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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ُنَكذبَ  َوَال  نـَُرد  لَْيتَـَنا يَا فـََقاُلوا النارِ  َعَلى ُوِقُفوا ِإذْ  تـََرى َوَلوْ {: احلمد هللا القائل يف كتابه الكرمي

 اهللا عبد حممدا أن وأشهدوأشهد أن ال إله إال اهللا، ، }اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  َوَنُكونَ  َربـَنا يَاتِ بِآ
  .ورسوله

 :أما بعد

 من يضرهم ال احلق على ظاهرين أميت من طائفة تزال ال«: فيقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
يه وسلم بذلك ملا هم عليه النيب صلى اهللا عل همووصف، »كذلك وهم اهللا أمر يأيت حىت خذهلم

املؤمنني، الذين مل يغريوا ومل يبدلوا، قال اهللا تباع بسبيل االو صلى اهللا عليه وسلم  نتهالتمسك بس
َ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  الرُسولَ  ُيَشاِققِ  َوَمنْ {: تعاىل ِبعْ  اْهلَُدى لَهُ  تـَبَـنيهِ  اْلُمْؤِمِننيَ  َسِبيلِ  َغيـْرَ  َويـَتَما نـَُول  تـََوىل 

      .]115: النساء[} َمِصريًا َوَساَءتْ  َجَهنمَ  َوُنْصِلهِ 

، ليزدادوا بصرية إلخواين املؤمنني أحاديث الشفاعة ثالثةَ  كتبتَ ويف هذه الرسالة أحب أن أ
َفعُ  الذْكَرى فَِإن  َوذَكرْ { :، قال اهللا تعاىلالبدعة وأهل املرجئةباحلق، وثباتا عليه وَمتّريزا عن   تـَنـْ

 .]55: الذاريات[} اْلُمْؤِمِننيَ 

 	
�������:  

 :قَالَ  ؟اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َربـَنا نـََرى َهلْ  اهللاِ  َرُسولَ  يَا :قـُْلَنا :قَالَ  نهُ ي اهللا عَ ضِ رَ  اْخلُْدرِي  َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ 
 ِيف  ُتَضاُرونَ  َال  فَِإنُكمْ « :قَالَ  ،َال  :قـُْلَنا ،»َصْحًوا َكاَنتْ  ِإَذا َواْلَقَمرِ  الشْمسِ  ُرْؤيَةِ  ِيف  ُتَضاُرونَ  َهلْ «

 َكانُوا َما ِإَىل  قـَْومٍ  ُكل  لَِيْذَهبْ  ُمَنادٍ  يـَُناِدي« :قَالَ  ُمث  ،»ُرْؤيَِتِهَما ِيف  ُتَضاُرونَ  َكَما ِإال  يـَْوَمِئذٍ  َربُكمْ  ُرْؤيَةِ 
 َمعَ  آِهلَةٍ  ُكل  َوَأْصَحابُ  َأْوثَاِِمْ  َمعَ  اْألَْوثَانِ  َوَأْصَحابُ  ِهمْ َصِليبِ  َمعَ  الصِليبِ  َأْصَحابُ  فـََيْذَهبُ  يـَْعُبُدونَ 
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 تـُْعَرضُ  ِجبََهنمَ  يـُْؤَتى ُمث  اْلِكَتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوُغبـرَاتٌ  فَاِجرٍ  َأوْ  بـَر  ِمنْ  اهللاَ  يـَْعُبدُ  َكانَ  َمنْ  يـَبـَْقى َحىت  آِهلَِتِهمْ 
 َيُكنْ  ملَْ  َكَذبـُْتمْ  :فـَيـَُقالُ  ،اهللاِ  اْبنَ  ُعَزيـْرَ  نـَْعُبدُ  ُكنا :قَاُلوا ؟تـَْعُبُدونَ  ُكْنُتمْ  َما :لِْليَـُهودِ  فـَيـَُقالُ  َسرَابٌ  َكأَنـَها

 ُمث  ،َجَهنمَ  ِيف  فـََيَتَساَقطُونَ  اْشَربُوا :فـَيـَُقالُ  ،َتْسِقيَـَنا َأنْ  نُرِيدُ  :قَاُلوا ؟تُرِيُدونَ  َفَما َوَلدٌ  َوَال  َصاِحَبةٌ  لِلهِ 
 لِلهِ  َيُكنْ  ملَْ  َكَذبـُْتمْ  :فـَيـَُقالُ  ،اهللاِ  اْبنَ  اْلَمِسيحَ  نـَْعُبدُ  ُكنا :فـَيَـُقوُلونَ  ؟تـَْعُبُدونَ  ُكْنُتمْ  َما :لِلنَصاَرى :يـَُقالُ 

 َحىت  َجَهنمَ  ِيف  َساَقطُونَ فـََيتَ  اْشَربُوا :فـَيـَُقالُ  ،َتْسِقيَـَنا َأنْ  نُرِيدُ  :فـَيَـُقوُلونَ  ؟تُرِيُدونَ  َفَما َوَلدٌ  َوَال  َصاِحَبةٌ 
 :فـَيَـُقوُلونَ  ؟الناسُ  َذَهبَ  َوَقدْ  َحيِْبُسُكمْ  َما :َهلُمْ  فـَيـَُقالُ  ،فَاِجرٍ  َأوْ  بـَر  ِمنْ  اهللاَ  يـَْعُبدُ  َكانَ  َمنْ  يـَبـَْقى

َناُهمْ  ْعَنا َوإِنا اْليَـْومَ  إِلَْيهِ  ِمنا َأْحَوجُ  َوَحنْنُ  فَاَرقـْ َا يـَْعُبُدونَ  َكانُوا ِمبَا قـَْومٍ  ُكل  لِيَـْلَحقْ  َناِدييُـ  ُمَناِديًا مسَِ َوِإمن 
 ،َربُكمْ  أَنَا :فـَيَـُقولُ  ،َمرةٍ  َأولَ  ِفيَها رََأْوهُ  الِيت  ُصورَتِهِ  َغْريِ  ُصوَرةٍ  ِيف  اْجلَبارُ  فـََيْأتِيِهمُ  :قَالَ  ،َربـَنا نـَْنَتِظرُ 

َنُكمْ  َهلْ  :فـَيَـُقولُ  ،اْألَْنِبَياءُ  ِإال  يَُكلُمهُ  َفَال  َربـَنا أَْنتَ  :فـَيَـُقوُلونَ  َنهُ  بـَيـْ  الساقُ  :فـَيَـُقوُلونَ  ،تـَْعرُِفونَهُ  آيَةٌ  َوبـَيـْ
 َكْيَما فـََيْذَهبُ  َوُمسَْعةً  رِيَاءً  لِلهِ  َيْسُجدُ  َكانَ  َمنْ  َويـَبـَْقى ُمْؤِمنٍ  ُكل  َلهُ  فـََيْسُجدُ  َساِقهِ  َعنْ  فـََيْكِشفُ 

 َوَما اهللاِ  َرُسولَ  يَا :قـُْلَنا ،»َجَهنمَ  َظْهَريْ  بـَْنيَ  فـَُيْجَعلُ  بِاجلَْْسرِ  يـُْؤَتى ُمث  َواِحًدا طَبَـًقا َظْهرُهُ  يَـُعودُ فَـ  َيْسُجدَ 
َفاءُ  َشوَْكةٌ  َهلَا ُمَفْلَطَحةٌ  َوَحَسَكةٌ  وََكَاللِيبُ  َخطَاِطيفُ  َعَلْيهِ  َمزِلةٌ  َمْدَحَضةٌ « :قَالَ  ؟اجلَْْسرُ   َتُكونُ  ُعَقيـْ
َها اْلُمْؤِمنُ  السْعَدانُ  َهلَا يـَُقالُ  بَِنْجدٍ   فـََناجٍ  َوالرَكابِ  اْخلَْيلِ  وََكَأَجاِويدِ  وََكالريحِ  وََكاْلبَـْرقِ  َكالطْرفِ  َعَليـْ
 ِيل  بَِأَشد  أَنـُْتمْ  َمافَ  َسْحًبا ُيْسَحبُ  آِخرُُهمْ  َميُر  َحىت  َجَهنمَ  نَارِ  ِيف  َوَمْكُدوسٌ  َخمُْدوشٌ  َونَاجٍ  ُمَسلمٌ 

َ  َقدْ  احلَْق  ِيف  ُمَناَشَدةً  ارِ  يـَْوَمِئذٍ  اْلُمْؤِمنِ  ِمنَ  َلُكمْ  تـَبَـنيُهمْ  رََأْوا َوِإَذا لِْلَجبِمْ  ِيف  َجنَْوا َقدْ  أَنـِيـَُقوُلونَ  ِإْخَوا 
 َوَجْدمتُْ  َفَمنْ  اْذَهُبوا :تـََعاَىل  اهللاُ  فـَيَـُقولُ  ،َمَعَنا ْعَمُلونَ َويَـ  َمَعَنا َوَيُصوُمونَ  َمَعَنا ُيَصلونَ  َكانُوا ِإْخَوانـَُنا َربـَنا
 ِيف  َغابَ  َقدْ  َوبـَْعُضُهمْ  فـََيْأُتونـَُهمْ  النارِ  َعَلى ُصَوَرُهمْ  اهللاُ  َوُحيَرمُ  َفَأْخرُِجوهُ  ِإميَانٍ  ِمنْ  ِديَنارٍ  ِمثْـَقالَ  قـَْلِبهِ  ِيف 

 ِيف  َوَجْدمتُْ  َفَمنْ  اْذَهُبوا :فـَيَـُقولُ  ،يـَُعوُدونَ  ُمث  َعَرُفوا َمنْ  فـَُيْخرُِجونَ  َساقـَْيهِ  ْنَصافِ أَ  َوِإَىل  َقَدِمهِ  ِإَىل  النارِ 
 قـَْلِبهِ  ِيف  َوَجْدمتُْ  َفَمنْ  اْذَهُبوا :فـَيَـُقولُ  ،يـَُعوُدونَ  ُمث  َعَرُفوا َمنْ  فـَُيْخرُِجونَ  فََأْخرُِجوهُ  ِديَنارٍ  ِنْصفِ  ِمثْـَقالَ  قـَْلِبهِ 

ُقوِين  ملَْ  فَِإنْ  :َسِعيدٍ  أَبُو قَالَ  ،»َعَرُفوا َمنْ  فـَُيْخرُِجونَ  َفَأْخرُِجوهُ  ِإميَانٍ  ِمنْ  َذرةٍ  ثْـَقالَ مِ  فَاقـَْرُءوا ُتَصد: } ِإن 
 اْجلَبارُ  فـَيَـُقولُ  اْلُمْؤِمُنونَ وَ  َواْلَمَالِئَكةُ  النِبيونَ  فـََيْشَفعُ  }ُيَضاِعْفَها َحَسَنةً  َتكُ  َوِإنْ  َذرةٍ  ِمثْـَقالَ  َيْظِلمُ  َال  اهللاَ 

 لَهُ  يـَُقالُ  اْجلَنةِ  بِأَفـَْواهِ  نـََهرٍ  ِيف  فـَيـُْلَقْونَ  اْمُتِحُشوا َقدِ  أَقـَْواًما فـَُيْخرِجُ  النارِ  ِمنَ  قـَْبَضةً  فـَيَـْقِبضُ  َشَفاَعِيت  بَِقَيتْ 
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 َوِإَىل  الصْخَرةِ  َجاِنبِ  ِإَىل  رَأَيـُْتُموَها َقدْ  السْيلِ  محَِيلِ  ِيف  بةُ احلِْ  تـَْنُبتُ  َكَما َحافـَتَـْيهِ  ِيف  فـَيَـْنبُُتونَ  اْحلََياةِ  َماءُ 
َها الشْمسِ  ِإَىل  َكانَ  َفَما الشَجَرةِ  َجاِنبِ  َها َكانَ  َوَما َأْخَضرَ  َكانَ  ِمنـْ  أَبـَْيضَ  َكانَ  الظل  ِإَىل  ِمنـْ

 ُعتَـَقاءُ  َهُؤَالءِ  :اْجلَنةِ  أَْهلُ  فـَيَـُقولُ  ،اْجلَنةَ  فـََيْدُخُلونَ  اْخلََواتِيمُ  رِقَاِِمُ  ِيف  فـَُيْجَعلُ  اللْؤُلؤُ  َكأَنـُهمُ  فـََيْخُرُجونَ 
رواه . [َمَعهُ  َوِمثْـَلهُ  رَأَيـُْتمْ  َما َلُكمْ  َهلُمْ  فـَيـَُقالُ  َقدُموهُ  َخْريٍ  َوَال  َعِمُلوهُ  َعَملٍ  ِبَغْريِ  اْجلَنةَ  أَْدَخَلُهمُ  الرْمحَنِ 

  ]. خاري ومسلمالب

وهذه اخلري هو اإلميان مع من يف قلبه مثقال ذرة من خري، : (الربوفيسورالدكتور قول أما و 
أحاديث الشفاعة تدمغ اخلوارج [" )وهذه األصناف هم من غري أهل الصالة. اإلخالص فيه

 ما غري لكوس به، له علم ال امبِ  الربوفيسورالدكتور هذا  تكلف قد، ف)]5-4" (واحلدادية القطبية

 َوأَِقيُموا{: وغريها، قال اهللا تعاىل ةاخلري هو اإلميان، يشمل الصالفال بد أن يعرف أن ، به أمر
ُموا َوَما الزَكاةَ  َوآُتوا الصَالةَ  هِ  ِعْندَ  جتَُِدوهُ  َخْريٍ  ِمنْ  ِألَنـُْفِسُكمْ  تـَُقدالل  هَ  ِإنالبقرة[} َبِصريٌ  تـَْعَمُلونَ  ِمبَا الل :
 َوأَِقيُموا{: وقال تعاىلاألعمال باجلوارح والقلوب، كل خري من كما أن اإلميان يشمل  و  ،]110
ُموا َوَما َحَسًنا قـَْرًضا اللهَ  َوأَْقِرُضوا الزَكاةَ  َوآُتوا الصَالةَ  هِ  ِعْندَ  جتَُِدوهُ  َخْريٍ  ِمنْ  ِألَنـُْفِسُكمْ  تـَُقدرًا ُهوَ  الل  َخيـْ
  .]20: املزمل[} َرِحيم َغُفورٌ  اللهَ  ِإن  اللهَ  اْستَـْغِفُرواوَ  َأْجرًا َوأَْعَظمَ 

َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَْأُمُرونَ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللهِ  يـُْؤِمُنونَ {: وقال تعاىل  َوُيَسارُِعونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ
 آل[} بِاْلُمتِقنيَ  َعِليمٌ  َواللهُ  ُيْكَفُروهُ  فـََلنْ  َخْريٍ  ِمنْ  َعُلوايـَفْ  َوَما . الصاِحلِنيَ  ِمنَ  َوأُولَِئكَ  اْخلَيـْرَاتِ  ِيف 

 جامع اسم واملعروف: "قال شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد احلراين رمحه اهللا ،]115- 114: عمران
  ].)1/19( "الصراط اقتضاء["، "الصاحل والعمل اإلميان من اهللا حيبه ما لكل

من يف قلبه مثقال دينار من خري، فهؤالء خرجوا من النار مبا يف (: رالربوفيسو الدكتور وقول 

أحاديث الشفاعة تدمغ اخلوارج [" ،)قلوم من اإلميان وأعمال القلوب، ومنهم إخالصهم يف التوحيد
كان من أ، سواء هو اإلميان، وهو يشمل كل خريكما أسلفنا أن اخلري ،  )]5-4" (واحلدادية القطبية
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 َتكُ  َوِإنْ  َذرةٍ  ِمثْـَقالَ  َيْظِلمُ  َال  اللهَ  ِإن {: قال اهللا تعاىلارح أو من األعمال بالقلوب، األعمال باجلو 
، كما ورد بالعموم استدالل فهذا. ]40: النساء[} َعِظيًما َأْجرًا َلُدْنهُ  ِمنْ  َويـُْؤتِ  ُيَضاِعْفَها َحَسَنةً 

 :فـََقالَ  ،احلُُْمرِ  َعنِ  صلى اهللا عليه وسلم النِيب  ُسِئلَ  :قال، عنه اهللا رضي ُهَريـَْرةَ  َأِيب أيًضا ِيف َحديِث 
رًا َذرةٍ  ِمثْـَقالَ  يـَْعَملْ  َفَمنْ { :اْلَفاذةُ  اْجلَاِمَعةُ  اْآليَةُ  َهِذهِ  ِإال  َشْيءٌ  ِفيَها َعَلي  يـُنـَْزلْ  ملَْ «  َوَمنْ  . يـََرهُ  َخيـْ

  ]. رواه البخاري ومسلم[ .]8- 7: الزلزلة[ ،»}يـََرهُ  َشرا َذرةٍ  ِمثْـَقالَ  يـَْعَملْ 

 فاذة ومساها ومعصية طاعة من األنواع جلميع لشموهلا جامعة مساها: "رمحه اهللا حجر ابنقال 
 ].)6/65( "الباري فتح". ["معناها يف النفرادها

 بالعموم استدالل هو وإمنا شيء يف القياس من ليس هذا بأن" :رمحه اهللا املنري بنقال ا
 حىت ملزمة وأا العموم بظواهر العمل إلثبات حتقيق وفيه وقف أو أنكر ملن خالفا لصيغته وإثبات

 الظاهر وأن الظاهر والعام املنصوص اخلاص احلكم بني الفرق إىل إشارة وفيه ،التخصيص دليل يدل
  ].)6/65( "الباري فتح. [""الداللة يف املنصوص دون

هذا ليس ف، )َقدُموهُ  َخْريٍ  َوَال  َعِمُلوهُ  َعَملٍ  ِبَغْريِ  اْجلَنةَ  أَْدَخَلُهمُ  الرْمحَنِ  ُعتَـَقاءُ  َهُؤَالءِ : (وأما قوله
صلى اهللا  اهللاِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ  :قَالَ  ،ُهَريـَْرةَ  َأِيب ورد يف حديث وقد عمل قط،  العلى أم بمطلقا  نفياً 

 ِإال  أَنَا َوَال  َال « :قَالَ  ؟اهللاِ  َرُسولَ  يَا أَْنتَ  َوَال  :قَاُلوا ،»نةَ اجلَْ  َعَمُلهُ  َأَحًدا يُْدِخلَ  َلنْ « :يـَُقولُ  عليه وسلم
  ]. رواه البخاري. [»َوَرْمحَةٍ  ِبَفْضلٍ  اهللاُ  يـَتَـَغمَدِين  َأنْ 

منه فهذا التكلف ) وهذه األصناف هم من غري أهل الصالة: (الربوفيسورالدكتور  وأما قول

حديث أيب  يفكما ورد   من أهل الصالةهذه األصناف ، بل به أمر ما غري وسلك به، له علم ال امبِ 
 أَْهلِ  ِمنْ  أَرَادَ  َمنْ  بَِرْمحَِتهِ  ُخيْرِجَ  َأنْ  َوأَرَادَ  اْلِعَبادِ  بـَْنيَ  اْلَقَضاءِ  ِمنَ  اهللاُ  فـَرَغَ  ِإَذا َحىت «: هريرة رضي اهللا عنه

 َيْشَهدُ  ِممنْ  يـَْرَمحَهُ  َأنْ  اهللاُ  أَرَادَ  ِممنْ  َشْيًئا بِاهللاِ  ُيْشرِكُ  َال  َكانَ  َمنْ  النارِ  ِمنَ  ُخيْرُِجوا َأنْ  اْلَمَالِئَكةَ  أََمرَ  النارِ 
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 ىَعلَ  اهللاُ  َحرمَ  السُجودِ  أَثـَرَ  ِإال  آَدمَ  اْبنَ  النارُ  تَْأُكلُ  السُجودِ  بِأَثَرِ  النارِ  ِيف  فـَيَـْعرُِفونـَُهمْ  اهللاُ  ِإال  إَِلهَ  َال  َأنْ 
  ].رواه البخاري ومسلم. [»النارِ  ِمنَ  فـََيْخُرُجونَ  السُجودِ  أَثـَرَ  تَْأُكلَ  َأنْ  النارِ 

ماتوا قبل نزول الفرائض أو ماتوا يف أول  فهم األصناف هم من غري أهل الصالةوأما 
 ،صاراألن من قبيل النبيت بين من رجل جاء :قالرضي اهللا عنه  الرباءإسالمهم كما ورد يف حديث 

 عليه اهللا صلى النيب فقال ،قتل حىت فقاتل تقدم مث ورسوله عبده وأنك اهللا إال إله ال أن أشهد :فقال
 ].رواه مسلم. [»كثريا وأجر يسريا هذا عمل« :وسلم

�� 	
��������:  

 َريب  نْ مِ  آتٍ  أَتَاِين « :صلى اهللا عليه وسلم اهللاِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  عنه اهللا رضي َذر  َأِيب  َعنْ 
 َوِإنْ  َزىنَ  َوِإنْ  :قـُْلتُ  »اْجلَنةَ  َدَخلَ  َشْيًئا بِاهللاِ  ُيْشرِكُ  َال  أُمِيت  ِمنْ  َماتَ  َمنْ  أَنهُ  َبشَرِين  قَالَ  َأوْ  َفَأْخبَـَرِين 

  ].رواه البخاري ومسلم. [»َسَرقَ  َوِإنْ  َزىنَ  َوِإنْ « :قَالَ  ؟َسَرقَ 

ر رضي اهللا عنه ال يسأل عن ذَ  أبا ، فإنّ ك الصالةَ ن ترَ مَ  َعَلى احلَِْديثِ َهذا  َمحْلُ  َجيُوزُ  َال 
 :الكبائر أهلاألعمال الصاحلة باجلوارح ولكن يسأل عن الذين تركوا من  مالصالة وال غريه يتارك

   ."َسَرقَ  َوِإنْ  َزىنَ  َوِإنْ "

شيخ  قال، ألن من ترك الصالة كافر وهذا احلديث ليس دليال على أم من تاركي الصالة
 إال  يـُْغَفرُ  َال  اْلُكْفرَ  َأن  ُعِلمَ  َقدْ  ِلَما اْلُكْفرِ  َعَلى احلَِْديثِ  َمحْلُ  َجيُوزُ  َال : "اإلسالم أمحد احلراين رمحه اهللا

  ].)7/490( "الفتاوى جمموع. [""بِالتـْوبَةِ 

 عنه اهللا رضي َريـْرَةَ هُ  َأِيب حديث كما ورد يف هذان من الكبائر،  ) َسَرقَ  َوِإنْ  َزىنَ  َوِإنْ ( :قوله
 ِحنيَ  اْخلَْمرَ  َيْشَربُ  َوَال  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  يـَْزِين  ِحنيَ  الزاِين  يـَْزِين  َال « :صلى اهللا عليه وسلم النِيب  قَالَ  :قَالَ 

 أَْبَصاَرُهمْ  ِفيَها إِلَْيهِ  الناسُ  يـَْرَفعُ  نـُْهَبةً  يـَْنَتِهبُ  َوَال  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  َيْسرِقُ  ِحنيَ  َيْسرِقُ  َوَال  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  َيْشَربُ 
  ].رواه البخاري ومسلم[ .»ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  يـَْنَتِهبـَُها ِحنيَ 
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 والقاتل والشارب والسارق الزاين عن ينف مل أنه على يدل فهذا: "رمحه اهللا احلكيميقال 
 دخل اهللا إال إله ال على مات من بأن خيرب مل ذلك أراد لو فإنه التوحيد مع بالكلية اإلميان مطلق
 ونفي اإلميان نقص بذلك أراد وإمنا مؤمنة، نفس إال اجلنة يدخل فلن املعاصي، تلك فعل وإن اجلنة

 يف والرسول الكتاب لتكذيب املستلزم إياها استحالله مع املعاصي بتلك العبد يكفر وإمنا كماله،
 "املنشورة السنة أعالم[" .أعلم اىلوتع سبحانه واهللا يفعلها، مل وإن حلها باعتقاد يكفر بل حترميها

)1/233(.[  

ميَانِ  ُأُصولَ  تـَُناِيف  َال  الِيت  اْألَفـَْعالِ  َفَمِظنةُ : شيخ اإلسالم أمحد احلراين رمحه اهللاقال   ِمْثلَ  اْإلِ
 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  َعنْ  َحاحِ الص  ِيف  ثـََبتَ  َكَما. اْخلَْمرِ  َوُشْربِ  َوالسرَِقةِ  الزنَا ِمْثلَ  الطْبِعيِة؛ اْلَمَعاِصي

 َوِإنْ  َزىنَ  َوِإنْ  ،اْجلَنةَ  َدَخلَ  اللهِ  َرُسولُ  ُحمَمًدا َوَأن  اللهُ  إال  إلَهَ  َال  َأنْ  َيْشَهدُ  َماتَ  َمنْ «: قَالَ  أَنهُ  َوَسلمَ 
 الِذي لِلرُجلِ  الصِحيحِ  احلَِْديثِ  ِيف  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  َشِهدَ  وََكَما ،»اْخلَْمرَ  َشِربَ  َوِإنْ  ،َسَرقَ 
 اللهَ  حيُِب  فَِإنهُ  تـَْلَعْنهُ  َال «: فـََقالَ  َرُجلٌ  فـََلَعَنهُ  ِبهِ  ِجيءَ  ُكلَما َجيِْلُدهُ  وََكانَ  اْخلَْمرِ  ُشْربَ  ُيْكِثرُ  َكانَ 

 َصلى النِيب  فـََقالَ  ،اْخلَْمرِ  ُشْربِ  ِيف  ِبهِ  يـُْؤَتى َما َأْكثـَرَ  َما اللهُ  َأْخزَاهُ : ْعُضُهمْ بَـ  قَالَ  رَِوايَةٍ  َوِيف  ،»َوَرُسوَلهُ 
 َحِديثِ  ِمنْ  اْلُبَخارِي  َصِحيحِ  ِيف  َوَهَذا ،»َأِخيُكمْ  َعَلى لِلشْيطَانِ  أَْعَوانًا َتُكونُوا َال « :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ 
 ،»ِبهِ  تـَْعَملْ  َأوْ  ِبهِ  َتَكلمْ  ملَْ  َما أَنـُْفَسَها ِبهِ  َحدَثتْ  َعما ِألُمِيت  َجتَاَوزَ  اللهَ  إن «: قَالَ  َوِهلََذا ،ُهَريـَْرةَ  َأِيب 

َا النـْفسِ  َحِديثِ  َعنْ  َواْلَعْفوُ  ةِ  َوَقعَ  إمندٍ  ِألُمهِ  اْلُمْؤِمِننيَ  ُحمَماْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  َوُرُسِلهِ  وَُكتُِبهِ  َوَمَالِئَكِتهِ  بِاَلل .
ميَانِ  ِيف  تـَْقَدحُ  َال  الِيت  اْألُُمورِ  ِمنْ  َيُكونُ  ِفيَما ُهوَ  اْلَعْفوَ  َهَذا َأن  فـَُعِلمَ  ميَانَ  نَاىفَ  َما َفَأما اْإلِ  َال  َفَذِلكَ  اْإلِ

ميَانَ  نَاىفَ  إَذا ِألَنهُ  احلَِْديِث؛ َلْفظُ  يـَتَـَناَولُهُ   ِمبَْنزَِلةِ  َوَيُكونُ  احلَِْقيَقةِ  ِيف  ُحمَمدٍ  أُمةِ  ِمنْ  َصاِحُبهُ  ُكنْ يَ  ملَْ  اْإلِ
ٌ  فـَْرقٌ  َوَهَذا َعَمِلهِ  أَوْ  َكَالِمهِ  ِمنْ  نـَْفِسهِ  ِيف  َعما يـُْعَفى َأنْ  جيَِبُ  َفَال  اْلُمَناِفِقنيَ  بـَني  َوبِهِ  احلَِْديثُ  َعَلْيهِ  يَُدل 

طَأِ  َعنْ  اْألُمةِ  ِهلَِذهِ  اللهُ  َعَفا َكَما َوَهَذا. ْرِعيةُ الش  اْألَِدلةُ  تَْأتَِلفُ   اْلِكَتابُ  َعَلْيهِ  َدل  َكَما ،َوالنْسَيانِ  اخلَْ
طَأِ  َعنْ  لَهُ  ُعِفيَ  إميَانُهُ  َصح  َفَمنْ  َوالسَنةُ   َالفِ ِخبِ  الناِر؛ ِمنْ  ُخيَْرُجونَ  َكَما النـْفسِ  َوَحِديثِ  َوالنْسَيانِ  اخلَْ
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ميَانُ  َمَعهُ  لَْيسَ  َمنْ  . َوِنْسَيانِه َوَخطَِئهِ  نـَْفِسهِ  ِيف  ِمبَا ُمَؤاَخَذتِهِ  تـَْركِ  َعَلى النُصوصُ  َتُدلّ  ملَْ  َهَذا فَِإن  اْإلِ
  ].)10/760(" الفتاوى جمموع["

�� 	
����	���:  

 َعز  اللهَ  ِإن « :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  لُ َرُسو  قَالَ  :يـَُقولُ  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمرِو ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ 
 ِيت  ِمنْ  َرُجًال  َيْسَتْخِلصُ  َوَجلَالِئقِ  ُرُءوسِ  َعَلى أُم  ِسِجال  َوِتْسِعنيَ  ِتْسَعةً  َعَلْيهِ  فـَيَـْنُشرُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اخلَْ
 ُكل  ِسِجل  اْلَبَصرِ  َمد  يَا َال  :قَالَ  اْحلَاِفظُونَ  َكَتَبِيت  َأظََلَمْتكَ  َشْيًئا َهَذا ِمنْ  أَتـُْنِكرُ  َلهُ  يـَُقولُ  ُمث  َرب، 

 َحَسَنةً  ِعْنَدنَا َلكَ  ِإن  بـََلى :فـَيَـُقولُ  ،َرب  يَا َال  :فـَيَـُقولُ  ،الرُجلُ  فـَيُبـَْهتُ  َحَسَنةٌ  َأوْ  ُعْذرٌ  أََلكَ  :فـَيَـُقولُ 
 ،َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُحمَمًدا َوَأن  اللهُ  ِإال  إَِلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  ِفيَها ِبطَاَقةٌ  َلهُ  فـَُتْخرَجُ  َلْيكَ عَ  اْليَـْومَ  ظُْلمَ  َال  َواِحَدةً 
تِ  َهِذهِ  َمعَ  اْلِبطَاَقةُ  َهِذهِ  َما َرب  يَا :فـَيَـُقولُ  َأْحِضُروهُ  :فـَيَـُقولُ  ِجالكَ  :فـَيـَُقالُ  ؟السقَالَ  ،ُتْظَلمُ  َال  ِإن: 
تُ  فـَُتوَضعُ  ِجالةٍ  ِيف  الستُ  َفطَاَشتْ  :قَالَ  ،َكف ِجالرواه أمحد . [»َشْيءٌ  يـَثْـُقلُ  َوَال  اْلِبطَاَقةُ  َوثـَُقَلتْ  ،الس

  ].والرتمذي

 ِإال  إَِلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ « قولهاألعمال باجلوارح، بل  تركليس دليال على أنه أيضا وهذا احلديث 
النيب صلى اهللا  قولاتباع وهو عمل عمال صاحلا، قد على أنه  دليل »َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  مًداحمَُ  َوَأن  اللهُ 

ه ذ شهدومن ، »النار عليه اهللا حرم اهللا رسول حممدا وأن اهللا إال إله ال أن شهد من«: عليه وسلم
 َيْدُخُلونَ  أُمِيت  ُكل «: يقول والنيب صلى اهللا عليه وسلم ،فقد أطاع النيب صلى اهللا عليه وسلم الكلمة

 َعنْ رواه البخاري . [»اْجلَنةَ  َدَخلَ  َأطَاَعِين  َمنْ « :َقالَ  ؟يَْأَىب  َوَمنْ  اهللاِ  َرُسولَ  يَا قَاُلوا ،»َأَىب  َمنْ  ِإال  اْجلَنةَ 
    ].ُهَريـَْرةَ  َأِيب 

 يـَُعوُدهُ  وسلم عليه اهللا صلى النِىب  فَأَتَاهُ  َمِرضَ  َكانَ  اْليَـُهودِ  ِمنَ  ُغَالًما َأن  أََنسٍ يف حديث و 
. اْلَقاِسمِ  أَبَا َأِطعْ  :أَبُوهُ  َلهُ  فـََقالَ  رَْأِسهِ  ِعْندَ  َوُهوَ  أَبِيهِ  ِإَىل  فـََنظَرَ  ،»َأْسِلمْ « :َلهُ  فـََقالَ  رَْأِسهِ  ِعْندَ  فـََقَعدَ 

رواه [ .»النارِ  ِمنَ  ِىب  أَنـَْقَذهُ  الِذى لِلهِ  ْمدُ احلَْ « :يـَُقولُ  َوُهوَ  وسلم عليه اهللا صلى النِىب  فـََقامَ  َفَأْسَلمَ 
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كما يقول " َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُحمَمًدا َوَأن  اللهُ  ِإال  إَِلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ : "يقول أن مبجرد يكفي وال، ]البخاري
 بل، ]90: يونس[} اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  َوأَنَا رَائِيلَ ِإسْ  بـَُنو بِهِ  آَمَنتْ  الِذي ِإال  إِلَهَ  َال  أَنهُ  آَمْنتُ {: فرعون
 أَبَا َأِطعْ : "أبوه ها هنا أمركما فلما تبعه،   ،»َأْسِلمْ «: وسلم عليه اهللا صلى أن يتبع قول النيب البد

: األحزاب[} ِظيًماعَ  فـَْوزًا فَازَ  فـََقدْ  َوَرُسولَهُ  اللهَ  يُِطعِ  َوَمنْ {: يقول تعاىل واهللاينفع إميانه، ف، "اْلَقاِسمِ 
71[.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


