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 أهوال القيامة .4

 [42اىل  33: الآايت ]سورة عبس

ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئىئ يئ جبحب خب مب ىب يب ېئ ېئ ېئ ىئ  

مت ىت يتجث مث ىثيث حج مج جح محجخ حخ مخجس حس خس مس  جت حتخت 

 .(   حص
 رشح املفردات .1

ذا جإءت الصإخة:  منإ يه لنفخة الصور الثإنية اليت تصخ الآذان أ ي تصمهإ، ويس تعمل هذا فإ  امس من أ سامء القيإمة، واللفظة يف حقيقهتإ ا 

 اللفظ يف ادلاهية اليت يصم نبؤهإ الآذان لصعوبته.

ُة: َصْيَحٌة  إخَّ اًي، والصَّ ا َوُمتََعد ِ هَإ. يَُقإُل: ََصَّ يَُصخُّ قَإِِصً إَع، َأْي تُِصمُّ نَْسإِن تَُصخُّ اْلَْْسَ
ِ
ْيِنِه يِف َوُمَضإِرعُُه يَُصخُّ بِ َشِديَدٌة ِمْن َصْيَحإِت اْْل ََ  ِ َضم 

.  الَْحإلَْْيِ

آِن عَلًَمإ ِِبلَْغلََبِة عَََل َحإِدثَِة  ُة يِف الُْقْرأ إخَّ ُصُل َصْيَحإٌت ِمْْنَإ َأْصَواٌت تَُزلِْزُل اْلَْرَض َواْصِطَداُم وَصإَرْت الصَّ يَْوِم الِْقيَإَمِة َواْنهِتَإِء َهَذا الَْعإلَِم، َوََتْ

ْنَدَهإ النَّإُس. َِ َّيِت تُْبَعُث  وِر ال  بَْعِض اْلَكَواِكِب ِِبْلَْرِض َمثًًَل، َونَْفَخُة الصُّ

ليه، ولعلمه أ هنم ْل يغنون َنه شيئإ، وبد )يوم يفر املرء من أ خيه وأ مه وأ بيه( أ  )وصإحبته(: أ ي زوجته؛ يَِفرُّ مْنم ْلش تغإهل مبإ هو مدفوع ا 

يه. ن ِبل خ، مث ِبل بوين ل هنام أ قرب منه، مث ِبلصإحبة والبنْي ل هنم أ قرب وأ حب، ك نه قإل: يفر  من أ خيه، بل من أ بويه، بل من صإحبته وب 

 لبهتم ِبلتبعإت.وقيل: يفر  مْنم حذرا من مطإ

 َوالِْفَراُر: الُْهُروُب ِللتََّخلُِّص ِمْن ُمِخيٍف.

ىَل َسبَِب الِْفرَ  
ِ
ى ِبِه ِفْعُل الِْفَراِر ا ي يَُعدَّ ِ وُز َأْن يَُكوَن ِبَمْعََن التَّْعِليِل اَّلَّ ، َن الَْعدُ اِر ِحَْي يَُقإُل: فَرَّ ِمَن اْلََسِد، َوفَرَّ مِ َوَحْرُف )ِمْن( ُهنَإ ََيُ ِ و 

ْن( . ََ وُز َأْن يَُكوَن ِبَمْعََن الُْمَجإَوَزِة ِمثَْل )  َوفَرَّ ِمَن الَْمْوِت، َوََيُ

لُّ  َذا َرَأى َمإ ََيِ
ِ
ْيُث ا نَْسإِن يَِفرُّ ِمْْنُْم يَْقتَِِض َهْوَل َذِِلَ الَْيْوِم ِِبَ

ِ
 َوَكْوُن َأْقَرِب النَّإِس ِلًْل

ِ
َ أَ ِمَن الَْعَذاِب ِبأَْقَرِب النَّإِس ا نَّ الِْفَراَر ِمنُْه لَْيِه تََوَّهَّ

إلِ  َُّه ََكَن ُمَمإِثًًل لَهُْم ِفميَإ اْرتََكُبوُه ِمَن اْلَْْعَ ْذ قَْد عَِِلَ َأن
ِ
، ا نَّ الَْقَرابََة أآِِصَ يُْنِجيِه ِمَن الُْوقُوعِ يِف ِمثِِْلِ

ِ
إ ٌة تَُكوُن لَهَ  فَُذِكَرْت ُهنَإ َأْصنَإٌف ِمَن الَْقَرابَِة، فَإ

ٌة َوِحْرٌص عَََل َسًَلَمِة َصإِحِِبَإ َوَكَراَمِتِه.   يِف النَّْفِس َمَعزَّ

ة يوم ا ذا جإءت الصإخَّ قيإمة ل )للك امرئ( يعين: من الرجل وأ خيه وأ مه وأ بيه، وسإئر من ُذكر يف هذه الآية )يَْوَمِئٍذ( يعين: يوم القيإمة ا 

 َن شأ ن غريه.)َشأٌْن يُْغِنيِه( يقول: أ مر يغنيه، ويُشِغِل 

هو فكره يف سيئإته وخوفه عَل نفسه من التخليد يف النإر، واملعَن يُْغِنيِه َن اللقإء مع غريه والفكرة يف أ مره، « : الشأ ن اَّلي يغنيه»و

نسإن ا ىل مإ يشغِل َن غريه.  قإل قتإدة: أ فىض لك ا 

ْغنَإُء: َجْعُل الَْغرْيِ 
ِ
.  َواْْل أُْن: الَْحإُل الُْمهِمُّ ٍء يِف غََرِضِه. َوالشَّ  غَِنيًّإ، َأْي غرَْيَ ُمْحَتإجٍ ِلََشْ

ذ َحُسن،  ا)ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة( أ ي: وجوه يومئذ مرشقة مضيئة، ويه وجوه املؤمنْي اَّلين قد رىض هللا َْنم، يقإل: أ سفر وجه فًلن: ا 

ذا أ ضإء، ولك  مِضء فهو مسفر  .ومنه أ سفر الصبح: ا 

ٌة( ملإ ترجو من الزايدة. َتْبرِشَ  )َضإِحَكٌة( من الرسور مبإ أ َطإهإ هللا من النعمي والكرامة )ُمس ْ

َهإنًَة َوِمنْ  ويه وجوه الكفإر)يومئذ علهيإ غربة( )ووجوه(
ِ
َإ ُمَعفََّرٌة ِِبلُْغَبإِر ا ُة ِبَفْتَحَتْْيِ الُْغَبإُر ُُكُُّه، َوالُْمَراُد ُهنَإ َأهنَّ  َثَِر اْلَكَبَواِت.أَ  َوالَْغرَبَ

 )تَْرَهُقهإ( تَْغِلُب عَلهَْيَإ َوتَْعلُوَهإ.

 ُكية العلوم اْل نسإنية واْل سًلمية 1جإمعة وهران 

 سإدسةالس نة الثإنية أ صول ادلين//    احملإرضة ال  التفسري التحلييل

    تفسري سورة عبس: الثإيناحملور  السعدي كحلولد. 
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اِغُب، َوُهَو غرَْيُ  ِ، َكَذا قَإَل الرَّ ْبُه ُدَخإٍن يَْغََش الَْوْجَه ِمَن اْلَكْرِب َوالَْغم  ُة: ِبَفْتَحَتْْيِ ش ِ ِة اََمَ تَْقتَِضيِه اْلآيَُة ِلئًَلَّ يَُكوَوالَْقََتَ عَإَدِة،  َن ِمنَ  الَْغرَبَ
ِ
اْْل

ى بَيَْْنَُمإ الَْجْوَهرِيُّ َوتَِبَعُه اْبُن َمنُْظوٍر َوَصإِحُب  لهَْيَإ. َوَسوَّ
ِ
َي ا َِ  « .الَْقإُموِس »َويِهَ ِخًَلُف اْلَْصِل َوَْل َدا

 يبإلون مإ أ توا به يف ادلنيإ الفجرة يف ديْنم، ْل)ُأولَِئَك َُّهُ اْلَكَفَرُة الَْفَجَرُة( أ ي: هؤْلء اَّلين هذه صفففففهتم يوم القيإمة َّه الكفرة ِبن، َكنوا 

 من معإيص هللا، وركبوا من حمإرمه، جفزاَّه هللا بسوء أ َامهلم مإ أ خرب به َبإده.

 س بة واملعَن اْل جاميلنإامل . 2

قإمة ال دةل والرباهْي هبإ عَل كامل قدرة هللا َز  البعث ولك يشء،  وجل عَلبعد بيإن نعم هللا تعإىل يف نفس اْل نسإن ويف الآفإق، وا 

َراض أ ِبن هللا تعإىل بعض أ هوال القيإمة وأ حوالهإ اليت متل  النفس خوفإ ورهبة، ليكون ذِل مدعإة ا ىل التأ مل يف ادلْلئل واْل ميإن هبإ واْل  

ظهإر التواضع ا ىل لك أ حد. ىل ا  ىل ترك التكرب عَل النإس، وا   َن الكفر، وا 

وأ شففقيإء، والفريا ال ول ضففإحك مسفف تبرشفف: وهو من امن ِبن ورسففِل وأ رإع مإ أ مر هللا به.  والنإس يف ذِل املوقف فريقإن: سففعداء

والفريا الثإين عإبس متكدر، تعلو وهجه الغربة وترهقه القَتة: وهو اَّلي أ نكر وجود هللا وتوحيده، وأ َرض َن قبول مإ جإءت به رسفففففل 

 هللا.

 املعإين اْل َرابية. 3

ُة بََدًْل ُمَطإِبقًإ.ويَْوَم يَِفرُّ الَْمْرُء  إخَّ َذا جإَءِت الصَّ
ِ
 ِمْن َأِخيِه بََدٌل ِمْن ا

ْن َكنْت نكرًة لكوهِنإ يف حزِي التنويعِ ومسفرٌة خرُبُه ويومئٍذ متعلٌا به أ ي مضيئٌة مهتلةٌل مْن أ سفَر الصبُح.  )وجوٌه مبتدٌأ( وا 

َذا( ، 
ِ
: ُوُجوٌه يَْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة َجَواُب )ا ةَلُ ٌة.َوُُجْ ُة ََكَن النَّإُس ِصْنَفْْيِ ِصْنٌف ُوُجوُههُْم ُمْسِفَرٌة َوِصْنٌف ُوُجوُههُْم ُمْغرَبَّ إخَّ َذا َجإَءِت الصَّ

ِ
 َأْي ا

 املعإين البًلغية. 4

ْسإُن َمإ َأْكَفَرُه ]عبس:  ن
ِ
: قُِتَل اْْل َّْوِم َوالتَّْوِبيِخ يِف قَْوهِلِ : ِمْن َأي ِ [ 17)الَْفإُء( ِللتَّْفرِيعِ عَََل الل ِكَْي ِمْن قَْوهِلِ ِتْدَْلِل عَََل الُْمرْشِ َوَمإ تَِبَعُه ِمَن اِْلس ْ

ىَل قَْوهِلِ َأَّنَّ َصَببْنَإ الاْمَء َصبًّإ ]عبس: 
ِ
ٍء َخلََقُه ا نَْذاٌر ِبَيْوِم الَْجَزاِء.25 -18يَشْ

ِ
 [ ، فَُفر َِع عَََل َذِِلَ ا

َذا( َظْرٌف َوُهَو ُمتََعل ٌِا ِب 
ِ
: ُوُجوٌه يَْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة اْلآاَيِت.َو )ا ُة َوَجَوابُُه قَْوهُلُ إخَّ  جإَءِت الصَّ

آَخَر. َه ُحُصوُل يَْوِم الَْجَزاِء ِبَشْخٍص َجإَء ِمْن َمََكٍن أ ب ِ َتْعَمٌل يِف الُْحُصوِل َمَجإًزا، ش ُ  َوالَْمِجيُء ُمس ْ

إخة( يقإل: َص  حلديثه، مثل: أ صإخ هل، فوصفت النف  خة ِبلصإخة جمإزا، ل ن  النإس يصخون لهإ.)والصَّ

نْ  ِ ُعوِد ِمَن الصفف  َب الصففُّ نَإُف الَْقَرابَِة يِف اْلآيَِة َحسففَ ىَل )يوم يفر املرء من أ خيه وأ مه وأ بيه وصففإحبته وبنيه( ُرت ِبَْت َأصففْ
ِ
َمْن ُهَو َأْقَوى ِمنُْه  ِف ا

ًجإ يِف ََتِْويِل َذِِلَ الَْيْوِم.  تََدرُّ

َتِمرُّ ُروَل الَْحيَ فَإبُْتِدَئ ِِب  َس ْ لٌْف بَيَْْنَُمإ ي
ِ
َشأُ ِبَذِِلَ ا َبإ فَيَنْ ِ ص  َصإهِلِ ِبأَِخيِه ِمْن َزَمِن ال ِة ات ِ ِشدَّ ىَل ْلَخِ ِل

ِ
َشدُّ  إِة، مُثَّ اْرتُِقَي ِمَن اْلَخِ ا اْلَبََوْيِن َوُُهَإ َأ

ْكِر ِلَ  ِ َمِت اْلُمُّ يِف اَّل  ِ َمإ، َوُقد  ْوَجِة َوالَْبنِ قُْرًِب ِْلبْنهَْيِ ىَل الزَّ
ِ
، َوانُْتِقَل ا ةَلِ ِي عَََل الَْفإصفففففِ َْ يِه َوِللرَّ إ َأْقَوى ِمْنُه ِبأَِب ِْنَإ هِبَ لَْف اْب

ِ
إ ُمْجَتَمُع َعإئِةَلِ ْيَ نَّ ا  َوُُهَ

نَْسإِن َوَأَشدُّ النَّإِس قُْرًِب ِبِه َوُمًَلَزَمًة.
ِ
 اْْل

َ َوُأْرِنَب ِبَتْعَداِد َهُؤَْلِء اْلَ  ْحَضإِر ُصوَرِة الْهَْوِل يِف ن
ِ
إِمعِ.ْقِرَِبِء ُدوَن َأْن يَُقإَل: يَْوَم يَِفرُّ الَْمْرُء ِمْن َأْقَرِب قََرابَِتِه َمثًًَل ِْل  ْفِس السَّ

 
ِ
ْرتَُه ُهَو الَْفإرَّ ََكَن َمْن ُذِكَر َمَعُه َمْفُروًرا ِمنُْه ا َذا قَدَّ

ِ
إِحِِبَإ، فَِفيِه َولُكٌّ ِمْن َهُؤَْلِء الَْقَرابَِة ا : َوصفففإِحَبِتِه ِلُظهُوِر َأنَّ َمْعنَإُه: َوالَْمْرَأِة ِمْن صفففَ ْلَّ قَْوهَلُ

ْوجِ ِلَنَّ  ِف الزَّ ال ِ عَََل الُْقْرِب َوالُْمًَلَزَمِة ُدوَن َوصففْ إِحَبِة ادلَّ ِف الصففَّ ََّمإ ُذِكَرْت ِبَوصففْ ن
ِ
إ الَْمْرَأَة قَْد تَُكوُن غرَْيَ حَ اْكِتَفإٌء، َوا ِة ِلَزْوهِجَ َ نَِة الِْعرشففْ فًََل  سفف َ

إِحَبِة. ِة الْهَْوِل فَُذِكَر ِبَوْصِف الصَّ ْن ِشدَّ ََ  يَُكوُن ِفَراُرُه ِمْْنَإ ِكنَإيًَة 

ْْنُْم يَْوَمِئٍذ َشأٌْن يُْغِنيِه( اس تئنإٌف وارٌد لبيإِن سبِب الفراِر أ ي للُك ِ واحٍد من املذكوريَن شغٌل شإغ إئٌل يكفِيه وخطٌب هٌل )ِللُك  امرىء م 

 يف الاهامتِم به.

ال ِ عَََل التَّعْ  : ِللُك ِ اْمرٍِئ عَََل الُْمْبَتَدأ ِ ِلَيَتأََّتَّ تَْنِكرُي َشأٌْن ادلَّ  ِظمِي.َوتَْقِدمُي الَْخرَبِ يِف قَْوهِلِ

ِل َوالثَّإيِن ِللتَّْنِويعِ، َوَذِِلَ ُمَسو ُِغ  هَِمإ ُمْبَتَدًأ.َوتَْنِكرُي ُوُجوٌه اْلَوَّ َِ  ُوقُو

ِط َوَجَواِبِه َوِلُطوِل الَْفْصِل بَيَْْنَُمإ َوالتَّْقِديُر: ْ بْطِ بَْْيَ الرشَّ عَإَدُة يَْوَمِئٍذ ِلَتأِْكيِد الرَّ
ِ
 َوا

عَإَدُة يَْوَمِئٍذ 
ِ
آِخرِِه. َوقَْد َأْغنَْت ا ىَل أ

ِ
ْن َربْطِ الَْجَواِب ِِبلَْفإِء.ُوُجوٌه ُمْسِفَرٌة يَْوَم يَِفرُّ الَْمْرُء ِمْن َأِخيِه ا ََ 

وِر. ُ ِن الرسُّ ََ  َو )ضإِحَكٌة( َأْي ِكنَإيٌَة 
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، أَ  َ َتَجإَب، َويَُقإُل: برَشففَ ُْي َوالتَّإُء ِفيِه ِللُْمَبإلََغِة ِمثَْل: اسفف ْ ٌة( َمْعنَإُه فَرَِحٌة، َوالسفف ِ َ َتبرْشففِ ، قَإَل تََعإىَل: قإَل اَي برُشففْ َو )ُمسفف ْ َهَذا  ىْي فَرَِح َوُُسَّ

 [ َأْي اَي فَْرَحيِت.19غًُلٌم ]يُوُسف: 

ِحِك َواِْل  ضَّ ْقيِلٌّ ِلَنَّ الُْوُجوَه َمَحلُّ ُظهُوِر ال ََ ىَل الُْوُجوِه َمَجإٌز  ِ
َشإِر ا ِتبْ س ْ ِحِك َواِْل ضَّ نَإُد ال س ْ

ِ
ىَل َمََكِنِه،َوا

ِ
نَإِد الِْفْعِل ا س ْ

ِ
َشإِر، فَهَُو ِمْن ا ِتبْ  س ْ

َعَل  ْْحَن: َوَِلَ َأْن ََتْ َواِت َكَقْوهِلِ تََعإىَل: َويَْبقى َوْجُه َرب َِك ]الرَّ ِن اَّلَّ ََ  [ .27الُْوُجوَه ِكنَإيًَة 

ْرًضإ َوُحُضوًرا. ََ  َوَهِذِه ُوُجوُه َأْهِل الَْجنَِّة الُْمْطَمِئن َِْي َِبًْل الُْمْكَرِمَْي 

)ُأولِئَك َّهُُ هِذِه ُوُجوُه َأهْ  وقوهل)ووجوه يومئذ علهيإ غربة ترهقهإ قَتة( َِح ِبَذِِلَ ِبَقْوهِلِ َيإِق َهَذا التَّْنِويعِ، َوقَْد ُِص   ِل اْلُكْفِر، يُْعَِلُ َذِِلَ ِمْن سفففف ِ

إِمِعَْي.  اْلَكَفَرُة الَْفَجَرُة( ِزاَيَدًة يِف تَْشهِرِي َحإِلهُِم الَْفِظيعِ ِللسَّ

شإرٌة ا ىل أ حصإب تكل الوجوِه ومإ فيِه من معَن ُسوِء احلإِل أ ي أ ولئَك املوصوفوَن بسو  وقوهل)أ ولئك( ا  يذان بُبعد درجهِتم يف  اِد البعد لًل 

 الوجوِه وغريه.

. بَّبَْت لَهُْم َذِِلَ َّيِت س َ يَضإحِ تَْشهِرًيا ِِبلَْحإةَلِ ال
ِ
َشإَرِة ِلِزاَيَدِة اْْل

ِ
 َوِِجَء ِِبمْسِ اْْل

  ُجَع هللا تعإىل ا ىل سواد وجوِههم الغربَة.)َُّهُ الكفرة الفجرة( اجلإمعوَن بْي الكفِر والفجوِر فذلِلَ    

فَإَدِة التَّْقوية.
ِ
رُي الَْفْصِل ُهنَإ ِْل  َوََضِ

َظُم ِمْن َوْصِف الُْفُجوِر ِلَمإ يِف َمعْ  َْ  فَُذِكَر وصفإَّه لِ ََن الُْفُجوِر ِمْن َخَسإَسِة الَْعمَ َوُأتِْبَع َوْصُف اْلَكَفَرُة ِبَوْصِف الَْفَجَرُة َمَع َأنَّ َوْصَف اْلُكْفِر َأ

ِتَقإِد َوفََسإِد الَْعَمِل. َْ  ادلالان عَل َمْجُموعِ فََسإِد اِْل

ُعوا بَْْيَ اْلُكْفِر َوالُْفُجوِر. ُْم َُجَ  َوِذْكُر َوْصِف الَْفَجَرُة ِبُدوِن عَإِرٍف يُِفيُد َأهنَّ

 معإين الآايت. 5

ېئ   ېئ ېئ)فهيإ ذكر تعإىل معإده ومأ هل فهيإ فقإل َز من قإئلبعدمإ يبْي تعإىل بداية أ مر اْل نسفففففإن يف حيإته ومعإشفففففه 

ذا جإءت  (ىئىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئىئ يئجبحب خب مب ىب يب جتحت يقول: فإ 

مْنم  دصففيحة البعث يوم القيإمة اليت تصففمُّ ِمن هولهإ ال سففامع، يوم يفرُّ املرء لهول ذِل اليوم من أ خيه، وأ مه وأ بيه، وزوجه وبنيه. للك واح

 نعه من الانشغإل بغريه.يومئٍذ أ مر يشغِل ومي 
حتخت مت ىت يتجث مث ىثيث حج مج جح محجخ حخ مخجس حس خس  )

. أ ولئك  (مس حص ة، تغشففإهإ ذةلَّ يقول: وجوه أ هل النعمي يف ذِل اليوم مسفف تنرية، مرسففورة فرحة، ووجوه أ هل اجلحمي مظلمة مسففودَّ

آايته، وَترؤوا عَل حمإرمه  بوا بأ  ِبلفجور والطغيإن.املوصوفون هبذا الوصف َّه اَّلين كفروا بنعم هللا وكذَّ

 هداية الآايت. 6

 بيإن شدة الهول يوم القيإمة يدل عَل فرار املرء من أ قرِبئه.. 1

 خطر التبعإت عَل العبد يوم القيإمة ويه احلقوق اليت يطإلب هبإ العبد يوم القيإمة.. 2

 شدة الهول والفزع تنيس املرء يوم القيإمة أ ن ينظر ا ىل َورة أ حد من أ هل املوقف.. 3

ضإءة ومثرة الكفر والفجور تظهر ظلمة وسوادا عَل الوجه وغبإرا.. 4 رشاقإ هل وا   مثرة اْل ميإن والتقوى تظهر يف املوقف نورا عَل الوجه وا 

 تقرير َقيدة البعث واجلزاء بعرض صورة من صورهإ.. 5

 

 

 

 


