
 

                                                                                                

 

 

                                       

 

 :سلسلة لقاءات        

 خراإلميان باليوم اآل
 اللقاء السابع

 أناهيد السميري .أ

 هـ3414ت في شعبان ألقي                               

  
 
 
 



                 

 

 
2 

 اإليمان 

 باليوم اآلخر

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  إليكم أخواتنا الفاضالت،
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 

 (اذة أناهيدمن دروس األست

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

 .الموفق لما يحب ويرضا واهلل

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

الذي ال بدَّ أن  ،"الحساب"نستعني باهلل ونطلب منه الرَشد والسداد، ونتكلم عن موضوع من أعظم املواضيع نتكلم عن 
 .يكون، وال مهرب منه

ەئ  وئ  چ  ءيللحساب ظاهرين ال يسرتهم ش وجل   د اتفقنا على معرفة احلساب وكيف أن الناس يُعرضون على اهلل عز  وق

 ،  چک  گ  گ  گ  گ     ڳ  چ وال من أعماهلم اليت عملوها يف الدنيا  ، چوئۇئ  ۇئ   ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ
 .مورهمء من أيالذي ال خيفى عليه شعرضون على َعاَلم السر والنجوى، ي

ُبوا أَنْ فُ : "رضي اهلل عنه َقاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاب   ، َفإ نَُّه أَْهَوُن َعَلْيُكْم يف  ُفَسُكْم قَ ْبَل أَْن ُتوزَنُوا، َوز نُوا أَن ْ َسُكْم قَ ْبَل أَْن ُُتَاَسُبواَحاس 

ُبوا أَ   .چک  گ  گ  گ  گ     ڳ  چ    :ُنوا ل ْلَعْرض  اأَلْكَب  زَي َّ ، َوت َ نْ ُفَسُكْم يَ ْوَم اْلق َياَمة  احلْ َساب  َغًدا أَْن ُُتَاس 

 .مررنا على البعث واحلشر واحلسابوهذا اليوم العظيم الذي حيدث فيه البعث واحلشر واحلساب، 

حكم اهلل بين الخالئق، ال يظلم سبحانه وتعالى مثقال ذرة من  في لذي نعلم أن فيه العدل التامااآلن حنن يف احلساب، 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ  وحنن حنفظ ونردد   چڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  وال شرخيٍر 

 .  چک  ک  ک  ک  گ  گ      

ک   کچ وهو سبحانه وتعاىل مع عدله يتفضل على خلقه فيجازي باحلسنة عشرة أمثاهلا وبالسيئة واحدة قال تعاىل

 . چپ  پ  ڀڀ  چ  انه وتعاىلوهلذا يقول سبح .  چک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ 

                                                             
   :غافر  
 1 :احلاقة  
 4 :النساء  
 8،1:الزلزلة  
 4  :األنعام  
 8 :غافر  
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 ،يَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّأُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْ: يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ )) ويف احلديث القدسي

 . ((هُوَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَ

 .ستعداد لهموقٌف عظيم ال بدَّ من اإل

ُلُهَما تَ ْرَعى إ ْذ َقاَل َهر ٌم : َوَقاَل احلََْسُن اْلَبْصر ي   َنَما َرَواح  أََيُسر َك أَنََّك ُكْنَت َهذ ه  : َخرََج َهر ٌم َوَعْبُد اللَّه  ْبُن َعام ر  ْبن  ُكرَْيٍز فَ بَ ي ْ
ْساَل اَل َواللَّه  : ؟ َقالَ الشََّجرَةَ  َواللَّه  َلَود ْدُت َأِّني ُكْنُت َهذ ه  الشََّجرََة ، َفَأَكَلْتِن  َهذ ه  النَّاَقُة : َم ، َوإ ِّني أَلَْرُجو ، َقالَ َلَقْد َرَزَقِن  اللَُّه اْْل 

، إ ِّني َأَخاُف اْبَن َأِب  َعام ٍر، َوحْيَكَ  يَا.َب وَلَْ أَُكاب د  احلْ َسا -وهو البعر الذي يستعمل يف الوقود- ُثَّ بَ َعرَْتِن  ، َفاُّت  ْذُت ُجلَّةً 
َرى  َيَة اْلُكب ْ اه   .الدَّ

 .وهو أمر يستحق اْلوف الشديد، ومن املعلوم أن هذا احلساب هناك أمم تتقدم وأمم تتأخر فيه

َّ َصلَّى اللَّ ، وروى يف ذلك ابن ماجه حديث يف سننه َعْن اْبن  َعبَّاٍس  ُر اأْلَُمم  َوأَوَُّل َمْن " :َقالَ ، ْيه  َوَسلََّم ُه َعلَ أَنَّ النَِّب  حَنُْن آخ 
ُروَن اأْلَوَُّلونَ أَْيَن اأْلُمَُّة اأْلُمييَُّة َونَب ي  َها ؟ فَ نَ : يُ َقاُل ، حُيَاَسُب   .فنحن آخر األمَّة وخريها  "ْحُن اآْلخ 

أصاًل وهؤالء يدخلون اجلنة بغري حساب، وفرقة ُُتاسب  فرقة ال حياسبون :فرقوقد اتفقنا يف أنواع احلساب أن هناك ثالثة 
 .منهم مسلم ومنهم كافريكون وهذا  شديًداا ، وفرقة ُُتاسب حسابً وهذا أيًضا تكلمنا عنهم حساباً يسريا

 .هي اليت تدخل اجلنة بغري حساب الفرقة األوىلوعرفنا أن 

َا َذل ك  اْلَعْرُض )) :ُة أَنَّ َرُسوَل اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم َقالَ حديث َعائ شَ يسريا، كما يف  احياسبون حسابً  الذين والثانية إ َّنَّ
 . ((َولَْيَس َأَحٌد يُ َناَقُش احلْ َساَب يَ ْوَم اْلق َياَمة  إ الَّ ُعذيبَ 

 . چچ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  ومعىن أن ذلك العرض مقصود به

 .هو العرضسري؟ فما هو احلساب الي

                                                             
 (.8 8 /  الظ ْلم   َُتْر ي   باب/ واآلدب  والصلة الب" )مسلم صحيح"  
َفة   بَابُ /  الز ْهد   ك تَابُ ) "ابن ماجه سنن"    (.24  /  وَسلَّمَ  َعلْيه   اهلل َصلَّى حمَُمَّدٍ  أُمَّة   ص 
 (.8   / عذب احلساب نوقش من باب/  كتاب الرقاق/" صحيح البخاري"  
 8،1:اْلنشقاق  
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، ة اهلل عليه يف سرتها عليه يف الدنيا ويف عفوه عنه يف اآلخرةأن تُعرض أعمال املؤمن عليه حىت يعرف من   ما هو العرض؟ 
 .الذي فيه ابن عمر وتذكرون مر علينا حديث النجوى

ڇ     چ   چ   ڇ چ  چ چ   جنمع بني قوله تعاىل يسريا انفهم ما معىن حسابً كي لحديث النجوى  معناقد مر 

َي اللَُّه وبني ما رواه البخاري   چڇ  ڇ  ڍ  ڍ ي َمَع اْبن  ُعَمَر َرض  َنَما أَنَا أَْمش  ي َقاَل بَ ي ْ َعْن َصْفَواَن ْبن  حُمْر ٍز اْلَماز ِّن 
ٌذ ب َيد ه  إ ْذ َعَرَض َرُجٌل فَ َقاَل َكْيَف َسَ ْعَت َرُسوَل اللَّه  َصلَّى اللَُّه عَ  ُهَما آخ  َلْيه  َوَسلََّم يَ ُقوُل يف  النَّْجَوى فَ َقاَل َسَ ْعُت َرُسوَل اللَّه  َعن ْ

َن فَ َيَضُع َعلَْيه  َكنَ َفُه َوَيْستُ رُُه فَ يَ ُقوُل أَتَ ْعر ُف َذْنَب َكَذا أَتَ ْعر ُف َذْنبَ )) :َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم يَ ُقولُ  وُل َكَذا فَ يَ قُ   إ نَّ اللََّه يُْدِّن  اْلُمْؤم 
ه  أَنَُّه َهَلَك َقاَل َستَ ْرتُ َها َعَلْيَك يف  الد   نْ َيا َوأَنَا أَْغف رَُها َلَك اْليَ ْوَم فَ يُ ْعَطى ك َتاَب نَ َعْم َأْي َربي َحىتَّ إ َذا قَ رَّرَُه ب ُذنُوب ه  َورََأى يف  نَ ْفس 

 . (({َهُؤاَلء  الَّذ يَن َكَذبُوا َعَلى َرِّبي ْم َأاَل َلْعَنُة اللَّه  َعَلى الظَّال م نيَ }اُد َحَسَنات ه  َوأَمَّا اْلَكاف ُر َواْلُمَناف ُقوَن فَ يَ ُقوُل اأْلَْشهَ 

سرت عليه فاملعىن أن هذا هو احلاسب اليسري الذي يذكر فيه اْلنسان أعماله اليت عملها من الشر واْلطأ، ُث ملا يذكر ِّبا يُ 
الكافر فُيفضح على الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم، فُيعطى كتاب حسناته، أمَّا فيها، ويقول اهلل عز وجل له سرتهتا عليك يف 

 . -نعوذ باهلل من الفضيحة-رؤوس اْلالئق 

نْ َيا َوإ ِّني أَْغف رَُها َلَك اْليَ ْومَ )) :أن اللَّه  َعزَّ َوَجلَّ يَقول :ويف رواية أخرى يف فضحك ِّبا أَل يعِن   ((َفإ ِّني َقْد َستَ ْرتُ َها َعَلْيَك يف  الد 
 .غفرها لك يف يوم القيامةسأالدنيا و 

ي َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم ، قَاَل  رضي اهلل عنهروى مسلم َعْن َأِب  ُهرَيْ رََة  نْ َيا إ ال َستَ رَ )): َعن  النَِّب  ُه اللَُّه ال َيْستُ ُر َعْبٌد َعْبًدا يف  الد 
 . ((يَ ْوَم اْلق َياَمة  

 .ن يسرتنا ويسرت عيوبنا ويغفر ذنوبنا اللهم آمنينسأل اهلل أ

ال َيْستُ ُر َعْبٌد َعْبًدا يف  " ،وقد مر معنا أن من َستَ َر عيوب املسلمني َستَ َر اهلل عيبه، وهي من األعمال اليت نتقرب ِّبا إىل اهلل
نْ َيا إ ال َستَ رَ   .ومر معنا وحنن نؤكدههلل هذا أمر مفهوم،  احلمد ".ُه اللَُّه يَ ْوَم اْلق َياَمة  الد 

                                                             
 (.    /  {الظَّال م نيَ  َعَلى اهلل   لَْعَنةُ  َأالَ }:  تَ َعاىَل  اهلل   قَ ْول   بَابٌ  /اب املظاَل تك" )يصحيح البخار "  
ُلهُ  َكثُ رَ  َوإ نْ  اْلَقات ل   تَ ْوَبة   قَ بُول   باب/ التوبة ) "صحيح مسلم"    (. 2 8/  قَ ت ْ
نْ يَا ف   َعْيَبهُ  اىَل تَ عَ  اللَّهُ  َستَ رَ  َمنْ  ب َشارَة   باب/ واآلدب  والصلة الب)" صحيح مسلم"   رَة   ف   َعلَْيه   َيْستُ رَ  ب َأنْ  الد   (.4 8 /  اآلخ 
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  "إ نَُّه َمْن نُوق َش احلْ َساَب يَا َعائ َشُة يَ ْوَمئ ٍذ َهَلكَ ": ةاسبون حساب عسريا، يف حديث عائشالذين حي الفرقة الثالثةورأينا أيضًا 
 :له معنيان "ُعذيبَ "يعِن استقصي عليه، وقوله  "نُوق شَ "، ومعىن   "َمْن نُوق َش احلْ َساَب ُعذيبَ "أو 

 .أمَّا أن نفس املناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب ملا يف ذلك من توبيخ . 

 .و أنه ُمفضي إىل النار ال حماله والعياذ باهللأ . 

 .ه شقوته ودخل النار بسبب أعماله، وأن يكون هذا الشخص غلبت عليوالذي يظهر أنه الثاِّن

 :وهؤالء قسمان

 رائني
ُ
روى مسلٌم َعْن ُسَلْيَماَن ْبن  َيَساٍر ، مسلمون عظمت ذنوِّبم وكثرت فنوقشوا احلساب وعسر عليهم ومن أمثلة ذلك امل

ْعتَ " :َقالَ  ثْ َنا َحد يثًا َسَ  َرُسول  اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم  ُه م نْ تَ َفرََّق النَّاُس َعْن َأِب  ُهرَيْ رََة فَ َقاَل َلُه نَات ُل أَْهل  الشَّام  أَي  َها الشَّْيُخ َحدي

هَا إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَ)) :َقاَل نَ َعْم َسَ ْعُت َرُسوَل اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيه  َوَسلََّم يَ ُقولُ 

رِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَ

مَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ مَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْوَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّ ،أُلْقِيَ فِي النَّارِ

وَرَجُلٌ  ،نَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِقَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآ

فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا  ا عَمِلْتَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَ

لَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَ لْقِيَ فِي النَّارِأَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَ  . ((ى وَجْهِهِ ثُمَّ أُ

 .عليهم شوقتهم وكان مصريهم إىل النار إالَّ وحنن نعتقد أهنم خيرجون منها بعد أن يُكفر عنهم سيئاهتم فهؤالء غلبت

                                                             
 .املستدرك على الصحيحني  
 (.    / عذب احلساب نوقش من باب/  كتاب الرقاق/" صحيح البخاري"  
 .(  4 /  رَ النَّا اْسَتَحقَّ  َوالس ْمَعة   ل لرييَاء   َقاَتلَ  َمنَ  باب /كتاب اْلمارة " )صحيح مسلم"  
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 اإليمان 

 باليوم اآلخر

 ،ويفضحون وخيزون على رؤوس اْلالئق من  النوع الثاِّن الكفار الذين أشركوا باهلل تعاىل واملنافقون فهؤالء حساِّبم عسري

ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ   ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ ما مر معنا يقال املالئكة والرسل واألنبياء وسائر البشر واجلان، وك

 . چی 

أن  -واهلل اعلم-يؤمر ِّبم إىل النار من غري حساب، الظاهر  -والعياذ باهلل -وهناك خالف هل الكافر حياسب وُيسأل أم أنه 
وهذا  وهذا نوع ت،ات والسيئاالحساب يُراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسن

 .من احلساب نوع

 .أنه تُعرض أعماله ويوبخ عليها :لأمَّا الكافر فيحاسب النوع األو  

 .ن أهل اْلميانللعصاة م -علمأواهلل - فهو :أمَّا الثاني 

 ويقال أهنم يتفاوتون يف العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات ُخفف عنه
 .ِب هلبأعذاباً من  العذاب، كما أن أبا طالب أخفُ 

بسبب ماذا؟ أهنم صدوا ،  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ٱ  ٻچ  واهلل عز وجل يقول

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ ، واهلل عز وجل يقول اتأن اجلنة درج كما،  كاتاهلل، فالنار كما هو معلوم در  عن سبيل

ڇ  چ  عناه أن أعمال الكفار توزن فتخف موازينهم، ومثلهفهؤالء من خفت موازينهم م،  چہ  ہ   ہ

 . چڇ

عن ما خالفوا فيه احلق من أصل الدين وفروعه، وإذا كانوا حياسبون معناها سُيسأل عن حياسبون و لون أفالظاهر أن الكفار يُس

 دهم ألهنم مانعي الزكاةفتوع،   چڈ    ژژ  ڑ  ڑ  ک  کچ ء من الدين، ولذلكيي شاْلخالل بأ
 .ليسوا مبؤمنني وهم أصاًل 

                                                             
 1 :هود  
 11:النحل  
 2:األعراف  
 2:القارعة  
 8، :فصلت  
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 اإليمان 

 باليوم اآلخر

،  چحص  مص  جض  حض  خض  مس  حخ  مخ  جس     حس    خس   مح  جخ    مج  جحچ  ومثلهم يف اْلب عن اجملرمني أنه يقال هلم

 . چحط  مط  مظ   جع     مع  جغ  مغ  جف       حفچ  يعِن عدم إطعامهم هذا من الفروع

أهنم مسؤولون عنها حماسبني عليها، كوهنم َل يفعلوها هذا فاآلن فيه أصول اْلميان وفيه فروعها كلها كأهنم حوسبوا عليها،  

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    چ  ، چحبخب  مب  ىبچعيٌب يلحقهم، واهلل عز وجل يقول 

ۈ  چ  ماذا سيحصل؟،  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ     ۆ

ش عليه وهذا ال يشو   چۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ېچ ويأيت األمر الثاِّن ،  چۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ

 ،1چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ  ،8 چڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦچ   أنك تعرف أن يف بعض املواطن
 .وهذا ليس تعارض ألن يف القيامة مواطن، فموطن يكون فيه السؤال والكالم وموطن ال يكون فيه

 .م آمنيفنسأل اهلل السالمة من حال األشقياء، ونعوذ باهلل من الرياء، ونسأل اهلل أن نكون من األتقياء الله

ه وكرمه أن يغفر لنا ذنوبنا وخيفف عنا الطريق وييسره لنا، وجيعل ذاك سأل اهلل مبن  أ، يسر ذكره يف هذه احللقة املختصرةهذا ما ت 
 .اليوم من أخف األيام وأحسنها علينا

                                                             
   ،  ،  :املدثر  
   ،  :املدثر  
   :الصافات  
   :العنكبوت  
   :العنكبوت  
   :العنكبوت  
 81:القصص 8
  8 :البقرة 1


