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أ. حمزة عبد اهلل سعاده شواهنهنداءات يوم القيامة في ضوء القرآن الكرمي

ملخص
�لقر�آن  يف  �لقيامة  يوم  ند�ء�ت  در��سة  على  �لبحث  هذ�  يقوم 
�لند�ء  �سيغ  ت�سمنت  �لتي  �لآيات  ��ستقر�ء  خالل  من  وذلك  �لكرمي, 

�لو�قع يوم �لقيامة وحتليلها وفق منهجية �لتف�سري �ملو�سوعي. 
حيِّز�ً  �أخذ  لذلك  بالغة,  �أهمية  �لقر�آين  للند�ء  �أّن  �ملعلوم  ومن 
�أنه عر�ض مو�سوعًا  كبري�ً من �لقر�آن �لكرمي, ومما مييز هذ� �لبحث 
من مو�سوعات �لند�ء �لقر�آين �لتي مل يكتب فيها ب�سكل م�ستقل �سو�ء 
فقد  َثّم  �سكل كتاب مطبوع, ومن  �أم على  ر�سالة جامعة  �سكل  على 
�لدر��سات  �ساحة  �إىل  ما هو جديد وهام  باإ�سافة  �لبحث  �أ�سهم هذ� 

�لقر�آنية �ملو�سوعية.
وقد تبني للباحث �أّن �أكرث �ل�ّسور �لتي وردت فيها ند�ء�ت يوم 
�لقيامة هي �سور مّكّية, حيث وردت م�ستّقات هذ� �ملو�سوع يف �سبع 
�سور مّكّية و�سورة مدنّية و�حدة, ولعل �حلكمة من ذلك ما يحتويه 
ِعظم  عن  و�لإنباء  �ملفزعة,  �مل�ساهد  بتلك  �لرتهيب  من  �لند�ء  ذلك 
�ملجتمع  من  ذلك  �إىل  �أحوج  �ملّكّي  �ملجتمع  �أّن  ريب  ول  �خلطب, 
�ملديّن؛ وذلك لأّن ُجّل �لنا�ض يومئٍذ كانو� منكرين لق�سية �لبعث بعد 

�ملوت.
ومن خالل در��سة ند�ء�ت يوم �لقيامة يف �سوء �لقر�آن �لكرمي, 
�لكرمي لها هو �حلث  �لقر�آن  �أن �لغر�ض �لأكرب من ذكر  فاإننا نلم�ض 
�لد�ر  على  للقدوم  و�ل�ستعد�د  �ل�ساحلة,  �لأعمال  من  �لإكثار  على 

�لآخرة, وحما�سبة �أنف�سنا قبل �أن نحا�سب يف يوم �حل�ساب.
�ملو�سوعي,  �لتف�سري  �لتف�سري,  �لقر�آن,  املفتاحية:  الكلمات 

�لند�ء, �لقيامة.

«Calls of Judgment Day in the light of Holy Quran»

Abstract

This research based on studying the calls of the 
day of Resurrection in the Quran through extrapolation 
of verses which include one of forms of appeals of 
the day of judgment and analyze them based on the 
objective explaining method. 

It is known that the Quran call has a big 
importance. So it occupies a huge part the Holy Quran. 
However, what distinguished this research is that it 
explains one form of the different kinds of the Quran 
call, which was not discussed before independently 
or being tackled in a research or being the topic of a 
book. This research contributed in adding a new topic 
to the Quraniac objective studies.

 
The researcher shows that most surahs of the 

Quran which include the calls of the Day of Judgment 
are makkya surahs and the derivation of this topic 
in seven makkya surahs and one Madanya surah. 
The reason for this may be what the call contains of 

terrifying and intimidation images of this day and the 
reports of how much the issue is great. There is no 
doubt that the society in makkah is in need for this 
more than the society in Madina because most people 
in those days were denying of resurrection after death.

And through the study of calls of the day of 
judgment through the Quran we feel the main aim 
of Koran mentioning these calls is to encourage to 
multiply good deeds and get ready to Hereafter, 
and hold accountable ourselves before we are made 
accountable in the Doomsday. 

Key words: Quran, explaining, objective 
explaining, call, resurrection 

مقدمة
�حلمد هلل رب �لعاملني, و�ل�سالة و�ل�سالم على خامت �لنبيني, 

وعلى �آله و�سحبه �أجمعني. وبعد....
فاإنه مّما ل �سك فيه �أّن كلَّ م�سلم تُتوق نْف�سه �إىل �أْن يبحث يف 
�لكتاب �لعزيز, و�أْن يكت�سف ولو جزء�ً ي�سري�ً ِمن كنوزه �ملخبوءة يف 

ثنايا مو�سوعات �لقر�آن �لكرمي �ملتعدِّدة. 
ومن �ملعلوم �أّن مو�سوعات �لقر�آن �لكرمي كّلها بالغة �لأهمية, 
�أّن  وهي كفيلٌة بتحقيق �ل�سعادة لالإن�سان يف �لدنيا و�لآخرة؛ وذلك 

�لقر�آن �لكرمي �إمنا جاء ِليكون د�ستور�ً ومنهاجًا لالإن�سان.
ومن بني هذه �ملو�سوعات �لقر�آنية �جلليلة )م�سطلح �لند�ء( 
بالغة, ولأهمية  �أهمية  ذو  �لقر�آين  �لند�ء  �أّن مو�سوع  , ول ريب يف 
�هتمامًا  �ملجيد  �لقر�آن  به  �هتّم  فقد  �ساأنه  وجاللة  �لند�ء  �أ�سلوب 
بع�ض  على  ميّر  يكاد  ل  �هلل  كتاب  يف  �لقارئ  �إّن  حتى  و��سحًا, 
�ل�سفحات دون �أن يِجد نوعًا من �أنو�ع �لند�ء�ت �لإلهية؛ ِلياأُمر عباده 
مبا ينفعهم, وينهاهم عّما ي�رّضهم؛ ذلك �أّن �لند�ء �لإلهّي جديٌر باأْن 
} َيُقوُل:   َ �هللَّ �َسِمْعَت  »�إَِذ�  م�سعود:  بن  �هلل  عبد  قال  �لنتباه؛  يجذب 
ُمُر ِبِه, �أَْو �رَضٌّ  ُه َخرْيٌ َياأْ اآَمُنوا}, )1( فاأَْرِعها �َسْمَعك؛ َفاإِنَّ ِذيَن  َها الَّ اأَيُّ َيا 

َيْنَهى َعْنُه«)2(
ومن �لند�ء�ت �لربانية يف �لقر�آن �لكرمي �لتي لها مكانة بارزة: 
�إذ  �أهمية بالغة؛  �لقيامة ذو  �لقيامة, و�حلديث عن يوم  ند�ء�ت يوم 
�لإميان به �أحد �أركان �لإميان, ل يتّم �إميان عبد �إّل به, قال عز وجل: 
وا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل امْلَ�ْشِِق َوامْلَْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبَّ َمْن  {َلْي�َس اْلِبَّ اأَْن ُتَولُّ
ِبيِّنَي},)3( ومما يزيد  ِ َواْلَيْوِم اْلآَِخِر َوامْلََلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ اآََمَن ِباللَّ
�أهمية �حلديث عن �لقيامة يف �لوقت �حلا�رض؛ �أن كثري�ً من �مل�سلمني 
�لآخرة,  على  �لدنيا  و�إيثار  حياتهم,  على  �ملادة  بطغيان  �بتلو� 
ا�ِس ِح�َساُبُهْم  و�لغفلة عن عبادة مولهم, قال �هلل تعاىل: {اْقَتََب ِللنَّ
َدٍث  ُمْ ِهْم  َربِّ ِمْن  ِذْكٍر  ِمْن  َياأِْتيِهْم  َما    ُمْعِر�ُسوَن  َغْفَلٍة  ِف  َوُهْم 
اإِلَّ ا�ْسَتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعُبوَن  َلِهَيًة ُقلُوُبُهْم},)4( ولذ� فاإنه قد كرث 
لها  بال�ستعد�د  و�لأمر  �ل�ساعة,  من  �خَللق  حتذير  �لكرمي  �لقر�آن  يف 
بالإميان و�لتقوى, قال �هلل تعاىل: {َواأَْنِذْرُهْم َيْوَم اْلآِزَفِة اإِِذ اْلُقلُوُب 
نَي ِمْن َحِميٍم َوَل �َسِفيٍع ُيَطاُع}. )5(  امِلِ َناِجِر َكاِظِمنَي َما ِللظَّ َلَدى اْلَ
�لتناد, حيث قال �هلل  �لقيامة بيوم  وقد �سّمى �هلل تعاىل يوم 
نِّ اأََخاُف  تعاىل حاكيًا ن�سيحة موؤمن �آل فرعون لقومه: {َوَيا َقْوِم اإِ
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},)6( وقد �ُسّمي بذلك؛ لكرثة �لند�ء�ت �لتي   )32( َناِد  التَّ َيْوَم  َعَلْيُكْم 
حت�سل فيه, ول �سك يف �أّن تلك �لند�ء�ت تهّز �جلبال �لر��سيات, فكيف 
�أ�سحاب  وند�ء  �هلل,  خلق  ند�ء  �لند�ء�ت:  تلك  ومن  �ملوؤمن؟!,  بقلب 
وند�ء  �جلنة,  �أ�سحاَب  �لنار  �أ�سحاب  وند�ء  �لنار,  �أ�سحاَب  �جلنة 
عا�سور:  �بن  قال  ذلك,  وغري  �لفريقني  كال  على  �لأعر�ف  �أ�سحاب 
وِمن  م�ست�سِفع  فِمن  يومئذ:  يتنادون  �خللق  لأن  �لتناد؛  يوم  »�ُسّمي 
�آِمر وِمن  مت�رّضع وِمن م�سلِّم ومهّنىء وِمن موّبخ وِمن معتذر وِمن 

ُمعِلن بالطاعة«.)7( 
من  وذلك  �لقيامة,  يوم  ند�ء�ت  �ساأ�ستعر�ض  �لبحث  هذ�  ويف 
خالل ��ستقر�ء �لآيات �لتي ت�سمنت �إحدى �سيغ �لند�ء �لذي يقع يوم 

�لقيامة وحتليلها.
ففي  مباحث,  ثالثة  �إىل  �لبحث  هذ�  �أق�سم  �أن  �رتاأيت  وقد 
�ملبحث  يف  بينت  ُثّم  �لند�ء,  معنى  عن  �لكالم  كان  �لأول:  �ملبحث 
�لثاين ند�ء�ت يوم �لقيامة يف �ل�سياق �لقر�آين, ُثّم ختمت هذ� �لبحث 

با�ستعر��ض ند�ء�ت يوم �لقيامة يف �لقر�آن �لكرمي.
و�أ�ساله جل جالله �أْن يجعلنا ممن يناَدى يوم �لقيامة من بني 

�أهل �ل�سعادة, �إِنه �سميٌع قريٌب جميب.

املبحث األول

املقصود بنداء يوم القيامة وصيغه
�لقيامة, من  �لند�ء يوم  �ساأبني يف هذ� �ملبحث �ملق�سود من 
ثم  �مل�سطلح,  لهذ�  و�ل�سطالحي  �للغوي  �ملعنى  تاأ�سيل  خالل 
بذكر  و�أختم  �لتناد,  بيوم  �لقيامة  يوم  ت�سمية  �سبب  على  �ساأعرج 

�ل�سيغ �لتي ورد بها هذ� �لند�ء.

املطلب األول: معنى النداء
اأولً: النداء ف اللغة وال�سطلح

وت,  �ل�سَّ ِند�ء  و�لنِّد�ء:  وِند�ًء...  مناد�ًة  ناديُته  م�سدر  »النِّداء: 
وهو ُبعد مد�ه«.)8( 

وعّرف �أبو حّيان �لند�ء باأنه: »دعاء �ل�سخ�ض با�سمه �لعَلم �أَو 
بنوعه �أَو بو�سِفه«.)9( 

ويقول �ساحب )�لُكلِّيات(: »�لند�ء هو: �إح�سار �لغائب, وتنبيه 
�حلا�رض, وتوجيه �ملعر�ض, وتفريغ �مل�سغول, وتهييج �لفارغ. وهو 

يف �ل�سناعة: ت�سويتك مبن تريد �إقباله عليك لتخاطبه«.)10( 
ثانياً: معنى القيامة 

قبورهم  من  �خَللق  قام  م�سدر  »�أ�سله  �للغة  يف  القيامة 
و�ُسّميت  �لعرب,  عادة  على  للمبالغة  �لتاأنيث  ودخلها  ِقيامة«)11(, 
بذلك؛ ملا يقوم فيها من �لأمور �لعظام �لتي بينتها �لن�سو�ض, ومن 

ذلك قيام �لنا�ض لرب �لعاملني.)12( 
للح�ساب,  �خلالئق  بعث  يوم  وهو:  معروف  �لقيامة  ويوم 

وقامت قيامُته: مات.)13( 
ثالثاً: معنى نداء يوم القيامة

و�ملق�سود بنداءات يوم القيامة يف هذ� �لبحث تلك �لآيات �لتي 
�لع�سيب,  �ليوم  ذلك  �لتي حت�سل يف  �لند�ء�ت  ت�سمنت �حلديث عن 

و��ستملت على �إحدى �سيغ لفظ �لند�ء.

املطلب الثاني: تسمية يوم القيامة بيوم التناد: 
قال �هلل تعاىل حاكيًا ن�سيحة موؤمن �آل فرعون قومه: {َوَيا 
َناِد )32(},)14( و�أجمع �ملف�رضون على  َقْوِم اإِنِّ اأََخاُف َعَلْيُكْم َيْوَم التَّ

�أّن يوم �لتناد يوم �لقيامة.)15( 
وقد قر�أ �بن كثري وور�ض )�لتنادي( باإثبات �لياء يف �لو�سل, 

و�بن كثري �أثبتها يف �لوقف, وحَذفها �لباقون يف �حلالني.)16( 
ويقول �لطربي: »و�ل�سو�ب من �لقر�ءة يف ذلك عندنا ما عليه 
�أّن ذلك  �لياء, وذلك  �إثبات  �لد�ل وبغري  قّر�ء �لأم�سار, وهو تخفيف 
هو �لقر�ءة �لتي عليها �حلّجة جممعة من قّر�ء �لأم�سار, وغري جائز 
فمعنى  �ل�سو�ب,  هو  ذلك  كان  فاإذ�  نقاًل.  به  جاءت  فيما  خالفها 
�لكالم: ويا قوم �إين �أخاف عليكم يوم ينادي �لنا�ض بع�سهم بع�سًا, 
�إّما ِمن هول ما قد عاينو� ِمن عظيم �سلطان �هلل, وفظاعة ما غ�سيهم 
�إياهم  �هلل  �إجناز  بع�سًا  بع�سهم  لتذكري  و�إّما  �ليوم,  ذلك  كرب  ِمن 
�لوعد �لذي وعدهم يف �لدنيا, و��ستغاثة ِمن بع�سهم ببع�ض, مما لقي 

من عظيم �لبالء فيه«.)17( 
ويرتجح �أّن كال �لقر�ءتني متو�ترة و�سحيحة. 

و�ل�رضخات  �لند�ء�ت  لكرثة  �لتناد؛  بيوم  �لقيامة  يوم  و�ُسّمي 
�لقيامة  يوم  عن  �لقر�آين  �لتعبري  �رّض  �لظالل  �ساحب  ويبني  فيه, 
بيوم �لتناد بقوله: »وت�سميته »يوم �لتناد« تلقي عليه ظل �لت�سايح 
وتناوح �لأ�سو�ت من هنا ومن هناك, وت�سور يوم زحام وخ�سام. 
وَن ُمْدِبِريَن َما َلُكْم ِمَن  وتتفق كذلك مع قول �لرجل �ملوؤمن:{ َيْوَم ُتَولُّ

ٍم} )18(.)19(  ِ ِمْن َعا�سِ اللَّ
القيامة  التي وردت ف �سبب ت�سمية يوم  الوجوه  ومن تلك 

بهذا ال�سم: )20( 
الأول: �أّن �أهل �لنار ينادون �أهل �جلنة, و�أهل �جلنة ينادون  ♦

�أهل �لنار, كما ذكر �هلل تعاىل عنهم يف �سورة �لأعر�ف, )21( وهذ� قول 
قتادة, وعليه فهذ� �لند�ء �لوحيد �مل�سرتك بني �لفريقني يوم �لقيامة 

يف �لقر�آن �لكرمي.
قوله  ♦ فيه  �ل�سبب  يكون  �أن  يبعد  ل  �لزّجاج:  قال  الثان: 

تعاىل: {َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ اأَُنا�ٍس ِباإَِماِمِهْم}.
�أنه ينادي بع�ض �لظاملني بع�سًا بالويل و�لثبور  ♦ الثالث: 

فيقولون: {يا ويلنا}. )22( 
الرابع: ينادون �إىل �ملح�رض, �أي: ُيدعون. ♦
اخلام�س: ينادي �ملوؤمن:{ َهاوؤُُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه}. )23(  ♦
ال�ساد�س: يناَدى باللعنة على �لظاملني. )24(  ♦
ُيذَبح  ♦ ُثّم  �أملح,  كب�ض  �سورة  على  باملوت  يجاء  ال�سابع: 

على  فرحًا  �جلنة  �أهل  فيزد�د  موت(,  ل  �لقيامة  �أهل  )يا  ويناَدى: 
فرحهم, و�أهل �لنار حزنًا على حزنهم.

يف  ند�ء  بكّل  �لتذكري  ير�د  �أن  يحتمل  �أنه  عطية:  �بن  ويرى 
�لقيامة فيه م�سّقة على �لكفار و�لع�ساة. )25( 

�ملعاين  هذه  جميع  على  �حلمل  من  مانع  ل  �أنه  و�لر�جح 
�ل�سابقة, وعليه فاإّن تلك �لند�ء�ت كّلها �ستقع يف ذلك �ليوم �لعظيم, 
وممن �ختار هذ� �لقول �لبغوي,)26( و�ل�سوكاين,)27( وغريهم, ويوؤكد 
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هذ� �لعموم �بن عا�سور فيقول: »�ُسّمي يوم التناد؛ لأن اخللق يتنادون 
يومئذ: فِمن م�ست�سِفع وِمن مت�شّع وِمن م�سلِّم ومهّنىء وِمن موّبخ 

وِمن معتذر وِمن اآِمر وِمن ُمعِلن بالطاعة«.)28( 

املطلب الثالث: صيغ نداءات يوم القيامة يف القرآن 
الكريم

الكرمي,  الل  كتاب  وردت ف  التي  للألفاظ  تتّبعي  من خلل 
وحتِمل ف طّياتها معنى نداءات يوم القيامة, تبنّي اأنها ثلثة األفاظ 

هي: 

أواًل: الصراخ

ومنها  �لكرمي,  �لقر�آن  يف  مرتني  �لند�ء  مبعنى  �ل�رض�خ  ورد 
ا  اِلً �سَ َنْعَمْل  اأَْخِرْجَنا  َنا  َربَّ ِفيَها  َي�ْسَطِرُخوَن  {َوُهْم  تعاىل:  قوله 
�أَْي:  ِفيَها}  َي�ْسَطِرُخوَن  {َوُهْم  وقوله:  َنْعَمُل},)29(  ا  ُكنَّ ِذي  الَّ َغْيَ 
�أَْخِرْجَنا  َنا  َربَّ باأ�سو�تهم:  عز وجل  �هلل  �إىل  يجاأرون  فيها,  )ينادوَن 
ا َنْعَمُل(. )30( قال مقاتل: »يعني ي�ستغيثون  ا َغرْيَ �لَِّذي ُكنَّ احِلً َنْعَمْل �سَ
نا اأَْخِرجنا نعمْل �سالاً  فيها, و�ل�ستغاثة: �أّنهم ينادون فيها: {ربَّ

ا نعمُل من ال�شك}«.)31(  غيَ الذي ُكنَّ

ثانياً: األذان

�لند�ء خم�ض  �لكرمي مبعنى  �لقر�آن  )الأذان( يف  لفظ  ر  وقد تكرَّ
مر�ت,)32( ومن �ل�سو�هد �لقر�آنية �لتي ورد فيها لفظ )الأذان( مبعنى 

نَي}  امِلِ ِ َعَلى الظَّ ٌن َبْيَنُهْم اأَْن َلْعَنُة اللَّ َن ُموؤَذِّ �لند�ء قوله تعاىل: {َفاأَذَّ
)33( ,)34( واملعنى: نادى مناٍد و�سطهم ند�ًء ُي�سِمع �لفريقني. )35( 

ن؛ لأن معرفته غري مق�سودة بل �ملق�سود �لإعالم  ر �ملوؤذِّ وُنكِّ
يكون  �أن  يحتمل  �لأحكام,)36( وبالتايل  �لقيامة من  يوم  يكون  مبا 

هذ� �ملوؤذِّن مالك -خازن �لنار- �أو مَلك �آخر غريه.)37( 

ثالثاً: الدعاء

ووردت كلمة )الدعاء( يف �لقر�آن �لكرمي يف �لقر�آن �لكرمي على 
تلك  ومن   )38( مر�ت,  وع�رض  مائتني  و��ستقاقاتها  �سَيغها  �ختالف 
�ملعاين �لند�ء, ومن �لن�سو�ض �لقر�آنية �لتي ورد فيها لفظ )�لدعاء( 
 )39( ُنُكٍر},  �َسْيٍء  اإَِل  اِع  الدَّ َيْدُع  {َيْوَم  تعاىل:  قوله  �لند�ء  مبعنى 

يقول �لزحيلي: »يوم يْدع الّداِع: يوم ينادي اإ�شافيل«. )40( 

املبحث الثاني

نداءات يوم القيامة يف السياق القرآني

أوال: عرض )نداءات يوم القيامة( يف القرآن الكريم

�ختالف  على  �لكرمي  �لقر�آن  يف  �لقيامة  يوم  ند�ء�ت  وردت 
لهذه  عر�ٌض  ياأتي  وفيما  مرة,  ع�رضة  �ست  و�ل�ستقاقات  �ل�سيغ 
��سم  بيان  �إىل  بالإ�سافة  �لتالوة,  ترتيب  ح�سب  مرتبة  �لند�ء�ت, 
و�ملناَدى, وذلك  �ملنادي  �أو مدنّية, مع ذكر  مّكية  �ل�سورة, وكونها 

على �لنحو �لآتي: )41( 

عدد مرات املفردة
بيان املّكي ال�سورةال�ساهدالرقمورودها 

ور املنادىاملناديواملدّن من ال�سُّ

ُة اأُوِرْثُتُموَها ِبَا ُكْنُتْم َتْعَملُوَن1مرةنودو� نَّ �أهل �جلنة�لرب �أو �ملالئكةمكية�لأعر�فَوُنوُدوا اأَْن ِتْلُكُم اْلَ

َنا 2نادى اِر اأَْن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربُّ َحاَب النَّ ِة اأَ�سْ نَّ َحاُب اْلَ َوَناَدى اأَ�سْ
ُكْم َحقًّا َقاُلوا َنَعْم �أ�سحاب �أ�سحاب �جلنةمكية�لأعر�فَحقًّا َفَهْل َوَجْدُتْ َما َوَعَد َربُّ

�لنار

َحاُب اْلأَْعَراِف ِرَجاًل َيْعِرُفوَنُهْم ِب�ِسيَماُهْم َقاُلوا َما اأَْغَنى 3 َوَناَدى اأَ�سْ
روؤ�ساء �أهل �أ�سحاب �لأعر�فمكية�لأعر�فَعْنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكْنُتْم َت�ْسَتْكِبُوَن

�ل�ساللة

ِفي�ُسوا َعَلْيَنا ِمَن امْلَاِء اأَْو 4 ِة اأَْن اأَ نَّ َحاَب اْلَ اِر اأَ�سْ َحاُب النَّ َوَناَدى اأَ�سْ
ُ ا َرَزَقُكُم اللَّ ِمَّ

�أ�سحاب �أ�سحاب �لنارمكية�لأعر�ف
�جلنة

ِة اأَْن �َسَلٌم َعَلْيُكْم َلْ َيْدُخلُوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن5مرتانناَدو� نَّ َحاَب اْلَ بع�ض �أ�سحاب مكية�لأعر�فَوَناَدْوا اأَ�سْ
�لأعر�ف

�أ�سحاب 
�جلنة

ُكْم َماِكُثوَن6 َك َقاَل اإِنَّ مالك خازن �لكفارمكية�لزخرفَوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْق�ِس َعَلْيَنا َربُّ
�لنار

ِذيَن َزَعْمُتْم7ناُدو� �مل�رضكون�هلل �أو �ملالئكةمكية�لكهفَوَيْوَم َيُقوُل َناُدوا �ُشََكاِئَي الَّ

ِذيَن ُكْنُتْم َتْزُعُموَن8�أربع مر�تيناديهم �مل�رضكون�هلل �أو �ملالئكةمكية�لق�س�ضَوَيْوَم ُيَناِديِهْم َفَيُقوُل اأَْيَن �ُشََكاِئَي الَّ

�لكفار�هلل �أو �ملالئكةمكية�لق�س�ضَوَيْوَم ُيَناِديِهْم َفَيُقوُل َماَذا اأََجْبُتُم امْلُْر�َسِلنَي9

ِذيَن ُكْنُتْم َتْزُعُموَن10 �مل�رضكون�هلل �أو �ملالئكةمكية�لق�س�ضَوَيْوَم ُيَناِديِهْم َفَيُقوُل اأَْيَن �ُشََكاِئَي الَّ

ا ِمْن �َسِهيٍد11 اَك َما ِمنَّ �مل�رضكون�هلل �أو �ملالئكةمكيةف�سلتَوَيْوَم ُيَناِديِهْم اأَْيَن �ُشََكاِئي َقاُلوا اآََذنَّ

ِ اأَْكَبُ ِمْن َمْقِتُكْم اأَْنُف�َسُكْم 12مرتانيناَدون ِذيَن َكَفرُوا ُيَناَدْوَن مَلَْقُت اللَّ خزنة جهنممكيةغافراإِنَّ الَّ
�لكفار 

)م�رضكو 
مكة( 
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عدد مرات املفردة
بيان املّكي ال�سورةال�ساهدالرقمورودها 

ور املنادىاملناديواملدّن من ال�سُّ

َناِد13مرة�لتناِد �آل فرعونموؤمن �آل فرعون مكيةغافرَوَيا َقْوِم اإِنِّ اأََخاُف َعَلْيُكْم َيْوَم التَّ

�أهل مَلكمكيةقَوا�ْسَتِمْع َيْوَم ُيَناِد امْلَُناِد ِمْن َمَكاٍن َقِريٍب14مرةيناِد
�ملح�رض

�أهل مَلكمكيةقَوا�ْسَتِمْع َيْوَم ُيَناِد امْلَُناِد ِمْن َمَكاٍن َقِريٍب15مرة�ملناد
�ملح�رض

�ملنافقون مدنية�حلديدُيَناُدوَنُهْم اأََلْ َنُكْن َمَعُكْم َقاُلوا َبَلى16مرةينادونهم
و�ملنافقات

�ملوؤمنون 
و�ملوؤمنات

ثانياً: امللحوظات العاّمة حول ورود )نداءات يوم القيامة( يف القرآن 
الكريم:
على . 1 �لكرمي  �لقر�آن  يف  �لقيامة(  يوم  )ند�ء�ت  ورود  عدد 

وع�رضة  �لتكر�ر,  مع  مرة  ع�رضة  �ست  و��ستقاقاتها  َيغها  �سِ �ختالف 
مر�ت من غري تكر�ر؛ وذلك يف ثماين �سور من �لقر�آن �لكرمي.

هي . 2 �لقيامة  يوم  ند�ء�ت  فيها  وردت  �لتي  �ل�ّسور  �أكرث 
�سور مّكّية, حيث وردت م�ستّقات هذ� �مل�سطلح يف �سبع �سور مّكّية 
�لند�ء  و�سورة مدنّية و�حدة, ولعل �حلكمة من ذلك ما يحتويه ذلك 
�أّن �ملجتمع �ملّكّي  من �لرتهيب و�لإنباء عن ِعظم �خلطب, ول ريب 
يومئٍذ  �لنا�ض  ُجّل  لأّن  وذلك  �ملديّن؛  �ملجتمع  من  ذلك  �إىل  �أحوج 
كانو� منكرين لق�سية �لبعث بعد �ملوت, و�أي�سًا �حلديث عن �لقيامة 
على  يركز  �ملكي  �لقر�آن  �أّن  ومعلوم  �لإ�سالمية,  بالعقيدة  عالقة  له 

ق�سايا �لعقيدة, بينما �لقر�آن �ملدين يركز على �لت�رضيعات.
�أكرث �ل�سور �لقر�آنية �إير�د�ً لند�ء�ت يوم �لقيامة هي �سورة . 3

�لأعر�ف, حيث وردت فيها تلك �لند�ء�ت خم�ض مر�ت, ولعل �حلكمة 
�مل�ساهد  بتلك  فيه  �لتاأثري  �إىل  �أحوج  �ملّكّي  �ملجتمع  �أّن  ذلك  من 

�ملفزعة من �ملجتمع �ملديّن. 
�لغر�ض �لأ�سا�ض من ند�ء�ت يوم �لقيامة يف �لكتاب �لعزيز . 4

بفعل  وذلك  �لع�سيب؛  �ليوم  لذلك  �ل�ستعد�د  على  �لإن�سان  حث  هو: 
�لطاعات, و�جتناب �خلطيئات.

يوم . 5 ند�ء�ت  يف  �مل�ستقبل  عن  باملا�سي  �لتعبري  ورود 
ب�سيغة  مرة  مر�ت,  �سبع  بلغ  حيث  �لكرمي؛  �لقر�آن  يف  �لقيامة 
)َوُنوُدو�( , ومرة ب�سيغة )َناُدو�( , ومرتني ب�سيغة )َوَناَدْو�( , وثالث 
�أهو�ل  ق وقوع  , ولعل �حلكمة من ذلك حتقُّ )َوَناَدى(  مر�ت ب�سيغة 

يوم �لقيامة.

املبحث الرابع:

النداءات احلاصلة يوم القيامة يف القرآن الكريم.
من خلل ا�ستقراء نداءات يوم القيامة ف القراآن الكرمي ظهر 

اأنها تندرج ف اأربعة مو�سوعات, وهي على النحو الآتي:

املطلب األول: نداءات املؤمنني يوم القيامة
�أ�سحاُب  تنوعت ند�ء�ت �ملوؤمنني يوم �لقيامة, فتارة ينادي 
�أهل  �لأعر�ف  �أ�سحاب  بع�ُض  ينادي  وثانية  �لنار,  �أ�سحاَب  �جلنة 
روؤو�ض  �لأعر�ف  �أ�سحاب  بع�ُض  ينادي  وثالثة  حتية,  ند�ء  �جلنة 

�لكفر, وذلك على �لنحو �لآتي:

أوالً: نداء أصحاب اجلنة ألصحاب النار: 

ينادي �أ�سحاُب �جلنة �أ�سحاب �لنار يوم �لقيامة, فيقولون: {
َنا َحقًّا  اِر اأَْن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربُّ َحاَب النَّ ِة اأَ�سْ نَّ َحاُب اْلَ َوَناَدى اأَ�سْ
ٌن َبْيَنُهْم اأَْن َلْعَنُة  َن ُموؤَذِّ ُكْم َحقًّا َقاُلوا َنَعْم َفاأَذَّ َفَهْل َوَجْدُتْ َما َوَعَد َربُّ

امِلِنيَ}. )42(  ِ َعَلى الظَّ اللَّ
 )وهذ� �لند�ء �إمنا يكون بعد ��ستقر�ر �أهل �جلنة يف �جلنة و�أهل 
�أي:  وقوعه  لتحقق  �مل�ستقبل؛  عن  باملا�سي  وعرّب  �لنار,  يف  �لنار 
ربنا  وعدنا  ما  وجدنا  قد  �إّنا  يقولون:  �لنار  �أهل  �جلنة  �أهل  ينادي 
وعدكم  ما  وجدمت  فهل  حقًا,  و�لكر�مة  �لنعيم  من  ر�سله  �أل�سنة  على 
ربكم من �خلزي و�لهو�ن و�لعذ�ب حقًا؟ قال �أهل �لنار جميبني: نعم 

وجدناه حقا( . )43( 
يوم  النار  اأهل  النة  اأ�سحاب  نداء  تاأمل  خلل  من  ويلحظ 

القيامة ما ياأتي:
�لكرمي . 1 �لقر�آن  يف  �لفريقني  بني  �حلو�ر  هذ�  عن  �لإخبار 

�لد�ر  يف  �لكافرين  و�عرت�ف  �ملوؤمنني,  توقعات  دق  �سِ على  دليل 
�لآخرة بذلك. )44( 

�حلو�ر بني �لفريقني يدل على وجود �حلرية وحق �لدفاع . 2
رب  قا�سيها  يكون  �لتي  �ملحاكمة  �ساحات  يف  �لنظر  وجهات  عن 

�لعاملني. )45( 
لأهل . 3 �جلنة  �أهل  من  �ل�سادر  و�ل�سوؤ�ل  �لند�ء  من  �لق�سد 

�لنار هو توبيخ �لكافرين و�لتهكم بهم وزيادة ح�رضتهم, �إ�سافة �إىل 
�لزخم�رضي: )و�إمنا قالو� لهم  بيان كر�مة �ملوؤمنني عند ربهم. قال 
غّمهم؛  يف  وزيادة  �لنار,  باأ�سحاب  و�سماتة  بحالهم,  �غتباطًا  ذلك 
)مفاتيح  �ساحب  ويوؤكد  �سمعها()46(.  ملن  لطفًا  حكايته  لتكون 
ل  �لغيب( هذ� �ملعنى بقوله: )و�لغر�ض من هذ� �ل�سوؤ�ل �إظهار �أنه و�سْ

�إىل �ل�سعاد�ت �لكاملة, و�إيقاع �حلزن يف قلب �لعدّو(. )47( 
يف . 4 يقع  �لنار  لأ�سحاب  �جلنة  �أ�سحاب  ند�ء  �أّن  �لظاهر 

بد�ية دخول كّل فريق �إىل مثو�ه �لأخري, ُثّم ينقطع �لتنادي و�لت�سال 
بني �لفريقني.

ثانياً: نداء بعض أصحاب األعراف

اأ�سحاب الأعراف يوم القيامة, فتارة ينادون  تنوعت نداءات 
اأهل النة, واأخرى ينادون اأهل النار, وذلك على النحو الآتي:

نداء حتية اأ�سحاب الأعراف اأهل النة: . 1
�جلنة  �أهل  �لأعر�ف  �أ�سحاب  ند�ء  �لكرمي خرب  �لقر�آن  يحكي   
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وهم مقبلون عليهم مهّنئني, فيقول تعاىل: {َوَبْيَنُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى 
ِة اأَْن �َسَلٌم  نَّ َحاَب اْلَ اْلأَْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُكلًّ ِب�ِسيَماُهْم َوَناَدْوا اأَ�سْ

َعَلْيُكْم َلْ َيْدُخلُوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن}.)48( 
رجال  الأعراف  وعلى  ذكره:  تعال  »يقول  جعفر:  �أبو  قال 
يعرفون اأهل النة ب�سيماهم, وذلك بيا�س وجوههم, ون�شُة النعيم 
وجوههم,  �سواد  وذلك  ب�سيماهم,  كذلك  النار  اأهل  ويعرفون  عليها, 

وزرقة اأعينهم, فاإذا راأوا اأهل النة نادوهم: �سلم عليكم«. )49( 
بعيد  �ت�سال  يف  باأنهم  يوؤذن  بال�سالم  �جلنة  �أهَل  وند�وؤهم 
من �أهل �جلنة, فجعل �هلل ذلك �أمارًة لهم بح�سن عاقبتهم ترتاح لها 

نفو�سهم, ويعلمون �أنهم �سائرون �إىل �جلنة. )50( 
وي�ستفاد من هذا النداء ما ياأتي:

تقرير مبد�أ وهو ثقل �حل�سنات ينجي وخّفتها ُترِدي, وَمن  �
ت�ساوت ح�سناته و�سيئاته ينجو �آِخر َمن ينجو ِمن دخول �لنار. )51( 

و�لتاأخر  � �لتقدم  و�أّن  �لأعمال,  قْدر  على  �جلز�ء  �أّن  »بيان 
ول  �لعمل,  يف  ب�سبقه  �إّل  �هلل  عند  ي�سبق  ل  �أحد�ً  و�أّن  ُح�سنها,  على 
يتخّلف عنده �إّل بتخّلفه فيه, ولريغب �ل�سامعون يف حال �ل�سابقني 
�أحد يعرف ذلك  �أّن كل  �إحر�ز ق�سبتهم, وليت�سورو�  ويحر�سو� على 
و�ل�رض,  �خلري  �أهل  من  بها  يو�سم  �أن  ��ستوجب  �لتي  ب�سيماه  �ليوم 
�أّن  �إح�سانه. وِليعلم  �إ�ساءته, ويزيد �ملح�سن يف  فريتدع �مل�سيء عن 

�لع�ساة يوّبخهم كّل �أحد حتى �أق�رض �لنا�ض عماًل«. )52( 
�إّن �جلنة درجات و�أهلها متفاوتون. �
نداء بع�س اأ�سحاب الأعراف لروؤو�س الكفر: . 2

بع�َض  �لأعر�ف  �أ�سحاب  بع�ض  ند�ء  عن  �لعزة  رب  يخرب 
�مل�ستكربين يوم �لقيامة فيقول:

َحاُب اْلأَْعَراِف ِرَجاًل َيْعِرُفوَنُهْم ِب�ِسيَماُهْم َقاُلوا َما  {َوَناَدى اأَ�سْ
اأَْغَنى َعْنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكْنُتْم َت�ْسَتْكِبُوَن}. )53( 

 ولفظ �لند�ء يوؤِذن بُبعد �ملخاطب, فيظهر �أّن �أهل �لأعر�ف مّلا 
تطلعو� باأب�سارهم �إىل �لنار عرفو� رجاًل, �أو قبل ذلك مّلا ُمّر عليهم 

باأهل �لنار عرفو� رجاًل كانو� جّبارين يف �لدنيا. )54( 
واملعنى: ونادى �أ�سحاب �لأعر�ف رجاًل من �أهل �لنار وكانو� 
�أ�سحاب وجاهة وغنى يف �لدنيا, فيقولون لهم على �سبيل �لتوبيخ 
�لأر�ض  �أغنى عنكم جمعكم وكرثتكم و��ستكباركم يف  و�لتقريع: ما 
هذ�  �إىل  وعنادكم  كفركم  ب�سبب  �لآخرة  يف  �رضمت  فقد  �حلق.  بغري 
قرب  مع  �لأعر�ف  �أ�سحاب  ِذكر  وجل  عز  َكّرر  وقد  �ملهني.  �لو�سع 
�بن  �لتقرير.)55( ويعلل  لزيادة  �لعهد بهم, فلم يقل )ونادو� رجال(؛ 
باأ�سحاب  هنا  عنهم  »و�لتعبري  بقوله:  �أي�سًا  �لتكر�ر  هذ�  عا�سور 
�لأعر�ف �إظهار يف مقام �لإ�سمار... �إّل �أنه مّلا تعّدد يف �لآية �ل�سابقة 
ما ي�سلح لعود �ل�سمائر �إليه وقع �لإظهار يف مقام �لإ�سمار؛ دفعا 

لاللتبا�ض«. )56( 
فاملق�سود بهذه �لآية �لكرمية ذكر بع�ض م�ساهد �لآخرة, �لتي 
كانو�  �لذين  �لعرب  من  �مل�رضكني  جلبابرة  وموعظة  نذ�رة  تت�سمن 

يحقرون �مل�ست�سعفني من �ملوؤمنني. )57( 

املطلب الثاني: نداءات الكافرين يوم القيامة:
تنوعت نداءات الكافرين يوم القيامة, وذلك على النحو الآتي:

أواًل: نداء اجملرمني مالكاً القضاء عليهم:

ِلَيْق�ِس  َماِلُك  َيا  �لزخرف: {َوَناَدْوا  �سورة  قال �هلل تعاىل يف 
اأَْكَثَُكْم  َوَلِكنَّ  قِّ  ِباْلَ ِجْئَناُكْم  َماِكُثوَن)77( َلَقْد  ُكْم  اإِنَّ َقاَل  َك  َربُّ َعَلْيَنا 

ِلْلَحقِّ َكاِرُهوَن}.)58( 
بهم  �لعذ�ب  نزول  بعد  �لنار  �أهل  �أقو�ل  بع�ض  حكى عز وجل 
�سوؤ�ل  بذلك  و�ملر�د  َك}.  َربُّ َعَلْيَنا  ِلَيْق�ِس  َماِلُك  َيا  {َوَناَدْوا  فقال: 
�أي:   )59( �لدعاء.  لم  )ِلَيْق�ِض(  قوله:  يف  و�لالم  �لنار,  خازن  مالك 
وبعد �أن طال �لعذ�ب على هوؤلء �لكافرين, نادو� يف ذّلة و��ستجد�ء 
باأن  علينا,  يق�سي  كي  ربك  لنا  �دع  مالك  يا  �لنار:  خلازن  قائلني 
مييتنا حتى ن�سرتيح من هذ� �لعذ�ب. فاملر�د بالق�ساء هنا: �لإهالك 
َعَلْيِه} )60(  و�لإماتة, ونظريه قوله تعاىل: {َفَوَكَزُه ُمو�َسى َفَق�َسى 

�أي: فاأهلَكه. )61( 
�أو  �لتمني,  على  َك}  َربُّ َعَلْيَنا  ِلَيْق�ِس  َماِلُك  {َيا  وقولهم: 
�لعقاب,  ذلك  عن  لهم  خال�ض  ل  باأنه  عاملون  فهم  و�إّل  �ل�ستغاثة 
ول يبعد �أن يقال: �إنهم ل�سّدة ما هم فيه من �لعذ�ب ن�سو� تلك �مل�ساألة 
فذكروه على وجه �لطلب. ُثّم �سكت عنهم مالك ما �ساء �هلل �أن ي�سكت, 

ر �لإجابة؛ ��ستخفافًا بهم وزيادًة يف غّمهم.)62(  ول ميتنع �أن توؤخَّ
-خازن  مالك  �سوؤ�ل  بذلك  مر�دهم  �أّن  �ملعنى  �أّن  »و�لظاهر 

�لنار- �أْن يدعو �هلل لهم باملوت«. )63( 
�إّن  حتى  و�لذل,  و�ل�سيق  �لكرب  من  فيه  ما  �لند�ء  هذ�  ويف 
�ملجرمني ليتمّنون �ملوت؛ كي ي�سرتيحو� مما هم فيه من عذ�ب.)64( 

ثانياً: استغاثة أهل النار بأهل اجلنة: 

�سدة  من  م�ستغيثني  �جلنة,  �أ�سحاب  �لنار  �أ�سحاُب  ينادي 
َحاُب  �لعط�ض, وع�سة �جلوع, وحر�رة �لنار, فقال تعاىل: {َوَناَدى اأَ�سْ
 ُ اللَّ َرَزَقُكُم  ا  ِمَّ اأَْو  امْلَاِء  ِمَن  َعَلْيَنا  اأَِفي�ُسوا  اأَْن  ِة  نَّ اْلَ َحاَب  اأَ�سْ اِر  النَّ

َمُهَما َعَلى اْلَكاِفِريَن}.)56(  َ َحرَّ َقاُلوا اإِنَّ اللَّ
�لنار و�أ�سحاب �جلنة  { �أ�سحاب  يقول عز وجل خمرب�ً عن 
ِفي�ُسوا َعَلْيَنا ِمَن امْلَاِء}؛  اأَ اأَْن  ِة  نَّ َحاَب اْلَ اأَ�سْ اِر  َحاُب النَّ اأَ�سْ َوَناَدى 
ا َرَزَقُكُم الُل} �أي: من �لطعام؛ وذلك ل�سدة  وذلك ل�سدة عط�سهم {اأَْو ِمَّ
َمُهَما} �أي: �رض�ب �جلنة وطعامها  َحرَّ  َ  جوعهم فيقال لهم: {اإِنَّ اللَّ
�جلو�ب  وهذ�  �لأحو�ل,  من  بحال  ينالوهما  فال  اْلَكاِفِريَن}  {َعَلى 

يفيد �حلرمان. )66( 
يوم  النة  اأ�سحاب  النار  اأهل  نداء  تاأمل  خلل  من  ويلحظ 

القيامة ما ياأتي:
يدل ند�ء �أهل �لنار �أ�سحاَب �جلنة يوم �لقيامة على مدى . 1

��ستجد�ئهم وذّلهم.
و�( فيه دليل على �أّن �جلنة فوق �لنار.)67( . 2 قوله: )�أَِفي�سُ
�ملاء نعمة عظمى, لذ� فاإّن �ل�سدقة به من �أعظم �ل�سدقات, . 3

�أّن �سقي �ملاء �أف�سل �لأعمال(. قال �لقرطبي: )هذه �لآية دليل على 
 )68(

�أهل . 4 باأّن  علمهم  هو  �لنار  �أهل  ند�ء  يف  �ل�سبب  �أّن  يظهر 
�جلنة َي�سمعون ند�ءهم, وهذ� ما ُت�سعر به لفظة �لند�ء, وكاأنهم يظنون 
�أّن �أ�سحاب �جلنة قادرون على جندتهم, فيطلبون منهم �أْن يغيثوهم 

ب�سيء من �لطعام و�ل�رض�ب؛ طمعًا يف �لفرج, و�أماًل يف �لنجاة. )69( 



187

2017 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني واألربعون (1) - صفر 

)لأن  �لإجابة؛  من  �أملهم  �نقطاع  مع  ذلك  �ساألو�  �إمنا  وقيل: 
�ملتحري ينطق مبا يفيد ومبا ل يفيد(.)70( 

ثالثاً: نداء استغاثة املنافقني باملؤمنني:

-�أهل  �لنفاق  �أهل  بني  يدور  مما  جانبًا  �لآيات  هذه  حتكي 
�لظلمات- و�أهل �لإميان -�أهل �لأنو�ر- يوم �لقيامة من حماور�ت 
ُكْم َفَتْنُتْم اأَْنُف�َسُكْم  فتقول: {ُيَناُدوَنُهْم اأََلْ َنُكْن َمَعُكْم َقاُلوا َبَلى َوَلِكنَّ
 ِ ِباللَّ ُكْم  َوَغرَّ  ِ اللَّ اأَْمرُ  َجاَء  اْلأََماِنُّ َحتَّى  ْتُكُم  َوَغرَّ َواْرَتْبُتْم  �ْسُتْم  َوَتَربَّ

اْلَغرُوُر}. )71( 
يقول  َمَعُكْم}  َنُكْن  اأََلْ  {ُيَناُدوَنُهْم  »وقوله:  �لطربي:  يقول 
تعاىل ذكره: ينادي �ملنافقون �ملوؤمنني حني ُحجز بينهم بال�سور, 
فبقو� يف �لظلمة و�لعذ�ب, و�سار �ملوؤمنون يف �جلنة, �أمل نكن معكم 
يقول:  بلى,  قالو�:  ونو�رثكم؟  ونناكحكم  ون�سوم,  ن�سلي  �لدنيا  يف 
قال �ملوؤمنون: بلى, بل كنتم كذلك, ولكنكم َفَتْنتْم �أنف�سكم, فنافقتم, 

وِفْتَنتهم �أنف�َسهم يف هذ� �ملو�سع كانت �لنفاق«.)72( 
و�لتذلل  و�لند�مة  باحل�رضة  يقطر  �لنفاق  �أهل  من  �لند�ء  وهذ� 

و�ل�ستنجاد.

املطلب الثالث: نداءات رب العزة يوم القيامة:
تنوعت ند�ء�ت رب �لعزة يوم �لقيامة, �سو�ء كان �لند�ء بذ�ته 
�أهل  ينادي  فتارة  �ل�سالم,  عليهم  �ملالئكة  من  بو�ساطة  �أم  �لعلّية 
�ملح�رض, وثانية ينادي �أ�سحاب �جلنة على �سبيل �لت�رضيف, وثالثة 
�لر�سل  به  �أجابو�  عّما  �مل�رضكني  ينادي  ور�بعة  �لنار,  �أهل  ينادي 
عليهم �ل�سالة و�ل�سالم من جهة, وعن �لتوحيد �أي�سًا من جهة �أخرى, 

وذلك على النحو الآتي:
اأولً: النداء للح�ش: ●

َقِريٍب  َمَكاٍن  ِمْن  امْلَُناِد  ُيَناِد  َيْوَم  تعاىل: {َوا�ْسَتِمْع  �هلل  قال 
ا َنْحُن  رُوِج )42( اإِنَّ قِّ َذِلَك َيْوُم اخْلُ ْيَحَة ِباْلَ )41( َيْوَم َي�ْسَمُعوَن ال�سَّ

يُ}. )73(   يُت َواإَِلْيَنا امْلَ�سِ ُنْحِيي َوُنِ
و�ملنادي هو: �إ�رض�فيل, ويدل عليه تعريف �ملنادي, )74( وقيل 
هو: »�إ�رض�فيل �أو جربيل«, )75( وقيل: �إ�رض�فيل ينُفخ, وجربيل ينادي 

�أهل �ملح�رض. )76( 
�أخربك به من  �لر�سول مِلا  �أّيها  �أ�سِغ  �أي:  وقوله {َوا�ْسَتِمْع} 

�أهو�ل يوم �لقيامة. )77( 
بعده,  مبا  تو�سيحه  ُثّم  مطلقًا,  بال�ستماع  �لأمر  ورود  ويف 
�لتهويل  �لتف�سري من  ُثّم  �لإبهام  مَلا يف  به؛  للمخرَب  تهويل وتعظيم 

و�لتفخيم ل�ساأن �ملخرَب به. )78( 
ُثّم بنّي ذلك �خلرب وزمانه بقوله: {َيْوَم ُيَناِد امْلَُناِد ِمْن َمَكاٍن 
ل ند�وؤه �إىل  َقِريٍب} �أي: يوم ينادي �ملنادي ِمن مو�سع قريب في�سِ
من  فيخرجون  ال�ساب},  اإل  {هلّموا  ويقول:  �ل�سو�ء,  على  �لكّل 

قبورهم وُيقبلون كاأنهم جر�د منت�رض.
 { قِّ ْيَحَة ِباْلَ ُثّم ز�د �لأمر تف�سياًل فقال: {َيْوَم َي�ْسَمُعوَن ال�سَّ
ما  على  و�جلز�ء  بالبعث  منِذرة  �لثانية  �لنفخة  ي�سمعون  يوم  �أي: 

قّدمو� من �لأعمال.
�أي:  رُوِج}  اخْلُ َيْوُم  ُثّم ذكر ما يقال لهم حينئذ فقال: {َذِلَك 

هذ� �ليوم هو يوم �خلروج من �لقبور.
َنْحُن  ا  �إىل هنا فقال: {اإِنَّ �ل�سورة  �أّول  ُثّم خّل�ض ما تقّدم من 
يُ} �أي: �إّنا نحن نحيي يف �لدنيا ومنيت  يُت َواإَِلْيَنا امْلَ�سِ ُنْحِيي َوُنِ
يف  و�جلز�ء  للح�ساب  �لرجوع  و�إلينا  �لآجال,  �نق�ساء  حني  فيها 

�لآخرة. )79( 

ثانياً: نداء خزنة جهنم الكفاَر على جهة التوبيخ:

يخرب ربُّ �لعّزة تعاىل عن �أحو�ل �لكفرة يوم �لقيامة وهم يف 
َمْقِتُكْم  ِمْن  اأَْكَبُ   ِ اللَّ مَلَْقُت  ُيَناَدْوَن  َكَفرُوا  ِذيَن  الَّ جهنم فيقول: {اإِنَّ 

ْذ ُتْدَعْوَن اإَِل اْلإِمَياِن َفَتْكُفرُوَن}. )80(  اأَْنُف�َسُكْم اإِ
و�ملعنى كما يقول �بن كثري: »�أنهم ينادون يوم �لقيامة وهم 
ما  �هلل  عذ�ب  من  با�رضو�  عندما  وذلك  يتلظون,  �لنري�ن  غمر�ت  يف 
�لبغ�ض,  �أنف�سهم و�أبغ�سوها غاية  ِقبل لأحد به, فَمقتو� عند ذلك  ل 
�إىل  �ل�سيئة, �لتي كانت �سبب دخولهم  �أ�سلفو� من �لأعمال  ب�سبب ما 
�لنار, فاأخربتهم �ملالئكة عند ذلك �إخبار�ً عاليًا, نادوهم به ند�ء باأّن 
مْقت �هلل لهم يف �لدنيا حني كان ُيعَر�ض عليهم �لإميان, فيكفرون, 
�أ�سّد ِمن مقتكم �أّيها �ملعذَّبون �أنف�سكم )81( �ليوم يف هذه �حلالة«. )82( 
و�ملقت �أ�سّد �لبغ�ض مع خزي و�سغار, وذلك يف حق �هلل تعاىل 

حمال, فاملر�د منه �أبلغ �لإنكار و�لزجر و�لتوبيخ. )83( 

ثالثاً: نداء إثبات النبّوات: 

ينادي �هلل تعاىل )84( �مل�رضكني يوم �لقيامة, وي�ساألهم -بعد 
�سوؤ�لهم عن معبودهم- عّما �أجابو� به �لر�سل عليهم �ل�سالة و�ل�سالم, 
حيث يقول لهم: {َوَيْوَم ُيَناِديِهْم َفَيُقوُل َماَذا اأََجْبُتُم امْلُْر�َسِلنَي )65( 

َفَعِمَيْت َعَلْيِهُم اْلأَْنَباُء َيْوَمِئٍذ َفُهْم َل َيَت�َساَءُلوَن}. )85( 
امْلُْر�َسِلنَي}...  اأََجْبُتُم  َماَذا  َفَيُقوُل  ُيَناِديِهْم  {َوَيْوَم  »وقوله:   
�إليكم؟ وكيف كان  �إثبات �لنبّو�ت: ماذ� كان جو�بكم للمر�َسلني  فيه 
حالكم معهم؟ وهذ� كما ي�ساأل �لعبد يف قربه: َمن ربك؟ وَمن نبيك؟ 
عبد  حممد�  و�أن  �هلل,  �إل  �إله  ل  �أنه  في�سهد  �ملوؤمن  فاأّما  دينك؟  وما 
�هلل ور�سوله. و�أّما �لكافر فيقول: هاه.. هاه. ل �أدري؛ ولهذ� ل جو�ب 
يف  فهو  �أعمى  هذه  يف  كان  َمن  لأن  �ل�سكوت؛  غري  �لقيامة  يوم  له 
�لآخرة �أعمى و�أ�سّل �سبياًل, ولهذ� قال تعاىل: {َفَعِمَيْت َعَلْيِهُم اْلأَْنَباُء 
َيْوَمِئٍذ َفُهْم َل َيَت�َساَءُلوَن}. وقال جماهد: فَعميت عليهم �حلجج, فهم 
ا}  اِلً َمَن َوَعِمَل �سَ ا َمْن َتاَب َواآَ مَّ ل يت�ساءلون بالأن�ساب. وقوله: {َفاأَ
اأَْن َيُكوَن ِمَن امْلُْفِلِحنَي} �أي: يوم �لقيامة,  �أي: يف �لدنيا, {َفَع�َسى 
و )ع�سى( من �هلل موجبة, فاإّن هذ� و�قع بف�سل �هلل ومّنه ل حمالة«. 

 )86(

توبيخهم  هو  هنا  �لكافرين  �سوؤ�ل  من  �ملر�د  �أّن  و�لظاهر 
منه  مق�سود  �سوري,  )ماذا(  بـ  »و�ل�ستفهام  وتبكيتهم,  وتقريعهم 

�إظهار بلبلتهم«. )87( 
و�ملق�سود باملر�سلني هو ر�سولنا حممد �سلى �هلل عليه و�سلم, 
َبْت َقْوُم ُلوٍط امْلُْر�َسِلنَي}, )88( ويو�سح �بن  ونظريه قوله تعاىل: {َكذَّ
عا�سور �ل�رّض يف هذ� �لتعبري بقوله: »و�لذي �قت�سى �سيغة �جلمع �أّن 
�إىل  �لب�رض  ر�سالة  ��ستحالة  بعلة  ر�سلهم  َكّذبو�  �إمنا  �ملكذبني  جميع 
�لب�رض فهم �إمنا كذبو� بجن�ض �ملر�سلني, ولم �جلن�ض �إذ� دخلت على 

)جميع( �أبطلت منه معنى �جلمعية«. )89( 
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رابعاً: نداء التشريف:

يوم  �ل�ساحلات  وعملو�  �آمنو�  �لذين  على  تعاىل  �هلل  ينادي 
ُة  نَّ اْلَ ِتْلُكُم  اأَْن  {َوُنوُدوا  فيقول:  �لت�رضيف,  �سبيل  على  �لقيامة 

اأُوِرْثُتُموَها ِبَا ُكْنُتْم َتْعَملُوَن}. )90( 
�أُورثو� مقاعد  �لند�ء: »ولهذ� مّلا  �بن كثري يف تف�سري هذ�  قال 
ِتي اأُوِرْثُتُموَها ِبَا ُكْنُتْم  ُة الَّ نَّ �أهل �لنار من �جلنة نودو�: {َوِتْلَك اْلَ
َتْعَملُوَن}, �أي: ب�سبب �أعمالكم نالتكم �لرحمة فدخلتم �جلنة, وتبّو�أمت 
منازلكم بح�سب �أعمالكم«. )91( و�إمنا وجب �حلمل على هذ�؛ مَلا ثبت 
ُه َلْن َيْنُجَو اأََحٌد ِمْنُكْم  يف �حلديث �لنبوي: )َقاِرُبوا َو�َسدُِّدوا, َواْعَلُموا اأَنَّ
َدِنَ  ِبَعَمِلِه« َقاُلوا: َيا َر�ُسوَل الِل َوَل اأَْنَت؟ َقاَل: »َوَل اأََنا, اإِلَّ اأَْن َيَتَغمَّ

اللُ ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َوَف�ْسٍل(. )92( 
وهذ� �أ�سّح �لآر�ء عندي يف �جلمع بني �لآية -مو�سع �لبحث- 

وهذ� �حلديث �ل�سحيح.
ويعجبني قول بع�ض �ل�سلف: »اأهل الّنة جَنوا من النار بعفو 
الل, واأُدخلوا النة برحمة الل, واقت�سموا املنازل ووِرثوها بالأعمال 

ال�سالة وهي من رحمته, بل من اأعلى اأنواع رحمته«. )93( 
وهذ� »�لند�ء من ِقبل �هلل, )94( ولذلك ُبني فعله �إىل �ملجهول؛ 

لظهور �ملق�سود«. )95( 
وُعرّب بقوله تعاىل: {اأُوِرْثُتُموَها}؛ لالإ�سعار باأنها قد �سارت 

�إليهم بف�سل حم�ض من �هلل, كما ي�سري �ملري�ث �إىل �لو�رث. )96( 

م�سلمني,  كانو�  �إن  �أبيهم  تركة  يقت�سمون  �لأبناء  �أّن  ومعلوم 
وكذلك فاإّن �جلنة خلقها �هلل تعاىل لآدم عليه �ل�سالم, فهي موطنه 
�أبيهم  �أبناوؤه ليقت�سمو� مري�ث  �لأّول, و�إمنا نزل على �لأر�ض ليعمل 

بح�سب �أعمالهم.
يف  ُي�ستعمل  �أن  حّقه  �لذي  {ِتْلُكم}  بـ  �جلنة  �إىل  و�لإ�سارة 
لق�سد  وذلك  يديهم؛  بني  حا�رضة  �جلنة  �أّن  مع  �لبعيد,  �إليه  �مل�سار 

رفعة �ساأنها, وتعظيم �ملّنة بها. )97( 
بالإميان  �لقيامة  يوم  �لعربة  �أّن  �لند�ء  هذ�  ونلمح من خالل 
و�لعمل �ل�سالح, بعد توفيق �هلل ورحمته, ويف هذ� حث على �لت�سابق 

�إىل �خلري�ت.
�ملوؤمنني  على  �لعزة  رب  ند�ء�ت  ��ستعر��ض  من  ونخل�ض 
كان  فاإذ�  �لفريقني,  بني  �لتام  �لتقابل  �لقيامة  يوم  و�لكافرين 
�لقيامة,  �لأ�سهاد يوم  �لنار يناَدون بالتوبيخ على روؤو�ض  �أ�سحاب 
ِ اأَْكَبُ ِمْن َمْقِتُكْم  ِذيَن َكَفرُوا ُيَناَدْوَن مَلَْقُت اللَّ ومن ذلك قوله: {اإِنَّ الَّ
ذلك  ومن  بالت�رضيف,  يناَدون  �جلنة  �أ�سحاب  فاإّن   )98( اأَْنُف�َسُكْم}, 

ُة اأُوِرْثُتُموَها ِبَا ُكْنُتْم َتْعَملُوَن}. )99(  نَّ قوله: {َوُنوُدوا اأَْن ِتْلُكُم اْلَ

خامساً: نداءات تقريع املشركني يوم القيامة باألسئلة عن التوحيد:

ومن خالل ��ستقر�ء ند�ء�ت يوم �لقيامة يف �لقر�آن �لكرمي جند 
ر �سوؤ�ل �مل�رضكني عن �لتوحيد �أربع مر�ت يف �أربع �آيات من  �أنه تكرَّ

�لقر�آن �لكرمي, كما هو مو�سح يف �جلدول �لآتي:

ِذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُهْم َفَلْم َي�ْسَتِجيُبوا َلُهْم َوَجَعْلَنا َبْيَنُهْم َمْوِبًقا}الكهف1 {َوَيْوَم َيُقوُل َناُدوا �ُشََكاِئَي الَّ

اأَْنا اإَِلْيَك َما الق�س�س2 ِذيَن اأَْغَوْيَنا اأَْغَوْيَناُهْم َكَما َغَوْيَنا َتَبَّ َنا َهوؤَُلِء الَّ ِذيَن َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل َربَّ ِذيَن ُكْنُتْم َتْزُعُموَن )62( َقاَل الَّ {َوَيْوَم ُيَناِديِهْم َفَيُقوُل اأَْيَن �ُشََكاِئَي الَّ
اَنا َيْعُبُدوَن} َكاُنوا اإِيَّ

ِذيَن ُكْنُتْم َتْزُعُموَن}الق�س�س3 {َوَيْوَم ُيَناِديِهْم َفَيُقوُل اأَْيَن �ُشََكا ِئَي الَّ

ا ِمْن �َسِهيٍد}ف�سلت4 اَك َما ِمنَّ {َوَيْوَم ُيَناِديِهْم اأَْيَن �ُشََكاِئي َقاُلوا اآََذنَّ

و�ساأكتفي بالتعليق على منوذج و�حد من هذه �لند�ء�ت وهي 
�آية �لكهف؛ خ�سية �لإطالة و�لتكر�ر.

ففي �آية �لكهف ينادي �جلبار جل جالله هوؤلء �مل�رضكني على 
روؤو�ض �لأ�سهاد على معنى �لتوبيخ و�لتقريع فيقول: {َناُدوا �ُشََكاِئَي 
ِذيَن َزَعْمُتْم} �أي: يف د�ر �لدنيا, �دعوهم �ليوم, ينقذونكم مما �أنتم  الَّ
فيه, ونظري �لآية: قوله تعاىل: {َوِقيَل اْدُعوا �ُشََكاَءُكْم َفَدَعْوُهْم َفَلْم 

ُهْم َكاُنوا َيْهَتُدوَن} )100( . )101(  نَّ َي�ْسَتِجيُبوا َلُهْم َوَراأَُوا اْلَعَذاَب َلْو اأَ
ويلحظ من خلل تاأمل نداءات يوم القيامة ف القراآن الكرمي 

عن تقرير التوحيد ما ياأتي:
على . 1 �مل�رضكني  توبيخ  و�لند�ء  �ل�ستفهام  بهذ�  �ملق�سود 

�لباطلة  �آلهتهم  عجز  وك�سف  بهم,  و�ل�ستهز�ء  وف�سحهم,  �إ�رض�كهم, 
�أمام �لنا�ض.

ند�ء �هلل تعاىل �مل�رضكني يحتمل �أمرين: . 2
الأول: �أن يكون �لند�ء من �هلل تعاىل. ويعلل �ل�سيوطي ذلك  �

مبالغًة  و��سطة؛  غري  من  �خلطاَب  ذلك  �هلل  ُي�سمعهم  “و�إمنا  بقوله: 
وَن�سب  �ل�ستفهام  همزة  فيه  �أدخل  ولذلك  وتعذيبهم,  توبيخهم  يف 

�ل�رضكاء تعاىل �إىل نْف�سه على زعمهم”. )102( 
يكّلم  � ل  تعاىل  �هلل  »لأن  �ملالئكة؛  من  يكون  �أن  والثان: 

لكنه  �ْلِقَياَمِة})103(  َيْوَم   ُ �هللَّ ُيَكلُِّمُهُم  {َوَل  تعاىل:  لقوله  �لكفار؛ 
مقام  يف  عليهم  �حلّجة  ويقيم  ويبّكتهم,  يوّبخهم  َمن  ياأمر  تعاىل 

�حل�ساب«. )104( 
�أّن �ملر�د بنفي �لتكليم يف �لآية �ل�سابقة كالم خري,  ويرتجح 
�أنه يكّلمهم كما يف  �أخرب  �لتوبيخ فقد يقع؛ ذلك لأن �هلل تعاىل  �أّما 

قوله: {َقاَل اْخ�َسُئوا ِفيَها َوَل ُتَكلُِّموِن } )105( . )106( 
�ألو�ن . 1 من  لونًا  وحتقريهم  �لكافرين  �إهانة  ند�ء  يعترب 

�لعذ�ب �لنف�سي لهم, وهو ل يقّل عن �لعذ�ب �جل�سدي بل يزيد.
�ختالف . 2 هو  �مل�رضكني  توبيخ  ند�ء  تكرير  يف  �ل�رض 

ُكْنُتْم  ِذيَن  الَّ �ُشََكاِئَي  {اأَْيَن  لهم:  فيقال  مرة  يناُدون  �حلالتني, 
ُثّم  حريتهم,  فتظهر  ي�ستجيبون,  فال  �لأ�سنام  فَيدعون  َتْزُعُموَن} 
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بعد  تقريع  �أي�سًا  �لتكرير  هذ�  ويف  في�سكتون,  �أخرى  مرة  يناُدون 
تقريع, وتوبيخ بعد توبيخ, )107( ويوؤكد �ساحب )�لظالل( هذ� �ملعنى 
بقوله: »وت�سوير يوم �لند�ء, وما فيه من �سوؤ�ل عن �ل�رضكاء, قد �سبق 
يف جولة ما�سية, فهو يعاد هنا لتوكيده وتثبيته مبنا�سبة �مل�سهد 

�جلديد �لذي ُيعر�ض هنا«. )108( 
تكرير جملة )َوَيْوَم ُيَناِديِهْم( �أربع مر�ت؛)109( »لأن �لتكر�ر . 3

ِمن مقت�سيات مقام �ملوعظة«. )110( 
�إ�سافة �ل�رضكاء �إىل �سمري �ملخاَطبني؛ لأنهم �لذين �ّدعو� . 4

َكاُء(  ِفيُكْم �رُضَ ُهْم  �أَنَّ َزَعْمُتْم  ِذيَن  )�لَّ �ل�رضكة كما يف قوله تعاىل:  لهم 
�ملكان  عن  ��ستفهام  ظاهره  )�أين(  بكلمة  »و�ل�ستفهام   )112(,)111(
وجود  �نتفاء  عن  كناية  م�ستعمل  ولكنه  �ل�رضكاء,  فيه  يوجد  �لذي 
�ل�رضكاء �ملزعومني يومئذ, فال�ستفهام م�ستعمل يف �لنتفاء«. )113( 

�لعلني . 5 �خلطاب  عن  كناية  �لعزة  رب  ِقبل  من  �لند�ء  هذ� 
اأََلْ َنُكْن َمَعُكْم} )114( . )115( وبالتايل ففي هذ�  كقوله: {ُيَناُدوَنُهْم 
�لند�ء �لعلني ف�سيحة مَلن عَبد مع �هلل �إلهًا �آخر على روؤو�ض �لأ�سهاد 

يوم �لقيامة.
ِذيَن . 6 {الَّ بـ  بر�ساه  �هلل  دون  من  ُعبد  ما  كّل  عن  �لتعبري 

مو�سع  يف  َزَعْمُتْم}  ِذيَن  {الَّ وبـ  مو�سعني,  يف  َتْزُعُموَن}  ُكْنُتْم 
و�حد دون {زعمهم �شكاء}؛ وذلك -كما يقول �لآلو�سي- »لإخر�ج 
ِمثل عي�سى وعزير و�ملالئكة عليهم �ل�سالم؛ ل�سمول �ل�رضكاء على ما 

�ُسمعت له«. )116( 
ند�ء �هلل تعاىل للم�رضكني يقع يف بد�ية دخولهم �إىل جهنم, . 7

ُثم ل يكّلمهم �هلل تعاىل �أبد�ً.
ودلت الآيات ال�سابقة فيما دلت عليه على ما ياأتي:

بيان �أهمية �لتوحيد و�إثباته. ♦
تكرير  ♦ من  ذلك  على  �أدّل  ول  و�ل�رضك,  �لكفر  عن  �لزجر 

ند�ء توبيخ �مل�رضكني لتخاذهم لالأند�د, فقد )كّرر �لتوبيخ لتخاذ 
�ل�رضكاء؛ ليوؤِذن �أْن ل �سيء �أجلب لغ�سب �هلل من �لإ�رض�ك به كما ل 

�سيء �أدخل يف مر�ساته من توحيده(. )117( 
�لكافرين  ♦ ند�ء�ت  بع�ض  بذكر  �لقيامة,  يوم  �أهو�ل  بيان 

و��ستغاثاتهم.

اخلامتة:
المد لل, وال�سلة وال�سلم على ر�سول الل, اأّما بعد:

يوم  )ند�ء�ت  مو�سوع  ثنايا  مع  �لعطرة  �جلولة  بعد  فاإنه 
�لقيامة يف �سوء �لقر�آن �لكرمي( , من خالل ��ستقر�ء �لآيات �لقر�آنية 
وتف�سريها, ميِكن �أن �أجمل �أهم �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها يف �لنقاط 

�لآتية:
�أهمية �لإميان بالغيب يف �لإ�سالم؛ �إذ هو �سفة �ملتقني.. 1
وتعليمها . 2 وتعلمها  ودر��ستها  �لقيامة  م�ساهد  يف  �لبحث 

�بتلي كثرٌي من  �أنه  �لوقت �حلا�رض؛ وذلك  �أهم �ملو�سوعات يف  من 
عن  و�لغفلة  �لآخرة,  على  �لدنيا  و�إيثار  �ملادة,  بطغيان  �مل�سلمني 

عبادة مولهم.
عدد ورود مادة ند�ء�ت يوم �لقيامة يف �لقر�آن �لكرمي على . 3

وع�رضة  �لتكر�ر,  مع  مرة  ع�رضة  �ست  و��ستقاقاتها  َيغها  �سِ �ختالف 
مر�ت من غري تكر�ر؛ وذلك يف ثماين �سور من �لقر�آن �لكرمي.

هي . 4 �لقيامة  يوم  ند�ء�ت  فيها  وردت  �لتي  �ل�ّسور  �أكرث 
�سور مّكّية, حيث وردت م�ستّقات هذ� �مل�سطلح يف �سبع �سور مّكّية 
�لند�ء  و�سورة مدنّية و�حدة, ولعل �حلكمة من ذلك ما يحتويه ذلك 
�أّن �ملجتمع �ملّكّي  من �لرتهيب و�لإنباء عن ِعظم �خلطب, ول ريب 
�أحوج �إىل ذلك من �ملجتمع �ملديّن؛ وذلك لأّن ُجّل �لنا�ض يومئٍذ كانو� 
�ملكي  �لقر�آن  تركيز  �إىل  �إ�سافة  �ملوت,  بعد  �لبعث  لق�سية  منكرين 

على ق�سايا �لعقيدة.
�أكرث �ل�سور �لقر�آنية �إير�د�ً لند�ء�ت يوم �لقيامة هي �سورة . 5

�لأعر�ف, حيث وردت فيها تلك �لند�ء�ت خم�ض مر�ت, ولعل �حلكمة 
�مل�ساهد  بتلك  فيه  �لتاأثري  �إىل  �أحوج  �ملّكّي  �ملجتمع  �أّن  ذلك  من 

�ملفزعة من �ملجتمع �ملديّن. 
يوم . 6 ند�ء�ت  يف  �مل�ستقبل  عن  باملا�سي  �لتعبري  ورود 

�لقيامة يف �لقر�آن �لكرمي؛ حيث بلغ �سبع مر�ت ب�سيغ متنوعة, ولعل 
ق وقوع �أهو�ل يوم �لقيامة. �حلكمة من ذلك حتقُّ

ظهور �لتقابل �لتام بني �ملوؤمنني و�لكافرين يوم �لقيامة, . 7
كان  فاإذ�  �لفريقني,  كال  على  �لعزة  رب  ند�ء�ت  خالل  من  وذلك 
�لقيامة,  �لأ�سهاد يوم  �لنار يناَدون بالتوبيخ على روؤو�ض  �أ�سحاب 

فاإّن �أ�سحاب �جلنة يناَدون بالت�رضيف. 
�أربع . 8 يف  مر�ت  �أربع  �لتوحيد  عن  �مل�رضكني  �سوؤ�ل  تكرير 

�آيات من �لقر�آن �لكرمي, ويف ذلك بيان �أهمية �لتوحيد و�إثباته, وزجر 
عن �لكفر و�ل�رضك.

وبعد؛ فهذ� ما ي�رّض �هلل عز وجل يل �لو�سول �إليه يف هذ� �لبحث 
�لقيامة { يوم  لنا  يقال  �أن يجعلنا ممن  و��ساأله تعاىل  �ملتو��سع, 
�آله  وعلى  حممد  على  �هلل  و�سلى   ,)118( اآَِمِننَي}  ِب�َسَلٍم  اْدُخلُوَها 

و�سحبه و�سلم, و�حلمد هلل رّب �لعاملني.

اهلوامش
]�لبقرة: 104[. 1

�ملنذر . 2 بن  �إدري�ض  بن  حممد  بن  �لرحمن  عبد  حممد  �أبو  حامت:  �أبي  �بن 
�أ�سعد حممد �لطيب,  : تف�سري �لقر�آن �لعظيم, حتقيق:  327هـ(  �لتميمي )ت: 
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�حلافظ  �لتف�سري عن  �أحمد حممد: عمدة  �ساكر,  م�سعود«.  �بن  وبني  وعوف 

�بن كثري, )م�رض, د�ر �لوفاء, ط2 – 1426هـ - 2005م( , )1/619( .

]�لبقرة: 177[. 3
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]غافر: 32[. 6

7 . : 1393هـ(  )ت:  �لطاهر  حممد  بن  حممد  بن  �لطاهر  حممد  عا�سور,  �بن 
�لتحرير و�لتنوير, )تون�ض, �لد�ر �لتون�سية للن�رض, 1984هـ( , )24/ 136( .

�بن دريد, �أبو بكر حممد بن �حل�سن )ت: 321( : جمهرة �للغة, حتقيق: رمزي . 8
منري بعلبكي, )بريوت, د�ر �لعلم للماليني, ط1 - 1987م( , مادة )ندي( 
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