بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

شرح اآلٌات من سورة الكهف
درس صاحب الجنتٌن – للصف العاشر
إعداد المعلمة  :دعاء وعل
آٌة ( – )23الشرح :
واضرب اٌها الرسول للمشركٌن مثالً ٌعتبرون منه  ،أي مثل لهم حال المإمن
والكافر بحال رجلٌن  :أحدهما – غنً كافر  ،والثانً – فقٌر مإمن  ،جعلنا للكافر
بستانٌن من كروم العنب  ،و أحطناهما بنخل ،وجعلنا بٌن النخٌل والعنب زرعاً،
ٌقال  :إنهما كانا أخوٌن من بنً إسرائٌل ورثا أربعة اآلف دٌنار  ،فصنع أحدهما
بماله ما ذكر و أثرى  ،و أنفق اآلخر ماله فً طاعة هللا حتى افتقر  ،والتقٌا ،
ففخر الغنً ووبخ المإمن  ،فجرت بٌنهما محاورة.
آٌة ( – )22الشرح :
كل واحدة من الجنتٌن ( البساتٌن )  ،أعطت ثمارها  ،ولم تنقص من ثمرها شٌئاً،
وشققنا وسط كل منهما نهراً ٌسقٌهما دائما ً .
آٌة ( – )23الشرح :
وكان لصاحب الجنتٌن ثمر آخر غٌر العنب والنخٌل  ،أي أموال أخرى  ،فقال
لصاحبه المإمن الفقٌر وهو ٌتحدث معه  :أنا أكثر منك ماالً  ،أي أغنً  ،و أعز
جانبا ً باألوالد والعشٌرة .
آٌة ( – )24الشرح :
ودخل الكافر الغنً بستانه مع صاحبه ٌطوف به فٌه ،وهو ظالم لنفسه بكفره
وتكبره  ،قال بسبب غفلته :ما أعتقد أن تتلف هذه الجنة أبداً ،الفتتانه بالدنٌا.
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آٌة ( – )25الشرح :
وما أعتقد أن القٌامة كائنة  ،ولئن رجعت إلى ربً بالبعث فً اآلخرة  ،كما
زعمت ،ألجدن فً اآلخرة خٌراً مما وجدت فً الدنٌا مرجعا ً وعاقبة  ،لتوافر
أهلٌتً لذلك.
آٌة ( – )26الشرح :
قال له صاحبه المإمن،وهو ٌحدثه :أكفرت باهلل الذي خلق أصلك من تراب  ،وهو
آدم علٌه السالم ،ثم من نطفة المنً  ،ثم صٌّرك إنسانا ً كامالً فً الخلقة والعقل
والرجولة .وقد جعل كفره بالبعث كفراً باهلل تعالى  ،والقدرة على الخلق دلٌل على
على القدرة على البعث .
آٌة ( – )27الشرح :
لكنً أنا أقول  :هو هللا ربً  ،وال أشرك بربً أحداً فً العبادة  ،أي كما فعلت أنت.
آٌة ( – )28الشرح :
وهال قلت عند دخول بستانك وإعجابك به  :ماشاء هللا ال قوة إال باهلل  ،لالعتراف
بؤن جنتك وخٌراتها بمشٌئة هللا بقاء وفناء ،إن كنت ترانً أنا أقل منك ماالً و
ولداً ،قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألبً موسى  " :أال أدلك على كنز من كنوز الجنة  :ال حول وال
قوة إال باهلل ".
آٌة ( – )34الشرح :
فلعل ربً أن ٌعطٌنً خٌراً من بستانك فً الدنٌا أو فً اآلخرة  ،وٌرسل على
بستانك محسوبا ً مقدراً  ،أي صواعق مقدرة  ،جزاء كفرك  ،فتصبح أرضا ً ال نبات
فٌها ،تنزلق علٌها القدم ،أي تصبح ملحا ً مشبعا ً بالماء وهً األرض السبخة التً
ال تصلح للزراع مطلقا ً .
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آٌة ( – )34الشرح :
أو ٌصبح ماإها غائراً فً األرض  ،فلن تقدر الوصول إلٌه أو رده بؤي حٌلة.
آٌة ( – )33الشرح :
وأهلك هللا ثمار ذلك الكافر بآفة سماوٌة ،فؤصبح ٌقلب كفٌه ظهراً لبطن ،تحسراً
وندما ً  ،على ما أنفق على عمارتها وإصالحها من مال ،وأضحت تلك الجنة خربة
ساقطة على دعائمها المنصوٌة للكروم  ،وٌقول ٌ :ا لٌتنً لم أشرك باهلل أحداً .
آٌة ( – )32الشرح :
ولم تكن لهذا الكافر جماعة ٌنصرونه أو ٌنقذونه من العذاب من غٌر هللا  ،ولم
ٌكن ممتنعا ً بقوته عن الهالك واالنتقام االلهً.
آٌة ( – )33الشرح :
هنالك فً مقام الشدة والمحنة النصرة هلل وحده  ،وهو سبحانه خٌر للمإمن
بالثواب الحسن فً الدنٌا واآلخرة  ،وخٌر عاقبة طٌبة له .
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