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 ١٤١ فريح العنزي. د.إعداد أ

  بد اهللا علىأحمد محمد ع  ثــــــاسم الباح
  مشاهد القيامة في الحديث النبوى  ثـــــعنوان البح

  القاهرة  ةـــــــــجامع
  اآلداب  ةــــــــــكلي
  اللغة العربية وآدابها  مــــــــــقس

  )١٩٨٩(دكتوراه   ةـــــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة
من هول  آيات الكتاب العزيز نكثير م وتعالى في سبحانهحذر اهللا 

س ما ف ثم توفي كل ن،واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اهللا (:فقالاآلخر اليوم 
  ). ال يظلمونمكسبت وه

 ميالكر فقد تولى القرآن ،عن اآلخرة ال غموض فيهاإلسالم وحديث 
 والمتأمل في آياته يجد أن ثمة ،نقل ما يقع في عالم الغيب إلى عالم الشهادة

 ودعاء المنعمين وصراخ ،ركة والحوار والمساءلةراً بالحياة والحاوعالماً م
 كما يحس العدل الكامل المطلق الذي ال تشوبه شائبة مما ،األشقياء المعذبين

 وذلك في قضايا الثواب والعقاب والجزاء على ،يعرف الناس في حياتهم
  .األعمال

 ،تعنى بالحديث عن ذلك اليوم اآلخر عناية بالغة) ص (النبيوسنة 
 فكل عمل في ، بل إنها لتقدمه لماله من أثر عظيم،الدنيوياً لليوم ميستجعله ق
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 وما هذه الحياة الدنيا إال دار ،الدنيا يرتبط بالجزاء في اآلخرة برباط وثيق
 وهذه الحياة قصيرة مهما تناهى طولها . وفي ذلك اليوم جزاء وال عمل،عمل

  .وهى إلى جنب اآلخرة قطرة في بحر ولكن الناس يجهلون
 الحظت اهتماماً واعياً بدرس السنة وعلومها ،في السنوات األخيرةو

وتجديد ما سلف من جهود العلماء وذكر الفضل ألهله في اإلشادة بعلمهم مع 
 ،ر على السنة منذ ذلك الحين حتى تظل سليمة من الكيدبالرصد الشامل لما غ

  . عصية على كل تمرد وخروج،نقية من الزيف
 الواردة في الكتاب من يحاول استنطاقها وقد وجدت هذه الكثرة

 توفرت ، فلفت كتب كثيرة في القديم والحديث،والبحث في دقائقها وتفاصيلها
ة  تعلق أمور اآلخر– من ضمن ما درست – ودرست ،على خدمة كتاب اهللا

رية المتعلقة بالحياة ثهالتنى هذه المادة اليث ، حبكل تفاصيل أمور الحياة الدنيا
 في الرأي وعشت معها زمناً أقلب ،هاأمل فطفقت أقرؤها وأت.آلخرفي اليوم ا

 ،جمعها وتبويبها ودراستها دراسة أدبية بعد توثيقها من مصادرها األصلية
 بالبحث واالستقصاء فوجدت نفسه فأخذت ، أن أتتبع ما كتب حولهاليوعن 

ما  نزرا يسيراً من الدراسات قد تعرض للجوانب الجمالية من الحديث فيأن
  .يختص ببالغته وأسلوبه

  .الدكتوراه لنيل درجة لرسالتيفعزمت على اختياره موضوعاً 
  منهج الدراسة

وشرع الباحث في جمع النصوص وكانت مصادره هي التي اعتمدتها 
 فكانت الكتب ،أعراضدون تشويش أو ) ص (النبي حافظة لسنة ،األمة
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 والنسائيأبى داود  وسنن الترمذى و، وصحيح مسلم،البخاري صحيح ،الستة
 .الدرامي وأضاف إليها سند األمام أحمد وموطأ مالك وسنن ،وابن ماجة

لقد وجد الباحث فيها غناء عن إضافة كتب أخرى وإن كان ذلك ال 
 فقد وجد ، األمينالنبييغض من قيمتها أو ينقص من قدرها من صيانة سنة 
  . بالموضوعأن المادة المنقولة من هذه الكتب كافية بالغرض وافية

 حديث من األحاديث التي لم أي يبحث عن توثيق أنولم يفت الباحث 
 مع حرصه على ترك ما ال يطمئن إليه ،يجدها مخرجة في بعض هذه الكتب
 ووجد نصاً بديالً في مكان آخر انطبقت ،قلبه مما لم يجد له تخريجاً في مكان

صوص  وبذلك جنب على مغبة االعتماد على ن،عليه شروط الصحة
  .موضوعة أو ضعيفة

  .النبوي مشاهد القيامة في الحديث :وكان عنوان البحث
  . على مقدمة وتمهيد وبابين ضما سبعة فصول وخاتمةعوقد وز

  استنتاجات الدراسة
 أو اإلسالميةهذه الدراسة التي تناولت موضوعاً من موضوعات العقيدة 

 أن تنظر بمنظار أمين ت حاول، وهو اإليمان باليوم اآلخر،ركناً من أركانها
  .ر البشريةمصيل

 ،وآيات القرآن العظيم ناطقة بهذا االهتمام الكبير بذلك اليوم المرتقب
  . بشتى أنواع مشاهده ومواقفهحافلةكما أن نصوص السنة المطهرة 

 ألن طبيعة الموضوع في حد ، يكون قريباً من النفسأنوحاول البحث 
 ولذلك ابتعد عن الخوض في  ،ألولىاف القلوب منذ الوهلة اغشتمس ذاته 
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مخاضات الفرق وتأويالت النحل المختلفة واتخذ من منهج أهل السنة 
 ، منهجاً ومشعال– اإلسالميةوالجماعة وهو المنهج الذي عليه جمهور األمة 

 وضالل العقائد ،فتخلص من بلبلة األفكار وشطوط اآلراء والتخمينات
العقيمة التي ال طائل من ورائها سوى  وترك وراء ظهره المباحث ،الفاسدة

  . غير الخبال وسوء المآلمالمسلال يجنى منها سفسطة س
وتبين من خالل الدراسة أن السنة النبوية حوت من تفاصيل مشاهد يوم 

 كما أن هناك مما أشار إليه القرآن ،القيامة ما لم يرد ذكره في القرآن الكريم
 فقد ذكرت األنهار والعيون ،لعيون مثال كا،ولم أجد له في السنة نصاً يعنيه

  .في القرآن الكريم وورد ذكر األنهار في السنة دون اإلشارة إلى العيون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


