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 الباب الثالث
 تحليل النتائج و مناقشتها

 
 سورة الكهف عن لمحة -أ 

 سورة الكهف من السور اؼبكية، وآياهتا عشرة ومائة، وىي إحدى سور طبس بدئت 
وكلها تبتدىء  ((الفاربة، األنعاـ، الكهف، سبأ، فاطر))وىذه السور ىي  (اغبمد هلل))بػػػػ 

. بتمجيد اهلل جل وعال وتقديسو، واالعَباؼ لو بالعظمة والكربياء، واعبالؿ والكماؿ
تعرضت السورة الكريبة لثالث قصص من روائع قصص القرآف يف سبيل تقرير أىدافها 

أصحاب )أما األوىل فهي قصة . . األساسية لتثبيت العقيدة، واإليباف بعظمة ذي اعبالؿ
و ىي قصة التضحية بالنفس يف سبيل العقيدة، وىم الفتية اؼبؤمنوف الذين خرجوا  (الكهف

من بالدىم فرارا بدينهم، وجؤوا إىل غار يف اعببل، مث مكثوا فيو نياما ثالشبائة وتسع سنْب، مث 
والثانية قصة موسى مع اػبضر، وىي قصة التواضع يف . بعثهم اهلل بعد تلك اؼبدة الطويلة

سبيل طلب العلم، وما جرى من األخبار الغيبية الٍب أطلع اهلل عليها ذلك العبد 
والثالثة قصة ذي القرنْب وىو ملك مكن اهلل لو بالتقوى والعدؿ أف . ((اػبضر))الصاحل

ظبيت سورة الكهف ؼبا من . يبسط سلطانو على اؼبعمورة، وأف يبلك مشارؽ األرض ومغارّٔا
 1.اؼبعجزة الربنية، يف القصة العجيبة الغريبة قصة أصحاب الكهف
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 تحليل آيات السجع و أنواعه و معانيه -ب 

 آيات السجع  -1

 :اآليات الٍب ربتوي السجع يف سورة الكهف
 الرقم أيات السجع

َوَلًدا- أَبًَدا (ٗ)َويُػْنِذَر الَِّذيَن قَاُلوا ازبَََّذ اللَُّو َوَلًدا(ٖ)َماِكِثَْب ِفيِو أَبًَدا   1 
- َرَشًدا
أََمداً - َعَدًدا  

َيُة ِإىَل اْلَكْهِف فَػَقاُلوا َربػََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرضْبًَة َوَىيّْْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا  ِإْذ أََوى اْلِفتػْ
مُثَّ بَػَعثْػَناُىْم لِنَػْعَلَم َأيُّ اغبِْْزبَػْْبِ (ٔٔ)َفَضَربْػَنا َعَلى آَذاِِنِْم يف اْلَكْهِف ِسِنَْب َعَدًدا(ٓٔ)َرَشًدا

(ٕٔ)َأْحَصى ِلَما لَِبثُوا أََمًدا  

2 

أَبًَدا- َأَحًدا ُهْم َكْم لَِبْثُتْم قَاُلوا لَِبثْػَنا يَػْوًما أَْو بَػْعَض يَػْوـٍ   نَػُهْم قَاَؿ قَاِئٌل ِمنػْ وََكَذِلَك بَػَعثْػَناُىْم لَِيَتَساَءُلوا بَػيػْ
قَاُلوا َربُُّكْم أَْعَلُم دبَا لَِبْثُتْم فَابْػَعثُوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َىِذِه ِإىَل اْلَمِديَنِة فَػْليَػْنظُْر أَيػَُّها أَزَْكى 

ِإنػَُّهْم ِإْف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم (ٜٔ)طََعاًما فَػْلَيْأِتُكْم ِبرِْزٍؽ ِمْنُو َوْلَيتَػَلطَّْف َوال ُيْشِعَرفَّ ِبُكْم َأَحًدا 
(ٕٓ)يَػْرصُبُوُكْم أَْو يُِعيُدوُكْم يف ِملَِّتِهْم َوَلْن تُػْفِلُحوا ِإًذا أَبًَدا   

3 

- َمْسِجًدا
 َأَحًدا

وََكَذِلَك أَْعثَػْرنَا َعَلْيِهْم لِيَػْعَلُموا أَفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ َوأَفَّ السَّاَعَة ال َرْيَب ِفيَها ِإْذ يَػتَػَناَزُعوَف 
َيانًا َربػُُّهْم أَْعَلُم ِِّْٔم قَاَؿ الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى أَْمرِِىْم  نَػُهْم أَْمَرُىْم فَػَقاُلوا ابْػُنوا َعَلْيِهْم بُػنػْ بَػيػْ

َسيَػُقوُلوَف َثالثٌَة رَابُِعُهْم َكْلبُػُهْم َويَػُقوُلوَف طَبَْسٌة َساِدُسُهْم (ٕٔ)لََنتَِّخَذفَّ َعَلْيِهْم َمْسِجًدا 
هِتِْم َما يَػْعَلُمُهْم ِإال  َعٌة َوثَاِمنُػُهْم َكْلبُػُهْم ُقْل َرِّبّْ أَْعَلُم بِِعدَّ َكْلبُػُهْم َرصْبًا بِاْلَغْيِب َويَػُقوُلوَف َسبػْ

ُهْم َأَحًدا  (ٕٕ)قَِليٌل َفال سُبَاِر ِفيِهْم ِإال ِمرَاًء ظَاِىرًا َوال َتْستَػْفِت ِفيِهْم ِمنػْ  

4 

َرَشًدا- َغًدا ِإال أَْف َيَشاَء اللَُّو َواذُْكْر َربََّك ِإَذا َنِسيَت َوُقْل (ٖٕ)َوال تَػُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإينّْ فَاِعٌل َذِلَك َغًدا  
(ٕٗ)َعَسى أَْف يَػْهِدَيِن َرِّبّْ ألقْػَرَب ِمْن َىَذا َرَشًدا   

5 

- َأَحًدا
 ُمْلَتَحًدا

ُقِل اللَُّو أَْعَلُم دبَا لَِبثُوا َلُو َغْيُب السََّماَواِت َواألْرِض أَْبِصْر بِِو َوَأظبِْْع َما ؽَبُْم ِمْن ُدونِِو ِمْن 
َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكَتاِب َربَّْك ال ُمَبدَّْؿ (ٕٙ)َوِلٍّ َوال ُيْشرُِؾ يف ُحْكِمِو َأَحًدا 

(ٕٚ)ِلَكِلَماتِِو َوَلْن ذبََِد ِمْن ُدونِِو ُمْلَتَحًدا   
 

6 
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نَػَفرًا- نَػَهرًا  وََكاَف َلُو شَبٌَر فَػَقاَؿ (ٖٖ)ِكْلَتا اعْبَنَّتَػْْبِ آَتْت أُُكَلَها وَََلْ َتْظِلْم ِمْنُو َشْيًئا َوَفجَّْرنَا ِخالؽَبَُما نَػَهرًا  
(ٖٗ)ِلَصاِحِبِو َوُىَو وُبَاِورُُه أَنَا َأْكثَػُر ِمْنَك َماال َوأََعزُّ نَػَفرًا  

7 

َوَلًدا- َأَحًدا  َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قُػْلَت َما َشاَء اللَُّو ال (ٖٛ)َلِكنَّا ُىَو اللَُّو َرِّبّْ َوال أُْشرُِؾ ِبَرِّبّْ َأَحًدا 
(ٜٖ)قُػوََّة ِإال بِاللَِّو ِإْف تَػَرِف أَنَا أََقلَّ ِمْنَك َماال َوَوَلًدا  

8 

– َأَحًدا 
- َمْوِعًدا
 َأَحًدا

ُهْم َأَحًدا َوُعرُِضوا (ٚٗ)َويَػْوـَ ُنَسيػُّْر اعْبَِباَؿ َوتَػَرى األْرَض بَارِزًَة َوَحَشْرنَاُىْم فَػَلْم نُػَغاِدْر ِمنػْ
َعَلى َربَّْك َصفِّا َلَقْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناُكْم أَوََّؿ َمرٍَّة َبْل َزَعْمُتْم أَلَّْن قَبَْعَل َلُكْم 

َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَػتَػَرى اْلُمْجرِِمَْب ُمْشِفِقَْب فبَّا ِفيِو َويَػُقوُلوَف يَا َويْػَلتَػَنا َماِؿ َىَذا (ٛٗ)َمْوِعًدا
اْلِكَتاِب ال يُػَغاِدُر َصِغّبًَة َوال َكِبّبًَة ِإال َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوال َيْظِلُم َربَُّك 

(ٜٗ)َأَحًدا  

9 

قُػُبال- َجَدال  َوَما (ٗ٘)َوَلَقْد َصرَّفْػَنا يف َىَذا اْلُقْرآِف لِلنَّاِس ِمْن ُكلّْ َمَثٍل وََكاَف اإلْنَساُف َأْكثَػَر َشْيٍء َجَدال 
َمَنَع النَّاَس أَْف يُػْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُىُم اؽْبَُدى َوَيْستَػْغِفُروا َربػَُّهْم ِإال أَْف تَْأتِيَػُهْم ُسنَُّة األوَِّلَْب أَْو 

(٘٘)يَْأتِيَػُهُم اْلَعَذاُب قُػُبال   

10 

َسَربًا-ُحُقًبا  فَػَلمَّا بَػَلَغا (ٓٙ)َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى لَِفَتاُه ال أَبْػرَُح َحٌبَّ أَبْػُلَغ ؾَبَْمَع اْلَبْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي ُحُقًبا  
(ٔٙ)ؾَبَْمَع بَػْيِنِهَما َنِسَيا ُحوتَػُهَما فَازبَََّذ َسِبيَلُو يف اْلَبْحِر َسَربًا   

11 

- َنَصًبا 
 َعَجًبا

قَاَؿ أَرَأَْيَت ِإْذ أََويْػَنا (ٕٙ)فَػَلمَّا َجاَوزَا قَاَؿ لَِفَتاُه آتَِنا َغَداَءنَا َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفرِنَا َىَذا َنَصًبا 
ِإىَل الصَّْخرَِة فَِإينّْ َنِسيُت اغبُْوَت َوَما أَْنَسانِيُو ِإال الشَّْيطَاُف أَْف أَذُْكرَُه َوازبَََّذ َسِبيَلُو يف اْلَبْحِر 

(ٖٙ)َعَجًبا   

12 

رًا  ُخبػْرًا- َصبػْ رًا   رًا (ٚٙ)قَاَؿ ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْ (ٛٙ)وََكْيَف َتْصربُ َعَلى َما ََلْ ربُِْط بِِو ُخبػْ  13 
ذِْكرًا- أَْمرًا  قَاَؿ فَِإِف اتػَّبَػْعَتِِب َفال َتْسأَْلِِب (ٜٙ)قَاَؿ َسَتِجُدين ِإْف َشاَء اللَُّو َصاِبرًا َوال أَْعِصي َلَك أَْمرًا  

(ٓٚ)َعْن َشْيٍء َحٌبَّ أُْحِدَث َلَك ِمْنُو ذِْكرًا   
14 

َصبػْرًا- ِإْمرًا  فَاْنطََلَقا َحٌبَّ ِإَذا رَِكَبا يف السَِّفيَنِة َخَرقَػَها قَاَؿ َأَخَرقْػتَػَها لِتُػْغرَِؽ أَْىَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمرًا  
رًا (ٔٚ) (ٕٚ)قَاَؿ َأََلْ أَُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْ  

15 

نُْكرًا- ُعْسرًا  فَاْنطََلَقا َحٌبَّ ِإَذا َلِقَيا ُغالًما (ٖٚ)قَاَؿ ال تُػَؤاِخْذين دبَا َنِسيُت َوال تُػْرِىْقِِب ِمْن أَْمرِي ُعْسرًا  
(ٗٚ)فَػَقتَػَلُو قَاَؿ أَقَػتَػْلَت نَػْفًسا زَِكيًَّة بَِغّْبِ نَػْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا نُْكرًا   

16 
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رًا  ُعْذرًا- َصبػْ رًا   قَاَؿ ِإْف َسأَْلُتَك َعْن َشْيٍء بَػْعَدَىا َفال (٘ٚ)قَاَؿ َأََلْ أَُقْل َلَك ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْ
(ٙٚ)ُتَصاِحْبِِب َقْد بَػَلْغَت ِمْن َلُدينّْ ُعْذرًا   

17 

َصبػْرًا– َأْجرًا  فَاْنطََلَقا َحٌبَّ ِإَذا أَتَػَيا أَْىَل قَػْريٍَة اْسَتْطَعَما أَْىَلَها فَأَبَػْوا أَْف ُيَضيػُّْفونُبَا فَػَوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد  
قَاَؿ َىَذا ِفرَاُؽ بَػْيِِب َوبَػْيِنَك (ٚٚ)أَْف يَػنػَْقضَّ فَأَقَاَمُو قَاَؿ َلْو ِشْئَت الزبََّْذَت َعَلْيِو َأْجرًا 

رًا  (ٛٚ)َسأُنَػبُّْئَك بَِتْأِويِل َما ََلْ َتْسَتِطْع َعَلْيِو َصبػْ  

18 

رًا  ذِْكرًا– َصبػْ ٌز ؽَبَُما وََكاَف أَبُونُبَا َصاغِبًا فََأرَاَد   َوأَمَّا اعبَِْداُر َفَكاَف لُِغالَمْْبِ يَِتيَمْْبِ يف اْلَمِديَنِة وََكاَف رَبَْتُو َكنػْ
َزنُبَا َرضْبًَة ِمْن َربَّْك َوَما فَػَعْلُتُو َعْن أَْمرِي َذِلَك تَْأِويُل  نُبَا َوَيْسَتْخرَِجا َكنػْ ُلَغا َأُشدَّ َربَُّك أَْف يَػبػْ

رًا  َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنَػْْبِ ُقْل َسأَتْػُلو َعَلْيُكْم ِمْنُو ذِْكرًا (ٕٛ)َما ََلْ َتْسِطْع َعَلْيِو َصبػْ
(ٖٛ)  

19 

َسَبًبا- َسَبًبا  َناُه ِمْن ُكلّْ َشْيٍء َسَبًبا   (٘ٛ)فَأَتْػَبَع َسَبًبا (ٗٛ)ِإنَّا َمكَّنَّا َلُو يف األْرِض َوآتَػيػْ  20 
ُيْسرًا– نُْكرًا  بُُو َعَذابًا نُْكرًا   بُُو مُثَّ يُػَردُّ ِإىَل َربِّْو فَػيُػَعذّْ َوأَمَّا َمْن آَمَن (ٚٛ)قَاَؿ أَمَّا َمْن ظََلَم َفَسْوَؼ نُػَعذّْ

(ٛٛ)َوَعِمَل َصاغِبًا فَػَلُو َجزَاًء اغبُْْسَُب َوَسنَػُقوُؿ َلُو ِمْن أَْمرِنَا ُيْسرًا   
21 

رًا  ُخبػْرًا– ِستػْ رًا   َحٌبَّ ِإَذا بَػَلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَىا َتْطُلُع َعَلى قَػْوـٍ ََلْ قَبَْعْل ؽَبُْم ِمْن ُدوِِنَا ِستػْ
رًا (ٜٓ) (ٜٔ)َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا دبَا َلَدْيِو ُخبػْ  

22 

- نُػُزال 
 أَْعَماال

أََفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا أَْف يَػتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمْن ُدوين أَْولَِياَء ِإنَّا أَْعَتْدنَا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن نُػُزال 
(ٖٓٔ)ُقْل َىْل نُػَنبُّْئُكْم بِاألْخَسرِيَن أَْعَماال (ٕٓٔ)  

23 

ِحَوال– نُػُزال  َخاِلِديَن ِفيَها (ٚٓٔ)ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاِت َكاَنْت ؽَبُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُػُزال  
َها ِحَوال  ُغوَف َعنػْ (ٛٓٔ)ال يَػبػْ  

24 

– َمَدًدا 
 َأَحًدا

َنا  َفَد َكِلَماُت َرِّبّْ َوَلْو ِجئػْ ُقْل َلْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َرِّبّْ لََنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَل أَْف تَػنػْ
َا ِإؽَبُُكْم إَِلٌو َواِحٌد َفَمْن َكاَف يَػْرُجو (ٜٓٔ)دبِْثِلِو َمَدًدا  َا أَنَا َبَشٌر ِمثْػُلُكْم يُوَحى ِإَِلَّ أمبَّ ُقْل ِإمبَّ

 (ٓٔٔ)لَِقاَء َربِّْو فَػْليَػْعَمْل َعَمال َصاغِبًا َوال ُيْشرِْؾ بِِعَباَدِة َربِّْو َأَحًدا 

25 
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 أنواع السجع -2

 السجع اؼبتوازي  - أ

 (ٗ)َويُػْنِذَر الَِّذيَن قَاُلوا ازبَََّذ اللَُّو َوَلًدا (ٖ)َماِكِثَْب ِفيِو أََبًدا  (1

يعُب , الكلمة أََبًدا و َوَلًدا و نبا السجع اؼبتوازي، اتفقا يف الوزف واغبرؼ األخّب 
 .على وزف فعال, حبرؼ الداؿ

َيُة ِإىَل اْلَكْهِف فَػَقاُلوا َربػََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرضْبًَة َوَىيّْْئ لََنا ِمْن  (2 ِإْذ َأَوى اْلِفتػْ
مُثَّ (ٔٔ)َفَضَربْػَنا َعَلى آَذاِِنِْم يف اْلَكْهِف ِسِنَْب َعَدًدا (ٓٔ)أَْمرِنَا َرَشًدا 

( ٕٔ)بَػَعثْػَناُىْم لِنَػْعَلَم َأيُّ اغْبِْزبَػْْبِ َأْحَصى ِلَما لَِبُثوا أََمًدا 
,  وىم السجع اؼبتوازي، اتفقوا يف الوزف واغبرؼ األخّبَمًدا َوأَعَدًدا, َرَشًداالكلمة 

 .على وزف فعال, يعُب حبرؼ الداؿ
ُهْم َكْم لَِبْثُتْم قَاُلوا لَِبثْػَنا  (3 نَػُهْم قَاَؿ قَاِئٌل ِمنػْ  وََكَذِلَك بَػَعثْػَناُىْم لَِيَتَساَءُلوا بَػيػْ

يَػْوًما َأْو بَػْعَض يَػْوـٍ قَاُلوا َربُُّكْم أَْعَلُم دبَا لَِبْثُتْم فَابْػَعُثوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم 
َىِذِه ِإىَل اْلَمِديَنِة فَػْليَػْنظُْر أَيػَُّها أَزَْكى طََعاًما فَػْلَيْأِتُكْم ِبرِْزٍؽ ِمْنُو َوْلَيتَػَلطَّْف 

ِإنػَُّهْم ِإْف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَػْرصُبُوُكْم َأْو (ٜٔ)َوال ُيْشِعَرفَّ ِبُكْم َأَحًدا 
( ٕٓ)يُِعيُدوُكْم يف ِملَِّتِهْم َوَلْن تُػْفِلُحوا ِإًذا أََبًدا 

يعُب ,  و نبا السجع اؼبتوازي، اتفقا يف الوزف  واغبرؼ األخّبأََبًدا و َأَحًداالكلمة 
 .على وزف فعال, حبرؼ الداؿ
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ِكْلَتا اعْبَنَّتَػْْبِ آَتْت ُأُكَلَها وَلَْ َتْظِلْم ِمْنُو َشْيًئا َوَفجَّْرنَا ِخالؽَبَُما نَػَهرًا  (4
وََكاَف َلُو شَبٌَر فَػَقاَؿ ِلَصاِحِبِو َوُىَو وُبَاِورُُه أَنَا َأْكثَػُر ِمْنَك َماال َوأََعزُّ (ٖٖ)

( ٖٗ)نَػَفرًا 
حبرؼ ,  و نبا السجع اؼبتوازي، اتفقا يف الوزف  واغبرؼ األخّبنَػَفرًا و نَػَهرًاالكلمة 

 .الراء على وزف فعال

َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك (ٖٛ)َلِكنَّا ُىَو اللَُّو َرِّبّْ َوال ُأْشرُِؾ ِبَرِّبّْ َأَحًدا  (5
قُػْلَت َما َشاَء اللَُّو ال قُػوََّة ِإال بِاللَِّو ِإْف تَػَرِف أَنَا أََقلَّ ِمْنَك َماال َوَوَلًدا 

(ٖٜ )
حبرؼ ,  و نبا السجع اؼبتوازي، اتفقا يف الوزف  واغبرؼ األخّبَوَلًدا و َأَحًداالكلمة 

 .الداؿ على وزف فعال

فَػَلمَّا َجاَوزَا قَاَؿ لَِفَتاُه آتَِنا َغَداَءنَا َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفرِنَا َىَذا َنَصًبا  (6
قَاَؿ أَرَأَْيَت ِإْذ َأَويْػَنا ِإىَل الصَّْخَرِة فَِإينّْ َنِسيُت اغبُْوَت َوَما أَْنَسانِيُو (ٕٙ)

 (ٖٙ)ِإال الشَّْيطَاُف َأْف أَذُْكَرُه َوازبَََّذ َسِبيَلُو يف اْلَبْحِر َعَجًبا 

حبرؼ الباب، ,  و نبا السجع اؼبتوازي، اتفقا يف اغبرؼ األخّبَعَجًبا و َنَصًباالكلمة 
 .و يف الوزف  يعُب على وزف فعال

فَاْنطََلَقا (ٖٚ)قَاَؿ ال تُػَؤاِخْذين دبَا َنِسيُت َوال تُػْرِىْقِِب ِمْن أَْمرِي ُعْسرًا  (7
َحٌبَّ ِإَذا َلِقَيا ُغالًما فَػَقتَػَلُو قَاَؿ أَقَػتَػْلَت نَػْفًسا زَِكيًَّة ِبَغّْبِ نَػْفٍس َلَقْد ِجْئَت 

 (ٗٚ)َشْيًئا ُنْكرًا 
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حبرؼ الراء و ,  و نبا السجع اؼبتوازي، اتفقا يف اغبرؼ األخّبُنْكرًا و ُعْسرًاالكلمة ِ 
 .على وزف فُعال, يف الوزف 

فَاْنطََلَقا َحٌبَّ ِإَذا أَتَػَيا أَْىَل قَػْريٍَة اْسَتْطَعَما أَْىَلَها َفأَبَػْوا َأْف ُيَضيػُّْفونُبَا فَػَوَجَدا  (8
ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْف يَػنػَْقضَّ َفأَقَاَمُو قَاَؿ َلْو ِشْئَت الزبََّْذَت َعَلْيِو َأْجرًا 

قَاَؿ َىَذا ِفرَاُؽ بَػْيِِب َوبَػْيِنَك َسأُنَػبُّْئَك بَِتْأِويِل َما َلَْ َتْسَتِطْع َعَلْيِو (ٚٚ)
رًا   (ٛٚ)َصبػْ

حبرؼ الراء، و ,  و نبا السجع اؼبتوازي، اتفقا يف اغبرؼ األخّبَصبػْرًا و  َأْجرًاالكلمة ِ 
 .على وزف فعال, يف الوزف

َناُه ِمْن ُكلّْ َشْيٍء َسَبًبا  (9 َفأَتْػَبَع َسَبًبا (ٗٛ)ِإنَّا َمكَّنَّا َلُو يف األْرِض َوآتَػيػْ
(ٛ٘) 

,  و ىو السجع يعُب السجع اؼبتوازي، اتفقا يف اغبرؼ األخّبَسَبًبا و  َسَبًباالكلمة ِ 
 .على وزف فعال, حبرؼ الباب، و يف الوزف

بُُو َعَذابًا ُنْكرًا  (10 بُُو مُثَّ يُػَردُّ ِإىَل َربِّْو فَػيُػَعذّْ قَاَؿ أَمَّا َمْن ظََلَم َفَسْوَؼ نُػَعذّْ
َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاغِبًا فَػَلُو َجزَاًء اغبُْْسَُب َوَسنَػُقوُؿ َلُو ِمْن أَْمرِنَا (ٚٛ)

 (ٛٛ)ُيْسرًا 

حبرؼ الراء، و ,  السجع اؼبتوازي، اتفقا يف اغبرؼ األخّبا و ىمُيْسرًا و  ُنْكرًاالكلمة ِ 
 . على وزف فُعال, يف الوزف

َفَد  (11 ُقْل َلْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َرِّبّْ لََنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَل َأْف تَػنػْ
َنا دبِْثِلِو َمَدًدا  َا أَنَا َبَشٌر ِمثْػُلُكْم يُوَحى (ٜٓٔ)َكِلَماُت َرِّبّْ َوَلْو ِجئػْ ُقْل ِإمبَّ
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َا ِإؽَبُُكْم إَِلٌو َواِحٌد َفَمْن َكاَف يَػْرُجو لَِقاَء َربِّْو فَػْليَػْعَمْل َعَمال َصاغِبًا  ِإَِلَّ أمبَّ
( ٓٔٔ)َوال ُيْشرِْؾ ِبِعَباَدِة َربِّْو َأَحًدا 

حبرؼ الداؿ و , و نبا السجع اؼبتوازي، اتفقا يف اغبرؼ األخّبَأَحًدا  و  َمَدًداالكلمة ِ 
 .يف الوزف، على وزف فَػَعال

 السجع اؼبطرؼ - ب

وََكَذِلَك أَْعثَػْرنَا َعَلْيِهْم لِيَػْعَلُموا َأفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ َوَأفَّ السَّاَعَة ال َرْيَب ِفيَها  (1
َيانًا َربػُُّهْم أَْعَلُم ِِّْٔم قَاَؿ  نَػُهْم أَْمَرُىْم فَػَقاُلوا ابْػُنوا َعَلْيِهْم بُػنػْ ِإْذ يَػتَػَناَزُعوَف بَػيػْ

َسيَػُقوُلوَف َثالثٌَة (ٕٔ)الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى أَْمرِِىْم لََنتَِّخَذفَّ َعَلْيِهْم َمْسِجًدا 
رَاِبُعُهْم َكْلبُػُهْم َويَػُقوُلوَف طَبَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُػُهْم َرصْبًا بِاْلَغْيِب َويَػُقوُلوَف 

هِتِْم َما يَػْعَلُمُهْم ِإال قَِليٌل َفال سُبَاِر  َعٌة َوثَاِمنُػُهْم َكْلبُػُهْم ُقْل َرِّبّْ أَْعَلُم ِبِعدَّ َسبػْ
ُهْم َأَحًدا  ( ٕٕ)ِفيِهْم ِإال ِمرَاًء ظَاِىرًا َوال َتْستَػْفِت ِفيِهْم ِمنػْ

نبا السجع اؼبطرؼ، اختلفا يف الوزف و اتفقا يف اغبرؼ األخّب، , َأَحًدا و َمْسِجًداالكلمة 
 .يعُب حبرؼ الداؿ، على وزف مفعال و فعال

ِإال َأْف َيَشاَء اللَُّو َواذُْكْر َربََّك (ٖٕ)َوال تَػُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإينّْ فَاِعٌل َذِلَك َغًدا  (2
( ٕٗ)ِإَذا َنِسيَت َوُقْل َعَسى َأْف يَػْهِدَيِن َرِّبّْ ألقػَْرَب ِمْن َىَذا َرَشًدا 

,  نبا السجع اؼبطرؼ، اختلفا يف الوزف اتفقا يف اغبرؼ األخّبَرَشًدا و َغًداالكلمة 
  من الفعل يعُب على وزف َرَشًدا ىو ظرؼ يدؿ على الوقت  و َغًدا,  يعُب حبرؼ الداؿ

 .فعال
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ْع َما ؽَبُْم  (3 ُقِل اللَُّو أَْعَلُم دبَا لَِبُثوا َلُو َغْيُب السََّماَواِت َواألْرِض أَْبِصْر ِبِو َوَأظبِْ
َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك (ٕٙ)ِمْن ُدونِِو ِمْن َوِلٍّ َوال ُيْشرُِؾ يف ُحْكِمِو َأَحًدا 

َؿ ِلَكِلَماتِِو َوَلْن ذبََِد ِمْن ُدونِِو ُمْلَتَحًدا  ( ٕٚ)ِمْن ِكَتاِب َربَّْك ال ُمَبدّْ
 نبا السجع اؼبطرؼ، اختلفا يف الوزف اتفقا يف اغبرؼ ُمْلَتَحًدا و َأَحًداالكلمة 

 على وزف فعال و مفتعال, يعُب حبرؼ الداؿ, األخّب

ُهْم َأَحًدا (4  َويَػْوـَ ُنَسيػُّْر اعْبَِباَؿ َوتَػَرى األْرَض بَارَِزًة َوَحَشْرنَاُىْم فَػَلْم نُػَغاِدْر ِمنػْ
َوُعِرُضوا َعَلى َربَّْك َصفِّا َلَقْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّؿ َمرٍَّة َبْل (ٚٗ)

َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَػتَػَرى اْلُمْجرِِمَْب (ٛٗ)َزَعْمُتْم أَلَّْن قَبَْعَل َلُكْم َمْوِعًدا 
ُمْشِفِقَْب فبَّا ِفيِو َويَػُقوُلوَف يَا َويْػَلتَػَنا َماِؿ َىَذا اْلِكَتاِب ال يُػَغاِدُر َصِغّبًَة َوال 

( ٜٗ)َكِبّبًَة ِإال َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوال َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا 
 ىم السجع اؼبطرؼ، اختلفوا يف الوزف اتفقوا يف اغبرؼ َأَحًدا, َمْوِعًدا, َأَحًداالكلمة 

 على وزف فعال و مفعال, يعُب حبرؼ الداؿ, األخّب
َوَلَقْد َصرَّفػَْنا يف َىَذا اْلُقْرآِف لِلنَّاِس ِمْن ُكلّْ َمَثٍل وََكاَف اإلْنَساُف َأْكثَػَر  (5

َوَما َمَنَع النَّاَس َأْف يُػْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُىُم اؽْبَُدى َوَيْستَػْغِفُروا (ٗ٘)َشْيٍء َجَدال 
( ٘٘)َربػَُّهْم ِإال َأْف تَْأتِيَػُهْم ُسنَُّة األوَِّلَْب َأْو يَْأتِيَػُهُم اْلَعَذاُب قُػُبال 

حبرؼ الالـ، و ,  و نبا السجع اؼبطرؼ، اتفقا يف اغبرؼ األخّبقُػُبال و َجَدالالكلمة 
 .على وزف فَػَعال و فُػُعال, اختلفا يف الوزف



29 

 

َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى لَِفَتاُه ال أَبْػرَُح َحٌبَّ أَبْػُلَغ ؾَبَْمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو أَْمِضَي ُحُقًبا  (6
فَػَلمَّا بَػَلَغا ؾَبَْمَع بَػْيِنِهَما َنِسَيا ُحوتَػُهَما فَازبَََّذ َسِبيَلُو يف اْلَبْحِر َسَربًا (ٓٙ)
(ٙٔ) 

حبرؼ الباء، و ,  و نبا السجع اؼبطرؼ، اتفقا يف اغبرؼ األخّبَسَربًا و ُحُقًباالكلمة 
 .على وزف فُػُعال و فَػَعال, اختلفا يف الوزف

وََكْيَف َتْصربُ َعَلى َما َلَْ ربُِْط ِبِو (ٚٙ)قَاَؿ ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا  (7
 (ٛٙ)ُخبػْرًا 

رًاالكلمة  حبرؼ الراء، و ,  و نبا السجع اؼبطرؼ، اتفقا يف اغبرؼ األخّبُخبػْرًا و َصبػْ
 .على وزف َفعال و فُعال, اختلفا يف الوزف

قَاَؿ فَِإِف (ٜٙ)قَاَؿ َسَتِجُدين ِإْف َشاَء اللَُّو َصاِبرًا َوال أَْعِصي َلَك أَْمرًا  (8
 (ٓٚ)اتػَّبَػْعَتِِب َفال َتْسأَْلِِب َعْن َشْيٍء َحٌبَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُو ذِْكرًا 

حبرؼ الراء، و ,  و نبا السجع اؼبطرؼ، اتفقا يف اغبرؼ األخّبذِْكرًا و أَْمرًاالكلمة 
 .على وزف َفعال و ِفعال, اختلفا يف الوزف

تَػَها لِتُػْغرَِؽ أَْىَلَها َلَقْد  (9 فَاْنطََلَقا َحٌبَّ ِإَذا رَِكَبا يف السَِّفيَنِة َخَرقَػَها قَاَؿ َأَخَرقػْ
 (ٕٚ)قَاَؿ َأَلَْ أَُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا (ٔٚ)ِجْئَت َشْيًئا ِإْمرًا 

حبرؼ الراء، و ,  و نبا السجع اؼبطرؼ، اتفقا يف اغبرؼ األخّبَصبػْرًا و  ِإْمرًاالكلمة ِ 
 .على وزف ِفعال و َفعال, اختلفا يف الوزف

قَاَؿ ِإْف َسأَْلُتَك (٘ٚ)قَاَؿ َأَلَْ أَُقْل َلَك ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا  (10
 (ٙٚ)َعْن َشْيٍء بَػْعَدَىا َفال ُتَصاِحْبِِب َقْد بَػَلْغَت ِمْن َلُدينّْ ُعْذرًا 
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رًاالكلمة ِ  حبرؼ الراء، و ,  و نبا السجع اؼبطرؼ، اتفقا يف اغبرؼ األخّبُعْذرًا و َصبػْ
 .على وزف َفعال و فُعال, اختلفا يف الوزف

ٌز ؽَبَُما  (11 َوأَمَّا اعبَِْداُر َفَكاَف لُِغالَمْْبِ يَِتيَمْْبِ يف اْلَمِديَنِة وََكاَف رَبَْتُو َكنػْ
َزنُبَا َرضْبًَة  نُبَا َوَيْسَتْخرَِجا َكنػْ ُلَغا َأُشدَّ وََكاَف أَبُونُبَا َصاغِبًا َفَأرَاَد َربَُّك َأْف يَػبػْ

ِمْن َربَّْك َوَما فَػَعْلُتُو َعْن أَْمرِي َذِلَك تَْأِويُل َما َلَْ َتْسِطْع َعَلْيِو َصبػْرًا 
 (ٖٛ)َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنَػْْبِ ُقْل َسأَتْػُلو َعَلْيُكْم ِمْنُو ذِْكرًا (ٕٛ)

رًاالكلمة ِ  حبرؼ الراء، و ,  و نبا السجع اؼبطرؼ، اتفقا يف اغبرؼ األخّبذِْكرًا و َصبػْ
 .على وزف َفعال و ِفعال, اختلفا يف الوزف

َحٌبَّ ِإَذا بَػَلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَىا َتْطُلُع َعَلى قَػْوـٍ َلَْ قَبَْعْل ؽَبُْم ِمْن  (12
 (ٜٔ)َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا دبَا َلَدْيِو ُخبػْرًا (ٜٓ)ُدوِِنَا ِستػْرًا 

رًاالكلمة ِ  حبرؼ الراء، و ,  و نبا السجع اؼبطرؼ، اتفقا يف اغبرؼ األخّبُخبػْرًا و  ِستػْ
 .على وزف ِفعال و فُعال, اختلفا يف الوزف

أََفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْف يَػتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمْن ُدوين َأْولَِياَء ِإنَّا أَْعَتْدنَا  (13
 (ٖٓٔ)ُقْل َىْل نُػَنبُّْئُكْم بِاألْخَسرِيَن أَْعَماال (ٕٓٔ)َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن نُػُزال 

, نبا السجع اؼبطرؼ، اختلفا يف الوزف اتفقا يف اغبرؼ األخّب أَْعَماال  ونُػُزالالكلمة 
 على وزف فُػُعال و مفعاال, يعُب حبرؼ الـ

َكاَنْت ؽَبُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُػُزال  ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاتِ  (14
َها ِحَوال (ٚٓٔ) ُغوَف َعنػْ  (ٛٓٔ)َخاِلِديَن ِفيَها ال يَػبػْ
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حبرؼ الـ، و ,  و نبا السجع اؼبطرؼ، اتفقا يف اغبرؼ األخّبِحَوال و  نُػُزالالكلمة ِ 
 .على وزف فُػُعال و ِفَعال, اختلفا يف الوزف

 

 معانى االيات فيها السجع  -3
 األية عن اعبزاء  - أ

 (ٗ)َويُػْنِذَر الَِّذيَن قَاُلوا ازبَََّذ اللَُّو َوَلًدا (ٖ)َماِكِثَْب ِفيِو أََبًدا  (1

 بعذاب للذين نكفروا يعُب اعبنة مكاف يُػْنِذرَ ىذه األية تبْب عن ثوابا للذين آمنوا و
أبدي أجرا للذين يعملوف عمال صاغبا مقيمْب فيو أبدا ال انتهاء وال انقطاع وللكفار عذابا 

يف  (ماكثْب فيو)ىذا كما يقاؿ يف تفسّب ابن كثّب . شديدا الذين نكفروا بأف قلوا اهلل لو ولدا
وينذر )مث . دائما ال زواؿ لو وال انقضاء (أبدا)و . ثوأّم عند اهلل وىو اعبنة، خالدين فيو

كبن نعبد : ))وىم مشركو العرب يف قوؽبم: قاؿ ابن اسحاؽ (الذين قالوا ازبذ اللَُّو ولدا
  2(.(اؼبالئكة وىم بنات اهلل

أي مقيمْب يف ذلك النعيم الذي ال انتهاء لو  (ماكثْب فيو) ذكر يف صفوة التفاسّب، 
أي وىبّوؼ أولئك الكافرين الذين نسبوا  (وينذر الذين قالوا ازبذ اللَُّو ولدا)مث . وال انقضاء

خّصهم بالذكر وكّرر اإلنذار استعظاما لكفرىم، وإمبا : اهلل الولد عذابو األليم، قاؿ البيضاوي
 3.َل يذكر اؼبنذر بو استغناء بتقدـ ذكره

                                                 
.  انظر ايضا يف ـبتصر تفسّب ابن كثّب ص6. ، ص4.ج  (ىػػػ1412-1992: دار لبناف) فتح القدير هتذيب تفسّب ابن كثّب،ؿبمد أضبد كنعاف، 2

408   
 168.  ص2. ج.  ؿبمد علي الصابوين، اؼبرجع السابق3



32 

 

اي ال بثْب يف ذلك الثواب خالدين مؤبدين  (َماِكِثَْب ِفيِو أََبًدا) ذكر يف ؾبمع البياف 
اي وليحذر الكفار الذين قالوا اؼبالئكة  (وينذر الذين قالوا ازبذ اللَُّو ولدا)مث . ال ينتقلوف عنو

بنات اهلل وىم قريش عن اغبسن و ؿبمد بن اسحاؽ وقيل ىم اليهود والنصارى عن السدي 
و الكليب فعم صبيع الكفار باالنذار يف اآلية االوىل وخص يف ىذه اآلية القائلْب ّٔذه اؼبقالة 

منهم لتقليدىم اآلباء يف ذلك وإلصرارىم على اعبهل وقلة التفكر ولصدىم الناس عن 
َويُػْنِذَر )مث . اي خالدين فيو بال انقطاع (َماِكِثَْب ِفيِو أََبًدا) و يف تفسّب أضواء البياف 4.الدين

. أي من عندىم كما تقدـ( ِمْن َلُدْنوُ )أي ينذرىم بأسا شديدا،  (الَِّذيَن قَاُلوا ازبَََّذ اللَُّو َوَلًدا
شامل للذين  (لِيُنِذَر بَأًسا َشِديًدا من َلُدْنوُ ):وىذا من عطف اػباص على العاـ، ألنو قولو
  5.قالوا ازبذ اهلل ولدا، ولغّبىم من سائر الكفار

بُُو َعَذابًا ُنْكرًا  (2 بُُو مُثَّ يُػَردُّ ِإىَل َربِّْو فَػيُػَعذّْ قَاَؿ أَمَّا َمْن ظََلَم َفَسْوَؼ نُػَعذّْ
َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاغِبًا فَػَلُو َجزَاًء اغبُْْسَُب َوَسنَػُقوُؿ َلُو ِمْن أَْمرِنَا (ٚٛ)

 (ٛٛ)ُيْسرًا 

من ظلم أي , ىذه األية تبْب عن عذب للكفار و ثواب للمؤمن أي آمن باهلل
و أما . بالشرؾ والكفر سوؼ نعذبو بالقتل و يف القيامة فيعذبو عذابا نكرا أي فظيعا أليما

 . من آمن باهلل وعمل صاغبا لو جزاء أي اعبنة و يف الدنيا سوؼ نعطى يسرا يف أمورىم
أي من أصّر  (قاؿ أما من ظلم فسوؼ نعذبو)ىذا كما يذكر يف صفوة التفاسّب 

أي مث يرجع إىل ربو فيعذبو  (مث يرد إىل ربو فيعذبو عذابا نكرا)على الكفر فسوؼ نقتلو 
أي وأما من  (وأما من آمن و عمل صاغبا فلو جزاء اغبسُب)عذابا منكرا فظيعا يف نار جهنم 

                                                 
4
 449.  ص3. ج ( ىػ1355–  ـ 1936مطبعة العرفاف، : سوربيا) ؾبمع البياف يف تفسّب القرآف،ابو علي الفضل بن اغبسن الطربسي،  

5
 198-197.ىػػ ص1415-ـ1990دار الفكر، : بّبوت)أضواء البياف يف تفسّب القرآف، ، ؿبمد األمْب بن ؿبمد بن اؼبختار اعبكِب الشنقيطي 
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وسنقوؿ لو من )آمن باهلل وأحسن العمل يف الدنيا وقّدـ الصاغبات فجزاؤه اعبنة يتنّعم فيها 
 6.أي نسّب عليو يف الدنيا فال نكلفو دبا شاؽ بل بالسهل اؼبيّسر (أمرنا يسرا

بالقتل  (فسوؼ نعذبو)أي بالشرؾ والكفر  (أما من ظلم) ذكر يف ايسر التفاسّب 
وأما من آمن و ). أي فظيعا أليما (فيعذبو عذابا نكرا)بعد موتو  (مث يرد إىل ربو)واألسر، 

أي ( اغبسُب)على إيبانو وصاحل أعمالو ( فلو جزاء)أي أسلم وحسن اسالمو  (عمل صاغبا
اليـو فال نغلظ لو يف القوؿ وال نكلفو ما يشق  (وسنقوؿ لو من أمرنا يسرا)اعبنة يف اآلخرة 

أي كفر باهلل  (أما من ظلم)ذو القرنْب  (قاؿ) و يف تفسّب السمرقندي 7.عليو ويرىقو
عذابا )يف النار  (فيعذبو)يف اآلخرة،  (مث يرد إىل ربو). أي نقتلو إف َل يتب (فسوؼ نعذبو)

فيما بينو وبْب اهلل تعاىل، ( وعمل صاغبا)صدؽ باهلل ( وأما من آمن. )يقوؿ شديدا (نكرا
أي سنعد لو يف الدنيا  (وسنقوؿ لو من أمرنا يسرا)أف لو اغبسُب جزاء،  (فلو جزاء اغبسُب)

 8.سنقوؿ لو قوال صبيال: معروفا عدة، ويقاؿ
 

أََفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْف يَػتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمْن ُدوين َأْولَِياَء ِإنَّا أَْعَتْدنَا  (3
 (ٖٓٔ)ُقْل َىْل نُػَنبُّْئُكْم بِاألْخَسرِيَن أَْعَماال (ٕٓٔ)َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن نُػُزال 

ىذه األية تبْب عذاب من اهلل للكفار، الكفار يظنوف أف عبد من اهلل كاؼبالئكة أو 
ال مساعد ؽبم سوي اهلل و جهنم مستعد , سواه يستطيع أف يساعدىم أي ينفعهم

 .و أخرب اهلل من أخسر أعماؽبم للكافر.للكافرين
أفحسب الذين كفروا أف يتخذوا عبادي من ) ىذا كما يذكر يف صفوة التفاسّب 

اؽبمزة لإلنكار والتوبيخ أي أفظنَّ الكافروف أف يتخذوا بعض عبادي آؽبة  (دوين أولياء
يعبدوِنم دوين كاؼبالئكة وعزير واؼبسيح ابن مرًن، وأف ذلك ينفعهم أو يدفع عنهم عذاِّب؟ 

                                                 
6
 188.  ص2. ج. ؿبمد علي الصابوين، اؼبرجع السابق 

7
 283-282.  ص3 ج .( ـ1990)ايسر التفاسّب،  األِّب بكر جابر اعبزائري، 

8
 379 .ص 2.ج (ىػ1416، الفكردار : بّبوت)، تفسّب السمرقندينصر بن ؿبمد بن أضبد أبو الليث السمرقندي،  
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إنا )جواب االستفهاـ ؿبذوؼ تقديره أفحسبوا أف ذلك ينفعهم، أو ال أعاقبهم : قاؿ القرطيب
أي ىيأنا جهنم وجعلناىا ضيافة ؽبم كالنزؿ اؼبعد للضيف، قاؿ  (أعتدنا جهنم للكافرين نزال

قل  )وفيو هتكم ّٔم وتنبيو على أف ؽبم وراءىا من العذاب ما تستحقر جهنم دونو: البيضاوي
أي قل يا ؿبمد ؽبؤالء الكافرين ىل لبربكم بأخسر الناس  (ىل ننبئكم باألخسرين أعماال

 9.عند اهلل؟
أفحسب الذين كفروا أف يتخذوا عبادي من دوين )ذكر يف تفسّب السمرقندي 

يعِب أف يعبدوا غّبي؛ ال وبسنب الكافروف بأف يتخذوا أولياء يعبدوف معي شيئا، ألف  (أولياء
إف عبادي ليس لك عليهم )اؼبشركْب كانوا يدعوف بعض اؼبؤمنْب إِل الشرؾ و ىذا كقولو 

اؼبالئكة و عزيزا واؼبسيح، من دوين : أفيظن الذين كفروا أف يعبدوا عبادي، يعِب (سلطاف
أربابا، ومعناه يظنوف أِنم لو ازبذوىم أربابا تنفعهم عبادهتم ويفوتوف من : أولياء، يعِب

قل ىل ننبئكم ). ، أي منزال(إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزال): مث بّْب عذأّم فقاؿ. عذاِّب
أفحسب الذين كفروا أف ) و يف ؾبمع البياف 10.اػباسرين أعماؽبم: يعِب (باألخسرين أعماال

أفحسب الذين جحدوا توحيد اهلل اف يتخذوا من دوين اربابا  (يتخذوا عبادي من دوين أولياء
ينصروِنم ويدفعوف عقاِّب عنهم و اؼبراد بالعباد اؼبسيح واؼبالئكة الذين عبدوىم من دوف اهلل 
وىم براء منهم ومن كل مشرؾ باهلل وقيل أفحسب الذين كفروا اف يتخذوا من دوين آؽبة و 

انا )أنا ال اغضب لنفسي عليهم وال أعاقبهم عن ابن عباس ويدؿ على ىذا احملذوؼ قولو 
اي منزال قوؿ ابن عباس يريد ىي مثواىم ومصّبىم وقيل معناه  (اعتدناجهنم للكافرين نزال

ىل لبربكم  (ىل ننبئكم)يا ؿبمد  (قل)انا جعلنا جهنم معدة مهيأة للكافرين عندنا 

                                                 
9
 190.  ص2. ج. ؿبمد علي الصابوين، اؼبرجع السابق 
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باخسر الناس اعماال واؼبعُب بالقـو الذين ىم اخسر الناس فيما عملوا  (باألخسرين أعماال)
 11.وىم كفار أىل الكتاب اليهود و النصارى

 

َكاَنْت ؽَبُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُػُزال  ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاتِ  (4
َها ِحَوال (ٚٓٔ) ُغوَف َعنػْ  (ٛٓٔ)َخاِلِديَن ِفيَها ال يَػبػْ

ىذه األية تبْب ثوابا للذين آمنوف باهلل وعملوف الصاغبات أي يعمل ما أمر اهلل و ما 
جاء بو رسوؿ اهلل فلو اعبنة خالدين فيو أي مقيمْب فيو أبدا وىي أعلى درجات اعبنة يعُب 

أي  (إف الذين آمنوا وعملوا الصاغبات)ىذا كما يذكر يف صفوة التفاسّب . جنة الفردوس
أي ؽبم أعلى درجات اعبنة  (كانت ؽبم جنات الفردوس نزال)آمنوا باهلل وعملوا دبا يرضيو 

أي ماكثْب فيها أبدا ال  (خالدين فيها ال يبغوف عنها حوال)وىي الفردوس منزال ومستقرا 
خروجا عنها وال : يف جناف الفردوس ليس ىبافوف: يطلبوف عنها ربوال قاؿ ابن رواحة

 12.ربويال
 ذكر يف تفسّب ابن كثّب ىبرب تعاىل عن عباده السعداء، وىم الذين آمنوا باهلل ورسولو 

الفردوس ىو البستاف : أف ؽبم جنات الفردوس، قاؿ ؾباىد: وصدقوا اؼبرسلْب فيما جاءوا بو
ىو البستاف الذي فيو شجر األعناب، وقولو : بالرومية، وقاؿ كعب والسدي والضحاؾ

أي مقيمْب ساكنْب فيها ال  (خالدين فيها)الضيافة : أي ضيافة، فإف النزؿ (نزال): تعاىل
أي ال ىبتاروف عنها غّبىا وال وببوف سواىا، ويف  (ال يبغوف عنها حوال)يظعنوف عنها أبدا 

ىذا تنبيو على رغبتهم فيها وحبهم ؽبا، مع أنو قد يتوىم فيمن ىو مقيم يف اؼبكاف دائما أنو 

                                                 
11

 497.  ص3. ج. ، اؼبرجع السابقابو علي الفضل بن اغبسن الطربسي 
12

 191-190.  ص2. ج. ؿبمد علي الصابوين، اؼبرجع السابق 
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قد يسأمو أو يبلو، فأخرب أِنم مع ىذا الدواـ واػبلود السرمدي، ال ىبتاروف عن مقامهم 
إف الذين آمنوا وعملوا ) يف تفسّب السمرقندي 13.ذلك متحّوال وال ظعنا وال رحلة وال بدال

وروى اغبسن، عن ظبرة بن جندب . أي منزال (الصاغبات كانت ؽبم جنات الفردوس نزال
جنات الفردوس : الفردوس ربوة خضراء من اعبنة ىي أعالىا و أحسنها؛ وقاؿ الكليب: قاؿ

 وعن 14.الفردوس سرة اعبنة أي أوسطها: من أدىن اعبناف منزال؛ وروى أبو أمامة الباىلي قاؿ
إذا سألتم اهلل، فاسألوه الفردوس، فانو : أِّب ىريرة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ

أي  (خالدين فيها) 15.أوسط اعبنة وأعلى اعبنة وفوقو عرش الرضبن ومنو تفجر أِنار اعبنة
 16.أي ربوال رضوأّا وبثوأّا (ال يبغوف عنها حوال). دائمْب فيها
 األية عن القصة - ب

 قصة أصحاب الكهف -1

َيُة ِإىَل اْلَكْهِف فَػَقاُلوا َربػََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرضْبًَة َوَىيّْْئ لََنا ِمْن  (1 ِإْذ َأَوى اْلِفتػْ
مُثَّ (ٔٔ)َفَضَربْػَنا َعَلى آَذاِِنِْم يف اْلَكْهِف ِسِنَْب َعَدًدا (ٓٔ)أَْمرِنَا َرَشًدا 

  (ٕٔ)بَػَعثْػَناُىْم لِنَػْعَلَم َأيُّ اغْبِْزبَػْْبِ َأْحَصى ِلَما لَِبُثوا أََمًدا 

ىذه األية تبْب عن قصة أصحاب الكهف حينما ىربوا من مالكهم ػبّبأ دينهم اي 
وىم يدعوف إىل اهلل بأف اهلل يعطي رشدا، التوفيق واؽبداية  (الكهف)إعتقادىم ووصل إىل غار

نوما ىادء ال صوت يبنعهم  (الكهف)فقبل دعاءه فأرقد اهلل يف ذلك غار . يف كل أمرىم

                                                 
13

 57-55. ص 4. ج. ضبد كنعاف، اؼبرجع السابقؿبمد أ 
14

 383 .ص 2.ج .أبو الليث السمرقندي، اؼبرجع السابق 
15

 605 .ص 3.ج (ىػ1405، الفكردار : بّبوت)، معاَل التنزيلأىب ؿبمد اغبسْب بن مسعود الفراء البغوي،  
16

 383 .ص 2.ج .أبو الليث السمرقندي، اؼبرجع السابق 
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بسنْب كثّبة، مث أيقظ اهلل من نومهم لنعرؼ ِمن بينهم َمن أعلم أي أدؽُّ إحصاًء كم سكنهم 
ىبرب تعاىل عن  (إذ أوى الفتية إىل الكهف)يف الكهف؟ ىذا كما يذكر يف تفسّب ابن كثّب 

أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئال يفتنوىم عنو، فهربوا منهم فلجأوا إىل غار يف 
ربنا آتنا )حْب دخلوا، سائلْب من اهلل رضبتو ولطفو ّٔم  (فقالوا)جبل ليختفوا عن قومهم، 

وىيء لنا من أمرنا )ىب لنا من عندؾ رضبة ترضبنا ّٔا وتسَبنا عن قومنا  (من لدنك رضبة
فضربنا على آذاِنم  يف )مث . أي وقدّْر لنا من أمرنا رشداً، أي اجعل عاقبتنا رشًدا (رشدا

مث ) أي ألقينا عليهم النـو حْب دخلوا إىل الكهف فناموا سنْب كثّبة  (الكهف سنْب عدًدا
أي من رقدهتم تلك، وخرج أحدىم بدارىم معو ليشَبي ؽبم ّٔا طعاًما يأكلونو كما  (بعثناىم

اؼبختلفْب فيهم : أي (مث بعثناىم لنعلم أي اغبزبْب): سيأيت بيانو وتفصيلو، وؽبذا قاؿ
  17.الغاية ((األمد ))غاية، فإف : عدًدا و قيل: قيل (أحصى ؼبا لبثوا أمًدا)

اذكر حْب التجأ الشباف إىل  (إذ أوى الفتية إىل الكهف)ذكر يف صفوة التفاسّب 
أعطنا من خزائن رضبتك  (فقلوا ربنا آتنا من لدنك رضبة)الغار يف اعببل وجعلوه مأوىم 

أي أصلح لنا أمرنا كلَّو واجعلنا من الراشدين  (وىيء لنا من أمرنا رشًدا)اػباصة مغفرة ورزقا 
أي ألقينا عليهم النـو يف الغار  (فضربنا على آذاِنم يف الكهف سنْب عدد)اؼبهتدين، مث 

أي مث أيقظناىم من  (مث بعثناىم لنعلم أي اغبزبْب أحصى ؼبا لبثوا أمًدا )سنْب عديدة، مث 
بعد نومهم الطويل لنرى أيَّ الفريقْب أدؽُّ إحصاًء للمدة الٍب ناموىا يف الكهف؟ قاؿ يف 

أصحاب الكهف، والذين بعثهم اهلل إليهم حٌب رأيهم، وقاؿ : واؼبراد باغبزبْب: التسهيل
اغبزباف من أصحاب الكهف ؼبا استيقظوا اختلفوا يف اؼبدة الٍب لبثوىا الكهف فقاؿ : ؾباىد
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 ويف تفسّب وبياف مع 18.ربكم أعلم دبا لبثتم: يوما أو بعض يـو وقاؿ آخروف: بعضهم
نزلوا فيو، والتجؤوا إليو ىربا بدينهم و  (إذ أوى الفتية إىل الكهف)أسباب النزوؿ للسيوطي 

 (عددا)أمبناىم نوما ثقيال و  (فضربنا على آذاِنم)ىداية وبعدا عن الغّي والّضالؿ مث  (رشدا)
الفئتْب اؼبختلفتْب يف ربديد مّدة  (اغبزبْب)أيقظناىم من نومهم  (بعثناىم)معدودة أو كثّبة و

مدة وعدد  (أمدا)أيهما أمّت إحاطة وحفظا ؼبا لبثوه يف نومهم  (أحصى ؼبا لبثوا . . . )نومهم 
  19.سنْب

ُهْم َكْم لَِبْثُتْم قَاُلوا لَِبثْػَنا وَ  (2 نَػُهْم قَاَؿ قَاِئٌل ِمنػْ َكَذِلَك بَػَعثْػَناُىْم لَِيَتَساَءُلوا بَػيػْ
يَػْوًما َأْو بَػْعَض يَػْوـٍ قَاُلوا َربُُّكْم أَْعَلُم دبَا لَِبْثُتْم فَابْػَعُثوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َىِذِه 

ِإىَل اْلَمِديَنِة فَػْليَػْنظُْر أَيػَُّها أَزَْكى طََعاًما فَػْلَيْأِتُكْم ِبرِْزٍؽ ِمْنُو َوْلَيتَػَلطَّْف َوال 
ِإنػَُّهْم ِإْف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَػْرصُبُوُكْم َأْو يُِعيُدوُكْم يف (ٜٔ)ُيْشِعَرفَّ ِبُكْم َأَحًدا 

 (ٕٓ)ِملَِّتِهْم َوَلْن تُػْفِلُحوا ِإًذا أََبًدا 

ىذه األية تبْب عن عجائب قصة أصحاب الكهف يعُب نومهم بثلثمائة سنة وتسع 
سنْب، أيقظ اهلل بعد اف أرقدىم ليتسألوا بعضهم عن مدة نومهم يف الكهف، فقاؿ بعضهم 

، و قاؿ بعضهم ردوا إىل اهلل بأنو أعلم منا، وأمر بعضهم اف ىبرج  كبن لبثنا يوما أو بعض يـو
احد منهم بالفلوس الذي عندىم بالطعاـ كثّب اليهم ليعرؼ اغباؿ يف اػبارج وأمر باللطف و 
ال ىبرب إىل اىل اؼبدينة اي إىل األخرين لو يعرفوا مكانكم سوؼ يتقلوا أو يؤذبكم أو هبربكم 

 .إىل دينهم ولن تفوزوا أبدا
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 169.  ص2. ج. ؿبمد علي الصابوين، اؼبرجع السابق 
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 ىذا كما قاؿ ابن كثّب كما أرقدناىم بعثناىم صحيحة أبداِنم وأشعارىم 
وأبصارىم، َل يفقدوا من أحواؽبم وىيآهتم شيئا، وذلك بعد ثلثمائة سنة وتسع سنْب، وؽبذا 

ألنو كاف دخوؽبم  (قالوا لبثنا يوما أو بعض يـو)كم رقدمت: أي (كم لبثنهم؟)تساءلوا بينهم
أو بعض يـو ): إىل الكهف أوؿ ِنار، واستيقاظهم كاف يف آخر ِنار، وؽبذا استدركوا فقالوا

اهلل أعلم بأمركم، وكأنو حصل ؽبم نوع تردد يف كثرة نومهم، : أي (قالوا ربكم أعلم دبا لبثتم
- احتياجهم إىل الطعاـ والشرب: وىو- فاهلل أعلم، مث عدلوا إىل األىم يف أمرىم إذ ذاؾ

وذلك أِنم كانوا قد استصحبوا معهم  (ىذه)فضتكم : أي (فابعثوا أحدكم بورقكم): فقالوا
مدينتكم الٍب خرجتم منها، واأللف والالـ : أي (أىل اؼبدينة)دراىم من منازؽبم غباجتهم إليها

تطهر، : أي (قد أفلح من تزكى): أطيب طعاًما كقولو: أي (فلينظر أيها أزكى طعاًما)للعهد
إذا كثر،  ((زكا الزرع)): أكثر طعاًما، ومنو: الٍب تطيب اؼباؿ وتطهره، وقيل (الزكاة))ومنو 

والصحيح األوؿ، ألف مقصودىم إمبا ىو الطيب اغبالؿ سواء كاف كثّبًا أو قلياًل، 
وال )وليختف كل ما يقدر عليو : يف خروجو وذىابو وشرائو وإيابو، يقولوف: أي (وليتلطف)

إف عملوا دبكانكم : أي( إِنم إف يظهروا عليكم( )بكم أحًدا)أي وال يعلمن  (يشعرف
يعنوف أصحاب دقيانوس، ىبافوف منهم أف يطلعوا على  (يرصبوكم أو يعيدوكم يف ملتهم)

مكاِنم، فال يزالوف يعذبوِنم بأنواع العذاب، إىل أف يعيدوىم يف ملتهم الٍب ىم عليها أو 
: يبوتوا، وإف وافقتموىم على العود يف الدين فال فالح لكم يف الدنيا وال يف اآلخرة وؽبذا قاؿ

  20.(ولن تفلحوا إًذا أبًدا)
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أي كما أمبناىم كذلك  (وكذلك بعثناىم ليتساءلوا بينهم): قاؿ ؿبمد علي الصابوين
بعثناىم من النـو وأيقظناىم بعد تلك الرقدة الطويلة الٍب تشبو اؼبوت ليسأؿ بعضهم بعًضا 

 (قاؿ قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يـو)عن مدة مكثهم وإقامتهم يف الغار 
، قاؿ : أي قاؿ أحدىم كم مكثنا يف ىذا الكهف؟ فقالوا مكثنا فيو يوما أو بعض اليـو

إِنم دخلوا يف الكهف صباحا وبعثهم اهلل يف آخر النهار فلما استيقظوا ظنوا أف : اؼبفسروف
، وما دروا أِنم  الشمس قد غربت فقالوا لبثنا يوما، مث رأوىا َل تغرب فقالوا أو بعض يـو

أي قاؿ بعضهم، اهلل أعلم دبدة أقامتنا  (قالوا ربكم أعلم دبا لبثتم)ناموا ثالشبائة وتسع سنْب 
فابعثوا أحدكم )وال طائل وراء البحث عنها فخذوا دبا ىو أىم وأنفع لكم فنحن اآلف جياع 

فلينظر أيها )أي فأرسلوا واحدا منكم أىل اؼبدينة ّٔذه النقود الفضية  (بورقكم ىذه أىل اؼبدينة
وليتلطف )أي فليخَب لنا أحّل وأطيب الطعاـ فليشَب لنا منو  (أزكى طعاما فايأتكم برزؽ منو

أي وليتلطف يف دخوؿ اؼبدينة وشراء الطعاـ حٌب ال يشعر بأمرنا  (وال يشعرف بكم أحدا
أي وإف يظفروا يقتلوكم  (إِنم إف يظهروا عليكم يرصبوكم أو يعيدوكم يف ملتهم)أحد، 

أي وإف عدمت إىل دينهم  (ولن تفلحوا إًذا ابًدا)باغبجارة أو يردوكم إىل دينهم الباطل 
ووافقتموىم على كفرىم فلن تفوزوا خبّب أبًدا، وىكذا يتناجى الفتية فيما بينهم خائفْب 

حذرين أف يظهر عليهم اؼبلك اعببار فيقتلهم أ يردىم إىل عبادة األوثاف فيوصوف صاحبهم 
 21.بالتلطف بالدخوؿ واػبروج وأخذ اغبيطة واغبذر

. أيقظناىم من نومهم جياعا كما رقدوا (وكذلك بعثناىم)أبو الليث السمرقندي قاؿ 
قالوا )كم مكثتم يف نومكم؟  (قاؿ قائل منهم كم لبثتم). ليتحدثوا بينهم (ليتساءلوا بينهم)
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أو بعض يـو قالوا ربكم أعلم دبا لبثتم فابعثوا : )؛ فلما رأوا الشمس قد زالت قالوا(لبثنا يوما
أطيب خبزا أو أحل ذبيحة؛ ( فلينظر أيها أزكى طعاما. )(أحدكم بورقكم ىذه أىل اؼبدينة

بطعاـ منو أزكى  (فايأتكم برزؽ منو)أكثر وأرخص طعاما : وىذا قوؿ ابن عباس وقاؿ عكرمة
وال يشعرف بكم ). ولّبفق يف الشراء (وليتلطف). طعاما َل يكن غصبا وال من جهة ال ربل

إف يطلعوا عليكم ( إِنم إف يظهروا عليكم. )ال يعلن دبكانكم أحدا من الناس (أحدا
لن تفوزوا، ولن تسعدوا  (أو يعيدوكم يف ملتهم ولن تفلحوا إًذا أبًدا )أي يقتلوكم  (يرصبوكم)

 22.إذا أبدا إف عبدمت غّب اهلل تعاىل
وََكَذِلَك أَْعثَػْرنَا َعَلْيِهْم لِيَػْعَلُموا َأفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ َوَأفَّ السَّاَعَة ال َرْيَب ِفيَها  (3

َيانًا َربػُُّهْم أَْعَلُم ِِّْٔم قَاَؿ  نَػُهْم أَْمَرُىْم فَػَقاُلوا ابْػُنوا َعَلْيِهْم بُػنػْ ِإْذ يَػتَػَناَزُعوَف بَػيػْ
َسيَػُقوُلوَف َثالثٌَة (ٕٔ)الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى أَْمرِِىْم لََنتَِّخَذفَّ َعَلْيِهْم َمْسِجًدا 

رَاِبُعُهْم َكْلبُػُهْم َويَػُقوُلوَف طَبَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُػُهْم َرصْبًا بِاْلَغْيِب َويَػُقوُلوَف 
هِتِْم َما يَػْعَلُمُهْم ِإال قَِليٌل َفال سُبَاِر  َعٌة َوثَاِمنُػُهْم َكْلبُػُهْم ُقْل َرِّبّْ أَْعَلُم ِبِعدَّ َسبػْ

ُهْم َأَحًدا   (ٕٕ)ِفيِهْم ِإال ِمرَاًء ظَاِىرًا َوال َتْستَػْفِت ِفيِهْم ِمنػْ

او القيامة أنو حق الذي ال شك فيو بدليل  (الساعة)ىذه األية تبْب أف وعد اهلل عن 
قصة أصحاب الكهف الذي أرقد اهلل مث أيقظو بعد طويلة مث وال ذبادؿ يف اختلف عدد 

 .الفتية يف الكهف ولكن اهلل أعلم بعدهتم وال تسأؿ حاؽبم إىل أحد كاف
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أف وعد اهلل حق ) ىذا كما يذكر يف صفوة التفاسّب 

أي وكما بعثناىم من نومهم كذلك أطلعنا الناس عليهم ليستدلوا  (وأف الساعة ال ريب فيها
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بذلك على صحة البعث ويوقنوا أف القيامة ال شك فيها، فتكوف قصة أحصاب الكهف 
حجة واضحة وداللة قاطعة على إمكاف البعث والنشور فإف القادر على بعث أىل الكهف 

أي حْب  (إذ يتنازعوف بينهم أمرىم)بعد نومهم ثالشبائة عاـ قادر بعث اػبلق بعد فباهتم 
فقالوا ابنوا )تنازع القـو يف أمر أىل الكهف بعد أف أطلعهم اهلل عليهم مث قبض أرواحهم 

رّٔم )ابنوا على باب كهفهم بنيانا ليكوف علما عليهم : أي قاؿ بعض الناس (عليهم بنيانا
قاؿ الذين غلبوا على أمرىم لنتخذف عليهم ) أي اهلل أعلم حباؽبم وشأِنم  (أعلم ّٔم
لنتخذف على باب الكهف مسجد : أي قاؿ الفريق اآلخر وىم األكثرية الغالبة (مسجًدا

أي سيقوؿ ىؤالء القـو اػبائضوف  (سيقولوف ثالثة رابعهم كلبهم)نصلي فيو ونعبد اهلل فيو، 
يف قصتهم يف عهد الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم من أىل الكتاب ىم ثالثة رجاؿ يتبعهم 

إِنم طبسة : أي و يقوؿ البعض (ويقولوف طبسة سادسهم كلبهم رصبا بالغيب)كلبهم 
ويقولوف )سادسهم الكلب قذفا بالظن من غّب يقْب وال علم كمن يرمي إىل مكاف ال يعرفو 

قل رِّب أعلم )أي ويقوؿ البعض إِنم سبعة والثامن ىو الكلب  (سبعة وثامنهم كلبهم
أي ال يعلم عدهتم إال قليل من ( مايعلمهم إال قليل) أي اهلل أعلم حبقيقة عددىم  (بعدىم
أي فال ذبادؿ أىل الكتاب يف عدهتم إال جداؿ متيقن  (فالسبار فيهم إال مراء ظاىرا)الناس 

أي ال تسأؿ أحدا عن قصتهم فإف فيما  (وال تستفت فيهم منهم أحًدا)عاَل حبقيقة اػبرب 
 23.أوحي إليك الكفاية

أظهرنا أىل بلدىم  (وكذلك أعثرنا عليهم)ذكر يف النكت والعيوف تفسّب اؼبوردي 
ليعلم أىل بلدىم أف وعد اهلل حق يف قياـ الساعة وإعادة  (ليعلموا أف وعد اهلل حق). عليهم
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اػبلق أحياء، ألف من أنامهم كاؼبوتى ىذه اؼبدة اػبارجة عن العادة مث أيقظهم أحياء قادر 
. أِنم تنازعوا ىل ىم أحياء أـ موتى (إذ يتنازعوف بينهم أمرىم). على إحياء من أماتو وأقربه

فالسبار . )أِنم أىل اؼبدينة قبل الظهور عليهم ( قل رِّب أعلم بعدىم مايعلمهم إال قليل)
و قاؿ علي بن عيسى إال . إال قد أظهرنا لك من أمرىم، قاؿ ؾباىد (فيهم إال مراء ظاىرا

وال تستفت يا  (وال تستفت فيهم منهم أحًدا). ِمراء ظاىرا يعِب حبجة واضحة وخربا صادقا
  24.ؿبمد فيهم أحدا من أىل الكتاب

ِإال َأْف َيَشاَء اللَُّو َواذُْكْر َربََّك (ٖٕ)َوال تَػُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإينّْ فَاِعٌل َذِلَك َغًدا  (4
 (ٕٗ)ِإَذا َنِسيَت َوُقْل َعَسى َأْف يَػْهِدَيِن َرِّبّْ ألقػَْرَب ِمْن َىَذا َرَشًدا 

ىذه األية تبْب عن عالـ الغيوب الذي ما نعلم يف اؼبستقبل يعِب إذا أردنا أف نفعل 
شيء فال تقوؿ سنفعل غدا ولكن قل إف شاء اهلل أي دبشيئة اهلل ألمر الذي عزمنا فيو أو 

و إذا نسيت أذكر اهلل أي فقل  إف شاء اهلل، لعل اهلل يوفقو ويرشده يف أمر الذي . أردنا إليو
 . عزمنا أو أردنا

ىذا كما  بّْب يف تفسّب ابن كثّب ىذا إرشاد من اهلل لرسوؿ اهلل إىل األدب، فيما إذا 
عـز شيء ليفعلو يف اؼبستقبل، أف يرد ذلك إىل مشيئة اهلل عز وجل عالـ الغيوب، الذي 

يعلم ما كاف وما يكوف، وما َل يكن لو كاف كيف يكوف، كما ثبت يف الصحيحْب عن أِّب 
ألطوفّن اللية علي : قاؿ سليماف بن داود عليهما السالـ)): ىريرة عن رسوؿ اهلل أنو قاؿ

تلد  كل امرأة منهن غالما -مائة امرأة: تسعْب امرأة، ويف رواية: ويف رواية- سبعْب امرأة
قل إف شاء اهلل، فلم يقل، فطاؼ ّٔن فلم يلد منهن إال امرأة : يقاتل يف سبيل اهلل فقيل لو
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والذي نفسي بيده لو قاؿ إف شاء اهلل َل ينحث : ))فقاؿ رسوؿ اهلل( (واحدة نصف إنساف
واذكر ربك : )وقولو((. ولقاتلوا يف سبيل اهلل فرسانا أصبعوف: ))ويف رواية( (وكاف دركا غباجتو

فاستثن عند ذكرؾ لو، - إف شاء اهلل: أي تقوؿ-معناه إذا نسيت االستثناء: قيل (إذا نسيت
لو أف يستثِب : ىذا يف الرجل وبلف، قاؿ: قالو أبو العالية واغبسن البصري، وقاؿ ابن عباس

أنو يستثِب ولو بعد سنة، أي إذا نسي أف يقوؿ يف : ولو إىل سنة، و معُب قوؿ ابن عباس
، وذكر ولو بعد سنة، فالسنة لو أف يقوؿ ذلك، ليكوف ((إف شاء اهلل)): حفلو ويف كالمو

أف يكوف : ووبتمل يف اآلية وجو آخر وىو. آتيا بسنة االستثناء، حٌب ولو كاف بعد اغبنث
اهلل تعاىل قد أرشد من نسي الشيء يف كالمو إىل ذكر اهلل تعاىل، ألف النسياف منشؤه من 

، وذكر اهلل تعاىل يطرد (وما أنسانيو إال الشيطاف أف أذكره): الشيطاف كما قاؿ فٌب موسى
اذكر ): الشيطاف، فإذا ذىب الشيطاف ذىب النسياف، فذكر اهلل سبب للذكر، وؽبذا قاؿ

أي إذا سئلت ( وقل عسى أف يهدين رِّب ألقرب من ىذا رشًدا: )وقولو (ربك إذا نسيت
عن شيء ال تعلمو فاسأؿ اهلل تعاىل فيو، توجو إليو يف أف يوفقك للصواب والرشد يف ذلك، 

  25.وقيل يف تفسّبه غّب ذلك واهلل أعلم
انو قولو  (وال تقولن لشء إىن فاعل ذلك غدا إال اف يشاء اهلل) ذكر يف ؾبمع البياف 

اف شاء اهلل دبعُب اؼبصدر وتعلق دبا تعلق بو على ظاىره وتقديره وال تقولن اىن فاعل شيئا 
معناه االستثناء مث تذكرت فقل إف شاء اهلل وإف  (واذكر ربك إذا نسيت). غدا إال مشيئة اهلل

وقل عسى اف يهدين رِّب ألقرب من ىذا ). كاف بعد يـو او شهر او سنة عن ابن عباس
معناه قل عسى رِّب أف يعطيِب من االيات والدالالت على النبوة ما يكوف اقرب من  (رشدا
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الرشد وادؿ من قصة اصحاب الكهف عن الزجاج مث اف اهلل فعل بو ذلك حيث آتاه من 
علم غيوب اخبار اؼبرسلْب وآثارىم ما ىو واضح يف الداللة واقرب إىل الرشد من خرب 

اصحاب الكهف وقيل معناه أدع اهلل أف بذكرؾ إذا نسيت شيئا وقل اف َل يذكرين اهلل ذلك 
وال ) ويف تفسّب السمرقندي 26.الذي نسيت فإنو يذكرين ما ىو أنفع ِل منو عن اعببائي

. إف شاء اهلل: إال أف تستثِب، فتقوؿ (تقولن لشء إىن فاعل ذلك غدا إال اف يشاء اهلل
 27.إذا نسيت االستثناء، فاذكرىا بعد ما ذكرت واستثن (واذكر ربك إذا نسيت)

ْع َما ؽَبُْم  (5 ُقِل اللَُّو أَْعَلُم دبَا لَِبُثوا َلُو َغْيُب السََّماَواِت َواألْرِض أَْبِصْر ِبِو َوَأظبِْ
َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك (ٕٙ)ِمْن ُدونِِو ِمْن َوِلٍّ َوال ُيْشرُِؾ يف ُحْكِمِو َأَحًدا 

َؿ ِلَكِلَماتِِو َوَلْن ذبََِد ِمْن ُدونِِو ُمْلَتَحًدا    (ٕٚ)ِمْن ِكَتاِب َربَّْك ال ُمَبدّْ

ىذاه األية تبْب بأف اهلل أعلم أي عاَل كم لبثوا الفتية يف الكهف لو غيب السموات 
واألرض، ليس هلل أحد غّبه يتوىل أمورىم ليس لو شريك ليس لو وزير وال نصّب يف حكمو 

و أمرا إىل رسولو و إلينا أف يقرأ القرآف ألف القراف لن يستطيع اف يغّب كلمات . وقضائو اهلل
ىذا كما يذكر يف تفسّب ابن . وال ملجأ إال باهلل وحدة أي ال مساعد إال اهلل (القرآف)اهلل

كثّب أي إذا سئلت عن لبثهم، ليس عندؾ علم يف ذلك وتوقيف من اهلل تعاىل، فال تتقدـ 
أي ال يعلم  (اهلل أعلم دبا لبثوا لو غيب السموات واألرض): فيو بشيء بل قل يف مثل ىذا

ذلك إال ىو أو من أطلعو عليو من خلقو، وىذا الذي قلناه، عليو غّب واحد من علماء 
أي إنو لبصّب ّٔم  (أبصر بو وأظبع)مث . التفسّب، كمجاىد وغّب واحد من السلف واػبلف
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ما أبصره وأظبعو، : وذلك يف معُب اؼببالغة يف اؼبدح، كأنو قيل: ظبيع ؽبم، قاؿ ابن جرير
ما أبصر اهلل لكل موجود وأظبعو لكل مسموع، ال ىبفى عليو من ذلك شيء : وتأويل الكالـ

أي أنو تعاىل ىو الذي لو اػبلق واألمر،  (ما ؽبم من دونو من وِل واليشرؾ يف حكمو أحدا)
يقوؿ . الذي ال معقب غبكمو، وليس لو وزير وال نصّب وال شريك وال مشّب، تعاىل وتقديس

أي ال مغّب ؽبا وال  (ال مبدؿ لكلماتو)تعاىل آمرا رسولو بتالوة كتابو العزيز وإبالغو إىل الناس 
ولّيا وال : ملجأ، وعن قتادة: عن ؾباىد قاؿ (ولن ذبد من دونو ملتحدا)ؿبرؼ وال مزيل 

موىل، قاؿ ابن جرير يقوؿ إف أنت يا ؿبمد َل تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فإنو ال 
  28.ملجأ لك من اهلل

أي عاَل دبا لبثوا يف  (َلُو َغْيُب السََّماَواِت َواألْرضِ )ذكر يف تفسّب السمرقندي 
ما ؽبم من دونو ). أي ىو عاَل بقصة أصحاب الكهف و غّبىم (أبصر بو وأظبع)رقودىم؛ 

أنو قد جرى ذكر علمو وقدرتو، ( واليشرؾ يف حكمو أحدا. )أي أصحاب الكهف (من وِل
ِمْن )اقرأ عليهم الذي أنزؿ إليك  (َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيكَ ). وأعلم أنو ال يشرؾ يف حكمو أحدا

ال مغّب لنزوؿ القرآف وال خلف لو؛ ويقاؿ ال ( ال مبدؿ لكلماتو. )أي القرآف (ِكَتاِب َربّْكَ 
أي ال ملجأ يبنعك منو؛ ويقاؿ  (ولن ذبد من دونو ملتحدا). ينقض منو وال يزاد فيو

أف  (قل اهلل أعلم دبا لبثوا) ويف معاَل التنزيل 29.، أي مانعا يبنعك؛ و يقاؿ معدال(ملتحدا)
ىو أعلم . األمر من مدة لبثهم كما ذكرنا فاف نازعوؾ فيها، فأجبهم وقل اهلل أعلم، دبا لبثوا

مايغيب عن إدراكك، واهلل عز وجل اليغيب : فالغيب (َلُو َغْيُب السََّماَواِت َواألْرضِ )منكم، 
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أي ال . ما أبصر اهلل بكل موجود، وأظبعو لكل مسموع (أبصر بو وأظبع)عن إدراكو شيء  
من دوف اهلل  (من دونو)ماألىل السموات، واألرض  (ماؽبم)يغيب عن ظبعو، وبصره شيء 

ال يشرؾ اهلل يف حكمو أحد وقيل اغبكم ىا  (وال يشرؾ يف حكمو أحدا)ناصر  (من وِل)
القرآف، واتبع ما فيو  (ماأوحي إليك من كتاب ربك)أي إقرأ ياؿبمد  (واتل). ىنا علم الغيب

ال مغّب ؼبا أوعد بكلماتو أىل : ال مغّب للقرآف، وقيل: الكليب: قاؿ (المبدؿ لكلماتو)
. حجرا: قاؿ ابن عباس  (ملتحدا)إف َل تتبع القرآف  (من دونو)أنت  (ولن ذبد)معاصيو 

  30.وقيل معدال. مدخال: وقاؿ اغبسن
 قصة موسى مع خضر -2

َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى لَِفَتاُه ال أَبْػرَُح َحٌبَّ أَبْػُلَغ ؾَبَْمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو أَْمِضَي ُحُقًبا  (1
فَػَلمَّا بَػَلَغا ؾَبَْمَع بَػْيِنِهَما َنِسَيا ُحوتَػُهَما فَازبَََّذ َسِبيَلُو يف اْلَبْحِر َسَربًا (ٓٙ)
(ٙٔ )

قَاَؿ (ٕٙ)فَػَلمَّا َجاَوزَا قَاَؿ لَِفَتاُه آتَِنا َغَداَءنَا َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفرِنَا َىَذا َنَصًبا  (2
أَرَأَْيَت ِإْذ َأَويْػَنا ِإىَل الصَّْخَرِة فَِإينّْ َنِسيُت اغبُْوَت َوَما أَْنَسانِيُو ِإال الشَّْيطَاُف 

 (ٖٙ)َأْف أَذُْكَرُه َوازبَََّذ َسِبيَلُو يف اْلَبْحِر َعَجًبا 

ىذا األية تبْب عن قصة موسى يف إجتهده يف حبث اؼبكاف الذي أخرب اهلل إليو يعُب 
يف ؾبمع البحرين، وقصة الغريبة اغبوت أي وازبذ اغبوت طريقو يف البحر وكاف أمره عجبا، 

فلما وصل موسى وفتاه ؾبمع . فقاؿ موسى لفتاه أف يصل إىل ذلك اؼبكاف ولو دىرا طويل
البحرين مث نسي فتاه أف ىبرب أمر عجيب يف السمك قد وثب إىل البحر حينما موسى يريد 
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أف يأكل بعد سّب طعيب فقاؿ أعطِب طعاـ الغداء فقاؿ الفٌب لقد وثب السمك ونسيت 
 .أف أخربؾ وازبذ السمك طريقو يف البحر وكاف أمره عجبا

-وىو يوشع بن نوف– ىذا كما يذكر يف تفسّب ابن كثّب سبب قوؿ موسى لفتاه 
أنو ذُكر لو أف عبدا من عباد اهلل دبجمع البحرين عنده من العلم ماَل وبط بو : ىذا الكالـ

 (حٌب أبلغ ؾبمع البحرين)أي ال أزاؿ سائرا  (ال أبرح)موسى، فأحب الرحيل إليو وقاؿ لفتاه 
ؾبمع البحرين عند : أي ىذا اؼبكاف الذي فيو ؾبمع البحرين، قاؿ ؿبمد بن كعب القرظي

أي ولو أين أسّب  (أو أمضي حقبا)، يعِب يف أقصى بالد اؼبغرب، فاهلل أعلم، ((طنجة))
ذكر بعض أىل العلم بكالـ العرب أف : حقبا من الزماف، قاؿ ابن جرير وضبو اهلل

اغبقب شبانوف : سنة، مث قد روى عن عبد اهلل بن عمرو أنو قاؿ: يف لغة قيس ((اغبقب))
أو أمضي )قولو : سبعوف خريفا، وقاؿ علي بن أِّب طلحة عن ابن عباس: سنة، وقاؿ ؾباىد

وذلك أنو أمر حبمل حوت فبلوح ( فلم بلغا ؾبمع بينهما نسيا حوهتما)مث . قاؿ دىرا (حقبا
مٌب فقدت اغبوت فهو شبة، فسارا حٌب بلغا ؾبمع البحرين فناما ىنالك، : معو، وقيل لو

فاضطرب اغبوت وكاف يف مكتل مع يوشع عليو السالـ، وطفر من اؼبكتل إىل البحر، 
فاستيقظ يوشع عليو السالـ وسقط اغبوت يف البحر، فجعل يسّب يف اؼباء واؼباء لو مثل 

أي مثل السرب يف  (وازبذ سبيلو يف البحر سربا)الطاؽ ال يلتئم بعده، وؽبذا قاؿ تعاىل 
: قاؿ ابن عباس صار أثره كأنو حجر، وقاؿ العويف عن ابن عباس: األرض، قاؿ ابن جرير

أي اؼبكاف  (فلما جاوزا). جعل اغبوت ال يبس شيئا من البحر إال يبس حٌب يكوف صخرة
أي الذي  (لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا ىذا)موسى  (قاؿ)الذي نسيا اغبوت فيو 

وقاؿ أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت اغبوت وما )تعبا : يعِب (نصبا)جاوزا فيو اؼبكاف 
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يف )طريقو : أي( فازبذ سبيلو)أي أنساين الشيطاف ذكره  (أنسانية إال الشيطاف أف أذكره
على )أي رجعا ( فارتدا)أي ىذا ىو الذي نطلب  (قاؿ ذلك ما كنا نبغ*البحر عجبا

  31.أي يقصاف آثار مشيهما ويقفواف أثرنبا( قصصا)أي طريقهما  (آثارنبا
 (وإذ قاؿ موسى لفتاه ال أبرح حٌب أبلغ ؾبمع البحرين)ذكر يف صفوة التفاسّب 

ال أزاؿ أسّب وأتابع السّب حٌب  ((يوشع بن نوف))واؼبعُب اذكر حْب قاؿ موسى الكليم لفتاه 
أو أمضي )أصل إىل ملتقى حبر فارس وحبر الرـو فبا يلي جهة اؼبشرؽ وىو ؾبمع البحرين، 

أي ( فلما بلغا ؾبمع بينهما نسيا حوهتما) أي أسّب زمانا إىل أف أبلغ ذلك اؼبكاف (حقبا
أف ىبرب موسى بأمر اغبوت وما شاىده  ((يوشع))فلما بلغ موسى وفتاه ؾبمع البحرين نسي 

منو من األمر العجيب، روي أف اهلل أوحى إىل موسى أف يأخذ معو حوتا فيجعلو يف مكتل 
أي ازبذ اغبوت سبيلو  (فازبذ سبيلو يف البحر سربا)فحيثما فقد اغبوت فهناؾ الرجل الصاحل 

كاف اغبوت مشويا فخرج من اؼبكتل ودخل يف البحر : يف البحر مسلكا، قاؿ اؼبفسروف
وأمسك اهلل جرية اؼباء على اغبوت فصار كالطاؽ عليو وصبع اؼباء حولو وكاف ذلك آية من 

أي فلما قطعا ذلك  (فلم جاوزا قاؿ لفتاه آتنا غداءنا). آيات اهلل الباىرة ؼبوسى عليو السالـ
اؼبكاف وىو ؾبمع البحرين الذي ُجعل موعدا للمالقاة قاؿ موسى لفتاه أعطنا طعاـ الغداء 

أي لقينا يف ىذا السفر العناء والتعب، وكاف قد سار ليلة  (لقد لقينا من سفرنا ىذا نصبا)
 (قاؿ أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت اغبوت)وجزءاً من النهار بعد أف جاوز الصخرة 

حْب طلب موسى منو اغبوت للغداء أرأيت حْب التجأنا  ((يوشع بن نوف))أي قاؿ الفٌب 
إىل الصخرة الٍب مبت عندىا ماذا حدث من األمر العجيب؟ لقد خرج اغبوت من اؼبكتل 
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وما )ودخل البحر وأصبح عليو مثل الكوة وقد نسيت أف أذكر لك ذلك حْب استيقظت 
وازبذ )أي وقد أنساين الشيطاف أف أخربؾ عن قصتو الغريبة  (أنسانيو إال الشيطاف أف أذكره

أي وازبذ اغبوت طريقو يف البحر وكاف أمره عجبا، يتعجب الفٌب من  (سبيلو يف البحر عجبا
  32.أمره ألنو كاف حوتا مشويا فدّبت فيو اغبياة ودخل البحر

يعِب يوشع بن نوف وىو  (وإذ قاؿ موسى لفتاه)و يف النكت والعيوف تفسّب اؼبوردي 
ال أبرح حٌب أبلغ ). ابن أخت موسى وظبي فتاه ؼبالزمتو إلياه، قيل يف العلم، وقيل يف اػبدمة

يعِب حبر الرـو و حبر فارس، أحدنبا قبل اؼبشرؽ، و اآلخر قبل اؼبغرب   (ؾبمع البحرين
قاؿ ؾباىد  (أو أمضي حقبا). وحكى الطربى أنو ليس يف األرض مكاف أكثر ماء منو

فلما ). ال أزاؿ، قاؿ الفراء. ال أفارقك (ال أبرح).أف اغبقب الزماف، قاؿ قتادة. سبعوف سنة
قيل إِنما تزودا حوتا فبلوحا وتركاه حْب جلسا، أنو من  (بلغا ؾبمع بينهما نسيا حوهتما

عجبا قاؿ مقاتل و قاؿ الكلىب  (فازبذ سبيلو يف البحر سربا). النسياف لو و السهم عنو
آتنا ). موسى قاؿ لفتاه يوشع بن نوف (قاؿ لفتاه).يعُب مكاف اغبوت (فلما جاوزا). يبسا

والغداء الطعاـ بالغداة كما أف العشاء طعاـ العشي و اإلنساف إىل الغداء أشد  (غداءنا
قاؿ أرأيت إذ أوينا إىل ). أنو التعب (لقد لقينا من سفرنا ىذا نصبا). حاجة منو إىل العشاء

فإين نسيت ( فإين نسيت اغبوت. )أِنا الصخرة الٍب دوف ِنر الزيت على الطريق (الصخرة
أنسانية بوسوستو إِّل وشغلو  (وما أنسانيو إال الشيطاف أف أذكره). أف أخربؾ بأمر اغبوت
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أف موسى ؼبا أخربه يوشع بأمر اغبوت رجع إىل مكانو  (وازبذ سبيلو يف البحر عجبا). لقليب
 33.فرأى أثر اغبوت يف البحر ودائرتو الٍب هبري فيها فعجب من عود اغبوت حيا

وََكْيَف َتْصربُ َعَلى َما َلَْ ربُِْط ِبِو (ٚٙ)قَاَؿ ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا  (3
 (ٛٙ)ُخبػْرًا 

قَاَؿ فَِإِف اتػَّبَػْعَتِِب (ٜٙ)قَاَؿ َسَتِجُدين ِإْف َشاَء اللَُّو َصاِبرًا َوال أَْعِصي َلَك أَْمرًا  (4
 (ٓٚ)َفال َتْسأَْلِِب َعْن َشْيٍء َحٌبَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُو ذِْكرًا 

تَػَها لِتُػْغرَِؽ أَْىَلَها َلَقْد  (5 فَاْنطََلَقا َحٌبَّ ِإَذا رَِكَبا يف السَِّفيَنِة َخَرقَػَها قَاَؿ َأَخَرقػْ
 (ٕٚ)قَاَؿ َأَلَْ أَُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا (ٔٚ)ِجْئَت َشْيًئا ِإْمرًا 

فَاْنطََلَقا َحٌبَّ (ٖٚ)قَاَؿ ال تُػَؤاِخْذين دبَا َنِسيُت َوال تُػْرِىْقِِب ِمْن أَْمرِي ُعْسرًا  (6
ِإَذا َلِقَيا ُغالًما فَػَقتَػَلُو قَاَؿ أَقَػتَػْلَت نَػْفًسا زَِكيًَّة ِبَغّْبِ نَػْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا 

 (ٗٚ)ُنْكرًا 

قَاَؿ ِإْف َسأَْلُتَك َعْن (٘ٚ)قَاَؿ َأَلَْ أَُقْل َلَك ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْرًا  (7
 (ٙٚ)َشْيٍء بَػْعَدَىا َفال ُتَصاِحْبِِب َقْد بَػَلْغَت ِمْن َلُدينّْ ُعْذرًا 

فَاْنطََلَقا َحٌبَّ ِإَذا أَتَػَيا أَْىَل قَػْريٍَة اْسَتْطَعَما أَْىَلَها َفأَبَػْوا َأْف ُيَضيػُّْفونُبَا فَػَوَجَدا  (8
ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْف يَػنػَْقضَّ َفأَقَاَمُو قَاَؿ َلْو ِشْئَت الزبََّْذَت َعَلْيِو َأْجرًا 

قَاَؿ َىَذا ِفرَاُؽ بَػْيِِب َوبَػْيِنَك َسأُنَػبُّْئَك بَِتْأِويِل َما َلَْ َتْسَتِطْع َعَلْيِو َصبػْرًا (ٚٚ)
(ٚٛ) 
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ىذا األية تبْب عن قصة موسى يريد اف يتعلم مع اػبضر الذي أمر ظاىره منكٌر 
قاؿ موسى إف شاء وََكْيَف َتْصربُ َعَلى َما َلَْ ربُِْط ِبِو ُخبػْرًا وأنت ال تعلم باطنو ىذا قاؿ خضر 

اهلل أنا صابرا وال أعصي لك أمرا بعد قوؿ ذالك أعطى خضر شرط للموسى فاتبعو يعُب 
فالتسألِب عن شيء أفعلو حٌب أخربت لك منو أي حٌب أكوف أنا الذي يبْب لك حقيقتو 

و يسبب الفرؽ بينهما ألف موسى َل يصرب دبا فعل خضر يعُب يف خرؽ . وماجهلت منو
السفينة الٌب فسد خضر بفأس مث قتل غالما الذى َل يذنب و أقاـ اػبضر حائطا مائال يريد 
أف يسقط ىذه الٍب أنكرهتا موسى يعُب َل يصرب دبا فعل خضر، لو صرب موسى فأخرب خضر 

َرَحَم اهلل  ))حبكمة ىذه اؼبسائل الثالث الٍب أنكرهتا عليو وَل تستطع عليها ويف اغبديث 
َأِخي ُموسى َلَوَدْدُت أنُّو َصبَػَر حٌب يَػُقصَّ اهلل َعَليَنا من أَْمرنِِبَا وُلو لَِبَث مع َصاِحبِو ألَبَصَر 

 ( (الَعَجبَ 
يريد أنو يرى منو  (قاؿ إنك لن تستطيع معي صربا)ىذا كما يذكر يف ايسر التفاسّب 

فأجبة . أي علما كامال (وكيف تصرب على ماَل ربط بو خربا)أمورا استطاعتو الصرب بقولو 
ستجدين إف شاء اهلل )موسى وقد صمم على الرحلة لطلب العلم مهما كلفو الثمن فقاؿ 

. أي سأنتهي إىل ماتأمرين وإف َل يكن موافقا ؼبا أحب وأىوى (صابرا وال أعصي لك أمرا
أفعلو  (فالتسألِب عن شيء)أي مصاحبا ِل لطلب العلم  (فإف اتبعتِب)أي خضر  (قاؿ)مث 

أي حٌب أكوف أنا الذي يبْب لك  (حٌب أحدث لك منو ذكرا)فبا ال تعرؼ لو وجها شرعيا 
أي بعد رضا موسى دبطلب خضر انطلقا  (فالنطلقا): وقولو تعاىل. حقيقتو وماجهلت منو

يسّباف يف األرض فوصال ميناء من اؼبواين البحرية، فركبا سفينة كاف خضر يعرؼ أصحأّا 
فلم يأخذوامنهما أجرا اإلركاب فلما أقلعت السفينة، وتوغلت يف البحر أخذ خضر فأسا 
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على  (أخرقتها لتغرؽ أىلها): فخرؽ السفينة، فجعل موسى وبشو بثوب لو اػبرؽ ويقوؿ
أي أتيت يا عاَل منكرا فظيعا فأجابو خضر دبا  (لقد جئت شيئا إمرا)أِنما ضبالنا بدوف نوؿ 

: فأجاب موسى دبا ذكر تعاىل عنو (قاؿ أَل أقل إنك لن تستطيع معي صربا): قص تعاىل
أي ال تعاقبِب بالنسياف فإف الناسي  (قاؿ ال تؤاخذين دبا نسيت وال ترىقِب من أمري عسرا)

وكانت ىذه من موسى نسيانا حقا وال تغشِب دبا يعسر علي وال أطيقو . ال حرج عليو
بعد نزوؽبما من البحر إىل الرب فوجدا غالما صبيال  (فانطلقا). فاتضايق من صحبٍب إياؾ

أقتلت ): وسيما مع الغلماف فأخذه جانبا وأضجعو وذحبو فقاؿ لو موسى دبا أخرب تعاىل عنو
زاكية طاىرة َل يذنب صاحبها ذنبا تتلوث بو روحو وَل يقتل نفسا  (نفسا زكية بغّب نفس

أي أتيت منكرا عظيما بقتلك نفسا طاىرة َل  (لقد جئت شيئا نكرا)يستوجب ّٔا القصاص 
تذنب وَل تكن ىذه نسيانا من موسى بل كاف عمدا َل يطق فعل منكر كهذا َل يعرؼ لو 

  34.وجها وال سببا
إنك ال : أي قاؿ اػبضر (قاؿ إنك لن تستطيع معي صربا)ذكر يف صفوة التفاسّب 

لن تصرب على صنعي ألين علمت من غيب : تستطيع الصرب على ما ترى، قاؿ ابن عباس
أي كيف تصرب على أمٍر ظاىره منكٌر وأنت  (وكيف تصرب على ما َل ربط بو خربا)علم رِّب 

أي قاؿ موسى سَباين  (قاؿ ستجدين إف شاء اهلل صابرا وال أعصي لك إمرا)ال تعلم باطنو؟ 
قاؿ فإف اتبعتِب فال تسألِب عن شيء حٌب أحدث لك )صابرا وال أعصي أمرؾ إف شاء اهلل 

شرط عليو قبل بدء الرحلة أال يسألو وال يستفسر عن شيء من تصرفاتو حٌب  (منو ذكرا
يكشف لو سرىا، فقبل موسى شرطو رعاية ألدب اؼبتعلم مع العاَل، واؼبعُب ال تسألِب عن 
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أي انطلق  (فانطلقا حٌب إذا ركبا يف السفينة خرقها )شيء فبا أفعلو حٌب أبينو لك بنفسي 
موسى واػبضر يبشياف على ساحل البحر حٌب مرت ّٔما سفينة فعرفوا اػبضر فحملونبا 
بدوف أجر فلما ركبا السفينة عمد اػبضر إىل فأس فقلع لوحا من ألواح السفينة بعد أف 

أخرقت : أي قاؿ لو موسى مستنكرا (قاؿ أخرقتها لتغرؽ أىلها)أصبحت يف عبة البحر 
أي فعلت شيئا عظيما ىائال، يروى أف موسى  (لقد جئت شيئا إمرا)السفينة لتغرؽ الركاب؟ 

قوـٌ ضبلونا بغّب أجٍر عمدَت : ؼبا رأى ذلك أخذ ثوبو فجعلو مكاف اػبرؽ مث، قاؿ للخضر
قاؿ أَل أقل إنك )!! إىل سفينتهم فخرقتها لتغرؽ أىل السفينة لقد فعلت أمرا منكرا عظيما

أي أَل أخربؾ من أوؿ األمر أنك ال تصرب على ماترى من صنيعي؟  (لن تستطيع معي صربا
أي ال تؤخذين دبخالفٍب الشرط  (قاؿ ال تؤاخذين دبا نسيت)ذكَّره بلطٍف يف ـبالفتو الشرط 

أي ال تكلفِب مشقًة يف صحبٍب إياؾ وعاملِب  (وال ترىقِب من أمر عسرا)ونسياين العهد 
فقبل عذره وانطلقا بعد نزوؽبما من  (فانطلقا حٌب إذا لقيا غالما فقتلو)بالُيسر البالُعسر 

السفينتة يبشياف فمرَّا بغلماف يلعبوف وفيهم غالـ وضيء الوجو صبيل الصورة فأمسكو اػبضر 
: أي قاؿ موسى (قاؿ أقتلت نفسا زكية بغّب نفس)واقتلع رأسو بيده مث رماه يف األرض 

أي  (لقد جئت شيئا نكرا)أقتلت نفسا طاىرة َل ترتكب جرما وَل تقتل نفسا حٌب تقتل بو 
َل يكن موسى ناسيا يف ىذه اؼبرة وال . فعلت شيئا منكرا عظيما ال يبكن السكوت عنو

غافال ولكنو قاصٌد أف يُنكر اؼبنكر الذي ال يصرب على وقوعو بالرغم من تذكره لوعده، وقاؿ 
 35.يف اآلية السابقة، (إمرا)أي منكرا فظيعا وىو أبلغ من قولو  (نكرا)ىنا 
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  قصة ذوالقرنْب و بعض اغبكمة يف قصة موسى مع خضر -3

ٌز ؽَبَُما وََكاَف  (1 َوأَمَّا اعبَِْداُر َفَكاَف لُِغالَمْْبِ يَِتيَمْْبِ يف اْلَمِديَنِة وََكاَف رَبَْتُو َكنػْ
َزنُبَا َرضْبًَة ِمْن َربَّْك  نُبَا َوَيْسَتْخرَِجا َكنػْ ُلَغا َأُشدَّ أَبُونُبَا َصاغِبًا َفَأرَاَد َربَُّك َأْف يَػبػْ

رًا  َوَيْسأَُلوَنَك (ٕٛ)َوَما فَػَعْلُتُو َعْن أَْمرِي َذِلَك تَْأِويُل َما َلَْ َتْسِطْع َعَلْيِو َصبػْ
 (ٖٛ)َعْن ِذي اْلَقْرنَػْْبِ ُقْل َسأَتْػُلو َعَلْيُكْم ِمْنُو ذِْكرًا 

َناُه ِمْن ُكلّْ َشْيٍء َسَبًبا  (2  (٘ٛ)َفأَتْػَبَع َسَبًبا (ٗٛ)ِإنَّا َمكَّنَّا َلُو يف األْرِض َوآتَػيػْ

ىذا األية تبْب بعض اغبكمة ما فعل اػبضر يف السّب مع اؼبوسى الذي أخرب اهلل اىل 
يعُب اعبدار الذي بنيتو أي أصلحو بغّب أجر كاف يف ربتو كنز من فضة وذىب وكاف , خضر

أبونبا صاغبا حٌب أراد ربو العلمْب تكوف كابرا أي بالغا عمره، ما فعلت من إراديت وإختياري 
و قصة ذو القرنْب الذي قد .  َذِلَك تَْأِويُل َما َل تسطع عليو صربا.بل كاف بأمر رِّب وتعليمو

 .أعطى اهلل عليو ما وبتاجو عليو كل أمر إذا أراد أي طريقو الذي يسره اهلل عليو
ِديَنِة وََكاَف ) ىذا كما بْب يف ايسر التفاسّب 

َ
َوأما اعبَدار َفَكاَف لغالَمْْب يَِتيمْب يف اؼب

ٌز ؽبما ويستخرجا )أي سن الرشد  ( وََكاَف أَبُونُبَا صاغبا فأراد َربُّك َأْف يَػْبلغا َأشدَّنبا،رَبَْتُو َكنػْ
أي عن إراديت وإختياري بل ( ومافعلتو عن أمري)أي كاف ذلك رضبة  (كنزنبا رضبة من ربك

 (ويسألونك)مث . (تأويل ماَل تستطع عليو صربا)أي ىذا  (ذلك). كاف بأمر رِّب وتعليمو
أي سأقرأ  (سأتلوا عليكم منو ذكرا)للسائلْب من مشركي قريش  (عن ذي القرنْب قل)يانبينا 

إنا مكنا لو يف )عليكم من أمره وشأنو العظيم ذكرا خربا وبمل اؼبوعظة والعلم واؼبعرفة، 
ىذه بداية اغبديث عنو فأخرب تعاىل أنو مكن لو يف  (األرض وآتيناه من كل شيء سببا

األرض باؼبلك والسلطاف، وأعطاه من كل شيء وبتاج إليو يف قتحو األرض ونشر العدؿ 
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حسب سنة اهلل يف تكامل األشياء فمن صنع  (فأتبع سببا)واػبّب فيها سببا يوصلو إىل ذلك، 
إبرة وتابع األسباب الٌب توصل ّٔا إىل صنع اإلبرة فإنو يصنع اؼبسلة، وىكذا تابعو بْب 

 36.أسباب الغزو والفتح والسّب يف األرض
ٌز )ذكر يف صفوة التفاسّب  ِديَنِة وََكاَف رَبَْتُو َكنػْ

َ
َوأما اعبَدار َفَكاَف لغالَمْْب يَِتيمْب يف اؼب

أي وأما اعبدار الذي بنيتو دوف أجر والذي كاف يوشك أف يسقط فقد خبئ ربتو كنز  (ؽبما
أي وكاف والدنبا صاغبا تقيا فحفظ  (وََكاَف أَبُونُبَا صاغبا)من ذىب و فضة لغالمْب يتيمْب 

إف صالح اآلباء ينفع األبناء، وتقوى األصوؿ : اهلل ؽبما الكنز لصالح الوالد، قاؿ اؼبفسروف
أي فأراد اهلل ّٔذا الصنيع أف  (ويستخرجا كنزنبافأراد َربُّك َأْف يَػْبلغا َأشدَّنبا)تنفع الفروع 

أي رضبة من اهلل ّٔما  (رضبة من ربك)يكربا ويشتد عودنبا ويستخرجا كنزنبا من ربت اعبدار 
أي ما فعلت ما رأيت من خرؽ السفينة، وقتل الغالـ،  (ومافعلتو عن أمري)لصالح أبيهما 

ذلك تأويل ماَل تستطع عليو )وإقامة اعبدار عن رأيي واجتهادي، بل فعلتو بأمر اهلل وإؽبامو 
أي ذلك تفسّب األمور الٍب َل تستطع الصرب عليها وعارضت فيها قبل أف أخربؾ  (صربا
أي يسألك اليهود يا ؿبمد عن ذي القرنْب ما شأنو؟  (ويسألونك عن ذي القرنْب)مث .عنها

أي قل ؽبم سأقص عليكم من نبأه وخربه قرآنا  (قل سأتلوا عليكم منو ذكرا)وماقصتو؟ 
أي يسرنا لو أسباب اؼبلك  (إنا مكنا لو يف األرض وآتيناه من كل شيء سببا)ووحيا 

والسطاف والفتح والعمراف، وأعطيناه كل ما وبتاج إليو للوصوؿ إىل غرضو من أسباب العلم 
 37.أي طريقو الذي يسره اهلل عليو وسار جهة اؼبغرب (فأتبع سببا)والقدرة والتصرؼ، 
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َحٌبَّ ِإَذا بَػَلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَىا َتْطُلُع َعَلى قَػْوـٍ َلَْ قَبَْعْل ؽَبُْم ِمْن ُدوِِنَا  (3
 (ٜٔ)َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا دبَا َلَدْيِو ُخبػْرًا (ٜٓ)ِستػْرًا 

ىذه األية تبْب اغباؿ قـو الذي ألقى ذي القرنْب و حاؽبم ليس ؽبم لباسا و ال بناء 
و ىذا , فإذا طلعت الشمس دخلوا يف أسراب ربت األرض، وإذا غربت خرجوا ؼبكاسبهم

 .اغباؿ أحاط باعلم اهلل إىل ذي القرنْب
حٌب إذا بلغ مطلع الشمس وجدىا تطلع على ) ىذا كما يذكر يف ايسر التفاسّب 

بدائيْب َل تساعدىم األرض الٍب يعيشوف عليها على التحضر فلذا ىم ال يبنوف الدور  (قـو
وال يلبسوف الثياب، ولكن سيكنوف الكهوؼ واؼبغارات والسراديب وىو ما دؿ عليو قولو 

أي القوؿ الذي  (كذلك)وقولو تعاىل . (السَبا)أي الشمس  (َل قبعل ؽبم من دوِنا): تعاىل
من قوة وأسباب  (وقد أحطنا دبا لديو)قلنا والوصف الذي وصفنا لك من حاؿ ذي القرنْب 

 38.أي علما كامال (خربا)مادية وروحية 
أي حٌب إذا وصل أقصى  (حٌب إذا بلغ مطلع الشمس)ذكر يف صفوة التفاسّب 

وجدىا تطلع على قـو َل )اؼبعمورة من جهة الشرؽ حيث مطلع الشمس يف عْب الرائي 
أي وجد الشمس تشرؽ على أقواـ ليس ؽبم من اللباس والبناء ما  (قبعل ؽبم من دوِنا سَبا

يسَبىم من حر الشمس فإذا طلعت الشمس دخلوا يف أسراب ربت األرض، وإذا غربت 
أي كذلك فعل بأىل اؼبشرؽ من آمن  (وكذلك وقد أحطنا دبا لديو خربا)خرجوا ؼبكاسبهم، 

تركو ومن كفر قتلو كما فعل بأىل اؼبغرب وقد أحطنا علما بأحوالو وأخباره، وعتاده وجنوده، 
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  و يف معاَل 39.فأمره من العظمة وكثرة الرجاؿ حبيث ال وبيط بو إال علم اللطف اػببّب
وجدىا تطلع على قـو َل قبعل ؽبم من )موضع طلوعها  (حٌب إذا بلغ مطلع الشمس)التنزيل 

َل يكن بينهم و بْب الشمس سَب، وذلك أِنم كانوا يف : قاؿ قتادة و اغبسن (دوِنا السَبا
مكاف ال يستقر عليو بناء، فكانوا يكونوف يف أسراب ؽبم حٌب إذا زالت الشمس عنهم 

معناه كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعها،  (وكذلك). خرجوا إىل معايشهم وحروثهم
 40.علما: دبا عنده ومعو من اعبند و العدة واالالت خربا أي (وقد أحطنا دبا لديو خربا)

 

 األية عن التمثيل- ج

ِكْلَتا اعْبَنَّتَػْْبِ آَتْت ُأُكَلَها وَلَْ َتْظِلْم ِمْنُو َشْيًئا َوَفجَّْرنَا ِخالؽَبَُما نَػَهرًا  (1
وََكاَف َلُو شَبٌَر فَػَقاَؿ ِلَصاِحِبِو َوُىَو وُبَاِورُُه أَنَا َأْكثَػُر ِمْنَك َماال َوأََعزُّ (ٖٖ)

 (ٖٗ)نَػَفرًا 

ىذه األية تقص عن سبثيل يف حياة الدنيا بْب الكفر و اؼبسلم اف الزينة الدنيا وبتمل 
إىل متكرب يعُب أخرجت شبرىا بكثّبة وَل تنقص منو شيئا واألِنار متفرقة فيهما يسّب بينهما 

 .أنا أكثر خدما وحشما وولد، أغُب منك وىو يتكرب بأموالو (اؼبسلم)فقاؿ لصاحبو )
 ىذا كما قاؿ اؼبفسروف نبا أخواف من بِب إسرائيل، أحدنبا مؤمن واالخر كافر، ورثا 

كلتا اعبنتْب ) و يذكر يف ايسر التفاسّب 41.ماال عن أبيهما فاشَبى الكافر دبالو حديقتْب
. ليسقيهما( وفجرنا خالؽبما ِنرا)أي َل تنقص منو شيئا  (آتت أكلها وَل تظلم منو شيئا
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أنا أكثر منك ماال ): أي يف الكالـ يراجعو، ويفاخره (وكاف لو شبر فقاؿ لصاحبو وىو وباوره)
 42.أي عشّبة ورىطا، قاؿ ىذا فخرا وتعاظما (وأعز نفرا

اي كل واحدة من البستانْب آتت  (كلتا اعبنٍب آتت اكلها)ذكر يف ؾبمع البياف 
اي َل تنقص منو شيئا بل  (وَل تظلم منو شيئا)غلتها وأخرجت شبرهتا وظباه اكال ألنو مأكوؿ 
اي شققنا وسط اعبنتْب  (وفجرنا خالؽبما ِنارا)ادتو على التماـ والكماؿ، اي ينقضي ماِل 

ِنرا يسقيهما حٌب يكوف اؼباء قريبا منهما يصل اليهما من غّب كد وتعب ويكوف شبرنبا 
قيل اف معناه وكاف للنخل الذي فيهما  (وكاف لو شبر)وزعهما بدواـ اؼباء فيهما او يف وأروى 

شبر وقيل معناه وكاف للرجل شبر ملكو من غّب جنتيو كما يبلك الناس شبارا ال يبلكوف اصلها 
عن ابن عباس وقيل كاف ؽبذا الرجل مع ىذين بستانْب الذىب والففضة عن ؾباىد وقيل 

 (فقاؿ لصاحبو وىو وباوره)كاف لو معهما صبيع االمواؿ عن قتادة وابن عباس يف رواية اخر 
انا اكثر منك ماال واعز )اي فقاؿ الكفار لصاحبو اؼبؤمن وىو ىباطبو ويراجعو يف الكالـ 

اي اعز عشّبة ورىطا وظبى العشّبة نفرا ألِنم ينفروف معو يف حوائجو وقيل معناه اعز  (نفرا
كلتا اعبنتْب آتت أكلها وَل تظلم ) و يف صفوة التفاسّب 43.خدما وولدا عن قتادة ومقاتل

كل واحدة من اغبديقتْب أخرجت شبرىا ياعنا يف غاية اعبودة والطيب وَل تنقص  (منو شيئا
و كاف  (وكاف لو شبر)جعلنا النهر يسّب وسط اغبديقتْب  (وفجرنا خالؽبما ِنرا)منو شيئا 

فقاؿ لصاحبو وىو وباوره أنا أكثر منك )لألخ الكافر من جنتيو أنواع من الفواكو والثمار 
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قاؿ صاحب اعبنتْب لصاحبو اؼبؤمن  وىو هبادلو وىباصمو ويفتخر عليو و  (ماال وأعز نفرا
  44.أنا أغُب منك وأشرؼ، وأكثر أنصارا وخدما: يتعاىل 

َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك (ٖٛ)َلِكنَّا ُىَو اللَُّو َرِّبّْ َوال ُأْشرُِؾ ِبَرِّبّْ َأَحًدا  (2
قُػْلَت َما َشاَء اللَُّو ال قُػوََّة ِإال بِاللَِّو ِإْف تَػَرِف أَنَا أََقلَّ ِمْنَك َماال َوَوَلًدا 

(ٖٜ) 

ىذه األية النصيحة للكفر الذي أعطى صاحبو اؼبسلم، أنا آمن باهلل، اهلل رِّب الذي 
خلقِب ورزقِب وال أشرؾ باهلل أحدا، ؼبا ال تقوؿ ما شاء اهلل القوة إال باهلل عندما دخلت 

أنِب أفقر منك فعسى اهلل أف يؤتْب خّبا , حديقتك الذي أعطك اهلل من األشجار والثمار
 .منك

أي لكنا أنا أقوؿ دبقالتك، بل  (لكنا ىو اهلل رِّب) ىذا كما يذكر يف تفسّب ابن كثّب 
أي بل ىو اهلل اؼبعبود وحده ال شريك  (وال أشرؾ برِّب أحدا)أعَبؼ هلل بالوحدانية والربوبية 

  (ولوال إذ دخلت جنتك قلت ماشاء اهلل ال قوة إال باهلل إف ترف أنا أقل منك ماال وولدا)لو 
ىذا ربضيض وحث على ذلك أي ىالّ إذ أعجبتك حْب دخلتها ونظرت إليها، ضبدت اهلل 

ماشاء اهلل ال قوة : على ما أنعم بو عليك، وأعطاؾ من اؼباؿ والولد ما َل يعطو غّبؾ، وقلت
ماشاء : من أعجبو شيء من حالو أو مالو أو ولده فليقل: إال باهلل، وؽبذا قاؿ بعض السلف

لكنا ىو اهلل ) و يف صفوة التفاسّب 45.اهلل ال قوة إال باهلل، وىذا مأخوذ من ىذه اآلية الكريبة
أي ال أشرؾ ( وال أشرؾ برِّب أحدا)أي لكن أنا أعَبؼ بوجود اهلل فهو رِّب وخالقي  (رِّب
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أي  (ولوال إذ دخلت جنتك قلت ماشاء اهلل)مع اهلل غّبه، فهو اؼبعبود وحده ال شريك لو 
ىذا من فضل : فهال حْب دخلت حديقتك وأعجبت دبا فيها من األشجار والثمار قلت

أي ال قدرة لنا على طاعتو إال  بتوفيقو  (القوة إال باهلل)اهلل، فما شاء اهلل وما َل يشأَل يكن 
إف كنت ترى أنِب أفقر : أي قاؿ اؼبؤمن للكفار (إف ترف أنا أقل منك ماال وولدا)ومعونتو 

لكن أنا  (لكنا ىو اهلل رِّب) و يف أيسر التفاسّب 46.منك وتعتز عليَّ بكثرة مالك أو والدؾ
ولوال إذ دخلت جنتك قلت ). من خلقو يف عبادتو (وال أشرؾ برِّب أحدا)أقوؿ ىو اهلل رِّب، 

ماشاء اهلل أي )أي ىال إذ دخلت بستانك قلت عند تعجبك من حسنو وكمالو  (ماشاء اهلل
ال قوة ألحد على فعل شيء أو تركو إال بإقدار اهلل لو وإعانتو قاؿ ىذا  (ال قوة إال باهلل)كاف

 47.اليـو (إف ترف أنا أقل منك ماال وولدا)مث قاؿ لو . اؼبؤمن نصحا للكافر وتوبيخا لو
َوَلَقْد َصرَّفػَْنا يف َىَذا اْلُقْرآِف لِلنَّاِس ِمْن ُكلّْ َمَثٍل وََكاَف اإلْنَساُف َأْكثَػَر  (3

َوَما َمَنَع النَّاَس َأْف يُػْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُىُم اؽْبَُدى (ٗ٘)َشْيٍء َجَدال 
َوَيْستَػْغِفُروا َربػَُّهْم ِإال َأْف تَْأتِيَػُهْم ُسنَُّة األوَِّلَْب َأْو يَْأتِيَػُهُم اْلَعَذاُب قُػُبال 

(٘٘) 

ىذه األية تبْب بأف اهلل يعطي األمثاؿ الكثّبة للناس ولكن طبيعة اإلنساف وبب 
يعُب اهلل , و عاقبة من ال يباِل ربذير اهلل بأف يعطى اهلل عذابا  للناس كما من قبل. اعبدؿ

يعطى الطريق الساعدة والنجاة بواسطة القرآف والرسوؿ ولكن ىم ال يؤمن حٌب أتى عذابا 
 . ظاىرا ؽبم
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يف ىذا القرآف للناس من )بينا  (ولقد صرفنا)ىذا كما يذكر يف تفسّب السمرقندي 
. أمر الباطل( وكاف األنساف أكثر شيء جدال. )بينا من كل وجو وبتاجوف إليو (كل مثل

الرسوؿ  (إذ جاءىم اؽبدى). ؛ َل يبنع اؼبشركوف أف يصدقوا(ومامنع الناس أف يؤمنوا)
وما منعهم من االستغفار والرجوع عن  (ويستغفروا رّٔم). والكتاب والدالئل واغبجج

عيانا  (أويأهتم العذاب قُبالً ). عذاب األمم اػبالية (إال أف تأتيهم سنة األولْب)شركهم، 
أي بينا يف  (ولقد صرفنا يف ىذا القرآف للناس من كل مثل)ويف صفوة التفاسّب 48.بالسيف

أي وطبيعة  (وكاف األنساف أكثر شيء جدال)ىذا القرآف األمثاؿ وكّررنا اغبجج واؼبواعظ 
ومامنع الناس أف يؤمنوا إذ جاءىم )اإلنساف اعبدؿ واػبصومة ال ينيب غبق وال ينزجر ؼبوعظة 

أي ( ويستغفروا رّٔم)أي مامنع الناس من اإليباف حْب جاء جاءىم اؽبدى من اهلل  (اؽبدى
أي إال انتظارىم أف تأتيهم  (إال أف تأتيهم سنة األولْب)من االستغفار من الذنوب واآلثاـ 

أي يأتيهم عذاب اهلل عيانًا ومقابلة ومعُب  (أويأهتم العذاب قُبالً )سنة األولْب وىي األىالؾ 
اآلية أنو ما منعهم من اإليباف واإلستغفار إال طلبهم أف يشاىدوا  العذاب الذي ُوعدوابو 

أي ضربنا  (ولقد صرفنا يف ىذا القرآف من كل مثل) و يف ايسر التفاسّب 49.عيانا ومواجهة
من الوعد والوعيد ترغيبا وترىيبا،  (وصرفنا فيو). فيو األمثاؿ الكثّبة وبينا يف اغبجج العديدة

فأكثرىم اإلنساف  (وكاف اإلنساف أكثر شيء جدال)وقابلوا كل ذلك باعبحود واؼبكابرة، 
أف يؤمنوا ). يصرفو يف اعبدؿ واػبصومات حٌب اليذعن للحق ويسلم بو ويؤديو إف كاف عليو

وىو بياف طريق الساعدة والنجاة وصاحل األعماؿ بعد التخلي عن الكفر  (إذ جاءىم اؽبدى
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بعذاب االستئصاؿ  (ويستغفروا رّٔم إال أف تأتيهم سنة األولْب)والشرؾ وسوء األعماؿ 
أويأتيهم )عذاب يـو القيامة معاينة وىو معُب قولو تعاىل  (أويأتيهم)واإلبادة الشاملة، 

  50.وحينئذ ال ينفع اإليباف (العذاب قبال

 األية عن يـو اغبساب - د

ُهْم  (1 َويَػْوـَ ُنَسيػُّْر اعْبَِباَؿ َوتَػَرى األْرَض بَارَِزًة َوَحَشْرنَاُىْم فَػَلْم نُػَغاِدْر ِمنػْ
َوُعِرُضوا َعَلى َربَّْك َصفِّا َلَقْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّؿ (ٚٗ) َأَحًدا

َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَػتَػَرى (ٛٗ)َمرٍَّة َبْل َزَعْمُتْم أَلَّْن قَبَْعَل َلُكْم َمْوِعًدا 
اْلُمْجرِِمَْب ُمْشِفِقَْب فبَّا ِفيِو َويَػُقوُلوَف يَا َويْػَلتَػَنا َماِؿ َىَذا اْلِكَتاِب ال 
يُػَغاِدُر َصِغّبًَة َوال َكِبّبًَة ِإال َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوال 

 (ٜٗ)َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا 

ىذه األية تبْب قصة  القيامة حينما جائت يعُب صبع اهلل سائر الناس من األولْب و 
األخرين ال نَبؾ أحدا منهم، وىم توجو أماـ اهلل لتفطش أعماؽبم من خّب وشر الذي 

أعماؽبم يف الدنيا ال يَبؾ اهلل صغّبا أو كبّبا الذي كتب يف كتابو واهلل ال يعاقب إنسانا إال 
 .بالعدؿ يعُب من لو ذنب يعاقب و من لو عمل صاحل لو ثواب ال ينقص فيو وال يزيد

يـو سبور السماء ): كما قاؿ تعاىل (ويـو نسّب اعبباؿ)كما يذكر يف تفسّب ابن كثّب 
ويسألونك عن فقل ينسفها )أي تذىب من أماكنها وتزوؿ، وقاؿ  (وتسّب اعبباؿ سّبا* مورا

تذىب اعبباؿ، : يذكر تعاىل أنو (الترى فيها عوجا وال أمتا* فيذرىا قاعا صفصفا* رِّب نسفا
: سطحا مستويا ال عوج فيو وال أمتا أي: وتتساوى اؼبهاد، وتبقى األرض قاعا صفصفا أي
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أي بادية ظاىرة ليس فيها معلم  (وترى األرض بارزة)ال وادي والجبل، وؽبذا قاؿ تعاىل 
ألحد، وال مكاف يواري أحدا، بل اػبلق كلهم ضاحوف لرّٔم ال زبفى عليو منهم خافية، 

وحشرناىم فلم )الحجر  فيها وال غيابة وال بناء وال شجر  (وترى األرض بارزة)قاؿ قتادة 
أي وصبعناىم األولْب منهم واآلخرين، فلم نَبؾ منهم أحدا، ال صغّبا وال  (نغادر منهم أحدا

أف صبيع اػبالئق يقوموف بْب يدي : وبتمل أف يكوف اؼبراد (وعرضوا على ربك صّفا). كبّبا
يـو يقـو الروح واؼبالئكة صفا ال يتكلموف إال من أذف لو )اهلل صّفا واحدا كما قاؿ تعاىل 

ىذا تقريع للمنكرين للمعاد، ( ولقد جئتمونا كما خلقناكم أوؿ مرة. )(الرضبن وقاؿ صوابا
 (بل زعمتم أف لن قبعل لكم موعدا)وتوبيخ ؽبم على رؤوس األشهاد، وؽبذا قاؿ ـباطبا ؽبم 
أي كتاب األعماؿ  (ووضع الكتاب). أي ما كاف ظنكم أف ىذا واقع بكم وال أف ىذا كائن

 (فَبى آّرمْب مشفقْب فبا فيو)الذي فيو اعبليل واغبقّب، والفتيل والقمّب، والصغّب والكبّب 
أي يا حسرتنا وويلنا على ما  (ويقولوف يا ويلتنا)أي من أعماؽبم السيئة وأفعاؽبم القبيحة 

أي ال يَبؾ ذنبا صغّبا وال كبّبا  (ما ؽبذا الكتاب ال يغادر صغّبة وال كبّبة)فرط يف أعمارنا 
أي من  (ووجدوا ما عملوا حاضرا). أي ضبطها وحفظها (إال أحصاىا)وال عمال وإف صغر 

يـو ذبد كل نفس ما عملت من خّب ؿبضرا وما عملت من سوء )خّب وشر كما قاؿ تعاىل 
أي تظهر اؼبخبآت ( يـو تبلى السرائر)، و قاؿ تعاىل (توّد لو أف بينها وبينو أمدا بعيدا

. لكل غادر لواء يـو القيامة يعرؼ بو: والضمائر، روى اإلماـ أضبد عن أنس عن النيب قاؿ
أي فيحكم بْب عباده يف أعماؽبم صبيعا وال يظلم أحدا من خلقو،  (وال يظلم ربك أحدا)

بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم، ويعذب من يشاء بقدرتو وحكمتو وعدلو، ويبأل النار من 
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الكفار وأصحاب العاصي، مث ينجي أصحاب اؼبعاصي وىبلد فيها الكافرين، وىو اغباكم 
 51.الذي ال هبوز وال يظلم

أي تقتلع من  (يـو نسّب)أي اذكر  (ويـو نسّب اعبباؿ) ذكر يف ايسر التفاسّب 
ظاىرة ليس عليها شيء فهي قاع  (وترى األرض بارزة)أصوؽبا وتصّب ىباًء منبثاً، 

أي َل نَبؾ  (فلم نغادر منهم أحدا)أي صبعناىم من قبورىم للموقف  (وحشرناىم)صفصف
أيها الرسوؿ صفا وقوفاً أذالء، وقيل ؽبم  (وعرضوا على ربك)منهم أحدا كائنا من كاف، 

ال ماؿ معكم وال سلطاف لكم بل  (ولقد جئتمونا كما خلقناكم أوؿ مرة)توبيخا وتقريعا 
أي ادعيتم كذبا أنا ال  (بل زعمتم). حفاة عراة غرال، صبع أغرؿ، وىو الذي َل ىبتًب

قبمعكم ليـو القيامة، ولن قبعل لكم موعدافها أنتم ؾبموعوف لدينا تنتظروف اغبساب 
ىبرب تعاىل عن حاؿ العرض  (ووضع الكتاب)واعبزاء، ويف ىذا من التوبيخ والتقريع ما فيو، 

أي كتاب اغبسنات والسيئات وأعطى كل واحٍد كتابو فاؼبؤمن  (ووضع الكتاب)عليو فقاؿ 
فبا )أي خائفْب  (مشفقْب)يف تلك الساعة  (فَبى آّرمْب)يأخذه بيمنو والكفار بشمالو، 

ندما وربسراً ينادوف ياويلتهم وىي ( ياوليتنا: ويقولوف)أي يف الكتاب من السيآت  (فيو
أي  (إال أحصاىا)من ذنوبنا  (ماؽبذا الكتاب ال يغادر صغّبة وال كبّبة)ىالكهم قائلْب 

أي من خّب وشر مثبتا يف كتأّم، وحوسبوابو، وجوزوا  (ووجدوا ماعملوا حاضرا). أثبتها عدِّ 
بزيادة سيئة على سيئاتو أو بنقص حسنة من حساتو، ودخل  (وال يظلم ربك أحدا)عليو 

نصب : اعبباؿ  (ويـو نسّب اعبباؿ) و يف معاَل التنزيل 52.أىل اعبنة اعبنة، وأىل النار النار
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ظاىرة ليس عليها شجر، وال  (وترى األرض بارزة)سّب اعبباؿ نقلها من مكاف إىل مكاف 
أحدا وعرضوا )فلم نغادر منهم نَبؾ منهم )صبيعا إىل اؼبوقف، اغبساب  (وحشرناىم)جبل، 

لقد جئتمونا كما خلقناكم . ) صفا صفا فوجا فوجا، ال أِنم صف واحد (على ربك صفا
يـو القيامة، ( بل زعمتم أف لن قبعل لكم موعدا)غرال : فرادى، وقيل: أحياء وقيل (أوؿ مرة

كتاب أعماؿ يوضع يف أيدي الناس يف أيباِنم،  (ووضع الكتاب). يقولو ؼبنكري البحث
ويقولوف إذا رأوىا )من األعماؿ السيئة  (فبا فيو)خائفْب  (فَبى آّرمْب مشفقْب). ومشائلهم

 53.من ذنوبنا (ماؿ ىذا الكتاب ال يغادر صغّبة وال كبّبة). يا ىالكنا (يا ويلتنا)
 

 األية عن واسع علم اهلل - ذ

َفَد  (1 ُقْل َلْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َرِّبّْ لََنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَل َأْف تَػنػْ
َنا دبِْثِلِو َمَدًدا  َا أَنَا َبَشٌر ِمثْػُلُكْم (ٜٓٔ)َكِلَماُت َرِّبّْ َوَلْو ِجئػْ ُقْل ِإمبَّ

َا ِإؽَبُُكْم إَِلٌو َواِحٌد َفَمْن َكاَف يَػْرُجو لَِقاَء َربِّْو فَػْليَػْعَمْل  يُوَحى ِإَِلَّ أمبَّ
 (ٓٔٔ)َعَمال َصاغِبًا َوال ُيْشرِْؾ ِبِعَباَدِة َربِّْو َأَحًدا 

 ىذه األية تبْب واسعة علم اهلل أوسع جد ال حد لو، لو البحر كلو مداده مث جئتكم 
إنساف ايضا كمثلكم ولكن  (رسوؿ اهلل)وتبْب أف ؿبمد . دبثلو مددا، ال يكفى أف يكتبها

ومن أراد أف , فرؽ بينو و بيننا أنو أكـر اهلل بالوحي أي أمره بأف يعبد اهلل أحدا ال تشرؾ باهلل
يلقى اهلل تعاىل فليعمل عمال صاغبا الذي أمر اهلل و ِنى رسولو أف ال يشرؾ اهلل أي ربو 

 . أحدا
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ىذا سبثيٌل  (قل لو كاف البحر مدادا لكلمات رِّب) ىذا كما يذكر يف صفوة التفاسّب 
لسعة علم اهلل واؼبعُب لو كانت حبار الدنيا حربا و مدادا وكتبت بو كلمات اهلل وحكمو 

أي لفِب ماء البحر على كثرتو وانتهى،  (لنفد البحر قبل أف تنفد كلمات رِّب)وعجائبو 
أي ولو أتينا دبثل  (ولو جئنا دبثلو مددا)وكالـ اهلل ال ينفد ألنو غّب متناه كعلمو جل وعال 

قل إمبا أنا بشر مثلكم يوحى إِلَّ أمبا )ماء البحر وزدناه بو حٌب يكثر فإف كالـ اهلل ال يتناىى 
أي قل ؽبم ياؿبمد إمبا أنا إنساف مثلكم أكرمِب اهلل بالوحي، وأمرين أف  (إؽبكم إلو واحد

أي فمن كاف يرجو ثواث اهلل  (فمن كاف يرجو لقاء ربو)أخربكم أنو واحٌد أحد ال شريك لو 
أي  (واليشرؾ بعبادة ربو أحدا)أي فليخلص لو العبادة  (فليعمل عمال صاغبا)وىباؼ عقابو 

اليرائي بعملو وال يبتغي دبا يعمل غّب وجو اهلل، فإف اهلل ال يقبل إال ما كاف خالصا لوجهو 
 54.الكرًن

قل يا ؿبمد لو كاف ماء البحر مدادا للقلم :  ذكر يف تفسّب ابن كثّب يقوؿ تعاىل
الذي يكتب بو كلمات اهلل وحكمو وآياتو الدالة عليو، لنفد البحر قبل أف يفرغ كتابة ذلك 

لو كانت تلك البحور مدادا لكلمات اهلل، . أي دبثل البحر، آخر مث آخر (ولو جئنا دبثلو)
والشجر، كلو أقالما ال نكسرت األقالـ وفِب البحر، وبقيت كلمات اهلل قائمة ال يفنيها 

شي، ألف أحدا ال يستطيع أف يقدر قدره، وال يثِب عليو كما ينبغي، حٌب يكوف ىو الذي 
يثِب على نفسو، إف ربنا كما يقوؿ وفوؽ ما نقوؿ، إف مثل نعيم الدنيا أوؽبا وآخرىا يف نعيم 

ؽبؤالء  (قل)يقوؿ تعاىل لرسولو ؿبمد . اآلخرة كحبة من خردؿ يف خالؿ األرض كلها
فمن زعم أين كاذب  (إمبا أنا بشر مثلكم يوحى إِلّ )اؼبشركْب اؼبكذبْب برسالتك إليهم 
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فليأت دبثل ماجئت بو، فإين ال أعلم الغيب فيما أخربتكم بو من اؼباضي، عما سألتم من 
قصة أصحاب الكهف وخرب ذي القرنْب، فبا ىو مطابق يف نفس األمر، لوال ما أطلعِب اهلل 

فمن كاف )ال شريك لو  (إلو واحد)الذي أدعوكم إىل عبادتو  (أمبا إؽبكم)عليو، وإمبا أخربكم 
أي ما كاف موافقا لشرع اهلل ( فليعمل عمال صاغبا)أي ثوابو وجزاءه الصاحل  (يرجو لقاء ربو

وىو الذي يراد بو وجو اهلل وحده ال شريك لو، وىذاف ركنا  (وال يشرؾ بعبادة ربو أحدا)
العمل اؼبتقبل، ال بد أف يكوف خالصا هلل، صوابا على شريعة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

ظبي اؼبداد مدادا إلمداد  (قل لو كاف البحر مدادا لكلمات رِّب) و يف معاَل التنزيل 55.وسلم
لو كاف البحر مداد للقلم : قاؿ ؾباىد. من الزيادة وؾبيء الشيء بعد الشي: الكاتب وأصلو
ولو جئنا )علمو وحكمو  (قبل أف تنفد كلمات رِّب)ماءه : أي (لنفد البحر)والقلم يكتب 

لو كاف اػبالئق يكتبوف، والبحر يبدىم لنفد البحر، وَل تنفد كلمات اهلل، ولو  (دبثلو مددا
قل إمبا أنا بشر مثلكم يوحى إِّل أمبا ). جئنا دبثلو مداد دبثل ماء البحر يف كثرتو مدادا وزيادة

أنا آدمي مثلكم، إال أين خصصت بالوحي وأكرمِب اهلل بو يوحى إِّل أمبا  (إؽبكم إلو واحد
ىباؼ اؼبصّب إليو، وقيل يأمل رؤية  (فمن كاف يرجو لقاء ربو)إؽبكم إلو واحد ال يشرؾ لو 

 56.ال يرائي بعملو (فليعمل عمال صاغبا وال يشرؾ بعبادة ربو أحدا)ربو، 
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