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JpÀ-B-\n-se {i-t²-b-am-b H-cp kq-d-̄ m-WtÃm kq-d-̄ pÂ I-lv^v. A-hX-c-W k-
ab-̄ v F-gp-]-Xn-\m-bn-cw a-e-¡p-I-fm-Wv A-Xn-s\ A-\p-K-an-̈ -Xv.    

وأخــــرج ابــــن الضــــريس فــــي فضــــائل القــــرآن ، عــــن إســــماعيل بــــن أبــــي رافــــع قــــال : بلغنــــا أن رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه 
أال أخبــــــركم بســــــورة مــــــأل عظمتهــــــا مــــــا بــــــين الســــــماء واألرض ، شــــــيعها ســــــبعون ألــــــف ملــــــك؟ ســــــورة « وســــــلم قــــــال : 

  (الدر المنثور)  الكهف
 

I-lv-̂ v ]m-cm-b-Ww sN-¿p-¶-Xn\pw a-\:]mT-am-¡p-¶-Xn\pw hen-b {]-Xn-̂ -e-am-Wp-Å-
Xv.   

  َعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاٍذ َعْن أَبِيهِ 
ـــنْ  ـــهُ  َع ـــِف َوآِخَرَهـــا َكانَـــْت َل ـــَرَأ َأوَل ُســـورَِة اْلَكْه ـــِه َوَســـلَم أَنـــُه قَـــاَل َمـــْن قـَ ـــْن َقَدِمـــِه ِإلَـــى  َرُســـوِل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْي نُـــورًا ِم

  (احمد)  رَْأِسِه َوَمْن قـََرَأَها ُكلَها َكاَنْت َلُه نُورًا َما بـَْيَن السَماِء ِإَلى اْألَْرضِ 
ـــورا يـــوم عـــ ـــه ن ـــت كانـــت ل ـــرأ ســـورة الكهـــف كمـــا انزل ـــال مـــن ق ـــه وســـلم ق ـــي صـــلى اهللا علي ـــي هاشـــم باســـناده ان النب ن اب

مــــن « عــــن أبــــي ســــعيد الخــــدري رضــــي اهللا عنــــه ، قــــال : قــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم :   (بيهقــــي)  القيامــــة
ـــوم القيامـــة مـــن مقامـــه إ ـــورا ي ـــات مـــن آخرهـــا قـــرأ ســـورة الكهـــف كمـــا أنزلـــت ، كانـــت لـــه ن ـــى مكـــة ، ومـــن قـــرأ عشـــر آي ل

ثـــــم خـــــرج الـــــدجال لـــــم يســـــلط عليـــــه ، ومـــــن توضـــــأ ثـــــم قـــــال : ســـــبحانك اللهـــــم وبحمـــــدك ال إلـــــه إال أنـــــت أســـــتغفرك 
  (حاكم)  »وأتوب إليك كتب في رق ، ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة 

 

{]-tXy-In-̈ v \mw \n-e-sIm-Åp-¶ sh-Ån-bmgv-N A-Xv B-hÀ-̄ n¨v Hm-XÂ G-sd ]p-Wy-
I-c-am-Wv.   

  ث فيها ( و ) سن ( قراءة ) سورة ( كهف ) يوم الجمعة وليلتها ألحادي
  (فتح المعين) وقراءتها نهارا آكد وأواله بعد الصبح مسارعة للخير وأن يكثر منها 

ــــــره ــــل مــــــن االشــــــتغال بالصــــــالة عليــــــه (ص) الن القــــــرآن أفضــــــل مــــــن غي   والوجــــــه أن االشــــــتغال بســــــورة الكهــــــف أفضــ
  (شرواني)

مــــن قــــرأ ســــورة الكهــــف يــــوم  إن« عــــن أبــــي ســــعيد الخــــدري رضــــي اهللا عنــــه ، أن النبــــي صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــال : 
  (حاكم)  »الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 

ـــور مـــا  ـــَن الن ـــه ِم ـــوم الجمعـــة، أضـــاء ل ـــه قـــال: مـــن قـــرأ ســـورة الكهـــف فـــي ي ـــي ســـعيد الخـــدري، رضـــي اهللا عنـــه، أن عـــن أب
  (الدارمي)  بينه وبين البيت العتيق
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C-Xv ]m-cmb-Ww sN-¿p-t¼mÄ B-Im-i-̄ v \n-¶v AÃm-lp-hn-sâ A-\p-{K-lw s]-bv-Xn-
d-§p-¶p.     

  َعْن اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب قَالَ 
ــــٌل  ــــدْ َكــــاَن رَُج ــــْت تَــــْدنُو َوَت ــــْتُه َســــَحابٌَة َفَجَعَل ــــِه ِحَصــــاٌن َمْربُــــوٌط ِبَشــــطَنَـْيِن فـَتَـَغش ــــى َجانِِب ــــَل يـَْقــــَرأُ ُســــورََة اْلَكْهــــِف َوِإَل نُو َوَجَع

َقـــاَل تِ  ـــا َأْصـــَبَح أَتَـــى النِبـــي َصـــلى اللـــُه َعَلْيـــِه َوَســـلَم فَـــذََكَر َذلِـــَك لَـــُه فـَ لَـــْت بِـــاْلُقْرآنِ فـََرُســـُه يـَْنِفـــُر فـََلمـــِكيَنُة تـَنَـز ْلـــَك الس  
  (بخاري)

َقــــاَل : يَــــا َرُســــوَل اللــــِه ، ِإنــــ َــــى النِبــــي َصــــلى اللــــُه َعَلْيــــِه َوَســــلَم ، فـَ ــــَرأُ اْلَبارَِحــــَة َعــــْن ُأَســــْيِد بــــن ُحَضــــْيٍر ، أَنــــُه أَت ــــُت َأقْـ ي ُكْن
َقــــاَل َرُســـوُل اللــــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْيــــِه َوَســـلَم : تِْلــــَك الســـِكيَنُة َجــــاَءْت ُســـورََة اْلَكْهـــِف ، َفَجــــاَء َشـــْيٌء َحتــــى َغطـــ ى َفِمـــي ، فـَ

  (طبراني)  َتْسَتِمُع اْلُقْرآنَ 
 

\n-ch-[n hn-]-̄ p-I-fnÂ \n-¶v tamN-\w e-̀ n-¡p-¶p.    

رضــــي اهللا عــــنهم  -قــــال الغزالــــي فــــي االحيــــاء: وليقــــرأ ســــورة الكهــــف خاصــــة، فقــــد روي عــــن ابــــن عبــــاس وأبــــي هريــــرة 
الجمعـــة، أو يـــوم الجمعـــة، أعطـــي نـــورا مـــن حيـــث يقرأهـــا إلـــى مكـــة، وغفـــر لـــه إلـــى أن مـــن قـــرأ ســـورة الكهـــف ليلـــة  -

  يوم الجمعة االخرى، وفضل ثالثة أيام، وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح.
  (اعانة)  وعوفي من الداء، والدبيلة، وذات الجنب، والبرص والجذام، وفتنة الدجال

جمعــــة، فهــــو معصــــوم إلــــى ثمانيــــة أيــــام مــــن كــــل فتنــــة، وإن خــــرج عــــن علــــي مرفوًعــــا: " مــــن قــــرأ ســــورة الكهــــف يــــوم ال
  (ابن كثير)  الدجال عصم منه "

 

hcm-\n-cn-¡p¶ Z-Öm-en-sâ Ip-X-{ -́§-fnÂ \n-¶p-Å an-I-̈  kw-c-£-W-amWv Cu kq-
d-̄ v.    

ْرَداءِ  َعْن أَِبي الد  
ـــْن  ـــِف ُعِصـــَم ِم ـــورَِة اْلَكْه ـــاٍت ِمـــْن َأوِل ُس ـــَر آَي ـــْن َحِفـــَظ َعْش ـــاَل َم ـــِه َوَســـلَم َق ـــي َصـــلى اللـــُه َعَلْي ـــْن النِب ـــدجالِ َع   (احمـــد)  ال

ْرَداءِ  َعْن أَِبي الد  
ــــَرَأ َعْشــــَر آيَــــاٍت ِمــــْن آِخــــِر اْلَكْهــــِف ُعِصــــَم ِمــــْن فِ  ــــِه َوَســــلَم أَنــــُه قَــــاَل َمــــْن قـَ َنــــِة الــــدجاِل َقــــاَل َعــــْن النِبــــي َصــــلى اللــــُه َعَلْي تـْ

  (احمد)  َحجاٌج َمْن قـََرَأ اْلَعْشَر اْألََواِخَر ِمْن ُسورَِة اْلَكْهفِ 
َقـــــاَل ِإْن َيْخـــــُرْج َوأَنَـــــا ِفـــــيُكْم فَأَنَـــــا َحِجيُجـــــُه ُدوَنُكـــــذََكـــــَر  ْم َوِإْن َيْخـــــُرْج َرُســـــوُل اللـــــِه َصـــــلى اللـــــُه َعَلْيـــــِه َوَســـــلَم الـــــدجاَل فـَ

ــــْنُكمْ  ــــُه ِم ــــْن َأْدرََك ــــِلٍم َفَم ــــل ُمْس ــــى ُك ــــي َعَل ــــِه َواللــــُه َخِليَفِت ــــاْمُرٌؤ َحِجــــيُج نـَْفِس ــــيُكْم َف ــــورَِة  َوَلْســــُت ِف ــــَواِتَح ُس ــــِه فـَ ــــَرْأ َعَلْي ْليَـْق فـَ
َنِته   (مسلم)  اْلَكْهِف فَِإنـَها ِجَوارُُكْم ِمْن ِفتـْ
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temI-̄ v C-t¸mÄ \-S¶p-sIm-−n-cn-¡p-¶ ]-e kw-̀ -h-hn-Im-k-§fpw ]cn-tim-[n-̈ v 
t\m-¡p-t¼mÄ Jn-bm-a-̄ n-sâ A-S-bm-f-am-bn cw-K-{]-th-iw sN-¿m-\n-cn-¡p-¶ km-
£mÂ Z-ÖmÂ A-Sp-s¯-̄ m-dm-bn-cn-¡p-¶p F-¶v \-ap¡v Du-ln-¡m-hp-¶-XmWv. C-\n 
b-YmÀ-Y Z-ÖmÂ h-cm-\m-bn-«n-sÃ-¦nepw A-bmÄ ap-t¶m-«v sh-¡p-¶ kw-kv-Im-cw C-¶v 
hf-sc hym-]-I-amWv. am-{XaÃ, \-½p-sS B-ZÀ-iw \-in-̧ n-¡m³ H-¶Ã, \n-ch-[n Z-Öm-
ep-IÄ FÃm Im-e¯pw D-−m-bn-s¡m-−n-cn-¡pw F-¶v A-h-nS-¶v ap-¶-dn-bn-̧ v \Â-In-
bn-«p−v. A-̄ -c-¡mÀ \mw Po-hn-¡p-¶ C-¶p-ap-−v.    

ـــدجال  مـــن حفـــظ عشـــر«  ـــات مـــن اول ســـورة الكهـــف عصـــم مـــن ال ـــه للعهـــد » آي ـــالم في ـــن ملـــك ال رواه مســـلم قـــال اب
ـــه الكـــذب والتلبـــيس ـــر من ـــدجال مـــن يكث ـــاَل َرُســـوُل اللـــِه «  فـــى الحـــديث وقـــد جـــاء  ويجـــوز ان تكـــون للجـــنس الن ال َق

ابُوَن يَــــْأُتوَنُكْم ِمــــْن اْألََحاِديــــِث ِبَمــــا ــــاُلوَن َكــــذ َمــــاِن َدجَم َيُكــــوُن ِفــــي آِخــــِر الزــــُه َعَلْيــــِه َوَســــلى اللــــُتْم َوَال  َصــــل لَــــْم َتْســــَمُعوا أَنـْ
  (روح البيان)  فاهل االهواء والبدع دجاجلة زمانهم»   ْفِتُنوَنُكمآبَاؤُُكْم فَِإياُكْم َوِإياُهْم َال ُيِضلوَنُكْم َوَال يَـ 

  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اللُه َعْنُه َعْن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ 
ــــٌة  نَـُهَمــــا َمْقتَـَل ــــاِن فـََيُكــــوَن بـَيـْ ــــَل ِفَئَت ــــاَعُة َحتــــى يـَْقَتِت ــــوُم الس ــــَث َال تـَُق َع ــــاَعُة َحتــــى يـُبـْ ــــوُم الس ــــا َواِحــــَدٌة َوَال تـَُق ــــٌة َدْعَواُهَم َعِظيَم

ابُوَن َقرِيًبا ِمْن َثَالثِيَن ُكلُهْم يـَْزُعُم أَنُه َرُسوُل اللهِ  اُلوَن َكذ(بخاري)   َدج  
َفــــَة َرِضــــَي اللــــُه تـََعــــاَلى َعْنــــُه ، قَــــاَل : قَــــاَل َرُســــوُل اللــــِه َصــــ ــــاُلوَن  َعــــْن ُحَذيـْ ِتــــي َدجَم : " َيُكــــوُن ِفــــي ُأمــــُه َعَلْيــــِه َوَســــلى اللل

ُهْم َأْربـََعُة ِنْسَوٍة ، َوأَنَا َخاَتُم النِبييَن ، ال نَِبي بـَْعِدي " َعٌة َوِعْشُروَن ، ِمنـْ ابُوَن َسبـْ (طبراني)   َكذ  
 

 

C-\n \mw B-tem-Nn-¡p-I, F´p-sIm-−m-Wv hn-ip-² Zo-\pÂ C-kvvv-emw \-s½-s¡m−v 
Hmtcm B-gv-Nbpw I-lv-̂ v kqd-̄ v B-hÀ-̄ n¨v Hm-Xn-¡p-¶-Xv? \-½p-sS \n-Xy-Po-hnX-
s¯ kv-]À-in-¡p-¶ F-́ v ]mT-am-Wv {]-kvXp-X A-[ym-bw ap-t¶m-«v sh-¡p-¶Xv? 

\-ap-¡-dn-bm-a-tÃm, hf-sc {]-[m-\-s¸-« \m-ep N-cn-{X-§-fm-Wv kq-d-̄ pÂ I-lv-̂ n-sâ ap-
Jy-{]-tabw. Cu \m-ev N-cn-{X-§fpw a-\p-jyÀ-¡v AÃm-lp sN-bv-Xp sIm-Sp-¡p-¶- {]m-
Y-an-Iam-b \m-ev A-\p-{K-l-§-sf hn-j-b-am¡p¶-XmWv. H-¶ma-s¯ A-\p-{K-l-am-Wv 
B-tcm-Kyw. B-tcm-Ky-hpw B-̂ n-b¯pw e-̀ n-¡m-sX a-\p-jycm-b \-ap-¡v H-cp Im-cyhpw 
km-[yaÃ. I-lv-̂ n-se H-¶ma-s¯ N-cn-{Xam-b A-kv-lm-_pÂ I-lv-̂ n-sâ kw`-hw \-
½p-sS B-tcmKyw þhn-in-jym, B-tcm-Ky Im-e-̄ n-sâ aqÀ-²-\yam-b bp-h-Xzwþ AÃm-
lp-hn\pw Ah-sâ amÀ-K-̄ n-ep-Å Pn-lm-Zn\pw th-−n D-]-tbm-K-s¸-Sp-̄ m³ \-t½m-Sv 
B-lzm-\w sN-¿p-¶p.  

_nw-_-§Ä-¡v kp-Pq-Zv sN-¿m³ IÂ-]n-̈ n-cp-¶ Z-Jvbm-\q-kv cm-Pm-hn-s\ A-h-K-Wn-
¨psIm-−v G-I-ssZ-h hn-izm-k-̄ nÂ A-Sn-bpd-̈ p \nÂ-¡p-Ibpw cm-Pm-hn-t\m-Sv kXyw 
Xpd-¶p ]-d-ªv XpÀ-¡n-bn-se D-̂ v-kq-kv/Ym-kq-knÂ \n-¶v \³-P-eq-kv a-e-bn-se Kp-
l-bnÂ A`-bw {]m-]n-¡pIbpw sN-bvX G-gp-t]-cp-sS Po-hn-X-amWv Cu N-cn-{X-̄ n-sâ 
kw-£n-]vXw. ]nÂ-Ime-̄ v \o-Xn-am\mb ss_-Z-dq-kv N-{I-hÀ-̄ n-bp-sS Ime-̄ v X-§-
fp-sS \o-− D-d-¡-̄ nÂ \n-¶v AÃm-lp Ah-sc D-WÀ-̄ p-I-bp-−m-bn.  

Cu N-cn{Xw \Â-Ip-¶ {]-[m-\-s¸-« Nn-e ]mT§Ä: 
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AÃm--lp-hn-sâ amÀ-K¯nÂ Dd-̈ p \n-¶mÂ Ah-sâ {]-tXy-Iam-b k-lm-bw \-ap-¡v 
e-̀ n¨p-sIm-−n-cn-¡pw.    

ـــمْ  ـــاْلَحق ِإنـُه ـــَأُهْم ِب ـــَك نـََب ـــص َعَلْي ـــُن نـَُق ـــوا بِـــَربِهْم  َنْح ـــٌة َآَمُن َي ـــًدىِفتـْ ـــاُهْم ُه ـــوِبِهمْ   َوِزْدَن ـــى قـُُل ـــا َعَل ـــاُلوا رَبـنَـــا  َورََبْطَن َق ـــاُموا فـَ ِإْذ َق
  )14و13(كهف    َرب السَماَواِت َواْألَْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه ِإَلًها َلَقْد قـُْلَنا ِإًذا َشَططًا

 

C-̄ -c-¡m-sc hn-em-b¯pw I-dm-a-̄ pw \Â-In AÃm-lp A-\p-{K-ln-¡pw (B-b-̄ v 
17,18,25).  

\mw AÃm-lp-hn-\v th-−n \n-e-sIm-−mÂ tem-I-̄ p-f-f kÀ-Æ Po-hPm-e-§fpw \-ap-
¡v th-−n \n-e-sIm-Åpw.    

ُهْم رُْعًبــــا ( ِذرَاَعْيــــِه بِاْلَوِصــــيدِ َكْلــــبُـُهْم بَاِســــٌط وَ  ُهْم ِفــــَرارًا َوَلُمِلْئــــَت ِمــــنـْ هــــو كلــــٌب مــــروا   )18لَــــِو اطَلْعــــَت َعَلــــْيِهْم َلَولْيــــَت ِمــــنـْ
ـــاموا  ـــاَء اهللا تعـــالى فن ـــإني أحـــب أحب ـــع فأنطقـــه اهللا تعـــالى فقـــال : ال تخَشـــوا جـــانبي ف ـــبعهم فطـــردوه مـــراراً فلـــم يرِج ـــه فت ب

  .حتى أحُرَسكم
 

C³-im-AÃm-lv F-¶ Zn-Iv-dn-\v \-½p-sS \n-Xy-Po-hn-X-̄ nÂ \Â-tI-− {]m-[m-\yw.    

 .َواذُْكْر رَبَك ِإَذا َنِسيتَ  ِإال َأْن َيَشاَء اللهُ  .ٍء ِإني فَاِعٌل َذِلَك َغًداَوَال تـَُقوَلن ِلَشيْ 

B-tcmKyw In-«n-bmÂ ]n-s¶ \mw t\-Sm³ {i-an-¡p¶ ssZhn-I A-\p-{K-l-am-Wv k-
¼¯pw k-¼m-Zy-hpw. k¼-̄ v A-l-¦-cn-¡m-t\m a-äp-Åh-sc C-I-gv¯mt\m D-Å D-]m-
[n-bÃ F-¶v I-lv-̂ n-se c-−v k-tlm-Z-c³-am-cp-sS I-Y-bn-eqsS (B-b-̄ v 32þ44) AÃm-
lp ]Tn-̧ n-¡p¶p. B-cm-bn-cp-¶p c-−v k-tlm-Z-c³-amÀ?   

وروي أنهمــــا ورثــــا مــــن أبيهمــــا ثمانيــــة آالف دينــــار فتشــــاطراها فاشــــترى الكــــافر أرضــــاً بــــألف فقــــال المــــؤمن : اللهــــم أنــــا 
ـــألف فت ـــة ب ـــك أرضـــاً فـــي الجن ـــك داراً فـــي أشـــتري من ـــي أشـــتري من ـــألف فقـــال : اللهـــم إن ـــى أخـــوه داراً ب ـــه ثـــم بن صـــدق ب

ـــم  ـــه ث ـــي جعلـــت ألفـــاً صـــداقاً للحـــور فتصـــدق ب ـــألف فقـــال : اللهـــم إن ـــزوج أخـــوه امـــرأة ب ـــم ت ـــه ث ـــألف فتصـــدق ب ـــة ب الجن
ـــم أصـــ ـــه ث ـــألف فتصـــدق ب ـــدين ب ـــدان المخل ـــك الول ـــي أشـــتري من ـــألف فقـــال : اللهـــم إن ابته اشـــترى أخـــوه خـــدماً ومتاعـــاً ب

 (الوسي)  حاجة فجلس ألخيه على طريقه فمر به في حشمه فتعرض له فطرده ووبخه على التصدق بماله

 

C-Xp \Â-Ip-¶ {][m-\ ]mT§Ä: 

]-W-ap-s−-¦nÂ FÃmw Xn-I-ªp-sh-¶ Nn-́  hyÀ-Y-amWv. ]-Whpw {]-i-kv-Xnbpw A-
lw-̀ m-hhpw H-cp-\mÄ \-in-̈ v t]m-Ip-¶-Xm-Wv (B-b-̄ v 34þ36).  

ka-bw I-gn-ª-Xn-\p ti-jw tJ-Zn¨-Xp sIm-−v Im-cy-anÃ (B-b-̄ v 42). 
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em lu-e h-em JpÆ-̄  CÃm _nÃm-lv F-¶ Zn-Iv-dn-sâ {]m-[m-\yw.    

ــــه وســــلم :  ــــن عــــامر قــــال : قــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا علي ــــة ب ــــه بنعمــــة ، فــــأراد بقاءهــــا ، « عــــن عقب ــــم اهللا علي مــــن أنع
ـــــاهللا  ـــــوة إال ب ـــــول : ال حـــــول وال ق ـــــن ق ـــــر م ـــــرأ رســـــول اهللا » فليكث ـــــوال إذ دخلـــــت ثـــــم ق ـــــه وســـــلم : ( ول صـــــلى اهللا علي

  (طبراني)  ) لم يرو هذا الحديث عن ابن لهيعة إال خالد بن نجيحلت ما شاء اهللا ال قوة إال باهللاجنتك ق
ـــه وســـلم :  ـــن مالـــك قـــال : قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا علي ـــد نعمـــة فـــي أهـــل أو مـــال « عـــن أنـــس ب مـــا أنعـــم اهللا علـــى عب

ـــــا شـــــاء ـــــال : م ـــــد ، فق ـــــة ، دون المـــــوت  ، أو ول ـــــه آف ـــــرى في ـــــاهللا ، في ـــــوة إال ب ـــــت » اهللا ، ال ق ـــــوال إذ دخل ـــــرأ : ( ول وق
  (طبراني)  جنتك قلت ما شاء اهللا ال قوة إال بالل

 

AÃm-lp \Â-Ip-¶ aq-¶ma-s¯ A-\p-{K-l-am-Wv hn-Úm\w. hn-Úm-\-hp-am-bn _-Ô-
s¸-Sp-¶-hÀ þ-]Þn-X³-amÀ, A-[ym-]IÀ, hn-ZymÀ-°nIÄþ {i-²n-t¡-− \nÀ-tZ-i-§-

fm-Wv I-lv-̂ nse ‘aq-kmþJn-fvÀ'(A) N-cn-{X-̄ n-eq-sS AÃm-lp ]Tn-̧ n-¡p-¶-Xv (B-b-
¯v 60þ82). 

 Cu N-cn-{X-̄ nÂ \n-¶p e-̀ n-¡p-¶ Kp-W-]mT§Ä: 

kÀ-Æ-Ú³ AÃm-lp am-{X-amWv. F-{X ]Tn-̈ mepw \-½p-sS A-dn-hv ]-cn-an-X-amWv. ]-
Þn-X-½--\y\m-bn \-S-¡p¶-Xv hn-izm-kn-IÄ-¡v `q-j-W-aÃ.    

ـــن عبـــــاس: حـــــدثنا أبـــــي بـــــن كعـــــب، رضـــــي اهللا عنـــــه، أنـــــه ســـــمع رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم يقـــــول: "إن  قـــــال ابــ
ــــي إســــرائيل َفُســــئ ــــا فــــي بن ــــه، موســــى قــــام خطيًب ــــُرّد العلــــم إلي ــــم يـَ ــــه إذ ل ــــب اهللا علي ــــا. فعت ــــاس أعلــــم؟ قــــال: أن ل: أي الن

  (ابن كثير)  فأوحى اهللا إليه: إّن لي عبًدا بمجمع البحرين هو أعلم منك
 

e-Zp-¶n-¿m-b (ssZ-h-Z-̄ -am-b) A-dn-hn-sâ a-l-Xzhpw {]m-[m-\y-hpw.   

ـــِدنَا  ـــْن ِعْن ـــاُه رَْحَمـــًة ِم َن َـــا َآتـَيـْ ـــْن ِعَباِدن ـــًدا ِم ـــُدنافـََوَجـــَدا َعْب ـــْن َل ـــاُه ِم ـــم يكـــن  أي:   )65ِعْلًمـــا ( َوَعلْمَن ـــاطن إلهامـــا ول علـــم الب
يفيـــد أن تلـــك العلـــوم حصـــلت عنـــده مـــن عنـــد اهللا مـــن غيـــر واســـطة ، . هـــذا القـــول  الخضـــر نبيـــا عنـــد أكثـــر أهـــل العلـــم

  (رازي)  والصوفية سموا العلوم الحاصلة بطريق المكاشفات العلوم اللدنية
 

A-[ym-]-Icpw hn-ZymÀ-°n-Ifpw ]m-en-t¡-− a-cym-Z-IÄ (B-b-̄ v 66,70).  

اعلـــــم أن هـــــذه اآليـــــات تـــــدل علـــــى أن موســـــى عليـــــه الســـــالم راعـــــى أنواعـــــاً كثيـــــرة مـــــن األدب واللطـــــف عنـــــدما أراد أن 
يــــتعلم مــــن الخضــــر . فأحـــــدها : أنــــه جعــــل نفســــه تبعـــــاً لــــه ألنــــه قــــال : { َهـــــْل أَتِبُعــــَك } . وثانيهــــا : أن اســــتأذن فـــــي 

ـــاً  ـــي أن أجعـــل نفســـي تبع ـــأذن ل ـــه قـــال هـــل ت ـــة فإن ـــات هـــذا التبعي ـــك وهـــذا مبالغـــة عظيمـــة فـــي التواضـــع . وثالثهـــا :  إثب ل
أنــــه قــــال علــــى أن : { تعلمنــــي } وهــــذا إقــــرار لــــه علــــى نفســــه بالجهــــل وعلــــى أســــتاذه بــــالعلم . ورابعهــــا : أنــــه قــــال : { 
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ـــه تعلـــيم بعـــض مـــا علمـــه اهللا ، وهـــذا أيضـــاً مشـــعر بالتواضـــع كأنـــه يقـــول  ـــا ُعّلْمـــَت } وصـــيغة مـــن للتبعـــيض فطلـــب من ِمم
أطلــــب منــــك أن تجعلنــــي مســــاوياً فــــي العلــــم لــــك ، بــــل أطلــــب منــــك أن تعطينــــي جــــزًأ مــــن أجــــزاء علمــــك ، كمــــا  لــــه ال

ـــا ُعّلْمــــَت } اعتــــراف بــــأن  يطلـــب الفقيــــر مــــن الغنـــي أن يــــدفع إليــــه جـــزًأ مــــن أجــــزاء مالـــه . وخامســــها : أن قولــــه : { ِمم
ــــه : { َرَشــــًدا } طلــــب منــــه ــــذي  اهللا علمــــه ذلــــك العلــــم . وسادســــها : أن قول ــــة واإلرشــــاد هــــو األمــــر ال لإلرشــــاد والهداي

ــــا ُعّلْمــــَت } معنــــاه أنــــه طلــــب منــــه أن  لــــو لــــم يحصــــل لحصــــلت الغوايــــة والضــــالل . وســــابعها : أن قولــــه : { تـَُعّلَمــــِن ِمم
ـــد هـــذا التعلـــيم شـــبيهاً بإنعـــام اهللا تعـــالى عليـــك  ـــه يكـــون إنعامـــك علـــي عن ـــه إشـــعار بأن ـــه وفي يعاملـــه بمثـــل مـــا عاملـــه اهللا ب

ـــل فـــ ـــان بمث ـــارة عـــن اإلتي ـــه حرفـــاً . وثامنهـــا : أن المتابعـــة عب ـــد مـــن تعلمـــت من ـــا عب ـــل أن ي هـــذا التعلـــيم ولهـــذا المعنـــى قي
ــــه إال اهللا فــــاليهود الــــذين كــــانوا قبلنــــا كــــانوا يــــذكرون  ــــه فعــــًال لــــذلك الغيــــر ، فإنــــا إذا قلنــــا : ال إل فعــــل الغيــــر ألجــــل كون

هـــذه الكلمـــة ، ألنـــا ال نقـــول هـــذه الكلمـــة ألجـــل أنهـــم قالوهـــا بـــل  هـــذه الكلمـــة فـــال يجـــب كوننـــا متبعـــين لهـــم فـــي ذكـــر
إنمــــا نقولهــــا لقيــــام الــــدليل علــــى أنــــه يجــــب ذكرهــــا ، أمــــا إذا أتينــــا بهــــذه الصــــلوات الخمــــس علــــى موافقــــة فعــــل رســــول 
ـــه عليـــــه الســـــالم أتـــــى بهـــــا ال جـــــرم كنـــــا متـــــابعين فـــــي فعـــــل هـــــذه  اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم فإنمـــــا أتينـــــا بهـــــا ألجـــــل أنــ

لصــــلوات لرســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليــــه وســـــلم ، إذا ثبـــــت هــــذا فنقـــــول قولـــــه : { َهــــْل أَتِبُعـــــَك } يـــــدل علــــى أنـــــه يـــــأتي ا
ـــه فـــي أول  ـــدل علـــى أن المـــتعلم يجـــب علي ـــاً بهـــا . وهـــذا ي ـــك األســـتاذ آتي ـــل أفعـــال ذلـــك األســـتاذ لمجـــرد كـــون ذل بمث

ــــه : { اتبعــــك } يــــدل علــــى طلــــب متابعتــــه مطلقــــاً فــــي  األمــــر التســــليم وتــــرك المنازعــــة واالعتــــراض . وتاســــعها : أن قول
جميـــــع األمـــــور غيـــــر مقيـــــد بشـــــيء دون شـــــيء . وعاشـــــرها : أنـــــه ثبـــــت باإلخبـــــار أن الخضـــــر عـــــرف أوًال أنـــــه نبـــــي بنـــــي 
إســـرائيل وأنـــه هـــو موســـى صـــاحب التـــوراة وهـــو الرجـــل الـــذي كلمـــه اهللا عـــز وجـــل مـــن غيـــر واســـطة وخصـــه بـــالمعجزات 

ــــه  ــــم إن ــــاهرة ، ث ــــواع القــــاهرة الب ــــى بهــــذه األن ــــة الشــــريفة أت ــــدرجات العالي ــــه الســــالم مــــع هــــذه المناصــــب الرفيعــــة وال علي
الكثيــــرة مــــن التواضــــع وذلــــك يــــدل علــــى كونــــه عليــــه الســــالم آتيــــاً فــــي طلــــب العلــــم بــــأعظم أنــــواع المبالغــــة وهــــذا هــــو 

أكثـــر فكـــان طلبـــه لهـــا الالئـــق بـــه ألن كـــل مـــن كانـــت إحاطتـــه بـــالعلوم أكثـــر كـــان علمـــه بمـــا فيهـــا مـــن البهجـــة والســـعادة 
أشــــد وكـــــان تعظيمـــــه ألربــــاب العلـــــم أكمـــــل وأشــــد . والحـــــادي عشـــــر : أنــــه قـــــال : { َهـــــْل أَتِبُعــــَك علـــــى َأن تعلمنـــــي } 
ــــه ابتــــداء بالخدمــــة ثــــم فــــي المرتبــــة الثانيــــة طلــــب منــــه  ــــت كونــــه تبعــــاً لــــه أوًال ثــــم طلــــب ثانيــــاً أن يعلمــــه وهــــذا من فأثب

{ َهــــْل أَتِبُعـــَك علــــى َأن تعلمنـــي } فلـــم يطلــــب علـــى تلـــك المتابعــــة علـــى التعلــــيم  التعلـــيم . والثـــاني عشــــر : أنـــه قـــال :
  (رازي)  شيئاً كان قال ال أطلب منك على هذه المتابعة المال والجاه وال غرض لي إال طلب العلم

 

AÃm-lp-hn-sâ \m-ema-s¯ A-\p-{K-l-am-Wv A-[n-Imcw. A-[n-Im-cw P-\þkaq-l \³-
a-IÄ-¡v am{Xw D-]-tbm-Kn-¡-Wsa-¶v ZpÂJÀ-ss\-\n-bp-sS N-cn-{Xw ]Tn-̧ n-¡p-¶p (B-
b-̄ v 83þ93). 

Cu hnhc-Ww \Â-Ip-¶ ]mTw: 
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`-c-Wm-[n-Im-cn-IÄ H-cn-¡epw Z-́ -tKm-]p-c-§-fnÂ h-kn-t¡−-htcm P-\-§-fnÂ \n-¶v 
A-I-¶v I-gn-tb-−-htcm AÃ. a-dn-̈ v A-h-cp-sS B-h-iy-§Ä a-\-Ên-em-¡n A-hÀ-¡n-S-
bnÂ Po-hn-t¡-−-hcm-Wv.    

  لين)(جال{ ثُم أَتْـَبَع َسَبباً } نحو المشرق   { فَأَتْـَبَع َسَبباً } سلك طريقاً نحو المغرب
 

(kq-d-̄ pÂ I-lv-̂ v FÃm sh-Ån-bm-gv-N-bpw Hm-Xm-\p-Å t{]-c-W \Â-Ip-¶-tXm-sSm¸w 
Cu kq-d-̄ n-s\ Ip-dn-̈ v sNdn-b H-cp [m-c-Wbpw DÄ-Im-gv-Nbpw D-−m-¡m³ Cu B-
gvN-s¯ {]-̀ mj-Ww D-]-tbm-Kn-¡p-I. ct−m aqt¶m B-gv-N-IÄ F-Sp¯v B-b-̄ p-
IÄ Hm-Xn N-cn{Xw hÀ-Wn-¡p¶-Xv t{im-²m-¡-fp-sS a-\-ÊnÂ Bibw Iq-Sp-XÂ ]-Xn-
bp-¶-Xn\v \-¶m-hpw). 
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