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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التربية والتعليم

 شئون تعليم البنات

 اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض
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 الشهر 
 األسبوع 

 الرابع  الثالث الثاني األول

   ذي القعدة 
5/33/3415 31/33/3415 39/33/3415 16/33/3415 

 

 استقبال الطالبات 
 الثالثالدرس   الثانيالدرس  األولالدرس 

 

     تاريخ التنفيذ

عدد 
املستفيدات

     طالبات

     موظفات

   ذي احلجة 
4/31/3415 33/31/3415 38/31/3415 15/31/3415 

 إجازة

 

 إجازة

 
     اس الدرس اخل رابعالدرس ال

     تاريخ التنفيذ

عدد 
 املستفيدات 

     طالبات

     موظفات

    حمرم 

1/3/3416 9/3/3416 36/3/3416 11/3/3416 

 س التاسع الدر لثاسنالدرس ا بعالدرس السا سادسالدرس ال

     تاريخ التنفيذ

عدد 
 املستفيدات 

     طالبات

     موظفات

    صفر
13/3/3416 7/1/3416 34/1/3416 13/1/3416 

    س العاشرالدر

     تاريخ التنفيذ

عدد 
 املستفيدات

     طالبات

     موظفات

 ربيع أول 
18/1/3416 6/1/3416 31/1/3416 13/1/3415 

   

   تاريخ التنفيذ اختبارات  اختبارات

عدد 
 املستفيدات 

   طالبات

   موظفات
 

   ..........................سم المعلمة المنفذة ا
 : مالحظات 
 .نأمل التقيد بالمادة العلمية المرفقة في خطة المصلى فقط -3                    

 . يتم تفعيل الدروس مرة واحدة في األسبوع وفق الجدول المرفق  -1                    
 .يتم تدوين ما تم تنفيذه في هذا الجدول أوال بأول -1                    

 . مل تعبئة أعداد الموظفات والطالبات أواًل بأول نأ –4                    
 .لطالبات نأمل من مسؤوالت التوعية بالمرحلة االبتدائية تلخيص وتبسيط المادة لتناسب المرحلة العمرية -5      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التربية والتعليم       

 إدارة التوعية اإلسالمية   
 (ث, م , ب )توزيع دروس   التفسير  للمرحلة 

 (سورة الكهف للسعدي)  
 هـ الفصل الدراسي األول  3416/ 3415للعام الدراسي 
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 الشهر 
 األسبوع 

 الرابع  الثالث الثاني األول

   ربيع ثاني 
4/4/3416 33/4/3416 39/4/3416 16/4/3416 

 استقبال

  

 الثانيالدرس  الدرس األول
 الدرس الثالث

 

    تاريخ التنفيذ

عدد 
املستفيدات

    طالبات

    موظفات

   مجاد أول 
1/5/3416 33/5/3416 37/5/3416 14/5/3416 

 الدرس السابع الدرس السادس الدرس اخلاس  الدرس الرابع

     تاريخ التنفيذ

عدد 
 املستفيدات 

     طالبات

     موظفات

    مجاد ثاني

1/6/3416 9/6/3416 36/6/3416 11/6/3416 

  الدرس التاسع الدرس الثاسن إجازة سنتصف الفصل 

     تاريخ التنفيذ

عدد 
 املستفيدات 

     طالبات

     موظفات

   رجب
3/7/3416 8/7/3416 35/7/3416 11/7/3416 

  مراجعة   

     تاريخ التنفيذ

عدد 
 املستفيدات

     طالبات

     موظفات

 شعبان 
19/7/3416 6/8/3416 31/8/3416 13/8/3416 

   

   تاريخ التنفيذ اختبارات  اختبارات

عدد 
 املستفيدات 

   طالبات

   موظفات
 

   ..........................سم المعلمة المنفذة ا
 : مالحظات 
 .المرفقة في خطة المصلى فقط نأمل التقيد بالمادة العلمية -3                    

 . يتم تفعيل الدروس مرة واحدة في األسبوع وفق الجدول المرفق  -1                    
 .يتم تدوين ما تم تنفيذه في هذا الجدول أوال بأول -1                    

 . نأمل تعبئة أعداد الموظفات والطالبات أواًل بأول  –4                    
 .لطالبات نأمل من مسؤوالت التوعية بالمرحلة االبتدائية تلخيص وتبسيط المادة لتناسب المرحلة العمرية -5        

 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التربية والتعليم       

 (ث, م , ب )للمرحلة  التفسير توزيع دروس    إدارة التوعية اإلسالمية   

 (سورة الكهف للسعدي)  

 هـ الفصل الدراسي الثاني  3416/ 3415للعام الدراسي 
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 الفصل الدراسي األول

 : األولالدرس 
 :مقدمة 

 حديث في كما حديث, ما غير في  النبي لسان على  تسميتها جاءت,سورة الكهف سورة مكية  
  رواه مسلم(. الكهف سورة فواتح عليه فليقرأ) الدجال

 وهي بالحمد, افتتحت سور خمس من واحدة الكهف سورةو.,وقد وردت احاديث كثيرة في فضلها
 .فاطر سبأ, الكهف, األنعام, الفاتحة,: المصحف ترتيب على

 :الفتن التي ذكرت في السورة  
 وفي العلم, وفي والولد, المال في والفتنة الدين, في الفتنة:  الفتن أعظم السورة هذه ذكرت

 .لألبوين إبليس فتنة األولى الفتنة وسطها وفي السلطان,
 فتن أعظم من عاصمة فهي حياته, في الفتن أشد من عصمهي منهاجا   للمؤمن تضع الكهف سورة
 .الدجال فتنة أعظمها ومن اإلطالق, على الدنيا

حفظ عشر ابات من اول سورة الكهف عصم من : عن ابي الدرداء ان النبي صلى اهلل عليه وسلم قال 
 رواه مسلم ..من الدجال وفي رواية من اخر سورة الكهف 

 :  الكهف سورة ضائلف
                               .لحديث ابي الدرداء السابق   : الدجال فتنة من تعصم منها آيات قراءة * 
 :سبب من اسباب الحصول على النور أنها  *

أضاء له  الجمعة يوم الكهف سورة قرأ من)  قال : ابي سعيد الخدري رضي اهلل عنه قال  لحديث
 . صححه االلباني (نور مابين الجمعتين 

لحديث البراء رضي اهلل عنه قال قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار : وهي سبب لتنزل السكينة .* 
اقرأ فالن فانها :فقال    كر ذلك للنبي دابة فجعلت تنفر فنظر فأذا ضبابة أو سحابة قد غشيته فذ

 اخرجه البخاري. السكينة تنزلت للقرآن 
 :  الكهف لسورة الموضوعي المحور

 . العقيدة بميزان القيم وتصحيح والفكر, النظر منهج وتصحيح العقيدة, تصحيح 
 :  السورة مقاصد من

 .الدجال فتنة من تقي أنها:  الحديث في جاء ولذا , الفتن من الوقاية
 :مميزات السورة 

 .لم ترد قصصها اال في هذه السورة 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

 





   6,  1: سورة الكهف  . 

 الدينية والباطنة, الظاهرة وبنعمه كمال, صفات كلها هي التي بصفاته, عليه الثناء هو هلل الحمد
 عليه اهلل صلى محمد ورسوله, عبده على العظيم الكتاب إنزاله اإلطالق, على نعمه وأجل والدنيوية,

 عليه الكتاب وإنزال إليهم, الرسول إرسال على ليحمدوه العباد إرشاد ضمنه وفي نفسه, فحمد وسلم
 عنه, العوج نفي وهما الوجوه, جميع من الكامل أنه على مشتملين, بوصفين الكتاب هذا وصف ثم ,

 ظلم ونواهيه أوامره في وال كذب, أخباره في ليس أنه يقتضي العوج فنفي مستقيم, قيم أنه وإثبات
 تمأل التي األخبار, وهي اإلخبارات بأجل إال يأمر وال يخبر ال أنه يقتضي االستقامة, وإثبات عبث, وال

 المتقدمة الغيوب ومنها وأفعاله, وصفاته اهلل بأسماء كاإلخبار وعقال, وإيمانا معرفة القلوب
 كمال على الشتمالها وتكملها, وتنميها وتطهرها النفوس, تزكي ونواهيه, أوامره وأن والمتأخرة,

. موصوف بكتاب وحقيق. له شريك ال وحده العالمين رب هلل والعبودية واإلخالص, والقسط, العدل
 .به عباده إلى يتمدح وأن إنزاله, على نفسه اهلل يحمد أن ذكر, بما

 قدره: أي عنده, الذي عقابه الكريم, القرآن بهذا لينذر:  أي   وقوله

 أن نعمه من أيضا, وهذا اآلخرة, وعقاب الدنيا عقاب يشمل وهذا أمره, خالف من على وقضاه,
 .ويهلكهم يضرهم ما وأنذرهم عباده, خوف

  : قال النار وصف القرآن هذا في ذكر لما  تعالى قال كما

 األسباب لهم وبين لهم, وبينها أمره, خالف من على الغليظة العقوبات قيض أن بعباده, رحمته فمن
 .إليها الموصلة

 
 
 

 اهلل تم بحمد
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 :الدرس الثاني 

   الكتاب, عبده على اهلل وأنزل:  أي 

 األعمال: وهي الصالحات, عمل لهم فأوجب إيمانهم, كمل الذين وكتبه, وبرسله به, المؤمنين ليبشر

 الثواب وهو    والمتابعة, اإلخالص جمعت التي ومستحب, واجب من الصالحة,

 فيها التي الجنة, ودخول اهلل برضا الفوز وأجله, وأعظمه الصالح, والعمل اإليمان على اهلل رتبه الذي
 ال أنه على داللة بالحسن, وصفه وفي. بشر قلب على خطر وال سمعت, أذن وال رأت, عين ال ما

 .تاما حسنه يكن لم ذلك من شيء فيه وجد لو إذ الوجوه, من بوجه منغص وال فيه مكدر

 كل في نعيمهم بل عنه, يزولون وال عنهم , يزول ال    الحسن األجر فهذا ذلك ومع

 قد القرآن هذا أن وهو به, للمبشر الموجبة األعمال ذكر يقتضي ما التبشير ذكر وفي متزايد, وقت
  . النفوس به وتفرح تستبشر لما موصل صالح, عمل كل على اشتمل

  المقالة هذه قالوا الذين والمشركين, والنصارى, اليهود من 

 قلدوهم الذين آبائهم من علم وال منهم, علم ال يقين,[ ال]و علم عن يقولوها لم فإنهم الشنيعة,

 عظمت: أي   األنفس تهوى وما الظن إال يتبعون إن بل واتبعوهم,

 نقصه, يقتضي الذي للولد باالتخاذ وصفه من أعظم شناعة وأي عقوبتها, واشتدت شناعتها

 " عليه؟ والكذب واإللهية, الربوبية خصائص في له غيره ومشاركة

  هنا قال ولهذا :   كيف وتأمل شيء, الصدق من فيه ما محضا كذبا: أي 

  أنه: أوال فأخبر منه, أبطل إلى شيء من واالنتقال بالتدريج, القول هذا أبطل

  فقال شنيع قبيح قول أنه ثانيا, أخبر ثم وبطالنه, منعه في شك ال علم, بال اهلل على والقول :

  للصدق المنافي الكذب: وهو القبح, من مرتبته ثالثا ذكر ثم. 

 ويسر يفرح  فكان السعي, أعظم ذلك في ساعيا الخلق, هداية على حريصا  النبي كان ولما
 أرشده بهم, ورحمة عليهم,  منه شفقة الضالين, المكذبين على ويأسف ويحزن المهتدين, بهداية

 :األخرى اآلية في قال كما القرآن, بهذا يؤمنون ال الذين هؤالء, على باألسف نفسه يشغل ال أن اهلل

  وقال     قال وهنا  

 اهلل علم لو وهؤالء اهلل, على وجب قد أجرك أن وذلك عليهم, وأسفا غما مهلكها,: أي 

 نفسك فإشغالك يهتدوا, فلم خذلهم, فلذلك للنار, إال يصلحون ال أنهم علم ولكنه لهداهم, خيرا فيهم
 إلى الخلق بدعاء المأمور فإن عبرة, ونحوها اآلية هذه وفي. لك فائدة فيه ليس عليهم, وأسفا غما
 يمكنه, ما بغاية والغواية الضالل طرق وسد الهداية, إلى يوصل سبب بكل والسعي التبليغ عليه اهلل,
 مضعف ذلك فإن يأسف , وال يحزن فال وإال ونعمت, فبها اهتدوا فإن ذلك, في اهلل على التوكل مع

 ذلك, عدا وما إليه, وتوجه به كلف الذي فعله على يمضي بل فائدة, فيه ليس للقوى, هادم للنفس,

 عليه وموسى  : له اهلل يقول  النبي كان وإذا قدرته, عن خارج فهو

: تعالى قال وأحرى, أولى باب من عداهم فمن اآلية,   :يقول السالم
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 :   اآليات من الفوائد   

 .وقيوميته وإرادته اهلل قدرة على تدل جليلة عجيبة قصة الكهف أصحاب قصة
 تسمى أن فناسب دائما المؤمنون يحتاجها التي والدروس العبر من كثيرا الكهف أصحاب قصة حوت

 ما كل فيه إذ النعم, أجل من نعمة ألنه الكهف بداية في القرآن تنزيل نعمة تخصيص .بها السورة
 . الدارين بصالح يتعلق مما األمة إليه تحتاج

  ذكره قرن أنه:  وجوه من للنبي تشريف فيها   بذكر 

 .الكتاب إنزال نعمة
 مقام هي إذ بالعبودية, وصفه أنه وكذلك. منزلته عظيم ليبين الكتاب, ذكر على  ذكره قدم أنه كذلك
 (.اهلل جناب إلى النتسابه العبد به يشرف) عظيم

 إلي يوحى مثلكم بشر أنا إنما قل) بالتوحيد ُتختم أن ناسب , اهلل بحمد بالتوحيد الكهف افتتحت لما
 (.واحد إله إلهكم أنما

 .  التوحيد وهو باألهم فيه البدء يجب الدعوة منهج
 الخالئق من سواه ما على ورفعه اهلل شرفه من فيا هلل, عبدًا يكون أن ينبغي بالعلم عليه اهلل مّن َمْن
 .هلل عبدًا كن

 ومخالفة تركه من وتحذر به, والعمل التزامه التي تبين اهمية  األوصاف من بعدد كتابه اهلل وْصُف
   أمره

 فيه ما بكل يلتزم أن عاقل كل على فحق شديدًا, بأسًا ينذر القرآن أن تقرر إذا( شديدًا بأسًا لينذر)
 .البأس ذلك اتقاء

 هذه ليسلكوا للمربين عظيمة فائدة فيه قرآني منهج بينهما والجمع  والنذارة بالبشارة القرآن وصف
 .حاله صالح وفيهما إليهما يحتاج فاإلنسان السبيل,

  يطلق الناس فبعض وخطرها, الكلمة أثر عظم على تنبيه اآلية في 

 من بد فال الويالت, حوله ومن نفسه على فيجر كالمه, عواقب في نظر دون عواهنه على الكالم
 . اللسان وكف الحذر

    علقه ولكن بالكثرة المدح يعلق فلم( عمال أكثر: )يقل لم لطيفة,فائدة 

 القرآن في متكرر وهو بالحسن,

 اهلل تم بحمد
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 : لثالدرس الثا
 
 

       سورة

 . 8,  7: الكهف 
 طيبة, ومساكن ومشارب, لذيذة, مآكل من األرض, وجه على ما جميع جعل أنه: تعالى يخبر

 مليحة, وصور شجية, وأصوات ة,بهي ورياض بهيجة, ومناظر وثمار, وزروع, وأنهار, وأشجار,

 . واختبارا فتنة الدار, لهذه زينة اهلل جعله الجميع ونحوها, وإبل وخيل وفضة, وذهب

  مضمحلة, فانية المذكورات, هذه جميع اهلل سيجعل ذلك ومع وأصوبه, أخلصه: أي 

 .منقضية وزائلة
 نعيمها, وزال أثارها, ندرستاو أنهارها, وانقطعت لذاتها, ذهبت قد جرزا صعيدا األرض وستعود

 يدوم دار في ورغبنا بها, االغترار من وحذرنا عين, رأي كأنها لنا اهلل جالها قد الدنيا, حقيقة هذه
 الدنيا, ظاهر إلى نظر من وزينتها, الدنيا بزخرف فاغتر بنا, رحمة ذلك كل مقيمها, ويسعد نعيمها,

 وجه أي من الشهوات, تناول همهم بل لمعرفته, يهتمون وال ربهم, حق في ينظرون ال باطنها, دون
 .اتفقت حالة أي وعلى حصلت,

 ما على به يستعين ما منها, يتناول فإنه ومنه, منها المقصود وعلم الدنيا, باطن إلى نظر من وأما
 ال سفر, ودار  حبور, محل ال عبور, منزل الدنيا فجعل الشريف, عمره في الفرصة وانتهز له, خلق
 عند المنازل بأحسن فهذا العمل, وإحسان أوامره, وتنفيذ ربه, معرفة في جهده فبذل إقامة, منزل
 إلى المغتر نظر حين الدنيا, باطن إلى فنظر وتكريم, وسرور ونعيم, كرامة بكل منه حقيق وهو اهلل,

 بين الفرق أبعد وما الفريقين, بين ما فشتان لدنياه, البطال عمل حين آلخرته, وعمل ظاهرها,
 .  الطائفتين

 



   31,  9: سورة الكهف . 

 غريبة لهم, جرى وما الكهف, أصحاب قصة أن تظن ال: أي. والنهي النفي, بمعنى االستفهام وهذا
 العجيبة اآليات من تعالى هلل بل لها, مجانس وال لها, نظير ال وأنه حكمته, في وبديعة اهلل, آيات على

 من عباده يري اهلل يزل فلم منها, وأعظم الكهف أصحاب في آياته جنس من كثير, هو ما الغريبة
 بهذا المراد وليس الضالل, من والهدى الباطل, من الحق به يتبين ما أنفسهم, وفي اآلفاق في اآليات
 أن المراد, وإنما العجيبة, اهلل آيات من هي بل العجائب, من الكهف أصحاب قصة تكون أن النفي

 بل والعقل, العلم في نقص واالستغراب, العجب مقام في وحدها, معها فالوقوف جدا, كثير جنسها
 اإليمان, مفتاح فإنها فيها, التفكير إلى العباد اهلل دعا التي اهلل, آيات بجميع التفكر المؤمن وظيفة

 قد الذي الكتاب: أي الرقيم, الجبل, في الغار هو الذي الكهف, إلى وأضافهم. واإليقان العلم وطريق
 .طويال دهرا له لمالزمتهم وقصتهم, أسماؤهم فيه رقمت

 يريدون   الشباب,: أي   : فقال ذلك بعد وفصلها مجملة, قصتهم ذكر ثم

 وتحفظنا بها تثبتنا أي  ً  لهم, قومهم فتنة من والتحرز التحصن بذلك
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 وأصلح الرشد, إلى موصل سبب كل لنا يسر: أي   للخير وتوفقنا الشر, من

 وبين فيه, االستخفاء يمكن محل إلى الفتنة, من والفرار السعي بين فجمعوا ودنيانا, ديننا أمر لنا
 اهلل استجاب فلذلك الخلق, وعلى أنفسهم على اتكالهم وعدم أمورهم, تيسير هلل وسؤالهم تضرعهم

  أنمناهم أي   : قال حسابهم, في يكن لم ما لهم وقيض دعاءهم,

  االضطراب من لقلوبهم حفظ المذكور النوم وفي سنين, وتسع سنة مائة ثالث وهي 

 .بينة آية وليكون قومهم من لهم وحفظ والخوف,

   نومهم من: أي    لمقدار أحصى أيهم لنعلم: أي 

 ضبط لبثهم, بمقدار العلم وفي اآلية,   : تعالى قال كما مدتهم,

 يحصل لم نومهم, على استمروا فلو ورحمته, وحكمته تعالى اهلل قدرة لكمال ومعرفة للحساب,
  .قصتهم من ذلك من شيء على االطالع

 :    من اآليات الفوائد   
 وقصصا عجيبة آيات هلل فإن اهلل, آيات أعجب من فليست عجيبة كانت وإن الكهف أصحاب قصة أن

 . للمعتبرين عبرة فيها
 . غار فهو متسعًا يكن لم فإن الجبل, في المتسع الشق هو الكهف
 اهلل إلى اإلنابة باب من وهو وتمكين, نصر التجاء بل الخلق من هربًا يكن لم الكهف إلى الفتية التجاء

 . إليه والفرار ,– تعالى –
 حالهم, ورعى محّلهم, تعالى – اهلل فصان ممدوحة, وعطايا محمودة خصال الفتية لهؤالء اجتمعت 

 .اعتقادهم وحفظ
 للعلم المتضّمن الهدى من فزادهم إيمانهم؛ تعالى – اهلل شكر اإليمان أصل آثروا لما الفتية هؤالء
 .الصالح والعمل النافع
 .منهم  نكون أن الشأن ولكن, ألنفسهم تدبيرهم خير من ألوليائه وتدبيره اهلل حفظ
 الحق لرد ردوه إن حزنه يكون وأن للناس, الحق إيصال همه يكون حتى نفسه يجاهد أنمسلم ال على

 .المقامات أعلى يبلغ أن فيوشك فعل فإن قوله, لرد ال
 لم فلما والباطل, اللهو يألف الفتى ألن السياق, بداللة عليهم ثناء بالفتية الكهف أصحاب وصف في

 !. التنويه استحقوا المعالي عن ذلك يصرفهم
 أمرنا من لنا وهيئ رحمة لدنك من آتنا ربنا فقالوا) والرشاد الرحمة اهلل سؤال الثبات وسائل من

 (.رشدا
 عسير فهو بالتوحيد يبدأ لم إذا الحياة جوانب أحد في اإلصالح أن( بالتوحيد البدء) المنهج هذا سر

 .ثانيا للمدعوين وغش أوال,
 بدعاء يلهج أن به فحري , يشاء كيف يقلبها الرحمن أصابع من إصبعين بين القلوب أن علم من

 .. التثبيت
 وصحة المنهج سالمة مع , مواله إلى وااللتجاء الدعاء ديدنه كان عبدًا يخذل لن تعالى اهلل أن لُيعلم

 .القصد
قامت    وعليه والكفر, الشرك أصل وهو إثمًا, هاأشدالمحرمات و  أعظم من  علم بال اهلل على القول
 .البدع
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 هذه في بهم لطف اهلل فإن الضالين؛ لهداية سببا وجعله به, ولطف اهلل, أواه اهلل إلى أوى من أن
 التي آياته من النومة هذه وجعل وقتلهم, قومهم فتنة من وأبدانهم إيمانهم على إبقاء الطويلة نومةال

   .حق اهلل وعد أن العباد وليعلم إحسانه, وتنوع اهلل, قدرة كمال على بها يستدل
 اهلل آواه اهلل إلى أوى ومن اهلل, عافاه العافية على حرص ومن اهلل, سلمه الفتن من بدينه فر من 

  . لغيره هداية وجعله
 الضيق بعد من له وجعل يسرًا, أمره عسر وأحال ومعينًا, ناصرًا له كان االلتجاء حق اهلل إلى لجأ من

 .ومخرجًا فرجًا
 
 

 

 تم بحمد اهلل
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 :رابعالدرس ال
 

 

   34,  31: سورة الكهف . 

 شبهة وال شك فيه ما الذي والصدق, بالحق نبيه على يقصها اهلل وأن قصتهم, تفصيل في شروع هذا

 العشرة, دون أنهم على ذلك يدل القلة, جموع من وهذا   الوجوه, من بوجه

  بسبب: أي هدى, فزادهم , إيمانهم لهم اهلل فشكر قومهم, دون من له شريك ال وحده باهلل 

 قال كما , الصالح والعمل , النافع العلم هو الذي الهدى, من اهلل زادهم اإليمان, إلى اهتدائهم أصل

      : تعالى

  المزعجة الحالة تلك في مطمئنة قلوبهم وجعلنا , وثبتناهم صبرناهم أي , 

 .والطمأنينة , والثبات والصبر والهدى, لإليمان وفقهم أن , وبره بهم تعالى لطفه من وهذا

   خالق هو وربانا, ودبرنا ورزقنا, خلقنا الذي: أي 

 تخلق ال التي واألصنام, األوثان تلك ال العظيمة, المخلوقات هذه بخلق المنفرد واألرض, السماوات
 على الربوبية بتوحيد فاستدلوا نشورا, وال حياة وال موتا وال , ضرا وال نفعا تملك وال ترزق, وال

 : قالوا ولهذا                                                        , اإللهية توحيد

 المخلوقات سائر من: أي   الذي اإلله الرب أنه علمنا ما بعد آلهة, معه دعونا إن: أي 

 الصواب, عن بعيدة وطريقا الحق, عن عظيما ميال: أي    له إال العبادة, تنبغي وال تجوز ال

 سواه وما الحق أنه وبيان , ذلك والتزام , اإللهية وتوحيد , الربوبية بتوحيد اإلقرار بين فجمعوا
 .لهم اهلل من الهدى وزيادة , بربهم معرفتهم كمال على دليل وهذا , باطل

    سورة

 . 35: الكهف 
 اتخاذ من قومهم, عليه كان ما إلى والتفتوا والهدى, اإليمان من عليهم به اهلل من ما ذكروا لما

 , والضالل الجهل غاية في بل أمرهم, من يقين على ليسوا أنهم وبينوا فمقتوهم, اهلل, دون من اآللهة

 وال , الباطل من عليه هم ما على , وبرهان بحجة: أي ٍ : فقالوا

 ولهذا , الظلم أعظم وهذا , عليه وكذب اهلل على منهم افتراء ذلك وإنما ذلك, إلى سبيال يستطيعون

   : قال

 
 

 

   36: سورة الكهف . 

 من النجاة إال يبق فلم وأديانكم, أجسامكم في قومكم اعتزال لكم حصل إذ لبعض, بعضهم قال: أي
 , أظهرهم بين بقائهم وال قتالهم, إلى لهم سبيل ال ألنهم , لذلك المفضية باألسباب والتسبب شرهم,
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  فيه واختفوا إليه انضموا: أي  , دينهم غير على وهم

  بقولهم دعوه أنهم أخبر , تقدم وفيما  

  ودعائه أمرهم, صالح في اهلل إلى وااللتجاء وقوتهم, حولهم منالتبرؤ  بين فجمعوا 

 أمرهم من لهم وهيأ , رحمته من لهم نشر اهلل أن جرم ال , ذلك سيفعل أنه باهلل الثقة وبين , بذلك
 من هو ما الحسن, الثناء من لهم ونشر , خلقه على آياته من وجعلهم وأبدانهم, نهمدي فحفظ مرفقا,
 الصيانة, من يمكن ما غاية على كان فيه, ناموا الذي المحل حتى سبب, كل لهم ويسر بهم, رحمته

 : قال ولهذا



   38,  37: سورة الكهف  . 

 تميل غروبها وعند يمينا, عنه تميل الشمس طلعت إذا غارا لهم فيسر الشمس من اهلل حفظهم: أي

 مكان: أي الكهف من: أي    بها, أبدانهم فتفسد حرها ينالهم فال شماال, عنه

 مع خصوصا , الضيق بالمكان والتأذي الوخم عنهم ويزول والنسيم, الهواء ليطرقهم وذلك متسع,
 في حتى تهميهدا و دعائهم وإجابة , بهم ورحمته قدرته على الدالة اهلل آيات من وذلك , المكث طول

 فهو , اهلل من إال هالهداي نيل إلى سبيل ال: أي   : قال ولهذا األمور, هذه

 ويدبره يتواله من تجد ال: أي    الدارين, لمصالح المرشد الهادي

 راد وال , بالضالل عليه حكم قد اهلل ألن , والفالح الخير إلى يرشده وال , صالحه فيه ما على ,
 .لحكمه

   قال نيام, أنهم والحال أيقاظ,[ كأنهم] إليهم الناظر أيها تحسبهم: أي 

  رقود, وهم أيقاظا, يحسبهم إليهم فالناظر تفسد, لئال منفتحة, أعينهم ألن وذلك: المفسرون

  األجسام أكل طبيعتها, من األرض ألن ألبدانهم, حفظه من أيضا وهذا 

 األرض تفسد ال ما بقدر وشماال, يمينا جنوبهم على قلبهم أن اهلل, قدر من فكان بها, المتصلة
 أن أراد , حكيم تعالى ولكنه تقليب, غير من األرض, من حفظهم على قادر تعالى واهلل أجسامهم,

 .بمسبباتها األسباب ويربط , الكون في سنته تجري
 

   من أصابهم ما أصابه الكهف, أصحاب مع كان الذي الكلب: أي 

                                                      .  األرض من حفظهم هذا , فنائه أو الباب,: أي بالوصيد, ذراعيه باسطا فكان حراسته, وقت النوم
 , أحد عليهم اطلع فلو , عليهم اهلل نشره الذي , بالرعب حماهم أنه فأخبر , اآلدميين من حفظهم وأما

 يعثر لم وهم , الطويلة المدة هذه كل يبقوا أن أوجب الذي وهذا فرارا, منهم وولى رعبا, قلبه المتأل
 , أحدهم أرسلوا استيقظوا, لما أنهم , قربهم على والدليل جدا, المدينة من قربهم مع , أحد عليهم

 .منها قربهم شدة على ذلك فدل , انتظاره في وبقوا , المدينة من طعاما لهم يشتري
 :الفوائد من اآليات 

 (  ..ربي يهدين أن عسى وقل )  
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 ( المستقيم الصراط أهدنا) يوم كل مرارَا علينا اهلل أوجبه ولذا , هالهداي سؤال الدعاء أعظم  
, لحظة كل الهدى إلى محتاج ,واإلنسان الفاتحة دعاء الدعاء أنفع:  تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول  

 .حصره يمكن ماال الحاجات أنواع من فيه ويدخل
 صحب لو اإلنسان أن يعني وهذا مرات أربع القصة في اهلل ذكره حتى قدره رفعت للفتية الكلب صحبة

                                                            333: سورة يوسف    تعالى اهلل قال, بهم ويلحق بهم يرفع منه خير قوم

 (.يدلك على اهلل مقاله  وال ,ال تصحب من ال ينهضك حاله  ) :قال ابن عطاء االسكندري 
 .اهلل في أوطانهم وتركهم دينهم في فتنة, كل من وفرارهم ,الحق الدين في الفتية هؤالء رغبة شدة  

 !. منها يهرب فتنة أعظم فهذه , دينه عن المؤمن يتخلى أن يعني ال الفتن عن البعد
 هي الطريقة, هذه وأن وتركه, لبغضه, الداعية والمفاسد, المضار من الشر عليه اشتمل ما ذكر  

    : لقولهم والمتأخرين المتقدمين, المؤمنين طريقة

 
 
 

 اهلل بحمد تم
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 :الدرس الخامس 

 

 

  13,  39: كهف سورة ال 

. 

 للوقوف ليتباحثوا: أي   الطويل نومهم من: أي  : تعالى يقول

 .لبثهم مدة من الحقيقة على

  في. اشتباه عندهم وقع وكأنهم القائل, ظن على مبني وهذا 

 جملة شيء, بكل علمه المحيط إلى العلم فردوا    فلهذا مدتهم, طول

 أنهم وأخبر بينهم, ليتساءلوا بعثهم ألنه لبثهم, مدة على أطلعهم - ذلك بعد- تعالى اهلل ولعل وتفصيال,
 يقينا, أخبرهم قد يكون أن بد فال االشتباه, أمرهم, آخر وصار عندهم, ما بمبلغ وتكلموا تساءلوا,

 في الحقيقة علم طلب بمن رحمته ومن. عبثا ذلك يفعل ال وأنه بعثهم, في حكمته من ذلك علمنا
. قوله من بعده فيما ذكر وبما ذلك, له يوضح اهلل فإن أمكنه, ما لذلك وسعى علمها, المطلوب األمور

   بحالهم, العلم حصل أنه فلوال 

 أحدهم أرسلوا به, اهلل أخبر ما منهم وجرى بينهم, تساءلوا لما إنهم ثم ذكر, ما على دليال يكونوا لم
 منها, خرجوا التي المدينة من يأكلونه, طعاما لهم ليشتري معهم, كانت التي بالدراهم,: أي بورقهم,
 وأن وإيابه, وشرائه ذهابه في يتلطف وأن , وألذه أطيبه: أي أزكاه, الطعام من يتخير أن وأمروه
 غيرهم اطالع من المحذور وذكروا. أحدا بهم يشعرن وال إخوانه, حال ويخفي ذلك, في يختفي
 عليهم لحنقهم قتلة, أشنع فيقتلونهم بالحجارة, الرجم إما أمرين, بين أنهم عليهم, وظهورهم عليهم,
 بل أبدا, يفلحون ال الحال, هذه وفي م,هملت في ويردوهم دينهم, عن يفتنوهم أن وإما دينهم, وعلى

    . وأخراهم ودنياهم دينهم في رونخسي

 

   13:سورة الكهف  . 

 وبعثوا استيقظوا, بعدما -أعلم واهلل- وذلك الكهف, أهل حال على الناس أطلع أنه تعالى, اهلل يخبر
 وزيادة للناس, صالح فيه أمرا اهلل فأراد واإلخفاء, باالستخفاء وأمروه طعاما, لهم يشتري أحدهم

 شك ال حق اهلل وعد أن على بالعيان, المشاهدة اهلل, آيات من آية منهم رأوا الناس أن وهو لهم, أجر
 ناف ومن والجزاء, للوعد مثبت فمن أمرهم, بينهم يتنازعون كانوا بعدما بعد, وال مرية وال فيه

 هذه أجر لهم وصار الجاحدين, على وحجة للمؤمنين, ويقين بصيرة زيادة قصتهم فجعل لذلك,
 .عليهم اطلعوا الذين عظمهم حتى قدرهم ورفع أمرهم, اهلل رأظه و القضية,

 لهم الذين وهم أمرهم, على غلب من وقال ومآلهم, بحالهم أعلم اهلل   و

 :األمر
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   الحالة وهذه لهم, جرى وما أحوالهم, به ونتذكر فيه, تعالى اهلل نعبد: أي 

 شأن في السياق فإن ذمها, عدم على هنا ذكرها يدل وال فاعليها, وذم , النبي عنها نهى محظورة,
 بعد مسجدا, عليهم ابنوا: قالوا أن إلى الحال بهم وصلت هؤالء وأن عليهم, والثناء الكهف أهل تعظيم
 .ترى ما إلى الحال فوصلت عليهم, االطالع من وحذرهم قومهم, من الشديد الكهف أهل خوف
 العافية على حرص من وأن. منها اهلل سلمه الفتن, من بدينه فر من أن على دليل القصة, هذه وفي

 وابتغاء سبيله في الذل تحمل ومن لغيره, هداية وجعله اهلل, آواه اهلل, إلى أوى ومن اهلل عافاه

     يحتسب ال حيث من العظيم العز وعاقبته أمره آخر كان مرضاته,



  سورة الكهف :

11  
 بالغيب, رجمهم عن صادرا اختالفا الكهف, أصحاب عدة في الكتاب أهل اختالف عن تعالى يخبر

 ومنهم كلبهم, رابعهم ثالثة,: يقول من: منهم :أقوال ثالثة على فيهم وأنهم يعلمون, ال بما وتقولهم
 فدل بالغيب, منهم رجم هذا أن بعدهما, اهلل ذكر القوالن, وهذان. كلبهم سادسهم خمسة,: يقول من

 أبطل اهلل ألن الصواب, -أعلم واهلل- وهذا كلبهم, وثامنهم سبعة,: يقول من ومنهم .بطالنهما على
 بمعرفة يحصل وال تحته, فائدة ال الذي االختالف من وهذا صحته, على فدل يبطله, ولم األولين

   :تعالى قال ولهذا دنيوية, وال دينية للناس, مصلحة عددهم

   وتحاج تجادل: أي  . إصابتهم وعلموا الصواب أصابوا الذين وهم

 والرجم الجهل على المبنية المماراة وأما فائدة, فيه أيضا ويكون واليقين, العلم على مبنيا: أي
 تحصل وال فيها, أهمية ال المسألة تكون أو معاندا, الخصم يكون أن إما فيها, فائدة ال التي أو بالغيب,

      .ذلك ونحو الكهف أصحاب كعدد بمعرفتها, دينية فائدة

  الكهف أهل شأن في: أي    الكتاب أهل من: أي    مبنى ألن وذلك 

 من المنع على دليل ففيها شيئا, الحق من يغني ال الذي والظن, بالغيب الرجم على فيهم كالمهم
 به, تكلم بما يبالي ال لكونه أو فيه, المستفتى األمر في لقصوره إما للفتوى, يصلح ال من استفتاء
 أولى باب من الفتوى, عن هو فنهيه الجنس, هذا استفتاء عن نهي وإذا يحجزه, ورع عنده وليس

 .وأحرى
 

 فيستفتى. آخر دون شيء, في استفتائه عن منهيا يكون قد الشخص, أن على دليل أيضا, اآلية وفي
 قصة في استفتائهم عن نهى إنما مطلقا, استفتائهم عن ينه لم اهلل ألن غيره, بخالف له, أهل هو فيما

 .أشبهها وما الكهف, أصحاب

 

   14,  11: سورة الكهف . 

 عام الخطاب فإن وسلم, عليه اهلل صل للرسول وموجها خاص لسبب كان وإن كغيره, النهي هذا

 بمشيئة يقرنه أن دون من   المستقبلة, األمور في العبد يقول أن اهلل فنهى للمكلفين,

 ال؟ أم يفعله هل يدري, ال الذي المستقبل, الغيب على الكالم: وهو المحذور, من فيه لما وذلك اهلل,
 كلها المشيئة ألن محظور, محذور وذلك استقالال, العبد مشيئة إلى الفعل رد وفيه ال؟ أم تكون وهل
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 وتسهيله, األمر تيسير من اهلل, مشيئة ذكر في ولما    هلل

 ذكر فيترك  يسهو أن بد ال بشرا, العبد كان ولما لربه, العبد من واالستعانة فيه, البركة وحصول
 عموم من ويؤخذ المحذور, وينفع المطلوب, ليحصل ذكر, إذا ذلك, بعد يستثني أن اهلل أمره المشيئة,

 عنه, سها ما العبد ويذكر يزيله, فإنه النسيان, عند اهلل بذكر األمر   : قوله

 مفتقرا العبد كان ولما الغافلين, من يكونن وال ربه, يذكر أن اهلل, لذكر الناسي الساهي يؤمر وكذلك

 : يقول أن اهلل أمره وأفعاله, أقواله في الخطأ وعدم لإلصابة, توفيقه في اهلل إلى

  إلى الموصلة الطرق ألقرب يهديه أن به ويثق ويرجوه, اهلل يدعو أن فأمره 

 أن والرشد, الهدى طلب في وسعه ويستفرغ جهده, يبذل ثم حاله, هذه تكون بعبد, وحري. الرشد
 .أموره جميع في يسدده وأن ربه, من المعونة تأتيه وأن لذلك, يوفق

 
 
 

 اهلل بحمد تم
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 الدرس السادس 

 

 :السابقة اآلياتالفوائد من 

 أن ويتيقنوا بالصبر يتحلواالدين أن  هم يحملون الذين للمصلحين تسلية الكهف أصحاب قصة في
 .دينه ناصر اهلل وأن للمتقين العاقبة
 وتأٍن, وهدوء تلطف من له بد ال المشكالت هذه حلول إلى والوصول المشكالت, من تخلو ال الحياة
 .  والتروي للهدوء الحاجة زادت المشكلة كبرت وكلما

 رباني, منهج الحقة والوسطية القرآن تتوسط فهي لطيفة, فيه القرآن منتصف في( ليتلطف) مجيء
 .التلطف من كثيرًا تقتضي وهي

 . أولى باب من المؤمنين مع مطلوب فهو دينية, منفعة لتحصيل مطلوبًا األعداء مع التلطف كان إذا
( طعاما أزكى)و, عنه المنهي اإلسراف حد إلى تخرج لم إذا اللذيذة, والمطاعم الطيبات, أكل جواز  

 البيوت من بعض شقاء أسباب من وهذا الحالل, يتحرى ال الناس من بعض و زكيا, يكون ال الحرام

 ال اإلنسان كان إذا وخصوصا     لقوله.  والمجتمعات

 لكونهم ملوك أوالد الفتية هؤالء بأن القائلين المفسرين, من كثير عمدة هذا ولعل ذلك إاله  يالئم
 .بتناولها  األغنياء عادة جرت التي , األطعمة بأزكى أمروه
 على ذلك في الكتمان واستعمال الدين, في الفتن مواقع عن والبعد واالستخفاء, التحرز, على الحث

 .الدين في إخوانه وعلى اإلنسان
 .ذلك في الشركة وصحة والشراء, البيع في الوكالة صحة

 .(بالغيب رجما)  الضالين من شبه وفيه مذموم, فهو وبينة علم دون تكلم من
 .عاقبته وأحسن,  باهلل التعلق أعظم ما( اهلل يشاء أن إال غدا ذلك فاعل إني لشيء تقولن وال)

ألنه فعل  عقال وال شرعا وال لغة له وجه ال وهذا , اهلل شاء إن سافرت: يقال أن الشائعة األخطاء من
 ..(ربي يهدين أن عسى وقل. )المستقبل في يكون بما مقيد فهووأما قول ان شاء اهلل  ,ماض وانتهى 

................................................................................ 

 

   16,  15: سورة الكهف . 

 الغيب عالم اهلل وكان بذلك, علمهم لعدم الكهف, أهل شأن في الكتاب, أهل استفتاء عن اهلل نهاه لما
 السماوات غيب من فإنه وحده, عنده ذلك علم وأن لبثهم, بمدة أخبره شيء, بكل العالم والشهادة,
 يشك ال الذي اليقين, الحق فهو رسله, ألسنة على عنها به أخبر فما به, مختص وغيبها واألرض,

 .يعلمه ال الخلق, من أحدا فإن عليه, رسله يطلع ال وما فيه,

 بعد والمبصرات, بالمسموعات وإحاطتهما وبصره, سمعه كمال من تعجب   : وقوله

 الذي الولي فهو والخاصة, العامة بالوالية انفراده عن أخبر ثم. بالمعلومات علمه بإحاطة أخبر ما
 لليسرى, وييسرهم النور إلى الظلمات من يخرجهم المؤمنين, لعباده الولي الكون, جميع تدبير يتولى

 بلطفه الكهف, أصحاب تولى الذي هو: أي   : قال ولهذا العسرى, ويجنبهم

 .الخلق من أحد إلى يكلهم ولم , وكرمه
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   الحاكم فإنه الديني, الشرعي والحكم القدري, الكوني الحكم يشمل وهذا 

 . وعقابه وثوابه ونهيه, بأمره فيهم, والحاكم وتدبيرا, وخلقا وقدرا, قضاء خلقه, في
 التي الطريق عن إال طريق, إليها لمخلوق فليس واألرض, السماوات غيب له تعالى, أنه أخبر ولما
 : فقال عليه باإلقبال تعالى أمر , الغيوب من كثير على اشتمل قد القرآن, هذا وكان عباده, بها يخبر

    17: سورة الكهف . 

 وامتثال أخباره, وتصديق وفهمها, معانيه بمعرفة إليك اهلل أوحى ما اتبع: أي االتباع, هي: التالوة
 وعدلها, لصدقها تبدل وال تغير ال: أي لكلماته, مبدل ال الذي الجليل, الكتاب فإنه ونواهيه, أوامره

 عليها استحال فلتمامها,    غاية كل فوق الحسن من وبلوغها

 ضمنه في للقرآن, تعظيم هذا وفي منه, شيء أو ذلك لها لعرض ناقصة, كانت فلو والتبديل, التغيير
 .عليه اإلقبال على الترغيب

   تعين فإذا به, تعوذ معاذا وال إليه, تلجأ ملجأ ربك, دون من تجد لن: أي 

 والضراء, السراء في إليه, المرغوب المألوه هو يكون أن تعين األمور, كل في الملجأ وحده أنه
 .المطالب جميع في المسئول األحوال, جميع في إليه المفتقر

 

     18 :سورة الكهف . 

 العباد المؤمنين مع نفسه يصبر أن- والنواهي األوامر في أسوته, وغيره ,  محمدا نبيه تعالى يأمر

 فوصفهم اهلل, وجه بذلك يريدون وآخره النهار أول: أي   المنيبين

 ومخالطتهم صحبتهم, على النفس ومجاهدة األخيار, بصحبة األمر ففيها فيها, واإلخالص بالعبادة
 .يحصى ال ما الفوائد, من صحبتهم في فإن فقراء كانوا وإن

  نظرك عنهم وترفع بصرك, تجاوزهم ال: أي. 

   تعلق يوجب ذلك فإن الدينية, المصالح عن وقاطع نافع, غير ضار هذا فإن 

 الدنيا زينة فإن اآلخرة, في الرغبة القلب من وتزول فيها, والهواجس األفكار فتصير بالدنيا, القلب
 وقته, فيضيع والشهوات, اللذات على ويقبل اهلل, ذكر عن القلب فيغفل العقل, وتسحر للناظر, تروق

 : قال ولهذا السرمدية, والندامة األبدية, الخسارة فيخسر أمره, وينفرط

  ذكره عن أغفله بأن فعاقبه اهلل, عن غفل. 

   فيه كان ولو إدراكه, في وسعى فعله, نفسه اشتهت ما حيث لهواه, تبعا صار: أي 

 : تعالى قال كما هواه, إلهه اتخذ قد فهو وخسرانه, هالكه

   11: سورة الجاثية  .   ودنياه دينه مصالح: أي  نهى قد فهذا. معطلة ضائعة: أي 

 اآلية, ودلت به, متصف هو لما إال يدعو ال وألنه به, االقتداء إلى تدعو طاعته ألن طاعته, عن اهلل
 لسانه, على ذلك وفاض اهلل, بمحبة قلبه امتأل من للناس, إماما ويكون يطاع, أن ينبغي الذي أن على
 وصلحت وقته, من حفظ ما بذلك فحفظ هواه, على فقدمها ربه, مراضي واتبع اهلل, بذكر فلهج

 إماما, ويجعل يتبع أن بذلك, فحقيق عليه, به اهلل من ما إلى الناس ودعا أفعاله, واستقامت أحواله,
 تتم وبتمامه الصبر, أنواع أعلى هو الذي اهلل, طاعة على الصبر هو اآلية, هذه في المذكور والصبر
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 وكل بفعله, مدحهم اهلل ألن النهار, طرفي والعبادة والدعاء الذكر استحباب اآلية, وفي. األقسام باقي
 .فيه ويرغب به, يأمر فإنه يحبه كان وإذا يحبه, اهلل أن على ذلك دل فاعله, اهلل مدح فعل

 
 
 
 

 تم بحمد اهلل
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 الدرس السابع

 
 :الفوائد من اآليات

 (ربهم يدعون الذين مع نفسك واصبر) 
  .الهوى يخالف قد ألنه النفس تصبير إلى يحتاج الصالحة الصحبة لزوم
 :خصلتين يجمع أن ينبغي لصحبتك تصطفيه من
 (ربهم يدعون) الصالح العمل -3
 (وجهه يريدون) اإلخالص -1

 واجبا, ليس مما بعملهم يعمل لم وإن الخير أهل فكذلك منهم وليس الفتية مصاحبة الكلب نفعت كما
 !.أعظمها وما اهلل رحمة أوسع فما
 ومنحرفي والدجالين للسحرة وقعت وإن كرامة, فهذه تقي صالح رجل يد على الخوارق وقعت إذا

 . واستدراج وبالء فتنة فهي العقيدة
 الظن حسن/واالعتزال الهجرة/الثبات/الصالحة الرفقة/التوحيد:  بـ اهلل رعاية الفتية نال
 .العاقل القرار اتخاذ/الكلمة اجتماع/الشورى/الدعاء/باهلل

 ولو الحق جماعة فالزم مذمومة, القرآن في تجيء ما أكثر الكثرة بل قلة, أو بكثرة ُيعرف ال الحق
 .مستضعفة قليلة كانت

 نزل, إذا يخففه أو ويرفعه, نزوله ويمنع ويعالجه, يدافعه البالء عدو وهو األدوية, أنفع من الدعاء
 .المؤمن سالح وهو
 باهلل أنسوا أنهم ذلك وسر العافية, أهل من كثير ينالها ال راضية عيشة يعيشون البالء أهل من كثير

 . الطريق وحشة عنهم فأزال
 فالذئب الصالح, أهل عن بمعزل وهو , تموج فتن وسط دينه حفظ على قدرته في يثق من يخطئ

 .الجماعة مع اهلل ويد القاصية, الغنم من يأكل
 أو فقراء كانوا إن عنهم يعرض أو الخير, أهل عن يترفع أن ينبغي ال الشأن علو من بلغ مهما المرء

 . ضعفاء
 دينه في هذا أثر تجد وال الذكر دائم رجال تجد فقد لسانه, يقل لم( قلبه أغفلنا من: ) قوله..  لطيفة
 .بقلبه ال بلسانه ذكره أن والسبب ومعامالته, وخلقه

................................................................................................ 
 

 

 

 

   13,  19: سورة الكهف . 

 الغي, من والرشد الضالل, من الهدى تبين قد: أي ربكم من الحق هو: محمد يا للناس قل: أي
 واتضح, بان فإذا رسوله, لسان على اهلل بينه بما وذلك الشقاوة, أهل وصفات السعادة, أهل وصفات

 .شبهة فيه يبق ولم
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   وعدم العبد, توفيق بحسب الطريقين, أحد سلوك إال يبق لم: أي 

 كما اإليمان, على بمكره وليس الحجة, عليه قامت فقد كفر ومن للصواب, وفق فقد آمن فمن توفيقه,

 : قوله في وليس    تعالى قال

   ذكر ثم التام, البيان بعد الكفر اختار لمن ووعيد تهديد ذلك وإنما األمرين, كال في اإلذن 

   والعصيان والفسوق بالكفر   : فقال الفريقين مآل تعالى

 الحامية النار تصالهم منها, مخلص وال طريق وال منفذ لهم فليس بها, المحيط سورها: أي. 

   الشديد العطش من بهم نزل ما ليطفئ الشراب, يطلبوا: أي. 

   حرارته شدة من الزيت,مثل عكر أو المذاب, كالرصاص: أي. 

   والجلود بطونهم في ما به يصهر}  تعالى قال كما والبطون, باألمعاء فكيف: أي 

 {  حديد من مقامع ولهم

   وشدة عذابهم, في زيادة فيكون العذاب, بعض ويدفع العطش, ليطفئ يراد الذي 

 .عقابهم

   النار   ليست فإنها به, يرتفق الذي المحل, ساءت أنها النار, لحالة ذم وهذا 

 أيسوا قد مبلسون فيه وهم ساعة, عنهم يفتر ال الذي الشاق, العظيم العذاب فيها وإنما ارتفاق, فيها
 .نسوه كما العذاب, في الرحيم ونسيهم خير, كل من

 ومالئكته باهلل اإليمان بين جمعوا: أي   : فقال الثاني الفريق ذكر ثم

إ والمستحبات الواجبات من الصالحات وعمل وشره, خيره والقدر اآلخر واليوم ورسله وكتبه

  اهلل شرع ذلك في متبعا اهلل, لوجه العمل العبد يريد أن: العمل وإحسان .

 وإحسانه, وفضله عملهم بحسب األجر, من ويوفيهم للعاملين, يحفظه بل اهلل, يضيعه ال العمل فهذا

 : بقوله أجرهم وذكر

  

ظلت  فأ أشجارها, كثرت قد التي العاليات الجنات لهم الصالح, والعمل باإليمان الموصوفون أولئك: أي
 وحليتهم الرفيعة, والمنازل األنيقة, األشجار تلك تحت من تجري فصارت أنهارها, وكثرت فيها, من

 وهو واإلستبرق, الديباج, من الغليظ وهو السندس, من األخضر الحرير فيها ولباسهم الذهب, فيها
 تسمى ال فإنها الفاخرة بالثياب المجملة المزينة, السرر وهي األرائك, على فيها متكئين. منه رق ما

 والتعب, النصب وزوال الراحة, كمال على يدل ما األرائك, على اتكائهم وفي كذلك, تكون حتى أريكة
 الجليلة الدار فهذه األبدية, واإلقامة الدائم الخلود ذلك وتمام يشتهون, بما عليهم يسعون الخدم وكون

   للعاملين    األنفس تشتهيه مما فيها, بما ويتمتعون بها, يرتفقون 

 مرتفق وأي المتوافرة, والنعم المتواترة, واللذات الدائم, والفرح والسرور, الحبرة من األعين, وتلذ
 عنه قصرت ما المطالب, من وزيد ومطالبه, أمانيه جميعالمؤمن فيها  عطىي  دار,هذه ال من أحسن

 يحرمنا ال أن الكريم, اهلل فنسأل وحسنه, أوصافه في متزايد الدوام على فنعيمهم ذلك, ومع األماني,
 .والعصيان التقصير من عندنا ما بشر اإلحسان, من عنده ما خير
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 ألنه الصحيحة األحاديث في ورد كما واإلناث, للذكور عامة الحلية, أن على  الكريمة اآلية ودلت

 .ونحوه الحرير وكذلك    قوله في أطلقها

 
 
 
 
 
 
 

 تم بحمد اهلل
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  الدرس الثامن 

 

 



   14,  11: سورة الكهف  . 

 صدر وما لها, والكافر اهلل, لنعمة الشاكر الرجلين, هذين مثل للناس اضرب:   لنبيه تعالى يقول
 والثواب, واآلجل, العاجل العقاب من ذلك بسبب حصل وما واألفعال, األقوال من منهما, كل من

 مكان أو زمان: أي وفي الرجلين, أعيان معرفة وليس عليهما, حصل بما ويتعظوا بحالهما, ليعتبروا
 فأحد. التكلف من ذلك سوى لما والتعرض فقط, قصتهما من تحصل فالنتيجة نتيجة, أو فائدة فيه هما

 .أعناب من حسنين, بستانين: أي جنتين, له اهلل جعل الجليلة, اهلل لنعمة الكافر الرجلين هذين

   العنب األشجار, أشرف وخصوصا الثمرات, كل من الجنتين هاتين في: أي 

 , وبهائه المنظر حسن من فيه فحصل به, ودار بذلك, حف قد والنخل وسطها, في فالعنب والنخل,
 تلك بين جعل ذلك ومع , وتنضج  الثمار بها تكمل التي والرياح, للشمس والنخل الشجر وبروز

 فأخبر يكفيهما؟ ماء لهما وهل الجنتين؟ هاتين ثمار كيف: يقال أن إال عليهما يبق فلم زرعا, األشجار

  أنها{  و}  متضاعفا: أي ضعفين, وزرعها ثمرها: أي أكلها, آتت الجنتين من كال أن تعالى

  كثيرة سارحة, جوانبهما في فاألنهار ذلك, ومع شيء, أدنى أكلها من تنقص لم: أي 

 .غزيرة

   الرجل لذلك: أي   ثمارهما, جنتاه استكملت قد: أي ,ةرالنك يفيده كما عظيم: أي 

 بهما, الرجل هذا اغتر ولهذا الحرث, في الدنيا زينة منتهى غاية فهذا نقص, أو آفة لهما تعرض ولم
 . آخرته ونسي وافتخر, وتبجح

 

  16,  14: سورة الكهف  . 

 بعض في بينهما يتراجعان: أي يتحاوران, وهما المؤمن, لصاحبه الجنتين صاحب فقال: أي

 من أنصاره وعزة ماله, بكثرة فخر   : عليه مفتخرا المعتادة, المجريات

 وال نفسية, فضيلة فيه ليس خارجي بأمر افتخار: فأي وإال منه, جهل وهذا وأقارب, وخدم, عبيد,
 االفتخار هذا يكفه لم ثم تحتها, حقائق ال التي باألماني, الصبي فخر بمنزله هو وإنما معنوية, صفة

 تنقطع: أي    فـ جنته, دخل لما وظن وظلمه, بجهله حكم, حتى صاحبه, على

 : فقال البعث, وأنكر بها, ورضى الدنيا, هذه إلى فاطمأن    وتضمحل

  المثل ضرب على    هاتين من خيرا ليعطيني أي 

 وجه على هذا كالمه فيكون الحال, بحقيقة عالما يكون أن إما: أمرين من يخلو ال وهذا الجنتين,
 أجهل من فيكون الحقيقة, في ظنه هذا يكون أن وإما , كفره إلى كفر زيادة فيكون واالستهزاء التهكم
 أعطي الدنيا في أعطي من أن بجهله يظن حتى اآلخرة, وعطاء الدنيا عطاء بين تالزم:  فأي ,الناس 

 الذين أعدائه على ويوسعها وأصفيائه, أوليائه عن الدنيا يزوي تعالى اهلل أن الغالب, بل اآلخرة, في
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 التهكم وجه على الكالم, هذا قال ولكنه الحال, حقيقة يعلم أنه والظاهر نصيب, اآلخرة في لهم ليس

 دخوله, حال في ,لنفسه  الظلم صفة إثبات   : قوله بدليل واالستهزاء,

 .وعناده تمرده على يدل جرى, ما القول من منه, جرى الذي

 

  19,  17: سورة الكهف  . 

  الدنيا في فيها اهلل أوجده التي األولى, حاله له ومذكرا له, ناصحا المؤمن, صاحبه له قال: أي

  النعم, عليك وواصل واإلمداد, اإليجاد بنعمة عليك أنعم الذي فهو 

 وبذلك والمعقولة, المحسوسة, والجوارح األعضاء كامل رجال, سواك حتى طور, إلى طور من ونقلك
 اهلل بفضل بل وقوتك, بحولك الدنيا لك تحصل فلم الدنيا, نعم من هيأ ما لك وهيأ األسباب, لك يسر

  وتجحد رجال, سواك ثم نطفة من ثم تراب, من خلقك الذي باهلل تكفر أن بك يليق فكيف عليك, تعالى
 ولهذا. يليق وال ينبغي ال مما هذا! جنتك؟ من خيرا يعطيك أنه بعثك وإن يبعثك, ال أنه وتزعم نعمته,

 الشكر وجه على نفسه, عن مخبرا قال وطغيانه, كفره على واستمراره حاله المؤمن صاحبه رأى لما

 فأقر   : والشبه المجادالت ورود عند بدينه, واإلعالن لربه,

 ثم المخلوقين, من أحدا به يشرك ال وأنه وعبادته, طاعته  والتزم فيها, وانفراده لربه, بربوبية
 ما وأن الحقيقية, النعمة هي أنها هوولد ماله قلة مع ولو واإلسالم, باإليمان عليه اهلل نعمة أن أخبره

 : فقال والنكال, عليه والعقوبة للزوال معرض عداها







   44,  19: سورة الكهف  . 

 ماال منك أقل ورأيتني وولدك,  مالك بكثرة علي فخرت وإن - أنت:  لكافرالمؤمن لصاحبه ا قال: أي
 التي الدنيا, جميع من أفضل وإحسانه, خيره من يرجى وما وأبقى, خير اهلل, عند ما فإن - وولدا

 .المتنافسون فيها يتنافس

   وغرتك بها طغيت التي جنتك على: أي 

  غيره, أو عظيم بمطر عذابا,: أي    ذلك بسبب    اقتلعت قد: أي 

 .نفعها وزال زرعها, وغرق ثمارها, وتلفت أشجارها,

  منه مادتها الذي    األرض في غائرا: أي    أي :

 , لربه غضبا جنته على  المؤمن دعا وإنما بغيرها, وال بالمعاول إليه الوصول يستطاع ال غائرا
 .أمره في ويبصر رشده, ويراجع ينيب, لعله إليها, واطمأن وأطغته, غرته لكونها

 شيء, منه يبق فلم واستهلكه, به, أحاط عذاب, أصابه: أي    دعاءه اهلل فاستجاب

     أسفه, لذلك واشتد الندامة, كل فندم وزرعه, وثماره, أشجاره, جميع تلف يستلزم بالثمر واإلحاطة
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  وتالشت, اضمحلت حيث عليها, الدنيوية نفقاته كثرة على أي 

    : قال ولهذا وشره, شركه, على أيضا وندم عوض, لها يبق فلم

 بجنته, العذاب نزل لما: أي   : تعالى اهلل قال

 من عنه يدفعوا فلم   : لصاحبه قوله من به يفتخر كان ما عنه ذهب

 أنصارا له يكون: أي ينتصر, وكيف منتصرا, بنفس كان وما حاجة, إليهم كان ما أشد شيئا, العذاب
 منه, شيء إزالة على واألرض السماء أهل اجتمع لو وقدره, أمضاه إذا الذي وقدره اهلل قضاء على

 "يقدروا؟ لم
 اهلل ورزقه حاله, تحسنت بها, أحيط التي الجنة, هذه صاحب أن ولطفه, اهلل رحمة من يستبعد وال

 اهلل وأن بربه, شركه على الندم أظهر أنه بدليل وطغيانه, تمرده وذهب رشده, وراجع إليه, اإلنابة
 اهلل وفضل. الدنيا في العقوبة له عجل خيرا بعبد اهلل أراد وإذا الدنيا, في وعاقبه يطغيه, ما عنه أذهب

 .جهول ظالم إال ينكره وال والعقول, األوهام به تحيط ال

   على العقوبة فيها اهلل أجرى التي الحال تلك في: أي 

 تبين لذلك, غيره ودعا اهلل, وشكر صالحا, وعمل آمن, لمن والكرامة الدنيا, الحياة وآثر طغى, من
 ودفع الكرامات, بأنواع فأكرمه وليا, له كان تقيا, به مؤمنا كان فمن الحق, هلل الوالية أن وتوضح

 , واألخروي الدنيوي فثوابه ودنياه, دينه خسر ويتواله, بربه يؤمن لم ومن , والمثالت الشرور عنه
 دنيوية, نعما عليه اهلل أنعم الذي بحال اعتبار العظيمة, القصة هذه ففي ويؤمل, يرجى ثواب  خير

 بها تمتع وإن وأنه واالضمحالل, االنقطاع مآلها أن فيها, اهلل وعصى وأطغته, آخرته عن فألهته
 النعمة يضيف أن -ولده أو ماله من شيء أعجبه إذا- له ينبغي العبد وأن طويال, يحرمها فإنه قليال,

 نعمته لبقاء متسببا هلل شاكرا ليكون   : يقول وأن ومسديها, موليها إلى

    : لقوله عليه,

 : لقوله الخير من اهلل عند بما وشهواتها, الدنيا لذات عن التسلي إلى اإلرشاد: وفيها

  

 : تعالى قال كما اهلل طاعة على يعينا لم إن ينفعان, ال والولد المال أن وفيها 

  

 بسببه نفسه فضل إن خصوصا وخسرانه, وكفره طغيانه سبب ماله كان من مال بتلف الدعاء وفيه
   . عليهم وفخر المؤمنين, على

      أجرهم العاملون ووجد الجزاء, وحق الغبار انجلى إذا نتيجتها تتضح إنما وعدمها اهلل والية أن وفيها

 .ومآال عاقبة: أي    :ي اآلخرة كما قال سبحانه فـ

 

 تم بحمد اهلل
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 الدرس التاسع 

 

 :الفوائد من اآليات 

  .وصف ما أعده اهلل للظالمين من العذاب وما أعده سبحانه للمؤمنين من النعيم 
 (الوجوه يشوي كالمهل بماءوان يستغيثوا يغاثوا)

 .باهلل نعوذ .أجوافهم إلى دخل إذا ظنك فما , شواها ليشربوا وجوههم إلى قربوه إذا
 عنها يستغني ال بشرية ضرورة كذلك وهو الشرعية, باألصول نضبطي أن بشرط رباني منهج الحوار
 .صغر مهما مجتمع
 ال صريحًا فيه, ضعف ال قويًا فيه, عوج ال قيمًا طريقه في يسير إنما ينحني, وال ينثني ال الحق

  فيه مداورة
 ظلم, هذا كل أوالده, واألب زوجه الرجل فنقص ظلم, النقص أن علىاالية  دلت( شيئا منه تظلم ولم)

 .حالنا لتغيرت فأصلحناه ظلما عددناه وقع نقٍص أي أن ولو
 األيمانويقرب االفهام الى حقائق  شكالفي القران يزيل اال األمثالضرب ( واضرب لهم مثال رجلين )
. 

 يحتاج ال وأكلهما الحجاز ثمار أعظم ألنهما معا, واألعناب النخيل ذكر كثرة القرآن في فتلملا من
  .عليهم بنعمه فذكرهم وإعداد, عناية

 .باهلل إال قوة ال اهلل شاء ما يقول وأن.. اهلل بفضل يعترف أن.. نعمة رأى أو بيتًا دخل من كل أن على 
 من كثير يظن قد كما وتفضيل إكرام دليل وليس( فتنة والخير بالشر ونبلوكم) وابتالء اختبار العطاء
   الجهال
 . سبيال إليه وجد ما غيره إلى ينتقل وال والنصح, باللين الداعية يبدأ أن الدعوة في األصل

 يشكروا أن المؤمنين على فلزامًا جميعًا, للخلق واصلة فنعمه اهلل, من وأشمل إحسانًا أكثر أحد ال
 . أعطاهم ما على ربهم

 غٍد وبعد مغرور, جاهل إال هو ما المتعالي هذا وصاحبه وخيمة, عاقبته عضال داء بالمال االستعالء
 .األمور له ستتكشف

 !. وآفتها فتنتها من دخلها أحد يسلم ال الدنيا كذلك , فيه يبتل ال ثم يدخله أن أحد يقدر ال الماء
 شقاء, وال فيها زوال ال التي الدائمة هي الحقيقية السعادة ألن البشر؛ سعادة يحقق الدنيا في متاع ال

 .واإلسالم اإليمان ظل في إال هذا يكون وال
   

 



   46,  45: سورة الكهف . 

 ظاهرها ويعرفوا التصور, حق ليتصوروها الدنيا الحياة مثل للناس اضرب   لنبيه تعالى يقول
 الدنيا, الحياة هذه مثل وأن. باإليثار أولى أيهما ويؤثروا الباقية, الدار وبين بينها فيقيسوا وباطنها,

 الناظرين, تسر وزخرفها زهرتها امفبين بهيج, زوج كل من تنبتف األرض, على ينزل المطر, كمثل
 النبات ذلك فذهب الرياح, تذروه هشيما أصبحت إذ الغافلين, بعيون وتأخذ المتفرجين, وتفرح

 النظر, عنها انحرف قد ترابا, غبراء األرض فأصبحت البهي, والمنظر الزاهر, والزهر الناضر,
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 فيها وفاق بشبابه, أعجب قد صاحبها بينما الدنيا, هذه كذلك القلب, وأوحشت البصر, عنها وصدف
 في الشهوات في وخاض أزهارها, لذته من واقتطف ودينارها, درهمها وحصل وأترابه, أقرانه على

 سروره, عنه فذهب لماله, التلف أو الموت أصابه إذ أيامه, سائر فيها يزال ال أنه وظن أوقاته, جميع
 سيئ أو بصالح, وانفرد وماله, وقوته شبابه وفارق اآلالم من قلبه واستوحش وحبوره, لذته وزالت

 ال الدنيا, إلى العود ويتمنى عليه, هو ما حقيقة يعلم حين يديه, على الظالم يعض هنالك أعماله,
 الجازم فالعاقل الصالحات, واألعمال بالتوبة الغفالت, من منه فرط ما ليستدرك بل الشهوات, ليستكمل
: فأي تموتي, أن بد وال مت, قد أنك قدري: لنفسه ويقول الحالة, هذه نفسه على يعرض الموفق,
 لدار العمل, أم السارحة, األنعام كتمتع بها والتمتع الدار, هذه بزخرف االغترار تختارين؟ الحالتين

 , خذالنه من العبد توفيق يعرف فبهذا األعين؟ وتلذ األنفس تشتهيه ما وفيها وظلها, دائم أكلها
 ذلك وراء ليس: أي الدنيا, الحياة زينة والبنين, المال أن تعالى أخبر ولهذا خسرانه, من وربحه
 الطاعات جميع يشمل وهذا الصالحات, الباقيات ويسره, وينفعه لإلنسان يبقى الذي وأن شيء,

 وعمرة, وحج, وصدقة, وزكاة, صالة, من عباده, وحقوق اهلل, حقوق من والمستحبة الواجبة
 منكر, عن ونهي بمعروف, وأمر نافع, علم وطلب وقراءة, وتكبير, وتهليل, وتحميد, وتسبيح,

 إلى اإلحسان وجوه وجميع والبهائم, والمماليك, الزوجات, بحق وقيام والدين, وبر رحم, وصلة
 ويتضاعف يبقى, فثوابها أمال, وخير ثوابا اهلل عند خير فهذه الصالحات, الباقيات من هذا كل الخلق,

 المتنافسون, بها يتنافس أن ينبغي التي فهذه , الحاجة عند ونفعها وبرها أجرها ويؤمل اآلباد, على
 وحالها الدنيا مثل اهلل ضرب لما كيف وتأمل المجتهدون, تحصيلها في ويجد العاملون, إليها ويستبق

 تعود فائدة بال يزول ثم قليال, به يتمتع زينتها, من نوع: نوعان فيها الذي أن ذكر واضمحاللها
 وهي الدوام, على صاحبه وينفع يبقى ونوع والبنون المال وهو مضرته لحقته ربما بل لصاحبه,
 .الصالحات الباقيات

 

 



   49,  47: سورة الكهف  . 

 : فقال المزعجة والشدائد المقلقة, األهوال من فيه وما القيامة, يوم حال عن تعالى يخبر

  وتتالشى, تضمحل ثم المنفوش, كالعهن يجعلها ثم كثيبا, يجعلها أماكنها, عن يزيلها: أي 

 جميع اهلل ويحشر أمتا, وال فيه عوج ال صفصفا, قاعا فتصير األرض وتبرز منبثا, هباء وتكون
أي ) الفلوات بطون من واآلخرين, األولين يجمع بل أحدا, منهم يغادر فال األرض, تلك على الخلق

 فيعرضون جديدا, خلقا تمزقوا, ما بعد ويعيدهم تفرقوا, بعدما ويجمعهم البحار, وقعور ,(الصحراء 
 ظلم, وال فيه جور ال الذي العدل, بحكمه فيهم ويحكم أعمالهم, في وينظر ليستعرضهم صفا عليه

 إال معهم ما عشيرة, وال أهل, وال مال, بال: أي   : لهم ويقول

 : تعالى قال كما كسبوها التي والشر, الخير في والمكاسب عملوها, التي األعمال,
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  عيانا شاهدوه وقد للبعث, للمنكرين مخاطبا هنا, وقال : 

  تحضر فحينئذ وذقتموه, رأيتموه قد فها ووعيده, اهلل ووعد األعمال, على الجزاء أنكرتم: أي 

 لها وتكاد الكروب, وقعها من وتعظم القلوب, لها فتطير  الكرام المالئكة كتبتها التي األعمال كتب
 عليهم محصى أعمالهم, عليهم مسطرة رأوها فإذا المجرمون, منها ويشفق تذوب, الصالب الصم

 يترك ال: أي   : قالوا وأفعالهم, أقوالهم

 ليل وال عالنية, وال سر عمل منها ينس لم محفوظة فيه, مكتوبة وهي إال كبيرة, وال صغيرة خطيئة

 يجازون فحينئذ    إنكاره على يقدرون ال    نهار, وال

 للعبيد, بظالم ليس اهلل وأن أيديهم قدمت بما ذلك العذاب, عليهم ويحق ويخزون, بها, ويقررون بها,
 .وفضله عدله عن خارجين غير هم بل
 

 

 تم بحمد اهلل
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 شر االع الدرس

 

 : اآلياتالفوائد من 

 ال أحدا وأن الجميع, فيه يرغب ألنه الذهن, في أسبق ألنه البنين على المال تقديم(  والبنون المال)
 .  ابنه ينازع قد لكن ماله, ينازع

 هلل, والحمد اهلل, سبحان: فضلها المأثور الكلمات هن الصالحات الباقيات أن على المفسرين جمهور
   اهلل رسول أن الحديث في كما العظيم؛ العلي باهلل إال قوة وال حول وال أكبر, واهلل اهلل, إال إله وال
 طيبة الجنة أن وأخبرهم السالم, مني أمتك أقرئ محمد, يا: فقال بي أسرى ليلة إبراهيم لقيت) : قال

 واهلل اهلل, إال إله وال هلل, والحمد اهلل, سبحان غراسها وأن قيعان, وأنها الماء, عذبة التربة,
 .باني صححه االل.(أكبر

 .ذلك وغير والتسبيح الذكر و الصالة:  ومنه , الصالح العمل كل: افيه يدخل( الصالحات والباقيات)
 اهلل, ترضي التي األعمال وهي واحد, شيء إلى راجعة كلها الصالحات الباقيات في العلماء وأقوال
 بن وسعيد عباس ابن منهم , السلف من جماعة عن مروي هو كما الخمس الصلوات إنها: قلنا سواء
 وال أكبر, واهلل اهلل, إال إله وال هلل, والحمد اهلل, سبحان أنها أو , شرحبيل بن عمرو ميسرة وأبو جبير
 .العلماء  جمهور القول هذا وعلى العظيم, العلي باهلل إال قوة وال حول
 الحياة كزينة فانية وال زائلة غير لصاحبها باقية ألنها تعالى؛ اهلل ترضي التي األعمال من ذلك وغير
 48:الكهفسورة   الُدْنَيا اْلَحَياِة ِزيَنُة َواْلَبُنوَن اْلَماُل : الكهف سورة في قال ألنه الدنيا؛

 والسالم الصالة عليه النبي وأحاديث القرآن يستعرض والذي جدًا, كثيرة فهي الصالحة األعمال أما
 لهذه عظيمة وأجور متنوعة, وأعمال مختلفة, أبواب.. له حصر ال ما الصالحة األعمال من يجد

 والمعامالت العبادات من متنوعة أبواب في الصالحة األعمال من طائفة وسنذكر الصالحة, األعمال
   واآلداب واألخالق وغيرها,
 فيهما ورد ما وبعض والوضوء الطهارة. 
 األذان فضل. 
 الصالة إلى المشي فضل. 
 بعدها واألذكار الصالة إطالة فضل. 
 النوم عند الذكر. 
 أجر من تجلبه وما الضحى صالة. 
 أجر من الصيام في ورد ما. 
 والعمرة الحج فضل في ورد ما. 
 أجر من فيها وما القرآن قراءة. 
 جزيلة عطايا من لفاعله وما اهلل ذكر. 
 لمرتاديها الوارد والفضل الذكر ِحلق. 
 األرامل على والسعي األيتام كفالة. 
 عليها المحافظة وفضل.. اإليمانية األخوة. 
 الطريق عن األذى إماطة.  
 الموت بعد الدائمة األجور من مجموعة. 
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وهذا ما يبقى خيره في , ونفع الغير,الى فعل الخير  اإلنسانالتي تدفع  األيمانالحرص على ثوابت 
 ,     واآلخرةالدنيا 

 :كما قال الشاعر 
 من يفعل الخير ال يعدم جوازيه                                    ال يذهب العرف بين اهلل والناس

الدنيا ومن رحمة اهلل حرج على من أخذ شيئا من زينة الحياة  ال (المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) 

 :قال اهلل تعالى , سبحانه بنا  لم يحرم هذه الزينة على عباده 

   11 :األعراف سورة 

الصالحات حيث تسير الجبال ويبرز المال والبنون مجرد زينة وال تغني عن الجوهر وهو الباقيات 
 .الناس للواحد القهار 

 

 

 

 

 تم بحمد اهلل
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  أسماء الدوسري/ التنسيق 

 الثاني سياالدر الفصل

 الدرس األول

 

 

   53: سورة الكهف  

 وتعظيما, إكراما آلدم, بالسجود المالئكة أمر اهلل وأن وذريته, آلدم إبليس عداوة عن تعالى, يخبر

 : وقال    ذلك فامتثلوا اهلل, ألمر وامتثاال

  وقال :   أي وذريته تتخذونه فكيف ولكم, وألبيكم هلل عداوته بهذا فتبين :

 والية من ألنفسهم اختاروا ما بئس: أي    الشياطين

 والفالح السعادة كل الذي  الرحمن والية عن والمنكر بالفحشاء إال يأمرهم ال الذي الشيطان,
 . واليته في والسرور

 ال وأنه لذلك, الموجب السبب وذكر بذلك, واإلغراء عدوا, الشيطان اتخاذ على الحث اآلية هذه وفي
 ".الحميد؟ الولي وترك وليا, الحقيقي عدوه اتخذ من ظلم من أعظم ظلم: وأي ظالم, إال ذلك يفعل

 : تعالى قال

  تعالى وقال :  . 

 

 51,  35: ورة الكهف س . 

 أنفسهم خلق وال واألرض السماوات خلق ,[المضلين وهؤالء] الشياطين أشهدت ما : تعالى يقول
 بالخلق المنفرد بل! ذلك؟ من لشيء خالقين يكونون فكيف عليه, شاورتهم وال ذلك, أحضرتهم ما: أي

 له يجعل فكيف بحكمته, فيها المتصرف كلها, األشياء خالق اهلل, هو والتقدير, والحكمة والتدبير,
 ولم خلقا, يشهدوا ولم يخلقوا لم وهم اهلل, يطاع كما ويطاعون, يوالون الشياطين, من شركاء

 على هلل مظاهرين معاونين,: أي   : قال ولهذا! تعالى؟ اهلل يعاونوا

 في ساعون ألنهم التدبير, من قسطا لهم يجعل أن باهلل, يليق وال ينبغي ما: أي الشئون, من شأن
 .يدنيهم وال يقصيهم أن فالالئق لربهم, والعداوة الخلق إضالل

 وسفهه, صاحبه بجهل وحكم اإلبطال, غاية الشرك هذا وأبطل الدنيا, في به أشرك من حال ذكر ولما

 على: أي بزعمكم   : لهم يقول اهلل وأن القيامة, يوم شركائهم مع حالهم عن أخبر

 نادوهم,: أي السماء, في وال األرض, في شريك هلل ليس فبالحقيقة وإال الفاسد, زعمكم موجب

 أحد ال هلل, يومئذ والملك الحكم ألن    الشدائد, من ويخلصوكم لينفعوكم,

 . لغيره وال لنفسه النفع من ذرة مثقال يملك
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   وشركائهم المشركين بين: أي    ,وبين شركائهم  بينهم يفرق مهلكا, أي, 

 كما منهم, وتبريهم بهم, وكفرهم لشركائهم, الشركاء عداوة حينئذ ويتبين بعض, من بعضهم ويبعد

     تعالى قال

    51: سورة الكهف . 

 وحقت بأعمالهم, الخلق من فريق كل وتميز حصل, ما الحساب من وحصل القيامة يوم كان لما: أي
 مواقعوها, أنهم لظنهم قلقهم واشتد فانزعجوا دخولها, قبل جهنم فرأوا المجرمين, على العذاب كلمة

: أي    داخلوها أنهم فأيقنوا اليقين, بمعنى إنه: المفسرون قال الظن وهذا

 األفئدة له ترعد ما والترهيب, التخويف من هذا وفي إذنه, دون من لهم شافع وال إليه, يعدلون معدال
 .والقلوب

    54: سورة الكهف  . 

 كل من: أي مثل, كل من فيه صرف وأنه وعمومه, وجاللته, القرآن, عظمة عن تعالى اهلل يخبر
 أمثال ففيه والهالك, الشر من يعصم طريق وكل األبدية, والسعادة النافعة, العلوم إلى موصل طريق
 اعتقادا, للقلوب, النافعة الصادقة واألخبار والترهيب, والترغيب األعمال, وجزاء والحرام, الحالل

 له المنازعة وعدم والطاعة, باالنقياد وتلقيه القرآن لهذا التسليم يوجب مما وهذا ونورا, وطمأنينة,
 بالباطل ويجادلون تبين, ما بعد الحق في يجادلون الناس من كثير كان ذلك, ومع األمور, من أمر في

   قال ولهذا :   أن مع فيه, ومنازعة مجادلة: أي 

  .منهم عدل وال بهم, الئق غير ذلك,

 

  55: سورة الكهف . 

 والحق والضالل, الهدى بين الفرق, به يحصل الذي الهدى أن والحال اإليمان, من الناس منع ما: أي
 والعدوان, الظلم منعهم بل البيان, عدم يمنعهم فلم اهلل, حجة عليهم وقامت إليهم, وصل قد والباطل,

 عوجلوا يؤمنوا, لم إذا أنهم من األولين في وعادته اهلل, سنة تأتيهم أن إال يبق فلم اإليمان, عن
 من وليتوبوا ذلك, من فليخافوا: أي ومعاينة, مقابلة ورأوه عليهم, أقبل قد العذاب يرون أو بالعذاب,
 .له مرد ال الذي العذاب يكون أن قبل كفرهم,

 تم بحمد اهلل
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 الدرس الثاني 

 

 :الفوائد من اآليات 

 وتكريمًا تشريفًا.. وتعالى سبحانه هلل طاعة سجود وإنما.. عبادة سجود ليس آلدم المالئكة سجود
 ..آلدم
 وهو , المالئكة من وليس , الجن من إبليس أن على دليل(  الجن من كان إبليس إال فسجدوا) 

 .العلماء أقوال من الراجح
 .وليه يعصي و , عدوه يوالي لمن عجًبا( عدو لكم وهم دوني من أولياء وذريته أفتتخذونه) 

 .غرائزه يهذب أن عليه يجب اإلنسان أن والصواب السوية, بالنفوس يليق ال الغرائز أمام االستسالم
: الفضيل قال اهلل, محارم على فيتجرأ ذنبا ال يستصغر أن مكلف لكل تحذير( هذا الكتاب مال يا ويلتنا)

  .الكبائر قبل الصغائر من اهلل إلى ضجوا يا ويلتاه
 إشغاله/ الصغائر/الكبائر/ البدعة/والشرك الكفر: وهي الشيطان مداخل معرفة المرء فقه من

 .الفاضل عن بالمفضول إشغاله/ بالمباحات
 تصريف من بد فال للبصائر, وهداية للقلوب حياة القرآن في والعبر واألمثال اآليات تصريف في

 . باإليمان للقلوب حياة من فيه لما والمواعظ الدروس
 من توالهم لمن عاقبة وخير جزاًء, خير هو الحق, هلل والنصرة الوالية تكون الشدائد هذه مثل في

 .المؤمنين عباده
 ................................................................................ 

 

   إلى ليدعوا وال أربابا, الناس ليتخذهم وال عبثا, الرسل نرسل لم: أي.  56: سورة الكهف 

 ذلك امتثال على ويبشرونهم شر, كل عن وينهون خير, كل إلى الناس يدعون أرسلناهم بل أنفسهم,
 اهلل حجة بذلك فقامت واآلجل, العاجل بالعقاب ذلك معصية على وينذرونهم واألجل, العاجل بالثواب

 في فسعوا الحق, به ليدحضوا بالباطل, المجادلة إال الكافرون, الظالمون يأبى ذلك ومع العباد, على
 بما وفرحوا وآياته, اهلل برسل واستهزءوا وإبطاله, الحق دحض وفي أمكنهم, مهما الباطل نصر

 نقذف بل}  الباطل على الحق ويظهر الكافرون, كره ولو نوره يتم أن إال اهلل ويأبى العلم, من عندهم
 المجادلين المبطلين تقييضه أن ورحمته, اهلل حكمة ومن{  زاهق هو فإذا فيدمغه الباطل على بالحق
 وفساده, الباطل وتبين وأدلته, شواهده وتبين الحق وضوح إلى األسباب أعظم من بالباطل, الحق

 .األشياء تتبين فبضدها

 





   59,  57: سورة الكهف . 

 الباطل, من الحق له وبين اهلل بآيات ذكر عبد من جرما, أكبر وال ظلما, أعظم ال أنه تعالى يخبر
 عما يرجع ولم به, ذكر بما يتذكر فلم عنها, فأعرض ورغب, ورهب وخوف الضالل, من والهدى

 المعرض من ظلما أعظم فهذا الغيوب, عالم يراقب ولم الذنوب, من يداه قدمت ما ونسى عليه, كان
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 على العاصي لكون هذا, من ظلما أخف فإنه ظالما, كان وإن بها, يذكر ولم اهلل آيات تأته لم الذي
 ونسيانه آياته, عن إعراضه بسبب عاقبه تعالى اهلل ولكن كذلك, ليس ممن أعظم وعلم, بصيرة
 أكنة, قلبه على جعل بأن الهداية أبواب عليه سد أن بها, علمه مع الشر حالة لنفسه, ورضاه لذنوبه,

 القلب, إلى يصل الذي الفقه إمكانها في فليس سمعتها, وإن اآليات يفقه أن تمنعه محكمة أغطية: أي

   وإذا االنتفاع وجه على سماعها ومن اآليات, وصول من يمنعهم صمما: أي 

 يرجى الذي ألن    سبيل, لهدايتهم فليس الحالة, بهذه كانوا

 الحق طريق ورأوا عموا, ثم أبصروا الذين هؤالء, وأما عالما, ليس من للهدى الداعي يجيب أن
 حيلة هدايتهم في فليس عليها, والطبع القلوب بإقفال اهلل وعاقبهم فسلكوه, الضالل وطريق فتركوه,

 يتمكن وال وبينه, بينهم يحال أن علمه, بعد الحق ترك لمن التخويف من اآلية هذه وفي طريق وال
 .ذلك عن وزاجر مرهب أعظم هو ما ذلك, بعد منه
 فيتغمده , يتوب من على اهلل ويتوب الذنوب, يغفر وأنه , ورحمته مغفرته سعة عن تعالى أخبر ثم

 العذاب, لهم لعجل الذنوب, من أيديهم قدمت ما على العباد آخذ لو وأنه بإحسانه, ويشمله برحمته,
 تأخرت وإن آثارها, وقوع من بد ال والذنوب يهمل, وال يمهل بل بالعقوبة, يعجل ال حليم تعالى ولكنه

 فيه يجازون موعد, لهم: أي     :قال ولهذا طويلة, مدة عنها

 األولين في سنته وهذه عنه, محيد وال ملجأ, وال عنه, لهم مندوحة وال منه, لهم بد ال بأعمالهم,
 لهم غفر وأنابوا, تابوا فإن واإلنابة, التوبة إلى يستدعيهم بل بالعقاب, يعاجلهم ال أن واآلخرين,
 جعله الذي الوقت وجاء وعنادهم, ظلمهم على استمروا فإن وإال, العقاب, عنهم وأزال ورحمهم,

 منا بظلم ال بظلمهم,: أي   : قال ولهذا بأسه, بهم أنزل لهم, موعدا

   يتأخرون وال عنه يتقدمون ال مقدرا, وقتا: أي. 

 

 

 : اآلياتالفوائد من 

 الجاللة للفظ صفة والجر , للوالية صفة فالرفع , والجر بالرفع( الحق) قرئت( الحق هلل الوالية هناك)
 .وعز جل

 اتخاذهم: والرساالت الرسل لتشويه دائم وأسلوب مستمر منهج( هزوا أنذروا وما آياتي واتخذوا) 
 .هزوا
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 ثالثالدرس ال

 

 عشر السادس الجزء تفسير

 











    إلى قوله تعالى:   

 . 81,  63: سورة الكهف 
: أي - لفتاه قال أنه العلم, وطلب الخير في رغبته وشدة السالم, عليه موسى نبيه عن تعالى يخبر

 :ذلك بعد اهلل نبأه الذي"  نون بن يوشع"  وهو وسفره, حضره في يالزمه الذي خادمه

 ْ إلى أصل حتى المشقة, ولحقتني الشقة, علي طالت وإن مسافرا أزال ال: أي 

 من عنده العالمين, اهلل عباد من عبدا فيه ستجد أنك إليه أوحي الذي المكان وهو البحرين, مجمع

 حمل والرغبة, الشوق أن: المعنى طويلة, مسافة: أي   ْ عندك, ليس ما العلم,

 .أمضاه فلذلك جازم, منه عزم وهذا المقالة, هذه لفتاه قال أن موسى

  ْ وفتاه هو: أي   ْ ويأكالن, منه يتزودان حوت معهما وكان 

 في طريقه: أي سبيله, الحوت ذلك فاتخذ قصدته, الذي العبد ذلك فثم الحوت فقد متى أنه وعد وقد
 .اآليات من وهذا سربا البحر

 البحر, بلل أصابه المكان, ذلك إلى وصال لما منه, يتزودان كانا الذي الحوت ذلك إن المفسرون قال
 .حيا حيواناته مع وصار البحر, في اهلل بإذن فانسرب

   ْ: لفتاه موسى قال البحرين, مجمع وفتاه موسى جاوز فلما

 لم البحرين مجمع إلى به وصال الذي الطويل فالسفر وإال فقط, المجاوز السفر هذا من تعبنا لقد: أي
 فإن وأيضا مطلبه, وجود على لموسى, الدالة والعالمات اآليات من وهذا فيه, التعب مس يجدا

 التعب, مس وجدا غايتهما تجاوزا فلما الطريق, لهما سهل المكان, ذلك إلى بالوصول المتعلق الشوق

    ْ: فتاه له قال المقالة, هذه لفتاه موسى قال فلما
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  بينهما المعروفة الصخرة تلك إلى الليل آوانا حين تعلم ألم: أي

  ذلك في السبب ألنه   ْ فيه, ودخل البحر في انسرب لما: أي 

 .العجائب من ذلك كان
 القول, هذا الفتى له قال فلما عجبا, وفتاه ولموسى سربا, للحوت المسلك ذلك كان: المفسرون قال

: أي  : موسى فقال الخضر, وجد الحوت, فقد إذا أنه اهلل من وعد موسى عند وكان

 فيه نسيا الذي المكان إلى أثرهما يقصان رجعا أي   ْ رجعا: أي  ْ نطلب

 .الصحيح على نبيا ال صالحا, عبدا وكان الخضر, وهو عبادنا, من عبدا وجدا إليه, وصال فلما الحوت

  ْ   عمله وحسن علمه زاد بها خاصة رحمة اهلل أعطاه: أي عندنا من رحمة] آتيناه

 ْ [عندنا من: أي ],عليه موسى كان وإن موسى, يعط لم ما العلم من أعطي قد وكان ِعْلًما 

 من العزم أولي من ألنه واألصولية, اإليمانية, العلوم في وخصوصا األشياء, بأكثر منه أعلم السالم
 قال موسى به اجتمع فلما ذلك, وغير والعمل, بالعلم, الخلق, سائر على اهلل فضلهم الذين المرسلين,

 .مطلبه عن واإلخبار والمشاورة, األدب وجه على له

 ْ به ما اهلل, علمك مما تعلمني أن على أتبعك هل: أي 

 اإللهام من اهلل أعطاه قد الخضر, وكان القضايا؟ تلك في الحق به وأعرف وأهتدي, أسترشد
 عليه موسى على حتى خفيت, التي األشياء من كثير بواطن على االطالع له يحصل به ما والكرامة,

 على تقدر ال: أي   ْ ولكنك ذلك, من أمتنع ال: لموسى الخضر فقال السالم,

 وباطنها المنكر, ظاهرها التي األمور من عليه الصبر على تقدر ال ما ترى ألنك ومالزمتي, اتباعي

 أحطت ما أمر, على تصبر كيف: أي   ْ: قال ولهذا ذلك, غير

 ومآله؟ منه المقصود علمت وال وظاهره بباطنه

 الشيء يوجد أن قبل منه, عزم وهذا   ْ: موسى فقال

 وقع حين السالم عليه موسى صبر ما فلذلك آخر, شيء الصبر ووجود شيء, والعزم به, الممتحن
 .األمر

 تبتدئني ال: أي  : الخضر له قال فحينئذ

 عن فنهاه به, إخبارك ينبغي الذي الوقت في بحاله, أخبرك الذي أنا أكون حتى وإنكار, منك بسؤال
 .األمر حقيقة على يوقفه أن ووعده سؤاله,
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 الرابع الدرس

 : الفوائد من اآليات

 ولقي طويلة, مسافة رحل السالم عليه موسى فإن األمور, أهم وأنه طلبه, في والرحلة العلم, فضيلة
 العلم لزيادة السفر واختار وإرشادهم, لتعليمهم إسرائيل, بني عند القعود وترك طلبه, في النصب

 .ذلك على
 . فاألهم باألهم البداءة 

 .موسى فعل كما الراحة, وطلب المؤن, لكفاية والسفر الحضر في الخادم أخذ جواز  
 من أكمل فإنه يريده, وأين بمطلبه, اإلخبار المصلحة اقتضت إذا نحوه, أو علم لطلب المسافر أن  

 هذه لشرف وإظهاًرا بصيرة, على األمر وإتيان عدته, له االستعداد من فوائد إظهاره في فإن كتمه,

   : موسى قال كما الجليلة, العبادة

 .للمصلحة تبع وذلك التورية, عادته أن مع بوجهه, تبوك غزا حين أصحابه  النبي أخبر وكما
 وقدره, اهلل بقضاء الكل كان وإن والتزيين, التسويل وجه على الشيطان, إلى وأسبابه الشر إضافة 

    ْ: موسى فتى لقول

 يكن لم إذا عطش, أو جوع, أو نصب من النفس, طبيعة مقتضى من هو عما اإلنسان إخبار جواز 

    ْ: موسى لقول صدقا, وكان التسخط وجه على

 .يريده الذي أمره له ليتم كيسا, فطنا ذكيا اإلنسان, خادم كون استحباب 

 إلى إضافة   ْ: قوله ظاهر ألن جميعا, وأكلهما مأكله, من خادمه اإلنسان إطعام استحباب 

 .جميعا أكال ماأنه أي  الجميع,
 يعان ال ما يعان اهلل, ألمر الموافق وأن به, بالمأمور قيامه حسب على العبد على تنزل المعونة أن 

 وأما البحرين, لمجمع المجاوز, السفر إلى واإلشارة   ْ: لقوله غيره

 بعض أنه فالظاهر األخير, وأما. الحقيقة على السفر هو ألنه طوله, مع التعب, منه يشتك فلم األول,
 حتى الغد, من ساروا ثم عندها, باتوا أنهم فالظاهر الصخرة, إلى أووا حين الحوت فقدوا ألنهم يوم,

 إليه الذي الموضع في نسيه أنه تذكر فحينئذ   ْ لفتاه موسى قال الغداء وقت جاء إذا

 .قصده منتهى
 عليه اهلل منة وذكر بالعبودية, وصفه ألنه صالحا, عبدا بل نبيا, ليس لقياه, الذي العبد ذلك أن 

 .غيره ذكره كما ذلك لذكر نبيا, كان ولو نبوته, وال رسالته يذكر ولم والعلم, بالرحمة
 .العذاب  فيعم الظلم ينتشر لئال المنكر عن والنهي بالمعروف األمر أهمية
 الدنيا في النافع  العلم نطلب أن فعلينا الخضر, علم له زكى اهلل ألن الخضر؛ للقاء موسى سعى

 .العزة رب زكاه الذي هو الشريعة وعلم واآلخرة,
 يكون فقد الصالح, العبد لقاء عالمة لكنه( خادم موسى عليه السالم ) ليوشع مكروها أمرا الحوت فقد
 .يعلم واهلل يعلم ال فاإلنسان كثيرا خيرا اإلنسان يكره فيما
 .الحق على أنهم يعلمون اآلن ألنهم ؛ يجزعوا ال أن فعليهم الرسل نال ما الحق أهل ينال حين

 إلى يدعون أنهم فمع جرمهم لتشنيع( الهدى) بالمظهر اإلتيان( يهتدوا فلن الهدى إلى تدعهم وإن) 
 .يهتدون ال ولكن الهدى

 .المؤمنون يفرح ويومئذ..  موعد فللظالم المظلوم أيها تحزن ال( موعد لهم بل) 
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 الدنيا في لك خير فيه ما كل عن صدك على الحرص شديد عدو الشيطان( الشيطان إال أنسانيه وما) 
   واآلخرة

 . طلبه في الرحلة واستحباب , العلم فضل  
 . له والمزين والباعث السبب ألنه ؛ الشيطان إلى الشر إضافة( الشيطان إال أنسانيه وما)  
 ( .غداءنا آتنا) والشراب الطعام في الخادم مع االشتراك  
 تجاوز لما إال النصب موسى يشك لم حيث , بأمره قائما كان إذا عبده على المعونه اهلل إنزال  

 . المحدد الموضع
 . والمشاورة السؤال سبيل على( أتبعك هل) خطابه وحسن المعلم مع التأدب  

 !؟ فهمت..  عرفت:  والمعلم المفتي يخاطب البعض
 . منه واستفاد صحبه ذلك ومع , الخضر من أفضل السالم عليه فموسى , التواضع  
 ضالة فالحكمة ذلك وغير والتلميذ الصغير من ؛ كانت ممن والفائدة الخير يطلب أن المرء على  

 . المؤمن
 .منه وأقل منه أصغر هو من عند حتى يتقنه لم الذي العلم عن يبحث أن المرء على  
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  خامسالدرس ال

 

  ْ ذلك, في مقصود له وكان لوحا, منها الخضر اقتلع: أي 

 أهلها, لغرق وسبب للسفينة, عيب ألنه منكر, أنه ظاهره ألن السالم, عليه موسى يصبر فلم سيبينه,

 صبره عدم من وهذا شنيعا, عظيما: أي   ْ: موسى قال ولهذا

 هذا وكان أخبرتك, كما فوقع: أي   ْ: الخضر له فقال السالم, عليه

 األمر, علي تعسر ال: أي   ْ: فقال نسيانا موسى من

 والعذر به اإلقرار بين فجمع. مرة أول في تؤاخذني فال النسيان, وجه على وقع ذلك فإن لي, واسمح
 .الخضر عنه فسمح صاحبك, على الشدة الخضر أيها لك ينبغي ما وأنه منه,

  ْ صغيرا: أي  ْ ,الحمية وأخذته الغضب, بموسى فاشتد الخضر 

: وأي   ْ. يذنب لم صغيرا غالما قتل حين الدينية,

 وهذه نسيانا, موسى من األولى وكانت! أحد؟ يقتل ولم ذنب, عليه ليس الذي الصغير, قتل مثل نكر

   : ومذكرا معاتبا الخضر له فقال صبر, عدم ولكن نسيان, غير

 بذلك, معذور فأنت: أي   ْ المرة هذه بعد   ْ: موسى[ له] فقال

 .تقصر ولم مني, أعذرت: أي   ْ صحبتي وبترك

  ْ يضيفوهما فلم استضافاهم,: أي  

ْ واستهدم عاب قد: أي  ْ موسى له فقال. جديدا وأعاده بناه: أي الخضر : 

ْ من تبنيه وأنت عليهم, ذلك وجوب مع يضيفونا لم القرية, هذه أهل: أي 

 فقال منه, الخضر واستعذر قال, بما السالم عليه موسى يف لم فحينئذ. عليها؟ تقدر وأنت أجرة, دون

 موضع وال عذر, اآلن يبق فلم نفسك, على ذلك شرطت فإنك   ْ:له

 في لي بما وأنبئك علَي, أنكرت بما سأخبرك: أي للصحبة,

 .األمر إليه يئول وما المآرب, من ذلك

  ْ خرقتها التي   ْ والرأفة عليهم, الرقة ذلك يقتضي 

 الملك ذلك على مرورهم كان: أي   ْ. بهم

 ليكون أخرقها أن فأردت ظلما, وأخذها غصبها عيب فيها ما عليه تمر صالحة سفينة فكل الظالم,
 .الظالم ذلك من فتسلم عيب, فيها

  ْ قتلته الذي   ْ قد الغالم ذلك وكان 

 محبتهما ألجل إما والكفر, الطغيان على لحملهما: أي وكفرا, طغيانا أبويه ألرهق بلغ لو أنه عليه قدر
 أبويه لدين سالمة ذلك, على الطالعي فقتلته,: أي ذلك, على يحدهما أو إليه للحاجة أو إياه,
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 وقطع إليهما, إساءة فيه كان وإن وهو" الجليلة؟ الفائدة هذه من أعظم فائدة وأي المؤمنين,

 : قال ولهذا منه, خير هو ما الذرية, من سيعطيهما تعالى اهلل فإن لذريتهما,

ْ بلغ لو قتل الذي الغالم فإن لرحمه, واصال زكيا, صالحا, ولدا: أي 

 .والطغيان الكفر على بحملهما العقوق أشد لعقهما

  ْ أقمته الذي  ْ 

 أيضا اهلل وحفظهما أباهما, عدما صغيرين لكونهما ورحمتهما, بهما الرأفة تقتضي حالهما: أي
 .والدهما بصالح

  ْ من تحته ما واستخرجت الجدار, هدمت فلهذا: أي 

 .مجانا وأعدته كنزهما,

  ْ الخضر عبده اهلل آتاها اهلل, من رحمة فعلته الذي هذا: أي   ْ 

 .وأمره اهلل رحمة من ذلك وإنما إرادتي, ومجرد نفسي, قبل من شيئا  أتيت: أي

 ْ لك فسرته الذي   ْ  

 : من اآليات  الفوائد  

 اإللهام على يدل وإنما نبي أنه على يدل ال فإنه   ْ: القصة آخر في قوله وأما

   ْ  تعالى قال كما األنبياء, لغير يكون كما والتحديث,

ْ  

 :نوعان[  لعباده] اهلل يعلمه الذي العلم أن 
  . واجتهاده بجده العبد يدركه مكتسب علم

    ْلقوله عباده من عليه يمن لمن اهلل يهبه لدني, علمو 

 :السالم عليه موسى لقول خطاب, ألطف إياه المتعلم وخطاب المعلم, مع التأدب 

  ْ هل وأنك والمشاورة, المالطفة بصورة الكالم فأخرج 

 يظهر ال الذي الكبر, أو الجفاء أهل عليه ما بخالف منه, يتعلم بأنه وإقراره ال, أم ذلك في لي تأذن
 جاهل وهو معلمه, يعلم أنه ظن ربما بل وإياه, هم يتعاون أنه يدعي بل علمه, إلى افتقارهم للمعلم
 .للمتعلم شيء أنفع من تعليمه, إلى الحاجة وإظهار للمعلم, فالذل جدا,

 .الخضر من أفضل -شك بال- موسى فإن دونه, ممن للتعلم الفاضل تواضع 
 .كثيرة بدرجات العلم في دونه كان وإن فيه, مهر ممن فيه, يتمهر لم الذي للعلم الفاضل العالم تعلم 

 يعط لم ما العلم من وأعطاهم اهلل منحهم الذين المرسلين, من العزم أولي من السالم عليه موسى فإن
 .منه التعلم على حرص فلهذا عنده, ليس ما الخضر, عند كان الخاص العلم هذا في ولكن سواهم,

 خيرا اإلنسان يكره فيما يكون فقد الصالح, العبد لقي عالمة لكنه ليوشع, مكروها أمرا الحوت فقد
 .يعلم واهلل يعلم ال فاإلنسان كثيرا
 خير فاهلل اهلل, بأمر قمت إذا بعدك من أبنائك على تخف فال األبناء, على تظهر اآلباء صالح بركة

 .الراحمين أرحم وهو حافظا
 الخضر أقام كما يتامى, كانوا إن سيما ال مشاكلهم وحل وتفقدهم الصالحين بأوالد العناية استحباب

  .والداهما لصالح إكراما لليتيمين الجدار
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 ..ابني أجل من الصالة في ألزيد إني: المسيب بن سعيد قال.. لألبناء صالٌح اآلباء صالح أن
 ..ومالك وأهلك دينك في يحفظك(..  يحفظك اهلل فاحفظ)

 .ذريته وفي نفسه , في اهلل يحفظه الصالح العبد أن
 وإقامة كنزهما, استخراج علل ألنه غيرها, من أفضل بهم, يتعلق من أو الصالحين , خدمة أن

 .صالح أباهما أن جدارهما,
 عنهم األذى ودفع مشكالتهم, حل في ومساعدتهم شؤونهم, في ومشاركتهم االجتماعي, العمل أهمية

 .الخضر فعل كما
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 الدرس السادس 

 

 :السابقة اآلياتتابع فوائد 

 ال له صبر ال فمن العلم من كثير يفوته ذلك, على والثبات والعلم العالم صحبة على صبر له ليس من
 .أدرك صبر ومن العلم, يدرك

 هلل الخير وأضاف( أعيبها) لنفسه السفينة عيب أضاف فالخضر , األلفاظ في اهلل مع األدب استعمال
 (.أشدهما يبلغا أن ربك فأراد)

 إليها, يدعو التي واألوصاف الخصال وُيظهر األشخاص, ذكر كثيرة أحيان في يطوي القرآني المنهج
ومثال ذلك ان اهلل سبحانه لم يذكر اسماء  والعبرة الثمرة بحسب وتركه والقص وتركها فالتسمية

 .اصحاب الكهف واكتفى بذكر المفيد من قصتهم 
 العبرة لكن الدين, في باألشخاص تعلق ال وأنه اسمك, وذهاب ذكرك طي بعد تبقى التي هي األفعال

 .ُرد خالفه وما به ُأشيد اهلل شرع وافق فما باألفعال,
 .عمل وال فقه بال كثير علٍم من أفضل وعمل, بفقه قليل وعلٌم والفهم, العلم يشمل الفقه
 العلوم, من نحوه أو الصرف, أو النحو, علم في قاصرا كان إذا المحدث, للفقيه ينبغي ال هذا, فعلى

 .فقيها وال محدثا يكن لم وإن فيه, مهر ممن يتعلمه ال أن

 : لقوله عليها اهلل وشكر بذلك, واإلقرار تعالى, هلل الفضائل من وغيره العلم إضافة 

 تعالى اهلل علمك مما: أي. 

 وتحذير الخير,  لطرق وهداية رشد فيه يكون علم فكل الخير, إلى المرشد العلم هو النافع, العلم أن 
 ليس أو ضارا, يكون أن فإما ذلك, سوى وما النافع, العلم من فإنه لذلك, وسيلة أو الشر, طريق عن

    ْ: لقوله فائدة فيه

 المانع بذكر موسى من يعتذر- الخضر لقول فيه, سعى أمر كل به أدرك والزمه, الصبر استعمل من 
 .معه يصبر ال إنه -عنه األخذ في لموسى

 عليه, بالصبر أمر الذي األمر, بذلك وخبرة, علما اإلنسان إحاطة الصبر, لحصول الكبير السبب أن 
: لقوله الصبر سبب عنده ليس وثمرته فائدته وال نتيجته, وال غايته يدري ال أو يدريه, ال فالذي وإال

  ْ باألمر خبرا إحاطته وعدم صبره, لعدم الموجب فجعل. 

 هو وما منه يراد ما يعرف حتى الشيء, على الحكم إلى المبادرة وعدم والتثبت, بالتأني األمر
 .المقصود

 ذلك فاعل إني: للشيء اإلنسان يقول ال وأن بالمشيئة, العباد أفعال من التي المستقبلية األمور تعليق 

    ْ يقول أن إال المستقبل, في

 فوطن   ْ: قال موسى فإن فعله, بمنزلة ليس الشيء, فعل على العزم أن 

 .يفعل ولم الصبر على نفسه
 حتى األشياء, بعض عن السؤال في االبتداء يترك أن للمتعلم إيعازه في المصلحة رأى إذا المعلم أن 

 الدقيق عن نهاه أو قاصرا, فهمه كان إذا كما تتبع, المصلحة فإن عليها, يوقفه الذي هو المعلم يكون
 موضع في يتعلق ال سؤاال, يسأل أو ذهنه, يدركها ال أو منها, أهم غيرها التي األشياء سؤال في

 .البحث
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    ْ: لقوله العباد حقوق في وال , اهلل حق في ال بنسيانه مؤاخذ غير الناسي أن 

 وال أنفسهم, به سمحت وما منها, العفو ومعامالتهم, الناس أخالق من يأخذ أن لإلنسان ينبغي أنه 
 والسآمة, منه النفور إلى مدعاة هذا فإن ويرهقهم, عليهم يشق أو يطيقون, ال ما يكلفهم أن له ينبغي

 .األمر له ليتيسر المتيسر يأخذ بل
 وغيرها, والدماء األموال, في الدنيوية, األحكام بها وتعلق ظاهرها, على أحكامها تجري األمور أن 

 أنها ظاهرها, األمور هذه وأن الغالم, وقتل السفينة, خرقه الخضر على أنكر السالم, عليه موسى فإن
 عليها صحب التي الحال, هذه غير في عنها, السكوت يسعه ال السالم عليه وموسى المنكر, من

 الذي العارض, هذا إلى يلتفت ولم العامة, حالتها في الحكم إلى وبادر السالم, عليه فاستعجل الخضر,
 .اإلنكار إلى المبادرة وعدم الصبر, عليه يوجب

 وإزالة المصلحة وجه على كان إذا غيره, مال في اإلنسان عمل"  أن وهي أيضا الكبيرة القاعدة 
 خرق كما"  الغير مال بعض إتالف عمله على ترتب ولو حتى إذن بال ولو يجوز, أنه المفسدة,

 نحوهما, أو غرق, أو حرق, وقع لو هذا فعلى. الظالم الملك غصب من فتسلم لتعيب, السفينة الخضر
 لإلنسان جاز للباقي, سالمة فيه الدار, بعض هدم أو المال, بعض إتالف وكان ماله, أو إنسان دار في
 المال بعض إنسان إليه ودفع الغير, مال أخذ ظالم أراد لو وكذلك الغير, لمال حفظا ذلك, له شرع بل

 .إذن غير من ولو جاز, للباقي افتداء

 .عملهم عليهم ينكر ولم   ْ: لقوله البر في يجوز كما البحر, في يجوز العمل أن 

 أن أخبر اهلل ألن ,اكينالمس اسم عن بذلك يخرج وال كفايته, يبلغ ال مال له يكون قد المسكين أن 
 .سفينة لهم المساكين, هؤالء

    ْ الغالم قتل في لقوله الذنوب كبائر  من القتل أن 

  بقوله نفسه إلى السفينة عيب أضاف الخضر فإن األلفاظ, في تعالى اهلل مع األدب استعمال

ْ لقوله تعالى اهلل إلى فأضافه الخير, وأما : 

  السالم عليه إبراهيم قال كما   ْ الجن وقالت : 

 ْ وقدره اهلل بقضاء الكل أن مع. 

 .ده األيمان والعمل الصالح الأكبر أمان للمؤمن وألو
 ويعذر يعتبه, حتى صحبته, ويترك األحوال, من حالة في صاحبه يفارق ال أن للصاحب ينبغي أنه  

 .موسى مع الخضر فعل كما منه,
 كما وتأكدها, الصحبة لبقاء وسبب مدعاة المحذورة, األمور غير في لصاحبه, الصاحب موافقة أن 

 .المرافقة لقطع سبب الموافقة عدم أن
 الصالح, العبد هذا يد على وجعلها اهلل أجراها محض قدر هي الخضر أجراها التي القضايا هذه أن  

 صالح وهي جدا, يكرهها أمورا العبد على يقدر وأنه أقضيته, في ألطافه على بذلك العباد ليستدل
 لطفه من نموذجا فأراهم السفينة, قضية في كما دنياه صالح وهي أو الغالم, قضية في كما دينه,

 .المكروهة بأقداره الرضا غاية ويرضوا ليعرفوا وكرمه,
 موسى عليه السالم مع الخضرالقران يقرر منهجية الوقاية خير من العالج ويبدو ذلك جليا في قصة 

 .السفينة وقتل الغالم وبنى الجدارخرق )   عندما
 

 تم بحمد اهلل
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  السابع الدرس

 

 





   88,  81: سورة الكهف . 

:يقول أن اهلل فأمره القرنين, ذي قصة عن  اهلل رسول سألوا المشركون, أو الكتاب أهل كان

 عجيب وخطاب مفيد, نبأ فيه. 

 يتله فلم أحواله, من ذلك سوى ما وأما عبرة, ويكون فيه, يتذكر ما أحواله, من عليكم سأتلوا: أي
 .عليهم

  ْ وانقيادهم األرض, أقطار في النفوذ من ومكنه تعالى, اهلل ملكه: أي 

 به ما إليه, وصل لما له الموصلة األسباب من اهلل أعطاه: أي .له

 اهلل أعطاه التي األسباب بتلك وعمل العمران, أقاصي إلى الوصول وسهولة البلدان, قهر على يستعين
 يكون أحد كل وال يسلكه, األسباب من شيء عنده من كل فليس وجهها, على استعملها: أي إياها,
 أو عدما وإن المقصود, حصل به, والعمل الحقيقي السبب على القدرة اجتمع فإذا السبب, على قادرا

 .يحصل لم أحدهما
 وجه على األخبار تتناقلها ولم بها, رسوله وال اهلل يخبرنا لم إياها, اهلل أعطاه التي األسباب وهذه
 ونحوها, لإلسرائيليات النقلة يذكره لما االلتفات وعدم عنها, السكوت غير يسعنا ال فلهذا, العلم, يفيد

 وعدة عدد ذو عظيم, جند له صار بها وخارجية, داخلية كثيرة, قوية أسباب أنها بالجملة نعلم ولكننا
 وأنحائها, ومغاربها, األرض مشارق إلى الوصول تسهيل ومن األعداء, قهر من تمكن وبه ونظام,
 عين في تغرب كأنها العين, مرأى في الشمس رأى حتى الشمس, مغرب به بلغ ما اهلل, فأعطاه
 في تغرب رآها ماء, الغربي الشمس أفق وبين بينه كان لمن المعتاد هو وهذا سوداء,: أي حمئة,

 . قوما مغربها عند: أي عندها, ووجد االرتفاع, غاية في كانت وإن الماء نفس

ْ أن وإما ونحوه, أسر أو ضرب, أو بقتل, تعذبهم أن إما: أي 

 به استحق ما الشرعية السياسة من القرنين ذي عند كانوقد   األمرين, بين فخير إليهم, تحسن

  بالكفر   ْ: قسمين سأجعلهم: فقال لذلك, له اهلل لتوفيق والثناء, المدح

 ْ اآلخرة وعقوبة الدنيا, عقوبة العقوبتان, له تحصل: أي. 

  ْ يوم جزاء اهلل عند الحسنة والحالة الجنة فله: أي 

 المعاملة, له ونيسر بالقول, له ونلطف إليه, وسنحسن: أي   ْ القيامة,
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 في اهلل مرضاة وافق حيث العالمين, العادلين األولياء, الصالحين الملوك من كونه على يدل وهذا
 .بحاله يليق بما أحد, كل معاملة

     

    

  

    

  

  َقاَل 

   98,  89: سورة الكهف . 

 فوصل اهلل, أعطاه التي لألسباب, متبعا مطلعها, قاصدا راجعا, كر الشمس مغرب إلى وصل لما أي

 على تطلع وجدها: أي   ْ فـ الشمس مطلع إلى

 وتوحشهم,  همجيتهمل  وذلك المساكن, في استعدادهم لعدم إما الشمس, من ستر لهم ليس أناس
 شرقي في ذلك يوجد كما يذكر, غروبا عنهم تغرب ال عندهم, دائمة الشمس لكون وإما تمدنهم, وعدم

 إياه إليه وصولهم عن فضال األرض, أهل علم عنه انقطع موضع إلى فوصل الجنوبي, أفريقيا

   ْ قال ولهذا به وعلمه له, اهلل بتقدير هذا فكل هذا, ومع بأبدانهم,

 .وسار توجه حيثما معه, وعلمنا العظيمة واألسباب الخير من عنده بما أحطنا: أي

  ْ للشمال, قاصدا المشرق, من متوجها ذهب: المفسرون قال 

 يأجوج بين سدا الزمان, ذلك في معروفين جبال سالسل كانا سدان, وهما السدين, بين ما إلى فوصل
 ألسنتهم, لعجمة قوال, يفقهون يكادون ال قوما, السدين دون من وجد الناس, وبين ومأجوج

 أولئك ألسنة به فقه ما العلمية, األسباب من القرنين ذا اهلل أعطى وقد وقلوبهم, أذهانهم واستعجام
 من عظيمتان أمتان وهما ومأجوج, يأجوج ضرر إليه فاشتكوا وراجعوه, وراجعهم, وفقههم, القوم

 . ذلك وغير األموال وأخذ بالقتل ْ: فقالوا آدم بني

 جعال أي ْ على بأنفسهم اقتدارهم عدم على ذلك ودل 

 الداعي, السبب له وذكروا ذلك, ليفعل أجرة, له فبذلوا عليه, القرنين ذي اقتدار وعرفوا السد, بنيان
 أحوال إلصالح تاركا وال الدنيا, في رغبة وال طمع, ذا القرنين ذو يكن فلم األرض, في إفسادهم: وهو

 أجرة, منهم يأخذ ولم المصلحة, من فيها لما طلبتهم أجاب فلذلك اإلصالح, قصده كان بل الرعية,

 وتعطوني, لي تبذلون مما: أي   ْ: لهم فقال واقتداره, تمكينه على ربه وشكر

 عبورهم من مانعا: أي   ْ بأيديكم منكم بقوة تعينوني أن منكم أطلب وإنما

 .عليكم
 اْلَحِديِد ُزَبَر آُتوِني ْ ذلك فأعطوه الحديد, قطع: أي. 

 ْ السد بينهما بني اللذين الجبلين: أي   ْ أوقدوها: أي النار 

 يلصقه أن يريد الذي النحاس, ذاب فلما النحاس, فتذيب لتشتد, المنافيخ لها واستعملوا عظيما, إيقادا
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 السد فاستحكم القطر, عليه فأفرغ مذابا, نحاسا: أي   ْ الحديد زبر بين

 .ومأجوج يأجوج ضرر من الناس, من وراءه من وامتنع هائال, استحكاما

  ْ عليه الصعود على قدرة وال استطاعة, لهم فما: أي 

 .وقوته إلحكامه نقبه على وال الرتفاعه,

: أي   ْ: وقال موليها إلى النعمة أضاف الجليل, واألثر الجميل الفعل هذا فعل فلما

 ازداد الجليلة, بالنعم عليهم اهلل من إذا الصالحين, الخلفاء حال وهذه علَي, وإحسانه فضله من
 ملكة عرش عنده حضر لما السالم, عليه سليمان قال كما اهلل بنعمة واعترافهم وإقرارهم, شكرهم

 والتكبر التجبر أهل بخالف   ْ: قال العظيم, البعد مع سبأ

 .وبطرا أشرا تزيدهم الكبار, النعم فإن األرض في والعلو

:قال -القوة أولي بالعصبة لتنوء مفاتحه إن ما الكنوز, من اهلل آتاه لما- قارون قال كما

  

  المتقن المحكم السد ذلك: أي  ْ ومأجوج يأجوج لخروج: أي   ْ: وقوله

 واألرض هو واستوى نهدم, فا دكه: أي   ْ 

 
 
 
 

 تم بحمد اهلل
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 الدرس الثامن 

 
 :الفوائد من اآليات 

 طاقته , انتهت حيث بلغ حتى واجتهد وجد سعى إذ منها, وتعلي المؤمن همة تشحذ القرنين ذي قصة
 .أسباب من أوتيه مما شيء في يفرط ولم

 .في االرضالدعوة والدعاة التمكين  ثمرة قصة ذي القرنين تؤكد معنى أن 
 . عنده ما ورجاء ومراقبته اهلل بخوف امتأل إذا إال القلب من تتمكن ال الحقيقية الشجاعة

 لتحقيق المشروعة باألسباب واألخذ ديننا, إلى الرجوع من أولى كخطوة لنا بد فال التمكين أردنا إذا
 .العصر قوة مفاتيح بها األمة تمتلك شاملة نهضة

 :ويتضح ذلك من تكرار الرحمة في كل فقرات السورة  أمل في السورة روافد

  33:  الكهف سورة   : قال اهلل تعالى 

 36:الكهف سورة   تعالى اهلل قال

 . 58:  الكهف سورة  : تعالى   اهلل قال

 . 65:سورة الكهف  :  تعالى اهلل قال

 . 83: الكهف سورة :  تعالى اهلل قال

 . 81: الكهف سورة   :  تعالى اهلل قال

 . 98:  الكهف سورة    :  تعالى اهلل قال

............................................................................ 

   99: سورة الكهف . 

 واستيعابهم كثرتهم من- الناس على خرجوا إذا وأنهم ومأجوج, يأجوج إلى يعود الضمير, أن يحتمل

 تعالى قال كما ببعض, بعضهم يموج -كلها لألرض

ْ ويموج فيكثرون فيه يجتمعون وأنهم القيامة, يوم الخالئق إلى يعود الضمير أن ويحتمل 

 : قوله بدليل العظام, والزالزل األهوال من ببعض, بعضهم

 ْ إذا: أي 

 األولين القيامة, لموقف وجمعهم حشرهم ثم األجساد, إلى األرواح اهلل أعاد الصور, في إسرافيل نفخ
 على- الكافرون فأما بأعمالهم, ويجزون ويحاسبوا ليسألوا والمؤمنين, والكافرين واألخرين, منهم

 .أبدا فيها خالدين جزاؤهم, جهنم فإن -اختالفهم

    333: سورة الكهف . 

 وليتمتعوا ومنزلهم, مأواهم لتكون لهم عرضت: أي   ْ: تعالى قال كما

 اآلذان, وتصم القلوب, له تبكم ما العقاب, من وليذوقوا وزمهريرها, وحميمها, وسعيرها, بأغاللها
 . الدنيا في فإنهم أفعالهم, وجزاء أعمالهم, آثار وهذا
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   والقرآن الحكيم, الذكر عن معرضين: أي. 333: سورة الكهف 

 اهلل آيات رؤية من تمنعهم أغطية أعينهم وفي   ْ: وقالوا الكريم,

   ْ: تعالى قال كما النافعة,

  ْ لبغضهم اإليمان, إلى الموصلة اهلل آيات سمع على يقدرون ال: أي 

 عنهم انحجبت فإذا أبغضه, من كالم إلى سمعه يلقي أن يستطيع ال المبغض فإن والرسول, القرآن
 وكذبوا آياته, وجحدوا باهلل كفروا فقد نافع عقل وال بصر, وال سمع  لهم فليس والخير, العلم طرق

 .مصيرا وساءت جهنم, فاستحقوا رسله,

    331: سورة الكهف . 

 شركاء واألولياء, األنبياء بعض اتخذوا الذين الكافرين, المشركين دعوى لبطالن وبيان, برهان وهذا
 قد وهم ثوابه, وينيلونهم اهلل, عذاب من ينجونهم أولياء, لهم يكونون أنهم ويزعمون يعبدونهم, هلل

 .وبرسله باهلل كفروا

 : العقول في بطالنه المتقرر واإلنكار االستفهام وجه على لهم اهلل يقول

ْ األولياء فإن أبدا, هلل معاديا اهلل ولي يوالي وال ذلك يكون ال: أي 

  تعالى لقوله مشابها المعنى هذا على فيكون وبغضه, وسخطه ورضاه, محبته في هلل موافقون

 ْ  

: المعنى أن -الظاهر وهو- ويحتمل كاذب, فهو هلل, معاد وهو له, وليا اهلل ولي يتخذ أنه زعم فمن
 دون من وينفعونهم ينصرونهم, أولياء اهلل دون من يتخذوا أن لرسله, المنابذون باهلل, الكفار أفحسب

 من بيدهم ليس المخلوقين, جميع فإن فاسد, وظن باطل, حسبان هذا األذى؟ عنهم ويدفعون اهلل,

 : تعالى كقوله هذا, ويكون شيء, والضر, النفع

 ْ   يذكر التي اآليات من ذلك ونحو 

 . الرجاء خائب ضال ويواليه, ينصره وليا دونه من المتخذ أن فيها, اهلل

  ْ ضيافتهم جهنم, وبئست نزلهم, النزل فبئس وقرى, ضيافة أي. 

 



   336,  331: سورة الكهف  . 

 على أعماال الناس بأخسر أخبركم هل: -واإلنذار التحذير وجه على- للناس محمد, يا قل: أي
 اإلطالق؟

  ْ أنهم يحسبون عمل, من عملوه ما كل واضمحل بطل: أي 

 فمن" ومعاداة؟ ورسله هلل محادة وأنها باطلة, أنها يعلمون التي بأعمالهم فكيف صنعه, في محسنون
 الخسران هو ذلك أال القيامة؟ يوم وأهليهم أنفسهم فخسروا ) فـ , أعمالهم خسرت الذين هؤالء هم

  )ْ المبين
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  ْ على الدالة , العيانية واآليات القرآنية اآليات جحدوا: أي 

 .اآلخر واليوم وكتبه, ورسله, ومالئكته, به, اإليمان وجوب

   ذلك بسبب   ْ الحسنات مقابلة فائدته, الوزن ألن 

 اإليمان, وهو شرطها, لعدم لهم حسنات ال وهؤالء والمرجوح, منها الراجح في والنظر بالسيئات,

 أعمالهم تعد لكن   ْ تعالى قال كما

 : قال ولهذا عليها, يعذبون ثم األشهاد, رءوس على بها ويخزون بها, ويقررون وتحصى,

 ْ القيامة, يوم لهم يقام ال وأنه أعمالهم, حبوط: أي  ْ بكفرهم وخستهم, لحقارتهم 

 آيات في الواجب أن مع منها,  ويسخرون بها, يستهزئون هزوا ورسله, آياته واتخاذهم اهلل, بآيات
 فانعكس القضية, عكسوا وهؤالء القيام, أتم بها والقيام لها, والتعظيم بها, التام اإليمان ورسله, اهلل

 ومآلهم المؤمنين أعمال بين وأعمالهم, الكافرين مآل بين ولما. العذاب في وانتكسوا وتعسوا, أمرهم,

   :فقال

   338,  337: سورة الكهف . 

 
 
 
 
 
 

 تم بحمد اهلل
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   تاسعالدرس ال

 
 

   :اهلل تعالى قال

   338,  337: سورة الكهف . 

 عقائده, الدين, جميع الوصف هذا وشمل بجوارحهم, الصالحات وعملوا بقلوبهم, آمنوا الذين إن: أي
 والعمل اإليمان من طبقاتهم اختالف على- فهؤالء والباطنة, الظاهرة, وفروعه أصوله, وأعماله,

 .الفردوس جنات لهم - الصالح
 فيه كمل لمن الثواب, هذا وأن وأفضلها, وأوسطها, الجنة, أعلى الفردوس, بجنات المراد أن يحتمل
 .والمقربون واألنبياء الصالح, والعمل اإليمان
 من اإليمان, أهل طبقات جميع الثواب, هذا فيشمل الجنان, منازل جميع بها, يراد أن ويحتمل

 بلفظ الجنة ولذكر لعمومه, المعنيين أولى وهذا , حاله بحسب كل والمقتصدين, واألبرار, المقربين,
 األشجار أو الكرم, على المحتوي البستان, على يطلق الفردوس وألن الفردوس, إلى المضاف الجمع

 الصالح, والعمل اإليمان ألهل وضيافة نزل, الفردوس فجنة الجنة, جميع على صادق وهذا الملتفة,
 واألرواح, للقلوب, , نعيم كل على المحتوية الضيافة, هذه من وأعظم وأكبر, أجل ضيافة:  وأي 

 واألشجار الناضرة, والرياض األنيقة, المنازل من األعين, وتلذ. األنفس تشتهيه ما وفيها , واألبدان
 والخدم الحسان, والنساء الشهية, والمشارب , اللذيذة والمآكل , المشجية المغردة والطيور المثمرة,

 , الدائمة والنعمة والمعنوي, الحسي والجمال , الرائقة والمناظر , السارحة واألنهار والولدان, ,
 , الجنان نعيم أكبر هو الذي رضاه, ونيل الرحمن من بالقرب التنعم , وأجله وأفضله ذلك وأعلى

 وأجملها, أجلها ما , الضيافة تلك فلله , الرحيم الرءوف كالم وسماع , الكريم وجهه برؤية والتمتع
 , القلوب على تخطر أو , الخالئق من أحد وصف بها يحيط أن من أعظم وهي ,"وأكملها وأدومها

 , باألشواق قلوبهم إليها لطارت قلوبهم, إلى يصل حقيقيا علما النعيم ذلك بعض العباد علم فلو
 فانية, دنيا عليها يؤثروا ولم , ووحدانا زرافات إليها ولساروا , الفراق ألم من أرواحهم ولتقطعت

 من النعيم من منها لحظة كل يقابل , خاسرة ضائعة تذهب أوقاتا يفوتوا ولم , متالشية منغصة ولذات
 , كان ما فكان,  نفذت واإلرادة , قل والعلم ضعف, واإليمان شملت, الغفلة ولكن , مؤلفة آالف الحقب

 .العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول فال

   ينقطع ال أنه تمامه ومن الكامل, النعيم فيها إن النعيم, تمام هو هذا   وقوله

 ْ وال , ويفرحهم ويسرهم , ويبهجهم يعجبهم ما إال يرون ال ألنهم , انتقاال وال تحوال: أي 

 .فيه هم ما فوق نعيما يرون

    سورة الكهف :

 : منها بشيء العباد يحيط ال وأنها صفاته, وسعة الباري, عظمة عن مخبرا لهم قل: أي.   339

 ْ العالم في الموجودة األبحر هذه: أي   ْ أولها من الدنيا وأشجار: أي 

 األقالم وتكسرت   ْ أقالم, والبحار, والبراري, البلدان أشجار من آخرها, إلى

ْ أحد به يحيط ال عظيم, شيء وهذا. 
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  األخرى اآلية وفي

ۗ مخلوقة األشياء هذه ألن , األذهان إلى المعنى تقريب باب من وهذا , 

 , مخلوقة غير وصفاته , صفاته جملة من فإنه اهلل, كالم وأما , منتهية منقضية المخلوقات, وجميع
 اهلل صفات سائر وهكذا , ذلك فوق فاهلل القلوب تصورتها وعظمة سعة فأي منتهى, وال حد لها وال

 أهل واآلخرين, األولين من الخالئق علم جمع فلو , ورحمته وقدرته, وحكمته, كعلمه, تعالى,
 البحر, حافة على وقع عصفور نسبة من أقل , العظيم علم إلى بالنسبة لكان األرض, وأهل السماوات

 الكاملة, الواسعة العظيمة الصفات له اهلل, بأن ذلك وعظمته, للبحر بالنسبة البحر من بمنقاره فأخذ
 .المنتهى ربك إلى وأن

 

   أي.  333: سورة الكهف :  ْ وغيرهم للكفار محمد يا :  ْ أي :

 ْ ِمْثُلُكْم َبَشٌر َأَنا ِإَنَما  اهلل, خزائن عندي وال بالغيب, علم وال الملك, في شركة لي وال بإله, لست

 إلي, اهلل يوحيه الذي بالوحي, عليكم فضلت: أي   ربي, عبيد من عبد

 ذرة مثقال العبادة من يستحق أحد وال له, شريك ال: أي واحد, إله إلهكم أنما: لكم اإلخبار أجله الذي

 : قال ولهذا. عقابه عنكم ويدفع ثوابه, وينيلكم منه, يقربكم الذي العمل إلى وأدعوكم غيره,

 ْ ومستحب, واجب من اهلل, لشرع الموافق وهو  

 ْ اإلخالص بين جمع الذي فهذا تعالى, اهلل لوجه خالصا يعمله بل بعمله يرائي ال: أي 

 فاته وقد وأخراه, دنياه في خاسر فإنه ذلك, عدا من وأما ويطلب, يرجو ما ينال الذي هو والمتابعة,
 .رضاه ونيل مواله, من القرب

 :الفوائد من اآليات 

 (ربي كلمات تنفد أن قبل البحر لنفد ربي لكلمات مداًدا البحر كان لو: )جالله جل اهلل عظمة صور من
 أجله ما.. اهلل فتبارك

 من اهلل كتبه وقد القيامة أتت إن أما قريبًا, ضررها يزول أو تعوض أن يمكن الدنيا في خسارة كل
 !.تعوض؟ فأنى الخاسرين,

 فقدر اهلل , عند له وزن ال الكافر كان وإذا. الباقية  بالمعاني وإنما الزائلة بالصور ليست العبرة
 !. بالخواتيم والعبرة النقيض, على عنده المؤمن
 يحسبون وهم الدنيا في سعيهم ضل أناس عن اهلل أخبر فقد باألهواء, ال بصيرة على والعمل العبادة

 !.صنعا يحسنون أنهم
 :العمل قبول شرطا

 السنة على: أي( صالًحا عمًلا فليعمل)
 اإلخالص( أحًدا ربه بعبادة يشرك وال)

 
 

 تم بحمد اهلل
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