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 ملخص باللغة العربية
  أ.د. أمحد عبد الرزاق خلف
 الصيدة زييب حصً مطر 

لذا . إن موضوع الميزان والوزن من موضوعات الدار اآلخرة التي يجب عمى اإلنسان اإليمان بيا
فإن سبب اختياري ليذا الموضوع ىو لتسميط الضوء عمى جزئية من جزئيات اليوم اآلخر الذي ىو ركن من 

وتأتي أىمية الموضوع لتعمقو بأعمال العباد في الدنيا حيث أن ما يقدمو اإلنسان في الدار  أركان اإليمان.
وقد ذكر لفظ الوزن والميزان في القرآن الكريم في ثبلث وعشرين آية، منيا ، سوف يوزن لو يوم القيامة؛ الدنيا

، والحذر من التطفيف في الكيل والميزان خمس عشرة آية خاصة بالحث عمى إقامة العدل في ميزان الدنيا
ىذا وقد تم جمع الجزئيات الخاصة بيذا  . المستوجب لعذاب اهلل، ومنيا ثماني آيات خاصة بالوزن في اآلخرة

ومن أىم . ومناقشتو بحسب االستطاعة، وذكر ما وقع فيو الخبلف بين عمماء المسممين في ذلك، الموضوع
ن يقيم ليم الميزان يوم أومن عدلو ، ال يظمم أحد، ن اهلل تعالى عدلإ. ٔ: يالنتائج المستخمصة في البحث ى

وىو إقامة العدل يوم ، فذلك ال يمنع الحكمة من وجوده؛ أو موازين متعددة، ن كان الميزان واحدإ. ٕ القيامة.
ظيارًا لعدل اهلل في خمقو، تبين أن الكافر يقام لو وزن أعمالو تبكيتًا لو أمام الخبلئق لعدم إيمانو. ٖ .المعاد . وا 

 . فيم محاسبون مجزيون عمى أعماليم، كذلك يقام الوزن لمجن أيضًا ألنيم عباد مكمفون. ٗ
 عقيدة إسالمية ، دار المعاد، أعمال العباد: الكممات المفتاحية

THE WEIGHT OF ACTS OF SERVANTS ON  
THE DAY OF RESURRECTION  

Prof. Dr. Ahmed Abdul Razzaq Khalaf 

Mrs. Zeinab Hassan Matar 

Summary 
The subject of scale and weight is one of the subjects of the home of the 

hereafter that a person must believe. So, the reason behind my choice for this topic 

is to shed light on one of the last day's parts which is a cornerstone of faith. The 

importance of the topic is related to the work of the servants in the world, as what 

a person provides in the worldly house will be weighed on the Day of Resurrection. 
The parts related to this topic has been collected and the dispute between Muslim 

scholars in that, mentioned and discussed as possible. Among the most important 

conclusions drawn in the research are: 1- That God Almighty is just, does not 

oppress anyone, and it is just for him to establish the balance for them on the Day 

of Resurrection. 2- If the scale is one, or multiple scales, then this does not prevent 

the wisdom from its existence, which is the administration of justice on the day of 

return.  3- It is evident that the unbeliever is given the weight of his deeds in 

reproof of him in front of the creatures for his unbelief and in manifestation of 

God's justice in his creation. 4- The weight of the jinn is also established, because 

they are charged servants, who are accountable and rewarded for their deeds. 

Key words: acts of servants, doomsday, Islamic faith 
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 ملكدمةا

وعمى آلو وصبو ، والصبلة والسبلم عمى رسولو األمين، الحمد هلل رب العالمين
 :وبعد ...أجمعين

فإن موضوع الميزان والوزن من موضوعات الدار اآلخرة التي يجب عمى 
لذا فإن سبب اختياري ليذا الموضوع ىو لتسميط الضوء عمى . اإلنسان اإليمان بيا

 جزئية من جزئيات اليوم اآلخر الذي ىو ركن من أركان اإليمان.
وتأتي أىمية الموضوع لتعمقو بأعمال العباد في الدنيا حيث أن ما يقدمو اإلنسان 

 ٰى ٰر ٰذ ييقال تعالى:  ،يوزن لو يوم القيامةسوف ؛ في الدار الدنيا

 ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ

وقد ذكر لفظ الوزن والميزان في القرآن الكريم في ثبلث  [.ٚٗاألنبياء: ] رت يب
حث عمى إقامة العدل في ميزان الدنيا، آية، منيا خمس عشرة آية خاصة بالوعشرين 

المستوجب لعذاب اهلل، ومنيا ثماني آيات ذر من التطفيف في الكيل والميزان والح
  .(ٔ)في اآلخرة خاصة بالوزن

ف فيو الخبلما وقع  مع بيان، ئيات الخاصة بيذا الموضوعىذا وقد جمعت الجز 
 .مناقشتو بحسب االستطاعةو ، بين عمماء المسممين في ذلك

تعرف الوزن  في المبحث األول، فجاء البحث مقسمًا عمى ثبلثة مباحث
، عمى مطمبينومقسمًا  ؟وما الحكمة منو ؟وىل الميزان واحدىو الموزون؟  وما، والميزان

عمى مطمبين ومقسمًا ، والمنكرون لذلك ومناقشتيم، عن حقيقة الميزانالمبحث الثاني و 
عمى  وجاءعن االختبلف فيمن لو وزن ومن ليس لو وزن أما المبحث الثالث فيو  أيضا

 . لذلك كمو مع أىم النتائجخاتمة ثم ال، مطمبين كذلك
 إنو سميع مجيب ، اهلل اإلخبلص في العمم والعمل سألىذا ون

                                                            

 ، ٘ٚٔص ، عمي محمد الصبلبي، اإليمان باليوم اآلخر: ينظر (ٔ)
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 املبحث األول: 
  ٌ لغةً واصطالحاتعريف الوزٌ وامليسا

 وما ٍو املوزوٌ؟، وحلنتُ وٍل امليساٌ واحد؟
  املطلب األول:

 اتعريف الوزٌ وامليساٌ لغةً واصطالًح
 ؟وٍل امليساٌ واحد؟ وما ٍي حلنتُ

ااا:واصطالحًاتعريفاالوزناوالميزانالغةاًاا:أوًلا
)َوَزَن( اْلَواُو َوالزَّاُء َوالنُّوُن: ِبَناٌء َيُدلُّ َعَمى َتْعِديٍل َواْسِتَقاَمٍة: َوَوَزْنُت الشَّْيَء َوْزًنا. "

َنُة َقْدُر َوْزِن الشَّْيِء؛ َواأْلَْصُل َوْزَنٌة. َوُيَقاُل: َقاَم ِميَزاُن النََّياِر، ِإَذا اْنَتَصَف النََّيارُ  . َوالزِّ
ِإَلى َوَىَذا ُيَواِزُن َذِلَك، َأْي ُىَو ُمَحاِذيِو. َوَوِزيُن الرَّْأِي: ُمْعَتِدُلُو. َوُىَو َراِجُح اْلَوْزِن، ِإَذا َنَسُبوُه 

  .(1)"َرَجاَحِة الرَّْأِي َوِشدَِّة اْلَعْقلِ 
، والوزن: ثقل شيء بشيء مثمو كأوزان الدراىم، الوزن: روز الثقل والخفة"و
ْزنُ ومثمو  يوزن بيا التمُر  ... والعرب يسمون األوزان التيَوَزَن الشيء وزنًا وِزَنةً ، الرَّ

، وىي المثاقيل واحدىا مثقال، واحدىا ميزان، وغيُرُه المسواة من الحجارة والحديد الموازين
انقمبت ، قال الجوىري: أصمو ِمْوزانٌ ، ويقال لآللة التي يوزن بيا األشياء ميزان أيضاً 

زان الواحد بأوزانو وجائز أن تقول: لممي، ياءً لكسرة ما قبميا وجمُعُو َمَوازين الواو
  .(ٕ)موازين"

وزنو ، كالزنة، روز الثِّقل والخفة: كالَوعد، "الوزن: وجاء في القاموس المحيط
  .(ٖ)وحاذاه"، وقابمو، عادلو: ووزنو، والمقدار، العدل: يزُنُو وزنًا وزنًة... والميزان

                                                            

 .)وزن(مادة ، ٚٓٔ/ٙ، احمد بن فارس، معجم مقاييس المغة (ٔ)
  .مادة )وزن(، ٙٗٗ/ٖٔ، ابن منظور، لسان العرب (ٕ)
 .(مادة )وزن ٖٕٛٔ/ٔ، الفيروز آبادي، القاموس المحيط (ٖ)
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ااصطالحاًا  :وورد أيضا .(ٔ)"عبارة عما تعرف بو مقادير األعمال": تعريفاالميزان
توزن بو أعمال العباد خيرىا ، ا، ولو لسان وكفتان يوم القيامةن اهلل تعالى ينصب ميزانً "إ

 .(ٕ)وشرىا"
اماهناكاموازينامتعددة؟اأا:اهلاالميزاناواحداثانيًا

وقيللل:  ،ک  گ  گ     گ  گقيللل: إن الميللزان واحللد، تللوزن بللو أعمللال العبللاد، 
 ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ :إنيللللللللا مللللللللوازين، وىللللللللو ظللللللللاىر القللللللللرآن، لقولللللللللو تعللللللللالى

ومللن قللال: إنللو ميللزان واحللد، قللال: المللوازين المللراد بيللا الموزونللات، فالتعللدد ، [ٚٗاألنبيللاء]
   .(ٖ)في الموزونات والميزان واحد

وقال ابن عطية ، (ٗ)"لكل واحد من المكمفين ميزان": وقال الحسن البصري 
نما لكل واحد وزن مختص بو: في تفسيره  .(٘)والميزان واحد"، "وا 

اثالثا:االحكمةامناالميزاناوالوزنا
لَتِصير مقادير َأعمال ": كما يقول اإلمام الغزالي األعمال إن الحكمة من وزن

لمعباد َحتَّى يْظير َلُيم اْلعْدل ِفي اْلعَقاب َأو اْلفضل ِفي اْلَعفو وتضعيف اْلعباد َمْعُموَمة 
 .(6)الثََّواب"

وتوزن فتقام الحجة عمييم، ، لخير والشرليعرف العباد ماليم وما عمييم من ا
أعمال المؤمن المتقي إلظيار فضمو، كما توزن أعمال الكافر لخزيو وذلو، فإن أعمالو 

                                                            

 .ٚ٘ٗص، التفتازاني، شرح العقائد النسفية (ٔ)
 .ٛٙٙص، ستاذ الدكتور قحطان عبد الرحمن الدورياأل، سبلمية ومذاىبياالعقيدة اإل (ٕ)
 .ٖٔٔص، لمبراك شرح العقيدة الطحاوية :ينظر (ٖ)
 .ٙٛٔ/ٕ، السفاريني، لوامع األنوار البيية (ٗ)
 .٘ٛ/ٗابن عطية ، المحرر الوجيز (٘)
 . ٖٕٕص، اإلمام الغزالي، قواعد العقائد (ٙ)
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عمى فراغو وخموه عن كل خير، فكذلك توزن أعمال المتقي تحسينًا لحالو توزن تبكيتًا لو 
شارة لخموه من كل شر وتزيينًا ألمره عمى رؤوس األشياد   .(ٔ)وا 

والفائدة فيو أن يشاىد العبد مقدار أعمالو ويعمم أنو مجزي بيا بالعدل أو يتجاوز 
أو يعزم عمى اإلبراء فمن  عنو بالمطف، ومن يعزم عمى معاقبة وكيمو بجنايتو في أموالو

أين يبعد أن يعرفو مقدار جنايتو بأوضح الطرق ليعمم أنو في عقوبتو عادل وفي التجاوز 
  .(ٕ)طمبت الفائدة ألفعال اهلل تعالىىذا إن . عنو متفضل

 : املطلب الثاىي
 املوزوٌ

 :عدة أقوالاختمف العمماء في ما يوزن عمى 
اصحائفااألعمالا:اولالقولااأل

إن اهلل يستخمص رجبل ": قولو ، بدليل يوزن ىو صحائف األعمال الذي نّ إ
من أمتي عمى رؤوس الخبلئق يوم القيامة، فينشر عميو تسعة وتسعين سجبًل كل سجل 
مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من ىذا شيئًا، أظممك كتبتي الحافظون؟ فيقول: ال يا 

بل إن لك عندنا حسنة فإنو ال ظمم  فيقول: أفمك عذر؟ فقال: ال يا رب فيقول: رب.
، عميك اليوم فيخرج لو بطاقة فييا أشيد أن ال إلو إال اهلل وأن محمدًا عبده ورسولو

فتوضع : قال يا رب ما ىذه البطاقة مع ىذه السجبلت؟ فيقال: إنك ال تظمم.: فيقول
ع اسم السجبلت في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجبلت وثقمت البطاقة فبل يثقل م

 .(ٖ)"اهلل شيء

                                                            

 .ٖٕٔص، ابن باديس، العقائد اإلسبلمية: وينظر، ٕٚٚص، اإلمام القرطبي، التذكرة: ينظر (ٔ)
 .ٛٔٔص، اإلمام الغزالي، االعتقاداالقتصاد في  (ٕ)
خرجو ابن ماجة في سننو أو ، وقال حديث حسن غريب (ٜٖٕٙرقم )ب، ٕٗ/٘ أخرجو الترمذي في سننو، (ٖ)

 كتاب اإليمان. ، ٙٗ/ٔ، وصححو الحاكم وقال عمى شرط مسمم، (ٖٓٓٗرقم )ب، ٖٙ٘/٘
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ومن  دليل عمى أن صحائف األعمال توزن، ىذا وفي حديث صاحب البطاقة
"واعمم أن الموزون في الميزان ىو صحائف : القائمين بذلك اإلمام الباقبلني إذ يقول

"والموزون الصحف المشتممة عمى : وكذلك إمام الحرمين الذي يقول، (ٔ)األعمال"
يزنيا عمى أقدار أجور األعمال وما يتعمق بيا من ثوابيا والرب تعالى ، األعمال
: راد منوويكون الم، "وزن األعمال حق: ويؤيدىما اإلمام الرازي الذي يقول، (ٕ)وعقابيا"

ن اهلل تعالى ُيظير الرجحان في كفة الميزان عمى وفق مقادير وا  ، وزن صحائف األعمال
 .(ٖ)أقواليم وأفعاليم في الخير والشر"

"إن كتب : إذ يقول، يضًا اإلمام التفتازاني في شرحو عمى العقائد النسفيةوأ
 .(ٗ)األعمال ىي التي توزن"

ويستدل بو عمى فضل التوحيد الخالص، فيذا لِما اقترن بيذه الكممة من الصدق 
ن اشتركت في الصورة  واإلخبلص والصفاء وحسن النية؛ إذ الكممات والعبادات وا 

وت بحسب أحوال القموب تفاوتا عظيما، ألجل ذلك كّفرت سيئاتو، الظاىرة؛ فإنيا تتفا
ال فأىل الكبائر الذين دخموا النار كميم كانوا يقولون: ال إلو إال اهلل، ولم يرجح قوليم  وا 

و بو شيخ اإلسبلم ابن تيمية  ىذا، عمى سيئاتيم كصاحب البطاقة. ىذا ما وجَّ
  .(٘)الحديث

 .(ٙ)وبعد ذلك تكون من حسناتو، إيمانًا أول مرةإن كممة اإلخبلص تكون : قيل

                                                            

 .ٓ٘ص، اإلمام الباقبلني، اإلنصاف (ٔ)
 .ٖٓٛص، الجوينياإلمام ، اإلرشاد (ٕ)
نياية العقول في دراية : وكذلك، ٙٔٙص، بن التممسانيوالشرح ال، صول الدين لمرازيأشرح معالم  (ٖ)

 .ٓٚٔص، الرازي، األصول
 .ٛ٘ٗص، التفتازاني، شرح العقائد النسفية (ٗ)
 . ٖ٘ٚ/ٓٔ اإلمام ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ينظر (٘)
 .ٛٛٔ/ٕ، السفاريني، لوامع األنوار البيية: ينظر (ٙ)
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إن النطق بيا زيادة ذكر عمى حسن نية وتكون طاعة مقبولة قاليا عمى خموة ثم 
وخفية من المخموقين، فتكون لو عند اهلل تبارك وتعالى وديعة يردىا عميو في ذلك اليوم 
ن عظمت، وهلل الفضل  ن كثرت، وبذنوبو وا  بعظم قدرىا ومحل موقعيا وترجح بخطاياه وا 

ا شاء. ويدل عمى ىذا قولو في الحديث فيقول: عمى عباده ويتفضل عمى من يشاء بم
ولم يقل إن لك إيمانًا، ويجوز أن تكون ىذه الكممة ىي آخر  "بمى إن لك عندنا حسنة"

من كان " :قال: قال رسول اهلل  كما في حديث معاذ بن جبل ، كبلمو في الدنيا
  .(ٔ)"آخر كبلمو في الدنيا ال إلو إال اهلل وجبت لو الجنة

االعاملا:االثانياالقول
يدل عمى ذلك حديث ، ن الذي يوزن ىو الشخص العامل نفسوأوىناك من يرى 

فجعمت الريح ، وكان دقيق الساقين، ا من األراكنو كان يجتني سواكً أ، ابن مسعود 
من دقة ، يا نبي اهلل: مَم تضحكون؟ قالوا: فقال رسول اهلل ، فضحك القوم منو، تكفؤه
  .(ٕ)"والذي نفسي بيده ليما أثقل في الميزان من ُأُحد": فقال ،ساقيو

 أمر النبي : يقول، سمعت عمياً : م موسى قالتأوفي مسند اإلمام أحمد عن 
ى ساق عبد إلصحابو أفنظر ، ابن مسعود فصعد عمى شجرة أمره أن يأتيو منيا بشيء

ما ": فقال رسول اهلل ، اهلل بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من ُحُموَشة ساقيو
وكذلك استدلوا  ،(ٖ)تضحكون؟ َلِرجُل عبد اهلل أثقل في الميزان يوم القيامة من ُأُحد"

ال ، "إنو ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة: في الصحيحين بي ىريرة بحديث أ
 خت حت جت هب مب خب حب اقرؤوا: وقال، يزن عند اهلل جناح بعوضة

  .(ٗ)[٘ٓٔالكيف:]

                                                            

  .ٕٕٓ-ٜٕٔ/ٔ، صحيح مسمم (ٔ)
 .وىو حديث حسن، (ٜٜٖٔرقم )ب، ٜٜ/ٚ، مام احمدمسند اإل (ٕ)
 رجالو ثقات من رجال الشيخين.( صحيح لغيره، ٕٜٓرقم )ب،  ٖٕٗ/ٕمسند اإلمام احمد  (ٖ)
رقم ب، ٖٜ/ٙ، ٘ٓٔلئك الذين كفروا بآيات ربيم( الكيف أو باب )، كتاب التفسير، صحيح البخاري (ٗ)

 .(ٕ٘ٛٚرقم )ب، ٕٚٗٔ/ٗ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، وصحيح مسمم (ٜٕٚٗ)
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وفيو داللة أيضا عمى عدم ، أن الموزون نفس بدن اإلنسانوفيو داللة عمى 
نما ، ى األجساد أو الصورإلفإن اهلل تعالى ال ينظر ، اكتراث اهلل تعالى باألجساد وا 
فكم من جسم وسيم وىو عند اهلل تعالى من أصحاب ، ينظر إلى األعمال والقموب

 .الجحيم
الاالعم:االقولاالثالث
واستدل ، ن األعمال من الحسنات والسيئات ىي التي توزنيرى أوىناك من 
: وقولو ، (ٔ)تمؤُل الميزان"والحمد هلل  ،"الطيور شطر األيمان :عمى ذلك بقولو 

سبحان اهلل : ثقيمتان في الميزان، لى الرحمنإ"كممتان خفيفتان عمى المسان حبيبتان 
مد عن عبد اهلل بن عمرو بن اإلمام أحوفي مسند ، (ٕ)سبحان اهلل العظيم"، وبحمده
، وىما يسير، أدخمتاه الجنة، َخمَّتاِن من حافظ عمييما: قال رسول اهلل : قال، العاص

أن تحمد اهلل وتكبره وتسبحو : وما ىما يا رسول اهلل؟ قال: قالوا، ومن يعمل بيما قميل
ذا أويت إلى مضجعك تسب، عشراً ، في دبر كل صبلة مكتوبة عشراً  ح اهلل وتكبره وا 

فأيكم ، وألفان وخمس مائة في الميزان، فتمك خمسون ومائتان بالمسان، وتحمده مائة مرة
: عمل بيا قميل؟ قالكيف من ي: خمس مائة سيئة ؟ قالواألفين و  يعمل في اليوم والميمة

 ويأتيو عند منامو، فبل يقوليا، فيذكره حاجَة كذا وكذا، يجيُء أحَدكم الشيطانُ في صبلتو
  .(ٖ)يعقُدُىَن بيده" ورأيت رسول اهلل : قال. فبل يقوليا، فينومو

ض ىي والتي ىي أعرا، ن األعمال من الحسنات والسيئاتيستنتج من ذلك أ
 . جسام يمكن وزنياالتي توزن بعد أن تتحول إلى أ

                                                            

 .(ٖٕٕرقم )ب، ٖٕٓ/ٔ، باب فضل الوضوء، كتاب الطيارة، صحيح مسمم (ٔ)
 (.ٕٛٙٙرقم )ب، ٜٖٔ/ٛ كتاب اإليمان والنذور،، صحيح البخاري (ٕ)
 .حسن لغيرهحديث  ،(ٜٛٗٙرقم )ب ٓٗ/ٔٔ، مسند اإلمام أحمد (ٖ)
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"ال يبعد : الذي يقول، بو عمي الجبائيلمعتزلة من يقول بيذا الرأي وىو أومن ا
  .(ٔ)فيقع الوزن عمييا"، اهلل تعالى جواىر عمى أعداد األعمال الصالحة وضدىاأن يخمق 

"بل تجعل الحسنات  يقول الشيخ الخيالي في حاشيتو عمى شرح العقائد النسفية:
 .(ٕ)ظممانية" أجساماً والسيئات ، نورانية أجساماً 

والناس في موازنة األعمال عمى ثبلثة أضرب: منيم من ترجح حسناتو عمى 
سيئاتو، فيؤمر بو إلى الجنة، ومنيم من ترجح سيئاتو عمى حسناتو، فيؤمر بو إلى 
النار. ومنيم من ال ترجح إحداىما عمى األخرى، فيم أصحاب األعراف، ثم يناليم اهلل 

  .[ٙٗاألعراف:] ڇ  ڇ   ڇ : برحمتو إذا شاء فيدخميم الجنة. فيو قولو
  

                                                            

 .ٙٔٙص، والشرح ألبن التممساني، شرح معالم أصول الدين لمرازي (ٔ)
 .ٛ٘ٗص، حاشية الخيالي عمى شرح العقائد النسفية لئلمام التفتازاني (ٕ)
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 : ملبحث الثاىيا
 وامليلروٌ لُ ومياقشتَه، حكيكة امليساٌ

 : املطلب األول
 ؟ل امليساٌ حكيكيٍ

ال يقدر قدره إال اهلل ، ورد في الُسنة المطيرة أحاديث تدل عمى أن الميزان حقيقي
 ، قال : واألرض لوسعت، "يوضع الميزان يوم القيامة، فمو وزن فيو السماوات

فتقول المبلئكة: يا رب لمن يزن ىذا؟ فيقول اهلل تعالى: لمن شئت من خمقي، فتقول 
المبلئكة: من تجيز عمى ىذا؟ فيقول: من شئت من خمقي، فيقولون: سبحانك ما 

 .(ٔ)عبدناك حق عبادتك"
بو فأىل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، وأنو ميزان حقيقي حسي، توزن 

توزن الحسنات والسيئات في ميزان لو " وقال ابن عباس رضي اهلل عنيما: .(ٕ)األعمال
إن ميزان رب العالمين... إحدى كفتيو ": وقال عبد اهلل بن سبلم  ،(ٖ)"لسان وكفتان
، لو وضعت السموات واألرض في إحداىما لوسعتين، واألخرى عمى جينم، عمى الجنة

  .(ٗ)"وجبريل آخذ بعموده ينظر إلى لسانو
نؤمن بأن الميزان الذي توزن بو الحسنات : قال عمماؤنا": يقول اإلمام السفاريني

  .(٘)"ولو لسان وكفتان توزن بو صحائف األعمال: قالوا، والسيئات حق
 
 
 

                                                            

 .(ٜٔٗرقم )ب، ٙ٘ٙ/ٕ، األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة (ٔ)
 .ٜٖٓص، لمبراك شرح العقيدة الطحاوية: ينظر (ٕ)
 .ٕٗٚص، ،القرطبيالتذكرة  (ٖ)
 .ٗٛٔ/ٕ، السفاريني، لوامع األنوار البيية (ٗ)
 .ٗٛٔ/ٕ، السفاريني، لوامع األنوار البيية (٘)
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 : املطلب الثاىي
 يلروٌ حلكيكة امليساٌ ومياقشتَهامل

إنما ىو ، األعمالليس المراد ميزانًا حسيًا توزن بو : أنكر البعض الميزان وقالوا
روي ذلك عن مجاىد والضحاك واألعمش ، (ٔ)كناية عن عدل الرب سبحانو وتعالى

وذكر الوزن والميزان ضرب مثل ، ن الميزان ىنا بمعنى العدل والقضاءإ": حيث قالوا
ن لم يكن ىناك ، وفي وزنو أي يعادلو ويساويو، ىذا الكبلم في وزن ىذا: كما يقول وا 

 .(ٕ)"وزن
ن كان ، وىذا القول مجاز وليس بشيء": اإلمام القرطبي عمييم بقولووقد رد  وا 
ن ، ووصفو بكفتين ولسان، وذلك لمسنة الثابتة في الميزان الحقيقي، شائعًا في المغة وا 

  .(ٖ)"كل كفة منيما طباق السموات واألرض
ولو جاز حمل الميزان عمى ما ذكروه لجاز حمل : "قال عمماؤنا: وقال أيضاً 

والجنة والنار عمى ما يرد عمى األرواح دون األجساد من ، الصراط عمى الدين الحق
والمبلئكة عمى القوى ، والشياطين والجن عمى األخبلق المذمومة، األحزان واألفراح

  .(ٗ)ألنو رد لما جاء بو الصادق"؛ وىذا كمو فاسد، المحمودة
، (ٚ)والمرجئة والخوارج، (ٙ)المعتزلةوبعض ، (٘)الجيم بن صفوان وكذلك أنكر

لذا يستحيل ، أعراضالسيئات و أن األعمال من الحسنات ، وحجتيم في ذلك الميزان
 . نفسيانيا ال تقوم بأإإذ ، وزنيا

                                                            

 .ٖٔٔص لمبراك العقيدة الطحاوية: ينظر (ٔ)
 .ٖٕٚص، القرطبي، التذكرة (ٕ)
 .ٕٗٚص، المصدر السابق (ٖ)
 .ٕٗٚالمصدر السابق ص (ٗ)
 .ٓٔٔص، الَمَمطي، األىواء والبدعالتنبيو والرد عمى أىل : ينظر (٘)
 وذكر انو قول البغداديين من المعتزلة دون البصريين. ، ٖٛٗ/٘، ابن تيمية، درء تعارض العقل: ينظر (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ، الشيخ عبد القادر الكيبلني، الغنية (ٚ)
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وقال أىل البدع بإبطال الميزان وقالوا: موازين وليس ": يقول اإلمام األشعري
وزنًا بوزن وأنكروا الميزان بمعنى كفات وألسن ولكنيا المجازاة يجازييم اهلل بأعماليم 

 .(ٔ)" وقالوا: يستحيل وزن األعراض ألن األعراض ال ثقل ليا وال خفة
فإن قيل: كيف توزن األعمال وىي أعراض وقد انعدمت، ": يقول اإلمام الغزاليو 

ن قدرت إعادتيا وخمقيا في جسم الميزان كان محااًل الستحالة  والمعدوم ال يوزن؟ وا 
وىي طاعتو في جسم الميزان؟  اإلنسانإعادة األعراض. ثم كيف تخمق حركة يد 

أم ال تتحرك فتكون  اإلنسانأيتحرك بيا الميزان فيكون ذلك حركة الميزان ال حركة يد 
الحركة قد فاتت بجسم ليس ىو متحركًا بيا، وىو محال؟ ثم إن تحرك فيتفاوت من 

يزان بقدر طول الحركات وكثرتيا ال بقدر مراتب األجور، فرب حركة بجزء من البدن الم
عن  فيذا محال. فنقول: قد سئل النبي ، يزيد إثميا عمى حركة جميع البدن فراسخ

ىذا فقال: "توزن صحائف األعمال فإن الكرام الكاتبين يكتبون األعمال في صحائف 
ىي أجسام، فإذا وضعت في الميزان خمق اهلل تعالى في كفتيا ميبًل بقدر رتبة الطاعات 

 .(ٕ)وىو عمى ما يشاء قدير"
وليس ، يرجح القول بوزن صحائف األعمال يضاأ وىنا يتبين أن اإلمام الغزالي

 . عمال المجردةاأل
 وعمى من يقول إن الميزان ىو العدل، قد رد الشيخ عبد القادر الكيبلني عمييم 

 ٰى ٰر ٰذ ييقال تعالى:  وفي كتاب اهلل وسنة رسولو تكذيبيم،": بقولو

 يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نثقال تعالى: ، و [ٚٗاألنبياء:] رت

                                                            

 .ٖٗ٘/ٕ، اإلمام األشعري، مقاالت اإلسبلميين (ٔ)
 .ٛٔٔص، الغزالياإلمام ، االقتصاد في االعتقاد (ٕ)
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والعدل ال يوصف بالخفة والثقل، [، ٜ-ٙالقارعة:] رن مم ام يل ىل مل يك
نما ىو بيد الرحمن جل جبللو؛ ألنو ىو الذي يتولى حسابيم"  .(ٔ)وا 

األعمال أعراض ال : لى معاند يقولإ"فبل يمتفت : وجاء في العقيدة الطحاوية
نما يقبل الوزن األجسام! فإن اهلل يقمب األعراض أجساماً ، تقبل الوزن اإلمام كما روى ، وا 

فيوقف بين ، يؤتى بالموت كبشًا أغر: قال أن رسول اهلل ، عن أبي ىريرة ، أحمد
يا أىل النار فيشرئبون : ويقال، فيشرئبون وينظرون، يا أىل الجنة، فيقال، الجنة والنار

 .ٖ))(ٕ)خمود ببل موت": ويقال، فُيذبح، الفرج جاء ويرون أن قد، وينظرون
؛ "أما كيفية وزن األعمال وىي أمور اعتبارية: الكونيةوجاء في كبرى اليقينيات 

 ىتقولو تعالى:  ومن ذلك، فقد ورد ما يدل عمى أنيا تخمق بشكل أجسام ليا ثقل وأبعاد

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت

  .(ٗ)[ٖٔاألنعام:] ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل
  

                                                            

 ٕ٘ٔص ٔج، الشيخ عبد القادر الكيبلني، الغنية (ٔ)
 .حديث صحيح ،(ٜٜٗٗرقم )ب، ٕٙٙ/٘ٔ، مسند اإلمام أحمد (ٕ)
 .ٜٔٗص، ط دار السبلم، شرح العقيدة الطحاوية (ٖ)
 .ٕٖ٘ص، البوطي، كبرى اليقينيات الكونية (ٗ)
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 : املبحث الثالث
 يف مً لُ وزٌ ومً ليض لُ وزٌ االختالف

 : املطلب األول
 مً هله وزٌ

اهلاالكفارالهماوزن؟:اأولًا
نما توزن األعمال التي بإزائيا الحسنات، ن الكفار ال توزن أعماليمإ: قيل ، وا 

 حئ جئ يي ىي: مستدلين عمى ذلك بقولو تعالى، والكفار ليس ليم حسنات

  .(ٔ)[٘ٓٔ الكيف:]  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
"وأما الكفار؛ فبل يحاسبون محاسبة من توزن حسناتو : وقال اإلمام ابن تيمية

وسيئاتو؛ فإنيم ال حسنات ليم، ولكن تعد أعماليم وتحصى، فيوقفون عمييا، ويقررون 
  .(ٕ)بيا، ويجزون بيا"

، الكافر ُيعرض لمحساب وتعرض عميو أعمالو نّ إ، فعمى رأي اإلمام ابن تيمية
إذ ليس لو حسنات مقبولة توضع إزاء ، ن ُيقام لو ميزانمن غير أ، النارى إلأخذ ثم يُ 

 . والكافر ال أيمان لو، ألن شرط قبول األعمال اإليمان؛ سيئاتو
"فإن قيل: أما وزن أعمال المؤمنين : فمو رأي آخر إذ يقولاإلمام القرطبي  أما

والكافر ال يكون لو حسنات، فظاىر وجيو فتقابل الحسنات بالسيئات فتوجد حقيقة الوزن 
 فما الذي يقابل بكفره وسيئاتو وأن يتحقق في أعمالو الوزن؟

 فالجواب: إن ذلك عمى الوجيين.
ا أن الكافر يحضر لو ميزان فيوضع كفره أو كفره وسيئاتو في إحدى أحدهما:

كفتيو، ثم يقال لو: ىل لك من طاعة تضعيا في الكفة األخرى؟ فبل يجدىا فيشال 

                                                            

 .ٛ٘ٗص ، حاشية رمضان افندي عمى شرح العقائد النسفية: ينظر (ٔ)
  .٘٘ٔ/ٕ، الشيخ ابن عثيمين، شرح العقيدة الواسطية (ٕ)
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ن فترتفع الكفة الفارغة وتقع الكفة المشغولة، فذلك خفة ميزانو وىذا ظاىر اآلية، الميزا
ذا كان فارغًا فيو خفيف.  ألن اهلل تعالى وصف الميزان بالخفة ال الموزون، وا 

ا ااآلخر: أن الكافر يكون منو صمة األرحام ومؤاساة الناس وعتق الممموك والوجه
قربة وطاعة، فمن كان لو مثل ىذه الخيرات  ونحوىما مما لو كانت من المسمم لكانت

من الكفار فإنيا تجمع وتوضع في ميزانو، غير أن الكفر إذا قابميا رجح بيا ولم يخل 
من أن يكون الجانب الذي فيو الخيرات من ميزانو خفيفًا ولو لم يكن لو إال خيرًا واحد أو 

 حسنة واحدة ألحضرت ووزنت.
يوزن لجوزي بيا جزاء مثميا وليس لو منيا  فإن قيل: لو احتسبت خيراتو حتى

َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ َعْبَد : سئل عن عبد اهلل ابن جدعان وقيل لو جزاء، ألن رسول اهلل 
ْيَف، َوَيُفكُّ اْلَعاِنَي، َوَيِصُل الرَِّحَم، َوُيْحِسُن  اهلِل ْبَن ُجْدَعاَن َكاَن ِفي اْلَجاِىِميَِّة َيْقِري الضَّ

َفَيْل َيْنَفُعُو َذِلَك؟ ، -ي أثنت عميو السيدة عائشة رضي اهلل عنياأ–َر، َفَأْثَنْيُت َعَمْيِو اْلِجَوا
 .(ٔ): "اَل، ِإنَُّو َلْم َيُقْل َيْوًما َقطُّ: المُيمَّ اْغِفْر ِلي َيْوَم الدِّيِن"َقاَل َرُسوُل اهلِل 

َقاَل: ُقْمُت: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ َأِبي َكاَن عن أبيو الطائي  وسألو عدي بن حاتم
َيِصُل الرَِّحَم، َوَيْفَعُل َوَيْفَعُل، َفَيْل َلُو ِفي َذِلَك َيْعِني ِمْن َأْجٍر؟ َقاَل: "ِإنَّ َأَباَك َطَمَب َأْمًرا، 

ا يعني الذكر فدل أن الخيرات من الكافر ليست بخيرات وأن وجودىا وعدمي ،(ٕ)َفَأَصاَبُو"
 بمنزلة واحدة سواء.

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي :والجواب: أن اهلل تعالى قال

 [.ٚٗاألنبياء: ] رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ
ولم يفصل بين نفس ونفس، فخيرات الكافر توزن ويجزى بيا، إال أن اهلل تعالى 

َيا َرُسوَل المَِّو، َىْل : قيل، حرم عميو الجنة فجزاؤه أن يخفف عند بدليل حديث أبي طالب
                                                            

 حديث صحيح.  ،(ٕٜٕٛٗرقم )ب، ٕٖٛ-ٖٔٛ/ٔٗ، مسند اإلمام أحمد (ٔ)
 .حديث حسن ،(ٖٜٙٛٔرقم )ب، ٜٕٔ/ٕٖ، مسند اإلمام أحمد (ٕ)
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َنَعْم، ُىَو ِفي َضْحَضاٍح »َنَفْعَت َأَبا َطاِلٍب ِبَشْيٍء، َفِإنَُّو َكاَن َيُحوُطَك َوَيْغَضُب َلَك؟ َقاَل: 
 .(ٔ)«ِمْن َناٍر، َلْواَل َأَنا َلَكاَن ِفي الدََّرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّارِ 

عدي إنما ىو في أنيما ال يدخبلن وما قالو عميو السبلم في ابن جدعان وأبي 
  .(ٕ)الجنة وال يتنعمان بشيء من نعيميا واهلل أعمم

"وأما الكافر، فإنو يوضع كفره في الكفة  في موضع آخر:يضًا أالقرطبي وقال 
المظممة وال يوجد لو حسنة توضع في الكفة األخرى، فتبقى فارغة لفراغيا وخموىا عن 

 .(ٖ)النار ويعذب كل واحد منيم بقدر أوزاره وآثامو"الخير، فيأمر اهلل بيم إلى 
اهلاالجنالهماوزن؟ا:اثانياًا

فإن قيل: أخبر اهلل عن الناس أنيم محاسبون مجزيون، ": يقول اإلمام القرطبي
وأخبر أنو يمؤل جينم من الجنة والناس أجمعين، ولم يخبر عن ثواب الجن وال عن 

 القول في ذلك عندكم وىل توزن أعماليم؟ فما. حسابيم بشيء
 خب حب جب هئ: فالجواب: أنو قد قيل إن اهلل تعالى لما قال

 [.ٕٛالبقرة: ] مث هت مت خت حتجت هب مب
دخل في الجممة الجن واإلنس، فثبت لمجن من وعد الجنة بعموم اآلية ما ثبت 

 جض مص خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت: لئلنس وقال

 خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض: قال ثم، [ٛٔاألحقاف:] خض حض

نما أراد ، [ٜٔاألحقاف:] مف لكل من الجن واإلنس فقد ذكروا في الوعد والوعيد مع اوا 
 مح جح مج اإلنس، وأخبر تعالى أن الجن يسألون فقال خبرًا عما يقال ليم:

 مض خضحض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

                                                            

 .(ٕٛٓٙرقم )ب، باب كنية المشرك، ٙٗ/ٛ، صحيح البخاري (ٔ)
 .ٕٕٚ-ٕٔٚص، اإلمام القرطبي، التذكرة (ٕ)
 .ٕٚٚص، اإلمام القرطبي، التذكرة (ٖ)
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 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط

 [.ٖٓٔاألنعام:] حك
ذا   يل ىل مل خل: وقال تعالى، ثبت بعض السؤال ثبت كمووىذا سؤال، وا 

 يه ىه مه جه ين ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حم جم
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 ام يل ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
وىذا يدل صريحًا عمى أن حكميم في اآلخرة  [، ٕٖ-ٜٕاألحقاف:] زن رن مم

  .(ٔ)كالمؤمنين"
... وأن مؤمني الجن ، أعمال الجن توزن كما توزن أعمال اإلنس"لذلك فإن 
  .(ٕ)"وكافرىم ككافرىم، كاإلنس في الوزن

 : املطلب الثاىي
 مً ليض هله وزٌ وال ميساٌ

الفاًاالذينايدخلوناالجنةابغيراحساباولاميزانأالسبعونا:اولًاأ
يرفع ليم ميزان وال يأخذون والسبعون األلف الذين يدخمون الجنة ببل حساب ال 

نما ىي براءات مكتوبة ال إلو إال اهلل محمد رسول اهلل ىذه براءة فبلن ابن ، صحفًا، وا 
؛ (ٖ)لمقامافبلن قد غفر لو وسعد سعادة ال يشقى بعدىا فما مر عميو شيء أسر من ذلك 

عون فالمقربون فيدخمون الجنة بغير حساب، كما جاء في الحديث: أنو يدخل الجنة سب
 .(ٗ)عمى نص الحديث المشيور ألًفا بغير حساب،

                                                            

 .ٕٛٚص ، اإلمام القرطبي، التذكرة (ٔ)
 .ٗٛٔ/ٕ، السفاريني، لوامع األنوار البيية: ينظر (ٕ)
  .ٜٔٚص، اإلمام القرطبي، التذكرة: ينظر (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ، الشيخ عبدالقادر الكيبلني، الغنية: ينظر (ٗ)
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"ُعِرَضْت َعَميَّ اأُلَمُم، َفَأَخَذ النَِّبيُّ َيُمرُّ  :َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ   عن اْبُن َعبَّاسٍ 
الَخْمَسُة، َمَعُو اأُلمَُّة، َوالنَِّبيُّ َيُمرُّ َمَعُو النََّفُر، َوالنَِّبيُّ َيُمرُّ َمَعُو الَعَشَرُة، َوالنَِّبيُّ َيُمرُّ َمَعُو 

يٌر، ُقْمُت: َيا ِجْبِريُل، َىؤاَُلِء ُأمَِّتي؟ َقاَل: اَل، َوَلِكِن َوالنَِّبيُّ َيُمرُّ َوْحَدُه، َفَنَظْرُت َفِإَذا َسَواٌد َكثِ 
ُيْم اْنُظْر ِإَلى اأُلُفِق، َفَنَظْرُت َفِإَذا َسَواٌد َكِثيٌر، َقاَل: َىؤاَُلِء ُأمَُّتَك، َوَىؤاَُلِء َسْبُعوَن َأْلًفا ُقدَّامَ 

اَل: َكاُنوا اَل َيْكَتُووَن، َواَل َيْسَتْرُقوَن، َواَل َيَتَطيَُّروَن اَل ِحَساَب َعَمْيِيْم َواَل َعَذاَب، ُقْمُت: َوِلَم؟ قَ 
، َوَعَمى َربِِّيْم َيَتَوكَُّموَن " َفَقاَم ِإَلْيِو ُعكَّاَشُة ْبُن ِمْحَصٍن، َفَقاَل: اْدُع المََّو َأْن َيْجَعَمِني ِمْنُيمْ 

ِو َرُجٌل آَخُر َقاَل: اْدُع المََّو َأْن َيْجَعَمِني ِمْنُيْم، َقاَل: ثُمَّ َقاَم ِإَليْ « المَُّيمَّ اْجَعْمُو ِمْنُيمْ »َقاَل: 
 .(ٔ)«َسَبَقَك ِبَيا ُعكَّاَشةُ »

االصابروناعلىاالبالءاثانيًا:
لللِييِد َيلللْوَم اْلِقَياَملللِة َفُيْنَصلللُب »َقلللاَل:  َعلللِن النَِّبللليِّ   َعلللِن اْبلللِن َعبَّلللاسٍ  ُيلللْؤَتى ِبالشَّ

ِلْمِحَسللاِب، َوُيللْؤَتى ِباْلُمَتَصللدِِّق َفُيْنَصللُب ِلْمِحَسللاِب، ثُللمَّ ُيللْؤَتى ِبَأْىللِل اْلللَببَلِء، َواَل ُيْنَصللُب َليُللْم 
بِّا َحتَّلى ِإنَّ َأْىلَل اْلَعاِفَيلِة َلَيَتَمنَّلْوَن ِفلي ِميَزاٌن، َواَل ُيْنَشُر َلُيْم ِديَواٌن َفُيَصبُّ َعَمْيِيُم اأْلَْجلُر َصل

ن روى الحسلل»و ،(ٕ)«َليُللمْ  اْلَمْوِقللِف َأنَّ َأْجَسللاَدُىْم ُقِرَضللْت ِباْلَمَقللاِريِض ِمللْن ُحْسللِن ثَللَواِب اهللِ 
ِإنَّ ِفلللي اْلَجنَّلللِة »َيقُلللوُل:  َسلللِمْعُت َجلللدَِّي َرُسلللوَل اهلِل  بلللن عملللي رضلللوان اهلل عمييملللا قلللال:

اْلَببَلِء َيْوَم اْلِقَياَمِة َفبَل ُيْرَفُع َلُيْم ِديلَواٌن َواَل ُيْنَصلُب  َشَجَرًة ُيَقاُل َلَيا َشَجَرُة اْلَبْمَوى ُيْؤَتى ِبَأْىلِ 
ملللللر: ]الز  ىث   يث   حج  مج  جح  محَوَقلللللَرَأ « َليُلللللْم ِميلللللَزاٌن ُيَصلللللبُّ َعَملللللْيِيُم اأْلَْجلللللُر َصلللللبِّا

ٔٓ"](ٖ). 
  

                                                            

 .(ٔٗ٘ٙرقم )ب، ٙٓٗ/ٔٔ، ابن حجر، فتح الباري (ٔ)
( وىذا حديث غريب من حديث جابر الجعفي وقتادة ٜٕٕٛٔرقم )ب، ٕٛٔ/ٕٔ، الطبراني، المعجم الكبير (ٕ)

 وتفرد بو قتادة عن جابر عن ابن عباس عن مجاعة ابن الزبير.
 (. ٕٓٙٚرقم )ب، ٕٜ/ٖ، الطبراني، المعجم الكبير (ٖ)
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 اخلامتة
والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل سيد ، الحمد هلل الذي بعمتو تتم الصالحات

 . آخر الساعات في الحياة وبعد الممات إلى أجمعينوعمى آلو وصحبو ، السادات
الذي يخص الميزان ، الحمد هلل الذي أعانني عمى إتمام ىذا البحث المتواضع

وقد بذلت فيو جيدي عمى أن أجمع فيو كل الجزئيات ، اآلخرةووزن األعمال في الدار 
 ومناقشتيا بقدر المستطاع. ، وأقوال العمماء فييا، المتعمقة بيذا الموضوع

تجسيد ىذه األمور االعتبارية ألن في ، وال يخفى ما ليذا الموضوع من أىمية
لئلنسان أن مضمون الحياة الثانية ليس إال  داللة، حضار الميزان والوزن لياواست

 تمامًا كما يكون موسم الحصاد انعكاسًا دقيقاً ، انعكاسًا دقيقًا لمضمون الحياة األولى
كما يقول الشيخ  ،وال يتضح ىذا المعنى لئلنسان اتضاحًا تاماً . لموسم البذر والزرع
 أو يعاقبو حسب ما إن الخالق جل جبللو يثيب كبلً : لو قيل لو ،البوطي رحمو اهلل

دون أن يطمعو عمى تمك األعمال ، استقر في عممو جل جبللو من سابق كسبو وأعمالو
ضعيا ماثمة بين عينيو ليقارن بينيا وبين نتيجتيا الماثمة أيضًا أمامو في ويذكره بيا وي

لؤلعمال ميزان حسّي وأن تتجسد  فمذلك اقتضت حكمة اهلل تعالى أن يقام. ذلك اليوم
بل وأن تنطق الجوارح واألعضاء نفسيا بما كانت ، األعمال بذاتيا أو بواسطة صحائفيا

حتى تنطق ىذه األعمال نفسيا بحقيقة العدل والجزاء وربط ، قد اجترحتو من اآلثام
  .(ٔ)مقدمات الحياة الدنيا بنتائج يوم القيامة

د من الحساب وال ب، ولكون اإلنسان ال بد لو من االنتقال إلى الدار اآلخرة
ذي يثقل كفة ميزانو والعمل ال، فبل يسعو إال االستعداد لذلك اليوم؛ والجزاء والميزان

 . اهلل تعالى والفوز بجنانو ليحصل عمى رضوان

                                                            

 .ٖٖ٘-ٕٖ٘ص ، البوطي، كبرى اليقينيات الكونية: ينظر (ٔ)
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، فنسألو تعالى أن يجعل عممنا وعممنا خالصًا لوجيو الكريم وأن يثقل موازيننا
وصمى اهلل سيدنا محمد وعمى ، مجيبإنو سميع ، ويجعمنا ممن يفوزون برضوانو وجناتو

 . آلو وصحبو وسمم
 أٍه اليتائج

ن يقيم ليم الميزان يوم أومن عدلو ، ال يظمم أحد، ن اهلل تعالى عدلإ -ٔ
 القيامة.

، فذلك ال يمنع الحكمة من وجوده؛ أو موازين متعددة، ن كان الميزان واحدإ -ٕ
 وىو إقامة العدل يوم المعاد.

أو العفو ، والحكمة من الميزان ىي إلظيار عدل اهلل تعالى في العقاب -ٖ
 . وتضعيف الثواب

أيًا كان ففي ، أو العمل، أما الموزون فإن كان صحائف األعمال أو العامل -ٗ
 ذلك بيان لمقدار ما قدمو اإلنسان من خير أو شر.

، أن الكافر يقام لو وزن أعمالو تبكيتًا لو أمام الخبلئق لعدم إيمانو تبين -٘
ظيارًا لعدل اهلل في خمقو  . وا 

فيم محاسبون مجزيون ، كذلك يقام الوزن لمجن أيضًا ألنيم عباد مكمفون -ٙ
 . عمى أعماليم

لفًا الذين ذكرىم أوىم السبعون ، ىناك من يدخل الجنة ببل حساب وال ميزان -ٚ
  نا اهلل وأياكم منيم برحمتو وكرموجعم، النبي 
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 املصادر واملراجع
 إمام الحرمين الجوني، عتقادلى قواطع األدلة في أصول االإاإلرشاد  -ٔ

وعمي عبد المنعم  تحقيق وتعميق وتقديم محمد يوسف موسى ،(هٛٚٗ)ت
 م.ٜٓ٘ٔ، مكتبة الخانجي، مطبعة السعادة، عبد الحميد

محمد بن محمد الغزالي الطوسي  أبو حامد، قتصاد في االعتقاداال -ٕ
دار الكتب العممية، ، وضع حواشيو: عبد اهلل محمد الخميمي ،ىل(٘ٓ٘ت)

 . مٕٗٓٓ-ىلٕٗٗٔ، ٔط، لبنان ،بيروت
بو بكر بن أالقاضي ، اإلنصاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجيل بو -ٖ

تحقيق وتعميق وتقديم اإلمام ، ه(ٖٓٗ)ت، الطيب الباقبلني البصري
–هٕٔٗٔ، ٕط، الكتبة األزىرية لمتراث، زاىد بن الحسن الكوثريمحمد 
 م.ٕٓٓٓ

، دار ابن كثير، د. عمي محمد محمد الصبلبي، اإليمان باليوم اآلخر -ٗ
 .المكتبة العصرية لمطباعة والنشر

أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي ، التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة -٘
 ىل(،ٔٚٙتمس الدين القرطبي )بكر بن فرح األنصاري الخزرجي ش

مكتبة دار المنياج ، تحقيق ودراسة الدكتور الصادق بن محمد بن إبراىيم
 ىل.ٕ٘ٗٔ، ٔط، لمنشر والتوزيع، الرياض

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، ، التنبيو والرد عمى أىل األىواء والبدع -ٙ
المحقق: محمد زاىد بن ، ىل(ٖٚٚأبو الحسين الَمَمطي العسقبلني )ت

 . مصر ،المكتبة األزىرية لمتراث، الحسن الكوثري
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وسننو وأيامو  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  -ٚ
، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، «صحيح البخاري»

دار طوق النجاة )مصورة عن ، المحقق: محمد زىير بن ناصر الناصر
 . ىلٕٕٗٔ، ٔط، فؤاد عبد الباقي( السمطانية بإضافة ترقيم محمد

، دار نور الصباح، حاشية الخيالي عمى شرح العقائد النسفية لمتفتازاني -ٛ
 . مٕٕٔٓ ،ٔط، لبنان

، دار نور الصباح، حاشية رمضان أفندي عمى شرح العقائد النسفية -ٜ
 . مٕٕٔٓ، ٔط، لنبان، بيروت

عبد الحميم بن تقي الدين أبو العباس أحمد بن ، درء تعارض العقل والنقل -ٓٔ
عبد السبلم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 

جامعة ، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، ىل(ٕٛٚالحنبمي الدمشقي )ت
، ٕط، اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية، المممكة العربية السعودية

 . مٜٜٔٔ-ىلٔٔٗٔ
أبو عبد الرحمن ، وفوائدىاسمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا  -ٔٔ

محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني 
-ىل٘ٔٗٔ، ٔط، مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع، الرياض، ىل(ٕٓٗٔت)

 م.ٜٜ٘ٔ
ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ، سنن ابن ماجو -ٕٔ

محمَّد كامل قره  ،شدعادل مر  ،المحقق: شعيب األرنؤوط، ىل(ٖٕٚت)
-ىلٖٓٗٔ، ٔط دار الرسالة العالمية،، َعبد الّمطيف حرز اهلل ،بممي

 .مٜٕٓٓ
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محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، ، سنن الترمذي -ٖٔ
تحقيق وتعميق: أحمد محمد شاكر، ، ىل(ٜٕٚتالترمذي، أبو عيسى )
براىيم عطوة عوض، ومحمد فؤاد عبد الباقي ومطبعة شركة مكتبة ، وا 
 .مٜ٘ٚٔ-ىلٜٖ٘ٔ، ٕط، مصر ،مصطفى البابي الحمبي

بيروت ، دار نور الصباح، سعد الدين التفتازاني، شرح العقائد النسفية -ٗٔ
 . مٕٕٔٓ، ٔط، لبنان

صدر الدين محمد بن عبلء الدين عمّي بن محمد ، شرح العقيدة الطحاوية -٘ٔ
قيق: تح، ىل(ٕٜٚابن أبي العز الحنفي، األذرعي الصالحي الدمشقي )ت

دار السبلم لمطباعة ، جماعة من العمماء، تخريج: ناصر الدين األلباني
، ٔط، والنشر التوزيع والترجمة )عن مطبوعة المكتب اإلسبلمي(

 . مٕ٘ٓٓ-ىلٕٙٗٔ
، عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراىيم البراك، شرح العقيدة الطحاوية -ٙٔ

-هٜٕٗٔ، ٕط، دار التدمرية، إعداد: عبد الرحمن بن صالح السديس
 م.ٕٛٓٓ

، ىل(ٕٔٗٔتمحمد بن صالح بن محمد العثيمين )، شرح العقيدة الواسطية -ٚٔ
دار ابن الجوزي لمنشر ، خرج أحاديثو واعتنى بو: سعد بن فواز الصميل

 . ىلٕٔٗٔ، ٙط، والتوزيع، المممكة العربية السعودية
والشرح ، ه(ٙٓٙلئلمام فخر الدين الرازي )ت، شرح معالم أصول الدين -ٛٔ

ابن بلئلمام شرف الدين عبداهلل بن محمد الفيري المصري المعروف 
 . األردن، عمان، دار الفتح، تحقيق نزار حمادي، ه(ٛ٘ٙالتممساني )ت
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ْسبَلِميَِّة ِمَن اآْلَياِت اْلُقْرآِنيَِّة َواأْلََحاِديِث النََّبِويَّةِ  -ٜٔ عبد الحميد محمد ، الَعَقاِئُد اإلِْ
، رواية: محمد الصالح رمضان، ىل(ٜٖ٘ٔت) بن باديس الصنياجي

 . ٕط، مكتبة الشركة الجزائرية مرازقو بو داود وشركاؤىما، الجزائر
، ستاذ الدكتور قحطان عبد الرحمن الدورياأل، ومذاىبيا سبلميةالعقيدة اإل -ٕٓ

 .مٕٕٔٓ، ٕط، لبنان، دار ناشرون
الفضل أحمد بن عمي بن حجر أبو ، فتح الباري شرح صحيح البخاري -ٕٔ

قام ، رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، العسقبلني الشافعي
عميو ، بإخراجو وصححو وأشرف عمى طبعو: محب الدين الخطيب

بيروت،  ،دار المعرفة، تعميقات العبلمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
 ه.ٜٖٚٔ

لفيروزآبادي مجد الدين ابو طاىر محمد بن يعقوب ا، القاموس المحيط -ٕٕ
بإشراف ، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ه(ٚٔٛ)ت

، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر، محمد نعيم العرقسوسي
  .مٕ٘ٓٓ-ىلٕٙٗٔ، ٛط

، ىل(٘ٓ٘تأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )، قواعد العقائد -ٖٕ
-ىل٘ٓٗٔ، ٕط، لبنان ،عالم الكتب، المحقق: موسى محمد عمي

 م.ٜ٘ٛٔ
دار الفكر ، محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية -ٕٗ

 . مٜٜٚٔ، ٛط، لبنان، بيروت، المعاصر
  



 

  
ٕٙٓ 

14 

جمال الدين ابن ، بو الفضلأمحمد بن مكرم بن عمي ، لسان العرب -ٕ٘
، ٖط، دار صادر، ىلل ( ٔٔٚمنظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي ) ت 

 .ىلٗٔٗٔ
البيية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقيدة  لوامع األنوار -ٕٙ

بو العون محمد بن احمد بن سالم أ، شمس الدين، الفرقة المرضية
، دمشق، مؤسسة الخافقين ومكتبتيا، ىلل(ٛٛٔٔالسفاريني الحنبمي )ت

 .مٕٜٛٔ-هٕٓٗٔ، ٕط
ة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن تيمي، مجموع الفتاوى -ٕٚ

مجمع ، ىل( المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمٕٛٚتالحراني )
الممك فيد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المممكة العربية 

 م.ٜٜ٘ٔ-ىلٙٔٗٔالسعودية 
أبو محمد عبد الحق بن غالب ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -ٕٛ

ىل( ٕٗ٘تالمحاربي )بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي 
 ،ٔط بيروت، ،دار الكتب العممية، المحقق: عبد السبلم عبد الشافي محمد

 . ىلٕٕٗٔ
سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي، أبو ، المعجم الكبير -ٜٕ

، حمدي بن عبد المجيد السمفي المحقق: ىل(ٖٓٙالقاسم الطبراني )ت
القطعة التي نشرىا المحقق الشيخ ويشمل ، ٕط، القاىرة ،مكتبة ابن تيمية
  .مٜٜٗٔ-ىل٘ٔٗٔ، ٔط ،الرياض ،دار الصميعي، حمدي السمفي

  



 

  
ٖٙٓ 

14 

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو ، معجم مقاييس المغة -ٖٓ
، دار الفكر، عبد السبلم محمد ىارون المحقق: ىل(ٜٖ٘تالحسين )

 م.ٜٜٚٔ-ىلٜٜٖٔ
الحاكم محمد بن عبد اهلل بن  أبو عبد اهلل، المستدرك عمى الصحيحين -ٖٔ

محمد بن حمدويو بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطيماني النيسابوري 
دار ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ىل(٘ٓٗالمعروف بابن البيع )ت

 م.ٜٜٓٔ–هٔٔٗٔ ،ٔط بيروت، ،الكتب العممية
أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل -ٕٖ

عادل  ،المحقق: شعيب األرنؤوط، ىل(ٕٔٗتبن أسد الشيباني )ىبلل 
مؤسسة ، إشراف: د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، مرشد، وآخرون

 . مٕٔٓٓ-ىلٕٔٗٔ، ٔط الرسالة،
مسمم ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  -ٖٖ

لمحقق: محمد ا، ىل(ٕٔٙبن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت
 . لبنان، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، فؤاد عبد الباقي

أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن ، مقاالت اإلسبلميين واختبلف المصمين -ٖٗ
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اهلل بن موسى بن أبي بردة بن أبي 

، المكتبة العصرية، المحقق: نعيم زرزور، ىل(ٕٖٗموسى األشعري )ت
 . مٕ٘ٓٓ-ىلٕٙٗٔ، ٔط

  



 

  
ٙٓٗ 

14 

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ، المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج -ٖ٘
، ٕط، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، ىل(ٙٚٙتشرف النووي )

 ه.ٕٜٖٔ
اإلمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، نياية العقول في دراية األصول -ٖٙ

، دار الذخائر، تحقيق الدكتور سعيد عبد المطيف فودة، ه(ٙٓٙ)ت
 لبنان.، بيروت
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