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كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

  تحليلية) قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية
  عبدالعزيز بن صبحي الجوير

جامعة  -  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –الشريعة والدراسات اإلسالمية  قسم

  السعودية . – الملك عبدالعزيز

 mail:abosubhe@hotmail.comالبريد االليكتروني : 

  :الملخص
ها وتربز دراسات التفسري املوضوعي تقوي حمورية القصة القرآنية وحتل مجيع عقد

مسائلها بشكل مفصل وواضح مع بيان املسائل اليت يكثر فيها اخلالف يف املوضوع 

الواحد، وأصحاب الكهف لكثرة ما تُقرأ قصتهم بني ماليني املسلمني بشكل أسبوعي 

فإن التأمل يف أمرهم وحاهلم يعطي أفضل الدروس والعرب، واتبع الباحث يف هذه الورقات 
يدرس تفاصيل قصة الفتية ويلقي الضوء على كل مشهد من  منهج استقرائي حتليلي

مشاهد احلدث حىت ميكن للباحث املسلم ان يستحضر هذه اجلوانب من قصتهم عند 

  تكرار قراءته لسورة الكهف متدبراً.
وقد أهتم الباحث بإبراز الروابط بني اآليات وتناسبها فيما بينها وفيما بينها وبني 

لتالية هلا ، وتناسبها مع الوحده املوضوعية للسورة، مبينا أسباب املقاطع السابقة هلا وا

النزول والغريب ومتوقفا عند أوجه اإلعجاز البالغي يف موضع القصة ، ومتوقفا عند 
مشاهد القصة القرآنية مقسما هلا لفصول روائية آسرة شيقة ، مع التأكيد على أهم 

ة هلا أمهية بالغة وقع اخلالف الشديد األحداث وأوجه العرب منها ومناقشة مسائل عديد

فيها كموقع الكهف الذي أصبح يرتبط بأبرز األنشطة السياحية لدى احلكومات 
،واملوقف العقدي الذي اختذه من تعرف عليهم، ومربزا أمهية السياسة الشرعية لدى 

األقليات ، وذاكرا اإلعجاز العددي والبالغي يف كل موضع ، مبينا الكم اهلائل من 

الفوائد والنتائج والدروس وخامتا البحث بالنتائج املستفادة من هذه الدراسة املوضوعية 
  . لقصة أصحاب الكهف

 –يشاء اهللا  -ثالث مائة  - كلبهم   - مرفقا  -فتية  - الكهف :  الكلمات المفتاحية

  . الشمس
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كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

The story of the owners of the cave in the light of 

Surat Al-Kahf (an objective and analytical study) 

Abdulaziz bin Subhi Al-Juwair 
Department of Sharia and Islamic Studies - College of 

Arts and Humanities - King Abdulaziz University - 

Saudi Arabia. 

Email: Email:abosubhe2@hotmail.com 

Abstract 
Objective interpretation studies strengthens the 

centrality of the Qur’anic story and solves all its 

contract and highlights its issues in a detailed and 
clear manner with a clarification of the issues in which 

disagreement abounds in one subject, and the owners 

of the cave often read their story among millions of 
Muslims on a weekly basis, so meditating on their 

affairs and their condition gives the best lessons and 

lessons, and follow the researcher in These papers are 
an inductive and analytical approach that studies the 

details of the boy's story and sheds light on every 

scene of the event so that the Muslim researcher can 
evoke these aspects of their story when repeating his 

reading of Surat Al-Kahf in retrospect. 

The researcher was interested in highlighting the links 
between the verses and their compatibility between 

them and between them and the previous and 

subsequent sections of it, and their suitability with the 
objective unit of the surah, indicating the reasons for 

the descent and the strange and stopping at the 
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 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

rhetorical miracles in the place of the story, and 

stopping at the scenes of the Quranic story divided 

into chapters of a captivating interesting, With an 
emphasis on the most important events and lessons 

from them, and discussion of several issues of great 

importance, the intense disagreement took place in 
them, such as the location of the cave, which has 

become associated with the most prominent tourism 

activities of governments, and the doctrinal position 
taken by those who know them, highlighting the 

importance The legal policy of the minorities, and 

mentioning the numerical and rhetorical miracles in 
each location, indicating the huge amount of benefits, 

results, lessons and conclusion of the research with the 

results learned from this objective study of the story of 
the owners of the cave. 

Keywords: The cave - young - attached - their dog - 

three hundred - God willing - the sun. 
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 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

 

  المقدمة

احلمد هللا معز دينه وناصر جنده، منزل كتابه عربة ألويل األبصار وموعظة لكل 

أهل اإلميان لتكون  األمم السالفة ومواقفلبيب ، رفعة ملن أخذ به واستفاد من دروس 

  له مرشدا يف طريقه يف السري إىل اهللا .

حلكمة واحدة هي عبادته وتقواه، وشرائع اهللا ال ميكن إال اهللا اخللق وما خلق 

  التعرف عليها إال من خالل حمكم التنزيل يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة .

 جل مك لك ُّ  يه فقال تعاىل: وقد حفظ اهللا هذا القرآن الكرمي يف حروفه وأحكامه ومعان 

 َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل

، فكما حفظه اهللا يف حروفه؛ تكفل جبمعه وتوضيح معانيه وتبيينه ]١٩ – ١٧القيامة: [

  للناس لئال يشكل عليهم وحىت ال يكون ُمْشَرعا للمحرفني والبطالني .

القرآن للناس وتوضيح معانيه  تبيني هذا وقد جعل اهللا من أهم ما كلف به نبيه 

  حي جي يه ُّ  وتفسريه لكافة البشر حىت ال يبقى منه مشكل ال يعلمونه قال تعاىل:

  .] ٤٤النحل: [ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

مث جاء العلماء ورثة األنبياء ليحملوا هم الدعوة ونشر اإلسالم وليقوموا مبا كان 

ناولوا ما صعب وشق فهمه وبينوا فجاء املفسرون من الصحابة فت يقوم به نبيهم 

حمكمه وناسخه ومنسوخة وعامة وخاصة ومطلقة ومقيدة وحفظوا ترتيبه وأمساء سورة 

ومجعوا كل هذا وغريه من علوم الكتاب العزيز يف الصدور وقد كان املشتغل منهم �ذا ال 

واقعا يسأم ليله و�اره من استخراج الفوائد منه واستنباط األحكام واحلكم وتطبيقه 

  مشهودا.

مث سارت السنني ليبدأ عهد التابعني بإحسان ومن تبعهم فنرى العلماء يتكاثرون 

على حلق القرآن وتفسريه وأخذ علومه وحيرصون على ضبط ذلك صدرا أو كتابة 

فيسألون من يالقون من الصحابة أو علماء التابعني عن كل آية وكل فائدة يف كتاب اهللا 

ة بالكتاب كاألمثال والغريب والناسخ واملنسوخ واآلداب واملطلق فحفظوا العلوم املتعلق
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والعام واخلاص وأهم ذلك كله التفسري الذي بدأ يظهر مكتوبا يف ذلك الفرتة فجمع يف  

  كتب احلديث على أنه باب من أبواب اآلثار املروية.

فة مث انتقل العلماء بعد ذلك للتأليف يف علوم القرآن ككتب مستقلة وفنون خمتل

عن باقي علوم اآلثار مث مل استقل بدأ التخصص يتوسع وتبدأ الكتابة عن علوم قرآن مل 

يوضع عليه ا�هر وتظهر من قبل فمن علوم القرآن التقليدية كالتفسري  والغريب واألمثال 

واملعاين والناسخ واملنسوخ واملكي واملدين واللغة واإلعراب وأسباب النزول والدالالت 

القرآنية والتأليف يف  مطلق ومقيد وعام وخاص  إىل صنوف من البالغة  اللفظية من

قواعد التفسري واالهتمام باملناسبات من مث كان التفسري أيضا يهتم يف بداية ظهوره 

بالتفسري باملأثور أو باللغة فقط مث ظهر التفسري باملعقول والتفسري البالغي والعلمي 

  واإلشاري والتفسري النهضوي.

التفاسري يف العصور املتأخرة إما شاملة حتليلية فيها كل أنواع التفسري أو  وجاءت

  مقتصرة على جوانب معينة من التفسري .

ومن أنواع علوم التفسري اليت بدأت بصورة جزئية يف العصور املتقدمة، التفسري 

املوضوعي الذي يهتم بالبحث يف التفسري يف إطار موضوعي واحد وكان يف تلك 

ات يهتم بالوحدة احلرفية غالبا، وأما مؤخرا فربز التفسري املوضوعي مهتما بالوحدة البداي

  املعنوية أو احلرفية ملوضوع البحث، ويكون من خالل القرآن كامًال أو جزء منه.

ومن أنواع التفسري املوضوعي الذي تأخر ظهوره تفسري سورة واحدة تفسرياً 

من خالل تأملها الوحدة املوضوعية فيها موضوعيا بأن حيدد الباحث سورة يستنبط 

ويقوم بدراستها ودراسة تناسب آيا�ا �ذا احملور وتناسب اآليات مع بعضها، وجتزئتها 

إىل مقاطع يرتبط مجيعها �ذا احملور، فيدرس الباحث السورة دراسة تفسريية شامله 

ها ببعض من خالل تكشف الرتابط املوضوعي فيها وتفسرها تفسريا حتليليًا رابطًا أجزائ

  هذا احملور.

مناورة جرت بني أهل احلق والباطل يف تلك  على سلط الضوءأوقد رغبت يف أن 

سورة  القرية املنزوية عن العيون ، والقصة اليت متر عليها العيون التالية كل أسبوع يف أسطر

ربه مستخرج لكنوزها وأسرارها لتكون للمتأمل مفتاح ، وللباحث مصباح يثري دالكهف 



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٢٦٦

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

رصينة حمكمة أتوقف فيها عند مسائل يف القصة مل تنل قسطا  لتكون ورقاتالعلمي، و 

وافيا من حبث أو تأمل، بسلوب شائق وطريقة علمية مجعت بني الرواية املشوِّقة والنكات 

  العلمية واملعجزات البالغية .

آياته ومتدبراً  تفسريًا موضوعيا حتليليًا فاستعنت باهللا متأمالً ؛ ها بالتفسري تتناولف

بعمق البالغة و تنطلق مع سالسة تغوص فيه ، حبثا علميا  بعون اهللا تقرأ معيبيناته، 

   وتطري مع مجال الوصف وبديع األمثال . قصة ال

  فكتبت حبثي هذا بعنوان:

  ". )دراسة موضوعية تحليليةفي ضوء سورة الكهف (أصحاب الكهف  " 

 علي، وراغبا املثوبة واألجر وأن يكون يل بني راجيا من اهللا أن يكون شاهداً يل ال 
  الداعني هللا يوم النشور مقعدا ومكانا.

  وصلى اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثريا.
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  أ اع:

أنزل اهللا الكتاب للناس ليدبروا آياته ويفهموها كما يريد سبحانه وتعاىل وليكون هذا 

لإلميان احلقيقي الذي جتد الدعوة إليه والتمجيد بأصحابه ظاهرا جليا يف  الفهم قائدا هلم

 باهللا وتوحيده وتصديق ما اإلميانسورة الكهف، وما جاء به املرسلون أعظم وأجل من 
 َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّ : جاء به رسله بل هو غاية خلق اخللق

  :مما يلي قصة أصحاب الكهف، فلذا تنبع أمهية ]٥٦الذاريات: [

فضل  فقد قررتنماذج على األميان باهللا واليوم اآلخر المثلة و األ ة أروعأ�ا ضرب -١
أصحاب الكهف وكيف رفع اهللا ذكرهم وجعل هلم حمبة بني الناس بثبا�م ووز�م 

 . الزائلة وبراء�م من الشرك وأهلهاألمور مبوازين اآلخرة احلقيقة ال باملوازين املادية 

وصف الكتاب بأنه قيم، لكونه زاجرًا عن الشريك الذي هو مقصودها «قال البقاعي: 

من أنه ال وكيل دونه، وال إله إال هو، وقاص�ا  »سبحان«خالف ما قام عليه الدليل يف 
من أنه يفضل  »سبحان«باحلق أخبار قوم قد فضلوا يف أزما�م وفق ما وقع اخلرب به يف 

املقصد قصة أهل الكهف ألن من يشاء، ويفعل ما يشاء، وأدل ما فيها على هذا 

خربهم أخفي ما فيها من القصص مع أن سبب فراقهم لقومهم الشرك، وكان أمرهم 
  )١(»للتوحيد وإبطال الشرك -بعد طول رقادهم - موجًبا

بتقرير األميان باهللا وحده كما  اهتمتاملكية اليت  قصة قررت ما جاء يف اآلياتوهذه ال 
واألنبياء من قبله كما سيظهر من إخباره عن أمور  ذكرنا، وتقرير صدق رسالة النيب 

الغيبيات املاضية من قصص من سلف، وهو ظاهر يف سبب النزول آليات من سورة 

  .الكهف حني سأله يهود عن أهل الكهف كما سيأيت تفصيله

قيم الثبات والعلم والتواضع واإلخالص واإلميان احلقيقي  قصةتظهر يف هذه ال -٢

، وكيف يتعايش مع ميانه إن كان مستضعفا إعلى الثبات على  واليت حتث اإلنسان

 قدرته وطاقته .سب واقعه حب
إن في تدبر هذه اآليات ودراستها دراسة موضوعية ظهور واضحا ألساليب  -٣

                                 
  ).١٢/١نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي ( (١)
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فعله الصالحون من قبلنا  العصمة من الفتن والوقاية منها، فقد أرشدنا اهللا إلى ما

 .عند الفتن التي مروا بها واعتصرتهم

  ار اع: أب 

 بعد التأمل والقراءة المتكررة في هذه السورة العظيمة تبين لي عظم ما تورثه -١

الفتية القابضين على في قلب المؤمن من ثبات بالنظر لمواقف  هذه القصة 

 .دينهم 
الرغبة في تسليط الضوء على األبعاد التاريخية للقصة وربطها بالواقعين  -٢

 . التي امتدت فيهما السياسين المختلفين

محاولة تصويب أراء الباحثين في اآلثار من خالل التوصل للموقع الجغرافي  -٣
انطالقا من الكلمات القرآنية ومن خالل معاني اآليات وتفسير اشتقاتها، 

السياحة الدينية بال علم أو والتخلص من التخبط الذي أحدثه المتكسبين من 

 أن لديها كهف أصحاب الكهف. ، مما جعل عدد من الدول تزعم دليل

:اف اأ  

 .اإلسالمتقرير أهم مسائل االعتقاد التي الشيء أعظم منها في  -١

المتناثرة مع ربطها ببعضها البعض للخروج  ةجمع الفوائد المتعلقة بالقص -٢
وفق النهج الصحيحة بالمحور األساسي للموضوع من تقييم الفكر والعقيدة 

 ذي يعده اهللا للثابتين على مبادئهم الحقه في الدارين.الرباني، وتبيين الجزاء ال

إبراز الظواهر اللغوية الفذه والطرق البالغية في الوصيف التشويقي الدقيق  -٣
 الذي يبرز المشهد للقارئ المسترسل أو القارئ المتأمل . 

اإلفادة من اختالفات التوجيهات النحوية في إبراز أكثر من معنى يناسب  -٤

 السياق .
  ت ا:ارا

الصراع بين الحق والباطل في سورة الكهف، تأليف: فهد بن عبدالرحمن  -١

 السويدان، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، جامعة اإلمام محمد بن
هـ، وهي ١٤٠٤- ١٤٠٣سعود اإلسالمية، املعهد العايل للدعوة واالحتساب، 
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 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

ع والتداول بني احلق واإلميان رسالة قيمة وقد ركزت هذه الدراسة على جوانب الصرا 

وأعداءمها، ومل تركز على احملور األعم يف هذه السورة من تقييم املعتقد وتصحيحه، 

 وكذلك ركزت على الفقرات اليت فيها صراع بشكل مباشر أو غري مباشر.
 

الصراع بني اإلميان واملادية، تأمالت يف سورة الكهف لإلمام أبو احلسن علي  -٢

 -هـ ١٣٩٠بري علماء اهلند ،دار اإلميان ببريوت، الطبعة األوىل، احلسيين الندوي ك
م، وهي دراسة موضوعية ليست شاملة جلميع فقرات السورة بل ركزت على  ١٩٧١

القصص القرآنية الواردة، وإن كانت متيزت بأسلوب عميق وأديب ساحر ومتيزت 

ئرة على بدراسة مقارنة للقصص عند أهل الكتب األخرى، إال أ�ا ليست سا
املنهج العلمي للتفسري املوضوعي الذي يكاد أن يستقر، وكذلك سأزيد حبوث 

 تفسريية قد ال يكون تطرق هلا العامل نظرا الهتمامه بالعرض األديب للسورة.
  

 

التفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي قام بإعداده: خنبة من علماء التفسري  -٣
سورة الكهف، كلية الدراسات العليا وعلوم القرآن بإشراف أ.د/ مصطفي مسلم، ل

 –ه ١٤٣١والبحث العلمي، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة،  

م، وقد أعد سورة الكهف أ.د/ أمحد بن حممد الشرقاوي، وهي دراسة ٢٠١٠
مفيدة علميا ومنهجيا وقد سارت على املنهج املقرتح للتفسري املوضوعي، إال أين 

ظنه أكثر ترتيبا وتوزيعا للفقرات واملواضيع داخل السورة و سأزيد يف دراسيت ما أ

ستتجه دراسيت حملور أعم من احملور واملقصد الذي تبناه صاحب الدراسة وهو ( 
العصمة من الفنت )، وكذلك ستكون هناك فوائد وزيادات علمية قد يكون جتنبها 

سة، ومع هذا فال الباحث بسبب املنهج املقرتح عليه من اجلامعة اليت تبنت الدرا

شك أن دراسة األستاذ الفاضل مميزة جدا وهو عامل مكثر ال جيارى، وقد استفدت 
 منها، فجزاه اهللا خريا .

 

عامة الدراسات التفسريية اليت تكلمت عن تفسري السورة تفسريا حتليليا، وهي  -٤
 أمهات التفسري قدميا وحديثا .

  



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٢٧٠

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

  

:ا   

  وخاتمة.  ينفصلو  تتكون خطة البحث من مقدمة

  الصحبة الصاحلة " أصل احلكاية " .الفرار بدين اهللا مع :  األولالفصل 

  .وثالثة مباحث متهيد  ويتكون من

وفيه دراسة حتليلة لآليات أبني فيها:  سبب نزول اآليات ، تمهيد :   
   .واملناسبات، ومعاين الكلمات ، و اإلعراب، و البالغةالقرآنية بدون إطالة 

 الشرح اإلمجايل . ل:المبحث األو   

  . مكان الكهف وزمن اصحابه المبحث الثاني:  

قصة الفتية، عارض هلا بصياغة سلسة واضحة،  وفيها  تسعة  المبحث الثالث:  

  مشاهد .

العرب والدروس اليت أرشد اهللا نبيه وأمته إليها يف ضوء منوذج الفصل الثاني : 
  أصحاب الكهف.

  ويتكون من متهيد ومبحثني 

وفيه دراسة حتليلة لآليات أبني فيها:  سبب نزول اآليات ، هيد : تم  
   .القرآنية بدون إطالة  واملناسبات، ومعاين الكلمات ، و اإلعراب، و البالغة

 وفيه الشرح اإلمجايل . المبحث األول:  

  .حرية اإلختيار ومصري الكفار المبحث الثاني:  

  إليها خالل البحث .وفيها أهم النتائج اليت توصلت  : الخاتمة

  



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٢٧١

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

 ولاا  

  " أصل احلكاية " .الفرار بدين اهللا مع الصحبة الصاحلة 

 )٢٦-٩من آية (

  المناسبات:  
تذهب حسرات و�لك غما ومها من أحوال قومه الذين مل  ملا كادت نفسه  

وتثبيه  يؤمنوا مبا جاءهم به، جاءت هذه اآليات بقصة أصحاب الكهف لتسلية النيب 

ستجابة هلم بل ذكر منوذج من أهل الثبات واإلميان الذين مل يتوقف األمر عند عدم اإلب
  حوربوا وأوذوا وهددوا مما جعله يهجرون األهل والديار. 

* أ�ا خطت لنا طريق النجاة من الفنت وأوردت منوذجا عمليا ومثاال واقعيا 

ا، حني سعى امللك إىل ُحيتذى به، حيث تعّرض الفتية لفتنة عظيمة عصمهم اهللا منه
فتنتهم يف دينهم واستغل سلطانه يف مساومتهم على احلق وإغرائهم بكل املغريات كما 

ا خُلَصت نيتهم 
َّ
استخدم فتنة التهديد والوعيد، فعصمهم اهللا تعاىل من كل تلك الفنت مل

  . )١(وصفت سرير�م وقويت عزميتهم وصدق توجههم إىل اهللا تعاىل
  سبب النزول:

 ٢٣الكهف:  َّ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ُّ : زولنسبب 

– ٢٤.  
على ميني، فمضى له  أورد ابن جرير سبب لنزول هذه اآلية قال: حلف النيب 

  )٢(أربعون ليلة، فأنزل اهللا: وال تقولن لشيء.. اآلية.

  معاني الكلمات:
 هام،االستف ومهزة بل: مبعىن آخر، إىل كالم من لالنتقال: وأم ظننت، حسبت: أم

  خماطب. كل به واملراد ، للنيب الظاهر يف واخلطاب أحسبت، بل أي

  . اجلبل يف املتسع النقب أو الغار الكهف:
 اللوح من احلجارة املكتوب فيه أمساءهم والرقيم املكتوب. الرقيم:

                                 
  ).٤/٣٠٢انظر: التفسري املوضوعي( )١(

وعزاه البن  ١٢٩)، وأورده السيوطي يف لباب النقول ص ١٧/٦٤٥جامع البيان البن جرير( )٢(

  مردويه عن ابن عباس .



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٢٧٢

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

 كانوا أي تعجب، حمل آياتنا مجلة من قصتهم يف كانوا  : عجبا آياتنا من كانوا

 .أعجبها أو يات،اآل باقي دون عجبا

  . مأواهم وجعلوه إليه صاروا إليه أََوْوا : إذ أوى
 الكهف، إىل هربوا األشراف من فتية وهم الكامل، الشاب وهو فىت، مجع الفتية:

  الكفار. قومهم من إميا�م على خائفني

  العدو. من واألمن والرزق املغفرة لنا توجب رمحة قبلك ومن عندك من لدنك: من 
  الشيء. هيئة إحداث: التهيئة وأصل ،يسر وهيئ:

 حنن الذي األمر من لنا هيئ: واملعىن للمطلوب، املوصل الطريق إىل هداية : رشدا 

  .رشدا كله أمرنا اجعل أو مهتدين، راشدين به نصري طريقا الكفار مفارقة من عليه
 على ضربنا: وأصله يسمعون، ال حبيث ثقيال نوما أمنناهم آذانهم: على فضربنا

  . السماع مينع حجابا آذا�م

 .معدودة : عددا سنين
  مشاهدة. علم أيقظناهم، لنعلم: بعثناهم: ثم

 احلزب ومها لبثهم مدة يف غريهم من أو منهم املختلفني الفريقني الحزبين: أي 

  .لبثتم مبا أعلم ربكم :القائل واحلزب يوم، بعض أو يوما لبثنا: القائل
  للبثهم. لبثوا ملا أضبط مبعىن أفعل أو ماض، فعل أحصى:

  حد. هلا ومدة الغاية أمدا:

  . خنربك نقص: نحن 
  بالصدق. بالحق:

 .الصرب عل اهلجرة عن األهل واملال  وأهلمناهم صّربناهم، قلوبهم: على وربطنا 

 عن اخلارج هو: والشطط، الكفر فيه إفراط يف قوال أي، وغلّوا جورا أي : شططا 
  يف الظلم. املفرط املعقول

يف اللسان الشطط: جماوزة القدر يف بيع أو طلب أو احتكام أو غري ذلك من كل و 

  مشتق منه.
 :قال الشاعر

 )١(باطلى حبقي أودى أن ويزعمن  ... عواذىل  أشّطت قد لقوم يا أال

                                 
  ) .١/٣٩٤بيت لألحوص ذكره أبوعبيده يف جماز القرآن ( )١(
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كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

  اإلنكار. معىن يف إخبار : اتخذوا قومنا هؤالء

 عبادة على أي عليهم عىنوم بَيَنٍة، حبجة عليهم يأتون هالَّ  هال لوال بأتون عليه :

 اآلهلة.
  لكم . الرزق يبسط ربكم: لكم ينشر

 وعشاء. غداء من تننتفعون، أي به ترتفقون به، ما ارتفق ما هو ِمرفقا:

 وامليل، العوج يعىن الزور من وهو وتعدل متيل والتشديد أي الزاي بتخفيفتزاور: 
 اهللا ألن أو جنوبيا، انك الكهف ألن فيؤذيهم عليهم، شعاعها يقع وال متيل الشمس

  اليمني. جهة اليمني ذات عنه زورها تعاىل

 كذا مبكان مررت هل: البتة، يقال تصيبهم فال عنهم، وتتجاوز ترتكهم تقرضهم:
 . ليال اليمني ذات قرضته :املسئول فيقول وكذا،

 .الفاء مكسورة وِفجاء فجوات، واجلميع مّتسع، أي فجوة: 

  . منفتحة أعينهم ألن نتبهنيم أي يقظ،: واحدهم أيقاظا:
  . راقد مجع نيام، رقود:

  مشائلهم. وعلى أميا�م على أي الشمال: وذات اليمني ذات ونقلبهم

. بابك أوصد: يقولون أل�م يوصد، الباب ألن مجيعا الباب وبفناء الباب على بالوصيد:
  .مغلقة مطبقة أي ]٨: اهلمزة[ َّ مث زث رث يت ُّ  ومنه: ،أغلقه أي

 من العتبة مبوضع منه الكلب أن أراد فإمنا - وعتبة باب له يكن مل نوإ والكهف

 .البيت
 ميأل الذي اخلوف: والرعب. عليهم أحد دخول من بالرعب اهللا منعهم رعبا: منهم

 . الصدر

  املوت. تشبه اليت الّنومة هذه من وأحييناهم، أيقظناهم بعثناهم:
  الفضة.: الورق بفضتكم، بورقكم:

وأرخص،  وأكثر وأطيب، أحل املدينة أطعمة أي فلينظر طعاما: ىأزك أيها فلينظر

  . والزيادة الّنماء: وأصل الزكاء
  . املعاملة يف اللطف وليتكلف وليتلطف:

به، أي  علمت أي باألمر، شعرت: يقال بكم، يعلمنّ  ال : أحدا بكم يشعرن وال

 .الشعور إىل يؤدي ما يفعلن وال
 ألهل والضمري بكم، يظفروا أو عليكم وايطلع إن:  عليكم يظهروا إن إنهم
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كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

  املدينة.

  بالرجم يقتلوكم يرجموكم:

  . واملؤمنني قومهم عليهم أطلعنا أعثرنا:
  . التخاصم: والتنازع والكفار، املؤمنني أي يتنازعون:

 بنيانا حوهلم أي عليهم ابنوا الكفار أي فقالوا حوهلم البناء يف الفتية، أمر أمرهم:

 . يسرتهم
 حني املؤمنون وهم الرأي أهل البلد رؤساء هم أمرهم: على غلبوا ذينال قال

  . باملوت ثانيا اهللا أما�م

 فيه. يصلى معبدا مسجدا حوهلم: عليهم لنتخذن
  تستيقنه والقول بالظن. مل التخرص وما والرجم بالغيب: رجما

 :زهري قال

  )١(ّجم املر  باحلديث عنها هو وما...  وذقتم رأيتم ما إّال  احلرب وما
 غاب ما: والغيب عليه، هلم اطالع ال الذي اخلفي باخلرب ورميا ظنا أي واملعىن 

 اإلنسان. عن

 )٢(. وتردد وشك مرية فيه فيما احملاجة : املراء مراء إال، جتادل تمار: فال
  اإلعراب:

 .عجب ذات على أو باملصدر، وصف وهو كان، خرب: وعجبا حال، : آياتنا من

  ، وجيوز أن يكون التقدير: اذكر إذ.)عجبا( ظرف لـ : أوى إذ
أحدمها على  : منصوب على ضربني:وعددا لضربنا منصوب، ظرف عددا: سنين

  . للسننيصفة املصدر، املعىن نـَُعدُّ عَدداً، وجيوز أن يكون 

 ماض واختاره الزخمشري، فعل: أحصى مرفوع، مبتدأ: أي : أحصى الحزبين أي
  لنعلم. مفعول مسد سدت واخلرب املبتدأ من واجلملة املبتدأ، أو خرب

  ألجله.  مفعول أو أمدا من حال :لبثوا لما

  .لبثوا: وقيل األوجه، وهو أحصى،: وعامله منصوب، زمان ظرف :أمدا

                                 
  .٤٣٥/ ٣، وخزانة األدب ١٧من معلقته يف ديوانه  )١(

، معاين القرآن وإعرابه ٢٢٤)، غريب القرآن البن قتيبة ص ٣٩٤/ ١القرآن (انظر: جماز  )٢(

  ).٢/٧٠٧)، الكشاف للزخمشري(٢٦٩/ ٣للزجاج (
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 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

  . منصوب على املصدر، املعىن لقد قلنا :شططا إذا قلنا لقد

 قيموأ املضاف فحذف آهلة، بأ�ا دعواهم على يأتون هال أي :عليهم يأتون

  . مقامه إليه املضاف
  .خرب: اختذوا ومجلة بيان، عطف: وقومنا مبتدأ، :وهؤالء

  . اعتزلتموهم إذ واذكروا أي مقدر، إذ ظرف لفعل :وإذ اعتزلتموهم

 إال وعباد�م اعتزلتموهم وإذ أي( مصدرية فيها ثالثة أوجه ؛ إما :وما يعبدون
) يعبدونه والذي اعتزلتموهم وإذ أي( موصوال امسا وإما) املضاف فحذف اهللا، عبادة

 يف: وما) احلال واو الواو فتكون اهللا، إال عابدين غري اعتزلتموهم وإذ أي( نافية وإما

 الوجه ويف اعتزلتموهم يف وامليم اهلاء على بالعطف نصب موضع يف: األوليني الوجهني
  . احلال على نصب موضع يف: الثالث

 باخلالق يقرون مكة كأهل كانوا أل�م المتص استثناء يكون أن جيوز اهللا: إال

  .منقطعا استثناء يكون أن وجيوز معه، ويشركون
 بـ(ترى)، يتعلقان ظرفان: غربت وإذا طلعت وإذا ترى، مفعول :وترى الشمس

  . بـ(ترى) يتعلق: اليمني ذات كهفهم وعن

بت يقرأ بتشديد الزاي، وأصله تتزاور، فقلالشمس،  من حال فعلية مجلة :وتتزاور
ويقرأ بالتخفيف على حذف الثانية. ويقرأ بتشديد الراء مثل حتمر، ، الثانية زايا وأدغمت

  ويقرأ بألف بعد الواو، مثل حتمار. ويقرأ �مزة مكسورة بني الواو والراء، مثل تطمئن.

  .يف موضع حال  امسية مجلة :منه فجوة في وهم
اسم الفاعل هنا وإن كان  منصوب به، وإمنا عمل: خرب املبتدأ، و ذراعيه باسط:

  .املصدر على :منصوب وفراراللماضي ألنه حال حمكية.

مصدر، ألن وليت مبعىن فررت.وجيوز أن يكون مصدرا يف موضع احلال،  فرارا:
  وأن يكون مفعوال له.

  .منصوب على التمييز، تقول: امتألت ماء وامتألت :ورعبا

 ويوما لبثتم، يوما كم يأ بلبثتم، نصب موضع يف ظرفية هنا كملبثتم:  كم
 بعض أو يوما لبثنا: قالوا: اجلواب يف قال أنه: يوما كم: التقدير ودليل متييز،: احملذوف

  .يوم

 مفعول واجلملة متييز منصوب،: وطعاما املبتدأ، خرب: وأزكى مبتدأ مرفوع،: أيها
  .فلينظر



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٢٧٦

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

كذلك أعثرنا عليهم بقوله (أعثرنا عليهم) فيكون املعىن و  " َمْنصوباً إذ: يتنازعون إذ

أي أطلعنا عليهم إذ وقعت املنازعة يف أمرهم، وجيوز أن يكون منصوبًا بقوله:ْ  لِيَـْعَلُموا، 

  أي لِيَـْعَلموا يف وقت منازعتهم.
  مفعول، وهو مجع بنيانة، وقيل: هو مصدر.بنيانا: 

  .ثالثة هم أي مبتدأ خرب: سيقولون ثالثة 

 سادسهم مخسة: قوله يف التقدير وكذلك. ثةثال صفة امسية مجلة: كلبهم ورابعهم
 ومل كلبهم وثامنهم سبعة: قوله يف بالواو جاء وإمنا. كلبهم وثامنهم سبعة وقوله كلبهم

 كانت كما العدد، يف املبالغة أصل: السبعة ألن قبله كالعدد الصفة على به جيئ

 التوبة[ َّ ىنين من خن حن  جن يم ىم مم خم ُّ  :تعاىل قوله يف كذلك السبعني

  . جائزا لكان كلبهم رابعهم ثالثة يف بالواو جاء ولو، ]٨٠

  مصدر ؛ أي يرمجون رمجا.ألجله،  مفعول: بالغيب رجما

  :أي اجلر، حرف حذف بتقدير) بفاعل( نصب موضع يف: اهللا يشاء أن إال
» أن يشاء اهللا«وموضع  اهللا: يشاء أن إال غدا ذلك فاعل إني لشيء تقولن وال

ا: على االستثناء، والتقدير: ال تقولن ذلك يف وقت، إال نصب على وجهني ؛ أحدمه

  وقت أن يشاء اهللا ؛ أي يأذن ؛ فحذف الوقت، وهو مراد.
والثاين: هو حال، والتقدير: ال تقولن أفعل غدا، إال قائال: إن شاء اهللا، فحذف 

  القول. وهو كثري.

 عطف أو ثثال من البدل على منصوبا سنني تكون بالتنوين : سنين مائة ثالث
  .سنني معىن يف املائة ألن مائة من جمرورا بدال تكون أو ثالث على بيان

  .استعماله جيب كان الذي األصل على تنبيها سنني إىل مائة أضاف: ينون مل ومن

  .املضاف فحذف سنني، تسع لبث وازدادوا أي بظرف، وليس به، مفعول :وتسعا
وضعها رفع ؛ ألن التقدير: أبصر ، وماهلاء تعود على اهللا  : وأسمع به أبصر

  اهللا، والباء زائدة، وهكذا يف فعل التعجب الذي هو على لفظ األمر.

الفاعل مضمر ؛ والتقدير: أوقع أيها املخاطب إبصارا بأمر  وقال بعضهم:
  )١(الكهف، فهو أمر حقيقة.

                                 
بعدها، التبيان يف إعراب  ) وما٢/٧٠٨)، الكشاف للزخمشري(٢٧٢/ ٣انظر: معاين الزجاج( )١(

 ).٢١٠-٢٠٨/ ١٥)، التفسري املنري للزحيلي (٨٣٨/ ٢القرآن (



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٢٧٧

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

  البالغة:

جاب على شبه اإلنامة الثقيلة بضرب احل استعارة التبعية: :فضربنا على آذانهم

وجوز بعضهم أن تكون من باب االستعارة ، اآلذان، كما تضرب اخليمة على السكان
  التمثيلية.

الربط هو الشد باحلبل. واملراد قوينا  استعارة التصرحيية التبعية: :وربطنا على قلوبهم

قلو�م بالصرب على هجر األوطان والفرار بالدين إىل الكهف، وجسرناهم على قول احلق 
  هر به أمام اجلبارين.واجل

  . طباقفيه  :رقود وهمأْيقاظاً 

يف الكالم تشبيه، جاءت فيه األداة فعال من أفعال  التشبيه: :وتحسبهْم َأْيقاظا 
الشك واليقني، ويف اآلية حاصلة تشبيه أهل الكهف يف حال نومهم باأليقاظ، يف بعض 

  . صفا�م

الكالم استعارة مكنية حيث شبه  يف:  االستعارة املكنية :يتنازعون بينهم أمرهم
  ستعري النزاع القائم حوله.اأمرهم بشيء كثر النزاع حوله، مث حذف ذلك الشيء، و 

فقد شبه ذكر أمر، من غري علم يقيين، واطمئنان  االستعارة املكنية :رجمًا بِالغيب

قلب، بقذف احلجر الذي ال فائدة يف قذفه، وال يصيب مرماه، مث أستعري له، ووضع 
  )١( لرجم موضع الظن، حىت صار حقيقة عرفية فيه.ا

  الشرح اإلجمالي المبحث األول:

 عباده ليخترب هلا، زينة األرض على ما جعل أنه السابقة اآليات يف تعاىل اهللا بني ملا
 على منهم ُكال جيزي مث فيه، نبات ال تراب إىل ستنتهي اليت الفانية، الدنيا هذه يف

 عملي وهي منوذج   والرقيم الكهف أهل قصة عليهم قصّ   وإخالصه عمله حسب

  على وضاعة الدنيا وأن املؤمنون ال يغرتون �ا ويضحون �ا مىت لزمهم ذلك.

فاستفتح هذه القصة بأسلوب استفامهي تشويقي، ليوعز إىل اآلذان بأن تستمع 

  وإىل الفهوم بأن  تنتبه وتركز.

                                 
  وما بعدها. )١٤٨/ ١٥اجلدول يف إعراب القرآن ( انظر: )١(



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٢٧٨

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

 قصة أن -  ب لكل مكلفواخلطا –يا حممد  تظن بأال مث خاطب النيب  

 دون عجيبة أ�ا تظن ال -  العادات خوارق من كانت وإن -  والرقيم الكهف أصحاب

آياتنا، أو ال تظن أ�ا أعجب آياتنا وأعظمها! فإن من آياتنا ما هو أعجب  من غريها
  منها وأعظم.

قال الرازي رمحه اهللا : " اعلم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا   

على سبيل االمتحان فقال تعاىل : أم حسبت أ�م كانوا عجبا من  عنها الرسول 
آياتنا فقط، فال حتسنبَّ ذلك فإن آياتنا كلها عجب، فإنه من كان قادرا على خلق 

السموات واألرض وتزيني األرض بأنواع املعادن والنبات واحليوان مث بعد ذلك جيعلها 

تبعدون من قدرته وحفظه ورمحته حفظ طائفة مدة صعيدا جرزا خالية عن الكل كيف يس
ثالمثائة سنة وأكثر يف النوم  هذا هو الوجه يف تقرير النظم واهللا أعلم"

 )١  (
.  

املغارة الواسعة يف اجلبل، أما الرقيم فهو العالمة أو الكتابة أو الرسم على  والَكْهُف:

وا فيه قصص أصحاب الشيء قال سعيد بن جبري، قال: الرقيم: لوح من حجارة كتب
، )٢(الكهف، مث وضعوه على باب الكهف.وهذا الذي أختاره شيخ املفسرين ابن جرير

 اجلبل اسم: وقيل، مكتوب أي،  ]٩ املطففني:[ َّ مي خي  حي  ُّ ويؤيده قوله تعاىل: 

 دون وأيَلة ُعْسفان بني واد: الرقيم :الكهف، قال ابن عباس فيه الذي الوادي أو
  .)٣(أيَلة، ونقل عن ابن عباس أنه اسم اجلبل من قريب وهو فلسطني،

                                 
 ). ٨١/ ٢١مفاتيح الغيب للرازي(  )١(

 ).١٧/٦٠٤جامع البيان( )٢(

 ) عن ابن عباس .٦٠٢/ ١٧أخرج اآلثار مجيعا ابن جرير يف جامع البيان ( )٣(



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٢٧٩

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

  مكان الكهف وزمان أصحابه المبحث الثاني: 

ذكر كثري من علماء التفسري والتاريخ أقواال يف تعيني مكان الكهف، فقيل: هو واد 

 )٢(، وقيل: عند نينوى يف املوصل مشال العراق)١(قريب من أيلة يف العقبة جنوب فلسطني
من بالد الروم سابقا،  )٣(القرب من مدينة أفسوسبيف جبل أجنلوس  وقيل: يف تركيا

  وكلها أقوال يعوزها الدليل.

م  أجرى عامل اآلثار األردين ( رفيق وفا الدجاين ) دراسات ١٩٦٢ويف عام عام 
تّوجها كما يفصح باكتشاف مغارة الكهف اليت اختذها أصحاب الكهف مرقدًا هلم 

  عند منطقة الرجيب باألردن.  حني دخلوها هاربني بأنفسهم

وألف كتابا يف هذا االكتشاف مساه "اكتشاف كهف أهل وبعد اجلهد الذي قام به 
  الكهف" .

وأغرب بعضهم يف بيان مكان الكهف وزمانه حىت قالوا بأن الكهف املشار إليه  

  .)٤(رر يف احمل ذكره ابن عطيةكان يف بالد األندلس ،كما 
ا الزعم  حيث قال يف تفسريه : "ما ذكر من رؤيته هلم ولإلمام القرطيب رد على هذ

 نن من ُّ  باألندلس فإمنا هم غريهم، ألن اهللا تعاىل يقول يف حق أصحاب الكهف:

وقال ابن عباس  .]١٨[الكهف:  َّ ني مي زي ري  ٰى ين ىن
ملعاوية حينما كانا يف غزوة ببالد الروم ملا أراد رؤيتهم: قد منع اهللا من هو خري منك عن 

ذلك "
)٥(

.   

طويال ال فائدة من اخلوض فيه وال مرجح ألدلة  اختالفايف زمان عيشهم  اختلفواوقد 
أحد على اآلخر السيما وأن اهللا قد �انا حتديدا يف هذه القصة عن ا�ادلة إال فيما 

                                 
  ).١٧/٦٠٢نقله ابن جرير عن ابن عباس( )١(

  ).٢/١١٤تفسري ابن كثري( )٢(

اهلمزة وسكون الفاء بلد بثغور طرسوس . انظر: معجم البلدان لياقوت  أفسوس : بضم )٣(

 ).١/٣٠٥احلموي (

 ).٥٣٥/ ٣احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (  )٤(

  ) .٣٥٨/ ١٠اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (  )٥(



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٢٨٠

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق ُّ  قال: ؛ حيثعلمناه ظاهرا يف كتاب اهللا

  .]٢٢الكهف:[ َّ مم ام يل ىل

ياق أ�م عاشوا يف زمان ملك كافر مشرك ظامل، حيمُل الناس والذي يفيده الس 
على الكفر، وملا شرح اهللا صدور أولئك الفتية، وتآلفت قلو�م وتعارفت أرواحهم 

واجتمعت كلمتهم على رفض ما عليه قوُمهم من ضالل، بل واإلنكار عليهم ودعو�م 

عهم الوعوُد واإلغراءاُت، فتوّعدهم إىل احلق؛ رُِفَع أمُرهم إىل امللك الظامل، ومل ُجتِْد م
وهددهم إن مل يرجعوا إىل دينه ودين أتباعه، فخرجوا حتت ُجْنِح الظالم وساروا حىت 

  وصلوا إىل الكهف. 

  قصة الفتيةالمبحث الثالث: 

أكثر املفسرين من نقل روايات قصة أصحاب الكهف واخلوض فيها مما مل ينقل 

ا جله منقول عن بين إسرائيل وأحاديث بين إسرائيل إلينا بدليل صحيح عن املعصوم، وإمن

، ولكن نذكر القصة ملخصة ليتصورها القارئ  وهو يتدبر كالم )١(جنزم �ا اليت تنقل وال
  اهللا.

ونورد القصة كما نقلها ابن جرير الطربي يف تفسريه قال: " حدثنا ابن محيد، قال: ثنا 

  .٩الكهف: َّ  مث زث رث يت ُّ  احلكم بن بشري، قال: ثنا عمرو يف قوله:

كانت الِفتية على دين عيسى على اإلسالم، وكان ملكهم كافرا، وقد أخرج هلم صنما، 

 خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض  ُّ  فأبَوا، وقالوا:

: فاعتزلوا عن قومهم لعبادة اهللا، فقال أحدهم: إنه كان قال،  ١٤الكهف:  َّ حق مف
فيه، فدخلوه، وفُقدوا يف ذلك الزمان  أليب كهف يأوي فيه غنمه، فانطلقوا بنا نكن

فطُلبوا، فقيل: دخلوا هذا الكهف، فقال قومهم: ال نريد هلم عقوبة وال عذابا أشّد من 

                                 
د، ال ولكن هذه األحاديث اإلسرائيلية تذكر لالستشها« ):١/٩قال ابن كثري يف تفسريه( )١(

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق،  لالعتضاد، فإ�ا على ثالثة أقسام:

  فذاك صحيح. والثاين: ما علمنا كذبه مبا عندنا مما خيالفه.

والثالث: ما هو مسكوت عنه ال من هذا القبيل وال من هذا القبيل، فال نؤمن به وال نكذبه، وجتوز 

غالب ذلك مما ال فائدة فيه تعود إىل أمر ديين؛ وهلذا خيتلف علماء أهل حكايته ملا تقدم، و 

 .»الكتاب يف هذا كثريا، ويأيت عن املفسرين خالف بسبب ذلك



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٢٨١

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

أن نردم عليهم هذا الكهف، فبنوه عليهم مث ردموه، مث إن اهللا بعث عليهم ملكا على 

 خب ُّ دين عيسى، ورفع ذلك البناء الذي كان ردم عليهم، فقال بعضهم لبعض: 

 خس حس  جس ُّ  حىت بلغ  َّ مثحج هت مت خت  حت جت ُّ ؟ ف  َّ مبهب

وكان ورق ذلك الزمان كبارا، فأرسلوا أحدهم يأتيهم بطعام  َّ خص حص مس

وشراب، فلما ذهب ليخرج، رأي على باب الكهف شيئا أنكره، فأراد أن يرجع، مث 

وأنكروا مضى حىت دخل املدينة، فأنكر ما رأي، مث أخرج درمها، فنظروا إليه فأنكروه، 
الدرهم، وقالوا: من أين لك هذا، هذا من ورِق غري هذا الزمان، واجتمعوا عليه يسألونه، 

فلم يزالوا به حىت انطلفوا به إىل ملكهم، وكان لقومهم لوح يكتبون فيه ما يكون، فنظروا 

يف ذلك اللوح، وسأله امللك، فأخربه بأمره، ونظروا يف الكتاب مىت فقد، فاستبشروا به 
صحابه، وقيل له: انطلق بنا فأرنا أصحابك، فانطلق وانطلقوا معه، لرييهم، فدخل وبأ

 ِّ ُّ ُّ قبل القوم، فضرب على آذا�م، فقال الذين غلبوا على أمرهم: 

ّٰ َّ 
)١(.  

وذكر الطربي يف موضع آخر رواية ابن عباس لقصة أصحاب الكهف، إذ يقول: 

هم و�ارهم، يبكون إىل اهللا، ويستغيثونه، "قال ابن عباس: فكانوا كذلك يف عبادة اهللا ليل

وكانوا مثانية نفر: مكسلمينا، وكان أكربهم، وهو الذي كلم امللك عنهم، وحمسيميلنينا، 
فلما أمجع  )٢(وميليخا، ومرطوس، وكشوطوش، وبريونس، ودينموس، ويطونس قالوس 

إىل اهللا وتضرعوا دقينوس أن جيمع أهل القرية لعبادة األصنام، والذبح للطواغيت، بكوا 

إليه، وجعلوا يقولون: اللهم رب السماوات واألرض، لن ندعو من دونك إهلا (لقد قلنا 
إذا شططا) اكشف عن عبادك املؤمنني هذه الفتنة وادفع عنهم البالء وأنعم على عبادك 

الذين آمنوا بك، ومنعوا عبادتك إال سرا، مستخفني بذلك، حىت يعبدوك عالنية، فبينما 

لى ذلك، عرفهم عرفاؤهم من الكفار، ممن كان جيمع أهل املدينة لعبادة األصنام، هم ع
والذبح للطواغيت، وذكروا أمرهم، وكانوا قد خلوا يف مصلى هلم يعبدون اهللا فيه، 

ويتضرعون إليه، ويتوقعون أن يذكروا لدقينوس، فانطلق أولئك الكفرة حىت دخلوا عليهم 

وههم يتضرعون، ويبكون، ويرغبون إىل اهللا أن مصالهم، فوجدوهم سجودا على وج

                                 
  ) . ٦٠٥/ ١٧جامع البيان للطربي ( )١(

): وأما أمساء أهل الكهف فأعجمية، والسند يف معرفتها ١٠/٣٦٠قال القرطيب يف تفسريه ( )٢(

  واه.
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كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

ينجيهم من دقينوس وفتنته، فلما رآهم أولئك الكفرة من عرفائهم قالوا هلم: ما خلفكم 

عن أمر امللك؟ انطلقوا إليه! مث خرجوا من عندهم، فرفعوا أمرهم إىل دقينوس، وقالوا: 

ن منك، ويستهزئون جتمع الناس للذبح آلهلتك، وهؤالء فتية من أهل بيتك، يسخرو 
بك، ويعصون أمرك، ويرتكون آهلتك، يعمدون إىل مصلى هلم وألصحاب عيسى ابن 

مرمي يصلون فيه، ويتضرعون إىل إهلهم وإله عيسى وأصحاب عيسى، فلم ترتكهم 

يصنعون هذا وهم بني ظهراين سلطانك وملكك، وهم مثانية نفر: رئيسهم مكسلمينا، 
ا قالوا ذلك لدقينوس، بعث إليهم، فأيت �م من املصلى وهم أبناء عظماء املدينة؟ فلم

الذي كانوا فيه تفيض أعينهم من الدموع معفرة وجوههم يف الرتاب، فقال هلم: ما 

منعكم أن تشهدوا الذبح آلهلتنا اليت تعبد يف األرض، وأن جتعلوا أنفسكم أسوة لسراة 
أن تذحبوا آلهلتنا كما ذبح  أهل مدينتكم، وملن حضر منا من الناس؟ اختاروا مين: إما

الناس، وإما أن أقتلكم! فقال مكسلمينا: إن لنا إهلا نعبده مأل السموات واألرض 

عظمته، لن ندعو من دونه إهلا أبدا، ولن نقر �ذا الذي تدعونا إليه أبدا، ولكنا نعبد اهللا 
ياه نسأل النجاة ربنا، له احلمد والتكبري والتسبيح من أنفسنا خالصا أبدا، إياه نعبد، وإ

واخلري. فأما الطواغيت وعباد�ا، فلن نقر �ا أبدا، ولسنا بكائنني عبادا للشياطني، وال 

جاعلي أنفسنا وأجسادنا عبادا هلا، بعد إذ هدانا اهللا له رهبتك، أو فرقا من عبودتك، 
ا اصنع بنا ما بدا لك، مث قال أصحاب مكسلمينا لدقينوس مثل ما قال، قال: فلما قالو 

ذلك له، أمر �م فنزع عنهم لبوس كان عليهم من لبوس عظمائهم، مث قال: أما إذ 

فعلتم ما فعلتم فإين سأؤخركم أن تكونوا من أهل مملكيت وبطانيت، وأهل بالدي، وسأفرغ 
لكم، فأجنز لكم ما وعدتكم من العقوبة، وما مينعين أن أعجل ذلك لكم إال أين أراكم 

ال أحب أن أهلككم حىت أستأين بكم، وأنا جاعل لكم أجال فتيانا حديثة أسنانكم، و 

تذكرون فيه، وتراجعون عقولكم، مث أمر حبلية كانت عليهم من ذهب وفضة، فنزعت 
عنهم، مث أمر �م فأخرجوا من عنده، وانطلق دقينوس مكانه إىل مدينة سوى مدينتهم 

 اليت هم �ا قريبا منها لبعض ما يريد من أمره.

فتية دقينوس قد خرج من مدينتهم بادروا قدومه، وخافوا إذا قدم فلما رأي ال
مدينتهم أن يذكر �م، فأمتروا بينهم أن يأخذ كل واحد منهم نفقة من بيت أبيه، 

فيتصدقوا منها، ويتزودوا مبا بقي، مث ينطلقوا إىل كهف قريب من املدينة يف جبل يقال 

ا رجع دقينوس أتوه فقاموا بني يديه، له: بنجلوس فيمكثوا فيه، ويعبدوا اهللا حىت إذ
فيصنع �م ما شاء، فلما قال ذلك بعضهم لبعض، عمد كل فىت منهم، فأخذ من بيت 
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كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

أبيه نفقة، فتصدق منها، وانطلقوا مبا بقي معهم من نفقتهم، واتبعهم كلب هلم، حىت 

صيام أتوا ذلك الكهف، الذي يف ذلك اجلبل، فلبثوا فيه ليس هلم عمل إال الصالة وال

والتسبيح والتكبري والتحميد، ابتغاء وجه اهللا تعاىل، واحلياة اليت ال تنقطع، وجعلوا نفقتهم 
إىل فىت منهم يقال له ميليخا، فكان على طعامهم، يبتاع هلم أرزاقهم من املدينة سرا من 

أهلها، وذلك أنه كان من أمجلهم وأجلدهم، فكان ميليخا يصنع ذلك، فإذا دخل املدينة 

ثيابا كانت عليه حسانا، ويأخذ ثيابا كثياب املساكني الذين يستطعمون فيها، مث  يضع
يأخذ ورقه، فينطلق إىل املدينة فيشرتي هلم طعاما وشرابا، ويتسمع ويتجسس هلم اخلرب، 

هل ذكر هو وأصحابه بشيء يف مإل املدينة، مث يرجع إىل أصحابه بطعامهم وشرا�م، 

لناس، فلبثوا بذلك ما لبثوا، مث قدم دقينوس اجلبار املدينة وخيربهم مبا مسع من أخبار ا
اليت منها خرج إىل مدينته، وهي مدينة أفموس، فأمر عظماء أهلها، فذحبوا للطواغيت، 

ففزع يف ذلك أهل اإلميان، فتخبئوا يف كل خمبأ، وكان ميليخا باملدينة يشرتي ألصحابه 

به وهو يبكي ومعه طعام قليل، طعامهم وشرا�م ببعض نفقتهم، فرجع إىل أصحا
فأخربهم أن اجلبار دقينوس قد دخل املدينة، وأ�م قد ذكروا وافتقدوا والتمسوا مع 

عظماء أهل املدينة ليذحبوا للطواغيت، فلما أخربهم بذلك، فزعوا فزعا شديدا، ووقعوا 

ميليخا  سجودا على وجوههم يدعون اهللا، ويتضرعون إليه، ويتعوذون به من الفتنة، مث إن
قال هلم: يا إخوتاه، ارفعوا رؤوسكم، فاطعموا من هذا الطعام الذي جئتكم به، وتوكلوا 

على ربكم، فرفعوا رؤوسهم، وأعينهم تفيض من الدمع حذرا وختوفا على أنفسهم، 

فطعموا منه، وذلك مع غروب الشمس، مث جلسوا يتحدثون ويتدارسون، ويذكر بعضهم 
مما أتاهم به صاحبهم من اخلرب، فبينا هم على ذلك،  بعضا على حزن منهم، مشفقني

إذ ضرب اهللا على آذا�م يف الكهف سنني عددا، وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف، 

فأصا�م ما أصا�م وهم مؤمنون موقنون، مصدقون بالوعد، ونفقتهم موضوعة عندهم، 
أهل املدينة: لقد  فلما كان الغد فقدهم دقينوس، فالتمسهم فلم جيدهم، فقال لعظماء

ساءين شأن هؤالء الفتية الذين ذهبوا، لقد كانوا يظنون أن يب غضبا عليهم فيما صنعوا 

يف أول شأ�م، جلهلهم ما جهلوا من أمري، ما كنت ألجهل عليهم يف نفسي، وال 
أؤاخذ أحدا منهم بشيء إن هم تابوا وعبدوا آهليت، ولو فعلوا لرتكتهم، وما عاقبتهم 

منهم، فقال له عظماء أهل املدينة: ما أنت حبقيق أن ترحم قوما فجرة بشيء سلف 

مردة عصاة، مقيمني على ظلمهم ومعصيتهم، وقد كنت أجلتهم أجال وأخر�م عن 
العقوبة اليت أصبت �ا غريهم، ولو شاؤوا لرجعوا يف ذلك األجل، ولكنهم مل يتوبوا ومل 
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 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

انطلقت يبذرون أمواهلم باملدينة، فلما علموا  ينزعوا ومل يندموا على ما فعلوا، وكانوا منذ

بقدومك فروا فلم يروا بعد، فإن أحببت أن تؤتى �م، فأرسل إىل آبائهم فامتحنهم، 

واشدد عليهم يدلوك عليهم، فإ�م خمتبئون منك، فلما قالوا ذلك لدقينوس اجلبار، 
: أخربوين عن غضب غضبا شديدا. مث أرسل إىل آبائهم، فأيت �م فسأهلم عنهم وقال

أبنائكم املردة الذين عصوا أمري، وتركوا آهليت، ائتوين �م، وأنبئوين مبكا�م، فقال له 

آباؤهم: أما حنن فلم نعص أمرك ومل خنالفك، قد عبدنا آهلتك وذحبنا هلم، فلم تقتلنا يف 
رتقوا يف قوم مردة، قد ذهبوا بأموالنا فبذروها وأهلكوها يف أسواق املدينة، مث انطلقوا، فا

جبل يدعى بنجلوس، وبينه وبني املدينة أرض بعيدة هربا منك، فلما قالوا ذلك خلى 

يف نفسه أن يأمر بالكهف فيسد  سبيلهم، وجعل يأمتر ماذا يصنع بالفتية، فألقى اهللا 
عليهم كرامة من اهللا، أراد أن يكرمهم، ويكرم أجساد الفتية، فال جيول، وال يطوف �ا 

حيييهم، وجيعلهم آية ألمة تستخلف من بعدهم، وأن يبني هلم أن  شيء، وأراد أن

الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهللا يبعث من يف القبور. فأمر دقينوس بالكهف أن يسد 
عليهم، وقال: دعوا هؤالء الفتية املردة الذين تركوا آهليت فليموتوا كما هم يف الكهف 

ألنفسهم قربا هلم، ففعل �م ذلك عدو عطشا وجوعا، وليكن كهفهم الذي اختاروا 

اهللا، وهو يظن أ�م أيقاظ يعلمون ما يصنع �م، وقد تويف اهللا أرواحهم وفاة النوم، 
وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف، قد غشاه اهللا ما غشاهم، يقلبون ذات اليمني 

ما: اسم وذات الشمال، مث إن رجلني مؤمنني كانا يف بيت امللك دقينوس يكتمان إميا�

أحدمها بيدروس، واسم اآلخر: روناس، فأمترا أن يكتبا شأن الفتية أصحاب الكهف، 
أنسا�م وأمساءهم وأمساء آبائهم، وقصة خربهم يف لوحني من رصاص، مث يصنعا له تابوتا 

من حناس، مث جيعال اللوحني فيه، مث يكتبا عليه يف فم الكهف بني ظهراين البنيان، وخيتما 

ت خبامتهما، وقاال لعل اهللا أن يظهر على هؤالء الفتية قوما مؤمنني قبل يوم على التابو 
القيامة، فيعلم من فتح عليهم حني يقرأ هذا الكتاب خربهم، ففعال مث بنيا عليه يف 

البنيان، فبقي دقينوس وقرنه الذين كانوا منهم ما شاء اهللا أن يبقوا، مث هلك دقينوس 

 .)١(ن بعده كثرية، وخلفت اخللوف بعد اخللوفوالقرن الذي كانوا معه، وقرو 

                                 
  ). ٦٠٨/ ١٧البيان البن جرير الطربي () جامع ١(
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كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

  االعتصام باهللا واالنحياز للغار:

 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ  قوله

أي اذكر حني التجأ هُؤالء الفتية املؤمنون باهللا إىل الكهف، فرارا بإميا�م من  َّ  نن
 -مستغيثني به: يا ربناالشرك وأهله، ومن امللك الظامل الغاشم، فقالوا ضارعني إىل ر�م 

فجمعوا بني األخذ باألسباب والتوجه إىل العزيز الوهاب فقالوا ( رَبـََّنا ) : ويف التعبري 

  )١(بعنوان الربوبية  تأدب مع اهللا تعاىل وتودٌُّد إليه، وتضرٌُّع واستعطافٌ 

هب لنا من عندك رمحة عظيمة، من خزائن رمحتك الواسعة، فيها األمن 

 ملغفرة والسكينة.والطمأنينة وا

َأي ويسِّر لنا من أمرنا هذا الذي حنن عليه من مهاجرة  َّ نن من زن رن مم ُّ 
سِّر لنا  هدايًة إِليك وتثبيتا على اِإلميان بك واِإلخالص لك، حىت نكون من يَ الكفار، 

  عبادك املهتدين الراشدين. 

ر لنا من أمرنا هذا رشًدا، أي اجعل عاقبتن ا رشًدا، وما قال ابن كثري:" أي وقدِّ
  .)٢(قضيت لنا من قضاٍء فاجعل عاقبته رشًدا" 

َأي فاستجبنا دعاَءهم عقب  َّ ىي ني مي  زي ري ٰى ين ُّ 

ندائِهم، وأَمنناهم يف الكهف آمنني مطمئنني، نومًة ثقيلة طويلة تشبه املوت، بلغت سنني 
 كثرية تـَُعد َعّدا.

 جح مج حج مث هت ُّ  وسيأيت التصريح بعدد هذه السنني يف قوله تعاىل:

 .َّ  مخ جخ مح

وختصيص الضرب على اآلذان بالذكر، ألن السمع هو الوسيلة الرئيسة يف تنبيه 

النائم خاصة من ينام مبعزل عن الناس، والنائم ال يسمع يف العادة ما حوله من أصوات 

 مبجرد استغراقه يف النوم. 
قاظهم منها وملا كانت نومة أَهل الكهف يف عمقها وطوهلا كأ�ا املوت، عرب عن ِإي

 َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ُّ  بالبعث فقال سبحانه:

َأي مث أَيقظناهم من تلك النومة الشبيهة باملوت؛ لنظهر ما علمناه بشأن لبثهم، بِإيضاح 

                                 
 ) .٤/٣٠٥التفسري املوضوعي ،مصطفي مسلم( )١(

  ).١٣٩/ ٥تفسري ابن كثري ( )٢(
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 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

الفريقني أدق ِإحصاًء ملدة لبثهم: ألبثوا  أيُّ األحداث اليت مرت �م، حىت يتبني للناس 

 بًا ودهورًا؟!يوًما أو بعض يوم، أَم لبثوا َأحقا

فيتبني أيُّ احلزبني أحصى أََمَدُهْم : أي مدة لبثهم يف الكهف، حيث صارت تلك املدُة 
موضَع خالف بني العلماء، أو املراد باحلزبني : أهل الكهف حيث زعم بعضهم أ�م مل 

يلبثوا إال يوما أو بعض يوم، وبعضهم ظنَّ أن املدَة طالت فتوقف وفّوض علم املدة إىل 

، كما سيأيت بيانُه يف احلوار الذي دار بينهم، عندما انتبهوا من نومهم فتساءلوا بينهم اهللا
 جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ُّ : قال تعاىل

 َّ مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت  حت
)١( .  

  :صفات الفتية وعقيدتهم

 

هذا شروع يف تفصيل ما ُأمجل آنفا، فالقرآن الكرمي   َّ  هتمث مت خت حت جت ُّ 

الذي ال ينطق إال باحلق، وقصصه احلق  ق على قلب رسول اهللا كتاب احلق نزل باحل
 قوله يف وكل ما فيه من حكم وأحكام وعرب وعظات ووعد ووعيد هو احلق من عند اهللا

 عن الصادق اليقني اخلرب خنربك حنن ، أي  َّ مك لك اك يق ىق ُّ   تعاىل:

 ِإ�م َأي:َّ مخ جخ مح جح مج حج ُّ  :يلي ما وهو الفتية هُؤالء
الشباب النقي الفطرة الصادق العزمية، ويف التعبري بالفتوة بيان حلداثة سنهم،  مجاعة من

  .مع قوة إراد�م ومحاسهم للحق

 من للسبيل وَأهدى للحق، "أقبل :-  كثري ابن احلافظ قال كما -  والشباب
 تعاىل هللا املستجيبني أكثر كان وهلذا الباطل، دين يف وانغمسوا عتوا قد الذين الشيوخ

 .)٢(شبابا"  لهولرسو 

وهذا وارد يف ، : إ�م آمنوا عن طريق حواري املسيح يف إميا�موقيل 
والذي الشك فيه أ�م قد ُهدوا بفطر�م إىل ر�م فاطر السماوات واألرض، إسرائيليات، 

ن الذي أَبدعهما على غري مثال سبق، هو احلقيق بأن يعبد حبق، وَأن يكون أفأَيقنوا 

 هدى على بر�م آمنوا وهكذا ،لكون وِإَهلًا، هكذا اهَتدوا إىل اهللا بآياتهوحده رب�ا هلذا ا

                                 
 )٨٤٠/ ٥جممع البحوث يف األزهر( -انظر: التفسري الوسيط  )١(

  ).٥/١٤٠تفسري ابن كثري ( )٢(
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كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

 إميا�م، مع وِإميانا يقينهم، إىل يقينا الرشيد والعقل الصاحل بالعمل ر�م فزادهم وبصرية،

 جخ مح جح مج حج ُّ  :كتابه حمكم يف فقال عليهم، ثناءه أَعلن مث

وبراهينه، فازدادوا إميانا على إميا�م  بصَّرناهم مبقتضيات اإلميان وأركانه: أي  َّ مخ
  وهدى على هداهم.

بأن ثبتناهم على الدين وأظهرنا هلم  َّ مخ جخ ُّ :"   )١(قال أبو السعود

مكنونات حماسنه"
)٢(

  .  

واملتأمل حلديثهم يعلم علم اليقني كيف استقر اإلميان يف قلو�م وكيف التزموا 

 أخالقه وكيف خالط بشاش قلو�م. 

 وحده بعبادته ِإليه التوجه على عزموا حينما هلم، صنعه ومجيل �م، لطفه حانهسب بني مث
شددنا على قلو�م وثبتناها، ليواجهوا رياح الفنت  َّ مس خس  حس  ُّ  :فقال

، اليت توىل كربَها وَمحََل وإعصاراته اجلارفهوأعاصري احملن، وجيا�وا موجات الكفر العارمة 

نُته ودعاة الكفر وسدنته، فأهلم اهللا عز وجل أولئك الفتية لواَءها امللُك املستبدُّ وبطا
  بالصرب والثبات يف مواجهِة حماوِر الشر . 

ناهم كثري: ابن احلافظ وقال  ما ومفارقة هلم ومدينتهم قومهم خمالفة على "وصربَّ

 من املفسرين من واحد غريُ  ذكر قد فإنه والنعمة؛ والسعادة الرغيد العيش من فيه كانوا
  . )٣(الروم" سادة أَبناء من كانوا أ�م: واخللف لفالس

 بني استحضرهم ملكهم ِإىل أَمرهم انتهى فلما، وحده اهللا عبادة على كلهم توافقوا مث

 أمجل وقد وجل، عز اهللا إىل وَدَعوه باحلق فأجابوا عليه هم وما أمرهم عن فسأهلم يديه،
 )٤(.َّ مس خس  حس  ُّ : بقوله ذلك اهللا

 أجَّلَ  ُمثَّ  وتوعدهم، و�ددهم عليهم أيب باهللاِ  اإلميان إىل امللك َدعوا امل إ�م ويقال:

                                 
لد القضاء واإلفتاء يف اإلمام حممد بن حممد بن مصطفي العدوي أيب السعود، مفسر شاعر تق )١(

هـ . ٩٨٢دروسه له من املصنفات تفسريه، حتفة الطالب، وغريها من الرسائل العلمية تويف 

  ) .٧/٥٩)، األعالم للزركلي (١٠/٥٨٤)، شذرات الذهب (٣/٣١انظر: الكواكب السائرة (

  ).٢١٠/ ٥إرشاد العقل السليم أليب السعود ( )٢(

 ).٥/١٤٠تفسري ابن كثري ( )٣(

  ) ٨٤٢/ ٥جممع البحوث ( -التفسري الوسيط  )٤(
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كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

  . دينهم عن يرجعون لعلهم أمرهم يف النظر

ربط اهللا على قلو�م تثبيتهم يف جهادهم بالكلمة، فقد ثبت يف احلديث " ومن 

  .)١(أَْفَضُل اجلَِْهاِد َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد ُسْلطَاٍن َجائِر"

  

 :يدة المؤمن وعقيدة المشركعق

وله ققال اإلمام القرطيب رمحه اهللا: " َّ مض خض حض جض مص خص حص  ُّ 
  حيتمل ثالثَة معاٍن :  َّ خص حص  ُّ تعاىل: 

كما تقدم، وهو   -أحدها: أن يكون هذا وصُف مقاِمِهم بني يدي امللك الكافر 

   هيبته . مقاٌم حيتاج إىل الربط على القلب حيث خالفوا دينه، ورفضوا يف ذات اهللا

واملعىن الثاين : فيما قيل : إ�م أوالد عظماء تلك املدينة، فخرجوا واجتمعوا وراء 

تلك املدينة من غري ميعاد ؛ فقال أسنُّهم : إين أجد يف نفسي أن ريب رب السماوات 

 مص خص حص  ُّ  واألرض ؛ فقالوا وحنن كذلك جند يف أنفسنا، فقاموا مجيعا فقالوا:

أي لئن  َّ مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض

  دعونا إهلًا غريه فقد قلنا إذا جورا وحماال . 

واملعىن الثالث: أن يعرب بالقيام عن انبعاثهم بالعزم إىل اهلروب إىل اهللا تعاىل ومنابذة  
 الناس؛ كما تقول: قام فالٌن إىل أمر كذا إذا عزم عليه بغاية اجلد"

)٢ ( .  

فيمكن حتميل هذا الوصف وتضمينه معىن مجيعا  وال تعارض بني هذه املعاين الثالثة

العزم واملضاء والنهوض باحلق والقيام به وحتمل تبعاته، واجتماعهم على غري موعد، 
  وصدوعهم باحلق أمام امللك  . 

                                 
)، والرتمـــذي يف ٤٣٤٤أخرجـــه أبـــو داود يف الســـنن عنـــه ك املالحـــم بـــاب األمـــر والنهـــى بـــرقم( )١(

السـنن عــن أىب سـعيد اخلــدري أبــواب الفـنت بــاب أفضــل اجلهـاد كلمــة عــدل سـلطان جــائر بــرقم 

ســـنن َعـــْن َطـــارِِق بْـــِن ) وقـــال حـــديث حســـن غريـــب مـــن هـــذا الوجـــه، والنســـائي يف ال٢٢٦٥(

)  وابــن ٤٢٠٧بــاب فضــل مــن تكلــم بــاحلق عنــد إمــام جــائر ب رقــم(  -ِشــَهاٍب كتــاب البيعـــة 

 ).٤٠١١ماجة يف السنن عنه ك الفنت باب األمر باملعروف والنهى عن املنكر (

 ) ٣٦٥/  ١٠اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب( )٢(
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كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

 حط  مض خض حض جض  ُّ  جتمعت قلو�م وكلما�م فقالوا قوال جمتمعااوقد 

ا باهللا غريه كما يزعم املشركون، حيث أشركو  َّ مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ

   .َّ جغُّ  يف العبادة والطاعة إقرارهم بأن اخلالق الرازق هو اهللا، لذلك جاء التعبري بـ
إن حنن قلنا مبقالتهم الباطلة فقد احنرفنا عن املنهج القومي  َّ حق مف خف حف جف  ُّ 

ونكبنا عن الصراط املستقيم، والشطط : كما بينا هو جماوزة احلد واالحنراف عن اجلادة 

  عن احلق . والبعد 
 جك  مق  ُّ  :العتزاهلم ومتهيدا ،مث قال بعض الفتية لبعض، إِنكارا على أهل بلدهم

 هُؤالء بلدنا أهل أشرك َأي  َّ  جمحم هل  مل خل حل مكجل لك خك حك

 هلذه عباد�م على يأتون هال معه فعيدوها آهلة اختذوها اليت األصنام من اهللا، غري بعبادة
 !!واضحة وحجة ظاهر بربهان األصنام

هذا استفهام لالستنكار، أل�م تيقنوا بأن قومهم ال سلطان هلم وال برهان، وآنا و 

 هلم ذلك.
 أي َّ  هن من خن حن جن مم خم  ُّ  :فقالوا الظاملني َأظلم قومهم أَن بينوا مث

وهو اخلالق الرازق  إِليه؛ الشريك بنسبة كذبا ربه على اختلق ممن ظلما أشد أحد ال

 احملسن بالليل والنهار.

  :العصمة من هذه الفتنةكيفية 

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

بعد أن بينوا عقيد�م و عقيدة قومهم  ]، ١٦الكهف: [ َّ يه  ىه مه جه ين ىن
 اآلهلة تلك عبادة الفتية وبينوا براء�م من الكفر وأهله بينوا ما سيفعلونه متفقني، فاعتزل

 وبدينكم، بقلوبكم القوم فارقتم وِإذ: لبعض بعضهم فقال تعاىل، اهللا عبادة يعتزلوا ومل

 يبسط الدين، له خملصني ربكم لعبادة الكهف ِإىل فاجلئوا بأبدانكم، أَيضا ففارقوهم
 يف به تنتفعون ما أَمركم من لكم ويسهل الدارين، يف �ا يسرتكم عنده من رمحة عليكم

 جئ  ُّ  سبحانه عليه لتوكلهم رجائه، يف وقوةً  تعاىل، اهللا بفضل ثقةً  ذلك قالوا حياتكم،

 عزميتهم تنفيذ احلكيمة، مقالتهم أتبعوا مث ]٣الطالق: [ َّ جبحب هئ مئ خئ حئ
حراسة ر�م وكفالته، مل يرهم َأحد من قومهم، وقد  يف كهفهم، ِإىل فأووا الصادقة،

  جدوا يف طلبهم!
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كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

: تدلُّ على العهد الذهين أي الكهف َّ  ىم ُّ  (ال) التعريف يف والذي يظهر أن

  ومل يقولوا : إىل كهف . َّ  ىم مم ُّ ىل أذها�م لذا قالوا الذي يتبادر إ

 الفنت اشتدتذلك، وقد دلت اآلية الكرمية على مشروعية اهلجرة. وال شك أَنه إذا 
 فعليهم - ودينهم أنفسهم على يأمنوا َأن املسلمني من �ا من يستطع ومل الكفرة، دار يف

 بَأمره ، النيب أصحاب هاجر وقد. وأنفسهم دينهم على يأمنون حيث يهاجروا أن

 ثقاال، َأهواًال  هجر�م يف واحتملوا! وصاحبه هو هاجر مث! الفنت من بدينهم فرارا
 .والفتح اهللا نصرُ  عاقبَتها كان

  

 :واهللا خيرا حافظ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ 

 بعد أن فعلوا ما اتفقوا عليه وانطلقوا إىل ]١٧الكهف: [ َّ نئىئ  مئ زئ رئ ّٰ

الكهف واختذوه مسكنا هلم إىل أن يأيت فرج اهللا ؛ جاءت كرامات اهللا هلم وحفظه هلم 
 يكون ماذا خبلدهم يُدر ومل، ناموا َأ�م الكهف ِإىل جلوئهم بعد حدث وعنايته �م وقد

 مينع كثيًفا ِحجابًا آذا�م على اهللا فضرب األمور، عجائب من نومهم بعد أَمرهم من

 هنا بذلك يصرح ومل املوتى رقود يشبه عميًقا نومهم جعل بَأن وهلم،ح جيري ملا مساعهم
  . قبل من حاهلم بِإمجال اكتفاء

 لكل وإما ، اهللا لرسول ِإمَّا َّ خي حي جي ُّ : تعاىل قوله يف واخلطاب

 كهفهم عن وتتنحى تتزاور طلعت إذا الشمس وترى :واملعىن ظهوره بغاية ِإيذانًا َأحد،
 الشمال. جهة تدخله وال عنه تعدل غرو�ا عند وتراها ه،إِلي الداخل ميني جهة

 ولكن الشمس، شعاع يصلهم َأن معه ميكن حبيث الكهف، من متسع يف َأ�م مع

 النهار طول حبرار�ا تؤذيهم ال حىت عنهم شعاعها فأبعد حرِّها من محاهم تعاىل اهللا
 بعثهم حني ِإىل حيا�م تبقىل إِليهم، يدخل اهلواء جعل سبحانه أَنه حني يف هلم، وكرامةً 

  .رقادهم من

كانت يصيبهم شيء قليل وقدر ضئيل من أشعتها بقدر ما تنتفع به   :وقيل
أجسادهم، أورد ذلك أبو حيان وعزاه إىل أيب علي الفارسي فقال: "  قال أبو علي : " 

لشمس معىن تقرضهم تعطيهم من ضوئها شيئا مث تزول سريعا كالقرض ُيْسَرتّد واملعىن أن ا
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 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

متيل بالغدوة وتصيبه بالعشي إصابة خفيفة ... قيل ولو كانت الشمس ال تصيب 

مكا�م أصال لكان اهلواء يفسد ويتعفن ما يف الكهف فيهلكوا، واملعىن أن اهللا تعاىل دبّر 

أمرهم فأسكنهم مسكنا ال يكثر سقوط الشمس فيه فيحمى وال تغيب عنه غيبوبة دائمة 
فيعفن "

)١(
.  

 عنهم، الشمس َأشعة حتول من حدث الذي ذلك أي َّ نبمب زب رب يئ ُّ 

 اتساع مع - رقودهم مدة يوم كل - النهار َطَوالَ  إليهم احلارِّ  ضوئها وصول وعدم
 اهللا آيات من -  كله ذلك - إليهم الشمس أشعة لتوصيل وصالحيته الكهف مدخل

 ليعم دة،العا حكم أبطل حيث تدبريه، يف وحكمته قدرته كمال على الدالة العظيمة

 أَهل كرامة على اهللا آيات من َأ�ا كما العادية، لألسباب ال هللا احلكم أن الناس
 .أصفياءه ويكرم أولياءه، حيمى تعاىل وأنه لديه، ومنزلتهم الكهف

 يشاء من أن أي َّ ىث نث مث زث رث يت  ىت متنت زت رت يب ىب ُّ 

 عن ويبعده اهللا هيصرف من احلق، فال هادي إال اهللا أما إىل إرشاده أوصله سبحانه اهللا
 .الطريق املستقيم إىل بيده ويأخذ احلق، إىل ويهديه يرشده معينا له جتد فلن اهلدى

 بِإصابة هلم والشهادة الكهف أهل على الثناء اآلية من اجلملة هذه أَفادت وَقد

 هلم. وهدايته اهللا بتوفيق كان ذلك وَأن والرشاد، اهلدى
 الكالم إشارة إىل أ�م كانوا يف ]١٨الكهف: [ َّ يقاك ىق  يف ىف ُّ قوله: 

  َّ ملىل يك ىك مك لك ُّ  ،مفتوحي األعني حال نومهم كاليقظان

، من أن تتآكل ألجسادهم ِحْفظًا مشائلهم وجهة أميا�م جهة -  َرُقودٌ  وهم -  ونقلبهم
 النائمني. يف العادة به جرت ما حنو على

 بِفناء ذراعيه مادٌّ  الكهف أصحاب كلب أن أي َّ رنزن مم ام  يل ُّ 

كأمنا هو حيرسهم وهم نيام، وفيه إخبار   -وهو أقرب كما بينا-مبدخله وبابه  أو لكهفا
 بأ�م كان هلم كلب يالزمهم، وكان ماكثا معهم طول مكثهم يف الكهف.

 ناموا، ومن هو صاحبه وكيف جاء معهم كما نام هل-  أمره يف العلماءُ  واختلف

وهو خالف ال يغين وال يعين أحدا  دليل، وال بدليل ِإال حسمه ميكن ال اخلالف وهذا

                                 
 .)١٠٨/  ٦البحر احمليط أليب حيان ( )١(



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٢٩٢

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

وقد نال شرف هذه الصحبة الصاحلة  كلبهم، فقيل إليهم الكلب أضيف وقد بفائدة،

  فخلد ذكره، فانظر إىل الصحبة الصاحلة كيف أعلت شأن كلب !

رمحه اهللا " ومشلت كلَبهم بركُتهم فأصابه ما أصا�م من )١(وقال ابن كثري   
صحبة األخيار، فإنه صار هلذا الكلب ذكٌر وخٌرب وشأٌن  النوم على تلك احلال، وهذه

"
)٢.(  

وحدثين أيب رضي اهللا عنه قال مسعت أبا الفضل اجلوهري يف "وقال ابن عطية : 
جامع مصر يقول على منرب وعظه سنة تسع وستني وأربعمائة: إن من أحبَّ أهل اخلري 

"يف حمكم تنزيله اهللانال من بركتهم ؛ كلٌب أحبَّ أهل فضٍل وصحَبهم فذكره 
)٣(

. 

 عاينتهم لو أي َّ ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ُّ 
 من عليهم اهللا ألقى ما بسبب خوفًا منهم ومللئت عنهم، بوجهك ألعرضت وشاهد�م

 الشعور طول من عليه كانوا ما يراهم فيمن الرعب سبب إن: وقيل واجلالل اهليبة

 كذلك كانوا لو فإ�م مقبول، غري القول وهذا الثياب، وتغري الوجوه وصفرة واألظفار
 إىل َأحدهم بعثوا َوَلمَّا يوم، بعض أَو يوما لبثنا يقولوا ومل، تيقظوا َأن بعد أحواهلم ألنكروا

 منظرهم ألن �م؛ أحدا يشعر وال يتلطف بأن وأَوصوه طعاما، منها هلم ليشرتى املدينة

 شأن يف لصاحبهم قولواي ألن جمال فال املاضية، القرون من أهل بأ�م إِليهم يوحى
 املدينة معامل أَنكر وإمنا نفسه حال ينكر مل املدينة إىل ذهب ملا وألنه، قالوا ما الطعام

 ملن بينة آية ذلك ليكون السنني، مئات بعد حاهلم يغري مل تعاىل اهللا َأن فاحلق وأَهلها،

  يقظتهم. بعد يراهم

  

                                 
إمساعيل بن حممد بن كثري بن ضو القرشي الدمشقي أبو الفداء  عماد الدين،  هو اإلمام )١(

حافظ مؤرخ فقيه شافعي رحل يف طلب العلم  وله تصانيف كثرية منها: البداية والنهاية، 

)، ١/٣٩٧هـ. انظر: شذرات الذهب (٧٤٠والتفسري املشهور بامسه وغريها تويف بدمشق سنة

   ) .١/٣٢٠)، األعالم للزركلي (١/٢٦٠نروي (طبقات املفسرين لألد

 ١٤٠/  ٥تفسري القرآن العظيم البن كثري  )٢(

 ٥٠٤/  ٣احملرر الوجيز البن عطية  )٣(



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٢٩٣

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

 ذكره وأظفارهم، شعورهم لطول الرعب هذا حفهم إمنا فرقة قال ابن عطية:" وقالت

 مت خت  حت ُّ  يقولوا مل هكذا، حاهلم كانت ولو بعيد، قول وهذا والزجاج، املهدوي

 احلالة هلم حفظ وجل عز اهللا أن يف أمرهم، الصحيح وإمنا ]١٩الكهف: [ َّ مثحج هت
 وال صفة، تغريت وال ثوب، هلم يبل فلم آية، فيهم ولغريهم هلم لتكون عليها، ناموا اليت

 ينكرها حالة نفسه يف كانت ولو والبناء، األرض معامل إال املدينة إىل الناهض كرأن

  .)١( ذلك ولروي أهم، عليه لكانت

 :العودة إلى المدينة

 جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ُّ  قوله:

ابتدأ هؤالء الشبان حيا�م ملا استيقظوا من نومهم بسؤال  َّ مثحج هت مت خت  حت
 ولو  َّمثحج هت مت خت  حت ُّ آلخرون فأجاب ا َّ مبهب خب ُّ بعضهم البعض 

 جواب كان ملا شعرهم الشيب بياض ضرب أو ثيا�م بليت َأو أظافرهم أَو حلاهم طالت

 مضى اليت بدرامههم طعاما هلم ليشرتى بعضهم بعثوا وملا يوم، بعض أو يوما لبثنا املسئول
 ْعرفَ ليُـ  العجيب، النحو هذا على اآلية هذه حدثت وقد السنني، مئات َضْر�ا على

 القبور. يف من يبعث اهللا أن حاهلم من للناس ويتبني أمرهم،

 من أَيقظناهم مث قدرتنا، على الدال العجيب النحو هذا علي أَمنناهم: واملعىن
 من كم: بعضا بعضهم يسأل لكي أحواهلم، من لشيءٍ  فيها تغري ال هيئة على نومهم

 أهلينا من اهلرب رحلة من مرهقني الكهف هذا إىل أَوينا َأن بعد نائمني لبثنا الوقت

  املشركني.

 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج ُّ  قوله:

 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص

 نائمني، فيه مكثتم الذي بالوقت أَعلم ربكم: األمر مل يتبني له آخر بعض قال َّ جف
 َأحدكم عنه. فابعثوا احلديث فدعوا يوم، بعض َأو أَنه يوم من التحقق ِإىل سبيل فال

 اهللا، ِإىل مهاجرين منها خرجنا اليت املدينة إىل �ا ليذهب أمحلها، اليت هذه رامهكمبد

 أطيب من برزق فليأتكم طعاما، وأزكى وأحل وأكثر، َأطيب باملدينة البائعني أي فلينظر
 ويَنكشف وبينه بينه خصومة تقع ال حىت الطعام بائع مع معاملته يف وليتلطف الطعام،

                                 
  ).٥٠٤/ ٣احملرر الوجيز البن عطية( )١(



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٢٩٤

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

قب العوا من لننجو، بكم املدينة أهل من أحد شعور ِإىل يؤدى ما علنيف وال أمركم، �ا

  الوخيمة اليت ترتتب على معرفتهم مبخبئكم عن طريقه.

: " وليتكلف اللطف فيما يباشره من أمر املبايعة، حىت ال يغنب أو  )١(قال النسفي
يف أمر التخفي حىت ال يعرف "

)٢( .  

 منزله، من خرج ملن املعاش ألسباب التأهب َأن دليل معهم للنقود محلهم ويف 

 اهللا. على التوكل ينايف ال وحنوها النفقة حيمل
 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف ُّ قوله: 

 يطلعوا إن دينهم وتركتم هجرمتوهم الذين قْومُكم إن ]٢٠الكهف: [ َّ  مل خل حل

 من عليه هم فيما إياهم ملخالفتكم فيقتلوكم باحلجارة يرمجوكم بكم ويظفروا عليكم
 فإ�م مكرهني، ولو دخلتموها إن أبدا تفلحوا ولن يعبدون، وما ِإياهم واعتزالكم الدين،

 مبختلف وسيحيطونكم عليها، واالستمرار استحسا�ا إىل الشيطان مع سيستدرجونكم

  الفنت واملغريات حىت يطفئوا نور اإلميان يف قلوبكم.

كفر مل يكن عليهم مضرة وقال الرازي:"فإن قيل أليس أ�م لو أكرهوا على ال

قلنا حيتمل أن يكون املراد أ�م لو ردوا هؤالء  َّ  مل خل حل جل ُّ  فكيف قالوا

املسلمني إىل الكفر على سبيل اإلكراه بقوا مظهرين هلذا الكفر مدة فإنه مييل قلبهم إىل 
ذلك الكفر ويصريون كافرين يف احلقيقة، فهذا االحتمال قائم فكان خوفهم منه واهللا 

"أعلم
)٣(   

  :في المدينة

 من مسع أن بعد املدينة من طيب برزقمث إن هُؤالء الفتية بعثوا أحدهم بدرامههم ليأتيهم 

 مل خل ُّ  :بقوله إليه َأشار ما حدث املدينة ِإىل ذهب وملا نصيحتهم، إخوانه

 َّ جهمه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل

                                 
عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي، أبو الربكات، حافظ الدين: فقيه حنفي، مفسر، له:  )١(

  )٦٧/ ٤هـ. انظر: األعالم للزركلي (٧١٠كنز الدقائق تويف سنة مدارك التنزيل و  

 ).٨/  ٣مدارك التنزيل  للنسفي ( )٢(

 ).١٠٣، ١٠٢/  ٢١مفاتيح الغيب للرازي ( )٣(



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٢٩٥

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

 هلا يعرف مل رقدة من قظتهمي بعد أَمرهم إليه آل ما اآلية هذه حتكى ]٢١الكهف: [

  ٢٥الكهف:  َّ  مخ جخ مح جح مج ُّ  نياما مكثوا حيث مثيال، التاريخ

 النومة هذه أََمنَْناُهم وكما :واملعىن نفصله، مث ِإمجاال سنذكره ما قصتهم من كان مث
 بعض أَو يوًما نائمني لبثوا َأ�م معها ظنوا عادية حبالة بعدها وأيقظناهم العجيبة، الطويلة

 فيها ظلوا اليت العديدة األجيال تلك بعد عليهم الناس أطلعنا - ذلك فعلنا كما - يوم

 بعد الناس يبعث تعاىل بأن اهللا وعد أن العجيبة، أحواهلم من عرفوه مبا ليعلموا نائمني،
 أَن ينبغي ال العاملني لرب الناس فيها يقوم اليت الساعة وأَن حقٌّ، واجلزاء للحساب املوت

 .هافي يرتابوا

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي حيخي جي يه  ىه جهمه ين ىن من ُّ 

 قصتهم عن احلديث تتمة الكالم هذا يف َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 من وقيامهم بعثهم بعد الكهف أصحاب على الناس أي أعثرنا عليهم، اإلعثار بعد

 السنني مئات منذ ُضربت َأ�ا مبعوثهم مع كانت اليت الدراهم كشفت حيث رقودهم،
 يف الوثنيني قومهم ومن منه هربوا قد الكهف أصحاب نكا جبار وثين ملك عهد يف

 عن االختالف كل خيتلف وجيل آخر، ملك عهد يف َأ�م املبعوث للفىت وظهر عهده،

 وأن حق، اآلخرة باحلياة اهللا وعد َأن الناس ليعلم كله ذلك وكان فيه، عاشوا الذي اجليل
 أصحابه ِإىل الفىت عاد فلما فيها، بري ال آتية العاملني لرب فيها الناس يقوم اليت الساعة

 عاد ملا-  وأهله العصر هذا زعماء من أمره على وقفوا من بعض صحبته ويف الكهف، يف

 يف قومهم يتنازع حني الرسول، أيها ألُمتك اذُكر تعاىل، اهللا توفاهم -َأصحابه إىل الفىت
 أول حدث كما ناموا أَو ماتوا َأ�م يف يتنازعون أو خيالفه، أو اآلخرة بعث أيشبه بعثهم،

 تبني َأن بعد أَمرهم، وتعظيم قدرهم بإجالل واهتموا ذلك، يف التنازع من فرغوا مث مرة،

 إليهم، الناس يتطرق لئال بنيانا، كهفهم باب على ابنوا: لبعض بعضهم فقال مو�م، هلم
لناس على لنتخذن على با�م مسجدا تكرميا هلم، َوَحث�ا ل أمرهم على غلبوا الذين قال

  عبادة ر�م.

القائلني ذلك قوالن : أحدمها يف  جريرقال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا: "حكى ابن 
أ�م املسلمون منهم، والثاين أ�م املشركون، و الظاهر أ�م أصحاب النفوذ، ولكن هل 

ارَى. اّختَُذوا َلْعَن الّلُه اْليَـُهوَد َوالّنصَ «: قال هم حممودون أم ال ؟ فيه نظر ؛ ألن النيب 



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٢٩٦
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 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

»قـُُبوَر أَنِْبَيائِِهْم َمَساِجدَ 
)٢(")١(   

وما سبب الشرك باهللا إال تعظيم قبور األولياء والصاحلني وبناء املساجد عليها، 

مل يبنوا على قبورهم بل جبوار  �ذا البناء أو أ�م أخطئواولكنهم إن كانوا مسلمني فقد 
 موقعهم فاهللا أعلم.

  :عدد الفتية

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ُّ  

 أهل من شأ�م يف اخلائضون أي: سيقول َّ نت مت زت رت ىبيب

: منهم آخرون ويقول كلبهم، رابعهم الرجال من َأشخاص ثالثةُ  الكهف أْهلُ : الكتاب

بالظن ملا مل  رميا عددهم، يف قالوه ما وأولئك هؤالء سيقول كلبهم، سادسهم مخسة هم
 وثامنهم سبعة الكهف أهلُ : منهم مجاعة ثالثة ولويق قالوه، ملا سند غري من يتيقنوا منه

 من عبارة به أتبع مبا عبار�م اهللا يتبع مل ولذلك، وطمأنينة ثقة عن ذلك يقولون كلبهم،

  زث رث يت ُّ  :تعاىل بقوله علمهم ِإىل أشار بل بالغيب، يرمجون َأ�م من سبقهم،

 الذين القليل أولئك من أنا كان ابن عباس يقول: "   َّ ىفيف يث ىث نث مث

 ٣)(كلبهم" وثامنهم سبعة كانوا اهللا، استثىن

 ولكل  للنيب اخلطاب َّ ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق ُّ 
 كنت شأ�م، فإذا يف خيوض ممن سواه مع العلم أَهل من أمرهم يف يتحدث َأن يريد من

إال  جتادهلم فال املصيب، ومنهم املخطئ منهم عددهم، يف خيوض من أن عرفت قد

   دون تعمق.بعلم ظاهر بني

 ما بعد حباجة فلست الكتاب، أهل من شأ�م يف اخلائضني من أحدا تستفت وال

  بأحواهلم التعريف من املزيد إىل إليك أُوحي

                                 
)، ومسـلم يف ٣٦٦٠أخرجه البخاري يف صحيحه ِكَتاب اْلَمَناِقِب بَاب ِهْجَرِة اْحلََبَشِة يـرقم (   )١(

نهــا كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة.  بــاب النهــي عــن بنــاء صــحيحه عــن عائشــة رضــي اهللا ع

 ) .  ٥٢٨املساجد على القبور، واختاذ الصور فيها برقم ( 

  ).١٤٧/ ٥تفسري ابن كثري ( )٢(

  ) عنه.٦٤٢/ ١٧أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان( )٣(
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 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

   الكهف أهل شأن يف: أي َّ ىل مل يك ُّ  : " )١(قال الشيخ السعدي

 الرجم على فيهم كالمهم مبىن ألن وذلك َّ  ام ُّ  الكتاب أهل من: أي َّ يل ُّ 

 ال من استفتاء من املنع على دليل ففيها شيئا، احلق من يغين ال الذي والظن، بالغيب
 وليس به، تكلم مبا يبايل ال لكونه أو فيه، املستفىت األمر يف لقصوره إما للفتوى، يصلح

 باب من الفتوى، عن هو فنهيه اجلنس، هذا استفتاء عن �ي وإذا حيجزه، ورع عنده

 .وأحرى أوىل

 شيء، يف استفتائه عن منهيا يكون قد الشخص، أن على دليل أيضا، اآلية ويف

 مطلقا، استفتائهم عن ينه مل اهللا ألن غريه، خبالف له، أهل هو فيما فيستفىت. آخر دون

  .)٢(أشبهها" وما الكهف، أصحاب قصة يف استفتائهم عن �ى إمنا
 – ٢٣الكهف: [ َّ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ُّ  وقوله:

 قريش سألت حني نزلت اآلية هذه فإن الكهف، أَهل بشأن متصال�  الكالم يزال ال ]٢٤

  فقال - كما أشرنا إليه سابقا-القرنني  وذي الكهف وأصحاب الروح عن  النيب
  املوعد. بعد الوحي نزل مث الوحي عليه فأبطأ ُأْخربكم، َغًدا

 كان سواءٌ  الشئون من شأن أي يف يقول ال أن اآلية �ذه  نبيه فيه اهللا نبَّه وقد 

إين فاعل ذلك غًدا إال مرتبطًا بقوله إن شاء  -يقول ال أن- سواها أو الشريعة أمر يف
اهللا فإن أَمكنه أن يفعله غًدا فعله، وِإال فقد وقع التخلف وفًقا ملشيئة اهللا الذي ال يقع 

ه ُأسوتنا يف ملكه إال ما شاءه سبحانه، وحنن مكلفون �ذا التوجيه اإلهلي لرسوله، فإن

 وقدوتنا.

قَاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد َنِيبُّ الّلِه: «قَاَل:  َعِن الّنِيبّ  وقد ثبت عن أيب ُهرَيـْرََة 

َلَة َعَلَى َسْبِعَني اْمَرأًَة، ُكّلُهّن تَْأِيت بُِغَالٍم يـَُقاِتُل ِيف َسِبيِل الّلِه، فـََقاَل َلُه َصاحِ  ُبُه، َألطُوَفّن الّليـْ

َمَلُك : ُقْل: إْن َشاَء الّلُه، فـََلْم يـَُقْل، َوَنِسَي، فـََلْم تَْأِت َواِحَدٌة ِمْن ِنَسائِِه، إّال َواِحَدٌة أَِو الْ 

                                 
صيم، شيخ العالمة ابن هو اإلمام عبد الرمحن بن ناصر السعدي آل محاد التميمي، عالمة الق )١(

هـ . انظر: ١٣٧٦عثيمني، له من املؤلفات: تيسري الكرمي الرمحن، القواعد احلسان، تويف سنة

)، وصنف الشيخ عبد اهللا الطيار كتب يف ترمجته هي: عالمة القصيم، ٢/٣٠٦املبتدأ واخلرب (

   أثر عالمة القصيم، احلركة العلمية، فلتنظر .

 . ٤٧٤تفسري السعدي ص  )٢(
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َوَلْو قَاَل: إْن َشاَء الّلُه، ملَْ َحيَْنْث، وََكاَن «: ، فـََقاَل َرُسوُل الّلِه »َجاَءْت ِبِشّق ُغَالمٍ 

»َدرَكاً َلُه ِيف َحاَجِتهِ 
)١(

.  

حصل نسيان للمشيئة وقت الوعد بالفعل فليقلها اإلنسان مت تذكر، ويف ذلك  فإن
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ُّ   يقول اهللا تعاىل:

 ذكرها، من فاتك ملا تدارًكا نسيتها، أنك تذكرت ِإذا ربك مشيئة واذكر أي َّ  خت

 طال. أم الفصل قصر سواءٌ 
الكهف إشارة إىل نبأ أصحاب  َّ خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّ 

واملعىن لعل اهللا يؤتيين من البينات والدالئل على صحة أين نيب من عند اهللا ما هو أعظم 

يف الداللة وأقرب رشدا من نبأ أصحاب الكهف، وقد كان : حيث أعطاه اهللا عز وجل 
من قصص األنبياء واإلخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك ، " أو ألقرب رشدا وأدىن 

خريا من املنسي " 
)٢( .  

  

  :مدة لبثهم في الكهف

 هذه ]٢٦ – ٢٥الكهف: [ َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ 

 مي  زي ري ٰى ين ُّ  تعاىل: قوله يف لبثهم مدة من أمجل ملا مبينة اآلية

حىت تتسلسل بتدرج فين  قصتهم، بينهما ليدخل عنها البيان هذا وأخر َّ ىي ني

 هذا فيأيت عددهم، يف واختلفوا م،لبثه مدة يف واختلفوا تنازعوا أ�م إىل ومنطقي وتنتهي

 على بقدرته إميا�م ويشتد اهللا، قدرة من الناس عجيب ليعظم إليه، الشوق بعد البيان
  )٣(البعث.

 سنني وتسع سنة ثالمثائة فيه آذا�م على َمْضروبًا الكهف أصحاب ولبث :واملعىن 

 حج مث هت ُّ  منَأخصر  أَنه مع سنني وتسع ثالمثائة يقل ومل، فوقها �ا ازدادوا

 بالسنني لبثهم مدة إىل بالثالمثائة يشري لكي َّ جس  مخ جخ مح جح مج

 احلساب من العرب عليه ما إىل عليها وبزيادة التسع الكتاب، أَهل عليها اليت الشمسية

                                 
 ) .١٦٥٤باب االستثناء برقم ( -أخرجه مسلم يف صحيحه  كتاب األميان والنذور   )١(

 ).١١١/ ٢١مفاتيح الغيب للرازي (  )٢(

  ) ٨٦٢/ ٥جممع البحوث ( -التفسري الوسيط  )٣(
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 ومخسة ثالمثائة الشمسية السنة ألن تقريبا، عليها زائدة سنني تسع يفرق الذي القمري

  تقريبا. يوما ومخسون وأَربعة ثالمثائة والقمرية تقريبا، يوما وستون

 حبساب مشسية سنة ثالمثائة لبثوا أ�م معناه ما النقاش : " وحكى )١(قال القرطيب
 السنني من عنده املفهوم إذ التسع، ذكرت العريب للنيب هنا اإلخبار كان فلما، األيام

 سين باختالف يأ. الغزنوي ذكر وحنوه. احلسابني بني ما هي الزيادة وهذه القمرية،

 ثالمثائة يف فيكون سنة سنة وثلث وثالثني ثالث كل يف يتفاوت ألنه والقمر، الشمس
 .)٢(سنني" تسع

 لكم حكى فلذا لبثوا، مبا أَعلم اهللا: للناس حممد يا قل أي  َّ خصمص حص مس خس حس ُّ 

 عليها تسع سنني، وفْـًقا ملا علمه اهللا من أَمرهم. وازدادوا ثالمثائة لبثوا أ�م
  

أي ِهللا تعاىل علم مجيع ما غاب  َّ مع جع مظ  مضحط خض حض جض  ُّ

من أحواهلا وأحوال من فيهما، فضال عن علمه مبا ظهر  وخفييف السموات واألرض 
أي ما أمسعه وأبصره، ويف هذا بياٌن  لكمال  َّ مع جع مظ ُّ : فيهما، وقوله تعاىل

علمه  مسعه وبصره، وإحاطتهما باملسموعات واملبصرات، بعد ما أخرب بإحاطة

باملعلومات، مث أخرب عن انفراده بالوالية العامة واخلاصة، فهو الويل الذي يتوىل تدبري 
 مغ ُّ  مجيع الكون، الويل لعباده املؤمنني، خيرجهم من الظلمات إىل النور، وهلذا قال:

أي: هو الذي توىل  الكهف أهل إىل يرجع" هلم" الضمري يف َّ حق مف خف حف جف

ه، ومل يكلهم إىل أحد من اخللق. أصحاب الكهف، بلطفه وكرم
 

  

وهذا يشمل احلكَم الكوينَّ القدريَّ، واحلكَم  َّ لك خك حك  جك مق ُّ 

  املشرع هلم .الشرعيَّ الديينَّ، فإنه احلاكم يف خلقه، 

                                 
هو اإلمام حممد بن أمحد بن أيب بكر أبو عبد اهللا األنصاري اخلزرجي القرطيب املالكي، إمام  )١(

حر يف العلم سارت بتصانيفه الركبان، له : اجلامع ألحكام القرآن، التذكرة يف أحوال متفنن متب

)، الوايف ١٥/٢٢٩هـ. انظر: تاريخ اإلسالم (٦٧١املوتى وأمور اآلخرة ؛ تويف: يف مصر سنة 

  ) . ١/٢٤٦)، طبقات املفسرين لألدنروي (٢/٨٧بالوفيات (

 ) .٣٨٧/ ١٠تفسري القرطيب ( )٢(



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٣٠٠

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

  الفصل الثاين
العرب والدروس اليت أرشد اهللا نبيه وأمته إليها يف ضوء منوذج 

  )٣١-٢٧(  من آية أصحاب الكهف
  :المناسبات

  المناسبة بين المقطع والذي قبله:  

  ملا قص اهللا لنبيه  واجتماععلى بعض  التفافهمخرب فتية الكهف وكيف أن  
كان سببا لعصمتهم   - يف الكهف -أهل الزيغ والكفر واعتزاهلمكلمتهم  

وجنا�م من الفتنة، ذّكر اهللا نبيه �ذا الدرس الذي يستفاد من القصة بأن يبقى 

 .االجتماعين جيعلهم أهل جملسه مهما كان وضعهم مع الصاحلني وأ
  ملا كانت من أهم مسات أهل الكهف صدعهم باحلق أمام كل أحد، جند أن

هلذا األمر املهم وهو الصدع باحلق  -يف هذه اآليات –اهللا مباشرة وجه نبيه 

 أمام كل أحد.
  فريق مؤمن أن اهللا بعد حكايته النموذج العملي املذكور يف اآليات السابقة، من

وفريق مشرك بني هنا جزاء املؤمنني وعاقبة املشركني وكل من سار على �ج 

  أحد الفريقني . 

  :المناسبة بين المقطع ومحور السورة  

هذه اآليات تبني بتوجيه مباشر صريح بعض أسباب العصمة من الفنت والنجاة 

ن عمل بأسباب النجاة منها، والذي هو حمور هذه السورة الكرمية، وكذلك تبني عاقبة م
  والعصمة من الفنت أو فرط فيها .

  سبب النزول:

 َّ  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قوله تعاىل:نزول  -١

أورد املفسرون عدة روايات لسبب نزول  هذه اآلية، ومجيعها يف معىن ] ٢٨الكهف: [

 واحد وإن اختلفت أساليبها وصياغا�ا.

عيينة بن حصن  ة قلو�م إىل رسول اهللا قال: جاء املؤلف وغريه عن سلمان الفارسي،ف
واألقرع بن حابس وذووهم، فقالوا: يا رسول اهللا إنك لو جلست يف صدر ا�لس 

يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء املسلمني، وكانت  -وحنيت عنا هؤالء وأرواح جبا�م 

جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك،  - عليهم جباب الصوف مل يكن عليهم غريها 
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 هن من خن حن جن مم حمخم  جم هل مل خل حل جل ُّ   نزل اهللا تعاىل:فأ

الكهف: [ َّ ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  ٰه مه جه

يتهددهم بالنار، فقام  ٢٩الكهف:  َّ زت رت يب ىب نب ُّ  :حىت بلغ] ٢٨ – ٢٧
املسجد يذكرون اهللا تعاىل قال: "احلمد هللا  يلتمسهم حىت إذا أصا�م يف مؤخر النيب 

صرب نفسي مع رجال من أميت، معكم احمليا ومعكم الذي مل ميتين حىت أمرين أن أ

 .)١(املمات"
الكهف: [ َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ  قوله تعاىل: وجاء يف سبب نزول -٢

قال: نزلت يف  َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ عن ابن عباس يف قوله تعاىل: ] ٢٨

إىل أمر كرهه من طرد الفقراء عنه  أمية بن خلف اجلمحي، وذلك أنه دعا النيب 
يعين  َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ  تقريب صناديد أهل مكة، فأنزل اهللا تعاىل:و 

  .)٢(يعين الشرك  َّ ٰى ٰر ُّ من ختمنا على قلبه عن التوحيد 

، على سببا النزول املذكورينوقد ذهب مجهور املفسرين إىل املعىن الذي دل عليه 
غوي وابن عطية منهم الطربي والبو  ،اختالف بينهم وتفاوت يف األحاديث اليت ذكروها

                                 
،مـــن طريــق ســليمان بـــن عطــاء عـــن مســلمة بـــه ٢٩٧واحــدي يف أســـباب النــزول ص أخرجــه ال )١(

أو اجلــــزري انظــــر: تقريــــب التهــــذيب  -وإســــناده ضــــعيف بســــبب ســــليمان بــــن عطــــاء احلــــراين 

) وحكـــــاه عـــــن ابـــــن زيـــــد، ٦/ ١٨)، وأورده ابـــــن جريـــــر الطـــــربي يف جـــــامع البيـــــان ( ١/٣٢٨(

، وعـزاه السـيوطي يف الـدر ١٣٠ي صوعبدالرمحن بن سـهل بـن حنيـف، ولبـاب النقـول للسـيوط

 – ٣٥٢/ ١) البن مردويه وأيب نعيم يف احللية . وأخرجه البيهقـي يف دالئـل النبـوة (٢٨١/ ٥(

  ) من حديث أيب سعيد اخلدري، وإسناده ضعيف.٣٥٣

) من طريق خباب، وقال عنه حمقق (ابن ٤١٢٨) برقم (٢٤٣/ ٥وأخرجه ابن ماجه يف سننه (

ده ضعيف، أسباط بن نصر كثري اخلطأ، ذكره الذهيب يف "امليزان" فقال: ماجه) األرنؤوط: إسنا

وثقه ابن معني، وتوقف فيه أمحد، وضعفه أبو نعيم وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال حرب 

بن إمساعيل، قلت ألمحد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري وكأنه ضعفه. وأخرجه الطحاوي يف 

  حامت يف "تفسريه" . )، وابن أيب٣٦٧"شرح مشكل اآلثار" (

، وإسناده ضعيف جدا بسبب ١٣٠، ولباب النقول للسيوطي ص٢٧٤أسباب النزول ص  )٢(

/ ٥) واالنقطاع بني الضحاك وابن عباس، وعزاه يف الدر (١/١٣٦جويرب تقريب التهذيب (

  ) البن مردويه.٢٨٣
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، فال بأس من ذكره مادام اجلمهور قد أوردوه وإن كان فيه ضعف وهذه ١)(وابن كثري

  اآلية هي اليت قال بعض املفسرين أ�ا مدنية بسبب سبب النزول هذا فاهللا أعلم.

  معاني الكلمات:
  ال مغري ألحكامه، فال أحد يقدر على تبديلها وتغيريها غريه.  :ال مبدل لكلماته

  .واملعِدل لجأامللتحد هو امل :تحدا مل 

  احبسها وثبتها مع الفقراء.  :واصبر نفسك 
أي يف طريف النهار، وخصا بالبيان لغفلة الناس واشتغاهلم  :بالغداة والعشي

  بدنياهم حينئذ. 

أي ال تنصرف وال تتجاوز  عيناك عنهم إىل ذوي  الزينة،  وال تعد عيناك عنهم:
 ابه.وهذه نزلت يف سلمان وأصح

  جعلناه غافال ويقال أنه عيينة بن حصن. وال تطع من أغفلنا قلبه:

  أي القرآن.  عن ذكرنا:
  يف الشرك.  واتبع هواه

  أي جتاوز حد االعتدال فأسرف وضيع . فرطا :

  خطاب للنيب وألصحابه.  وقل:
  أعددنا وهيأنا، من العتاد وموضعه موضع أعددنا من العدة. أعتدنا:

طاط، وهو لفظ فارسي معرب، وقيل احلجرة اليت تطيف هو الفس سرادقها:

  بالفسطاط .
  قال رؤبة بن العجاج:

يا حكم بن املنذر بن اجلارود ... أنت اجلواد بن اجلواد احملمود ... سرادق ا�د 

 )٢(إليك ممدود

  وهو دخان حييط بالكفار يوم القيامة.

  حاس والرصاص. كعكر الزيت، أو كالشيء املذاب من املعادن كالن  كالمهل:

                                 
الوجيز البن )، احملرر ١٨٨/ ٣)، تفسري البغوي (١٨/٦انظر: جامع البيان للطربي ( )١(

  ). ٥/١٥٢)، تفسري ابن كثري(٣/٥١٢عطية(

  )١/٣٩٩، جماز القرآن ملعمر(٢٦٣ملحق ديوان رؤبة ص  )٢(
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كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

  من حره إذا قدم أو قرب منها للشرب.  يشوي الوجوه:

ساءت النار وقبحت متكأ ومنزال، وهو ملقابلة قوله تعاىل اآليت  وساءت مرتفقا:

  وحسنت مرتفقا وإال فال ارتفاق ألهل النار. 
وهي مجع أسورة أو أسوار يف مجع سوار، أي فهي مجع  من أساور من ذهب:

 فظها لتعظيم حسنها عن اإلحاطة به.اجلمع. وتنكري ل

رقيق الديباج، وهو فارسي معرب. وإستربق ما غلظ منه، وهو رومي  سندس:
  معرب.

  ه احلجلة (الناموسية يف عرفنا) السرر، مجع أريكة وهي السرير الذي علي األرائك: 

 وقال األعشى:
  )١(بني الرواق وجانب من سرتها ... منها وبني أريكة األنضاد

  )٢(اجلنة ونعيمها. لثواب:نعم ا

 :اإلعراب
  احلق خرب مبتدأ حمذوف.  الحق من ربكم:

  حال.  ومن ربكم:

جيوز أن يكون نعتا ملاء، وأن يكون حاال من املهل، وأن يكون  يشوي الوجوه:
  أو يف اجلار. )الكاف(حاال من الضمري يف 

 منصوب على التمييز. مرتفقا:

إنا ال (فأحدها أن يكون على إضمار  ثالثة أوجه: خرب (إن) هنا على إن الذين آمنوا :
 زي ري  ٰى  ُّ ، وجيوز أن يكون خرب (إن): )نضيع أجر من أحسن عمال منهم 

قد فصل به بني االسم  َّ ىن نن من زن رن مم ام  ُّ  ويكون قوله:، َّ مي

ووجه ثالث، ، وخربه، ألن فيه ذكر ما يف األول، ألن من أحسن عمال مبنزلة الذين آمنوا
يف معىن إنا ال نضيع أجرهم،  َّ ىن نن من زن رن مم ام  ُّ   اخلربأن يكون 

  ألن ذكر " من " كذكر الذي، وذكر حسن العمل كذكر اإلميان.

جيوز أن تكون (من) زائدة على قول ،وجيوز أن تكون غري زائدة ؛ أي  من أساور:

                                 
  .٩٧ديوانه ص  )١(

)، غريــب القــرآن البــن ٣٩٩/ ١)، جمــاز القــرآن ملعمــر (١٤٠/ ٢انظــر: معــاين القــرآن للفــراء ( )٢(

 ).١٥/٢٣٨لتفسري املنري ()، ا٢٨٢/ ٣، معاين القرآن وإعرابه للزجاج (٢٢٧قتيبة ص 



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٣٠٤

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

 شيئا من أساور؛ فتكون لبيان اجلنس، أو للتبعيض.

أو للتبعيض ؛ وموضعها جر نعتا ألساور ؛  (من) فيه لبيان اجلنس، من ذهب:

 وجيوز أن تتعلق بيحلون.
 )١(حال إما من الضمري يف حتتهم، أو من الضمري يف حيلون، أو يلبسون. متكئين:

 :البالغة

 بينهما طباق. :)فليكفر )،(فليؤمن(و )العشي(و )بالغداة(
حيية حيث شبه االستعارة التصر   إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها:

النار احمليط �م من هلبها، املنتشر منها يف اجلهات، بالسرادق املضروب على من 

 ترشيح. واإلحاطةقرينة،  واإلضافةستعري له استعارة مصرحة، احيتويهم، مث 
التشبيه املرسل فقد شبه املاء الذي يعاقبون به أنه بماء كالمهل يشوي الوجوه:  

يب من جواهر األرض ويسمى مرسال مفصال، لذكر األداة مثل املهل، واملهل: ما أذ

 ووجه الشبهة.
فقد مسى أعلى أنواع العذاب إغاثه، واإلغاثة هي اإلنقاذ من يغاثوا بماء كالمهل: 

 العذاب، �كما �م، وتشفيا منهم.

والتهكم فن طريف من فنون البالغة، فالوعد معه وعيد، واإلجالل للمخاطب 
ذه اآلية من أحسن شواهده، إذ جعل اإلغاثة ضد اإلغاثة نفسها، املتهكم به حتقري وه

  )٢(أيضا. ففيه إىل جانب التهكم مشاكلةٌ 

  

  المبحث األول: الشرح اإلجمالي

 جه هن من خن حن جن مم حمخم  جم هل مل خل حل جل ُّ  

يف هذه اآلية بتالوة كتابه العزيز وإبالغه إىل الناس،  يأمر اهللا تعاىل رسوله  َّ مه
اتل الكتاب املوحى به إليك، واتبع ما جاء فيه من أمر و�ي، فإنه ال مغري قائال له: و 

                                 
)، التبيــان يف ٢/٧٢٠)، الكشــاف للزخمشــري(٢٨٣/ ٣انظــر: معــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج ( )١(

  ).٨٤٥/ ٢إعراب القرآن للعكربي (

  ) .١٧٨/ ١٥انظر: اجلدول يف إعراب القرآن ( )٢(



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٣٠٥

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

لكلمات ربك من وعد الطائعني ووعيد للعصاة، وال حمرف وال مزيل هلا، فإن مل تعمل 

  به، فوقعت يف الوعيد، فلن جتد ملجأ وال وليا ناصرا من دون اهللا تعاىل .

  مبقتضاه. هذا هو التوجيه األول: تالوة القرآن والعمل
 يل ىل مل خل   ُّ : والتوجيه الثاين هو جمالسة الفقراء واملستضعفني فقال تعاىل

أي جالس الذين يذكرون اهللا  َّ يمجن ىم  مم خم حم جم

مساء أي ) والعشي(صباحا ) الغداة(وحيمدونه ويسبحونه ويكربونه ويسألونه ويدعونه يف 
  طاعته) ورضاه.(أي  َّ يمجن ىم  ُّ  يف كل وقت، سواء كانوا فقراء أو أغنياء،

جيلس معهم  أن يقال كما بينا: إ�ا نزلت يف أشراف قريش حني طلبوا من النيب 

وحده، من غري وجود أصحابه الفقراء أو الضعفاء، كبالل، وعمار، وصهيب، وخباب، 
وابن مسعود، وليفردوهم يف جملس على حدة، فنهاه اهللا عن ذلك، وأمره أن يصرب ويثبت 

هؤالء، فهم باإلميان أغىن وباليقني أقوى وبالتقى أكرم من نفسه يف اجللوس مع 

  .)١(غريهم

 قَاَل: ُكّنا َمَع الّنِيبّ  روى اإلمام مسلم يف صحيحه َعْن َسعد بن أيب وقاص 

َنا . ِسّتَة نـََفٍر. فـََقاَل اْلُمْشرُِكوَن لِلّنِيبّ    : اْطُرْد َهُؤَالِء َال َجيَْرتِئُوَن َعَليـْ

ُت أَنَا َواْبُن َمْسُعوٍد، َوَرُجٌل ِمْن ُهَذْيٍل، َوِبَالٌل، َوَرُجَالِن َلْسُت ُأَمسّيِهَما. فـََوَقَع ِيف قَاَل: وَُكنْ 
 مف خف ُّ  :َما َشاَء الّلُه َأْن يـََقَع، َفَحّدَث نـَْفَسُه، َفأَنـَْزَل الّلُه  نـَْفِس َرُسوِل الّلِه 

 خم حم جم هل مل خل حل مكجل  لك خك حك جك مق حق

  .]٥٢األنعام: [ َّ  جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن مم

  .َّ جك مق حق مف خف ُّ  قال  ِيفّ نـَزََلْت: وَعْنه 

ُهْم. وََكاَن اْلُمْشرُِكوَن قَاُلوا َلُه: تُْدِين  قَاَل: نـََزَلْت ِيف ِسّتٍة: أَنَا َواْبُن َمْسُعوٍد ِمنـْ

َهُؤَالءِ 
)٢( .    

                                 
   . )٢٤٢/ ١٥انظر: التفسري املنري للزحيلي ( )١(

 باب يف فضل سعد بن أيب وقاص  ب فضائل الصحابة أخرجه مسلم يف صحيحه كتا )٢(

  ) . ٢٤١٣برقم (
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 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

 َّ  لك هش مش هس مس  ُّ  :وهذا شبيه بقول قوم نوح 

  .]١١١:[الشعراء

أي وال جتاوز بصرك ونفسك  َّ ىن من خن حن ُّ عاىل األمر السابق بقوله: وأكد ت
إىل غريهم، فتطلب بدهلم أصحاب الثروة والنفوذ، واملقصود النهي عن احتقارهم لسوء 

  حاهلم وفقرهم،

أي وإياك أن  َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ مث أكد تعاىل هذا النهي بقوله: 
ربه بالدنيا، وكان مسرفا مفرطا يف  تطيع من وجدناه غافال، وشغل عن الدين وعبادة

  أعماله وأفعاله غاية اإلسراف والتفريط، متبعا شهواته.

وانشغاهلم عن اتباع أمر اهللا  بعدهم ؛بسبب البعد عنهماألمر بوهو دليل على أن 
  مبفاتن الدنيا وزينتها.

يا : وال تطع وقيل أ�م األقرع وعيينة، قال ابن جرير:" يقول تعاىل ذكره لنبيه 

حممد من شغلنا قلبه من الكفار الذين سألوك طرد الرهط الذين يدعون ر�م بالغداة 
والعشي عنك، عن ذكرنا، بالكفر وغلبة الشقاء عليه، واتبع هواه، وترك اتباع أمر اهللا 

و�يه، وآثر هوى نفسه على طاعة ربه، وهم فيما ذكر: عيينة بن حصن، واألقرع بن 

  .)١(حابس وذووهم"

  

  حرية اإلختيار ومصير الكفارالمبحث الثاني: 

والتوجيه الثالث: إعالن جميء احلق واضحا ظاهرا من اهللا تعاىل، حبيث مل يبق إال 
  رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ  التهديد والوعيد الشديد على كفرهم فقال:

أي قل يا حممد للناس: هذا الذي جئتكم به من  ]٣١ – ٢٩الكهف: [ َّمبنب زب

الذي ال مرية فيه وال شك، وهو النظام األصلح للحياة، فمن شاء آمن ربكم هو احلق 
به، ومن شاء كفر به، فأنا يف غىن عنكم، ومن عمل صاحلا فلنفسه، ومن أساء فعليها، 

  مث حياسبكم ربكم على أعمالكم. ويف هذا �ديد ووعيد شديد.

طيعون، ولكن  قال الزجاج: " هذا الكالم ليس بأمر هلم، ما فعلوه منه فهم فيه م

                                 
 . )٨/ ١٨جامع البيان للطربي  ( )(١
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 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

 .)١(كالم وعيد وإنذار قد بني بعده ما لكل فريق من مؤمن وكافر"

 ىب نب ُّ  فقال: مث ذكر اهللا تعاىل نوع الوعيد على الكفر، والوعد على العمل الصاحل

 ىفيف يث ىث نث مث زث رث  ىتيت نت مت زت رت يب

فهم يف سجٍن مطبٍق، ال مناص وال خالص من  َّ لك اك يق  ىق

  نجاة منه، بل ال مطمع يف منفذ �ب منه نسمة!أسرِه وقبضته ؛ وال أمل يف ال

  والسرادق: واحد السرادقات وهي احلجر اليت متتد أمام الفسطاط، أو اخليام .

وذلك بكفرهم بالبينات، وصدهم عن سواء الصراِط ، وظلمهم ألنفسهم حني 

يم أوردوها موارد اهلالك، وظلمهم لآلخرين، فاستحقوا هذا العذاب املهني واملصري األل

  الذي ال مفرَّ منه وال خالص  . 

  

من حرِّه، وقال تعاىل يف موضٍع  َّ ىفيف يث ىث نث مث زث رث ُّ 

 ]١٩احلج: [ َّ حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ  آخر
يطلب هؤالء الكافرون الظاملون اإلغاثة واملدد واملاء وهم يف النار، إلطفاء عطشهم، 

، أو كالدم والقيح، يشوي ر) الزيتبسبب حر جهنم، يغاثوا مباء غليظ كدردي (عكِ 

جلود الوجوه من شدة حره، إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه، حىت تسقط 
   جلدة وجهه فيه،

  أي النار  َّ اك ُّ أي ذلك الذي يغاثون به فـَيـُرَاُق عليهم  َّ يق  ىق ُّ 

 َّ حك جك مق حق ُّ  متكئًا و منزًال، كما قال تعاىل::   َّ لك ُّ 

 مح جح ُّ  بعدها:منا جاء كذلك �كُّما �م ومشاكلة لقوله وإ . ]٦٦ :[الفرقان

  .] ٣١الكهف: [ َّ مخ جخ

  
ويف هذا تعريٌض مبجالس السوء ومنتديات الباطل اليت كانوا يعقدو�ا وحيرصون على 

ارتيادها والظهور فيها، قد أُْبِدلوا بالشراب احلميَم املغليَّ وبالصحبِة والرفاِق هذا ا�تمَع 

  ! أمل يستنكفوا من قبل من صحبة أهل اإلميان ويتعللوا بفقرهم وضعفهم ؟  اَجلَهنَِّمي 

                                 
 ) .٢٨١/ ٣معاين القرآن وإعرابه للزجاج ( )١(
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 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

فإن استغاثوا من احلريق والظمأ أغيثوا ... أغيثوا مباء كدردي الزيت املغلي  ! 

 اك يق  ىق ُّ  يشوي الوجوه حني يقرتب منها، فكيف باجلوف ؟

 َّلك
)١(.  

يمة فنجد السياق حيمل وبعد الرتهيب من عاقبة الكافرين اخلاسرة و�ايتهم األل

 يل  ىل مل يك ىك ُّ  وصف عاقبة املؤمنني الصاحلني السعداء فقال:

أي إن الذين آمنوا باهللا، وصدقوا املرسلني فيما  َّ ىن نن من زن رن مم ام
جاؤوا به، وعملوا مبا أمروهم به من األعمال الصاحلة، فال يضيع اهللا أجرهم على 

  إحسا�م العمل.

  أوصاف نعيمهم هي:قال الدكتور وهبة الزحيلي:"و 

أي أولئك هلم جنان إقامة  َّ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ُّ  -١

  دائمة، جتري فيها األ�ار من حتت غرفهم ومنازهلم.

 أي يلبسون فيها حلية فيها أساور من ذهب، َّ حب جب  هئ مئ خئ حئ ُّ  -٢
تبلغ احللية من املؤمن حيث «قال:  أخرج البخاري ومسلم عن أيب هريرة أن النيب 

  . )٢(»وضوءيبلغ ال

 مم خم جمحم هل مل خل  حل جل مك ُّ  ويف آية أخرى:

  . ]٢٣احلج: [ َّجن

أي ويلبسون سندسا هو رقيق  َّ خت حت جت هب مب خب ُّ  -٣

  احلرير، وإستربقا هو غليظ الديباج أو احلرير، واختري األخضر لراحة العني عند إبصاره.

أي مضطجعني فيها على السرر، شأ�م شأن  َّ حجمج مث هت  مت ُّ  -٤

هو هيئتهم، واألرائك: مجع أريكة وهي السرير الذي  االضطجاععظماء ألن امللوك وال

                                 
  )٤/٣٢١انظر: التفسري املوضوعي بإشراف مصطفي مسلم ( )١(

)، ٥٦٠٩رقم() ب٢٢٢٠/ ٥أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اللباس باب نقض الصور ( )٢(

/ ١ومسلم يف صحيح كتاب الطهارة باب تبليغ احللية حيث يبلغ الوضوء صحيح مسلم (

  )٥٠٧) برقم (١٥٠



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٣٠٩

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

  .)١(عليه مثل الناموسية "

وجزاء على أقواهلم  أي نعمت اجلنة ثوابا على أعماهلم، َّ مخ جخ مح جح ُّ 

   ومتكئا وجملسا،  كما قال يف آية أخرى: وعبادا�م وحسنت منزال ومقرا ومقاما
  . ]٧٦: الفرقان[ َّ حص مس خس حس مخجس  جخ  ُّ 

  

  

                                 
 ) بتصرف .١٥/٢٤٥التفسري املنري لوهبة الزحيلي ( )١(



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٣١٠

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

  

  اخلامتة:
يظهر التناسق والتكامل املوضوعي جليا يف سورة الكهف وهذا املقطع يربز ذلك  .١

سواًء مع املقطع الذي قبله أو مع حمور السورة وهو الثبات على التوحيد والعصمة 

  من الفنت واليت جتسدت هنا يف منوذج الفتية بشكل ال خيفي على ذي لب.

الدنيا دار اختبار حكى لنا بعدها إحدى النماذج اليت تذوقت أن اهللا ملا بني أن  .٢
 من أشد أنواع االختبارات، ولكن بتوفيق اهللا متكنت من النجاح.

 أن عجائب خملوقات اهللا ال تنهي وليس بأعظمها قصة الفتية. .٣

 أن أشهر وأقوى األقوال يف مكان الكهف أنه يف بالد الشام يف األردن. .٤
خنوض يف جدال يف خصوص أصحاب الكهف إال مبا عندنا أن اهللا وجهنا بأن ال  .٥

 من علم من كتاب اهللا، وال خنوض يف عمق تفاصيلهم اليت ال فائدة فيها.

أن الرقيم فعيل مأخوذ من الرقم أو الكتابة أو الرسم، فعلى األصح أنه اللوح الذي  .٦
 فيه أمساءهم .

ه وحارب اإلميان و�ى أن قصة الفتية حدثت يف زمن ملك جبار نشر الكفر وألزم ب .٧

 عنه.
أن األخذ باألسباب ال ينايف التوكل وقوة اإلميان؛ فأصحاب الكهف مل مينعهم  .٨

  إميا�م من اهلروب والتخفي من قومهم الكفار فأخذوا بأسباب مادية مع إميا�م.

درس عملي للدعاة واملصلحني أن ال يغفلوا عن سالح الدعاء هذه اآليات يف     .٩
دب مع اهللا، وانتقاء العبارات املناسبة فلكل مقام مقال، ويف القرآن مع  مراعاة األ

 الكرمي والسنة النبوية أدعية مباركة هلا داللتها وخواصُّها .

وختصيص الضرب على اآلذان بالذكر، ألن السمع هو الوسيلة الرئيسة يف تنبيه  .١٠
ما حوله من النائم خاصة من ينام مبعزل عن الناس، والنائم ال يسمع يف العادة 

 أصوات مبجرد استغراقه يف النوم . 

 أن اهللا مسى استيقاظهم بعث لطول رقادهم. .١١
أن الشباب أقبل للحق وأهدى لسواء السبيل، وأكثر من استجاب للرسول هم  .١٢

 الشباب. 

َعٌة يُِظلُُّهْم اللَُّه تـََعاَىل ِيف ِظلِّهِ «: قَالَ  َعْن النَِّيبِّ  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة  يـَْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ  َسبـْ



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٣١١

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

»ِظلُُّه ِإَماٌم َعْدٌل َوَشابٌّ َنَشَأ ِيف طاَعِة اللَِّه ...
)١. (

  

 ِإنَّ اللََّه  « قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّه  وروى اإلمام أمحد َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر 

َوةٌ  »لَيَـْعَجُب ِمْن الشَّابِّ لَْيَسْت َلُه َصبـْ
)٢  ( .  

 ة من اهللا وال يناهلا إال من يشاء اهللا .أن اهلداي .١٣

قيامهم بالتوحيد يشمل قيامهم أمام امللك بدعوته، وقيامهم بعيدا عن الناس  .١٤

 واتفاقهم على التوحيد، وقيامهم بالفرار بدين اهللا.
ومن الفوائد اجلليلة ما أورده القرطيب يف تفسريه  : " عن  ابن عطية: قال: تعلقت 

 َّ  مض خض حض جض مص خص حص  ُّ  :لقول بقوله تعاىلالصوفية يف القيام وا

، وتعقبه القرطيب بقوله : " قلت: وهذا تعلق غري صحيح هؤالء قاموا فذكروا اهللا على 
هدايته، وشكروه ملا أوالهم من نعمه ونعمته، مث هاموا على وجوههم منقطعني إىل ر�م 

األولياء، أين هذا من  يف الرسل واألنبياء والفضالء اهللاخائفني من قومهم ؛ وهذه سنة 

ضرب األرض باألقدام والرقص باألكمام وخاصة يف هذه األزمان عند مساع األصوات 
احلسان من املرد والنسوان ؛ هيهات بينهما واهللا ما بني األرض والسماء، مث هذا حرام 

 تعاىل، وقد تقدم يف اهللاعند مجاعة العلماء، على ما يأيت بيانه يف سورة لقمان إن شاء 

ما فيه كفاية، وقال ] ٣٧[اإلسراء:  َّ خنمن حن جن مم خم ُّ   "سبحان" عند قوله:
اإلمام أبو بكر الطرسوسي وسئل عن مذهب الصوفية فقال: وأما الرقص والتواجد : 

فأوُل من أحدثه أصحاُب السامري ؛ ملا اختذ هلم عجال جسدا له خوار، قاموا يرقصون 

اد العجل، على ما يأيتحواليه ويتواجدون ؛ فهو دين الكفار وعب
)٣( 

. 
 الشطط هو جتاوز احلد والغلو يف أي شيء، وقو الفتية قد جتاوز احلد بكفرهم. .١٥

أن الدعاوى ال بد هلا من بينات وإال فال قيمة هلا، فكل من جاء بدعوى بال  .١٦

                                 
أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األذان بـاب مـن جلـس يف املسـجد ينتظـر الصـالة وفضـل   )١(

يف صــحيحه  كتــاب الزكــاة بــاب فضــل إخفــاء الصــدقة بــرقم  )، و مســلم٦٦٠املســاجد بــرقم (

)٩١. ( 

)، ورواه ابــن أيب عاصــم يف الســنة ١٧٥٠٦) بــرقم (٤/١٥١أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده(   )٢(

وقـــال  )، ١٤٢٦٩) بـــرقم(٢٧٥/  ١٢)، والطـــرباين يف املعجـــم الكبـــري للطـــرباين (٤٦٢بـــرقم  (

 .»ه أمحد وأبو يعلى والطرباين وإسناده حسنروا«): ٤٨٧/ ٤(  اهليثمى يف جممع الزوائد

 ).٣٦٦/  ١٠اجلامع حلكام القرآن للقرطيب ( )٣(



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٣١٢

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

قال الرازي : " فثبت أن االستدالل بعدم الدليل  سلطان فهي مردودة يف وجهه.

ريقة قوية " على عدم املدلول ط
)١(. 

 ال أحد أشد ظلما ممن أدعى أن اهللا له شريك. .١٧
من توكل على اهللا فهو حسبه، فالفتية اختذوا الكهف مسكنا وطلبوا التيسري من  .١٨

 اهللا فيسر هلم ذلك.

قال اهلجرة واعتزال الكفر وأهله الزمة إذا مل يستطع اإلنسان القيام بإميانه،  .١٩
َواُز اْلِفرَاِر ِمْن الظَّاملِِ : َوِهَي ُسنَُّة اْألَنِْبَياِء َواْألَْولَِياِء، : " ِفيِه جَ  )٢(اإلمام ابن العريب

"َوِحْكَمُة اللَِّه ِيف اْخلَِليَقةِ 
)٣(.   

لقد هيئ اهللا ألصحاب الكهف يف كهفهم سبل احلفظ والسالمة طوال فرتة  .٢٠
 يل.نومهم، فكانت الشمس ال تؤذيهم رغم استفاد�م من اهلواء والنسيم العل

ضرورة تقليب  َّ ملىل يك ىك مك لك ُّ ومن الفوائد الطبية يف قوله: 

املرضى على الفراش ؛ حىت ال ترتسب األمالح يف جهة واحدة، فتتآكل أجسادهم 
 . )٤(وتتعرض للتلف والتعفن

أن كل اخلوارق اليت أختص اهللا �ا الفتية من اآليات الدالة على قدرة اهللا جل  .٢١

 جالله.
 الباب أل�م يقولون أوصد بابك  الوصيد هو على األصح .٢٢

أن اهللا ألقى على أصحاب الكهف من اهليبة واجلالل ما حيميهم من االطالع  .٢٣

 على حاهلم. 
أن أصحاب الكهف استيقظوا وهم على هيئتهم، ولو كان غري ذلك ملا تساءلوا  .٢٤

أول ما بعثوا عن كم يوم ناموا، وملا كان جوا�م يوم أو بعض يوم وهم يرون تغري 

 هلم.حا

                                 
 ).٩٨/  ٢١مفاتيح الغيب للرازي ( )١(

حممد بن عبداهللا بن حممد املعافري األندلسي اإلشبيلي املالكي القاضي أبو بكر له: أحكام  )٢(

هـ. انظر: سري أعالم النبالء ٥٤٣نة العواصم من القواصم ؛ تويف يف مدينة فاس س القرآن،

  ).٢٥٢/ ٢)، الديباج املذهب يف معرفة علماء وأعيان املذهب (١٩٨/ ٢٠(

 ) .٣/٢٣٢أحكام القرآن البن العريب (   )٣(

  ).٤/٣٢٩مصطفي مسلم ( –انظر: التفسري املوضوعي  )٤(



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٣١٣

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

من الفوائد املهمة ترك االنشغال مبا ال فائدة فيه، واالنتقال ملا هو مهم فلما مل  .٢٥

 جيزموا بعدد ما لبثوه يف كهفهم فوضوا األمر إىل اهللا وانتقلوا ملوضع طلب املعيشة.

محلهم النقود معه يف الكهف فيه دالله على مشروعية التأهب ألسباب  .٢٦
 املعيشة.

 الورق هو الفضة. .٢٧

من الرجوع إىل الكفر ولو كانوا مكرهني وهذا دليل على تغلغل اإلميان ختوفهم  .٢٨
 يف قلو�م.

أن اهللا أعثر الناس على أصحاب الكهف لتتم الداللة العظيمة ويكونوا آية  .٢٩

للناس، ويعلموا أن الذ أحياهم حمليي املوتى، ليعلم أ�م حصلوا هذه الكرامة 
 إلميا�م.

مل جيعل يف العد األول والعد الثاين  ملا ذكر اهللا تعداد أصحاب الكهف .٣٠

حرف(الواو)، وملا صار يف العد الثالث قال سبعة وثامنهم، ألن السبعة أصل 
 املبالغة يف العد فكأنه وصل إىل �اية املبالغة فلذا عطف بالواو.

أن عدد أصحاب الكهف على األرجح سبعة وثامنهم الكلب، ومل يكن  .٣١

 هللا أن هناك من يعلمه.عددهم خفيا على كل أحد بل بني ا
علم أهل الكتاب يف قصة أصحاب الكهف ضئيل، واألصل أ�م ال يسألون  .٣٢

 عن هذا الشأن كما بينه اهللا.

 أنه ينبغي لإلنسان أن ال يقول لشيء أنه فعله غدا إال أن يربطه مبشيئة اهللا. .٣٣
 من نسيا املشيئة فاملشروع أن يقلها مىت ذكرها . .٣٤

ثالث مائة سنة ميالدية وازدادوا تسعا لبث أصحاب الكهف يف كهفهم  .٣٥

 باهلجرة.
 أن اهللا هو املتفرد باحلكم شرعا وقدرا. .٣٦

فهو اهلادي إىل الصراط املستقيم، الدعوة إىل تالوة كتاب اهللا واالعتصام به،  .٣٧

   وفيه اخلرب اليقني والفصل إن تنازع املتنازعون.  
  . أن ما قاله اهللا شرعا أو قدرا فال مبدل له .٣٨

عند  –وأن العربة  االجتماعيمبجالسة الصاحلني مهما كان وضعهم  االهتمام .٣٩

بالتقوى ال املناصب والزخرف فإذا تعلق القلُب بزينة الدنيا انصرفت  - املصاحبة
  النفس إىل صحبة أصحاب الوجاهة والرياسة طمعا يف الدنيا الفانية وتعلقا بزينتها.



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٣١٤

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

أبلج ال يفتقُر إىل إكراه،  حرية االعتقاد يف اإلسالم ؛ ذلك أن احلقَّ واضحٌ  .٤٠

فاحلرية مكفولة للجميع على أن هناك حسابا عسريا وعذابا نكرا ملن اختار طريق 

وليس يف  ابتداءً  االختيارالضالل، ومع هذه احلرية فال يغفل اإلنسان أن احلرية يف 
  ترك اإلسالم والردة عن دين اهللا.

اهللا يف الكفار ملا ذكر هلم أن من أروع األساليب البالغية التهكم وقد �كم  .٤١

عقوبتهم فقال هلم أن النار ساءت وبئست مرتفقا رغم أن النار ليس فيها إال 
  احلرق والعذاب، فأينهم من املتكأ وا�لس واملرتفق وهم يف الشواء واجلحيم.

للمؤمنني عند اهللا تعاىل ثواٌب عظيم مضاعٌف، يف دار اخللد والكرامة اليت تزدان  .٤٢

  واحلبور . ءلبهجة والسرور، وأطياف اهلنابكل ألوان ا



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٣١٥

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

 فهرس املراجع واملصادر

  :القرآن الكريم 

أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، ، أسباب نزول القرآن )١
، احملقق: عصام بن عبد احملسن احلميدان، هـ)٤٦٨النيسابوري، الشافعي (املتوىف: 

  م ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٢الثانية، الطبعة: ، الدمام –الناشر: دار اإلصالح 

، لـ/ حممد بن عبد اهللا األندلسي املعروف بـ(ابن العريب) (ت: أحكام القرآن )٢
 بريوت/لبنان. - هـ)، حتقيق: حمّمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمّية٥٤٣

، أليب السعود العمادي حممد بن إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم )٣

 بريوت. –هـ)، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ٩٨٢توىف: حممد بن مصطفى (امل

عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف:  أسرار ترتيب القرآن، )٤

  هـ)، دار الفضيلة للنشر والتوزيع.٩١١

، أبو جعفر النَّحَّاس أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي إعراب القرآن )٥
هـ)، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد املنعم خليل إبراهيم، ٣٣٨النحوي (املتوىف: 

الناشر: منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 

  هـ. ١٤٢١

، لـ/ خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي األعالم )٦

أيار /  -: اخلامسة عشر هـ)، الناشر: دار العلم للماليني، الطبعة١٣٩٦(ت: 

 . م ٢٠٠٢مايو 
أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن ، البحر المحيط في التفسير )٧

الناشر: ، احملقق: صدقي حممد مجيل، هـ)٧٤٥حيان أثري الدين األندلسي (املتوىف: 

  هـ ١٤٢٠الطبعة: ، بريوت –دار الفكر 

بن الزبري الثقفي الغرناطي،  ، أمحد بن إبراهيمالبرهان فى تناسب سور القرآن )٨

هـ)، حتقيق: حممد شعباين، دار النشر: وزارة األوقاف ٧٠٨جعفر (املتوىف: أبو 

  .  والشؤون اإلسالمية ـ املغرب

، جمد الدين أبو طاهر حممد بن بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )٩



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٣١٦

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

ر، ا�لس األعلى هـ)، احملقق: حممد علي النجا٨١٧يعقوب الفريوزآبادى (املتوىف: 

، ٢، ١جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة، عام النشر:جـ  -للشئون اإلسالمية 

هـ ١٣٩٣: ٦م /جـ  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢: ٥، ٤م /جـ  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦: ٣
  م ١٩٧٣ - 

، لـ/ مشس الدين أبو عبد اهللا حممد تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم )١٠

هـ)، حتقيق: عمر عبد السالم ٧٤٨اْمياز الذهيب (ت: بن أمحد بن عثمان بن قَ 
 - هـ  ١٤١٣التدمري، الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة: الثانية، 

  م ١٩٩٣

، أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربي التبيان في إعراب القرآن )١١
  يب احلليب وشركاه.هـ)، علي حممد البجاوي، الناشر : عيسى البا٦١٦(املتوىف : 

الطبعة التونسية، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن ، التحرير والتنوير  )١٢

 -تونس  -هـ) ، دار سحنون للنشر والتوزيع ١٣٩٣عاشور التونسي (املتوىف: 
 م . ١٩٩٧

هـ)، حققه ٤٦٨، أيب احلسن علي بن أمحد الواحدي ( التفسير البسيط )١٣

ز بن سطام آل سعود و د.تركي بن سهو العتييب ، جمموعة بإشراف: د. عبدالعزي
عمادة البحث العلمي ، الرياض ،  –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 هـ .١٤٣٠

، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم )١٤
)، هـ٣٢٧إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت (املتوىف: 

اململكة العربية السعودية  - احملقق: أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز 

  هـ. ١٤١٩ - ،الطبعة: الثالثة 

،  أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري تفسير القرآن العظيم )١٥

هـ)،احملقق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر ٧٧٤مث الدمشقي (املتوىف: 

 م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة: الثانية  والتوزيع،

، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )١٦

  هـ . ١٤١٨دمشق، الطبعة : الثانية ،  –دار الفكر املعاصر 

، إعداد خنبة من علماء التفسري  التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم )١٧



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٣١٧

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

، جامعة الشارقة، كلية الدراسات العليا سلموالقرآن الكرمي بإشراف أ.د مصطفى م

  م٢٠١٠-ه١٤٣١والبحث العلمي، الطبعة األوىل،

، جمموعة من العلماء بإشراف جممع البحوث التفسير الوسيط للقرآن الكريم )١٨
هـ  ١٣٩٣اإلسالمية باألزهر، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية، الطبعة: األوىل، (

 م) . ١٩٩٣هـ =  ١٤١٤( - م)  ١٩٧٣= 

، حممد سيد طنطاوي، دار �ضة مصر التفسير الوسيط للقرآن الكريم )١٩
: يناير ٣- ١القاهرة، الطبعة: األوىل، أجزاء  –للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

: يناير ٧ - ٦، أجزاء ١٩٩٧: يونيو ٥، جزء ١٩٩٧: يوليو ٤،جزء ١٩٩٧

 .١٩٩٨: مارس ١٥،جزء ١٩٩٨: فرباير ١٤ -  ٨، أجزاء ١٩٩٨
، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان )٢٠

هـ)، احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة ١٣٧٦اهللا السعدي (املتوىف: 

 م . ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الرسالة، الطبعة: األوىل 
أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر  ،تقريب التهذيب )٢١

، سوريا –الناشر: دار الرشيد ، احملقق: حممد عوامة، هـ)٨٥٢ملتوىف: العسقالين (ا

  ١٩٨٦ -  ١٤٠٦الطبعة: األوىل، 

ثالث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبدالقاهر الجرجاني  )٢٢

  وعلق عليها حممد خلف اهللا أمحد ، حققها في الدراسات القرآنية والنقد األدبي

 م.١٩٧٦القاهرة، الطبعة الثالثة  –، مصر  د.حممد زغلول، دار املعارف و

، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب جامع البيان في تأويل القرآن )٢٣

هـ)،احملقق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة ٣١٠اآلملي، أبو جعفر الطربي (املتوىف: 

  م . ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠الرسالة، الطبعة: األوىل، 

عيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، ، حممد بن إمساالجامع الصحيح المختصر )٢٤

بريوت، الطبعة الثالثة،  –حتقيق: د. مصطفى ديب البغا دار ابن كثري، اليمامة 

 ، مع الكتاب: تعليق د. مصطفى ديب البغا .١٩٨٧ – ١٤٠٧
أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب ، (تفسير القرطبي) الجامع ألحكام القرآن )٢٥

احملقق: ، هـ)  ٦٧١س الدين القرطيب (املتوىف: بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مش



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٣١٨

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

، الناشر: دار عامل الكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية، هشام مسري البخاري

  م ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٣الطبعة: 

، حممود بن عبد الرحيم صايف (املتوىف: الجدول في إعراب القرآن الكريم )٢٦
ميان، بريوت، الطبعة: مؤسسة اإل -هـ)، الناشر: دار الرشيد، دمشق ١٣٧٦

  هـ . ١٤١٨الرابعة، 

، املؤلف: عبد القادر بن عمر خزانة األدب، ولب لباب لسان العرب )٢٧
هـ)، حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون، الناشر: ١٠٩٣البغدادي (املتوىف: 

 م  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة: الرابعة، 

الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ، السيوطي عبد الدر المنثور )٢٨
 بريوت. –هـ)، دار الفكر ٩١١(املتوىف: 

، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين،  دالئل النبوة )٢٩

هـ)، احملقق: د. عبد املعطي قلعجي، الناشر: دار ٤٥٨أبو بكر البيهقي (املتوىف: 
 م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨ -الطبعة: األوىل الكتب العلمية، دار الريان للرتاث، 

، ميمون بن قيس، حتقيق: حممد أمحد قاسم، املكتب اإلسالمي ديوان األعشى )٣٠

 م. ١٩٩٤للطباعة والنشر، 

، زهري بن أيب سلمة ، حتقيق: علي حسن فاغور، ديوان زهير بن أبي سلمى )٣١

  هـ.  ١٤٠٨الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: 

، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن التفسيرزاد المسير في علم  )٣٢
 –هـ)، احملقق: عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب ٥٩٧حممد اجلوزي (املتوىف: 

  هـ . ١٤٢٢ - بريوت ،الطبعة: األوىل 

أبو عبد اهللا حممد بن  - وماجة اسم أبيه يزيد  - ،  ابن ماجة  سنن ابن ماجه )٣٣
حممَّد   - عادل مرشد  -هـ)، احملقق: شعيب األرنؤوط ٢٧٣يزيد القزويين (املتوىف: 

َعبد الّلطيف حرز اهللا، دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل،  - كامل قره بللي 

 م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠
، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد سنن أبي داود )٣٤

َحممَّد   -احملقق: شَعيب األرنؤوط  هـ)،٢٧٥بن عمرو األزدي السِِّجْستاين (املتوىف: 

 -هـ  ١٤٣٠كاِمل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، 



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٣١٩

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

  م .٢٠٠٩

، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، سنن الترمذي )٣٥

) وحممد ٢، ١أمحد حممد شاكر (جـ  هـ)، حتقيق وتعليق:٢٧٩أبو عيسى (املتوىف: 
، ٤)  ،وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف (جـ ٣بد الباقي (جـ فؤاد ع

هـ ١٣٩٥مصر، الطبعة: الثانية،  –يب )، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلل٥

  م . ١٩٧٥ - 

، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي السنن الكبرى )٣٦

حسن عبد املنعم شليب ،أشرف عليه:  هـ)، حققه وخرج أحاديثه:٣٠٣(املتوىف: 

 –شعيب األرناؤوط، قدم له: عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة 
  م . ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١بريوت، الطبعة: األوىل، 

، لـ/مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الَذَهيب (ت: ِسَير أعالم النبالء )٣٧

عيب األرناؤوط، مؤّسسة الرسالة، هـ)، حتقيق: جمموعة حمققني بإشراف ش٧٤٨
  ه١٤٠٢ط.الثانية، سنة 

، لـ/ عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن شذرات الذهب في أخبار من ذهب )٣٨

هـ)، حتقيق: حممود األرناؤوط، ١٠٨٩العماد الَعكري احلنبلي، أبو الفالح (ت: 
وىل، بريوت، الطبعة: األ –وعبد القادر األرناؤوط، الناشر: دار ابن كثري، دمشق 

  م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦

أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن ، شرح مشكل اآلثار )٣٩
حتقيق: ، هـ) ٣٢١سلمة األزدي احلجري املصري املعروف بالطحاوي (املتوىف: 

  .م١٤٩٤هـ،  ١٤١٥ -الطبعة: األوىل ، الناشر: مؤسسة الرسالة، شعيب األرنؤوط

، فهد بن عبدالرمحن السويدان  ورة الكهفالصراع بين الحق والباطل في س )٤٠
املعهد العايل  - ، حبث ماجستري يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

الدراسات العليا  قسم الدعوة واألحتساب، الرياض،  –للدعوة اإلسالمية 

 هـ   ١٤٠٤- ١٤٠٣

، لـ/ عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين طبقات المفسرين العشرين )٤١

القاهرة،  –هـ)، حتقيق: علي حممد عمر، الناشر: مكتبة وهبة ٩١١ي (ت: السيوط

 .هـ١٣٩٦الطبعة: األوىل، 



    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

٣٢٠

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامسلد املج    

 قصة أصحاب الكهف (دراسة موضوعية حتليلية) 

، أمحد بن حممد األدنه وي من علماء القرن احلادي عشر طبقات المفسرين )٤٢

هـ)، احملقق: سليمان بن صاحل اخلزي، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم ١١(املتوىف: ق 

 . م ١٩٩٧ -هـ١٤١٧، السعودية، الطبعة: األوىل –

، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري غريب القرآن البن قتيبة )٤٣

 هـ)،احملقق: سعيد اللحام.٢٧٦(املتوىف: 

، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل فتح الباري شرح صحيح البخاري )٤٤
العسقالين، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه 

وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد 

 .١٣٧٩بريوت،  - العزيز بن عبد اهللا بن باز، ، دار املعرفة 

، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )٤٥

: الثالثة بريوت، الطبعة –هـ)، دار الكتاب العريب ٥٣٨الزخمشري جار اهللا (املتوىف: 

  هـ . ١٤٠٧ - 

، جنم الدين حممد بن حممد الغزي الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة )٤٦

 –هـ)، احملقق: خليل املنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ١٠٦١(املتوىف: 

 م.   ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨لبنان، الطبعة: األوىل، 

ن حممد بن إبراهيم بن ، عالء الدين علي بلباب التأويل في معاني التنزيل )٤٧

هـ)، احملقق: تصحيح ٧٤١عمر الشيحي أبو احلسن، املعروف باخلازن (املتوىف: 

 -بريوت، الطبعة: األوىل  –حممد علي شاهني، الناشر: دار الكتب العلمية 
 .هـ ١٤١٥

عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين ، لباب النقول في أسباب النزول )٤٨

الناشر: ، ضبطه وصححه: االستاذ أمحد عبد الشايف ،هـ)٩١١السيوطي (املتوىف: 
  .لبنان –دار الكتب العلمية بريوت 

هـ)، ٢٠٩، أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمى البصري (املتوىف: مجاز القرآن )٤٩

 هـ.  ١٣٨١القاهرة، الطبعة:  –احملقق: حممد فواد سزگني، مكتبة اخلاجنى 
سن نور الدين علي بن أيب بكر بن ، لـ/ أيب احلمجمع الزوائد ومنبع الفوائد )٥٠

هـ)، حتقيق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة ٨٠٧سليمان اهليثمي (ت: 

 م.   ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤القدسي، القاهرة، عام النشر: 
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، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥١

هـ)، احملقق: عبد ٥٤٢(املتوىف:  عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب

 -بريوت، الطبعة: األوىل  – السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية
  هـ.١٤٢٢

، املؤلف: حممد بن أيب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )٥٢

هـ)، احملقق: ٧٥١بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف: 
بريوت، الطبعة:  –تصم باهللا البغدادي، الناشر: دار الكتاب العريب حممد املع

 م. ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٦الثالثة، 

أبو الربكات عبد اهللا بن )، تفسير النسفي(مدارك التنزيل وحقائق التأويل )٥٣
حققه وخرج أحاديثه: ، هـ)٧١٠أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي (املتوىف: 

الناشر: دار الكلم ، : حميي الدين ديب مستوراجعه وقدم له، يوسف علي بديوي

  م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩الطبعة: األوىل، ، الطيب، بريوت

، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل مسند اإلمام أحمد بن حنبل )٥٤

عادل مرشد،  - هـ)، احملقق: شعيب األرنؤوط ٢٤١بن أسد الشيباين (املتوىف: ا

بد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: وآخرون، إشراف: د عبد اهللا بن ع
  م. ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١األوىل، 

، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا  )٥٥

هـ،احملقق :  ٢٦١احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، املتوىف : أبو 
طبعة الرتكية بريوت، الطبعة : مصورة من ال –جمموعة من احملققني، دار اجليل 

 ه ٣٣٤املطبوعة يف استانبول سنة 

، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج معاني القرآن وإعرابه )٥٦
بريوت،الطبعة:  –هـ)، احملقق: عبد اجلليل عبده شليب، عامل الكتب ٣١١(املتوىف:

 م . ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨األوىل 

بن منظور الديلمي الفراء  ، أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهللامعاني القرآن )٥٧
هـ)، احملقق: أمحد يوسف النجايت / حممد علي النجار / عبد الفتاح ٢٠٧(املتوىف: 

 مصر، الطبعة: األوىل . –إمساعيل الشليب، دار املصرية للتأليف والرتمجة 

، لـ/ شهاب الدين أيب عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي معجم البلدان )٥٨
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 .  م ١٩٩٥لناشر: دار صادر، بريوت، الطبعة: الثانية، هـ)، ا٦٢٦احلموي (ت: 

، لـ/ احلافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين المعجم الكبير )٥٩

هـ)، حتقيق: محدي عد ا�يد السلفي، اجلمهورية العراقية، وزارة ٣٦٠(ت:
 األوقاف، مطبعة األمة، بغداد.  

حميي السنة ، أبو حممد ، معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي )٦٠

احملقق : ، هـ)٥١٠احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي (املتوىف : 
الطبعة : األوىل ، ، بريوت–الناشر : دار إحياء الرتاث العريب ، عبد الرزاق املهدي

  هـ ١٤٢٠

، أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن مفاتيح الغيب = التفسير الكبير )٦١
هـ)، ٦٠٦سني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوىف: احل

 هـ. ١٤٢٠ - بريوت ،الطبعة: الثالثة  –دار إحياء الرتاث العريب 

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن ، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )٦٢
اإلسالمي،  الناشر: دار الكتاب، هـ)٨٨٥علي بن أيب بكر البقاعي (املتوىف: 

 .القاهرة

، لـ/ صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي (ت: الوافي بالوفيات )٦٣
 –هـ)، حتقيق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء الرتاث ٧٦٤

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بريوت، عام النشر:
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٦٤(    


