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 القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيمِ 

ُقونح ) ( َنحُْن 59( أحأحنْ ُتْم َتحُْلُقونحُه أحْم َنحُْن اْْلحاِلُقونح )58( أحف حرحأحيْ ُتْم محا ُُتُْنونح )57}َنحُْن خحلحْقنحاُكْم ف حلحْوَلح ُتصحدِ 
نحُكُم اْلمحْوتح وحمحا َنحُْن ِبحْسُبوِقنيح )قحدَّْرَنح  ( 61( عحلحى أحْن نُ بحدِ لح أحْمثحالحُكْم وحنُ ْنِشئحُكْم ِف محا َلح ت حْعلحُمونح )60ب حي ْ

ُعونحُه أحْم َنحُْن الزَّاِرُعونح ( أحأحنْ ُتْم ت حْزرح 63( أحف حرحأحيْ ُتْم محا َتحُْرثُونح )62وحلحقحْد عحِلْمُتُم النَّْشأحةح اْْلُوَلح ف حلحْوَلح تحذحكَُّرونح )
( 67( بحْل َنحُْن َمحُْروُمونح )66( ِإَنَّ لحُمْغرحُمونح )65( لحْو نحشحاُء َلححعحْلنحاُه ُحطحاًما فحظحْلُتْم ت حفحكَُّهونح )64)

( لحْو نحشحاُء جحعحْلنحاُه 69َنحُْن اْلُمْنزُِلونح )( أحأحنْ ُتْم أحنْ زحْلُتُموُه ِمنح اْلُمْزِن أحْم 68أحف حرحأحيْ ُتُم اْلمحاءح الَِّذي تحْشرحبُونح )
ْأُُتْ شحجحرحَتححا أحْم َنحُْن اْلُمْنِشُئونح 71( أحف حرحأحيْ ُتُم النَّارح الَِِّت ُتورُونح )70ُأجحاًجا ف حلحْوَلح تحْشُكُرونح ) ( أحأحنْ ُتْم أحْنشح

 [74-57]الواقعة: ( فحسحبِ ْح اِبْسِم رحبِ كح اْلعحِظيِم{73 )( َنحُْن جحعحْلنحاهحا تحْذِكرحًة وحمحتحاًعا لِْلُمْقِوينح 72)
 إىل هنا.الشيخ: 

احلمُد هلل، يذكُر هللاُ تعاىل يف هذِه اآلايِت بعَض األدلَِّة على قدرتِه وحكمِته ورمحِته، واملقصوُد األوَُّل هو ِذكُر 
ُب به الكافروَن، ف ليَل األوََّل يف االستدالل األدلَِّة على قدرتِه على البعِث الَّيت يكذِ  ذكَر سبحانه وتعاىل الدَّ

قُوَن ) ( أَأَنْ ُتْم ََتُْلُقونَُه أَْم ََنُْن 58( أَفَ َرأَيْ ُتْم َما ُُتُْنوَن )57خبلِقهم ابلنَّشأة األوىل: }ََنُْن َخَلْقَناُكْم فَ َلْواَل ُتَصدِ 
َنُكُم اْلَمْوَت 59اْْلَالُِقوَن ) ْرََن بَ ي ْ َل أَْمثَاَلُكْم َونُ ْنِشَئُكْم يف َما اَل 60َوَما ََنُْن ِبَْسُبوِقنَي )( ََنُْن َقدَّ ( َعَلى َأْن نُ َبدِ 

تَ ْعَلُموَن{ وهذِه نشأٌة معروفٌة يعرفون أنَّ اإلنساَن يبدُأ خلُقه من املاِء املهنِي، من ماٍء مهنٍي، }َوَلَقْد َعِلْمُتُم 
 وَن{ علْمُتم نشأَتكم األوىل أفال تستدلُّون هبا على النَّشأِة األخرى؟النَّْشأََة اأْلُوىَل فَ َلْواَل َتذَكَّرُ 

َنُكُم اْلَمْوَت َوَما ََنُْن ِبَْسُبوِقنَي ) ْرََن بَ ي ْ َل أَْمثَاَلُكْم َونُ ْنِشَئُكْم يف َما اَل تَ ْعَلُموَن{ 60}ََنُْن َقدَّ ( َعَلى َأْن نُ َبدِ 
ُم النَّْشأََة اأْلُوىَل فَ َلْواَل َتذَكَُّروَن{ فهما نشأاتِن، هللاُ تعاىل...، وهلذا يقوُل يف وهي النَّشأُة األخرى }َوَلَقْد َعِلْمتُ 

( ُقْل ُُيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَها 78غرِي موضٍع: }َوَضَرَب لََنا َمَثالا َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن ُُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم )
ليُل العقليُّ على البعِث أييت يف القرآِن يف مواضَع، االستدالُل ابلنَّشأِة [79-78]يس:أَوََّل َمرٍَّة{  ، وهذا الدَّ

 األوىل على النَّشأِة األخرى.
ليُل الثَّاين االستدالُل ِبا ينزلُُه تعاىل على األرِض من املاِء وإنباِت النَّبات وإخراِج الزَّرِع، فهذا الزَّرُع الَّذي  والدَّ

لنَّاُس ُيرُث النَّاُس األرَض ويبذروها، هللُا هو الَّذي ينزُل املاَء وهو الَّذي ينبُت النَّباَت وخيرُج هلم الزَّرَع ُيرثُُه ا
فاا أَْلَوانُُه ُُثَّ ْرعاا ُُمَْتلِ من األرِض }أَلَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ أَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماءا َفَسَلَكُه يَ َنابِيَع يف اأْلَْرِض ُُثَّ خُيْرُِج ِبِه زَ 

وهذا يف القرآِن يف مواضَع االستدالُل إبحياِء األرِض بعَد موِِتا ابلنَّباِت  [،21]الزمر:يَِهيُج َفََتَاُه ُمْصَفرًّا{ 
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َها اْلَماَء اْهتَ زَّْت َوَرَبْت َوأَنْ بَ َتْت ِمْن ُكلِ  َزْوجٍ  ، وهنا [5]احلج: هَبِيٍج{ }َوتَ َرى اأْلَْرَض َهاِمَدةا فَِإَذا أَنْ َزْلَنا َعَلي ْ
( أَأَنْ ُتْم تَ ْزَرُعونَُه أَْم ََنُْن الزَّارُِعوَن{ النَّاُس ليَس يف قدرِتم إخراُج النَّباِت من 63يقوُل: }أَفَ َرأَيْ ُتْم َما ََتْرُثُوَن )

ا قدرُِتم أْن ُيرثوا األرَض يشقُّوا األرض آبالِِتم ويضُعوا ف ، أمَّا حصوُل األرِض وإُتاُمه وتكامُله إَّنَّ يها احلبَّ
( َلْو َنَشاُء ََلََعْلَناُه ُحطَاماا{ لو 64النَّباِت وُتام الزَّرع فذلك إىل هللِا وحَده، هذا هو الزَّرُع }أَْم ََنُْن الزَّارُِعوَن )

أو ما أشبَه ذلك،  شاَء هللُا ألهلَك هذا الزَّرَع وَل ينتفعوا به ِبا يشاُء ِبا يرسُل عليه من ريٍح أو ََسوٍم أو بَ َردٍ 
 ( َبْل ََنُْن ََمُْروُموَن{.66( ِإَنَّ َلُمْغَرُموَن )65}َلْو َنَشاُء ََلََعْلَناُه ُحطَاماا َفظَْلُتْم تَ َفكَُّهوَن )

 اْلُمْنزِلُوَن{ هذا املاُء الَّذي ( أَأَنْ ُتْم أَنْ زَْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم ََنْنُ 68ُثَّ قاَل تعاىل: }أَفَ َرأَيْ ُتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشَربُوَن )
يشربُه النَّاُس هو ما ينزلُه هللاُ من السَّماِء فتجري منه األهناُر وتنبُع منه العيوُن ويفيُض املاُء يف اآلابِر كلُّه أصُله 

، قاَل هللُا: }َلْو َنَشاُء املاُء النَّازُل ِمن السَّماِء، األهناُر اَلاريُة أصُلها ومنابُعها ينزُل عليها املاُء من السَّماءِ 
َجَعْلَناُه ُأَجاجاا{ لو نشاُء جعْلنا هذا العذَب املاَء أجاجاا ملحاا مرًّا ال يصلُح للشَّراِب }فَ َلْواَل َتْشُكُروَن{ 

 يعين: هالَّ تشكروَن، دعوٌة إىل الشُّكر.
ومن اآلايِت هذه النَّاُر الَّيت يستعمُلها النَّاُس يف حاجاِتم يف التَّسخني ويف الطَّبخ وغرِي ذلَك من املصاحِل ويف 

( أَأَنْ ُتْم أَْنَشْأُُتْ 71الصِ ناعِة، النَّاُر أساٌس يف الصِ ناعِة ويف كثرٍي من مصاحِل اإلنساِن }أَفَ رَأَيْ ُتُم النَّاَر الَّيِت تُوُروَن )
( ََنُْن َجَعْلَناَها َتْذِكرَةا َوَمَتاعاا لِْلُمْقِويَن{ فيها تذكرٌة ابلنَّاِر الكربى، النَّاُر الَّيت 72َجَرَِتَا أَْم ََنُْن اْلُمْنِشُئوَن )شَ 

اعاا للمسافرين، أعدَّها هللُا للكافرين فيها تذكرٌي بتلك النَّاِر، }ََنُْن َجَعْلَناَها َتْذِكرَةا َوَمَتاعاا لِْلُمْقِويَن{ مت
ار مسافروَن، }ََنُْن َجَعْلَناَها َتْذِكرَةا َوَمَتاعاا لِْلُمْقِويَن ) ( َفَسبِ ْح اِبْسِم َربِ َك 73والنَّاُس كلُّهم يف هذِه الدَّ

 ملا فكَّروا اْلَعِظيِم{ كلُّ هذه اآلايِت تستنطُق القلوَب احليََّة واأللسَن ابلتَّسبيِح وهلذا املتفكِ رون يف ُملوقاِت هللاِ 
 [191]آل عمران:قالوا: }َما َخَلْقَت َهَذا اَبِطالا ُسْبَحاَنَك{ 

فينبغي للمسلِم أْن يتفكََّر يف هذه املخلوقاِت وهذه اآلايِت ويسبِ ُح حبمِد ربِ ه العظيِم، وملا نزَلْت هذه اآليُة 
وهلذا ذكُر الرُّكوِع: "سبحاَن رّبِ  العظيم، )اجعُلوها يف ركوِعكم( : -عليه الصَّالُة والسَّالمُ -قاَل الرَّسوُل 

 سبحاَن رّبِ  العظيم".
 
 )  )تفسرُي السَّعديِ 

القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِ  العالحِمنيح، والصَّالُة والسَّالُم على نبيِ نا َممٍَّد وعلى آِلِه 
 : -رمححُه هللاُ تعاَل- السَّعديُّ وصحِبِه أمجعنيح، قالح الشَّيُخ عبُد الرَّمحنِ 
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ُقونح{ أي: َنُن الَّذينح أوجْدَنكم  لحْقنحاُكْم ف حلحْوَل ُتصحدِ  : }َنحُْن خح ليلح العقليَّ على البعِث، فقالح مثَّ ذكرح الدَّ
ييح بعدح أْن مل تكونُوا شيًئا مذكورًا ِمن غرِي عجٍز وَل تعٍب، أفليسح القادُر على ذلكح بقادٍر على أْن يُ 

املوتى؟ بلى إنَُّه على كلِ  شيٍء قديٌر، وهلذا وَّبَّحهم على عدِم تصديِقهم ابلبعِث، وهم يشاهدونح ما هوح 
 أعظُم منُه وأبلُغ.

 { اآلايِت:قالح هللاُ تعاَل: }أحف حرحأحيْ ُتْم محا ُُتُْنونح 
القونح ذلكح املنَّ وما ينشُأ منُه؟ أم هللُا أي: أفرأيْ ُتم ابتداءح خلقِتكم ِمن املنِ  الَّذي ُُتُنونح، فهل أنتم خ

 ، تعاَل اْلالُق الَّذي خلقح فيكم ِمن الشَّهوِة وآلِتها ِمن الذَّكِر واْلنثى، وهدى كالا منهما ملا هنالكح
 وحبَّبح بنيح الزَّوجحنِي، وجعلح بينحهما ِمن املودَِّة والرَّمحِة ما هوح سبٌب للتَّناُسِل.

: }وحلحقحْد عحِلْمُتُم النَّْشأحةح وهلذا أحاهلحم هللاُ   تعاَل ابَلستدَلِل ابلنَّشأِة اْلوَل على النَّشأِة اْلخرى، فقالح
 اْلوَلح ف حلحْوَل تحذحكَُّرونح{ أنَّ القادرح على ابتداِء خلِقكم، قادٌر على إعادِتكم.

 { اآلايِت:قالح هللاُ تعاَل: }أحف حرحأحيْ ُتْم محا َتحُْرثُونح 
ناٌن منُه على عباِدِه، يدعوهم بِه إَل توحيِدِه وعبادتِِه واإلَنبِة إليِه، حيُث أنعمح عليهم ِبا يسَّرحُه وهذا امت

هلم ِمن احلرِث للزُّروِع والثِ ماِر، فتخرُج ِمن ذلكح ِمن اْلقواِت واْلرزاِق والفواكِه، ما هوح ِمن ضروراَِتم 
صوها، فضاًل عن شكِرها، وأداِء حقِ ها، فقرَّرحهم ِبنَِّتِه، وحاجاَِتم ومصاحلِهم، الَِّت َل يقدرونح أْن ي

تُ  : }أحأحنْ ُتْم ت حْزرحُعونحُه أحْم َنحُْن الزَّاِرُعونح{ أي: أأنتم أخرْجُتموُه نباًًت ِمن اْلرِض؟ أم أنتم الَّذينح منَّي ْ موُه؟ فقالح
ا ومثًرا نضيًجا؟ أم هللُا الَّذي انفردح بذلكح أم أنتم الَّذينح أخرْجُتم سنبلحُه ومثرحُه حَّتَّ صارح حباا حصيدً 

ُه، وأنعمح بِه عليكم؟ وأنتم غايُة ما تفعلونح أْن َترثوا اْلرضح وتشقُّوها وتلقوا فيها البذرح، مثَّ بعدح  وحدح
، فنب َّهحهم على  ، وَل قدرةح لكم على أكثِر ِمن ذلكح ومعح ذلكح ذلكح َل علمح عندحكم ِبا يكوُن بعدح ذلكح

 ذلكح احلرثح معرٌَّض لألخطاِر لوَل حفُظ هللِا وإبقاُؤُه لكم بلغًة ومتاًعا إَل حنٍي. أنَّ 
: }لحْو نحشحاُء َلححعحْلنحاُه{ أي: الزَّرُع احملروُث وما فيِه ِمن الثِ ماِر }ُحطحاًما{ أي: فتاًًت متحطِ ًما، َل نفعح  فقالح
ُتم فيِه وأنفْقُتم النَّفقاِت الكثريةح  ، }فحظحْلُتْم{ أي: فصْرُُت، بسبِب جعِلِه حطاًما، بعدح أْن تعب ْ فيِه وَل رزقح

ندمونح وَتسرونح على ما أصابحكم، ويزوُل بذلكح فرُحكم وسرورُكم وتفكُُّهكم، }ت حفحكَُّهونح{ أي: ت
ْتنا.  فتقولونح: }ِإَنَّ لحُمْغرحُمونح{ أي: إَنَّ قد نقْصنا وأصاب حْتنا مصيبٌة اجتاحح

ُتم، فتقولونح: }بحْل َنحُْن َمحُْروُمونح  ُتم، وأبيِ  سبٍب ُدِهي ْ { فامحُدوا هللاح تعاَل مثَّ تعرفونح بعدح ذلكح ِمن أينح أُتِي ْ
 حيُث زرعحُه هللاُ لكم، مثَّ أبقاُه وكمَّلحُه لكم، ومل يرسْل عليِه ِمن اآلفاِت ما بِه َُترحمونح نفُعُه وخريُُه.



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  ـهـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 4 ةاللجنة العلمي  |  إعداد

 

 { اآلايِت:قالح هللاُ تعاَل: }أحف حرحأحيْ ُتُم اْلمحاءح الَِّذي تحْشرحبُونح 
م ملَّا ذكرح تعاَل نعمتحُه على عباِدِه  ابلطَّعاِم، ذكرح نعمتحُه عليهم ابلشَّراِب العذِب الَّذي منُه يشربونح، وأَّنَّ

 لوَل أنَّ هللاح يسَّرحُه وسهَّلحُه، ل حمحا كانح لكم سبيٌل إليِه، وأنَُّه الَّذي أنزلحُه ِمن ال ُمزِن، وهوح السَّحاُب واملطُر،
ى وجِه اْلرِض وِف بطِنها، ويكوُن منُه الغدراُن املتدفِ قُة، ينزُلُه هللُا تعاَل فيكوُن منُه اْلَّناُر اَلاريُة عل

وِمن نعِمِه أْن جعلحُه عذاًب فراًًت تسيُغُه النُّفوُس، ولو شاءح َلعلحُه ملًحا أجاًجا َل يُنتفحُع بِه }ف حلحْوَل 
 تحْشُكُرونح{ هللاح تعاَل على ما أنعمح بِه عليكم.

 { اآلايِت:نَّارح الَِِّت ُتورُونح قالح هللاُ تعاَل: }أحف حرحأحيْ ُتُم ال
ِت الَِّت َل غىن للخلِق عنها، فإنَّ النَّاسح َمتاجونح إليها ِف كثرٍي ِمن  وهذِه نعمٌة تدخُل ِف الضَّرورايَّ
أموِرهم وحوائِجهم، فقرَّرحهم تعاَل ابلنَّاِر الَِّت أوجدحها ِف اْلشجاِر، وأنَّ اْللقح َل يقدرونح أْن ينشُئوا 

ا هللُا تعاَل قد أنشأحها ِمن الشَّجِر اْلخضِر، فإذا هيح َنٌر ُتوقحُد بقدِر حاجِة العباِد، فإذا شجرح  ها، وإمنَّ
 فرُغوا ِمن حاجِتهم، أطفُؤوها وأمخُدوها.

م، وتذكرًة بناِر جهنَّمح الَِّت أعدَّها هللُا للعاِصنيح، و  جعلحها سوطًا }َنحُْن جحعحْلنحاهحا تحْذِكرحًة{ للعباِد بنعمِة رّبِ 
يسوُق بِه عبادحُه إَل داِر النَّعيِم، }وحمحتحاًعا لِْلُمْقِوينح{ أي: املنتفعنيح أو املسافرينح، وخصَّ هللُا املسافرينح 
نيا كلُّها داُر سفٍر، والعبُد ِمن  ، ْلنَّ الدُّ ْلنَّ نفعح املساِفِر بذلكح أعظُم ِمن غريِِه، ولعلَّ السَّببح ِف ذلكح

اِر، وتذكرًة هلم بداِر حنِي ُوِلدح   فهوح مسافٌر إَل ربِ ِه، فهذِه النَّاُر، جعلحها هللُا متاًعا للمسافرينح ِف هذِه الدَّ
 القراِر. 

 : ح ِمن نعِمِه ما يُوِجُب الثَّناءح عليِه ِمن عباِدِه وشكرِِه وعبادتِِه، أمرح بتسبيِحِه وتعظيِمِه فقالح فلمَّا بنيَّ
كح اْلعحِظيِم{ أي: نز ِْه ربَّكح العظيمح، كاملح اْلمساِء والصِ فاِت، كثريح اإلحساِن واْلرياِت، }فحسحبِ ْح اِبْسِم رحب ِ 

، وُيذكحرح فال  ، وهوح املستِحقُّ ْلْن ُيشكحرح فال ُيكفحرح ، ْلنَُّه أهٌل لذلكح ، وجوارِحكح وامحْدُه بقلِبكح ولساِنكح
 يُنسحى، ويُطاعح فال يُعصحى. 

 


