¢
رب العالؿقن ،وأشفد أن ٓ إلـٰه َإٓ اهلل وحده
الحؿد هلل ِّ
ٓ شريك له ،وأشفد َ
محؿـدً ا بدـده ورلـوله ـ َؾى اهلل
أن َ
ول َؾم بؾقه وبؾى آله و َ ْحده أجؿعقن..
أ َما بعدُ ..
الؽرام..
أ ّيفا اإلخوة َ

العرض بؾـى اهلل گ ﴿ ،ﭬ
يوم الؼقامة هو يوم ْ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ
ﭵﭶ﴾[الؽفـــــــ  ﴿ ،]84ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ﴾[الحاقة] ،يوم بظـقم ولـابة بظقؿـة يؼػفـا
رب العـالؿقن -جـ َ وبـا ،-وهـو يـوم
الـَاس بقن يدي ِّ
العرض بؾى اهلل ،ويوم تطاير الصح  ،فآخذ كتابه بالقؿقن
وآخذ كتابه ِّ
بالشؿال.
ويف الؼرآن العظقم آيات كثقرة تص

ذلك القوم كلكَـك

تراه وكلكك ُت َشاهده ،وهو يوم ل َت ْؾؼاه ٓ ريب فقه ،ووقوف
تؼػه ٓ ّ
شك يف ذلك ،فالؿسؾم بؾى يؼـقن تـام مـن ذلـك
والعرض بؾى هلل گ يف يوم الؼقامة.
الوقوف ب ْقن يدي اهلل
ُ
ْ
ومن الجؿق بالؿسؾم أن ٓ يغػ بن ذلك القوم ،وأن
مستحضرا لؾوقوف بقن يدي اهلل گ.
ذاكرا له،
ً
يؽون ً
تذ َكر -أيفا الؿسؾم -بـدما يؼ

اس ذلك الؿوقـ
الـَ ُ

ٌ
فآخذ كتابه بقؿقـه وآخذ كتابه بشـؿاله ،ومـن أي الػـريؼقن
بظقؿـا
فرحـا
مؿن يلخذ كتابه بقؿقــه فقػـرف ً
ً
لتؽون ه َ
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مؿن يلخذ كتابه بشؿاله؟!
ويـؼؾب إلى أهؾه
مسرورا ،أو َ
ً

الثانية أبؾى وأرفع من إولـى ،وهـي رجـة اإليؿـان

ذلك الذي يلخذ بؿجامع الؼؾـوب ﴿ﮘ
واكظر و
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾
يعؾن فرحه بقن الخائـ ولـروره العظـقم ﴿ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ مث الـَـاجح

وتؽؿقؾفا لقػوز بثواهبـا العظـقم يـوم الؼقامـة ،وإن كاكـت

يف امتحان عب وامتحـان شـديد ف ُقؿــح شـفا ة بتػوقـه

معصقة ك ّ بـفا لقسؾم من مغ َدتفا ولوء باقدتفا.

وجدارته ،فقـطؾ إلى أهؾه يف غاية الػرف والسـرور بـذلك

الـَجاف؛ ب إمر يوم الـدِّ ين أبظـم وأبظـم ﴿ ﮢ ﮣ ﴾

الرالخ؛ أي الذي رلخ يف الؼؾـب وتؿ َؽـن مــه ،فل ـدح
َ
العدد بؾى ذكر ائم لذلك القوم ،ك َؾؿـا أرا أن ي ِ
ؼـدم بؾـى
ُ
ذلك العؿ تذ َكر ذلك القوم فنن كان طابة جدّ يف تتؿقؿفـا

أ ّما الغاف بن ذلك القوم إذا برضت له ّ
لذة فاكقة ُيؼـدم
بؾقفا وٓ يدالي؛ ّ
حاضرا يف قؾده.
ٕن ذكر القوم أخر لقس
ً

ابتؼدت ،أي كاكت هـٰذه حالي يف الدكقا أ َكــي أبتؼـد
أي
ُ

تػـى ال َؾذاذة مؿن َ
كال َ ْػو َتفا

وكــت
بوجو الحساب والعذاب والوقوف بقن يدي اهلل،
ُ
ِ
الصـاف أن يؽـون
ُأبد لفـٰذا القوم ُبدَ تـه .وهــٰذا مؽؿـن َ

والعار
الخزي
من الحرام ويدؼى
ُ
ُ
بواقب لوء من م َغ َدتفا
تدؼى
ُ
ٓ خقـ َر يف لـ ّذ ٍة من بعــدهـا الــّ ُار
﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾

الؿسؾم بؾى ذكر لذلك القوم وأن ٓ يغػ بـه ،فالغػؾة بـه
الضقاعِّ ،
الصاف ،ولفـٰذا تـرى يف
ألاس َ
والذكر له ألاس َ
كثقرا ال َتذكقر بذلك القـوم يف بـاب
كصوص الؽتاب والسـة ً
ال َترغقب ويف باب ال َترهقب ،تجد كصو ً ـا كثقـرة يف بـاب
ال َترغقب تـذ ِّكر بـالقوم أخـرة ،وكصو ً ـا كثقـرة يف بـاب

الرتهقب تـذكر بـالقوم أخـر ،قـال ﴿ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
الرالخ بـذلك القـوم
ﮦ﴾ فآبتؼا الجازم واإليؿان َ
وبالوقوف بقن يدي اهلل گ ألـاس الصـاف ،والــاس يف

الـتقجة والثَؿرة ﴿ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ كسلل اهلل

الؽريم لـا أجؿعقن من فضؾه العظقم ﴿ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ﮲﮳﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﴾ أي بؿا

قدمتم يف الحقاة الدكقا.
إذن تؼديم اإلكسـان يف هــٰذه الحقـاة الـدكقا لألبؿـال

اإليؿان بالقوم أخر بؾى رجتقن

الصالحات ُذخر له يوم الؼقامة ترتػع به رجاته ،وتؽون به
َ

يصـح
األولى رجة اإليؿـان الجـازم ،وهـي التـي ٓ
ّ
اإليؿان بالقوم أخر َإٓ هبا ،أن يجزم بوجو ذلـك القـوم،

كجاته ،وتتح ّؼ به لعا ته يوم يؾؼى اهلل ُل ْد َحا َك ُه َو َت َعا َلى.

بز وج ّ .
وأن يؽون متق ِّؼـًا من الوقوف بقن يدي اهلل ّ
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والػري أخر -وقاكا اهلل أجؿعقن وحؿاكا من لدقؾفم-

يؼول اهلل گ ﴿﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  
()24

   
 ﴾ يوم الـَدامة ويوم الخزي ويوم ال َتغابن ويوم
الػضقحة ﴿    ﴾ يلخذ كتابه بشؿاله ،كتاب
السخط ،فقه مؼت اهلل ُل ْد َحا َك ُه
فقه الفول ،فقه ال ُعؼوبة ،فقه َ
متحسرا متؼ ِّط ًعا حسرات وٓ يـػعه
َو َت َعا َلى ،فقؼول متـدِّ ما
ِّ
ذلك الـَدم ﴿   ﴾ ماذا تػقده هـٰذه ال َؽؾِ َؿة
وأي شيء تـػعه الحسرة والـدم ﴿  ﴾ أن

بظقم بالؿممن أن يؽون بؾى ٍذ ٍ
كر
ال َؽريؿات ،فؽم هو
ٌ
لفـٰذا القوم.
الؿسؾم الؿو َف  -هـٰذا الوقوف بقن يدي
تذ َكر -أيفا ُ
بز وج  -وهـٰذا التَطاير لؾصح  ،وأبدّ لذلك
اهلل َ -
القوم بدَ ته ،وتذكر أ َكك مسمول فلبدَ لؾسمال جوا ًبا،
ولقؽن الجواب وا ًبا وما التَوفق َإٓ باهلل وحده.
ال ّٰؾ َ ِّ
حي يا ققوم يا ذا الجال واإلكرام.
فم وفؼـا يا ّ

مـفا ﴿  ﴾ إن كان ذا مال يف هـٰذه الحقاة

فم أ ؾح لـا يــا الذي هو بصؿة أمركا ،وأ ؾح لـا
ال ّٰؾ َ
كقاكا التي فقفا معاشـا ،وأ ؾح لـا آخرتـا التي فقفا معا كا،

الدّ كقا أين ماله يوم الؼقامة؟! وإن كان ذا مؾك ولؾطة

واجع الحقاة زيا ة لـا يف ك ِّ خقر والؿوت راحـة لــا مـن

ُيؼضى بؾقه فقؿوت ..أماين يتؿـَاها ،وهقفات أن يـال شق ًئا

ورئالة وزبامة ماذا تغـي بـه يوم الؼقامة؟! ﴿   ﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ أي ٓ يـتػع من ذلؽم

بشيء ،ويف ذلك القوم يـا ي رب ال َعالؿقن الخائ
بصوت يسؿعه من َب ُعد كؿا يسؿعه من قرب « َأنَا ا ْل َم ِل ُ
ك،
األر ِ
بز وج َ « َو ََل
َأنَا َّ
ض؟» ثم يؼول َ
الد َّي ُ
انْ ،أي َن ُم ُلوك ْ
َينْ َب ِغي ِألَ َح ٍد ِم ْن َأ ْه ِل الن ِ
َّار َأ ْن َيدْ ُخ َل الن ََّار َ ،و َل ُه ِعنْدَ َأ َح ٍد ِم ْن
َأ ْه ِل ا ْل َجن َِّة َح ٌّق َحتَّى َأ ُق َّص ُه ِمنْ ُه َ ،و ََل َينْ َب ِغي ِألَ َح ٍد ِم ْن َأ ْه ِل
ا ْل َجن َِّة َأ ْن َيدْ ُخ َل ا ْل َجنَّ َة َو ِألَ َح ٍد ِم ْن َأ ْه ِل الن ِ
َّار ِعنْدَ ُه َح ٌّق َحتَّى
َأ ُق َّص ُه ِمنْ ُه َحتَّى ال َّل ْط َم ُة»[مسند أحمد (ح ])48951ثم تذ َكر

ك ِّ شر.
فم إ َكا كسللك بللـؿائك الحســى و ـػاتك العؾقـا
ال ّٰؾ َ
وبل َكك أكت اهلل ٓ إلـٰه َإٓ أكت يـا مـن ولـعت كـ شـيء
وبؾؿا أن تجعؾـا مؿن يمتون كتاهبم بالقؿقن يا حـ ّي
رحؿة
ً
الجال واإلكرام.
يا ق ّقوم يا ذا َ

يو ُم ال َع ْرض
الحا َّقة)
(تأمالت يف آيات من سورة َ
ُّ

كلمة
لفضيلة الشيخ الدُّ كتور

الرزاق بن عبد المحسن البدر
عبد َّ
حفظهما اهلل تعالى

واهلل أبؾم ،و َؾى اهلل ول َؾم بؾى رلول اهلل.


راجعفا الشقخ

الـَتقجة ﴿ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
السدب ﴿ﰋ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾ َ
ﰌ ﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ
ﰗ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ إلى آخر هـٰذه أيات
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