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فضائل سورة الكهف!

الفضل األول

نور بين الجمعتين
قال رسول هللا ﷺ:
«مــن ق ــرأ ســورة الكهــف يف يــوم اجلمعــة أضــاء لــه مــن الن ــور مــا ب ــن
اجلمعتــن»(((.
ِّ
هــذا احلديــث يبشــرك أنــك حتــوز بقراءتــك لهــذه الســورة طاقــة نوراني ـ�ة
ُ
عظيمــة ،ت ِشـ ُّـع مــن آياتهــا املباركــة ،فتــيء قلبــك ،ويــزداد النــور قــوة وتأثــرا
كلمــا زاد تدب ــرك لهــا الســتجالء كنوزهــا ومعانيهــا.
وألن اإلنســان كثــر النســيان ،وتتن �ازعــه الغفــات والشــهوات والعــادات،
َّ
لــذا تســحبه الدنيــ�ا بعيــدا عــن أنــوار الــويح ،وقــد مثــل النــي ﷺ لهــذا
املعــى مثــا ،ب ــأن لهــذا النــور فــرة زمني ـ�ة محــددة يبق ــى خاللهــا متقــدا ،ثــم
يمــرور الوقــت يب ـ�دأ باخلفــوت والتــايش شــيئ �ا فشــيئ �ا حــى يقــارب عل ــى
االضمحــال ،فتنــى دروس الســورة ،ويقــل تأثريهــا عل ــى قلبــك ،فتحتــاج
إلعــادة الــزود مــن جديــد ،فنقــرأ ســورة الكهــف يف اجلمعــة الــي تليهــا،
ُ
وهكــذا تظــل معانيهــا حاضــرة ال تغيــب ،قويــة ال تنـ َـى.
أنــوار ســورة الكهــف تعــي أنــك ســتواجه فــ ــي رحلــة حياتــك كثــرا مــن
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((( صحيح اجلامع رقم6470 :

الظلمــات ،وه ــي ظلمــات ال تنقشــع إال بالتعـــ ــرض لنــ ــور الوحـــ ــي ،خاصــة
مــا كان يف هــذه الســورة.
والنــور لــه وظيفــة؛ وظيفتــه أن تــرى ب ــه األشــياء عل ــى حقيقتهــا ،وبغــر
َّ
النــور نتخبــط يف الظلمــاء ،فيتعــر ســرك ،أو ربمــا ســرت عكــس الطريــق،
َ
َ
َ
َ
فضللــت وأضللــت ،وهلكــت وأهلكــت.
ونلحــظ أن هــذا النــور املبــارك كان مالزمــا ألبطــال القصــص األربعــة الــي
روتهــا ســورة الكهــف:
 كان مالزمــا ألصحــاب الكهــف ،فــرأوا الدني ـ�ا عل ــى حقيقتهــا ،وآثــروا
الكهــف املوحــش مــع اإليمــان عل ــى القصــر الفاخــر مــع الكفــر.
 وكان مالزمــا للمؤمــن الفقــر ،فزهــد يف جنــة الكافــر الغــي ،وجنــح يف
اختب ـ�ار الفقــر بينمــا ســقط الغــي يف اختب ـ�ار غنــاه.
 وكان مالزمــا للعبــد الصالــح ،فعــرف بــه حكمــة األقــدار ،فخــرق
الســفين �ة وقتــل الغــام وب ــى جــدار اليتيمــن وســط أمــة جاحــدة،
وه ــي أفعــال حتـ ِّـر العقــول ،ويتكــرر مثلهــا عــر العصــور ،وب ــدون نــور
العلــم باحلكمــة الربانيــ�ة ،يتيــ�ه املــرء وتضطــرب رؤاه فيفقــد هــداه.
 وكان مالزمــا مللــك مــن أعظــم ملــوك األرض :ذي القرنــن ،فأنــار
َّ
وشــيد حضــارة شــامخة ،مســتعين �ا يف هــذا بــاهلل
حكمــه بالعــدل،
أوال ،ثــم معاونــة قومــه.
والعجيــب أن القصــص األربعــة الــي عرضتهــا
الســورة (أصحــاب الكهــف وصاحــب اجلنتــن
ومــوىس مــع العبــد الصالــح وذو القرنــن) لــم يــأت
ذكرهــا يف ســورة أخــرى غــر ســورة الكهــف ،ولــذا فــإن
للســورة تأثــر ممــز ،ورســائلها تعالــج مــا ال يعاجلــه
غريهــا ،ولعــل هــذا مــن حكمــة أنن ـ�ا نقرأهــا كل يــوم
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جمعــة ،ألن فيهــا مــا ليــس يف غريهــا.

ِّ
إن كل مؤمــن يف حاجــة ماســة لوقفــة أســبوعية تذكــره بقيمــة كــز
اإليمــان الــذي حيملــه يف صــدرة ،وأهميــة املحافظــة عليــه ،كمــا ســبق وأن
حافــظ عليــه فتيــ�ان الكهــف يف ثبــ�ات ويقــن.

الفضل الثاين

الوقاية من الفتن
كمــا جتعــل الــدول مــائج ملواطنيهــا يف احلــروب ،فكذلــك ســورة الكهــف
ه ــي ملجــأ املؤمنــن عنــد الفــن ،وترشــــ ــدك الســورة كيــف تواجــه هجمات
الفــن ،فتعــرض لفــن أربعــة :الديــن والمــال والعلــم والســلطة ،ومعلــوم أال
قــوام حلضــــ ــارة إال بهــذه األربعــة ،وهــــ ــي ِن َعــم لكــن تتحــول بســهولة إىل
نقــــ ــم ،ويــأيت الديــن عل ــى رأس مقومــات هــذه احلضــارة ليجعــل لهــا رســالة
ســاميةِّ ،
ويعبدهــا لربهــا ال ألهوائهــا وشــهواتها.
تشــر الســورة كذلــك إىل حاجــة اإليمــان إىل قــوة تقيمــه
وحتميــه ،وه ــي كمــا يف الســورة :قــوة ذات فــروع ثالثــة :العلــم
والمــال والســلطان ،أي العلــم الرشــيد ،والمــال املعــن،
والســلطة احلاميــة الرشــيدة ،فــا قيــام للديــن يف دنيــ�ا
النــاس بغــر هــذا.
وهــذه القــوى الثالثــة موضــع فتن ـ�ة وامتحــان نواجهــه مــا دمنــا أحيــاء،
ِّ
متعرضــن لالبتــلاءات ،مضطهديــن مــن
فــا يــزال املؤمنــون يف الدنيــ�ا
أشــرس األعــداء ،ومــع هــذا ال يتســلل إلين ـ�ا ضعــف وال يــأس وال استســام؛
مــا دمنــا نتصــل بالقــوة العظــى مــن خــال أنــوار الــويح.
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الفضل الثالث

الوقاية من فتنة الدجال

ِّ
تشــكل ســورة الكهــف أعظــم وقايــة مــن أعظــم فتن ـ�ة عل ــى وجــه األرض
عل ــى اإلطــاق :فتن ـ�ة الدجــال ،والعالقــة ب ــن الفــن األربعــة وفتن ـ�ة الدجــال
َّ
وثيقــة ،فمــن تســلح باإليمــان الــذي يؤهلــه للنجــاة مــن الفــن األربعــة
الصغــرى ،ســيكون مســتعدا غــدا ملواجهــة الفتن ـ�ة الكــرى :فتن ـ�ة الدجــال.
قال رسول هللا ﷺ:
«من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتن�ة
الدجال»(((.
وحــى إذا ظهــر الدجــال ،فمــن أهــم األســلحة الــي ســنحاربه بهــا :فــواحت
الكهــف ،فف ــي احلديــث« :وإن مــن فتنت ـ�ه أن معــه جنــة ونــارا ،فنــاره جنــة،
وجنت ـ�ه نــار ،فمــن ابتل ــي بن ـ�اره ،فليســتغث ب ــاهلل ،وليقرأ ف ــواحت الكهــف»(((.
وأوصانــا النــي ﷺ أن نقــرأ فــواحت الكهــف أمــام الدجــال وجنهــر بهــا ب ــن
يديــه ،فقــال ﷺ:
«فمن أدركه منكم ،فليقرأ عليه فواحت سورة الكهف»(((.
لكن ماذا لم لم ندرك الدجال!
بماذا تفيدنا سورة الكهف حينها؟!
واجلواب على هذا السؤال بسؤال:

((( صحيح اجلامع رقم6201 :
((( صحيح اجلامع رقم7875 :
((( صحيح اجلامع رقم4166 :
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ُ
يا ترى ..أيهما أشد خطرا؟!
الدجال أم أئمة الضالل؟!
الدجال أم علماء السوء؟!

الدجال أم النجوم املشهورون الذين ُي ِضلون الناس وإىل النار يدعون؟!
مخاصــر
اســمع جــواب هــذه األســئلة مــن أيب ذر الغفــاري  :كنــت
ِ
النــي ﷺ يومــا إىل مزنلــه ،فســمعته يقــول:
ْ
«غري الدجال أخ َوف على أميت من الدجال».
فلما خشيت أن يدخل ،قلت:
يا رسول هللا ،أي يشء أخوف على أمتك من الدجال؟
قال« :األئمة املضلني»(((.
األئمة املضلون أخطر من الدجال.
ألن الدجال مكتوب على جبين �ه كافر ،واألئمة املضلون ليسوا كذلك.
وألن الدجال يفنت العامة ،واألئمة املضلون يفتنون اخلواص والعوام.
فعل ــى قــارئ ســورة الكهــف اليــوم أن يوســع مفهومــه لفتن ـ�ة الدجــال؛
لتشــمل مــن قــام بمــا يشــبه وظيفــة الدجــال ،وســعى يف فتن ـ�ة النــاس عــن
َّ
دينهــم ،ومــن هــؤالء مــن ادعــى النبــوة ،وهــؤالء تنب ـ�أ بهــم رســول هللا ﷺ،
َّ
وحــذر منهــم أشــد التحذيــر ،فقــال:
«إن بني يدي الساعة ثالثني دجاال كذابا»(((.
العلم صمام أمان!
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((( مسند أحمد رقم21297 :
((( صحيح اجلامع رقم2048 :

ُّ
البصري يقول:
كان احلسن
َّ
ُّ
جاهل».
«إن الفتن �ة إذا أقبلت ،عرفها العالم ،وإذا أدبرت ،عرفها كل
ٍ
ِّ
تعلمــك إيــاهِّ ،
فتعرفــك بالفــن ،وتكـ ِّـرر
وهــذا مــا حتــاول ســورة الكهــف أن
عليــك التذكــر كل جمعــة مــن خــال قراءتــك لهــا ،لتصــر خبــرا بالفــن
وأحوالهــا وأحــوال أهلهــا ،فتعرفهــا عنــد إقبالهــا ،وليــس بعــد فــوات األوان
مــع إدبارهــا ،فبعــد رحيلهــا ســيعلم كل مــن دخــل فيهــا أنــه كان عل ــى خطــأ،
فيصــدق عندهــا فيــك ويف كل مؤمــن قــول الشــاعر ،يمــدح صاحــب البصــرة
النافــذة:
ً
َّ
ٌ
غد
بصري بأعقاب األمور برأيـــــه
كأن له يف اليوم عين �ا على ِ

الفضل الرابع

تنزل السكينة
وقــراءة ســورة الكهــف تســتدعي املالئكــة وتســتجلب الســكين �ة ،فمــن
أراد الســكين �ة لقلبــه املضطــرب ،فليقــرأ ســورة الكهــف.
عن الرباء  قال:
ُ
ٌ َ َ
ٌ
ٌ
ـوط بشـ َـطنني،
«كان رجــل يقــرأ ســورة الكهــف ،وإىل جانب ـ�ه حصــان مرب ـ
ٌ
َ َ َّ
ْ
ْ
ـت تدنــو وتدنــو ،وجعــل ُ
فرسـ ُـه َينفــر ،فلمــا أصبــح
فتغشــته ســحابة ،فجعلـ
أيت الن ـيَّ ﷺ ،فذكــر ذلــك لــه ،فقــال :تلــك الســكين �ة تزنلــت بالقــرآن»(((.
والرجــل هــو الصحــايب اجلليــل أســيد ب ــن حضــر ،قــام يصل ــي مــن الليــل،
وعنــده فــرس مرب ــوط حببلــن ،فتغشــته ســحابة ،فجعلــت تدنــو منــه وهــو
يقــرأ ســورة الكهــف ،وابن ـ�ه جبــواره ،فنفــر الفــرس ،فخــاف أســيد عل ــى ابن ـ�ه

((( صحيح البخاري رقم5011 :
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مــن حركــة الفــرس ،فتوقــف عــن القــراءة ،فارتفعــت الســحابة ،فلمــا أصبــح
َّ
حــدث النــي ﷺ ،فقــال :اقــرأ يــا اب ــن حضــر ..اقــرأ يــا اب ــن حضــر.
قــال :فأشــفقت يــا رســول هللا أن تطــأ حيــى (ابن ـ�ه) ،وكان منهــا قريب ـ�ا،
فرفعــت رأيس فانصرفــت إليــه ،فرفعــت رأيس إىل الســماء ،فــإذا مثــل الظلــة
فيهــا أمثــال املصابيــح ،فخرجــت حــى ال أراهــا .قــال :وتــدري مــا ذاك؟! قــال:
ال.
قــال :تلــك املالئكــة دنــت لصوتــك ،ولــو قــرأت ألصبحــت ينظــر النــاس
إليهــا ،ال تتــوارى منهــم(((.
فقــارئ القــرآن يقــرأ القــرآن ،وال يــدري بمــا حييــط ب ــه مــن غيبي ـ�ات ،وأن
املالئكــة ينصتــون إليــه ويســتمعون ،وأن الســكين �ة تتــزل عليــه ،وه ــي أمــور
ال نراهــا ،لكــن نوقــن بمــا أخربنــا ب ــه النــي صلــوات هللا وســامه عليــه.
هــذه الســكين �ة ســكنت قلــب َّ
عبــاد ب ــن بشــر  حــن كان يتن ـ�اوب
احلراســة يف غــزوة ذات الرقــاع مــع عمــار ب ــن ياســر  ،فقــام َّ
عبــاد يصل ــي،

فرمــاه أحــد األعــداء بســهم فأصاب ــه ،فزنعــه ،واســتمر يف صالتــه ،ثــم رمــاه
بثــ ٍ�ان ،فصنــع كذلــك ،ثــم رمــاه ب ث �الــث ،فانزتعــه ،وركــع وســجد وقــى
صالتــه ،ثــم أيقــظ عمــار ب ــن ياســر ،فلمــا رأى عمــار مــا ب ــه مــن الدمــاء قــال
لــه :يــا أيخ ..مــا منعــك أن توقظــي ب ــه يف أول ســهم رمــاك ب ــه؟
قــال :كنــت يف ســورة أقرؤهــا ،وه ــي الكهــف ،وكرهــت أن أقطعهــا حــى
أفــرغ منهــا ،فلــوال أين خشــيت أن أضيــع ثغــرا أمــرين رســول هللا ﷺ حبفظــه،
ُ
مــا انصرفــت ولــو أ ِ َت عل ــى نفــي.
واآلن ،وقبــل أن أدعــك ب ــن يــدي الكتــاب ،أرجــو هللا أن تتعلــم مــن هــذه
الصفحــات كيــف ترب ــط ب ــن مــا تقــرأ هنــا وواقعــك ومــا يمــر ب ــك كل يــوم
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((( صحيح البخاري رقم5018 :

مــن أحــداث ،ولتجعــل مــن قــراءة ســورة الكهــف كل جمعــة فرصــة محاســبة
أســبوعية ،تتعــرف فيهــا عل ــى مواضــع جناحــك وتفوقــك خــال األســبوع،
فتشــكر هللا عليهــا ،وتراجــع مواضــع إخفاقــك وأســباب تعــرك ،فتســتغفره
منهــا.
ولك ــي تســتقر معــاين الســورة يف العقــل والقلــب ،فقــد جعلت يف تنســيق
الكتــاب عالمتــن بارزتني:
العالمة األوىل :اخلط السميك
ُ
وكتبــت بــه العبــارات الــي ِّ
تعــر عــن الــدروس املهمــة الــي تتضمنهــا
ِ
الفوائــد التدبريــة.
العالمة الثاني�ة :افعل وال تفعل
وه ــي التوصيــات العمليــة املســتنبطة مــن اآليــات ،وه ــي مــا ســيتبقى
معــك مــن آثــار بعــد غلــق دفــي الكتــاب ،أي بعــد انتهــاء القــراءة وابتــ�داء
العمــل.
وهللا أدعــو أن جيعــل ســورة الكهــف حصنــا منيعــا تتكســر عليــه أمــواج
الفــن العاتي ـ�ة الــي أحاطــت بن ـ�ا مــن كل جانــب ،وأن يعينن ـ�ا بعــد اجتي ـ�از
ُ
هــذه الفــن أن نسـ ِـهم يف بن ـ�اء حضــارة تنتظرهــا البشــرية بأســرها ،إن لــم
تكــن بأيدين ـ�ا ســتكون عل ــى يــد غرينــا ،ويقولــون مــى هــو قــل عــى أن يكــون
قريب ـ�ا ،وهللا غالــب عل ــى أمــره ولكــن أكــر النــاس ال يعلمــون.
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املقطع األول

نعمة القرآن وحقيقة الدني�ا
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 1ﵛﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﵚ [الكهف:]1:

َ
حمــد هللا ذاتــه
إنــزال القــرآن مــن أعظــم النعــم الــي تســتوجب حمــد هللا ،لــذا ِ
العليــة علــى هــذه النعمــة تذكــرا لعبــاده باحلمــد وتعليمــا لهــم.
 2ﵛﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﵚ [الكهف:]1:
هــذا هــو احلمــد األوجــب واألهــم ،فلــوال القــرآن لزاغــت القلــوب ،وتزلــزل اإليمــان،
وتمكــن الشــيطان ،واشــتدت األحــزان.
 3وصــف هللا القــران بقولــه :ﵛﲺﵚ أي مســتقیما ال ميــل فیــه وال زيــغ ،وكل
مــن حملــه حبــق ســيكون مســتقيما ،ال ميــل فيــه وال زيــغ.
معــى آخــر لقولــه :ﵛﲺﵚِّ :
القيــم هــو املهيمــن واملســيطر ،ولــذا ُسـ ِّـي اإلمــام
4
ِّ
شــمس الديــن محمــد ب ــن أيب بكــر باســم (اب ــن قيــم اجلوزيــة) ،ألن أب ــاه كان ﵛﲺﵚ
علــى (املدرســة اجلوزيــة احلنبليــة) بدمشــق ،ووصــف هللا دينــ�ه بهــذه الصفــة:
ﵛﲂﲃﲄﵚ؛ ألن اإلســام ِّ
قيــم علــى جميــع األديــان واألفــكار واملبــادئ.

 5ﵛﲻﲼﲽﵚ [الكهف:]2:
ُ
َ
مــن أهــم ِحكــم إنــزال القــرآن اإلنــذار ،فــا تلـ ِـغ هــذا الفصــل مــن قاموســك حبجــة
ســماحة اإلســام وعــدم التشــدد.
 6ﵛﳊﳋﳌﵚ [الكهف:]3:
َّ
فــارق ب ــن أجــور الدني ـ�ا ،وأجــور اآلخــرة ،فأجــور الدني ـ�ا منقوصــة ،ومنغصــة ب ــآالم،
فــإن كملــت فالب ــد زائلــة ،بعكــس أجــور اآلخــرة ،حيــث ال مــرض وال مــوت ،وال جــوع وال
عطــش ،وال ملــل وال حرمــان ،فــكل يشء كامــل يف اآلخــرة عل ــى أكمــل الوجــوه.
 7ﵛﳎﳏﳐﳑﳒﳓﵚ [الكهف:]4:
من هؤالء؟!
الذيــن أثبتــوا هلل الولــد ثــاث طوائــف .أحدهــا :كفــار العــرب الذيــن قالــوا :املالئكــة
بن ـ�ات هللا ،وثانيهــا :النصــارى حيــث قالــوا :املســيح اب ــن هللا ،وثالثهــا :اليهــود الذيــن
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قالــوا :عزيــر اب ــن هللا.
 8ﵛﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﵚ [الكهف:]5:

املــراد إبطــال حجتهــم ألنهــم قالــوا :ﵛﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ
ﱕﵚ [الزخــرف ،]23:فــإذا لــم يكــن آلبائهــم حجــة علــى مــا يقولــون ،فليســوا
ِّ
جديريــن بــأن يقلدوهــم.
 9ﵛﱉﱊﱋﱌﱍﵚ [الكهف:]5:
كــر خروجهــا ،وعظمــت بشــاعة قولهــم وقبحــه ووقاحتــه ،هــذا بمجــرد التفــوه ب ــه،
فكيــف باعتقــاده؟!
 10يف اآليــة إيمــاء إىل أن مثــل ذلــك الــكالم ليــس لــه مصــدر إال األفــواه ،الســتحالة
أن تتقبلــه العقول الســوية.
 11ﵛﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﵚ [الكهف:]6:
اله ُّ
كاد َ
ــم أن يقتــل نبينــ�ا ألجــل هدايتنــ�ا ،وبعضنــا ال يــزال غــر مهمــوم بأمــر

هدايتــ�ه!

 12ﵛﱠﱡ ﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﵚ [الكهف:]7:
ُّ
كل مــا يف الكــون هــو مجــرد زين ـ�ة غرضهــا االختب ـ�ار واالبت ـلاء ،وكلمــا زادت الزين ـ�ة
ازدادت صعوب ــة االختب ـ�ار ،وجناحــك احلقيق ــي أال تصرفــك الزين ـ�ة الفاني ـ�ة عــن اآلخــرة
الباقيــة.
 13ﵛﱧﱨﱩﱪﵚ [الكهف:]7:
لم يقل( :أكرث) ألن العربة باألحسن ال األكرث!
 14ﵛﱧﱨﱩﱪﵚ [الكهف:]7:
َّ
نافــس أعمالــك ..حتــد إجنازاتــك ،واحــرص كل يــوم أن تكــون (أحســن) مــن اليــوم
ِّ
الــذي قبلــه ،فمــن راقــب أعمالــه بغــرض التقويــم والتحســنُ ،وفــق للخــر كلــه.
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 15ﵛﱧﱨﱩﱪﵚ [الكهف:]7:
اجعــل مــن دعواتــك اليوميــة« :اللهــم اهــدين ألحســن األعمــال وأحســن األخــاق،
ال يهــدي ألحســنها إال أنــت».
 16ﵛﱬﱭﱮﱯﱰﱱﵚ [الكهف:]8:
كل مــا يف هــذه احليــاة مــن جمــال وطيــب أحــوال فهــو إىل زوال ،إمــا بالقيامــة
الصغــرى ب املــوت ،أو القيامــة الكــرى.
 17مــن يســتطيع تغيــر معالــم الكــون كلــه يف حلظــة ،أال يقــدر عل ــى تفريــج
كـ ــربك يف أقــل مــن ذلــك!

افعل
وال تفعل
 احف ــظ أول ع ـ شـر آي ــات م ــن س ــورة الكه ــف؛ وح ِّف ظه ــا ألوالدك،
فم ــن حف ــظ ع ـ شـر آي ــات م ــن أول س ــورة الكه ــف ُع ِص ــم م ــن الدج ــال.
ض
ت
تســتح�ها عنــد حمــد هللا :أن
الــى
 اجعــل مــن نياتــك ي
تحم ــده ع ــى نعم ــه إاليماني ــة كم ــا ع ــى نعم ــه الدنيوي ــة ،وم ــن أه ــم
نع ــم هللا :نعم ــة الق ـرآن.
تص�
ـتقب ل إن ــذارات الق ـرآن بالخ ــوف والوج ــل ،فبالخ ــوف ب
 اس ـ ِ
النف ــس ع ــن الش ــهوات ،وترح ــل ع ــن مواط ــن الغفالت.
ـد� ألحس ــن أ
ن
العم ــال
 اجع ــل م ــن دعائ ــك اليوم ــي« :الله ــم اه ـ ي
وأحس ــن أ
الخ ــاق ،ال يه ــدي ألحس ــنها إال أن ــت».
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ف
واليمانيــة ،وإيــاك أن
 كــن طموحــا ي� إنجازاتــك الحياتيــة إ
تأخ ــر.
تقنــع بمــا أنــت عليــه ،مــن لــم يتقــدم َّ
 اح ــرص كل ي ــوم أن تك ــون (أحس ــن) م ــن الي ــوم ال ــذي قبل ــه،
وتناف ــس م ــع أعمال ــك ال أعم ــال غ ـ يـرك.
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املقطع الثاين

قصة أصحاب الكهف
«فتن�ة الدين»
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 18ﵛﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﵚ [الكهف:]9:
ليــس أمرهــم عجيب ـ�ا يف قدرتن ـ�ا .قــال مجاهــد« :قــد كان يف آياتن ـ�ا مــا هــو أعجــب
مــن ذلــك».
 19ﵛﱾﱿﲀﲁﲂﵚ [الكهف:]10:
ضيــق الكهــف أحــب إليهــم مــن ســعة القصــور وفاخــر الــدور ،إن كانــت ســتن �ال
مــن دينهــم وطاعتهــم ِّ
لرب هــم.
 20هجــرة الوطــن عنــد خــوف الفتن ـ�ة يف الديــن! قــال اإلمــام القرطــي« :هــذه
اآليــة صرحيــة يف الفــرار بالديــن ،وهجــرة األهــل والبنــن ،والقرابــات ،واألصدقــاء،
واألوطــان ،واألمــوال خــوف الفتنــ�ة ومــا يلقــاه اإلنســان مــن املحنــة».
 21ﵛﲄﲅﲆﲇﲈﵚ [الكهف:]10:
واســتجاب هللا لهــم وآتاهــم رحمتــهَ ،
فو َصلتهــم ب ــا تأخــر عل ــى عنوانهــم اجلديــد،

داخــل الكهف :ﵛﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﵚ.

 22ﵛﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﵚ [الكهف:]10:
الدعــاء مــن أعظــم أســباب النج ــاة مــن الفــن ،وتأمــل دعــاء أصحــاب الكهــف ،ثــم
واظــب عليــه.
ِ
 23قــال اب ــن عطيــة« :وينبغ ــي لــكل مؤمــن أن جيعــل دعــاءه يف أم ــر دني ـ�اه هــذه
اآليــة فقــط ،فإنهــا كافيــة».
 24ﵛﲆﲇﵚ :أي رحمــة خاصــة مــن خزائــن رحماتــك غــر رحمتــك اخلاصــة
ب املؤمنــن ،وغــر الرحمــة العامــة باخللــق أجمعــن.
 25ﵛﲉﲊﲋﲌﲍﵚ [الكهف:]10:
َّ َ
الرشــد :اخلــر والصــاح يف الداريــن ،وال يعلــم الطريــق إليــه إال هللا ،ولــذا كان ممــا

علمنــا رســول هللا ﷺ مــن جوامــع الكلــم مــن الدعــاء« :اللهــم أســتهديك ألرشــد
أمــري ،وأعــوذ ب ــك مــن شــر نفــي».
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 26ﵛﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﵚ [الكهف:]11:
للكــون نواميــس ،مــى أراد هللا أن خيرقهــا خرقهــا ،فهــؤالء الفتيــ�ة نامــوا مئــات
األعــوام دون طعــام أو شــراب ،ومــع هــذا ظلــوا أحيــاء ،ولــم تت �أثــر حواســهم ،أو تبل ــى
أجســامهم ،ألن هللا أراد هــذا.
 27ﵛﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﵚ [الكهف:]12:
أليــس هللا قــد علــم كل يشء قبــل وقوعــه؟! بل ــى ،لكــن العلــم هنــا علــم مشــاهدة
ال مجــرد علــم غيــب ،والب ــد مــن خــروج احلــدث لعالــم الشــهادة والواقــع لتقــوم احلجــة
عل ــى اخللــق.
ِّ
 28العلــم هنــا متعلــق بــأي احلزبــن املختلفــن مــن النــاس اختالفــا يف مــدة
ُّ
لبــث أصحــاب الكهــف ،أيهمــا أدق إحصــاء وضبطــا ملــدة لبثهــم.
 29ﵛﲧﲨﲩﲪﵚ [الكهف:]13:
قــال اب ــن عبــاس« :مــا َبعــث هللا نبي ـ�ا إال وهــو شــاب ،وال أويت العلــم عالــم إال وهــو

شــاب ،وقرأ :ﵛﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﵚ ،ﵛﲺﲻﲼﲽﵚ،
ﵛﲧﲨﲩﲪﵚ».
 30قــال اب ــن كثــر« :ذكــر تعــاىل أنهــم فتي ـ�ة وهــم الشــباب ،وهــم أقبــل للحــق
وأهــدى للســبي �ل مــن الشــيوخ الذيــن قــد عتــوا وانغمســوا يف ديــن الباطــل ،ولهــذا كان
أكــر املســتجيبني هلل تعــاىل ولرســوله ﷺ شــبابا ،وأمــا املشــاخي مــن قريــش ،فعامتهــم
بقــوا عل ــى دينهــم ،ولــم ُيسـ ِـلم منهــم إال القليــل».
 31هكــذا كانــوا ثــم إىل هــذا صــاروا! قــال مجاهد« :بلغــي أنــه كان يف آذان بعضهم
الق َر َطــة يعــي احللــق ،فألهمهم هللا رشــدهم ،وآتاهــم تقواهم ،فآمنــوا بربهم».
ِ
 32ﵛﲫﲬﵚ [الكهف:]13:
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اب ــدأ أول خط ــوة يف طريــق الهدايــة ،وســيأخذ هللا بي ـ�دك ،وســينعم عليــك ب املزيــد،
ّ
فاحلركــة بركــة ،والربكــة زيــادة ،وال أحل ــى وال أعظــم مــن زيــادة الكريــم الوهــاب.

 33ﵛﲧﲨﲩﲪﲫﲬﵚ [الكهف:]13:
مهتــد ،ويف احلديــث« :إن ربــك ليعجــب
وكأن هللا يمــدح هنــا كل شــاب مؤمــن
ٍ
للشــاب ال صبــوة لــه»((( ،أي ليــس لــه ميــل إىل الهــوى العتيــ�اده احلســنات وقــوة
عزيمتــه يف اجتنــ�اب الســيئ �ات.
 34ﵛﲮﲯﲰﵚ [الكهف:]14:
قــد خيونــك قلبــك أثن ـ�اء ســرك ،فتتعــر يف طريــق احلــق ،وقــد يتســرب نــور اإليمان
مــن قلبــك فيظلــم ،ومــا لــم يرب ــط هللا عل ــى قلبــك برب ــاط التثبيــت ،فــا أمــل لــك يف
الثب�ات.
 35ﵛﲮﲯﲰﵚ [الكهف:]14:
ِّ
ال تغــر كثــرا بصــاح قلبــك ،فمــا ُس ِّ
ــي القلــب قلبــا إال مــن تقلبــه ،واجعــل

خوفــك مــن الزلــل أعظــم حافــز لــك علــى األخــذ بأســباب الثبــ�ات.
 36ﵛﲮﲯﲰﵚ [الكهف:]14:

الربــط علــى القلــوب تصويــر لقــوة اإليمــان ،وكأن هللا أودع اإليمــان يف قلوبهــم
وربــط عليــه بربــاط محكــم ،فــا ســبي �ل خلروجــه منهــا أو تزلزلــه.
 37ﵛﲸﲹﲺﲻﲼﲾﲿﳀﳁﵚ [الكهف:]14:
َّ
ِّ
َ
والقســم الــذي دلــت عليــه الــام،
هــذه اآليــة مؤكــدة ب ث لاثــة مؤكــدات :الــام ،وقــد،
ِّ
وهــذه املؤكــدات تــدل عل ــى قــوة إيمــان هــؤالء الفتي ـ�ة ،وأن هللا َّثبــت قلوبهــم ليتمكنــوا
َ
وهــم نفـ ٌـر قالئــل -مــن مواجهــة أمــة بأســرها. 38احلــق ال ُيعــرف بقلــة وال كــرة ،فالــزم احلــق ول ــو كنــت وحــدك .قــال عبــد هللا
َ
ب ـ�ن مســعود « :اجلماعــة مــا وافــق احلــق وإن كنــت وحــدك».
 39ﵛﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳊﳋﳌﳍﳎﵚ [الكهف:]15:

((( السلسلة الصحيحة رقم2843 :
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ً
كل قــول ليــس عليــه دليــل مــردود ،فهــا أقامــوا ِّبين ـ�ة عل ــى كــون أصنامهــم الــي
يعبــدون آلهــة؟! وه ــي دعــوة لتحكيــم العقــل الــذي وهبن ـ�ا هللا إيــاه ،وعــدم التســليم
للخرافــات واألوهــام.
 40ﵛﳊﳋﳌﳍﳎﵚ [الكهف:]15:
قــال الزمخشــري« :وهــو دليــل علــى فســاد التقليــد ،وأنــه ال بــد يف الديــن مــن
َّ
يصــح ويثبــت».
حجــة حــى ِ
 41ﵛﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﵚ [الكهف:]15:

قاــل اب�نـ مسعــود « :أيهــا النــاس ..مــن ســئل عــن علــم يعلمــه فليقــل ب ــه،
ومــن لــم يكــن عنــده علــم فليقــل :هللا أعلــم ،فــإن مــن العلــم أن يقــول لمــا ال يعلــم:
هللا أعلــم».
ُ
حســنها ،فقــال لــه أصحاب ــه :قــد
 42ســئل اإلمــام الشــعيب عــن مســألة فقــال :ال أ ِ
َّ َ
اســتحيين �ا لــك ،فقــال« :لكــن املالئكــة لــم تســتيح حــن قالــت :ال علــم لنــا إال مــا علمتن �ا».
 43ﵛﱂﱃﱄﱅﱆﵚ [الكهف:]16:
مفارقــة األب ــدان ألماكــن العصي ــان ل ــون مــن اإلنــكار ،وراحــة لقلــوب األب ــرار ،وصيانــة
لهــا مــن التعلــق ب ــاألوزار.
 44ﵛﱃﱄﱅﱆﵚ [الكهف:]16:
اعــزال العصــاة ليــس ســبب�ه كراهي ــة ذواتهــم ب ــل كراهــة أعمالهــم ،فــإن فارقــوا
الذنــب ،فهــم إخوانن ـ�ا.
 45هــل يعــزل املؤمــن أمتــه ،فيغلــق عليــه بابــه ليحفــظ دينــ�ه؟! واجلــواب:
يفعلــه إن كان بقــاؤه بينهــم ســبب �ا لفتنت ـ�ه عــن دين ـ�ه ،وأمــا إذا اســتطاع أن يأمرهــم
وينهاهــم ،فــا .قــال رســول هللا ﷺ« :املؤمــن الــذي خيالــط النــاس ويصــر علــى
أذاهــم ،أفضــل مــن املؤمــن الــذي ال خيالــط النــاس وال يصــر علــى أذاهــم»(((.
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((( صحيح اجلامع رقم6651 :

 46اعــزل مجالــس الغيب ـ�ة إذا لــم تســتطع اإلنــكار فيهــا عل ــى املغتــاب ،فاملســتع
مغتــاب إن لــم يـ َّ
ـذب عــن أخيــه الغيب ـ�ة.
 47مــن االعــزال املحمــود :اعــزال منت �ديــات وصفحــات الشــبهات الــي تمــس
العقيــدة إذا كنــت غــر خبــر بشــبهات امللحديــن واملرجفــن ،وكيفيــة الــرد عليهــا،
فربمــا ضــاع إيمانــك يف هــذه املغامــرة.
 48ﵛﱇﱈﱉﵚ [الكهف:]16:
ســبحان مــن جعــل الســعادة يف كهــف ،والشــقاء يف قصــر ..ســعادتك مــن داخلــك
ال مــن خارجــك!
ﱝﱞﱟﱠﱡ
 49ﵛﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ
ﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﵚ [الكهف:]17:
مــن آثــر هللا يف أمــره ونهيــه آثــره هللا يف جميــع شــأنه ،وهــذه كرامــة ألصحــاب
الكهــف جــزاء تضحيتهــم يف ســبي �ل هللا ،فقــد خــرق لهــم النظــام الكــوين ،فكانــت
الشــمس إذا طلعــت تميــل عنهــم يمينــ�ا ،وعنــد غروبهــا تميــل عنهــم شــماال ،فــا
ين �الهــم حرهــا وال تــؤذي أبدانهــم ،بينمــا هــم نائمــون يف فجــوة ِمـ ْـن الكهــف أي متســع
منــه ،يطرقهــم فيــه الهــواء والنســيم العليــل.
 50ﵛﱮﱯﱰﱱﱲﵚ [الكهف:]17:
هدايتــك ليســت إحــدى إجنازاتــك ،وطاعتــك لرب ــك ليســت ســوى أحــد آثــار نعمــة
هللا عليــك.
 51ﵛﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﵚ [الكهف:]17:
كثــر مــن النــاس أذكــى منــك وأكــر علمــا ،ومــع هــذا ضلــوا طريــق احلــق ،ويف
زكاءُ ،وأعطــوا ُف ً
ذكاء ومــا ُأوتــوا ً
هــؤالء قــال شــيخ اإلســام اب ــن تيميــة« :أوتــوا ً
هومــا ،ومــا
ُ
ً
ً
ُأ ْع ُطــوا ً
وأبصــارا وأفئــدة :ﵛﲧﲨﲩﲪﲫﲬ
ســمعا
علومــا ،وأعطــوا
ﲭﲮﲯﲰﵚ [األحقــاف.»]26:
 52ﵛ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ﵚ [الكهف:]18:
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ُ
ُ
كان النــاس يتن �ازعــون يف زمانهــم :هــل تعــاد األرواح دون األبــدان أم تعــاد األرواح
واألبــدان؟ فجعــل هللا أمــر هــؤالء الفتيــ�ة آيــة إلعــادة األبــدان ،وأعــر عليهــم أهــل
مدينتهــم.
 53مــا هــدف العثــور عليهــم؟! لتكــون آيــة تغــرس اليقــن يف قلوبهــم ،فــإن
حالهــم يف نومهــم وانتب �اههــم بعدهــا ،كحــال مــن يمــوت ثــم ُي َ
بعــث ،ومــن تــوىف نفوســا
وأمســكها ثالثمائــة عــام ،ثــم أعــاد إليهــا احليــاة ،قــادر عل ــى أن يتــوىف أرواح النــاس إىل أن
يردهــا عل ــى أبدانهــم يــوم القيامــة.
 54ﵛﱼﱽﱾﱿﵚ [الكهف:]18:

قــال اب ــن القيــم« :الغفلــة نــوم القلــب ،ولهــذا جتــد كثـ ً
ـرا مــن األيقــاظ يف احلــس
ني �امــا يف الواقــع ،ضــد حــال مــن يكــون يقظــان القلــب وهــو نائــم ،فــإن القلــب إذا
قويــت فيــه احليــاة ال ينــ�ام إذا نــام البــدن».
 55ﵛﲁﲂﲃﲄﲅﵚ [الكهف:]18:
َ
إذا كنت مع هللا ،فستشملك رعايت �ه يف كل حلظة حىت يف تقلبك أثن �اء نومك.
 56ﵛﲁﲂﲃﲄﲅﵚ [الكهف:]18:
األخــذ باألســباب واجــب! قــال الســعدي« :وهــذا أيضــا مــن حفظــه ألبدانهــم ،ألن
َّ
األرض مــن طبيعتهــا ،أكل األجســام املتصلــة بهــا ،فــكان مــن قــدر هللا ،أن قلبهــم عل ــى
جنوبهــم يمين ـ�ا وشــماال بقــدر مــا ال تفســد األرض أجســامهم ،وهللا تعــاىل قــادر عل ــى
حفظهــم مــن األرض ،مــن غــر تقليــب ،ولكنــه تعــاىل حكيــم ،أراد أن جتــري ســنت �ه يف
الكــون ،ويرب ــط األســباب بمســبب �اتها».
 57ال تتحــرك ذرة يف هــذا الكــون إال ب ــإذن هللا ،حــى تقلبــك أثن ـ�اء نومــك ال يكــون
إال بإذنــه.
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 58ﵛﲇﲈﲉﵚ [الكهف:]18:
َ َّ
كلـ ٌ
ـب حـ َـرس الصاحلــن وليــس منهــم ،فخلــد هللا ذكــره يف كتاب ــه ،والرســالةِ :ســر
مــع الصاحلــن وإن ل ــم تكــن منهــم( :هــم القــوم ال يشــقى جليســهم).

ٌ
كلب رفع هللا ذكره بصحبة أهل احلق ،وفحوى الرسالة ومراد اآلية:
59
ليــس هنــاك مــا يرفــع أقــدار اخللــق مثــل اتب ـ�اع احلــق ،وال يهــوي بقــدر العبــد مثــل
اتب ـ�اع أهــل الباطــل ،وإن قــام الليــل وصــام النهــار.
 60ﵛﲇﲈﲉﵚ [الكهف:]18:
«كلــب خطــا مــع ّ
ٌ
أحبائــه خطــوات ،فــإىل يــوم القيامــة يقــول
قــال القشــري:

الصبي ـ�ان ب ــل يقــول احلــق ســبحانه :ﵛﲇﲈﲉ...ﵚ ،فهــل تــرى أن مســلما
ُّ
يصحــب أوليــاء هللا مــن وقــت شــبابه إىل وقــت مشــيب �ه ،يــرده هللا يــوم القيامــة
خائبــ�ا؟! إنــه ال يفعــل ذلــك».
 61ﵛﲇﲈﲉﲊﵚ [الكهف:]18:
الوصيــد هــو البــاب .قــال اب ــن كثــر« :وكان جلوســه خــارج البــاب ،ألن املالئكــة ال
تدخــل بيت ـ�ا فيــه كلــب كمــا َورد يف الصحيــح».
 62ذكــر هللا تب ـ�ارك وتعــاىل يف الســورة الكلــب أرب ــع مــرات ،وكأن اإلشــارة :لــو نصــر
احلـ َّـق كلـ ٌ
ـب مــن الــكالب ،فســتغدو ســرته بمــرور الســنني أشــهر وأشــرف مــن ســر
أعــداء احلــق املجرمــن.
 63ﵛﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﵚ [الكهف:]18:
َّ
ألطــاف هللا حتــي أوليــاء هللا ،فقــد حــف هللا هــؤالء الفتي ـ�ة بالرعــب واكتنفهــم
بالهيب ـ�ة ،وســبب ذلــك مــا قالــه اب ــن كثــر« :لئــا يدنــو منهــم أحــد وال تمســهم يــد
المــس ،حــى يبلــغ الكتــاب أجلــه ،وتنقــي رقدتهــم الــي شــاء تب ـ�ارك وتعــاىل فيهــم».
 64ﵛﲖﲗﲘﲙﵚ [الكهف:]19:
لم قال :ﵛﲖﵚ ،ولم يستعمل حرف العطف ّ
(ثم)؟
واجلــواب :اســتعمل (كذ ِلــك) مــع حــرف العطــف (الــواو) للتنبي ـ ِ�ه عل ــى أن بعثهــم
كان معجــزة كإنامتهــم ،أي كمــا جعلنــا إنامتهــم هــذه الفــرة الطويلــة آيــة ،جعلنــا
بعثهــم كذلــك آيــة.
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 65ﵛﲛﲜﲝﲞﲟﲡﲢﲣﲤﲥﲦﵚ [الكهف:]19:
قــال الزمخشــري« :جــواب مبــي علــى غالــب الظــن ،وفيــه دليــل علــى جــواز
االجتهــاد والقــول بالظــن الغالــب ،وأنــه ال يكــون كذبــا ،وإن جــاز أن يكــون خطــأ».
 66ﵛﲭﲮﲯﲰﵚ [الكهف:]19:
درس إداري! ابعثــوا أي واحــد منكــم ،فهــم جميعــا يمتلكــون الكفــاءة الالزمــة
للقيــام بهــذه املهمــة ،ولــن يتوقــف العمــل إن غــاب عنــه أحدهــم ،ألن غــره ســيكون
مكانــه ،وبنفــس الكفــاءة.
 67ﵛﲴﲵﲶﵚ [الكهف:]19:
ُّ
قال ابن عباس :أحل ذبيحة ،وكانوا يذحبون للطواغيت أو يذحبون اخلنازير.
 68ﵛﲳﲴﲵﲶﵚ [الكهف:]19:
لــم يقولــوا :أيهــا أشــهى طعامــا ،وال أيهــا أرخــص طعامــا ،ألن املؤمــن يق ــوده إيمانــه،
ِّ
ال ملذاتــه وشــهواته ،يعل منــا هــؤالء الفتي ـ�ة ترتيــب األلويــات عنــد وجــود الش ــبهات
وغــزو الشــهوات.
 69ﵛﲴﲵﲶﵚ [الكهف:]19:
َّ
مطـ َـاردون ومهــددون بالقتــل ،ومــع هــذا (أحــرص) عل ــى (أزك ــى) طعــام أي أكــره
حــاال ،وليــس أي طعـ ٍـام حــال ..مــا أجمــل أن تقتــدي بهــؤالء.
 70ﵛﲷﲸﲹﵚ [الكهف:]19:
لمــاذا ذكــر الــرزق ولــم يذكــر الطعــام؟! واجلــواب :ألنهــم لــم ينشــغلوا بالنعمــة عــن
املنعــم ،فذكــروا نعمــة الــرازق عليهــم يف كل طعــام رزقهــم ب ــه ،مــا أجمــل أن نذك ــر نعــم
هللا علين ـ�ا يف أدق التفاصيــل.
 71غربــة الديــن وقلــة املتقــن وكــرة املتهاونــن ليســت مــررا للتفريــط
والتقصــر.
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 72ﵛﲻﲼﲽﲾﵚ [الكهف:]19:

َّ
يف احلديــث« :اســتعينوا علــى إجنــاح احلــواجئ بالكتمــان ،فــإن كل ذي نعمــة
محســود» ( (( .
ٌ
أصــل يف كتمــان ِّ
الســر
 73ﵛﲺﲻﲼﲽﲾﵚ [الكهــف:]19:
واحلــذر عنــد اخلــوف مــن ظالــم أو عــدو.
ِّ
ُ
أصحــــــاب الكهــف نــون التوكيــــــد يف كالمهــم ليؤكــدوا علــى
 74اســتعمل
ُ ْ
ً
َ
ُ
يعكــس حالــة اخلشــية مــن
صاحبهــم الــذي أرســلوه ب ــأن ال يش ِع ـ ــر بهــم أحــدا ،وهــو مــا ِ
بطـ ِـش قومهــم حــى قالــوا :ﵛﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ
ﳇﳈﵚ [الكهــف:]20:
 75ﵛﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﵚ
[الكهف:]20:
ِّ
َّ
تتعجــب :هنــاك يف هــذا العالــم املتحضــر مــن يرغــب يف قتلــك وتمزيقــك
ال

بأبشــع طريقــة ،فقــط ألنــك مســلم.

 76ﵛﳀﳁﳂﳃﳄﵚ [الكهف:]20:
ٌ
والرجــم :قتــل بوحشــية ،ويف اآليــة إشــارة إىل شــدة عــداوة قومهــم لهــم ،وأن هــذه
العــداوة ليســت مــع امللــك وحــده ،فالرجــم ال يقــوم ب ــه إال كثــر مــن النــاس.
 77ﵛﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﵚ [الكهف:]20:
نتيجــة ظهــور أهــل الكفــر عل ــى أهــل اإلســام إمــا القتــل أو الــردة ،وهــو مــا حــدث
وحيــدث وســيحدث يف كل زمــان.
 78ﵛﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﵚ [الكهف:]20:
الفتن ـ�ة ال ُت َ
ؤمــن عل ــى يح! فمــع قــوة إيمــان أصحــاب الكهــف ،لكـ َّـن هنــاك خوفــا

عليهــم أشــد مــن خــوف القتــل ،أال وهــو ضيــاع الديــن.
ُ
كرهــوا عل ــى الكفــر وقلبهــم مطمــن باإليمــان ،لــم يكــن
 79إن قيــل :أليــس لــو أ ِ
((( صحيح اجلامع رقم943 :
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عليهــم ذنــب ،فكيــف قالــوا :ﵛﳉﳊﳋﳌﵚ؟!
أجيــب :خافــوا لــو ردوهــم إىل الكفــر مكرهــن ،أن يميــل قلبهــم إىل الكفــر بمــرور
الوقــت وشــدة اإلكــراه ،فيصــروا كافريــن علــى احلقيقــة.
 80ﵛﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﵚ [الكهف:]21:
لــوال هللا مــا عرفنــا عنهــم شــيئ �ا ،وال انتفعنــا بقصتهــم ،فاحلمــد هلل عل ــى ِن َع ِمــه
اجلليــة واخلفيــة.
ٌ
َ
الديــن فتيــ�ة صغــار ،وقومهــم كلهــم كفــار ،فكيــف ال حيفــظ
حفــظ هــذا
ِ 81
ٌ
الديــن كبــار ،نشــأوا يف أبويــن مســلمني وأمــة مســلمة؟!
ﱝﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣﵚ [الكهف:]21:
 82ﵛﱜ

قــال اب ــن كثــر« :والظاهــر أن الذيــن قالــوا ذلــك هــم أصحــاب الكلمــة والنفــوذ،
ولكــن هــل هــم محمــودون أم ال؟ فيــه نظــر؛ ألن النــي ﷺ قــال :لعــن هللا اليهــود
والنصــارى ،اختــذوا قبــور أنبي �ائهــم وصاحليهــم مســاجد».
 83ﵛﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﵚ [الكهف:]22:
ِّ
ال تهتم كثريا بالشكليات ،وركز على جوهر املوضوع وأصله.
 84احــذر اخلــاف العقيــم! عقــد اإلمــام الشــاطيب باب ــا خاصــا للتنبي ـ�ه عل ــى
هــذه املســألة ،فقــال« :كل مســألة ال ينبــي عليهــا عمــل ،فاخلــوض فيهــا خــوض يف
مــا لــم يــدل عل ــى استحســانه دليــل شــرعي».
 85ﵛﲄﲅﲆﲇﲈﵚ [الكهف:]22:
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مسرتشــد ،فــإن مــا أويح إليــك فيــه الكفايــة
وال تســأل أحــدا عــن قصتهــم ســؤال
ِ
ِّ
عــن غــره ،وال تســأل أحــدا مــن أهــل الكتــاب ســؤال متعنــت ،يريــد فضــح املســؤول
وإبطــال قولــه ،فــإن هــذا ين ـ�ايف مــكارم األخــاق .ذكــره البيضــاوي
ٌ
 86ال تســتفت إال مــن تثــق يف علمــه وأمانتــ�ه! قــال الســعدي« :فيهــا دليــل
َ
عل ــى املنــع مــن اســتفتاء مــن ال يصلــح للفتــوى ،إمــا لقصــوره يف األمــر املســتفت فيــه،

ٌ
أو لكونــه ال يب ـ�ايل بمــا تكلــم ب ــه ،وليــس عنــده ورع حيجــزه».
 87لماذا اإلبهام؟!

َّ
َّ
ملرجــوة مــن القصــة،
قــال الشــيخ الشــعراوي« :أبهمهــم هللا لتتحقــق الفائــدة ا
أبهمهــم زمانــا ،وأبهمهــم مكانــا ،وأبهمهــم عــددا ،وأبهمهــم أشــخاصا؛ ليشــيع خربهــم
بهــذا الوصــف يف الدني ـ�ا كلهــا ،ال يرتبــط بزمــان وال مــكان وال أشــخاص ،فحمــل رايــة
ْ
احلــق ،والقيــام ب ــه أمــر واجــب وشــائع يف الزمــان واملــكان واألشــخاص ،وهــذا هــو َعــن
البي ـ�ان للقصــة ،وهــو املغــزى مــن هــذه القصــة».

 88ﵛﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ
ﱮﱰﱱﱲﱳﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱾ
ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﵚ [الكهــف:]22:
أدب َح ْســم اخلــاف! قــال اب ــن كثــر« :اشــتملت هــذه اآليــة الكريمــة عل ــى األدب
يف هــذا املقــام ،وتعليــم مــا ينبغ ــي يف مثــل هــذا ،فإنــه تعــاىل أخــر عنهــم ب ث لاثــة أقــوال،
َّ
َّ
ضعــف القولــن األولــن ،وســكت عــن الثالــث ،فــدل علــى صحتــه (أي القــول
َّ
َّ
الثالــث) ،إذ لــو كان باطــا لــرده كمــا ردهمــا.
ثــم أرشــد علــى أن االطــاع علــى عدتهــم ال طائــل حتتــه ،فقــال :ﵛﱾﱿﲀ
ﲁﲂﲃﵚ أي :ال جتهــد نفســك فيمــا ال طائــل حتتــه ،فهــذا أحســن مــا يكــون يف
حكايــة اخلــاف:

أن تســتوعب األقــوال يف ذلــك املقــام ،وأن تنبــ�ه علــى الصحيــح منهــا وتبطــل
الباطــل ،وتذكــر فائــدة اخلــاف وثمرتــه؛ لئــا يطــول الــزاع واخلــاف يف مــا ال فائــدة
حتتــه».
 89ﵛﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﵚ [الكهف:]24-23:
يف صحيــح البخــاري :قــال رســول هللا ﷺ« :قــال ســليمان بــن داود عليهمــا
الســام :ألطوفــن الليلــة علــى مائــة امــرأة ،أو تســع وتســعني ،كلهــن يــأيت بفــارس
جياهــد يف ســبي �ل هللا ،فقــال لــه صاحبــه :إن شــاء هللا ،فلــم يقــل إن شــاء هللا ،فلــم
ِّ
بشــق رجــل ،والــذي نفــس محمــد بي ـ�ده ،لــو قــال:
حيمــل منهــن إال امــرأة واحــدة ،جــاءت ِ
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إن شــاء هللا ،جلاهــدوا يف ســبي �ل هللا ،فرســانا أجمعــون»(((.
 90ﵛﲗﲘﲙﲚﵚ [الكهف:]24:
أي :ال تقولــن ســأفعل غــدا شــيئ �ا إال مــع قولــك (إن شــاء هللا) ،وإذا نســيت ذك ــر
ـتدرك .وهــو قــول اجلمهــور ،قــال
املش ــيئ�ة ،ث ــم تذكرتهــا ،فقلهــا عنــد تذك ــرك لهــا واسـ ِ
ب ــه اب ــن عبــاس واحلســن البصــري.
ََ
ِّ
 91ذكــر هللا هنــا مــا يعينــك عل ــى التذكــر .كان اب ــن تيميــة يقــول كمــا حيــدث
ُ
عنــه أحــد تالمذتــه« :إنــه ليقــف خاطــري يف املســألة أو الــيء أو احلالــة الــي تشـ ِـكل
َّ
َّ
علــي ،فأســتغفر هللا تعــاىل ألــف مــرة أو أكــر أو أقــل حــى ينشــرح الصــدر ،وينحــل
ُْ
إشــكال مــا أشـ ِـكل».
 92ﵛﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﵚ [الكهف:]24:
هــذا أمـ ٌـر مــن هللا لنبي ـ�ه أن يدعــوه ويرجــوه ،ويثــق ب ــه أنــه ســيهديه ألقــرب طريــق
ْ َ
موصــل إىل ُّ
الرشــد ،فــا ُرشــد للعبــد بغــر ســؤال الــرب.
 93ﵛﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﵚ [الكهف:]25:
مــاذا تســاوي ثالثــة قــرون يف أعمــار األمــم؟! وهــل كان لنومهــم هــذه الفــرة أثــر أو
فائــدة؟! واجلــواب :نعــم ،كان بعثهــم بعــد عشــرات األعــوام مفتــاح إيمــان قومهــم
تســتعجل مصــارع الطغــاة.
بالبعــث والنشــور ،فــا تســتبطئ نصــر هللا ،وال
ِ
َّ
 94خلــد هللا ذكــر أصحــاب الكهــف عل ــى مــر األزمــان ،فظلــت ســرتهم خالــدة
إىل اآلن ،وأمــا مــن ظلموهــم وأخرجوهــم مــن ديارهــم وطاردوهــم؟! هــل حتــس منهــم
َّ
مــن أحــد أو تســمع لهــم ركــزا؟ فيــا كل ثاب ــت عل ــى احلــق:
أيقن أن العاقبة والذكر اجلميل للمتقني.
ِ
 95من إعجاز القرآن!
َّ
قــال الطاهــر ب ــن عاشــور« :واليهــود الذيــن لقنــوا قريشــا الســؤال عنهــم ِّ
يؤرخــون

38

((( صحيح البخاري رقم2819 :

األشــهر حبســاب القمــرِّ ،
ويؤرخــون الســنني حبســاب الــدورة الشمســية ،فالتفــاوت
ب ــن أيــام الســنة القمريــة وأيــام الســنة الشمســية حيصــل منــه ســنة قمريــة كاملــة يف
كل ثــاث وثالثــن ســنة شمســية ،فيكــون التفــاوت يف مائــة ســنة شمســية بث ـلاث
ســنني زائــدة قمريــة ،كــذا نقلــه اب ــن عطيــة عــن النقــاش ا ِّ
ملفســر ،وبهــذا تظهــر نكتــة
التعبــر عــن التســع الســنني باالزديــاد ،وهــذا مــن علــم القــرآن وإعجــازه العلــي الــذي
لــم يكــن لعمــوم العــرب علــم ب ــه».
 96ﵛﲹﲺﲻﵚ [الكهف:]26:
ٌ
تعج ٌ
هــذا ُّ
ــب مــن ســعة علــم هللا ومــدح لقدرتــه ،فكأنــه قــال :مــا أبصــر هللا
َ
وأســم َعه.
 97ﵛﲹﲺﲻﵚ [الكهف:]26:
قــال قتــادة :ال أحــد أبصــر مــن هللا و ال أســمع !! فــا تقلــق وهللا يرعــاك ويســمعك
ويراك.
 98ﵛﳃﳄﳅﳆﳇﵚ [الكهف:]26:
احلكــم هلل وحــده ،كمــا أن العبــادة هلل وحــده ،ولقــد قــال هللا يف ســورة الكهــف:
ﵛﳧﳨﳩﳪﳫﵚ [الكهــف ،]110:فحكمــه كعبادتــه ،ال فــارق بينهمــا ،واآليت ـ�ان
متجاورتــان يف نفــس الســورة.

افعل
وال تفعل
فأض ــف إىل قائم ــة دعوات ــك:
 أفض ــل الدع ــاء أدعي ــة الق ـرآنِ ،
ربن ــا آتن ــا م ــن لدن ــك رحم ــة وه ــي لن ــا م ــن أمرن ــا رش ــدا.
 إذا كن ــت ش ــابا ،فأمام ــك فرص ــة ثمين ــة للف ــوز بأعظ ــم ث ــواب
إذا اســتقمت عــى أمــر هللا ،فــإن هللا يعجــب مــن اســتقامتك أي
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ض
ـ� فعل ــك ،ويستحس ــنه استحس ــان المعج ــب ،والتعج ــب م ــن
يرت ـ ي
ش
ـ�ء.
هللا اس ــتعظام ال ـ ي
ـ�د م ــن الهداي ــة وس ـ ي ز
تز
ـ�يدك هللا ،فإن ــك إن أقبل ــت ع ــى هللا
 اس ـ ِ
ش
ـ� ،ج ــاءك يه ــرول.
تم ـ ي
 كــن موضوعيــا ،واطلــب الدليــل ف ي� كل ادعــاء أو زعــم ،وال
بغــر ِّبي نــة :ﵛﳊﳋﳌﳍﳎﵚ.
تصــدق قــوال
ي
ِّ
تستح أن تقول إذا سئلت عما ال تعلم :هللا أعلم.
 ال
ِ
تز
واعــ�ل كل مجلــس
ســل م لــك دينــك،
 خالــط النــاس مــا ِ
يخــدش إيمانــك .قــال ابــن مســعود« :خا ِل ــط ال َّن ــاس ودي َن ــك ال
تَ ك ِْل َم َّن ــه» ،وال َك ْل ــم :الجــرح ،أي ال تجــرح دينــك.
ين
الصالحــ� ،وراجــع قوائــم أصدقائــك لتحــذف
 صاحــب
والفاســق� ،وعندهــا يخ ِّل ــد هللا ذكــرك ف� المــ�أ
ين
منهــا المفســدين
ي
أ
العــى إىل يــوم الديــن.
تخــر أحــدا

اســتع ن عــى قضــاء حوائجــك بالكتمــان ،وال ب
ِ
أ
ف
بأهدافــك ،فإنــك إن فعلــت ،ي� الغلــب لــن تح ِّق قهــا.
 احــرص عــى أكل الحــال ،وال تتهــاون بتنــاول الشــبهات،
متذرعــا بفســاد الزمــان وقلــة أ
العــوان.
كث�ا بالشكليات ،ور ِّك ز عىل جوهر أي موضوع وأصله.
 ال تهتم ي
ف
 ال تخ ــض ف ي� مس ــألة ال ينب ـن ي عليه ــا عم ــل ،فالخ ــوض ي� مث ــل
ه ــذا مم ــا نُ هين ــا عن ــه ش�ع ــا.
 ال تست ْف ِت ف ي� شؤون دينك إال من تثق ف ي� علمه وأمانته!
ش
�ء.
 ال ت ْن َس أن ِّ
تقدم المشيئة إذا نويت إالقدام عىل فعل ي
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املقطع الثالث

دواء فتن�ة الدين
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 99ﵛﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﵚ [الكهف:]27:
ّ
تســل -حــن تتقلــب عليــك األحــوال وتتــواىل األهــوال -بأنــوار اآليــات وأضــواء
ِّ
الــويح ،فخــر مــا يب ـ�دد ظلمــات األحــزان أن ــوار اإليمــان ،والقــرآن هــو نبــع هــذه األنــوار.

 100ﵛﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳑﳒﳓﳔﳕﳖ ﳗ
ﳘﵚ [الكهــف:]27:
ِّ
كان املشــركون يقولــون للنــي ﷺ :ائــت بقــرآن غــر هــذا أو بدلــه ،والتب �ديــل يكــون
بالزيــادة والنقصــان ،أو بإخفــاء بعضــه ممــا ال يرضــون ســماعه ،وكأن أمــر الرســالة
عمليــة تفاوضيــة تهــدف لاللتقــاء يف منتصــف الطــرق! فنــودي ﷺ :ﵛﳉﳊﳋ
ﳌﳍﳎﳏﳑﳒﳓﵚ

 101ﵛﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﵚ [الكهف:]27:
َ ْ
ً ْ
«يسـ َـت ُّ
قــال اإلمــام النـ ُّ
ـوويُ :
حب لتــايل الق ــرآن إذا كان منف ــردا أن يك ــون خت ُمـ ُـه يف
الصــاة ،ويسـ ُّ
َّ
ـتحب أن يكــون ختمــه َأول الليـ ِـل أو أول النهــار ،وروى الــداريم يف ُســنن �ه
َّ
َّ
ُ
َ
ع��ن سعــد ب�نـ أيب وقاــص  :إذا وافــق ختــم القـ ْـر ِآن َّأول الليــل ،صلــت عليــه املالئكــة
َّ ْ
ْ
َّ
َّ
َّ
ْ
َحــى ُي ْص ِبــحِ ،وإن وافــق خت ُمــه َّأول النهــار صلــت عليــه املالئكــة َحــى ُي ْمـ ِـي».
 102ﵛﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗ
ﳘﵚ [الكهــف:]27:

يشــمل التــاوة اللفظيــة والتــاوة العمليــة ،أمــا التــاوة اللفظيــة فمعلومــة ،وأمــا
َ
َ
التــاوة العمليــة فــأن تعمــل بالقــرآن ،فــإذا عملــت ب ــه فقــد تلوتــه.
 103ﵛﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﵚ [الكهف:]27:
اقــرأ كتــاب رب ــك لتكــون معاني ـ�ه وحقائقــه مالزمــة لــك ،مســتقرة يف قلبــك ،وإذا
كان هــذا أمــر هللا إىل املعصــوم الــذي ال ســبي �ل إىل زيــغ قلبــه ،فكيــف بمــن أحاطــت ب ــه
الشــبهات وأســباب الزيــغ مــن جميــع اجلهــات؟!
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 104ﵛﳑﳒﳓﵚ [الكهف:]27:

ِّ
ما العالقة بني األمر ب ت لاوة آيات هللا واإلشارة إىل أال مبدل لكلماته؟!
واجلــواب :لمــا كان احلامــل علــى عــدم إبــاغ الرســالة وجــود مــن ينقــض هــذه
الرســالة ،لــذا قــال تعــاىل :ﵛﳑﳒﳓﵚ ،فــا شــك يف وقوعهــا ،لــذا ال عــذر يف
التقصــر يف إبالغهــا .أفــاده البقاع ــي
 105يف اآليــة تعظيــم للقــرآن ،وترغيــب يف اإلقبــال عليــه ،فأحــكام القــرآن ثابت ـ�ة،
وقوانينــ�ه نافــذة ،وســنن �ه جاريــة ،فمــن أراد معرفــة مــا تســتقيم بــه أحــوال الدنيــ�ا
واآلخــرة ،فعليــه بالقــرآن.
ِّ
 106ال أحد يستطيع أن يب �دل كلمات هللا الكوني �ة والشرعية.
أمــا الكوني ـ�ة ،فــإن هللا تعــاىل إذا قــال لــيء( :كــن) ،كان والب ــد ،وال مغـ ِّـر لمــا أخــر

هللا أنــه كائــن يف األجــل الــذي أخــر هللا أنــه واقــع فيــه.
ِّ
َّ
وأمــا الشــرعية فــا أحــد يســتطيع أن يب ـ�دل كلمــات هللا الــي أحــل هللا بهــا وحـ َّـرم،
والنف ــي ليــس نفيــا للوجــود ،ب ــل للمشــروعية ،فواجــب عل ــى اجلميــع أن يستســلموا
ألحــكام هللا مــن احلــال واحلــرام.
 107ﵛﳔﳕﳖﳗﳘﵚ [الكهف:]27:
االلتحــاد مــن اللحــد وهــو امليــل ،وامللتحــد هــو املــكان الــذي يميــل إليــه مــن يطلــب
ملجــأ للنجــاة.
ُّ
كل مــن َّ
قصــر يف
وه ــي جملــة حتذيــر ووعيــد يف شــخص الرســول ﷺ ،لكــن املــراد:
تــاوة كتــاب هللا ،أو حــاول تب �ديــل ألفاظــه أو أحكامــه أو معاني ـ�ه.
 108ﵛﱁﱂﱃﱄﱅﱆﵚ [الكهف:]28:
ُصحبــة الصاحلــن حتتــاج إىل صــر ،والبــد مــن عــدم مفارقتهــم ولــو للحظــة:

ﵛﱌﱍﱎﱏﵚ ،فااللتفــات لغــر الصاحلــن قــد يــودي بصالحــك.
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 109من املروءة :الصرب على زالت اإلخوان ،ومن أجمل ما قيل يف ذلك:
َ
ُ
ُ
ـأت ،كمــا تقـ ُ
ْ
ـول ..فأيــن عاطفــة األخـ َّـو ْه؟ أو إن أســأت كمــا أســأت ..فأيــن
هبــي أسـ
فضلــك واملـ َّ
ـرو ْه؟
 110ﵛﱅﱆﱇﱈﵚ [الكهف:]28:
ما صفات الصحبة اليت جيب أن تلزمها؟
أن مــن أعمالهــم :كــرة الذكــر والدعــاء .قــال اإلمــام الــرازي« :يف قولــه :بالغــداة
والعــي وجــوه:
األول :املــراد كونهــم مواظبــن علــى هــذا العمــل يف كل األوقــات ،كقــول القائــل:
ليــس لفــان عمــل بالغــداة والعــي إال شــتم النــاس.
الثاين :أن املراد صالة الفجر والعصر.
الثالــث :املــراد أن الغــداة هــي الوقــت الــذي ينتقــل اإلنســان فيــه مــن النــوم إىل
اليقظــة ،وهــذا االنتقــال شــبي �ه باالنتقــال مــن املــوت إىل احليــاة ،والعــي هــو الوقــت
الــذي ينتقــل اإلنســان فيــه مــن اليقظــة إىل النــوم ،ومــن احليــاة إىل املــوت ،واإلنســان
العاقــل يكــون يف هذيــن الوقتــن كثــر الذكــر هلل ،عظيــم الشــكر آلالء هللا ونعمائــه».
 112دلــت اآليــة علــى اســتحباب العمــل الصالــح والدعــاء يف وقــي الغــداة
ِّ
والعــي ،ومــن ذلــك أذكار الصبــاح واملســاء ،فلذلــك َّ
ّ
خصهمــا هللا بالذكــر.
ُ َ
ويســتحب فيــه
 113الغــداة اســم الوقــت الــذي ب ــن الفجــر وطلــوع الشــمس،
ُ
ُ
ذكــر هللا .قــال رســول هللا ﷺ« :مــا أصبحــت غــداة قــط إال اســتغفرت هللا تعــاىل
فيهــا مائــة مــرة»(((.
 114ﵛﱉﱊﵚ [الكهف :]28:هللا غايتن �ا!

الواجــب يف الدعــاء وســائر الطاعــات :إخــاص الني ـ�ة هلل ،فــا ريــاء وال ُســمعة وال

((( صحيح اجلامع رقم5534 :
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طمــع يف غ ــرض مــن أغ ــراض الدني ـ�ا.
 115ﵛﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﵚ [الكهف:]28:
يف صحيــح مســلم أن أب ــا ســفيان أىت عل ــى ســلمان وصهيــب وب ــال يف نفــر ،فقالــوا:
ُ
َ ْ
َ
ـتوف حقهــا مــن عنقــه
مــا أخــذت ســيوف هللا مــن عنــق عــدو هللا مأخذهــا (أي لــم تسـ ِ
ـيدهم ،فــأىت
لسـ�وء أفعال��ه) ،فق�اـل أب��و بكـ�ر  :أتقولــون هــذا لشــيخ قريــش وسـ ِ
َّ
ُْ َ
َ
النـ َّ
ـي ﷺ ،فأخــره ،فقــال« :يــا أبــا بكــر ..لعلــك أغضبتهــم؟ لــن كنــت أغضبتهــم
َ
ُ
لقــد أغضبــت َر َّب ــك» ،فأتاهــم فقــال :يــا إخوتــاه ..أغضبتكــم؟ فقالــوا :ال ،يغفــر هللا
لــك يــا أيخ(((.
 116لمــا نظــروا بقلوبهــم إىل هللا فأطاعــوه ،أمــر هللا رســوله ﷺ أال يرفــع بصــره
عنهــم ،وهــذا جزاؤهــم يف العاجــل ،فضــا عمــا ينتظرهــم مــن نظــر هللا إليهــم يف اآلجل.
ٌ
 117إياكــم والنظــرة الســطحية! قــال ابــن عاشــور« :تعريــض حبماقــة ســادة
املشــركني الذيــن جعلــوا همهــم وعنايتهــم باألمــور الظاهــرة ،وأهملــوا االعتبــ�ار
باحلقائــق واملــكارم النفســية ،فاســتكربوا عــن مجالســة أهــل الفضــل والعقــول
النــرة ،وجعلــوا َّ
الراجحــة والقلــوب ِّ
همهــم الصــور الظاهــرة».
 118ﵛﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﵚ [الكهف:]28:
ْ
قــال أب ــو حامــد الغــزايل« :الفاســق ال ُم ِصـ ُّـر عل ــى الفســق ،فــا فائــدة يف صحبت ـ�ه؛
َ
ُْ
َ
ُ
ألن مــن خيــاف هللا ال يصــر عل ــى كبــرة ،ومــن ل خيــاف هللا ال تؤ َمـ ُـن غائلتــه ،وال يوثــق
بصداقتــه ،ب ــل يتغـ َّـر بتغـ ُّـر األغ ــراض».
 119مــن قدوتــك؟! مــن مثلــك األعل ــى؟! إيــاك أن تقتــدي بالغافلــن عــن ذك ــر
هللا ،الالهــن عــن أســباب النجــاة؟!
 120ﵛﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﵚ [الكهف:]28:

ِّ ْ
ال جيتمــع ذكــر هللا مــع الهــوى يف قلــب عبــد ،إذا انشــغل اللســان بالذك ــر ،ف ـ َّـر الهــوى
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مــن القلب.
 121ﵛﱗﱘﱙﱚﱛﵚ [الكهف:]28:
أعظــم عــاج للغفلــة :ذكــر هللا ،لكــن ليــس أي ذكــر ،إنمــا ذكــر القلــب؛ ألن الغفلــة
مصدرهــا القلــب ،وليــس مــن احلكمــة أن تعالــج القنــوات ،وتــرك العــن وأصــل الداء.
 122ﵛ ﱞ ﱟ ﱠﵚ [الكهــف :]28:مــن التفريــط .قــال قتــادة«« :تــراه حافظــا
لمالــهِّ ،
مضيعــا لدين ـ�ه».
ِ
ٌ
 123غفلة اللسان عن الذكر تمهيد الفرتاس الهوى للقلب.
 124ﵛﱧﱨﱩﱪﱫﱬﵚ [الكهف:]29:
هــذا الــكالم وإن كان خارجــا مخــرج التخيــر ،إال أنــه غايــة التهديــد والوعيــد ،وه ــي
تــدل عل ــى أن هللا ال ينتفــع بإيمــان املؤمنــن وال يضــره كفــر الكافريــن ،ب ــل نفــع اإليمــان
وضــرر الكفــر يعــود عل ــى صاحبــه فحســب.
 125ﵛﱲﱳﱴﵚ [الكهف:]29:
اجلــزاء مــن جنــس العمــلَّ :
ضيــق الظاملــون عل ــى املؤمنــن يف الدني ـ�ا ،وحاصروهــم

يف أرزاقهــم وأوطانهــم ،وأحاطوهــم بســرادقات اإليــذاء والعنــاء ،فعاملهــم هللا ب املثــل،
َّ
وضيــق عليهــم يف اآلخــرة ،وأحاطهــم بســرادقات النــار.
 126ﵛﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﵚ [الكهف:]29:
شــدة عــذاب النــار! قــال ابــن عرفــة« :ولــم يقــل :وجوههــم؛ إشــارة إىل عظمتــه
وتعــدي دخانــه للغــر حبيــث خيــرج عنهــم ،ويــكاد يشــوي وجــوه غريهــم معهــم».
 127ﵛﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﵚ [الكهف:]30:
هــذه قاعــدة عامــة :هللا ال يضيــع أجــر مــن أحســن ،وه ــي تصلــح أن تكــون جاريــة
ُ
َّ
عل ــى املؤمــن والكافــر؛ لذلــك لــم َيقــل( :إنــا ال نضيــع أجــر املؤمنــن) ،ألن الكافــر قــد
ّ
ّ
ُ
ي ِســن العمــل ،فــا يبخســه هللا تعــاىل َحقــه ،ب ــل يوفيــه حظــه مــن اجلــزاء والثن ـ�اء
والعطــاء يف الدني ـ�ا.
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 128لــن يضيــع ثــواب زفــرة ألــم ،أو حلظــة ســهر ،أو تنهيــدة كــرب ،ســتفاجئك
يــوم احلســاب ،وتســعد بهــا عل ــى رؤوس األشــهاد.
 129ﵛﲘﲙﲚﲛﲜﲝﵚ [الكهف:]31:
مــن حيليهــم باألســاور؟ أه ــي احلــور العــن؟ أم املالئكــة؟ أم الولــدان املخلــدون؟ أم
أطلــق لهــا خيالــك!
هــو هللا جــل جاللــه؟ ِ
 130ما أروع أساور اجلنة! قال رسول هللا ﷺ:
َ
َّ َ
َ َّ
ْ
ـاو ُره ،ل َط َمــس ضــوء الشــمس كمــا
«لــو أن َّرجــا ِمــن أهــل اجلنــة اطلــع فبــدا أسـ ِ
َ
ُّ
ت ْط ِمــس الشـ ْـم ُس ضــوء النجــوم»(((.
مــا كان َّ
محرمــا عليهــم مــن أســاور الذهــب باألمــس ،هــا هــم يتمتعــون ب ــه
131
اليــوم ،ولــو تمتعــوا باحلــرام يف الدني ـ�ا مــا تمتعــوا بنعيــم اجلنــة .يف احلديــث« :مــن
لبــس احلريــر يف الدني ـ�ا ،لــم يلبســه يف اآلخــرة»(((.
 132مخدومــون حــى يف لبــس ُ
احلل ـ ِّـي ،فــا يب �اشــرونه بأنفســهم ،كمــا أن الثمــار
َّ
تدنــو منهــم فــا يمــدون إليهــا أكفهــم ليقطفوهــا ،وكمــا يشــتهون الطــر يف اجلنــة،
َ
في ِخـ ُّـر ب ــن أيديهــم مشــويا!
 133ﵛﲤﲥﲦﲧﵚ [الكهف:]31:
طال عليهم البالء َّ
وتنوعت ألوان العناء ،فطاب لهم يف اجلنة االتكاء.
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((( صحيح الرتمذي رقم2538 :
((( صحيح اجلامع رقم6525 :

املقطع الرابع

قصة صاحب اجلنتني
«فتن�ة المال»
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 134ﵛﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ
ﲻﲼﵚ [الكهــف:]32:
واضرب مثال لفريقني ،إلظهار عاقبة حالتني ،عن طريق رجلني.
فالفريقــان همــا املؤمنــون الذيــن يدعــون ربهــم بالغــداة والعــي ،والكافــرون الذيــن
غرتهــم الدني ـ�ا واســتنكفوا عــن مجالســة املؤمنــن.
واحلالتان :العصيان مع الغىن ،والطاعة مع الفقر.
والرجالن :قيل هما رجالن من بىن إسرائي �ل أحدهما :كافر ،واآلخر :مؤمن.
 135ﵛﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﵚ [الكهف:]33:
معنــاه :ولــم تنقــص منــه شــيئ �ا ،فــاألرض امليت ـ�ة أخــذت المــاء فأعطــت الثمــار،
ُ
ُ
ـط شــيئ �ا ،ب ــل كان ظالمــا ،أ ِنعــم
فلــم تظلــم ،وكثــر مــن األحيــاء أخــذ نعــم هللا ولــم يعـ ِ
عليــه فلــم يشــكر ،فــكان اجلمــاد أفضــل منــه!
 136ﵛﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﵚ [الكهف:]34:
هــذا شــأن مــن طمــس هللا بصائــر قلوبهــم ،تزيدهــم ِنعــم هللا بطــرا ال شــكرا ،وشــرا
ال خــرا.
 137حتذيــر خطــر! أعظــم فتن ـ�ة لهــذه األمــة :فتن ـ�ة المــال .قــال رســول هللا ﷺ:
«إن لــكل أمــة فتن ـ�ة وإن فتن ـ�ة أمــي المــال»(((.
الك رب من أهم عوائق احلوار ،إياك أن حتاور ِّ
متكبا.
ِ 138
 139مــا أصــدق قــول قتــادة يصــف أمــاين هــؤالء الفجــار« :تلــك -وهللا -أمني ـ�ة
الفاجــر :كــرة المــال وعــزة النفــر».
 140ﵛﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﵚ [الكهف:]34:
افتخ�رـ رج�لان عندــ عل��ي ب ــن أيب طالـ�ب  فقــال« :أتفتخــران بأجســاد باليــة،
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وأرواح يف النــار؟ إن يكــن لكمــا عمــل فلكمــا أصــل ،وإن يكــن لكمــا خلــق فلكمــا شــرف،
وإن يكــن لكمــا تقــوى فلكمــا كــرم ،وإال فاحلمــار خــر منكمــا ،ولســتما خــرا مــن أحــد».
 141بم كانوا يفخرون؟
ْ
ُ
ُ
افتخــرت قريــش عنــد ســلمان ،فقــال ســلمان« :لكــي خ ِلقــت مــن نطفــة قــذرة،
ً
َّ
َّ
ثــم أعــود جيفــة ُمنتن ـ�ة ،ثــم يــؤدى يب إىل املــزان ،فــإن ثقلــت فأنــا كريــم ،وإن خفــت
فأنــا لئيــم».
 142بم افتخروا؟!

َّ َ
افتخــر احليــان األوس واخلــزرج ،فقالــت األوسِ :منــا غ ِسـ ْـي ُل املالئكــة حنظلــة ب ــن
أيب عامــر ،ومنــا الــذي حمتــه الدب ــر :عاصــم ب ــن ثاب ــت ،ومنــا الــذي اهــز ملوتــه العــرش
ســعد بــن معــاذ ،ومنــا مــن أجــزت شــهادته بشــهادة رجلــن خزيمــة بــن ثابــت،
َُ
هللا ﷺ :أ ٌّب ،ومعــاذ ب ــن
فقالــت اخلــزرج :منــا أربعــة جمعــوا القــرآن عل ــى عهــد رســول ِ
جبــل ،وزيــد ب ــن ثاب ــت ،وأب ــو زيــد.
 143ال تقــارن نفســك باألغــى منــك ،فهــذه بواب ــة احلســد واحلقــد ،وال ب ــاألدىن
َ
ـاح الكـ ْـر ُ
والع ِجــب.
منــك ،إن كانــت هــذه املقارنــة مفتـ
ِ
 144يف احلديــث« :انظــروا إىل مــن هــو أســفل منكــم ،وال تنظــروا إىل مــن هــو
فوقكــم ،فهــو أجــدر أن ال تــزدروا نعمــة هللا عليكــم»(((.
 145ﵛﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﵚ [الكهف:]35:
أكــر مــا يدفــع النــاس إىل الظلــم :اســتبعاد املــوت ،مــع ظــن دوام النعمــة وعــدم
زوالهــا.
 146ﵛﱆﱇﱈﱉﱊﱋﵚ [الكهف:]35:
قالهــا لطــول أملــه ،وتمــادي غفلتــه ،وغلبــة حــب الدنيــ�ا علــى قلبــه ،ومــا أكــر
اليــوم مــن يشــبهه! قــال صاحــب الكشــاف« :وتــرى أكــر األغني ـ�اء مــن املســلمني ،وإن
((( صحيح اجلامع رقم1507 :
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لــم يطلقــوا بمثــل هــذا ألســنتهم ،فــإن ألســنة أحوالهــم ناطقــة ب ــه ،مناديــة عليــه».
 147هذه اآلية دليل دامغ على أن من طال أمله ساء عمله.
 148ﵛﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﵚ [الكهف:]36:
قــال الســعدي« :فــأي تــازم ب ــن عطــاء الدني ـ�ا وعطــاء اآلخــرة ،حــى يظــن جبهلــه
ُ
ُ
أن مــن أ ْع ِط ــي يف الدني ـ�ا أ ْع ِط ــي يف اآلخــرة ،ب ــل الغالــب أن هللا تعــاىل يــزوي الدني ـ�ا عــن
أوليائــه وأصفيائــهِّ ،
ويوســعها عل ــى أعدائــه الذيــن ليــس لهــم يف اآلخــرة نصيــب».
َّ
ُ ُّ
 149قال اإلمام الرازي« :وهذا يدل على أن الشاك يف حصول البعث كافر».
 150ﵛﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﵚ [الكهف:]36:
َّ
أقســم هــذا الغــي الكافــر عل ــى أنــه إن ُرد إىل رب ــه -عل ــى ســبي �ل الفــرض والتقديــر-

ليجــدن يف اآلخــرة خــرا مــن جنت ـ�ه الدنيوب ــة ،يتمــى عل ــى هللا األمــاين ،ويطمــع يف مــا ال
يستحق.
 151لســان حــال البعــض :لــوال كرامــي عل ــى ريب مــا أعطــاين ،ولــوال حبــه مــا أغناين!
نظــرة خاطئــة يتبن �اهــا كثــر مــن أغني ـ�اء اليوم.
َّ
ظــن أن غنــاه يف الدنيــ�ا ســرافقه إىل اآلخــرة ،وهــي عــادة مكــرورة عنــد
152

املغروريــن كمــا حــدث مــع العــاص ب ــن وائــل ،فقــد أخــرج البخــاري ومســلم مــن حديــث
َ
َّ
خب��اب ب��ن األرت  قــال« :كنــت ق ْين ـ�ا (حــدادا) يف اجلاهليــة ،وكان يل عل ــى العــاص
َ
ب ــن وائــل د ْيــن ،فأتيت ـ�ه أتقاضــاه ،قــال :ال أعطيــك حــى تكفــر بمحمــد ﷺ ،فقلــت:
ُ
ال أكفــر حــى يميتــك هللا ،ثــم ُت َ
بعــث ،قــال :دعــي حــى أمــوت وأ َبعــث ،فســأوىت مــاال
وولــدا فأقضيــك ،فزنلــت :ﵛﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﵚ»(((.
ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
 153ﵛﱛﱜ
ﱩﱪﵚ [الكهــف:]37:
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((( صحيح البخاري رقم2091 :

أعظــم اجلحــود أن جتحــد مــن خلقــك ،وأبشــع نكــران للجميــل مــا كان جتــاه مــن
سـ َّـواك فعدلــك.
 154قــد ينجــح الفقــر يف امتحــان املنــع فيصــر ،ويســقط الغــي يف امتحــان
ُ ِّ ٌ
تعــرض لالبتــلاء.
العطــاء فيكفــر ،فــكال الفريقــن م
 155ﵛﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﵚ [الكهف:]38:
الفخــر احلقيق ــي باإلســام ،والنعمــة الباقيــة ه ــي نعمــة التوحيــد ،وكل مــا عــدا
ذلــك عرضــة للــزوال.
 156ﵛﱬﱭﱮﱯﵚ [الكهف:]38:
هــو هللا ريب يف الفقــر والغــى ،واملــرض والصحــة ،واملنــع والعطــاء ،والــرب يــريب عبــده
بمــا يعلــم أنــه األصلــح لــه ،وهللا يعلــم وأنتــم ال تعلمــون.
 157ﵛﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﵚ [الكهف:]39:
ً
شــيئ �ا ُيعجبــه أو دخــل ً
حائطــا
روى هشــام بــن عــروة عــن أبيــ�ه أنــه كان إذا رأى
ِ
ً
(بســتانا) مــن حيطانــه ،قــال :مــا شــاء هللا ال قــوة إال بــاهلل ،فمــن أعجبــه يشء مــن
حالــه أو ولــده أو مالــه ،فليقــل :مــا شــاء هللا ال قــوة إال بــاهلل ،وهــو مأخــوذ مــن هــذه
اآليــة.
ِّ
 158قــال اإلمــام مالــك« :ينبغ ــي لــكل َمـ ْـن دخــل مزنلــه أن يقــول كمــا قــال هللا
تعــاىل :ﵛﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﵚ».
 159ﵛﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﵚ [الكهف:]39:
ُّ
معناهــا :احلــض عل ــى االعــراف ب ــأن جنت ـ�ه ومــا فيهــا حتــت مشــيئ �ة هللا ،إن شــاء
أبقاهــا ،أو شــاء أفناهــا ،وهــذا حــال املؤمــن مــع كل ِن َعــم هللا عليــه.
 160ﵛﱽﱾﱿﲀﵚ [الكهف:]39:

ال قــوة إال مــن هللا وحــده ،لكنــه يعطــي القــوة للظالــم ابتــلاء واســتدراجا،
ِّ
فيســتعملها يف العــدوان ،ويعطيهــا املؤمــن إنعامــا وإكرامــا ،فيســخرها يف اخلــر
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والعمــران.
 161ﵛﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ
ﲘﵚ [الكهــف:]40:
هللا قــادر يف حلظــة واحــدة عل ــى أن يقلــب حالــك ،فتصبــح جنتــك أرضــا «زلقــا»
ُ
أي جــرداء ملســاء ال ِتــرج نب ـ�ات ،وال تثبــت عليهــا قــدم ،أي تصــر عديمــة النفــع مــن
كل يشء حــى مــن املــي عليهــا.
 162فيــه جــواز الدعــاء بتلــف أمــوال الظاملــن إن كانــت ســبب �ا يف علوهــم
وطغيانهــم.
 163مؤمــن فقــر ال مــال لــه وال نفــر ،وال جنــة عنــده وال ثمــر ،لكنــه يتكلــم بمنته ــى
القــوة؛ ألنــه معــز بدين ـ�ه وعقيدتــه.
 164ﵛﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﵚ [الكهف:]41:
لــو غــار المــاء يف باطــن األرض ،وأراد هللا حرمانــك منــه ،فلــن تســتطيع الوصــول
إليــه ولــو طلبت ـ�ه ب ــكل اآلالت واملعــدات ،وإن كان اجلســد يســتطيع حتمــل احلرمــان
مــن الطعــام حــى ســتة أســابيع ،فإنــه ال يســتطيع حتمــل احلرمــان مــن المــاء إال مــن
ثالثــة إىل خمســة أيــام عل ــى األكــر قبــل أن يمــوت.
 165ﵛﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲯﵚ [الكهــف:]42:
اخلسران احلقيقي هو قرع باب الندم حني ال ينفع الندم ،وبعد فوات األوان.
 166أحــاط ب ــه هــذا العقــاب ال ملجــرد كفــره ،فــإن هللا قــد يمتــع الكافــر ويمل ــي
لــه ،وإنمــا أحــاط ب ــه العقــاب عقوب ــة لــه عل ــى طغيانــه ،وألنــه جعــل ثروتــه وســيلة
الحتقــار الفقــراء ،ويف اآليــة تقريــع للمشــركني الذيــن اختــذوا أموالهــم ســبب �ا للرتفــع
عــن مجالــس النــي ﷺ؛ ألنهــا جمعــت فقــراء الصحابــة ،وطلبــوا مــن النــي ﷺ
طردهــم عــن مجلســه.
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 167من تعريفات الغرور :السري خبطى ثاب ت �ة حنو الهالك :ﵛﲣﲤﵚ.

 168ﵛﲰﲱﲲﲳﲴﲵﵚ [الكهف:]42:
البالء رحمة!

أحســن يشء مـ َّـر بهــذه الكافــر كان هــذا البــاء! ألنــه كان ســبب إيمانــه ،فــكان البــاء
خــرا محضــا ،وصــارت املحنــة يف حقــه عــن املنحــة!
 169ﵛﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﵚ [الكهف:]43:
من َس ِخط َم ِلك امللوك عليه ،لم ينفعه نظر اجلنود والرعية إليه.

 170ﵛﳃﳄﳅﳆﵚ [الكهف:]44:
َ َُ
الية بفتح الواو :التويل والنصرة ،قرأ بها ابن كثري ونافع وعاصم.
الو
يتو َّلــون هللا يــوم القيامــة ويؤمنــون ب ــه ،ويتـ َّ
 oأي أن الكافريــن َ
ـرؤون ممــا كانــوا
يعبــدون مــن دونــه ،قالــه اب ــن قتيب ـ�ة.
َّ
يتول َ
أمر اخلالئق يوم القيامة ،فينصر املؤمنني وخيذل الكافرين.
 oأو أن هللا
َّ
َّ
 oأو املعىن أال ويل يف الدني �ا واآلخرة إال هللا ،فكل من اعزت بغري هللا ذل وضل.

الواليــة ،بكســر الــواو :الســلطان وامللــك ،أي ال ســلطان وال
 171ويف قـ ٍ
ـراءة حلمــزةِ :
ملــك يــوم القيامــة إال هلل رب العاملــن.
؟؟؟ ﵛﳈﳉﳊﵚ [الكهف:]44:
َ
ما أفضل ثواب لك إذا كنت صاحلا؟!
اجلواب :أن يكون هللا َّ
وليك.
 172من ﵛﳈﵚ؟!
هــو هللا ،فســؤال :مــا ثواب ــك؟ جواب ــه :ثواب ــك هــو هللا ،فمــا ظنــك بأكــرم األكرمــن
وأرحــم الراحمــن؟!
 173ﵛﳈﳉﳊﳋﳌﵚ [الكهف:]44:

ﵛﳉﳊﵚ ألن غــر هللا يثيــب علــى العمــل بمثلــه ،ولكــن هللا يثيــب عليــه 59

َّ
بعشــرة أمثالــه إىل ســبعمائة ضعــف إىل أضعــاف كثــرة ،ﵛﳋﳌﵚ جــل جاللــه،
ألن مــن تــواله هللا فــاز يف الدنيــ�ا واآلخــرة.

افعل
وال تفعل
فقص أملك.
تحس ن عملكِّ ،
 إن أردت أن ِّ
 ال ت ــذم حال ــة الفق ــر أو الغ ـ نـى ،وإنم ــا ال ــذم ينبغ ــي أن يتوجه

ل ـ تـرك الص ـ بـر أو عدم الش ــكر.
ش
�ء مــن حالــه أو ولــده أو مالــه ،فليقــل ف ي�
 مــن أعجبــه ي
الحــال :مــا شــاء هللا ال قــوة إال بــاهلل.

 احم ــد هللا ع ــى نعم ــة الم ــاء الع ــذب ،فل ــو ش ــاء رب ــك لغ ــار
ف� بط ــن أ
الرض ،ف ــا تص ــل إلي ــه.
ي
آ
 ازه ــد ف ي� الدني ــا واجته ــد ف ي� عم ــل للخ ــرة ،وم ــن أحس ــن م ــا
قي ــل ف ي� الزه ــد :لي ــس الزه ــد ف ي� الدني ــا بتحري ــم الح ــال وال إضاع ــة
الم ــال ،ولك ــن أن تك ــون بم ــا ف ي� ي ــد هللا أوث ــق من ــك بم ــا ف ي� ي ــدك ،وأن
ف
ـت به ــا -أرغ ــب من ــك فيه ــا ل ــو ل ــم
صب ـ َ
تك ــون ي� ث ــواب المصيب ــة -إذا أُ ْ
تصب ــك.
ـ� بغ ـ يـر هللا ،وال تس ــتقو إال ب ــاهلل ،فم ــن اع ـ ت ز
 ال تع ـ ت ز
ـ� بغ ـ يـر هللا
ِ
َّ
ذل ،وم ــن اس ــتنرص بغ ـ يـره ُخ ـ ِـذل ،وم ــن ت ــوكل ع ــى غ ـ يـره خ ــاب ،وم ــن
أن ــس بس ــواه اس ــتوحش.
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 174ﵛﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ

ﳛﳜﳝﳞﳠﳡﳢﳣﳤﳥﵚ [الكهف:]45:

قصــة الدني ـ�ا مــن أولهــا آلخرهــا اســتوعبتها آيــة! أال مــا أهــون الدني ـ�ا عل ــى هللا إال
مــا كان منهــا يف مرضــاة هللا.
قــال اإلمــام القرطــي« :قالــت احلكمــاء :إنمــا شـ َّـبه تعــاىل الدني ـ�ا بالمــاء ألن
175

المــاء ال يســتقر يف موضــع ،كذلــك الدني ـ�ا ال تبق ــى عل ــى واحــد.
وألن الماء ال يستقيم على حالة واحدة ،كذلك الدني �ا.
وألن الماء ال يبقى ويذهب ،كذلك الدني �ا تفىن.

وألن المــاء ال يقــدر أحــد أن يدخلــه وال يبت ـ�ل ،كذلــك الدني ـ�ا ال يســلم أحــد دخلهــا
مــن فتنتهــا وآفتهــا.
وألن المــاء إذا كان بقــدر كان نافعــا منبتــ�ا ،وإذا جــاوز املقــدار كان ضــارا مهلــكا،
وكذلــك الدنيــ�ا الكفــاف منهــا ينفــع وفضولهــا يضــر».
 176ﵛﱁﱂﱃﱄﱅﵚ [الكهف:]46:

كلمــة ﵛﱃﵚ أي :ليســت مــن ضــرورات احليــاة ،بــل مجــرد شــكل وزخــرف؛
فاملؤمــن يعيــش ســعيدا راضيــا بمــا قســم هللا لــه حــى لــو كان ب ــا مــال وال ولــد؛ بينمــا
يشــقى بعضهــم بمالــه وولــده.
 177ﵛﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﵚ [الكهف:]46:
ِمـ َـن الباقيــات الصاحلــات :مــا قالــه رســول هللا ﷺ ،وهــذا احلديــث مــن التفســر
َّ
ب املثــال« :خــذوا ُجنتكــم مــن النــار قولــوا :ســبحان هللا واحلمــد هلل وال إلــه إال هللا وهللا
ِّ
ِّ
ِّ
أكــر ،فإنهــن يأتــن يــوم القيامــة مقدمــات ومعقبــات ومجنبــ�ات ،وهــن الباقيــات
الصاحلــات»(((.

((( صحيح اجلامع رقم.3214 :
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 178لمــاذا الباقيــات الصاحلــات خــر؟! ألن المــال والبنــون لــن يدخــا القــر
معــك ،ولــن يمنعــا عنــك العــذاب ،ولــن ينفعــك إال الباقيــات الصاحلــات.
 179ﵛﱇﱈﱉﵚ [الكهف:]46:
لم بدأ بالباقيات قبل الصاحلات؟!
واجلــواب :تنبيهــا عل ــى أن كل مــا معــك يف الدني ـ�ا ســيفىن ،وتشــجيعا لــك عل ــى
االهتمــام باألهــم واألبق ــى.
 180ﵛﱇﱈﱉﵚ [الكهف:]46:
ُ
معــى هــذا أن مــا قبلهــا لــم يكـ ْـن مــن الباقيــات ب ــل زائــل ب ــزوال الدني ـ�ا ،ووصــف
الباقيــات ال يســتحقه إال مــا ينفــع يف اآلخــرة.
 181ﵛﱇﱈﱉﵚ [الكهف:]46:
قــال عبــد هللا ب ــن مســعود عــن الصدقــة« :مــن اســتطاع منكــم أن يضــع كــزه
حيــث ال يأكلــه الســوس ،وال ين �الــه َّ
السـ َـرق فليفعــل».
 182ﵛﱐﱑﱒﵚ [الكهف:]47:
أشــد الــزالزل تدمــرا يف الدنيــ�ا ال تســتطع اقتــاع اجلبــال مــن جذورهــا ،لكــن
كل يشء يــوم القيامــة مختلــف ،فيــوم القيامــة زلــزال الــزالزل الــذي يفتــت أقــوى
اجلمــادات ،ويجعلهــا تطــر مــع الســحاب.
 183أين أنت من عبادة التفكر!
عــن أيب عمــران األنصــاري قــال« :كنــت أقــود بداب ــة أم الــدرداء (التابعيــة أم الــدرداء
الصغــرى واســمهاُ :هجيمــة بنــت ُحـ َ ّ
ـي األوصابي ـ�ة ،وه ــي غــر أم الــدرداء الصحابي ـ�ة)
يف مــا ب ــن بيــت املقــدس ودمشــق ،فكانــت إذا مـ َّـرت باجلبــال قالــت:
َ
يــا أبــا ســليمان! أ ْس ِــم ْع اجلبــال مــا وعدهــا هللا عــز وجــل ،فأرفــع صــويت بهــذه
اآليــات :ﵛﱐﱑﱒﱓﱔﱕﵚ [الكهــف.»]47:
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 184ﵛﱓﱔﱕﵚ [الكهف:]47:

فــا بنــ َ
�اء فيهــا وال حجــر وال شــجر ،حــى ال يتــوارى أحــد ،بــل ينكشــف اخللــق
جميعــا بــن يــدي هللا ،للحســاب واجلــزاء ،وال ختفــى عليــه منهــم خافيــة.
ﱝ ﱞﱟﵚ [الكهف:]48:
 185ﵛﱜ
لــم َيغـ ْ
ـب عــن هللا منهــم أحــد يف الدني ـ�ا ولــو اســترتوا ،لكنهــم يــوم القيامــة أشــد
ِ
انكشــافا وافتضاحــا يف يــوم العــرض األكــر!
ﱝ ﱞﱟﵚ [الكهف:]48:
 186ﵛﱜ
مــا أشــبه تلــك احلــال حبــال اجلنــاة ُع ِرضــوا عل ــى الســلطان ،فلــم يســتطع أحــد
منهــم التخف ــي ،ولــم يعــد لــه مفـ ٌّـر ،وهــم يف احلقيقــة صفــوف ،لكنــه عـ َّـر بالواحــد عــن
ْ ً
َّ
ٌّ
ُ
ُ ُْ ُ
اجلميــع كقولــه :ﵛثـ َّـم ن ِر ُجكـ ْـم ِطفــاﵚ ،لكنهــا صفــوف ال ِيف ــي فيهــا َصــف الصــف
الــذي يليــه ،فاجلميــع منفضــح ومكشــوف ،كالصــف الــذي تســهل ِاإلحاطــة جبميــع
الواقفــن فيــه.
 187ﵛﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﵚ [الكهف:]48:
قــال الســعدي« :أي :بــا مــال ،وال أهــل ،وال عشــرة؛ مــا معهــم إال األعمــال الــي
عملوهــا ،واملكاســب يف اخلــر والشــر الــي كســبوها».
 188ﵛﱰﱱﱲﵚ [الكهف:]49:
لــم خيافــوا يف الدنيــ�ا ،فخافــوا يف اآلخــرة ،ومــن خــاف اليــوم تمتــع باألمــن غــدا،
لــذا قــال تعــاىل عــن أهــل اجلنــة :ﵛﭐﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ
ﲳﲴﲵﲶﵚ [الطــور.]27-26 :
 189قــال اب ــن القيــم يف مزنلــة اإلشــفاق« :القلــب يف ســره إىل هللا عــز وجــل بمزنلــة
الطائــر ،فاملحبــة رأســه ،واخلــوف والرجــاء جناحــاه ،فمــى ســلم الــرأس واجلناحــان
فالطائــر جيــد الطــران ،ومــى قطــع الــرأس مــات الطائــر ،ومــى فقــد اجلناحــان فهــو
عرضــة لــكل صائــد وكاســر ،ولكــن الســلف اســتحبوا أن يقــوى يف الصحــة جنــاح
اخلــوف عل ــى جنــاح الرجــاء ،وعنــد اخلــروج مــن الدني ـ�ا يقــوى جنــاح الرجــاء عل ــى جنــاح
اخلــوف».
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 190ﵛﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﵚ [الكهف:]49:
َّ
ويلنــا مــن هــذا الويــل! قــال التابع ـ ُّـي عــون ب ــن عبــد هللا« :ضــج وهللا القــوم مــن

ِّ
الصغــار قبــل الكبــار!».

 191بــدأ بالصغــرة قبــل الكبــرة ألن أكــر النــاس يســتهينون بالصغائــر ،فــا
يتوبــون منهــا بعكــس الكبائــر.
 192ﵛﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﵚ [الكهف:]49:
ُ
ـال)،
أشــار اإلمــام البقاع ــي أن الم اجلــر ر ِســمت مفصولــة (يف الرســم العثمــاين :مـ ِ
إشــارة إىل أنهــم لشــدة الكــرب واخلــوف ،لدرجــة أنهــم يقفــون عل ــى بعــض الــكالم ،فــا
يسرتســلون بالنطــق ب ــه.
 193ﵛﲂﲃﲄﲅﲇﲈﲉﲊﵚ [الكهف:]49:
نــىَّ ،
ُّ
«الــر ال يبلــى ،واإلثــم ال ُي َ
والديــان ال
م��ن أجم��ل مواع��ظ أيب الدــرداء ِ :
ين ـ�ام ،فكــن كمــا شــئت ،كمــا تديــن تــدان».
 194إمكانيــ�ة اســرجاع المــايض! تقــول النظريــة النســبي �ة :إذا اســتطعنا أن
نســر بســرعة تســاوي ســرعة الضــوء ،ســوف يتوقــف الزمــن عنــد هــذه النقطــة ،وإذا
جتــاوز هــذه الســرعة ســوف يعــود الزمــن لــرى المــايض حقيقــة واقعــة أمامنــا ،وهــذا
إثب ـ�ات علــي عل ــى إمكاني ـ�ة اســرجاع المــايض!
 195ﵛﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ
ﲚﵚ [الكهف:]50:
إبليــس مــن اجلــن ال مــن املالئكــة! قــال أب ــو حيــان األندلــي« :جعــل كونــه مــن
اجلــن ســبب �ا يف فســقه ،يعــي إنــه لــو كان ملــكا كســائر مــن ســجد آلدم لــم يفســق عــن
أمــر هللا؛ ألن املالئكــة معصومــون ألبت ـ�ة ،ال جيــوز عليهــم مــا جيــوز عل ــى اجلــن واإلنــس،
وهــذا الــكالم املعــرض تعمــد مــن هللا عــز وعــا لصيانــة املالئكــة عــن وقــوع شــبهة يف
عصمتهــم».
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 196قــال احلســن البصــري« :مــا كان إبليــس مــن املالئكــة طرفــة عــن قــط ،وإنــه

ألصــل اجلــن ،كمــا أن آدم عليــه الســام أصــل البشــر».
إيــاك والك ـ ْـر! قــال ســفيان ب ــن عيين ـ�ة« :من كانــت معصيت ـ�ه يف شــهوة ْ
فار ُج
197
ِ
ُ
ً
لــه التوب ــة ،فــإن آدم عليــه الســام عــى مشــتهيا فاســتغفر ،فغ ِفــر لــه ،فــإذا كانــت
ْ َ
ً ُ
ـتكربا ،فل ِعــن».
معصيت ـ�ه مــن كــر ،فاخــش عليــه اللعنــة ،فــإن إبليــس عــى مسـ
 198ﵛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲥﲦﲧﵚ [الكهف:]50:
ُ َّ
قــال اب ــن رجــب« :أنــت املختــار مــن املخلوقــات ،ولــك أ ِعــدت اجلنــة إن اتقيــت،
فه ــي إقطــاع املتقــن ،والدني ـ�ا إقطــاع إبليــس ،فكيــف رضيــت لنفســك باإلع ــراض
عــن إقطاعــك ،ومزاحمــة إبليــس عل ــى إقطاعــه؟! وأن تكــون غــدا معــه يف النــار مــن
جملــة أتب �اعــه ،إنمــا طردنــاه مــن الســماء ألجلــك ،حيــث تكـ َّـر عــن الســجود ألبيــك،
َ
وطلبن ـ�ا قرب ــك لتكــون مــن خاصتن ـ�ا وحزبن ـ�ا ،فعاديتن ـ�ا وواليــت عدونــا!».

 199ﵛﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ
ﲶﵚ [الكهــف:]51:
فــن إقنــاع املخالــف! ختاطــب هــذه اآليــة العقــل ،وتتلطــف ب ــكل وســيلة يف إقنــاع
اخللــق ،وذلــك بعــدم اســتحقاق إبليــس وذريتــ�ه أن يكونــوا أوليــاء ،ففضــا عــن
فســقهم عــن أمــر ربهــم ،فــاهلل مــا أشــهدهم خلــق الســموات واألرض؛ وال أشــهد
َ
بعضهــم خلــق بعــض ،وال اســتعان بهــم حــن خلــق اخللــق ،فكيــف اختذتموهــم
شــركاء مــن دون هللا؟!
 200ﵛﳂﳃﳄﵚ [الكهف:]52:
واملوب ــق هــو املهلــك ،أي أن هللا جعــل ب ــن املشــركني ومــن اختذوهــم شــركاء تواصــا
يف الدني ـ�ا كان ســبب هالكهــم يف اآلخــرة ،وذكــر اإلمــام الــرازي أن بعــض املشــركني اختذوا
مــن عيــى عليــه الســام واملالئكــة آلهة ،فدعوهــم يــوم القيامة فلــم يســتجيبوا لهم،
ُ
دخــل عيــى اجلنــة ،وصــارت املالئكــة إىل
ثــم حيــل بينهــم وب ــن عيــى واملالئكــة ،وأ ِ
حيــث أراد هللا مــن دار الكرامــة ،ثــم حصــل ب ــن أولئــك الكفــار وب ــن املالئكــة وعيــى
واد يف جهنــم.
عليــه الســام هــذا املوب ــق ،وهــو ٍ
 201ﵛﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﵚ
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[الكهف:]53:

رؤيــة العــذاب تبعــث يف القلــب اخلــوف منــه قبــل وصولــه ،فعندهــا ال ُي َ
ســمع
لهــم عــذر ،وال تنفــع لهــم حيلــة ،وال ُت َ
قبــل فيهــم شــفاعة ،وال يؤخــذ منهــم فــداء ،وهــذا
يضاعــف أثــر العــذب عليهــم بعــد نزولــه.
كلــه
ِ
 202ﵛﳆﳇﳈﳉﳊﳋﵚ [الكهف:]53:
ُ
تعـ َـرض عليهــم النــار لــروا مــا فيهــا مــن العــذاب والنــكال قبــل دخولهــا ،فيكــون يف
ذلــك عــذاب نفــي َّ
معجــل بالهــم والرعــب ،قبــل العــذاب احلــي يف النــار .قــال رســول

هللا ﷺ« :يــؤىت جبهنــم يومئــذ لهــا ســبعون ألــف زمــام ،مــع كل زمــام ســبعون ألــف
ملــك جيرونهــا»(((.
 203ﵛﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱋﱌﱍﱎ

ﱏﵚ [الكهــف:]54:

أوضــح هللا لنــا يف كتاب ــه كل مــا فيــه صــاح دينن ـ�ا ودني �انــا ،وذلــك بذكــر القصــص
واألمثــال واألحــوال ،لكــن أصحــاب الضــال جيادلــون فيــه ،واجلــدال يف احلــق الواضــح
ُ
يطمــس احلقائــق ،ويف ــي ن ــور احلــق وســط اآلراء املتضارب ــة واألهــواء املتن �ازعــة.
 204قــال اب ــن مســعود« :مــن أراد العلــم فليتبــوأ القــرآن ،فــإن فيــه علــم األولــن
واآلخريــن».
 205مــا مــن فتن ـ�ة وال محنــة وال ب ــاء يمــر ب ــك ،إال ويف الق ــرآن مــاذ منــه حيميــك،
ونــور يهديــك ،وطــوق جنــاة ينتشــلك مــن أشــد حلظــات الضيــق ،فلــم هجرانــك لــه
وجتافيــك؟!
 206ﵛﱋﱌﱍﱎﱏﵚ [الكهف:]54:
َ
ال جيــوز التعلــل بالقــدر لتبريــر ذنــب أو القعــود عــن طاعــة ،ويف الصحيــح أن النــي
ﷺ طــرق عليــا وفاطمــة ليــا فقــال :أال تصليــان!؟ فقــال عل ــي :يــا رســول هللا ..إنمــا
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((( صحيح اجلامع رقم8001 :

أنفســنا بي ـ�د هللا إن شــاء أن يبعثن ـ�ا بعثن ـ�ا ،قــال :فانصــرف رســول هللا حــن قلــت
لــه ذلــك ولــم يرجــع إيل شــيئ �ا ،ثــم ســمعته يضــرب فخــذه ويقــول :ﵛﱋﱌ
ﱍﱎﱏﵚ.
 207ﵛﱋﱌﱍﱎﱏﵚ [الكهف:]54:
قــال اب ــن عمــر« :ولــن يصيــب رجــل حقيقــة اإليمــان حــى يــرك املــراء وهــو يعلــم
أنــه صــادق ،ويــرك الكــذب يف املــزاح».
 208ﵛﱋﱌﱍﱎﱏﵚ [الكهف:]54:
فقاومهــا بهــذا احلديــث
يف النفــس رغبــة دفين ـ�ة جامحــة يف اجلــدال واخلصــامِ ،
ُ َ
(((
النبــوي« :أنــا زعيــم بيــت يف رب ــض اجلنــة ملــن تــرك ا ِملــراء وإن كان م ِحقــا » .

 209ﵛﱋﱌﱍﱎﱏﵚ [الكهف:]54:
ً
قــال مهــدي ب ــن ميمــون :ســمعت محمــدا -يعــي اب ــن ســيرين -ومــاراه رجــل يف
يشء -أي جادلــه -فقــال محمــد« :إين أعلــم مــا تريــد؛ وأنــا أعلــم ب املــراء منــك؛ ولكــي
ال أماريــك».
 210ﵛﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ
ﱞﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣﵚ [الكهف:]55:
مــا منــع النــاس مــن اإليمــان ضعــف البي ـ�ان ،إنمــا منعهــم العنــاد ،ولــو ظلــوا عل ــى
عــدم اإليمــان جلاءهــم العــذاب حتمــا بإحــدى صورتــن :عــذاب األمــم الســابقة بعذاب
االســتئصال أوعــذاب اآلخــرة.
َّ
 211ما هي ُسنة األولني؟
اجلــواب :هــي أخذهــم بالعــذاب العــام ،لكــن لــم يأخــذ هللا األمــة بعــذاب
َ
َّ
بســنة عامــة ،فأجــاب هللا دعــاءه.
االســتئصال؛ ألن النــي ﷺ دعــا رب ــه أال يهلــك أمتــه ِ
 212ﵛﱠ ﱡ ﱢ ﱣﵚ [الكهف:]55:

((( صحيح اجلامع رقم1464 :
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ُ
العــذاب ق ُبــا هــو الــذي يرونــه عيانــا ومواجهــة أو ِق َبــا أي ألوانــا متنوعــة ،وهــذا
تهديــد وإنــذار وحتذيــر وحــث عل ــى املبــادرة باإليمــان قبــل فــوات األوان.
 213ال تتعجــب مــن إع ــراض اخللــق! فبعــض النــاس لــن يؤمنــوا ولــن يســتغفروا
إال إذا نــزل بهــم عــذاب دنيــوي مهلــك ،أو يف مواجهــة عــذاب اآلخــرة وعل ــى عتب ـ�ات النار.
ُ
قبلــون عليــه إال بعــد نــزول البــاء ،وهــؤالء قــال
 214أكــر املعرضــن عــن هللا ال ي ِ
فيهــم اب ــن عطــاء هللا الســكندري« :مــن لــم يرحــل إليــه بسالســل اإلنعــام ،ســيق إليــه
بسالســل االمتحــان».
 215ﵛﱥﱦﱧﱨﱩﱪﵚ [الكهف:]56:
إىل كل داعية :ابدأ بالبشارة قبل النذارة ،والرتغيب قبل الرتهيب.
 216ﵛﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﵚ [الكهف:]56:
ومــن جــدال الكافريــن بالباطــل أنهــم قالــوا :يــا محمــد ..أخربنــا عــن الشــاة إذا
ماتــت ،مــن قتلهــا؟ قــال :هللا .قالــوا :فزتعــم أن مــا قتلــت أنــت وأصحاب ــك حــال ،ومــا
قتــل الصقــر والكلــب حــال ،ومــا قتلــه هللا حــرام (أي امليت ـ�ة)؟
ومــن جدالهــم :أنهــم قالــوا لمــا أنزلــت :ﵛﲒﲓﲔﲕﲖﲗ
ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﵚ :فاملالئكــة ،وعزيــر ،وعيــىُ ،يعبــدون مــن
دون هللا ،فزنلــت :ﵛﲞﲟﲠﲡﲢﲣﵚ أي اآللهــة الــي يعبــدون.
وغري ذلك كثري.
 217ﵛﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﵚ [الكهف:]57:
كلما زاد ظلم العبد زاد نسيانه لذنب�ه وبعده عن ربه.
 218ﵛﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲇﲈ
ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﵚ [الكهــف:]57:
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اجلــزاء مــن جنــس العمــل ،أعرضــوا عــن هللا بمــلء إرادتهــم ،فأع ــرض هللا عنهــم،
َّ ْ
ونســوا مــا قدمــت أيديهــم مــن ذنــوب ،فنســيهم عــام الغيــوب ،وجعــل عل ــى قلوبهــم

أغلفــة حتــول بينهــم وب ــن اإليمــان.
؟؟؟ ﵛﲛﲜﲝﲞﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﵚ [الكهف:]58:
تأخــر العــذاب مــن عالمــات رحمــة هلل ،وهــو إمــا إمهــال للعبــد كــي يتــوب ،أو
َّ
أصــر علــى الذنــوب.
إقامــة للحجــة عليــه إن
 219ﵛﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﵚ [الكهــف:]59:
مســألة وقــت!!
 220ﵛﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﵚ [الكهف:]59:
يف مســند أحمــد والرتمــذي« :مــن فـ َّـرق ب ــن والــدة وولدهــا فـ َّـرق هللا بين ـ�ه وب ــن

أحبت ـ�ه يــوم القيامــة»(((.

 221ﵛﲶﲷﲸﵚ [الكهف:]59:
أصدر القرار ،وأخفى موعد التنفيذ!!

افعل
وال تفعل
ِ أض ــف إىل قائم ــة أورادك اليومي ــة :س ــبحان هللا والحم ــد هلل وال
إل ــه إال هللا وهللا أك ـ بـر ،وم ــن زاد منه ــا زاد هللا ل ــه.
 حاس ــب نفس ــك الي ــوم قب ــل أن تحاس ــب ،وزن عمل ــك قبل أن
أ
ي ــوزن علي ــك أم ــام عيني ــك غ ــدا ،وتج َّه ــز للع ــرض الك ـ بـر :ﵛﱜ
ﱝﱞﱟﵚ.
 ال تســتصغر ذنبــا ،وال تســتهن بالصغائــر ،فاســتصغار
(((صحيح اجلامع رقم: 6412
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كبــرة ،ومعظــم النــار مــن مســتصغر ش
الــر.
الصغــرة إىل ي
ي
 س ــل هللا س ــامة الص ــدر ،واس ــتعذ ب ــاهلل م ــن الحس ــد والك ـ بـر؛
فإنم ــا أَه َل ــكَ الش ــيطان دا ُء الحس ــد والك ـ بـر.
ـتعم ل المنط ــق ف ي� إقن ــاع المخال ــف ،ف ــاهلل خاط ــب العق ــل
 اس ـ ِ
ف ي� كث ـ يـر م ــن آي ــات الكت ــاب.
عــود نفســك عنــد المــرارو بآيــات العــذاب وذكــر النــار أن
ِّ 
ف
النــى ﷺ ي� قــراءة القــرآن.
َّ
تتعــوذ بــاهلل منهــا ،فهــي ُس ــ َّن ة ب ي
 اق ـرأ الق ـرآن كل ي ــوم ب ــروح جدي ــدة ،كأن ــك تبح ــث ع ــن دواء
لم ــا تش ــكو من ــه ،وإجاب ــة لس ــؤال ح ـ ي َّـرك ،وحكم ــة غائب ــة لم ــا ت ـراه
حول ــك ،وس ــتدرك ب ــه حاجت ــك ويش ــفي ص ــدرك.
 اتــرك الجــدال ولــو كنــت ُم ِح َّق ــا ،وأضمــن لــك الجنــة ،ف ي�
الحدي ــث« :أن ــا زعي ــم ِب َب ْي ــت ف ي� رب ــض ا ْل ج َّن ــة لم ــن ت ــرك الم ـراء وإن
كان محقــا».
 اعم ــل به ــذه الوصي ــة النبوي ــة ف ي� كل م ــا تتكل ــم ب ــه أو تكتب ــه:
ف
ـروا وال
«كان إذا بع ــث أح ــدا م ــن أصحاب ــه ي� بع ــض أم ــره ق ــال :ب ـ ش ِّ
ـروا»(((.
ـروا وال تع ـ ِّ
تن ِّف ــروا ،وي ـ ِّ

ـت صاح ــب رعي ــة ومس ــؤولية ،ف ــإن
 ال تظل ــم خاص ــة ل ــو كن ـ َ
ور َّد إليــه
ظلمــت فتح َّل ــل رسيعــا ممــن ظلمــت ،وســله العفــوُ ،
مظلمتــه ،قبــل أن يقتــص منــك غــدا.
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((( صحيح اجلامع رقم4691 :

املقطع السادس

قصة موىس والعبد الصالح
«فتن�ة العلم»
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 222ﵛﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﵚ [الكهف:]60:
قــوة تصميــم وإرادة وتعهــد علــى االســتمرار حــى يبلــغ مجمــع البحريــن ،طلبــا
للعلــم ،أو يمــي دهــرا طويــا حــى جيــد هــذا العا ِلــم.
 223سبب القصة:
قــال رســول هللا ﷺ« :قــام مــوىس عليــه الســام خطيب ـ�ا يف ب ــي إســرائي �ل فســئل:
أي النــاس أعلــم؟ فقــال :أنــا أعلــم ،قــال فعتــب هللا عليــه إذ لــم يــرد العلــم إليــه ،فــأوىح
هللا إليــه :أن عبــدا مــن عبــادي بمجمــع البحريــن هــو أعلــم منــك»(((.
قــال الــرازي« :وهــذا إخبــار مــن مــوىس بأنــه َّ
وطــن نفســه عل ــى حتمــل التعــب
224

الشــديد والعنــاء العظيــم يف الســفر ألجــل طلــب العلــم ،وذلــك تنبي ـ�ه عل ــى أن املتعلــم
َّ
لــو ســافر مــن املشــرق إىل املغــرب لطلــب مســألة واحــدة حلــق لــه ذلــك».
ُ ِّ
ارب ــط تالمذتــك دائمــا بأهــداف عليــا وغايــات عظيمــة لتحفــز هممهــم
ِ 225
وتســتثري عزمهــم.
 226ﵛﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﵚ [الكهف:]61:
قالــوا أن النبــوة ليــس مــن شــروطها العصمــة مــن النســيان البشــري العــادي ،وهــو
نســيان ال يتعلــق بالرســالة والــويح.
 227ﵛﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﵚ [الكهف:]61:

لمــا بلغــا هــذا املــكان ﵛﳌﳍﵚ أي نســيا خــر حوتهمــا ،ونســيا تفقــد أمــره،
وكان هللا قــد أوىح إىل مــوىس أن فقــدان احلــوت هــو عالمــة املــكان الــذي يلتق ــي فيــه
بالرجــل الصالــح ،فأحيــا هللا احلــوت ،وســقط يف البحــر ،واختــذ ﵛﳏﵚ أي طريقــه
ﵛﳐﳑﳒﵚ أي يف طريــق مثــل ِّ
الســرب أي النفــق يف األرض ،حيــث ســار احلــوت
فيــه ،وظــل أثــره واضحــا مثــل النفــق.

((( صحيح مسلم رقم2380 :
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 228ﵛﱅﱆﵚ [الكهف:]62:
فيــه اســتحباب إطعــام اإلنســان خادمــه مــن طعامــه ،وأكلهمــا ســويا ،ألن هــذا
ظاهــر قولــه :ﵛﱅﱆﵚ بصيغــة اجلمــع ،ممــا يــدل علــى أنهمــا أكال جميعــا.
 229ﵛﱇﱈﱉﱊﱋﱌﵚ [الكهف:]62:

قــال القرطــي« :ويف هــذا دليــل عل ــى جــواز اإلخبــار بمــا جيــده اإلنســان مــن األلــم
واألمــراض ،وأن ذلــك ال يقــدح يف الرضــا ،وال يف التســليم للقضــاء ،لكــن إذا لــم يصــدر
ذلــك عــن ضجــر وال ســخط».
 230ﵛﱗﱘﱙﱚﱛﱜﵚ [الكهف:]63:
مــن أدب النبــوة! قــال القاســي« :ونســبة النســيان ،وحنــوه مــن األمــور املكروهــة،
إىل الشــيطان ،مجــازا وتأدب ــا عــن نســبتهما إىل هللا تعــاىل».
ﱞﱟﱠﱡ ﱢﵚ [الكهف:]63:
 231ﵛ ﱝ

ملـــــاذا قــــــال هنـــــا :ﵛ ﱢﵚ بينمــــا قـــــال قبلهـــــا :ﵛﳎﳏﳐﳑ
ﳒﵚ [الكهــف]61:؟
واجلواب:
• ﵛ ﱢﵚ :الواصــف هنــا هــو الفــى يوشــع ب ــن نــون ،فقــد رأى الســمكة امليت ـ�ة
تــدب فيهــا احليــاة وتقفــز يف البحــر ،وهــو أعجــب مــا رأى.
• ﵛﳒﵚ :القائل هو هللا سبحانه وتعاىل.
 232ﵛﱤﱥﱦﱧﱨﱪﱫﱬﱭﵚ [الكهف:]64:
َ َّ
أي ارتــدا أي رجعــا يقصــان أثرهمــا إىل املــكان الــذي نســيا فيــه احلــوت ،فلمــا وصــا
إليــه ،وجــدا العبــد الصالــح.
 233ﵛﱯﱰﱱﱲﵚ [الكهف:]65:
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كان فقــد احلــوت أمــرا مكروهــا ليوشــع ب ــن نــون غــام مــوىس عليــه الســام ،لكنــه
كان عالمــة مــكان العبــد الصالــح ،فقــد يك ــون يف مــا يك ــره اإلنســان كثــرا ممــا حي ــب،

وهــو ال يعل ــم.
 234ﵛﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﵚ [الكهف:]65:
َّ
علــم شــيئ �ا ،أو املــراد أن كل عل ــم ال
قــدم الرحمــة عل ــى العلــم ،فلــوال رحمتن ـ�ا ب ــه مــا ِ
تصحبــه الرحمــة باخللــق فهــو عــن اجلهــل.
 235ﵛﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﵚ [الكهف:]66:
َّ
ُّ
هذا أدب الطلب الذي جيب أن يتعلمه كل طالب علم.
ـاس ريض هللا عنهمــا:
 236ال اكتفــاء مــن العلــم حــى ملــن كان نبي ـ�ا! قــال اب ــن عبـ ٍ
ٌ
«لــو كان أحــد يكتف ــي مــن العلــم الكتف ــى منــه مــوىس -عل ــى نبين ـ�ا وعليــه الســام-
لمــا قــال :ﵛﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﵚ».
 237ﵛﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﵚ [الكهف:]66:
ٌ
إقرار له على نفسه باجلهل وألستاذه بالعلم.
 238شدة تواضع موىس!
ُ
شــعرك بالتواضــع ،كأنــه يقــول لــه :ال أطلــب منــك أن
وصيغــة ﵛﲄﲅﵚ ت ِ
جتعلــي مســاويا يف العلــم لــك ،ب ــل أطلــب منــك أن تعطيــي بعضــا مــن علمــك ال
علمــك كلــه.
 239ﵛﲄﲅﲆﵚ [الكهف:]66:
َّ
علمــه هــذا العلــم ،وطلـ ٌ
ـب منــه أن يعاملــه بمثــل مــا
اعــراف ب ــأن هللا هــو الــذي
َّ
ِّ
عاملــه هللا ب ــه ،فيعلمــه ممــا علمــه هللا.
 240ﵛﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﵚ [الكهف:]66:
لم تكرر ذكر الرشد يف سورة الكهف؟!
واجلــواب :ألنــه ال ينقــذك مــن الفتنــ�ة إال الرشــد ،والفائــز احلقيقــي هــو الــذي
يســوق هللا لــه الرشــد والرشــاد ،فيكــون رشــيدا ،واألعل ــى مــن ذلــك :أن يكــون مرشــدا
لغــره.
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 241ال خــاف يف أن مــوىس أفضــل مــن اخلضــر ،وهــذا يــدل علــى أن األفضليــة
العامــة ال تقتــي التفــوق يف كل جانــب ،ورحــم هللا اإلمــام مالــك حــن قــال« :إن مــن
شــيويخ مــن أطلــب منــه الدعــاء ،وال أقبــل روايت ـ�ه».
 242ارجــع ألهــل االختصــاص يف اختصاصاتهــم ،وال ترهــق أهــل الفضــل بســؤالهم
عمــا ال يعرفــون وال حيســنون ،فيســقطون ُ
ويســقطونن �ا معهــم إن هــم قالــوا بغري علم!
َ َ
ال إ َّن َك َل ْن َت ْس َتط َ
يع َم ِع َي َص ْ ًباﵚ [الكهف:]67:
ِ
 243ﵛق ِ
قيلت لنيب من أويل العزم من الرسل!
والدرس هنا:
ســتظل بعــض حكمــة هللا يف األحــداث غائب ـ�ة عنــك ،مهمــا عــا شــأنك وق ــوي
إيمانــك.
 244ﵛﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﵚ [الكهف:]68:
ســبب قلــة الصــر هــو قلــة العلــم ،ول ــو زاد عل ــم العبــد حبكمــة ال ــرب ولطفــه ب ــه
َ
لصـ َـر.
 245قــال اب ــن تيميــة« :وال تقــع فتن ـ�ة إال مــن تــرك مــا أمــر هللا ب ــه ،فإنــه ســبحانه
أمــر باحلــق وأمــر بالصــر ،فالفتن ـ�ة إمــا مــن تــرك احلــق ،وإمــا مــن تــرك الصــر».
 246ﵛﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﵚ [الكهف:]68:
ْ
ِّ
َّ
ملعلــم مــع تلميــذه ،حيــث التمــس لــه ُ
العــذر مقدمــا إن
مظهـ ٌـر مــن مظاهــر أدب ا
اعــرض عليــه.
 247ﵛﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﵚ [الكهف:]69:
ُّ
تقديــم املش ــيئ�ة تــأد ٌب مــع اخلالــق ســبحانه ،واســتعانة ب ــه عل ــى الصــر ،أدب
ِّ
يعلمنــا إيــاه األنبي ـ�اء.
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 248ﵛﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﵚ [الكهف:]70:

كلمــة ﵛﲩﵚ نكــرة تــدل عل ــى أن اخلضــر اشــرط عل ــى مــوىس اشــراط العالــم

عل ــى الطالــب أال يب ـ�دأه بالســؤال ،مهمــا رأى شــيئ �ا غريب ـ�ا غــر مفهــوم حــى يب ـ�دأه
العبــد الصالــح باحلديــث عنــه ،ووافــق مــوىس عل ــى الشــرط.
 249ﵛﲹﲺﲻﵚ [الكهف:]71:
ُ
كــم خ ِرقــت لنــا يف حبــر احليــاة ســفن ،فنجانــا الرحمــن بهــا مــن شــر أكــر وضــرر
أعظــم! ولــم نعــرف ذلــك إال بعــد حــن.
 250ﵛﲹﲺﲻﵚ [الكهف:]71:
فيــه إشــارة إىل أن قلــوب املؤمنــن مجبولــة عل ــى إنــكار املنكــر ،وال تتحمــل الصــر
عليــه ،فمــوىس مــع أنــه وعــد الرجــل الصالــح بالصــر عل ــى مــا يــراه منــه ،إال أنــه لــم
يصــر عل ــى املنكــر حــن رآه.
 251ﵛﲹﲺﲻﵚ [الكهف:]71:
قــال القاســي« :ولــم يقــل (لتغرقنــا) فنــي نفســه واشــتغل بغــره ،يف احلالــة
الــي كل أحــد فيهــا يقــول (نفــي نفــي) ال يلــوي عل ــى مــال وال ولــد .وتلــك حالــة
الغــرق ،فســبحان مــن جبــل أنبي ـ�اءه وأصفيــاءه عل ــى نصــح اخللــق والشــفقة عليهــم
والرأفــة بهــم».
 252ﵛﳊﳋﳌﳍﳎﵚ [الكهف:]73:
آفــة العلــم النســيان ،والنســيان فيــه حكمــة عظيمــة :أال يغــر اإلنســان بعلمــه،
ويعــرف لرب ــه بضعفــه وعجــزه.
 253ﵛﳏﳐﳑﳒﳓﵚ [الكهف:]73:
ارفــع احل ــرج عــن النــاس ،وال ِّ
حتملهــم مــا ال يطيق ــون ،والتمــس لهــم األعــذار يف كل

األح ــوال.

 254ﵛﲼﲽﲾﲿﵚ [الكهف ،]71:ﵛﳡﳢﳣﳤﵚ [الكهف:]74:
يف خــرق الســفين �ة اســتعمل كلمــة ﵛﲿﵚ ،وهــو األمــر العجــب ،ويف قتــل الغــام
اســتعمل شــيئ �ا ﵛﳤﵚ ،والــذي ال يســتعمل إال يف املذمــوم الــذي خيــرج عــن املعــروف يف
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العقــل أو الديــن ،ألن خــرق الســفين �ة الــي لــم يغــرق فيهــا أحــد أهــون مــن قتــل الغــام
الــذي هلــك.
 255ﵛﳜﳝﳞﳟﳠﵚ [الكهف:]74:

قــال رســول هللا ﷺ« :رحمــة هللا علين ـ�ا وعل ــى مــوىس ،لــو صـ َـر لــرأى مــن صاحبــه
َ
الع َجــب»((( ..الصــر مفتــاح ب ــاب العل ــم ،ومــن أســباب مزيــده.
 256ﵛﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱕﱖﱗﱘﱙﵚ [الكهف:]76:
ِّ
ِّ
حد الق َّلةَّ ،
وأول حد الكرثة.
يرى القشريي وغريه أن الثالثة آخر
ِ
 257ﵛﱒﱓﵚ [الكهف:]76:

إشــارة إىل تواضــع مــوىس عليــه الســام ،فقــد رأى أن الرجــل الصالــح أعل ــى منــه
ْ
منلــة ،وإال لقــال( :فــا أصاحبــك) ب ــدال مــن قولــه( :فــا تصاحبــي).
ِ
 258ﵛﱕﱖﱗﱘﱙﵚ [الكهف:]76:

وهي أصل املثل السائر :قد أعذر من أنذر.
ﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧ
 259ﵛﱛﱜ
ﱨﱩﱪﱫﱬﱮﱯﱰﱱﱲﱳﵚ [الكهف:]77:
اصنع املعروف ملن يستحق ومن ال يستحق ،ودع عنك قول القائل:
َّ
َ َّ
ومن يصنع املعروف يف غري أهلهِ ..م َن الن ِاس فاملعروف ال شك ضا ِئع
فما عند هللا ال يضيع أبدا.
 260ﵛﱵﱶﱷﱸﱹﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﵚ [الكهف:]78:
ال تفــارق صاحبــك حــى تبــن لــه األســباب الــي حملتــك عل ــى ذلــك ،فقــد قــال
الرجــل الصالــح ملــوىس :قبــل مفارقــي لــك ،ســأخربك عــن الســبب.
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((( صحيح اجلامع رقم3501 :

 261موافقــة الصاحــب لصاحبــه -يف غــر معصيــة هللا -مــن أهــم أســباب دوام
الصحبــة وتقويتهــا ،كمــا أن كــرة اخلــاف وعــدم االتفــاق مــن أهــم أســباب الفــراق.
 262ﵛﲊﲋﲌﵚ [الكهف:]79:

ولــم يقــل فخرقتهــا ،ليكــون ذلــك معـ ِّـرا عــن إرادة وني ـ�ة َّ
مبيت ـ�ة وتصميــم ،وليــس
مجــرد مصادفــة أو فعــل عاب ــر.
 263ﵛﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﵚ [الكهف:]80:
ٌ
قــال قتــادة« :ولــو بق ــي كان فيــه هالكهمــا ،فلــرض امــرؤ ِب قضــاء هللا ،فــإن قضــاء
هللا للمؤمــن فيمــا يكــره خــر لــه مــن قضائــه فيمــا حيــب».
 264قال ابن كثري يف تفسريها« :أي حيملهما حبه على متابعته يف الكفر».
الدرس هنا :حزن أيام خري لهما من خلود األبد يف نار جهنم.
 265ﵛﲠﲡﲢﲣﲤﲥﵚ [الكهف:]81:
الفقد قد يفتح بابا أروع من أبواب العطاء!

ِّ
 266ﵛﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﵚ [الكهــف :]81:حقــق صفــات
االب ــن الصالــح:
ﵛﲦﵚ :صالحا وطهارة واستقامة.
ﵛﲨﵚ :رحمة بوالديه.
 267ﵛﲠﲡﲢﵚ ﵛﲸﲹﲺﲻﲼﵚ ،ﵛﲸﲹﵚ:
ٌ
كل مــا جيــري حولــك هــو تنفيــذ إلرادة هللا ،والواجــب عليــك أن تتعــرف علــى
حكمتــه يف أقــداره ،ورحمتــه يف أفعالــه.
 268ﵛﲵﲶﲷﵚ [الكهف :]82:أيها األب ..اعرف قيمة صالحك!
ُ َّ
وعقب
قــال عمــر ب ــن عبــد العزيــز« :مــا مــن مؤمــن يمــوت إال حفظــه هللا يف عقبــه
ِ
عقبــه (أوالده وأحفاده)».
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 269ﵛﲵﲶﲷﵚ [الكهف:]82:

َ
قــال محمــد ب ــن املنكــدر« :إن هللا تعــاىل حيفــظ املؤمــن يف ولــده وولــد ولــده ،وحيفظه
ُ
ُ
ـرات حولــه ،فمــا يزالــون يف حفــظ وعافيــة مــا كان ب ــن أظهرهم».
يف دويرتــه ويف دويـ ٍ
َ َ
كان ُأب ُ
وهما َص ً
 270ﵛو
الاﵚ [الكهف:]82:
ِ
َ
رجــاء أن
قــال ســعيد بــن املســيب« :يــا بــي ..إين ألزيــد يف صــايت مــن أجلــك،
ُ َ
أحفــظ فيــك» ،وتــا اآليــة :ﵛﲵﲶﲷﵚ ..اجعــل لصالتــك اليــوم نيــ�ات
عديــدة!
 271ﵛﲵﲶﲷﵚ [الكهف:]82:
تبل ــى عظامــك ،وتــذروك الريــاح ،وال يــزال أثــر صالحــك باقيــا يف دني ـ�ا النــاس عــن
طريــق ذريتــك ..اللهــم ارزقنــا هــذا النســل املبــارك.
 272ﵛﲵﲶﲷﵚ [الكهف:]82:

حــن أتكاســل عــن الطاعــة أتذكــر أبن ـ�ايئ ومصائــب الدني ـ�ا ،وأتأمــل :ﵛﲵﲶ
ﲷﵚ ،وكيــف أن صالحــه كان ســبب حفــظ كزنهم وتأمــن مســتقبلهم ،فأرحمهم
وأجتهد.
 273ﵛﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﵚ [الكهف:]82:
ِّ
قــد يؤخــر هللا عنــك اخلــر ،ألنــك لــم تســتعد الســتقباله بعــد ،ولــو أتــاك ســريعا
لفقدتــه ســريعا ،والــدرس هنــا :بعــض التأخــر في ــه خــر كثــر.
 274ﵛﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﵚ [الكهف:]82:
تعلم فن االنتظار ،واستقبل أحداث احلياة بطول التأمل ونظرات االعتب �ار.
 275منع هللا عطاء!
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َّ
ً
عطــاء
قــال شــيب �ان الراعــي لســفيان الثــوري« :يــا ســفيان! ُعــد منــع هللا إيــاك
ً
ً
منــه لــك؛ فإنــه لــم يمنعــك خبــا ،إنمــا منعــك لطفــا».

ً
 276منــع هللا ليــس دليــا عل ــى بغضــه .قــال اب ــن القيــم« :فهــو ســبحانه أعلــم
ِّ
ِّ
حــــال التخصيــصَ ،
بمواقــع الفضــلَ ،
ومحــــال احلرمــان ،فبحمــده وحكمتــه
وم
ُّ
َّ
أعط ــى ،وحبمــده وحكمتــه حــرم ،فمــن رده املنــع إىل االفتقــار إليــه ،والتذلــل لــه ،وتمل ِقــه،
انقلــب املنــع يف حقــه عطـ ً
ـاء ،فــكل مــا شــغل العبــد عــن هللا فهــو مشــؤوم عليــه ،وكل
َّ
مــا رده إليــه فهــو رحمــة ب ــه».
 277قضاء هللا كله خري لو كنتم تعلمون!
قال ابن القيم« :فإنه سبحانه ال يقيض لعبده املؤمن قضاء إال كان خريا له.
ســاءه ذلــك القضــاء أو سـ َّـره ،فقضــاؤه لعبــده املؤمــن املنــع عطــاء ،وإن كان يف صــورة

املنع.

ونعمة وإن كانت يف صورة محنة.
وبالؤه عافية ،وإن كان يف صورة بلية.
َّ
ُّ
ولكــن جلهــل العبــد وظلمــه ال َي ُعــد العطــاء والنعمــة والعافيــة إال مــا التــذ ب ــه يف

العاجــل ،وكان مالئمــا لطبعــه.
َّ
ولو ُر ِزق من املعرفة حظا وافرا َلعد املنع نعمة ،والبالء رحمة.
َّ َ
وتلذذ بالبالء أكرث من لذته بالعافية.
َّ َ
وتلذذ بالفقر أكرث من لذته بالغىن.
وكان يف حال القلة أعظم شكرا من حال الكرثة».

 278هــذه األحــداث الثالثــة :خــرق الســفين �ة ،قتــل الغــام ،بن ـ�اء اجلــدار ب ــا إذن
ومــن غــر أجــرة ،اســتنبط منهــا العلمــاء قاعــدة مهمــة وهــي :إذا تعــارض ضــرران
َّ
وجــب حتمــل األخــف لدفــع األشــد ،لــذا قــدم اخلضــر خــرق الســفين �ة عل ــى غصبهــا،
َّ
وقــدم قتــل الغــام علــى كفــره وطغيانــه ،وإصــاح اجلــدار بــا إذن وال أجــرة حــى ال
يضيــع مــال اليتيمــن.
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املقطع السابع

قصة ذي القرنيـــن
«فتن�ة السلطة»
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املقطع السابع :قصة ذي القرنني أو فتن �ة السلطة
 282ﵛﳐﳑﳒﳓﵚ [الكهف:]83:
من ذو القرنني؟!

َ
قــال أبــو حيــان األندلــي الغرناطــي« :ملــك األرض بأســرها أربعــة :مؤمنــان:
ســليمان وذو القرنــن ،وكافــران :خبتنصــر ونمــروذ».
 283قــال البقاع ــي« :كانــت قصــة مــوىس مــع اخلضــر مشــتملة عل ــى الرحــات
مــن أجــل العلــم ،وكانــت قصــة ذي القرنــن مشــتملة عل ــى الرحــات مــن أجــل اجلهــاد
يف ســبي �ل هللا ،ولمــا كان العلــم أســاس اجلهــاد تقدمــت قصــة مــوىس واخلضــر عل ــى
قصــة ذي القرنــن».
 284ما العالقة بني قصة ذي القرنني والقصص الثالث املتقدمة؟!
واجلــواب :انتصــر ذو القرنــن عل ــى الفــن الثالثــة الــي وردت يف القصــص الثالثة،
وجنــا مــن فتن ـ�ة القــوة وفتن ـ�ة المــال وفتن ـ�ة العلم.
 285كيف النجاة من الفنت الثالثة؟!
• انتصــر ذو القرنــن عل ــى فتن ـ�ة الســلطة الغاشــمة الظاملــة الــي طــاردت أصحاب
ُ
الكهــف ،فاســتعمل الســلطة يف املوطــن الــذي خ ِلقــت مــن أجلــه ،فحكــم
بالعــدل واإلحســان ،وشــرع يف عمــران األرض بمــا فيــه خــر البــاد والعبــاد.
• وانتصــر عل ــى فتن ـ�ة المــال الــذي فــن صاحــب اجلنتــن ،فأع ــرض عــن زين ـ�ة
الدني ـ�ا منصرفــا إىل مــا عنــد هللا ،وهــو خــر وأبق ــى :ﵛﲽﲾﲿﳀﳁﳂ
ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﵚ.
ً
ســبب �ا ،ومــن ذلــك العلــوم
• وانتصــر علــى فتنــ�ة العلــم ،فقــد أويت مــن كل يشء
املتعلقــة بسياســة الشــعوب واألمــم وعمــارة األرض وختطيــط املــدن ،وكل
مــا يــؤدي لرتســيخ حكمــه ،لكنــه لــم يغــر بــكل هــذا ،ونســبه إىل رحمــة هللا:
ﵛﱁﱂﱃﱄﱅﵚ.
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 286ﵛﱁﱂﱃﱄﱅﵚ [الكهف:]84:

َّ
َّ
التمكــن منحــة إلهيــة وعطيــة رباني ـ�ة ،وقــد مكــن هللا لــذي القرنــن كمــا مكــن
ِّ
لبعــض أنبي �ائــه ورســله مثــل ســليمان وداوود ،ولــم يمكــن لبعــض رســله كعيــي
وحيــى وزكريــا ،وذلــك حلكمــة بالغــة؛ أن األمــر كلــه بي ـ�د هللا ،ال بي ـ�د أحــد مــن اخللــق.
 287ﵛﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﵚ [الكهف:]84:
أطلــق لعقلــك اخليــال يف صــور تمكــن هــذا الرجــل الرب ــاين ذي القرنــن ،وذلــك مــن
ِ
َّ
خــال املؤكــدات العديــدة يف اآليــة( :إن) املفيــدة للتأكيــد ،و(نــا) :ضمــر املتكلــم املفيــد
للتعظيــم ،و(لــه) :املفيــدة للتخصيــص ،والعمــوم املطلــق املســتفاد مــن قولــه :ﵛﱇﱈ
ﱉﵚ.
 288هذه بعض صور التمكني لذي القرنني:
َّ
ً
ً
وهبوطا.
• مكن له يف العلوم واملعرفة بسنن األمم والشعوب صعودا
َّ
ً
ً
وانتظاما.
• مكن له يف سياسة الناس أفرادا وجماعات إدارة وترب ي �ة
َّ
• مكن له يف أسباب القوة المادية من األسلحة واجليوش.
َّ
• مكن له يف أسباب العمران وختطيط املدن وزراعة األرض.
 289ﵛﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﵚ [الكهف:]85-84:
األخــذ باألســباب واجــب ملــن أراد الوصــول .جــاء يف تفســر الــرازي« :الســبب يف
أصــل اللغــة عبــارة عــن احلبــل ،ثــم اســتعري لــكل مــا يتوصــل بهــا إىل حتصيــل ذلــك
الــيء ،وهــو يتن ـ�اول العلــم والقــدرة واآللــة».
 290ﵛﱌﱍﵚ [الكهف:]85:
معنــاه أن هللا لمــا أعطــاه مــن كل يشء ســبب �ه ،فــإذا أراد العبــد شــيئ �ا اتبــع ســبب �ا
يوصلــه إليــه ،وهــذا يعــي أن ذا القرنــن كان ِّ
خيطــط ختطيطــا جيــدا ،ولــه مهــام محــددة
ينطلــق لتحقيقهــا بوســائل محــددة.
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َّ
تكــــرر نفــــس القــول ثــاث مــــرات :ﵛﱌﱍﵚ [الكهــف ،]85:ﵛﲆﲇ
291
والحــظ أن كل عبــارة ه ــي آيــة كاملــة،
ﲈﵚ [الكهــف ،]89:ﵛﲆﲇﲈﵚ [الكهــفِ ،]92:
لتأكيــد أهميــة األخــذ باألســباب.
ﱞ
 292ﵛﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱝ

ﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﵚ [الكهــف:]86:

الظاهــر أن هــؤالء كانــوا مــن أهــل الفــرة ،فألهــم هللا ذا القرنــن أن يدعوهــم إىل
عبــادة هللا وحــده ،فإمــا أن تعــذب هــؤالء الكافريــن بالقتــل أو غــره ،أو تتخــذ فيهــم
أمــرا َح َســنا ،واألمــر َ
احل َســن هــو دعوتهــم.
 293ﵛﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱻﱼﱽﱾﲀﲁﲂﲃﲄﵚ [الكهف:]88-87:

حــرف االســتقبال يف قولــه :ﵛﱭﱮﵚ يشــر إىل املهلــة الــي ســيمنحهم إياهــا
َّ
ليجيبــوه إىل اإليمــان ،فمــن َ
أصـ َّـر منهــم عل ــى الكفــر عذب ــه ،فــا عــذاب إال بعــد دعــوة
وب ــاغ ،ومــن آمــن فلــه املثوب ــة احلســى واللســان اجلميــل.
ِّ
 294يعلــق صاحــب الظــال قائــا« :هــذا هــو دســتور احلاكــم الصالــح ،فاملؤمــن
الصالــح ينبغــي أن جيــد الكرامــة والتيســر واجلــزاء احلــق عنــد احلاكــم ،واملعتــدي
الظالــم جيــب أن يلق ــى العــذاب واإليــذاء.
وحــن جيــد املحســن يف اجلماعــة جــزاء إحســانه حســنا ،ومكانــا كريمــا وعونــا
وتيســرا ،ويجــد املعتــدي جــزاء إفســاده عقوب ــة وإهانــة وجفــوة ..عندئــذ جيــد النــاس
ّ
مــا حيفزهــم إىل الصــاح واإلنتــ�اج.
أمــا حــن يضطــرب مــزان احلكــم ،فــإذا املعتــدون املفســدون مقرب ــون إىل احلاكــم
مقدمــون يف الدولــة ،وإذا العاملــون الصاحلــون منبــوذون أو محارب ــون ،فعندئــذ تتحــول
الســلطة يف يــد احلاكــم ســوط عــذاب وأداة إفســاد ..يصــر نظــام اجلماعــة إىل الفوىض
والفســاد».
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 295ﵛﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﵚ [الكهف:]87:
ِّ
الرب ــط ب ــن العــذاب الدنيــوي البشــري وعــذاب اآلخــرة األشــد ،يشــكل عــرة ملــن
كان لــه قلــب ،وهــو أســلوب خياطــب كل مؤمــن ب ــأن الدني ـ�ا ليســت نهايــة املطــاف،
واملحكمــة ســتنعقد للظاملــن م ــرة أخ ــرى يف اآلخ ــرة.
 296ﵛﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﲀﲁﲂﲃﲄﵚ [الكهف:]88-87:
ْ ُ َ
وهنــا يظهــر أهميــة مبــدأ الثــواب والعقــاب ،ومــا َ
نرصــد املكافــآت
أجمــل أن

التشــجيعية واجلوائــز ،ونقيــم حفــات التكريــم للمتميزيــن ،فذلــك ممــا يشــعل روح
التن �افــس بــن املجتهديــن.
 297ﵛﲆﲇﲈﵚ [الكهف:]89:
الب ــد مــن املداومــة ومواصلــة الرحلــة لتحقيــق الهــدف ،حيــث ال راحــة يف الدني ـ�ا،
والنــاس محتاجــون لهدايــة هــذا الديــن وتعاليــم رب العاملــن.
 298ﵛﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﵚ [الكهف:]90:
هــذه رحلــة ذي القرنــن الثاني ـ�ة :بلــغ فيهــا املوضــع الــذي تطلــع عليــه الشــمس،
فوجدهــا تطلــع علــى قــوم يف نهايــة املعمــورة مــن جهــة الشــرق ،ليــس لهــم بنــ�اء
ُ ُّ
ُّ
ُي ِكنهــم ،وال أشــجار ت ِظلهــم ،فهــم أمــة بدائي ـ�ة ،ع ــراة ىف العــراء أو يف ســراديب األرض.
 299ﵛﲚﲜﲝﲞﲟﲠﵚ [الكهف:]91:

كنايــة عــن كــون املعلــوم عظيمــا حبيــث ال حييــط بــه علمــا إال عــام الغيــوب،
ُ َ
َ َ
وي َ
ُ
والعــدد الــي أعطاهــا هللا لــذي القرنــن ،فقــد بلــغ الغايــة ىف
العــدد
فهــم منــه عظيــم
رفعــة الشــأن وبســطة امللــك ممــا لــم يتــح لغــره.
 300ﵛﲆﲇﲈﵚ [الكهف:]92:
أي ســلك طريقــا ثالثــا معرتضــا ب ــن املشــرق واملغــرب ،آخــذا مــن مطلــع الشــمس
إىل الشــمال.
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 301ﵛﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﵚ [الكهف:]93:
أي ال يــكاد هــؤالء القــوم يفهمــون مــا يقولــه النــاس لهــم ،لغراب ــة لغتهــم أو شــدة
ختلفهــم ،لكــن كيــف ذلك ،وقــد أثبت لهــم القــول :ﵛﲴﲵﲶ..ﵚ[الكهــف]94:؟!
وي ِّ
يب ـ�دو أنــه احتــال وب ــذل جهــدا كبــرا حــى يفهمهــم ُ
فه َمهــم ،فــكان مثــال املؤمــن
املصلــح احلريــص عل ــى دعوتــه ،والــذي ال يدخــر جهــدا لعمــل اخلــر.

 302ﵛﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ
ﳂﳃﳄﳅﳆﵚ [الكهــف:]94:
علــى احلاكــم املســلم أن يتواصــل مــع رعيتــ�ه ،وال يقيــم بينــ�ه وبينهــم حواجــز
وســدودا ،فــإن فعــل أحبــوه وســاندوه يف حتقيــق مهامــه.
 303ﵛﳈﳉﳊﳋﳌﳍﵚ [الكهف:]95:

مــا بســطه هللا يل مــن النعــم والمــال ٌ
َّ
علــي،
خــر مــن مالكــم الــذي تعرضــون
ِّ
فوفــروا أموالكــم.
 304إذا أنعــم هللا عليــك بنعمــة ،فثــق أنهــا األصلــح لــك ،فــا تمــدن عينيــك إىل
نعمــة غــرك.
 305ﵛﳎﳏﵚ [الكهف:]95:
املصلح ال ينوب عن األمة يف اإلصالح ،لكن يقودها ويتقدمها.
 306ﵛﳎﳏﵚ [الكهف:]95:
تالحــم القائــد مــع اجلنــود ،ومشــاركته لهــم مــن أســباب بــث احلماســة يف
صفوفهــم وتقديمهــم أفضــل مــا لديهــم.
؟؟؟ ﵛﳎﳏﵚ [الكهف:]95:
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ِّ
لــم يكــن موقفــه أن يدافــع عنهــم ،ب ــل أن يعلمهــم كيــف يدافعــون عــن أنفســهم،
ِّ
ويورثهــم أســباب القــوة ليســتعملوها إن غــاب عنهــم.

 307درس إداري هــام! النجــاح يف توظيــف الطاقــات واســتغالل الكفــاءات مــن
أهــم ســمات القائــد الناجــح.
ٌ
 308تأصيــل للعمــل اجلماعــي ،باعتبــ�اره وســيلة للنهــوض باالمــة ،وحتقيــق
األهــداف الكــرى ،يــد هللا مــع اجلماعــة.
 309أعط ــى ذو القرنــن دروس حضاريــة رائعــة باقيــة إىل يــوم القيامــة ،ومنهــا أنــه
إذا صلــح ال ــرأس صلــح اجلســد ،وإذا صفــا رأس العــن صفــت الســوايق.
( 310جتعل بينن �ا وبينهم سدا) (أجعل بينكم وبينهم ردما):
َّ
الــردم أكــر مــن الســد وأوثــق ،فلمروءتــه وكرمــه وعدهــم بأكــر ممــا طلبــوه ،ووف
بوعــده.
 311ﵛﳐﳑﳒﳓﵚ:
عل ــى احلاكــم املســلم أن يعط ــي أكــر ممــا يســتحقه شــعبه ،فقــد طلــب القــوم
ســدا ،فبــى لهــم ذو القرنــن ردمــا ،وهــو بن ـ�اء أعظــم مــن الســد ،وعمــل فيــه بنفســه.
 312ﵛﳕﳖﳗ ﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧ
ﳨﳩﵚ [الكهــف]96:
َّ
ُْ َ
َُ َ
والقطــر هــو النحــاس
زب ــر احلديــد ه ــي جمــع زب ــرة ،وه ــي القطعــة الضخمــة منــهِ ،
َّ
املــذاب ،وال شــك أن االبتــكار التقــديم الصناع ــي الــذي بلغــه ذو القرنــن مكنــه مــن
صنــع ســبيكة ُص ْلبــة مــن احلديــد والنحــاسَّ ،
فصبهــا ب ــن الصدفــن أي اجلبلــن،
فمــأ مــا بينهمــا ،فــكان لهــا الفضــل بعــد هللا يف حمايــة النــاس مــن شــر يأجــوج
ومأجــوج حــى اليــوم.
 313ﵛﳫﳬﳭﳮﳯﳰﳱﳲﵚ [الكهف:]97:
هنــا تــرز قيمــة إتقــان العمــل ،والوصــول إىل اجلــودة املطلوبــة بنســبة ،%100
فمــا اســتطاع يأجــوج ومأجــوج أن يرتفعــوا عل ــى ظهــر الســد أو يرقــوا فوقــه ملالســته
ُ
وارتفاعــه ،ومــا اســتطاعوا كذلــك أن ِيدثــوا فيــه نقبــا أو خرقــا لصالبتــ�ه.
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 314ﵛﳫﳬﳭﳮﳯﳰﳱﳲﵚ [الكهف:]97:
َّ
أراد يأجــوج ومأجــوج أن يصعــدوا الســد صعــودا فمــا ﵛﳰﵚ ،وأمــا حــن أرادوا
ُ
ُّ
أن ي ِدثــوا فيــه نقبــا فمــا ﵛﳰﵚ ،ومعاجلــة النقــب أشــد صعوب ــة مــن محاولــة
التســلق ،ولــذا جــاءت زيــادة املبــى إشــارة لزيــادة املعــى.
 315ﵛﱁﱂﱃﱄﱅﵚ [الكهف:]98:
نســب ذو القرنــن هــذا العمــل العظيــم الــذي قــام ب ــه إىل رحمــة هللا ،فلــم يأخــذه
َّ
غ ــرور ُ
وع ْجــب ،ب ــل تــرأ مــن حولــه وقوتــه ،ونســب الفضــل كلــه هلل.
 316ﵛﱁﱂﱃﱄﱅﵚ [الكهف:]97:
نسب هذا العمل الضخم العظيم لربه ال لنفسه ،وهذا له معني �ان:
 تواضــع ذي القرنــن عنــد اإلجنــاز ،وهــو مــن شــكر هللا علــى التوفيــق ،وهــذاســمت املؤمــن يف كل أحوالــه.
 تنبيــ�ه مــن ســاعده يف البنــ�اء علــى عــدم االغــرار بمناعــة الســد ،أو اإلعجــابَ
والغــرور بقوتهــم ،فمــا هــم إال أســباب لقــدر هللا النافــذ بهــم أو بغريهــم ،ولــذا إذا ِأذن
َّ
ِّ
هللا ب ــدك هــذا الســد ،انــدك دكا.
 317ﵛﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱎﱏﱐﱑﵚ [الكهف]98:

ّ
أي إذا جــاء يــوم القيامــة سـ ّـواه ب ــاألرض ،وذلــك مــن قولهــم :ناقــة دكاء أي مســتوية
ِّ
ّ
أدك :منبســط الســنامْ ،
ووعــد هللا ب ــدك هــذا الــردم ،ثــم
الظهــر ال ســنام لهــا ،وجمــل
ٌ
خــروج يأجــوج ومأجــوج عل ــى النــاس وعــد حــق ال يتخلــف.
َّ
 318هــذه رســالة ملــن ب ــى الســد ومــن بعدهــم مــن األمــم :أن الســد مــع متانت ـ�ه
وصالبت ـ�ه ال يمكــن أن يقــاوم مشــيئ �ة هللا ،فمــا هــو غــر ســبب ،وبقــاؤه ب ــإذن هللا ،فــإذا
َّ
َّ
قامــت القيامــة ،وأراد هللا لهــذا الســد أن ين ـ�دك ،انــدك.
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 319تأمــل قــوة إيمــان ذي القرنــن بوعــد هللا الــذي إذا جــاء ،فلــن تســتطيع
األســباب الماديــة الصمــود أمامــه ،وأن الســد الــذي بن ـ�اه ليمنــع يأجــوج ومأجــوج مــن
العــدوان ،ســزول ويكــون دكاء ،ألن وعــد هللا ب ــأن ينتشــر فســاد يأجــوج ومأجــوج قبي ـ�ل

قيــام الســاعة.
 320ﵛﱇﱈﱉﱊﱋﱌﵚ [الكهف]98:

َّ
ذو القرنــن نمــوذج احلاكــم الصالــح الــذي أدرك مهمتــه يف احليــاة ،فقــد مكــن هللا
لــه يف األرض فملــك أرجاءهــا ،دون أن يكــون لــه حــظ يف كل هــذا إال ابتغــاء مرضــاة هللا،
فلــم يشــغله الســلطان واجلــاه والمــال عــن ذكــر هللا ،والتطلــع ليــوم املعــاد.
 321ﵛﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱎﱏﱐﱑﵚ [الكهف]98:

ُ
ْ
كان ابت ـ�داء هــذا الوعــد يــوم قــال النــي ﷺ« :ف ِتــح اليــوم مــن َرد ِم يأجــوج وماجــوج
ُ
َّ
َ َّ
وحلــق ِب أصبعيــهِ :اإلبهــام والــي تليهــا» .أي جعــل الســبابة يف وســط
مثــل هــذه،
اإلبهــام.
فهم ينحتون يف اجلدار ،ويوم يأذن هللا باخلروج سيكونون قد أتوا عليه.
 322أهم دروس قصة ذي القرنني:
للقيــام بــدور اخلالفــة يف األرض علــى الوجــه الصحيــح ال بــد للحاكــم أن يأخــذ
بطــريف هــذه املعادلــة:
• األخذ بأسباب القوة المادية الظاهرة.
• واألخذ باألسباب اإليماني �ة مسرتشدا بهداية الويح واإليمان بالغيب.
وفقــد إحــدى الدعامتــن يــؤدي إىل نت ـ�اجئ مدمــرة ،فاحلضــارة الغرب ي �ة الــي اعتمدت
عل ــى األســباب الماديــة فحســب ،كانــت ســبب شــقاء اإلنســاني �ة واآلالم واحلــروب،
والنصراني ـ�ة حــن اعتمــدت عل ــى الناحيــة الروحيــة فحســب ،تاركــة شــؤون الدني ـ�ا
لقيصــر ،أصيبــت بالشــلل والعجــز ،وحوصــرت يف حــدود الكنيســة ،وانفصلــت عــن
حيــاة النــاس.
بعكــس حضــارة ذي القرنــن ،واحلضــارة اإلســامية الــي ســادت العالــم ،فقــد
أخــذت بالدعامتــن ،فأنتجــت ســعادة البشــرية.
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افعل
وال تفعل
أ
أ
بتأث�هــا -إال بــإذن هللا-
 الخــذ بالســباب واجــب ،والكفــر ي
واجــب.
 الرصار والتصميــم رس النجــاح وبلــوغ أ
الهــداف ،فكيــف
إ
ــلت.
وأنــت مثــاب عــى كل خطــوة مــن خطواتــك ،ولــو َف ِش َ
 إذا كنــت مســؤوال أو مديــرا ،فاســتعمل أســلوب الثــواب
والعقــاب ،والمكافــآت والجــزاءات ،فبهــذا تســتقيم إدارتــك.
والرصار ،فهمــا رس النجــاح ،واالنقطــاع
 عليــك باالســتم رار إ
ـل�ن
ن
م ــع الي ــأس س ــمة العاجزي ــن ،والنج ــاح ه ــو االنتق ــال ب ـ يـ� فش ـ ي
بنفــس الحماســة والعزيمــة.
بــركات العمــل الجماعــي ،واد ُع النــاس أن يشــاركوك
 تمتــع ب
عج بــوا بــك ،قــل
جهــودك ف ي�
ي
الخــر ،وأن يعينــوك ال مجــرد أن يُ َ
يــد وحدهــا ال تص ِّف ــق.
لهــمٌ :
 شــارك فريقــك مشــاق الطريــق ومهــام العمــل ،وكــن ف ي�
عــ� بــن ب يأ� طالــب « :كنــا إذا
مقدمــة صفــوف البــذل ،قــال ي
الح ـ ُـدق اتقين ــا برس ــول هللا ﷺ،
حم ــي أو اش ــتد الب ــأس ،واحم ــرت ُ
ن
فمــا يكــون أحــد أقــرب إىل العــدو منــه ،ولقــد رأيتــ ي يــوم بــدر
ونحــن نلــوذ برســول هللا ﷺ ،وهــو أقربنــا إىل العــدو».
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املقطع الثامن

نهاية العالم
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ﱝ ﱞ ﱟﵚ [الكهف:]99:
 323ﵛﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱛﱜ
فيه قوالن ألهل العلم:
• القــول األول :أن هــذا يف الدنيــ�ا ،وأنهــم-أي :يأجــوج ومأجــوج -إذا خــرب الســد
ً
وجعلــه هللا دكا صــار بعضهــم يمــوج يف بعــض؛ لكرثتهــم وإفســادهم يف األرض.
• القول الثاين :أن هذا يوم القيامة ،يعين :يموج اجلن واإلنس يوم القيامة.
 324ﵛﱡ ﱢ ﱣﱤﱥﵚ [الكهف:]100:
ممــا يردعــك عــن مواقعــة معاصيــك أن تذكــر يــوم العــرض علــى النــار ،وأن
َّ
تتصورهــا حتــت قدميــك ،يمــر املؤمــن عل ــى الصــراط فيعــر ،ويمــر غــره عليــه فيهــوي
يف جهنــم.
 325ﵛﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﵚ [الكهف:]101:
قال ابن القيم« :وهذا يتضمن معنيني.
• أحدهمــا :أن أعينهــم يف غطــاء عمــا تضمنــه الذكــر مــن آيــات هللا ،وأدلــة توحيــده،
وعجائــب قدرته.
• والثاين :أن أعني قلوبهم يف غطاء عن فهم القرآن وتدبره ،واالهتداء به».
َ
 326ال تتشـ َّـبه بالكافريــن ،وافتــح قلبــك وأذنــك لمــا ُيلق ــى عليــك مــن آيــات هللا

املقــروءة يف كتاب ــه ،وآياتــه املســطورة يف أرضــه وســماواته ،وازدد كل يــوم إيمانــا.

 327ﵛﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱽﱾﱿﲀ
ﲁﵚ [الكهــف:]102:
ُ
جتهيــل لــكل مــن اختــذ املســيح أو املالئكــة آلهــة تعبــد أو أوليــاء يلجــؤون إليهــا،
بينمــا هــم ال يســتنكفون أن يكونــوا عبــادا هلل ،وســرونهم أمــام أعينهــم يــوم القيامــة،
كيــف يذلــون جميعــا هلل وخيضعــون.
 328ﵛﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲒﲓﵚ [الكهــف.]104-103:
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قــال اإلمــام القرطــي« :فيــه داللــة عل ــى أن مــن النــاس مــن يعمــل العمــل ،ويظــن
أنــه محســن ،وقــد حبــط ســعيه .والــذي يوجــب إحبــاط الســعي :إمــا فســاد االعتقــاد،
أو املــراءاة».
خـ�ذ مثـلا قتل��ة ذي النوري��ن عثمــان  ،منهــم رجــل اســمه عمــرو ب ــن ُ
احل ْمــق،
فقــد وثــب علــى عثمــان ،فجلــس علــى صــدره وبــه رمــق ،فطعنــه تســع طعنــات
قائــا« :فأمــا ثــاث منهــن فــإىن طعنتهــن إيــاه هللا ،وأمــا ســت فــإين طعنتهــن إيــاه
لمــا كان يف صــدري عليــه».
 329قــال اب ــن عيين ـ�ة :لمــا حضــرت محمــد ب ــن املنكــدر الوفــاة جــزع فدعــوا لــه أب ــا
حــازم فجــاء ،فقــال لــه اب ــن املنكــدر :إن هللا ســبحانه وتعــاىل يقــول :ﵛﳊﳋﳌﳍ
ﳎﳏﳐﳑﳒﵚ [الزمــر ]47:فأخــاف أن يب ـ�دو يل مــن هللا مــا لــم أكــن أحتســب،
ً
جميعــا.
فجعــا يبكيــان
ويف بعض الروايات :فقال له أهله :دعوناك لتخفف عليه فزدته!
 330ﵛﲉﲊﲋﲌﲍﲎﵚ [الكهف:]104:
والســعي فيــه تصميــم وقــوة إرادة وعزيمــة ،لكــن مــا قيمــة الســعي حــن يك ــون يف
الضــال؟ ومــا قيمــة الق ــوة إن كانــت خلدمــة الباطــل؟ ومــا قــدر املنعــة والمــال واجلــاه
ُ
واألقــارب إذا اســتعني بهــم عل ــى الظلــم؟
 331ﵛﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲢﵚ [الكهف:]105:
يف صحيــح البخــاري عــن أيب هريــرة عــن النــي ﷺ قــال« :إنــه ليــأيت الرجــل العظيــم
الســمني يــوم القيامــة ال يــزن عنــد هللا جنــاح بعوضــة ،واقــرأوا إن شــئتم :ﵛﲝﲞﲟ
ﲠﲡﲢﵚ»(((.
وذلــك ألن أوزان القيامــة إنمــا تثقــل ب املعــاين ال بالصــور؛ فــإذا كان صاحــب جثــة
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((( صحيح البخاري رقم4729 :

ِّ
ضخمــة وليــس فيــه مــن معــاين اإليمــان مــا يثقــل املــزان لــم يكــن لــه وزن.
 332لــم يكــن اب ــن مســعود بطــا يف كمــال األجســام لكنــه كان بطــا بمقيــاس
اإليمــان ،ولــذا لمــا ضحــك الصحاب ــة مــن دقــة ســاقيه وهــو يصعــد شــجرة ،قــال النــي
ُ
َ
َْ َ
ﷺ« :مــا تضحكــون؟! ل ِر ْجــل عبـ ِـد هللا أثقـ ُـل يف املــزان ِمـ ْـن أ ُحــد».
 333ﵛﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﵚ [الكهف:]106:
َ
ذكــر أبــو هــال العســكري يف الفــارق بــن الســخرية واالســتهزاء أن ُّ
الســخرية
َ
يســبقها عمــل مــن أجلــه ُيســخر بصاحبــه ،أمــا االســتهزاء فــا يســبقه ذلــك ،وب ــذا
يتضــح حقــارة الكافريــن ،فلــم يكتفــوا بكفرهــم ،ب ــل أتبعــوه باســتهزائهم القائــم عل ــى
غــر أســاس.
 334ﵛﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﵚ [الكهف:]107:
يف الصحيحــن« :إذا ســألتم هللا اجلنــة ،فاســألوه الفــردوس ،فإنــه أعل ــى اجلنــة،
وأوســط اجلنــة ،ومنــه َّ
تفجــر أنهــار اجلنــة»(((.
 335قــال كعــب« :ليــس يف اجلنــان جنــة أعل ــى مــن جنــة الفــردوس ،فيهــا اآلمــرون
ب املعــروف ،والناهــون عــن املنكر».
ْ
ّ ُّ ُ
ُّ ُ
ُ ُّ
ملعــد ِللــزل هــو
 336الــزل :مــا ي ِعــده اإلنســان إلكــرام ضيفــه ،فمــا بالــك إن كان ا ِ
هللا تب ـ�ارك وتعــاىل ،وهــو القائــل« :أعــددت لعبــادي الصاحلــن مــا ال عــن رأت ،وال أذن
ســمعت ،وال خطــر عل ــى قلــب بشــر».
 337ﵛﲹﲺﲻﲼﲽﲾﵚ [الكهف:]108:

َّ
محصنــة
طبيعــة اإلنســان أنــه ملــول ،فمــاذا يفعــل مــع اخللــود؟! اطمــن ..اجلنــة
ضــد امللــل والســأم والرغبــة يف التغيــر أو التطلــع إلي ــه.
 338ﵛﲻﲼﲽﲾﵚ [الكهف:]108:
َّ
ســاكن شــقة ســكني �ة يتمــى التحــول إىل (فيــا) ،فــإذا تملكهــا تمــى (قصــرا)،
((( صحيح اجلامع رقم2126 :
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َّ
فــإذا تملــك القصــر تمــى وتمــى ..أمــا ســاكنو اجلنــة فهــؤالء ﵛﲻﲼﲽﲾﵚ.
 339ﵛﲻﲼﲽﲾﵚ [الكهف:]108:
رغــم التفــاوت العظيــم يف درجــات اجلنــة حــى تصــل إىل مائــة درجــة ،لكــن ال أحــد
ٌ
يتمــى غــر مزنلتــه .يف صحيــح مســلم« :آخــر مــن يدخــل اجلنــة رجــل ،» ...إىل أن
قــال عل ــى لســان هــذا الرجــل« :لقــد أعطــاين هللا شــيئ �ا مــا أعطــاه أحــدا مــن األولــن
واآلخريــن».
 340ﵛﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐ
ﳑﵚ [الكهــف:]109:
ســبب الــزول :قــال اب ــن عبــاس :قالــت قريــش لليهــود :أعطونــا شــيئ �ا نســأل عنــه
هــذا الرجــل فقالــوا :ســلوه عــن الــروح فســألوه ،فزنلــت :ﵛﲻﲼﲽﲿﳀ
ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﵚ [اإلســراء ،]85 :فقالــوا :لــم نــؤت مــن العلــم
حنــن إال قليــا ،وقــد أوتين ـ�ا التــوراة ،ومــن يــؤت التــوراة فقــد أويت خــرا كثــرا؟ فزنلــت:
ﵛﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ...ﵚ [الكهــف.]109:
ُ
ُّ
 341املــداد :مــا ُي ِمــد الــدواة مــن احلــر ،أي لــو ك ِت َبــت كلمــات علــم هللا وكان البحــر
مــدادا لهــا ،لنفــد البحــر قبــل نفــاد علــم هللا ،ولــو ِجئن ـ�ا بمثلــه مــدادا ،وهــذا مثــل يشــر
إىل ســعة علــم هللا ،وقلــة علــوم العاملــن يف جنــب علمــه.
 342قــال الســعدي« :فلــو ُج ِمــع علــم اخلالئــق مــن األولــن واآلخريــن ،أهــل
الســماوات وأهــل األرض ،لــكان بالنســبة إىل علــم العظيــم ،أقــل مــن نســبة عصفــور
وقــع عل ــى حافــة البحــر ،فأخــذ بمنقــاره مــن البحــر بالنســبة للبحــر وعظمتــه».
 343ﵛﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﳫﵚ [الكهف:]110:
عــن مجاهــد يقــول :قــال رجــل :يــا رســول هللا ..أرأيــت الرجــل يتصــدق بالصدقــة،
يلتمــس بهــا وجــه هللا ،وحيــب أن ُيقــال لــه خــرا ،قــال :فزنلــت هــذه اآليــة.
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 344ﵛﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﳫﵚ [الكهف:]110:
تعريــف العمــل الصالــح! قــال حيــى ب ــن معــاذ« :العمــل الصالــح مــا يصلــح أن

تلقــى بــه رســول هللا ﷺ ،وال تســتحيي منــه يف ذلــك».
 345ﵛﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﳫﵚ [الكهف:]110:
قــال الفضيــل ب ــن عيــاض :إن العمــل إذا كان خالصــا ولــم يكــن صوابا لم ُي َ
قبــل ،وإذا

كان صواب ــا ولــم يكــن خالصــا لــم يقبــل حــى يكــون خالصــا صواب ــا ،اخلالــص أن يكــون
ُّ َّ
هللَّ ،
الســنة ،ثــم قــرأ قولــه تعــاىل :ﵛﳟﳠﳡﳢﳣ
والصــواب أن يكــون عل ــى
ﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﳫﵚ.
 346أريدوا بعملكم وجه هللا!
قــال أب ــو يوســف« :يــا قــوم ..أريــدوا بعملكــم هللا تعــاىل ،فــإين لــم أجلــس مجلســا
قــط أنــوي فيــه أن أتواضــع إال لــم أقــم حــى أعلوهــم ،ولــم أجلــس مجلســا قــط أنــوي
فيــه أن أعلوهــم إال لــم أقــم حــى أفتضــح».
 347ص�لاح الباط�نـ م��ن عالم��ات اإلخ�لاص! ق��ال عل�يـ ب��ن أيب طال��ب :
َّ
ُ
«مــن كان ظاهــره أرجــح مــن باطنــه :خــف مزيانــه يــوم القيامــة ،ومــن كان باطنــه أرجــح
مــن ظاهــره :ثقــل مزيانــه يــوم القيامــة».
 348مسـ�ك اخلت��ام! كان عمرــ ب��ن اخلطــاب  يقــول يف دعائــه« :اللهــم اجعــل
عمل ــي كلــه صاحلــا ،واجعلــه لوجهــك خالصــا ،وال جتعــل ألحــد في ــه ش ــيئ�ا».

افعل
وال تفعل
 انسب كل جناح دنيوي أو إجناز إيماين إىل فضل هللا وتوفيقه.
 أتقــن عملــك ،فاإلحســان فريضــة شــرعية ،والتحســن
املســتمر مطلــوب ،وهــذا يشــمل األعمــال الدنيويــة املهني ـ�ة واألعمــال
اآلخرويــة اإليمانيــ�ة.
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 ليكــن لــك حــظ ثاب ــت مــن عبــادة التفكــر ،ومــن ذلــك التفكــر يف
ِّ
َّ
اليــوم اآلخــر ومراحلــه ،فهــذا خــر مــا يرقــق القلــب ،ويقــوم مــا اعــوج مــن
مســرة العبد.
شتم رجل عمر بن عبد العزيز ،فقال له عمر :لوال القيامة ألجبتك.
 احــذر تلبيــس إبليــس وتزيين ـ�ه للفعــل اخلســيس ،وأن تكــون
ُ
ممــن ز ِّيــن لــه ســوء عملــه فــرآه حســنا ،فأعظــم العقوب ــة أال يشــعر
العبــد بالعقوب ــة.
 اســأل نفســك دائمــا :كــم تــزن عنــد هللا؟ ومــا يــوزن هــو اإليمــان
ِّ
والعمــل الصالــح؟! فثقــل نفســك ألنــك ســتوزن غــدا .يف احلديــث:
«إنــه ليــأيت الرجــل العظيــم الســمني يــوم القيامــة ال يــزن عنــد هللا
جنــاح بعوضــة ،اقــرؤوا :ﵛﲝﲞﲟﲠﲡﲢﵚ [الكهــف.»]105:
 كــن طموحــا يف دعائــك ،وســل هللا عل ــى قــدر كرمــه ال عل ــى قــدر
عملــك ،لقــول النــي ﷺ« :فــإذا ســألتم هللا فســلوه الفــردوس»(((.
 إذا أصابــك امللــل ممــا حولــك مــن أشــياء ،وممــن حولــك مــن
بشــر ،فتطلــع روحــك إىل دار ال ملــل فيهــا وال ســأم ،وســل هللا اجلنــة.
 راجــع نيتــك باســتمرار ،وتفقــد إخالصــك وإرادتــك وجــه هللا،
واحــرص عل ــى أعمــال الســرِّ ،
وحصــن قلبــك ضــد محبــة املــدح ،فهــذه
ِ
مفــردات الصيانــة اإليماني ـ�ة الــي حتفــظ عليــك اإلخــاص.
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