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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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الغرض من نزول السورة
خبر عا  و إنما افتتح اللَّه تعالى هذه السورة بذكر نفسه بما هو أهله، و باال•

( ص)انزال كتابه على رسوله، ليخبر المشركي  م  أهل مكة بان  ممماًا  
رسوله،

ليهود، ع  أشياء لقنوها إياهم ا( ص)المشركي  كانوا سنلوا رسول اللَّه أل  •
ها فهو إ  أخبركم ب: م  قريظة و النضير، و أمروهم أ  يسنلوه عنها، و قالوا
نهاا، الجواب ع( ص)نبي، و إ  لم يخبركم فهو مقتول، فوعًهم رسول اللَّه 

جيا  الوحي عنه بعض اإلبطاء و تنخر م-على قول بعضهم-موعًا  فنبطن
موعًه، عنه، ع  ميعاده القوم فتمًث المشركو  بننه اخلفهم( ع)جبرائيل 

هاا و أنه مقتول، فننزل اللَّه هذه السورة جوابا  عا  مساائلهم، و افتاتح أول
-بذكره تكذيبا  للمشركي  فيما تمًثوا بينهم م  احًوثتهم

5: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



6

الغرض من نزول السورة
و -ذلك مممً ب  إسماق بإسناده ع  عكرمة ع  ابا  عباا ذكر •

با  النضار( ص)كا  الذي  ذهبوا الى اليهود و سنلوهم ع  أمر النبي 
ي لقناوهم المارث ب  كلًة، و عقبة ب  أبي معيط، و كانت المسائل الت

ي سلوه ع  ثالثة أشياء، فا  أخباركم بها ، فهاو نبا: أ  قالوا: إياها
ًهر مرسل، و إ  لم يفعل فانه مقتول، سلوه ع  فتياة ذهباوا فاي الا

و سلوه ع  رجل . األول، ما كا  أمرهم؟ فانه كا  لهم حًيث عجيب
ح طواف بلغ مشارق األرض و مغاربها، ما كا  نبؤه؟ و سلوه ع  الرو

خباركم ما هو؟ فا  أخبركم بذلك فانه نبي مبعوث، فاتبعوه، و إ  لم ي
. فانه مقتول

5: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الغرض من نزول السورة
( ص)اجتمعا مع قريش فجااءوا الاى رساول اللَّاه و فرجعا الى مكة •

: نه قاالا: و قال بعضهم. أخبركم بذلك( ص)فسنلوه عنها، فقال النبي 
فمكث ( ص)أخبركم غًا  بما سنلتم، و لم يستث ، و انصرفوا ع  النبي 

ال رسول اللَّه خمس عشرة ليلة ال ينزل اللَّه اليه فاي ذلاك وحياا ، و
شا  حتى اوجف أهل مكة، و تكلموا في ذلاك، ف( ع)ينتيه جبرائيل 

رة ساو)فننزل اللَّه عليه جبرائيال و معاه ( ص)ذلك على رسول اللَّه 
واف، و يخبره فيها عما سنلوه عنه م  أمر الفتية، و الرجل الط( الكهف

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

6: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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الغرض من نزول السورة
بيا •
ناذار و باإلالعمل الصاال  و االعتقاد الحق السورة تتضم  الًعوة إلى •

ما  تمت باه ما اختم  اآليتي  و ما افتتحت به التبشير كما يلوح إليه 
فَمَ ْ كا َ يَرْجُوا لِقااءَ رَبهاهِ فَلْيَعْمَالْ عَمَل اا حاالِما  وَ ال»: قوله تعالى

.«يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبههِ أَحًَا 
صاي  كما يًل على ذلاك تخبنفي الولد و فيها مع ذلك عناية بالغة •

ال أعناي إنذار القائلي  بالولً بالذكر ثانيا بعً ذكار مطلا  اإلناذار أو
نْذِرَ بَنْسا  لِيُ»: بعً قوله« وَ يُنْذِرَ الَّذِي َ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلًَا »: وقوع قوله

.«شًَِيًا  مِ ْ لًَُنْهُ
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الغرض من نزول السورة
الجا  و الكالم فيها إلاى الاوثنيي  القاائلي  ببناوة المالئكاة وفوجه •

و لعل اليهود المصلمي  م  البشر و النصارى القائلي  ببنوة المسيح ع
.هللعزير اب  ا: يشاركونهم فيه حيث يذكر القرآ  عنهم أنهم قالوا

236: ، ص13الميزان في تفسير القرآن، ج
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الغرض من نزول السورة
ثالثالقصص الذكر من نزول السورة الغرضغير بعيً أ  يقال إ  و •

و هي قصة العجيبة التي لم تذكر في القرآ  الكريم إال في هذه السورة
فاي مسايرهما إلاى مجماع موسا  و فتاا  و قصة الكهافأصحاب 

السورة ما  ثم استفيً منها ما استفرغ فيذي القرنين البمري  و قصة 
.الكالم في نفي الشريك و المث على تقوى اهلل سبمانه

منهاا على ما يستفاد م  سياق آياتها و قاً اساتثنيالسورة مكيا  و •
ما فيه ءاآلية و سيجي« وَ احْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِي َ يًَْعُو َ رَبَّهُمْ»: قوله

.م  الكالم

236: ، ص13الميزان في تفسير القرآن، ج
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