
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

قال رحمه هللا ونإمن بالبعث وجزاء األعمال ٌوم القٌامة والعرض 

 والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والمٌزان .

قوله رحمه هللا ونإمن بالبعث وجزاء األعمال بوم القٌامة قوله ونإمن 

بالبعث أي اعادة االجساد التً فً الدنٌا كما كانت ٌوم القٌامة فٌرى 

الشخص فً االخرة فً المحشر على هٌئته كما هو التً رآه فً الدنٌا 

وجرحه بها فالملبً ٌعود بإحرامه ٌلبً والمكلوم فً سبٌل هللا ٌبعث فٌعرفه 

ً فهكذا وهكذا ٌبعث على ما كان علٌه والمشركون ال ٌنكرون  ٌسٌل دما

البعث وانما انكارهم هو اعادة االجساد على صورته هذه كما كانت لذلك 

قال سبحانه أءذا كنا عظاما نخرة قالوا فنعود كما كنا قالوا تلك اذا كرة 

لعظام وهً خاسرة وقال عنهم وضرب لنا مثال ونسً خلقه قال من ٌحًٌ ا

رمٌم قل ٌحٌٌها الذي أنشؤها أول مرة وهو بكل خلق علٌم واالٌمان بالبعث 

اتت الرسل بدعوة اقوامهم الٌه بدأً من آدم علٌه السالم قال سبحانه قال 

اهبطوا ٌعنً آدم وإبلٌس وحواء اهبطوا بعضكم لبعض عدو ثم قال قال 

ٌه السالم وهللا فٌها تحٌون وفٌها تموتون ومنها تخرجون وقال نوح عل

 ً ثم ٌعٌدكم فٌها وٌخرجكم إخراجا وعند قوم موسى  أنبتكم من األرض نباتا

وقال الذي آمن ٌا قوم انً اخاف علٌكم ٌوم التناد ٌوم تولون مدبرٌن مالكم 

من هللا من عاصم وفً هذه األمة قال سبحانه زعم الذٌن كفروا أن لن 

عملتم وذلك على هللا ٌسٌر وقال ٌبعثوا قل بلى وربً لتبعثن ثم لتنبإن بما 

سبحانه عم ٌتساءلون عن النبؤ العظٌم الذي هم فٌه مختلفون ٌعنً هو 

البعث فمعتقد اهل اإلسالم هو اإلٌمان بالبعث واإلٌمان بالبعث وإعادة 

الناس الى ما كانوا من رحمة هللا عز وجل وفضله لٌجازى كل بعمله كما 



امة وجزاء االعمال ٌوم القٌامة كما قال سٌؤتً قال وجزاء األعمال ٌوم القٌ

سبحانه فمن ٌعمل مثقال ذرة خٌرا ٌره ومن ٌعمل مثقال ذرة شرا ٌره وقال 

سبحانه انك مٌت وانهم مٌتون ثم انكم ٌوم القٌامة عند ربكم تختصمون فً 

االٌة االخرى ثم ترجعون ثم عند ربكم ترجعون وقال سبحانه إن إلٌنا 

ابهم فنإمن بجزاء األعمال ٌوم القٌامة والمقصود إٌابهم ثم ان علٌنا حس

بجزاء االعمال ٌوم القٌامة أي المحاسبة علٌها قال سبحانه ام حسب الذٌن 

اجترحوا السٌئات ان نجعلهم كالذٌن ءامنوا وعملوا الصالحات سواء 

محٌاهم ومماتهم ساء ما ٌحكمون فال بد من المحاسبة لكل أحد لذلك قال 

لحساب المقصود بالعرض ٌعنً قٌام الناس لرب المصنف والعرض وا

العالمٌن كٌف ؟ نقول من كمال ملك هللا عز وجل وقوة هٌمنته وقدرته ٌعٌد 

سبحانه وتعالى كما قال سبحانه منها خلقناكم وفٌها  الخالئق جمٌعا امامه

نعٌدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى وقال سبحانه وعرضوا على ربك صفا 

قناكم أول مرة عرض بؤجسادهم على رب العالمٌن قال لقد جئتمونا كما خل

سبحانه ٌومئذ تعرضون ال تخفى منكم خافٌة وقال سبحانه وبرزوا هلل 

جمٌعا العرض امام هللا عز وجل وقال سبحانه رفٌع الدرجات ذو العرش 

ٌلقً الروح من أمره على من ٌشاء من عباده لٌنذر ٌوم التالق ٌوم هم 

 منهم شًء لذلك من معتقدهم العرض على هللا بارزون ال ٌخفى على هللا

عز وجل ٌعنً اآلن العرض قبل الحساب ٌعرضون جمٌعا وهذا من قهر 

هللا لعباده افعل ما شئت فؤنت مالقٌنا اظلم ما شئت فسوف تقف بٌن ٌدي 

هللا عز وجل لذلك فً هذا إٌناس للمظلوم وكذلك أٌضا فٌه فرح للذي ٌعلم 

هللا عز وجل ٌجازٌه لذلك قال والعرض فالعرض من الصالح بؤنه بٌن ٌدي 

العقٌدة ثم قال والحساب ٌعرضون ثم ٌحاسبون فمن العقٌدة اٌضا الحساب 



كما قال سبحانه والوزن ٌومئذ الحق فمن ثقلت موازٌنه فؤولئك هم 

بما كانوا بآٌاتنا  المفلحون ومن خفت موازٌنه فؤولئك الذٌن خسروا أنفسهم

ه ونضع الموازٌن القسط لٌوم القٌامة فال تظلم نفس وقال سبحانٌظلمون 

شٌئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتٌنا بها وكفى بنا حاسبٌن هنا قال 

ثم قال والحساب فٌحاسب كل شخص بعمله ان خٌرا فخٌر وان شرا فشر 

وقراءة الكتاب ٌعنً مما نإمن به قراءة كتاب وصحائف األعمال الحسنات 

كتاب مما ٌكون فً المحشر ٌوم القٌامة كما قال سبحانه والسٌئات فقراءة ال

وكل انسان ألزمناه طآئره فً عنقه ونخرج له ٌوم القٌامة كتابا ٌلقاه 

منشورا اقرأ كتابك لذلك قال المصنف وقراءة الكتاب اقرأ كتابك كفى 

بنفسك الٌوم علٌك حسٌبا والذي ٌقرأ هذا الكتاب األمً والمتعلم جمٌعا 

من حسنات وٌنظر ما فٌه من سٌئات كما قال سبحانه وإن  ٌنظر ما فٌه

علٌكم لحافظٌن كراما كاتبٌن وقال جل وعال ما ٌلفظ من قول إال لدٌه 

ن عند مالئكة حافظٌنرقٌب عتٌد فكل فعل مكتوب ومنسوخ   وكل قول مدوَّ

كراما كاتبٌن ٌخشون هللا عز وجل ال ٌزٌدون وال ٌنقصون فٌه شٌئا قال 

قاب لما قرأوا الكتاب ٌبدأ فً حقهم الثواب بالجنة والرضوان والثواب والع

والنظر فً وجهه سبحانه الكرٌم والعقاب بدخول النار والعٌاذ باهلل وما فٌها 

من األوان وأصناف العذاب من حر شدٌد وبرد شدٌد وأكل من زقوم 

والثٌاب من سرابٌل والوجوه الشاحبة وما وحمٌم وغٌر ذلك من األغالل 

من صراخ ونحو ذلك وهم ٌصطرخون فٌها ربنا أخرجنا نعمل صالحا فٌها 

غٌر الذي كنا نعمل ثم قال بعد ذلك والصراط والمٌزان الصراط ٌكون بعد 

المحاسبة وٌكون دون الجسر بعد الظلمة كما سئلت عائشة رضً هللا عنها 

بعد الظلمة اذا  النبً ملسو هيلع هللا ىلص قالت أٌن الخالئق ٌعنً بعد ذلك قال دون الجسر



حوسبوا ٌؤتون الى مكان فٌه ظلمة ثم ٌعبرون منه على الصراط وهذا 

الصراط الذي ٌظهر وهللا اعلم انه الذي ٌعبره هم المنافقون والمإمنون فقط 

اما الكفار فٌزج بهم فً نار جهنم ال ٌعبرون على الصراط ألنه ال حسنات 

ون علٌها اما المإمن لهم حتى توزن وانما تعرض علٌهم سٌئاتهم وٌقر

فٌقرر بحسناته وبسٌئاته اما الكافر فلٌس له حسنات ٌحاسبون علٌها وانما 

ٌجازون علٌها فً الدنٌا فمن كان منهم ٌصل رحمه ٌثاب على ما ٌفعله فً 

الدنٌا من مال مثال ٌرزقه هللا او العافٌة ونحو ذلك اما فً االخرة كما قال 

ا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالصراط سبحانه عنهم وقدمنا الى ما عملو

الذي ٌعبره قلنا المنافقون كما قال سبحانه ٌوم ٌقول المنافقون والمنافقات 

للذٌن ءامنوا انظرونا نقتبس من نوركم قٌل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا 

فضرب بٌنهم بسور له باب باطنه فٌه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 

وهذا من خدٌعة العبور على الصراط قال اهل العلم  فٌسقطون ال ٌتم لهم

هللا عز وجل للمنافقٌن كما قال سبحانه ٌخادعون هللا والذٌن ءامنوا وما 

ٌخدعون إال أنفسهم وما ٌشعرون فً حدٌث عائشة قالت ٌا رسول هللا أٌن 

الناس ٌومئذ فنقول من هنا قلنا وهللا أعلم انه ٌدخل معهم المنافقون لكن ال 

ن الصراط ٌسقطون قال سبحانه وان منكم إال واردها كان على ربك ٌتمو

ً مقضٌا الصراط تحته النار منهم من ٌعبر كالبرق ومنهم من ٌعبر  حتما

كالخٌل المرسلة ومنهم من ٌعبر ٌمشً مشٌا ومنهم ٌزحف زحفا ومنهم من 

تؤخذه والعٌاذ باهلل الكاللٌب فٌسقط فً نار جهنم ثم بعد ذلك ٌكونون فً 

نطرة مكان بعد الصراط ٌهذبون ٌقتص للمإمنٌن فقط لذلك قلنا أسقطنا ق

المنافقون فال ٌبقى من اجتاز الصراط سوى المإمنٌن فٌقتص بعضهم من 

الى باب الجنة فٌستفتح فٌفتح لهم بعض ثم ٌؤتً النبً علٌه الصالة والسالم 



ا ونسوق اما الكفار مثل ما قال سبحانه ٌوم نحشر المتقٌن الى الرحمن وفد

المجرمٌن الى جهنم وردا من المحشر على النار والعٌاذ باهلل ثم قال 

والمٌزان المٌزان لثالثة امور ورد انه ٌوزن نفس الكتاب صحائف 

األعمال توزن كما فً حدٌث البطاقة ٌإتى بمد البصر من السجل مما كتب 

لمة على الرجل من سٌئات فتوضع فً المٌزان فٌمٌل المٌزان ثم ٌإتى بك

التوحٌد بتوحٌد الشخص فتوضع فً الكفة األخرى فتطٌش تلك السجالت 

وهذا المٌزان الذي فً المحشر مٌزان حقٌقً له كفتان قال سبحانه والوزن 

ٌومئذ الحق فمن ثقلت موازٌنه فؤولئك هم المفلحون وقال سبحانه ونضع 

الموازٌن القسط لٌوم القٌامة فتوزن صحائف األعمال توضع فً هذا 

المٌزان وٌوزن اٌضا الشخص لكن ال عبرة بوزن الشخص كما قال علٌه 

الصالة والسالم وانه لٌإتى بالرجل السمٌن ال ٌساوي عند هللا جناح 

بعوضة ٌوزن لكن ال ٌإبه به واالمر الثالث توزن األعمال وهنا المقصود 

مٌزان دقٌق فمن ٌعمل مثقال ذرة خٌرا ٌره ومن ٌعمل مثقال ذرة شرا ٌره 

قال علٌه الصالة والسالم والحمد هلل تمأل المٌزان ومن دقة هذا المٌزان 

ٌؤتً صنف من الناس تستوي حسناته وسٌئاته وهم أصحاب األعراف ثم 

بعد ذلك ٌفصل بٌنهم فً دخول الجنة والناس فً هذا المٌزان ٌنقسمون قسم 

وقسم ٌدخل الجنة له ٌدخل الجنة بغٌر حساب وال عذاب ما ٌوزن شًء 

تعرض علٌه األعمال عرضا كما قال سبحانه فؤما من أوتً كتابه بٌمٌنه 

فسوف ٌحاسب حسابا ٌسٌرا وقسم من الناس ٌناقش الحساب كما قال علٌه 

ب فالناس على تلك المراتب الثالثة  الصالة والسالم من نوقش الحساب عُذ ِّ

ر حساب ولهذا ٌنبغً للشخص أن ٌدعوا لنفسه كثٌرا اللهم أدخلنً الجنة بغٌ



وال عذاب حتى ٌكون من الناجٌن الفائزٌن فً ذلك الموقف العظٌم والكرب 

 المهول لذلك قال المصنف والصراط والمٌزان وهللا اعلم .

 س/ ٌقول هل قراءة الكتاب هنا المراد بها صحائف األعمال ؟

نعم كما قال سبحانه عنهم ووضع الكتاب فترى المجرمٌن مشفقٌن مما فٌه 

 وٌلتنا مال هذا الكتاب ال ٌغادر صغٌرة وال كبٌرة إال أحصاها . وٌقولون ٌا

 س/ ٌقول الفرط الطفل المٌت أال ٌوزن فً مٌزان والدٌه ؟

اذا كان المٌت من اطفال المسلمٌن فقال شٌخ االسالم رحمه هللا اتفق 

العلماء على ان اطفال المسلمٌن فً الجنة واما اطفال المشركٌن فٌمتحنون 

القٌامة ٌبعث لهم رسوال من ءامن منهم دخل الجنة ومن ءامن منهم ٌوم 

دخل النار وقال بعض اهل العلم ٌرسل الٌهم رسول ٌمتحنون ثم ٌدخلون 

الجنة وذكر هذه المسؤلة بؤدلتها ابن كثٌر رحمه هللا عند قوله سبحانه وما 

ض كنا معذبٌن حتى نبعث رسوال فقال ذكر األحادٌث الواردة فً ذلك وافا

 فٌها رحمه هللا .

 س/ ٌقول هل فً كل امة من االمم مٌزان ام هو مٌزان واحد ؟

لجمٌع الخالئق كما قال سبحانه والوزن ٌومئذ الذي ٌظهر انه مٌزان واحد 

الحق اما قوله ونضع الموازٌن القسط لٌوم القٌامة ٌعنً الموازٌن السابقة 

ل والمقصود ان كل مٌزان صحائف األعمال مٌزان األجساد مٌزان األعما

 شخص سوف ٌشاهد ذلك المنظر .

*الذي ٌظهر المٌزان قبل الصراط الحوض ذكره سبق انه ذكر الحوض 

ٌعنً الحوض ما ذكره المصنف ألنه خاص بهذه األمة لكن ذكر هنا رحمه 



هللا خاص بجمٌع الناس عام قراءة الكتاب المٌزان الصراط عام لجمٌع 

 عنً الحوض والكوثر ما ذكره ألنه خاص .الناس البعث الثواب العقاب ٌ


