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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 

 (ــهِ ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِ )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 )ذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم الدروس المعتمدة من األستا
 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

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

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

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

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

أحوال من أحوال يوم القيامة نسأل اهلل عز وجل أن يكون هذا اليوم خري أيامنا وأن يكون  انا بفضل اهلل ومبنته نتدارس سوي  الزل
 .إنه ويل ذلك والقادر عليه لقاؤنا بربنا بعد شوقنا إىل لقاءه خري لقاء،

وفي يف ذلك اليوم العظيم  مسألة إقامة الشهودإىل أن وصلنا إىل  مسألة يوم القيامة،كنا مررنا على مسائل كثرية ومتعددة يف 
يُقيم اهلل تعاىل الشهود على اخلالئق فيشهدون عليهم مبا فعلوه، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعاىل، ومن  مشهد الحساب

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  اره للعاملني حىت ال يبقى الحٍد حجَّة، ويقر اجلميع بعدل اهلل ويشهدون حبمدهإعذ

ألنه يشهد  إحسانه خللقه،من كمال  اخلالئق، وهذا من كمال عدله وأيض  وقضي األمر وحكم بالعدل بني ا،  چٿ
 .على الطائعين شهود كما يشهد على العاصين شهود

 :لعظيم يحصل أنواع من الشهاداتوفي ذاك اليوم ا 

 ولذلك  ،أحوالهميع وأعظم شهيد وأجل شهيد على الخالئق يوم القيامة خالقهم وفاطرهم سبحانه وتعالى الذي يعلم جم

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   چ وجل يقول اهلل عز 

فإذن أعظم شهيد سيكون  ، چڦ  ڦ          ڤ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ چ نفسه سبحانه وتعاىل اويقول واصف   ، چ ىئ
 .على الخلق هو سبحانه وتعالى

   چڈ    ڈ  ژ  ژ          ڎ  ڎچ  المالئكة تشهد يوم القيامة اوأيض . 

 .يسوقها إىل اهلل، وشاهد يشهد عليها مبا عملت يف الدنيا من خري وشر نفس كل بر وفاجر معها سائق  

                                                             
 57:الزمر  
  1:يونس  
 77:األحزاب  
   :ق  
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   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  :قال تعاىل ون على أممهم بالخير والشريشهد اوالرسل أيض

 . چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  :وهذا أمر  عظيم أمر شهادة الرسل على أقوامهم، ولذلك يقول اهلل عز وجل

 . چۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې

 ون على الناس من سائر أهل األديان وال يحكم عليهم فأمَّة محمد صلى اهلل عليه وسلم هي العدل الخيار، يحكم
 .غيرهم، ومن ذلك شهادة هذه األمَّة على غيرهم يوم القيامة

يعين يف يوم القيامة حيصل املوقف العظيم وجيتمع املرسلني مع أقوامهم ويسأل اهلل املرسلني عن تبليغهم واألمم املكذبة ُتَكذب، 
 .ذه األمَّة، فيا له من موقف عظيمحيصل؟ يستشهد األنبياء هب وتُنكر أن األنبياء بلغتهم، فماذا

 ,مَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ الرجليَجِيءُ النَّبِيُّ يَوْ)) :قَاَل َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ  :قَالَ  اجه يف سننه َعْن َأِبي َسعييدٍ روى ابن م 

 :فَيَقُولُ ؟هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ :-للنيب –فَيُقَالُ لَهُ  ,وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ  ,لنَّبِيُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُوَيَجِيءُ ا ,انِلنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَيَجِيءُ ا

 :فَيُقَالُ ,فَتُدْعَى أُمَّةُ مُحَمَّدٍ , مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ :قُولُفَيَ ؟مَنْ يَشْهَدُ لَكَ :فَيُقَالُ ,لَا :فَيَقُولُونَ ؟هَلْ بَلَّغَكُمْ :فَيُقَالُ ,نَعَمْ فَيُدْعَى قَوْمُهُ 

 :قَالَ ,قَدْ بَلَّغُوا فَصَدَّقْنَاهُ أَنَّ الرُّسُلَ ,أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا بِذَلِكَ :فَيَقُولُونَ ؟وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ :فَيَقُولُ ,نَعَمْ :فَيَقُولُونَ ؟هَلْ بَلَّغَ هَذَا

 چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :لِكُمْ قَوْلُهُ تَعَالَىفَذَ

 .1[341:البقرة]

إذن اهلل عز وجل أعظم شهيد، والمالئكة تشهد والرسل يشهدون، وأمَّة ُمحمد صلى اهلل عليه وسلم تشهد على أمم 
 .الرسل

                                                             
 98:النحل  
 59:احلج  
َفةي  بَابُ /  الزُّْهدي  كيتَابُ ) "ماجه ابن سنن"    .صحيح : قال األلباين  ( 9  /  وَسلَّمَ  َعلْيهي  اهلل َصلَّى حمَُمَّدٍ  أُمَّةي  صي
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 ڦ  ڦ   ڦ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ  وأيضا  تشهد األرض بما عملت الخالئق على ظهرها

 .3چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 .واهلل املستعان ،ف املقتفون ومبا سار السائرونمبعىن حتدث مبا عمل العاملون على ظهرها، ومبا اقت  :يؤمئذ حتدث أخبارها 

 فكل جارحة تشهد ،  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   چ  وتشهد أيضا  أعضاء اإلنسان عليه
 .ت، ينطقها الذي أنطق كل شيء، فال ميكن أن تنكرعليهم مبا عمل

كَ  ُكنَّا َمَع َرُسولي اللَّهي َصلَّى اللَّهُ   :روى مسلم َعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَالَ   ((؟تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُهل )) :فَ َقالَ  ،َعَلْيهي َوَسلََّم، َفَضحي

 :فَيَقُولُ :قَالَ ،بَلَى :فَيَقُولُ :؟ قَالَأَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ يَا رَبُّ: مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ مِنْ)): ا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَقُلْنَ: قَالَ

فَيُخْتَمُ  :قَالَ ،كِرَامِ الْكَاتِبِنيَ شُهُودًاكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْ :فَيَقُولُ :قَالَ ،فَإِنِّي ال أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِال شَاهِدًا مِنِّي

بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ  :فَيَقُولُ ،ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكاَلمِ :قَالَ ،فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ :قَالَ ،انْطِقِي :وَيُقَالُ ألَرْكَانِهِ ،عَلَى فِيهِ

 . ((أُنَاضِلُ

مين  اأن يقول أنا ال أريد إالَّ شاهد  ه وكأنه كان يريد ءنطق اهلل عز وجل أعضاومع ذلك يُ ه كان يُناضل، ئ عن أعضايعين 
 .، فختم اهلل على فيه وجعل أعضاءه تنطقا أن تشهد عليه أعضاءهستبعد  مُ 

 .من موقف مثل هذا املوقف، نعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا! فيا ويلتنا 

َرَة َقالَ   هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي )) :َقالَ  ؟َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َهْل نـََرى رَبّـََنا يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  :وروى مسلم َعْن أَِبي ُهَريـْ

 :قَالَ ،لَا :قَالُوا ((؟الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ)) :قَالَ ،لَا :قَالُوا ((؟الظَّهرِيَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ

يَةِ أَحَدِهِمَا)) فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ أَيْ فُلْ أَلَمْ )) :قَالَ ((فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْ

                                                             
  ، ، ، :الزلزلة  
   :النور  
 (.8 51( /  )باب / كتاب الزهد والرقاق ) "مسلم صحيح"  
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الَ فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ فَيَقُولُ لَا كْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَى قَأُ

 .نعوذ باهلل من أن ننسى ربنا العظيم الكرمي سبحانه وتعاىل  !.اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ

 ،يْ رَبِّفَيَقُولُ بَلَى أَ ؟بِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ فَيَقُولُ أَيْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِ

يَا رَبِّ  :فَيَقُولُ ،ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ .فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي :فَيَقُولُ ،لَا :فَيَقُولُ؟ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّفَيَقُولُ 

الْآنَ نَبْعَثُ  :ثُمَّ يُقَالُ لَهُ :ا إِذًا قَالَآمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ هَاهُنَ

هَدُ عَلَيَّ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ انْطِقِي فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْ

 . "وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ

الكرام شهداء، ثم الرسل ثم، أمَّة النبي صلى اهلل عليه  فهؤالء الشهود، اهلل العظيم شهيد على الخلق، ثم المالئكة
 .واهلل المستعان، رض تشهد، ثم أعضاء اإلنسان تشهدوسلم على بقية األمم، ثم األ

عظيمة من مواقف احلشر إذا تأملها العبد كان يف حذٍر من أن تشهد عليه أعضاءه أو تشهد عليه املالئكة  وهذه مواقف  
شهادة األعضاء وشهادة املالئكة الكرام، واخللق ال يستتون من أعضائهم وقت وقوعهم يف الذنوب أو الكرام وهو غافل  عن 

يهم شهود من أنفسهم ون القرآن ويعلمون أهنم سيكون علؤ بتليوا به، فيقر تعديهم احلدود ألن غفلة  أصابتهم، وعمى  وصمم اُ 
مة، نغفل أن مالئكة ستشهد، وأن أبداننا ستشهد، وأن كل عضو واهلل وليُّنا، نغفل عن هذه احلقائق العظي ومع ذلك نغفل

ك يف اخلريات وال متنعها عن الشرور واآلفات، ما بالنا نقتحم ؤ شر سيشهد، فما بالك ال تشرك أعضاأستعملته يف خري أو 
 .واهلل املستعان، نا وبقوتنا وبعزائمنا نفعل هذاهلكات بأقدام امل ُ 

، وأحسنت إىل نفسك بأن تشهد فقد أعتقت بدنك من ذلك اليوم العظيم ع سعي بدنك إذا مجعت ُحسن نيٍة مولذل
، فنن سا ٍٍ ك أنك ما سرت إالَّ خلري، فصدق  من جهة القلب أنك تريد خري، وشهادة من جوارحك أنك تريد خريؤ أعضا

عى معه إىل حاجته، يج الكربة، يعين تسيريد األجر من اهلل يف تفريج الكربة، وبدنه يتحرك لتفر  لبهخيه، قأيسعى يف تفريج كربة 
وبدنك وقدمك يف تصحيح وضعه إلصالح شأنه، إليصال مال إليه، إليصال طعام إليه، نيُتك صحيحة،  تسعى معه مثال  

                                                             
 .(9 51( /  )باب / كتاب الزهد والرقاق ) "مسلم صحيح"  
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يت عطأ، ويدك اليت هبا رتاليت س قدمكك، ؤ القيامة، تشهد عليك أعضالسعادتك يوم  ارحتل من أجل تفريج هذه الكربة، فيا
 .ت إليهاأنشهد لك وتكون قد أحسنت ك الذي حبثت به، ونفسك اليت تشوقت هبا للخري كلها تونظر  هبا،

 :لكن الناس على ضربين في هذه المسألة

يصبح هلم ون يف أبداهنم، يعين سنم، وإن أحسنوا يف قلوهبم فال حييف قلوهبم وال يف أبداهنال  فقوم ال حيسنون أصال   . 
يف إرادته، جتدهم يسعون بأبداهنم إمنا هو جمرد كالم بألسنتهم مع عدم صدق  لكن ال انيات صحيحة يريدون خري  
 .فهذا ضرب قد ضيع نفسه

 ببدنه لكن قلبه تائه، مرة ال نية له يف عمله، ال يستحضر بذل قد ضيع نفسه، وهو ضرب  سعى اخر أيض  آوضرب   . 
من هذا، مرة يعمل ومينتَّ،  شيء اهلل يف أيرضا  ء، ما يستحضريوال وسطه وال أي ش خرهآيف أول العمل وال يف  ال
يعمل ويُعاير، مرة يعمل وهو يتأسف على أنه عمل ويتحسر على أنه أنفق من ماله أو سعى أو اعطى، فهؤالء يا  مرة  

 .خيبتهم سعوا بأبداهنم أتعبوها وأفقدوها اخلريات

مل، وياحسرة ويا خيبة من مجع لنفسه بني تعب البدن ا تأمثل عظيم حيتاج من يف القرآن الذي ُضرب للمال املثلولذلك ترى  
 .ختبطه، فُيحسن ببدنه ويسيء بقلبهوخسارة األجر والعمل، وكل هذا من أجل أن الشيطان تواله، وسيطر عليه، و 

 .لبه ومل حُيسن يف بدنه ومل يعملساء بأن جعل األمر يف قأ واألول 

إرادة وجه اهلل، وعمل وسعي ما استطا ٍ، فيأيت لسانه وقلبه وجوارحه  ذاك الذي مجع بني نية يف القلب، صدق الرابح هوو 
هذا من جهة فتى اهلل بقلب سليم، أوفخذه ويده وأقدامه وساقه كلها شاهدة له، ينتفع هبا يوم ال ينفع مال وال بنون إالَّ من 

 .شهادة أعضاء البدن على اإلنسان

املؤمنني على األقوام فننه يتتب على قدر تصديقنا بأخبار نبينا صلى اهلل عليه أمَّا من جهة شهادة أمَّتنا على األمم وشهادة  
وسلم عن هؤالء األقوام، وبقدر علمنا وحتصيلنا حول هؤالء األقوام وكيف بنيَّ اهلل عز وجل هؤالء يف القرآن يظهر لك وكيف 

مستعد ملوقف الشهادة لتكون  ه على نفسك،وتفهمه، وتعيد  حاهلم، كل هذا عليك أن تستوعبهتفهمه، وكيف بنيَّ  وصفهم
ألن تشهد مع نبيك صلى اهلل عليه وسلم على األمم، عليك أن تستعد ملوقف الشهادة مبعرفة أحواهلم، مبعرفة شؤوهنم  أهال  

قن وال اليت وردت لك يف القرآن ووصفه لك النيب صلى اهلل عليه وسلم، فال تتك ما اُخربت به وتبقى على أخبار لست هبا متي
، وما عن تفاصيلها تعرف، فهذا مما يضعفك، ومما يدل على ضعف إميانك ضعف حتصيلك عن هؤالء األنبياء وأقوامهم
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، ضعف حتصيل وماذا قال هلم األنبياء، وكيف جنى اهلل األنبياء وأهلك هؤالء ،وماذا قالوا ،حدث معهم، وكيف كان احلوار
يُسبِّب لك ضعف اإلميان، فال حترم نفسك من هذا الباب واستعد له يعين اقرأ  "ياءركن اإليمان باألنب"العلم عن هذا الركن 

 .نت من أمَّتهأالنيب صلى اهلل عليه وسلم وتكون مع  اادرس، وانت مستعد ألن تكون شهيد  و 

على األمم، وهو ه وكرمه أن جيعل ذاك اليوم خري أيامنا، وأن نكون ممن شهد مع النيب صلى اهلل عليه وسلم سأل اهلل مبن  أ
 .مصدق  ثابت  يف تصديقه

ه وكرمه أن جيمعنا مرات ومرات حول هذا املوضو ٍ املهم وحنن يف سأل اهلل عز وجل مبن  أهذا ما تيسر ذكره يف هذا اللقاء،  
 .صحة وعافية من إمياننا وتقوانا

 


