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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

 (ِ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 -

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

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

تابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما الكمال هلل عز وجل، فك -
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

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

معنا جمموعة مفاهيم نكملها اليوم إن شاء اهلل يف الكالم  مر   قاءات اإلميان باليوم اآلخر، وقدهذا هو لقاؤنا التاسع من ضمن ل
 .تاء العباد ُصحف أعماهلمصفة إيحول 

يف إقامة تناقشنا قد ، و اا عسي  حساب   ا، وهناك والعياذ باهللا يسي  حول احلساب، وكيف أن هناك حساب   الكالم امعنا سابق   وقد مر   
األمم، وأن األرض على وأن الُرسل شهداء، وأننا شهداء  الشهود على اإلنسان، واتفقنا أن اهلل أعظم شهيد، وأن املالئكة شهداء،

 .د علينا، وأن جوارحنا تشهد عليناتشه

، كما هو معلوم أن اهلل وكَّل بين آدم يف حياهتم الدنيا، وكَّل عليهم مالئكة ونأتي اليوم إلى صفة إيتاء العباد ُصحف أعمالهم 

فعمل ابن آدم حمفوظ  ، چ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ          ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ چ :يكتبون عليهم أعماهلم قال تعاىل

   ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں   ںچومكتوب وجمموع يف كتاب يُعطاه يوم القيامة منشور، 

 .  چ  ھ  ھ

 العنق عضو من األعضاءمبعىن ما طار عنه من عمله، سواء كان من خي  أو شر، وملاذا يف عنقه؟ { ْلَزْمَناُه طَائِرَُه أَ  وَُكلَّ إِْنَسان   }

يعين ،   چ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ            ے      ے  ھچمن ألزم بشيء فيه فال حميد له عنه، ويقال له  ال نظي له يف اجلسد،
 .وترى ما فعلت نيا، وحسبك اليوم نفسك عليك حتسب وتفندكتاب عملك الذي عملته يف الداقرأ  

ُلوما معىن  ، چ ۓ    ۓ  ے   ے  ھ  ھھ  ھ  ہ     ہ  ہ  ہ چ ولذلك يف سورة يونس ُكلُّ نَ ْفس  َما   تَ ب ْ
وهل هو  !ترب صحته، وهل كان هلل أم لييهتنظر كل نفس إىل عملها وتُقلبه، وُتكل نفس ما أسلفت،   وتقلب ُُتتربيعين  ؟َأْسَلَفتْ 

 .واهلل املستعان !ما أصعب هذا املوقف ؟ف لسُّنتهعلى سُّنة النيب صلى اهلل عليه وسلم أم خمال

 .چ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ            ے      ے  ھچ لك فُيحصيها عليكحيسب أعما اعليك حاسب   ك اليوم نفسكحسب
                                                             

   -1 :اإلنفطار  
   :اإلسراء  
   :اإلسراء  
 1 :يونس  
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 ،َبَسْطُت َلَك َصِحيَفَتَك َووََكَل ِبَك َمَلَكاِن َكرِيَمانِ  ،اْبَن آَدمَ  يا: قالف  چ   ٹ     ٹ    ٹ  ٿ  ٿ چ َتاَل اْلَحَسُن اْلَبْصِري  
 ،َوَأمَّا الَِّذي َعْن َيَساِرَك فَـَيْحَفُظ َسيَِّئاِتكَ  ،َفَأمَّا الَِّذي َعْن يَِميِنَك فـََيْحَفُظ َحَسَناِتكَ  ،َما َعْن يَِميِنَك َواْْلَخُر َعْن َيَساِركَ َأَحُدهُ 

َحتَّى َتْخُرَج يـَْوَم  ،ْت ِفي ُعُنِقَك َمَعَك ِفي قَـْبِركَ َحتَّى ِإَذا ِمتَّ ُطوَِيْت َصِحيَفُتَك َفُجِعلَ  ،َأْقِلْل َأْو َأْكِثرْ  ،َفاْعَمْل َما ِشْئتَ 

َمْن َجَعَلَك َحِسيَب  َعَلْيكَ  -َواللَِّه  -َقْد َعَدَل  چ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ      ے      ے  ھچاْلِقَياَمِة ِكَتابًا تـَْلَقاُه َمْنُشورًا 
 ."نـَْفِسكَ 

  ڤ چ أُخذ اإلنسان ُصحف أعماله، وُُيترب صحة هذه األعمال، فما الذي يكتب يف صحف األعمال؟إذن يف هذا املوقف ي

 ئد ومتهي  ُكل  منهما مرتص    "الحسنات والسيئات"يكتبان عمل اإلنسان  انذلاملَلكان ال ،  چ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ
من قول وال شيء حركة وال  كلمة  وشر إالَّ وله من يرقبها ويكتبها، ال يرتكأم بكلمة من خي له، ما يتكلم ابن آد لعمله الذي أعد  

 .أو عمل

 َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :عن ِباَلِل ْبِن اْلَحاِرِث اْلُمَزِنيَّ َصاِحَب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قال

وَإِنَّ أَحَدَكُمْ  ،لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ)) :يـَُقولُ 

 .واهلل املستعان  ((يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا

َماِم َأْحَمَد أَنَُّه َكاَن يَِئن  ِفي َمَرِضهِ  اْلَمَلُك ُكلَّ َشْيء  َحتَّى  بُ َيْكتُ " :أَنَُّه َقالَ  حد رواة احلديثا س  فـَبَـَلَغُه َعْن طَاوُ  ،َوذُِكَر َعِن اْْلِ
  .فَـَلْم يَِئنَّ َأْحَمُد َحتَّى َماَت رَِحَمُه اللَّهُ  "اأْلَنِينَ 

بدَّ ولذلك ال وأفعال اجلوارح، وما نواُه العبد، وما همَّ به من احلسنات والسيئات، ،أفعال القلوب: ويدخل فيما يكتبه املالئكة 
ي اهلل، ألن كل هذا مكتوب، وسيخرج رضِ بدَّ من رعاية جوارجنا أن ال تقرتف ما ال يُ ، والاتكسب سوء  ال أن  من رعاية قلوبنا

 .كالن، والحول والقوة إالَّ باهللفاهلل وحده املستعان، وعليه الت  .ك وستكرهه إن كان يف غي رضاهل

                                                             
 1  :ق  
 1 :ق  
 .يف سننهما، وصححه األلباينوابن ماجه والرتمذي  يف مسنده،رواه أمحد   
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  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ     ڇ  ڇ    ڇ  ڇ چ :إن يف ذلك اليوم العظيم يوضع الكتاب كما قال تعاىل

يُشفق   ، چ ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳگ   گ  گ  گ  کک  ک      ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ
القبيحة، يقولون يا حسرتنا، ويا ويلتنا على ما فرطنا يف أعمالنا، مال هذا الكتاب ال يرتك اجملرمون من أعماهلم السيئة، وأفعاهلم 

 .كبيا  إالَّ أحصاه وضبطه وحفظه  ذنبا  صييا  وال

َلتَـَنا": وكان الفضيل ابن عياض إذا قرأ هذه اْلية يقول   ."َضج وا ِمَن الصََّغائِِر قَـْبَل اْلَكَبائِرِ  ،يَا َويـْ

، ورمبا هالنا صيائر الذنوب ال نُلقي هلا باال   وحنن كم من      چ ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ چلون ألهنم يقو  
 .اجتماع هذه الصيائر علينا، ورمبا هالنا  كثرة سطورها يف كتبنا، ورمبا كانت سبب هالك

حَتَّى حَمَلُوا مَا  ،فَجَاءَ هَذَا بِعُودٍ وَهَذَا بِعُودٍ ،فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وَادٍ ،وبَإيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُ)): ورد في الحديث

 . ((وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ ،أَنْضَجُوا بِهِ خُبْزَهُمْ

َها ولذلك في الحديث الذي  َقاَل َرُسوُل اللَّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  :َقاَلتْ رواه ابن ماجه؛ عن أم نا َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

 .  ((نَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًاإِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ األَعْمَالِ فَإِ ،يَا عَائِشَةُ)) :َوَسلَّمَ 

وهي مما  ارات الذنوب إذا كثُرت صارت كبار  اسب عنها وُتطالب هبا، فهي تؤول إىل عظيم، حُمقنت تظنُّها صيية لكن حتُ أيعين 
 .يُكتب يف الصحف

َها َعَلى َعْهِد النَّبِ " :َعْن أََنس  َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقالَ  َعِر ِإْن ُكنَّا َلنَـُعد  يِّ َصلَّى ِإنَُّكْم َلتَـْعَمُلوَن َأْعَمااًل ِهَي َأَدق  ِفي َأْعُيِنُكْم ِمْن الشَّ
 .ِبَذِلَك اْلُمْهِلَكاتِ َقاَل أَبُو َعْبد اللَِّه يـَْعِني  "اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن اْلُموِبَقاتِ 

  ، چ  ی  ی         ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئۆئ   ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ چ :لذلك ملا يأيت قوله تعاىل 
 .چ  ی  ی         ىئ  ىئ  ىئ چأحصاه اهلل ونسوه ُهم 

                                                             
 4 :الكهف  
 .لييه حسن:  األرنؤوط شعيب تعليق مسنده، يفرواه أمحد   
نُوبِ  ذِْكرِ  بَابُ / كتاب الزهد )" هابن ماجسنن "    .صحيح: قال األلباين  (     /  الذُّ
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يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ )) :َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَما يـَْرِوي َعْن رَبِِّه َعزَّ َوَجلَّ أَنَُّه َقالَ  ،ِبي َذرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنهُ َعْن أَ 

 . ((وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ .فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا ،أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا أَعْمَالُكُمْ

اخلالئق ابن فالن ابن فالن  ر املوقف على حقيقته، تطايرت الكتب، وُنصبت املوازين، ونودي بامسنا على رؤوسبدَّ أن نتصو  فال
مساء وال هناك خطأ يف الئكة بأخذ فالن هذا فقربته إىل اهلل، ال هناك تشابه يف األإىل العرض على اهلل، وقد وكلت امل هُلم  
، ال تيادر بلية كتمتها وال ُترب بكل عملك بت اجلوارح، ماذا حيصل لك؟ صحيفةضطر ا !ستدعاء، إذا حصل هذا طار القلباال
للحسرة واألسف على ما  يا !لص فيأيت إحباطه يف ذلك اليومأظهرته إالَّ وقد ُكتب عليك، وكم من عمل ظننَّا أنه لنا وأنه خمُ  فعال  

 !فرطنا يف طاعة ربنا

الدنيا وما فيها لكل سؤال جواب، وتنصرف عن ذكر  بدَّ أن حتسب حساب وتعيش حتمل مهَُّه وتُعد  وهلذا التطاير وهلذا احلساب ال
 .من ملذات وأحباب

نفالت، يعين ذكر ك اللهو، يشوش عليك االا يشوش علييف الدنيا إمن وهذا الذكر ال يشوش عليك قضاؤك للواجبات املتحتمات 
اع بساعاتك، يصبح ضياع ع الوقت وال نسيان الذكر وال عدم االنتفيهذه الدار وذكر احلساب جيعلك يف حالة ال تقبل معها تضي

 .كسؤولة واللعب كله أمر مكروه، كله أمر يزع املغي جتماعات الطويلة والكلمات الوقت واال

عرض عليه تُ ه، وعلى ذلك يكون حسابه يسيا، ويف ذاك اليوم يؤتى الناس كتبهم على حسب حاهلم، فاملؤمن يؤتى كتابه بيمين

فرح وهنا يأيت ال  ، چ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   چ   چ  چ  چ چأعماله، ويقرر هبا، وييفر اهلل تعاىل له 

 . چ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ       ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ       ڱ   ڱ  ڳ  ڳ چوالسرور والعبور إىل جنات النعيم 

 ره، ووقتها يدعو باهلالك على نفسهحدهم كتابه بشماله، ومن وراء ظهأفُيعطي  نعوذ باهلل من حاهلمواهلالكني  أمَّا األشقياء 
أي شيء حسابه، ويتمىن أن املوتة  كتابه، ومل يدرِ   ويتمىن أنه مل يؤتَ  ، چ  گ  گ   ک  ک  ک  ک          ڑ  ڑ  ژ  ژچ

 .!اليت ماهتا يف الدنيا كانت موتة ال حياة بعدها

                                                                                                                                                                              
 6:اجملادلة  
 (.1 61 / الظُّْلمِ  حَتْرِيِ  باب/ تاب الرب والصلة واآلداب ك" )مسلم صحيح"  
 1،1:اإلنشقاق  
 1 ،4 :احلاقة  
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  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ        وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى    ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ        ۅ  ۅ  ۋ  ۋ چ

 .الذي ظننت أنه ينفعين   چ  ىئ  ىئ  ېئ چالذي أهلاين،   چېئۈئ

ا يسيا، وهناك من ون للحساب، وهناك من حياسب حساب  ذ الناس صحفهم فيُبلون عملهم، وينظرون إليه مث يتقدمفإذن يؤخ 
 .عسيا، والناس يف ذلك على حسب أحوال قلوهبم وفضائل أعماهلم احياسب حساب  

علمنا أن أخذ الكتاب باليمني دليل يتفاضلون، وُيتلفون بينهم يف درجاهتم، فإذا  علمأواهلل اب اليسي أكيد أهنم حىت أهل احلس 
ألن من نوقش  ؛يسيرا ار من سؤال اهلل أن يحاسبنا حسابً تكثكان مما مُيدح أن  ،دخول اجلنة، ودليل على رضا اهللعلى 

 .ب، فنحن يف حاجة عظيمة إىل أن نوقى شر ذاك اليوماحلساب فقد عذ  

 :ذاك اليوم  ووقاية شر

 الصاحلةباألعمال  

 ستيفار والتوبة واال 

 النفس وتزكيتها يف إصالح  جلهدوبذل ا 

 .إمنا وهبته لكي تستعد للقاءفإمنا وهبته منه من عمر العمر، طول من النفس، اليت حتتاج يف تزكيتها  اخلطرف

 

 .العبد ُيسأل عن كل شيء فعلهيأيت السؤال،  لكتالبعد تطاير الصحف وأخذ 

فُيسأل عن كل  ، چ  ڀ           ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ چ،   چ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ    وئ  وئ چ
جابوا أتعاىل الرسل عن إبالغ رسالته، ويسأل األمم عما سأل اهلل ة بعض األعمال اليت ُنص عليها، يأعماله اليت عملها، وخاص

 .ويُسأل الصادقني عن صد قهم ،سأل الكفار واملشركني عن شركهمالرسل، ويُ 

                                                                                                                                                                              
   ،1 :اإلنشقاق  
 4  -2 :احلاقة  
   :األنبياء  
  4، 4:احل ر  
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 اإليمان 

 باليوم اآلخر

فليحرص هنا على  فمن أراد األمان هناكهذا املوقف العظيم السؤال فيه من أسباب اخلوف وفيه من أسباب الرهبة ما فيه، 
 .األعمال الصاحلة، وعلى تزكية النفس، وعلى طهارة القلب، وعلى ُحسن التوجه، والتوكل إىل اهلل

 .األعمال لصحيفة  بيضاء، وحلساب  يسي واحلقيقة أن التوبة من أعظم

اللهم ُتب علينا، اغسل حوباتنا، طهر قلوبنا وأعمالنا من الشرك والرياء، وطهر قلوبنا من الشكِّ والنفاق إنك ويلُّ ذلك والقادر ف 
 .عليه

 .بداألمور اليت ُيسأل عنها الع الكالم حولن شاء اهلل نُكمل إ اهذا ما تيسر ذكره، غد  

 


