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الك��ریم أساس��ًا لھ��ا ت��صدرت ق��صص  الق��رآن التربوی��ة الت��ي اتخ��ذت م��ن  الط��رقإن
س�یما   مختلف�ة  وأس�الیب  عدی�دة  ب�صورة  ف�ي الت�شریع الحك�یم     موج�ودة ألنھ�ا النج�اح،  

اإلن�سان،   تربی�ة  ف�ي  الفاعل�ة  الط�رق  م�ن   القرآنی�ة  فصارت الق�صة . لقرآنيالقصص ا
وت�وفیر  وعلی�ھ  . الم�سلم  نف�س  وجعلھا راسخة في العقیدة، تنقیة على لعملھا الخاص

الخ��دمات األساس��یة، وكثی��رًا م��ا ی��سعى اإلن��سان لل��سكن ف��ي المدین��ة للح��صول عل��ى      
التح�دیات الماثل�ة ف�ي المدین�ة،     الخدمات الضروریة التي تكفل لھ العیش الكریم، رغم        

والت��ي ق��د ت��ؤدي أحیان��ًا إل��ى اخ��تالل نظ��ام الحی��اة ف��ي جوانبھ��ا المختلف��ة االجتماعی��ة    
  .واالقتصادیة والثقافیة والسیاسیة

  . سورة الكھف – المدینة –القریة  :  المفتاحیةالكلمات 
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Abstract  
The educational methods that were taken from the Holy 
Quran mainly have topped the success stories, 
because they exist in many wise legislation and 
different methods, especially the Quranic stories. The 
Qur'anic story became one of the most effective ways 
of raising man for her own work to purify the faith and 
make it firmly rooted in the same Muslim. And the 
provision of basic services. Human beings often seek 
shelter in the city to obtain the necessary services to 
ensure decent living, despite the challenges in the city, 
which may sometimes lead to disruption of the life 
system in its various social, economic, cultural and 
political aspects.                                                                                    
Key words: the village - the city - Surat Al-Kahf. 
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  المقدمة
     الحمد هللا رب العالمین، وأفضل الصالة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آل�ھ        

  :وبعد. وصحبھ أجمعین، ومن واالھم بإحسان إلى یوم الدین
      فق��د خل��ق اهللا اإلن��سان ف��ي أح��سن تق��ویم، وس��خَّر ل��ھ الك��ون وف��ضَّلھ عل��ى ب��اقي  

ف یمیز بین الضار والن�افع، والخبائ�ث      الخلق عندما أعطاه عقَال لیتدبر بھ ویعرف كی       
إنَّ . والطیب��ات، لی��ستغلھ ف��ي تحقی��ق معن��ى العب��ادة، ألنھ��ا الھ��دف األس��مى م��ن خلق��ھ   

القریة والمدینة ُتمثل تجمع سكني یحتوي على عدد من الناس یختلفون في ع�اداتھم              
وتقالیدھم وموروثاتھم، وبناًء على تلك االختالفات ھنالك خصائص وممی�زات أخ�رى          

وقد ذكر اللفظان في القرآن الكریم لیبین للناس خصوصیة . قد ال تتوفر في كل منھما
كل لفظ عن اآلخر إشارة إلى معاني التشیید واالتساع والتأكید، لتحقیق غایات األم�ن            
والسالمة، وتوفیر الخدمات األساسیة، وكثیرًا ما ی�سعى اإلن�سان لل�سكن ف�ي المدین�ة            

یة التي تكفل لھ العیش الكریم، رغم التحدیات الماثلة للحصول على الخدمات الضرور
ف�ي المدین��ة، والت��ي ق�د ت��ؤدي أحیان��ًا إل�ى اخ��تالل نظ��ام الحی�اة ف��ي جوانبھ��ا المختلف��ة     

  .االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والسیاسیة
  :أھمیة الموضوع

د  یمكن االستفادة من سورة الكھف على وجھ خاص، حیث انھا تحتوي على العدی-١
م��ن االخ��الق الفاض��لة والتوجیھ��ات التربوی��ة، س��یما الق��صص القرآن��ي ف��ي س��ورة         

  .الكھف
  .والتعایش للتعاون كنموذجًا والمدینة القریة تشكلھا بیان االطر المختلفة التي -٢
 بیان مفھوم القری�ة والمدین�ة كم�ا ج�اء ف�ي س�ورة الكھ�ف ُمبین�ًا أنھ�ا تختل�ف ف�ي                         -٣

  .وم الجغرافيالسمات والخصاص من خالل المفھ
  :الموضوع إختیار  أسباب

كم�ا وردت ف�ي س�ورة الكھ�ف م�ع بی�ان م�دلول         والمدینة  بیان الفروق بین القریة-١
  .الكلمتین

  .والقریة من خالل مقارنتھا بالوقت الحاضر المدینة تواجھ التي التحدیات  إظھار-٢
فوج�ب  الحاض�ر   الوق�ت  ف�ي  المدین�ة  وخ�صائص  مقوم�ات  ت�شكل  أن یمك�ن   القری�ة -٣

  .علینا اظھار معانیھا والمفاھیم التي تدل علیھا
  :منھج البحث

  :سلكت في ھذا البحث المنھج التالي
 ع��زوت اآلی��ات إل��ى مواض��عھا ف��ي ال��سور ب��ذكر ال��سورة ورقمھ��ا وتوض��یح وج��ھ  -١

الداللة مع الرجوع إلى كتب التفسیر إن ل�زم األم�ر وتوثی�ق الم�صادر و المراج�ع ف�ي             
  .ر اسم الكتاب ثم اسم المؤلف ثم بطاقة الكتاب كاملةالحواشي مبتدئًا بذك

  . خّرجت األحادیث النبویة واآلثار مع اإلحالة إلى ُكتبھا-٢
 القریة والمدینة أھمیة عن للكشف والمقارن والتحلیلي الوصفي المنھج استخدم -٣

  .في سورة الكھف
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  :خطة البحث
  .المقدمة

  .نظرة عامة عن سورة الكھف: المبحث االول
  .نبذة تعریفیة بسورة الكھف: المطلب االول
  .الَقَصْص القرآني في سورة الكھف: المطلب الثاني
  .مفھوم القریة والمدینة: المبحث الثاني
  .القریة في اللغة واالصطالح: المطلب االول
  .المدینة في اللغة واالصطالح: المطلب الثاني
  .لكھفِداللة القریة والمدینة في سورة ا: المطلب الثالث

  .الخاتمة
  .المصادر والمراجع

  .المحتویات
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  األولاملبحث 

  نظرة عامة عن سورة الكهف

  اولاطب 

  ذة ر ورة اف

  :أسماء سورة الكھف: أوًال

  .أصحاب الكھف: األول االسم -١

منھا ما رواه النَّوَّاس ب�ن      )ملسو هيلع هللا ىلص(جاءت ھذه التسمیة في أحادیث رویت عن رسول اهللا               

ال��دجال ذات ی��وم غ��داة، فخف��ض فی��ھ   )ملسو هيلع هللا ىلص(ذك��ر رس��ول اهللا  :  حی��ث ق��ال )١(عانس��م
غی�ر ال�دجال أخ�وف ل�ي عل�یكم، إن یخ�رج          : ورفع، حتى ظنناه في طائف�ة النخ�ل، ق�ال         

وأن��ا ف��یكم فأن��ا حجیج��ھ دونك��م، وإن یخ��رج ول��ست ف��یكم، ف��امرؤ حج��یج نف��سھ، واهللا  
  .)٢(شبھ بعبد العزى بن قطنإنھ شاب قطط، عیُنھ قائمة كأنھ ی.  خلیفتي على كل مسلم

                                                           

م��ن : األن��صاري ل��ھ ص��حبة ویق��ول: الن��واس ب��ن س��معان الكالب��ي، ویق��ال: النَّ��وَّاس ب��ن س��معان(١) 
ینسبھ النواس بن سمعان بن خالد ابن عبد اهللا بن عمرو بن قرط بن عبد اهللا بن أبي بكر بن ك�الب       

جبی�ر ب�ن نفی�ر الح�ضرمي،     : روى عنھ) ملسو هيلع هللا ىلص (النبي: روى عن. ابن ربیعة بن عامر بن صعصعة  

، فدعا ل�ھ رس�ول اهللا   )ملسو هيلع هللا ىلص(إن أباه سمعان بن خالد وفد على النبي       : وأبو إدریس الخوالني، یقال   

وزوج���ھ أخت���ھ، فلم���ا دخل���ت عل���ى النب���ي      ) ملسو هيلع هللا ىلص(وأعط���اه نعلی���ھ َفَقِبلھم���ا رس���ول اهللا    ) ملسو هيلع هللا ىلص(

م��د ب��ن س��عد ب��ن منی��ع   الطبق��ات الكبی��ر، مح : تع��وذت من��ھ، فتركھ��ا، وھ��ي الكالبی��ة، ینظ��ر   )ملسو هيلع هللا ىلص(
  الزھري
 / ٧ م، ٢٠٠١، ١/  الق�اھرة، ط  –عل�ي محم�د عم�ر، مكتب�ة الخ�انجي         :  ھـ، تحقیق  ٢٣٠: المتوفى

٤٣٠. 
ھ�و ش�رحبیل ب�ن عب�د اهللا ب�ن المط�اع ب�ن عم�رو ویق�ال المط�اع ب�ن عب�د                      : عبد العزى ب�ن قط�ن      (٢)

قال أبو عبد الرحمن ویقال العزى بن قطن بن الغوث بن مر وھو شرحبیل بن حسنة أبو عبد اهللا وی        

وأحد أمراء األجناد الذین وجھھم أب�و      )ملسو هيلع هللا ىلص( أبو واثلة الكندي حلیف بني زھرة صاحب رسول اهللا        
ت�اریخ دم�شق، أب�و القاس�م     : بكر لفتح الشام وھو أخو عبد الرحمن بن حسنة وحسنة أمھم�ا، ینظ�ر            

عم�رو ب�ن غرام�ة    : حقیق، ت)ھـ٥٧١: المتوفى(علي بن الحسن بن ھبة اهللا المعروف بابن عساكر      
: ، تسل��سل٤٢٤ / ٢٢ م، ١٩٩٥ - ھ��ـ ١٤١٥العم��روي، دار الفك��ر للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع،    

٢٧٢٩. 
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ذك�رت ق�ّصة أص�حاب      . )١( فمن رآه م�نكم فلیق�رأ علی�ھ ف�واتح س�ورة أص�حاب الكھ�ف               
الكھف تنویھًا عن شرفھم وتخلیدًا لذكرھم، وتكریمًا لھم، وتقدیر لثباتھم وتضحیتھم، 
ف�ضًال عم��ا توحی��ھ ق��صتھم م�ن نم��وذج عمل��ي فری��د ومث�ال تطبیق��ي رش��ید لم��ن س��لك    

  .)٢( الفتن طریق النجاة من
  :سورة الكھف:  االسم الثاني-٢

ع��ن أب��ى ال��درداء، ع��ن )ملسو هيلع هللا ىلص(     ودلی�ل ذل��ك م��ا ورد ف��ي احادی��ث الرس�ول الك��ریم   

" من حفظ عشر آیات م�ن أول س�ورة الكھ�ف ع�صم م�ن ال�دجال            : "قال)ملسو هيلع هللا ىلص(النبي  
وجاءت ت�سمیة ال�سورة ای�ضًا بھ�ذا االس�م لت�ضمنھا المعج�زة الربانی�ة ف�ي ق�صة                     . )٣(

ف التي ذكرتھا السورة بتفصیلھا، وھي دلیل حاسم ملم�وس عل�ى ق�درة              أصحاب الكھ 
  .)٤(اهللا الباھرة

  :مضمون السورة: ثانیًا
       إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدتھ في غایة المناس�بة لم�ا ختم�ت ب�ھ ال�سورة              
التي قبلھا ثم ھ�و یخف�ي ت�ارة و یظھ�ر أخ�رى ذل�ك أن ات�ساق ال�سور كات�ساق اآلی�ات             

لھ عن محمد خ�اتم األنبی�اء عل�یھم ال�سالم ع�ن رب الع�المین، فم�ن أخ�ر                    والحروف فك 
سورة مقدمة أو ق�دم أخ�رى م�ؤخرة ك�ان كم�ن أف�سد نظ�م اآلی�ات و غی�ر الح�روف و                       

فإن افتتاح سورة الكھف بالحمدلة لھا أھمیة م�ن جھ�ات ع�دة، أوالھ�ا أن           . )٥(الكلمات
الكفار لما احتبس الوحي عن�ھ  ألنھ لم یقطع نعمھ على نبیھ كما أرجف       " الحمد هللا   " 

                                                           

المسند الصحیح المخت�صر  : ، ینظر٢١٣٧: ، رقم الحدیث  ٣/٢٢٥٠ اخرجھ مسلم في صحیحھ،      (١)

لحج��اج ، أب��و الح��سین م��سلم ب��ن ا)ص��حیح م��سلم )( ملسو هيلع هللا ىلص(بنق��ل الع��دل ع��ن الع��دل إل��ى رس��ول اهللا 
 بی�روت، طبع�ة م�صورة م�ن         –ـ، مجموعة من المحققین، دار الجیل       ) ه ٢٦١(القشیري النیسابوري 

، ٤/١٨١ ھ��ـ، واخرج��ھ احم��د ف��ي م��سنده،   ١٣٣٤الطبع��ة التركی��ة المطبوع��ة ف��ي اس��تانبول س��نة   
مكت�ب  : ، تحقی�ق )٢٤١، ١٦٤(مسند أحمد بن حنبل، أحمد ب�ن حنب�ل أب�و عب�داهللا ال�شیباني،          : ینظر

 م، و اخرج�ھ الن�سائي،   ٢٠١٠ه، ١٤٣١،  ١/ بجمعیة المكنز، جمعیة المكنز اإلسالمي، ط       البحوث  
 .٩٤٦: ، رقم الحدیث٥٢٦، وفي عمل الیوم واللیلة، ص٨٠٢٤: ، رقم الحدیث٥/١٥

التف��سیر الموض��وعي ل��سور الق��رآن الك��ریم، م��صطفى م��سلم وآخ��رون، كلی��ة الدراس��ات   :  ینظ��ر(٢)
 ٤م، ٢٠١٠/ ه١٤٣١،  ١/  ط   –اإلمارات العربیة المتحدة    –لشارقة  العلیا والبحث العلمي، جامعة ا    

 /٢٨٣ . 
، و ٨٠٩: ، رقم الح�دیث ١/٥٥٥، واخرجھ مسلم في صحیحھ، ٥/١٩٦أخرجھ أحمد في مسنده، ٣) (

، و اخرج���ھ الن���سائي ف���ي ال���سنن الكب���رى، ٤٣٢٣: ، رق���م الح���دیث٤٩٨-٤/٤٩٧اخرج���ھ أب���و داود، 
 .١٠٧٨٧: ، رقم الحدیث٦/٢٣٦

أسماء سور القرآن وفضائلھا، منیرة محمد ناصر الدوسري، دار ابن الجوزي، المملك�ة  : ظر ین (٤)
 .٢٥٥ه، ص١٤٢٦، ١/ العربیة السعودیة، ط 

: البرھان في عل�وم الق�رآن، محم�د ب�ن بھ�ادر ب�ن عب�د اهللا الزرك�شي أب�و عب�د اهللا، تحقی�ق                    : ینظر(٥) 
 .٣٧ / ١ه، ١٣٩١ بیروت، -محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعرفة 
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مدة خمسة عشر یوم�ا عتاب�ا ل�ھ ع�ن ع�دم االس�تثناء عن�دما وع�د الم�شركین                )ملسو هيلع هللا ىلص(
  .)١("إن شاء اهللا " باإلجابة من غده و لم یقل 

    وھي الفكرة التي جعلت بعض اللغویین المحدثین یحطمون أسوار الجملة النحویة 
لمعن�ى الكل�ي لل�نص ب�ین جمی�ع        خدمة لمفھوم النص الذي یتأسس على فك�رة ت�وزع ا          

عناصر اللغة و یمتد من بدایة الخطاب إلى نھایتھ أخذا ف�ي ح�سابھ ك�ل دق�ائق النظ�ام          
اللغوي معتمدا وسائل نحویة جدیدة قوامھا التماسك الن�صي و اإلح�االت و ال�ضمائر،        
وھذه النظرة مترتب�ة ع�ن رؤی�ة ش�مولیة تتج�اوز ح�دود اآلی�ة و ال�سورة إل�ى اعتب�ار                  

  .)٢(كال واحدا شكال و مضمونا بل إن من المتأخرین من عده كالكلمة الواحدة القرآن 
     إنَّ موضوع ال�سورة ل�م یخ�رج ع�ن الم�ألوف الق�رآن المك�ي ف�ي تن�اول موض�وع              
العقیدة و اإلیمان، وكان ذلك عن طریق القصص و األمثال الھادفة إل�ى ت�صویر ح�ال             

ب فی���ھ ووض���ع الكف���رة الم���شركین الم���ؤمنین الموح���دین المنت���صرین أب���دا و الترغی���
الخاس��رین ع��اجال أو أج��ال و التح��ذیر من��ھ، والك��شف ع��ن عقی��دة ال��شرك و تھ��اوي       

او اذا اعتبرن��ا . أباطیلھ�ا أم�ام ق��وة التوحی�د الت��ي ال یمل�ك العق�ل إال الت��سلیم ل�سلطانھا      
الرأي الكوفي في عدد اآلیات فإن مساحة القصص في ال�سورة امت�دت لت�شمل إح�دى            

یة و لباقي النص تعلق بھا من حیث ھو تعقیب علیھا أو عرض لمشاھد و و سبعین أ
أح��داث تع��ضدھا و تت��صل بالموض��وع عل��ى طریق��ة الق��رآن ف��ي التعبی��ر بالق��صص و     
األمث��ال وم��ا یتخللھ��ا م��ن وع��ظ و إرش��اد، أو زج��ر أو ترغی��ب، أو ترھی��ب بم��ا یجل��ي  

وعموم��ًا ف��إن ن��ص الغای��ة و ی��ستدعي العق��ول ال��شاردة إل��ى ج��الل الخط��اب القرآن��ي،  
  .)٣(السورة یمكن أن یقسم إجرائیًا إلى مقدمة و قصص و خاتمة

  :سورة الكھف آیات وفي عدد
    خالف بین القراء في تقسیم بعض اآلیات، ُعدَّْت آُیھا في عدد قراء المدینة ومك�ة        
مائة وخمسًا، وفي عدد قراء الشام مائة وستًا، وفي عدد قراء البصرة مائ�ة وإح�دى          

، وف�ي ع�د ق�راء الكوف�ة مائ�ة وع�شرا، بن�اء عل�ى اخ�تالفھم ف�ي تق�سیم بع��ض            ع�شرة 
  .)٤(اآلیات إلى آیتین 

  :وسبب نزول السورة
) ملسو هيلع هللا ىلص(     م��ا ذك��ره كثی��ر م��ن المف��سرین، أن الم��شركین لم��ا أھمھ��م أم��ر النب��ي         

وازدی��اد الم��سلمین مع��ھ وكث��ر ت��ساؤل الواف��دین إل��ى مك��ة م��ن قبائ��ل الع��رب ع��ن أم��ر  

                                                           

الجزائ�ر،   الرغای�ة،  المطبعی�ة،  للفن�ون  الوطنی�ة  العظیم، ابن كثی�ر، المؤس�سة   القران تفسیر:  ینظر(١)
 .١٣٥ / ٤م، ١٩٩٠ -ه١٤١٠، ١/ ط 

 .١٢٤ / ٣م، ١٩٨٢، ١٠/ بیروت، ط  الشروق، قطب، دار سید القران، ظالل في:  ینظر(٢)
-ه١٤١١، ٥/ الجزائ�ر، ط   ال�شھاب،  ش�ركة  ال�صابوني،  عل�ي  محم�د  التفاس�یر،   ص�فوة : ینظ�ر  (٣)

 .١٨١ / ٢م، ١٩٩٠
، »تحری�ر المعن�ى ال�سدید وتن�ویر العق�ل الجدی�د م�ن تف�سیر الكت�اب المجی�د                   «التحریر والتنویر   :  ینظر (٤)

، ال�دار التون�سیة   )ھ�ـ ١٣٩٣: المت�وفى (محمد الطاھر ب�ن محم�د ب�ن محم�د الط�اھر ب�ن عاش�ور التون�سي            
 .  ٢٤٢/  ١٥،  ھـ١٩٨٤ تونس، –للنشر 
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 إل��ى أحب��ار الیھ��ود  )٢(، وُعْقَب��ة ب��ن أب��ي ُمَع��ْیط  )١(لن��ضر ب��ن الح��ارث دعوت��ھ، بعث��وا ا 
یسألونھم رأیھم في دعوتھ، وھم یطمعون أن یجد لھم األحبار ما لم     ) یثرب(بالمدینة  

ف��إن الیھ��ود أھ��ل الكت��اب األول   : یھت��دوا إلی��ھ مم��ا یوجھ��ون ب��ھ تك��ذیبھم إی��اه، ق��الوا   
عل��م ل��یس عن��دنا، فق��دم الن��ضر  ) ھمأي ص��فاتھم وعالم��ات(وعن��دھم م��ن عل��م األنبی��اء 

وأخبراھم ب�بعض قول�ھ، فق�ال       )ملسو هيلع هللا ىلص(وعقبة إلى المدینة ووصفا للیھود دعوة النبي        
َسُلوه عن ثالث ؟ فإن أخبركم بھن فھو نبيء وإن لم یفعل فالرجل  : لھم أحبار الیھود  

اف متقّول، َسُلوه عن ِفتیٍة ذھبوا في الدھر األول ما كان أمرھم، وَسُلوه عن رجل طّو
فرج�ع الن�ضر وعقب�ة    . قد بلغ مشارق األرض ومغاربھا، وس�لوه ع�ن ال�روح م�ا ھ�ي            

فأخبرا قریشًا بما قالھ أحبار الیھود، فجاء جمع من المشركین إلى رسول اهللا فسألوه 
وھو ینتظر وقت ( أخبركم بما سألتم عنھ غدًا : عن ھذه الثالثة ؛ فقال لھم رسول اهللا

فمك�ث رس�ول اهللا    . إن ش�اء اهللا   : ول�م یق�ل   ). علمھ�ا   نزول الوحي علیھ بح�سب ع�ادة ی       
خم�سة ع��شر یوم�ًا، ف�أرَجف أھ�ل مك��ة     : ثالث�ة أی�ام ال ی�وحى إلی�ھ، وق��ال اب�ن إس�حاق      

وعدنا محمد غ�دًا وق�د أص�بحنا الی�وم ع�دة أی�ام ال یخبرن�ا ب�شيء مم�ا س�ألناه                    : وقالوا
م ب�سورة  عنھ، حتى أحزن ذلك رسول اهللا وش�ق علی�ھ، ث�م ج�اءه جبری�ل علی�ھ ال�سال                  

الكھ�ف وفیھ��ا ج�وابھم ع��ن الفتی�ة وھ��م أھ�ل الكھ��ف، وع�ن الرج��ل الط�واف وھ��و ذو       
﴿ َوَی��ْسَأُلوَنَك َع��ِن : ، ق��ال تع��الى)٣(وُأن��زل علی��ھ فیم��ا س��ألوه م��ن أم��ر ال��روح. الق��رنین

  .َّ)٤(الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتیُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإلَّا َقِلیًلا ﴾
      والذي ُعِرَف عند اھل العلم أنَّ سورة الكھف مكیة كلھا، وأنھا من ال�سور الت�ي              

وم�ن آم�ن   ) ملسو هيلع هللا ىلص(نزلت جملة واحدة فقد نزلت في العھد المكي حی�ث لق�ي الرس�ول               
معھ في ھذه الفترة العدید م�ن المح�ن فج�اءت س�ورة أص�حاب الكھ�ف ت�سلیة وتثبیت�ًا                     

                                                           

ھو فراس بن النضر بن الحارث بن علقمة ابن كلدة بن عب�د من�اف ب�ن عب�د         :  فراس بن النضر   (١)
الدار بن قصي أبو الحارث العبدري القرشي، لھ صحبة وھاجر إلى أرض الحبشة في الم�رة الثانی�ة           

بن ت��اریخ دم��شق، أب��و القاس��م عل��ي ب��ن الح��سن ب��ن ھب��ة اهللا المع��روف ب��ا  : وش��ھد الیرم��وك، ینظ��ر
عم��رو ب��ن غرام��ة العم��روي، دار الفك��ر للطباع��ة والن��شر     : ، تحقی��ق)ھ��ـ٥٧١: المت��وفى(ع��ساكر 

 .٥٥٨٧: ، تسلسل٢٤٧ / ٤٨ م، ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥والتوزیع، 
عقبة بن أبي معیط بن أبي عمرو بن أمیة بن عب�د ش�مس ب�ن عب�د من�اف           : ُعْقبة بن أبي ُمَعْیط   (٢) 

ی�وم  )ملسو هيلع هللا ىلص(كره اهللا تعالى في كتابھ، أس�ره رس�ول اهللا   كان من شیاطین قریش وھو الفاسق الذي ذ    
ت�اریخ دم�شق،   : بدر وضرب عنقھ صبرا، وابنھ الولید بن عقبة أخو عثمان ابن عف�ان ألم�ھ، ینظ�ر                 

اإلكم��ال ف��ي رف��ع االرتی��اب ع��ن المؤتل��ف والمختل��ف ف��ي األس��ماء والكن��ى        : ، و ینظ��ر٢٢٤ / ٦٣
، دار )ھ�ـ ٤٧٥: المت�وفى (ب�ن جعف�ر ب�ن م�اكوال     واألنساب، سعد الملك، أبو ن�صر عل�ي ب�ن ھب�ة اهللا         

 .٢٠٩ / ٧م، ١٩٩٠-ھـ١٤١١، ١/ لبنان، ط -بیروت-الكتب العلمیة 
التحری��ر والتن��ویر، محم��د الط��اھر ب��ن محم��د ب��ن محم��د الط��اھر ب��ن عاش��ور التون��سي      :  ینظ��ر(٣)

 / ١٥ م، ١٩٩٧، دار س��حنون للن��شر والتوزی�ع، الطبع��ة التون��سیة، ت��ونس،  )ھ��ـ١٣٩٣: المت�وفى (
٢٤٣.  

 .٨٥سورة االسراء، اآلیة  (٤)
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لغاش�یة وقب�ل س�ورة ال�شورى، وھ�ي      كم�ا أنھ�ا نزل�ت بع�د س�ورة ا     )ملسو هيلع هللا ىلص(لقلب النب�ي  
  . )١(الثامنة والستون في ترتیب نزول السور

      وكانت المناسبة العظیمة التي ابتدأ بھا ف�ي س�ورة االس�راء ث�م االبت�داء ب�سورة                  
إن الت�سبیح   : الكھف فكان تسبیحًا لھ تع�الى وھ�ذا م�ا اك�ده فخ�ر ال�دین ال�رازي بقول�ھ                   

) س�بحان اهللا والحم�د هللا     : (ى التحمید، أال ترى أنھ یقال     أینما جاء فإنما جاء ُمَقَدمًا عل     
إن�ھ ج�ل جالل�ھ ذك�ر الت�سبیح عن�د م�ا أخب�ر أن�ھ أس�رى بمحم�د                    : إذا عرفت ھذا فنقول   

﴿ ُس��ْبَحاَن الَّ��ِذي َأْس��َرى ِبَعْب��ِدِه َلْیًل��ا ِم��َن اْلَم��ْسِجِد اْلَح��َراِم ِإَل��ى      : فق��ال س��بحانھ )ملسو هيلع هللا ىلص(
   .)٢(َرْكَنا َحْوَلُھ ِلُنِرَیُھ ِمْن آَیاِتَنا ِإنَُّھ ُھَو السَِّمیُع اْلَبِصیُر﴾اْلَمْسِجِد اْلَأْقَصى الَِّذي َبا

 ﴿ :فق�ال س�بحانھ   ) ملسو هيلع هللا ىلص(   وذكر التحمید عند ما ذكر أنھ أنزل  الكت�اب عل�ى محم�د               
لت��سبیح أول  أن ا)٣( ﴾ اْلَحْم�ُد ِللَّ��ِھ الَّ��ِذي َأْن��َزَل َعَل��ى َعْب��ِدِه اْلِكَت��اَب َوَل��ْم َیْجَع��ْل َل��ُھ ِعَوًج��ا 

األمر ألنھ عبارة عن تنزیھ اهللا عم�ا ال ینبغ�ي وھ�و إش�ارة إل�ى كون�ھ ك�امًال ف�ي ذات�ھ                 
والتحمید عبارة ع�ن كون�ھ ُمَكِم�ًال لغی�ره، وال ش�ك أن أول األم�ر ھ�و كون�ھ ك�امًال ف�ي                   

س�بحان  (ذاتھ ونھایة األمر كونھ مكمًال لغیره فال جرم وقع االبتداء ف�ي ال�ذكر بقولن�ا                
. ذكر بعده الحمد هللا تنبیھًا عل�ى أن مق�ام الت�سبیح مب�دأ ومق�ام التحمی�د نھای�ة          ثم  ) اهللا

ذكر عند اإلسراء لفظ التسبیح وعند إنزال الكتاب لفظ التحمی�د           : إذا عرفت ھذا فنقول   
أول درج��ات كمال��ھ وإن��زال الكت��اب غای��ة درج��ات   / وھ��ذا تنبی��ھ عل��ى أن اإلس��راء ب��ھ  

اإلسراء بھ إلى المع�راج یقت�ضي ح�صول الكم�ال     كمالھ، واألمر في الحقیقة كذلك ألن    
لھ، وإنزال الكتاب علیھ یقتضي كونھ مكمًال لألرواح البشریة وناقًال لھا من حضیض   

وھذا تنبی�ھ عل�ى أن    . البھیمیة إلى أعلى درجات الملكیة، وال شك أن ھذا الثاني أكمل          
  )٤(ِلمًا لغیرهعالمًا في ذاتھ ُمَع) العبد(أعلى مقامات العباد مقامًا أن یصیر 

ب اطا  

  اَص ارآ  ورة اف

  :قصة أصحاب الكھف: أوال
     جاءت قصة أصحاب الكھف تلخیص یجمل الق�ّصة، ویرس�م خطوطھ�ا العری�ضة،              
فنعرف أن أصحاب الكھ�ف فتی�ة، آووا إل�ى الكھ�ف وھ�م مؤمن�ون، وأن�ھ ض�رب عل�ى           

 الطویلة، وأنھ كان ھناك فریقان یتجادالن       آذانھم في الكھف، وأنھم بعثوا من رقدتھم      
وق�صتھم عل�ى غرابتھ�ا لی�ست بأعج�ب آی�ات اهللا،       .. في شأنھم، ثم لبث�وا ف�ي الكھ�ف         

                                                           

 .بتصرف. ٢٤٣ / ١٥والتنویر،  التحریر:  ینظر(١)
 .١ سورة االسراء، اآلیة (٢)
 .١ سورة الكھف، اآلیة (٣)
، أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن عم��ر ب��ن الح��سن ب��ن الح��سین )التف��سیر الكبی��ر(مف��اتیح الغی��ب :  ینظ��ر(٤)

، دار إحی��اء الت��راث )ھ��ـ٦٠٦: المت��وفى(ي خطی��ب ال��ري التیم��ي ال��رازي الملق��ب بفخ��ر ال��دین ال��راز
  .٤٢١ / ٢١ ه، ١٤٢٠، ٣/ العربي، بیروت، ط 
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وفي صفحات ھذا الكون من العجائب وفي ثنایاه من الغرائب ما یفوق قصة أص�حاب               
ُھْم ِب�اْلَحقِّ ِإنَُّھ�ْم   ﴿ َنْح�ُن َنُق�صُّ َعَلْی�َك َنَب�أَ    : ویطالعن�ا الم�شھد األول  . )١(!الكھ�ف وال�رقیم  

﴿ َوَرَبْطَن�ا َعَل�ى     :  بإلھامھم كیف ی�دبرون أم�رھم      )٢( ِفْتَیٌة آَمُنوا ِبَربِِّھْم َوِزْدَناُھْم ُھًدى ﴾     
ُقُلوِبِھْم ِإْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربَُّنا َربُّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض َلْن َنْدُعَو ِم�ْن ُدوِن�ِھ ِإَلًھ�ا َلَق�ْد ُقْلَن�ا             

 فإذا ھي ثابتة راسخة، مطمئنة إلى الحق الذي عرفت، معتّزة باإلیمان         )٣(ًذا َشَطًطا﴾   ِإ
الذي اختارت والقیام حرك�ة ت�دل عل�ى الع�زم والثب�ات فھ�و رب لھ�ذا الك�ون كل�ھ فھ�و                       

ث�م یلتفت�ون إل�ى م�ا علی�ھ       . )٤(!واحد بال شریك وتجاوزنا الح�ق، وح�دنا ع�ن ال�صواب           
أن : المنھج الذي یسلكونھ فھذا ھو طری�ق االعتق�اد  قومھم فیستنكرونھ، ویستنكرون  

یكون لإلنسان دلیٌل قويٌّ یستند إلیھ، وبرھان لھ سلطان على النف�وس والعق�ول، وإال       
فھو الكذب الشنیع؛ ألنھ الكذب على اهللا  وإلى ھنا یبدو موقف الفتیة واضحًا صریحًا          

 أج�سامھم، أش�ّداء ف�ي إیم�انھم،         إنھم فتیة أشّداء في   .. حاسمًا، ال ترّدد فیھ وال تلعثم       
وھن��ا ینك��شف العج��ب ف��ي ش��أن القل��وب     . )٥(!أش��ّداء ف��ي اس��تنكار م��ا علی��ھ ق��ومھم    

المؤمنة، فھؤالء الفتیة الذین یعتزلون قومھم، ویھجرون دیارھم، ویفارقون أھلھ�م،           
ھؤالء الذین یأوون إل�ى الكھ�ف ال�ضّیق    .. ویتجّردون من زینة األرض ومتاع الحیاة      

ھؤالء یستروحون رحم�ة اهللا، ویح�ّسون ھ�ذه الرحم�ة ظلیل�ة ف�سیحة          . مظلِمالخشن ال 
﴿ َوِإِذ اْعَتَزْلُتُموُھْم َوَما َیْعُبُدوَن ِإلَّا اللََّھ َفْأُووا ِإَلى اْلَكْھ�ِف َیْن�ُشْر َلُك�ْم َربُُّك�ْم ِم�ْن                : ممتّدة

﴿ َوَت�َرى ال�شَّْمَس   : عن�ا قول�ھ ج�لَّ ش�أنھ       ویطال.)٦ (﴾ َرْحَمِتِھ َوُیَھیِّْئ َلُكْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمْرَفًقا     
ِإَذا َطَلَعْت َتَزاَوُر َع�ْن َكْھِفِھ�ْم َذاَت اْلَیِم�یِن َوِإَذا َغَرَب�ْت َتْقِرُض�ُھْم َذاَت ال�شَِّماِل َوُھ�ْم ِف�ي           

َل�ْن َتِج�َد َل�ُھ َوِلی�ا     َفْجَوٍة ِمْنُھ َذِلَك ِمْن آَیاِت اللَِّھ َمْن َیْھِد اللَّ�ُھ َفُھ�َو اْلُمْھَت�ِد َوَم�ْن ُی�ْضِلْل فَ               
َوَتْحَسُبُھْم َأْیَقاًظا َوُھْم ُرُقوٌد َوُنَقلِّ�ُبُھْم َذاَت اْلَیِم�یِن َوَذاَت ال�شَِّماِل َوَكْل�ُبُھْم          ) ١٧(ُمْرِشًدا  

 ﴾ْم ُرْعًب��ا َباِس��ٌط ِذَراَعْی��ِھ ِباْلَوِص��یِد َل��ِو اطََّلْع��َت َعَل��ْیِھْم َلَولَّْی��َت ِم��ْنُھْم ِف��َراًرا َوَلُمِلْئ��َت ِم��ْنُھ
 یلتقطھ�ا   وھو مشھد تصویري عجیب، ینقل بالكلمات ھیئة الفتیة ف�ي الكھ�ف، كم�ا             )٧(

شریط متحّرك، والشمس تطلع على الكھف فتمی�ل علی�ھ كأنھ�ا متعم�دة، وتلق�ي ظ�الل            
  .)٨(اإلرادة في عملھا، والشمس تغرب فتجاوزھم إلى الشمال
ون م��ن جن��ب إل��ى جن��ب ف��ي       ویم��ضي ال��سیاق یكم��ل الم��شھد العجی��ب، وھ��م یقلب��  

 -عل��ى ع�ادة الك��الب -ن�ومتھم الطویل�ة، فیح��سبھم الرائ�ي أیقاظ��ًا وھ�و رق��ود، وكل�بھم      

                                                           

، مكتب�ة دار ال�شروق   )ھ�ـ ١٣٨٥ت(في ظالل القرآن، سید قطب إبراھیم حسین ال�شاربي    : ینظر (١)
 .، بتصرف٢٢٦١ / ٤م، ١٩٦٧في بیروت، وكذلك نفس المكتبة بفرع لھا في القاھرة بمصر، 

 .١٣ة الكھف، من اآلیة سور (٢)
  .١٤ سورة الكھف، من اآلیة (٣)
مكتب��ة اب��ن كثی��ر،  ، األس��تاذ ال��دكتور س��عد المرص��في ، الج��امع ال��صحیح لل��سیرة النبوی��ة : ینظ��ر (٤)

 .٩١١-٩١٠ / ٤ ، م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠، ١/ الكویت، ط 
 .٩١٢ / ٤الجامع الصحیح للسیرة النبویة، : ینظر (٥)
 .١٦سورة الكھف، اآلیة  (٦)
 .١٨-١٧: سورة الكھف، اآلیات (٧)

 .٩١٤ / ٤الجامع الصحیح للسیرة النبویة، : ینظر(٨) 



 

 

 - ٣٦٩٩ - 

باس��ط ذراعی��ة بالفن��اء قریب��ًا م��ن ب��اب الكھ��ف كأن��ھ یحرس��ھم، وھ��م ف��ي ھیئ��تھم ھ��ذه  
یثی��رون الرع��ب ف��ي قل��ب م��ن یطل��ع عل��یھم، إذ ی��راھم نیام��ًا كاألیق��اظ، یتقّلب��ون وال        

ن تدبیر اهللا، كي ال یعبث بھم عابث، حتى یج�ري الوق�ت المعل�وم             یستیقظون، وذلك م  
﴿ َوَكَذِلَك َبَعْثَناُھْم ِلَیَتَساَءُلوا َبْیَنُھْم َقاَل َقاِئ�ٌل ِم�ْنُھْم          : وفجأة تدب فیھم الحیاة، قال تعالى     

 ِبَما َلِبْثُتْم َفاْبَعُثوا َأَحَدُكْم ِبَوِرِقُكْم َكْم َلِبْثُتْم َقاُلوا َلِبْثَنا َیْوًما َأْو َبْعَض َیْوٍم َقاُلوا َربُُّكْم َأْعَلُم
َھِذِه ِإَلى اْلَمِدیَنِة َفْلَیْنُظْر َأیَُّھا َأْزَكى َطَعاًما َفْلَیْأِتُكْم ِبِرْزٍق ِمْنُھ َوْلَیَتَلطَّْف َوَلا ُیْشِعَرنَّ ِبُك�ْم          

ْو ُیِعی�ُدوُكْم ِف�ي ِملَّ�ِتِھْم َوَل�ْن ُتْفِلُح�وا ِإًذا      ِإنَُّھْم ِإْن َیْظَھ�ُروا َعَل�ْیُكْم َیْرُجُم�وُكْم أَ    ) ١٩(َأَحًدا  
ویطالعنا ھ�ذا الم�شھد، والفتی�ة ی�ستیقظون وھ�م ال یعرف�ون ك�م لبث�وا من�ذ أن                    )١(َأَبًدا ﴾ 

إنھم یفركون أعینھم، ویلتفت أح�دھم إل�ى اآلخ�ر فی�سأل كم�ا ی�سأل         .. أدركھم النعاس   
ث�م رأوا أن یترك�وا    آث�ار ن�وم طوی�ل    ِمن یستیقظ من نوم طویل، والبد أنھ كان یحّس ب         

شأن المؤمن ف�ي ك�ل   -ھذه المسألة التي ال طائل وراء البحث فیھا، ویدعوا أمرھا هللا       
 وأن یأخ�ذوا ف�ي ش�أن عمل�ّي، فھ�م ج�ائعون، ول�دیھم نق�ود          -ما یعرض لھ مما یجھل�ھ     

فضّیة خرجوا بھ�ا م�ن المدین�ة وھ�م یح�ذرون أن ینك�شف أم�رھم، ویع�رف مخب�ؤھم،                 
بوصفھم خارجین على الّدین،    -أصحاب السلطان في المدینة فیقتلوھم رجمًا       فیأخذھم  

 أو یفتنوھم عن عقی�دتھم بالتع�ذیب،        -! ألنھم یعبدون إلھًا واحدًا في المدینة المشركة      
فما یفل�ح م�ن یرت�ّد    . وھذه ھي التي یتقونھا، لذلك یوصون أحدھم أن یكون حذرًا َلِبَقاً  

ولن�ا أن نت�صّور ض�خامة المفاج�أة        ! للخ�سارة الكب�رى   عن اإلیمان إلى ال�شرك، وإنھ�ا        
بعد أن أیقن أحدھم أن المدینة قد مضى علیھا العھد الطویل من�ذ  -التي اعترف الفتیة    

أن فارقوھا، وأن الدنیا قد تبدَّلت من حولھم، فلم یعد لشيء مما ینكرونھ، وال لشيء             
وأنھ�م أعجوب�ة ف�ي    وأنھ�م م�ن جی�ل ق�دیم م�ضت علی�ھ الق�رون،           ! مما یعرفونھ وجود  

فل��ن یمك��ن أن یع��املوھم كب��شر ع��ادیین، وأن ك��ل م��ا ی��ربطھم    . نظ��ر الن��اس وح��ّسھم 
كل�ھ ق�د تقط�ع، فھ�م أش�بھ          .. بجیلھم من قرابات ومعامالت ومشاعر وعادات وتقالی�د         

لن�ا  ! فیرحمھم اهللا من ھذا كلھ فیتوف�اھم  ... بالذكرى الحّیة منھم باألشخاص الواقعّیة      
أم��ا ال��سیاق القرآن��ي فیع��رض ھ��ذا الم��شھد األخی��ر، م��شھد      .. ھ أن نت��صوَّر ھ��ذا كل��  

وف��اتھم، والن��اس خ��ارج الكھ��ف یتن��ازعون ف��ي ش��أنھم، عل��ى أي دی��ن ك��انوا، وكی��ف   
﴿ َوَك��َذِلَك َأْعَثْرَن��ا : یخل��دونھم ویحفظ��ون ذك��راھم لألجی��ال، وتطالعن��ا العب��رة الم��ستفادة

 َوَأنَّ السَّاَعَة َلا َرْیَب ِفیَھ�ا ِإْذ َیَتَن�اَزُعوَن َبْی�َنُھْم َأْم�َرُھْم      َعَلْیِھْم ِلَیْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اللَِّھ َحقٌّ     
َفَقاُلوا اْبُنوا َعَلْیِھْم ُبْنَیاًنا َربُُّھْم َأْعَلُم ِبِھْم َقاَل الَِّذیَن َغَلُب�وا َعَل�ى َأْم�ِرِھْم َلَنتَِّخ�َذنَّ َعَل�ْیِھْم                

تی�ة ھ�ي دالالتھ�ا عل�ى البع�ث بمث�ل واقع�ي              والعب�رة ف�ي خاتم�ة ھ�ؤالء الف          )٢(َمْسِجًدا﴾
قریب محسوس، یق�رب إل�ى الن�اس ق�ضّیة البع�ث، فیعلم�وا أن وع�د اهللا بالبع�ث ح�ق،           
وأن الساعة ال ریب فیھا  وعلى ھذا النحو بعث اهللا الفتیة من نومتھم، وأعثر قومھم 

  .)٣(!علیھم

                                                           

 .٢٠-١٩:  سورة الكھف، اآلیات(١)
 .٢٠سورة الكھف، اآلیة ) ١(

 .٩١٦ / ٤الجامع الصحیح للسیرة النبویة، : ینظر (٣)
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  :قصة صاحب الجنتین: ثانیًا
ة ح��سیة ذات ت��أثیر ب��الغ، وعب��رة عظیم��ة، ق��صد       ف��ي الق��رآن الك��ریم أمثل��ة واقعی��

بإیرادھا تصویر المواقف، وتثبیت اإلیمان أو غرسھ، واستئصال الكفر وآثاره، والرد 
على الطائفة المتحیرة من كفار مكة الذین أرادوا من النبي ص�ّلى اهللا علی�ھ وس�ّلم أن             

ام، والتنویھ بأھل یطرد فقراء المؤمنین الذین یدعون ربھم بالغداة والعشي على الدو         
: وم�ن ھ�ذه األمثل�ة     . اإلیمان المقرین بالربوبیة أمثال بالل وعمار وص�ھیب وأق�رانھم         

ف��افتتن بجمالھم��ا، وأنك��ر البع��ث     ) أي ب��ستانان (ق��صة رج��ل جاح��د ك��ان ل��ھ جنت��ان       
﴿ َواْضِرْب َلُھْم َمَثًلا َرُجَلْیِن   : واآلخرة، قال اهللا تعالى واصفا حال ھذا الرجل قال تعالى         

ِكْلَت�ا  ) ٣٢(َعْلَنا ِلَأَح�ِدِھَما َجنََّت�ْیِن ِم�ْن َأْعَن�اٍب َوَحَفْفَناُھَم�ا ِبَنْخ�ٍل َوَجَعْلَن�ا َبْیَنُھَم�ا َزْرًع�ا            َج
َوَكاَن َلُھ َثَم�ٌر َفَق�اَل   ) ٣٣(اْلَجنََّتْیِن آَتْت ُأُكَلَھا َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُھ َشْیًئا َوَفجَّْرَنا ِخَلاَلُھَما َنَھًرا  

َوَدَخ��َل َجنََّت��ُھ َوُھ��َو َظ��اِلٌم ) ٣٤(ِبِھ َوُھ��َو ُیَح��اِوُرُه َأَن��ا َأْكَث�ُر ِمْن��َك َماًل��ا َوَأَع��زُّ َنَف�ًرا   ِل�َصاحِ 
َوَم�ا َأُظ�نُّ ال�سَّاَعَة َقاِئَم�ًة َوَل�ِئْن ُرِدْدُت ِإَل�ى       ) ٣٥(ِلَنْفِسِھ َقاَل َما َأُظنُّ َأْن َتِبیَد َھ�ِذِه َأَب�ًدا       

ظ�اھر ھ�ذا المث�ل أن�ھ وص�ف ألم�ر واق�ع موج�ود،               )١ (ا ِمْنَھ�ا ُمْنَقَلًب�ا ﴾     َربِّي َلَأِجَدنَّ َخْیرً  
روي في ذلك أنھ كان ھناك أخوان من بني إسرائیل، ورثا أربعة آالف دین�ار، ف�صنع                  
أحدھما بمالھ م�ا ذك�ر وھ�و ب�ستانان، واش�ترى عبی�دا وت�زوج وأث�رى، وأنف�ق اآلخ�ر                 

، ففخ��ر الغن��ي ووّب��خ الم��ؤمن، فج��رت مال�ھ ف��ي طاع��ة اهللا تع��الى حت��ى افتق��ر، والتقی�ا  
والمق�صود بالمث�ل طائفت�ان، إذ الرج�ل الك�افر ص�احب الجنت�ین               . بینھما ھذه المحاورة  

ھو بإزاء متجبري قریش أو بن�ي تم�یم، والرج�ل الم�ؤمن المق�ر بالربوبی�ة ھ�و ب�إزاء          
  .)٢(بالل وعمار وصھیب وأقرانھم

  :قصة موسى علیھ السالم مع الخضر: ثالثًا
قام موسى النبي خطیبًا في بن�ي إس�رائیل،        ): ملسو هيلع هللا ىلص(أبي بن كعب، عن النبي          عن  

أنا أعلم فعتب اهللا علیھ إذ لم ی�رد العل�م إلی�ھ ف�أوحى اهللا            : أي الناس أعلم فقال   : فسئل
: یا رب وكیف بھ فقیل لھ: إلیھ أن عبدا من عبادي بمجمع البحرین ھو أعلم منك قال

 ث��م ف��انطلق، وانطل��ق بفت��اه یوش��ع ب��ن ن��ون، احم��ل حوت��ًا ف��ي مكت��ل، ف��إذا فقدت��ھ فھ��و
وحمال حوتا في مكتل، حتى كانا عند الصخرة، وضعا رؤوسھما وناما فانسل الح�وت     
م��ن المكت��ل فاتخ��ذ س��بیلھ ف��ي البح��ر س��ربا وك��ان لموس��ى وفت��اه عجب��ا فانطلق��ا بقی��ة     

ولم یج�د موس�ى م�سًا م�ن الن�صب حت�ى ج�اوز المك�ان                   لیلتھما ویومھما فلما أصبح،   
ف�سلم موس�ى    ) أو قال تسجى بثوب�ھ    ( أمر بھ فقال لھ فتاه إذا رجل مسجى بثوب           الذي

: موس�ى بن�ي إس�رائیل ق�ال       : أنا موسى فقال  : وأنى بأرضك السالم فقال   : فقال الخضر 
ھل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن ت�ستطیع مع�ي ص�برا     : نعم قال 

 تعلم�ھ أن�ت، وأن�ت عل�ى عل�م ال أعلم�ھ       یا موسى إني على علم من علم اهللا علمنیھ ال 
فانطلقا یمشیان على ساحل البحر، لیس لھما سفینة فمرت بھما سفینة، فكلم�وھم أن   
                                                           

 .٣٦-٣٢:  سورة الكھف، اآلیات(١)

التفسیر الوسیط للزحیل�ي، د  : الھم من الفقر، ینظروما ن)ملسو هيلع هللا ىلص( یقصد بھم اصحاب رسول اهللا    (٢)
 .١٤٢٣ / ٢ ھـ، ١،١٤٢٢/  دمشق، ط –وھبة بن مصطفى الزحیلي، دار الفكر 
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یحملوھم��ا، فع��رف الخ��ضر، فحملوھم��ا بغی��ر ن��ول فج��اء ع��صفور فوق��ع عل��ى ح��رف   
ی�ا موس�ى م�ا نق�ص علم��ي     : ال�سفینة، فنق�ر نق�رة أو نق�رتین ف�ي البح�ر فق�ال الخ�ضر        

كنق��رة ھ��ذا الع�صفور ف��ي البح�ر فعم��د الخ��ضر إل�ى ل��وح م��ن     هللا إالوعلم�ك م��ن عل�م ا  
ق��وم حملون��ا بغی��ر ن��ول، عم��دت إل��ى س��فینتھم   : أل��واح ال��سفینة فنزع��ھ فق��ال موس��ى 

ال تؤاخ�ذني بم�ا     : ألم أقل إنك لن تستطیع مع�ي ص�برا ق�ال          : فخرقتھا لتغرق أھلھا قال   
ع�ب م�ع الغلم�ان، فأخ�ذ     نسیت فكانت األولى م�ن موس�ى ن�سیانا فانطلق�ا، ف�إذا غ�الم یل               

﴿ َفاْنَطَلَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَیا ُغَلاًم�ا  : الخضر برأسھ من أعاله فاقتلع رأسھ بیده فقال موسى     
َقاَل َأَل�ْم َأُق�ْل َل�َك ِإنَّ�َك        ) ٧٤(َفَقَتَلُھ َقاَل َأَقَتْلَت َنْفًسا َزِكیًَّة ِبَغْیِر َنْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْیًئا ُنْكًرا            

َقاَل ِإْن َسَأْلُتَك َعْن َشْيٍء َبْعَدَھا َفَل�ا ُت�َصاِحْبِني َق�ْد َبَلْغ�َت              ) ٧٥(یَع َمِعَي َصْبًرا    َلْن َتْسَتطِ 
َفاْنَطَلَق��ا َحتَّ���ى ِإَذا َأَتَی��ا َأْھ���َل َقْرَی��ٍة اْس���َتْطَعَما َأْھَلَھ��ا َف���َأَبْوا َأْن     ) ٧٦(ِم��ْن َل��ُدنِّي ُع���ْذًرا   

ا ُیِریُد َأْن َیْنَقضَّ َفَأَقاَمُھ َقاَل َلْو ِش�ْئَت َلاتََّخ�ْذَت َعَلْی�ِھ َأْج�ًرا        ُیَضیُِّفوُھَما َفَوَجَدا ِفیَھا ِجَدارً   
  )١ (﴾) ٧٨(َقاَل َھَذا ِفَراُق َبْیِني َوَبْیِنَك َسُأَنبُِّئَك ِبَتْأِویِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْیِھ َصْبًرا ) ٧٧(

. )٢( علینا من أمرھمیرحم اهللا موسى لوددنا لو صبر حتى یقص): ملسو هيلع هللا ىلص(قال النبي. 
اعتمد اھل العل�م ف�ي ق�صة موس�ى والعب�د ال�صالح، جمل�ًة م�ن آداب طال�ب العل�م، م�ع                 

﴿ َقاَل َلُھ ُموَسى َھ�ْل َأتَِّبُع�َك َعَل�ى َأْن ُتَعلَِّم�ِن ِممَّ�ا      : العالم، وذلك استنادًا إلى قولھ تعالى     
األدب؛ ألن�ھ اس�تأذنھ أن      في ھذا السؤال مالطفة ومبالغ�ة ف�ي ح�سن            )٣(ُعلِّْمَت ُرْشًدا﴾   

 ، بھ�ذا األدب الالئ�ق   )٤(یكون تابعًا لھ على أن ُیعلِّمھ مما علَّمھ اهللا من العلم والرش�د   
، وإن تفاوتت )٥(بنبيٍّ، یستفھُم وال یجزم، ویطلُب العلم الراشد من العبد الصالح العالم
د یأخ�ذ الفاض�ُل   المراتب، ولیس في ذلك ما یدلُّ على أنَّ الخضر أفضُل من موسى، فق            

عن الفاضل، وقد یأخذ الفاضل عن المفضول إذا اختصَّ أحُدھما بعل�م ال یعلم�ھ اآلخ�ر         
)٦(.  

                                                           

 .٧٨-٧٤:  سورة الكھف، اآلیات(١)
اللؤلؤ والمرجان فیم�ا اتف�ق علی�ھ ال�شیخان، محم�د ف�ؤاد ب�ن عب�د الب�اقي ب�ن ص�الح ب�ن                     :  ینظر (٢)

، )بدون طبعة وب�دون ت�اریخ  ( محمد الحلبي - إحیاء الكتب العربیة     ، دار )ھـ١٣٨٨: المتوفى(محمد  
 - ھ��ـ ١٤٠٧دار الح��دیث، الق��اھرة،  : - كم��ا ھ��و وب��نفس ت��رقیم ص��فحاتھ وأحادیث��ھ     -: ث��م ص��ّوره 

 .١٥٣٨: ، تسلسل الحدیث١٢٠ / ٣م، دار الریان للتراث، ١٩٨٦
 .٦٦ سورة الكھف، اآلیة، (٣)
ني الروایة والدرایة من علم التفسیر، محمد بن عل�ي ب�ن محم�د    فتح القدیر الجامع بین ف    :  ینظر (٤)

 .٤٢٧ / ٣ بیروت، –الشوكاني، دار الفكر 
 .٧٢ /٥: في ظالل القرآن:  ینظر(٥)
  .٤٢٧ / ٣فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، :  ینظر(٦)



 

 

 - ٣٧٠٢ - 

  : قصة ذي القرنین: رابعًا
أم�ا ق�صة ذي الق�رنین    . )١(ھو إسكندر بن فیلبس المقدوني الیون�اني     :      ذو القرنین 

ل��سیطرة عل��ى الع��الم،  فھ��ي عب��رة للحك��ام وال��سالطین، إذ أن ھ��ذا الَمِل��ك تمكَّ��ن م��ن ا    
وم��شرق األرض ومغربھ��ا، وبنائ��ھ ال��سد العظ��یم ب��سبب م��ا ات��صف ب��ھ م��ن التق��وى       

ذك�ر اُهللا تع�الى ذا الق�رنیِن ھ�ذا، وأثن�ى علی�ھ بالع�دِل، وأن�ھ بل�غ                    . )٢(والعدل والصالح   
 التامَّ��ة، )٣(الم��شارق والمغ��ارب، وَمَل��ك األق��الیم، وقَھ��ر أھلھ��ا، وس��ار ف��یھم بالَمْعَدل��ةِ   

طاِن الُمؤیَّ��د الُمظفَّ��ر الَمْن��صور الق��اھر الُمْق��ِسط، وال��صحیُح أن��ھ ك��ان َمِلًك��ا ِم��ن     وال��سل
وك�ان الَخ�ِضُر علی�ھ ال�سالم عل�ى ُمقدَِّم�ة جی�شھ،             . )٤(كان نبیا : الُمُلوِك العادلین، وقیل  

وكان عنده بمنزلة الُمشاِور، ال�ذي ھ�و ِم�ن الَمِل�ك بمنزل�ة ال�وزیِر ف�ي إص�الِح الن�اس                
د ُذِكر أن ذا القرنیِن أسَلم على یَدي إبراھیَم الخلیِل علیھ السالم، وطاف مع�ھ  الیوم وق 

  .)٥(بالكعبة الُمكرَّمة ھو وإسماعیل، علیھ السالم
     ومن المعلوم أن ما قصھ اهللا في كتاب�ھ ھ�و أح�سن وأنف�ع م�ا یق�ص عل�ى العب�اد،              

یاسة وح�سن  فأخبر أن�ھ أعط�اه م�ن ك�ل ش�يء س�ببا یح�صل ب�ھ ق�وة المل�ك وعل�م ال�س                        
الت��دبیر وال��سالح اْلُمْخ��ِضع لألم��م وكث��رة الجن��ود وت��سھیل المواص��الت وجمی��ع م��ا          
یحتاج��ھ، وم��ع ذل��ك فق��د عم��ل باألس��باب الت��ي أعطیھ��ا، فم��ا ك��ل أح��د یعَط��ى األس��باب    

  .)٦(النافعة، وال كل من ُأعطیھا یتبعھا ویعمل بھا
نَّا َلُھ ِفي اْلَأْرِض َوآَتْیَناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ﴿ ِإنَّا َمكَّ:      أما ذو القرنین فإنھ َتمَّ لھ األمران

، فغ��زا بجیوش��ھ الج��رارة أدن��ى أفریقی��ة وأق��صاھا )٧ (﴾) ٨٥(َف��َأْتَبَع َس��َبًبا ) ٨٤(َس��َبًبا 
رآھ�ا ف�ي    : حتى بلغ البح�ر المح�یط الغرب�ي، فوص�ل إل�ى مح�ل إذا غرب�ت ال�شمس أي                   

أس�ود كالحمئ�ة، والق�صد أن�ھ وص�ل      رؤیة العین كأنھا تْغرب في البحر، والبح�ر لون�ھ           
إلى حیث منتھى الخف والحافر من بالد أفریقیة، ووجد في ذلك المحل وتل�ك األقط�ار          
قوم�ا، م��نھم الم��سلم والك�افر، والب��ر والف��اجر، ث�م عم��ل باألس��باب الت�ي أوتیھ��ا بع��دما     
أخضع أھل المغارب رجع یفتح األرض قطرا قطرًا حتى وصل إلى مطلع الشمس م�ن        
                                                           

م�ن س�نة   (إفریقش، من الدولة الحمیری�ة   والصحیح أنھ أبو كرب الحمیري، واسمھ أبو بكر بن           (١)
وال��صحیح الم��روي ع��ن اب��ن   . الت��ي ی��سّمى ملوكھ��ا بالتبابع��ة جم��ع تّب��ع    ) م.  ب٥٥٢ -م.  ق١١٥

 .٢١٦/ ٨مختصر تاریخ دمشق البن عساكر : ینظرعباس أن ذا القرنین كان ملكا صالحا، 
 .١٩٨ / ١٥التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، :  ینظر(٢)
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحم�وي،    :  ینظر (٣)

 .٣٩٦ / ٢ بیروت، –، المكتبة العلمیة )ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(أبو العباس 
البدایة والنھایة، أبو الفداء إسماعیل ب�ن عم�ر ب�ن كثی�ر القرش�ي الب�صري ث�م الدم�شقي            :  ینظر (٤)

عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع         : ، تحقیق )ھـ٧٧٤: المتوفى(
 .٥٤٢ / ٢م، ٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٤:  م، سنة النشر١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨واإلعالن، 

 .٣٦٥/ ١البدایة والنھایة، : ینظر(٥) 
ر تیسیر اللطیف المنان في خالصة تف�سیر الق�رآن، أب�و عب�د اهللا، عب�د ال�رحمن ب�ن ناص�           :  ینظر (٦)

، وزارة الشئون اإلسالمیة واألوق�اف   )ھـ١٣٧٦: المتوفى(بن عبد اهللا بن ناصر بن حمد آل سعدي          
 . ٢٦٠ / ١ھـ، ١٤٢٢، ١/  المملكة العربیة السعودیة، ط -والدعوة واإلرشاد 

 . ٨٥-٨٤سورة الكھف، اآلیة (٧) 



 

 

 - ٣٧٠٣ - 

صین وشواطئ البحر المح�یط الھ�ادي، وھ�ذا منتھ�ى م�ا وص�ل إلی�ھ الف�اتحون،               بالد ال 
وجد بعدھا ُأناسًا ال ستر لھم عن الشمس، ال ثی�اب ین�سجونھا ویلب�سونھا، وال بی�وت      

وجد ھؤالء القوم الذین في أق�صى الم�شرق بھ�ذه ال�صفة          : یبنونھا ویأوون إلیھا، أي   
اض والغی�ران واألس�راب منقطع�ین     والوحشیة بمنزل�ة الوح�وش الت�ي ت�أوي إل�ى الغی�            

عن الناس، وكانوا في ذلك الوقت على ھذه الحال�ة الت�ي وص�ف اهللا، والمق�صود م�ن                   
   .)١(.ھذا أنھ وصل إلى ما لم یصل إلیھ أحد

   ث��م َك��رَّ راجع��ا وأتب��ع س��ببا؛ یمكن��ھ م��ن من��اھج ال��بالد وتخ��ضیع العب��اد قاص��دا نح��و   
موج��ودین من��ذ خل��ق اهللا األرض، وھم��ا   ال��شمال بل��غ مح��ال متوس��طا ب��ین ال��سَّدین ال    

سالس��ل جب��ال عظیم��ة ش��اھقة متواص��لة م��ن تل��ك الفج��وة، وھ��ي الری��ع إل��ى البح��ار      
الشرقیة والغربیة وھي في بالد الترك، على ھذا اتفق المفسرون والمؤرخون، وإنما          

 أم دون ذلك في أذربیجان، أم سالسل جبال )٢(ھل ھي سالسل جبال القفقاس: اختلفوا
، أم الجبال المتصلة بالسور الصیني ف�ي ب�الد منغولی�ا؟ وھ�و الظ�اھر، وعل�ى                  )٣(ألتاي

األق�وال كلھ��ا فوج��د عن��د تل��ك الفج��وة الت��ي ب��ین سالس��ل ھ��ذه الجب��ال قوم��ا ال یك��ادون  
طلب��وا م��ن ذي الق��رنین  یفقھ��ون ق��وال؛ م��ن ُبع��د لغ��تھم، وثق��ل فھمھ��م للغ��ات األم��م،     

اجمع��وا ل��ي جمی��ع قط��ع : ال لھ��م فق��)٤(م��ساعدتھم ف��ي ال��تخلص م��ن ی��أجوج وم��أجوج
الحدی��د الموج��ودة م��ن ص��غار وكب��ار، وال ت��دعوا م��ن الموج��ود ش��یئا، واركم��وه ب��ین    
السدین، ففعلوا ذلك حتى كان الحدی�د تل�وال عظیم�ة موازن�ة للجب�ال، ف�أمر بالنح�اس،                    
فأذیب بالنیران، وجعل یسیل بین قطع الحدید، فالتحم بع�ضھا ب�بعض، وص�ارت ج�بال                

                                                           

 . ٢٦٠ / ١تیسیر اللطیف المنان في خالصة تفسیر القرآن، : ینظر(١) 
ھي جبال القوق�از نف�سھا، تمت�د جب�ال القوق�از ب�صفة عام�ة م�ن ال�شمال الغرب�ي إل�ى                      : لقفقاسا(٢) 

الجنوب الشرقي، وھي مؤلفة من سلسلتي جبال القوقاز الكبرى في الشمال، والقوقاز الصغرى ف�ي       
 مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العام�ة إلدارات البح�وث   -مجلة البحوث اإلسالمیة : الجنوب، ینظر 

می��ة واإلفت��اء وال��دعوة واإلرش��اد، الرئاس��ة العام��ة إلدارات البح��وث العلمی��ة واإلفت��اء وال��دعوة     العل
 .٢٩٤واإلرشاد، بدون جزء وتأریخ نشر، ص

ھ��ي سل��سلة جب��ال ف��ي آس��یا الوس��طى، حی��ث تلتق��ي روس��یا وال��صین ومنغولی��ا       :  جب��ال الت��اي (٣)
اي معروفة بالموضع األص�لي للع�رق       جبال ألت . وكازاخستان معا، حیث منابع انھار إیرتیش، وأوبي      

الموق���������������ع االلكترون���������������ي عل���������������ى ال���������������شبكة العنكبوتی���������������ة، : الترك���������������ي، ینظ���������������ر
http://www.turkishlanguage.co.uk/about.htmوینظ������������������������������������������������������ر ، :

http://whc.unesco.org/ar/list/الیونسكو- موقع التراث العالمي٧٦٨. 
وھم ؛ ھم من ذریة آدم بال خالف نعلمھ، من اوالد نوح، و نوح ولد لھ ثالثة :  یأجوج ومأجوج(٤)

سام، وحام، ویافث، فسام أبو العرب، وحام أبو السودان ویافث أبو الترك، فیأجوج ومأجوج طائفة          
بة ھ�ؤالء  من الترك، وھم مغل المغول، وھم أشد بأسا وأكثر فسادا من ھؤالء، ونسبتھم إل�یھم كن�س          

إن الترك إنما سموا بذلك حین بن�ى ذو الق�رنین ال�سد وألج�أ ی�أجوج وم�أجوج        : وقد قیل . إلى غیرھم 
. الت�رك : فلھذا قیل لھم. إلى ما وراءه، فبقیت منھم طائفة لم یكن عندھم كفسادھم فتركوا من ورائھ    

ري ث��م الدم��شقي البدای��ة والنھای��ة، أب��و الف��داء إس��ماعیل ب��ن عم��ر ب��ن كثی��ر القرش��ي الب��ص    : ینظ��ر
عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع         : ، تحقیق )ھـ٧٧٤: المتوفى(

 .٥٥٢ / ٢م، ٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٤ م، ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨، ١/ واإلعالن، ط 



 

 

 - ٣٧٠٤ - 

:  فقال بعدھا  بالسدین؛ فحصل بذلك المقصود من عیث یأجوج ومأجوج،       ھائال متصال   
رب��ي ال��ذي وفقن��ي لھ��ذا العم��ل الجلی��ل، واألث��ر الجمی��ل، ف��رحمكم إذ م��نعكم م��ن ض��رر  

  .)١(یأجوج ومأجوج بھذا السبب الذي ال قدرة لكم علیھ
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٢٦٣-٢٦٢ / ١تیسیر اللطیف المنان في خالصة تفسیر القرآن، :  ینظر(١)
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  املبحث الثاني

  مفهوم القرية واملدينة

  اولاطب 

  اطحار  ا و

  
  :القریة في اللغة: أوًال
: قد قریت الم�اء ف�ي الح�وض      : یقال.  ھي الموضع الذي یجتمع الناس فیھ      :القریة    

یجمع العلف ف�ي ش�دقھ عن�د        : البعیر یقري الطعام في فیھ، أي     : ویقال. إذا جمعتھ فیھ  
ن وذل��ك ألن األرض ُدِحی��ت م�� . ، ألنھ��ا أص��ل الق��رى )١(أّم الق��رى: الھ��رم ویق��ال لمك��ة 

: ویق�ال لك�ل مدین�ة   . ، ألنھ�ا أص�ل ل�ھ   )٢(أمُّ الكت�اب  : وكذلك یق�ال لفاتح�ة الكت�اب      . تحتھا
جمعت��ھ، وذل��ك : قری��ت الم��اء ف��ي المق��راة: ویقول��ون. )٣(قری��ة، الجتم��اع الن��اس فیھ��ا

  . )٤(وجمع القریة قرى، جاءت على كسوة وكسى. الماء المجموع قري
ھ�ذا مم�ا ج�اء عل�ى ات�ساع      : ال س�یبویھ ق� : المصر الجامع، وقول�ھ تع�الى   :     والقریة

أھ�ل القری�ة، فاخت�صر، وعم�ل الفع�ل ف�ي القری�ة كم�ا         : الكالم واالختصار، وإنم�ا یری�د     
االت�ساع،  : ف�ي ھ�ذا ث�الث مع�ان    : كان عامال ف�ي األھ�ل ل�و ك�ان ھاھن�ا، ق�ال اب�ن جن�ي                 

  .والتشبیھ، والتوكید
     

في الحقیق�ة س�ؤالھ، أال ت�راك     فألنھ استعمل لفظ السؤال مع ما ال یصح : أما االتساع 
فألنھا ش�بھت بم�ن ی�صح س�ؤالھ لم�ا ك�ان بھ�ا ومؤالف�ا                 : وأما التشبیھ  وكم من : تقول

فألنھ في ظاھر اللفظ إحالة بالسؤال على من لیس عادتھ اإلجاب�ة،           : وأما التوكید . لھا
فك��أنھم ت��ضمنوا ألب��یھم علی��ھ ال��سالم أن��ھ إن س��أل الجم��ادات والجم��ال أنبأت��ھ ب��صحة    

لو س�ألتھم ألنطقھ�ا اهللا ب�صدقنا، فكی�ف ل�و         : م، وھذا تناه في تصحیح الخبر، أي      قولھ

                                                           

، َأُب�و محم�د، عب�د اهللا ب�ن جعف�ر ب�ن محم�د ب�ن ُدُرْس�َتَوْیھ اب�ن                     ت�صحیح الف�صیح وش�رحھ     : ینظر (١)
محم���د ب���دوي المخت���ون، المجل���س األعل���ى لل���شئون   . د: ، تحقی���ق)ھ���ـ٣٤٧: المت���وفى(المرزب���ان 

 . ٤٠٣ / ١م، ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩اإلسالمیة، القاھرة، 
 .٤٠٣ / ١تصحیح الفصیح وشرحھ،  : ینظر(٢)

ناس، محمد بن القاسم بن محمد بن ب�شار، أب�و بك�ر األنب�اري             الزاھر في معاني كلمات ال    : ینظر(٣) 
 ١٤١٢،  ١/  بی�روت، ط     –حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرس�الة       . د: ، تحقیق )ھـ٣٢٨: المتوفى(

 . ١٠١-١٠٠ / ٢، ١٩٩٢-ھـ 
معج��م مق��اییس اللغ��ة، أحم��د ب��ن ف��ارس ب��ن زكری��اء القزوین��ي ال��رازي، أب��و الح��سین        :  ینظ��ر(٤)

 .٧٩ / ٥م، ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، :  تحقیق،)ھـ٣٩٥: المتوفى(
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بی�ت  : الق�رى المب�ارك فیھ�ا   : ق�رى، ق�ال الزج�اج   : والجم�ع !! سألت من عادتھ الج�واب  
  .)١(الشام، وكان بین سبأ والشام قرى متصلة: وقیل. المقدس

  :القریة في االصطالح: ثانیًا
سمیت بذلك ألنھا مجتمع الناس عل�ى  . أي جمعت: یتھي المدینة، من قر :     القریة

أق�ل  : وقی�ل . إن قلوا قیل لھا قریة، وإن كثروا قیل لھا مدین�ة          : وقیل. طریق المساكنة 
ك�ل َمَك�ان اتَّ�َصلت ِفی�ِھ االبنی�ة      : اْلقْرَی�ة ، و)٢(العدد الذي تسمى بھ قریة ثالثة فم�ا فوقھ�ا     

ھ�ي  : وقیل أنَّ القری�ة   . )٤(التي ھي المصر  القریة  : وجاء في لسان العرب   . )٣(َواتخذ قرارا 
والقری�ة الت�ي ل�یس للم�سافر فیھ�ا أھ�ل ون�وى أن یق�یم فی�ھ           . )٥(األبنیة الت�ي تجم�ع الن�اس      

  .)٧(المعمورة التي تقابل المصر: وُعِرَفْت على أنھا .)٦(خمسة عشر یوما فصاعدا 
وھ�ي  . بل�د اس�تقرار   : ، أي اسم للبلد التي یكون بھا ِقرًى لم�ن یم�رُّ بھ�ا            : )٨( وقیل القریة   

  .اسم للمكان فإذا ُحدِّث عنھا یراد المكین فیھا

                                                           

: ت(المحك��م والمح���یط األعظ��م، أب��و الح���سن عل��ي ب��ن إس���ماعیل ب��ن س��یده المرس���ي        :  ینظ��ر (١)
 ٢٠٠٠ - ھ�ـ  ١٤٢١، ١/  بی�روت، ط    –عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة       : ، تحقیق )ھـ٤٥٨

لصحاح، زین ال�دین أب�و عب�د اهللا محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن عب�د              مختار ا : ، وینظر ٤٩٧-٤٩٦ / ٦م،  
 ال�دار  -یوسف الشیخ محمد، المكتب�ة الع�صریة      : ، تحقیق )ھـ٦٦٦: المتوفى(القادر الحنفي الرازي    

 .٢٥٢م، ص١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠، ٥/  صیدا، ط –النموذجیة، بیروت 
ي بن یوسف بن حیان أثیر البحر المحیط في التفسیر، أبو حیان محمد بن یوسف بن عل      :  ینظر (٢)

 ھ�ـ،  ١٤٢٠ بیروت، –صدقي محمد جمیل، دار الفكر   : ، تحقیق )ھـ٧٤٥: المتوفى(الدین األندلسي   
٣٥١ / ١. 

كفایة المتحفظ ونھایة المتلفظ في اللغة العربیة، إبراھیم بن إسماعیل بن أحم�د ب�ن عب�د       :  ینظر (٣)
ال��سائح عل��ي  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٧٠نح��و : مت��وفىال(اهللا الل��واتي اَألْج��َدابي، أب��و إس��حاق الطرابل��سي   

: ینظ��رو، ١٧٢ الجماھیری��ة اللیبی��ة، ص- ط��رابلس -ح��سین، دار اق��رأ للطباع��ة والن��شر والترجم��ة 
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس       

 .٥٠٠/  ٢ بیروت، –، المكتبة العلمیة )ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(
لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جم�ال ال�دین اب�ن منظ�ور األن�صاري                :  ینظر (٤)

 .١٧٨ / ١٥ ھـ، ١٤١٤ -، ٣/  بیروت، ط –، دار صادر )ھـ٧١١: المتوفى(الرویفعى اإلفریقى 
الكلیات معجم ف�ي الم�صطلحات والف�روق اللغوی�ة، أی�وب ب�ن موس�ى الح�سیني القریم�ي                  :  ینظر (٥)

 محم��د الم��صري،  -ع��دنان دروی��ش  : ، تحقی��ق)ھ��ـ١٠٩٤: المت��وفى(لكف��وي، أب��و البق��اء الحنف��ي   ا
 .٧٣٥ بیروت، ص–مؤسسة الرسالة 

 .٩٤٠الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، ص: ینظر (٦)
ج��امع العل��وم ف��ي اص��طالحات الفن��ون، القاض��ي عب��د النب��ي ب��ن عب��د  = دس��تور العلم��اء :  ینظ��ر(٧)

ح��سن ھ��اني فح��ص، دار  : ، ع��رب عبارات��ھ الفارس��یة )ھ��ـ١٢ق : المت��وفى(ألحم��د نك��ري الرس��ول ا
 . ٤٩ / ٣م، ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١، ١/ بیروت، ط /  لبنان -الكتب العلمیة 

، مط�ابع  )ھ�ـ ١٤١٨: المت�وفى ( الخ�واطر، محم�د مت�ولي ال�شعراوي      –تفسیر الشعراوي   :  ینظر (٨)
 .٨٢٤٩ / ١٣أخبار الیوم، 
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ب اطا  

  اد  ا واطح

  :المدینة في اللغة: أوًال
وھ��ي عل�ى وزن فعیل��ة، وتجم�ع عل��ى م�دائن، ب��الھمز، وم�دن ب��التخفیف     :     المدین�ة 

 ل�و كان�ت الم�یم ف�ي مدین�ة           أن�ھ مفعل�ة م�ن دن�ت أي ملك�ت؛          : والتثقیل؛ وفیھ قول آخ�ر    
ق�ال  . كم�ا یق�ال م�صر األم�صار    : وف�الن م�دن الم�دائن    . زائدة لم یجز جمعھا على مدن     

فی�ھ ق�والن، م�ن جعل�ھ فعیل�ة م�ن       :  عن ھم�زة م�دائن فق�ال    )١(وسئل أبو علي الفسوي   
قولك مدن بالمك�ان أي أق�ام ب�ھ ھم�زه، وم�ن جعل�ھ مفعل�ة م�ن قول�ك دی�ن أي مل�ك ل�م              

   األرض، م�شتق   )٢(الحصن یبنى في أص�طمة    : والمدینة.  معایش یھمزه كما ال یھمز   
وكل أرض یبنى بھا حصن في أصطمتھا فھي مدینة، والنسبة إلیھا مدیني،            . من ذلك 

ومن ھنا حك�م أب�و الح�سن فیم�ا حك�اه الفارس�ي        : قال ابن سیده  . والجمع مدائن ومدن  
عائل ألن الی�اء زائ�دة، وال   المدینة فعیلة، تھمز في الف: الفراء وغیره . أن مدینة فعیلة  

، ) ملسو هيلع هللا ىلص ( اسم مدینة سیدنا رسول اهللا : والمدینة. تھمز یاء المعایش ألن الیاء أصلیة
خاصة غلبت علیھا تفخیما لھا، شرفھا اهللا وصانھا، وإذا نسبت إل�ى المدین�ة فالرج�ل         

فأم�ا ق�ولھم    : ق�ال س�یبویھ   . والثوب م�دني، والطی�ر ونح�وه م�دیني، ال یق�ال غی�ر ذل�ك               
ویق��ال .  ف�إنھم جعل��وا ھ�ذا البن��اء اس�ما للبل�د وحمام��ة مدینی�ة وجاری��ة مدینی�ة      م�دائني 

ھو ابن بج�دتھا واب�ن م�دینتھا واب�ن بل�دتھا واب�ن بعثطھ�ا            : للرجل العالم باألمر الفطن   
)٣(  

                                                           

 ٣٧٧: المتوفى(بن أحمد بن عبد الغّفار، أبو علي الفارسي الَفَسِوي الّنحوي           الحسن  :  الفسوي (١)
، ُولد بَفَسا، وق�ِدم بغ�داد وس�كنھا، وأخ�ذ ع�ن علمائھ�ا كالزَّّج�اج، وأب�ي بك�ر ال�ّسّراج، وأب�ي بك�ر                        )ھـ

مبرمان، وأبي بكر الخّیاط، ودخل الشام وأق�ام بط�راُبلس، ث�م بحل�ب، وخ�دم س�یف الدول�ة، ث�م رج�ع                 
بغداد، وأقبل على اإلشغال والتصنیف، وَعَلْت منزلتھ في الَنحو حتى َفضَّلھ بع�ض تالمذت�ھ عل�ى             إلى  

تاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاھیر َواألعالم، ش�مس ال�دین      : الُمَبرَّد، وخدم الملوك ونفق علیھم، ینظر     
ال�دكتور  : حقی�ق ، ت)ھ�ـ ٧٤٨: المت�وفى (أبو عب�د اهللا محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عثم�ان ب�ن َقاْیم�از ال�ذھبي            

 .٤٣٨ / ٨ م، ٢٠٠٣، ١/ بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط 
المعج��م : ینظ��ر. معظم��ھ: وس��طھ ومجتمع��ھ، وأص��طمة ك��ل ش��يء   : أص��طمة البح��ر :  أص��طمة(٢)

مؤصَّل ببیان العالقات بین ألف�اظ الق�رآن الك�ریم بأص�واتھا     (االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكریم      
 / ٤ م، ٢٠١٠، ١/  الق���اھرة، ط –محم���د ح���سن ح���سن جب���ل، مكتب���ة اآلداب  . ، د)وب���ین معانیھ���ا

٢٠٤٧. 
: ینظ�ر . ھو ابن بعثطھا، للعالم بالشئ، مث�ل اب�ن بج�دتھا          : ویقال. سرة الوادي : البعثط والبعثوط (٣) 

: المت�وفى (الصحاح تاج اللغ�ة وص�حاح العربی�ة، أب�و ن�صر إس�ماعیل ب�ن حم�اد الج�وھري الف�ارابي            
 / ٣م،   ھ�ـ  ١٤٠٧،  ٤/  بیروت، ط    –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین        : قیق، تح )ھـ٣٩٣

١١١٦. 
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، والمفع��ول ُمم��دَین م��دین )٢(وم��دیَن یم��دِین، َمْدَین��ًة، فھ��و ُمم��دِین)١( واب��ن سرس��ورھا
وم�دن ف�الن م�دونا    . )٣(تَّسم بالمدنّی�ة، أخ�ذ بأس�باب الح�ضارة    جعلھا ت: الشَّخُص حیاَتھ 

أتى المدینة ، وتمدن عاش عیشة أھل المدن وأخذ بأسباب الح�ضارة والم�دائن بناھ�ا              
تم��دین ع��اش عی��شة أھ��ل الم��دن وت��نعم وأخ��ذ بأس��باب الح��ضارة، والمدنی��ة الح��ضارة 

رب مدین�ة الرس�ول   واتساع العمران المدینة المصر الجامع، و مدائن وم�دن واس�م یث�    

  .)٤(غلبت علیھا)ملسو هيلع هللا ىلص(

  :المدینة في االصطالح: ثانیًا
 أرض قطع�ة  عم�ى  تع�یش  وغی�ر متجان�سة   كبی�رة  س�كانیة  تجمع�ات  ھي :     المدینة

مع�ین م�ن ال�سكان إل�ى موق�ع       ح�د  انتم�اء : وقی�ل ان المدین�ة ھ�ي   . )٥(ن�سبیاً  مح�دودة 
ائف، قوامھ��ا ادارة جغراف��ي متمی��ز، یتف��اعلون عل��ى ظ��اھرة اجتماعی��ة متع��ددة الوظ��   

وطبقات من السكان یتوزعون وفق صفقات اقتصادیة وثقافیة في اطار قانوني ی�نظم            
وتعتب��ر المدین��ة أح��د األش��كال المتط��ّورة م��ن أش��كال التجّمع��ات  . )٦(العالق��ات واالفع��ال

اإلن��سانیة، حی��ث ت��صوغ المدین��ة أس��الیب الحی��اة الت��ي ت��تالءم م��ع ُبنیتھ��ا الُعمرانی��ة،    
، واألیدلوجیة، وُتناسب الطابع االجتماعي الخاص بھا، وقد بلغت الحی�اة           واالقتصادیة

في المدینة ذروة التعقید، مما جعل أنماطھا المعیشیة تتغیر م�ن أج�ل أن تتماش�ى م�ع           
مكّون��ات الح��ضارة الُمعاص��رة، وأص��بح عل��ى ال��سّكان التكیُّ��ف والتواف��ق م��ع أوض��اع    

  .  )٧( المدینةوظروف

                                                           

الفط�ن الع�الم ال�دخال ف�ي األم�ور بح�سن حیل�ة؛ وھ�و اب�ن سرس�ورھا،                    : ال�سرسور : سرسورھا(١) 
ع��ضو المجم��ع العلم��ي العرب��ي   (، أحم��د رض��ا  )موس��وعة لغوی��ة حدیث��ة (معج��م م��تن اللغ��ة  : ینظ��ر

 .١٤٠ / ٣ م، ١٩٥٩ - ھـ ١٣٧٨ بیروت، –بة الحیاة ، دار مكت)بدمشق
 .٤٠٣ / ١٣لسان العرب، :  ینظر(٢)

) ھ��ـ١٤٢٤: المت��وفى(معج��م اللغ��ة العربی��ة المعاص��رة، أحم��د مخت��ار عب��د الحمی��د عم��ر : ینظ��ر(٣) 
 .٢٠٨٠ / ٣ م، ٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩، ١/ بمساعدة فریق عمل، عالم الكتب ط 

حام�د  / أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى   (للغة العربیة بالقاھرة،    المعجم الوسیط، مجمع ا   :  ینظر (٤)
 .٨٥٩ / ٢، دار الدعوة، )محمد النجار/ عبد القادر 

 لمن�شر  العربی�ة  النھ�ضة  ش�وقي، دار  المن�ع  عب�د ) الح�ضري  االجتم�اع  (المدین�ة  مجتم�ع :  ینظر(٥)
 .٢٧، ص١٩٨١، ٧/ لبنان، ط  بیروت، والتوزیع،

ف��ي م��صطلح المدین��ة، یاس��ر عاب��دین، مجل��ة جامع��ة دم��شق للعل��وم        مفھ��وم الف��ضیلة  :  ینظ��ر(٦)
 .١٥٥، ص٢٠١٢الھندسیة، سوریا، 

ھ��ادفي س��میة، مجل��ة   .سوس��یولوجیا المدین��ة وأنم��اط التنظ��یم االجتم��اعي الح��ضري، أ   :  ینظ��ر(٧)
 .بتصّرف١٧٣-١٧٠، ١٧العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد 
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  اطب اث

فدورة ا  دوا را   

  

 أن فری�ق  ف�رأى  مالمح�ھ،  تحدی�د  ف�ي  اللغویین تعبیرات تنوعت المدینة قد مفھومإَن 
  والمقصود بالقریة في ھذه اآلیة ھي . )١(فیھا الناس القریة باجتماع ھي المدینة

بمعن��ى تل��ك الق��رى م��ن ع��اد وثم��ود  و. )٣(األیل��ة ھ��ي مدین��ة وقی��ل)٢(مدین��ة أنطاكی��ة
 ح�ین  وأجًل�ا  میقاًت�ا  حاب األیكة أھلكنا أھلھا لما ظلموا، فكفروا باهللا وآیاتھ یعنيوأص
م�ن قوم�ك ی�ا محّم�د      المشركین لھؤالء جعلنا فكذلك بھ فأھلكناھم عذاب جاءھم بلغوه

الذین ال یؤمنون ب�ك أب�ًدا موع�ًدا، إذا ج�اءھم ذل�ك الموع�د أھلكن�اھم س�ّنتنا ف�ي ال�ذین               
ی�دل عل�ى    ) تل�ك (والتعبی�ر ع�ن الق�رى باس�م اإلش�ارة           )٤(مخلوا من ق�بلھم م�ن ض�ربائھ       

شيء موجود ُمَحسٍّ َدالٍّ بما تبّقى منھ على ما حاق بھذه القرى م�ن ع�ذاب اهللا، وم�ا               
حلَّ بھ�ا م�ن َبْأِس�ھ ال�ذي ال ُی�َردُّ ع�ن الق�وم الظ�المین وق�د ك�ان لتل�ك الق�رى المعلوم�ة                        

ویراھ�ا ف�ي الن�اس ف�ي       ) ملسو هيلع هللا ىلص(لقریش ب�سبق معرف�ة آث�ار وأط�الل ت�دل علیھ�ا النب�ي              
 أن العلماء من كثیر رأى .)٥(ُقَرى ثمود قوم صالح: رحالتھم إلى الشام وغیرھا مثل

 للحاكم ینقادون المدینة أھل  ألن) ٦(   ) دین( مادة  من المصر على الدال) المدینة( لفظ
 تحدی�د  ف�ي  اللغ�ویین  تعبی�رات  تنوع�ت  فق�د   )٧(والیھ�ا  طاع�ة  فیھ�ا  وتق�ام  وال�سلطان؛ 

                                                           

ط  الت�راث،  اللب�ون، إحی�اء    فاتن :یى بن زیاد الفراء، تحقیقمعاني القرآن، أبو زكریا یح:  ینظر(١)
: المت��وفى(مع��اني الق��رآن، أب��و جعف��ر النح��اس أحم��د ب��ن محم��د     : وینظ��ر، ٢٠٠٣بی��روت،  ،١ /

 / ٥، ١٤٠٩، ١/  مك��ة المرم��ة، ط -محم��د عل��ي ال��صابوني، جامع��ة أم الق��رى : ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٣٨
 ، الكت�ب )ھ�ـ  ٨٨٠(الحنبل�ي اب�ن ع�ادل     عل�ي  ب�ن  الكت�اب، ،عم�ر   عل�وم  ف�ي  اللب�اب : ، وینظ�ر ١٣٠

 .٢٥٥ / ٩م، ١٩٨٨بیروت،  ،١ ط العلمیة،
موص�وفة بالنزاھ�ة   . ھي مدینة عظیمة من أعیان المدن على طرف بحر الروم بال�شام        : انطاكیة (٢)

آث��ار ال��بالد وأخب��ار : ینظ�ر . والح�سن وطی��ب الھ��واء وعذوب�ة الم��اء، وف��ي داخلھ�ا م��زارع وب��ساتین   
، و ١٥٠ بیروت، ص-، دار صادر )ھـ٦٨٢: المتوفى(ا بن محمد بن محمود القزویني     العباد، زكری 

معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، أب�و عبی�د عب�د اهللا ب�ن عب�د العزی�ز ب�ن محم�د                   : ینظر
 .٢٠٠ / ١ ھـ، ١٤٠٣، ٣/ ، عالم الكتب، بیروت، ط)ھـ٤٨٧: المتوفى(البكري األندلسي 

معجم ما اس�تعجم  :  على شاطىء البحر، فى منصف ما بین مصر ومّكة، ینظر    ھي مدینة : األیلة(٣) 
م��ن أس��ماء ال��بالد والمواض��ع، أب��و عبی��د عب��د اهللا ب��ن عب��د العزی��ز ب��ن محم��د البك��ري األندل��سي            

 .٢١٦ / ١ ھـ، ١٤٠٣، ٣/ ، عالم الكتب، بیروت، ط )ھـ٤٨٧: المتوفى(
الخزرج�ي   األن�صاري  ف�رج  ب�ن  بك�ر  أب�ي  ب�ن  م�د مح اهللا عب�د  الق�رآن، أب�و   ألحك�ام  الجامع: ینظر(٤) 

 / ١٥مكتب�ة الرس�الة،    لبن�ان،  -بی�روت  ،٩/ط الترك�ي،  المح�سن  عب�د  ب�ن  اهللا عبد :تحقیق القرطبي،
٣٠٦. 
 .، بتصرف٨٩٤٦/ ١٤تفسیر الّشعراوي، محمد متولي الشعراوي، القاھرة، مصر، :  ینظر(٥)
ظائر، جمال الدین أبو الفرج عبد ال�رحمن ب�ن    نزھة األعین النواظر في علم الوجوه والن      :  ینظر (٦)

محم�د عب�د الك�ریم ك�اظم الراض�ي، مؤس�سة          : ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٥٩٧: المت�وفى (علي بن محمد الج�وزي      
 .٥٦٠م، ص١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤، ١/ بیروت، ط /  لبنان-الرسالة 

 .٥٦٠نزھة األعین النواظر في علم الوجوه والنظائر، ص: ینظر(٧) 
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 ورأى)١( فیھ�ا  الن�اس  اعتب�ارًا باجتم�اع   القری�ة  ھ�ي  المدین�ة  أن فری�ق  فرأى ،مالمحھ
 وص�نف العلم�اء المدین�ة ب�ین الم�صر والمدین�ة ألن      . )٢(الج�امع  الم�صر  أنھ�ا  آخ�رون 
 ح�دَّ  تبل�غ  ل�م  وعم�ارة  الق�رى كث�رة،   ح�دَّ  تج�اوز  مجتمع�ة  أبی�ات : رأیھ�م  ف�ي  المدین�ة 
، )الم�دائن (مف�ردا ومجموع�ًا عل�ى    ) ین�ة المد( ورد ف�ي الق�ران الك�ریم لف�ظ      )٣(األمصار

ل�م   إذ مخ�صوصة،  م�دن  عل�ى  داّل�اً  التعری�ف  ب�أل  معرف�ا  وج�اء ف�ي المواض�ع جمیعھ�ا    
في المواضع المكیة على مدن ثمود ومصر وقوم لوط  أطلقھ فقد عام، مكان بھ یقصد

  ف�ي ق�صة أص�حاب الكھ�ف،     )٤()دقی�انوس (وعلى مدینة أن أنطاكیة ومدین�ة الطاغی�ة    
فت النظر إطالق القرآن لفظي قریة ومدینة على المكان نفسھ في بع�ض ھ�ذه           ومما یل 

 المواضع المكیة، ففي سورة الكھف ثم ورد قولھ تعالى في السورة نفسھا،  فالقریة
تت�ضمن معن�ى المدین�ة إال أن اس�تعمال اللف�ظ ف�ي ھ�ذا الموض�ع ی�شیر إل�ى            كان�ت  وإن

وص عن فعل الخیر وعدم مساعدتھم اجتماع أھل القریة كلھم على البخل، وعلى النك
 ملحظ�ا  یحم�ل  ال�ذي  )كن�ز (لف�ظ   م�ع  فق�د ج�اء من�سجماً   ) مدینة(ألیتام بلدھم، أما لفظ 

 وأن البخیل�ة  القری�ة  ك�ان ف�ي   الج�دار  أن ال�سیاق  م�ن  یفھ�م  ق�د  أن�ھ  غی�ر  اقت�صادیًا، 
 الج�دار، ث�م س�ماه مدین�ة     فیھ�ا  كان التي القریة في ال مجاورة مدینة في كانا الغالمین

في إشارة إلى ملمح السعة، وقد یفھم من السیاق أن الرجل ج�اء م�ن مك�ان آخ�ر ھ�و           
وأما المواضع المدنیة فلم ُیطل�ق فیھ�ا اللف�ظ    . المدینة، في حین كان الرسل في القریة  

لم ترد بھذه الداللة ف�ي أي موض�ع مك�ي، ولع�ل ف�ي           )ملسو هيلع هللا ىلص(إال على مدینة رسول اهللا    
علما عل�ى  ) المدینة(مصدر ورد فیھ لفظ   أولھذا تقویة لقول من رأى أن القرآن ھو   

  .)٥(یثرب 

                                                           

: ، وینظ�ر ٣٥٩ / ١ الزجاج، معاني القرآن،: وینظر، ١٣٠ / ٥ النحاس،  معاني القرآن، : ینظر (١)
  .٢٣٢ / ٩الكتاب،  علوم في اللباب

أحمد بن محمد بن علي الفیومي ث�م الحم�وي،     ،  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر     : ینظر (٢)
 .٥٦٦ / ٢ بیروت، –، المكتبة العلمیة )ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(أبو العباس 

 الواح�د  عبد مصطفى: تحقیق الشامي الصالحي، یوسف بن والرشاد، محمد الھدى سبل: رینظ (٣)
 .٨ / ١ھـ، ١٩٩٧ التراث، اإلسالمي، القاھرة، إحیاء لجنة وآخرون،

أخب�ار س�الجقة   : ھو المل�ك الجب�ار ال�ذى ف�ر من�ھ وم�ن قوم�ھ أص�حاب الكھ�ف، ینظ�ر          :  دقیانوس (٤)
محم�د  :  من أھل الق�رن ال�سابع الھج�ري، تعری�ب          -  تعریب، مجھول  –مختصر سلجوقنامھ   = الروم  

 .١٨٧ / ١ م، ٢٠٠٧، ٢/ سعید جمال الدین، المركز القومي للترجمة، القاھرة، ط
/ العل�م، ط   دار وزمیل�ھ،  فارس نبیھ: ترجمة كارل بروكلمان،تأریخ الشعوب االسالمیة، : ینظر (٥)
 والفل�ك،  الطبیعی�ة  البیئ�ة  حاتالص�طال  الت�اریخي  التك�ون : ، و ینظ�ر ٤٢، ص١٩٩٣ ، بی�روت،  ١٢

 .١٢٨، ص١٩٩٦نابلس،  الوطنیة، الرؤوف جبر، الدار عبد یحیى



 

 

 - ٣٧١١ - 

  ) المدینة( وكذلك ذكر العلماء ان المسجد الذي ُذِكر في سورة الكھف المقصود منھ 
  . )١(فمنھم من قال انھا مدینة دمشق ومنھم من قال انھا مدینة الكوفة

یت�ضمن   القری�ة  لف�ظ  أن وذلك للمدینة، القریة لفظ تستعمل قد العرب ومن المعلوم أن
النب�ي   ق�ول  ذل�ك  وم�ن  الكبی�رة،  والمدین�ة  والخرب�ة  العزب�ة  عل�ى  یطل�ق  فق�د  المدین�ة، 

فق�د اختل�ق العلم�اء ف�ي      )٢(" المدین�ة   خراب�ا  اإلس�الم  قرى من قریة آخر): " ملسو هيلع هللا ىلص(
فرأى الجمھ�ور أن ال�رقیم ھ�و الكت�اب أو الل�وح، وف�سره آخ�رون        ) الرقیم(داللة كلمة   

  بالكلب والدواة 
مك�ان ــ�ـ    اس�م  أنھ المفسرین من كثیر  ورأى)٣(ة التي كانت على باب الكھفوالصخر

لك�نھم اختلف�وا ف�ي تعی�ین طبیعت�ھ وف�ي        والمكان ھنا اما ان یكون قریة او مدینة ـــ ،
الوادي، وقیل أن�ھ اس�م ق�ریتھم     اسم كھفھم، وقیل أنھ فیھ جبل تحدیده، وقیل أنھ اسم

                                                           

 إع�راب : ، و ینظ�ر ٤٩٩ / ٥ج�امع البی�ان،   : ، و ینظ�ر ٢٨٣ / ٣معاني القرآن، الفرآء، : ینظر (١)
 بةالعثیمین، مكت الرحمن عبد:  وعللھ، ابن خالویھ، تحقیق السبع القراءات السبع، إعراب القراءات
النك�ت والعی�ون، أب�و    = تفسیر الماوردي : ، و ینظر٥٠٤ / ٢، ١٩٩٢القاھرة،   ،١/ ط  الخانجي،

: المت��وفى(الح��سن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب الب��صري البغ��دادي، ال��شھیر بالم��اوردي       
 ٦لبن�ان،  /  بی�روت  -السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة     : ، تحقیق )ھـ٤٥٠

عب��د ال��سالم : المح��رر ال��وجیز، عب��د الح��ق األندل��سي اب��ن عطی��ة، تحقی��ق   : ، و ینظ��ر٣٠١-٢٦٨ /
معجم البلدان، ش�ھاب ال�دین   : ، و ینظر٤٩٩ / ٥ م،   ١٩٩٣، بیروت،   ١/ محمد، الكتب العلمیة، ط     

، ٢/ ، دار ص�ادر، بی�روت، ط   )ھ�ـ ٦٢٦: المت�وفى (أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحم�وي   
الج��واھر الح��سان ف��ي    : ، وینظ��ر ٧٥ / ٢٠الج��امع ألحك��ام الق��رآن،    : ، وینظ��ر ٨٠ / ٢م،  ١٩٩٥

: ، تحقی�ق )ھ�ـ ٨٧٥: المت�وفى (تفسیر القرآن، أبو زید عبد الرحمن ب�ن محم�د ب�ن مخل�وف الثع�البي                
 بی�روت،  –الشیخ محمد علي معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحی�اء الت�راث العرب�ي           

الدر المنثور في التفسیر بالماثور، عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي          : ، وینظر ٦٠٦ / ٥ـ،   ھ ١٤١٨ -،  ١/ ط  
 ٦ مصر، –مركز ھجر للبحوث، دار ھجر   : ، تحقیق )ھـ٩١١: المتوفى(بكر، جالل الدین السیوطي     

، الق��اھرة ١/ محاس��ن التأوی��ل، محم��د جم��ال ال��دین القاس��مي،  مطبع��ة الب��ابي، ط  : ، وینظ��ر٦١٨/ 
 .٦١٩٦ / ١٧م، ١٩٥٧

س��نن :  الح��دیث ح��سن غری��ب غی��ر مع��روف اال م��ن ح��دیث جن��ادة ع��ن ھ��شام ب��ن ع��روة، ینظ��ر (٢)
: المت��وفى(الترم��ذي، محم��د ب��ن عی��سى ب��ن َس��ْورة ب��ن موس��ى ب��ن ال��ضحاك، الترم��ذي، أب��و عی��سى  

، وإب�راھیم  )٣جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي     ) ٢،  ١جـ  (أحمد محمد شاكر    : ، تحقیق وتعلیق  )ھـ٢٧٩
، ش��ركة مكتب��ة ومطبع��ة م��صطفى الب��ابي  )٥، ٤ج��ـ (ف��ي األزھ��ر ال��شریف عط��وة ع��وض الم��درس 

 .٣٩١٩: ، رقم الحدیث٧٢٠ / ٥ م، ١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥، ٢/  مصر، ط –الحلبي 
ص�الح ال�دین المنج�د، الكت�اب الجدی�د، ط         : تحقی�ق ،  )ه٦٨(، اب�ن عب�اس    اللغات في القرآن  : ینظر (٣)
تف�سیر الق�رآن العظ�یم،    : ، وینظ�ر ١٨٠/  ٨البی�ان،   ج�امع : ، وینظ�ر ٣٣ م، ص١٩٧٨، بی�روت،  ٣

، مك��ة، ١/ أس��عد الطی��ب، مكتب��ة الب��از، ط : ، تحقی��ق) ه٣٢٧( عب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي ح��اتم ال��رازي 
زاد الم�سیر ف�ي عل�م التف�سیر،     : ، وینظر٤٩٧ / ٣المحرر الوجیز، : ، وینظر ٢٣٤٧ / ٧م،  ١٩٩٧

 . ١٠٧ / ٥، ٣/ ، المكتب اإلسالمي، ط ) ه٥٩٧( أبو الفرج ابن الجوزي 
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على رأي م�ن ق�ال أنھ�ا ق�ریتھم     ) الرقیم(ویة المكان إال ان العلماء اختلفوا في ھ    . )١(
  :او مدینتھم كاآلتي

  .)٢(" جنان الورد" قیل أن الكھف والرقیم ببر األندلس بمكان یقال لھ :األندلس: اوًال
 اس�م  باعتب�ار  عم�ان،  ش�رق  جن�وب  تق�ع  الت�ي  األردنی�ة  "الرجی�ب " قری�ة  ھ�و : ثانی�اً 

 الفتیة فر  التي "دقیانوس" مدینة عّمان واعتبار ،"الرقیم" من  تحریفا"الروجیب"
  . )٣(الظالم حاكمھا من

  .)٤( وقیل أن مدینة الرقیم ھي مدینة الموصل في العراق :ثالثًا
 أو خ�ارمي  ف�ي  وال�رقیم  ،)٥(أف�سوس  ف�الكھف ف�ي   تركی�ا،  ف�ي  وال�رقیم  الكھ�ف : رابعًا

  .)٦(اسطنبول قرب الواقعة ونیقیة عموریة بین خرمة
  
  

                                                           

زاد : ، و ینظ�ر  ٣٨٦ / ٣لنكت،  ا: ، و ینظر  ٣٨٤ / ٣الدر المنثور في التفسیر بالماثور،      : ینظر (١)
 .١٠٨-١٠٧ / ٥المسیر في علم التفسیر، 

المحرر ال�وجیز،  : ، وینظر٦٩٨المحیط، ص البحر: ، وینظر٧١-٧٠ / ٣البلدان،  معجم: ینظر(٢) 
٥١١ / ٣. 

، بی��روت،  ١/ ، الكت��ب العلمی��ة، ط  ) ه٢٠٧(  عم��ر الواق��دي  فت��وح ال��شام، محم��د ب��ن   :  ینظ��ر(٣)
الكامل ، أبو الحسن عز الدین علي       : ، وینظر ١٨٤ / ٣معجم البلدان،   : ، و ینظر  ٨٢ / ١م،  ١٩٩٧

 .٤٩ / ٥، دار الفكر، بیروت، ) ه٦٣٠( بن محمد ابن األثیر 
 .١٠٥ / ٢والنھایة،  البدایة:  ینظر(٤)
ض الروم، وھي مدینة دقیانوس الجب�ار ال�ذي ھ�رب من�ھ أص�حاب           مدینة مشھورة بأر  : أفسوس (٥)

آثار البالد وأخبار العباد، زكریا بن محمد ب�ن  : ینظر. الكھف، وبین الكھف والمدینة مقدار فرسخین   
 .٤٩٨ بیروت، ص–، دار صادر )ھـ٦٨٢: المتوفى(محمود القزویني 

 ب��الوالء، أب�و جعف��ر البغ��دادي  المحب��ر، محم�د ب��ن حبی�ب ب��ن أمی��ة ب�ن عم��رو الھاش�مي،    :  ینظ�ر (٦)
: ، و ینظ�ر   ٣٥٦إیلزة لیختن شتیتر، دار اآلفاق الجدی�دة، بی�روت، ص         : ، تحقیق )ھـ٢٤٥: المتوفى(

 .٤٥٠ / ١٢اللباب، : ، و ینظر٣٢٦ / ١مروج الذھب، : ، و ینظر٧٠ / ٣جامع البیان، 
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  الخاتمة

 الكریم، بحیث تكن موجودة القرآن  مناألساسمصدرھا  التربویة األسالیبع  جمی-١
  .سیما القصص القرآني مختلفة وأسالیب عدیدة بصورة في التشریع الحكیم

 اإلن�سان، لعملھ�ا الخ�اص    تربی�ة  ف�ي  الفاعلة األسلوب من  القرآنیة  تعتبر القصة-٢
  .المسلم نفس وجعلھا راسخة في العقیدة، تنقیة على

 جاءت القریة في سورة الكھف بمعنى المك�ان ال�ذي یع�یش فی�ھ مجتم�ع قلی�ل م�ن                   -٣
الن��اس؛ ف��ي من��ازل مركب��ة م��ن الج��دران وال��سقف؛ غی��ر م��سورة؛ أھلھ��ا ذوو زرع،     

  .ونخیل، وفواكھ، وخیل، وشاء كثیر، وابل، ویكون فیھا ِقرى لمن یمر بھا

 س�یما س�ورة الكھ�ف،        ُذكرت كلمة المدینة ف�ي مواض�ع عدی�دة م�ن الق�رآن الك�ریم               -٤
فكان مدلول المدینة غیر مدلول القریة، ولھذا ُذكرت مدن بأسمائھا نحو مصر، مكة،       

  .بابل، فھذه مدن كبیرة ال یمكن المقارنة بینھا وبین القریة

 وإنم�ا  القریة والمدینة في سورة الكھف ال تتوافق ف�ي المعن�ى والم�دلول القران�ي               -٥
  .لكًال لھ معناه الخاص

  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

 - ٣٧١٤ - 

  المصادر والمراجع
  القران الكریم*
، )ھ�ـ ٦٨٢: المت�وفى (آثار البالد وأخبار العباد، زكریا بن محمد بن محمود القزوین�ي             -١

  . بیروت–دار صادر 
 م��ن أھ��ل الق��رن - تعری��ب، مجھ��ول –مخت��صر س��لجوقنامھ = أخب��ار س��الجقة ال��روم  -٢

ترجم���ة، محم���د س���عید جم���ال ال���دین، المرك���ز الق���ومي لل : ال���سابع الھج���ري، تعری���ب
  . م٢٠٠٧، ٢/ القاھرة، ط

االستیعاب في معرفة األصحاب، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محم�د ب�ن عب�د الب�ر                   -٣
عل�ي محم�د البج�اوي، دار       : ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٤٦٣: المت�وفى (بن عاصم النمري القرطبي     

  . م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢، ١/ الجیل، بیروت، ط 
ب�ن محم�د ب�ن عب�د الك�ریم ب�ن عب�د        أسد الغابة، أبو الحسن علي بن أب�ي الك�رم محم�د      -٤

 –، دار الفك��ر )ھ��ـ٦٣٠: المت��وفى(الواح��د ال��شیباني الج��زري، ع��ز ال��دین اب��ن األثی��ر  
  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩بیروت، 

أس��ماء س��ور الق��رآن وف��ضائلھا، منی��رة محم��د ناص��ر الدوس��ري، دار اب��ن الج��وزي،           -٥
  .ه١٤٢٦، ١/ المملكة العربیة السعودیة، ط 

 عب�د : وعلل�ھ، اب�ن خالوی�ھ، تحقی�ق     ال�سبع  القراءات إعرابالسبع،  القراءات إعراب -٦
  .١٩٩٢القاھرة،   ،١/ ط  الخانجي، العثیمین، مكتبة الرحمن

اإلكم��ال ف��ي رف��ع االرتی��اب ع��ن المؤتل��ف والمختل��ف ف��ي األس��ماء والكن��ى واألن��ساب،   -٧
، دار )ھ�ـ ٤٧٥: المت�وفى (سعد الملك، أبو نصر علي بن ھبة اهللا بن جعفر بن م�اكوال     

  .م١٩٩٠-ھـ١٤١١، ١/ لبنان، ط -بیروت-تب العلمیة الك
البحر المحیط في التفسیر، أبو حیان محم�د ب�ن یوس�ف ب�ن عل�ي ب�ن یوس�ف ب�ن حی�ان                     -٨

 –ص�دقي محم�د جمی�ل، دار الفك�ر          : ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٧٤٥: المت�وفى (أثیر ال�دین األندل�سي      
  . ھـ١٤٢٠بیروت، 

 القرش�ي الب�صري ث�م الدم�شقي     البدایة والنھایة، أبو الفداء إسماعیل بن عمر ب�ن كثی�ر          -٩
عب��د اهللا ب��ن عب��د المح��سن الترك��ي، دار ھج��ر للطباع��ة   : ، تحقی��ق)ھ��ـ٧٧٤: المت��وفى(

/ ھ����ـ ١٤٢٤:  م، س����نة الن����شر١٩٩٧ - ھ����ـ ١٤١٨والن����شر والتوزی����ع واإلع����الن،  
  .م٢٠٠٣

: البرھان في علوم القرآن، محمد ب�ن بھ�ادر ب�ن عب�د اهللا الزرك�شي أب�و عب�د اهللا، تحقی�ق               -١٠
  .ه١٣٩١ بیروت، - الفضل إبراھیم، دار المعرفة محمد أبو

تاریخ أبي زرعة الدمشقي، عبد ال�رحمن ب�ن عم�رو ب�ن عب�د اهللا ب�ن ص�فوان الن�صري                 -١١
أب�ي  : ، روای�ة )ھـ٢٨١: المتوفى(المشھور بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشیخ الشباب       

ت�اب رس�الة    أص�ل الك  (شكر اهللا نعمة اهللا القوجاني      : المیمون بن راشد، دراسة وتحقیق    
  . دمشق–، مجمع اللغة العربیة ) بغداد-ماجستیر بكلیة اآلداب 

تاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاھیر َواألع�الم، ش�مس ال�دین أب�و عب�د اهللا محم�د ب�ن أحم�د                -١٢
ال��دكتور ب��شار ع��ّواد    : ، تحقی��ق )ھ��ـ ٧٤٨: المت��وفى(ب��ن عثم��ان ب��ن َقاْیم��از ال��ذھبي     

  . م٢٠٠٣، ١/ معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط 
العل�م، ط   دار وزمیل�ھ،  ف�ارس  نبیھ: تأریخ الشعوب االسالمیة، كارل بروكلمان، ترجمة -١٣

  . ١٩٩٣ ، بیروت، ١٢/ 
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ت���اریخ دم���شق، أب���و القاس���م عل���ي ب���ن الح���سن ب���ن ھب���ة اهللا المع���روف ب���ابن ع���ساكر   -١٤
عمرو ب�ن غرام�ة العم�روي، دار الفك�ر للطباع�ة والن�شر              : ، تحقیق )ھـ٥٧١: المتوفى(

  . م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥والتوزیع، 
التحری��ر والتن��ویر، محم��د الط��اھر ب��ن محم��د ب��ن محم��د الط��اھر ب��ن عاش��ور التون��سي      -١٥

، دار س���حنون للن���شر والتوزی���ع، الطبع���ة التون���سیة، ت���ونس،    )ھ���ـ١٣٩٣: المت���وفى(
   . م١٩٩٧

تصحیح الفصیح وشرحھ، َأُب�و محم�د، عب�د اهللا ب�ن جعف�ر ب�ن محم�د ب�ن ُدُرْس�َتَوْیھ اب�ن                  -١٦
محم��د ب��دوي المخت��ون، المجل��س األعل��ى   . د: ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٤٧: ىالمت��وف(المرزب��ان 

  . م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩للشئون اإلسالمیة، القاھرة، 
، مط�ابع   )ھ�ـ ١٤١٨: المت�وفى ( الخواطر، محمد متولي ال�شعراوي       –تفسیر الشعراوي    -١٧

  .أخبار الیوم
لجزائ�ر،  ا الرغای�ة،  المطبعی�ة،  للفن�ون  الوطنیة العظیم، ابن كثیر، المؤسسة القران تفسیر -١٨

  .م١٩٩٠ -ه١٤١٠، ١/ ط 
النك�ت والعی�ون، أب�و الح�سن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن محم�د ب�ن حبی�ب                   = تفسیر الماوردي    -١٩

ال�سید اب�ن عب�د    : ، تحقی�ق )ھ�ـ ٤٥٠: المت�وفى (الب�صري البغ�دادي، ال�شھیر بالم�اوردي     
  .لبنان/  بیروت -المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة 

آن الك�ریم، م�صطفى م�سلم وآخ�رون، كلی�ة الدراس�ات       التف�سیر الموض�وعي ل�سور الق�ر     -٢٠
/ ه١٤٣١،  ١/  ط   –اإلمارات العربیة المتح�دة     –العلیا والبحث العلمي، جامعة الشارقة      

  . م٢٠١٠
 ال�رؤوف جب�ر، ال�دار    عب�د  یحیى والفلك، الطبیعیة البیئة الصطالحات التاریخي التكون -٢١

  .١٩٩٦نابلس،  الوطنیة،
م��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ب��ن حج��ر الع��سقالني تھ�ذیب التھ��ذیب، أب��و الف��ضل أح  -٢٢

  .ھـ١٣٢٦، ١/ ، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الھند، ط )ھـ٨٥٢: المتوفى(
تیسیر اللطیف المنان في خالصة تفسیر القرآن، أب�و عب�د اهللا، عب�د ال�رحمن ب�ن ناص�ر            -٢٣

، وزارة ال���شئون )ھ���ـ١٣٧٦: المت���وفى(ب���ن عب���د اهللا ب���ن ناص���ر ب���ن حم���د آل س���عدي 
، ١/  المملك����ة العربی����ة ال����سعودیة، ط   -اإلس����المیة واألوق����اف وال����دعوة واإلرش����اد   

  .ھـ١٤٢٢
مكتب��ة اب��ن كثی��ر، ، األس��تاذ ال��دكتور س��عد المرص��في، الج��امع ال��صحیح لل��سیرة النبوی��ة -٢٤

  . م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠، ١/ الكویت، ط 
خزرج�ي  ال األن�صاري  ف�رج  ب�ن  بك�ر  أب�ي  ب�ن  محم�د  اهللا عب�د  القرآن، أب�و  ألحكام الجامع -٢٥

مكتب�ة   لبن�ان،  -بی�روت  ،٩/ط الترك�ي،  المح�سن  عب�د  ب�ن  اهللا عب�د  :تحقی�ق  القرطب�ي، 
  .الرسالة

الج��واھر الح��سان ف��ي تف��سیر الق��رآن، أب��و زی��د عب��د ال��رحمن ب��ن محم��د ب��ن مخل��وف        -٢٦
الشیخ محم�د عل�ي مع�وض وال�شیخ ع�ادل أحم�د          : ، تحقیق )ھـ٨٧٥: المتوفى(الثعالبي  

  . ھـ١٤١٨ -، ١/  بیروت، ط –العربي عبد الموجود، دار إحیاء التراث 
الدر المنثور في التف�سیر بالم�اثور، عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر، ج�الل ال�دین ال�سیوطي                        -٢٧

، ٦١٨ / ٦ م��صر، –مرك��ز ھج��ر للبح��وث، دار ھج��ر   : ، تحقی��ق)ھ��ـ٩١١: المت��وفى(
، الق�اھرة  ١/ محاسن التأویل، محمد جمال الدین القاس�مي،  مطبع�ة الب�ابي، ط      : وینظر

  .م١٩٥٧
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ج��امع العل��وم ف��ي اص��طالحات الفن��ون، القاض��ي عب��د النب��ي ب��ن عب��د  = دس��تور العلم��اء  -٢٨
ح��سن ھ��اني : ، ع��رب عبارات��ھ الفارس��یة )ھ��ـ١٢ق : المت��وفى(الرس��ول األحم��د نك��ري  

  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١، ١/ بیروت، ط /  لبنان -فحص، دار الكتب العلمیة 
، المكتب اإلس�المي، ط     ) ه ٥٩٧( زاد المسیر في علم التفسیر، أبو الفرج ابن الجوزي           -٢٩

 /٣.  
الزاھر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر األنب�اري          -٣٠

/  بیروت، ط    –حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة      . د: ، تحقیق )ھـ٣٢٨: المتوفى(
  .١٩٩٢- ھـ ١٤١٢، ١

 عب�د  م�صطفى : ال�شامي ال�صالحي، تحقی�ق    یوس�ف  ب�ن  والرش�اد، محم�د   الھ�دى  س�بل  -٣١
  .ھـ١٩٩٧ التراث، اإلسالمي، القاھرة، إحیاء لجنة وآخرون، الواحد

 أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن یزی��د  - وماج��ة اس��م أبی��ھ یزی��د  -س��نن اب��ن ماج��ھ، اب��ن ماج��ة   -٣٢
  . بیروت–محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر : ، تحقیق)ھـ٢٧٣: المتوفى(القزویني 

شعث بن إسحاق بن ب�شیر ب�ن ش�داد ب�ن عم�رو      سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األ       -٣٣
 مَحمَّ�د كاِم�ل ق�ره      -ش�َعیب األرن�ؤوط     : ، تحقی�ق  )ھـ٢٧٥: المتوفى(األزدي السِِّجْستاني   

  . م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠، ١/ بللي، دار الرسالة العالمیة، ط 
ب�شار  : ، تحقی�ق ) ھ�ـ ٢٧٩، ٢٠٩(سنن الترمذي، أبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي     -٣٤

  .  م١٩٩٨  بیروت،- الغرب اإلسالمي عواد معروف، دار
عب��د . د: س��نن الن��سائي الكب��رى، أحم��د ب��ن ش��عیب أب��و عب��د ال��رحمن الن��سائي، تحقی��ق    -٣٥

، ١/  بی�روت، ط  –س�ید ك�سروي ح�سن، دار الكت�ب العلمی�ة        ، الغفار سلیمان البن�داري     
١٩٩١ – ١٤١١.  

ة، مجل��ة ھ��ادفي س��می. سوس��یولوجیا المدین��ة وأنم��اط التنظ��یم االجتم��اعي الح��ضري، أ   -٣٦
  .بتصّرف١٧٣-١٧٠، ١٧العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أب�و ن�صر إس�ماعیل ب�ن حم�اد الج�وھري الف�ارابي             -٣٧
 بی�روت، ط  –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین        : ، تحقیق )ھـ٣٩٣: المتوفى(
  .م  ھـ١٤٠٧، ٤/ 

-ه١٤١١، ٥/ الجزائ�ر، ط   ال�شھاب،  ش�ركة  صابوني،ال�  عل�ي  محم�د  التفاس�یر،   ص�فوة  -٣٨
  .م١٩٩٠

عل��ي :  ھ�ـ، تحقی�ق  ٢٣٠: الطبق�ات الكبی�ر، محم�د ب�ن س�عد ب�ن منی�ع الزھ�ري المت�وفى          -٣٩
  . م٢٠٠١، ١/  القاھرة، ط –محمد عمر، مكتبة الخانجي 

أك�رم ض�یاء العم�ري،      . د: الطبقات، خلیفة بن خیاط أبو عمر اللیثي الع�صفري، تحقی�ق           -٤٠
  .١٩٨٢ – ١٤٠٢، ٢/  الریاض، ط -دار طیبة 

ف��تح الق��دیر الج��امع ب��ین فن��ي الروای��ة والدرای��ة م��ن عل��م التف��سیر، محم��د ب��ن عل��ي ب��ن   -٤١
  . بیروت–محمد الشوكاني، دار الفكر 

، مكتب���ة دار )ھ���ـ١٣٨٥ت(ف���ي ظ���الل الق���رآن، س���ید قط���ب إب���راھیم ح���سین ال���شاربي   -٤٢
  .م١٩٦٧ة بمصر، الشروق في بیروت، وكذلك نفس المكتبة بفرع لھا في القاھر

 .، دار الفكر، بیروت) ه٦٣٠( الكامل، أبو الحسن عز الدین علي بن محمد ابن األثیر  -٤٣
كفایة المتحفظ ونھایة المتلفظ في اللغة العربیة، إبراھیم بن إسماعیل بن أحمد بن عب�د        -٤٤

: ، تحقی���ق)ھ��ـ ٤٧٠نح���و : المت��وفى (اهللا الل��واتي اَألْج��َدابي، أب���و إس��حاق الطرابل���سي    
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 الجماھیری��ة - ط��رابلس -عل��ي ح��سین، دار اق��رأ للطباع��ة والن��شر والترجم��ة    ال��سائح 
 .اللیبیة

 الم��صباح المنی��ر ف��ي غری��ب ال��شرح الكبی��ر، أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي الفی��ومي ث��م          -٤٥
  . بیروت–، المكتبة العلمیة )ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 

 ب�ن موس�ى الح�سیني القریم�ي      الكلیات معجم في المصطلحات والف�روق اللغوی�ة، أی�وب          -٤٦
 محم��د -ع��دنان دروی��ش : ، تحقی��ق)ھ��ـ١٠٩٤: المت��وفى(الكف��وي، أب��و البق��اء الحنف��ي 
  . بیروت–المصري، مؤسسة الرسالة 

 العلمی�ة،  ، الكت�ب )ھـ ٨٨٠(الحنبلي ابن عادل  علي بن الكتاب، ،عمر علوم في اللباب -٤٧
  .م١٩٨٨بیروت،  ،١ ط

أبو الفضل، جمال الدین اب�ن منظ�ور األن�صاري       لسان العرب، محمد بن مكرم بن على،         -٤٨
  . ه١٤١٤ -، ٣/  بیروت، ط –، دار صادر )ھـ٧١١: المتوفى(الرویفعى اإلفریقى 

ص�الح ال�دین المنج�د، الكت�اب الجدی�د، ط      : ، تحقیق)ه٦٨(اللغات في القرآن، ابن عباس   -٤٩
  . م١٩٧٨، بیروت، ٣

ب�ن عب�د الب�اقي ب�ن ص�الح ب�ن        اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علی�ھ ال�شیخان، محم�د ف�ؤاد              -٥٠
ب��دون طبع��ة ( محم��د الحلب��ي -، دار إحی��اء الكت��ب العربی��ة )ھ��ـ١٣٨٨: المت��وفى(محم��د 

دار الح�دیث،  : - كما ھو وبنفس ترقیم ص�فحاتھ وأحادیث�ھ     -: ، ثم صّوره  )وبدون تاریخ 
 .م، دار الریان للتراث١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٧القاھرة، 

 لمن�شر  العربی�ة  النھ�ضة  ش�وقي، دار  لمن�ع ا عب�د ) الح�ضري  االجتم�اع  (المدینة مجتمع -٥١
  .١٩٨١، ٧/ لبنان، ط  بیروت، والتوزیع،

 مجل��ة دوری��ة ت��صدر ع��ن الرئاس��ة العام��ة إلدارات البح��وث -مجل��ة البح��وث اإلس��المیة  -٥٢
العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرش�اد، الرئاس�ة العام�ة إلدارات البح�وث العلمی�ة واإلفت�اء         

  .تأریخ نشروالدعوة واإلرشاد، بدون جزء و
المحبر، محم�د ب�ن حبی�ب ب�ن أمی�ة ب�ن عم�رو الھاش�مي، ب�الوالء، أب�و جعف�ر البغ�دادي                      -٥٣

 .إیلزة لیختن شتیتر، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت: ، تحقیق)ھـ٢٤٥: المتوفى(
عب�د ال�سالم محم�د، الكت��ب    : المح�رر ال�وجیز، عب�د الح��ق األندل�سي اب�ن عطی�ة، تحقی��ق       -٥٤

  .م ١٩٩٣، بیروت، ١/ العلمیة، ط 
: ت(المحك��م والمح��یط األعظ��م، أب��و الح��سن عل��ي ب��ن إس��ماعیل ب��ن س��یده المرس��ي           -٥٥

 ١٤٢١،  ١/  بی�روت، ط     –عبد الحمید ھنداوي، دار الكت�ب العلمی�ة         : ، تحقیق )ھـ٤٥٨
  . م٢٠٠٠ -ھـ 

مخت��ار ال��صحاح، زی��ن ال��دین أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن عب��د الق��ادر الحنف��ي    -٥٦
 ال�دار   -یوس�ف ال�شیخ محم�د، المكتب�ة الع�صریة           : حقی�ق ، ت )ھـ٦٦٦: المتوفى(الرازي  

  .م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠، ٥/  صیدا، ط –النموذجیة، بیروت 
مكت��ب البح��وث : م�سند أحم��د ب��ن حنب��ل، أحم�د ب��ن حنب��ل أب��و عب�داهللا ال��شیباني، تحقی��ق    -٥٧

  . م٢٠١٠ه، ١٤٣١، ١/ بجمعیة المكنز، جمعیة المكنز اإلسالمي، ط 

ص��حیح )( ملسو هيلع هللا ىلص(لع��دل ع��ن الع��دل إل��ى رس��ول اهللا   الم��سند ال��صحیح المخت��صر بنق��ل ا   -٥٨
ـ�، مجموع�ة م�ن    ) ه٢٦١(، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري)مسلم  

 بی��روت، طبع��ة م��صورة م��ن الطبع��ة التركی��ة المطبوع��ة ف��ي      –المحقق��ین، دار الجی��ل  
  . ھـ١٣٣٤استانبول سنة 



 

 

 - ٣٧١٨ - 

ل��ي الفی��ومي ث��م   الم��صباح المنی��ر ف��ي غری��ب ال��شرح الكبی��ر، أحم��د ب��ن محم��د ب��ن ع        -٥٩
  .٥٦٦ / ٢ بیروت، –، المكتبة العلمیة )ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 

محم�د  : ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٣٣٨: المت�وفى (معاني القرآن، أبو جعفر النحاس أحمد بن محم�د           -٦٠
  .١٤٠٩، ١/  مكة المرمة، ط -علي الصابوني، جامعة أم القرى 

مؤصَّ��ل ببی��ان العالق��ات ب��ین ألف��اظ  (الك��ریم المعج��م االش��تقاقي المؤص��ل أللف��اظ الق��رآن   -٦١
 –محم�د ح�سن ح�سن جب�ل، مكتب�ة اآلداب         . ، د )القرآن الكریم بأص�واتھا وب�ین معانیھ�ا       

  . م٢٠١٠، ١/ القاھرة، ط 
: المت�وفى (معجم البلدان، شھاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي         -٦٢

  . م١٩٩٥، ٢/ ، دار صادر، بیروت، ط )ھـ٦٢٦
) ھ�ـ ١٤٢٤: المت�وفى (معجم اللغ�ة العربی�ة المعاص�رة، أحم�د مخت�ار عب�د الحمی�د عم�ر                  -٦٣

  . م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩، ١/ بمساعدة فریق عمل، عالم الكتب ط 
/ أحم��د الزی��ات / إب��راھیم م��صطفى (المعج��م الوس��یط، مجم��ع اللغ��ة العربی��ة بالق��اھرة،   -٦٤

  .، دار الدعوة)محمد النجار/ حامد عبد القادر 
استعجم من أس�ماء ال�بالد والمواض�ع، أب�و عبی�د عب�د اهللا ب�ن عب�د العزی�ز ب�ن                  معجم ما    -٦٥

  . ھـ١٤٠٣، ٣/ ، عالم الكتب، بیروت، ط)ھـ٤٨٧: المتوفى(محمد البكري األندلسي 
ع�ضو المجم�ع العلم�ي العرب�ي     (، أحم�د رض�ا    )موسوعة لغویة حدیثة  (معجم متن اللغة     -٦٦

  . م١٩٥٩ - ھـ ١٣٧٨ بیروت، –، دار مكتبة الحیاة )بدمشق
معج��م مق��اییس اللغ��ة، أحم��د ب��ن ف��ارس ب��ن زكری��ا القزوین��ي ال��رازي، أب��و الح��سین            -٦٧

 -ھ���ـ ١٣٩٩عب���د ال���سالم محم���د ھ���ارون، دار الفك���ر، : ، تحقی���ق)ھ���ـ٣٩٥: المت���وفى(
  .م١٩٧٩

، أب�و عب�د اهللا محم�د ب�ن عم�ر ب�ن الح�سن ب�ن الح�سین                    )التف�سیر الكبی�ر   (مفاتیح الغیب    -٦٨
، دار إحی�اء  )ھـ٦٠٦: المتوفى(دین الرازي خطیب الري التیمي الرازي الملقب بفخر ال  

  . ه١٤٢٠، ٣/ التراث العربي، بیروت، ط 
مفھ��وم الف��ضیلة ف��ي م��صطلح المدین��ة، یاس��ر عاب��دین، مجل��ة جامع��ة دم��شق للعل��وم          -٦٩

  .٢٠١٢الھندسیة، سوریا، 
نزھة األعین النواظر في علم الوج�وه والنظ�ائر، جم�ال ال�دین أب�و الف�رج عب�د ال�رحمن                     -٧٠

محم��د عب��د الك��ریم ك��اظم  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٥٩٧: المت��وفى(عل��ي ب��ن محم��د الج��وزي  ب��ن 
  .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤، ١/ بیروت، ط /  لبنان-الراضي، مؤسسة الرسالة 

٧١- http://www.turkishlanguage.co.uk/about.htm ،
http://whc.unesco.org/ar/list/الیونسكو- موقع التراث العالمي٧٦٨.  
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