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ـح إن  ـَا َوِم
ًِ وِر أكُػ ـح ُذُ ِػُرُه َوَكُعقُذ بِاّلِل  ِم َتغح ًح َتِعقـُُف َوَك ًح َؿُدُه َوَك ُد ّلِلِهِ َكحح ؿح اْلحَ

َفُد  ؾِؾح َؾال َهاِدَي َفُف َوَأصح ـح ُيضح ـح ََيحِدِه اّلِل َؾال ُمِضؾه َفُف َوَم ََمفِـَا َم َشقَِّئاِت َأظح

ٌحُدُه َوَرُشقُففُ  ًدا َظ يَؽ َفُف َوأن ُ َؿه َدُه   َذِ .أن   إَِفَف إِ  اّلِل  َوحح  

افققم كقاصؾ بؿشقئة اّلِل ما شٌؼ فـا أن بدأكاه يف افؾؼاءات افًابؼة مـ 

(تذـرة ادمتز) ذح ـتاب  

 فإلمام ظٌد افغـل ادؼدد رمحف اّلِل

(اإليَمن باْلقض)باب جديد مـ أبقاب اإليَمن    

:_رمحف اّلِل_يؼقل ادصـػ   

ثؿ اإليَمن بلن فرشقل اّلِل حقًوا ترده أمتف ـَم صح ظـف،وأكف ـَم بغ ظدن )

إػ ظَمن افٌؾؼاء ،وروي مـ مؽة إػ بقت ادؼدس ،وبلفػاظ أخر،ماؤه أصد 

(بقاًوا مـ افؾٌـ ،وأحذ مـ افعًؾ ،وأـقابف ظدد كجقم افًَمء  

مًلفة اْلقض مـ مًائؾ اإليَمن،ؾعؼقدة أهؾ افًـة واجلَمظة ؿاضًٌة تـص 

 وشقف ػ اّلِل ظؾقف وشؾؿظذ أن فؽؾ كٌل حقض ومـفؿ افـٌل  ؿد ص

ترده األمة وؿد ورد ذـر اْلقض يف أحاديث ـثرة ومتقاترة ُتثٌت أن فـٌقـا 
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 حقًوا ، وممـ أورد هذه األحاديث اإلمام افـقوي يف صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ

ذحف فصحقح اإلمام مًؾؿ،وابـ حجر يف ذح ؾتح افٌاري وؽرمها 

ؾؼد روى هذه األحاديث مجع ـٌر جًدا مـ افصحابة،ؿقؾ أن ظددهؿ بؾغ )

هذه  (اخلؿًغ أو افًتغ صحايب وؿال افٌعض أن ظددهؿ بؾغ افثَمكغ

األحاديث ـَم ؿؾـا وردت يف صحقحل افٌخاري ومًؾؿ ومها أصح 

ـتابغ ومل يعسض أحد مـ أهؾ افًـة ظذ أحاديث اْلقض،وفؽـ 

.أكؽروا هذه ادًلفة (ـادعتزفة وؽرهؿ)ادٌتدظة   

(فرشقل اّلِل حقًوا ترده أمتف ): يؼقل ادصـػ   

  شرد ـؾ ادًؾؿقن وادممـقن اْلقض وشقؼبقن مـف ...كعؿ_

ـِ افحَعاصِ _ ِرو بح ـُ َظؿح ٌحُد اّلِلِ بح : َؿاَل َرُشقُل اّلِلِ :  َؿاَل َظ

ـَ افحَقِرِق، َوِرحُيُف » َقُض ِم ٍر، َوَزَواَياُه َشَقاٌء، َوَماُؤُه َأبح َرُة َصفح
ًِ ِِض َم َحقح

َدُه  َب ِمـحُف َؾاَل َيظحَؿُل َبعح ـح َذِ ََمِء، َؾَؿ ًه ـُُجقِم اف ـَ ِؽ، َوـِقَزاُكُف  ًح
ِ ـَ ادح َقُب ِم َأضح

 (2292)أخرجف مًؾؿشَأَبًدا

:  َؿاَل َكٌِلُّ اّلِلِ :  َؿاَل َأَكٌس _

ََمءِ » ًه َعَدِد ُكُجقِم اف ـَ ِة  َهِب َوافحِػضه  شُتَرى ؾِقِف َأَباِريُؼ افذه

( 2303)أخرجف مًؾؿ 
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، َؿاَل  ـح َأيِب َذرٍّر ِض َؿاَل : ُؿؾحُت : َظ قح : َيا َرُشقَل اّلِلِ َما  كَِقُة اْلحَ

َقاـٌَِِفا، َأَ  » ـَ ََمِء َو ًه ـح َظَدِد ُكُجقِم اف َثُر ِم ـح ٍد بَِقِدِه ََلكَِقُتُف َأ ُس ُ َؿه َوافهِذي َكػح

ح َيظحَؿلح  ِخَر َما َظَؾقحِف،  َب ِمـحَفا مَل ـح َذِ ـهِة َم ِحَقِة،  كَِقُة اجلحَ قحَؾِة ادحُظحؾَِؿِة ادحُصح يِف افؾه

ُوُف ِمثحُؾ ُضقفِِف، َما  ح َيظحَؿلح، َظرح َب ِمـحُف مَل ـح َذِ ـهِة، َم ـَ اجلحَ َخُب ؾِقِف ِمقَزاَباِن ِم َيشح

ؾِ  ًَ ـَ افحَع َذ ِم ، َوَأحح ـِ ٌَ ـَ افؾه َؾَة، َماُؤُه َأَصدُّ َبَقاًوا ِم َن إَِػ َأيح َ َظَمه ش َبغح

( 2300)أخرجف مًؾؿ

بقصػ هذا اْلقض هذه ـؾفا أدفة ظذ وجقد اْلقض وؿد ؿام افـٌل _

رٍ )افعظقؿ ومما ذـره يف صػات هذا اْلقض  َرُة َصفح
ًِ ِِض َم وادؼصقد (َحقح

بادًرة هق افًر ظذ ضريؼتفؿ ُهؿ ؾنما بافًر ظذ األؿدام أو افرـقب 

ابة  أو اشتخدام اْلصان مثاًل ددة _ؾؾـتخقؾ افًر ظذ األؿدام )ظذ افده

ُترى ما هل ادًاؾة ادؼطقظة يف هذه افػسة،وؿد ـان افعرب يؼطعقن  (صفر

ادًاؾة ما بغ مؽة إػ بقت ادؼدس يف حقايل صفر ـَم أووح ذفؽ افـٌل 

. 

يف األحاديث جاءت روايات خمتؾػة وظذ أوؿات خمتؾػة،وفؽـ افشاهد 

 هذا ةأن ُيٌغ ألصحابف مدى ِظَظؿح وِشعمـ مجؾة افروايات إرادة افـٌل 

 .اْلقض فدرجة أن افشخص يًر مًرة صفر حتك يصؾ إػ  خره

 .. بعًضا مـ أوصاف هذا اْلقض افعظقؿثؿ اشتؽؿؾ افـٌل 
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 . أي مًتقي افزوايا: َوَزَواَياُه َشَقاءٌ _

ـَ افحَقِرِق _ َقُض ِم  .أي أكف أبقض مـ افػضة: َوَماُؤُه َأبح

ِؽ _ ًح
ِ ـَ ادح َقُب ِم ؾلي رء أمجؾ مـ هذا افريح افطقب  : َوِرحُيُف َأضح

ََمءِ _َوـِقَزاُكفُ  ًه ـُُجقِم اف  ومـ يًتطع أن حييص ظدد كجقم افًَمء:ـَ

َدُه َأَبًدا_ َب ِمـحُف َؾاَل َيظحَؿُل َبعح ـح َذِ : َؾَؿ

ؾال طؿل بعد افُؼب مـ هذا اْلقض ،أي أن افؼب يف اجلـة بعد ذفؽ 

ف   مـ ؿٌقؾ افظؿل،ألن افظؿل واجلقع وا حتقاج ترشقؽقن مـ ؿٌقؾ ال

ـؾفا صػات كؼص وكقع مـ أكقاع افعذاب ؾا حتقاج إػ رء ومـعف مـف 

 .ُيعد ظذاب وهذا ا حتقاج   يتقاجد يف اجلـة

افؾفؿ اشؼـا ) أحقاًكا كًؿع مـ بعض افُدظاة ُدظاء يؼقفقن ؾقف :اشتطراد _

 (مـ يد كٌقـا افؼيػة ذبة   كظؿل بعدها أبًدا 

ؾفؾ هذا افدظاء يًتـد إػ دفقؾ؟ 

شقًؼقـا بقده ؟ بؿعـك  خر هؾ يقجد حديث صحقح ثابت ورد ؾقف أن افـٌل 

 ،مل يرد حديث هبذا،وفؽـ ـؾ األفػاظ افقاردة يف األحاديث افصحقحة 

 تـُص ظذ أن ادممـغ شقؼبقن مـ افؽٍقزان   افثابتة ظـ رشقل اّلِل 

 . ، وهذا ديـ ؾال يـٌغل أن ُكزيد ؾقف أو كـؼص مـفمـ يد افـٌل 
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: ُصٌفة ظـد أهؾ افٌدع وافضالل وـقػقة افرد ظؾقفا ◘

َثـَا ُوَهقحٌب، َؿاَل * ُث َؿاَل :  َحده ـَ ُصَفقحٍب، حُيَدِّ ٌحَد افحَعِزيِز بح ُت َظ َثـَا : َشِؿعح َحده

ِله  ـُ َمافٍِؽ، َأنه افـٌه  :َؿاَل َأَكُس بح

ُتُفؿح َوُرؾُِعقا إيَِله " ٌَـِل،َحتهك إَِذا َرَأيح ـح َصاَح ه َض ِرَجاٌل مِم قح َدنه َظَعه اْلحَ
 َفَرِ

ـه  ُتؾُِجقا ُدوِو، َؾَ َُؿقَف ـه يِل : اخح إِكهَؽ َ  : َأيح َربِّ ُأَصقحَحايِب،ُأَصقحَحايِب،َؾَؾُقَؼاَف

َدَك  َدُثقا َبعح ِري َما َأحح  "َتدح

( 2304)أخرجف مًؾؿ

ـِ افـٌلِّ - ـح َأَكٍس َرِض اّلِل َظـحُف َظ : َؿاَل  َظ

ُتُفؿ " َض، َحتهك إذا َظَرؾح َحايب اَْلقح ـح أصح َدنه َظَعه َكاٌس ِم
ُتؾُِجقا ُدوِو، َفَرِ اخح

َحايب: َؾَلؿقُل  َدكَ : َؾقُؼقُل ! َأصح َدُثقا َبعح ري َما َأحح  ."َ  َتدح

( 6582)صحقح افٌخاري

ـُ َأيِب َظقهاٍش،َؾَؼاَل : َؿاَل َأُبق َحاِزمٍ  ََمُن بح ِؿَعـِل افـُّعح ًَ ـح :َؾ َت ِم َهَؽَذا َشِؿعح

ٍؾ؟ َؾُؼؾحُت  ،َؾَؼاَل : َشفح ُتُف َوُهَق َيِزيُد : َكَعؿح ِؿعح ًَ ،َف ِريِّ َفُد َظَذ َأيِب َشِعقٍد اخُلدح َأصح

ُؿح ِمـِّل، َؾُقَؼاُل ": ؾِقَفا َدكَ :  َؾَلُؿقُل إِ ه َدُثقا َبعح ِري َما َأحح ، إِكهَؽ  َ َتدح

ِدي :َؾَلُؿقُل  َ َبعح ـح َؽره َ
ًؼا دِ ًؼا ُشحح ٌهاسٍ "ُشحح ـُ َظ ًؼا: َوَؿاَل ابح ًدا : ُشحح ُبعح

َعَدهُ : [31: اْلج] {َشِحقٌؼ }:ُيَؼاُل  َحَؼُف َأبح  "َبِعقٌد، َشَحَؼُف َوَأشح

( 2291)" دـ بدل بعدي :ورواه مًؾؿ وؾقف(6584)أخرجف افٌخاري 
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َرةَ  ـح َأيِب ُهَريح ُث : َظ اَن حُيَدِّ ـَ ُف  :  َؿاَل َأنه َرُشقَل اّلِلهِ : َأكه

ِض، َؾَلُؿقُل " ـِ اَْلقح ُئقَن َظ َحايِب، َؾُقَحؾه ـح َأصح ٌط ِم َم افِؼَقاَمِة َرهح :  َيِرُد َظَعه َيقح

َحايِب، َؾَقُؼقُل  وا : َيا َربِّ َأصح َتدُّ ُُؿ ارح َدَك، إِ ه َدُثقا َبعح َؿ َفَؽ بََِم َأحح إِكهَؽ  َ ِظؾح

َؼَرى  َباِرِهؿح افَؼفح  "َظَذ َأدح

( 6585)أخرجف افٌخاري

هذه األحاديث ظـدما يًؿعفا افرواؾض يؼقفقن أن كصقص األحاديث تدل 

َؼَرى]ظذ أن افصحابة ؿد ارتدوا  َباِرِهؿح افَؼفح وا َظَذ َأدح َتدُّ َدَك ، ارح َدُثقا َبعح [ َأحح

 هؾ شلفت كػًؽ أَيا افضال ادضؾ مـ هؿ افذيـ ُؿِصد هبؿ هذه :افرد

األحاديث ؟ 

 تعريػ افصحايب يف ا صطالح وـَم اجتؿع ظذ ذفؽ أهؾ افػضؾ :أوً  

 ..و مـ بف ومات ظذ ذفؽمـ رأى افـٌل : وافعؾؿ هق

      (كؼؾفا ابـ حجر وؽره)ثالثة ذوط  بد مـ تقاؾرها حتك ُيؼال أن ؾالن صحايب 

 .رؤية افـٌل _1

 .وفقس كػاق (يف افظاهر وافٌاضـ) إيَمن جازم بافـٌل _2

 .ادقت ظذ اإليَمن_3
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 ؟؟ ؾؿـ هؿ افذيـ ارتدوا بعد وؾاة افـٌل 

هؾ مـفؿ صحابة رشقل اّلِل ؟ 

وا بعد مقت افـٌل   مل يؽقكقا مـ افصحابة وإن    ؿقً  واحًدا،مـ ارتده

ُأضؾؼ ظؾقفؿ فػظ افصحابة ؾنكف يؽقن ُفغًة   ُظرًؾا و  اصطالًحا ألن مـ 

ُجػاة مـ افؼٌائؾ افعربقة افذيـ ارتدوا واتٌعقا ُمدظل افـٌقة  : ارتد هؿ 

 (وؽرهؿ وهقزان وُؿضاظة ـِـدة،وضلء وؽطػان بـق أشد )

ؾػريؼ اتٌعقا ُمدظل افـٌقة،وؾريؼ مـعقا افزـاة وجحدوها وحارهبؿ أبق 

 (حروب افِردة)بؽر افصديؼ 

: مؾحقطة 

 ـاكقا صـػغ، أكادرتديـ–رمحفَمفؾفتعاػ–ذـر بعض أهؾ افعؾؿ 

ِة َبعَد  ده يؼقل يف ذفؽ اإلمام أبق ظٌد اّلِل افشاؾعل رمحف اّلِل تعافقَقَأهُؾ افرِّ

َبانِ َرُشقِل اّلِلهِ   : َ ح

قؾَِؿَة َوافَعـِزِّ َوَأصَحاهِبِؿ_1 ًَ ػُروا َبعَد اإِلشالِم ِمثُؾ ُضَؾقَحَة َوُم ـَ  ِمـُفؿ َؿقٌم 

َدَؿاِت _2 ُؽقا بِاإِلشاَلِم ، َوَمـَُعقا افصه ًه َ  . َوِمـُفؿ َؿقٌم َ 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
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وهذا افتؼًقؿ ذـره اإلمام أبق شؾقَمن اخلطايب رمحف اّلِل تعاػ مع تػصقؾ 

 :ظـ أحقال ـؾ مـ افطائػتغ 

ومـ أهؾ افعؾؿ مـ جعؾفؿ ثالثة أصـاف،ؾذـر يف افؼًؿ األول كقظان، 

َقاعٍ :ؿال ابـ ظٌد افز ُة َظَذ َثاَلَثِة َأكح ده   : وـاكت افرِّ

َثانِ _1 َوح ٌَاَدِة األح ـح ِظ اُكقا َظَؾقحِف ِم ـَ َػُروا َوَظاُدوا إَِػ َما  ـَ ٌم   . َؿقح

ُؾ افحَقََمَمةِ  _2 قحؾَِؿَة َوُهؿح َأهح ًَ ٌم  َمـُقا بُِؿ  . َوَؿقح

اَة،َوَؿاَفتح _3  ـَ ـَا ": َوَضائَِػٌة َمـََعِت افزه ـح َصَححح
ـح ِديـِـَا َوَفؽِ ـَا َظ  َما َرَجعح

ُفقا ؿقفف تعاػ َقافِـَا،َوَتَلوه ؿح َصَدَؿةً ﴿ : َظَذ َأمح
قاِاِ ـح َأمح َبةِ  ُخذح ِم : َؾَؼاُفقا   افتهقح

َذا َرُشقُل اّلِلهِ َ  ؽره  .ادحَلحُمقُر هِبَ

وهذا افؼًؿ افثافث هق افذي وؿع ؾقف ادـاطرة بغ أيب بؽر وظؿر رِض اّلِل 

 ؾؾقس ـؾ مـ مـع افزـاة ُمرتد،وفؽـ مـ حارهبؿ افصديؼ :ؾؾــتٌفظـفَم،

هؿ َمـ ارتد بافػعؾ وفذفؽ ُشؿقت حروهبؿ بحروب افردة أل ؿ أكؽروا 

 (أكؽروا وجقب افزـاة)ما هق معؾقم مـ افديـ بافيورة 

 وفؽـ إػ أي رء كًتـد يف ؿقفـا هم ء فقًقا مـ أصحاب افـٌل 

 ؟ هذا؟ أي داذا كؼقل أكف مـ ادًتحقؾ أن يرتد أصحاب افـٌل 

 ـتاب اّلِل ظز وجؾ،ؾؼد زـك اّلِل شٌحاكف وتعاػ افصحابة رِض :أوً  _

 .اّلِل ظـفؿ يف أـثر مـ مقوع يف ـتابف افعزيز
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ابتداًء مل يرتد أًيا مـ ادفاجريـ و  األكصار     _1

ُفقنَ  }:ؿال تعاػ  َوه ابُِؼقَن األح ًه ٌَُعقُهؿح َواف ـَ اته َكحَصاِر َوافهِذي ـَ َواألح ـَ ادحَُفاِجِري  ِم

َاُر  َ ح َتَفا األح ِري ََتح ؿح َجـهاٍت ََتح اٍن َرِِضَ اّلِلهُ َظـحُفؿح َوَرُوقا َظـحُف َوَأَظده َاُ ًَ بِنِحح

ُز افحَعظِقُؿ  ـَ ؾِقَفا َأَبًدا َذفَِؽ افحَػقح  [افتقبة]{(100)َخافِِدي

ب نإذ ظل أن أحًدا مـ ادفاجريـ أو األكصار ؿد ارتد ؾنكف ُمؽذِّ  َمـ يده

فؾؼر ن 

هؾ ادرتديـ هؿ مـ أهؾ بقعة افروقان ؟أي افذيـ بايعقا افـٌل _2

 َتت افشجرة ؟

َت }: فؼقل اّلِل تعاػ ....   ٌَايُِعقَكَؽ ََتح ِمـَِغ إِذح ُي ـِ ادحُمح َفَؼدح َرِِضَ اّلِلهُ َظ

َجَرةِ  ؽِقـََة َظَؾقحِفؿح َوَأَثاهَبُؿح َؾتحًحا افشه ًه َزَل اف  َؾَعؾَِؿ َما يِف ُؿُؾقهِبِؿح َؾَلكح

ًٌا  . وـان ظددهؿ أفػ وأربعَمئة ـَم ؿال أهؾ افعؾؿ[افػتح]{(18)َؿِري

ؾفؾ مـفؿ اخلؾػاء افراصديـ ؟ _3

ـح َكَزَل ؾِقِف  فؼقل افـٌل _ ه ـَ َشاِرَيَة، َوُهَق مِم َباَض بح َوَ  َظَذ }َأَتقحـَا افحِعرح

ُِؾُؽؿح َظَؾقحفِ  ِؿَؾُفؿح ُؿؾحَت َ  َأِجُد َما َأمحح َك فَِتحح ـَ إَِذا َما َأَتقح [ 92: افتقبة] {افهِذي

ـَا ـَا، َوُؿؾح ؾهؿح ًَ َباُض : َؾ َغ، َؾَؼاَل افحِعرح
ًِ َتٌِ ـَ َوُمؼح ـَ َوَظائِِدي َصذه : َأَتقحـَاَك َزائِِري

ٌََؾ َظَؾقحـَا بِـَا َرُشقُل اّلِلهِ  ٍم،ُثؿه َأؿح ِظَظًة َبؾِقَغًة َذَرَؾتح ِمـحَفا َذاَت َيقح َؾَقَظَظـَا َمقح

ِظَظُة : ، َؾَؼاَل َؿائٌِؾ افحُعُققُن َوَوِجَؾتح ِمـحَفا افحُؼُؾقُب  َلنه َهِذِه َمقح ـَ َيا َرُشقَل اّلِلهِ 

َفُد إَِفقحـَا؟  ٍع، َؾََمَذا َتعح ُمَقدِّ
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ـح »َؾَؼاَل  ُف َم ٌَِشقًّا،َؾنِكه ٌحًدا َح ِع َوافطهاَظِة، َوإِنح َظ ؿح ًه ُأوِصقُؽؿح بَِتؼحَقى اّلِلهِ َواف

َؾَػاِء  ـهتِل َوُشـهِة اخلحُ ًُ ثًِرا،َؾَعَؾقحُؽؿح بِ ـَ تاَِلًؾا  ى اخح َرَ ًَ ِدي َؾ َيِعشح ِمـحُؽؿح َبعح

ؿح َوُ حَدَثاِت  ـُ ا قا َظَؾقحَفا بِافـهَقاِجِذ، َوإِيه ا َوَظضُّ ُؽقا هِبَ ًه َ  َ، ـَ اِصِدي َغ افره ِديِّ ادحَفح

َظٍة َواَلَفةٌ  ؾه بِدح ـُ َظٌة، َو ؾه ُ حَدَثٍة بِدح ـُ ُُمقِر،َؾنِنه   شاألح

صحقح [ : حؽؿ األفٌاو ](4607)شــ أيب داود 

ٌَؼهك مـ افصحابة افعقام مـفؿ؟ _4 ؾؿـ افذي َت

ـح ُيَشاؿِِؼ }:ؿال تعاػ ....   َدى َوَيتهٌِعح َوَم َ َفُف ااحُ ٌَغه ِد َما َت ـح َبعح ُشقَل ِم  افره

ؾِِف َجَفـهَؿ َوَشاَءتح َمِصًرا  ِمـَِغ ُكَقفِِّف َما َتَقػه َوُكصح َ َشٌِقِؾ ادحُمح  {( 115)َؽرح

 [افـًاء]

 ؽر افصحابة؟ ؾَؿـ هؿ ادممـغ  كذاك؟هؾ ـان هـاك مممـقن يف أيام افـٌل 

 فذفؽ ؾال يصح أن كؼقل ظـفؿ أ ؿ مل يـزل افؼر ن إ  يف أصحاب افـٌل

ارتدوا 

ؾؾَمذا   جيقز أن كؼقل أ ؿ ارتدوا ؟ 

ألن افؼقل بلن اّلِل شٌحاكف وتعاػ ؿد أكزل ؿر ن يف ؿقٍم وهق يعؾؿ أ ؿ 

ؾؼد كزل افؼر ن بتزـقتفؿ تارة، وبافروا ظـفؿ تارة،وبافقظد )شرتدون 

 ؾَمذا يؿؽـ أن ُيؼال تعؾقًؼا ظذ هذا ؟ (باجلـة داًرا اؿ تارة أخرى

 

 



12 
 

:  ألكف شقؽقن أحد أمريـ..ُمًتحقؾ 

 .(وافؼقل هبذا ُيعد ـػًرا بقاًحا) إما أن اّلِل شٌحاكف   يعؾؿ ما شقحدث _

إذا ؿؾـا أن اّلِل شٌحاكف يعؾؿ ما ـان وما شقؽقن وما مل يؽـ فق ـان ـقػ _

واشتـاًدا اذا افؼقل ؾنن اّلِل ـان  (وهذا هق ا ظتؼاد افصحقح)ـان يؽقن 

 ؾؽقػ يعؾؿ اّلِل أن هذا شقحُدث ثؿ يعؾؿ أ ؿ شرتدون بعد وؾاة افـٌل 

ُيـِزل ؾقفؿ ؿر ن ُيتذ إػ يقم افؼقامة ؾُقزـقفؿ ويرى ظـفؿ ؾقف ؟ 

فأين الروافض الُخبثاء من هذا التأصيل وكيف لهم أن يردوا 

؟ 

 :فؽـ هم ء ـَم ؿال ؾقفؿ صقخ اإلشالم وؽره_

ًٌا سحًيا )  (أصد خطًرا ظذ اإلشالم مـ افقفقد،أل ؿ ُيؽذبقن افؼر ن تؽذي

 أصحابف وهق أظؾؿ هبؿ وهم ء هؿ ؾرب افعادغ افذي اختار فؾـٌل 

ـة ادُطفرة ًُ تهاب افؼر ن، وكاؿؾق اف ـُ  .افذيـ محؾقا افديـ وكؼؾقه فـا، ومـفؿ 

ؾَؿـ يدظل أ ؿ ارتدوا يريد أن َيدم افديـ مـ جذوره،فذفؽ ؾؼد ؿال 

ظـفؿ افعؾَمء أ ؿ أخطر ظذ افديـ مـ افقفقد،ؾافقفقد إذا أرادوا هدم 

اإلشالم ؾنن أي ـالم يؼقفقكف ُيؼابؾ بافرؾض ابتداًء،فؽـ افشقعل أو 

افراؾيض ظـدما يليت فقفدم افديـ ؾال يـتٌف فف أحد ألكف مًؾؿ ُمقحد وبافتايل 

 .ؾنكف مـ افًفؾ أن ُيضؾؾ افـاس
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:  وؿال افعؾَمء أيًضا_

 ظـ حقوف حغ وردوه هؿ ثالثة أن َمـ ارتد ظـ افديـ وردهؿ افـٌل 

:  أصـاف 

 مرة واحدة ُجػاة افعرب افذيـ يؿؽـ أن يؽقكقا ؿد رأوا افـٌل _1

 .ؾلمـقا بف ثؿ ارتدوا بعد ذفؽ

ُؾ افحَقََمَمةِ _2 قحؾَِؿَة َوُهؿح َأهح ًَ ٌم  َمـُقا بُِؿ  .َوَؿقح

ادـاؾؼقن، وفؽـ ـقػ يقصػقن بافـػاق وبافرؽؿ مـ ذفؽ ُيؼال ظؾقفؿ _3

؟ أ ؿ أصحابف

 :وافدفقؾ مـ ـتاب اّلِل بافـػاق ومع ذفؽ ُيؼال أ ؿ أصحابا جيقز أن يقصػق

: ؿقفف تعاػ

َراِب ُمـَاؾُِؼقَن  } َظح ـَ األح َفُؽؿح ِم ـح َحقح ه ِؾ ادحَِديـَِة َمَرُدوا َظَذ افـَِّػاِق َومِم ـح َأهح َوِم

وَن إَِػ َظَذاٍب َظظِقٍؿ  ِ ُثؿه ُيَردُّ َتغح هُبُؿح َمره َؾُؿُفؿح َشـَُعذِّ ـُ َكعح َؾُؿُفؿح َكحح َ  َتعح

 [افتقبة]{(101)

 ـان يعؾؿ أصحابف،أما َمـ مل   تعؾؿفؿ، وفؽـ افـٌل:يؼقل تعاػ

 ؾفؿ ادـاؾؼقن افذيـ أطفروا اإليَمن وأبطـقا افؽػر ؾؾؿ يعؾؿفؿ افـٌل

 .يؽـ يًتطقع أن يُشؼ ظـ صدورهؿ
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وافدفقؾ مـ افًـة ظذ جقاز ؿقل هذا  _

ٌرو ٌحِد اّلِلهِ َرِِضَ اّلِلهُ َظـحُفََم،َؿاَل : َؿاَل َظؿح ـَ َظ ُت َجابَِر بح ـها يِف َؽَزاٍة :َشِؿعح - ـُ

َقانُ  ًة يِف َجقحٍش :َؿاَل ُشػح ، َرُجاًل - َمره ـَ ـَ ادَُفاِجِري َع َرُجٌؾ ِم ًَ ـَ َؾَؽ ِم

َكحَصاِر، َوَؿاَل ادَُفاِجِريُّ : األَكحَصاِر،َؾَؼاَل األَكحَصاِريُّ  َيا : َيا َف ح

ِؿَع َذفَِؽ َرُشقُل اّلِلهِ  ًَ ،َؾ ـَ ُؿَفاِجِري َقى اجَلاِهؾِقهةِ »: َؾَؼاَل َفؾح ش َما َباُل َدظح

ـَ األَكحَصاِر،َؾَؼاَل : َؿاُفقا ـَ َرُجاًل ِم ـَ ادَُفاِجِري َع َرُجٌؾ ِم ًَ ـَ : َيا َرُشقَل اّلِلهِ،

َا ُمـحتِـَةٌ » ،َؾَؼاَل ش َدُظقَها َؾنِ ه ـُ ُأيَبٍّر ٌحُد اّلِلهِ بح ِؿَع بَِذفَِؽ َظ ًَ َؾَعُؾقَها،َأَما َواّلِلهِ :َؾ

ِله  ٌََؾَغ افـٌه ، َؾ ـه األََظزُّ ِمـحَفا األََذله ِرَج ـَا إَِػ ادَِديـَِة َفُقخح ـح َرَجعح
َؾَؼاَم ُظَؿُر َفئِ

ـِل: َيا َرُشقَل اّلِلهِ: َؾَؼاَل  ِلُّ َدظح بح ُظـَُؼ َهَذا ادُـَاؾِِؼ، َؾَؼاَل افـٌه ِ  : َأ ح

َحاَبفُ » ُتُؾ َأصح ًدا َيؼح ُث افـهاُس َأنه ُ َؿه ُف،  َ َيَتَحده  شَدظح

ـَ  ـَ ِحَغ َؿِدُمقا ادَِديـََة، ُثؿه إِنه ادَُفاِجِري ـَ ادَُفاِجِري َثَر ِم ـح اَكِت األَكحَصاُر َأ ـَ َو

َقانُ  ُد، َؿاَل ُشػح ُثُروا َبعح ٌرو: ـَ ٍرو، َؿاَل َظؿح ـح َظؿح ُت َجابًِرا: َؾَحِػظحُتُف ِم : َشِؿعح

ِلِّ " ـها َمَع افـٌه  "....ـُ

( 2584)، أخرجف مًؾؿ(4905،4907)أخرجف افٌخاري

َحاَبفُ )أكف ؿال ظـ ادـاؾؼ أصحابف :افشاهد  ُتُؾ َأصح ًدا َيؼح  (َأنه ُ َؿه

ظل اإليَمن ؾؼد ـاكقا  فؼد ؿال ظـ ادـاؾؼ أكف مـ أصحابف ؾفق يف افظاهر يده

 ويمدون أـثر ذائع اإلشالم يف افظاهر بؾ وـاكقا معف يصؾقن مع افـٌل

 ..يف بعض افغزوات وبافرؽؿ مـ ـؾ ذفؽ ـاكقا ُيٌطـقن افؽػر 
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 :يؼقل افؼاِض ظقاض 

 :هم ء صـػان

أحدمها ظصاة مرتدون ظـ ا شتؼامة   ظـ ا شالم وهم ء مٌدفقن _1 

 (يؼصد هـا أصحاب افؽٌائر وافٌدع واألهقاء)ف ظَمل افصاْلة بافًقئة

وافثاو مرتدون إػ افؽػر حؼقؼة كاـصقن ظذ أظؼاهبؿ واشؿ افتٌديؾ _2

هذا هق ؿقل افؼاِض ظقاض وؽره ؾؼد أيهد جمؿقظة مـ )يشؿؾ افصـػغ

 .(افعؾَمء هذا افؼقل أيًضا

 اؿ ُشحًؼا أو ُبعًدا أو أكف ؿال وظذ هذا ؾؾقس معـك ؿقل افـٌل _

 فـ يدخؾقا اجلـة مطؾًؼا، بؾ أكـا ؿد أوردكا ألذودن ظـ حقِض رجا   أ ؿ

تؽقن ألهؾ افؽٌائر مـ أمتف، وفؽـ   ماكع أن ؾقَم شٌؼ أن صػاظة افـٌل 

ؾعقا بعقًدا ظـ اْلقض زجًرا وأدًبا اؿ ثؿ بعد ذفؽ إذا أخرجقا مـ  ُيدح

 .افـار أو ظػا اّلِل ظز جؾ ظـفؿ أن يؽقن اؿ حؽؿ  خر

: كخرج مـ ـؾ ذفؽ بثالثة أصـاف_

ادُرتدون بافػعؾ أي إػ افؽػر _1

 (وهؿ َمـ ُؿِصد هبؿ اْلديث وهق ؿقل افؽثر مـ افعؾَمء)ادـاؾؼقن _2

  تدري )ؾؼد ؿقؾ  (وؽرهؿ_ادعتزفة_اخلقارج)أهؾ افٌدع واألهقاء _3

وهذا هق خطر اإلحداث يف افديـ وتٌديؾ ديـ اّلِل (ما أحدثقا بعدك

 .(أظَمل صاْلة بلظَمل شقئة)شٌحاكف وتعاػ
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  [هذا هق افتقجقف افصحقح افذي ُيقاؾؼ ـتاب اّلِل وصحقح افًـة افكحية]

ا }:وؿد ؿال اّلِل تعاػ َتَدوح ََم َؾنِنح  َمـُقا بِِؿثحِؾ َما  َمـحُتؿح بِِف َؾَؼِد اهح ا َؾنِكه  َوإِنح َتَقفهقح

ِػقَؽُفؿُ ُهؿح يِف ِصَؼاٍق  َقؽح ًَ ِؿقُع افحَعؾِقؿُ َؾ ًه  [افٌؼرة] {(137) اّلِلهُ َوُهَق اف

ظـد افقؿقف مع هذه اَلية وؿد جاءت يف شقرة افٌؼرة افتل كزفت يف ادديـة 

 :وؿد جاء يف اَلية تزـقة ظؼقدة افصحابة روقان اّلِل ظؾقفؿ ألكف ؿال

ا} َتَدوح  {َؾنِنح  َمـُقا بِِؿثحِؾ َما  َمـحُتؿح بِِف َؾَؼِد اهح

أن ـؾ مـ واؾؼ اظتؼاده اظتؼاد افصحابة ؾفق ُمفتدي بـص افؼر ن، :أي 

ؾؽقػ ُيزـل اّلِل ظز وجؾ ظؼقدة هم ء افصحب افؽرام يف ؿر ن ُيتذ إػ 

يقم افؼقامة ثؿ يليت جاحد ُمٌتدع راؾيض أو صاحب بدظة ؾقؼقل أن 

 .افصحابة ؿد ارتدوا

َرَة، َؿاَل ؛ؾقفهذا اجلقؾ افػريد افذي ؿال افـٌل _ ـح َأيِب ُهَريح َؿاَل َرُشقُل : َظ

ِز بَِقِدِه َفقح َأنه »: اّلِلِ  َحايِب، َؾَقافهِذي َكػح ٌُّقا َأصح ًُ َحايِب، َ  َت ٌُّقا َأصح ًُ َ  َت

ًٌا،  َػَؼ ِمثحَؾ ُأُحٍد َذَه ؿح َأكح ـُ ، َوَ  َكِصقَػفُ َأَحَد َرَك ُمده َأَحِدِهؿح ش َما َأدح

( 2540)أخرجف مًؾؿ

فـ يصؾ أحد ُمطؾًؼا إػ درجة افصحابة افذيـ اصطػاهؿ اخلافؼ شٌحاكف 

، فصحٌة أحب اخلؾؼ إفقف شقد ادرشؾغ وإمام ادتؼغ، حٌقٌف وكٌقف

 ؾؽقػ جيعؾ فف ُصحٌة مـ ادـاؾؼغ وادرتديـ؟
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وـقػ جيعؾ فف ُصحٌة مـ ادرتديـ وهق يعؾؿ أ ؿ ُهؿح َمـ شقحؿؾقن َهؿح 

كؼؾ افديـ مـ بعده؟ 

:  افًمال ادـطؼل◘

ؾٌعد أن أوردكا أدفة افؽتاب وافًـة ظذ اشتحافة أن يرتد هم ء افصحابة، 

ـقػ ُيؼقد اْلؼ تٌارك وتعاػ فرشقفف :يٌؼك افعؼؾ ؾـُقجف افًمال األيت

   أصحاب يعؾؿ بًابؼ ظؾؿف أ ؿ شرتدون ويف كػس افقؿت افذي

يقجد ؽرهؿ فقؼقم بـؼؾ افؼر ن وافًـة؟ 

وفق أن افصحابة ؿد ارتدوا ؾؿـ افذي ؿام بحػظ افديـ؟ 

وَمـ افذي كؼؾف فـا؟ 

 ...هذا ـالم   يؼٌؾف ظؼؾ ؾضاًل ظـ أن تؼقم ظؾقف ظؼقدة

 :ؿال اإلمام مافؽ رمحف اّلِل ظـ هم ء افذيـ يًٌقن افصحابة_

 إكَم هم ء أؿقام أرادوا افؼدح يف افـٌل صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ، ؾؾؿ يؿؽـفؿ }

ذفؽ، ؾؼدحقا يف أصحابف، حتك يؼال رجؾ شقء وفق ـان رجال صاْلا 

 {فؽان أصحابف صاْلقن 

: وؿال اإلمام أمحد رمحف اّلِل

( إذا رأيت رجاًل يذـر أحدًا مـ افصحابة بًقء ؾاهتؿف ظذ اإلشالم)
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 :وؿال أبق زرظة افرازي رمحف اّلِل_

 ؾنذا رأيت افرجؾ يـتؼص أحدا مـ اصطحاب رشقل اّلِل صذ اّلِل ظؾقف }

وشؾؿ ؾاظؾؿ أكف زكديؼ، وذفؽ أن افرشقل صذ اّلِل ظؾقف وشؾؿ ظـدكا حؼ، 

وافؼر ن حؼ، وإكَم أدى إفقـا هذا افؼر ن وافًـة أصحاب رشقل اّلِل صذ اّلِل 

ظؾقف وشؾؿ، وإكَم يريدون أن جيرحقا صفقدكا فقٌطؾقا افؽتاب وافًـة، 

 {واجلرح هبؿ أوػ وهؿ زكادؿة 

 (. 97افؽػاية فؾخطقب افٌغدادي  )

أراد أن يطعـ يف افؼر ن وافًـة ظذ اْلؼقؼة وافطاظـ يف أصحاب افـٌل

وفقس مؼصقده افصحابة،أراد أن َيدم افديـ وأن ُيشؽؽ افـاس يف افقحقغ  

أن اجلفؾ بافصحايب   يمثر يف صحة اْلديث ألن افصحابة :يؼقل افعؾَمء

 .ـؾفؿ ظدول ويشفد اؿ بذفؽ رهبؿ شٌحاكف

نَ }:ؿال تعاػ ُروِف َوَتـحَفقح ِرَجتح فِؾـهاِس َتلحُمُروَن بِادحَعح ٍة ُأخح َ ُأمه ـحُتؿح َخرح ـِ ـُ  َظ

ِمـُقَن  ؿح ِمـحُفُؿ ادحُمح ا َاُ ً ُؾ افحؽَِتاِب َفَؽاَن َخرح ـَ َأهح ِمـُقَن بِاّلِلهِ َوَفقح  َم ادحُـحَؽِر َوُتمح

َثُرُهُؿ افحَػاِشُؼقَن  ـح  [ ل ظؿران]{(110)َوَأ

ِلِّ  ـِ افـٌه ٌحِد اّلِلهِ َرِِضَ اّلِلهُ َظـحُف،َظ ـح َظ ِو »: َؿاَل َظ ُ افـهاِس َؿرح ـَ َخرح ، ُثؿه افهِذي

ٌُِؼ َصَفاَدُة َأَحِدِهؿح  ًح َقاٌم َت ،ُثؿه جَيِلُء َأؿح ـَ َيُؾقَ ُؿح ، ُثؿه افهِذي َيُؾقَ ُؿح

َراِهقؿُ شَوَيِؿقـُُف َصَفاَدَتفُ ،َيِؿقـَفُ  َفاَدِة، »: َؿاَل إِبح ُبقَكـَا َظَذ افشه ِ اُكقا َييح ـَ َو

دِ  ش َوافَعفح
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( 2533)، وأخرجف مًؾؿ(2652،3651،6429)أخرجف افٌخاري

بعد ـؾ ما ذـركاه فق أن أحد هم ء افرواؾض افضافغ وؿػ مع كػًف 

وؿػة إكصاف وكظر إػ ما ؿقؾ كظرة حؼ فعؾؿ أكف ؿائؿ ظذ والل مٌغ إذ 

ـقػ يتفؿ افصحابة وهؿ محؾة افديـ وكاؿؾقه هبذه ا هتامات افشـقعة 

 .وفؽـ هذا يرجع إػ شقء افػفؿ وؽضب افرب ظؾقف

اكتؼؾ ادصـػ رمحف اّلِل إػ ذـر مًلفة أخرى مـ أصقل اظتؼاد أهؾ _

: افًـة أ  وهل

 (اإليَمن بعذاب افؼز)

 :ؿال ادصـػ رمحف اّلِل _

ظع ابـ واإليَمن بعذاب افؼز حؼ واجب وؾرض  زم،رواه ظـ افـٌل)

أيب ضافب، وأبق أيقب، وزيد بـ ثابت، وأكس بـ مافؽ، وأبق هريرة، 

وأبق بؽرة،وأبق راؾع،وظثَمن بـ أيب افعاص،وظٌد اّلِل بـ ظٌاس،وجابر 

 (وأختفا أشَمء،وؽرهؿبـ ظٌد اّلِل،وظائشة زوج افـٌل 

 وافتل  كؼؾقا أحاديث رشقل اّلِل ذـر ادصـػ مجؾة مـ افصحابة افذيـ_

 ..ُذـِر ؾقفا ظذاب افؼز

 :وؿد ثٌت ظذاب افؼز بافؽتاب وافًـة وبنمجاع األمة

هـاك َمـ ُيـازع يف ظذاب افؼز ؾُقـؽره ويؼقل َمـ ؿال أن هـاك ظذاب يف افؼز؟ 

 ... َمـ ُيـؽر ظذاب افؼز فديف خؾؾ يف ا ظتؼاد وهق ظذ خطر ظظقؿ 
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: أدفة ظذاب افؼز يف افؼر ن ◘

: ؿال تعاػ

َن ُشقُء افحَعَذاِب } َظقح افـهاُر  (45 )َؾَقَؿاُه اّلِلهُ َشقَِّئاِت َما َمَؽُروا َوَحاَق بِ ِل ؾِرح

َن َأَصده  َظقح ِخُؾقا  َل ؾِرح اَظُة َأدح ًه َم َتُؼقُم اف ا َوَظِشقًّا َوَيقح َرُوقَن َظَؾقحَفا ُؽُدوًّ ُيعح

 [ؽاؾر]{(46)افحَعَذاِب 

: تػًر اَلية◘

َن ُشقُء افحَعَذاِب  َظقح ؾليـ ـان هذا افعذاب افذي حاق هبؿ؟ :َوَحاَق بِ ِل ؾِرح

ا َوَظِشقًّا:ثؿ ؿال َرُوقَن َظَؾقحَفا ُؽُدوًّ أي صٌاًحا ومًاًء،ؾفؿ :افـهاُر ُيعح

اَظةُ :ُيعروقن ظذ افـار يف افصٌاح وادًاء، ثؿ يؼقل ًه َم َتُؼقُم اف أي :َوَيقح

يقم افؼقامة،ؾليـ ـان افعرض ظذ افـار وؿد شٌؼ ؿقام افًاظة؟ 

 :إًذا ؾؼد ـان هذا افعرض يف افؼز ألكف أظؼٌف بؼقفف

َن َأَصده افحَعَذاِب }  َظقح ِخُؾقا  َل ؾِرح اَظُة َأدح ًه َم َتُؼقُم اف  {َوَيقح

شقاق اَليات واوح سيح يف إثٌات أن ، وهذا افعذاب أصد مما ـاكقا ؾقف

 ..هـاك ظذاب يًٌؼ ظذاب يقم افؼقامة وهق ظذاب افؼز

: ؿال تعاػ_2

ِخُؾقا َكاًرا } ِرُؿقا َؾُلدح ها َخطِقَئاهِتِؿح ُأؽح ـح ُدوِن اّلِلهِ مِم ؿح ِم  َؾَؾؿح جَيُِدوا َاُ

 [كقح]{(25)َأكحَصاًرا
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َرق اّلِل ظز وجؾ ؿقم كقح ظـدما ظصقا كقح ومل يتٌعقه ثؿ أظؼب ذفؽ  َأؽح

 وهذه هل ؾاء افتعؼقب،ؾٌؿجرد أ ؿ ُأؽرؿقا "ؾُلدخؾقا كاًرا"مٌاذًة 

ُأدخؾقا افـار ؾدل ذفؽ ظذ دخقاؿ افـار ؾليـ افـار افتل ُأدخؾقها وكحـ 

كعؾؿ أن افعذاب بـار اَلخرة   يؽقن إ  بعد افٌعث وافـشقر اْلًاب؟ 

 ...افـار ادؼصقدة تؽقن يف افؼز

: ؿال تعاػ_3

ِؾ ادحَِديـَِة َمَرُدوا َظَذ افـَِّػاِق َ  } ـح َأهح َراِب ُمـَاؾُِؼقَن َوِم َظح ـَ األح َفُؽؿح ِم ـح َحقح ه َومِم

َؾُؿُفؿح  ـُ َكعح َؾُؿُفؿح َكحح ِ َتعح َتغح هُبُؿح َمره وَن إَِػ َظَذاٍب َظظِقٍؿ َشـَُعذِّ  ُثؿه ُيَردُّ

 [افتقبة]{101

 : يؼقل ؿتادة _

 .واألخرى يف افؼز، شـعذب هم ء ادـاؾؼغ مرتغ، إحدامها يف افدكقا

 .ظذاب يف افدكقا ، وظذاب يف افؼز  : وؿال اْلًـ افٌكي_

يف -  افؼتؾ وافًٌاء وؿال :يعـل ( سنعذهبم مرتني: وؿال جماهد يف ؿقفف_

 ثم يردون إىل عذاب عظيمباجلقع،وظذاب افؼز ،- رواية 

هل ؾضقحتفؿ،ؾضحفؿ اّلِل بؽشػ :وؿال بعضفؿ يف ظذاب افدكقا_

 .أمقرهؿ، وتٌقغ هائرهؿ فؾـاس ظذ فًان رشقل اّلِل
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: أدفة ظذاب افؼز يف افًـة ◘

ٌهاٍس، َؿاَل  ـِ َظ ـِ ابح ِلُّ : َظ ِؿَع َمره افـٌه ًَ َة، َؾ ـح ِحقَطاِن ادَِديـَِة، َأوح َمؽه بَِحائٍِط ِم

ِلُّ  ا، َؾَؼاَل افـٌه ٌُقِرمِهَ َباِن يِف ُؿ ِ ُيَعذه اَكغح ًَ َت إِكح :  َصقح

ٌِرٍ » ـَ َباِن يِف  َباِن، َوَما ُيَعذه ـح »: ُثؿه َؿاَل ش ُيَعذه َتِسُ ِم ًح ا  َ َي اَن َأَحُدمُهَ ـَ َبَذ، 

ِق بِافـهِؿقَؿةِ  اَن اَلَخُر َيؿح ـَ فِِف، َو . شَبقح

ًة،َؾِؼقَؾ  َ  ِمـحُفََم ـِنح
ٍ ؾِّ َؿزح ـُ ،َؾَقَوَع َظَذ  ِ َتغح َ َها ـِنح ُثؿه َدَظا بَِجِريَدٍة، َؾَؽَنَ

ا»:َيا َرُشقَل اّلِلهِ، مِلَ َؾَعؾحَت َهَذا؟ َؿاَل : َففُ  ًَ ٌَ ح َتقح َػ َظـحُفََم َما مَل ُف َأنح ُُيَػه : َأوح ش َفَعؾه

ا» ًَ ٌَ  شإَِػ َأنح َيقح

( 292)،أخرجف مًؾؿ(216،218،1361،6052)أخرجف افٌخاري

أن األول ـان   يًتس :ؾؼال ،أن أصحاب هذيـ افؼزيـ ُيعذبان:افشاهد

معـاه   :،وؿقؾمعـاه   يًس ظقرتفؿقؾ :" يًتـزه"مـ بقفف ويف رواية

 .يتجـٌف ويتحرز مـف

ؾؼد ـان يؿق بغ افـاس بافـؿقؿة وافتل تعـل افقؿقعة بغ : أم افثاو_

 .صخصغ، وهذان شٌٌان مـ األشٌاب افتل تًتقجب ظذاب افؼز
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هـاك مـ افـاس َمـ يشسي افزهقر ويذهب إػ ادؼابر ويضعفا : اشتطراد

 ..ظؾقفا ؾفؾ جيقز ذفؽ

هذه مـ أؾعال افـصارى، ؾنذا ما شئؾ هم ء ظـ شٌب هذا افػعؾ : أوً  

دظا بجريدة ؾؽنها ـنتغ )شٌؼ أن ؾعؾ ذفؽ أن افـٌل :ؿافقا 

 (ؾقوع ظذ ـؾ ؿز ـنة

مل يػعؾ ذفؽ بصقرة مًتؿرة وفؽـفا ـاكت حافة ؾردية افـٌل : افرد _

ودظا ألصحاهبا بلن يؽقن هذا شٌب يف افتخػقػ، وبافتايل ؾال جيقز أن 

 .كتخذها ُشـة أل ا مل تتؽرر بعد ذفؽ ـَم أن افصحابة مل يػعؾقها

 ...من حكمة الخالق أن لا يظهر للعبد عذاب القبر

ؾؼد أثـك ،وافًٌب يف ذفؽ يرجع إػ أن أصؾ اإليَمن ـؾف مٌـل ظذ افغقب

 .اّلِل تٌارك وتعاػ ظذ ادممـغ بافغقب

: ؿال تعاػ

ـَ } ِمـُقَن بِافحَغقحِب  افهِذي ـَاُهؿح ُيـحِػُؼقَن ُيمح ها َرَزؿح اَلَة َومِم َوُيِؼقُؿقَن افصه

 [افٌؼرة]{(3)

ؾافغقب إذا أصٌح صفادة ؾَم هق وجف اإليَمن يف هذه اجلزئقة،ؾاإلكًان إذا 

رأى بعقـف رء معغ ؾؾـ تؽقن ؿقة إيَمكف بـػس درجتفا يف حال ما إذا 

 _مقزان_ظذاب ؿز_كار_جـة)ُحِدث ظـف وشؿع بف،ؾفق   يرى

فؽـف بافرؽؿ مـ ذفؽ مممـ ومصدق وهذا هق اإليَمن  (ساط_حًاب
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افذي ُيثاب ويمجر صاحٌف ظؾقف، ـَم أكف ُيٌغ وُيػرق بغ افصادق 

 .وافؽاذب، أما افشخص افذي   يممـ حتك يرى ؾفق فقس بؿممـ

ِلِّ : َؿاَل َأُبق َشِعقدٍ  ـَ افـٌه ُه ِم َفدح ح َأصح ـُ َثابٍِت، َؿاَل َومَل ُد بح َثـِقِف َزيح ـح َحده
: ،َوَفؽِ

ِلُّ  ـُ َمَعُف، إِذح َحاَدتح بِِف َبقحـَََم افـٌه َؾٍة َفُف َوَكحح اِر، َظَذ َبغح ٌَـِل افـهجه
يِف َحائٍِط فِ

َبَعٌة  ٌة َأوح َأرح ًَ ُزٌ ِشتهٌة َأوح ََخح ِؼقِف، َوإَِذا َأؿح اَن َيُؼقُل : َؿاَل - َؾَؽاَدتح ُتؾح ـَ َذا  ـَ

ِريُّ  َريح ؟»: َؾَؼاَل - اجلحُ ُزِ َؿح َحاَب َهِذِه األح ِرُف َأصح ـح َيعح ش َم

اِك، َؾَؼاَل : َؾَؿَتك َماَت َهُمَ ِء؟ َؿاَل : َأَكا، َؿاَل : َؾَؼاَل َرُجٌؾ  َ ِذح : َماُتقا يِف اإلح

َ  َأنح » ٌُقِرَها، َؾَؾقح ٌحَتَذ يِف ُؿ َة ُت ُمه ُت اّلِلَ َأنح إِنه َهِذِه األح َ  َتَداَؾـُقا،َفَدَظقح

َؿُع ِمـحفُ  ِ افهِذي َأشح ـح َظَذاِب افحَؼزح ِؿَعُؽؿح ِم ًح ِفِف، َؾَؼاَل ش ُي ٌََؾ َظَؾقحـَا بَِقجح : ُثؿه َأؿح

ـح َظَذاِب افـهارِ » ُذوا بِاّلِلِ ِم ـح َظَذاِب افـهاِر، َؾَؼاَل : َؿاُفقاش َتَعقه : َكُعقُذ بِاّلِلِ ِم

« ِ ـح َظَذاِب افحَؼزح ُذوا بِاّلِلِ ِم ، َؿاَل : َؿاُفقاش َتَعقه ِ ـح َظَذاِب افحَؼزح : َكُعقُذ بِاّلِلِ ِم

ـَ » ، َما َطَفَر ِمـحَفا َوَما َبَط ـِ ـَ افحِػَت ُذوا بِاّلِلِ ِم ـِ : َؿاُفقاش َتَعقه ـَ افحِػَت َكُعقُذ بِاّلِلِ ِم

، َؿاَل  ـَ الِ »: َما َطَفَر ِمـحَفا َوَما َبَط جه ـح ؾِتحـَِة افده ُذوا بِاّلِلِ ِم َكُعقُذ : َؿاُفقاش َتَعقه

الِ  جه ـح ؾِتحـَِة افده  "بِاّلِلِ ِم

( 2867)أخرجف مًؾؿ

أن افـاس فق ظؾؿقا ما حيدث يف افؼٌقر دا دؾـ أحٌد مقتاه : وهذا يعـل◘

 .مـ صدة افعذاب واألهقال افتل َتدث يف افؼز

 



25 
 

َثُفؿح  ُف َحده ـِ َمافٍِؽ َرِِضَ اّلِلهُ َظـحُف، َأكه ـح َأَكِس بح :  َؿاَل َأنه َرُشقَل اّلِلهِ :  َظ

 "  ، ؿح
َع كَِعاِاِ َؿُع َؿرح ًح ُف  َفَق َحاُبُف، َوإِكه ِه َوَتَقػه َظـحُف َأصح ِ ٌحَد إَِذا ُوِوَع يِف َؿزح إِنه افَع

ِعَداكِِف، ٍد :َؾَقُؼق َنِ َأَتاُه َمَؾَؽاِن َؾُقؼح ُجِؾ دَُِحؿه ـحَت َتُؼقُل يِف َهَذا افره ـُ ا َما  ، َؾَلمه

، َؾَقُؼقُل  ـُ ِم ٌحُد اّلِلهِ َوَرُشقُفُف، َؾُقَؼاُل َففُ : ادُمح ُف َظ َفُد َأكه ـَ : َأصح َعِدَك ِم ُظرح إَِػ َمؼح اكح

ا مَجِقًعا  امُهَ ـَ اجَلـهِة، َؾَرَ َعًدا ِم َدَفَؽ اّلِلهُ بِِف َمؼح : َوُذـَِر َفـَا: َؿاَل َؿَتاَدةُ - افـهاِر َؿدح َأبح

ِه، ُثؿه َرَجَع إَِػ َحِديِث َأَكٍس  ِ ُح َفُف يِف َؿزح ًَ ُف ُيػح ا ادُـَاؾُِؼ َوافَؽاؾُِر : َؿاَل - َأكه َوَأمه

ُجِؾ؟ َؾَقُؼقُل : َؾُقَؼاُل َففُ  ـحَت َتُؼقُل يِف َهَذا افره ـُ ـحُت َأُؿقُل َما : َما  ـُ ِري   َ َأدح

َت َو َ َتَؾقحَت،: َيُؼقُل افـهاُس، َؾُقَؼاُل  ـح َحِديٍد  َ َدَريح ُب بَِؿَطاِرَق ِم َ َوُييح

 ِ َ افثهَؼَؾغح ـح َيؾِقِف َؽرح َؿُعَفا َم ًح َبًة، َؾَقِصقُح َصقحَحًة َي أخرجف "َ ح

 ( 1374)افٌخاري

اإلكس واجلـ ؾؾَمذا ؟ ألن اإلكس واجلـ ُمؽؾهػقن باإليَمن :ؽر افثؼؾغ

بافغقب و  جيقز أن يًؿعقا ما ؾقف ألن يف ذفؽ ظذاب صديد جًدا،إ  أن 

 ـان يًؿع ما يف افؼٌقر بدفقؾ اْلديث افـٌل 

ثؿ اكتؼؾ ادصـػ بعد ذفؽ إػ مًلفة تتعؾؼ بًابؼتفا 

 :أ  وهل

 (ؾتـة افؼز) 

 ..اجلؿقع ُيػتـ يف ؿزه بَم يف ذفؽ ادممـ

 



26 
 

 .ا متحان وا ختٌار، وافؽؾ شقًلل يف ؿزه: وافػتـة تعـل

  (وـذفؽ اإليَمن بؿًلفة مـؽر وكؽر): ؿال ادصـػ_

مها مؾؽان أشقدان أزرؿان يًل ن ادقت بؿجرد دخقفف افؼز مـؽر وكؽر 

َرَة َؿاَل  ـح َأيِب ُهَريح  :َؿاَل َرُشقُل اّلِلهِ : َظ

ؿح : َأوح َؿاَل -  إَِذا ُؿِزَ ادَقُِّت " ـُ َرَؿاِن، ُيَؼاُل - َأَحُد َقَداِن َأزح َأَتاُه َمَؾَؽاِن َأشح

ا َخرِ : أِلََحِدمِهَ ُجِؾ؟ : افـهؽُِر، َؾَقُؼقَ نِ : ادحُـحَؽُر، َوفِمح ـحَت َتُؼقُل يِف َهَذا افره ـُ َما 

اَن َيُؼقُل : َؾَقُؼقُل  ـَ َفُد َأنح َ  إَِفَف إِ ه اّلِلهُ، َوَأنه : َما  ٌحُد اّلِلهِ َوَرُشقُفُف، َأصح ُهَق َظ

ٌحُدُه َوَرُشقُفُف، َؾَقُؼقَ نِ  ًدا َظ ُح َفُف : ُ َؿه ًَ َؾُؿ َأكهَؽ َتُؼقُل َهَذا، ُثؿه ُيػح ـها َكعح ـُ َؿدح 

، َؾَقُؼقُل  ُر َفُف ؾِقِف، ُثؿه ُيَؼاُل َفُف، َكؿح ٌحِعَغ، ُثؿه ُيـَقه ٌحُعقَن ِذَراًظا يِف َش ِه َش ِ : يِف َؿزح

، َؾَقُؼقَ نِ  ُهؿح ِزُ ِع َؾُلخح ِجُع إَِػ َأهح َمِة افَعُروِس افهِذي َ  ُيقؿُِظُف إِ ه : َأرح ـَقح ـَ َكؿح 

اَن ُمـَاؾًِؼا َؿاَل  ـَ َجِعِف َذفَِؽ، َوإِنح  ـح َمضح ٌحَعَثُف اّلِلهُ ِم ؾِِف إَِفقحِف، َحتهك َي : َأَحبُّ َأهح

ِري، َؾَقُؼقَ نِ  ُت افـهاَس َيُؼقُفقَن، َؾُؼؾحُت ِمثحَؾُف، َ  َأدح َؾُؿ َأكهَؽ : َشِؿعح ـها َكعح ـُ َؿدح 

ضِ  َتؾُِػ ؾِقَفا : َتُؼقُل َذفَِؽ، َؾُقَؼاُل فَِ رح َتئُِؿ َظَؾقحِف، َؾَتخح افَتئِِؿل َظَؾقحِف، َؾَتؾح

َجِعِف َذفَِؽ  ـح َمضح ٌحَعَثُف اّلِلهُ ِم ًبا َحتهك َي اَلُظُف، َؾاَل َيَزاُل ؾِقَفا ُمَعذه  "َأوح

،حؽؿ األفٌاو حًـ (1071)شــ افسمذي

 : َظَؾقحِف، َؾَؼاَل  إذا ؾرغ مـ دؾـ ادقت وؿػ ـان افـٌل_

َلُل ) ًح َن ُي ُف اَلح ِػُروا أِلَِخقُؽؿح ، َوَشُؾقا َفُف بِافتهثحٌِقِت ، َؾنِكه َتغح  (اشح

 وصححف افشقخ األفٌاو يف صحقح أيب داود(3221) رواه أبق داود 
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هذان ادؾؽان يلتقان فًمال افعٌد ثالثة أشئؾة بؿجرد دخقفف ؿزه وؽؾؼ 

 (تؾؽ مًلفة صديدة جًدا تًتقجب افقؿقف ظـدها)بابف ظؾقف 

 ْلظات   ُيصاحب اإلكًان ؾقفا إ  ما ؿدم فـػًف

أَيا اإلكًان شقف تسك ـؾ رء وترحؾ وشتخرج مـ افدكقا ـَم وفدتؽ 

أمؽ وفـ تلخذ معؽ إ  ـػـؽ افذي شتقوع ؾقف ثؿ تقوع َتت األرض 

يف افساب ثؿ يت ـؾ اجلًد ويتحؾؾ وـلكؽ مل تؽـ وهذه هل افدكقا وتؾؽ 

 (أشلل اّلِل أن كػقؼ مـ ؽػؾتـا)هل افـفاية

ؾال (افؾحد أو افشؼ)ظذ اإلكًان أن يتخقؾ ْلظة دخقفف ؿزه وهق وحقد 

 اككاف األهؾ واألحٌاب وشَمع ؿرع _ ؾظؾؿة صديدة_يدخؾ معف أحد

فؼد ختذ ظـف األبـاء واألحٌاب واألصدؿاء وافدكقا _كعااؿ أثـاء ذفؽ

بلـؿؾفا، ـٌؾ مـها شقدؾـ وحده ويسك فُقؼاَبؾ بَم ؿدم وفقتـا كػقؼ ؿٌؾ أن 

 .تـتفل األظَمر

 : أما األشئؾة ؾفل

وَمـ كٌقؽ؟ _3وما ديـؽ؟   _2َمـ ربؽ ؟ _1

ؾلهؾ اإليَمن افذيـ ظاصقا ظذ افتقحقد وظرؾقا ادؼصقد بال إفف إ  اّلِل 

  إفف إ  اّلِل و  رب )وظرؾقا أن اّلِل هق افقاحد األحد وادعٌقد اْلؼ

 _ ًؽقا بافؽتاب وافًـة_ وأمـقا بَم جاء بف واتٌعقا شـة افـٌل _شقاه

ربـا اّلِل،ديــا : هم ء شقجقٌقن بؽؾ شفقفة ؾقؼقفقن(اشتؼامقا ظذ األمر
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 ؾُقػرش اؿ مـ اجلـة ويرون مؼاظدهؿ ؾقفا اإلشالم، كٌقـا  ؿد 

 .ويؾًٌقن مـ ثقاهبا ؾقؽقن افـعقؿ ـَم ورد يف األحاديث

وهـاك َمـ يعجز ظـ إجابة هذه األشئؾة وهـا يؽقن افعذاب وافـؽال افشديد  

ـح ظؾقـا ـل كًتعد اذا افققم وأن   جيعؾ افدكقا بَم ؾقفا _ كًلل اّلِل أن َيُؿ

افشفقات واألبـاء واخلالؾات افؽثرة و األصقاء افتل تمدي إػ شقاد )مـ

 (افؼؾقب وؾًاد افديـ وؾًاد حقاة افعٌد اإليَمكقة

هل ُصغؾـا افشاؽؾ ؾُتحقفـا ظـ افغاية افتل ُخؾؼـا مـ أجؾفا، ؾؾؿ ُكخؾؼ إ  

مـ أجؾ افعٌادة وافتؼقى وظٌادة اّلِل حؼ ظٌادتف، أحقاًكا تصدأ افؼؾقب 

ؾتحتاج دوًما إػ َتديد اإليَمن هبا وشَمع جمافس افعؾؿ وتدبر  يات افؼر ن 

 يات افـار _ؾتـة افؼز)وافقؿقف ظـد اَليات افتل ُيذـر ؾقفا

وافتلمؾ يف اَليات افتل ورد ؾقفا أحقال أهؾ اإليَمن وافتؼقى (وظذاهبا

واْلؼ، ووصػ أهؾ اجلـة ووصػ أهؾ افـار، وفـ يعؾق إيَمن افعٌد إ  

إذا كظر يف ـتاب ربف وتدبر  ياتف بَم يف ذفؽ أشَمئف اْلًـك وصػاتف افُعذ، 

اكتؼؾ وؾرق بغ َمـ يؼرأ وَمـ يتدبر ؾافؽثر يؼرأ وفؽـ ؿؾه َمـ يتدبر،

 (اإليَمن باجلـة وافـار )ادصـػ إػ جزئقة أخرى
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: يؼقل ادصـػ 

اإليَمن بلن اجلـة وافـار خمؾقؿتان و  تػـقان أبدًا ، خؾؼتا فؾٌؼاء   فؾػـاء ، )

 (وؿد صح يف ذفؽ أحاديث ظدة

: عقيدة املسلم بالنسبة للجنة والنار تتمثل يف اآليت

أن اجلـة وافـار ُخؾؼتا فؾٌؼاء وفقس فؾػـاء أبًدا  _1

أ َم ُخؾؼتا بافػعؾ ؾفَم خمؾقؿتان مقجقدتان اَلن بدفقؾ  _2

: ؿقفف تعاػ

ُض } َرح ََمَواُت َواألح ًه ُوَفا اف ـح َربُِّؽؿح َوَجـهٍة َظرح ِػَرٍة ِم تح أُ  َوَشاِرُظقا إَِػ َمغح ِظده

ُؿتهِؼَغ   [ ل ظؿران]{(133)فِؾح

: ؿال تعاػ

َجاَرُة } ِ ُؼقا افـهاَر افهتِل َوُؿقُدَها افـهاُس َواْلح َعُؾقا َؾاته ـح َتػح َعُؾقا َوَف ح َتػح  َؾنِنح مَل

ـَ  َؽاؾِِري تح فِؾح  [ ل ظؿران]{(24)ُأِظده
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َرَة َرِِضَ اّلِلهُ َظـحُف، َؿاَل  ـح َأيِب ُهَريح : َؿاَل َرُشقُل اّلِلهِ :  َظ

ا َظَذ اّلِلهِ َأنح » اَن َحؼًّ ـَ اَلَة، َوَصاَم َرَمَضاَن  ـَ بِاّلِلهِ َوبَِرُشقفِِف، َوَأَؿاَم افصه ـح  َم َم

ِخَؾُف اجَلـهَة، َجاَهَد يِف  ِوِف افهتِل ُوفَِد ؾِقَفاُيدح : ، َؾَؼاُفقاشَشٌِقِؾ اّلِلهِ َأوح َجَؾَس يِف َأرح

ُ افـهاَس؟ َؿاَل  ٌَؼِّ َها اّلِلهُ »: َيا َرُشقَل اّلِلهِ، َأَؾاَل ُك إِنه يِف اجَلـهِة ِماَئَة َدَرَجٍة، َأَظده

ضِ  ََمِء َواألَرح ًه َ اف ََم َبغح ـَ  ِ َرَجَتغح َ افده ـَ يِف َشٌِقِؾ اّلِلهِ، َما َبغح ، َؾنَِذا فِؾحُؿَجاِهِدي

َس  َدوح َلُفقُه افِػرح َذ اجَلـهِة َشَلفحُتُؿ اّلِلهَ، َؾاشح َشُط اجَلـهِة َوَأظح ُف َأوح َؿُف - ُأَراُه - ، َؾنِكه َؾقح

َاُر اجَلـهةِ  ُر َأ ح ، َوِمـحُف َتَػجه ـِ َ محح ُش افره  ش َظرح

( 2790)أخرجف افٌخاري

ا، َؾَؼاَفتح  - 537 َ َتَؽِت افـهاُر إَِػ َرهبِّ ًضا: َواصح َؾ َبعحيِض َبعح ـَ ا َيا َربِّ َأ ، َؾَلِذَن َاَ

 ، ـَ اَْلرِّ قحِػ، َؾُفَق َأَصدُّ َما ََتُِدوَن ِم َتاِء َوَكَػٍس يِف افصه ، َكَػٍس يِف افشِّ ِ غح ًَ بِـََػ

َفِريِر  مح ـَ افزه  "َوَأَصدُّ َما ََتُِدوَن ِم

( 617)، وأخرجف مًؾؿ(537)أخرجف افٌخاري

 :افشاهد 

أن اجلـة وافـار مقجقدتان وخمؾقؿتان ؾؽؿ ظدد افًـغ مؾقارات افًـغ ؟ 

 ..  أحد حُيصقفا
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ِلِّ  ـِ افـٌه َرَة، َظ ـح َأيِب ُهَريح :  َؿاَل َظ

ـح َؾقحِح َجَفـهؿَ » َة اَْلرِّ ِم اَلِة، َؾنِنه ِصده ِرُدوا بِافصه َتده اَْلرُّ َؾَلبح ش إَِذا اصح

( 536)أخرجف افٌخاري

أصحابف أن   يصؾقا ظـد صدة اْلر رؽؿ أن أحب األظَمل إػ أمر افـٌل 

اّلِل ظز وجؾ هق افصالة ظذ وؿتفا ؾؾَمذا؟ 

إذا وؿػ ادصع فُقصع يف وؿت اصتد ؾقف اْلر ؾنكف ربَم ُيػتـ يف صالتف وفـ 

 أن يـتظروا حُيؼؼ واجب افصالة أ  وهق اخلشقع وافتدبر،ؾلمرهؿ افـٌل

ؿؾقاًل يف أداء افصالة ؾاخلشقع يف افصالة واجب وافصالة ظذ وؿتفا 

 (وهذا هق افػؼف)مًتحب ؾال ُيؼدم ادًتحب ظذ افقاجب 

 .صدة اْلر مـ ؾقح جفـؿ: صاهد اْلديث

عقيدة أهل البدع واألهواء يف اجلنة والنار 

خافػ ـؾ مـ ادعتزفة وأهؾ افٌدع واألهقاء ظؼقدة أهؾ افًـة ؾلكؽروا 

داذا؟ أ َم مل ُُيؾؼا بعد : وجقد اجلـة وافـار اَلن ؾؼافقا

ؾؾَمذا  ألن اّلِل فـ ُيعِذب أحًدا اَلن،ـَم أكف فـ ُيدخؾ أحًدا اجلـة اَلن،

ُيؾؼفَم اَلن ؟ 

هذا هق مـشل افضالل ظـد ـؾ وال وهق ؿقاس األمقر ظذ ظؼؾف ؾُقـحل 

ًٌا و  يـظر إفقف ويٌدأ يف اْلؽؿ ظذ األمقر بعؼؾف، ؾُقؼِدم افعؼؾ  افـص جاك
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ظذ افـؼؾ وهذا هق افضالل ادٌغ ألن اّلِل شٌحاكف جعؾ وطقػة افعؼؾ هل 

. ؾفؿ افـصقص   اْلؽؿ ظؾقفا 

 ...مًلفة أخرى مـ مًائؾ ا ظتؼاد

 (اإليَمن بادقزان)

َط }ؿال اّلِل ظز وجؾواإليامن بامليزان ):ؿال ادصـػ  ًح ـَ افحِؼ  َوَكَضُع ادحََقاِزي

ا  َدٍل َأَتقحـَا هِبَ ـح َخرح ٌهٍة ِم اَن ِمثحَؼاَل َح ـَ ٌس َصقحًئا َوإِنح  ِم افحِؼَقاَمِة َؾاَل ُتظحَؾُؿ َكػح فَِققح

َػك بِـَا َحاِشٌَِغ  ـَ  [األكٌقاء]{(47)َو

: ؿال تعاػ

ـح َثُؼَؾتح َمَقاِزيـُُف } ؼُّ َؾَؿ َمئٍِذ اْلحَ ُن َيقح ؾُِحقَن َوافحَقزح ـح ( 8)َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ ادحُػح َوَم

تح َمَقاِزيـُُف َؾُلوَفئَِؽ  اُكقا بِ َياتِـَا َيظحؾُِؿقَن َخػه ـَ ُفؿح بََِم  ًَ ُػ وا َأكح ـَ َخِنُ افهِذي

 [األظراف]{(9

: ؿال تعاػ

ـح َثُؼَؾتح َمَقاِزيـُُف  } ا َم تح ( 7)َؾُفَق يِف ِظقَشٍة َراِوَقٍة ( 6)َؾَلمه ـح َخػه ا َم َوَأمه

ُف َهاِوَيٌة (8)َمَقاِزيـُُف  َراَك َما ِهَقفح  (9)َؾُلمُّ َكاٌر َحاِمَقٌة  (10)َوَما َأدح

  [افؼارظة]{(11)

أمجع أهؾ افًـة ظذ اإليَمن بادقزان،وأن أظَمل : ؿال أبق إشحاق افزجاج

افعٌاد تقزن بف يقم افؼقامة،وأن ادقزان فف ـػتان ويؿقؾ باألظَمل، وأكؽرت 

هق ظٌارة ظـ افعدل ؾخافػقا افؽتاب وافًـة، ألن : ادعتزفة ادقزان وؿافقا
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اّلِل أخز أكف يضع ادقازيـ فقزن األظَمل، فرى افعٌاد أظَماؿ ممثؾة 

. وفقؽقكقا ظذ أكػًفؿ صاهديـ

 : وؿال ابـ ؾقرك

أكؽرت ادعتزفة ادقزان، بـاًء مـفؿ ظذ أن األظراض يًتحقؾ وز ا إذ   

. تؼقم بلكػًفا

يـؼؾ بعض افعؾَمء إمجاع أهؾ افًـة ظذ أن ادقزان مقجقد ؾعؾقـا أن _

كممـ بقجقده وبلن فف فًان وـِػتان وأن أظَمل افـاس شقف تقزن بف يقم 

افؼقامة وـذفؽ األصخاص ؾفق مقزان ظذ اْلؼقؼة بـصقص افؽتاب وؿد 

 .شٌؼ ذـر بعٍض مـفا

 :أما أدفة افًـة ؾفل

ِلِّ  ـِ افـٌه َرَة، َظ ـح َأيِب ُهَريح : َؿاَل َظ

ـِ " َ محح ٌََتاِن إَِػ افره اِن، َثِؼقَؾَتاِن يِف ادِقَزاِن، َحٌِق ًَ ؾَِؿَتاِن َخِػقَػَتاِن َظَذ افؾِّ ـَ   :

ٌحَحاَن  ٌحَحاَن اّلِلهِ افَعظِقِؿ، ُش ِدِه ُش  "اّلِلهِ َوبَِحؿح

( 2694)،أخرجف مًؾؿ (6406)أخرجف افٌخاري

تِل َظَذ ُرُءوِس اخَلاَلئِِؼ ": َؿاَل َرُشقُل اّلِلهِ  ـح ُأمه  إِنه اّلِلهَ َشُقَخؾُِّص َرُجاًل ِم

، ُثؿه  ٌََكِ ؾُّ ِشِجؾٍّر ِمثحُؾ َمدِّ اف ـُ ِعَغ ِشِجالًّ  ًح
َعًة َوتِ ًح

َم افِؼَقاَمِة َؾَقـحُؼُ َظَؾقحِف تِ َيقح

ٌَتِل اَْلاؾُِظقَن؟ َؾَقُؼقُل :َيُؼقُل  َت ـَ ـح َهَذا َصقحًئا؟ َأَطَؾَؿَؽ  ، : َأُتـحؽُِر ِم َ  َيا َربِّ

ٌر؟ َؾَقُؼقُل : َؾَقُؼقُل  ، َؾَقُؼقُل َيا َ  : َأَؾَؾَؽ ُظذح ـًَة، : َربِّ ًَ َبَذ إِنه َفَؽ ِظـحَدَكا َح
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ُرُج بَِطاَؿٌة ؾِقَفا َم، َؾَتخح َؿ َظَؾقحَؽ افَققح ُف َ  ُطؾح َفُد َأنح َ  إَِفَف إِ ه اّلِلهُ : َؾنِكه َأصح

ٌحُدُه َوَرُشقُفُف،َؾَقُؼقُل  ًدا َظ َفُد َأنه ُ َؿه َكَؽ، َؾَقُؼقُل : َوَأصح ُيح َوزح َيا َربِّ َما : احح

ِت، َؾَؼاَل  ِجاله ًِّ َؾُتقَوُع »: ، َؿاَل "إِكهَؽ َ  ُتظحَؾُؿ : َهِذِه افٌَِطاَؿُة َمَع َهِذِه اف

ُت َوَثُؼَؾِت افٌَِطاَؿُة،  ِجاله ًِّ ٍة، َؾَطاَصِت اف ػه ـَ ٍة َوافٌَِطاَؿُة يِف  ػه ـَ ُت يِف  ِجاله ًِّ اف

ءٌ  ِؿ اّلِلهِ َرح ش َؾاَل َيثحُؼُؾ َمَع اشح

( 225)، صحقح ابـ حٌان (2639)شــ افسمذي

دفقؾ ظذ أن افًجالت أو افُصحػ تقزن  : افشاهد 

 ، ِ اَؿغح ًه اَن َدؿِقَؼاف ـَ ََراِك، َو ـَ األح ا ِم ـً َتـِل ِشَقا اَن جَيح ـَ ُف  ُعقٍد، َأكه ًح ـِ َم ـِ ابح َظ

ُم ِمـحُف، َؾَؼاَل َرُشقُل اّلِلهِ  َػُمُه، َؾَضِحَؽ افحَؼقح يُح َتؽح ِمؿه »: َؾَجَعَؾِت افرِّ

َحُؽقَن؟ ِة َشاَؿقحِف، َؾَؼاَل : َؿاُفقاش َتضح ـح ِدؿه : َيا َكٌِله اّلِلهِ، ِم

ـح ُأُحدٍ » َؼُؾ يِف ادحِقَزاِن ِم ََم َأثح ِز بَِقِدِه، َاُ ش َوافهِذي َكػح

( 3991)مًـد أمحد

افدفقؾ ظذ أن األصخاص يقزكقن :افشاهد 

ـح َرُشقِل اّلِلهِ  َرَة َرِِضَ اّلِلهُ َظـحُف، َظ ـح َأيِب ُهَريح  :َؿاَل َظ

ُجُؾ افَعظِقُؿ " ُف َفَقلحيِت افره َم افِؼَقاَمِة،  َ َيِزُن ِظـحَد اّلِلهِ  إِكه ِؿُغ َيقح ًه اف

ٌَُعقَوٍة،َوَؿاَل  َرُءوا، : َجـَاَح ًكاَؾاَل }اؿح َم افِؼَقاَمِة َوزح ؿح َيقح [ 105: افؽفػ] {ُكِؼقُؿ َاُ

" 

( 2785)، أخرجف مًؾؿ(4729) أخرجف افٌخاري
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افذي يعتؼده أهؾ افًـة واجلَمظة أن األظَمل شقف تقزن وـذا افصحػ 

بؾ واألصخاص أكػًفؿ شقف يقزكقن ومـ زادت حًـاتف ظـ شقئاتف 

ؾفق مـ أهؾ اجلـة ومـ زادت شقئاتف ظـ حًـاتف ؾفق يف ادشقئة ؾنن ـان 

ؿد مات ظذ اإليَمن اْلؼقؼل وفقس افـػاق وفؽـف مات ظذ ـٌائر ؾثؼؾ 

ؾفق يف ادشقئة (هق مًؾؿ ـُثرت شقئاتف)مقزان شقئاتف ظـ مقزان حًـاتف 

إن صاء اّلِل ظػا ظـف ابتداًء وإن صاء ظذبف بؼدر معاصقف ثؿ أخرجف مـ 

فقس )افـار، ؾعؼقدة أهؾ افًـة أكف   ُُيؾهد مًؾؿ مقحد صادق اإليَمن 

 .يف افـار (مـاؾًؼا كػاق ظؼدي ُيضؿر افؽػر وُيظفر اإليَمن

افؽثر مـ ظقام ادًؾؿغ اَلن يؼقفقن   إفف إ  اّلِل  ؿد رشقل اّلِل 

ويؿؽـ أن يصع وفؽـ كجد افٌعض ينق أو يؽذب أو يتعامؾ بافربا، 

ظـده مـ افذكقب وافؽٌائر افؽثر ثؿ يؿقت وهق ؿائؿ ظؾقفا أي أكف مل يُتب 

 .مـفا، هذا افشخص يف ادشقئة ـَم ؿؾـا

افشخص اَلخر افذي ضغت حًـاتف ظذ شقئاتف هذا مممـ مـ أهؾ _

اجلـة وفؽـ فديف بعض افًقئات وهذا األمر وارد ؾؾًـا مالئؽة فؽـ أظَمفف 

اْلًـة ـثرة جًدا ؾثُؼؾ ادقزان باألظَمل افصاْلة اخلافصة ّلِل ظز 

 .وجؾ،اخلافقة مـ افرياء وافُعجب وافـػاق

ـح َثُؼَؾتح َمَقاِزيـُُف  }:ؿال تعاػ ا َم  {(7)َؾُفَق يِف ِظقَشٍة َراِوَقٍة  (6)َؾَلمه
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:  أما ادعتزفة ومـ واؾؼفؿ مـ أهؾ افٌدع _

 ؾؾَمذا أكؽر هم ء ادقزان ؟ؾؼد أكؽروا ادقزان وؿافقا أن ادؼصقد بف هق افعدل 

فؼد اشتخدم هم ء ظؼقاؿ ـَم ؾعؾقا يف ـؾ )أل ؿ ؿافقا أن األظَمل   تقزن

أن األظَمل هل : ؿافقا (ؿضقة وؾقا ؾقفا ؾلؾًدوا ديـفؿ وهؿ   يشعرون

حج ـقػ تقزن؟افعؼؾ يؼقل أن افذي _صقام_ظٌارة ظـ أظراض صالة

 .يقزن يف ادقزان  بد أن يؽقن ـتؾة

أَيا افضال ادُضؾ أمل تعؾؿ أن اّلِل ظذ ـؾ رء ؿدير وهذا هق ظامل افغقب _

وتؾؽ هل إرادة ادؾؽ ؾال ُيعجزه رء، أخزكا اّلِل هبذا يف ـتابف، ـَم أن 

 .ؿد بغه فـا هذا، فؼد ؿدمت افعؼؾ ظذ افـؼؾافـٌل 

حال ادممـ اْلؼ  

يؼقل شؿعـا وأضعـا إذا جاءه األمر مـ افؽتاب أو افًـة، و  يًؾؽ 

مًافؽ افتًقيػ وادَُمضؾة يف تـػقذ األمر بؾ ُيًارع يف افتـػقذ ظذ افقجف 

افذي حيٌف اّلِل ويرواه، وظـد افعجز ظـ افتـػقذ ؾعؾقف أن يًلل اّلِل أن ُيؿده 

 .بافعقن واددد وافؼدرة ظذ ا متثال ف مر

 

 

 



37 
 

وظؾقف أيًضا أن ُيعؾِّؼ ؿؾٌف باَلخرة ألن افؼؾب ـؾَم تعؾؼ هبا ـؾَم شُفؾ ظؾقف 

ٌُعد ظـ افًـة  تـػقذ أوامر اّلِل وافعؽس صحقح ألن ترك ـتاب اّلِل واف

وا كغَمس يف افشفقات وشقطرة افدكقا جيعؾ مًائؾ افديـ بعقدة جًدا ظـ 

: افعؼقل ؿال تعاػ

ًما َثِؼقاًل } ٌُّقَن افحَعاِجَؾَة َوَيَذُروَن َوَراَءُهؿح َيقح
إِنه َهُمَ ِء حُيِ

تعؾؼ هم ء بافدكقا وبافتايل ؾاَلخرة   تعـقفؿ [اإلكًان]{(27)

ؾؾـؽتػل هبذا افؼدر 

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، 

 أستغفرك وأتوب إليك

 
 
  
 

  
 


