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أنعلىفيدلوالتاء،الهمزة:والزيادةقربت،علىالمبنىزيادةفيهااقتربتوهناالمعنى،زيادةعلىيدلالمبنىزيادة▪
إالينظرونفهل}:فيهاتعالىاهللقالوقدالقيامة،يومهيوالساعةجدا،قربتأياقتربتفمعنىجدا،قريبالقرب
ثةبعفإنوسلم،آلهوعلىعليهاهللصلىالنبيبعثةعالماتهاومنعالماتها،:أي{أشراطهاجاءفقدبغتةتأتيهمأنالساعة
والسالمالصالةعليهالنبيحققولهذاالساعة،قربتقدأنهعلىدليلاألنبياءخاتموكونهوالسالمالصالةعليهالرسول

جزءإالبينهماليسالوسطىمنقريبةوالسبابةوالسبابة،الوسطىبإصبعهوقال«كهاتينوالساعةأنابعثت»:بقولههذا
القرنفينحنوسلم؟عليهاهللصلىالرسولوبينبينناكمذلكمعلكنقربها،علىيدلوهذاالظفر،مقداريسير

علىيدلمماباقيةالدنيامازالتذلكومعسنة،عشرةبثالثوسلمعليهاهللصلىالرسولبعثةبعدالهجريعشرالخامس
.جداطويلمضىماأن

261تفسير سورة القمر -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1: القمر]{ اْقتََربَِت السَّاَعةُ َوانَشقَّ اْلقََمرُ }
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انقعيقعجبلعلىوالثانيةقبيس،أبيجبلعلىأحدهمابعض،عنبعضهماتميزفرقتينصارأنهوالمعنى{القمروانشق}▪
تغرقتسقدجدا،بعيدةوالمروةالصفابينماالعينرؤيافيالسماويةوالمسافةالمروة،علىوفلقةالصفاعلىفلقةيعني

الصالةعليهالرسوليتحدونكانواقريشاألنبلحظة،أجزاؤهوتباعدت-وجلعز-اهللبأمربلحظةالقمرانشقسنوات،
أنزلناأنايكفهمأولممبيننذيرأناوإنمااهللعنداآلياتإنماقل}:عليهمردااهللقالوقداآليات،منهويطلبونوالسالم

يا:قالواوالسالمالصالةعليهالرسولإلىأتواالحق،يريدونالمعاندونألنهميكفهم،لملكن{عليهميتلىالكتابعليك
إلىوسلمعليهاهللصلىالنبيفأشارآية،فأرناوكذاوكذاالسماءمنالخبريأتيكوإنكرسول،إنكتقولأنتمحمد
.بلحظةفرقتينفانفلقربهودعاالقمر
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[1: القمر]{ اْقتََربَِت السَّاَعةُ َوانَشقَّ اْلقََمرُ }
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كيفيعرفالقائمة،طريقلهليسوجههأينيدريالالذياألرضفيالمنبثهوالمنتشروالجرادالقبور،هياألجداث▪
مفهيذهب،أينيدريالويسارايمينايذهبتجدهالمنتشرالجرادألنالتشبيهات،أدقمنوهذامنتشرون،ولكنهمينتهي،

كانوإنطريقهم،يعرفونموجهولهمأمير،ولهمقائد،لهمالدنيافيهمبينماالوجه،هذاعلىاألجداثمنسيخرجون
.فاسداطريقا

266تفسير سورة القمر -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نتَِشرٌ ُخشَّعًا أَْبَصاُرُهْم يَْخُرُجوَن ِمَن اْْلَْجَداِث َكأَنَُّهْم َجَراٌد } [7: القمر]{ مُّ
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توكلوالواإلنابةبالطاعةهللالتذللوهيالبشر،ألقابأشرفالعبوديةألنبالعبودية،اهللوصفهنوحوهو{عبدنافكذبوا}▪
:أنواعثالثةهيحيثمنوالعبوديةذلك،وغير

آتىإالواألرضالسماواتفيمنكلإن}:وتعالىتبارككقولهالكونيلألمرالتذللوهيالخلق،جميعتشمل:عامةعبودية▪
ألنالكوني،لألمرالعبوديةوهذهعبدا،الرحمنآتيأنه:حالهذهإالواألرضالسمواتفيمنكلما:أي.{عبداالرحمن

.قوتهكانتمهمامنه،يفرأنألحديمكنالالكونيوجلعزاهللأمر
لكلعامةفهذه{هونااألرضعلىيمشونالذينالرحمنوعباد}:تعالىقولهمثل:بالمؤمنينالخاصةالعبودية:الثانيالنوع▪

.مؤمن
علىالفرقاننزلالذيتبارك}.{ليالبعبدهأسرىالذيسبحان}:تعالىقولهمثلوهذه:باألنبياءالخاصةالعبودية:الثالث▪

.{عبدنافكذبوا}:اآليةهذهذلكومن.{الكتابعبدهعلىأنزلالذيهللالحمد}.{عبده

267تفسير سورة القمر -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[9:القمر]{ َواْزُدِجرَ َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ فََكذَّبُوا َعْبَدنَا َوقَالُوا َمْجنُوٌن }
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ماأبعدهوالذيالتنورحتىمتفجرة،عيوناكانتكلهااألرضكأناألرض،عيونفجرنايقلولم{عيونااألرضوفجرنا}▪
:-وجلعز-اهللقالكمايفور،صارويبوستهلحرارتهالماءعنيكون

التيالفيضاناتهذهوأنيخفى،الماوتعالىتباركاهللقدرةعلىالداللةمنهذاوفي{التنوروفارأمرناجاءإذاحتى}▪
غضبتالطبيعة،هاجت:يقولونالطبيعة،منإنها:الطبيعيونقالكماوليست،-وجلعز-اهللبأمرتحدثإنماتحدث

اهن{قدرقدأمرعلىالماءفالتقى}فيكون،كنللشيءيقولمنبأمرهيبلالعافية،اهللنسألذلكأشبهوماالطبيعة،
وفجرنا}:قولهعليهدلنابعاألرضمنوماء{منهمربماءالسماءأبوابففتحنا}:قولهعليهدلالسماءمننازلماء:ماءان

{عيونااألرض

270تفسير سورة القمر -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ْرنَا اْْلَْرَض ُعيُونًا فَاْلتَقَى اْلَماُء َعلَٰى أَْمٍر قَْد } [12: القمر]{ قُِدرَ َوفَجَّ
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ماءواحد،هناالجنسألنالجنس،أرادإنه:العلماءقالاألرض؟وماءالسماءماءالمرادألنالماءان،فالتقىيقللملماذا▪
السماء،وماءاألرض

إفرادهصحعذابهموهوواحداشيئاالماءينبهذينالمقصودكانلماألنه:يقالأو▪

اهللقالمكتوب،وهوإاليحدثشيءمنمافإنهاألزل،فيوقدرهتعالىاهللقضاهقدشيءعلى:أي{قدرقدأمرعلى}▪
قالولهذامحصى،شيءكلاألرضفييقعومماآدم،بنيأعمالمنيعني{مبينإمامفيأحصيناهشيءوكل}:تعالى

.{قدرقدأمرعلى}

270تفسير سورة القمر -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ْرنَا اْْلَْرَض ُعيُونًا فَاْلتَقَى اْلَماُء َعلَٰى أَْمٍر قَْد قُِدرَ } [12: القمر]{ َوفَجَّ
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عظمة:والثانيألواحها،كثرةاألولالشيء:شيئينعلىيدلمنكرجمعوألواحألواح،ذاتبأنهااهللوصفهاالسفينةهذه▪
إن:وقيلمسامير،:أي{ودسر}عظيمةألواحذاتتكونأنظهرهاعلىالبشرتحمللسفينةوحقومتانتها،األلواح،هذه

أنفالمهمبالحبال،تربطوقدبالمساميرتربطقداألخشابألنالمسامير،منأعمفيكوناألخشاببهتربطماالدسر
األخشابمنوأنهاالسفينة،صنعمادةوتعالىسبحانهاهللذكروإنماقويا،كانببعضبعضهااأللواحهذهتوثيق

.النحوهذاعلىالسفنيصنعواأنللبشرتعليماذلكليكوناألخشاب؛تلكبينتربطالتيالروابطأووالمسامير،

271تفسير سورة القمر -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[13: القمر]{ َوَحَمْلنَاهُ َعلَٰى َذاِت أَْلَواحٍ َوُدُسرٍ }
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االدكاربالذكرالمرادوقيلحفظ،لمنألفاظهويسرتدبر،لمنمعانيهيسر:وقيليحفظه،أنأرادلمنميسرالقرآنأن▪
بدليلللصوابأقربالمعنىوهذاوانتفع،واتعظذلكعليهسهلبهويتعظبهليتذكرالقرآنقرأمنأنيعنيواالتعاظ،

أنللذكرالقرآناهللسهلوقدبنايليقأفالللذكر،القرآنسهلاهللأنمعيدكر،أحدهل:يعني{مدكرمنفهل}:قوله
.مدكرمنفهلالالئق،هوهذابلىونتذكر؟نتعظ
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ْكِر فََهْل ِمن } دَِّكرٍ َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ [17: القمر]{ مُّ
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اهللآياتمنوهذاأسقاها،مابقدرلبنهامنيحلبالماءمنإناءيسقيهاالذيفإنالماءمنإناءشربتإذاأنهاذكرواقد▪
تباركاهللأراهم-وجلعز-اهللآياتمنآيةولكنهاعادة،لهليسهذافإنلبنا،الحالفيتخرجهثمماءتشربناقةأن

.البشرمثلهعلىيؤمنمااآلياتمنآتاهإالرسواليرسللماهللألنيعتبروا،حتىإياهاوتعالى

277تفسير سورة القمر -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[27: القمر]{ إِنَّا ُمْرِسلُو النَّاقَِة فِتْنَةً لَُّهْم فَاْرتَِقْبُهْم َواْصَطبِرْ }
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نعاستكبارهكاناستكبرإذاحتىالبشر،مثلهعلىيؤمنمااآلياتمنلإلنسانيظهرقدتعالىاهللأنإلىإشارةهذافي▪
االستدراجلهذاوانتبهيقبلوه،لمولكنلهم،الحقأظهرتألنهافتنة،الناقةاهللجعلولهذاوأوجع،أشدعقابهفكانعلم،

هلفتنةلإلنسانالمعصيةأسبابييسرربمااهللفإنتفعل،فالالمعصية،أسبابلكاهلليسرإذا-وجلعز-اهللمن
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[27: القمر]{ إِنَّا ُمْرِسلُو النَّاقَِة فِتْنَةً لَُّهْم فَاْرتَِقْبُهْم َواْصَطبِرْ }
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:وجهينمن-وجلعز-اهللعندمننعمةلوطآلعلىأنعمنا▪

.أنجاهماهللأن:األولالوجه▪

العدووإهالكبالنجاةلوطآلعلىاهللنعمةفصارتاهلل،نعمةمنالعدوإهالكألنعدوهم،أهلكاهللأن:الثانيوالوجه▪

285تفسير سورة القمر -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِلَك نَْجِزي َمن َشَكرَ } ْن ِعنِدنَا ۚ َكَذٰ [35: القمر]{ ن ِْعَمةً م ِ
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لقامنولهذابالطاعة،القياممنالبدبلاهلل،أشكر:اإلنسانقولمجردوليستبطاعته،القيامهيتعالىاهللنعمةشكر▪
مةالنعمقتضىإنإذ،-وجلعز-باهللمستهزئبالنعمةكافرهوبلبشاكر،ليسفإنهمعاصيهعلىمقيموهواهلل،أشكر

جهنمالبواردارقومهموأحلواكفرااهللنعمتبدلواالذينإلىترألم}:تعالىاهللقالاألمر،عكسولكنهاهلل،يشكرأن
.عدوهويهلكينجيهتعالىاهللفإناهللشكرمنفكل{القراروبئسيصلونها

285تفسير سورة القمر -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِلَك نَْجِزي َمن َشَكرَ } ْن ِعنِدنَا ۚ َكَذٰ [35: القمر]{ ن ِْعَمةً م ِ
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القتلفيهيجباللواطأنالراجحالقولهووهذابه،والمفعولالفاعلحال،بكليقتلاللوطيأنذلكمنالعلمأهلأخذ▪
علالفامادامحالكلعلىفيهفيقتلاللواطأماالمتزوج،وغيرالمتزوجبينفيهيفرقفالزناكالزنا،وليسحالكلعلى

حمهر-تيميةابناإلسالمشيخقالشيء،عليهفليسالمكره،إالحالبكلقتلهمايجبفإنهعاقلين،بالغينبهوالمفعول
.يقتالنكيفاختلفواأنهمإالبه،والمفعولالفاعلقتلعلى-عنهماهللرضي-الصحابةأجمع:-اهلل

287تفسير سورة القمر -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[37: القمر]{ َونُذُرِ َولَقَْد َراَوُدوهُ َعن َضْيِفِه فََطَمْسنَا أَْعيُنَُهْم فَذُوقُوا َعَذابِي }
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عزيزأخذ}أخذهمأنهتعالىاهللذكروإنماالحروف،زيادةمنفيهالما(قادر)كلمةمنأبلغولكنهاقادر،:أي{مقتدر}▪
اهلليذكرأنفناسبأرسله،ومنموسىمنيسخروكان،{األعلىربكمأنا}:يقولوكانمتكبرا،كانفرعونألن{مقتدر
مقتدرعزيزأخذأخذهتعالى

289تفسير سورة القمر -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ْقتَِدرٍ َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ُكل َِها فَأََخْذنَاُهْم أَْخَذ َعِزيٍز } [42: القمر]{ مُّ
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جميعنحنيقولونكانواأنهممعالمهاجمة،والالمدافعةوالالمقاومةيستطيعونوالالدبر،ويولونخذيلة،شريخذلون:أي▪
ورؤساؤهمكبراؤهماجتمعحينبدرغزوةفيوقعماوأولالحمد،وهللوقعالذيهووهذالهم،انتصارالولكنمنتصر،

موسلعليهاهللصلىالنبيمعرجالعشروبضعةثالثمائةمقابلفيرجل،ألفإلىتسعمائةبينمانحوفيوصناديدهم
بدرقلبمنقليبفيرؤسائهممننفراوعشرونأربعةوألقياألخبار،بهموتحدثتهزيمة،شر-هللوالحمد-فهزموا
الدنيافيعقوبتهمهذه،{الدبرويولونالجمعسيهزم}:قالولذاشك،الهزيمةشروهذهمنتنة،خبيثة
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[45: القمر]{ الدُّبُرَ َسيُْهَزُم اْلَجْمُع َويَُولُّوَن }
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تقعنقطةوكلبقدر،مخلوقةفهيرملةفيذرةكلبقدر،فهومخلوقشيءفكل-وجلعز-اهللبقدروتفاوتهالخلقهذا▪
كلكانفإذاوخالق،مخلوقإالثمماألنهالخالق،سوىماتعمشيءوكلبقدر،مخلوقةفهيالسحابمناألرضعلى
شيء،فوقهليسالذيوالظاهرشيء،بعدهليسالذيواآلخرشيء،قبلهليسالذياألولوحدهالخالقكانمخلوقاشيء

شيء،دونهليسالذيوالباطن
حزميعنيوالكيساإلنسان،تكاسليعنيالعجز«والكيسالعجزحتىبقدرشيءكل»:وسلمعليهاهللصلىالنبيقال▪

وأنتعالى،هللمخلوقاإلنسانأنعلىدليلالكريمةاآليةهذهوفييضره،عماوالبعدينفعهماطلبفيونشاطهاإلنسان
وإذاالخالق،اهللإلىضراءأصابتهإذااإلنسانفيلجأكذلككانوإذاوانتهى،قدرقدشيءكلوأنهلل،مخلوقةأفعاله

،المكروبأصابهإذاييأسنوالمطلوب،لهحصلإذابنفسهويعجبنيفخرنالالخالق،اهللإلىيلتجئأيضاالسراءأراد
.اهللبيدفاألمر
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[49: القمر]{ بِقََدرٍ إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ }
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فوريةبسرعةتكرار،الواحدة-وجلعز-اهللأمر-اهللسبحان-تأخربدون{بالبصركلمح}تكراربدونواحدة،مرة▪
غلطوهذاوالنون،الكافبينأمرهمنيا:يقولونالعوامعندواشتهرفيكون،كنللبصر،كلمحيكونأنيمكنماأسرع
غلطوالنونالكافبينفقولهمكن،بعدفيكون،كن:قالاهللألنوالنون،الكافبعدبلوالنون،الكافبيناهللأمرليس
شئتنوإبالبصر،كلمحفوراوالنونالكافبعدأيوالنون،بالكافإالاألمريتمالبلوالنون،الكافبيناألمريتمالألنه
المعاولجاءتلوتعدمها،واحدةوبلحظةالقرىآالفأوالقرى،مئاتتصيبالزالزلإلىفانظرذلكعجائبترىأن

وانظرالجواب،تجدبالزالزلالخبراءواسأل،-وجلعز-اهللأمرمنواحدةلحظةفعلمثلفعلتماوالقنابلوالدركترات
قالكماواحدة،بكلمةالقيامةيومتبعثاألشياءوكلوالحيواناتوالحشراتقبورهم،فيالموتىذلك،منأعظمهوماإلى

{محضرونلديناجميعهمفإذاواحدةصيحةإالكانتإن}:-وعالجل-
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[50: القمر]{ بِاْلبََصرَوَما أَْمُرنَا إَِّلَّ َواِحَدةٌ َكلَْمحٍ }
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الكتب،فيأي{الزبرفي}مكتوبفإنهالالحقة،األممأوالسابقة،األممفعلته:أي{فعلوهشيءوكل}▪

.الحقةوكتابةسابقة،كتابةاألعمالوكتابة▪

،بعدابهيكلفلمالمرءألنعقاب،والثوابعليهايترتبالالكتابةوهذهكذا،سيفعلهذاأنعلىكتابةالسابقةوالكتابة▪

هيحقةالالالكتابةوهذهاهلل،كتبهاسيئةفعلوإذااهلل،كتبهاحسنةاإلنسانفعلفإذافعل،أنهكتابةوهيالحقةوكتابة▪
والعقابالثوابعليهايترتبالتي
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بُرِ َوُكلُّ َشْيٍء فَعَلُوهُ فِي } [52: القمر]{ الزُّ
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اهللأن»:الصحيحالحديثفيجاءكماشيء،كلالمحفوظاللوحفيكتبوتعالىسبحانهاهللأنمعناهاالسابقةالكتابة▪
هوماالساعةتلكفيفجرىالقيامة،يومإلىكائنهومااكتب:قالأكتب؟وماذاربي:قالاكتب،:لهقالالقلمخلقلما

.«القيامةيومإلىكائن
يفمايعلماهللأنتعلمألم}:تعالىاهللقالبهذا،نؤمنليصيبه،يكنلمأخطأهوماليخطئه،يكنلماإلنسانأصابفما▪

أنالذكربعدمنالزبورفيكتبناولقد}:-وجلعز-وقال.{يسيراهللعلىذلكإنكتابفيذلكإنواألرضالسماء
{الصالحونعبادييرثهااألرض
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بُرِ } [52: القمر]{ َوُكلُّ َشْيٍء فَعَلُوهُ فِي الزُّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة القمر

20

ليكمعوإنبالدينتكذبونبلكال}:تعالىاهللقالكتبه،عمالاإلنسانعملإذاوتعالىسبحانهاهللأنفهيالالحقةالكتابة▪
أن:يةاآلومعنى،{الزبرفيفعلوهشيءوكل}والعقاب،الثوابعليهايترتبالتيهيالكتابةوهذه{كاتبينكرامالحافظين

فترىالكتابووضع}:وجلعزقالكماأبدا،شيءعليكيضيعأنهتظنفالمكتوب،فإنهاإلنسانيفعلهشيءكل
احاضرعملواماووجدواأحصاهاإالكبيرةوالصغيرةيغادرالالكتابلهذاماويلتناياويقولونفيهممامشفقينالمجرمين

.{أحداربكيظلموال
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بُرِ } [52: القمر]{ َوُكلُّ َشْيٍء فَعَلُوهُ فِي الزُّ
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الكتابفيمسطر:أي،{مستطر}وأعمالها،وأوصافها،المخلوقات،منالكونهذافييحدثمماوكبيرصغيركل▪
ب،يكتاألعمالمنذرةمثقاليزنماحتىتكتب،اإلنسانيشاكهاالشوكةحتىوكبيرصغيركلالمحفوظ،اللوحالعزيز،

ك،بقولتخالفأنفإياكالمخالفة،منالحذرعليكيجبفإنهبه،تؤمنأنعليكويجببذلكآمنتوإذاوكبير،صغيركل
فعلمنيفعلوما{عتيدرقيبلديهإالقولمنيلفظما}:-وجلعز-اهللقالمكتوب،شيءكلألنتركك،أوفعلك،أو

افإذيحصى،البهتنطقفمااألفعال،منالمراتبآالفأكثروهيتكتباألقوالكانتإذاألنهعتيد،رقيبلديهكذلك
را،خبيقولاهللسمعتإذااهلل،تخالفوال-وجلعز-اهللتتقيأنفعليكأولى،بابمنفاألفعالتكتب،األقوالكانت
.وطاعةوسمعابه،آمنتنهياوطاعة،سمعابهآمنت:فقلأمرا،شيئايقولاهللسمعتوإذاوصدقت،بهآمنت:فقل
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ْستََطرٌ َوُكلُّ َصِغيٍر َوَكبِيٍر } [53: القمر]{ مُّ



انتهى بحمد اهلل وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  القمر)

نسأل اهلل تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه ولّي ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1
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