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 الهداءا

 الى من بلغ الرساله وادى االمانه ونصح االمه 

  ( صلى هللا علٌه وسلم ) ً رحمه ونور العالمٌن سٌدنا محمدبنالى 

خالد الذكر صاحب الوجه الطٌب واالفعال الحسنه الذي وفته المنٌه منذ  الى

الذي لم ٌتهاون ٌوما فً توفٌر سبٌل  رب االسرهوكان خٌر مثال الى عام . 

اهتدي بها الٌوم وفً الغد والى  نجوملً ستبقى كلمات  ةالخٌر والسعاد

 (هللا رحمه والدي العزٌز)االبد 

الى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنه تحت قدمٌها وقدرها فً كتابه 

 (امً الحبٌبه)العزٌز 

 ( اخوتً) ظر لً بحب العٌون البرٌئه التً تن

 ( ًتذتااس ) ع التً اضاءت لطرٌق العلمالى الشمو

 لما ابدته من ( جمٌله راكان رشٌد  أ.م. الى االستاذة المشرفة )

 ًمساعده فً انجاز بحث

 اهدي  جهدي المتواضع
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 ةلمقدما

وعلى اله الحمد هلل رب العالمٌن حمدا ٌبلغ رضاه وصلى هللا على سٌدنا الخلق سٌدنا محمد 

العلوم واشرفها كتاب هللا العزٌز الذي ال ٌاتٌه الباطل من ٌدٌه و ال  فان خٌر وصحبه اجمعٌن

هدى هللا ٌالهدى والنور والرحمه للمتقٌن و والصائر و من خلفه وهو ٌحوي الدروس والعبر 

اٌات القران من خالل ما انزله هللا سبحانه وتعالى فً  بصائرانه و تعالى الناس الى هذه السبح

  الكرٌم و ٌحذر المنافقٌن المشركٌن من العقاب

ل بحث اكادٌمً لً حٌث واجهت بعض الصعوبات النه او ةلقد تناولت فً بحثً سوره الواقع

بتوجٌهات اساتذتً  . اذا لكن من ٌتق هللا ٌجعل له مخرجا ةالكافٌ ةوالتجرب ةولٌس لدي الخبر

  لهومساعد اصدقائً استطاعت انجازه واكما

فً المبحث االول اسماء السوره وترتٌبها فً المصحف وعدد اٌاتها  ةالبحث سوره الواقع تناول

البحث الثانً  سبب نزولها ومناسبه السوره لغٌرها من الموضوعات وفضل السورة و كان مو

فقد بدا بعنوان الوحده الموضوعٌه لسوره الواقعه واهدافها وموضوعاتها وبٌن اهم المقاصد 

والقسم  هاول موضوع البحث واقسام الناس فٌهداف والموضوعات فً سوره الواقعه تنواال

 . المعظم من هللا تعالى وصف احوال الناس عند الموت

 

 واخٌرا نسال هللا ان نكون قد وفقنا فً اكمال هذا البحث ومنه التوفٌق
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 ( ةبٌن ٌدي السور )

 ةاسماء الصور : المطلب االول -

سم بهذا اال ةو سمٌت سوره الواقع ةوهً اسم من اسماء ٌوم القٌام ةدثهً الحا ةان الواقع

لٌس  ةقوله تعالى اذا وقعت الواقع ةاقعاالولى من سوره الو ةٌالفتتاحها به قد وردت فً األ

رسول صلى هللا علٌه سمٌت بهذا االسم الن الة الواقعوتقول الرواٌات ان سوره  لوقعتها كاذبه

 ةالواقع ةالتفسٌر سمٌت هذه السور وقال اهل الكرام كانوا ٌسمونها بهذا االسم ةوسلم والصحاب

لتسمٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم لها بذلك وقد ورد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم فً حدٌث 

 ة قد شبت قال سبتنً هود والواقعا رسول هللاابو بكر رضً هللا عنه ٌ بن عباس قالا

 والمرسالت وعم ٌتساءلون اذا نشب
(1)

 . 

 . ترتٌبها فً المصحف وعدد اٌاتها : المطلب الثانً -

اختلف العلماء فً عدد اٌاتها فمنهم من ٌقول 
(2) 

 سته وتسعون اٌة عند الكوفٌٌن .  -1
 التسعون اٌه عند البصرٌٌنو سبع  -2
 اٌه عند الحجازٌٌن والمدنٌٌنتسعة وتسعون  -3

 اٌه ة ست وتسعونماهو مكتوب فً المصاحف العثمانٌ : والراجح
(3) 

نزول نزلت بعد سوره طه الوالخمسون وفً  ةالسادس ةفً المصحف الشرٌف السور وما ترتٌبها
 وثالثالف ) تسعمائة ( كلمه و وثالث مائة وثمان وسبعوناٌه و  وهً سبع وتسعوناٌه 

احرف
(4) 

 ةمكان نزول السورالمطلب الثالث  -
 مكٌه باجماع من ٌعتمد بقول مفسرٌن -1
 فٌها اٌات المدنٌه قوم ما نزل فً السفر وهذه كلها غٌر ثابت قٌل ان -2

 ) ( وتجملو رزقكم و انتم تكذبون١1افبهذا الحدٌث انتم مدهنون ) (قال انها مكٌه االٌتٌن  -3

 
قول جمهور المفسدٌن بانهم مكٌه تحمل خصائص القران المكً الذي ٌركز القول الراجح هو 

 على بناء الجانب العقدي
_____________________________________________________ 

 23/ 3/ 5العزٌز  ابن عطٌه االندلسً الوجٌز فً تفسٌر الكتاب -1
ابع والخمسون من القران الكرٌم شٌرٌن عٌسى الدراسه التحلٌلٌه لمقاصد واهداف الحزب الر -2

سوره الرحمن والواقعه والحدٌد رساله ماجستٌر كلٌه اصول الدٌن ، الجامعه االسالمٌه غزه 
  23ص  217

ً ابو حمص عمر بن علً بن عادل الدمشقً علوم الكتاب دار الكتب العلمٌه حنبلال -3

 367/ 1١بٌروت
 367/ 1١المصدر نفسه -4
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 ةاسباب نزول سوره الواقع : طلب الرابعالم

من المعروف ان اسباب نزول سوره الطوٌله تعدد بتعداد مواقف النزول فً القران كان ٌنزل 

حادثه تحدد او تشرٌع او اول روى القصص والعبر المسلمٌن والناس اجمعٌن ومن اسباب 

ع نزول بعض اٌات سوره الواقعه روي عن النبً صلى هللا علٌه وسلم خرج فً سفره م

اصحابه تنزله واصابهم العطش ولٌس معهم ماء فذكروا صلى هللا علٌه وسلم اراٌتم دعوت لكم 

سقٌنا هذا مطر كذلك فقالوا ٌا رسول هللا ما هذا بحٌن بحٌن االنواع   فستق ٌتم فً لعلكم تقولون

قال فصل فصلى ركعتٌن ودعاء هللا سبحانه وتعالى فائده الرٌح ثم هاجت سحابه امطار حتى 

بقح ال هو ٌقول ثقٌل ابن وكذا     اساله االودٌه و من الثقه ثم مره رسول هللا رجل ٌعرف ٌعرف

ولم ٌقول هذا رزق هللا سبحانه وتعالى فانزل هللا تعالى االٌه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون قال 

طاب عمر بن روٌم لما انزل هللا تعالى قوله ثم االولٌن وقلٌل من االخرٌن بكى عمر بن الخ

رضً هللا عنه قال رسول هللا من ابكى وصدقناك ومع هذا كله من ٌنجو منه قلٌل فانزل هللا 

تعالى الى تعالى قوله ثالث من االولٌن وقلٌل من االخرٌن فتح رسول هللا عمر بن الخطاب 

ن رضً هللا عنه فقال له ٌا عمر قد انزل هللا فً ما قلت فجعله ثلثه من االولٌن وثله من االخرٌ

فقال عمر رضٌنا عن ربنا وتصدٌق نبٌنا فقال رسول هللا من ادم إلٌنا ثله ومن الى ٌوم القٌامه 

ثله والء وال ٌستتمها االسودان من رعاه االءبل من قال ال اله اال هللا
(1) 

 

 لغٌرها من الموضوعات ةالسور ةمناسب : المطلب الخامس

لرحمن والواقعه وظهر بعض الجوانب البدٌعه فً لقد ذكر العلماء الترابط والتناسق بٌن سوره ا 

سوره الواقعه من مع سوره الرحمن فً ان كالهما فً وصف القٌامه والجنه والنار وانظر الى 

اتصال قوله تعالى اذا وقعت الواقعه الواقعه ٌقول تعال هناك )فاذا انشقت السماء فكانت ورده 

كان ماء و فً الواقع على ذكر رجل ارض وكالدهان( فرٌهات اقتهر الرحمن على انشقاق الس

 وره واحدهسسورتٌن فً التالزم واالتحاد 

 

 

 

____________________________________________________ 
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  141١ معاصر دمشقدار الفكر ال

 137ص  عنوان الكتاب ) اسرار ترتٌب القران ( مؤسسه النشر االسالمً بٌروتجادٌن 
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ملخص القول مناسبه سوره الواقعه لما قبلها ما قال الرازي تعلق هذه بما قبلها من وجود ما 

 ٌاتً

امثله على عدد من النعم على االنسان ومطالبته بالشكر على النعم  قلت لك الصوره -: اوال

ومنعه من التكذٌب وهذه الصوره متمثله على ذكر الجزاء بالخٌر لمن شكر وبالشر لمن كذبوا 

 كفر

 الصوره متضمنه ذكر االالء فً حق العباد وهذه الصوره كذلك لذكري جزاء فً حقهم .  -: ثانٌا

ن فٌها اظهار الرحمه و سوره الواقعه اظهار الهٌبه على العكس تلك ان سوره الرحم -:ثالثا

السور لما قبلها وما تعلق باالخر فً اخر سوره الرحمن اشاره الى الصفات من باب النفً 

واالثبات وفً اول سوره الواقعه الحدٌث عن القٌامه واذا ما فٌها من التوبات لعبات وكل واحد 

 مه شانه وكمال قدرته على سلطانهمنهما ٌدل على علو اسمه وعظ

اما بٌن سورتً الواقعه والحدٌد هناك ترابطا وثٌقا واتصال معانٌها ببعض وٌتجلى ذلك من عده 
( وفٌه من التقدٌم والتوبٌخ 57وجوه لما تقدم قوله تعالى ) نحن خلقناكم فلوال تصدقون( )الواقعة 

( و قوله تعالى) افبهذا الحدٌث انتم 5١ة ثم اتبع بقوله تعالى ) افراٌتم ما تمنون( ) الواقع
فلما اشارت هذه االٌات الى قبائح مرتكبٌها اعقب تعالى ذلك هو عز  (١1مدهنون( )الواقعة 

( ثم اعقب قوله تعالى) سبق هلل ما فً  ٦6وجل فقال تعالى ) فسٌح باسم ربك العظٌم ( ) الواقعة 
 وله تعالى) له ملك السماوات واالرض( ( ثم اتبع ق 1السماوات وما فً االرض( ) الحدٌد 

( تبٌن تعالً انت راضً بصفات الجالله والكمال وانه منفرد بالمالك والحمد هو 2الحدٌد )
( تضمنت 6االول واالخر والظاهر والباطن الى قوله تعالى) وهو علٌم بذات الصدور( ) الحدٌد 

مت السورتٌن و اتصلت معانٌها.. هذه االٌه العام مناشٌر الى حاله فً سوره الواقعه والتح
واٌضا ضمنت سوره الواقعه والحدٌد بالتسبٌح وخالصه القول فً وجه المناسبه بٌن سوره 

 الواقعه والحدٌد من ناحٌتٌن 

 حقٌقه سوره الواقعه باالمر التسبٌح وبدات هذه ذكر تسبٌح من كل ما فً السماوات واالرض -1
 لالمر بالتسبٌح فً الواقعه فكانت قبل تسبح باسم العظٌم انً سوره الحدٌد واقعه موقع العال -2

النه ٌسبح هلل ما فً السماوات واالرض ال امر التسبٌح ثم اخبر عن التسبٌح المامور به قد فعله 

 ماوات واالرض .والجزمه كل ما فً الس

 

_____________________________________________________ 

، ص  1٦57ه ، 1١76 1الرازي مفتاح الغٌب ج و ح . دار احٌاء الكتب العربٌه ط  فخر 1

3١4 

د سعٌد بن جمعه الفالح عبد هللا  1ابن الزبٌر الثقفً البرهان فً تناسب اي القران، ج  2

 . 333ص  133١محرم  1المحسن التركً و دار ابن الجوزي للنشر  والتوزٌعط 

دار المعاصر دمشق ط ح  27ر فً العقٌده والشرٌعه والمنهجج وهبه الزحٌلً التفسٌر المنٌ 3

  . 2١7ص  ـه 141١
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 ةمطلب السادس فضل سوره الواقع

شر و طرٌقهم بال  الشك ان القران الكرٌم كله خٌر فهو كتاب هللا عز وجل وهو الحكمه منهاهج

القران فٌها من  والهداٌه واالمن واالستقرار اغنٌه منذ االزل وال شك من كل اٌات  نحو اصالح

الفضل الكثٌر فً القران كله متجدد بالتالوته وقد ورد فً فضل سوره الواقعه تحدٌدا عن ابن 

مسعود رضً هللا عنه ان النبً صلى هللا علٌه وسلم قال من قرا سوره الواقعه كل لٌله لم تصبه 

لٌه وسلم فً حدٌث جابر فاقعه ابد وقد امر بناتً ان ٌقرا انها كل لٌله ورد عن النبً صلى هللا ع

بن سمره كان الرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً صلوات النحو من قناتكم التً تصلون 

الٌوم ولكن كان ٌخفف كانت صالته اخفف من صالتكم و كان ٌقرا من الفجر الواقعه ونحوها 

ٌث ٌقول وحول هذا المعنى نقرا حدٌثا اخر رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم حد من السور

شٌبتنً هود والواقعه والمرسالت وكم ٌسالون وذلك النه االخبار التً وردت فً هذه السوره 

االقوام   اخبار مثٌره عن القٌامه والحشر والحوادث المرعبه عقاب المشركٌن واذكر حالة

 .السابقه ما حل به من من البالء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

حدٌث رقم   4.2/5الترمذي، سنن الترمذي ،الجامع الصحٌح ،تفسٌر القران/سوره الواقعه، -1

 دارالغرب اإلسالمً. بٌروت 132٦7

محمدٌن علً بن بابوٌه القمً، الخصال، الباب الرابع، مؤسسه النشر اإلسالمً،   الصدوق -2

 13 قدسه، د.ت، حدٌث قم الم
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 الوحده الموضوعٌه سوره الواقعه اهم اهدافها وموضوعاتها وفٌه عده مطالب

 ة :االول:. الوحده الموضوعٌه للسورالمطلب 

ٌعنً هذا النوع لو ان جدٌدا من دراسه تفسٌر هذا اللون هو النظر الى القران الكرٌم نظره عامه 

 ٌبحث الدارس خاللها فً كل اٌه فً القران لٌستكمل السورة موضوعٌه

 ) الوحده الموضوعٌة( قسمانوسور القران من الناحٌة النوضوعٌة 

ه االسلوب ال ٌستطٌعها بشر الن البشر تعالج فً سور اكثر من موضوع مع وجود وحد  قسم .:

اجاد الحدٌث وتخصص معٌن فان ذلك ٌقول دائما على حساب جهله باختصاصات اخرى ومن 

قسم اخر تعالج والصور  ٌتحدث فً التخصص وهو اقدر الناس على ان ٌقول له شًء

 بموضوع االبعث وما ٌؤدى من ادله  واحدا فً كسوره الواقعه. التً تلزمت  موضوعا

 .ومناقشات

كبٌرا. وقد اختارت سوره الواقعه مثاال لذلك   وقد ترتبط السوره بالسوره المجاور لها ارتباط

فهً تاتً بعد سوره الرحمن النها تتحدث معها باغراض كثٌرا فً سوره الرحمن تتحدث عن 

س الكون...... من إنسان و شمس وقمر وأرض. سوره الواقعه تتحدث عن نهاٌه االنسان والشم

هدف الذي تهدف تحدث عن مالمح الجنه والنار وهو نفس ال  و سوره الرحمن .والقمر األرض

 (1) الى سوره الواقعه
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 المطلب الثانً:. 

 ةسوره الواقع  لمقاصد واالهداف فًاهم ا

تناولت سوره الواقعه فً اٌاتها تقسٌم احوال الناس ٌوم البعث فقد اخذت اقسام الناس ٌوم _

القٌامه انً ما تسمٌتها باحد اسماء ٌوم القٌامه قائمه اسبابه انها تتحدث عن ٌوم القٌامه احوال 

من     وذكرت نعٌم الفائزٌن  لى اذكر السابقٌن والالحقٌن والمنافقٌنالبشر فً هذا الٌوم. فاتت ع

اصحاب الٌمٌن وعذاب الخاسرٌن من اصحاب الشمال كم ذكر دلٌل على البعث واعطت الناس 

ََ من براهٌن قال القاعً مقصوده هذه السوره الكرٌمه سوره    النشور والحساب.  برهاناَ

الثالثه المذكوره الرحمن االولٌاء السابقٌن والالحقٌن   الواقعه مقصودها شرحاحوال األقسام

واعداء المشاققٌن من المصارحٌن والمنافقٌن من الثقلٌن للدالله على تمام القدره الفعل باختٌار 

الذي د ل علٌه اخر الرحمن باثبات اكمال ودله علٌه اخر هذه بالتزٌه باالنفً لكل شًء به نقص 

ٌع الكمال من الجمال والجالل. ولو ٌستوي الناس لم ٌكن ذلك من االثبات بوصف العظمه جم  ثم

اٌاته   الطبٌعه. اسمها الواقعه دل على ذلك بتامل  بلٌغ الحكمه. فان استواء هم ٌكون شبه الهل

 . وما ٌتعلق الظرف به

 

 حفظ النفس -

 ( فً مرتبه الضرورٌات هً) 

 .من جانب العدم المتوقع_ تحرٌم قتل النفس -أ 

 .ن جانب الوجود_ تناول المأكوالت والمشروباتب_ م

 .بالقصاص _العدم الواقع  من جانب -ج

 .:د مكمل الضرورٌات وهً

 .من جانب الوجود_ جواز اكل المٌته .

تحرٌم حمل السالح على المسلم واٌجاب القصاص فٌما دون النفس العدم  جانبمن  .

اٌات سوره الواقعه هذه احداث ٌوم القٌامه. (: تناولت 16( الى)1سوره الواقعه من اٌه)  قاصد

الٌوم، عرج اال األرض بس الجبال وانقسام الناس. قال   تسرد هذه االٌات بعض عالمات هذا

ََ منبثا* واصحاب المشئمه ما  تعالى) اذا رجت االرض رجا* وبست الجبال بسا* فكانت هباَء

ناس ٌنقسمون ٌوم الواقعه ( وتذكر ان ال13اصحاب المشئمه * والسابقون السابقون( )

الى تفاصٌل فً الوان العذاب اول   تنتقل  السابقٌن واصحاب المٌمنه واصحاب الشامه. ثم  الى

نعٌم الذي سٌحصل علٌه قسم من الناس قال تعالى) اولئك المقربون فً جنات النعٌم* ثله من 

 )متقابلٌناألولٌن * وقلٌل وقلٌل من االخرٌن* على سرر موضوعه* متكئٌن علٌها 
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 حفظ المال_

ٌرى ان هناك دور اصالحً قام بها اولئك المصنفون بما   المتامل فً منصفات مقاصد الشرٌعه

بتجدد الصله بها واحٌاء دورها   تحملوا هذا الجانب من التألٌف والعوده الى كلٌات الشرٌعه

ٌت ان المقاصد الشرعٌه المتجدد فً النظر والوقائع المختلفه. وشواهد أحوال اولئك المجددٌن تثب

 .نحو االولى واألهم  والتصحٌح  هً الحامل على التغٌٌر نحو االفضل والتصحٌح نحو االفضل

( ٌعتبر من رواد االصالح 1فً منطقه العظٌم )الموافقات( ) -رحمه هللا  -االمام الشاطبً

لفقهٌه الفكري فً دوره فً رد الخالف الفقهً الى مقاصد الشرٌعه ترتٌب الذهنٌه وا

دور االمام الطاهر بن عاشور  .الفلسفً والكالمً  علوم االستدالل من الشوائب االءغال  وتنقٌه

المقاصد الشرٌعه محور التجدٌد الذي    ٌخلف عن سابقهما . فقد جعلو من  ال  و عالل

 الٌه وكذلك منهاجهم اإلصالحً الذي بشر به سواء كان على مستوى التشرٌعات النظامٌه  دعوا

المنحى االال لً للمقاصد   ان  لذلك ارى.الحٌاه  او المحافظه على دور الفقه فً عالج متجدات

الشرعٌه فال ٌنبغً ان نعمله   فٌه روح التجدٌد والتصحٌح للمسار المنحرف للفقه اول فهم للعلوم

ف فً إعادة ترتٌب بنٌه العقل المسلم او البحث عن مكان الخلل التً ادت ضع   عند النظر

: وتسترد  53إلى  16مقاصد سوره الواقعه من اٌه .الدور المناط به فً اإلصالح والتغٌر

لهم من الولدان المخلدون  -هللا سبحانه وتعالى  االٌات نعٌم اهل الجنه الذي اعده  واتصف

والفاكهه ولحم الطٌر والحور العٌن والهدوء والسالم واالمن، قال تعالى ) ٌطوف علٌهم ولدان 

ون* بأكواب وابارٌق وكأس من معٌن* ال ٌصدعون عنها وال ٌنزفون* وفاكهة مخلد

عٌن* كامثال اللؤلؤ المكنون* جزاء بما كانوا    مماٌتخٌرون* ولحم طٌر مما تشتهون*وحور

ََ واصحاب الٌمٌن ما أصحاب  ََ سالماَ ٌعملون* ال ٌسمعون فٌها لغوا وال تاثٌما* اال قٌال سالماَ

من العذاب والحمٌم، وكل هذا بسبب   ٌات مصٌر اصحاب الشمالاال  الٌمٌن( ثم تصف

اصرارهم على الكفر والعصٌان قال تعالى)و أصحاب الشمال ما اصحاب الشمال* فً سموم 

وال كرٌم*" انهم كانوا قبل ذلك مترفٌن* وكانو ٌصرون   ال بارد  من ٌحموم *  حمٌم* وظل

ََ أإنا لمبعوثون* أومتنا و  على الحنت العظٌم *وكانوا ٌقول ائذا َ ََ وعظاما أباؤنا   كنا تراباَ

  .االولون *قل ان االولٌن واالخرٌن لمجموعون الى مٌقات ٌوم معلوم

 

 

 

 

_____________________________________________________
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 : حفظ العقل -

اتجاه عدد من المفكرٌن والنقاط خالل العقود الثالثة الماضٌه نحو نقد العقل مسلم و محاوله  

تحلٌل الخلل  الذي نجم   عند حاله الوهن العام فً اجراء عده من  االمه االسالمٌه واالرتخاء 

على  العالم تحقٌقا لقوله  تعالى )وكذلك جعلناكم امه   الحضاري فً القٌام بدورها االشهادي

( )سوره البقره  ََ ََ لتكونوا شهداء على الناس وٌكون الرسول علٌكم شهٌداَ َ فالعقل  .)(143وسطا

المسلم الذي سبق ان الثقه عن دور نهوضً  وتغٌٌري واضح فً بنٌة المجتمع العربً ها  هو 

عمالت التً ألمت به  من تداخل الوصً الغٌبً ٌعود المشرط النغد و الفحص العلمً لل

بااالجتهاد البشري. والشرع  بالعربً. والعقلً بالواقً. وتد وتداخلت ادوات البٌان السهٌمً من 

القران والسنه بالعرفان الصوفً والبرهان الفلسفً بالغٌبً مما أدى إلى  حاله من المروحٌة 

جدل  العقٌم فً مقوالت الكالمٌه واالراء الفقٌة المٌزانٌه عملها عن انجاز  الحقٌقً ذلك ال

وتعصب ذمٌم  للمذاهب و الفرق والجماعات الدٌنٌه. واستبداد سٌاسً تداخلت  فٌها خطوط 

واعتقد ان الجابري فً مشروعه  .السلطه ومغالبات  الفقهاء تنافسهم على مناصب  والقضاء

تحلٌل  ذلك الواقع الى حد ما لكن مساهمات الكبٌره) نقد العقل العربً( قد أسهم بشكل  كبٌر فً 

ََ نتائج فلسفه  غٌر  واقعٌه  مازالت  خاصه بدوائر  بعض  المثقفٌن  اآلخرٌن   كانت اقل  جهداَ

ان  .من التٌار العقالنً  دون ان تشمل جمٌع اطٌاف الفقه  واالجتهاد الدٌنً لدى  المسلمٌن

تشرٌع فً جمٌع مناحً العبادٌه مقاصد الشرٌعه هً  الرابط الجامع لكل فروع ال

والهادٌةواالجتماعٌه والقضائٌه  غٌرها  فهً ال تخرج عن كلٌاتها  ومقاصد الثانٌة الى 

وهذه الكلٌات العامه  .الضرورٌات الخمٌس من حفظ الدٌن والنفس والنسل والعقل والمال

تهاد   الفقهً فً واالهداف الرئٌسه  للتشرٌع حاكمه للفروع ولٌست محكومه  بها وٌسٌر االج

فلكها وال تخضع الفالك  المجتهدٌن او الفقهاء. ٌقول االمام الشاطبً رحمه هللا فً وجوب 

)) قصد الشارع من  ََ او مجتهداَ ََ موافقه قصد المكلف من عمله  قص الشارع سواء  كان متعلماَ

ََ لقصده   فً التشرٌع والدلٌل على ذلك ظهر من  المكلف ان ٌكون قصده فً العمل  موافقاَ

ه وال ٌخالف  ما والمطلوب من المكلف ان ٌجدي على ذلك  فً افعال  .. وضع ام التشرٌعه

 قصده الشارع(( 

 

 

 

____________________________________________________ 

.ص 3موسى الشاطبً) الموافقات (ابراهٌم بن موسى بن محمد اللخمً الغرناطً ص  - 1

 ىالمكتبه الشامله الطبعه االولدار ابن عفان  23.42
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كذلك هً امر  مشترك ال  ٌمكن ان ٌتصور  فرد او مجتمع ٌمكنه ان ٌتخلى عن حفظها 

ومحاوله دبمومتها فً شانه الخاص والعام. فهً مقصوده ومرداة لكل الناس ال ٌختلف 

ود ومن ضروراتها احد. والتشرٌع اإلسالمً ٌشكل فً احكامه وادابه على حفظها من جهة الوج

جهه العدم. ٌقول اإلمام الشاطبً رحمه هللا :))فلم ٌعتمد الناس فً إثبات مقصد الشارع فً هذه 

(على الدلٌلمخصوص وال على وجه مخصوص. بل حصل لهم ذلك من الظواهر 1القواعد )

والعمومات. والمطلقات والمقٌدات والجزئٌات الخاصه. فً أعٌان مختلفه. ووقائع فً كل باب 

اب الفقه. وكل نوع من أنواعه. حتى ألفوا ادله الشرٌعه كلها دائره على حفظ تلك القواعد من ابو

 )2هذا مع ما ٌنضاف الً ذللك من قوائن أحوال منقوله وغٌر منقوله(( )

الواقع الذي تمر به االمه االسالمٌه والمتمثل بصوره  التغرق والضعف والجمل المتراكمم فً  _

الى عوده عاجله الى كلٌات والمقاصد العامه لما عصور  الضعف  روعها المقاصر ، احتاج

واالنحطاط اغرقت افرادها فً الهوامش البعٌده عن مكامن البناء،واالنتاج، لذلك ٌاتً دوره 

كذلك تحنو .:مقاصر فً العوده الى اصل وترك الهوامش التً اثقلتها فً العقٌداتها المثالٌه

ت االسراف فً استعمالها واالشباع فً تعاطٌها ونشرها. بٌنما المجتمعات الضعٌفه الى الكمالٌا

الرد إلى الى المقاصد الشرٌعه ٌعٌد االعتبار الى الفقه  االولوٌات وٌثبت فً ذهن مٌزان المنافع 

او المطار بداء ٌحفظ ضرورٌات التً ٌقوم مجتمع اال بها فً كل الشؤونه الحٌاتٌه والفكرٌه ثم 

 .ً هذا إحالل فً بنٌه المجتمع واألفرادالتحسٌمات. واألخالل ف

واختم فً ذكر مبررات العوده الى مقاصد الشرٌعه فً كشف الخلل الفكري فً بٌئه العقل   _

المسلم،بالتاكٌد على دور  الوعً المقاصدي فً حقل من الشطط او  االنحراف  بتأسٌس قواعد 

واعد هً فً بنٌتها معاٌٌر عقلٌه الكشف عن الموهوم  المظلون والمر ود والمرجوح. وهذه الق

 .الى مقاصد الشرع وكلٌاته
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 .حفظ العرض

كما أن عصور الضمور الفكري تهمك فً بحث الهامشه وتشقٌق الفروعٌات الغٌر واقعٌه ما 

ٌعمق  جهل الناس بها وٌوسع الهوة بٌنهم وبٌن معارف االصلٌه. وبالتالً تتشكل فً مجتمع 

متلك حق العلم والفهم التفسٌر. وهذا هو منحنى  الكثٌر من الفالسفه طبقه وحٌده  محصوره ت

االقدمٌن والمعاصرٌن فً  تعقٌد العلوم وحصرها فً افهامهم الخاصه وضع الدستور التً 

التسمح لغٌرهم ان ٌجتازها. لعل   مقاصد الشرٌعه تعٌد  للشرٌحه االوسع فً المجتمع ان تعلم  

كشف اغراق المتفلسفه فً مسارات ابعد ما تكون عن هموم الكلٌات الظاهره الواضحه وت

المجتمع وقضاٌاه الرئٌسٌه بل ارى ان الحدٌث عن مقاصد  قد ٌساهم ابناء الوحده الفكرٌه التً 

هً اساس الوحده المجتمعٌه وٌخفف من الصراعات المذهبٌه والمجادالت  الخالفٌه كونها تاتً 

ا العامه التً تحمل فً طٌاتها مشارٌع ال تنقضً من العمل والعوده الى مفاهٌم المشتركه القضاٌ

فً هذه االٌات المباركه تؤكد :  74الى  57مقاصد سوره الواقعه من اٌه  والبناء واالصالح

على البعث والنشور بدالئل حسٌة  مرئٌه  با عٌن  الناس وهً دالئل ال ٌمكن انسان انكارها 

ى ) افراٌتم ما تحرثون* أانتم تزرعونه* ام نحن كنبات الزرع والهطول المطر. قال تعال

ََ فظلتم تفكهون *إنا  المغرمون بل نحن محرومون  الزارعون *لو نشاء لجعلنا ه  خطاماَ

*افراٌتم الماء الذي تشربون *أانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون*لو نشاء جعلناه اجاجا 

ٌدل على سوره النار التً ٌوقدها اإلنسان، قال تعالى )  تفسٌر االٌات   (41فلوال تشكرون( )

افراٌتم النار التً تورون * أانتم انشأتم شجرها * نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوٌن* فٌسبح  

  باسم ربك العظٌم
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 )المطلب الثالث )اهم الموضوعات السورة وفٌه عدة فقرات

 )  فٌه الفقرات األولى )البعث واقسام الناس_

 : -  قسمت الناس ثالثه أقسام  

اصحاب المٌمنه واصحاب المشئمه والسابقون السابقون اولئك المقربون فً جنات نعٌم ثله من 

ََ هذا الصنف االشرف و هم الذٌن اختارهم هللا ونصب علٌهم  االولٌن وقلٌل من االخرٌن. اوالَ

فٌكون من اصحاب الٌمٌن وان  واوجب على الناس اتباعهم وبهم ٌنجو الناس من تباعهم 

الصنف  األول هللا قال ثله من األولٌن و هم من ادم   .انكروهم  صاروا من اصحاب المشئمة

الى قبل الرسول الكرٌم من الرسل واالنبٌاء واالسباط واالوصٌاء وهم اصحاب الٌمٌن. وكان ا 

الرسول الكرٌم محمد )صلى  لعدد ثله من االولٌن والحظ اكثر من السابقون وهم من ادم الى قبل

هللا علٌه وسلم( وهنا ا نبٌاء والرسل كانت  اعمارهم االلف سنه واكثرهم على طول الفتره 

الزمنٌه دعوه الناس لم ٌقبل بهم. واالثله من األولٌن  أصحاب الٌمٌن. وأما السابقون السابقون 

د وعترته وهم قلٌل لكنهم  قلٌل من اخرٌن  من هم هللا عبر عنهم  قلٌل من اآلخرٌن وهم محم

انجو بعدد القلٌل الفتره القصٌره ااتبعهم وأمن بهم وتمسكوا بهم ثله من اآلخرٌن وهم اصحاب 

الٌمٌن من اآلخرٌن  ٌعنً السابقون السابقون  ثله من  االولٌن_ االنبٌاء والرسل واالسباط  

كفه  محمد وعترته واازت   الحظ    .واالوصٌاء_ وقد اهدو ثله من االولٌن من اصحاب الٌمٌن

   .كفة كل  االنبٌاء والرسل واالسباط واالولٌاء كلهم
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و هم انكر ولم ٌؤمنوا بسابقون  األولٌن و االخرٌن من ادم الى -اما صنف أصحاب المشئمه -

 ََ   .محمد وعترته  صلوات هللا علٌهم جمٌعاَ

الحظ الفرق بٌن مقام المقربون من حور  وغٌره اما اصحاب الٌمٌن كانت  لهم  -مالحظه_

 ََ ََ اتراباَ َ منازل ادنى وادنى كل حسب درجته  وقربه للسابقون. وان  اصحاب الٌمٌن عربا

بٌنما كانت للسابقون حور عٌن   فكل   مجموعه من اصحاب الٌمٌن فً زمن األزمان وجود 

ََ لهم  مع الكتاباحد السابقون على و َ   .جه األرض علما

وعترته وسبحان هللا من اصطفى محمد وال   (صلى هللا علٌه وسلم)الحمد هلل الذي خلق محمد  

 )1اله اال هللا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

)كتاب جامع البٌان فً تأوٌل  ًملد بن جرٌر بن ٌزٌد بن غالب األتفسٌر الطبري :. محم -1

 .652. ح3القرآن( دار هجر الطباعه والنشر والتوزٌع واالعالم بٌروت _د. ت ص
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 .الفقرات الثانٌه :. القسم العظٌم من هللا سبحانه وتعالى على شرفه كالمه

( إنه لقران كرٌم 76القسم لو تعلمون عظٌم ) انه( و75ال اقسم  بمواقع  النجوم )قال تعالى )ف

 )( تنزٌل من رب العالمٌن7٦( ال ٌمسه إال المطهرون )7١( فً كتاب مكنون )77)

اٌات القسم فً القرآن الكرٌم كثٌره ونوجز القول عن اٌات القسم التً تتعلق بموضوع السورة 

 .الكرٌمة

ََ اذا كان القسم صدر من عظٌم والعرب بفطرتهم حتى  َ وقد وقع القسم فً النفس كبٌر خصوصا

 (1كانوا ٌؤمنون بعضمه الخالق )المشركٌن 

والمراد من مواقع النجوم مساقطها حٌث تغٌب قال الراغب فً الوقوع ثبوت الشًء وسقوطه. 

ََ وذلك ٌراد منه مطالعها ومغاربها ٌقال مواقع الغٌث اي مسقطه )  )2وٌقال وقع الطائر  وقوعاَ

نه عظٌم فالحدٌث هنا هو حدٌث وهذا القسم هو القسم الوحٌد الذي وصفه هللا سبحانه وتعالى بأ

عن بعاد النجوم. وعن بعضها  البعض فً مجرتنا وفً كل المجرات. ألنها كلها تتحرك  فإن 

ََ حدٌث عن مداراتها وحركاتها األخرى العدٌدة وعلى  الحدٌث عن موقع النجوم  ٌصٌر أٌضاَ

ه وحفظته فً عالقه القوة العظٌمه والحسابات المعقده التً وضعت كل نجم فً موقعه الخاصه ب

متوازٌه دقٌقه محكمة فهً ال ٌعترٌها االضطراب وال تتغٌر سنٌنها وقوانٌنها وال تسٌر خٌط 

وعشوائً فً مسافات متقاطعه او متعارضه بل تسٌر كلها بتساوق وتناغم وانسجام وانتظام 

 )3تأمٌن دائم اٌات  على قدرة القادر سبحانه )

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 )) سورة الواقعه ومناهجها فً العقائد157ص 1محمود محمد غرٌب ج   -1

 .تألٌف الشٌخ جعفر الجانً 533مفردات الراغب، مادة وقع.  -2

 1٦2الشٌخ جعفر العانً وقع. أسرار الكون فً القرن.  -3
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 :وصف احوال الناس عند الموت وبعده ما لهم 3الثالثه: الفقره

تعد  سور القران التً تكشف اهوال ٌوم القٌامه والتنبٌه على سبٌل النجاه منها فً الحٌاه الدنٌا  

واهم السوره التً نصح الرسول صلى هللا علٌه وسلم بقراءتها. تتحدث سوره عن ٌوم القٌامه 

دون شك او تكذٌب    الى جانب وصف  اهم احداث واهوال  والتاكد على انه حدث واقعً قادم

الحوال الناس ٌوم القٌامه   .هذا الٌوم وكٌف سوف تبدل االرض والسماء  فٌه ََ تضمنت وصفاَ

وتم تقسٌم الى ثالثه أقسام وهم السابقون ) الذٌن سوف ٌنعمون بأعلى مراتب الجنات( وأصحاب 

ون بالجنه ولكنهم فً مرتبه اقل من السابقون االولون( المٌمنه )وهم المؤمنون  العابدون الفائز

اصحاب المشئمه )وهم الكفار والمشتركٌن الذٌن انكروا وجود الخالق عزوجل وعاثور فً 

ََ وسوف ٌلقون عذابهم بالنار    ..األرض نساداَ

وتناولت السوره تطرق إلى قضٌه االبعث والنشور ولحظات االحتظار والموت وكٌف انه ال 

 أي مخلوق على وجه األرض ٌمكنه ان ٌمنع السكرات ومن بعدها الموتٌوجد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

  .عبد الرحمن بن ناصر السعٌدي تفسٌر القران الكرٌم -1
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 الخاتمة

اله وصحبه  )صلى هللا علٌه وعلى الحمد هلل والصاله والسالم على أفضل  المرسلٌن سٌدنا محمد

 -ا :ن النتائج منمبحث  المتواضع. توصلت إلى جمله فً نهاٌه هذا ال  .(وسلم  أجمعٌن

ذكر اهوال القٌامه والحساب وهً كغٌرها  االخرةمواضٌع حوا تدور مواضٌع سوره الواقعه  -1

 ٌومحدث بشكل رئٌسً عند هللا تعالى. تت وجود من السوره التً تناولت مواضٌع العقٌده واثبات

الواقعة( وهً اسم من اسماء ٌوم القٌامه وٌتحدث عند االحداث   )بذكر  اٌاتهاالقٌامه حٌث تبدا 

 .المرعبه التً تجري فٌه

ذكر  اهوال ٌوم القٌامه احداث هذا الٌوم العظٌم الذي ٌنقسم الناس إلى ثالثه  اقسام وهً  -2 

جزاء كل فرٌق من هذه  الحدٌث عن  و قون الى االسالماصحاب الٌمٌن واصحاب الشمال والساب

ل الجنه و هم اصحاب الٌمٌن. التعاسه  والعقاب االهل النار هالفرق من لسعاده والنعٌم ال

  .وأصحاب الشمال

كتاب هللا تعالى المنزل من عنده وان القران الكرٌم   القسم بالنجوم والبٌان عظمته. ذكر - 3 

  .مطهرونوالذي ال ٌمسه إال ال

البعث والنشور تشمل  االدلة وعلى   هذكر الدالئل على قدره هللا سبحانه  وتعالى على وجود_4

 األولى للبشر  والزرع والحدث والماء المنزل من السماء والنار والموقده من الشجر  لنشاة

سكرات الموت ولحظات االختصار واالنتقال  من الدنٌا إلى عالم  وصفت  سورة الواقعه _5

  .الموت االخرة

انتهت االٌه بذكر االسم هللا العظٌم. حٌث كانت سوره الواقعه نظرة شامله وكامله لجزء -6

 المؤمنٌن وعقاب الكفار 
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