
 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
1003 

 املسائل الغيبيت يف سورة )ق( أمنوذجا  
 د. مؤيد عبداهلل فرحانم.

 دائرة التعميم الديني والدراسات اإلسالمية
Journalofstudies2019@gmail.com 

 :الممخص
بناء االنساف حتى يعيش عمى هدل ككضكح ، فالعقيدة العقيدة االسالمية هي االساس االكؿ ؛ إلقامة 

 .السميمة تنير لإلنساف دربه كتضعه عمى المسار الصحيح
 التذكرة بالمكاقؼ التي تنتظر االنساف في مستقبمه االخر لمرجكع الى اهلل تعالى.

اف ينػذركا  -تعػالىاف االمكر الغيبية ليس محمها العقؿ كانمػا جاءتنػا عػف طريػؽ الرسػؿ التػي امػرهـ اهلل 
 قكمهـ بمشاهد هذا اليـك العظيـ الغيبي؛ فكاف مف اهـ صفات المؤمنيف هك االيماف بالغيب.

 ، العقيدة االسالمية، االصول الشرعية(.المسائل الغيبيةالكممات المفتاحية: )
Unseen issues in Surat (Q) as a model 

Dr. Muayad Abdullah Farhan 

Department of Religious Education and Islamic Studies 

Abstracts: 

The Islamic faith is the first basis; To establish the building of man so that he 

can live on guidance and clarity. 

A reminder of the situations that await a person in his other future to return to 

God Almighty. 

The unseen matters are not the place of reason. Rather, they came to us 

through the messengers that God Almighty commanded them to warn their 

people of the sights of this unseen great day. One of the most important 

characteristics of believers is belief in the unseen. 

Keywords: (metaphysical issues, Islamic belief, legal principles). 

  المقدمة
الحمػػػد اهلل القػػػكم القػػػادرا كالػػػكلي الناصػػػرا كالمطيػػػؼ القػػػاهرا كالمنػػػتقـ الغػػػافر الػػػذم 
أطاعهي ما في الككف طكعان أك كرهان، كالصالة كالسالـ عمى سيدنا كمكالنا كشفيعنا محمػد 
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  الػػذم أمرنػػػا اهلل بطاعتػػػًه فقػػػد كانػػت طاعتػػػهي منػػػاران لطريػػػؽ اإلنسػػاف كفالحػػػة فػػػي دينيػػػا ي
كآخرتًه، كعمى آلًه الطيبيف الطاهريف كعمى صحابتًه الغيٌر الميػاميف كمػف تػبعهـ باحسػافو 

 إلى يـك الديف. 
 وبعد:

كتػػاب هدايػػة كرحمػػة لمعػػالميف ؛ كقصػػد ترسػػي   –انػػزؿ القػػراف الكػػريـ  فػػاف اهلل
لعقيػػػدة فػػػي النفػػػكس بطسػػػمكب يخاطػػػب العقػػػكؿ الكاعيػػػة، كيمتػػػ  االذكاؽ الرفيعػػػة ، فاتػػػت ا

عقيػػدة القػػراف الكػػريـ كاضػػحة سػػهمة لػػيس فيهػػا ،مػػكض، كال تعقيػػد، كال ابهػػاـ كال ايهػػاـ.   
كخاصػػػة فػػػي االصػػػؿ االكؿ الػػػذم يبنػػػي فيػػػه الفػػػرد نفسػػػه اال كهػػػي العقيػػػدة؛ فػػػاف العقيػػػدة 

كالسػػنة الصػػحيحة المطهػػرة  -ها الصػػحيحة القػػراف الكػػريـاالسػػالمية اذا اخػػذت مػػف مضػػان
كانت اجدر بالقبكؿ لقارئها. فطحببت اف يككف عنكاف بحثي في هذا المجػاؿ مسػتمدا مػف 

اال كهػػي سػػكرة فؽص فاصػػبح البحػػث  -الكتػػاب العزيػػز فػػي سػػكرة مػػف سػػكر القػػراف الكػػريـ
تعػػػالى اف تكػػػكف هػػػذ   أنمكذجػػػاص الػػػذم اسػػػاؿ اهلل الغيبيػػػة فػػػي سػػػكرةفؽصمسػػػائؿ البعنكافف

 الدراسة نافعة لي في مسيرتي العممية كقربة الى اهلل تعالى. 
 :التعريف بالموضوع 

حثي يدؿ عمى مكضػكعها، فانػه يػدكر فػي فمػؾ العقيػدة، فػي االصػؿ الثالػث بعنكاف 
مف اصكلها، اال كهك الغيبيات، كما كاف طريقه السم ، كالذم ال مجاؿ إلدراكه؛ إال مف 

 كسنة  عف اهلل عالـ الغيب كالشهادة. -كتابا طريؽ الكحي 
 أسباب اختيار الموضوع. 

عسػػى اف ننػػاؿ  -الر،بػػة فػػي اسػػتمداد مسػػائؿ الغيبيػػات عػػف طريػػؽ القػػراف الكػػريـ-ُ
 القبكؿ اف شاء اهلل. كتككف اساس لي في فهمها ، كخاصة االمكر الغيبية.

،مػػػب مسػػػائمها كجػػػدت اف سػػػكرة فؽص ا -عنػػػد البحػػػث فػػػي سػػػكر القػػػرآف الكػػػريـ -ِ
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 مخصصة لمشاهد االنساف مف مكته الى نهاية جزاء  .
بينػت السػكرة مشػاهد عظيمػة ،يبيػة التػي هػي مػف ضػمف عنػكاف البحػث، الػذم  -ّ

 باإلمكاف اف اشكؿ خطة متكاممة حسب قراءتي لمسكرة المباركة . 
كحسػػبي انػػي اجتهػػدت ، كالػػى الصػػكاب قصػػدت كقػػد افر،ػػت كامنػػه طػػاقتي كجهػػدم 

ه فكػػرم فػػاف كفقػػت فهػػذا فضػػؿ ربػػي العظػػيـ عمػػي  يمنػػه عمػػى مػػف يشػػاء ، كاف كبػػذلت فيػػ
؛ فانػػه جهػػد بشػػرم يعتريػػه الخطػػط اهلل رب العػػالميف  اخطػػطت فبمػػا كسػػبت يػػدام كاسػػتغفري 

كالنسػػياف كالكمػػاؿ هلل تعػػالى كحػػد . كصػػمى المهػػـ عمػػى سػػيدنا محمػػد كعمػػى الػػه كصػػحبه 
 اجمعيف.

 المبحث االكؿ
 كافالتعريؼ بمفردات العن 

 بهذا المكضكع اف نبيف المفردات التي تناكلها العنكاف  أف نخكض البد لنا قبؿ 
 المطمب االول: معنى العقيدة لغة واصطالحا

 معنى العقيدة في المغة كاالصطالح كهي: -بيف اهؿ العمـ رحمهـ اهلل
 اوال: معنى العقيدة لغة: 

عقػدا كتعاقػدا ، ثػـ اسػتعمؿ كالعقيدة لغة مػف العقػد كهػك نقػيض الحػؿ ، عقػد  يعقػد  
نيػكا أىٍكفيػكا بًػاٍلعيقيكدً  بػدليؿ قكلػه تعػالى صُففي انكاع العقكد مػف البيػكع. يىػا أىيههىػا الِػًذيفى آمى

 صِف
كيقاؿ:" اعتقدت كذا عقدت عميه القمب ، كالضمير حتى قيؿ العقيدة ؛ ما يػديف االنسػاف 
بػػه كلػػه عقيػػدة حسػػنة سػػالمة مػػف الشػػؾ، كهػػي مػػف الػػربط كاالبػػراـ كالتكثيػػؽ ، كالشػػدة بقػػكة 

"   ّ) فكاليقيف الجاـز

   ثانيا: معنى العقيدة اصطالحا:
عرفت العقيدة اصطالحا بانها: " العمـ بالقكاعد الشػرعية االعتقاديػة المكتسػبة مػف 
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 صْفادلتها اليقينية ، أم االيماف الذم ال يتطرؽ اليه الشؾ لدل معتقد ."
كبعػػد القػػػراءة المتكاضػػػعة فػػػي كتػػػب اهػػػؿ العمػػػـ مػػػف المغػػػكيف كالشػػػرعييف لتعريػػػؼ 
العقيػػػدة بػػػاف هػػػذ  الدراسػػػة هػػػي التػػػي يسػػػمؾ فيهػػػا الباحػػػث " سػػػبيؿ النظػػػر كاالسػػػتدالؿ ، 
كتحريػػر العقػػؿ ، كالفكػػر مػػف التخػػبط المكضػػكعي الناشػػ  عػػف خمػػك القمػػب مػػف العقيػػدة ؛ 

، كالنبػكات ؛  المبادئ المتعمقة بالخػالؽ فهي تجم  بيف النقؿ كالعقؿ ، كهي االسس ك 
كمػػا اخبػػر بػػه االنبيػػاء مػػف االمػػكر الغيبيػػة ، كالدراسػػة العقديػػة ؛ هػػي التػػي تبنػػي االسػػاس 
الذم يقدـ لإلنساف النظرة الكمية الشاممة لمككف كاالنساف كالحياة ، كعالقة كؿ منهػا بػاهلل 

 صٓ."فخالؽ المكجكدات -تعالى

نعمػػػـ اف طريػػػؽ الفهػػػـ لمعقيػػػدة بانهػػػا:" ليسػػػت قضػػػية كخالصػػػة القػػػكؿ ينبغػػػي اف  
ذاتيػػة مرتبطػػة بػػالميكؿ الشخصػػية اك التصػػكرات ، بػػؿ اف الدراسػػة العقديػػة تػػرتبط ارتباطػػا 

 صٔفكثيقا باألصكؿ الشرعية كبمفاهيـ العقؿ االيمانية التي تدكر حكؿ مرتكز االنطالؽ."
 المطمب الثاني: معنى الغيبيات:

معنػػػى الغيبيػػػات فيمػػػا يتعمػػػؽ بالعقيػػػدة االسػػػالمية ،  -تنػػػاكؿ اهػػػؿ العمػػػـ رحمهػػػـ اهلل 
 كلكف قبؿ الدخكؿ الى تفصيؿ معنى الغيبيات نبيف المعنى المغكم كاالصطالحي لها:  

ٌصػالن ًفػي اٍلقيميػكًب أىٍك ،ٍيػر أوال: الغيب لغة ًف العييكف، سىػكىاءه كىػافى ميحى : "هيكى كيؿه مىا ،ىابى عى
ٍيبىة "مي  ٍيبان ك،ى ٍنهي ،ى : ،ىابى عى ِصؿ، تىقيكؿي  .ص  ٕفحى

فػػػي الِػػػًذم الى يكػػػكف ثانياااا: اليغبيياااب اصاااطالحا  : عػػػرؼ الغيػػػب اصػػػطالحا بانػػػه: " هيػػػكى اٍلخى
كرىة اٍلكىٍشػػؼ  ػػري محسكسػػا، كىالى ًفػػي قيػػِكة المحسكسػػات كالمعمكمػػات ببديهػػة اٍلعقػػؿ أىك ضى

ٍيًف:  كىهيكى عمى قسمى
كىًعٍند  مفاتح مىٍيًه فىالى ييمكف لمبشر مىٍعرفىته، بدليؿ قكؿ اهلل تىعىالىى: قسـ الى دىًليؿ عى  - أ

  ص ٖف اٍلغىٍيب الى يعممهىا ًإاِل هيكى 
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مىٍيًه دىًليؿ فىيمكف مىٍعرفىته كذات اهلل تىعىالىى كأسمائه اٍلحسنى  - ب قسـ نضب عى
ًصفىاته اٍلعمية كأحكاؿ اٍْلًخرىة الى ،ير ذىًلؾ ًمِما يجب  عمى العىٍبد مىٍعرفىته كى

لىًكف ييمكف مىٍعرفىته ًبالٌنظًر  ككمؼ ًبًه كىهيكى ،ىاًئب عىنهي الى ييشىاًهد ي كىالى يعاينه كى
 صٗفالِصًحيح."

مف االنباء " عما ال سبيؿ الى الكقكؼ  فالغيبيات هي التي جاءت بها الرسؿ 
ال اهلل تعالى؛ ليعمـ اف اهلل عميها ، اال بالتعمـ بال تقدـ ، اك ما ال يعمـ حقيقة ذلؾ ا

كتسمى الغيبيات ايضا "   ألنه ال  صَُفهك الذم اطمعهـ عميها ليككف اية لهـ." -تعالى
طريؽ لمعرفتها إال الكتاب كالسنة: كاألصؿ في كصكلهما إلينا السماع فقط أك م  
القراءة. فال دخؿ لمعقؿ في الكصكؿ إلى ما يذكر في هذا القسـ كيجب اإليماف به 
كالمالئكة كالجف كاألركاح كاليكـ اْلخر كالجنة كالنار إال بالفهـ عف الكتاب كالسنة 
الصحيحة. أما تسميتها بالغيبيات فألنها أمكر ،ائبة عنا كال أثر لها في حياتنا يدلنا 

   صُُفعميها داللة قطعية اال في الكتاب اك السنة مما ليس لمعقؿ فيه مجاؿ ."
تبػػػػيف اف الغيبيػػػػات اك  –اهػػػػؿ العمػػػػـ رحمهػػػػـ اهلل تعػػػػالى كعنػػػػد القػػػػراءة فػػػػي اقػػػػكاؿ  

السمعيات هي االصؿ الثالث مف اصػكؿ العقيػدة االسػالمية كاطمقػت عميهػا هػذ  التسػمية 
؛ النها تثبػت بحاسػة السػم  حصػرا ال ،يرهػا مػف الحػكاس ، كعميػه فػاف مصػدر االخبػار 

خػرل ؛ التػػي يمكػػف عنهػا هػػك الػكحي االلهػػي الكػريـ ، كهػػي تختمػؼ عػػف اصػكؿ الػػديف اال
 -اثباتها باألدلة النقمية كالعقمية ، فهػك عػالـ الغيػب الػذم يػرد امػر  الػى اهلل تبػارؾ كتعػالى

كاف حيػػػاة االنسػػػاف مػػػرتبط بػػػطمريف همػػػا جمػػػاع االمػػػر كمػػػه ؛ كهػػػك اكلهمػػػا: المبػػػدأ ؛ كهػػػك 
اء ، االخراج مف العدـ الى الكجكد . كثانيهمػا: المعػاد؛ فهػك رجكعػه الػى الكجػكد بعػد الفنػ

 فانه ال مجاؿ الى انكار 
المبػػدأ بعػػد الكجػػكد ، فكػػذلؾ ال مجػػاؿ إلنكػػار المعػػاد بعػػد المػػكت فاأليمػػاف بػػاألخرة اصػػؿ 
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مػػػف القػػػراف الكػػػريـ كالسػػػنة المطهػػػرة  اثباتػػػه السػػػمعيات عػػػف طريػػػؽ الصػػػادؽ المصػػػدكؽ
 صُِفالصحيحة.

 المطمب الثالث: معنى تسمية سورة )ق( 
نجػد بػػاف كػؿ سػػكرة تسػمى بمػػا اشػػتهر  –عنػد المالحظػػة فػي سػػكر القػرآف الكػػريـ 

فيهػػا اكمػػا كثػػرت  كمماتهػػا بمفػػظ حػػرؼ مػػا؛ كهػػذا مػػا عممػػه االمػػاـ الزركشػػي رحمػػه اهلل فػػي 
تناسػػب االيػػات كهػػك يسػػتعرض حديثػػه فيهػػا بقكلػػه:" كاعمػػـ أف تسػػمية سػػائر سػػكر القػػرآف 

ظػر سػكرة ؽ لمػا تكػرر فيهػا مػف ذكػر الكممػات يجرم فيها مف رعي التسمية مػا ذكرنػا كان
بمفػػظ القػػاؼ كمػػف ذلػػؾ السػػكر المفتتحػػة بػػالحركؼ المقطعػػة ككجػػه اختصػػاص كػػؿ كاحػػدة 

" كبػػيف ايضػػا بانػػه ال يتناسػػب كضػػ  حػػرؼ مكػػاف حػػرؼ ؛ كذلػػؾ لعػػدـ ََََبمػػا كليتػػه
التناسب الكاجػب " فحػؽ لكػؿ سػكرة منهػا أال يناسػبها ،يػر الػكارد فيهػا فمػك كضػ  مكضػ  

  صُّفؽص مف سكرة ففص لـ يمكف لعدـ التناسب الكاجب مراعاته في كالـ اهلل تعالى."ف
فػػػػاف التسػػػػمية لهػػػػذ  السػػػػكرة سػػػػميت باسػػػػـ فقػػػػاؼص ؛ ألنهػػػػا التػػػػي اجتمعػػػػت عمػػػػى 

ؽ كالقػرآف الحركؼ المفردة كيؼ تجد السكرة مبنية عمى كممة ذلؾ الحػرؼ فمػف ذلػؾ:  
(المجيػػد


فػػاف السػػكرة مبنيػػة عمػػى الكممػػات القافيػػة مػػف ذكػػر القػػرآف كمػػف ذكػػر الخمػػؽ  صُْ
كتكػػػرار القػػػكؿ كمراجعتػػػه مػػػرارا كالقػػػرب مػػػف ابػػػف آدـ كتمقػػػي الممكػػػيف كقػػػكؿ العتيػػػد كذكػػػر 
الرقيب كذكر السابؽ كالقريف كاإللقاء في جهنـ كالتقدـ بالكعد كذكر المتقيف كذكػر القمػب 

لقاء الركاسي فيها كبسكؽ  كالقرف كالتنقيب في البالد كذكر القتؿ مرتيف كتشقؽ األرض كا 
النخؿ كالرزؽ كذكر القكـ كخكؼ الكعيد ك،ير ذلؾ كسر آخر كهك أف كؿ معاني السكرة 

فيتضػح ممػا سػبؽ  صُٓفمناسب لما في حرؼ القاؼ مف الشدة كالجهر كالقمقمػة كاالنفتػاح."
كد حرؼ القاؼ في هذ  السكرة اف السكرة سميت باسـ حرفها التي ابتدأت به ؛ كلكثرة كر 

 المبارؾ.
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 المبحث الثاني                             
 الموت وما يتعمق به  

تناكلت سكرةفؽص مكاطف عظيمة فيها تذكرة جميمة لإلنساف منذ خمقه حتى كفاتػه 
فقػػد صػػكرة هػػذ  السػػكرة الكريمػػة مشػػاهد التػػي سػػكؼ يمػػر بهػػا االنسػػاف مػػف مكتػػه الػػى اف 

فػي االخػرة فقػد خصصػت هػذا المبحػث ألتنػاكؿ فيػه مسػائؿ ،يبيػة كصػمتنا يصؿ الحشػر 
فطحببػت اف اتناكلهػا مػف خػالؿ هػذا  عف طريؽ السم ؛ القػراف الكػريـ كسػنة المصػطفى

 كعقدت فيه عدة مطالب كالتي كانت مف اهمها: –المبحث اف شاء اهلل 
 المطمب االول: معنى الموت: 

السػػػكرة المباركػػػة هػػػي المػػػكت الػػػداؿ فػػػي قكلػػػه مػػػف االمػػػكر الغيبيػػػة التػػػي تناكلتهػػػا 
ٍنػػػػػػػػػػتى ًمٍنػػػػػػػػػػهي تىًحيػػػػػػػػػػدي  تعػػػػػػػػػػالى  ػػػػػػػػػػا كي ًلػػػػػػػػػػؾى مى ؽ  ذى ػػػػػػػػػػٍكًت بًػػػػػػػػػػاٍلحى ػػػػػػػػػػٍكرىةي اٍلمى ػػػػػػػػػػاءىٍت سى (16 كىجى


   ص
فقػػد عقػػدت فػػي هػػذا المطمػػب مسػػائؿ كهػػي المعنػػى المغػػكم كاالصػػطالحي لممػػكت ، كهػػؿ 

 المكت مخمكؽ؟ عمى ما بينه اهؿ العمـ رحمهـ اهلل.
كهك ضد الحياة ؛ كاصؿ المكت في لغة العرب السػككف ؛ يقػاؿ ماتػت اوال: الموت لغة: 

مىػػػى  ػػػًحيحه يىػػػديؿه عى ـي كىاٍلػػػكىاكي كىالتِػػػاءي أىٍصػػػؿه صى ص فػػػاٍلًمي الػػػريح اذا سػػػكنت كالمصػػػدرفمىكىتى
  .صُٕفذىهىاًب اٍلقيِكًة ًمفى الِشٍيءً 

إنما هك دكـ، كاالسػـ مػف كاألصؿ فيه مكت، بالكسر، يمكت كنظير : دمت تدكـ، 
كؿ ذلؾ الميتة. كرجؿ: ميت كميت كقيؿ: الميت الذم مػات، كالميػت كالمائػت: الػذم لػـ 

نمػػػا ميػػػت يصػػػمح لمػػػا قػػػد مػػػات، كلمػػػا سػػػيمكت : كالمػػػكت صُٖفيمػػػت بعػػػد، كهػػػذا خطػػػط، كا 
""  .  (19)السككف، كالنـك

هنػاؾ تعػاريؼ كثيػرة لممػكت كلكػف جميعهػا تػدؿ عمػى  تعريف الماوت اصاطالحا: -ثانيا:
؛ زكاؿ الحياة، كزكاؿ الصفة عدمها عما يتصؼ بها، كهك فعؿ مف اف المكت هك
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اهلل يقتضي زكاؿ حيػاة الجسػـ مػف ،يػر جػرح، كاحتػرز بالقيػد االخيػر خركجػا عػف 
 .صُِفك" المي ت حقيقة مف فارقته ركحه في اليقظة "ص َِف القتؿ

 مخموق؟ ثالثا: هل الموت
 كقد اختمفكا الى قكليف:  صِِفاختمؼ اهؿ العمـ  هؿ اف المكت عدمي اـ كجكدم

 بطف المكت عدمي كدليؿ قكلهـ ما ذكر    المعتزلة قكؿ القول االول:   
 االمػػػػػػػاـ الزمخشػػػػػػػرم فػػػػػػػي كتابػػػػػػػه الكشػػػػػػػاؼ عنػػػػػػػد تفسػػػػػػػير  لسػػػػػػػكرة الزمػػػػػػػر بقكلػػػػػػػه تعػػػػػػػالى

  ـٍ أىٍحسىفي عىمىالن كىهيكى اٍلعىًزيزي اٍلغىفيكري ـٍ أىيهكي كي يىاةى ًليىٍبميكى مىؽى اٍلمىٍكتى كىاٍلحى اِلًذم خى
(ِّ)
  الذم بػيف

مكقفهـ مف معنى الحياة كالمكت بقكله: "كالحياة: ما يصح بكجكد  اإلحسػاس. كقيػؿ: مػا 
يكجػب كػكف الشػػيء حيػا، كهػك الػػذم يصػح منػه أف يعمػػـ كيقػدر. كالمػكت عػػدـ ذلػؾ فيػػه، 

عدامه."  صِْفكمعنى خمؽ المكت كالحياة: إيجاد ذلؾ المصحح كا 
لكا بػػطف المػػكت كجكديػػا مخمكقػػا كاسػػتدلكا : مػػذهب اهػػؿ السػػنة كالجماعػػة: قػػاالقااول الثاااني

 عمى ذلؾ باقكؿ منها:
ػػالن كىهيػػػكى اسػػتدلكا بقكلػػه تعػػػالى   -ُ ػػػفي عىمى ـٍ أىٍحسى ـٍ أىيهكيػػ كي يىػػاةى ًليىٍبميػػػكى ػػٍكتى كىاٍلحى مىػػػؽى اٍلمى الِػػًذم خى

اٍلعىًزيػػػزي اٍلغىفيػػػكري 
(ِٓ)
 هػػػك بػػػاف المػػػكت كالحيػػػاة كالهمػػػا  ككجػػػه االسػػػتدالؿ بهػػػذ  االيػػػة

مخمكقاف كفيه رد عمى المعتزلة القائميف بعدمػه "فػاف العػدـ ال يكصػؼ بككنػه مخمكقػا 
كيجػػاب بػػطف المػػراد بػػالخمؽ فػػي اْليػػة التقػػدير كهػػك يتعمػػؽ بػػالكجكدم كالعػػدمي جميعػػا 

 صِٔفكلك سمـ فالمراد بخمؽ المكت إحداث أسبابه"
كمػا جػاء فػي حػديث  ابػي سػعيد كاستدالؿ اهؿ العمـ  باف المكت كجػكدم مخمػكؽ    -ِ

ٍكًت كىهىٍيئىػػًة كىػػٍبشو أىٍممىػػحى فىيينىػػاًدم قػػاؿ :قػػاؿ رسػػكؿ اهلل    الخػػدرم  :  ف ييػػٍؤتىى بًػػاٍلمى
كفى فيقػػكؿ: هػػؿ تىٍعًرفػػكف هػػذا فىيىقيكليػػ يىٍنظيػػري ًئبهكفى كى ِنػػًة فىيىٍشػػرى نىػػادو يػػا أىٍهػػؿى اٍلجى : نعػػـ هػػذا مي كفى

كفى فيقػػػكؿ: هػػػؿ  يىٍنظيػػػري ًئبهكفى كى ـِ يينىػػػاًدم يػػػا أىٍهػػػؿى الِنػػػاًر فىيىٍشػػػرى ـٍ قػػػد رىآ ي، ثيػػػ كيمههيػػػ ، كى ػػػٍكتي اٍلمى
ِنػًة  ـِ يقػكؿ يػا أىٍهػؿى اٍلجى ـٍ قػد رىآ ي، فىييػٍذبىحي ثيػ كيمههيػ ، كى ػٍكتي : نعػـ هػذا اٍلمى تىٍعًرفيكفى هػذا فىيىقيكليػكفى
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ميكده فال مىٍكتى كى  ـِ قىػرىأى خي ػٍكتى ثيػ ميػكده فػال مى ٍسػرىًة ًإٍذ قيًضػيى يىا أىٍهؿى الِناًر خي ـٍ يىػٍكـى اٍلحى كىأىٍنػًذٍرهي
ـٍ الى ييٍؤًمنيكفى  ٍفمىةو كىهي ـٍ ًفي ،ى اأٍلىٍمري كىهي

  صِٖف.صصِٕف
كالمالحظ مف هذ  التعاريؼ المغكم كاالصطالحية ، كبياف اقكاؿ العمماء لكممة المػكت ؛ 

يعرؼ ،البا بانػه ضػد الحيػاة، كالحيػاة ضػد المػكت، كالحػد الفػارؽ بينهمػا  تبيف اف المكت
ػػػٍكتى كاف المػػػكت خمػػػؽ مػػػف خمػػػؽ اهلل تعػػػالى  صِٗفكجػػػكد الػػػركح اك عدمػػػه. مىػػػؽى اٍلمى الِػػػًذم خى

ـٍ أىٍحسىفي عىمىالن كىهيكى اٍلعىًزيزي اٍلغىفيكري  ـٍ أىيهكي كي يىاةى ًليىٍبميكى كىاٍلحى
.فدلة اْلية الكريمػة مػف سػكرة  صَّف

كمعتقػػد أهػػؿ السػػنة أنػػه أمػػر كجػػكدم يضػػاد  -الممػػؾ بػػاف المػػكت مخمػػكؽ بػػطمر اهلل تعػػالى
 الحياة.

 القبر كالبرزخالمطمب الثاني: معنى 
عند القراءة في سكرة فؽص كجدت اف هناؾ مالئكة مالزمة لإلنساف فػي حياتػه ، 
 -كمالئكػة تكػػكف معػػه فػػي القبػػر عنػػد مماتػػه فكػػؿ مػػنهـ لػػه كظيفتػػه التػػي ككمهػػا اهلل تعػػالى

اليه ، كقبؿ البدأ بهذ  المسطلة اكد اف ابيف معنى القبػر لغػة كاصػطالحا قبػؿ الشػركع فػي 
ئات االنساف ، كالمالئكة السػائمة لػه فػي قبػر  لكػي تكتمػؿ المالئكة المسجمة لحسنات كسي

 الفائدة:
 اوال: معنى القبر والبرزخ لغة: 

معنى القبر كاحد القبكر ، كالمقبرة بفتح الباء كضمها: كاحػد المقػابر. كعميػه فقػد 
مػػػطخكذ مػػػف الفعػػػؿ الثالثػػػي قبػػػرا كالقبػػػر مػػػدفف اإلنسػػػافا اشػػػار اهػػػؿ المغػػػة الػػػى اف القبر"

.كالقبػر: مفػرد القبػكرا صُّفمقبر كالمقبرة: كهك المكض  الذم يقبر فيه الميت "كمصدر : ال
كقبػػػرت الميػػػت أقبػػػر  قبػػػران: أم: دفنتػػػه." القػػػاؼ كالبػػػاء كالػػػراء أصػػػؿ صػػػحيحا يػػػدؿ عمػػػى 

. كمعنػػى اقبػػر  أم جعػػؿ لػػه قبػػرا يػػكارل فيػػه ، صِّف،مػػكض فػػي الشػػيءا كمنػػه قبػػر الميػػت"
اقبػػػرت فالنػػػا ؛ جعمػػػػت لػػػه قبػػػػرا كهػػػك الػػػػذم يػػػدؿ عمػػػػى االخفػػػاء كالتغييػػػػب تحػػػت اطبػػػػاؽ 
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    صّّفالتراب
امػػا معنػػى البػػرزخ: كهػػك الحػػاجز بػػيف الشػػيئيف ، اذف هػػك الحػػاجز مػػا بػػيف الػػدنيا 

عميهػا ، فهػك "  االرض كمػف -كاالخرة ، كيبدأ مف كقػت المػكت الػى اف يبعػث اهلل تعػالى
 صّْفأمد ما بيف الدنيا كاْلخرة بعد فناء الخمؽ".

 ثانيا: معنى القبر والبرزخ اصطالحا: 
هػػك أحػػد األشػػياء التػػي كػػـر اهلل تعػػالى بهػػا المسػػمـا حيػػث كعػػرؼ القبػػر اصػػطالحا بانػػه: "

      ۀ  ۀ  ڻچ  جعمه مقبكرانا كلـ يجعمه ممف يمقى لمسباع كالطيرا كذلؾ معنػى قكلػه تعػالى :
كتبػػػيف مػػػف تمػػػؾ التعػػػاريؼ التػػػي بينػػػت معنػػػى القبػػػر كالبػػػرزخ ؛ بػػػاف القبػػػر   .صّٔ"ف صّٓفچ 

هكالحفرة التي يكض  فيها الجسد ، كالبرزخ هك مكض  الحجز بيف الػدنيا كاالخػرة كانهمػا 
متالزماف فمهذا  عرؼ القبر كالبرزخ بصػكرة عامػة بانػه هػي : "الػدار التػي تعقػب المػكت 

"عذاب القبر كنعيمه اسمه لعذاب البرزخ كنعيمه، كهك ما بػيف الػدنيا كاف  صّٕفالى البعث"
ًمػف كىرىاًئًهػـ بىػٍرزىخه ًإلىػى يىػٍكـً ييٍبعىثيػكفى كاْلخرة، قاؿ تعالى:  كى

كهػذا البػرزخ يشػرؼ أهمػه  صّٖف
 .صّٗففيه عمى الدنيا كاْلخرة "

 المطمب الثالث: احداث القبر:
التػي تناكلتهػػا السػػكرة الكريمػة نبػػيف المحطػػة ال بػد قبػػؿ بيػػاف مشػاهد اليػػـك االخػػر 

االكلػػى لميػػـك االخػػر اال كهػػي القبػػر الػػذم يعتبػػر اكؿ منػػازؿ االخػػرة " يريػػد بفتنػػة المحيػػا 
االبػػتالء مػػ  زكاؿ الصػػبر كالرضػػا، كالكقػػكع فػػي اْلفػػات، كاإلصػػرار عمػػي الفسػػاد، كتػػرؾ 

، كالخػػكؼ، كعػػذاب متابعػػة طريػػؽ الهػػدل. كبفتنػػة الممػػات سػػؤاؿ منكػػر كنكيػػر مػػ  الحيػػرة
  صَْفالقبر، كما فيه مف األهكاؿ كالشدائد."

كقػػد اعتمػػدت  فػػي هػػذا المطمػػب ألبػػيف احداثػػه الغيبيػػة كمسػػطلة الخػػالؼ فػػي عػػذاب القبػػر 
بعػػد سػػؤاؿ الممكػػيف فػػي القبػػر ؛ كهػػك االمتحػػاف الكاقػػ  لممػػكتى فػػي  كنعيمػػه ؛ التػػي تػػاتي

قبػػكرهـ إذا دفنػػكا، فػػاف أهػػؿ القبػػكر إذا دفنػػكا يمتحنػػكف كيختبػػركف كيسػػطلكف كيقػػاؿ لمميػػت: 
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مف ربػؾ؟ مػا دينػؾ؟ مػف نبيػؾ؟ كهػذا السػؤاؿ يسػطله اإلنسػاف سػكاء قبػر أك لػـ يقبػر، لكػف 
أنس ك،ير ، أف النبي صمى اهلل عميه كسمـ مف كاف سيقبر فانه سيسطؿ في قبر ؛ لحديث 
، فاتيػاف الممكػيف هػػك مػف أجػؿ السػػؤاؿ، صُْفقػاؿ: ف إذا كضػ  العبػد فػػي قبػر  أتػا  ممكػػاف ص

كهك الفتنة التي تككف في القبر، كقد أخبر النبي صمى اهلل عميه كسمـ بفتنة القبر كبينهػا 
ال لمتكذيب بهػا، كهػذ  الفتنػة في أحاديث مستفيضة تبمغ حد التكاتر، فال مجاؿ إلنكارها ك 

 كبعد البياف العاـ في هذا المطمب نبيف : صِْفهي لجمي  أهؿ التكميؼ"
 الخالف الحاصل في عذاب القبر ونعيمه  فقد اختمفوا فيهما عمى قولين :

بػػيف اصػػحاب هػػذا القػػكؿ بانكػػارهـ عػػذاب  المنفااون لعااذاب ونعاايم القباار: القااول االول:
المعتزلة ، كالخكارج،  كنعيـ القبر الذم يغشى االنساف في قبر  ، كهك قكؿ قسـ

   كالجهمية . كقد استدلكا عمى قكلهـ مف القراف الكريـ:
ٍكتىػةى اأٍليكلىػى قاؿ تعالى  -ُ ػٍكتى ًإاِل اٍلمى الى يىػذيكقيكفى ًفيهىػا اٍلمى

فقػد انكػركا عػذاب القبػر  صّْف
كنعيمه باستداللهـ لهذ  االية الكريمة كعمى حساب فهمهـ الفاسػد الػذم حممهػـ عمػى 

 انكار عذاب القبر كنعيمه.
ِ-   ًػٍف ًفػي اٍلقيبيػكر ا أىٍنتى ًبميٍسًم و مى مى ٍف يىشىاءي كى كتنػاكلكا ايضػا هػذ   صْْف ًإِف الِمهى ييٍسًم ي مى

 صْٓفمػػا يحػػػدث مػػف النعػػيـ كالعػػػذاب فػػي عػػالـ البػػػرزخ.االيػػة الكريمػػة عمػػػى االنكػػار في
قػػالكا فػػي اْليػػة األكلػػى: لػػك صػػاركا  ككجػػه اسػػتداللهـ بهػػاتيف االيتػػيف بػػدليؿ قػػكلهـ: "

أحيػػػاء فػػػي القبػػػكر لػػػذاقكا المػػػكت مػػػرتيف ال مػػػرة كاحػػػدة. كقػػػالكا فػػػي اْليػػػة الثانيػػػة: إف 
كلك كاف الميت حيا الغرض مف سياقها تشبيه الكفرة بطهؿ القبكر في عدـ اإلسماع، 

 صْٔففي قبر  أك حاسا لـ يستقـ التشبيه."
كأما مف جهة العقؿ "فانا نػرل شخصػا يصػمب كيبقػى مصػمكبا إلػى أف تػذهب أجػزاؤ   -ّ

  ْٕ)فكال نشاهد فيه إحياء كمسطلة."
عمػػػى هػػػذ  الشػػػبهات كاالنكػػػارات التػػػي  –كقػػػد اجػػػاب اهػػػؿ العمػػػـ رحمهػػػـ اهلل تعػػػالى 
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" كالجػػكاب  -انكرهػػا هػػؤالء بمسػػالة عػػذاب كنعػػيـ القبػػر بقػػكؿ االمػػاـ التفتػػازاني رحمػػه اهلل
ذ قػػد  إجمػػاال أف جميػػ  مػػا ذكػػرتـ اسػػتبعادات ال تنفػػي اإلمكػػاف كسػػائر خػػكارؽ العػػادات كا 
أخبػػر الصػػادؽ بهػػا لػػـز التصػػديؽ كتفصػػيال أنػػا ال نسػػمـ اشػػتراط الحيػػاة بالبنيػػة كلػػك سػػمـ 

جزاء قدر ما يصمح بنية كالتعذيب كالمسئمة يجكز أف يككف لمركح فيجكز أف يبقى مف األ
الػػذم هػػك أجسػػاـ لطيفػػة أك لألجػػزاء األصػػمية الباقيػػة فػػال يمتنػػ  أف ال يشػػاهد  النػػاظر كال 
أف يخفيه اهلل تعالى عف اإلنس كالجف لحكمة ال اطالع لنا عميها كال أف يتحقؽ م  ككف 

المختػػار المحيػػي المميػػت ال يسػػتبعد تكسػػي   الميػػت فػػي بطػػكف السػػباع كمػػف قػػاؿ بالقػػادر
 ص ْٖفالمحد"

: كهك اثبات عػذاب القبػر كنعيمػه ، كاف االيمػاف بػه كاجػب كهػك قػكؿ اجمػ  القول الثاني
عميه جمهكر عمماء المسمميف مف الصحابة الكػراـ كمػف تػبعهـ مػف بعػدهـ كاهػؿ 

االكؿ مػػف اال مػػف خػػالؼ مػػنهـ الػػذم بينػػا  فػػي القػػكؿ  -العمػػـ رحمهػػـ اهلل تعػػالى
كقػػد  صْٗفالػػذيف انكػػركا احػػداث القبػػر مػػف العػػذاب كالنعػػيـ الػػذم يصػػيب االنسػػاف.

 استدؿ المثبتيف لهذ  المسالة بادله نقمية نكردها:
ـٍ بىٍرزىخه ًإلىى يىٍكـً ييٍبعىثيكفى  قاؿ تعالى  -ُ ًمٍف كىرىاًئًه كى

َٓ)


كبيف اهؿ العمـ كجه االستدالؿ  ص
بهذ  اْليػة الكريمػة بػاف  "البػرزخ يشػرؼ أهمػه فيػه عمػى الػدنيا كاْلخػرة كسػمى عػذاب 
القبػػر كنعيمػػه كأنػػه ركضػػة أك حفػػرة نػػار باعتبػػار ،الػػب الخمػػؽ فالمصػػمكب كالحػػرؽ 
كالغػػرؽ كأكيػػؿ السػػباع كالطيػػكر لػػه مػػف عػػذاب البػػرزخ كنعيمػػه قسػػطه الػػذل تقتضػػيه 

ف  تنكعت أسباب النعيـ كالعذاب ككيفياتهما  فمـ يفت عذاب البرزخ كنعيمه أعماله كا 
لهذ  األجزاء التي صارت في هذ  الحاؿ حتى لك عمؽ الميت عمى رؤكس األشػجار 
فػي مهػػاب الريػػاح ألصػػاب جسػد  مػػف عػػذاب البػػرزخ حظػه كنصػػيبه كلػػك دفػػف الرجػػؿ 

ه نصػػيبه كحظػػه الصػػالح فػػي أتػػكف مػػف النػػار ألصػػاب جسػػد  مػػف نعػػيـ البػػرزخ كركحػػ
فيجعػػػؿ اهلل النػػػار عمػػػى هػػػذا بػػػردا كسػػػالما كالهػػػكاء عمػػػى ذلػػػؾ نػػػارا كسػػػمكما فعناصػػػر 
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العالـ كمكاد  منقػادة لربهػا كفاطرهػا كخالقهػا يصػرفها كيػؼ يشػاء كال يستعصػى عميػه 
منها شيء أراد  بؿ هى طمكع مشػيئته مذلمػة منقػادة لقدرتػه كمػف أنكػر هػذا فقػد جحػد 

 صُٓفنكر ربكبيته"رب العالميف ككفر به كأ
ًفػػػي اٍْلًخػػػرىًة  قػػػاؿ تعػػػالى: -ِ يىػػػاًة الػػػدهٍنيىا كى نيػػػكا بًػػػاٍلقىٍكًؿ الثِابًػػػًت ًفػػػي اٍلحى ييثىب ػػػتي المِػػػهي الِػػػًذيفى آمى

ػػاءي  ػػا يىشى يىٍفعىػػؿي المِػػهي مى ييًضػػؿه المِػػهي الظِػػاًلًميفى كى كى
لهػػذ  اْليػػة:   : ككجػػه االسػػتدالؿ   ص ِٓف

ياًة قكله: " ًفي اٍْلًخرىًة يعني يكـ القيامة  الدهٍنياًفي اٍلحى يعني في القبر عند السؤاؿ، كى
 صّٓفعند البعث كالحساب" 

اًلؾو   -ّ ِلى  أىِف رىسيػكؿى المِػًه كعف أىنىًس بف مى تىػكى ًضػ ى فػي قىٍبػًرً  كى قػاؿ:ف ًإِف اٍلعىٍبػدى إذا كي
ًف مػا كيٍنػتى تىقيػكؿي فػي  مىكىػاًف فىييٍقًعدىانًػًه فىيىقيػكالى ـٍ أىتىػا ي مى ِنهي لىيىٍسمى ي قىٍرعى ًنعىاًلًه ابيهي كىاً  عنه أىٍصحى

ِمدو  ًؿ ًلميحى المِػًه كىرىسيػكليهي فىييقىػاؿي لػه اٍنظيػٍر  فىطىِما اٍلميٍؤًمفي فيقػكؿ أىٍشػهىدي أىِنػهي عبػد هذا الِرجي
ِنًة فىيىرىاهيمىا جميعػا ٍقعىدنا مف اٍلجى ٍقعىًدؾى مف الِناًر قد أىٍبدىلىؾى اهلل ًبًه مى كأمػا الكػافر أك  إلى مى

المنافؽ  فيقكؿ: ال أدرم، كنت أقكؿ ما يقػكؿ النػاس، فيقػاؿ: ال دريػت كال تميػت، ثػـ 
أذنيػػه، فيصػػيح صػػيحة يسػػمعها مػػف يميػػه إال  يضػػرب بمطرقػػة مػػف حديػػد ضػػربة بػػيف

".فبعػػد عػػرض المثبتػيف ،كعػػرض اقػػكاؿ المنكػػريف  فػاف المجمػػ  عميػػه مػػف صْٓفالثقمػيفص
المسمميف  بثبكت هذ  المسالة لما تكاترت عميػه االدلػة النقميػة كاقػكاؿ اهػؿ العمػـ كانػه 

كمػػا ركم عػػف أحػػد مػػنهـ  مػػف كجػػك  كثيػػرة كركم عػػف أصػػحابهركل عػػف النبػػي "
  صٓٓف."أنه أنكر  كنفا  كجحد  فكجب أف يككف إجماعا مف أصحاب النبي 

 المبحث الثالث
 مواقف اليوم االخر من خالل سورة)ق(

بعد بياف حالة االنساف في البرزخ الػذم ال بػد لكػؿ انسػاف حػي اف يدخمػه كالػذم 
التػي يحظػر  يقبؿ اليه االنسػاف مػف الػدنيا منتظػرا فيػه لقيػاـ السػاعة التػي حػددها ربنػا 

لمحسػػاب ، كقبػػؿ الكقػػكؼ لهػػذا الحسػػاب العظػػيـ  -فيػػه الجميػػ  لمكقػػكؼ بػػيف ربنػػا الكػػريـ
هنػػػاؾ محطػػػات يراهػػػا االنسػػػاف كيمػػػر بهػػػا كقػػػد اشػػػار اليػػػه القػػػراف الكػػػريـ فػػػي سػػػكرة فؽص     
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 المطمب االكؿ: نفخة الصكر:
اء فػػي جػػاءت آيػػات قرآنيػػة كريمػػة تػػدؿ عمػػى هػػذا المشػػهد العظػػيـ كالػػنف  فػػي الصػػكر جػػ

 -خمسة مكاض  في القراف الكريـ
ٍمعنا  جاء في سكرة الكهؼ قاؿ تعالى -ُ ـٍ جى ٍعنىاهي مى كًر فىجى نيًف ى ًفي الصه  صٔٓف كى

ػٍف ًفػي  ككردت في سػكرة النمػؿ  -ِ مى ػٍف ًفػي الِسػمىاكىاًت كى ػكًر فىفىػًزعى مى يىػٍكـى ييػٍنفى ي ًفػي الصه كى
األٍرًض ًإاٌل مىٍف شىاءى الِمهي 

ٕٓ 

ٍمعنا سكرةفيسصكجاء في  -ّ ـٍ جى ٍعنىاهي مى كًر فىجى نيًف ى ًفي الصه  صٖٓف كى
ػػػٍف ًفػػػي  كجػػػاء فػػػي سػػػكرة الزمػػػر -ْ مى ػػػٍف ًفػػػي الِسػػػمىاكىاًت كى ػػػًعؽى مى ػػػكًر فىصى نيًفػػػ ى ًفػػػي الصه كى

 ٗٓ )ف اأٍلىٍرًض ًإاِل مىٍف شىاءى الِمهي 
كًر ذىًلؾى يىٍكـي اٍلكىًعيدً كجاء في سكرة فؽص   -ٓ نيًف ى ًفي الصه   صَٔف كى

فهذ  اْليات القرآنيػة كمهػا تػدؿ جميعهػا الػى اف هنػاؾ مكعػد لهػذا المشػهد العظػيـ ؛ الػذم 
 يعمف عمى كقت قياـ الناس لرب العالميف .

 المسألة االولى: معنى الصور 
: "كهك اٍلقىٍرفي  اكال: الصكر لغة: مف مصدر صكر كري كرىةوص ًمٍثؿي بيٍسرىةو ك  كالصه ٍم ي فصي هيكى جى

بيٍسرو  .  كصكر مفرد   جمعه اصكار كهك بػكؽ كى ٍكتىى اأٍلىٍركىاحي كًر اٍلمى أىٍم ييٍنفى ي ًفي صي
ينف  فيه احد المالئكة كهك سيدنا اسرافيؿ

 صُٔ".ف

 ثانيا: الصور اصطالحا:
فتكػػػكف  -الصػػػكر بانػػػه :  هػػػك القػػػرف الػػػذم يػػػنف  فيػػػه إسػػػرافيؿ عميػػػه السػػػالـ عااارف  

كقيؿ انه كهيئة البكؽ كهك الذم اجم  عميه اهؿ السنة بانػه  ص  ِٔ.فالساعة، كتقكـ القيامة
"  قػػرف كهيئػػة البػػكؽ   أف المػػراد بالصػػكر هػػك القػػرف الػػذم يػػنف  فيػػه إسػػرافيؿ نفختػػيف ا 

 صّٔفنفخة الصعؽ ا كنفخة البعث لمحساب"
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 المسألة الثانية: من صاحب الصور
باف صاحب الصكر كهك المعركؼ بالقرف كما بينا  مػف  –بيف اهؿ العمـ رحمهـ اهلل  

كهػػك قػػكؿ   -خػػالؿ التعريػػؼ ؛ هػػك ممػػؾ مػػف المالئكػػة كهػػك سػػيدنا اسػػرافيؿ عميػػه السػػالـ
 جماهير أهؿ العمـ  قالكا: بطٌف الممؾ المككؿ بالنف  في 

ب الصػػكر كانػػه بصػػاح فقػػد كردت احاديػػث قسػػـ منهػػا ذكػػر   الصػػكر هػػك إسػػرافيؿ
ٍيرىةى  اسرافيؿ : قىاؿى رىسيكؿي الِمه بدليؿ  أىًبي هيرى تىعىالىى لىِما فىػرىغى  فًإفِ  قىاؿى الِمهى تىبىارىؾى كى

ػػكرى فىطىٍعطىػػا ي ًإٍسػػرىاًفيؿى  مىػػؽى الصه ٍمػػًؽ الِسػػمىاكىاًت كىاألىٍرًض ،خى مىػػى - -ًمػػٍف خى فىهيػػكى كىاًضػػعيهي عى
ري ي  تىى ييٍؤمىري ًفيًه شىاًخصه بىصى كقسـ منها كرد فقط  بمفظ صاحب  صْٔفصًإلىى اٍلعىٍرًش يىٍنتىًظري مى

مىٍيػػًه  ػػِمى اهللي عى : فقىػػاؿى رىسيػػكؿي المِػػًه صى ٍنػػهي، قىػػاؿى ًضػػيى المِػػهي عى ٍيػػرىةى رى ػػٍف أىبًػػي هيرى الصػػكر بػػدليؿ عى
 : ـى ػػِم سى ٍسػػػتىًعد  »كى ػػػؿى بًػػًه مي ك  ػػػٍذ كي ػػػكًر مي ػػػاًحًب الصه افىػػػةى أىٍف ًإِف طىػػػٍرؼى صى يىٍنظيػػػري نىٍحػػػكى اٍلعىػػػٍرًش مىخى

ِيػػاًفص ٍينىٍيػػًه كىٍككىبىػػاًف دير  ػػطىِف عى ييػػٍؤمىرى قىٍبػػؿى أىٍف يىٍرتىػػِد ًإلىٍيػػًه طىٍرفيػػهي، كى
كتبػػيف مػػف تمػػؾ االقػػكاؿ  صٓٔف

لمػا تظػاهرت  -"كالصحيح أف المراد بالصكر القػرف الػذم يػنف  فيػه إسػرافيؿ عميػه السػالـ
، كىاٍستىمى ى اأٍليذيفى سيكؿي الِمًه به األخبار قىاؿى رى  ـى اٍلقىٍرفى اًحبي اٍلقىٍرًف قىًد اٍلتىقى ـي كىصى : فكىٍيؼى أىٍنعى
ص ، فىيىٍنفي ي تىى ييٍؤمىري مى
 صٕٔف" صٔٔف

 :المسألة الثالثة: عدد النفخات التي يؤمر بها اسرافيل
مف الغيبيات التي يجب اف نػؤمف كنسػمـ بهػا هػي الػنف  بالصػكر؛ لمػا تػكاترت عميػه   

 اختمفكا في عدد النفخات.  -االدلة النقمية، كاهؿ العمـ رحمهـ اهلل
: قالكا هي نفختاف، فجعمكا نفخة الفػزع مقدمػة لنفخػة الصػعؽ، فيػنف  الممػؾ الفريق االول

، صٖٔفكاكثر العمماء عميه  نفخة الصعؽ، فيفزع الناس ثـ يصعقكف، فتككف نفخة كاحدة،  
 كاحتجكا بما ثبت مف القراف الكريـ كالسنة المطهرة:

ًعؽى مىف فً كاستدلكا بقكله تعالى   -ُ كًر فىصى نيًف ى ًفي الصه مىف ًفي اأٍلىٍرًض كى ي الِسمىاكىاًت كى
ـِ نيًفػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػًه أيٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل فىػػػػػػػػػػػػػػػػػًاذىا هيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ًقيىػػػػػػػػػػػػػػػػػاـه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاء المِػػػػػػػػػػػػػػػػػهي ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػف شى  ًإاِل مى

كفى  يىنظيػػػري
نفخػػػة الفػػػزع كنفخػػػة  ، فقػػػد أخبػػػر الحػػػؽ أنػػػه يػػػنف  فػػػي الصػػػكر مػػػرتيفص ٗٔف
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 صَٕفالصعؽ بدليؿ النص القراني الكريـ.
ٍيػػػرىةى   عػػػف النبػػػي كعػػػف ابػػػي هريػػػرة  -ِ تىػػػٍيًف أىٍربىعيػػػكفى قػػػالكا يػػػا أىبىػػػا هيرى قػػػاؿ:فبيف الِنٍفخى

يىٍبمىػى  ا قاؿ أىبىٍيتي قاؿ أىٍربىعيكفى سىنىةن قاؿ أىبىٍيتي قاؿ أىٍربىعيكفى شىٍهرنا قاؿ أىبىٍيتي كى أىٍربىعيكفى يىٍكمن
ٍنسىاًف إال عىٍجبى ذىنىًبهً   فيه  صُٕفكيؿه شىٍيءو مف اإٍلً

ٍمؽي  ييرىِكبي اٍلخى
فػي الحػديث الصػحيح الػذم يػدؿ عمػى أف  "، فقد ذكػر النبػيصِٕفص 

النف  في الصكر مرتيف، األكلى لمكت مف كاف حيان عمى كجه األرض، كالثانيػة 
   صّٕف لبعث المكتى.

باف النفخػات التػي يػؤمر بهػا الممػؾ هػي ثػالث كتبنػى هػذا القػكؿ مجمكعػة  القول الثاني:
 كاستدلكا بطدلة منها   مف العمماء امثاؿ االماـ ابف كثير، السفاريني

ػًعؽى مىػف  ما اضافكا عمى النفختيف التي ذكرت بقكله تعالى    -ُ كًر فىصى نيًف ى ًفي الصه كى
ػػف ًفػػي اأٍلىٍرًض ًإالِ  مى ـِ نيًفػػ ى ًفيػػًه أيٍخػػرىل فىػػًاذىا هيػػـ ًقيىػػاـه ًفػػي الِسػػمىاكىاًت كى ػػاء المِػػهي ثيػػ ػػف شى  مى

كفى  يىنظيري
كًر فىفىًزعى مىػف نفخة اخرل كهي نفخة الفزع بدليؿ  ص ْٕف يىٍكـى يينفى ي ًفي الصه كى

مىف ًفي اأٍلىٍرًض ًإاِل مىف شىاء الِمهي  ًفي الِسمىاكىاًت كى
فاستدلكا عمى اف عدد النفخات  صٕٓف

 صٕٔفثالث، كهي نفخة الفزع، كنفخة الصعؽ، كنفخة البعث.
ػٍف   -ِ كما احتجكا ببعض األحاديث التػي نصػت عمػى أف النفخػات ثػالث كالحػديث  فعى

ٍيرىةى  ِدثىنىا رىسيكؿي الِمًه  أىًبي هيرى : حى : ًإِف المِػهى  قىاؿى اًبًه، فىقىاؿى كىهيكى ًفي طىاًئفىةو ًمٍف أىٍصحى
ػػكرى فىطىٍعطىػػا ي ًإٍسػػرىاًفيؿى  مىػػؽى الصه ٍمػػًؽ الِسػػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض، خى تىعىػػالىى لىِمػػا فىػػرىغى ًمػػٍف خى تىبىػػارىؾى كى

  تى ري ي ًإلىى اٍلعىٍرًش يىٍنتىًظري مى مىى ًفيًه شىاًخصه بىصى ى ييٍؤمىري  . فىقىاؿى أىبيك فىهيكى كىاًضعيهي عى
ٍيػػرىةى  :  هيرى ؟ قىػػاؿى ػػػكري ػػا الصه مى :  « . اٍلقىػػػٍرفي »: يىػػػا رىسيػػكؿى المِػػػًه، كى ؟ قىػػػاؿى ٍيػػػؼى هيػػكى : كى قيٍمػػتي

ـى دىارىةو ًفيػًه كىعىػٍرًض الِسػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض  يىػٍنفي ي ًفيػًه  -عىًظيـه كىاِلًذم نىٍفًسػي ًبيىػًدً ، ًإِف ًعظىػ
ثى نى  ػػةي اٍلًقيىػػاـً ًلػػرىب  ثىػػالى ػػةي الِصػػٍعًؽ، كىالثِاًلثىػػةي نىٍفخى ػػةي اٍلفىػػزىًع كىالثِاًنيىػػةي نىٍفخى ، اأٍليكلىػػى نىٍفخى ػػاتو فىخى

 صٕٕفصَََاٍلعىالىًميفى 
فقػػد تبػػيف  مػػف تمػػؾ االقػػكاؿ هػػك اف  –كبعػػد بيػػاف اراء اهػػؿ العمػػـ رحمهػػـ اهلل تعػػالى 
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ي نفختػاف بػدليؿ قػكؿ اهػؿ العمػـ: "كأف ه عدد النفخات التي ينف  فيها سيدنا اسرافيؿ
الصحيح في النف  في الصكر أنهما نفختاف ال ثالث، كأف نفخة الفزع إنمػا تكػكف راجعػة 
إلى نفخة الصعؽ؛ ألف األمػريف ال زمػاف لهمػا، أم فزعػكا فزعػا مػاتكا منػه، أك إلػى نفخػة 

مرقػدنا"، كيعػاينكف  البعث كالمراد النفخة الثانية أم يحيكف فزعيف يقكلكف:" مػف بعثنػا مػف
مػػػف األمػػػكر مػػػا يهػػػكلهـ كيفػػػزعهـ، كهػػػذا الػػػنف  كصػػػكت البػػػكؽ لتجتمػػػ  الخمػػػؽ فػػػي أرض 

   صٖٕفالجزاء."
، قػػػاؿ: قػػػاؿ عػػػف أبػػػي هريػػػرة  كالػػػذم يػػػدؿ عمػػػى انهػػػا نفختػػػيف ففػػػي الحػػػديث الصػػػحيح:

: ف ما بيف النفختيف أربعكف  قاؿ: أربعػكف يكمػا؟ قػاؿ: أبيػت، قػاؿ: أربعػكف رسكؿ اهلل 
 صٕٗفشهرا؟ قاؿ: أبيت، قاؿ: أربعكف سنة؟ قاؿ: أبيتص

 المطمب الثاني: الحشر وما يتعمق به
تقػػدمنا فػػي المطمػػب االكؿ ببيػػاف الصػػكر كمػػف الػػذم ككػػؿ فيػػه مػػف المالئكػػة؛ فتبػػيف عنػػد 
القراءة في سكرة فؽص باف النف  في الصكر هك ايعاز لمخمػؽ بػاف يقكمػكا مػف قبػكرهـ الػى 

تجتمػػػ  فيػػػه الخالئػػػؽ ليػػػـك الحسػػػاب ، كهػػػذا مػػػا جػػػاء ذكػػػر  فػػػي مكقػػػؼ الحشػػػر ؛ الػػػذم 
نىػاًد ًمػٍف مىكىػافو قىًريػبو  سكرةفؽص بػدليؿ قكلػه تعػالى يىػٍكـى يىٍسػمىعيكفى  كىاٍسػتىًمٍ  يىػٍكـى يينىػاًد اٍلمي

كًج  ػػػري ًلػػػؾى يىػػػٍكـي اٍلخي ؽ  ذى ةى بًػػػاٍلحى لىٍينىػػػا اٍلمى  الِصػػػٍيحى نيًميػػػتي كىاً  يىػػػٍكـى  ًصػػػيري ًإِنػػػا نىٍحػػػفي نيٍحيًػػػي كى
مىٍينىػا يىًسػيره  ٍشػره عى ا ذىًلػؾى حى ـٍ ًسرىاعن ٍنهي تىشىِقؽي اأٍلىٍرضي عى

كسػطتناكؿ مػف خػالؿ بيػاف هػذ    صَٖف
 اْليات المباركة بعض الكقفات المهمة التي تبيف المراد في هذا المطمب:

 الوقفة االولى: معنى الحشر لغة واصطالحا
ٍشػػري يىػػكـً الًقيامػػػة كقكلػػه تعػػػالى:جػػػاء الحشػػر مػػف مصػػػدر" اوال: لغااة:  ٍشػػػر: حى  حشػػر: الحى

    كفى ـٍ ييٍحشىري ب ًه ثيـِ ًإلى رى
: المجم ي الذم ييحشىري إليه القكـ." صُٖف كالمىٍحشىري

  ِٖ)ف
 كالحشر هك" جم  الناس حفاة، عراة، ،رالن، بهمان، عمى صعيد ثانيا: الحشر اصطالحا: 
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 .صّٖ" فكاحد لمحساب كالجزاء يـك القيامة
كالمراد مف تعريفات اهؿ العمـ لمحشر ؛ كهك مػا يػراد بػه الجسػماني كالركحػاني لمخالئػؽ   

فالجسػػماني" أف يبعػػث اهلل تعػػالى بػػدف المػػكتى مػػف القبػػكر، كالركحػػاني هػػك إعػػادة األركاح 
إلى أبدانها. كهػك إيجػاد بعػد الفنػاء بػطف يعػدـ اهلل األجػزاء األصػمية لمبػدف، ثػـ يعيػدها، أك 

 صْٖفلتفريؽ بطف يفٌرؽ األجزاء فيختمط بعضها ببعض، ثـ يعيد فيها التطليؼ "جم  بعد ا
 الوقفة الثانية: مشهد الحشر يوم القيامة

لقػػد عرضػػت سػػكرة فؽص مشػػهدا عظيمػػا مػػف مشػػاهد يػػـك القيامػػة اال كهػػك الحشػػر؛ الػػذم  
عرضػػػه اكثػػػر مػػػف  -فيػػػه الخالئػػػؽ لمحسػػػاب ،عممػػػا اف القػػػراف الكػػػريـ –يجمػػػ  اهلل تعػػػالى 

مكطف فكاف لهذ  السكرة المباركػة بيػاف عظػيـ لهػذا المكقػؼ الػذم يػدؿ عمػى اف الخالئػؽ 
 كىاٍستىًمٍ  يىٍكـى يينىاًد اٍلمينىاًد ًمٍف مىكىػافو قىًريػبو  -تعالىمكعكدة لمقاء هذا اليـك بدليؿ قكله 

كًج  ري ؽ  ذىًلؾى يىٍكـي اٍلخي ةى ًباٍلحى لىٍينىػا اٍلمىًصػيري  يىٍكـى يىٍسمىعيكفى الِصٍيحى نيًميػتي كىاً  ًإِنا نىٍحفي نيٍحيًػي كى
  مىٍينىػػػا يىًسػػػيره ٍشػػػره عى ًلػػػؾى حى ا ذى ـٍ ًسػػػرىاعن ػػػٍنهي ػػػِقؽي اأٍلىٍرضي عى يىػػػٍكـى تىشى

فػػػاف كيفيػػػة حشػػػر   صٖٓف
الخالئؽ عمى ارض المحشر المقرر لهـ مف عند اهلل بينته هػذ  اْليػة الكريمػة كتفصػيمه: 

نيػة بها بمكت جمي  الخالئػؽ، تبػدأ المرحمػة الثا -بعد النفخة االكلى التي يامر اهلل تعالى
هي النفخة بالصكر ؛ التي يخرج الناس مف قبكرهـ ثـ يحشركف مجتمعيف ليػـك الحسػاب 

كىاٍسػتىًمٍ  يىػٍكـى يينىػاًد -كالتي جسػدته سػكرة فؽص قػاؿ تعػالى -كقد ثبت ذلؾ في القراف الكريـ
نىػػاًد ًمػػٍف مىكىػػافو قىًريػػبو  ؽ  ذىًلػػؾى يىػػٍكـي  اٍلمي ةى بًػػاٍلحى كجً  يىػػٍكـى يىٍسػػمىعيكفى الِصػػٍيحى ػػري ام: "يػػـك  اٍلخي

يسػػم  الخالئػػؽ صػػيحة البعػػث مػػف القبػػكر بػػالحؽ، يعنػػي بػػاألمر باإلجابػػة هلل إلػػى مكقػػؼ 
كًجص يقػػػكؿ تعػػػالى ذكػػػر . يػػػكـ خػػػركج أهػػػؿ القبػػػكر مػػػف  ػػػري ًلػػػؾى يىػػػٍكـي اٍلخي الحسػػػاب. كقكلػػػه فذى

 صٖٔفقبكرهـ."
 المطمب الثالث: موقف النار  

ألهمهػا؛ حتػى  -مكقؼ النار كما اعػد  اهلل تعػالىلقد اخبر اهلل تعالى في آيات كثيرة عف 
-انه كصؼ في هذ  السكرة اهمها  كجاء مف خػالؿ عػرض مكضػعيف بػدليؿ قكلػه تعػالى
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 ًنيدو ـى كيِؿ كىِفارو عى هىِن أىٍلًقيىا ًفي جى
تىقيػكؿي -كقكله تعالى  صٕٖف ًٍت كى ـى هىًؿ اٍمػتىألى هىِن يىٍكـى نىقيكؿي ًلجى

هىٍؿ ًمٍف مىًزيدو 
 كفي هذا المطمب سابيف فيه مسائؿ التي كاف منها:  صٖٖف

 اوال: معنى النار لغة واصطالحا:
النػػار: معركفػػة أنثػػى ، كهػػي مػػف الػػكاك ألف تصػػغيرها نػػكيرة . كفػػي التنزيػػؿ  النااار لغااة:

ٍكلىهىػػا  العزيػػز:  ػػٍف حى مى ػػٍف ًفػػي الِنػػاًر كى اءىهىػػا نيػػكًدمى أىٍف بيػػكًرؾى مى فىمىِمػػا جى
كالجمػػ  أنػػكر ك  صٖٗف

نيػػراف، انقمبػػت الػػكاك يػػاء؛  لكسػػرة مػػا قبمهػػا ، كيجمػػ  النػػار عمػػى أنيػػار ، كأصػػمها أنػػكار؛ 
ألنها مف الكاك كما جاء في ريح كعيػد أريػاح كأعيػاد ، كهمػا مػف الػكاك . ك تنػكر النػار : 
 نظر إليها أك أتاها . ك تنكر الرجؿ : نظر إليػه عنػد النػار مػف حيػث ال يػرا  . ك تنػكرت

 صَٗفالنار مف بعيد أم تبصرتها."
عرفػت النػار بانهػا " هػي الػدار التػي أعػدها اهلل لمكػافريف بػه، المتمػرديف  النار اصطالحا:

عمى شرعه، المكذبيف لرسمه، كهي عذابه الػذم يعػذب فيػه أعػداء ، كسػجنه الػذم يسػحف 
عناهػػػا   .  كقػػػد بػػػيف صػػػاحب كتػػػاب انػػػكار التنزيػػػؿ طبقاتهػػػا عنػػػد بيػػػاف مصُٗ"ففيػػػه المجػػػرميف

كتعميػؿ تخصػيص بانهػا سػبعة طبقػات ، كاف لكػػؿ طبقػة منهػا اهمهػا بقكلػه: " بانهػا محػػط 
ك،ضػػػبه كانهػػػا لهػػػا سػػػبعة أبػػػكاب يػػػدخمكف منهػػػا لكثػػػرتهـ، أك طبقػػػات  -عػػػذاب اهلل تعػػػالى

ينزلكنها بحسب مراتبهـ في المتابعة كهي: جهنـ ثـ لظى ثـ الحطمة ثـ السعير ثػـ سػقر 
كلعػػؿ تخصػػيص العػػدد النحصػػار مجػػام  المهمكػػات فػػي الركػػكف  ثػػـ الجحػػيـ ثػػـ الهاكيػػة،

إلػػى المحسكسػػات كمتابعػػة القػػكة الشػػهكية كالغضػػبية، أك ألف أهمهػػا سػػب  فػػرؽ. لكػػؿ بػػاب 
مػػػنهـ مػػػف األتبػػػاع. جػػػزء مقسػػػـك أفػػػرز لػػػه، فطعالهػػػا لممكحػػػديف العصػػػاة، كالثػػػاني لميهػػػكد 

دس لممشػػػػركيف كالسػػػػاب  كالثالػػػػث لمنصػػػػارل كالرابػػػػ  لمصػػػػابئيف كالخػػػػامس لممجػػػػكس كالسػػػػا
 صِٗفلممنافقيف"

بػػاف النػػار ؛ هػػي الػػدار التػػي  -تبػػيف بعػػد القػػراءة فػػي كتػػب اهػػؿ العمػػـ رحمهػػـ اهلل تعػػالى
بػػػه كيجػػػب  -لمكفػػػار كالعصػػػاة ، كانهػػػا امػػػر ،يبػػػي اخبرنػػػا اهلل تعػػػالى -اعػػػدها اهلل تعػػػالى
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المكصػػمة الػػى االيمػػاف بهػػا ؛ لكػػي تكػػكف مانعػػا حسػػيا مػػف اقتػػراؼ الػػذنكب كالمعاصػػي ؛ 
 صّٗفطريؽ جهنـ كالعذاب الشديد التي هي سجف المجرميف.

 ثانيا:  الممقون في النار من خالل سورة)ق( 
بينت هذ  السػكرة سػمات ألهػؿ النػار الػكارديف اليهػا كخصػة لهػـ سػمات دقيقػة جػدا التػي  

ذ  تكجػػب لصػػاحبها دخػػكؿ النػػار ؛ كلقػػد بينهػػا القػػراف الكػػريـ ؛ لكػػي يبتعػػد المسػػمـ عػػف  هػػ
السمات ، كمف خالؿ القراءة في سكرة فؽص اتضح اف هناؾ صفات يمكف اف نبينهػا فػي 

 النقاط االتية مف خالؿ عرض اْليات.
مف سمات اهؿ النار المذككرة في هذ  السكرة الكريمة كسبب القائه فػي النػارفالكفر   -ُ

ـى كيِؿ كىِفارو  كالعنادص بدليؿ قكله تعالى  هىِن ًنيدو أىٍلًقيىا ًفي جى عى
  صْٗف

الكفر:" نقيض اإليماف آمنا باهلل ككفرنػا بالطػا،كت كيقػاؿ ألهػؿ  :ومعنى الكفر لغة
دار الحػػػرب: قػػػد كفػػػػركا أم عصػػػكا كامتنعػػػػكا. قػػػاؿ: كالكفػػػػر: كفػػػر النعمػػػػة، كهػػػك نقػػػػيض 

 صٓٗفالشكر."
: فعرؼ عمى انه: " اسـ يق  عمى ضركب مف الذنكب فمنهػا الشػرؾ اما الكفر اصطالحا

 صٔٗفكمنهػػا الجحػػد لمنبػػكة كمنهػػا اسػػتحالؿ مػػا حػػـر اهلل كهػػك راجػػ  إلػػى جحػػد النبػػكة"بػػاهلل ، 
اف الكفػر عمػى أربعػة  اجػزاء: " كفػر إنكػار، ككفػر جحػكد،  -كبيف اهػؿ العمػـ رحمهػـ اهلل

ككفر معاندة. ككفر نفاؽ. كمف لقي ربه بشيء مف ذلؾ لـ يغفر لػه كيغفػر مػا دكف ذلػؾ 
هػػك أف يكفػػر بقمبػػه كلسػػانه كال يعػػرؼ مػػا يػػذكر لػػه مػػف : ففأمااا كفاار اإلنكااارلمػػف يشػػاء، 

ـٍ الى  التكحيد. بدليؿ قكله جؿ كعز:   ـٍ تيٍنػًذٍرهي ـٍ لىػ ـٍ أى ـٍ أىأىٍنػذىٍرتىهي مىػٍيًه كا سىػكىاءه عى ًإِف الِػًذيفى كىفىػري
ييٍؤًمنيكفى 

: فػطف يعػرؼ بقمبػه كال يقػر وأما كفار الححاود، أم: الذيف كفركا بتكحيد اهلل. صٕٗف
فيػػكا  بمسػػانه، فهػػذا كػػافر جاحػػد ككفػػر إبمػػيس، كمنػػه قكلػػه سػػبحانه:   ػػا عىرى ـٍ مى ػػاءىهي فىمىِمػػا جى

ػػاًفًريفى  مىػػى اٍلكى كا بًػػًه فىمىٍعنىػػةي المِػػًه عى كىفىػػري
: كهػػك أف وأمااا كفاار عناااد يعنػػي كفػػر الجحػػكد. صٖٗف
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وأمااا يعتػػرؼ بقمبػػه كيعتػػرؼ بمسػػانه كال يػػديف بػػه حسػػدا كبغيػػا ككفػػر أبػػي جهػػؿ كأضػػرابه. 
فػي هػذ  اْليػة مػ   -كقد اضػاؼ اهلل تعػالىصٗٗف: فطف يكفر بقمبه كيقر بمسانه."كفر النفاق

الكفر العناد ؛ كهك الذم يكابر كيعاند بعد ظهكر الحؽ له كقػد تطػرؽ اهػؿ العمػـ رحمهػـ 
 لعناد كبينك اجتماعهـ مف كجهيف:باجتماع الكفر كا-اهلل
ِناعو     " أحدهما: مناع عف الخير، كهك من  ،ير  عف التكحيد كقبكؿ الحؽ. كالثاني: فمى

ٍيًرص أم: من  ما عند  مف الحقكؽ التي كجبت في أمكالػه كنفسػه. كقكلػه  ػِؿ  -ًلٍمخى ػِز كىجى عى
ص المعتػػػدم مػػػف االعتػػػداء، كهػػػك المجػػػاكز -  -تعػػػالى  -عػػػف حػػػدكد المِػػػه : فميٍعتىػػػدو ميًريػػػبو

كالمريػػػب مػػػف الريبػػػة، كهػػػك الشػػػؾ كالفسػػػاد، فكػػػطف المريػػػب هػػػك الػػػذم فيػػػه الشػػػؾ كالفسػػػاد 
ػػرى فىطىٍلًقيىػػا ي ًفػػي اٍلعىػػذىاًب  ػػ ى المِػػًه ًإلىهنػػا آخى عىػػؿى مى جميعنػػا. ثػػـ نعػػت ذلػػؾ اإلنسػػاف فقػػاؿ: فالِػػًذم جى

فػػاف اْليػػة الكريمػػة اجتمػػ  فيهػػا  صَُُفكصػػؼ كذكػػر مػػ  المِػػه إلهنػػا آخػػر" أم: صََُفالِشػػًديًدص
الكفر كالعناد ؛ الف العناد يصد كثير مف الناس عػف قبػكؿ الحػؽ كاالعتػراؼ بػه كمػا فػي 
عنػػاد فرعػػكف كاعكانػػه ؛ عرفػػكا الحػػؽ كلشػػدة عنػػادهـ خػػتـ عمػػيهـ بػػالكفر فمػػـ تقبػػؿ مػػنهـ 

نىػٍت بًػًه التكبة بدليؿ قكله تعالى  ٍنػتي أىِنػهي الى ًإلىػهى ًإاِل الِػًذم آمى ِتى ًإذىا أىٍدرىكىهي اٍلغىرىؽي قىػاؿى آمى حى
ٍفًسًديفى  كيٍنتى ًمفى اٍلمي ٍيتى قىٍبؿي كى قىٍد عىصى بىنيك ًإٍسرىاًئيؿى كىأىنىا ًمفى اٍلميٍسًمًميفى   آٍْلفى كى

) َُِص 
حجػػاب الشػػرؾ كهػػذ   صػػفة اخػػرل عمػػى مػػف يمقػػى فػػي نػػار جهػػنـ فػػي اليػػـك االخػػر    -ِ

ػػرى -بػػدليؿ قكلػػه تعػػالى -الػػذم هػػك االشػػراؾ بػػاهلل تعػػالى ػػ ى المِػػًه ًإلىهنػػا آخى عىػػؿى مى الِػػًذم جى
فىطىٍلًقيىػػا ي ًفػػي اٍلعىػػذىاًب الِشػػًديدً 

مػػف اعظػػـ الحجػػب التػػي  -اف االشػػراؾ بػػاهلل تعػػالى صَُّف
ٍبًدً  أىٍك  بدليؿ قكؿ المصطفى -ربه عزكجؿ تحجب العبد عف فًإِف الِمهى يىٍقبىؿي تىٍكبىةى عى

ابي قىػاؿى أىٍف تىميػكتى الػِنٍفسي  ا اٍلًحجى مى ابي قىاليكا يىا رىسيكؿى الِمًه كى ـٍ يىقىٍ  اٍلًحجى ا لى يىٍغًفري ًلعىٍبًدً  مى
كىًهيى ميٍشًركىةهص
؛ ألنهػا تحجػب العبػد باف االشػراؾ مثػؿ الحجػاب  فمهذا كصؼ ص َُْف

كسػػبب الحجػػاب النػػه اشػػرؾ بػػه ام: جعػػؿ لػػه نػػدا كهػػك خمقػػه ،  -عػػف ربػػه عزكجػػؿ
كلهػػذا اخبػػر البػػارم   بػػاف مػػف مػػات مشػػركا القيػػا فػػي النػػار كبػػات خالػػدا مخمػػدا فيهػػا 
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ػػٍف ييٍشػػًرٍؾ ًبالمِػػًه فىقىػػٍد  قػػاؿ تعػػالى بشػػطف هػػذ  السػػمة  كحرمػػت عميػػه الجنػػة ايضػػا ًإِنػػهي مى
ارو  ا ًلمِظاًلًميفى ًمٍف أىٍنصى مى ٍطكىا ي الِناري كى مى ِنةى كى مىٍيًه اٍلجى ِرـى الِمهي عى حى

 صَُٓف
صاحبها بطلقائه في النار بدليؿ  -المعتدم المريب، كهذ  سمة اخرل تكعد اهلل تعالى -ّ

ٍيػًر ميٍعتىػدو مي  قكله تعالى ِنػاعو ًلٍمخى فقػد جمػ  اهلل تعػالى فػي هػذ  اْليػة االعتػداء  ًريػبو مى
كالريب ككجه الداللة في ذلؾ  " فيه كجهاف أحدهما: أف يككف قكله معتد مرتبا عمى 
مناع بمعنى مناع الزكاة، فيككف معنا  لـ يؤد الكاجب، كتعدل ذلؾ حتى أخذ الحراـ 

يكػكف قكلػه معتػد مرتبػا  أيضا بالربا كالسػرقة، كمػا كػاف عػادة المشػركيف كثانيهمػا: أف
عمػى منػاع بمعنػى منػ  اإليمػػاف، كطنػه يقػكؿ: منػ  اإليمػاف كلػػـ يقنػ  بػه حتػى تعػػدا ، 
كأهػػػاف مػػػف آمػػػف كآذا ، كأعػػػاف مػػػف كفػػػر كآكا . كقكلػػػه تعػػػالى: مريػػػب. فيػػػه كجهػػػاف 
أحدهما: ذك ريب، كهذا عمى قكلنا: الكفار كثير الكفػراف، كالمنػاع مػان  الزكػاة، كطنػه 

ي الزكاة ألنه فػي ريػب مػف اْلخػرة، كالثػكاب فيقػكؿ: ال أقػرب مػاال مػف يقكؿ: ال يعط
،يػػر عػػكض كثانيهمػػا: مريػػب يكقػػ  الغيػػر فػػي الريػػب بالقػػاء الشػػبهة، كاإلرابػػة جػػاءت 

كلهػػػذا بػػيف اف االعتػػػداء مػػػف اعظػػـ انػػػكاع الظمػػػـ ، كخاصػػػة  صَُٔفبػػالمعنييف جميعػػػا."
 بالقاء الشبهات عمى الناس ، كاخذ حقكقهـ. 

 الرابع: موقف الحنةالمطمب 
لممتقػيف المخمصػػيف اف  -لقػد عرضػت سػكرة فؽص مكقػػؼ الجنػة التػي اعػػدها اهلل تعػالى   

مف اصكؿ االيمػاف بػاليـك اْلخػر االعتقػاد الجػاـز كالتصػديؽ التػاـ بالجنػة كالنػار، كالجنػة 
دار كرامػػػة كرحمػػػة كنعػػػيـ، اعػػػدها اهلل سػػػبحانه كتعػػػالى لعبػػػاد  الػػػذيف آمنػػػكا بػػػه كاطػػػاعك  

ـٍ  -تقػػك ، قػػاؿ تعػػالى عػػف جنتػػه كدار كرامتػػه قػػاؿ تعػػالىكا ب كيػػ ٍغًفػػرىةو ًمػػٍف رى ػػاًرعيكا ًإلىػػى مى سى كى
تًِقػػػيفى  ػػػهىا الِسػػػمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعػػػِدٍت ًلٍممي ِنػػػةو عىٍرضي كىجى

فقػػػد بينػػػت سػػػكرة فؽص صػػػفات  صَُٕف
كلكػػف قبػػؿ الػػدخكؿ الػػى هػػذ  السػػمات العظيمػػة نبػػيف معنػػى  الػػداخميف الػػى جنػػة ربنػػا 

 الجنة لغة كاصطالحا حسب ما بينه اهؿ العمـ رحمهـ اهلل
ػِف عنػؾ، اوال: معنى الحنة لغة: "  ٌنان سىتىر  ككؿه شيء سيػترعنؾ فقػد جي نهه جى ِف الشيءى يىجي جى



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
1025 

؛ الٍسػتً  ٌنػان سىػتىر ، كبػه سػمي الًجػفه نهػه جى ِنه الميؿي يىجي تاًرهـ كاٍخًتفػائهـ عػف األبصػار، كمنػه كجى
ػػػه"  نػػػيفي الٍسػػػًتتاًر  فػػػي بطػػػًف أيم  ، كىاٍلعىػػػرىبي صَُٖفسػػػمي الجى ِنػػػاتي ًمٍنػػػهي اٍلجى ِنػػػةي " اٍلبيٍسػػػتىافي كى ، كىاٍلجى

ِنةن   .صَُٗ" ف تيسىم ي الِنًخيؿى جى
اهلل الجنػػة هػػي الجػػزاء العظػػيـ، كالثػػكاب الجزيػػؿ، الػػذم أعػػد  :"  ثانيااا: الحنااة اصااطالحا:

.           صَُُفألكليائػػه كأهػػؿ طاعتػػه، كهػػي نعػػيـ كامػػؿ ال يشػػكبه نقػػص، كال يعكػػر صػػفك  كػػدر."
عمػػى شػػػكؿ مراتػػب مرتبػػة عمػػى حسػػب اسػػتحقاؽ عبػػػاد   -كالجنػػة خمقهػػا البػػارم عزكجػػؿ

المػػؤمنيف فجعمهػػا "دار الثػػكاب كمهػػا، كهػػي مشػػتممة عمػػى جنػػاف كثيػػرة مرتبػػة مراتػػب عمػػى 
 صُُُفلكؿ طبقة منهـ جنات مف تمؾ الجناف." حسب استحقاقات العامميف،

عبػاد    -فتبيف مف تمؾ التعاريؼ المباركة لمادة الجنة بانها دار؛ اكـر اهلل تعػالى 
الطائعي المخمصيف ، مرتبة عمى شكؿ درجات يناله العبد كؿ حسب استحقاقه مػف هػذ  

 الدرجة ، كهي دار النعيـ كاالستراحة االبدية.
 الخاتمة                                

الحمػػد هلل الػػػذم بنعمتػػػه تػػػتـ الصػػالحات كالصػػػالة كالسػػػالـ عمػػػى سػػيدنا محمػػػد كعمػػػى الػػػه 
فػػي سػػكرة فؽص . كعنػػد  الغيبيػػة المسػػائؿ   -الطيبػػيف الطػػاهريف . فهػػذا بحػػث تناكلنػػا فيػػه 

اف اذكرهػا ككانػت  القراءة  المتكاضعة في هذا المكضكع العظيـ  تبينت لي نتائج احببت
 كاالتي:

نػي الغيبيػات التػي بػدأ التصػكير القرآ تناكلت سكرة فؽص بعامتها اهـ مسائؿ اال كهي  -ُ
العظيـ الهـ مشاهد التي يمر بها االنساف مف سكرة المكت الى دخكله الى الجنة اـ 

 الى النار.
ة اذا تتحكؿ اهتماـ السكرة بمسائؿ العقيدة ، ككنها الركف االساس لبناء الفرد كخاص  -ِ

الػػى يقػػيف فػػي القمػػػب ؛  فيصػػدؽ القػػكؿ فػػي المسػػػاف كالعمػػؿ  بػػالجكارح ؛ كبهػػا تنػػػتج 
 مجتمعا قيما تسكد  المحبة كاالخاء كمخافة اهلل تعالى.
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لمػػا  -اثبػػت البحػػث أف المػػراد بالصػػكر القػػرف الػػذم يػػنف  فيػػه إسػػرافيؿ عميػػه السػػالـ  -ّ
 تظاهرت به األخبار.

اهػػػؿ ؛  -مػػػف النػػػار كالجنػػػة التػػػي خمقهمػػػا اهلل تعػػػالىبينػػػت السػػػكرة الكريمػػػة اف لكػػػؿ  -ْ
 يدخمها حسب ما جنا  في هذ  الدنيا، كالتي ذكرت كؿ حسب مكضعها مف البحث.

كاف  اثبػػت البحػػػث اف جميػػ  مسػػػائؿ الغيبيػػات هػػػي جاءتنػػا عػػػف طريػػؽ الرسػػػؿ   -ٓ
 . بينها عف طريؽ القراف الكريـ كسنته المطهرة سيدنا المصطفى 

التػي تنمػي فػي قمػب  -بيف البحث الحث عمى العمـ ؛ ككنه يكلد المعرفة باهلل تعالى  -ٔ
 كاالنابة ك،يرها مف المقامات الكريمة. -كالخشية -العبد التقكل

                                                           

 ، مادة عقد.َّٔ/ُ ، العرب لساف ،ينظر: محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرمُ- 
 ُسكرة المائدة االية: ِ-
، ّقص، ُٕٖفت، المحػػػيط القػػػامكس مجػػػد الػػػديف محمػػػد بػػػف يعقػػػكب الفيػػػركز آبػػػادمينظػػػر:  -ّ
  ِّٖ/ُق:َُّْ
 ُٓٔ/ُ،التفتازاني، شرح المقاصد في عمـ الكالـ ، سعد الديف مسعكد بف عمر ينظر: -ْ
 ، العقيػدة فػي البحػث منػاهج العقيػدة فػي البحػث منػاهج د. يكسؼ بف محمػد السػعيد ، ينظر: -ٓ
ِٔٔ 

 ُٖٗ  ، ُ كماؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، -ٔ
 الحػديث ،ريػب فػي النهايػةهػػص َٔٔأبك السعادات المبارؾ بف محمد عبػد الكػريـ ابػف األثيػر  -ٕ
 .ّٗٗ/ ّ ،كاألثر

 ٗٓسكرة االنعاـ االية: -ٖ
 .ٖٔٔ ، الكميات:  هػصَُْٗابك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني  الكفكم الحنفيفت:  -ٗ

 ُّْ/ّ ، السنة اهؿ تطكيالتقص، ّّّمحمد بف محمد بف محمكد الماتريدم ف -َُ
 البهيػػة االنػػكار لكامػػ  قصُُٖٖشػػمس الػػديف ابػػك العػػكف محمػػد بػػف احمػػد السػػفاريني، فت  -ُُ
 ّ/ِ ، االثرية االسرار كسكاط 

 ُٓ ، ُ،  الكبرل القيامةينظر: عمر االشقر،  -ُِ
 عمػػـك فػػي البرهػػاف هػػػصْٕٗأبػػك عبػػد اهلل بػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف بهػػادر الزركشػػي فت:  ُّ-

 ِِٕ/ُ  القرآف،
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 ُسكرة ؽ االية: ُْ-
 ُٗٔ/ُ القرآف، عمـك في البرهاف لزركشي:ا ُٓ-
 ُٗسكرة ؽ االية:  -ُٔ

بػف فػارس بػف زكريػاء القزكينػي  ، مػادة مػكت، كمعجػـ مقػاييس المغػة، أحمػدِٕٔ/ُ الصحاح كتػاج العربيػة، ينظر: لمجكهرم: -ُٕ

 مادة مكت. .ِّٖ/ ٓ ، هػصّٓٗالرازم،فت: 

 . مادة مكت.ُٗ/ ِلساف العرب،: ابف منظكر، ينظر:  -ُٖ

 .َُٔ المحيط القامكس : الفيركز آبادم :-ُٗ 

  .ِِْ/ ُشرح المقاصد::   زاني التفتاينظر:  َِ-
 .ِّٕ/ ُ : كالكتاب السنة بيف الجم  في المباب قص،ٖٔٔجماؿ الديف ابك محمد االنصارم المنبجيفت:  ُِ-

ا. ينظػر: عبارة عف تعينات كاقعة عمى النفس كالفرؽ بيف الكجكدية كالعدمية أف الكجكدية تحتاج إلى العمة فػي كجكدهػا  دكف العدميػة إذ ال كجػكد لهػ -ِِ

،عمػػي بػػف محمػػد بػػف عمػػي الػػزيف الشػػريؼ  كينظػػر: ّٓٓ/ُ المكاقػػؼ، عضػػد الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد اإليجػػي،
 .ُٖٗ، ُ،  فاتالتعري ، هػصُٖٔالجرجاني فت: 

 ِسكرة الممؾ االية:ِّ- 

 حقػػػائؽ عػػػف الكشػػػاؼهػػػػص ّٖٓأبػػػك القاسػػػـ محمػػػكد بػػػف عمػػػرك بػػػف أحمػػػد، الزمخشػػػرم فت  ِْ-
 ٕٓٓ/ْ التنزيؿ، ،كامض

 ِسكرة الممؾ االية:ِٓ- 

 ِِْ/ُشرح المقاصد ،لمتفتازاني: ِٔ-

 ّٗسكرة مريـ االية: -ِٕ

ٍسرىًة{، رقـصحيح البخارم: كتاب الجمعة، بىاب قىٍكًلًه   -ِٖ ـٍ يىٍكـى اٍلحى  ْٗٔ/ُُ:   َّْٕ}كىأىٍنًذٍرهي

 .ِّٗ/ ٖ : القرآف تفسير في البياف ركح قص،ُُِٕ ابك الفداء اسماعيؿ حقي بف مصطفى االستانبكلي الحنفي، فت: -ِٗ

 ِسكرة الممؾ: اْلية  - َّ

 . مادة قبرُُٗ/ ٗ  :المغة تهذيبقص َّٕابي منصكر محمد بف احمد االزهرم الهركمف ينظر: -ُّ

 .مادة قبرْٕ/ ٓ : المغة مقاييسابف فارس:  -ِّ

عرابه القرآف معاني هػص،ُُّ، إبراهيـ بف السرم بف سهؿ الزجاج فت:  ينظر: -ّّ  ، كا 
  ، مادة قبر.ِٖ/ٔ،كلساف العرب ،البف منظكر:ِٖٓ/ٓ

 : هػػػصَُٕينظػػر: أبػػك عبػػد الػػرحمف الخميػػؿ بػػف أحمػػد بػػف عمػػرك بػػف تمػػيـ الفراهيػػدم فت:  -ّْ
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 العيف،
 .مادة برزخ.ّّٖ/ْ

 .ُِسكرة عبس: اْلية: ّٓ - 
 . ِِٓ/ ِْ  ،القراف معاني :قصَِٕابي زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل الفراءفت: ّٔ- 
 .ُُٗٗ -  الصغرل، القيامة عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي، - ّٕ
 ََُسكرة المؤمنكف االية: - ّٖ
 ُْ-ُّ:الصغرل، القيامة - ّٗ
  السػػػػػنف، حقػػػػائؽ عػػػػف الكاشػػػػؼ هػػػػػص ،ّْٕشػػػػرؼ الػػػػديف الحسػػػػيف بػػػػف عبػػػػد اهلل الطيبػػػػي ف -َْ

ْ/َُْٗ 
 ُّّٖ،َّٖ/ّصحيح البخارم ،كتاب الجمعة، باب الميت يسم  خفؽ النعاؿ، -ُْ

،مػػػػػرقـ اليػػػػػا المكتبػػػػػة ُٗشػػػػرح لمعػػػػػة االعتقػػػػػاد، خالػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد   المصػػػػػمح، رقػػػػػـ الػػػػػدرس  ِْ-
 ُْالشاممة:

 ٔٓالية:سكرة الدخاف ا ّْ-
 ِِسكرة فاطر االية: -ْْ
، ُ،  القبػكؿ معػارج مختصػر ينظر: أبك عاصـ هشاـ بػف عبػد القػادر بػف محمػد آؿ عقػدة، -ْٓ

ُِْ 
 ُِٓمختصر معارج القبكؿ، اؿ عقدة: ْٔ-
 المصدر السابؽ نفسه ْٕ-
 ُِٓ، كينظر: مختصر معارج القبكؿ، اؿ عقدة:ُِِ/ِشرح المقاصد،: لتفتازانيا -ْٖ
 فػػي الفصػػؿ:  قصْٔٓابػػك محمػػد عمػػي بػػف احمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز االندلسػػي فت :ينظػػر -ْٗ

 ٔٓ/ْ  ، كالنحؿ كاالهكاء الممؿ
 ََُسكرة المؤمنكف االية:  - َٓ
 فػػي الػػركح هػػػصُٕٓمحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب بػػف سػػعد ابػػف قػػيـ الجكزيػػة فت: ينظػػر:  -ُٓ

 . ّٕ ،ُ كالسنة، الكتاب مف بالدالئؿ كاألحياء األمكات أركاح عمى الكالـ
 ِٕسكرة ابراهيـ اْلية : ِٓ-
 .ّٔ/ ّ   التنزيؿ، معاني في التطكيؿ لباب الخازف: -ّٓ
 .َٗ/ِ،  ُّّٖصحيح البخارم: كتاب الجنائز، باب: الميت يسم  خفؽ النعاؿ ، رقـ   -ْٓ
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 ِْٕاإلبانة عف أصكؿ الديانة ،  :الشعرما -ٓٓ

 ٗٗسكرة الكهؼ اْلية : - ٔٓ
 ٕٖسكرة النمؿ اْلية :  ٕٓ-
  ُٓسكرة يس اْلية : - ٖٓ
 ٖٔسكرة الزمر اْلية : - ٗٓ
 َِسكرة ؽ اْلية : - َٔ

، مػػادة صػػكر، كينظػػر: محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد القػػادر ُٕٔ/ِ  ، الصػػحاح لجػػكهرم:أُ-
 ،مادة صكر َُٖ،  الصحاح مختارهػص ٔٔٔالرازم فت: 
مكسػػى  سػػالـ بػػف إسػػماعيؿ بػػف عبػػد اهلل بػػفأبػػك الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿ بػػف إسػػحاؽ بػػف  -ِٔ

 ِٔٓ ، ُ، األبكاب بباب الثغر أهؿ إلى رسالةهػص، ِّْاألشعرم فت: 
 كالبػدع، األهػكاء أهػؿ عمػى كالػرد التنبيػه هػػّٕٕمحمد بف أحمد بف عبد الرحمف الممطىفت -ّٔ

ُ ،ٓٔ:  ٕٓ/ّ ، كالنحؿ الممؿ في الفصؿ ، كينظر: ابف حـز
 األحاديػػػث هػػػػصأَّسػػػميماف بػػػف أحمػػػد بػػػف أيػػػكب بػػػف مطيػػػرا أبػػػك القاسػػػـ الطبرانػػػي فت:  ْٔ-

صا ك ينظر: أبك الفضؿ احمد بف عمي بف محمد بػف احمػد بػف ّٔحديث الصكرا رقـ الحديثف :الطكاؿ
 .ُٕٓ/ ُِ: الثمانية المسانيد بزكائد العالية المطالبهػصا ِٖٓحجر العسقالني فت: 

 المسػػتدرؾ ػػػصقَْٓاكـ محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف حمدكيػػه النيسػػابكرم فت: أبػػك عبػػد اهلل الحػػ - ٓٔ
 .ٕٖٔٔ، رقـ:َّٔ/ْكتاب االهكاؿ ، قاؿ تعالىفيـك ينف  في الصكرص  ، الصحيحيف عمى

هػػص ِٕٗمحمد بف عيسػى بػف سىػٍكرة بػف مكسػى بػف الضػحاؾ، الترمػذم، أبػك عيسػى فت:  - ٔٔ
، كقػػػاؿ ُِّْ، رقػػػـ َِٔ/ْفػػػي شػػػطف الصػػػكر: ابػػػكاب صػػػفة القيامػػػة، بػػػاب مػػػا جػػػاء - الترمػػػذم سػػػنف

 الترمذم: هذا حديث حسف.
 تفسػير هػػصْٕٕأبك الفداء إسماعيؿ بف عمػر بػف كثيػر القرشػي البصػرم ثػـ الدمشػقي فت:  -ٕٔ

 ِِٓ/ّ  العظيـ، القرآف
كتبنى هذا الرأم ابف حجر كاالماـ القرطبي  ينظر: أحمد بػف عمػي بػف حجػر أبػك الفضػؿ   -ٖٔ
أبكعبد اهلل محمد بف أحمػد  ينظر:. ك ْْٔ/ ٔ  البخارم، صحيح شرح البارم فتح الشافعي،العسقالني 

 . ُْٗ، ُ اْلخرة، كأمكر المكتى بطحكاؿ التذكرةهػص، ُٕٔبف أبي بكر األنصارم القرطبيفت: 
 ٖٔسكرة الزمر اْلية :  ٗٔ-
  التػذكرة، لمقرطبػي:ينظر: . ك ْْٔ/ ٔ البخارم، صحيح شرح البارم فتح ينظر: البف حجر: -َٕ



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
1030 

                                                                                                                                                      

ُْٗ. 
ييسػػمى العصػػعص.  ُٕ- جمػػاؿ الػػديف أبػػك ينظػػر: عجػػب الػػِذنب: هػػك اٍلعظػػـ الِػػًذم ًفػػي أىٍسػػفىؿ الصػػمب كى

 .ُٕ/ِ الحديث ،ريبهػص ٕٗٓالرحمف بف عمي بف محمد الجكزم فت:  الفرج عبد

 ص.َْْْصحيح البخارم: كتاب التفسير، باب قكله} كنف  في الصكر{، رقـ الحديثف -ِٕ
  التػذكرة، لمقرطبػي:ينظر: . ك ْْٔ/   البخارم، صحيح شرح البارم فتح ٔينظر: ابف حجر: ّٕ-

ُْٗ 
 ٖٔسكرة الزمر اْلية :  ْٕ-
 ٕٖسكرة النمؿ االية: ٕٓ
، ُّٔ-ُِٔ/ِ  ، االثريػػػػة االسػػػػرار كسػػػػكاط  البهيػػػػة االنػػػػكار لكامػػػػ  لسػػػػفاريني:اينظػػػػر:  - ٕٔ

 َْ ، الكبرل القيامة عمر بف سميماف األشقر،ينظر: ك 
أبػػػػك محمػػػػد عبػػػػد اهلل بػػػػف محمػػػػد بػػػػف جعفػػػػر بػػػػف حيػػػػاف األنصػػػػارم المعػػػػركؼ بػػػػطًبي الشػػػػي   -ٕٕ

 ّٖٔ، رقـ ُِٖ/ّ ، العظمة هػصّٗٔاألصبهاني فت: 
 َِْ/ُّ ، القرآف ألحكاـ الجام  هػصُٕٔالقرطبي فت  أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر -ٖٕ
كتػاب الفػتف كأشػراط السػاعة، بػاب ،  النيسػابكرمصحيح مسمـ، مسمـ بف الحجػاج القشػيرم  -ٕٗ

 ِٓٓٗ،رقـَِِٕ/ْما بيف النفختيف:
 ْْ-ُْسكرة ؽ اْلية:  َٖ-
 ّٖسكرة االنعاـ اْلية:  -ُٖ
 ، مادة حشر.َُٔ/ْ المغة، تهذيب الزهرم:ا، مادة حشر، كينظر: ِٗ/ ّالعيف، :لخميؿا -ِٖ

السمؼ، عبػد العزيػز يػف صػالح بػف إبػراهيـ جهكد الشي  محمد األميف الشنقيطي في تقرير عقيدة  -ّٖ
  .ْْٖ/ ِالطكياف، 

 كشػػػػػاؼ هػػػػػػص،ُُٖٓمحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي ابػػػػػف القاضػػػػػي محمػػػػػد حامػػػػػد التهػػػػػانكم  فت: بعػػػػػد  ْٖ-
 ٕٓٔ/ُ ، كالعمـك الفنكف اصطالحات
 ْْ-ُْسكرة ؽ اْلية:  ٖٓ-
هػػػص تحقيػػؽ: َُّجػػام  البيػػاف فػػي تطكيػػؿ القػػرآف، محمػػد بػػف جريػػر، أبػػك جعفػػر الطبػػرم فت:  ٖٔ

 ّّٖ/ِِـ: َََِ -هػ  َُِْ، ُأحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة،ط
 ِْسكرة ؽ اْلية : -ٕٖ



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
1031 

                                                                                                                                                      

 َّسكرة ؽ االية: ٖٖ-
 ٖسكرة النمؿ اْلية :  -ٖٗ
 ، مادة نارِِْ/ٓ العرب، لساف بف منظكر:ا -َٗ

 .ُُ،كالنار الجنة اف عبد اهلل األشقر،عمر بف سميم -ُٗ

 كأسػػػرار التنزيػػػؿ أنػػػكار هػػػػصٖٓٔأبػػػك سػػػعيد عبػػػد اهلل بػػػف عمػػػر بػػػف محمػػػد البيضػػػاكم فت:  -ِٗ
 ُِِ/ّ  التطكيؿ،

  ُُلعمر األشقر، ينظر: الجنة كالنار،  -ّٗ
 ِْسكرة ؽ االية:  -ْٗ

 ، مادة كفرَُُ/َُ المغة تهذيب الزهرم:ا -ٓٗ

 .ْْٓ  المغكية، الفركؽ معجـ هػصّٓٗ اهلل بف سهؿ بف سعيد بف يحيى بف مهراف العسكرم فت: نحكأبك هالؿ الحسف بف عبد  -ٔٗ
 ٔسكرة البقرة االية: -ٕٗ

 ٖٗسكرة البقرة اْلية :  -ٖٗ

 ِِٕ/ِ البهية، االنكار لكام  لسفاريني:ا - ٗٗ

 ِٔسكرة ؽ اْلية : - ََُ

   ّٖٓ/ٗ السنة أهؿ تطكيالت هػصّّّمحمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم فت:  -َُُ

 ُٗ-َٗسكرة يكنس اْلية  - َُِ

 ِٔسكرة ؽ اْلية :  -َُّ

 ف احمػػػد االمػػػاـ مسػػػند ، هػػػػصُِْأبػػك عبػػػد اهلل أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حنبػػػؿ الشػػػيباني فت:  -َُْ
 ُِِّٓ،ُِْ/ّٓ حديث ابي ذر الغفارم ، حنبؿ

 ِٕسكرة المائدة اْلية:  -َُٓ
 ُّٕ/ ِٖ،  الغيب مفاتيح : لرازما َُٔ-
 ُّّسكرة اؿ عمراف اْلية : -َُٕ
 ، مادة جنفَُٕ/ ُ   العرب، لساف بف منظكر:ا -َُٖ
 ، مادة جنف.َِّٗ/ٓ  العربية، كتاج الصحاح لجكهرم:ا -َُٗ
 َْٕ/ ، المعاصرة العربية المغة معجـ ُد أحمد مختار: -َُُ
 عػف الكشػاؼ :هػػصّٖٓأبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمػد، الزمخشػرم جػار اهلل فت:  -ُُُ

 .َُٔ/ُ  التنزيؿ، ،كامض حقائؽ
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 المصادر والمراحع
 القرآن الكريم

 كأسػرار التنزيػؿ أنػكارهػػص ٖٓٔأبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد البيضاكم فت:  -ُ
 - ُبيػػػػركت ،ط –تحقيػػػؽ: محمػػػػد المرعشػػػمي، دار إحيػػػاء التػػػػراث العربػػػي  التطكيػػػؿ،
 هػ ُُْٖ

 األجكبػػة هػػػص ،ُّٗٗفت:  عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف خمػػؼ بػػف عبػػد اهلل الدكسػػرم -ِ
 ـ ُِٖٗ -هػ  َُِْ، ُمكتبة دار األرقـ، الككيت،ط  العقيدة، لمهمات المفيدة

 هػػػػصأَّسػػميماف بػػػف أحمػػد بػػػف أيػػكب بػػػف مطيػػػرا أبػػك القاسػػػـ الطبرانػػي فالمتػػػكفى:  -ّ

، ِ:  تحقيػػػؽ: حمػػػدم عبػػػد المجيػػػدا مكتبػػػة الزهػػػراء، المكصػػػؿا طالطػػػكاؿ األحاديػػػث
 ـ.ُّٖٗ -هػ َُْْ

ا دار العمػػػػـ  االعػػػػالـقصا ُّٔٗيف بػػػػف محمػػػػكد بػػػػف محمػػػػد الزركمػػػػيفات:خيػػػػر الػػػػد -ْ
 ـ.ََِِ، ُٓلممالييفا ط

قص، َٕٗزيػف الػديف بػف ابػػراهيـ بػف محمػد المعػركؼ بػػابف نجػيـ المصػرم فالمتػػكفى: -ٓ
 .ِ: دار الكتاب االسالمي، طالرائؽ البحر

 بسػتافهػػص ٕٗٓجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم فت:  -ٔ
 -تحقيػػؽ: أيمػػف البحيػػرم،  مؤسسػػة الكتػػب الثقافيػػة   السػػامعيف، كريػػاض الػػكاعظيف
 .ُٖٗٗ – ُُْٗ، ِلبناف ، ط –بيركت 

تحقيػػػؽ:   ، السػػػنة اهػػػؿ تػػػطكيالت قص،ّّّمحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػكد الماتريػػػدمف -ٕ
 ـ.ََِٓ،  ُلبناف، ط –مجدم باسمكـ، دار الكتب العممية ، بيركت 

لبنػاف ،  –دار النػدكة ، بيػركت   االسالمية العقائد تبسيطقص ُِْٗمحمد ايكب،فت -ٖ
 ـ.ُّٖٗ، ٓط

 كػػػذب تبيػػػيف هػػػػص،ُٕٓ ت:ثقػػػة الػػػديف، أبػػػك القاسػػػـ عمػػػي بػػػف الحسػػػف ابػػػف عسػػػاكر ف -ٗ
 :  الكتاب العربي ، بيركت.األشعرم الحسف أبي اإلماـ إلى نسب فيما المفترم
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الخزرجػػي شػػمس أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف فػػرح األنصػػارم  -َُ
:  تحقيػؽ االخػرة كامػكر المػكتى احػكاؿ فػي التػذكرة هػصُٕٔالديف القرطبي فالمتكفى: 

كدراسػػػػػة: الػػػػػدكتكر: الصػػػػػادؽ بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف إبػػػػػراهيـ، مكتبػػػػػة دار المنهػػػػػاج لمنشػػػػػر 
 هػ. ُِْٓ، ُكالتكزي ، الرياض،ط

،  التعريفػػػاتهػػػػص ُٖٔعمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي الػػػزيف الشػػػريؼ الجرجػػػاني فت  -ُُ
لبنػػػاف الطبعػػػة: األكلػػػى –ماعػػػة مػػػف العممػػػاء، دار الكتػػػب العمميػػػة بيػػػركت تحقيػػػؽ ج
 ـُّٖٗ-هػ َُّْ

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمػر بػف كثيػر القرشػي البصػرم ثػـ الدمشػقي فالمتػكفى:  -ُِ
: تحقيػػؽ: سػػامي بػػف محمػػد سػػالمة، دار طيبػػة لمنشػػر العظػػيـ القػػرآف تفسػػيرهػػػص ْٕٕ

 ـ.ُٗٗٗ -هػ َُِْ/ ِكالتكزي ، ط
 التنبيػه قصّٕٕمحمد بف عبد الرحمف الممطي العسقالني المتكفىف  ابك الحسيف -ُّ

:  تحقيػػؽ: محمػػد زاهػػد الكػػكثرم، المكتبػػة االزهريػػة، كالبػػدع األهػػكاء أهػػؿ عمػػى كالػػرد
 .ُمصر، ط

: المغػة تهػذيب هػػص،َّٕ: تمحمد بف أحمد بف األزهرم الهركم، أبك منصكر ف -ُْ
 ـ.ََُِ/ُ، بيركت،ط تحقيؽ: محمد عكض مرعب، دار إحياء التراث العربي

،  هػػػػصّّّ: تلإلمػػػاـ ابػػػك منصػػػكر محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػكد الماتريػػػدم ف -ُٓ
 :  تحقيؽ: د. فتح اهلل خميؼ، دار الجامعات المصرية ، اإلسكندرية.التكحيد

زيػػف الػػديف عبػػد الػػرؤكؼ بػػف تػػاج العػػارفيف بػػف عمػػي المنػػاكم القػػاهرمفالمتكفى:  -ُٔ
 ـ.َُٗٗ/ُعالـ الكتب، القاهرة،ط : التعاريؼ مهمات عمى التكقيؼ قص،َُُّ

 جػام  هػػصَُّمحمد بف جرير بف كثير بف ،الب، أبك جعفر الطبػرم فالمتػكفى -ُٕ
، ُ: تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد محمػػػػد شػػػػاكر، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة ،ط القػػػػرآف تطكيػػػػؿ فػػػػي البيػػػػاف
 ـ.َََِ -هػ َُِْ

:  دار النفػػػػائس لمنشػػػػر كالنػػػػار الجنػػػػة عمػػػػر بػػػػف سػػػػميماف بػػػػف عبػػػػد اهلل األشػػػػقر، -ُٖ
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 ـ. ُٖٗٗ -هػ  ُُْٖ/ ٕاألردف: ط كالتكزي ،
 الشنقيطي األميف محمد الشي  جهكد عبد العزيز يف صالح بف إبراهيـ الطكياف، -ُٗ

، ُمكتبػػػػػػػػػة العبيكػػػػػػػػػاف، الريػػػػػػػػػاض، السػػػػػػػػػعكدية، ط  السػػػػػػػػػمؼ، عقيػػػػػػػػػدة تقريػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي
  ـُٗٗٗهػ/ُُْٗ

أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبػد اهلل بػف  -َِ
 أهػػؿ إلػػى رسػػالةهػػػص ِّْبػػردة بػػف أبػػي مكسػػى األشػػعرم فالمتػػكفى:  مكسػػى بػػف أبػػي

: تحقيػؽ: عبػد اهلل شػاكر محمػد الجنيػدم، عمػادة البحػث العممػي األبكاب بباب الثغر
 هػ.ُُّْبالجامعة اإلسالمية، المدينة المنكرة، ط، 

محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف أيػػػكب بػػػف سػػػعد شػػػمس الػػػديف ابػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة فت:  -ُِ
   كالسػنة، الكتاب مف بالدالئؿ كاألحياء األمكات أركاح عمى الكالـ في الركحهػص ُٕٓ

 بيركت –دار الكتب العممية 
 هػػػصِٕٗمحمػػد بػػف عيسػػى بػػف سىػػٍكرة  بػػف الضػػحاؾ، الترمػػذم، أبػػك عيسػػى فت:  -ِِ

تحقيػػػؽ :أحمػػػد محمػػػد شػػػاكر  ، شػػػركة مكتبػػػة كمطبعػػػة مصػػػطفى   ، الترمػػػذم سػػػنف
 ـُٕٓٗ -هػ  ُّٓٗ، ِمصر، ط –البابي الحمبي 

:  المقاصػػد شػػرح قص،ُٕٗسػػعد الػػديف بػػف عمػػر بػػف عبػػداهلل التفتػػازني فالمتػػكفى: -ِّ
 ق.َُُْباكستاف،  -دار المعارؼ النعمانية

 تػػاج احالصػػح هػػػص،ّّٗأبػػك نصػػر إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكهرم الفػػارابي فت:  -ِْ
 –تحقيػػػؽ: أحمػػػد عبػػػد الغفػػػكر عطػػػار، دار العمػػػـ لمماليػػػيف  العربيػػػة، كصػػػحاح المغػػػة

 ـ ُٕٖٗ -  هػ َُْٕ ْبيركت ، ط
محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ أبػػػك عبػػػداهلل البخػػػارم الجعفػػػي،  محمػػػد زهيػػػر بػػػف ناصػػػر   -52

، ُتػػػػػرقيـ محمػػػػػد فػػػػػؤاد عبػػػػػد البػػػػػاقي دار طػػػػػكؽ   ط ، البخػػػػػارم صػػػػػحيحالناصػػػػػر، 
 هػ.ُِِْ

 العظمػػػة،هػػػػص ّٗٔعبػػػد اهلل بػػػف محمػػػد بػػػف جعفػػػر بػػػف حيػػػاف األصػػػبهاني فت:  -ِٔ
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 قَُْٖ، ُالرياض،  ط –تحقيؽ: رضاء اهلل المباركفكرم، دار العاصمة 
:  تحقيػػؽ: د. مهػػدم المخزكمػػي، د. إبػػراهيـ العػػيف الخميػػؿ بػػف أحمػػد الفراهيػػدم، -ِٕ

 السامرائي، دار مكتبة الهالؿ.
 هػػػصٕٗٓبػػف عمػػي بػػف محمػػد الجػػكزم فت: جمػػاؿ الػػديف أبػػك الفػػرج عبػػد الػػرحمف  -ِٖ

:  تحقيػػػػؽ: د. عبػػػػد المعطػػػػي أمػػػػيف القمعجػػػػي، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، الحػػػػديث ،ريػػػػب
 ـُٖٓٗ –ق َُْٓ/ ُبيركت، لبناف، ط

 شػػػرح البػػارم فػػتح أحمػػد بػػف عمػػػي بػػف حجػػر أبػػػك الفضػػؿ العسػػقالني الشػػػافعي ، -ِٗ
ب الػػػػديف رقػػػػـ أحاديثػػػػه: محمػػػػد فػػػؤاد عبػػػػد البػػػػاقي، أشػػػػراؼ : محػػػػ البخػػػػارم، صػػػحيح

 .ُّٕٗبيركت،  -الخطيب، دار المعرفة 
 الفػرؽهػػص ِْٗعبد القاهر بف طاهر بف محمد بف عبد اهلل البغدادم فالمتكفى:  -َّ

 ـ.ُٕٕٗ/ ِ: دار اْلفاؽ الجديدة ، بيركتا طالفرؽ بيف
قص ْٔٓ: تابػػك محمػػد عمػػي بػػف احمػػد  بػػف حػػـز االندلسػػي القرطبػػي الظػػاهرمف -ُّ

 : مكتبة الخانجي، القاهرة.كالنحؿ كاألهكاء الممؿ في الفصؿ
قص ُٕٖ: تابػػك طػػاهر محمػػد بػػف يعقػػكب الفيػػركز ابػػػادم ف :القػػامكس المحػػيط -ِّ

 ـ.ََِٓ/ ٖلبناف، ط -تحقيؽ: محمد نعيـ العرقسكسي، مؤسسة الرسالة، بيركت
:  دار النفػػػػػػائس، الكبػػػػػػرل القيامػػػػػػة عمػػػػػػر بػػػػػػف سػػػػػػميماف بػػػػػػف عبػػػػػػد اهلل االشػػػػػػقر، -ّّ

 ـ.ُٓٗٗ،ٔاالردف،ط
 اصػػػػطالحات كشػػػػاؼ قص، َُُٗابػػػػف القاضػػػػي الفػػػػاركقيفتمحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي  -ّْ

 ـ  ُٔٗٗ:  تحقيؽ: رفيؽ العجـ، عمي دحركج، مكتبة لبناف، الطبعة االكلى، الفنكف
 ،هػػػػص، دار الكتػػػاب العربػػػيّٖٓ: تمحمػػػكد بػػػف عمػػػرك بػػػف أحمػػػد، الزمخشػػػرم  -ّٓ

 هػَُْٕ -ّطبيركت،  التنزيؿ، ،كامض حقائؽ عف الكشاؼ
 لبػػػاب هػػػػصُْٕإبػػػراهيـ الشػػػيحي الخػػػازففت:  عػػػالء الػػػديف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف -ّٔ

 –تصػػحيح: محمػػد عمػػي شػػاهيف، دار الكتػػب العمميػػة   التنزيػػؿ، معػػاني فػػي التطكيػػؿ
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 هػ ُُْٓ، ُبيركت ،ط
محمػػد بػػف مكػػـر بػػف عمػػى، جمػػاؿ الػػديف ابػػف منظػػكر األنصػػارم اإلفريقػػي فت:  -ّٕ

 ق. ُُْْ،ّدار صادر بيركت،ط العرب، لساف هػص،ُُٕ
 االنػكار لكامػ  قصُُٖٖمحمػد بػف احمػد السػفاريني، فت شمس الديف ابك العػكف -ّٖ

 ـ.ُِٖٗ،  ِمؤسسة الخافقيف ، دمشؽ، ط ، االثرية االسرار كسكاط  البهية
زيػػػف الػػػديف أبػػػك عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف عبػػػد القػػػادر الحنفػػػي الػػػرازم  -ّٗ

: تحقيؽ: يكسؼ الشي  محمد، المكتبة العصرية الصحاح مختارهػص ٔٔٔفالمتكفى: 
 ـُٗٗٗهػ / َُِْصيدا، الطبعة الخامسة،  –لدار النمكذجية، بيركت ا -
تحقيػػػؽ:   الصػػػحيحيف، عمػػػى المسػػػتدرؾ محمػػػد بػػػف عبػػػداهلل الحػػػاكـ النيسػػػابكرم، -َْ

 –ق  َُُْ، ُمصػػػػػػطفى عبػػػػػػد القػػػػػػادر عطػػػػػػا، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة، بيػػػػػػركت، ط
 ـ.َُٗٗ

 ،.حنبػػػػؿ بػػػػف أحمػػػػد مسػػػػند ص.ُِْأحمػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ أبػػػػك عبػػػػداهلل الشػػػػيباني.فت،  -ُْ
ق، ُُْٗ، ُبيػػػػركت.،ط -تحقيػػػػؽ: السػػػػيد أبػػػػك المعػػػػاطي النػػػػكرم.، عػػػػالـ الكتػػػػب 

 ـ. ُٖٗٗ
معجـ مقاييس المغة : أحمد بف فارس بػف زكريػاء القزكينػي الػرازم، أبػك الحسػيف  -ِْ

هػػػػػػػػػػػص تحقيػػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػالـ محمػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػاركف، دار الفكػػػػػػػػػػػر، ّٓٗفالمتػػػػػػػػػػكفى: 
 .ُّٕٗ-ـُٕٗٗبيركت،

ف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحس  -ّْ
:  دار إحيػػػاء التػػػراث الغيػػػب مفػػػاتيح هػػػػصَٔٔالػػػديف الػػػرازم خطيػػػب الػػػرم فالمتػػػكفى: 

 هػ. َُِْ/ ّلبناف، ط -بيركت –العربي 
االمػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػف إسػػػػػػػػػماعيؿ بػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف مكسػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػالؿ  -ْْ

مد محػي :  تحقيؽ: محالمصميف كاختالؼ اإلسالمييف مقاالت قصِّْاالشعرمفت:
 ـ.َُٗٗالديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، 

 


