
 مستخلصات رسائل الماجستير والدكتوراه

 

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  33 ٣٣  

  عبد المحسن بن زبن بن متعب المطيرى  اســم الباحـث
التفسير الموضوعى آليات اليوم اآلخر فى القرآن   عـنـوان البحث

  .الكريم جمع وترتيب ودراسة
  القاهرة  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  الشريعة اإلسالمية  قـســــــم

  )م١٩٩٩(الماجستير   ــةالــدرجــ
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
انتشار التكذيب بالبعث فى هذا العصر السيما عند الشيوعيين ومن  -

شايعهم من أهل اإلسالم، فكان لزاما علينا الرد عليهم باألدلة العقلية 
  .والنقلية

البيان التام والوصف الشامل والتصوير الكامل لجميع أحداث اليوم  -
 .ا يجيب على الكثير من التساؤالتاآلخر، مم

التأثير البالغ الذى يحدثه اإليمان أو الكفر باليوم اآلخر فى حياة  -
  .اإلنسان بل فى حياة البشرية قاطبة

  منهج الدراسة
عدم الخروج عن كتاب اهللا إلى زيادات السنة أو الصحابة أو الكتب  -

قيدا ما فى كتاب السابقة إال ما كان منها شارحا أو موافقا أو مبيا أو م
  .اهللا، بل أكتفى بالقرآن

االلتزام بتخريج األحاديث التى تم ذكرها ، وأما التى تأتى ضمنا فى  -
  .النقل عن بعض العلماء فال التزام بتخريجها
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  استنتاجات الدراسة
قد فسر كثيرا من اآليات وشرحها، فأحيانا يذكر  أن الرسول  -١

هو فى معنى اآلية وإن لم يذكر اآلية ثم يشرحها وأحيانا يذكر حديثا 
لم يفسر  اآلية فى نفس الحديث، وهذا فيه على من زعم أن النبى 

  .إال القليل من كتاب اهللا
لبعض األحكام على ما فى القرآن، كأشراط  زيادة الرسول  -٢

الساعة الصغرى والكبرى، وتفصيل األحكام وغيرها، خالفًا لمن 
 .يًئازعم أن السنة لم تزد على القرآن ش

صحة االستدالل بالقياس، وكونه دليال شرعيا؛ حيث إن اهللا تعالى  -٣
استخدمه فى الرد على منكرى البعث، وفى هذا رد على الظاهرية 

 .نفاة االستدالل بالقياس

استدالل القرآن للبعث بالدالئل العقلية يرد على من زعم أن القرآن  -٤
 .نصوص تعبدية محضة خالية من األدلة العقلية

بار بالمستقبل من أشراط الساعة وما يحصل بعد الموت وما اإلخ -٥
يحصل بعد النفخ بالصور إلى دخول الجنة والنار من دالالت صدق 

 .إذ العقل يعجز عن إدراك تفصيلها نبوة النبى 

  
  
  
  
  
  


