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 بسم هللا الرمحن الرحيم

هللا  أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدنستغفره ونعوذ ابهلل من شرور و  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه
فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا 

 عبده ورسوله.

ِلُمونا  َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا  ﴿ ُوُتنَّ ِإالَّ واأانُتم مُّس   ﴾ات َُّقوا  هللاا حاقَّ تُ قااتِِه واالا َتا

ُهما ﴿ هاا زاو جاهاا واباثَّ ِمن   ٍة واخالاقا ِمن   ا رِجااال   َيا أاي ُّهاا النَّاُس ات َُّقوا  رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكم مِ ن ن َّف ٍس وااِحدا
ِثريا  واِنسااء واات َُّقوا  هللاا   ﴾الَِّذي تاسااءُلونا ِبِه وااألار حااما ِإنَّ هللاا كاانا عالاي ُكم  راِقيبا  كا

الاُكم  واي اغ ِفر  لاُكم  ﴿ ُذنُوباُكم  وامان َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا واُقوُلوا ق او ال  ساِديدا  * ُيص ِلح  لاُكم  أاع ما
زا  عاِظيما   يُِطع  اَّللَّا واراُسولاُه ف اقاد     ﴾فاازا ف او 

 ، أما بعد

وشر األمور ، وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وسلم، فإن أصدق احلديث كتاب هللا تعاىل 
 .الناروكل ضاللة يف ، وكل بدعة ضاللة، وكل حمدثة بدعة، حمداثهتا

  .أما بعد 

ِرو ب ِن العااِص  : قال راُسوُل اَّللَِّ صالَّى  -رضي هللا عنه–نص حديث الباب: عن عاب دا اَّللَِّ ب نا عام  قاالا
ما الِقيااماِة ف ا  ِئِق ي او  ي ان ُشُر عالاي ِه اَّللَُّ عالاي ِه واسالَّما: " ِإنَّ اَّللَّا ساُيخالِ ُص راُجال  ِمن  أُمَِِّت عالاى رُُءوِس اخلاالا

ِعنيا ِسِجاًل  عاة  واِتس  ت اباِِت ، ُكلُّ ِسِجلٍ  ِمث ُل مادِ  الباصارِ ،  ِتس  ئ ا؟ أاظالاماكا كا ي   ا شا ُثَّ ي اُقوُل: أاتُ ن ِكُر ِمن  هاذا
ٌر؟ ف اي اُقوُل: الا َيا راب ِ ، احلااِفُظونا؟ ف اي اُقوُل: الا َيا راب ِ  ف اي اُقوُل: ب الاى ِإنَّ لاكا ِعن داَنا ، ف اي اُقوُل: أاف الاكا ُعذ 

ما ، حاساناة   ا ف اتا ، فاِإنَُّه الا ظُل ما عالاي كا الي او  ُد أانَّ حُمامَّد  ها ُد أان  الا ِإلاها ِإالَّ اَّللَُّ واأاش  ها ا: " أاش  ُرُج ِبطااقاٌة ِفيها خ 
ُضر  واز ناكا ، عاب ُدُه واراُسولُُه " تِ ، ف اي اُقوُل: اح  ِذِه السِ ِجالَّ ِذِه الِبطااقاُة ماعا ها : ، ف اي اُقوُل: َيا رابِ  ماا ها ف اقاالا
ُت يف كافٍَّة واالِبطااقاُة يف كافَّةٍ : »قاالا ، ِإنَّكا الا ُتظ لاُم " ُت واث اُقلاِت ، ف اُتوضاُع السِ ِجالَّ فاطااشاِت السِ ِجالَّ

ءٌ ، الِبطااقاةُ  ِم اَّللَِّ شاي  ُقُل ماعا اس  «.فاالا ي اث  
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: ختريج احلديث

قال  (992وابن حبان يف " صحيحه ")، (9( واحلاكم)9469( والرتمذي)4996أخرجه أمحد)
وهو صحيح ، ج يف الصحيحنيصحيح مل خير   ":وقال احلاكم، «هذا حديث حسن غريب» :الرتمذي

")ح: الصحيحة " وصححه األلباين يف، هذا على شرط مسلم" ":وقال الذهيب، على شرط مسلم "
جبزء  محزة بن حممد الكنايناحلافظ وقد أفرده ، متعدد الطرق حديث صحيح وحديث البطاقة (562

وال أعلمه روى هذا احلديث " : ومما ذكره يف هذ الرسالة قوله عن هذا احلديث، اقة "أمساه "جملس البط
 5."وهو من أحسن احلديث ، غري الليث بن سعد

 :أهم الفوائد املستنبطة من حديث الباب 

 : إثبات امليزان 

 :وامليزان اثبت ابلكتاب والسنة واإلمجاع

 :أما أدلة القرآن 

ًئا َوِإن  َكاَن ِمث  َقاَل َحب ٍة ِمن  َخر َدٍل َوَنَضُع ال  ﴿قال تعاىل  َط لِيَ و ِم ال ِقَياَمِة َفََل ُتظ َلُم نَ ف ٌس َشي   َمَوازِيَن ال ِقس 
َنا ِِبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبنَي ) ( فَ ُهَو يف 4فََأم ا َمن  ثَ ُقَلت  َمَوازِيُنُه )﴿وقال تعاىل ، ( (64)األنبياء: ﴾(64أَتَ ي  

َفَمن  ﴿ وقال تعاىل (9-4 :)القارعة ﴾(9( فَأُمُُّه َهاِويٌَة )8( َوأَم ا َمن  َخف ت  َمَوازِيُنُه )4ِضَيٍة )ِعيَشٍة رَا
ِلُحوَن ) ( َوَمن  َخف ت  َمَوازِيُنُه َفُأولَِئَك ال ِذيَن َخِسُروا أَن  ُفَسُهم  يف َجَهن َم 509ثَ ُقَلت  َمَوازِيُنُه َفُأولَِئَك ُهُم ال ُمف 

 (506-509)املؤمنون: ﴾(506َخاِلُدوَن )

" وال أعلمه روى هذا احلديث غري :وقد تعق ب السيوطي قول الكناين 66/جملس البطاقة " )صوانظر "  5
ما رواه ، وبه يرد قول محزة، وأخرجه الرتمذي أيضًا عن قتيبة عن ابن هليعة عن عامر بن حيىي حنوه": فقال، الليث...اخل

 (9/240غري الليث" . وانظر "تدريب الراوي")
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 :السنةوأما  

قال  .اريينوالسف  اين الكت  أبو عبد هللا  كما نص على ذلك،  قد بلغت أحاديث امليزان مبلغ التواتر
 9.وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر، لسانو  تنيذو كف  ، فقد دلت اآلاثر على أنه ميزان حقيقي السف اريين:

حيث جاء فيه أن السجَلت ، ديث الباب قاطع الداللة على إثبات امليزان يوم القيامةال شك أن حو 
  .األخرىة والبطاقة يف الكف  ، ةيف كف   توضع

ُ َعن هُ  -و َعن  َأِب ُهَري  َرةَ  َى الَ  َقاَل:-َصل ى هللاُ َعَلي ِه َوَسل َم  -َأن  َرُسوَل اَّللِ   -َرِضَي اَّلل   َتِغيُضَها "َيُد اَّللِ  َمْل 
وََكاَن ، فَِإن ُه ملَ  يَِغض  َما يف َيِدهِ ، أَرَأَي  ُتم  َما أَن  َفَق ُمن ُذ َخَلَق الس َماَء َواأَلر ضَ ، َسح اُء الل ي َل َوالن  َهارَ ، نَ َفَقةٌ 

اءِ 
َ
  6خَي ِفُض َويَ ر َفُع ". ، َوبَِيِدِه املِيزَانُ ، َعر ُشُه َعَلى امل

 - َصل ى هللُا َعَلي ِه َوَسل مَ  -َأن  َرُسوَل هللِا  -َصل ى هللُا َعَلي ِه َوَسل َم -َعن  َمو ىَل َرُسوِل هللِا ، مٍ وَعن  َأِب َسَل  
ٌس َما أَث  َقَلُهن  يف ال ِميزَاِن: اَل ِإَلَه ِإال  هللاُ ، قَاَل:" َبٍخ َبخٍ  َبُ ، َلََم  م  ، َوُسب َحاَن هللاِ ، َوهللُا َأك  َوال َوَلُد ، ُد َّللِ ِ َواحلَ 

َتِسُبهُ الص اِلُح يُ تَ َوَّف     6.َواِلَداُه " فَ َيح 

رٍو " َخل َتاِن اَل  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِ  َصل ى اَّلل ُ َعَلي ِه َوَسل َم: -رضى هللا عنهما-وَعن  َعب ِد اَّللِ  ب ِن َعم 
ِلٌم ِإال  َدَخَل الَ  ُيَسبِ ُح اَّلل َ يف ُدبُِر ُكلِ  َصََلٍة  َوَمن  يَ ع َمُل ِِبَِما قَِليٌل:، َأاَل َوُُهَا َيِسريٌ ، ن ةَ حُي ِصيِهَما َرُجٌل ُمس 

رًا رًا، َعش  رًا "، َوحَي َمُدُه َعش  ُُه َعش   فََأََن َرأَي ُت َرُسوَل اَّللِ  َصل ى اَّلل ُ َعَلي ِه َوَسل َم يَ ع ِقُدَها: عبد هللا قَالَ ، َوُيَكبِ 
َوِإَذا ، َوأَل ٌف َوََخ ُس ِماَئٍة يف املِيزَانِ ، َوِماَئٌة اِبللِ َسانِ  ََخ ُسونَ "فَِتل َك  :َصل ى اَّلل ُ َعَلي ِه َوَسل مَ  قَالَ ، بَِيِدهِ 

َت َمض َجَعَك ُتَسبِ ُحهُ  ُُه َوََت َمُدُه ِماَئةً  َأَخذ  فَأَيُُّكم  يَ ع َمُل يف ، املِيزَانِ  َوأَل ٌف يف اِبللِ َساِن فَِتل َك ِماَئٌة ، َوُتَكبِ 
ِ َوََخ َسِمائَِة َسيِ َئٍة"؟ َلِة أَل َفني  " ََي ِت َأَحدَُكُم الش ي طَاُن َوُهَو يف  قَاُلوا: َفَكي َف اَل حُن ِصيَها؟ قَاَل: اليَ و ِم َوالل ي  

َفِتلَ ، اذ ُكر  َكَذا، فَ يَ ُقوُل: اذ ُكر  َكَذا، َصََلتِهِ  َعلَ  ،َحَّت  يَ ن   َفََل يَ زَاُل ، َوََي تِيِه َوُهَو يف َمض َجِعهِ ، فَ َلَعل ُه َأال  يَ ف 
 يُ نَ وِ ُمُه َحَّت  يَ َناَم ".

                                                            
 (965ناثر)ص/(ونظم املت582/  9وانظرلوامع األنوار) 9
 (.4655أخرجه البخاري) 6
ومل ، هذا حديث صحيح اإلسناد» :قال احلاكم، (5882واحلاكم) (866وابن حبان) (52449أخرجه أمحد) 6

واملوىل الذي مل يسم  هو أبو سلمى راعي رسول ، "رجاله ثقات رجال الصحيح :وقال، وصححه األرنؤوط « .خير جاه
 َسل َم "هللا َصل ى هللاُ َعَلي ِه وَ 
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 : اإلمجاع

وأن ، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، أمجع أهل السنة على اإلميان ابمليزان :اجأبو إسحاق الزج  قال  
فخالفوا ، وقالوا: هو عبارة عن العدل، وأنكرت املعتزلة امليزان، عمالتان ومييل ابألوكف  ، امليزان له لسان

والعلماء والز هاد والعب اد يف مجيع األمصار ، اتفق أهل العلم ابألخبار: قال ابن بطة 2. "والسنةالكتاب 
لك ما :من املشايخ كل من أدركتُ   اد:زهري بن عب  قال  4واجب الزم. -أي ابمليزان–أن اإلميان بذلك 

قال عبد اَّلل   4وابن املبارك ووكيع بن الراح كانوا يقولون: امليزان حق.، وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس
اإلمام قال  8.جياء ابلناس يوم القيامة إىل امليزان فيجادلون عنده أشد الدال بن مسعود رضي اَّلل  عنه:

َط لِيَ و ِم ال ِقَياَمةِ  َوَنَضُع ال َمَوازِينَ ﴿قال اَّلل  َعز  َوَجل :  :أمحد َفَمن  ثَ ُقَلت  ﴿ وقال[ 64]األنبياء:  ﴾ال ِقس 
رد  على  -صلى اَّلل  عليه وسلم-فَمن  رد  على النيب ، تعاىل [ فهو يف كتاب اَّلل  8]األعراف:  ﴾َمَوازِيُنهُ 

 9.تعاىل اَّلل  

 

 : إثبات امليزاناملخالفون ألهل السنة يف  

ابلنفي الصريح ، هذا األصلإىل املخالفة يف ، ينسلونوهم من كل حدب ، لتعطيلأهل التحريف وا عمد
ويسريون على ، ون أصًَل اثبتًا ابلكتاب والسنة وإمجاع األمةفرتاهم يردُّ ، حريف اترة أخرىابلت، و اترة

حَّت إذا جاءه مل ، بقيعة حيسبه الظمآن ماءً  أشبه بسرابٍ ، خطى خيط هو أوهى من خيط العنكبوت
أن األعراض قوهلم على  بناءً وذلك  ؛وبعض املعتزلة امليزانأنكر اَلوارج واإلابضية فقد  .ه شيئاً جيد

ك تفسري امليزان كذلك فقد نُقل عن جماهد وقتادة والضحا  ،  إذ ال تقوم أبنفسها، يستحيل وزهنا
  50ابلعدل.

                                                            
 (56/449فتح الباري) 2
 (520الشرح واإلابنة)ص/ 4
 (96أصول السنة البن زمنني)ص/ 4
 (وسنده حسن.5044(وعبد اَّلل  بن أمحد يف "السنة")66582وانظر رواه ابن أِب شيبة يف "مصنفه") 8
 (9955انظر "شرح أصول االعتقاد" ) 9

 (55/996رآن)(والامع ألحكام الق99/544وانظر تفسري الرازي) 50
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 :امليزانحقيقة فمما أورده نفاة كذلك و 

شارة اإلإمنا أراد بذلك : فقالوا، خَي ِفُض َويَ ر َفُع "، َوبَِيِدِه املِيزَانُ  " :وسلم النيب صلى هللا عليهقول َتريف  
وإذا أعدل حبق ، يعجزه وأنه إذا بسط نعمه وفضله مل ينقص مما يف يديه شيء أبن  ، إىل العدل والفضل

ُسَلَنا اِبل بَ يِ َناِت َوأَن  َزل َنا َلَقد  أَر َسل َنا رُ ﴿وقالوا عن قوله تعاىل  .ملكه هلم فيهم خفض ورفع وبسط وقبض
وهل مسعتم ، الرسل-تعاىل-به أرسل هللا ، هو العدل بني العباد: (92)احلديد: ﴾َوال ِميزَانَ َمَعُهُم ال ِكَتاَب 

 55!؟ممسكاً للميزان يضرب به أحداً من الرسل أرسله اتجراً 

الرد على نفاة إثبات امليزان:

خمالف للكتاب و ، مليزان أبنه العدل هو أتويل منبوذ فاسدللنصوص الواردة يف اله النفاة ا أتو  ال شك أن م
تان وله كف  ، الذي عليه أهل السنة والماعة أن امليزان هو ميزان حقيقي حسيف .والسنة وإمجاع األمة

 : ويدل على ذلك ما يلي، تانحسي ِ 

رٍو -5 " ِإن  َنيب  هللِا : قال -ى هللا عليه وسلمصل–أن النيَب  -رضى هللا عنه-َعن  َعب ِد هللِا ب ِن َعم 
آُمُرَك  َلم ا َحَضَرت ُه ال َوفَاُة قَاَل اِلب ِنِه: ِإين ِ قَاصٌّ َعَلي َك ال َوِصي َة:-َصل ى هللاُ َعَلي ِه َوَسل َم  - اً نُوح

 ِ َاَك َعِن ، اِبث  نَ َتني  :َوَأهن  ِ َر ِضنَي  الس ب عَ َواِت افَِإن  الس مَ  ؛هللاُ آُمُرَك ِبََل ِإَلَه ِإال   اث  نَ َتني  َلو   الس ب عَ َواأل 
َوُسب َحاَن هللِا ، َرَجَحت  ِِبِن  اَل ِإَلَه ِإال  هللاُ ، َوُوِضَعت  اَل ِإَلَه ِإال  هللُا يف ِكف ةٍ ، ُوِضَعت  يف ِكف ةٍ 

ِدِه؛ ءٍ  َوحِبَم  َا َصََلُة ُكلِ  َشي  َل قُ  َوِِبَا يُ ر َزقُ ، فَِإهن  َاَك َعِن الشِ ر ِك َوال ِكب ِ "، اَل   59 .َوَأهن 
َوَلُه َحدٌّ َكَحدِ  ، " يُوَضُع الصِ رَاُط يَ و َم ال ِقَياَمةِ  قَاَل: -رضى هللا عنه - َعن  َسل َمانَ و  -9 -9

َر ضُ ، ال ُموَسى قَاَل: َويُوَضُع ال ِميزَانُ  َوَما ِفيِهن   َوَلو  ُوِضَعت  يف ِكف ِتِه الس َماَواُت َواأل 

                                                            
 (908(واألصول العشرة عند اإلابضية )ص/962(وأصول الدين )ص/664وانظر" مشكل احلديث وبيانه")ص/ 55

( ومرعي احلنبلي 686كما فعله اإلجيي يف املواقف )ص/،  ومن التجو ز هنا نسبة نفي امليزان إىل املعتزلة إبطَلق: *تنبيه
 فقد ذكر القاضي عبد البار يف " تنزيه القرآن عن املطاعن " ؛(96)ص/" َتقيق البهان يف إثبات حقيقة امليزان"  يف

مث رج ح هو القول ابمليزان يف تفسريه لسورة ، ( اَلَلف يف ذلك عند املعتزلة عند تفسريه لسورة "األنبياء"649)ص/
  (9/26)وانظر "العقود الذهبية" "قد قال به أصحابنا" .:وقال، وكذلك قال به اَلوارزمي، "القارعة"

"هذا حديث صحيح :قال احلاكم، (526(واحلاكم)268(والبخاري يف "األدب املفرد")4286أخرجه أمحد) 59
 ( 904وانظر "صحيح األدب املفرد" )ص/، "إسناده صحيح":وقال الشيخ أمحد شاكر، اإلسناد"
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ُهم    فَ يَ ُقوُلوَن:، فَ يَ ُقوُل: ِلَمن  ِشئ ُت ِمن  َخل ِقي ؟فَ تَ ُقوُل ال َمََلِئَكُة: َرب  َنا ِلَمن  َتزُِن ِِبََذا، َلَوِسَعت  
ََنَك َحق  ِعَباَدِتَك "   56.َرب  َنا َما َعَبد 

 :فمن وجوه الدالالت من هذه األاثر على إثبات امليزان احلسي احلقيقي

 :الوجه األول -1 

قال  .وليس هو العدل كما زعم النفاة، ال على أنه ميزان حقيقيامليزان ديف صفة ة ذكر الكف ِ  
وذكر الوزن وامليزان ، وروي عن جماهد والضحاك واألعمش أن امليزان مبعىن العدل والقضاء: القرطيب

وإن مل يكن هناك ، ويساويهويف وزنه أي يعادله ، كما يقول هذا الكَلم يف وزن هذا،  ضرب مثل
، للسنة الثابتة يف امليزان احلقيقي ؛وإن كان شائعًا يف اللغة، وهذا القول جماز وليس بشيء، وزن

 56وات واألرض. اوإن كل كفة منهما طباق السم، تني ولسانووصفه بكف  

فظ عن على جمرد العدل جماز وصرف الل-أي امليزان–محل هذا اللفظ : قال فخر الدين الرازي 
ال سي ما وقد جاءت األحاديث الكثرية ابألسانيد ، احلقيقة إىل اجملاز من غري ضرورة غري جائز

  52الصحيحة يف هذا الباب.

 :قال ابن القيم

 يف ال ِميزَان يَ و م ال عرضِ  َتطُّ  *** ق َأن َأعمال العبادِ صد ِ أفما تُ 
 ر آنيف ال قُ  َذاكرى  ***      خأاَتَرة وختف  وكذاك تثقلُ 

 ليه َنظراتنإ انِ والكف ت *** هُ تُِقيمُ  تاهُ َوله ِلَسان كف   ُذو تبيان
 مياناإلَحًقا ِعن د ِذي  احملسوسُ  *** بل ُهوَ ، معنويً  َما َذاك أمراً 

 

                                                            
فإن له ، وإن كان موقوفاً  وهذا، (والَللكائي يف "شرح أصول اعتقاد أهل السنة "969اآلجري يف الشريعة)أخرجه  56

هذا حديث » ( وقال:8469على أنه قد ورد من طريق آخر مرفوع رواه احلاكم )، ألنه مما ال يقال ابلرأي ؛حكم الرفع
(وأقره. وقال 2609ونقل ذلك عنه املنذري يف الرتغيب)ح/، ووافقه الذهيب، «ومل خيرجاه، صحيح على شرط مسلم

 (]صحيح لغريه[ 6/664األلباين يف"صحيح الرتغيب" )
 (949التذكرة )ص/ 56
 (99/544مفاتيح الغيب )52 
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ذكر الثقل واَلفة فيما يوزن من األعمال أو األشخاص ال حيتمل أي أتويل يصرف : الوجه الثاين-2 54
 .ليت هى كونه ميزاَنً حقيقياً وا، ملعهودة يف الذهنامليزان عن احلقيقة ا

كما ،  هو أمر اثبت ابإلمجاع الذي نقله اإلمام الزج اجتان له كف  الذي امليزان إثبات : الوجه الثالث -3 
  .اإلسَلمأئمة مجاهري ما عليه هذا بل ، اج وحده يقل به الزج  أنه مل

كقوله ،  لعدلعلى تفسريه ابردت فيها كلمة امليزان وإن دلت بعض السياقات اليت و :ُث يقال هنا 
ًئا )﴿ تعاىل ٌس َشي   َط لِيَ و ِم ال ِقَياَمِة َفََل ُتظ َلُم نَ ف  وقوله تعاىل ، (64)األنبياء: ﴾(64َوَنَضُع ال َمَوازِيَن ال ِقس 

قُّ ﴿ َمِئٍذ احلَ  َوأَنَزل َنا َمَعُهُم ال ِكَتاَب ﴿ وقوله تعاىل يف األنبياء عليهم السَلم، (8)األعراف:  ﴾َوال َوز ُن يَ و 
د يف األدلة ملا ور وذلك  ؛فمثل هذا ال مينع أن يكون هذا امليزان على احلقيقة (92)احلديد:  ﴾َوال ِميزَانَ 
مبا ال يدع جمااًل لصرف النصوص عن ظاهرها صرفًا يعود ، بي نت صفة امليزان على التفصيل اليت األخرى

لاز  -أي على العدل –قال علماؤَن: ولو جاز محل امليزان على ما ذكروه : طيبقال القر  .عليها التعطيل
والنة والنار على ما يرد على األرواح دون األجساد من األحزان ، محل الصراط على الدين احلق

 ألنه؛ وهذا كله فاسد، واملَلئكة على القوى احملمودة، والشياطني والن على األخَلق املذمومة، واألفراح
  54.رد ملا جاء به الصادق

أن أتويل امليزان يف مجيع مواضعه اليت ذكر فيها أبنه العدل هو يف احلقيقة أتويل خمالف : وكذلك يقال 
  .إلمجاع األمة

وإذا أمجعوا ، وقد أمجعت األمة يف الصدر األول على األخذ ِبذه الظواهر من غري أتويل: قال القشريي
 58 .وصارت هذه الظواهر نصوصاً ، لظاهرعلى منع التأويل وجب األخذ اب

                                                            
 (9/449الكافية الشافية) 54
 (980التذكرة)ص/ 54
 (4/504الامع ألحكام القرآن) 58
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؟أليس أتويل امليزان ابلعدل يستقيم لغة :لفإن قي 

فَل شك أن إقامة امليزان ورؤية العبد ، ولكن هذا من التفسري ابملآل والَلزم، بلى: فالرد أن يقال
امليزان على معىن العدل ولكن  محل ، على امليزان ترحج أو ختف يزيده يقينًا أنه مل يظلم شيئاً  مألعماهل

جلها تؤيد وهنا قد أتت األدلة الشرعية خبيلها ورَ ، وتفسريه به إمنا يكون عند تعذ ر احلمل على الظاهر
قال األزهري  لْلدلة الشرعية. اً على املعىن اللغوي منابذ هفصار أتويل، تفسري امليزان على معناه احلقيقي

إال أن األوىل من هذا ، واالحتجاج سائغ، هذا كله يف ابب اللغة: بعد ذكره للمعاين اللغوية لكلمة امليزان
، من حيث ينقل أهل الثقة، فإن جاء يف اَلب أنه ميزان له كف تان، أن يتبع ما جاء ابألسانيد الصحاح

 59فينبغي أن يقبل ذلك.

 فكيف توزن األعمال وهي، إذ ال تقوم أبنفسها، " األعراض يستحيل وزهنا :وأما قوهلم 
  ؟توصف بثقل وال خفةال 

فليس للعقل  -تعاىل -أما إذا كان األمر يف حق هللا ، أن مثل هذا قد يقبل يف موازين البشر: فاجلواب
فإذا جاء النص بثبوت وزن األعراض فَل يسعنا  أن حيكم ابالستحالة على ما يقع يف مقدور هللا تعاىل.

وهلذا نظائر  ، أن ينشئ من األعراض أجساماً  -تعاىل-هللا ليس ابملمتنع على قدرة ف .إال اإلذعان واإلقرار
  ونذكر منها ما يلي:، كثرية

رِيِ  : ما ورد يف حديث جمئ املوت يف صورة كبش يوم القيامة -5 ُ -عن َأِب َسِعيٍد اَلُد  َرِضَي اَّلل 
َلحَ " يُ ؤ َتى ابِ  قَاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللِ  َصل ى هللُا َعَلي ِه َوَسل َم: -َعن هُ  َئِة َكب ٍش أَم  ، ل َمو ِت َكَهي  

َل الَن ةِ  َرئِبُّوَن َويَ ن ظُُرونَ ، فَ يُ َناِدي ُمَناٍد: َي َأه  ، َهل  تَ ع رُِفوَن َهَذا؟ فَ يَ ُقوُلوَن: نَ َعم   فَ يَ ُقوُل:، فَ َيش 
َو ُت "

  90 .َهَذا امل

                                                            
 (56/924هتذيب اللغة) 59
 متفق عليه . 90
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َلِميِ   -9 َس  "  :-صلى هللا عليه وسلم  -وُل هللِا قَاَل: قَاَل َرسُ  -رضي هللا عنه  -َعن  بُ َري َدَة األ 
َهر ُت لَي  َلكَ  يُء ال ُقر آُن يَ و َم ال ِقَياَمِة َكالر ُجِل الش اِحِب فَ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِه: َأََن ال ِذي َأس  ، " جيَِ

  95َوَأظ َمأ ُت َهَواِجَرَك ". 
َنا َمعَ  -رضى هللا عنه-ويف حديث ال َبَاِء ب ِن َعاِزبٍ  -6 َصل ى هللُا َعَلي ِه  -الن يبِ   قَاَل: َخَرج 

َن َصارِ  -َوَسل مَ  ن ميثل له عمله الصاحل يف صورة وفيه أن املؤم، ...، يف ِجَناَزِة َرُجٍل ِمَن األ 
هِ  قال َصل ى هللاُ َعَلي ِه َوَسل َم:، حسية ، طَيِ ُب الر ِيحِ ، َحَسُن الثِ َيابِ ، " َوََي تِيِه َرُجٌل َحَسُن ال َوج 

ُهَك ، َهَذا يَ و ُمَك ال ِذي ُكن َت ُتوَعدُ ، يَ ُقوُل: أَب ِشر  اِبل ِذي َيُسرُّكَ ف َ  فَ يَ ُقوُل َلُه: َمن  أَن َت؟ فَ َوج 
ري ِ  يُء اِبَلَ  ُه جيَِ فَ يَ ُقوُل: َربِ  أَِقِم الس اَعَة َحَّت  أَر ِجَع ِإىَل ، فَ يَ ُقوُل: َأََن َعَمُلَك الص اِلحُ ، ال َوج 

ِلي هِ  قال َصل ى هللُا َعَلي ِه َوَسل َم يف حق الكافر: وكذلك َماِل "وَ ، َأه  ، " ََي تِيِه َرُجٌل قَِبيُح ال َوج 
، َهَذا يَ و ُمَك ال ِذي ُكن َت ُتوَعدُ ، فَ يَ ُقوُل: أَب ِشر  اِبل ِذي َيُسوُءكَ ، ُمن ِِتُ الر ِيحِ ، قَِبيُح الثِ َيابِ 

ُهكَ  يءُ  فَ يَ ُقوُل: َمن  أَن َت؟ فَ َوج  ُه جيَِ َِبيثُ ، اِبلش ر ِ  ال َوج  فَ يَ ُقوُل: َربِ  اَل ، فَ يَ ُقوُل: َأََن َعَمُلَك اَل 
أو جتعل ، واحلق عند أهل السنة أن األعمال حينئذ جتس د قال ابن حجر: 99.تُِقِم الس اَعَة "

وأعمال املسيئني يف صورة قبيحة مث ، يف أجسام فتصري أعمال الطائعني يف صورة حسنة
  96.وزنت

وليس يف ، جمرد االستبعادات العقليةالنفاة يف هذا الباب إمنا هو به  تشب ثغاية ما : لذا يقال هنا 
من ، من عقوهلمفهذا إذا مل تقبله عقوهلم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى ، ذلك حجة على أحد

وتركوا الشرع خلف ، حَّت جاءت البدع كالليل املظلم وقال كل ما شاء، الصحابة والتابعني واتبعيهم
عي فريق يد   ُكلٌّ بل  ، ويتحد قبوهلم هلا، وليتهم جاءوا أبحكام عقلية يتفق العقَلء عليها، ظهورهم

 96.هواهعلى العقل ما يطابق 

                                                            
" : وطوقال األرنؤ ، رجاله ثقات(، (قال يف الزوائد )إسناده صحيح6485(وابن ماجه )99944أخرجه أمحد) 95

 إسناده حسن يف املتابعات والشواهد "
 (5444وصححه األلباين يف "صحيح الامع")، (6426(وأبو داود )58266أخرجه أمحد) 99
 (56/449فتح الباري) 96
 (9/966(وفتح القدير)6/602انظر فتُح البيان يف مقاصد القرآن) 96
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 : انتنبيه 

على ما ، من كونه ذا كف تني ولسان، رهغاية ما ورد يف صفة امليزان هو ما سبق ذك: األول -1
كالقول ،  وال يزاد على ذلك من تفصيَلت مل َيِت ِبا نص صحيح، ورد به النص واإلمجاع

– وأما ماهية جرمه: قال صديق حسن خان .وما شابه ذلك، أبنه خملوق من درة بيضاء
  92.أو سيوجد فنمسك عن تعيينه، وأنه موجود اآلن، من أي الوهر -أي امليزان 

رد وغريه  -رضى هللا عنه–أثر سلمان  مثل، ما ورد من أدلة يف إثبات كف يت امليزان: الثاين  -9
 مل َيتِ : حيث قال، يضفو أقرب ما يكون من أصول الت حزم الذي أثبت ميزاَنً على ابن 

وأما من قال ، وال ندري كيف تلك املوازين، عنه عليه السَلم شيء يصح يف صفة امليزان
وقد أخطأ يف ، الدنيامبا ال يدري أن ذلك امليزان ذو كفتني فإمنا قاله قياسًا على موازين 

  94 !!قياسه

 :ما الذي يوزن يف امليزان يوم القيامة:الفائدة الثانية

 :الذي يوزن هو الشخص نفسه: القول األول

ُ َعن هُ -َعن  َأِب ُهَري  َرَة   ُجُل الَعِظيُم " ِإن ُه لََيأ ِت الر   قَاَل: -َصل ى هللاُ َعَلي ِه َوَسل َم  -َعن  َرُسوِل اَّللِ   -َرِضَي اَّلل 
 ﴾َفََل نُِقيُم هَلُم  يَ و َم الِقَياَمِة َوز َنً ﴿، َوقَاَل: اق  َرُءوا، اَل يَزُِن ِعن َد اَّللِ  َجَناَح بَ ُعوَضةٍ ، الس ِمنُي يَ و َم الِقَياَمةِ 

                                                            
 (8/666انظر فتُح البيان يف مقاصد القرآن) 92
وقد نسج على املنوال ذاته حممد رشيد رضا الذي أثبت ميزاَنً  (9/640امللل واألهواء والنحل") وانظر "الفصل يف 94

" وإذا مل يكن يف الصحيحني : فقال يف رده على الزج اج الذي نقل اإلمجاع على ثبوت امليزان بكفتني، عاٍر عن الكيفية
فَل تغرت بقول الزجاج ، وال يف أن له كفتني ولساَنً ، وال يف كتب السنة املعتمدة حديث صحيح مرفوع يف صفة امليزان

، فإن كثرياً من املصنِ فني يتساهلون إبطَلق كلمة اإلمجاع والسي ما غري احلف اظ املتقنني، أن هذا مما أمجع عليه أهل السنة
له أصل من وإن مل يعرف ، ويتساهلون يف عزو كل ما يوجد يف كتب أهل السنة إىل مجاعتهم، والزجاج ليس منهم

وهذه املسألة مما اختلف فيه السلف و اَللف كما علمت.!! وانظر تفسري ، وال اتفق عليه اَللف منهم، السلف
 (8/699املنار)
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ُعوٍد  94.[502]الكهف:  وََكاَن َدِقيَق ، رَاكِ أَن ُه َكاَن جَي َتيِن ِسَواًكا ِمَن األ َ  -رضي هللا عنه–وَعِن اب ِن َمس 
 ِ َفُؤهُ ، الس اَقني  فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلي ِه َوَسل َم: " ِمم  ، َفَضِحَك ال َقو ُم ِمن هُ ، َفَجَعَلِت الر ِيُح َتك 

هَلَُما أَث  َقُل يف ال ِميزَاِن ِمن  ُأُحٍد ، بَِيِدهِ فَ َقاَل: " َوال ِذي نَ ف ِسي ، ِمن  ِدق ِة َساقَ ي هِ ، قَاُلوا: َي َنيب  هللاِ  َتض َحُكوَن؟
".98 

وقال به ابن عبد الب ، وهو قول مجهور املفسرين:الذي يوزن هو صحائف األعمالأن  :لثاينا
  99 .والقرطيب وغريُها

 : ويدل عليه ما يلي

  (4)القارعة: ﴾(4فََأم ا َمن  ثَ ُقَلت  َمَوازِيُنُه )﴿ظاهر قوله تعاىل  -5
عبده  وأن حممداً ، وفيه أن البطاقة اليت كتب فيه شهادة أال ال إله إال هللا :حديث الباب -9

نثبت ِبذا احلديث الصحيح أن املوزون إمنا : قال مرعي احلنبلي .ورسوله قد ثقلت يف امليزان
فهل العبة يف الوزن  ؟وعلى هذا فكيف يثقل وزن هذه الصحف، هو صحائف األعمال

فمشکل حبديث ، وعلى كَل التقديرين؟ أو ابلكتابة اليت فيها، حفتفاوت أجرام الص
  60 .فسبحان العامل بكل شيء، البطاقة

وأما أدلة وزن ، ئف واألعمال نفسها واألشخاصأن الذي يوزن هو الصحا -وهللا أعلم– والراجح 
  :وأما أدلة وزن األعمال نفسها فنذكر منها، الصحائف واملرء نفسه فقد ذكرَنها

                                                            
 متفق عليه.  94
نه األلباين يف اإلرواء َتت وحس  ، وصححه الشيخ أمحد شاكر، (4049وابن حبان) (6995أخرجه أمحد) 98

 (42)حديث
 (9/584لوامع األنوار البهية)و  (4/542ام القرآن )وانظر الامع ألحك 99
 (66وانظر "البهان يف إثبات حقيقة امليزان")ص/ 60
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َكِلَمَتاِن » قَاَل: قال رسول هللِا َصل ى هللا َعَلي ِه َوَسل َم: –رضي هللا عنه –ُهَري  َرَة  رواه أبوما  -5
ِدِه ، ثَِقيَلَتاِن يف ال ِميزَانِ ، َخِفيَفَتاِن َعَلى اللِ َسانِ ، َحِبيبَ َتاِن ِإىَل الر مح َنِ  ُسب َحاَن هللا َوحِبَم 

  65.«ُسب َحاَن هللا ال َعِظيمِ 
ٌء  قَاَل: -َصل ى اَّلل ُ َعَلي ِه َوَسل َم  -َأن  الن يب   -رضي هللا عنه -أَبو الد ر َداءِ وى ور  -9 " َما َشي 

ُؤ ِمِن يَ و َم الِقَياَمِة ِمن  ُخُلٍق َحَسن ". 
  69أَث  َقُل يف ِميزَاِن امل

َعرِيِ  و  -6 َش  "  هللِا َصل ى هللُا َعَلي ِه َوَسل َم:قَاَل: قَاَل َرُسوُل  -رضى هللا عنه–عن َأِب َماِلٍك األ 
ُد َّللِِ  ََت َْلُ ال ِميزَاَن " م  ميَاِن َواحلَ    66الطُُّهوُر َشط ُر اإل ِ

أعمال العباد مع كونه عزوجل وسع علمه ، ما احلكمة من نصب املوازين 
؟ ومآالهتم

 :من وجوه كواجلواب على ذل 

ممن ، رغم كونه مل يره، فيعلم من يؤمن ابمليزان، اتابب الغيبيبتَلء يف ظهور سنة اال: األول -1
اختذوا سقط يف هذا االختبار فئام من العقَلنيني واملتكلمني الذين قد ف .هو منه يف شك

 .بئس للظاملني بدالً ف، منهج التعطيل والتحريف سبيًَل دون التسليم واإلثبات
 وذلك حني يبصر اإلنسان، مل يظلمه شيئاً  -تعاىل- أن يزداد املرء يقينًا أن هللا: الثاين  -9

َوَنَضُع ﴿ه قوله تعاىل وهذا املعىن هو ما سطر  ، ة امليزانأعماله الَّت أقر ِبا توضع يف كف  
ًئا َوِإن  َكاَن ِمث  َقاَل َحب ٍة ِمن  َخر دَ  ٌس َشي   َط لِيَ و ِم ال ِقَياَمِة َفََل ُتظ َلُم نَ ف  َنا ِِبَا ال َمَوازِيَن ال ِقس  ٍل أَتَ ي  

فإن أنكر ذلك جاهل بتوجيه معىن : قال الطبي (64)األنبياء: ﴾(64وََكَفى بَِنا َحاِسِبنَي )
َهته –صلى هللا عليه وسلم  -وخب رسوله ، عن امليزان -تعاىل-خب هللا  أَو  :وقال، عنه ِوج 

؟ وبعدهخلقه إيه  وهو العامل مبقدار كل شيء قبل، حاجة إىل وزن األشياء-تعاىل-ابهلل 
من غري ، نظرُي إثباته إيه يف أمِ  الكتاب واستنساخه ذلك يف الكتبوزن ذلك : قيل له

                                                            
وأن أعمال بين آدم  ﴾ ونضع املوازين القسط ليوم القيامة﴿ وقد بو ب له البخاري:" ابب قول هللا تعاىل ، متفق عليه 65

 وأقواهلم توزن ".
 وقال الرتمذي: "َحسن َصِحيح"، (6499بوداود)(وأ9009(والرتمذي)94254أخرجه أمحد ) 69
 (996أخرجه مسلم ) 66
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وهو العامل بكل ذلك يف كل حال ووقت قبل  ، ومن غري خوف من نسيانه، حاجة به إليه
ُكلُّ ﴿ كما قال جل ثناؤه يف تنزيله:،  بل ليكون ذلك حجة على خلقه، كونه وبعد وجوده

ُتم  تَ ع َمُلونَ أُم   َن َما ُكن   َعى ِإىَل ِكَتاِِبَا ال يَ و َم جُت َزو  ق ِ  (98)ٍة ُتد   ﴾َهَذا ِكَتابُ َنا يَ ن ِطُق َعَلي ُكم  اِبحلَ 
 [ اآلية.99-98 :]سورة الاثية

وإما ، إما ابلتقصري يف طاعته والتضييع، حجة عليهم وهلم، وزنه تعاىل أعمال خلقه ابمليزان فكذلك 
،  خيبة من ينفي وضع املوازين القسط ليوم القيامة وي: قال أبو العز احلنفي 66.والتتميم ابلتكميل

ال ويقدح يف النصوص بقوله: ال حيتاج إىل امليزان إال البق  ، َلفاء احلكمة عليه، كما أخب الشارع
ولو مل يكن من  .هلم يوم القيامة وزَنً  -تعاىل-وما أحراه أبن يكون من الذين ال يقيم هللا  ال!!والفو  

فإنه ال أحد أحب إليه العذر من ، احلكمة يف وزن األعمال إال ظهور عدله سبحانه لميع عباده
فكيف ووراء ذلك من احلكم ما ال اطَلع لنا ، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، هللا

  62 !؟عليه

فغاية أقواهلم ، املوازين يوم القيامة ومهما تبارى العلماء يف بيان احلكم اليت من أجلها تنصب
وتبقى احلكمة اإلهلية من ، فهي َتتمل الصواب واَلطأ، هي اجتهادات بنيت على إعمال النظر

علمها من  ،﴾ِعل ُمَها ِعن َد َرِبِ  يف ِكَتاٍب اَل َيِضلُّ َرِبِ  َواَل يَ ن َسى﴿، نصب املوازين يف علم هللا عزوجل
ال يفعل إال حلكمة "سبحانك ربنا  -تعاىل-مع اليقني الازم أنه هللا  ،علمها وجهلها من جهلها

 وسعت كل شيء حكمة وعلماً".

                                                            
 (59/659جامع البيان عن أتويل آي القرآن) 66
 (659)ص/شرح العقيدة الطحاوية  62
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 : "أحكام املوازنة يوم القيامة ":ومن الفوائد الِت تتعلق حبديث الباب 

حكم من مات على الشرك األصغر :الثانية، أصحاب األعرافتعيني  :األوىل"  :وهنا نذكر مسألتني
"  

أربعة تقرب من ، كثريةفقد ورد يف تعيينهم أقوال  : أصحاب األعراف تعيني: سألة األوىلأما امل
 64:ها ما يلينذكر من أُه، عشرين قوالً و 

وينسب هذا القول البن مسعود وكعب  :مساكني أهل اجلنةهم  :القول األول -1
وقد روى الطبي عن ابن  .مرضي هللا عنه وذكره ابن وهب عن ابن عباس، األحبار

وأصحاب األعراف ، سور بني النة والنار، "األعراف" قال: -رضي هللا عنها-عباس
لقوا فأُ ، ان طُِلق ِبم إىل هنر يقال له:"احلياة"، حَّت إذا َبَدا هلل أن يعافيهم، بذلك املكان

حَّت ، فيتمنونقال: ، وا ما شئتمَتن   أتى ِبم الرمحُن فقال:، حَّت إذا صلحت ألواهنم، فيه
فيدخلون النة ويف ، قال هلم: لكم الذي َتنيتم ومثله سبعني مرة، إذا انقطعت أمنيتهم

  64." مساكني النة"يسم ون ، حنورهم شامة بيضاء يعرفون ِبا

بسند بل أخرجه أصحاب التفاسري ، أن سنده مل يثبت مرفوعًا وال موقوفاً : هذا الوجه ولكن يردُّ 
كما   .وهو اتبعي ال يعو ل عليه يف مثل هذه املسائل الغيبية، بن احلارث هللامن قول عبد صحيح 

ال تعاىل عن أهل قفقد ، بل الذي ثبت على خَلف ذلك، أن أهل النة ليس فيهم مساكني
ََزَن ِإن  َرب  َنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر )احلمُد هلِل ﴿النة من قوهلم  َحل َنا َداَر ( ال ِذي أَ 66ال ِذي أَذ َهَب َعن ا احل 

ِلِه اَل مَيَسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َواَل مَيَسَُّنا ِفيَها لُُغوٌب ) َعن  َأِب و  (62-66)فاطر: ﴾(62ال ُمَقاَمِة ِمن  َفض 

                                                            
وذكر مرعي احلنبلي ، ( اثين عشر قوالً 949فذكر القرطيب يف "التذكرة")ص/، وقد توس ع العلماء يف ذكر هذه األقوال 64

 هلذه املسألة مس اها "َتقيق اَلَلف يف أصحاب األعراف" ذكر ستة عشر قواًل . يف رسالة مستقلة
جامع و ( 6/924وهذا أصح . وانظر تفسري القرآن العظيم )، ورد عن عبد هللا بن احلارث من قوله :قال ابن كثري 64

وقد رماه ، بت وقد عنعنعهأثر عبد هللا بن احلارث يف سنده حبيب بن أِب اث :قلت (8/596البيان يف أتويل القرآن)
 ابن خزمية وابن حبان ابلتدليس.
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َعُم اَل  » قَاَل: -َوَسل َم َصل ى هللُا َعَلي ِه  -َعِن الن يبِ   -رضي هللا عنه-ُهَري  َرةَ  َن َة يَ ن   ُخُل ال   َمن  َيد 
َلى ثَِيابُهُ ، يَ ب َأسُ  ىَن َشَبابُهُ ، اَل تَ ب     68 .« َواَل يَ ف 

  69 .وهذا القول عزاه الشوكاين إىل القشريي، أهنم الشهداء: القول الثاين -2
فتعاَدل ، تلوا يف سبيل هللا عصاة آلابئهم يف الدنياقُ قد كانوا أهنم قوم  : القول الثالث -3

رِيِ   ؛شرحبيل بن سعدقاله ، عقوقهم واستشهادهم ُد  رضي هللا –ملا روى أَبو َسِعيٍد اَل 
َع رَاِف؟ فَ َقاَل: -، َصل ى هللُا َعَلي ِه َوَسل مَ  -قَاَل: ُسِئَل الن يبُّ  -عنه قَ و ٌم »َعن  َأص َحاِب األ 

ُهمُ ، قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللِ  َوُهم  ُعَصاٌة آِلاَبِئِهم   ُخلُ  َفَمنَ َعت   ُهُم ، وا الن ارَ الش َهاَدُة َأن  َيد  وَمنَ َعت  
َن ةَ  ُخُلوا ال  َن ِة َوالن ارِ ، ال َمع ِصَيُة َأن  َيد  َ ال  َحَّت  َتُذوَب ُشُحوُمُهم  ، فَ ُهم  ُوُقوٌف َعَلى ُسَوٍر َبني 

بَُل حُلُوُمُهم   ََلِئقِ ، وَتذ  رَُغ اَّلل ُ ِمن  ِحَساِب اَلَ  ََلِئِق  َفِإَذا فَ رََغ ِمن  ِحَسابِ ، َحَّت  يَ ف  اَلَ 
َن ةَ ، تَ َغم َدُهم  ِبَرمح َِة ِمن هُ   60."« فَأُد ِخُلوا ال 

 وأما القول الثالث فاحلديث الوارد فيه ال يصح ، أما القول الثاين فَل دليل عليه: ولكن هنا يقال 

زون ميي ِ ، الذي بني النة والنار لون ِبذا السورمَلئكة موك  رجال من أهنم : القول الرابع  -4
أبو جملز الحق بن  وهذا القول قال به الكافرين قبل إدخاهلم النة والنار.بني املؤمنني و 

 65وقد صحح ابن كثري صحة نسبة هذا القول إىل أِب جملز.، محيد

 :من وجوهوجياب عن ذلك *

 وهو، وهذا صحيح إىل أِب جملز الحق بن محيد أحد التابعني" : بقولهابن كثري نص عليه ما  :األول -5
وهم ال ، ه غريبًا عنه لتسميته املَلئكة رجاالً وإمنا عد   69 ." وخَلف الظاهر من السياق، غريب من قوله

                                                            
 (9864) أخرجه مسلم 68
 (9/598(وفتح القدير )986)ص/ وانظر التذكرة أبمور اآلخرة 69
، فيه حممد بن خملد الرعيين(: 55056قال اهليثمي يف" جممع الزوائد " )، (6026أخرجه الطباين املعجم األوسط ) 60

(: " فيه عبد الرمحن بن زيد بن أسلم 5644ختريج أحاديث اإلحياء " )الدين العراقي يف "  قال زينو  . وهو ضعيف "
وأبو ، ورواه الطباين من رواية أِب معشر عن حيىي بن شبل عن عمر بن عبد الرمحن املدين عن أبيه خمتصراً ، وهو ضعيف

 وحيىي بن شبل ال يُعرف ".، معشر جنيح السندي ضعيف
 (9/946(وفتح القديرللشوكاين)6/904 )وانظر زاد املسري 65
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فقد ، على املشركني الذين زعموا أن املَلئكة إَناثً  -تعاىل-ولقد نعى هللا ، أنوثةيوصفون بذكورة وال 
أَُلوَن )َوَجَعُلوا ال َمََلِئَكَة ال ِذيَن ُهم  ِعَباُد الر مح َ ﴿تعاىل  َتُب َشَهاَدهُتُم  َوُيس   ﴾(59ِن ِإََناًث َأَشِهُدوا َخل َقُهم  َسُتك 

 (59)الزحرف:

،  واملَلئكة غري حمجوبني عنها، إخباره تعاىل عن أصحاب األعراف أهنم يطمعون أن يدخلوا النة: الثاين
  66 على مَلك. وال عذاب يومئذٍ ، كيف واحليلولة بني الطامع وطمعه تعذيب له

فُجعلوا هناك إىل أن يقضي هللا ، أهنم قوم قد استوت حسناهتم وسيئاهتم: القول اخلامس -5
 .مث يدخلهم النة بفضل رمحته إيهم، فيهم ما يشاء -تعاىل-

 الشعيب وقال به، عباس رضى هللا عنهموابن اليمان وحذيفة بن  مسعودويعزى هذا القول إىل ابن 
  66.وهو قول مجهور العلماء، يموابن القجبري وسعيد بن  والضحاك

َع رَاِف قَ و ٌم جَتَاَوَزت  ِِبِم  َحَسَناهُتُُم الن ارَ : قال ُحَذي  َفَة َرِضَي اَّلل ُ َعن هُ  َوَقُصَرت  ِِبِم  َسيِ َئاهُتُم  ، " َأص َحاُب األ 
َن ةِ  َنَما ُهم   ، ُلوا: َرب  َنا اَل جَت َعل َنا َمَع ال َقو ِم الظ اِلِمنيَ قَا، فَِإَذا ُصرَِفت  أَب َصاُرُهم  تِل َقاَء َأص َحاِب الن ارِ ، َعِن ال  فَ بَ ي  

َن َة فَِإين ِ َقد  َغَفر ُت َلُكم  »قَاَل: ، َكَذِلَك ِإِذ اط َلَع َعَلي ِهم  َربُّكَ   62. "«ُقوُموا اد ُخُلوا ال 

فلم تزد حسناهتم على ، يئاهتمأصحاب األعراف قوم استوت حسناهتم وس: ابن عباس رضي هللا عنهوقال  
رين يف أصحاب األعراف ختلفت عبارات املفس ِ ا: قال ابن كثري 64.وال سيئاهتم على حسناهتم، سيئاهتم

 حذيفةنص عليه ، وهو أهنم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم، وكلها قريبة ترجع إىل معىن واحد، ن هممَ 
  64رمحهم هللا.، فوغري واحد من السلف واَلل، مسعودوابن عباس وابن 

                                                                                                                                                                          
 (6/928تفسري القرآن العظيم) 69
 (942احلبائك يف أخبار املَلئك)ص/ 66
 (8/682تفسري املنار)(و 6/902(وزاد املسري )669وانظر طريق اهلجرتني)ص/ 66
"هذا حديث صحيح على شرط  :وقال احلاكم، (505(والبيهقي يف البعث والنشور)6964أخرجه احلاكم ) 62

"  وصحح إسناده مشهور سلمان يف َتقيقه لرسالة، "على شرط البخاري ومسلم":وقال الذهيب، ومل خيرجاه "، الشيخني
 (62َتقيق اَلَلف يف أصحاب األعراف")ص/

 (.8/595جامع البيان) 64
 (6/629تفسري القرآن العظيم ) 64
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هو القول أبن أصحاب األعراف هم قوم استوت  -رضي هللا عنهم–الثابت عن الصحابة : قال ابن القيم
وآاثر الصحابة َّف ذلك ، وقد رويت فيه آاثر كثرية مرفوعة ال تكاد تثبت أسانيدها، حسناهتم وسيئاهتم

  68.ومراده منه -تعاىل-وهم أعلم األُمة بكتاب هللا، املعتمدة

وقد اختلف َّف تفسري الصحاىب هل له حكم ، فإن غاية ما فيه هو أقوال موقوفة :القول اخلامس وأما
-صلى هللا عليه وسلم -وال نقول على رسول هللا ، والثاىن هو الصواب، أو املوقوف؟ على قولني، املرفوع

  ما مل نعلم أنه قاله.

ل ليس هلم أي مي زة حَّت  يهن ئ ويسل م على أصحاب من توس ط يف العلم والعم ومما ُيضعف هذا القول أن  
  .والعلم عند هللا، ويند د ويوب خ أصحاب النار، النة

ه مل يرد يف الكتاب ذلك أن ؛تعيني أصحاب األعراف من الصعوبة مبكانأن أمر  –وهللا أعلم  -الراجح و 
للنزاع  قاطعاً يكون لباب ما يف ا لم يثبتعليه فو ، التحديدسبيل وال يف السنة الصحيحة صفتهم على 

بغض النظر عن كون تلك األقوال ، تفتقر إىل دليل صحيح فهي، وأما استنباطات العلماء .واَلَلف
  .املنسوبة إىل قائليها تصح نسبتها إليهم أم ال

إن ف، عداهنتما أثبته يف حقهم وال  فنثبت، القرآنمن مستند إال ما جاء يف  لناوإذا علم هذا فإنه مل يبق 
صلى هللا عليه هذه املسألة من األمور الغيبية اليت ال جمال للجزم برأي فيها دون نص اثبت عن رسول هللا 

 69 .وسلم

  20.وهللا حبقائق األمور عليم، الضطراب األثر والتفصيل ؛نقف عن التعيني قال القرطيب: 

رضي هللا –ري آية وللصحابة رين اإلمام الطبي أنه إذا اختلف يف تفسومعلوم أن قاعدة شيح املفس ِ 
إال أنه ملا ذكر تفسريهم ألهل األعراف ، فإنه يؤخذ مبذهب الصحابة، فيها قول وملن بعدهم قول -عنهم

وهذا موجبه أنه مل يصح عند ابن جرير شيء من هذه الروايت عن الصحابة رضي هللا ، فقد توق ف فيهم
 .عنهم

                                                            
 بتصرف يسري. (665طريق اهلجرتني )ص/ 68
 (6/5689احلياة اآلخرة) 69
 (4/564امع ألحكام القرآن)ال 20
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ميان اإلولكن  ، ابملوازنةمجع عليه السلف هو اإلميان أضف إىل ذلك أن الذي يف الكتاب والسنة وأ
 .ورمحته وحكمته -تعاىل-عدل هللا  إىلبل مرد ذلك إىل ، َلً ابلشئ اجململ ال يستلزم العلم به مفص  

 :حكم من مات على الشرك األصغر :املسألة الثانية 

هذا الشرك األصغر داخًَل هل يكون : اختلف العلماء فيمن مات على الشرك األصغر دون توبة منه
فيكون مثله يف ذلك كمثل من ، ﴾َويَ غ ِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن  َيَشاءُ ﴿َتت املشيئة الواردة يف قوله تعاىل 

ِإن  اَّلل َ اَل ﴿داخل َتت قوله تعاىل أم يقال أن الشرك األصغر ؟ مات مصر ًا على كبرية من الكبائر مثَلً 
َركَ  وِبذا يفرتق عن ، كان مآل صاحبه سيكون إىل النة  وإن، َلبد وأن يدخل يف املوازنةف، ﴾يَ غ ِفُر َأن  ُيش 
هل هو  وإمنا موطن النزاع:، فالكل متفق على أن  صاحب الشرك األصغر ال خُيل د يف النار .الشرك األكب
قوالن ؟ جزماً  صاحبهيُعاقب ال بد وأن أم أنه ، قد يُغفر له فَل يدخل النار أصَلً فيقال ، َتت املشيئة
 :ألهل العلم

بل ، أن من مات على الشرك األصغر دون توبة منه ال يكون داخًَل َتت املشيئة: القول األول -1
َرَك ِبِه َويَ غ ِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن  ﴿تعاىل  هلو قلذلك و  .البد وأن يدخل يف املوازنة ِإن  اَّلل َ اَل يَ غ ِفُر َأن  ُيش 

َرَك ِبِه ""أن قوله: : وجه االستدالل من اآلية (68اء:)النس ﴾َيَشاءُ  أن يشرك" "هذه أن " :اَل يَ غ ِفُر َأن  ُيش 
واملصدر نكرة وقع يف ، ر "أن" املصدرية مع ما بعدها من الفعلوتقد  ، موصول حريف" مع "يشرك": فعل

وا: فهذا يدل على أن الشرك قال .فيكون املعىن "إن هللا ال يغفر شركًا به "، النفي فيفيد العمومسياق 
فصاحب الشرك األكب ، لكن مع الفرق يف املآل، األكب واألصغرالذي نفت اآلية مغفرته هو الشرك 

 : ومعىن املوازنة، وأما صاحب الشرك األصغر الذى مل يتب فهو داخٌل يف املوازنة، خمل د يف النار

بل ينقص من ، الشرك األصغرمن غلبت حسانته على سيئاته فإنه ال يعذ ب على أن   -5
وهذا ال بد فيه من حسنات عظام حَّت ، فيدخل النةحسناته بقدر ما ميحى به هذا الشرك 

 واليت فيها شرك أصغر.، ترجح حسانته على سيئاته
ومل تِف احلسنات لتكفري هذا الشرك ، واليت فيها الشرك األصغر، وأما إن غلبت سيئاته  -9

بعد وقوع ، مآله إىل النة خالدًا فيها مث يكون، ى هذا الشركفَل بد أن يعذ ب عل، األصغر
  وهللا اعلم..فالنة ال تدخلها إال نفساً مؤمنة طاهرة كما جاء يف اَلب، التطهري له ابلعذاب
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 :ومن أدلة السنة

 -وسلم صلى هللا عليه  -قَاَل: أََتى الن يب   -رضي هللا عنهما  -َعب ِد هللِا  ب نُ  ما رواه َجاِبرُ  -5
َن ةَ  فَ َقاَل:، ؟َي َرُسوَل هللِا َما ال ُموِجبَ َتانِ  َرُجٌل فَ َقاَل: ًئا َدَخَل ال  رُِك اِبهلِل َشي   ، " َمن  َماَت اَل ُيش 

ًئا َدَخَل الن اَر " رُِك اِبهلِل َشي   ووجه الداللة ظاهر يف قوله صلى هللا عليه  25.َوَمن  َماَت ُيش 
رُِك ابِ :وسلم ًئا" من  مات ُيش  وهي نكرة يف سياق اإلثبات ، فهي من أعم العمومات: "هلِل َشي  

 فيدخل فيه األصغر.، فتفيد اإلطَلق؛ أي أن  مطلق الشرك يوجب دخول النار
ِلُكلِ  َنيبٍ  َدع َوٌة » قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلي ِه َوَسل َم: -رضي هللا عنه-َعن  َأِب ُهَري  رَةَ و  -9

َتَجابَةٌ  تَ َبأ ُت َدع َوِت َشَفاَعًة أِلُم يِت يَ و َم ال ِقَياَمةِ ، فَ تَ َعج َل ُكلُّ َنيبٍ  َدع َوَتهُ ، ُمس  َفِهَي ََنئَِلٌة ، َوِإين ِ اخ 
ًئا رُِك اِبهلِل َشي   وهذا اختيار شيخ اإلسَلم ابن  29.« ِإن  َشاَء هللُا َمن  َماَت ِمن  أُم يِت اَل ُيش 

 -تعاىل-وأعظم الذنوب عند هللا : قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية .ثر علماء الدعوةوأك، تيمية
والشرك منه ، ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء، وهو سبحانه ال يغفر أن يشرك به، الشرك به

وقد يقال: الشرك ال يغفر  ويقول بعبارة أصرح من السابقة: 26.وخفي وجلي، جليل ودقيق
 -أي األصغر -وإن كان صاحب الشرك ، على مقتضى القرآنمنه شيء ال أكب وال أصغر 

  26.وإن دخل بعد ذلك النة، لكن شركه ال يغفر له بل يعاقب عليه، ميوت مسلماً 

ِإن  اَّلل َ اَل ﴿قوله تعاىل وذلك ألن  ؛أن صاحب الشرك األصغر يدخل َتت املشيئة: القول الثاين -2
َركَ  ، العهدية وجاءت هنا " ال    "، إن هللا ال يغفر الشرك به :أتويله، (68)النساء: ﴾به يَ غ ِفُر َأن  ُيش 

إلزالته  -َصل ى هللاُ َعَلي ِه َوَسل مَ  -وهو الشرك األكب الذي بُعث النيب ، أي الشرك املعهود عند االطَلق
 .ودحره

ابلشرك فيها  أنه ابالستقراء وجدَن أن  الشرك الوارد يف أكثر النصوص عند اإلطَلق يراد:يؤيده 
َوَلَقد  أُوِحَي ِإلَي َك َوِإىَل ال ِذيَن ِمن  قَ ب ِلَك ﴿ تعاىل: هلومن أمثلة ذلك قو ، دون األصغر، الشرك األكب

                                                            
 متفق عليه. 25
 (599أخرجه مسلم) 29
 (9/926جامع الرسائل)  26
 ، (564الرد على البكري )تلخيص كتاب االستغاثة( )ص / 26
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َاِسرِيَن ) َبَطن  َعَمُلَك َولََتُكوَنن  ِمَن اَل  َت لََيح  رَك  َوقَاَل ال َمِسيُح ﴿وقال تعاىل ، (42)الزمر: ﴾(42لَِئن  َأش 
َن َة  َي َبيِن  رِك  اِبَّللِ  فَ َقد  َحر َم اَّلل ُ َعَلي ِه ال  رَائِيَل اع ُبُدوا اَّلل َ َرِبِ  َوَرب ُكم  ِإن ُه َمن  ُيش  َوَمأ َواُه الن اُر َوَما ِإس 

حبوط ألن  ؛الشرك األصغر ابإلمجاعال يراد به فهذه مواطن  (49)املائدة: ﴾لِلظ اِلِمنَي ِمن  أَن َصارٍ 
 .على الشرك األكبملن مات  يكون النة إمنادخول َترمي و العمل 

  أَن  وجدَن أن  الشرك األصغر خيالف الشرك األكب يف كثري من األحكام؛ منها::يؤيده 

 .أم ا الشرك األصغر فَل خيرج من امللة، رج من امللةأن  الشرك األكب خيُ  -5
 اً موجبأم ا الشرك األصغر فليس ، يهأن  الشرك األكب موِجب للخلود يف النار ملن مات عل -9

 حَّت لو دخل النار فإنه خُيرَج منها.، للخلود يف النار ملن مات عليه
ليس له عمل فكب فمن مات على الشرك األ، أن  الشرك األكب ال يدخل َتت املوازنة  -6

، خبَلف الشرك األصغر فإنه يدخل َتت املوازنة ابالتفاق، صاحل حَّت يدخل َتت املوازنة
 يوَضع يف امليزان. ال يدخل َتت املشيئة يقولونو إنه ال يُغفر  حَّت الذين يقولون

وهي ، ومل تبَق إال هذه املسألة، وجدَن أن  الشرك األصغر خيالف الشرك األكب يف أكثر أحكامه إذن
مسألة  من أن تلحق ابلشرك األكب يف املسألة حمتِملة ابلنسبة لآلية؛ فْلن تُلَحق ببقية املسائل أوىل

  .واحدة

 :وجياب عن أدلة القول األول من وجوه، وهذا هو الراجح وهللا أعلم

َرَك به﴿أن  آييت : الوجه األول -5 وردات يف سياق الكَلم على أهل  ﴾ِإن  اَّلل َ اَل يَ غ ِفُر َأن  ُيش 
فناسب أن يكون احلديث يف عدم ، وهؤالء شركهم أكب، الكتاب واملشركني واملنافقني

 ال األصغر.، فرة عن الشرك األكباملغ
َرَك ِبهِ ﴿لو تنز لنا أن قوله تعاىل : الوجه الثاين -2 دال على العموم نوعي   ﴾اَل يَ غ ِفُر َأن  ُيش 

فيكون املراد ِبذا ، فهذا من العام الذي أريد به اَلصوص، وليس على العهدية، الشرك
فإنه داخل َتت ، رك األكبوأما ما دون الش، العموم خصوص الشرك األكب دون غريه

  .املشيئة
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مات يشرك ابهلل شيئًا دخل  "من:وأما الواب على ما استدلوا به من قوله صلى هللا عليه وسلم
الزم بدخول صاحب الشرك األصغر يف  -لو كان املراد به عموم الشرك  -َل يلزم منه ف :"النار
ُجَر َأَخاُه فَ و َق َثََلثٍ  ِه َوَسل َم:َصل ى هللُا َعَلي   وإال للزم مثله يف قوله، النار ِلٍم َأن  يَ ه  َفَمن  ، "اَل حيَِلُّ ِلُمس 

إبدخال النار أقوامًا هو من حيث  -تعاىل-فوعيد هللا  22 .َهَجَر فَ و َق َثََلٍث َفَماَت َدَخَل الن اَر"
  .إن  شاء تركهو ، وأما وعيده فإن  شاء أجنزه، يُنجز وعده -تعاىل-العموم ال األعيان؛ وهللا 

والشرك نوعان: أكب وأصغر: فَمن  خلص منهما : إن شيخ اإلسَلم ابن تيمية قد قالمث يقال 
وَمن  خلص من األكب وحصل له ، وجبت له النار وَمن  مات على الشرك األكب، وجبت له النة

ولكن  وَمن  خلص من الشرك األكب ، النةبعض األصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل 
 كُبَ شركه األصغر حَّت رجحت به سيئاته دخل النار.

أصغر؛ فاألصغر القليل يف جانب اإلخَلص الكثري  كان كثرياً   أو، أكبفالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان 
 -الذي جيعل السيئات راجحة على احلسنات  -واَلَلص من األكب ومن أكثر األصغر ، بهال يؤاخذ 

ن الشرك األكب الذي ال يغفره هللا ورجحت حسناته على سيئاته دخل ومن جنا م، فصاحبه َنجٍ 
  24النة.

أن  الشرك األصغر منه الكثري الذي إن  رجحت به السيئات دخل  -رمحه هللا تعاىل-فواضح من كَلمه 
وكانت حسنة التوحيد إبخَلص وصدق وعبودية ورجحت حسناته دخل  وإن كان يسرياً ، صاحبه النار

ويؤثر يف ذلك كثرة الشرك األصغر أو ، غفرة وعدمها مبنية على رجحان احلسنات أو السيئاتفامل النة؛
ظة الشرك فاملغل  ، ظة وجناسة خمففةفأما جناسة الشرك فهي نوعان: جناسة مغل  : ابن القيميقول و  .قلته

 24.ألصغر كيسري الريءواملخففة الشرك ا، فإن هللا ال يغفر أن يشرك به، األكب الذي ال يغفره هللا تعاىل

  28."الشرك األكب ال يغفره هللا إال ابلتوبة منه : "لقاو 

                                                            
 (وصححه األلباين .6956أخرجه أبوداود) 22
 (646وانظر " تفسريآيت َأشكلت على كثري من العلماء") ص/ 24
 (544لواب الكايف )ص /(وا5/98وانظر إغاثة اللهفان)  24
 ( 5/669مدارج السالكني) 28
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هذا يوجب اَلوف من الشرك على مجيع ن فإ، وإن كانت خَلفية بني أهل السنةاملسألة  :تنبيه مهم 
 يسري الريء واحللفك،  من حيث ال يدري الشرك األصغريخشى املرء أن يقع يف ف، كبريه وصغريه،  أقسامه
وقول الرجل "ما ، التمائمأو تعليق ، كتعظيم هللا تعاىل  -تعاىل–قصد قائله تعظيم غري هللا مل يإن ، بغري هللا

وإذا كان اَلليل األول  29.وغري ذلك، املطر إىل النوء على سبيل السببيةوكذلك نسبة ، شاء هللا وشئَت"
نُ ب يِن َوَبيِن  َأن  ﴿ ربه قائَلً  ودعيف ،الذي هد م األصنام على روؤس أصحاِبا خيشى الفتنة على نفسه َواج 

َنامَ  َص   !؟فمن َيمن الفتنة بعد إبراهيم عليه السَلم، ﴾نَ ع ُبَد األ 

 :فقد طاشت السجالت :وختاما   

أي صدق يف ، أي يقني، أي إخَلص هذا الذي وافيت به ربك عزوجل :ثناترى ي صاحب البطاقة حد ِ 
 ما الذي وقر   !؟مائة إال واحداً ، الذي بلغت تسعة وتسعني سجَلً ت شهادتك حَّت تطيح ِبذه السجَل

خلوا ولكن غلبت سيئاهتم فد، رِبم على الشهادةفكم من أَنس وافوا  !؟حَّت يرجح عند ربكيف قلبك 
  .حَّت أدركتهم شفاعة الشافعني، النار

إبخَلص  -ادتنيأي الشه–فهذه حال من قاهلا : عن صاحب البطاقةقال أبو العباس ابن تيمية 
، وإال فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: ال إله إال هللا، كما قاهلا هذا الشخص،  وصدق

 40كما ترج ح قول صاحب البطاقة.،  ومل يرتج ح قوهلم على سيئاهتم

ذ الكلمات فهذا ملا اقرتن ِبذه الكلمة من الصدق واإلخَلص والصفاء وحسن النية؛ إ: وقال رمحه هللا 
ومثل هذا ، عظيماً  والعبادات وإن اشرتكت يف الصورة الظاهرة فإهنا تتفاوت حبسب أحوال القلوب تفاواتً 

فغفر هللا هلا؛ فهذا ملا حصل يف قلبها من حسن  اليت سقت كلباً  احلديث الذي يف حديث: املرأة البغي  
 45.النية والرمحة

                                                            
" كل وسيلة وذريعة يتطرق  للشرك األصغر مبا يلي: ضابطاً  -رمحه هللا-قد وضع الشيخ العَلمة عبد الرمحن السعدي  29

مقاصد  القول السديد يف وانظر، من اإلرادات واألقوال واألفعال اليت مل تبلغ رتبة العبادة "، منها إىل الشرك األكب
 (66التوحيد )ص/ 

 (4/990منهاج السنة النبوية) 40
 (50/462جمموع الفتاوى) 45

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






