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 قبٌس من معانى سورة اإلنفطار:    الموضوع 

الحمد هللا رب العالمين خلق السماوات واألرض وكاشف حقائق النفوس يوم العرض، خلق السماء وزيّن األرض وجعلها 

 خلقهم لإلنسان واإلنسان ُخلق لعبادةوإنما ها منذ ان خلقهم إلى يوم الدين، بهجة للناظرين وهو الغنى عنهم وعن كل شيء في

سبحانه سبحانه ال يشغله شأن عن شأن يبّدل وال يتبّدل ويُغير وال يتغير ويُحول وال يتحول وهو وحده سبحانه .. الواحد الديان 

 :وتعالى الحى بيده فناء جميع خلقه 

َها فَاٍن  ﴿ وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال  )الرحمن (  ﴾) 27(َويـَبـَْقى َوْجهُ رَبَِّك ُذو اْلَجالِل َواالْكَراِم ) 26(ُكلُّ َمْن َعَليـْ

سبحانه وتعالى  شريك له إله تقدست أسمؤه وتعالت أنوار عّزته وكبرياؤه، إله واحد أحد ال من عدد وليس له زوجة وال ولد وإنما هو 

 . )اإلخالص (  ﴾) 4(َوَلْم َيُكْن لَهُ ُكُفًوا َأَحٌد ) 3(َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد ) 2(اهللا الصََّمُد  ﴿: كما وصف نفسه 

، إختاره اهللا عزوجّل لرسالته، وكلفه بتبليغ أوامره وشريعته، وأشهد أن سيدنا محمداً عبد اهللا ورسوله وصفيه من خلقه وخليله

 .، وجعل لمن خالفه وعصاه دار شقوته وجعل لمن إتبع وإهتدى بهداه جنته

آمين آمين يا رب .. وم العرض، وتكون لنا نوراً على الصراط فعنا بها يسلم وبارك على سيدنا محمد صالة تناللهم صلّى و 

 :أما بعد فيا أيها األخوة المؤمنون .. العالمين 

فى بيت اهللا قبل الصالة واستمعت معكم إلى آيات من كتاب ربنا عزوجّل، آيات من سورة اإلنفطار، هذه ونحن جالسون 

 :يعلن لنا حقائق مخفية ستظهر فى يوم إنقضاء هذه الحياة الدنيوية، فيقول  ، فهواآليات لفت نظرى خطاب اهللا عزوجّل فى بدايتها
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َعِلَمْت نـَْفٌس َما ) 4(َوِإَذا اْلُقُبوُر بـُْعِثَرْت ) 3(َوِإَذا الِْبَحاُر ُفجَِّرْت ) 2(َوِإَذا اْلَكَواِكُب انـَْتثـََرْت ) 1(ِإَذا السََّماءُ انـَْفطََرْت  ﴿

والبحار التى  ،رض التى نمشى عليها ونسكن فوقها ونأكل من خيراتهاالسماء التى نراها واأل) اإلنفطار (  ﴾) 5(َقدََّمْت َوَأخََّرْت 

سيتبدلون ويتغيرون ويتحولون، متى يتم هذا األمر ؟ إذا كل هؤالء .. والتى نأكل من باطنها ونتزين من ُحليها ترونها وتنقل أمتعتنا 

 .شور خرج الناس من القبور يوم البعث والن

الجميع على الواحد القهار  هب إلى مقر اإلنتظار حتى يحين عرضبعد ان ينتهى دورة حياته فى هذه األكوان يذكل إنسان 

عزوجّل وعند فناء الجميع بعد النفخ فى الصور، النفخة األولى يموت كل من عليها، ثم يقول اهللا عزوجّل إلسرافيل وهو الموكل 

جبرائيل وميكائيل وبقى إسرافيل وبقى عزرائيل يء ؟ هل بقى أحد ؟ فيقول بقيت أنت يا رب وبقى هل بقى ش: بالنفخ فى الصور 

، ليمت ميكائيل فيموت فى الحال، ليمت ليمت إسرافيل، فيموت فى الحال، ليمت جبرائيل، فيموت فى الحال: فيقول عزوجّل 

!! يجيبه أحد  فال.. لمن الملك اليوم .. من الملك اليوم لمن الملك اليوم ؟ ل: فيقول عزوجّل .. عزرائيل فيموت فى الحال 

 :فيجيب نفسه بنفسه قائالً 

ويُهيئ معه عزوجّل فى تلك اللحظات من بديع قدرته وعظيم صنعته  )16:غافر( ﴾ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْوَم هللا اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر  ﴿

 ،عين عاماً حتى يكون لهم برزخاً كما لناباآلن، وينفذ هذا األمر ويستمر أر نا ما يجعل المؤمنين والمؤمنات يُدفنون كما تُدفن موتا

ن كانوا عيم إن كانوا مؤمنين طيبين، وقدراً من العذاب إمن الن لهم قدراً  ، ويكون، ومن قبلناويتعرضون لسئوال ملكى القبر كما نُسأل

 .عصاة ومذنبين 
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األرض غير األرض، ويُغير السماوات فُتطوى السماوات بما فيها من أفالك ربعين سنة يُغّير تلك اآلونة وفى هذه األوفى 

 عزوجّل، وتتبّدل األرض نيرات وأجرام مظلمات وكواكب سيارات، ويُلقى بها فى جهنم فتؤجج نار جهّنم على نارها من عذاب اهللا

 .ليوم العرض ا لتتهيأ

ربع وال تزال تشتد ان ريحاً شديدة تهب عليها من جهاتها األرض التى نحن عليها اآلن فيسلط عليها الحنان المنأما األ

ثم تشتد  )14:المزمل(وََكاَنِت اْلِجبَاُل َكِثيبًا َمِهيال صدماتها وتقوى سرعة مسيرها حتى تتحول الجبال الصلبة إلى كثبان رملية 

فيها جبال وال عوجاً وال أمتا، ال ترى رى فيها بإذن من الكريم الفتاح حتىى ُتحّول الجبال إلى هباءاً مثورا فال تصدمات الرياح 

 .صدمات الواحد المتعال عزوجّل فى تلك ال مر، بل إستوت بأهضاب وال وديان

اإلنسان، ذرات جسمه التى فنت مع فناء وأثناء تلك التيارات يجمع اهللا ذرات بنى اإلنسان، فيتجمع من كل إنسان 

ا العيون بل ربما تكون هذه الذرات قد تحولت إلى ذرات ال تعقلها العقول، وال تراه لىإلى تراب ثم إوتحولت إلى عظام نخرة ثم 

أن تخرجها رض ويأخذ منها الخيرات التى أمر اهللا األن لت إلى أرض زراعية يزرعها اإلنسا، ربما تكون المقبرة برمتها تحو شيء آخر

 .لطيور والحيوانات للحشرات وللإلنسان و 

صار فى قُلّة أو صار فى بالّص قد أخذه إنسان وصنعه على هيئة اآلنية الفخارية، قد يكون اإلنسان  وربما يكون هذا التراب

الذرات على هيئتها وعلى حالتها حتى ما أكلته حيتان البحر يخرج  هى قدرة العلى الكبير التى يأتى بهذه  تلك .. أو صار فى زير 

ال أنها ال تستطيع أن تهضم ذرات اإلنسان الخشب، إا تهضم الحديد وتذيب كهيئته وال تؤثر فيه معدة الحيتان الضخمة مع أنه
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 .ألنه صنع من قوة خاصة ال يعلم حقيقتها إال الديان عزوجّل 

 تتجمع تلك الذرات على حقيقة باقية ال تذوب وال تفنى وال تتغّير من كل إنسان، تلك الحقيقة التى

إال الجزء األخير من العمود الفقارى ) ب الذنب كل إبن آدم يفنى إال عجُ : ( فقال  صلى اهللا عليه وسلمّ أخبر عنها النبى 

ومن حقائق ومن طول دهور وأيام ال يفنى وال يذوب وال يتحول وال يتغير مهما إعتلى اإلنسان من ظروف فى جسم اإلنسان فهو 

 . وسنين فى قبره

الباقية ه ان ينفخ النفخة الثانية، يجمع اهللا حقائق اإلنسان وذراته فإذا كان يوم البعث وأمر اهللا عزوجّل إسرافيل بعد أن يُحيي

ئق إلى مستقرها وال شّك، ترجع الحقاإلهية تجعل كل ذرة ترجع إلى أصلها بال تعب وال لبس على هذا الجزء بقوة مغناطيسية 

 .اإلنسان متجمعة حول عُجب الذنب فى المكان الذى قُبر فيه 

رجال، فينزل على اإلنسان ماء من الماء الذى كونت لمطار أن تمطر فتمطر أربعين عاماً منيّاً كمنّى اثم يأمر اهللا عزوجّل األ

منه حقيقته فى بطن أّمه، من الذى ُصورت معالمه فى داخل بطن أمه فيتكون ويتصّور إنساناً سوياً ليس كهيئته اآلن ولكن على 

عزوجّل وموقفه يوم العرض على الخالق الدنيا، وحاله الذى سيقبل به على اهللا  دها عمله الذى عمله فى حياتهصورته اآلن التى يحدّ 

 .األكبر سبحانه وتعالى 

صورة الرحمن،  فإذا كان مجهزاً للجنان كانت حقيقته نورانية فى صورة آدم عليه السالم فى طول سبٍع وستين ذراعاً على

نف وال شيء مقطوع السّرة ليس لهم بوٌل وال غائط وال شيء ينزل من األكتحلين يعنى ماى ليس لهم لحية و  ُمرٌد مكتحلين، ُمردٌ 
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 .يؤذى الفم، بل يخرجون على أكمل صورة تليق بأهل الجنان 

 :وال يتبولون، والنساء منا اليحيضون وال ينفسون، ولكن كما قال اهللا عزوجّل ال يمرضون وال يتنخمون وال يتغوطون 

رجعت بكراً مرة أخرى جامع الرجل زوجته  ونون أبكاراً، وكلماكي) الواقعة (  ﴾ )37(ُعُربًا أَتْـَرابًا ) 36(َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا  ﴿

 .بأمر من يقول للشيء كن فيكون 

صلى وإذا كان من اهل النيران والعياذ باهللا كانت صورته وهيئته تليق بنار جهّنم كما وضح بعض مالمحها سيدنا رسول اهللا 

مقعدة الكافر فى نار جهنم كما بين صنعاء وبالد : (  صلوات اهللا وسالمه عليهمقعدته عظيمة يقول فيها ، فتكون لّم اهللا عليه وس

 : صلى اهللا عليه وسلمّ ويكون جلده سميكاً وعريضاً، يقول فيه ) الشام 

فى الجلود، والجلد هو الذى ألن مراكز اإلحساس لماذا ؟ ) يرة ثالثة أيام للراكب المسرع جلد الكافر ومخ عظامه كمس( 

َرَها : يتعرض للعذاب وهو الذى يذوق طعم العذاب وهو الذى يقول فيه الكريم الوهاب  ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم بَدَّلَْناُهْم ُجُلوًدا َغيـْ

صلى اهللا ، يقول فيها رة ألهل الموقفو الظاهرة فهى منظ تهأما هيئ) 56:النساء( ﴾لَِيُذوقُوا اْلَعَذاَب ِإنَّ اهللا َكاَن َعزِيًزا َحِكيًما  ﴿

 :عليه وسلّم 

 اً إذا كانأزرقيخرج وشكله أسوداً إذا كان كافراً أو مشركاً ولونه ) ضرس الكافر كجبل أحد ( 

 :مؤمناً عاصياً وعيونهم عمياء فيجادلون خالق األرض والسماء فيقول الواحد منهم كما أنبأ اهللا 
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قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك َآيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك  ﴿: فيقول اهللا ) 125:طه( ﴾ِلَم َحَشْرتَِني َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصيًرا  قَاَل َربِّ  ﴿

 :تظهر هذه الحقائق يأمر اهللا إسرافيل أن ينفخ نفخة القيامة أن وبعد  )126:طه( ﴾اْليَـْوَم تـُْنَسى 

عاشت فيها فتهبط األرواح من مستقرها وتدخل فى البيوت التى ) 68:الزمر( ﴾ى فَِإَذا ُهْم ِقيَاٌم يـَْنظُُروَن ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخرَ  ﴿

إلى دليل يدلها عليه وال على موجه يوجهها إليه مع تغّير ، وكل روح تعرف الجسم الذى كانت فيه وال تحتاج فى الحياة الدنيوية

 . )29:األعراف( ﴾َكَما بََدَأُكْم تـَُعوُدوَن  ﴿: يه فيصير حيّاً بأمر اهللا سبحانه وتعالى فتدخل فالشكل إال كل روح تعرف جسمها 

، اما إن كان من اهل األرض قد تهيأت للحساب والمالئكة قد جهّزت لعرض الخالئق على الكريم الوهابتكون  وهنا

ا إن كان من اهل النار والعياذ باهللا فهؤالء يأتيهم مالئكة العذاب وام) 89:الواقعة( ﴾فـََرْوٌح َورَْيَحاٌن َوَجنَّةُ نَِعيٍم  ﴿: الجنة 

صصها لهم والمكان الذى جهّزه لهم الواحد القهار ويسوقون الجميع إلى األرض التى خيلسلسونهم ويقطعون لهم ثياب من نار 

 .عزوجّل 

لرحمن، ومنهم من يجلس فى مقعد منهم من يجلس على منابر من نور قدام عرش ا ،ويطمئنون أن يجلس المؤمنونوبعد 

 . ال ظلهّ لس تحت ظّل عرش الرحمن يوم ال ظّل إصدق عند مليك مقتدر، ومنهم من يج

، ومنهم من يبلغ العرق إلى إلى ثدييهالموقف يبلغ به العرق إلى انصاف أذنيه، ومنهم من يبلغ العرق ومنهم من يقف بأرض 

) 6(يَا أَيـَُّها االْنَساُن َما َغرََّك بَِربَِّك اْلَكرِيِم  ﴿:أن يقف الجميع يخاطب الجميع  على وجهه بعد ، ومنهم من يمشى مكبّاً ُحقويه

 :عزوجّل  يقول اهللاصلى اهللا عليه وسلّم ويقول ) اإلنفطار (  ﴾ )8(ِفي َأيِّ ُصورٍَة َما َشاَء رَكََّبَك ) 7(الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فـََعَدَلَك 
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فى نبأ عظيم، أخلق ويُعبد غيرى وأرزق ويُشكر سواى، خيرى إلى العباد نازٌل وشرهم إلّى صاعٌد، إنى واإلنس والجن ( 

لى بالمعاصى وهم أحوج إلّى، من اعرض عنى ناديته من قريب، ومن تقرب منى ، ويتبغضون إوانا الغنى عنهماتحبب إليهم بنعمى 

 .. ف بقوتى ألنت له الحديد، ومن تصرّ أردت أردت ما يريد ناديته من بعيد، ومن أراد ما

 ، فأناإن تابوا إلّى فأنا حبيبهم.. أهل مجالستى، وأهل شكرى اهل زيادتى، وأهل معصيتى ال أقنتهم من رحمتى اهل ذكرى 

 ) .ن لم يتوبوا إلّى فأنا طبيبهم، ابتليهم بالمصائب ألطهرهم من المعايب أحب التوابين واحب المتطهرين، وإ

 ..اهللا وأنتم موقنون باإلجابة  ادعوا: أو كما قال 

 

 : الخطبة الثانية

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له .. ، خلق فصّور ويّسر وقّدر ثم بعد ذلك يُغير واليتغّير نالحمد هللا رب العالمي

وعلى آله  يشفع أحٌد إال بإذنهوأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله سيد الشفعاء يوم ال .. شهادة تكون لنا زخراً يوم لقاء اهللا 

 :أما بعد فيا أيها األخوة المؤمنون .. وصحبه وسلّم واعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين 

يقال للكافرين والجاحدين إنما  )6:اإلنفطار( ﴾يَا أَيـَُّها االْنَساُن َما َغرََّك بَِربَِّك اْلَكرِيِم  ﴿: هذا الخطاب الذى قاله اهللا 

يَا ِعبَاِد ال َخْوٌف َعلَْيُكُم اْليَـْوَم َوال  ﴿: أنتم جماعة المؤمنين الذين أطعتم اهللا واتبعتم هدى حبيبه ومصطفاه وللعصاة والمذنبين، أما 
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هؤالء  ) الزخرف (  ﴾ )70(ُخُلوا اْلَجنََّة أَنـُْتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحبَـُروَن ادْ ) 69(الَِّذيَن َآَمُنوا بَِآيَاتِنَا وََكانُوا ُمْسِلِميَن ) 68(أَنـُْتْم َتْحَزنُوَن 

َوأُمِِّه َوأَبِيِه ) 34(يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه  ﴿:  أخيه، هؤالء الظالمين والجاحدينمن القوم ال ينفع واحد منهم أخاه يفّر الواحد منهم 

ُهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يـُْغنِيِه ) 36(َوَصاِحبَِتِه َوبَِنيِه ) 35( المرء الجاحد، المرء المعاند المرء الكفور يفّر ) عبس (  ﴾ )37(ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمنـْ

 .وبنيه وامه وابيه من أخيه وزوجته 

من قّصر ن ألن المذنبين بعضهم أولياء بعض، أل ؤمنين،أما المرء المسلم فإنه يفرح بإخوانه المؤمنين ويسعد بإخوانه الم

 .وقف العظيم وشفعوا له عند الوهاب الكريم عزوجّل ممنهم أخذوا بيده فى ال

 :صلى اهللا عليه وسلّم لقد قال 

العالم يشفع فى سبعين من اهله كلهم قد إستوجبوا النار، والشهيد يشفع فى سبعين من أهله كلهم قد إستوجبوا النار، ( 

يدخل فى شفاعته أكثر من ربيعة : ( وقال فى رجٍل من أصحابه ) قد إستوجبوا النار وقارئ القرآن يشفع فى عشرة من أهله كلهم 

ليس هناك عداوة  )67:الزخرف( ﴾االِخالءُ يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإال اْلُمتَِّقيَن  ﴿: لماذا ألن األمر كما قال اهللا ) وُمضر 

صلى اهللا عليه وصالة الجنازة شفاعة منا للميت وقد قال .. بعضهم فى الدنيا  هم فىولكن هناك ألفة ومحبة ومن أجل هذا شفعّ 

: ، فقال النبى كان صالحاً : وقال ألصحابه عندما مّر عليه رجالً، وقالوا ) وجبت له الجنة من صلّى عليه أربعون رجالً : ( وسلّم 

األول شهدتم له : وما وجبت يا رسول اهللا ؟ قال : ا وجبت، قالو : كان طالحاً، فقال : ، وقالوا وجبت، ثم مرت جنازة أخرى

ولكن لمن نشهد ؟ قال ) فى أرضه  لناس، أنتم شهداء ابالصالح فوجبت له الجنة، واآلخر شهدتم عليه بالفسوق فوجبت له النار
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 :صلى اهللا عليه وسلّم 

انا !! صلّى ويفعل بعد ذلك القبائح يُ ) إليمان إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد ــ يعنى يحافظ على الصالة ــ فاشهدوا له با( 

 ه أذناى وهذه الشهادة إذا طالبنى وخاطبنى بها اهللا أقول كما قال اهللاعيناى ولم تسمعُ  هُ لم تر أشهد على ما رأيت وليس لى شأٌن بما 

هدنا بما رأينا وشهدنا بما علمنا، فيقول اهللا عزوجّل  ش )81:يوسف( ﴾َوَما َشِهْدنَا ِإال ِبَما َعِلْمنَا َوَما ُكنَّا لِْلغَْيِب َحاِفِظيَن  ﴿

 :كما قال رسول اهللا 

بشهادة إخوانه المؤمنين، فأنتم يا جماعة ) قبلت شهادة عبيدى فى عبدى وتجاوزت عن علمى فيه، ادخلوا عبدى الجنة ( 

من أكثروا : ( صلى اهللا عليه وسلّم قال  من أهل الشفاعة له،الجنة بشهادتكم لهم وشفاعتكم إن كنتم المؤمنين تدخلون إخوانكم 

 :ذا قال اهللا عزوجّل فإ) اٍخ شفاعة يوم القيامة  فإن لكل اإلخوان

لنا وإنما ألعدائنا فهذه ليست ) عبس (  ﴾) 36(َوَصاِحبَِتِه َوبَنِيِه ) 35(َوأُمِِّه َوأَبِيِه ) 34(يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه  ﴿

 :، وإذا قال فى السورة التى إستمعنا إليها لّ وأعداء اهللا عزوج

ال تملك نفس لم تؤمن باهللا ولم توحد اهللا ولم تعمل ) 19:اإلنفطار( ﴾يـَْوَم ال تَْمِلُك نـَْفٌس لِنَـْفٍس َشْيًئا َواالْمُر يـَْوَمِئٍذ هللا  ﴿

 .المقرب هللا عزوجّل العمل الصالح 

 :ية فهى تملك بعد إذن اهللا عزوجّل شفاعة ، النفس التقأما النفس المؤمنة، النفس الصالحة
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َفُع الشََّفاَعةُ ِإال َمْن َأِذَن لَهُ الرَّْحَمُن َوَرِضَي لَهُ قـَْوال  ﴿ يإذن .. ، لمن يأذن ؟ يأذن للمؤمنين )109:طه( ﴾يـَْوَمِئٍذ ال تـَنـْ

دكم وتواصوا فيما بينكم حتى نأخذ بأيدى على نعمه يزي نين، فأبشروا برب ذو نعٍم واشكروهللصالحين ليشفعوا فى إخوانهم المؤم

 .أعدت للمتقين واألرض بعضنا إلى جنة عرضها السماوات 

 وصلى هللا علي سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

 بنھــا ــ میت عاصم ــ مسجد الشیخ ممدوح سعودى: المــــــكان 
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