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الميزان
ممخص الخطبة

 -1الميزان يوم القيامة  -2ما الذي يوزن في الميزان  -3األعمال التي تُثقل الميزان
------------------------أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب اهلل وخير اليدي ىدي محمد وشر األمور محدثاتيا وكل محدثة بدعة وكل

بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار.

ونحن اليوم بحول اهلل ومدده عمى موعد مع المقاء الثامن عشر من لقاءات ىذه السمسمة الكريمة،
وكنا قد توقفنا في المقاءات الخمسة الماضية عمى التوالي مع البشرية كميا وىي تقف كميا عمى
بساط العدل فى ساحة الحساب بين يدى الممك جل جاللو ،وتعرفنا عمى أىم قواعد العدل التي

يحاسب بيا اهلل في ساحة الحساب ،وتعرفنا عمى أول أمة ينادى عمييا لتحاسب بين يدي اهلل جل

وعال ،وتعرفنا عمى أول من يقضي اهلل بينيم وعمى أول ما يحاسب عميو العبد ،وعمى أول حق من

حقوق العباد يقضي اهلل فيو بين الخمق ،ثم تعرفنا فى المقاء الماضي عمى أصناف الناس فقمنا بأن

من الناس من يأخذ كتابو بيمينو ويحاسبو اهلل حساباً يسي ًار ،ومن الناس من يأخذ كتابو بشمالو وراء

ظيره ويحاسبو اهلل حساباً عسي ًار.

ومن الناس من يدخل مباشرة من غير حساب وال عذاب.
ىل يا ترى بانتياء الحساب تنتيي أىوال القيامة؟!!

كال !!..كال!!..

بل إذا انقضى الحساب أمر اهلل جال وعال أن ينصب الميزان فإن الحساب لتقرير األعمال ،وان

الوزن إلظيار مقدارىا ليكون الجزاء بحسابو وليظير عدل اهلل لمبشرية كميا في ساحة الحساب فتوزن

أعمال المؤمن إلظيار فضمو ،وتوزن أعمال الكافر إلظيار خزيو وذلو عمى رؤوس األشياد وما ربك

بظالم لمعبيد.

واآلن نسأل...

ما ىو الميزان ؟!

ما الذى يوزن فيو؟!!

ما ىي األعمال التى تثقل فى الميزان يوم القيامة؟!!!

ىذه األسئمة الثالثة ىي موضوع لقاءنا مع حضراتكم ،واهلل أسأل أن يجعمني واياكم ممن يستمعون

القول فيتبعون أحسنو.
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أوالً :ما ىو الميزان؟!

الميزان عمى صورتو وكيفيتو التى يوجد عمييا اآلن من الغيب الذى أمر الصادق المصدوق أن نؤمن
بو من غير زيادة وال نقصان ،وىذه ىى حقيقة اإليمان ،فيا خسران من كذب بالغيب وأنكر وضع

الميزان ،و قدح فى آيات الرحيم الرحمن واستيزاء بكالم سيد ولد عدنان ،ثم تطاول فقال قول ممحد

خبيث جبان " :ال يحتاج إلى الميزان إال البقال أو الفوال " وما أحراه بأن يكون من الذين ال يقيم اهلل

ليم يوم القيامة وزناً(.)]1[)1

ألنو بجيمو وغبائو وانغالق قمبو ظن أن ميزان اآلخرة كميزان الدنيا ،ومن البدىي أن جميع أحوال

اآلخرة ال تكيف أبداً وال تقاس البتة بأحوال الدنيا ،ولقد نقل الحافظ ابن حجر رحمو اهلل إجماع أىل
السنة عمى :اإليمان بالميزان وأن الميزان لو لسان ِ
وك ََفتان  -بكسر الكاف وفتحيا والمغتان
صحيحتان  -وأن أعمال العباد توزن بو يوم القيامة.

وقال اإلمام بن أبى العز الحنفى فى شرح العقيدة الطحاوية المشيورة قال " :والذى دلت عميو السنة

أن الميزان الذى توزن بو األعمال يوم القيامة لو كفتان حسيتان مشاىدتان "أ.ىـ(.)]2[)2
واهلل أعمم بما وراء ذلك من الكيفيات.

أييا المسمم ال يعمم حقيقة الميزان وطبيعة الميزان وكيفية الميزان إال الممك الرحمن ،واال فيل تستطيع

أن تتصور ميزانا يوضع فى يوم القيامة يقول فيو المصطفى (( :لو وزنت فيو السموات واألرض
لوزنيا)).

كيف تصور ىذا الميزان؟!

ففى الحديث الذى رواه الحاكم فى المستدرك وصححو عمى شرط مسمم وأقر الحاكم الذىبى بل

وصحح إسناد الحديث األلبانى فى السمسمة الصحيحة من حديث سممان الفارسى أن الحبيب النبى

قال(( :يوضع الميزان يوم القيامة فمو وزن فيو السموات واألرض لوزنيما ،فإذا رأتو المالئكة قالت:

يارب لمن يزن ىذا؟ قال :لمن شئت من خمقى ،فتقول المالئكة :سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)).

تأمل ..لقد عرفت المالئكة أنيا ما عبدت الرحمن حق عبادتو من شدة اليول والرعب ،فإن مشيد
ِ
الميزان من أرىب مشاىد القيامة فالميزان حق ،قال جل وعال وَنضع اْلمو ِازين اْلِقس َ ِ
ام ِة َفال
َ َ ُ ََ َ ْ
ط ل َي ْوِم اْلق َي َ
ِ
ظمَم َن ْفس َش ْيًئا وِان َكان ِمثْقَ َ ٍ ِ
ين [األنبياء.]47:
ال َحبَّة م ْن َخ ْرَد ٍل أَتَْي َنا بِيَا َو َكفَى بَِنا َحاسبِ َ
َ ْ َ
تُ ْ ُ ٌ

بين اهلل تعالى أنو يضع الموازين بالقسط (أى بالعدل) وكفى باهلل جل وعال حسيبا ،والراجح من أقول

أىل العمم أن الميزان يوم القيامة ميزان واحد.

فما جوابك عمى الجمع فى قولو تعالى ونضع الموازين الراجح من أقوال العمماء أن الجمع فى اآلية

باعتبار تعدد األوزان أو الموزون ،ألن الميزان يوزن فيو أشياء كثيرة ،وبين الممك العدل أن الميزان

إن ثقل لو بحسنة واحدة فقد سعد صاحبيا سعادة ال يشقى بعدىا أبداً ،وان خف الميزان ولو بسيئة
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واحدة فقد شقى صاحبو شقاوة ال يسعد بعدىا أبداً ،قال جل وعالَ :فإذا نُِف َخ ِفي الص ِ
اب
ُّور فَال أ َْن َس َ
ِ َِّ
ِ
ٍِ
ين
ت َم َو ِازينُوُ فَأُولَئِ َ
ون َو َم ْن َخفَّ ْ
ون فَ َم ْن ثَُقمَ ْ
ت َم َو ِازينُوُ فَأُولَئ َك الذ َ
ك ُى ُم اْل ُم ْفم ُح َ
اءلُ َ
َب ْي َنيُ ْم َي ْو َمئذ َوال َيتَ َس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وىيُ ُم َّ
ون [المؤمنون.]104-101:
ون َتْم َف ُح ُو ُج َ
الن ُار َو ُى ْم فييَا َكال ُح َ
َخس ُروا أ َْنفُ َسيُ ْم في َجيََّن َم َخال ُد َ
انظر إلى دقة عدل الممك وسعة فضمو؛ من ثقل ميزانو ولو بحسنة واحدة سعد سعادة ال شقاوة بعدىا

أبدًا ،ومن خف ميزانو بأن كان من أىل الشسرك شقي شقاوة ال سعادة بعدىا أبدًا ،أما من استوت

موازينو ،أي استوت حسناتو مع سيئاتو ،فيو عمى الراجح من أقوال العمماء من أىل األعراف الذين

قصرت بيم سيئاتيم فمم يدخموا الجنة ومنعتيم حسناتيم من أن يدخموا النار ،يحبسون عمى قنطره بين

وىا َو ُى ْم
الم َعَم ْي ُك ْم َل ْم َي ْد ُخمُ َ
الجنة والنار ،إذا التفت أىل األعراف إلى أىل الجنة سمموا عمييم َس ٌ
ون [األعراف.] 46 :
َي ْ
ط َم ُع َ

أى لم يدخموا أىل األعراف الجنة وىم يرجون رحمو اهلل ،ويطمعون أن يدخموا الجنة ،واذا التفتوا إلى
الناحية األخرى و أروا أىل الجحيم تضرعوا إلى الممك العميم أال يجعميم مع القوم الظالمين.
ِ
ِِ
اب وعَمى ْ ِ
ِ
َن
اى ْم َوَن َ
يم ُ
اب اْل َجَّنة أ ْ
َص َح َ
قال جل وعالَ :وَب ْي َنيُ َما ح َج ٌ َ َ
األع َراف ِر َجا ٌل َي ْع ِرفُ َ
اد ْوا أ ْ
ون ُكال بس َ
ِ
َص َح ِ
اب َّ
الن ِار َقالُوا َرَّبَنا ال تَ ْج َعْم َنا
وىا َو ُى ْم َي ْ
ص ِرَف ْ
الم َعَم ْي ُك ْم َل ْم َي ْد ُخمُ َ
ط َم ُع َ
اء أ ْ
ص ُارُى ْم تْم َق َ
ت أ َْب َ
ون َواذا ُ
َس ٌ
َّ ِ ِ
ين [األعراف.]47-46:
َم َع اْلقَ ْوِم الظالم َ

إذا أييا المسمم الموحد حرى بك إذا ما تعرفت عمى أقسام الموازين الثالثة أال تحتقر أى عمل صالح
ولو قل ،وأال تستيين بمعصية واحدة ولو صغيرة ،فاعمم أنو بحسنة واحدة يثقل الميزان وبسيئة واحدة

يخف الميزان ،بل بكممة واحدة نقاد إلى رضا الرحمن ،وبكممة واحدة ننال سخط الجبار.

ففى الصحيحين من حديث أبى ىريرة أن النبى قال(( :إن العبد ليتكمم بكممة من رضوان اهلل ال يمقى
ليا باالً يرفعو اهلل بيا فى الجنة ،وان العبد ليتكمم بالكممة من سخط اهلل ال يمقى ليا باالً فييوى بيا

فى جينم))(.)]3[)3

قد يستيين كثير منا بخطورة الكممة ،وكم من كممات أشعمت حروباً بين أمم ودول !! وكم من كممات

أطفأت حروبًا بين أمم ودول.

يا صاحب الكممة اعمم عمم اليقين أن كممة تدخل المرء فى دين اهلل ،وكممة تبنى بيتاً وكممة تيدم

بيتاً ،وكممة تحل فرج امرأة لرجل ،وكممة تحرم فرج امرأة لرجل.

فالكممة ليا خطرىا الجسيم فى دين اهلل فبكممة تنال الرضوان ،وبكممة تتعرض لسخط الرحمن،

فحسنة تثقل ميزان العبد وتدخمو الجنة وسيئة تخف ميزان العبد وتدخمو النار ،لذا ثبت فى صحيح

تمق أخاك بوجو
مسمم من حديث أبى ذر أن النبى قال(( :ال تحقرن من المعروف شيئا ولو أن َ
طمق))(.)]4[)4

ال تقل ىذا عمل بسيط ،ىذه طاعة صغيرة أو حقيرة ،فكم من عمل صغير عظمتو النية !! وكم من
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عمل عظيم حقرتو النية!!

فال تحقرن من المعروف شيئاً فإن عجزت فإنك لن تعجز أييا المسمم أن تيش وتبش فى وجو

إخوانك ،فما من بيت تخمو منو المشاكل ،فابتسامتك ىذه التى تحتقرىا من الممكن أن تسعد قمب

حزين ،فابتسامتك ىذه ممكن أن تزيل ألم أخيك النفسى ،فما ذنب أخيك أن تمقاه بوجو عبوس كئيب.
بل لقد أخبرنا الصادق المصدوق  ،كما فى الصحيحين من حديث أبى ىريرة(( :أن امرأة بغيًا رأت

كمباً فى يوم حار يطوف ببئر ،قد أدلع لسانو من العطش ،فنزعت لو بموقيا (أى أنيا استقت لو من
فغِفر ليا))(.)]5[)5
البئر ،والموق ىنا ىو الخف) ُ
أود أن أقول :إذا كانت الرحمة بالكالب تغفر الخطايا لمبغايا فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب

البرايا؟!

نعم نحتاج إلى رحمة ،نحتاج إلى رفق ،فالرحمة والرفق ال ييدمان وال يفسدان أبدًا ،والشدة والعنف

ييدمان ويفسدان ،ىذه سنة اهلل فى خمقو ،ما كان الرفق فى شىء إال زانو وما نزع الرفق من شإ إال

شانو.

ففى الصحيحين البخارى ومسمم من حديث ابن عمر رضى اهلل عنيما قال (( :عذبت امرأة فى ىرة

حبستيا حتى ماتت جوعاً ،فدخمت فييا النار قال :فقال  -واهلل أعمم  -ال ىى أطعمتيا وال سقتيا
حين حبستيا وال ىى أرسمتيا تأكل من خشاش األرض))(.)]6[)6

لذا يأمرنا الصادق المصدوق كما فى الصحيحين من حديث عدى بن حاتم يقول (( :اتقوا النار ،ولو
بشق تمره))(.)]7[)7

فقد ينجو العبد من النار بشق تمرة ،فإن ثقل الميزان بحسنة سعد العبد بعدىا سعادة ال شقاوة بعدىا

أبداً ،وان خف الميزان ولو بسيئة شقى العبد شقاوة ال سعادة بعدىا أبداً ،وان تساوت الموازين فيو
من أىل األعراف والراجح من أقوال أكثر أىل العمم أن اهلل جل وعال يتغمدىم برحمتو فيدخميم

الجنة.

ثانيًا :ما الذى يوزن فى الميزان؟

أييا األحبة فى اهلل:

لقد اختمف أىل العمم فى الجواب عمى ىذا السؤال عمى ثالثة أقوال ،فأعرنى قمبك وسمعك جيداً فإن
الموضوع منيجى دقيق يحتاج إلى حسن متابعة.

أوالً :القول األول

إن الذى يوزن فى الميزان ىو األعمال ذاتيا  -أى أعمال العبد من صالة وصيام وزكاة وحج وعمرة
وبر وصدقة وغير ذلك من الطيبات الصالحات.

ولكن رفض البعض وقالوا :ىذه األعمال أعراض ال أجسام ،واألعراض ال توزن وال توضع فى
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الميزان ،فكيف توزن الصالة وىى ليست حجم؟! وكيف توزن الزكاة وىى كذلك؟! فكيف تقولون بأن
األعمال ىى التى توزن يوم القيامة؟!

والجواب :أن اهلل جل وعال يوم القيامة يحول األعراض إلى أجسام توضع فى الميزان يخف الميزان
ويثقل بحسب الحسنات والسيئات.

واألدلة عمى ذلك من السنة الصحيحة كثيرة فتدبر معى ،أزف إليك سيالً من األدلة الصحيحة من

السنة.

روى البخارى ومسمم من حديث أبى ىريرة رضى اهلل عنو أن النبى قال(( :كممتان خفيفتان عمى

المسان ،ثقيمتان فى الميزان ،حبيبتان إلى الرحمن :سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم))(.)]8[)8

انتبو يا مسمم الرسول يقول كممتان عرض وليس جسماً بيما يثقل الميزان.

بل فى الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان وصححو شيخنا األلبانى فى

مشكاة المصابيح من حديث أبى الدرداء رضى اهلل عنو أن النبى قال(( :ما من شىء أثقل فى ميزان

المؤمن يوم القيامة من حسن الخمق))()]9[)9

فحسن الخمق أثقل شىء فى ميزان العبد يوم القيامة ،بل وأخبرنا الصادق المصدوق أن القرآن الكريم
يأتى يوم القيامة ليقف أمام العبد بين يدى اهلل جل وعال عمى ىيئو غمامة ،أى عمى ىيئو ظمة عمى

رأس العبد يوم القيامة ليشفع لو أمام اهلل ،بل ويحاج القرآن عن العبد بين يدى الحق تبارك وتعالى.

اسمع ماذا قال المصطفى والحديث رواه مسمم من حديث أبى أمامو الباىمى يقول الصادق المصدوق

(( :اقرؤوا القرآن فإنو يأتى يوم القيامة شفيعًا ألصحابو ،اقرؤوا الزىراوين :البقرة وآل عمران ،فإنيما
تأتيان يوم القيامة كأنيما غمامتان أو غيايتان أو كأنيما فرقان من طيرصواف ،تحجان عن
صاحبيما اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذىا بركو وتركيا حسره وال تستطيعيا البطمو

(السحرة)))(.)]10[)10

وفى صحيح مسمم يقول المصطفى (( :يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأىمو الذين كانوا يعممون بو فى

الدنيا ،تقدمو سورة البقرة وآل عمران كأنيما غيايتان وبينيما شرف أو كأنيما غمامتان سوداوان

بينيما شرق أو كأنيما ظمة من طيرصواف تحاجان عن صاحبيما))( ،)]11[)11أى بين يدى اهلل

جل وعال.

كل ىذه أدلة من السنة الصحيحة عمى أن األعراض تتحول يوم القيامة إلى أجسام وما استطعنا أن
نعى كل ىذه الحقائق إال ألننا أردنا أن نحكم قوانين اآلخرة الغيبية بقوانين الدنيا الحسية فعجزنا.

أييا المسمم ال تعطل وال تكيف وال تمثل وال تشبو ،فال يستطيع أحدًا منا اآلن أن يعاند أو يكابر أو
يمتنع عن االعتراف بعالم يعيش بيننا ،آال وىو عالم النحل ،بل وال يستطيع أحد منا أن ينكر أن

النمل يتكمم بدليل أن اهلل لما فك رموز لغة النمل لسميمان عميو السالم ،فيم سميمان لغة النمل

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

وتجاوب مع النمل ،فقد سجل اهلل فى قرآنو العظيمَ :حتَّى إذا أَتَ ْوا َعمَى َو ِاد َّ
ت َن ْممَةٌ َياأَيُّيَا
الن ْم ِل َقالَ ْ
ِ
ِ
َّ
ون
ان َو ُجنُ ُ
ودهُ َو ُى ْم ال َي ْش ُع ُر َ
الن ْم ُل ْاد ُخمُوا َم َساك َن ُك ْم ال َي ْحط َمنَّ ُك ْم ُسمَ ْي َم ُ

