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 اإلهــــداء 

 .. أهدي بحثي هذا إلى 

 

  وعلى رأسعم استاذي  جبانيب ووقف املتواضع البحث هذا يفإىل كل َمن ساندين
 .حممد القطاونة 

  وال يوم القيامة وماذا حيدث عن أح املعرفةالبحث إىل كل من أراد أُهدي هذا
 .لإلنسان هبذا اليوم 

  ًإىل كل من يطَِّلع على هذا البحث أُهدي هذا البحث إليكم مجيعا. 
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 المقــــــدمة 

 

, ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , ونستغفره  هستعينن احلمد هلل حنمده و
وحده ال وأشهد أن ال إله إال اهلل , ومن يضلل فال هادي له , من يهده اهلل فال مضل له 

وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسّلم تسليماً  , شريك له 
 .كثرياً 

 :أما بعد 

حكمة اهلل تعاىل أن تكون هذه الدنيا دار عمل وجد جلميع الناس ويف هناية هذه         
,  يوم هو اليوم اآلخرالدنيا يأيت يوم احلساب واجلزاء على االعمال اليت قاموا هبا , وذلك ال

,  , فحينئذ يعلم العبد ما هو مقبل عليه من أمره عالماته من حلظات فراقه للدنيا واليت تبدأ
وقد أخربنا اهلل تعاىل وأخربنا رسوله صل اهلل عليه وسلم عن اليوم اآلخر بأخبار مليئة 

ه اجلزاء األخري باألحداث واملشاهد والصور املرعبه , وال شك أن ذلك كله حاصل , وسيعقب
. , وأهل الشقاء اىل اجلحيم والنريان , فأهل الصالح إىل جنة النعيم والرضوان على العمل  
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  أسباب إختياري هذا الموضوع للبحث .

عندما يكون احلديث يف القرآن الكرمي عن يوم القيامة , فهذا يعين أن اهلل تبارك وتعاىل يصور 
نعيشه ونراه , فاهلل تبارك وتعاىل أنزل القرآن لنتعرف على يوم القيامة ,  لنا ذلك اليوم وكأننا

ولذلك فإن اهلل قد ختم كتابه بآية تأمرنا . ألن هذا اليوم هو أهم يوم يف حياة كل واحد منا 
أن نتقي اهلل عز وجل وأن نعمل لذلك اليوم , ولذلك فإن اهلل تبارك وتعاىل قال يف آخر آية 

  :ن نزلت من القرآ

 1( َواتَـُّقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اللَِّه ثُمَّ تـَُوفَّى ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظَلُمونَ ) 

, ولكن امللحد ال يقتنع إال  هناك آيات كثرية تتجلى عن يوم القيامة وأحداث القيامة
.  نرى أعمالنا يف ذلك اليوم , فبعض امللحدين يقولون كيف ميكن أن باحلقائق العلمية

وحساب وجزاء وجنة  ةوال يعلمون ان هناك أهوال للقياموبعضهم ال يؤمنون باليوم اآلخر 
وهلذا السبب كان اختياري هذا املوضوع عن تفسري سورة القيامة وهي سورة عظيمه , ونار 

.تبني لنا أقدار اهلل يف ذلك اليوم   

 

 
 

 

 

 

                                                           
1  181سورة البقرة 
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 هدفي من هذا البحث هو والوصول إلى :

 

.تيسري فهم كتاب اهلل ؛ إذ أن احلاجة ماسة لفهم معانية ومقاصدة *   

اهلدف األساسي من البحث هو الرقي الفكري واملادي وسهوله حصول * 
.الباحث على املعلومات والسعي وراء اكتساب املعارف   

ِلطلبة  إال أين أرجوا من اهلل أن يكون نافعاً بإذنه, مع تواضع هذا البحث * 
.العلم الباحثني يف علم التفسري   

 

 
 

 

 وقد أعتمدت وسلكت في بحثي هذا على الخطة التالية "

 اإلهداء
 المقدمــــــــة

 أسباب إختياري لهذا البحث
 الهدف من هذا البحث

**** 
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 خطة البحث 
-:وفيه ثالث مطالب / المبحث األول   

.تعريف القيامة  –أ   
.أمساءها  –ب   
. عالماهتاذكر  –ج   

  -:وفيه أربع مطالب / المبحث الثاني 
.تعريف عن سورة القيامة  –أ   

. عدد اآليات –ب   
. النزول/ ج   
. امساء السورة/ د   

سبب النزول  –أ / المبحث الثالث   
-:وفيه مطلبان / المبحث الرابع   

. األحكام واملعاين اإلمجالية –أ   
. تفسري اآليات وشرحها –ب   

-: مطلبانوفيه / حث الخامس المب  
. يف اآليات و القراءات عراباإل – أ  

. اآلياتيف  اإلمالء -ب   
 الخاتمة
 الفهارس
 المصادر

 فهرس الموضوعات
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 المبحث األول : وفيه ثالث مطالب :-
:تعريف القيامة  –أ   

واحلياة  هناية العاملهو  اإلسالمييوم القيامة أو اليوم اآلخر أو يوم احلساب, حسب املعتقد 
, وهو موعد  (واملسيحيني اليهودويشارك يف هذا اإلعتقاد اتباع ديانات أخرى مثل  ) الدنيا

 واملشركني والكفارباجلنة  املؤمنني املوحدينأن عندها يقوم اهلل جبزاء : أي اهللعند  احلساب
بالنار, ويسمى بيوم القيامة لقيام األموات فيه من موهتم, أي بعثهم وذلك حلساهبم 

أيضا أن يوم القيامة له عالمات تسبق حدوثه وتسمى بأشراط  املسلمونويؤمن . وجزائهم
 .يوم الساعة أو عالمات يوم القيامة وتقسم إىل عالمات صغرى وعالمات كربى 

 

        :أسماءها  –ب           
  بُونَ ]الفصل َذا يَۡوُم ٱۡلفَۡصِل ٱلَِّذي ُكنتُم بِهِۦ تَُكذِّ  11الصافات آية [ هََٰ
  ينِ  ]الدين لِِك يَۡوِم ٱلدِّ  4الفاحتة آية  [ َمَٰ
  ّةُ  ] هاخَّ الص آخَّ  33عبس آية  [فَإَِذا َجآَءِت ٱلصَّ
  ةُ ٱۡلُكۡبَرىَٰ  ]الطامة الكربى  34النازعات آية  [ فَإَِذا َجآَءِت ٱلطَّآمَّ
  ِشيَِة  ]الغاشية َك َحِديُث ٱۡلَغَٰ  1الغاشية آية  [هَۡل أَتَىَٰ
  1الواقعه آية  [ َوقََعِت ٱۡلَواقَِعةُ إَِذا  ]الواقعة 
  لَِك يَۡوُم ٱۡلُخلُودِ ٱۡدُخلُوهَا بَِسلََٰ  ]اخللود ٖۖ َذَٰ  34ق آية  [ م 
  قَۡوِم إِنِّٓي أََخاُف َعلَۡيُكۡم يَۡوَم ٱلتَّنَاِد  ]التناد  31غافر آية  [َويََٰ

 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
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:ذكر عالماتها  –ج   
  [ 33:األحزاب ] {  ا ِعْلُمَها ِعْنَد اللَِّه َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ السَّاَعَة َتُكوُن َقرِيًباَيْسأَُلَك النَّاُس َعِن السَّاَعِة ُقْل ِإّنََّ  }

كما ,وهذة الساعة هي الساعة اليت يكون هبا فناء الكون وموته قد جعل اهلل لقيامها عالمات
: احلال مع اإلنسان عندما يكرب وتقرتب هنايته فهنالك عالمات على ذلك  

ب والضعف يف العقل والبدن كالشي  
 وتتمحور عالماهتا على ثالث عالمات قطعية كل حمور منها له عدة دالئل :

 المحور األول 
 عالمات قيام الساعة الصغرى

كم ورد يف القرآن الكرمي : ظهور سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم: أوالً   
 أي أنت من عالماهتا 1[ ﴾ ِفيَم أَنَت ِمن ذِْكرَاَها41َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها ﴿ ]

وقرن بني أصبعيه  , بعثت أنا والساعة كهاتني )وكما يقول صلى اهلل عليه وسلم , 
  . 2( السبابة والوسطى

فإنه يكون بني  . كالشرائع: واملعنوية , الودائع : يةس  ومنها احلِ  : ضياع األمانة : ثانياً 
. ( !؟ انظر إىل اجملتمع),  اون وتضيع لمأمانة عمعنيهايدي الساعة تساهل وهت  

والكتابة  فعلى زمان رسول اهلل كانت القراءة , فشو القلم وانتشاره بني الناس:  ثالثاً 
واآلن كثرت احلمالت حملو األمية يف كل  , حمدودة بني الناس على أشخاص معينني

. ستعمال احلاسبيستطيعون ا مكان وأصبح الناس األميون هم الذين ال  
. ؤسسات البنكية الربويةبانتشار امل , فشو الربا : رابعاً   

وقد انتشر شرب اخلمر يف البالد الغربية بكليتها حىت وصل , فشو اخلمر : خامسا
. إىل البالد العربية  

                                                           
 ( 43 – 41) سورة النازعات  - 1
 -عن شعبة , عن قتادة , وأيب التياح , كالمها عن أنس , به : ويف رواية ملسلم  -من حديث شعبة به والرتمذي ومسلم , البخاري , أخرجه _  1

 . حيح حسن ص: وقال الرتمذي 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
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 اوقد كان على زمان رسول اهلل الناس كلهم فقراء حىت كانو ,  كثرة املال بني الناس : سادساً 
  مسون التمرة بني أكثر من عشرين رجل من شدة الفقر ويف احلديثيتقا

ويفيَض حىت خيرَج الرجُل بزكاِة مالِه فال جيْد , ال تقوُم الّساعُة حىت يكثَر املال  )
1( أحًدا يقبلها منه  

. كان على زمان اخلليفة عمر بن عند العزيز رضي اهلل عنه وهذا ما  
بني يدي الساعة تكثر النساء  ) وب كما يف احلديثيكثر النساء لكثرة احلر  : سابعاً 

حدث يف احلرب العاملية  وهذا ما . 2( حىت يكون لكل مخسني امرأة قيم واحد
. قبلهما األوىل والثانية وما  

. كثرت الزالزل : ثامناً   
إن بني يدي الساعة فتناً   ) : قوله صلى اهلل عليه وسلم ,كثرت الفنت  : تاسعاً 

يصبح الرجل فيها مؤمناً وميسي كافراً وميسي مؤمناً ويصبح كافراً  , لمكقطع اليل املظ
. 3( القاعد فيها خري من القائم  

  كما ورد يف احلديث,  كثرت القتل الفردي حىت ينتشر ويصبح شيئاً هيناً  : عاشراً 
وما اهلرج ؟ : قالوا , ويكثر اهلرج , ويلقي الشُّح , وينقص العمل , يتقارب الزمان  )
. 4( القتل القتل: ال ق  

. سفنشاهده يف جمتمعنا العريب قبل الغريب لمأ وهذا ما,  يفشو الزنا : احلادي عشر  
 

 وهذة العالمات قد شاهدناها كلها وبلغت ذروتها 
 

 
                                                           

 9417صحيح اجلامع : املصدر , األلباين : احملدث , عبدالرمحن بن صخر الدوسي : الراوي , اخرجه يف صحيحة  - 1
 113/1هناية البداية والنهاية : املصدر , انس بن مالك : الراوي ,  ةاخرجة يف صحيح -1
 1731ن حبَّان صحيح اب: املصدر , أبو موسى األشعري : الراوي ,  ةاخرجة يف صحيح - 3
 3339صحيح البخاري : لبمصدر , ( عبدالرمحن بن صخر الدوسي ) أبو هريرة : الراوي , اخرجه يف صحيحة  - 4
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 المحور الثاني :
 عالمات قيام الساعة الوسطى

 1( ب الزمانتقوم الساعة حىت يتقار  ال )كما ورد يف احلديث : تقارب الزمان : أوالً 
وهو على ناحيتني : األوىل زمانية :أي أن اإلنسان يشعر بالزمن الطويل وكأنه قريب 
, عمعىن أن الربكة يف الزمن ختف , والثانية مكانية : فاملسافات البعيدة تقطع بأزمان 

. نشاهده يف وسائل املواصالت وهذا ما, يسرية   
كما   األمميوشك أن تداعى عليكم  ):  كما ورد يف احلديث, جتمع األمم : ثانياً 

 : ال قال فِمن ِقلٍَّة َيومِئٍذ ؟!  رسول اهلل يا : قيل , إىل قصعتها ةُ تداعى األكلَ 
حدث يف ظل الدول العثمانية حيث تكالبت  وهذا ما 2( ثاء كغثاء السيلولكنكم غُ 

المية األمم عليها حىت سقطت اخلالفة اإلسالمية وجعل الغرب يتقامسون الدولة اإلس
. فيما بينهم  

وينطق احلجر (  لعنهم اهلل )فلن تقوم الساعة حىت نقاتلهم  : قتال اليهود : ثالثاً 
اهلل  عبد مسلم يا فيقول احلجر والشجر يا )والشجر بأمكنتهم كما ورد يف احلديث 

. 3( ورائي يهودي تعال فاقتله  
يقسم مرياث وال  حىت الإن الساعة ال تقوم )  كما يف احلديث,قتال الروم  : رابعاً 

 -يعين الروم- فيجمع هلم أهل اإلسالم , عدو جيمعون ألهل اإلسالم ,يفرح لغنيمة 
حىت إن الطائر  , مل ير مثلها: يرى مثلها وإما قال ال : قال مقتلة إما...فيقتتلون

أي أنه سوف يستعمل يف املعركة األسلحة  ( ليمر جبنابتهم فما خيلفهم حىت خير ميتاً 
.  ليت تفسد األجواءيميائية االك  

 
                                                           

 
 3841 ابن حبانصحيح : املصدر ,  ابن حبان: احملدث , عبدالرمحن بن صخر الدوسي : الراوي , اخرجه يف صحيحة  - 

 8183 صحيح اجلامع: املصدر , األلباين : احملدث ,  ل صلى اهلل علية وسلمثوبان موىل الرسو : الراوي ,  حديث صحيح - 1
 
 1711مسلم صحيح : املصدر ,  عبدالرمحن بن صخر الدوسي: الراوي ,  حديث صحيح - 
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تقوم الساعة حىت حيسر الفرات عن جبل  ال ) كما ورد يف احلديث,حرب اخلليج : خامساً 
. 1( من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل مئة تسع وتسعون  

. فسوف يعود احلكم يف تركية للمسلمني بإذن اهلل تعاىل فتح القسطنطينية : سادساً   
.  أيهما تفتح أوالً :فعندما سئل رسول اهلل فقيل  , يف إيطاليا , ومافتح ر  : سابعاً   

( مدينة هرقل:) فقال صلى اهلل عليه وسلم ,أي القسطنطينية أم روما   
. أي القسطنطينية  

تقوم الساعة  ال )فقد ورد يف احلديث ,خضراء  عودة اجلزيرة العربية مروجاً  : ثامناً 
فسوف تصبح هذه الصحراء الكبرية مروجاً  2( اراً حىت تعود أرض العرب مروجاً وأهن

. بسبب تبدالت مناخية تعرتي املنطقة بإذن اهلل  
تقوم الساعة حىت يهدم الكعبة ذو  ال ) : هدم الكعبة كما ورد يف احلديث : تاسعاً 

  . (السويقتني رجل من احلبشة كأين أنظر إليه ينقبها حجراً حجراً 
تقوم الساعة حىت خترج نار  ال ) : يف احلديث كما ورد, نار احلجاز : عاشراً 

 , املدينة , مكة : املنطقة بني: واحلجاز 3( باحلجاز تضئ هلا أعناق اإلبل ببصرى
ففي الشام وفعالً انبعثت نار قوية من احلجاز وارتفعت إىل  : أما بصرى , جدة

. هجري 354: إىل الشام عام ؤهاو ضأعايل السماء ووصل   
 

وهكذا نرى أن هذة العالمات منها ماقد شاهدناة ولم يبلغ الذروة ومنها ما قد 
بلغه من زمن قصير ومنها من لم نشاهده أبداً  فهذا يعني أن عالمات الساعة 

 الوسطى باشرت على اإلنتهاء لتبدأ بعدها العالمات الكبرى .

                                                           
 1874صحيح مسلم : املصدر ,  مسلم :احملدث ,  عبدالرمحن بن صخر الدوسي: الراوي ,  حديث صحيح -  
 159صحيح مسلم : املصدر ,  مسلم :احملدث ,  عبدالرمحن بن صخر الدوسي: وي الرا,  حديث صحيح -  
 9118 البخاريصحيح : املصدر ,  البخاري :احملدث ,  عبدالرمحن بن صخر الدوسي: الراوي ,  حديث صحيح -  
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 :المحور الثالث

 :عالمات قيام الساعة الكبرى

هذا الرجل ينشر  ُخلقاً  ن ولد رسول اهلل يشبهه خلقاً الظهور سيدنا املهدي وهو م : أوالً 
العدالة بني الناس ويقيم احلروب على الكافرين ويُقو م الدين اإلسالمي الذي قد اعوّج يف 

 . آنذاكعقول البشر 

 ِبنيٍ فَاْرَتِقْب يَ ْوَم تَْأيت السََّماُء ِبُدَخاٍن مُّ  ]:  ظهور الدخان كما ورد يف القرآن الكرمي : ثانياً 
1[ يَ ْغَشى النَّاَس َهَذا َعَذاٌب أَلِيمٌ  ﴾13﴿

والدخان ينشأ عن اصطدام الكواكب والنجوم  
ببعضها البعض يف آخر الزمان وقد ورد يف القرآن أن الشمس والقمر سيتصادمان يف قوله 

َع الشَّْمُس َوا ﴾8﴿َوَخَسَف اْلَقَمُر  ﴾9﴿فَِإَذا بَرَِق اْلَبَصُر  ]: تعاىل فالشمس  1[ ْلَقَمرُ َومجُِ
شديدة احلرارة والقمر شديدة الربودة تصل إىل مائة ومخسون درجة حتت الصفر فعند التصادم 

وعندما  , ن كما يف أن يلتقي السالب يف الكهرباء مع املوجب فينشأ عنه احرتاق ودخانو يك
كون خ اآلذان وستة اليت تصُ اخّ ينشأ التصادم يصدر عنه أصوات شديدة فهذة هي الصَّ 

 . وخميفة جداً املشاهد مرعبة 

الدجال وهو من البشر ولكن ذو منظر مقرف أكثر من مرعب وأيضا يتمتع بقدره  : ثالثاً 
ومسي بالدجال من الدجل أي الكذب الكثري فيخرج ,  هائلة على التزوير والتمويه كالشيطان

من قوة لكي مييز اهلل  يشاء الدجال ومعه جنته وناره ويدعي أنه الرب واإلله ويعطيه اهلل ما
 املؤمن احلق من املنافق 

 

 
                                                           

 11-13سورة الدخان آية  - 1
 7 - 9سورة القيامة آية  - 1



 ..تفسري سورة القيامة 
 

 

03 

فكل املنافقني والكافرين يؤمنون به على أنه الرب عندما ينزل املطر ويقتل الشخص ويقطعه 
قطعتني وميشي بينهما ومن مث حيييه مرة أخرى والذين آمنوا به تقوى أجسامهم وحتسن 

تضعف أجسامهم وتذهب أمواهلم ومتحل يؤمنون به ف وأما الذين ال ,ذروعهم وتكثر أمواهلم 
ماشيتهم فتنة من اهلل تعاىل للناس وهي أعظم فتنة منذ أن خلق اهلل تعاىل سيدنا آدم عليه 

 . الكهفالسالم والعصمة منه تكون حبفظ أول عشر آيات من سور 

باهلل ظهور الدابة هذة الدابة ختتم على جبني كل إنسان باإلميان أو بالكفر والعياذ  : رابعاً 
َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا هَلُْم َدابًَّة م َن اأْلَْرِض ُتَكل ُمُهْم َأنَّ النَّاَس َكانُوا ]  : قال تعاىل

 . اخلتمفظ وإّنا من الكلم وهو الوسم أي لوتكلمهم ليس بال 1[بِآيَاتَِنا اَل يُوِقُنوَن 

م عندها يظهر احلق ويزهق البالل كما ورد يف نزول سيدنا عيسى عليه السال : خامساً 
وحيارب أعداء  - أي يرفضها - 1( يقتل اخلنزير ويكسر الصليب ويضع اجلزية ) : احلديث

عيسى عليه السلم على  اسيدنونزل  اهلل وحيكم بشريعة سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم
صر اخلليفة املهدي ويقتل املنارة البيضاء شرقي دمشق حيمله ملكان من على جانبيه فين

 . قتله هباالدجال يف فلسطني ويري الناس دمه على احلربة اليت 

للوع الشمس من مغرهبا هنا النظام الفلكي يتغري وعندها يغلق باب التوبة إىل  : سادساً 
 .. ولكن هيهات هيهات ...األبد ألنه عندها سيؤمن مجيع الناس 

 

 

 

                                                           
 81سورة النمل  - 1
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–  م يف بالد الصني كما اجتهد العلماء واهلل أعلموه - خروج يأجوج ومأجوج : سابعاً 

فيه من احلجر والشجر والبشر حىت يشربون كامل حبرية  فال مير هؤالء على بلد إال دمروا ما
لربية يف فلسطني فيأمر سيدنا عيسى املسلمني أن يصعدوا إىل جبل الطور وعندها يرسل اهلل 

عندها يرسل اهلل  ,فيموتون موتة رجل واحد  - نوع من الديدان تأكل رقاهبم - تعاىل العنف
وتأخذ جثث يأجوج  - أي كاجلمال يف القوة والضخامة - كأمسنت البخت تعاىل لرياً 

ومن مث يرسل  ومأجوج ومن مث يرسل اهلل تعاىل مطراً يغسل هبا األرض فرتجع خضراء نضرة
نني حىت ال يبقى على اهلل تعاىل رحياً لطيفة تقبض روح سيدنا عيسى وأرواح مجيع املؤم

 . األرض إال شرار الناس عليهم تقوم الساعة

واخلسف عبارة عن إنكسار ,  خسف باملشرق وخسف باملغرب وخسف جبزيرة العرب : ثامناً 
  القشرة األرضية وهبوط هذا اجلزء إىل داخلها

 تعاىل وتتزلزل األرض عمن عليها من الكفار وينزل اهلل - تتشقق –تتفطر السماء  : تاسعاً 
مناظر والعياذ باهلل تشخص هلا ,  حجارة تتساقط على األرض مع أصوات الصياح واإلنفطار

يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا  ] وجل يف الدستور اخلالد األبصار رعباً وذهالً وذعراً حيث قال اهلل عز
نَ َها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا أَْرَضَعْت َوَتَضُع  يَ ْوَم تَ َروْ  ﴾1﴿َربَُّكْم ِإنَّ زَْلزَلََة السَّاَعِة َشْيءٌ َعِظيٌم 

 1[ ُكلُّ َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها َوتَ َرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّه َشِديدٌ 
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 المبحث الثاني : وفيه أربعة مطالب :-
: تعريف عن سورة القيامة –أ   

والساعة  ,   وأهواهلا   القيامة خاص  بوجه  ذكرت  ألهنا  االسم  هبذا  مُسيت  : تسميةسبب ال
املصاعب  من  اآلخرة  يف  الكافر  يلقاه   وما االحتضار  عند  اإلنسان  حالة  وعن  ,   وشدائدها  
 . "  أقسم   ال  "   أيضا  ومُسيت   .   واملتاعب  

  : التعريف بالسورة
 .آية  43: عدد آياهتا , ن املفصل م, مكية 

  . القارعة بعد نزلت , ترتيبها اخلامسة والسبعون 
أمساء اآلخرة مل يذكر  والقيامة هو اسم من"  اَل أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمةِ " بدأت باسلوب قسم  

 [َوِقيَل َمْن رَاٍق ] لفظ اجلاللة يف السورة هبا سكته عند قوله تعاىل 

 9, الربع ( 58), احلزب  17ء يف اجلز هي 

  : مواضيع السورة محور
اإلميان , وتركز بوجه خاص  الذي هو أحد أركان" البعث واجلزاء " تعاجل السورة موضوع 

اإلنسان عند االحتضار   وما يلقاه  على القيامة وأهواهلا , والساعة وشدائدها , وعن حالة
 . "1 القيامة" مسيت سورة  لكالكافر يف اآلخرة من املصاعب واملتاعب , ولذ
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.عدد اآليات  –ب   
 القول األول: تسع وثالثون آية

 
(:ه 444: ت)قَاَل ُعْثَماُن بُن َسِعيٍد الدَّاينُّ   

م[157: البيان] (.وهي أربعون آية يف الكويف وتسع وثالثون يف عدد الباقني)  
  : (ه 573: ت) قَاَل الَقاِسُم بُن ِفريُّه بِن َخَلٍف الشَّاِليبُّ 

د تعجل به عنه وعدن ذا خرب ....وكوف مىن وعد ألقسم لب لينا   
  م[134: ناظمة الزهر] قواريرا األوىل عد عن كل من يقري .....بصريه معاذيره واالنسان لذ أتى 

يِن عليُّ بُن حممٍَّد السََّخاِويُّ  (:ه 343:ت)قاَل َعَلُم الد   
فهي فيه . عدها الكويف وحده [13: اآلية] {لتعجل به}: اختالفها آية: سورة القيامة)

م[1/114:مجال القراء](. أربعون آية, وفيما سواه تسع وثالثون  
(:ه 1153: ت)قاَل حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ الشَّوَْكاينُّ   

[5/444: فتح القدير](. هي تسع وثالثون آية)  
َخل اليتُّ 

ُ
(:ه 1311: ت)قَاَل ِرْضواُن بُن حُمَمٍَّد امل  

م[331: القول الوجيز] (.وعدد آياهتا تسع وثالثون يف غري الكويف وأربعون فيه)  
(:ه 1373: ت)قاَل حُمَمَّد الطَّاِهُر ْبُن َعاُشوٍر   

وعدد آيها عند أهل العدد من معظم األمصار تسًعا وثالثني آيًة, وعّدها أهل )
[17/333: التحرير والتنوير](. الكوفة أربعني  

  (:م)ُد بُن عبِد اهلِل بِن ُسَليماَن اجلابريُّ قال عبي
[4/331: إمداد القاري](. وآياهتا تسع وثالثون)  
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 القول الثانى: أربعون آية
 

  (:ه 419: ت)قاَل َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد الث َّْعَليبُّ 
[13/81: الكشف والبيان] (.وأربعون آية)  

  (:ه 444: ت)قَاَل ُعْثَماُن بُن َسِعيٍد الدَّاينُّ 
م[157: البيان] (.وهي أربعون آية يف الكويف وتسع وثالثون يف عدد الباقني)  

  (:ه 438: ت)قاَل َعِليُّ ْبُن َأمْحََد الَواِحِديُّ 
[4/373: الوسيط](. أربعون آية)  

  (:ه 538: ت)قاَل حَمُْموُد ْبُن ُعَمَر الزَّخَمَْشرِيُّ 
[3/135: الكشاف](. 43وآياهتا )  
ُفوَر الغزنويُّ السََّجاَوْنِديُّ قا   (:ه 533:ت)ل أبو عبِد اهلل حممُد بُن لَي ْ
  [3/1333: علل الوقوف](.أربعون آية)

  (:ه 573: ت)قَاَل الَقاِسُم بُن ِفريُّه بِن َخَلٍف الشَّاِليبُّ 
د تعجل به عنه وعدن ذا خرب ....ألقسم لب لينا وكوف مىن وعد   

قواريرا األوىل عد عن كل من يقري .......ن لذ أتى بصريه معاذيره واالنسا  
  م[134: ناظمة الزهر]

(:ه 579: ت)قاَل أبو الَفرَِج عبُد الرَّمحِن بُن َعِليٍّ ابُن اجَلْوزِي    
تسع وثالثون آية يف عد الشامي سوى أهل محص وعد املكي : سورة القيامة)

: خالفها آية واحدة. وأهل محصواملدنيني والبصري وعطاء, وأربعون يف عد الكويف 
1م[319-198:فنون األفنان](  {لتعجل به}عد الكويف وحده   

 
 
 
 
 

                                                           
1 - http://jamharah.net/showpost.php?p=77425&postcount=2 
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.النزول / ج   

, ويرشدها إىل الطريق املستقيم , نزل القرآن الكرمي ليهدي اإلنسانية إىل احملجة الواضحة 
ويقرر أحوال , ة ويقيم هلا أسس احلياة الفاضلة اليت تقوم دعامتها على اإلميان باهلل ورساالت

 . 1وأخبار املستقبل, ووقائع احلاضر , املاضي 

  لذا يعرف سبب النزول بما يأتي : 

 ((.هو ما نزل قرآن بشأنة وقت وقوعة كحادثة أو سؤال )) 

  عناية العلماء بأسباب النزول:- 

تفسري وملسوا شدة احلاجة إلية يف , وقد اعتىن الباحثون يف علوم القرىن عمعرفة سبب النزول 
 ,شيخ البخاري " علي بن املديين  : "ومن أشهرهم , القرآن فأفرده مجاعة منهم بالتأليف 

 الذي اختصر كتاب  3"اجلعربي " مث ,  ((أسباب النزول )) يف كتابة  1"الواحدي " مث 

 .حبذف أسانيدة ومل يزد علية شيئاً (( الواحدي )) 

اباً يف أسباب النزول أللع السيولي على الذي ألف كت 4"ابن حجر " مث شيخ اإلسالم , 
الذي قال عن نفسه   5"السيولي " مث , جزء من مسودته وام يتيسر له الوقوف علية كامالً 

لُباب )) مسيتة , وقدر ألفت فيه كتاباً جليالً موجزاً حمرراً مل يؤلف مثلة يف هذا النوع : )) 
 . 3((املنقول يف أسباب النزول 

 
                                                           

 3ملنَّاع القطَّان ص/ باحث يف علوم القرآن م - 1
 هجرية 419تويف سنة , سن علي بن أمحد النحوى املفسر هو ابو احل - 1
 هجرية 931تويف سنة , هو برهان الدين إبراهيم بن عمر  - 3
 18ص 1ملنَّاع القطَّان انظر اإلتقان ج/ مباحث يف علوم القرآن  - 4
 هجرية 851هو ابو الفضل شهاب الدين احلافظ ابن حجر العسقالين و تويف سنة  - 5
 هجرية 711تويف سنة , لدين عبدالرمحن السيولي هو جالل ا - 3
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.ة اسماء السور / د   
سورة القيامة: االسم األول   

 
  (:ه 139: ت)قاَل حَيََْي ْبُن زِيَاٍد الَفرَّاُء 

[3/139:معاين القرآن](. ومن سورة القيامة)  
  (:ه 113: ت)قاَل أَبُو ُعبَ ْيَدَة َمْعَمُر ْبُن اْلُمثَ ىنَّ الت َّْيِميُّ 

[1/199:جماز القرآن](. سورة القيامة)  
  (:ه 115: ت)ْبُن َمْسَعَدَة اْلبَ ْلِخيُّ  قاَل اأَلْخَفُش َسِعيدُ 

[4/37:معاين القرآن]( (. القيامة)املعاين الواردة يف آيات سورة )   
َباَرِك الَيزِيِديُّ 

ُ
  (:ه 139: ت)قَاَل َعْبُد اهلِل بُن حَيََْي ْبِن امل

[431:غريب القرآن وتفسريه](. سورة القيامة)  
  (:ه 153: ت)قال حممُد بُن إمساعيَل البخاريُّ 

[3/133:صحيح البخاري](. سورة القيامة)  
  (:ه 983: ت)قال حممُد بُن يوسف بِن عليٍّ الَكْرماينُّ  -
[18/191:شرح الكرماين](. سورة القيامة)  
  (:ه 851: ت)قال أمحُد بُن َعَلي  بِن حجٍر الَعْسَقالينُّ  -

[8/383:فتح الباري]( (. سورة القيامة: قوله) )  
  (:ه 851: ت)أمحُد بُن َعَلي  بِن حجٍر الَعْسَقالينُّ  قال -
[4/354:تغليق التعليق](. القيامة)  
تفسري سورة ) (:ه 711: ت)قاَل جالُل الديِن َعْبُد الرَّمْحَِن بُن أيب بكِر السيوليُّ  -

[9/3113:التوشيح] (.القيامة  
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 سبب التسمية
  (:ه 1373: ت)قاَل حُمَمَّد الطَّاِهُر ْبُن َعاُشوٍر 

؛ لوقوع «سورة القيامة»عنونت هذه الّسورة يف املصاحف وكتب الّتفسري وكتب الّسّنة ب  )
(م[)17/333:التحرير والتنوير]...(. القسم بيوم القيامة يف أّوهلا ومل يقسم به فيما نزل قبلها من الّسور  

 
(ال أقسم)سورة : االسم الثانى   

 
يِن عليُّ بنُ  (:ه 343: ت)حممٍَّد السََّخاِويُّ  قاَل َعَلُم الد   

(م[)1/38:مجال القراء] (.وتسمى سورة القيامة  {ال أقسم}سورة )   
  (:ه 1373: ت)قاَل حُمَمَّد الطَّاِهُر ْبُن َعاُشوٍر 

سورة »عنونت هذه الّسورة يف املصاحف وكتب الّتفسري وكتب الّسّنة ب  )
.«{ال أقسم}سورة »يقال هلا : وقال اآللوسيّ ...«القيامة  

 (يف عداد الّسور ذات أكثر من اسمٍ « اإلتقان»ومل يذكرها صاحب 
(م[)17/333:التحريروالتنوير]  
 

(ال أقسم بيوم القيامة)سورة : االسم الثالث   
 

1 (:ه 111: ت)قاَل َعْبُد الرَّزَّاِق ْبُن مَهَّاٍم الصَّن َْعاينُّ   
1/333:رزاقتفسري عبد ال] (.{ال أقسم بيوم القيامة} سورة)  
 
 
 

                                                           
 http://jamharah.net/showthread.php?p=43381#.Vif3gW4xjTo/ دليل مجهرة العلوم  - 1



 ..تفسري سورة القيامة 
 

 

20 

 المبحث الثالث : سبب النزول .

ْنَساُن أَلَّْن َنْجَمَع ِعظَاَمُه  }   [ 3:القيامه ]  {أََيْحَسُب اإْلِ

حدثين عن يوم القيامه مىت : اآلية نزلت يف عدّي بن ربيعة قال للنيب صلى اهلل عليه وسم 
ينت ذلك اليوم مل أصدقك لو عا: وكيف أمرها وحاهلا ؟ فأخربه النيب بذلك ؛ فقال , تكون 

اللهم اكفين جاري ) أو جيمع اهلل العظام ؟ وهلذا كان النيب يقول . يا حممد ومل أؤمن به 
نزلت يف عدّو اهلل أيب جهل حني : وقيل ( . واألخنس بن َشريق , السُّوِء عديَّ بن ربيعة 
 . 1أنكر البعث بعد املوت

َنا َجْمَعُه َوقـُْرآنَهُ  ﴾61﴿ِبِه  اَل ُتَحرِّْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجلَ }   [19-13 القيامة]  { ِإنَّ َعَليـْ

قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أيب عائشة قال , حدثنا موسى بن إمساعيل 
كان : قال  {ال حترك به لسانك لتعجل به  }حدثنا سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله 

فقال ابن , وكان مما حيرك شفتية ,  من التنزيل شدة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعاجل
وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت . عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول اهلل حيركهما 

ال حترك به لسانك لتعجل به إن علينا مجعه } ابن عباس حيركهما فحرك شفتيه فأنزل اهلل 
سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد ذلك إذا فكان ر . قال مجعه له يف صدره وتقرأه  {وقرآنه 

 . 1أتاه جربيل استمع فإذا انطلق جربيل قرأه النيب صلى اهلل عليه وسلم كما قرأه
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 [ 35-34: القيامة ]  {ثُمَّ َأْوَلى َلَك فََأْوَلى  ﴾43﴿َأْوَلى َلَك فََأْوَلى  }

وحدثنا أبو داود حدثنا حممد . انه يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عو  حدثنا
قلت البن : بن سليمان حدثنا أبو عوانه عن موسى بن أيب عائشه عن سعيد بن جبري قال 

قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه : قال { مث أوىل لك فاوىل  ﴾34﴿أوىل لك فأوىل } عباس 
 . 1وسلم أليب جهل مث أنزله اهلل عز وجل
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 المبحــــث الرابـــع : وفيه مطلبــــــــــــــــان :-
: األحكام والمعاني اإلجمالية –أ   

 
ْنَساُن أَلَّْن ََنَْمَع  ﴾1﴿َواَل أُْقِسُم بِالن َّْفِس اللَّوَّاَمِة  ﴾1﴿اَل أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة  َأحَيَْسُب اإْلِ

ْنَساُن لِيَ ْفُجَر أََماَمُه  ﴾4﴿بَ َنانَُه  بَ َلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ُنَسو يَ  ﴾3﴿ِعظَاَمُه  َبْل يُرِيُد اإْلِ
َومجَُِع  ﴾8﴿َوَخَسَف اْلَقَمُر  ﴾9﴿فَِإَذا بَرَِق اْلَبَصُر  ﴾3﴿َيْسَأُل أَيَّاَن يَ ْوُم اْلِقَياَمِة  ﴾5﴿

ْنَساُن يَ ْوَمِئٍذ أَْيَن اْلَمَفرُّ  ﴾7﴿ الشَّْمُس َواْلَقَمرُ  ِإىَل  ﴾11﴿ اَل َوَزَر َكالَّ  ﴾13﴿يَ ُقوُل اإْلِ
ْنَساُن يَ ْوَمِئٍذ عمَا َقدََّم َوَأخََّر  ﴾11﴿َرب َك يَ ْوَمِئٍذ اْلُمْستَ َقرُّ  ْنَساُن  ﴾13﴿يُ َنبَّأُ اإْلِ َبِل اإْلِ

. ﴾15﴿َوَلْو أَْلَقى َمَعاِذيَرُه  ﴾14﴿َعَلى نَ ْفِسِه َبِصريٌَة   
 

 -:تتضمن هذه االيات من سورة القيامة 

 ة البعث واجلزاء تقرير عقيد 
 بيان إفضال اهلل على العبد يف خلقة وتركيب أعضائه 
 معجزة قرآنيه أثبتها العلم الصناعي احلديث وهي عدم تسوية خطوط األصابع 
  تقرير مبدأ أن املؤمن يثاب على ما أخر من سنة حسنة يُعمل هبا بعده كما يأمث برتك

 . 1السنة السيئة يُعمل هبا كذلك بعده
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َنا مَجَْعُه َوقُ ْرَآنَُه  ﴾13﴿ر ْك بِِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل بِِه اَل حتَُ  فَِإَذا قَ رَأْنَاُه فَاتَِّبْع قُ ْرَآنَُه  ﴾19﴿ِإنَّ َعَلي ْ
َنا بَ َيانَُه  ﴾18﴿ ُوُجوٌه  ﴾11﴿َوَتَذُروَن اآْلَِخرََة  ﴾13﴿َكالَّ َبْل حتُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة   ﴾17﴿مُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ

َتُظنُّ َأْن يُ ْفَعَل هِبَا فَاِقرٌَة  ﴾14﴿َوُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ بَاِسرٌَة  ﴾13﴿ِإىَل َرب  َها نَاِظرٌَة  ﴾11﴿ِئٍذ نَاِضرٌَة يَ ْومَ 
َواْلتَ فَِّت  ﴾18﴿َوَظنَّ أَنَُّه اْلِفرَاُق  ﴾19﴿َوِقيَل َمْن رَاٍق  ﴾13﴿َكالَّ ِإَذا بَ َلَغِت الت َّرَاِقَي   ﴾15﴿

َق َواَل َصلَّى  ﴾33﴿ِإىَل َرب َك يَ ْوَمِئٍذ اْلَمَساُق  ﴾17﴿ السَّاُق بِالسَّاقِ  َوَلِكْن   ﴾31﴿َفاَل َصدَّ
مُثَّ أَْوىَل َلَك  ﴾34﴿أَْوىَل َلَك فََأْوىَل  ﴾33﴿مُثَّ َذَهَب ِإىَل أَْهِلِه يَ َتَمطَّى  ﴾31﴿َكذََّب َوتَ َوىلَّ 

َركَ  ﴾35﴿فََأْوىَل  ْنَساُن َأْن يُ ت ْ مُثَّ   ﴾39﴿َأمَلْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َميِنٍّ مُيْىَن  ﴾33﴿ُسًدى  َأحَيَْسُب اإْلِ
أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر  ﴾37﴿َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َواأْلُنْ َثى  ﴾38﴿َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى 

. ﴾43﴿َعَلى َأْن حُيِْيَي اْلَمْوَتى   
 

 -:السورة على عدة معاني اجمالية وتتضمن هذي االيات المتبقيه من 

 مشروعية الرقية إذا كانت بالقرآن أو الكلم الطيب 
 التنويه بشأن الزكاه والصالة فرائض ونوافل 
 حترمي العجب والكربياء والتبخرت يف املشي 
  تقرير عقيدة البعث واجلزاء 
  1اإلنسان مل خيلق عبثاً والكون كله كذلك 
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: تفسير اآليات وشرحها – ب  
 

ْنَساُن أَلَّْن ََنَْمَع  ﴾1﴿َواَل أُْقِسُم بِالن َّْفِس اللَّوَّاَمِة  ﴾1﴿اَل أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة  َأحَيَْسُب اإْلِ
ْنَساُن لِيَ ْفُجَر أََماَمُه  ﴾4﴿بَ َلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ُنَسو َي بَ َنانَُه  ﴾3﴿ِعظَاَمُه  َبْل يُرِيُد اإْلِ

َومجَُِع  ﴾8﴿َوَخَسَف اْلَقَمُر  ﴾9﴿فَِإَذا بَرَِق اْلَبَصُر  ﴾3﴿يَّاَن يَ ْوُم اْلِقَياَمِة َيْسَأُل أَ  ﴾5﴿
ْنَساُن يَ ْوَمِئٍذ أَْيَن اْلَمَفرُّ  ﴾7﴿ الشَّْمُس َواْلَقَمرُ  ِإىَل  ﴾11﴿َكالَّ اَل َوَزَر  ﴾13﴿يَ ُقوُل اإْلِ

ْنَساُن  ﴾13﴿ْنَساُن يَ ْوَمِئٍذ عمَا َقدََّم َوَأخََّر يُ َنبَّأُ اإْلِ  ﴾11﴿َرب َك يَ ْوَمِئٍذ اْلُمْستَ َقرُّ  َبِل اإْلِ
. ﴾15﴿َوَلْو أَْلَقى َمَعاِذيَرُه  ﴾14﴿َعَلى نَ ْفِسِه َبِصريٌَة   

قبل القسم لتأكيد { ال}قد تقدم غري مرة أن املقسوم عليه اذا كان منتفياً جاز اإلتيان ب  
ن ت املعاد والرد على ما يزعمة اجلهلة من العباد مهو إثبا... واملقسم عليه ها هنا . النفي 

 :وهلذا قال . عدم بعث األجساد 

فأقسم اهلل تعاىل بيوم القيامة  {﴾1﴿َواَل أُْقِسُم بِالن َّْفِس اللَّوَّاَمِة  ﴾1﴿اَل أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة } 
أما يوم .  يقسم بالنفس اللوامة وبالنفس اللوامة خالفاً ملن قال أنه تعاىل اقسم بيوم القيامة ومل

أن : فمن قال ... لقد اختلف املفسرون فيها , و أما النفس اللوامة ... القيامة معروف 
وقال آخرون معاين ! وأن الكافر ميضي يف الذنوب ُقُدماً ما يعاتب نفسه , املؤمن يلوم نفسه 

وتندم على ما فات ,  1خلري والشرمتقاربة واألشبه بظاهر التنزيل أهنا اليت تلوم صاحبها على ا
 1نقاهلا ابن جربي
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ْنَساُن أَلَّْن ََنَْمَع ِعظَاَمُه } : وقولة تعاىل  أي يوم القيامة أيظن أنّا ال نقدر على  {َأحَيَْسُب اإْلِ
ن أي أيظ { بَ َلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ُنَسو َي بَ َنانَهُ } ... إعادة عظامه ومجعها من أماكنها املفرقة 

اإلنسان أنّا ال َنمع عظامه ؟ بل سنجمعها وقادرين على أن نسو ي بنانه أي قدرتنا صاحلة 
 .جلمعها 

ْنَساُن لِيَ ْفُجَر أََماَمُه } : وقوله تعاىل  أي هو الكافر يكّذب بيوم احلساب قاله  {َبْل يُرِيُد اإْلِ
أي مىت القيامة ؟ وإّنا سؤاله  { اَمةِ َيْسَأُل أَيَّاَن يَ ْوُم اْلِقيَ } وهلذا قال بعده . ابن عباس 

 : كما قال تعاىل . استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده 

َذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ }  َتْسَتْأِخُروَن َعْنُه  ُقل لَُّكم م يَعاُد يَ ْوٍم الَّ  ﴾17﴿ َويَ ُقوُلوَن َمىَتٰ هَٰ
 [33-17سورة سبأ آية ] { ﴾33﴿َساَعًة َواَل َتْستَ ْقِدُموَن 

أي حار فينظرون من الفزع هكذا وهكذا ال يستقرُّ هلم  {فَِإَذا بَرَِق اْلَبَصُر } :  وقال تعاىل
 . بصر على شيء من شدة الرعب واألهوال يوم القيامة 

  أي ذهب ضوؤه { َوَخَسَف اْلَقَمرُ } : وقوله تعاىل 

َع الشَّْمُس َواْلَقَمرُ  } ْنَساُن يَ ْوَمِئٍذ أَْيَن } وقوله تعاىل.. كو را : قال جماهد  { َومجُِ يَ ُقوُل اإْلِ
 أي هل من ملجأ أو موئل ؟{ أين املفر } أي حياول الفرار قائالً  { اْلَمَفرُّ 

. أي ال َنجاة وال ُمعتصم  {ِئٍذ اْلُمْستَ َقرُّ ِإىَل َرب َك يَ ْومَ  ﴾11﴿َكالَّ اَل َوَزَر } : قال تعاىل 
 : مث قال تعاىل . أي املرجع واملصري {ِإىَل َرب َك يَ ْوَمِئٍذ اْلُمْستَ َقرُّ } : ولذا قال 

ْنَساُن يَ ْوَمِئٍذ عمَا َقدََّم َوَأخََّر }  كقوله . أي خيرب جبميع أعماله من أوهلا إىل آخرها  {يُ َنبَّأُ اإْلِ
 . [47: الكهف ] { َجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًااَل يُ َغاِدُر َصِغريًَة َواَل َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها َووَ  }: تعاىل 
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ْنَساُن َعَلى نَ ْفِسِه َبِصريَةٌ } : وقوله  أي هو شهيد على  {َوَلْو أَْلَقى َمَعاِذيَرُه  ﴾14﴿ َبِل اإْلِ
اقْ رَأْ ِكَتاَبَك َكَفٰى بِنَ ْفِسَك اْليَ ْوَم َعَلْيَك } : عاىل نفسه عامل بفعله ولو اعتذر وأنكر كما قال ت

 . [14 :اإلسراء  ]{  َحِسيًبا

ولو جادل عنها فهو بصري عليها : أي حجته وقال جماهد  { َوَلْو أَْلَقى َمَعاِذيَرهُ  }: وقوله 
َفُع الظَّاِلِمنَي َمْعِذَرتُ ُهمْ  }ولكن , وهذا هو الصحيح    [51: غافر ] { يَ ْوَم اَل يَ ن ْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 -  ه 1371لبنان  –بريوت , ط األوىل , حممد نسيب الرفاعي اجلزء الرابع , كتاب تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري 
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َنا مَجَْعُه َوقُ ْرَآنَُه  ﴾13﴿اَل حُتَر ْك بِِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل بِِه  مُثَّ ِإنَّ  ﴾18﴿ِإَذا قَ رَأْنَاُه فَاتَِّبْع قُ ْرَآنَُه فَ  ﴾19﴿ِإنَّ َعَلي ْ
َنا بَ َيانَُه  ِإىَل  ﴾11﴿ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَاِضرٌَة  ﴾11﴿َوَتَذُروَن اآْلَِخرََة  ﴾13﴿َكالَّ َبْل حتُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة   ﴾17﴿َعَلي ْ
 . ﴾15﴿نُّ َأْن يُ ْفَعَل هِبَا فَاِقرٌَة َتظُ  ﴾14﴿َوُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ بَاِسرٌَة  ﴾13﴿َرب  َها نَاِظرٌَة 

هذا تعليم من اهلل عز وجل لرسوله صلى اهلل عليه وسلم يف كيفية تلقيه الوحي من امللك فإنه  
كان يبادر إىل أخذه ويسابق امللك يف قراءته فأمره اهلل عز وجل إذا جاءه امللك بالوحي أن 

ييسره ألدائه على الوجه الذي ألقاه إليه وأن يستمع له وتكفل اهلل له أن جيمعه يف صدره وأن 
والثالثة تفسريه , والثانية تالوته , فاحلالة األوىل مجعه يف صدره , يبينه له ويفسره ويوضحه 

 , بالقرآن : أي  { اَل حُتَر ْك بِِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل بِهِ  }: وهلذا قال تعاىل , وإيضاح معناه 

َوُقْل  ْرآِن ِمْن قَ ْبِل َأْن يُ ْقَضٰى ِإلَْيَك َوْحُيهُ فَ تَ َعاىَل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ َواَل تَ ْعَجْل بِاْلقُ  }: كما قال تعاىل 
 . [ 114: له ]  { َرب  زِْدين ِعْلًما

َنا مَجَْعهُ } : مث قال تعاىل   أن تقرأه : أي  { َوقُ ْرَآنَهُ } يف صدرك : أي  { ِإنَّ َعَلي ْ

فاستمع له مث : أي  {ِبْع قُ ْرَآنَُه فَاتَّ } إذا تاله عليك امللك عن اهلل تعاىل : أي  {فَِإَذا قَ رَأْنَاُه } 
َنا بَ َيانَُه } اقرأه كما أقرأك  بعد حفظه وتالوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك : أي  {مُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ

 .معناه على ما أردنا وشرعنا 

لهم على التكذيب أي إّنا حيم{ َوَتَذُروَن اآْلَِخرََة  ﴾13﴿َكالَّ َبْل حتُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة } : وقوله تعاىل 
بيوم القيامة وخمالفه ما أنزله اهلل عز وجل عن رسوله صلى اهلل عليه وسلم من الوحي احلق 
 .والقرآن العظيم إهنم إّنا مهتهم إىل الدار الدنيا العاجلة وهم الهون متشاغلون عن اآلخره 

 هبية مشرقة مسرورة حسنة : من النضارة أي  {ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَاِضرٌَة } : مث قال تعاىل 

 تراه عيانًا  : أي  { ِإىَل َرب  َها نَاِظرَةٌ } 

http://quran.v22v.net/tafseer-2462-20.html
http://quran.v22v.net/tafseer-2462-20.html
http://quran.v22v.net/tafseer-2462-20.html


 ..تفسري سورة القيامة 
 

 

29 

وقد ثبت ,  1((إنكم سرتون ربكم عيانًا : )) كما رواه البخاري رمحه اهلل تعاىل يف صحيحة 
رؤية املؤمنني هلل عز وجل يف الدار اآلخره يف األحاديث الصحاح من لرق متواترة عند أئمة 

أن ناًسا : وال منعها حلديث أيب سعيد وأيب هريرة ومها يف الصحيحني احلديث ال ميكن دفعها 
هل تضارون يف رؤية الشمس : )) يا رسول اهلل هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : قالوا 

 . 1((فإنكم ترون ربكم كذلك : )) قال . ال : قالوا (( والقمر ليس دوهنما سحاب ؟ 

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل القمر ليلة البدر نظر رسو : ويف الصحيحني عن جرير قال 
إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل : )) فقال 

 . 3((للوع الشمس وال قبل غروهبا فافعلوا 

جنتان من : )) قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ويف الصحيحني عن أيب موسى قال 
ما وما فيها وجنتان من فضة آنيتهما وما فيها وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل ذهب آنيته

 . 4((اهلل عز وجل إال رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن 

إذا دخل أهل اجلنة : ))  ويف أفراد مسلم عن صهيب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 
أمل تبيض وجوهنا ؟ أمل : يدكم ؟ فيقولون تريدون شيًئا أز : يقول اهلل تعاىل : اجلنة قال 

فيكشف احلجاب فما أعطو شيًئا أحب إليهم من : تدخلنا اجلنة وتنجينا من النار ؟ فقال 
 [ 13 : يونس]  { ل لَِّذيَن َأْحَسُنواْ احلُْْسىَن َوزِيَاَدةٌ  }مث تال هذه اآلية  5((النظر إىل رهبم وهي الزيادة 

 .ما حجب الكفار إال وقد علم أن األبرار يرونه عز وجل : قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 

 

                                                           
 ( 9435)صحيح البخاري  - 6
 ( 181) سلم وم, (  9439) صحيح البخاري  -  
 ( .333)ومسلم , ( 9434)صحيح البخاري  - 4
 ( .183)ومسلم , ( 4898)صحيح البخاري  - 3

 ( .181)صحيح مسلم  -  
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مث قد تواترت األخبار عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عما دل عليه سياق اآلية الكرمية 
تنظر إىل : قال  {ِإىَل َرب  َها نَاِظرٌَة } حسنة : قال  {ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَاِضرٌَة } : وهي قوله تعاىل 

 . اخلالق وحق هلا أن تنضر وهي تنظر إىل اخلالق 

هذه وجوه الفجار تكون  {َتُظنُّ َأْن يُ ْفَعَل هِبَا فَاِقرٌَة  ﴾14﴿َوُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ بَاِسرٌَة } : وقوله تعاىل 
 : وقال ابن زيد, تغري ألواهنا : وقال السدي , كاحللة : قال قتادة , يوم القيامة باسرة 

 . داهية : قال جماهد {  يُ ْفَعَل هِبَا فَاِقرَةٌ } تستيقن : أي { َتظُنُّ }عابسة : أي  {بَاِسرَةٌ }

 .تستيقن أهنا هالكة : وقال السدي . شر : وقال قتادة 

 ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ ُمْسِفرَةٌ } : وهذا املقام كقوله تعاىل , تظن أن ستدخل النار : وقال ابن زيد 
َها َغبَ رَةٌ  ﴾37﴿ َضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشرَةٌ  ﴾38﴿ أُولَِٰئَك ُهُم  ﴾41﴿ تَ ْرَهُقَها قَ تَ رَةٌ  ﴾43﴿ َوُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َعَلي ْ

 . [ 41-38: عبس ] { ﴾41﴿ اْلَكَفرَُة اْلَفَجرَةُ 

 [ 4-1: الغاشية ]  { َتْصَلٰى نَارًا َحاِمَيةً  ﴾3﴿ َعاِمَلٌة نَاِصَبةٌ  ﴾1﴿ ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ }  :وكقوله تعاىل 

 { يف َجنٍَّة َعالَِيةٍ  ﴾7﴿ ِلَسْعِيَها رَاِضَيةٌ  ﴾8﴿ ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَاِعَمةٌ } : إىل قوله 

 .يف أشباه ذلك من اآليات والسياقات 
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َواْلتَ فَِّت السَّاُق بِالسَّاِق  ﴾18﴿َوَظنَّ أَنَُّه اْلِفرَاُق  ﴾19﴿َوِقيَل َمْن رَاٍق  ﴾13﴿َكالَّ ِإَذا بَ َلَغِت الت َّرَاِقَي 
 . ﴾33﴿ َرب َك يَ ْوَمِئٍذ اْلَمَساُق ِإىَل  ﴾17﴿

ردع وزجر ؛ أي بعيد أن يؤمن الكافر بيوم (( كالَّ )) {َكالَّ ِإَذا بَ َلَغِت الت َّرَاِقَي } : قوله تعاىل 
أي بلغت النفس أو الروح الرتاقي ؛ (( إذا بلغت الرتاقي : )) القيامة ؛ مث آستأنف فقال 
 :كقوله تعاىل , ملخالب به لعلم ا, فأخرب عما مل جير له ذكر 

 [ 83: الواقعة ] {  فَ َلْواَل ِإَذا بَ َلَغِت احْلُْلُقومَ  }: وقوله تعاىل  , [ 31: ص ]  {َحىتَّٰ تَ َواَرْت بِاحلَِْجابِ }
أي  {ِإَذا بَ َلَغِت الت َّرَاِقَي }معناه حّقا ؛ أي حّقاً أن املساق إىل اهلل (( كالَّ )) :وقد تقّدم وقيل 

وهو مقّدم , والرتاقي مجع ترقوة وهي العظام املكتنفة لُنقرة الّنحر . لنفس الرتاقي اذا ارتقت ا
 .موضع احلشرجة ؛ قال دريد بن الّصمة , احللق من أعلى الصدر 

اِقي                 و ُربَّ َعِظيمٍة داَفعت َعنُهم  وَقد بَ َلَغت نُ ُفوُسُهم الرتَّ

واملقصود تذكريهم شّدة احلال عند , النفس الرتاقي وقد يكىن عن اإلشفاء على املوت ببلوغ 
 . نزول املوت 

اختُلف فيه ؛ هو من الرقية ؛ عن ابن عباس وِعكرمة وغريمها  {َوِقيَل َمْن رَاٍق } : قوله تعاىل 
وروى ميمون بن ِمهران عن ابن . أي يشِفي : من راٍق يرِقي : روي مِساك عن ِعكرمة قال . 

 :ب يشفيه ؛ وقاله أبو قالبة وقتادة ؛ وقال الشاعر أي هل من لبي: عباس 

وِت ِمن رَاق               َهل لِلَفىت ِمن بَناِت الدَّهر ِمن َواقِ 
َ
 أَم َهل َلُه ِمن مِحَاِم امل

 . وكان هذا على وجه االستبعاد واليأس ؛ أي من يقدر أن يرقي من املوت 
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أي فراق الدنيا واألهل واملال والولر  { أَنَُّه اْلِفرَاقُ } أي أيقن اإلنسان  {َوَظنَّ } قوله تعاىل 
 :قال الشاعر . وذلك حني عاين املالئكة , 

 قد انقطع الرجاءُ عن التَّاَلقِ                ف  رَاٌق ليس ُيشبُهُه فِ  رَاقُ 

خر الدنيا أي فاتصلت الّشدة بالّشدة ؛ شدة آ {َواْلتَ فَِّت السَّاُق بِالسَّاِق  }: قوله تعاىل 
املعىن التفت ساقا : وقال الشعيب وغريه . بشدة أول اآلخرة ؛ قاله ابن عباس واحلسن وغريمها 

أما رأيته إذا أشرف على املوت يضرب : وقال قتادة . اإلنسان عند املوت من شدة الكرب 
اُق َو التَ فَِّت السَّ : )) وروى علي ابن أيب للحة عن ابن عباس . إحدى رجليه على األخرى 

فتلتقي الشدة بالشدة إال من , آخر يوم من الدنيا و أول يوم من اآلخره : قال (( بِالسَّاُق 
 :رمحه اهلل ؛ أي شدة كرب املوت بشدة هول املطلع ؛ والدليل على هذا قوله تعاىل 

وقال . لشدائد تتابعت عليه ا: ويقول . بالء ببالء : وقال جماهد  {َرب َك يَ ْوَمِئٍذ اْلَمَساُق  ِإىَل } 
واملالئكة جتهز , الناس جُيه زون جسده : اجتمع عليه أمران شديدان : الضحاك وابن زيد 

قامت الدنيا : والعرب ال تذكر الساق إال يف املِحن والشدائد العظام ؛ ومنه قوهلم , روحه 
 :قال الشاعر . وقامت احلرب على ساق , على ساق 

 قوق ام ِت احل  رُب بن ا على س ا

الكافر تُعذَّب روحه عند : وقال قوم (( . ن َو الَقَلم )) وقد مضى هذا املعىن يف آخر سورة 
{  ِإىَل َرب كَ } : مث يكون بعدها ساق البعث وشدائده , فهذه الساق األوىل , خروج نفسه 

 . أي املرجع {  اْلَمَساقُ } أي يوم القيامة  {يَ ْوَمِئٍذ } أي إىل خالقك 
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أَْوىَل َلَك  ﴾33﴿مُثَّ َذَهَب ِإىَل َأْهِلِه يَ َتَمطَّى  ﴾31﴿َوَلِكْن َكذََّب َوتَ َوىلَّ  ﴾31﴿َق َواَل َصلَّى َفاَل َصدَّ 
 . ﴾35﴿مُثَّ َأْوىَل َلَك فََأْوىَل  ﴾34﴿فََأْوىَل 

يرجع هذا : وقيل . مل يصّدق أبو جهل ومل يصّل : أي  { َفاَل َصدََّق َواَل َصلَّى} : قوله تعاىل 
أي مل يصّدق . واألّول قول ابن عباس . وهو اسم جنس , إىل اإلنسان يف أول السورة 

وال صلى الصلوات اليت أمر اهلل هبا , ذخراً له عند اهلل  , ودعا لرب ه (( وال صلى )) بالرسالة 
 .فال آمن بقلبه وال عمل ببدنه : وقيل 

مُثَّ َذَهَب ِإىَل أَْهِلِه } َب بالقرآن وتوىّل عن اإلميان أي كذَّ  { َوَلِكْن َكذََّب َوتَ َوىلَّ } : قوله تعاىل 

 .املراد به أبو جهل : جماهد . افتخارَا بذلك ؛ قال جماهد وغريه , أي يتبخرت  { يَ َتَمطَّى

, أصله يتمطط : وقيل . واملعىن يلوي مطاه , من املطا وهو الظَّهر (( يتمطى : )) وقيل 
 .فهو يتثاقل عن الداعي إىل احلف , اقل وهو التمدد من التكسل والتث

و وعيد بعد , هتديد بعض هتديد  { مُثَّ َأْوىَل َلَك فََأْوىَل  ﴾34﴿أَْوىَل َلَك فََأْوىَل } : قوله تعاىل 
} : أي هو وعيد أربعة ألربعة ؛ كما روي أهنا نزلت يف أيب جهل اجلاهل بربّه فقال , وعيد 

وال وقف بني يديه , أي ال صّدق رسول اهلل  { َوَلِكْن َكذََّب َوتَ َوىلَّ  ﴾31﴿َفاَل َصدََّق َواَل َصلَّى 
, فرتك التصديق خصلة . وتوىل عن التصلية بني يدّي , رسويل ولكن كّذب , فصّلى 

فجاء الوعيد أربة , والتويل عن اهلل تعاىل خصلة , وترك الصالة خصلة , والتكذيب خصلة 
 . اعلم مقابلة لرتك اخلصال األربعة واهلل
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َرَك ُسًدى   ْنَساُن َأْن يُ ت ْ مُثَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق  ﴾39﴿َأمَلْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َميِنٍّ مُيْىَن  ﴾33﴿َأحَيَْسُب اإْلِ
َي اْلَمْوَتى أََلْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن حُيْيِ  ﴾37﴿َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َواأْلُنْ َثى  ﴾38﴿َفَسوَّى 

﴿43﴾ . 

َرَك ُسًدى }أي يظن ابن آدم  فال يؤمر وال ينهى ؛ قاله ابن زيد , أي أن خيل ي مهمالً  { َأْن يُ ت ْ
أحيسب أن يرتك يف قربه كذلك أبداً ال : وقيل . ترعى بال راٍع : ومنه إبل سدى , وجماهد 
 .يبعث 

 وقال الشاعر

         نِي ما تَ  َرك اهللُ شيئ   اً ُسًدى                     فأُقِسُم باهلل َجهَد الَيِمي           

أي من قطرة ماء متىن يف الرحم أي تراق فيه ؛  { َأمَلْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َميِنٍّ مُيْىَن } : قوله تعاىل 
 نطف املاء: املاء القليل ؛ يُ َقال : والنطفة . وقد تقدم . إلراقِة الدماء ( مين ) ولذلك مسي 

ِمن َميِن  مُيىَن )) وقرأ حفص . أي أمل يك ماء قليالً يف صلب الرجل وترائب املرأة . أي قطر 
واختاره أبو عبيد , وهي قراءة ابن حميص وجماهد ويعقوب وعّياش عن ايب عمرو , بالياء (( 

 .واختاره أبو حامت , الباقون بالتاء ألجل النطفة . ألجل املين 

 .أي قد رتبه تعاىل هبذا كله على ِخسة قدره , دماً بعد النطفة أي  { مُثَّ َكاَن َعَلَقةً } 

جيعل الروح , وعدله تعديال , أي فسواه تسوية  { َفَسوَّى} أي فقدر  {َفَخَلَق } : مث قال 
لرجل أي ا { الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َواأْلُنْ َثى} . من املين : وقيل . أي من اإلنسان  {َفَجَعَل ِمْنُه } فيه 

 أي اليس الذي قدر على خلق هذة النسمة من قطرة ماء  { أَلَْيَس َذِلَك بَِقاِدرٍ } . واملرأة 

 .أي على أن يعيد هذة األجسام كهيئتها للبعث  { ﴾43﴿بَِقاِدٍر َعَلى َأْن حُيِْيَي اْلَمْوَتى } 
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 المبحث الخامس : وفيه مطلبان :-
: ياتو القراءات في اآل عراباإل –أ   

 
القِسُم بَِيوِم ) وعن احلسن واألعرج , كذا يقرأ أكثر القراء { ال أُقِسُم بيوِم القيامة } 

وهذا حلن عن اخلليل : على أهنا الم قسم ال ألف فيها قال أبو جعفر  1(الِقَيامِة 
 زائدة(( ال))ألقوَمن والقراءة األوىل فيها أقوال منها أّن : وسيبويه وإّنا يقال بالنون 

: خطأ من جهتني  3وهذا القول عند الفراء 2(ما َمنَ َعَك إاّل َتسُجَد ) للتةكيد مثل 
إّنا تُزاد يف (( ال))واألخرى أنه أن , إذا كانت زائدة مل يبتدأ هبا (( ال))احدامها أن 

:كما قال , النفي   
 ما كاَن يرَضى َرُسوُل اهلل ِفعَلهَما               و الط    ّيبَ   ان أب   و ب  ك ٍر َوال ُعَم    ُر 

ال تُزاد يف (( ال))أما قوله إّن : قال أبو جعفر  . زائدة (( ال))أي أبو بكر وعمر و 
ال اختالف فيه ألن ذلك يشك ل ولكنه قد عورض فيما قال , اول الكالم فكما قال 

يعين قول من قال ؛ .إن هذا القول صحيح , كما مسعت علي بن سليمان يقول , 
وليس قوله بأهنا يف أول الكالم مما يرّد هذا القول ؛ ألن : زائدة قال (( ال))ان 

ال تزاد إال (( ال))وأما قول الفراء إن : قال أبو جعفر . القرآن كاّه عمنزلة سورة واحده 
. 4يف النفي فمخالف فيه حكى ذلك من يُوَثُق بعلمه من البصريني منهم ابو عبيدة  





 

                                                           
 . 1/341احملتسب  - 1
 . 11سورة األعراف آية  - 1
 . 3/139معاين الفراء  - 3
 . 195,  1/15جماز القرآن  - 4
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فقول احلسن أن (( ال))ال اختالف يف هذا أن األلف فيه بعد { ِس اللّوامة َوال أُقِسم بالنف }
 .نافيه وقد بينّا قول غريه (( ال))

واملاضي َحِسَب بال ( أحَيَسبُ )الكوفيني  وقراءة {َأحَيِسُب االنساُن أن َنَمَع عظامُه } 
 يه وسلم الكسراختالف فالقياس يف املستقبل حَيَسُب إال أنه روى عن النيب صلى اهلل عل

منها : يف موضع نصب ويف نصبه أقوال (( قادرين)){ بَ َلى قَاِدرِيَن على أن نَُّسّوَي بَنانَُه } 
 :التقدير بَ َلى نَقِدُر فَلّما حّول نَقِدُر اىل قادرين ننصب كما قال الفرزدق : أنه قيل 

 على َحَلفٍة ال َأشتُم الّدهَر ُمسِلماً                َوال َخ      ارِج اً ِم   ْن ف ّي زور ك     المِ 

 . ُبُه عمعىن وال خيرج فلما ُحّوَل خَيرَُج إىل خارج َنص

هذا , بلى نقوى على ذلك قادرين : وقيل التقدير , هذا أصح ما قيل فيه : قال أبو جعفر 
بنان و . وقول الفراء مستخرج من هذا . أي بلى َنمعها قادرين : وقال سيبويه ,  1قول الفراء
حنن نقدر أن َنعل بنانه شيئاً واحداً  : ومن حسن ما قيل فيه قول ابن عباس . مجع بنانه 

وقال , كُخّف البعري وحافر احلمار فال يقدر يأكل هبا كالبهائم فَ تَ َفّضَل اهلل جل وعز فضََّلُه 
 .هبا  كنا نقدر أن َنعل أصابعه قدراً واحداً وال يكون هلا حسٌن وال يكاد ينتفع: احلسن 

ولكن يدّل , ال معىن له (( إنّ ))هذا الم كي وقوهلم الم { بْل يُريُد االنساُن لِيفجَر أمامُه } 
 .على االرادة أي ارادتُُه لِيفُجَر أَمامُه 

 . 1فتحت النون من أياَن إللتقاء الساكنني{ َيسَأُل أَياَن يوم الِقياَمِة } 

 

                                                           
 -  88مر ذلك يف سورة النمل آية . 
 3/138 الفراء معاين - 1
 (( . واألصل يف أياَن أي أوان يوم القيامة رفع باالستفهام )) - 1
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وقرأ نصر بن عاصم , وعاصم وشيبة ومحزة والكسائي قراءة أيب عمرو { فإذا برَِق الَبَصُر } 
بفتح الراء ومعىن الكسر بنّي أي  1(فاذا بَ َرق البصر ) وابن أيب اسحاق وأبو جعفر ونافع 

 {وَخَسَف القمُر } قال احلسن وقتادة . حار وفزع من املوت ومن أمر القيامة وبَ َرَق ملع 
 .ذهب ضوؤه 

ومجعت ففي , الشَّمُس مؤنثة بال اختالف فكيف مل يقل : قال ي{ ومُجَع الشَّمُس والَقَمُر } 
وقيل ملا كان , هذا أجوبة منها أن التقدير ومجُِع َبنَي الشمس والقمر فحمل التذكري على بني 

كان املعىن مجعاً فوجب والقمر وكان القمر مذكراً   :ومُجَع الشمس ال يتم به الكالم حىت قال 
: قال , وأوىل ماقيل فيه قول الكسائي . قدمي كما يكون يف التأخري أن يُذَكر ِفعُلهما يف الت

َع النوران أي الضياءان ويف موضع آخر   {فلما رأى الشَّمَس بازغًة قال هذا ريب } املعىن ومجُِ
هذا كّله تأنيث غري حقيقي ؛ ألنه مل يؤنث للفرق : وأما حممد بن يزيد فيقول .  [ 98: األنعام ] 

 .ء فلك تذكريه ؛ ألنه عمعىن شخص وشيء َبنَي شيء وشي

َفُر } 
َ
فهذا مصدر بال اختالف أي أين الفرار ؟ و روى ابن  {يقوُل االنساُن َيومِئٍذ أيَن امل

  ِف  رُّ ) عيينة عن عمرو بن دينار قال مسعت ابن عباس يقرأ 
َ
هذا : قال أبو جعفر  1( أيَن امل

 أنه جييز يف املصدر الكسر :  3ن وزعم الفراءوهو عند البصريني اسم للمكا, اسناد مستقيم 

وزير ُمشتّق من هذا ؛ ألن صاحبه قد سلم اليه أموره : وهو امللجأ فقيل  {كال ال وزر } 
ألن أوزار كما يتقّلده َصاِحُبُه بيده واألوزار ما كان من : وقيل , فلجأ اليه واعتمد عليه 
 . 4الذهب والفضة وغريمها

 
                                                           

 . 113التيسري ,  3/137معاين الفراء  - 1
 . 13خمتصر ابن خالويه . وقرأ هبا أيضاً احلسني بن علي والزهري  - 1
 3/113معاين الفراء  - 3
كأنه مسي بذلك حلمله األثقال عن ( حىت تضع احلرب أوزارها ) قال اهلل جل وعز . مع أوزار وقيل هو من الوزر وهو الثقل واجل)) يف ه  الزيادة  - 4

 (( .صاحبه 
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 .املنتهى : قال قتادة  {ٍذ املستقرُّ إىل َرَبَك َيوَمئِ } 

عما قّدم من : من حسن ما قيل فيه قول قتادة قال { يُ َنبَّأُ االنساُن َيوَمِئٍذ عما َقدََّم وَأّخر } 
وقد روى ابن أيب للحة عن ابن عباس عما , وَأّخَر من َحّقه ينبأ به كله , لاعة اهلل جل وعز 

 .قّدم من خرٍي َأو َشرٍّ بعده 

فقول ابن عباس مَسُعُه وَبصرُُه . ُمشِكُل االعراب واملعىن { ِل االنساُن على نْفِسِه ِبِصَرة ب} 
مرفوع (( االنسان))فعلى هذا القول : قال أبو جعفر . ويداه ورجاله وجوارحه شاهدة عليه 

حه وشر . خرب الثاين واجلملة خرب األول (( على نفسه))ابتداء ثان و (( وبصرية))باالبتداء و 
بل االنسان على نفسه من نفسه رقباء حتفظه وَتشُد عليه فهذا قوُل وقول سعيد بن جبري 

, االنساُن واهلل بصرية على نفسه : قال سعيد بن جبري . أن االنسان هو البصرية : وقتادة 
مِلَ َدَخلِت اهلاء :خرب فان قيل (( بصرية))مرفوع باالبتداء و (( االنسان))فعلى هذا القول 

رجل رواية وعّللمة وقيل : النسان مذكر ؟ ففيه جوابان أحدمها أن اهلاء للمبالغة كما يقال وا
 .دخلت اهلاء ألن املعىن بل االنسان حجة على نفسه : 

مجع على غري قياس عند سيبويه ألن عذراً ليس مجعه معاذير واّنا { ولو أَلَقى َمَعاِذيَرُه } 
 .معاذير مجع ِمعَذاِر 

فيضِمَن اهلل جل وعز مجعه { ِإّن َعلينا مَجَعُه وقُرآنَُه  ﴾13﴿ِه ِلسانَك لَِتعَجَل ِبِه ال حترك بِ } 
وسئل سفيان , فبهذا كفَّر الفقهاء من زعم أنه قد بقي منه شيء ألنه ردٌّ على ظاهر التنزيل 

ما إن اهلل جل وعز حفظه: بن عيينة كيف غرّيت التوارة واالَنيل ومها من عند اهلل ؟ فقال 
 [ 44: املائدة ]  {عما اسُتحِفظُوا ِمْن ِكَتاِب اهلل } اليهم فقال جل ثناؤه 

 [ 7: احلجر ]  {انّا حنُن نزّلنا الذكَر وانّا له حلَاِفظُون } ومْل يكل حفظ القرآن إىل أحد فقال 

 .وما حفظه مل يُ غَ  يَّ   ُر 
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فروى سعيد بن جبري عن ابن . ىن هذا اختلف العلماء يف مع{ فإذا قرأناُه فاتَّبْع قُرآنَُه } 
ومن حسِن ماقيل فيه . أي فاتبع حالله وحرامه : وقال قتادة , فإذا أنزلناه استمع له : عباس 

(( فاتُبع قُرآنه))فإذا بيَّ نَّ اُه : يقول : قال (( فإذا قرأناه))مارواه ابن أيب للحة عن ابن عباس 
 .فاعمل عما فيه : يقول : قال 

 .بلسانك (( بيانه))بيان احلالل من احلرام عن ابن عباس : قال قتادة  {ّن َعَلينا بَيانَُه امُثَّ } 

 .أي احلال العاجلة أو الدنيا العاجلة  {َن الَعاجَلَة و كاّل َبل حتُِبُّ } 

 .ألهنا بعد أوىل { وتَذُروَن اآلخرََة } 

نعت هلا و (( ناضرة))رفٌع باالبتداء ( (وجوه)){ اىل َرهّبا ناِظرٌة  ﴾11﴿وجوٌه يومئٍذ ناِضرٌَة } 
, خرباً ثانياً ( ناظرة)و (( وجوه))خرب (( ناضرة))وجيوز أن يكون , خرب االبتداء ( ناظرة)

 أُجوٌه وهو مجع للكثري وللقليل أوجٌه : وجيوز أن يكون ناضرة نعتاً لناظرة أو لوجوه ويقال 

- :ثالث أقوال (( ناظرة))ويف 

 .ومنها أهنا تنظر اىل اهلل جل وعز , ومنها أن املعىن اىل ثواب رهبا , رة منها أن املعىن منتظ

 .معناه منتظر فخطأ : أما قول من قال : قال أبو جعفر 

نظرتُُه وهو قول ابراهيم : نظرُت اليه عمعىن انتظرته واّنا يقال : مِسعُت علي بن سليمان يقول 
 .بن حممد بن عرفه وغريه ممن يُوثق بعلمه 

ان املعىن اىل ثواب رهبا فهذا خطأ أيضاً على قول النحويني الرؤساء ؛ ألنه ال : من قال  وأما
 .مته نظرُت زيداً أي نظرت ثوابه جيوز عندهم وال عند أحد عل
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 .واختالف الرواية فيه فنمليه (( تضارون))أما شرح : قال أبو جعفر 

- :فيه مثانية أوجه 

بضم التاء وجيوز ُتَضاّموَن وُتضاّروَن , خمففاً (( ُتضاُمون))التخفيف و ب(( ُتضارون))يُرَوى 
وجيوز َتَضامُّون على أن األصل تَ َتَضامُّ  وَن حذفت التاء كما قال عز , وتشديد امليم والراء 

وجيوز تضاّرون على حذف ,  وجيوز َتّضامُّون تدغم التاء يف الضاد,  1{وال تَ َفرُّقوا } وجل 
ون على ادغام التاء يف الضاد والذي رواه املتقنون خُمَّفُف ُتَضاُموَن وجيوز ّتّضارّ , التاء 

.وُتَضاُروَن   

.مبتدأ وخربه  {و ُوُجوٌة َيوَمِئٍذ باِسَرٌة }   

  2{الَّ تكون فتنٌة أوَحِسُبوا } وال جيوز رفع يفعَل وجاز يف  {َتُظنُّ أن يفَعَل هِبَا فاِقَرٌة } 

.داهية واألمر العظيم والفاقرة ال, عوٌض (( ال))ألن   

.وتكون مبتدأ  ,تكون عمعىن حقاً (( كالَّ )) { اقٍ َوِقيَل َمْن رَ  ﴾13﴿َكالَّ ِإَذا بَ َلَغِت الت َّرَاِقَي }   

فإذا كان العامل فيها (( بلغت))أو (( باسرة))يكون العامل يف إذا ( إذا بَ َلغِت التّ رَاِقي ) 
لسكوهنا وسكون التنوين وأثبتت يف  { اقٍ رَ  }من  كان اجلواب فيما بعد وحذفت الياء(( بلغت))

.الرتاقي ؛ ألنه ال تنوين فيه   

َساُق } 
َ
.يف موضع جواب إذا  {إىل رّبك يَومئٍذ امل  
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, وليست بعالفة , ههنا نفي (( ال)){ فال صّدَق وال صّلى }   

ه ُكرِه َأن ُيشِبه الثاين والعلة يف ذلك أن, َضَربُت زيداً ال ضربت عمراً : وال جيوز عن النحويني 
.{ ولكن كّذَب وَتوىّل } الدعاء ويف اآلية املعىن مل يصّدق ومل ُيَصّل يدل على هذا   

أي ذهب ُمِعرضاً عن لاعة اهلل جل وعز متهاونا باملوعظة { مُثَّ َذَهَب إىل أَهِلِه يَ َتَمطَّى }   

.يف موضع نصب على احلال (( يتمطى))و   

.ملن وقع يف هلكٍة  أو قاَربَ َها  يقال{ مث َأوىَل َلَك فَأوىَل  ﴾34﴿ أوىل َلَك فَأوىَل }   

يف موضع نصب أيضاً على احلال  {أحيَسُب االنسان أن َيرتُك ُسًدى }   

.يقول مهمال (( أن يرتك سدى))وروى ابن أيب للحة عن ابن عباس أن معىن   

.للنطفة (( مُتىَن ))وهو أقرب اليه و ,  على تذكري املين {َأمْل يُك نُطفًة ِمّن ِمينًّ مُيىَن }   

.أي فخلقه اهلل جل وعز فَسّواُه بَشراً نالقاً مسيعاً بصرياً  {مُثَّ كاَن َعَلقة فخَلَق َفسوَّى }   

. املعىن فجعل من االنسان أوالداً ذكوراً واناثاً : قيل  {َفَجَعَل ِمنُه الزَّوجنِي الذَّكَر واألنَثى } 
. البدل من الزوجنيالذكر واألنثى على   
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وتى } 
َ
فدل جل وعز داللة بينة أّن احياءه اياه بعد { أَلَيَس ذِلَك ِبقاِدٍر على أن حُيِيي امل

) وأجاز الفراء , املوت ليس بأكثر من خلقه اياه من نطفٍة مث سّواه انساناً اىل أن وِلَد له 
. 1اء ويدغم الياء يف الياءبقلب حركة الياء األوىل على احل( على أن حُييي املوتى   

: وهو معىن كالم أيب اسحاق انك إذا قلت , وهذا خطأ عند اخلليل وسيبويه والعلة يف ذلك 
مل جيز االدغام بامجاع النحويني لئال يلتقي ساكنان (( حُييي))  

مل جيز االدغام أيضاً ألن الياء وان كانت قد حتركت فحركتها (( أن حييي: ))فإذا قلت 
أيضاً فكيف جيوز أن يكون حرف واحد يدغم يف موضع لعامل دخل عليه غري عارضة و 

.والرفع األصل , وال جيوز أن يُدغم وهو يف موضع رفع , مالزم   
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: اإلمالء في اآليات – ب  

والثاين , (( لئال يعلم )) أحدامها هي زائدة كما زيدت يف قوله تعاىل : وجهان ( ال)يف 
-:ويف املعىن وجهان ..  ليست زائدة  

.أحدمها هي نفي للقسم هبا كما نفي القسم بالنفس   

مث , ألهنم قالوا أنت مفرت على اهلل يف قولك نبعث فقال ال , والثاين أن الرد لكالم مقدر 
فإن واو العطف تأيت يف مبادئ القصائد كثرياً , وهذا كثري يف الشعر , أقسم : فقال , ابتدأ 

-:ويف الكالم وجهان (( . ألقسم))وقرئ , يعطف عليه  يقدر هناك كالم  

 أحدمها هي الم التوكيد دخلت على الفعل املضارع كقوله تعاىل 

.وليست الم القسم (( وإن ربك ليحكم بينهم ))   

فجاز أن , والثاين هي الم القسم ومل تصحبها النون اعتماداً على املعىن وألن خرب اهلل صدق 
لعمرك إهنم )) وقيل شبهت اجلملة الفعلية باجلملة االمسية كقوله تعاىل , يأيت من غري توكيد 

(( .لفي سكرهتم   

: ظرف ( أماَمه ) و , فقادرين حال من الفاعل , أي بل َنمعها { قاِدرِيَن } قوله تعاىل 
.تفسري ليفجر ( ُيسأَل )و , أي ليكفر فيما يستقبل   

 ) هو خرب ( إىل َرب َك } قوله تعاىل 
ُ
وال , ويومئذ منصوب بفعل دل عليه املستقر (  ْستَ َقرُّ امل

.واملعىن إليه املرجع , يعمل فيه املستقر ألنه مصدر عمعىن االستقرار   

وعلى يتعلق باخلرب, خربه ( َبِصريَُة ) و , هو مبتدأ { َبِل اإلنسان } قوله تعاىل   
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-:ويف التأنيث وجهان   

.ري على نفسه أي بص: أحدمها هي داخلة للمبالغة   

ونسب اإلبصار إىل احلجة ملا ذكر , أي هو حجة بصرية على نفسه : الثاين هو على املعىن 
وال يصح ذلك إال على , ذو بصرية : والتقدير , وقيل بصرية هنا مصدر , يف بين إسرائيل 

.التبيني   

.نكرة حلصول الفائدة وجاز االبتداء بال, خربه ( ناِضَرٌة ) و , هو مبتدأ { وُجوهٌ }قوله تعاىل   

( إىل)وأما , أي مث وجوه وناضرة صفة : وجيوز أن يكون اخلرب حمذوفا , ويومئذ ظرف للخرب 
.األخرية ( ناِظرٌَة ) فتتعلق ب    

, أي منتظرة نعمة رهبا : وقال بعض غالة املعتزلة إىل هاهنا اسم عمعىن النعمة   

.واملراد أصحاب الوجوه   

أي إذا بلغت (( إىل ربك يومئذ املساق )) العامل يف إذا معىن { َغت إَذا بَ لَ } قوله تعاىل 
وهي فعلوة وليست بتفعلة إذ ليس , مجع ترقوة ( الرّتاَقي ) و , احللقوم رفعت إىل اهلل تعاىل 

وقيل من يرفعها : أي من يرقها ليربئها : خربه ( رَاق ) و , مبتدأ ( َمْن ) و , يف الكالم ترق 
جل أمالئكة الرمحة أم مالئكة العذاب ؟إىل اهلل عز و   

-:فيه وجهان ( يَ َتَمّطى ) ال عمعىن ما و { َفال َصدََّق } قوله تعاىل   

.أي يتمدد يف مشيه كرباً : واألصل يتمطط , مها األلف مبدلة من لاء احد  

.أي يظهره : والثاين هو بدل من واو واملعىن ميد مطاه   
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-:ن أوىل فيه قوالن وز { أْوىل َلَك } قوله تعاىل   

.واأللف لإلحلاق ال للتأنيث , احدمها فعلى   

ويدل عليه ما حكى عن أيب , فلذلك مل ينون , وهو على قولني هنا علم , والثاين هو أفعل 
.فعلى هذا يكون أوىل مبتدأ ولك اخلرب , زيد يف النوادر هي أوالة بالتاء غري مصروف   

, ومعناه وليك شر بعد شر  ولك تبيني , القول الثاين أنه اسم للفعل مبين   

فيكون يف , بالياء على أن الضمري للمىن ( مْيىَن )حال وألفه مبدلة من واو ( ُسدًى ) و 
والنطفة عمعىن املاء فيكون يف , وجيوز أن يكون للنطفة ألن التأنيث غري حقيقي , موضع جر 

, بدل من الزوجني  (الذََّكَر واألنْ َثى ) و , موضع نصب كالقراءة بالتاء   

.ألن الياء لو أدغمت لزم اجلمع بني ساكنني لفظاً وتقديراً , باإلظهار ال غري ( حْيِيي ) و   
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 الخاتمه

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني نبينا 
 ...أما بعد        .             حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 -:بعد أن عشت مع سورة عظيمه من سور القرآن الكرمي ظهر يل عدة نتائج من أبرزها 

  أن اهلل سبحانه وتعاىل أقسم بظاهرة كونية وهو يوم احلق هو يوم القيامة. 
  يف السوره قسم بالساعة وشدائدها. 
  حتكي لنا السوره عن أهوال يوم القيامة. 
  هذا اليوم واستبعاده تكذيب الكفار لوقوع. 
  حال اإلنسان عند االحتضار. 
  كل إنسان يرى اعماله يوم القيامة وسوف تعرض أمامه. 
  تتحدث السوره عن حال الكافر وما يلقاه يوم القيامة. 
  قدرة اهلل سبحانه وتعاىل يف خلق اإلنسان ومجع عظامه املتفرقة. 
 صغريها وكبريها قدميها وحديثها  ليهمرجعنا اىل اهلل سبحانه وتعاىل وتعرض أعمالنا ع

 .أوهلا وآخرها 
  اإلنسان يكون شهيد على نفسه عامل عما فعله ولو اعتذر وأنكرأن . 
  ذكر يف اآليات وجوه الناضرة املشرقة و وجوه الكفار الباسرة العابسة. 

 أن و أسأل اهلل, ويف اخلتام أمحد اهلل سبحانه وتعاىل على ما وفقين يف ختام هذا البحث 
 ,وأن جيعل عملي خالصاً لوجهه الكرمي , ينفعين واملسلمني بالعلم النافع والعمل الصاحل 

 وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبديه وسنَّ 

 .بسنته إىل يوم الدين 
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 فهرس اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــات
السورةاسم  رقم اآلية رقم الصفحة  م رأس اآليـــــــــــــــــة 
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 البقرة

 الصافات

 الفاحتة

 عبس

 النازعات

 الغاشية

 الواقعة

 ق

 غافر

 األحزاب

 النازعات

 الدخان

 القيامة

 النمل

 احلج

 سبأ

فالكه  

 اإلسراء

 غافر

واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل اهلل "   

.. هذا يوم الفصل الذي "   

مالك يوم الدين"   

فإذا جاءت الصاخة"   

..فإذا جاءت الطامة "   

هل أتاك حديث الغاشية "   

إذا وقعت الواقعة "   

..ادخلوها بسالم "   

..غين أخاف  وياقومِ "   

..يسألك الناس عن الساعة "   

عن الساعةيسألونك "   

..فارتقب يوم تأيت السماء "   

..فإذا برق البصر "   

..وإذا وقع القول عليهم "   

..ياأيها الناس اتقوا ربكم "   

..ويقولون مىت هذا الوعد "   

..اليغادر صغرية وال كبرية "   

..إقرأ كتابك كفى "   

..يوم ال ينفع الظاملني "   
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فهرس اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــاتتابع   
 م رأس اآليـــــــــــــــــة اسم السورة رقم اآلية رقم الصفحة
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38 
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43 

43 
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13 

38-41  

1-4  

31 

83 

11 

98 

44 

7 

133 

91 

 ل    ه

 يونس

 عبس

 الغاشية

 ص

 الواقعة

 األعراف

 األنعام

دةاملائ  

 احلجر

 آل عمران

 املائدة

  ..فتبارك اهلل امللك احلق " 

..للذين أحسنوا احلسىن "   

..وجوه يومئذ مسفرة "   

..وجوه يومئذ خاشعة "   

حىت توارت باحلجاب"   

فلوال إذا بلغت احللقوم "   

مامنعك أال تسجد"   

..فلما رأى الشمس بازغة "   

..عما استحفظوا من كتاب اهلل "   

..زلنا الذكر إنا حنن ن"   

وال تفرقوا "   

..وحسبوا أال تكون فتنة "   
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ــــــــــــــــــــــــــــــاديثــــاألحفهرس   
 م رأس الحديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث رقم الصفحة

8 

7 

7 

7 

7 

13 
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13 

11 

11 

11 

11 

13 

17 

17 

17 

17 

17 

..بعثت أنا والساعة كهاتني )   

..ال تقوم الساعة حىت يكثر املال )   

..بني يدي الساعة تكثر النساء )   

..إن بني يدي الساعة فتناً كقطع الليل )   

..يقارب الزمان )   

..التقوم الساعة حىت يتقارب الزمان )   

..يوشك أن تداعى عليكم األمم )   

..جر والشجر يامسلم فيقول احل)   

..إن الساعة ال تقوم حىت ال يقسم مرياث )   

..ال تقوم الساعة حىت حيسر الفرات )   

..أيهما تفتح أوالً )   

..ال تقوم الساعة حىت تعود أرض العرب )   

..ال تقوم الساعة حىت خترج نار من احلجاز )   

..يقتل اخلنزير )   

..إنكم سرتون ربكم عياناً )   

..اهلل هل نرى ربنا يارسول )   

..نظر رسول اهلل إىل القمر )   

..جنتان من ذهب )   

..ل أهل اجلنة اجلنة إذا دخ)   
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األبيات الشعرية فهرس   
 م شطر البيـــــــــــــــــــــــــت الصفحة

31 

31 

31 

31 

34 

35 

33 

..ورب عظيمة دافعت عنهم   

..هل للفىت من بنات الدهر من واق   

..فراق ليس يشبهه فراق   

..وقامت احلرب بنا على ساق   

..فأقسم باهلل جهد اليمني   

..ما كان يرضى رسول اهلل فعلها   

..على حلفه ال أشتم الدهر مسلماً   
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 المصادر والمراجع 

-ه  1413, الطبعة األوىل , اجلزء السابع , احلافظ عماد الدين ايب الفداء لإلمام , تفسري القرآن العظيم  .1
 .مطابع دار البيان احلديثة , م 1331

 1ط , اجلزء التاسع , اجمللد العاشر , أليب عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري القرليب , اجلامع ألحكام القرآن  .1
 .َعّمان  –دار الفكر , م 1788 -ه  1438, 

دار لبنان للطباعة , اجلزء الرابع , حممد نسيب الرفاعي , علي القدير الختصار تفسري ابن كثري تيسري ال .3
 .لبنان  –والنشر بريوت 

 –ه 1411, الطبعة األوىل , لعبدالرمحن بن ناصر السعدي , تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املن ان  .4
 .دار البيان احلديثة , م 1331

 -ه  1413الطبعة الرابعة , لعبدالرمحن بن ناصر السعدي , ن يف تفسري كالم املن ان تيسري الكرمي الرمح .5
 .مؤسسة الرسالة , م 1335

 -ه  1438, الطبعة الرابعة , أليب عبدالرمحن مقبل بن هادي الوادعي , الصحيح املسند من أسباب النزول  .3
 .مكتبة ابن تيمية , م 1789

 -ه  1439, اجلزء الرابع , الطبعة الثانية , أليب بكر جابر اجلزائري ,  أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري .9
 .راسم للدعاية واإلعالم , م 1789

دار , م 1781 -ه  1431, اجلزء التاسع والعشرون , اجمللد السادس , لسّيد قطب , يف ظالل القرآن  .8
 .الشروق 

عامل , اجلزء اخلامس ( ه 338)املتوىف , س أليب جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النّحا, إعراب القرآن  .7
 .م 1785ه   1435 الطبعة الثالثة, الكتب مكتبة النهضة العربية 

أليب البقاء عبداهلل بن احلسني , إمالء ما منَّ به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن   .13
 -ه  1377 الطبعة األوىل, لبنان  -وتبري , دار الكتب العلمية , اجلزء األول ( ه 313-538), العكربي 

 .م 1797

  .   http://jamharah.net/showpost.php?p=77425&postcount=2           

 http://jamharah.net/showthread.php?p=43381#.Vif3gW4xjTo/ دليل مجهرة العلوم  .11
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 فهرس الموضوعات                        
 الصفحة                                     املوضوع                         

 1............ .....................................................اإلهداء 
 3.................................................................. املقدمة 

 4........................................ اسباب اختاري موضوع هذا البحث 
 5.................................................... اهلدف من هذا البحث 

 3..................................................... ........خطة البحث 
 9......................................... تعريف القيامة  –أ / املبحث األول 

 9.................... ..................................أمساءها  –ب       
 8.................... ..... ........................ذكر عالماهتا  –ج        

 15................................ تعريف عن سورة القيامة  –أ / املبحث الثاين 
 13................................................. عدد اآليات  –ب        
 18....................................................... النزول  –ج        
 17.................................................. امساء السورة  –د        

 11............................................. سبب النزول / املبحث الثالث 
 13............................... األحكام واملعاين اإلمجالية  –أ / املبحث الرابع 

 15......................................... آليات وشرحها تفسري ا –ب       
 35......................... اإلعراب والقراءات يف اآليات  –أ / املبحث اخلامس 

 43............................................. اإلمالء يف اآليات  –ب       
 43............................... ....................................اخلامتة 

 49............................................................ فهرس اآليات 
 47......................................................... فهرس األحاديث 

 53.. .....................................................فهرس أبيات الشعر 
 51.......................................................... املصادر واملراجع 

 51........................................................ فهرس املوضوعات 


