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الكهفسورةُ 

ْحم   ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه ِن الره

ِ الهِذي ْبِدِه أَْنَزَل َعلَى عَ اْلَحْمُد ّلِِله
﴾1ْل لَُُ ِعَوجا   اْلِكتَاَب َو لَْم يَْجعَ 
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الكهفسورةُ 

ُدْنُُ َو سا  َشِديدا  ِمْن لَ قَي ِما  ِليُْنِذَر بَأْ 
َر اْلُمْؤِمنِي لُوَن َن الهِذيَن يَْعمَ يُبَش ِ
اِلَحاِت أَنه لَهُ  ﴾2  ْم أَْجرا  َحَسنا  الصه

ُِ أَبَدا   ﴾3 َماِكثِيَن فِي
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قَيِّم
محمادا  خص برساالهه( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي)يقول اللَّه تعالى لخلقه قولوا •

نزل عليه و انهجبه البالغها عنه، و بعثه الى خلقه نبيا  رسوال، و ا( ص)
. كهابا  قيما، و لم يجعل له عوجا 

: قوالن( قيماً)قيل في معنى قوله و •
معتدال مستقيما -أحدهما•
. و يحفظهايصدقهاقيم على سائر الكتب أنه -الثاني•

4: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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قَيِّم
دم، و مؤخر، و المراد به الهق« قيما»فعلى هذا . قول ابن عباساألولو •

ال و قا. تقديره أنزل الكهاب قيما ، و لم يجعل لاه عوجاا  أي اخهالفاا 
الف معناه معهدال ال اخاه: و قال ابن إسحاق. معناه مسهقيما : الضحاك

. أنزل اللَّه الكهاب قيما ، و لم يجعل عوجا : و قال قهادة. فيه

«و لكن جعله قيما»و في بعض القراءات •

4: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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قَيِّم
ر بكسا-عوجاا : ألن العرب تقول« عوجا »كسرت العين من قوله و •

ئماا  و في كل اعوجاج كان في دين أو فيما ال يرى شخصه قا-العين
ين فاي ال يدرك عيانا  منهصبا  كالعوج في الدين، و لذلك كسرت العا

و كاذلك العاوج فاي القريان، ألناه لايخ بال اخص . هذا الموضع
هح كالعوج فأما ما كان في االشخاص المنهصبة فان عينها تف. المنهصب

.في القناة و الخ بة و نحوها

5: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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قَيِّم
أي لام يجعلاه« وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاا »معنى قوله : قال ابن عباسو •

. ملهبسا 
ديره و إن كان مؤخرا  فهقا( قيما )و ال خالف بين أهل العربية ان قوله •

.الى جنب الكهاب
باالخبر و إنما افههح اللَّه تعالى هذه السورة بذكر نفسه بما هو أهله، و•

ن محمدا  عن انزال كهابه على رسوله، ليخبر الم ركين من أهل مكة بأ
رسوله،( ص)

5: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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قَيِّم
اهم عن أشياء لقنوهاا إيا( ص)الم ركين كانوا سألوا رسول اللَّه ألن •

إن: اليهود، من قريظة و النضير، و أمروهم أن يساألوه عنهاا، و قاالوا
ول اللَّاه أخبركم بها فهو نبي، و إن لم يخبركم فهو مقهول، فوعدهم رس

الاوحي عناه -على قاول بعضاهم-الجواب عنها، موعدا  فأبقأ( ص)
عناه، عان ميعااده القاوم( ع)بعض اإلبقاء و تأخر مجيا  جبرائيال 

ه هاذه فهحدث الم ركون بأنه اخلفهم موعده، و أنه مقهول، فأنزل اللَّا
 ركين فيما السورة جوابا  عن مسائلهم، و افههح أولها بذكره تكذيبا  للم

-تحدثوا بينهم من احدوثههم

5: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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قَيِّم
و -ذلك محمد بن إسحاق بإسناده عن عكرمة عن ابان عبااسذكر •

بان النضار( ص)كان الذين ذهبوا الى اليهود و سألوهم عن أمر النبي 
ي لقناوهم الحارث بن كلدة، و عقبة بن أبي معيط، و كانت المسائل اله

ي سلوه عن ثالثة أشياء، فان أخباركم بهان، فهاو نبا: أن قالوا: إياها
دهر مرسل، و إن لم يفعل فانه مقهول، سلوه عن فهياة ذهباوا فاي الا

و سلوه عن رجل . األول، ما كان أمرهم؟ فانه كان لهم حديث عجيب
ح طواف بلغ م ارق األرض و مغاربها، ما كان نبؤه؟ و سلوه عن الرو

خباركم ما هو؟ فان أخبركم بذلك فانه نبي مبعوث، فاتبعوه، و إن لم ي
. فانه مقهول

5: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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قَيِّم
( ص)اجهمعا مع قريش فجااءوا الاى رساول اللَّاه و فرجعا الى مكة •

: نه قاالا: و قال بعضهم. أخبركم بذلك( ص)فسألوه عنها، فقال النبي 
فمكث ( ص)أخبركم غدا  بما سألهم، و لم يسهثن، و انصرفوا عن النبي 

ال رسول اللَّه خمخ ع رة ليلة ال ينزل اللَّه اليه فاي ذلاك وحياا ، و
 ان حهى اوجف أهل مكة، و تكلموا في ذلاك، ف( ع)يأتيه جبرائيل 

رة ساو)فأنزل اللَّه عليه جبرائيال و معاه ( ص)ذلك على رسول اللَّه 
واف، و يخبره فيها عما سألوه عنه من أمر الفهية، و الرجل الق( الكهف

«1« »...وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ »انزل عليه 
85اإلسراء آية 17سورة ( 1)•

6: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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