
كانت له   الكهف  سورة  فواتحفقرأ عليهالدجال من أدرك منكم ”
.رواه الترمدي“   عصمة من الدجال

 

بسم اهللا الرحمن الرحيم     

): ص( قال -
أضاء اهللا له نورا من تحت الجمعة  في يوم  الكهف من يقرأ سورة  " 

  .رواه الدرامي  ”قدميه إلى عنان السماء

 

لكهف  ا :  السورة 
 مكية:نوعها
110: ها عدد آيات 



 آانوا لشباب مؤمنقصة 
يعيشون في بلدة آافرة فعزموا   

  والفرار بدينهم    على الهجرة 
بعد مواجهة بينهم وبين 

.قومهم

آافأهم اهللا برحمة الكهف    --
.و رعاية الشمس   

+    
القرية فوجدوا استيقضوا --

.مؤمنة بكاملها

،   لرجل أنعم اهللا عليه       قصة 
فنسي واهب النعمة فطغى 
وتجرأ على ثوابت اإليمان 
بالطعن والشك و لم يحسن   
شكر النعمة، رغم تذآرة  

..صاحبه

.هالك الزرع والثمر   --
+

.الندم  حين ال ينفع الندم  --

من أعلم : موسىعندما سئل 
، ..أنا : أهل األرض ؟ فقال 

فأوحى اهللا إليه أن هناك من  
هو أعلم منك

 إليه موسى ليتعلم   فسافر --
لحكمة اإللهية  منه  آيف أن ا

قد تغيب أحيانا ولكن مدبرها 
.حكيم محال في حقه العبث

السفينة ، الغالم ،      : مثال( 
). الجدار 

 الدي جمع الملك العظيم     قصة 
بين العلم والقوة ، وطاف    
جوانب األرض ، يساعد 
الناس وينشر الخير في  

.ربوعها 

 على مشكلة يأجوج تغلب --
 السد و استطاع ومأجوج ببناء

توضيف طاقات قوم ال يكادوا 
.يفقهون قوال 

في وسط السورة تقريبا  يظهر  
محرك خيوط  =  ابليس أن

:الفتنة 

خدونه ودريته  أفتت " 
أولياء من دوني 
وهم لكم عدو بئس   

" للضالمين بدال    
   50            اآلية 

فتنة السلطة العلم   فتنة فتنة المال والولد    فتنة الدين  

اإلخالص التواضع  معرفة حقيقة الدنيا   الصحبة الصالحة    

تدآر األخرة    الدعوة إلى اهللا    

قوارب النجاة

 قصص4= سورة الكهف 

دي القرنينموسى والخضرصاحب الجنتينأصحاب الكهف 



ما عالقة سورة الكهف بالدجال؟؟؟           

:سيظهر الدجال قبل القيامة بالفتن األربع          

يطلب من الناس عبادته من دون اهللا                 * 
سيأمر السماء بالمطر ويفتن الناس بما في                    * 

. يده من أموال    
فتنة العلم بما يخبر به الناس من أخبار                       * 
يسيطر على أجزاء آبيرة من األرض              * 

فتنة الدين      

فتنة المال       

فتنة العلم       

فتنة السلطة      



 قوارب النجاة 

 ::الصحبة الصالحة       الصحبة الصالحة       ••
عد عيناك و اصبر نفسك مع الدين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وال ت”      

 ”عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

 :  : معرفة حقيقة الدنيا   معرفة حقيقة الدنيا   * * 
ات األرض فأصبح و اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نب”  

“هشيما تدروه الرياح وكان اهللا على كل شئ مقتدرا



 قوارب النجاة 

::التواضع     التواضع     
 “قال ستجدني انشاء اهللا صابرا وال أعصي لك أمرا ” 

::اإلخالص اإلخالص 
“فمن كان يرجولقاء ربه فليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا ”  

“اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن      ” 

!!!آمــــــــــــــــــــين                      



...وفي النهاية 

لكهف آل جمعة ؟ ودورها في فهل عرفتم إدن سر قراءة سورة ا
ضيم تبصيرنا بفتن الدنيا ، والسبيل للنجاة منها ؟ وهل أدرآتم فضلها الع

علينا بعصمتنا من المسيح الدجال ؟؟؟   

   !!! لحياةيا صناع اإدن فال مجال للتهاون عن قرأتها آل جمعة    
 !!!ثم العمل بتوصياتها بعد دلك طبعا 

ا العرض باالعتماد أساسا على سلسلة    ولإلشارة فقد تم إنجاز هد
 ، جزاه عمر خالد ألستادنا – الجزء الرابع – “خواطر قرآنية  ”

.اهللا عنا وعن اإلسالم آل خير 

  و السالم  


