¢
رب العالؿقـ ،وأشفد أن ال إلـٰف َإال اهلل وحده
الحؿد هلل ِّ
ال شريؽ لف ،وأشفد َ
محؿـدً ا بدـده ورلـقلف ـ َؾك اهلل
أن َ
ول َؾؿ بؾقف وبؾك آلف وأ حابف أجؿعقـ..
أ َما بعد..

ققل اهلل  ۵يف لقرة االكػطار﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﴾.
يقم الدِّ يـ هق يقم الجزاء والحساب ،ول ِّؿل هـٰذا الققم
بـ(يقم الدِّ يـ) أل َكف الققم الذي يجازى فقف العداد بؾك
خقرا فخقر وإن شرا فشر ﴿ﮇ ﮈ
أبؿالفؿ إن ً
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ﴾[الزلزلة] فالحقاة الدكقا يقم العؿؾ ،والحقاة
اآلخرة يقم الدِّ يـ أي :يقم الجزاء.
ولفـٰذا قال بؾـل بــ أبـل لالـ

-ر ِضـل اهلل بــف:-

(ارتحؾت اآلخرة مؼدؾـ  ،وارتحؾـت الـدكقا مـدبرة ولؽـؾ
مـفؿا بـقن ،فؽقكقا مـ أبـاء اآلخرة وال تؽقكـقا مــ أبــاء
الدكقا فنن الققم بؿؾ وال حساب وغدً ا حساب وال بؿؾ)،
(غدً ا) أي :الققم اآلخر( ،حسـاب وال بؿـؾ) أي أكَـف يـقم
الجزاء والؿحالـد بؾـك األبؿـال ،ولفــٰذا لـ ِّؿل القـقم
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الدين) ،ومعـك (يقم الدِّ يـ) :يقم
اآلخر هبـٰذا االلؿ( :يوم ِّ
الحســاب ،ومـــف ققلــف﴿ :ﭛ ﭜﭝ﴾ [الصَّافات] أي:

مجزيــقن محالــدقن ،ويف لــقرة الػاتحــ ﴿ :ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ﴾ أي :مالؽ يـقم الحسـاب والؿجـازاة .ومــ
ألــؿاء ر ِّبـــا  ۵الحســـك( :الــدَ َيان) أي :الؿجــازي
الؿحال .
فػل حديث بدد اهلل بـ أكـقس ﭬ (الؿســد )48951
َ
دل ﷺ قال« :يحشر اهلل العباد يوم الؼوامة حػااة عاراة
أن الـَ َ

بهما» قالقا :وما (بف ًؿا) يا رلقل اهلل؟ قال« :أي لوس لهام
يهم بِصو ٍ
من الدىوا شيء ،ثم ين ِ
اد ِ
ت يسامعه مان بعاد َماا
َّ
الديان  ،وَل ينب ِغاي ِأح ٍ
ِ
يسمعه من قر ٍ
اد
ب :أىا الملك  ،أىا َّ َّ
ال الَن ِ
ِمن أه ِل الن ِ
َّار أن يدخل النَّار  ،وله ِعند أح ٍد ِمن أه ِ
َّاة
ال الَن ِ
مظ ِلمة حتَّى أق َّصه ِمنه  ،وَل ينب ِغي ِأح ٍد ِمن أه ِ
َّاة أن
يدخل الَنَّة و ِأح ٍد ِمن أه ِل الن ِ
َّار ِعنده مظ ِلمة حتَّى أق َّصه
ِمنه حتَّى ال َّلطمة » قالقا :كقـػ وإِكَؿـا كـلتِل اهلل  ۵بـرا ًة
ات والس او ِ
حػــا ًة غــرال بفؿــا ؟ قــال« :بِالحساان ِ
ات» أي:
َّ ِّ
ً
السقئات،
يجازي ويحال -تدارك وتعالك -بالحسـات و َ
والسقئات ،فقؼتص لؾؿظؾـقم
والؼصاص يؽقن بالحسـات َ
مـ ظالؿف لقس بالدِّ يـار والدِّ هؿ؛ ألن هـٰذه كؾفـا تـتفـل يف

ِ
السَلم « :-أتدرون ما
حديث الؿػؾس قال –بؾقف َ
الصَلة و َ
المػ ِلس؟» قالقا  :الؿػؾِس فِقـا مـ ال ِدرهؿ لـف وال متـا ،

فؼال « :إِ َّن المػ ِلس ِمان أمتِاي يايتِي ياوم ال ِؼوام ِ
اة بِصا ٍة ،
َّ
و ِصوا ٍم  ،وزَ ٍاة  ،وييتِي قد شتم هذا  ،وقذف هاذا  ،وأَال

مال هذا  ،وسػك دم هذا ،وضرب هاذاَ ،وعطاى هاذا ِمان
حسناتِ ِه ،وهذا ِمن حسناتِ ِهَ ،إِن َنِوت حسناته قبل أن يؼضى
ِ
ِ ِ ِ
ام صارِي َِاي
ما علوه أخذ من خطايااهمَ ،طرِحات علواه ث َّ
الن ِ
َّار»[مسؾؿ ( .])1854
ولفـٰذا ب َظؿ اهلل  $شلن هـٰذا الققم وب َقـ هقل هـٰذا
الخط

بز َ
وجؾ ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
بؼقلف َ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ ففـٰذا االلتػفام لدقان هقل هـٰذا
األمر وبظؿ هـٰذا الخط وكِدره وأ َكف أمر بظقؿ غاي ً ﴿ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﴾ ثَلث كؽرات
يف لقاق الـَػل ،والـؽرة إذا جاءت يف لقاق الـػل تػقد
العؿقم﴿ ،ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾:
﴿ﮭ﴾ أي :مفؿا بظؿ قدرها وبؾت مؽاكتفا وارتػع
شلهنا.
﴿ﮮ﴾ مفؿا كاكت بزيزة لدى اإلكسان حدقد إلك

الحقاة الدكقا ،ويقم الؼقام -يـقم الـدِّ يـ -لـقس هــاك إال

قؾدف ﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

والســقئات ،فالؼصــاص يؽــقن بالحســـات
الحســـات َ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾[عبس].

والسقئات ،فقمخذ لؾؿظؾقم مـ حسـات الظالؿ وإن فـقـت
َ
حسـات الظالؿ لر بؾقـف مــ لـقئات الؿظؾـقم كؿـا يف
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يسقرا ،وال حسـ واحدة ،وال
قدرا ً
﴿ﮯ﴾ أي :ولق ً
يتحؿؾ بـف لقئ واحدة ولق كان أبز
أيضا -يؼدؾ أن
 ًَ
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إلقف راجع .فنذا بؾؿت أ َكؽ هلل بدد وأ َكؽ إلقف راجع فـابؾؿ

الـَاس بـده وأح َدفؿ إلقف ،ال يؼدؾ ذلؽ.
﴿ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳﴾ أي:

أ َكف لائؾؽ ،وإذا بؾؿت أكف لائؾؽ فلبدَ لؾؿسلل جقا ًبا.

لؾؿؾؽ الدَ َيان -لدحاكف وتعالك ،-ولفـٰذا جاء يف حديث

الرجؾ :وما الحقؾ ؟ قال :الحقؾ يسـقرة ،أحســ
فؼال َ

آخر [البخاري (ح  ،)6559مسلم (ح ])0787يؼقل« :أىا
الم ِلك أين ملوك اأر ِ
ض؟» فاألمر يقمئذ هلل -لدحاكف

فقؿا بؼل يغػر لؽ ما قد مضك ،فنكؽ إن أللت فقؿا قد بؼل

وتعالك -ويف ذلؽ الققم العظقؿ يؼضل َ -
جؾ وبَل -بقـ
الخَلئؼ ،ومـ كؿال بدلف ولطػف ومـِّف -لدحاكف وتعالك-

أخذت فقؿا بؼل وفقؿا مضك.
وهـٰذا الذي قالف الػضقؾ  $جاء يف حديث يرفع إلك
ِ
الســـَلم -أورده األلدـــا
الـَدـــل –بؾقـــف َ
الصـــَلة و َ

وحؽؿتف يجلء  ۵بـػسف كؿا أخرب يف لقرة الػجر بؼقلف

الصحقح (  « :)8859من أحسان َوماا
 $يف لؾسؾتف َ

بز وجؾ ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ ذلؽ الققم
َ

بؼي؛ غػر له ما مضى  ،ومن أساء َوما بؼي ؛ أخذ بما مضى

مطقق لؾخَلئؼ،
ِّ

ػق ًفا مـ وراء

ػقف ،محقطقـ

الرب  ۵يف ذلؽ الققم لؾؼضاء بقـ
بالخَلئؼ ،فقجلء َ
الخَلئؼ:

وما بؼي».
قد يؽقن الذي بؼل بؾك اإلكسان مـ حقاتف الدكقا أيا ًما
قَلئؾ ،والذي مضك لـقن لقيؾ  ،فنذا أحسـ يف أيامف التل

إلك د َيان يقم الدِّ يـ كؿضل
وبـد اهلل تجتؿع الخصقم

والعاقؾ ي ِعد لذلؽ الققم بدَ تف ويستعد لفـٰذا ال ِّؾؼاء
﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ﴾[الدؼرة].

بؼقت وإن ق َؾت غػر لف ما قد مضك وإن كثرت ،واهلل
گ غػقر رحقؿ جقاد كريؿ ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ﴾ [الزمر].



يو ُم الدين
(تأمالت يف آيات من سورة االفنطاار)
ُّ

كلمة
لطضيلة الشيخ الدُّ كتور

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر
حفظهما اهلل تعالى

أللل اهلل  ۵أن يقفؼـا أجؿعقـ لؾ َتقبـ الـَصـق وأن
يصؾح لـا شلكـا ك َؾف.

رجَل فؼـال
لؼل الػضقؾ بـ بقاض -رحؿف اهلل تعالكً -
لف :كؿ بؾغت مـ العؿر؟ قال :ل ِّتقـ لـ  ،قال :أوما بؾؿت
أ َكؽ يف لريؼ إلك اهلل وقد أوشؽت أن تدؾغ هنايتـف؟ ،فؼـال
الرجؾ :إ َكا هلل وإ َكا إلقف راجعقن .قـال :أو تعـرف تػسـقره؟
َ
قال :وما تػسقره؟

وكسللف  ۵أن ال يخزيـا يقم يدعثقن ،يقم ال يـػع مـال
وال بـقن َإال مـ أتك اهلل بؼؾ لؾقؿ.
واهلل تعالك أبؾؿ ،و َؾك اهلل ول َؾؿ بؾك بدده ورلقلف
محؿد وآلف و حدف أجؿعقـ.
كد ِّقـا َ


قال( :إ َكا هلل) أي أكا هلل بدد( ،وإ َكا هلل راجعـقن) أي :أكـا
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راجعفا الشقخ
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