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دم�ة
م�ة

الحمد هلل الذي أنزل على عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا، والصالة والسالم على رسوله املصطفى، وعلى آله 

وأصحابه الوفا.

أما بعد! 

بوکو اين اداله مڠنائي سورة الکهف، اتو تڤتڽ تفسير سورة الکهف - سورة يڠ کالڤن بلس دالم اوروتن سورة2 

اداله  ݢوا"  "ڤڠهوني  اتو  "ݢوا"  برارتي  حرفية  سچارا  يڠ  الکهف"،  "أصحاب  اتو  "الکهف"  نام  القرءان.  دالم 

دأمبيل دري قصه سکومڤولن ڤمودا يڠ مڽيڠکير دري ڤمرينته ڤد زمانڽ، اللو ترتيدور ددالم ݢوا سالما 300 

تاهون لبيه. سورة اين مروڤاکن وحي القرءان يڠ کأنم ڤوله الڤن، تورون سلڤس سورة الغاشية دان سبلوم 

سورة الشورى، دان ترديري دري 110 اية، برأول دڠن اية ڤرتام يڠ ساي کوتيڤ دأتس - الحمد هلل الذي أنزل 

على عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا. 

 S محمد  نبي  سبلوم  سکاليݢوس  تورون  اين  سورة  اية2  کسموا  علماء،  ماجوريتي  منوروت   

برهجرة کمدينه. نامون اد جوݢ سبهاݢين علماء يڠ مڠچواليکن ببراڤ اية، ياءيت دري اية ڤرتام هيڠݢ اية 

29؛ ماناکاال ڤنداڤت الءين مڽاتاکن اية يڠ تيدق ترماسوق اياله  28 دان  الڤن. اد جوݢ يڠ مڠچواليکن اية 

أيات 107-110. 

يڠ  اين،  سورة   9-26 اية  ڤد  ترداڤت  اين  سورة  باݢي  نام  سباݢاي  دأمبيل  يڠ  "الکهف"  اصطالح   

ددالم  الماڽ  برتاهون2  تيدور  دان  بربهم(  آمنوا  )فتية  برايمان  ڤمودا2  سکومڤولن  قصه  تنتڠ  منچريتاکن 

دڠن  مو�سى  قصه  سڤرت  الءين  چريتا  ببراڤ  مڠندوڠي  جوݢ  اين  سورة  اين،  چريتا  سالءين  ݢوا.  سبواه 

"سئورڠ همبا يڠ منداڤت رحمة دان علم دري توهنڽ" )عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 

علما-اية 65( دان قصه تنتڠ ذو القرنين - اية 83.

ڤاتوت دچاتت بهوا، سورة الکهف اين منمڤاتي کدودوقن ايستيميوا دان ترسنديري دالم القرءان،   

اڤابيال اي براد ڤد ڤوسي�سي ڤرتڠاهن دالم القرءان، يعني ڤد اخير جزء 15 دان اول جزء 16. سالءين ايت، ڤد 

اية اول سورهڽ جوݢ ترداڤت ڤرتڠاهن دري حروف2 القرءان، ياءيت حروف "تـــــــــ" ڤد فرمانڽ "وليتلطف" 

)اية 19(. نامون اد جوݢ ڤنداڤت يڠ مڽاتاکن بهوا ڤرتڠاهن حروف2 القرءان اداله ڤد حروف "نـــــــ" ڤد فرمانڽ 

"لقد جئت شيئا نکرا" )اية 74(.

بهوا  في تناسب األيات والسور" مڽبوت  الدرر  البقاعي، سئورڠ اهلي تفسير ترنام دالم بوکوڽ "نظم   
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تيما اوتام سورة اين اداله مڠنائي ڤنچݢاهن دان الرڠن درڤد ممڤرسکوتوکن هللا کران ممڤرسکوتوکنڽ ايت 

اداله برتنتاڠن دڠن "کأساءنڽ"، سباݢايمان يڠ تله دجلسکن دالم سورة سبلومڽ )سورة اإلسراء( ڤد کلمة 

ڤد  دليهت  داڤت  اين جوݢ  تيما  ايت،  سکوتو. سالءين  دان  سݢاال ککورڠن  مڽوچيکنڽ درڤد  يعني  "سبحان" 

قصه "أصحاب الکهف" دالم سورة اين يڠ برسديا ڤرݢي منيڠݢلکن مشارکت قومڽ، سمات2 کران دوروڠن 

دان کأڠݢانن مريک منريما "شرك" اتو ممڤرسکوتوکن هللا. 

ماناکاال سيد قطب ڤوال، دالم کتابڽ يڠ ترکنل "في ظالل القرءان" مڽاتاکن بهوا "قصه" اداله منجادي   

چيري اوتام اتو ڤوکوء ڤد سورة اين. ڤد اولڽ ترداڤت قصه أصحاب الکهف، سسودهڽ دسبوتکن قصه دوا 

ڤد  ماناکاال  ابليس.  دڠن  السالم  عليه  آدم  قصه  تنتڠ  اشارة  ترداڤت  سلنجوتڽ  دان  )جنتين(،  ڤميليك کبون 

ڤرتڠاهن سورة ڤوال دأورايکن قصه نبي مو�سى عليه السالم دڠن سئورڠ همبا هللا يڠ صالح سبلوم دتوتوڤ 

ڤد اخيرڽ دڠن قصه ذو القرنين. منوروت سيد قطب الݢي، تيما اوتام يڠ مڠيکت سموا قصه2 دالم سورة اين 

تيدق الءين اياله ڤلوروسن عقيدة توحيد دان کأيمانن يڠ بنر سباݢايمان يڠ داڤت دليهت ڤد اول دان ڤد اخير 

سورة يڠ سام.

انتاراڽ  الءين،  يڠ  اسڤيک  ببراڤ  مڽنتوه  جوݢ  اين  سورة  بنر،  يڠ  کأيمانن  دان  قصه  تنتڠ  سالءين   

ممعافکن  هللا"،  شاء  "إن  ممباچ  حکوم  قبورن،  اتس  عبادة  تمڤت  ممباڠون  الرڠن  )مثالڽ  حکوم  اسڤيك 

ڤربواتن ساله يڠ دالکوکن کران لوڤا دان الءين2(، جوݢ اداب اتو سوڤن سنتون انتارا ݢورو دڠن مريد، 

دسمڤيڠ ببراڤ چونتوه تنتڠ چارا مميمڤين دان ممرينته رعية دان منتدبير نݢارا.

                                            

علماء2 تفسير مڽاتاکن بهوا سورة اين دتورونکن کڤد نبي سلڤس بݢيندا دتاڽ اوليه دوا اورڠ ڤمودا قريش - 

النضير بن الحارث دان عقبة ابن ابي معيط - مڠنائي تيݢ ڤرکارا يڠ تيدق داڤت دجواب اوليه بݢيندا )ڤرتڽاءن2 

اين سبنرڽ دسوروه اوليه ڤنديتا2 يهودي دڠن سوءالن2 يڠ جوݢ تله دسياڤکن اوليه مريك(. تيݢ ڤرتڽاءن 

اين اياله چريتا مڠنائي سکومڤولن ڤمودا يڠ ڤرݢي منيڠݢلکن کمڤوڠ، تنتڠ لالکي يڠ مڠليليڠي نݢري2 تيمور 

دان بارت دان تنتڠ روح. "جك سوءالن2 اين داڤت دجواب محمد، مك بنرله دي سئورڠ رسول يڠ دأوتوس. 

فإن  ثالث  عن  )سلوه  برهاتيله2"  مك  ڤمبوال،  الکي2  سأورڠ  اداله  دي  مك  منجوابڽ،  داڤت  تيدق  دي  جك 

أخبرکم بهن فهو نبي مرسل وإال فرجل متقول فتروا فيه رأيکم(، کات ڤنديتا يهودي ايت کڤد دوا اورڠ ڤمودا 

قريش برکناءن - حديث دروايتکن اوليه محمد ابن اسحاق درڤد ابن عباس. 

کتيك  ڤاݢي".  ايسوق  تڽاکن  کامو  يڠ  اڤ  جواب  کو  "اکن  منجواب  نبي  اين  ڤرتڽاءن  کتيݢا2  منڠݢاڤي   

منجواب اين نبي تيدق منمبهکن دڠن کات2 "إن شاء هللا".
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مڽبوت  سومبر  )سستڠه  هاري  بلس  ليم  سلڤس  نامون،  کمبالي.  ايت  قريش  ڤمودا  اورڠ  دوا   

موالئي  مکة  ڤندودوق  اين.  ڤرتڽاءن2  منجواب  باݢي  تورون  جوݢ  بلوم  وحي  منوڠݢو،  هاري(  سڤولوه 

ايسوق  جواڤن  منجنجيکن  محمد   : مڠاتاکن  مريک  نبي.  تنتڠ  سدڤ  تيدق  دان  بريتا2جيڠکيل  مڽيبارکن 

جواڤن  اد  جوݢ  بلوم  تتاڤي  اکن  منوڠݢو،  کيت  الماڽ  هاري  بلس  ليم  سوده  اين  هاري  سهيڠݢ  ڤاݢي. 

اورڠ2  ݢونجيڠن  کران  جوݢ  وحي،  ترهنتيڽ  کران  هاتي  برسديه  ساڠت  رسول  کيت".  ڤرتڽاءن2  اتس 

سيکڤ  اتس  تݢورن  براي�سي  الءين،  انتارا   يڠ،  الکهف  سورة  ممباواکن  داتڠ  جبريل  اخيرڽ،  ايت.  مکة 

دکموکاکن.  يڠ  ڤرتڽاءن2  اتس  جوابن2  ڤوال  مموات  دسمڤيڠ  هللا"  شاء  "إن  مڽبوت  تيدق  يڠ   رسول 
 

                                           
ڤد عامڽ کندوڠن سورة اين دموالکن دڠن مموجي هللا يڠ تله منورونکن کتاب اتس همبا2ڽ سباݢاي ڤرايڠاتن 

يڠ  اورڠ2  کڤد  ڤرايڠاتن  ممبري  دان  برايمان  اورڠ2  کڤد  ݢمبيرا  خبر  ممبري  يعني،  ݢمبيرا.  خبر  ڤمبري  دان 

برکات "هللا مڠمبيل سئورڠ انق".

کمودين دڽتاکن بهوا سݢاال ڤرهياسن دموك بومي هاڽ سباݢاي اوجين دان چوباءن، يڠ ڤد اخيرڽ   

دالم  توالدن  چونتوه  مروڤاکن  يڠ  الکهف  أصحاب  قصه  تنتڠ  دسبوتکن  سلنجوتڽ  بيناس.  دان  هنچور  اکن 

يڠ باطل دان سݢاال کسناڠنڽ. مريك برليندوڠ کڤد رحمة هللا ددالم ݢوا،  ايمان اتس کهيدوڤن  مڠأوتاماکن 

منجاءوه  دري قومڽ برسام عقيدة اݢر تيدق دسنتوه اوليه ککفورن.
 

برايکوتڽ دڽتاکن ڤوال ڤڠارهن کڤد رسول هللا اݢر برصبر برسام اورڠ2 يڠ بردعاء کڤد هللا دوقتو   

ڤاݢي دان مالم دڠن مڠهارڤ رضاڽ دان ممبيارکن اورڠ2 يڠ الالي دڠن کالالينڽ. کمودين دچريتاکن قصه 

"جنتين" دڠن ملوکيسکن کبڠݢاءن هاتي سئورڠ يڠ برايمان کڤد هللا دان کرديلڽ نيالي2 دنياوي دالم ڤندڠنڽ.

هاري  ڤد  دهشة  کجادين2  دڠن  برهوبوڠن  يڠ  فينومينا  ببراڤ  منجلسکن  اين  سورة  اخير  بهاݢين   

دالم  هللا  سنة  تنتڠ  کتراڠن  دڠن  براخير  سبلوم  ابليس،  دان  آدم  قصه  تنتڠ  اشارة  دڠن  دسليڠي  قيامة، 

مڠهنچورکن اورڠ2 يڠ ظالم، جوݢ ڤنجالسن تنتڠ رحمة هللا دان ڤنڠݢوهن حکومنڽ اتس اورڠ2 يڠ بردوسا 

سهيڠݢ سمڤاي وقت يڠ دتتڤکن.

ڤد  ترداڤت  اد  القرنين  ذو  تنتڠ  قصه  جوݢ  صالح،  يڠ  هللا  همبا  برسام  مو�سى  تنتڠ  قصه  اداڤون    

ڤڠهوجوڠ سورة اين.

سورة اين دتوتوڤ دڠن تيما يڠ سام سڤرت ڤد ڤرموالءنڽ، ياءيت خبر ݢمبيرا باݢي اورڠ2 يڠ برايمان   

دان ڤرايڠاتن کڤد اورڠ2 کافر دان کمهاسوچين هللا دري سݢاال اڤاڤون. 
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سبواه  دالم  ڤمباچڽ.  کڤد  خصائص  اتو  فضائل  ڤوڽ  يڠ  سورة  بواه  ببراڤ  انتارا  ترماسوق  الکهف  سورة 

الکهف عصم من  أول سورة  أيات من  نبي برسبدا: من حفظ عشر  بهوا  الدرداء، دروايتکن  ابو  حديث دري 

الدجال، ماناکاال دالم سبواه حديث دري علي )مرفوعا(، نبي برسبدا: من قرأ سورة الکهف يوم الجمعة فهو 

معصوم الى ثمانية من کل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه.

جندب،  بن  سمرة  حديث  دري  سبواه  انتاراڽ  اين.  فضائل  دڠن  سهوبوڠن  الءين  حديث2  الݢي  اد   

کاتاڽ، نبي برسبدا: من قرأ عشر أيات من سورة الکهف حفظا لم تضره فتنة الدجال، ومن قرأ السورة کلها 

دخل الجنة. جوݢ حديث دري سهل بن معاذ دري ايهڽ، دري رسول هللا S: من قرأ أول سورة الکهف وآخرها 

کانت له نورا من قدمه الى رأسه، ومن قرأها کلها کانت له نورا من األرض الى السماء.

دري حديث2 اين ساڠت جلس دکتاهوي بهوا دڠن ممباچ اية2 دري سورة الکهف، باءيق سڤولوه   

اية ڤرتام اتو سڤولوه اية تراخير اتو لبيه2 الݢي کسلوروهن سورة، اکن داڤت مڽالمتکن ڤمباچڽ درڤد فتنة 

الى  نورا من قدمه  له  - کانت  تاڤق کاکي هيڠݢ ککڤاال  باءيق دري  "نور"،  براوليه  )ڤمباچڽ(  اتو اي  الدجال، 

رأسه - ماوڤون دري بومي سمڤاي کالڠيت - کانت له نورا من األرض الى السماء.

نامون، ڤنوليس کتاب اين - منبئ - برتاڽ دالم مقدمهڽ: اداکه خصية اية سورة الکهف )اين( داڤت   

مميمڤين دان منسنتوساکن ڤمباچڽ دڠن سمات2 بتول دان کنا باچاءنڽ سهاج؟

بلياو کمودين مڽاتاکن بهوا، منوروت "ڤنشرح2 حديث"، باچاءن يڠ مڠحاصيلکن خصية2 يڠ ترسبوت   

اياله باچاءن اورڠ يڠ ممهامي ارتي اية2 ايت سرتا ممڤراماتي دان مڠمبيل ڤڠاجرن يڠ تراي�سي ددالمڽ.

هندق  سوك  يڠ  ماليو  ڤمباچ2  )کڤد(  "فاءيده  ممبري  توجوان  باݢي  مك  مڽتاکن،  بلياو  سلنجوتڽ   

ممهمکن سديکيت درڤد مقصود اية2 سورة الکهف بوات ڤنونجوق جالن کسالمتن" اينيله، ڤنوليس کتاب 

اين "چوب هيمڤونکن ڤد هالي2 اين ببراڤ راموان..................موده2هن اورڠ يڠ سوك ممبوات بݢيتو تيدقله 

ترڤداي دڠن کأيندهن دان کسناڠن شرݢ دجال يڠ ممباوا کڤد ترهومبن اورڠڽ کدالم نراك توهن يڠ مها 

عاديل............"، توليسڽ ڤد مقدمه کتابڽ اين. 

                                                                        

ڤنوليس کتاب اين، منبئ، اداله سئورڠ توکوه علماء تفسير يڠ ترکنل دکلنتن خاصڽ دان دمليسيا عامڽ. نام 

لڠکڤ منبئ اياله "م" اونتوق )محمد(، "ن" انتوق )نور(، "ب" اونتوق "بن"، دان "إ" اونتوق )إبراهيم( - بيال 

دتوليس برسمبوڠ تربنتوق منجادي "منبئ".
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ڤنام اين اياله سئورڠ علماء؛ بکس ݢورو معهد محمدي، کوتبهارو سکاليݢوس ݢورو کتاب اتو ݢورو   

حلقة دمسجد محمدي سهيڠݢ ڤرتڠاهن 1965، سبلوم دلنتيق منجادي ݢورو تحفيظ القرءان دمسجد نݢارا 

تراوتام کران  بلياو دکنالي  نام  کلنتن )1968-1987(.  ڤد ڤرتڠاهن 1965 دان کمودينڽ مفتي کراجاءن نݢري 

ڤراننڽ سباݢاي ڤڽيمق کتاب "ڤيمڤينن الرحمن کڤد ڤڠرتين القرءان" تربيتن بهاݢين اݢام، جابتن ڤردان منتري 

مليسيا، کواال لومڤور )1968(. 

بلياو منجادي ݢورو دمعهد محمدي، کوتبهارو، ساي برسام  ڤد تاهون 1965، يعني ڤد تاهون اخير   

ببراڤ تمن سکلس سمڤت بالجر کڤد بلياو دالم مات ڤالجرن علم توحيد، مناده کتاب يڠ بلياو توليس سنديري 

برجودول "دروس التوحيد"، سبواه کتاب يڠ دتتڤکن باݢي منجادي تيك س مات ڤالجرن توحيد باݢي کلس 7 

)الفصل السابع( ڤد تاهون برکناءن.

ڤد وقت صاحب السماحة مفتي کراجاءن نݢري کلنتن، داتوء حاج محمد شکري بن محمد، ممينتا   

ساي منوليس "ڤڠنتر ريڠکس" اونتوق کتاب اين يڠ منوروتڽ اکن دتربيتکن سموال اوليه مجلس اݢام إسالم 

کلنتن، ساي مراس ساڠت "کيکوق" کران اڤاله داي ساي سئورڠ مريد يڠ ببل اونتوق منوليس سبواه ڤڠنتر 

اتو مقدمة اتس کريا سئورڠ توکوه يڠ منجادي رجوقئن علماء ڤد زمانڽ. نامون، ڤد ماس يڠ سام، ڤرمينتاءن 

اين مڽببکن ساي "ترکنڠ کمبالي" کڤد ساعة2 ساي برسام بلياو بالجر دالم ساتو کلس دباوه توکوه ݢورو يڠ 

سام - شيخ نور ڤنمبڠ )نام يڠ دڤوڤيولرکن سلڤس بلياو منيڠݢل(.
 

- ابادي  موده2هن، ڤڠنتر ريڠکس اين داڤت منجادي "مات رنتاي" يڠ مڠهوبوڠکن ساي دڠن بلياو   

دان سالما2ڽ.
 

عنا،  راض  سبحانه  وهو  والهدى  اإليمان  على  يتوفنا  وأن  أمرنا  في  وإسرافنا  ذنوبنا  إغفرلنا  اللهم   

ونسأله سبحانه أن يجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلى هللا على سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. 

مجلس اݢام إسالم کلنتن                                                                                                  محمد بن محمود   

                23  ديسيمبر 2014              )الکلنتاني(
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