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 )تفسرُي الشَّيِخ الربَّاك(
 ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيِم ، القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيمِ 

( 4( ِإَذا رُجَِّت اْْلَْرُض رَجًّا )3( َخاِفَضٌة رَاِفَعٌة )2( لَْيَس ِلَوقْ َعِتَها َكاِذبٌَة )1}ِإَذا َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة )
بَ ثًّا )5َوُبسَِّت اْْلَِباُل َبسًّا ) ُتْم َأْزَواًجا َثََلَثًة )6( َفَكاَنْت َهَباًء ُمن ْ ( فََأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما 7( وَُكن ْ

( 10( َوالسَّابُِقوَن السَّاِبُقوَن )9( َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َما َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة )8َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة )
( َعَلى 14( َوقَِليٌل ِمَن اْْلِخرِيَن )13( ثُ لٌَّة ِمَن اْْلَوَِّلنَي )12( ِف َجنَّاِت النَِّعيِم )11ِئَك اْلُمَقرَّبُوَن )ُأولَ 

َها ُمتَ َقابِِلنَي )15ُسُرٍر َمْوُضونٍَة ) ( ِبَِْكَواٍب 17( َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُُمَلَُّدوَن )16( ُمتَِّكِئنَي َعَلي ْ
َها َوََل يُ ْنزُِفوَن )18اَبرِيَق وََكْأٍس ِمْن َمِعنٍي )َوأَ  ُوَن )19( ََل ُيَصدَُّعوَن َعن ْ ( َوَلَِْم 20( َوفَاِكَهٍة ِمَّا يَ َتَخريَّ

( 24 )( َجَزاًء ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 23( َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن )22( َوُحوٌر ِعنٌي )21َطرْيٍ ِمَّا َيْشتَ ُهوَن )
( َوَأْصَحاُب اْلَيِمنِي َما َأْصَحاُب 26( ِإَلَّ ِقيًَل َسََلًما َسََلًما )25ََل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوََل َتَْثِيًما )

( 31( َوَماٍء َمْسُكوٍب )30( َوِظلٍ  َِمُْدوٍد )29( َوطَْلٍح َمْنُضوٍد )28( ِف ِسْدٍر َُمُْضوٍد )27اْلَيِمنِي )
( 35( ِإَّنَّ َأْنَشْأََّنُهنَّ ِإْنَشاًء )34( َوفُ ُرٍش َمْرُفوَعٍة )33( ََل َمْقُطوَعٍة َوََل َِمُْنوَعٍة )32 َكِثريٍَة )َوفَاِكَهةٍ 

( َوثُ لٌَّة ِمَن 39( ثُ لٌَّة ِمَن اْْلَوَِّلنَي )38( ِْلَْصَحاِب اْلَيِمنِي )37( ُعُراًب َأتْ َرااًب )36َفَجَعْلَناُهنَّ َأْبَكارًا )
 [40-1]الواقعة: ِخرِيَن{اْْل 

 إىل هنا.الشيخ: 
يَّة، أي: الَّيت نزَلْت قبَل اهلجرِة، وأوَّهُلا فيه ذكُر القيا مِة احلمُد هلِل ربِ  العاملني، سورُة الواقعِة هي من السُّوِر املكِ 

والواقعُة اسٌم من أمساِء الكربى وأقساِم النَّاِس يف ذلك الوقِت، ويف آخرِها ذكُر القيامِة الصُّغرى وهَي املوُت، 
 القيامِة كاحلاقَّة، والغاشيِة، والطَّامَِّة، وما أشبَه ذلَك.

( لَْيَس لَِوقْ َعِتَها َكاِذبٌَة{ هي واقعٌة ال حمالَة، ال كذَب فيها بل هي صدُق وحقٌّ وجدٌّ، 1}ِإَذا َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة )
( َخاِفَضٌة 2( لَْيَس لَِوقْ َعِتَها َكاِذبٌَة )1ِم }ِإَذا َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة )فهي أمٌر يقنٌي، واقعٌة ال حمالَة، ويف ذلَك اليو 

رَاِفَعٌة{ يرتفُع فيها أقواٌم وينخفُض آخرون، يرفُع هللاُ فيها أقواًما إىل أعلى عليِ نَي، وهم أهُل كرامِة هللِا، وختفُض 
 شِ قوِة }َخاِفَضٌة رَاِفَعٌة{.آخرين، خيفُضهم هللاُ يف أسفِل سافلني، نعوُذ ابهلِل من ال

( َوُبسَِّت اْْلَِباُل َبسًّا{ يكوُن هذا اْلمُر يف ذلَك الوقِت يوَم حيصُل لألرِض رجفٌة 4}ِإَذا ُرجَِّت اْْلَْرُض َرجًّا )
ة أصبَحت كالعهن ( َوُبسَِّت اْْلَِباُل َبسًّا{ فكاَنْت بعَد القوَِّة والصَّالب4وزلزلٌة }ِإَذا ُرجَِّت اْْلَْرُض َرجًّا )

بَ ثًّا{ وُتسريَُّ اْلباُل عن  املنفوِش، بل تصرُي ترااًب وكثيًبا مهياًل حَّتَّ تضمحلَّ وتصرُي هباًء }َفَكاَنْت َهَباًء ُمن ْ
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وهللُا قد أخرَب عن هذِه  [،106-105]طه:( فَ َيَذُرَها قَاًعا َصْفَصًفا{ 105مواقِعها }يَ ْنِسُفَها َرّبِ  َنْسًفا )
 يف آايٍت عديدٍة، أحواُل القيامِة، أحواُل اْلباِل، وأحواُل السَّماِء، وأحواُل اْلرِض يف ذلَك اليوِم.اْلحواِل 

ُتْم أَْزَواًجا َثاَلثًَة{ ثالثُة أصناٍف: صنفاِن هم أهُل اإلمياِن، وصنٌف أهُل  ُتْم{ أيُّها النَّاُس }وَُكن ْ يقوُل: }وَُكن ْ
ُتْم أَْزَواًجا َثاَل  ثًَة{ أصحاُب اليمنِي ما أصحاُب اليمنِي، }َفَأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما َأْصَحاُب الكفِر، }وَُكن ْ

اْلَمْيَمَنِة{ هم أصحاُب اليمنِي }َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َما َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة{ َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة هم 
 أصحاُب الشِ ماِل وهم اْلشقياُء. 

َر ذكرُهم 10اِبُقوَن السَّاِبُقوَن )مثَّ قاَل تعاىل: }َوالسَّ  م سيطوُل  -وهللُا أعلمُ -( أُولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَن{ وُأخِ  ْلَّنَّ
( يف َجنَّاِت 11( أُولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَن )10احلديُث عنهم بذكِر نعيِمهم وما أعدَّ هللاُ هلم }َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن )

( َوقَِليٌل ِمَن اْْلِخرِيَن{، }ثُ لٌَّة ِمَن اْْلَوَِّلنَي{ قيَل ِمن اْلمِم املاضيِة، وقيَل 13َن اْْلَوَِّلنَي )( ثُ لٌَّة مِ 12النَِّعيِم )
 من أوَِّل هذه اْلمَِّة.

}َوقَِليٌل ِمَن اْْلِخرِيَن{ فالسَّابقوَن يف هذه اْلمَِّة يف أوَّهلا أكثر من السَّابقني من آخرها، فطليعُتهم الصَّحابةُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -طليعُتهم هم أهُل القرِن اْلوَِّل أصحاُب النَّبِ   -رضواُن هللِا عليهم-  .-َصلَّى اَّللَّ

مثَّ ذكَر تعاىل أصناَف النَّعيِم الَّذي ي َُمتَّعوَن به من اْلرائِك والسُّرِر واملطاعِم واملشارِب واخلدِم والزَّوجاِت 
َها ُمتَ َقابِِلنَي )( 15}َعَلى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة ) ( ِبَِْكَواٍب 17( َيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُُمَلَُّدوَن )16ُمتَِّكِئنَي َعَلي ْ

ُوَن )18َوَأاَبرِيَق وََكْأٍس ِمْن َمِعنٍي ) َها َواَل يُ ْنزِفُوَن ... َوفَاِكَهٍة ِمَّا يَ َتَخريَّ ( َوحلَِْم َطرْيٍ ِمَّا 20( اَل ُيَصدَُّعوَن َعن ْ
( َكَأْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ اْلَمْكُنوِن{ مجااًل وصفاًء، وهنَّ ُحوٌر ِعنٌي، وكثريًا ما يذكُر 22( َوُحوٌر ِعنٌي )21ُهوَن )َيْشت َ 

نَّ لؤلٌؤ مكنوٌن، فذكَر سبحانه وتعاىل جمالَسهم وخدَمهم  هللُا نساَء اْلنَِّة هبذه الصِ فاِت، ُحوٌر ِعنٌي كأَّنَّ
 م وزوجاِِتم ومطاعَمهم وشراهبَ 

}اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َواَل ََتْثِيًما{ ال يسمعوَن يف اْلنَّة من الكالِم ما هو لغٌو ال خرَي فيه وال ما فيه إمٌث، 
نيا من النَّاِس لغٌو  نيا، هذه الدُّنيا فيها أكثُر الكالِم فيها لغٌو وَتثيٌم، أكثُر الكالِم يف هذه الدُّ خبالِف هذه الدُّ

 مَّا اْلنَُّة فليَس فيها إالَّ الكالُم السَّاملُ من املآمِث ومن العيوِب }ِإالَّ ِقياًل َساَلًما َساَلًما{.وَتثيٌم، أ
َم  مثَّ ذكَر سبحانه وتعاىل الصِ نَف الثَّاين من املؤمنني من أولياِء هللِا وهم أصحاُب اليمنِي، وهم دوَّنم كما تقدَّ

اْلنَِّة طبقتاِن: املقرَّبون، وأصحاُب اليمنِي، فَالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن هم  يف سورِة الرَّمحِن، وهم دوَّنم، فأهلُ 
 املقرَّبوَن }أُولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَن{ مسَّاهم هللاُ املقرَّبني. 

ِك ليَس فيه }يف ِسْدٍر َُمُْضوٍد{ َُمُْضوِد الشَّو  ( َوِظلٍ  َِمُْدوٍد{29( َوطَْلٍح َمْنُضوٍد )28}يف ِسْدٍر َُمُْضوٍد )
( اَل َمْقطُوَعٍة َواَل َِمُْنوَعٍة{ 32شوٌك، }َوطَْلٍح َمْنُضوٍد{ قيَل: هو املوُز }َوِظلٍ  َِمُْدوٍد ... َوفَاِكَهٍة َكِثريٍَة )
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نيا الَّيت تنقطُع يف وقٍت من  ففواكُه اْلنَِّة ميسَّرٌة حاصلٌة ال مانَع مينُعها وال تنقطُع، ليَسْت كفاكهِة الدُّ
 اِت، هلا وقٌت تُوَجُد مثَّ تنقطُع، }اَل َمْقطُوَعٍة َواَل َِمُْنوَعٍة{.اْلوق

 ( ِْلَْصَحاِب اْلَيِمنِي{.37}َوفُ ُرٍش َمْرفُوَعٍة{ وهذا إخباٌر بزوجاِتم }ُعُراًب أَتْ رَااًب )
 اْْلِخرِيَن{.( َوثُ لٌَّة ِمَن 39مثَّ قاَل تعاىل عن أصحاِب اليمنِي: }ثُ لٌَّة ِمَن اْْلَوَِّلنَي )

 
)  )تفسرُي الشَّيِخ السَّعديِ 

ِه القارئ: ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيِم، اَلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، والصََّلُة والسََّلُم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آلِ 
 :-رَْحُه هللاُ تعاىل–وصحِبِه أمجعنَي، قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّْحِن السَّعديُّ 

يٌَّة.  تفسرُي سورِة الواقعِة وهَي مكِ 
 { اْلايِت:ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيِم }ِإَذا َوقَ َعِت اْلَواِقَعةُ 

ُُيرِبُ تعاىل حباِل الواقعِة الَّيت َل بدَّ ِمن وقوِعها، وهَي القيامُة الَّيت }لَْيَس ِلَوقْ َعِتَها َكاِذبٌَة{ أي: َل شكَّ 
ا ق  د تظاهَرْت عليها اْلدلَُّة العقليَُّة والسَّمعيَُّة، ودلَّْت عليها حكمُتُه تعاىل.فيها، ْلَّنَّ

 }َخاِفَضٌة رَاِفَعٌة{ أي: خافضٌة ْلَّنٍس ِف أسفِل سافِلنَي، رافعٌة ْلَّنٍس ِف أعلى عليِ نَي 
( اْنظُْر َكْيَف 20ا َكاَن َعطَاُء َربِ َك حَمْظُوًرا )}ُكالًّ ُنُِدُّ َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ِمْن َعطَاِء َربِ َك َومَ هللُا أكرُب، الشيخ: 

 [21-20]اإلسراء: َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوَلْْلِخرَُة َأْكرَبُ َدَرَجاٍت َوَأْكرَبُ تَ ْفِضياًل{
 القارئ: أو خفَضْت بصوِِتا فأمسَعِت القريَب، ورفَعْت فأمسَعِت البعيَد.

 جًّا{ أي: ُحر َِكْت واضطرَبْت.}ِإَذا رُجَِّت اْلْرُض رَ 
 }َوُبسَِّت اْْلَِباُل َبسًّا{ أي: فُ تِ َتْت.

بَ ثًّا{ فأصبَحِت اْلرُض ليَس عليها جبٌل وَل َمعَلٌم، قاًعا صفصًفا، َل ترى فيها عوًجا  }َفَكاَنْت َهَباًء ُمن ْ
 وَل أمًتا.

ُتْم{ أيُّها اخللُق }َأْزَواًجا َثَلثًَة{ أي: انقسْمتُ  يِ ئِة.}وَُكن ْ  م ثَلَث فرٍق حبسِب أعماِلكم اَلسنِة والسَّ
مثَّ فصََّل أحواَل اْلزواِج الثََّلثِة، فقاَل: }فََأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة{ تعظيٌم لشأَِّنم، 

 وتفخيٌم ْلحواِِلم.
 ة{ ِتويٌل َلاِِلم.}َوَأْصَحاُب اْلَمشَئَمِة{ أي: الشِ ماِل، }َما َأْصَحاُب اْلَمشَئمَ 
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نيا إىل اخلرياِت، هم السَّابقوَن ِف اْلخرةِ   }َوالسَّاِبُقوَن السَّابُِقوَن ُأولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَن{ أي: السَّابقوَن ِف الدُّ
 لدخوِل اْلنَّاِت.

نازِل العالياِت الَّيت َل أولئَك الَّذيَن هذا وصُفهم املقرَّبوَن عنَد هللِا ِف جنَّاِت النَّعيِم ِف أعلى عليِ نَي ِف امل
 منزلَة فوَقها.

ِمنَي ِمن هذِه اْلمَِّة وغريِهم.  وهؤَلِء املذكوروَن }ثُ لٌَّة ِمَن اْلوَِّلنَي{ أي: مجاعٌة كثريوَن ِمن املتقدِ 
 }َوقَِليٌل ِمَن اْلِخرِيَن{

رَّبنَي ِمن اْلوَّلنَي أكثَر ِمن وهذا يدلُّ على فضِل صدِر هذِه اْلمَِّة ِف اْلملِة على متأخِ ريها، لكوِن املق
 املتأخِ ريَن.

واملُقرَّبوَن هم خواُص اخللِق، }َعَلى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة{ أي: مرمولٍة ابلذَّهِب والفضَِّة، واللُّؤلِؤ، واْلوهِر، 
 وغرِي ذلَك ِمن اَلليِ  والز ِينِة، الَّيت َل يعلُمها إَلَّ هللاُ تعاىل.

َها{ أي: على تلَك السُُّرِر، جلوَس متكٍُّن وطمأنينٍة وراحٍة واستقراٍر. }ُمتَ َقابِِلنَي{ وجُه كلٍ   }ُمتَِّكِئنَي َعَلي ْ
 منهم إىل وجِه صاحِبِه، ِمن صفاِء قلوِِبم، وتقابُلها ابحملبَِّة وحسِن أدِِبم وتقابِل قلوِِبم.

ِة خلدمِة وقضاِء حوائِجهم، ولداٌن صغاُر }َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُُمَلَُّدوَن{ أي: يدوُر على أهِل اْلنَّ 
ُُه، ُملوقوَن للبقاِء  ُْم ُلْؤلٌُؤ َمْكُنوٌن{ أي: مستوٌر َل ينالُُه ما يغريِ  اْلسناِن، ِف غايِة اَلسِن والبهاِء، }َكَأَّنَّ

وَن، وَل يزيدوَن على أسناَِّنم.  واخللِد، َل يهرموَن وَل يتغريَّ
ْكَواٍب{ وهَي الَّيت َل ُعرى ِلا، }َوَأاَبرِيَق{ اْلواين الَّيت ِلا ُعرًى، ويدوروَن عليهم آبنيٍة شراُِبم }ِبَِ 

 }وََكْأٍس ِمْن َمِعنٍي{ أي: ِمن مخٍر لذيِذ املشرِب، َل آفَة فيها.
نيا رأَس شارِِبا. َها{ أي: َل ُتصدُعهم رؤوُسهم كما ُتصدُِع مخرُة الدُّ  }َل ُيَصدَُّعوَن َعن ْ

َها ي ُ  َزُفوَن{}َوََل ُهْم َعن ْ أي: َل تُنَزُف عقوُِلم، وَل تذهُب أحَلُمهم منها، كما يكوُن [، 47]الصافات: ن ْ
نيا.  خلمِر الدُّ

نيا، َل يُوَجُد ِف اْلنَِّة فيِه آفٌة، كما  واَلاصُل: أنَّ كلَّ ما ِف اْلنَِّة ِمن أنواِع النَّعيِم املوجوِد جنُسُه ِف الدُّ
ٍة لِلشَّارِِبنَي }ِفيَها َأَّْنَاٌر ِمْن َماٍء َغرْيِ آِسٍن َوَأَّْنَاٌر ِمْن َلََبٍ َلَْ يَ تَ َغريَّْ َطْعُمُه َوَأَّْنَاٌر ِمْن مَخٍْر َلذَّ قاَل تعاىل: 

نيا.[، 15]حممد: َوَأَّْنَاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى{  َوذََكَر هنا مخَر اْلنَِّة، ونفى عنها كلَّ آفٍة ُتوَجُد ِف الدُّ
ُوا، وراَق ِف أعيِنهم، واشتَهْتُه نفوُسهم، ِمن أنواِع الفواكِه الشَّهيَّةِ  ُوَن{ أي: مهما ختريَّ ، }َوفَاِكَهٍة ِمَّا يَ َتَخريَّ

 واْلىن اللَّذيِذ حَصَل ِلم على أكمِل وجٍه وأحسِنِه.
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}َوََلِْم َطرْيٍ ِمَّا َيْشتَ ُهوَن{ أي: ِمن كلِ  صنٍف ِمن الطُّيوِر يشتهونَُه، وِمن أيِ  جنٍس ِمن َلِمِه أراُدوا، وإْن 
، أو طبيًخا، أو غرَي ذلَك.  شاُؤوا مشوايًّ

ْلَمْكُنوِن{ أي: وِلم حوٌر ِعنٌي، واَلوراُء: الَّيت ِف عيِنها كحٌل ومَلحٌة، }َوُحوٌر ِعنٌي َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ ا
وضخاُمها، وحسُن العنِي ِف اْلنثى، ِمن أعظِم اْلدلَِّة على حسِنها  وحسٌن وِباٌء، والَعنُي: حساُن اْلعنيِ 

 ومجاِِلا.
، املستوُر عن اْلعنِي والر ِي نَّ اللُّؤلُؤ اْلبيُض الرَّطُب الصَّاِف البهيُّ ِح }َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن{ أي: كأَّنَّ

والشَّمِس، الَّذي يكوُن لونُُه ِمن أحسِن اْللواِن، الَّذي َل عيَب فيِه بوجٍه ِمن الوجوِه، فكذلَك اَلوُر 
 وجٍه، بل هنَّ كامَلُت اْلوصاِف مجيَلُت النُّعوِت.العنُي، َل عيَب فيهنَّ ب

 فكلُّ ما َتمَّْلَتُه منها َل جتْد فيِه إَلَّ ما يسرُّ القلَب ويروُق النَّاظَر.
وذلَك النَّعيُم املُعدُّ ِلم }َجَزاًء ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن{ فكما حسَنْت منهم اْلعماُل، أحسَن هللُا ِلم اْلزاَء، 

 الفوَز والنَّعيَم. ووفَّر ِلم
}َل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوَل َتَْثِيًما{ أي: َل يسمعوَن ِف جنَّاِت النَّعيِم كَلًما يُلَغى، وَل يكوُن فيِه فائدٌة، 

 وَل كَلًما يُؤمِثُ صاحَبُه.
ا داُر الطَّيِ ب نَي، وَل يكوُن فيها إَلَّ كلُّ طيِ ٍب، }ِإَلَّ ِقيًَل َسَلًما َسَلًما{ أي: إَلَّ كَلًما طيِ ًبا، وذلَك ْلَّنَّ

وهذا دليٌل على حسِن أدِب أهِل اْلنَِّة ِف خطاِِبم فيما بيَنهم، وأنَُّه أطيُب كَلٍم، وأسرُُّه للقلوِب، 
 وأسلُمُه ِمن كلِ  لغٍو وإمٍث، نسأُل هللاَ ِمن فضِلِه.

 .نسأُل هللَا من فضِلِه، إىل هناالشيخ: 
 


