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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 متهيد:

لى اله و عمد و يدان حمهلل رب العاملني و الصالة و السالم على أشرف اخللق أمجعني س احلمد
 :صحبه أمجعني و من تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وبعد

 قصة يوه ، وتعاىل حانهسب هللا بعظمة اإلميان لتثبيت ؛ قصص ألربع تعرضت ، مكية الكهف سورة
 ذي وقصة اخلضر، مع السالم عليه موسى وقصة ، اجلنتني صاحب ،وقصة الكهف أصحاب

 .  القرنني
 : تعاىل قال ؛ بدينهم فرارا   ، بالدهم من خرجوا الذين املؤمنون الفتية هم الكهف وأصحاب
 وَِإذِ} تعاىل قال:  اجلبل يف غار إىل وجلؤوا ،(1)هُدًى{ وَزِدْنَاهُمْ بِرَبِّهِمْ آمَنُوا فِتْيَةٌ } إِنَّهُمْ

 ِمنْ  لَكُمْ وَيُهَيِّئْ رَحْمَتِهِ مِنْ رَبُّكُمْ لَكُمْ يَنْشُرْ الْكَهْفِ إِلَى فَأْوُوا اللَّهَ إِال يَعْبُدُونَ َومَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ

 مِئَة   ثَلَاثَ كَهْفِهِمْ فِي وَلَبِثُوا} تعاىل: قال ، سنني وتسع ثالمثائة فيه ومكثوا ،(2){مِرَْفقًا أَمْرِكُمْ

 بَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلك}: قال تعاىل  الطويلة املدة تلك بعد تعاىل هللا بعثهم ،مث(3){تِسْعاً وَازْدَادُوا سِنِنيَ

 لَبِثْتُمْ  بِمَا أَعْلَمُ رَبُّكُمْ قَالُوا ۚ   يَوْمٍ بَعْضَ أَوْ يَوْمًا لَبِثْنَا قَالُوا ۚ   لَبِثْتُمْ كَمْ مِنْهُمْ قَائِلٌ قَالَ ۚ   بَيْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا

 وَلَا وَلْيَتَلَطَّفْ مِنْهُ بِرِزْق  فَلْيَأْتِكُمْ طَعَامًا أَزْكَىٰ أَيُّهَا فَلْيَنُْظرْ الْمَدِينَةِ إِلَى هَذه بِوَرِقِكُمْ أَحَدَكُمْ فَابْعَثُوا

 .(4) {أَحَدًا بِكُمْ يُشْعِرَنَّ
 املؤمن عليه يكون أن ينبغي وما ، املؤمنني نفوس يف الراسخة للعقيدة منوذجا   تعرض القصة فهذه
 لَقَدْ }:تعاىل قال ؛ وعربا   ودروسا   ، سديدا      منهجا القصة هذه من فيستلهم ، دينه يف الفتنة وقت

                                                            

 13( سورة الكهف اآلية رقم 1)
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 ُكل   وَتَفْصِيلَ يَدَيْهِ بَيْنَ الَّذِي تَصْدِيقَ وَلَكِنْ يُفْتَرَىٰ حَدِيثًا كَانَ مَا ۚ   الْأَلْبَابِ لِأُولِي عِبْرَةٌ قَصَصِهِمْ فِي كَانَ

 (1){ يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ وَرَحْمَةً وَهُدًى شَيْء 
 
 

 ومت إعداد خطة البحث على النحو التايل : 
  

 املبحث األول : مفهوم الفتنة يف اللغة يف القرآن الكرمي
 وفيه ثالثة مطالب :

 املطلب األول : مفهوم الفتنة يف اللغة
 الثاين : تعريف الفتنة اصطالحااملطلب 

 املطلب الثالث :معاين الفتنة يف القرآن الكرمي
 لب :املبحث الثاين : أهم احملاور يف قصة أصحاب الكهف ، وفيه مخسة مطا 

 ( رهبماملطلب األول : أثر الشباب يف نصرة احلق ) إهنم فتية آمنوا ب
  (على قلوهبم املطلب الثاين : من مثار اإلميان الثبات ) وربطنا 

 ( املطلب الثالث : اهلجرة عند حدوث الفنت ) وإذ اعتزلتموهم 
،  حارسا لكلبااملطلب الرابع : األخذ ابألسباب : اللجوء إىل الكهف ، اختاذ 

 ) وليتلطف ...(  اصطحاب املال ، األمر أبخذ احليطة واحلذر
 املطلب اخلامس : إحياء املوتى ) وكذلك أعثران عليهم (

 بحث الثالث : أهم الدروس املستفادة من قصة أصحاب الكهف : امل 
 وفيه ثالثة مطالب :

 املطلب األول : أثر التفكر يف الداللة على التوحيد
 املطلب الثاين : قوة اإلميان ابلقضاء والقدر

 املطلب الثالث :مصاحبة األخيار
 اخلامتة

 املراجع
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 ة يف القرآن الكريماملبحث األول : مفهوم الفتنة يف اللغ
 وفيه ثالثة مطالب :

 المطلب األول : مفهوم الفتنة في اللغة
 الفتنة يف اللغة هلا معاٍن متعددة منها:

 .(1)(الفتنة االمتحان واالختبار، تقول فتنُت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته)قال اجلوهري: 
معىن الفتنة االبتالء واالمتحان واالختبار، وأصلها مجاُع ))وغريه:  (2)ابن منظور عن األزهري ل  ونق  

 .(3)((من اجليد مأخوذ من قولك: فتنُت الفضة والذهب إذا أذبتهما لتميز الرديء
قيل  الف نُت اإلحراق، ويسمى الصائغ الفّتان، وكذلك الشيطان، ومن هذا))(: 4وقال اخلليل)

 .(5)((للحجارة السُّود اليت كأهنا أحرقت ابلنار؛ الفتني
ُته ي  ْفِتُنُه ف   ن ْ  نت  الرجل ابملرأة مبعىن، ويقال فُ فُتُوان  و تنا  وأتيت الفتنة مبعىن اإلعجاب ابلشيء يقال: ف  ت  

 أعجب هبا، وفتنته املرأُة إذا وهلته حببها.
 .ها فُ تَّاان  تَّاان  ومجعفشيطان ي الوأتيت مبعىن الضالل واإلمث، فالفاتن هو املضلل عن احلق، ولذلك سِّ 

الفاتنة هي  قصد، واملرأةعن ال مالتهوأتيت مبعىن اإلزالة واإلمالة؛ يقال: فتنت فالنٌة فالان ، معناه أ
 املميلة عن احلق.

                                                            

 .3345صـ 4جـ - (  لسان العرب: البن منظور1)

، هـ مولده ووفاته خبراسان370(  األزهري: هو حممد بن أمحد بن األزهر اهلروي " أبومنصور " أحد األئمة يف اللغة واألدب، ولد عام 2)
نسبته إىل جده " األزهر "، عين ابلفقه فاشتهر به أواًل مث غلب عليه التبحر يف العربية فرحل يف طلبها، من كتبه: " هتذيب اللغة "، 

 .311صـ 5جـ - و" غريب األلفاظ اليت استعملها الفقهاء"، انظر: األعالم: للزركلي

 .3345صـ 4جـ - (  لسان العرب3)

ن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي " أبوعبدالرمحن " من أئمة اللغة واألدب، وواضع علم العروض، وهو أستاذ (  اخلليل: هو اخلليل ب4)
له كتب منها: " معاين احلروف " و" كتاب العروض " و" ، هـ170    هـ، وتويف هبا عام100سيبويه النحوي، ولد ابلبصرة عام 

 .314صـ 2جـ - النقط والشكل "، انظر: األعالم

 .3345صـ 4(  لسان العرب: جـ5)



 

 

يئة ابحلجارة ن األرض امللفتني م، والوأتيت مبعىن اإلحراق ابلنار، تقول: ُفنت  الشيء ابلنار مبعىن أحرق
لناظر إليها دها خييَّل لن سواألتونة ل لأل م ة السوداء أهنا مفالسوداء، واليت تظهر وكأهنا حمرقة، ويقا

 وكأهنا حمرتقة.
 أيضا  مبعىن يختربه، وأتيتل شدة ماه يفوأيضا  مبعىن العذاب تقول، ف  ت  ن ُه أي عذَّبه ليحوله عن رأيه، ور 

 له.ة مجامن شد يسحرهالسحر تقول: منظر فاتن وفّتان أي ساحر جبماله، أيسر الناظر إليه و 
 .(1)ومبعىن البلبلة واالضطراب، تقول: ُأمْخدت الفتنة قبل استفحاهلا مبعىن القالقل واالضطراابت

 
 المطلب الثاني : تعريف الفتنة اصطالحا

 ختبار لكنهمء واالالبتالاتوافقت آراء املفسرين والعلماء على أن أصل الفتنة يف االصطالح هو 
 وذلك على النحو التايل: اختلفوا يف التعريف االصطالحي للفتنة

الفتنة تشديد احملنة، يقال فنت فالن ))يعرف اإلمام الفخر الرازي الفتنة يف االصطالح بقوله:  -1
 .(2)((عن دينه إذا اشتدت عليه احملنة حىت رجع عن دينه

الفتنة االمتحان بشدائد التكليف من مفارقة األوطان وجماهدة )): ولهويعرفها الزخمشري بق -2
عداء، وسائر الطاعات الشاقة، وهجر الشهوات واملالذ، وابلفقر والقحط، وأنواع املصائب يف األ

 .(3)(( وضرارهم األنفس واألموال، ومبصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم
هي جمموعة من االبتالءات واملشاق يف التكاليف بقصد ))ويعرفها األستاذ سيد قطب بقوله:  -3

على الشهوات،  يقيقيا  لتحمل األمانة، وال يتم ذلك إال ابالستعالء احلقيقإعداد املسلم إعدادا  ح
ة يف نصر هللا أو يف ثوابه على الرغم من طول الفتنة يوالصرب احلقيقي على اآلالم، والثقة احلقيق

 .(4)((وشدة االبتالء
هللا تعاىل ومن والفتنة من األفعال اليت تكون من ))ويعرف الراغب األصفهاين الفتنة بقوله:  -4

العبد، كالبلية واملصيبة والقتل والعذاب، وغري ذلك من األفعال الكريهة، ومىت كان من هللا يكون 
 .(5)((بضد ذلك    على وجه احلكمة، ومىت كان من اإلنسان بغري أمر هللا يكون

                                                            

، وخمتار 115صـ 2انظر: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، للرافعي: أتليف أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي، جـ  (1)
نتصر، ، واملعجم الوسيط: د. إبراهيم أنيس، د. عبداحلليم م490صـ     الصحاح: لإلمام حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، 

 .673صـ 2جـ  - عطية الصواحلي، وحممد خلف هللا أمحد

 .56صـ 22جـ - 11م - (  التفسري الكبري2)

 .425صـ 3جـ - (  الكشاف3)

 .2721صـ 5جـ - (  يف ظالل القرآن4)

 .372صـ - (  املفردات يف غريب القرآن5)



 

 

سرين ، وذلك لكثرة ضا  أن نبني الفرق بني الفتنة واالبتالء عند اللغويني واملفيونود يف هذا املبحث أ
ورود هذين املصطلحني يف القرآن الكرمي ، وقد تكلم الراغب األصفهاين يف ذلك فقال : " وجعلت 
الفتنة كالبالء يف أهنما يستعمالن فيما يدفع إليه اإلنسان من شدة ورخاء ومها يف الشدة أظهر معىن 

 . (1) {فِتْنَةً  اخلَيْرِوَ  بِالشَّرِّ وَنَبْلُوكُمْ}وأكثر استعماال ، وقد قال فيهما

  (2) {فِتْنَةٌ نَحْنُ إِنَّمَا}وقال يف الشدة
 
 
ن ةُ ) ن ةٌ  ت ُكون   ال   ح ىتَّ  ) و ق اتُِلوُهمْ  (3)( الق ْتلِ  ِمن   أ ش دُّ  و الِفت ْ  وَلَا لِي ائْذَنْ يَقُولُ مَنْ وَمِنْهُمْ}:وقال، –( ِفت ْ

بلين وال تعذبين وهم بقوهلم ذلك وقعوا يف البلية تأي يقول ال ، (4) {سَقَطُوا الفِتْنَةِ فِي أَلَا تَفْتِنِّي
 .(5)والعذاب " 

  {فُتُونًا وَفَتَنَّاكَ} :: " وأما الفتون فهو مصدر فتنه يفتنه فتوان قال هللا تعاىلرمحه هللا وقال ابن القيم 
واالختبار ومنه قوله قال على ثالثة معان : أحدها : االمتحان تأي امتحناك واختربانك والفتنة  (6)

أي امتحانك واختبارك، والثاين : االفتتان نفسه يقال هذه فتنة فالن  (7) {فِتْنَتُكَ إِلَّا هِيَ إِنْ }:تعاىل

يقال أصابته الفتنة  (8) {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَِّذينَ ظَلَُموا مِنْكُمْ خَاصَّةً}:أي افتتانه ومنه قوله تعاىل
لئن فتنتين وهلى ابألمس أفتنت سعيدا فأضحى قد   :الدنيا وفتنته املرأة وأفتنته قال األعشىوفتنته 

 إِنَّمَا}وأنكر األصمعي أفتنته والثالث املفتون به نفسه يسمى فتنة قال هللا تعاىل قلى كل مسلم 

 كُنَّا مَا رَبِّنَا وَاهللِ قَالُوا أَنْ إِلَّا فِتْنَتُهُمْ تَكُنْ  لَمْ ثُمَّ}وأما قوله تعاىل (9) {فِتْنَةٌ  وَأَوْلَادُكُمْ أَمْوَالُكُمْ

 عَلَى هُمْ َيوْمَ}أي مل تكن عاقبة شركهم إال أن تربأوا منه وأنكروه وأما قوله تعاىل (10) {مُشْرِكِنيَ

                                                            

 .35اآلية رقم  األنبياءسورة  (1)

 102اآلية رقمالبقرة سورة ( 2)
 191اآلية رقم البقرة سورة ( 3)
 .49اآلية رقم  التوبةسورة  (4)

 .372ص    1املفردات يف غريب القرآن ـ األصفهاين ـ   ج  ( 5)

 .40 اآلية رقم طهسورة  (6)

 .155 اآلية رقم األعرافسورة  (7)

 .25 اآلية رقم األنفالسورة  (8)

 .15 اآلية رقم  التغابنسورة  (9)

 .23 اآلية رقم األنعامسورة  (10)



 

 

فقيل املعىن حيرقون ومنه فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما  (1) {فِتْنَتَكُمْ ، ذُوقُوا يُفْتَنُونَ النَّارِ
 .جودته ودينار مفتون 

 
 
 
 
 
 

 معاني الفتنة في القرآن الكريم المطلب الثالث :
ه الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه ابلتزام يويف مواضع من القرآن الكرمي أمر هللا تبارك وتعاىل نب

 وَيَأْمَنُوا يَْأمَنُوكُمْ أَنْ يُرِيدُونَ آَخَرِينَ سَتَجِدُونَ}احلزم يف التعامل مع مصادر الفتنة ، فقال تعاىل 

 وَيَكُفُّوا السَّلَمَ إِلَيْكُمُ وَيُلْقُوا يَعَْتزِلُوكُمْ لَمْ فَإِنْ فِيهَا أُرْكِسُوا الفِتْنَةِ إِلَى رُدُّوا َما كُلَّ قَوْمَهُمْ

، قال (2){مُبِينًا سُلْطَانًا عَلَيْهِمْ  لَكُمْ جَعَلْنَا وَأُولَئِكُمْ ثَقِفْتُمُوهُمْ حَيْثُ وَاقْتُلُوهُمْ فَخُذُوُهمْ أَيْدِيَهُمْ
الشوكاين: " حجة واضحة تتسلطون هبا عليهم وتقهروهنم هبا بسبب ما يف قلوهبم من املرض وما يف 

وهبذا يتبني أن منهج القرآن ، ، (3)صدورهم من الدغل وارتكاسهم يف الفتنة أبيسر عمل وأقل سعي
الكرمي يف حتذير املسلم من الفنت ال يقوم على أمره ابالبتعاد منها وأخذ احلذر فحسب ؛ بل أيمره 

  .بقهرها وحسم مصادرها وعدم التعاون مع أصحاهبا
رمي للمسلم أن ابتغاء الفتنة والتعرض هلا يعد من األخالق الذميمة ويف مواضع كثرية يبني القرآن الك

 ُهوَ }:، وهو ليس من صفات العلماء الرابنيني ، واألئمة املهديني ، ومن أجل ذلك يقول هللا تعاىل

 زَيْغٌ  قُلُوبِهِمْ فِي الَّذِينَ فَأَمَّا مُتَشَابِهَاتٌ وَأُخَرُ الكِتَابِ أُمُّ هُنَّ مُحْكََماتٌ آَيَاتٌ مِنْهُ الكِتَابَ عَلَيْكَ أَنْزَلَ الَّذِي

 مِنْ  كُلٌّ بِهِ آَمَنَّا يَقُولُونَ العِلْمِ فِي وَالرَّاسِخُونَ اهللُ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَعْلَمُ وَمَا تَأْوِيلِهِ وَابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ مِنْهُ تَشَابَهَ مَا فَيَتَّبِعُونَ

، فهذه اآلية تقسم الناس إىل مصدر خري ومصدر فتنة ،  (4) {األَلْبَابِ أُولُو إِلَّا يَذَّكَّرُ وَمَا نَارَبِّ عِنْدِ
( أي ميل عن االستقامة أبن فسدت ز ْيغٌ  قُ ُلوهِبِمْ  يف  الَِّذين   ف أ مَّاقال السعدي رمحه هللا تعاىل :( 

 م ا )ف  ي  تَِّبُعون  طريق اهلدى والرشاد مقاصدهم ، وصار قصدهم الغي والضالل واحنرفت قلوهبم عن
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أي : يرتكون احملكم الواضح ويذهبون إىل املتشابه ، ويعكسون األمر فيحملون احملكم  ِمْنُه(  ت ش اب ه  
ن ِة( )اْبِتغ اء  على املتشابه ملن يدعوهنم لقوهلم ، فإن املتشابه حتصل به الفتنة بسبب االشتباه  الِفت ْ

 .(1)كم الصريح ليس حمال للفتنة ، لوضوح احلق فيه ملن قصده اتباعه "الواقع فيه ، وإال فاحمل
وحيذر القرآن الكرمي من خمالفة أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ، ويثبت أنه من موجبات الفتنة اليت 

 لَمُحِيطَةٌ  جَهَنَّمَ وَإِنَّ سَقَطُوا الفِتْنَةِ فِي أَلَا تَفْتِنِّي وَلَا لِي ائْذَنْ  يَقُولُ مَنْ وَمِنْهُمْ}:هتلك صاحبها ، قال تعاىل

، قال السعدي: " فإنه على تقدير صدق هذا القائل يف قصده ، فإن يف التخلف (2) {بِالكَافِرِينَ
مفسدة كربى، وفتنة عظمى ، حمققة، وهي: معصية هللا ومعصية رسوله، والتجري على اإلمث الكبري، 

فمفسدة قليلة ابلنسبة للتخلف، وهي متومهة. مع أن هذا القائل والوزر العظيم . وأما اخلروج، 
قصده التخلف، والقرآن الكرمي يبني أن املسلم جيب عليه أن جياهد نفسه ويقاوم فتنة األعداء، 
ويثبت أمام كل من يريد صده عن الدين ، ومحله على الكفر ، واجتياله عن دينه ، سواء كان 

 مَا بَعْدِ مِنْ هَاجَرُوا لِلَّذِينَ رَبَّكَ إِنَّ ثُمَّ}أو شياطني اجلن ،  فقال تعاىل مصدر هذه الفتنة شياطني اإلنس

، وهذه اآلية تدل على أن هللا مع (3) {رَحِيمٌ  لَغَفُورٌ  بَعْدِهَا مِنْ رَبَّكَ إِنَّ وَصَبَرُوا جَاهَدُوا ثُمَّ فُتِنُوا
دينه ، وكذلك تدل على أن معيته تشمل من فنت املؤمنني مث اتب،   املؤمن الذي فنت وثبت على

قال الزخمشري: "  )مثَّ ِإنَّ ر بَّك  ( داللة على تباعد حال هؤالء من حال أولئك، وهم عمار 
وأصحابه . ومعىن : إّن ربك هلم ، أنه هلم ال عليهم ، مبعىن أنه وليهم وانصرهم ال عدّوهم وخاذهلم 

لك للرجل ال عليه، فيكون حمميا  منفوعا  غري مضرور ) ِمن ب  ْعِد م ا فُِتُنوْا ( ابلعذاب ، كما يكون امل
واإلكراه على الكفر. وقرئ: ) فتنوا ( على البناء للفاعل، أي: بعد ما عذبوا املؤمنني كاحلضرمي 

 .(4)وأشباهه " 
الذين يبطنون الكفر وقد بني القرآن الكرمي أن حب الفتنة والتعلق هبا من صفات املنافقني 

ويظهرون اإلميان ، وهذا أسلوب بليغ يف تنفري املسلم من الفنت ووجوب النأي عن أسباهبا ، قال 
، قال (5) {يَسِريًا إِلَّا بِهَا تَلَبَّثُوا وَمَا لَآَتَوْهَا الفِتْنَةَ سُئِلُوا ثُمَّ  أَقْطَارِهَا مِنْ عَلَيْهِمْ دُخِلَتْ  وََلوْ}:هللا تعاىل

الغرانطي: " )ولو دخلت عليهم من أقطارها ( أي لو دخلت عليهم املدينة من جهاهتا ) مث سئلوا 
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، وهبذا يتبني أن قلوب املنافقني هي اليت أشرب (1)الفتنة( يريد ابلفتنة الكفر أو قتال املسلمني " 
 فيها حب الفتنة ، والشغف هبا .

السابقة أنه مهما ادهلمت اخلطوب وأتلب أهل الفنت على بط بعض املفسرين من اآلية نوقد است
املسلمني فإنه جيب عليهم أن يزدادوا ثقة يف وعد هللا ونصره احملتم ، ومعطيات التاريخ تؤكد ذلك ،  
وقد أكد القرآن الكرمي أن من احلكم املرتتبة على الفتنة متحيص املؤمنني، ومتييز الصادق من 

 أَنْ  يُتْرَكُوا أَنْ النَّاسُ أَحَسِبَ}:املنافق، ومن األدلة على ذلك قوله تعاىل الكاذب، وتبيني املؤمن من

، قال (2) {الكَاذِبِنيَ وَلَيَعْلَمَنَّ صَدَقُوا الَّذِينَ اهللُ فَلَيَعْلَمَنَّ قَْبلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ فَتَنَّا يُفْتَنُونَ ، وَلَقَدْ لَا وَهُمْ آَمَنَّا يَقُولُوا
" إن معناه أظن الذين خرجوا اي حممد من أصحابك من أذى املشركني إايهم أن نرتكهم الطربي: 

بغري اختبار وال ابتالء امتحان؟ أبن قالوا آمنا بك اي حممد فصدقناك فيما جئتنا به من عند هللا، كال 
 .(3)لنختربهم ليتبني الصادق منهم من الكاذب "

 وَجَعَلْنَا األَسْوَاقِ فِي وَيَمْشُونَ الطَّعَامَ لَيَأْكُلُونَ  إِنَّهُمْ إِلَّا املُرْسَلِنيَ مِنَ  قَبْلَكَ أَرْسَلْنَا وَمَا}وكذلك قال هللا تعاىل

، وهذه اآلية تبني أن الفتنة سنة كونية تالزم (4){بَصِريًا رَبُّكَ وَكَانَ أَتَصْبِرُونَ فِتْنَةً لِبَعْضٍ بَعْضَكُمْ
القرطيب : " أي إن الدنيا دار بالء وامتحان ، فأراد سبحانه أن البشر يف كل سين حياهتم ، قال 

جيعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم يف مجيع الناس مؤمن وكافر ، فالصحيح فتنة للمريض 
والغين فتنة للفقري والفقري الصابر فتنة للغين ، ومعىن هذا أن كل واحد خمترب بصاحبه فالغين ممتحن 

اسيه وال يسخر منه ، والفقري ممتحن ابلغين عليه أال حيسده وال أيخذ منه إال ما ابلفقري عليه أن يو 
 .(5)أعطاه وأن يصرب كل واحد منهما على احلق "

 بِالشَّرِّ  وَنَبْلُوكُمْ املَوْتِ ذَائِقَةُ نَفْسٍ  كُلُّ}:وعموم هذه الفتنة ومشوهلا للخري والشر يبينه قوله تعاىل

، فاهلل تبارك وتعاىل بني يف هذه اآلية   كما قال الشيخ السعدي   أنه : (6){تُرْجَعُونَ َليَْناوَإِ فِتْنَةً وَاخلَيْرِ
" أوجد عباده يف الدنيا ، وأمرهم ، وهناهم ، وابتالهم ابخلري والشر ، وابلغىن والفقر ، والعز والذل 
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عند مواقع الفنت ومن  ، واحلياة واملوت ، فتنة منه تعاىل ( ليبلوهم أيهم أحسن عمال ومن يفتنت
 .(1)ينجو . وإلينا ترجعون ) فنجازيكم أبعمالكم، إن خريا فخري ، وإن شرا فشر " 

 نيوالقرآن الكرمي يف سياق تبصريه للمسلم حبقيقة الفتنة يبني له أن موجباهتا قد تتمثل يف املال والبن
 إِنَّمَا}:اللذين اعتربمها هللا تبارك وتعاىل زينة احلياة الدنيا، وفطر الناس على حبهما ، فقال تعاىل

، قال البغوي : ") إمنا أموالكم وأوالدكم (2) {عَظِيمٌ أَجْرٌ  عِنْدَهُ وَاهللُ فِتْنَةٌ وَأَوْلَادُكُمْ أَمْوَالُكُمْ
بها اإلنسان يف العظائم ومنع احلق وتناول احلرام فتنة ( بالء واختبار وشغل عن اآلخرة يقع بسب

 )وهللا عنده أجر عظيم ( قال بعضهم ملا ذكر هللا العداوة أدخل فيه من للتبعيض 
 

فقال إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم ألن كلهم ليسوا أبعداء ومل يذكر من يف قوله ) إمنا 
، وهبذا يتبني أن منهج القرآن (3)واشتغال القلب" أموالكم وأوالدكم فتنة ( ألهنا ال ختلو عن الفتنة

 الكرمي يف احلديث عن مفهوم الفتنة وبيان كيفية التعامل معها يتميز ابلشمول والعموم .
 الفتنة من للمؤمن خري واملوت املوت يكره آدم ابن يكرههما اثنتان ): قال صلى هللا عليه وسلم

 )4(أقل للحساب( املال وقلة املال قلة ويكره
الفتنة وتكذيب احلق الذي جاءت به الرسل  اتباعوالقرآن الكرمي يبني أن اإلنسان يعذب بسبب 

 أَنْفُسَكُمْ فَتَنْتُمْ وَلَكِنَّكُمْ بَلَى قَالُوا مَعَكُمْ نَكُنْ أَلَمْ يُنَادُونَهُمْ}:عليهم السالم، قال تعاىل

، قال يف (5) {الغَرُورُ بِاهللِ وَغَرَّكُمْ اهللِ أَمْرُ جَاءَ حَتَّى األَمَانِيُّ وَغَرَّتْكُمُ وَارْتَبْتُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ
أضواء البيان: " أي أضللتموها ابلنفاق الذي هو كفر ابطن ، ومن هذا املعىن قوله 

الَِّذين  ُهْم ،  اخل رَّاُصون  ، وقال تعاىل)قُِتل  (6)أي ال يبقى شرك"{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ }تعاىل:
ن   ، ي ْسأ ُلون  يف غ ْمر ٍة س اُهون   يِن ، ي  ْوم   ي  ْومُ  أ ايَّ ن  ت ُكمْ  يُ ْفت  ُنون  ، ُذوُقوا النَّارِ  ع ل ى ُهمْ  الدِّ ا ِفت ْ  الَِّذي ه ذ 

ُتمْ  ، أي : يعذبون ) يوم هم على النار يفتنون (  ، قال الشيخ السعدي : "(7)) ت ْست  ْعِجُلون   ِبهِ  ُكن ْ
بسبب ما انطووا عليه من خبث الباطن والظاهر، ويقال هلم: ) ذوقوا فتنتكم ( ، أي : العذاب 
 والنار ، الذي هو أثر ما افتتنوا به ، من االبتالء الذي صريهم إىل الكفر والضالل .
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ا أبنواع ) هذا ( العذاب ، الذي وصلتم إليه ، هو ) الذي كنتم به تستعجلون ( . فاآلن متتعو 
، ففي هذه اآلايت بني هللا تبارك (1)العقاب والنكال، والسالسل واألغالل ، والسخط والوابل " 

 وتعاىل أن العذاب والنكال الذي ينتظر الكافر يوم القيامة إمنا هو أثر ما فتتنوا به .
أن تقوم وقد بني القرآن الكرمي أن الفتنة عامة شاملة، فهي كانت ومازالت وستظل قائمة إىل 

الساعة ، ومشلت األنبياء وأتباعهم، فأما فتنة األنبياء عليهم السالم فقد قال هللا تعاىل عن سليمان 
، قال السعدي: )ولقد فتنا (2) {أَنَابَ ثُمَّ جَسَدًا كُرْسِيِّهِ عَلَى وَأَلْقَيْنَا سُلَيْمَانَ فَتَنَّا وَلَقَدْ}عليه السالم

 سليمان ( أي: ابتليناه واختربانه، بذهاب ملكه وانفصاله عنه، بسبب خلل اقتضته الطبيعة 
 

البشرية )وألقينا على كرسيه جسدا( أي: شيطاان قضى هللا وقدر أن جيلس على كرسي ملكه، 
، وقال تعاىل (3)ويتصرف يف امللك يف مدة فتنة سليمان ) مث أانب ( سليمان إىل هللا تعاىل واتب  

 عَلَى بَعْضُهُمْ لَيَبْغِي اخلُلَطَاءِ مِنَ كَثِريًا وَإِنَّ نِعَاجِهِ إِلَى نَعْجَتِكَ بِسُؤَالِ ظَلَمَكَ َلقَدْ قَالَ}عن داود عليه السالم

 {وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ فَتَنَّاهُ أَنَّمَا دَاوُودُ وَظَنَّ هُمْ مَا وَقَلِيلٌ الصَّاِلحَاتِ وَعَمِلُوا آَمَُنوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٍ
حكم بينهما ) أمنا فتناه ( أي : اختربانه ودبران عليه هذه ، قال السعدي : " )وظن داود( حني (4)

القضية ليتنبه . ) فاستغفر ربه ( ملا صدر منه ) وخر راكعا ( أي : ساجدا ) وأانب ( هلل تعاىل 
 .(5)ابلتوبة النصوح والعبادة"

أُخْتُكَ فَتَقُولُ  إِذْ تَمْشِي}:وقد ابتلى هللا عز وجل أويل العزم من الرسل ، فقال عن موسى عليه السالم

نَجَّيْنَاكَ مِنَ الغَمِّ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَ 

" أي اختربانك  ، قال القرطيب:(6){رٍ يَا مُوسَىوَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِنيَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَ

 بِكَلَِمات   رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ ابْتَلَى وَِإذِ}، وقال عن إبراهيم عليه السالم(7)اختبارا حىت صلحت للرسالة "

، قال الطربي: " وكان (8){الظَّالِمِنيَ  عَهْدِي يَنَالُ  لَا قَالَ ُذرِّيَّتِي وَمِنْ قَالَ إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُكَ إِن ي قَالَ فَأَتَمَّهُنَّ

                                                            

 .808ص    1ـ السعدي ـ   ج  تيسري الكرمي الرمحن (1)

 .34 اآلية رقم صسورة  (2)

 .  713ص    1ـ السعدي ـ   ج  تيسري الكرمي الرمحن (3)

 .24 اآلية رقم صسورة  (4)

 .  712ص    1ـ السعدي ـ ج  تيسري الكرمي الرمحن(5)

 .40 اآلية رقم طهسورة  (6)

 .198ص   11(اجلامع ألحكام القرآن ـ القرطيب ـ   ج 7)

 .124 اآلية رقم البقرةسورة  (8)



 

 

اختبار هللا تعاىل ذكره إبراهيم اختبارا بفرائض فرضها عليه وأمر أمره به وذلك هو الكلمات اليت 
 .(1)أوحاهن إليه وكلفه العمل هبن امتحاان منه له واختبارا"

فتنته عن دينه ولكن هللا عز  وبني القرآن الكرمي أن من األنبياء عليهم السالم من حياول الكفار
 كَادُوا وَإِنْ}:وجل يثبته على احلق ، ويرد كيدهم يف حنرهم ، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم

 إِلَيْهِمْ  تَرْكَنُ كِدْتَ لَقَدْ ثَبَّتْنَاكَ أَنْ  خَلِيلًا، وَلَوْلَا لَاتَّخَذُوكَ  وَإِذًا غَيْرَهُ عَلَيْنَا لِتَفْتَرِيَ إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا الَّذِي عَنِ لَيَفْتِنُونَكَ

، قال ابن كثري رمحه هللا (2) {نَصِريًا عَلَيْنَا لَكَ تَجِدُ  لَا ثُمَّ  املَمَاتِ وَضِعْفَ احلَيَاةِ ضِعْفَ لَأَذَقْنَاكَ ، إِذًا قَلِيلًا شَيْئًا
 تعاىل : " خيرب تعاىل عن أتييده رسوله صلوات هللا عليه وسالمه وتثبيته وعصمته وسالمته من شر 

 
األشرار وكيد الفجار وأنه تعاىل هو املتويل أمره ونصره وأنه ال يكله إىل أحد من خلقه بل هو وليه 

اداه وخالفه وانوأه يف مشارق األرض وحافظه وانصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من ع
 .(3)ومغارهبا صلى هللا عليه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين "

 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) القتل ( :
 فاهلل عز وجل أابح لنا القصر يف أول األمر خيفة من أن يقتل الكفار املسلمني ، قال عز وجل  

فِي األَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّالَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَِّذيَن } وَإِذَا ضَرَبْتُمْ 

 . (4)كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً {

أي  (5)ى خَوْف  مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ {} فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إاِلَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَوقال سبحانه 
 يقتلهم 

 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) الشرك والكفر ( 
 ( 7)} وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مَِن الْقَتْلِ {وقال عز وجل  (6)} وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ {قال تعاىل 

 كالم هللا عز وجل مبعىن ) الضالل  (   وجاءت الفتنة يف

                                                            

 .524ص   1(جامع البيان ـ الطربي ـ   ج 1)

 .75-73 اآلية رقم اإلسراءسورة  (2)

 .54 ص   3 ج   ـ كثري  ابن ـ  العظيم القرآن تفسري(  3)
 101اآلية رقم  النساءسورة (  4)

 83اآلية رقم  يونسسورة  ( 5)

 191اآلية رقم  البقرةسورة  ( 6)

 217اآلية رقم   البقرةسورة  ( 7)



 

 

{ يعين ضالني أهل احلق } إِلَّا 162{ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِنيَ}161} فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ}(وقال تعاىل 

 إال من كتب هللا عليه الشقا(1){163مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ}
 

 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) اإلمث ( 
فإن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا أمر الناس أن يذهبوا إىل  غزوة تبوك ، قال بعض املنافقني اعذرين 

يفتنين ، فقال  اي رسول هللا فإين أخشى على نفسي من بنات بين األصفر ، يعين من بنات الروم أن
 يعين يف اإلمث سقطوا . (2)يَقُولُ ائْذَن ل ي وَالَ تَفْتِنِّي أَالَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ { }وَِمنْهُم مَّنعز وجل 

 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) العربة واالتعاظ ( 
يعين عربة للقوم  (3)الظَّالِمِنيَ {}فَقَالُوْا عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا الَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً ل لْقَوْمِ قال أصحاب موسى 

 الظاملني .
 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) الصد عن سبيل هللا  ( 

 ، يعين يصدوك عن سبيل هللا .(4) } َواحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ {قال تعاىل 

 ،أي يصدونك عن هذا القرآن العظيم (5) يْكَ {}وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَوقال تعاىل 
 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) العقوبة ( 

 .(6) } وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ {قال تعاىل 

 .(7) كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ {} عَلَى العقوبة  } وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا {وقال تعاىل 
 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) القضاء  ( 

فلما موسى عليه السالم ملا عبد قومه العجل اختار سبعني منهم ، فلما أتوا ليعتذروا أمام هللا عز 
ن  تُ  } تُضِلُّ بِهَا ك  { يعين قضاؤك وجل لقومهم أخذهتم الرجفة ، فماذا قال موسى ؟ } ِإْن ِهي  ِإالَّ ِفت ْ

 . (8)مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء {
                                                            

 193 اآلية رقم البقرةسورة  ( 1)

 49اآلية رقم  التوبة سورة( 2)

 85اآلية رقم  يونسسورة (  3)

 49اآلية رقم  املائدةسورة  (4)
 73اآلية رقم  االسراءسورة  (5)

 24اآلية رقم  صسورة  (6)

 34اآلية رقم  صسورة  (7)

 155اآلية رقم  االعرافسورة  (8)



 

 

 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) املعذرة ( 
فإن أهل الكفر يوم القيامة يعتذرون أمام هللا عز وجل أبهنم ما كفروا وال أشركوا به ، قال تعاىل } مثَّ 

تُ ُهْم { يعين معذرهتم  ن   ْ ت ُكن ِفت ْ  . (1)} إِالَّ أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِنيَ {مل 
   الذي هو ضد الشر وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) الشر (

} وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف  فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ قال عز وجل عن أصحاب اإلميان الضعيف 

 ( 2)لْمُبِنيُ {بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى  وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ ا

 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) االبتالء ابحلرب ( 
 

} فإن املؤمنني إذا مل يوالوا املؤمنني وإمنا والوا الكفار ، سلَّط هللا عز وجل عليهم ابتالء ابحلرب 

 .  (3) فِي األَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِريٌ {وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِالَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ
 قال صلى هللا عليه وسلم 

(  والقتل والزالزل الفنت الدنيا يف عذاهبا اآلخرة يف عذاب عليها ليس مرحومة أمة أميت: ) احلديث
 إبحدى ضربت إذ زايد إمارة يف السوق يف واقف أان بينما قال بردة أيب وعن( .  صحيح) (4). 

 هللا صلى هللا رسول مع صحبة لوالده كانت  قد_  األنصار من رجل فقال تعجبا األخرى على يدي
 واحدة ودعوهتم واحد ونبيهم واحد دينهم قوم من أعجب قلت بردة أاب اي تعجب مما_  وسلم عليه

 أخربين والدي سعت فإين تعجب فال قال بعض قتل بعضهم يستحل واحد وغزوهم واحد وحجهم
 .  5( اإلسناد صحيح وهو)  فذكره يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سع أنه
 للتطهري النار بعضهم دخول من البد أبنه للقطع غالبها هنا(  األمة)  ب  املقصود أن واعلم(  تنبيه) 

 الصحيحة
 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) املرض  ( 

}أَوَالَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُل  عَامٍ مَّرًَّة أَوْ كما قال بعض املفسرين يف قوله تعاىل عن املنافقني 

 ، أوال يرون أهنم يصيبهم املرض .(6)مَرَّتَيْنِ ثُمَّ الَ يَتُوبُونَ وَالَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ {
                                                            

 23اآلية رقم االنعام سورة  (1)

 11اآلية رقم   احلجسورة  (2)

 73اآلية رقم  االنفالسورة  (3)

 959صحيح االلباين األلباين :أبو موسى األشعري عبدهللا بن قيس احملدث:الراوي (4)

 361ص املستدرك ، احلاكم :أبو موسى احملدث:الراوي(5)

 126اآلية رقم  التوبةسورة  (6)



 

 

 ستهواء والغلبة  ( وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) اال
، يعين ال (1)} يَا بَنِي آدَمَ الَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ {قال عز وجل 

 يلهينكم الشيطان وال يغلبنكم على أنفسكم كما فعل أببيكم آدم .
 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) اجلنون (

} فَسَتُبْصِرُ وَيُْبصِرُوَن* ر قريش زعموا أن النيب صلى هللا عليه وسلم جمنون ، قال عز وجلفإن كفا

 أي من هو اجملنون.(2بِأَييِّكُمُ الْمَفُْتونُ {)
 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) العذاب ( 

 
} أي يعذبون  (3)رِ يُفْتَنُونَ {} يوم هُمْ عَلَى النَّاقال عز وجل عن أهل الكفر إذا ذاقوا عذاب هللا 

 ين عذابكم .يع(4ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ {)
 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) العذاب يف الدنيا  ( 

أي عذاب  أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ {} وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا قال عز وجل عن املنافقني 

 (5)} كَعَذَابِ اللَّهِ {الدنيا 
 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) احلرق ابلنار  ( 

؟  -وهم أهل األخدود  –ملا تسلَّط ذلك امللك الظامل على قومه الذين أسلموا ، ماذا صنع هبم 
} إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِنيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُْم  أحرقهم ابلنار ، قال تعاىل

 (.6)عَذَابُ الْحَرِيقِ { 
 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) التسليط  ( 

يعين ال تسلط علينا  تَجْعَلْنَا فِتْنَةً ل لَّذِينَ كَفَرُوا {} رَبَّنَا لَا ولذلك قال إبراهيم عليه الصالة والسالم 

 (. 7)} وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {الذين كفروا 

                                                            

 27اآلية رقم  االعرافسورة  (1)

 5,6اآلية رقم القلم سورة  (2)
 13 اآلية رقم الذارايتسورة  (3)

 14اآلية رقم  الذارايتسورة  (4)

 10اآلية رقم العنكبوت سورة  (5)
 10اآلية رقم الربوج سورة  (6)

 5اآلية رقم املمتحنة سورة  (7)



 

 

 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) الفضيحة ( 
ِْلك  ل ُه ِمن   كما يف أحد وجوه التفسري يف قوله تعاىل } و م ن يُِرِد اللُّ  ن  ت ُه { يعين فضيحته } ف  ل ن مت  ِفت ْ

ْيئا  {  (.1)اللِّ ش 
 وجاءت الفتنة يف كالم هللا عز وجل مبعىن ) النفي عن البلد  ( 

يعين أن أخراج اإلنسان  (،2)} وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ {كما حيتمله قوله تعاىل كما قال بعض العلماء 
 عنده من أن يُقتل.من بلده أعظم 

 

 
 
 
 
 
 

 ب :املبحث الثاين : أهم احملاور يف قصة أصحاب الكهف ، وفيه مخسة مطال
 هبم (ا بر املطلب األول : أثر الشباب يف نصرة احلق ) إهنم فتية آمنو    
  م (املطلب الثاين : من مثار اإلميان الثبات ) وربطنا على قلوهب  
 ( حدوث الفنت ) وإذ اعتزلتموهم املطلب الثالث : اهلجرة عند   
رسا ، كلب حاذ الاملطلب الرابع : األخذ ابألسباب : اللجوء إىل الكهف ، اختا  

 ) وليتلطف ...(  احليطة واحلذر اصطحاب املال ، األمر أبخذ
 املطلب اخلامس : إحياء املوتى ) وكذلك أعثران عليهم (  

 
 
 
 
 
 

                                                            

 41اآلية رقم  املائدةسورة  (1)

 191اآلية رقم  البقرةسورة  (2)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م(بربه فتية آمنوا )إنهمأثر الشباب في نصرة الحق  األول:المطلب 

 
 (1){إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۚ  نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ }

من هنا شرع يف بسط القصة وشرحها، فذكر تعاىل أهنم فتية وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى 
الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا يف دين الباطل، وهلذا كان أكثر املستجيبني لّل تعاىل  للسبيل من

ولرسوله صلى الّل عليه وسلم شبااب . وأما املشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ومل يسلم 
بلغين  منهم إال القليل، وهكذا أخرب تعاىل عن أصحاب الكهف أهنم كانوا فتية شبااب . وقال جماهد:

أنه كان يف آذان بعضهم القرطة، يعين احللق، فأهلمهم الّل رشدهم، وآاتهم تقواهم فآمنوا برهبم، أي 
اعرتفوا له ابلوحدانية وشهدوا أنه ال إله إال هو، } وزدانهم هدى{ استدل هبذه اآلية وأمثاهلا على 

انهم هدى{ ، كما قال: } والذين زايدة اإلميان وتفاضله، وأنه يزيد وينقص، وهلذا قال تعاىل: } وزد
اهتدوا زادهم هدى تقواهم{ ، وقد ذكر أهنم كانوا على دين املسيح عيسى ابن مرمي، والّل أعلم. 
وقوله تعاىل: } وربطنا على قلوهبم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات واألرض{ يقول تعاىل: 

العيش الرغيد والسعادة والنعمة، فإنه قد وصربانهم على خمالفة قومهم، ومفارقة ما كانوا فيه من 
ذكر غري واحد من املفسرين من السلف واخللف أهنم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادهتم، وأهنم 
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خرجوا يوما  يف بعض أعياد قومهم، وكان هلم جمتمع يف السنة جيتمعون يف ظاهر البلد، وكانوا يعبدون 
ا ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس وكان أيمر الناس األصنام والطواغيت ويذحبون هلا، وكان هل

بذلك وحيثهم عليه ويدعوهم إليه، فلما خرج الناس جملتمعهم ذلك وخرج هؤالء الفتية مع آابئهم 
وقومهم، ونظروا إىل ما يصنع قومهم بعني بصريهتم، عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود 

لّل الذي خلق السماوات واألرض؛ فجعل كل واحد منهم ألصنامهم والذبح هلا ال ينبغي إال 
يتخلص من قومه وينحاز عنهم، واختذوا هلم معبدا  يعبدون الّل فيه، فعرف هبم قومهم فوشوا أبمرهم 
إىل ملكهم، فاستحضرهم بني يديه فسأهلم عن أمرهم وما هم عليه، فأجابوه ابحلق ودعوه إىل الّل 

 (1)ىل عزَّ وجلَّ، وهلذا أخرب تعا
 
 
 

 نَحْنُ نَقُصّ عَلَيْك نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَة آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى {اْلق ْول يف أت ِْويل ق  ْوله ت  ع اىل  } 
ي ة ي  ُقول ت  ع اىل  ِذْكره لِن ِبيِِّه حُم مَّد ص لَّى اللَّ ع ل ْيِه و س لَّم  : حن ُْن اي  حُم مَّد ن  ُقّص ع ل ْيك خ رب  ه ُؤال   ِء اْلِفت ْ

ُمْ  ْدِق و اْلي ِقني الَِّذي ال  ش كَّ ِفيِه } ِإهنَّ ي ة آم ُنوا ِبر هبِِّْم { الَِّذين  أ و ْوا ِإىل  اْلك ْهف اِبحلْ قِّ ، ي  ْعيِن : اِبلصِّ  ِفت ْ
ي ة الَِّذين  أ و ْوا ِإىل  اْلك ْهف الَِّذين  س أ ل ك ع ْن ن  ب ِئِهْم اْلم أل  ِمْن ُمْشرِِكي ق  ْومك ، ي ة  ي  ُقول : ِإنَّ اْلِفت ْ ِفت ْ

ُهْم ِإىل  ِإمي اهنْم ِبر   ُهْم ُهد ى { ي  ُقول : و ِزْدان  هبِِّْم ِإمي اان  ، و ب ِصري ة ِبِديِنِهْم ، ح ىتَّ آم ُنوا ِبر هبِِّْم ، } و ِزْدان 
انُوا ِفيهِ  ُوا ع ل ى ِهْجر ان د ار ق  ْومهْم ، و اهْل ر ب ِمْن ب نْي أ ْظُهرهْم ِبِديِنِهْم ِإىل  اللَّ ، و ِفر اق م ا ك   ِمْن ص رب 

ق ْول يف أت ِْويل ق  ْوله ت  ع اىل  } حن ُْن ن  ُقّص خ ْفض اْلع ْيش و لِينه ، ِإىل  ُخُشون ة اْلُمْكث يف ك ْهف اجلْ ب ل. الْ 
ُهْم ُهد ى { ي  ُقول ت  ع اىل  ِذْكره لِن ِبيِِّه  ي ة آم ُنوا ِبر هبِِّْم و ِزْدان  ُْم ِفت ْ حُم مَّد ص لَّى اللَّ ع ل ْيك ن  ب أ ُهْم اِبحلْ قِّ ِإهنَّ

ي ة الَِّذين  أ و ْوا ِإىل  اْلك ْهف اِبحلْ قِّ ، ي  ْعيِن : ع ل ْيِه و س لَّم  : حن ُْن اي  حُم مَّد ن  ُقّص ع ل ْيك خ   ِء اْلِفت ْ رب  ه ُؤال 
ي ة الَِّذين   ي ة آم ُنوا ِبر هبِِّْم { ي  ُقول : ِإنَّ اْلِفت ْ ُْم ِفت ْ ْدِق و اْلي ِقني الَِّذي ال  ش كَّ ِفيِه } ِإهنَّ أ و ْوا ِإىل   اِبلصِّ

ُهْم ُهد ى { اْلك ْهف الَِّذين  س أ ل ك ع ْن ن    ي ة آم ُنوا ِبر هبِِّْم ، } و ِزْدان  ب ِئِهْم اْلم أل  ِمْن ُمْشرِِكي ق  ْومك ، ِفت ْ
ُوا ع ل ى ِهْجر ان د ار  ُهْم ِإىل  ِإمي اهنْم ِبر هبِِّْم ِإمي اان  ، و ب ِصري ة ِبِديِنِهْم ، ح ىتَّ ص رب  ق  ْومهْم ، ي  ُقول : و ِزْدان 

انُوا ِفيِه ِمْن خ ْفض اْلع ْيش و ِلينه ، ِإىل  ُخُشون ة و اهْل ر ب ِمْن ب نْي أ   ْظُهرهْم ِبِديِنِهْم ِإىل  اللَّ ، و ِفر اق م ا ك 
 (2) اْلُمْكث يف ك ْهف اجلْ ب ل.
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أي يسرانهم للعمل الصاحل؛ من االنقطاع إىل هللا تعاىل، ومباعدة الناس، والزهد يف الدنيا. وهذه 
السدي : زادهم هدى بكلب الراعي حني طردوه ورمجوه خمافة أن ينبح زايدة على اإلميان. وقال 

عليهم وينبه هبم؛ فرفع الكلب يديه إىل السماء كالداعي فأنطقه هللا، فقال : اي قوم مل تطردونين، مل 
 (1)هللا لقد عرفت هللا قبل أن تعرفوه أبربعني سنة؛ فزادهم هللا بذلك هدى. ترمجونين مل تضربونين فو

يقول  احلق سبحانه ، وكأنلسابقةهو تفصيل القصة بعد أْن خلَّصها القرآن يف املذكرة والربقية اهذا 
هو  اهللكن ق ّصنا  ،وُغرّي فيها لرسوله: لقد ذكر انٌس هذه القصة من قبل، لكنها ُقصَّْت بغري احلق،

 الق ص ص احلق الذي ال كذب  فيه.
قضيتهم اليت ض حَّْوا من أجلها، فلما آمنوا ابهلل تواّلهم فحقيقة هؤالء أهنم فتية آمنوا ابهلل، وهذه 

 كما قال يف آية أخرى:(2)ونوَّر بصائرهم وربط على قلوهبم، وزادهم إمياان ، 
 

 (3) { تَقْوَاهُمْ وَءَاهتم هُدًى زَادَهُمْ ٱهْتََدوْاْ ٱلَّذِينَوَ } 

يبا  جمُ ميذه، ويراه حد تاللى أعالذكاء وما أشبه هذه املسألة ابملعلِّم الذي يلمح أمارات النجابة و 
 حريصا  على العلم فُيولِيه اهتمامه ومينحه املزيد من املعلومات.

ونالحظ هنا أن هؤالء املؤمنني الذين ض حَّْوا بكلِّ شيء وفرُّوا بدينهم ما زالوا يف مرحلة الشباب، 
انشغلوا بدينهم منذ ِصغ رهم  وهو مظّنة االنشغال ابلدنيا واحِلْرص على ُمتعها، أما هؤالء فقد

ليكونوا قْدوة ومث ال  للشباب املؤمن يف كل زمان ومكان، فالفتاء يف أهل الكهف: فتاء إميان و فتاء 
 (4)عقيدة.

 أن ةالكرمي اآلية ذهه من مويفه ويف هذه اآلية الكرمية عرفنا انه يف الشباب احلق والنصرة واهلداية
 .  واإلميان ىاهلد من للمزيد سبب الطاعة ألن؛   هدى ربه زاده وأطاعه بربه آمن من

 اهتدوا والذين}:  تعاىل كقوله؛   أخر مواضع يف مبينا جاء الكرمية اآلية هذه من املفهوم وهذا

 وقوله ، (6){ سبلنا لنهدينهم  فينا جاهدوا والذين}:  وقوله ،(5)  {تقواهم وآتاهم هدى زادهم
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 وهم إميانا فزادهتم آمنوا الذين فأما} وقوله ، (1{فرقانا لكم جيعل اهلل تتقوا إن آمنوا الذين يا أيها} تعاىل

 (3){إمياهنم مع إميانا ليزدادوا املؤمنني قلوب يف السكينة أنزل الذي هو}:  تعاىل وقوله ،(2){ يستبشرون
 .  اآلايت من ذلك غري إىل ،
 

 ماك  ، أيضا ينقص نهأ منها مفهوم ، يزيد اإلميان أن يف صرحية نصوص املذكورة اآلايت وهذه
 جهو  فال ، فيها شك ال صرحية داللة عليه تدل وهي ، ذلك على هللا رمحه  البخاري  هبا استدل

 . عاىلت هللا عند والعلم ، ترى كما  ونقصه اإلميان زايدة يف لالختالف معها
 
 
 
 

 اء  عط لبشريةا قواها أكثر وهم...  أهدافها حتقيق يف هللا بعد وأملها األمة ثروة الشباب ألهنم
 األمة اتريخ ااستطلعن لو.. . واإلنتاج واجلهاد والعمل العلم سن هو والشباب...  ونفعا      وخصوبة

 ةاليفاع قتو  يف اجلاد لعملل مثرة كان  وفنونه العلم جماالت خمتلف يف املسلمني إنتاج أن لوجدان
 . والشباب

  . شرا   أم خريا   نكا  سواء يعتقد عما للدفاع ميلك ما أنفس بذل يف يرتدد ال الشباب ألن
 دعوته حياربون مكة رؤساء وتنهَّد ، احلق إىل الناس يدعو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قام عندما

 طرف:  الطرفني كال  يف الصراع هذا يف املستميتني طليعة يف الشباب كان  ، هللا سبيل عن ويصدون
 على ويصبون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يؤذون الكفار شباب فكان. الباطل وطرف احلق

 نصرة تولوا الذين أكثر ذلك ومقابل كربائهم.  من بتحريض والتنكيل العذاب من أنواعا   أصحابه
 وسلم، عليه هللا صلى املصطفى بدعوة آمنوا الذين الشباب من هم حياضه عن والذود احلق

 أدَّت اليت الرائعة والبطوالت اجلسام التضحيات سجلوا. سبيلها يف والتضحية االستماتة يف فتناهوا
 (4)  املعمورة فوق اإلسالم علم يرفرف أن إىل
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 :( بهمقلو على وربطنا)  الثبات اإليمان ثمار المطلب الثاني: من
، املزعجة احلالة تلك يف مطمئنة قلوهبم وجعلنا، وثبتناهم صربانهم أي { قُلُوبِهِمْ  عَلَى وَرَبَطْنَا}

 (1). والطمأنينة، والثبات والصرب، واهلدى لإلميان وفقهم أن، وبره هبم تعاىل لطفه من وهذا
 فصارحوا اهلدى على والثبات ابإلميان كرمهم  هللا ولكن عاديني أانس موقف ليس هذا أن فطبيعي
 اإلميان على الثبات مع قومهم آبهلة ابلكفر إعالن وهو أحدا   هللا مع يدعون ال أبهنم: قومهم جبابرة

 (2).كرامة  وأي كرامة  وهذه وحده ابهلل
 عند خاصة القلب، على وعال جل هللا يربط أن الثبات ومن الثبات، إىل حيتاج هللا إىل سائر كل

 إىل حيتاج املؤمن فإن الفنت، شيوع عند أو الشبه ورود عند أو والكوارث، واملصائب النوازل حلول
 مقلب اي: )يقول أن وسلم عليه هللا صلى دعائه يف كثر  وهلذا قلبه، على وعال جل هللا يربط أن

  يشاهد أو يسمع أو اإلنسان يقرأ مما الناس أحوال يف مير وقد 3(دينك على قليب ثبت! القلوب
 لضرب حاجة وال ينتكس، أن -ابهلل عياذا  - يلبث ال مث للدين متحمسا   يبدو الناس من كثريا  

 وتعاىل تبارك يربط وأن دينه، على الثبات وعال جل هللا نسأل أن إىل ملحة احلاجة لكن األمثلة،
 (4)( قُ ُلوهِبِمْ  ع ل ى )و ر ب ْطن ا: املباركة الفئة تلك على ممتنا   هللا قال.نزلنا وحيثما حللنا أينما قلوبنا، على
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ْدان  و  ،  الصَّرْب  اُهمْ و أ هْل ْمن  :  ِذْكره ع زَّ  ي  ُقول  { قُلُوهبمْ عَلَى وَرَبَطْنَا}  مي ان بُِنورِ  وهبمْ قُ لُ  ش د   ىتَّ ح   اإْلِ
انُوا  ع مَّا أ نْ ُفسهمْ  ع ز ف تْ  ا  ، اْلع ْيش خ ْفض ِمنْ  ع ل ْيهِ  ك   ناث:  ق ال  ،  ي زِيد ثنا:  ل  ق ا،  ِبْشر ث  ن اح دَّ :  ك م 
مي انِ ابِ :  ي  ُقول {  قُ ُلوهبمْ  ع ل ى و ر ب ْطن ا}  ق  ت اد ة ع نْ  س ِعيد  ي  ُقول  { قُ ُلوهبمْ  ع ل ى ب ْطن او ر   ْوله: }و ق   .  إْلِ

ْدان  ،  الصَّرْب  و أ هْل ْمن اُهمْ :  ِذْكره ع زَّ  مي   بُِنورِ  قُ ُلوهبمْ  و ش د    ع ل ْيهِ  انُواك    ع مَّا أ نْ ُفسهمْ  ز ف تْ ع   ح ىتَّ  اناإْلِ
ث  ن ا:  ك م ا،   اْلع ْيش خ ْفض ِمنْ   ع ل ى و ر ب ْطن ا}  ق  ت اد ة ع نْ  س ِعيد ثنا:  ق ال  ،  ي زِيد ثنا:  ق ال  ،  ِبْشر ح دَّ

مي انِ :  ي  ُقول{   قُ ُلوهبمْ   (1).  اِبإْلِ
 (2)الكفار. يدي بني قالوا حىت هلم هللا أعطاها صرب، وقوة عزم شدة عن عبارة

 
 ،املاء سيلي ال حىت لِقْربةا تربط كما  فيه، ما لتحفظ عليه وتشدّ  الشيء على تربط أن يعين والربط
 أم ةقص يف اىلتع قوله منها ،كثريا    القرآن يف( ربط) مادة وردتْ  وقد تنفلت، ال حىت الدابة وتربط
 :موسى

 (3 ) .. {قَلْبِهَا عَلَىٰ رَّبَطْنَا أَن لَوْالۤ بِهِ لَتُبْدِي كَادَتْ  إِن فَارِغاً مُوسَىٰ  أُمِّ فُؤَادُ وَأَصْبَحَ}  
 ربط أنْ  ولوال اء،امل يف بولدها ِقي  تُ لْ  أن إليها أوحى الذي ابهلل اإلميان من قلبها يف ما على ربط: أي
 :األنظار يهإل وتُلِفت وتنتحب تصرخ ولدها خلف النطلقتْ  وثّبتها قلبها على هللا

 (4)  .. {لَوْالۤ بِهِ لَتُبْدِي كَادَتْ  } 
 هلا ثأحد موسى أم قلب على هللا وربط هبا، وحترك ابملشاعر توّقد إذا إال فؤادا   القلب ُيسمَّى وال

 .دةاملرا اخلطة مع ُمتمّشية سليمة فتأيت تصرفاهتا حيكم للشعور ض ْبطا  
 على سيعينه اهلدوء ألن النفس؛ وضبط ابهلدوء عروقه يف الدماء تغلي الذي الغاضب أنمر هنا ومن

 ينصح إنه الغضب؟ حال يف النبوي التوجيه ترى أال ُعقباه، حُتمد ال الذي غضبه مجاح ويُلجم احلق،
 (5).الغضب عنك تصرف نزوعية، لديك حتدث العملية هذه ألن عليه؛ أنت الذي الوضع بتغيري
 العقيدة بداخلها لتظل.. {قُلُوبِهِمْ  عَلَىٰ وَرَبَْطنَا} : الكهف أهل يف سبحانه احلق يقول وهنا

 به أ خربتْ  الذي اهلدى زايدة من وهذا والشدائد، األحداث خُترِجها وال تتزعزع ال ابهلل واإلميان
 (1).السابقة اآلية

                                                            

 294، ص  الطربيتفسري  (5)
 .200ص   11اجلامع ألحكام القرآن ـ القرطيب ـ   ج  (6)

 10اآلية رقم  القصصسورة (1)
 10اآلية رقم  القصصسورة (2)
 8854 الشعراويتفسري خواطر  (3)



 

 

 على القلب إطالق شاع فلما ، فيه الرتدد وعدم ، اإلميان تثبيت إىل مستعار القلب على والربط
 لتكون قلبها على ربطنا أن )لوال تعاىل قال كما  ، عقده على للتثبيت عليه الربط استعري االعتقاد

 تعاىل وقال ، قلبه اضطرب:  يقال ضده ويف ، اجلأش رابط هو:  قوهلم ومنه ،(2)( املؤمنني من
 . شيء حصول يف والشك للرتدد وحنوه ، االضطراب استعري ،(3)( احلناجر القلوب )وبلغت
 ملعىن مستعار االستعالء حرف ألن؛  الشد يف للمبالغة االستعالء حبرف"  ربطنا"  فعل وتعدية

 (4).  الفعل من التمكن
ن وهذه ثبات على اديهي ال بح لهوهبذا عرفنا ان القوة العظمى اليت مىت ما اراد هللا لإلنسان ان تص

 من آتنا اربن وافقال) رشادوال الرمحة هللا سؤال الثبات وسائل القوة العظمى بفضل هللا تعال من
 (.رشدا أمران من لنا وهيئ رمحة لدنك
 يف الرشاد إىل اهلداية هللا بسؤال يلهج أن ، الشانؤون به يرتبص الذي خاصة الداعية على ينبغي
 (5). أمره من فيصلح له يستجيب أن هللا عسى كله،  أمره
 اءبدع يلهج أن به ريفح ، يشاء كيف  يقلبها الرمحن أصابع من إصبعني بني القلوب أن علم من

 .. التثبيت
 وصحة املنهج مةسال مع ، مواله إىل وااللتجاء الدعاء ديدنه كان  عبدا   خيذل لن تعاىل هللا أن لُيعلم

 .القصد
 الضيق بعد من له وجعل يسرا ، أمره عسر وأحال ومعينا ، انصرا   له كان  االلتجاء حق هللا إىل جلأ من

 (6).وخمرجا   فرجا  
 ِإيّنِ  أ ر ى؟ م ا ت  ر ْون   ه لْ : )وقال الناس، حذر -وسلم عليه هللا صلى- النيب أن احلديث يف وجاء
ل   اْلِفنت ِ  م و اِقع   أل  ر ى   عليكم تعرض: )أهنا األحاديث بعض يف وجاء 7(اْلق ْطرِ  ك م و اِقعِ   بُ ُيوِتُكمْ  ِخال 

 كقطع  فتنا   ابألعمال ابدروا: )-وسلم عليه هللا صلى- قال وقد. 8(عودا   عودا   احلصري كأعواد
 من بعرض دينه يبيع.  كافرا    ويصبح مؤمنا   ميسي أو.  كافرا    وميسي مؤمنا   الرجل يصبح. املظلم الليل
 القائم، من خري فيها القاعد فنت ستكون إهنا: )- وسلم عليه هللا صلى - النيب ويقول 9(الدنيا

                                                                                                                                                                          

 8856مرجع سابق  ص  (4)
 10اآلية رقم  القصصسورة (5)
 10اآلية رقم  االحزابسورة (6)
 272ر ، ص مد الطاهحم، جمليدلكتاب احترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري ا»لتحرير والتنوير  (التحرير والتنوير1)
   www.saaid.netموقع االلكرتوين  انصر العمر د للشيخ تدبر سورة الكهف فائدة من كتاب ١٠٠ (2)
  مرجع سابق (3)
   1878صصحيح البخاري ،البخاري :أسامة بن زيد احملدث:الراوي(  7)

  2960ص  األلباين صحيح اجلامع:حذيفة بن اليمان احملدث:الراوي (8)
  118ص صحيح مسلم ، أبو هريرة :الراوي(  9)



 

 

 والسالم الصالة عليه كان  فقد الفنت وخلطورة ،1(الساعي من خري واملاشي املاشي، من خري والقائم
 كما  دينه، على الثبات هللا سؤال من يكثر -إمياان   وأقواها هلل وأخشاها األمة، هذه أفضل وهو-

 على قليب ثبت القلوب مقلب اي: )قول من يكثر هللا رسول كان:  -عنها هللا رضي- عائشة قالت
 - هللا رسول بعد غمارها يف وخيوض الفنت يف يسقط أال أيمن ومن الضياع، أيمن ومن(.  دينك
 - وسلم عليه صلى

 
 
 
 
 

 (  هماعتزلتمو وإذ)  الفتن حدوث عند الهجرة:  الثالث المطلب  
 غري عبادهتم يف أبداينكم وخالفتموهم فارقتموهم وإذا أي:   {اللّه إال يعبدون وما اعتزلتموهم وإذ} 
 (2)أببدانكم. أيضا   ففارقوهم الّل،

 لَُكمْ  يَنْشُرْ كَهْفِالْ إِلَى وُوافَأْ لَّهَال إِال دُونَيَعْبُ وَمَا اعْتَزَلْتُُموهُمْ وَإِذِ}:  تعاىل قوله أتويل يف القول

  {مِرْفَقًا أَمْرِكُمْ مِنْ لَكُمْ وَيُهَيِّئْ رَحْمَتِهِ مِنْ رَبُّكُمْ
 :لبعض الفتية بعض قيل عن خمربا ذكره تعاىل يقول
 وإذا: يقول(  للَّ  ا ِإال ي  ْعُبُدون   م او  )  آهلة هللا دون من اختذوا الذين قومكم الفتية أيها اعتزلتم وإذا

 نصب عموض يف معناه لكذ كان  إذ"  ما"  ف  هللا، سوى اآلهلة من يعبدون الذين قومكم اعتزلتم
ِإذِ )  قوله يف اليت وامليم اهلاء، على هلا عطفا  هلأ قال ذلك، يف قلنا لذيا وبنحو ( ُهمْ اْعت  ز ْلُتُمو  و 

 .التأويل
 :ذلك قال من ذكر* 

ِإذِ ) قوله قتادة، سعيد،عن ثنا: قال يزيد، ثنا: قال بشر، حدثنا (  اللَّ   ِإال ن  ي  ْعُبُدو  م او   ُهمْ ْعت  ز ْلُتُمو ا و 
 .فسريهات هذا"  هللا ُدونِ  ِمنْ  ي  ْعُبُدون   وم ا: " هللا عبد مصحف يف وهي

 هذه منو  بدينه، ينجو ىتح يسلكها أن املسلم على جيب جادة أسبااب   يتطلب الفنت من اخلروج إن
 :األسباب

                                                            

  2886ص صحيح مسلم ، أبو هريرة :الراوي(  1)
 

 295، ص  بن كثريتفسري ا(1)



 

 

 بتعدي:  األمر خفاء ندع وخاصة هلا املسلم يتعرض ال أبن فيها الولوج وعدم الفنت من اهلروب
 لصادقا املؤمن إن س،ابلنف االغرتار وعدم إليها، املوصلة األسباب وعن أسباهبا عن املسلم

 .هلك أمن ومن جنا، خاف ومن نفسه، على خياف الذي املتواضع
 ال ىتح والريب، الفنت نومواط وإايك فابتعد، الفنت من غريها أو نساء أو مال فتنة رأيت فإذا

 ": يقول كةملي أيب ابن هذاف منها، خيافون فكانوا املنهج هذا سلفنا علمنا وقد شيء، منها يصيبك
 "نفسه على النفاق خيشى كلهم  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أصحاب من ثالثني أدركت

 ،أي "الغرق كدعاء  دعاء إال منها ينجي ال فتنة تكون: يقول - عنه هللا رضي - هريرة أبو وهذا
 ظهري ال اليت الفنت يه الفنت فهذه. الغرق على أوشك الذي كخوف  والوجل اخلوف منه بلغ الذي

 يأب عنها ويبتعد ن،املؤم جيتنبها فهذه ملتبسة، هي بل فيها، احلق طريق يعلم وال وجهها،
 
: قال حيث عنها والقعود الفنت يف - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن جاء ما هذا ويؤيد ملجأ، 
 الساعي، من خري واملاشي املاشي، من خري والقائم القائم، من خري فيها القاعد فنت ستكون إهنا)

 - قوله الباب هذا ومن( فليفعل معاذ أو مبلجأ يعوذ أن استطاع فمن تستشرفه، هلا يستشرف من
 اجلبال، شعف هبا يتبع غنم املسلم املرء مال خري يكون أن يوشك: )- وسلم عليه هللا صلى

 (2) (1)(.الفنت من بدينه يفر القطر، ومواقع
ت الفتنه يف ذا كاناصة اولشدة عظمة الفنت فكان من األوىل اهلروب منها أوىل من املواجهة وخ

افضل له  الفنت واجهةوالن االنسان ضعيف ال يستطيع م الدين فااهنا من اعظم الفنت واشدها
 االعتزال واالبتعاد عن مواطن تلك الفنت .

اد ما رمحة مع الرشبهم لليف طل* التمس أهل الكهف أمرين مهمني مها رمحة هللا هبم وإرشاده هلم ، و 
 .  ضحياتيدلُّ على أهنم ماضون يف طريق احلق اثبتون عليه مهما كلَّفهم من ت

قبات والفنت والع تالءاتن واالب* وتتجلى أمهيُة هذا الدعاء للدعاة واملصلحني حني يواجهون احمل   
 ، أو تتشعب هبم اآلراء ، أو يقفون على مفرتق الطرق . 

    .د الفنت تشت* ويف قصة أصحاب الكهف دليل على جواز الفرار ابلدين والعزلة حني   
وحكمة هللا ،  وهي سنة األنبياء واالولياء:  من الظامل واز الفرار: " فيه جابن العريب قال اإلمام  -

   (3) . يف اخلليقة

                                                            

  7088، ص  صحيح البخاري، أبو سعيد اخلدري :الراوي(1)

 http://www.alimam.ws/ref/348 موقع االلكرتوين  (2)
  3/232 أحكام القرآن البن العريب   - (3)



 

 

،  اذا خاف الفتنه فيه يهرب بدينهأ ْن  وقال اإلمام اجلّصاص : "  فيه الداللة على ان االنسان -
أراد ويدل على انه اذا ،  وان كان على وجه التقيه يتعرض الظهار كلمة الكفر وان عليه ان ال

الن هللا قد رضي ذلك من ؛  خوف الفتنه ان يدعوا ابلدعاء الذي حكاه هللا عنهم اهلرب بدينه
 .  (1).  منهمْ   ملا كان على جهة االستحسان وأجاب دعائهم وحكاه لنا فعلهم

 هللا هُ م  ، سلَّ  من الفنتِ  هِ بدينِ  على أن من فرَّ  ويف هذه القصة دليلٌ وقال السعدي رمحه هللا  : "  -
، ومن  ، وجعله هداية لغريه ومن أوى إىل هللا آواه هللا، عافاه هللا  على العافيةِ  ص  ر  وأن من ح   ، منها
 .(2)العظيم من حيث ال حيتسب يف سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العزّ  ل الذلَّ حتمَّ 

 
 

ويف املنار نقل األستاذ رشيد رضا عن شيخه اإلمام حممد عبده " وال معىن عندي للخالف يف  -
وجوب اهلجرة من األرض اليت مينع فيها املؤمن من العمل بدينه ، أو يؤذى فيها إيذاء  ال يقدر على 

 . .(3)احتماله "  
يفنت فيه عن دينه أبن وعقب األستاذ رشيد رضا على ذلك بقوله " فكل مسلم يكون يف مكان  

يكون ممنوعا من إقامته فيه كما يعتقد ، جيب عليه أن يهاجر منه إىل حيث يكون حرا يف تصرفه 
 . (4)وإقامة دينه " 

 قَالُوا أَنْفُسِهِمْ  ظَالِمِي الْمَلَائِكَةُ تَوَفَّاهُمُ الَّذِينَ إِنَّ}وقال صاحب الكشاف عند تفسريه لقوله تعاىل  

 ۚ   فِيهَا فَتُهَاجِرُوا وَاسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَكُنْ أَلَمْ قَالُوا ۚ   الْأَرْضِ فِي مُسْتَضْعَفِنيَ كُنَّا قَالُوا ۚ   كُنْتُمْ فِيمَ

على أن الرجل إذا كان يف بلد ال يتمكن  وهذا دليلٌ  (5){ مَصِريًا وَسَاءَتْ ۚ   جَهَنَّمُ مَأْوَاُهمْ فَأُولَٰئِكَ
فيه من إقامة أمر دينه كما حيب ، لبعض األسباب والعوائق عن إقامة الدين ال تنحصر ، أو علم 

 .(6)" أنه يف غري بلده أقوم حبق هللا وأدوم على العبادة حقت عليه املهاجرة .

                                                            

  261/ 3 أحكام القرآن للجصاص   (4)

 473ص  يكالم املنان للسعدتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري    (5)

  5/357املنار " تفسري القرآن احلكيم "  لرشيد رضا  ( 1)

  5/361  مرجع سابق  ( 2)
 97 اآلية رقم النساءسورة ( 3)

 451/  1 للزخمشريالكشاف  (4)



 

 

ذ اي ِة وذكر ابن العريب يف أحكام القرآن من األسباب الداعية إىل هجر األوطان  : "    اْلِفر اُر ِمْن اإْلِ
ْرُء ع ل ى ن  ْفِسِه يف م ْوضِ  ِن ؛ و ذ ِلك  ف ْضٌل ِمْن اللَِّ ع زَّ و ج لَّ أ ْرخ ص  ِفيِه ، ف ِإذ ا خ ِشي  اْلم  ٍع ف  ق ْد يف اْلب د 

ُ سُ  ان ُه ل ُه يف اخْلُُروِج ع ْنُه ، و اْلِفر اِر بِن  ْفِسِه ؛ لُِيخ لِّص ه ا ِمْن ذ ِلك  اْلم ْحُذوِر .أ ِذن  اللَّ  . (1)"  ْبح 

* أقول :  لقد تذكرت والذكرى مؤرقٌة : املسلمني يف األندلس ملا متكن النصارى منهم فأجربوا    
قرآن ففرَّ من فر بدينه وبقي من بقي على من مل يتمكن من الفرار على ترك اإلسالم ونسيان لغة ال

، صنوف وألوان دينه خفية ال يستطيع أن جيهر به وإال فإن حماكم التفتيش مصريُه ؛ حيث العذاب 
   (2) حىت ُأجربوا على دخول الكنائس ، وممارسة شعائر النصرانية وتسمية أوالدهم أبسائهم  .

 
 
،  كلب حارسااذ ال، اتخ لجوء إلى الكهفالمطلب الرابع : األخذ باألسباب : ال    

 () وليتلطف ...  الحيطة والحذر اصطحاب المال ، األمر بأخذ
 

 هليس(  ل ُكمْ  و يُ ه يِّئْ  ر مْح ِتهِ  نْ مِ  ُكمْ ر بُّ )  لكم سطيب(  ل ُكمْ  ي  ْنُشرْ )  إليه فاجلأوا(  اْلك ْهفِ  ِإىل   ف ْأُووا) 
 مرفقا»  امرع وابن فعوان جعفر أبو رأق ورفقكم يسركم إليه يعود ما: أي(  ِمرف  ق ا أ ْمرُِكمْ  ِمنْ )  لكم
 هب يرتفق ام وهو، واحد مهاومعنا الفاء وفتح امليم بكسر اآلخرون وقرأ الفاء وكسر امليم بفتح« 

 . اإلنسان
 َفجْوَة  فِي وَهُمْ الشِّمَالِ ذَاتَ تَقْرِضُهُمْ غَرَبَتْ وَإِذَا الْيَمِنيِ ذَاتَ كَهْفِهِمْ عَنْ تَزَاوَرُ طَلَعَتْ إِذَا الشَّْمسَ وَتَرَى}

 رُقُودٌ وَهُمْ أَيْقَاظًا وَتَحْسَبُهُمْ(  *)  مُرْشِدًا وَلِيًّا لَهُ تَجِدَ فَلَنْ يُضْلِلْ وَمَنْ الْمُهْتَدِ فَهُوَ اللَّهُ يَهْدِ مَنْ اللَّهِ آيَاتِ مِنْ ذَلِكَ مِنْهُ
                                                            

 454/  2أحكام القرآن البن العريب  (1)

 البقاء صاحل بن شريف الرندي:  وويف هذه احملنة قال األديب الشهري أب (2)
 إنسان العيش بـطيب يـغر   فـال      نـقصانمت  مـا إذا شـيء  لـكل

 أزمـان سـاءته زمـن سره مـن      دول شاهدهتا كما األمـور  هـي
 (ثهالن) وأنـهد   ( أحـد  ) لـه هـوى      له عزاء ال أمر   ( الـجزيرة) دهـى

 ؟ (جـيان) أيـن أم (شـاطبة) وأيـن     ؟ (مرسية) شان ما (بـلنسيةً )  سألافـ 
  شان له فيها مسا قد عـامل مـن      فكم الـعلوم دار (قـرطبة) وأيـن

 هيمان اإللف لـفراق بـكى كـما      أسف من البيضاء احلنيفية  تبكي 
 عمران ابلكفر وهلا أقـفرت  قـد      خاليةً  سالماإل مـن ديـار عـلى
 ـبانصلو  نـواقيس إال  فيهن مـا      كنائس   صارت دق جدااملس حـيث

 عيدان وهي تبكي املنابر  حـىت      جامدة وهي تبكي احملاريب  حىت
 نسيان الدهر طوال مـن هلا ومـا      تقدمها ما أنست الـمصيبة  تـلك 

 عقبان السبق جمال فـي  كـأهنا      ضامرةً  اخليل عـتاق  راكبني يـا
 نريان النقع ظـالم فـي  كـأهنا      مرهفةً  اهلند فسـيو  وحـاملني



 

 

 فِرَارًا مِنْهُمْ لَوَلَّيْتَ عَلَيْهِمْ اطَّلَعْتَ لَوِ بِالْوَصِيدِ ذِرَاعَيْهِ بَاسِطٌ وَكَلْبُهُمْ الشِّمَالِ وَذَاتَ الْيَمِنيِ ذَاتَ وَنُقَل بُهُمْ

  (1) {رُعْبًا مِنْهُمْ وَلَمُلِئْتَ
 ايالز  بسكون«  ورتز » : وبويعق عامر بنا قرأ(  ت  ز او رُ  ط ل ع تْ  ِإذ ا الشَّْمس   و ت  ر ى: ) تعاىل قوله

 خروناآل وقرأ بعدها وألف خفيفة الزاي بفتح: الكوفة أهل وقرأ حتمر وزن على الراء وتشديد
ْهِفِهمْ   ع نْ )  وتعدل متيل: أي واحد مبعىن وكلها الزاي بتشديد  ) اليمني جانب :أي(  اْلي ِمنيِ  ات  ذ   ك 

ِإذ ا م الِ ال ذ ات  )  عنهم وتعدل ترتكهم: أي(  ت  ْقِرُضُهمْ  غ ر ب تْ  و   يف  مْ و هُ )  القطع ضالقر  صلأ(  شِّ
ةٍ   عشن بنات لمستقب كهفهم  انك:  قتيبة ابن قال فجوات ومجعها الكهف من متسع: أي(  ِمْنهُ  ف ْجو 

  مهل هللا اختار :قال ذلك بني فيما وال الغروب عند وال الطلوع عند الشمس فيه تقع ال
 
 

 برد هلمينا متسع يف همو  ألواهنم وتغري حبرها فتؤذيهم الشمس عليهم تدخل ال مقناة يف مضطجعا
 . وغمومه الغار كرب  عنهم ويدفع ونسيمها الريح
 تقع ال لشمسا فكانت نعش بنات مستقبل كان  الكهف أن وهو خطأ القول هذا بعضهم وقال

 : قال نهأ ترى أال وبينهم بينها وحال بقدرته عنهم الشمس صرف هللا ولكن عليهم
تِ  ِمنْ  ذ ِلك  )   ُهو  ف    اللَُّ  ْهدِ ي    م نْ  ) هبا يعترب ليتا قدرته ودالالت هللا صنع عجائب من(  اللَِّ  آاي 

د   نْ ف  ل  )  يرشده ومل هللا يضلله من: أي(  ُيْضِللْ  و م نْ  اْلُمْهت دِ  امُ )  معينا(  او لِي   ل هُ  َتِ  : تعاىل قوله(  ْرِشد 
بُ ُهمْ )   وقعود عدقا مثل راقد عمج نيام ( رُُقودٌ  مْ و هُ )  وي  ُقظ ي ِقظ مجع منتبهني: أي(  أ يْ ق اظ ا و حت ْس 

 . يتكلمون وال يتنفسون األعني مفتحي كانوا  ألهنم حاهلم اشتبه وإمنا
م الِ  و ذ ات   اْلي ِمنيِ  ذ ات   و نُ ق لِّبُ ُهمْ )  :  عباس بنا قال. األيسر للجنب رةوم األمين بللجن مرة(  الشِّ

 اشوراءع يوم كان  وقيل. محلومه األرض أتكل لئال جانب إىل جانب من مرة السنة يف يقلبون كانوا
 . تقلبان سنة كل  يف هلم كان:  هريرة أبو وقال. تقلبهم يوم
ْلبُ ُهمْ )  ِسطٌ  و ك   .الكالب سجن من انك  أنه على ريالتفس أهل أكثر(  اِبْلو ِصيدِ  ِذر اع ْيهِ  اب 

 سلي مما بعملهم مليع مل وإن اخلري أهل فكذلك منهم وليس الفتية مصاحبة الكلب نفعت كما
 !.أعظمها وما هللا رمحة أوسع واجبا،فما

 ريكث  شقاء بأسبا من وهذا ،احلالل يتحرى ال الناس من وكثري زكيا، اليكون احلرام( طعاما أزكى) 
 .واجملتمعات البيوت من
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 رابين، منهج احلقة يةوالوسط القرآن تتوسط فهي لطيفة، فيه القرآن منتصف يف( ليتلطف) جميء
 .التلطف من كثريا    تقتضي وهي
 (1 )!. منها يهرب فتنة أعظم فهذه ، دينه عن املؤمن يتخلى أن يعين ال الفنت عن البعد
 سباملنا عددال تكليف وهو للدعاة مهم درس وفيه( أحدكم فابعثوا) فقط منهم واحدا أرسلوا الفتية

 .العمل تفسد قد فالزايدة للمهمة
 أوىل، باب من املؤمنني عم مطلوب فهو دينية، منفعة لتحصيل مطلواب   األعداء مع التلطف كان  إذا

 .ذلك مراعاة املريب فعلى
 وهدوء تلطف من هل بد ال املشكالت هذه حلول إىل والوصول املشكالت، من ختلو ال احلياة
 . والرتوي للهدوء احلاجة زادت املشكلة كربت  وكلما وأتٍن،

 
 

 لغة له جهو  ال وهذا هللا، شاء إن سافرت: فيقال مضى، فيما الناس يستثين أن الشائعة األخطاء من
 .املستقبل يف يكون مبا مقيد فهو عقال، وال شرعا وال
 يفومنحر  والدجالني للسحرة وقعت وإن كرامة،  فهذه تقي صاحل رجل يد على اخلوارق وقعت إذا

 . واستدراج وبالء فتنة فهي العقيدة
 ويتيقنوا النفس بطول يتحلوا أن الدعوة هم حيملون الذين للدعاة تسلية الكهف أصحاب قصة يف
 (2).انصر دينه هللا وأن للمتقني العاقبة أن

 نالظ سنح/االعتزالو  اهلجرة/الثبات/الصاحلة الرفقة/التوحيد:  ب  هللا رعاية الفتية انل
 .العاقل القرار اختاذ/الكلمة اجتماع/الشورى/الدعاء/ابهلل
  ولو حلقا مجاعة فالزم ومة،مذم القرآن يف َتيء ما أكثر الكثرة بل قلة، أو بكثرة يُعرف ال احلق

 .مستضعفة قليلة كانت
 نزل، إذا ففهخي أو ويرفعه، لهنزو  ومينع ويعاجله، يدافعه البالء عدو وهو األدوية، أنفع من الدعاء

 .املؤمن سالح وهو
 هللاب أنسوا أهنم ذلك وسر ية،العاف أهل من كثري  يناهلا ال راضية عيشة يعيشون البالء أهل من كثري
 . الطريق وحشة عنهم فأزال
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 فالذئب الصالح، أهل عن مبعزل وهو متوج، فنت وسط دينه حفظ على قدرته يف يثق من خيطئ
 .اجلماعة مع هللا ويد القاصية، الغنم من أيكل
 أو فقراء كانوا  إن عنهم يعرض أو اخلري، أهل عن يرتفع أن ينبغي ال الشأن علو من بلغ مهما املرء

 . ضعفاء
 دينه يف هذا أثر والَتد الذكر دائم رجال َتد فقد لسانه، يقل مل( قلبه أغفلنا من: ) قوله..  لطيفة
 .بقلبه ال بلسانه ذكره أن والسبب ومعامالته، وخلقه
 يف تنازالت يقدموا أن الدعوات ألصحاب أبدا ينبغي فال احلق، على الثبات يف يتمثل انتصار أعظم

 .والشرق الغرب يقبله أن ألجل أو لضغوط إما الثوابت،
 مداورة ال صرحيا   فيه، ضعف ال قواي   فيه، عوج ال قيما   طريقه يف يسري إمنا ينحين، وال ينثين ال احلق
 . فيه

 ظلم، هذا كل  أوالده، واألب زوجه الرجل فنقص ظلم، النقص أن على دلت( شيئا منه تظلم ومل) 
 .حالنا لتغريت فأصلحناه ظلما عددانه وقع نقصٍ  أي أن ولو

 
 الحيتاج وأكلهما احلجاز مثار أعظم ألهنما معا، واألعناب النخيل ذكر كثرة  القرآن يف الالفت من

 .عليهم بنعمه فذكرهم وإعداد، عناية
 من كثري  يظن قد كما  وتفضيل إكرام دليل وليس( فتنة واخلري ابلشر ونبلوكم) وابتالء اختبار العطاء
 . اجلهال
 . سبيال إليه وجد ما غريه إىل ينتقل وال والنصح، ابللني الداعية يبدأ أن الدعوة يف األصل

 من نزل ما لكن يُداف ع، قد األرض من جاء ما ألن السماء وخص عذااب، أي( السماء من حسباان  ) 
 .يتعذر أو دفعه يصعب السماء
 عنها يستغين ال بشرية ضرورة كذلك  وهو الشرعية، ابألصول تنضبط أن بشرط رابين منهج احلوار
 .صغر مهما جمتمع

 احلوار مع فاإلسالم تثبت، ال فارغة دعوى احلوار اليقبل اإلسالم أن البعض يرددها اليت الدعوى
 . احلقيقة وإضاعة املفاهيم متييع مع ال البناء،

 يشكروا أن املؤمنني على فلزاما   مجيعا ، للخلق واصلة فنعمه هللا، من وأمشل إحساان   أكثر أحد ال
 . أعطاهم ما على رهبم

 غدٍ  وبعد مغرور، جاهل إال هو ما املتعايل هذا وصاحبه وخيمة، عاقبته عضال داء ابملال االستعالء
 .األمور له ستتكشف



 

 

  وآفتها فتنتها من دخلها حدأ يسلم ال الدنيا كذلك  ، فيه يبتل ال مث يدخله أن أحد يقدر ال املاء
 شقاء، وال فيها لزوا ال اليت ئمةالدا هي احلقيقية السعادة ألن البشر؛ سعادة حيقق الدنيا يف متاع ال

 .واإلسالم اإلميان ظل يف إال هذا يكون وال
 . ليهمع وجهه وجعل ذراعيه بسط قد الكلب كان  والعتبة الباب موضع معناه: قيل
 كسر  اليمني إىل لبواانق وإذا معهم الكلب انقلب انقلبوا إذا الكهف أصحاب كان:  السدي قال

  .عليها ورقد يسرال أذنه كسر  الشمال إىل انقلبوا وإذا عليها ورقد اليمىن أذنه الكلب
ُهمْ  ل و لَّْيت  )  حممد اي(  ع ل ْيِهمْ  اطَّل ْعت   ل وِ )   إليهم يصل ال حىت بةاهلي من هللا ألبسهم ملا(  ر ار افِ  ِمن ْ

ُهمْ  ْئت  و ل ُملِ )  رقدهتم من تعاىل هللا فيوقظهم أجله الكتاب يبلغ حىت أحد  لأه قرأ خوفا ( ْعب ارُ  ِمن ْ
 . بتخفيفها واآلخرون الالم بتشديد احلجاز

 . املكان وحشة من قيل ملاذا كان  الرعب أن يف واختلفوا
 . نيام همو  يتكلم أن يريد الذي كاملستيقظ  مفتحة كانت  أعينهم ألن: الكليب وقال
 . إشعار وال حس غري من ولتقبلهم أظفارهم وطول شعورهم لكثرة: وقيل
 . أحد يراهم لئال ابلرعب منعهم تعاىل هللا إن: وقيل
 فيه الذي ابلكهف فمرران الروم حنو معاوية مع غزوان: قال عباس ابن عن جبري بن سعيد عن وروي

 هللا رضي عباس ابن فقال. إليهم فنظران هؤالء عن لنا كشف  لو: معاوية فقال، الكهف أصحاب
 فبعث«  فرارا منهم لوليت عليهم اطلعت لو» : فقال، منك خري هو من ذلك منع لقد: عنهم

 .  (1)فأخرجتهم رحيا عليهم هللا بعث الكهف دخلوا فلما فانظروا اذهبوا: فقال انسا معاوية
 رَبُّكُمْ  قَالُوا يَوْمٍ بَعْضَ أَوْ َيوْمًا لَبِثْنَا قَالُوا لَبِثْتُمْ كَمْ مِنْهُمْ قَائِلٌ قَالَ بَيْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ}

 فَلْيَأْتِكُمْ  طَعَامًا كَىأَزْ أَيُّهَا فَلْيَنُْظرْ الْمَدِينَةِ إِلَى هَذِهِ بِوَرِقِكُمْ أَحَدَكُمْ فَابْعَثُوا لَبِثْتُمْ بِمَا أَعْلَمُ

 (2) {أَحَدًا بِكُمْ يُشْعِرَنَّ وَال وَلْيَتَلَطَّفْ مِنْهُ بِرِزْق 
 طول على لبلىا من ادهمأجس وحفظنا فالكه يف أمنناهم كما:  أي(  ب  ع ثْ ن اُهمْ  و ك ذ ِلك  : ) تعاىل قوله

ن  ُهمْ  الِي  ت س اء ُلو )  املوت تشبه اليت النومة من بعثناهم فكذلك الزمان  الموال بعضا عضهمب ليسأل ( ب  ي ْ
 . للسؤال يبعثوا مل ألهنم العاقبة الم فيه
ُهمْ  ق اِئلٌ  ق ال  )   لطو  استنكروا مأهن وذلك نومكم؟ يف(  ل ِبثْ ُتمْ  ك مْ )   مكسلمينا رئيسهم وهو(  ِمن ْ

 . ذلك فقالوا الصالة من فاهتم ما راعهم إهنم: ويقال نومهم
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: وافقال عشية(  اانتبهو  حني)  انتبهواف فقالوا غدوة الكهف دخلوا أهنم وذلك(  ي  ْوم ا ل ِبثْ ن ا ق اُلوا) 
 طول إىل ظروان فلما(  ي  ْومٍ  ب  ْعض   أ وْ : ) فقالوا بقية الشمس من بقيت وقد نظروا مث يوما لبثنا

 . يوم من أكثر لبثوا أهنم علموا وأظفارهم شعورهم
 دعوا: الق بينهم ختالفاال سع ملا كلسلمينام رئيسهم إن: وقيل(  ل ِبثْ ُتمْ  مب ا أ ْعل مُ  ر بُُّكمْ  ق اُلوا) 

 . ليخامي يعين ( ه ِذهِ  مْ ِبو رِِقكُ  أ ح د ُكمْ  ف ابْ ع ُثوا)  لبثتم مبا أعلم ربكم االختالف
 ضةالف وهي واحد ومعنامها بكسرمها والباقون الراء ساكنة بورقكم: بكر وأبو ومحزة عمرو أبو قرأ

 . مضروبة غري أو كانت  مضروبة
ِدين ةِ  ِإىل  )   . وسطرس سالماإل يف فسموها سأفسو  اجلاهلية يف اسها وكان طرسوس هي: قيل(  اْلم 
ا ف  ْلي  ْنظُرْ )   أمروه: وقيل حرام سبب أو غصب من يكون ال حىت طعاما أحل: أي(  ط ع ام ا أ زْك ى أ ي ُّه 
 إمياهنم خيفون مؤمنون فيهم وكان هللا لغري يذبح من ذبيحة من يكون وال مؤمن ذبيحة يطلب أن

 الزكاة وأصل أكثر: عكرمة وقال طعاما أجود: حيان بن مقاتل وقال طعاما أطيب: الضحاك وقال
 . 1طعاما أرخص: وقيل الزايدة

 
 

 وليكن املدينة يفو  الطريق يف فقوليرت  ( ت  ل طَّفْ و ْلي   )  أتكلونه وطعام قوت: أي(  ِمْنهُ  ِبِرْزقٍ  ف  ْلي ْأِتُكمْ ) 
ا ِبُكمْ )  يعلمن وال(  ُيْشِعر نَّ  و ال)  وكتمان سرت يف  . الناس نم(  أ ح د 

 (2) {أَبَدًا إِذًا تُفْلِحُوا وَلَنْ مِلَّتِهِمْ فِي يُعِيدُوكُمْ أَوْ يَرْجُمُوكُمْ عَلَيْكُمْ يَظْهَرُوا إِنْ إِنَّهُمْ}قال تعاىل 
ُمْ )   ويؤذونكم يشتمونكم: جريج ابن قال(  ي  ْرمُجُوُكمْ )  مبكانكم يعلموا: أي(  ع ل ْيُكمْ  ي ْظه ُروا ِإنْ  ِإهنَّ

)  يضربوكم: وقيل القتل أخبث وهو ابحلجارة القتل عاداهتم من كان:  وقيل يقتلوكم: وقيل ابلقول
ا ِإذ ا تُ ْفِلُحوا و ل نْ )  الكفر إىل: أي(  ِملَِّتِهمْ  يف  يُِعيُدوُكمْ  أ وْ   (3).إليه عدمت إن(  أ ب د 

 مجيع وقف ضمن  السمع وظيفة أوقف قد -قدرته جّلت– هللا أن الباحثني أحد وزعم     
بُ ُهمْ ) مفتوحة كوهنا  من ابلرغم العني تبصر فلم ، وقتية بصفة ألجسامهم العضوية الوظائف  و حت ْس 

 و ذ ات   اْلي ِمنيِ  ذ ات   و نُ ق لِّبُ ُهمْ ) أحياء أهنم من ابلرغم العضالت تتحرك ومل ،(رُُقودٌ  و ُهمْ  أ يْ ق اظ ا
م الِ   أ وْ  ي  ْوم ا ل ِبثْ ن ا ق اُلوا) ابلكهف عليهم عدد ا سنني مرور من الرغم على هيئتهم تتغري ومل ،(الشِّ
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 تتمّ  واليت احليوية العمليات وقف بطريقة اإلنسان أعضاء حفظ تقارب هذه وحالتهم ،( ي  ْومٍ  ب  ْعض  
 . العامل يف واسع بشكل اآلن تستخدم وهي ابلتربيد، غالب ا

 حرارة درجة 1يف كبري  اخنفاض إىل يؤّدي الشديدة للربودة التعرُّض أن إىل العلمية املراجع وتشري 
 حممي ا يكون أنه إال ابمليت، شبيه ا يصبح كبري ا  اخنفاض ا حرارته اخنفضت الذي والشخص ، اإلنسان

.. عديدة حاالت ويف الدموية، الدورة وفشل الدم ضغط واخنفاض األوكسجني نقص من ما حد إىل
 إنسان أي اعتبار جيب ال وهلذا ، احلاالت هذه من للشباب خاصة ؛ حيدث قد التامّ  الشفاء فإن

ا اخنفاض ا حرارته درجة واخنفضت الشديدة للربودة تعّرض  متام ا، دفنه يتمّ  حىت وذلك ميت ا، شديد 
 أهل أن ولو… كبرية  ضرورة األعضاء حلفظ اليوم أصبح وقد له، الالزمة اإلسعافات وإجراء
 بضع بعد التبّول إىل احلاجة وأليقظتهم والغذاء، املاء إىل الحتاجوا فقط نيام ا كانوا  الكهف

 صورة يف األجسام وأبقى احليوية الوظائف مجيع أوقف قد -وتعاىل سبحانه– هللا لكن ساعات؛
 حلني وغريها والقلب والكبد والكلى والقرنية الدم ضغط مثل اليوم؛ األعضاء حفظ يتمّ  كما  حياة،

 احلياة عودة وإىل األجنة حفظ إمكانية من اليوم نراه ما وكذلك آخرين، أشخاص يف زراعتها
 السن، لصغار خاصة تدفئتهم، بعد احلياة إليهم عادت مث أايم لعدة اجلليد حتت دفنوا ألشخاص

 .  أعلم وهللا.   األنسجة دمار يف تتسّبب اليت اهلدم عمليات مجيع وقف ابلتربيد فيمكن
 تنبيه
 خارقة أمور ماتوالكرا هلم كرامة  كان  الكهف ألصحاب حدث ما أن الباحث هذا عن غاب   

 ال أهنا ذإ علميا وحتليال تعليال حتلل أو تعلل أن ميكن وال الكون لنواميس ختضع ال يعين للعادة
 ؛ للهاحي أن ال األذهان إىل تقريبها فقط العلم مهمة و ، غيبية أمور فهي التجرييب للعلم ختضع

 . املادية األسباب عن خارجة للعادة خارقة أمور فالكرامات
 !نفحات من صحبة الصاحلني 

سار الفتية يف طريقهم حنو الكهف ، تبعهم كلب لعله  ملا  (2){ بِالْوَصِيدِ ذِرَاعَيْهِ بَاسِطٌ وَكَلْبُهُمْ} 
 اببه . ته أووقيل: عتب،  الكهفوالوصيد فناء ، كان ألحدهم 

 بفناء الكهف ط هلماعيه ابسواحلال أن كلبهم مفرتش بذرا، و املعىن كانوا على ما وصف من احلال 
  لكهف.ثهم يف اوكان ماكثا معهم طول مك، وفيه إخبار أبهنم كان هلم كلب يالزمهم ، 

 وحشٌة ورهبٌة !
 (1) {رُعْبًا مِنْهُمْ وَلَمُلِْئتَ فِرَارًا مِنْهُمْ لَوَلَّيْتَ عَلَيْهِمْ اطَّلَعْتَ لَوِ} 
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شة والرهبة ن الوحرارا  مفأي لو أشرفت عليهم وهم نيام يف كهفهم على هذه احلال لوليت منهم   
 رقك .  اد تفاال تكفاليت حفظهم هللا هبا ، ومللئت منهم رعبا حني تطبع صورهتم يف ذهنك 

 من الكهف إىل املدينة
 يقظة وحرية .... وحذر وحيطة 

 قَالُوا يَوْمٍ بَعْضَ أَوْ يَوْمًا لَبِثْنَا قَالُوا لَبِثْتُمْ كَمْ مِنْهُمْ قَائِلٌ قَالَ ۚ   بَيْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَعَثْنَاهُمْ لِكَوَكَذَ }

 طَعَاًما لْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىا إِلَى هَذِهِ  بِوَرِقِكُمْ أَحَدَكُمْ فَابْعَثُوا لَبِثْتُمْ بِمَا أَعْلَمُ رَبُّكُمْ

كان أول تساؤل هلم حني قاموا من   (2){ا أَحَدً بِكُمْ يُشْعِرَنَّ وَلَا وَلْيَتَلَطَّفْ مِنْهُ بِرِزْق  فَلْيَأْتِكُمْ
(( وغاب عنهم أهنم  ي  ْومٍ  أ ْو ب  ْعض   ي  ْوم ا ل ِبثْ ُتْم((  فأجاب آخرون  ))ل ِبثْ ن ا ك مْ ))نومهم فقال بعضهم  

ِذهِ  ِبو رِِقُكمْ  أ ح د ُكمْ  ف ابْ ع ُثوا ل ِبثْ ُتمْ  مب ا أ ْعل مُ  ر بُُّكمْ  رد عليهم آخرون ))ق اُلواانموا مئات السنني ، ف  ِإىل   ه 
ِدين ِة ف  ْلي  ْنظُْر أ ي ُّه ا أ زْك ىا  ِمْنهُ  ِبِرْزقٍ  (( أي أشهى وأطيب ،وقيل هو احلالل الطيب ، ))ف  ْلي ْأِتُكمْ ْلم 

ت  ل طَّفْ    و ْلي  
 
 

و إحضار ا يصلحكم وهغلوا مبعاىل وانشت((أي فوِّضوا أمر ذلك إىل هللا ا أ ح د   ِبُكمْ  ُيْشِعر نَّ  و ال  
 الطعام . 

 هم من الطعاما يكفيوا مبويف هذا دليل على أهنم مل ينووا طول البقاء يف الكهف وإال لتزود  
 والشراب مدة لبثهم فيه . 

 {اأَحَدً مْبِكُ رَنَّيُشْعِ وَلَا وَلْيَتَلَطَّفْ مِنْهُ بِرِزْق  فَْليَأْتِكُمْ}قال تعاىل 
أي يبالغ يف احلذر واحليطة ، والتخفي أو يتلطف يف الشراء ، فال يتعنت مع البائع أو يبخسه    

حقه أو يتلطف مع البائع ، يتفطن له حىت ال يغبنه ، قال النسفي : " وليتكلف اللطف فيما يباشره 
 (3)غنب أو يف أمر التخفي حىت ال يعرف "من أمر املبايعة ، حىت ال ي

 
 ( عليهم أعثرنا وكذلك)  الموتى إحياء:  الخامس المطلب  
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 فقالوا أمرهم بينهم يتنازعون إذ فيها ريب ال الساعة وأن حق اهلل وعد أن ليعلموا عليهم أعثرنا وكذلك}

 ( 1){مسجدا عليهم لنتخذن أمرهم على غلبوا الذين قال هبم أعلم رهبم بنيانا عليهم ابنوا
 وأن حق هللا وعد أن يعلموال)  الناس عليهم أطلعنا:  أي(   عليهم أعثران وكذلك: )  تعاىل يقول

 (   فيها ريب ال الساعة
 . القيامة أمر ويف البعث يف شك الزمان ذلك ألهل حصل قد كان  أنه السلف من واحد غري ذكر

 أهل هللا فبعث.  ألجسادا تبعث وال األرواح تبعث:  قالوا قد طائفة منهم كان:     عكرمة وقال
 .  ذلك على وآية وداللة حجة الكهف
 وخرج نكرت ، ليأكلوه هلم شيء شراء يف ، املدينة إىل ليذهب اخلروج أحدهم أراد ملا أنه وذكروا
 العهد يبقر  أنه يظن وهو وسدقس اسها أن وذكروا ، املدينة إىل انتهى حىت ، اجلادة غري يف ميشي

 ومن الدالب وتغريت ، أمة عدب وأمة ، جيل بعد وجيال ، قرن بعد قران تبدلوا قد الناس وكان ، هبا
 :  الشاعر قال كما  ، عليها

  رجاله غري احلي رجال وأرى       كدايرهم  فإهنا الداير أما
 
 

 عوامها وال خواصها ال ، أهلها من أحدا يعرف وال ، يعرفها اليت البلد معامل من شيئا يرى ال فجعل
 من شيء يب ما وهللا:  ويقول ، حامل أان أو ، مسا أو جنوان يب لعل:  ويقول نفسه يف يتحري فجعل ،

 من اخلروج تعجيل إن:  قال مث.  الصفة هذه غري على أمس عشية البلدة هبذه عهدي وإن ، ذلك
 يبيعه أن وسأله ، النفقة من معه ما إليه فدفع ، الطعام يبيع ممن رجل إىل عمد مث.  يل ألوىل هاهنا

 بينهم يتداولوهنا وجعلوا ، جاره إىل فدفعها ، ضرهبا وأنكر أنكرها الرجل ذلك رآها فلما.  طعاما هبا
  من وجدها لعله ؟ النفقة هذه له أين ومن ، أمره عن فسألوه.  كنزا  وجد قد هذا لعل:  ويقولون

   دقيانوس وفيها أمس عشية هبا وعهدي املدينة هذه أهل من أان:  يقول فجعل ؟ أنت ومن.  كنز
 وهو ، أبمره أخربهم حىت أمره وعن شأنه عن فسأله ، أمرهم ويل إىل فحملوه ، اجلنون إىل فنسبوه. 

 حىت ، وأهلها البلد متويل الكهف إىل معه قاموا بذلك أعلمهم فلما.  فيه هو وما ، حاله يف متحري
2) ، أصحايب ألعلم الدخول يف أتقدمكم حىت دعوين:  فقال ، الكهف إىل هبم انتهى

 إهنم:  فيقال (
 عليهم وسلم ورأوهم ، عليهم دخلوا بل:  ويقال خربه عليهم هللا وأخفى ، فيه ذهب كيف  يدرون ال
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 ودعوه مث ، ابلكالم وآنسوه به ففرحوا  تيدوسيس واسه ، قيل فيما مسلما وكان ، واعتنقهم امللك
 .  أعلم فاهلل - وجل عز - هللا وتوفاهم ، مضاجعهم إىل وعادوا ، عليه وسلموا

 هفي فرأوا ، الروم دبال يف بكهف فمروا ،  مسلمة بن حبيب مع  عباس ابن غزا:    قتادة قال
 رأكث من عظامهم ليتب لقد:    عباس ابن فقال ؟ الكهف أهل عظام هذه:  قائل فقال ، عظاما

 .    جرير ابن رواه.  سنة ثالمثائة من
 ذلك هلأ عليهم اأطلعن ، اهتمهبيئ وأيقظناهم أرقدانهم كما:   أي(   عليهم أعثران وكذلك: )  وقوله

 مرأ يف:  أي (  أمرهم بينهم ونيتنازع إذ فيها ريب ال الساعة وأن حق هللا وعد أن ليعلموا)  الزمان
)  وعليهم هلم حجة هفالك أصحاب على ظهورهم هللا فجعل ، منكر ومن هلا مثبت فمن ، القيامة
 ) حاهلم لىع وذروهم ، هفهمك  ابب عليهم سدوا:  أي(   هبم أعلم رهبم بنياان عليهم ابنوا فقالوا

 (   مسجدا عليهم لنتخذن أمرهم على غلبوا الذين قال
 الشرك هلأ:  والثاين.  ممنه املسلمون إهنم:  أحدمها:  قولني ذلك القائلني يف  جرير ابن حكى
 .  أعلم فاهلل ، منهم

 يهف ؟ ال أم مودونحم هم هل ولكن.  والنفوذ الكلمة أصحاب هم ذلك قالوا الذين أن والظاهر
  همأنبيائ ورقب اختذوا ، صارىوالن اليهود هللا لعن:  "  قال وسلم عليه هللا صلى النيب ألن ؛ نظر

 
 هللا رضي -   اخلطاب بن عمر  املؤمنني أمري عن روينا وقد.  فعلوا ما حيذر"  مساجد وصاحليهم

 الرقعة تلك تدفن وأن ، الناس عن خيفى أن أمر ،  ابلعراق زمانه يف  دانيال قرب وجد ملا أنه - عنه
 (1)وغريها املالحم من شيء فيها ، عنده وجدوها اليت

 
 قرون ومضت مات  دقيانوس أن وذلك.  عهدهم على  الكهف أهل بعث الذين املسلمة األمة

 ، القبور من األجساد وبعث احلشر يف بلده أهل فاختلف ، صاحل رجل الدار تلك أهل وملك
 وقال.  األرض أتكله واجلسد األرواح حتشر إمنا:  وقالوا واستبعدوه الناس بعض ذلك يف فشك

 أمره يتبني كيف  يدري ال حريان وبقي امللك على ذلك فكرب؛  مجيعا واجلسد الروح تبعث:  بعضهم
 هللا فأعثر ، وبيان حجة يف - تعاىل - هللا إىل وتضرع الرماد على وقعد املسوح لبس حىت ، هلم

 استنكر منها برزق ليأتيهم املدينة إىل بورقهم أحدهم بعثوا ملا إهنم:  فيقال؛    الكهف أهل على
 نظر فلما ، معه من آمن قد صاحلا وكان امللك إىل فحمل ، العهد لبعد درامهه واستنكرت شخصه

 أن هللا أدعو كنت  فقد ، امللك  دقيانوس عهد على خرجوا الذين الفتية من هذا لعل:  قال إليه
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 إىل فلنسر ، آية لكم بعث قد هللا لعل:  وقال بذلك امللك فسر؛  فأخربه الفىت وسأل ، يرينيهم
 عليهم أدخل أان:    متليخا قال الكهف إىل دنوا فلما ، إليهم املدينة أهل مع فركب ، معه الكهف

 إىل وخرجوا بذلك سروا أهنم فروي ، إسالم أمة األمة وأن األمر فأعلمهم عليهم فدخل يرعبوا لئال
  متليخا حدثهم حني ماتوا أهنم على الرواايت وأكثر.  كهفهم  إىل رجعوا مث وعظمهم وعظموه امللك

 أعثران معىن فهذا.  اليقني إىل األجساد بعث يف شك كان  من ورجع.  أييت ما على ، احلق ميتة
 يتنازعون إذ حق والبعث حق القيامة أن ورعيته امللك ليعلم أي حق هللا وعد أن ليعلموا.  عليهم
 (1) . عليهم الدخول وهابوا خربهم على الواحد بذلك استدلوا وإمنا.   أمرهم بينهم

 حفر  لقد. صاحل رجل مكانه ءوجا الظامل، امللك وهلك الفتية، منها خرج اليت املدينة أهل آمن لقد
 كيالل قريتهم نم هاجروا لقد. ةالقري هذه من يؤمن من أول كانوا  لقد. املؤمنني الفتية هبؤالء الناس
 .لرؤيتهم اوذهبو . الفرح القرية أهل حق فمن. عادوا قد هم وها. دينهم يف يفتنوا

 
 
 

 - هللا قدرة القرية هلأ قلوب استيقنت وبعدما. األموات إحياء معجزة املعجزة، ثبتت أن وبعد
. لفتيةا أرواح هللا خذأ. أمامهم ملموس واقعي مثال برؤية ميوت، من بعث على - وتعاىل سبحانه

  ىعل بنيان إلقامة ىدع من فمنهم. القرية أهل فاختلف. متوت أن هلا بد وال أجل، نفس فلكل
 بعةأر  كانوا  إن يهم فال. ألمرا إليه آل فيما وإمنا العدد، يف ليست ابلعربة طالب من ومنهم كهفهم،

 نم بعث على قدرة عاصرهم من ىلري  سنة ثالمثئة من أكثر بعد أقامهم هللا أن املهم إمنا مثانية، أو
 .جيل بعد جيال املعجزة هذه خرب األجيال ولتتناقل القبور، يف
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 :  الكهف أصحاب قصة من املستفادة الدروس أهم:  الثالث املبحث
 : مطالب ثالثة وفيه    
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 والقدر ابلقضاء اإلميان قوة:  الثاين املطلب
 األخيار مصاحبة: الثالث املطلب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 التوحيد: على الداللة في التفكر أثر:  األول المطلب
 فلسفات هناك بل واحدة وجود فلسفة هناك ليست"  ايسبريس كارل"   الوجودي الفيلسوف يقول
 هناك ليس أي واحدة فلسفة هناك بل كثرية  فلسفات هناك ليست أقول وأان ومتنوعة كثرية  وجود
 كارل  دفع فالذي. احلقيقة عن حبث ذاهتا حدّ  يف الفلسفة أن اعتبار على واحدة حقيقة بل حقائق

 الواحدة املسألة يف رأي من وأكثر تصور من أكثر وجود وهو والتعدد ابلكثرة القول إىل ايسيربس
 هذه ومأتى ، جامعة وحدة  الكثرة وهذه التنوع هذا وراء يبصر أن يستطيع بعقله املتأمل لكن.

 اهلدف و الغاية و الّنظام حيث من واحدة عّلة هناك وابلتايل للكون واحد مدبّر وجود هو  الوحدة
  واملظاهر األجزاء مرتبط واحدا وجودا إال يتصور أن ميكن وال بذلك يشهد  البشري العقل وحىت.

 طبيعة من أنّ   جانب إىل. الزمن من حلظة ولو مصدره عن ينفصل أن ميكن ال الوجود هذا أنّ  كما
 على يعرتض أن ميكن ال العاقل واإلنسان. والتجزؤ الرتكيب ويكره والوحدة العلة عن البحث العقل

 الواحد الوجود شؤون من شأن اإلنسان أنّ  ومبا.  وخلق أوجد ملا املالك املوجد اخلالق هذا تصرف
 أن ذلك ، ملوجده ابلنسبة اتما استقالال أفعاله يف مستقل أنه يتصور ال أن عليه فإنه املطلق

 و. الواقع خيالف وهذا الوجود يف احلقيقي ابالستقالل القول حيتم الفعل يف احلقيقي االستقالل
 فاعل فيه وهو الكون من جزء أبنه أخرى جهة من يشعر واستقالله بقدرته شعوره برغم اإلنسان
 حقيقيا ارتباطا فوقه مبا ويرتبط املادية طبيعته طريق من حتته مبا يرتبط هو مث الوقت نفس يف ومنفعل

 وصفه السبب هلذا عاملني بني اتصال حلقة التعبري صحّ  إن فهو.  ونفس وعقل روح من حيمله مبا
 إلله خملوقا ابعتباره اإلنسان على إنّ "  عاملني يف مواطن إنّه بقوله"   كانط"   األملاين الفيلسوف

 من  ومللكاته ولقواه له موجد ألنّه فعل فيه له خالقه بفعل الوجود هذا يستشعر أن ومدبر حكيم
  تناقض فيه ليس وهذا ،  اثنية جهة من وقدرته حريته يستشعر أن الوقت نفس يف عليه كما   جهة
 . (1)واحدة جهة من صادر أنّه ابعتبار البعض يعتقد كما
 جند وهلذا ه بتوحيد سيم وال صفاته وسائر تعاىل خبالقتيه الصلة شديدة مسألة هي العقل مسألة إن

 املوروثة واملعتقدات اجلامدة التقاليد عن وينعى اجلريء والتفكري احلر العقل يقدس الكرمي القرآن
 اإلسالم قضى كما. منري كتاب  وال هدى وال علم بغري فيها آابءهم حماكاهتم القوم على أنكر فقد.
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 على القرآن أكد لقد. املسلمني لدى واإلبداع اخللق روح مجدت اليت العوامل و األسباب  على
  أنه كما.   املوجودات مجيع على وسلطانه عقله وقوة اإلنسان وكرامة هللا وحدة

 
 
 

 بني الوسطاءو  والرهبان حباراأل سلطان القرآن أبطل فقد ، والكهنوتية الوثنية من التحرر إىل يدعو
 يقضيو   غفرانوال والتحليل رميالتح ميلك أحد وال وعباده تعاىل هللا بني ترمجان فال ، والرب العبد

 ياكلاهل سلطان من طليقا حرا اإلنسان عقل إىل يتجه إمنا القرآن يف فاخلطاب. ابلنجاة أو ابحلرمان
 سؤوليةابمل اإلحساس الفرد يف ينمي أن شأنه من وهدا. والقساوسة الكهنة وسلطان واحملاريب

 رمشاع نفوسال يف تبعث يدالتوح مسألة أن كما.   اإللوهية إىل واسعا منفذا وروحه لعقله ويفتح
 رادتهإل واخلضوع له شريك ال دواح ابله اإلميان أتباعه من يتطلب والتوحيد. والكرامة والعزة القوة

 قيادان منه نفهم أن بجي وإمنا العبيد خضوع اخلضوع ذلك من نفهم ال أن جيب لكن له واإلسالم
 إن. سالمإ كلمة  اإلرادي داالنقيا هدا على النيب أطلق ولقد وإميان ثقة كله  حرا انقيادا الذات

 بني يفرق ماإلسال ألن غريه ألحد ال وحده هلل املرء خيضع أن هو إمنا اإلسالم يف املطلوب اخلضوع
 . نبهَت جيب الشرك من ضرب أنه على األخري اخلضوع هذا إىل وينظر للبشر واخلضوع هلل اخلضوع

 حقيقة وهذه به اجلاهل وبني بينه قامتة غربة ينشىء ابلشيء اجلهل إنّ :  الطبيعة من اإلنسان حترير
  األحاسيس و املشاعر من مجلة يف تتجلى الغربة وهذه نفسه يف إنسان كل  جيده ما الشواهد من هلا

 جاءهتم فإذا }:  تعاىل يقول.  اجملاهبة عن واإلعراض ابألوهام والتعلق والكآبة واحلزن كاخلوف

 ال أكثرهم ولكن اهلل عند طائرهم إنّما أال معه ومن مبوسى يطريوا سيئة تصبهم وإن هذه لنا قالوا احلسنة

 عليه املسيطر وهو للكون احلقيقي اخلالق هو تعاىل هللا أنّ  جهلوا البشر هؤالء إنّ  (1) { يعلمون
 وأخذوا. الشؤم وطائر والربكة اخلري طائر اعتقاد من ابألوهام التعلق إىل اجلهل هذا هبم فأدى

 خالل من أو. القحط من تبدي وما النعم من تعطي فيما الطبيعة أحداث التصور هبذا يفسرون
 مثيولوجية تفسريات...  واجلفاف والفيضاانت والطوفان والزالزل كالرباكني  الطبيعية الظواهر تفسري
 حيث مصر أقباط مع اخلطاب بن عمر عهد يف حدث كما  ، بصلة املنطق أو للواقع متت ال خرافية
 يفيض حىت منه والتقرب إرضاءه جيب إهلا ابعتباره النيل إىل سنة كل  قرابن تقدمي على اعتادوا
 أبمر العادة هذه عن ابلتخلي أمرهم مصر وايل لكن ، عطشهم ويروي أرضهم فيسقي بربكاته عليهم
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 مع ويتعارض الشرك من ضرب هو االعتقاد هذا أنّ  ابعتبار. اخلطاب بن عمر املسلمني خليفة من
 خري إبله وليس نفسه تلقاء من جيري ال النيل فنهر  الصحيح التوحيد مسألة

 
 فعوض. حبسه شاء وإذا أفاضه شاء إذا هللا طرف من مسخر هو وإمّنا األقباط يعتقد كما  بركة أو 

 وهذا بقوانينها والعلم حقائقها وتصور فهمها اإلنسان على املخلوقة الطبيعية الظواهر هذه أتليه
 واستغالل وسيطرة قّوة إىل والضعف أمن إىل اخلوف وسينقلب الظواهر هذه مع ألفة سيولد

 طمأنينة إىل والقلق اخلوف مشاعر تبدل عليها شاملة فكرة وحصول األشياء حبقائق فاملعرفة.
 أمر من احلرية الّنفس من يزيل وقوانينها ابلطبيعة والعلم وصفاته ابخلالق فالعلم.  وأمان وسيطرة
 من والقنوط الضيق يزيل كما  الطبيعة أحداث من واهللع اخلوف ويزيل ، ومصريا مأتى الوجود
 عليها تعاىل هللا سرّيها وسنن قوانني للطبيعة دام وما واملسيطر واملدبر اخلالق هو هللا مادام قحطها

 احلرية انتفاء عن فضال واستغالله عليه والسيطرة الكون يف االنطالق إىل ميهد هبا العلم إنّ  بل
 . والغربة

 أمجع للّناس هللا أرادها اليت احلقة احلرية هي هذه أن رمّبا:  نفسه شهوات من اإلنسان حيرر التوحيد
 شهوات من الفرد حترر وهي احلرية معاين بقية منها تنطلق اليت تلك ورسله أنبياءه أجلها من وبعث
 احلقيقي والرق. واجملتمع الفرد حياة على أتثريا احلرايت أنواع أكثر من تعد حبق احلرية وهذه. نفسه

 يصف الذي الكثري األخبار يف ورد فقد.  وشهواهتا نفسه  أهواء وفق يسري الذي اإلنسان هو
 الشهوة عبد اإلنسان: +     قبيل من شهواته لسلطان خضع لو فيما للحرية فاقدا بكونه اإلنسان

 الرق مملوك من أذلّ  الشهوة مغلوب+    أسره ينفك ال أسري الشهوة عبد+     الّرق عبد من أذل
 نفسه هوى إتباع على قدرته يف والقّوة احلرية يظن من مثة: "   بقوله هذا على"     سبينوزا"   ويعلق

 الّنفس أهواء إتباع عن غافال واألسر القيد من ضراب والفضائل ابألخالق التمسك اعتبار يف وأن
 بوجوهنا عنها فنبتعد ضعة العبودية نرى أن يف يكمن اخلالص طريق إنّ  بعينها والعبودية األسر هو
 هنا احلرية إنّ "   يسريا سهال ليس املقام هذا بلوغ أن وبديهي ، هبا ونسعد احلقيقة إىل نلتفت وأن
 الوجوه أحد واألاننية فالطمع نفسه ضبط من يتمكن ال من حّرا يعد ال إذ الّنفس ضبط تعين

 يسرتقنك ال: "  وجهه هللا كّرم  طالب أيب بن على يقول هذا ويف احلرية نقيض هي اليت للعبودية
 .  البشرية الّنفس يف الطمع متكن إذا احلرية على يقضي فاالسرتقاق"  حّرا هللا جعلك وقد الطمع
 املدة يف الظاهر بقائه يف للوجود احلافظ وهو املوجد هو هللا دام ما ؟ احلرية إشكالية نفهم كيف

 مادام شيء كل  أن شك فال إرادية أو طبيعية أفعال من عليه هو ما على شيء كل  وطابع له املقدرة
  يضري ال وهو. واضح منطقي شيء وهدا املطلقة قدرته ميدان يف فهو فعله آاثر من



 

 

 
 

 وهنا. لوجودها األعظم املصدر عن قطيعة يف وال عزلة يف ليست أبهنا تسعد أن هلا بل املخلوقات
  (1)( اهلل يشاء أن إال تشاؤن وما)  القرآنية لآلية احلقيقي املعىن نفهم أن نستطيع

 قادرا حرا اإلنسان أوجد قد كان  وان فاهلل (2) ( رمى اهلل ولكن رميت إذ رميت وما) :  تعاىل وقوله
 وجوده حضرة يف يزال ال هو بل ، آخر إهلا يصبح مل أنه ينسى ال أن إىل ينبهه أن يريد فانه مريدا

 العميق الشعور كيانه  يف نفد قد الذي العاقل اإلنسان إن. اإلهلي امللك نطاق يف وداخال به ومرتبطا
 كل  ينسب أن يريد أو لنفسه والشر هلل اخلري وينسب وقوته حوله عن خيرج أن فرييد خملوق أبنه

 املؤمن إن ذلك يناسب ما القرآن يف جيد حبيث فعلية ال ماديةصورية ال ميتافيزيقية نسبة هلل شيء
 مع ويتفق بذاته شعوره يرضي ما جيد للشر فعله يف ابملسؤولية املعرتف للخري بفعله املعتز احلقيقي
 ؟ اإلطالق على الكون يف واألشرار الشر يوجد ملاذا متسائل احتج وإذا.  يتصورها اليت العدالة

 الشر بني مييز أن و عام بوجه"   الشر"   معىن أوال ميحص أن الفالسفة حاول كما  فليحاول
 يف موجود غري األول الشر أن وليعلم ، النسيب االعتباري الشر وبني املطلق احلقيقي امليتافيزيقي

 الكائن أو احملدود للكائن الطبيعية اللوازم من أو أقل خري أو فشل أو نقص جمرد الثاين وأن الكون
 البد فقط سليب شيء هو بل احلقيقي ابملعىن فاعلة علة له ليس والشر. للمادة املالبس الروحاين

 وظيفته له إذن فالشر ، واتبعناه فيه ورغبنا اخلري عرفنا ما ال الشر فلوال ومعرفته اخلري لظهور منه
 كل  على وهو اخلري من أقل أمره كان  مهما فانه موجود أنه مع النسيب والشر. مبقدار القيمة من وله

 الشر معرفة على قادرا يكون أن للكائن اخلري عظم من يكفي وقد الوجود نظام يفسد ال حال
 كان  ولو مبعىن كاجملبور  مقيد مبعىن خمتار حر اإلنسان أن هو استخالصه ميكن ما اذن. عليه والتغلب

 صفات نفسه يف حيقق حىت جاهدا يعمل أن فمهمته واذن إهلا، لكان املطلق ابملعىن كامال  قادرا حرا
 ( 3).  منه هو الذي احلق الوجود
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 والقدر بالقضاء اإليمان قوة:  الثاني المطلب
 الدنيا يف العاجلة مثراته له اإلميان أن شك وال الكامل؛ واالنقياد التام اإلذعان على مبين اإلميان

 .واآلخرة
 :بقوله الثمرات هذه األفاضل بعض ذكر وقد
 .بذلك إال اإلميان يتم وال اإلميان متام من أنه -1
 .أفعاله من هللا قدر ألن ابلربوبية اإلميان متام من أنه -2
 دفع يف هللا إىل سريجع فإنه وقدره بقضائه شيء كل  أن علم إذا ألنه ربه إىل أموره اإلنسان رد -3

 .عليه هللا فضل من أهنا ويعرف هللا إىل السراء ويضيف ورفعها الضراء
 وهذا اإلنعام، ابشر من إىل النعم أضفت ابلقدر تؤمن مل إذا ألنك مسديها، إىل النعم إضافة -4

 جعلوا يريدون ما منهم أصابوا فإذا والوزراء، واألمراء امللوك إىل يتزلفون الذين يف كثريا  يوجد
 .سبحانه اخلالق فضل ونسوا إليهم، الفضل

 .به -وتعاىل سبحانه- هللا تعبدان مما فالقدر -وجل عز- هللا عبادة أداء -5
 خالقة والظلمة اخلري، خالق النور أن زعموا فاجملوس الشرك، من اخلالص طريق ابلقدر اإلميان -6

 واإلميان شرك، وهذا هللا مع خالقني أثبتوا فهم العباد، أفعال خيلق مل هللا إن: قالوا والقدرية الشر،
 .هلل توحيد الصحيح الوجه على ابلقدر

 إال يناله لن وأنه أجله، جاء إذا إال ميوت لن أنه يعلم ابلقدر يؤمن فالذي واإلقدام، الشجاعة -7
 قوته يستمد ألنه هللا، سبيل يف واملصائب األذى من يناله مبا مبال وال هياب غري فيقدم له، كتب  ما

 معىن هللا على والتوكل كان،  حيثما معه أنه ويعتقد عليه، ويتوكل به يؤمن الذي القدير العلي هللا من
 من وتقوي والتحدي اإلصرار بروح ومتلؤه املقاومة بقوة املؤمن تغمر موجهة نفسية وشحنة حافز
 .عزميته
 مهما يتضعضع أو يتزعزع وال عنه يتخلى فال إميانه، يقوى ابلقدر يؤمن فالذي اإلميان، قوة -8

 .السبيل ذلك يف انله
 اجلزع يؤدي رمبا ابلقدر يؤمنون ال فالذين والصعاب، األخطار ومواجهة واالحتساب الصرب -9

 .موسوسا يصبح وبعضهم جين، وبعضهم ابهلل ببعضهم
 
 



 

 

 
 

 شَيْ  بِكُل  وَاللَّهُ قَلْبَهُ يَهْدِ بِاللَّهِ يُؤْمِنْ وَمَنْ اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا مُصِيبَة  مِنْ أَصَابَ مَا ﴿ تعاىل قوله يف كما  اهلداية، -10

 .ويرضى فيسلم هللا قبل من أهنا فيعلم املصيبة، تصيبه الرجل هو: علقمة وقال ،(1) ﴾ عَلِيمٌ

 كَتَبَ مَا إِلَّا يُصِيبَنَا لَنْ  قُلْ ﴿: تعاىل قوله يف كما  عليه واالعتماد هلل، واالستسالم واليقني التوكل -11

 (2) ﴾ الْمُؤْمِنُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهِ وَعَلَى مَوْلَانَا هُوَ لَنَا اللَّهُ
 هللا كتبه  مبا إال ينفعوه لن أهنم لعلمه الناس، ألجل يعمل ال ابلقدر يؤمن فالذي اإلخالص، -12

 .له
 كل  يف هب الرجاء قوي ،ابهلل الظن حسنُ  ابلقدر فاملؤمن. الرجاء وقوة ابهلل الظن إحسان -13

 .أحواله
 من حذرو  هللا، من خوف ىعل دائما ابلقدر فاملؤمن اخلامتة، سوء من واحلذر هللا من اخلوف -14
 نيب القلوب نفإ كثر،  مهما ملهبع يغرت فال اخلاسرون، القوم إال هللا مكر أيمن ال إذ اخلامتة، سوء

 .هللا عند علمها واخلواتيم يشاء، حيث يقلبها الرمحن أصابع من إصبعني
 بينها، داألحقا وتزرع ،ابجملتمعات تفتك اليت األمراض من كثري  على يقضي ابلقدر اإلميان -15

 هو هللا أبن إلميانه ضله،ف من هللا آاتهم ما على الناس حيسد ال فاملؤمن احلسد رذيلة مثل وذلك
 حيسد نيح وإنه منه، اان  وامتح ابتالء   شاء من ومنع شاء، من فأعطى ذلك، هلم وقدر رزقهم الذي
 .القدر على يعرتض إمنا غريه
 وما جرى ما أبن اإلميان ابلقدر اإلميان بديهات فمن واألابطيل، اخلرافات من العقل حترير -16

 وال هو، إال يعلمه ال مكتوم، سر هللا قدر وأن هللا، بقدر هو إمنا الكون هذا يف سيجري وما جيري
 (3).رسول من ارتضى من إال أحد عليه يطلع
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 األخيار مصاحبة: الثالث المطلب  

 !األضرار وتدفع املنافع َتلب األخيار، مصاحبة
ي وما غريه، مع ليعيش بفطرته اإلنسان هللا خلق  ابلغري، ويستأنس سأين ألنه إال إنساان   اإلنسان سُِّ

ا، وحده يعيش أن يستطيع وال  معاشه للني ويعاشرهم يناآلخر  يعايش أنه اإلنسان يف واألصل أبد 
 .الشيطانو  للنفس ومغالبة جمهود إىل حيتاج هللا إىل والطريق معاده، يف ويسعد
مِ  النصح حّمضاك مها وإن واعصهما والشيطان النفس وخالف  أن للمسلم لزام ا كان  مث ومن،  فاهتَِّ

 وَاصِْبرْ  }: تعاىل قال املعاصي؛ عن ويبعده الطاعة على يعينه صاحل صديق الدنيا هذه يف له يكون

 تُطِعْ  وَال الدُّنْيَا اْلحَيَاةِ زِينَةَ تُرِيدُ عَنْهُمْ عَيْنَاكَ تَعْدُ واَل وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَالْعَشِيِّ بِالْغَدَاةِ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ الَّذِينَ مَعَ نَفْسَكَ

  (1){ فُرُطاً أَمْرُهُ وَكَانَ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ  ذِكْرِنَا عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنَا مَنْ
 اراألشر  صحبة من رحذّ  ما قدر على وأخوَّهتم األخيار صحبة يف اإلسالم رّغب ما قدر وعلى

 ور،ن من نابرم على جاليل يف املتحابون: "تعاىل قال: "-وسلم عليه هللا صلى- قال منهم، والقرب
 ".القيامة يوم والشهداء األنبياء يغبطهم

 والشهداء األنبياء يغبطهم شهداء وال أبنبياء ليسوا عباد ا هلل إن: "-وسلم عليه هللا صلى- وقال
: -وسلم عليه هللا صلى- النيب قال! هللا؟ رسول اي هم من: الصحابة فقال". تعاىل هللا من ملكانتهم

 وإهنم لنور، وجوههم إن فوهللا يتعاطوهنا، أموال وال بينهم أرحام غري على هللا يف حتابوا قوم هم"
 بكر أبو أعطى وقد. (2)"الناس فزع إذا يفزعون وال الناس، خاف إذا خيافون ال نور، من منابر لعلى

". ارتويت حىت هللا رسول شرب: "قال حني للصحبة مثال وأحسن منوذج أروع -عنه هللا رضي-
 .عطشان وهو الغار يف سقاه عندما

 أن تؤكد: التواصل وعلم االجتماع وعلم النفس علم: البشرية العلوم يف النظرايت أحدث إن
  لو لناسا وبذن أن شك وال املستعصية، األدواء كل  تعاجل اإلسالم، هبا جاء اليت والقيم املبادئ
 .نتنها من األرض على نعيش أن استطعنا ملا رائحة هلا كانت
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 من املصافحة األكرم الرسول جعل فقد ويصافحه، بصدق أخاه مصاِحبة فالواجب على االنسان
 املسلم لقي إذا: "-وسلم عليه هللا صلى- قال حيث ومغفرهتا، الذنوب لتساقط وسيلة ألخيه األخ
 ريح يوم يف اليابسة الشجرة عن الورق يتحات كما  ذنوهبما حتاتت بيده فأخذ املسلم، أخاه

 .(1)"عاصف
 هلما غفر إال فيتصافحان يلتقيان مسلمني من ما: "-وسلم عليه هللا صلى– ذلك على أكد فقد
 .(2)"يفرتقا أن قبل

 أخي- فانظر خيالل، من أحدكم فلينظر خليله، دين على املرء أن -املسلمون أيها- واعلموا
 من مبصاحبة فعليك ،-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول حتب كنت  فإذا تصاحب، من إىل -املسلم

 املنافع جللب األخيار مبصاحبة عليك واإلميان، الوفاء وأهل واحلياء الصدق أهل من به ويقتدي حيبه
 املسلمني لعورات املتتبعني وعن والزور، والكذب والغش الغدر أهل عن وابتعد األضرار، ودفع
 اجلليس مثل إن: "-سلم و عليه هللا صلى- قال الفارغني، من الفساد وأهل والفجور الفسق وأهل

 تبتاع أن وإما حيذيك، أن إما املسك فحامل الكري؛ وانفخ املسك كحامل  السوء، واجلليس الصاحل
 (3)"خبيثة رحي ا منه َتد أن وإما ثيابك، حيرق أن إما الكري وانفخ طيبة، رحي ا منه َتد أن وإما منه،

،  تصاحبو أن -إايكم مث فإايكم  هللا ألماانت خائن ا أو الوجهني، ذا أو زاني ا، أو سارق ا، أو كذااب 
 (4).تؤثر الطباع فإن به؛ آمر ا أو زور، شاهد أو والناس،
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 اخلامتة : 
 
 عة . صص رائعة وقمن هذا الروض الباسم أقتطف هذه السورة  اليت عشت  معها حلظات ممت 

ين ين خرجوا فار ية الذالفت قصة أولئكإهنا قصص عجيبة حافلة ابملواقف املضيئة واملشاهد املؤثرة 
،  طلوع النهار يه حىتف بقاءأمجعوا أمرهم على ال بدينهم معتصمني برهبم فآواهم املبيت  إىل كهف

 هم فجر جديد رق عليىت أشحومل خيطر بباهلم أن نومهم سيطول ويتجاوز ثالثة قرون ، فمكثوا فيه 
د وزال عهد العهو  داولتأن تعاقبت القرون وت وأطلت عليهم مشس احلرية وأنوار العدالة ، بعد

 الطغاة .
ك ك الفتية وتلن أولئ قراءته عيللقد طال َتوايل بني كتب التفسري واملواقع  أقرأ كل ما تيسر       

 .السورة العظيمة 
حتليق يف  عد طولقنت بوأأتمل يف قصتهم  العجيبة وأجتهد يف اقتباس العرب والعظات لكين أي

تنضب  ردة الار مطّ ا وأهناحل هلسوغوص يف أعماقها أنين أمام  آفاق رحيبة وحباٍر عميقٍة ال أجوائها 
 . 

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا ِلكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَِد }وصدق هللا عز وجل إذ يقول يف هذه السورة الكرمية 

وقبل أن أنتهي من خامتيت أتوجه إىل خالقي   (1){ئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًاالْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِ

 إِلَّا}وموالي أن يكتب لعملي هذا القبول وأن يرزقين اإلخالص ، ويف اخلتام أقول كما علمنا ربنا 

 (2){  رَشَدًا هَٰذَا مِنْ لِأَقْرَبَ رَبِّي يَهْدِيَنِ أَنْ عَسَىٰ وَقُلْ نَسِيتَ إِذَا رَبَّكَ وَاذْكُرْ ۚ   اللَّهُ يَشَاءَ أَنْ
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