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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
اهم عن أشياء لقنوهاا ي ا( ص)المشركين كانوا سألوا رسول اللَّه ألن •

ين: اليهود، من قر ظة و النضير، و أمروهم أن  ساألو  عنهاا، و قاالوا
ول اللَّاه أخبركم بها فهو نبي، و ين لم  خبركم فهو مقتول، فوعدهم رس

الاويي عناه -على قاول بضضاهم-الجواب عنها، موعداً فأبطأ( ص)
عناه، عان ميضااد  القاو ( ع)بضض اإلبطاء و تأخر مجيا  ببراييا  

ه هاه  فتحدث المشركون بأنه اخلفهم موعد ، و أنه مقتول، فأنزل اللَّا
شركين فيما السورة بواباً عن مسايلهم، و افتتح أولها بهكر  تكه باً للم

-تحدثوا بينهم من ايدوثتهم

5: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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قَيِّم
و -ذلك محمد بن يسحاق بإسناد  عن عكرمة عن ابان عباا ذكر •

بان النضار( ص)كان اله ن ذهبوا الى اليهود و سألوهم عن أمر النبي 
ي لقناوهم الحارث بن كلدة، و عقبة بن أبي مضيط، و كانت المساي  الت

ي سلو  عن ثالثة أشياء، فان أخباركم بهان، فهاو نبا: أن قالوا: ي اها
دهر مرس ، و ين لم  فض  فانه مقتول، سلو  عن فتياة ذهباوا فاي الا

و سلو  عن رب  . األول، ما كان أمرهم؟ فانه كان لهم يد ث عجيب
ح طواف بلغ مشارق األرض و مغاربها، ما كان نبؤ ؟ و سلو  عن الرو

خباركم ما هو؟ فان أخبركم بهلك فانه نبي مبضوث، فاتبضو ، و ين لم  
. فانه مقتول
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قَيِّم
( ص)ابتمضا مع قر ش فجااءوا الاى رساول اللَّاه و فربضا الى مكة •

: نه قاالا: و قال بضضهم. أخبركم بهلك( ص)فسألو  عنها، فقال النبي 
فمكث ( ص)أخبركم غداً بما سألتم، و لم  ستثن، و انصرفوا عن النبي 

ال رسول اللَّه خمس عشرة ليلة ال  نزل اللَّه اليه فاي ذلاك وييااً، و
شا  يتى اوبف أه  مكة، و تكلموا في ذلاك، ف( ع) أتيه ببرايي  

رة ساو)فأنزل اللَّه عليه ببراييا  و مضاه ( ص)ذلك على رسول اللَّه 
واف، و  خبر  فيها عما سألو  عنه من أمر الفتية، و الرب  الط( الكهف

«1« »...وَ  َسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ »انزل عليه 
85اإلسراء آ ة 17سورة ( 1)•

6: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



37719740: دورنگار025-37716060: تلفن82پالک –15كوچه –متری عمار  اسر55–قم 
islamquest.net – ravaqhekmat.ir


