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القاموس اللغوي






















ضربنا على آذانهم :أفقدناهم القدرة على السماع.
بعثناهم :أيقظناهم من نومهم.
شططا :باطال وبهتانا.
مرفقا :فرجا.
تزاور :تميل ويتقلص شعاعها.
تقرضهم :تعدل عنهم وتبتعد.
بالوصيد :باب الكهف رابض للحراسة.
لبثتم :رقدتم.
ورقكم :فضتهم (نقود).
ليتلطف :ليأخذ حذره وليتخف.
رجما بالغيب :قوال بغير علم.
ال تمار فيهم :ال تجادل في قصتهم أحدا.
عوجا :ميال عن الحق.
قيما :مستقيما واضحا
لينذر :اإلنذار :التحذير والوعيد.
بأسا :عقابا.
كبرت كلمة :أي افتراء عظيم ال دليل عليه إال مزاعمهم.
باخع نفسك :مهلك نفسك حزنا وحسرة عليهم.
زينة :حلوة وجميلة (حلوة خضرة الحديث).
لنبلوكم :لنختبركم.
صعيدا جرزا :يصيرها خرابا بعد الزينة فيبيد كل ما فيها ويفنى.





الرقيم :مكان وجود الكهف (قيل جبل أو وادي).
الحزبين :الطائفتين المختلفتين.
رشدا :اجعل عاقبتنا خيرا.

المضمون العام
افتتحت السورة بحمد هللا تعالى لنفسه إلنزاله على نبيه صلى هللا عليه
وسلم الكتاب المستقيم المعتدل ،تبشيرا للمؤمنين العاملين ،وإنذرا للكافرين
والكاذبين المفترين ،كما دعت السورة النبي صلى هللا عليه وسلم إلى عدم
الحزن بفعل إعراض الكافرين وتكذيبهم ،ثم تناول المقطع قصة أصحاب.
المضامين الفرعية






تنزيل الحق سبحانه القرآن مبشرا للمومنين ومنذرا للمفترين.
دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم لعدم الحزن على الكافرين.
ذكر إحدى معجزات هللا تعالى المتمثلة في قصة أصحاب الكهف.
أمره تعالى الفتية بالفرار إلى الكهف بعد اشتداد األذى بهم
ذكر أحوال الفتية المؤمنين في الكهف ،وما رافقها من معجزات دالة
على البعث والنشور.

العبر المستخلصة










ضرورة االنتفاع بهدي الكتاب واالعتصام به والدعوة إليه.
سالمة الكتاب من أي تناقض أواضطراب ،واشتماله على منهج قويم
إلصالح الدنيا والدين.
ضرورة النظر واالعتبار بحقيقة الدنيا ومآلها.
الفرار بالدين إذا لم يأمن المؤمن الفتنة.
ضرورة األخذ باألسباب بعد التوكل على هللا.
أهمية الصحبة الصالحة في اإلعانة على الخير.
التضحية في سبيل الدين ونصرة هللا لعباده المؤمنين.
قدرة هللا التي ال يعجزها شيء ،وأن البعث حق.

القيم والتوجيهات السلوكية








حمد هللا وشكره على النعم المختلفة (نعمة اإلسالم والتوحيد
والقرآن).
التضحية في سبيل الدين.
الصبر على االبتالءات.
الثقة في هللا تعالى والتحلي باليقين وسعة الرجاء في هللا تعالى.
التوكل على هللا واالستعانة به.
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شرح مفردات اآليات الكريمة















اصبر نفسكِّ :ثبت نفسك وال تترك.
ال تعد عيناك :ال تصرف عيناك النظر عنهم.
أغفلنا قلبه :جعلناه غافالً ساهيًا.
فر ً
طا :إسرافًا أو تضيي ًعا وهال ًكا.
سرادقها :لهيبها ودخانها ،أو ما يحيط بها مثل السور .
كالمهل :مثل عكر الزيت المغلي ،أو مثل المذاب من المعادن.
مقرا (النار).
ساءت مرتفقا :متكأ أو ًّ
سندس :الحرير الرقيق.
إستبرق :الحرير الغليظ (السميك).
األرائك :األسرة المزيَّنة بالثياب والستائر.
جنَّتين :بستانين.
حففناهما :أحطناهما ولففنا حولهما.
أكلها :ثمرها الذي يؤكل.
لم تظلم منه :لم تنقص منه.



















ف َّجرنا خاللهما :شققنا وأجرينا وسطهما.
ثمر :أموال كثيرة مستثمرة .وقيل :الثمار.
ُّ
نفرا :أقوى أعوانًا أو عشيرة.
أعز ً
تبيد :تهلك وتفنى.
منقلبًا :مرجعًا وعاقبة.
يؤتين :يعطيني.
حسبانًا :عذا ًبا كالصواعق واآلفات.
ضا ملساء ال تثبت.
صعيدًا زلقًا :رمالً هائالً ،أو أر ً
غائرا ذاهبًا في األرض.
غورا:
ً
ً
أحيط بثمره :أهلكت أمواله مع بساتينه.
سر.
يقلب كفَّيه :يندم ويتح َّ
خاوية على عروشها :ساقطة على سقوفها التي وقعت  .فئة:
جماعة.
الوالية هلل :النصرة هلل سبحانه وتعالى وحده.
خير عقبا :أفضل عاقبة ألوليائه.
هشيما :يابسا متفتتًا بعد نضارتها.
الرياح :تفرقه وتنسفه.
تذروه ِّ

استخراج أحكام التجويد من اآليات

تعريف المد
المدّ لغة :الزيادة أو اإلكثار أو التطويل .واصطالحاً :إطالة الصوت
بحرف من حروف المد الثالثة عند مالقاة همزة أو سكون.

حروفه
حروف المد ثالثة هي:




األلف الساكنة المفتوحة ما قبلها.
الواو الساكنة المضموم ما قبلها.
الياء الساكنة المضموم ما قبلها.

أسبابه



الهمزة
السكون

أقسامه



مد طبيعي  :اليحتاج إلى سبب
مد فرعي  :يحتاج إلى سبب ،وأنواعه كثيرة..

مضامين اآليات الكريمة












توجيه األمر إلى الرسول ص بقراءة ما أوحي إليه من آيات ،وأنه
يغير كالم هللا ،ولن تجد ملجأ غيره سبحانه.
ال يقدر أحد أن ِّ
أمر اآليات الرسول ص أن يبقى مع المؤمنين ،وأال يطردهم كما
طلب أشراف مكة وغيرهم ،وأال يستجيب لما دعاه إليه هؤالء من
تخصيص مجلس خاص لهم ،دون الفقراء وضعاف المؤمنين.
يبلغ الحق الذي أنزله عليه ،فمن
أمره سبحانه نبيه الكريم ص أن ِّ
شاء فليؤمن ،ومن شاء فليكفر.
بيان اآليات جزاء الكافرين ،وما يكونون فيه من عذاب أليم ،مع
بيان ثواب المؤمنين الصالحين والنعيم الذي أعد لهم.
قصة الرجلين والجنتين مثل ضربه هللا عز وجل لرجلين أحدهما
فقير شاكر لنعم هللا واآلخر غني كافر بها ،وما حصل بسبب ذلك
لهما من العقاب والثواب ليعتبر الناس بحالهما.
تسوق اآليات مثال آخر يدل على حقارة الدنيا ،وقلة بقائها وسرعة
زوالها بالماء الذي يختلط بالنبات ،فيترعرع ويشتد ،ثم يصير ياب ًسا
الرياح ذات اليمين وذات الشمال.
تفرقه ِّ

الدروس المستفادة من اآليات الكريمة


صحبة األخيار ومخالطتهم وإن كانوا فقراء ألن في صحبتهم من
الفوائد ما ال يحصى.












اإلسالم دين المساواة فال فرق في نظامه بين شريف ووضيع وغني
وفقير ورئيس ومرؤوس.
قاعدتا الثواب وأساس النجاة :اإليمان مع العمل الصالح ألن هللا
تعالى رتب عليهما الثواب في الدنيا واآلخرة.
المؤمن أن ال يستكين أمام عزة الغني الكافر فينصحه ويرشده إلى
اإليمان باهلل واإلقرار بوحدانيته وشكر نعمه.
نعم الدنيا ال تدوم ،واأليام فيها دُول ،والواجب فيها العمل لآلخرة.
اليقين أن كل شئ بيد هللا سبحانه وتعالي وهو من يعطي ومن يمنع،
وله سبحانه حكمه في ذلك.
ينبغي لكل من أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى
منعمها وأن يقول :ما شاء هللا ال قوة إال باهلل.
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تمهيد
بعد ان بين تعالى  :في االيات السابقة عاقبة االنانية والكبر والغرور من
خالل قصة صاحب الجنتين  ،يذكرنا تعالى في هذه االيات بعظمته وقدرته
على البعث  ،وبطالن حجج الجاحدين الذين يتخذون من ابليس اللعين
القدوة المتبعة  ،كما يرشدنا الى اتباع ما نزل في القرآن الكريم وما جاء به
المرسلون من التعاليم الهادية الى الحق.


فكيف بينت اآليات بطالن حجج الجاحدين ؟



وما التوجيهات االسالمية الهادية الى طريق الحق كما وردت في
االيات ؟

القراءة والفهم
اختَلَ َ
اء فَ ْ
ط ِب ِه نَبَاتُ
َواض ِْربْ لَ ُهم َّمث َ َل ْال َحيَاةِ الدُّ ْنيَا َك َماءٍ أَنزَ ْلنَاهُ ِمنَ ال َّ
س َم ِ
الر َيا ُح ۗ َو َكانَ َّ
ش ْيءٍ ُّم ْقتَد ًِرا ()45
علَ ٰى ُك ِّل َ
ض َفأ َ ْ
ص َب َح َهشِي ًما ت َ ْذ ُروهُ ِ ّ
ْاأل َ ْر ِ
َّللاُ َ
صا ِل َحاتُ َخي ٌْر ِعندَ َر ِبّ َك ث َ َوابًا
ْال َما ُل َو ْال َبنُونَ ِزينَةُ ْال َح َيا ِة الدُّ ْن َيا ۖ َو ْال َبا ِق َياتُ ال َّ
ارزَ ة ً َو َحش َْرنَا ُه ْم فَلَ ْم
َو َخي ٌْر أ َ َم ًال (َ )46ويَ ْو َم نُ َ
س ِيّ ُر ْال ِجبَا َل َوت ََرى ْاأل َ ْر َ
ض بَ ِ
صفًّا لَّقَ ْد ِجئْت ُ ُمونَا َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم
نُغَاد ِْر ِم ْن ُه ْم أ َ َحدًا (َ )47وعُ ِر ُ
ضوا َ
علَ ٰى َر ِبّ َك َ
َاب فَت ََرى
ض َع ْال ِكت ُ
ع ْمت ُ ْم أَلَّن نَّجْ عَ َل لَ ُكم َّم ْو ِعدًا (َ )48و ُو ِ
أ َ َّو َل َم َّرةٍ ۚ بَ ْل زَ َ
ب َال يُغَاد ُِر
ْال ُمجْ ِر ِمينَ ُم ْش ِفقِينَ ِم َّما فِي ِه َو َيقُولُونَ َيا َو ْيلَتَنَا َما ِل ٰ َهذَا ْال ِكتَا ِ
اض ًرا ۗ َو َال يَ ْ
ظ ِل ُم َرب َُّك
ع ِملُوا َح ِ
صاهَا ۚ َو َو َجدُوا َما َ
يرة ً ِإ َّال أَحْ َ
َ
يرة ً َو َال َك ِب َ
ص ِغ َ
يس َكانَ ِمنَ ْال ِج ِّن
أ َ َحدًا (َ )49و ِإ ْذ قُ ْلنَا ِل ْل َم َالئِ َك ِة ا ْس ُجدُوا ِِلدَ َم فَ َ
س َجدُوا ِإ َّال ِإ ْب ِل َ
س
ع ْن أ َ ْم ِر َربِّ ِه ۗ أَفَتَت َّ ِخذُونَهُ َوذُ ِ ّريَّتَهُ أَ ْو ِليَا َء ِمن دُونِي َو ُه ْم لَ ُك ْم َ
سقَ َ
فَفَ َ
عد ٌُّو ۚ بِئْ َ
ِل َّ
ض َو َال خ َْلقَ
س َم َاوا ِ
لظا ِل ِمينَ َبدَ ًال (َّ ۞ )50ما أ َ ْش َهدت ُّ ُه ْم خ َْلقَ ال َّ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
ضدًا (َ )51و َي ْو َم َيقُو ُل نَادُوا ُ
ي
ع ُ
ض ّلِينَ َ
أَنفُ ِس ِه ْم َو َما ُكنتُ ُمت َّ ِخذَ ْال ُم ِ
ش َر َكائِ َ
ع ْو ُه ْم فَلَ ْم يَ ْست َِجيبُوا لَ ُه ْم َو َج َع ْلنَا بَ ْينَ ُهم َّم ْو ِبقًا (َ )52و َرأَى
ع ْمت ُ ْم َفدَ َ
الَّذِينَ زَ َ
ار فَ َ
ص ِرفًا (َ )53ولَقَ ْد
ظنُّوا أَنَّ ُهم ُّم َواقِعُوهَا َولَ ْم يَ ِجدُوا َع ْن َها َم ْ
ْال ُمجْ ِر ُمونَ النَّ َ
س ُ
ش ْيءٍ َجدَ ًال
ان أ َ ْكث َ َر َ
آن ِللنَّ ِ
اإلن َ
َ
اس ِمن ُك ِّل َمث َ ٍل ۚ َو َكانَ ْ ِ
ص َّر ْفنَا ِفي ٰ َهذَا ْالقُ ْر ِ
اس أَن يُؤْ ِمنُوا ِإ ْذ َجا َء ُه ُم ْال ُهدَ ٰى َو َي ْست َ ْغ ِف ُروا َربَّ ُه ْم ِإ َّال أَن
(َ )54و َما َمنَ َع النَّ َ
سلِينَ ِإ َّال
سنَّةُ ْاأل َ َّولِينَ أ َ ْو َيأْتِيَ ُه ُم ْال َعذَ ُ
ت َأْتِيَ ُه ْم ُ
اب قُبُ ًال (َ )55و َما نُ ْر ِس ُل ْال ُم ْر َ
ُمبَ ّ
ضوا ِب ِه ْال َح َّق ۖ
اط ِل ِليُ ْد ِح ُ
ش ِِرينَ َو ُمنذ ِِرينَ ۚ َويُ َجا ِد ُل الَّذِينَ َكفَ ُروا بِ ْالبَ ِ
َوات َّ َخذُوا آ َيا ِتي َو َما أُنذ ُِروا ُه ُز ًوا (َ )56و َم ْن أ َ ْ
ت َر ِبّ ِه
ظلَ ُم ِم َّمن ذُ ِ ّك َر ِبآ َيا ِ
ِي َما قَدَّ َم ْ
علَ ٰى قُلُو ِب ِه ْم أ َ ِكنَّةً أَن َي ْفقَ ُهوهُ
ت َيدَاهُ ۚ ِإنَّا َج َع ْلنَا َ
ض َ
فَأَع َْر َ
ع ْن َها َونَس َ
ع ُه ْم ِإلَى ْال ُهدَ ٰى فَلَن يَ ْهتَدُوا ِإذًا أَبَدًا (َ )57و َرب َُّك
َوفِي آذَانِ ِه ْم َو ْق ًرا ۖ َو ِإن ت َ ْد ُ
اب ۚ بَل لَّ ُهم َّم ْو ِعد ٌ
الرحْ َم ِة ۖ لَ ْو يُ َؤ ِ
ور ذُو َّ
ْالغَفُ ُ
سبُوا لَعَ َّج َل لَ ُه ُم ْالعَذَ َ
اخذُ ُهم بِ َما َك َ
لَّن َي ِجدُوا ِمن دُو ِن ِه َم ْو ِئ ًال (َ )58و ِت ْل َك ْالقُ َر ٰى أ َ ْهلَ ْكنَا ُه ْم لَ َّما َ
ظلَ ُموا َو َج َع ْلنَا
ِل َم ْه ِل ِك ِهم َّم ْو ِعدًا ()59
سورة الكهف من االية  45 :الى 59

شرح المفردات والمعاني





















هشيما :يابسا متفتتا
تذروه :نفرقه وتنسفه
الباقيات الصالحات :ذكر هللا تعالى وعبادته
بارزة :ظاهرة
نغادر :نترك
مشفقين :خائفين مرتجفين لما رأوا من أعمالهم
ويلتنا :هالكنا
أحصاها :عدها وأثبتها
ففسق عن أمر ربه :حاد عن الطريق المستقيم
عضدا :سندا وعمادا /أعوانا وأنصارا؛
موبقا :مهلكا /حاجزا ومانعا
فظنوا :تيقنوا وعلموا
مواقعوها :واقعون فيها ال محالة
صرفنا :بينا ووضحنا
قبال :أنواعا أو عيانا /ومواجهة
ليدحضوا به الحق :ليدفعوه ويمنعوه من االنتشار
أكنة :حواجز وموانع لجحودهم وعنادهم
وقرا :صمما وثقال في السمع
موئال :ملجأ ومخلصا
لمهلكهم :لهالكهم

المضامين




 :44-45بيانه تعالى حقارة الدنيا وسرعة زوالها ،وتقريره أن المال
والبنون ال يعدوان كونهما زينة ،يتجمل بهما االنسان ساعة ثم
يزوالن ،بخالف العمل الصالح الذي يجني العبد ثمرته يوم القيامة.
 :46-48تصف هذه اآليات بعض أهوال يوم القيامة وحال
الجاحدين عند اطالعهم على كتاب أعمالهم.





 :49-52يذكر هللا تعالى بني آدم بعداء إبليس لهم ثم ينكر عليهم
اتخاذه وذريته أولياء من دون هللا.
 :53-58تبين اآليات أن الحكمة من إنزال القرآن ويعثة الرسل هو:
عرض الحجج على الناس ،وتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين ،كما
تبين عاقبة المعرضين عن آيات هللا.

المعنى االجمالي لآليات








مثل الحياة الدنيا  :المال والبنون جما ٌل ومتعة للناس في هذه الحياة
ْ
دوام لشيءٍ منها .وقد بين هللا تعالى ما هو الباقي
الدنيا
ولكن ال ٍ
فقال{ :والباقيات الصالحات َخي ٌْر ِّعن َد َربِّ َك ث َ َوابا ً َو َخي ٌْر أ َ َمالً}  ،فإن
خير عند هللا يُجزل
االعمال الصالحةَ التي تنفع الناس ،وطاعة هللا ٌ
ثوابها ،وخير ام ٍل يتعلق به االنسان.
تسيير الجبال والحشر وعرض صحائف األعمال يوم القيامة  :يخبر
هللا تعالى عن أهوال القيامة وما فيها من األمور العظام ،وتغير
معالم األرض والحشر ،والعدل المطلق في رصيد أعمال الناس
جميعا بكتب وصحائف شاملة ،يتبين منها أن أساس النجاة :هو
اتباع ما أمر به الدين ،وترك ما نهى عنه.
قصة السجود آلدم عليه السالم  :تنبيه لبني آدم على عداوة إبليس
لهم ،وألبيهم من قبلهم ،وتقريع لمن اتبعه منهم ،وخالف خالقه
ومواله
بيان القرآن ومهمة الرسل وظلم المعرض عن اإليمان وسبب تأخير
العذاب لموعد معين  :بيان كثرة األمثال في القرآن لمن تدبر
فيها،لكن الكفار ال يتركون المجادلة الباطلة ،فهددهم تعالى على
عدم اإليمان متسائال :هل هناك مانع يمنعهم من اإليمان إال نزول
عذاب االستئصال ،أو مجيئه عيانا؟ وأبان أن مهمة الرسل هي
تبشير المؤمنين بالجنان وإنذار العصاة بالنار ،وأوضح أن أشد
الناس ظلما هو المعرض عن هداية القرآن ،وهلل الفضل العظيم في
تأخير العقاب عن الناس ،وتخصيصه بموعد ،ال يتجاوزه ،لعلهم
يثوبون إلى رشدهم.

الدروس والعبر المستفادة من االيات
القيم التي ينبغي أن يزكي بها المرء نفسه من خالل اِليات السابقة هي :












المال والبنون حرث الدنيا ،واألعمال الصالحة حرث اآلخرة.
على المسلم أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى ،وأن يعمل صالحا ليوم
الحساب.
سجل األعمال شامل ودقيق وال يملك صاحبه تفلتا وال هربا ،وال
يظلم هللا أحدا.
تلبية دواعي المعصية بمثابة اتخاذ إبليس وذريته أولياء.
القرآن ليس للتسلية بل للعظة واالدكار.
االنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل إال
من هداه هللا.
من رحمة هللا بالناس تأخير العذاب حتى يراجع العاصي نفسه.
إهالك الظالمين سنة هللا التي ال تتخلف.

