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٢٠٩

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

  

  الكريم القرآن من موضوعية دراسة القيامة يوم الشهود

  املدمييغ صاحل بن عبداإلله

ململكـــة العربيـــة ا - ض الريـــا– جامعـــة امللـــك ســـعود -كليـــة الرتبيـــة  -  الدراســـات القرآنيـــةقـــسم

  السعودية

  aalmodaimeegh@ksu.edu.sa   : اإللكترونيالبريد

  : الملخص

 فيه سيقع وما وأهواله أحداثه وعن القرآن عنه حتدث عظيم، يوم القيامة يوم إن

 ذلك أهوال ومن .املعاد إثبات هو القرآن إنزال مقاصد أعظم من إن بل وترهيبا، ترغيبا

 تنوعوا الشهود وهؤالء القيامة، يوم العباد أعمال على الشهود شهادة العظيم اليوم

 ونسخر عصيانه، عن وننزجر لنتعظ اآليات من كثري يف كتابه يف اهللا بينهم وكثروا،

 حبث يف ممجعه أحببت الشهود، هؤالء لتنوع ونظرا .مرضاته يف للسعي علينا نعمه

 من ولكل علي، ال يل شهودا يكونوا أن اهللا أسأل . العظيم املشهد ذلك لدراسة واحد

 مباحث، سبعةو  ومتهيد، مقدمة،: إىل البحث هذا قسمت وقد. الكتاب هذا يقرأ

 ، السابقة والدراسات ، اختياره وأساب ، املوضوع أمهية وتشمل : املقدمة .وخامتة

   . والفهارس ، واخلامتة ، فيه الكتابة منهجو  ، البحث وخطة البحث وهدف

 شهادة - املعاد إثبات - الكرمي القرآن -  القيامة -  الشهود : المفتاحيةالكلمات 

  .الشهود

  والسداد العون أسأل واهللا

  



       
  

 

 
 
 

٢١٠

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

Witnesses on the Day of Resurrection An objective study 

of the Holy Quran 

Abdul Ilah bin Saleh Al-Mudaiemegh 

Department of Quranic Studies - College of Education - King 

Saud University - Riyadh - Saudi Arabia 

Email:  aalmodaimeegh@ksu.edu.sa 

Abstract: 

The Day of Resurrection is a great day, about which the 

Qur’an spoke about, its events and horrors, and what will 

take place in it in order to intimidate and intimidate. Rather, 

one of the greatest purposes of landing the Qur’an is to prove 

the hostile. Among the horrors of that great day is the 

testimony of the witnesses to the actions of the servants on 

the Day of Resurrection, and these witnesses diversified and 

multiplied, among them God in his book in many verses, to 

awaken and descend from his disobedience, and use his 

blessings on us to seek his pleasure. Given the diversity of 

these witnesses, I loved bringing them together in one study 

to study that great scene. I ask God to be witnesses to me, not 

Ali, and to everyone who reads this book. This research was 

divided into: Introduction, Preface, Seven Investigations, and 

Conclusion. Introduction: It includes the importance of the 



       
  

 

 
 
 

٢١١

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

topic, the reasons for choosing it, previous studies, the aim of 

the research and the research plan, the writing method in it, 

the conclusion, and the indexes. 

Keywords: witnesses - resurrection - the Holy Qur’an - proof 

of the return - witness testimony. 

God, I ask for help and payment 



       
  

 

 
 
 

٢١٢

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

!       "  #  $  

ا:   
   : اختياره وأسباب الموضوع أهمية

 .أحد فيه يكتب مل -علمي حسب – املوضوع أن -١

 .القيامة يوم سيشهدون الذين بالشهود وتذكريها النفس وعظ  -٢

 .القيامة يوم يف للشهود الكرمي القرآن ذكر -٣

  

ــــسابقة تالدراســــا  موضــــوع يف كتــــب مــــن – البحــــث بعــــد – أجــــد مل : ال

   . القيامة يوم العباد على الشهود

 يـــوم العبـــاد علـــى الـــشهود بيـــت الـــيت اآليـــات مجـــع : البحـــث هـــدف

   . موضوعية دراسة ودراستها القيامة

   ؟ القيامة يوم العباد على الشهود من : البحث سؤال

     .البحث مبصطلحات تعريف وفيه : التمهيد

   : وهي مباحث سبعة إىل البحث هذا قسمت : البحث خطة

  . تعاىل اهللا شهادة : األول املبحث

  . السالم عليهم الكرام املالئكة شهادة : الثاين املبحث

   :مطلبان وفيه  ،السالم عليهم الرسل شهادة : الثالث املبحث

  .السالم عليه عيسى شهادة : األول

  .وسلم عليه اهللا صلى حممد شهادة : الثاين



       
  

 

 
 
 

٢١٣

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

  .وسلم عليه اهللا صلى حممد أمة شهادة : الرابع املبحث

  .نفسه على الكافر شهادة : اخلامس املبحث

  .املكان شهادة : السادس املبحث

  . اجلوارح شهادة : السابع املبحث

  

 اآليات مجع خالل من االستقرائي املنهج البحث يف اتبعت : البحث منهج

   . ةالقيام يوم الشهود ذكرت اليت

   . البحث نتائج أهم وفيها:  الخاتمة

   . الفهارس
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٢١٤

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

� �

�������� �

� �

  : اللغة في الشھادة تعریف
 وعلــم حـضور علـى يـدل أصـل والـدال واهلـاء الـشني" :)١(فـارس ابـن قـال

  .)٢("ذكرناه الذي عن فروعه من شيئ خيرج ال ،وإعالم

 ،كـذا علـى الرجـل شـهد :تقـول قـاطع خـرب الشهادة" :العرب لسان ويف

   .)٣("عليه أحلف أي، بكذا أشهد وقوهلم

  
  :االصطالح في والشھادة

   .)٤("بصر أو بصرية مبشاهدة حصل علم عن صادر قول" :هي

   .)٥("خاص بلفظ علمه مبا خباراإل :الشهادة" :الفقهاء ويقول

  

  ــــــــــــــــــــ
 وفيـات: يف ترمجتـه انظـر). ه٣٧٥ (سـنة تـويف اللغـة، أئمة من زكريا، بن أمحد احلسن، أبو: هو) ١(

 ).١٧/١٠٣ (النبالء أعالم وسري ،)١/١١٨ (األعيان

 ).٢/٢٢١ (اللغة مقاييس معجم) ٢(

 ).٢/٢٣٨ (العرب لسان) ٣(

 ).١/٤٦٥ (القرآن غريب يف املفردات) ٤(

 ).٢٢/٤٦٢ (اإلقناع منت عن القناع كشاف) ٥(
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 :فقـال  ،الكـرمي القـرآن اتآيـ مـن كثـري يف بالـشهيد نفـسه سـبحانه اهللا وصـف

 نن من زنرن مم  اميل ىل مليك ىك مك لك اك يق  ُّ 

َّ ين ىن
)١(.  

 جخ  مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ُّ  :وقــــــــــــــــــــال 

َّ مغ جغ مع جع مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ
)٢( .  

 العلــــيم إن كمـــا الـــشاهد، مبعـــىن: اللغـــة يف الـــشهيد" :)٣(الزجـــاجي قـــال

: العــرب تقــول الغائــب، خــالف والــشاهد الــراحم، مبعــىن والــرحيم العــامل، مبعــىن

 األشـياء كانت ملا  فاهللا ،عنه يغب مل أي» األمر هلذا شاهًدا كان فالن«

ا أي هلا وشاهًدا هلا شهيًدا كان عليه ختفى ال
ً
 املـشاهد علـم وحبقائقها �ا عامل

  .)٤("خافية عليه ختفى ال ألنه هلا،

 خم جمحم يل ىل مل خل ُّ  :فقـــال شـــهادة شـــيء أعظـــم أنـــه  اهللا وبـــني

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٦٦(ورة النساء س) ١(

 .)١١٧(ورة املائدة س) ٢(

 أشهر  من  عصره، يف العربية شيخ القاسم أبو الزجاجي وندي النها سحاقإ بن عبدالرمحن: هو) ٣(

: يف ترمجتــه انظــر). ه٣٣٧ (ســنة تــويف ،"النحــو علــل يف اإليــضاح"و ،"الكــربى اجلمــل: "كتبــه

 ).٣/١٣٦ (األعيان وفيات

 ).١٣٢: ص(اشتقاق أمساء اهللا ) ٤(
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َّحن جن يم ممىم
)١( .  

 هلـؤالء حممـد، يـا قـل،:  حممـد لنبيه ذكره تعاىل يقول" :جرير ابن قال

 شـهادة أعظـم شيء أيُّ : قومك من نبوَّتك وجيحدون يكّذبون الذين املشركني

 يف يقـع أن جيـوز ال الـذي ،"اهللا" :شـهادة األشياء أكرب بأن أخربهم مث وأكرب؟

 والغلـط واخلطـأ، الـسهو مـن خلقـه من هغري  شهادة يف يقع أن جيوز ما شهادته

 وبيـنكم، بيين شهيدٌ  شهادة، األشياء أكرب هو الذي إن: هلم قل مث ،والكذب

 بــه رضــينا وقــد الــسفيه، مــن وقولــه فعلــه يف منــا والرشــيد املبطــل، مــن منــا بــاحملقِّ 

  .)٢("بيننا حكًما

 :قــالف القيامــة يــوم �ــا ليجــزيهم العبــاد أعمــال علــى مطلــع أنــه اهللا وأبــان

 خل حل جل مك خكلك حك جك حقمق  مف خف حف جف مغ جغ ُّ 

 َّ  هل مل
)٣( .  

 فعله وما األخدود أصحاب قصة تعاىل اهللا ذكر ماعند الربوج سورة ويف

 ليجــزيهم عليــه وشــاهد شــيء كــل علــى مطلــع بأنــه ســبحانه ذكــر �ــم الظــاملون

  بأعماهلم

 الــذين الكفــار وبــني  نبيــه بــني الفــصل احلكــم هــي تعــاىل اهللا وشــهادة

 مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّ  :تعـــــاىل اهللا قـــــال ،رســـــالته اأنكـــــرو 

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٩(ورة األنعام س) ١(

 .)٢٨٩/ ١١(جامع البيان  ) ٢(

 ). ١(رة ا�ادلة و س) ٣(
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  . )١( َّ  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم

 ذلـك على املستشهد بصدقه الواثق جواب جييبهم بأن  نبيه اهللا فأمر

  .والشرائع بالكتب العاملني وإشهاد تعاىل اهللا إشهاد من الصدق بشهادة

  اهللا على افرتى أنه ادعى من على  الرسول جواب كان وكذلك

 يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ُّ  :تعاىل اهللا فقال

 َّ زث رث يت ىت متنت  زت رت يب ىب مبنب زب رب
)٢(.  

 فـوض ألنـه القلـوب منـه تنخلـع الـذي التهديـد غاية يف هذا أن شك وال

   .تعاىل اهللا إىل وبينهم بينه احلكم

 بأديا�م بالعلم إال يكون ال بينهم والفصل العباد بني واحلكم

 حن جن ُّ  :تعاىل اهللا يقول ،عليه شاهد ذلك على مطلع واهللا ،وأعماهلم

 حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن

َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي  مي خي
)٣(.  

   .شهيد شيء كل على سبحانه بأنه خبارباإل اآلية هذه ختم فناسب

 لنفـــسه اهللا شـــهد وقـــد ، اهللا بوحدانيـــة الـــشهادة هـــي شـــهادة وأعظـــم

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه  ُّ  :فقـــــال صـــــمد فـــــرد واحـــــد بأنـــــه

  ــــــــــــــــــــ
 .)٤٣(ورة الرعد س) ١(

 .)٨(ورة األحقاف س) ٢(

 ).١٧ (احلج سورة) ٣(
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  . )١( َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

 قـــدم باملدينــة  اهللا رســول ظهــر ملــا :اآليـــة هــذه نــزول ســبب يف وجــاء

 :لـصاحبه أحـدمها قـال املدينـة أبـصرا فلمـا ؛ الـشام أهـل أحبـار من حربان عليه

 دخـال فلمـا ،الزمـان آخر يف خيرج الذي النيب مدينة بصفة املدينة هذه أشبه ما

 ."نعــم "قــال ؟ حممــد أنــت :لــه فقــاال ، والنعــت بالــصفة هعرفــا  النــيب علــى

 أخربتنـا أنت فإن ، شهادة عن نسألك :قاال ."نعم ":قال ؟ أمحد وأنت :قاال

 أخربنــا :فقــاال ."ســالين ": اهللا رســول هلمــا فقــال ،وصــدقناك بــك آمنــا �ــا

 جي  يه  ُّ   نبيـــه علـــى تعـــاىل اهللا فـــأنزل،اهللا كتـــاب يف شـــهادة أعظـــم عـــن

 فأســــــــــــــــــــــــــــــــلم ، ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

  . )٢( اهللا برسول وصدقا الرجالن

 نــصت وقــد ،عبــاده أعمــال علــى شــهادته تتــضمن ســبحانه اهللا وشــهادة

  :وهي عموما عباده أعمال على اهللا شهادة على آيات ثالث

 خض حض جض مص خص حص مس خس ُّ  :تعـاىل قولـه :األولـى اآلية

 َّ مع جع مظ حط  مض
)٣(.  

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ُّ  :الثانيـــة اآليـــة

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٨(ورة آل عمران س) ١(

 ).١/٦٣ (للواحدي النزول أسباب) ٢(

 ).٩٨ (عمران آل سورة) ٣(



       
  

 

 
 
 

٢١٩

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

  .)١(  َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث

 زت رت يب ] : لرسـوله خماطبـاً  تعـاىل يقـول (  :كثـري ابن قال

 ىت ] مـــــنهم، عينُــــك لتقــــرّ  حياتـــــك يف مــــنهم  ننــــتقم: أي ،Z نت مت

 أفعــاهلم علــى شــهيد واهللا ومتَقَلــبهم، مــصريهم: أي ، Z زث رث  يت

    )٢(  ).بعدك

ـــــــة ـــــــة اآلي  مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ  :الثالث

  .)٣( َّجل  مك لك خك حك جك مق حق

  أنه  -وسالمه عليه اهللا صلوات- نبيه تعاىل خيرب (  :كثري ابن قال 

 وأنه وحلظة، وآن ساعة كل يف اخلالئق ومجيع أمته، وأحوال أحواله مجيع يعلم

 يف وال السموات يف وصغرها حقار�ا يف ذرة مثقالُ  وبصره علمه عن يعُزب ال

 مظ ُّ: كقوله مبني، كتاب يف الإ أكرب وال منها أصغر وال األرض،

 حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع

   مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل

َّجي ٰه
 اجلمادات من وغريها األشجار حركة يعلم أنه تعاىل فأخرب ،)٤(

  ــــــــــــــــــــ
 ).٤٦ (يونس سورة) ١(

  .)٢٧٢/ ٢ (تفسري ابن كثري)  ٢(

 ).٦١ (يونس سورة) ٣(

 ).٥٩ (األنعام سورة) ٤(



       
  

 

 
 
 

٢٢٠

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّ : قوله يف السارحة الدواب وكذلك

َّ ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت  ىبيب نب مب زب
)١(، 

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ  :تعاىل وقال

  .)٢(  َّ ىه مه جه ين ىن خنمن

 حبركــــات بعلمــــه فكيــــف األشــــياء، هــــذه حبركــــات علمــــه هــــذا كــــان وإذا

ــــادة، املــــأمورين املكلفــــني  ىل مل يك ىك مك ُّ : تعــــاىل قــــال كمــــا بالعب

 َّ ين ىن نن من زن رن مم ام  يل
 خض ُّ : تعـــــــاىل قـــــــال وهلـــــــذا ؛)٣(

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 راءون لكـــم مـــشاهدون حنـــن الـــشيء ذلـــك يف تأخـــذون إذ، )٤(  َّجل  مك

 اهللا تعبـد أن«: قـال اإلحسان عن جربيل سأله ملا   قال، وهلذا سامعون،

  .)٥(»يراك فإنه تراه تكن مل فإن تراه كأنك

 قـائم هـو مـا علـى للرسـول بـالثواب الوعـد وذلك" :)٦(عاشور ابن ويقول

  ــــــــــــــــــــ
 ).٣٨ (األنعام سورة) ١(

 ).٦ (هود سورة) ٢(

 ).٢١٩-٢١٧ (الشعراء سورة) ٣(

 ).٦١ (يونس سورة) ٤(

 ).٤/٢٧٧(تفسري ابن كثري ) ٥(

 الزيتونـة، جـامع وشـيخ تونس، يف املالكيني املفتيني رئيس عاشور، بن الطاهر حممد الشيخ: هو) ٦(

: يف ترمجتـــه انظـــر). ه١٣٩٣ (ســـنة تـــويف ،"والتنـــوير التحريـــر: "أشـــهرها مـــن نافعـــة مؤلفـــات لـــه

 ).٦/١٧٤ (األعالم



       
  

 

 
 
 

٢٢١

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

 وبــالثواب اإلســالم، ديــن وتأييــد املــسلمني شــؤون وتــدبري اهللا أمــر تبليــغ مــن بــه

 بطريقــة الوعــد هــذا وجــاء ،إليــه دعــاهم فيمــا الرســول اتبــاعهم علــى للمــسلمني

ـــه يف تعـــاىل اهللا رضـــى حبـــصول التعـــريض  أل�ـــم  َّ خك حك جك مق ُّ : قول

: تعـاىل كقولـه فهـو اهللا، مرضـاة يف إال كـان ما النيب وعمل عملهم أن يعلمون

 بـــالنيب تنويهـــا ذلـــك نويتـــضم  َّ ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّ 

 وأذى، تكــذيب مـن املـشركني مـن يالقيـه مـا علـى وتـسلية أعمالـه جليـل يف 

: كقولــه التــسلية، يف كــاف مرضــاته يف بأنــه وعلمــه ذلــك علــى اهللا اطــالع ألن

َّجن مم خم حم جم ُّ 
  النــيب إىل ابتــداء اخلطــاب توجــه ولــذلك ،)١(

  .)٢("املسلمني من معه من وإىل إليه توجه مث

  ــــــــــــــــــــ
 ).٤٨ (الطور سورة) ١(

 ).١١/١١٨(لتحرير والتنوير ا) ٢(



       
  

 

 
 
 

٢٢٢

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

�������������� �

�������������������������� �

: ســبحانه اهللا قــال كمــا طاعتــه يف وســخرهم نــور مــن املالئكــة اهللا خلــق

  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ُّ 

َّ هت مت خت
)١(.  

 والشهادة أعماهلم كتابة منها آدم، بين ختص بأعمال منهم فريقاً  وكلف

  .القيامة يوم عليهم

 وهــذه  الــشهادة هــذه إثبــات لــىع الكــريم القــرآن آيــات دلــت وقــد

  : هي اآليات

 جعمع مظ حط مض خض حض  جض  ُّ : تعاىل اهللا قول :األولى اآلية

 مك خكلك  حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ

  .)٢(  َّملهل خل حل جل

 مخـــسة علـــى القيامـــة يـــوم باألشـــهاد املقـــصود يف املفـــسرون اختلـــف وقـــد

  .)٣(أقوال

 بقـول ذلك ىعل واواستدل ، املالئكة أ�م إىل  ، وقتادة ، جماهد فذهب

  ــــــــــــــــــــ
 ).٢٠(سورة األنبياء ) ١(

 ).١٨ (هود سورة) ٢(

 ).٣/٣٣٠(زاد املسري ) ٣(



       
  

 

 
 
 

٢٢٣

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

  .)٢(.)١(  َّ ىف يث ىث نث مث زث رث ُّ : تعاىل اهللا

  .)٣(أيضاَ  البغوي رجحه ما وهذا

  Z جعمع مظ حط مض خض حض  جض ]: تعـاىل قوله": يجر ج ابن قال

ــــــافق الكــــــافر قــــــال    أعمــــــال عــــــن فيــــــسأهلم Z حف جف  مغ جغ ] واملن

   الــــــــدنيا يف علــــــــيهم أعمــــــــاهلم حيفظــــــــون كــــــــانوا الــــــــذين Z مف خف ]

  .)٤("القيامة يوم عليهم به دواوشه حفظوه Z خكلك  حك جك مق حق ]

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ  :تعـــــــــاىل اهللا قـــــــــول :الثانيـــــــــة اآليــــــــة

َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
)٥(.  

  .)٦(قولني على بالشهداء باملراد املفسرون اختلف وقد

 وهـذا الـدنيا يف عملوهـا الـيت النـاس أعمـال علـى يـشهد مـن أ�م :األول

  .اجلمهور قول

   . األول سبيل يف قتلوا الذين أ�م :الثاني

  )٧()أصح األول و: ( األقوال ذكر أن بعد اجلوزي ابن قال

  ــــــــــــــــــــ
 ).٢١ (ق سورة) ١(

 ).٤/١٦٨ (البغوي تفسري) ٢(

 ).٤/١٦٨ (البغوي تفسري) ٣(

 ).١٥/٢٨٢(جامع البيان ) ٤(

 ).٦٩(سورة الزمر ) ٥(

 .جامع البيان) ٦(

 ).٥/٢٧٩(زاد املسري ) ٧(



       
  

 

 
 
 

٢٢٤

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

 إ�ــــم فقيــــل الــــشهداء هــــؤالء حتديــــد يف اختلفــــوا املفــــسرين مجهــــور إن مث

  .غريهم وقيل املالئكة

  

 علــــى احلفظــــة املالئكــــة مــــن : أي : َّ ُُّّ : (كثــــري ابــــن قــــال

  .)٢( .  ليمانس بن مقاتل قول وهو  ،)١(   ) وشر خري من العباد أعمال

 النـاس علـى يـشهدون الـذين احلفظـة هم : زيد ابن قال : القرطيب وقال 

 يسوقها فالسائق َّ ىف يث ىث نث مث زث رث ُّ : تعاىل قال بأعماهلم

  )٣ (.عليها يشهد والشهيد احلساب إىل

  

 يي ىي مي خي حي جي  ُّ :تعــــــاىل اهللا قــــــول :الثالثــــــة اآليــــــة

َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
)٤(.  

  ،)٥(املالئكــة هــم اآليــة يف باألشــهاد املــراد أن إىل املفــسرين بعــض ذهـب

 هم باألشهاد املراد إن وقيل  ، واملؤمنني واألنبياء املالئكة من شهيد كل وقيل

  .)٦(اجلوارح

  ــــــــــــــــــــ
 )٧/١١٦ (كثري ابن تفسري) ١(

 )٣/٣٩٠( تفسري مقاتل بن سليمان : انظر )٢(

 )١٥/٢٨١( تفسري القرطيب ) ٣(

 ).٥١(سورة غافر ) ٤(

 ).١٥/٣٢٢(وتفسري القرطيب ) ٢١/٤٠٢(جامع البيان )٥(

 ).١٣/٤٨ (املنثور والدر ،)٢١/٤٠٢ (البيان جامع: انظر) ٦(



       
  

 

 
 
 

٢٢٥

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

  . )٢(آدم بين أعمال يكتبون املالئكة هم: )١(قتيبة ابن قال

 علـى للـشهادة القيامـة يـوم يقـوم من: باألشهاد املراد: )٣(البيضاوي وقال

 الكــــاتبون الكــــرام فهــــم املالئكــــة أمــــا واملــــؤمنني، واألنبيــــاء املالئكــــة مــــن لنــــاسا

 علــى يــشهدون القيامــة يــوم حيــضرون فـإ�م األنبيــاء وأمــا شــاهدوا، مبــا يـشهدون

 يث ىث نث مث زث ُّ : تعـاىل اهللا قـال كمـا والتكـذيب، بالتصديق األمم

 كمــا يامــةالق يــوم أيــضاً  النــاس علــى فيــشهدون املؤمنــون وأمــا ،)٤(  َّ  يف ىف

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ : تعــــــــــاىل اهللا قــــــــــال

َّزئ رئ ّٰ ِّ
)٦(.)٥(.  

َّ ىف يث ىث نث مث زث رث ُّ  :الرابعة اآلية
)٧(.  

 يــشهد ملــك أنــه اآليــة يف بالــشهيد املــراد أن إىل  املفــسرين مجهــور ذهـب

  ــــــــــــــــــــ
 يف مـشهورة تـصانيف لـه اللغـوي، النحـوي الـدينوري قتيبـة بـن مـسلم بـن عبـداهللا حممـد أبـو: هو) ١(

 ســـنة تـــويف ،"القـــرآن مـــشكل تأويـــل: "كتبـــه أشـــهر مـــن املـــشهورين، العلمـــاء كبـــار مـــن فنـــون،

  .ه٢٧٦

 ).٢/٦٢ (اةالوع وبغية ،)١٣/٢٩٦ (النبالء أعالم سري: يف ترمجته انظر  

 ).١/٣٨٧ (قتيبة البن القرآن غريب تفسري) ٢(

 أنــوار: "كتبــه أشــهر مــن أصــويل، مفــسر البيــضاوي، حممــد بــن عمــر بــن عبــداهللا ســعيد أبــو: هــو) ٣(

 ).٢/٢٧٢ (للداودي املفسرين طبقات: يف ترمجته انظر). ه٦٨٥ (سنة تويف ،"التنزيل

 ).٤١ (النساء سورة) ٤(

 ).١٤٣ (البقرة سورة) ٥(

 ).٥/٢٧٢(أنوار التنزيل ) ٦(

 ).٢١(سورة ق ) ٧(



       
  

 

 
 
 

٢٢٦

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

  .)١(اإلنسان على

  .الكرمية اآلية سياق يؤيده القول وهذا

 بالكــافرين خاصــة أم لنــاسا جلميــع عامــة هــي هــل اختلفــوا العلمــاء إن مث

  :)٢(قولني على

  .الناس جلميع عامة أ�ا املفسرين مجهور :األول

  .بالكافر خاصة وقيل: الثاني

ـــم قـــد إنـــه مث العمـــوم، هـــو األصـــل ألن: األول والـــصحيح  الكـــرام أن عل

 تكـون الـشهادة وكـذلك وغـريهم الكـافرين الناس مجيع أعمال يكتبون الكاتبني

  .أعلم واهللا ،لعمومهم

  

  ــــــــــــــــــــ
 )١٧/١٤(وتفسري القرطيب ) ٢٢/٣٤٩(و جامع البيان ) ١٠/٣٣٠٨(تفسري ابن أيب حامت ) ١(

 ) ١٧/١٤(، تفسري القرطيب )٢٢/٣٤٩(جامع البيان : انظر) ٢(



       
  

 

 
 
 

٢٢٧

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 
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 اهللا فـــضلهم اإلطـــالق، علـــى البـــشر أفـــضل هـــم الـــسالم علـــيهم األنبيـــاء

  ، بالنبوة تعاىل

 يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ : همتفـضيل يف تعاىل اهللا يقول

 ىث  نث زثمث رث يت ىت نت  مت زت رت

َّ ىف يث
)١(.  

  .دو�م من ذكر مث النبيون وهم علىباأل اهللا بتدأاف

 العــاملني علــى صــاحيب اختــار اهللا إن«: -والــسالم الــصالة عليــه- ويقــول

  .)٢( »واملرسلني األنبياء سوى

 :فقــال البــشر أفــضل الــسالم علــيهم أ�ــم علــى اإلمجــاع تيميــة ابــن ونقــل

 والـــــشهداء، الـــــصديقون، وبعـــــدهم املـــــسلمني باتفـــــاق اخللـــــق أفـــــضل األنبيـــــاء"

  )٣("والصاحلون

  ــــــــــــــــــــ
 ).٦٩(سورة النساء ) ١(

: ده عبداحلق اإلشبيلي، انظرواحلديث صحح إسنا) ١٨/١٠(رواه البزاز يف جممع الزوائد ) ٢(

 ).٩٠٥(األحكام الصغرى 

 ).٢/٤١٧(منهاج السنة ) ٣(



       
  

 

 
 
 

٢٢٨

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

 يـــوم يـــشهدون الـــسالم علـــيهم أ�ـــم العزيـــز الكتـــاب آيـــات نـــصت وقـــد

    بأعماهلم عليهم ويشهدون أممهم بلغوا أ�م فيشهدون العباد، على القيامة

  : ذلك في آيات أربع وردت قدو 

  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ : تعاىل اهللا قول :األولى اآلية

 رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

َّزي ري ٰى  ين ىن نن من زن
)١(.  

  

  

 اهللا قــــول بعــــد جــــاءت حيــــث اآليــــة هــــذه ســــياق مبينــــاً  -)٢(الــــرازي قــــال

  نت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّ : تعــــــــاىل

   :)٣(  َّ رث يت ىت

 ظلــم أحــد علــى جيــري ال اآلخــرة يف أن بــني تعــاىل أنــه هــو الــنظم وجــه" 

 تعـاىل اهللا فبـني حقـه، قـدر علـى ويزيـده إحـسان علـى احملـسن جيازي تعاىل وأنه

 اخللـق علـى احلجـة جعلهـم الـذين الرسـل بـشهادة جيـري ذلـك أن اآليـة هذه يف

 ويكـــون أشـــد وحـــسرته أعظـــم لـــه والتبكيـــت أبلـــغ املـــسيء علـــى احلجـــة لتكـــون

  ــــــــــــــــــــ
 ).٤٣، ٤٢(سورة النساء ) ١(

 شــافعي، فقيــه الــدين، بفخــر امللقــب احلــسن بــن احلــسني بــن عمــر بــن حممــد عبــداهللا أبــو: هــو) ٢(

ـــه أشـــهر مـــن مفـــسر، ـــه انظـــر). ه٦٠٦ (ســـنة تـــويف ،"الغيـــب مفـــاتيح: "كتب  وفيـــات: يف ترمجت

 ).٥/٢٠ (الذهب وشذرات ،)٣/٢٤٨ (األعيان

 ).٤٠ (النساء سورة) ٣(



       
  

 

 
 
 

٢٢٩

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

 وعيـــداً  هـــذا ويكـــون أعظـــم، الطاعـــة وأظهــر الرســـول مـــن ذلـــك قبـــل مـــن ســرور

 للمطيعــني ووعـداً  َّ زبمب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّ  فـيهم اهللا قـال الـذين لكفـارل

َّ رت يب ىب نب ُّ :فيهم اهللا قال الذين
)١(.  

 من زن رن  مم ام يل ىل مل  ُّ :تعــاىل اهللا قــول :الثانيــة اآليــة

  .َّ مي  زي ري ٰى ين ىن نن

  )٢( .السالم عليهم األنبياء هم بالشهيد املراد أن على املفسرون أمجع

 األمــم علــى ليــشهدوا األنبيــاء نبعــث القيامــة ميــو  يعــين: )٣(الواحــدي قــال

  .)٤(والتكذيب التصديق من فعلوا مبا

 اليـــوم ينكرو�ـــا مث اهللا نعمـــة يعرفـــون: ذكـــره تعـــاىل يقـــول": الطـــربي قـــال

ــــستنكرون ــــشاهد وهــــو  Zرن  مم ام يل ىل مل] وي  مبــــا عليهــــا ال

  .)٥("إليهم رسلا الذي رسوهلم وهو اهللا، داعي أجابت

 جي يه ىه  مه جه ين ىن ُّ  :تعاىل اهللا قول :الثالثة اآلية

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ  ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٠/٨٥(تفسري الرازي ) ١(

 )٥/٣٧(وتفسري البغوي ) ٤/٥٩٢(وتفسري ابن كثري ،  ) ١٧/٢٧٤(جامع البيان : انظر ) ٢(

 التفاســـري صـــنف التفـــسري، يف عـــصره أوحـــد كـــان الواحـــدي، احلـــسن أبـــو أمحـــد بـــن علـــي: هـــو) ٣(

 ســــنة تــــويف ،"النــــزول أســــباب" أيــــضاً  كتبــــه أشــــهر ومــــن والــــوجيز، والوســــيط بــــسيطال: الثالثــــة

 ).٣٩٥-١/٣٩٤ (للداودي املفسرين طبقات: يف ترمجته انظر). ه٤٦٨(

 ).٣/٧٧(الوسيط ) ٤(

 ).١٧/٢٧٤(جامع البيان )٥(



       
  

 

 
 
 

٢٣٠

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ
)١(.  

 يـــشهد شـــهيداً  أمـــة كـــل مـــن ســـيبعث تعـــاىل اهللا أن بيـــان اآليـــة هـــذه يف

  .كفرهم على ويشهد بلغ، أنه فيشهد رسوهلا، وهو عليها

 )٣(األنبيـــاء مـــن يكـــن مل ولـــو شـــهيد زمـــن كـــل يف أن )٢(املـــاوردي وذكـــر

  .-أعلم واهللا - بعيد وهذا

 قـول عليـه ويـدل الـسالم علـيهم األنبيـاء مـن اآلية يف بالشهيد والصحيح

 أن علــــى يــــدل وهــــذا Z ٰىٌّ  ٰر ٰذ يي ىي]: اآليــــة يف تعــــاىل اهللا

  .اإلسالم أمة على سيشهد  حممداً  وأن نبيها هو أمة كل على الشهيد

 رن  مم ام يل ىل مل يك ُّ : تعـــاىل اهللا قــول :الرابعــة اآليــة

َّ ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
)٤(.  

 عـنهم يدخل أم خاصة لألنبياء الشهادة هذه هل المفسرون اختلف

  :)٥(قولين على غيرهم

  .املفسرين أكثر قول وهو خاصة لألنبياء أ�ا :األول
  ــــــــــــــــــــ

 ).٨٩(سورة النحل ) ١(

 الفقــه يف مؤلفــات لــه القاضــي، احلــسن أبــو الــشافعي، املــاوردي حبيــب بــن حممــد بــن علــي: هــو) ٢(

 طبقـات: يف ترمجتـه انظـر). ه٤٥٠ (سـنة تـويف ،"والعيـون النكـت: "كتبـه أشـهر من والتفسري،

 ).٥/٢٦٧ (الشافعية

 ).٣/٢٠٨(النكث والعيون ) ٣(

 ).٧٥(سورة القصص ) ٤(

الكشاف ) ٦/٢٥٢(وتفسري ابن كثري ) ١٣/٣٠٨(وتفسري القرطيب ) ١٩/٦١٤(جامع البيان : انظر) ٥(

 ).٣/٤٢٩(شري للزخم



       
  

 

 
 
 

٢٣١

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

  .الشهداء مجيع تشمل عامة أ�ا :الثاني

  .صحأ واألول

 األخـــرة عـــدول: وقيـــل جماهـــد، عـــن نبيـــاً،:  Z ٰذ ]: القـــرطيب قـــال

ــــــشهدون ــــــىع ي ــــــاد ل ــــــدنيا، يف بأعمــــــاهلم العب ــــــه أظهــــــر، واألول ال   : تعــــــاىل لقول

 شــهيد  Z مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ]

 رســوهلم أحــضرنا أي احلاضــر، والــشهيد عليهــا، يــشهد الــذي رســوهلا، أمــة كــل

  .)١ ("إليهم املبعوث

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٣/٣٠٩(اجلامع ألحكام القرآن ) ١(



       
  

 

 
 
 

٢٣٢

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 
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 ري ٰى  ُّ: فقــال القيامــة يــوم  عيــسى شــهادة علــى تعــاىل اهللا نــص

َّ خب حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي
)١(.  

 غلـــو الـــذين النـــصارى علـــى ســـتكون  شـــهادته أن املفـــسرون وذكـــر

 بـــه آمـــن ملـــن سيـــشهد أنـــه كمـــا فيـــه وطعنـــوا كـــذبوه الـــذين اليهـــود وعلـــى فيـــه،

  .وصدقه

 الرسـالة بلغهـم قـد أنـه علـيهم يـشهد: قـال أنـه قتـادة عـن كثـري ابن نقلو 

  .)٢( هللا بعبوديته وأقر اهللا من

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّ : تعـاىل قوله عند الطربي وقال

   .َّ مب خب حب جب هئ  مئ حئخئ

 صـــدقه مــن وتـــصديق مــنهم، كذبـــه مــن بتكـــذيب علــيهم شـــاهداً  يعــين"

  .)٣("ربه رسالة وبإبالغه اهللا عند من به آتاهم فيما منهم

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٥٩(سورة النساء ) ١(

 ).٢/٤٦٦(تفسري ابن كثري ) ٢(

 ).٩/٣٩٠(جامع البيان ) ٣(



       
  

 

 
 
 

٢٣٣

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 
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 وهـي الكـرمي القـرآن مـن آيـات سـبع يف شـاهد بأنه نبيه تعاىل اهللا وصف

  :تعاىل قوله

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ  - ١

 َّزئ رئ ّٰ
)١(.  

 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ  - ٢

َّمك
)٢( .  

 ىي خيمي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن ُّ  - ٣

  . )٣(" َّٰى  ٰر ٰذ يي

 خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ُّ  - ٤

 جس مخ جخ مح جح  مج حج هتمث مت خت جتحت هب مب

  .)٤(  َّحض جض مص خص  حص مس خس حس

 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن ُّ  - ٥

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٤٣(سورة البقرة ) ١(

 ).٤٢(سورة النساء ) ٢(

 ).٨٩(سورة النحل ) ٣(

 ).٧٨(سورة احلج ) ٤(



       
  

 

 
 
 

٢٣٤

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

َّىي مي خي
)١(.  

  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّ  - ٦

 َّ مظ  حط مض خض جضحض مص
)٢(.  

َّمح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ُّ  - ٧
)٣(.  

 وعلــى غــريه، إلــه ال وأنــه بالواحدانيــة، هللا أي: شــاهداً : كثــري ابــن يقــول

ــــوم بأعمــــاهلم النــــاس   ٰر ٰذ يي ىي ]: تعــــاىل قــــال كمــــا القيامــــة، ي

 علــــــيكم الرســــــول ويكــــــون النــــــاس علــــــى شــــــهداء لتكونــــــوا: وقــــــال ، َّٰى

  .)٤("شهيداً 

 يـشهد بل فحسب أمته على ليست  شهادته أن اآليات هذه ودلت

 ر�ــم، رســاالت بلغــوا قــد قبلــه الــذين األنبيــاء أن فيــشهد املاضــية، األمــم علــى

:  اهللا رســـول قـــال: قـــال  اخلـــدري ســـعيد أيب حـــديث ذلـــك علـــى ويـــدل

 بلغــت؟ هــل فيقــول يــارب، وســعديك كلبيــ: فيقــول القيامــة يــوم نــوح يــدعى«

 مــن: فيقــول نــذير مــن تانــاأ مــا لــونو فيق بلغكــم؟ هــل ألمتــه فيقــال نعــم، فيقــول

 علـيكم الرسـول ويكـون بلـغ قـد أنـه فيـشهدون وأمته، حممد فيقول لك؟ يشهد

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ : اهللا قـول فـذلك شهيداً،

  ــــــــــــــــــــ
 ).٤٦(سورة األحزاب ) ١(

 ).٩، ٨(سورة الفتح ) ٢(

 ).١٥(سورة املزمل ) ٣(

 ).٤٣٩/ ٦ (كثري ابن تفسري) ٤(



       
  

 

 
 
 

٢٣٥

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ
)١(.  

 والكــافرين أمتــه، مــن مننيللمــؤ  يــشهد  أنــه اآليــات هــذه أيــضاً  وذلــت

   . كله ذلك يشمل اآليات يف الوارد شهيد فوصف أمته، من

 علــــى جــــريهم مبراقبــــة أمتــــه علــــى شــــاهد  وحممــــد: "عاشــــور ابــــن قــــال

 ىق ]: تعـاىل قـال ، القيامـة عرصـات يف علـيهم وشاهد حياته، يف الشريعة

 وعلــــــــى لدعوتـــــــه، املـــــــستجيبني علــــــــى شـــــــاهد فهـــــــو Z مك لك اك يق

 مـن وعلـى عنهـا، املعرضني وعلى لدعوته، استجاب من وعلى ،عنها املعرضني

 أصـحايب من ناس علي لريدن«: احلوض حديث ويف بدل مث للدعوة استجاب

 أصــــحايب رب يــــا: فــــأقول دوين، اختلجــــوا وعــــرفتهم رأيــــتهم إذا حــــىت احلــــوض

 ملــن وســحقاً  تبــاً  فــأقول بعــدك، أحــدثوا مــا تــدري ال إنــك: يل فيقــال أصــحايب،

 روايــات بعــض يف كمــا الــردة أهــل وهــم الكفــر، أحــدثوا يعــين "بعــدي أحــدث

  .)٢(»فارقتهم منذ أعقا�م على مرتدين يزالوا مل إ�م: احلديث

  ــــــــــــــــــــ
 النـاس على شهداء لتكونوا وسطا أمة جعلناكم وكذلك : باب ، صحيحه يف البخاري أخرجه) ١(

 )٤٤٨٧ : (رقم حديث ، شهيدا عليكم الرسول ويكون

 )٢٧٩/ ٢١ (والتنوير التحرير) ٢(



       
  

 

 
 
 

٢٣٦

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 
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 الوســــط أمــــة أ�ــــا منهــــا خبــــصائص وخــــصها  حممــــد أمــــة تعــــاىل اهللا فــــّضل

  .الناس على والشهادة

 ســـائر علـــى تـــشهدس  حممـــد أمـــة أن علـــى القـــرآن مـــن آيتـــان ودلـــت

  :األمم

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ : تعاىل اهللا قول: األولى اآلية

َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
)١(  

 خئ جئحئ يي ىي ني مي ُّ : تعـــــــــاىل اهللا قـــــــــول: الثانيـــــــــة اآليـــــــــة

 حج هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ

 مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج

 مف خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مض حضخض جض

  .)٢(  َّ  جك مق حق

 األمــم، ســائر علــى ستــشهد  حممــد أمــة أن علــى األوىل اآليــة فــدلت

 هــم والوســط وســطاً  أمــة بأ�ــا وصــفها اهللا ألن مقبولــة شــهاد�ا أن دلــت كمــا

  .العدول

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٤٣(سورة البقرة ) ١(

 ).٧٨ (احلج سورة) ٢(



       
  

 

 
 
 

٢٣٧

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

 شــهداء عــدوالً  : Z ٰى ٰر ٰذ يي ]: جريــر ابــن قــال

 رسااليت من ببالغه أمرت ما بلغت قد أ�ا بالبالغ أممها على ورسلي ألنبيائي

  . )١("أممها إىل

  .األمم سائر على  حممد أمة شهادة على الثانية اآلية دلت وكذلك

 أنـت للنـيب يقال فأن نيب، إال يعطه مل ما األمة هذه أعطيت: قتادة قال

 وكـان Z جتحت هب مب خب حب  جب هئ ] هلـذه وقيـل أمتـك، على شهيد

 مب خب حب  جب هئ ]: األمــة هلــذه وقيــل حــرج عليــك لــيس للنــيب يقــال

 ين ىن ُّ : األمـة هلذه وقيل تعط، سل للنيب يقال وكان  Z جتحت هب

  .)٢( َّجه

 اخلدري سعيد أيب حديث يف كما السنة عليها دلت الشهادة وهذه

 اهللا رسول قال: قال  :»لبيك: فيقول القيامة يوم نوح يدعى 

 بلغكم؟ هل ألمته فيقال نعم، فيقول بلغت؟ هل فيقول يارب، وسعديك

 مته،وأ حممد فيقول لك؟ يشهد من: فيقول نذير من أتانا ما فيقولون

: اهللا قول فذلك شهيداً، عليكم الرسول ويكون بلغ قد أنه فيشهدون

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ 

َّزئ رئ
)٤(»)٣(.  

  ــــــــــــــــــــ
 ).٣/١٤٦ (البيان جامع) ١(

 )١٨/٦٩٣ (البيان جامع) ٢(

 ).١٤٣(سورة البقرة ) ٣(

 .خترجيه سبق) ٤(



       
  

 

 
 
 

٢٣٨

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 
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 القيامـة يـوم نفـسه علـى يـشهد الكـافر أن الكرمي القرآن من آيتان نصت

  :ومها

  مخ جخ مح جح مج ُّ : تعــــاىل اهللا قــــول :األولــــى اآليــــة

 مض حضخض جض  مص خص حص مس خس حس جس

 حق مف خف حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط

َّ حك جك مق
)١(.  

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّ  :تعــــــــاىل اهللا قــــــــول :الثانيــــــــة اآليــــــــة

 خم حم  جم هل مل حلخل جل مك لك خك جكحك  مق

 مب هئ مئ هي مي خي حي جي  مهٰه جه هن من خن حن جن مم

َّ  مت هب
)٢(.  

 ر�ـم رسـاالت بلغوا قد الرسل أن القيامة يوم يقر الكافر أن على اآليتان دلت

، بــذلك نفــسه علــى ويــشهد يــؤمن ومل كفــر نــهلك علمــه قــد الــبالغ هــذا وأن، 

ـــــه ويقـــــال  جس  مخ جخ مح جح مج ُّ :التـــــوبيخ جهـــــة علـــــى ل

  َّ حضخض جض  مص خص حص مس خس حس

  ــــــــــــــــــــ
 ).١٣٠(سورة األنعام ) ١(

 ).٣٧(سورة األعراف ) ٢(



       
  

 

 
 
 

٢٣٩

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

  . )١(عليه جوارحه شهادة بعد تكون نفسه على الكافر وشهادة



  ــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٣٠ (مقاتل تفسري) ١(



       
  

 

 
 
 

٢٤٠

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 
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 وهــي ،يامــةالق يــوم العبــد علــى يــشهد املكــان أن علــى واحــدة آيــة نــصت

َّ زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىكُّ : تعاىل قوله
  .األرض أي )١(

 رســول أن  هريــرة أبــو روى فقــد الــسنة يف بيا�ــا جــاء الــشهادة وهــذه

 قـالوا أخبارها؟ ما أتدرون: قال َّ مل يك ىك ُّ : اآلية هذه قرأ  اهللا

 عمــل مبــا وأمــة عبــد كــل علــى تــشهد أن أخبارهــا فــإن: قــال أعلــم ورســوله اهللا

  .)٢("أخبارها فهذه وكذا، كذا يوم يف وكذا كذا عمل تقول أن اظهره على

  .السابق للحديث قيقةاحل على وكالمها األرض وشهادة

 فيهــا خيلــق وأن حقيقــة، وكــالم حتــديث أنــه الظــاهر": )٣(حيــان أبــو يقــول

  .)٤("وإداركاً  حياة

  ــــــــــــــــــــ
 ).٥، ٤(سورة الزلزلة ) ١(

 ،)٢٦١٦ (رقـــــم حـــــديث َّ مل يك ىكُّ : بـــــاب ســـــننه، يف الرتمـــــذي أخرجـــــه) ٢(

  . لبايناأل إسناده وضعف

 ).٥/٤٢٩ (الرتمذي سنن وضعيف صحيح: انظر  

: كتبـه أشـهر من لغوي، مفسر األندلسي، الغرناطي حيان أبو علي، بن يوسف بن حممد: هو) ٣(

 ).٢/٢٨٦ (للداودي املفسرين طبقات: يف ترمجته انظر). ه٧٤٥ (سنة تويف ،"احمليط البحر"

 ).٨/٣٧٦(تفسري أيب حيان ) ٤(



       
  

 

 
 
 

٢٤١

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 
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 اإلنــسان علــى تــشهدس اجلــوارح أن تفيــد آيــات ثــالث الكــرمي القــرآن يف جــاء

  :وهي ،القيامة يوم

ـــــــة ـــــــول :األولـــــــى اآلي  حئ جئ يي ىي ني ُّ : تعـــــــاىل اهللا ق

َّ حب  جب هئ مئ خئ
)١(.  

 اهللا رضــي عائــشة املــؤمنني أم وبـراءة اإلفــك قــصة بعـد تجــاء اآليــة هـذه

 اجلـــوارح هـــذه وأن احملـــصنات قـــذف ملــن الوعيـــد يف اآليـــة هـــذه فجـــاءت ،عنهــا

  .األلسن بشهادة فابتدأت مةالقيا يوم عليهم ستشهد

 من له جزاء ليفضحه عمله، به الذي باللسان وصرح: ")٢(لوسياأل قال

  .)٣("عمله جنس

  .املوضع هذا غري يف األلسن شهادة تذكر ومل

 ىي ني مي زي  ري ٰى  ُّ :تعـــاىل اهللا قـــول :الثانيـــة اآليـــة

َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي
)٤(.  

  ــــــــــــــــــــ
 ).٢٤(سورة النور ) ١(

 مـن وأديـب، وحمدث مفسر الدين، شهاب الثناء أبو األلوسي، احلسيين عبداهللا بن حممود: هو) ٢(

ــــه أشــــهر ــــويف ،"التفــــسري يف املعــــاين روح: "كتب ــــه ينظــــر). ه١٢٧٠ (ســــنة ت  األعــــالم: يف ترمجت

)٧/١٧٦.( 

 ).٩/٣٢٥(روح املعاين ) ٣(

 ).٦٥(سورة يس ) ٤(



       
  

 

 
 
 

٢٤٢

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

 علــــيهم لتــــشهد ينالكــــافر  أفــــواه علــــى خيــــتم تعــــاىل اهللا أن اآليــــة أفــــادت

  .الدنيا يف وعملوه اقرتفوه مبا وأرجلهم أيديهم

 األفـــواه علـــى اخلـــتم علـــى يفيـــد مـــا الـــصحيحة األحاديـــث يف ثبـــت وقـــد

 اهللا رسـول عنـد كنـا« :قـال  مالـك بـن أنـس حـديث منهـا اجلوارح وشهادة

 قـال أعلـم ورسـوله اهللا قلنا: قال أضحك؟ مم تدرون هل: فقال فضحك :

: قال بلى،: يقول قال الظلم؟ من جترين أمل رب يا: يقول ربه عبدال خماطبة من

 بنفــسك كفــى فيقــول: قــال مــين شــاهداً  إال نفــسي علــى أجيــز ال فــإين: فيقــول

 فيقــال فيــه، علــى فيخــتم: قــال شــهوداً  الكــاتبني وبــالكرام شــهيداً  عليــك اليــوم

: قـال الم،الكـ وبـني بينـه خيلـي مث: قال بأعماله، فتنطق: قال انطقي،: األركان

  .)١(»أناضل كنت فعنكن وسحقاً، لكن بعداً : فيقول

 مك لك خك حك جك مق  حق مف ُّ  :تعاىل اهللا قول :الثالثة اآلية

 خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل

 خنمن حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  هن من

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن

َّ  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر
)٢(.  

 اجتمـــع«: قـــال  مـــسعود بـــن هللاعبـــدا عـــن البخـــاري صـــحيح يف جـــاء

 فقه قليلة بطو�م شحم كثرية -وقرشي ثقفيان أو -وثقفي قرشيان البيت عند

  ــــــــــــــــــــ
 ).٧٦٢٩ (رقم حديث صحيحه، يف مسلم أخرجه) ١(

 ).٢٢-١٩(سورة فصلت ) ٢(



       
  

 

 
 
 

٢٤٣

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

 إن يــسمع: اآلخــر قــال نقــول؟ مــا يــسمع اهللا أن أتــرون: أحــدمها فقــال قلــو�م،

 فإنـــه جهرنـــا إذا يـــسمع كـــان إن: اآلخـــر وقـــال أخفينـــا، إن يـــسمع وال جهرنـــا

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ]:   اهللا فـــأنزل اخفينـــا، إذا يـــسمع

  . )١(»Z َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 ،واجللـــود واألبـــصار الـــسمع: وهـــم ثالثـــة الـــشهود أن اآليـــة هـــذه أفـــادت

  .)٢( :أقوال ثالثة على باجللود املراد يف املفسرون ختلفوا

  األكثر قول وهو ،نفسها اجللود أ�ا :األول

   .واألرجل األيدي �ا املراد أن :الثاني

    .الفروج �ا املراد أن :الثالث

  .اآلية ظاهر ألنه ؛األول والصحيح

 أريــد اجللــود أن زعمــوا مــن قــول التفــسري غريــب ومــن: "عاشــور ابــن قــال

  .)٣( "اآلية حممل يف تعنت وهو والفراء للسدي هذا ونسب ،الفروج �ا

 اإلنـسان علـى تـشهدس الـيت اجلـوارح أن جنـد السابقة اآليات خالل ومن

 والتأمـل النظـر وعنـد ، واجللـد والبـصر والـسمع واألرجـل واأليـدي األلسن: هي

ـــع أن يعـــين ممـــا كلـــه، اجلـــسد اســـتغرقت قـــد اجلـــوارح هـــذه أن جنـــد  اجلـــسد مجي

  .عمل مبا اإلنسان على يشهدس

 علـــــى تنطـــــق حبيـــــث حقيقيـــــة شـــــهادة اإلنـــــسان علـــــى اجلـــــوارح وشـــــهادة
  ــــــــــــــــــــ

 ٤٨١٧ : رقم حديث ، صحيحه يف البخاري أخرجه) ١(

 )٥/١٧٦(النكت والعيون : انظر) ٢(

 ).٢٥/٣٨(التحرير والتنوير ) ٣(



       
  

 

 
 
 

٢٤٤

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

 لةباط بتأويالت ذلك أول من خبالف اهللا، إال يعلمها ال بكيفية عليه املشهود

   )١(الكالم فيها خلق اهللا أن املعتزلة كزعم

 للجـــــوارح الكـــــالم نـــــسب  اهللا ألن عليهـــــا دليـــــل ال تـــــأويالت فهـــــذه

  جم ]: قولــــه ويف ،)٢(  َّ جئ يي ىي نيُّ : قولــــه يف صــــراحة

 ىم مم ]: تعـــــــــــــــاىل قولـــــــــــــــه ويف ، Zجن مم خم حم

  . Z خنمن حن جن  يم

 قـــال  أنـــس يثدحـــ ويؤيـــده تنطـــق، اجلـــوارح أن اآليـــات هـــذه فـــدلت

 :»٣(»بأعماله فتنطق قال انطقي: ألركانه فيقال(.  

  ــــــــــــــــــــ
 ).٤/١٩٥(تفسري الزخمشري ) ١(

 ).٦٥ (يس سورة) ٢(

  .سبق خترجيه) ٣(

 



       
  

 

 
 
 

٢٤٥

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

ا   

  :لقد توصلت من خالل هذا البحث إلى نتائج أهمها

وأن شهادته على عباده تكفي عن كل ، عظم شهادة اهللا  .١

 .شهادة

 .إثبات شهادة املالئكة عليهم السالم على العباد يوم القيامة .٢

  .لعباد يوم القيامةإثبات شهادة األنبياء عليهم السالم على ا .٣

، أن عيسى عليه السالم سيشهد على اليهود الذين طعنوا فيه  .٤

وسيشهد ملن آمن به ، وعلى النصارى الذين غلو فيه 

 .وصدقه

وعلى واألمم ، أن شهادة نبينا عليه الصالة والسالم على أمته  .٥

 .السابقة 

 إثبات شهادة أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم على سائر األمم .٦

كافر سيشهد على نفسه بالكفر بعد أن تشهد عليه أن ال .٧

 جوارحه

ينطقها ، أن شهادة املكان وشهادة اجلوارح شهادة حقيقية  .٨

 . اهللا الذي أنطق كل شيء 

 



       
  

 

 
 
 

٢٤٦

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

  س ا وادر
  

عصام ابن : ن الواحدي، احملققأبو احلس: أسباب نزول القرآن، املؤلف - ١

الثانية، : الدمام، الطبعة –دار اإلصالح : احملسن احلميدان، الناشرعبد

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢

  اشتقاق أمساء اهللا احلسىن لعبدالرمحن بن إسحاق النها وندي الزجاجي - ٢

السابعة : مؤسسة الرسالة، بريوت مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة

 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، والعشرون

 الطبعة  بريوت،-دار العلم للماليني: األعالم، خلري الدين الزركلي، ط - ٣

 .م٢٠٠٢: اخلامسة عشرة

دار : الناشر، أنوار التزيل أليب سعيد عبداهللا بن عمر بن حممد البيضاوي  - ٤

 . هـ١٤٢٠:  بريوت، الطبعة–الفكر

أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن : البحر احمليط يف التفسري، املؤلف - ٥

ي صدق: ، احملقق)هـ٧٤٥: املتوىف(يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي 

 . هـ١٤٢٠:  بريوت، الطبعة–دار الفكر: حممد مجيل، الناشر

 –الدار التونسية للنشر : املؤلف ابن عاشور التونسي، الناشر، التحرير والتنوير - ٦

 . هـ١٩٨٤: تونس، سنة النشر

مؤسسة الرسالة، بريوت مكتبة املنار اإلسالمية، : تفسري ابن أيب حامت الناشر - ٧

 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، عشرونالسابعة وال: الكويت، الطبعة

أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن : ، املؤلف)مفاتيح الغيب(تفسري الرازي  - ٨

: املتوىف(بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ا

 - الثالثة :  بريوت، الطبعة–دار إحياء الرتاث العريب : ، الناشر)هـ٦٠٦

  . هـ١٤٢٠



       
  

 

 
 
 

٢٤٧

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

أبو احلسن البغدادي، الشهري : كت والعيون، املؤلفتفسري املاوردي الن - ٩

دار الكتب : عبد املقصود بن عبد الرحيم، الناشر: باملاوردي، احملقق

  .لبنان/بريوت-العلمية

مؤسسة الرسالة، بريوت مكتبة املنار ، تفسري غريب القرآن البن قتيبة  - ١٠

 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون: اإلسالمية، الكويت، الطبعة

أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي البلخي : تفسري مقاتل، املؤلف - ١١

دار إحياء الرتاث : عبد اهللا حممود شحاته، الناشر: ، احملقق)هـ١٥٠: املتوىف(

  . هـ١٤٢٣ -األوىل :  بريوت، الطبعة–

زيد بن كثري بن غالب اآلملي، حممد بن جرير بن ي: جامع البيان، املؤلف - ١٢

: أمحد حممد شاكر، الناشر: ، احملقق)هـ٣١٠: املتوىف(ربي جعفر الطأبو 

 . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠األوىل، : مؤسسة الرسالة، الطبعة

أمحد الربدوين : حتقيق، أبو عبد اهللا القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، املؤلف - ١٣

  .وإبراهيم أطفيش

الدين شهاب : روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، املؤلف - ١٤

، دار الكتب العلمية: علي عبد الباري عطية، الناشر: األلوسي، احملقق

  هـ ١٤١٥األوىل، : بريوت، الطبعة

:  بريوت، الطبعة–دار الكتاب العريب : الناشر، زاد املسري البن اجلوزي  - ١٥

 . هـ١٤٠٧ - الثالثة

حممد ناصر : سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، املؤلف - ١٦

: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: دين، األلباين، الناشرال

  .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢األوىل، 

 بن َسْورة بن موسى الرتمذي، حممد بن عيسى: سنن الرتمذي، املؤلف - ١٧

أمحد حممد شاكر وآخرين، : ، حتقيق وتعليق)هـ٢٧٩: املتوىف(عيسى أبو 



       
  

 

 
 
 

٢٤٨

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

الثانية، :  مصر، الطبعة–يب احللشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب : الناشر

  . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥

 حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب: سري أعالم النبالء، لإلمام مشس الدين - ١٨

 - مؤسسة الرسالة: شعيب األرناؤوط،  وآخرين، ط: ، حتقيق)هـ٧٤٨: ت(

- هـ١٤٠٢: م، الطبعة الثانية١٩٨١-ه١٤٠١: بريوت، الطبعة األوىل

 .م١٩٨٢

حممود األرناؤوط : ابن العماد الَعكري احلنبلي، حققه: لفشذرات الذهب ملؤ  - ١٩

 م١٩٨٦-  هـ١٤٠٦، األوىل: وت الطبعة بري –دار ابن كثري، دمشق : الناشر

حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، : صحيح البخاري، املؤلف - ٢٠

: دار طوق النجاة، الطبعة: حممد زهري بن ناصر الناصر، الناشر: احملقق

 .هـ١٤٢٢ىل، األو 

:  طبقات الشافعية الكربى طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين، أيب نصر - ٢١

حممود : ، حتقيق)٧٧١: ت(عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي

  . دار إحياء الكتب العربية: حممد الطناحي، وعبد الفتاح حممد احللو، ط

دار : دي، الناشرمشس الدين الداوو : طبقات املفسرين للداوودي، املؤلف - ٢٢

 .مجاعة من احملققني بإشراف الناشر: الكتب العلمية بريوت، حتقيق

دمشق بريوت، ، دار القلم، الدار الشامية، كشاف اإلقناع عن منت اإلقناع - ٢٣

 . هـ١٤١٢-األوىل: الطبعة

أبو القاسم حممود بن عمرو : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، املؤلف  - ٢٤

دار الكتاب العريب : ، الناشر)هـ٥٣٨: املتوىف(اهللا بن أمحد، الزخمشري جار 

 . هـ١٤٠٧ - الثالثة:  بريوت، الطبعة–

عبد اهللا علي الكبري وحممد أمحد : احملقق، ابن منظور: لسان العرب املؤلف - ٢٥

 .نشر دار املعارف، حسب اهللا وهاشم حممد الشاذيل



       
  

 

 
 
 

٢٤٩

  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا�لد األول من العدد

 دراسة موضوعية من القرآن الكريم الشهود يوم القيامة 

د احلق بن غالب أبو حممد عب: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، املؤلف - ٢٦

: ، احملقق)هـ٥٤٢: املتوىف(بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب 

 بريوت، –دار الكتب العلمية : عبد السالم عبد الشايف حممد، الناشر

 . هـ١٤٢٢ - األوىل : الطبعة

 بن زكرياء القزويين الرازي، أمحد بن فارس: معجم مقاييس اللغة، املؤلف - ٢٧

دار : عبد السالم حممد هارون، الناشر: ، احملقق)هـ٣٩٥: املتوىف(احلسني أبو 

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩: الفكر، عام النشر

أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف : املفردات يف غريب القرآن، املؤلف - ٢٨

دار القلم، : صفوان عدنان الداودي، الناشر: بالراغب األصفهاىن، احملقق

 . هـ١٤١٢-األوىل: الطبعةدمشق بريوت، ، الدار الشامية

أمحد بن حممد : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس، مشس الدين - ٢٩

إحسان عباس، دار : ، حتقيق الدكتور)ه٦٨١: ت(بن أيب بكر بن خلكان

 صادر بريوت   

    

  

  

  


