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أنه يجوز اإلقسام باهلل تعالى، أو بصفة من صفاته، وأما آياته فال يقسم بها إال إذا قصد -رحمهم اهلل -ذكر أهل العلم ▪
اإلنسان باآليات كلماته، كالقرآن الكريم، والتوراة، واإلنجيل، وما أشبه ذلك، وأما اآليات الكونية كالشمس والقمر فال

فله أن يقسم بما شاء-عز وجل -يجوز لنا أن نقسم بها، أما اهلل 

القرآن مأخوذ من قرأ إذا تلي، أو من قرأ إذا جمع، ومنه قرية؛ ألن الناس يجتمعون فيها، والقرآن يتضمن المعنيين، فهو ▪
أي ذي المجد، وهو العظمة والسلطان المطلق، فالقرآن له عظمة عظيمة، مهيمن { المجيد}متلو وهو مجموع أيضا، 

مسيطر على جميع الكتب السابقة، حاكم عليها، ليس محكوما عليه، وهو أيضا مجيد، به يمجد ويعلو ويظهر من تمسك 
{  بل هو قرءان مجيد في لوح محفوظ}: به، وهذا كقوله تعالى
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[1: ق]{ ق ۚ َواْلقُْرآِن اْلَمِجيدِ }
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ام}:وقولهاألرض،أكلتهولوذرة،بعدذرةبدنهأجزاءمناألرضتنقصمايعلمتعالىفاهللمات،إذااإلنسانتأكلاألرض▪
يفداموامهماتأكلهمالاألرضفإناألنبياءأماتفصيل،ذلكوفيالجسمكلتأكلالأنهايفيدقد{منهماألرضتنقص

«األنبياءأجسادتأكلأناألرضعلىحرماهللإن»:وسلمعليهاهللصلىالنبيلقولقبورهم،

فإنهاألرضأكلتهإذالكناألرض،تأكلهوقداهلل،شاءماإلىاألرضتأكلهالطويلةمدةالجسميبقىفقدغيرهموأما▪
األرضتأكلهالاهللبإذنيبقىهذاالظهر،بأسفلالعظممناليسيرالجزءعنعبارةهوالذنبوعجبالذنب،عجبيبقى
هللمقبورهمنقامواالصورفيالنفختمفإذاقبره،فياآلدمييخلقمنهفإنهالقيامة،يومبعثهعندللجسمنواةيكونكأنه

البعثعنداألرضنقصتهالذيهذايردأنعلىقادرفهومنهماألرضنقصتبماعالمتعالىاهللكانوإذا-وجلعز-
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[4: ق]{ قَْد َعِلْمنَا َما تَنقُُص اْْلَْرُض ِمْنُهْم ۖ َوِعنَدنَا ِكتَاٌب َحِفيظٌ }



فوائد مستنبطة من تفسير سورة ق

3

نيكوالبصيرةونظربالعين،يكونالبصرنظرالبصيرة،ونظرالبصر،نظريشمل{السماءإلىينظرواأفلم}:قوله▪
ماءالسألنمنها،فائدةال{فوقهم}:كلمةإن:قائليقولقد{بنينهاكيففوقهمالسماءإلى}:وقولهالتفكر،:أيبالقلب،
وسعتهاوارتفاعهاعلوهامعوأنهاالسماء،هذهعظمةإلىإشارةفوقهمكونهاعلىالنصإن:نقولولكنفوق،أنهامعروفة

–وعالجل-وقدرتهخلقهكمالعلىتدلوعظمتها

النجوموهذهسيرها،فيالمنتظمةالمنيرةالعظيمةالنجوممنفيهاتعالىاهللخلقبمامنظرها،حسناأي{وزينها}:قوله▪
ورجومابها،يهتدىوعالماتللسماء،زينة:لثالثالنجومهذهاهللخلق»:التابعينأئمةمنوهو-اهللرحمه-قتادةقال

«بهلهعلمالماوتكلفنصيبه،أضاعفقدذلكسوىشيئافيهاابتغىفمنللشياطين،
الشخصسعادةيبنونإنهمحتىاألرضية،الحوادثعلىالنجومهذهبحركاتاالستداللمنالمنجمونينتحلهماإلىيشير▪

.النجومهذهعلىوشقاءه
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[6: ق]{ ن فُُروج  أَفَلَْم يَنُظُروا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم َكْيَف بَنَْينَاَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها مِ }
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مسطحةللخلق،ممدودةلكنهاجدا،صغيرةللسماءبالنسبةأنهامع-وجلعز-اهللمدهااألرض:أوالأمور،ثالثةهذه▪
{سطحتكيفاألرضوإلى}:تعالىقالكمالهم

.األرضترسيأيضاوكذلكقاسية،فهيالرياحتزعزعهاالثابتاتجبالأي{رواسىفيهاوألقينا}:ثانيا▪

ضاألرفيينبتماأنيعنيالصنف،هنابالزوجوالمرادلناظره،سارزوجكلمنأي{بهيجزوجكلمنفيهاوأنبتنا}:ثالثا▪
فيتختلفاألصناف،هذهمنأنواععلىتشتملصغيرةوهياألرضمنالبقعةترىإنكحتىمتنوعةمتعددةأصناف
إنهابلالعظيمة،االختالفاتمنذلكغيرإلىولينةشديدةبينماملمسهافيوتختلفأحجامها،فيوتختلفألوانها،
.الثمرذواتمنكانتإذامذاقهافيتختلف
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[7: ق]{ ِهيج  َواْْلَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلقَْينَا فِيَها َرَواِسَي َوأَنبَتْنَا فِيَها ِمن ُكل ِ َزْوج  بَ }
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قالوالذكرى،التبصرةألجلأيتبصرة،فيهمايحدثومااألرض،وإلىالسماءإلىننظرأنعلىحثناتعالىاهللأن▪
نسيت،إذاتذكركاآلياتفهذهالنسيان،عندوالذكرىمستمرة،التبصرةأنوالذكرىالتبصرةبينوالفرق:العلماء

نالقوالوكالالنسيان،مقابلفيوالذكرىالجهل،مقابلفيالتبصرةأنبينهماالفرقإن:يقالوقدجهلت،إذاوتبصرك
تبصرسوففإنكالنباتمن-وجلعز-اهللأودعهممافيهماومااألرضوإلىالسماءإلىنظرتإذاأنكالمهمحق،

نظريماأكثرماإنسان،لكلليست،{منيبعبدلكل}والذكرىالتبصرةهذهلمنولكننسيت،إذاأيضاوتذكربقلبك،
إلىرجاع:أيمنيب،عبدكلهمبهاينتفعالذيإنمايؤمنون،القومعنوالنذراآلياتتغنيماولكناآليات،فيالكفار

.-وجلعز-اهلل
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نِيب  } [8: ق]{ تَْبِصَرةً َوِذْكَرٰى ِلُكل ِ َعْبد  مُّ
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:هوقولوالشعاب،األوديةبهتجيءألنهبأنزلعنهيعبروربمافشيئا،شيئاينزلالمطرألن،{ونزلنا}:-وعالجل-يقول▪
قولهبدليلالمحفوظ،السقفهيالتيالسماءمنوليسالسحابمنينزلالمطرهذاألنالعلو،منأي{السماءمن}

الجبالقممليشملالعلومنإنزالهفيوالحكمةالعلو،منينزلهوإذن،{واألرضالسماءبينالمسخروالسحاب}:تعالى
جعله-وجلعز-اهللولكنالجبال،قممإلىوصلمااألرضمنسيحايمشيجاءلوألنهواألودية،والسهلاإلبل،ومراتع

فوقمن

بستانوكلتحتها،ماتسترأيتجنألنهاجنات،األشجارالكثيرةالبساتينوسميتاألشجار،الكثيرةالبساتينهيالجنات▪
جنةيسمىبعضإلىبعضهملتفشجرذو
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بَاَرًكا فَأَنبَتْنَا بِِه َجنَّات  َوَحبَّ } ْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء مُّ [9: ق]{اْلَحِصيدِ َونَزَّ
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:لفائدتينالمكذبينهؤالءاهللذكر▪

هللاقالكماقبل،منالرسلكذبتقدبلكذب،رسولأولليسبأنهوسلمعليهاهللصلىالرسولتسلية:األولىالفائدة▪
اهللقالوقد.كاهنإنه:قيلمجنون،إنه:قيلشاعر،إنه:قيل.{قبلكمنللرسلقيلقدماإاللكيقالما}:تعالى
وهيالسابقة،األممقصصلذكرفائدةهذه،{مجنونأوساحرقالواإالرسولمنقبلهممنالذينأتىمآكذلك}:تعالى
.المصيبةعليهوتهونشك،باليتسلىمصيبتهبمثلأصيبقدغيرهرأىإذااإلنسانألنوسلم؛عليهاهللصلىالنبيتسلية

{وعيدفحقالرسلكذبكل}ذكرماآخرفيقالولهذاوسلم،عليهاهللصلىالرسوللمكذبيالتحذير:الثانيةالفائدة▪
ذنبهبمثلجوزياألممهذهمنواحدكليعني{بذنبهأخذنافكال}:وجلعزقالوقدبالعذاب،اهللوعيدعليهمفحق

.ذنبهبمثلفعوقب
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س ِ َوثَُمودُ } [12: ق]{ َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوح  َوأَْصَحاُب الرَّ
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ثمالخلقيبدأالذيوهو}:تعالىقالكماابتدائهمنأهونالخلقإعادةفإناألولبالخلقيتعبلم-وعالجل-اهللكانإذا▪
بعث،الوأنهيبعثوالنأنزعمواكفرواالذينفإنالخلق،إلعادةالجاحدينهؤالءإقناعبهيرادعقلياستداللوهذا{يعيده

قل}:تعالىاهللفقال{رميموهيالعظاميحيمن}:عنهماهللحكاهفيمافقالواجدا،واهبدليللذلكواستدلواهذاوأنكروا
يحييأنعلىقادرتعالىاهللأنعلىالدالةالعقليةاألدلةساقثم.{عليمخلقبكلوهومرةأولأنشأهاالذييحييها
لكنأوجدناهوأنااألول،بالخلقنعلمبأننامقرونهمأي{جديدخلقمنلبسفيهمبل}:تعالىقالرميم،وهيالعظام

يقرونكيفحالهممنعجبهذاأنيعني{همبل}:قالحيثهنا،اإلضرابحصلولهذاجديد،خلقمنلبسفيهم
.{جديدخلقمن}وترددشكفيأي{لبسفي}همبلالموت،بعدالبعثينكرونثمالخلقبأول
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ْن َخْلق  َجِديد  } ِل ۚ بَْل ُهْم فِي لَْبس  م ِ [15: ق]{ أَفَعَيِينَا بِاْلَخْلِق اْْلَوَّ
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ماعلميواهللالمستقبل،فينفسهبهيحدثمايعلمالنفسهواإلنسانالمستقبل،فينفسهبهسيحدثبماعالماهللإن▪
ناليوجبالعلمفهذاالنفسبهتوسوسمايعلماهللكانوإذاتعلمالوأنتتموتأنوإلىغد،وبعدغدانفسكبهتوسوس
ألنهيه،يرضبماكلهنفوسناحديثيكونأنفعلينا.يكرهوبمايغضبهبماأنفسنانحدثالوأنوتعالى،سبحانهاهللمراقبة

ذلكيعلم
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نَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسهُ ۖ َونَْحُن أَْقَرُب إِ } [16: ق]{ اْلَوِريدِ لَْيِه ِمْن َحْبِل َولَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ
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اليمينعلىيقلولم،{قعيدالشمالوعناليمينعن}:فقالالعبد،منمكانهمااهللبينملكانهما{المتلقيانيتلقىإذ}▪
أنا:ملحدقائليقولقدولكنالوريد،حبلمنأقربقريب،مكانفيهمابلكتفيه،علىليساألنهماالشمال،وعلى

به،ونؤمنبهنصدقأنوعليناعقولنا،تدركهالالذيالغيبعلممنهذا:فنقولالقعيد؟أينأحدا،ألمسالحوليألتمس
-وجلعز-اهللقولألنهبذلك،نؤمنأنعليناالحس،أدواتمنذلكغيرأوبأعيننا،شاهدناهأوبأيدينا،لمسناهلوكما

عرضةالمكتوبهذاالسيئات،يكتبوالثانيالحسنات،يكتبأحدهمامستقر،قاعد،{قعيدالشمالوعناليمينعن}
ويثبتيشاءمااهلليمحو}:تعالىاهلللقولواإلثباتللمحوعرضةالمالئكةبأيديالذيالمكتوبألنواإلثبات،للمحو
توب،مكالعبدعليهيستقرفماالعبد،عليهيستقرمافيهمكتوبمحفوظلوحهوالكتابأمأصليعني.{الكتابأموعنده

إنالليلمنوزلفاالنهارطرفيالصالةوأقم}:-وجلعز-اهللقالالمالئكة،أيديفيواإلثباتللمحوقابالكانمالكن
أمأماالمالئكة،أيديفيماباعتباروهذاكتبت،أنبعدوتمحوهاالسيئةتذهبحسنة.{السيئاتيذهبنالحسنات

العبدعليهيستقرمافيهامكتوباألصلالكتاب
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َماِل } [17: ق]{ قَِعيدٌ إِْذ يَتَلَقَّى اْلُمتَلَق ِيَاِن َعِن اْليَِميِن َوَعِن الش ِ
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أبيحديثففي-باهللوالعياذ-الهالكأوجبتلسانيةزلةفكماللسان،أقوالمناالحترازغايةنحترزأنعلينايجب▪
أغفرالأنعلييتألىالذيذامن»:اهللفقاللفالن،اهلليغفرالواهلل:قالالذيالرجلفي-عنهاهللرضي-هريرة

وآخرتهدنياهأوبقتبكلمةتكلمإنه:-عنهاهللرضي-هريرةأبوقال«عملكوأحبطتلهغفرتقدلفالن،

بالمنطقموكلالبالءإنفتبتلىتقولأنلسانكاحذر▪
نبلمعاذوالسالمالصالةعليهفقالكله،األمرمالكاللسانحفظجعلوسلمعليهاهللصلىالنبيإناللسان،آفاتاحذر▪

كف»:وقالنفسهبلسانفأخذ:قالاهلل،رسوليابلى:قلت؟«كلهذلكمالكعلىأدلكأفال»:-عنهاهللرضي-جبل
وهلمعاذ،ياأمكثكلتك»:لهفقالبه؟نتكلمبمالمؤاخذونوإنااهلل،رسوليا:قالتتكلم،التطلقه،ال.«هذاعليك
قالولهذاعظيمة،آفةفإنهلسانهيحذرأنيجبفالمؤمن«ألسنتهمحصائدإالمناخرهمعلىأووجوههمعلىالناسيكب

«ليصمتأوخيرافليقلاآلخرواليومباهلليؤمنكانمن»:والسالمالصالةعليهالرسول
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ا يَْلِفُظ ِمن قَْول  إَِّلَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيدٌ } [18: ق]{ مَّ
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سكرة}:وقوله«سكراتللموتإن»:وسلمعليهاهللصلىالنبيقالوقدونحوه،كاإلغماءالعقلتغطيةهي:هناالسكرة▪
أكثرأوالواحدةفيشملمضاف،مفرد{الموت

فإناليقين،بحقأيضاوتأتيبالحق،تأتيفهي«حقوالنارحق،والجنةحق،الموت»:الحديثفيجاءكماحقالموت▪
بالناربشركافراكانوإنبالجنة،بشرمؤمناكانإنألنهبه؛وعدومابه،توعدمايشاهدالموتعنداإلنسان

تيهيأمتىيدريالألنهيبادر،أنيجباإلنسانوأنالتوبة،عنوالتكاسلالصالحة،باألعمالالتهاونمنالتحذيراآليةفي▪
الموت

95تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِلَك َما ُكنَت ِمْنهُ تَِحيدُ } ِ ۖ َذٰ [19: ق]{ َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحق 
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:نفختانالصورفيوالنفخإسرافيل،يسمىبهتعالىاهللوكلهملك،هوالصورفيالنافخ▪

.صعقثمفزع،فيسبقهاالصعقنفخة:األولى▪

دريأالأنيأي.أبيت:فقالباألربعين؟المرادما:الحديثراويهريرةأبوسئلوقدأربعون،وبينهما.البعثنفخة:والثانية▪
دليلبالثانيةالنفخة{الصورفيونفخ}:بقولهالمرادأنالمهموسلم،عليهاهللصلىالنبيذكرهاالتيباألربعينالمرادما

.الوعيديومهوالذيالقيامةيومصارالنفخةبهذهأنهيعنيوهذا{الوعيديومذلك}:قوله

96تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِلَك يَْوُم } [20: ق]{ اْلَوِعيدِ َونُِفَخ فِي الصُّوِر ۚ َذٰ
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القيامة،يوميحشرونالجنوأناإلنس،تلزمكماالجنتلزمالشرائعأنإلىنظرناوإذااإلنسان،نفسهنابالنفسالمراد▪
عليهايشهد{وشهيد}يسوقها{سائقمعها}أراد،بماأعلمفاهللعام،هذاإن:قلناالنار،وكافرهمالجنة،مؤمنهمويدخل

كليكتبونوأنهموشر،خيرمنآدمبنيأعمالبكتابةوكلواقد-والسالمالصالةعليهم-المالئكةهؤالءألنعملت،بما
الشرأوالخيرعلىإالاإلنسانيحاسباللكنواللغو،والشرالخير:شيء

97تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

عََها َسائٌِق َوَشِهيدٌ } [21: ق]{ َوَجاَءْت ُكلُّ نَْفس  مَّ
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مشركايكونأنوالمريبا،يكونأنوالمعتديا،يكونأنوالعنيدا،يكونأنواليكذب،أنأمرتهما،{أطغيتهمآربنا}▪
لديناحينئذالحق،عنبعيدضاللفيالكافرهذاكان:أي{بعيدضللفيكانولكن}هذافعلتماأحدا،اهللمع

-اهللفيقولذلك،ينكروالقرينوأطغاه،أغواهالذيهوالقرينأنيدعيالعنيدفالكفاروالقرين،العنيد،الكفار:خصمان
.ألحدعذروالقائمةالحجةألنمنقطعة،الخصومة،{لدىتختصمواال}-وجلعز

102تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِكن َكاَن فِي َضََلل  بَِعيد  } [27: ق]{ قَاَل قَِرينُهُ َربَّنَا َما أَْطغَْيتُهُ َولَٰ
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:معنيانلها{بالغيبالرحمنخشىمن}:قوله▪

.عليهالدالةآياتهرأىلكنيره،لمأنهمعالرحمنخشيأنه:األولالمعنى▪

اهلليخشىمنالناسمنألنالناس،عنغائبوهواهلليخشىفهوالناس،عنبغيبته:أيبالغيب،خشيه:الثانيالمعنى▪
خشية،الناسأحسنمنتجدهالناسمعكانإذاالمنافق،المرائيمثلاهلل،يخشىالفإنهانفردوإذاالناس،بينكانإذا

-وجلعزهللخاشياليسالقلبلكنظاهرية،خشيةعندهيكونمنالناسمنأيضاكذلكاهلل،يخشىالانفردوإذا
هيالقلبخشيةفإنبقلبه،الناسعنغابماأوخاص،مكانفيعملهكانسواءالناس،عنغابماأيبالغيب،فيكون
.األصل

106تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َن بِاْلغَْيِب َوَجاَء بِقَْلب  } ْحَمٰ ْن َخِشَي الرَّ نِيب  مَّ [33: ق]{ مُّ
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أبوبادخلوا}:للمجرمينتعالىفقوله.إهانةوإماإكرامإمابلوإلزام،تكليففيهاليساآلخرةألنإكرام،أمرأنهشكال▪
للمصاحبة،هناالباء،{بسالم}وقولهإكرامأمرهذا{بسالمادخلوها}هناللمؤمنينوقولهإهانة،أمرهذا{جهنم

وسالمونالهرم،منوسالموناألمراض،منسالمونالجنةفأصحابآفة،كلمنسالمبسالم،مصحوبادخوال:والمعنى
.سالمونالجنةفأهلشيء،كلمنوسالمونالحسد،منوسالمونالغل،منوسالمونالموت،من

107تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِلَك يَْوُم اْلُخلُودِ } [34: ق]{ اْدُخلُوَها بَِسََلم  ۖ َذٰ
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:الناسمنلصنفينتكونالذكرىأنتعالىاهللبين▪

ويعرف،بنفسهويتأمليتدبرووعيعقللهمن:األول▪

يستمعأوللموعظة،يستمعالكانمنوأماالقلب،حاضرأيشهيدايكونأنبشرطولكنغيره،إلىيستمعمن:والثاني▪
.القلبميتغافلألنهالذكرى،بهذهينتفعالفإنهبه،يتدبرعقللهليسأوحاضر،قلببغير

109تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِلَك لَِذْكَرٰى ِلَمن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السَّْمَع َوُهَو } [37:ق]{ َشِهيدٌ إِنَّ فِي َذٰ
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فيكون،.كن:لهيقولأنشيئاأرادإذاأمرهألنلحظة،فيلخلقهاوجلعزشاءلو▪

فيأمهبطنفيالجنينلخلقشاءلوكماتتم،حتىفشيئاشيئاتتكاملومقدماتبأسباباألشياءيخلق-وعالجل-لكنه▪
عزولكنهلحظة،فيبينهماوماواألرضالسماواتلخلقشاءلوالسماواتكذلكيتكامل،حتىأطوارايخلقهلكنهلحظة،

فشيئا،شيئاتتكاملاألشياءيخلقوجل

وهوالمهمألنبسرعة،األموريأخذواالوأناألمور،فيالتأنيعبادهيعلمأنوهيأخرى،فائدةفيه:العلماءبعضوقال▪
واإلسراعاإلعجالوليساإلتقان

110تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[38: ق]{ لُّغُوب  نَا ِمن َولَقَْد َخلَْقنَا السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما فِي ِستَِّة أَيَّام  َوَما َمسَّ }
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ليتحموأنهؤالء،يقولمماالتضجرعدماألول:شيئينيتضمنيقولونماعلىوالصبريقولون،ماعلىيصبرأناهللأمره▪
يتقاعسالوأناهلل،إلىالدعوةفييمضيأن:والثانيبه،جاءوفيمافيهأعداؤهيقولهما

،الشمسطلوعقبل:الوقتينهذينفيبالحمدمقروناتسبيحاسبح{الغروبوقبلالشمسطلوعقبلربكبحمدوسبح}▪
النبيقالالخمس،الصلواتأفضلوهماالعصر،وصالةالفجرصالةبذلكالمراد:المفسرينأغلبقالالغروب،وقبل
النهار،برودةوفيهوالعصرالليل،برودةوفيهالفجرهماوالبردان«الجنةدخلالبردينصلىمن»:وسلمعليهاهللصلى
الأنماستطعتفإنرؤيته،فيتضامونالالبدرليلةالقمرترونكماربكمسترونإنكم»:وسلمعليهاهللصلىالنبيوقال
«غروبهاقبلوصالةالشمسطلوعقبلصالةعلىتغلبوا

111تفسير سورة ق -دار الثريا للنشر والتوزيع / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[39: ق]{ اْلغُُروبِ ْبَل فَاْصبِْر َعلَٰى َما يَقُولُوَن َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك قَْبَل ُطلُوعِ الشَّْمِس َوقَ }



انتهى بحمد اهلل وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  ق)

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

تويتر
@fwayidd1
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