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حفظه  –عبد الرمحن بن انصر الربَّاك  الشيخ لفضيلة والواقعة( الرمحن سوريت يف )أتمالت
 -هللا تعاىل

 
احلديث يف سورتني احلمد هلل، وصلَّى هللا وسلَّم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه، خنتار 

 قُرِئتا يف صالة أوَّل الليل الرمحن "سورة الرمحن" و"سورة الواقعة".
 اْدُعوا أَوِ  اّللََّ  اْدُعوا }ُقلِ سورة الرمحن افتُِتَحْت هبذا االسم الشريف "الرمحن"، "الرمحن" اسم من أمساء هللا 

 [110]اإلسراء:{ الرَّمْحَنَ 
 اْسُجُدوا ََلُمُ  ِقيلَ  }َوِإَذا قريش ومن اتبعهم كانوا يكفرون هبذا االسموهذا االسم كان الكفار يكفرون به، 

 [60الفرقان:{ ]الرَّمْحَنُ  َوَما قَاُلوا لِلرَّمْحَنِ 
 [60الفرقان:{ ]ََتُْمُرنَ  ِلَما }أََنْسُجدُ هكذا إذاً 

 [30الرعد:{ ]ِِبلرَّمْحَنِ  َيْكُفُرونَ  }َوُهمْ  وقال تعاىل عنهم:
يَّة؛ للردِ  على هؤالِء  وَلذا كثر هذا االسم، كثَر ذكُر هذا االسِم يف القرآِن يف سوٍر كثريٍة خصوصًا السور املكِ 
الكفرة اجلاحدين ألمساء هللا، وجاء هذا االسم مقروًن ِبالسم اجلامع لكلِ  معاين األمساء والصفات "هللا"، 

{، الرَِّحيمِ  الرَّمْحَنِ  اّللَِّ  ِبْسمِ }ملة وكما يف اآلية الثانية من سورة الفاحتة، ومقرونً بــــ "الرحيم" كثرياً، كما يف البس
 {.الرَِّحيمِ  الرَّمْحَنِ ويف سورِة الفاحتة اآلية الثانية }

 [156األعراف:{ ]َشْيءٍ  ُكلَّ   َوِسَعتْ  }َوَرمْحَِت وهو يدلُّ على أنَّه تعاىل ذو الرمحة الواسعة، قال تعاىل: 
 [180األعراف:{ ]هِبَا فَاْدُعوهُ  احْلُْسَن  اأْلَمْسَاءُ  }َوّللَِّ وقال تعاىل: 

يعين تدعو ربَّك، اي هللا، اي هللا، اي رمحن، اي رحيم، اي حيُّ، اي قي وم، ادُع هللا أبمسائه، وهذا نوٌع من التوسُّل، 
ليه هبذه األمساء؛ حلصول الرمحة له ونزوَلا وحلوَلا يعين إذا قال العبُد لربِ ه: "اي رمحن، اي رحيم" فإنَّه يتوسَّل إ

 عليه، تقول: اي رمحن ارمحنا، اي أرحم الرامحني، فهو الرمحن وهو الرحيم وهو أرحم الرامحني.
فينبغي للعبد إذا دعا يستحضر معن هذا االسم، ويتوجَّه إىل هللا به، اي رمحن، اي هللا، اي حي ، اي قي وم، اي 

وكلُّ ما يف العباد من اخلري والنعم فهو من رمحة هللا، نزول الغيث رمحة، وهو من آاثر رمحته، رحيم، الرمحن، 
من آاثر امسه الرمحن والرحيم، وكلُّ ما خلقه هللا من النعم فهو من آاثر رمحته سبحانه وتعاىل، بل إرسال الرسل 

 }الرَّمْحَنُ ، الرمحن الرحيم، وَلذا قال سبحانه: وإنزال الكتب والشرائع العظيمة القومية هو من آاثر أمسائه احلسن
 [2-1الرمحن:{ ]اْلُقْرَآنَ  َعلَّمَ ( 1)
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وهذا من أعظم، من أعظم  {اْلُقْرَآنَ  َعلَّمَ }يعين أنزله وعلَّمه لنبيِ ه، والنيبُّ علَّمه أصحابه وهكذا  {اْلُقْرَآنَ  َعلَّمَ }
 َرمْحَةً  ِإالَّ  أَْرَسْلَناكَ  }َوَماهي رمحة، رمحٌة للعاملني  -صلَّى هللا عليه وسلَّم–الرمحة من هللا بعباده، إرسال حممٍَّد 

 [107األنبياء:{ ]لِْلَعاَلِمنيَ 
 َرمْحَةً  ِإالَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما}هي من آاثر هو من آاثر امسه الرمحن،  -عليه الصالة والسالم–إذًا إرسال حممٍَّد 

ْنَسانَ  َخَلقَ ( 2) اْلُقْرَآنَ  َعلَّمَ ( 1) }الرَّمْحَنُ ، {لِْلَعاَلِمنيَ   [4-1الرمحن:{ ]اْلبَـَيانَ  َعلََّمهُ ( 3) اإْلِ
 َعلََّمهُ } علَّمه النطق والكالم، جعله مل يكن أعجماً يعين كاحليوانت العجماوات ال، جعله نطقاً يتكلَّم ويبني

وآاثر رمحة هللا، اآلاثر الكونيَّة واآلاثر الشرعيَّة ال حُتَصى والكالم فيها طويل ويطول؛ وَلذا هللا يذكِ ر  {اْلبَـَيانَ 
عباده بنعمه يف آايت كما يف سورة النحل سورة النعم، وهو الذي، وهو الذي سخََّر لكم، وهو الذي خلَق 

يًعا ْرضِ اأْلَ  يف  َما َلُكمْ  َخَلقَ  الَِّذي }ُهوَ لكم، هو الذي،   [29البقرة:{ ]َجَِ
ال حُتَصى، وعرض يف هذه  -اآلاثر الكونيَّة واآلاثر الشرعيَّة-كلُّ هذا من آاثر رمحته بعباده، فآاثر رمحته 

يعين ذكَّر فيها ببعض اآلايت الكونيَّة كالشمس والقمر واألرض والسماء والنبات  -أعين سورة الرمحن–السورة 
مة السورة   َوالسََّماءَ ( 6) َيْسُجَدانِ  َوالشََّجرُ  َوالنَّْجمُ ( 5) ِِبُْسَبانٍ  َواْلَقَمرُ  }الشَّْمسُ والنجوم كل ها، كما يف مقدِ 

 [7-5لرمحن:ا{ ]اْلِميزَانَ  َوَوَضعَ  َرفـََعَها
مث ذكَّر مببدأ خلق اإلنسان، خلق اإلنسان، هذه البشريَّة البشريَّة الكثرية الت حُتَسب اآلن ِبملليارات يف وقٍت 
واحٍد، فكيف ِبألجيال املاضية واآلتية؟ ال إله إال هللا، كل هم يرجعون إىل نفس واحدة وهي آدم، هو الذي 

 [1النساء:{ ]َواِحَدةٍ  نـَْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي رَبَُّكمُ  اتَـُّقوا النَّاسُ  أَيُـَّها النَّاُس{، }ايَ  أَيُـَّها }ايَ خلقهم، 
َها }َوَخَلقَ وهي نفس آدم   [1النساء:{ ]َزْوَجَها ِمنـْ

 [13احلجرات:{ ]َوأُنـَْثى ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  ِإنَّ  النَّاسُ  أَيُـَّها }ايَ وهذا من معن قوله تعاىل: 
ُهَما{، }َوَبثَّ  ُهَما }َوَبثَّ  ِمنـْ  [1النساء:{ ]ِمنـْ

ُهَما }َوَبثَّ  من آدم ومن حواء  [1النساء:{ ]َوِنَساءً  َكِثريًا  رَِجااًل  ِمنـْ
ْنَسانَ  }َخَلقَ  يعين ونساًء كثريةً   [14الرمحن:{ ]َصْلَصالٍ  ِمنْ  اإْلِ

آدم األوَّل خلقه هللا من طنٍي، من طني تراب خملوط مباء مث هذا يعين أصاره هللا إىل أن صار صلصاالً فخاراً، 
معروف الفخار اآلن معروف، طني جامد متصلِ ب إذا دققَت عليه يكون له طنني صلصلة، إذاً هذا هو مبدأ 

بذلك، ولعن هللا اليهوديَّ ومن يقول قوله، الذي يقول: البشريَّة، مبدأ البشريَّة هو اإلنسان األوَّل، جيب اإلميان 
إنَّ أصل اإلنسان قرٌد، قرد فتطوَّر وصار إنسانً، فالذي يعتقد هذا يكون كافراً؛ ألنه مناقٌض ملا أخرب هللا به 

ْنَسانَ  }َخَلقَ عن نشأة البشريَّة ومبدأ البشريَّة وأصل البشريَّة   اجْلَانَّ{ َوَخَلقَ ( 14) َكاْلَفخَّارِ   َصْلَصالٍ  ِمنْ  اإْلِ
 [15-14الرمحن:{ ]َنرٍ  ِمنْ  َمارِجٍ  }ِمنْ  اجلن اجلان هم اجلن
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وَلذا إبليس من اجلن، وملا أُِمَر ِبلسجود امتنع، ملا أمره هللا ِبلسجود آلدم امتنع، وقال: كيف أسجد؟ أنت 
خلقتين من نٍر وخلقته من طني، تعاظم واستكرب فباء بلعنة هللا وِبلطرد واإلبعاد عن رمحة هللا، املقصود أنه 

 [12األعراف:{ ]ِطنيٍ  ِمنْ  َوَخَلْقَتهُ  َنرٍ  ِمنْ  }َخَلْقَتيِن  كان من اجلن واجلن خملوقون من نر؛ وَلذا افتخر وقال:
 خلقت آدم من طني.

 اْلَبْحَرْينِ  }َمرَجَ  وهكذا جاءت السورة وعرض هللا فيها آايت للمشرقني واملغربني والبحر املاحل والبحر العذب
 [19الرمحن:{ ]يـَْلَتِقَيانِ 

َها َمنْ  }ُكلُّ وذكَّر مبا سخَّر من اجلواري، اجلواري: السفن، وذكَّر ببعض صفاته سبحانه وتعاىل ويبقى   َعَليـْ
 [27-26الرمحن:{ ]َواإْلِْكرَامِ  اجلَْاَللِ  ُذو رَبِ كَ  َوْجهُ  َويـَبـَْقى( 26) فَانٍ 

 [29الرمحن:{ ]َشْأنٍ  يف  ُهوَ  يـَْومٍ  ُكلَّ   َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  يف  َمنْ  }َيْسأَلُهُ 
 اْلُمْجرُِمونَ  }يـُْعَرفُ وذكر سبحانه وتعاىل يعين يف بعض اآلايت عاقبة اجملرمني وعاقبة املؤمنني اخلائفني ملقام هللا 

 [41الرمحن:{ ]َواأْلَْقَدامِ  ِِبلنـََّواِصي فـَيـُْؤَخذُ  ِبِسيَماُهمْ 
نَـَها َيطُوُفونَ ( 43) ْجرُِمونَ اْلمُ  هِبَا ُيَكذِ بُ  الَِّت  َجَهنَّمُ  }َهِذهِ إىل قوله:  يمٍ  َوَبنْيَ  بـَيـْ  [44-43الرمحن:{ ]َآنٍ  محَِ

َنانِ  ِفيِهَما( 48) أَفـَْنانٍ  َذَوااتَ ( 46) َجنـََّتانِ  َربِ هِ  َمَقامَ  َخافَ  }َوِلَمنْ وقال يف الفريق الثاين فريق السعداء:   َعيـْ
 [54-52-50-48-46الرمحن:{ ]فـُُرشٍ  َعَلى ُمتَِّكِئنيَ ( 52) َزْوَجانِ  فَاِكَهةٍ  ُكل ِ   ِمنْ  ِفيِهَما( 50) ََتْراَِينِ 

 اْسمُ  }تـََباَركَ  إىل آخر السورة وهي تعرض يعين أصناف نعيم أهل اجلنَّة إىل أن ُخِتَمْت السورة بتمجيد هللا
 [78الرمحن:{ ]َواإْلِْكرَامِ  اجلَْاَللِ  ِذي َربِ كَ  اْسمُ  }تـََباَركَ  {،َربِ كَ 

بَـُّروا ُمَباَركٌ  إِلَْيكَ  أَنـْزَْلَناهُ  }ِكَتابٌ علينا أن نتدبَّر ما نقرأ وما نسمع من القرآن  { اأْلَْلَبابِ  أُولُو َولِيَـَتذَكَّرَ  َآاَيتِهِ  لَِيدَّ
 [29ص:]

البعث أمَّا سورة الواقعة فذكر هللا يف مطلعها أمر القيامة الكربى، القيامة الكربى هي الساعة هي الت مبدؤها 
 َيُظنُّ  }َأاَل  هي القيامة الكربى، القيامة الكربى هي الت يقوم فيها الناس من قبورهم لرب العاملني، يوم البعث

ُمْ  أُولَِئكَ  ُعوثُونَ  َأَّنَّ  [6-4املطففني:{ ]اْلَعاَلِمنيَ  لَِرب ِ  النَّاسُ  يـَُقومُ  يـَْومَ ( 5) َعِظيمٍ  لِيَـْومٍ ( 4) َمبـْ
 اْلَواِقَعةُ  َوقـََعتِ  }ِإَذا عة واحلاقَّة والغاشية والطامَّة والصاخَّة، َلا أمساء ِبسب معاين صفاهتاوالقيامُة ُتسمَّى الواق

 َفَكاَنتْ ( 5) َبسًّا اجْلَِبالُ  َوُبسَّتِ ( 4) َرجًّا اأْلَْرضُ  ُرجَّتِ  ِإَذا( 3) رَاِفَعةٌ  َخاِفَضةٌ ( 2) َكاِذبَةٌ   ِلَوقـَْعِتَها لَْيسَ ( 1)
بَـثًّا َهَباءً   [6-1الواقعة:{ ]ُمنـْ

هذه بعض األحداث الت تقوم عند قيام القيامة، زالزل وأهوال وعجائب، اجلبال هذه الصلبة العظيمة تصري 
 [20النبأ:{ ]َسرَاِبً  َفَكاَنتْ  اجْلَِبالُ  }َوُسريِ َتِ  كالعهن املنفوش، خفيفة وتتطاير وُتسريَّ حَّتَّ تصري مثل السراب
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أوصيكم بقراءة تفسري الشيخ عبد الرمحن السعدي  وتفسري ابن كثري، تفسريان يعين كالمهم فيها واضح وسهل 
وتفسري اإلمام  -رمحه هللا–تفسري الشيخ عبد الرمحن السعدي   -املتعلم والعامي  –متيسِ ر ينتفع به عامَّة الناس 

 .-رمحه هللا–ابن كثري 
ُتمْ امة ثالثة أصنفة: أصحاب اليمني، وأصحاب الشمال، مث ذكر سبحانه إن الناس يوم القي  َثاَلثَةً  أَْزَواًجا }وَُكنـْ

 َوالسَّاِبُقونَ ( 9) اْلَمْشَأَمةِ  َأْصَحابُ  َما اْلَمْشَأَمةِ  َوَأْصَحابُ ( 8) اْلَمْيَمَنةِ  َأْصَحابُ  َما اْلَمْيَمَنةِ  َفَأْصَحابُ ( 7)
 [1-7الواقعة:{ ]السَّاِبُقونَ 

ثالثة أصناف ثالثة، أصحاب اليمني وهم من السعداء لكن دون املقرَّبني، وأصحاب املشأمة هم أصحاب 
 السَّاِبُقونَ  }َوالسَّاِبُقونَ الشمال وهم األشقياء، وذكر هللا عاقبة كلٍ  من األصناف الثالثة، أما السابقون فبدأ هبم 

 َعَلى( 14) اآْلَِخرِينَ  ِمنَ  َوقَِليلٌ ( 13) اأْلَوَِّلنيَ  ِمنَ  ثـُلَّةٌ ( 12) النَِّعيمِ  َجنَّاتِ  يف ( 11) اْلُمَقرَّبُونَ  أُولَِئكَ ( 10)
 [15-10الواقعة:{ ]َمْوُضونَةٍ  ُسُررٍ 

 َوطَْلحٍ ( 28) خَمُْضودٍ  ِسْدرٍ  يف ( 27) اْلَيِمنيِ  َأْصَحابُ  َما اْلَيِمنيِ  }َوَأْصَحابُ وذكر جزاء أصحاب اليمني: 
 [31-27الواقعة:{ ]َمْسُكوبٍ  َوَماءٍ ( 30) ََمُْدودٍ  َوِظل ٍ ( 29) َمْنُضودٍ 

َمالِ  }َوَأْصَحابُ إىل آخر اآلايت، مث ذكر عاقبة صنف األشقياء وهم أصحاب الشمال:   َأْصَحابُ  َما الشِ 
َمالِ  يمٍ  مَسُومٍ  يف ( 41) الشِ  ُمْ ( 44) َكرِيٍ   َواَل  َِبرِدٍ  اَل ( 43) ََيُْمومٍ  ِمنْ  َوِظل ٍ ( 42) َومحَِ  ُمْْتَِفنيَ  َذِلكَ  قـَْبلَ  َكانُوا  ِإَّنَّ

 [46-41الواقعة:{ ]اْلَعِظيمِ  احْلِْنثِ  َعَلى ُيِصرُّونَ  وََكانُوا( 45)
 أَيُـَّها ِإنَُّكمْ  }مُثَّ وكان من جرائمهم ومن كفرهم أَّنم ينكرون البعث واملعاد، وكانت عاقبتهم الشقاء والعذاب 

بُونَ  الضَّالُّونَ  َها َفَمالُِئونَ ( 52) َزقُّومٍ  ِمنْ  َشَجرٍ  ِمنْ  آَلَِكُلونَ ( 51) اْلُمَكذِ   ِمنَ  َعَلْيهِ  َفَشارِبُونَ ( 53) اْلُبطُونَ  ِمنـْ
 [56-51الواقعة:{ ]نـُُزَُلُمْ  َهَذا( 55) اَْلِيمِ  ُشْربَ  َفَشارِبُونَ ( 54) احْلَِميمِ 

ينِ  يـَْومَ  نـُُزَُلُمْ  }َهَذاالنزل: مبعن أَّنا الضيافة، هذه ضيافتكم، ضيافتهم يوم القيامة ما ذكر هللا  -51الواقعة:{ ]الدِ 
56] 

، وطعامهم من الزقوم من شجرة الزقوم، وختم السورة، ُخِتَمْت السورة بذكر القيامة الصغرى، والقيامة احلميم
 ِحيَنِئذٍ  َوأَنـُْتمْ ( 83) احْلُْلُقومَ  بـََلَغتِ  }ِإَذا ن مات قامت قيامته"، حَّتالصغرى هي املوت؛ وَلذا يُقال: "م

 [85-83الواقعة:{ ]تـُْبِصُرونَ  اَل  َوَلِكنْ  ِمْنُكمْ  إِلَْيهِ  أَقـَْربُ  َوََنْنُ ( 84) تـَْنظُُرونَ 
 ِإنْ  }َفَأمَّافهم الناس يف القيامة الصغرى كذلك ثالثة أصناف: مقرَّبون، وأصحاب ميني، وأصحاب مشال، 

 َلكَ  َفَساَلمٌ ( 90) اْلَيِمنيِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َكانَ   ِإنْ  َوأَمَّا( 89) نَِعيمٍ  َوَجنَّةُ  َوَرَْيَانٌ  فـََرْوحٌ ( 88) اْلُمَقرَِّبنيَ  ِمنَ  َكانَ 
ِبنيَ  ِمنَ  َكانَ   ِإنْ  َوأَمَّا( 91) اْلَيِمنيِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  يمٍ  ِمنْ  فـَنـُُزلٌ ( 92) الضَّالِ نيَ  اْلُمَكذِ   [93-88الواقعة:{ ]محَِ
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يمٍ  ِمنْ  }فـَنـُُزلٌ ضيافة هي ضيافة، النزل: ضيافة،  { اْلَيِقنيِ  َحقُّ  ََلُوَ  َهَذا ِإنَّ ( 94) َجِحيمٍ  َوَتْصِلَيةُ ( 93) محَِ
 [95-93الواقعة:]
مثل الذي تقربه بيدك وتشاهده وحتسُّه، يقني أخبار  { يعين هذه األخبار يقني يقنياْلَيِقنيِ  َحقُّ  ََلُوَ  َهَذا ِإنَّ }

قاطعة ال شك فيها، جيب على املؤمن أن يستعظم هذه األحوال العظيمة الت سُيقدم عليها يف ذلك اليوم 
( 6) ِحيمَ اجلَْ  َلَْتَُونَّ ( 5) اْلَيِقنيِ  ِعْلمَ  تـَْعَلُمونَ  َلوْ  }َكالَّ العظيم، سيقدم عليها ويشاهدها بعد أن كانت أخباراً، 

َا مُثَّ   [8-5التكاثر:{ ]النَِّعيمِ  َعنِ  يـَْوَمِئذٍ  لَُتْسأَُلنَّ  مُثَّ ( 7) اْلَيِقنيِ  َعنْيَ  َلَْتَُوَّنَّ
 [96-95الواقعة:{ ]اْلَعِظيمِ  رَبِ كَ  ِِبْسمِ  َفَسبِ حْ ( 95) اْلَيِقنيِ  َحقُّ  ََلُوَ  َهَذا }ِإنَّ وُخِتَمْت ِبلتسبيح 

العظيم، وهذا هو ذكر الركوع "سبحان رّبِ  العظيم" كما أن ذكر السجود "سبحان رّبِ  يعين قل: سبحان رّبِ  
 األعلى".

 نفعنا هللا وإايكم بكتابه.
 


