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 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله و صحبه و سلم تسليما كثريا إىل يوم الّدين

 :أّما بعد

مّوفق الّدين أيب حممد عبد اهلل : ُلمَعة االعتَقاد لإلمام :  من شرح  كتاب تاسعفهذه مذاكرة الدرس ال
 -رمحه اهلل تعاىل-ملقّدسي بن أمحد بن حممد بن ُقدامة ا

 ابةخروج الد  

 :قال رمحه اهلل تعاىل 

 

 
 

 من هي الّدابة؟وما املراد هبا هنا؟ما األّدلة الّدالة عليها؟

 صفاهتا الّدابة من حيث األصل هي كل ما دّب على األرض، لكن املراد هبا هنا دابة معّينة ثبتت
 .على خراطيمهماس زمان ، تسم النّ وثبت خروجها وهي الّدابة اليت خترج يف آخر ال

 َن اأْلَْرِض ﴿: دّل عليها قوله تعاىل: من القرآن َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا ََلُْم َدابًَّة مِّ
         ﴾ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َكانُوا بِآيَاتَِنا اَل يُوِقُنونَ 

 من السن ة:  

 َوُخُروِج الدَّابَّةِ 



 [ ترون قبلها عرر آيا اعة حّت ا لن تقوم السّ إنّ ]: ه قالوالسالم أنّ  ثبت عنه عليه الصالة -    
 .ابة كما يف صحيح االمام مسلموذكر منها الدّ 

ثالث إذا ]: وقد قال عليه الصالة والسالم أيضاً كما يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة -      
طلوع الرمس : إميانا خرياً خرجن ال ينفع نفسًا إميانا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف 

 . [جال، ودابة األرضمن مغرهبا، والدّ 
خترج الدابَّة فتِسم الناس ]: حديث أيب أمامة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال -      

ن اشرتيت هذا من اي: على خراطيمهم، مث ميرون فيكم، حت يررتي منكم البعري، فيقول
  -صححه األلباين- [املخطمنيحد أمن :البعري؟ فيقول

أّن أّول اآليا  خروجاً طلوع الرمس من مغرهبا وخروج ]: روى مسلم عن عبد اهلل بن عمروو  -    
  [الّدابة وأيّهما كانت خروجاً قبل صاحبتها فاألخرى على إثرها قريباً 

 

 من أين خترج الّدابة؟ 

 .ا خترج من مكة من املسجد احلرامعلى أنّ  وأكثرهم وهو أشهر األقوال ،العلماء يف خمرجها اختلف 
 

 هل الّدابة هي ناقة صاحل؟ 

 . فيه شيء ا ناقة صاحل لكن هذا ال يصحّ قال بعض أهل العلم بأنّ 
 
 
 
 
 



 طلوع الشمس من مغربها

 : -رمحه اهلل-قال 
 

 

 لة اليت دّلت عى هذه العالمة؟ما األدّ  

 ُض آيَاِ  َربَِّك اَل يَنَفُع نَ ْفًسا ِإميَانُ َها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمن يْوَم يَْأِت بَ عْ ﴿قوله تعاىل  :من القرآن
رًا  .﴾قَ ْبُل َأْو َكَسَبْت يف ِإميَاِنَا َخي ْ

 ال تقوم الّساعة حت تطلع الرمس من مغرهبا فإذا ]: النيّب عليه الّصالة والّسالمقول : من السّنة
ينفع نفسًا إميانا مل تكن ءامنت من قبل أو  طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون وذلك حني ال 

 . [كسبت يف إميانا خرياً 
 
 

 عذاب القبر ونعيمه

 

 

 عرف القرب؟ 

 .القرب هو املوضع الذي يُقرب فيه اإلنسان

 

َباِه َذِلَك ِممَّا َصحَّ ِبهِ َوطُُلوِع الشَّم   ل ِس ِمن  َمغ رِِبَها َوَأش   .الن َّق 

تَ َعاَذ النَِّبيُّ   .ِمن ُه َوَأَمَر ِبِه ِفي ُكلَّ َصََلة -اللَُّه َعَلي ِه َوَسلَّم َصلَّى-َوَعذاُب ال َقب ِر َونَِعيُمُة َحقٌّ َوَقِد اس 
َنةُ   .َنِكيٍر َحقال َقب ِر َحقٌّ َوُسَؤاُل ُمن َكٍر وَ  َوِفت  



 ما اجلواب عن؟هل ذكر القرب يف باب الفتنة والعذاب يقتضي التخصيص
 ذكره؟

 وهكذاغالب من ميو  يُدفن يف قربه،  غالب، ألنّ هنا يراد به الالقرب  اليقتضي التخصيص ،فلفظ 
هذا احلكم يعّم كل األموا  سواء ُدفنوا يف القبور أو غرقوا يف   فإنّ وإاّل جاء ذكره يف النصوص ،

 . اح، فإن احلكم يرملهمالبحار أو ُصلبوا ومل يُنزلوا أو أكلتهم السباع أو ُأحرِقوا وُذّروا يف الريّ 

 

 والفتنة يف القرب؟ما الفرق بني العذاب  

 .والّنعيم فإّنا آتية بعد الفتنة وأم ا العذابهي السؤال واإلختبار، :الفتنة  

 .بإعتبار ما يؤول إليه العبد بعد الفتنة و الّنعيم العذابف

 

 هي فتنة القرب؟ ما

 (األصول الثالثة) سؤال العبد من ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟  :هيفتنة القرب 

نْ َيا﴿ن جييب فالعبد املؤم يقول ريب اهلل، وديين  ﴾يُ ثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت يف احْلََياِة الدُّ
 .ما العبد الكافر أو املنافق فيقول ها ها ال أدري اإلسالم، ونبيي حممد صلى اهلل عليه وسلم، وأّ 

 

 ؟عذاب القرب ونعيمه حقّ لة الّدالة على ما األدّ   

 .ة واإلمجاعالكتاب والسنّ  



   اَعُة أَْدِخُلوا ﴿: فقوله تعاىل :ا الكتابفأم َها ُغُدوًّا َوَعِريًّا َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّ النَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ
َن اْلَعَذاِب اأْلَْدََنٰ ُدوَن اْلَعَذابِ ﴿:قوله تعاىلو ﴾آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ  ُهم مِّ اأْلَْكرَبِ  َولَُنِذيَقن َّ

ا ِإن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنَي ، فَرْوٌح َوَرْْيَاٌن﴾﴿: وكذلك يف قوله تعاىل، َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعوَن﴾ عند  َفَأمَّ
 . طائفة من أهل التفسري

 صلى اهلل عليه  -إن النبي  ": يف قوله -رمحه اهلل تعاىل-ما أشار إليه املصّنف : ومن السن ة
صلى اهلل  -فقد كان النيّب " نه وأمر في كل  صَلة أن ُيستعاذ منهقد إستعاذ م -وسلم 

كما جاء عند البخاري ومسلم وجاء يف حديث   [يتعّوذ من عذاب القرب] –عليه وسلم 
النيّب صلى اهلل عليه وسلم أخرب عن حالة العبد املؤمن  الرباء بن عازب رضي اهلل عنه أنّ 

كافر أو املنافق يوضع يف قربه ويُفتح له باب أو نافذة العبد ال وأنّ ]والكافر عند قبض الروح 
ار ويُنادي مناٍد من الّسماء أن كذب عبدي فأفرشوه من الّنار ار ويُفرش له من النّ من النّ 

وأّما املؤمن فإنه يُنادي مناٍد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه . وافتحوا له بابا إىل النار
 . [حوا له بابا إىل اجلنةمن اجلنة وألبسوه من اجلّنة وافت

 

 من أنكر عذاب القرب و نعيمه؟ 

 .أهل البدع من املعتزلة وغريهم
 

 وح فقط؟هل عذاب القرب يكون للرّ  

رمحه -احلافظ أبن القّيم قال العذاب يكون للروح وللجسد،  إلتفاق بني أهل السّنة واجلماعة على أنّ ا
والعذاب ): ليهود والنصارى على هذا العذاب قالهم من ابعد نقل إتفاق األمم كلّ  -اهلل تعاىل

 . (نيا للبدن والروح تابعة لهالعذاب يف الدّ  يكون األصل فيه على الروح والبدن تابع َلا كما أنّ 



 هل يفنت الكفار يف القبور؟الدليل؟

الكفار ف .الراجح الذي عليه مجاهري أهل العلمهذا هو الكفار واملؤمنني تقع على مجيع العباد الفتنة  
 .من املسلمني بأن ال يُفتنوا يف قبورهم ليسوا بأحقّ 

أو قال -وأّما العبد الكافر ]: حديث الرباء بن عازب عنه عليه الّصالة والّسالم أنه قال :الدليل
 .[هاه هاه ال أدري: فيقول -املنافق 

 

 يُفنت املنافقون يف قبورهم؟  هل 

الرباء بن عازب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  نعم وهذا عليه اإلمجاع كما جاء يف حديث
  ((.هاه هاه ال أدري: فيقول-أو قال املنافق-ا العبد الكافروأمّ )): ه قالأنّ 

 

 هل يفنت اجملنون و الصيّب يف القرب؟ 

يف كتاب  -رمحه اهلل تعاىل-ن القيم ابوقد تكلم عنه احلافظ  ، يف اجملنون ويف الصيبّ  ختلف العلماءا
وأطال أيضًا وذكر " احلاوي يف الفتاوي"أطال فيه أيضًا وتكلم عنه السيوطي يف كتاب الروح و 

املالكية واحلنابلة والرافعية واحلنفية  مذاهب العلماء من الفقهاء من األئمة األربعة وغريهم،
 .ومن جاء بعدهم

 

 من يستثىن من عذاب القرب؟ 

  ّالفتنة تقع هبم  األنبياء ألن. 



 هؤالء ال يفتنون يف القبور كما  كالرهيد واملرابط فإنّ -عليه الصالة والسالم -ا ما إستثناه نبين
  [كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة]: جاء عنه عليه الصالة والسالم أنه قال يف الرهيد

 

 النفخ في الصور

 : -رمحه اهلل-املصنف  قال

 

 
 

 ؟الصوراملراد ب ما

عند الرتمذي واحلاكم بسنٍد حسن من حديث أبن عمر أن النيب  املراد به القرن كما جاء ذلك صرْياً  
فقال ما الصور ؟  -صلى اهلل عليه وسلم -جاء أعرايب إىل النيبّ ]: صلى اهلل عليه وسلم قال

 . [فقال الصور القرن

 

 الدليل؟من هو امللك الذي ينفخ يف الصور؟

ة، واألحاديث اليت جاء فيها يف السنّ ال و إسرافيل وهذا مل يثبت يف الكتاب  :الذي ينفخ يف الصور هو
اإلمجاع على تسمية امللك الذي ينفخ يف الصور  انعقدولكن  ،ذكر إسرافيل كلها ضعيفة 

فنبقى على ،يف فتح الباري  -رمحه اهلل تعاىل-بن حجر اإسرافيل كما ذكر هذا اإلمجاع احلافظ 
  .هذا اإلمجاع

َراِفيل  ُفُخ ِإس  ِت َحق َوَذِلَك ِحي َن يَ ن   َداِث . ِفي الصُّورِ  -السَََّلم َعَلي هِ -َوال بَ ع ُث بَ ع َد ال َمو  َج  ﴿فَِإَذا ُهم  ِمَن اْل 
 يَ ن ِسُلوَن﴾ ِإَلى رَبِِّهم  



 ؟على النفخ يف الصورما األّدلة الّدالة 

 .ة واإلمجاع الكتاب والسنّ  

 َماَواِ  َوَمن يف اأْلَْرِض ﴿قال اهلل جل وعال : من الكتاب وِر َفَصِعَق َمن يف السَّ َونُِفَخ يف الصُّ
وِر ﴿، وقال تعاىل  ﴾ِإالَّ َمن َشاَء اللَُّه  مُثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرٰى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يَنظُُرونَ  َونُِفَخ يف الصُّ

ْم يَنِسُلونَ فَ  َن اأْلَْجَداِث ِإىَلٰ َرهبِِّ أي خيرجون من قبورهم ويبعثون للقاء اهلل تبارك  ﴾ِإَذا ُهم مِّ
 .وتعاىل 

 مث ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إال أصغى ليتاً ]قال عليه الصالة والسالم  :من السن ة
كما شك -طلة أو الظل ه الورفع ليتًا مث ال يبقى أحد إال صعق مث ينزل اهلل مطرًا  كأنّ 

 .[اس مث ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرونتنبت منه أجساد النّ ف -الراوي
 عليه ة الكتاب والسنّ  لداللةة جممعة على هذا وال خالف فيه األمّ  :اإلجماع. 

 

 هو عدد النفخا ؟ ما 

 : ا ثالثاجح أنّ الصحيح الرّ  

 .العاملني  ليت هي لقاء ربّ ونفخة البعث ا -3ونفخة الصعق  -2نفخة الفزع   -1

 

 

 

 



 الحشر

 :مث قال املصّنف رمحه اهلل تعاىل

 

 
 
 

 ما دليل احلرر يوم القيامة؟ما املراد باحلرر؟

هم جيمعون يف ذلك اليوم العظيم العصيب كما دل على اخلالئق كلّ  احلرر املراد به اجلمع مبعىن أنّ 
 .ة مجاع األمّ ذلك كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وإ

 نسِ ﴿: تعاىل قال :فأّما الكتاب َن اإْلِ يًعا يَا َمْعَرَر اجلِْنِّ َقِد اْسَتْكثَ ْرُُت مِّ  ﴾ َويَ ْوَم َْيُْرُرُهْم مجَِ
 عليه الصالة والسالم-جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة أن النيب : من السّنة- 

ثنني على بعري وثالثة على بعري ْيرر الناس على ثالث طرائق راغبني وراهبني وأ]: قال 
وأربعة على بعري وعررة على بعري حتررهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث 

 [قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا ومتسي معهم حيث أمسوا
 

 هل ْيرر اجلّن أيضا؟ 

نسِ ﴿: تعاىل قال َن اإْلِ يًعا يَا َمْعَرَر اجلِْنِّ َقِد اْسَتْكثَ ْرُُت مِّ فالرب جل ﴾ َويَ ْوَم َْيُْرُرُهْم مجَِ
 .اجلنّ و وعال ْيرر الناس مجيعاً اإلنس 

  
 

َم ال ِقَياَمِة ُحَفاًة ُعَراًة ُغر الً بُِهَما َشُر النَّاُس يَ و  ِقِف ال ِقَياَمةِ ف َ  ,َوُيح  َفَع ِفيِهم  نَِبي َُّنا, َيِقُفوَن ِفي َمو  ُمَحمٌَّد  َحتَّى َيش 
  -َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلَّم-



  احلرر حرران، اذكرمها؟ 

  ار عن طريق النّ ،اس أحياًء إلى الشام عند قيام الساعة فيحشر الن  حشر
إىل أرض الرام روى اإلمام أمحد بسند  اليت خترج من عدن حترر الناس

: صحيح عن أيب ذر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 صحيح البخاري ((الرام أرض احملرر واملنرر))
 اس من ويكون يوم القيامة بعد بعث النّ ، الحشر من القبور إلى الموقف

ال )حفاة "ْيررون اس مؤمنهم وكافرهم، ويكون احلرر جلميع النّ . القبور
ليس معهم )هبمًا ( ال ختان فيهم)غراًل ( ال كسوة َلم)عراة ( نعال َلم

ِجلِّ لِْلُكُتِب  ﴿(" شيء، ممحلني، إال األعمال َماَء َكَطيِّ السِّ يَ ْوَم َنْطِوي السَّ
َنا ِإنَّا ُكنَّا فَاِعِلنَي﴾  ،من يكسى  وأول َكَما َبَدْأنَا َأوََّل َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعًدا َعَلي ْ

 .إبراهيم عليه الصالة والسالم 
 

 

 ما حكم منكر البعث؟ 

َعُثنَّ مُثَّ  الَِّذيَن َكَفُرواَزَعَم ﴿قال ربنا تبارك وتعاىل كافر ، َعُثوا  ُقْل بَ َلٰى َوَريبِّ لَتُب ْ َأْن َلْن يُ ب ْ
ُؤنَّ مبَا َعِمْلُتْم    ﴾لَتُ َنب َّ

 ؟فيها اسالنّ  هل اختلفما هي الرفاعة العظمى ؟ 
الرفاعة الكربى ألهل املوقف بعد أن يرتد هبم الكرب فيذهبون إىل آدم مث إىل نوح مث إىل موسى مث 

أنا َلا ويسجد حتت العرش ويقول الرب ]: وسلم فيقول إىل عيسى مث يأتون النيب صلى اهلل عليه
يأمر بنصب إرفع رأسك وسل تعط وأشفع ترّفع بعد أن يثين عليه مبا هو أهله جل وعال ف: له

وهي واحدة من الرفاعا  اليت ثبتت للنيب صلى اهلل عليه وسلم واليت   ،[املوازين بعد ذلك
 املعتزلة واخلوارج مل ينكرها أحد من املنتسبني إىل اإلسالم حّت و  .إختص هبا عن سائر اخلالئق 

  .الذين خيالفون يف بعض صور الرفاعة



 الحساب

 

 
 
 
 

 ه؟ما معىن احلساب؟وما دليل 
 .يف أصل لغة العرب العدد احلساب

يطلع العباد على أعماَلم فيطلعهم على ما قّدموا وعلى ما عملوا  -وعال جلّ - الربّ  واملراد به أنّ  
 .وعلى ما كسبته جوارحهم 

 على هذا الكتاب والسنة واإلمجاع  دلّ  
 َنا ِحَسابَ ُهم﴿قال تعالى :أّما الكتاب  ﴾َف ُْيَاَسُب ِحَسابًا َيِسريًاَفَسوْ ﴿قال و  ﴾مُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ
 ما : -رضي اهلل عنها-ا سألته عائرة ملّ  -عليه الصالة والسالم-النيب  قال: من السّنة

  ،[أن ينظر يف كتابه فيتجاوز عنه]: احلساب اليسري ؟ قال 
 

 هل حتاسب البهائم؟ 
بارك وتعاىل ت إقتصاص الربّ ]قال بعض أهل العلم بأن البهائم حتاسب إستدالاًل حبديث 

 .ه ليس قضاء تكليف وال حساب ولكنّ  .أي الراة القرناء  [بالراة اجلماء من الراة اجللحاء
 : ه مما يدلّ فهذا كلّ 

  على عظمة هول هذا اليوم العظيم العصيب الرديد. 

  نصب العدل يف ذلك اليوم فال يظلم أحد وال يفو  شيء على العباد. 
 
 

َواِوينُ , , َوتُ ن َصُب ال َمَوازِينُ  -َوتَ َعاَلى تَ َباَركَ -َوُيَحاِسبُ ُهم اللَُّه  َع َماِل ِإلَ  َوتَ َتطَايَ رُ , َوتُ ن َشُر الدَّ ى ُصُحُف اْل 
َّيَماِن َوالشََّماِئلِ  َف ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا* ِكَتابَُه بَِيِميِنِه  ﴿فََأمَّا َمن  ُأوِتيَ : اْل  ِلِه  َويَنَقِلُب ِإَلى  * َفَسو  َأه 

ُرورًا رِهِ *َمس  فَ * َوَأمَّا َمن  ُأوِتَي ِكَتابَُه َورَاَء َظه  ُعوا ثُ ُبورًا َفَسو  َلى  َسِعيًرا﴾* َيد    َوَيص 

 
 



 من أول من ْياسب؟الدليل؟ 
حنن اآلخرون ، السابقون يوم ]: ة كما بنّي صلى اهلل عليه وسلم بقوله من ْياسب هذه األمّ  أول

- متفق عليه -[القيامة املقضي بينهم قبل اخلالئق
 

 الميزان
 ما أّدلة ثبو  امليزان؟

 .ة عليه الكتاب والسنة وإمجاع أهل السنّ  دلّ  
 وقال تعاىل  (َن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم اْلِقَياَمةِ َوَنَضُع اْلَمَوازِي): قول اهلل تعاىل: من الكتاب

ْت )وقال  (اْلَوْزُن يَ ْوَمِئٍذ احلَْقُّ َفَمْن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه َفُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َ) َوَمْن َخفَّ
 . (َمَوازِيُنُه َفُأولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم مبَا َكانُوا بِآياتَِنا َيْظِلُمونَ 

 كلمتان حبيبتان إىل الرمحن، )): -مالنيب صلى اهلل عليه وسلقال  :من السّنة
سبحان اهلل وحبمده، سبحان اهلل : خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان

 ((العظيم

 
 

 هي صفة امليزان؟ ما 
 كما ثبت ذلك يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص عند الرتمذي يف حديث : له كفتان

وكما ثبت ذلك أيضًا يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص عند أمحد والرتمذي .اقة البط
 .يف قصة نوح مع إبنه 

  امليزان له لسان وقد  بن حجر إمجاع أهل العلم على أنّ احكى احلافظ : للميزان لسان
 :سان بأربع طرقإحتج العلماء على إثبا  اللّ 

ه من طريق الكليب عن أيب صاحل وهو حديث أو أثر ما جاء عن أبن عباس لكنّ : الطريق األول* 
 .موضوع جاء عند البيهقي وغريه 

 .ه من قوله وهو حسن وما جاء عن احلسن البصري عند الاللكائي لكنّ  :الطريق الثاين* 



 .وهو اإلمجاع وهذا أقواها فاإلمجاع منعقد على إثبا  اللسان للميزان  :والطريق الثالث* 
ملعىن فقاسوا ميزان اآلخرة على ميزان الدنيا وقالوا إن امليزان ال ترجح كفته إال ا :الطريق الرابع* 

أمور اآلخرة  اإلستدالل مبثل هذه الطريقة ألنّ  ه ال يصحّ ولكنّ  ،سان، يعين اللسان املراهد باللّ 
 .نيا ال تقاس على أمور الدّ 

 ه العدل بأنّ  ال كما تقوله املعتزلة الميزان حق. 
 اجلمع إمنا كان باعتبار كثرة املوزونا   أّماالراجح من قويل العلماء على  ميزان واحدال

َفُأولَِئَك ُهُم  َفَمن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنهُ ﴿: وإال فهو ميزان واحد وقد قال ربنا تبارك وتعاىل
ْت َمَوازِيُنُه َفُأولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم يف جَ *اْلُمْفِلُحون  ، ﴾َهنََّم َخاِلُدونَ َوَمْن َخفَّ

َوِإْن َكاَن  ۖ  َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم نَ ْفٌس َشْيًئا ﴿: وقال تعاىل 
َنا هِبَا   ﴾وََكَفٰى بَِنا َحاِسِبنيَ  ۖ  ِمثْ َقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتَ ي ْ

 
 هو الذي يوزن ؟ ما 

 كلمتان حبيبتان إىل الرمحن، ))-  عليه وسلمقال النيب صلى اهلل :العمل
سبحان اهلل وحبمده، سبحان اهلل : خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان

 ((العظيم
 مثل ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه؛ أنه كان  :العامل نفسه

جيتين سواكاً من األراك، وكان رضي اهلل عنه دقيق الساقني، جعلت الريح 
كه، فضحك الصحابة رضي اهلل عنه دقيق الساقني، جعلت الريح حتركه، حتر 

مم )):فضحك الصحابة رضي اهلل عنهم فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم 
والذي نفسي بيده؛ َلما يف امليزان : قال . من دقة ساقية: قالوا" تضحكون؟

 (اَمِة َوْزناً َفال نُِقيُم ََلُْم يَ ْوَم اْلِقيَ ): وقوله تعاىل((.أثقل من أحد
 مثل حديث صاحب البطاقة(: توزن ترريفا َلا) :الصحائف. 

 

 



 نشر الدواوين

 الدواوين؟نرر ما املراد ب 

َذا ِكَتابُ َنا يَنِطُق َعَلْيُكم بِاحلَْقِّ ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ ﴿املراد بالدواوين الكتب اليت كتبت فيها أعمال العباد  هَٰ
َذا اْلِكَتاِب اَل ﴿وكما قال ربنا تبارك وتعاىل حكايًة عن املفّرط ،  ﴾َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ  َماِل هَٰ

وهذه  ﴾يُ َغاِدُر َصِغريًَة َواَل َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا
اليت هي أو ال يقرؤون فهذه الكتب  نياالدواوين تنرر ويقرأها كل أحد، أكانوا يقرؤون يف الدّ 

 .ْيصي اهلل فيها أعمال العباد 

 

 هم؟الكتاب يوم القيامة وما أصناف ّناسيتناول ال كيف 

ا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فَ يَ ُقولُ  ﴿ :يمينه فيفرح ويستبرراملؤمن يأخذ كتابه ب - َهاُؤُم  َفَأمَّ
َرُؤوا ِكَتابِيْه﴾  اق ْ

 ﴿: الويل والثبور كما قال تعاىلالكافر يأخذ كتابه برماله أو من وراء ظهره فيدعو ب -
ا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه َورَاَء َظْهرِِه ، َفَسْوَف َيْدُعو ثُ ُبورًا ، َوَيْصَلٰى َسِعريًاوَ    ﴾أَمَّ


