نداءات يوم القيامة يف ضوء القرآن الكريم

أ .محزة عبد اهلل سعادة شواهنة

مدرس وباحث /مدرسة ذكور سنيريا الثانوية  /فلسطين
تاريخ التسليم2015/5/12 :م ،تاريخ القبول2015/6/22 :م

181

أ .حمزة عبد اهلل سعاده شواهنه

نداءات يوم القيامة في ضوء القرآن الكرمي

ملخص
يقوم هذا البحث على درا�سة نداءات يوم القيامة يف القر�آن
الكرمي ,وذلك من خالل ا�ستقراء الآيات التي ت�ضمنت �صيغ النداء
الواقع يوم القيامة وحتليلها وفق منهجية التف�سري املو�ضوعي.
حيزاً
ومن املعلوم � ّأن للنداء القر�آين �أهمية بالغة ,لذلك �أخذ ِّ
كبرياً من القر�آن الكرمي ,ومما مييز هذا البحث �أنه عر�ض مو�ضوع ًا
من مو�ضوعات النداء القر�آين التي مل يكتب فيها ب�شكل م�ستقل �سواء
على �شكل ر�سالة جامعة �أم على �شكل كتاب مطبوع ,ومن ث َّم فقد
�أ�سهم هذا البحث ب�إ�ضافة ما هو جديد وهام �إىل �ساحة الدرا�سات
القر�آنية املو�ضوعية.
ال�سور التي وردت فيها نداءات يوم
وقد تبني للباحث � ّأن �أكرث ّ
القيامة هي �سور مك ّّية ,حيث وردت م�شت ّقات هذا املو�ضوع يف �سبع
مدنية واحدة ,ولعل احلكمة من ذلك ما يحتويه
�سور مك ّّية و�سورة
ّ
ذلك النداء من الرتهيب بتلك امل�شاهد املفزعة ,والإنباء عن عِ ظم
اخلطب ,وال ريب � ّأن املجتمع املك ّّي �أحوج �إىل ذلك من املجتمع
ين؛ وذلك ل ّأن ُج ّل النا�س يومئ ٍذ كانوا منكرين لق�ضية البعث بعد
املد ّ
املوت.
ومن خالل درا�سة نداءات يوم القيامة يف �ضوء القر�آن الكرمي,
ف�إننا نلم�س �أن الغر�ض الأكرب من ذكر القر�آن الكرمي لها هو احلث
على الإكثار من الأعمال ال�صاحلة ،واال�ستعداد للقدوم على الدار
الآخرة ,وحما�سبة �أنف�سنا قبل �أن نحا�سب يف يوم احل�ساب.
الكلمات املفتاحية :القر�آن ،التف�سري ،التف�سري املو�ضوعي،
النداء ,القيامة.
»«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
احلمد هلل رب العاملني ,وال�صالة وال�سالم على خامت النبيني,
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني .وبعد....
مما ال �شك فيه � ّأن ك َّل م�سلم ت ُتوق نفْ�سه �إىل � ْأن يبحث يف
ف�إنه ّ
الكتاب العزيز ,و� ْأن يكت�شف ولو جزءاً ي�سرياً مِ ن كنوزه املخبوءة يف
ثنايا مو�ضوعات القر�آن الكرمي املتع ِّددة.
ومن املعلوم � ّأن مو�ضوعات القر�آن الكرمي كلّها بالغة الأهمية,
وهي كفيل ٌة بتحقيق ال�سعادة للإن�سان يف الدنيا والآخرة؛ وذلك � ّأن
القر�آن الكرمي �إمنا جاء لِيكون د�ستوراً ومنهاج ًا للإن�سان.
ومن بني هذه املو�ضوعات القر�آنية اجلليلة (م�صطلح النداء)
 ,وال ريب يف � ّأن مو�ضوع النداء القر�آين ذو �أهمية بالغة ,ولأهمية
اهتم به القر�آن املجيد اهتمام ًا
�أ�سلوب النداء وجاللة �ش�أنه فقد
ّ
مير على بع�ض
يكاد
ال
اهلل
كتاب
وا�ضحاً ,حتى � ّإن القارئ يف
ّ
يجد نوع ًا من �أنواع النداءات الإلهية؛ لِي� ُأمر عباده
ال�صفحات دون �أن ِ
جدير ب� ْأن
إلهي
عما
ّ
مبا ينفعهم ,وينهاهم ّ
ٌ
ي�رضهم؛ ذلك � ّأن النداء ال ّ
َ
اللهَّ
َيقُولُ } :
يجذب االنتباه؛ قال عبد اهلل بن م�سعود�« :إِذَا َ�س ِم ْع َت
()1
َ
ْ
�
و
�
أ
ِ،
ه
ب
ر
م
�
أ
ِ
ْ شرَ ٌّ
َيا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا{ ،ف�أَ ْرعِ ها َ�س ْم َعك؛ َف ِ�إ َّن ُه َخيرْ ٌ َي ُ ُ
ينهى عنه»()2
ََْ َُْ
ومن النداءات الربانية يف القر�آن الكرمي التي لها مكانة بارزة:
نداءات يوم القيامة ,واحلديث عن يوم القيامة ذو �أهمية بالغة؛ �إذ
يتم �إميان عبد �إ ّال به ,قال عز وجل:
الإميان به �أحد �أركان الإميان ،ال ّ
ْب َم ْن
وه ُك ْم ِق َب َل المْ رْ ِ
ْب �أَ ْن ُت َولُّوا ُو ُج َ
َ�ش ِق َوالمْ َ ْغ ِر ِب َو َل ِك َّن ال رِ َّ
} َل ْي َ�س ال رِ َّ
()3
ِالل َوا ْل َي ْو ِم ْ آَ
ني{ ،ومما يزيد
�آَ َم َن ب هَّ ِ
َاب َوال َّن ِب ِّي َ
الخِ ِر َوالمْ اََل ِئ َك ِة َوا ْل ِكت ِ
�أهمية احلديث عن القيامة يف الوقت احلا�رض؛ �أن كثرياً من امل�سلمني
ابتلوا بطغيان املادة على حياتهم ,و�إيثار الدنيا على الآخرة,
َّا�س حِ َ�سا ُب ُه ْم
والغفلة عن عبادة موالهم ,قال اهلل تعاىل} :اق رَْتَ َب لِلن ِ
م َد ٍث
َو ُه ْم يِف غَ ْفلَةٍ ُم ْع ِر ُ�ضو َن َ ما َي�أْتِي ِه ْم مِ ْن ِذ ْك ٍر مِ ْن َر ِّب ِه ْم حُ ْ
ا�س َت َم ُعو ُه َو ُه ْم َي ْل َع ُبو َن  لاَ هِ َي ًة ُقلُو ُب ُه ْم{ )4(،ولذا ف�إنه قد كرث
�إِ اَّل ْ
يف القر�آن الكرمي حتذير اخلَلق من ال�ساعة ،والأمر باال�ستعداد لها
ُوب
بالإميان والتقوى ،قال اهلل تعاىلَ } :و�أَ ْن ِذ ْر ُه ْم َي ْو َم ْ آ
ال ِز َف ِة �إِ ِذ ا ْل ُقل ُ
الن ر ك مني ما لِلظَّ ا ني ن حمِيم ولاَ �شَ فِيع يطَاع{)5( .
لمِ ِ َ مِ ْ َ ٍ َ
َل َدى حْ َ َاجِ ِ َاظِ ِ َ َ
ٍ ُ ُ
�سمى اهلل تعاىل يوم القيامة بيوم التناد ,حيث قال اهلل
وقد ّ
َ
يِّ
�
أ
ن
�
إ
م
و
ق
ا
ي
و
}
لقومه:
فرعون
آل
�
ؤمن
�
م
ن�صيحة
تعاىل حاكي ًا
َ َ َ ْ ِ ِ خَ افُ
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َع َل ْي ُك ْم َي ْو َم ال َّتنَا ِد ( )6(،{ )32وقد ُ�س ّمي بذلك؛ لكرثة النداءات التي
فكيف املطلب الثاني :تسمية يوم القيامة بيوم التناد:
حت�صل فيه ،وال �شك يف � ّأن تلك النداءات ته ّز اجلبال الرا�سيات،

بقلب امل�ؤمن؟! ,ومن تلك النداءات :نداء خلق اهلل ,ونداء �أ�صحاب
أ�صحاب اجلنة ,ونداء
أ�صحاب النار ،ونداء �أ�صحاب النار �
اجلنة �
َ
َ
�أ�صحاب الأعراف على كال الفريقني وغري ذلك ,قال ابن عا�شور:
«�س ّمي يوم التناد؛ لأن اخللق يتنادون يومئذ :فمِن م�ست�شفِع ومِ ن
ُ
موبخ ومِ ن معتذر ومِ ن �آمِ ر ومِ ن
ن
ىء
ن
ومه
ِّم
ل
م�س
ن
ع
مت�رض
ومِ
ومِ
ّ
ّ
ّ
معلِن بالطاعة»)7(.
ُ
ويف هذا البحث �س�أ�ستعر�ض نداءات يوم القيامة ,وذلك من
خالل ا�ستقراء الآيات التي ت�ضمنت �إحدى �صيغ النداء الذي يقع يوم
القيامة وحتليلها.
وقد ارت�أيت �أن �أق�سم هذا البحث �إىل ثالثة مباحث ,ففي
املبحث الأول :كان الكالم عن معنى النداء ,ث ُّم بينت يف املبحث
الثاين نداءات يوم القيامة يف ال�سياق القر�آين ,ث ُّم ختمت هذا البحث
با�ستعرا�ض نداءات يوم القيامة يف القر�آن الكرمي.
و�أ�ساله جل جالله � ْأن يجعلنا ممن ينا َدى يوم القيامة من بني
قريب جميب.
�سميع
�أهل ال�سعادة� ,إِنه
ٌ
ٌ

املبحث األول
املقصود بنداء يوم القيامة وصيغه
�س�أبني يف هذا املبحث املق�صود من النداء يوم القيامة ,من
خالل ت�أ�صيل املعنى اللغوي واال�صطالحي لهذا امل�صطلح ,ثم
�س�أعرج على �سبب ت�سمية يوم القيامة بيوم التناد ,و�أختم بذكر
ال�صيغ التي ورد بها هذا النداء.

املطلب األول :معنى النداء
�أوالً :النداء يف اللغة واال�صطالح
ال�صوت،
«ال ِّنداء :م�صدر نادي ُته منادا ًة ون ً
ِداء ...وال ِّنداء :نِداء َّ
وهو بعد مداه»)8(.
ُ
حيان النداء ب�أنه« :دعاء ال�شخ�ص با�سمه العلَم �أوَ
وعرف �أبو ّ
ّ
بنوعه �أَو بو�صفِه»)9(.
ويقول �صاحب (ال ُكلِّيات)« :النداء هو� :إح�ضار الغائب ،وتنبيه
احلا�رض ،وتوجيه املعر�ض ،وتفريغ امل�شغول ،وتهييج الفارغ .وهو
يف ال�صناعة :ت�صويتك مبن تريد �إقباله عليك لتخاطبه»)10(.

ثانياً :معنى القيامة
القيامة يف اللغة «�أ�صله م�صدر قام اخلَلق من قبورهم
(،)11
و�س ّميت
قِيامة» ودخلها الت�أنيث للمبالغة على عادة العربُ ،
بذلك؛ ملا يقوم فيها من الأمور العظام التي بينتها الن�صو�ص ,ومن
ذلك قيام النا�س لرب العاملني)12(.
ويوم القيامة معروف وهو :يوم بعث اخلالئق للح�ساب,
وقامت قيامته :مات)13(.
ُ

ثالثاً :معنى نداء يوم القيامة

واملق�صود بنداءات يوم القيامة يف هذا البحث تلك الآيات التي
ت�ضمنت احلديث عن النداءات التي حت�صل يف ذلك اليوم الع�صيب,
وا�شتملت على �إحدى �صيغ لفظ النداء.
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قال اهلل تعاىل حاكي ًا ن�صيحة م�ؤمن �آل فرعون قومهَ } :و َيا
َق ْو ِم �إِ يِّن �أَخَ افُ َع َل ْي ُك ْم َي ْو َم ال َّتنَا ِد ( )14(,{)32و�أجمع املف�رسون على
�أن يوم التناد يوم القيامة)15(.
ّ
وقد قر�أ ابن كثري وور�ش (التنادي) ب�إثبات الياء يف الو�صل,
وابن كثري �أثبتها يف الوقف ,وحذَفها الباقون يف احلالني)16(.
ويقول الطربي« :وال�صواب من القراءة يف ذلك عندنا ما عليه
قراء الأم�صار ،وهو تخفيف الدال وبغري �إثبات الياء ،وذلك � ّأن ذلك
ّ
قراء الأم�صار ،وغري جائز
من
جممعة
ة
احلج
عليها
التي
القراءة
هو
ّ
ّ
خالفها فيما جاءت به نقالً .ف�إذا كان ذلك هو ال�صواب ،فمعنى
الكالم :ويا قوم �إين �أخاف عليكم يوم ينادي النا�س بع�ضهم بع�ضاً،
� ّإما مِ ن هول ما قد عاينوا مِ ن عظيم �سلطان اهلل ،وفظاعة ما غ�شيهم
مِ ن كرب ذلك اليوم ،و� ّإما لتذكري بع�ضهم بع�ض ًا �إجناز اهلل �إياهم
الوعد الذي وعدهم يف الدنيا ،وا�ستغاثة مِ ن بع�ضهم ببع�ض ،مما لقي
من عظيم البالء فيه»)17(.
ويرتجح � ّأن كال القراءتني متواترة و�صحيحة.
و�س ّمي يوم القيامة بيوم التناد؛ لكرثة النداءات وال�رصخات
ُ
�رس التعبري القر�آين عن يوم القيامة
الظالل
�صاحب
ويبني
فيه،
ّ
بيوم التناد بقوله« :وت�سميته «يوم التناد» تلقي عليه ظل الت�صايح
وتناوح الأ�صوات من هنا ومن هناك ،وت�صور يوم زحام وخ�صام.
وتتفق كذلك مع قول الرجل امل�ؤمنَ }:ي ْو َم ُت َولُّو َن ُم ْد ِب ِري َن َما َل ُك ْم مِ َن
الل ن عا�صم{ ()19(.)18
هَّ ِ مِ ْ َ ِ ٍ
ومن تلك الوجوه التي وردت يف �سبب ت�سمية يوم القيامة
بهذا اال�سم)20( :
♦ ♦الأولّ � :أن �أهل النار ينادون �أهل اجلنة ،و�أهل اجلنة ينادون
�أهل النار ،كما ذكر اهلل تعاىل عنهم يف �سورة الأعراف )21( ،وهذا قول
قتادة ,وعليه فهذا النداء الوحيد امل�شرتك بني الفريقني يوم القيامة
يف القر�آن الكرمي.
الزجاج :ال يبعد �أن يكون ال�سبب فيه قوله
♦ ♦الثاين :قال ّ
َا�س ِب�إِ َمامِ ِه ْم{.
تعاىلَ } :ي ْو َم َن ْد ُعو ُك َّل �أُن ٍ
♦ ♦الثالث� :أنه ينادي بع�ض الظاملني بع�ض ًا بالويل والثبور
فيقولون} :يا ويلنا{)22( .
♦ ♦الرابع :ينادون �إىل املح�رش� ،أيُ :يدعون.
♦ ♦اخلام�س :ينادي امل�ؤمن }:ها�ؤم ا ْقرءوا كتَابيه{)23( .
َ ُُ َُ ِ َِْ
♦ ♦ال�ساد�س :ينادى باللعنة على الظاملني)24( .
َ
♦ ♦ال�سابع :يجاء باملوت على �صورة كب�ش �أملح ،ث ُّم ُيذ َبح
وينا َدى( :يا �أهل القيامة ال موت) ،فيزداد �أهل اجلنة فرح ًا على
فرحهم ،و�أهل النار حزن ًا على حزنهم.
ويرى ابن عطية� :أنه يحتمل �أن يراد التذكري بك ّل نداء يف
القيامة فيه م�شقة على الكفار والع�صاة)25( .
ّ
والراجح �أنه ال مانع من احلمل على جميع هذه املعاين
ال�سابقة ،وعليه ف� ّإن تلك النداءات كلّها �ستقع يف ذلك اليوم العظيم,
وممن اختار هذا القول البغوي )26(,وال�شوكاين )27(,وغريهم ,وي�ؤكد
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نداءات يوم القيامة في ضوء القرآن الكرمي

«�س ّمي يوم التناد؛ لأن اخللق يتنادون
هذا العموم ابن عا�شور فيقولُ :
يومئذ :فمِن م�ست�شفِع ومِ ن مت�رضّع ومِ ن م�سلِّم ومهنّىء ومِ ن مو ّبخ
ن معتذر ن � ر ن معلِن بالطاعة»)28(.
ومِ
ومِ آمِ ومِ ُ

ني{
النداء قوله تعاىلَ } :ف�أَ َّذ َن ُم َ�ؤ ِّذ ٌن َب ْي َن ُه ْم �أَ ْن َل ْع َن ُة هَّ ِ
الل َعلَى الظَّ المِ ِ َ
و�سطهم نداء ي�سمِع الفريقني)35( .
( )34(, )33واملعنى :نادى منادٍ
ً ُ
و ُنكِّر امل�ؤذِّن؛ لأن معرفته غري مق�صودة بل املق�صود الإعالم
مبا يكون يوم القيامة من الأحكام )36(,وبالتايل يحتمل �أن يكون
هذا امل�ؤذِّن مالك -خازن النار� -أو ملَك �آخر غريه)37(.

من خالل تت ّبعي للألفاظ التي وردت يف كتاب اهلل الكرمي,
وحتمِل يف ط ّياتها معنى نداءات يوم القيامة ,تبينّ �أنها ثالثة �ألفاظ
هي:

ثالثاً :الدعاء
ووردت كلمة (الدعاء) يف القر�آن الكرمي يف القر�آن الكرمي على
اختالف �ص َيغها وا�شتقاقاتها مائتني وع�رش مرات )38( ،ومن تلك
املعاين النداء ,ومن الن�صو�ص القر�آنية التي ورد فيها لفظ (الدعاء)
مبعنى النداء قوله تعاىل} :يوم يدع الداع �إ ىَل �شَ يءٍ ُنكر{)39( ،
َ ْ َ َ ْ ُ َّ ِ ِ
ْ ٍُ
يقول الزحيلي« :يوم يدع الداع :يوم ينادي �إ�رسافيل»)40( .
ْ ّ ِ

املطلب الثالث :صيغ نداءات يوم القيامة يف القرآن
الكريم

أوالً :الصراخ
ورد ال�رصاخ مبعنى النداء مرتني يف القر�آن الكرمي ,ومنها
قوله تعاىلَ } :و ُه ْم َي ْ�ص َط ِرخُ و َن فِي َها َر َّبنَا �أَخْ ِر ْجنَا َن ْع َم ْل َ�ص حِالًا
غَ رْ َي ا َّلذِي ُكنَّا َن ْع َملُ{ )29(,وقولهَ } :و ُه ْم َي ْ�ص َط ِرخُ و َن فِي َها{ �أَ ْي:
(ينادون فيها ،يج�أرون �إىل اهلل عز وجل ب�أ�صواتهمَ :ر َّب َنا �أَ ْخ ِر ْج َنا
َ
()30
َن ْع َم ْل َ�صالحِ ًا غَ يرْ َ ا َّلذِي كُ َّنا َن ْع َملُ ) .قال مقاتل« :يعني ي�ستغيثون
فيها ,واال�ستغاثة� :أ ّنهم ينادون فيها} :ر َّبنا �أَخْ ِرجنا نعم ْل �صاحلاً
غري الذي كنَّا نعم ُل من ال�رشك{»)31(.
ُ
َ

املبحث الثاني
نداءات يوم القيامة يف السياق القرآني
أوال :عرض (نداءات يوم القيامة) يف القرآن الكريم
وردت نداءات يوم القيامة يف القر�آن الكرمي على اختالف
عر�ض لهذه
ال�صيغ واال�شتقاقات �ست ع�رشة مرة ,وفيما ي�أتي
ٌ
النداءات ,مرتبة ح�سب ترتيب التالوة ,بالإ�ضافة �إىل بيان ا�سم
مدنية ,مع ذكر املنادي واملنا َدى ,وذلك
ال�سورة ,وكونها مكّية �أو
ّ
على النحو الآتي)41( :

ثانياً :األذان
تكرر لفظ (الأذان) يف القر�آن الكرمي مبعنى النداء خم�س
وقد َّ
مرات )32(,ومن ال�شواهد القر�آنية التي ورد فيها لفظ (الأذان) مبعنى
املفردة

عدد مرات
ورودها

الرقم

ال�شاهد

ال�سورة

بيان املكّي
ال�سور
واملد ّ
ين من ُّ

املنادي

املنادى

نودوا

مرة

1

با ُك ْن ُت ْم َت ْع َملُو َن
َونُو ُدوا �أَ ْن ِت ْل ُك ُم جْ َ
ال َّن ُة �أُو ِر ْث ُت ُم َ
وها مِ َ

الأعراف

مكية

الرب �أو املالئكة

�أهل اجلنة

الأعراف

مكية

�أ�صحاب اجلنة

�أ�صحاب
النار

الأعراف

مكية

�أ�صحاب الأعراف

ر�ؤ�ساء �أهل
ال�ضاللة

الأعراف

مكية

�أ�صحاب النار

�أ�صحاب
اجلنة

5

ال َّن ِة �أَ ْن َ�س اَل ٌم َع َل ْي ُك ْم مَ ْ
ُوها َو ُه ْم َيطْ َم ُعو َن
اب جْ َ
ل َي ْدخُ ل َ
َونَا َد ْوا �أَ ْ�ص َح َ

الأعراف

مكية

بع�ض �أ�صحاب
الأعراف

�أ�صحاب
اجلنة

6

ْ�ض َع َل ْينَا َر ُّب َك قَا َل �إِ َّن ُك ْم َما ِكثُو َن
َونَا َد ْوا َيا َما ِل ُك ِل َيق ِ

الزخرف

مكية

الكفار

مالك خازن
النار

7

�شكَائ َِي ا َّلذِي َن ز ََع ْم ُت ْم
َو َي ْو َم َيقُو ُل نَا ُدوا رُ َ

الكهف

مكية

اهلل �أو املالئكة

امل�رشكون

8

�شكَائ َِي ا َّلذِي َن ُك ْن ُت ْم َتز ُْع ُمو َن
َو َي ْو َم ُينَادِي ِه ْم َف َيقُو ُل �أَ ْي َن رُ َ

الق�ص�ص

مكية

اهلل �أو املالئكة

امل�رشكون

9

ني
َو َي ْو َم ُينَادِي ِه ْم َف َيقُو ُل َماذَا �أَ َج ْب ُت ُم المْ ُ ْر َ�س ِل َ

مكية

اهلل �أو املالئكة

الكفار

10

�شكَائ َِي ا َّلذِي َن ُك ْن ُت ْم َتز ُْع ُمو َن
َو َي ْو َم ُينَادِي ِه ْم َف َيقُو ُل �أَ ْي َن رُ َ

الق�ص�ص

مكية

اهلل �أو املالئكة

امل�رشكون

11

َو َي ْو َم ُينَادِي ِه ْم �أَ ْي َن رُ�شَكَائِي قَالُوا �آَ َذنَّا َك َما مِ نَّا مِ ْن �شَ هِي ٍد

ف�صلت

مكية

اهلل �أو املالئكة

امل�رشكون

12

الل �أَك رَْبُ مِ ْن َم ْق ِت ُك ْم �أَ ْنف َُ�س ُك ْم
�إِ َّن ا َّلذِي َن َك َفرُوا ُينَا َد ْو َن لمَ َق ُْت هَّ ِ

غافر

مكية

خزنة جهنم

الكفار
(م�رشكو
مكة)

2

نادى

3
4
نا َدوا

مرتان

نا ُدوا
يناديهم

�أربع مرات

ينا َدون

مرتان

اب النَّا ِر �أَ ْن َق ْد َو َج ْدنَا َما َو َع َدنَا َر ُّبنَا
اب جْ َ
ال َّن ِة �أَ ْ�ص َح َ
َونَا َدى �أَ ْ�ص َح ُ
ت َما َو َع َد َر ُّب ُك ْم َحقًّا قَالُوا َن َع ْم
َحقًّا َف َه ْل َو َج ْد مُ ْ
اه ْم قَالُوا َما َ�أغْ نَى
اب ْ َأ
ال ْع َر ِ
اف ِر َجالاً َي ْع ِرفُو َن ُه ْم بِ�سِ ي َم ُ
َونَا َدى َ�أ ْ�ص َح ُ
َع ْن ُك ْم َج ْم ُع ُك ْم َو َما ُك ْن ُت ْم ت َْ�س َتك رِْبُو َن
ال َّن ِة َ�أ ْن َ�أفِي�ضُ وا َع َل ْينَا مِ َن المْ َا ِء َ�أ ْو
اب جْ َ
اب النَّا ِر َ�أ ْ�ص َح َ
َونَا َدى َ�أ ْ�ص َح ُ
اللُ
ما َر َز َق ُك ُم هَّ
مِ َّ
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املفردة

عدد مرات
ورودها

الرقم

ال�شاهد

ال�سورة

بيان املكّي
ال�سور
واملد ّ
ين من ُّ

املنادي

املنادى

التنا ِد

مرة

13

َو َيا َق ْو ِم �إِ يِّن �أَخَ افُ َع َل ْي ُك ْم َي ْو َم ال َّتنَا ِد

غافر

مكية

م�ؤمن �آل فرعون

�آل فرعون

ينا ِد

مرة

14

يب
ا�س َت ِم ْع َي ْو َم ُينَا ِد المْ ُنَا ِد مِ ْن َمكَانٍ َق ِر ٍ
َو ْ

ق

مكية

ملَك

�أهل
املح�رش

املناد

مرة

15

يب
ا�س َت ِم ْع َي ْو َم ُينَا ِد المْ ُنَا ِد مِ ْن َمكَانٍ َق ِر ٍ
َو ْ

ق

مكية

ملَك

�أهل
املح�رش

ينادونهم

مرة

16

ُينَا ُدو َن ُه ْم �أَ مَ ْ
ل َن ُك ْن َم َع ُك ْم قَالُوا َبلَى

احلديد

مدنية

املنافقون
واملنافقات

امل�ؤمنون
وامل�ؤمنات

ثانياً :امللحوظات العامّة حول ورود (نداءات يوم القيامة) يف القرآن
الكريم:
1.1عدد ورود (نداءات يوم القيامة) يف القر�آن الكرمي على
اختالف ِ�ص َيغها وا�شتقاقاتها �ست ع�رشة مرة مع التكرار ,وع�رشة
مرات من غري تكرار؛ وذلك يف ثماين �سور من القر�آن الكرمي.
ال�سور التي وردت فيها نداءات يوم القيامة هي
�2.2أكرث ّ
�سور مك ّّية ,حيث وردت م�شت ّقات هذا امل�صطلح يف �سبع �سور مك ّّية
مدنية واحدة ,ولعل احلكمة من ذلك ما يحتويه ذلك النداء
و�سورة
ّ
من الرتهيب والإنباء عن عِ ظم اخلطب ,وال ريب � ّأن املجتمع املك ّّي
ين؛ وذلك ل ّأن ُج ّل النا�س يومئ ٍذ
�أحوج �إىل ذلك من املجتمع املد ّ
كانوا منكرين لق�ضية البعث بعد املوت ,و�أي�ض ًا احلديث عن القيامة
له عالقة بالعقيدة الإ�سالمية ,ومعلوم � ّأن القر�آن املكي يركز على
ق�ضايا العقيدة ,بينما القر�آن املدين يركز على الت�رشيعات.
�3.3أكرث ال�سور القر�آنية �إيراداً لنداءات يوم القيامة هي �سورة
الأعراف ,حيث وردت فيها تلك النداءات خم�س مرات ,ولعل احلكمة
من ذلك � ّأن املجتمع املك ّّي �أحوج �إىل الت�أثري فيه بتلك امل�شاهد
ين.
املفزعة من املجتمع املد ّ
4.4الغر�ض الأ�سا�س من نداءات يوم القيامة يف الكتاب العزيز
هو :حث الإن�سان على اال�ستعداد لذلك اليوم الع�صيب؛ وذلك بفعل
الطاعات ,واجتناب اخلطيئات.
5.5ورود التعبري باملا�ضي عن امل�ستقبل يف نداءات يوم
القيامة يف القر�آن الكرمي؛ حيث بلغ �سبع مرات ,مرة ب�صيغة
(و َنا َد ْوا)  ,وثالث
(و ُنو ُدوا)  ,ومرة ب�صيغة ( َنا ُدوا)  ,ومرتني ب�صيغة َ
َ
(و َنا َدى)  ,ولعل احلكمة من ذلك حت ُّقق وقوع �أهوال
مرات ب�صيغة َ
يوم القيامة.

املبحث الرابع:
النداءات احلاصلة يوم القيامة يف القرآن الكريم.
من خالل ا�ستقراء نداءات يوم القيامة يف القر�آن الكرمي ظهر
�أنها تندرج يف �أربعة مو�ضوعات ,وهي على النحو الآتي:

املطلب األول :نداءات املؤمنني يوم القيامة
أ�صحاب
تنوعت نداءات امل�ؤمنني يوم القيامة ,فتارة ينادي �
ُ
بع�ض �أ�صحاب الأعراف �أهل
أ�صحاب النار ,وثانية ينادي
اجلنة �
ُ
َ
بع�ض �أ�صحاب الأعراف ر�ؤو�س
اجلنة نداء حتية ,وثالثة ينادي
ُ
الكفر ,وذلك على النحو الآتي:
185

أوالً :نداء أصحاب اجلنة ألصحاب النار:
أ�صحاب اجلنة �أ�صحاب النار يوم القيامة ،فيقولون} :
ينادي �
ُ
َ
اب النَّا ِر �أَ ْن َق ْد َو َج ْدنَا َما َو َع َدنَا َر ُّبنَا َحقًّا
ح
�ص
�
أ
ة
ن
ال
اب
جْ
َ
َّ
ِ ْ َ َ
َونَا َدى �أَ ْ�ص َح ُ
ت َما َو َع َد َر ُّب ُك ْم َحقًّا قَالُوا َن َع ْم َف�أَ َّذ َن ُم�ؤَ ِّذ ٌن َب ْي َن ُه ْم �أَ ْن َل ْع َن ُة
َف َه ْل َو َج ْد مُ ْ
الل َعلَى الظَّ المِ َ
ِني{)42( .
هَّ ِ
(وهذا النداء �إمنا يكون بعد ا�ستقرار �أهل اجلنة يف اجلنة و�أهل
النار يف النار ،وعبرّ باملا�ضي عن امل�ستقبل؛ لتحقق وقوعه �أي:
ينادي �أهل اجلنة �أهل النار يقولون� :إ ّنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا
على �أل�سنة ر�سله من النعيم والكرامة حقاً ،فهل وجدمت ما وعدكم
ربكم من اخلزي والهوان والعذاب حقاً؟ قال �أهل النار جميبني :نعم
وجدناه حقا) )43( .
ويلحظ من خالل ت�أمل نداء �أ�صحاب اجلنة �أهل النار يوم
القيامة ما ي�أتي:
1.1الإخبار عن هذا احلوار بني الفريقني يف القر�آن الكرمي
دليل على ِ�صدق توقعات امل�ؤمنني ,واعرتاف الكافرين يف الدار
الآخرة بذلك)44( .
2.2احلوار بني الفريقني يدل على وجود احلرية وحق الدفاع
عن وجهات النظر يف �ساحات املحاكمة التي يكون قا�ضيها رب
العاملني)45( .
3.3الق�صد من النداء وال�س�ؤال ال�صادر من �أهل اجلنة لأهل
النار هو توبيخ الكافرين والتهكم بهم وزيادة ح�رستهم� ,إ�ضافة �إىل
بيان كرامة امل�ؤمنني عند ربهم .قال الزخم�رشي( :و�إمنا قالوا لهم
غمهم؛
ذلك اغتباط ًا بحالهم ،و�شماتة ب�أ�صحاب النار ،وزيادة يف ّ
لتكون حكايته لطف ًا ملن �سمعها)( .)46وي�ؤكد �صاحب (مفاتيح
و�صل
الغيب) هذا املعنى بقوله( :والغر�ض من هذا ال�س�ؤال �إظهار �أنه ْ
�إىل ال�سعادات الكاملة ,و�إيقاع احلزن يف قلب العدو))47( .
ّ
4.4الظاهر � ّأن نداء �أ�صحاب اجلنة لأ�صحاب النار يقع يف
بداية دخول ك ّل فريق �إىل مثواه الأخري ,ث ُّم ينقطع التنادي واالت�صال
بني الفريقني.

ثانياً :نداء بعض أصحاب األعراف
تنوعت نداءات �أ�صحاب الأعراف يوم القيامة ,فتارة ينادون
�أهل اجلنة ,و�أخرى ينادون �أهل النار ,وذلك على النحو الآتي:
1.1نداء حتية �أ�صحاب الأعراف �أهل اجلنة:
يحكي القر�آن الكرمي خرب نداء �أ�صحاب الأعراف �أهل اجلنة

نداءات يوم القيامة في ضوء القرآن الكرمي

اب َو َعلَى
وهم مقبلون عليهم مه ّنئني ,فيقول تعاىلَ } :و َب ْي َن ُه َما حِ َج ٌ
ْ أَ
ال َّن ِة �أَ ْن َ�س اَل ٌم
اب جْ َ
ال ْع َر ِ
اف ِر َجا ٌل َي ْع ِرفُو َن كُلاًّ بِ�سِ ي َم ُ
اه ْم َونَا َد ْوا �أَ ْ�ص َح َ
ل يد لُوها وهم يطْ معون{)48(.
َع َل ْي ُك ْم مَ ْ َ ْخُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ
قال �أبو جعفر« :يقول تعاىل ذكره :وعلى الأعراف رجال
يعرفون �أهل اجلنة ب�سيماهم ،وذلك بيا�ض وجوههم ،ون�رض ُة النعيم
عليها ,ويعرفون �أهل النار كذلك ب�سيماهم ،وذلك �سواد وجوههم،
وزرقة �أعينهم ،ف�إذا ر�أوا �أهل اجلنة نادوهم� :سالم عليكم»)49( .
وندا�ؤهم �أه َل اجلنة بال�سالم ي�ؤذن ب�أنهم يف ات�صال بعيد
من �أهل اجلنة ،فجعل اهلل ذلك �أمار ًة لهم بح�سن عاقبتهم ترتاح لها
نفو�سهم ,ويعلمون �أنهم �صائرون �إىل اجلنة)50( .
وي�ستفاد من هذا النداء ما ي�أتي:
ومن
 تقرير مبد�أ وهو ثقل احل�سنات ينجي وخ ّفتها ُتردِيَ ،
ت�ساوت ح�سناته و�سيئاته ينجو � ر من ينجو ن دخول النار)51( .
مِ
آخِ َ
 «بيان � ّأن اجلزاء على ق ْدر الأعمال ،و� ّأن التقدم والت�أخر
على ُح�سنها ،و� ّأن �أحداً ال ي�سبق عند اهلل �إ ّال ب�سبقه يف العمل ،وال
يتخلّف عنده �إ ّال بتخلّفه فيه ،ولريغب ال�سامعون يف حال ال�سابقني
ويحر�صوا على �إحراز ق�صبتهم ،وليت�صوروا � ّأن كل �أحد يعرف ذلك
اليوم ب�سيماه التي ا�ستوجب �أن يو�سم بها من �أهل اخلري وال�رش،
فريتدع امل�سيء عن �إ�ساءته ،ويزيد املح�سن يف �إح�سانه .ولِيعلم � ّأن
الع�صاة يوبخهم كل �أحد حتى �أق�رص النا�س عمالً»)52( .
ّ
ّ
 � ّإن اجلنة درجات و�أهلها متفاوتون.
2.2نداء بع�ض �أ�صحاب الأعراف لر�ؤو�س الكفر:
بع�ض
يخرب رب العزة عن نداء بع�ض �أ�صحاب الأعراف
َ
امل�ستكربين يوم القيامة فيقول:
اه ْم قَالُوا َما
اب ْ أ
الَ ْع َر ِ
اف ِر َجالاً َي ْع ِرفُو َن ُه ْم بِ�سِ ي َم ُ
} َونَا َدى �أَ ْ�ص َح ُ
�أَغْ نَى ع ْنكم جمعكم وما ك ْن ُتم تَ�س َتكْبون{)53( .
َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ رِ ُ َ
ولفظ النداء ي�ؤذِن ب ُبعد املخاطب ,فيظهر � ّأن �أهل الأعراف ملّا
تطلعوا ب�أب�صارهم �إىل النار عرفوا رجاالً� ،أو قبل ذلك ملّا ُم ّر عليهم
ال كانوا جبارين يف الدنيا)54( .
ب�أهل النار عرفوا رجا ً
ّ
واملعنى :ونادى �أ�صحاب الأعراف رجا ًال من �أهل النار وكانوا
�أ�صحاب وجاهة وغنى يف الدنيا ،فيقولون لهم على �سبيل التوبيخ
والتقريع :ما �أغنى عنكم جمعكم وكرثتكم وا�ستكباركم يف الأر�ض
بغري احلق .فقد �رصمت يف الآخرة ب�سبب كفركم وعنادكم �إىل هذا
الو�ضع املهني .وقد كَ ّرر عز وجل ذِكر �أ�صحاب الأعراف مع قرب
العهد بهم ،فلم يقل (ونادوا رجاال)؛ لزيادة التقرير )55(.ويعلل ابن
عا�شور هذا التكرار �أي�ض ًا بقوله« :والتعبري عنهم هنا ب�أ�صحاب
الأعراف �إظهار يف مقام الإ�ضمار� ...إ ّال �أنه ملّا تع ّدد يف الآية ال�سابقة
ما ي�صلح لعود ال�ضمائر �إليه وقع الإظهار يف مقام الإ�ضمار؛ دفعا
لاللتبا�س»)56( .
فاملق�صود بهذه الآية الكرمية ذكر بع�ض م�شاهد الآخرة ،التي
تت�ضمن نذارة وموعظة جلبابرة امل�رشكني من العرب الذين كانوا
يحقرون امل�ست�ضعفني من امل�ؤمنني)57( .

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

أ .حمزة عبد اهلل سعاده شواهنه

أوالً :نداء اجملرمني مالكاً القضاء عليهم:
ْ�ض
قال اهلل تعاىل يف �سورة الزخرفَ } :ونَا َد ْوا َيا َما ِل ُك ِل َيق ِ
ْث ُك ْم
َع َل ْينَا َر ُّب َك قَا َل �إِ َّن ُك ْم َما ِكثُو َن(َ )77ل َق ْد جِ ْئنَا ُك ْم ب حْ
ِال َِّق َو َل ِك َّن �أَك رَ َ
للْح ِّق كَارهون{)58(.
ِ ُ َ
ِ َ
حكى عز وجل بع�ض �أقوال �أهل النار بعد نزول العذاب بهم
ْ�ض َع َل ْينَا َر ُّبكَ{ .واملراد بذلك �س�ؤال
فقالَ } :ونَا َد ْوا َيا َما ِل ُك ِل َيق ِ
()59
�ض) الم الدعاء� .أي:
مالك خازن النار ،والالم يف قولهِ ( :ل َي ْق ِ
وبعد �أن طال العذاب على ه�ؤالء الكافرين ،نادوا يف ذلّة وا�ستجداء
قائلني خلازن النار :يا مالك ادع لنا ربك كي يق�ضي علينا ،ب�أن
مييتنا حتى ن�سرتيح من هذا العذاب .فاملراد بالق�ضاء هنا :الإهالك
َ�ضى ع َليهِ{ ()60
و�سى َفق َ َ ْ
والإماتة ،ونظريه قوله تعاىلَ } :ف َو َك َز ُه ُم َ
�أي :ف�أهلكَه)61( .
ْ�ض َع َل ْينَا َر ُّبكَ{ على التمني� ،أو
وقولهمَ } :يا َما ِل ُك ِل َيق ِ
اال�ستغاثة و�إ ّال فهم عاملون ب�أنه ال خال�ص لهم عن ذلك العقاب،
وال يبعد �أن يقال� :إنهم ل�ش ّدة ما هم فيه من العذاب ن�سوا تلك امل�س�ألة
فذكروه على وجه الطلب .ث ُّم �سكت عنهم مالك ما �شاء اهلل �أن ي�سكت،
وال ميتنع �أن ت�ؤخر الإجابة؛ ا�ستخفاف ًا بهم وزيادة يف غمهم)62(.
ً
َّ
ّ
«والظاهر � ّأن املعنى � ّأن مرادهم بذلك �س�ؤال مالك -خازن
النار� -أن يدعو اهلل لهم باملوت»)63( .
ْ
ويف هذا النداء ما فيه من الكرب وال�ضيق والذل ،حتى � ّإن
املجرمني ليتمنون املوت؛ كي ي�سرتيحوا مما هم فيه من عذاب)64(.
ّ
ثانياً :استغاثة أهل النار بأهل اجلنة:
أ�صحاب النار �أ�صحاب اجلنة ،م�ستغيثني من �شدة
ينادي �
ُ
َ
اب
ح
�ص
�
أ
ى
د
َا
ن
و
}
تعاىل:
فقال
النار,
وحرارة
اجلوع,
وع�ضة
العط�ش،
َ َ ْ َ ُ
اللُ
ما َر َز َق ُك ُم هَّ
اب جْ َ
ال َّن ِة �أَ ْن �أَفِي�ضُ وا َع َل ْينَا مِ َن المْ َا ِء �أَ ْو مِ َّ
النَّا ِر �أَ ْ�ص َح َ
اللَ حرمهما علَى ا ْلكَافرين{)56(.
ِِ َ
قَالُوا �إِ َّن هَّ َ َّ َ ُ َ َ
يقول عز وجل خمرباً عن �أ�صحاب النار و�أ�صحاب اجلنة }
ال َّن ِة �أَ ْن َ�أفِي�ضُ وا َع َل ْينَا مِ َن المْ َاءِ{؛
اب جْ َ
اب النَّا ِر �أَ ْ�ص َح َ
َونَا َدى �أَ ْ�ص َح ُ
ما َر َز َق ُك ُم ا ُ
لل{ �أي :من الطعام؛ وذلك ل�شدة
وذلك ل�شدة عط�شهم }�أَ ْو مِ َّ
جوعهم فيقال لهم�} :إِ َّن هَّ
اللَ َح َّر َم ُه َما{ �أي� :رشاب اجلنة وطعامها
}علَى ا ْلكَا ِف ِري َن{ فال ينالوهما بحال من الأحوال ,وهذا اجلواب
َ
يفيد احلرمان)66( .
ويلحظ من خالل ت�أمل نداء �أهل النار �أ�صحاب اجلنة يوم
القيامة ما ي�أتي:
أ�صحاب اجلنة يوم القيامة على مدى
1.1يدل نداء �أهل النار �
َ
ا�ستجدائهم وذلّهم.
2.2قوله�( :أَفِي�ضوا) فيه دليل على �أن اجلنة فوق النار)67(.
ُ
ّ
3.3املاء نعمة عظمى ,لذا ف� ّإن ال�صدقة به من �أعظم ال�صدقات,
قال القرطبي( :هذه الآية دليل على � ّأن �سقي املاء �أف�ضل الأعمال).
()68

4.4يظهر � ّأن ال�سبب يف نداء �أهل النار هو علمهم ب� ّأن �أهل
اجلنة َي�سمعون نداءهم ،وهذا ما ُت�شعر به لفظة النداء ,وك�أنهم يظنون
� ّأن �أ�صحاب اجلنة قادرون على جندتهم ،فيطلبون منهم � ْأن يغيثوهم
ال يف النجاة)69( .
ب�شيء من الطعام وال�رشاب؛ طمع ًا يف الفرج ،و�أم ً
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وقيل� :إمنا �س�ألوا ذلك مع انقطاع �أملهم من الإجابة؛ (لأن
املتحري ينطق مبا يفيد ومبا ال يفيد))70(.
ثالثاً :نداء استغاثة املنافقني باملؤمنني:
حتكي هذه الآيات جانب ًا مما يدور بني �أهل النفاق �-أهل
الظلمات -و�أهل الإميان �-أهل الأنوار -يوم القيامة من حماورات
فتقولُ } :ينَا ُدو َن ُه ْم �أَ مَ ْ
ل َن ُك ْن َم َع ُك ْم قَالُوا َبلَى َو َل ِك َّن ُك ْم َف َت ْن ُت ْم �أَ ْنف َُ�س ُك ْم
َو َت َر َّب ْ�ص ُت ْم َوا ْر َت ْب ُت ْم َوغَ َّر ْت ُك ُم ْ أَ
ال َم يِ ُّ
ِالل
الل َوغَ َّر ُك ْم ب هَّ ِ
ان َحتَّى َجا َء �أَ ْمرُ هَّ ِ
ا ْل َغرور{)71( .
ُ ُ
يقول الطربي« :وقولهُ } :ينَا ُدو َن ُه ْم �أَ مَ ْ
ل َن ُك ْن َم َع ُك ْم{ يقول
تعاىل ذكره :ينادي املنافقون امل�ؤمنني حني ُحجز بينهم بال�سور،
فبقوا يف الظلمة والعذاب ،و�صار امل�ؤمنون يف اجلنة� ،أمل نكن معكم
يف الدنيا ن�صلي ون�صوم ،ونناكحكم ونوارثكم؟ قالوا :بلى ،يقول:
تم �أنف�سكم ،فنافقتم،
قال امل�ؤمنون :بلى ،بل كنتم كذلك ،ولكنكم َف َت ْن ْ
وفتنتهم �أنف�سهم يف هذا املو�ضع كانت النفاق»)72(.
َِْ
َ
وهذا النداء من �أهل النفاق يقطر باحل�رسة والندامة والتذلل
واال�ستنجاد.

املطلب الثالث :نداءات رب العزة يوم القيامة:
تنوعت نداءات رب العزة يوم القيامة� ,سواء كان النداء بذاته
العلية �أم بو�ساطة من املالئكة عليهم ال�سالم ،فتارة ينادي �أهل
ّ
املح�رش ,وثانية ينادي �أ�صحاب اجلنة على �سبيل الت�رشيف ,وثالثة
عما �أجابوا به الر�سل
ينادي �أهل النار ,ورابعة ينادي امل�رشكني ّ
عليهم ال�صالة وال�سالم من جهة ,وعن التوحيد �أي�ض ًا من جهة �أخرى,
وذلك على النحو الآتي:
● ●�أوالً :النداء للح�رش:
يب
ا�س َت ِم ْع َي ْو َم ُينَا ِد المْ ُنَا ِد مِ ْن َمك ٍ
َان َق ِر ٍ
قال اهلل تعاىلَ } :و ْ
ِّ
لخْ
ُ
وج (� )42إِنَّا ن َْح ُن
ال�ص ْي َح َة ب حْ
(َ )41ي ْو َم َي ْ�س َم ُعو َن َّ
ِالَق َذ ِل َك َي ْو ُم ا رُ ِ
نُحيي ونِيت و�إ َلينَا المْ َ�صري{)73( .
ِ
ْ ِ َ مُ ُ َ ِ ْ
ُ
واملنادي هو� :إ�رسافيل ,ويدل عليه تعريف املنادي )74( ,وقيل
هو�« :إ�رسافيل �أو جربيل» )75( ,وقيل� :إ�رسافيل ينفُخ ,وجربيل ينادي
�أهل املح�رش)76( .
أ�صغ � ّأيها الر�سول لمِ ا �أخربك به من
وقوله } َو ْ
ا�س َت ِم ْع{ �أيِ � :
�أهوال يوم القيامة)77( .
ويف ورود الأمر باال�ستماع مطلقاً ،ث ُّم تو�ضيحه مبا بعده،
تهويل وتعظيم للمخبرَ به؛ ملَا يف الإبهام ث ُّم التف�سري من التهويل
والتفخيم ل�ش�أن املخ به)78( .
برَ
َان
ث ُّم بينّ ذلك اخلرب وزمانه بقولهَ } :ي ْو َم ُينَا ِد المْ ُنَا ِد مِ ْن َمك ٍ
في�صل ندا�ؤه �إىل
يب{ �أي :يوم ينادي املنادي مِ ن مو�ضع قريب ِ
َق ِر ٍ
الك ّل على ال�سواء ،ويقول} :هل ّموا �إىل احل�ساب{ ،فيخرجون من
قبورهم و ُيقبلون ك�أنهم جراد منت�رش.
ِال َِّق{
ال�ص ْي َح َة ب حْ
ث ُّم زاد الأمر تف�صي ًال فقالَ } :ي ْو َم َي ْ�س َم ُعو َن َّ
�أي :يوم ي�سمعون النفخة الثانية منذِرة بالبعث واجلزاء على ما
ق ّدموا من الأعمال.
وج{ �أي:
ث ُّم ذكر ما يقال لهم حينئذ فقالَ } :ذ ِل َك َي ْو ُم الخْ ُ رُ ِ
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هذا اليوم هو يوم اخلروج من القبور.
ث ُّم خلّ�ص ما تق ّدم من � ّأول ال�سورة �إىل هنا فقال�} :إِنَّا ن َْح ُن
ِيت َو�إِ َل ْينَا المْ َِ�صريُ{ �أي� :إ ّنا نحن نحيي يف الدنيا ومنيت
ن ُْح ِيي َو مُن ُ
فيها حني انق�ضاء الآجال ،و�إلينا الرجوع للح�ساب واجلزاء يف
الآخرة)79( .
ثانياً :نداء خزنة جهنم الكفارَ على جهة التوبيخ:
رب الع ّزة تعاىل عن �أحوال الكفرة يوم القيامة وهم يف
يخرب ُّ
َ
الل �أك رَْبُ مِ ْن َم ْق ِت ُك ْم
جهنم فيقول�} :إِ َّن ا َّلذِي َن َك َفرُوا ُينَا َد ْو َن لمَ َق ُْت هَّ ِ
الميان َف َت ْك ُفرون{)80( .
�أَ ْنف َُ�س ُك ْم ِ�إ ْذ ُت ْد َع ْو َن �إِ ىَل ْ إِ َ ِ
ُ َ
واملعنى كما يقول ابن كثري�« :أنهم ينادون يوم القيامة وهم
يف غمرات النريان يتلظون ،وذلك عندما با�رشوا من عذاب اهلل ما
فمقتوا عند ذلك �أنف�سهم و�أبغ�ضوها غاية البغ�ض،
ال قِبل لأحد بهَ ،
ب�سبب ما �أ�سلفوا من الأعمال ال�سيئة ،التي كانت �سبب دخولهم �إىل
النار ،ف�أخربتهم املالئكة عند ذلك �إخباراً عالياً ،نادوهم به نداء ب� ّأن
عر�ض عليهم الإميان ،فيكفرون،
م ْقت اهلل لهم يف الدنيا حني كان ُي َ
�أ�شد ن مقتكم �أيها املعذَّبون �أنف�سكم ( )81اليوم يف هذه احلالة»)82( .
ّ مِ
ّ
واملقت �أ�ش ّد البغ�ض مع خزي و�صغار ،وذلك يف حق اهلل تعاىل
حمال ،فاملراد منه �أبلغ الإنكار والزجر والتوبيخ)83( .
ثالثاً :نداء إثبات النبوّات:
ينادي اهلل تعاىل ( )84امل�رشكني يوم القيامة ،وي�س�ألهم -بعد
عما �أجابوا به الر�سل عليهم ال�صالة وال�سالم,
�س�ؤالهم عن معبودهمّ -
َ
ني ()65
حيث يقول لهمَ } :و َي ْو َم ُينَادِي ِه ْم َف َيقُو ُل َماذَا �أ َج ْب ُت ُم المْ ُ ْر َ�س ِل َ
الَ ْنباء يومئ ٍذ َفهم لاَ يتَ�ساءلُون{)85( .
َف َع ِم َي ْت َع َل ْي ِه ُم ْ أ َ ُ َ ْ َ ِ ُ ْ َ َ َ َ
ني{...
«وقولهَ } :و َي ْو َم ُينَادِي ِه ْم َف َيقُو ُل َماذَا �أَ َج ْب ُت ُم المْ ُ ْر َ�س ِل َ
للمر�سلني �إليكم؟ وكيف كان
النبوات :ماذا كان جوابكم
َ
فيه �إثبات ّ
ومن نبيك؟
حالكم معهم؟ وهذا كما ي�س�أل العبد يف قربهَ :من ربك؟ َ
وما دينك؟ ف� ّأما امل�ؤمن في�شهد �أنه ال �إله �إال اهلل ،و�أن حممدا عبد
اهلل ور�سوله .و� ّأما الكافر فيقول :هاه ..هاه .ال �أدري؛ ولهذا ال جواب
له يوم القيامة غري ال�سكوت؛ لأن َمن كان يف هذه �أعمى فهو يف
الَ ْن َبا ُء
الآخرة �أعمى و�أ�ض ّل �سبيالً ,ولهذا قال تعاىلَ } :ف َع ِم َي ْت َع َل ْي ِه ُم ْ أ
َي ْو َم ِئ ٍذ َف ُه ْم لاَ َيت ََ�سا َءلُو َن{ .وقال جماهد :ف َعميت عليهم احلجج ،فهم
َاب َو َ�آ َم َن َو َع ِم َل َ�ص حِالًا{
ال يت�ساءلون بالأن�ساب .وقولهَ } :ف َ�أ َّما َم ْن ت َ
ني{ �أي :يوم القيامة،
�أي :يف الدنياَ } ،ف َع َ�سى �أَ ْن َيكُو َن مِ َن المْ ُ ْفلِحِ َ
و (ع�سى) من اهلل موجبة ،ف� ّإن هذا واقع بف�ضل اهلل وم ّنه ال حمالة».
()86

والظاهر � ّأن املراد من �س�ؤال الكافرين هنا هو توبيخهم
وتقريعهم وتبكيتهم« ,واال�ستفهام بـ (ماذا) �صوري ,مق�صود منه
�إظهار بلبلتهم»)87( .
واملق�صود باملر�سلني هو ر�سولنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم,
ني{ )88( ,ويو�ضح ابن
ونظريه قوله تعاىلَ } :ك َّذ َب ْت َق ْو ُم ل ٍ
ُوط المْ ُ ْر َ�س ِل َ
ال�رس يف هذا التعبري بقوله« :والذي اقت�ضى �صيغة اجلمع � ّأن
عا�شور ّ
جميع املكذبني �إمنا كَ ّذبوا ر�سلهم بعلة ا�ستحالة ر�سالة الب�رش �إىل
الب�رش فهم �إمنا كذبوا بجن�س املر�سلني ،والم اجلن�س �إذا دخلت على
(جميع) �أبطلت منه معنى اجلمعية»)89( .

نداءات يوم القيامة في ضوء القرآن الكرمي

رابعاً :نداء التشريف:
ينادي اهلل تعاىل على الذين �آمنوا وعملوا ال�صاحلات يوم
ال َّن ُة
القيامة على �سبيل الت�رشيف ,فيقولَ } :ونُو ُدوا �أَ ْن ِت ْل ُك ُم جْ َ
�أُور ْث ُتموها با ك ْن ُتم َتعملُون{)90( .
ِ ُ َ مِ َ ُ ْ ْ َ َ
قال ابن كثري يف تف�سري هذا النداء« :ولهذا ملّا �أُورثوا مقاعد
با ُك ْن ُت ْم
�أهل النار من اجلنة نودواَ } :و ِت ْل َك جْ َ
ال َّن ُة ا َّلتِي �أُو ِر ْث ُت ُم َ
وها مِ َ
وتبو�أمت
َت ْع َملُو َن{� ,أي :ب�سبب �أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم اجلنةّ ،
منازلكم بح�سب �أعمالكم» )91( .و�إمنا وجب احلمل على هذا؛ ملَا ثبت
اع َل ُموا �أَ َّن ُه َل ْن َين ُْج َو �أَ َح ٌد مِ ْن ُك ْم
يف احلديث النبوي( :قَا ِر ُبوا َو َ�س ِّد ُدواَ ،و ْ
ن
هلل َولاَ �أَن َْت؟ قَالََ « :ولاَ �أَنَا�ِ ،إ اَّل �أَ ْن َي َت َغ َّم َد يِ َ
ِب َع َم ِلهِ» قَالُواَ :يا َر ُ�سو َل ا ِ
َ�ضلٍ ))92( .
اهللُ ِب َر ْح َمةٍ مِ ْن ُه َوف ْ
أ�صح الآراء عندي يف اجلمع بني الآية -مو�ضع البحث-
وهذا � ّ
وهذا احلديث ال�صحيح.
ويعجبني قول بع�ض ال�سلف�« :أهل اجلنّة جنَوا من النار بعفو
اهلل ،و�أُدخلوا اجلنة برحمة اهلل ،واقت�سموا املنازل وو ِرثوها بالأعمال
ال�صاحلة وهي من رحمته ،بل من �أعلى �أنواع رحمته»)93( .
وهذا «النداء من قِبل اهلل )94( ،ولذلك ُبني فعله �إىل املجهول؛
لظهور املق�صود»)95( .
وها{؛ للإ�شعار ب�أنها قد �صارت
وعبرّ بقوله تعاىل�} :أُو ِر ْث ُت ُم َ
ُ
�إليهم بف�ضل حم�ض من اهلل ،كما ي�صري املرياث �إىل الوارث)96( .

أ .حمزة عبد اهلل سعاده شواهنه

ومعلوم � ّأن الأبناء يقت�سمون تركة �أبيهم �إن كانوا م�سلمني,
وكذلك ف� ّإن اجلنة خلقها اهلل تعاىل لآدم عليه ال�سالم ,فهي موطنه
ال ّأول ,و�إمنا نزل على الأر�ض ليعمل �أبنا�ؤه ليقت�سموا مرياث �أبيهم
بح�سب �أعمالهم.
والإ�شارة �إىل اجلنة بـ } ِت ْلكُم{ الذي ح ّقه �أن ُي�ستعمل يف
امل�شار �إليه البعيد ،مع � ّأن اجلنة حا�رضة بني يديهم؛ وذلك لق�صد
رفعة �ش�أنها ,وتعظيم املنة بها)97( .
ّ
ونلمح من خالل هذا النداء � ّأن العربة يوم القيامة بالإميان
والعمل ال�صالح ،بعد توفيق اهلل ورحمته ,ويف هذا حث على الت�سابق
�إىل اخلريات.
ونخل�ص من ا�ستعرا�ض نداءات رب العزة على امل�ؤمنني
والكافرين يوم القيامة التقابل التام بني الفريقني ,ف�إذا كان
�أ�صحاب النار ينا َدون بالتوبيخ على ر�ؤو�س الأ�شهاد يوم القيامة,
الل �أَك رَْبُ مِ ْن َم ْق ِت ُك ْم
ومن ذلك قوله�ِ } :إ َّن ا َّلذِي َن َك َفرُوا ُينَا َد ْو َن لمَ َق ُْت هَّ ِ
�أَ ْنف َُ�س ُك ْم{ )98( ,ف� ّإن �أ�صحاب اجلنة ينا َدون بالت�رشيف ,ومن ذلك
ال َّن ُة �أُور ْث ُتموها با ك ْن ُتم َتعملُون{)99( .
قولهَ } :ونُو ُدوا �أَ ْن ِت ْل ُك ُم جْ َ
ِ ُ َ مِ َ ُ ْ ْ َ َ
خامساً :نداءات تقريع املشركني يوم القيامة باألسئلة عن التوحيد:
ومن خالل ا�ستقراء نداءات يوم القيامة يف القر�آن الكرمي جند
تكرر �س�ؤال امل�رشكني عن التوحيد �أربع مرات يف �أربع �آيات من
�أنه َّ
القر�آن الكرمي ,كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:

1

الكهف

} َو َي ْو َم َيقُو ُل نَا ُدوا رُ�شَكَائ َِي ا َّلذِي َن ز ََع ْم ُت ْم َف َد َع ْو ُه ْم َف َل ْم َي ْ�ستَجِ ي ُبوا َل ُه ْم َو َج َع ْلنَا َب ْي َن ُه ْم َم ْو ِبقًا{

2

الق�ص�ص

َب�أْنَا �إِ َل ْي َك َما
�شكَائ َِي ا َّلذِي َن ُك ْن ُت ْم َتز ُْع ُمو َن ( )62قَا َل ا َّلذِي َن َحقَّ َع َل ْي ِه ُم ا ْل َق ْو ُل َر َّبنَا َه�ؤُلاَ ِء ا َّلذِي َن �أَغْ َو ْينَا �أَغْ َو ْين ُ
} َو َي ْو َم ُينَادِي ِه ْم َف َيقُو ُل �أَ ْي َن رُ َ
َاه ْم َك َما غَ َو ْينَا ت رَ َّ
كَانُوا �إِ َّيانَا َي ْع ُب ُدو َن{

3

الق�ص�ص

�شكَا ئ َِي ا َّلذِي َن ُك ْن ُت ْم َتز ُْع ُمو َن{
} َو َي ْو َم ُينَادِي ِه ْم َف َيقُو ُل �أَ ْي َن رُ َ

4

ف�صلت

�شكَائِي قَالُوا �آَ َذنَّا َك َما مِ نَّا مِ ْن �شَ هِيدٍ{
} َو َي ْو َم ُينَادِي ِه ْم �أَ ْي َن رُ َ

و�س�أكتفي بالتعليق على منوذج واحد من هذه النداءات وهي
�آية الكهف؛ خ�شية الإطالة والتكرار.
ففي �آية الكهف ينادي اجلبار جل جالله ه�ؤالء امل�رشكني على
ر�ؤو�س الأ�شهاد على معنى التوبيخ والتقريع فيقول} :نَا ُدوا رُ�شَكَائ َِي
ا َّلذِي َن َز َع ْم ُت ْم{ �أي :يف دار الدنيا ،ادعوهم اليوم ،ينقذونكم مما �أنتم
�شكَا َء ُك ْم َف َد َع ْو ُه ْم َف َل ْم
فيه ،ونظري الآية :قوله تعاىلَ } :وقِي َل ا ْد ُعوا رُ َ
ي�ست يبوا َلهم ور َ�أوا ا ْلعذَاب َلو َ�أ َّنهم كَانُوا يه َتدون{ ()101( . )100
َْ ُ َ
َ ْ َجِ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ
ويلحظ من خالل ت�أمل نداءات يوم القيامة يف القر�آن الكرمي
عن تقرير التوحيد ما ي�أتي:
1.1املق�صود بهذا اال�ستفهام والنداء توبيخ امل�رشكني على
�إ�رشاكهم ,وف�ضحهم ,واال�ستهزاء بهم ,وك�شف عجز �آلهتهم الباطلة
�أمام النا�س.
2.2نداء اهلل تعاىل امل�رشكني يحتمل �أمرين:
 الأول� :أن يكون النداء من اهلل تعاىل .ويعلل ال�سيوطي ذلك

اخلطاب من غري وا�سطة؛ مبالغ ًة
بقوله“ :و�إمنا ُي�سمعهم اهلل ذلك
َ
يف توبيخهم وتعذيبهم ،ولذلك �أدخل فيه همزة اال�ستفهام و َن�سب
ال�رشكاء تعاىل �إىل نفْ�سه على زعمهم”)102( .
 والثاين� :أن يكون من املالئكة؛ «لأن اهلل تعاىل ال يكلّم
امةِ{( )103لكنه
}و اَل ُي َكل ُِّم ُه ُم اللهَّ ُ َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
الكفار؛ لقوله تعاىلَ :
احلجة عليهم يف مقام
يوبخهم ويبكّتهم ،ويقيم
تعاىل ي�أمر َمن ّ
ّ
احل�ساب»)104( .
ويرتجح � ّأن املراد بنفي التكليم يف الآية ال�سابقة كالم خري,
� ّأما التوبيخ فقد يقع؛ ذلك لأن اهلل تعاىل �أخرب �أنه يكلّمهم كما يف
قوله} :قَا َل �سئُوا فِيها ولاَ ُتك ِّلمون { ()106( . )105
َ َ َ ُ ِ
اخْ َ
1.1يعترب نداء �إهانة الكافرين وحتقريهم لون ًا من �ألوان
العذاب النف�سي لهم ,وهو ال يق ّل عن العذاب اجل�سدي بل يزيد.
2.2ال�رس يف تكرير نداء توبيخ امل�رشكني هو اختالف
�شكَائ َِي ا َّلذِي َن ُك ْن ُت ْم
احلالتني ،ينا ُدون مرة فيقال لهم�} :أَ ْي َن رُ َ
َت ْز ُع ُمو َن{ ف َيدعون الأ�صنام فال ي�ستجيبون ،فتظهر حريتهم ،ث ُّم
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ينا ُدون مرة �أخرى في�سكتون ,ويف هذا التكرير �أي�ض ًا تقريع بعد
تقريع ،وتوبيخ بعد توبيخ )107( ,وي�ؤكد �صاحب (الظالل) هذا املعنى
بقوله« :وت�صوير يوم النداء ،وما فيه من �س�ؤال عن ال�رشكاء ،قد �سبق
يف جولة ما�ضية ,فهو يعاد هنا لتوكيده وتثبيته مبنا�سبة امل�شهد
اجلديد الذي يعر�ض هنا»)108( .
ُ
()109
«لأن التكرار
(و َي ْو َم ُي َنادِي ِه ْم) �أربع مرات؛
3.3تكرير جملة َ
ن مقت�ضيات مقام املوعظة»)110( .
مِ
�4.4إ�ضافة ال�رشكاء �إىل �ضمري املخاطَ بني؛ لأنهم الذين ا ّدعوا
ِين َز َع ْم ُت ْم �أَ َّن ُه ْم فِيك ُْم �شرُ َ كَ ُاء)
لهم ال�رشكة كما يف قوله تعاىل( :ا َّلذ َ
(« )112(,)111واال�ستفهام بكلمة (�أين) ظاهره ا�ستفهام عن املكان
الذي يوجد فيه ال�رشكاء ,ولكنه م�ستعمل كناية عن انتفاء وجود
ال�رشكاء املزعومني يومئذ ،فاال�ستفهام م�ستعمل يف االنتفاء»)113( .
5.5هذا النداء من قِبل رب العزة كناية عن اخلطاب العلني
كقولهُ } :ينَا ُدو َن ُه ْم �أَ مَ ْ
ل َن ُك ْن َم َع ُك ْم{ ( )115( . )114وبالتايل ففي هذا
النداء العلني ف�ضيحة ملَن ع َبد مع اهلل �إله ًا �آخر على ر�ؤو�س الأ�شهاد
يوم القيامة.
6.6التعبري عن ك ّل ما ُعبد من دون اهلل بر�ضاه بـ }ا َّلذِي َن
ُك ْن ُت ْم َت ْز ُع ُمو َن{ يف مو�ضعني ,وبـ }ا َّلذِي َن َز َع ْم ُت ْم{ يف مو�ضع
واحد دون }زعمهم �رشكاء{؛ وذلك -كما يقول الآلو�سي« -لإخراج
مِ ثل عي�سى وعزير واملالئكة عليهم ال�سالم؛ ل�شمول ال�رشكاء على ما
�سمعت له»)116( .
ُ
7.7نداء اهلل تعاىل للم�رشكني يقع يف بداية دخولهم �إىل جهنم,
ثُم ال يكلّمهم اهلل تعاىل �أبداً.
ودلت الآيات ال�سابقة فيما دلت عليه على ما ي�أتي:
♦ ♦بيان �أهمية التوحيد و�إثباته.
♦ ♦الزجر عن الكفر وال�رشك ,وال �أدلّ على ذلك من تكرير
(كرر التوبيخ التخاذ
نداء توبيخ امل�رشكني التخاذهم للأنداد ,فقد ّ
ال�رشكاء؛ لي�ؤذِن � ْأن ال �شيء �أجلب لغ�ضب اهلل من الإ�رشاك به كما ال
�شيء �أدخل يف مر�ضاته من توحيده))117( .
♦ ♦بيان �أهوال يوم القيامة ،بذكر بع�ض نداءات الكافرين
وا�ستغاثاتهم.

اخلامتة:
احلمد هلل ,وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل� ،أ ّما بعد:
ف�إنه بعد اجلولة العطرة مع ثنايا مو�ضوع (نداءات يوم
القيامة يف �ضوء القر�آن الكرمي)  ,من خالل ا�ستقراء الآيات القر�آنية
وتف�سريها ,ميكِن �أن �أجمل �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها يف النقاط
الآتية:
�1.1أهمية الإميان بالغيب يف الإ�سالم؛ �إذ هو �صفة املتقني.
2.2البحث يف م�شاهد القيامة ودرا�ستها وتعلمها وتعليمها
كثري من
من �أهم املو�ضوعات يف الوقت احلا�رض؛ وذلك �أنه ابتلي ٌ
امل�سلمني بطغيان املادة ,و�إيثار الدنيا على الآخرة ,والغفلة عن
عبادة موالهم.
3.3عدد ورود مادة نداءات يوم القيامة يف القر�آن الكرمي على
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اختالف ِ�ص َيغها وا�شتقاقاتها �ست ع�رشة مرة مع التكرار ,وع�رشة
مرات من غري تكرار؛ وذلك يف ثماين �سور من القر�آن الكرمي.
ال�سور التي وردت فيها نداءات يوم القيامة هي
�4.4أكرث ّ
�سور مك ّّية ,حيث وردت م�شت ّقات هذا امل�صطلح يف �سبع �سور مك ّّية
مدنية واحدة ,ولعل احلكمة من ذلك ما يحتويه ذلك النداء
و�سورة
ّ
من الرتهيب والإنباء عن عِ ظم اخلطب ,وال ريب � ّأن املجتمع املك ّّي
ين؛ وذلك ل ّأن ُج ّل النا�س يومئ ٍذ كانوا
�أحوج �إىل ذلك من املجتمع املد ّ
منكرين لق�ضية البعث بعد املوت� ,إ�ضافة �إىل تركيز القر�آن املكي
على ق�ضايا العقيدة.
�5.5أكرث ال�سور القر�آنية �إيراداً لنداءات يوم القيامة هي �سورة
الأعراف ,حيث وردت فيها تلك النداءات خم�س مرات ,ولعل احلكمة
من ذلك � ّأن املجتمع املك ّّي �أحوج �إىل الت�أثري فيه بتلك امل�شاهد
ين.
املفزعة من املجتمع املد ّ
6.6ورود التعبري باملا�ضي عن امل�ستقبل يف نداءات يوم
القيامة يف القر�آن الكرمي؛ حيث بلغ �سبع مرات ب�صيغ متنوعة ,ولعل
احلكمة من ذلك حت ُّقق وقوع �أهوال يوم القيامة.
7.7ظهور التقابل التام بني امل�ؤمنني والكافرين يوم القيامة,
وذلك من خالل نداءات رب العزة على كال الفريقني ,ف�إذا كان
�أ�صحاب النار ينا َدون بالتوبيخ على ر�ؤو�س الأ�شهاد يوم القيامة,
ف� ّإن �أ�صحاب اجلنة ينا َدون بالت�رشيف.
8.8تكرير �س�ؤال امل�رشكني عن التوحيد �أربع مرات يف �أربع
�آيات من القر�آن الكرمي ,ويف ذلك بيان �أهمية التوحيد و�إثباته ,وزجر
عن الكفر وال�رشك.
وبعد؛ فهذا ما ي�سرّ اهلل عز وجل يل الو�صول �إليه يف هذا البحث
املتوا�ضع ،وا�س�أله تعاىل �أن يجعلنا ممن يقال لنا يوم القيامة }
ني{ ( ,)118و�صلى اهلل على حممد وعلى �آله
ا ْدخُ ل َ
ُوها ب َِ�س اَل ٍم �آَمِ ِن َ
رب العاملني.
هلل
واحلمد
و�سلم,
و�صحبه
ّ

اهلوامش
[1.1البقرة]104 :
2.2ابن �أبي حامت� :أبو حممد عبد الرحمن بن حممد بن �إدري�س بن املنذر
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ول (َ )66وقَالُوا
الر ُ�س اَ
وه ُه ْم فيِ ال َّنا ِر َيقُول َ
ُو ُج ُ
ُون َيا ل َْي َت َنا �أَطَ ْع َنا اللهَّ َ َو�أَطَ ْع َنا َّ
َ
َ
َ
ال�س ِبيلاَ (َ )67ر َّب َنا �آ ِت ِه ْم ِ�ض ْع َفينْ ِ
َر َّب َنا �إِ َّنا �أطَ ْع َنا َ�سا َد َت َنا َوكُ برَ َ َاء َنا َف�أ َ�ضلُّو َنا َّ
ِريا) [الأحزاب.]68 - 66 :
مِ َن ا ْل َعذ ِ
َاب َوا ْل َع ْن ُه ْم َل ْع ًنا كَ ب ً
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6262انظر ,الرازي :مفاتيح الغيب. )644 /27( ,

8383انظر ,الزخم�رشي :الك�شاف ( , )154 /4والرازي :مفاتيح الغيب/27( ,
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6464انظر ,ال�سمرقندي :بحر العلوم , )264 /3( ,وطنطاوي :التف�سري الو�سيط,
(. )101 /13
�[6565سورة الأعراف]50 :
6666انظر ,اخلازن ,عالء الدين علي بن حممد (ت741 :هـ)  :لباب الت�أويل يف
معاين التنزيل ,حتقيق :حممد علي �شاهني( ,بريوت ,دار الكتب العلمية ،ط1
 1415هـ)  , )205 /2( ,واجلزائري� :أي�رس التفا�سري. )178 /2( ,6767انظر ,البي�ضاوي� ,أبو �سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد ال�شريازي (ت685 :هـ)
� :أنوار التنزيل و�أ�رسار الت�أويل ,حتقيق :حممد عبد الرحمن املرع�شلي,
(بريوت ,دار �إحياء الرتاث العربي ،ط1418 – 1هـ) . )15 /3( ,
6868القرطبي� ,أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر (ت671 :هـ)  :اجلامع
لأحكام القر�آن ,حتقيق� :أحمد الربدوين و�إبراهيم �أطفي�ش( ,القاهرة ,دار
الكتب امل�رصية ،ط1384 – 2هـ 1964 -م) . )215 /7( ,
6969انظر ,الزحيلي :التف�سري الو�سيط. )668 /1( ,
7070ال َّن َ�سف ِّي� ,أبو الربكات عبد اهلل بن �أحمد بن حممود (ت710 :هـ)  :مدارك
التنزيل وحقائق الت�أويل ,حتقيق :يو�سف علي بديوي( ,بريوت ،دار الكلم
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8484يحتمل �أن يكون النداء بوا�سطة من املالئكة� ،أو بغري وا�سطة .انظر� ,أبو
حيان :البحر املحيط. )318 /8( ,
[8585الق�ص�ص]67 - 65 :
8686ابن كثري :تف�سري القر�آن العظيم. )251 /6( - )250 /6( ,
8787ابن عا�شور :التحرير والتنوير. )162 /20( ,
[8888ال�شعراء]160 :
8989ابن عا�شور :التحرير والتنوير. )162 /20( ,
[9090الأعراف]43 :
9191ابن كثري :تف�سري القر�آن العظيم. )416 /3( ,
9292انظر ,البخاري� ,أبو عبد اهلل حممد بن �إ�سماعيل اجلعفي (ت: )256 :
اجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�رص من �أمور ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
و�سننه و�أيامه ,حتقيق :د .م�صطفى ديب البغا( ,بريوت ,اليمامة ,دار ابن
كثري ,ط1407 – 3هـ 1987 -م)  ,,كتاب الرقاق ,باب الق�صد واملداومة
على العمل ,حديث رقم ( , )98 /8( , )6463وم�سلم ,م�سلم بن احلجاج
�أبو احل�سن الق�شريي الني�سابوري (ت261 :هـ)  :امل�سند ال�صحيح املخت�رص
بنقل العدل عن العدل �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ,حتقيق :حممد
ف�ؤاد عبد الباقي( ,بريوت ,دار �إحياء الرتاث العربي)  ,كتاب �صفة القيامة

أ .حمزة عبد اهلل سعاده شواهنه

نداءات يوم القيامة في ضوء القرآن الكرمي

واجلنة والنار ,باب لن يدخل �أحد اجلنة بعمله بل برحمة اهلل تعاىل ,حديث
رقم ( . )2170 /4( , )2816واللفظ له.
9393ال�سعدي ,عبد الرحمن بن نا�رص بن عبد اهلل (ت1376 :هـ)  :تي�سري
الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ,حتقيق :عبد الرحمن بن معال
اللويحق( ,م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1420 –1هـ 2000 -م) . )289( ,
9494مل ُيذكر املنا َدى هنا ,وعليه فيحتمل �أنه من وحي اهلل تعاىل يف
نفو�سهم� ,أو من املالئكة عليهم ال�سالم.
9595ابن عا�شور :التحرير والتنوير8-( ,ب. )134 /
9696انظر ,طنطاوي :التف�سري الو�سيط. )100 /13( ,
9797انظر ,ابن عا�شور :التحرير والتنوير8-( ,ب. )134 /
[9898غافر]10 :
[9999الأعراف]43 :
[10100الق�ص�ص]64:
10101انظر ,ابن كثري :تف�سري القر�آن العظيم)170 /5( ,
10102ال�سيوطي ,جالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر (ت911 :هـ) :
معرتك الأقران يف �إعجاز القر�آن( ,لبنان ,بريوت ,دار الكتب العلمية ,ط1-
1408هـ 1988 -م) . )343 /3( ,
[10103البقرة ]174 /2
10104القرطبي :اجلامع لأحكام القر�آن. )309 /13( ,
[10105امل�ؤمنون]108 :
10106و�إىل هذا الر�أي ذهب الطربي وغريه .انظر ,الطربي :جامع البيان,
(. )330 /3
10107انظر ,القرطبي :اجلامع لأحكام القر�آن , )309 /13( ,وال�شوكاين:
فتح القدير. )213 /4( ,
10108قطب :يف ظالل القر�آن. )2709 /5( ,
10109الآيات هي[ :الق�ص�ص[ ,]62 :الق�ص�ص[ ,]65 :الق�ص�ص,]74 :
[ف�صلت.]47 :
11110ابن عا�شور :التحرير والتنوير)162 /20( ,
[11111الأنعام]94:
11112انظر ,ابن عا�شور :التحرير والتنوير. )160 /20( ,
11113املرجع ال�سابق. )156 /20( ,
[11114احلديد]14 :
11115انظر ,ابن عا�شور :التحرير والتنوير. )7 /25( ,
11116حممود بن عبد اهلل احل�سيني الآلو�سي (ت1270 :هـ)  :روح املعاين
يف تف�سري القر�آن العظيم وال�سبع املثاين ,حتقيق :علي عبد الباري عطية,
(بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ)  ,ط ،1ج� ،10 :ص.307 :
11117ال َّن َ�سف ِّي :مدارك التنزيل , )656 /2( ,وانظر ,الزخم�رشي :الك�شاف,
(. )429 /3
[11118احلجر]46 :
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