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 القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيِم 
ًة َواِحَدًة )13}فَِإَذا نُِفَخ ِف الصُّوِر نَ ْفَخٌة َواِحَدٌة ) َلِت اْْلَْرُض َواْْلَِباُل َفدُكََّتا دَكَّ ( فَ يَ ْوَمِئٍذ 14( َوُحُِ

( َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجائَِها َوََيِْمُل َعْرَش 16َواْنَشقَِّت السََّماُء َفِهَي يَ ْوَمِئٍذ َواِهَيٌة )( 15َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة )
( فََأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه 18( يَ ْوَمِئٍذ تُ ْعَرُضوَن ََل ََتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة )17رَبِ َك فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ ََثَانَِيٌة )

ُقوُل َهاُؤُم اقْ َرُءوا ِكَتابَِيْه ) ( ِف 21( فَ ُهَو ِف ِعيَشٍة رَاِضَيٍة )20( ِإّن ِ ظَنَ ْنُت َأّن ِ ُمََلٍق ِحَسابَِيْه )19فَ ي َ
ِم اْْلَالَِيِة 23( ُقُطوفُ َها َدانَِيٌة )22َجنٍَّة َعالَِيٍة ) ( َوَأمَّا َمْن 24)( ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيًئا ِبَا َأْسَلْفُتْم ِف اْْلََّيَّ

َتِِن َلَْ ُأوَت ِكَتابَِيْه ) ُقوُل ََّي لَي ْ َها َكاَنِت 26( َوَلَْ َأْدِر َما ِحَسابَِيْه )25ُأوِتَ ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه فَ ي َ ت َ ( ََّي لَي ْ
( ُثَّ اْْلَِحيَم 30وُه )( ُخُذوُه فَ ُغلُّ 29( َهَلَك َعِنِ  ُسْلطَانَِيْه )28( َما َأْغََن َعِنِ  َمالَِيْه )27اْلَقاِضَيَة )

ُعوَن ِذرَاًعا فَاْسُلُكوُه )31َصلُّوُه ) ( 33( ِإنَُّه َكاَن ََل يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ اْلَعِظيِم )32( ُثَّ ِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ
ََل َطَعاٌم ِإَلَّ ِمْن ِغْسِلنٍي ( وَ 35( فَ َلْيَس َلُه اْليَ ْوَم َهاُهَنا ُحَِيٌم )34َوََل ََيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي )

 [37-13]احلاقة: ( ََل َيَُْكُلُه ِإَلَّ اْْلَاِطُئوَن{36)
 إىل هنا.الشيخ: 

ورِة }احْلَاقَُّة ) ِل السُّ ( 1احلمُد هلِل، يف هذِه اآلايِت تفصيٌل لبعِض أحواِل القيامِة فبعَد أْن ذكَرها جمملًة يف أوَّ
ذكَر بعَض أحواِِلا وأهواِِلا، ذكَر بعَض أحواِِلا وأهواِِلا، ومن ذلَك قولُُه: }فَِإَذا نُِفَخ  [2-1]احلاقة:َما احْلَاقَُّة{ 

َل هللُا به ملًكا من املالئكِة امُسه "إسرافيُل" إذا جاَء األجُل املعلوُم  وُر هذا خملوٌق عظيٌم وكَّ وِر{ الصُّ يف الصُّ
عِق، نفخَة البعِث  عنَد هللِا ينفُخ فيه نفخاٍت، قيَل: ينفُخ فيهِ  نفخَتنِي، وقيَل: ثالثًة، نفخَة الفزِع، نفخَة الصَّ

عِق أو الفزعِ  وِر نَ ْفَخٌة َواِحَدٌة{ ولعلَّ املراَد هبذا نفخُة الصَّ  .والنُّشوِر والقياِم من القبوِر، }فَِإَذا نُِفَخ يف الصُّ
ًة َواِحدَ  َتا دَكَّ َلِت اأْلَْرُض َواْْلَِباُل َفدُكَّ ًة{ ُتَدكُّ هذه األرُض وكذلك اْلباُل، وتفصيُل ذلك يف اآلايِت }َوُحُِ

وقولُُه: }َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْْلَِباِل فَ ُقْل يَ ْنِسُفَها َرّبِِ [ 1]الزلزلة:األخرى كما يف قولِِه: }ِإَذا زُْلزَِلِت اأْلَْرُض زِْلزَاَِلَا{ 
ثُوِث )وآايٌت أخرى يف شأِن اْلباِل، }ي َ [ 105]طه:َنْسًفا{  ( َوَتُكوُن اْْلَِباُل 4ْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفرَاِش اْلَمب ْ

ُفوِش{   [5-4]القارعة:َكاْلِعْهِن اْلَمن ْ
قاَل هللاُ: }فَ يَ ْوَمِئٍذ َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة{ يف ذلَك الوقت تكوُن الواقعُة قد وقَعت، القيامُة، }فَ يَ ْوَمِئٍذ َوقَ َعِت 

َماُء َفِهَي يَ ْوَمِئٍذ َواِهَيٌة{ جاَء ذكُر اْلَواِقَعُة{ وقَعِت ا ِت السَّ لقيامُة، فتقُع القيامُة هبذه األحواِل، }َواْنَشقَّ
مواُت يكوُن ِلا أحواٌل تنشقُّ وُتطَوى وتكوُن فروًجا  َ عنه ابالنفطاِر يف آايٍت أخرى، فالسَّ االنشقاِق وُعّبِِ
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وِر فَ تَ  َفُخ يف الصُّ َماُء َفَكاَنْت أَبْ َوااًب )18ْأتُوَن أَفْ َواًجا )فيها أبواٌب }يَ ْوَم يُ ن ْ َِت اْْلَِباُل 19( َوفُِتَحِت السَّ ( َوُسّيِِ
ًعا  [20-18]النبأ:َفَكاَنْت َسرَااًب...{  اآلايت، }َفِهَي يَ ْوَمِئٍذ َواِهَيٌة{ واهيٌة ضعيفٌة بعَد أْن كاَنْت شديدًة، }َسب ْ

  َواِهَيٌة{.}َفِهَي يَ ْوَمِئذٍ [، 12النبأ:ِشَداًدا{ ]
ماِء أي: يف نواحيها،  }َواْلَمَلُك َعَلى أَْرَجاِئَها{ املَلُك اسُم جنٍس للمالئكِة، واملالئكُة على أرجاِء السَّ

ربعُة مُله أ}َواْلَمَلُك َعَلى أَْرَجاِئَها َوََيِْمُل َعْرَش َربَِِك فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ ََثَانَِيٌة{ دلَِّت اآلاثُر على أنَّ العرَش حت
 أمالٍك، لكن يوم القيامِة َيمُله َثانيٌة }َوََيِْمُل َعْرَش َربَِِك فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ ََثَانَِيٌة{

}يَ ْوَمِئٍذ{ أي: يف ذلَك الوقِت }تُ ْعَرُضوَن اَل ََتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة{ يُعَرضوَن على هللِا، فيحاسُبهم وخياطُبهم، 
ُتْم تَ ْزُعُموَن{  اَر، }َويَ ْوَم يُ َناِديِهْم فَ يَ ُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكن ْ [، 62]القصص:خياطُب الرُّسَل، وخياطُب الكفَّ

ُم اْلُغُيوِب{ }يَ وْ  ُتْم قَالُوا اَل ِعْلَم لََنا ِإنََّك أَْنَت َعالَّ }يَ ْوَمِئٍذ [، 109]املائدة:َم ََيَْمُع اَّللَُّ الرُُّسَل فَ يَ ُقوُل َماَذا ُأِجب ْ
هيُب، تُ ْعَرُضوَن اَل ََتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة{ وهللُا يعلُم أحواَل العباِد يف كلِِ زماٍن، ولكن هذا فيه التَّهويلُ  ، فيِه الَّتَّ

َل َما يف 9ففي ذلَك اليوم تكوُن أحواُِلم معلومًة لربِِ العاملنَي }أََفاَل يَ ْعَلُم ِإَذا بُ ْعِثَر َما يف اْلُقُبوِر ) ( َوُحصِِ
ُدوِر ) ُْم هِبِْم يَ ْوَمِئٍذ ََلَِبٌّي{10الصُّ  [11-9]العادايت: ( ِإنَّ َرهبَّ

عداُء فُيؤتوَن  مثَّ أخَّب تعاىل عن النَّاِس يف  ا السُّ عداِء وفريُق األشقياِء، فأمَّ م فريقان: فريُق السُّ ذلك اليوِم وأَّنَّ
ا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فَ يَ ُقوُل َهاُؤُم اقْ َرُءوا ِكَتابَِيْه ) ( ِإِّنِ ظَنَ ْنُت َأِّنِ ُماَلٍق ِحَسابَِيْه{ 19كتَبهم أبمياَِّنم }فََأمَّ

ُه من اَلِّي واحلسناِت فيقوُل ألصحاِبه وإخوانِه، أو يقوُل للمالئكِة، هللُا أعلُم، }َهاُؤُم اقْ َرُءوا َيُد فيه ما يسرُّ 
( فَ ُهَو يف ِعيَشٍة رَاِضَيٍة{ يصُّي إىل حياٍة طيِِبٍة ونعيٍم مقيٍم، 20( ِإِّنِ ظَنَ ْنُت َأِّنِ ُماَلٍق ِحَسابَِيْه )19ِكَتابَِيْه )

 هذه عاقبُته.
( يف َجنٍَّة َعالَِيٍة{ هذا تفسٌّي ِلذه العيشِة، هذا تفسٌّي للعيشِة الرَّاضيِة أنَُّه }يف 21يف ِعيَشٍة رَاِضَيٍة )}فَ ُهَو 

ِم اَْلَالَِيِة{ جزاًء على ما 23( ُقطُوفُ َها َدانَِيٌة )22َجنٍَّة َعالَِيٍة ) ْمُتم يف ( ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا ِبَا َأْسَلْفُتْم يف اأْلَايَّ قدَّ
احلَة من فعِل الطَّاعاِت وترِك  نيا، وماذا أسلَف فيها هؤالء؟ أسلُفوا فيها األعماَل الصَّ م الدُّ اهبِة، أايَّ ِم الذَّ األايَّ

يِِئات، من أنواِع العباداِت من صالٍة وصياٍم وصدقٍة وجهاٍد وغِّي ذلك، }ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا ِبَا َأْسَلْفُتْم{  السَّ
نيا الَّيت ذهَبْت. م الدُّ ِم اَْلَالَِيِة{ أايَّ  أي: بسبِب ما َأْسَلْفُتْم }يف اأْلَايَّ

 
)  )تفسرُي السَّعديِ 
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القارئ: بسِم هللِا الرَُّحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، والصََّلُة والسََّلُم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه 
ِف تفسرِي قوِل هللِا تعاىل: }فَِإَذا  -رَُحُه هللُا تعاىل-يُخ عبُد الرَُّحِن السَّعديُّ وصحِبِه أمجعنَي، قاَل الشَّ 

 { اآلَّيِت:نُِفَخ ِف الصُّوِر نَ ْفَخٌة َواِحَدةٌ 
نيا وأنَّ هللَا جنَّى ا بنَي لرسِلِه وكيَف جازاهم وعجََّل هلم العقوبَة ِف الدُّ لرُّسَل َلمَّا ذكَر تعاىل ما فعَلُه ابملكذِ 

مًة للجزاِء اْلخرويِ  وتوفيِة اْلعماِل كاملًة يوَم القيامِة. فذكَر اْلموَر اهلائلَة الَّيت  وأتباَعهم كاَن هذا مقدِ 
تقُع أماَم القيامِة، وأنَّ أوََّل ذلَك أنَُّه ينفُخ إسرافيُل }ِف الصُّوِر{ إذا تكامَلِت اْلجساُد انبتًة. }نَ ْفَخٌة 

 اْلرواُح فتدخُل كلُّ روٍح ِف جسِدها فإذا النَّاُس قياٌم لربِ  العاملنَي. َواِحَدٌة{ فتخرجُ 
ًة َواِحَدًة{ َلِت اْلْرُض َواْْلَِباُل َفدُكََّتا دَكَّ  }َوُحُِ

َر النَّفخَة هذه ابلنَّفخة الثَّانية نفخة البعِث الشيخ:  يَخ فسَّ اٌم }مُثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى فَِإَذا ُهْم ِقيَ كأنَّ الشَّ
 واآليُة ُُمَتَمَلٌة، وهللاُ أعلُم.[ 68]الزمر: يَ ْنظُُروَن{

 
القارئ: أي: فُ تِ َتِت اْلباُل واضمحلَّْت وُخِلَطْت ابْلرِض وُنِسَفْت على اْلرِض فكاَن اْلميُع قاًعا 

 صفصًفا َل ترى فيها ِعوًجا وَل أمًتا. هذا ما ُيصَنُع ابْلرِض وما عليها.
ِة وأمَّا ما ُيصَنُع اب ا تضطرُب ومتوُر وتتشقَُّق ويتغريَُّ لوَُّنا، وتَ ِهْي بعَد تلَك الصََّلبِة والقوَّ لسَّماِء فإَّنَّ

 العظيمِة، وما ذاَك إَلَّ ْلمٍر عظيٍم أزعَجها، وكرٍب جسيٍم هائٍل أوهاها وأضعَفها.
م، }َواْلَمَلُك{ أي: املَلئكُة الكراُم }َعَلى َأْرَجائَِها{ أي: على  جوانِب السَّماِء وأركاَِّنا، خاضعنَي لرّبِ 

 مستكيننَي لعظمِتِه.
ِة إذا أتى للفصِل بنَي العباِد والقضاِء ب يَنهم }َوََيِْمُل َعْرَش رَبِ َك فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ ََثَانَِيٌة{ أمَلٌك ِف غايِة القوَّ

 بعدِلِه وقسِطِه وفضِلِه.
{ على هللِا }َل ََتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة{ َل ِمن أجسادِكم وذواِتكم وَل ِمن وهلذا قاَل: }يَ ْوَمِئٍذ تُ ْعَرُضونَ 

 أعماِلكم وصفاِتكم، فإنَّ هللاَ تعاىل عاَلُ الغيِب والشَّهادِة.
وَيشُر العباَد حفاًة عراًة ُغرًَل ِف أرٍض مستويٍة، ُيسمُعهم الدَّاعي، وينفُذهم البصُر، فحينئٍذ جيازيهم ِبا 

 هلذا ذكَر كيفيََّة اْلزاِء، فقاَل:عمُلوا، و 
 { اآلَّيِت:}فََأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنهِ 
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وهؤَلِء هم أهُل السَّعادِة يُعَطوَن كتَبهم الَّيت فيها أعماهُلم الصَّاحلُة أبمياَِّنم متييًزا هلم وتنويًها بشأَِّنم ورفًعا 
رِح والسُّروِر وحمبَِّة أْن يطَّلَع اْللُق على ما َمنَّ هللُا عليِه بِه ملقداِرهم، ويقوُل أحُدهم عنَد ذلَك ِمن الف

ِمن الكرامِة: }َهاُؤُم اقْ َرُءوا ِكَتابَِيْه{ أي: دوَنكم كتايب فاقرُؤوُه فإنَُّه يبشُر ابْلنَّاِت، وأنواِع الكراماِت، 
 ومغفرِة الذُّنوِب، وسرِت العيوِب.

ما َمنَّ هللُا بِه عليَّ ِمن اإلمياِن ابلبعِث واحلساِب، واَلستعداِد لُه  والَّذي أوصَلِن إىل هذِه احلاِل،
ِبعَن  -هنا-ابملمكِن ِمن العمِل، وهلذا قاَل: }ِإّن ِ ظَنَ ْنُت َأّن ِ ُمَلٍق ِحَسابَِيْه{ أي: أيقْنُت فالظَّنُّ 

 اليقنِي.
 وتلذُّ اْلعنُي }فَ ُهَو ِف ِعيَشٍة رَاِضَيٍة{ أي: جامعٍة ملا تشتهيِه اْلنفُس، 

ُْم الظَّنُّ أيِت يف القرآِن ِبعىن العلِم واليقنِي، كما يف هذه اآليِة، وكما يف قولِِه: الشيخ:  }الَِّذيَن َيظُنُّوَن َأَّنَّ
كِِ [، 46]البقرة: ُماَلقُو َرهبِِِْم{  خَيُْرُصوَن{ }ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ وغِّي ذلك، وأيِت ِبعىن الشَّ

 يعين: االعتقاُد الَّذي ال أصَل له وال مستنَد له، فيجُب الفرُق بنَي األمريِن.[ 66]يونس:
 

القارئ: }فَ ُهَو ِف ِعيَشٍة رَاِضَيٍة{ أي: جامعٍة ملا تشتهيِه اْلنفُس، وتلذُّ اْلعنُي، وقد رضوها وَل خيتاُروا 
 عليها غريَها.

 ِل والقصوِر عاليِة احمللِ .}ِف َجنٍَّة َعالَِيٍة{ املناز 
}ُقُطوفُ َها َدانَِيٌة{ أي: َثُرها وجناها ِمن أنواِع الفواكِه قريبٌة، سهلُة التَّناُوِل على أهِلها، يناهُلا أهُلها قياًما 

 وقعوًدا ومتَّكئنَي.
، }َهنِ  يًئا{ أي: اتمًّا كامًَل ِمن ويُقاُل هلم إكراًما: }ُكُلوا َواْشَربُوا{ أي: ِمن كلِ  طعاٍم لذيٍذ، وشراٍب شهيٍ 

ٍر وَل ُمنغِ ٍص.  غرِي ُمكدِ 
ِم اْْلَالَِيِة{ ِمن اْلعماِل الصَّاحلِة ِمن صَلٍة وصياٍم وصدقٍة  وذلَك اْلزاُء حصَل لكم }ِبَا َأْسَلْفُتْم ِف اْلَّيَّ

اْلعماُل جعَلها هللُا سبًبا وحجٍ  وإحساٍن إىل اْللِق، وذكٍر هلِل وإانبٍة إليِه، وترِك اْلعماِل السَّيِ ئِة، ف
 لدخوِل اْلنَِّة ومادًَّة لنعيِمها وأصًَل لسعادِِتا.
 قاَل هللاُ تعاىل: }َوَأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه{

 إىل آخرِه، هللاُ املستعاُن، ال إله إالَّ هللا.الشيخ: 
 


