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إليك، والثقة بك، الميم إني أسألك الحمد لك، والرضا عنك، والسكون 

والقرار معك، فإن في الحمد لك زيادة، وفي الرضا عنك ُقربة، وفي السكون إليك 
 .(ٔ)توكبًل، وفي الثقة بك إخبلصًا، وفي القرار معك معافاة

 اما بعد:
فمَّما سرَّحُت النظر في سور القرآن الكريم، وآياتو البينات، وقع نظري عمى 

وىي )األجداث( فتأممت في موضعيا من اآليات لفظة من ألفاظو النيرات أال 
فوجدتيا ثبلثًا فاخترتيا لتكون عنوان بحثي الموسوم )آيات األجداث في القران 

 الكريم دراسة تحميمية( وقد اقتضت خطة البحث أن تكون مقسمة عمى مبحثين:
 جاء المبحث االول: نظرة عامة في آيات األجداث ويتضمن:

 كممات.المطمب االول: تحميل ال
 المطمب الثاني: المناسبة بين اآليات.

 المطمب الثالث: القراءات القرآنية.
 المطمب الرابع: الوجوه الببلغية.

 المطمب الخامس: الوجوه االعرابية.
 وجاء المبحث الثاني: المعنى العام وما يستنبط منو ويتضمن:

 المطمب االول: المعنى العام.
 المطمب الثاني: ما يستنبط منو.

وكان منيجي في الدارسة منيجًا تحميميًا بخطواتو المعروفة ِإال انَّي لم أذكر 
 سبب النزول لكون اآليات غير مرتبطة بو. 

                                 
 -اإلشارات اإلليية، أبو حيان التوحيدي، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، دار القممينظر :  (ٔ)

 . مقدمة كتابةٜٔٛٔبيروت، 
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 وقد اعتمدت في دراستي عمى ُأمات كتب المغة والتفسير والقراءات .
وفي نياية الدراسة ذكرت النتائج التي توصمت الييا، ثم أتبعتيا بقائمة 

.المصادر   والمضانِّ
وال ادعي الكمال لدراستي ولكن حسبي أنني أبحث في القرآن الكريم فإن 

ن أخطأُت فأستغفر اهلل.  وفقت فذلك بفضل اهلل ، وا 
 
 

 الباحث
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 المبحث األول
 نظرة عامة في آيات األجداث

 ويتضمن:
چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې        چ قولو تعالى: 

(ٔ). 
چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ  چ وقولو تعالى: 

(ٕ). 
چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ         پ  پ  پ   چ وقولو تعالى: 

(ٖ). 
 المطلب االول: تحليل الكلمات.

 .(ٗ)جمع َجَدث، ، واأَلْجداُث: الُقُبوْر، واحدىا َجَدثٌ  )األجداث(:
: َنَسَل في الَعْدِو َأْسَرَع َيْنِسُل بالكسر )َنَسبًل( )وَنَسبلنًا( بفتح )ينسمون( 

يقاُل:  والّنْسُل: االْنِفَصاُل عن الشيِء.  چې   ې  ې     چ السين فييما. قال تعالى: 
 :(٘)َنَسَل الَوَبُر عن الَبعيِر، والَقِميُص عن اإلنسان، قال الشاعر

ْن كنت قد ساءتك مني خميقة.  َتْنسمي.َفُسمِّي ِثيابي عن ِثيابِك   وا 

                                 
 .ٔ٘سورة يس االية:  (ٔ)
 .ٖٗسورة المعارج االية:  (ٕ)
 .ٚسورة القمر االية:  (ٖ)
ىـ(، تحقيق: ٘ٚٔينظر: كتاب العين، البي عبد الرحمن الخميل بن احمد الفراىيدي، )ت (ٗ)

الدكتور ميدي المخزومي والدكتور ابراىيم السامرائي، منشورات مؤسسة االعممي 
؛ الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ، ألبي نصر ٖٚ/ٙلبنان،  -لممطبوعات، بيروت

،دار العمم لممبليين ، ٗ، تحقيق :أحمد عبد الغفور، طىـ( ٖٜٖاسماعيل الجوىري ) ت 
؛ مادة )جدث( ،والمجمل في المغة، ألحمد بن فارس،  ٕٚٚ/ ٔم: ٜٚٛٔ-ىـٚٓٗٔبيروت، 

. ومفردات الفاظ القران، ٜٚٔ/ٔىـ(، تحقيق: زىير سمطان، مؤسسة الرسالة، ٜٖ٘)ت 
دنان داوودي، دار ىـ( حسب تحقيق: صفوان عٕ٘ٗلمراغب االصفياني المتوفي بحدود )

كتاب الجيم،والمنجد في المغة  ٛٛٔىـ، ٕ٘ٗٔ، ٗبيروت، ط -القمم دمشق الدار الشامية
 .ٔٛم، ٜٗٛٔ، ٕٚبيروت، ط -واالعبلم، منشورات دار المشرق

 .ٖٔٔديوان امرئ القيس، ضبط مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العممية، د.ط،ت،  (٘)
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َوالنُّساَلُة: ما َسَقط من الشَّعر، وما َيَتحاتُّ من الريش، وقد أْنَسَمِت اإلبُل: 
 حاَن أْن َيْنِسَل َوَبُرَىا.

                                         ڈ  ڈ چ : الَولُد لكونو َناِسبًل عن أبيِو. قال تعالى: )َوالنَّْسُل(

چ  ڇڇ
 .(ٕ)وتناسموا: توالُدوا (ٔ)

ور( : ىو مثل َقْرٍن ُينفُخ فيو ، َفيْجَعَل اهلل سبحانو ذلك سببًا ِلَعْوِد  )الصُّ
وِر واألْرَواح إلى َأجْساِمَيا ور : ىو القرن الذي ينفخ فيو إسرافيل  (ٖ)الصٌّ . الصُّ

ور فيِو  )عميو السبلم ( عند بعث الموتى الى المحشر . وروي في الخبر ) أنَّ الصُّ
 . (ٗ)ُصورُه الناس كمِّيْم (
َنْصُب الشيء : َوضُعَو وْضعًا ناِتئًا كَنْصِب الرُّْمِح ، والبناِء )َنْصُب(: 

ارُة ، تُْنَصُب عمى الشيِء ، وجمعُو : نَصائُب وُنُصٌب والحَجِر ، والنَِّصيُب : الِحجَ 
                                        ڦ        ڦ  چ  چ  ، َوَكان لمَعَرب ِحجارٌة َتْعُبَدىا ، َوْتذَبُح عمييا ، قال تعالى :

چچ   
(٘) (ٙ) . 

َمْن عميو  وفض : اإِليفاُض : اإِلْسراُع ، وأْصمُو أن َيْعُدوُ : )يوِفضون(
ڦ        چ الَوفَضة ، وىي الِكَناَنُة تََتَخْشَخُش عميو ، وجمعُيا : الِوفاُض ، قال تعالى :

چڦ  چ  چ   چ  
(ٚ) . 

                                 
 .ٕ٘ٓسورة البقرة من االية:  (ٔ)
؛ مادة)نسل( ، مفردات الفاظ القران، لمراغب  ٜٕٛٔ/٘ينظر: الصحاح ، لمجوىري :  (ٕ)

 كتاب النون. ٖٓٛ -ٕٓٛاالصفياني، 
 ، كتاب ) الصاد ( . ٜٛٗينظر : مفردات الفاظ القرآن ، لبلصبياني ،  (ٖ)
ه ( ، تحقيـــق: شـــعيب االرنـــاؤوط وآخـــرون، الطبعـــة  ٕٕٗمســـند االمـــام احمـــد بـــن حنبـــل، )ت (ٗ)

 . ٕٗٗ/  ٕ، مٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔالثانية، مؤسسة الرسالة، 
 . ٖٗسورة المعارج / اآلية :  (٘)
 ، كتاب ) النون ( . ٚٓٛينظر : مفردات الفاظ القرآن ، لبلصبياني ،  (ٙ)
 . ٖٗسورة المعارج / اآلية :  (ٚ)
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أي : ُيْســرُعوَن ، وقيــل : األْوفــاُض الِفــَرُق مــن النــاس الُمْســَتعِجَمِة ، يقــُال : 
 . (ٕ)، أي : َعَمى َعَجَمٍة ، الواِحُد : َوَفٌض  (ٔ)َلِفيتُو عمى أوفاضٍ 

 المطلب الثاني: المناسبة بين اآليات.

يخبر اهلل تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قوليم )متى ىذا 
چھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ الوعد( 

اي ينفخ في الصور نفخة الفزع  (ٖ)
الفزع والناس في اسواقيم ومعايشيم يختصمون ويتشاجرون فبل يبقى احد عمى وجو 
االرض، وفي نفخة البعث والنشور يؤكد سبحانو وتعالى عمى حشر الناس من 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      چ قبورىم الى عرصات يوم القيامة بقولو تعالى: 

چې  
وال الكافرين الذين يعتقدون َأنيم ِإذا ماتوا لم يبعثوا لمحساب، ليدحض أق (ٗ)

ڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ وىنا نجد أنَّ اهلل سبحانو وتعالى قال: 

چچ  چ   چ  چ              ڇ  ڇ     ڃچ  چ  ڃ     ڃ  ڃ
وَأنَّ قبورىم التي كانوا  (٘)

الدار الدنيا وأنيم ال يبعثون ،قد تفتقت عنيم يظنون أنيا المآل النيائي ليم في 
فيعجبون حين يرون أنفسيم قد خرجوا من ىذه القبور لمبعث فيقولون ىذِه المقولة 

  ى  ى  ى  ىىى  ى  ى  ى  ى  ىچالتي أخبرنا ربنا سبحانو وتعالى بقولو: 

چ   ى  ى  ى   ى
(ٙ). 

 

                                 
 . ٕٖٜ/  ٗينظر : المجمل في المغة ، البن فارس ،  (ٔ)
 ، كتاب ) الواو ( . ٚٚٛلقرآن ، لبلصبياني ، ينظر : مفردات الفاظ ا (ٕ)
 .ٜٗسورة يس االية:  (ٖ)
 .ٔ٘سورة يس االية:  (ٗ)
 .ٗٗ -ٖٗسورة المعارج االيتان:  (٘)
 .ٕ٘سورة يس اآلية:  (ٙ)
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ال يشكل شيئًا لما بعده وذلك ال ينفي عذابيم في قبورىم ؛ ألنَّ ما شاىدوه 
 .(ٔ)في الشدة، وبذلك أصبح كالرَّقاد

فوجو المناسبة أنَّ اآلية األولى أثبتت نفخة البعث والنشور التي تحيييم من 
قبورىم، وجاءت اآلية الثانية: لتثبت الذىاب بسرعو إلى عرصات يوم القيامة، 

جمع كاسراب الجراد واآلية الثالثة: لتصف حال الخبلئق وما يكونون عميو من الت
 المنتشر السَّريع، المصحوب بالخوف واالنكسار.

 المطلب الثالث: القراءات القرآنية.

چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      چ قولو تعالى: 
(ٕ). 

وِر( اختمف القراء في قراءتيا الى أقوال:  )الصُّ
ْور( بإسكان الواو، جمع صورة ، وىو القرن ال ذي ينفخ فقرأ جماعة )الصُّ

 (ٖ)فيو إسرافيل. 
 

                                 
ينظر: تفسير القرآن العظيم، عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، )ت  (ٔ)

 .ٗٚ-ٖٚ/٘م، ٜٙٛٔ، ٔاليبلل، طىـ(، دار ومكتبة ٗٚٚ
 .ٔ٘سورة يس االية:  (ٕ)
ىـ(، تحقيق: د.عبد ٖٔٔينظر: معاني القران واعرابو، لمزجاج أبي اسحاق ابراىيم السري )ت  (ٖ)

عراب القران، البي ٜٕٓ/ٗم، ٜٛٛٔىـ، ٛٓٗٔ، ٔبيروت، ط -الجميل عبده، عالم الكتب ،وا 
 -ق: زىير غازي زاىد، مطبعة العانيىـ(، تحقيٖٖٛجعفر أحمد بن محمد النحاس، )ت 

،ومشكل اعراب القران، البي محمد مكي بن ابي طالب ٕٙٚ/ٕم، ٜٚٚٔىـ ٜٖٚٔبغداد، 
م، ٜٜ٘ٔ، ٔىـ(، تحقيق: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، طٖٚٗالقيسي )ت

،والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون االقاويل من وجوه التاويل، لجار اهلل ٜٕٕ/ٕ
ىـ(، تحقيق: الشيخ عادل احمد عبد الموجود ٖٛ٘سم محمود بن عمر الزمخشري )تأبي القا

، ٜٓ٘/ٕم، ٜٜٛٔىـ، ٛٔٗٔ، ٔالرياض، ط -والشيخ عمي محمد معوض، مكتبة العبيكان
ىـ(، تحقيق: عبد اهلل بن عبد الرحمن تركي، ٔٚٙالجامع الحكام القران، لمقرطبي )ت 

 .ٓٗ/٘ٔىـ، ٕٙٗٔ، ٔبيروت، ط -مؤسسة الرسالة
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َور( بفتح الواو، اي األرواح، أو صور بني آدم، االعرج وأبو  وقرأ )الصُّ
 .وىي قراءة شاذة . (ٔ)ىريرة وقتادة

ْور بإسكان الواو فالصحيح فيو أنو القرن، جاء  قال النحاس: )فأما الصُّ
 .(ٕ)العرب(، وذلك معروف في كبلم عبذلك الحديث والتوقيف عن رسول اهلل 

وقال مكي بن ابي طالب: )وأصل الواو الحركة، فأسكنت تخفيفًا فأصمو 
وَر، أي صور بني أدم، وقيل ىو القرن الذي ينفخ فيَو الممك، فيو واحد، وىذا  الصُّ

 .(ٖ)القول أشير(
 .(ٗ)وقال الزجاج: )لم يقرأ أحد بفتح الواو من وجو َيْثُبْت(

ب عمى قول الزجاج بقولو سبقت قراءة وقد رد الدكتور عبد المطيف الخطي
من سورة الكيف، ونسبت الى الحسن. وتقدمت قراءتيا في  ٜٜفتح الواو في اآلية 

من سورة المؤمنين، ونسبت الى ابن عباس والحسن وابن عياض،  ٔٓٔاآلية 
 .(٘)من سورة األنعام ٖٚوكذلك في آية 

 ( عمى قراءتين:)مَِّن آأَلجَداِث( اختمف القراء في قراءة )األجداث
قراءة الجميور )األجَداِث( بالثاء جمع َجَدث، وىو القبر، وىي المغة 

 الفصيحة.
وقرأ آخرون )األجداف( بالفاء، جمع َجَدف، وىو القبر أيضًا، وىي قراءة 

 شاذة.
                                 

عراب القران، لمنحاس، ٜٕٓ/ٗينظر : معاني القران واعرابو، لمزجاج ،  (ٔ) ،ومشكل ٕٙٚ/ٕ،وا 
،والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون االقاويل من ٜٕٕ/ٕاعراب القران، لمقيسي ، 

 .ٓٗ/٘ٔ،الجامع الحكام القران، لمقرطبي ، ٜٓ٘/ٕوجوه التاويل، لمزمخشري ، 
 .ٕٙٚ/ٕإعراب القران، ،  (ٕ)
 .ٜٕٕ/ٕمشكل اعراب القران،  (ٖ)
 .ٜٕٓ/ٗينظر: معاني القران واعرابو،  (ٗ)
ينظر: معجم القراءات، الدكتور عبد المطيف الخطيب، دار سعد الدين لمطباعة والنشر  (٘)

 .ٜٛٗ/ٚدمشق، د.ط، د.ت،  -والتوزيع
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وأنكر بعضيم جمع )أجداث(، وذكروا أنو لم ُينَقل عن العرب، وذىب 
ن عمى الموضع الواحد فُيقال لمقبر : جدث آخرون الى أن الفاء والثاء تتعاقبا

 .(ٔ)وجدف، وذىب السييمي الى أنو بالفاء أصل
 )َينِسُموَن( قراءة الجماعو )َيْنِسمون( بكسر السين.

، (ٕ)وقرأ ابن ابي اسحاق وأبو عمرو بخبلٍف عنو )َيْنُسُمون( بضم السين
 وىي قراءة شاذة. 

چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ         پ  پ  پ   چ وقولو تعالى:  -
(ٖ). 

 )خشعًا ابصارىم( اختمف القراء في قراءتيا الى ثبلث قراءات:
فقرأت )ُخشَّعًا أبَصاُرُىم( حال من الخارجين فعل لؤلبصار وذكره كما 
تقول: يخشع أبصارىم، وىي قراءة ، نافع المدني ، وابن كثير المكي ، وعاصم ، 

 وابن عامر الشامي . 
                                 

األندلسي ، والبحر المحيط، ألبي حيان ٜٓ٘/ٕتفسير الكشاف، لمزمخشري،  ينظر : (ٔ)
ىـ(، تحقيق: الشيخ عادل احمد عبد الموجود، والشيخ عمي محمد معوض ومجموعة ٘ٗٚ)ت

. والدر ٖٔٗ/ٚم، ٖٜٜٔىـ، ٖٔٗٔسنة  ٔبيروت، ط -من الباحثين، دار الكتب العممية
المصون في عموم الكتاب المكنون، ألحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحمبي، 

م، ٜٜ٘ٔىـ، ٘ٔٗٔ، ٔدمشق، ط -خراط، دار القممىـ(، تحقيق: احمد محمد الٙ٘ٚ)ت
، وروح المعاني في تفسير القران والسبع ٓٗ/٘ٔ، والجامع ألحكام القران، لمقرطبي، ٛٛٗ/٘

ىـ(، اعتنى بو: السيد ٕٓٚٔالمثاني، ألبي الفضل شياب الدين السيد محمود االلوسي، )ت
، وفتح ٕٖ/ٖٕ، د.ت، ٗبيروت، ط -محمود شكري االلوسي، دار احياء التراث العربي

القدير الجامع بين َفنَّي الرواية والدراية من عمم التفسير، تأليف محمد بن عمي بن محمد 
 .ٖٗٚ/ٗبيروت،  -ىـ(، نشر دار المعرفةٕٓ٘ٔالشوكاني، )ت 

ىـ( من كتاب البديع، نشره ٖٓٚينظر مختصر في شواذ القرآن، البن خالوية، )ت (ٕ)
، والبحر المحيط، البي ٜٓ٘/ٕوتفسير الكشاف لمزمخشري، ، ٕ٘ٔبرجستراسر، د.ت، 

، ومعجم ٕٙٗ/ٚ، وحاشية الشياب الخفاجي عمى تفسير البيضاوي، ٖٔٗ/ٚحيان، 
 .ٜٜٗ/ٚالقراءات، عبد المطيف الخطيب، 

 .ٚسورة القمر االية:  (ٖ)
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وقرئت )خاشعًا أبصُارىم( ، وىي قراءة ابي عمرو البصري ، وحمزة 
 -رضي اهلل عنو–والكسائي ويعقوب الحضرمي ، وخمف ، وقرأ عبداهلل بن مسعود 

 .(ٔ)أبصاُرىم 
 ويجوز ان يكون في )ُخشَّعًا( ضميرىم، وتقع )أبصارىم( بداًل عنو.

ممة النصب عمى وقرأت )خشع أبصارىم( عمى االبتداء والخبر، ومحل الج
 .(ٕ)الحال

چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ  چ وقولو تعالى: 
(ٖ). 

 )َيْخُرُجون( اختمف القراء في قراءتيا عمى قراءتين:
فقراءة الجميور )َيْخُرجون( مضارع )خرج( مبنيًا لمفاعل، وىي رواية حفص 

 عن عاصم.
والسممي ، والمغيرة ،  وقرأ اإلمام عمي رضي اهلل عنو ، واألعمش ،

وعاصم في رواية األعشى ، والبرجمي عن أبي بكر )ُيْخَرُجون( مضموم الياء 
 .(ٗ)مفتوح الراء مبنيًا لممفعول من )أخرَج(

                                 
قيق: ىـ(، تحٕ٘ٔينظر: معاني القران، ألبي الحسن سعيد بن مسعدة األخفش األوسط )ت  (ٔ)

. ومعاني ٜٜٙ/ٕم، ٜٜٓٔىـ ٓٔٗٔ، ٔبالقاىرة، ط -ىدى محمود قراعو، مكتبة الخانجي
عرابو، لمزجاج،   ، دار المعرفة.ٕط ٕٙٓٔ، واعراب القران، لمنحاس، ٙٛ/٘القران وا 

 .ٓٛ/ٗٔ، روح المعاني ، لآللوسي: ٖٖٗ/ٗينظر: تفسير الكشاف، لمزمخشري:   (ٕ)
 .ٖٗسورة المعارج االية:  (ٖ)
ىـ(، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، ٖٓٚينظر: الحجة في القراءات السبع، البن خالويو، )ت  (ٗ)

، ٔٙٔ. ومختصر ابن خالوية، ٕٖ٘م، ٜٜٚٔىـ ٜٜٖٔ، ٕطبع دار الشروق، بيروت، ط
ىـ(، تحقيق: سبيع ٖٔٛ)ت= =والمبسوط في القراءات العشر، لمحافظ أبي بكر بن ميران،

. والتذكرة في ٚٗٗم، ٜٓٛٔىـ، ٓٓٗٔ، ٔدمشق، ط -لعربيةحمزة حاكمي، مجمع المغة ا
ىـ(، تحقيق: أيمن ٜٜٖالقراءات الثمان، لبلمام أبي الحسن طاىر بن غمبون الحمبي، )ت

. وغاية ٜٛ٘/ٕم، ٜٜٔٔىـ ٕٔٗٔ، ٔرشدي سويد، سمسمة أصول النشر، جده، ط
اليمداني العطار األختصار في قراءات العشرة أئمة االمصار، الحسن بن احمد بن الحسن 

، والتبيان ٕٜٙم ٜٜٗٔىـ، ٗٔٗٔ، ٔىـ(، تحقيق: اشرف محمد طمعت، جده، طٜٙ٘)ت
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 )ُنُصٍب( اختمف القراء في ىذِه الكممة الى ما يأتي:
قرأ ابن عامر ، وحفص عن عاصم ، وزيد بن ثابت ، وسيل والحسن عن 

وابو رجاء : )ُنُصٍب( بضم النون والصاد، جمع َنْصب، كَسْقف  أبي العاليو ،
 .  (ٔ)وُسُقف، او جمع ِنصاب كِكتاب وُكُتب

المراد من الُنُصب األنصاب وىي التي تنصب فتعبد من  وعمى ىذا يكون
چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ دون اهلل كقولو تعالى: 

(ٕ). 
اد . بمعنى :  وقرأ الحسن البصري : ) ِإلى َنَصٍب( بفتح النُّون والصَّ

 (ٖ)منصوب ، فيو َفَعل بمعنى مفعول. 

                                                                       
، والجامع الحكام القران، ٖٖٙ/ٛ. وتفسير البحر المحيط، البي حيان، ٕٚٔ/ٓٔلمعكبري، 
 .ٜٕٙ/ٛٔلمقرطبي، 

حقيق: ىـ(، تٕٖٗينظر: السبعة في القراءات، ألبي بكر احمد بن موسى ابن مجاىد )ت  (ٔ)
، والحجة البن خالوية، ٔ٘ٙم، ٜٛٛٔىـ ٛٓٗٔ، ٖمصر، ط -شوقي ضيف، دار المعارف

ىـ(، تحقيق: أوتوبرتزل، دار ٗٗٗ، والتيسير في القراءات السبع، البي عمر الداني )ت ٕٖ٘
، وتفسير الكشاف، لمزمخشري، ٕٗٔم، ٜ٘ٛٔىـ ٙٓٗٔ، ٖبيروت، ط -الكتاب العربي

، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، ٖٓٛ/ٙالحمبي،  ، والدر المصون، لمسمينٕٓٚ/ٖ
بيروت، د.ت،  -ىـ(، نشر دار المعرفة لمطباعةٕ٘ٛشياب الدين ابن حجر العسقبلني، )ت 

ٛ/٘ٔٓ. 
 .ٖسورة المائدة االية:  (ٕ)
، وحجة ٔٔ٘/ٖ، واعراب القران، لمنحاس، ٕٕٗ/٘ينظر: معاني القران واعرابو، لمزجاج،  (ٖ)

، والنكت والعيون، لعمي بن ٔٙٔ، ومختصر ابن خالوية، ٕ٘ٚخالوية، القراءات، البن 
بيروت،  -ىـ(، تحقيق: السيد عبد المقصود، دار الكتب العمميةٓ٘ٗمحمد الماوردي )ت 

الدين بن = =، وزاد المسير في عمم التفسير، لبلمام أبي الفرج جمالٜٚ/ٙم، ٕٜٜٔ، ٔط
ـ(، تحقيق: محمد زىير الشاويش، المكتب ىٜٚ٘عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي )ت 

. وتفسير البحر المحيط، ٖٚٙ -ٖٙٙ/ٛم، ٜ٘ٙٔىـ، ٖ٘ٛٔ، ٔبيروت، ط -االسبلمي
 .ٚ٘٘، واتحاف فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر ، لمبنا :ٖٖٙ/ٛالبي حيان، 
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اد اسم مفرد بمعنى  سكان الصَّ وقرأ الباقون : ) َإلى َنْصٍب( بفتح النون وا 
 .(ٔ)المنصوب لمعبادة .

 المطلب الرابع: الوجوه البالغية.

چڦ  ڦ  ڦ   پ         پ  پ  پ     ٱ  ڦچ وقد جاء في قولو تعالى:  -
وجٌو من وجوه  (ٕ)

عن الذلة واالنخزال؛ ألنَّ ذلة الذليل وعزة  (ٖ)الببلغة، وىو خشوع االبصار: كناية
 .(ٗ)العزيز تظيران في عيونيما

پ         چ وقد جاء نوعًا من أنواع الببلغة وىو التشبيو في قولو تعالى : 

فقد شبو القرآن الكريم مشيد سعي الناس يوم البعث بمنظر اسراب الجراد   چپ  پ  
في وحدة اتجاىة ، وتناسق مساراتو ، وسرعة انتشاره ، وىذا تشبيو معجزة وذلك 
لخروج المبعوثين من القبور عرايا كما تخرج حوريات الجراد عرايا بعد انسبلخيا 

غة التي تتحرك بعد ذلك في من جمدىا عدة مرات لتصل إلى حجم الحشرة البال

                                 
العكبري،  ، إعراب القراءات الشواذ، ابو البقاءٖٚٙ/ٛينظر: زاد المسير، البن الجوزي،  (ٔ)

م، ٜٜٙٔ، ٔىـ(، تحقيق: محمد السيد احمد عزوز، نشر مكتبة عالم المكتب، طٙٔٙ)ت
، ٖٔٛ/ٙ، والدر المصون، لمحمبي، ٖٖٙ/ٛ. وتفسير البحر المحيط، البي حيان، ٕٓٙ/ٕ

 .ٕٛ/ٜٕوروح المعاني، لبللوسي، 
 .ٚسورة القمر االية:  (ٕ)
و غيره. وىي مصدر من )َكَنْيُت( بكذا عن كذا و)َكَنْوُن( : أن يتكمَّم بشيء وُتريَد بالكناية لغة   (ٖ)

 . مادة كنى.ٙٓٙأيضًا تركَت التصريَح بو. ينظر: مختار الصحاح، لمرازي، 
: لفُظ َأريَد بو الزُم معناه مع جواز إرادة معناة معو ايضًا. ينظر: تمخيص والكناية اصطالحا  

لقزويني جبلل الدين محمد بن عبد الرحمن، المفتاح في المعاني والبيان والبديع، لمخطيب ا
بيروت لبنان،  -قرأه وكتب حواشيو وقدم لو الدكتور ياسين األيوبي، المكتبة العصرية، صيدا

. وجواىر الببلغة في المعاني والبيان والبديع، تاليف السيد احمد ٙٙٔم، ٕٛٓٓىـ ٕٛٗٔ
 -ٜٕ٘م، ٜٜٗٔـ، ىٗٔٗٔبيروت،  -الياشمي، اشراف صدفي محمد جميل، دار الفكر

ٕٜٙ. 
، ٖٚٔ/ ٗ، وتفسير القرآن العظيم ، البن كثير : ٖٖٗ/ٗينظر: الكشاف، لمزمخشري،  (ٗ)

 .ٕٙٓ/٘، وايسر التفاسير ، لمجزائري : ٖٗٓ/ٗٔوالتحرير والتنوير ، البن عاشور: 
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اسراب يصل عدد الجراد في الواحدة منو إلى عشرات الببليين ، ولو تخيمنا خروج 
الى قيام الساعة لكان التشبيو  –عميو السبلم  –الناس من قبورىم من عيد آدم 

 (ٔ)بالجراد المنتشر تشبيو معجزة 
چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ  چ قولو تعالى: 

وفي ىذه  (ٕ)
اآلية وجو من وجوه الببلغة وىو التشبيو المرسل المجمل وفي تشبيييم بذلك تيكم 

 بيم، وتعريض لسخافة عقوليم يناسب اعتزازىم بأنفسيم واغترارىم بمكانتيم.
إلى نصب فيوالء الخارجون من القبور يسرعون الُخطى كأنما ىم ذاىبون 

يعبدونو، وفي ىذا التيكم تناسق مع حاليم في الدنيا. لقد كانوا يسارعون إلى 
األنصاب في األعياد ويتجمعون حوليا. فيا ىم أوالء يسارعون اليوم، ولكن شتان 

 .(ٖ)بين يوم ويوم
 المطلب الخامس: الوجوه اإلِعرابية.

چٴۇ  ۋ  ۋ  چ في قولو تعالى: 
(ٗ). 

وَرٌة وُصوٌر مثل ُسوَرِة الصور جمع صورة أي نُ  فخ في الصوِر األرواُح، وصُّ
 :(٘)البناء وُسور ومنو قول الشاعر

 َفررررررُربَّ َا ُسرررررررَاِد  َمْ ُجرررررروِر.
 

 ُسرُت إليه في أعرالي السُّرور. 
 

                                 
، والتحرير ٕٜٕ/ٜٕ، والتفسير الكبير ، لمرازي: ٜٔ/ٛينظر: زاد المسير ، البن الجوزي :   (ٔ)

، وأجوبة القرآن عن اسئمة االنسان الثبلث من أين؟ ٖٗٓ/ٗٔوالتنوير ، البن عاشور : 
لى أين؟ لعز الدين بن سعيد كشنيط الجزائري ، اشراف مشعان عبد سعود العيساوي  لماذا؟ وا 

 .ٕ٘ٓم: ٕٕٔٓ، ٔدن ، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ، طاالر  –، عمان 
 .ٖٗسورة المعارج االية:  (ٕ)
،  ٕٛٔ/ٕٓ، والتحرير والتنوير ، البن عاشور ،  ٜٚ/ٙينظر: النكت والعيون ، لمماوردي ،  (ٖ)

م، ٕٗٓٓىـ، ٕ٘ٗٔ، ٖٗم(، دار الشروق، طٜٙٙٔفي ظبلل القران، سيد قطب، )ت
ٙ/ٖٖٚٓ. 

 .ٔ٘ية: سورة يس من اال (ٗ)
 .ٕٕٗدمشق، د.ط، ت،  -ديوان الحجاج، تحقيق: عبد الحفيظ السمطي (٘)



 

 

020 

 آيات األجداث في القرآن الكريم ... 

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

ْور بإسكان الواو فالصحيح فيو أنو الَقْرنُ   .(ٔ)والصُّ
چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ         پ  پ  پ   چ وقولو تعالى: 

(ٕ). 
 )خشعًا( منصوب عمى الحال. )أبصارىم( مرفوع بفعمو..

َد؛ ألنو بمنزلة الفعل المتقّدم، ومن قال: خاِشعًة أنََّث  فمن قال خاشعًا وحَّ
كتأنيث الجماعة، ومن قال ُخشَّعًا جمع ألنو جمُع ُمَكسٌَّر فقد خالف الفعل. 

َجَدٌث. )يخرجون( في موضع نصب عمى الحال ايضًا )من االجداث( واحدىا 
 .(ٖ))كأنيم جراد منتشر( في موضع نصب عمى الحال

چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ  چ وقولو تعالى: 
(ٗ). 

 .(٘))يوم يخرجون( بدٌل منو )من االجداث سراعًا( نصب عمى الحال. 
 المبحث الثاني

 المعنى العام وما يستنبط منه
 ويتضمن مطلبين:

 المعنى العام .المطلب األول: 

 چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې        چ  قولو تعالى :
(ٙ) . 

قــال الســمرقندي : إذا بعثــوا مــن قبــورىم بعــد المــوت فــذلك قولــو : ونفــخ فــي 
الصور فاذا ىـم مـن األجـداث مـن القبـور إلـى ربيـم ينسـمون ، يعنـي : يخرجـون مـن 

فــي روايــة ابــن عبــاس ، وقيــل :  قبــورىم احيــاء ، وكــان بــين النفختــين أربعــين عامــاً 
                                 

 .ٕٗٛينظر: إعراب القرآن، لمنحاس :  (ٔ)
 .ٚسورة القمر االية:  (ٕ)
، واعراب ٙٛ/٘. ومعاني القران واعرابو، لمزجاج، ٜٜٙ/ٕينظر: معاني القران، لؤلخفش،  (ٖ)

 .ٕٙٓٔالقران، لمنحاس، 
 .ٖٗاالية:  سورة المعارج (ٗ)
ىـ(، تحقيق: محمد عمي النجار ٕٚٓينظر: معاني القرآن، لمفراء أبي زكريا يحيى بن زياد ) (٘)

. ومعاني ٙٛٔ/ٖم، ٖٜٛٔىـ، ٖٓٗٔ، ٖبيروت، ط -واحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب
عراب القران، لمنحاس، ٕٕٗ/٘القران واعرابو، لمزجاج،   .ٕٔٓٔ. وا 

 . ٔ٘سورة يس / اآلية :  (ٙ)
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أكثر من ذلك ، ورفع العـذاب عـن الكفـار بـين النفختـين ، فكـأنيم رقـدوا بعـد ان رفـع 
عـنيم عــذاب القبــر ، فممـا بعثــوا قــالوا : يــا ويمنـا مــن بعثنــا مـن مرقــدنا ، يعنــي : مــن 
ايقظنــا مــن منامنــا ، قــال : فيقــول ليــم المبلئكــة : ىــذا مــا وعــد الــرحمن عمــى َألســنة 

 لرسل وصدق المرسمون بأن البعث حق .ا
ـــرحمن وصـــدق  ـــون : ىـــذا مـــا وعـــد ال ـــذين يقول ويقـــال : ان المـــؤمنين ىـــم ال

 . (ٔ)المرسمون بان البعث كائن
والقرار العموي في طبيعة الموقـف ، وطبيعـة الحسـاب ، والجـزاء يعمـن عمـى 

 . (ٕ)الجميع ، وفي ذلك رد عمى أولئك الشاكين المرتابين في الوعد المبين
 چٴۇ  ۋ  ۋ  چ  وقولو تعالى :

ـــذلك  ـــور : القـــرن فـــي قـــول جماعـــة المفســـرين وب ىـــذه نفخـــة البعـــث ، والصُّ
تــواترت األحاديــث ، منيــا مــا أخرجــو الترمــذي عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص 

ـــور ؟ قـــال :  )رضـــي اهلل عنيمـــا ( ، جـــاء اعرابـــي الـــى النبـــي  ، فقـــال : مـــا الصُّ
 . (ٖ)((قرن ينفخ فيه))

 قـال : قـال رسـول اهلل  مـن حـديث أبـي ىريـرة  ا صح عن النبي وم
(( ، قالوا : يـا ابـا ىريـرة اربعـون يومـًا ؟ قـال : أبيـُت  اربعون ما بين النفختين: )) 

 . (ٗ)، قالوا : اربعون شيرًا ؟ قال : ابيت قالوا : اربعون سنة ؟ قال: ابيت

                                 
ىـــ( ، تحقيــق: د. ٖٖٚينظــر : بحــر العمــوم ، )نصــر بــن محمــد بــن أحمــد الســمرقندي( ، )ت  (ٔ)

  ٕٚ٘/ٖفسير زاد المعاد، البن الجوزي ،، وتٕٚٔ/ٖ،بيروت –محمود مطرجي،دار الفكر 
 . ٕٜٕٚ/  ٘ينظر : في ظبلل القرآن ، سيد قطب ،  (ٕ)
ـــن عيســـى الترمـــذي أبـــو عيســـى )ت(ٖ) ـــد ٜٕٚســـنن الترمـــذي ، محمـــد ب ـــق: عـــزت عبي ىــــ( ، تحقي

/  ٚم ، كتـــاب صـــفة القيامـــة ، بـــاب مـــا جـــاء فـــي شـــأن الصـــور ، ٜ٘ٙٔالـــدعاس ، حمـــص 
 ، وقال : حسن صحيح . ٘ٗٔ

ىـــ( تحقيـــق: محمــد فــؤاد عبــد البـــاقي ٕٔٙصــحيح مســمم ، لمســمم بـــن الحجــاج  القشــيري ، )ت(ٗ)
رشـاد السـاري ، لشـرح ، و أ ٕٕٓٚ/  ٗ)د.ط،د.ت( ، كتاب الفتن ، باب مـا بـين النفختـين ، 

،  ٖٕٖ/  ٚمصــر ، –ىـــ ، ببــوالق ٖٕٖٔ، ٚىـــ( طٖٕٜصــحيح البخــاري ، لمقســطبلني ،)ت
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ــوِر جمــع صــورة خــرج  مخــرج بســر وبســرة ، وذىــب ابــو عبيــدة الــى أن الصُّ
وكـذلك قـال سـورة البنـاء جمعيـا سـور ، والمعنـى عنـده وعنـد مـن قـال بقولـو نفـخ فـي 

 . (ٔ)صور بني آدم فعادوا احياء ، أي ُنِفَخ في الصور االرواح
  

                                                                       
أي : ابيــت ان اجــزم بــان المــراد اربعــون يومــًا او شــيرًا او ســنة ، بــل الــذي اجــزم انيــا اربعــون 

 مجممة .
 ٘ٔلمقرطبي ،  ، والجامع الحكام القرآن ، ٚ٘ٗ/  ٗينظر : المحرر الوجيز ، البن عطية ،  (ٔ)

  /ٖٜ . 
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، يعنـي مـن  أجـداثيم ،  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ وقال الطبـري : فـي قولـو تعـالى : 
 . (ٔ)بالثاء ) َجَدث ( ، وبالفاء )َجَدف (وىي قبورىم ، واحدىا جدث ، وفييا لغتان 

واأْلَْجـــداِث َجْمـــُع َجـــَدٍث بالتَّْحِريـــِك ، وىـــو اْلَقْبـــُر ، والمجتـــدث : الـــذي يحفـــر 
 . (ٕ)الَجَدث ويكوم التراب عميو ، والجدثة صوت الحافر

 وقال الدكتور فاضل السامرائي : االجداث فييا َجَدث وَجَدف .
لحركــة بعــد مصــنع المحــم . وجــدف : صــوت وتســتعمل األجــداث فــي حالــة ا

 حركة الحافر .
وتســتعمل القبــور فــي حالــة الســكون . فالظــاىر مــن كــبلم المفســرين ال فــرق 

 . (ٖ)بينيما ، ولعل ذلك من باب تنويع المفظ
داُث ىـي مـا يعمـوىم مـن التـراب فـي المـدة التـي  ََ وقال ابن عاشور : ) اأْلَْج

بينيمــــا اربعــــيَن ســــنًة ، إذ ال يبقــــى بعــــد تمــــك  بــــين الصــــيحِة والنفخــــِة ، وقــــد ورد ان
ْن كانــت الصــيََّحُة َصــْيَحَة الفــزع  الصــيحة أحــٌد مــن البشــر لُيــْدِفَن مــن َىَمــَك مــنيم ، وا 

 . (ٗ)إلى القتِل فاألْجَداُث عمى حقيقتيا مثل َقميبب َبْدٍر (
 چې   ې  ې      چ  وقولو تعالى :

 ثة اقوال :قد اختمف المفسرون في ىذه المفظة عمى ثبل

                                 
ىــ( ، ٖٓٔينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بـن جريـر ابـو جعفـر الطبـري )ت (ٔ)

،  ٖٓ/  ٕٓم ، ٕٓٓٓ -ىـــــٕٓٗٔ، ٔتحقيــــق: أحمــــد محمــــد شــــاكر ، مؤسســــة الرســــالة ، ط
 . ٗٚ/  ٘وتفسير القرآن العظيم ، البن كثير ، 

بــن عبــاد بــن العبــاس ، ابــو القاســم الطالقــاني المشــيور ينظــر : المحــيط فــي المغــة ، اســماعيل  (ٕ)
ىـــ( تحقيــق : الشــيخ محمــد آل ياســين ، عــالم الكتــب ، بيــروت ، ٖ٘ٛبالصــاحب بــن عبــاد )ت

)بــاب الثــاء فصــل  ٖٓٓ/ٕ، والصــحاح ، لمجــوىري ،  ٖٙ/  ٚم ، ٜٜٗٔ -ىـــٗٔٗٔ،  ٔط
 ، مادة ) جدث ( . ٜٙٔ/  ٘الجيم ( ، وتاج العروس ، لمزبيدي، 

 ينظر : مركز الفتوى : اسبلم ويب الرابط . (ٖ)
 . ٖٙ/  ٖٕالتحرير والتنوير ،  (ٗ)
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 : (ٔ)قال ابن عباس وقتادة : يخرجون ، ومنو قول امرئ القيس -ٔ
 فسمي ثيابي من ثيابك تنسمي .

 ومنو قيل لمولد َنْسٌل ألنو يخرج من بطن ُأمِِّو .
وقيل : ُيْسِرُعوَن ، والنَّسبَلن َواْلعََّسـبَلن اإِلْسـَراُع فـي السـيِر ، ومنـو ِمْشـِيُة الـذئب  -ٕ

 كقول الشاعر :
 َسلْ رِه َفنَ رْ ُل َعَميررد الميرررراربا         وبري قررعسالن الَئب أمس

 . (ٕ)وقيل : يتخمصون من السمو -ٖ
والـذي يبــدو لـي واهلل اعمــم ان القــول الثـاني ارجــح االقـوال ، ومعنــى ينســمون 

 چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ         پ  پ  چ  يخرجــون مســرعين ، بداللــة قولــو تعــالى :
(ٖ) 

چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ  .وقولو تعالى :
(ٗ) . 

ـــْعَف فقـــال : )) عمـــيكم عأي : يســـرعون ، وفـــي الَخَبـــر : شـــكونا الـــى النبـــي ) ( الضَّ
 . (٘)بالنََّسبَلِن (( أي االسراع في المشي

 
 . (ٙ)ومعنى )الى ربيم : الى حكم ربيم وحسابو ، وىو متعمق بـ ينسمون(

                                 
 .ٖسبق تخريجو في ص (ٔ)
 ٜٖ/٘ٔ، والجامع الحكام القرآن ، لمقرطبي ،  ٕٚٔ/  ٖينظر : بحر العموم / لمسمرقندي ،  (ٕ)

. 
 . ٚسورة القمر / اآلية :  (ٖ)
 . ٖٗسورة المعارج / اآلية  (ٗ)
ك عمــى الصــحيحين ، تــأليف : محمــد بــن عبــد اهلل أبــو عبــد اهلل الحــاكم النيســـابوري المســتدر   (٘)

 ٔبيـروت ، لبنـان ،ط –ىـ( تحقيق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا ، دار الكتـب العمميـة ٘ٓٗ)ت
م ، مـــع تضـــمينات االمـــام الـــذىبي فـــي التمخـــيص والميـــزان والعراقـــي فـــي ٜٜٓٔ -ىــــ ٔٔٗٔ،

( وعمـق ٜٔٙٔ، رقـم الحـديث ) ٓٔٙ/ ٔىم مـن العممـاء ، آماليو والمنـاوي فـيض القـدير وغيـر 
 ( . ٜٕٔٗالذىبي في التمخيص عمى ىذا الحديث وقال عمى شرط مسمم رقم الحديث )

 . ٕٙ/  ٖٕالتحرير والتنوير ، البن عاشور ،  (ٙ)
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چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ         پ  پ  چ  عالى :وقولو ت
(ٔ) . 

)) خشــعًا ابصــارىم (( أي : ذليمــة ابصــارىم ، ينظــرون مــن طــرف خفــي ال 
تثبــت احــداقيم فــي وجــوه النــاس ، وىــي نظــرة الخــائف المفتضــح مــن اليــول والفــزع 

 الذي وصل الى قموبيم ، فخضعت وذلت ، وخشعت لذلك ابصارىم .
 . چڦ  ڦ  ڦ   پ         پ  پ  چ  وقولو تعالى :

: ىي القبور ، ويخرجون من القبور وعيونيم ذليمة من شدة اليول  االجداث
، واجسادىم تمؤل االفاق ، وكأنيم من كثرتيم وروجـان بعضـيم بـبعض ، وانتشـارىم 
ـــى موقـــف الحســـاب ، كـــأنيم جـــراد المنتشـــر ، قـــد ســـد الجيـــات ،  وســـرعة ســـيرىم ال

األرض ، متكــاثر جــدًا ، وىــم يســرعون الُخطــا نحــو أرض واالنتشــار : مبثــوث فــي 
 المحشر ، والجراد مثل في الكثرة والتموج .

يقــــال فــــي الجــــيش الكثيــــر المــــائج بعضــــو فــــي بعــــض : جــــاءوا كــــالجراد ، 
 . (ٖ)منتشر في كل مكان لكثرتو (ٕ)وكالدبا

ـــــة خاضـــــعة عنـــــد رؤيـــــة  وقـــــال ابـــــن الجـــــوزي : والمعنـــــى ان ابصـــــارىم ذليم
 . (ٔ)العذاب

                                 
 . ٚسورة القمر / اآلية :  (ٔ)
ـــل البراغ (ٕ) ـــات اجنحـــة الجـــراد ، وقي ـــل بن يـــث ، ينظـــر : الكشـــاف ، اصـــغر الجـــراد والنمـــل ، وقي

 . ٜٖٔ/  ٕلمزمخشري ، 
ىــ( ٕٚٗالكشف والبيان عن تفسير القرآن ، أحمد بن محمد الثعمبي ، أبو اسحاق )تينظر :  (ٖ)

تحقيـــق: اإلمـــام أبـــي محمـــد بـــن عاشـــور ، مراجعـــة وتـــدقيق : االســـتاذ نظيـــر الســـاعدي ، دار 
، وتفســــير  ٖٙٔ/  ٜ، مٕٕٕٓٓ-ىـــــٕٕٗٔ، ٔلبنــــان ،ط -بيــــروت –احيــــاء التــــراث العربــــي 

، وتيســير الكــريم الــرحمن فــي تفســير كــبلم المنــان ،  ٖٚٔ/  ٗالقــرآن العظــيم ، البــن كثيــر ، 
، و أيســر التفاســير  ٖٗٓ/  ٗٔ، والتحريــر والتنــوير ، البــن عاشــور ،  ٕٗٛ/  ٔلمســعدي ، 

بــد القــادر بــن جــابر أبــو بكــر الجزائــري ، لكــبلم العمــي الكبيــر : تــأليف جــابر بــن موســى بــن ع
-ىــــــٕٗٗٔ،  ٘مكتبــــة العمــــوم والحكـــــم ، المدينــــة المنــــورة ، المممكـــــة العربيــــة الســــعودية ، ط

 . ٕٙٓ/٘م،ٖٕٓٓ
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پ         چويقول مصطفى العدوي : ان الجمع بين ىذا الوصف في قولـو تعـالى 

 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ وبــين الوصــف فــي قولــو :   چپ  پ  
ــَراش المبثــوث لــو  (ٕ) الَف

طريقـة فــي انتشــاره ، والجــراد المنتشــر لــو طريقـة اخــرى فــي انتشــاره ، فــالَفَراش يطيــر 
دائمًا بشكل غير منتظم ، يتجو فريق منو الى اليمين ، وفريق الى الشمال ، وفريـق 
الــى اعمــى ، وفريــق اى اســفل ، وامــا الجــراد فــي مســيره وانتشــاره مــنظم ، حيــث ان 

 . (ٖ)د تمشي كميا الى جية  محددةاسراب الجرا
 چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ  چ قولو تعالى :

(ٗ) . 
ڱ  چقولـو: ) يــوم يخرجــون ( بيــان وتوجيــو عــن اليــوم األول الــذي فــي قولــو 

 چڱ  ڱ  ڱ   
، وتأويل الكبلم : حتـى يبلقـوا يـوميم الـذي يوعدونـو يـوم يخرجـون  (٘)

بور ، إلى ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فيو العذاب ، وىـم لـو من األجداث وىي الق
 . (ٙ)منكرون

وقال صاحب الميزان : ) في ىـذه اآليـة بيـان ليـوميم الـذي يوعـدون ، وىـو 
 . (ٚ)يوم القيامة (

وقــال ابــن كثيـــر : أي يقومــون مـــن القبــور إذا دعــاىم الـــرب تبــارك وتعـــالى 
 . (ٛ)نصب يوفضونلموقف الحساب ينيضون سراعًا كانيم إلى 

                                                                       
ىـــ(، دار ٗٓٙالتفســير الكبيــر، لبلمــام الفخــر الــرازي، )ت ، و ٜٔ/  ٛينظــر : زاد المســير ،  (ٔ)

 . ٕٜٕ/  ٜٕ،  ، د.تٕالكتب العممية، طيران، ط
 . ٗسورة القارعة / اآلية :  (ٕ)
 . ٕٗ/  ٙينظر : سمسمة التفسير ،  (ٖ)
 . ٖٗسورة المعارج / اآلية :  (ٗ)
 . ٓٙسورة الذاريات من  اآلية :  (٘)
 . ٖٔٙ/  ٗ، والكشاف ، لمزمخشري ،  ٖٕٙ/  ٖٕينظر : جامع البيان ، لمطبري ،  (ٙ)
حسـين الطباطبـائي ، مؤسسـة االعممـي لممطبوعـات ، الميزان في تفسير القرآن ، لمسـيد محمـد  (ٚ)

 . ٕٙ/  ٕٓم ،  ٜٜٚٔ -ىـ  ٚٔٗٔ،  ٔبيروت ، ط 
 . ٜٕٙ – ٕٛٙ/  ٙينظر : تفسير القرآن العظيم ،  (ٛ)
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فـــي ) نصـــب (  چڦ        ڦ  چ  چ   چ وقـــال المـــاوردي فـــي قولـــو تعـــالى : 
قراءتان : أحداىما بتسكين الصاد واالخرى بضميا ، فمن جعميما بمعنى واحد قالـو 

 في تأويمو أربعة أوجو :
 : معناه إلى عمم يستبقون . الوجه األول
 : إلى غايات يستبقون . الوجه الثاني

ـــــل : إنيـــــا حجـــــارة طـــــوال كـــــانوا    الوجررررره الثالرررررث  ـــــى أصـــــناميم يســـــرعون ، وقي : إل
 يعبدونيا .

 : إلى صخرة بيت المقدس يسرعون . الوجه الرابع
 ومن جعل معنى القراءتين مختمف ، فعمى ىذا في اختبلفيما وجيان :

ْصب بالتسكين الغاية التي تنصب إلييا بصرك . احدهما َُ  : أن الَن
النُُّصــــب بالضــــم واحــــد األنصــــاب ، وىــــي األصــــنام . أي : كــــأنيم فــــي  وثاني ررررا :

إسراعيم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا ييرولون إلى النصب إذا عـاينوه يوفضـون 
 . (ٔ)يبتدرون أييم يتسممو أول

وقال ابن عطية : النصب : ما نصب لئلنسان فيو يقصد مسرعًا إليـو مـن 
م ، وقــد كثــر اســتعمال ىــذا االســم فــي األصــنام عمــم أو بنــاء أو صــنم ألىــل األصــنا

 . (ٕ)حتى قيل ليا األنصاب ، ويقال لشبكة الصائد نصب
 . (ٖ)وقولو ) يوفضون ( يسرعون ، واإليفاُض اإِلسراعُ 

 المطلب الثاني: ما يستنبط من اآليات.

 في اآليات رد عمى المنكرين ليوم القيامة. -ٔ
                                 

ىــ(، تحقيـق: السـيد عبـد المقصـود، ٓ٘ٗالنكت والعيون، لعمي بن محمد الماوردي )تينظر :  (ٔ)
، وتفسير القرآن العظـيم ، البـن  ٜٚ – ٜٙ/  ٙ ،مٕٜٜٔ، ٔبيروت، ط -دار الكتب العممية

 . ٜٕٙ/  ٙكثير ، 
 . ٕٛٔ/  ٕٓ، والتحرير والتنوير ، البن عاشور ،  ٖٔٚ/  ٘ينظر : المحرر الوجيز ،  (ٕ)
 ٜٖٙ/ٙ، وتفسـير القـرآن العظـيم ، البـن كثيـر، ٜٚ/  ٙينظر : النكت والعيون ، لمماوردي ،  (ٖ)

 . ٕٛٔ/   ٕٓور ، ، والتحرير والتنور ، البن عاش
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إن اآليات الثبلث تصور لنا ثبلثة مشاىد من مشاىد يوم القيامة. صورة المشيد  -ٕ
االول تتمثل في كيفية الخروج من األجداث التي عبر عنيا ربنا سبحانو وتعالى 

چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  چ بالنسل: 
أي انيم يخرجون أنسبلاًل من  (ٔ)

ان شكل ىذِه التربة رخوة أم صمبة وميما كان باطن التربة التي تحيط بيم ميما ك
العمق الذي يكونون فيِو ؛ ألنَّ النسَل يأتي بمعنى العدو السريع ويأتي بمعنى 

 اإلنفصال وىذا المعنى ما ترجح عندي . واهلل اعمم.
اما الصورة في المشيد الثاني: فيعبر عن الكثرة التي يكونون عمييا عند 

                                                                     ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ پ  چ  الذىاب كما في قولو تعالى:

چپ  پ
وفي ىذا تعبير بميغ عن الكثرة والتجمع ليذِه الخبلئق، حال المنكسر  (ٕ)

 الذليل الذي تظيره الذلة في عينيو.
أما الصورة في المشيد الثالث: فترينا كيفية الذىاب الى ساحة تجمع 
الخبلئق وىو ما أطمقنا عميو عرصات يوم القيامة فإنَّ الجمع يكون سريعًا كما قال 

چڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  چ   چ  چتعالى: 
ونخمص من ذلك إلى  (ٖ)

. وأمَّا طريقة الذىاب الى ساحة  أنَّ االنسبلل يوضح كيفية الخروج من األجداث
 العرض فتكون سريعة ال تباطؤ فييا.

كما أنَّ في اآليات تيوين لشأنيم، وتيديد ليم، ما يثير الخوف والترقب، وكذلك  -ٖ
 الفزع والتخوف.

  

                                 
 .ٔ٘سورة يس االية:  (ٔ)
 .ٚسورة القمر االية:  (ٕ)
 .ٖٗسورة المعارج االية:  (ٖ)
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 الخاتمة

لعل بعد ىذا الجيد المتواضع البد من خاتمة تعد ثمرة الجيد وفييا تتبمور 
 البحث كما في النقاط االتية:الخبلصة الوافية لنتائج 

في الدراسة داللة عمى قدرة اهلل تعالى المطمقة في الخمق، وفي اعادة  .ٔ
گ  گ   ڳ  ڳ   چ المخموقات بعد ان تبمى وتكون رمادًا بداللة قولو تعالى: 

چہ  ہ      ھ  ھ   ھ    ہڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ڳڳ
(ٔ). 

وفي الدراسة اشارة الى القدرة السريعة الخاطفة التي تتمثل في نفخة الصعق،  .ٕ
ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ     ٹ  چ وفييا ىبلك كل شيء لقولو تعالى: 

چ  ڤٹ  ٹ  ڤ
وفسروا الصعق بالموت، ونفخة البعث والنشور والقيام لرب  (ٕ)

چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  چ العالمين كما في قولو تعالى: 
(ٖ) 

چڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ وقولو: 
(ٗ). 

ہ    ہٹ  ۀ  ۀ  ہچ وفي الدراسة داللة عمى البعث والنشور بداللة قولو تعالى:  .ٖ

چے    ے  ۓ  ۓ    ھہ  ھ  ھ  ھ
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٿڤ  ڤ  ڤچوقولو تعالى:  (٘)

چ   ٹٹ
(ٙ). 

وفي الدراسة ِإشارة الى وصف الحال والكيفية لمذىاب الى موقف يوم  .ٗ
  ى  ى   ى  ى  ىچ الحساب لسماع حكم اهلل فييم، بداللة قولو تعالى: 

چ   ى  ى  ى  ى     ى  ى  ى
(ٚ). 

                                 
 .ٜٚ -ٛٚسورة يس االيتان:  (ٔ)
 .ٛٙسورة الزمر من االية:  (ٕ)
 .ٔ٘سورة يس االية:  (ٖ)
 .ٛٙسورة الزمر من االية:  (ٗ)
 .ٖٛسورة النحل االية:  (٘)
 .ٔ٘سورة االسراء االية:  (ٙ)
 .ٗ٘سورة يس االية:  (ٚ)
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وفي الدراسة اشارة الى أن األجداث تعبر عن الحركة من الخروج والمشي ،   .٘
 لرقاد . والقبور تعبر عن حالة السكون وا
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 ثبت المصادر والمظان

 بعد القران الكريم
اتحاف فضبلء البشر في القراءات األربع عشرة، تاليف احمد بن محمد  .ٔ

ىـ( الشيير بالبناء، صححو وعّمق عميو، عمي محمد ٚٔٔٔالدمياطي، )ت
 ت.-الضباع، نشره عبد الحميد أحمد حنفي، د

، ٚىـ( طٖٕٜأرشاد الساري ، لشرح صحيح البخاري ، لمقسطبلني ،)ت .ٕ
 مصر. –ىـ ، ببوالق ٖٕٖٔ

اإلشارات اإلليية، أبو حيان التوحيدي، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، دار  .ٖ
 م.ٜٔٛٔبيروت،  -القمم

ىـ(، تحقيق: محمد السيد ٙٔٙإعراب القراءات الشواذ، ابو البقاء العكبري ) .ٗ
 م.ٜٜٙٔ، ٔة عالم الكتب، طاحمد عزوز، نشر مكتب

ىـ(، تحقيق: ٖٖٛإعراب القران، البي جعفر أحمد بن محمد النحاس، )ت .٘
م. وطبعو دار ٜٚٚٔىـ ٜٖٚٔبغداد،  -زىير غازي زاىد، مطبعة العاني

 ىـ.ٜٕٗٔ، ٕالفكر، ط
أيسر التفاسير لكبلم العمي الكبير : تأليف جابر بن موسى بن عبد القادر  .ٙ

ئري ، مكتبة العموم والحكم ، المدينة المنورة ، بن جابر أبو بكر الجزا
 م. ٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔ،  ٘المممكة العربية السعودية ، ط

بحر العموم ، لمسمرقندي ، )نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي( ، )ت  .ٚ
 بيروت .  –ىـ( ، تحقيق: د. محمود مطرجي ، دار الفكر ٖٖٚ

يق: الشيخ عادل ىـ(، تحق٘ٗٚالبحر المحيط، ألبي حيان األندلسي )ت  .ٛ
احمد عبد الموجود، والشيخ عمي محمد معوض ومجموعة من الباحثين، دار 

 ىـ.ٖٔٗٔسنة  ٔبيروت، ط -الكتب العممية
تاج العروس  من جواىر القاموس ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الممقب  .ٜ

ىـ( ،تحقيق: مجموعة من المحققين ، دار ٕ٘ٓٔبمرتضى الزبيدي ، )ت
 اليداية ، )د.ت،د.ط.(. 
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التبيان في غريب اعرآب القران، البي البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري،  .ٓٔ
 م.ٜٜٛٔىـ ٛٔٗٔ، ٔبيروت، ط -ىـ( دار الفكر العربيٙٔٙ)ت

التحرير والتنوير ، محمد الطاىر بن محمد الطاىر بن عاشور )ت  .ٔٔ
 م. ٜٗٛٔتونس ، )د.ط(  –ىـ( ، دار التونسية لمنشر ٖٜٖٔ

التذكرة في القراءات الثمان، لبلمام أبي الحسن طاىر بن غمبون الحمبي،  .ٕٔ
، ٔىـ(، تحقيق: أيمن رشدي سويد، سمسمة أصول النشر، جده، طٜٜٖ)ت

 م.ٜٜٔٔـ ىٕٔٗٔ
تفسير القرآن العظيم، عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي،  .ٖٔ

 م.ٜٙٛٔ، ٔىـ(، دار ومكتبة اليبلل، طٗٚٚ)ت
ىـ(، دار الكتب العممية، ٗٓٙالتفسير الكبير، لبلمام الفخر الرازي، )ت .ٗٔ

 ، د.ت.ٕطيران، ط
جبلل محمد تمخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع، لمخطيب القزويني  .٘ٔ

بن عبد الرحمن، قرأه وكتب حواشيو وقدم لو، الدكتور ياسين األيوبي، 
 م.ٕٛٓٓىـ، ٕٛٗٔبيروت،  -صيدا -المكتبة العصرية

ىـ(، تحقيق: ٗٗٗالتيسير في القراءات السبع، البي عمرو الداني )ت .ٙٔ
 م.ٜ٘ٛٔىـ ٙٓٗٔ، ٖبيروت، ط -أوتوبرتزل، دار الكتاب العربي

آي القرآن، محمد بن جرير ابو جعفر الطبري جامع البيان عن تأويل  .ٚٔ
، ٔىـ( ، تحقيق: أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، طٖٓٔ)ت

 م. ٕٓٓٓ -ىـٕٓٗٔ
الجامع الحكام القرآن، البي عبد اهلل محمد بن احمد بن ابي القرطبي،  .ٛٔ

 -ىـ(، تحقيق: عبد اهلل بن عبد الرحمن تركي، مؤسسة الرسالةٔٚٙ)ت
 ىـ.ٕٙٗٔ، ٔبيروت، ط

جواىر الببلغة في المعاني والبيان والبديع، تاليف السيد احمد الياشمي،  .ٜٔ
 م.ٜٜٗٔىـ، ٗٔٗٔبيروت،  -اشراف صدفي محمد جميل، دار الفكر
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 ت.-ط-حاشية الشياب الخفاجي عمى تفسير البيضاوي، د .ٕٓ
ىـ(، تحقيق: عبد العال ٖٓٚالحجة في القراءات السبع، البن خالويو، )ت .ٕٔ

 ىـ.ٜٜٖٔ، ٕلشروق، بيروت، طسالم مكرم، طبع دار ا
الدر المصون في عموم الكتاب المكنون، ألحمد بن يوسف  المعروف  .ٕٕ

ىـ(، تحقيق: احمد محمد الخراط، دار القمم ٙ٘ٚبالسمين الحمبي، )ت
 م.ٜٜ٘ٔىـ ٘ٔٗٔ، ٔدمشق، ط

 دمشق، د،ط، ت. -ديوان الحجاج، عبد الحفيظ السمطي .ٖٕ
اني، ألبي الفضل شياب الدين روح المعاني في تفسير القران والسبع المث .ٕٗ

ىـ(، اعتنى بو السيد محمود شركي ٕٓٚٔالسيد محمود االلوسي، )ت
 .ٗبيروت، ط -االلوسي، دار احياء التراث العربي

زاد المسير في عمم التفسير، لبلمام أبي الفرج جمال الدين بن عبد الرحمن  .ٕ٘
 ىـ(، تحقيق: محمد زىير الشاويش،ٜٚ٘بن عمي بن محمد الجوزي )ت

 م.ٜ٘ٙٔىـ، ٖ٘ٛٔ، ٔبيروت، ط -المكتب اإلسبلمي
ىـ(، ٕٖٗالسبعة في القراءات، ألبي بكر احمد بن موسى بن مجاىد ) .ٕٙ

 م.ٜٛٛٔىـ، ٛٓٗٔ، ٖمصر، ط -تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف
ىـ( ٜٕٚسنن الترمذي ، الترمذي ، محمد بن عيسى الترمذي أبو عيسى )ت .ٕٚ

 م. ٜ٘ٙٔ، تحقيق: عزت عبيد الدعاس ، حمص 
ىـ( تحقيق: محمد ٕٔٙصحيح مسمم ، لمسمم بن الحجاج  القشيري ، )ت .ٕٛ

 فؤاد عبد الباقي )د.ط،د.ت( .
غاية االختصار في قراءات العشرة أئمة االمصار، الحسن بن احمد بن  .ٜٕ

ىـ(، تحقيق: اشرف محمد طمعت، جده، ٜٙ٘الحسن اليمداني العطار، )ت 
 م.ٜٜٗٔىـ، ٗٔٗٔ، ٔط

َفنَّي الرواية والدراية من عمم التفسير، تأليف محمد  فتح القدير الجامع بين .ٖٓ
 بيروت. -ىـ( نشر دار المعرفةٕٓ٘ٔبن عمي بن محمد الشوكاني، )ت
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ىـ، ٕ٘ٗٔ، ٖٗم(، دار الشروق، طٜٙٙٔفي ظبلل القرآن، سيد قطب، )ت .ٖٔ
 م.ٕٗٓٓ

ىـ(، ٘ٚٔكتاب العين، البي عبد الرحمن الخميل بن احمد الفراىيدي، )ت .ٕٖ
ميدي المخزومي والدكتور ابراىيم السامرائي، منشورات  تحقيق: الدكتور

 لبنان. -مؤسسة االعممي لممطبوعات، بيروت
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل عن وجوه التاويل،  .ٖٖ

، ٔالرياض، ط -لجار اهلل أبي عمي محمد معوض، مكتبة العبيكان
 م.ٜٜٛٔىـ ٛٔٗٔ

حمد بن محمد الثعمبي ، أبو اسحاق الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، أ .ٖٗ
ىـ( تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق : ٕٚٗ)ت

 ٔلبنان ،ط -بيروت –االستاذ نظير الساعدي ، دار احياء التراث العربي 
 م.ٕٕٕٓٓ-ىـٕٕٗٔ،

ىـ(، ٖٔٛالمبسوط في القراءات العشر، لمحافظ أبي بكر بن ميران، )ت .ٖ٘
 ىـ.ٓٓٗٔ، ٔدمشق، ط -ي، مجمع المغة العربيةتحقيق: سبيع حمزة حاكم

ىـ(، تحقيق: زىير سمطان، ٜٖ٘المجمل في المغة، ألحمد بن فارس، )ت .ٖٙ
 مؤسسة الرسالة.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطيو  .ٖٚ
ىـ( تحقيق: عبد السبلم عبد الشافي محمد ، دار الكتب ٕٗ٘االندلسي ، )ت

 ىـ . ٕٕٗٔ، ٔبيروت ، ط –العممية 
المحيط في المغة ، اسماعيل بن عباد بن العباس ، ابو القاسم الطالقاني  .ٖٛ

ىـ( تحقيق : الشيخ محمد آل ياسين ، ٖ٘ٛالمشيور بالصاحب بن عباد )ت
 م. ٜٜٗٔ -ىـٗٔٗٔ،  ٔعالم الكتب ، بيروت ، ط

شره ىـ( من كتاب البديع، نٖٓٚمختصر في شواذ القرآن، البن خالويو، )ت .ٜٖ
 برجستراسر، د.ت.
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المستدرك عمى الصحيحن ، تأليف : محمد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل الحاكم  .ٓٗ
ىـ( تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب ٘ٓٗالنيسابوري )ت

م ، مع تضمينات االمام ٜٜٓٔ -ىـ ٔٔٗٔ، ٔبيروت ، لبنان ،ط –العممية 
الذىبي في التمخيص والميزان والعراقي في آماليو والمناوي فيض القدير 

 وغيرىم من العمماء.

ىـ(، ٖٚٗمشكل اعراب القران، البي محمد مكي بن ابي طالب القيسي )ت .ٔٗ
 م.ٜٜ٘ٔ، ٔتحقيق: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، ط

ىـ(، ٖٔٔقران واعرابو، لمزجاج أبي اسحاق ابراىيم السري )ت معاني ال .ٕٗ
 م.ٜٛٛٔىـ ٛٓٗٔ، ٔبيروت، ط -تحقيق: د.عبد الجميل عبده، عالم الكتب

ىـ(، ٕ٘ٔمعاني القران، ألبي الحسن سعيد بن مسعده األخفش األوسط )ت .ٖٗ
ىـ، ٓٔٗٔ، ٔبالقاىرة، ط -تحقيق: ىدى محمود قراعو، مكتبة الخانجي

 م.ٜٜٓٔ
ىـ(، تحقيق: محمد ٕٚٓالقران، لمفراء أبي زكريا يحيى بن زياد )معاني  .ٗٗ

ىـ، ٖٓٗٔ، ٖبيروت، ط -النجار واحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب
 م.ٖٜٛٔ

معجم القراءات، الدكتور عبد المطيف الخطيب، دار سعد الدين، لمطباعة  .٘ٗ
 ط، دت.-دمشق، د -والنشر والتوزيع

ىـ( حسب ٕ٘ٗ، المتوفي بحدود )تمفردات الفاظ القران، لمراغب االصفياني .ٙٗ
 بيروت.-الدار الشامية -تحقيق: صفوان عدنان داودي، دار القمم دمشق

، ٕٚبيروت، ط -المنجد في المغة واالعبلم، منشورات دار المشرق .ٚٗ
 م.ٜٗٛٔ

الميذب في القراءات العشر وتوجيييا من طريقة )طيبة النشر(، تاليف  .ٛٗ
ىـ، ٜٖٛٔ، ٕألزىرية، طمحمد سالم محيسن، نشر مكتبة الكميات ا

 م.ٜٛٚٔ
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الميزان في تفسير القران، لمسيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة االعممي  .ٜٗ
 م.ٜٜٚٔىـ، ٚٔٗٔ، ٔلممطبوعات، بيروت، ط

النشر في القراءات العشر، ألبي الخير محمد بن محمد بن الجزري،  .ٓ٘
 ىـ(، راجعو عمي محمد الضباع، نشر المكتبة التجارية، بمصر.ٖٖٛ)ت

ىـ(، تحقيق: السيد عبد ٓ٘ٗكت والعيون، لعمي بن محمد الماوردي )تالن .ٔ٘
 م.ٕٜٜٔ، ٔبيروت، ط -المقصود، دار الكتب العممية
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By. 

A.P.Dr. Ziad Ali Dayih 

Abstract 

I ask Praise to you, and satisfaction for you, and sleep to 

you, and your confidence, and resolution with you, the in 

Praise you increase, and greater satisfaction for you bladders, 

In sleep you Tocla, and trust your sincerity, and in the decision 

you healthy, and to look at Qrank worship and prayer. 

What Sarhat consider the Quran, and verses evidence, I came 

across a the word of his words naira namely (graves) 

Vtammelt in place of verses and found three Vochtertha to be 

title research marked (states graves in the Holy Quran 

analytical study) has necessitated the research plan to 

bedivided into two sections: 

The first topic: Overview on the mandates of the graves and 

includes: 

The second topic: the meaning and extrapolates it includes: 

The systematic study analytical approach, known Bouktoath 

but I did not mention the reason down to the fact that the 

verses is associated with it. The studies relied on AMAT books 

and language interpretation and readings. 

At the end of the study reported findings, and they were the 

following points: 

1 - In the study indicate the ability of God absolute in 

character, and in re-creatures after wear and be ashes in terms 

of the verse: (and beating us, for example, and forgot about his 

creation, said of restoring bone which Rmim, Say greets her 

that created the first time a all create great) . 

2 - In the study, referring to the ability quick blitzkrieg is in 

shock puff, and the loss of everything on him (and breathed 

into images in the heavens and the earth, but God willing)  

And interpreted shock death, and puff the Resurrection and do 
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Lord of the Worlds as in the verse: (And the trumpet if they 

from graves to their Lord mound)  and saying: (then breathed 

into him the other if they do look) . 

3 - In the study indicate the Resurrection in terms of meaning: 

(swore in God faith effort does not inspire God to die without 

a promise it really)  and the verse: (they would say of us back 

Say which Aftrkm debut) . 

4 - In the study, referring to the description of the case and 

how to go to a day of reckoning position to hear the judgment 

of God in them, in terms of the verse: (day no soul is wronged 

in anything, not requited except what ye)  

 

 

 



 


