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ع��ن جمال�سة  ا�ستنكفوا  ال��ذي��ن  الكفار  بع�س  م��ن  ك��ان  م��ا  ال�سابقة  الآي���ات  تعاىل يف  اهلل  ذك��ر 

ال�سعفاء من املوؤمنن، وافتخروا عليهم باأموالهم واأح�سابهم، وملا كانت عاقبة الدنيا اإىل زوال 

وفناء، وكانوا معر�سن لعقوبة اهلل تعاىل يف الدنيا والآخرة �سرب اهلل تعاىل مثًا يتبن منه 

عاقبة الكفر، واأن اهلل تعاىل قد يعجل العقوبة لهم يف الدنيا ف�سًا عما اأعده لهم من العذاب 

يف الآخرة، مما يزيد املوؤمنن ثباًتا، ويكون فيه عرة وعظة ملن اأراد اأن يعتر، قال اهلل تعاىل: 

تف�سري الآيات )تف�سري الآيات )٣٢٣٢--٤٤٤٤((الدر�س )٩(
من �سورة الكهفمن �سورة الكهف

متهيد
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تف�سري الآيات:

به  كافر  والآخ���ر  ب��اهلل،  م��وؤم��ن  اأحدهما  للم�سركن  اأي:   

 وهو الكافر  اأي: ب�ستانن 

اأي: جعلنا النخل يحيط بالب�ستانن من جوانبهما.

اأي ومل  ا   تامًّ اأخ��رج��ت ثمرها  اأي:   

تنق�س منه �سيًئا  اأي: واأخرجنا و�سطهما نهًرا.

 اأي: اأنواع كثية من ثمار هاتن اجلنتن  اأي: املوؤمن 

 اأي: يجادله ويخا�سمه ويفتخر عليه 

اأي: ع�سية وولًدا.

من فوائد هذه الآيات:
1� تنويع القراآن لاآيات والبينات التي تو�سح احلق وتبينه رحمة من اهلل بعباده، واإقامة للحجة 

عليهم، ومن ذلك �سرب الأمثال.  

	� ذم الغرتار بالدنيا.  

 اأي: بكفره وت��رده وتكره وت����ره واإنكاره املعاد 

 اأي: تفنى وتهلك  وذلك اغرتاًرا منه ملا راأى ما فيها 

من الزروع والثمار والأ�سجار والأنهار.

 اأي: واقعة  اأي: ولئن كان معاد 

ورجعة ومرد اإىل اهلل  اأي: مرجًعا ومرًدا، فكما اأعطاين هذا 

يف الدنيا �سيعطيني يف الآخرة اأف�سل منه.

معاين الكلمات:

اأحطناهما من جوانبهما.

تنق�س.

غائًرا ذاهًبا يف الأر�س.

جمع عر�س، وهو ال�سقف الذي ي�سنع من الأعمدة لتتمدد عليه اأغ�سان العنب.
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من فوائد هاتني الآيتني:
1� اأن الظلم اأنواع، ومنها ظلم الإن�سان لنف�سه. 

	� بيان ما عليه الكافر من اجلهل والغرتار بالدنيا.

اأي: قال املوؤمن واعًظا له وزاج��ًرا عما هو فيه من الغرتار   

والكفر باهلل  اأي: خلق اأباك اآدم من تراب

والقامة  اأي: ثم جعلك معتدل اخللق  وامل��راأة   الرجل  اأي: ثم خلقك من نطفة 

 اأي: ذكًرا.

واملعنى: اأكفرت مبن فعل بك هذا اأن يبعثك بعد موتك، ويعيدك خلًقا جديًدا؟

من فوائد هذه الآية:
- الإ�سارة اإىل اأن �ساحب اجلنتن كان م�سرًكا.

من فوائد هذه الآية:
- اأن ال�سك يف البعث وعدم اجلزم بوقوعه كفر باهلل تعاىل.

 اأي لكن اأنا ل اأق����ول مبقالتك بل اأعرتف هلل بالوحدانية والربوبية 

 اأي: يف عبادته، بل اأعبده وحده ل �سريك له. 

ن�ساط )1(

بكفره وشركه ونفاقهباأي �سيء يكون ظلم الإن�سان لنف�سه؟
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تف�سري الآيات:

 اأي: هّا حن دخلت ب�ستانك واأعجبك ما فيه 

 اأي: اأيُّ �سيء �ساء اهلل كان، واملعنى اأن اجلنتن وكل ما فيهما اإمنا ح�سل مب�سيئة اهلل 

 اأي: على عمارة اجلنتن وتدبي اأمرهما  اأي: اإل مبعونته وتاأييده 

 اإن اأداة �سرط، وجواب ال�سرط: قوله تعاىل يف الآية 

. الآتية: 

 اأي: يف الدار الآخرة  اأي: 

على جنتك يف الدنيا التي ظننت اأنها ل تبيد ول تفنى  اأي: عذاًبا 

من ال�سماء من �ساعقة، اأومطر عظيم مزعج يقلع زرعها واأ�سجارها  اأي: 

ا جرداء ل نبات فيها  اأي: تزل فيها الأقدام.  اأر�سً

 اأي: ذاهًبا يف الأر�س  اأي: لن تقدر 

على طلبه، ول على رده بحيلة من احليل.

ن��اًرا  اأر���س��ل عليها  اأن اهلل تعاىل  ال��ع��ذاب بثمر جنته، وذل��ك  اأح��اط  اأي:   

فاأهلكتها وغار ماوؤها  اأي: ي�سرب بيده على الأخرى 

تاأ�سًفا وتلهًفا على الأموال التي اأنفقها عليها  اأي: �ساقطة 

من فوائد هذه الآية:
 - احلث على قول: )ما �ساء اهلل ل قوة اإل باهلل( ملن اأعجبه �سيء من حاله اأو ماله اأو ولده. 

ن�ساط )	(

اأذكر بع�س اأ�سباب الوقاية من الإ�سابة بالعن.

التعوذ بالله واللجوء إليه والتحصن به
تقوى هللا وحفظه عند أمره ونهيه

الصدقة واإلحسان
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التقومي

اإمنا هو ب�سبب جحوده  اأي: على �سقوفها  علم اأن ما حل به

وطغيانه فتمنى لو مل يكن م�سرًكا حتى ل يهلك اهلل ب�ستانه.

اأو ولد  اأي: وما  اأي ع�سية

كان ممتنًعا بقوته عن انتقام اهلل.

 اأي: اإذا وقع العذاب  اأي: فاملوالة هلل احلق، فاجلميع يرجع 

اأي: عاقبة.  اإىل اهلل واإىل موالته واخل�سوع له  اأي جزاء 

من فوائد هذه الآيات:
1� العتبار بحال الذي اأنعم اهلل عليه نعًما دنيويًة، فاألهته عن اآخرته وع�سى اهلل فيها، اأن ماآلها 

النقطاع وال�سمحال.

	� اأن الأعمال التي تكون هلل عز وجل ثوابها خي، وعاقبتها كلها خي.

�س1/ بيِّن معاين الكلمات الآتية: 

 . ح معنى قوله تعاىل:  �س	/ و�سِّ

 . �س	/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل:

�س	/ ال�سك يف البعث كفر باهلل تعاىل، ما الآية الدالة على ذلك مع التو�سيح؟ 

 . �س	/ ا�ستخرج فائدة من قوله تعاىل: 

�س	/ ا�ستدل من الآيات لما ياأتي:

اأن التح�سر والندم على ما فات ل ينفع �ساحبه.
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الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة

تف�سري �سورة الكهفتف�سري �سورة الكهف
)حقيقة احلياة الدنيا()حقيقة احلياة الدنيا(

ج1: وحففناهما: أحطناهما من جوانبهما - تظلم: تنقص
نفراً: عشيرة وولداً - تبيد: تفنى وتهلك
سواك: جعلك معتدل الخلق والقامة

حسباناً: عذاباً ن السماء
خاوية: ساقطة

عقباً: عاقبة
ج2: جعلك ذكرا معتدل الخلق والقامة

 ج3: تنويع القرآن لآليات توضح الحق وتبينه رحمة من هللا بعباده وإقامة
الحجة عليهم

ج4: أي ال يظن أن الساعة واقعة لكفره وإنكاره المعاد
ج5 الحث على قول ماشاء هللا لمن أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده

  ج6:قال تعالى: (يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا
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