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  ﴿ ِبْسِم الّمِو الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ﴾

 

 ﴾ٛ﴿َفَأْلَيَمَيا ُفُجوَرَىا َوَتْقَواَىا  ﴾ٚ﴿َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَىا  ﴿

 ﴾ٓٔ﴿َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَىا  ﴾ٜ﴿َقْد َأْفَمَح َمن َزكَّاَىا  
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 اإلىداء
 ..الى

  ُالعمم وانتظر كثيرًا ليرى ثمار جيدي .. أبي بّ من زرع في روحي ح 

 من بدعائيا انطمقت رحمتي في ُفمك العمم .. أمي 

 من بيم أشدُّ أزري وبيم فخري واعتزازي .. أخوتي وأخواتي 

  اساتذتي الكراممن وقف الى جانبي من. 

  زوجي العزيز  تساندنيتمك اليد الخفية التي كانت والتزال. 

 الى ىؤالء القناديل الذين اضاءت بيم سنين حياتي اىدي ىذا الجيد.

 

 الباحثة

 

 

 

 

 



 تقديرالشكر و ال

 بسم ا الرحمن الرحيم

 . صدق ا العظيم (( َلِئْن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكمْ ))قال تعالى : 

العالمين الذي  الحمد  ربّ من دواعي السرور والفخر وأنا أضع آخر لمسات ىذا الجيد أن أقول : 
 عمينا من فيض نعمو ، والشكر لوبو َمنَّ ، حمدًا لو ِلما خمق الموح والقمم وخمق الخمق من العدم 

 عمى ما أغدق عمينا من كبير فضمو ورحمتو .

نو ل  لى أساتذتي شكر و االمتنان واعتراف بالجميل إجزيل البقدم أن أقول كممة الحق وأتيسعدني وا 
لدكتور ، وأخصُّ بالذكر )اعمى ما بذلوه معي من جيد  لعقيدة و الفكر االسالميفي قسم ااَلفاضل 

حتى تقديم ىذا الجيد ختيار الموضوع بيدي منذ إ المشرف عمى البحث ، إذ أخذ( وليد ىشام كردي 
 بخل عميّ بات ، ولم يلي الصعو  لل، فذالغزير ، أنيل منو حيث أشاء  من عممو عميّ  ، فقد فاض

 بآرائو السديدة . في البحث اتعو ض، إذ أغنى بعضًا من المو ،  من عممو بشيءٍ 

ختام أوّد أن أثني عمى كل من وقف إلى جانبي من أساتذة وزمالء وأصدقاء، وأمناء المكتبات في 
عمى المصادر  يحصوللما بذلوه من جيد في تيسير ، ديالىلتربية في جامعة ي اآلداب واكميت

 .والمراجع

 

 الباحثة 

 

 

 

 



 

 بسم ا الرحمن الرحيم

 

الحمد هلل الذي ال يبمغ الحمد ثناه ، والصالة والسالم عمى رسولو محمد األمين حبيبو ومصطفاه ،   
وعمى آلو وصحبو األطيار ومن وااله ، وسار عمى نيجو وخطاه ، حّتى يدرك من الرحمن مغفرتو 

 0ورضاه 

وُكُثٌر من يّدعون إن معين ال ينضب ، ثرٌّ ، خصٌب ، ال تنتيي دراساتو ، القرآن الكريم وبعد ، فإن 
ن ال مغاليق فيو يمكن الولوج عن طريقيا وصوالً  إلى نتائج  مجاالت البحث فيو غدت محدودة ، وا 

 0أبدعيا أساتذة وباحثون عمى ىذا االّدعاء االبحاث التي لترّد إلى جانب ىذا عممية ، فجاءت 

أساليبو المتينة ، فقد وقع إختياري من لغتو الرصينة ، و  ، والخوض في القرآن الكريموألّنني مّيالة إلى 
ر البحث فيو ـ وىو موضوع ليس من اليسي ا البحثعنوان ىذ من ُأستاذي الجميلضمن ما عرضو عمّي 

 محور األرض و محور السماء. إشتغمت عمييا ، وىي حاور الميمة التيمال اثنتين منألنو يتمركز في 

، ورصدت الفقو و كتب التفاسيرفي كتب   ، إذ بحثتأمرا سيال بحثم يكن جمع المادة ، وكتابة الول
 .لبحث ما يصب في صالح ا

اسماء ظيرت  االستاذ وليد من اسماء متعمقة بخراب العالم فقد بحسب ما صّنف الدكتور المشرف
 وكانت في محورين احدىما تعمق بخراب االرض و االخر بخراب السماء.عديدة 

لكن ىذه الدراسات جميعيا لم القرآن الكريم وفسرتو وىي ُكثر. وقد تناولت الكتب واألبحاث التي درست 
كشف عن يل البحث محاولة  اىذ ءوقفة تفصيمية دقيقة ، فجااالسماء المتعمقة بخراب العالم تقف عند 

، سبقتيا مبحثين في  بحثقع الي، وتفصل القول فيو ، وقد إقتضت طبيعة الموضوع أن  سماءتمك اال
 0مقدمة وتمييد ، وتمتيا خاتمة 



اسماء ول تحت عنوان )األ مبحثجاء الو  لغًة واصطالحاً معرفة البيان تناولت في التمييد معنى 
و جميع االسماء التي تتعمق بخراب السماء ومنيا ) يوم ( ، عرضت فيالقيامة المتعمقة بخراب السماء
أما عنوان ، التكوير، يوم االنكدار، يوم االندثار، و يوم الكشط والطي( االنشقاق، يوم االنفطار ، يوم

حيث ذكرت كل من ) يوم المد ، يوم ( سماء القيامة المتعمقة بخراب االرض : ) ا المبحث الثاني فكان
التسيير ، يوم التعطيل ، يوم التسجير ، يوم التفجير، يوم القارعة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم 

 يوم الرجفة ، يوم الناقور ( . خة، يوم الزلزلة والنف

بخاتمة عرضت فييا مجمل النتائج التي تمّخض عنيا البحث ، وأتبعتيا بقائمة  بحثثم أنييت ال
 0المصادر والمراجع 

وفي الختام أسأل اهلل جّل في عاله أن أكون قد وّفيت ىذا البحث حّقو ، فما كان فيو من صواب 
حمتو ، وتوفيقو لي ، وكمي ثقة بأّن ما سيقدمو األساتذة الكرام أعضاء لجنة فبفضل اهلل وعظيم ر 

إلى مستوى الطموح ، فميم وافر شكري وتقديري ،  ا البحثلمناقشة من مالحظات ، سترتقي بيذا
، والصالة والسالم عمى سيدنا وحبيبنا محمد ، وآلو  وآخراً  وجزاىم اهلل عني خير الجزاء ، والحمد هلل أوالً 

 وصحبو الطيبين الطاىرين ، ورحمة اهلل تعالى وبركاتو .

 

 

 الباحثة                                                              

 

 

 

 

 



 خطة البحث 

 رقم الصفحة  الموضوع 
 أ اآلية القرآنية

 ب االىداء
 ت الشكر والتقدير

 ث المقدمة
 ٔ مدخل 
 ٕ التمييد

 ٚ -ٕ اسماء القيامة المتعمقة بخراب السماء(  المبحث اَلول )
 ٖ يوم االنشقاق 
 ٗ يوم االنفطار
 ٘ يوم التكوير

 ٙ يوم االنكدار+ يوم االنتثار
 ٚ يوم الكشط و الطي

 ٕٔ -ٛ المبحث الثاني) اسماء يوم القيامة المتعمقة بخراب االرض(
 ٛ يوم المد

 ٓٔ يوم التسيير
 ٔٔ التسجيريوم التعطيل+ يوم 
 ٕٔ يوم التفجير
 ٖٔ يوم القارعة 
 ٗٔ يوم الطامة

 ٘ٔ يوم الصاخة 
 ٛٔ يوم النفخة

 ٜٔ يوم الزلزلة + يوم الرجفة 
 ٕٓ يوم الناقور
 ٕٔ الخاتمة 

 ٕٚ-ٕٕ المصادر و المراجع



 اسماء القيامة المتعلقة بخراب العالم. 

عديدة،   بأسماء  كتابه  في  تعالى  هللا  سماها  أهوالها،  وكثرت  أمرها،  عظم  لما  فالقيامة 
ووصفها بأوصاف كثيرة ، وقيل: إن هللا تعالى يبعث األيام يوم القيامة على هيئتها فتوقف  

فيها زاهراء مضيئة   الجمعة  ويوم  تعالى  يدي هللا  يوم  بين  القيامة  فيوم  الخالئق  يعرفها 
ورِ  ِفي  ُيْنَفخُ   َيْومَ يتضمن األيام كلها فسمى بكل حال يومًا فقيل: } ثم   1{َأْفَواًجا  َفَتْأُتونَ  الصُّ

َمْت   َما  اْلَمْرءُ   َيْنُظرُ   َيْومَ ثم قيل: }  ،2{اْلَمْبُثوث   َكاْلَفَراشِ   النَّاُس   َيُكونُ   َيْومَ قيل: }    ولُ َوَيقُ   َيَداهُ   َقدَّ
  َيْوَمِئذ  فهذه حالة أخرى ، ثم قيل: يوم تعرضون ثم قيل: }  3{  ُتَراًبا  ُكْنتُ   َلْيَتِني  َيا  اْلَكاِفرُ 
، قهذه أحوال فقد يجري يوم القيامة بطوله على هذه     4{أَْعَماَلُهم   ِلُيَرْوا   َأْشَتاًتا  النَّاُس   َيْصُدرُ 

األحوال ، وقد سرد تسمية هذه األيام على التوالي من غير تفسير غير واحد من العلماء  
، منهم ابن نجاح في سبل الخيرات، وأبو حامد الغزالي في غير موضع من كتبه كاإلحياء  

و بكر بن العربي في سراج المريدين،  وغيره، والقتبي في كتاب عيون األخبار، والقاضي أب
وربما زدنا عليه في ذلك ، وال يمتنع أن يسمى غير ما ذكروا ا بحسب األحوال الكائنة  
والصغار   واالفتقار  والذل  والهوان  الخزي  األقدام  واختالف  والتضايق  االزدحام  من  فيه 

 5واالنكسار ويوم الميقات والمرصاد إلى غير ذلك من األسماء.

 
 18سورة النبأ اآلية  - 1
 4سورة القارعة اآلية  2
 40سورة النبأ اآلية - 3
 6سورة الزلزلة اآلية  - 4
 األنصاري   فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  اآلخرة: أبو  وأمور  الموتى  بأحوال  التذكرة  -  5

  بن   محمد  بن  الصادق:  الدكتور:  ودراسة  ، تحقيق  (هـ671:  المتوفى)  القرطبي  الدين  شمس  الخزرجي
 579ص:  هـ ، 1425 األولى ،: الرياض ، الطبعة والتوزيع، للنشر المنهاج دار إبراهيم ، مكتبة



 تمهيد: 
اللغة  في  البيان  معرفة  علينا  لزاما  اصبح  القيامة  يوم  اسماء  معاني  في  الخوض  قبل 

 واالصطالح فنقول ومن هللا التوفيق: 
 6كالما. منه أوضح: أي  فالن، من أبين  فالن: يقال  واإليضاح،  الكشف  لغة:  البيان

  وتراكيب   مختلفة،   صور  في  الواحد  المعنى  إبراز  بمعرفته  يستطاع  علم  والبيان اصطالحا: 
 .الحال  مقتضى منها كل مطابقة مع الداللة،   وضوح في متفاوتة
  كانت   وإن   فإنها  وغضنفر،  وأسد   كليث   المترادفة األلفاظ  لتخرج  بالوضوح   االختالف  وتقييد
  الوضوح في  ال   والعبارة،  اللفظ في  هو  إنما  فاختالفهما  الواحد،  المعنى إليراد  مختلفة  طرقا

 7. والخفاء
 

 السماءسماء القيامة المتعلقة بخراب المبحث االول: 

«  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َسرَُّه َأْن َيْنُظَر ِإَلى َيْوِم الِقَياَمِة َكَأنَُّه َرْأيُ   َعْين 
َماُء اْنَفَطَرْت، َرْت، َوِإَذا السَّ ْمُس ُكوِ  َماُء اْنَشقَّْت "   َفْلَيْقَرْأ: ِإَذا الشَّ وإنما كانت هذه    8َوِإَذا السَّ

السور الثالث أخص بالقيامة لما فيها من انشقاق السماء وانفطارها وتكور شمسها وانكدار  
 

هاشم محمد    ،محمد أحمد حسب هللا    ،لسان العرب: ابن منظور ، المحقق : عبد هللا علي الكبير    -  6
 407ص1القاهرة ج -الشاذلي ، دار النشر : دار المعارف

إليضاح في علوم البالغة: محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جالل الدين القزويني ا  -  7
هـ( ، المحقق: محمد عبد المنعم خفاجي ، الناشر:  739الشافعي، المعروف بخطيب دمشق )المتوفى:  

 3ص2الطبعة: الثالثة ج بيروت ، –دار الجيل 
سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:    -  8

 عطوة  وإبراهيم  (3  جـ)  الباقي  عبد  فؤاد  ومحمد  (2  ،1  جـ)  شاكر  حمدهـ( ، تحقيق وتعليق: أحمد م279
مصر   –  الحلبي  البابي  مصطفى ومطبعة   مكتبة  ، شركة  (5  ،4  جـ) الشريف  األزهر  في المدرس  عوض

 3333رقم  433/  5 م ،  1975 - هـ  1395 الثانية،: ،الطبعة



نجومها وتناثر كواكبها إلى غير ذلك من أفزاعها وأهوالها، وخروج الخلق من قبورهم إلى  
كتبهم وأخذها بأيمانهم وشمائلهم أو من وراء  سجونهم أو قصورهم بعد نشر صحفهم وقراء  

 9ظهورهم في موقفهم على ما يأتي بيانه. 

 يوم االنشقاق: 

ِباْلَغماِم(  ماُء  السَّ َتَشقَُّق  )َوَيْوَم  َتَعاَلى:  اْنَشقَّْت(   10َقال  ماُء  السَّ )ِإَذا  اْنَشقَِّت    11،  )َفِإَذا   ،
م هاِن( ْت َوْرَدًة  ـــــــــاُء َفكانَ ــــــــــالسَّ وانشقاق السماء انصداعها فإنها تنشق حتى يرى  ،    12َكالدِ 

طرفاها ، ثم ترى خلقا باليا، هو تفطيرها لهول يوم القيامة، كما قال تعالى: )َواْنَشقَِّت  
ماُء َفِهَي َيْوَمِئذ  واِهَيٌة(  ، وقال الفراء والزجاج وغيره: هو تشققها بالغمام، َواْلَغَماُم ِمْثُل    13السَّ

َحاِب اأْلَْبَيِض ، وقال قوم:تشققها تفتيحها أبوابا لنزول المالئكة وصعودهم في هول   السَّ
اَلُم َقاَل: ُتَشقُّ ِمَن اْلَمَجرَِّة. َوَقاَل: الْ  َماِء.يوم القيامة، َوُرِوَي َعْن َعِلي   َعَلْيِه السَّ  ُمَجرَُّة َباُب السَّ

ويقال: انشقاقها لما يخلص عليه من حر جهنم، وذلك إذا بطلت المياه وبرزت النيران،  
فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن وتتشقق لما يريد هللا من نقض هذا العالم  

 
 538التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ص:  - 9

 (25سورة اْلُفْرَقاِن اآلية ) - 10
 ( 1سورة ااِلْنِشَقاِق اآلية ) - 11
 (37سورة الرَّْحَمِن ) - 12
 (16سورة الحاقة اآلية ) - 13



ل في  ورفعه، وقد قيل: إن السماء تتلون فتصفر ثم تحمر أو تحمر ثم تصفر كالمهرة تمي
 14الربيع إلى الصفرة، فإذا اشتد الحر مالت إلى الحمرة ثم إلى الغبرة. 

 يوم االنفطار:  

ماُء اْنَفَطَرْت(  ماُء ِباْلَغماِم(   15قال تعالى: )ِإَذا السَّ  16َأِي اْنَشقَّْت َوُهَو َكَقْوِلِه: )َوَيْوَم َتَشقَُّق السَّ
ماُء اْنَشقَّْت(  هاِن(  17، )ِإَذا السَّ ماُء َفكاَنْت َوْرَدًة َكالدِ  ماُء    18، )َفِإَذا اْنَشقَِّت السَّ ، )َوُفِتَحِت السَّ

ماُء ُمْنَفِطٌر ِبِه(  19َفكاَنْت َأْبوابًا(  ، واالنفطار: انقطاع الشيء من الجهات ، وانفطار    20)والسَّ
السماء: تشققها على غير نظام مقصود إنما هو انشقاق لتزول بنيتها  ، وانتثار الكواكب  
سقوطها من مواضعها التي هي فيها كنظام،  ويكون االنفطار ِبَأْمِر َّللاَِّ، ِلُنُزوِل اْلَماَلِئَكِة  

َل اْلَمالِئَكُة َتْنِزياًل( ، َوِقيَل: َتَفطََّرْت ِلَهْيَبِة  ، َكَقْوِلِه تعالى: )َوَيْوَم تَ  ماُء ِباْلَغماِم َوُنزِ  َشقَُّق السَّ

 
 ( هـ150:  المتوفى)  البلخى  األزدي  بشير  بن  سليمان  بن  مقاتل  الحسن  أبو  سليمان:  بن  مقاتل  تفسير  -  14

  هـ.   1423  -   األولى:  بيروت ، الطبعة  –  التراث  إحياء  دار:  شحاته الناشر  محمود   هللا  عبد:  ، تحقيق
: العزيز  الكتاب  تفسير  في   الوجيز  المحرر،    543  ، التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ص:  633/  4

  ( هـ542:  المتوفى)  المحاربي  األندلسي  عطية  بن تمام  بن  الرحمن  عبد  بن  غالب  بن  الحق  عبد  محمد  أبو
  هـ ،  1422 -  األولى: بيروت الطبعة  – العلمية الكتب دار محمد ،   الشافي عبد  السالم  عبد:  ، تحقيق
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، ُيَقاُل: َفَطْرُتُه َفاْنَفَطَر، َوِمْنُه َفَطَر َناُب اْلَبِعيِر: َطَلَع، َفُهَو بَ  قُّ ِ َتَعاَلى. َواْلَفْطُر: الشَّ ِعيٌر  َّللاَّ
 21ْيُء: ُشقِ َق، َوَسْيٌف ُفَطاٌر َأْي ِفيِه ُشُقوٌق. َفاِطٌر، َوَتَفطََّر الشَّ 

 يوم التكوير: 

َرْت ) ْمُس ُكوِ  التك وير: تلفيف على جهة االستدارة، ومنه كورة  و   22( 1قال تعالى: )ِإَذا الشَّ
مس تكور بأن يجمع نورها حتى يصير كالكارة الملقاة فيذهب   العمامة، ومنه الك ارة ، فالش 

: َتْكِويُرَها: ِإْدَخاُلَها ِفي اْلَعْرِش.  ضوئها ويجدد هللا  للعباد ضياءًا غيرها. و َقاَل اْبُن َعبَّاس 
ْبُن   َسِعيُد  َأْيًضا.  َعبَّاس   اْبِن  َعِن  َوُرِوَي  َوُمَجاِهٌد:  َقَتاَدُة  َوَقاَلُه  َضْوِئَها.  َذَهاُب  َواْلَحَسُن: 

َرْت مِ  َرْت. َأُبو ُعَبْيَدَة: ُكوِ  : ُعوِ  ِبيُع بن خيثم:  ُجَبْير  ْثَل َتْكِويِر اْلِعَماَمِة، ُتَلفُّ َفُتْمَحى. َوَقاَل الرَّ
َر، َأْي َسَقَط. ُقْلُت: َوَأْصُل التَّْكِويِر: اْلَجْمُع، َمْأُخوٌذ مِ  ْرُتُه َفَتَكوَّ َرْت ُرِمَي ِبَها، َوِمْنُه: َكوَّ ْن  ُكوِ 

ُر َوُيْمَحى َضْوُءَها، ُثمَّ ُيْرَمى ِبَها  َكاَر اْلِعَماَمَة َعَلى َرْأِسِه َيُكوُرَها َأْي الَ  َثَها َوَجَمَعَها َفِهَي ُتَكوَّ
َرْت: ُنكِ َسْت.  : ُكوِ   23ِفي اْلَبْحِر. َوَّللاَُّ أَْعَلُم. َوَعْن َأِبي َصاِلح 

 
 الدين  بفخر  الملقب  الرازي   التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد   هللا  عبد  أبو  الغيب:  مفاتيح  -  21

  1420  -  الثالثة:  بيروت ، الطبعة  –  العربي  التراث  إحياء  دار  ،    (هـ606:  المتوفى)  الري   خطيب  الرازي 
: المتوفى) بكر أبو األصبهاني، األنصاري  فورك  بن الحسن بن محمد، تفسير ابن فورك:  72/ 31 ، هـ

 العربية  المملكة   -  القرى   أم  ، جامعة  (ماجستير)  بندويش  القادر  عبد  عالل :  وتحقيق  ، دراسة   (هـ406
 446/ 5، تفسير ابن عطية  166/ 3 م ، 2009 - 1430: األولى السعودية ، الطبعة

 ( 1سورة التكوير اآلية ) - 22
  بن  محمد  هللا  عبد  أبو:  القرآن  ألحكام   الجامع،    63/ 31، مفاتيح الغيب  157/  3  فورك  ابن  تفسير  -  23

  أحمد :  تحقيق (هـ671:  المتوفى) القرطبي الدين شمس الخزرجي األنصاري  فرح بن  بكر  أبي بن أحمد
  م.   1964  -  هـ1384  ،  الثانية:    القاهرة ، الطبعة  –  المصرية  الكتب  أطفيش ، دار  وإبراهيم  البردوني
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 يوم االنكدار: 

راء أصٌل  اللفظ من )كدر( ، والكاف والدال وال  24( 2قال تعالى: )َوِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت )
  ، اْنَكَدَرْت{  النُُّجوُم  }وإَذا  تعالى:  قال هللا  أْسَرع،  إذا  انكَدَر،   : فيقال   ، يدلُّ على حركة 
)َوِإَذا   َتَعاَلى:  َقاَل  َكَما  ضوؤها  ويمحى  تذهب  حتى  وتساقطها  انتثارها  النجوم:  وانكدار 

َماِء َوتَتسَ   25اْلَكواِكُب اْنَتَثَرْت(  اَقَط َعَلى اأْلَْرِض، ُيَقاُل: اْنَكَدَر الطَّاِئُر  ، َأْي تَتَناَثر ِمَن السَّ
ِه، واأْلَْصُل ِفي ااِلْنِكَداِر ااِلْنِصَباُب، َقاَل اْلَخِليُل: ُيَقاُل اْنَكَدَر َعَلْيِهُم اْلَقْومُ    إذا َسَقَط َعْن ُعشِ 

َماُء َيْوَمِئذ  ُنُجوًما َفاَل َيْبَقى  ِإَذا َجاُءوا َأْرَسااًل َفاْنَصبُّوا َعَلْيِهْم، َقاَل اْلَكْلِبيُّ َوَعَطا ٌء: ُتْمِطُر السَّ
َماِء َواأْلَْرِض ِبَساَلِسلَ  ِمَن    َنْجٌم ِإالَّ َوَقَع ، وَقاَل َعَطاٌء: َوَذِلَك َأنََّها ِفي َقَناِديَل ُمَعلََّقة  َبْيَن السَّ

اَلِسُل ِفي َأْيِدي اْلَماَلِئَكِة، َفِإَذا  َماِء َواأْلَْرِض َتَساَقَطْت ِتْلَك    النُّوِر، َوِتْلَك السَّ َماَت َمْن ِفي السَّ
اَلِسُل ِمْن َأْيِدي اْلَماَلِئَكِة.   26السَّ

 يوم االنتثار: 

 
 ( 2سورة التكوير اآلية ) - 24
 ( 2سورة ااِلْنِفَطاِر اآلية ) - 25
هارون ،    محمد  السالم  عبد:    زكريا ، تحقيق  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين  أبو:  اللغة  مقاييس  معجم  -  26

 تفسير   في  التنزيل  معالم،    63/  31، مفاتيح الغيب    164/  5م ،  1979  -  هـ1399:    الفكر الطبعة  دار
:    المتوفى)  الشافعي  البغوي   الفراء  بن  محمد  بن  مسعود  بن  الحسين  محمد  أبو  ،  السنة  محيي:  القرآن
 1420  ،  األولى :    بيروت ، الطبعة–  العربي  التراث  إحياء  المهدي ، دار  الرزاق  عبد:    ، تحقيق  (هـ510

  مصطفى   بن  أحمد:  المراغي  تفسير  ،  441/  5، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    215/  5  هـ ،
شركة  (هـ1371:  المتوفى)  المراغي ا  وأوالده  الحلبي  البابى  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  ،  : لطبعةبمصر 
 52/ 30 م ، 1946  - هـ 1365 األولى،



وانتثار الكواكب سقوطها من مواضعها التي هي  ،    27َقاَل َتَعاَلى: )َوِإَذا اْلَكواِكُب اْنَتَثَرْت( 
مِ : َما  فيها كنظام  ، يقال: َنَثْرُت   النِ َثاُر. َوالنَُّثاُر ِبالضَّ َفاْنَتَثَر، َوااِلْسُم  َنْثًرا،  َأْنُثُرُه  ْيَء  الشَّ

َد ِلْلَكْثَرِة ، واْلَمْعَنى َظاِهٌر أِلَنَّ ِعْنَد اْنِتَقاِض َتْرِكيِب ا ْيِء، َوُدرٌّ ُمَنثٌَّر، ُشدِ  َماِء َتَناَثَر ِمَن الشَّ لسَّ
 28اْلَكَواِكِب َعَلى اأْلَْرِض. اَل ُبدَّ ِمَن اْنِتَثاِر 

 يوم الكشط والطي: 

ماُء ُكِشَطْت (  ، َأْي قلعت وُكِشَفْت َوُأِزيَلْت َعمَّا َفْوَقَها كما يكشط    29قال تعالى: )َوِإَذا السَّ
َهاُب َعِن الذَِّبيَحِة، َواْلِغَطاُء   اإِلهاب عن الذبيحة ، َوُهَو اْلَجنَُّة َوَعْرُش َّللاَِّ، َكَما ُيْكَشُط اإلِْ

: ُقِشَطْت، َواْعِتَقاُب اْلَقاِف َواْلكَ  ْيِء، َوَقَرَأ اْبُن َمْسُعود  اِف َكِثيٌر، ُيَقاُل َلبَّْكُت الثَِّريَد  َعِن الشَّ
  30َوَلبَّْقُتُه، َواْلَكاُفوُر َواْلَقاُفوُر. َقاَل اْلَفرَّاُء: ُنِزَعْت َفُطِوَيْت. 

َل َخْلق  ُنِعيُدُه َوْعدًا َعَلْينا   ِجلِ  ِلْلُكُتِب َكما َبَدْأنا َأوَّ ماَء َكَطيِ  السِ  وقال تعالى: )َيْوَم َنْطِوي السَّ
ُكنَّا فاِعِليَن( إِ  اْلِقَياَمِة   31نَّا  َيْوَم  َقْبَضُتُه  َجِميًعا  َواأْلَْرُض  َقْدِرِه  َقَدُروا َّللاََّ َحقَّ  ، وقال )َوَما 

َماَواُت َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكوَن(  أي إن األرض جميعا تحت    32َوالسَّ
 

 ( 2سورة ااِلْنِفَطاِر اآلية ) - 27
، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   244/  19[ ، تفسير القرطبي  72/  31فاتيح الغيب  م  -  28
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 ( 1سورة التكوير اآلية ) - 29
  بن   عمر  بن هللا  عبد   سعيد  أبو  الدين   التأويل: ناصر  وأسرار  التنزيل  أنوار،    67/  31مفاتيح الغيب    -  30

  دار :  المرعشلي ، الناشر  الرحمن  عبد  محمد:  ، المحقق  (هـ685:  المتوفى)  البيضاوي   الشيرازي   محمد
 290/ 5 هـ ، 1418 - األولى: بيروت ، الطبعة – العربي التراث إحياء

 ( 104سورة األنبياء اآلية ) - 31
 (  67سورة الزمر اآلية ) - 32



ملكه يوم القيامة يتصرف فيها كيف يشاء، وال يتصرف فيها سواه، والسموات مطويات  
طى السجل للكتب بقدرته التي ال يتعاصى معها شىء، وفي هذا رمز إلى أن ما يشركونه  

 33معه في األرض أو في السماء مقهور تحت سلطانه جل شأنه.

ْسُعود  ، َقاَل : َجاَء َحْبٌر ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َفَقاَل : َيا  وَعْن َعْبِد هللِا ْبِن مَ   
َماَواِت َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ِإْصَبع  ، َواألَ  َرِضيَن  ُمَحمَُّد ، َأْو َيا َأَبا اْلَقاِسِم ِإنَّ َّللاََّ َتَعاَلى ُيْمِسُك السَّ

َجَر َعَلى ِإْصَبع  ، َواْلَماَء َوالثََّرى َعَلى ِإْصَبع  ، َوَساِئَر اْلَخْلِق  َعَلى ِإْصَبع  ، َوالْ  ِجَباَل َوالشَّ
َعَلى ِإْصَبع  ، ُثمَّ َيُهزُُّهنَّ ، َفَيُقوُل : َأَنا اْلَمِلُك ، َأَنا اْلَمِلُك ، َفَضِحَك َرُسوُل هللِا َصلَّى َّللاَُّ  

ًبا ِممَّا }َوَما َقَدُروا َّللاََّ َحقَّ َقْدِرِه َواأَلْرُض    :َقاَل اْلَحْبُر ، َتْصِديًقا َلُه ، ُثمَّ َقَرأَ  َعَلْيِه َوَسلََّم َتَعجُّ
َمَواُت َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكوَن{.   34َجِميًعا َقْبَضُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّ

 

 

 لقيامة المتعلقة بخراب االرض  المبحث الثاني : اسماء يوم ا 

 يوم المد: 

 
 31/  24تفسير المراغي  - 33
 بن  مسلم:  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل   المختصر  الصحيح  المسند  -  34

:  الباقي ، الناشر  عبد  فؤاد  محمد:  ، المحقق  (هـ261:  المتوفى)  النيسابوري   القشيري   الحسن  أبو  الحجاج
 7147رقم   125/ 8  بيروت. – العربي التراث إحياء دار



ْت(  ْيَء فامتد،   35قال تعالى: )َوِإَذا اأْلَْرُض ُمدَّ َأْي ُبِسَطْت َوُدكَّْت ِجَباُلَها َمْأُخوٌذ ِمْن َمدَّ الشَّ
َربِ ي   َيْنِسُفها  َفُقْل  اْلِجباِل  َعِن  )َوَيْسَئُلوَنَك  تعالى:  قال  كما  بالنسف  تزال حبالها  أن  وهو 

 37ُيَسوِ ي َظْهَرَها، َكَما َقاَل تعالى: )َقاًعا َصْفَصفًا اَل َترى ِفيها ِعَوجًا َوال َأْمتًا (   36ًا( َنْسف
، أِلَنَّ اأْلَِديَم ِإَذا ُمدَّ َزاَل ُكلُّ اْنِثَناء  ِفيِه وَ  ْت َمدَّ اأْلَِديِم/ اْلَكاِظِميِ  اْسَتَوى  َوَعِن اْبِن َعبَّاس  ُمدَّ

ُه َأْي ُيَزاُد ِفي َسَعِتَها َيْوَم اْلِقَياَمِة ِلُوُقوِف اْلَخاَلِئِق  َوالثَّاِني: َأنَّهُ  ُه ِبَمْعَنى َأَمدَّ  َمْأُخوٌذ ِمْن َمدَّ
َياَدِة ِفي َوْجِه اأْلَْرِض َسَواٌء َكاَن َذِلَك ِبَتْمِديِدَها َأْو    َعَلْيَها ِلْلِحَساِب، َواْعَلْم َأنَُّه اَل ُبدَّ ِمَن الزِ 

ِليَن َواآْلَخِريَن َلمَّا َكاُنوا َواِقِفيَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َظْهِرَها ِلْلِحَساِب  ِبِإْمَدادِ  َها، أِلَنَّ َخْلَق اأْلَوَّ
يَ  اَدِة  َحتَّى اَل َيُكوُن أِلََحد  ِمَن اْلَبَشِر ِإالَّ َمْوِضُع َقَدِمِه، ِلَكْثَرِة اْلَخاَلِئِق ِفيَها ، َفاَل ُبدَّ ِمَن الزِ 

  38ي ُطوِلَها َوَعْرِضَها. فِ 

َماُء   َوالسَّ التََّكاِليِف،  َواْنِقَطاِع  ْنَيا،  الدُّ َوَفَناِء  اْلَعاَلِم  َتْخِريِب  َبَياُن  اآْلَياِت  َهِذِه  ِمْن  واْلُمَراد 
ْقِف، َوذَ  ، َفِإنَُّه َيْبَدُأ َأوَّاًل ِبَتْخِريِب السَّ ْقِف، َواأْلَْرُض َكاْلِبَناِء، َوَمْن َأَراَد َتْخِريَب َدار  ِلَك  َكالسَّ

َماِء اْنِتَثاُر اْلَكَواِكِب، َوَذِلَك ُهَو قَ  ماُء اْنَفَطَرْت ُثمَّ َيْلَزُم ِمْن َتْخِريِب السَّ ْوُلُه:  ُهَو َقْوُلُه: ِإَذا السَّ
َماِء َواْلَكَواِكِب ُيَخرِ ُب ُكلَّ َما َعَلى َوْجِه    َوِإَذا اْلَكواِكُب اْنَتَثَرْت ُثمَّ ِإنَُّه َتَعاَلى َبْعَد َتْخِريِب السَّ

ُب آِخَر اأْلَْمِر اأْلَْرَض الَِّتي ِهيَ  َرْت ُثمَّ ِإنَُّه َتَعاَلى ُيَخرِ    اأْلَْرِض َوُهَو َقْوُلُه: َوِإَذا اْلِبحاُر ُفجِ 
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، َوَبْطًنا  اْلِبَناُء، َوَذِلَك ُهَو َقْوُلُه: َوِإَذا اْلُقُبوُر ُبْعِثَرْت َفِإنَُّه ِإَشاَرٌة ِإَلى َقْلِب اأْلَْرِض َظْهًرا ِلبَ  ْطن 
 .  39ِلَظْهر 

 

 يوم التسيير: 

يْعِني ُقِلَعْت من أما كنها واستوت باألرض كما كانت    40قال تعالى: )َوِإَذا اْلِجباُل ُسيِ َرْت ( 
أول مرة ، وتسيير الجبال هو قبل نسفها ، قال تعالى: )َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلِجَباِل َفُقْل َيْنِسُفَها  

،    41( 107( اَل َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َواَل َأْمًتا )106( َفَيَذُرَها َقاًعا َصْفَصًفا )105َنْسًفا )َربِ ي  
، َأْو ِفي    42وتسير الجبال َعْن َوْجِه اأْلَْرِض لقْوِلِه تعالى: )َوُسيِ َرِت اْلِجباُل َفكاَنْت َسرابًا( 

حابِ  ، َوُهَو ِمْثُل َقْوُلُه َتَعاَلى: َوَيْوَم ُنَسيِ ُر اْلِجباَل    43(   اْلَهَواِء َكَقْوِلِه تعالى: )َتُمرُّ َمرَّ السَّ
ُلَها َعْن َمْنِزَلِة اْلِحَجاَرِة، َفَتُكوُن َكِثيًبا َمِهياًل َأْي    44َوَتَرى اأْلَْرَض باِرَزًة(  ، َوِقيَل: َسْيُرَها َتَحوُّ

َلْيَس   َراِب الَِّذي  ِمْثَل السَّ َمْنُثوًرا، َوَتُكوُن َسَراًبا،  َهَباًء  َكاْلِعْهِن، َوَتُكوُن  َرْماًل َساِئاًل َوَتُكوُن 
 45ا َصْفَصًفا اَل َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َواَل أمتا. ِبَشْيء  ، َوَعاَدِت اأْلَْرُض َقاعً 
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 يوم التعطيل: 

،واْلِعشاُر جمع ُعَشَراَء َكالنِ َفاِس ِفي َجْمِع ُنَفَساَء،    46قال تعالى:  ) َوِإَذا اْلِعشاُر ُعطِ َلْت (  
، ُثمَّ ُهَو اْسُمَها ِإَلى أَ  نَِّة، َوِهَي  َوِهَي الَِّتي َأَتى َعَلى َحْمِلَها َعْشَرُة َأْشُهر  ْن َتَضَع ِلَتَماِم السَّ

: أَْهَمَلَها أَْهُلَها ِلَما جَ  اَءُهْم  َأْنَفُس َما َيُكوُن ِعْنَد أَْهِلَها َوأََعزَُّها َعَلْيِهْم، وُعطِ َلْت َقاَل اْبُن َعبَّاس 
لنُّوِق اْلَحَواِمِل، َوُخوِطَب اْلَعَرُب  ِمْن أَْهَواِل َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَلْيَس َشْيٌء َأَحبَّ ِإَلى اْلَعَرِب ِمَن ا 

ِبِل. َواْلَغَرُض ِمْن َذِلَك َذَهاُب اأْلَْمَواِل َوُبطْ  اَلُن  ِبَأْمِر اْلِعَشاِر أِلَنَّ َأْكَثَر َماِلَها َوَعْيِشَها ِمَن اإلِْ
ماٌل َوال َبُنوَن ِإالَّ َمْن َأَتى َّللاََّ ِبَقْلب     اأْلَْماَلِك، َواْشِتَغاُل النَّاِس ِبَأْنُفِسِهْم َكَما َقاَل: َيْوَم اَل َيْنَفعُ 

َل َمرَّة (  47َسِليم (   48.49َوَقاَل تعالى: )َوَلَقْد ِجْئُتُمونا ُفرادى َكما َخَلْقناُكْم َأوَّ

 يوم التسجير: 

َرْت ( وَأْصل اْلَكِلَمِة ِمْن َسَجْرُت التَّنُّوَر ِإَذا أَ  ْيُء  قال تعالى: )َوِإَذا اْلِبحاُر ُسجِ  ْوَقْدَتَها، َوالشَّ
َة،  ِإَذا ُوِقَد ِفيِه َنَشَف َما ِفيِه ِمَن الرُُّطوَبِة، َفِحيَنِئذ  اَل َيْبَقى ِفي اْلِبَحاِر َشْيٌء ِمَن اْلِمَياِه اْلَبتَّ 

،  َوِحيَنِئذ  َتِصيُر    50ُثمَّ ِإنَّ اْلِجَباَل َقْد ُسيِ َرْت َعَلى َما قال: )َوُسيِ َرِت اْلِجباُل َفكاَنْت َسرابًا( 
َلمَّا   اأْلَْرُض  َتُكوَن  َأْن  َوُيْحَتَمُل  ْحَراِق،  َواإلِْ اْلَحَراَرِة  َغاَيِة  ِفي  َواِحًدا  َشْيًئا  َواأْلَْرُض  اْلِبَحاُر 

اَل َلمَّا اْنَدكَّْت  َنَشَفْت ِمَياُه اْلِبَحاِر َرَبْت َفاْرَتَفَعْت َفاْسَتَوْت ِبُرُءوِس اْلِجَباِل، َوُيْحَتَمُل َأنَّ اْلِجبَ 
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َقْت َأْجَزاُؤَها َوَصاَرْت َكالتَُّراِب َوَقَع َذِلَك التَُّراُب ِفي َأْسَفِل اْلِجَباِل، َفَصاَر َوْجُه اأْلَْرِض   َوَتَفرَّ
َرْت ِبمَ  َرْت  ُمْسَتِوًيا َمَع اْلِبَحاِر، َوَيِصيُر اْلُكلُّ َبْحًرا َمْسُجوًرا. َوَثاِنيَها: َأْن َيُكوَن ُسجِ  ْعَنى ُفجِ 

  ، َوَذِلَك أِلَنَّ َبْيَن اْلِبَحاِر َحاِجًزا َعَلى َما َقاَل تعالى: )َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقياِن َبْيَنُهما َبْرَزٌخ اَل 
ًرا  ، َفِإَذا َرَفَع َّللاَُّ َذِلَك اْلَحاِجَز َفاَض اْلَبْعُض ِفي اْلَبْعِض، َوَصاَرِت اْلِبَحاُر َبحْ   51َيْبِغياِن( 
 52َواِحًدا. 

 يوم التفجير:  

َرْت(  يعني العذب والمالح بعضها في جوف بعض ،فصارت    53قال تعالى: )َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجِ 
َرْت( ، وفي سورة: ، يسأل    54البحار بحرًا واحدًا فامتألت  ، وقوله تعالى: )َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجِ 

وهللا    -له "فجرت"؟ والجواب عن ذلك  عن اختصاص األولى بقوله: "سجرت" والثانية بقو 
بالحطب،    -أعلم   إذا مالئته  التنور  أن قوله: "سجرت" معناه ملئت، من قولك سجرت 

وقرئ مخففًا ومثقاًل والمعنى واحد، والمراد اجتماع مياهها وأما قوله: "فجرت" فتح بعضها  
ا، وكل من اإلخبارين  واختلط العذب بالمالح فصار بحرًا واحدًا بزوال البرزخ الحاجز بينهم

المعنى اآلخر، فإن االمتالء غير االنفجار، ثم كل من اإلخبارين(   )يؤدي معنى غير 
مناط باآلخر لما بينهما من الشبه، ولهذا جرى كالم أكثر المفسرين على تفسير كل واحد  
من اللفظين بما يحرز المجموع من معنييهما، وتفاصيل ذلك على ما ذكرته مما يقتضى  

 اين ال الترادف، واإلخبار بكل واحد منهما مقصود معتمد لكمال المراد. التب
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وإنما خصت سورة اإلنفطار بلفظ اإلنفجار ليناسب مطلع السورة وافتتاحها، أال ترى في  
انفجار العذب إلى المالح والمالح إلى العذب وبعضها إلى بعض انفطار ناسب انشقاق  

انفجار البحار، وبعثرة القبور، وانتشار النجوم، كل  السماء وانفطارها. فانفطار السماء، و 
ذلك متناسب أوضح تناسب وأبينه. وحشر الوحوش وتزويج النفوس، وتسجير البحار، هذا  
الكوكب،   وانتثار  السماء،  انفطار  أن  كما  بعضًا،  بعضه  يناسب  وائتالف  اجتماع  كله 

م هذه الجمل في السورتين  وتفجر البحار، وبعثرة القبور، يناسب بعض ذلك بعضًا، فالتحا
أبين التحام وأوضحه مالءمة وتناسبًا. فورد كل من ذلك على ما يجب ويناسب، وهللا أعلم  

 55بما أراد. 

 القارعة: 

،  ، و   ((3( َوما َأْدراَك َما اْلقاِرَعُة )2( َما اْلقاِرَعُة )1)اْلقاِرَعُة ) ة  َواْعِتَماد  ْرُب ِبِشدَّ اْلَقْرُع الضَّ
َيِت   ْهِر َقاِرَعًة ، َقاَل َّللاَُّ َتَعاَلى: )َوال َيزاُل الَِّذيَن َكَفُروا  وُسمِ  اْلَحاِدَثُة اْلَعِظيَمُة ِمْن َحَواِدِث الدَّ

قاِرَعٌة(  ِبما َصَنُعوا  َوَقَواِرُع    56ُتِصيُبُهْم  اْلِمْقَرَعُة  َوِمْنُه  ِباْلَعَصا،  ُيْقَرُع  اْلَعْبُد  َقْوُلُهْم:  َوِمْنُه   ،
ُيوِف، َواتََّفُقوا َعَلى َأنَّ اْلَقاِرَعَة اْسٌم ِمْن َأْسَماِء    اْلُقْرآنِ  َوَتَقاَرُعوا َتَضاَرُبوا ِبالسُّ َوَقَرَع اْلَباَب، 

ْيَحةُ  يَِّة َهِذِه التَّْسِمَيِة َعَلى ُوُجوه  َأَحُدَها: َأنَّ َسَبَب َذِلَك ُهَو الصَّ الَِّتي    اْلِقَياَمِة، َواْخَتَلُفوا ِفي ِلمِ 
ْيَحِة اأْلُوَلى َتْذَهُب اْلُعُقوُل، َقاَل َتَعاَلى: )َفَصِعَق َمْن ِفي  َتمُ  وُت ِمْنَها اْلَخاَلِئُق، أِلَنَّ ِفي الصَّ
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ماواِت َوَمْن ِفي اأْلَْرِض( َوِفي الثَّاِنَيِة َتُموُت اْلَخاَلِئُق ِسَوى ِإْسَراِفيَل، ُثمَّ ُيِميُتُه َّللاَُّ ُثمَّ    57السَّ
 َيْنُفُخ الثَّاِلَثَة َفَيُقوُموَن. ُيْحِييِه، فَ 

اِن اْصِطَكاًكا َشِديًدا ِعْنَد َتْخِريِب اْلَعاَلمِ  ْفِليََّة َيْصَطكَّ ، َفِبَسَبِب  َوَثاِنيَها: َأنَّ اأْلَْجَراَم اْلُعْلِويََّة َوالسُّ
َي َيْوُم اْلِقَياَمِة ِباْلَقاِرَعِة.   ِتْلَك اْلَقْرَعِة ُسمِ 

ْفَزاِع، َوَذِلَك في السموات ِبااِلْنِشَقاِق    َوَثاِلُثَها: َأنَّ  اْلَقاِرَعَة ِهَي الَِّتي َتْقَرُع النَّاَس ِباأْلَْهَواِل َواإلِْ
كِ    ِبالدَّ اْلِجَباِل  َوِفي  ِبااِلْنِتَثاِر،  اْلَكَواِكِب  َوِفي  ِر،  ِبالتََّكوُّ َواْلَقَمِر  ْمِس  الشَّ َوِفي  َوااِلْنِفَطاِر، 

اأْلَْرِض ِبالطَّيِ  َوالتَّْبِديِل، َوأَْهُل اللَُّغِة َيُقوُلوَن: َتُقوُل اْلَعَرُب َقَرَعْتُهُم اْلَقاِرَعُة،  َوالنَّْسِف، َوِفي  
 َوَفَقَرْتُهُم اْلَفاِقَرُة، ِإَذا َوَقَع ِبِهْم َأْمٌر َفِظيٌع.  

ِ ِباْلَعَذاِب َواْلِخْزِي وَ  ، َقاَل َبْعُض اْلُمَحقِ ِقيَن  َوَراِبُعَها: َأنََّها َتْقَرُع أَْعَداَء َّللاَّ النََّكاِل، َوُهَو َقْوُل ُمَقاِتل 
 58.59َوَهَذا َأْوَلى ِمْن َقْوِل اْلَكْلِبيِ  ِلَقْوِلِه َتَعاَلى: )َوُهْم ِمْن َفَزع  َيْوَمِئذ  آِمُنوَن( 

 يوم الطامة:  

ُة اْلُكْبَرى ) ْنَساُن َما َسَعى )( َيْوَم 34قال تعالى: )َفِإَذا َجاَءِت الطَّامَّ َزِت  35َيَتَذكَُّر اإلِْ ( َوُبرِ 
يِء    60( 36اْلَجِحيُم ِلَمْن َيَرى ) يِء للشَّ )طم( الطاء والميم أصٌل صحيٌح يدلُّ على تغطيِة الشَّ

يِه به، األرض أو غيرها. من ذلك قولهم طمَّ البئر بالتراب: مألها وَسوَّاها. ثم   حتى يسو 
م".    يحمل على ذلك فيقال للبحر الطِ مُّ، كأنَّه َطمَّ الماُء ذلك القرار. ويقولون: "له الطِ م  والرِ 
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ْيِء   م  الثََّرى. ومن ذلك قولهم: َطمَّ األمر، ِإذا عال وَغَلَب ، َوُيَقاُل ِللشَّ فالطِ م : البحر، والرِ 
ي َتِطمُّ َعَلى َما ِسَواَها َوِمْن َثمَّ ِقيَل: َفْوَق  الَِّذي َيْكُبُر َحتَّى َيْعُلَو َقْد َطمَّ، َوالطَّامَُّة اْلَحاِدَثُة الَّتِ 

، َوُكلُّ َما َغَلَب َشْيًئا َوَقَهَرُه وَ  ْفُن َواْلُعُلوُّ َأْخَفاُه  ُكلِ  َطامَّة  َطامٌَّة، َقاَل اْلَقفَّاُل: َأْصُل اْلطَّمِ  الدَّ
الزَّ  اْلَكِثيُر  َوُهَو  الطَّاِمي  اْلَماُء  َوِمْنُه  َطمَُّه،  َوُهَو  َفَقْد  َسَواٌء  َواْلَعاِديُّ  َواْلَعاِتي  َوالطَّاِغي  اِئُد، 

اْلُمَتَكبِ ُر، ولذلك ُسمِ يت القيامة: الطَّامَّة أِلَنََّها َتُطمُّ َعَلى ُكلِ    ِ َتَعاَلى  َأْمِر َّللاَّ اْلَخاِرُج َعْن 
اِهَيُة الَعِظيَمة الَِّتي  َهاِئَلة  ِمَن اأْلُُموِر َفَتْعُلو َفْوَقَها َوَتْغُمُر َما ِسَواَها ، و  الطَّامَُّة ِعْنَد اْلَعَرِب الدَّ

 اَل ُتْسَتَطاُع ، ُيْنَسى َما َقْبَلَها في جنبها. 

اِهَيُة اْلُكْبَرى، فقد اْخَتَلُفوا ِفي َأنََّها َأيُّ َشْيء  ِهَي،    وإذا تبين َأنَّ َمْعَنى الطَّامَِّة اْلُكْبَرى الدَّ
َيْوُم اْلِقَياَمِة أِلَنَُّه ُيَشاَهُد ِفيِه ِمَن النَّاِر، َوِمَن اْلَمْوِقِف اْلَهاِئِل، َوِمَن اآْلَياِت    َفَقاَل َقْوٌم: ِإنََّها 

، َوَقاَل اْلَحَسُن: ِإنََّها ِهَي النَّْفَخُة الثَّ  اِنَيُة  اْلَباِهَرِة اْلَخاِرَجِة َعِن اْلَعاَدِة َما ُيْنَسى َمَعُه ُكلُّ َهاِئل 
ِعنْ  الطَّامََّة الَِّتي  َر  َفسَّ َتَعاَلى  ِإنَُّه  آَخُروَن:  َوَقاَل  اْلِقَياَمِة،  َمْوِقِف  ِإَلى  اْلَخاَلِئُق  ُتْحَشُر  َدَها 

ِلَمْن َيرى( َفالطَّامَُّة   اْلَجِحيُم  َزِت  َوُبرِ  ْنساُن َما َسعى  َيَتَذكَُّر اإلِْ َيْوَم  ِبَقْوِلِه َتَعاَلى: )  اْلُكْبَرى 
ِلَذلِ  اْلَوْقُت وقت قراءة الكتاب على ما َقاَل  َتُكوُن اْسًما  َفُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن َذِلَك  َك اْلَوْقِت، 

اَعُة ِهَي    61َتَعاَلى: )َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقياَمِة ِكتابًا َيْلقاُه َمْنُشورًا(  ، َوُيْحَتَمُل َأْن َتُكوَن ِتْلَك السَّ
اَعَة الَِّتي ُيَساُق ِفيَها أَْهلُ   62اْلَجنَِّة ِإَلى اْلَجنَِّة َوأَْهُل النَّاِر ِإَلى النَّاِر.  السَّ

 الصاخة:  
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ُة(  اخَّ ْيَحُة الَِّتي َتُكوُن َعْنَها اْلِقَياَمُة، أي:  ،  63قال تعالى: )َفِإذا جاَءِت الصَّ ُة: الصَّ اخَّ َوالصَّ
ذ، مما يرى  إذا جاءت صيحة القيامة، التي تصخ لهولها األسماع، وتنزعج لها األفئدة ومئ 

اللَُّغِة   خِ  ِفي  اُج: َأْصُل الصَّ َقاَل الزَّجَّ الناس من األهوال وشدة الحاجة لسالف األعمال. 
، ُيَقاُل َصخَّ َرْأَسُه ِبَحَجر  َأْي َشَدَخُه َواْلُغَراُب َيُصخُّ ِبِمْنَقاِرِه ِفي ُدُبِر اْلَبِعيِر   كُّ الطَّْعُن َوالصَّ

ال َفَمْعَنى  َيْطَعُن،  َتُصخُّ  َأْي  الثَّاِنَيُة،  النَّْفَخُة  َوِهَي  ِلْْلَذاِن ،  َصْوِتَها  ِة  ِبِشدَّ اكَِّة  ِة الصَّ اخَّ صَّ
 اأْلَْسَماَع: َأْي َتُصمَُّها َفاَل َتْسَمُع ِإالَّ َما ُيْدَعى ِبِه ِلأْلَْحَياِء.  

ِريَن: ُتِصيُخ َلَها اأْلَْسَماُع، ِمْن َقْوِلَك: َأَصاخَ   ِإَلى َكَذا: َأِي اْسَتَمَع ِإَلْيِه،  وقال بعض اْلُمَفسِ 
اْلِجنُّ   ِإالَّ  اَعِة  السَّ ِمَن  َشَفًقا  اْلُجْمَعِة  َيْوَم  ُمِصيَخٌة  َوِهَي  ِإالَّ  َدابَّة   ِمْن  )َما  اْلَحِديُث:  َوِمْنُه 

ْنُس.(    64َواإلِْ

ِلْلقُ  التَّْسِليِم  اْلُعَلَماِء: َوَهَذا ُيْؤَخُذ َعَلى ِجَهِة  َفُمْقَتَضاَها اْلَقْوُل  وَقاَل َبْعُض  َفَأمَّا اللَُّغُة  َدَماِء، 
ِة َوْقَعِتَها.   ا( ؟ َأْي َتُصمَُّها ِبِشدَّ ُة: َصْيَحٌة َتُصخُّ اآْلَذاَن )َصخًّ اخَّ ُل، َقاَل اْلَخِليُل: الصَّ اأْلَوَّ

ِديُد. َوِقيَل: ِهَي َمْأُخوَذةٌ  كُّ الشَّ ُه    َوَأْصُل اْلَكِلَمِة ِفي اللَُّغِة: الصَّ ُه ِباْلَحَجِر: ِإَذا َصكَّ ِمْن َصخَّ
اِهَيُة. الطََّبرِ  ُة َوَباتَّْتُهُم اْلَباِئَتُة، َوِهَي الدَّ اخَّ ْتُهُم الصَّ :  ، َوِمْن َهَذا اْلَباِب َقْوُل اْلَعَرِب: َصخَّ يُّ

َمَم،     َوَأْحَسُبُه ِمْن َصخَّ ُفاَلٌن ُفاَلًنا: ِإَذا َأْصَماُه.  َقاَل اْبُن اْلَعَرِبي ِ  ُة الَِّتي ُتوِرُث الصَّ اخَّ : الصَّ
 َعِن  َوِإنََّها َلُمْسِمَعٌة، َوَهَذا ِمْن َبِديِع اْلَفَصاَحِة،  وَلَعْمُر َّللاَِّ ِإنَّ َصْيَحَة اْلِقَياَمِة َلُمْسِمَعٌة ُتِصمُّ 

ْنَيا، َوُتْسِمُع ُأُموَر اآْلِخَرِة. َقْوُلُه َتَعاَلى: )َيْوَم َيِفرُّ الْ  َمْرُء ِمْن َأِخيِه( َأْي يهرب، أي تجئ  الدُّ
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ُة ِفي َهَذا اْلَيْوِم الَِّذي َيْهُرُب ِفيِه ِمْن َأِخيِه، َأْي ِمْن ُمَوااَلِة َأِخيِه َوُمَكاَلَمِتِه، أِلَنَُّه   اخَّ اَل  الصَّ
ِمْنُهْم َيْوَمِئذ  َشْأٌن ُيْغِنيِه َأْي ُيْشِغُلُه  َيَتَفرَُّغ ِلَذِلَك، اِلْشِتَغاِلِه ِبَنْفِسِه، َكَما َقاَل َبْعَدُه: ِلُكلِ  اْمِرئ   

َعْن َغْيِرِه ، والصاخة هي التي تورث الصمم وإنها المسمعة، ولعمرو هللا إن صيحة القيامة  
مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور اآلخرة، وبهذا كله كان يومًا عظيمًا كما قال هللا  

 أجزائه فهو عظيم. كذلك ما كبر في معانيه. تعالى في وصفه بالعظيم. وكل شيء كبر في  

وبهذا المعنى كان الباري عظيمًا، لسعة قدرته وعلمه وكثرة ملكه الذي ال يحصى، ولما  
كان أمر اآلخرة ال ينحصر كان عظيمًا باإلضافة إلى الدنيا ولما كان محدثًا له أول صار  

 65حقيرًا باإلصافة إلى العظيم الذي ال يحد. 

ُة(   66)َفِإَذا َجاَءِت الطَّامَُّة اْلُكْبَرى( وقوله تعالى:   اخَّ   67، )وقال( في سورة )َفِإَذا َجاَءِت الصَّ
والمراد بهما القيامة. يسأل عن وجه افتراق العبارة؟ وهل كان يحسن ورود الصاخة هنا  

 والطامة هناك؟

شئ واحد  والجواب ن ذلك، وهللا أعلم: أن الطامة والصاخة وإن أريد بهما في السورتين  
فإن اسم الطامة أرهب وأنبأ بأهوال القيامة ألنها من قولهم طم السبل إذا عال وغلب. وأما  

 
، التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ص:   224/  19، تفسير القرطبي    61/  31مفاتيح الغيب    -  65

  ( هـ1332:  المتوفى)  القاسمي  الحالق  قاسم  بن  سعيد  محمد   بن  الدين  جمال  محمد:  التأويل  محاسن،    568
هـ  1418  -  األولى:  الطبعةبيروت ،    –  العلميه  الكتب  دار:  السود الناشر  عيون   باسل  محمد:  ، المحقق

  السعدي  هللا  عبد  بن  ناصر  بن  الرحمن   عبد:  المنان   كالم  تفسير  في  الرحمن  الكريم   تيسير،  410/  9  ،  
  م ،   2000-  هـ1420  ،1الرسالة ، ط  اللويحق ، مؤسسة  معال  بن  الرحمن  عبد :  ، المحقق  (هـ1376  ت

 911ص: 
 (34سورة النازعات اآلية )  - 66
 (33سورة عبس اآلية ) - 67



الصاخة فالصيحة الشديدة من قولهم صخ بأذنيه مثل أصاخ فاستعيرت من أسماء القيامة 
مجازًا ألن الناس يصيخون لها، فلما كانت الطامة أبلغ في اإلشارة إلى أهوالها خص بها  

لصورتين في التخويف واإلنذار، وعلى ذلك بنيت سورة النازعات، أال ترى قوله:  أبلغ ا 
الرَّاِجَفُة ) َتْرُجُف  الرَّاِدَفُة( 6)َيْوَم  َتْتَبُعَها  بعد،    68(  به  أتبع  وما  بالكبرى،  الطامة  ووصف 

 69وابتداء السورة وختامها، فكلها تخويف وترهيب، فناسبها أشد العبارتين موقعًا وأرهبها. 

 يوم النفخة.  

َهاَدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر   وِر َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّ قال هللا تعالى: }َوَلُه اْلُمْلُك َيْوَم ُيْنَفُخ ِفي الصُّ
وِر َوَنْحُشُر اْلُمْجِرِميَن َيْوَمِئذ  ُزْرًقا{  70{ وِر    71، }َيْوَم ُيْنَفُخ ِفي الصُّ ، } َوَيْوَم ُيْنَفُخ ِفي الصُّ

َماَواِت َوَمْن ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء َّللاَُّ َوُكلٌّ َأَتْوُه َداِخِرين{ ، }َيْوَم ُيْنَفُخ    72َفَفِزَع َمْن ِفي السَّ
ورِ  وُر َقْرٌن  ، و   73َفَتْأُتوَن َأْفَواًجا{  ِفي الصُّ وِر اْلُمَراد ِمْنُه َيْوَم اْلَحْشِر، َوالصُّ َيْوَم ُيْنَفُخ ِفي الصُّ

وِر   ِلْلَفَناِء َوالثَّاِنَيُة ِلْْلِْنَشاِء قال تعالى: )َوُنِفَخ ِفي الصُّ ِفيِه، النَّْفَخُة اأْلُوَلى  ُيْنَفُخ  ِمْن ُنور  
ماواِت َوَمْن ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َمْن شاَء َّللاَُّ ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِه ُأْخرى َفِإذا ُهْم ِقياٌم  َفَصِعَق َمْن ِفي ال سَّ

 74َيْنُظُروَن.( 
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وِر، َفاَل َيْسَمُعُه َأَحٌد ِإالَّ   و".... ُثمَّ ُيْنَفُخ ِفي الصُّ ِ ْبِن َعْمر  وَرَوى ُمْسِلٌم ِمْن َحِديِث َعْبِد َّللاَّ
َفَيْصَعُق،  َأْصَغى   َقاَل:  ِإِبِلِه،  َحْوَض  َيُلوُط  َرُجٌل  َيْسَمُعُه  َمْن  ُل  َوَأوَّ َقاَل:  ِليًتا،  َوَرَفَع  ِليًتا 

ُنْعَماُن   -َمَطًرا َكَأنَُّه الطَّلُّ َأِو الظِ لُّ    -َأْو َقاَل ُيْنِزُل هللُا    -َوَيْصَعُق النَّاُس، ُثمَّ ُيْرِسُل هللُا  
اكُّ   ِمْنُه َأْجَساُد النَّاِس، ُثمَّ ُيْنَفُخ ِفيِه ُأْخَرى، َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم َيْنُظُروَن، ُثمَّ ُيَقاُل: َيا  َفَتْنُبُت    - الشَّ

   75َأيَُّها النَّاُس َهُلمَّ ِإَلى َربِ ُكْم، َوِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمْسُئوُلوَن." 

ورِ  اَلُم. َقاَل َأُبو اْلَهْيَثِم: َمْن  َواأْلَُمُم ُمْجِمَعٌة َعَلى َأنَّ الَِّذي َيْنُفُخ ِفي الصُّ  ِإْسَراِفيُل َعَلْيِه السَّ
َراَط، َوَطَلَب َلَها َتْأِوياَل  وُر َقْرًنا َفُهَو َكَمْن ُيْنِكُر اْلَعْرَش َواْلِميَزاَن َوالصِ  .  َأْنَكَر َأْن َيُكوَن الصُّ ت 

76 

 يوم الزلزلة ويوم الرجفة. 

، } َيْوَم َتْرُجُف   77اأْلَْرُض َواْلِجَباُل َوَكاَنِت اْلِجَباُل َكِثيًبا َمِهيًل{قال هللا تعالى } َيْوَم َتْرُجُف 
الرَّْجَفُة ِفي اللَُّغِة َتْحَتِمُل َوْجَهْيِن َأَحُدُهَما: اْلَحَرَكُة ِلَقْوِلِه  ، و 78({7( َتْتَبُعَها الرَّاِدَفُة )6الرَّاِجَفُة )

َوا  اأْلَْرُض  َتْرُجُف  التي ترجف عندها األجرام  تعالى: )َيْوَم  ْلِجباُل ( والراجفة هي الواقعة 
الساكنة. أي تتحرك حركة شديدة وتزلزل زلزلة عظيمة. فاإلسناد إليها مجازي ألنها سببه.  
أو التجوز في الطرف يجعل سبب الرجف راجفا. أو الراجفة األجرام الساكنة التي تشتد  

فة باعتبار األول. قال الشهاب: ولو فسرت  حركتها حينئذ كاألرض والجبال. فتسميتها راج 
الراجفة بالمحركة جاز، وكان حقيقة. ألن )رجف( يكون بمعنى حر ك وتحر ك ، والرَّاِجَفَة  
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ْنَيا َتَتَزْلَزُل َوَتْضَطِرُب ِعْنَدَها، َوِإمَّا أِلَنَّ   َيْت ِبِه ِإمَّا أِلَنَّ الدُّ َصْوَت  ِهَي النَّْفَخُة اأْلُوَلى، َوُسمِ 
ْحَياِء  تِ  َتْتَبُع اأْلُوَلى َفَتْضَطِرُب اأْلَْرُض إِلِ ْلَك النَّْفَخِة ِهَي الرَّاِجَفُة، ، َوالرَّاِجَفُة َرْجَفٌة ُأْخَرى 

َمِر، َقاَل   اْلَمْوَتى َكَما اْضَطَرَبْت ِفي اأْلُوَلى ِلَمْوِت اأْلَْحَياِء َعَلى َما َذَكَرُه َتَعاَلى ِفي ُسوَرِة الزُّ
َقاَل:  َرُسوُل َّللاَِّ  َيْوًما؟  َأْرَبُعوَن  َقاَل:  َأْرَبُعوَن«  النَّْفَخَتْيِن  َبْيَن  »َما  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللُا  َصلَّى   

  َأَبْيُت، َقاَل: َأْرَبُعوَن َشْهًرا؟ َقاَل: َأَبْيُت، َقاَل: َأْرَبُعوَن َسَنًة؟ َقاَل: َأَبْيُت، َقاَل: »ُثمَّ ُيْنِزُل َّللاَُّ 
مَ  اِء َماًء َفَيْنُبُتوَن َكَما َيْنُبُت الَبْقُل، َلْيَس ِمَن اإِلْنَساِن َشْيٌء ِإالَّ َيْبَلى، ِإالَّ َعْظًما َواِحًدا  ِمَن السَّ

َبِب ِلأْلَْحَياِء، َوَهَذا    79َوُهَو َعْجُب الذََّنِب، َوِمْنُه ُيَركَُّب الَخْلُق َيْوَم الِقَياَمِة« ، َوَأنَّ َذِلَك َكالسَّ
ِ َأْن َيْفَعَل َما َيَشاُء، َوَيْحُكَم َما ُيِريُد. ِممَّا الَ  َعاَدِة، َوّلِلَّ   َحاَجَة ِإَلْيِه ِفي اإلِْ

ْوُت اْلَهاِئُل ِمْن َقْوِلِهْم: َرَجَف الرَّْعُد َيْرُجُف َرْجًفا َوَرِجيًفا، وَ  ُة اْلُمْنَكَرُة َوالصَّ َذِلَك  والثَّاِني: اْلَهدَّ
ُد َأْصَواِتِه الْ  َحاِب، َوِمْنُه قوله تعالى: )َفَأَخَذْتُهُم الرَّْجَفُة( َتَردُّ َفَعَلى    80ُمْنَكَرِة َوَهْدَهَدُتُه ِفي السَّ

ٌة َكالرَّْعِد، َوَأمَّا الرَّاِدَفُة َفُكلُّ َشْيء  َجا َء َبْعَد  َهَذا اْلَوْجِه الرَّاِجَفُة َصْيَحٌة َعِظيَمٌة ِفيَها َهْوٌل َوِشدَّ
 81ُل َرِدَفُه، َأْي َجاَء َبْعَدُه. َشْيء  آَخَر ُيَقا
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( َعَلى اْلَكاِفِريَن َغْيُر  9( َفَذِلَك َيْوَمِئذ  َيْوٌم َعِسيٌر )8قال تعالى: } َفِإَذا ُنِقَر ِفي النَّاُقوِر )
} وُر َواآْلَخُر  ،    82َيِسير  وَر ِباْسَمْيِن َأَحُدُهَما الصُّ ور حيث َسمَّى هللا الصُّ َوالنَّاُقوُر ُهَو الصُّ

ْحَياِء   ْصَعاِق ُتَخاِلُف َنْفَخَة اإلِْ ، وهو  النَّاُقوُر، ُهَو الَِّذي ُيْنَفُخ ِفيِه النَّْفَخَتاِن َمًعا، َفِإنَّ َنْفَخَة اإلِْ
نَُّه الَِّذي ِمْن َشْأِنِه َأْن ُيْنَقَر ِفيِه ِللتَّْصِويِت، َوالنَّْقُر ِفي َكاَلِم اْلَعَرِب:  َفاُعوٌل ِمَن النَّْقِر، َكأَ 

ا َلُه ِبُدَعاِئِه. َوَقاَل ُمَجاِهٌد َوَغْيرُ  ْوُت،  َوُهْم َيُقوُلوَن: َنقََّر ِباْسِم الرَُّجِل ِإْذ َدَعاُه ُمْخَتصًّ ُه:  الصَّ
ِة اْلَهاِئَلِة اْلَعامَِّة.  ُهَو َكَهْيَئِة اْلُبوِق، َويَ  دَّ ُل الشِ   ْعِني ِبِه النَّْفَخَة الثَّاِنَيَة. َوِقيَل: اأْلُوَلى، أِلَنََّها َأوَّ

؟ َفاْلَقْوُل  واْخَتَلُفوا ِفي َأنَّ اْلَوْقَت الَِّذي ُيْنَقُر ِفي النَّاُقوِر، أَُهَو النَّْفَخُة اأْلُوَلى َأِم النَّْفَخُة الثَّاِنَيةُ 
وِر ُثُقًبا ِبَعَدِد اأْلَْرَواِح ُكل ِ اأْلَ  ُل: َأنَُّه ُهَو النَّْفَخُة اأْلُوَلى ، َوَجاَء ِفي اأْلَْخَباِر َأنَّ ِفي الصُّ َها،  وَّ

ُثْقَبة  ُروٌح   ِمْن ُكلِ   النَّْفِخ  ِعْنَد  َفَيْخُرُج  الثَّاِنَيِة،  النَّْفَخِة  الثُُّقِب ِفي  ِتْلَك  ُتْجَمُع ِفي  ِإَلى  َوَأنََّها 
وُر ُمحْ  ِ َتَعاَلى، َفُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن الصُّ َتِوًيا  اْلَجَسِد الَِّذي ُنِزَع ِمْنُه َفَيُعوُد اْلَجَسُد َحيًّا ِبِإْذِن َّللاَّ

النَّْقِر    َعَلى آَلَتْيِن ُيْنَقُر ِفي ِإْحَداُهَما َوُيْنَفُخ ِفي اأْلُْخَرى َفِإَذا ُنِفَخ ِفيِه ِلْْلِْصَعاِق، ُجِمَع َبْينَ 
ْيَحُة أََهدَّ َوأَْعَظَم، َوِإَذا ُنِفَخ ِفيِه ِلْْلِْحَياِء َلْم ُيْنَقْر ِفيِه، َواْقُتِصَر عَ  َلى النَّْفِخ،  َوالنَّْفِخ، ِلَتُكوَن الصَّ

وِر ِإَلى َأْجَساِدَها اَل َتْنِقيُرَها ِمْن أَ  ْجَساِدَها، َوالنَّْفَخُة  أِلَنَّ اْلُمَراَد ِإْرَساُل اأْلَْرَواِح ِمْن ُثُقِب الصُّ
ْيَحُة   َوالصَّ َساِمُعُه،  َماَت  َفُربََّما  اْشَتدَّ  ِإَذا  َفِإنَُّه  الرَّْعِد،  َصْوِت  َنِظيُر  َوُهَو  ِللتَّْنِقيِر،  اأْلُوَلى 

ِديَدُة الَِّتي َيِصيُحَها َرُجٌل ِبَصِبي   َفَيْفَزُع ِمْنُه َفَيُموُت.   83الشَّ

 المصادر والمراجع: 
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 الخاتمة 

عمّي أن أختميا بجممة من النتائج التي تمّخض عنيا  ، بات لزاماً ىذا البحث ما أن أنييت كتابة   
 كما يأتي : بحثجاءت عمى وفق تسمسل محاور الالبحث ، و 

اطمق اهلل سبحانو وتعالى ليوم القيامة عدة اسماء منيا ما يتعمق بخراب السماء و منيا ما يتعمق  .1
 بخراب االرض.

السماء في اعتبار ان كل اسم من تكمن الحكمة من تعدد اسماء يوم القيامة المتعمقة بخراب  .2
تمك االسماء يدل عمى وصف محدد وبذلك يتحقق االيمان في القموب بصورة ابمغ و تستعد 

 النفوس الستقبال ذلك اليوم بشكل افضل.
تعد االسماء المتعمقة بخراب السماء من االسماء التي تنبو وتزرع الخوف في قموب البشر ،  .3

يم ذلك اليوم ، ومنيا االنشقاق، فانشقاق السماء في ذلك اليوم فجميع تمك االسماء تدل عمى عظ
يمتد حتى رؤية طرفيا، كذا االنفطار فيي تشقق السماء عمى غير نظام مقصود وىو داللة 

 عمى الخراب، و كذلك الحال في التكوير و االنكدار وغيرىا من االسماء سالفة الذكر.
االسماء التي تدل عمى الخراب و شدة وقائعو  اما االسماء  المتعمقة بخراب االرض فيي من .4

عمى البشر ، فالقارعة تقرع الناس بما فييا من احداث و شدائد، كذلك الطامة ، فيي الداىية و 
االمر الذي ال يطيقو الشخص ، اما يوم الصاخة ، و الذي يعني الصيحة الشديدة فيو نوع 

ا مصطمحان كافيان لداللة عمى عظمة اخر من انواع الخراب ، اما الزلزلة و الرجفة فييم
 الخراب الذي سيحل بالعالم آنذلك.

 بين ألقدمو ، ووقتي جيدي فيو بذلت الذي كتابة ىذا البحث في ُوفقت قد أكون أن أرجو أخيرا
 عميو موالنا ىو ، وحده لو والكمال ، عميّ  بو أنعم ما عمى الحمد هلل فإنفيو  ُوفقت فإن ، أيديكم
 ال التي آالئو عمى وآخرا أوال العالمين رب هلل والشكر...  النصير ونعم المولى فنعم ، توكمنا
 . ُتعد
 

 الباحثة                                                                



  ( هـ911:  المتوفى)   السيوطي  الدين  جالل  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد:  والنظائر   شباه األ  -1
 م1990 - هـ1411 األولى،: العلمية الطبعة  الكتب دار :  ، الناشر

  عبد   بن  المختار  محمد   بن  األمين   محمد :  بالقرآن   القرآن  إيضاح   في  البيان  أضواء  -2
  النشر   و  للطباعة  الفكر  دار:    ، الناشر  (هـ1393:    المتوفى)  الشنقيطي  الجكني  القادر

 م 1995 -  هـ 1415:   النشر لبنان ، عام  –  بيروت التوزيع و

ناصر   وأسرار  التنزيل   أنوار  -3   محمد  بن   عمر   بن  هللا  عبد   سعيد   أبو   الدين   التأويل: 
:  المرعشلي ، الناشر   الرحمن  عبد   محمد:  ، المحقق   (هـ685:  المتوفى)  البيضاوي   الشيرازي 

 هـ 1418 -  األولى:  بيروت ، الطبعة –  العربي  التراث إحياء  دار

:  الحنفي ، تحقيق  الفقيه  السمرقندي  إبراهيم  بن   محمد  بن  نصر  الليث  أبو :  العلوم  بحر   -4
 بيروت .  –  الفكر دار :   النشر   مطرجي ، دار محمود.د

  أبو  الحسيني،  الرز اق   عبد   بن   محم د  بن  محم د :  القاموس   جواهر  من  العروس  تاج  -5
المحققين    من   مجموعة:  ، المحقق  ( هـ1205:  المتوفى)  الزَّبيدي  بمرتضى،   الملق ب   الفيض،
 الهداية.  دار :  ، الناشر

  الكتاب  تفسير  من  الجديد  العقل   وتنوير  السديد  المعنى  تحرير »  والتنوير  التحرير  -6
:    المتوفى)   التونسي  عاشور  بن   الطاهر  محمد  بن   محمد  بن   الطاهر  محمد:  «المجيد
 هـ 1984: النشر تونس ، سنة  – للنشر  التونسية  الدار  ، (هـ1393

  فرح  بن   بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد   اآلخرة: أبو  وأمور  الموتى  بأحوال  التذكرة   -7
:  الدكتور:  ودراسة   ، تحقيق  ( هـ671:  المتوفى )   القرطبي   الدين  شمس  الخزرجي  األنصاري 



:  الرياض ، الطبعة  والتوزيع،   للنشر  المنهاج  دار   إبراهيم ، مكتبة   بن  محمد  بن  الصادق
 هـ  1425 األولى ،

  بكر   أبو  األصبهاني،  األنصاري   فورك  بن  الحسن  بن  محمد :  فورك  ابن  تفسير  -8
  أم  ، جامعة  (ماجستير )  بندويش  القادر  عبد  عالل :  وتحقيق   ، دراسة  ( هـ406:  المتوفى)

 م 2009 -  1430: األولى السعودية ، الطبعة  العربية المملكة -  القرى 

  ثم  البصري   القرشي  كثير  بن   عمر  بن   إسماعيل  الفداء  أبو :  العظيم  القرآن   تفسير   -9
المحقق   ( هـ774:  المتوفى )   الدمشقي  الناشر   محمد   بن   سامي:  ،   ،   طيبة   دار:  سالمة 

 م 1999 - هـ1420 الثانية: والتوزيع ، الطبعة للنشر

  مكتبة   ، شركة  ( هـ1371:  المتوفى)   المراغي   مصطفى  بن  أحمد :  المراغي  تفسير  -10
 م.   1946 - هـ 1365 األولى،: بمصر الطبعة  وأوالده  الحلبي البابى مصطفى ومطبعة

  البلخى  األزدي   بشير   بن   سليمان  بن   مقاتل   الحسن   أبو   سليمان:  بن   مقاتل   تفسير  -11
بيروت    –   التراث   إحياء دار:  شحاته الناشر  محمود   هللا  عبد : ، تحقيق  (هـ150:  المتوفى)

 هـ.  1423 - األولى :  ، الطبعة

  (هـ370:  المتوفى )   منصور أبو  الهروي، األزهري  بن  أحمد  بن محمد:  اللغة تهذيب  -12
:  بيروت ، الطبعة  –   العربي  التراث   إحياء  دار:  مرعب ،الناشر   عوض   محمد :  ، المحقق

 م2001 األولى، 



  هللا   عبد  بن   ناصر  بن  الرحمن  عبد:  المنان   كالم   تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير  -13
  مؤسسة:  اللويحق ، الناشر   معال   بن  الرحمن  عبد :  ، المحقق  (هـ1376:  المتوفى )   السعدي

 م 2000- هـ1420 األولى: الرسالة ، الطبعة

اآلملي    غالب   بن   كثير  بن   يزيد   بن   جرير   بن   محمد:  القرآن  تأويل   في  البيان   جامع  -14
  مؤسسة :  شاكر ، الناشر   محمد  أحمد:  المحقق   (هـ310:  المتوفى)  الطبري   جعفر  أبو  ،

 م 2000 - هـ 1420 األولى،: الرسالة ، الطبعة

  وسننه   وسلم  عليه   هللا  صلى  هللا  رسول   أمور من  المختصر  الصحيح   المسند   الجامع  -15
  ناصر  بن   زهير  محمد :  الجعفي ، المحقق  البخاري   عبد هللا  أبو  إسماعيل   بن  محمد:  وأيامه

  فؤاد   محمد  ترقيم  ترقيم  بإضافة  السلطانية   عن   مصورة)  النجاة  طوق   دار :  الناصر ، الناشر
 هـ1422 األولى، : ، الطبعة  (الباقي  عبد

  األنصاري  فرح بن  بكر  أبي  بن  أحمد بن  محمد  هللا  عبد  أبو: القرآن ألحكام الجامع -16
  وإبراهيم  البردوني   أحمد :    تحقيق  ( هـ671:    المتوفى )   القرطبي  الدين   شمس   الخزرجي 

 م.  1964 - هـ1384 ،   الثانية:   القاهرة ، الطبعة – المصرية  الكتب  أطفيش ، دار

  عبد  بن   محمود   الدين  شهاب:  المثاني  والسبع   العظيم  القرآن   تفسير   في  المعاني  روح  -17
:  عطية ، الناشر   الباري   عبد   علي  : المحقق  ( هـ1270:  المتوفى)   األلوسي   الحسيني   هللا

 هـ 1415 األولى، : بيروت ، الطبعة –  العلمية الكتب  دار

  بكر  أبو  بشار،   بن   محمد   بن  القاسم   بن  محمد:  الناس   كلمات  معاني  في  الزاهر   -18
  الرسالة   مؤسسة:  الضامن ، الناشر  صالح   حاتم.  د:  ، المحقق   ( هـ328:  المتوفى)  األنباري 

 1992- هـ 1412 األولى،: الطبعةبيروت ،   –



:  المتوفى)   الشيباني  أسد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد   هللا  عبد  أبو:  الزهد  -19
المحقق   (هـ241 الناشر  محمد   بن   يحيى :  ،  الطبعة  ابن  دار :  سوس   ،   الثانية، :  رجب 

 م 2003

  أبو   الترمذي،   الضحاك،   بن   موسى  بن  َسْورة   بن  عيسى  بن  الترمذي: محمد   سنن   -20
  فؤاد   ومحمد  (2  ،1  جـ)  شاكر  محمد  أحمد   :وتعليق   ، تحقيق   ( هـ279:  المتوفى)   عيسى

  ، شركة  (5  ،4  جـ)  الشريف  األزهر  في  المدرس  عوض  عطوة   وإبراهيم   (3  جـ)  الباقي  عبد
 م   1975  -  هـ   1395  الثانية، :  مصر ،الطبعة  –  الحلبي  البابي   مصطفى  ومطبعة  مكتبة

  معاذ   بن   حبان   بن   أحمد   بن   حبان  بن   محمد :  بلبان   ابن   بترتيب  حبان  ابن   صحيح   -21
المحقق  (هـ354:  المتوفى)   الُبستي  الدارمي،  حاتم،   أبو  التميمي،  َمْعبَد،  بن   شعيب :  ، 

 1993 - 1414 الثانية،: بيروت ، الطبعة  – الرسالة  مؤسسة: األرنؤوط ، الناشر 

  حزم   بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبو:  والنحل  واألهواء  الملل  في  الفصل  -22
 القاهرة -  الخانجي مكتبة : الناشر  (هـ456: المتوفى)  الظاهري  القرطبي  األندلسي

  النفائس   دار:  العتيبي ، الناشر  األشقر   هللا   عبد   بن  سليمان  بن   عمر :  الكبرى   القيامة  -23
 م 1995 -  هـ 1415 السادسة،: األردن ، الطبعة والتوزيع، للنشر

  بن   فوزان  بن  صالح:  واإللحاد   الشرك  أهل  على  والرد  االعتقاد   صحيح   إلى  اإلرشاد   -24
 م1999 - هـ1420 الرابعة: الجوزي الطبعة  ابن  دار: الفوزان ، الناشر هللا  عبد



  البدري   خليل  بن  مهدي  بن  صالح  بن  فاضل:  التنزيل   من  نصوص  في  بيانية  لمسات  -25
  1423  الثالثة،:  األردن ، الطبعة  –  عمان  والتوزيع،   للنشر   عمار   دار :  السامرائي ، الناشر 

 م 2003 - هـ

  الفرقة   عقد  في  المضية  الدرة   لشرح   األثرية  األسرار   وسواطع  البهية  األنوار  لوامع  -26
:  المتوفى)  الحنبلي  السفاريني سالم بن  أحمد   بن  محمد العون  أبو الدين،  شمس:  المرضية 

  هـ  1402  -  الثانية :  دمشق ، الطبعة  –   ومكتبتها  الخافقين   مؤسسة:  ، الناشر  (هـ1188
   م 1982 -

  القاسمي   الحالق   قاسم  بن   سعيد   محمد   بن   الدين   جمال  محمد :  التأويل  محاسن   -27
  –   العلميه  الكتب   دار :  السود الناشر  عيون   باسل  محمد :  ، المحقق   ( هـ1332:  المتوفى)

 هـ 1418 -  األولى:  بيروت ، الطبعة

  عبد   بن   غالب   بن   الحق   عبد   محمد  أبو:  العزيز  الكتاب   تفسير  في   الوجيز  المحرر  -28
  السالم  عبد:  ، تحقيق  (هـ542:  المتوفى)  المحاربي   األندلسي   عطية  بن  تمام  بن   الرحمن

 هـ  1422 - األولى: بيروت الطبعة  – العلمية الكتب  دار محمد ،   الشافي  عبد

وآخرون    األرنؤوط   شعيب:    حنبل ، المحقق  بن  أحمد  حنبل:  بن  أحمد   اإلمام   مسند   -29
 م. 1999 ، هـ1420 الثانية:  الرسالة ، الطبعة مؤسسة:  ، الناشر

  عليه   هللا   صلى  هللا   رسول  إلى  العدل   عن   العدل  بنقل  المختصر  الصحيح   المسند  -30
:  ، المحقق   (هـ261:  المتوفى)  النيسابوري   القشيري   الحسن   أبو   الحجاج   بن   مسلم:  وسلم 

 بيروت.  –  العربي  التراث إحياء  دار: الباقي ، الناشر   عبد فؤاد محمد



  بن   مسعود   بن   الحسين   محمد  أبو  ،  السنة  محيي:  القرآن   تفسير   في  التنزيل   معالم   -31
المهدي ،    الرزاق   عبد :    ، تحقيق  (هـ510:    المتوفى)  الشافعي  البغوي   الفراء  بن   محمد

 هـ 1420 ،  األولى:  بيروت ، الطبعة–  العربي  التراث إحياء  دار

  السالم   عبد :    زكريا ، تحقيق   بن  فارس  بن  أحمد   الحسين  أبو :  اللغة  مقاييس   معجم  -32
 . م1979 - هـ1399:  الفكر الطبعة هارون ، دار محمد

  الرازي   التيمي  الحسين  بن  الحسن   بن  عمر   بن  محمد  هللا  عبد   أبو  الغيب:  مفاتيح   -33
  العربي   التراث  إحياء  دار  ،    (هـ606:  المتوفى)   الري   خطيب  الرازي   الدين  بفخر  الملقب

 هـ 1420  - الثالثة: بيروت ، الطبعة –

  آي   من  اللفظ   المتشابه  توجيه  في  والتعطيل   اإللحاد  بذوي   القاطع  التأويل   مالك  -34
،    (هـ708:  المتوفى)  جعفر  أبو  الغرناطي،  الثقفي  الزبير  بن  إبراهيم   بن  أحمد:  التنزيل
 لبنان  -  بيروت العلمية ،  الكتب  الفاسي ، دار  علي محمد الغني عبد : حواشيه وضع

:  المتوفى)  المدني  األصبحي  عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك:  مالك  اإلمام   موطأ  -35
  الرسالة ، سنة   مؤسسة:  خليل ، الناشر  محمود   -   معروف  عواد   بشار:  ، المحقق  (هـ179
 هـ1412: النشر

  حبيب   بن  محمد  بن  محمد  بن   علي  الحسن  أبو:  الماوردي(  والعيون)تفسير  النكت  -36
المحقق  (هـ450:  المتوفى)  بالماوردي  الشهير  البغدادي،  البصري    عبد   ابن   السيد :  ، 
 لبنان /  بيروت - العلمية  الكتب دار :  الرحيم ، الناشر عبد بن  المقصود 

 



 


