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 احللقة األوىل
ا البسملة سبق الكالم عليها، وأهنا آية مستقلة يؤتى هب رحيم{ــرمحن الــ}بسم هللا ال

أمامها  بوامل يكت _ رضي هللا عنهم _سورة براءة، فإن الصحابة يف ابتداء كل سورة إال 
 داًل ألنفال، وليس هناك ذكر يذكر ببينها وبني آخر سورة ا بسملة، ولكن جعلوا فاصاًل 

لنار، أعوذ ابهلل من ا"امش بعض املصاحف، حيث كتب: و يف ه عن البسملة، كما يوجد
ذا  ، وال شك أن ه"سوله وللمؤمننيومن كيد الفجار، ومن غضب اجلبار، العزة هلل ولر 

  ، وال صحة له.كالم بدعي ال أصل له

حرف من احلروف اهلجائية اليت يرتكب منها الكالم العريب،  ق ن اجمليد{آر ــ}ق والق
وهي كسائر احلروف، ليس هلا معىن يف حد ذاهتا، ومن املعلوم أن القرآن نزل بلسان عريب، 

ا معىن يف كتاب هلوإذا كانت هذه احلروف ليس هلا معىن ابللسان العريب، فهي كذلك ليس 
من حيث املعىن الذايت هلا، وأما ابلنسبة للمغزى العظيم الكبري، فلها  _ عز وجل _ هللا

مغزى عظيم كبري، أال وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب مع بالغتهم وفصاحتهم مل 
أيت بشيء جديد من حروف مل يعرفوهنا، بل هو ابحلروف اليت يعرفوهنا، ومع ذلك عجزوا 

ذا ال تكاد وهل _، جل وعال _ى أنه من كالم العزيز احلميد علأن أيتوا مبثله، فدل ذلك 
 .جتد سورة ابتدأت ابحلروف اهلجائية إال وبعدها ذكر القرآن

ن أقسم هللا تعاىل ابلقرآن، ألن هلل تعاىل أ ،الواو هنا حرف قسمن اجمليد{ آر ــ}والق
يقسم مبا شاء، وإقسامه هنا ابلقرآن إقسام بكالمه، وكالم هللا تعاىل من صفاته، وقد ذكر 
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 أنه جيوز اإلقسام ابهلل تعاىل، أو بصفة من صفاته، وأما آايته _ رمحهم هللا _أهل العلم 
قصد اإلنسان ابآلايت كلماته، كالقرآن الكرمي، والتوراة، واإلجنيل،  فال يُقسم هبا إال إذا

 وما أشبه ذلك، وأما اآلايت الكونية كالشمس والقمر فال جيوز لنا أن نقسم هبا، أما هللا
فله أن يقسم مبا شاء، والقرآن مأخوذ من قرأ إذا تلي، أو من قرأ إذا مجع،  _ عز وجل _

و جمموع عنيني، فهو متلو وهن فيها، والقرآن يتضمن املومنه قرية؛ ألن الناس جيتمعو 
 .اأيضً 

أي ذي اجملد، وهو العظمة والسلطان املطلق، فالقرآن له عظمة عظيمة، مهيمن }اجمليد{ 
 جميد، به ليه، وهو أيضاً مسيطر على مجيع الكتب السابقة، حاكم عليها، ليس حمكوماً ع

 .لوح حمفوظ{ ن جميد يفآه، وهذا كقوله تعاىل: }بل هو قر ميجد ويعلو ويظهر من متسك ب

رمحهم  _القسم، فاختلف العلماء  يل جوابُ رتاءى لإلنسان التاهنا ال ي{ بــوا}بل عج
يف مثل ذلك: هل له جواب، أو جوابه يعرف من السياق، أو يعرف من املقسم  _ هللا

به؟ وأظهر ما يكون أن نقول: إن مثل هذا الرتكيب ال حيتاج إىل جواب القسم، ألنه 
اجمليد  رآن، فالقرآنصحة الق معروف من عظمة املقسم عليه، فكأنه أقسم ابلقرآن على

نئذ ال وحي _ عز وجل _حق، وأنه منزل من عند هللا  أنه لىع ا كان دلياًل لكونه جميدً 
 . جواب؛ ألن اجلواب يف ضمن القسمحيتاج القسم إىل

ين كذبوا الذ _ عليه الصالة والسالم _سول الواو تعود على املكذبني للر { واــعجب}
 :بوا ابليوم اآلخر، وهلذارسالته، وكذبوا ابلقرآن، وكذبوا ابلبعث، وكذ
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عجبوا عجب استغراب واستنكار، وإمنا قلنا ذلك وا أن جاءهم منذر منهم{ ــ}عجب
ألن العجب اترة يُراد به االستنكار والتكذيب، واترة يراد به االستحسان، فقول عائشة 

جله، كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يعجبه التيمن يف تنعله، وتر ":  _ رضي هللا عنها _
وا أن جاءهم }بل عجب ابلعجب هنا االستحسان، وقوله هنااملراد " وطهوره، ويف شأنه كله

 .م{ املراد به االستنكار والتكذيبمنذر منه

 اأي: ليس بعيدً { فقال الكافرون هذا شيء عجيب جاءهم منذر منهم }أن
  .{ء عجيبهذا شي} :، ومع ذلك قالوا، يعرفونهاا ومسكنً ا وحسبً نسبً  بل هو منهم ،عنهم

ملا جاءهم حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخربهم أبن { ابً راــنا توك  ذا متناإ}أ
بعد أن  إلنسان أحيىي ا هللا سوف يبعثهم، وسوف جيازيهم، وحياسبهم تعجبوا كيف هذا؟

هنا { إذا من املعروف أذا متنا وكنا تراابً إا شيء عجيب أ، قال الكافرون: }هذكان رفااتً 
ذا إ}أ :يرالتقدظرفية، وكل ظرف حيتاج إىل عامل، والعامل حمذوف دل عليه ما بعده، و 

 مث قال: ،بعثجع ونُ ر  { نـ  متنا وكنا تراابً 

{ كنا تراابً ذا متنا و إعند التالوة أن تقف على قوله: }أوهلذا حيسن عيد{ ـ}ذلك رجع ب
بلها، ا من حيث اإلعراب مبا قألن قوله: }ذلك رجع بعيد{ مجلة استئنافية ال عالقة هل

بعث بعد أن  ونُ  عج  ر  واالستفهام هنا مبعىن اإلنكار والتكذيب، كأهنم يقولون: ال ميكن أن نـ  
أنه قادر على ذلك، فلما قالوا: }ذلك  _ عز وجل _ا، ولكن بني هللا  وعظامً تراابً  كنا
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ا تلطف ل، ورمبومرادهم ابلبعد هنا االستحالة، فهم يرون أن ذلك مستحي ،رجع بعيد{
ال، ، ويقولون هذا حماا مطلقً فهم اترة ينكرون إنكارً  ،بعضهم وقال: }ذلك رجع بعيد{

 قدرته على ذلك:  اهذا بعيد، قال هللا تعاىل مبينً  واترة يقولون:

األرض أتكل اإلنسان إذا مات، فاهلل تعاىل رض منهم{ }قد علمنا ما تنقص األ
 بعد ذرة، ولو أكلته األرض، وقوله: }ما تنقص من أجزاء بدنه ذرةً  يعلم ما تنقص األرضُ 

فإن األرض  ،أما األنبياء :ال أتكل كل اجلسم ويف ذلك تفصيل األ رض منهم{ قد يفيد أهنا
 حرم على إن هللا ))لنيب صلى هللا عليه وسلم: ال أتكلهم مهما داموا يف قبورهم، لقول ا

 (( .األرض أن أتكل أجساد األنبياء

وأما غريهم فقد يبقى اجلسم مدة طويلة ال أتكله األرض إىل ما شاء هللا، وقد أتكله 
ن ب، وعجب الذنب هو عبارة عن  الذَّ  بُ ج  األرض، لكن إذا أكلته األرض فإنه يبقى ع  

 واةً ون ن  يبقى إبذن هللا ال أتكله األرض كأنه يك سفل الظهر، هذاليسري من العظم أباجلزء ا
 الصور قاموا يف لق اآلدمي يف قربه، فإذا  م النف للجسم عند بعثه يوم القيامة، فإنه منه يُ 

و قادر مبا نقصت األرض منهم فه اوإذا كان هللا تعاىل عاملً  _، عز وجل _من قبورهم هلل 
اب { أي عند هللا تعاىل }كتعلى أن يرد هذا الذي نقصته األرض عند البعث، }وعندان

ليكم ن ابلدين وإن ع، أي: حافظ لكل شيء، قال هللا تعاىل: }كال بل تكذبو حفيظ{
 . تبني يعلمون ما تفعلون{اك  احلفظني كرامً 
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 احللقة الثانية

راب ليست لإلضبل هنا لإلضراب االنتقايل، و وا ابحلق ملا جاءهم{ ــ}بل كذب
والثاين زائد عليه، وهذا هو الفرق بني )بل( اليت لإلضراب  ،اإلبطايل؛ ألن األول اثبت

لكن إن كانت  ،اإلبطايل، وبني )بل( اليت لإلضراب االنتقايل، فصارت بل لإلضراب دائمة
طل األول مسوها إضراب إبطال، وإن كانت ال تبطله فهو إضراب انتقايل، كأنه انتقل ب  تُـ 
م ولكن قلوهبم موقنة إال أن ألسنته ،}بل كذبوا ابحلق ملا جاءهم{. موضوع إىل آخر من

 {اوعلو   احدوا هبا واستيقنتهآ أنفسهم ظلمً تكذب، كما قال هللا تعاىل عن آل فرعون: }وج
 .اا مبعىن حني، فهي ظرف وليست حرفً }ملا جاءهم{ ملا هن ،[14النمل: ]

ذبوا ابحلق يف أمر فهم ملا ك :الفاء هنا للتعقيب والسببية، واملعىنريج{ ــ}فهم يف أمر م
}ونقلب  كقوله تعاىل:  ذاوه ، _ والعياذ ابهلل _، أي: خمتلط اختلط عليهم األمر مريج

ألهنم مل يؤمنوا به  :يعين[، 110]األنعام: رهم كما مل يؤمنوا به أول مرة{ اأفئدهتم وأبص
، هؤالء ملا كذبوا صاروا يف أمر مريج، التبس {يف طغياهنم يعمهون، }ونذرهم أول مرة

بتلى احلق أول مرة، فليعلم أنه سيُ  عليهم األمر، وترددوا يف أمرهم، وهكذا كل إنسان يرد  
ابلشك والريب يف قبول احلق يف املستقبل، وهلذا جيب علينا من حني أن نسمع أن هذا 

لبعض الناس اآلن، تقول: أمر الرسول صلى  احق أن نقول: مسعنا وأطعنا، خالفً الشيء 
عل ما أمرك فهللا عليه وسلم هبذا؟ فيقول: األمر للوجوب أم لالستحباب؟ سبحان هللا، ا

به سواء على الوجوب أو على االستحباب، ألن معىن قوله: هل هو للوجوب أو 
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لالستحباب؟ معناه إذا كان لالستحباب فأان يف حل منه، وإذا كان للوجوب فعلته، وهذا 
هل  املخالفة فحينئذ رمبا يكون السؤال عنه: خطأ، ولكن قل: مسعنا وأطعنا، مث إذا وقعت  

 .، أما قبل فالاب؟ رمبا يكون وجيهً واجب أو مستح هو

بني الواجب  او واجب أو مستحب؟ ألن هناك فرقً قد يقول قائل: أان أسأل هل ه
واملستحب، والواجب أحب إىل هللا، فأان أفعله من أجل إذا اعتقدت أنه واجب ُأاثب 

 .، وإذا اعتقدت أنه سنة ُأاثب عليه ثواب سنةواجب   عليه ثواب  

طيب، لكن ثواب انقيادك للحق ألول مرة وبكل سهولة وبدون سؤال قلنا: نعم، هذا 
أو مستحب ا، وإذا كان هللا قد أوجبه عليك أاثبك ثواب  اكونك تعتقده واجبً   أفضل من

أعتقد هذا  ضل بكثري من كوينالواجب، وإن كنت ال تدري، فاالنقياد ومتام االنقياد أف
 مث قال:. اا أو مستحب  واجبً 

استدل ابآلايت الكونية على صحة اآلايت { فــوقهم روا إىل السماءـ}أفلم ينظ
ا؟ ملاذا ذملاذا مل ينظروا إىل ه : _ عز وجل _ هام هنا للتوبي ، يوخبهمواالستف .الشرعية

ياء القدرة الدالة على أن هللا تعاىل قادر على إح مل ينظروا إىل السماء وما فيها من عجائب
املوتى الذي أنكره هؤالء املكذبون، وقوله: }أفلم ينظروا إىل السماء{ يشمل نظر البصر، 

 .كرلبصرية يكون ابلقلب، أي: التفونظر البصرية، نظر البصر يكون ابلعني، ونظر ا
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يقول قائل: إن كلمة: }فوقهم{ ال فائدة منها، ألن السماء معروفة أهنا فوق، ولكن قد 
نقول: إن النص على كوهنا فوقهم إشارة إىل عظمة هذه السماء، وأهنا مع علوها وارتفاعها 

 . _ جل وعال _وقدرته  القهاظمتها تدل على كمال خوسعتها وع

:  _ عالجل و  _بقوة وجعلها قوية، فقال  _ عز وجل _بناها هللا ها{ ا}كيف بنين
{ د  ي  ها أب  ابنين تعاىل: }والسماء   أي قوية، وقال [،12]النبأ:  {اا شدادً }وبنينا فوقكم سبعً 

عز  _ البناء ال نعلم كيف بناها هللا وهذا}وإان ملوسعون{، أي بقوة، [، 47 الذارايت:]
وات واألرض يف ستة أايم، خلق األرض يف أربعة، الكننا نعلم أنه خلق السم ، _ وجل

]فصلت:  يومني{والسماء يف يومني، كما قال هللا تعاىل: }فقضاهن سبع مساوات يف 
 وقوله:  [.12

مة نَّا منظرها، مبا خلق هللا تعاىل فيها من النجوم العظيمة املنرية املنتظأي حسَّ ها{ ا}وزين
لق هللا هذه خ"وهو من أئمة التابعني:  _ رمحه هللا _ها، وهذه النجوم قال قتادة سري  يف

ابتغى فيها  فمن للشياطني، اماء، وعالمات يُهتدى هبا، ورجومً للس النجوم لثالث: زينةً 
تحله املنجمون ، يشري إىل ما ين"اع نصيبه، وتكلف ما ال علم له بهسوى ذلك فقد أض اشيئً 

كات هذه النجوم على احلوادث األرضية، حىت إهنم يبنون سعادة من االستدالل حبر 
قاءه على هذه النجوم، مثاًل يقولون: إذا ولد يف النجم الفالين فهو سعيد، الشخص وش  

 وإذا ولد يف النجم الفالين فهو شقي، وهذا ال أثر هلا، أعين حتركات النجوم يف السماء،
 مث قال تعاىل:  .ليس هلا أثر فيما حيدث يف األرض
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ي هليس للسماء من فروج، أي من فطور وتشقق، بل  :يعينوج{  }وما هلا من فر
 .مبنية حمكمة قوية

هذه يج{ وج هب وأنبتنا فيها من كل ز يوألقينا فيها رواس رض مددانهاأل}وا
، اد  للسماء صغرية ج ع أهنا ابلنسبةم _ عز وجل _: األرض مدها هللا ثالثة أمور، أواًل 

 {طحترض كيف سُ كما قال تعاىل: }وإىل األ  ،حة هلملكنها ممدودة للخلق، مسطَّ 
 [.20]الغاشية: 

 ااسية، وكذلك أيضً ر ها الرايح فهي ال تزعزع اثبتات   { أي جبااًل يساا: }وألقينا فيها رو اثنيً 
 .ألرضل ُمر سية

لزوج هنا لناظره، واملراد اب زوج سار    : }وأنبتنا فيها من كل زوج هبيج{ أي من كلااثلثً 
قعة من حىت إنك ترى الب ،الصنف، يعين أن ما ينبت يف األرض أصناف متعددة متنوعة

األرض وهي صغرية تشتمل على أنواع من هذه األصناف، ختتلف يف ألواهنا، وختتلف يف 
ات العظيمة، فأحجامها، وختتلف يف ملمسها ما بني شديدة ولينة إىل غري ذلك من االختال

يف مذاقها إذا كانت من ذوات الثمر، كما قال تعاىل: }ونفضل بعضها حىت بل إهنا ختتلف 
فمن القادر على أن يلق هذه األشياء؟ هو هللا [، 4]الرعد: ل{ على بعض يف اأُلكُ 

قى مباء س  سبحانه وتعاىل، وهذه اليت }فيها من كل زوج هبيج{ مع أهنا يف مكان واحد وتُ 
 إنك . _ وجل زع _يقدر على هذا؟ اجلواب: هو هللا واحدة، من  اواألرض أيضً واحد، 

ذه مثاًل اليت أنبت هللا تعاىل فيها من أصناف النبات، فتتعجب ترى ه بةش  ع  املُ أتيت األرض 



 10ص                                                                      للعالمة حممد بن صاحل العثيمني تفسري سورة ق    

 

إىل غري ذلك  ةزهرهتا صفراء، وهذه بيضاء، وهذه بنفسجية، وهذه منفتحة، وهذه منضمَّ 
فهذا أكرب دليل على أن هللا قادر على إحياء املوتى الذي أنكره من اآلايت العظيمة، 

ذلك رجع  ، وقالوا: }أءذا متنا وكنا تراابً هؤالء املكذبون لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فالقادر على خلق هذه املخلوقات العظيمة قادر على إحياء املوتى، مث يقال: من  ،بعيد{

لذي كما قال تعاىل: }وهو ا  ،دة اخللق أهون من ابتدائهالذي خلق اإلنسان؟ هو هللا، وإعا
فإذا كنتم أيها املشركون تقرون أبن [، 27]الروم: يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه{ 

مع أن  هللا يعيدكمهللا هو اخلالق، وأنه هو الذي خلقكم وأوجدكم، فلماذا تنكرون أن 
 .أن يقول له كن فيكون اأمره إذا أراد شيئً 

أن هللا تعاىل حثنا على أن ننظر إىل السماء وإىل األرض، وما  :يعين {رىــوذك ةر ــ}تبص
 رة والذكرى، قال العلماء: والفرق بني التبصرةحيدث فيهما تبصرة، أي ألجل التبص

والذكرى أن التبصرة مستمرة، والذكرى عند النسيان، فهذه اآلايت تذكرك إذا نسيت، 
 ىوتبصرك إذا جهلت، وقد يقال: إن الفرق بينهما أن التبصرة يف مقابل اجلهل، والذكر 

رض وما ألحق، املهم أنك إذا نظرت إىل السماء وإىل ا نييف مقابل النسيان، وكال القول
إذا  ايضً صر بقلبك، وتذكر أب  فإنك سوف تُـ من النبات  _ عز وجل _ا مما أودعه هللا فيه

  ؟نسيت، ولكن ملن هذه التبصرة والذكرى
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ليست لكل إنسان، ما أكثر ما ينظر الكفار يف اآلايت، ولكن ما  ل عبد منيب{}لك
، أي: رجاع كل عبد منيبيؤمنون، إمنا الذي ينتفع هبا هم   تغين اآلايت والنذر عن قوم ال

 . _ عز وجل _إىل هللا 

  


