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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

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

s.blogspot.comhttp://tafaregdroo/#/! 

 :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 

 (من دروس األستاذة أناهيد

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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 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

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

، وقد كنا مررنا على أحوال الناس عقيدتنا في يوم القيامةنلتقي وحنن نرجو من اهلل أن يقبلنا نتدارس هذا املوضوع العظيم وهو 
معنا أعمال يعملها اإلنسان فيكون ممن  ، وقوة اإلميان وضعفه، وقد مر  يوم احلشر، وتفاوت أحواهلم مبين على الكفر واإلميان

 .قي اخلريات والربكات يوم القيامةُيال

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ )) :أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ : وقد ورد يف احلديث ،الكاظمون الغيظ :ومن أولئك القوم

 . ((نْ الُُْورِ الِِْنِ مَا ََاءَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِقَادِرٌ عَ

إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا )) :َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، يقول النيبئينالمتوضّ : وأيضًا من األعمال التي لها قدٌر عظيم 

هي ملعة بيضاء تكون  ةالُغرَّ ،  ((تَبْلُغُ الُِْلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ)): ورد يف احلديث،  ((..لِنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِمَُُجَّ

وهذا التحجِّيل تكون  ة وجوه أمَّة حممد، وهذه الُغرَّ فهذا معناه نور يف ،ذكر، مث استعملت يف اجلمال وطيب اليف جبهة الفرس

 .((تَبْلُغُ الُِْلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ))للمؤمنني ِحلية يوم القيامة 

ذا العمل سبٌب لتذييل اإلنسان ، فإن ه(الوضوء)القرب اليسرية السهلة ولذلك كان من األعمال الصاحلة احملبوبة اليت هي من 

 .  ((وَلَا يَُُافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ)) :يوم القيامة، وقد ورد يف احلديث

نتوسل إىل   .ه ومعاهدته، وعدم ترك اإلنسان نفسه إالَّ وقد تعاهد وضوءهئدالئل اإلميان حفظ اإلنسان لوضو  أن منعلى فدَّل 
 .مال اليت حيبها ويرضاها واليت يقبلها ويثقل هبا موازيننا يوم أن نلقاهألعيشرح صدورنا ل اهلل أن

ويُ َعرفهم  ،بني يديه هتعاىل عبادأن يوقف احلق تبارك و  :ويراد باحلساب واجلزاء :نأتي اآلن للكالم حول الحساب والجزاء 
حنراف، ويشمل احلساب استقامة و اا من إميان وكفر و  حيامهم الدنيبأعماهلم اليت عملوها، وأقواهلم اليت قالوها، وما كانوا عليه يف

                                                             
 .حسن إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليقأبوداود وابن ماجه، رواه أمحد يف مسنده، و   
 .متفق عليه  
 .) 906 / اْلَوُضوءُ  يَ بْ ُلغُ  َحْيثُ  احْلِْلَيةُ  تَ بْ ُلغُ  باب/ الطهارة " )مسلم صحيح"  
 .وصححه األلباين ،ابن ماجهأمحد يف مسنده و رواه   



                 

 

 
4 

 إليمان ا

 باليوم اآلخر

ما يقوله اهلل لعباده، وما يقولونه له وما يُقيمه عليهم من حجج وبراهني، وشهادة الشهود، ووزن األعمال، هذا كله يدخل يف 
 .احلساب

رََأى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  :َقالَ رٍّ َعْن َأِب ذَ  املقصود به مجع اخلالئق يوم القيامة حلساهبم والقضاء بينهم،و  معنا احلشر مر  

، وَسَيَقْضِي وَلَكِنْ رَبُّكَ يَدْرِي)): ال، َقالَ : قُ ْلتُ  ((؟ا يَنْتَطَُِانِيَا أَبَا ذَرٍّ ، أَتَدْرِي فِيمَ)): ، فَ َقاَل ِل َسلََّم َشاتَ نْيِ يَ ْنَتِطَحانِ وَ 

ني تتناطحني، وهذا دليل على أي با ذر رضي اهلل عنه شاتأهذا ملا رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم و ،   ((بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

 .أن الناس حيشرون وهذه احليوانات حتشر للقضاء حىت أنه يُقضى بني هؤالء على ء؟ دليليش

حشر العباد ومجعهم إىل أرض  واتفقنا أن صفة حد،وأرض المحشر كما مر معنا أنها عفراء كقرصة النقّي ليس فيها معلٌم أل
معنا أن الكسوة تكون أول ما  مر  وال مالبس، ُغراًل غري خمتونني، مث يُكسون، و  ف وال نعلاملوقف أهنم حيشرون حفاة بال خُ 

 بعد ذلك تبنيَّ لنا تفاوت الناس يوم القيامة، فال يستوي حال املؤمنتكون إلبراهيم اخلليل مث من بعده كٌل على حسب تقواه، 

 . چچ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ چ التقي  وحال الكافر وحال املوحد العاصي، 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  نونم  أْ معنا أن املتقني األبرار هؤالء يُ  ومر  

 .1چٿ  ٹ  

 .وأمَّا حال العصاة فهؤالء حيصل هلم من العقوبات واآلالم يف العرصات ما يكون ختفيفاً عنهم 

كنها ونشبت يف حلوقهم، فئدمهم عن أما أرتفعت الشدة ما هم فيه من اخلوف واهلول فئدمهم، و أأمَّا الكفار فهؤالء طارت و 

 ،  چڦ  ڦ ڦ ٿ      ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ  ٿچ  احلناجر يف ذاك الوقت لدىالقلوب 

                                                             
 .املنذر أصحاب غري شيخنيال رجال ثقات رجاله صحيح، إسنادالطيالسي يف مسنده، رواه   
 0 :احلشر  
  0 :األنبياء  
 1 :غافر  
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 ،3 چڱگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ -نعوذ باهلل من اخلزي-وجوههم ُمسودة، باسرة 

 . چڱ  ڱ  ں  ں          ڻ   چ من كثرة الندم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  فتداء نفسه يوم القيامة ال مستعد   منهم الكافر

 .1چٺ  ٺ

واخلصام بينهم ،  4چڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻچ  يوم القيامة هؤالء يتخاصمون يف املوقف
 .عظيم، وله أشكال

 احلساب ىتألفصل القضاء بني اخللق، وهنا يأيت احلساب، فبعد احلشر  ألمر العظيم إىل جميء الرب  تبارك وتعاىلإىل أن يأيت ا 

 . چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژچ 

ليوم يكون جميء اهلل لعباده، مث فاملقصود أن يف ذلك ا ، چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ  :ويف هذا اليوم كما قال تعاىل
فاعة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف أهل املوقف لبدأ احلساب، ويف هذا حمبوسني ينتظرون احلساب فتكون شجتماع الناس وهم ا

فَأَنْطَلِقُ فَآتِي )) :َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يقول النيب احلديث الطويل الذي يعود فيه أمر الشَّفاعة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم،

 يَفْتَُْهُ عَلَى أَحَد  قَبْلِي ثُمَّ قَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مََُامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ ََيْئًا لَمْتَُْتَ الَِْرْشِ فَأَ

فَأَقُولُ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ فَيُقَالُ يَا مَُُمَّدُ  يُقَالُ يَا مَُُمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُِْطَهْ وَاَْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي

                                                             
   :النساء  
 0 :النبأ  
  4:يونس  
 96:الزخرف  
 4 :الفرقان 4
   :الفجر 9
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ثُمَّ قَالَ  سِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ األَبْوَابِأَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ ال حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ األَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ َُرَكَاءُ النَّا

 . ((مَكَّةَ وَبُصْرَى كَمَا بَيْنَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ أَوْ 

الناس،  يها كل اخلالئق فيشفع وحيمدوهيسمح له بالشَّفاعة العظمى اليت ف ،نيب صلى اهلل عليه وسلم ُيشفَّعفمن هنا علمنا أن ال
 .فذلك هو املقام احملمود

هذا يكون بعد التحول من املوقف واملرور على الصِّراط  ((مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ ال حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ األَيْمَنِ اجلنة أَدْخِلْ))لكن 

و دخول من ال حساب عليه من الباب األمين إالَّ بعد املرور وسقوط من سقط يف تلك احلالة يف النار، ما يكون هذا الذي ه
 .على الصِّراط وسقوط من سقط

فيقوم فَيُؤْذَنُ لَهُ وَتُرْسَلُ األَمَانَةُ وَالرََّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنَبَتَيْ الصَِّرَاطِ يَمِينًا " فكما علمنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم يأيت

حَتََّى يَجِيءَ الرََّجُلُ فَال يَسْتَطِيعُ السََّيْرَ ))بعضهم كالربق، إىل أن يأيت املنافقني ويكون حاهلم ما هو معلوم،  ، فيمر   ((..وََِمَاال

نعوذ باهلل - ((ي النََّارِوَمَكْدُوسٌ فِ إِال زَحْفًا قَالَ وَفِي حَافَتَيْ الصَِّرَاطِ كَاللِيبُ مَُِلََّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ

 .-من النار

وهنا يتبنيَّ لنا شفقة النيب صلى اهلل عليه وسلم على أمَّته خاصة وعلى الناس عامة، فأمَّا على أمَّته خاصة أنه اختىبء دعوته  

ومن رمحته باخلالئق كلهم ،  ((يُشْرِكُ بِاللَّهِ ََيْئًا افَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ ََاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَ))شفاعة ألمَّته صلى اهلل عليه وسلم، 

 .أنه صلى اهلل عليه وسلم تشفع عند اهلل لكي يأيت الفصل بني اخللق

ويف هذا املوقف ، ، فالحساب يكون يوم القيامة بالعدل التام واهلل سريع الحسابهذا كله كان مدخلنا أوصلنا إىل احلساب 

أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ : يُقَالُ  ,نَُْنُ آخِرُ الْأُمَمِ وَأَوَّلُ مَنْ يَُُاسَبُ )) سب هي أمَّة النيب صلى اهلل عليه وسلم،العظيم تكون أول أمَّة حتا

                                                             
 (.  6 /  {شكورا عبدا كان إنه نوح مع محلنا من ذرية} باب) "البخاري صحيح"  
 (. 40/  ِفيَها َمْنزَِلةً  نَّةِ اجلَْ  أَْهلِ  أَْدنَ  باب/ كتاب اإلميان " )مسلم صحيح"  
ِتِه  الشََّفاَعةِ  َدْعَوةَ  -وسلم عليه اهلل صلى- النَّىِبِّ  اْختِبَاءِ  باب/ كتاب اإلميان )رواه مسلم     .(  4/ ألُمَّ
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نتم خريها وأكرمها على أسبعني أمَّة  يعين كنتم متام ، ((إِنََّكُمْ وَفََّيْتُمْ سَبِِْنَ أُمََّةً))ويف رواية  ، ((وَنَبِيُّهَا ؟ فَنَُْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ

 .اهلل، وهذا فضل اهلل يؤتيه من يشاء، لكنه حيب الشاكرين فاألمر حيتاج إىل شكر

 :لما ننظر إلى أنواع الحساب سنجد الناس مختلفين في أنواع الحساب

 أصاًل، بل يدخلون بعد شفاعة  الذين يدخلون اجلنة بغري حساب، وال عذاب وال مناقشة، وهؤالء ال حياسبون :الفرقة األولى
 .النيب صلى اهلل عليه وسلم، وهذا من أعظم الشؤون اليت تشغل اإلنسان أن يكون من هؤالء الذين يدخلون اجلنة بغري حساب

 الذين حياسبون حسابًا يسريا، وهؤالء ال يناقشون احلساب بل تُعرض عليهم ذنوهبم، ويقرون هبا، مث يغفرها هلم :الفرقة الثانية 

 .1چچ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  ، وهذا معىن قوله تعاىل-نستغفر اهلل ونتوب إليه-اهلل 

يَا  :فَ ُقْلتُ  ((لَيْسَ أَحَدٌ يَُُاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ)) :وقد ورد يف حديث َعاِئَشُة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ 

فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه  ؟چچ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ َرُسوَل اللَِّه أَلَْيَس َقْد قَاَل اللَُّه تَ َعاىَل 

، إمنا مناقشة الحساب عذاب،  ((إِنَّمَا ذَلِكِ الَِْرْضُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الُِْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ)) :َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

إمنا تُعرض أعمال املؤمن حىت يعرف منة اهلل عليه  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ    ذلك العرض يعين احلساب املذكور يف اآلية
فة أين حنن من عفوها عليه يف اآلخرة، الشأن عظيم واخلطب جلل، وحيتاج منا تصنيف أنفسنا ومعر يف يف سرتها عليه يف الدنيا و 

ألعماٍل جليلة، فرتى هؤالء ممن  ؤالءه ا يصطفيهم اهلل وخيتارابًا يسريً واملعىن أن هؤالء الذين حياسبون حس ،ألمور العظامهذه ا
 .خلصوا فكانت النتيجة أهنم حياسبون حساباً يسرياأسرت عيوب املسلمني يف الدنيا وترى هؤالء ممن 

 ستقصاء يف احملاسبة، ساب، املقصود نمناقشة احلساب االذين يناقشون احلفهم ال :أمَّا من يحاسب حسابًا عسيرا الفرقة الثالثة
 .املساحمة، ومن نوقش احلساب هلكواملطالبة باجلليل واحلقري وترك 

                                                             
 (.60  /  وَسلَّمَ  َعلْيهِ  اهلل َصلَّى حمَُمَّدٍ  أُمَّةِ  ِصَفةِ  بَابُ /  الزُّْهدِ  ِكتَابُ ) "ابن ماجه سنن"  
 .حسن إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليقيف سننه ، بن ماجه أمحد يف مسنده وارواه ا  
 1-6:اإلنشقاق  
 .)6 94/  القيامة يوم القصاص باب/ كتاب الرقاق ) "صحيح البخاري  
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 إليمان ا

 باليوم اآلخر

فإنه نفس املناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها  وأمَّا عذاب هذا ،"ستقصى الحسابانوقش بمعنى "قال النووي معناه 
بيخ أو أنه ُمفضي إىل العذاب بالنار، يعين من نوقش احلساب فقد ُعذب معناه أن هناك أسباب جتعل تعذيب، ملا فيه من التو 

 ،فضي للعذاب بالنارذه املناقشة تُ أو أن ه ،نفس املناقشة تعذيبأن مَّا إاإلنسان يناقش احلساب، فإذا ناقشه سيكون عذابه 
 .اهلل أن يسلِّمنا ويسلِّم عقائدنا نعوذ باهلل من النار ومن األسباب املوصلة إليها، ونسأل

ويف هذا الوقت  ،قضاء والفصل بني اخللق يوم القيامةلل ونعلم مما مسعنا أن هذا املوقف العظيم الذي حنن مؤمنني أن اهلل يأيت 
 .ااباً عسريً وهناك قوم حيساهبم حس ،اوهناك يقوم حيساهبم حساب يسريً  ،هناك قوم ينجيهم اهلل :بداية احلساب الذي هو العظيم

 .صرف عنا شرور أنفسنا، وسيئات أعمالناان كتابنا، وأحسن لنا خواتيمنا، و ر حسابنا، وميِّ اللهم يس  ف

أخرى جنتمع فيها على ذكره وشكره سبحانه وتعاىل وحسن  انسأل اهلل أن ييسر لنا أوقاتً  ،ر ذكره يف هذه العجالةهذا ما تيس   
 .عبادته


