


 اليوم العظــيم

 

٘ 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ادلقدمة

 ُُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ِإَّلا َوْجَهو 
 

دلُت، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، والصالة ااحلمد هلل رب الع
والسالم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وَمن تبعهم بإحسان إىل 

 يوم الدين.. وبعد:
ركة اليت ال هتدأ وال فإنو البدَّ من يوم تتوقف فيو احلياة بعد احل

تتوقف لياًل وهنارًا، والبدَّ من يوم يُفٍت فيو الرب سبحانو وتعاىل مجيع 
ن سللوقات ِمن إنس وجن ودواب، فال يبقى إال  ِِ َمن على األرض ِم

َها هللا ذو اجلالل واإلكرام والعظمة والكربياء، قال تعاىل:  ُكلُّ َمْن َعَليـْ
َقى َوْجُو رَبِّ   .[62، 62]الرمحن:  َك ُذو اْلَََْلِل َواْْلِْكَرامِ فَاٍن * َويـَبـْ

 –يف ذلك اليوم العظيم  –وبعد العيش يف القبور سيالقي الناس 
من األىوال العظيمة ما تتقطع لو القلوب خوفًا وفزًعا، وعندىا ال 
م من خَت وعلى رأسو التوحيد، وترك كل شر  يُنجي العبد إال ما قدَّ

 وعلى رأسو الشرك.
َفُع َماٌل َوََّل بـَُنوَن * ِإَّلا َمْن َأَتى اَّللاَ ِبَقْلٍب عاىل: قال ت يـَْوَم ََّل يـَنـْ

 .[88، 88]الشعراء:  َسِليمٍ 
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 اليوم العظيم
 

َوَصَف هللا سبحانو وتعاىل يوم القيامة يف كتابو الكرمي باليوم 
ُعوثُوَن * لِيَـْوٍم عَ العظيم  ِظيٍم * يـَْوَم يـَُقوُم َأََّل َيُظنُّ ُأولَِئَك أَنـاُهْم َمبـْ

؛ لشدة ما سيقع فيو من أىوال عظيمة تنصدع النااُس ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ 
ذلا القلوب وتشيب منها الولدان وتُنسي ادلرضعة رضيعها الذي ال 

 يعيش إال هبا وذلك لشدة اذلول والفزع. 
َلَة السااَعِة َشْيٌء يَا َأيُـَّها النااُس اتـاُقوا رَباُكْم ِإنا زَْلزَ قال تعاىل: 

َعِظيٌم * يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعماا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت 
مَحٍْل مَحَْلَها َوتـََرى النااَس ُسَكاَرى َوَما ُىْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنا َعَذاَب اَّللِا 

لة إمنا تكون بعد والذي ثبت بسياق اآليات: أن ىذه الزلز »، َشِديدٌ 
 إحياء الناس وبعثهم من قبورىم، ألنو ال يُراد هبا إال إذعان الناس

والتهويل عليهم، فينبغي أن يشاىدوىا؛ ليفزعوا منها ويهوذلم أمرىا، 
يـَْوَمِئٍذ ُُتَدُِّث وال دتكن ادلشاىدة منهم وىم أموات، وألنو تعاىل قال: 

ا عمل عليها َأْخَباَرَىا يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر من خَت وشر  أي: خترب عمَّ
، فدلَّ ذلك على أن ىذه الزلزلة إمنا تكون والناس أحياء النااُس َأْشَتاتًا

 فَِإَذا نُِفَخ ِف الصُّوِر نـَْفَخٌة َواِحَدةٌ واليوم يوم اجلزاء، وقال تعاىل: 
َلِت اْْلَْرُض َواْْلَِبالُ . يعٍت: اآلخرة َفى ِمْنُكْم ََّل تَْ إىل قولو:  َومحُِ

، فدلَّت ىذه السورة على أن اصطدام األرض واجلبال ال َخاِفَيةٌ 
يكون إال بعد اإلحياء، فدلَّت ىذه اآلية على أن الكوائن إمنا تكون 

 .(ٔ)«بعد النشأة الثانية. وهللا أعلم
                              

 للقرطيب.« التذكرة» (1)
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 من أمساء اليوم العظيم:
 
ما عظم شأنو تعددت صفاتو، وكثرت أمساؤه، وىذا يف  وكل»

الم العرب، أال ترى أن السيف دلا عظم عندىم موضعو وتأكد مجيع ك
نفعو لديهم وموقعو مجعوا لو مخسمائة اسم، ولو نظائر. فالقيامة دلا 
عظم أمرىا، وكثرت أىواذلا، مسَّاىا هللا تعاىل يف كتابو بأمساء عديدة، 

 .(ٔ)«ووصفها بأوصاف كثَتة
ثنا ملك ذلك اليوم يف كتابو الكرمي عن ب عض أمساء ذلك وُُيدِّ

 اليوم العظيم:
اَّللاُ ََّل ِإَلَو ِإَّلا ُىَو لََيْجَمَعناُكْم ِإََل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ََّل  يوم القيامة:

 .رَْيَب ِفيوِ 
 أي من قيام الناس من قبورىم لرب العادلُت.)القيامة(: 

 .ْلَقارَِعةُ اْلَقارَِعُة * َما اْلَقارَِعُة * َوَما َأْدرَاَك َما ا يوم القارعة:
 ا.ذلأي تفزع القلوب وتُزعج الناس من ىو )القارعة(: 

 .فَِإَذا َجاَءِت الصااخاةُ  يوم الصاخة:
 )الصاخة(: أي تُصم األمساع من شدة اذلول.

َرى يوم الطامة:  .فَِإَذا َجاَءِت الطااماُة اْلُكبـْ
صيبة العظيمة اليت يهون عندىا كل شدة ومص

ُ
 يبة.)الطامة(: أي ادل

                              
 للقرطيب.« التذكرة» (1)
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 .احْلَاقاُة * َما احْلَاقاُة * َوَما َأْدرَاَك َما احْلَاقاةُ  يوم احلاقة:
 )احلاقة(: ألهنا ُتظهر احلقائق وسُلبآت الصدور.

 .ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعُة * لَْيَس ِلَوقْـَعِتَها َكاِذبَةٌ  يوم الواقعة:
تفع ناس إىل )الواقعة(: أي إذا وقع ذلك الذي البد منو، فإنو سَت 

عليُت وإن كانوا يف الدنيا مغمورين وىم أىل اإلميان، وإنو سينخفض 
آخرين إىل أسفل سافلُت وإن كانوا يف الدنيا من أىل اجلاه وادلناصب 

 وىم أىل الكفر والنفاق.
َوأَْنِذْرُىْم يـَْوَم اآْلَزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى احْلََناِجِر   يوم اآلزفة:

 .َكاِظِميَ 
 )اآلزفة(: أي اليوم الذي أزف وقرب موعده.

بُونَ  يوم الفصل: ِإنا يـَْوَم  ،َىَذا يـَْوُم اْلَفْصِل الاِذي ُكْنُتْم ِبِو ُتَكذِّ
 .اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتًا

)الفصل(: أي يوم القضاء واحلكم بُت العباد فيما بينهم وبُت 
 وبينهم وبُت اخللق. ،اخلالق

 .ْوَم ُُتَْزى ُكلُّ نـَْفٍس ِبَا َكَسَبتْ اْليَـ  يوم اْلزاء:
)اجلزاء(: أي يوم جتازى كل نفس مبا كسبت يف ىذه الدنيا من 

 خَت أو شر.
 .يـَْوَم ََيَْمُعُكْم لِيَـْوِم اْْلَْمِع َذِلَك يـَْوُم التـاَغاُبنِ  يوم التغابن:

)التغابن(: أي يوم يغنب أىل اإلميان أىل الكفر والنفاق يف 
 وعند دخول اجلنان. ،لقيامةعرصات ا
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 .يـَْوَم َيْسَمُعوَن الصاْيَحَة بِاحْلَقِّ َذِلَك يـَْوُم اخْلُُروجِ  يوم اخلروج:
 )اخلروج(: أي يوم خيرجون من قبورىم لداعي هللا.

ِإَذا زُْلزَِلِت اْْلَْرُض زِْلَزاذَلَا * َوَأْخَرَجِت اْْلَْرُض  يوم الزلزلة:
َقاذَلَا  .أَثـْ

 (: أي اليوم الذي تتحرك فيو األرض ويسقط كل شيء عليها.)الزلزلة
َر  يوم الساعة: َويـَْوَم تـَُقوُم السااَعُة يـُْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما لَِبُثوا َغيـْ

 .َساَعةٍ 
قيل مُسيت الساعة ألهنا تقوم يف آخر ساعة من )الساعة(: 

 .ساعات الدنيا
ميَاَن َلَقْد لَِبْثُتْم ِف ِكَتاِب َوقَاَل الاِذيَن ُأوُتوا الْ  يوم البعث: ِعْلَم َواْْلِ

 .اَّللِا ِإََل يـَْوِم اْلبَـْعِث فـََهَذا يـَْوُم اْلبَـْعِث َوَلِكناُكْم ُكْنُتْم ََّل تـَْعَلُمونَ 
 )البعث(: أي يوم يبعث هللا أىل القبور.

 .يـَْوَم ََيَْمُعُكْم لِيَـْوِم اْْلَْمعِ  يوم اْلمع:
إىل  مع هللا األولُت واآلخرين من آدم )اجلمع(: أي يوم جي

 آخر الناس.
يِن * َوَما  يوم الدين: َوِإنا اْلُفجااَر َلِفي َجِحيٍم * َيْصَلْونـََها يـَْوَم الدِّ

يِن  يِن * ّتُا َما َأْدرَاَك َما يـَْوُم الدِّ َها ِبَغائِِبَي * َوَما َأْدرَاَك َما يـَْوُم الدِّ ُىْم َعنـْ
 .ِلُك نـَْفٌس لِنَـْفٍس َشْيًئا َواْْلَْمُر يـَْوَمِئٍذ َّلِلاِ * يـَْوَم ََّل تَْ 

)الدين(: أي يوم اجلزاء واحلساب على ما قدمت األيدي من 
 خَت أو شر.
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 .يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن ََّل َتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ  يوم العرض:
 )العرض(: أي يوم يُعرض الناس على رهبم للحساب.

أَْنِذْرُىْم يـَْوَم احلَْْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْْلَْمُر َوُىْم ِف َغْفَلٍة وَ  يوم احلسرة:
 .َوُىْم ََّل يـُْؤِمُنونَ 

)احلسرة(: أي يوم يتحسر الكافر وادلنافق على ما فَ رَّط يف جنب 
هللا وعلى ما فاتو من اخلَت العظيم وذلك بدخولو النار وحرمانو من 

 اجلنة.
 .َحِديُث اْلَغاِشَيةِ  َىْل أَتَاكَ  يوم الغاشية:

)الغاشية(: ألهنا تغشى الناس بأىواذلا حىت ينقسم الناس إىل 
 .َفرِيٌق ِف اْْلَناِة َوَفرِيٌق ِف الساِعيِ فريقُت ال ثالث ذلما: 

ِإنا الاِذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل اَّللِا ذَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد  يوم احلساب:
 .احلَِْسابِ  ِبَا َنُسوا يـَْومَ 

 )احلساب(: أي يوم احلكم بالعدل وزلاسبة النفس.
َذِلَك يُوَعُظ ِبِو َمْن َكاَن ِمْنُكْم يـُْؤِمُن بِاَّللِا َواْليَـْوِم  اليوم اآلخر:

 .اآْلَِخرِ 
 )اآلخر(: أي اليوم الذي ال يوم بعده.

 
 مدة ذلك اليوم:

تـَْعُرُج  ويقول احلق تبارك وتعاىل عن مدة ذلك اليوم العظيم:
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 .اْلَمََلِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِو ِف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه ََخِْسَي َأْلَف َسَنةٍ 
 مصي اْلرض واْلبال:

ثنا الرب سبحانو وتعاىل يف كتابو العزيز عن األرض واجلبال  وُُيدِّ
َلِت فَِإَذا نُِفَخ ِف الصُّوِر نـَْفَخٌة َواِحَدٌة * وَ يف ذلك اليوم العظيم:  محُِ

ًة َواِحَدًة * فَـيَـْوَمِئٍذ َوقـََعِت اْلَواِقَعةُ  ، وقال اْْلَْرُض َواْْلَِباُل َفدُكاَتا دَكا
، وقال يـَْوَم تـَْرُجُف اْْلَْرُض َواْْلَِباُل وََكاَنِت اْْلَِباُل َكِثيًبا َمِهيًَل تعاىل: 
اُل َبسًّا * َفَكاَنْت َىَباًء ِإَذا رُجاِت اْْلَْرُض رَجًّا * َوُبساِت اْْلِبَ تعاىل: 

 .ُمْنَبثًّا
عند ذلك تزول اجلبال عن موضعها وُتسوى باألرض حىت ال 

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَِباِل يكون فيها ُمنخفض أو مرتفع، قال تعاىل: 
ا فـَُقْل يـَْنِسُفَها َرّبِّ َنْسًفا * فـََيَذرَُىا قَاًعا َصْفَصًفا * ََّل تـََرى ِفيَها ِعَوجً 

 .َوََّل َأْمًتا
فإذا صعدت يوًما ما إىل اجلبال الشاىقة الصلبة أو نظرت إليها 

ر ذلك اليوم العظيم الذي ُتدك فيو تلك اجلبال فُتصبح رمال  فتذكَّ
 .اناعمً 

وىا ىي األرض اليت مشيت عليها ستتكلم سلربة مبا عملت 
ائلة عليها من خَت أو شر، بعد أن تصيبها تلك الزلزلة العظيمة اذل

واليت على أثرىا خُترج األرض ما يف بطنها وتتكلم مبا ُعِمَل عليها من 
خَت وشر، فعندىا يتكلم اإلنسان مبهورًا مبا َحُصل ذلا من تكسر 

ِإَذا زُْلزَِلِت اْْلَْرُض زِْلَزاذَلَا * َوَأْخَرَجِت اْْلَْرُض واضطراب، قال تعاىل: 
ْنَساُن مَ  َقاذَلَا * َوَقاَل اْْلِ ا ذَلَا * يـَْوَمِئٍذ ُُتَدُِّث َأْخَباَرَىا * بَِأنا رَباَك أَثـْ
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َأْوَحى ذَلَا * يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النااُس َأْشَتاتًا لِيُـَرْوا َأْعَماذَلُْم * َفَمْن يـَْعَمْل 
ًرا يـََرُه * َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذراٍة َشرًّا يـََرهُ   .ِمثْـَقاَل َذراٍة َخيـْ

 :مصي البحار
أما حال البحار يف ذلك اليوم فإهنا تتفجر وتشتعل نارًا، وىي 
البحار العظيمة اذلائلة اليت حتوي من ادلخلوقات ما ال يعلمو إال هللا. 

َرتْ قال تعاىل:  َرتْ ، وقولو: َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجِّ  .َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجِّ
 مصي السماء:

عظيم ىائل مجيل ادلنظر، وكذلك السماء بعد أن كانت ذا بناء 
يـَْوَم فإهنا يف ذلك اليوم العظيم تتشقق وتتفطر وتضُعف. قال تعاىل: 

ِإَذا ، وقولو: ِإَذا الساَماُء انـَْفَطَرتْ ، وقولو: َتُوُر الساَماُء َمْورًا
َا َوُحقاتْ  اُء َواْنَشقاِت السامَ ، وقولو: الساَماُء اْنَشقاْت * َوَأِذَنْت ِلَرّبِّ

 .َفِهَي يـَْوَمِئٍذ َواِىَيةٌ 
 أحوال الناس ِف ذلك اليوم العظيم:

 أما حال الناس يف ذلك اليوم، فيقول هللا تعاىل فيهم:
 يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعماا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت مَحٍْل

ِبُسَكاَرى َوَلِكنا َعَذاَب اَّللِا  مَحَْلَها َوتـََرى النااَس ُسَكاَرى َوَما ُىمْ 
 .َشِديدٌ 

م احلنون تنسى رضيعها، أي من شدة ذلك اليوم العظيم ترى األ
سقط جنينها قبل استكمال مدتو، وترى الناس مثل واحلامل ت

 السكارى؛ ألن عقوذلم طاشت من ىول ادلوقف.
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نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوََّل فَِإَذا نُِفَخ ِف الصُّوِر َفََل َأْنَساَب بَـ وقال تعاىل:  يـْ
، فتتقطَّع األنساب والعالئق يف ذلك اليوم الرىيب حىت أن يـََتَساَءُلونَ 

ِو اإلنسان يفر من أحب الناس إليو:  يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِو * َوُأمِّ
ُهْم يـَْوَمئِ دلاذا؟  َوأَبِيِو * َوَصاِحَبِتِو َوبَِنيوِ   .ٍذ َشْأٌن يـُْغِنيوِ ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمنـْ

بل يصل بالكافر احلد بأن يتمٌت أن يفدي نفسو وينجيها من 
يـََودُّ اْلُمْجِرُم َلْو يـَْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يـَْوِمِئٍذ النار ولو بأحب الناس إليو 

ن . بل تبلغ بو األنانية أبَِبِنيِو * َوَصاِحَبِتِو َوَأِخيِو * َوَفِصيَلِتِو الاِِت تـُْؤِويوِ 
يًعا ّتُا يتمٌت صلاة نفسو ولو ىلك الناس مجيًعا  َوَمْن ِف اْْلَْرِض َجَِ

 .يـُْنِجيوِ 
َوأَْنِذْرُىْم يـَْوَم اآْلَزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى احْلََناِجِر  وقال تعاىل: 

 .َكاِظِميَ 
أي تكون القلوب يف ذلك اليوم من اخلوف والفزع كأهنا ستزول 

 إىل احلناجر.من مواضعها وتصَت 
 .قـُُلوٌب يـَْوَمِئٍذ َواِجَفٌة * َأْبَصارَُىا َخاِشَعةٌ وقال تعاىل: 

أي أن قلوب الكفار يف ذلك اليوم تكون قلقة خائفة وأبصارىم 
 ذليلة وذلك من شدة ما يرون من أىوال يوم القيامة.

 
 .َفَكْيَف تـَتـاُقوَن ِإْن َكَفْرُُتْ يـَْوًما ََيَْعُل اْلِوْلَداَن ِشيًباوقال تعاىل: 

أي أنو يف ذلك اليوم ادلهول ومن شدة اخلوف يصَت الطفل 
 الصغَت أبيض الشعر.



 اليوم العظــيم 

 

ٔٗ 

 .يـَْوَم تَْأِت ُكلُّ نـَْفٍس ُُتَاِدُل َعْن نـَْفِسَهاوقال تعاىل: 
نفسو حىت أي كل إنسان يف ذلك اليوم ال جُيادل إال عن 

 خُيلصها وال يلتفت إىل غَتىا.
ُهْم َشْيءٌ وقال تعاىل:   .يـَْوَم ُىْم بَاِرُزوَن ََّل ََيَْفى َعَلى اَّللِا ِمنـْ

أي يوم يربزون وخيرجون من قبورىم لرهبم الذي ال خيفى عليو 
 شيء شلا عملوا يف الدنيا.

 .ِإْذنِوِ يـَْوَم يَْأِت ََّل َتَكلاُم نـَْفٌس ِإَّلا بِ وقال تعاىل: 
أي األمر يف ذلك اليوم العظيم هلل وحده، فال تتكلم نفس وال 

 تشفع إال من بعد إذنو سبحانو وتعاىل.
َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ وقال تعاىل:   .يـَْوَم تـَبـْ

أي تبيض وجوه أىل اإلميان وَتْسَودُّ وجوه أىل الكفر والنفاق يف 
 ذلك اليوم العصيب.

 .يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن ََّل َتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ وقال تعاىل: 
أي يف ذلك اليوم يُعرض الناس على رهبم للحساب ال خيفى 

 عملهم على هللا تعاىل.
َمْت َيَداهُ وقال تعاىل:   .يـَْوَم يـَْنُظُر اْلَمْرُء َما َقدا

 ما قدم من خَت أو شر. –يوم القيامة  –أي يشاىد ادلرء 
 .يـَْوَم ََّل َتِْلُك نـَْفٌس لِنَـْفٍس َشْيًئا َواْْلَْمُر يـَْوَمِئٍذ َّلِلاِ : وقال تعاىل

أي يوم القيامة يكون األمر هلل تعاىل وحده فال تنفع نفس أخرى 
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 بشيء.
 .يـَْوَم َيُكوُن النااُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثوثِ وقال تعاىل: 

ره، فًتاه يف  أي لشدة ذلك اليوم يصَت الناس كالفراش عند انتشا
 كل اجتاه وذلك قبل أن ُُيشروا إىل ادلوقف.

أي يقوم أحدىم  يـَْوَم يـَُقوُم النااُس ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ وقال تعاىل: 
إىل كعبيو،  –وذلك من دنو الشمس قدر ميل  –يف رشحو وعرقو 

إن »: ومنهم إىل ركبتيو، ومنهم من يلجمو العرق؛ لقول الرسول 
ْلرض سبعي باًعا، وإنو ليبلغ إَل اامة ليذىب ِف العرق يوم القي

رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عمر رضي « أفواه الناس أو آذاهنم
يوم قال:  يـَْوَم يـَُقوُم النااُس ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ  :«هللا عنهما عن النيب 

 رواه البخاري ومسلم.« يقوم أحدىم ِف رشحو إَل نصف أذنيو
س يكون بعض الناس يف ظل عرش الرمحن، وعند ُدنُو الشم

وأما غَت ىؤالء  ،ومنهم من يكون يف ظل صدقتو وأعمالو الصاحلة
 فمتفاوتون يف العرق على ما دلَّ عليو حديث مسلم. 

 
وكل واحد يقوم عرقو معو فيغرق فيو إىل »قال ابن العريب: 

وإىل جانبيو مثاًل مينة من يبلغ كعبيو ومن اجلهة  ،أنصاف ساقيو
الشمال من يبلغ ركبتيو، ومن أمامو من يكون عرقو إىل نصفو ومن 
خلفو من يبلغ العرق صدره، وىذا خالف ادلعتاد يف الدنيا فإن 
اجلماعة إذا وقفوا يف األرض ادلعتدلة أخذىم ادلاء أخًذا واحًدا وال 
يتفاوتون كما ذكرنا مع استواء األرض ورلاورة احملل وىذا من القدرة 
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 .(ٔ)«لعادات يف زمن اآلياتاليت خترق ا
واعلم أن كل عرق مل خيرجو التعب يف سبيل »وقال أبو حامد: 

ل  هللا من حج وجهاد وصيام وقيام وتردُّد يف قضاء حاجة مسلم وحتمُّ
مشقة يف أمر مبعروٍف أو هني عن منكر، فسيخرجو احلياء واخلوف يف 

جلهل ولو سلم ابن آدم من ا صعيد القيامة، ويطول فيو الكرب،
والغرور، لعلم أن تعب العارف يف حتمل مصاعب الدنيا أىون أمًرا 
وأقصر زمانًا من عرق الكرب واالنتظار يف القيامة، فإنو يوم عظيم 

 «.شديد طويل مدتو
 
 

* * * *

                              
 للقرطيب.« التذكرة» (1)
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َمن »: عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا 
ِإَذا و، ِإَذا الشاْمُس ُكوَِّرتْ : يامة فليقرأسراه أن ينظر إَل يوم الق

َفَطَرتْ   رواه الًتمذي.« ِإَذا الساَماُء اْنَشقاتْ ، والساَماُء انـْ
منا كانت ىذه السور الثالث أخص بالقيامة، دلا فيها من إو »

انشقاق السماء وانفطارىا وتكور مشسها وانكدار صلومها، وتناثر  
ن أفزاعها وأىواذلا، وخروج اخللق من قبورىم كواكبها إىل غَت ذلك م

إىل سجوهنم أو قصورىم بعد نشر صحفهم وقراءة كتبهم وأخذىا 
بأمياهنم ومشائلهم، أو من وراء ظهورىم يف موقفهم على ما يأيت بيانو. 

، ِإَذا الساَماُء انـَْفَطَرتْ ، وقال: ِإَذا الساَماُء اْنَشقاتْ قال هللا تعاىل: 
فًتاىا واىية منفطرة متشققة   يـَْوَم َتَشقاُق الساَماُء بِاْلَغَمامِ وَ وقال: 

َوابًاكقولو تعاىل:  ، ويكون الغمام سًتة َوفُِتَحِت الساَماُء َفَكاَنْت أَبـْ
بُت السماء واألرض. وقيل: إن )الباء( مبعٌت )عن( أي: تشقق عن 

نم وذلك سحاب أبيض، ويقال: انشقاقها دلا خيلص إليها من حر جه
إذا بطلت ادلياه وبرزت النَتان، فأول ذلك أهنا تصَت محراء صافية  

كالدىن، وتنشق دلا يريد هللا من نقض ىذا العامل ورفعو، وقد قيل: إن 
أو حتمر مث تصفر كادلهرة، دتيل يف  ،السماء تتلون فتصفر مث حتمر

 ربة.، فإذا اشتد احلر مالت إىل احلمرة مث إىل الغةالربيع إىل الصفر 
 

تكويرىا  :قال ابن عباس  ِإَذا الشاْمُس ُكوَِّرتْ وقولو تعاىل: 
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إدخاذلا يف العرش، وقيل: ذىاب ضوئها، قالو احلسن، وقتادة وُروي 
ذلك عن ابن عباس ورلاىد. وقال أبو عبيدة: كورت مثل تكوير 
الغمامة، تُ َلفُّ فَ ُتْمَحى. وقال الربيع بن خيثم: كورت: رمي هبا، ومنو 

كورتو فتكور أي: سقط. قلت: وأصل التكوير: اجلمع، مأخوذ من  
كار العمامة على رأسو يكورىا. أي: الهتا ومجعها، فهي تكور، مث 

 ميحى ضوءىا، مث يرمى هبا. وهللا أعلم.
أي: انتثرت، قيل: تتناثر  َوِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرتْ وقولو تعاىل: 

 من أيدي ادلالئكة ألهنم ميوتون. 
: أهنا معلقة بُت السماء واألرض بسالسل بأيدي يف اخلربو 

: انكدرت: تغَتت. وأصل االنكدار ادلالئكة. وقال ابن عباس 
 االنصباب فتسقط يف البحار فتصَت معها نَتانًا إذا ذىبت ادلياه.

َتْ وقولو:  ُ اْْلَِبالَ ىو مثل قولو:  َوِإَذا اْْلَِباُل ُسيِّ  َويـَْوَم ُنَسيِّ
حتول عن منزلة احلجارة فتكون كثيًبا مهياًل. أي: رماًل سائاًل، أي: 

وتكون كالعهن وتكون ىباًء منبثِّا، وتكون سرابًا مثل السراب الذي 
 ليس بشيء. 

وقيل: إن اجلبال بعد اندكاكها أهنا تصَت كالعهن من حر جهنم  
كما تصَت السماء من حرىا كادلهل. قال احلليمي: وىذا وهللا أعلم، 

ن مياه األرض كانت حاجزة بُت السماء واألرض، فإذا ارتفعت أل
وزيد مع ذلك يف إمحاء جهنم أثر يف كل واحد من السماء واألرض 

 ما ذكرنا.
أي: عطلها أىُلها فلم حتلب من  َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلتْ قولو: 
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الشغل بأنفسهم، والعشار: اإلبل احلوامل، واحدىا عشراء، وىي اليت 
 ليها يف احلمل عشرة أشهر.أتى ع

َعت، واحلشر: اجلمع. َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ وقولو:   أي: مجُِ
َرتْ وقولو:   أي: أوقدت، وصارت نارًا. َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجِّ
تفسَت احلسن: أن تلحق كل شيعة  َوِإَذا النـُُّفوُس ُزوَِّجتْ وقولو: 

ارى، واجملوس باجملوس، وكل شيعتها اليهود باليهود، والنصارى بالنص
من كان يعبد من دون هللا شيًئا يلحق بعضهم ببعض، وادلنافقون 

 بادلنافقُت، وادلؤمنون بادلؤمنُت.
يعٍت: بنات اجلاىلية كانوا  َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلتْ وقولو: 

يدفنوهنن أحياء، وسؤال ادلوءودة على وجو التوبيخ لقاتلها كما يقال 
ا ضرب: مل ضربت وما ذنبك؟ وقال احلسن: أراد هللا أن للطفل إذ

َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة وبعضهم يقرأ: يوبِّخ قاتلها، ألهنا قتلت بغَت ذنب 
 ذنب قتلتٍت؟ تعلق اجلارية بأبيها فتقول: بأي ُسِئَلتْ 

 أي: للحساب. َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرتْ وقولو: 
قيل معناه: طويت، كما قال هللا  تْ َوِإَذا الساَماُء ُكِشطَ وقولو: 

ِجلِّ ِلْلُكُتبِ تعاىل:  أي: كطي  يـَْوَم َنْطِوي الساَماَء َكَطيِّ السِّ
 الصحيفة على ما فيها.

 أي: أوقدت. َوِإَذا اْلَِْحيُم ُسعَِّرتْ وقولو: 
َعِلَمْت أي: قربت ألىلها، وأدنيت  َوِإَذا اْْلَناُة ُأْزِلَفتْ وقولو: 

َعِلَمْت نـَْفٌس َما أي: من عملها وىو مثل قولو:  َما َأْحَضَرتْ  نـَْفسٌ 
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َمْت َوَأخاَرتْ  َم َوَأخارَ ، ومثل قولو: َقدا ْنَساُن يـَْوَمِئٍذ ِبَا َقدا ، يـَُنباُأ اْْلِ
فهو يوم االنشقاق، ويوم االنفطار، ويوم التكوير، ويوم االنكدار، 

ًراهللا تعاىل: َت، قال يويوم االنتثار، ويوم التس ، َوَتِسُي اْْلَِباُل َسيـْ
 َْت ، ويوم التعطيل ويوم التسجَت ويوم التفجَت ويوم َوِإَذا اْْلَِباُل ُسيِّ

، إىل غَت َوِإَذا اْْلَْرُض ُمداتْ الكشط والطي ويوم ادلد لقولو تعاىل: 
ذلك من أمساء القيامة، وىي الساعة ادلوعود أمرىا، ولعظمها أكثر 

حىت أنزل هللا عزَّ وجلَّ على رسولو:  اس السؤال عنها لرسول هللا الن
 َا ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبِّ ََّل َُيَلِّيَها َيْسأَُلوَنَك َعِن السااَعِة َأيااَن ُمْرَساَىا ُقْل ِإَّنا

ْغَتةً ِلَوْقِتَها ِإَّلا ُىَو ثـَُقَلْت ِف الساَماَواِت َواْْلَْرِض ََّل تَْأتِيُكْم ِإَّلا بَـ 
(ٔ). 

 َمثِّ                           ل لنفس                           ك أيه                           ا ادلغ                           رور
 

  
 ي                            وم القيام                            ة والس                            ماء دت                            ور  

 إذا ك                   ورت مش                   س النه                   ار وأدني                   ت 
 

  
 ح                         ىت عل                         ى رأس العب                         اد تس                         َت  

 وإذا النج                          وم تس                          اقطت وتن                          اثرت 
 

  
 وتب                          دلت بع                          د الض                          ياء ك                          دور  

 وإذا البح                   ار تفجَّ                   رت م                   ن خوفه                   ا 
 

  
 ورأيته                            ا مث                            ل اجلح                            يم تف                            ور  

 جلب                               ال تقلع                               ت بأص                               وذلاوإذا ا 
 

  
 فرأيته                         ا مث                         ل الس                         حاب تس                         َت  

 وإذا العش                             ار تعطَّل                             ت وخترَّب                             ت 
 

  
                              

 للقرطيب.« التذكرة» (1)
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ٕٔ 

 خل                    ت ال                    ديار فم                    ا هب                    ا معم                    ور  
 وإذا الوح              وش ل              دى القيام              ة أحش              رت 

 
  

 ول ألم                          الك: أي                          ن نس                          َت؟ق                          وت  
 وإذا تق                                اة ادلس                                لمُت تزوَّج                                ت 

 
  

 م                     ن ح                     ور ع                     ُت زاهن                     ن ش                     عورُ   
 ش                    أهنا وإذا ادل                    وُءودة س                    ئلت ع                    ن 

 
  

 وب                            أي ذن                            ب قتله                            ا ميس                            ور  
 وإذا اجللي                  ل ط                  وى الس                  ماء بيمين                  و 

 
  

 ط                           ي الس                           جل كتاب                           و ادلنش                           ور  
 وإذا الص                   حائف عن                   د ذاك تس                   اقطت 

 
  

 تب                   دي لن                   ا ي                   وم القص                   اص أم                   ور  
 وإذا الص                       حائف نشِّ                       رت فتط                       ايرت 

 
  

 وهتتك                                      ت للم                                      ؤمنُت س                                      تور  
 طت ع                   ن أىله                   اوإذا الس                   ماء كشِّ                    

 
  

 ف                          الك الس                          ماء ت                          دورورأي                          ت أ  
 وإذا اجلح                                يم تس                                عرت نَتاهن                                ا 

 
  

 فله                    ا عل                    ى أى                    ل ال                    ذنوب زف                    َت  
 وإذا اجلِن                             ان تزخرف                             ت وتطيب                             ت 

 
  

 لف                   ىت عل                   ى ط                   ول ال                   بالء ص                   بور  
 وإذا اجلن                                       ُت بأم                                       و متعل                                       ق 

 
  

 خيش                      ى القص                      اص وقلب                      و م                      ذعور  
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ٕٕ 

 ى                   ذا ب                   ال ذن                   ب خي                   اف جناي                   ة
 

  
 كي             ف ادلص             ر عل             ى ال             ذنوب دى             ور؟   

 ا أعددنا لذلك اليوم العظيم؟فماذ 

 ىل أعددنا لو توحيًدا خالًصا من الشرك ومن التعلُّق بغَت هللا؟
 ىل أعدننا لو ِبرِّا للوالدين وِصلة لألرحام؟

 ىل أعددنا لو زلافظة على الصالة حيث يُنادى ذلا؟
 ىل أعددنا لو أكاًل حالاًل طيًبا بعيًدا عن احلرام؟

ا مربورًا وأمرًا بادلعروف وهنًيا عن  ىل أعددنا لو صياًما وحجِّ
 ادلنكر؟

ًفا عن الفواحش واآلثام؟  ىل أعددنا لو تعفُّ
ىل أعددنا لو لسانًا رطًبا من ذكر هللا بعيًدا عن قول الزور والغيبة 

 والنميمة؟
: نا عن مسلم كرب من ُكَرب الدنيا؟ لقول ادلصطفى سىل نفَّ 

س هللا عنده كربة من  نفا عن مسلم كربة من كرب الدنيا  َمن نـَفاس»
 رواه مسلم.« كرب يوم القيامة

ىل جتاوزنا عن ُمعسر أو وضعنا عنو؟ كما جاء يف حديث ابن 
ُحوسب رجل ممن كان قبلكم »: قال: قال رسول هللا  مسعود 

 افلم يوجد لو من اخلي شيء إَّل أنو كان َُيالط الناس، وكان موسرً 
ر، قال: قال ساوزوا عن ادلع)أي غين( فكان يأمر غلمانو أن يتج

رواه مسلم. « عز وجل: أنا أحق بذلك منك، ُتاوزوا عن عبدي
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َمن سراه أن ينجيو هللا من كرب يوم القيامة »: ولقول الرسول 
 رواه مسلم.« فلينفس عن معسر أو يضع عنو

سبعة يظلهم »: ىل ضلن من السبعة الذين قال عنهم الرسول 
 ظلو: إمام عادل، وشاب نشأ ِف عبادة هللا ِف ظلو يوم َّل ظل إَّل

هللا، ورجل قلبو معلاق بادلساجد، ورجَلن ُتابا ِف هللا اجتمعا عليو 
عليو، ورجل دعتو امرأة ذات منصب وَجال فقال: إين  وتفرقا

أخاف هللا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاىا حىت َّل تعلم مشالو ما 
 «.تنفق ميينو، ورجل ذكر هللا خالًيا ففاضت عيناه

أسأل هللا العظيم أن جيعلنا يف ذلك اليوم يف ظلو يوم ال ظل إال 
َفَمْن زُْحِزَح َعِن النااِر َوُأْدِخَل اْْلَناَة فـََقْد ظلو، وأن جيعلنا من الفائزين 

  .إنو جواد كرمي فَازَ 
 وصلى هللا على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم.

 
 

* * * * 


