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المقذمه
هي الَاػح ؤىّ الوَت ل٘س ًْبٗٔ الح٘بٓ ثل َّ اًتقبل هي ًشإٍٓ إلٖ ؤُخشٕ ٍسوٖ ثذاٗٔ
تلل الٌشإٓ ّٖ َٗم الق٘بهٔ ّزا الوجحج هي ؤّن الوجبحج القشآً٘دٔ التدٖ ٗتـدشل إلْ٘دب
مخ٘ش هي األدثبء ٍالشعشاء فٖ آحبسّن ٍٗنفدٖ ألّو٘دٔ ّدزا الجحدج اٗٙدبت القشآً٘دٔ التدٖ
ٗتحذث عي الق٘بهٔ ح٘ج ؤًْب ثلغت الٖ  4188آٗٔ ؤٍ ؤمخش هي رلل ؤحوذ شَقٖ مغ٘دش
الشعشاء ٗستوذّ هي القشآى النشٗن ٍهؼبهٌِ٘ فٖ ًسدذ شدعشُ ٍهدي ٗتظدفح دَٗاًدِ ٗزدذ
الَهؼبت القشآً٘ٔ تؼٖء النخ٘ش هي شعشُ هي الوَػَعبت القشآً٘ٔ التٖ ًشاّدب فدٖ ؿّ٘دبت
شعش شَقٖ ّٖ الق٘بهٔ ٍهشبّذّب ٍلزلل ًظذد ؤى ًتٌبٍل إلْ٘ب ًٍعبلزْب
ّزُ الذساسٔ تجحج عي الق٘بهٔ ،ؤسوبئْب ٍؤششاؿْب ٍالزٌّٔ ٍالٌّبس ٍهتعلقبتْوب فدٖ شدعش
ؤحوذ شَقٖ هع إعتوبد ثبلوٌْذ الَطفٖ التحل٘لٖ رذٗش ثبلزمش؛ تشمٌب ششح األشعبس لشذٓ
ٍػَحْب ٍقذ ثٌّّ٘بّب فٖ هَاسد الغوَع ٍاإلثْبم ًٍعتوذ فٖ ّزُ الذساسٔ ثبلوٌْذ الَطدفٖ
ٍالتحل٘لٖ
القیامة
الق٘بهٔ لغٔ هإخَرٓ هي الق٘بم ٍالٌَْع؛ ٍهعٌبّب اًجعبث الٌبس هي القجَس ٍٍقَفْن فدٖ
عبلن هبثعذ الوَت(اثي هٌظَس ،137 :4141،41،الفشاّ٘دذٕ )199 :4141،1 ،ق٘دل :ؤطدلِ
هظذس ؛ قبم الخلق هي قجَسّن ق٘بهب ٍق٘بهٔ ٍٗقدبل ّدَ تعشٗدت «ق٘ودب» ثبلسدشٗبً٘ٔ ثْدزا
الوعٌٖ(الضث٘ذَٕٗ )606 :4 ،4987 ،م الق٘بهٔ إًِّ آخدش ٗدَم هدي ؤٗدبم الدذً٘ب(اثي ّدبئن،
ٍ )119: 4119،1قذ ؤؿلق علٖ الق٘بهٔ هزوَعٔ هدي األسدوبء هٌْدب ٗدَم الحسدبةٗ ،دَم
الذٗيَٗ ،م الحسشَٓٗ ،م الجعجَٗ ،م العدزاة ،السدبعٔ ،الٌشدَسٍ ،غ٘دش رلدل هٌْدب؛ ٍّدزُ
األسوبء تذل علٖ ؤٍطبف الق٘بهٔ ٗقَل شَقٖ فٖ ٍطد ًنجدٔ ال٘بثدبى األخ٘دشٓ ثدبلضلضال
الشْ٘ش:
ٍسل القشٗت٘ي م٘ الق٘بهدٔ
ق ثـَم٘دَ علدٖ َٗمبّبهدِ
(شَقٖ)749 :4،4339 ،
شجِ شَقٖ هشْذ الضلضال ثَ٘م الق٘بهٔ ٍاسدتخذم عجدبسٓ "سدل القدشٗت٘ي" اسدتخذاهبً
قشآً٘بً لوذٌٗت٘ي العظ٘وت٘ي ؿَمَ٘ ٍَٗمبّبهِ ٍاستلْن رلل هي قَلِ تعبلٖ:
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﴿ َو ِاس َأ ٔل ِالك َِز َي َة الَّتٔي ُكيَّا فٔيهَا﴾ (یىسف)?9/
سٌتٌبٍل فٖ ّزا الوقبل ثإسوبء الق٘بهٔ فٖ شعش شدَقٖ ٍاحدذٓ تلدَ األخدشًٍٕ ،دزمش
ًوَرربً هي ؤشعبسُ ٍاٗٙبت القشآً٘ٔ التٖ ٗستوذّ شَقٖ هٌْب فٖ إًشبد شعشُ
أسماء القیامة
ًجذؤ ثبألسوبء التٖ ؤػ٘فت إلٖ ملؤ«َٗم» ٍّزُ النلؤ فٖ اللغٔ العشث٘ٔ هب ٗنَى هدي
ؿلدددَل الشدددوس إلدددٖ غشٍثْدددبٍ ،لددد٘س ّدددزا هدددشاداً ٌّدددبٍ ،إًودددب الودددشاد هـلدددق
الضهي(الـٌـبٍٕ)1 :4، 4111،
َٗ 4م الحسبة
َٗم الحسبة ؤٕ الَ٘م الزٕ ٗحبست سجحبًِ ف٘دِ العجدبد علدٖ ؤعودبلْنٍّ ،دزا األهدش
ثونبى هي الَػَح هوب حذا ثبإلهبم علٖ(ل) إلٖ ث٘دبى الفدشل ثد٘ي داسٗدي ثتسدوِ٘ الدذاس
األٍلٖ؛ داس العولٍ ،الدذاس الخبً٘دٔ؛ داس الحسبة(السدجحبًٍٖ )140 :4110،0،قدبل« :ال٘دَم
عول ٍال حسبة ٍغذاً حسبة ٍال عول»(ًْذ الجالغِ ،خـجدِٗ )11سدتخذم شدَقٖ «ٗدَم
الحسبة» ثذالً هي ملؤ «الق٘بهٔ» ٍٗج٘ي إىّ َٗم الق٘بهٔ َّ َٗم إٗبة رو٘ع الوَردَدات
التٖ ٍعذ اهلل ثْب موب ٍسد فٖ ا ٔٗٙالششٗفٔ:
﴿ إ ٔ ٌَّ إ ٔ َل ِي َيا إ ٔ َيا َبه ُِه ث ُ َّه إ ٔ ٌَّ َعلَ ِي َيا ٔح َشا َبهُه﴾(الغاشیة)9=/
ٍٗقَل شَقٖ:
َٗٓمٔ الحِسبةِ ٗٓنَىُ َٗٓمٓ إِٗبثِِِ
هب آةٓ رٓجّدبسٔ القُدشٍىِ ٍٓإًِودب
(شَقٖ)617 :1 ،4339 ،
َٗ 1م الذٗي
الذٗي ؤٕ الزضاء ٍالحسبة فَ٘م الذٗي َّ َٗم الق٘بهٔ(اثي دسٗذٍ )961 :4306،4،قدبل
اهلل تعبلٖ فٖ القشآى النشٗن:
يً ﴾(الذاریات)21/
وٌ َأي َّ َاٌ َي ِو ُو ال ِّد ٔ
﴿ َي ِش َأل ُ َ
ؤٕ ٗقَلَى هتٖ َٗم الزضاء ؤٕ ٍقَعِ(ث٘ؼدبٍٕ ،د تٍٗ )110 :1،سدتلْن شدَقٖ هدي
ّزُ النلؤ فٖ إًشبد شعشُ ٍٗقَل:
دددل ٗددَمٓ الددذٗيِ تقذٔهٔددِ
لدددَاء الحشدددش ثددد٘ي ٗذٗدددد
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َٗ 9م الجعج
الجعج َّ الٌشش ٍَٗم الجعج ؤٕ ٗدَم الق٘بهدٔ(خل اهلل احودذ ٍ ّوندبساى:4 ،4361 ،
 )494ق٘ل« :الجعج إحبسٓ الشٖء هي هحلِ ٍٗقبل ثعج فالى ساحلتِ إرا ؤحبسّب هي هجشمْدب
للس٘ش ٍثعخت فالًب لحبرتٖ إرا ؤقوتِ هي هنبًِ الزٕ َّ فِ٘ للتَرِ٘ إلْ٘ب ٍسدو٘ت ٗدَم
الق٘بهَٔٗ ،م الجعج؛ ألًِ َٗم ٗخبس الٌبس ف٘دِ هدي قجدَسّن لوَقد الحسدبة»(الـجشسدٖ،
ٗ )181 :4 ،4180ستخذم شَقٖ ملؤ «الجعج» فٖ شعشُ ٍٗقَل:
فَددئِى ٍٓساءُٓٔ الجٓعددج ال٘ٓقٌ٘ددب
فَئِى تَلٔ عٌِذٓ ثٓعجٍ فِِ٘ شَلٌّ
(شَقٖ)461 :4،4339 ،
ٗش٘ش شَقٖ إلٖ هي ٗشلّ فٖ الجعج ٍالٌشَس ٍَٗم الق٘بهٔ ٍّز الفنش ثبل هي األصهٌدٔ
السبثقٔ لني مخ٘ش هي اٗٙبت القشآً٘ٔ تقَل هٓي شلّ فٖ الق٘بهٔ ٍالجعدج فْدَ ٗتّجدع هدي
الخشص ٍالتخو٘ي ال هِي العلن ٍال٘ق٘ي مقَلِ تعبلٖ:
صوٌ ﴾ (األيعام)8;?/
ٔعوٌ إٔلَّا الظَّ ًَّ َوإٌٔ َأى ُته إ ٔ ٓلا ت ُ
َدز َ
﴿ إٌٔ َتتَّب َ
ٍالجشاّ٘ي السبؿعٔ تخجت ؤىّ الجعج ٍالحشش سٓ٘ٓقَعٔ حتوبً موب ٍسد فٖ القشآى النشٗن:
﴿ اللـ َّ ُه لا إ ٔ َ ٔ
يب فيه ٔ﴾ (الًساء)?>/
حن َعي َّ ُكه إٔلى َيوو ٔالكٔ َ
لـه إ ٓلا ه َُو َل َي َ
يام ٔة لا َر َ
اض إٌٔ ُكي ُت ِه فٔي َريِ ٕ
ث َفإٔىَّا خَ ل َِك َي ُاكه ِّمً تُ َز ٕ
ب ِّم ًَ ِال َب ِع ٔ
﴿يَا َأيُّهَا الي َّ ُ
اب﴾ (الحج)</
 1السبعٔ
السبعٔ رضء هي ؤرضاء الضهدبىٍٗ ،عجدش ثدِ عدي الق٘بهدٔ(الشاغت اإلطدجْبًٖ:4 ،4331 ،
 )144فبلسبعٔ ّٖ اسن هي ؤسوبء الق٘بهٔ السَّبعُٓٔ الَٓقْتٔ الزٕ تَقَمٔ ف٘دِ القِ٘بهٓدُٔ سٔدوت٘ٓت
ثزللٓ ألًَْب تَفزإُ الٌّبس فٖ سبعٍٓٔ ف٘وَت الخَلْقُ ملُّْٔن ثظ٘حٍٔ ٍاحذٍٓ(الضث٘دذٕ:4 ،4987 ،
 )1910قبل اهلل تعبلٖ فٖ القشآى النشٗن:
ِ
َ
الشا َع َة آت ٔ َي ْة لَّا َريِ َب فٔيهَا َو َأ ٌَّ الل َّ َـه َيب َِع ُ
ث َمً فٔي ال ُك ُبو ٔر﴾ (الحج)>/
﴿ َوأ ٌَّ َّ
ٍٗستوتع شَقٖ هي ّزُ الوفشدٓ القشآً٘ٔ ٍٗقَل:
األَسعٔ ػبقَت عٌٓلٓ فَبِطذٓل غِوذّٓب
قُن سبثِقِ السدبعَٓٔ ٍٓاِسدجِق ٍٓعدذّٓب
(شَقٖ)113 :4،4339 ،
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 1الٌُشَس
الٌشَس اسن هي ؤسوبء الق٘بهٔ ٍق٘ل َّ الح٘دبٓ ثعدذ الودَت ًٍشدش الو٘دت :إرا عدبش
ًٍششُ اهلل ٍؤًششُ :إرا ؤح٘بُ(الـَسٍٖ )911 :1 ،4183 ،ق٘ل ؤٗؼبً ّدَ ثعدج الٌدبس هدي
القجَس(اثي عـ٘ٔ األًذلسٖ )31: 4339،1 ،قبل اهلل تعبلٖ فٖ القشآى النشٗن:
﴿ه َُو ال َّ ٔذي َج َع َل لَ ُك ُه ِالأَ ِر َض ذَ لُو ّلا َف ِام ُظوا فٔي َم َياك ٔبٔهَا َوكُلُوا ٔمً ِّر ِز ٔقه ٔ َوإ ٔ َل ِيه ٔاليُّ ُظورُ ﴾
(الملک)21/
وٌ َم ِوت ّا َو َلا َح َياةّ َو َلا ُن ُظورا ّ﴾ (الفزقاو):/
﴿ َو َلا يَ ِنل ٔ ُك َ
َٗم ًشَس َّ َٗم الزوع ٍالجعج ،روع اهلل تعبلٖ األٍل٘ي ٍاٙخشٗي فدٖ هندبىٍ ٍصهدبىٍ
ٍاحذ فٖ ا ٔٗٙالششٗفٔ:
﴿ َوتُي ٔذ َر َي ِووَ ِال َح ِن ٔع َلا َريِ َب فٔيه ٔ﴾(الشىری)>/
ٍؤٗؼبً:

ير َس َـَابّا َف ُش ِـك َيا ُ إٔلَـي َبل َٕـد مَّي ٕ
ِّـأ َف َأ ِح َي ِي َيـا بٔـه ٔ ِالـأَ ِر َض َب ِع َـد َم ِوتٔهَـا
﴿ َواللـ َّ ُه ال َّ ٔذي َأ ِر َس َل الزِّيَاحَ َف ُتث ٔ ُ
ك اليُّ ُظورُ ﴾ (فاطز)6/
َك َذل ٔ َ

ٍٗستخذم شَقٖ ّزُ النلؤ فٖ شعشُ ٍقبئالً:
لََ ؤَهْٓلَا حٓتّٖ الٌُشَسِ ثِدذٍٓسِِّن
ؤَسٕ األَهَاتٓ ٗٓزوٓعْٔٔن ًُشدَس

قددبهَا لِخددبلِقِِْن ثِغَ٘ددشِ غُجددبسِ
(شَقٖ)113 :4،4339 ،
ٍٓمَن ثٔعِجَ الٌََاثِغُ ٗٓدَمٓ هدبتَا
(شَقٖ)691 :1،4339 ،

أشراط الساعة
«ؤششاؽ» روع شَشَؽ ثوعٌٖ «العالهٔ» ٍ«السبعٔ» تعٌٖ الق٘بهٔ ،للق٘بهٔ عالهبت ٗٔعجّدش
عٌْب ثإششاؽ السبعٔ إىّ النخ٘ش هي اٗٙبت القشآً٘ٔ تتحذث عدي ّدزُ العالهدبت ثددإششاؽ
السبعٔ
ٍّٖ عجبسٓ عي حَادث هْؤّ ٍسّ٘جٔ تحذث قجل َٗم الق٘بهٔ تٌزس مل هٌْب ثٌْبٗٔ ّزا
العبلن ؤٍ ّٖ الجذاٗٔ لق٘بم السبعٔ(هنبسم الش٘شاصٕ)17 :7 ،4960 ،
ٗش٘ش شَقٖ إلٖ قشة الق٘بهٔ ٍإًزاس الخلق ٍٗقَل فٖ ٍط ًنجٔ ال٘بثبى ثبلضلضال:
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دًَٓددتِ السددبعُٓٔ التددٖ ؤًُددزِسٓ الٌددب

سٍٔٓ ،حٓلددت ؤَشددشاؿُْب ٍٓالعٓالهٓددِ

(شَقٖ)749 :4،4339 ،
هؼوَى ّزا الج٘ت ٗستلْن هي اٗٙت٘ي الششٗفت٘ي موب ٍسد فٖ قَلِ تعبلٖ:
﴿ ِاق َت َر َب ٔ
الشا َع ُة َو َانظ َّل ِالك ََن ُز﴾ (القمز)2/
أ َّ
ٍؤٗؼبً:
ِ
ّ
﴿ َفه َِل َي ُيظ ُز َ ٔ
الشا َع َة َأٌ تَأت ٔ َيهُه َب ِغ َت ّة َفك َِد َج َاء َأ ِط َز ُاطهَا﴾ (هحمذ)21/
وٌ إلَّا َّ
ًٍش٘ش ٌّب إلٖ ثعغ ؤششاؽ السبعٔ فٖ شعش شَقٖ التٖ قذ اتخزت هي اٗٙبت القشآً٘ٔ
ٍّٖ:
 4الضلضال العظ٘ن
هي عالهبت ثذء الق٘بهٔ حذٍث صلضلٔ عظ٘ؤ ٍّزُ الضلضلٔ تعنّ مل النَى ٍإًّْدب تدإتٖ
إلخشاد الٌبس هي قجَسّن موب ٍسد فٖ القشآى النشٗن:
﴿إٔذَ ا ُز ِلز ٔ َل ٔ
أ ِالأَ ِر ُض ز ِٔل َزا َلهَا ﴾ (الزلزلة)2/
ٗستوذّ شَقٖ هي ّزُ اٍٗ ٔٗٙقتجس هي القشآى ثبلزولٔ هخل قَلدِ فدٖ رمدش توخدبل
ًْؼٔ هظش:
ٍٓصٔلضِلَددددتِ األَسعٔ صِلضالَْددددب
ٍٓحبسٍا فَزٔدي رٌٔدَىُ الشِٗدبحِ
(شَقٖ)788 :4،4339 ،
ً 1فخٔ الظَس
الٌفخً :فخ الشٗح فٖ الشٖء(الشاغت اإلطجْبًٍٖ )111 :1 ،4331،الظَس َّ القشى الزٕ
ٌٗفخ فِ٘ إسشاف٘ل علِ٘ السالم عٌذ ثعج الوَتٖ إلٖ الوحشدش(اثي اح٘دش )713 :4114،اىّ
اٗٙبت القشآً٘ٔ تش٘ش إلٖ ٍرَد ًفخت٘ي :االٍلٖ؛ تقع فٖ ًْبٗٔ العبلن ٍّٖ التٖ تسجت فدٖ
هَت رو٘ع الخالئق ٍتسوٖ ثٌفخٔ الوَت .ؤهب الٌفخٔ الخبً٘دٔ؛ فتقدع قج٘دل ٗدَم الق٘بهدٔ
ٍتعول علٖ اح٘ب رو٘ع األهَات ٍتسوٖ ًفخدٔ الح٘بٓ(هندبسم الشد٘شاصٕ.)11 : 7 ،4960،
ٍإىّ هشاد شَقٖ هي ًفخٔ الظَس ّٖ الٌفخٔ الخبً٘ٔ ٍّٖ للجعج هي القجَس مقَلِ:
ًَفخَددَٔ الظددَسِؤَى تَلُددنَّ عِظبهٓددِ
تَحسٓتٔ الوٓ٘تٓ فٖ ًََاحِِ٘ ٗٔعدٖ
(شَقٖ)749 :4،4339 ،
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الوشاد ثبلٌفخ ٌّب :الٌفخٔ الخبً٘ٔ التٖ ٗقَم الٌبس ثعذّب هي قجدَسّن للحسدبة ٍٗقدَل
الشبعش إرا ًُفِخ فٖ الظَس؛ إىّ األهَات ٗجعخَى هي قجَسّن ٍٗدزّجَى إلدٖ سدبّشٓ الق٘بهدٔ
لنٖ ٗٔحبست ؤعوبلْن مقَلِ تعبلٖ:
ِ
الصو ٔر َفإٔذَ ا هُه ِّم ًَ الأَ ِج َد ٔ
وٌ ﴾ (یس)12/
اث إٔلَي َربِّه ِٔه َيي ٔشل ُ َ
﴿ َو ُن ٔف َذ فٔي ُّ
ٍاُػ٘ إلٖ رلل ،قبئالً ح٘ي ٗجعج األهَات هي القجَسٗ ،زوع اهلل تعبلٖ عظبم األهدَات
ٍٗحششّب ثشنل سبلن حتٖ تسَٗٔ الجٌبى موب رمش فٖ قَلِ تعبلٖ:
﴿ َأي َِش ِ
َ
يً َعلَي َأٌ نُّ َش ِّو َي َب َيا َى ُه﴾ (القیاهة)4-7/
َ َ ُ
ب ال ٔإ َنشاٌُ أل ًَّ ى َّ ِح َن َع ٔع َظ َام ُه َبلَي َقا ٔد ٔر َ
 9رّبة ػَء الشوس ٍالقوش ٍالنَامت
هي العالهبت االُخشٕ لجذء السبعٔ اًـفبء قشص الشوس ٍاختفبء ػَء النَامت موب ٍسد
فٖ القشآى النشٗن:
﴿أذَ ا ال َّظ ِن ُص ُك ِّو َر ِت َوأذَ ا اليُّ ُحو ُو ِاى َك َد َر ِت ﴾ (التکىیز)9- 8/
ٗستف٘ذ شَقٖ هٌْب ٍٗقَل:
فٖ الٌَزنِ ٍٓالقَوٓشَٗيِ هٓظْٓشُّب إِرا

ؿَلَعٓت عٓلٖ الذًٔ٘ب ٍٓسدبعَٓٔ تَخفُدقُ
(شَقٖ)101 :4،4339 ،

 1ؿّٖ السوبء
الـُّٖ ًَقِ٘غٔ الٌشْشِ ؤطلِ هي ؿَٕ ،ؿََٕٓٗتِ ،ؿَّ٘بً ٍؿًَِّ٘ٔ ؤٕ ل َّٓٗ ،لُفُِّ ،لَفّبً؛ ؤٕ روعِ(اثي
هٌظَس  )40 :4141،41،هي عالهبت ثذء السبعٔ ّٖ ؿّٖ السدوبء ٍٗدذل علدٖ ؤىّ رو٘دع
الوٌظَهبت ٍالنَامت الس٘بسٓ ٍالخبثتٔ تـَٕ مـّٖ السزل للنتبةٍٗ ،عبد الخلق موب خلقدِ
ؤٍل هشّٓ ٍٗؼع اهلل سجحبًِ ٍتعبلٖ ًظبهبً رذٗذاً لعبلن الَرَد(هندبسم الشد٘شاصٕ:7 ،4960،
 .)16استخذم شَقٖ فٖ شعشُ ّزا الوؼوَى ٍٗقَل فٖ سحبء تَلستَٕ:
ٌٍٓٗٓشُددشُ ثٓعددذٓ الـَددٖت ٍّٓددَٓ قَددذٗشُ
ؿََاًب الزٕ ٗٓـَٕ السٓوَٓاتِ فٖ غَذٍ
(شَقٖ)668 :1،4339 ،
ّزا الج٘ت ٗش٘ش إلٖ َٗم الق٘بهٔٗ ،عجش لٌب ّزُ ا ٔٗٙالششٗفٔ:
ِ
الش َن َاء َك َظ ِّي ِّ
الشح ِّٔل لٔل ِ ُك ُت ٔ
ب﴾ (األيبیاء)87;/
﴿يَ ِووَ ىَظ ٔوي َّ
ٍٗش٘ش شَقٖ ؤٗؼبً إلٖ عظؤ اهلل ٍقذستدِ إر ٗـدَٕ السدوبء فدٖ ٗدَم الق٘بهدٔ ٍإًّْدب
هإخَرٓ هي ّزُ ا ٔٗٙالششٗفٔ:
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﴿إ ٔ ٌَّ الل َّ َـه َعلَي كُ ِّل َش ِي ٕء َق ٔد ْيز﴾ (البقزة)8;?/
تَغشٖ الغَُ٘ةٓ هِديَ العٓدَالِنِ مُلودب

ؿَُِٗٓددت سٓددوبء قُلِّددذٓتلٓ سٓددوبءٔ
(شَقٖ)437 :4،4339 ،

 1ش٘ت الَلذاى
هي خظبئض َٗم الق٘بهٔ ّٖ شذّتْب ٍطعَثتْب موب قبل اهلل تعبلٖ فٖ ا ٔٗٙالششٗفٔ:
وٌ إٌٔ َكفَ ِزتُ ِه َي ِو ّما َي ِح َع ُل ِال ٔو ِل َد َاٌ ٔطيبّا ﴾ (المزهل)8>/
﴿ َف َك ِي َف َتت َّ ُك َ
ٗقبل فٖ ّزا الَ٘م َٗم ٗش٘ت ًَاطٖ األؿفدبل ٍاألطدل ف٘دِ ؤىّ الْودَم ٍاألحدضاى إرا
تفبقوت علٖ اإلًسبى ؤسشل فِ٘ الشد٘ت ٍٗزدَص ؤى َٗطد ال٘دَم ثدبلـَل ٍؤىّ األؿفدبل
ٗجلغَى فِ٘ ؤٍاى الش٘خَخٔ ٍالش٘ت(الضهخششٕٗ )461 :6 ،4186،ستلْن شَقٖ هي ّزُ
ا ٔٗٙالششٗفٔ ٍٗش٘ش إلٖ َٗم الق٘بهٔ ٍشذائذُ ثْزا التعج٘ش:
ف٘ددِِ تَجنددَىَ الشَددجبثب
فَدددبرمُشٍا ٗٓدددَمٓ هٓشددد٘تٍ
(شَقٖ)917 :4،4339 ،
 7إًقـبل األًسبة
إًقـبل األًسبة خظ٘ظٔ ؤخشٕ هي خظبئض َٗم الق٘بهٔ موب قبل اهلل تعبلٖ:
َ
وٌ ﴾ (المؤهًىو)878/
اب َب ِي َيه ُِه َي ِو َم ٔئ ٕذ َو َلا َي َت َش َاءل ُ َ
الصو ٔر َف َلا أ َنش َ
﴿ َفإٔذَ ا ُن ٔف َذ فٔي ُّ
ٍالوشاد ثٌفٖ األًسبة :اًقـبل آحبسّب التٖ مبًت هتشتجٔ علْ٘ب فٖ الذً٘ب ،هي التفبخش ثْب،
ٍاالًتفبل ثْزُ القشاثٔ فٖ قؼبء الحَائذ ؤٕ إرا ًفخ فٖ الظَس فال ؤًسبة ٍال ؤحسدبة ثد٘ي
الٌددبس ًبفعددٔ لْددن فددٖ ّددزا الَقددت ،إر الٌددبفع فددٖ رلددل الَقددت ّددَ اإلٗوددبى ٍالعوددل
الظبلح(الـٌـبٍٍٕٗ )9893 :4،4111،ش٘ش شَقٖ إلٖ ّزا التعج٘ش فٖ شعشُ ٍٗقَل:
فدٖ ٗٓدَمِ ال عِدض ثِبألًَسدبةِ ٍٓاللُّحٓدنِ
عٓلقتٔ هِي هٓذحِدِِ حٓدجالً ؤُعٓدضُّ ثِدِِ
(شَقٖ)147 :4،4339 ،
 6دمّٔ الزجبل
الذٓكُّ هعٌبُ الذلُّ ٍقذ دٓمَنْت الشدٖء ؤَدٔمُّدِٔ دٓمدبً ،إرا ػدشثتِ ٍمسدشتِ حتدٖ سدَّٗتِ
ثبألسع(الزَّشٕ )148 :4306،4 ،الَاػح ّزُ العالهٔ قذ ٍسد فٖ القشآى النشٗن:
﴿ َو ُح ٔنل ٔ
َأ ِالأَ ِر ُض َو ِالح َٔبا ُل َف ُدك َّ َتا َدك َّ ّة َوا ٔح َدةّ ﴾ (الحاقة)8;/
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ٍق٘ل فٖ تفس٘شّب ،الذكّ؛ ؤشذ الذل ٍَّ مسش الشٖء ٍتجذٗلِ إلٖ ؤرضاء طغبسٍ ،حودل
األسع ٍالزجبل إحبؿٔ القذسٓ ثْبٍ ،تَط٘ الذمٔ ثبلَاحدذٓ لششدبسٓ إلدٖ سدشعٔ تفتتْودب
ثح٘ج ال ٗفتقش إلٖ دمٔ حبً٘ٔ(الـجبؿجبٖٗٗ )118 :4939،43 ،ش٘ش شَقٖ إلٖ ّزا القدَل
ٍٗقَل:
ٍٓٗٓذٔكُّ هِي هَٓدِ الجِحبسِ رِجبال
ٍٓٗٓفُلُّ هِي َّدِ الشِٗبحِ عٓضائِوبً
(شَقٖ)144 :4،4339 ،
ّ
الجىة ومتعلقاتها
ٌٗقسن الٌبس فٖ َٗم الق٘بهٔ إلٖ فشٗق٘ي موب ٍسد فٖ ا ٔٗٙالششٗفٔ:
﴿ َف ٔز ْيل فٔي الحية َو َف ٔز ْيل فٔي الشعير﴾ (الشىری)1/
ًٍتٌبٍل ٌّب إلٖ الزٌٔ ٍالٌبس ٍهتعلقبتْوب فٖ شعش شَقٖ ًٍشد٘ش إلدٖ اٗٙدبت القشآً٘دٔ
التٖ ؤًِّ ٗتإحّش هٌْب فٖ إًشبد شعشُ
 4الزٌٔ
الزٌّٔ مل ثستبى رٕ شزش ٗستش ثإشزبسُ األسع سو٘ت الزٌّٔ إهب تشجْ٘ب ثبلزٌّٔ فدٖ
األسع ٍإهب لستشُ ًعوْب(الشاغت اإلطجْبًٍٖ )439 :4331،4،قدبل اهلل تعدبلٖ فدٖ القدشآى
النشٗن:
ُ
ِ
ك ي ُ ِح َز ِو ٌَ ال ُغ ِز َف َة ب َٔنا َص َب ُروا َويُلَك َّ ِو ٌَ فٔيهَا َت َٔي َّ ّة َو َس َلا ّما﴾ (الفزقاو)11/
﴿أو َل ٔئ َ

ٍٗستلْن شَقٖ هي ّزُ ا ٔٗٙالششٗفٔ ٌٍٗشذ فٖ سحبء ٍالذٓ سوَ الخذَٕٗ عجبس ثبشب
الخبًٖ التٖ تَف٘ت ثبالستبًِ(4394م) ٗش٘ش إلٖ ؤىّ الزٌّٔ هإٍٕ الظبثشٗي ثقَلِ:
ؤدخلِٖ الزٌّدٔ هدي سٍػدتِِِ
إى فْ٘ددب غشفددًٔ للظَّددبثشٗي
هي ؤٍطبف الزٌٔ ّٖ الخلَد موب ٍسد فٖ القشآى النشٗن:
ِ
ِ ِ
وٌ﴾(الفزقاو)8</
﴿ ُق ِل َأذَ ل ٔ َ
ك خَ ِي ْر َأ ِو َجي َّ ُة ال ُدل ٔد الَّتٔي وُ ٔع َد ال ُنت َّ ُك َ
ٍٗقَل شَقٖ:
ال شَدددٖءٓ ٗٓعد دذِلُ الد دَٓؿَي
ّٓددت رٌٓددَٔ الخُلددذِ الدد٘ٓوٓي
(شَقٖ)310 :1،4339 ،
قبل اهلل تعبلٖ:
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ين ٔع َيد َربِّه ِٔه َجي َّ ٔ
ات الي َّ ٔعي ٔه﴾ (القلن)74/
﴿إ ٔ ٌَّ لٔل ِ ُنتَّكٔ َ
ٍٗشجِ شَقٖ دهشق ثزٌبت الٌع٘ن ٍرلل هي هشبّذ الزٌٔ لذٍِٗٗ ،قَل:
ؤلف٘ت سدذٓ عدذًْي سثدبك
ٍٓدهشق رٌّٓبتِ الٌَع٘نِ ٍإًودب
(شَقٖ)408 :1،4339 ،
موب ٍسد فٖ القشآى النشٗن:
ِ
ِ
﴿جي ُ ِ
يً فٔيهَا ﴾ (طه)19 /
ات َعد ٌٕ ت َِح ٔزي ٔمً ت ََِتٔهَا الأَىهَارُ خَ ال ٔ ٔد َ
َ َّ
ٍٗقَل شَقٖ:
فَوب ٍٓرٓذٓت ًَفسٖ لِإًَْبسِّب ؿَعودب
ًَضَلتٔ سٔثٖ الدذًٔ٘ب ٍٓرٌّٓدبتِ عٓدذًِْب
(شَقٖ)093 :1،4339 ،
قبل اهلل تعبلٖ فٖ القشآى النشٗن:
ات كَاى ِ
َأ َله ُِه َجي َّ ُ
الصال ٔ ََ ٔ
ات ِالفٔ ِز َد ِوضٔ ُى ُز ّلا﴾ (الکهف)87> /
﴿ إ ٔ ٌَّ ال َّ ٔذ َ
يً َآميُوا َو َع ٔنلُوا َّ
ٍٗقَل شَقٖ:
لَتَْٓلددلَ الفِددشدٍٓسٔ حُددنَّ ًَوددب ِ
ك
قَسٓوبً لََِ اًتَوٓدتِ الزٓدذاٍِلُ ٍٓالشُثدب
(شَقٖ)139 :4،4339 ،
قبل اهلل تعبلٖ فٖ القشآى النشٗن:
﴿يُ ِشك َِو ٌَ ٔمً َّر ٔح ٕ
يل مَّ ِد ُتو ٕو ﴾ (المطففیى)11/
هددٖ ٍٓإِى عِشددتٔ ؿبئِفددبً ثِذًِبًِددِ
هب الشَح٘قُ الزٕ ٗٓدزٍقَىَ هِدي مَدش
(شَقٖ)109 :4 ،4339 ،
جهىم ومتعلقاتها
 4رٌْنّ
رٌّْن َّ هنبى الْالك ٍالعزاة الشذٗذ (الضهخششٕ )11 :1، 4186 ،قبل اهلل تعبلٖ:
وٌ إٔلَى َجهَي َّ َه َوب ِٔئ َص ِال ٔنهَا ُد﴾ (آل عمزاو)89/
وٌ َوتُ َِ َظ ُز َ
يً َكفَ ُزوا َس ُت ِغلَ ُب َ
﴿ ُقل لِّل َّ ٔذ َ
ٍٗستخذم شَقٖ ّزُ النلؤ فٖ شعشُ ٍٗقَل:
إِى الفِدددشالَ رْٓٓدددٌنٔ األَقدددذاس
ًَظَ دشَ الفُددشالُ إِلَ٘نُوددب فَـََامُوددب
(شَقٖ)710 :1،4339 ،
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العَادٕ روع عبدٗٔ ٍّٖ الٌَائت ٍالوظبئتٍ ،ثوعٌٖ ًفِ٘ هي هظش ثعدذ ق٘دبم الحدشة
العبلو٘ٔ األٍَلٖ ٍ عضل الخذَٕٗ عجبس ٍلدن ٗعدذ إِالّ فدٖ عدبم ٍٗ ،4318عتقدذ الشدبعش إى
الٌفٖ هي الَؿي الوإلَف ؤحذث فٖ قلت الشبعش عدزاثبً ٗسدبٍٕ فدٖ شدذّتِ ٍؤلودِ عدزاة
رٌْٓٓن
 1الٌّبس
قبل اهلل تعبلٖ فٖ ا ٔٗٙالششٗفٔ:
﴿ َفإٌٔ ل َِّه ت َِف َعلُوا َو َلً ت َِف َعلُوا َفات َّ ُكوا الي َّ َار الَّتٔي َو ُقود َُها الي َّ ُ
اض َو ِال َٔ َح َارةُ﴾ (البقزة)9;/
ٗٔفْٓن هي ّزُ ا ،ٔٗٙإىّ ٍقَد ًبس الزٌّْن ّٖ الٌبس ٍالحزبسٓ ٍٗعجّشّب شدَقٖ ثبلٌدبس
ٍؤرسبد الَسٕ ٍٗقَل:
تُغَزّٕ ثِإَرسبدِ الدَٓسٕ ٍٓتُقدبتٔ
ٍٓإِى خَشَرٓت ًبس فَنبًَت رٌْٓٓوبً
(شَقٖ)913 :4،4339 ،
ّ 9بٍِٗٓٔ
ّٓبٍِٗٓٔ ّٖٓ اسن هي ؤسوبء الٌبس(اثي س٘ذٓ )146 :4946،9،سو٘تٕ ثِ لغبِٗٔ عٔوٕقِْب ٍثع ِذ
هَْٕٓاّب(الـشٗحٖ )194: 4971،1،قبل اهلل تعبلٖ فٖ القشآى النشٗن:
﴿ َفأ ُ ُّم ُه َها ٔويَ ْة﴾ (القارعة)6/
ٍؤٗؼبَ:

﴿ َعلَى طَ فَ ا ُج ُز ٕف َه ٕار َف ِاىه ََار بٔه ٔفٔي ىَا ٔر َجهَي َّ َه﴾ (التىبة)206/
ٗظ شَقٖ هشبّذ الـج٘عٔ فٖ ؿشٗقِ إلٖ اٙستبًِ قبدهبً هي ؤسٍثبٍٗ ،قَل:
هب ثٓ٘يَ ّبٍِٗٓدٍٔ ٍٓرٔدشفٍ ّدبسٕ
ٗٓزشٕ عٓلٖ هٓخَلِ الظِشاؽِ ٍٓتبسًٓٓ
(شَقٖ)119 :4،4339 ،
الزشف :شق الَادٕ ،حؼش الوبء ؤَسفلِ ٍالْبسٕ :هقلَة ّبئش :الوتسبقؾ
 1سقش
سقش َّ اسن هي ؤسوبء رٌّْن ٍق٘ل آخش دسمبتْدب(الخدبصى )401 :7 ،4363 ،قدبل اهلل
تعبلٖ فٖ القشآى النشٗن:
﴿ َما َسل ََك ُك ِه فٔي َسك ََز﴾(المذثز);9/
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ٍٗقَل شَقٖ:
ٍٓرٌٓددبحٔ السِددلنِ إِلّددب ؤًَْددب

سبعَٓٔ الشٍَلِ رٌٓبح هِي سٓدقَش

(شَقٖ)607 :1،4339 ،
موب الحظٌب فٖ ّزُ الوقبلٔ قذ ٗتٌبٍل شَقٖ ثبلق٘بهٔ ٍالجعج فدٖ قظدبئذٍُ ،قذٗإخدز
ؤلفبظِ ٍهعبًِ٘ ٍعجبساتِ الفخ٘ؤ هي القشآى النشٗن ٍّزا هي علل روبل شعشُ
وتیجة البحث
هوب سجق ًستٌتذ ؤىّ ؤحوذ شَقٖ ٗستع٘ي فٖ قظدبئذُ هدي القدشآى الندشٗنٍٗ ،إخدز
هبدتِ التعج٘شٗٔ ٍالتظَٗشٗٔ هي هعبًٖ اٗٙبت القشآً٘ٔ؛ ٍإًِ ٗتحذث عي الق٘بهدٔ ٍؤشدشاؿْب
ٍالزٌّٔ ٍالٌّبس فٖ ؿّ٘بت شعشُ خبطٔ فٖ الوذحٍ ،الشحبء ٍالَط ٍلِ إشبسات سشٗعٔ ؤح٘بًدبً
ٍهفظلٔ ؤح٘بًبً ؤخشٕ قذ ؤؿلق علٖ الق٘بهٔ هزوَعٔ هي األسدوبء ٍاألشدشاؽ التدٖ ٗشد٘ش
إلْ٘ب القشآى النشٗن هفظلٔ
ؤهب هي ؤسوبء الق٘بهٔ التٖ ًزذّب فٖ شعش شَقٖ ّٖ َٗم الحسدبةٗ ،دَم الدذٗيٗ ،دَم
الجعج ،الٌشَس ٍالسبعٔ ٍَّ ٗعتقذ َٗم الق٘بهٔ َّ َٗم إٗبة رو٘ع الوَرَدات التدٖ ٍعدذ
اهلل ثْب ؤهب هي ؤششاؽ السبعٔ التٖ ًزذّب فٖ شعش شَقٖ ّٖ الضلضال العظ٘نً ،فخٔ الظَس،
رّبة ػَء الشوس ٍالقوش ٍالنَامت ،ؿّٖ السوبء ،ش٘ت الَلذاى ،إًقـدبل األًسدبة ٍدمدٔ
الزجبل
ٗظ شَقٖ ًنجٔ ال٘بثبى(هذٌٗتٖ ؿَمَ٘ ٍَٗمبّبهب) ثبلضلضال ٗعتوذ شَقٖ فدٖ ثعدغ
قظبئذُ لزمش ؤٍطبف الزٌٔ التٖ ٗج٘ي لٌب القشآى النشٗن ٍّٖ رٌٓٔ الخُلدذ ،رٌّٓدبت الٌَعد٘نِ،
عذى ،الفشدٍس ،السلسج٘ل ،النَحش ،الشح٘قٍ ،لذاى ،الحَس ،غلوبى ،إستجشل ٍالسٌٔذٔس قدذ
ٍسد هشْذ الزٌّٔ عٌذ شَقٖ مخ٘شاً فدٖ الودذح ٍالشحدبء ٍالَطد مَطد هذٌٗدٔ دهشدق
ثإٍطبف الزٌٔ حن ٗتحذّث عي رٌّْن ٍهتعلقبتْب ٍّٖ الٌّدبسّ ،بٍٗدِ ،سدقش خبطدٔ عٌدذهب
ٗتزمّش ًفِ٘ ٍَّ ٗعتقذ إى الٌفٖ هي الَؿي الوإلَف ؤحذث فٖ قلت االًسبى عزاثب ٗسدبٍٕ
فٖ شذّتِ ٍؤلوِ عزاة رٌْٓٓن
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المصادر والمراجع
القرآن الكریم
وهج البالغة
اثي س٘ذٓ ،اثَالحسي علٖ ثي اسوبع٘ل 4946ل ،المخصّص ،هظش :هـجعدٔ النجدشٕ االهددد٘شِٗ ثجدَالل
هظش
اثي عبشَس ،هحوذ الـدبّش 4118ل ،تفسیر التحریر يالتىًیر المعريف بتفسیر إبه عاشًر ،ث٘دشٍت:
هؤسسٔ التبسٗخ
اثي عـ٘ٔ األًذلسٖ ،اثَ هحوذ 4339م ،المحرر الًجیس فی تفسیر الكتاب العسیس ،لجٌبى :داس النتدت
العلو٘ٔ
إثي هٌظَس ،ؤثَالفؼل روبل الذٗي هحوذ ثي هنشم 4141ل ،لسان العرب ،ث٘شٍت :داس طبدس
حسٌٖ٘ ش٘شاصٕ ،هحوذ 4903ل ،تبییه القرآن ،مشثال :هؤسسٔ الوزتجٖ للتحق٘ق ٍالٌشش
الخبصى ،علٖ ثي هحوذ 4933ل ،تفسیر الخازن المسمی لباب التأيیل فی معاوی التىسیل ،ث٘دشٍت:
داس الفنش
الشاغت االطجْبًٖ ،اثَالقبسن حس٘ي ثي حوذ ثي فؼل 4141ل ،مفردات ألفاظ قرآن ،طدفَاى عدذًبى
داٍدّٕ دهشق :داس القلن
الضث٘ذٕ ،هحوذ هشتؼٖ 4987ل ،تاج العريس منه جنًاهر القنامًس ،ث٘دشٍت :داس هنتجدٔ الح٘دبٓ،
الوـجعٔ الخ٘شٗٔ
السجحبًٖ ،رعفش 4110ل ،مفاهیم القرآن ،قن :هؤسسٔ االهبم الظبدل
شَقٖ ،ؤحوذ ثل 4339م ،الشًقیّات ،قذّم لْب ثذساسٔ الذمتَس علدٖ عجدذالوٌعن عجذالحو٘دذ ،الشدشمٔ
الوظشٗٔ العبلو٘ٔ للٌشش– لًَزوبى
الـجبؿجددبٖٗ ،السدد٘ذ هحوذحسدد٘ي 4939ل ،المیننسان فننی تفسیننننر القننرآن ،قددن :هؤسدددددسٔ
اسدوبع٘ل٘بى
الـجشسٖ ،ؤثَ علٖ الفؼل ثي الحسي 4180ل ،مجمع البیان فی تفسیر القنرآن ،حققدِ لزٌدٔ هدي
العلوبء ٍالوحقق٘ي ،ث٘شٍت :هؤسسِ األعلوٖ للوـجَعبت
الـشٗحٖ ،فخشالذٗي 4971ش ،مجمع البحریه ،س٘ذ احوذ حسٌٖ٘ ،الونتجٔ الوشتؼدَٗٔ إلح٘دبء آحدبس
الزعفشٗٔ
الـَسٖ ،هحوذحسي 4183ل ،التبیان فی تفسیر القرآن ،ث٘شٍت :داس إح٘بء التشاث العشثٖ
القشؿجٖ ،ؤثٖ عجذ اهلل هحوذ ثي ؤحوذ ثي ؤثٖ ثندش 4919ل ،الجنامع حككناا القنرآن ،داس النتدت
الوظشٗٔ
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هزلسٖ ،هحوذثبقش  4189ل ،بحاار انواىار الجامعاة لاذرر أ باار انألماة ان هاار ،ث٘دشٍت :داس إح٘دبء
التشاث

