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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  الفاضالت، إليكم أخواتنا
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 

 (دروس األستاذة أناهيدمن 

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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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد 

ومن املفروض على  ،وحياتنا تدور حوله، ول موضوع من أعظم المواضيع أهميةحلقاؤنا األول يف سلسلة اللقاءات  هذا هو
إن هذا املوضوع هو موضوع ن إىل نفسه بالبحث فيه، س  ن إىل نفسه أن جيعل هذا املوضوع أمام عينيه وأن يُ س  اد أن يُ العبد إذا أر 

 .اعن   أن نلقاه وهو راض   وجل   سأل اهلل عز  ، أبد من حلظة موته إىل أن يلقى ربه، قيامة الع"يوم القيامة"

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  ي القيوم احلياة واألحياءه احلأنه سيأيت يوم يُنهي في اأن نعلم مجيع   البد  

 .موه من أعمالد  مث يأيت وقت يُعيد اهلل العباد ويبعثهم فيوقفهم بني يديه، وياسبهم على ما ق ؛ چڈ

 .تهد  وم عُ لذلك الي من أعد   هوال إالا ينجو من تلك األ ال ويكون فيه أهواال  ا، عظيم   اا اليوم سيلقى الناس شأن  يف هذ 

جتماعنا سبٌب من أسباب املرور ا، وأن يكون ستعداد للقاء اهللأن يكون لقاءنا نوع من أنواع اال وهلذا حنن نلتقي وجنتمع آملني
هلا،  من أعد   سليم، أهوال ال ينجو منها إالا  أن يأيت ربه بقلب   من الظلمات يف يوم  ال ينفع اإلنسان فيه إالا  ةعلى الصراط والنجا

 .الذي تنتهي به األيامهذا هو يوم القيامة اليوم  القرار، ساق العباد يف ختام ذلك اليوم إىل داري

 

تساعدنا ّميت بها القيامة، بحيث أن هذه األسماء نبدأ بحثنا في األسماء التي سُ  ،ومن أجل أن نعرف صفات هذا اليوم
 .في تصور حقيقة ذاك اليوم

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ يف سبعني آية سم سبعني مرةورد هذا اال، "لقيامةيوم ا" :القرآن يف يتفمن أشهر األمساء اليت مُس   

 . چڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇچ  ،     چٿ

ويقوم فيه من  ،يقومون فيه لرب العاملني ألن الناس هذا اليوم يوم القيامة وقد ُسّميَ ن قام يقوم، م   :فاملقصود بكلمة القيامة
 .م األمور العظامالناس يف حال قيام وتقوم عليهيكون األمور العظام، ف

                                                             
 2 ،2 :الرمحن  
 72:اإلسراء  
 1 :الزمر  
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 باليوم اآلخر

 . چگ  گ  گ    ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ :يقول اهلل ،"خراليوم اآل"ـ ب اأيض   يومس   

ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ    ې  ى  چ "اآلخرةالدار "أو  "اآلخرة"ـ بى يسم   اوأحيان   

 . چۈئ 

سبحان  -ك التوقيت املعروف اليوم والليلة؛ ذي ال يوم بعده، يعين بعد هذا اليوم لن يكون هناألنه اليوم ال خرفتسميته باليوم اآل
  .كل هذا سيسقط بعد هذا اليوم  -!اهلل

  ، چٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤچ "الساعة"يت هبا يوم القيامة أيضا  من األمساء اليت مُس   

 يقصد به العرب اجلزء من الزمان والساعة ، چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ

فكأن ما بينك  .يعين أن بعد زمن يسري ستأيت ،كأهنم يقولون أهنا قريبة، فإن كل آت  قريب ميت القيامة بالساعة؟ولماذا سُ 
 .وبينها إال ساعة

 ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ چ :وجل   ؛ قال اهلل عز   "يوم البعث"ـ يوم القيامة ب اومُس ي أيض   

 .1چڳ

 .، وبعث املوتى ونشرهم يوم البعثألن فيه اإلحياء للموتى ّمي بالبعثوسُ  

 پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ، 2 چڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ںچ "يوم الخروج" ـيت بمُس   يضا  أ 

 .2چٺ

 .ج خلروج العبادنفخ يف الصور، فهو يوم اخلرو ألن العباد خيرجون فيه من قبورهم عندما يُ  ى بيوم الخروج؟مّ لماذا سُ  
                                                             

    :البقرة  
  3:القصص  
  1 :طه  
  :احلج  
 1:احلج 1
   :ق 2
 1 :الروم 2



                 

 

 
5 

 اإليمان 
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 . چۆ   ۈ   ۈ  ٴۇچ  قةاذكرها يف احل ا، وورد أيض  يت سورة القارعةوبه مُس   ،"القارعة" ـا بيض  ي أمُس   

 .ألهنا تقرع القلوب بأهواهلا يت بالقارعةمّ سُ  وقد

 . چھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ چ "يوم الفصل"يوم القيامة بـ  ات أيض  يمُس   

 .بني عباده فيما كان فيه خيتلفون ألن اهلل يفصل فيه سمي بهذا االمّ وسُ  

 .والدين يف لغة العرب مبعىن اجلزاء واحلساب،  چک   گ  گ  گ  گ  ڳ ک   ک    چ  "يوم الدين"ـ ي بومُس   

از  يعين مالك اليوم الذي فيه جيُ ( مالك يوم الدين)فلما نقول  ،ازي العباد وياسبهم يف ذلك اليومألن اهلل جيُ  ي بيوم الدينمّ فسُ 
 .اس وياسبونالن

خة هي النفخة األوىل، والصخ يعين من الصمم، فكأنه آوالص،  چېئ  ېئ  ېئ چ  "خةاالص"ـ ب ايامة أيض  يت يوم القومُس   
يسمع شيء من الدنيا من شدة ُصم عن الدنيا، يصبح اإلنسان ال قال هذا اليوم سيكون فيه صيحة تسمعها الدنيا كلها تيُ 

 .يعين تبالغ يف السماع لدرجة أنه قد يصم اإلنسان بسببهاتُصخ األمساع، خة كأهنا صوت اه الصالصيحة، فهذ

 .1چھ  ھ    ے   ےچ  -سماهذا عاشر - مة الكبرىاى الطُتسمّ  اوأيض   

تطم على كل أمر  ،تغلب؛ فهي تغلب كل شيء، طم؟ يعين تعلوت على كل أمر هائل، يعين ماذا طم  ألهنا ت   يت بذلك؟مّ لماذا سُ 
 .مة هي النفخة الثانيةاوهذه الط .إال هذا فضيععليه فال يبقى شيء لو يعين تع ،عظفمُ 

 .2چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ  -نعوذ باهلل من احلسرة- ى يوم الحسرةسمّ تُ أيضا   

                                                             
  :احلاقة  
 3 :املرسالت  
 1 ،  :االنفطار  
   :عبس  
   :النازعات 1
 7 :مرمي 2
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نصيب من هلم  مننيؤ ا امليض  أر الكفار على كفرهم لكن حس  يت ،اد يف ذاك اليوم وتندمهمر العبلشدة حتس   ي بهذا االسممّ سُ 
 .استزادهتم من أعمال الرب والتقو بسبب عدم رون احلسرة يتحس  

 . چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ  ؛"الغاشية"ـ بى ذاك اليوم العظيم ويسم   

 . چڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤچوأفزاعها ها ألهنا تغشى الناس بغم   يت بذلكمّ وسُ 

 ."يوم الخلود"ـ ب ذاك اليوم اى أيض  مُس   

 .خملدون يف اجلنةواملؤمنون خيلدون يف النار، فالكفار  ،يصلون إىل دار اخللودألن الناس  لماذا؟

ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        چ  ، چمث  ىث  يث  حجچ  "يوم الحساب"ـ ى هذا اليوم بسم  ا يُ وأيض   

   . چڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ 

 .ألن اهلل ياسب فيه عباده ى بيوم الحساب؟مّ لماذا سُ 

 .ستقع يت بذلك ألهنا يقينا  مُس   ؛1چڑ   ک  ک چ  مثل قوله تعاىل ؛"الواقعة" ـليوم باهذا  اي أيض  ومُس   

واملعىن أن يف هذا اليوم  .هالذي وعد به عباد ،2چڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌچ :وجل   عز  اهلل قال ؛ "يدعالو " يومـيت بومسُ  
 .ع اهلل ويتحقق ما خوفهم بهالذي جيتمعون فيه م هذا اليومخرب عن العقوبة عند املخالفة، فوعدهم وخوفهم يوم الوعيد، فيه 

  .جدا  وكل آت  فهو قريب ةساعة قريبقرتاهبا، وأن الا :واملقصود هبا   چک  گ    چ  "زفةيوم اآل" ايض  أي ومُس   

 .ألن ذلك اليوم جيمع فيه الناس ؟جمعلماذا سميت بيوم ال  ؛ چہ  ۀ  ۀ      ہ  ہچ  "يوم الجمع" ايت أيض  ومُس   

                                                             
  :الغاشية  
 11:العنكبوت  
 2 :ص  
 2 :غافر  
  :الواقعة 1
 2 :ق 2
 12: النجم 2
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 .ت لقوم اجلنة ولقوم النارذي أحقا الثواب والعقاب، فهو اليوم ال: ألن فيها يتحقق كل أمر ؛"ةقاالح" بـ يضا  يت أومُس   

خر ولده، يلتقي فيها آٌم عظيم يلتقي فيه آدم و وهو يو  ؛ چائ   ائ  ى    چ  "يوم التالق" ىسم  يُ وأيضا  هذا اليوم العظيم  
 .، يوم عجيبواملظلوم الظاملرض، يلتقي فيه اخلالق واملخلوق، يلتقي فيه هل السماء واألأيلتقي فيها  ،لعبادا

لكثرة ما  لماذا يوم التناد؟ ؛ چىئ  ېئ  ېئ ېئ  ىئ  ىئچ  أيضا  ولذلك مؤمن آل فرعون يقول "يوم التناد"وهو  
صحاب اجلنة ينادون، أو  ،نادونصحاب النار يُ أيدعى للحساب واجلزاء و  ،نسان يدعى بامسهإفكل  ،يصل يف ذاك اليوم من النداء

 .ي بيوم التنادوهؤالء، فلذلك مُس   عراف ينادون هؤالءهل األأو ، صحاب اجلنةأصحاب النار ينادي أو 

ملا ار لناأهل  يكلمونهل اجلنة ألن أ ي بذلكمّ وسُ  ؛ چۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ۇئ   ۇئ    ۆئ   چ  "يوم التغابن"ـب يضا  ي أومُس   
يعطيه فوق  وجل   اهلل عز  ف ،نصيب الكفار يوم القيامة، فهذا دليل على أن من استقام نويورثو هلم  اجلنة فيأخذون ما أعد   نيدخلو 

 .يعامله معاملة تليق به وجل   اهلل عز  ف ،وردا  عمله، ومن صدا 

 .سماء يوم القيامةاسم من ا 22يباً درسنا فيما مضى تقر 

 

 سماء يوم القيامة؟أما سبب كثرة 

 122- فلو نظرنا إىل السيف جند له أمساء كثرية د صفاته وتكثر أمساؤه،تتعد   ،شأنه لما يعظمف. هاعلى عظمت كثرة األسماء تدلّ 
 .اء عديدة، ووصفها بأوصاف  كثريةمساها اهلل يف كتابه بأمس ،مرها وكثرت أهواهلام أفالقيامة ملا عظ -اسم

بقى قلوبنا منكسرٌة بني يديه تفتقار إىل غريه، وأن واال  ذاك اليوم من اهلوان والذل  أن نكون ممن سلم يف وجل   فنسأل اهلل عز  
 .يف ذاك اليوم العظيم ، يكون هذا حالنا يف الدنيا لنكون أهل العز  ذليل الذي ينتظر عفو سيده وموالهنكسار العبد الا

                                                                                                                                                                              
  2 :هود  
 1 :غافر  
   :غافر  
 7:التغابن  
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 وعندمافيها كل شيء، ك أيت اللحظة اليت يهلتس !ج باحلياةعُ هذه األرض اليت تـ   ،األرض الذي ستعم   سنبدأ أحداث اليوم اآلخر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  نهي احلياة يف السماءنهي احلياة يف األرض، وأيضا  تُ فهذه النفخة تُ  ،يأيت ذلك اليوم ينفخ يف الصور

 . چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀٺ

وت من كم للكالم والص،  -فسبحان اهلل -تقف احلياة عن كل شيء بصوت يسمعه اإلنسان ،فتصوري يقف كل شيء بصوت

ھ  ھچملرء ال يستطيع أن يفعل شيئا ا يسمعها -نعوذ باهلل أن نكون من األحياء وقتها-، وهذه النفخة اهلائلة املدمرة !شأن

يعون توصية وال إىل مون يتبايعون يشرتون فال يستطص  تصم بعضهم إىل بع،، خي  خي    چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ
 .أهلهم يرجعون

ما  ،والليت هي صفحة العنق ،أصغى مبعىن أمان  ((لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا أَصْغَى إِالَّ أَحَدٌ يَسْمَعُهُ فَالَ الصُّورِ ىفِ يُنْفَخُ ثُمَّ)): ويف احلديث 

 .يسمع أحد إال يصغى مبعىن مييل صفحة عنقه وينتهى أمره

 .  ((النَّاسُ وَيَصْعَقُ فَيَصْعَقُ)) :قال -يعين يصلحه- ((هِإِبِلِ حَوْضَ يَلُوطُ رَجُلٌ يَسْمَعُهُ مَنْ وَأَوَّلُ)) :النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 ثَوْبَهُمَا الرَّجُلَانِ نَشَرَ وَقَدْ السَّاعَةُ وَلَتَقُومَنَّ)) :ك العباد حني تقوم الساعة فقالحدثنا عن سرعة هالصلى اهلل عليه وسلم والنيب 

 ،ن يبيعأيريد املشرتي أن يشرتي والبائع  ،اثوهبم نابائع ومشرتي يفرش هم،مام بعضأيعين اثنان  ((يَطْوِيَانِهِ وَلَا يَتَبَايَعَانِهِ فَلَا بَيْنَهُمَا،

 .!ي ثوبه وال يتبايعانطو  تأيت عليهم الساعة فال ي  

 .ما يذوقهيلب حليب من لقحته ف ((يَطْعَمُهُ فَلَا لِقْحَتِهِ بِلَبَنِ الرَّجُلُ انْصَرَفَ وَقَدِ السَّاعَةُ وَلَتَقُومَنَّ))

 .يعين يصلحه وال يستطيع أن يسقى فيه قامت القيامة(( فِيهِ يَسْقِي فَلَا حَوْضَهُ يُلِيطُ وَهُوَ السَّاعَةُ وَلَتَقُومَنَّ))

 .الساعةتقوم عليه  !يرفع إىل فمه األكل فال يصل  ((يَطْعَمُهَا فَلَا فِيهِ إِلَى أُكْلَتَهُ رَفَعَ وَقَدْ السَّاعَةُ وَلَتَقُومَنَّ))

                                                             
 23:الزمر  
 7 :يس  
 .(2123 ، ..كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب ِف  ُخُروج  الداجاال  و ُمْكث ه  ِف  األ ْرض  ) "صحيح مسلم"   
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 .ماشاء اهللفإذن هذه نفخة الصور اليت ميوت عليها األحياء يف األرض ويف السماء فال يبقى أحد إال 

ى سم  اليت مثل البوق لكن هلا شكل معروف يُ عروفة امل ةهذا كأنه األدانفخ فيه، فالقرن الصور هو القرن، قرن يُ  ما هو الصور؟ 
 .ينفخ فيه؟ إسرافيل م ن القرن وهذا هو الصور الذي ينفخ فيه،

 يَنْظُرُ ، مُسْتَعِدٌ بِهِ وُكُِّلَ مُنْذُ))طرفه يعين بصره عينه  ((الصُُّورِ صَاحِبُ طَرَفَ مَا)): صلى اهلل عليه وسلم وقد ورد حديث عن النيب

 . ((طَرْفُهُ إِلَيْهِ يَرْتَدَُّ أَنْ قَبْلَ يُؤْمَرَ أَنْ مَخَافَةَ الْعَرْشِ نَحْوَ

ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ   چ  نهي احلياة يف األرض ويف السماءنفخ فيه هو الذي يكون نفخته مدمرة تُ ر الذي يُ فإذن هذا الصو 

رن ينفخ فيه والنافخ فيه هو إسرافيل؛ وقد ق   صلى اهلل عليه وسلم وهذا الصور كما قال النيب ،  چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
صغى مسعه أحنناء جبهته و ارن القرن و لتقام صاحب الق  امر يعين تذكر األ ذاا ذكر هأرشد النيب صلى اهلل عليه وسلم أن العبد كلما 

 . ((تَوَكَّلْنَا على اهلل ،الْوَكِيلُ وَنِعْمَ اللَّهُ حَسْبُنَا :قُولُوا)): ق ال   ؟ ،سألوه كيف نقول يا رسول اهللينتظر أن يؤمر 

وهذه البداية ال تكون إال على شرار اخللق، يكون الناس حياء ذلك أن هذا اليوم العظيم بدايته أن يكون الناس أإذن معىن  
 .خ فيموت كل أهل األرض والسماءخ يف الصور فينفُ مث يأمر اهلل إسرافيل أن ينفُ  ،أحياء

ا هو حسبنا ونعم الوكيل يف قضاء شأن دنيانا نا يوٌم عصيب، حسبنا اهلل ونعم الوكيل توكلنا على اهلل ربنءفعلى اهلل توكلنا ألن ورا
 .حوالاهلل وسدد العبد وأصلح األإذا أعان  خرانا، ألن ذاك اليوم ال ينقضي إالا يف قضاء شأن أُ وهو حسبنا ونعم الوكيل وديننا، 

 

مجعنا مع حسن عمله و سلم قلبه ف ممن ا من أهل السداد، وأن جيعلنان جيعلننه وكرمه أن يصلح أحوالنا وأمبسأل اهلل عز وجل أ
 .لهم آمنيال، الصدقني واألنبياء

                                                                                                                                                                              
 (.2122كتاب الرقاق، باب طلوع الشمس من مغرهبا، " )صحيح البخاري"  
 .صحيح على شرط مسلم: الصحيحني للحاكم، هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه ، تعليق الذهيب قي التلخيص  املستدرك على  
 32:النمل  
 .حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية: مسند اإلمام أمحد، تعليق شعيب األرنؤوط   


