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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

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

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

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

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

 (روس األستاذة أناهيدمن د

http://www.muslimat.net/ 

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

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

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

 .احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

معنا بعض احلقائق عن هذا اليوم العظيم، ابتدأناها  تمر   وقدهذا هو لقاؤنا الثالث من ضمن لقاءات اإلميان باليوم اآلخر، 
معنا مسألة النفخ يف الصُّور، وكم مرة يُنفخ يف الصُّور، والذين ال  تمساء اليت ذُكرت هلذا اليوم العظيم، مث مر  بالكالم حول األ
 .مسألة البعث والنُّشور انفخ يف الصُّور، مث مر معنا آخر  يصعقون عند ال

 :عرفنا أن عدد النفخات نفختينو 

 .من ذلك؟ ناقشنا هذه املسألة ض، وهل هناك من ُيستثىنر ميوت كل من يف السماوات ومن يف األ :النفخة األوىل -1

 .يف الصُّور تكون كما ورد يف األحاديث تكون بنزول ماء من السماء فتنُبت منه أجساد العباد :مث النفخة الثانية -2

 البعث والنُّشور ما صورته؟  

يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ ، أَوْ الظِّلُّ ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ )) ويف الروايةينزل ماء من السماء فتنُبت منه أجساد العباد،  أولا : كالتالي 

 .1((يَنْظُرُونَأَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ 

إِنَّ فِي )) : احلديث يف مسلمكما ورد يف،  َعجُب الذَّنبِ ، قد فهمنا أن يف كل إنسان شيء امسه اجل أن يزيد األمر بيان  ومن أ

  2.((عَجْبُ الذَّنَبِ)) :قَالَ ؟قَالُوا أَيُّ عَظْمٍ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ((الْإِنْسَانِ عَظْمًا لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَدًا فِيهِ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

النفخة الثانية، مث ينفخ  ،مبعىن ال روح فيها ؛تكون هذه األجساد ميتةهنا نبات، ينزل عليه املاء من السماء فتنبت أجساد الناس كأ
 .لتقاء الروح باجلسدافيكون إيذانا  ب

ا ما عن ما كانوا عليه يف احلياة، من نوع   اا خمتلف  عباد أنفسهم ولكنهم ُُيلقون خلق  اآلن الناس أصبحوا يف بعث جديد، يُعيد اهلل ال

 . 1چڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  چ م البالء ذلك أهنم ال ميوتون مهما أصاهب

                                                             
 . (8657.../  اأَلْرضِ  ِف  َوُمْكِثهِ  الدَّجَّالِ  ُخُروجِ  ِف  باب/ الساعة وأشراط الفنت) "صحيح مسلم" 1
 . (8566/ الن َّْفَختَ نْيِ  بَ نْيَ  َما باب/الساعة وأشراط الفنت) "صحيح مسلم" 2
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يَا بَنِي أَوْدٍ ، إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ )) :ا ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل ، فَ َقالَ َقاَم ِفينَ : َقاَل  ويف احلديث الذي يرويه احلاكم بإسناد صحيح

، وَخُلُودٌ لَا مَوْتٌ فِي  -يعين ال ارحتال-مَّ إِلَى الْجَنَّةِ ، أَوْ إِلَى النَّارِ ، وَإِقَامَةٌ لَا يُظْعَنُ فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَعْلَمُونَ الْمَعَادَ إِلَى اللَّهِ ، ثُ

 .2((أَجْسَادٍ لَا تَمُوتُ

وما اهلل به ختالف أن العباد يُبصرون ما مل يكونوا يستطيعون إبصاره، فإهنم يُبصرون يف ذلك اليوم املالئكة واجلن ا من االوأيض  
هذا التقرير معناه أن هؤالء نفس  ،ال يُبصقون وال يتغوطون وال يتبولون -نسأل اهلل من فضله-عليم، ومن ذلك أن أهل اجلنة 

 .ا تام  م يتفقون ويتماثلون متاثال  لكن من جهة ذواهت ،من جهة صفاهتم خرآاخللق يبعثون خلقا  

هذا الفرق، هذا البعث حيصل بعده حشر اخلالئق  ،لكن هلم صفات خمتلفة ج نفس الناسإذن هذا أول تقرير أن البعث سيخر 

ۀ  ۀ      ہ  ہ  چ ا ، ألن اهلل جيمع العباد فيه مجع  وقد مر معنا أنه مُس ي يوم الد ين يوم اجَلمعمجيعا  إىل املوقف العظيم، 

 .ونرُ ويستوي يف هذا اجَلمع األولون واآلخِ   چہ  ہ  ھ  ھ

تى هبم اهلل أشيء عليم، وأين ما هلكوا العباد أن اهلل على كل شيء قدير، وأن اهلل بالعباد حميط، وأن اهلل بكل  اوهذا يزيدنا إميان  

؛ فإمياننا بقدرة اهلل جتعلنا على يقني أن األولني   چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇچ 

العظيمة  وجل   قدرة اهلل عز   ،6چيب  جت  حت  جب  حب  خب  مب  ىب        ىئ  يئ چ  :واآلخرين كما قال تعاىل
 .فرادها وتفاصيلها، أنه سبحانه وتعاىل قادر على أن جيمع هؤالء كلهم يف هذا املوقف العظيمأمن 

ىئ  ىئ   ی  ی  ی  چ   حدأمنهم  حد، وال يشذ  أمنهم  حد، وال يضل  ألمه فإنه سبحانه وتعاىل ال ينسى وكذلك ع 

 ء حُيشر،يعلى أن كل ش وهذه النصوص تدل   ،8چٹ  ٹ  ڤٹ  ٹ  چ ، 5چی  جئ  حئ  مئ  ىئ

                                                                                                                                                                              
 18:إبراهيم 1
 .اإِلْسَناد َصِحيحُ  َحِديث   َهَذا: ، قال احلاكملحاكملعلى الصحيحني ستدرك امل 2
  16:هود  
 7 1:البقرة  
 5،66 :الواقعة 6
 56، 5:مرمي 5
 8 :الكهف 8
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ٺ  ٿ  ٿ  چ ، وقد اختلف أهل العلم يف حشر البهائم، والذي يظهر أهنا أيضا  حُتشر، بدليل (املالئكة ،اجلن ،اإلنس)

 .علمأوهذا ُمتبنين واهلل  ،1چ

 ,وَالدَّوَابَّ ,وْمَ الْقِيَامَةِ الْبَهَائِمَيَحْشُرُ اللَّهُ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ يَ)) :قَالَ  [7  :األنعام]{ ْمثَاُلُكمْ ِإال أَُمم  أَ }: وقد ورد َعْن َأِب ُهرَيْ رََة يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل  

: قَالَ" كُونِي تُرَابًا : " ثُمَّ يَقُولُ)): ، قَالَ((اءِفَيَبْلُغُ مِنْ عَدْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَئِذٍ ، أَنَّ اللَّهَ يَأْخُذُ لِلْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَ ,وَكُلَّ شَيْءٍ  ,وَالطَّيْرَ 

  .((2چں  ں          ڻ چ :فَلِذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ

نسان فري  فإذن حيشر اخللق على صفتهم كلهم، إنسهم وجنهم واملالئكة والدواب كلهم يف ذاك املوقف العظيم، وتتغري طبيعة اإل
خرب أكما شتدت عليه احلوادث ال ميوت، أما صفة اخللق وقت احلشر فهو  اري طبيعة اإلنسان فمهما ، وتتغاما كان ال يراه سابق  

: اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ النيب صلى اهلل عليه وسلم يف صحيح البخاري ومسلم َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي اللَّه عْنهَما َعِن النَّيبن َصلَّى 

 . " چڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             چ   چ :ثُمَّ قَرَأَ ( (حُفَاةً عُرَاةً غُرْال شُورُونَإِنَّكُمْ مَحْ))

: يَا رَسُولَ اهللِ: قُلْتُ(( يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْالً)): يقول -صلى اهلل عليه وسلم-وعندما مسعت عائشة الرسول 

األَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى : يَا عَائِشَةُ)): -صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ !! ءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍالنِّسَا

 .6((بَعْضٍ

قطعت القلوب نارك، لقد أو هذا األمر حيُ  األمر أشد من أن يكون هذا األمر يلفت، ؟كم هلذا املوقف العظيم من هيبة عظيمة  
 .من اخلوف، األفئدة فارغة من رهبة املكان والزمان، وعظمة من سيلقون

                                                             
 6:التكوير 1
 6 :النبأ 2
 .ُُيْرَِجاهُ  وملَْ  َشْرِطهِ  َعَلى َصِحيح   َوُهوَ  ُمْسِلم   بِهِ  اْحَتجَّ : قال احلاكم،  لحاكملعلى الصحيحني ستدرك امل  
 . (5   .../ {َخِليال   ِإبْ رَاِهيمَ  اللَّهُ  َواَّتََّذَ }:  تَ َعاىَل  اهللِ  قَ ْولِ  باب/ األنبياء أحاديث كتاب) "البخاري صحيح"  
نْ يَا فَ نَاءِ  باب/ وأهلها نعيمها وصفة اجلنة) "مسلمصحيح " 6  . (88 8/اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  احلَْْشرِ  َوبَ يَانِ  الدُّ
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ون كسوة كل إنسان على حسبه، وقد املقصود أن يف هذا اليوم يكسى األنبياء، مث الصديقون، مث من بعدهم على مراتبهم، فتك

أنه يقصد به أن يوم القيامة ُيسرت اإلنسان على حسب ، 1چڇ  ڇڍ   ڇ  ڇ  چ : شار بعض املفسرين أن قوله تعاىلأ
 .تقواه، فيُبعث اإلنسان على عمله ويُكسى على تقواه

 .أن يكون لباسا  من التقو  يُكسينا، وأن يُذهب عنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وجل   نسأل اهلل عز  

ُغرال ، كما صح بذلك احلديث، مث يُكسى العباد، فالصاحلون يُكسون الثياب  تفقنا أن العباد حُيشرون يوم القيامة حفاة عراةاإذن  

وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ )): كما ورد يف احلديثالكرمية، على حسب تقواهم، وأول من يُكسى من عباد اهلل نيب اهلل إبراهيم خليل الرمحن،  

 .2((يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ

 .ودروع اجلرب، وحنوها من املالبس املنكرة الفظيعة -نعوذ باهلل من حاهلم-والطاحلون ُيسربَلون بسرابيل القطران 

 .عتناء بتقواناباس سُيسبب لنا هنا في الدنيا الالل االمقصود أن هذ

 فما العالقة بين التقوى واللباس؟ 

وذنوبه ، فنقول كل ما سرت اإلنسان عيوب قلبه ومعاصيه چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   چأخرب  وجل   تفقنا أن اهلل عز  اكما   
يوم القيامة مبا يُكسيه اهلل من اللباس، يعين القلوب فيها عورات، القلوب فيها ضعف، وفيها شهوات، وفيها  اكان مستور    ،بالتقو 
، سيكون أثر هذا أن اإلرادات تقيت اهلل، ومنعت نفسك من اخلواطر، ومما تريد، ومنافإذا سرتت هذه العيوب بالتقو  و  تعدي،

 .احلُلل يوم القيامةيُكسيك اهلل 

ختصار هنا، ويأتينا إن شاء اهلل أن ازمنا أن نفهمه بالتفصيل، ونقول بموضوع غاية يف األمهية، ويل ستر عورات القلب موضوعو 
 :نتكلم بالتفصيل

ماذا تفعل هبا؟ تتقي، متتنع، َتسرُت حَسدك ارعك ت تصله رغبات، فلما تأتيك هذه الرغبات والشهوا ،القلب مريض بالشهوات
حد بالتفكري يف حسناته وخرياته ونشرها، ففي كل عورة أسك بالنعمة، َتسرُت غيظ قلبك من بالدعاء لصاحب النعمة، والدعاء لنف

إلنفاق، تسرت عندك حب وحرص على املال، َتسرُت هذا الشح أن تغصب نفسك على او  اشحيح  كنت هناك طريقة للعالج، مثال   
                                                             

 25:األعراف 1
 .عليهمتفق  2
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حبك ملعرفة األخبار والسؤال عن الناس من باب التطفل عليهم بأن تلزم نفسك السكوت التام عن األسئلة املباشرة وغري املباشرة، 
 .وهكذا ،وعن كل احليل اليت ميكن أن تستخدمها ملعرفة ما تريد

ولو ورة وأن تعرف عالجها مما مر يف الكتاب والسنة، باب واسع عظيم، حيتاج أن تعرف الع باب سرت العورة القلبيةاملقصود أن  
ل له فُتعج   قيل ألنه مل يكن يف األولني واآلخرين أخوف هلل منه،، فهمنا هذا سنفهم لماذا أول من يُكسى إبراهيم عليه السالم

فأهانوه هذه اإلهانة، فكان اجلزاء أن  ليطمئن قلبه، وقيل أن من ألقاه يف النار جردوه ونزعوا ثيابه على أعنُي الناس له الكسوة أمان
 .يُكسى أول من يُكسى على رؤوس األشهاد

علم بالصواب، أعلى كل حال إن كان من اخلوف فالنيب صلى اهلل عليه وسلم كان من أخوف الناس، ورمبا كان الثاين أقرب واهلل 
 .ته يوم القيامةهذا له أثر يف سرت عور  ،تقىانكسر ونذل و الكن املقصود أن القلب إن خاف و 

ء مهم أن نعرف أن الناس ُُيرجون حفاة عراة لكن حتصل هلم كسوة على رؤوس اخلالئق، وأول من يُكسى هو يإذن هذا ش
النيب صلى  ، فهذا جيعلنا نعتين بالتقو ، ونرغب فيها، وملا نسمع كالمويُكسى اإلنسان على حسب تقواهإبراهيم عليه السالم، 
نر   و وسابقتهم يف اإلسالم، وتقواهم،  بكر رضي اهلل عنه وعن عمر رضي اهلل عنه، نر  كيف فضلهم، ِبأاهلل عليه وسلم عن 

بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ )) :والشاهد يف رؤية النيب صلى اهلل عليه وسلم مع عمر رضي اهلل عنهكيف سيكون مكاهنم يوم القيامة، 

، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ  مْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ ، وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِالنَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِ

 . 1((الدِّينَ)): ولَ اللَّهِ ؟ قَالَ مَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُ: قَالُوا  ((يَجُرُّهُ

وهذا شاهد على أن التقو  مثل اللباس، وهذا جيعلنا نتأمل أن زيادة ُجهدنا يف تقوانا سبب لِسرت  مص،فها هو الدين مثل القُ 
 .عوراتنا على رؤوس اخلالئق

حيشر الناس يوم أخر  غري هذه األرض،  حشر فيها العباد يوم القيامة أرضأن األرض اليت سيُ  :-نتهينا مما مضىابعدما -مث نقول 

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ   ہ    ڻچ  حد، مبعىن ليس فيها َمعَلم ألاء عفراء كقرصة النقيالقيامة على أرض بيض

 . 2چ ہ  ھ  ھ 

                                                             
 . (8667/ املنام يف القميص باب/ التعبري كتاب" )صحيح البخاري" 1
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 اإليمان 

 باليوم اآلخر

يعين ليس بياضا   حد، أرض بيضاء عفراءراء كقرصة النقي ليس فيها معلم ألفهذه األرض كما ذكرنا صفاهتا كالتايل بيضاء عف
خالصة البياض، كقرصة النقي يعين الدقيق النقي من الَغش، بيضاء  إىل احلمرة، وقيل العكس أن عفراء يعين ُمضربناصعا ، بياض 

مل فقد  عفراء كأهنا دقيق، مثل الدقيق النقي ليس فيها َمعَلم مبعىن ما فيها َمعَلم يُهتد  به ال جبال وال صخور، وال فيها أي معا
 .بُدلت األرض غري األرض تغريت األرض، آلنهتداء، واكانت هذه األشياء كلها لال

، ا حرامدم  سفك عليها الفضة مل يُ أهنا وقد جاءت نصوص كثرية عن عدد من الصحابة تُفيد هذا املعىن، وأن األرض غري األرض ك
 .ها خطيئة، ووقت هذا التبديل هو وقت مرور الناس على الصنراط أو قبل ذلك بقليلعليومل يُ ْعَمل 

ڻ  چ: سلم َعْن قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه و : َلْت في صحيح مسلم ِمن حديث َعاِئَشَة رضي اهلل عنها َقاف

 .1((عَلَى الصِّرَاطِ )): فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ   چڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ 

 -َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُكْنُت َقائِم ا ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه : َقاَل  -لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم صَ  -وَرَو  ُمْسِلم  َعْن ثَ ْوبَاِن َمْوىَل َرُسوِل اللَِّه  

كُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَيْنَ يَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ ;السَّلَامُ عَلَيْكَ : فَجَاءَهُ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ 

 .2((فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ)):  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْأَرْضِ وَالسَمَاوَاتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

 .واملقصود باجلسر هنا مبعىن الصنراط 

 

هو أول نقاش نناقشه يف حلقتنا القادمة،  ون الناس لما تبدل األرض غير األرضوهو أين سيكإن شاء اهلل يكون هذا املوضوع 
 .احللقة الرابعة من حلقات التذكري باإلميان باليوم اآلخر

د، وأن جيعل تذكرينا بعضنا ستعدااىل أن جيعل هذا اإلميان سبب  لالبارك اهلل يف اجلميع، نفعنا اهلل مبا نتعلم، ونسأله سبحانه وتع
 .اللهم آمني من أسباب الصالح يف ذلك اليوم، ليوم اآلخر سبب  ابلبعض 

 

                                                             
 . (  82/ اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اأَلْرضِ  َوِصَفةِ  َوالنُُّشورِ  اْلبَ ْعثِ  ِف  باب/ والنار واجلنة القيامة صفة) "صحيح مسلم" 1
 . (2 8/ َمائِِهَما ِمنْ  خَمْلُوق   اْلَوَلدَ  َوَأنَّ  َواْلَمْرأَةِ  الرَُّجلِ  َمىِنن  ِصَفةِ  بَ يَانِ  باب/ احليض كتاب) "صحيح مسلم" 2


