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سورةُ الكهف

 َعِملُواْ إِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ وَ 
اِلَحاِت إِنَّا ََل نُ  ِضيُع أَْجَر َمنْ الصَّ
(30)أَْحَسَن َعَملا 
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سورةُ الكهف

تِهُم ٍن تَجِرى ِمن تحَ أُْولَئَك لُهْم َجنَّاُت َعدْ 
ا ِمْن أََساِوَر ِمن اْْلَنَهاُر يُحلَّْوَن فِيهَ 
ن سُ َذَهٍب َو يَْلبَُسوَن ثِيَ  ا م ِ نُدٍس اباا ُخْضرا
تَِّكينَ  ائِك   فِيَها َعلَى اْْلَرَ َو إِْستَبَرٍق مُّ

(31)ْت ُمْرتَفَقاانِْعَم الثََّواُب َو َحُسنَ 
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أُوْلَئكَ لهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ 
و الجنات جمع جنة، و هي  الستينان الي   « لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ»فقال •

نهم أل. أ  موضع اقامة، و انما سم  ب لك( عدن)و معنى . فيها الشجر
.يسقون فيها بسقاء اللَّه دائماً و أبداً، و العدن االقامة

و يقيال عيدن -ف  قيول الستين-هو اسم من اسماء الجنة: و قيل•
ق بالمكان يعدن عدناً إذا أقام فيه، فتمى الجنة عدناً مين اقامية ال لي

. فيها

39: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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أُوْلَئكَ لهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ 
معنا و قيل ف « تَجْرِ  مِنْ تَسْنِهِمُ الْأَنْهارُ»ثم وصف ه ه الجنة، فقال •

:ذلك قوالن
إن انهار الجنة ف  أخاديد مين األر،، فلي لك قيال مين -أحدهما•

.تسنهم
تعالى انهم على غرف فيها فاألنهار تجر  من تسنهم، كما قال-الثان •

.«2« »وَ هُمْ فِ  الْغُرُفاتِ آمِنُونَ»
].....[37سسأ آية 34سورة ( 2)•

39: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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أُوْلَئكَ لهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ 
 من أ  يجعل لهم فيها حلياً« يُسَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ»و قوله •

زينة من أساور، و هو جمع أسوار على ح ف الزيادة، ألن مع الزييادة 
.أساوير، ف  قول قطرب

و قيل هو جمع اسورة، و اسورة جمع سيوار، يقيال بكتير التيين و •
و . دو التوار زينة تلسس ف  الزند مين اليي-ف  قول الزجاج-ضمها

.قيل هو من زينة الملوك يتور ف  اليد و ينوج على الرأس

40: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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أُوْلَئكَ لهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ 
ا رقّ من فالتندس م« وَ يَلْسَتُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْنَسْرَقٍ»•

الديساج واحده سندسة و ه  الرقيقة من اليديساج، عليى أحتين ميا
. ن الديساجو اإلسنسرق الغليظ م. يكون و أف ره، فل لك شوّق اللَّه اليه

و قيل هو السرير
:قال المرقش•
«1»سها تراهن يلستن المشاعر مرّة         و إسنسرق الديساج طوراً لسا•
و هيو في  148/ 15و تفتير الطسر  397/ 10تفتير القرطس  ( 1)•

466/ 3مجمع السيان 

40: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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أُوْلَئكَ لهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ 
الجنية يعنيى في « فيهيا»نصب على السال « منكئين»و قوله تعالى •

جمع أريكة، و ه  الترير« عَلَى الْأَرائِكِ»
:قال الشاعر•
معزاء خدوداً جفت ف  التير حنى كأنما             يساشرن بيال•

«2»مس األرائك 

و تفتيير 401/ 1و مجياز القيرآن 442قائله ذو الرمة ديوانيه ( 2)•
148/ 15الطسر  

40: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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أُوْلَئكَ لهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ 
:و قال األعشى•
«3»بين الرواق و جانب من سيرها          منها و بين أريكة االنضاد •
. الاألرائك الفرش ف  السجي: و قال الزجاج. أ  الترير ف  السجلة•

وَ »و الجيزاء عليى الطاعيات « نِعْيمَ الثَّيوابُ»ثم قال تعالى إن ذلك 
عل، و معنى حتنت الجنة مرتفقاً، فل لك أنث الفيعن « حَتُنَتْ مُرْتَفَقاً

.و هو نصب على النمييز. ا  مجلتاً« مرتفقاً»
و 148/ 15و تفتير الطسير  344( طسع بيانة)ديوان االعشيين ( 3)•

.401/ 1مجاز القرآن 

40: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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أُوْلَئكَ لهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ 
ى إلي« أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِ  مِنْ تَسْنِهِمُ الْأَنْهيارُ»: قوله تعالى•

.آخر اآلية
جميع : العدن هو اإلقامة و جنات عدن جنات إقامة و األسياور قييل•

أسورة و ه  جمع سوار بكتر التين و هي  حليية المعصيم، و ذكير
الراغب أنه فارس  معرب و أصله دسينواره و التيندس ميا رق مين 
الديساج، و اإلسنسرق ما غلظ منيه، و األرائيك جميع أريكية و هي  

.الترير، و معنى اآلية ظاهر

305: ، ص13الميزان في تفسير القرآن، ج
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