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 القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيمِ 

ْنَساُن ِإََل َطَعاِمِه ) ْنُظِر اْْلِ َنا اْلَماَء َصبًّا )24}فَ ْلي َ َنا 26( ُثَّ َشَقْقَنا اْْلَْرَض َشقًّا )25( َأَّنَّ َصبَ ب ْ ( فَأَنْ بَ ت ْ
( َمَتاًعا 31)( َوفَاِكَهًة َوَأابًّ 30( َوَحَداِئَق ُغْلًبا )29( َوزَيْ ُتوًَّن َوََنًًْل )28( َوِعنَ ًبا َوَقْضًبا )27ِفيَها َحبًّا )

( 35( َوُأمِ ِه َوَأبِيِه )34( يَ ْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه )33( فَِإَذا َجاَءِت الصَّاخَُّة )32َلُكْم َوِْلَنْ َعاِمُكْم )
ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َشْأٌن يُ ْغِنيِه )36َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه ) ( َضاِحَكٌة 38َرٌة )( ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ ُمْسفِ 37( ِلُكلِ  اْمِرٍئ ِمن ْ

َها َغََبٌَة )39ُمْستَ ْبِشَرٌة ) ( ُأولَِئَك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة{ 41( تَ ْرَهُقَها َقََتٌَة )40( َوُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َعَلي ْ
 [42-24]عبس:

كوُر يف قوله: }قُِتَل احلمُد هلِل، يُنبِ ُه سبحانه وتعاىل إىل دليٍل آخَر من أدلَّة البعِث: األوَُّل هو املذ  الشيخ:
َفرَُه ) نإَساُن َما َأكإ ٍء َخَلَقُه )17اْلإِ فهذا من [، 19-17]عبس:( ِمنإ نُطإَفٍة َخَلَقُه فَ َقدَّرَُه{ 18( ِمنإ َأيِ  َشيإ

ليها االستدالِل ابملبدِأ األوَِّل واخللِق األوَِّل، وهذا من االستدالِل إبحياِء األرِض بعَد موِِتا حنَي يُنزُل هللُا ع
ِب بعَد أنإ كاَنتإ ميِ تًة ُُيييها هللُا تعاىل ابملاِء فتتشقَُّق األرُض ابلنَّباِت يقوُل تعاىل:  الغيَث بعَد القحِط واجلدإ
نإَساُن ِإىَل َطَعاِمِه{ طعاُمَك الَّذي أتكُله، فهذا كيَف وصَل إليَك وكيَف جاَء، هللُا تعاىل أنزَل  }فَ لإيَ نإظُِر اْلإِ

 األرَض ابلنَّباِت. املاَء وشقَّ 
نإَساُن ِإىَل َطَعاِمِه ) َنا الإَماَء َصبًّا )24}فَ لإيَ نإظُِر اْلإِ َرإَض َشقًّا{ يشبُه قوَله تعاىل: 25( َأَّنَّ َصبَ ب إ َنا األإ ( ُُثَّ َشَققإ

َرإَض ِفرَاًشا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَن إَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَ  رََج ِبِه ِمَن الثََّمرَاِت رِزإقًا َلُكمإ{ }الَِّذي َجَعَل َلُكُم األإ َأخإ
ِصيِد )[، 22]البقرة: َنا ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ احلَإ َل اَبِسَقاٍت 9قاَل تعاىل: }َونَ زَّلإَنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارًَكا َفأَن إبَ ت إ ( َوالنَّخإ

َنا بِ 10ََلَا طَلإٌع َنِضيٌد ) يَ ي إ ُُروُج{ ( رِزإقًا لِلإِعَباِد َوَأحإ ًتا َكَذِلَك اخلإ فأحيا األرَض ابلنَّباِت  [،11-9]ق:ِه بَ لإَدًة َمي إ
 وأخرَج منها األرزاَق ومن ذلَك الطَّعاُم الَّذي أنكُلُه.

َنا الإَماَء َصبًّا ) َرإَض َشقًّا )25}َأَّنَّ َصبَ ب إ َنا األإ َنا ِفيَها َحبًّا )26( ُُثَّ َشَققإ ًبا )( َوِعنَ ًبا َوقَ 27( فَأَن إبَ ت إ ( 28ضإ
( َوَحَداِئَق ُغلإًبا{ أنواُع األشجاِر أبنواِع الثِ ماِر وأنواِع احلبوِب، ال إله إالَّ هللا، فهذا هو 29َوَزي إُتوًَّن َوََنإًًل )

ليُل الثَّاين من أدلَِّة البعِث يف هذه السُّورِة وهو يتكرَُّر يف القرآِن كثريًا بعباراٍت وأساليَب خمتلفٍة.  الدَّ
َد علينا أنواَع األشجاِر الإُمنتِجِة ألنواِع الثِ ماِر وكلُّ هذا متاٌع لنا وألنعاِمنا وهبائِمنا،  { فعدَّ من }َوفَاِكَهًة َوَأابًّ

هذه النَّبااتت ما يكوُن لنا طعاًما ونتَّخُذ منه شرااًب، ومن هذا النَّبات ما كاَن علًفا لدواب ِنا }َمَتاًعا َلُكمإ 
 مإ{.َوأِلَن إَعاِمكُ 
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ُة فلمَّا ذكَر األدلََّة على البعِث ذكَر القيامَة ابلنَّصِ  }فَِإَذا َجاَءِت الصَّاخَُّة{ الصَّاخَُّة هي احلاقَُّة وهي الطَّامَّ 
 وهي الغاشيُة، اسٌم من أمساِء القيامِة، وكلُّها أمساٌء ابعتباِر أحواَِلا وصفاِِتا 

ِه َوأَبِيِه )34يَِفرُّ الإَمرإُء ِمنإ َأِخيِه ) ( يَ وإمَ 33}فَِإَذا َجاَءِت الصَّاخَُّة ) ( َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه{ يفرُّ اْلنساُن 35( َوأُمِ 
َم يَِفرُّ الإَمرإُء ِمنإ  من أقرِب النَّاس إليه وأحبِ هم إليه؛ ألنَّه مشغوٌل بنفسه عنهم وكلٌّ منهم مشغوٌل بنفِسِه }يَ وإ

ِه َوأَبِيِه{ ال34َأِخيِه ) لُوٌد ُهَو ( َوأُمِ   يُعر ُِج عليِه وال جيزي نفٌس عن نفٍس شيًئا }اَل جَيإزِي َواِلٌد َعنإ َوَلِدِه َواَل َموإ
ًئا{   كلٌّ مشغوٌل بنفِسه، نفسي نفسي نفسي.  [،33]لقمان:َجاٍز َعنإ َواِلِدِه َشي إ

ِه َوأَبِيِه )34}يَ وإَم يَِفرُّ الإَمرإُء ِمنإ َأِخيِه ) ِتِه َوبَِنيِه{ هؤالِء أحرُص ما يكوُن اْلنساُن عليهم ( َوَصاِحبَ 35( َوأُمِ 
ُهمإ{ لكلِ  امرٍئ من أولئك املذكورين }َشأإٌن يُ غإِنيِه{ 36الزَّوجة واألبناء، }َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه ) رٍِئ ِمن إ ( ِلُكلِ  امإ

ٍء وال زوجٍة، ال إلَه إال هللا، هذا مشغوٌل بشأنِه ال يلتفُت إىل غريه من قريٍب وال بعيٍد، ال أٍب وال أمٍ  وال أبنا
ِمِئٍذ بَِبِنيِه ) َتِدي ِمنإ َعَذاِب يَ وإ رُِم َلوإ يَ فإ ( َوَفِصيَلِتِه الَِِّت تُ ؤإِويِه 12( َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيِه )11تشبُه }يَ َودُّ الإُمجإ

يًعا ُُثَّ يُ نإِجيِه{ 13) َرإِض َجَِ هؤالء ولو أُتيَح له أنإ يفدَي نفَسه هبم يفرُّ من [، 14-11]املعارج:( َوَمنإ يف األإ
َمِئٍذ َشأإٌن يُ غإِنيِه{. ُهمإ يَ وإ رٍِئ ِمن إ  وجيعَلهم فدًى له لفعَل }ِلُكلِ  امإ

م فريقاِن يف مواقِف القيامِة فريقان  ، فأمَّا -السُّعداُء واألشقياءُ -ُثَّ ذكَر سبحانه وتعاىل حاَل النَّاِس وأَّنَّ
َسَنِة السُّعداُء فعلى وجوِههم ا م آمنوَن من عذاِب هللا }َمنإ َجاَء اِبحلَإ لِبشُر والسُّروُر والفرُح واالستبشاُر؛ ألَّنَّ

َمِئٍذ آِمُنوَن{  َها َوُهمإ ِمنإ فَ زٍَع يَ وإ ِفرٌَة ) [،89]النمل:فَ َلُه َخريإٌ ِمن إ ( َضاِحَكٌة 38فهؤالء وجوُههم }ُمسإ
تَ بإِشرٌَة{.  ُمسإ

َها َغََبٌَة ) واآلخرون على الضِ دِ  من ذلك: َمِئٍذ َعَلي إ ( أُولَِئَك ُهُم الإَكَفرَُة 41( تَ رإَهُقَها َقََتٌَة )40}َوُوُجوٌه يَ وإ
َمِئٍذ ََّنِضَرٌة ) َا ََّنِظَرٌة )22الإَفَجرَُة{ نسأُل هللَا العافية، يشبُه قوَلُه تعاىل: }ُوُجوٌه يَ وإ َمِئٍذ 23( ِإىَل َرهبِ  ( َوُوُجوٌه يَ وإ

َعَل هِبَا فَاِقرٌَة{ هذه حاَُلم يف القيامِة، ُثَّ يصريوَن إىل مصريِهم احملتوِم من اجلنَِّة أو ( تَ 24اَبِسرٌَة ) ُظنُّ َأنإ يُ فإ
 النَّاِر، نعم اي حممَّد.

 
)  )تفسرُي السَّعديِ 

نا حممٍَّد وعلى آِلِه القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِ  العاَلِمنَي، والصًَّلُة والسًَّلُم على نبي ِ 
 : -رمَحُه هللاُ تعاَل-وصحِبِه أمجعنَي، قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن السَّعديُّ 

ُثَّ أرشَدُه هللاُ إَل النَّظِر والتَّفكُِّر يف طعاِمِه، وكيَف وصَل إليِه بعَدما تكرََّرْت عليِه طبقاٌت عديدٌة، ويسََّرُه 
ْنظُِر اْلنْ   َساُن ِإََل َطَعاِمِه{لُه فقاَل: }فَ ْلي َ
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سبحاَن هللا! طعاُمك كذلك أتكُله كم مرَّ به من أحواٍل وكم عمَلتإ فيه من أيٍد من بدايِة األعماِل الشيخ: 
الز ِراعيَِّة إىل األعماِل التَّالية من جيِن الثِ ماِر وخزَِّنا ومحِلها من مكاٍن إىل مكاٍن حَّتَّ وصَلتإ إليَك وُوِضَع 

 .بنَي يديَك، ال إله إالَّ هللاهذا الطَّعاُم 
 

َنا اْلَماَء َصبًّا{ أي: أنزْلنا املطَر على اْلرِض بكثرٍة. ب ْ  القارئ: }فَ ْليَ ْنُظِر اْلْنَساُن ِإََل َطَعاِمِه * َأَّنَّ َصب َ
َنا ِفيَها{ أصنافًا مصنَّفًة ِمن أنواِع  اْلطعمِة اللَّذيذِة، واْلقواِت }ُثَّ َشَقْقَنا اْلْرَض{ للنَّباِت }َشقًّا فَأَنْ بَ ت ْ

 ، الشَّهيَِّة }حبًّا{ وهذا شامٌل لسائِر احلبوِب على اختًلِف أصناِفها، }َوِعنَ ًبا َوَقْضًبا{ وهَو القتُّ
 }َوزَيْ ُتوًَّن َوََنًًْل{ وخصَّ هذِه اْلربعَة لكثرِة فوائِدها ومنافِعها.

{ الفاكهُة: ما يتفكَُّه فيِه }َوَحَداِئَق ُغْلًبا{ أي: بساتنَي فيها اْلشجاُر ال كثريُة امللتفَُّة، }َوفَاِكَهًة َوَأابًّ
 اْلنساُن، ِمن تنٍي وعنٍب وخوٍخ ورمَّاٍن، وغرِي ذلَك.

: ما أتكُلُه البهائُم واْلنعاُم، وهلذا قاَل: }َمَتاًعا َلُكْم َوْلنْ َعاِمُكْم{ الَّيت خلَقها هللُا وسخََّرها لكم،  واْلبُّ
هذِه النِ عِم أوجَب لُه ذلَك شكُر ربِ ِه، وبذُل اجلهِد يف اْلَّنبِة إليِه، واْلقباِل على طاعِتِه، فَمن نظَر يف 

 والتَّصديِق أبخبارِِه.
 { اآلايِت:قاَل هللاُ تعاَل: }فَِإَذا َجاَءِت الصَّاخَّةُ 

 أي: إذا جاَءْت صيحُة القيامِة، الَّيت تصخُّ هلوها اْلمساعُ 
 اضحَلوَِلا، و الشيخ: 
الَّيت تصخُّ هلوهِلا اْلمساُع، وتنزعُج هلا اْلفئدُة يومئٍذ، ممَّا يرى النَّاُس ِمن اْلهواِل  بدوِن الٍم،القارئ: 

ِة احلاجِة لسالِف اْلعماِل.  وشدَّ
ِه{ أي: زوجِتِه }َوبَِنيِه{ }يَِفرُّ اْلَمْرُء{ ِمن أعزِ  النَّاِس إليِه، وأشفِقهم لديِه، }ِمْن َأِخيِه َوُأمِ ِه َوَأبِيِه َوَصاِحَبتِ 

ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َشْأٌن يُ ْغِنيِه{ أي: قد شغَلْتُه نفُسُه، واهتمَّ لفكاِكها، ومل يكْن لُه  وذلَك ْلنَُّه }ِلُكلِ  اْمِرٍئ ِمن ْ
ئٍذ التفاٌت إَل غريِها، فحينئٍذ ينقسُم اخللُق إَل فريَقنِي: سعداٍء وأشقياٍء، فأمَّا السُّعداُء، فوجوُههم يوم

}ُمْسِفَرٌة{ أي: قد ظهَر فيها السُّروُر والبهجُة، ِمن ما عرُفوا ِمن جناِِتم، وفوِزهم ابلنَّعيِم، }َضاِحَكٌة 
َها َغََبٌَة تَ ْرَهُقَها{ أي: تغشاها }َقََتٌَة{ فهَي سوداُء مظلمٌة  ُمْستَ ْبِشَرٌة َوُوُجوٌه{ اْلشقياِء }يَ ْوَمِئٍذ َعَلي ْ

 ن كلِ  خرٍي، وعرَفْت شقاَءها وهًلَكها.مدهلمٌَّة، قد أيَسْت مِ 
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بُوا آبايِت هللِا،  }ُأولَِئَك{ الَّذين هبذا الوصِف }ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة{ أي: الَّذين كفُروا بنعمِة هللِا وكذَّ
 وجترَُّؤوا على حمارِمِه. 

 واحلمُد هلِل ربِ  العاملنَي. نسأُل هللاَ العفَو والعافيَة إنَُّه جواٌد كرمٌي. متَّ تفسرُي سورِة عبَس،
 رمَحه هللاُ، هللاُ أكَُب، هللاُ أكَُب.الشيخ: 

 


