  من 

سيلقى عبدا من عباده، وهو الخضر، ولكن لن يراه إال بعد أن يكتشف 

وهللا (هلالج لج)  طلب العلم.  يف  والهمة  الشوق  لديه  ويكون  العالمات، 

علم  التقاء  مكان  وكان  األوىل "مجمع البحرين“،  اآلية  أعطاه آيتان، 

موسى وهو علم الكتاب، وعلم الخضر وهو علم لدين.  
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القصتين  يف  كان  كما  مقدمات ،  لها  ليس  القصة  هذه  نالحظ  لو 

السابقتين، ليظهر كيف أن العلم يحتاج للمبادرة. فمباشرة ذكر {َوِإذ 

قــاَل مو%®� ِلــَفتاُه} يخبر هللا تعاىل عن نبيه موسى (عليه السالم) وشدة 

رغبته يف الخير وطلب العلم، أنه قال لفتاه أي خادمه الذي يالزمه وهو 

يوشع ابن نون الذي نبأه هللا بعد ذلك، وهو الذي أوقف هللا الشمس 

يالزم  كان  نون  ابن  ويوشع  بيت المقدس.  فتحوا  حتى  يده  على 

موسى (عليه السالم) سفرا وحضرا. 

 

َغ َمجــَمَع الَبحَرuــِن} هذا يبين شدة شوقه للعلم، أي ال أزال 
ُ
بــل

َ
بَرُح َحــّ�� أ

َ
{ال أ

مسافرا وان طالت على الشقة، ولحقتني المشقة حتى أصل لمجمع 

البحرين، وهو المكان الذي أوحى هللا إليه أنه سيلقى فيه الخضر. 

فجدا مهم يف طلب العلم أن يكون لإلنسان هدف، وهنا هدف موسى 

هو مجمع البحرين. 
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Êَ ُحــــــــــــــــــــُقًبا} أو أمضي مسافات بعيدة، أي لن يتواىن عن طلب  مــــــــــــــــــــ(®ِ
َ
و أ

َ
{أ

العلم. 

وهي "مجمع البحرين"،  عالمتان  عنده  وكان  وتحرك االثنان، 

و"الحوت" ولكنه أخبر فتاه عن العالمة األوىل فقط.   
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َ

ــذ
َ

خ ــاتَّ
َ
ِســيا حوÜَــُ{ما ف

َ
µ} .{ما} وصل االثنان للعالمة األوىلِÇِغا َمجــَمَع َبــي

َ
ّما َبــل

َ
ــل

َ
{ف

ُھ ِ_ـ^ الَبحـِر َسَرً©ـا} وكان معهما حوت يتزودان منه ويأكالن، وقد ُوعد 
َ
َسـtيل

أنه متى فقد الحوت فثم ذلك العبد الذي قصدته، فاتخذ ذلك الحوت 

سبيله، أي: طريقه يف البحر سربا وهذا من اآليات. 

قال المفسرون إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه، لما وصال إىل 

ذلك المكان، أصابه بلل البحر، فانسرب بإذن هللا يف البحر، وصار مع 

حيواناته حيا.  

لنا موقف،  يحصل  ولكن  القرآن  آيات  نقرأ  أحيانا  نرى  وعن اإلحياء، 

وقدر نستطيع أن نربطه بهذه اآلية، ونشعر كأن اآلية أصبح حّية. كما 

هنا الحوت أصبح حيا.  
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ّما جـــــاَوزا} مجمع البحرين أي تعدوا نقطة االتصال، {قـــــاَل ِلـــــَفتاُه} قال 
َ
ـــــل

َ
{ف

ــــــــداَءنــــــــا} فلما تجاوزا الهدف، وسارا بعيدا 
َ
موسى ليوشع بن نون {آِتــــــــنا غ

ـَصًبا} الوضوح والشفافية 
َ
ـقينا ِمـن َسـَفِرنـا |ــذا ن

َ
د ل

َ
ـق

َ
عنه. أحسوا بالتعب، {ل

مطلوبان خصوصا يف السفر فإذا لم يكن موسى (عليه السالم) أفصح 

عما يف نفسه من التعب لما أخبره فتاه عن العالمة الثانية، وهو لم 

يعلم أنها عالمة.  

 

ـــــــــَصًبا} وهذا من اآليات والعالمات الدالة 
َ
ـــــــــقينا ِمـــــــــن َســـــــــَفِرنـــــــــا |ــــــــــذا ن

َ
د ل

َ
ـــــــــق

َ
{ل

لموسى، على وجود مطلبه، وأيضا فإن الشوق المتعلق بالوصول إىل 

مس  وجدا  غايتهما  تجاوزا  فلما  لهما الطريق،  سّهل  ذلك المكان، 

التعب. 

أي اإلنسان عندما يكون لديه هدف، ويتعب كثيرا يف الوصول إليه هذا 

يعني أنه سلك الطريق الخطأ. خصوصا يف طلب العلم يكون هناك 

الشوق، ولكن إذا شعر أنه تعب معناه هناك طريق آخر، ويجب أن 

يعود له. وهذا التعب من العالمات الدالة على أنهما تجاوزا الهدف. 

 لذلك قال لفتاه آتنا غداءنا. 
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َرِة} ألم تعلم حين آوينا الليل إىل تلك  ûـــــــــ ــــــــــــ� ال&َّ
َ
َوuــــــــــــنا ِإ�

َ
يــــــــــــَت ِإذ أ

َ
َرأ

َ
{قــــــــــــاَل أ

 
َ

ـــــذ
َ

خ َرُه َواتَّ ــ
ُ

ذك
َ
ن أ

َ
ـــــيطاُن أ  الشَّ

َّ
µـــــسانـــــيُھ ِإال

َ
ســـــßُت ا\ـــــgوَت َومـــــا أ

َ
µ ـــــي

ّ
µـــــِإ

َ
الصخرة {ف

ُھ ِ_ـــ^ الَبحـــِر َ§ـــَ]ًبا} إن من العجائب أنهم عندما آووا إىل الصخرة أي 
َ
َســـtيل

فتحرك  الماء  من  بلل  له  حدث  السمك  هذا  رأى  وصلوا مبتغاهم، 

وبطريقة عجيبة وعاد للبحر. 

وهي عالمة عجيبة من الصعب نسيانها، ولكن يوشع ابن نون نساها 

ألنها ليست مبتغاه، وهو لم يكن يعلم بهذه العالمة.  

 

ــيطاُن} ونسب النسيان للشيطان،   الشَّ
َّ

µــسانــيُھ ِإال
َ
ســßُت ا\ــgوَت َومــا أ

َ
µ ــي

ّ
µــِإ

َ
{ف

من  باللّه  نستعيذ  لذلك  األشياء الحسنة،  ينسينا  دائما  والشيطان 

ُھ ِ_ــــ^ الَبحــــِر َ§ــــَ]ًبا} وال شيء عجيب على 
َ
 َســــtيل

َ
ــــذ

َ
خ الشيطان الرجيم. {َواتَّ

آيات هللا ولكن بالنسبة له هو شيء عجيب. 

وموسى (عليه السالم) لم يعنفه أو يعاتبه ألن النسيان عذر. 
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ــَصًصا}  رجعا 
َ
ــّدا َعــ�� آثــاِرِ|ــما ق

َ
ــارت

َ
ــبِغ} هذا ما كنا نريده {ف

َ
ــّنا ن

ُ
{قــاَل ذِلــَك مــا ك

يقصان أثرهما إىل المكان الذي نسيا فيه الحوت. وطريق العلم فيه 

اختبارات وفتن، كالنسيان. 

وهذه القصة تعلمنا أن اإلنسان مع العلم يصل ألعلى الدرجات، وهي 

الرشد. ومما سيعلم الخضر، موسى (عليه السالم) كيف يكون العلم 

حيا، وحياتك السابقة تكون حية أمامك.  

وقصة موسى (عليه السالم) مع الخضر ورحلة العلم لها ثالثة أقسام، 

أوال التهيئة للعلم والعالمة.  

أو  تطول  العلم  فرحله  التي بينهما،  والشروط  الثاين العقد،  والقسم 

كثر ولم تتساءل كلما علمك  تقصر معتمدة على الصبر. كلما صبرت أ

كثر، لكن ما يحد اإلنسان المقاطعات التي بالمنتصف، واألسئلة،  هللا أ

فهي تقطع العلم فال يتعلم العلم اللدين. 

والقسم الثالث، الجواب وتأويل ما مرُّوا به.  
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ويف اآليات التالية سيعلم خضر موسى (عليه السالم) الذي هو نبي 

وله الكثير من األتباع وخضر ليس نبيا، وليس له أتباع إال تلميذ واحد 

وهو موسى (عليه السالم). ولكن هذا العلم الذي يعلمه ليس صالحا 

لجميع الناس.  

على  العلم  هذا  يؤثر  ثم  عن نفسك،  هللا  يعلمك  أن  العلم  وأعظم 

اآلخرين.  
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َوَجــــــدا} أي موسى وفتاه وجدا الخضر {َعــــــبًدا  ــــ
َ
هنا تعرف على المعلم {ف

ِمـــــن ِعـــــباِدنـــــا} من أهم صفات المعلم العبودية أي التذلل للّه، وهو ليس 

نبيا أو رسوال إنما عبد، أي ال يستحق أن نعبده. ألن هناك من يعبدونه 

أو يؤمنون بأنه يعلم الغيب! وهو ال يعلم الغيب لكن هللا علّمه.  

هناك  أن  ويبين  هللا لهم.  بتعليم  الغيب  عن  علمهم  األنبياء  كذلك 

الكثير من عباد هللا مثله. وأال نفتتن بأمثاله ألن لديهم الكرامات. 

 

 ِمــــــن ِعــــــنِدنــــــا} أي رحمة خاصة من عند 
ً
ــــــßناُه َرحــــــَمة

َ
ومن مميزات العبد {آت

أن  هللا  فنسأل  الخاصة،  الرحمة  بهذه  عمله  وحسن  علمه  فزاد  هللا. 

يرحمنا رحمة خاصة. 

 

ــــــــا ِعــــــــلًما} علم خاص من عند هللا، وهو علم لدين. وقد 
ّ
ــــــــُدن

َ
مناُه ِمــــــــن ل

َّ
{َوَعــــــــل

أعطي الخضر من العلم ما لم يعطى موسى، وإن كان موسى أعلم 

 منه يف أمور كثيرة.
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ـــــــُھ مـــــو%®�} على وجه األدب والمشاورة واإلخبار عن مطلبه. لذلك 
َ
{قـــــــاَل ل

العلم ُيْؤىتَ إليه، وكذلك أن المتعلم هو الذي يطلب أنه يريد التعلم. 

ـــــــــــِبُعَك} أي ما دام هناك معلم يجب أن تكون تابع  تَّ
َ
فقال له تأدبا {َ|ـــــــــــل أ

ــَمــِن} أي سبب 
ّ
ــــــــــــــــــــــَعــِل

ُ
Ð ن

َ
له، ألن هذا من وجه األدب. والشرط {َعــــــــــــــــــــــ�ــ� أ

وجودي واتباعي لك كي تعلمني. 

وال  يعلم  ال  ومن  ومن تعلمه،  من يعلمك،  ثالث أنواع،  واألصحاب 

أصحاب الكهف،  قصة  يف  الصحبة  وُذكرت  ابتعد عنه.  وهذا  يتعلم 

وصاحب الجنتين.  

 

مَت ُرشــــًدا} والخضر أعطاه هللا من العلم والكرامة ما به يحصل 
ّ
{ِمــــّما ُعــــِل

له االطالع على بواطن الكثير من األمور وإن خفيت على اإلنسان. وما 

سيمر به موسى مع خضر هو قصة حياته، ولكنه لن يعلم. وطلب منه 

الرشد، أي بواطن األمور. 

وعندما يريد هللا أن يعلمه عن بواطن األمور لن يعلمه عن قصص 

اآلخرين، إنما عن نفسه. 
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ً
ــــــُدنــــــَك َرحــــــَمة

َ
ــــــنا آِتــــــنا ِمــــــن ل كذلك أصحاب الكهف سألوا هللا عن الرشد {َر©َّ

ًدا} الرشد أي ال يتبعون أي طريق خطأ. 
َ

مِرنا َرش
َ
نا ِمن أ

َ
ª ل َوَ|ِ»ّ

وهنا موسى (عليه السالم) عندما ضيع العالمة تعب، و“الرشد" هو 

أال تطوفني أي عالمة، وال تغيب عني أي آية، وهذا كان اتفاقهم.   
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َ̂ َصــــ�ً�ا} هنا جاء التوكيد، أي متأكد أن موسى  ســــَتطيَع َمــــِ*
َ
Ð ــــن

َ
ــــَك ل {قــــاَل ِإنَّ

لن يصبر. فمن البداية بين له الخضر ما هو نوع العلم، لذلك ذكر له 

أنك لن تستطيع معي صبرا، ألن العلم الذي سيعلمه هو عن بواطن 

األمور. 

أي لن تقدر على اتباعي ومالزمتي ألنك ترى ما ال تقدر على الصبر 

عليه من األمور التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك. وأخبره بعدم 

استطاعته الصبر ألن هللا من أوحى إليه ذلك.  
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ـــــ�ً�ا} كيف تصبر على أمر ما أحطت 
ُ

ِحـــــط ِبـــــِھ خ
ُ
ـــــم ت

َ
ـــــصِ�ُ� َعـــــ�� مـــــا ل

َ
 ت

َ
ـــــيف

َ
{َوك

بباطنه وال ظاهره. وال علمت المقصود منه. 

موسي يرى الموقف ظاهرا، كما المرض اآلن خارجيا نراه شر، ولكن 

يف باطنه الكثير من الفوائد التي ال تعد وال تحصى. فأنت كيف تصبر 

على شيء لم تعلم ظاهره وال باطنه وال المقصود منه ومآله. 

لذلك اإلنسان ال يستطيع الصبر على شيء ال يعرفه، أي ال من بد من 

ال  شيء  على  الصبر  المرء  يستطيع  فال  قبل الصبر.  باألمور  اإلحاطة 

خبرة له فيه، وال يعرف األجور من ورائه. وكلما نقصت خبرتنا باألمور 

نقص الصبر.  

وكذلك ال بد من بيان األمور من البداية. والصبر يف طلب العلم جدا 

مهم، وما يعينك عليه اإلحاطة باألمور.  

وموسى (عليه السالم) استنتج أن الخضر يريده أن يصبر لذلك قال:  
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ًرا} أي سأصبر ولكن ربط  م
َ
ــــَك أ

َ
عــــ¯®Ê ل

َ
ًرا َوال أ ـُھ صــــاِب

َّ
{َســــَتِجُدµــــي ِإن شــــاَء الــــل

الصبر بمشيئة هللا، وهذا هو االتفاق بينهما. 

وال ِإذ  ــــــــــــــــــــ
َ
كذلك ُذكر مشيئة هللا يف قصة صاحب الجنتين وصاحبه {َول

ـِھ}. وكذلك يف قصة بقرة بنوا 
َّ
 ِبــالــل

ّ
 ِإال

َ
ة وَّ

ُ
ـُھ ال ق

َّ
ــلَت مــا شــاَء الــل

ُ
َتَك ق ــلَت َجــنَّ

َ
َدخ

إسرائيل ضلوا ولم يعرفوا أي بقرة ولكن عندما قالوا "إن شاء هللا"، 

هداهم هللا.  

سورة البقرة 70 

 

ونحن علينا أن نقرن كل أفعالنا بمشيئة هللا ليبارك لنا، ونهتدي.  
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لـــÊÄ َعـــن 
َ
ـــسأ

َ
Ð ـــال

َ
ـــَبعَتÊÄ ف ـــِإِن اتَّ

َ
هنا الخضر يبين لموسى ما هو الصبر {قـــاَل ف

وال  وال تزيد،  وال تعلق،  تنكر  وال  بسؤال منك،  تبادرين  ال  أي  ــــÊٍء} 
َ

®ù

تضيف. وكذلك يف طلب العلم عندما ُيقاَطع المعلم يقل العلم.   

 

كون أنا الذي أخبرك يف الوقت  ًرا} أي حتى أ ـــــــــَك ِمـــــــــنُھ ِذكــــــ
َ
 ل

َ
حـــــــــِدث

ُ
{َحـــــــــّ�� أ

الذي ينبغي إخبارك به.  فهو نهاه عن سؤاله ولكن وعده أن يبين له 

حقيقة األمر.  

وموسى (عليه  الخضر  مع  والتعليم  التربية  بداية  القادمة  واآليات 

السالم). وسنرى أن اإلنسان كلما لم يتساءل يف الحياة، ولم يعارض، 

عليه حياته،  سهلت  يسيء الظن،  أو  أو يقترح،  يثير المشاكل،  ولم 

وأيضا سهل عليه المشي على الصراط، ألن صراط اآلخرة هو العلم 

والعمل. 

والمالحظ أن المواقف التي سيمر بها موسى (عليه السالم) هي جزء 

من حياته، مر بمثلها لكن على هيئة مختلفة. 
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القصة األوىل هي عن ملٌك يأخذ كل سفينة غصبا، كما ألقته أمه يف 

البحر. والقصة الثانية عن قتل الغالم، وموسى (عليه السالم) كذلك 

وكذلك  يف المدينة،  لليتيمين  الجدار  بناء  الثالثة  والقصة  قتل نفسا. 

فعل موسى (عليه السالم) ساعد الفتاتين.  

األحوال  بمطالعة  نظر  بُعد  له  يكون  أن  اإلنسان  يتعلمه  ما  فهذا 

الحاضرة، وربطها بالماضي فيعطيه نظرة مشرقة عن المستقبل. 

كل القصص يف ظاهرها نتساءل عن حدوثها، ويف باطنها الخير الكثير. 
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قا} يبين سرعة االنطالق، وهذا نجده يف طالب العلم، فال وقت 
َ
ل
َ
ـــــــــــانـــــــــــط

َ
{ف

فيَنِة} ركبوا يف السفينة، ومباشرة  لديه ليضيعه. {َحـــــــــــّ�� ِإذا َرِكـــــــــــبا ِ_ـــــــــــ^ الـــــــــــسَّ

ــــــــــــــــــــــ?ا} اقتلع الخضر منها لوحا، وهذا الفعل يف ظاهره سيء، ويف 
َ
َرق ـــــــــــــــــــ

َ
{خ

ويضر  يضره  فخرقها  له للخسائر،  تقدير  ال  الخضر  أن  يبين  الظاهر 

موسى (عليه السالم) ومن يف السفينة كلهم. 

 

?ا} وهذا ما ظهر 
َ
|ــــــل

َ
َرقــــــَ×{ا ِلــــــُتغِرَق أ ـــ

َ
خ

َ
قال له موسى (عليه السالم) {قــــــاَل أ

لموسى (عليه السالم).  

 

ًرا} أي هذا أمر عظيم وشنيع. وهذا الكالم دليل عدم  ــــßًئا ِإم
َ

د ِجــــئَت ش
َ

ــــق
َ
{ل

صبره فلم يتحمل فعل الخضر. 
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وهذا موسى (عليه السالم) كليم هللا، ونحن نُحسن الظن به، وهو يف 

مر به.  وما  األقدار  طريق  عن  منه  نتعلم  كي  لنا  مثال  القصة  هذه 

وكلما  ليعلم تالميذه.  بمواقف  يمر  المعلم  أن  لنا  يظهر  هذا  وكذلك 

ولم  ولم نعارض،  ولم نجادل،  فلم نعاتب،  طريق العلم،  يف  صبرنا 

كثر.   نحكم كل ما علّمنا هللا أ
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َ̂ َصـــ�ً�ا} وهنا كّرر الجملة  ســـَتطيَع َمـــِ*
َ
Ð ـــن

َ
ـــَك ل ـــل ِإنَّ

ُ
ق

َ
ـــم أ

َ
ل

َ
رّد عليه خضر {قـــاَل أ

ذاتها عند بداية لقاءهما.   

ومقاطعة  تعليق  كان  مهما  يتغير كالمه،  ال  الخضر  أن  والمالحظ 

موسى (عليه السالم).  

ومن تكرار الخضر كالمه نتعلم نقاط عّدة منها:  

علمه • من  وهذا  عن النفس،  دفاعا  ليس  هنا  كالمه 

وفقه.  

على • يركز  لن  يسأل  من  كل  على  رّد  المعلم  وإذا 

الموضوع األساسي، لذلك رده على كل كالم موسى 

ســَتطيَع 
َ
Ð ــن

َ
ــَك ل ــل ِإنَّ

ُ
ق

َ
ــم أ

َ
ل

َ
(عليه السالم) واحد وهو {قــاَل أ

َ̂ َصـــــــــــــــــ�ً�ا} أي قد أخبرتك أنك لن تستطيع الصبر،  َمـــــــــــــــــِ*

ووقع ما أخبرتك به.  

وأيضا ُيظهر أن القدر ثابت ولن يتغير، ولكن المتغير •

هو كيف نفكر نحن عن هذا القدر. 
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وهذا وقع من موسى نسيانا. ووقع منه السؤال ألن الموقف فوق 

طاقته، وطاقة أي بشر أن يرى أمرا كهذا يحدث أمامه وال يعلق.  

كتشف وعرف خطأه، ألن اإلنسان يحتاج للتذكرة، وألنها أول مرة  ثم ا

فقال:  
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ســـــــßُت} ال تؤاخذين ألنني نسيت. وموسى (عليه 
َ
µ ـــــــي ِبـــــــماµؤاِخـــــــذ ـــــ

ُ
{قـــــــاَل ال ت

نّـــــــي 
ِ
نسي {َفـــــــإ عندما  سابقا  لفتاه  نفسه  العذر  أعطى  السالم) 

لَّا الشَّـيطاُن َأن َأذُكـَرهُ 
ِ
نَسـيُت الـحوَت َومـا َأنـسانـيُه إ

 َعـــَجًبا} فلم يعنفه أو يعاتبه، ألن 
ِ
ـــي الَبحـــر

ِ
َواتََّخـــَذ َســـبيَلُه ف

النسيان ُيقبل يف طلب العلم ويكون عذرا.  

 

ًرا} أي ال تعسر على األمر واسمح يل فإن ذلك  ري ُعس م
َ
رِ|ـــقÊÄ ِمـــن أ

ُ
{َوال ت

بين  فجمع  أول مرة،  من  تؤاخذين  فال  باب النسيان.  من  علي  وقع 

اإلقرار به، والعذر منه. ونرى أن درجة موسى (عليه السالم) أعلى من 

الخضر، ولكن يف طريق العلم ال بد من التواضع.   

موسى (عليه السالم) كان شديدا على أخيه هارون عندما عبد قومه 

العجل.  

سورة األعراف 150 
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وهذا ُيظهر أننا أحيانا نفعل أمور ال نشعر أنها خطأ لكن لما نراها من 

أشخاص آخرين نرى حقيقتها. ومن هذه القصة نتعلم:  

سورة البقرة 216 

 

الماضي  يف  هللا  بنعم  فكر  بحياتك  فيه  تمر  غريب  موقف  فأي 

واشكره، وال تفقد رجاءك بأن مع العسر يسرى، وأن الفتح قريب. 

طلب  ويف  تنزله درجات.  أو  درجات  اإلنسان  تعلي  إما  العلم  وفتنة 

خضر  سيفسر  كما  وإرادته  هللا  أفعال  على  يكون  التركيز  العلم 

المواقف الحقا جميعها مرتبطة بأفعال هللا. فال نركز على األشخاص، 

إنما نركز على التربية وراء كل قدر.  

ولكن  وذنب عظيم،  منكر  أمر  وهو  قتل الغالم،  عن  الثانية  والقصة 

الخضر عبد من عباد هللا ولديه الرحمة، وعلمه لدين، فأي شيء يفعله 

هو من رحمة هللا والعلم الذي أعطاه. 

ويف حياة موسى (عليه السالم) هو قتل نفسا، ولو ال هذه الحادثة لما 

آسيا زوجته،  وقتل  يقتل األوالد،  كان  فرعون  وأيضا  إىل المدين.  فّر 

خير عظيم.  وراءه  هذا  وكل  أوالدها األربعة،  مع  ابنته  ماشطة  وقتل 

ففي الحياة نمر بأحداث كثيرة ولكن الحدث الذي شكله منكر وغريب 

هو الذي فيه الكثير من الخير، كما قال تعاىل يف سورة البقرة: 
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سورة البقرة216 

 

دائما يف حياتك الشيء الذي ظاهره شر وسوء، هذا فيه الكثير من 

الخير. كما الحال مع هذا الوباء واالبتالء الذي نواجه اآلن، هو شيء 

ونعدد  عنه  نتكلم  وال  نصبر  أن  يجب  لذلك  كل العالم،  يف  غريب 

المصابين أو الموىت، ألننا لن نستفيد شيء، وأهم ما يف األمر أن نصبر، 

وهللا سوف يرينا الحكمة، والتربية من ورائه.  
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الًمــا} 
ُ
ــِقيا غ

َ
بدأت اآلية كذلك {فــانــطلقا} أي لديهما مهمة وهدف {َحــّ�� ِإذا ل

فقتل  ولدا صغيرا،  أي  لقيا غالما،  وموسى (عليه السالم)  الخضر 

الحمية  وأخذته  غضبه  اشتد  وموسى (عليه السالم)  الخضر الغالم. 

الدينية ألن القتل حرام، وهنا قتل غالما صغيرا لم يذنب.  

هنا اختبار موسى (عليه السالم) ليس سهال. ولكن ال ننسى أن الخضر 

عبد أي ال يفعل شيء إال بأمر هللا، وكذلك لديه رحمة، فهذا القدر فيه 

الرحمة ووفق علم. 

الصغار  األطفال  الناس "لماذا  عند  تكون  التساؤالت  هذه  ومثل 

ما  أن  نؤمن  أن  يجب  لماذا الحروب؟"،  لماذا المجاعات،  يموتون، 

يحصل خير وعلينا بالصبر.  

 

ـفٍس} 
َ
aِ� ن

َ
 ِ,ـغ

ً
ة ـفًسا َزِكـيَّ

َ
ـَتلَت ن

َ
ق

َ
وقال موسى (عليه السالم) معاتبا الخضر {أ

أي قتلته بدون ذنب.  
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كًرا} فعلت منكرا عظيما.  
ُ
ßًئا ن

َ
د ِجئَت ش

َ
ق

َ
{ل

فعل  على  السالم)  (عليه  موسى  اعترض  لما  السفينة  حادثة  يف 

الخضر كان نسيانا، فذكّره الخضر. ولكن هنا يف حادثة قتل الغالم لم 

يصبر، ألن فرعون كان يقتل األوالد وهذا أمر منكر، فلم يتمالك نفسه 

وحكم عليه.  

وهذا ما نفعله نحن باألقدار أننا نسارع بالحكم. خصوصا إذا الشيء 

منفصل عنا وال دخل لنا به. 
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َ̂ َصـ�ً�ا} نفس الجملة  سـَتطيَع َمـِ*
َ
Ð ـن

َ
ـَك ل ـَك ِإنَّ

َ
ـل ل

ُ
ق

َ
ـم أ

َ
ل

َ
رد عليه الخضر {قـاَل أ

ــــــــــــــــــــــَك}. وهذا يدل على 
َ
السابقة، ولم يتغير فيها إال كلمة واحدة، وهي {ل

ليعرف  يعود  موسى  تجعل  بأن  أحرى  هذه  وجملته  شدة الخضر، 

خطأه. 

ألن إذا كان المعلم كل مرة يغير، أو يعطي تفسيرا مختلفا سيشتت 

المتعلم، ولكن إن كانت نفس الكلمة، كما هنا، مع الزيادة يف الحدة، 

فهذا أقرب ألن يرجع، وبالفعل رجع موسى (عليه السالم).  

فأخبره موسى (عليه السالم) بعد ذلك: 
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أي هو يعرف أنه أخطأ مرتان، ويف الثالثة سيتركه الخضر. أي دائما 

الخضر  قاطع  وهو  عرف هذا،  وموسى (عليه السالم)  الفرص مرتان. 

مرتان، األوىل نسيانا والثانية لعدم صبره.  

 

Êٍء َ,ـعَد|ـا 
َ

®ù لـُتَك َعـن
َ
لذلك قال تأدبا مع معلمه والئما لنفسه {قـاَل ِإن َسـأ

ـــــــــــصاِحـــــــــــبÊÄ} ولم يخبره أنا لن أصاحبك أدبا مع المعلم إنما أنت ال 
ُ
ـــــــــــال ت

َ
ف

تصاحبني.  

 

ـي ُعـذًرا} أي أنت معذور بترك صحبتي. عاد واعترف أنه 
ّ
µـُد

َ
غَت ِمـن ل

َ
ـد َبـل

َ
{ق

البداية  من  الشرط  وألن  طلب العلم.  يف  التواضع  من  وهذا  مخطئ 

َك ِمنُھ ِذكًرا}. 
َ
 ل

َ
حِدث

ُ
Êٍء َحّ�� أ

َ
®ù َعن ÊÄل

َ
سأ

َ
Ð ال

َ
َبعَتÊÄ ف ِإِن اتَّ

َ
واضح {ف

مع أن موسى (عليه السالم) من أويل العزم من الرسل ولكن لديه 

فضيلة  يبين  وهذا  العلم والعلماء،  مع  والتأدب  التواضع واالنكسار، 

 العلم والعلماء.
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رuَـــــٍة} القرية أي الكل يعرف اآلخر، ويؤثرون  ــ
َ
|ـــــَل ق

َ
ـــــيا أ

َ
ت

َ
قا َحـــــّ�� ِإذا أ

َ
ل
َ
ـــــانـــــط

َ
{ف

ـ?ـا} أي طلبا الطعام، وهذا من أبسط 
َ
|ــــــــــــــــــــــل

َ
على بعضهم، {اســــــــــــــــــــــَتـطـَعـمـا أ

حاجات اإلنسان أن يسأل الطعام، فلم يسألوا ماال. ومن وجوب حقهم 

فوُ|ما} لم يضيفوهما.  ن ُيَضِيّ
َ
َبوا أ

َ
أ

َ
أن يطعموهم، ولكن {ف

كرام الضيف.   وّصانا النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) على إ

إكرام الضيف 

ُيكِرْم َضيَفھ.  
ْ
24قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): من �ان يؤمُن باِ- واليوِم اآلخِر؛ فل

 

} أي وجدا يف نفس القرية جدارا. ونرى  ضَّ
َ

ن َيــنق
َ
َوَجــدا فــ¤{ا ِجــداًرا ُيرuــُد أ

َ
{ف

قــــاَمــــُھ} أي 
َ
ــــأ

َ
} أي قد عاب واستهدم {ف ضَّ

َ
ن َيــــنق

َ
رuــــُد أ هنا اإلرادة للجدار  {ُيـ

الخضر بناه وأعاده جديدا.  

24 صحيح الترغيب 2566 – صححه األلباين. 
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أحيانا يف الحياة نمر بأقدار ونرى أن هناك من ال يستحق أن يحسن 

إليه ولكن ُيحسن إليهم. وعندما نرى أقدارا مشابهة، نتعجب ونقترح! 

ـــــــــو ِشـــــــــçَت} أي 
َ
كما موسى (عليه السالم) هنا اقترح على الخضر {قـــــــــاَل ل

جًرا}.  
َ
يِھ أ

َ
ذت َعل

َ
خ تَّ

َ
تلطف ونسب المشيئة للخضر نفسه {ال

أسلوبا  يستخدم  مرة  كل  يف  موسى (عليه السالم)  أن  هنا  ونالحظ 

المرة  يف  ولكن نسيانا،  األوىل تساءل،  المرة  يف  يف المواقف،  مختلفا 

المرة  وهذه  قتل نفسا،  ألنه  الخضر  فعل  واستنكر  يصبر  لم  الثانية 

فقط اقترح عليه.  

 

ًرا} أي كيف تساعد بدون أجر، باإلضافة  جـ
َ
يِھ أ

َ
ــــذَت َعــــل

َ
خ تَّ

َ
ــــو ِشــــçَت ال

َ
{قــــاَل ل

إىل أنهم ال يستحقون مساعدتك.  

فحينئذ لم يفي موسى (عليه السالم) بما قال واستعذر الخضر منه. 

مع أنه فقط اقترح عليه.  

والجدال،  والعتاب،  االعتراض،  عن  االمتناع  من  بد  ال  هللا  أقدار  يف 

واالقتراح. وهذا بدر من شخص عنده علم. فحتى صاحب العلم ليس 

له الحق أن يعترض أو يجادل أو يقترح على أقدار هللا. ألنها كلها وفق 

حكمته وعلمه.  
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وألنه لم يصبر {قاَل |ـذا ِفراُق َبيÊÄ َوَ©ßِنَك}، لذلك قال النبي (ملسو هيلع هللا ىلص):  

لو صبر موسى 

ْيَنا 
َ
صَّ َعــل

َ
� ُيــق ــُھ �اَن َصــَ�َ� حــ�َّ َوِدْدُت أنَّ

َ
�، ل ُ ُمو%®َ َّ

Íقــاَل َرسوُل ِهللا (ملسو هيلع هللا ىلص): َيْرَحــُم ا

َباِرِ|َما.  
ْ

خ
َ
25ِمن أ

لذلك هذه القصة هي مجمع البحرين، فتجمع لك بين علم الشريعة 

وعلم لدين، وعلم الحاضر وعلم الماضي.  

راُق َبــــــــــــيÊÄ َوَ©ــــــــــــßِنَك} فأنت اشترطت ذلك على نفسك. أي  {قــــــــــــاَل |ـــــــــــــذا ِفـــــــــ

الخضر لم يخبره إنما موسى (عليه السالم)، أدبا وتواضعا أخبره بهذا 

الشرط. وبعد هذا الفراق ال بد من اإليضاح لذلك أخبره التأويل.  

 

25 صحيح مسلم 2380. 
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يِھ َصــــــ�ً�ا} سأخبرك بما أنكرت علي، 
َ
ســــــَتِطع َعــــــل

َ
Ð ــــــم

َ
ُئَك ِبــــــَتأوuــــــِل مــــــا ل ّtِــــــ

َ
ن

ُ
{َســــــأ

الحياة  يف  إليه األمر.  يؤول  وما  من المآرب،  ذلك  يف  يل  بما  وأنبئك 

هناك أشياء كثيرة نجهلها ولكن مع الصبر هللا سيرينا الحكمة منها.  

يف  لديه  التربية  توقفت  لذلك  يصبر  لم  موسى (عليه السالم)  وهنا 

ثالث قصص. 

كل شيء،  على  يحمد  وأنه  هللا الحميد،  يعرف  عندما  واإلنسان 

سيحمده يف كل لحظات حياته، وخاصة يف األوقات التي يحسبها شر 

له. وهناك الكثير من التحوالت والتغيرات يف الحياة، وكل منا قد نراها 

فتنة  من  يحمينا  نفسه  الموقف  هذا  ولكن  الوهلة األولة،  من  شر 

عظيمة، أو خطر ال نعلمه.  
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هذا التأويل ليعلمنا هللا (هلالج لج) كيف أنه ينجينا من الفتن يف األقدار، 

وهناك أشياء ال نستطيع أن نصبر عليها ولكن يحفظنا هللا من الكثير 

من الفتن، ألنه رب الناس والحافظ لهم.  

ويف كل قصة هناك محور أساسي، القصة األوىل عن السفينة، القصة 

على  تقع  إما  فاألقدار  عن الجدار.  الثالثة  والقصة  عن الغالم،  الثانية 

األشياء التي يملكها اإلنسان، أو تقع على األشخاص.  

سورة الكهف71 

 

وأنهم  المساكين  عن  يذكر  لم  للسفينة  الخضر  خرق  عند  سابقا 

ــــــ?ا} أي هناك 
َ
َرق ـــ

َ
فيَنِة خ يعملون يف البحر فقط ذكر {حــــــّ�� ِإذا َرِكــــــبا ِ_ــــــ^ الــــــسَّ

الكثير من التفاصيل الغائبة عنا.  
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ــــــساكــــــaَن} سابقا لم يذكر حقيقتهم، ولو علم أنهم 
َ
ــــــت ِمل

َ
ــــــ�ان

َ
 ف

ُ
فيَنة ــــــا الــــــسَّ مَّ

َ
{أ

مساكين لكان األمر أصعب عليه، والمسكين أي الذي أسكنه الفقر 

{qَـــــــــعَملوَن ِ_ـــــــــ^ الَبحـــــــــِر} أي رأس مالهم ومصدر رزقهم هذه السفينة. ومن 

رحمة هللا (هلالج لج) أن هناك أشياء ال يكشفها هللا لنا أثناء القدر، ألننا قد 

يقتضي  المساكين  هؤالء  فوضع  كثر،  ونعارض أ كبر  أ فتنة  يف  نقع 

الرأفة عليهم.  

 

عــــــــــــــــــــــيـÂَـ{ـا} نسب الفعل لنفسه هنا، ألن الشر ال ينسب للّه 
َ
ن أ

َ
َردُت أ

َ
ــــــــــــــــــــــأ

َ
{ف

عــيÂَ{ا} ليكون فيها عيب، فهو 
َ
ن أ

َ
َردُت أ

َ
ــأ

َ
(هلالج لج). وسابقا قال خرقها، وهنا {ف

ـصًبا 
َ
ـلَّ َسـفيَنٍة غ

ُ
� 

ُ
ـذ

ُ
نزع منها لوحا ليظهر بها عيب.  {َو�اَن َوراَءُ|ـم َمـِلٌك َيـأخ

فهؤالء المساكين لن يستطيعوا االعتراض على فعل الملك الذي   {

غصبا وظلما.  عيب فيها،  ال  عليه  تمر  صالحة  سفينة  كل  يأخذ  كان 

فأردت أن أخرقها ليكون فيها عيب فتسلم من ذلك الظالم.  

كذلك أي قدر نرى فيه عيب، أو نقص، أو حدث غير مرغوب، ال بد أن 

هللا  لذلك  فتنة كبيرة.  من  يحمينا  هذا  حتما  ألن  هللا (هلالج لج)  نحمد 

هناك  كان  وإن  وأفعاله  أقداره  كل  على  ُيحمد  (سبحانه تعاىل) 

أشخاص يف القدر، ألن اإلنسان ال يحيط بكل شيء، وهللا أعلم.  
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واإلحاطة باألمور تجعل اإلنسان يصبر، لذلك نؤمن بعلم هللا وإحاطته. 

يحدث  قدر  وكل  الكامل التام.  هللا  علم  أساسها  األقدار  وكذلك 

بمشيئة هللا، وهو وفق العلم والحكمة وأحسن اختيار هو اختيار هللا. 
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 سورة الكهف

   80    
سورة الكهف 80

 

نسأل هللا دائما العفو والعافية، وأال نبتلى، فأن نعاىف ونشكر خير من 

أن نبتلى ونصبر، فنسأل هللا أن يعافيننا يف أسماعنا وأبصارنا وأبداننا 

ويف أهلنا ومالنا وولدنا. 

 

َبواُه ُمؤِمــَنaِن} وموسى (عليه السالم) لم 
َ
ــ�اَن أ

َ
الُم} الذي قتلته {ف

ُ
ــا الــغ مَّ

َ
{َوأ

ال  سيقول  أبواه مؤمنين،  أن  علم  إذا  شخص  وأي  يعرف هذا. 

يستحقان ما حدث البنهما.  

وهللا  الدين واإليمان،  هو  هللا  عند  ما  أعز  أن  نعلم  أن  علينا  ولكن 

يحفظ الناس من الفتن بهذه األقدار التي يعلمنا الخضر، ونحن ال علم 

لنا وال إحاطة. 

 

طغيانا  أبويه  ألرهق  بقي  إن  الغالم  هذا  أن  الخضر  وعلّم  يعلم  هللا 

ـــــــفًرا} أي لحملهما على الطغيان 
ُ

ـــــــغياًنـــــــا َوك
ُ
ُ?ما ط

َ
رِ|ـــــــق ن ُيــــ

َ
شـــــــßنا أ

َ
خ

َ
وكفرا {ف

والكفر. فكان هذا الولد فتنة لهما إما ألجل محبتهم له أو حاجتهما 

إليه. أي نفس واحدة تموت كي ينجو الجميع، بما فيهم هذه النفس، 
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ألن الغالم إن مات سيذهب للجنة. فاللّه يحفظ الناس من الوقوع يف 

الفتن، ويف عذاب النار.  

وقصة السفينة كانت عن حفظ الدنيا، وقصة الغالم عن حفظ الدين. 

 

ـفًرا} هذا التأثير السلبي للولد على األبوين 
ُ

ـغياًنـا َوك
ُ
ُ?ما ط

َ
ن ُيرِ|ـق

َ
شـßنا أ

َ
خ

َ
{ف

سيرهقهما، كأنه سيجبرهما بالطريقة التي يتبعها معهم ويعقهم بأن 

يجبروا  األبناء  أن  العصيان  أشد  من  وهذا  طاغين وكفار.  يجعلهم 

والديهما من خالل كالمهم أو تصرفاتهم على الكفر، فهذا من العقوق. 
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 سورة الكهف

   81    
سورة الكهف 81

 

عــــــــــيÂَ{ا} ألن أعيبها شيء غير مرغوب 
َ
ن أ

َ
َردُت أ

َ
ــــــــــأ

َ
يف قصة السفينة ذكر {ف

الخير  إرادة  ذكر  ولكن  قام بالفعل،  من  الخضر  هنا  فنسبه لنفسه. 

بصيغه الجماعة ألن هللا أراد لهما الخير. فلم يذكر أردت أن أقتله. من 

هذا نتعلم أن إرادتنا ال بد أن تكون صحيحة يف كل ما نفعل.  

 

ـــــــــــــــُ{ما} هللا هو الذي يبدل، يبدل السيئات إىل  ـــــــــــــــُ?ما َر�ُّ
َ
ن ُيـــــــــــــــبِدل

َ
َردنـــــــــــــــا أ

َ
ـــــــــــــــأ

َ
{ ف

ودائما  بار بوالديه.  آخر  غالم  إىل  العاق  الغالم  هذا  ويبدل  حسنات، 

تبديل هللا يكون لألفضل ألنه الرب القابض الباسط. وهذا من سنن 

هللا، كما قال تعاىل يف سورة الضحى: 

سورة الضحى4  
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قَرَب ُرحًما} ولدا صالحا زكيا، واصال لرحمه، وال يعقهم، وال 
َ
 َوأ

ً
aً�ا ِمنُھ َز�اة

َ
{خ

يقطعهم، يختلف عن الغالم الذي قتل، الذي لو عاش لعقهما أشد 

العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. 

ويحفظهم لنا،  وأزواجنا  وأبناءنا  ذرياتنا  يف  لنا  يبارك  أن  هللا  نسأل 

ويحفظنا وبالد المسلمين ويحفظ والة أمورنا. 

ـاِتـَنا  َّu ِرّ
ُ
ْزَواِجـَنا َوذ

َ
ـَنا ِمـْن أ

َ
ـَنا َ|ـْب ل اِ\ـagَِن"، و "َر©َّ ونسأل هللا " َرّبِ َ|ـْب ِ�ـ^ ِمـَن الـصَّ

ٰوِة َوِمـــن 
َ
ل �Äِ ُمـــِقيَم ٱلـــصَّ

ْ
ِقaَن ِإَمـــاًمـــا"، ونسأله "َرّبِ ٱْجـــَعل ُمتَّ

ْ
َنا ِلـــل

ْ
ْعـــaٍُن َواْجـــَعل

َ
 أ

َ
ة رَّ

ُ
ق

ْل ُدَعآِء".   بَّ
َ

ق
َ
َنا َوت ِ�� ۚ َر©َّ َّu ّرِ

ُ
ذ
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 سورة الكهف

   82    
سورة الكهف 82

 

الَمـــــaِن َيـــــÓيَمaِن} أي غالمين 
ُ
ـــــ�اَن ِلـــــغ

َ
ـــــا ا\ِ]ـــــداُر ف مَّ

َ
والقدر وقع على الجدار {َوأ

صغيرين فقدا األب،  فحالهما يقتضي الرأفة والرحمة بهما، باإلضافة 

إىل أنهما يف المدينة. 

رuَــــــٍة} والقرية معروفة أن الناس يعرفون  ـــ
َ
|ــــــَل ق

َ
ــــــيا أ

َ
ت

َ
سابقا ذكر {َحــــــّ�� ِإذا أ

ــديــَنِة} أي األصل أنهما يف المدينة، 
َ
بعضهم البعض، ولكن هنا ذكر {ِ_ــ^ امل

الخوف  هنا  لذلك  مثل القرية.  بعضها  تعرف  ال  الناس  المدينة  ويف 

األكثر على الغالمين أن يأخذوا كنزهما.  

فهذا الوضع الحقيقي جدا مخيف. فهما غالمين يتيمين يف المدينة 

أي الناس محيطون بهم، وال رأفة لديهم فهذه الحال تقتضي الرأفة 

بالغالمين.  

وهذا لم يظهر لموسى (عليه السالم) سابقا، فكل ما رآه هو الجدار. 

من  األعمال  بهذه  ليقيموا  أناس  يقيض  أن  هللا  رحمه  من  وهذا 

اإلصالح، وإزالة األذى عن الطريق.  
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ال تحقرن من المعروف شيء 

َم أخــــــاَك وأنــــــَت  ِ
ّ
ل

َ
ــــــ�

ُ
 شــــــßًئا مــــــَن املــــــعروِف وأن ت

ول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): ال تــــــحِقرنَّ قــــــال رســــ

 إليِھ وجُ?َك إنَّ ذِلَك مَن املعروِف.  
ٌ
26منtسط

الصالح بالناس،  العمل  تربط  فال  الطريق صدقة،  عن  األذى  وإماطة 

فتقول هذا يستحق فأعمل له، وهذا ال يستحق فلن أحسن إليه. ألننا 

أحد  لحفظ  سبب  يكون  شيء  إلقامة  هللا  يستخدمنا  كيف  نعلم  ال 

وماله وولده. وهللا يقيض أناس لحفظ أموال وأبناء الصالحين، لذلك 

احفظ هللا يحفظك.  

 

بوُ|ما صاِ\gًا} أي من صالح الوالد، هللا سخر 
َ
ُ?ما َو�اَن أ

َ
/ºٌ ل

َ
حَتُھ ك

َ
{َو�اَن ت

وقيض الخضر ليقيم الجدار الذي تحته كنزلهما.  

ؤِمــــــــــَنaِن  واُه ُمــــــــ َبــــــــ
َ
ــــــــــ�اَن أ

َ
الُم ف

ُ
ــــــــــا الــــــــــغ مَّ

َ
إذا قارنّنا هذه القصة بقصة الغالم، {َوأ

ـــفًرا} إيمان األبوين حفظهما من الوقوع يف 
ُ

ـــغياًنـــا َوك
ُ
ُ?ما ط

َ
رِ|ـــق ن ُي

َ
شـــßنا أ

َ
خ

َ
ف

الفتنة، بأن هللا بدل ابنهم بآخر. وقد يبتلى اإلنسان المؤمن الذي ال 

ُيظهر صالحه يف الخارج لترتفع درجته.   

 

26 صحيح أيب داود 4084 – صححه األلباين. 
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عليه  ظاهرٌ  فهو  أعلى  الوالد  درجة  اليتيمين  الغالمين  قصة  يف  أما 

بوُ|ـما صـاِ\ـgًا} وأعظم الصالح أن اإلنسان يفكر يف أبنائه، 
َ
الصالح، {َو�اَن أ

الكنز  َحِفَظ  األب  وصالح  على أهلك،  تنفقها  التي  الصدقة  وأعظم 

البنيهما وصاروا أغنياء. وأيضا صالحه حفظهما من الفتنة، فإذا كان 

أعطاهم هذا الكنز وهم صغار لما علموا كيف يستخدموه، وإذا تبرع 

كالهما فتنة.  والفقر  فالغنى  لتركهم فقراء.  موته  قبل  كلها  بأمواله 

فالحل الوسط كما هنا بناء الخضر الجدار على الكنز. 

 

فاحفظ هللا يحفظك، ما دام هذا األب قصده حفظ الكنز ألبنائه فال بد 

أن يعطيهما هللا إياه ويستخرجانه بأيديهما وُيحفظ هذا الجدار مدة 

 ِمــــن 
ً
ــــ/ºَُ|ــــما َرحــــَمة

َ
ُ|ــــما َوíَســــَتخِرجــــا ك ــــدَّ

ُ
ش

َ
غا أ

ُ
ن َيــــبل

َ
ــــَك أ راَد َر©ُّ

َ
ــــأ

َ
بلوغهم األشد {ف

ــــــــــــــــــــــَك} أي فعل الخضر رحمة من هللا آتاها إياه، نسأل هللا أن تكون  َرِ©ّ

لدينا الرحمة لآلخرين. 

نــيا َوالــباِقــياُت   ا\ــgَياِة الــدُّ
ُ
وجاء ذكر المال يف فتنة الدنيا، {املــاُل َوالــَبنوَن زuــَنة

} فهذا األب الصالح لديه المال 
ً

َمــــال
َ
ــــaٌ� أ

َ
واًبــــا َوخ ــ

َ
ــــَك ث ــــaٌ� ِعــــنَد َرِ©ّ

َ
الــــّصاِ\ــــgاُت خ

والبنون، وما بقي له الباقيات الصالحات، أي صالحه هو ما أبقى هذا 

الكنز لألبناء، وحفظهم من الفتن.  
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ري} أي لم أفعله بإراديت. وأعمال الخير هللا (هلالج لج)  مـــــــــ
َ
ــــــــــــَعلُتُھ َعــــــــــــن أ

َ
{َومــــــــــــا ف

يقيض ناس من غير إرادتهم ليقوموا بها. فهنا الخضر بين حقيقة األمر 

شكرا  للغالمين  الكنز  حفظ  هللا  إرادة  أنها  وذكر  لنفسه  ينسبه  ولم 

لوالدهما الصالح.  

فوقها جدار،  ويكون  حياتنا تتأخر،  يف  أمور  هناك  أن  يظهر  وهذا 

لم  لماذا  نتساءل  وقد  كالمواهب، واألعمال، واألشخاص، والفرص، 

نحصل عليها من قبل، ألنك إذا أخذتها سابقا ما كنت ستقدرها، كما 

الغالمين لو كانا حصال على الكنز من البداية لخسروها. 

ولم  كثيرا  دعيت  ونقول  الدنيا  يف  تتأخر  األمور  بعض  هناك  لذلك 

هللا  الوقت المناسب.  يف  يكون  عطاؤه  هللا  ألن  وهذا  أحصل عليه، 

وقته  قبل  أخذته  إن  ألنك  ليستجيب لك.  األوقات  بأنسب  العالم 

سيضرك وتفتتن به. 

كذلك ال نحكم على اآلخرين أو األقدار إنما نؤمن أن هذه كلها رحمة 

هللا. وأيضا ال نحتقر أي معروف، ولو كان صغيرا. وكذلك نترك ألبنائنا 

ما يحفظهم من الفتن، فال نضعهم ال بفتنة الغنى وال فتنة الفقر. 

سورة الكهف 82 
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يِھ َصـــ�ً�ا} أي ما فسرته لك، الذي لم تستطع 
َ
ســـِطع َعـــل

َ
Ð ـــم

َ
ـــأوuـــُل مـــا ل

َ
{ذِلـــَك ت

الصبر عليه يف األقدار الثالثة.  
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الفــوائــد مــن قــصة مــوســى (عــليه 
الســــالم) والــــخضر مــــن تفســــير 

الشيخ السعدي.  

 

اإلنسان  أي  يف طلبه،  والرحلة  العلم  فضيلة 

يريد أن يتعلم العلم الشرعي ويرحل به، 

موسى  ألن  المهمة  األمور  من  فهي 

بعيدة  لمسافات  رحل  (عليه السالم) 

القعود  وترك  يف طلبه،  النصر  ولقي 

عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم 

فهو اختار السفر لزيادة العلم. 

 

البداءة باألهم فاألهم، فإن زيادة العلم 

ترك ذلك،  من  أهم  اإلنسان  وعلم 

من العلم،  تزود  دون  من  بالتعليم  واالشتغال 

كمل. ففي الحديث:  والجمع بين األمرين أ
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خيركم 

َمُھ.  
َّ
َم القرآَن وعل

َّ
َعل

َ
Ð ْن ْم مَّ

ُ
27قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): خaُ�ك

جواز أخذ الخادم يف السفر والحضر لكفاية المؤن، 

وطلب الراحة كما فعل موسى (عليه السالم).  

إذا  أو نحوه،  جهاد  أو  علم  لطلب  المسافر  أن 

اقتضت المصلحة اإلخبار بمطلبه، وأين يريده، فإنه 

من  فوائد  إظهاره  يف  فإن  من كتمه،  كمل  أ

على بصيرة،  األمر  وإتيان  له عدته،  االستعداد 

 �ٰ و%®َ ــــاَل ُمــ
َ
 ق

ْ
وإظهاًرا لشرف هذه العبادة الجليلة {َوِإذ

Êَ ُحُقًبا}  ْم(®ِ
َ
ْو أ

َ
َبْحَرuِْن أ

ْ
َغ َمْجَمَع ال

ُ
ْبل

َ
ٰ� أ ْبَرُح َح�َّ

َ
 أ

َ
ِلَفَتاُه ال

وجه  على  إىل الشيطان،  وأسبابه  الشر  إضافة 

هللا  بقضاء  الكل  كان  وإن  التسويل والتزيين، 

اُن 
َ
ــــْيط  الشَّ

َّ
µــــَساِنــــيُھ ِإال

َ
وقدره، لقول فتى موسى {َمــــا أ

َرُه} 
ُ

ك
ْ
ذ

َ
ْن أ

َ
أ

27 صحيح الجامع 3319 – صححه األلباين. 
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طبيعة  مقتضى  من  هو  عما  اإلنسان  إخبار  جواز 

النفس، من نصب أو جوع، أو عطش، إذا لم يكن 

موسى  لقول  وكان صدقا،  التسخط  وجه  على 
َصًبا} 

َ
ا ن

َ
ذ
ٰ

ا َ|
َ
ِقيَنا ِمن َسَفِرن

َ
ْد ل

َ
ق

َ
{ ل

استحباب كون خادم اإلنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم 

له أمره الذي يريده. 

مأكله  من  لخادمه  اإلنسان  إطعام  واستحباب 

كلهم جميعا، وهذا من تواضعه.  وأ

قيامه  حسب  على  العبد  على  تنزل  المعونة 

ال  ما  يعان  ألمر هللا،  الموافق  وأن  بالمأمور به، 

ـــَصًبا ْ} 
َ
ا ن

َ
ـــا َ|ـــذ

َ
ـــِقيَنا ِمـــْن َســـَفِرن

َ
ْد ل

َ
ـــق

َ
يعان غيره لقوله: { ل

واإلشارة إىل السفر المجاوز، لمجمع البحرين، وأما 

األول، فلم يشتك منه التعب، مع طوله، ألنه هو 

أنه  فالظاهر  وأما األخير،  على الحقيقة.  السفر 

إىل  أووا  حين  الحوت  فقدوا  ألنهم  بعض يوم، 

الصخرة، فالظاهر أنهم باتوا عندها، ثم ساروا من 
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الغد، حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه { 

ــــــــــــــا ْ} فحينئذ تذكر أنه نسيه يف الموضع 
َ
ــــــــــــــَداَءن

َ
آِتــــــــــــــَنا غ

الذي إليه منتهى قصده.  

عبدا  إنما  نبيا  ليس  لقياه  الذي  الخضر  العبد  هذا 

بالعلم  عليه  هللا  ومنة  بالعبودية  وصف  صالحا 

منه  أقل  عبد  من  تعلم  موسى  أي  والرحمة، 

وتعلم منه.  له  تواضع  هذا  مع  ولكن  مستوى 

يكون  األنبياء  غير  أما  حتما لألنبياء،  هو  والوحي 

لديهم اإللهام، مثل الخضر، وأم موسى، والنحل. 

العلم  لعباده نوعان،  هللا  يعلمه  الذي  والعلم   

المكتسب بالجهد واالجتهاد، والعلم لدين يهبه هللا 

لمن يشاء من عباده، كما كان مع الخضر. 

 التأدب مع المعلم، وخطاب المتعلم إياه ألطف 

ــــــــــــــــِبُعَك  تَّ
َ
خطاب، لقول موسى (عليه السالم) {َ|ــــــــــــــــْل أ

} فأخرج الكالم بصورة 
ْ
ـًدا

ْ
ْمَت ُرش ِ

ّ
ا ُعـل َمِن ِمـمَّ ِ

ّ
ـَعل

ُ
Ð ْن

َ
� أ

َ
َعـ�
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المالطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن يل يف ذلك أم 

أهل  عليه  ما  بخالف  منه،  يتعلم  بأنه  وإقراره  ال، 

الجفاء أو الكبر، الذي ال يظهر للمعلم افتقارهم إىل 

علمه، بل يدعي أنه يتعاون هم وإياه، بل ربما ظن 

أنه يعلم معلمه، وهو جاهل جدا، فالذل للمعلم، 

شيء  أنفع  من  إىل تعليمه،  الحاجة  وإظهار 

للمتعلم. 

فإن  ممن دونه،  للتعلم  الفاضل  تواضع  ومنها 

موسى -بال شك- أفضل من الخضر 

يتمهر فيه،  لم  الذي  للعلم  الفاضل  العالم  تعلم 

بدرجات  العلم  يف  دونه  كان  وإن  مهر فيه،  ممن 

كثيرة. فإن موسى عليه السالم من أويل العزم من 

المرسلين، الذين منحهم هللا وأعطاهم من العلم 

الخاص  العلم  هذا  يف  ولكن  يعط سواهم،  لم  ما 

كان عند الخضر، ما ليس عنده، فلهذا حرص على 

التعلم منه. فعلى هذا، ال ينبغي للفقيه المحدث، 

نحوه  أو  أو الصرف،  علم النحو،  يف  قاصرا  كان  إذا 
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لم  وإن  مهر فيه،  ممن  يتعلمه  ال  أن  من العلوم، 

يكن محدثا وال فقيها. 

 

لله تعاىل،  الفضائل  من  وغيره  العلم  إضافة 

ا  َمِن ِمــــــــمَّ ِ
ّ
ــــــــَعل

ُ
Ð} :واإلقرار بذلك، وشكر هللا عليها لقوله

ْمَت} أي: مما علمك هللا تعاىل.  ِ
ّ
ُعل

فكل  إىل الخير،  المرشد  العلم  هو  العلم النافع، 

علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير، وتحذير 

عن طريق الشر، أو وسيلة لذلك، فإنه من العلم 

أو  يكون ضارا،  أن  فإما  سوى ذلك،  وما  النافع، 

ـــًدا}. 
ْ

ْمَت ُرش ِ
ّ
ا ُعـــل َمِن ِمـــمَّ ِ

ّ
ـــَعل

ُ
Ð ْن

َ
ليس فيه فائدة لقوله: { أ

هو  والرشد  من الراشدين،  نكون  أن  هللا  نسأل 

طرق  عن  وتحذير  أخطاء  بدون  الصواب  إصابة 

الشر. 

العالم  صحبة  على  الصبر  قوة  له  ليس  من  أن 

يفوته  أنه  على ذلك،  الثبات  وحسن  والعلم، 
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بحسب عدم صبره كثير من العلم فمن ال صبر له 

ال يدرك العلم، ومن استعمل الصبر والزمه، أدرك 

من  الخضر -يعتذر  لقول  سعى فيه،  أمر  كل  به 

ال  إنه  األخذ عنه-  يف  لموسى  المانع  بذكر  موسى 

يصبر معه. 

اإلنسان  إحاطة  لحصول الصبر،  الكبير  السبب  أن 

بالصبر عليه،  أمر  الذي  بذلك األمر،  علما وخبرة، 

وإال فالذي ال يدريه، أو ال يدري غايته وال نتيجته، وال 

الصبر لقوله:  سبب  عنده  ليس  وثمرته  فائدته 

ـــــــــْ�ً�ا} فجعل 
ُ

 ِبـــــــــِھ خ
ْ
ِحـــــــــط

ُ
ـــــــــْم ت

َ
� َمـــــــــا ل

َ
ـــــــــْصِ�ُ� َعـــــــــ�

َ
 ت

َ
ـــــــــْيف

َ
{َوك

الموجب لعدم صبره، وعدم إحاطته خبرا باألمر. 

األمر بالتأين والتثبت، وعدم المبادرة إىل الحكم 

على الشيء، حتى يعرف ما يراد منه وما هو 

المقصود. 
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تعليق األمور المستقبلية التي من أفعال العباد 

بالمشيئة، وأن ال يقول اإلنسان للشيء: إين فاعل 

 .{
َّ

Íاَء ا
َ

ذلك يف المستقبل، إال أن يقول {ِإْن ش

بمنزلة فعله،  ليس  فعل الشيء،  على  العزم  أن 

ًرا}  ُ َصـــــــــــاِبــــــــ َّ
Íـــــــــــاَء ا

َ
فإن موسى قال: {َســـــــــــَتِجُدµِـــــــــــي ِإْن ش

فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل. 

أن المعلم إذا رأى المصلحة يف إيزاعه للمتعلم أن 

يترك االبتداء يف السؤال عن بعض األشياء، حتى 

يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة 

تتبع، كما إذا كان فهمه قاصرا، أو نهاه عن الدقيق 

ال  أو  منها،  أهم  غيرها  التي  األشياء  سؤال  يف 

يدركها ذهنه، أو يسأل سؤاال، ال يتعلق يف موضع 

البحث. 

أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه ال يف حق هللا، وال 

ِسßُت} 
َ
µ ي ِبَماµِ

ْ
اِخذ

َ
ؤ

ُ
 ت

َ
يف حقوق العباد لقوله: {ال
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أخالق الناس  من  يأخذ  أن  لإلنسان  ينبغي  أنه 

ومعامالتهم، العفو منها، وما سمحت به أنفسهم، 

يشق  أو  ال يطيقون،  ما  يكلفهم  أن  له  ينبغي  وال 

منه  النفور  إىل  مدعاة  هذا  فإن  عليهم ويرهقهم، 

والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له األمر. 

أن األمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلق بها 

األحكام الدنيوية، يف األموال، والدماء وغيرها، فإن 

خرقه  الخضر  على  أنكر  عليه السالم،  موسى 

األمور ظاهرها،  هذه  وأن  وقتل الغالم،  السفينة، 

يسعه  ال  السالم  عليه  وموسى  من المنكر،  أنها 

صحب  التي  هذه الحال،  غير  يف  السكوت عنها، 

إىل  وبادر  عليه السالم،  فاستعجل  عليها الخضر، 

هذا  إىل  يلتفت  ولم  حالتها العامة،  يف  الحكم 

العارض، الذي يوجب عليه الصبر، وعدم المبادرة 

إىل اإلنكار.  

أن العمل يجوز يف البحر، كما يجوز يف البر لقوله: 

َبْحِر} ولم ينكر عليهم عملهم. 
ْ
وَن ِ_^ ال

ُ
{qَْعَمل
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أن المسكين قد يكون له مال ال يبلغ كفايته، وال 

يخرج بذلك عن اسم المسكنة، ألن هللا أخبر أن 

هؤالء المساكين، لهم سفينة. 

كبر الذنوب لقوله يف قتل الغالم  أن القتل من أ
ًرا} 

ْ
ك

ُ
ßًْئا ن

َ
ْد ِجْئَت ش

َ
ق

َ
{ل

أن العبد الصالح يحفظه هللا يف نفسه، ويف ذريته. 

أن خدمة الصالحين، أو من يتعلق بهم، أفضل من 

غيرها، ألنه علل استخراج كنزهما، وإقامة جدارهما، 

أن أباهما صالح. 

فإن  يف األلفاظ،  تعاىل  هللا  مع  األدب  استعمال 

بقوله  نفسه  إىل  السفينة  عيب  أضاف  الخضر 

ِعــــــــــــــــــــــيـÂَـَ{ـا ْ} وأما الخير، فأضافه إىل هللا 
َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
ــــــــــــــــــــــأ

َ
{ ف

ِرَجــا 
ْ

ُ|ــَما َوíَْســَتخ ــدَّ
ُ

ش
َ
ا أ

َ
غ

ُ
ْن َيــْبل

َ
ــَك أ َراَد َر©ُّ

َ
ــأ

َ
تعاىل لقوله: { ف
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ـَك ْ} كما قال إبراهيم عليه السالم   ِمـْن َرّ©ِ
ً
ºَُ|ـَما َرْحـَمة

ْ
ـ/

َ
ك

 
َ

اـــــــــ ال نَّ
َ
ِفaِن ْ} وقالت الجن: { َوأ

ْ
ـــــــــُ?َو qَـــــــــش

َ
ِرْضـــــــــُت ف ا َمــــــ

َ
{ َوِإذ

 {
ْ
ــــًدا

َ
ــــُ{ْم َرش َراَد ِ�ــــِ{ْم َر�ُّ

َ
ْم أ

َ
ْرِض أ

َ ْ
ِرuــــَد ِبــــَمْن ِ_ــــ^ األ

ُ
ــــرٌّ أ

َ
ش

َ
ــــْدِري أ

َ
ن

مع أن الكل بقضاء هللا وقدره. 

أنه ينبغي للصاحب أن ال يفارق صاحبه يف حالة من األحوال، ويترك 

صحبته، حتى يعتبه، ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى. 

هللا  أجراها  محض  قدر  هي  الخضر  أجراها  التي  القضايا  هذه  أن 

وجعلها على يد هذا العبد الصالح، ليستدل العباد بذلك على ألطافه 

يف أقضيته، وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا، وهي صالح دينه، 

قضية السفينة،  يف  كما  دنياه  صالح  وهي  أو  قضية الغالم،  يف  كما 

فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه، ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره 

المكروهة. 

ذو  قصة  وهي  الكهف  سورة  يف  األخيرة  القصة  هي  التالية  واآليات 

القرنين.  

ذي القرنين ملك صالح، حكم األرض بأكملها، وهو مثال لمن أعطاه 

هللا السلطة والقدرة واألسباب وهو انتفع بها يف اإلحسان يف العمل. 
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سورة الكهف تبين لنا أن الفتنة إما تكون يف الذنوب والشرك يقع 

فيها اإلنسان، أو لديه قدرات ولم يستعملها يف اإلحسان يف العمل. أي 

التخلية أو التحلية.  

أصحاب  عن  والثانية  األوىل  القصتين  أربع قصص،  فيها  والسورة 

الدين  فتنة  يف  الشرك  من  تخليه  وهي  وصاحب الجنتين،   الكهف، 

كفر قومهم،  عن  ليبتعدوا  الكهف  إىل  آووا  الكهف  أصحاب  والدنيا. 

فهذا  شركه بنفسه،  فتنته  ولكن  كل شيء،  لديه  الجنتين  وصاحب 

تخليه من الفتن الخارجية أو من فتنة اإلنسان بنفسه. 

وهي  القرنين  ذو  وقصة  والخضر  موسى (عليه السالم)  قصة  ثم 

عن  موسى (عليه السالم)  قصة  والعمل الصالح.  باإليمان  التحلية 

العلم الذي يزيد اإليمان. وقصة ذي القرنين عن العمل، فاللّه عطاه 

القدرة والسلطة، وهو يفعل أحسن األعمال.  

يقوم  القرنين  وذي  أحسن العلم،  يتعلم  موسى (عليه السالم)  أي 

ــــــــــــذيــــــــــــَن 
َّ
ؤِمــــــــــــنaَن ال ــــــــــ

ُ
ــــــــــــَر امل

ّ
بأحسن األعمال، لذلك يف أول السورة ذكر {َوtَuُِش

ًرا َحـــــَسًنا} فالعمل هو القصد من اإليمان.  جــ
َ
ـــــُ?م أ

َ
نَّ ل

َ
qَـــــعَملوَن الـــــّصاِ\ـــــgاِت أ

فنحن على الصراط نحتاج العلم وهو النور، والعمل وهي سرعة عبور 

الصراط.  

قصة ذي القرنين بدأت بمقدمة ثم تبعتها ثالث إنجازات. أول آيتين 

 تعريف بذي القرنين، وما أعطاه هللا. 
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ـــaِن} أي يا محمد (ملسو هيلع هللا ىلص) يسألوك الكفار عن ذي 
َ
رن

َ
ـــَك َعـــن ِذي الـــق

َ
ون لـ

َ
{َوíَـــسأ

القصص  من  قصة  آخر  يف  سؤالهم  هللا  جاوب  ذلك  ومع  القرنين، 

األربع.  

سيعلمنا  وهللا  ال نسأل،  العلم  يف  أن  والخضر  موسى  عن  ذكرنا 

ـــــــــــــَك َعـــــــــــــن ِذي 
َ
ون لـــــــــــ

َ
بالوقت المناسب. فجاء بداية ذكر ذي القرنين {َوíَـــــــــــــسأ

aِن}.  
َ
رن

َ
الق

ولو نالحظ كل قصة من القصص التي ذكرت بدايتها مختلفة. القصة 

قــــــيِم  رَّ ?ِف َوالـــ
َ

¥ــــــgاَب الــــــك
َ
نَّ أ

َ
م َحِســــــtَت أ

َ
األوىل عن فتنة الدين، وبدايتها {أ

aِن َجــــَعلنا 
َ
 َرُجــــل

ً
ال

َ
ــــُ?م َمــــث

َ
ِرب ل وا ِمــــن آيــــاِتــــنا َ§ــــَ]ًبا} وبداية فتنة الدنيا {َواضـ �ـــانــ

عــناٍب َوَحــَففناُ|ــما ِبَنخــٍل َوَجــَعلنا َبــيÇَُ{ما َزرًعــا} أي الدنيا 
َ
َتaِن ِمــن أ َحــِدِ|ــما َجــنَّ

َ
ِأل

كمثال. وعن موسى (عليه السالم) والخضر مباشرة دخل بدأ بالقصة 

Êَ ُحُقًبا}.   م(®ِ
َ
و أ

َ
َغ َمجَمَع الَبحَرuِن أ

ُ
بل

َ
بَرُح َحّ�� أ

َ
{ِإذ قاَل مو%®� ِلَفتاُه ال أ

وأّخر هللا (هلالج لج)  قصة ذي القرنين إىل النهائية ألن السلطة تأيت بعد 

ولن  وفتنة العلم.  وفتنة الدنيا،  فتنة الدين،  من  الفتن المذكورة،  كل 

نفهم قصة ذي القرنين ونستفيد منها إال إذا مررنا بكل الفتن السابقة. 
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ــل} 
ُ
ــaِن} وذي القرنين ملك األرض، {ق

َ
رن

َ
ــَك َعــن ِذي الــق

َ
لون

َ
فلذلك هنا {َوíَــسأ

ًرا} أي يف المستقبل القريب  م ِمـــنُھ ِذك
ُ

يك
َ
تـــلو َعـــل

َ
لهم يا محمد (ملسو هيلع هللا ىلص)، {َســـأ

إذا هللا أنزل علي الوحي سأتلوها عليكم. 

ـــــــــــنَّ 
َ
ـــــــــــقول

َ
يف نفس السورة خاطب هللا النبي (صلى هللا عليه سلم) {َوال ت

ـُھ}.  
َّ
ن qَشاَء الل

َ
 أ

ّ
ًدا * ِإال

َ
ي فاِعٌل ذِلَك غ

ّ
µٍء ِإÊ

َ
®Þِل

 

م ِمـنُھ ِذكًرا} أي ليس قصته كاملة، فمن طبيعة البشرية 
ُ

يك
َ
تـلو َعـل

َ
ـل َسـأ

ُ
{ق

أنها تحب معرفة قصص الملوك بكل تفاصيلها، ولكن هنا يخبر النبي 

(ملسو هيلع هللا ىلص) إن ما سأخبرك به هو ما سيذكركم باألشياء النافعة.  
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رِض} أي هللا ملكه 
َ
ــــــــــُھ ِ_ــــــــــ^ األ

َ
ّنا ل

َّ
ــــــــــا َمــــــــــك

ّ
وهنا ذي القرنين أعطي شيئان {ِإن

على  القدرة  من  ولديه  مكان يريده،  ألي  فيذهب  يف األرض،  وَمكَّّنه 

ذلك.  

ألي  يذهب  أن  والقدرة  السلطة  المرء  هللا  يعطي  أن  التمكين  ومن 

مكان، ويعمل أي شيء، ألن لديه الصالحيات والنفوذ والسلطة. وذكر 

ّنا} أي هذا فعل هللا. فال ُيَمكَّن أحد إال إذا مكََّنه هللا. 
َّ

{َمك

والشيء اآلخر: 

سورة الكهف  

 

Êٍء َســـــtًَبا} أعطاه هللا من األسباب، وأنواع المواصالت، 
َ

®ù ّـــــِل
ُ
ـــــßناُه ِمـــــن �

َ
{َوآت

بين  يجمع  فمن  بين التمكين، واألسباب.  فجمع  والطرق، واللغات، 

هذين سوف يعمل أحسن ما عنده. 

لذلك من فتنة السلطة أال يستغل المرء نفوذه ويعطلها. أو أن يعطل 

األسباب التي أعطاه هللا.  
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يف  اإلحسان  زيادة  منك  مطلوب  كثر  أ أسباب  هللا  أعطاك  وكلما 

ولصالح  يستغلها للخير،  أن  يجب  هللا السلطة،  عطاه  ومن  العمل. 

البشرية. 
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تـــَبَع َســـtًَبا} أي عمل بتلك األسباب التي أعطاه هللا، واستعملها على 
َ
ـــأ

َ
{ف

تَبَع} الفاء تدل على سرعة االستخدام. 
َ
أ

َ
وجهها. {ف

وسنرى إنجازاته يف اآليات التالية وهي ثالث إنجازات ولكن أعظمها 

األخيرة، وهو بناء سد يحمي البشرية من يأجوج ومأجوج. وال يوجد 

أقوى من هذا السد الذي حمى البشرية آلالف السنين. وهذا اإلنجاز 

باختبارات  مّر  السد  يبني  أن  قبل  وهو  يوم القيامة.  إىل  يبقى  الذي 

وأخذ األسباب، ووفقه هللا للمكان المناسب والتربية المناسبة. 

تــــــــــــــــــــَبَع َســــــــــــــــــــtًَبا} تظهر أنه أخذ بالسبب الموجود عنده بدون تخطيط 
َ
ــــــــــــــــــــأ

َ
{ف

وترتيب، مثل الطير المتوكل الذي ال يفكر أين سيذهب اليوم، وهداه 

هللا. لذلك من لديه األسباب يجب أن يستغل طاقته ليأخذ بها، وهذا 

دليل التوكل، لذلك هداه هللا للمكان والعمل المناسب. 
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مِس} ذهب ألقصى نقطة يف الغرب، وهذا يف  َغ َمـــــــــــغِرَب الـــــــــــشَّ
َ
{َحـــــــــــّ�� ِإذا َبـــــــــــل

المحيط الهادئ، جزيرة هاواي آخر دولة تغرب فيها الشمس، {َوَجــــــــَد|ــــــــا 

ٍة} رأى الشمس يف مرأى العين كأنها تغرب يف الماء 
َ
ـــــغُرُب _ـــــ^ َعـــــaٍن َحـــــِمئ

َ
Ð

ويف نقطه سوداء. 

كأنها تغرب يف {َعــــــــــــــــــــــaٍن حــــــــــــــــــــــمئة} أي سوداء. وهذا المعتاد لمن كان بينه 

وبين أفق الشمس الغريب ماء فيرى الشمس تغرب يف الماء. {َوَوَجـــــــــــــــــَد 

وًمــــــــــــا} يقال وهللا أعلم أنهم كانوا كفار أو فساق، وهللا (هلالج لج)  ــــــــــ
َ
ِعــــــــــــنَد|ــــــــــــا ق

أعطاه حرية التصرف معهم.   

سورة الكهف86  
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 فـــ¤ِ{م ُحـــسًنا} أي لديك حرية 
َ

ِخـــذ تَّ
َ
ن ت

َ
َب َوِإّمـــا أ

ّ
ـــَعِذ

ُ
Ð ن

َ
ـــaِن ِإّمـــا أ

َ
رن

َ
ا الـــق

َ
ـــلنا يـــا ذ

ُ
{ق

التصرف بهم إما بالعذاب، أو تتلطف معهم وال تعذبهم. وهنا اختبار 

أن  إما  شيئين  بين  وخّيره  التصرف معهم،  حرية  أعطاه  أن  السلطة 

يعذبهم أو يحسن معهم.  

ولكن مع أنه كانت لديه صالحية التصرف معهم كيفما يشاء، ولكنه 

وضع قوانين إلقامة العدل. كأن أول وظيفة قام بها هي إقامة قانون 

المجرمين  وجود  يف  البناء  من  الفائدة  ال  ألن  بين الناس.   للتصفية 

وضع  أنه  إنجازاته  أول  لذلك  إلقامة العدل.  القوانين  وجود  وعدم 

القوانين للحكم بين الناس.  
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ومن األسهل عليه أن يعذبهم كلهم، ألن التصفية بين الظالم والمؤمن 

أمر شاق، ولكن يبين عدم استغالله لسلطته وحرصه إلقامة العدل.  

ـــِھ  َردُّ ِإ�ـــ� َرِ©ّ ـــمَّ ُي
ُ
ُبـــُھ} الظالم سأعذبه، وكذلك {ث

ّ
ـــَعِذ

ُ
µ 

َ
ـــَسوف

َ
َم ف

َ
ـــل

َ
ّمـــا َمـــن ظ

َ
{قـــاَل أ

ــــــــكًرا} أي تحصل له عقوبتين، عقوبة منه يف الدنيا ألنه 
ُ
ُبــــــــُھ َعــــــــذاًبــــــــا ن

ّ
ــــــــُيَعِذ

َ
ف

الملك، وعقوبة من هللا يف اآلخرة. 

لم  لكنه  المجرمين  تعذيب  على  القدرة  لديه  أن  مع  أنه  يظهر  وهذا 

يعظم عذابه إنما عظم عذاب هللا للكفار، فلم يذكر أن عذابه شديد، 

كما كان فرعون يخوف الناس من عذابه، فكانوا يخافونه وال يخافون 

عذاب هللا. 

ـمَّ ُيَردُّ ِإ�ـ� 
ُ
ُبـُھ} وإن لم يتب هناك عذاب آخر {ث

ّ
ـَعِذ

ُ
µ 

َ
ـَسوف

َ
َم ف

َ
ـل

َ
ّمـا َمـن ظ

َ
{قـاَل أ

كًرا} 
ُ
ُبُھ َعذاًبا ن

ّ
ُيَعِذ

َ
ِھ ف َرِ©ّ

ــــــــــــــــــــــكًرا}. اللهم إنا 
ُ
ومن تعظيمه لعذاب هللا فّصل فيه ووصفه بعذابا {ن

نعوذ بك من النار.  
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وهذا من الفتن التي يقع بها صاحب السلطة، أن يخوف الناس منه 

كثر مما يخوفهم من هللا.  أ

 

ّمــــــــــا َمــــــــــن آَمــــــــــَن َوَعــــــــــِمَل صــــــــــاِ\ــــــــــgًا} أي لديهم اإليمان من الداخل والعمل 
َ
{َوأ

ًرا} هنا  ِرنـــــا qُسـ مــ
َ
ـــــُھ ِمـــــن أ

َ
زاًء ا\ـــــgُس�Ä َوَســـــَنقوُل ل ُھ َجـ

َ
ـــــل

َ
الصالح من الخارج، {ف

حفظ  فيه  وهذا  وقلّل ثوابه.  وأّجل  به مطلقا،  وابتدأ  هللا  ثواب  عظم 

ّمــــــــــــا َمــــــــــــن آَمــــــــــــَن َوَعــــــــــــِمَل 
َ
للناس من الوقوع يف فتنة السلطة، لذلك قال {َوأ

زاًء ا\ـــــــــgُس�Ä} أي هللا سيعطيه الحالة الحسنة يف الدنيا  ُھ َجــــــ
َ
ـــــــــل

َ
صـــــــــاِ\ـــــــــgًا ف

واآلخرة ويدخله الجنة. 

وهذا ُيظهر أننا ال نقول ألحد آمن واعمل الصالحات، وسوف نعطيك 

األموال كي ال يكون هذا هّمهم، فيقعوا يف الفتنة. إنما ال بد ترغيبهم 

بما عند هللا، وهذا الذي بدأ به ذو القرنين. 

 

ًرا} أي اقتصر ثوابه وأجره لهم،  ِرنــــــا qُســ مـــ
َ
ــــــُھ ِمــــــن أ

َ
ثم ذكر جزائه {َوَســــــَنقوُل ل

ًرا} أي  ِرنــــــــــا qُســـــــ مـــــــ
َ
ــــــــــُھ ِمــــــــــن أ

َ
وليس أجرا ماديا إنما معنويا وهو {َوَســــــــــَنقوُل ل

له  ونيسر  ونحسن إليه،  معه بالكالم،  ونتلطف  أموره  عليه  سنسهل 

المعاملة.  

 وذكر اإلنجاز الثاين: 
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تــــــــــــــَبَع َســــــــــــــtًَبا} ثم تفيد التراخي أي أخذ وقتا. وُيظهر هنا أنه كان يف 
َ
ــــــــــــــمَّ أ

ُ
{ث

االتجاه  قاصدا  رجع  ثم  إقامة العدل،  قانون  ووضع  مغرب الشمس، 

مِس} وصل لمكان  َغ َمـطِلَع الـشَّ
َ
المعاكس وهو مطلع الشمس. {َحـّ�� ِإذا َبـل

بعيد جدا لم يصله أحد، وهذا ما على الذي عند السلطة أن يقوم به، 

أن يقوم باستخدام األسباب التي أعطاه هللا ليستكشف ما يف ُملكه. 

كالذين لديهم القدرة والسلطة فيذهبون فوق الجبال وألعماق البحار 

ليكتشفوا األماكن لزيادة العلم، والبحوث.  

أويت  لمن  مهمة  االكتشافات  أن  الثانية  القصة  من  نتعلمه  ما  وهذا 

السلطة أو العلم. 
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ــُ?م ِمــن دوِ¬ــ{ا ِســ¹ً�ا}  هناك عدة تفسيرات 
َ
ــجَعل ل

َ
ــم ن

َ
وٍم ل

َ
ُع َعــ�� ق

ُ
ــطل

َ
{َوَجــَد|ــا ت

هم  أي  مطلع الشمس،  يف  مكانهم  القوم  هؤالء  أن  منها  لهذه اآلية، 

معرضين للشمس طوال العام وال يوجد لديهم ليل، إال ساعات قليلة 

يف  كثير  ابن  ذكر  كما  الظروف،  هذه  مع  تأقلموا  ولكنهم  اليوم.  يف 

تفسيره.  

والتفسير الثاين أن هؤالء القوم ال يوجد لديهم التمدن، وال التحضر، وال 

بيوت، باإلضافة إىل أن الشمس تشرق عليهم دائما.  

ولم يذكر يف اآلية أن ذي القرنين فعل بهم شيئا. فألنه السلطان ولديه 

القدرة يجب أن يستغل األسباب ليعرف محيطه، وما تحت مملكته. 

وليس شرطا أن يكون ذهابه من أجل القوة والسيطرة إنما ليعلم عن 

أحوال الرعية. 
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�ً�ا} أي هللا أعلم بما فعله من األسباب 
ُ

َديِھ خ
َ
َحطنا ِبما ل

َ
د أ

َ
ذِلَك َوق

َ
{ك

والخير حيثما توجه. 

ومما نراه يف هذه القصة أنه لم يذكر ما فعل بهذا القوم، ومن فتنة 

السلطان أنه أحيانا يقوم بأمور ليست واضحة للعامة، ولكن هللا الذي 

أعطاه السلطة أحاط بأفعاله، فال يجب عليه أن ُيشّهر بكل ما يفعل، 

وعلى الناس السمع والطاعة، وحسن الظن، وعدم االعتراض على ما 

يفعل حتى لو لم يعلموا به.  

ـــــ�ً�ا} أي هللا أحاط بما فعل. كأنه يف هذا 
ُ

ـــــَديـــــِھ خ
َ
َحـــــطنا ِبـــــما ل

َ
ـــــد أ

َ
ـــــذِلـــــَك َوق

َ
{ك

أن  إحسانه  من  وهذا  يذكرها للناس،  لم  ولكن  إنجازات  أنجز  المكان 

يعمل يف الخفاء. 

واإلنجاز الثالث يعد أعظم إنجاز على وجه األرض. وفتنة السلطة لها 

خدمة  يف  دائما  كان  القرنين  وذي  طرفان، "الرئيس، والمرؤوسين". 

الناس ويسمع لشكاويهم، ويعمل لمصالحهم.  
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تَبَع َسtًَبا} أخذ األسباب التي أعطاه هللا للوصول إىل الشمال. فهو 
َ
مَّ أ

ُ
{ث

أخذ باألسباب، وهللا هداه إىل المكان المناسب، والعمل المناسب. 

وهذا ُيظهر أهمية ووجوب األخذ باألسباب. 
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يـِن} والسدين هما جبلين ومكانهما معروف، {َوَجـَد  ـدَّ َغ َبـaَن السَّ
َ
{َحـّ�� ِإذا َبـل

وًمـــــا} هناك قوم يسكنون هذا المكان، ووصفهم {ال َيـــــ�ادوَن  ـــ
َ
ِمـــــن دوِ¬ـــــِ{ما ق

} إما لعجمة ألسنتهم أي عدم وضوحها، أو استعجام 
ً

وال ــــــــــــــــــــ
َ
ـ?وَن ق

َ
َيــــــــــــــــــــــفـق

أذهانهم وقلوبهم.  

وهؤالء يعانون من مشكلة، وهللا (سبحانه تعاىل) ذكر مشكلتهم، ولم 

يفهم عليهم إال ذي القرنين. وهذا يظهر أن المسؤول يفهم من تحت 

عندما  وهللا (هلالج لج)  عن رعيته.  مسؤول  وكلكم  راع  كلكم  ألن  سلطته 

يمكّن أحد يعطيه القدرة على فهم الناس. مثل األم تفهم ما يحتاجه 

عليه غيرها.  يفهم  ال  وقد  بالكاد يتكلم،  الذي  أو  المولود حديثا،  ابنها 

كذلك أي مسؤول لديه مكانة، ومسؤولية يفهم حاجات رعيته. 

ومن رحمة هللا أنه سخر لهم ذو القرنين، كي يفهم عليهم، ويعمل 

أجلهم.  
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} ومما ُيظهر أيضا أنهم بسبب وقوعهم تحت 
ً

وال ــــــــ
َ
?وَن ق

َ
{ال َيـــــــــــ�ادوَن َيـــــــــــفق

الظلم، ضاقت عليهم األمور، فال يستطيعون اإلفصاح عما يف داخلهم 

بوضوح. وهذا حال المظلوم، الذي ضاق صدره، ال يكون كالمه مفهوما.  

به  فقه  ما  العلمية  األسباب  من  القرنين  ذو  أعطى  هللا (هلالج لج)  لكن 

ألسنة أولئك القوم.  

وعلى الناس أن يدعوا لوالة أمورهم، ألنهم دائما يف خدمة الشعب، 

وهذا ما نراه واضحا يف هذه المحنة. فنسأل هللا أن يوفقهم ويسدد 

خطاهم، وينصرهم ويفتح لهم فتحا قريبا.  

فنرى أن ذو القرنين مثال لألمام العادل.  
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ـــــــــaِن} من إحترامهم له أنهم نادوه بذي القرنين. وهذا 
َ
رن

َ
ا الـــــــــق

َ
وا يـــــــــا ذ {قـــــــــالـــــــ

يبين أنه كان معروفا. والملخص أن ما يريدونه منه سد يحميهم من 

مع  األدب  يبين  وهذا  يخبروه مباشرة.   لم  ولكن  يأجوج ومأجوج، 

السلطان. فشرحوا الوضع له باختصار.  

وهنا ُيظهر أن مشكلتهم األمن المادي، وهذا هو رؤية ذي القرنين أن 

يقيم العدل يف مملكته، سواء األمن المعنوي كما يف القصة األوىل، أو 

المادي كما يف هذه القصة.  

 

رِض} ال بد من اإلبالغ عن الفساد 
َ
وَج ُمفِســــــــــدوَن ِ_ــــــــــ^ األ وَج َوَمــــــــــأجــــــ {ِإنَّ َيــــــــــأجــــــ

الفساد  على  للقضاء  األولويات  من  فهذا  وأويل األمر،  للسلطات 

والظلم. 

رِض} فهنا ذكروا له السبب الداعي لهذا 
َ
{ِإنَّ َيـأجوَج َوَمـأجوَج ُمفِسـدوَن ِ_ـ^ األ

السد، وهو أن يأجوج ومأجوج، وهما قومان صفتهما أنهما يفسدان يف 

ــــــَك 
َ
ــــــجَعُل ل

َ
َ?ــــــل ن

َ
األرض، فال عقل لديهم وهم من قبيلتان من بني آدم. {ف

ا} مع أن الملك بنفسه جاء لعندهم،  Áم َســد}ُÇَنا َوَ©ــي
َ
ــجَعَل َبــي«

َ
ن ت

َ
رًجــا َعــ�� أ

َ
خ
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ولكنهم لم يستغلوا ذلك، إنما بذلوا ما عندهم بقولهم نحن نعطيك 

األجر، ولكن أنت ابني لنا السد.   

أنهم  له  ذكروا  إنما  السد  بناد  مباشرة  منه  يطلبوا  لم  تأدبهم  فمن 

سيدفعون أجرا على بنائه.  

وهذا يعلمنا أال نطمع بما عند السلطان، ألنهم مسؤولين عن األموال 

العامة.   

الحل  وأن  الفساد والمفسدين،  على  للقضاء  القرنين  ذي  رد  ونرى 

ليس يف محاربتهم أو قتلهم لكثرة أعدادهم، إنما بحجرهم. وهو أفضل 

حجر  هناك  اآلن  أيامنا  يف  كما  من الفساد.  والحماية  للوقاية  طريقة 

للحماية من الوباء.  
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ـــaٌ� } فلم يطمع بأموالهم، وال توجد لديه رغبة يف 
َ

ÊÄّ فـــيِھ َرÝّـــي خ
َّ

{قـــاَل مـــا َمـــك

تمكينه  على  ربه  شكر  بل  الرعية  أحوال  إلصالح  تاركا  وال  الدنيا، 

واقتداره.  

فالسلطة واالقتدار من النعم الكبيرة، وال تعطى ألي أحد، لذلك ذكر 

فال  مكنه  من  هللا  أن  الناس  وليعرف  هللا  ليشكر  الكبيرة  النعمة 

دليل  وهذا  ُمكّن بنفسه.  أنه  باعتقادهم  يتعلقون به،  وال  يشركون 

تواضعه وشكره للّه. 

 
ٍة} وهذا يدل على شدة تواضعه، وحفظه أال يقع ال هو وال  عـــينوµـــي ِبـــُقوَّ

َ
ـــأ

َ
{ف

وهذا  من أمواله، وقوته.  السد  ببناء  يعدهم  فلم  يف الفتنة.  الناس 

من  معونة  يحتاج  فإنه  من السلطة،  أويت  مهما  اإلنسان  أن  يعلمنا 

الناس.  

وكذلك على الشعب أن يطيعوا أولياء أمورهم، ويعينوهم يف أمورهم، 

ويدعوا لهم.  
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ومما على السلطان فعله، استخدام الطاقات، والمواهب واستخراج 

أفضل ما يف الرعية. ذو القرنين قادر على أن يبني لهم السد من غير 

اإلعانة منهم، ولكن األفضل استخدام القوم نفسه لبناء ما يحتاجون 

كثر من غيرهم.   إليه. ألنهم يعيشون المشكلة، وسيحسنون، يف بنائه أ

 

م َوَ©ــــــــــــيÇَُ{م َردًمــــــــــــا} وهنا ذكر لهم خيار أفضل من السد الذي 
ُ

جــــــــــــَعل َبــــــــــــßَنك
َ
{أ

طلبوه وهو ردما، أي مانعا من عبورهم عليكم. وهذا من إحسانه.  
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يف هذه اآلية يخبرنا كيف بنى هذا السد العظيم، فهذا اإلنجاز العظيم 

فيعرضها  إنجازات  لديه  من  عليه  ونقيس  يف القرآن،  وواضح  مذكور 

على الناس ليستفيدوا منها. كمن يجد عالجا لمرض معين، فيجب أن 

يبينه للناس ألن فيه حماية لهم.  

وµـــي ُزَ©ـــَر ا\gَـــديـــِد} أي أن يجمعوا له قطع الحديد وهو أمر سهل {َحـــّ��  {آتــ

ـaِن} أي ساوى بين الجبلين. كأن القوم، يأتون بقطع 
َ
َدف ِإذا سـاوى َبـaَن الـصَّ

الحديد وهو مسؤوليته أن يساوي بين الصدفين، ألنه ليس بالعمل 

السهل، أو بمقدور أي أحد القيام به. ألنه سيبقى إىل يوم القيامة لذلك 

هو أخذ مسؤوليه المساواة بين الصدفين. 

 

ُھ نــــاًرا} أي أنفخوا عليه نارا وأوقدوها إيقادا 
َ
ثم {قــــاَل انــــُفخوا َحــــّ�� ِإذا َجــــَعل

ذاب  فلما  فتذيب النحاس.  لتشتد  المنافيخ  لها  واستعملوا  عظيما 

يِھ ِقـــــطًرا} 
َ
رِغ َعـــــل ف

ُ
وµـــــي أ النحاس الذي يريد أن يلصقه بزبر الحديد {قـــــاَل آتـــ

أي اللمسات األخيرة هو من قام به، فأفرغ على زبر الحديد النحاس 
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الفراغات  مأل  عن  المسؤول  هو  أي  معنى القطر.  وهذا  المذاب 

والفجوات.  

وهذا موجود يف أي عمل مهم أن السلطان عنده الصورة الكاملة عن 

لنا  يبين  ثم  ويمأل الفراغات.  أن يساوي،  يستطيع  لذلك  المشروع، 

مميزات هذا السد:  
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روُه} ال أحد يستطيع أن يتسلق عليه الرتفاعه،  ن َيظَ?ــــــــ
َ
وا أ ــــــــــَما اســــــــــطاعــــــــ

َ
{ف

ــــــــــــقًبا} ال 
َ
ــــــــــــُھ ن

َ
وا ل وألنه من حديد ونحاس أي سطحه زلق. {َوَمــــــــــــا اســــــــــــَتطاعـــــــــ

يقدرون على نقبه إلحكامه وقوته وصالبته. 

وا}، ولفعل النقب {َوَمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــَما اســـــــــــــــطاعـــــــــــــ
َ
وذكر هللا (هلالج لج) لفعل الظهور {ف

اسَتطاعوا}، وهذا يبين أن نقبه أصعب من صعوده.  

 

حفرة يأجوج ومأجوج 

ـــــِد 
َ
ـــــّرٍ ق

َ
َعَرِب ِمـــــن ش

ْ
 هللا! وuْـــــٌل ِلـــــل

َّ
ـــــَھ إال

َ
ِزًعـــــا يـــــقوُل: ال إل ـ

َ
ْ¤َ{ا ف

َ
ـــــَل َعـــــل

َ
÷Êَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدخ أنَّ الـــــنَّ

َق بـــإْصـــَبِعِھ اإلْ�ـــَ{اِم 
َّ
ُل |ـــِذه. وَحـــل

ْ
وَج ِمـــث ُج

ْ
وَج وَمـــأ ُج

ْ
ـــِتَح الـــيوَم ِمـــن َرْدِم َيـــأ

ُ
َ�َب؛ ف

َ
ـــ¹

ْ
اق

ِل¤َ{ا.  
َ
�Ê ت

َّ
وال

كل هذا يظهر اإلحسان يف العمل، فهو بنى سدا يحمي البشرية من 

سيكتشف  الذي  كوفيد 19،  مرض  مع  اآلن  كما  هؤالء المفسدين. 

يخدم  أن  إنجاز عظيم،  وهذا  البشرية كلها.  سيخدم  العالج  أو  اللقاح 

أحدهم البشرية ويحمي األرواح.  
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 ِمــــن َرÝّــــي} الذي رباين وقدرين على إقامه هذا السد. وهذا 
ٌ
{قــــاَل |ـــــذا َرحــــَمة

من رحمة هللا أن يريب أحدهم أن ينجز ما يحمي البشرية من الشرور 

والمفسدين. ونسب الفضل للّه ورحمته. 

أي اإلنسان مهما يقوم من اإلنجازات عليه أن ينسبه للّه ويرد الفضل 

إليه. 

 

ثم يبين لنا أن هذا السد وإحكامه ال يقف أمام وعد هللا بأنه سينهدم، 

ـــاَء} إذا جاء 
ّ
ُھ َد�

َ
ــــِإذا جــــاَء َوعــــُد َرÝّــــي َجــــَعل

َ
وهدمه من عالمات يوم القيامة. {ف

وعد ريب جعل هذا السد الشديد، منهدما. 

وهو يعلم أن أي إنجاز مهما بلغ من المتانة والقوة لن يقف أمام وعد 

ا} وهذا يوم  Áــي َحــقÝّهللا. وقوله هذا يظهر تواضعه وشكره للّه. {َو�اَن َوعــُد َر

القيامة يوم يخرج يأجوج ومأجوج.  
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سورة األنبياء 96 

 

أعدادهم كبيرة، وحينما ينهدم السد يخرجون وينتشرون ويفسدون يف 

األرض ويقتلون الناس.  

ولكن يف النهاية مصيرهم إىل النار. 

وبعد ما ُذكرت الفتن السابقة يف السورة، جاء ذكر أحوال الناس يف يوم 

القيامة.  
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َركـنا َ,ـعَضُ?م َيوَمـِئٍذ َيـموُج _ـ^ َ,ـعٍض} يحتمل أن الضمير يعود إىل يأجوج 
َ
{وت

واستيعابهم  كثرتهم  الناس -من  على  خرجوا  إذا  وأنهم  ومأجوج، 

إىل  يعود  الضمير  أن  ويحتمل  بعضهم ببعض،  يموج  لألرض كلها- 

الخالئق يوم القيامة، وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم 

ببعض، من األهوال والزالزل العظام.  

 

وهناك نفختان للصور عند النفحة األوىل تموت الخالئق، وعند النفخة 

َجـــَمعناُ|ـــم َجـــمًعا} من قدرة هللا أنه بعد 
َ
ـــِفَخ ِ_ـــ^ الـــّصوِر ف

ُ
الثانية يبعثون {َون

انتشارهم، بنفخة واحدة يجمعهم. 

منشغل  الجميع  كان  هذه الجائحة،  قبل  الناس  حال  شاهدنا  ونحن 

عند  ولكن  بكل حرية،  إىل العمل، بالسيارات، والطائرات،  بالخروج 

إعالن الحجر سكن الجميع يف بيوتهم. وبعد االنتهاء من مدة الحجر 

سترجع الحياة كما كانت بإذن هللا.  

وعند النفخة الثانية، مع انتشارهم يف كل أرجاء األرض، سيجمع هللا 

على  ويجازوا  ليحاسبوا  والكافرين والمؤمنين،  واآلخرين  األولين 

 أعمالهم. 
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وهنا يرينا حال الكافر الذي لم ينتفع من الفتنة وانغمس فيها، سواء 

َرضــــــنا  فتنة الدين، أو الدنيا، أو الشيطان، أو العلم، أو السلطة لذلك {َوَعـــ

َم َيوَمــِئٍذ ِلــل�اِفرuــَن َعرًضــا} فتعرض الجهنم عليهم كما عرضت الفتن  َجــَ?نَّ

على قلوبهم يف الدنيا. فالقلوب التي أنكرت الفتن ُحفظت من النار، 

والقلوب التي أشربت الفتن ُتعرض عليها النار قبل أن تدخلها.  

رًضـــــــــا} لتكون مأواهم، ومنزلهم،  رuـــــــــَن َعــــــ وَمـــــــــِئٍذ ِلـــــــــل�اِفــــــ َم َيـــــــ َرضـــــــــنا َجـــــــــَ?نَّ {َوَعــــــ

من  ويذوقوا  وحميمها وزمهريرها،  وسعيرها  بأغاللها  وليتمتعوا 

العذاب. نسأل هللا أن يبعدنا عن النار وعذابها.  
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صفة  لديهم صفتان،  عليهم النار.  عرضت  الذين  هؤالء  صفات  وذكر 

عـــــُيÇُُ{م _ـــــ^ ِغـــــطاٍء َعـــــن 
َ
ـــــت أ

َ
ـــــذيـــــَن �ــــان

َّ
مرتبطة بأعينهم، واألخرى بسمعهم {ال

ِذكري}.  وهذا يبين أهمية حفظ البصر، والسمع عند الفتن.   

وأعظم فتنة للبشرية هو الدجال، ونحن نُهينا أن نخرج لرؤيته عندما 

فنحن  محرمة  أمور  إىل  ننظر  عندما  وكذلك  آخر الزمان.  يف  يخرج 

نعرض أعيننا للفتنة، ومن يعرض عينه للفتنة سوف يقع فيها، ويرى 

الجهنم.  

وهللا أمر النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) أال تتحول عينه عن الصحبة الصالحة. {َواْصــــــــــــــــــــــِ�ـْ� 

ــْعُد َعــْيَناَك 
َ
Ð 

َ
ِرuــُدوَن َوْجــَ?ُھ ۖ َوال ــÊِّ ُي ِ®Þَع

ْ
َداِة َوال

َ
ــغ

ْ
ــُ{م ِبــال ــِذيــَن َيــْدُعوَن َر�َّ

َّ
ــْفَسَك َمــَع ال

َ
ن

َيا}  
ْ
ن gََياِة الدُّ

ْ
 ا\

َ
ِرuُد ِزuَنة

ُ
َعÇُْ{ْم ت

فيجب أن يحفظ اإلنسان عينه من الفتن، وما يعينه على ذلك رؤية 

لن  فالعين  يذكره باللّه.  ما  وكل  وآيات هللا،  األصحاب الصالحين، 

تذهب إىل الفتن إذا كانت لديها قرة عين تستغنى بها.   
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وا ال qَســــَتطيعوَن َســــمًعا} أي  ري َو�ـــانــ عــــُيÇُُ{م _ــــ^ ِغــــطاٍء َعــــن ِذكـ
َ
ــــت أ

َ
ــــذيــــَن �ـــان

َّ
{ال

الذكر  عن  معرضين  فهم  تذكرهم باللّه.  التي  اآليات  ترى  ال  أعينهم 

نسأل هللا،  اآليات  هذه  نقرأ  عندما  لذلك  والقرآن الكريم.  الحكيم 

متعنا  وحسن عبادتك"،  "واللهم  وشكرك  ذكرك  على  أعنا  "اللهم 

بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا". 

 

وا ال qَســــــَتطيعوَن َســــــمًعا} وقد تنصح أحدهم ولكنه ال يستمع إليك،  {َو�ــــانــــ

وذلك بسبب البصر. فإنه إذا غض بصره عن الحرام، هللا سيجعل أذنه 

تسمع الحق، وهللا سيعطيه بصيرة يف قلبه.   

ولكن الذي ال يغض بصره عن الحرام، ويبتعد عن ذكر هللا لن يستمع 

للحق، ألن كل ما رآه من الحرام طبع على قلبه، وأثّر على إيمانه.   

وا ال qَســــــــــــــــــَتطيعوَن َســــــــــــــــــمًعا} أي ال يقدرون على سماع آيات هللا  {َو�ـــــــــــــــــانــــــــــــــــ

الموصلة إىل اإليمان، وإن ذكرتهم بها ليال ونهارا.  

ألصحاب  هللا  حفظ  ومن  من الفتن.  وسمعك  بصرك  احفظ  لذلك 

ْ?ِف ِســــِنaَن َعــــَدًدا} ففي وقت الفتن 
َ

ــــك
ْ
اِ¬ــــِ{ْم ِ_ــــ^ ال

َ
ٰ� آذ

َ
ــــَضَرْ©ــــَنا َعــــ�

َ
الكهف أنه {ف

 فقط ننظر آليات هللا، وال نعرض عنها، وهللا سيحفظ بصرنا وسمعنا.
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الوالية في سورة الكهف  

يواليك  الذي  أي  هو  والويل  اإلنسان للوالية،  يحتاج  الفتنة  وقت  ويف 

ويصاحبك، ويحبك وينصرك. وذكرت الوالية سابقا يف السورة:  

ِجــَد 1.
َ
ن ت

َ
ــل

َ
?ــَتِد َوَمــن ُيــضِلل ف

ُ
ــُ?َو امل

َ
ـُھ ف

َّ
يف اآلية 17، {َمــن َ�{ــِد الــل

ا ُمرِشًدا}   Áُھ َوِلي
َ
ل

ّ َوال qُشِرُك _ـ^ ُحـكِمِھ 2.
ٍ̂ ـُ?م ِمـن دوِنـِھ ِمـن َوِ�ـ

َ
ويف اآلية 26، {مـا ل

َحـــــًدا} أي ال توايل غير هللا ألن هللا هو ويل الذين آمنوا، 
َ
أ

يواليهم ليس من ذلة، وال من تعزز، ونحن نحتاج أن 

نوايل هللا، وأن نوايل من يواليهم هللا، فنحبهم نقربهم 

وننصرهم. 

واًبــا 3.
َ
ــaٌ� ث

َ
ـِھ ا\ــgَِقّ ُ|ــَو خ

َّ
 ِلــل

ُ
وقال يف اآلية 44، {ُ|ــناِلــَك الَوالَيــة

aٌ� ُعقًبا}.  
َ

َوخ

هللا هو الويل، ولكن الناس يف الفتن يتخذون من دون 4.

ـــــــــــــــَتھُ  َّu ِرّ
ُ
ـــــــــــــــُھ َوذ

َ
ِخـــــــــــــــذون َتتَّ

َ
ف

َ
هللا أولياء، كما ذكر يف اآلية 50، {أ

 {
ً

اِملــــــــaَن َبــــــــَدال
ّ
م َعــــــــُدوٌّ ِبــــــــçَس ِلــــــــلظ

ُ
ــــــــك

َ
وِلــــــــياَء ِمــــــــن دوµــــــــي َوُ|ــــــــم ل

َ
أ

المعاصي  يف  ويدخلونهم  فيظلونهم، ويمنونهم، 

للمساعدة  ويحتاج  ضعف  وقت  ألنه  والشرك، 

والمساندة.  

239



وهناك من يأخذ أولياء من دون هللا ليسوا بشياطين، إنما عباد هللا 

المؤمنين، وحتى هذا من الشرك. واآلية التالية تعلمنا أن من الشرك 

والكفر أن يتخذ اإلنسان عباد هللا أولياء من دون هللا. 

240



 سورة الكهف

   102    
 سورة الكهف 102

 
ـَفروا} هذا السؤال على وجه االستفهام واإلنكار المتقرر 

َ
ـذيـَن ك

َّ
َحِسـَب ال

َ
ف

َ
{أ

هللا أولياء،  دون  من  الصالحين  يأخذون  هؤالء  يف العقول.  بطالنه 

فإن  من الشرك.  وهذا  وينكسرون لهم،  ويتذللون إليهم،  فيعبدونهم 

محبته ورضاه،  يف  للّه  موافقون  عباد هللا،  هم  الذين  هللا  أولياء 

وسخطه، وبغضه، أي يوالون هللا، وهللا (هلالج لج) يحبهم ويقربهم. 

 

} هم أخطأوا الطريق وحسبانهم كان خاطئا 
ً

ُزال
ُ
َم ِلـل�اِفرuـَن ن عـَتدنـا َجـَ?نَّ

َ
ـا أ

ّ
{ِإن

َم ِلـل�اِفرuـَن  عـَتدنـا َجـَ?نَّ
َ
ـا أ

ّ
لما اتخذوا من دون هللا أولياء، لذلك جزاؤهم {ِإن

} أي ضيافة وقرى، فبئس النزل نزلهم، وبئس جهنم ضيافتهم.   ً
ُزال

ُ
ن

والحماية والوقاية يف اتخاذ هللا وليا، ونصيرا. كما قال يوسف (عليه 

السالم) يف دعائه:  

سورة يوسف101  
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ألنهم  هباء منثورا،  تكون  لكنها  األعمال الصالحة،  يعمل  من  هناك 

من  هناك  المسلمين  من  كذلك  يثقون باللّه.  وال  يثقون بأنفسهم، 

يصلي ويعمل األعمال صالحة، ولكنه يخسره يوم القيامة بسبب عدم 

إيمانه باللّه، فأنه يعمل طلبا للثناء، أو ليشعر بثقة بنفسه، وقدراته.  

}  أي من يعملون 
ً

عـماال
َ
خَسرuـَن أ

َ
م ِبـاأل

ُ
ُئك ّtِـَن

ُ
ـل} لهم يا محمد (ملسو هيلع هللا ىلص) {َ|ـل ن

ُ
{ق

يذهب لالمتحان،  كالذي  كل شيء.  خسروا  ولكن  الصالح  العمل 

ويدرس له، ويخرج منه معتقدا أنه سوف يأيت بالنتيجة النهائية، ولكن 

عالمته صفر. كذلك من يعمل األعمال الصالحة، من الصالة، والصيام، 

ويعتقد أنه سيذهب للجنة ولكن يوم القيامة سيرى عمله صار هباء 

منثورا.  

} أي خسر كل عمله وكل ما قام به.  
ً

عماال
َ
خَسرuَن أ

َ
هذا {باأل
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ومعادلة الخسارة والربح ذكرت يف سورة العصر:  

سورة العصر 1 – 3

  

أي الجميع يف خسر، واستثنى منهم، المكمل لنفسه باإليمان والعمل 

هو  وهذا  والصبر عليه.  بالتواصي  ومجتمعه  لغيره  ومكمل  الصالح، 

الرابح الذي لن يخسر أعماله، وأساس قبول األعمال هو اإليمان.  
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نـــــيا} أي هؤالء سعوا، وعملوا، وعبدوا،  ـــــذيـــــَن َضـــــلَّ َســـــعُ¤ُ{م ِ_ـــــ^ ا\ـــــgَياِة الـــــدُّ
َّ
{ال

ــــــُ{م ُيــــــحِسنوَن  َّ¬
َ
وبذلوا جهدهم، ولكن كانوا على الضالل، {َوُ|ــــــم َيحَســــــبوَن أ

ُصـــــــــــــــــــــنًعا} أي يعتقدون أنهم وصلوا لدرجة اإلحسان، ولم يذكر يحسنون 

لدرجة  وصل  العمل  يف  جهده  من  أي  يحسنون صنعا،  إنما  عمال 

"الصنع".  

فهو وثق بنفسه وبإحسانه، وغفل أن أهم ما يف العمل أال يعتقد أنه 

ال  أننا  الفتن  وقت  يف  يحمينا  وما  هللا القبول.  يسأل  إنما  يحسن، 

نعجب بعملنا وبأنفسنا، ألن إعجاب المرء بنفسه من المهلكات. 

إبراهيم (عليه السالم) بنى البيت، ولم يعجب بعمله إنما سأل هللا 

القبول:  

سورة البقرة 127 
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ـذيـَن 
َّ
ولــِئَك} الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا {ال

ُ
{أ

ـــــــــــــــَفروا} أي هم كفروا ألنهم أعجبوا بأنفسهم. فأساس الخسران الكفر، 
َ

ك

وأساس الفالح اإليمان. لذلك يف وقت الفتن جدا نحتاج اإليمان.  

ـــِ{م} آيات ربهم أي القرآن، وكذلك اآليات الكونية،  ـــَفروا ِبـــآيـــاِت َرِ�ّ
َ

ـــذيـــَن ك
َّ
{ال

وربهم الذي رباهم. والمؤمن يترىب بآيات القرآن وتزيده إيمانا، وكذلك 

اآليات الكونية له زيادة يف التربية واإليمان، ولكن هؤالء لم يروا آيات 

ربهم سواء القرآن أو اآليات الكونية.  

 

ـــــــــِ{م} وأيضا {َوِلـــــــــقاِئـــــــــِھ} أي لقاء ربهم. فالذي يؤمن  وهم كفروا {ِبـــــــــآيـــــــــاِت َرِ�ّ

بآيات ربه، ولقائه ُيحفظ من الكفر، والُعجب.  

سورة الكهف105  
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ـُ?م َيوَم الـِقياَمـِة 
َ
ـقيُم ل

ُ
ـال ن

َ
ـُ?م} حبط عمله ألنه وثق بنفسه {ف

ُ
عـمال

َ
ت أ

َ
ـَحِبط

َ
{ف

َوزًنـــــا} أي ال قيمة لهم ألن من يعطي نفسه القدر والقيمة يف الدنيا، يوم 

القيامة ال يكون له قدر ويحبط عمله. والجزاء من جنس العمل.  
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حتى اآلن ذكر لنا نوعان من الكفر، النوع األول الذين اتخذوا عباد هللا 

أنهم  فحسبوا  بأعمالهم  اعجبوا  الذين  الثاين  والنوع  دونه أولياء،  من 

ـــــــَفروا}، 
َ

ُم ِبـــــــما ك ُ|ـــــــم َجـــــــَ?نَّ
ُ

زاؤ يحسنون صنعا، وهنا ذكر جزاءهم،  {ذِلـــــــَك َجــــ

ُزًوا} أي الواثق من نفسه  ـــــــــــذوا آيـــــــــــاÐـــــــــــي َوُرُســـــــــــ�^ ُ|ــــــــ
َ

خ ومن كفرهم أنهم {َواتَّ

والمعجب بها، هو الذي يستهزئ بآيات هللا، وبرسله.   

وكالم هللا، والرسل.  االستهزاء بالدين،  كفر  أنواع الكفر،  من  لذلك 

والكافر مخلد يف النار وال يخرج منها. واالستهزاء يظهر عدم تعظيمه 

والتعظيم.  المحبة  على  قائمة  هللا  مع  عالقته  والمؤمن  هللا.  آليات 

أو  أو بالرسل،  كالم هللا،  هو  الذي  بالقرآن  يستهزئ  ال  والمعظم 

بالمالئكة أو بأي شعيرة من شعائر الدين، كالحج، والحجاب. وتعظيم 

هللا من القيم األساسية يف الدين.   

وحتى  الشيبة المسلم،  وذي  والة األمور،  يحترم  كذلك  والمؤمن 

الطعام يحترمه فال يرميه، كذلك ال يستهزئ بالوباء والمرض، ألنه من 

آيات هللا.  

 وبعد ذكر الكافرين وأهل النار، ذكر أهل اإليمان وجزاؤهم: 

247



 سورة الكهف

   107-108    
  سورة الكهف 107 – 108

 
 

اإليمان والعمل الصالح في السورة: 

ـــــــذيـــــــَن qَـــــــعَملوَن 1.
َّ
ؤِمـــــــنaَن ال ــــــ

ُ
ـــــــَر امل

ّ
ُذكر يف بداية السورة ذكر {َوtَuُِش

َبــــًدا} ولم يذكر 
َ
ًرا َحــــَسًنا * مــــاِكــــثaَن فــــيِھ أ جـ

َ
ــــُ?م أ

َ
نَّ ل

َ
الــــّصاِ\ــــgاِت أ

ِإنَّ  اآليات 108 – 107، {  هذه  يف  الجواب  فجاء  أجرهم، 

 * 
ً

ُزال
ُ
ـُ?م َجـّناُت الـِفرَدوِس ن

َ
ـت ل

َ
وا الـّصاِ\ـgاِت �ان

ُ
ـذيـَن آَمـنوا َوَعـِمل

َّ
ال

 } أي طريق المؤمنين الذين 
ً

َوال خـــاِلـــديـــَن فـــ¤{ا ال َيـــبغوَن َعـــÇ{ا ِح

أو  خارج  سواء  الظروف  كل  ويف  الصالحات واحد،  عملوا 

داخل الفتنة ال يتأثرون بها، وال تتأثر إيمانهم، وال عملهم.   

واإلنسان 2. فتنة الدين.  بعد  الصالح  والعمل  اإليمان  وُذكر 

ـــِذيـــَن آَمـــُنوا 
َّ
عندما يبتلى يف دينه يصل لدرجة اإلحسان {ِإنَّ ال

} كما هم 
ً

ْحـــَسَن َعـــَمال
َ
ْجـــَر َمـــْن أ

َ
ـــِضيُع أ

ُ
 ن

َ
ـــا ال اِ\ـــgَاِت ِإنَّ وا الـــصَّ

ُ
َوَعـــِمل

أصحاب الكهف، اعتزلوا قومهم وابتعدوا عن طريق الكفر 

وآووا إىل الكهف، فحفظ هللا قلوبهم وإيمانهم وأجسادهم 

وحتى أعينهم. 
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ولم يذكر عن اإليمان والعمل الصالح يف الفتنتي الدنيا، 3.

ّمـــــــــــا َمـــــــــــن 
َ
والعلم، ولكن جاء ذكره على لسان ذي القرنين {َوأ

ِرنـــــا  مــ
َ
ـــــُھ ِمـــــن أ

َ
زاًء ا\ـــــgُس�Ä َوَســـــَنقوُل ل ُھ َجـ

َ
ـــــل

َ
آَمـــــَن َوَعـــــِمَل صـــــاِ\ـــــgًا ف

qُسًرا}.  

هو  وعملوا الصالحات"  آمنوا  أجر "الذين  أن  السورة  يف  والمالحظ 

ففي  األجر العظيم.  له  الصغير  العمل  الفتن  وقت  ففي  الحسنى، 

وهذا  بشكل أوضح،  هللا  أفعال  يرى  المالزم للقرآن،  المؤمن  الفتنة 

بداية  يف  ذكر  لذلك  كأنه يراه.  هللا  يعبد  وأن  على اإلحسان،  يعينه 

ًما  ــِيّ
َ
ــُھ ِعَوًجــا * ق

َ
ــم َيــجَعل ل

َ
نَزَل َعــ�� َعــبِدِه الــِكتاَب َول

َ
ــذي أ

َّ
ـِھ ال

َّ
السورة {ا\gَــمُد ِلــل

ـُ?م 
َ
نَّ ل

َ
ـذيـَن qَـعَملوَن الـّصاِ\ـgاِت أ

َّ
ؤِمـنaَن ال

ُ
ـَر امل

ّ
ـُدنـُھ َوtَuُِش

َ
ـديـًدا ِمـن ل

َ
ِلـُينِذَر َبـأًسـا ش

ًرا َحــــــــــــــــــــــَسًنا}، لذلك المؤمنين يرتقون ويصلون لدرجة االحسان ألن  جـــــــــــــــــــ
َ
أ

القرآن قيم، وال عوج فيه.  

 

سورة الكهف107 – 108  
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} أساس 
ً

ُزال
ُ
ـــُ?م َجـــّناُت الـــِفرَدوِس ن

َ
ـــت ل

َ
وا الـــّصاِ\ـــgاِت �ـان

ُ
ـــذيـــَن آَمـــنوا َوَعـــِمل

َّ
{ِإنَّ ال

كل الفتن فتنة الدين، وإن تعدى المؤمن فتنة الدين سيسهل عليه 

فتنة الدنيا، والعلم، والسلطة. 

} اآلن وضح هنا "األجر الحسن" الذي ذكر 
ً

ُزال
ُ
ــُ?م َجــّناُت الــِفرَدوِس ن

َ
ــت ل

َ
{�ان

الجنة،  أعلى  الفردوس،  األعلى.  الفردوس  وهو  السورة،  بداية  يف 

وأوسطها، وأفضلها، ومنه تنبع أنهار الجنة، وهو تحت عرش الرحمن، 

كبر  } أي ضيافة ألهل اإليمان والعمل الصالح. وأي ضيافة أجل وأ
ً

ُزال ــــــ
ُ
{ن

واألرواح  القلوب  نعيم  كل  على  المحتوية  الضيافة  هذه  من  وأعظم 

واألبدان، مما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر. 

سورة الكهف،  يف  مرة  مرتان  فقط  ذكر  القرآن "الفردوس"  كل  ويف 

ومرة يف سورة المؤمنون، أي المؤمن بعد أن يجتاز الفتن يحصل على 

الفردوس، واألساس هو اإليمان.   

من  وتلذ األعين،  األنفس  تشتهيه  مما  النعيم  كل  فيها  الجنة  وهذه 

كل اللذيذة،  المنازل األنيقة، والرياض الناضرة، واألشجار المثمرة، والمآ

واألنهار السائحة،  والولدان  والنساء الحسان، والخدم،  والمشارب، 

والمناظر الرائقة، والجمال الحسي والمعنوي، والنعيم الدائم. وأعلى 

ذلك وأفضله وأجله، التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه. 

250



تلك  فللّه  الرؤوف الرحيم،  وسماع  الكريم  وجهه  برؤية  فيتمتعون 

كملها، وهذا أعظم من أن يحيط  الضيافة، ما أجملها وأجلها وأدومها وأ

بها وصف أحد من الخالئق.  

وكان النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) يقول: 

اسألوا هللا الفردوس األعلى 

َ فَسلوُه الفردوَس.  َّ
Í28قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص): فإذا َسألُتُم ا

وال أحد يستطيع أن يصفها أو تخطر على القلوب فلو علم العباد علما 

ولتقطعت  باألشواق  قلوبهم  إليها  لطارت  قلوبهم  إىل  يصل  حقيقيا 

يؤثروا  ولم  مجموعات وأحادا،  إليها  وساروا  الفراق  ألم  من  أرواحهم 

عليها الدنيا الفانية ولذات منغصة متالشية. ولم يفوتوا أوقاتا ضائعة 

يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب آالف مؤلفة. ولكن الغفلة 

شملت، واإليمان ضعف، والعلم َقل، واإلرادة نفذت، فكان ما كان فال 

حول وال قوة إال باللّه العلي العظيم.  

اللهم إنا نسألك الفردوس األعلى. 

28 صحيح الترمذي 2530 – صححه األلباين. 
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هذا عطاء هللا لمن تعدوا كل الفتن وخاصة فتنة الدين حتما ليس 

سهال، ولكن نستحضر األجر أن نكون منهم، أصحاب الفردوس األعلى 

هم السابقون الصديقون المتوكلون، وأول من يدخلون الجنة.  

 

ومن تمام النعيم أنهم {خـــــــــــــــاِلـــــــــــــــديـــــــــــــــَن فـــــــــــــــ¤{ا} ال يموتون، وال يمرضون، وال 

الجنة  يف  أما  وذنوب ومشاكل،  وإثم  تعب  هناك  الدنيا  يف  يتعبون، 

فتحل كل المشاكل وال فراق وال موت وال مرض، وال ألم وال منغصات. 

هللا  سيجعل  همنا  هذا  كان  وإن  همنا اآلخرة،  يكون  أن  يجب  لذلك 

حياتنا جنة، ولكن إن كان همنا الدنيا لن نحصل منها إال ما كُتب لنا، 

لذلك اللهم ال عيش اال عيش اآلخرة.  

 

} أي ال يريدون أي تحول أو تغير، وهذا من كمال 
ً

َوال {ال َيــــــــــــبغوَن َعــــــــــــÇ{ا ِحـــــــــ

نعيمهم ولذاتهم. ألن هللا أعطاهم القناعة والغنى، فيشعرون بأن ال 

أفضل منه.  

اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة، اللهم إنا نسألك الفردوس األعلى من 

هللا  اسأل  من الجنة.  األعلى  الفردوس  نسألك  إنا  اللهم  الجنة. 

الفردوس لنا وآلبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا وأصحابنا وأهلنا ومن 

نحبهم، نسأله أن يغفر لنا ويدخلنا الفردوس األعلى.  
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األعلى  الفردوس  ذكر  أن  فبعد  السورة تحول،  يف  آيتين  آخر  يف  نرى 

وهو األجر الحسن، يخبرنا أال نعتقد أن هذا أعلى ما يف األمر، بل هناك 

أعلى من هذا األجر، وأجل وأعظم وهو معرفة هللا وهذا يف اآلية 109، 

ثم ذكر هدفك ووظيفتك يف الحياة وهي العبادة وعدم الشرك يف اآلية 

  .110

فكأن هذه اآليتين تعرفك على هدفك بعد الخروج من الفتن، وهو 

معرفة هللا وعبادته. 
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 سورة الكهف

   109    

 
  سورة الكهف 109

يخبرنا هللا  يف هذه اآلية عن سعة صفاته، وأن ال أحد يستطيع اإلحاطة 

بشيء منها.  

سورة األنعام103  

 

ِلماِت َرÝّــي} أي تربية هللا واسعة وال تنتهي، فال 
َ
ــو �اَن الَبحــُر ِمــداًدا ِلــ�

َ
ــل ل

ُ
{ق

تعتقد أنها محدودة، حتى القرآن كأنه محدد بكلمات وحروف وآيات 

وسور ولكن كل آية وكل حرف تحتوي معاين كثيرة. 

ـِلـمـاِت َرÝّــــــــــــــــــــــي} أي تربية هللا التي ال حدود لها، 
َ
ففي النهاية يرشدنا {ِلــــــــــــــــــــــ�

فيربينا بأن ُيصلحنا من خالل أوامره وأقداره ونواهيه.  

254



ِلماِت َرÝّـــي} ودائما البحر 
َ
ـــو �ــاَن الَبحـــُر ِمـــداًدا ِلـــ�

َ
ـــل} لهم يا محمد (ملسو هيلع هللا ىلص) {ل

ُ
{ق

يكون مثاال للعلم، أي لو كانت جميع البحار مداد أي حبرا يكتب به 

ــو ِجــئنا ِبــِمثِلِھ َمــَدًدا} 
َ
ــِلماُت َرÝّــي َول

َ
ــنَفَد �

َ
ن ت

َ
ــبَل أ

َ
ــَنِفَد الَبحــُر ق

َ
كل كلمات ريب {ل

النتهت هذه البحار وكلمات ريب لم تنتهي.  

واسعة جدا،  فهي  لها  نهاية  ال  واحد  لشخص  وتربيته  هللا  فكلمات 

أوسع من البحار. وهذا دليل سعة كلمات هللا، فجدا مهم أن نعلم 

بعد ذكر الفردوس عن هللا وسعة صفاته.  

فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب، هللا فوق كل تصور. وهذا يجعلنا 

نستطيع  ال  التي  بالكلمات  يربينا  وهو  كاملة  صفاته  هللا  أن  نؤمن 

اإلحاطة بها. 
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 سورة الكهف

   110    
سورة الكهف 110

  

} أي النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) يخبر الناس أنه بشر أي  َّ̂ ـ
َ
م يوäـ� ِإ�

ُ
ك

ُ
ـٌر ِمـثل

َ
نـا َ,ش

َ
ـما أ ـل ِإنَّ

ُ
{ق

يتعب، يمرض، ينام، يأكل، أي ال نجعله بمرتبة الرب أو اإلله فنحن ال 

نعبد النبي (ملسو هيلع هللا ىلص)، وهو يخبرنا بهذا، ألن هناك أناس يعبدون األنبياء أو 

يعظمونهم.  

} أي هللا يوحي له، والوحي بداية نزل عليه يف شهر رمضان،  َّ̂ ـــــــ
َ
وäـــــــ� ِإ� {يـــــ

م ِإلــــٌھ واِحـــٌد} أي الذي يجب أن 
ُ

ـــما ِإلــــُ?ك نَّ
َ
وهذا من اإليمان به. ثم يخبرنا {أ

يؤله هو هللا، ألنه اإلله الذي ال نستطيع اإلحاطة به، ويجب أن تؤلهه 

وإثبات  يعني التعظيم،  والتأليه  كمال الصفات.  له  فنثبت  قلوبنا، 

الكمال.  

م ِإلــــٌھ واِحـــٌد} وهذا أول جزء من 
ُ

ـــما ِإلــــُ?ك نَّ
َ
َّ̂ أ ـــ

َ
م يوäـــ� ِإ�

ُ
ك

ُ
ـــٌر ِمـــثل

َ
نـــا َ,ش

َ
ـــما أ ـــل ِإنَّ

ُ
{ق

اآلية عن اإليمان باللّه والرسول، أي ال إله إال هللا محمد رسول هللا. 

وهللا  العمل الصالح.  عن  الثاين  والجزء  أساس اإليمان.  والشهادتين 

ــــــــــــَمن �ـــــــــــاَن 
َ
أمر الذين عندهم عبادة الرجاء يف قلوبهم بالعمل الصالح، {ف

ــــــــِھ} اإلنسان عندما يجعل أهم أهدافه لقاء هللا، أي يصل  رجــــــــو ِلــــــــقاَء َرِ©ّ َيـــــ
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لدرجة اإلحسان بأن يعبد هللا كأنه يراه، أي لقاء آخر يكون سبب يف 

زيادة إيمانه. 

لقاء هللا،  همي  كان  فإذا  لقاء هللا،  ورجاءك  همك  اجعل  لذلك 

سيتكفل هللا باللقاءات األخرى، ويحفظك من لقاء العدو أو الباطل.  

 

أو  تكسر اإلنسان،  قد  الفتن  ألن  الفتن  وقت  يف  مهم  جدا  والرجاء 

 صــاِ\ــgًا} ومما يحفزه للعمل الصالح هو رجاء لقاء 
ً

ــلَيعَمل َعــَمال
َ
تحبطه. {ف

الجنة  من  أعظم  هذا  وجه الكريم،  ورؤية  لألجر والثواب،  الرب، 

والفردوس األعلى. اللهم إين أسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل 

لقائك يف غير ضراء مضرة وال فتنة مضلة. 

 

ثم ذكر ما حفظ هذا العمل من الزوال، أو أن يكون هباء منثورا {َوال 

َحـــــــــًدا} أي ال يشرك بهذا العمل الصالح أي أحد ألن 
َ
ـــــــــِھ أ ِرك ِ,ـــــــــِعباَدِة َرِ©ّ qُشـــــ

العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه هللا وليس لغرض آخر. اللهم إين 

أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما ال أعلم.  
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الحمدلّله الذي بنعمته تتم الصالحات...  

اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم واستغفرك لما ال أعلم...  

اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة 
وال فتنة مضلة، اللهم زّينا بزينة اإليمان 

واجعلنا هداة مهتدي...  

تم بحمد هللا تفسير سورة الكهف. 
نسأل هللا أن يتقبل منا ويرحمنا...



Disclaimer: Al Salam Islamic Center disassociates itself from any misrepresentation of the contents of this curriculum. Disclaimer: Al Salam Islamic Center disassociates itself from any misrepresentation of the contents of this curriculum. 
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