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سورةُ الكهف

َرب ُهم ِذيَن يَْدُعونَ َو اْصبِر نَْفَسَك َمَع ال  
 ََل ِريُدوَن َوْجَههُ  وَ يُ بِاْلغََدوةِ َو اْلعَشىِ 
ْنيَا  ِريُد ِزينَةَ اْلحَ تَْعُد َعْينَاَك َعنُهْم تُ  يَوةِ الدُّ

ِرنَا َو ا قَْلبَهُ َعن ِذكْ َو ََل تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَ 
(28)ُرُُ ُُُرطااات بََع َهَوئهُ َو كاََن أَمْ 
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سورةُ الكهف

ب ِ  ْليُْؤِمن ََُمن َشاَء َُ كمُ َو قُِل اْلَحقُّ ِمن ر 
لظ اِلِميَن ن ا أَْعتَْدنَا لِ َو َمن َشاَء َُْليَْكفُْر  إِ 
ا أََحاَط بِهْم ُسَراِدقُ  ِغيثُواْ َها  َو إِن يَْستَ نَارا
َُ   يَْشِوى اْلُوُجويُغَاثُواْ بَِماٍء كاَْلُمْهلِ 
(29)ْت ُمْرتَفَقاابِئَْس الش َراُب َو َساءَ 
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وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكمُ
ن ربكم أن يقول لهم الذي أتيتكم به هو الحق م( ص)ثم أمر اللَّه نبيه •

ورة صوورته صو« فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ، وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ»الذي خلقكم 
ور األمر و المراد به التهديد و هو آكد في التهدد من جهة أنه كأنه موأم

.بما يوجب اهانته

36: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكمُ
رادق ثم أخبر أنه أعد للظالمين العصاة ناراً أحاط بهم سورادهها فال و•

:ؤيةالمحيط بما فيه مما ينقل معه و األصل سرادق الف طاط هال ر
«2»يا حكم بن المنذر بن الجارود         سرادق المجد إليك ممدود •
هها و هال ابن عباس سرادهها حائط من نار يطيف بهم، و هيول سوراد•

.طاطو هيل ال رادق ثوب يدار حول الف . دخانها هبل وصولهم اليها

36: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكمُ
لْيَكْفُرْ وَ هُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَ»: هوله تعالى•

وَ»: و هولوه« وَ اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ»: عطف على ما عطف عليه هوله
كفرهم بما فال ياق سياق تعداد وظائف النبي ص هبال« اصْبِرْ نَفْ َكَ

أنزل إليه و إصرارهم عليه 

304: ، ص13الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكمُ
مو  المعنى ال تأسف عليهم و اتل ما أوحي إليك و اصوبر نف وكو •

زد الحق مون ربكوم و ال تو: هؤالء المؤمنين من الفقراء، و هل للكفار
مونهم أن يكفور على ذلك فمن شاء منهم أن يؤمن فليؤمن و من شاء
ي ذلك من نف  فليكفر فليس بنفعنا إيمانهم و ال يضرنا كفرهم بل ما ف

ا شاءوا أو ضرر و ثواب أو تبعة عذاب عائد إليهم أنف هم فليختاروا م
.افقد أعتدنا للظالمين كذا و كذا و للصالحين من المؤمنين كذ

304: ، ص13الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكمُ
ن مو« فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُورْ»: من هنا يظهر أن هولهو •

ل فال يعبأ كالمه تعالى يخاطب به نبيه ص و ليس داخال في مقول القو
.بما ذكر بعضهم أن الجملة من تمام القول المأمور به

304: ، ص13الميزان في تفسير القرآن، ج



10

وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكمُ
لتعليول إلخ في مقام ا« إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً»: و يظهر أيضا أن هول•

د معنى، و لتخييرهم بين اإليمان و الكفر الذي هو تخيير صورة و تهدي
ليغ فقط و المعنى أنا إنما نهيناك عن األسف و أمرناك أن تكتفي بالتب

رار و فح ب و لوم نتوسول إلوى إصو« الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ»: تقن  بقولك
يأنواه إلحاح ألنا هيأنا لهم تبعات هذه الدعوة ردا و هبوال و كفى بما ه

محرضا و رادعا و ال حاجة إلى أزيد من ذلك و علويهم أن يختواروا 
.ألنف هم أي المنزلتين شاءوا

304: ، ص13الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكمُ
إلوى آخور اةيوة هوال فوي« إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّوالِمِينَ نواراً»: تعالىهوله •

وب ال ورادق ثو: ال رادق الف طاط المحيط بما فيه، و يقوال: المجم ،
هو النحواس: المهل خثارة الزيت، و هيل: يدار حول الف طاط، و هال

:المرتفق المتكأ من المرفق يقال: الذائب، و هال

304: ، ص13الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكمُ
يشووي شوو : ء النضج يقالإذا اتكأ على مرفقه انتهى و الشيارتفق •

.وشيا إذا نضج
دون أن « إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّوالِمِينَ»: و في تبديل الكفر من الظلم في هوله•

مين بموا للكافرين داللة على أن التبعة المذكورة إنما هي للظوال: يقول
:و هد عرفهم في هوله: هم ظالمون

304: ، ص13الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكمُ
.و الباهي ظاهر45: األعراف: «الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ»•
بيوان لجوزاء« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا ال نُضِي ُ أَجْورَ مَونْ أَحْ َونَ عَمَلًوا»: هوله تعالى•

:إلخ و لم يقل« إِنَّا ال نُضِي ُ»: المؤمنين على إيمانهم و عملهم الصالح و إنما هال
.و أعتدنا لهؤالء كذا و كذا ليكون داال على العناية بهم و الشكر لهم•
ي ُ»: و هولووه• إلووخ فووي موضوو  خبوور إن، و هووو فووي الحقيقووة موون وضوو  ال ووبب                        « إِنَّووا ال نُضووِ

305: ، ص13الميزان في تف ير القرآن، ج
ن و إنا ال موض  الم بب و التقدير إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات سنوفيهم أجرهم فإنهم مح نو•

.نضي  أجر من أح ن عمال
استفدنا منه و إذ عد في اةية العقاب أثرا للظلم ثم عد الثواب في مقابله أجرا لإليمان و العمل الصالح•

.أن ال ثواب لإليمان المجرد من صالح العمل بل ربما أشعرت اةية بأنه من الظلم
.إلى آخر اةية« أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ»: هوله تعالى•
جم  أسورة و هوي جمو  سووار بك ور : العدن هو اإلهامة و جنات عدن جنات إهامة و األساور هيل•

مون ال ين و هي حلية المعصم، و ذكر الراغب أنه فارسي معرب و أصله دستواره و ال ندس موا رق
.الديباج، و اإلستبرق ما غلظ منه، و األرائك جم  أريكة و هي ال رير، و معنى اةية ظاهر

304: ، ص13الميزان في تفسير القرآن، ج
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