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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضالت، إليكم
السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة 

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )ة بنشرها، ونسأل اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في مدون

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

أما  هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، -
شذرات )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -
واب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا ظهر لكم من ص

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .يدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على س

مد املبعوث رمحة   اا مبارك  كثي   احنمده سبحانه وتعاىل محد   كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سطانه، ونصلي ونسلم على نبينا حمح
يب األمني على الوحي وعلى املؤمنني، فقد أدى األمانة، ونصح األمة، وجاهد يف اهلل حق جهاده، وقد أجرى اهلل على للعاملني، الن

مٍد صالة تنفعنا يوم أن  يديه اخلي العظيم الذي من آثاره أن نتوقى يوم الدين، من النار وأسباهبا؛ فاللهم صلَّ وسلم على حمح
 .نلقاك

معنا  ، وقد مر  النيب صلى اهلل عليه وسلم إرشاده لنا يف هذا األمر العظيم وهو إمياننا باليوم اآلخرنا وأرشدنا ومن أعظم ما دل  
تفاصيل الكالم حول اليوم اآلخر، وكيف يكون، ووصلنا إىل احلشر، يوم تحبدل األرض غي األرض والسماوات، ورأينا كيف 

تى به النيب صلى اهلل عليه وسلم أحد، وهذا اخلرب الذي ا معلٌم ألهوصفت أرض احملشر بأهنا بيضاء عفراء كقرصة النقي، ليس في
ى هبا أتاهلل عليه وسلم عن يوم القيامة تى هبا النيب صلى أوهذه األخبار مجيعها اليت  ،قيامةوفيه داللة على حشر الناس يوم ال

 .وكيف يكون أحوال أهلهحرفة وقع األخبار عن هذا اليوم العظيم، ــح نبياء مجيعا ، وحىت يف الكتب املاأل

 .احملشر نريد أن نعرف أحوال أهل احملشر، وكيف يكونونفلما عرفنا 

 

فهؤالء الكفار قد بيَّنت النصوص اليت تصف يوم القيامة األهوال العظام،  -باهلل من حالهم اعياذ  –بأحوال الكفار  ئونبتد
 .6،7،8نص من هذه النصوص فنقرأ ما ورد يف سورة القمر، يف اآلية  اع  نزل هبؤالء الكفرة، ولنتدارس مواملصائب الكبية اليت ت

وهذه داللة على الذل،  چٱ  ٻ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   چ : اهلل عز وجل يقول

 مسرعني يعين خيرجون خاشعي األبصار أذالء چپ  پ پ    ٻ  ٻ  ٻ چ خيرجون خاشعي األبصار أذالء، 

حاهلم يف وقت  چڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ڀ  ڀ  چ ،مصدر الصوت الذي يناديهم ويدعوهم مسرعني إىل

 .چٺ  ٺ  ٿ  چ نطالقهم وحركتهم وهم خيرجون كحال اجلراد املنتشر، ويعرتفون باليوم العظيم ا
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 :إذن فهمنا من ذلك 

 .أهنم خيرجون خاشعي األبصار أذالء 

 .مسرعني إىل مصدر الصوت 

 .كحال اجلراد املنتشر  كتهم مسرعنيحر  

 .م يعرتفون أن ذاك اليوم يوٌم عسرأهن 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  ى  ى  ائ  چ   51،55وإذا تدارسنا آية سورة يس اآلية  

قبورهم فهذا املوقف العظيم الذي مل حيصل بعد ال احلساب وال العقاب، فقط خرجوا من قبورهم، وكانت  چائ  ەئ  ەئوئوئ

 ادعو  چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئوئ  چوبرزخهم يعذبون فيه، فتخيلي كانوا يعذبون يف برزخهم مث ملا خرجوا ليوم القيامة 
عذاب، فلماذا يدعون بالويل  ال تظنهم كانوا نيام إمنا هم يف! نقطع عنهم حياة الربزج، لكن حياة الربزح فيه عذابابالويل ملا 

ستصغروا اأن األمر هبذه الفظاعة ما كانوا أكيد أهنم سينتقلون إىل طامة هي أعظم مما كانوا فيه، ولوال  !نقطاع ذلك عنهم؟اعند 

 .1چھ  ھ    ے   ےچ  ما سبق، وهذه احلقيقة ألن اهلل يقول

عون وم ال يفز هؤالء ق في مقابلهم أوصاف المؤمنين الذين منَّ اهلل عز وجل عليهم بالتقوى،وأوصافهم يف هذه املوقف عظيمة، 
يبعثون تستقبلهم املالئكة،  وعندما الذين آمنوا به،، "أولياء الرحمن"ع الناس، وال حيزنون عندما حيزن الناس، هؤالء هم عندما يفز 

ٱ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ   چيقول  وجل   من روعهم وتحطمئن قلوهبم، فاهلل عز   ئهتد

، لكن "الفزع األكبر"مساه اهلل   5چڀ  ڀ  ٺ ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ 

 .چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ هؤالء 

إذن تأيت املالئكة حلال هتدئهم وتشرح صدورهم، الفزع األكرب الذي يصيب العباد عندما يبعثون من القبور، فيه تتلقاهم املالئكة 

، يف هذا اليوم ينادي الرمحن أولياءه چٺ   ٺ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ :أوال   اهلل عز وجل قال

                                                             
 43:النازعات 1
 104-101: ألنبياءا 5
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ٱ  ٻ  چ ومثلها ، 1چۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ چ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  

 . 5چٹٿ  ٹ  ٹ

 ؟ أهل أمن  هؤالء األتقياء لماذا يكون: السؤال

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ ستعدوا اظمأوا هنارهم، أفهم أعمال عظيمة، أقاموا ليلهم، كانت عامرة مبخافة اهلل، فأتى يف أوصان قلوهبم  أل

 .3چچ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ چ من يكون هذا حاله ، 4چڃ  ڃ  چ  

يا ، إذا أَمِنَنِي يف الدنال أَجْمَعُ لهُ أَمْنَيْنِعُ على عَبدي خَوْفَيْنِ وأَجْمَعزَّتي ال و)): وقد ورد يف احلديث احلسن أَنَّ اهلل عزَّ و جلَّ قال

 . 5((إذا خَافَنِي يف الدنيا أَمَّنْتُهُ يومَ القيامةِو ،أَخَفْتُهُ يومَ القيامةِ

 .لألمان يف اآلخرة وبالعكس ف يف الدنيا كان أهال  فهذه علة واضحة وهي أن من خا

  .61،65: آية ليوم فلنتدارس آيات سورة األنعامتعرف أهل األمان يف ذاك الو أردت أن  اوأيض   

نعرف هبا صنف ِمن أصناف َمن يكون يوم  61،65هذه اآلن آية من سورة األنعام ، ة إبراهيميف قص يقول وجل   اهلل عز   فنجد
يف هناية ، قومه وحماجَّته هلم مع عليه السالم هيمة إبرايف قص اهلل عز وجل يقولالقيامة آمن ملا خيرجوا الناس إىل الفزع األكرب، 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئحئ    ۆئچ: احملاجَّة يقول

 .8 چمئ  ىئ  يئ  جبحب  خب   مب           ىب 

                                                             
 86،86: الزخرف 1
 85،84،83: يونس 5
 10:اإلنسان 4
 11:اإلنسان 3
 .ابن حبانصحيح  5
 .61:األنعام 8
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لص  فكل ما كان العبد   1چڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  چ  يرد وجل   فاهلل عز    ا ُمح
 .يوم القيامة اكان أكثر أمان    ، اإلخالص جهده يفباذال  

من قبورهم؟ يف حال  خيرجون هبذه الصورة الفظيعة من قبورهم، ما حاهلم وهم خيرجون -أهل الكفر-هبذا عرفنا أن هؤالء القوم  

پ   ٻ  ٻ  ٻ   پ        چ ، 5چڇ  ڃ  ڃڃ  چ  چ   چ  چ      ڄ  ڃ     چرة ويأس ن وحسذل وهوا

هذا برغم أهنم يف عذاب، إذن يوم الفزع ، 3چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئوئ  چيقولون  نخيرجو  من السرعة، 4چپ

 . 5چھ  ھ    ے   ے  چ األكرب اليوم الذى قال اهلل فيه 

 : هناك طريقني

o 8چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   چ : يكون اإلنسان به آمن وقت اخلروج : طريق . 

o ٻ  ٻ  پ  پپ  پ    ٱ  ٻ  ٻ ی    ی  جئ      حئ  مئ  ىئ   يئ   چ : طريق

 .7چڀ

خوفهم وصل  األبصار خائفني وعني وهم شاخصيسرعة يهرولون مدف، چٱ  ٻ  ٻچ تصوري هذه احلال، 

 إذن شتان چحئ  مئ  ىئچ من اإلدراك، كل شيء حوله مليء باألهوال  مثل قلب الطائر اخلاوي من كل وعيقلبهم 

 هذه كلها من أحواهلم ،6چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ چ بني هذا اخلروج وبني هذا اخلروج 

 ،10چڻ  ڱ  ڱ  ںں چيف ذاك اليوم  ،6چگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ 
                                                             

 55:األنعام 1
 33:املعارج 5
 7:القمر 4
 55:يس 3
 43:النازعات 5
 104:األنبياء 8
 35،34: إبراهيم 7
 46:مرمي 6
 35:النساء 6

 30:النبأ 10
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ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڇ   ڇ    چ  چ  ڇچ هؤالء املؤمنني ، 1چپ  پ     ڀ  ڀ  چ يف مقابل هؤالء املؤمنني

كما هو ! ن العظيم ؟، كيف بينهم هذا التباي!رج؟ُمُمرج وهلذا كيف أن هلذا فسبحان اهلل   5چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
أن  صدق، من أجل عتناء بأن يكون مدخله مدخل صدق، وُمرجه ُمرج، وهذا عجعل اإلنسان غاية يف االن يف حياة العاملنيالتباي

 .يف ذاك اليوم العظيم ال يكون ممن خسر

صنف ال بّد من ذكرهم بين هؤالء وبين إذا عرفنا هذا وهو جزء من املوقف العظيم كيف يكون أحوال هؤالء وأحوال هؤالء، 
 اقارف ذنوب   بعض املؤمنني يكون قدذكرنا أحوال أهل اإلميان، وذكرنا أحوال أهل الكفر، اآلن هنا حال عصاة املؤمنني، ف ،هؤالء

ات، ومن ذلك صمن العذاب الذي يذوقه يف العر  ءالذنوب تحسبب له يف ذاك اليوم شيتوقعه يف أهوال ومشقات وصعاب، وهذه 

الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ ))يف احلديث القوم الذين ال يؤدون الزكاة، 

وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسنِيَ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ 

 . ((يْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِأَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَ

ات، والطاعات اليت هي سبٌب يف يسر وسهولة صعاصي اليت هي سبب يف عقوبة العر فسيكون دورنا أن نعرف الذنوب وامل
فعلها  سنأخذ بعد ذلك حال املؤمنني وحال عصاة املؤمنني، ونأيت إىل أفعال لو .ب، ويكون أثرها على هذا املوقف العظيماحلسا

 .ات يوم القيامةصاإلنسان عجد آثارها يف عر 

صحائف من ذهب أو فضة عصاة املسلمني أهنم يكنزون الذهب والفضة وال يؤدون الزكاة، فهذا أثره أن يكون هناك  أفعالمن 
بات العبد يوم القيامة سعي العبد يف الدنيا يف رح ، يف مقابل أن من أعظم ما يحفرج كح -والعياذ باهلل- اإلنسان يف احملشريعذب هبا 

مُؤْمِنٍ كُرْبَةً  مَنْ نَفَّسَ عَنْ)): والنيب صلى اهلل عليه وسلم يقولبات املكروبني، ومساعدة احملتاجني، والتيسي على املعسرين، رح فك كح 

وَمَنْ سَتَرَ  ،يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ،وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ،نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا

فياله من حديث عظيم جعل الدنيا ، 3((مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ،وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ،الْآخِرَةِسَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ ،مُسْلِمًا
                                                             

 65:األنعام 1
 11،15:اإلنسان 5
 ( .5447/ الزََّكاةِ  َماِنعِ  ِإمثِْ  باب/ الزكاة) "صحيح مسلم" 4
 . (7056/ الذِّْكرِ  َوَعَلى اْلقحْرآنِ  ِتالََوةِ  َعَلى ااِلْجِتَماعِ  َفْضلِ  باب/ والتوبة والدعاء الذكر) "صحيح مسلم" 3
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تسب نفس اهلل يس فِ ستكثروا من تنْ اعنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ف وسيلة اآلخرة، فمن نفس عن مؤمن كربة وهو صادق حمح
لرضا الرمحن، فإن تيسي مصاحل العباد والسعي معهم كلها سبب لزيادة اإلميان، و  ،يف مقامه وكل   الكحرب، ومن تيسي العسي،

 .وجلعل يوم القيامة من خي األيام

 ،ْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ وهذا يؤيده احلديث الذي ورد يف سلسلة األحاديث الصحيحة ذكره البيهقي يف الشعب والضياء يف املختارة عَ 

 .1((مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ بِالْغَيْبِ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَاآلخِرَةِ)): لَّى اللَّهح َعلَْيِه َوَسلَّمَ اَل َرسحولح اللَِّه صَ قَ : َقالَ 

هبذا  ارب يوم القيامة، فلننشغل مجيع  فنصرة األخ والدفاع عنه وعدم خذالنه مبا يتيسر، لكل واحد باب عظيم من أبواب تفريج كح 
 .ألمر العظيم، وأن حنمل همَّ ذاك املوقف العظيم ولنعمل لذاك اليوم أعمالا

 

سأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن عجعلنا ممن أحسن يف حياته ليسعد يف قربه ويف دار اخللود، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا أ 
 .ومن سيئات أعمالنا

 .نتم يف خي حالأا بإذن اهلل و وم اآلخر؛ نلقيت غد  اإلميان بالينتهت هذه احللقة من حلقات النقاش حول ا

                                                             
 .(السلسلة الصحيحة) املختارة يف والضياء الشعب يف البيهقي 1


