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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 )، وهي تُنشر في مدونة بنشرها، ونسأل اهلل أن ينفع بها

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

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

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

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

أ، فما الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخط -
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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 م اهلل الرمحن الرحيمبس

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

رها لنا أن جنتمع ونتدارس عن هذا اليوم العظيم ب األسباب ويس  ر لنا األسباب، وأن سب  حنمده سبحانه وتعاىل ونشكره أن يس  
 .يف سلسة اللقاءات حول اليوم اآلخرواألخري عاشر نا الؤ وهذا بفضل اهلل لقا الذي البدَّ أننا مالقوه،

نه العبد، وكان تبنيَّ لنا أنه ُيسأل عن كل شيء صغري وكبري، الكالم حول ما ُيسأل عإىل وصلنا يف الكالم حول هذا اليوم العظيم 
 .وأنه ُيسأل عن عمره وعمله وماله وجسمه

 .ونبدأ اآلن بمناقشة ما يسأل عنه العبد

 ،ھ   ھ  ھ چ :واهلل يقول يف سورة الزخرف فمما يسأل عنه العبد ُيسأل عن الدين ونصرته والقرآن والعمل به   

 .عن هذا الذكر ، چ  ۈ  ۈ   ۆۆ  ۇ    ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے

إذن يسأل عن الدين ونصرته والقرآن والعمل به، ولذلك عالقتنا بالقرآن ال بدَّ أن تكون مبنيٌة على أنك سُتسأل عن القرآن، عن 
 .تفعل مماذا كنت

 پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ ُيسأل اإلنسان الكافر عن كفره وشركه ايض  أ  

 . چ  ڌ             ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ چويف الشعراء  ، چ ڀ  ڀ

   ۇ  ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے چ لمالئكةُيسأل اإلنسان الكافر عن كذبه في حق ا اأيض  

 . چ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆۆ

                                                             
   ،  :الزخرف  
 2 :النحل  
  2:الشعراء  
 2 :الزخرف  
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   ھ  ھ  ھ  ہچ ،ُيسأل عن النعيم الذي أنعم عليه به في الدنيا :التي ُيسأل عنها العبد امن األمور أيض  

إِنََّ أَوََّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْعَبْدَ ))عن النبي  صلى اهلل عليه وسلم كما اخرجه الترمذي ويف احلديث  ، چھ

 . ((وِيَكَ مِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِأَلَمْ نُصِحََّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْ: مِنْ النََّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ 

 ئاألرض ومل ئالسماء ومل ئفيه، مل اا ُمبارك  ا كثري  وله الشكر محد   نعم صح لنا وروانا سبحانه وتعاىل من املاء البارد، فله احلمد
 .ماشاء من شيٍء بعده

   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ چ ،بينه وبين الخلق، وبينه وبين ربهعن العهود والمواثيق الذي  اُيسأل العبد أيض               

نفسنا يف حال خلف للوعد، وكم عهدنا وواثقنا اخللق ووجدنا ستقامة وما فعلنا، ربنا باإلفكم عاهدنا وواعدنا ،  چۅ
 تفاقاتأهنم يف اال نفسهمواملشكلة أن مثل هذا لو راجعته جتد كثري من الناس ما يعرفوا  ملنا هوانا مع عهودنا ومواثيقنا،استع
، عنها العبدالعهود واملواثيق لن ُيسأل  وكأنرتباطات واملعاهدات على أيسر ما يكون الامن  نفينسحبو قد عاهدوا،  رتباطاتواال

 .واهلل وحده املستعان

   ې    ۉ  ۉ  ۅ  ۅۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈچ ،ُيسأل اإلنسان عن إضالل الُمضلين للناس اأيض  

 . چ  ې  ې

 ی          ی  ی    ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ   ېئۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ چ يسأل عن العلم والسمع والبصر والفؤاد  

مصلحة، وكم احتججنا عن هذه األفعال  يهفبأيدينا ما ليس لنا وبأبصارنا، وكم كتبنا  خضنا بقلوبنا وبأمساعنا كمف،  چی
 .واهلل املستعان، ستسالماو  هتواه بأمر واٍه، فال تقوى وال ردع النفس عن ما

  تحت سمعه وبصره وفؤادهه وهي داخلة نو ظُنمما ُيسأل عنه العبد  اأيض  و. 

                                                             
 8:التكاثر  
 .صحيح: قال األلباين( 8   /  التكاثر سورة ومن 88 باب/ كتاب تفسري القرآن ) "الرتمذي سنن"  
   :اإلسراء  
   :العنكبوت  
 3 :اإلسراء  
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 ال تزولُ قَدَمَا عَبْدٍ يومَ القيامةِ حتى يُسألَ عنْ أربعٍ عنْ عُمُرِهِ فيما أفناهُ وعنْ عِلمِهِ ماذا عَمِلَ بهِ )) ا في الحديثيسأل العبد كم

 . ((وعنْ مالهِ مِنْ أيْنَ أكتَسَبَهُ وفيما أنْفَقَهُ وعنْ جسدِه فيما أباْلهُ

 !.ذهبت؟أين طاقاتك جسمك،  ،مالك  ،علمك، وهذه مصيبة املصائب أن ُتسأل عن دقيق أحوالك عمرك

أي حسرة على امرئ أكبر من أن يؤتيه اهلل علما  فلم يعمل به فسمعه منه غيره فعمل به فيرى منفعته يوم : قال الفضيل
 .اهلل املستعان ،القيامة لغيره

 يب صلى اهلل عليه وسلم إىل هذا املال، انظر وانظر إىل نظرة الن،   چ  ڭ  ڭ    ۓ  ۓ چ ويسأل العبد عن هذا المال

مَا )): َوَسلََّم  أَنَـُّهْم َذَبُحوا َشاة  ، فَـَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ : إىل هذا الفقه قال يف حديث أمنا عائشة رضي اهلل عنها

َها إَّلَّ َكِتُفَها َقالَ  َما بَِقيَ : َقاَلتْ  ((؟بَقِيَ مِنْهَا  .واحلديث صحيح كما ورد يف سنن الرتمذي ، ((بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا)) :ِمنـْ

 .ليس لك إالَّ ما أنفقته يف سبيل اهلل احق   فليس لك إالَّ ما أنفقته يف سبيل اهلل،

مال هذا العشار هؤالء يأخذوا الضريبة، الُعشر من ، قدمت من سفر لي فلما صرت بالجسر قام العشار: قال مالك بن دينار 
فأخذت ثوبي فوضعته على عنقي ثم وثبت فإذا أنا على . َّل يخرجن من السفينة وَّل يقوم أحد من مكانه فقال،الشخص

مالك ابن دينار ملا  شر ما مع أهل السفينة من مالعُ رجوا، وقف هذا من يأخذ الضرائب ال ختو يف السفينة  بقوااهم قالوا ، األرض
: قلت كيف خُتالف قبل أن تعطي  ما أخرجك؟: فقال لي فسألوه ،أنه من أهل العشار أخذ ثوبه وقفز قالوا هذا وهو يعرف

 .هكذا أمر اآلخرة: فقلت في نفسي. اذهب: قال، خرجت بطويل وها أنا أماماكم ما معي مال ما معي ،ليس معي شيء

مك ساب، ويقل عليك الوقوف، وما هي إالَّ قديُقبل ما معك شيء، ولن تبقى من الدنيا شىء فتنجو بسرعة، وخيف عليك احل
 .نسأل اهلل من فضله، يف اجلنة

على كل حال مما يسأل عنه العبد يوم القيامة كما اتفقنا مسعه وبصره وفؤاده، ويسأل عن كل نعماٍء كانت عليه ويسأل عن كل 
 .عطاء يعطيه اإلنسان

                                                             
 .صحيح: قال األلباين (2    / [ القيامة يف]    باب/  سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول عن والورع والرقائق القيامة صفة كتاب)" يالرتمذ سنن"  
 8:العاديات  
 .صحيح: قال األلباين( 22  /    باب/  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول عن والورع والرقائق القيامة صفة كتاب) "الرتمذي سنن"  
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 أن َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه يف احلديث الذي ورد يف الرتمذي كما ورد    صالة،ل عنه العبد يوم القيامة الوأول ما يسأ

جَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْ)) :َوَسلََّم يـَُقولُ 

 . ((رَوَخَسِ

 

 ."يوم القيامة قصاصال"نبتدأ اآلن بالكالم حول 

      ڤ  ڤ چ ن نعتقدها، فهو سبحانه وتعاىل له العدل التام،علمنا مما سبق أن حساب اهلل للخلق فيه صفات جيب أ

 . چ   ڇ   ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤ

يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ِلى َمْمُلوَكْيِن  :فَـَقالَ  َعَد بـَْيَن يََدِى النَِّبىِّ صلى اهلل عليه وسلمَأنَّ رَُجال  قَـ : اوعن عائشة رضي اهلل عنه 

ُهْم َقالَ  يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ )) يُْكِذبُونَِنى َوَيُخونُونَِنى َويـَْعُصونَِنى َوَأْشُتُمُهْم َوَأْضرِبـُُهْم َفَكْيَف أَنَا ِمنـْ

وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ  ،وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْالً لَكَ ،ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا الَ لَكَ وَالَ عَلَيْكَاهُمْ بِقَدْرِ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّ

 .وال حول وال قوة اال باهلل ،((إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمُ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ

      ڤ  ڤ چ أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ)) :وُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلماَل فَـتَـَنحَّى الرَُّجُل َفَجَعَل يـَْبِكى َويـَْهِتُف فَـَقاَل َرسُ قَ 

 (( چ  ڇ   ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤ

 . "أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلَّهُمْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ لِى وَلِهَؤُالَءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ أُشْهِدُكُمْ" :فَقَالَ الرَّجُلُ

                                                             
 .صحيح: قال األلباين(    /  الصَّالَةُ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اْلَعْبدُ  ِبهِ  ُُيَاَسبُ  َما أَوَّلَ  َأنَّ  َجاءَ  َما باب/ كتاب الصالة )" سنن الرتمذي"  
 2 :سورة األنبياء  
 2 :سورة األنبياء  
 .صحيح: قال األلباين ( 3  /  السَّالَمُ  َعَلْيِهمُ  األَنْبِيَاءِ  ُسورَةِ  َوِمنْ  باب/ تفسري القرآن  )" الرتمذي سنن"  
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  ڃ  ڃ چ ء اهلل الذي جيعل العبد يتصرف وهو ُيمل همَّ اللقاء، فنحن بذلك نعلمإنه اإلميان، اإلميان بلقا آمنا باهلل سبحان اهلل

  پ چ ، چ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ چ ، چک  ڑ  ڑ چ  ، چ  ې  ې   ې چ ، چ چ  چ   ڃ   ڃ

 .كل هذا دليل على أنه سبحانه وتعاىل له العدل التام  . چ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ

   حد ذنب أفال يتحمل  حد جبريرة غريه،أخذ اؤ يف القرب أنه ال يُ  من اخللق مما جيب أن نعرفه يف حسابه خللقه يوم القيامة اوأيض

  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ چويف اإلسراء  ،3چ ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ چقرآن، ففي األنعام وهذا معلوم وقد كرر يف ال ،حدأ

 .2چ ۉ  ۉ    ۅ  ۅ  ۋ چويف فاطر  ،8چ   جئ  ی     ی  ی  ی چ ويف النجم ،2چی

  ۉ  ۅ  ۅۋ  ۋ               ٴۇ  ۈ  ۈ چ : النحل اهلل عز وجل يقولفهذا كله دليل على تأكيد هذا املعىن ويف 

بذنوهبم وفعلهم، فهم أضل الناس، خذ ؤ يخذوا بذنوب غريهم بل ؤاوهؤالء يف احلقيقة مل يُ  ،2 چ ې  ې  ې  ۉ
ُقُص َذِلَك ِمْن ُأُجورِِهْم َشْيئ ا ، َوَمْن َمْن َدعَ ))وهذه ذنوب إضالهلم ألن  ا إَلى ُهد ى َكاَن َلُه ِمْن اأْلَْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن تَِبَعُه ََّل يـَنـْ

ُقُص َذِلَك ِمْن آثَاِمِهْم َشْيئ ا ْثِم ِمْثُل آثَاِم َمْن تَِبَعُه ََّل يـَنـْ  .  ((َدَعا إَلى َضاَلَلٍة َكاَن َعَلْيِه ِمْن اإْلِ

   ن حتاسب نت لأيعين  ا جيب أن نعرفه يف هذا القصا،، من صفات اهلل عز وجل إطالع العباد على ما قدموه من أعمال،مم اأيض

  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چلقه، فيحكموا بأنفسهم على أنفسهم خلاهلل  أعذار، وهذا من إالَّ وتطلع عليه ءعن شي

وهذا الذي عملته من سوء  ، وماعملت من سوء،اما عملت من خري حمضر   نفس عين جتد كلي چ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ

                                                             
 2 :النساء  
 2 :النساء  
    :النساء  
 2 :الكهف  
    :النحل  
  3 :األنعام 3
   :اإلسراء 2
 8 :النجم 8
 8 :فاطر 2
   :النحل 2 
 .(3282/ َضالَلَةٍ  َأوْ  ُهد ى ِإىَل  َدَعا َوَمنْ  َسيَِّئة   َأوْ  َحَسَنة   ُسنَّة   َسنَّ  َمنْ  باب/ كتاب العلم   )" مسلم صحيح"   
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يعين هنالك  ، چ ھ  ھ  ہ          ہ  ہ  ہ چ ، چ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ چ
 .س ما أسلفتختترب كل نف

   گ  ک  ک  ک  ک چ مضاعفة احلسنات دون السيئات :ن اهلل يف ذاك اليوم يوم القصا،مما جيب أن نعرفه ع اأيض  

 . چ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  گ  گگ

   فتبُلغ  ه على عباده املؤمنني تبديل السيئات حسنات،ئأن تعلم أن من نعما:  ا نعرفه يف ذاك اليوم العظيم يوم القصا،ا مموأيض

    چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ ؟ملن رمحة اهلل وفضله على املؤمنني أن يبدل سيئاهتم حسنات

 . چ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ  چ

إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا )): لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه صَ : َقالَ َعْن أَِبي َذرٍّ  

: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ ، وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا ، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ ، فَيُقَالُ : ؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ مِنْهَا ، رَجُلٌ يُ

نَعَمْ ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ ، وَهُوَ : ا ، كَذَا ، وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ عَمِلْتَ يَوْمَ ، كَذَا ، وَكَذَا ، كَذَا ، وَكَذَا ، وَعَمِلْتَ يَوْمَ ، كَذَا ، وَكَذَ

ا هَا رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً ، فَيَقُولُ : مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ ، فَيُقَالُ لَهُ 

 .واحلديث يف مسلم يف كتاب اإلميان،  "فَـَلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َضِحَك ، َحتَّى بََدْت نـََواِجُذهُ  ،((هُنَا

 

 . ذلك والقادر عليهيوم أن نلقاه، أنه ويلي  او عنا ويغفر لنا، وجيعل خري يوم  نرجو من اهلل أن يعاملنا برمحته ويعف

                                                             
 2 :آل عمران  
 2 :يونس  
 32 :األنعام  
 22:الفرقان  
 .(82  / ِفيَها َمْنزَِلة   اجْلَنَّةِ  أَْهلِ  أَْدنَ  باب / كتاب اإلميان" )مسلمصحيح "  


