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الباب الثالث 
بحث عن أفعال القلوب في سورة الكهف 

 
 

نبذة عن سورة الكهف - أ
سورة الكهف مكية وىي مائة وإحدى عشرة آية عند البصريُت، ومائة وعشرة عند 

 وصبهور العلماء خيتارون 1الكوفيُت ، ومائة وست عند الشاميُت ، ومائة وطبس عند اغبجازيُت 

، 2وكلمتها ألف وطبسمائة وسبع وستون ، وحروفها ستة آالف وأربعمائة وستون حرفا . الكوفيُت 

 والكهف 3ظبي بذلك لذكر قصة أصحاب الكهف فيها ، من باب تسمية الشيء باسم بعضو 

وىي الفاربة ،  (اغبمد  )ب ىو الغار الواسع       يف اعببل وىي إحدى سور طبس بدئت 

وىي استهالل يوحى بعبودية اإلنسان  تعاذل ، وإقراره . األنعام ، الكهف ، سباء ، وفاطر 

.  4بنعمو         و أفضالو ، وسبجيد ا عز وجل ، واإلعًتاف بعظمتو وجاللو وكمالو 

وتقال سورة أصحاب الكهف كما يف حديث أخرجو ابن مردوية وىي مكية كلها يف 

اؼبشهور ، وروى عن ابن عباس وابن الزبَت رضي ا عنهما ، وعدىا بعضهم من السور اليت نزلت 

" صبلة ، ؼبا أخرج الديلمي يف مسند الفردوس عن أنس عن      النيب صلى ا عليو وسلم قال 

. 5"نزلت سورة الكهف صبلة ، معها سبعون ألفا من اؼبالئكة

                                                 
1

 3145. ص6.ج(4.ط.دار السالم:بَتوت)ألساس يف التفسَت سعيد حوي ، ا 

2
 183.ص(مكتبة اؽبداية:سوربايا)تنوير اؼبقباس من تفسَت ابن عباسأبو طاىر ؿبمد بن يعقوب الفَتزابادى ،  

 3. ص3.ج(دار الفكر:لبنان-بَتوت) ، حاشية الصاوي على تفسَت اعباللُت أضبد بن ؿبمد الصاوي ،3

 196. ص16-15.ج(دار الفكر:لبنان-بَتوت)التفسَت اؼبنَت وىبة الزحيلي، 4

5
 3145.  صاؼبرجع السابقسعيد حوي ،  
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وربدثت السورة عن ثالث قصص من روائع قصص القرآن وىي قصة أصحاب الكهف 

فهي مثل عال  (26-9)أما قصة أصحاب الكهف . وقصة موسى مع اػبضر وقصة ذي القرنُت 

، ورمز سام للتضحية بالوطن واألىل واألقارب واألصدقاء واألموال يف سبيل العقيدة ، فقد فّر 

ىؤالء الشباب الفتية اؼبؤمنون بدينهم من بطش اؼبلك الوثٍت ، واحتموا يف غار يف اعببل ، فأنامهم 

وقيل يف تفسَت اؼبصباح مد قريش الشهاب ثالث مائة )ا ثالث مائة وتسع سنُت قمرية 

 . 6، مث بعثهم ليقيم دليال حسيا للناس على قدرتو على البعث(مشسية

فكانت مثال للعلماء        يف  (78-60)أما قصة موسى مع اػبضر يف اآليات 

التواضع أثناء طلب العلم ، وأنو قد يكون عند العبد الصاحل من العلوم يف غَت أصول الدين 

. 7وفروعو ما ليس عند األنبياء ، بدليل قصة خرق السفينة ، وحادثة قتل الغالم وبناء اعبدار 

فهي عربة للحكام والسالطُت ، إذا أن  (99-83) وأما قصة ذي القرنُت يف اآليات 

ىذا اؼبلك سبكن من السيطرة على العادل ، ومشرق األرض ومغرُّا ، وبنائو السد العظيم بسبب ما 

.  اتصف بو من التقوى والعدل والصالح

وزبللت ىذه القصص أمثلة ثالثة بارزة رائعة  مستمدة من الواقع ، إلظهار أن اغبق ال 

-32)قصة أصحاب اعبنتُت : يقًتن بالسلطة والغٍت ، وإمنا يرتبط باإلديان ، وأول ىذه األمثلة 

للمقارنة بُت الغٍت اؼبغًت دبالو ، والفقَت اؼبعتز بإديانو ، لبيان حال فقراء اؼبؤمنُت وحال أغنياء  (44

. اؼبشركُت 

                                                 
6

 198.ص .اؼبرجع السابقوىبة الزحيلي ،  

7
 .نفس اؼبرجع 
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وأردف ذلك بإيراد بعض . إلنذار الناس بفنائها  (49-47)مثل اغبياة الدنيا : وثانيها 

مشاىد القيامة الرىيبة من تيسَت اعببال ، وحشر الناس يف صعيد واحد ، ومفاجأة الناس 

(. 49-47)بصحائف أعماؽبم 

للموازنة بُت التكرب والغرور ، وما  (53-50)قصة إبليس وإبائو السجود آلدم : وثالثها 

أدى إليو من طرد حرمان وربذير الناس من شر الشيطان ، وبُت العبودية  والتواضع ، وما حقق 

. من رضوان ا تعاذل

وأردف ذلك بيان عناية القرآن بضرب األمثال للناس للعظة والذكرى ، وإيضاح مهام 

(. 57-54)الرسل للتبشَت واإلنذار ، والتحذير من اإلعًتاض عن آيات ا 

 ):وأن سياسة التشريع اقًتان الرضبة بالعدل ، فليست الرضبة فوق العدل وال العدل فوق الرضبة 

( 59-58)(وربك الغفور ذو الرضبة

إعالن تبديد أعمال الكفار وضياع شبرهتا يف – أوؽبا : وختمت السورة دبوضعات ثالثة 

تبشَت اؼبؤمنُت الذين عملوا الصاغبات بالنعيم األبدي االخروي – وثانيها  (106-100)اآلخرة 

 8(110-109)أن علم ا تعاذل الحيده وال هناية لو – وثالثها  (107-108)

ْرَداِء َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  أما فضائل قراءة سورة الكهف  ما روى َعْن َأِب الدَّ

و َعْن قَ ْيِس . 9رواه مسلم( آيَاٍت ِمْن أَوَِّل ُسورَِة اْلَكْهف ُعِصَم ِمْن الدَّجَّالِ َمْن َحِفَ  َعْشرَ  ):قَالَ 

َمْن قَ رَأَ ُسورََة اْلَكْهِف ِِف : قَاَل - صلى ا عليو وسلم - ْبِن َعبَّاٍد َعْن َأِِب َسِعيٍد اػْبُْدرِىٍّ َأنَّ النَِّبَّ 

َوَرَواُه يَزِيُد ْبُن ـَبَْلِد ْبِن يَزِيَد َعْن ُىَشْيٍم َوقَاَل ِِف . َأَضاَء َلُو ِمَن النُّنوِر َما بَ ُْتَ اعبُُْمَعتَ ُْتِ يَ ْوِم اعبُُْمَعِة 

                                                 
8

 199.ص .اؼبرجع السابقوىبة الزحيلي ،  

9
 358.ص.1.ج(دار الفكر: لبنان-بَتوت) صحيح مسلممسلم بن حجاج ،  
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َنُو َوبَ ُْتَ اْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ : َمْتِنِو  َوَرَواُه َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َعْن ُىَشْيٍم فَ َوقَ َفُو . َأَضاَء َلُو ِمَن النُّنوِر َما بَ ي ْ

َنُو َوبَ ُْتَ اْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ : َعَلى َأِِب َسِعيٍد َوقَاَل  َودبَْعَناُه َرَواُه الث َّْورِىُّن َعْن َأِِب َىاِشٍم َمْوُقوفًا َوَرَواُه . َما بَ ي ْ

َمْن قَ رَأَ : قَاَل - صلى ا عليو وسلم - حَيَِْت ْبُن َكِثٍَت َعْن ُشْعَبَة َعْن َأِِب َىاِشٍم بِِإْسَناِدِه َأنَّ النَِّبَّ 

. 10ُسورََة اْلَكْهِف َكَما أُْنزَِلْت َكاَنْت َلُو نُورًا يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 

 

مجموع اآليات المتضمنة  على أفعال القلوب  -  ب
فاآليات اؼبتضمنة على أفعال القلوب تفيد اليقُت وتفيد الظن يف سورة الكهف ىي  
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)
َلِة اعبُُْمَعِة : ) للبيهقي السنن الكربى أضبد بن اغبسُت بن علي بن موسى أبو بكر ا،( اؼبكتبة الشاملة10 باب باُب َما يُ ْؤَمُر ِبِو ِِف لَي ْ

 823.ص.3.ج(َويَ ْوِمَها
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جملة اآليات وتحليلها على أفعال القلوب  - ج 

آية  من سورة الكهف اليت تضمنت أفعاَل القلوب وقدمها الباحث  (18)توجد شبانية عشر 

عن اإلعراب و تفسَتىا كما يلي 

  من سورة الكهف 9 اآلية  ( 1

    
   

       

 : واإلعراب

 يف عجب الكهف أىل قصة أن أظننت أي  11حسبت أ بل تقديره  : حسبت أم

 وأن ، حسبت مفعورل مسد سدت حيزىا يف وما وأن ،  وفاعل فعل حسبت و ، باُّا

 12 الكهف على عطف والرقيم ، واظبها

 

 

 : التفسير

اؼبتسع يف اعببل ، والرقيم اللوح الذي   الغار والكهف ، الكهف أصحاب قصة  بدء 

التظنّن يا ؿبمد أن قصة أىل : كتب فيو أظباء أصحاب الكهف على اؼبشهور واؼبعٌت 

ىي أعجب آيات ا ، ففي صفحات ىذا الكون من - على غرابتها– الكهف 

                                                 
 99.    ص2.ج:1999 ،سنة اإلصدارالتبيان يف إعراب القرآن (مكتبة كبو والصرف)11

 445. ،صنفس اؼبرجع 12
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 وقال الدكتور وىبة الزحيلي يف 13العجائب الغرائب ما يفرق قصة أصحاب الكهف 

تفسَته ىذا ىو اػبرب اليقُت عن قصة أصحاب الكهف الذين بقوا أحياء ثالث مائة 

وىي من عجائب اليت أشارت إليها الكتب  (نوم)وتسع سنوات يف حال سبات 

وؼبا تعجب القوم من قصة أصحاب الكهف ، وسألوا عنها الرسول صلى ا . السالفة 

أم حسبت أهنم كانوا عجباً من آياتنا : عليو وسلم على سبيل اإلمتحان ، فقال تعاذل 

فقط ، فال ربسنب ذلك ، فإن آياتنا كلها عجب ، فليست قصة أصحاب الكهف  

وإبقاء حياهتم مدة طويلة أعجب من حال الدنيا ، فإن زينة األرض وعجائبها أعظم و 

أبدع  و أعجب من ىذه القصة  فإن من قدر على تزيُت األرض مث جعلها تراباً ، 

وعلى خلق السموات واألرض ، قادر على كل شيء ، ومن قدرتو أن حيف  طائفة من 

 14الناس دون طعام وشراب زمانا معلوماً 

 

 من سورة الكهف 12ثم اآلية  ( 2   
   

   

     

 : اإلعراب
   للًتاخي عطف حرف  : مث

 بو ومفعول وفاعل فعل : بعثناىم

 للعاقبة أو للتعليل الالم جيوز : ل

                                                 
13

 169.ص.اؼبرجع السابقؿبمد علي الصبوين ،  

14
 216.ص.اؼبرجع السابق، وىبة الزحيلي 



 45 

  بعدىا مضمرة بأن منصوب مضارع فعل : نعلم

 اغبزبُت أي على يعود وفاعلو ، مبتدأ وىو استفهام اسم : أي

 اسم بعده ألن" نعلم "لف  وىو القلب فعل يف تعليق جيد اآلية ىذا ففي

 الباب يف العامة النظرية يف كما عشرة أمور من احد وىو ، اؼببتدأ موقع يف استفهام

 الكالم صدر لو ما العًتاض التقدير دون اللف  يف عملها إبطال ىو تعليق أن ، الثاين

 .  معموؽبا بُت و بينها

: التفسير
 العلم تعلق ما أراد ولكنو ، علمو نطاق يف داخل ىو شيأً  ا يعلم أن اؼبراد ليس

 على اػبفية األلطاف من ذلك ليكون ، واعتبارا إديانا ليزدادوا ؽبم األمر ظهور من بو

 يف واقع األمر أن نعلم: أي ، حالياً  تعلقا علمنا تعلق ليحدث أو ، زماهنم يف اؼبؤمنُت

 ، اختلفا الذين باغبزبُت اؼبراد أما ، الزمان مستقبل يف سيقع أن قبل عملنا أن بعد اغبال

 لبثهم مدة يف اختلفوا الكهف أصحاب زمان يف اؼبسلمُت من طائفتُت أن : الفراء فقال

 اليت اؼبدة يف بينهم فيما اختلفوا ألهنم ؛ الكهف أصحاب نفس باغبزبُت اؼبراد : قيل ،

 اؼبدينة تداولوا الذي اؼبلوك باغبزبُت اؼبراد أن : عباس ابن عن وروى ، نائمُت لبثوىا

 اَّال يتسع ال أقوال من ذلك غَت إذل الكهف وأصحاب ، ملك بعد ملكاً 

. 15إليرادىا

 

 من سورة الكهف 17ثم اآلية  ( 3   

                                                 
 447.ص.اؼبرجع السابق ؿبي الدين الدرويش،  15
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:  واإلعراب    

واو اإلستئناف : و 

فعل مضارع مرفوع وىي تنصب مفعولُت  : ترى 

إباضي يف تفسَت –  أُطفيش مفعول بو األول و اؼبعٌت ، ؿبمد يوسف: الشمس 

أطفيش  َوتَ َرى الشَّْمَس  يا ؿبمد أو يا من يصلح للرؤية ، لو رأيتهم ، أو 

 16دبعٌت تعلم على إفشاء العلم من إخباره

.  أي الشمس مفعول ثان( )و صبلة 

 

 

 : التفسير
 ﴿    

    

﴾ أي ترى أيهااؼبخاطب الشمس إذا طلعت سبيل عن 

  ﴿كهفهم جهة اليمُت 

  ﴾  أي وإذا

                                                 
 295.  صتيسَت التفسَت للقرآن العظيمإباضي ، – أُطفيش  ؿبمد يوسف (اؼبكتبة الشاملة)16



 47 

غربت تقطعهم وتعبد عنهم جهة الشمال والغرض أن الشمس ال تصيبهم عند طلوعها 

  ﴿وال عند غروُّا كرمًة ؽبم من ا لئال تؤذيهم حبرىا 

 ﴾ أي يف متسع من الكهف ويف وسيطة حبيث ال

  ﴿تصيبهم الشمس ال يف ابتداء النهار وال يف آخره

 ﴾ أي ذلك الصنيع من دالئل قدرة ا الباىرة ، قال

لو أن الشمس تطلع عليهم ألحرقتهم  ، ولو أهنم ال يقلبون  ألكلهم :   ابن عباس 

    ﴿األرض 

﴾ أي من يوفق ا تعاذل لإلديان ويرشده إذل طريق 

   ﴿السعادة فهو اؼبهتدي حقا 

   ﴾  أي ومن

 . 17يضللو ا بسوء عملو فلن ذبد لو من يهديو

 

 من سورة الكهف 18واآلية ( 4
   

    
    
   

    
   
    

   

  واإلعراب

                                                 
17

 171ص.اؼبرجع السابقؿبمد علي الصبوين،  
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 ، أول بو ومفعول مستًت وفاعل ، الظن تفيد مضارع فعل ربسبهم ، استئنافية الواو: 

  18  ثان بو مفعول وأيقاظا

 : التفسير

 لتفتح أيقاظا لظننتم الناظر أيها رأيتهم لو أي ﴾رقود وىم أيقاظاً  وربسبهم﴿

 راقد صبع ،رقود19 نيام أهنم واغبال وتقلبهم عيوهنم

﴿   

 ﴾  لئال تأكل األرض غبومهم

﴿  ﴾ 

بفناء الكهف ،  ﴾﴿قطمَت : يديو واسم كلبهم 

 )بباب الكهف ، وكان يتقلب يف النوم واليقظة مثلهم : وقيل 

 ﴾ فنظرت إليهم

﴿﴾ منعهم ا بالرعب من دخوؽبم أحد عليهم  .

أنو غرا الروم ، فمر : عن معاوية رضي ا عنو . اػبوف الذي ديأل الصدر : والرعب 

 20لو كشف لنا عن ىؤالء ، فنظرنا إليهم: بالكهف ، فقال 

 

 

                                                 
18

 454. نفس اؼبرجع ،ص 

19
 171.ص.اؼبرجع السابقؿبمد علي الصبوين ،  

20
 212.ص.اؼبرجع السابق، وىبة الزحيلي 
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 من سورة الكهف  21و اآلية   (5

   
     

     
   

    
    
     

   
      

 

 

 : واإلعراب 

 قومهم عليهم أطلعنا وبعثناىم أمنناىم وكما : أي ، ؿبذوف ؼبصدر نعت  : الكاف

  واؼبؤمنُت

 اللغة : باب يف قدرنا كما ؿبذوف بو واؼبفعول ، فاعل و فعل :  أعثرنا

 وؾبرور جار وىو بأعثرنا متعلقان : عليهم

 للتعليل : الالم

 حيزىا يف وما وأن ، التعليل الالم بعد مضمرة بأن منصوب مضارع فعل : يعلموا

 21 خربىا وحق ، واظبها وأن ، ليعلموا مفعورل مسد سدت

 : التفسير

﴿   

   

     

                                                 
 458.ص.اؼبرجع السابق ؿبي الدين الدرويش،  21
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  ﴾ وكما بعثناىم من نومهم كذلك أطلعنا  أي

الناس عليهم ليستدلوا بذلك على صحةالبعث ويوقنوا أن القيامة ال شك فيها ، فتكون 

قصة أصحاب الكهف حجة واضحة و داللة قاطعة على إمكان البعث والنشور فإن 

القادر على بعث أىل الكهف بعد نومهم ثالشبائة عام قادر على بعث اػبلق بعد فباهتم 
22 ﴿   

 ﴾ يف أمرأىل الكهف بعد 23أي حُت تنازع اؼبؤمُت والكفار 

أن أطلعهم ا عليهم مث قبض أرواحهم ، وقال سليمان بن عمر العجيلي عن ما قال 

تبعث األرواح واألجساد : ابن عباس ، وقيل  كان تنازعهم يف البعث ، فقال اؼبسلمون 

أن البعث لألرواح واألجساد ، وقيل ,تبعث األرواح  فأراىم ا آية ، :  ، وقال القوم 

 ﴿ 24ىتنازع يف مدة لبثهم ، وقيل يف عددىم ا

  ﴾  أي

 ﴿ابنوا على باب كهفهم بنيانا ليكون علما عليهم : قال بعض الناس 

  ﴾  أي أ أعلم حباؽبم

   ﴿وشأهنم 

   

                                                 
 171ص.2.ج.اؼبرجع السابق ؿبمد علي الصبوين، 22

23
 213.ص.اؼبرجع السابق، وىبة الزحيلي 

 421.ص.3.ج(دار الفكر:لبنان-بَتوت)الفتوحات اإلؽبية سليمان بن عمر العجيلي الشافعي، 24



 51 

 ﴾ أي قال الفريق اآلخر وىم األكثرية 

 .25لنتخذنَّ على باب الكهف مسجداً نصلي فيو ونعبد ا فيو: الغالبة 

من سورة الكهف  35 اآلية (- 6
    

     
      

  :واإلعراب 
  بو ومفعول وفاعل فعل : جنتو ودخل

 مبتدأ وىو ، للحال الواو : وىو

 بظادل متعلقان ولنفسو ، حالية واعبملة اؼببتدإ خرب : ظادل

 ىو :تقديره مستًت والفاعل  ماض فعل : قال

 أظن ولف 26 أظن مفعورل مسد سدت بعدىا وما وأن ، القول مقول أظن ما وصبلة

 . أنا تقديره متصرفة

:  التفسير 
 تقصها أن أحد من الرجلُت  يعٍت 34و 33و 32وقبل ىذه اآلية يعٍت اآليات 

الكافر ذي اعبنة بثمارىا وفّجر ا خالىا هنارا و غَتىا من أموال الدنيا الكثَتة عجب 

   ﴿"ؽبا ويقول لصاحبها اؼبؤمن 

  ﴾ (34:الكهف)  كما ترى

الثراء من الثرويت يف ىذه اعبنة وأنا أكثر منك ماال و أعز نفرا وأكثر خدما و  ولداً  

،و دخل مع صاحبو اؼبؤمن جنتو الواسعة العريضة لرأيها ومعجب " الذين يدبرون أمري 
                                                 

25
 .اؼبرجع السابقؿبمد علي الصبوين،  

26
 452.ص.اؼبرجع السابقؿبي الدين الدرويش،   
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  من كفر عن نعم ا ،                  و ﴾وىو ظادل لنفسو﴿ألمواؽبا ومتفخر عنها 

﴿لصاحبو﴾     

  
 قال لطول أملو وشدة حرصو ، وسبام 27

 29قال  ما أعتقد أن تفٌت ىذه اغبديقة أبدا28عقلو  وكثرة غروره ُّا 

 
 من سورة الكهف 36 اآلية (- 7

    
     
       

 : واإلعراب
 اؼبفعولُت ويتعدى أيضا متصرفة ىنا أظن ولف  األوذل، أظن ما على عطف : أظن وما

  بأظن منصوب  أول مفعول : الساعة

 30بأظن منصوب ثان بو مفعول : قائمة

 : التفسير
﴿    

﴾  أي وما أعتقد القيامة كائنة وحاصلة ، أنكر فناء جنتو

وقال األلوسي أن القيام إرل ىو من صفات األجسام ؾباز عن 31وأنكر البعث والنشور

                                                 
27

 Lentera:جاكرتا) TAFSIR AL-MISHBAH, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran ، ؿبمد قريش الشهاب 

hati)58.ص.8.ج 

28
 417.ص.2.ج(دار اعبيل:لبنان-بَتوت) التفسَت الواضحؿبمد ؿبمود حجازي ،  

29
 176.ص.2.ج.اؼبرجع السابقؿبمد علي الصبوين،  

30
 492.ص . اؼبرجع السابقؿبي الدين الدرويش،  

31
 176.ص .اؼبرجع السابقؿبمد علي الصابوين،  
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 ﴿32الكون والتحقق لكنو جار يف العرف ؾبرى اغبقيقة

    

  ﴾ أي إن رجعت إذل

رِب ، على سبيل الفرض والتقدير ، وكما يزعم صاحيب ، أللفُت يف اآلخرة عند رِب 

خَتاً وأحسن من ىذا اغب  يف الدنيا ، سبنياً على ا ، وادعاء لكراميت عنده ومكانيت 

لديو ، وأنو لوال كرميت عليو ما أعطٍت ىذا ، ولوال استحقاقي واستئهارل ما أغناين يف 

  ﴿:  الدنيا ، كما جاء يف آية أخرى على لسان الكافر 

    

    

    

   

     

   ...﴾  (50:فصلت)33
 أجابو مث   

    ﴿بقولو اؼبؤمن

﴾       أخاه يراجع وىو الفقَت اؼبؤمن ذلك قال أي 

  ﴿ وجيادلو

     

    ﴾  أي

أجحدت ا الذي خلق أصلك من تراب مث من مٍت مث سواك إنسانا سوياً؟ اإلستفهام 

 ﴾   ﴿ للتقريع والتوبيخ

                                                 
 398.ص .اؼبرجع السابق سيد ؿبمود األلوسي ، 32

33
 253.ص.اؼبرجع السابق، وىبة الزحيلي 
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  ﴿ أي لكن أنا أعًتف بوجود ا فهو رِب وخالقي

  ﴾  ، أي ال أشرك مع ا غَته

. 34فهو اؼبعبود وحده ال شريك لو 

 

 من سورة الكهف 39 اآلية  (8
     
      

      
      

 : واإلعراب 
 والنون ، العلة حرف حزف جزمو وعالمة الشرط فعل وترين ، شرطية إن : ترين إن

 اؼبصحف رسم يف وحذفتْ  أول بو مفعول والياء ، للوقاية

. للياء توكيدا أنا تعرب أن وجيوز ، لًتين ثان بو مفعول وأقل ، فصل ضمَت : أقل أنا

 : التفسير

 أي فهالّ حُت دخلت حديقتك ﴾ولوال إذ دخلت جنتك قلت ماشاء ا﴿ 

ىذا من فضل ا ، فما شاء ا كان : وأُعجبت دبا فيها من األشجار والثمار قلت 

  أي ال قدرة لنا على طاعتو إال بتوفيقو معونتو ﴾القوة إال با﴿وما دل يشأ دل يكن 

إن كنت ترى أنٍت أفقر :  أي قال اؼبؤمن للكافر ﴾إن ترن أنا أقل منك ماال وولدا﴿

                                                 
34

 177.ص .اؼبرجع السابقؿبمد علي الصابوين،  
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 أي ﴾فعسى رِب أن يؤتيٍت خَتا من جنتك﴿ 35منك وتعتز عليَّ بكثرة مالك وأوالدك 

. 36يف الدنيا أو يف اآلخرة إلدياين ، وىو جواب الشرط

 

 

 

 : سبب النزول
 واآليات األخرى اليت ربدثت عن 39 و 36 و 35 أما أسباب النزول اآليات 

. رجالن اؼبؤمن والكافر

األسود بن عبد األسود بن عبد ياليل ، : نزلت يف أخوين من بٍت ـبزوم : قيل 

وكان كافراً ، وأِب سلمة عبد ا األسود ، كان مؤمنا وىو زوج أم سلمة قبل زواج 

، فشبههما ا برجلُت من بٍت إسرائيل أخوين ، 37الرسول صلى ا عليو وسلم ُّا 

ومها اللذان .أحدمها مؤمن واظبو يهوذا وقيل سبليخا ، واآلخر كافر واظبو قبطوس

        ﴿:وصفهما ا يف سورة الصفات بقولو 

     ﴾ 

 رجالن كان: قال اػبرسان عطاء ذكره ما على قصتهما وكانت   (51:الصفات)

 دينار آالف شبانية أبيهما من ورثا أخوين كانا وقيل ، دينار آالف شبانية ؽبما ، شريكان

 قد فالناً  إن اللهم : صاحبو فقال ، دينار بألف أرضا أحدمها فاشًتي ، فاقتسماىا

                                                 
35

 177. ص2جز(دار الفكر: بَتوت )صفوة التفاسَت . ؿبمد علي الصابوين  

36
 250.ص .اؼبرجع السابقوىبة الزحيلي ،  

37
 250. صاؼبرجع السابقوىبة الزحيلي ،  
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 ، ُّا فتصدق ، دينار بألف اعبنة يف أرضا منك أشًتي وأنا ، دينار بألف أرضا اشًتى

 ، دينار بألف دارا بٍت فالناً  إن اللهم : ىذا فقال ،  دينار بألف دارا بٍت صاحبو إن مث

 امرأة تزوج صاحبو إن مث ، ُّا فتصدق دينار، بألف اعبنة يف دارا منك اشًتيت وإين

 اعبنة نساء من امرأة إليك أخطب إين اللهم : ىذا فقال ، دينار ألف عليها وأنفق

 ىذا فقال ، دينار بألف ومتاعا خدما اشًتى صاحبو إن مث ، ُّا فتصدق ، دينار بألف

 منك أشًتي إين اللهم ، ىذا فقال ، دينار بألف ومتاعا خدما اشًتى صاحبو  اللهم ،

 لو : فقال شديدة حاجة أصبتو مث ، ُّا فتصدق ، دينار بألف اعبنة يف ومتاعا خدما

 خدمو يف بو مرّ  حىت طريق على فجلس ، معروف منو ينالٍت لعلو صاحيب  أتيت

 ؟ شأنك ما : قال ، نعم : قال فالن؟ : فقال ، فعرفو صاحبو فنظره إليو، فقام وحشمو

 وقد ، دبالك فعل فما : قال ، خبَت لتعينٍت فأتيتك ، بعدك حاجة أصبتٍت ما : قال

 ؟ ُّذا اؼبتصدقُت ؼبن وإنك : فقال قصتو عليو فقص ؟ شطره وأخذت ماالً  اقتسمنا

 على بعضهم فأقبل﴿ فيهما فنزل فتوفيا عليهما فقضي ، فطرده شيأ اعطيك فال اذىب

 الكافر حال آل فقد ، والعربة العظة اؼبثل ىذا من والقصد 38.اخل﴾يتسألون بعض

 على الفقَت اؼبؤمن وظل ، ا وعصيان النعم لكفران ، واإلفالس الدمار إذل اؼبغرور

 39اعبنة يف اػبلود ا فآتاه ، واؼبتاعب الشدائد معاناتو من بالرغم ، ا طاعة

أخوان من بٍت إسرائيل ، أحدمها كافر ، اظبو فرطوس ، : قيل يف قول ابن عباس 

واآلخر مؤمن اظبو يهوذا أو قطفَت ، ورثا من أبيهما شبانية آالف دينار ، فتشاطرا، 
                                                 

38
 16.ص.3.ج .اؼبرجع السابقأضبد بن ؿبمد الصاوي،  

39
 252. صاؼبرجع السابقوىبة الزحيلي ،  
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فاشًتي الكافر ُّا ضياعا وعقارا ، وصرفها اؼبؤمن يف وجوه اػبَت ، وآل أمرمها إذل ما 

والرجالن أخوان أو صديقان أو شريكان 40حكاه ا تعاذل ودل تثبت صحة ىذه االقوال

 41مؤمن موحد با: كافر مغًت بدنياه ، والثاين : من بٍت إسرائيل ، أحدمها 

 

 الكهف سورة من  48 اآلية ثم (9
    

   
     

    
     

 :  واإلعراب
 

 السكون على مبٍت  اضراب  حرف:    بل

 ىنا زعمتم فلف  ، متصل ضمَت وفاعلو  السكون على مبٍت ماض فعل:  زعمتم

  متصرفة

 ونصب نفي حرف ولن ، الشأن ضمَت ،واظبها الثقيلة من ـبففة أن و:  أّلن

  واستقبال

  ثان مفعول وىو وؾبرور جار لكم و مرفوع مضارع فعل قبعل : لكم قبعل

 لنجعل اول مفعول : موعدا

                                                 
40

 251. ص.اؼبرجع السابقوىبة الزحيلي ،  

41
 252.ص.نفس اؼبرجع 
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 واظبها أن صبلة )قبعل لن أنو( ثان ؾبرورمفعول جار صبلة : الدنيا يف )زعمتم : والتقدير

 البعث من وعدنا فيو ينجز وقتا لكم(لزعمتم أول مفعول مسد سد أول مفعول وخربىا

 42يتبعو وما

: التفسير 
﴿   

    

  ﴾  أي ويعرض البشر

 ): قاطبة أمام ا صفاً واحدا ، كما قال سبحانو 

    

 ﴾( 22:الفجر . )خلقناكم حُت كهيئتكم ، الناس أيها إلينا أتيتم لقد 

 : تعاذل قال كما ، معكم شيء ال ، عراة حفاة ، الدنيا يف مرة أول

﴿   

    

   

  ...﴾( 94: األنعام .) وىذا تقريع

ؼبنكري اؼبعاد ، وتوبيخ ؽبم أمام الناس ، وىو إثبات ؼببتدإ العرض للحساب على ا 

: تعاذل ، وؽبذا قال تعاذل ـباطباً ؽبم 

﴿    

  ﴾ وما . أي بل ظننتم أنو ال لقاء لكم مع ا

                                                 
42

 418.ص.اؼبرجع السابق سيد ؿبمود األلوسي ، 
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أي ال :"  وقال ؿبمد علي الصابوين 43كان ظنكم أن ىذا واقع بكم ، وال أنو كائن

 44بعث وال جزاء ، وال حساب وال عقاب 

 
 من سورة الكهف  49اآلية  (10

   
   

   
     

    
    
     

     

:  واإلعراب 
الواو عاطفة ، ووضع فعل ماض مبٍت للمجهول : ووضع 

نائب فاعل مرفوع بالضمة : الكتاب  

الفاء عاطفة ، وترى فعل مضارع مرفوع ، والفاعل مستًت تقديره أنت : فًتى 

مفعول بو أول : اَّرمُت  

مفعول بو ثان ، والرئية ىنا علمية ، ولك إن ذبعلها بصرية فتكون : مشفقُت 

مشفقُت حاال ، وفبا متعلقان دبشفقُت ، وفيو متعلقان دبحذوف صلة 

. اؼبوصول

عطف : يقولون 

حرف نداء  : يا 

منادى ينادون ىلكتهم اليت ىلكوىا ،  : ويلتنا 

                                                 
43

 266. ص.اؼبرجع السابقوىبة الزحيلي ،  

44
 178.ص .اؼبرجع السابقؿبمد علي الصابوين،   
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واؼبراد باإلستفهام ىنا ؾبرد . خربه: اسم استفهام وىو مبتدأ ، ؽبذا : ما  

التعجب من الكتاب يف ىذا اإلحصاء الدقيق  

بدل ؼبا مرفوع بالضمة : الكتاب  

وصبلة ال يغادر حالية ، و صغَتة مفعول بو 

عطف على صغَتة : وال كبَتة 

أدات اغبصر ،  : إال  

وصبلة أحصاىا صفة لصغَتة 

 الفتح على مبٍت العاطفة واو : و

( ىم )تقديره مستًت فاعلو و  الضم على مبٍت ماض فعل : وجدوا

 بو مفعول نصب ؿبل يف السكون على مبٍت اؼبوصول اسم   : ما

 وجدوا أي ،(األول )بو مفعول اؼبؤول واؼبصدر ، مصدرية ما أو ، صلة عملوا وصبلة

 عملهم

 45ثان بو مفعول : حاضرا

و "   ترى "ففي ىذه اآلية وجد الباحث فعالن من أفعال القلوب ، يعٍت لف  

". وجدوا"

 : التفسير
 أي 46 والرؤية ىنا علمية ، ولك ان ذبعلها بصرية ، فتكون مشفقُت حاال 

أعمال الناس من خَت أو شر ، صغَت أو كبَت ، فًتى العصاة : ووضع كتاب األعمال 
                                                 

45
 507.ص( ه1422\م 2001 ، 8.دار اليمامة ، ط: لبنان – بَتوت ) اعراب القرآن الكرمي وبيانوؿبي الدين الدرويش ،  
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: واؼبراد بالكتاب . اَّرمُت خائفُت فبا فيو من أعماؽبم السيئة ، وأفعاؽبم القبيحة 

 ﴿.47اعبنس ، وىو صحف األعمال

﴾ أي يا حسرتنا ويا ىلكنا على ما فرطنا يف حياتنا

   ﴿ الدنيا

    

    

﴾  أي ما شأن ىذا الكتاب ال يًتك صغَتة وال كبَتة إال

  ﴿ : 48ضبطها وأحاَط ُّا؟        قال تعاذل

 ﴾  أي ووجد الناس ما عملوا مثبتاً يف

 ﴿جزاء ما عملوا ، كما قال تعاذل : كتاُّم ، من خَت أ شّر ، وقيل 

      

     

     

    

    

   ﴾(  آل

 ﴾      ﴿( 30 :عمران

ليس يف حكم ا أي ظلم ػبلقو ، إذ مبتدأ الثواب والعقاب فبا يقتضيو العدل اإلؽبي 

اؼبطلق ، حىت يكافأ اسن ، وجيازي اؼبسيء ، بل إنو تعاذل دبقتضى رضبتو يعفو 

ويصفح ، ويغفر ويرحم ، ويعذب من يشاء من خلقو بقدرتو وحكمتو وعدلو ، فيخّلد 
                                                                                                                                                        

46
 506.ص .اؼبرجع السابقؿبي الدين الدرويش ،  

47
 266.ص .اؼبرجع السابقوىبة الزحيلي ،  

48
 178.ص .اؼبرجع السابقؿبمد علي الصابوين،  
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الكفار يف نار جهنم ، ويعاذب العصاة فيها ، مث ينجيهم منها ، وحكمو يف كل حال 

العدل ، وىو اغباكم الذي ال جيور وال يظلم ، فال يكتب على إنسان ما دل يعمل ، و 

  49ال يزيد يف عقاب اؼبستحق ، أو يعذبو بغَت جرم 

 ربدثتا عن يأيت اػبالئق من قبورىم ؼبوقف 49و48فهتان االيتان يعٍت األية 

اغبساب حفاة عراة ، ال مال معهم وال ولد ، كما جاؤوا من بطون أمهاتكم أثناء 

والدهتم يف الدنيا و عرض صحائف األعمال يوم القيامة دبا فيها من صغائر و كبائر 
50 . 

 
 الكهف سورة من  52 اآلية فيها (11

   
   
   

   
    

 

 

 :  واإلعراب
 اليها مضاف يقول وصبلة اذكر، تقديره دبحذوف متعلق الظرف  : يقول ويوم

 الظرف

 وفاعل امر فعل : نادوا

  بو مفعول : شركائي
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 ، فاعل والضمَت  الفتح على مبٍت ماض فعل وزعمتم ، نعت الذين :  زعمتم الذين

 كما ، شركاء زعمتموىم أي ؿبذوف والعائد صلة، زعمتم وصبلة

.  51أيضا لزعمتم الثاين اؼبفعول حذف

 

 

 

  :التفسير 
   

   

   

﴾  أي واذكر ؽبم أيها الرسول ما حيدث وقت اإلجتماع يف يوم اعبمع  يف

نادوا لنصرتكم أهنم شركائي ، : القيامة ، حيث يقول ا للكافرين تأنيبا وتوبيخاً 

ليقذوكم فبا أنتم فيو ، فدعوىم ، فلم جييبوىم بشيء ودل ينفعوىم يف شيء ، كما قال 

    تعاذل﴿

  

   

    

     

 ﴾ ( 94: األنعام) ﴿ 

  ﴾ أي وجعلنا بُت اؼبشركُت   و آؽبتهم

اؼبزعومة مكاناً سحيقاً ومهلقاً ، أي موضعاً للهالك ، وىو نار جهنم أو واٍد يف جهنم ، 
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واؼبعٌت أن ا تعاذل بُت أنو ال سبيل ؽبؤالء اؼبشركُت ، وال وصول ؽبم إذل آؽبتهم اليت 

كانوا يزعمون يف الدنيا ، أنو يفرق بينهم وبينها يف اآلخرة ، بل بينهما مهلك وىول 

. 52عظيم و أمر كبَت 

 
من سورة الكهف  53 اآلية ( 12

   
   

    
    

 : واإلعراب
فعل ماض مبٍت على الفتح ، اَّرمون فاعل  مرفوع وعالمة رفعو الواو  : ورءا اَّرمون  

الفاء عاطفة  ، وظنوا فعل وفاعل ، وإن واظبها وخربىا  ، وسدت : فظنوا  

مسد مفعورل ظنوا  

أي تراءت ؽبم من مكان بعيد ، فأيقنوا أهنم واقعون فيها ، والظن ىنا معناه اليقُت ، 

 53ألن اغبُت ليس حُت شك

: التفسير 
﴿  

   

  ﴾ و الظن ىنا دبعٌت العلم واليقُت أي عاينوىا وىي

  ﴿ تتغي  حنًقا عليهم فأيقنوا أهنم داخلوىا 
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   ﴾ أي دل جيدوا عنها معدال ألهنا أحاطْت

54ُّم من كل جانب فلم يقدروا على اؽبرب منها 
  .

 

 من سورة الكهف  63اآلية    (13
     

    
    

    
        

 :   واإلعراب
فعل ماض مبٍت على الفتح  : قال  

حرف اإلستفهام مبٍت على الفتح ،  : أ  

فعل ماض يتعدى مفعولُت وأهنا دبعٌت أخربين ، ومفعوال أرأيت  ؿبذوفان : رأيت  

 .  55 رأيت أمرنا ما عاقبتو: اختصارا ،  أي  

 : التفسير

ما : فإن قلت .  دبعٌت أخربين ﴾ أَرَأَْيَت ﴿وقال الزـبشري يف الكشاف أن   

 ﴿  و﴾ ِإْذ أََويْ َنا ﴿ و ﴾            أَرَأَْيَت ﴿وجو التام ىذا الكالم ، فإن كل واحد من

ؼبا طلب موسى عليو السالم اغبوت ، ذكر :  ال متعلق لو؟ قلت ﴾فَِإّّن َنِسيُت اغبوت 

يوشع ما رأى منو وما اعًتاه من نسيانو إذل تلك الغاية ، فدىش وطفق يسأل موسى 
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أرأيت ما دىاين إذ أوينا إذل الصخرة؟ فإين : عليو السالم عن سبب ذلك ، كأنو قال 

. 56نسيت اغبوت ، فحذف ذلك 

 
 من سورة الكهف 65 اآلية (14

    
    
     

 : واإلعراب
فعل وفاعل ومفعول بو : وعلمناه 

حال ألنو كان صفة لعلما : من لدنا 

 57مفعول بو ثان لعلمناه: علما 

: التفسير 
﴿   

﴾  أي وجد اػبضر عليو السالم وفتاه عند الصخرة اليت

فقد عندمها اغبوت أو عند الصخرة يف ؾبمع البحرين حُت عادا إليها عبدا صاغباً من 

 ، ويف اغبديث أن موسى وجد اػبضر مسّجا بثوبو 58عباد ا كما قالو وىبة الزحيلي

وأين بأرضك السالم : السالم عليك فرفع رأسو وقال : مستلقياً على األرض فقال لو 

﴿   

 أي وىبناه نعمة عظيمة وفضال كبَتة وىي الكرمات اليت أظهر ا ﴾
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    ﴿59على يديو

 ﴾يدل على أن تلك العلوم حصلت لو من عند ا من غَت وساطة .

أي علما خاصاً بنا ال يُعلم إال بتوفيقنا وىو علم الغيوب ، : وقال الصابوين على اؼبعٌت 

يورثو ا " العلم اللدين"ىذا العلم الرباين شبرة اإلخالص والتقوى ويسمى : قال العلماء 

ؼبن أخلص العبودية لو، وال ينال بالكسب واؼبشقة وإمنا ىو ىب الرضبن ؼبن خصو ا 

وبعد لقاء موسى . بالقرب والوالية والكرامة ، ىكذا قالو الصبوين يف صفوة التفاسَت 

 : عليو السالم مع اػبضر ، فقال لو

 من سورة الكهف 66  في اآلية (15
     

    
      

 : واإلعراب
  الفتح عل مبٍت ماض فعل  : قال

 بو متعلقان  : لو

  األليف على مقدرة مرفوع فاعل : موسى

 السكون على مبٍت استفهام حرف : ىل

 ؿبل يف الفتح على مبٍت بو مفعول والضمَت مستًت وفاعلو مضارع فعل : أتبعك

 نصب
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 دبحذوف متعلقان واَّرور واعبار ، بعلى جر ؿبل يف حيزىا يف وما أن: تعلمٍت أن على

  رل معلما كونك حال أتبعك ىل أي أتبعك، ىل يف الكاف من حال

 صلة علمت وصبلة ، بتعلمٍت متعلقان : علمت فبا

 األول اؼبفعول ىي الياء ألن ، لتعمٍت ثان مفعول : رشدا

: التفسير 
﴿      

    

   ﴾  أنا موسى ، قال : فقال

موسى بن اسرائيل ؟ قال نعم ، قال ىل أصحبك وأرافقك لتعلمٍت فبا علمك ا :

شيئاً أسًتشد بو يف أمري من علم نافع وعمل صاحل ؟ وىذا سؤال تلطف وأدب ، ال 

 فأجابو اػبضر. إلزام فيو و ال إجبار ، و ىكذا ينبغي أن يكون سؤال اؼبتعلم من العادل 

أنك لن تقدر على : إنك لن تستطيع معي صرباً ﴾ أي قال اػبضر ؼبوسى : قال ﴿

ألين على علم من ا علمنيو ال تعلمو أنت : مصاحبيت ، ولن تطيق صرباً ما تراه مٍت 

، وأنت على علم من ا ، علمكو ال أعلمو ، وكل منا مكلف ألمور من ا دون 

﴿ و كيف تصرب على ما دل ربط بو خربا ﴾  أي . صاحبو ، فال تقدر على صحبيت 

أؤكد لك أنك لن تصرب على شيء تراه مٍت ، ودل تطلع على حكمتو و مصلحتو الباطنة 

فقولو ﴿ خرباً ﴾ أي دل حيط بو خربك ، . و حقيقة أمره اليت اطلعت أنا عليها دونك 

مث قال موسى للخضر يف اآلية . 60ودل تُِلمَّ بوجو اغبكمة فيو وطريق الصواب 
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 من سورة الكهف  69 اآلية  (16
     

     
    

: واإلعراب 
السُت حرف استقبال ، وذبدين فعل مضارع مرفوع ، والنون للوقاية ، : ستجدين 

وفاعلو مستًت تقديره أنت ، والياء ضمَت متصل يف ؿبل نصب مفعول 

بو أول  

صبلة متعرضة : إن شاء ا 

مفعول بو ثان لتجدين : صابرا 

: التفسير 
 ﴿     

     

  ﴾ ستجدين دبشيئة ا صابرا على ما أرى من : أي قال موسى

قَاَل فَِإِن ات َّبَ ْعَتٍِت َفاَل   ﴿  وقال اػبضر يف اآلية  61أمورك ، و ال أخالفك يف شيء 

أي قال اػبضر شارطا على موسى ﴾ َتْسأَْلٍِت َعْن َشْيٍء َحىتَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُو ِذْكرًا 

إن سرت معي ، فال تسألٍت عن أمري حيدث ، حىت أبدأك بو قبل أن تسألٍت ، : بقولو 

فَاْنطََلَقا َحىتَّ ِإَذا رَِكَبا يف السَِّفيَنِة َخَرقَ َها قَاَل ﴿مث يقًتن باآلية فيها  قصة السفينة 

قَاَل َأدلَْ أَُقْل إِنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي  (71)َأَخَرقْ تَ َها لِتُ ْغرَِق أَْىَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمرًا 

رًا   ﴾ و قصة (73)قَاَل ال تُ َؤاِخْذين دبَا َنِسيُت َواَل تُ ْرِىْقٍِت ِمْن أَْمرِي ُعْسرًا  (72)َصب ْ
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فَاْنطََلَقا َحىتَّ ِإَذا َلِقَيا ُغاَلًما فَ َقتَ َلُو قَاَل أَقَ تَ ْلَت نَ ْفًسا زَِكيًَّة ِبَغَْتِ نَ ْفٍس َلَقْد ِجْئَت الغالم ﴿

فَاْنطََلَقا َحىتَّ ِإَذا أَتَ َيا أَْىَل قَ ْريٍَة اْسَتْطَعَما   ﴾ وقصة أىل القرية       ﴿(74)َشْيًئا ُنْكرًا 

أَْىَلَها فَأَبَ ْوا َأْن ُيَضي ٍُّفومُهَا فَ َوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يَ ن َْقضَّ فََأقَاَمُو قَاَل َلْو ِشْئَت 

 ﴾  (77)اَلزبََّْذَت َعَلْيِو َأْجرًا 

 
ىذه رحلة موسى بن عمران بٍت اسرائيل مع فتاه يوشع عليهما السالم للقاء العبد 

الصاحل وىو اػبضر عليو السالم ، لتعليمو التواضع يف العلم و أنو وإن كان نبيا مرسالً ، 

حيث سئل موسى عن أعلم الناس ، ما رواه البخاري عن ابن عباس قال ظبعت أِب بن 

إن موسى قام خطيباً  يف بٍت ): ظبعت رسول ا صلى ا عليو وسلم يقول : كعب يقول 

أنا فعتب ا عليو إذ دل يردَّ العلم إليو فأوحى  ا : إسرائيل فسئل أي الناس أعلم ؟ فقال 

َفَكْيَف رل بِِو قَاَل رب يا : إليو إن رل عبداً دبجمع البحرين ىو أعلم منك ، قال موسى 

تَْأُخُذ َمَعَك ُحوتًا فَ َتْجَعُلُو يف ِمْكَتٍل َفَحْيُثَما فَ َقْدَت اغْبُوَت فَ ُهَو مَثَّ فََأَخَذ ُحوتًا َفَجَعَلُو 

يف ِمْكَتٍل مُثَّ اْنطََلَق َواْنطََلَق َمَعُو ِبَفَتاُه يُوَشَع ْبِن نُوٍن َحىتَّ ِإَذا أَتَ َيا الصَّْخرََة َوَضَعا 

فَازبَََّذ َسِبيَلُو ﴿ُرُءوَسُهَما فَ َناَما َواْضَطَرَب اغْبُوُت يف اْلِمْكَتِل َفَخرََج ِمْنُو َفَسَقَط يف اْلَبْحِر 

. 62(رواه البخاري) ﴾يف اْلَبْحِر َسرَبًا 

رحلة العادل لطلب األزياد من العلم ، واإلستعانة على : ويف ىذا من العربة 

ذلك باػبادم والصاحب ، واغتنام لقاء الفضالء والعلماء ، وإن بعدت أقطارىم ، كما 

.  كان دأب السلف الصاحل

                                                 
62

 158.ص.3.ج.1995.س(دار الفكر : لبنان – بَتوت ) صحيح البخاريؿبمد بن اظباعيل البخاري ،  



 71 

ونفع ىذه قصة بوجو خاص يف الرد على الكفار الذين افتحوا على فقراء 

ىو أن موسى عليو السالم ، مع كثرة علمو وعملو : اؼبسلمُت بكثرة األموال واألنصار 

وعلو منصبو ، ذىب إذل اػبضر ، لطلب العلم مع التواضع لو ، وذلك يدل على أن 

. 63التواضع خَت من التكرب 

﴾ على أن اؼبتعلم تبع َىْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تُ َعلٍَّمِن فبَّا ُعلٍّْمَت ُرْشًدا ﴿ودل قولو 

للعادل ، وإن تفاوتت اؼبراتب ، وال يظن أن يف تعلم موسى من اػبضر ما يدل على أن 

اػبضر كان أفضل منو ؛ ألن الفضل ؼبن فضلو ا ، فإن كان اػبضر ولياً فموسى أفضل منو 

ولقد كان  موسى عليو السالم ؿبقاًّ يف إنكاره . ، وإن كان  نبياًّ فموسى فضلو ا بالرسالة 

على العبد الصاحل ؛ ألن األنبياء ال يقّرون  على اؼبنكر ، وال جيوز ؽبم التقرير ، لذا عّلق 

أنو ال يدري كيف يكون حالو ، ,صربه على ما حيدث من أمر يف اؼبستقبل على مشيئة ا ، 

 64. ال أنو عزم الصرب على اؼبعصية 

اعلم أن ىذه اآليات تدل على أن موسى عليو السالم راعى أنواعاً كثَتة من 

. األدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من اػبضر 

 . ﴾ َىْل أَتَِّبُعَك ﴿: أنو جعل نفسو تبعاً لو ألنو قال :  فأحدىا 

أن استأذن يف إثبات ىذا التبعية فإنو قال ىل تأذن رل أن أجعل نفسي تبعاً :  وثانيها 

. لك وىذا مبالغة عظيمة يف التواضع 
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 وىذا إقرار لو على نفسو باعبهل وعلى ﴾ تعلمٍت ﴿: أنو قال على أن :  وثالثها 

.  أستاذه بالعلم 

 وصيغة من للتبعيض فطلب منو تعليم بعض ما ﴾ فبَّا ُعّلْمَت ﴿: أنو قال : ورابعها 

علمو ا ، وىذا أيضاً مشعر بالتواضع كأنو يقول لو ال أطلب منك أن 

ذبعلٍت مساوياً يف العلم لك ، بل أطلب منك أن تعطيٍت جزأً من أجزاء 

علمك ، كما يطلب الفقَت من الغٍت أن يدفع إليو جزأً من أجزاء مالو  

.  اعًتاف بأن ا علمو ذلك العلم ﴾ فبَّا ُعّلْمَت ﴿: أن قولو :  وخامسها 

 طلب منو لإلرشاد واؽبداية واإلرشاد ىو األمر الذي ﴾ َرَشًدا ﴿: أن قولو :  وسادسها 

. لو دل حيصل غبصلت الغواية والضالل 

 معناه أنو طلب منو أن يعاملو دبثل ما ﴾ تُ َعّلَمِن فبَّا ُعّلْمَت ﴿: أن قولو :  وسابعها 

عاملو ا بو وفيو إشعار بأنو يكون إنعامك علي عند ىذا التعليم شبيهاً 

بإنعام ا تعاذل عليك يف ىذا التعليم وؽبذا اؼبعٌت قيل أنا عبد من تعلمت 

. منو حرفاً 

أن اؼبتابعة عبارة عن اإلتيان دبثل فعل الغَت ألجل كونو فعاًل لذلك الغَت ، :  وثامنها 

ال إلو إال ا فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون ىذه : فإنا إذا قلنا 

الكلمة فال جيب كوننا متبعُت ؽبم يف ذكر ىذه الكلمة ، ألنا ال نقول ىذه 

الكلمة ألجل أهنم قالوىا بل إمنا نقوؽبا لقيام الدليل على أنو جيب ذكرىا ، 

أما إذا أتينا ُّذه الصلوات اػبمس على موافقة فعل رسول ا صلى ا 



 73 

عليو وسلم فإمنا أتينا ُّا ألجل أنو عليو السالم أتى ُّا ال جرم كنا متابعُت 

يف فعل ىذه الصلوات لرسول ا صلى ا عليو وسلم ، إذا ثبت ىذا 

 يدل على أنو يأيت دبثل أفعال ذلك األستاذ ﴾ َىْل أَتَِّبُعَك ﴿: فنقول قولو 

وىذا يدل على أن اؼبتعلم جيب عليو يف . َّرد كون ذلك األستاذ آتياً ُّا 

. أول األمر التسليم وترك اؼبنازعة واالعًتاض 

 يدل على طلب متابعتو مطلقاً يف صبيع األمور غَت ﴾ اتبعك ﴿: أن قولو :  وتاسعها 

.  مقيد بشيء دون شيء 

أنو ثبت باإلخبار أن اػبضر عرف أواًل أنو نيب بٍت إسرائيل وأنو ىو موسى : وعاشرىا 

صاحب التوراة وىو الرجل الذي كلمو ا عز وجل من غَت واسطة وخصو 

باؼبعجزات القاىرة الباىرة ، مث إنو عليو السالم مع ىذه اؼبناصب الرفيعة 

والدرجات العالية الشريفة أتى ُّذه األنواع الكثَتة من التواضع وذلك يدل 

على كونو عليو السالم آتياً يف طلب العلم بأعظم أنواع اؼببالغة وىذا ىو 

الالئق بو ألن كل من كانت إحاطتو بالعلوم أكثر كان علمو دبا فيها من 

البهجة والسعادة أكثر فكان طلبو ؽبا أشد وكان تعظيمو ألرباب العلم 

. أكمل وأشد 

 فأثبت كونو تبعاً لو أواًل ﴾ َىْل أَتَِّبُعَك على َأن تعلمٍت ﴿: أنو قال :  واغبادي عشر 

مث طلب ثانياً أن يعلمو وىذا منو ابتداء باػبدمة مث يف اؼبرتبة الثانية طلب 

.  منو التعليم 
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 فلم يطلب على تلك اؼبتابعة ﴾ َىْل أَتَِّبُعَك على َأن تعلمٍت ﴿: أنو قال : والثاين عشر 

على التعليم شيئاً كان قال ال أطلب منك على ىذه اؼبتابعة اؼبال واعباه وال 

 إِنََّك ﴿: غرض رل إال طلب العلم مث إنو تعاذل حكى عن اػبضر أنو قال 

  65 ﴾وََكْيَف َتْصربُ على َما دلَْ ربُِْط بِِو ُخرْباً * َلن َتْسَتِطيَع َمِعَى َصرْباً 

  الكهف سورة من  102 اآلية فيها (17

    
    

    
       

 :  واإلعراب
 التوبيخي اإلنكاري لالستفهام   :  اؽبمزة

  الفتح على مبٍت ماض فعل : حسب

 فاعل وىو اؼبوصول اسم : الذين

 أن اعبالالن وقاال 66 حسب مفعورل مسد سدت حيزىا يف وما وإن ، صلة كفروا وصبلة

  67 ؿبذوف غبسب الثاين اؼبفعول

 : التفسير
  ﴿ تعاذل قال

   

   ﴾ 

أي أفظن أو اعتقد الذين كفروا ِب ، وازبوا أولياء أي معبودات من دوين كاؼبالئكة 

                                                 
65

 301.ص(اؼبكتبة الشاملة) مفاتيح الغيب ؿبمد بن عمر بن اغبسن بن اغبسُت التيمي الرازي اؼبلقب بفخر الدين الرازي ،  
66

 550.نفس اؼبرجع ،ص 

67
 ، تفسَت القرآن العظيم لإلمام اعباللُتجالل الدين ؿبمد بن أضبد الي و جالل الدين عبد الرضبن بن أِب بكر  السيوطي 

 34.ص.3.ج(دار الفكر: لبنان – بَتوت )
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واؼبسيح والشيطان أن ذلك ينفعهم ، أو يدفع عنهم العذاب ؟  كال ، التنفعهم تلك 

 :اؼبعبودات ، وسيظهر ؽبم خطؤىم ، مث أخرب تعاذل عن عذاُّم قائال 

﴿   

  ﴾  أي إنا أعددنا وىيأنا ؽبؤالء

الكافرين با جهنم يوم القيامة منزال ينزلون بو ، كما يعد النزل للضيف ، بسبب 

 68 من دوين ، وىذا هتكم ، وزبتئة غبساباهتم (أي معبودين)ازباذىم اولياء 

 

 الكهف سورة من  104 اآلية (18
    

   
   

    

 :  واإلعراب
  بدل أو ،( السابقة األية)لألخسرين صفة  : الذين

  ، صلة ضل وصبلة

 اليو ومضاف فاعل   : وسعيهم

 بضل ومتلقان وؾبرور جار   : اغبياة يف

 مسد سدت حيزىا يف وما وإن ، خرب حيسبون وصبلة مبتدأ ىم و  حالية الواو :  ىم و

 أَن َُّهمْ  خرب حيسبون وصبلة ، حيسبون مفعورل

 69مفعول : صنعا

 
                                                 

68
 36.ص.اؼبرجع السابق، وىبة الزحيلي 

 550. نفس اؼبرجع ،ص69
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: التفسير 

﴿الذين    

  ﴾  أي بطل عملهم وضاع يف

ىم القسيسون و الرىبان : اغبياة الدنيا ألن الكافر ال تنفع معو طاعة ، قال الضحاك 

َوُىْم حَيَْسُبوَن أَن َُّهْم حُيِْسُنوَن ﴿يتعبدون و يظنون أن عبادهتم تنفعهم و ىي ال تقبل منهم 

ًعا  ففي ىذه اآلية من البالغة يعٍت اعبناس الناقص 70أي يظنون أهنم ؿبسنون بأفعاؽبم﴾ ُصن ْ

لتغَت الشكل و بعض اغبروف ويسمى أيضا جناس ﴾ حَيَْسُبوَن أَن َُّهْم حُيِْسُنونَ  ﴿على الكلمة

 . وا سبحانو و تعاذل أعلم 71التصحيف

 

 
 الكهف سورة في البيانات تحليل- ه 

من  (10)اآليات اؼبتضمنة على أفعال القلوب تفيد اليقُت  وجد الباحث عشرة آيات  أما

سورة الكهف  

 : تلي كما الكهف سورة من آيات  أربع( 4)فيها  دبعٌت علم واعتقد"رأى" لف  يف -  أوال

                                                 
70

 190.ص.ؿبمد علي الصابوين ، اؼبرجع السابق  

71
 191صز.نفس اؼبرجع 



 77 

 الشَّْمَس ِإَذا طََلَعْت تَ زَاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمُِت َوِإَذا َغرََبْت َوتَ َرى ﴿ الكهف سورة من 17 اآلية -

تَ ْقِرُضُهْم َذاَت الشٍَّماِل َوُىْم يف َفْجَوٍة ِمْنُو َذِلَك ِمْن َآيَاِت اللَِّو َمْن يَ ْهِد اللَُّو فَ ُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل 

 ﴾فَ َلْن ذبََِد َلُو َولِيًّا ُمْرِشًدا 

 تَ َر ِ  َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قُ ْلَت َما َشاَء اللَُّو اَل قُ وََّة ِإالَّ بِاللَِّو ِإْن ﴿  الكهف سورة من 39 اآلية -

 ﴾أَنَا أََقلَّ ِمْنَك َمااًل َوَوَلًدا

 اْلُمْجرِِمَُت ُمْشِفِقَُت فبَّا ِفيِو َويَ ُقوُلوَن يَا َويْ َلتَ َنا  فَ تَ َرى َوُوِضَع اْلِكَتابُ ﴿   الكهف سورة من 49 اآلية -

َماِل َىَذا اْلِكَتاِب ال يُ َغاِدُر َصِغَتًَة َوال َكِبَتًَة ِإال َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوال َيْظِلُم رَبُّنَك 

 ﴾َأَحًدا

 ِإْذ أََويْ َنا ِإذَل الصَّْخرَِة فَِإينٍّ َنِسيُت اغْبُوَت َوَما أَْنَسانِيُو ِإالَّ َأرَأَيْي َ قَاَل ﴿   الكهف سورة من 63 اآلية -

 ﴾الشَّْيطَاُن َأْن أَذُْكرَُه َوازبَََّذ َسِبيَلُو يف اْلَبْحِر َعَجًبا

 يلي كما الكهف سورة من آيات أربع( 4 )يوجد اعتقد دبعٌت "علم"  لف  يف -ثانيا  

   ﴿ الكهف سورة من 12 اآلية-   

   

     ﴾  

 َأنَّ َوْعَد اللَِّو َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة ال لِيَ عْيَلُمواوََكَذِلَك أَْعثَ ْرنَا َعَلْيِهْم ﴿   الكهف سورة من 21 اآلية -

َيانًا رَب ُّنُهْم أَْعَلُم ُِِّْم قَاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى  نَ ُهْم أَْمَرُىْم فَ َقاُلوا ابْ ُنوا َعَلْيِهْم بُ ن ْ رَْيَب ِفيَها ِإْذ يَ تَ َناَزُعوَن بَ ي ْ

 ﴾أَْمرِِىْم لََنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجًدا

َناُه َرضْبًَة ِمْن ِعْنِدنَا  ﴿الكهف سورة من 65 اآلية - َنااُ فَ َوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدنَا َآتَ ي ْ   ِمْن َلُدنَّا ِعْلًماَوَعلَّلمْي

﴾ 
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 ﴾ فبَّا ُعلٍّْمَت ُرْشًدا تُ َعلِّلَمنِ  قَاَل َلُو ُموَسى َىْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأنْ ﴿  الكهف سورة من 66 اآلية  -

 : الكهف سورة من آيتان( 2)يوجد دبعٌت َعِلَم واعتقد "وجد "لف  يف-  ثالثا

َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَ تَ َرى اْلُمْجرِِمَُت ُمْشِفِقَُت فبَّا ِفيِو َويَ ُقوُلوَن يَا َويْ َلتَ َنا ﴿  الكهف سورة من 49 اآلية  -

َوَجُدواَماِل َىَذا اْلِكَتاِب ال يُ َغاِدُر َصِغَتًَة َوال َكِبَتًَة ِإال َأْحَصاَىا و  َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوال َيْظِلُم ََ

 ﴾رَبُّنَك َأَحًدا

 ﴾ ِإْن َشاَء اللَُّو َصاِبرًا َواَل أَْعِصي َلَك أَْمرًا َسَتِجُدِنيقَالَ ﴿  الكهف سورة من 69 اآلية-  

 "ألفى"ودبعٌت اعلْم واعتِقْد " تعلم"و ، دبعٌت َعِلم  و اعتقد- "درى "لف  يعٍت الباقي أما  

.  السورة ىذه يف الباحث جيد ال دبعٌت عِلَم واعتقدْ 

 

 تكوُن الظّن واليقُت، والغالُب كوهُنا الظّن ، اليت أفعال قسم ، قسمان  الظن تفيد اليت أفعال أما

: سبع آيات من سورة الكهف   (7)فوجد الباحث 

  تلي كما الكهف سورة من آيات ثالث( 3 )يوجد لُرجحان وقوِع الشىء "ظن "لف  يف- أوال

 ﴾ َأْن تَِبيَد َىِذِه أََبًداَأُظنُّن َوَدَخَل َجنََّتُو َوُىَو ظَادِلٌ لِنَ ْفِسِو قَاَل َما ﴿  الكهف سورة من 35 اآلية -

َها َأُظنُّن َوَما ﴿  الكهف سورة من 36 اآلية - رًا ِمن ْ  السَّاَعَة قَاِئَمًة َولَِئْن ُرِدْدُت ِإذَل َرِبٍّ أَلَِجَدنَّ َخي ْ

َقَلًبا  ﴾ُمن ْ

َها َمْصرِفًاَفظَنُّنوا َورََأى اْلُمْجرُِموَن النَّاَر ﴿  الكهف سورة من 53 اآلية -  ﴾ أَن َُّهْم ُمَواِقُعوَىا ودلَْ جيَُِدوا َعن ْ

أربع آيات من سورة الكهف كما تلي  (4) دبعٌت للرُّنجحان يوجد"َ ِسبَ " لف  يف- ثانيا

 ﴾ َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن َآيَاتَِنا َعَجًباَ ِسبْي َ أَْم ﴿  الكهف سورة من 9 اآلية -
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َسبُ ُهمْي و ﴿  الكهف سورة من 18 اآلية - َتحْي  أَيْ َقاظًا َوُىْم رُُقوٌد َونُ َقلٍّبُ ُهْم َذاَت اْلَيِمُِت َوَذاَت الشٍَّماِل ََ

ُهْم ُرْعًبا ُهْم ِفرَارًا َوَلُمِلْئَت ِمن ْ  ﴾وََكْلبُ ُهْم بَاِسٌط ِذرَاَعْيِو بِاْلَوِصيِد َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمن ْ

 الَِّذيَن َكَفُروا َأْن يَ تَِّخُذوا ِعَباِدي ِمْن ُدوين أَْولَِياَء إِنَّا َأَفَحِسبَ  ﴿  الكهف سورة من 102 اآلية -

 ﴾أَْعَتْدنَا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن نُ ُزاًل 

نْ َيا َوُىْم ﴿  الكهف سورة من 104 اآلية - َسُبو َ الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم يف اغْبََياِة الدُّن  أَن َُّهْم حُيِْسُنوَن َيحْي

ًعا  ﴾ُصن ْ

. السورة ىذه يف يوجد ال دبعٌت ظّن اليت للرجحان" خال "لف  يف يعٍت الباقي أما

 

: الكهف سورة من آيتُت الباحث فوجد ، فحسب الظن تفيد وقسم 

  تلي كما  الكهف سورة من آيتان( 2)يوجد" زعم "لف  يف 

َوُعِرُضوا َعَلى رَبٍَّك َصفًّا َلَقْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناُكْم أَوََّل َمرٍَّة َبْل ﴿  الكهف سورة من 48 اآلية -

ُتمْي   ﴾ أَلَّْن قَبَْعَل َلُكْم َمْوِعًداَزَعمْي

ُتمْي  َويَ ْوَم يَ ُقوُل نَاُدوا ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ﴿  الكهف سورة من 52 اآلية -  َفَدَعْوُىْم فَ َلْم َيْسَتِجيُبوا ؽَبُْم َزَعمْي

نَ ُهْم َمْوِبًقا  ﴾َوَجَعْلَنا بَ ي ْ

دبعٌت ظنَّ " َعدَّ "دبعٌت ظنَّ و لف  " َحجا"دبعٌت ظّن و لف  " -  جعلَ  "لف  يف يعٍت الباقي أما

 . السورة ىذه يف يوجد البلف  األمر للرجحان دبعٌت حسب " - ىبْ "و لف  

 و سبحانو وا الكهف سورة يف  القلوب أفعال( عشرة تاسعة )19 الباحث وجد  ، واغباصل

  .أعلم تعاذل
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