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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

92 
 (1)اإليمان باليوم اآلخر 

ْمُس، َويُ ْلِجُمُهُم اْلَعَرقُ  :-رحمه اهلل- ؤلفقال الم ُهُم الشَّ فَ تُ ْنَصُب اْلَمَوازِيُن، فَ ُتوَزُن ِبَها  ،َوَتْدنُو ِمن ْ
َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا ( 109)َفَمْن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن } َأْعَماُل اْلِعَباد،

َواوِيُن، َوِهَي َصَحاِئُف اأَلْعَماِل، فَآِخٌذ ِكَتابَُه بَِيِمي. {(101)أَنُفَسُهْم ِفي َجَهنََّم َخاِلُدوَن  ِنِه، وآِخٌذ ِكَتابَُه َوتُ ْنَشُر الدَّ
وَُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتابًا }: ِبِشَماِلِه َأْو ِمْن وَّراِء َظْهرِِه؛ َكَما قَاَل ُسْبَحانَُه َوتعالى

 .{(11)اْليَ ْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا اقْ َرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَ ْفِسَك ( 11)يَ ْلَقاُه َمنُشورًا 
 .وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ,احلمد هلل رب العاملني

إن اإليمان باليوم وقلنا  ,خردخلنا يف الدرس املاضي يف احلديث عن هذا الركن العظيم وهو اإلميان باليوم اآل
 :خر يتطلب اإليمان بأربعة أموراآل

 .وعذاب القرب ونعيمه ,فتنة القرب: وهو أمران, اإلميان مبا يكوُن يف القرب :األمر األول
 .وهو إخراج الناس من قبورهم أحياء يوم القيامة على صفٍة تكلمنا عنها ؛البعث :األمر الثاني

 .احلساب :األمر الثالث
 .اجلزاء :األمر الرابع

 غراًل  فقد تقدم أن الناس خيرجون من قبورهم يوم القيامة حفاًة عراةً  ,بالبعثاألمر الثاين وهو ما يتعلق يف وال زلنا 
فهذا  ,عظيمة متالحقة ال ميكن حصرها طويل جتري فيه أحداث   ولكن يوم القيامة يوم   .وجرى وصف ذلك احلال ,مابُ 

دنو الشمس من : فمنها .يٍء منهاإىل ش -رمحه اهلل-الشيخ  ارجسام أش فتقع فيه أحداث   ,جدًّا جدًّا طويل   اليوم يوم  
أو  قدر ميلٍ  يوم القيامة بأن الشمس تدنو من العباد -صلى اهلل عليه وسلم- فقد أخرب النيب .وإجلامهم العرق ,العباد
شديد بسبب دنو  لكن هذا الدنو ينتج عنه تعرق   ,اهلل أعلم ؟أو ميل المكحلة ؟هل الميل ميل المسافة ,ميلني

فمن الناس  ؛مث بعد ذلك يطفو ,االعرق يف األرض سبعني ذراعً  خويسي ,رقون على قدر أعماهلمعمث إن الناس ي ,الشمس
ومنهم  ,تراقيه ومنهم من يبلغُ  ,ثدييه ومنهم من يبلغُ  ,حقويه ومنهم من يبلغُ  ,ركبتيه ومنهم من يبلغُ  ,هكعبي  العرقُ  من يبلغُ 

فإنه كما  ,تصديق با وعدم إخضاعها للمقاييس املاديةالر الغيبية اليت جيب قبوهلا و وهذه من األمو , اإجلامً  العرق من يلجمهُ 
هذا ال يتفق مع  :أن يقول قائل ها فال يسوغُ كمُ ولكل داٍر حُ  .ودار اآلخرة ,ودار الربزخ ,دار الدنيا :ثالث دورأسلفنا ال

طرح وال نكل هذا جيب أن ي  ؟واحد كيف يكون املاء غري متساٍو على سطحٍ   (.قاعدة األواين املستطرقة)النظريات الفيزيائية 
فلهذا يعرقون على  ,هم فيهم قادر  على هذا التفاوتن  فاهلل الذي خلقهم وأجرى سن    ,ةقابل به النصوص القطعية والثابتت

الذي سيأيت ذكره  (احلوض املورود)ام يف ذلك املق -صلى اهلل عليه وسلم-لنبيه  كرمةً ت ذا جعل اهلل تعاىلوهل, قدِر أعماهلم
 .يكون ذلك ألجل ما يلحقهم من العرق والعطش الشديدف ,-إن شاء اهلل تعاىل-الحًقا 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

الذي  :قيل, ؟وما الذي يوزن. به األعمال وزنُ وهو ما تُ  .واملوازين مجع ميزان ,املوازين ومما جيري يوم القيامة نصبُ 
 .ولكٍل دليل ,صحائف األعمال :وقيل ,العامل :وقيل, يوزن العمل

صلى اهلل -استدل حبديث البطاقة أنه ينادي برجل من أمة حممد  .توزن صحائف األعمال :فمن قال -
حىت يظن  -يعين من الذنوب واخلطايا- فينشر له تسعة وتسعني سجاًل  ,على رؤوس اخلالئق يوم القيامة -عليه وسلم

قال رسول اهلل  .فتربز له بطاقة فإذا مكتوب  فيها ال إله إال اهلل ,ًئاندنا شيظلم إن لك عإنك ال تُ : قالفيُ  .أنه قد هلك
لت فطاشت السجالت وثقُ : قال ,ةووضعت البطاقة يف ِكف ةفوضعت السجالت يف ِكف :-صلى اهلل عليه وسلم-

يوزن ماذا؟  فإنه يدل على أن الذي ,وهذا احلديث فوق ما يدل عليه من فضل التوحيد وتكفريه للذنوب .البطاقة
 .صحائف األعمال

صلح استدل بقصة عبد اهلل بن مسعود حينما صعد يُ  .أن الذي يوزن هو العامل نفسه :وقول من قال -
 .فجعل الصحابة يتعجبون من دقة ساقية ,فإذا مها ساقان دقيقتان كأهنما قصبتان ؛يف املسجد فكشفت ساقاه ًئاشي

 .فواهلل هلما أثقل يف ميزان اهلل من جبل أحد! ؟هأتعجبون من دقة ساقي :-صلى اهلل عليه وسلم-فقال النيب 
وكان من  ,-رضي اهلل عنه-اختزن العلم , "ايء علمً لِ مُ  ف  ي  ن   كُ " :-رضي اهلل عنه-بن مسعود قال عنه عمر ا

شتبه عليك أهو د ي  نه إذا جاء الكالم عن ابن مسعو إحىت  ,-صلى اهلل عليه وسلم-أقرب الناس مسًتا وهديًا برسول اهلل 
 .حلسن نظمه ونسقه ؛مرفوع أم موقوف

وزن هو ومما يدل على أن الذي يُ  -
ِلُحون  }ما ورد كثريًا يف كتاب اهلل  .األعمال ل ِئك  ُهُم ال ُمف  و م ن  خ فَّت  م و ازِيُنُه ف أُو ل ِئك   (201)ف م ن  ث  ُقل ت  م و ازِيُنُه ف ُأو 

رًا ي  ر ه} ,[201 ,201: املؤمنون]{ (201)الَِّذين  خ ِسُروا أ نُفس ُهم  يف ج ه نَّم  خ اِلُدون   ي   ( 7) ف م ن  ي  ع م ل  ِمث  ق ال  ذ رٍَّة خ 
 .وزن هو العملل على أن الذي يُ ص املتكاثرة تدُ فهذه النصو  ,[ 8 ,7: الزلزلة]{ و م ن  ي  ع م ل  ِمث  ق ال  ذ رٍَّة ش رًّا ي  ر ه

وإمنا قد يزن اهلل العامل  ,لكن الذي به العربة هو وزن األعمال .وزنال تعارض فكل هذه الثالث تُ  :ونقول
ؤتى بالرجل الفاجر الكبري الضخم يوم فقد جاء يف احلديث أنه يُ  ,-أعاذنا اهلل وإياكم-أو إلظهار خزيه  ,إلظهار فضله

يكون إلظهار فضله لكن العربة يف الوزن  وغريهُ  .فهذا يكون إلظهار خزيه ,القيامة ال يساوي يف ميزان اهلل جناح بعوضة
ِلُحون   ُهمُ  ف ُأول ِئك   زِيُنهُ م و ا ث  ُقل ت   ف م ن  } ,[77: األنبياء]{ ال ِقي ام ةِ  لِي  و مِ  ال ِقس ط   ال م و ازِين   و ن ض عُ }هو بوزن األعمال   ال ُمف 

 .[201 - 201: املؤمنون]{ خ اِلُدون   ج ه نَّم   يف  أ ن  ُفس ُهم   خ ِسُروا الَِّذين   ف ُأول ِئك   م و ازِيُنهُ  خ فَّت   و م ن  ( 201)
 .فدل ذلك على إثبات املوازين ,ففي سورة األنبياء: {لِيَ ْوِم اْلِقَياَمةِ  َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسطَ }أما 

هنا ألكن رمبا  ,لى التعددعفلفظ اجلمع يف قوله املوازين يدل  ؛حيتمل وهل الموازين متعددة أم هو ميزان واحد؟
 .ا أهنا بالفعل موازين متعددةمبور  ,تعددت باعتبار املوزونات
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

  ,ةبكسر الكاف ال ك ف فتانالصحيح كِ لفظها فتان هذا حقيقي له لسان وكِ  ومما جيب اعتقاده أن امليزان ميزان  
 اثبتون ميزانً فال يُ  ؛عون إىل التأويلال كما تدعيه املعتزلة فإن املعتزلة كما تعرفون من منهجهم ينزِ  ,ِكفتان فله لسان  وِكفتان

أخرب به الذي سطة امليزان ابو بل املقصود بامليزان إقامة العدل  :وحنن نقول .إقامة العدل :بل يقولون املقصود بامليزان احقيقيًّ 
سبحانه -عدل اهلل عز وجلكمال  ىوهذا يدل عل ,هو ميزان  حقيقيفبه  وأخرب اهلل تعاىل, -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 

 .وهذا جيري يف عرصات القيامة وزن األعمال .إذن ال بد من اإلميان بذا ,-وحبمده
مجع  ,فارسية وهي كلمة   نشر الدواوين, ين مجع ديوانو والدوا ,مما جيري أيًضا يف عرصات القيامة نشر الدواوينو 

 .ديوان كذا ,ديوان املظامل ,ديوان املوظفني ملكما يستع  ...ديوان ال ,ديوان اجلند :ديوان وهو اجلامع للشيء كما يقال
و ُكلَّ } :ودليل ذلك قول اهلل عز وجل ,نشر الدواوين وهي صحائف األعمالفتُ  .أي اجلامع للشيء احمليط به يقال له ديوان

ن اُه ط ائِر ُه يف ُعُنِقِه و ُُن رُِج ل ُه ي  و م  ال ِقي ام ِة ِكت ابًا ي  ل ق اُه م نُشورًا  اق  ر أ  ِكت اب ك  ك ف ى بِن  ف ِسك  ال ي  و م  ع ل ي ك  ح ِسيًبا ( 21)إِنس اٍن أ ل ز م 
ا ال ِكت اِب ال يُ غ اِدُر ص ِغري ًة و ال ك ِبري ًة ِإالَّ أ ح ص اه ا و ي   }: وقال تعاىل ,[27 ,21: اإلسراء]{(27) ُقولُون  ي ا و ي  ل ت  ن ا م اِل ه ذ 

 .[ 74:الكهف]{و و ج ُدوا م ا ع ِمُلوا ح اِضرًا و ال ي ظ ِلُم ر بُّك  أ ح ًدا
ألن  ؛أي ما طار من عمله ؟ما معىن طائره, [21: ءاإلسرا] {وَُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِفي ُعُنِقهِ } :قوله تعاىل
 .افلذلك مُسي طائرً  ,ال ميكنك أن ترده دركالطائر الذي غا  ؛والقول الذي يتفلت منك ,منك العمل الذي يصدرُ 

عنقه ألنه بألن ألزم ما يكون يف اإلنسان ما ربط  وملاذا يف عنقه؟ :{وَُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِفي ُعُنِقهِ }:قال
 :هلذا قال ؛بط بالعنقلكن أوثق ما يكون إذا رُ  ,رجلك أو غري ذلكبفقد تربط الشيء بيدك أو  ,بذهاب عنقه يذهب

 .{أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِفي ُعُنِقهِ }
هذا الكتاب هو يف الواقع مستنسخ مما كان قد عمله  :[11: اإلسراء] {َوُنْخِرُج َلُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتابًا}: قال

ت نِسُخ م ا ُكنُتم  ت  ع م ُلون  } .وطار من عمله يف الدنيا  .[14: اجلاثية]{إِنَّا ُكنَّا ن س 
كل شيء   ,حماكمة عالنية ,بل ها هو بني يديك ,ا ليس مغلًقاأي مفتوحً  ؟اما معىن منشورً  {َمنُشورًا}: قال

ا ال ِكت اِب ال يُ غ اِدُر ص ِغري ًة و ال ك ِبري ًة } ةلع على كتابه تصيبه صدمطَّ اوهلذا إذا  ؛بالدالئل ,بالبينات و ي  ُقولُون  ي ا و ي  ل ت  ن ا م اِل ه ذ 
 .حىت إن األمر يبلغ بالكافر إىل اهتام وختوين املالئكة الكرام[. 74: الكهف] {ِإالَّ أ ح ص اه ا

من حال الرجل يوم : ما يضحكك يا رسول اهلل؟ قال: وقد ضحك قالوا -صلى اهلل عليه وسلم-قال النيب 
أو ال ترضى أن نبعث عليك شاهًدا : فيقول اهلل عز وجل ,ظلمين الكرام الكاتبني ,ظلمين كتبتك يا رب  : القيامة يقول لربه

, فيختم على فيه: الق -ما هذا؟, ما أعظم من هذا الشاهد أن اإلنسان يشهد لنفسه-بلى يا رب : من نفسك؟ فيقول
اهلل عز وجل يف  هوهذا ما ذكر  ,وهكذا بقية جوارحه, فيحدث مبا صنع, فيكون أول ما ينطق فخذه, ؤمر جوارحه فتنطقتو 

ءٍ }: فصلتسورة  ن ا ق الُوا أ نط ق ن ا اللَُّه الَِّذي أ نط ق  ُكلَّ ش ي  ُُت  ع ل ي   وقال رسول اهلل  ,[12: فصلت]{و ق اُلوا جِلُُلوِدِهم  مِل  ش ِهد 
يعين يقول - ؛ا فعنكن كنت أناضلبعًدا لكن وسحقً : فيقول. مث خُيلى بينه وبني الكالم: -صلى اهلل عليه وسلم-
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

اق  ر أ  ِكت اب ك   } .عليه احلجة فيقيم اهلل تعاىل ,-يدعو عليهن فعنكن كنت أناضل, ابعًدا لكن وسحقً : الشخص جلوارحه
 .ال شهادة أعظم من هذه الشهادة : واهلل يإ, [27: اإلسراء] {ي ك  ح ِسيًباك ف ى بِن  ف ِسك  ال ي  و م  ع ل  

بشماله الشيخ هكذا نوع  .كتابه بشماله أو من وراء ظهره  ذ  خآبيمينه و  خذ  كتابهُ آوم القيامة يإذن هذا مما جيري 
الِهِ  ِكت اب هُ  أُويت   م ن   و أ مَّا} :ن هذا ورد يف القرآن على لفظني ففي سورة احلاقةأل ,أو من وراء ظهره  مل    ي ال ي ت يِن  ف  ي  ُقولُ  ِبِشم 

رِهِ  و ر اء   ِكت اب هُ  أُويت   م ن   و أ مَّا} :ويف سورة االنشقاق ،[12: احلاقة]{  ِكت ابِي ه   أُوت   فبعض العلماء  ,[20: االنشقاق]{ ظ ه 
عطى كتابه بشماله من وراء مبعىن أهنا تلوى ذراعه ويُ  ؛إنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره :سلك مسلك اجلمع وقال

 تورتني تدل على التبكيصوكال ال ,بشماله يُعطى وتارةً  ,عطى من وراء ظهرهيُ  وظاهر كالم الشيخ هنا أنه تارةً  .ظهره
الصفة كان  فإذا ُجعل على غري هذه ,ألن األصل يف اإلنسان هو التناول واإلعطاء واألخذ باليمني ؛والتحقري رتغيبوال

تبهم والذين يؤتون كُ  ,مياهنم هم أهل اليمني هم أهل اجلنةأهم بتب  فالذين يؤتون كُ  ,ذلك يعين إلظهار خزيه وتبكيته
 .بشمائلهم هم الذين حق عليهم العذاب

 .خرآ مث انتقل بعد ذلك إىل فصلٍ 
رحمه اهلل- ؤلفقال الم-:  

نَّةِ  َوُيَحاِسُب اهلُل الَخالِئَق، َوَأمَّا . َوَيْخُلو ِبَعْبِدِه اْلُمْؤِمِن، فَ يُ َقرِّرُُه ِبُذنُوبِِه؛ َكَما ُوِصَف َذِلَك ِفي اْلِكَتاِب َوالسُّ
َماُلُهْم، فَ ُتْحَصى، تُ َعدُّ َأعْ اْلُكفَّاُر؛ َفال ُيَحاَسُبوَن ُمَحاَسَبَة َمْن ُتوَزُن َحَسَناتُُه َوَسيَِّئاتُُه؛ فَِإنَُّه اَل َحَسَناَت َلُهْم، َوَلِكْن 

َها َويُ َقرَُّروَن ِبَها  .فَ ُيوقَ ُفوَن َعَلي ْ
 (.وجيزون با)يف نسخيت  ليست عندك؟( وجيزون با)

 -واعلموا  ,باحلساب وهو اإلميانُ  :خراليوم اآل مما يكون يفجيب اإلميان به  الذياألمر الثالث هو نعم هذا 
 .وحماسبة  للكافرين ,حماسبة  للمؤمنني :نوعان خالئقاهلل لل ةمحاسبأن  - يرعاكم اهلل

أن  فمن سبقت له من اهلل احلسىن وأراد اهلل تعاىل ,ومناقشة عرض   :المؤمنين فنوعان أيًضا أما محاسبةُ  -
أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-فإنه حياسب حماسبة العرض وهي اليت دل عليها حديث عبد اهلل بن عمر  ,يقيه النار

ويسرته عن  -يعين سرته-دين اهلل عبده املؤمن يوم القيامة ويضع عليه عليه كنفه يُ ]: قال -ليه وسلمصلى اهلل ع-
 ,أي ريب ,أي ريب :وهو يقول ,يذكره بذنوبه ؟اذأتعرف ذنب كذا يوم ك ؟أتعرف ذنب كذا يوم كذا :ويقول ,الناس

سأل ن- ,[إين قد سرتهتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم :فيقول له الرب الرحيم ,ن أنه قد هلكيتذكر حىت يظُ 
إين قد سرتهتا عليك يف الدنيا وأنا  :حني يقرع مسعه هذا الكالم حني يقال له !ما أسعده !هأما أهن -اهلل من فضله

كم ممن يسمعها من رٍب جعلنا اهلل وإيا -حزح عن النار بذا احلكم الرباين زُ  ,جناالسعادة  حلَّت عليه, أغفرها لك اليوم
 .هذا هو العرض. إين قد سرتهتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ,-رحيم
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: قال -صلى اهلل عليه وسلم-يف الصحيح أن النيب  -رضي اهلل عنها-حديث عائشة  افيدل عليه :أما المناقشة
َفَسْوَف ( 7) فََأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه بَِيِميِنهِ }: قد قال -تعاىل-أليس اهلل  ,يا رسول اهلل :قلت ,[ذبمن حوسب عُ ]

من حوسب  :يقول-صلى اهلل عليه وسلم-فهمتهم؟ يعين إشكاهلا أن النيب  .[4 ,8: االنشقاق] {ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا
ِلهِ  ىل  إِ  و ي  ن  ق ِلبُ ( 8) ي ِسريًا ِحس ابًا حُي اس بُ  ف س و ف  }: -تعاىل-ُعذب وهي قرأت قول اهلل  ُرورًا أ ه   ,8: االنشقاق]{ م س 

ُرورًا}لكنه و ها قد حوسب  ,[4 ِلِه م س   ,ذاك العرض ,يا عائشة] :-صلى اهلل عليه وسلم-فقال هلا النيب  {و ي نق ِلُب ِإىل  أ ه 
من نوقش احلساب ] :مث قال يف اللفظ الثاين ,[من حوسب هلك] :فظ األوللويف ال. [ومن نوقش احلساب ُعذب

ِإنَّ الَِّذين  }عرض  وهو يكون للمؤمنني الذين شاء اهلل تعاىل أن جينبهم النار :  بذا أن احلساب نوعانتبنيَّ , ف[ُعذب
س ىن  أُو ل ِئك  ع ن  ه ا ُمب  ع ُدون   ت  ه ت  أ نُفُسُهم  خ اِلُدو ( 202) س ب  ق ت  هل ُم  ِمنَّا احلُ  م ُعون  ح ِسيس ه ا و ُهم  يف م ا اش   {ن  ال ي س 

 .[201-202: األنبياء]
من أهل الكبائر الذين مل  ؛من أراد اهلل أن يناله شيء  من العذاب من ُعصاة املوحدين فهي يف حق   :وأما املناقشة

فإنكم تعلمون أن صاحب الكبرية حتت املشيئة واإلرادة يوم القيامة إن شاء اهلل عذبه بقدر ذنبه  .اهلل أن يغفر هلم أيش
 .فمن نوقش ودقق معه احلساب فهذا دليل  على أنه سيعذب .وأدخله اجلنة جمانًا وإن شاء عفا عنه ,نةومآله إىل اجل

 الَِّذين   ال ِكت اب   أ و ر ث  ن ا مُثَّ }إذن هذا هو حساب املؤمنني على اختالف طبقاهتم وحنن نعلم أن املؤمنني أطباق 
ن ا ُهم   ِعب اِدن ا ِمن   اص ط ف ي   ِسهِ لِن    ظ امِل   ف ِمن   ُهم   ُمق ت ِصد   و ِمن  ُهم   ف   .سواء اليسو , [11: فاطر]{ اللَّهِ  بِِإذ نِ  بِاخل  ي  ر اتِ  س اِبق   و ِمن  

مل؟ ألنه ال حسنات  ,وزن حسناته وسيئاتهفال حياسبون حماسبة من تُ  :قال ؟أما الكفار فكيف يكون حسابهم
 .[11: الفرقان]{ م ن ثُورًا ه ب اءً  ف ج ع ل ن اهُ  ع م لٍ  ِمن   ع ِمُلوا م ا ِإىل   و ق ِدم ن ا}: فقد قال اهلل عز وجل ,هلم

شريف من أهل اجلاهلية من أهل  عن رجلٍ  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  -ي اهلل عنهاضر -سألت عائشة 
ويعين له مآثر ومناقب هل نفعه  ,ويسقيهم يجويطعم احلج ,العاين كان يفكُّ   جدعان عبد اهلل بن زيد بن :يقال له ,مكة

مبعىن أن الكافر إذا عمل أعمااًل , [رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين :من الدهر يوًما إنه مل يقل .ال]: ذلك عند اهلل؟ قال
ة  أن الكفار إذا عملوا أعمااًل صاحلوهذا من كمال عدل اهلل .لكن تنفعه يف الدنيا ,نفعه يف اآلخرةتفإهنا ال  ةصاحلة حممود

 ,سعًة يف الرزق ؛ثره ونفعه يف الدنياأفإن ذلك يعود عليهم  -يقع منهم بال ريب اوهذ- واإلحسان والصدقة من الرِب 
 هيةمن الرفا جتدون بعض األمم الكافرة يعيشون يف نوعٍ  ,ن هذاو وأنتم تالحظ .ومتكيًنا يف األوطان ,وصحًة يف األبدان

ليس كلها  ؛وإعانة ,العام ومجعيات النفع ,جتدون تنشط عندهم اجلمعيات اخلرييةو  ,ويعين ال يعانون مما يعاين منه غريهم
: عن النصارى كما قال اهلل عز وجل  ,بغرض التنصري أو بغرض أغراض معينة أحيانًا يفعلوهنا بدوافع أخالقية حمضة

ب انِيَّةً  و ر مح  ةً  ر أ ف ةً  ات َّب  ُعوهُ  الَِّذين   قُ ُلوبِ  يف  و ج ع ل ن ا} من الصفات البشرية  فعندهم شيء  , [ 17: احلديد]{ اب  ت د ُعوه ا و ر ه 
أما املؤمن فإهنا تنفعه  .اإلنسانية املشرتكة فإذا وقع منهم فعل  محيد فإهنم يكافئون عليه يف الدنيا وال ينفعهم يف اآلخرة

 سببٍ لمة ال حياسبون حماسبة من توزن حسناته وسيئاته فاملقصود أن الكفار يوم القيا ,أعماله الصاحلة يف الدنيا واآلخرة
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

عدد فتُ  ,أن يظهر اهلل عدله يف العاملني من كمال عدل اهلل عز وجل إذن كيف يكون حسابهم؟ ,بسيط أنه ال حسنات هلم
بم  فيكون ذلك يعين على املأل نكايةً  .مث جيزون عليها ,ويعرتفون با ,ويقررون با ,ويوقُفون عليها ,وحتصى ,أعماهلم

ن ابن الهذه غدرة ف: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة يقال] -صلى اهلل عليه وسلم-وهلذا قال النيب  ,وكشًفا لسرتهم
 هو إذن هذا .يضع عليه كنفه ويسرته ال يفضحه على رؤوس اخلالئق ؛عليه سرته يطفي اهللأما املؤمن فكما مسعتم  ,[فالن

 .بعض ما جيري يوم القيامة أيًضاإىل ذكر مث انتقل  .يتعلق باحلساب ما
 


