
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

البيان بلغ  أمن    املنهج  ،وتعاىل    والدعوة اىل اهلل  وسائل  العقيدة والتضحية يف سبيلها ،ذلك  الرباين ترسيخ 

وحتث عىل فضيلة، ليست قصص    التي ترسخ قيمة    الذي جاء يف كتاب اهلل تعاىل انه أسلوب القصة، القصة  

                              املجون واخلالعة وتضييع األوقات بقصص احلب الفارغ 

الظاملني، فيها  الكفرة و ، ومصارعجزاء املوحدين املطيعني  فيها بيان والرتغيب والرتهيب، ا قصص فيها إهن 

اإليام ألهل  للبالء  التسلية  يتعرضون  حني  او واأل ن  بالوحدة  والشعور  واحلزن  اهلّم  عنهم  فترسي  ذى 

ُفَؤاَدَك((،  اخلذالن ب ه   ُنَثبُِّت  َما  ُسل   الرُّ  
 
َأْنَباء ْن  م  َعَلْيَك  َنُقصُّ  َأْحَسَن    ))َوُكاّل   َعَلْيَك  َنُقصُّ  ))َنْحُن 

 )) ٌة((  ،اْلَقَصص  ْْبَ
ْم ع  ه   ))َلَقْد َكاَن يف  َقَصص 

سمى اهلل السورة باسم أصحاهبا ومن ،من قصص القران يف سورة مباركة    ولعلنا نتحدث اليوم عن قصة

ا سورة الكهف التي رغبنا رسولنا الكريم بقراهتا كل  هن إسورة سميت بأعجب ما فيها    لبيان حاهلم ،سيقت  

من قرأ  ))قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :    اهلمة  وتبعث  أسبوع ملا فيها من عْب وقصص جتدد االيامن  

                                     ))سورة الكهف يف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بينه وبني اجلمعتني 

تظنن أن قصتهم عىل ما فيها    وخْبهم، والقص علك نبأهم باحلق فاسمع مني قصتهم   تعاىل أنا أيقول اهلل

منها    للعقول أكثربل عندي آيات مدهشة  ،تنتهي عندها عجائبي  فقط هي اآلية العجيبة التي    من غرابة أهنا

                                                                                    ، فآيايت ال تنتهي وغرائبي ال تنقيض لألفكار وحمرية

إهنم شباب قلوهبم منورة بال إله اال اهلل، وهل قام اإلسالم اال عىل اكتاف   صىل اهلل عليه وسلم،  يا حممد    

الشباب وبدماء  فتية عاشو  ، الشباب  الكفرة  إهنم  الظلمة  امللوك  من  قومهم    ،ا يف زمن ملك  ورأوا  ورأوه 

يي قلوهبم ليكونوا أحياء أحعل منهم أية وأن  أج ان  ت  يعبدون االصنام ويتقربون ملا ال يرض وال ينفع فأرد  

القلوب ولو عاشت منهم األجساد   الفعل كذب وافرتاء    ،بقلوهبم بني موتى  فاعتزلوا قومهم وقالوا هذا 

خن   ))عىل اهلل  
ِم  َأْظَلُم  َفَمْن   ٍ َبنيِّ ب ُسْلَطاٍن  ْم  َعَلْيه  َيْأُتوَن  َلْواَل  َة  

آهل  ُدون ه   ْن  م  َُذوا  اَّتخ َقْوُمنَا   
 
اهللخ   َهُؤاَلء َعىَل  اْفرَتَى 

ا ب 
 ل كلام ازدادوا صدقا  وهذا حال اهلل مع الصادقني باإلقبا  ،م هدىدهتز صدق اقباهلم    رأيتملا  (( َكذ 



 

 

 كلام رقاهم اهلل يف درجات االيامن ))والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم(( بل باإلقبال عليه،     

ال خوف عىل من ربط اهلل عىل قلبه، فارقوا األوالد و))وربطنا عىل قلوهبم((  وثبتهم  ربط اهلل عىل قلوهبم  و   

والرش والطعام  الدافئة،  واللحف  والفرش   واألصدقاء  والزوجات  عىل  واإلخوة  اهلل  ربط  إذا  لكن  اب، 

القلب هانت الدنيا ولذائذها كيف ال يربط اهلل عىل قلوهبم ويرزقهم الثبات وهم الذين فروا إليه وأووا اىل 

إليه   فر  اليه نجاه ومن  آواه ومن جلأ  اليه  بدينهم وحق عىل اهلل أن من أوى  فرارا  يرده الكهف  فحاشاه ان 

يه فكل ما َّتاف منه تفر منه اال اهلل كلام ازداد خوفك منه كلام زاد فرارك خائبا وهو سبحانه الذي ُيفر منه إل

الدنيا   احلياة  وزخرف  القصور  تركوا  الكهف((  إىل  الفتية  أوى  ))إذ  له  ضيعة  فال  اهلل  اىل  اوى  من   ، اليه 

منور  وأصبح هذا الغار أوسع من القصور ألنه  عند اهلل فأضحى هذا الكهف    وهبجتها حبا باهلل وطمعا بام

  . ها عليها وعىل ساكني  ا مظلمة موحشة مسخوط  ستكون  امن فيها  إي بنور االيامن فقصور وديار ال توحيد وال  

مع دخوهلم الكهف عرفوا أن اللجوء للكهف سبب لكن ال غنى هلم عن مسبب األسباب  رب األرض و

َلُدْنَك َرْْحَة   ))  بنارأن يا  والسموات سبحانه ،فنادوه مناداة العبد الذليل الضعيف الرشيد الغريب   ْن  آت نَا م 

َنا َرَشدا (( ال غنى لنا عن رْحتك يا رب ،رْحتك من غذاء ورشاب وأمن وسالمة وثبات   ْن َأْمر  َوَهيِّْئ َلنَا م 

، شباب يف أول  نحن فتية ف   مْبات اهلل تعاىل ))وهيئ لنا من أمرنا رشدا (( فكلمة رْحة جامعة شاملة لكل  

يا رب نحن بحاجة ْحايتك خرجنا وكنا  ما نعرف إال بيوتنا ، فررنا ال نعرف إىل  ،عمرنا ليس  عندنا خْبة  

 ن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرُُجُوُكمْ إبديننا، املهم أن ننجو من هؤالء الظلمة ألهنم ))   رنافر نا  أين نتجه، لكن املهم أن

يُدوُكْم يف   ا َأَبد  َأْو ُيع  ْم َوَلن ُتْفل ُحوا إ ذ  ت ه  لخ طلبوا من اهلل أن هيدهيم املسلك الصحيح والترصف الصحيح    (( م 

آذاهنم يف الكهف   (( القى اهلل عليهم    سنني عدداليسلم  هلم دينهم فجاءت املكافأة من اهلل ))فرضبنا عىل 

، لقد تعرفوا اىل اهلل يف الرخاء فتعرف اليهم لقلوهبم    راحة النوم بعد تعب ومشقة فكان النوم سكينة هلم و 

ليدلنا بطريق   بعثهم))ثم بعثناهم لنعلم أي احلزبني أحىص ملا لبثوا أمدا (( بعثهم اهلل وأخْبنا أنه  يف الشدة  

القوم   ورآهم الناس بأم أعينهم فكذلك اإلشارة أن البعث بعد املوت قائم وحاصل فكام بعث اهلل هؤالء 

 ، بجنة ورىض ورضوان   فائزمنهم  ف  ،ة ُجعاء البد وأن يأيت يوم يقوموا فيه لرب العباد فيفصل بينهمالبرشي

 ...                                                                                                           ومنهم من نصيبه اخلزي واخلذالن  

ان اجلأ    ء الشباب ليقول للشباب الذين يعيشون رصاعا يف كل زمان ومكان، لقد قص اهلل علينا قصة هؤال 

                    اىل اهلل ومتسك بحبل اهلل وسيجعل اهلل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق خمرجا 



 

 

السنني      االف  من  رسائل  لنا  أرسلوا  الذين  املوحدين  قصة هؤالء  االخوة  أهيا  باختصار  أن  خيْبونا  هذا 

الدنيا وسعتها ال تقارن بالدور، والقصور، واألموال، ولكن السعة باإليامن الذي جيعله اهلل يف صدر  ضيق  

اهلل   رزقه  فمن  يشاء،  أن  من  عليه  وسخط  عليه  ضيق  فقد  اإليامن،  حرمه  ومن  عليه،  وسع  فقد  اإليامن، 

بولد أو  جتارة  أو  بملك  يعلق  ال  وأنه  وجده،  طلبه  ومن  يطلب،  ذ  ))اإليامن  َينخُهْم  َوالخ َلنَْهد  ف ينَا  َجاَهُدوا  يَن 

ن نيَ        ((ُسُبَلنَا َوإ نخ اهللخَ ملَََع املُْْحس 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


