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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 وعن ىذا ادلقطع يبحث عن تسع الباحث الذي سيبحث عن ربت ادلوظوع :

 ادلقطع األول .أ 

 ( ۸ - ۱ادلناسبة بني الفواصل وآايهتا ) من أية  

 ملسو هيلع هللا ىلص مهمة النيب دمحم

قاؿ تعاىل :                                

                                  

                               

                                   

                                        

                       )  : ۸ - 1الكهف  ) 

يف مطلع سورة الكهف واليت استهلها ادلوىل ابحلمد بعد أف ختم سورة اإلسراء واحلمد أيضا ، 

بو يف    على أف احلمد هلل ىو الشعار والدعاء الذي ينبغي أف يكوف اساف حل كل مسلم يلهجأتكيد 

كل أحوالو ، ولف جامت سورة الكهف يف وسط القراف الكرمي انتحند األغراض وادلقاصد اليت نزؿ 
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منُت ؤ القرآف من أجلها ، وتتمثل يف إنذار العصاة واجملرمُت إذا ما استمروا يف طغياهنم ، وتبشَت ادل

 1 .ادلختصُت ابلثواب العظيم

 ومناقة من خبلؿ ىذا ادلقطع على مسألتُت على النحو التايل :

قولو تعايل   .1                                

                              

                                

                             )  : 5 – 1الكهف) 

     ربليل الفاصلة : قاؿ تعاىل :                    

          ) : 0الكهف  ) 

والتاء عبلمة التأنيث ، والفاعل ضمَت مسًت يعود على كربت فعل ماضي إلنشاء الشم ، 

مقالتهم ادلختلفة ، وىي قوذلم ازبذ هللا ولد ، أي كربت مقالتهم ، وكلمة سبوز ، والكبلـ مٍت على 

خرج أسلوب التعجب کائو قيل : ما أكربىا كلمة ، وصبلة زبرج نعت لكلمة ، ومن أفواىهم متعلقاف بت

وجيوز أف يكوف الفاعل ضمَتا مرا بنكرة ، وىي كلمة ادلنسوبة على التعبَت ، ليكوف الكبلـ للتم احملض ، 

مستقيم سانغ ، وإف انفية ،  ويكوف ادلخصوصي يتقم زلذوؼ تقديره ىي أي الكلمة ، وكبل الوجهُت

اة حصر ، وكلما فيو وجهاف ويقولوف فعل مضارع مرفوع وعبلمة رفعو ثبوت النوف والواو فاعل ، واال أد

 .أشهرىا أنو نعت منصدر زلذوؼ أي إال قوال كذب ، وجيوز أف يكوف متموؿ بو ؛ ألنو يتضمن صبلة 

                                                           
1
 .1/5355 – ويشعرالل  – ويسَت الشعرا، تف2/1401 –ي لالزحي –سيط و لتفسَت الانظر: ا  
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 :مناسبة الفاصلة 

  جات الفاصلة الكردية                    مناسبة

للسياؽ القرآين وما قبلو من األبيات اليت ربدثت عن ادلشركُت الذين جعلوا لو لوند ، وجاء التعبَت ابلفعل 

ادلضارع االستحضار صورة خروجها من أفواىهم زبيبل لفظاعتها ، وفيو إدياء إىل أف مثل تلك الكبلـ 

 ليس لو مصَت شرب األقواه ، وصبلة        مؤكدة دلضموف صبلة     

ب ، أي زبرج من من الشيء الذي نطق بو السن ، وال ربقق لو يف اخلارج و نفس األمر ىي الكذ

 2.ب ت لو صفة إال الكذب ، فما قوذلم ذلك إال كذب ، أي ليسأفواىهم خروج الكذ

: قاؿ تعاىل  .2                                

                                             

     : (8-6)الكهف 

 ربليل الفاصلة :

قاؿ تعاىل :                 .  

يقوؿ ابن عاشور : وقولو :                 تكميل العربة وربقيق الفناء العامل

، فبل يكن  ماو ( اسم فاعل مراد بو ادلستقبل : أي سنجعل ما على األرض كلو معدفقولو ) جاعلوف 

  : على األرض إال تراب جاؼ أجزد ال يصلح للحياة فوقو وذلك ىو قناة العامل ، فقاؿ تعاىل   

                                                           
7
 .6/252 –ر و عاش ناب -ير و التنو التحرير   
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                    :الواو عاطفة واف وامسها ( 48)ابراىيم .

والبلـ ادلزحلقة وجاعلوف خربىا ، وما مفعوؿ بو أوؿ جلاعلوف ، وعليها متعلق جبملة الصلة ، وسهرأن 

  3لصعيدا .نعت  وجرزامفعوؿ بو اثف ، 

 :مناسبة الفاصلة 

بعد أف خاطب هللا تعاىل نبيو ابف ال حبزف وال يعضب يسيب إعراؽ ادلشركُت عنو وعن دعوتو    

                         تسليةايت وكأهنا ، جاءت فاصلة األ 

وأهنم بطروا النعمة ، فاهلل وأعطاىم الدنيا لعلهم يشكرونو,  على اعراض ادلشركُت أبف هللا أمهلهمللنيب 

ببلدىم فاحلة ، وىذا تعريض ابف هللا سيل هبم ضلط ادلعنُت اليت ساؿ يسلب عليهم النعمة ، فتصَت 

 4.يوسف ٍت سرسوؿ هللا ربو أف جيعلها على ادلشركُت ک

 ادلقطع الثاين .ب 

 ( 62 - 9ادلناسبة بني الفواصل وآايهتا ) من آية 

 قصة أصحاب الكهف

 : قاؿ تعاىل                         

                                            

                                       

                                                           
0
 .5/533 –زلي الدين درويش  -انظر: إعراب القرآف وبياف   

4
 .6/256 –ر و عاش ناب -ير و التنو التحرير   
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 ( . ۹۲ - 4الكهف : )

بعد أف بُت هللا تعاىل أنو جعل الزينة على األرض ، وأف ما فيها من العجائب واإلبداع ما  

يفوؽ القصص وغرائبها ، ذبيء قصة أصحاب الكهف ، فتعرض منوذجا لئلدياف يف النفوس ادلؤمنة ،  

ش بو كيف تطمئن بو ، وتؤثره على زينة األرض ومتاعها ، وتلجا بو إىل الكيف حُت يعز عليها أف تعي

 5. ويقيها الفتنة ، ويشملها ابلرضبةمع الناس ، وكيف يرعى هللا ىذه النفوس ادلؤمنة ، 

 ىذا ما سنتناولو من خبلؿ القضااي الثمانية التالية :

 قولو تعاىل  .1                        

                              : ۲) الكهف - 

۰۱ . ) 

 :ربليل الفاصلة            : 

                                                           
5
 .4/226-  قطب سيد - القرآف ؿانظر: يف ظبل  



00 
 

والفاعل ضمَت مستًت تقديره أنت ) وىيء ( عطف على آتنا فعل دعاء مبٍت على السكوف ، 

 6.: اجلار واجملرور متعلقاف هبيء ، و ) من أمران ( متعلق حباؿ ، و ) رشدا ( مفعوؿ بو   )النا (و،

 مناسبة الفاصلة : 

جاءت الفاصلة الكردية غاية يف الدقة يف موقعها حيث أفادت أبف هللا تعاىل قد أعد األولئك   

الفتية من األحواؿ ما بو رشدىم ، وذلك من خبلؿ صرؼ أعُت األعداء عن تتبعهم ، أذلمهم موضع 

 الكهف ، وإف كاف وضع الكهف على جهة صاحلة ببقاء أجسامهم سليمة ، وأف أانمهم نومة طويبل ،

ليمضي عليهم الزمن الذي تتغَت فيو أحواؿ أىل ادلدينة ، وحصل رشدىم إذ ثبتوا على الدين احلق ، 

 7.وشاىدوه منصورة متبعة ، وجعلهم آية للناس على صدؽ الدين ، وعلى قدرة هللا ، وعلى البعث 

قاؿ تعاىل :  .2                             

             : ( . ۰۹ - ۰۰) الكهف 

 ربليل الفاصلة :                       :  

للعاقبة ، ونعلم فعل مضارع منصوب أبف مضمرة بعد لنعلم جيوز أف تكوف البلـ للتعليل أو 

البلـ ، وأي اسم استفهاـ مبتدأ ، واحلزبُت مضاؼ إليو ، أحصى فعل ماض وفاعلو يعود على احلزبُت ، 

ر دلا لبثوا : البلـ حرؼ جر وما مصدرية ولبثوا فعل وفاعل ، وما لبثوا ( مصدر مؤوؿ رلرور ابلبلـ ، واجلا

  8. مفعوؿ بو  أحصى ، وأمدواجملرور متعلقاف أب

                                                           
6
 .5/543 –زلي الدين درويش  - ووبيان انظر: إعراب القرآف  

2
 .15/25 –ر و عاش ناب -ير و التنو التحرير   

2
 .5/544 –زلي الدين درويش  - وانظر: إعراب القرآف وبيان  
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يف زلل نصب مفعوؿ بو وصبلة أحصى دلا لبثوا أمدأ يف زلل رفع خرب ) أي ( ، وادلبتدأ واخلرب 

 9(.لفعل )نعلم

 مناسبة الفاصلة :  

دلا ذكر هللا تعاىل أنو ىو الذي تعهد وتكفل الفتية برعايتو ورضبتو بعد أف ألقي عليهم النـو يف 

الكردية  الكهف ، جاءت الفاصلة                    يف  لتؤكد اضطراب الناس

ضبط تواريخ احلوادث ، واختبلؼ حرصهم وزبمينهم إذا تصدوا ذلا ، ويعلم تفريط كثَت من الناس يف 

ادلراغي : " إان بعثناىم لتعاملهم ربديد احلوادث واترخيها ، وكبل احلالُت ديت إىل اآلخر بصلة ، ويقوؿ 

معاملة من خيترب حاذلم ، لَتى أيهم أحصى دلا لبثوا أمدا ، فيظهر ذلم عجزىم ويفوضوا ذلك إىل العليم 

 10.اخلبَت ، ويتعرفوا ما صنع هللا "

قاؿ تعاىل :  .3                                  

                                 

         )  : 14 - ۰۱الكهف ( . 

ربليل الفاصلة :          

                                                           
2
 .حاللو  ضبداف ػالسبلم عبد. د.أ فر ادلشرو الدكت نضافة مإ  

13
 .15/122 –تفسَت ادلراغي   
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( وفاعل ، )إذا( فعل لبلـ جواب القسم احملذوؼ ، )وقد( حرؼ ربقيق ، )وقلنا( : االقد)

حرؼ جواب وجزاء مهمل ، ) وشططا ( مفعوؿ مطلق ، أي قوة شطط ، فهو نعت للمصدر 

 11احملذوؼ.

 مناسبة الفاصلة : 

لقد جاءت الفاصلة الكردية           ك وصباؿ التناسب مع موضوع غاية يف احلب

الكردية ، حيث أظهرت عجز كل ادلشركُت ادلنحرفُت الذين يصدوف عن احلق وبينت أف هللا خيتار  اآلايت

لدينو من يشاء ، ولن تكوف ألولئك ادلشركُت سطوة على أصفياء هللا مهما ضعفوا ؛ ألف هللا تكفل 

 برعايتهم وحفظهم .

: قاؿ تعاىل  .4                                

                                  

                      ): 16-15الكهف  ( . 

ربليل الفاصلة :           :  

الواو حرؼ عطف ، ) يهی ( فعل مضارع رلزـو معطوؼ على الفعل ادلضارع وينشر جواب 

ف صفة دلرفقا لو جاء بعدىا ، و متعلقاف بيهي ، و ) من أمركم ( حاؿ ؛ ألنو كاالطلب ، ) ولكم ( 

 12. مرفقا ( مفعوؿ بو)

                                                           
11

 .5/548 –زلي الدين درويش  - وانظر: إعراب القرآف وبيان  
17

 .5/550نفس المرجع.   
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 مناسبة الفاصلة : 

لقد جاءت الفاصلة الكردية               متمكنة يف موقعها الشريف حيث إف

أولئك الفتية ما قالوا ذلك إال ثقة بفضل هللا ، وقوة يف حيائهم لتوكلهم عليو ، ونصوح يقينهم ، وقد دؿ 

ىذا على أف هللا أكرمهم لصدقهم بكماؿ معرفتو ، فأصبحوا عارفُت بو حاال وفعاال وسلوكة ومن كماؿ 

  13. ابلكهف سيقابلو عطاء من هللا ذلممعرفتهم أهنم عرفوا أف اعتزاؿ قومهم 

 قاؿ تعاىل :  .5                          

                                  

                                       

                                        

 . ) ۰۸ - ۰۱الكهف : (

  ربليل الفاصلة :                          : 

لوليت ( ) لو ( شرطية ، و ) اطلعت ( فعل وفاعل ، و ) عليهم ( متعلقاف ابطلعت ، و ) 

البلـ واقعة يف جواب لو ووليت فعل وفاعل ، و ) منهم ( متعلقاف بفرارا ، و ) فرارا ( مفعوؿ مطلق ، و 

  14ادللئت ( عطف على لوليت ، و ) منهم ( متعلقاف برعبا ، و ) رعبا ( سبييز "  .

 مناسبة الفاصلة : 

                                                           
10

 .6/3168- سعيد حوى  -انظر: األساس يف التفسَت   

14
 .5/554 –زلي الدين درويش  - وانظر: إعراب القرآف وبيان  
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  حيده جاءت الفاصلة الكردية من بعض آايتو الدالة على قدرتو وتو  طرفادلا أورد هللا تعاىل 

                           تبُت وتؤكد حفظ هللا ورعايتو دلن تركوا دايرىم

وأىلهم ، وجلأوا إىل كهف يف اجليل فرارا بدينهم ، خوفا من الفتنة ، وقد أثٌت هللا تعاىل على فعلهم ، 

  15. وحفظهم ، وجعلهم مثبل يف التاريخ 

بصرؾ يقوؿ البقاعي : الو اطلعت عليهم وىم على تلك احلاؿ لوليت منهم فرار حاؿ وقوع 

عليهم ، ودللئت يف أقل وقت منهم رعبة دلا ألبسهم هللا من اذليبة ، وجعل ذلم من اجلبللة ، وتدبَتة منو دلا 

  16.أراد منهم "

قاؿ تعاىل :  .6                                    

                                         

                                     

                                   

                                       

                                   

    (  : 21-19الكهف) . 

 ربليل الفاصلة :                        : 

                                                           
15

 .2/1409- د.وىىبة الزحيلي -انظر: التفسَت الوسيط   
 .4/454- نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور   16
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) قاؿ الذين ( فعل وفاعل ، وصبلة ) غلبوا ( صلة ادلوصوؿ ، و ) على أمرىم ( متعلقاف بغلبوا 

وىم ادلؤمنوف ، وكانت الغلبة ذلم آنذاؾ ، والنتخذف ( البلـ موطئة للقسم ، و ) نتخذف ( فعل مضارع 

 17.  مبٍت على الفتح وفاعلو مستًت تقديره ضلن ، و ) عليهم ( حاؿ و ) مسجد ( مفعوؿ بو

 مناسبة الفاصلة : 

لقد جاءت الفاصلة الكردية يف غاية احلسن واجلماؿ وروعة التناسب والتناسق مع ما سبق ذكره 

، فبينت وأكدت أف الطغياف والكفر إىل زواؿ ، وأف الغلبة للفئة ادلؤمنة ، وذكر ازباذ ادلسجد يشعر أبف 

رأوا أف يكوف البناء مسجدأ ليكوف إكرامة ذلم ، ىؤالء الذين غلبوا على أمرىم ىم ادلسلموف ، وإمنا 

ويدـو تعهد الناس كهفهم ، وقد كاف ازباذ ادلساجد على قبور الصاحلُت من سنة النصارى ، وهنى عنو 

  18.ولوال ذلك ألبرز قربه (  ) : النيب كما يف احلديث يـو وفاة رسوؿ هللا قالت عائشة

قاؿ تعاىل :  .7                                

                                        

                                

                             

 . ( ۹۲ - ۹۹الكهف :  )

ربليل الفاصلة :                  : 

                                                           
 .5/560 –زلي الدين درويش  -انظر: إعراب القرآف وبيانو   17
 .6/29 –ابن عاشور  -التحرير والتنوير انظر :   18
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صبلة          معطوفة على صبلة    وجيوز أف تكوف صبلة     

      عطفة على صبلة        أي أذكر أمره وهنيو ، وقل يف نفسك : عسى

على التمييز ، لنسبة التفضيل من  اأف يهديٍت ريب ألقرب من ىذا رشدة ، أي ادع هبذا ، وانتصب رشد

، وجيوز أف يكوف منصوبة على أنو مفعوؿ مطلق مبُت لنوع فعل أف يهدينو ألف  )ألقرب من ىذا  (قولو 

 19.الرشد من اذلداية "

 لة : مناسبة الفاص

دلا أبر هللا وعد نبيو الذي وعده ادلشركُت أبف يبُت ذلم أمر أىل الكهف ، فأوحاه إليو ، وأوقفهم 

عليو ، مث أعقب ذلك بعتابو على التصدي جملاراهتم يف السؤاؿ عما ىو خارج عن غرض الرسالة دوف 

رشدا کو التبُت وتظهر إذف من هللا ، فجاءت الفاصلة الكردية ووؿ عسى أف يهدين تري ألقرب من ىذا 

أف اذلدى يف بياف الشريعة أعظم وأىم من بياف أمثاؿ ىذه القصة ، وإف كانت القصة تشتمل على 

 20موعظة وىدي " .

: قاىل تعاىل  .8                               

                                

       : (26-25) الكهف 

     ربليل الفاصلة :              :  

                                                           
12

 .6/299 –ر و عاش ناب -ير و التنو التحرير   

 .6/296- انظر: نفس ادلرجع السابق   20
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( و )من دونو( متعلق حباؿ ، و )من ما ( انفية ، و ) ذلم ( اجلار واجملرور متعلق خبرب مقدـ ، )

، و ) ال ( الواو عاطفة ، و )ال( انفية ، حرؼ جر زائد ، و ) ويل ( مبتدأ مؤخر رلرور لفظأ مرفوع زلبل 

  21.ا ( مفعوؿ بو، و ) أحد( فعل مضارع وفاعلو مستًت ، و ) يف ( حكمو متعلقاف بيشرؾ و )شرؾ

 مناسبة الفاصلة : 

 لقد جاءت الفاصلة الكردية                     يف

ختاـ قصة أصحاب الكهف غاية يف احلسن واجلماؿ وروعة التناسب والتناسق مع ما سبق ذكره يف ثنااي 

القصة حيث جاءت ردة قوية صارخة يف وجو ادلشركُت الذين كفروا وعاندوا الرسوؿ ، وأعلنت الوحدانية 

 22. ظاىرة األثر يف سَت القصة وأحداثها

 ادلقطع الثالث  .ج 

 ( ۱۱ - ۷۲صل وآايهتا ) من آية ادلناسبة بني الفوا

 ملسو هيلع هللا ىلص دعوة النيب دمحم

قولو تعاىل :                             
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 .5/564 –زلي الدين درويش  -انظر: إعراب القرآف وبيانو   
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 .4/2266-  قطب سيد - القرآف ؿانظر: يف ظبل  

 



41 
 

                                 

                                 

                               

                               

       ( : ۱۰ - ۹۱الكهف  ) 

بعد أف ذكر هللا قصص أىل الكهف ، وما اشتملت عليو من العرب والعظات ، وىي دبثابة 

وأمانتو ، وأرسلوا إىل يهود ؛ ملسو هيلع هللا ىلص صفعة لزعماء قريش الذين عطلوا عقوذلم ، وأغفلوا معرفتهم دبحمد 

لفئة ليتحققوا من صدؽ دمحم ال يف دعوتو ، جييء ادلقطع الثالث ليوجو النيب ال أبف يصرب نفسو مع ا

ادلؤمنة الضعيفة ، وأف يعلن الرباءة شلن طلب منو التخلي عن تلك الفئة ادلؤمنة ويتضمن ادلقطع أيضا 

ضرب ادلثل ؛ لتتضح احلقائق ، ويتم التأكد على أف طريق الدعوة إىل هللا زلفوفة ابحملن والفنت ، وسنقف 

 على ثبلث مسائل مع ىذا ادلقطع ، وذلك فيما يلي : 

 قولو تعاىل : .1                            

                                

                                          

          )  : ۹۸ - ۹۱الكهف . ) 

ربليل الفاصلة :                                : 
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" الواو عاطفة على ما تقدـ ، و )ال( انىية ، و )تطع( رلزـو هبا ، والفاعل مستًت ، و ) من ( 

مفعوؿ بو ، وصبلة ) أغفلنا( صلة ، و ) قلبو ( مفعوؿ بو ، و ) عن ذكران ( متعلقاف أبغفلنا ، و )اتبع 

 .   23كاف ( فعل ماضي انقص وأمره اسم اثف مرفوع "ىواه ( فعل وفاعل مستًت ومفعوؿ بو ، و )  

 مناسبة الفاصلة : 

دلا ذكر هللا تعاىل ادلستهزئُت بدين هللا وبفقراء ادلسلمُت انسب أف يذكر ادلولی ويلن مصَت 

أولئك ادلتكربين فجاءت الفاصلة الكردية                            

    متمكنة يف موقعها ؛ لتؤكد أف الدعوات ال تقـو على من يعتنقوهنا ؛ ليقودوا هبا األتباع ، ومن

يعتنقوهنا ؛ ليحققوا هبا األطماع ليتجروا هبا يف سوؽ الدعوات تشًتي منهم وثباع ، إمنا تقـو الدعوات 

 . 24ترجوا رضاههبذه القلوب ادلخلصة هلل ال تبتغي جاىا وال متاعة ، إمنا تبتغي وجهو ، و 

قولو تعاىل :  .2                                 

                                   

        : ( . 31) الكهف 

ربليل الفاصلة :             : 

) نعم ( فعل ماضي جامد من أفعاؿ ادلدح ، ) والثواب ( فاعل ، وحسنت ( عطف ) ومرتفقا 

( سبييز . على نعم ، قاؿ ابن عاشور : ) نعم الثواب ( استئناؼ مدح ، وسلصوص فعل ادلدح زلذوؼ 
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 .5/580 –زلي الدين درويش  -انظر: إعراب القرآف وبيانو   

74
 .4/2268-  قطب سيد - القرآف ؿانظر: يف ظبل  
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وىو لداللة ما تقدـ عليو ، والتقدير : نعم الثواب اجلنات ادلوصوفة ، وعطف عليو فعل إنشاء اثف ، 

 . 25وحسنت مرتفقة ؛ ألف حسن وساء مستعمبلف استعماؿ ) نعم ( و ) بس ( معمبل عملهما "

 مناسبة الفاصلة : 

دلا ربدثت اآلايت الكردية عن اجلنة وما أعده هللا للمتقُت من أجر عظيم ، وىي جنات فيها ما 

 ذبري من ربت القصور ، ال عُت رأت ، وال أذف مسعت ، وال خطر على قلب بشر ، وفيها األهنار اليت

وفيها احللي واحلرير ، انسب أف تكوف الفاصلة ويعم الثواب وحشت متقا و حيث بينت الفاصلة عاقبة 

أصحاب جبب الصوؼ من الثواب والنعيم ، الذي يعيشوف فيو عوضا عن األكباؿ والقيود ، وعن جبب 

 الصوؼ ، وعن اجملالس ادلغطاة ابلرمل واحلجارة .

 الرابعادلقطع  .د 

 (  44 - ۱۷ادلناسبة بني الفواصل وآايهتا ) من اآلية 

 قصة صاحب اجلنتني 

 قولو تعاىل :                             
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 .6/314ير و التنو التحرير   
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    :( . 44-32)الكهف 

بعد أف أمر هللا تعاىل نبيو ابال يستجيب دلطالب ادلشركُت ادلتكربين بطرد الفقراء من ادلؤمنُت ، 

وحثو على رلالسة أصحابو الفقراء ، أتبع ذلك بذكر مثل للغٍت الكافر ، والفقَت الشاكر ، إذ إف الكفار 

بيل االفتخار ، وأف ادلفاخرة جيب افتخروا أبمواذلم على فقراء ادلسلمُت ، فبُت ادلوىل بُت أف ادلاؿ ليس س

أف تكوف بطاعة هللا ، والتقرب منو ، فادلاؿ قد يزوؿ عن الغٍت ، فيصبح فقَتة ، والفقَت قد يصبح غنيا 

 إبذف هللا . 

 وسنقف من خبلؿ ىذا ادلقطع على أربع قضااي على النحو التايل : 

  قولو تعاىل :  .1                        

                                         

            : ( . ۱۱ - ۱۹) الكهف 
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ربليل الفاصلة :           : 

) فجران ( فعل وفاعل ، و ) خبلذلما ( ظرؼ متعلق بفجران ، و ) هنر ( مفعوؿ بو ، قاؿ 

الشوكاين : " وفجران خبلذلما هنرا ، أي أجرينا وشققنا وسط اجلنتُت هنرة ؛ ليسقيهما دائما من غَت 

 .  26للمبالغة ، وابلتخفيف على األصل "انقطاع ، وقرئ فجران ابلتشديد 

 مناسبة الفاصلة : 

دلا كاف ادلاء من العناصر األساسية الستمرار احلياة ، ودلا كاف الشجر ردبا أضر بدوامو قلة 

السقي ، جاءت الفاصلة الكردية ووجنا خبلذلا هنراه غاية يف الدقة يف موقعها ، وعرب ابلفعل فجران كناية 

ادلاء الذي تشعب كاألهنار ؛ لتدـو طراوة األرض ، ويستغنی بو عن ادلطر عند عن كثرة وغزارة 

 . 27القحط

قولو تعاىل :  .2                                 

                                

                     : ( .36-34)الكهف 

 ربليل الفاصلة :                  : 

) ولئن ( الواو عاطفة ، والبلـ موطئة للقسم ، و ) إف رددت ( فعل ماضي مبٍت للمجهوؿ يف 

زلل جـز فعل الشرط ، والتاء انئب فاعل ، و ) ألجدف ( البلـ واقعة يف جواب القسم ، وجواب الشرط 

                                                           
76

 .0/025 –فتح القدير   
 .4/467- البقاعي –انظر: نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور   27
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لدى  زلذوؼ دؿ عليو جواب القسم كما ىي القاعدة ، على حد قوؿ صاحب اخلبلصة : واحذؼ

اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتـز ، و ) خَتا ( مفعوؿ بو ) ألجدف ( ، و ) منها ( 

 . 28متعلقاف خبَتة ، و ) منقلب ( سبييز ، أي مرجعة فهو مصدر

 مناسبة الفاصلة : 

ودلا كاف اإلنساف رلبوال على غلبة الرجاء عليو ، فإذا حصل لو من دواعي الغٍت وطوؿ الراحة 

ادلأموؿ واالستدراج ابلظفر ما يثبت أصولو ويقويو ، اضمحل اخلوؼ عنده ، فلم يزؿ يتضاءؿ وبلوغ 

الكردية  حىت يكوف عدما ، فجاءت الفاصلة                     متمكنة يف

، وىي تبُت أف ىذا الكافر ما أشبر لو  موقعها الشريف ، مؤدية غرضها بقدر ال يؤديو غَتىا يف مكاهنا

الرجاء ، أبف يقوؿ ألف رددت إىل ريب ، الذي أحسن يب يف ىذه الدنيا ؛ ألجدف خَتة من ىذه اجلنة ، 

فإنو مل يعطٍت ىذه اجلنة يف الدنيا إال ليعطيٍت يف اآلخرة أفضل منها ، إف ىذا لفي عداد البهائم ، حيث 

 . 29أف هللا ديلي للظامل ، ويستدرجو حىت إذا أخذه مل يفلتو قصر النظر على اجلزئيات ، ونسي

قولو تعاىل :  .3                                

                                    

                                         

                                         

              ( : 41- 37الكهف . ) 
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 .5/600 –زلي الدين درويش  -وبيانو انظر: إعراب القرآف   
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  ربليل الفاصلة :                  : 

أو يصبح ماؤىا غورة أي غائرة ذاىبا ، فتكوف أعدـ أرض للماء بعد أف كانت أوجد أرض 

للماء ، والغور مصدر وضع موضع االسم ، ويستوي فيو ادلذكر وادلؤنث والتثنية واجلمع ، وقيل أو يصبح 

ر ، ماؤىا ذا غور ، فحذؼ ادلضاؼ ، مثل ) وسئل القرية ( ذكره النحاس ، وقاؿ الكسائي : ماء غو 

وقد غار ادلاء يغور غور وغتورة ، أي سفل يف األرض ، وجيوز اذلمز النضماـ الواو ، وغارت عينو تغور 

 غور وغنورة ، وقلت يف الرأس ، وغارت تغار لغة فيو ، وقاؿ أغارت عُت أـ مل تغارا . 

 وغارت الشمس تغور غيار أي غربت ، قاؿ أبو ذؤيب : 

 ال طلوع الشمس مث غيارهاوإ   هل الدهر إال ليلة وهنارها

فلن تستطيع لو طلبة ، أي لن تستطيع رد ادلاء الغائر ، وال تقدر عليو حبيلة ، وقيل : فلن 

 .30تستطيع طلب غَته بدال منو

 مناسبة الفاصلة : 

 لقد جاءت الفاصلة الكردية                    لتظهر التناسب

الكبَت مع السياؽ القرآين ، وتؤكد ذىاب ادلاء يف ابطن األرض ، وعربت عن ذلك ابلغور ، وىو مصدر 

غار ادلاء ، ووصفو ابدلصدر للمبالغة ، ولذلك فرع عليو قلن تستطيع لو طلباه وجاء حبرؼ توكيد النفي 

 . 31جزاء كفراف النعيمزايدة يف التحقيق ذلذا الرجاء الصادر مصدر الدعاء ، وىذا 

                                                           
 .10/309 –القرطيب  -انظر: اجلامع ألحكاـ القرآف   30
 .6/325 –ابن عاشور  -التحرير والتنوير انظر:   31
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4.                                     

                             

                             : (. 44 - 42)الكهف 

ربليل الفاصلة :                      : 

على الظرفية ادلكانية ، وىو متعلق دبحذوؼ خرب مقدـ ، و  )ىنالك اسم( إشارة يف زلل نصب

)الوالية( مبتدأ مؤخر ، و ) هلل ( متعلقاف دبا يف معٌت اسم اإلشارة أو دبتعلقو و ) احلق ( صفة هللا ، 

وجيوز أف يتعلق اسم اإلشارة دبعٌت االستقرار يف هللا ، والوالية مبتدأ وهلل خربه أي مستقرة هلل ، وجيوز أف 

تعلق ابلوالية نفسها ، ألهنا مصدر دبعٌت النصرة ، و ) ىو ( مبتدأ ، و ) خَت ( خرب ، و ) ثواب ( ي

 . 32سبييز ، و ) خَت عقب ( عطف على خَت ثوااب ، وعقبة دبعنی عاقبة "

 مناسبة الفاصلة : 

دلا بُت هللا مصَت ذلك الرجل ادلتكرب ، وما حل جبنتو الزاىرة بسبب غروره ، جاعت الفاصلة 

الكردية                         لتكوف دبثابة الرد على كل من ملكت

الدنيا قلبو ، وأثرىا على اآلخرة ، وأعطى والؤه لغَت هللا ، فهو خاسر وال زلالة ، وأما من أعطى والءه 

هلل فسيجد ىذا الوالء إىل جانبو مؤيدة وانصرة ؛ فالوالية احلق ىي ما كانت هلل ، حيث ال زبذؿ 

 .33صاحبها أبدا

                                                           
07

 .5/603 –زلي الدين درويش  -انظر: إعراب القرآف وبيانو   

00
 .8/625 –د. عبد الكرمي اخلطيب  –انظر: التفسَت القرآين للقرآف   
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 ادلقطع اخلامس  .ه 

 (  49 - 44ادلناسبة بني الفواصل وآايهتا ) من اآلية 

 احلياة الدنيا واآلخرة 

قولو تعاىل :                            

                                         

                                   

                                   

                                      

                                 

                          : (.  49 - 45) الكهف 

نعلم أف احلياة الدنيا دار شلر للحياة اآلخرة واليت فيها االستقرار واخللود ، لذلك جيب أف تكوف 

االستعدادات لآلخرة كثَتة ومتنوعة ، أما االستعدادات للحياة الدنيا فيجب أف تكوف بسيطة وقليلة ؛ 

وأف يكثر من الصاحلات حىت  ألهنا زائلة واآلخرة ابقية ، فعلى ادلؤمن أف يتخذ من الدنيا حسرة لآلخرة ،

 ينجوا ، لذا زىد القرآف الكرمي ابلدنيا ، ورغب يف نعيم اآلخرة اخلالد . 

 وسنتناوؿ من خبلؿ ىذا ادلقطع مسألتُت ىامتُت ومها : 
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قولو تعاىل :  .1                                

                               

                                   : الكهف (

45 - 46 . ) 

ربليل الفاصلة :                      : 

الواو استئنافية ، و ) الباقيات ( مبتدأ ، و ) الصاحلات ( صفة ، و ) خَت ( خرب الباقيات ، 

ليس فيها خَت ، أو ىو على اببو يف زعم اجلاىلُت وادلغرورين ، والتفضيل ليس على اببو ؛ ألف زينة الدنيا 

. 34وعند ربك ( متعلقاف دبحذوؼ حاؿ ، و ) ثواب ( سبييز ، و ) خَت أمبل ( عطف على خَت ثواب "

ويقوؿ ابن عاشور : " والباقيات الصاحلات صفتاف جران على موصوؼ زلذوؼ ، أي األعماؿ 

زواؿ ذلا ، أي ال زواؿ خلَتىا ، وىو ثواهبا اخلالد ، فهي خَت من زينة الصاحلات الباقيات ، أي اليت ال 

 . 35احلياة الدنيا اليت ىي غَت ابقية "

 مناسبة الفاصلة : 

دلا بُت هللا سبحانو أف الدنيا سريعة االنقراض والزواؿ ، وأف ادلاؿ والبنُت زينة احلياة الدنيا يف 

الدنيا فهو سريع االنتهاء والفناء ، لذا جاءت الفاصلة الكردية  نظر كثَت من الناس ، وكل ما كاف من زينة 

                    لتؤكد أبف أولئك ادلؤمنُت الفقراء أفضل عند

هللا دبا يقدمونو من أعماؿ صاحلة ، فهي زاد اآلخرة الدائم الباقي ، وىي الذخر والكنز الذي يبقى مع 
                                                           

04
 .5/615 –زلي الدين درويش  -انظر: إعراب القرآف وبيانو   

05
 .6/334 –التحرير والتنوير  
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، وقد ورد يف احلديث : ) يتبع ادليت ثبلثة ، فَتجع اثناف ، ويبقى معو واحد ،  36صاحبو إىل دار القرار

 . 37، فَتجع األىل وادلاؿ ، ويبقى العمل الصاحل ( يتبعو أىلو ومالو وعملو

قولو تعاىل :  .2                                 

                                  

                               

                                  

 ( . 49 - 47الكهف : )

 ربليل الفاصلة :          : 

)واليظلم( الواو حالية ، وال انفية ، ويظلم ربك أحدة ، فعل وفاعل ومفعوؿ بو ، واجلملة يف 

  38.زلل نصب على احلاؿ "

وصبلة ) ال يظلم ربك أحدا ( ، عطف على صبلة ) ووجدوا ما عملوا يقوؿ ابن عاشور : 

حاضرة ( ، دلا أفهمتو الصلة من أهنم مل جيدوا غَت ما عملوا ، أي مل حيمل عليهم شيء مل يعملوه ، ألف 

 هللا ال يظلم أحدة فيؤاخذه دبا مل يقًتفو ، وقد حدد ذلم قبل ذلك ما ليس ذلم أف يفعلوه ، وما أمروا بفعلو

 . 39، وتوعدىم ووعدىم ، فلم يكن يف مؤاخذهتم دبا عملوه من ادلنبهات بعد ذلك ظلم ذلم "

 
                                                           

 .15/259 –د. وىبة الزحيلي  -انظر: التفسَت ادلنَت   36
 (.6514ح ) – 1248ص  –ابب سكرات ادلوت  –كتاب الرقاؽ   –صحيح البخاري   37
  .10/419 –زلي الدين درويش  -انظر: إعراب القرآف وبيانو   38

02
 .6/339 –التحرير والتنوير  
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 مناسبة الفاصلة : 

بعد أف بُت هللا خساسة الدنيا وزواذلا ، وشرؼ القيامة ودوامها ، وأف التفاخر ليس ابألمواؿ وال 

)ادلطففُت :  ويف ذلك فليتنافس ادلتنافشونابألوالد ، إمنا ميداف التفاخر والتنافس احلقيقي ىو العمل الصاحل 

۹۲ ) 

 مث بُت بعد ذلك أحواؿ يـو القيامة ، وما فيها من أخطار وأىواؿ ، تغَت معامل األرض 

                               : ( ،  48) إبراىيم

، وال يظلم ترؾ أحدا ( لتؤكد أبنو ال ظلم اليـو  فجاءت الفاصلة الكردية )              

                        : ( .  ۸ - ۱) اللزلة 

حقهم ، جيدوف ما عملوه يف الدنيا مثبت يف كتاهبم من ىكذا يتلقى الناس األحكاـ الصادرة يف 

خَت أو شر ، وليس يف حكم هللا أي ظلم ألحد من اخللق ، ألف العدؿ اإلذلي ادلطلق شامل للثواب 

 . 40والعقاب لكنها الرضبة الشاملة ىي اليت تغلب يف النهاية

احتجت اجلنة والنار ، فقالت النار : يف عن أيب سعيد اخلدري قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " 

اجلباروف وادلتكربوف ، وقالت اجلنة : يف ضعفاء الناس ومساكينهم ، قاؿ : فقضى بينهما ، إنك اجلنة 

 .41رضبيت أرحم بك من أشاء ، وإنك النار أعذب بك من أشاء ، ولكبلكما علي ملؤىا "

 

                                                           
43

 .15/264 –د. وىبة الزحيلي  -انظر: التفسَت ادلنَت   

41
ح  - 1480 ص –ا الضعفاء اجلنة يدخلهابب النار يدخلها اجلباروف و  –كتاب صفة القيامة واجلنة والنار   –صحيح مسلم   

(2836.) 
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 ادلقطع السادس  .و 

 (  49-45اآلية .  ادلناسبة بني الفواصل وآايهتا ) من

 عاقبة أتباع إبليس 

قولو تعاىل :                                 
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       : ( .  ۰۲ - ۰۱) الكهف 

تناوؿ ىذا ادلقطع عدة قضااي مهمة ، أوذلا وأخطرىا قضية مواالة أعداء هللا ، فالعاقل الذي 

يتلمس اخلبلص لنفسو يناصر ويوايل من حيسن إليو وينعم عليو ابلنعم الكثَتة ، أما اجلاىل فهو قصَت 

عليو ، إهنا احلماقة  النظر يوايل أعداء هللا من الشياطُت على أمل خادع ، ويًتؾ مواالة ادلنعم ادلتفضل

والطيش ونسياف ادلعروؼ ، مث تنتقل بنا اآلايت لتصف لنا بياف القرآف وسبيزه ابلواقعية واجلدية احلامسة ، 

وضرب األمثاؿ القريبة للذىن واحلس حىت ال يبقى عذر ألحد ، وانضم إىل ىذا البياف قياـ الرسل 

القومي للبشرية ، وأخَتا يصف هللا تعاىل الكفار اجملادلُت  واألنبياء دبهاـ التيشَت واإلنذار ، وبياف السلوؾ

 ابلباطل بصفات موجبة للخزي واخلذالف ، ويبُت أبنو ليس ىناؾ أظلم شلن أعرض عن آايت هللا. 

 وسنقف مع ىذا ادلقطع على ثبلث مسائل ، وذلك كما يلي :

: قولو تعاىل  .1                          

                                  

                                

                                         

                                : الكهف (

۰۱ - ۰۱ . ) 

ربليل الفاصلة :                               : 
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)فظنوا ( الفاء عاطفة ، وظنوا فعل وفاعل ،  )ورأى اجملرموف النار ( ، فعل وفاعل ومفعوؿ بو ،

وأف وامسها وخربىا سدت مسد مفعويل ظنوا ، أي تراءت ذلم من مكاف بعيد ، فأيقنوا أهنم واقعوف فيها 

، والظن ىنا معناه اليقُت ؛ ألف ذلك احلُت ليس حي شك ، ) ومل جيدوا عنها مصرؼ ( ، الواو عاطفة 

ها اجلار واجملرور متعلقاف دبصرفا ؛ ألنو اسم مكاف أو زماف مشتق أو ، ومل جيدوا عطف على ظنوا ، وعن

 . 42مصدر ميمي ، دبعٌت انصرافة ، ومصرفا مفعوؿ بو

 مناسبة الفاصلة : 

دلا ذكر هللا سبحانو موقف إبليس ، ورفضو اخلضوع ألمر هللا سبحانو استكبارة على آدـ ، 

والنسب   خلقتٍت من انر ، فأان أشرؼ منو يف األصل الذي خلق من طُت وافتخارة أبصلو ونسبو ، قائبل

، فكيف أسجد وأتواضع لو ، فجاءت الفاصلة الكردية                     

           افتخروا لتبُت مصَت إبليس ادلتكرب ، وتؤكد أنو نفس مصَت أولئك الذين

أبنساهبم وأمواذلم من ادلشركُت على فقراء ادلسلمُت أصحاب جبب الصوؼ ، عندما قالوا للنيب كيف 

 . 43صللس مع ىؤالء الفقراء أصحاب األنساب النازلة مع أننا من األنساب الشريفة

 قولو تعاىل :  .2                       

                                  

                               

                                                           
47

 .5/623 –زلي الدين درويش  -انظر: إعراب القرآف وبيانو   

40
 .15/271 –الزحيلي  -انظر: التفسَت ادلنَت   
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                            : 54) الكهف 

- 56 . ) 

ربليل الفاصلة :               : 

الواو عاطفة ، )ازبذوا ( فعل وفاعل ، ) آاييت ( مفعوؿ بو ، والياء ضمَت متصل يف زلل جر 

ابإلضافة ، ) وما ( الواو عاطفة ، و ) ما ( اسم موصوؿ مبٍت على السكوف ، و ) أنذروا ( فعل وفاعل 

 . 44، و )ىزوا( حاؿ منصوب ابلفتحة

عطف على صبلة و ) جيادؿ ( ، فإهنم ما قصدوا  يقوؿ ابن عاشور : وصبلة ) ازبذوا آاييت ( ،

من اجملادلة االىتداء ، ولكن أرادوا إحلاض احلق ، وازباذ أايت اإلنذار ىزؤا عند مساعها ، كما يفعلوف 

عند مساع آايت اإلخبار ابلبعث ، وعند مساع آايت الوعيد واإلنذار ابلعذاب ، وعطف ) وما أنذروا ( 

عاـ ؛ ألنو أبلغ يف الداللة على كفرىم وضباقة عقوذلم ، وقرأ اجلمهور  على اآلايت ، عطف خاص على

 . 45) ىوا ( بضم الزاي ، وقرأ ضبزة ) ىزءا ( بسكوف الزاي "

 مناسبة الفاصلة : 

لقد جاءت الفاصلة الكردية                يف غاية احلبك وصباؿ التناسب

مع موضوع اآلايت الكردية ، حيث أظهرت طبيعة أولئك ادلشركُت على مر التاريخ ، وىم يتخذوف آايت 

هللا، وما ينذروا بو مادة لسخريتهم                          

                                                           
44

 .6/406 –هبجت عبد الواحد صاحل  –انظر: اإلعراب ادلفصل لكتاب هللا ادلرتل   
45

 6/353 –التحرير والتنوير  
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               : ( ، إذا االستهزاء دبن حيملوف ىذه الرسالة  60) التوبة

 ىو استهزاء هبا ، ألف ادلقصود ىو الطعن يف الرسالة . 

 قولو تعاىل :  .3                                 

                                  

                               

                                   

       : (. ۰۲ - ۰۱) الكهف 

ربليل الفاصلة :           : 

وفاعل, و)دلهلكهم( حاؿ, او متعلةاف دبوعدا, و)موعدا( مفعوؿ بو, ومهلكهم و)جعلنا( فعل 

 46.كاف الزما, اومضاؼ انكاف متعداي  مصدر معيمى مضاؼ اىل الفاعل اف

 ادلقطع السابع  .ز 

 (  ۸۷ - 25ادلناسبة بني الفواصل وآايهتا ) من اآلية 

 قصة موسى واخلضر عليهما السالم 

قاؿ تعاىل :                            

                                         

                                                           
46

 .5/626 –زلي الدين درويش  -إعراب القرآف وبيانو   
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                            : ( . 72-60) الكهف 

ذبيء قصة موسى مع اخلضر عليهما السبلـ ، لتعطينا دروسا يف الصرب عند طلب العلم ، ويف 

مشروعية السفر من أجل طلب العلم ، واصطحاب من يستأنس هبم عند احلاجة ، وتعطينا القصة كيفية 

كليم هللا ، ومع كثرة علمو يؤمر أف تعلم األكرب واألعلم من األصغر ، واألقل منو درجة ، فموسى العلي  

 يصطحب اخلضر يف رحلة استطبلعية ، تدؿ على أف التواضع خَت من العجب والكرب .

وقصة موسى واخلضر عليهما السبلـ مرتبطة ابلغرض األساسي لسورة الكهف ، واليت جاءت 

زعمهم من صدؽ دمحم ، للرد على اليهود الذين زودوا قريشا أبسئلة التعجيز النيب ، وليتأكدوا حسب 

وتنبيها على أف النيب ال يلزمو أف حييط جبميع القصص ، فهذا موسى الثاين كليم هللا ، ومن أعظم أنبياء 

بٍت إسرائيل قد جهل دبسائل ، واستعاف ابخلضر كي يعلمو إايىا ، ومل يقدح ذلك يف مكانة موسى التلة، 
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من خبلؿ ىذا ادلقطع ست مسائل على النحو التايل  وفضلو وكونو من أويل العـز من الرسل ، وسنتناوؿ

 . 

قولو تعاىل :  .1                               

                                            

                                     

                                       

                           : ( . 64 - 60) الكهف 

 :ربليل الفاصلة             :  

وفاعل ، و )على آاثرمها ( اجلار واجملرور متعلقاف دبحذوؼ حاؿ،  ) الفاء ( عاطفة ، وارتدا فعل

أي رجعا أدراجهما ، و ) قصصا ( مفعوؿ مطلق لفعل زلذوؼ ، أي يقصاف قصصا ، ويتبعاف آاثرمها 

 .  47اتباعا ، ولك أف ذبعلها حاال ، أي فارتدا على آاثرمها مقتصينو "

  مناسبة الفاصلة :

 يتعرؼ فيها إىل ادلكاف الذي يلتقي عنده اخلضر الليلية ، فاخلضر دلا تذكر موسى األمارة اليت

ىناؾ عند صخرة ، عند ملتقى البحرين ، لكنها صخور كثَتة ال حصر ذلا ، سبتد على طوؿ الساحل ، 

                                                           
42

 .5/631 –زلي الدين درويش  -انظر: إعراب القرآف وبيانو   
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ربتاج مسَتة أايـ ، فأي الصخور ىي لذا جاءت الفاصلة الكردية يف قارات على آاثرمها قصصا هبذه الدقة 

 . 48لكي جيد موسی مبتغاه ، ويصل إىل ادلوضع الذي يبحث عنو يف التعبَت

األرض كانت ـر ال عبلمة  يقوؿ البقاعي : و فارتدا على آاثرمها قضاه " وىذا يدؿ على أف

 49فيها ".

قولو تعاىل :  .2                                     

                                    

                                    

                                    ( الكهف

 :65 - ۱۱ . ) 

 ربليل الفاصلة :                       : 

) قاؿ ( فعل ماض ، والفاعل مستًت ، والفاء عاطفة ، وإف شرطية ، و ) اتبعتٍت ( فعل ماض 

وفاعل ومفعوؿ بو ، واجلملة يف زلل جـز فعل الشرط ، والفاء رابطة ، وال انىية ، و ) تسألٍت ( مضارع 

متعلقاف بتسألٍت ، وحىت حرؼ غاية رلزـو ببل ، والنوف للوقاية ، والياء مفعوؿ بو ، و ) عن شيء ( 

وجر ، و ) أحدث ( فعل مضارع منصوب أبف مضمرة بعد حىت ، و ) لك ( اجلار واجملرور متعلقاف 

 50.أبحدث ، و ) منو ( متعلق حباؿ ، و ) ذكر ( ( مفعوؿ بو

                                                           
42

 .8/650 –د. عبد الكرمي اخلطيب  –انظر: التفسَت القرآين للقرآف   

42
 .4/771- نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور    

53
 .5/632 –زلي الدين درويش  -انظر: إعراب القرآف وبيانو   
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 مناسبة الفاصلة : 

ن عباده ، جاءت بعد أف بُت هللا لو أنو أحاط بكل شيء علما ، وأنو يؤيت علمو من يشاء م

الفاصلة الكردية وقاؿ فإف اتبعتٍت فبل أتلٍت عن شيء حىت أحدث لك منو ذكراه مناسبة للسياؽ القرآين 

وما قبلو من اآلايت ، ولتظهر لنا تواضع موسى العلي رغم مكانتو وشرفو يف قومو ، وذلك من خبلؿ 

طلب العلم ، ولتوضح العبلقة بُت قبولو شرط معلمو ، حرصا منو على طلب العلم ، وعلى الصرب عند 

ادلتعلم وادلعلم ، وأنو جيب على ادلتعلم أف ال يعًتض على معلمو يف البداية ، ألف ذلك قد يفقده الكثَت 

 من علـو أستاذه . 

: قولو تعاىل  .3                              

                                      

                    : ( . ۱۱ - ۱۰) الكهف 

  ربليل الفاصلة :                    : 

) قاؿ ( فعل ماض ، والفاعل مضمر ، وال انىية ، وتؤاخذين فعل مضارع رلزـو ببل ، والنوف 

للوقاية ، والفاعل مستًت تقديره أنت ، والياء مفعوؿ بو ، ومن أمري حاؿ ألنو كاف يف األصل صفة 

 51لًتىقٍت.رة ، وعسر مفعوؿ بو اثف العس

 مناسبة الفاصلة : 

                                                           
51

 .2/1444 –د. وىبة الزحيلي  - وسيطانظر: التفسَت ال  
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دلا قبل موسى شرط اخلضر عليهما السبلـ ، وىو إف سرت معي فبل تفاربٍت يف شيء أنكرتو 

 علي ، حىت أبتدي بذكره ، فأبُت لك وجو صوابو . 

  : وعندما أخل موسى التقي ابلشرط ادلتفق عليو جاءت الفاصلة الكردية       

              : ؛ لتثبت منهجية االعتذار حُت اخلطأ (  ۱۱) الكهف

والنسياف يف حق الغَت ، فما ابلنا إف كاف ادلخطئ طالب العلم ، فهذا يستلـز االعتذار ، رعاية األدب 

  52ادلتعلم مع العامل.

قولو تعاىل :  .4                                    

                                   

                      : ( . 71 - 74) الكهف 

  :  ربليل الفاصلة                             : 

يقوؿ القرطيب : الشرط وىو الـز ، وادلسلموف عند شروطهم ، وأحق الشروط أف يوقی بو ما 

األنبياء ، والتـز لؤلنبياء ، قولو تعاىل : وقد بلغت من يل عذراء يدؿ على قياـ االعتذار ابدلرة التزمو 

الواحدة مطلقة ، وقياـ احلجة من ادلرة الثانية ابلقطع ، ويشبو أف تكوف ىذه القصة أيضا أصبل لؤلجاؿ 

  53.يف األحكاـ اليت ىي ثبلثة ، وأايـ ادلثلـو ثبلثة ، فتأملو "

                                                           
57

 .15/178 –ادلراغي  –انظر: تفسَت ادلراغي   

50
 .11/22 –اجلامع ألحكاـ القرآف   
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رطية ، و ) سألت ( صبلة فعلية يف زلل جـز فعل الشرط ، و ) عن شيء ( اجلار إف ( ش) 

واجملرور متعلقاف بسألتك ، وبعدىا ظرؼ متعلق دبحذوؼ صفة لشيء ، والفاء رابطة جلواب الشرط ، 

قد حرؼ ربقيق ، و « وال انىية ، وتصاحبٍت رلزـو ببل ، والياء مفعوؿ بو : وقد بلغت من لديت عذرا 

( فعل وفاعل ، و ) من ( حرؼ جر ، و ) لندف ( ظرؼ مبٍت على السكوف يف زلل جر ،  )بلغت

  54.واجلار واجملرور متعلقاف ببلغت ، أو دبحذوؼ حاؿ ، و ) عذر ( مفعوؿ بو

 مناسبة الفاصلة : 

دلا تكرر النسياف ، ونقض موسى االتفاؽ الذي أبـر بينهما للمرة الثانية ، لذا جاءت الفاصلة 

ة الكردي                : ( ؛ لتؤكد ندـ موسى على مقاطعتو دلعلمو ، ويف  76) الكهف

ىذا درس لكل طالب علم أف يتحلى ابلصرب واحللم ، وأال يندفع دلقاطعة معلمو حىت يتحصل على ادلزيد 

 من ادلعلومات . 

قولو تعاىل :  .5                                     

                                         

                       : ( . ۱۸ - ۱۱) الكهف 

ربليل الفاصلة :                   : 

)السُت( حرؼ استقباؿ ، و ) أنبئك ( فعل وفاعل مستًت ومفعوؿ بو ، ) بتأويل ( : الباء 

حرؼ جر دخل على مضموف ادلفعولُت الثاين والثالث ، وما اسم موصوؿ مضاؼ إىل أتويل ، و ) مل ( 

                                                           
54

 .6/19 –زلي الدين درويش  -انظر: إعراب القرآف وبيانو   
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اف حرؼ نفي وقلب وجـز ، و ) تستطع ( مضارع رلزـو بلم ، و ) صرب ( مفعوؿ بو ، و ) عليو ( متعلق

 55.بصربة ، أي سأنبئك سر ما فعلتو يف األمور الثبلثة "

  

 مناسبة الفاصلة : 

دلا كاف االعًتاض ادلتوايل من موسى يف األفعاؿ الثبلثة اليت صدرت من اخلضر ، وىي خرؽ 

السفينة ، وقتل الغبلـ ، وإقامة اجلدار ، كما إبمكاف اخلضر أف يقوؿ دلوسى ، سأخربؾ بتأويل ما فعلت 

تأويل ما رأيت وضلومها ، لكن جاءت الفاصلة هبذه الصيغة وهبذه األلفاظ أو ب          

          لتؤكد ولتربز قوة شخصية موسي حُت احتج واعًتض على اخلضر ، فموسى قد

أتثر ببيئتو اليت نشأ فيها ، فقد كاف العنفواف واحلدة يسري يف جسده ، وانعكس ذلك على تصرفاتو قبل 

النبوة ، ففي حادثة انتصاره لئلسرائيلي وضربة القبطي يظهر جانب من ىذه احلدة       

                                

                                 

                  : وبعد النبوة تلحظ الشدة يف تصرفاتو ، فلما (۰۰) القصص ،

رجع إىل قومو ووجدىم يعكفوف على عبادة العجل ، ووجد أخاه ىاروف بُت ظهرانيهم ، مل يتخذ حياذلم 

 إجراء حامسة ، ألقى األلواح وأخذ برأس أخيو              : ( .  ۰۰۱) األعراؼ 

                                                           
55

  .6/13نفس المرجع:   



65 
 

إنو ديثل النموذج ادلخلص الذي أتخذه احلدة عند رلاهبة األحداث ادلخالفة دلا يراه الصواب 

 .  56واحلق ، ولكن سرعاف ما يراجع نفسو عندما يذكر ابحلق ويظهر لو الصواب

قولو تعاىل :  .6                        

                                    

                                       

                                      

                                  

          : ( . ۸۹ - ۱۲) الكهف 

ربليل الفاصلة :              : 

و ) ما ( مضاؼ إليو ، و ) مل ( حرؼ نفي وقلب وجـز , و  ) ذلك ( مبتدأ ، وأتويل خرب ،

)تسطع ( أي تستطيع ، فحذفت منو اتء االفتعاؿ ، رلزـو بلم ، و ) عليو ( متعلقاف بصرب وصربة 

 57.مفعوؿ بو

 مناسبة الفاصلة : 

                                                           
 .280ِص   –مصطفى مسلم  -انظر: مباحث يف التفسَت ادلوضوعي   56
52
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 لقد جاءت الفاصلة الكردية           : والتناسق مع  لتربز التناسب(  ۸۹) الكهف

السياؽ القرآين ، ولبياف احلكمة اليت استعجل عليها موسى ، حىت ال يبقى يف حَتة من أمره ، خصوصا 

 وأف األحداث الثبلثة بعضها أغرب من بعض .

 ادلقطع الثامن  .ح 

 (  ۸۸ - ۸۱ادلناسبة بني الفواصل وآايهتا من آية ) 

 قصة ذي القرنني 

  :قاؿ تعاىل                              
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     : ( .  ۲۸ - ۸۱) الكهف 

لذا تقدـ احلديث عن قصة موسى واخلضر ، على قصة ذي القرنُت ، ورحبلتو الثبلث إىل 

 الشرؽ وإىل الغرب وإىل الوسط ، وبنائو للسد يف وجو أيجوج ومأجوج . 

أعطاه هللا ملكة واسعة ، فبلغ مشرؽ الشمس ومغرهبا ، ولقب بذي وذو القرنُت رجل صاحل ، 

القرنُت ألنو كاف لو ظفَتاتف من الشعر ، وقيل : نسبة إىل أنو بلغ ادلشرؽ وادلغرب ، وىو كاخلضر مل يكن 

نبية ، وقد ذكر هللا قصتو بعد إيراد ثبلث قصص يف سورة الكهف ، كانت مثار إعجاب واستغراب معا 

 .58البشر ، لكنها ىينة سهلة يف تقدير هللا وقدرتويف توقعات 

 :  قاؿ تعاىل .1                                    
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ربليل الفاصلة :                                    

 ( . ۸۸) الكهف : 

و ) اما ( عطف على ) أما السابقة ) حرؼ شرط وتفصيل ( ، و ) من ( مبتدأ ، و ) آمن ( 

صلة و عمل )صاحلا ( ، فعل وفاعل مستًت ومفعوؿ بو ، أو ) صاحل ( صفة دلفعوؿ مطلق زلذوؼ 

( سبييز تقديره وعمل عمبل صاحلة ، ) قلو ( الفاء رابطة ، ولو اجلار واجملرور متعلق خبرب مقدـ ، و ) جزاء 

، وأعرهبا أبو حياف : مصدرة يف موضع احلاؿ ، أي رلازي ، كقولك : يف الدار قائمة زيد ، وقيل : 

انتصب على ادلصدر ، أي : جيزي جزاء ، و ) احلسنی ( مبتدأ مؤخر ، أي : فلو الفعلة احلسٍت جزاء ، 

 واجلملة من ادلبتدأ واخلرب ىي صبلة جواب الشرط . 

) جزاء ( على التفسَت ، أي : جلهة النسبة ، أي : نسبة اخلرب ادلقدـ ، قاؿ الفراء ، ونصب 

وىو اجلار واجملرور إىل ادلبتدأ ادلؤخر ، وىو احلسٌت ، والتقدير ، فالفعلة احلسٍت كائنة من جزاء اجلزاء ، 

و)الو( وسنقوؿ لو من أمران يسرا ، و ) سنقوؿ ( فعل مضارع مرفوع ، وفاعلو ضمَت مستًت تقديره ضلن ، 

اجلار واجملرور متعلقاف بنقوؿ ، و ) من أمران ( ، متعلقاف دبحذوؼ حاؿ ، ألنو كاف صفة ليسرا ، وتقدـ 

عليو ، و ) يسرا ( مفعوؿ بو ، أو مفعوؿ مطلق ، أي ال أنمره ابلصعب الشاؽ ، ولكن ابلسهل 

 59.ادلتيسر

 مناسبة الفاصلة : 

جاءت الفاصلة الكردية                        

         : غاية يف احلبك ، وصباؿ التناسب مع موضوع اآلايت الكردية ، (  88) الكهف
                                                           

52
 .6/28 –زلي الدين درويش  -انظر: إعراب القرآف وبيانو   
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،  حيث وضحت وبينت دستور احلكم الصاحل ، فادلؤمن ينبغي أف جيد الكرامة والتيسَت واجلزاء احلسن

وأما ادلعتدي الظامل ، جيب أف يلقى العذاب واإليذاء ، عندئذ جيد الناس ما حيثهم إىل الصبلح واإلنتاج 

، أما حُت يضطرب ميزاف احلكم ، فإذا ادلفسدوف ادلتسلقوف مقربوف ومقدموف ، وإذا الصاحلوف منبوذوف 

  60، حينها ينتهي اجملتمع إىل الفوضى والتسيب.

قولو تعاىل :  .2                               

                        : ( . ۲۰ - ۸۲. ) الكهف 

ربليل الفاصلة :                 : ( .  91) الكهف 

و ) كذلك ( ، خرب دلبتدأ زلذوؼ ، أي األمر كذلك ، ) وقد ( ، الواو عاطفة أو حالية ، وقد 

حرؼ ربقيق ، و ) أحطنا ( فعل وفاعل ، واجلار واجملرور ) دبا ( متعلقاف أبحطنا ، و)الديو ( ، متعلق 

  61.سبييزبصلة ادلوصوؿ ، و ) برا ( ، 

 مناسبة الفاصلة : 

دلا كاف أمر أولئك القـو مستغربة يف النفس البشرية ال سيما عند االطبلع عليو ، واالقًتاب معو 

، لذا جاءت الفاصلة الكردية                  مبينة لقدرة هللا وعظمتو ، فبل

نستغرب إخباران عن ذلك ، وال عن أمر أصحاب الكهف ، ألننا مطلعوف على خفااي األمور وظواىرىا 
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، شواىدىا وغوائبها ، وكيف ال وضلن أوجدانىا ، ولكن ال نذكر من ذلك إال ما نريد ، على ما تدعو 

  62إليو احلكمة.

 قولو تعاىل :  .3                            

                            

                                      

                                     

                                         

                                        

 ( . ۲۸ - ۲۹)الكهف :

ربليل الفاصلة :                            : ( .  ۲۸) الكهف 

فإذا ( الفاء استئنافية ، و ) إذا ( ظرؼ دلا يستقبل من الزماف ، وصبلة ) جاء وعد ريب ( ، )

( فعل وفاعل مقدر ومفعوؿ ، و ) ذكاء ( مفعوؿ بو اثف جلعل ، مضافة لظرؼ الزماف ، وصبلة ) جعلو 

و ) كاف ( الواو عاطفة أو حالية ، ) وكاف وعد ريب ( كاف وامسها مضاؼ إليو ، و ) حق ( خرب  

 63كاف.

 مناسبة الفاصلة : 
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 .4/504- البقاعي –انظر: نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور   
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دلا ربدثت اآلايت الكردية عن ذاؾ السد العظيم وعن صبلبتو وثخانتو وعن عظمتو ،   

                     : جاءت الفاصلة الكردية (  ۲۱) الكهف ،  

                        لتبُت أف ىذا العمل ادلشار إليو مع متانتو ورصانتو إمنا

ىو من أعماؿ الدنيا ، فهو إىل زواؿ حُت رليء الوعد ، ويف ىذا بياف لعظم قدرة هللا بعد بياف سعة 

 64.رضبتو

 ادلقطع التاسع  .ط 

 (  ۱۱۱ - ۸۸ادلناسبة بني الفواصل وآايهتا من ) آية 

 اجلنة والنار 

 قاؿ تعاىل :                                 
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                                : ۲۲) الكهف 

- ۰۰۱ . ) 

خيتم هللا عز وجل السورة الكردية اليت بدأت بذكر الوحي والتوحيد حىت تصل إىل هنايتها ؛ التبُت 

يف احلياة الدنيا ، مصَت من أنكروا الوحي ، وكفروا دبحمد ، كيف يعاقبوف يف اآلخرة بسبب ضبلذلم 

وإشراكهم وتعاميهم عن احلق ، وكفرىم آبايت رهبم ولقائو يـو القيامة ، وازباذىم آايت هللا ىزوا وسخرية 

، أما مصَت من آمن وصرب ، وعمل صاحلة ، فهو اخللود يف اجلناف ، إهنا الفردوس األعلى ، وىي أعلى 

 طع على مسألتُت على النحو التايل : ، وسنقف من خبلؿ ىذا ادلق 65اجلنة وربوهتا وأفضلها

  قولو تعاىل : .1                                   

                                        

                             

                                    

                                     

                                     

           : ( . 106 - ۲۲) الكهف 
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ربليل الفاصلة :                           : ( .  106) الكهف 

) ذلك ( مبتدأ ، و ) جزاؤىم ( خرب مقدـ ، وجيوز أف يعرب اسم اإلشارة ) ذلك ( خرب دلبتدأ 

زلذوؼ تقديره األمر ذلك ، و ) جزاؤىم جهنم ( مبتدأ وخرب ، فتكوف كل من اجلملتُت صبلة مستقلة 

 جزاؤىم ، وصبلة ) جزاؤىم وجيوز أف يعرب ذلك مبتدأ ، و ) جزاؤىم ( مبتدأ اثين و ) جهنم ( خرب

 جهنم ( خرب ادلبتدأ األوؿ ) ذلك ( . 

ودبا كفروا جيوز أف يتعلق دبحذوؼ خرب ذلك يف أحد وجوىو أو دبحذوؼ حاؿ ، أي بسبب  

كفرىم ، وما مصدرية ، وازبذوا عطف على كفرا ، وآاييت مفعوؿ بو أوؿ ، ورسلي عطف على آاييت ، 

 66.وىزوا مفعوؿ بو اثنی

 اىل : قولو تع .2                         

                                 

                                         

                                

 (110-107الكهف : )

: ربليل الفاصلة                             . 

الفاء استئنافية ، و ) من ( اسم شرط وجـز يف زلل رفع مبتدأ ، و ) كاف ( فعل ماضي انقص 

وامسها يعود على من ، وصبلة ) يرجوا ( خربىا ، و ) لقاء ربو ( مفعوؿ بو ، ) فليعمل ( الفاء واقعة يف 
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عمبل ( مفعوؿ جواب الشرط ، والبلـ الـ األمر ، و ) يعمل ( فعل مضارع رلزـو ببلـ األمر ، و ) 

مطلق ، و ) صاحل ( صفة ، ) وال يشرؾ ( فعل مضارع رلزـو ببل الناىية ، و ) بعبادة ربو ( اجلار 

  67.واجملرور متعلقاف ابلفعل يشرؾ ، و ) أحد ( مفعوؿ بو

 مناسبة الفاصلة : 

دلا ذكر هللا ما أعد للكافرين من وعيد وعذاب ، وما أعد للمؤمنُت الصابرين ، من نعيم مقيم ، 

الكردية جاءت الفاصلة                               

غاية يف احلبك وصباؿ التناسب مع موضوع السورة الكردية ، فمن كاف يطمع يف ثواب هللا ، فليخلص لو 

العبادة ، وليكثر من أعماؿ اخلَت اليت تنفعو يـو ال ينفع ماؿ وال بنوف ، إال من أتى هللا بقلب سليم  ، 

ؾ وتعاىل يقوؿ : أان أغٌت الشركاء إف هللا تبار  (فقد روي عن أيب ىريرة قاؿ : مسعت رسوؿ هللا يقوؿ : 

 .  68)عن الشرؾ ، فمن عمل عمبل أشرؾ فيو غَتي تركتو وشركو 
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