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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )١٦(سورة الكهف 

  ١١٠اآلية " وال يشرك بعبادة ربه أحدا" إلى قوله تعالى١٠٧اآلية " إن الذين آمنوا"من قوله تعالى
  خالد بن عثمان السبت : الشيخ

  
  .وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك على نبينا محمد وصلى اهللا وسلم ،الحمد هللا رب العالمين

  : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المصنف 
 }خَاِلِدين ِفيها لَا يبغُون عنْها ِحولًا * ِإن الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت كَانَتْ لَهم جنَّاتُ الِْفردوِس نُزلًا{
وصدقوا  اء وهم الذين آمنوا باهللا ورسوله،ه السعديخبر تعالى عن عباد ])١٠٨ - ١٠٧(سورة الكهف[

  .وا به أن لهم جنات الفردوس جاء فيماالمرسلين
  .سرة الجنة: الفردوس :-رضي اهللا تعالى عنه-مة قال أبو أماف

  .سطها وأفضلهاربوة الجنة وأو: الفردوس: وقال قتادة
الفردوس ((: -صلى اهللا عليه وسلم-ي  عن النب-رضي اهللا تعالى عنه-  عن سمرةاًوقد روي هذا مرفوع

  .)١())ربوة الجنة، أوسطها وأحسنها
  . مرفوعاً بنحوه-رضي اهللا تعالى عنه-وروي عن قتادة عن أنس بن مالك 

  .رحمه اهللا-روى ذلك كله ابن جرير 
جر أنهار  وأوسط الجنة، ومنه تُفَ،إذا سألتم اهللا الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة((: وفي الصحيح

  .)٢())الجنة
  . فإن النزل هو الضيافة، ضيافة: أي])١٠٧(سورة الكهف[ }نُزلًا{:  تعالىوقوله
  .اكنين فيها، ال يظعنون عنها أبداًمقيمين س: أي ])١٠٨(سورة الكهف[ }خَاِلِدين ِفيها{: وقوله

لَا {: وفي قوله، غيرها، وال يحبون سواهاها عنال يختارون : أي ])١٠٨(سورة الكهف[ }لَا يبغُون عنْها ِحولًا{
فيمن هو  وحبهم لها، مع أنه قد يتوهم ،تنبيه على رغبتهم فيها ])١٠٨(سورة الكهف[ }يبغُون عنْها ِحولًا

                                     

:  وقال األلبـاني   )١٦/٣٠ (تفسيره في جرير ابن رواهو) ١١-٣٨/ ١(صفة الجنة ألبي نعيم األصبهاني       هو بهذا اللفظ في      - ١
: انظـر "  فإن له شواهد   ،الحديث صحيح   لكن ،وهذا إسناد ضعيف، لعنعنة الحسن وهو البصري، وضعف سعيد بن بشير          : قلت"

  ).٥/٩(سلسلة األحاديث الصحيحة 
/ ٤( سبيلي وهذا سبيلي هذه: يقال اهللا، سبيل في المجاهدين درجات باب،  والسير الجهاد كتاب بنحوه، في    البخاري أخرجه   - ٢

/ ٩(] ١٢٩: التوبـة [} العظـيم  العـرش  رب وهو{] ٧: هود[} الماء على عرشه وكان {باب،  التوحيد كتابوفي  ) ٢٧٩٠ -١٦
٧٤٢٣-١٢٥.(  



 ٢

 ال يختارون عن م مع هذا الدوام والخلود السرمدييسأمه أو يمله، فأخبر أنهقد  أنه اًمقيم في المكان دائم
  . وال رحلة وال بدالًاً وال ظعن وال انتقاالًتحوالًمقامهم ذلك م

  :أما بعد،  والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
سورة [ }ِإن الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت كَانَتْ لَهم جنَّاتُ الِْفردوِس نُزلًا{: -تبارك وتعالى-فقوله 
الكثير الملتف، وغالبه من الشجر : معناه في كالم العرب: بعض أهل العلم يقولالفردوس  ])١٠٧(الكهف

  .بمعنى البستان ،نها كلمة روميةإ و،في أصلها غير عربيةن هذه الكلمة إ: العنب، وبعضهم يقول
 فيما -جلعز و-ب، هل يوجد شيء من كالم اهللا ما يسمى بالمعرفيمعروف كالم أهل العلم وعلى كل حال 
ال يوجد ويجمعون على أنه  مع أن أهل العلم يتفقون ؟ بغير العربية أو ال رة غير األعالمالمنكّيتعلق باألسماء 

فإنها تقال كما هي، بعض أهل العلم  -أسماء األعالم-شيء من التراكيب باألعجمية، وأما األسماء في القرآن 
  األنبياء أسماء  ومنها ما هو أعجمي، و،ا ما هو عربيمنه: بين اللغات، وبعضهم يقولهي مشتركة : يقول

 وشعيب ،-صلى اهللا عليه وسلم-محمد :  سوى أربعة،غير عربيةالتي في القرآن  -عليهم الصالة والسالم-
 صاحب قالذا كهووإستبرق وما إلى ذلك، رة مثل كلمة فردوس ومشكاة وصالح وهود، وتبقى الكلمات المنكّ

  :المراقي
  ويونس قد جاء في التنزيل ***  مثل إسماعيلما كان منه
  رالنفي للمنكّوالشافعي *** واختالف األكثر  إن كان منه

  . وإستبرق وسندس فردوس ومشكاة: مثل:ر يعنيالمنكّ
 كأنه ،وأعالها أفضلها على ويقال ،الجنة جميع على يقال اسم والفردوس ":- تعالىرحمه اهللا-قال ابن القيم 

 البستان هو :كعب قال ،البساتين والفراديس ،البستان الفردوس وأصل ،الجنات من غيره نم االسم بهذا أحق
  .معرش أي مفردس كرم :يقال ،كروم ذات جنة الفردوس :الليث وقال ،عناباأل فيه الذي
 كالم من سمعت فيما- الفردوس :وقال ،المبرد اختيار وهو ،باألشجار الملتفة الجنة هي :الضحاك وقال

 ،بالشام الفراديس باب يسم ولهذا :قال ؛الفراديس وجمعه ،العنب عليه واألغلب ،الملتف الشجر -العرب
  :لجرير نشدأو

  الفراديس باب مننيرين  عدب يا***  بنا المسير جد إذ للركب فقلت
 :قال ،العربية لفظ إلى منقول بالرومية هو :فقال ،الزجاج واختاره ،بالرومية البستان هذا :مجاهد وقال

  :حسان قال ،البساتين في يكون ما كل يجمع الذي البستان أنه هوحقيقت
  .)٣("يخلد فيها الفردوس من جنان***   مخلد كل اهللا ثواب نإو

سورة [ }ِمثِْلِه مدداقُل لَّو كَان الْبحر ِمدادا لِّكَِلماِت ربي لَنَِفد الْبحر قَبَل َأن تَنفَد كَِلماتُ ربي ولَو ِجْئنَا ِب{: قوله
  .])١٠٩(الكهف

                                     
  .)١٠٠: ص(األفراح حادي األرواح إلى بالد  - ٣



 ٣

  وحكمه وآياته الدالة عليه،اهللاكتب به كلمات ي للقلم الذي اًلو كان ماء البحر مداد:  يا محمدقل: يقول تعالى
}رحالْب ِجْئنَا ِبِمثِْلِه{قبل أن يفرغ كتابة ذلك  ])١٠٩(الكهف[ }لَنَِفد لَوثم ربمثل البحر آخ: أي ])١٠٩(الكهف[ }و 

ولَو َأنَّما ِفي األرِض ِمن {: مات اهللا، كما قال تعالى ويكتب بها، لما نفدت كل،، بحور تمدهآخر وهلم جراً
  ].٢٧: لقمان[ } عِزيز حِكيمسبعةُ َأبحٍر ما نَِفدتْ كَِلماتُ اللَِّه ِإن اللَّهبحر يمده ِمن بعِدِه شَجرٍة َأقْالم والْ

 :بحور كلها، وقد أنزل اهللا ذلكإن مثل علم العباد كلهم في علم اهللا كقطرة من ماء ال: قال الربيع بن أنس
  .])١٠٩(الكهف[ }قُل لَّو كَان الْبحر ِمدادا لِّكَِلماِت ربي{

ماء البحر، وبقيت  وفني ، لكلمات اهللا والشجر كله أقالم النكسرت األقالمر مداداًو البحت تلكلو كان: يقول
 وال يثني عليه كما ينبغي، حتى يكون ، ال يستطيع أن يقدر قدرهاً قائمة ال يفنيها شيء؛ ألن أحدكلمات اهللا

، إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم اآلخرة ، إن ربنا كما يقول وفوق ما نقولهو الذي يثني نفسه
  .ل األرض كلهاكحبة من خردل في خال

: -رحمه اهللا-يقول ابن كثير  ])١٠٩(الكهف[ }قُل لَّو كَان الْبحر ِمدادا لِّكَِلماِت ربي{: -رك وتعالىتبا-قوله 
 تدل على مجيء الشيء على "المدد" :، أصل هذه المادةمعروفالمداد ، ومداداً للقلم الذي يكتب به كلمات اهللا

القلم؛ ألنه يمد هذا مدد في الجيش، ومدد من الطعام، ومداد : الزيادة شيئاً فشيئاً، مجيء الشيء متتابعاً، يقال
   .ما يحصل به الكتابةالكاتب ب

ات لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به كلم: قل يا محمد: يقول -رحمه اهللا-كالم الحافظ ابن كثير و
الذي يكتب به الثناء على : قريبة من هذا، يعنيعبارات كثير من المفسرين و .عليهوحكمه وآياته الدالة اهللا 
  . ك وما أشبه ذل،ودالئل القدرة ،-عز وجل-اهللا 

تبارك -فهي كلماته  ])١٠٩(سورة الكهف[ }قُل لَّو كَان الْبحر ِمدادا لِّكَِلماِت ربي{: واإلضافة هنا في قوله
وهي  الكلمات الدينية  نوعان،-تبارك وتعالى-أنها الكلمات الصادرة منه، وكلماته  وظاهر هذا ،-وتعالى

تبارك -فهذه كلماته التي يحصل بها تكوين األشياء وإيجادها، هي كلماته الكونية : آياته المتلوة، والثاني
 فإن ذلك ال يقال ، قد يكون خالف ظاهر القرآنما يثنى به على اهللا أو نحو ذلكفتفسير ذلك بأنه ، -وتعالى

  .تبارك وتعالى- وإنما كلماته ما صدر عنه ،نه كلمات اهللاإعنه 
اِلحا قُْل ِإنَّما َأنَا بشَر مثْلُكُم يوحى ِإلَي َأنَّما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَمن كَان يرجو ِلقَاء ربِه فَلْيعمْل عملًا ص{ :قوله

  .])١١٠(سورة الكهف[ }ولَا يشِْرك ِبِعبادِة ربِه َأحدا
 : لهؤالء المشركين المكذبين برسالتك إليهم}قُْل{: -وسالمه عليهاهللا صلوات -لرسوله محمد تعالى يقول 

}ثْلُكُمم شَرا َأنَا بالغيب به، فإني ال أعلم  بمثل ما جئت  فليأِت فمن زعم أني كاذب])١١٠(سورة الكهف[ }ِإنَّم
 مما هو مطابق في ، وخبر ذي القرنين، عما سألتم من قصة أصحاب الكهففيما أخبرتكم به من الماضي

 الذي أدعوكم إلى ])١١٠(سورة الكهف[ }َأنَّما ِإلَهكُم{ :ا أخبركمإنم و،نفس األمر لوال ما أطلعني اهللا عليه
: أي ])١١٠(سورة الكهف[ }فَمن كَان يرجو ِلقَاء ربِه{ ال شريك له، ])١١٠(سورة الكهف[ }ِإلَه واِحد{عبادته، 

ولَا { ،ما كان موافقًا لشرع اهللا: أي ])١١٠(سورة الكهف[ }فَلْيعمْل عملًا صاِلحا{ثوابه وجزاءه الصالح، 



 ٤

 وجه اهللا وحده ال شريك له، وهذان ركنا وهو الذي يراد به ])١١٠(سورة الكهف[ }يشِْرك ِبِعبادِة ربِه َأحدا
  .صلى اهللا عليه وسلم- على شريعة رسول اهللا اً صواب، هللااً، البد أن يكون خالصالعمل المتقبل

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا :-رضي اهللا تعالى عنه-اإلمام أحمد عن محمود بن لبيد روى 
الرياء، يقول ((: وما الشرك األصغر يا رسول اهللا؟ قال:  قالوا))خوف ما أخاف عليكم الشرك األصغرإن أ((

 فانظروا هل تجدون ،ون في الدنيااذهبوا إلى الذين كنتم تراء: الهم الناس بأعمىاهللا يوم القيامة إذا جز
  .)٤())؟عندهم جزاء

 لى عنهرضي اهللا تعا وكان من الصحابة-أبي سعيد بن أبي فضالة األنصاري عن   أحمداإلمامروى 
ين ليوم إذا جمع اهللا األولين واآلخر((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا : أنه قال -وعنهم
 فليطلب ثوابه من عند غير اًه هللا أحدلَ عِممن كان أشرك في عمٍل:  نادى مناد، ليوم ال ريب فيه،القيامة

  .ه وابن ماجوأخرجه الترمذي )٥())اهللا، فإن اهللا أغنى الشركاء عن الشرك
 }فَمن كَان يرجو ِلقَاء ربِه فَلْيعمْل عملًا صاِلحا ولَا يشِْرك ِبِعبادِة ربِه َأحدا{: -تبارك وتعالى-قوله 

 التوحيد، :وهي  تضمنت شروط قبول العمل الثالثة-مضى في بعض المناسباتكما -هذه اآلية  ])١١٠(الكهف[
خالف فإن الرياء  ،-عز وجل-واإلخالص هللا ال يقبل من المشركين،  ،ر أهل التوحيدواهللا ال يقبل من غي

وفرق بين  ، وهو من الشرك، وفرق بين هذا وهذا، فرق بين الشرط األول الذي هو التوحيد،اإلخالص
، موحداًأن يكون اإلنسان ، فاإلخالص من التوحيد إال أن المقصود باألول الشرط الثاني الذي هو اإلخالص

ال شريك له فإنه ال أو الوثني عمالً أراد به وجه اهللا وحده ليس بمشرك، فإذا عمل اليهودي أو النصراني : يأ
ياء فال يقبل، ولكن يداخله الرالمسلم العمل ، وأما اإلخالص فقد يعمل يقبل منه؛ ألنه ليس على اعتقاد صحيح

  .فالبد من اإلخالص
 }فَلْيعمْل عملًا صاِلحا{: ؛ وذلك أن اهللا قال-صلى اهللا عليه وسلم- للنبي هو المتابعة: والشرط الثالث

: ، وهذا كما في أول السورة-عليه الصالة والسالم-النبي  الذي تابع فيه وهو الصواب ]) ١١٠(الكهف[
  . العمل الصالحوذكرذكر اإليمان ف ])٢(الكهف[ }ويبشِّر الْمْؤِمِنين الَِّذين يعملُون الصاِلحاِت{

                                     
صحيح الجـامع   و) ٢٩(صحيح الترغيب   وفي   )٩٥١(الصحيحة  ه األلباني في    صححو) ٢٣٦٣٠ -٣٩/ ٣٩(أحمد   أخرجه   - ٤

  ).١/٣٢٣(الصغير 
 بـاب ، الزهـد  كتاب في ابن ماجهو )٣١٥٤-٥/٣١٤( الكهف سورة ومن: باب، القرآن تفسير أبواب في   الترمذي أخرجه   - ٥

 ).١٥٨٣٨ -٢٥/١٦١(أحمد و ).٤٢٠٣ -٢/١٤٠٦( والسمعة الرياء


