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 انضم الينا عرب الواتس آب من هنا
 هـ1444حمرم  82 – 2022 أغسطس 26خطبة اجلمعة القادمة قصص 

 أمساء يوم القيامة ودالالتها يف القرآن الكريممن 
 

 

 

 األوىلالقصة 

  چ   ٺ  ٺ    ٺ  ٺ چ                                                                                                                                                             

وُيطلق على يوم القيامة يوم الدين ألنه اليوم الذي ُتعرض فيه أعمال املؤمنني والكافرين فيبدأ :  يوم الدين

 احلساب.

 لد يف عذاب النارفمن أطاع اهلل وكانت غايته رضاه يف الدنيا فيخلد يف نعيم اجلنة، ومن كفر باهلل فيخ.  

*** 

 

  الثانيةالقصة 

 چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ چ
 

على اعماله  اهلل مجيًعا استعداًدا حلسابهم عهموهو اليوم الذي يشهده مجيع خلق اهلل حيث جيم: اليوم املشهود

 يف حياتهم السابقة.

*** 
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  الثالثةالقصة 

چ      پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ 

وصف اهلل يوم القيامة بيوم احلسرة ألن هذا اليوم بالنسبة الكفار يشعرون فيه مبدى حسرتهم :  يوم احلسرة

 وندمهم على كفرهم باهلل وعدم طاعتهم له واالستعداد ملثل هذا اليوم.

 .فهم يشعرون بشدة الندم عندما يرون أن عاقبتهم اخللود يف النار وأن باب التوبة واالستغفار قد أغلق

*** 
 

 الرابعةالقصة 

  چڭ  ڭ  ۇ  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ چ 

 

وهو اليوم الذي ُيبعث فيه املوتي من قبورهم فيعودون أحياء كما كانوا من قبل من أجل استعدادهم :  يوم البعث

 ليوم احلساب.

*** 

 

 اخلامسةالقصة 

چ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ      ېئ  ېئ چ 
 

ُسمي هذا اليوم بهذا االسم ألن أهل اجلحيم من الكفار يكثرون من الصراخ ومناداة أهل اجلنة من :  يوم التناد

 املؤمنني استغاثة بهم حتى ينقذوهم من جحيم النار فال جيدون من يستجيب هلم.

املاء الذي ينعمون به إلمخاد نار اجلحيم )َونادى َأصحاُب الّناِر َأصحاَب ويطمعون لو أن أهل اجلنة يعطوهم 

 .بل من شدة العذاب يتمنون لو أن يقبض اهلل أرواحهم وميوتون ، ن َأفيضوا َعَلينا ِمَن املاِء(اجَلنَِّة َأ

*** 

 



 السادسةالقصة 

 چ  جس     مخ  حخ  جخ  محجح   مج چ

وهو اليوم الذي يبدأ فيه اخللق حياتهم بالبقاء يف اآلخرة األبدية اليت ال تنتهي وتفنى مثل :  يوم اخللود

 الدنيا، فمنهم من خيلد يف نعيم اجلنة ومنهم من خيلد يف جحيم النار.

 .ؤمنني الذي يدخلون اجلنة بسالموقد ذكر اهلل هذا االسم يف القرآن الكريم يف خماطبة امل

*** 
 

 السابعةالقصة 

چ ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئۆئ         ۆئ      ۇئ   ۇئ چ 

ويوم التغابن هو اليوم الذي يغنب فيه أهل اجلنة أهل النار حيث يتبادلون أحواهلم بينهم يف :  يوم التغابن

 دنيا حيظون بالسعادة والنعيم يف اآلخرة.احلياة واآلخرة، فاملؤمنني من كانوا أشقياء يف ال

 .وأهل النار من عاشوا سعداء يف الدنيا يصبحون أشقياء يف اآلخرة خبلودهم يف النار

*** 

 

 الثامنةالقصة 

 چ  ڭ      ڭ  ۓ  ۓ       ے چ

وهذا االسم ن أبرز األمساء اليت وصف اهلل بها يوم القيامة وهو اسم من أمساء سور القرآن الكريم.م :احلاقة

 .ألن اهلل ينفذ وعده للمؤمنني املتقني بدخول اجلنة ووعيده للكفار بالعذاب  واالحقاق مشتق من التحقق

*** 

 

 



 التاسعةالقصة 

  چ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ چ

اسم من أمساء سور القرآن الكريم أيًضا، ففي األصل لفظ الغاشية يعين الغطاء الذي يعمي الناس :الغاشية 

عن اإلدراك واالستيعاب وذلك ألن هذا اليوم شديد الصعوبة لكثرة األهوال املتالحقة اليت ال يستوعبها العقل 

 البشري.

 

*** 

 

 العاشرةالقصة 

  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  

 

 .واحًدا من األمساء اليت تصف شدة أهوال يوم القيامة  : القارعة

قرع أي دق، إذ أن شدة أهوال هذا اليوم تقرع قلوب اخللق، وهي من بني أمساء سور   فالقارعة تأتي من فعل

 القرآن الكريم.

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


