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 والتحليل .للحفظ  –من القرآن الكريم : سورة الكهف  -1

 * سورة الكهف وأبرز مضامينها :

 * تسميتها :

سورة الكهف مكية ، وهي مائة وعشر آيات ، سميت سورة الكهف ، لبيان قصة أصحاب     

[ مما هو دليل حاسم ملموس على قدرة هللا 26 -9الكهف العجيبة الغريبة فيها في اآليات ]

الباهرة ، وهي إحدى سور خمس بدأت بـــ الحمد هلل : وهي الفاتحة ، األنعام ، الكهف ، سبأ ، 

استهالل يوحي بعبودية اإلنسان هلل تعالى ، وإقراره بنعمه وأفضاله ، وتمجيد هللا فاطر، وهو 

 عز وجل ، واالعتراف بعظمته وجالله وكماله .

 * مناسبتها لما قبلها :

تظهر مناسبة وضع هذه السورة بعد سورة اإلسراء من نواح: هي افتتاح اإلسراء بالتسبيح      

، وهذه بالتحميد ، وهما مقترنان في القرآن وسائر الكالم بحيث يسبق التسبيح التحميد ، نحو: 

، كما أن اإلسراء اختتمت بالتحميد « سبحان هللا وبحمده»فسبح بحمد ربك ، وفي الحديث: 

 اً، فتشابهت األطراف أيضاً .أيض

ولما أمر اليهود المشركين أن يسألوا النبي صلى هللا عليه وسلم عن ثالثة أشياء: عن الروح      

، وعن قصة أصحاب الكهف ، وعن قصة ذي القرنين ، أجاب تعالى في آخر سورة االسراء 

تعالى في سورة الكهف  عن السؤال األول ، وقد أفرد فيها لعدم الجواب عن الروح ، ثم أجاب

 عن السؤالين اآلخرين ، فناسب اتصالهما ببعضهما .

 * مضامينها :

استهلت السورة ببيان وصف القرآن بأنه قيم مستقيم ال اختالف فيه وال تناقض في لفظه      

ومعناه ، وأنه جاء للتبشير واإلنذار، ثم لفتت النظر إلى ما في األرض من زينة وجمال 

َ الهَذي أَْنَزَل َعلَى َعْبَدَه اْلَكَتاَب َولَْم داللة واضحة على قدرة هللا تعالى)وعجائب تدل  اْلَحْمُد هلَله

الََحاَت أَنه 1َيْجَعْل لَُه َعَوًجا) ًما لَُيْنَذَر َبأًْسا َشَديًدا َمْن لَُدْنُه َوُيَبشَِّر اْلُمْؤَمَنيَن الهَذيَن َيْعَملُوَن الصه ( َقيِّ

ُ َولًَدا)3( َماَكَثيَن فَيَه أََبًدا)2ًرا َحَسًنا)لَُهْم أَجْ  َخَذ هللاه ( َما لَُهْم َبَه َمْن َعْلٍم َواَل 4( َوُيْنَذَر الهَذيَن َقالُوا اته

َعلَى آَثاَرَهْم إَْن ( َفلََعلهَك َباَخٌع َنْفَسَك 5آَلَباَئَهْم َكُبَرْت َكلََمًة َتْخُرُج َمْن أَْفَواَهَهْم إَْن َيقُولُوَن إاَله َكَذًبا)

ُهْم أَْحَسُن َعَماًل)6لَْم ُيْؤَمُنوا َبَهَذا اْلَحَديَث أََسًفا) ا َجَعْلَنا َما َعلَى اأْلَْرَض َزيَنًة لََها لََنْبلَُوُهْم أَيُّ ( 7( إَنه

ا لََجاَعلُوَن َما َعلَْيَها َصَعيًدا ُجُرًزا)  .  ((8َوإَنه

ن روائع قصص القرآن وهي قصة أصحاب الكهف ، وتحدثت السورة عن ثالث قصص م     

وقصة موسى مع الخضر، وقصة ذي القرنين ، أما قصة أصحاب الكهف ، فهي مثل عال ، 

ورمز سام للتضحية بالوطن واألهل واألقارب واألصدقاء واألموال في سبيل العقيدة ، فقد فّر 



، واحتموا في غار في الجبل ، هؤالء الشباب الفتية المؤمنون بدينهم من بطش الملك الوثني 

فأنامهم هللا ثالث مائة وتسع سنين قمرية ، ثم بعثهم ليقيم دليالً حسياً للناس على قدرته على 

َقيَم َكاُنوا َمْن آَياَتَنا َعَجًبا)البعث ، قال تعالى: ) ( إَْذ أََوى 9أَْم َحَسْبَت أَنه أَْصَحاَب اْلَكْهَف َوالره

َنا آَتَنا َمْن لَُدْنَك َرْحَمًة َوَهيِّْئ لََنا َمْن أَْمَرَنا َرَشًدا)اْلَفْتَيُة إَلَى الْ  ( َفَضَرْبَنا َعلَى 10َكْهَف َفَقالُوا َربه

( َنْحُن 12( ُثمه َبَعْثَناُهْم لََنْعلََم أَيُّ اْلَحْزَبْيَن أَْحَصى لََما لََبُثوا أََمًدا)11آَذاَنَهْم َفي اْلَكْهَف َسنَيَن َعَدًدا)

َهْم َوَزْدَناُهْم ُهًدى)نَ  ُهْم َفْتَيٌة آَمُنوا بََربِّ ( َوَرَبْطَنا َعلَى قُلُوبََهْم إَْذ َقاُموا 13قُصُّ َعلَْيَك َنَبأَُهْم َباْلَحقِّ إَنه

َماَواَت َواأْلَْرَض لَْن َنْدُعَو َمْن ُدوَنَه إَلًَها لََقْد قُْلَنا إًَذا َشَططً  َنا َربُّ السه ( َهُؤاَلَء َقْوُمَنا 14ا)َفَقالُوا َربُّ

َن اْفَتَرى َعلَى هللاهَ  َخُذوا َمْن ُدوَنَه آلََهًة لَْواَل َيأُْتوَن َعلَْيَهْم بَُسْلَطاٍن َبيٍِّن َفَمْن أَْظلَُم َممه ( َوإََذ 15 َكَذًبا)اته

َ َفأُْووا إَلَى اْلَكْهَف َيْنشُ  ُكْم َمْن َرْحَمَتَه َوُيَهيِّْئ لَُكْم َمْن اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن إاَله هللاه ْر لَُكْم َربُّ

ْمَس إََذا َطلََعْت َتَزاَوُر َعْن َكْهفََهْم َذاَت اْلَيَميَن َوإََذا َغَرَبْت َتْقَرُضُهْم 16أَْمَرُكْم َمْرَفًقا) ( َوَتَرى الشه

َماَل َوُهْم َفي َفْجَوٍة َمْنُه َذلََك َمْن آَياَت هللاهَ  ُ َفُهَو اْلُمْهَتَد َوَمْن ُيْضلَْل َفلَْن َتَجَد لَُه َذاَت الشِّ  َمْن َيْهَد هللاه

ا ُمْرَشًدا) َماَل َوَكْلُبُهْم َباَسٌط 17َولَّيً ( َوَتْحَسُبُهْم أَْيَقاًظا َوُهْم ُرقُوٌد َوُنَقلُِّبُهْم َذاَت اْلَيَميَن َوَذاَت الشِّ

لَعْ  ( َوَكَذلََك َبَعْثَناُهْم 18َت َعلَْيَهْم لََولهْيَت َمْنُهْم َفَراًرا َولَُملَْئَت َمْنُهْم ُرْعًبا)َذَراَعْيَه َباْلَوَصيَد لََو اطه

 ْم أَْعلَُم بََما لَبَْثُتمْ لََيَتَساَءلُوا َبْيَنُهْم َقاَل َقاَئٌل َمْنُهْم َكْم لَبَْثُتْم َقالُوا لَبَْثَنا َيْوًما أَْو َبْعَض َيْوٍم َقالُوا َربُّكُ 

َها أَْزَكى َطَعاًما َفْلَيأْتَُكْم َبَرْزٍق  ْف َواَل َفاْبَعُثوا أََحَدُكْم بََوَرَقُكْم َهَذَه إَلَى اْلَمَديَنَة َفْلَيْنُظْر أَيُّ َمْنُه َوْلَيَتلَطه

ُهْم إَْن َيْظَهُروا َعلَْيُكْم َيْرُجُموُكْم أَْو ُيَعيُدوُكْم 19ُيْشَعَرنه بَُكْم أََحًدا) فَي َملهَتَهْم َولَْن ُتْفلَُحوا إًَذا ( إَنه

اَعَة اَل َرْيَب َفيَها إَْذ َيَتَنازَ  (20أََبًدا) َ َحقٌّ َوأَنه السه ُعوَن َوَكَذلََك أَْعَثْرَنا َعلَْيَهْم لََيْعلَُموا أَنه َوْعَد هللاه

ُهْم أَ  َخَذنه َعلَْيَهْم َبْيَنُهْم أَْمَرُهْم َفَقالُوا اْبُنوا َعلَْيَهْم ُبْنَياًنا َربُّ ْعلَُم بََهْم َقاَل الهَذيَن َغلَُبوا َعلَى أَْمَرَهْم لََنته

 ( َسَيقُولُوَن َثاَلَثٌة َراَبُعُهْم َكْلُبُهْم َوَيقُولُوَن َخْمَسٌة َساَدُسُهْم َكْلُبُهْم َرْجًما َباْلَغْيَب َوَيقُولُونَ 21َمْسَجًدا)

تََهْم َما َيْعلَُمُهْم إاَله َقلَيٌل َفاَل ُتَماَر َفيَهْم إاَله َمَراًء َظاَهًرا َواَل َسْبَعٌة َوَثاَمُنُهْم َكْلُبُهْم قُ  ْل َربِّي أَْعلَُم َبَعده

ُ َواْذُكْر 23( َواَل َتقُولَنه لََشْيٍء إَنِّي َفاَعٌل َذلََك َغًدا)22َتْسَتْفَت َفيَهْم َمْنُهْم أََحًدا) ( إاَله أَْن َيَشاَء هللاه

َك إََذا َنَسيَت َوقُْل َعَسى أَْن َيْهَدَيَن َربِّي أَلَْقَرَب َمْن َهَذا َرَشًدا)رَ  ( َولََبُثوا َفي َكْهفََهْم َثاَلَث َماَئٍة 24به

َماَواَت َواأْلَْرَض أَْبَصْر َبَه وَ 25َسَنيَن َواْزَداُدوا َتْسًعا) ُ أَْعلَُم َبَما لَبَُثوا لَُه َغْيُب السه أَْسَمْع َما ( قَُل هللاه

 (( .26لَُهْم َمْن ُدوَنَه َمْن َولَيٍّ َواَل ُيْشَرُك َفي ُحْكَمَه أََحًدا)

واتبع هللا تعالى تلك القصة بأمر النبي صلى هللا عليه وسلم بالتواضع ومجالسة الفقراء      

َسَك َمَع الهَذيَن َواْصَبْر َنفْ المؤمنين وعدم الفرار منهم إلى مجالسة األغنياء لدعوتهم إلى الدين: )

ُهْم َباْلَغَداَة َواْلَعَشيِّ ُيَريُدوَن َوْجَهُه َواَل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتَريُد َزيَنَة اْلَحَياَة  ْنَيا َواَل ُتَطْع َيْدُعوَن َربه الدُّ

َبَع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا) ، ثم هدد هللا تعالى الكفار بعد (( 28َمْن أَْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن َذْكَرَنا َواته

َوقَُل اْلَحقُّ َمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء إظهار الحق ، وذكر ما أعده لهم من العذاب الشديد في اآلخرة: )



الََميَن َناًرا أََحاَط َبَهْم ُسَراَدقَُها َوإَْن َيسْ  َتَغيُثوا ُيَغاُثوا َبَماٍء َفْلُيْؤَمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكفُْر إَنها أَْعَتْدَنا لَلظه

َراُب َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا) وقارن ذلك بما أعده سبحانه من  ((29َكاْلُمْهَل َيْشَوي اْلُوُجوَه َبْئَس الشه

ا اَل ُنَضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن جنات عدن للمؤمنين الصالحين ) الََحاَت إَنه إَنه الهَذيَن آَمُنوا َوَعَملُوا الصه

( أُولَئََك لَُهْم َجنهاُت َعْدٍن َتْجَري َمْن َتْحتََهُم اأْلَْنَهاُر ُيَحلهْوَن َفيَها َمْن أََساَوَر َمْن َذَهٍب 30)َعَماًل 

َواُب َوَحُسنَ  َكَئيَن َفيَها َعلَى اأْلََرائََك نَْعَم الثه ْت َوَيْلَبُسوَن ثََياًبا ُخْضًرا َمْن ُسْنُدٍس َوإَْسَتْبَرٍق ُمته

 ( .(31َفًقا)ُمْرتَ 

َوإَْذ َقاَل ُموَسى لََفَتاهُ اَل أَْبَرُح َحتهى أَْبلَُغ َمْجَمَع أما قصة موسى مع الخضر في اآليات )     

َخَذ َسبَيلَُه َفي اْلَبْحَر 60اْلَبْحَرْيَن أَْو أَْمَضَي ُحقًُبا) ا َبلََغا َمْجَمَع َبْينََهَما َنَسَيا ُحوَتُهَما َفاته ( َفلَمه

ا َجاَوَزا َقاَل لََفَتاهُ آَتَنا َغَداَءَنا لََقْد لََقيَنا َمْن َسَفَرَنا َهَذا َنَصًبا)61ا)َسَربً  ( َقاَل أََرأَْيَت إَْذ أََوْيَنا 62( َفلَمه

َخَذ َسبَيلَ  ْيَطاُن أَْن أَْذُكَرهُ َواته ْخَرَة َفإَنِّي َنَسيُت اْلُحوَت َوَما أَْنَساَنيُه إاَله الشه ُه َفي اْلَبْحَر إَلَى الصه

ا َعلَى آَثاَرَهَما َقَصًصا)63َعَجًبا) ا َنْبَغ َفاْرَتده ( َفَوَجَدا َعْبًدا َمْن َعَباَدَنا آَتْيَناهُ 64( َقاَل َذلََك َما ُكنه

ا َعْلًما) َبُعَك َعلَى أَ 65َرْحَمًة َمْن َعْنَدَنا َوَعلهْمَناهُ َمْن لَُدنه ا ُعلِّْمَت ( َقاَل لَُه ُموَسى َهْل أَته ْن ُتَعلَِّمَن َممه

( 68( َوَكْيَف َتْصبَُر َعلَى َما لَْم ُتَحْط بََه ُخْبًرا)67( َقاَل إَنهَك لَْن َتْسَتَطيَع َمَعَي َصْبًرا )66ُرْشًدا )

ُ َصاَبًرا َواَل أَْعَصي لََك أَْمًرا) َبْعَتَني69َقاَل َسَتَجُدَني إَْن َشاَء هللاه َفاَل َتْسأَْلَني َعْن َشْيٍء  ( َقاَل َفإََن اته

َفيَنَة َخَرَقَها َقاَل أََخَرْقَتَها لَُتْغَرَق أَْهلََها 70َحتهى أُْحَدَث لََك َمْنُه َذْكًرا) ( َفاْنَطلََقا َحتهى إََذا َرَكَبا َفي السه

( َقاَل اَل ُتَؤاَخْذَني بََما َنَسيُت 72َي َصْبًرا)( َقاَل أَلَْم أَقُْل إَنهَك لَْن َتْسَتَطيَع َمعَ 71لََقْد َجْئَت َشْيًئا إَْمًرا)

ًة َبَغْيَر 73َواَل ُتْرَهْقَني َمْن أَْمَري ُعْسًرا) ( َفاْنَطلََقا َحتهى إََذا لَقََيا ُغاَلًما َفَقَتلَُه َقاَل أََقَتْلَت َنْفًسا َزَكيه

( َقاَل إَْن َسأَْلُتَك 75َك إَنهَك لَْن َتْسَتَطيَع َمَعَي َصْبًرا)( َقاَل أَلَْم أَقُْل لَ 74َنْفٍس لََقْد َجْئَت َشْيًئا ُنْكًرا)

( َفاْنَطلََقا َحتهى إََذا أََتَيا أَْهَل َقْرَيٍة 76َعْن َشْيٍء َبْعَدَها َفاَل ُتَصاَحْبَني َقْد َبلَْغَت َمْن لَُدنِّي ُعْذًرا)

َخْذَت اْسَتْطَعَما أَْهلََها َفأََبْوا أَْن ُيَضيِّفُوُهَما فَ  َوَجَدا َفيَها َجَداًرا ُيَريُد أَْن َيْنَقضه َفأََقاَمُه َقاَل لَْو َشْئَت اَلته

ُئَك بََتأَْويَل َما لَْم َتْسَتَطْع َعلَْيَه َصْبًرا)77َعلَْيَه أَْجًرا) (( ، 78( َقاَل َهَذا فََراُق َبْيَني َوَبْينََك َسأَُنبِّ

طلب العلم ، وأنه قد يكون عند العبد الصالح من العلوم في  فكانت مثالً للعلماء في التواضع أثناء

َفيَنُة َفَكاَنْت  غير أصول الدين وفروعه ما ليس عند األنبياء ، بدليل قصة خرق السفينة ا السه )أَمه

، (( 79له َسفَيَنٍة َغْصًبا)لََمَساَكيَن َيْعَملُوَن َفي اْلَبْحَر َفأََرْدُت أَْن أََعيَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم َملٌَك َيأُْخُذ كُ 

ا اْلُغاَلُم َفَكاَن أََبَواهُ ُمْؤَمَنْيَن َفَخَشيَنا أَْن ُيْرَهَقُهَما ُطْغَياًنا َوُكْفًرا)وحادثة قتل الغالم ) ( َفأََرْدَنا 80َوأَمه

ُهَما َخْيًرا َمْنُه َزَكاًة َوأَْقَرَب ُرْحًما) ا اْلَجَداُر َفَكاَن لَُغاَلَمْيَن ار)، وبناء الجد ((81أَْن ُيْبَدلَُهَما َربُّ َوأَمه

ُهَما َيتَيَمْيَن َفي اْلَمَديَنَة َوَكاَن َتْحَتُه َكْنٌز لَُهَما َوَكاَن أَُبوُهَما َصالًَحا َفأََراَد َربَُّك أَْن َيْبلَُغا أَشُ  ده

َري َذلََك َتأَْويُل َما لَْم َتْسَطْع َعلَْيَه َوَيْسَتْخَرَجا َكْنَزُهَما َرْحَمًة َمْن َربَِّك َوَما َفَعْلُتُه َعْن أَمْ 

 .(( 82َصْبًرا)



( 83َوَيْسأَلُوَنَك َعْن َذي اْلَقْرَنْيَن قُْل َسأَْتلُو َعلَْيُكْم َمْنُه َذْكًرا)أما قصة ذي القرنين في اآليات )     

ا لَُه َفي اأْلَْرَض َوآَتْيَناهُ َمْن ُكلِّ َشْيٍء َسَبًبا نه ا َمكه ( َحتهى إََذا َبلََغ َمْغَرَب 85( َفأَْتَبَع َسَبًبا)84)إَنه

ا أَْن ُتَعذِّ  ْمَس َوَجَدَها َتْغُرُب َفي َعْيٍن َحَمَئٍة َوَوَجَد َعْنَدَها َقْوًما قُْلَنا َيا َذا اْلَقْرَنْيَن إَمه ا أَْن الشه َب َوإَمه

َخَذ َفيَهْم ُحْسًنا) ا َمْن َظلََم فَ 86َتته ُبُه َعَذاًبا ُنْكًرا )( َقاَل أَمه ُبُه ُثمه ُيَردُّ إَلَى َربَِّه َفُيَعذِّ ا 87َسْوَف ُنَعذِّ ( َوأَمه

( 89( ُثمه أَْتَبَع َسَبًبا )88َمْن آَمَن َوَعَمَل َصالًَحا َفلَُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسَنقُوُل لَُه َمْن أَْمَرَنا ُيْسًرا)

( َكَذلََك َوَقْد 90 َوَجَدَها َتْطلُُع َعلَى َقْوٍم لَْم َنْجَعْل لَُهْم َمْن ُدونََها َسْتًرا)َحتهى إََذا َبلََغ َمْطلََع الشهْمسَ 

ْيَن َوَجَد َمْن ُدونََهَما َقْوًما اَل 92( ُثمه أَْتَبَع َسَبًبا)91أََحْطَنا بََما لََدْيَه ُخْبًرا) ده ( َحتهى إََذا َبلََغ َبْيَن السه

( َقالُوا َيا َذا اْلَقْرَنْيَن إَنه َيأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمْفَسُدوَن َفي اأْلَْرَض َفَهْل َنْجَعُل 93َن َقْواًل)َيَكاُدوَن َيْفَقُهو

ا) ٍة أَْجَعْل 94لََك َخْرًجا َعلَى أَْن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسّدً نِّي َفيَه َربِّي َخْيٌر َفأََعيُنونَي َبقُوه ( َقاَل َما َمكه

َدَفْيَن َقاَل اْنفُُخوا َحتهى إََذا َجَعلَُه 95ْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما)بَ  ( آُتونَي ُزَبَر اْلَحَديَد َحتهى إََذا َساَوى َبْيَن الصه

( َقاَل 97)( َفَما اْسَطاُعوا أَْن َيْظَهُروهُ َوَما اْسَتَطاُعوا لَُه َنْقًبا96َناًرا َقاَل آُتونَي أُْفَرْغ َعلَْيَه قَْطًرا)

اَء َوَكاَن َوْعُد َربِّي َحّقًا) ( َوَتَرْكَنا َبْعَضُهْم 98َهَذا َرْحَمٌة َمْن َربِّي َفإََذا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعلَُه َدكه

وَر َفَجَمْعَناُهْم َجْمًعا) فهي عبرة للحكام والسالطين ، (( ، 99َيْوَمَئٍذ َيُموُج َفي َبْعٍض َوُنفََخ َفي الصُّ

هذا الملك تمكن من السيطرة على العالم ، ومشرق األرض ومغربها ، وبنائه السد العظيم  إذ أن

 ؛ بسبب ما اتصف به من التقوى والعدل والصالح .

وتخللت هذه القصص أمثلة ثالثة بارزة رائعة مستمدة من الواقع ، إلظهار أن الحق ال      

أول هذه األمثلة: قصة أصحاب الجنتين يقترن بالسلطة والغنى ، وإنما يرتبط باإليمان ، و

َتْيَن َمْن أَْعَناٍب َوَحَفْفَناُهَما بََنْخٍل َوَجَعْلَنا ) َبْيَنُهَما َزْرًعا َواْضَرْب لَُهْم َمَثاًل َرُجلَْيَن َجَعْلَنا أَلََحَدَهَما َجنه

َتْيَن آَتْت أُُكلََها َولَْم َتْظلَْم َمْنُه َشْيًئا 32) ْرَنا َخاَللَُهَما َنَهًرا)( َكْلَتا اْلَجنه ( َوَكاَن لَُه َثَمٌر َفَقاَل 33َوَفجه

َتُه َوُهَو َظالٌَم لََنْفَسَه َقاَل َما 34لََصاَحَبَه َوُهَو ُيَحاَوُرهُ أََنا أَْكَثُر َمْنَك َمااًل َوأََعزُّ َنَفًرا) ( َوَدَخَل َجنه

اَعَة َقاَئَمًة َولََئْن ُرَدْدُت إَلَى َربِّي أَلََجَدنه َخْيًرا َمْنَها  ( َوَما أَُظنُّ 35أَُظنُّ أَْن َتَبيَد َهَذَه أََبًدا) السه

اَك 36ُمْنَقلًَبا) ( َقاَل لَُه َصاَحُبُه َوُهَو ُيَحاَوُرهُ أََكَفْرَت َبالهَذي َخلََقَك َمْن ُتَراٍب ُثمه َمْن ُنْطَفٍة ُثمه َسوه

ُ َربِّي 37َرُجاًل) ُ اَل 38َواَل أُْشَرُك بََربِّي أََحًدا)( لََكنها ُهَو هللاه َتَك قُْلَت َما َشاَء هللاه ( َولَْواَل إَْذ َدَخْلَت َجنه

َ إَْن َتَرَن أََنا أََقله َمْنَك َمااًل َوَولًَدا) َة إاَله َباهلله تََك َوُيْرَسَل 39قُوه ( َفَعَسى َربِّي أَْن ُيْؤَتَيَن َخْيًرا َمْن َجنه

َماَء َفُتْصبََح َصَعيًدا َزلًَقا)َعلَْيَها ُحسْ  ( أَْو ُيْصبََح َماُؤَها َغْوًرا َفلَْن َتْسَتَطيَع لَُه 40َباًنا َمَن السه

ا ( َوأَُحيَط بََثَمَرَه َفأَْصَبَح ُيَقلُِّب َكفهْيَه َعلَى َما أَْنَفَق َفيَها َوَهَي َخاَوَيٌة َعلَى ُعُروَشَها َوَيقُوُل يَ 41َطلًَبا)

َ َوَما َكاَن ُمْنَتَصًرا)42ي لَْم أُْشَرْك بََربِّي أََحًدا)لَْيَتنَ  ( 43( َولَْم َتُكْن لَُه َفَئٌة َيْنُصُروَنُه َمْن ُدوَن هللاه

َ اْلَحقِّ ُهَو َخْيٌر َثَواًبا َوَخْيٌر ُعْقًبا) للمقارنة بين الغني المغتر بماله ، (( ، 44ُهَنالََك اْلَواَلَيُة هلَله

 تز بإيمانه ، لبيان حال فقراء المؤمنين وحال أغنياء المشركين . والفقير المع



َماَء َفاْخَتلََط بََه وثانيها: مثل الحياة الدنيا )      ْنَيا َكَماٍء أَْنَزْلَناهُ َمَن السه َواْضَرْب لَُهْم َمَثَل اْلَحَياَة الدُّ

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتَدًرا) َياُح َوَكاَن هللاه ( اْلَماُل َواْلَبُنوَن 45َنَباُت اأْلَْرَض َفأَْصَبَح َهَشيًما َتْذُروهُ الرِّ

الََحاُت َخْيٌر َعْنَد َربَِّك َثَواًبا َوَخْيٌر أََماًل)َزيَنُة اْلَحَياَة الدُّ  إلنذار الناس (( ، 46ْنَيا َواْلَباَقَياُت الصه

بفنائها وزوالها ، وأردف ذلك بإيراد بعض مشاهد القيامة الرهيبة من تسيير الجبال ، وحشر 

ُر اْلَجَباَل َوَتَرى اأْلَْرَض )َوَيْوَم ُنَسيِّ  الناس في صعيد واحد ، ومفاجأة الناس بصحائف أعمالهم

( َوُعَرُضوا َعلَى َربَِّك َصفًّا لََقْد َجْئُتُموَنا َكَما َخلَْقَناُكْم 47َباَرَزًة َوَحَشْرَناُهْم َفلَْم ُنَغاَدْر َمْنُهْم أََحًدا)

ٍة َبْل َزَعْمُتْم أَلهْن َنْجَعَل لَُكْم َمْوَعًدا) َل َمره ا َفيَه ( َوُوَضَع اْلَكَتابُ 48أَوه  َفَتَرى اْلُمْجَرَميَن ُمْشَفَقيَن َممه

َعَملُوا َوَيقُولُوَن َيا َوْيلََتَنا َماَل َهَذا اْلَكَتاَب اَل ُيَغاَدُر َصَغيَرًة َواَل َكَبيَرًة إاَله أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما 

 .  ((49َحاَضًرا َواَل َيْظلَُم َربَُّك أََحًدا)

َوإَْذ قُْلَنا لَْلَماَلَئَكَة اْسُجُدوا آَلَدَم َفَسَجُدوا إاَله إَْبلَيَس وإبائه السجود آلدم )وثالثها: قصة إبليس      

َتُه أَْولََياَء َمْن ُدوَني َوُهْم لَُكْم َعدُ  يه َخُذوَنُه َوُذرِّ َه أََفَتته الََميَن َكاَن َمَن اْلَجنِّ َفَفَسَق َعْن أَْمَر َربِّ وٌّ بَْئَس لَلظه

َماَواَت َواأْلَْرَض َواَل َخْلَق أَْنفَُسَهْم َوَما ُكْنُت ُمتهَخَذ اْلُمَضلِّيَن 50َبَداًل) ( َما أَْشَهْدُتُهْم َخْلَق السه

( َوَيْوَم َيقُوُل َناُدوا ُشَرَكاَئَي الهَذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُهْم َفلَْم َيْسَتَجيُبوا لَُهْم َوَجَعْلَنا َبْيَنُهْم 51َعُضًدا)

ُهْم ُمَواقَُعوَها َولَْم َيَجُدوا َعْنَها َمْصَرًفا)52َبًقا)َموْ  اَر َفَظنُّوا أَنه (( ، 53( َوَرأَى اْلُمْجَرُموَن النه

للموازنة بين التكبر والغرور، وما أدى إليه من طرد وحرمان وتحذير الناس من شر الشيطان ، 

 الى . وبين العبودية هلل والتواضع ، وما حقق من رضوان هللا تع

وأردف ذلك بيان عناية القرآن بضرب األمثال للناس للعظة والذكرى ، وإيضاح مهام      

ْفَنا فَي َهَذا اْلقُْرآَن الرسل للتبشير واإلنذار، والتحذير من اإلعراض عن آيات هللا  )َولََقْد َصره

اَس َمْن ُكلِّ َمَثٍل َوَكاَن اإْلَْنَساُن أَْكَثَر َشْيٍء َجَداًل  اَس أَْن ُيْؤَمُنوا إَْذ َجاَءُهُم 54)لَلنه ( َوَما َمَنَع النه

لَيَن أَْو َيأْتََيُهُم اْلَعَذاُب قُُباًل) ُة اأْلَوه ُهْم إاَله أَْن َتأَْتَيُهْم ُسنه ( َوَما ُنْرَسُل 55اْلُهَدى َوَيْسَتْغفَُروا َربه

َخُذوا آَياَتي اْلُمْرَسلَيَن إاَله ُمَبشَِّريَن َوُمْنَذَريَن َوُيَجادَ  ُل الهَذيَن َكَفُروا بَاْلَباَطَل لَُيْدَحُضوا َبَه اْلَحقه َواته

َمْت َيَداهُ إَنها 56َوَما أُْنَذُروا ُهُزًوا) َر بَآَياَت َربَِّه َفأَْعَرَض َعْنَها َوَنَسَي َما َقده ْن ُذكِّ ( َوَمْن أَْظلَُم َممه

أَْن َيْفَقُهوهُ َوَفي آَذانََهْم َوْقًرا َوإَْن َتْدُعُهْم إَلَى اْلُهَدى َفلَْن َيْهَتُدوا إًَذا  َجَعْلَنا َعلَى قُلُوبََهْم أََكنهةً 

، وأن سياسة التشريع اقتران الرحمة بالعدل ، فليست الرحمة فوق العدل وال العدل  ((57أََبًدا)

ْحَمَة لَْو ُيَؤاَخُذُهمْ فوق الرحمة: ) َك اْلَغفُوُر ُذو الره َل لَُهُم اْلَعَذاَب َبْل لَُهْم َمْوَعٌد َوَربُّ  بََما َكَسُبوا لََعجه

ا َظلَُموا َوَجَعْلَنا لََمْهلََكَهْم َمْوَعًدا)58لَْن َيَجُدوا َمْن ُدونََه َمْوَئاًل)  . ((59( َوَتْلَك اْلقَُرى أَْهلَْكَناُهْم لَمه

مال الكفار وضياع ثمرتها في إعالن تبديد أع -وختمت السورة بموضوعات ثالثة: أولها     

َم َيْوَمَئٍذ لَْلَكاَفَريَن َعْرًضا)اآلخرة  ( الهَذيَن َكاَنْت أَْعُيُنُهْم َفي َغَطاٍء َعْن َذْكَري 100)َوَعَرْضَنا َجَهنه

َخُذوا َعَباَدي َمْن دُ 101َوَكاُنوا اَل َيْسَتَطيُعوَن َسْمًعا) ونَي أَْولََياَء إَنها ( أََفَحَسَب الهَذيَن َكَفُروا أَْن َيته



َم لَْلَكاَفَريَن ُنُزاًل) ُئُكْم َباأْلَْخَسَريَن أَْعَمااًل)102أَْعَتْدَنا َجَهنه ( الهَذيَن َضله َسْعُيُهْم َفي 103( قُْل َهْل ُنَنبِّ

ُهْم ُيْحَسُنوَن ُصْنًعا) ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنه َن َكَفُروا بَآَياَت َربَِّهْم َولََقاَئَه ( أُولَئََك الهَذي104اْلَحَياَة الدُّ

َخُذوا آَياتَي 105َفَحَبَطْت أَْعَمالُُهْم َفاَل ُنقَيُم لَُهْم َيْوَم اْلقََياَمَة َوْزًنا) ُم َبَما َكَفُروا َواته ( َذلََك َجَزاُؤُهْم َجَهنه

 ( . (106َوُرُسلَي ُهُزًوا)

)إَنه الهَذيَن آَمُنوا  لصالحات بالنعيم األبدي اآلخرويتبشير المؤمنين الذين عملوا ا -وثانيها     

اُت اْلَفْرَدْوَس ُنُزاًل) الََحاَت َكاَنْت لَُهْم َجنه ( َخالََديَن َفيَها اَل َيْبُغوَن َعْنَها 107َوَعَملُوا الصه

 .  ((108َحَواًل)

َكاَن اْلَبْحُر َمَداًدا لََكلََماَت َربِّي لََنفََد قُْل لَْو أن علم هللا تعالى ال يحده حد وال نهاية له ) -وثالثها     

َما 109اْلَبْحُر َقْبَل أَْن َتْنَفَد َكلََماُت َربِّي َولَْو َجْئَنا بََمْثلََه َمَدًدا) َما أََنا َبَشٌر َمْثلُُكْم ُيوَحى إَلَيه أَنه ( قُْل إَنه

  ( .110َربَِّه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصالًَحا َواَل ُيْشَرْك َبَعَباَدَة َربَِّه أََحًدا) إَلَُهُكْم إَلٌَه َواَحٌد َفَمْن َكاَن َيْرُجو لََقاءَ 

 * فضلها :

ورد في فضائل سورة الكهف أحاديث صحاح ثابتة ، منها: ما رواه مسلم وأبو داود      

آيات من حفظ عشر »والنسائي والترمذي عن أبي الدرداء عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

، ومنها: ما رواه اإلمام أحمد ومسلم والنسائي ، عن « من أول سورة الكهف ، عصم من الدجال

من قرأ العشر األواخر من سورة الكهف ، »أبي الدرداء عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

الحديث ، « من قرأ عشر آيات من الكهف..»، وفي لفظ النسائي: « عصم من فتنة الدجال

ما أخرجه النسائي في سننه عن ثوبان ، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ومنها: 

، دلت هذه األحاديث « من قرأ العشر األواخر من سورة الكهف ، فإنه عصمة له من الدجال»

على أن قراءة اآليات العشر األوائل أو األواخر أو أي عشر آيات عصمة من فتنة الدجال ، 

لشخص الكهف يوم الجمعة وليلتها ، لما رواه الحاكم وقال: عن النبي صلى هللا والسنة أن يقرأ ا

 « .من قرأ الكهف في يوم الجمعة ، أضاء له من النور ما بين الجمعتين»عليه وسلم: 

 


