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 1442-4-5       يوَم القيامِة                      َلَك أو عليَكشُّهوٍدمخسُة 

، وأشهد أن ال إله إال اهللناد، والِع ِرالتجبُّ أهِل به رقاَب الذي قهَر باملوِت العباد، وأذلَّ هلِل مُداحل     

 احلقَّ فأظهَر للعاملني رمحًة ُه، الذي أرسَلهه ورسوُلعبُد ًاحممد  نبيَّناوأشهد أنَّ، ال شريك له وحده

 .وأتباعِه إىل يوِم الدِّين آله وأصحابِهه وعلى وسلم علي اهلُل ىصلَّ ،الفَساد وأباَد

 جي يه مهىه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱ فيا أيها الناُس اتقوا اهلَل أما بعُد:     
 .َّ  خي حي

ي فيه ِممَّا َصحَّ وما جيراآلخِر  ليوِم بااَن واجلماعِة اإلميُأصوِل أهِل السُّنِةإنَّ من  أيها املسلمون:     

 ىن  من  خن حن  جن   يم  ُّٱ اخلرُب عن اهلِل ورسوِله صلَّى اهلُل عليِه وسلَّم، قال تعاىل: بِه

 يل  ىل  مل يك ىك  مك لك  اك  يق ىق  يف ىف ُّٱوقال:  ،َّ ين
ء السماشهادة ، وهم: ُنطق الشهود عليك يوم القيامة: أحداِث اليوِم اآلخِر أاَل وإنَّ ِمْن ،َّ ام 

 وشهادُة النيبِّ صلى اهلل عليه وسلم ك،جوارح، وشهادة بقية يكرجلو كييدوشهادة  ،رضواأل

 قبَل لَك ماذا سيحصُلولكن وشهادة املالئكة، وشهادة أعظم الشاهدين اهلُل جلَّ جالُله،  ،عليك

 الشهوِد يوم القيامة: هؤالِء

 مظ حط مض  خض   حض جض  مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱ: قال تعاىل ن قرِبك:بعُثَك ِم أواًل:     

 جم  هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جغمغجف مع جع

، وقال صلى اهلل عليه   َّ  خي حي جي  ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم

، ( رواه البخاريُه اأَلْرُضنَأُكوُن َأوَََّل َمْن َتْنَشقَُّ عَم الِقَياَمِة، فونََّ النََّاَس َيْصَعُقوَن يإوسلم: )

 وُمنُه -لبالصُّ يف أسفِل اللطيُف العظُموهو - نِبإال َعْجُب الذَّ لُّ شيٍءرِبَك ُكنَك يف َقِم ىَلْبَيوَس

 ِمْنُه ، َعْجَب الذَََّنِبالإ ِن آَدَم َيْأُكُلُه التََُّراُبُكلَُّ اب): َصلََّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَََّمقال قيامة، ال ُتركَُّب يوَم

 مسلم.( رواه يِه ُيَركََُّبفُخِلَق و

، َّ ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ: قال تعاىل: عاريًا حافيًاماشيًا  ملوقف احلسابَك َحْشُر ثانيًا:     

 َخَطَب َرُسوُل اهلِل)، و  َّ جب هئ مئ خئ حئ  ييجئ ىي ني مي زي ري ُّٱوقال تعاىل: 

  ٱُّ اَل:ُثمََّ ق ، ُحَفاًة ُعَراًة ُغْراًل اهلِلىلنََُّكْم َمْحُشوُروَن إإ ا النََّاُسهيا أيلَََّم َفَقاَل: سِه ويللََّى اهلُل عص
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 أهُل ، ثمَّ ُيحشُرخاري ومسلم( رواه البَّ زب  رب يئ ىئ مئنئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ

 من زن رن مم ام يل ُّٱ، قال تعاىل: إىل جهنمعلى وجوههم ريٌق إىل اجلنِة وفريٌق ف املوقِف

 .َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ُّٱ، وقال تعاىل: َّ نن

اَل قو ،َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱقال تعاىل:  وُمجازاُتك: ُمحاسبُتك ثالثًا:     

َبْيَنُه ُتْرُجَماٌن، ْيَنُه وَس بيل َسُيَكلَُِّمُه اهلُل الَّا ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد إم)لَََّم: سِه ويلوُل اهلِل َصلََّى اهلُل عسر

 َيَرى الَن َيَدْيِه فُر َبْيَيْنُظ َما َقدَََّم، وال َيَرى إالُه فنَأَم مَيْنُظُر َأْش َما َقدَََّم، وال َيَرى إَفَيْنُظُر َأْيَمَن ِمْنُه َفال

، وقال صلى لمواللفظ ملس ( رواه البخاري ومسلمَلْو ِبِشقَِّ َتْمَرٍةاتََُّقوا النََّاَر والنََّاَر ِتْلَقاَء َوْجِهِه، ف الإ

 ( رواه البخاري ومسلم.َمْن ُنوِقَش احِلَساَب َيْهِلْكاهلل عليه وسلم: )

 وُل اهلِلساَل رق)؟ ُمستعٌد هلا، فهل أنَت  ألنبياء اهللعظيمٍة شهادٍة سُتطلُب ألداِء أنك :رابعًا     

َنَعْم َأْي َربَِّ،  :َيُقوُلَهْل َبلََّْغَت؟ ف :اىلع تُقوُل اهلُليُأمََُّتُه، فيُء ُنوٌح وَيِجلَََّم: سِه ويلَصلََّى اهلُل ع

َيُقوُل: ُد َلَك؟ فَيُقوُل ِلُنوح : َمْن َيْشَهي َّ، فا َجاَءَنا ِمْن َنِب مال :ْل َبلَََّغُكْم؟ َفَيُقوُلوَنمََِّتِه: هَيُقوُل أُلف

 ٰذ  يي ُّٱُهَو َقْوُلُه َجلََّ ِذْكُرُه: نََُّه َقْد َبلَََّغ، وُأمََُّتُه، َفَنْشَهُد ألَََّم وسِه ويللََّى اهلُل عٌد صمحم

 ( رواه البخاري.الَوَسُط الَعْدُلو، َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى  ٰر

 يل  ىل مل يك ىك ُّٱ: قومهعن فرعون و تعاىل الق :ِضألروا اِءشهادُة السم خامسًا:     

 يك ىك ُّٱلَََّم: سِه ويل علََّى اهلُل صوُل اهلِلساَل: َقَرَأ رق َةريي ُهربأ نعو) ،َّ زن رن مم ام

َد ْن َتْشَهنََّ َأْخَباَرَها أإفاَل: ُسوُلُه َأْعَلُم، قر واُلوا: اهلُل؟ قا َأْخَباُرَهاَأَتْدُروَن ماَل: ق، َّ  ىل مل

ِه ذهفاَل: ، قَكَذا َيْوَم َكَذا َوَكَذاْن َتُقوَل: َعِمَل َكَذا وى َظْهِرَها ألا َعِمَل عَأْو َأَمٍة مب ى ُكلَِّ َعْبٍدلع

ا ذإ):  رضَي اهلُل عنهيٌّلع وقال(، يٌب َصِحيٌحريٌث َحَسٌن غدح) ( رواه الرتمذي وقال:ْخَباُرَهاأ

 نٍد حسن.ي بس( رواه املروزَماِءاُبُه ِمَن السََّبْرِض، واأَل ُه ِمنِه ُمَصالَّيلَماَت اْلُمْؤِمُن َبَكى ع

 مي زي  ري ٰى ُّٱقال تعاىل:  : القيامِةبقيَُّة اجلوارِح يوَمو جِلألروا يديشهادُة األ سادسًا:     

 خم حم  جم هل مل خل حل ُّٱل تعاىل: وقا ،َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي  ني

 ىن خنمن حن جن  يم  ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  هن من خن حن جن مم
ُثمََّ َيْلَقى الثََّاِلَث، ى اهلل عليه وسلم يف حديث طويل: )وقال صل، َّ جي  يه ىه مه جه ين

ُصْمُت، َصلََّْيُت، وُرُسِلَك، وبِكَتاِبَك، وبَك، وا َربَِّ آَمْنُت بَك، َفَيُقوُل: يلَفَيُقوُل َلُه ِمْثَل ذ
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ْبَعُث َشاِهَدَنا َن َنَلُه: اآلاَل: ُثمََّ ُيَقاُل ، قًاذُهَنا إاا اْسَتَطاَع، َفَيُقوُل: هْير  مُيْثِني خَبدََّْقُت، وَتَصو

َلْحِمِه ُيَقاُل ِلَفِخِذِه وى ِفيِه، ولِذي َيْشَهُد َعَليََّ؟ َفُيْخَتُم عا ال َنْفِسِه: َمْن ذَيَتَفكََُّر يفَلْيَك، وع

َك اْلُمَناِفُق لذوِه، َر ِمْن َنْفِسَك ِلُيْعذلذَعَمِلِه، واُمُه بِعَظَلْحُمُه وِعَظاِمِه: اْنِطِقي، َفَتْنِطُق َفِخُذُه وو

لََّى اهلُل وِل اهلِل صسَد رناَل: ُكنََّا عق ٍكالِن مِس بنْن أع، و)( رواه مسلمَلْيِهِذي َيْسَخُط اهلُل عَك اللذو

ِمْن اَل: َلُم، قعُه أوُلسراَل ُقْلَنا: اهلُل واَل: »َهْل َتْدُروَن ِممََّ َأْضَحُك؟« ققلَََّم َفَضِحَك، فسِه ويلع

 ي النإاَل: َفَيُقوُل: فاَل: َيُقوُل: َبَلى، قا َربَِّ َأَلْم ُتِجْرِني ِمَن الظَُّْلِم؟ قْبِد َربََُّه، َيُقوُل: يَعُمَخاَطَبِة ال

اْلِكَراِم ب، وًاَلْيَك َشِهيد َعَنْفِسَك اْلَيْوَماَل: َفَيُقوُل: َكَفى بِمنَِّي، ق ًا َشاِهدالى َنْفِسي إلُأِجيُز ع

اَل: ُثمََّ َأْعَماِلِه، قاَل: َفَتْنِطُق بْرَكاِنِه: اْنِطِقي، قُيَقاُل أَلى ِفيِه، فل: َفُيْخَتُم عاَل، قًاَكاِتِبنَي ُشُهودال

 رواه مسلم. (ْنُكنََّ ُكْنُت ُأَناِضُلَع، َفًاَلُكنََّ َوُسْحق ًااَل َفَيُقوُل: ُبْعَدِم، قُيَخلََّى َبْيَنُه َوَبْيَن اْلَكال

 حسابًا يسريًا.وأهلينا حاسبين اهلل وإياكم ووالدينا      
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 وأشهُدادَي له، لل فال هضُين ِضلَّ له، ومُم  فالَيهِده اهلُلَمن  ،ستعيُنهونُده  احلمَد هلِل، َنحَمنَّإ     

 .ورسوُلُه ُهُدعب َمسلَّو عليِه ى اهلُلصلَّ دًايَك له، وأنَّ حممه ال شرهلُل وحَدإال الَه ن ال إأ

ْحَدثاُتها، وِر ُمَشرُّ اأُلُم، وَدى ُمحمٍَّدى ُهَدخرُي اْلُهتاُب اهلِل، وِكيِث احلد َرْيَخ فإنَّ) ا بعُد:أمَّ     

 (.َلُه َعْهَد ال ِلَمْن ِديَن وال ُه،َل َةَأمان ال ِلَمن اَنإمي ال(، و )َضالَلٌةٍة دَع بُكلُّو

 عليِه ى اهلُلصلَّ حممد كنبيُِّة شهاد :سابعًا :القيامِة يوَم عليَك هوِدن الشُّوِم :أيها املسلم     

فُكلُّ نيبٍّ  ،َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱقال تعاىل:  :موسلَّ

 راَد: بأن املالبصريني وقال بعُض ،عليها ما تقوُم به احُلجَُّة بأنه بلَّغها القيامِة يوَم لى ُأمَّتِههُد عْشَيَس

 ،النساِء رضي اهلل عنه سورَةمسعود  ابُن رَأولَّما ق ،ُأمَّتِه ه صلى اهلل عليه وسلم على أعماِلدُتشها

َرَفْعُت ، َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث  ُّٱ: حتى إذا بلغُت)قال: 

رواه ( َتِسيُل موسلَّ ِهعلي ى اهلُلصلَّ َجْنِبي، َفَرَفْعُت َرْأِسي َفَرَأْيُت ُدُموَعُه ىلْو َغَمَزِني َرُجٌل إَرْأِسي، أ

 البخاري.

 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ُّٱ: قال تعاىل كة عليهم السالم:املالئ شهادُة ثامنًا:     

، قال ابُن   َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت رتزت يب ىب ُّٱ، وقال تعاىل:   َّ نث مث

 ( انتهى.َماِلِهْعأِه بيلَمَلٌك َيْشَهُد ع اْلَمْحَشِر، وىلْي: َمَلٌك َيُسوُقُه إأكثري: )

 جس  مخ جخ مح جح مج ُّٱ م القيامة:يو شهادُة الُكفَّاِر على أنفسهم :تاسعًا     
  جف مغ جغ جعمع مظ حط مض حضخض جض  مص خص حص مس خس حس

 .َّ حك جك مق حق مف خف حف

 جم ُّٱ وهي خامتُة الشهاداِت وأعالها وأجلُّها، قال تعاىل: :خري وأكرب الشاهدين شهادُة :اشرًاع     

 ممىم خم جمحم يل  ىل مل خل ُّٱ، وقال تعاىل:   َّ  جي ٰه مه جه هن من حنخن جن مم  خم حم

 . َّ حنخن جن يم

 يل  ىل مل يك ىك  ُّٱوقوُله: : )إىل األعمال الصاحلة، قال ابُن كثرياهلَل باملسارعة فاهلَل      

 ْم يف َلُهالى َفْقِدِهْم، ول َأْبَواِب السَََّماِء َفَتْبِكي عاِلَحٌة َتْصَعُد يفْي: َلْم َتُكْن َلُهْم َأْعَماٌل صأ، َّ

ْجَراِمِهْم، إُكْفِرِهْم و ُيَؤخََُّروا لالُيْنَظُروا و الََّتَحقَُّوا أا اْسِلَهذ ِفيَها َفَقَدْتُهْم؛ فْرِض ِبَقاٌع َعَبُدوا اهلَلاأَل

 .يوَم الدِّيِنينا ووالدينا وأهلاملؤمُن فآمنَّا اهلل اللهمَّ أنَت  ،( انتهىِعَناِدِهْمُعُتوَِِّهْم وو


