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ملا اكن اهلل  هو املالك احلقييق هلذا الكون، واخلالق هل وحده، اكن هل األمر كما 
﴾ ]األعراف: ٥٤[، وقد خلق اهلل  اكن هل اخللق، قال تعاىل ﴿

فهم بعبادته، ولم يكلفهم بيشء سواها ﴿ *
ّ
 اجلن واإلنس ولك

﴾ ]اذلاريــات: ٥٦ – ٥٨[، وذللك   * 
جعل العبادة يه األســاس دلخوهلم اجلنة أو انلار يــوم القيامة؛ فمن أطاعه دخل اجلنة، 

ومن عصاه دخل انلار.
ومع أن هــذه القضية واضحة يف كتاب اهلل وضوح الشــمس يف رائعة انلهار، إال 
أنه وُِجد من أبناء املســلمني – املتأثرين بالشــبهات اليت ُتبَث يف الشبكة العنكبوتية – 
من جيادل يف هذه احلقائق واملســلَّمات، فيشكك يف استحقاق الكفار انلار، وخاصة أهل 
الكتاب، بدعوى أنهم أهل كتاب مزنل، ويستشهد بآيات قرآنية أنزهلا يف غري مواضعها، 
خبثــاً أو جهاًل، إضافــة إىل ما رآه من أثر إجيايب للكفار يف حياتــه املادية؛ فقد اكن هلم 
الفضل بعد اهلل يف صناعة وســائل املواصالت واتلنقل املختلفة، ووســائل االتصاالت 

واتلواصل املعقدة، بل صناعة ما يعيننا ىلع طاعة اهلل.
وهذا ابلحث دراسة قرآنية لألسباب اليت استحق الكفار –بمن فيهم أهل الكتاب- 

﴿ انلــار،  دخول  أجلهــا   من 
﴾ ]األنفال: ٤٢[، والرد ىلع الشبهات املثارة حول استشاكل استحقاقهم للنار مع أثرهم 

اإلجيايب يف حياة انلاس املادية.

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية والعربية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.  )*(
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املقدمة

احلمد هلل اذلي كتب ىلع نفسه الرمحة، وسبقت رمحته غضبه، وحرم الظلم ىلع نفسه، 
وقرر بعلمه وحكمته أن طاعته وطاعة رسوهل يه األساس يف دخول اجلنة ﴿

 ﴾
]النساء: 13[، وأن الكفر واملعصية يه األساس يف دخول انلار  ﴿

﴾ ]النساء: 1٤[. 
والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء واملرسلني نيب الرمحة واهلدى نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، 
اذلي أرســله اهلل رمحة للعاملني، فبلغ الرسالة وأدى األمانة، وكشف الغمة، ونصح األمة، 
وتركها ىلع املحجة ابليضاء، يللها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، فصلوات اهلل وسالمه 

عليه وىلع آهل وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين، وبعد: 
فمن اآلثار السلبية للشــبكة العنكبوتية وملحقاتها ظهور مواقع لتشكيك أبناء 
املســلمني يف ثوابتهم ادلينية والعقدية، من خالل إثارة الشــبهات حول مبادئ اإلسالم 

وأحاكمه، والطعن يف نبوة انليب ملسو هيلع هللا ىلص، وحتريف معاين اآليات القرآنية.
وتكمن املشلكة يف أن كثرياً من شباب اإلسالم اذلين يرتادون هذه املواقع يطالعونها 
وهم غري ُمســلَّحني بسالح العلم الرشيع - اذلي يكشــف تأويل اجلاهلني وانتحال 
رشب 

ُ
ل تشكيكهم يف دينهم وأحاكمه. بل إن بعض أبناء املسلمني قد أ املبطلني- مما يســهِّ

هذه الشــبهات حىت غدا بوقاً للمشككني، يروج شبهاتهم ويدافع عنها، ساعياً يف إيقاع 
إخوانه ابلعيدين عن هذه املواقع يف هذه الشــبهات، مما اقتىض تفنيد هذه الشبهات والرد 
عليها. ومن هذه الشبهات التشكيك يف اســتحقاق الكفار انلار، وخاصة أهل الكتاب؛ 
بدعوى أنهم أهل أديان ربانية مزنلة. واألدىه واألمّر أن هؤالء املجادلني يستشــهدون 

بآيات قرآنية يضعونها يف غري مواضعها، لتسويغ داعواهم، كقوهل تعاىل ﴿
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﴾ ]ابلقرة: ٦٢[، كذلك بعض السياســيني، كثرياً ما يستشهدون بهذه اآلية ذلات 
الغرض وحنوه، من باب املجامالت السياسية. 

وإنه من أعجب العجب أن جتد مســلماً جيادل يف استحقاق الكفار انلار، وكأنه لم 
يقرأ قرآناً أو يســمع حديثاً نبوياً بهذا اخلصوص. واألخطر أن يكون قد سمع وقرأ، لكنه 
لــم يقتنع؛ لّما رأى من األثر اإلجيايب للكفار يف حياتــه املادية؛ ذللك أخذ جيادل يف هذه 
القضية ويتساءل: أيعقل أن يدخل هؤالء املسلمون الكساىل اجلنة، ويدخل هؤالء الكفار 

املبدعون انلار؟! 
واحلقيقة أن من يعيش يف بالد الكفار يرى أنهم يفوقون كثرياً من املســلمني حىت 
يف أخالقهم وسلوكهم، فضاًل عن جديتهم وإخالصهم يف أعماهلم، وانضباطهم بأنظمتهم 
وقوانينهم، مما قد يُْشــل ىلع ابلعض فهم اآليات القرآنية املتعلقة بدخول الكفار انلار، 

خاصة مع اجلهل حبقائق اإلسالم وأحاكمه.
ويقف يف مقابل أهل اتلفريط – اذلين لم يكرتثوا بكفر الكفار ومعاصيهم- أهل 
روا عصاة املوحدين وخدلوهم يف انلار، سالكني  اإلفراط اذلين بالغوا يف الوعيد حىت كفَّ
نهج اخلوارج األولني. ذللك جاء هذا ابلحــث تلصحيح املفاهيم املغلوطة من الطرفني، 
وتفنيد الشبهات املحبوكة، وحتذير املسلمني من األسباب اليت استحق الكفار من أجلها 

انلار؛ فقد يقعون فيها، فيستحقون املصري نفسه. 
وقــد عنونته: موجبات دخول انلــار يف ضوء القرآن الكريــم. وانتظم يف مقدمة، 

وتمهيد، وثالثة مباحث، وخاتمة، ىلع انلحو اآليت: 
املقدمة: وتضمنت أهمية املوضوع وسبب اختياره، ومنهج ابلحث وخطته.	 
اتلمهيد: تضمن حكمة اهلل يف خلق اجلنة وانلار، وأنواع املستحقني للنار.	 

املبحث األول: املوجبات العقدية الستحقاق دخول انلار. واندرج حتته مخسة مطالب:
املطلب األول: استحقاق انلار بسبب الرشك والكفر.

املطلب اثلاين: استحقاق انلار بسبب الكفر بأحد أراكن اإليمان.
. املطلب اثلالث: استحقاق انلار بسبب افرتاء الكذب ىلع اهلل
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املطلب الرابع: استحقاق انلار بسبب انلفاق.
املطلب اخلامس: استحقاق انلار بسبب إيذاء اهلل  ورسوهل ملسو هيلع هللا ىلص.

املبحث اثلاين: املوجبات السلوكية الستحقاق دخول انلار. واندرج حتته ستة مطالب:
املطلب األول: استحقاق انلار بسبب اقرتاف املعايص واستحالهلا.

املطلب اثلاين: استحقاق انلار بسبب الصد عن سبيل اهلل.
املطلب اثلالث: استحقاق انلار بسبب االستهزاء بآيات اهلل ورسله.

املطلب الرابع: استحقاق انلار بسبب اللغو يف القرآن.
املطلب اخلامس: استحقاق انلار بسبب كتمان احلق وخيانة العهد.

املطلب السادس: استحقاق انلار بسبب اتلكبُّ ىلع اهلل تعاىل.
املبحث اثلالث: شبهات وإشاكالت. وتضمن ثالث شبهات.

خاتمة: وقد تضمنت أهم نتائج ابلحث.	 
الفهارس: ويشمل: فهرس املراجع واملصادر، وفهرس املوضواعت.	 
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منهج ابلحث 

َتّمت معاجلة هذا املوضوع يف ضوء املنهج االســتقرايئ اتلحلييل، إذ تّم مجع اآليات 
املتعلقــة باملوضوع وتصنيفها يف مبحثني، تضمنــا عنارص ابلحث، باإلضافة إىل مبحث 
خاص بالشــبهات واإلشــاكالت حول املوضوع. وتناوتلها بابلحث واتلحليل، والرشح 
واتلوضيح، مسرتشــداً بكالم العلماء عموماً، واملفرسين خصوصاً. وكتبت ابلحث وفق 

املنهج اتلايل: 
عزوت اآليات القرآنية إىل سورها مع رقم اآلية جبانبها يف صلب املوضوع.. 1
خرجت األحاديث انلبوية من دواوين الســنة املعتمــدة، فإن اكن يف الصحيحني . 2

اكتفيــت بتخرجيه منهما، وإن اكن يف غريهما بينت درجته معتمداً ىلع أقوال أهل 
الشأن، املتقدمني منهم واملتأخرين. 

َخرَّجت اآلثار الواردة عن الصحابة واتلابعني.. 3
لم أترجم لألعالم طلباً لالختصار.. 4
ختمت ابلحث بفهرسني، أحدهما للمراجع واملصادر، واآلخر للموضواعت.. 5

واهلل أســأل أن يكون يف هذا ابلحث ما ينفع املســلمني ويعينهم ىلع اثلبات ىلع 
دينهــم، واثلقة بأحاكمه، وأن يرد كيد الاكئديــن - املرتبصني بهذا ادلين وأهله ادلوائر- 
ويدحض شبهاتهم، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه 

وسلم تسليماً كثرياً. 
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اتلمهيد

حكمة اهلل يف خلق اجلنة وانلار 

ــم فيها أهل اإليمان  مــن كمال عدل اهلل وحكمته أنــه خلق جنًة وناراً؛ جنة ينعِّ
 منهما أن يمألها، فعن 

ّ
والطاعة، وناراً يعذب فيها أهل الكفر والعصيان، وقد وعد كال

أيب هريرة ريض اهلل عنه: عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: )احتجت انلار واجلنة، فقالت هذه يدخلين 
اجلبارون واملتكبون. وقالت هذه يدخلين الضعفاء واملســاكني، فقال اهلل عز وجل هلذه 
أنت عذايب أعذب بك من أشــاء، وقال هلذه أنت رمحيت أرحم بك من أشاء، ولل واحدة 
منكما ملؤها()1(، وقد قرر اهلل بعدهل أن الكفار واملرشكني - من سائر األمم عب اتلاريخ- 

ال ماكن هلم يف اجلنة، ليس هلم إال انلار، فقال تعاىل: ﴿
﴾ ]ابلينة: ٦[، وهذا حقه وملكه  يترصف فيه 
﴾ ]األنبياء:٢3[، لكنه كتب ىلع نفسه الرمحة وحرم ىلع  كيف يشاء،  ﴿
نفســه الظلم، ذللك فقد ضمن سبحانه لل أحد – من أهل انلار- أن ال يدخل انلار إال 
 وهو مقتنع بأنه مستحق هلا، معرتٌف جبُرمه، الئٌم نفسه ىلع ما اقرتفت يداه، كما قال تعاىل

وقال  ]امللك:11-10[،   ﴾  *  ﴿
تعاىل: ﴿ *  *  *  
﴾ ]الشــعراء:9٤-9٨[، وأهل انلار اذلين هــم أهلها- أي املخدلون فيها -  *
ثالثة أصناف، املرشكون، والكفار، واملنافقون، أما العصاة دون الرشك، فاملذهب الصحيح أنهم 

ال خيدلون يف انلار - إن دخلوها-وقد يعفو اهلل عنهم من أول وهلة فال يُْدخلهم إياها.)٢( 

صحيح مسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها/النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء)٢1٨٦/٤( واللفظ   )1(
.)1٨3٥/٤( ﴾ له، صحيح البخاري: التفسير) سورة ق( / قوله: ﴿

النار ال  أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص في  الكبائر من  الطحاوي: »وأهل  يقول اإلمام  الطحاوية ص3٥3  العقيدة  انظر: شرح   )٢(
تعالى ﴿ قال  تائبين...كما  يكونوا  لم  وإن  موحدون  وهم  ماتوا  إذا  يخلدون، 

﴾ ]النساء:٤٨[.
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املبحث األول

املوجبات العقدية الستحقاق دخول انلار

املطلب األول: استحقاق انلار بسبب الرشك أو الكفر 
الرشك هو أعظم ذنب ُعيص اهلل به، كما قرره اهلل تعاىل يف كتابه، ﴿

﴾ ]لقمان: 13[، وملا ســئل انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص )أي اذلنب 
أعظــم عند اهلل ؟ قال: أن جتعل هلل نداً وهو خلقــك()1(، وذللك قىض اهلل بإماكن عفوه 
عن أي ذنب – مهمــا عظم- عدا الرشك، فإن صاحبه إن مات عليه فقد انقطع أمله يف 

دخول اجلنة، قال تعاىل ﴿
﴾ ]النساء: ٤٨[، وقد وردت آيات كثرية تؤكد أن الرشك والكفر سبب رئيس يف 

دخول انلار واخللود فيها، منها:    
قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]املائدة: 7٢[، 
فهذا نص رصيح بكفر انلصارى املؤهلــني لعيىس  وقد دلّت اآلية أن عيىس 
 نفســه قد حذر انلصارى من الرشك، وأعلمهــم أن اعقبة الرشك احلرمان من 

اجلنة ودخول انلار، ومع ذلك اّدعوا ألوهيته ! 
ومنها: قوهل تعاىل ﴿

﴾ ]اتلحريم: 10[، هذه 
اآليــة تبني أن الكفر اعقبته وخيمة، ومصري صاحبه انلار مهما اكن وضعه االجتمايع أو 
السيايس أو االقتصادي،  فزوجة نوح وزوجة لوط اكنتا اكفرتني، وكون لك منهما زوجة نيب 
كريم لم يشفع هلما عند اهلل، بل سيكون مصريهما انلار يوم القيامة. وهو املصري نفسه لل 

الكفار، ولن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهلل شيئا، كما قال تعاىل ﴿
﴾ ]آل عمران: 11٦[، 

.)17٨٤/٤( ﴾ صحيح البخاري: التفسير)الفرقان( / قوله: ﴿  )1(
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وكما أنه لن يشــفع للاكفر أي أحد – مهما اكنت قرابته هل- فإنه لن تقبل منه أيّة فدية، ولو 
اكنت ملء األرض ذهباً، كما قال تعاىل ﴿

﴾ ]آل عمران: 91[. 
ومنها: قوهل تعاىل ﴿

﴾ ]الزمر: 71-7٢[،   *  
﴾ ]اتلغابن: 10[،  وقوهل تعاىل ﴿
﴾ ]ابلينة: ٦[. وقوهل تعاىل ﴿

وإذا اكن ألم العذاب ينتيه باحرتاق اجلســد وفقدان اإلحســاس؛ بســبب تدمري 
خاليا اإلحســاس – كما يف ادلنيا- فإن هذه اخلاصية سوف يبطل مفعوهلا، إذ أخب اهلل 
  أنه ســوف جيدد هلؤالء الكفار جلودهم لكما احرتقت، وعلل فعله ذلك بقوهل

﴾، قال تعاىل ﴿ ﴿
﴾ ]النســاء: ٥٦[، كذلك إذا اكن املوت - يف ادلنيا- يُعّد 
راحة بلعض املتعذبني مادياً – بالفقر أو املرض أو األلم وحنوه- أو معنوياً – باهلم أو القلق أو 
اخلوف وحنوه، فإن هذه الراحة كذلك منتفية يف اآلخرة؛ إذ ال موت وال ختفيف للعذاب، قال 

﴿ تعــاىل 
﴾ ]فاطــر: 3٦[. وقد ســى اهلل يــوم القيامة بيوم احلرسة؛ لكرثة مــا حيصل فيه من 
حــرسات وندم ىلع اتلفريط يف هذه احليــاة ادلنيا، وأعظم حرسة للكفــار يوم القيامة 
عندما يذبح املوت بني اجلنة وانلار – كما ثبت يف الصحيحني - عن أيب ســعيد اخلدري 
 قال: رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )جُيــاء باملوت يوم القيامــة كأنه كبش أملــح - زاد أبو 
كريب - فيوقف بــني اجلنة وانلار - فيقال: يا أهل اجلنة هــل تعرفون هذا؟ فيرشئبون 
وينظــرون، ويقولون: نعم، هذا املوت -قال- ويقال: يــا أهل انلار هل تعرفون هذا؟ قال: 
فيرشئبون وينظــرون، ويقولون: نعم هذا املوت - قال: فيؤمر بــه فيذبح. قال: ثم يقال: 
يا أهــل اجلنة خلود فال موت، و يــا أهل انلار خلود فال موت - قال ثم قرأ رســول اهلل 
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﴾ ]مريــم: 39[-، وأشار بيده إىل ادلنيا()1(.  ملسو هيلع هللا ىلص ﴿
فــإذا وقع هذا احلدث ازداد أهل اجلنة رسوراً وحبوراً، وازداد أهل انلار حرسة وندماً. إذاً 
ال خالف بني العلماء يف اســتحقاق املرشكني والاكفرين انلار، بل اخللود فيها، لرصاحة 

اآليات السابقة. 

املطلب اثلاين: استحقاق انلار بسبب الكفر بأحد أراكن اإليمان 
اإليمان بأراكن اإليمان الستة حد أدىن لصحة إيمان العبد – بمزيان اإلسالم- ومن 
 كفر بها أو ببعضها فقد نقض إيمانه من أساســه، وضل عن ســواء السبيل، قال تعاىل

﴿
﴾ ]النســاء: 13٦[، قــال الطــبي – 
﴾، فإنه يعين: فقد ذهب عن قصد السبيل، وجار  : »وأما قوهل: ﴿
ة الطريق، إىل املهالك ذهاباً وجوراً بعيــداً؛ ألن كفر من كفر بذلك خروٌج  عــن حمجَّ
منه عن ديــن اهلل اذلي رشعه لعباده، واخلروج عن دين اهلل هو اهلالُك اذلي فيه ابلوار، 
والضالل عن اهلدى هو الضالل«)٢(. وقد عرفنا – يف الفقرة الســابقة – مصري الاكفر يف 

اآلخرة، ومن أمثلة ما ذكره القرآن الكريم يف هذا ابلاب:

األول: استحقاق الاكفرين بايلوم اآلخر للنار: 
قال تعاىل: ﴿

﴾ ]الرعد: ٥[، اإليمان بايلوم 
اآلخر ركن أساس من أراكن اإليمان، وكثرياً ما يكتيف القرآن للتعبري عن اإليمان بركنني؛ 
اإليمان باهلل، واإليمان بايلوم اآلخر؛ ألهميته وأثره يف االستقامة ىلع الرشع. ومع ذلك فقد 
بلغت شــدة إنكار الاكفرين لليوم اآلخر واستبعادهم حدوثه أن يتهموا من يديع ذلك 

– وإن اكن نبياً- باجلنون أو الكذب ىلع اهلل ﴿

صحيح مسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها / النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء)٢1٨٨/٤( واللفظ   )1(
﴾ ]مريم: 39[ )٤/17٦0(. له. صحيح البخاري: التفسير)مريم( / ﴿

تفسير الطبري / التركي)7/٥9٦(.  )٢(
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 * 
﴾ ]ســبأ: 7-٨[، فإذا اكن منكــرو ايلوم اآلخر ال يؤمنون به، ويســتبعدون حدوثه، 
فليســتمروا يف غّيهم حىت يموتوا، ثم يلنظروا هل سيبعثون وحياسبون أم سيكون موتهم 
فناء ونهاية ؟! لو اكن هذا الزعم صحيحاً لاكن اخللق عبثاً، وهو ما ال يليق حبكمة احلكيم 

سبحانه، وصدق اهلل تعاىل ﴿ * 
﴾ ]املؤمنون: 11٥-11٦[، بئــس هذا الظن باهلل تعاىل، وتعاىل اهلل 
عن العبث، أما املســلمون فيقينهم يف ابلعث بعد املوت، وحدوث ايلوم اآلخر أرســخ حىت 
 ﴾ من واقعهم اذلي يعيشونه فعاًل !! وصدق اهلل ﴿
]احلج: 7[. يقول سيد قطب – : »ثم بلغت صورة اآلخرة يف هذا ادلين األخري اغيتها 

من السعة والعمق والوضوح، حىت بات اعلم اآلخرة يف حس األمة املسلمة أثبت وأوضح 
وأعمق من اعلم ادلنيا اذلي يعيشونه فعاًل.«)1( 

اثلاين: استحقاق انلار بسبب الكفر بالرسل: 
قال تعاىل ﴿

﴾ ]النساء: 1٥0[، هذه اآلية رصحية يف وجوب 
اإليمان برسل اهلل مجيعاً – حىت يصح إيمان العبد - وال يغين عن ذلك إيمان العبد برسوهل 
اذلي أرسل إيله. ذللك َعّدت اآليُة اإليماَن ببعض الرسل دون بعض كفراً باجلميع؛ أي: 
كأنه لم يؤمن حىت برســوهل اخلاص. وأكد يف اآليــة اتلايلة كفر فاعل ذلك متوعداً إياه 
﴾ ]النساء: 1٥1[.  بالعذاب املهني، فقال تعاىل ﴿
. أما 

ً
ومن مقتضيات اإليمان بالرســول ولوازمه طاعته واتبــاع أوامره فعاًل أو تراك

اإليمان به دون طاعته، فضاًل عن تعمد معصيته أو طاعة غريه، فهذا تفريغ هلذا اإليمان 
من حمتواه وحقيقته، وأقل ما يوصف به فاعله أنه اعيص أو سلك سبيل املنافقني. وخلطورته 

 توعــد اهلل فاعله بانلار، فقــال تعاىل ﴿

في ظالل القرآن )3/1٤0٨(.  )1(
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﴾ ]األحــزاب: ٦٦[، ولقد أخبنا اهلل تعاىل أن هؤالء املنافقني ســوف حياولون تبير 
ضالهلم، لكن بعذر ينطبق عليه املثل العريب »ُعْذرُه أشدُّ من ُجْرِمه«)1(، فقد زعموا أنهم 
 ﴾ إنما ضلوا بسبب اتباعهم سادتهم وكباءهم، ﴿
]األحزاب: ٦7[، صدقوا وهم كذبة، صحيح أن اتباع غري منهج الرســول يؤدي إىل الضالل، 

فلماذا تركوا هذا املنهج وأطاعوا أوامر البرش املتعارضة مع أوامر اهلل. وكيف اتبعوا املناهج 
البرشية الوضعية وتركوا املنهج الرباين املعصوم؟ هل أمرهم اهلل بهذا؟! أليســوا هم اذلين 
استبدلوا اذلي هو أدىن باذلي هو خري؟! وحىت لو اكن اتِّباعهم بسبب اتلهديد واتلخويف 
فليس بعذر؛ ألنه ال سلطان ألحد ىلع القلب إال اهلل. وعليه فمن ضّل باالتّباع إنما ضّل 

ألنه اختار الضالل، أو ضل طمعاً يف ادلنيا وزينتها، وإن اكنت ال حتل هل. 

 املطلب اثلالث: استحقاق انلار بسبب افرتاء الكذب ىلع اهلل
افرتاء الكذب ىلع اهلل تعاىل صفة ال تليق إال بالاكفر، وذللك حرصها اهلل يف اذلين ال يؤمنون 
 ﴾ بآياته، فقــال تعاىل ﴿
﴾ وذلك  ]انلحل: 10٥[ وأكَّد كذبهم يف هذا االفرتاء حبرص الكذب فيهم ﴿

ألن االفرتاء هو اختالق يشء ال وجود هل، فهو الكذب بعينه. ويتضمن افرتاء الكذب ىلع 
اهلل اتلطاول ىلع اذلات اإلهلية املقدسة ، ذللك اكن كفراً وضاللة، وسوف يُِقرُّ 
املفرتون ىلع اهلل الكذب بكفرهم وضالهلم، لكن بعد فوات األوان، كما قال تعاىل ﴿ 

﴾ ]األعراف: 37[.
رة ورادعة، ويه قوهل تعاىل  وقــد عّب القرآن عن افرتاء الكذب ىلع اهلل بصيغة ُمنفِّ
﴾)3( ومعناه ال أحد  ﴾)٢(، وقوهل تعاىل ﴿ ﴿

كتاب األمثال البن سالم ص٤٦، المستقصى في أمثال العرب )1٥9/٢(، وهو مشهور على األلسنة بلفظ: عذر   )1(
أقبح من فعل.

وردت أربع مرات، في سورة األنعام )٢1(، و)93(، وسورة هود )1٨(، وسورة العنكبوت )٦٨(.  )٢(
وردت أربع مرات أيضاً، في سورة األنعام )1٤٤(، وسورة األعراف )37(، وسورة يونس )17(، وسورة الكهف )1٥(.  )3(
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أشد ظلماً ممن اختلق الكذب ىلع اهلل. وتكمن خطورة افرتاء الكذب ىلع اهلل يف أنه قد 
يكون ســبباً يف إضالل انلاس، وربما إيقاعهم يف الكفر، فضاًل عن تسويغ تقصريهم 
وتهويــن املعايص هلم، ذللك وردت آيات تتوعد املفرتين ىلع اهلل الكذب بالعذاب األيلم 

يف نار جهنم، منها قوهل تعاىل ﴿
﴾ ]الزمر: 3٢[، وقوهل تعاىل ﴿

د اهلل  من كذب عليه بانلار، فقد  ﴾ ]العنكبوت: ٦٨[، وكما توعَّ
د رســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمْن كذب عليه بانلار، فقال: )من كذب يلع متعمداً فليتبوأ مقعده  توعَّ

من انلار()1(.
والفرتاء الكذب ىلع اهلل صور كثرية، ومن صورها املستمرة حىت ايلوم:

الرشك باهلل تعاىل: حيث إن املرشك يزعم بلسان حاهل أو مقاهل أن هلل نداً أو رشيكاً 
أو ودلاً، وهــو حمض كذب وافرتاء ىلع اهلل ، كما قــال اهلل تعاىل - يف رده ىلع 

مزاعم قريش أن املالئكة بنات اهلل-: ﴿ * 
 ،]1٥٢-1٤9 ]الصافــات:   ﴾  *   *  
﴾ معناه: بل أخلقنا املالئكة إناثاً؟ وهم  ﴿ : – يقــول الواحدي
شــاهدون حارضون خلقنا إياهم، أي: كيف جعلوهم إناثاً ولم يشهدوا خلقهم؟ ثم أخب 
﴾: حني زعموا أن املالئكة بنات اهلل،  عن كذبهم، فقال: ﴿ * 
﴾: يف قوهلم.«)٢(، وقديماً أنكر الفتية املؤمنون أصحاب الكهف ســلوك  ﴿
قومهم يف اإلرشاك باهلل تعاىل يف عبادتهم، دون ديلل واضح، معتبين ذلك افرتاًء ىلع اهلل 
 بغــري حق ﴿ 
﴾ ]الكهــف: 1٥[، واكن هــذا الرشك ســبباً اكفيــاً يف هجرهم لقومهم 
وخروجهــم من املدينة العامرة إىل الكهف املوحش، إيثاراً دلينهم ىلع دنياهم، حني تعّذر 

صحيح مسلم: المقدمة / تغليظ الكذب على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )10/1( واللفظ له، صحيح البخاري: العلم / إثم من   )1(
كذب على النبي ملسو هيلع هللا ىلص )1/٥٢(.

التفسير الوسيط للواحدي )3/٥3٤(.  )٢(
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عليهم اإلقامة بني أظهرهم مع املحافظة ىلع دينهم وتوحيدهم.

ومن صوره: اتلقول ىلع اهلل بغري علم: وخلطورة اتلقول ىلع اهلل بغري علم عّد العلماء 
ذلك إحدى املحرمات اثلابتة يف مجيع الرشائع الربانية – الواردة يف بعض اآليات)1(- كقوهل 

﴿ تعــاىل 
﴾ ]األعــراف: 33[، وقد فرسَّ الطبي  اتلقول املحرم 
الوارد يف هذه اآلية ببعض املحرمات، من باب اتلمثيل، وبانلظر إىل الســياق اذلي ذكرت 
﴾ يقول: وأن تقولــوا إن اهلل أمركم باتلعرِّي  فيه اآلية، فقــال: »﴿
َل هــذه األنعام الــيت حرمتموها 

ْ
ك

َ
م عليكم أ د للطــواف بابليت، وَحــرَّ واتلجــرُّ

وســيَّبتموها، وجعلتموها وصائل وحوايم)٢(، وغري ذلك مما ال تعلمون أن اهلل حّرمه، 
أو أمر به، أو أباحــه، فتضيفوا إىل اهلل حتريمه وَحْظره واألمر به، فإن ذلك هو اذلي 
حرمــه اهلل عليكم دون ما تزعمون أن اهلل حرمــه، أو تقولون إن اهلل أمركم به، 
جهــال منكم حبقيقة مــا تقولون وتضيفونه إىل اهلل«)3(. وال شــك أن هذه األمور 
اليت ذكرها يه مما تقــوهل املرشكون ىلع اهلل، لكن اآلية اعمة يف لك قول بغري علم، 
كما يقــول الواحدي ، قال: »وقال أهل املعاين: هــذا اعم يف حتريم القول يف 
 ادليــن من غري يقني«)٤(، وبالعموم أيضــاً قال ابن اجلوزي ، قال: »وقوهل تعاىل:
﴾: اعمٌّ يف حتريم القول يف ادّلين من غري يقني«)٥(. وبه قال السعدي  ﴿
﴾: يف أسمائه وصفاته وأفعاهل ورشعه، فل هذه قد  : قال: »﴿
حرمها اهلل، ونىه العباد عن تعاطيها، ملا فيها من املفاســد اخلاصة والعامة، وملا فيها من 

انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )3/1(.  )1(
 ﴾ يشير إلى قوله تعالى ﴿  )٢(

]المائدة: 103[.
تفسير الطبري / التركي )10/1٦٤(.  )3(

التفسير البسيط )109/9(.  )٤(
تفسير ابن الجوزي )3/19٢(.  )٥(
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الظلم واتلجرؤ ىلع اهلل، واالستطالة ىلع عباد اهلل، وتغيري دين اهلل ورشعه«)1(. 
 ومنها: اتلحليــل واتلحريم بغري هدى من اهلل: اتلحليل واتلحريم حق من حقوق 
 ﴾ اهلل تبارك وتعاىل، ألنه هــو اخلالق، كما قال تعاىل ﴿
]األعراف: ٥٤[، فهذه إشــارة رصحية إىل أن من هل اخللق هل األمر، وال أحد يملك ذلك ىلع 

احلقيقة إال اهلل. وكذلك الترشيع هو حق من حقوق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إلذن اهلل هل بذلك، بل 
هــو من مهامه وواجباته، كما قال تعاىل يف صفة انليب ملسو هيلع هللا ىلص ﴿

﴾ ]األعراف: 1٥7[، وال 
يجوز ألحد أن ينازع اهلل أو ينازع رســوهل يف هذا احلق، وحىت العلماء ليس هلم حق 
إنشــاء اتلحليل أو اتلحريــم، بمعىن أن حيلوا أو حيرموا من تلقاء أنفســهم، بل اغية 
ما هناك أنهــم جيتهدون يف بيان حكم اهلل تعاىل وحكم رســوهل ملسو هيلع هللا ىلص يف املســألة، 
مســتندين يف ذلك ىلع اآليات واألحاديث اثلابتة، ففــرق كبري بني من كالمه حجة 
وديلــل يف ذاته، وهو الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، ومن تُبىن حجته ىلع ادليلــل، وهم العلماء؛ ذللك 
 اكن العلمــاء الربانيون قديماً وىلع رأســهم الصحابة يأبون نســبة كالمهم وحكمهم
إىل اهلل، إذا لم يكن يف املسألة نص أو إمجاع، قال بعض السلف: »يلتق أحدكم أن 
يقــول: أحل اهلل كذا وحرم كذا فيقول اهلل هل: كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا«)٢(، 
كيف ال وقد نىه انليب ملسو هيلع هللا ىلص رصاحة أن يقول قائــل: هذا حكم اهلل فيما جيتهد فيه؟ 
فقد جاء يف حديث بريدة عند مســلم )وإن حارصت أهل حصن فأرادوك أن تزنهلم 
ىلع حكم اهلل فــا تزنهلم ىلع حكم اهلل ولكن أنزهلم ىلع حكمك فإنك ال تدري: 
أتصيــب حكم اهلل فيهم أم ال؟()3(، »وهلذا ملا كتــب الاكتب بني يدي أمري املؤمنني 
عمــر بن اخلطاب  حكماً حكم به، فقال: هذا ما أرى اهلل أمري املؤمنني عمر! 

تفسير السعدي ص)٢٨7(.  )1(
إعالم الموقعين عن رب العالمين )39/1(.  )٢(

صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير / تأمير اإلمام األمراء على البعوث )13٥7/3(.  )3(
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فقال: ال تقــل هكذا، ولكن قل: هذا ما رأى أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب«)1(.
ومن هنا اكن اجتهاد العلماء يف بيان حكم اهلل يف املسائل دالتله ظنية ال قطعية؛ 
فقد يصيبــون وقد خيطئون، لكن اهلل قد أِذن هلــم يف االجتهاد بليان حكمه، تلأهلهم 

ذللك، قال تعاىل ﴿
﴿« : النساء: ٨3[، يقول الشواكين[ ﴾

﴾ وهم أهل العلم والعقول الراجحــة اذلين يرجعون إيلهم يف أمورهم، أو هم الوالة 
﴾ أي: يستخرجونه بتدبريهم وصحة عقوهلم«)٢(. وقال  عليهم ﴿
﴾ ]انلحل: ٤3[. وحىت إن  تعاىل ﴿
أخطــأوا فهم معذرون عند اهلل تعاىل، بل مأجــورون يف اجتهادهم، حلديث )إذا حكم 

احلاكم فاجتهد ثم  أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر()3(.
د اهلل بكفار قريش إلقدامهــم ىلع حتليل بعض املحرمات، وحتريم بعض  وقد ندَّ

املباحات بغري علم وال هدى من اهلل، وعّدهم كذبة مفرتين، قال تعاىل ﴿
﴾ ]يونــس: ٥9[، »أي قل 
هلم: يا حممد أخبوين أيها املبدلون لرشع اهلل ىلع حسب أهوائكم: إن اهلل تعاىل قد أفاض 
عليكم ألوانًا من الرزق احلالل، فجئتم أنتم وقســمتم هذا الرزق احلالل، فجعلتم منه 
﴾ اســتفهام قصد به اتلوبيخ  حالال وجعلتم منه حراماً، ﴿
والزجر، أي: قل هلم يا حممد ىلع ســبيل اتلوبيخ والزجــر: إن اهلل وحده هو اذلي يملك 
اتلحليــل واتلحريم، فهل هو  أذن لكم يف ذلــك، أو إنما أنتم اذلين حللتم 
وحرمتم ىلع حسب أهوائكم؟! ألنه لو أذن لكم يف ذلك بليّنه ىلع لسان رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص«)٤(، 

إعالم الموقعين عن رب العالمين )39/1(.  )1(
بخصوص  ال  اللفظ  بعموم  العبرة  لكن  نزولها،  سبب  في  اختلف  وإن  اآلية  (هذه   ٤91/1 الشواكني)  تفسير   )٢(

السبب.
صحيح البخاري: االعتصام بالكتاب والسنة / أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ )٢٦7٦/٦(، صحيح   )3(

مسلم: األقضية / بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ )3/13٤٢(.
التفسير الوسيط لطنطاوي )90/7-91( بتصرف يسير.  )٤(
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و ذكر ابن كثري- - عن ابن عباس وجماهد والضحاك وقتادة وعبد الرمحن بن زيد 
مون من  ابن أسلم رمحهم اهلل أن اآلية نزلت إنكاراً ىلع املرشكني فيما اكنوا حيلُّون وحيرِّ

ابلحائر والسوائب والوصائل)1(.
مني حســب أهوائهم لن يفلحوا،  وقــد بني تعاىل يف آية أخرى أن املحلِّلني واملحرِّ

وتوعدهم بالعذاب األيلم، فقال تعاىل ﴿
﴾ ]انلحل:  * 
11٦-117[، يقول ابن القيم  »فتقدم إيلهم سبحانه بالوعيد ىلع الكذب عليه يف أحاكمه، 

وقوهلم ملا لم حيرمه: هذا حرام، وملا لم حيله: هذا حالل، وهذا بيان منه سبحانه أنه ال جيوز 
للعبد أن يقول هذا حالل وهذا حرام إال بما علم أن اهلل سبحانه أحله وحرمه«)٢(.

إن قضيــة اتلحليــل واتلحريم قضية خطرية، تــورَّع عنها كبــار األئمة لعلمهم 
: يقول: 

ً
خبطورتها، كما أخبنا اإلمام مالك ، يقول ابن وهب : سمعت مالاك

»لم يكن من أمر انلاس، وال من مىض من ســلفنا، وال أدركت أحداً أقتدي به يقول يف 
يشء: هذا حالل وهذا حرام، وما اكنوا جيرتئون ىلع ذلك، وإنما اكنوا يقولون: نكره كذا، 
ونرى هذا حســناً فينبيغ هذا وال نرى هذا«)3(، ولألسف يف هذا الزمان تساهل كثري من 
املتعاملــني ومفتو الفضائيات – إال من رحم اهلل-، فبدل أن يراقبوا اهلل يف فتاواهم، راعوا 

أهواء اجلماهري أو احلاكم يف اتلحليل واتلحريم.
ي غري املؤهلني أو  ذللــك ينبيغ احلذر من ركوب هــذا املركب اخلطر، وهو تصــدِّ
الورعني للفتوى الرشعية، فال شــك أن ذلك مــن اتلقوُّل ىلع اهلل بغري علم، وخيىش ىلع 

صاحبه من الوعيد الوارد يف اآليات الرادعة، وإن اكن مسلماً.

املطلب الرابع: استحقاق انلار بسبب انلفاق
ظهــر انلفاق يف تاريخ اإلســالم أول مرة بعــد انتصار املســلمني يف بدر، فحني 

تفسير ابن كثير )٤3٦/٢(.  )1(
إعالم الموقعين عن رب العالمين )1/3٨(.  )٢(
إعالم الموقعين عن رب العالمين )39/1(.  )3(
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رأى أعداء اإلســالم أن شــوكة املســلمني بدأت تقوى، وقوتهم بدأت تظهر، قال رأس 
انلفاق عبداهلل بن ســلول - ومن معــه من املرشكني وعبدة األوثــان- قوتله »هذا أمر 
قد توجه، فبايعوا الرســول ملسو هيلع هللا ىلص ىلع اإلســالم فأْسلَُموا«)1(. وقد كشــفت األحداث فيما 
بعد أنهم لــم يكونوا صادقني يف دخوهلم اإلســالم، بل اكن دخوهلــم خطة ابتكروها 
ملحاربــة اإلســالم من ادلاخــل، وذلــك باتلظاهر باعتناقــه. وتكمن خطــورة هذا 
األســلوب أن األعداء هــم يف الظاهر مســلمون، وإن لم يكونــوا يف احلقيقة كذلك، 

كما قــال تعاىل عنهــم ﴿  * 
 *  

﴾ ]ابلقــرة: ٨-10[، فاملنافقــون أدعياء وإن زعمــوا اإليمان، وخمادعون، 
لكن ألنفســهم، ومرىض القلوب وإن صحت أجسادهم، وهم يف انلهاية اكذبون وليسوا 
صادقني؛ ذللك اســتحقوا العذاب األيلم، والكذب ليس صفة طارئة فيهم أو مؤقتة، بل 

يه صفة مالزمة هلم وثابتة فيهم، قال تعاىل ﴿
﴾ ]املنافقون: 1[، فالكذب مــن أخص صفات املنافقني، 
﴾، ولك صفاتهم األخرى  وكىف بشــهادة رب العاملني فيهــم ﴿
نابعــة من الكذب أو هلا عالقــة بالكذب، وهلذا قدم انليب ملسو هيلع هللا ىلص صفــة الكذب يف ذكره 
صفات املنافقني، كما يف احلديث املشهور )آية املنافق ثالث؛ إذا حدث كذب، وإذا وعد 

أخلف، وإذا اؤتمن خان()٢(.
وخلطورة املنافقني سى اهلل سورة باسمهم، وخص ثليث سورة اتلوبة)3( باحلديث عنهم. 

واملؤكد أن املنافقني أقرب إىل الكفار منهم للمؤمنني، كما قال تعاىل ﴿

﴾ اآلية )1٦٦٤/٤(. صحيح البخاري: التفسير / قوله ﴿  )1(
صحيح البخاري: اإليمان / عالمة المنافق)٢1/1(، صحيح مسلم: اإليمان/بيان خصال المنافق)1/7٨(.   )٢(

وقد َسىَّ حبر األمة هذه السورة بالفاضحة، لفضحها المنافقين، حتى خاف الصحابة أنفسهم – لصدق إيمانهم وعدم   )3(
أمنهم من مكر اهلل- على أنفسهم من النفاق، قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس  عن سورة براءة فقال: 

»تلك الفاضحة ما زال ينزل: وِمنهم ومنهم حتى خفنا أال تدع أحداً« تفسير القرطبي )93/10(.
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﴾ ]آل عمران: 1٦7[، بل هم منهم، وقد ســماهم اهلل 
إخوة للكفــار، قال تعاىل  ﴿

]احلرش:   ﴾
11[، وهم موالون للكفار، ويندر أن جتد منافقاً غري موال للكفار، بل إن الكفار ال يتوصلون 

تلحقيق مآربهم ادلنيئة يف بالد املســلمني إال بمعونة املنافقني، ذللك توعدهم اهلل بأشد 
العذاب، قال تعاىل ﴿ * 

﴾ ]النساء: 13٨-139[، واملالحظ يف اآلية اتلايلة أن اهلل قّدم 
ذكر املنافقني يف دخول انلار ىلع الاكفرين، قال تعاىل ﴿

﴾ ]النساء: 1٤0[، ومن دالالت ذلك: أن املنافقني مع أنهم تبع للكفار؛  
ملواالتهم وسكوتهم عن خمططاتهم اإلجرامية واتلآمرية ىلع اإلسالم واملسلمني، إال أنهم 
غدوا كأنهم املتبعون ال اتلابعني، ذللك استحقوا دخول انلار قبل الاكفرين أنفسهم، بل يف 
آية أخرى أخب  أن حاهلم يف انلار سيكون أسوأ من حال الاكفرين اذلين َوالُوهم 

وتعاونوا معهم ىلع اإلثم والعــدوان- قال تعاىل ﴿
﴾ ال من اذلين والوهم وال من غريهم. ﴾ ]النساء: 1٤٥[، نعم ﴿

وكما أن الكفار خمدلون يف انلار، فكذلــك املنافقون – نفاقاً اعتقادياً- خمدلون يف 
انلار، كما قــرره اهلل يف بعض اآليات؛ كقوهل تعاىل ﴿

﴾ ]اتلوبة:٦3[. 

املطلب اخلامس: استحقاق انلار بسبب إيذاء اهلل  ورسوهل ملسو هيلع هللا ىلص 
بارش كفاُر قريش إيذاء اهلل ورســوهل منذ فجر ادلعوة بمكة، بل إن إيذاء اهلل تعاىل 
 بدأ حىت قبل بعثة انليب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ حيث اكنت ســوق الرشك قائمة يف مكة، فاألصنام العامة
ودعت جــوف الكعبة، فضاًل 

ُ
- وىلع رأســها هبل- عددها ثالثمائة وســتون صنمــاً أ

 عن األصنام اخلاصة. وال شــك أن الرشك هو أعظم صور إيــذاء اهلل تعاىل، وهل هناك
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انتقاص هلل أعظم من زعمهــم أن اهلل  اختذ ودلاً؟ فقد قالوا: املالئكة بنات 
اهلل، واألصنام رشاكء هلل – تعــاىل اهلل. ويف احلديث القديس اذلي رواه ابلخاري عن أيب 
هريرة  عن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال اهلل تعاىل: )كذبين ابــن آدم ولم يكن هل ذلك، 
وشــتمين ولم يكن هل ذلــك، فأما تكذيبه إياي فزعم أين ال أقــدر أن أعيده كما اكن، 
وأما شــتمه إياي فقوهل يل ودل، فسبحاين أن أختذ صاحبة أو ودلاً()1(.فهذه األذية العظيمة 
 ال يكفرهــا إال اتلوحيد اخلالص، وقد اكنوا يفعلون ذلك يف الشــدائد فقط، قال تعاىل:

﴾ ]العنكبوت:٦٥[. ﴿
أما رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد ناهل من أذى املرشكني احليس واملعنوي ما ال يوصف؛ فقد 
آذوه بََدنياً بالرضب واخلنق وحماولة قتله)٢(، كما آذوه معنوياً باتهامه يف نفســه ويف عقله؛ 
اتهموه بالسحر واجلنون، وبالكذب واالفرتاء، وهم أعلم انلاس بباءته من هذه اتلهم اليت 

اكنوا يلصقونها به للتنفري منه، إذ اكنوا يعرتفون بذلك يف جمالسهم اخلاصة)3(.
ولــم تتوقف أذية البرش هلل تعاىل ولرســوهل ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة، ليس من مرشيك املدينة 
فقط، بل – لألســف – حىت من أهل الكتاب، حيث شاركوا املرشكني يف الرشك، بنسبة 

الــودل إىل اهلل تعاىل، قال تعاىل ﴿
﴾ ]اتلوبة: 
30[، بــل إن ايلهود قد فاقوا حىت املرشكني يف إيذاء اهلل تعاىل، حيث نســبوا إيله صفات 

العجز وانلقــص، فاتهموه بابلخل – تعاىل اهلل ﴿
﴾ ]املائدة: ٦٤[، وبالفقر- تعاىل اهلل ﴿

عمران:  ]آل   ﴾
1٨1[، وبالعجز واتلعب – تعاىل اهلل. قال تعاىل رًدا ىلع وقاحتهم هذه ﴿

﴾ ]ق: 3٨[، هلــذا قــال ابن عبــاس  - يف قوهل

﴾ ]البقرة: 11٦[ )٤/1٦٢9(. صحيح البخاري: التفسير)البقرة( / ﴿  )1(
انظر صور إيذاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص في السيرة النبوية البن هشام )1/31٨، 37٨، 379(.  )٢(

كاعترافات الوليد بن المغيرة، وعتبة بن ربيعة، والنضر بن الحارث. انظر: السيرة النبوية البن هشام )٢٨3/1،    )3(
.)319 ،31٤
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﴾ ]األحــزاب: ٥7[: »هم ايلهود وانلصــارى واملرشكون. فأما ايلهود  ﴿
فقالوا: ُعَزيٌر ابن اهلل، ويد اهلل مغلولة، وقالوا: إن اهلل فقري، وأما انلصارى فقالوا: املسيح 
ابن اهلل، وثالث ثالثة، وأما املرشكــون فقالوا: املالئكة بنات اهلل، واألصنام رشاكؤه«)1(. 
 : – أقوااًل يف ســبب نزول هذه اآلية، ورجح عمومها، قال  وأورد ابن كثري
»والظاهر أن اآلية اعمة يف لك من آذاه - أي الرســول ملسو هيلع هللا ىلص- بيشء، ومن آذاه فقد آذى اهلل، 

ومن أطاعه فقد أطاع اهلل«)٢(. 
ولقــد انضم املنافقون إىل حزب الضالل- يف إيذاء اهلل ورســوهل، ومن أعظم صور 
إيذائهم لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الطعن يف عرضه ملسو هيلع هللا ىلص - أطهر عرض ىلع األرض- حيث اتهموا أم 
املؤمنني اعئشة  بالزىن، وقد ســجل القرآن الكريم ذلك ابلتهان يف عرش آيات، 

، فقال تعاىل ﴿
ً
وســى عملهم ادلينء إفــاك

﴾ ]انلــور: 11[، وقــد قصدوا 
بفعلهــم ادلينء هدم الفضيلة يف انلفــوس، والرتويج للرذيلة يف ذلــك املجتمع الفريد 
 الطاهــر؛ بإيهام انلاس أن الُطهر والفضيلة أمر عزيــز، ال وجود هل حىت يف بيت انلبوة !

﴾ ]اتلوبة: 30[، ولقد رد اهلل كيدهم يف حنورهم، فأظهر احلقيقة  ﴿
انلاصعة، وكشــف املؤامرة، وفضح املتآمرين، ووضع املنهج الرباين للتعامل مع مثل هذه 

احلاالت، قال تعاىل ﴿ * 
﴾ ]انلور: 1٢-13[، ويتمثل هذا املنهج 
يف أمرين: األول: تقديم حسن الظن باملؤمنني، واثلاين: عدم قبول أي دعوى – فضاًل عن 

الطعن يف األعراض- إال ببينة دامغة أو بشهود عدول. 
ومــن صور إيذائهم للنيب ملسو هيلع هللا ىلص -كذلك - االســتخفاف به ملسو هيلع هللا ىلص مِلا رأوا من ســهولة 
اتلعامل معه ملسو هيلع هللا ىلص وحسن إنصاته إيلهم، ويه صفة مدح وديلل ىلع سماحة نفس انليب ملسو هيلع هللا ىلص  
لكن املنافقني قلبوا احلق باطاًل، فبدل أن حيمدوه ىلع الســماحة وحسن اتلعامل عرّيوه 

تفسير البغوي )٥٤3/3(.  )1(
تفسير ابن كثير )3/٥3٥(.  )٢(
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بها، قــال تعاىل ﴿
قال   ،]٦1 ]اتلوبة:   ﴾
ابلغــوي – : »نزلت يف مجاعة من املنافقني اكنــوا يؤذون انليب ملسو هيلع هللا ىلص، ويقولون ما ال 
ينبــيغ، فقال بعضهم: ال تفعلوا، فإنا خناف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا. فقال اجلاُلس بن 
ُسَويْد منهم: بل نقول ما شــئنا، ثم نأتيه فننكر ما قلنا، وحنلف فيصدقنا بما نقول، فإنما 
ْذنٌَة ىلع وزن ُفْعلَة: إذا اكن يسمع لك ما قيل 

ُ
ُذٌن وأ

ُ
ُذٌن، أي: أذن سامعة - يقال: فالن أ

ُ
حممد أ

 : – هل ويقبله«)1(. وهذا ســوء أدب قبيح مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  - كما يقول سيد قطب
»إنه ســوء األدب يف حق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يبدو يف صورة أخرى غري صورة اللمز يف الصدقات. 
إنهم جيدون من انليب ملسو هيلع هللا ىلص أدباً رفيعاً يف االســتماع إىل انلاس بإقبال وســماحة؛ ويعاملهم 
ون هذا األدب  بظاهرهم حســب أصول رشيعته؛ ويهش هلم ويفسح هلم من صدره، فيُسمُّ
﴾ أي: سماع  العظيم بغري اسمه، ويصفونه بغري حقيقته، ويقولون عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص  ﴿
لــل قول، جيوز عليه الكذب واخلداع والباعة، وال يفطــن إىل غش القول وزوره، َمن 
حلف هل صدقه، وَمن دس عليه قواًل قبله، يقول هذا بعضهم بلعض تطميناً ألنفسهم أن 
يكشف انليب ملسو هيلع هللا ىلص حقيقة أمرهم، أو يفطن إىل نفاقهم، أو يقولونه طعناً ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف 
لعون عليه من شؤون املنافقني وأعماهلم  تصديقه للمؤمنني اخللص اذلين ينقلون هل ما يطَّ

وأقواهلم عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وعن املسلمني«)٢(. 
وقــد رد اهلل قبح فعلهم بزتكية انليب ملسو هيلع هللا ىلص وبيان نبل خلقه، حيث اكن حيفظ هلم ماء 
﴾: »أي أذن خري؛ يستمع إىل  وجوههم وال يواجهم بقبح أفعاهلم، فقال: ﴿
الــويح ثم يبلغه لكم وفيه خريكم وصالحكم، وأذن خري يســتمع إيلكم يف أدب وال 
 ﴾ جيبهكم)3( بنفاقكم، وال يرميكم خبداعكم، وال يأخذكم بريائكم، ﴿
﴾ فيطمنئ إيلهم ويثق  فيصدق لك ما خيبه به عنكم وعن سواكم، ﴿

تفسير البغوي )30٦/٢(.  )1(
في ظالل القرآن )1٦70/3(.  )٢(

يقال: جبهت فالناً، أي: استقبلته بكالم فيه غلظة. انظر: المحيط في اللغة »جبه« )3٨3/3(.  )3(
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بهم، ألنه يعلم منهم صدق اإليمان اذلي يعصمهم من الكذب واالتلواء والرياء. ﴿
﴾ ألنــه يأخذ بيدهم إىل اخلري«)1(. وختم اآليــة بتوعدهم بالعذاب 
﴾. ويف آية أخرى لعن اهلل مجيع الُمؤْذين هل  األيلم، فقال ﴿

 ولرسوهل ملسو هيلع هللا ىلص، وتوعدهم بالعذاب املهني يوم القيامة، قال تعاىل  ﴿
﴾ ]األحــزاب: ٥7[، وهذا الوعيد ورد عقب آية الزتكية 
الربانية نلبيــه ملسو هيلع هللا ىلص اليت بينت مزنتله عند اهلل وعند املالئكة وأمرت املؤمنني أن يزنلوه 

﴿ قال  املزنلة كذلك،  تلك 
﴾  ]األحــزاب: ٥٦[، وقد ربط ســيد قطب –- بني اآليتني بقوهل: »ويســتمر 
الســياق يف حتذير اذلين يؤذون انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف نفســه أو يف أهلــه؛ ويف تفظيع الفعلة اليت 
يقدمون عليها.. وذلك ىلع طريقني: الطريق األول تمجيد رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبيان ماكنته 
عند ربه ويف املأل األىلع. والطريق اثلانية تقرر أن إيذاءه إيذاء هلل سبحانه، وجزاؤه عند 
اهلل الطرد من رمحته يف ادلنيا واآلخرة، والعذاب اذلي يناسب الفعلة الشنيعة...ثم يقول: 
ويف ظل هذا اتلمجيد اإلليه يبدو إيذاء انلاس للنيب ملسو هيلع هللا ىلص بشــعاً شــنيعاً ملعوناً قبيحاً: 
وشناعة  بشاعة  ويزيده   ،﴾ ﴿
أنــه إيذاء هلل من عبيده وخمايلقه؛ وهم ال يبلغــون أن يؤذوا اهلل، إنما هذا اتلعبري يصور 
احلساســية بإيذاء رســوهل ملسو هيلع هللا ىلص، وكأنما هو إيذاء ذلاته ، فما أفظعه! وما أبشعه! وما 

أشنعه!«)٢(.

في ظالل القرآن )1٦71/3(   )1(
المصدر السابق )٢٨79/٥( بتصرف يسير.  )٢(
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املبحث اثلاين
املوجبات السلوكية الستحقاق دخول انلار

املطلب األول: استحقاق انلار بسبب اقرتاف املعايص)1( واستحاهلا 
لّما اكن اإلنســان برشاً غري معصوم – اكألنبياء- فإن وقوعه يف املعصية واملخالفة 
﴾ ]النساء: ٢٨[، ولقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )لك  أمر متوقع؛ لطبيعته وضعفه ﴿
ابــن آدم خطاء، وخــري اخلطائني اتلوابون()٢(، بل يف احلديــث )واذلي نفيس بيده لو لم 
تذنبــوا ذلهب اهلل بكم، وجلاء بقوم يذنبون فيســتغفرون اهلل فيغفر هلم()3(؛ ألنه لو لم 
يذنب العباد فيتوبوا ويســتغفروا فيغفر اهلل هلم، ملا ظهرت آثار بعض أسماء اهلل احلسىن؛ 

»عصا«  العرب  لسان  أمره«  خالف  إذا  ربه  العبد  عصى  الطاعة،  خالف  »العصيان   : منظور  ابن  قال   )1(
)٦7/1٥(، وعليه فالمعصية اسم جنس للذنوب، التي هي مخالفة الشرع، سواًء أكانت بفعل المحظورات أم بترك 
المأمورات، وهي أنواع بعضها أقبح من بعض، وأقبحها الشرك، فالكبائر، فالصغائر، فأما الكفر فال يكفره إال 
التوحيد، وأما الكبائر فال يكفرها إال التوبة، وقد عرفها العلماء بأنها:  كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا، أو 
وعيد في اآلخرة، أو ختم لصاحبه بلعنة أو غضب. ]شرح العقيدة الطحاوية ص3٥٤[، وأما الصغائر – وهو ما دون 

تعالى ﴿ قال  الكبائر،  اجتناب  بغفرانها عند  فقد وعد اهلل  الكبائر- 
﴾ ]النساء: 31[، والحديث هنا في المعاصي دون الكفر.

مسند أحمد)19٨/3(، سنن الترمذي: صفة القيامة / )باب ٤9( )٦٥9/٤( وانظر صحيح الترمذي)30٥/٢(.  )٢(
مسند احمد)309/٢(، صحيح مسلم: التوبة / سقوط الذنوب باالستغفار )٢10٦/٤(، ويحتاج هذا الحديث إلى   )3(

 في  الطيبي  المستهترون بحدود اهلل حجة الستهتارهم، وقد وفق اإلمام  يتخذه  بيان وتوضيح حتى ال 
األنبياء  فإن  باهلل،  الغرة  أهل  يتوهمه  الذنوب كما  في  للمنهمكين  تسلية  الحديث  في  »ليس  فقال:  توضيحه، 
تعالى وتجاوزه  بيان لعفو اهلل  الذنوب، بل  الناس عن غشيان  بعثوا ليردعوا  إنما  صلوات اهلل وسالمه عليهم 
عن المذنبين ليرغبوا في التوبة، والمعنى المراد من الحديث هو أن اهلل كما أحب أن يعطي المحسنين أحب 
أن يتجاوز عن المسيئين، وقد دل على ذلك غير واحد من أسمائه؛ الغفار الحليم التواب العفو، أو لم يكن 
ليجعل العباد شأنا واحدا كالمالئكة مجبولين على التنزه من الذنوب، بل يخلق فيهم من يكون بطبعه مياال 
إلى الهوى متلبسا بما يقتضيه، ثم يكلفه التويق عنه ويحذره من مداناته، ويعرفه التوبة بعد االبتالء، فإن وىف 
فأجره على اهلل، وإن أخطأ الطريق فالتوبة بين يديه؛ فأراد النبي ملسو هيلع هللا ىلص به أنكم لو كنتم مجبولين على ما جبلت 
عليه المالئكة لجاء اهلل بقوم يتأتى منهم الذنب فيتجلى عليهم بتلك الصفات على مقتضى الحكمة، فإن 
المصابيح )٥/1٢9(،  المفاتيح شرح مشكاة  الرزاق يستدعي مرزوقاً«. ]مرقاة  الغفار يستدعي مغفوراً، كما أن 

وانظر: تحفة األحوذي )٥٢3/9([.
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، بل املشلكة يف 
ً
اكتلواب والغفور والغفار، فليســت املشــلكة يف الوقوع يف املعصية خطأ

د املعصيــة، واثلاين: اإلرصار ىلع  ثالثة مســتويات من الوقــوع يف املعصية؛ األول: تعمُّ
املعصية، واثلالث: استحالل املعصية.

وعليه فل وعيد بانلار- ىلع املعصية- حيمل ىلع أحد هذه املستويات، كما يف قوهل 
﴾ ]اجلـن: ٢3[.   تعاىل ﴿

د املعصية- يقول تعاىل ﴿ فمن انلوع األول – تعمُّ
﴾ ]النساء: 93[، قال ابن كثري 
– : »وهذا تهديد شــديد ووعيد أكيد ملن تعاىط هذا اذلنــب العظيم، اذلي هو 
مقرون بالرشك باهلل يف غري ما آية يف كتاب اهلل، حيث يقول، ســبحانه، يف سورة الفرقان  

﴿
﴾)1( ]الفرقان: ٦٨[. 

واألحاديــث يف حتريم القتل كثرية جداً، من ذلــك ما ثبت يف الصحيحني عن ابن 
مســعود قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )أول ما يقىض بني انلاس يوم القيامة يف ادلماء()٢(، ويف 
  حديث آخر: ) لزوال ادلنيا أهون عند اهلل من قتل رجل مسلم()3(، وعن معاوية
قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )لك ذنب عىس اهلل أن يغفره إال الرجل يموت اكفراً، أو 

 متعمداً()٤(. 
ً
الرجل يقتل مؤمنا

  وقد اختلف السلف يف حكم توبة القاتل عمداً، فاملشهور عن ابن عباس

تفسير ابن كثير)1/٥٤٨(.  )1(
صحيح البخاري: الرقاق/القصاص يوم القيامة )٢39٤/٥(، صحيح مسلم: القسامة / المجازاة بالدماء في اآلخرة   )٢(

وأنها أول ما يقضى فيه)130٤/3( واللفظ له.
سنن الترمذي: الديات / في تشديد قتل المؤمن)1٦/٤(، سنن النسائي: تحريم الدم/ تعظيم الدم )٨٢/7(، وانظر:   )3(

صحيح الترمذي )٥٦/٢(، صحيح النسائي)٨39/3(.
سنن أبي داود: الفتن / في تعظيم قتل المؤمن)٤٦3/٤(، سنن النسائي: تحريم الدم / حرمة إراقة دم المسلم بغير   )٤(
حق )٨1/7(، وانظر: صحيح سنن أبي داود )٨0٤/3(، صحيح سنن النسائي )٨3٨/3(، قال المناوي: الحديث 

ُمنزل على ما إذا استحل؛ وإال فهو تهويل وتغليظ. فيض القدير: )٥/19(.
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أنه ال توبة لقاتل املؤمن عمداً، فقد روى أمحد عن ابن عباس  أن رجال أتاه فقال: 
﴾ قال: لقد نزلت يف  أرأيــت رجال قتل رجال متعمداً ؟ قال:  ﴿
آخر ما نزل، ما نســخها يشء حىت قبض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وما نزل ويح بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قــال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صاحلًا ثم اهتدى؟ قال: وأىنَّ هل باتلوبة، وقد ســمعت 
ه، رجل قتل رجــاًل متعمداً، ييجء يوم القيامة آخذاً  مُّ

ُ
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ) ثكلته أ

قاتله بيمينه أو بيســاره - وآخذاً رأســه بيمينه أو بشماهل- تَْشَخب أوداجه دماً من قِبْل 
العرش يقول: يا رب، سْل عبدك فيم قتلين؟()1(.

وقد ذكر ابن كثــري  اذلين قالوا بقول ابن عبــاس يف أن القاتل ال توبة هل، 
ومنهم: زيد بن ثابت، وأبو هريرة، وعبد اهلل بن عمر، وأبو ســلمة بن عبد الرمحن، وعبيد 
ابن عمر، واحلسن، وقتادة، والضحاك بن مزاحم ، ثم أورد مذهب اجلمهور، فقال: 
  واذلي عليه اجلمهور من ســلف األمة وخلفها: أن القاتل هل توبة فيما بينه وبني ربه«
فإن تاب وأناب وخشــع وخضع، وعمل عماًل صاحلاً، بّدل اهلل سيئاته حسنات، وعّوض 

املقتــول من ظالمته، وأرضاه عن طالبته. قال اهلل تعاىل: ﴿
 * 

 * 
﴾ ]الفرقان: ٦٨-70[، وهذا خب ال جيوز نسخه وال ختصيص عمومه إال بديلل. 

﴿ تعاىل:  وقال 
﴾ ]الزمــر: ٥3[، وهذا اعم يف مجيع اذلنــوب، من كفر ورشك، 

وشك ونفاق، وقتل وفسق، وغري ذلك: لك من تاب من أي ذلك تاب اهلل عليه. 
﴿ تعاىل  وقال 

﴾ ]النساء: ٤٨[ فهذه اآلية اعمة يف مجيع اذلنوب ما عدا الرشك، ويه مذكورة يف هذه 

مسند أحمد )٢٤0/1(، قال أحمد شاكر إسناده صحيح. مسند أحمد / شاكر )٢1٤0/٢(، تفسير ابن كثير)٥٤9/1(،   )1(
غريب  في  النهاية  ودج.  واحدها  الذبح،  حالة  تقطع  التى  بالعنق  المحيطة  العروق  األوداج:  تسيل،  تشخب: 

الحديث )٢/٤٥0(، )1٦٥/٥(.
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السورة الكريمة بعد هذه اآلية وقبلها، تلقوية الرجاء، واهلل أعلم. وثبت يف الصحيحني)1( 
خب اإلرسائييل اذلي قتل مائة نفس، ثم ســأل اعملا: هل يل مــن توبة؟ فقال: ومن حيول 
بينك وبني اتلوبة؟! ثم أرشده إىل بدل َيْعبد اهلل فيه، فهاجر إيله، فمات يف الطريق، فقبضته 
مالئكة الرمحة...فإن اكن هذا يف بين إرسائيل فأَلن يكون يف هذه األمة اتلوبة مقبولة 
بطريق األوىل واألحرى؛ ألن اهلل وضــع عنا األغالل واآلصار اليت اكنت عليهم، وبعث 

نبينا باحلنيفية الســمحة. فأما اآلية الكريمة، ويه قوهل تعاىل: ﴿
﴾ فقــد قــال أبو 
هريرة ومجاعة من الســلف: هذا جزاؤه إن جازاه، ومعىن هــذه الصيغة: أن هذا جزاؤه 
إن جوزي عليه، وكذا لك وعيــد ىلع ذنب، لكن قد يكون كذلك ُمَعارًضا من أعمال 
صاحلة تمنع وصول ذلك اجلزاء إيله. وهذا أحســن ما يسلك يف باب الوعيد، واهلل أعلم 
بالصواب. وبتقدير دخول القاتل انلار، إما ىلع قول ابن عباس ومن وافقه أنه ال توبة هل، 
أو ىلع قــول اجلمهور حيث ال عمل هل صاحلا ينجو بــه، فليس خيدل فيها أبًدا، بل اخللود 
هــو املكث الطويل. وقد تواردت األحاديث عن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أنه خيرج من انلار من 
اكن يف قلبــه أدىن ذرة من إيمان. وأما حديــث معاوية: )لك ذنب عىس اهلل أن يغفره إال 
 متعمداً()٢(: »عىس« للرتيج، فإذا انتىف الرتيج 

ً
الرجــل يموت اكفراً، أو الرجل يقتل مؤمنا

يف هاتــني الصورتني ال ينتيف وقوع ذلك يف أحدهما، وهو القتل؛ ملا ذكرنا من األدلة. وأما 
من مات اكفراً؛ فانلص أنه ال يغفر هل ابلتة.«)3(

ومن انلوع اثلاين، اإلرصار ىلع املعصية: ما زعم ايلهود أنه لن تمسهم انلار – بسبب 
عبادتهم العجل- إال أياماً معدوات، اســتخفافاً باملعصية: ﴿

]ابلقرة:   ﴾
٨0[، فــرد اهلل عليهم ببيان أن عبادة العجل ليســت باذلنب اهلني - اذلي يطهر صاحبه 

قتله  كثر  وإن  القاتل  توبة  قبول   / التوبة  )1٢٨0/3(، صحيح مسلم:  الغار  / حديث  األنبياء  البخاري:  صحيح   )1(
.)٢11٨/٤(

سبق تخريجه في ص ٢٥ حاشية رقم )٤(.  )٢(
تفسير ابن كثير)٥٥0/1( بتصرف يسير.  )3(
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بانلار أليام معدودة- بل هو ذنب يستحق صاحبه اخللود يف انلار، فقال تعاىل ﴿
﴾ ]ابلقــرة: ٨1[، قال ابن جرير 

﴾ تكذيب من اهلل للقائلني من ايلهود: ﴿ – :  »وقوهل: ﴿
ب من أرشك ومن كفر به وبرســله،  ﴾ وإخبــار منه هلم أنه ُمعذِّ
ه يف انلار، فإن اجلنة ال يســكنها إال أهل اإليمان به وبرسوهل، 

ِّ
وأحاطت به ذنوبه، فُمخدل

وأهــل الطاعة هل، والقائمون حبدوده«)1(. ورى ابن جرير بســنده عن ابن عباس:  ﴿
﴾ »أي: مــن عمل مثل أعمالكم، وكفر بمثل ما كفرتم 
 .)٢(»﴾ بــه، حىت حييط كفــره بما هل من حســنة، ﴿
اً ىلع املعصية،  وال يمكن أن حتيط اخلطيئة بالعايص حىت تــورده انلار إال إذا اكن ُمرِصّ

مستخفاً بها.
أما انلوع اثلالث: فاســتحال املعصية. واستحالل املعصية – وإن اكنت صغرية- 
ســواء أكان بالقياس الفاســد أو اتلبير اخلادع فهو أخطر من اقرتافها؛ ألن العايص قد 
يقرتف املعصية – لســبب ما- لكنه يدرك بل يُســلِّم بأنه قد عىص اهلل، فهذا يمكنه أن 
يتوب، بعكس من يســتحل املعصية، فإنه ال حُيّدث نفســه باتلوبة فضاًل عن أن يتوب، 
وذللك توعد اهلل املستحلني للمعصية - وإن اكنت دون الرشك- باتلخليد يف انلار، فقال 

﴿ تعاىل 

﴾ ]ابلقرة: ٢7٥[، قال الفخــر الرازي – : »ظاهر 
﴾ يدل ىلع أن الوعيد إنما حيصل باستحالهلم  قوهل تعاىل: ﴿
 الربا دون اإلقــدام عليه، وأكله مع اتلحريم«)3(. وقال ابلغــوي – : »قوهل تعاىل:

﴾ أي: ذلك اذلي نزل بهم لقوهلم هذا واســتحالهلم إياه،  ﴿

تفسير الطبري / التركي)17٨/٢(.  )1(
المصدر نفسه.  )٢(

تفسير الفخر الرازي )91/7(.  )3(
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وذلــك أن أهل اجلاهليــة اكن أحدهم إذا حل ماهل ىلع غريمه فطابلــه به فيقول الغريم 
لصاحب احلــق: زدين يف األجل حىت أزيدك يف املال، فيفعالن ذلك، ويقولون ســواء 
علينا الزيــادة يف أول ابليع بالربح أو عند املحل ألجل اتلأخــري، فكذبهم اهلل تعاىل 

.)1(»﴾ وقال: ﴿
ويف عالقة املعصية بالكفر، وبالوعيد باخللود يف انلار، جند أن أســلوب القرآن يف 

ذلك: 
 إما أن يذكر املعصية مقرتنة بالكفر، وهذا يعين أن صاحبها لم يكتف بالكفر

- وأعِظْم به من ذنب- بل أضاف إيله معصية أخرى، كقوهل ﴿
﴾ ]اتلغابــن: 10[، وال خالف يف خلــود أهل هذه اآلية يف 

انلار، ليس بسبب املعصية بل بسبب الكفر.
 وإمــا أن يذكر املعصية دون ذكر الكفر، وخيتــم لصاحبها باخللود يف انلار، كقوهل

 ﴾ تعاىل ﴿
مل ىلع أنها من آيات الوعيد – أي الرادعة عن هذه 

ُ
]النســاء: 1٤[، فهذه اآلية ونظائرها حت

املعصية- وباتلايل ال يلزم خلود صاحبها يف انلار؛ ألنه موحد، لكن حكم عليه باخللود 
مل – إن دل السياق- ىلع أن هذه املعصية صادرة 

ُ
القرتافه إحدى املوبقات املهلاكت. أو حت

ر منها - برصف انلظر  عن اكفر يف األصل، لكن أراد اهلل أن يقبح من شأن هذه املعصية وُينفِّ
 عن مرتكبها، موحداً اكن أم اكفراً. كقوهل تعاىل ﴿ *  * 

 ﴾  *   *   *   *  
﴾ يــدل ىلع خلودهم يف انلار؛ ألن اذلين  ]املدثــر: ٤٢-٤٨[، فقوهل تعاىل ﴿

 ال تنفعهم شفاعة الشافعني يوم القيامة هم أهل الرشك والكفر األكب، وقد أشار بقوهل
﴾، أنهم كفرة وماتوا ىلع الكفر، ذللك استحقوا اخللود   * ﴿
يف انلار، لكن اهلل ذكر من ضمن أسباب استحقاقهم للخلود يف انلار معصيتني – قد يقع 
﴾ ويف هذا  فيها حىت بعض املوحدين- هما قوهل تعاىل ﴿ * 

تفسير البغوي )1/٢٦٢(.  )1(
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داللة ىلع خطورة هاتني املعصيتني – حىت لو صدرت من موحد. ولعل هذا سبب ذكرها 
ضمن اجلرائم اليت استحقوا عليها اخللود يف انلار	.

وإمــا أن يذكر املعصية مع الوعيد بانلار دون اخللود، كقوهل تعاىل ﴿
]النساء:   ﴾
11٥[، فأهل هذه اآليات إن دل الســياق ىلع أنهم مرشكون أو اكفرون فهم من أهل اخللود 

يف انلار، وإن لم يدل الســياق - ىلع أنهم كفار، فضاًل أن يرتجح أنهم موحدون- فيحمل 
توعدهم بانلار ىلع استحقاق ادلخول دون اخللود. واستحقاق انلار يعين عند أهل السنة 
واجلماعة أن هؤالء العصاة -  اذلين ماتوا ولم يتوبوا من الكبائر - حتت مشــيئة اهلل، إن 
شــاء غفر هلم وأدخلهم اجلنة، وإن شاء عذبهم بقدر معاصيهم، ثم أدخلهم اجلنة بفضله 

وكرمه)1(.

املطلب اثلاين: استحقاق انلار بسبب الصد عن سبيل اهلل 
دُّ عن سبيل اهلل جريمة كبى، يرتتب عليها مفاسد عظيمة، وهل هناك مفسدة  الصَّ
أعظم من التســبب يف إضالل انلاس؟!، سواء أكان إفســاداً مادياً؛ بمنعهم من اعتناق 
اإلســالم أو اتلضيق عليهم، أم معنوياً؛ بتخويفهم من اإلســالم أو تشويه صورته تلنفري 

انلاس منه. ذللك توعد اهلل فاعله بانلار، قال تعاىل ﴿
﴾ ]األنفال: 
3٦[، بل إن اهلل أخب أنه سزييدهم عذاباً فوق العذاب، العذاب الرئيس بسبب كفرهم، 

والعذاب اإلضايف بســبب صدهم عن ســبيل اهلل، قال تعاىل ﴿
﴾ ]انلحل: ٨٨[.

ومن صور الصد عن سبيل اهلل – اليت يستحق أصحابها انلار- منع انلاس من ذكر 
اهلل يف مساجد اهلل والسيع يف خرابها، قال تعاىل ﴿

أنهم سوف  ذلك  وثمرة  الشريعة،  بفروع  الكفار مخاطبون  بأن  القائلين  األصوليين  بعض  أدلة  من  اآلية  هذه   )1(
يحاسبون يوم القيامة على الكفر، كما سيحاسبون على التفريط في هذه الواجبات – التي ال تقبل أصاًل إال 

مع اإليمان. انظر: األحكام البن حزم )10٨/٥(، المحصول في علم األصول)٤03/1(، إرشاد الفحول ص10.
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 ﴾
]ابلقرة: 11٤[، اختلف املفرسون يف املســجد الَمعين يف اآلية بني ابليت املقدس واملســجد 

احلرام، كما اختلفوا يف املقصود باذلي منع مساجد؛ أهو خبتنرص املجويس، أم انلصارى أم 
كفار قريش، يف حوادث وقعت ذكروها، وقد رجح ابن جرير- للســياق- أن املقصود بيت 
املقــدس، والقوم انلصارى، فقال: »قال أبو جعفــر: وأوىل اتلأويالت اليت ذكرتها بتأويل 
 :﴾ اآليــة قول من قــال: عــىن اهلل  بقوهل: ﴿
انلصارى، وذلك أنهم هم اذلين ســعوا يف خراب بيت املقدس، وأاعنوا خبتنرص ىلع ذلك، 
ومنعوا مؤمــين بين إرسائيل من الصالة فيه بعد منرصف خبتنــرص عنهم إىل بالده.«)1(، 
وعلل ترجيحه بأن مرشيك قريش لم يســعوا قط يف ختريب املسجد احلرام، وإن اكنوا قد 
منعوا - يف بعض األوقات- رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه من الصالة فيه، كما صح وثبت أن 
اذلين وصفهم اهلل  بالسيع يف خراب مساجده غري اذلين وصفهم اهلل بعمارتها؛ إذ اكن 
مرشكو قريش بنوا املسجد احلرام يف اجلاهلية، وبعمارته اكن افتخارهم، وإن اكنت بعض 
أفعاهلم فيه ىلع غري الوجه اذلي يرضاه اهلل منهم. كما أكد ترجيحه بالســياق حيث اكن 
احلديث - سباقاً وحلاقاً- يف أهل الكتاب ولم جير ذكر لقريش وال ملرشيك العرب)٢(، وسواء 
ترجح القول األول أو اثلاين، فإن العموم الوارد يف اآلية يفيد العموم، فل من منع ُمَصلِّيا 
أن يصيل أو منع مســجداً أن يَُشيَّد – دون وجه حق- أو سىع يف خراب مسجد قائم، فهو 

من املعتدين الظاملني اذلين توعدهم اهلل باخلزي يف ادلنيا، والعذاب العظيم يف اآلخرة.

املطلب اثلالث: استحقاق انلار بسبب االستهزاء بآيات اهلل ورسله  
االســتهزاء والسخرية صفة ذميمة، وخلق قبيح ال يليق باألسوياء من انلاس فضاًل 
ــة نفس فاعلــه، وخوائه من املبادئ الضابطة للســلوك،  عن الُفضالء، ويدل ىلع ِخسَّ
واإليمان العاصم من املعايص واتلعرض لســخط اهلل. وأخطر أنواع الســخرية ما تعلق 
باهلل تعاىل وبرسوهل ملسو هيلع هللا ىلص وبالرشع العظيم، ذللك عّد اهلل االستهزاء بآياته صورة من صور 

انظر شرح العقيدة الطحاوية ص3٥3.  )1(
تفسير الطبري / التركي )٤٤٤/٢(.  )٢(
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الكفر؛ إذ املبادئ – وىلع رأسها رشع اهلل وأحاكمه- ليس جمااًل للسخرية أو االستهزاء، 
ذللك حكم اهلل ىلع فاعل ذلك بالكفر- حىت لو اكن مســلماً- وتوعده بالعذاب، قال 

 *  ﴿ تعاىل 
]اتلوبة:   ﴾
٦٥-٦٦[، روى ابن جرير بســنده عن عبد اهلل بن عمر  قــال: قال رجل يف غزوة 

تبوك يف جملس: ما رأينا مثل قرائنا هؤالء، أرغَب بطونًا، وال أكذَب ألسنًا، وال أجنب عند 
اللقاء! فقال رجل يف املجلس: كذبَت، ولكنك منافق ! ألخبن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فبلغ ذلك 
 انليب ملسو هيلع هللا ىلص ونزل القرآن. قال عبد اهلل بن عمر: فأنا رأيته متعلًقا حبََقب ناقة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
َتنُْكبه احلجارة، وهو يقول: يا رسول اهلل، إنما كنا خنوض ونلعب!، ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
﴾«)1( لــم يقبل اهلل   * ﴿
عذرهم – أنهم اكنوا يمزحون- مع أنهم قالوا ما قالوا وهم متلبسون بطاعة اجلهاد الشاقة، 

ولو يف الظاهر.

ومن صور االستهزاء بآيات اهلل – املوجبة للنار- االستهزاء بأعظم شعائر اإلسالم- 
الصالة. قال تعاىل ﴿

﴾ ]املائدة: ٥7[، يف هذه اآلية نىه اهلل املؤمنني عن مواالة الكفار 
وأهل الكتاب، معلاًل ذلك بتالعبهم باالسالم واهلزء منه، وزاد يف تعليل انليه باستحضار 

أحد األمثلة ىلع ذلك، وهو اســتهزاؤهم باألذان والصــالة، قال تعاىل ﴿
﴾ ]املائدة: ٥٨[، قال الطبي – : »يقول تعاىل ذكره: 
وإذا أذن مؤذنكم، أيها املؤمنون بالصالة، ســخر مــن دعوتكم إيلها هؤالء الكفار من 
﴾، يعين تعاىل ذكره  ايلهود وانلصارى واملرشكني، ولعبوا مــن ذلك،  ﴿

تفسير الطبري ط: التركي)٥٤3/11(، وانظر: أسباب النزول للواحدي ص٢٥0، »الحقب« )بفتحتين(: حبل يشد   )1(
به الرحل إلى بطن البعير مما يلي ثيله- قضيبه- لئال يؤذيه التصدير. تهذيب اللغة »حقب« )71/٤(، والتصدير: 
در به البعير إذا جًر ِحمله إلى خلف. المحيط في اللغة »صدر« )10٨/٨(، و»نكبته الحجارة«: أي  حبل يصَّ

لثمت الحجارة رجله وظفره، أي: نالته وآذته وأصابته. انظر:  اللسان )773/1(.



134

﴾: فعلهــم اذلي يفعلونه، وهو هزؤهم ولعبهم مــن ادلاعء إىل الصالة، إنما  بقــوهل: ﴿
يفعلونه جلهلهم بربهــم، وأنهم ال يعقلون ما هلم يف إجابتهــم إن أجابوا إىل الصالة، وما 
عليهم يف استهزائهم ولعبهم بادلعوة إيلها، ولو َعَقلوا اعقبة فعلهم من العقاب ما فعلوه«)1(. 
وليس املستهزئ بآيات اهلل هو امللوم وحده، بل كذلك من جيالسه؛ ألنه – جبلوسه- 

اه اهلل منافقاً، قال تعاىل ﴿ غدا يف حكم الرايض عن اتلطاول ىلع الرشع؛ ذللك َسمَّ

﴾ ]النساء: 1٤0[، لقد ساوى اهلل بني املسهزئ 
﴾، بل لقبح فعله قدمه يف اآلية -  بآيات اهلل واجلالس الســامع الســاكت ﴿

ذكراً- يف دخول جهنم ىلع الاكفر. 

املطلب الرابع: استحقاق انلار بسبب اللغو يف القرآن  
لقــد أدركت قريش - منذ فجر ادلعوة - أن القرآن ليس كالم حممد ملسو هيلع هللا ىلص بل إنه لم 
يصدر عن برش أصاًل، وإال الستطاعوا أن يأتوا بمثله، وهم فرسان الكالم وأئمة الفصاحة 
وابليــان، وقد اعرتف بذلك فصحاؤهم وبلغاؤهم، اكلويلــد بن املغرية، وعتبة بن ربيعة، 
وانلرض بن احلارث، يف عدة مناسبات)٢(، وبدل أن يذعنوا ذللك ويعرتفوا بصدق حممد ملسو هيلع هللا ىلص 

تفسير الطبري / التركي)٥3٦/٨(.  )1(
النبي بالدعوة كان لم يبق على موسم الحج سوى أشهر معدودة، وعرفت قريش أن وفود العرب  عندما جهر   )٢(
ستقدم عليهم، فقرروا االتفاق على كلمة يقولونها للعرب، في شأن محمد ملسو هيلع هللا ىلص حتى ال يكون لدعوته أثر في 
نفوس العرب، فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة، فقال لهم الوليد :  أجمعوا فيه رأياً واحداً، 
وال تختلفوا فيكذب بعضكم بعًضا، ويرد قولُكم بعُضه بعًضا، قالوا :  فأنت فقل، وأقم لنا رأيًا نقول به .  قال :  
بل أنتم فقولوا أسمع .  قالوا :  نقول :  كاهن .  قال :  ال واهلل ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بَزْمَزَمة الكاهن 
وال سجعه .  قالوا :  فنقول :  مجنون، قال :  ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بَخنِْقه وال تََخالُِجه وال 
وسوسته .  قالوا :  فنقول :  شاعر .  قال :  ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رََجَزه وَهزََجه وقَِريَضه وَمْقبُوضه وَمبُْسوطه، 
فما هو بالشعر، قالوا :  فنقول :  ساحر .  قال :  ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنَْفِثِهم وال عْقِدِهم .  
أنتم  فَرَْعه لَجنَاة، وما  قالوا :  فما نقول ؟  قال :  واهلل إن لقوله لحالوة،  ] وإن عليه لطالوة [  وإن أصله لَعَذق، وإن 
أنه باطل، وإن أقرب القول فيه ألن تقولوا :  ساحر .  جاء بقول هو سحر، يفرق  بقائلين من هذا شيئًا إال عرف 
 به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك .  وقيل إن
الوليد ظل يفكر ويفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر آنًفا .  انظر: السيرة النبوية البن هشام )٢٨3/1(           =
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وربانية القرآن وقدسيته، قامت قريش بإرهاب انلاس فكرياً؛ فحاولوا احليلولة بني انلاس 
وبني ســماع القرآن؛ لعلمهم أنهم سوف يتأثرون به، كيف ال، وهم الزعماء واملعادون هل 
اكنوا يتأثرون به، واكن جيذبهم لسماعه!)1(، ذللك راحوا يتواصون باإلثم والعدوان، للصد 
عن ســبيل اهلل، واحليلولة بني انلاس وبني القرآن. وقد ســجل اهلل هذه الوصية اآلثمة 
﴾ ]فصلت: ٢٦[، ولقد  يف قوهل تعــاىل ﴿
نشــط القوم تلنفيذ هذه اخلطة اخلبيثة لرصف انلاس عن القرآن، استعملوا لك أسايلب 

اللغو والتشويش – احلسية واملعنوية- تلحقيق هدفهم املأمول! – 

.﴾ املأفون- ﴿

فمن أسايلب اللغو والتشويش املعنوية اليت استخدموها لرصف انلاس عن القرآن: 

 ﴾ الطعن فيــه؛ بوصفه بالســحر تارة: كما يف قــوهل تعاىل ﴿
﴾ ]املدثر: ٢٤[.  ]الصافات: 1٥[، وقوهل تعاىل ﴿

وتارة يَِصُفونه بأنه إفك مفرتى: كما يف قوهل تعاىل ﴿
﴾ ]الفرقان: ٤[. 

ولّما اكن الوليد هو العقل المدبِّر لهذه المؤامرة، فقد أنزل اهلل ست عشرة آية من سورة المدثر، في ذمه وتوعده،   =
قال تعالى ﴿ *  *  *  *  * 

 *  *  *  *  *  *  *  * 
﴾ ]المدثر: 11- ٢٦[.  *  * 

ُد ْبُن ُمْسِلِم بِْن ِشَهاٍب الزُّْهِريِّ  ثَِني ُمَحمَّ من أعجب القصص في انجذابهم لسماعه، ما رواه ابن إسحاق، قَاَل: وََحدَّ  )1(
، َحِليَف  ْخنََس ْبَن َشِريِق بِْن َعْمِرو بِْن َوْهٍب اثلََّقِفيِّ

َ ْ
بَا َجْهِل ْبَن ِهَشاٍم، َواأل

َ
بَا ُسْفيَاَن ْبَن َحْرٍب، َوأ

َ
نَّ أ

َ
َث: أ نَُّه ُحدِّ

َ
أ

َخَذ لُكُّ رَُجٍل ِمنُْهْم َمْجِلًسا 
َ
بَِني زُْهَرَة، َخرَُجوا لَيْلًَة ِليَْستَِمُعوا ِمْن رَُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو يَُصيلِّ ِمْن اللَّيِْل فِي بَيِْتِه، فَأ

ِريُق،  الطَّ فََجَمَعُهْم  قُوا.  َتَفرَّ َفْجُر 
ْ
ال َطلََع  إَذا  َحىتَّ  لَُه،  يَْستَِمُعوَن  َفبَاتُوا  َصاِحِبِه،  بَِمَكاِن  َيْعلَُم   

َ
ال َولُكٌّ  ِفيِه،  يَْستَِمُع 

ْوَقْعتُْم فِي َنْفِسِه َشيْئًا، ُثمَّ انَْصَرفُوا. َحىتَّ 
َ َ
 َتُعوُدوا، فَلَْو َرآُكْم َبْعُض ُسَفَهائُِكْم أل

َ
َفتَاَلَوُموا، َوقَاَل َبْعُضُهْم ِلبَْعِض: ال

قُوا، فََجَمَعُهْم  َفْجُر َتَفرَّ
ْ
إَذا َكانَْت اللَّيْلَُة اثلَّاِنيَُة، َعاَد لُكُّ رَُجٍل ِمنُْهْم إلَى َمْجِلِسِه، َفبَاتُوا يَْستَِمُعوَن لَُه، َحىتَّ إَذا َطلََع ال

َخَذ لُكُّ رَُجٍل ِمنُْهْم 
َ
ٍة، ُثمَّ انَْصَرفُوا. َحىتَّ إَذا َكانَْت اللَّيْلَُة اثلَّاِلثَُة أ َل َمرَّ وَّ

َ
ِريُق، َفَقاَل َبْعُضُهْم ِلبَْعِض ِمثَْل َما قَالُوا أ الطَّ

 َنبَْرُح َحىتَّ 
َ

ِريُق، َفَقاَل َبْعُضُهْم ِلبَْعِض: ال قُوا، فََجَمَعُهْم الطَّ َفْجُر َتَفرَّ
ْ
َمْجِلَسُه، َفبَاتُوا يَْستَِمُعوَن لَُه، َحىتَّ إَذا َطلََع ال

قُوا. سيرة النبي البن هشام )337/1(.  َنُعوَد: َفتََعاَهُدوا َعلَى َذلَِك، ُثمَّ َتَفرَّ
َّ

ال
َ
َنتََعاَهَد أ
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وتارة يصفونه بأنه أضغاث أحام: كما يف قوهل تعاىل ﴿
﴾ ]االنبياء: ٥[.

وتارة يصفونه بأنه أساطري األولني: كما يف قوهل تعاىل ﴿
﴾ ]الفرقان: ٥[ وقوهل تعاىل ﴿

﴾ ]انلحل: ٢٤[. 
وتارة يصفونه بأنه شعر: فنىف اهلل عنه ذلك، كما يف قوهل تعاىل ﴿

﴾ ]احلاقة: ٤1[. ﴾ ]يّـس: ٦9[، وقوهل تعاىل ﴿
وتارة يصفونه بأنه كهانة: فنىف اهلل عنه ذلك، كما يف قوهل تعاىل ﴿

﴾ ]احلاقة: ٤٢[.
أما أســايلب التشويش احلسية، فقد برع فيها انلرض بن احلارث؛ فقد اكن صاحب 
أســفار إىل الشــام واحِلرية، واكن قد تعــرَّف ىلع أخبار ملوِك الفرس، وأحاديث رســتم 
وإســفنديار، فاكن إذا جلس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جملًســا لدلعوة وللتذكري باهلل، خيلفه انلرض 
حماواًل اجتذاب انلاس إيله وحمو آثار حممد ملسو هيلع هللا ىلص، قال ابن اســحاق :  »واكن انلرض 
بن احلارث من شــياطني قريش، وممن اكن يؤذي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وينصب هل العداوة واكن 
قد قدم احلرية، وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس، وأحاديث رســتم وإسفنديار، فاكن إذا 
ر فيه باهلل وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من األمم  جلس رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جملسا فذكَّ
من نقمة اهلل خلفه يف جملســه إذا قام، ثم قال أنا واهلل يا معرش قريش، أحســن حديثا 
منه، فهلم إيل فأنا أحدثكم أحســن من حديثه، ثم حيدثهم عن ملوك فارس ورســتم 

وإسفنديار، ثم يقول بماذا حممد أحسن حديثا مين؟«)1(.
ومن األسايلب احلســية كذلك اتلصفري واتلصفيق للتشويش ىلع قراءة انليب ملسو هيلع هللا ىلص 

السيرة النبوية البن هشام )3٢0/1(، وُروي عن ابن عباس أن النضر كان قد اشترى َقيْنًَة، فكان ال يسمع بأحد   )1(
يريد اإلسالم إال أرسل إليه قينته، وقال لها: أطعميه واسقيه وغنيه، ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد، 
 ﴾ وفيه نزل قوله تعالى: ﴿

]لقمان: ٦[ الدر المنثور )٥0٤/٦(، الرحيق المختوم ص90.
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يف املسجد احلرام، قال تعاىل ﴿
﴾ ]األنفــال: 3٥[، أي تصفرياً وتصفيقاً، أخرج عبد بن محيد وابن جرير 
عن سعيد بن جبري  قال: اكنت قريش يعارضون انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف الطواف، يستهزئون 
﴾)1(، »وأخرج  ويصفرون ويصفقون، فزنلت ﴿

الطسيت عن ابن عباس  أن نافع بن األزرق قال هل: أخبين عن قوهل عز وجل ﴿
﴾ قال: املاكء، صــوت القنبة، واتلصدية، صوت العصافري وهو اتلصفيق. 
وذلك أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اكن إذا قام إىل الصالة وهــو بمكة، اكن يصيل قائماً بني احلجر 
والركن ايلماين، فييجء رجالن من بين ســهم يقوم أحدهما عن يمينه واآلخر عن شماهل، 
ويصيح أحدهما كما يصيح املاكء، واآلخر يصفق بيديه تصدية العصافري يلفســد عليه 
صالته. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت حسان بن ثابت  عنه 

يقول)٢(:

دعينــا إذا  الصــاة  إلـى  ــدي واملـــــاكء«)3(نقـوم  ــص وهــمــتــك اتل

وقــال مقاتل: »اكن انليب ملسو هيلع هللا ىلص إذا صىل يف املســجد قام رجالن عن يمينه فيصفران 
ورجالن عن شماهل فيصفقان يلخلطوا ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص صالته، وهم من بين عبد ادلار«)٤(.
وملا اكنت هذه اجلريمة ســبباً يف تنفري انلاس من القرآن وصدهم عن االهتداء به، 

فقد توعد اهلل الفاعلني بأشد العذاب، فقال تعاىل ﴿
﴾ ]فصلت: ٢7-٢٨[.   * 

املطلب اخلامس: استحقاق انلار بسبب كتمان احلق وخيانة العهد   
كتمان احلق جريمة قبيحة يســتحق صاحبها أشــد العذاب، ملا يرتتب ىلع كتمان 

تفسير الطبري / التركي)1٦٤/11(، الدر المنثور)٤/٦1(.  )1(
والمكاُء«  اتّلصدي  »صالتهم  بلفظ:  فقط  عجزه  وورد  المطبوع،  ثابت  بن  حسان  ديوان  في  بنصه  أجده  لم   )٢(

.)٤٤1/1(
الدر المنثور)٤/٦1(.  )3(

التفسير البسيط )1٤0/10(، تفسير البغوي )٢٤7/٢(، تفسير الفخر الرازي )1٦0/1٥(.  )٤(
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احلق من املفسدة العظيمة، وأعظمها وقوع انلاس يف الضالل، وقد أنزل اهلل آيات كثرية 
يتوعد اذلين يكتمون احلق. ومعظم هذه اآليات نزلت يف ايلهود؛ فقد ختصصوا يف كتمان 

احلق. 
ومن هذه اآليات، قوهل تعاىل ﴿

 * 
﴾ ]آل عمران: 1٨7-1٨٨[، يف الصحيحني 
»أن مروان بن احلكم قال بلوابه: يا رافع، اذهب إىل ابن عباس فقل هل: »لنئ اكن لك امرئ 
منــا فرح بما أىت وأحب أن حيمد بما لم يفعل معذبًا، نلعذبّن أمجعون«! فقال ابن عباس: 

 ما لكم وهلذه اآليــة؟ إنما أنزلت يف أهل الكتاب! ثــم تال ابن عباس: ﴿
﴾ هــذه اآلية. وتال ابن عباس ﴿

﴾ وقال ابن عباس: ســأهلم انليّب ملسو هيلع هللا ىلص عــن يشء فكتموه إياه، وأخبوه 
بغريه، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبوه بما قد سأهلم عنه، واستحمدوا بذلك إيله، وفرحوا 

بما أتوا من كتمانهم إياه ما سأهلم عنه«)1(.
وكذلك قوهل تعاىل ﴿

﴾ ]ابلقرة: 17٤[، 
﴾ يعين  قــال ابن كثــري : »يقول تعــاىل ﴿
ايلهود اذلين كتموا صفة حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف كتبهم اليت بأيديهم، مما يشــهد هل بالرسالة وانلبوة، 
فكتموا ذلك ئلال تذهب رياستهم، وما اكنوا يأخذونه من العرب من اهلدايا واتلحف ىلع 
تعظيمهم إياهم، فخشوا - لعنهم اهلل - إن أظهروا ذلك أن يَتَّبعه انلاس ويرتكوهم، فكتموا 
ذلك إبقاًء ىلع ما اكن حيصل هلم من ذلك، وهو نزٌر يسري، فباعوا أنفسهم بذلك، واعتاضوا 
عن اهلدى واتباع احلق وتصديق الرســول واإليمان بما جاء عن اهلل بذلك الزنر اليسري، 
فخابــوا وخرسوا يف ادلنيا واآلخرة؛ أما يف ادلنيا فإن اهلل أظهر لعباده ِصْدَق رســوهل، بما 

﴾ ]آل عمران: 1٨٨[ )1٦٦٥/٤(، صحيح مسلم:  صحيح البخاري: التفسير )آل عمران(/ ﴿  )1(
صفات المنافقين وأحكامهم )٢1٤3/٤( واللفظ له. وانظر: تفسير الطبري / التركي)30٥/٦(.
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قه اذلين اكنوا خيافون  نصبه وجعله معه من اآليات الظاهرات وادلالئل القاطعات، فصدَّ
أن يتبعــوه، وصاروا عونًا هل ىلع قتاهلم، وباؤوا بغضب ىلع غضب، وذمهم اهلل يف كتابه يف 

غري موضع.«)1(. أما يف اآلخرة فقد توعدهم اهلل بأربع عقوبات: 
﴾ يعين إال ما يؤديهم إىل انلار وهو الرشــوة  األوىل: ﴿
واحلرام وثمن ادلين، فلما اكن يفيض ذلك بهم إىل انلار فكأنهم أكلوا انلار، كما قال يف أكلة 

﴿ ظلماً،  ايلتاىم  أموال 
﴾ ]النساء: 10[، وقيل معناه أنه يصري ناراً يف بطونهم)٢(.

﴾: أي ال يكلمهــم بالرمحة وبما يرسهم إنما  اثلانية: ﴿
يكلمهــم باتلوبيخ. وقيل: أراد به أنه يكون عليهم غضبان، كما يقال: فالن ال يكلم 

فالناً إذا اكن عليه غضبان)3(.
﴾: أي ال يطهرهم من دنس اذلنوب)٤(، قلت: خبالف املؤمن  اثلاثلــة: ﴿
إذا وقــع يف املعصية؛ فإما أن يطهره اهلل بابلاليا واملصائب يف ادلنيا، أو يطهره بتشــديد 
سكرات املوت عليه يلخرج من ادلنيا طاهراً، وإما أن يطهره يف قبه ببعض العذاب، وإما 
أن يطهره يوم القيامة بانلار بقدر ذنبه، وإما أن يعفو عنه ويصفح بكرمه وفضله وقيل: 

»ال يثين عليهم كما يثين ىلع أويلائه األزكياء«)٥(.
﴾ أي: مؤلم، بلغ الغاية يف اإليالم. الرابعة:  ﴿

﴾)٦( ]آل عمران: 77[، قال الطبي –  اخلامســة: يف آية أخرى ﴿
: ]وال ينظر إيلهم[، يقول: »وال يعطف عليهم خبري، مقتًا من اهلل هلم، كقول القائل 

تفسير ابن كثير )1/٢1٢(.  )1(
انظر: تفسير البغوي )1٤1/1( بتصرف.  )٢(

المصدر نفسه.  )3(

المصدر نفسه.  )٤(
تفسير الفخر الرازي)10٦/٨(.  )٥(

اآلية هي قوله تعالى ﴿  )٦(
﴾ ]آل عمران: 77[.
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ــف يلّع تعّطف اهلل عليك خبري ورمحة«)1(.  آلخــر: »انُظر إيّل نَظر اهلُل إيلك« بمعىن: َتَعطَّ
وقال الفخر الرازي – : »فاملراد إنه ال ينظر إيلهم باإلحســان، يقال فالن ال ينظر 
إىل فالن، واملراد به نيف االعتداد به وترك اإلحســان إيله«)٢(، وعليه فليس املقصود نيف 

الرؤية؛ ألنهم مجيعاً حتت سمعه وبرصه، بل نيف  العطف واإلشفاق واإلحسان إيلهم. 

املطلب السادس: استحقاق انلار بسبب اتلّكرب ىلع اهلل تعاىل  
الِكــْب خلق قبيح، ومنازعة هلل  يف صفة ال تليق إال به، فصفة الكب ال تليق إال 
بمن اكن اكماًل يف لك يشء، وهو اهلل تعاىل، ال أحد سواه؛ إذ ال يوجد خملوق إال وهو ناقص 
وحمتاج، وال يليق بانلاقص اتلكب ىلع بــرش مثله، فضاًل عن اتلكب ىلع اهلل  خالقه 
ورازقه؛ ذللك توّعد اهلل املتكبين بانلــار، فيف احلديث القديس )قال اهلل : الكربياء 

ردايئ والعظمة إزاري فمن نازعين واحداً منهما قذفته يف انلار()3(.
ومن تكب ىلع اهلل تعاىل فقد اختذ من إبليس اللعني ســلفاً هل وقدوة، فقد تكبَّ 
ىلع اهلل تعاىل لّما أمره بالســجود آلدم ، واكن تكبه سبباً يف إخراجه من اجلنة، 

واستحقاقه اللعنة، قال تعاىل ﴿ * 
 *  *  * 

 * 
﴾ ]ّص: 71-7٨[.   *  * 

وال ماكن للمتكبين يــوم القيامة إال يف انلار، كما قرره يف آيات كثرية، منها: قوهل 
﴾ ]األعراف: 3٦[، وقال تعاىل  تعاىل ﴿

﴾ ]اغفر: 7٦[. ﴿
ومن صور اتلكب – اذلي يســتحق صاحبه انلار- اعتداد اإلنســان بنفسه، وتركه 

تفسير الطبري / ط: التركي)٥1٦/٥(.  )1(
تفسير الفخر الرازي )10٦/٨(.  )٢(

سنن أبي داود: اللباس / ما جاء في الكبر)3٥0/٤(، سنن ابن ماجه: الزهد / البراءة من الكبر والتواضع )٢/٤٢1(.   )3(
وانظر: صحيح أبي داود )770/٢(، صحيح ابن ماجه)٤0٥/٢(.
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عبادة اهلل وداعءه، كأنه مســتغن عن اهلل  مع شــدة حاجتــه إىل اهلل تعاىل، فال أحد 
يســتغين عنه طرفة عني وال أقل من ذلك، ولو ال العبادة وادلاعء لعاجلنا اهلل باإلهالك، 
﴾ ]الفرقان: 77[،  كما قال تعاىل ﴿
﴾ أي: ال يبايل وال  قال ابن كثــري – : »قوهل تعاىل ﴿
يكــرتث بكم إذا لم تعبدوه؛ فإنه إنما خلق اخللق يلعبدوه ويوحدوه ويســبحوه بكرة 
﴾ أي: فســوف  ﴾ أي: أيها الاكفرون، ﴿ وأصيــاًل.. وقــوهل ﴿
يكون تكذيبكم لزاًما لكم، يعين: مقتضياً هلالككم وعذابكم ودماركم يف ادلنيا 

واآلخرة«)1(.
ولّما اكن ادلاعء اعصماً لإلنســان من اهلالك – حىت مــع الرشك- توّعد اهلل اذلين 

يستكبون عن داعئه بنار جهنم، فقال ﴿
﴾ ]اغفــر: ٦0[، قال الفخر الــرازي – : »وملا اكن 
 أرشف أنواع الطــااعت ادلاعء واتلرضع، ال جرم أمر اهلل تعاىل بــه يف هذه اآلية فقال:
﴾ فقيل إنه  ﴾، واختلــف انلاس يف املراد بقــوهل ﴿ ﴿
 ﴾ األمر بادلاعء، وقيــل إنه األمر بالعبادة، بديلل أنه قال بعده ﴿
﴾  ولوال أن األمر بادلاعء أمــر بمطلق العبادة ملا بيق لقوهل ﴿
 ﴾ معــىن. وأيضاً ادلاعء بمعىن العبادة كثــري يف القرآن كقوهل ﴿
]النســاء: 117[، وأجيب عنه بأن ادلاعء هو اعرتاف بالعبودية واذللة واملْســكنة، فكأنه 
قيل إن تارك ادلاعء إنما تركه ألجل أن يستكب عن إظهار العبودية، وأجيب عن قوهل »إن 
ادلاعء بمعىن العبادة كثري يف القرآن«، بأن ترك الظاهر ال يصار إيله إال بديلل منفصل... 
﴾ أي صاغرين وهذا  ثم قال تعاىل:  ﴿

إحسان عظيم من اهلل تعاىل حيث ذكر الوعيد الشديد ىلع ترك ادلاعء«)٢(.
وغضــُب اهلل يلحق تارك ادلاعء ولو اكن مســلماً. فيف احلديــث )من لم يدع اهلل 

تفسير ابن كثير)3٤3/3(.  )1(
تفسير الفخر الرازي )٢7/٨1(.  )٢(
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 غضب عليه()1(، فهذا من كمــال كرم اهلل تعاىل، فهو يأمر عباده أن يلجؤوا 
إيله ويدعوه لل مصاحلهم، ذللك هو حيب العبد اللحوح – اذلي يكرث ســؤاهل- خبالف 

منطق البرش اذلين يغضبون ممن يكرث السؤال عليهم، كما قال القائل:
ــَؤاهلُ ُسـ ــَت 

ْ
ــرك ت إن  َيــْغــضــُب  َيْغَضُب)2(اهلُل  يُسأُل  حني  آدَم  ــينُّ  َوُب

مسند أحمد )٤٤3،٤77/٢(، سنن ابن ماجه: أبواب الدعاء / فضل الدعاء )3٤1/٢(، سنن الترمذي: الدعوات /   )1(
ما جاء في فضل الدعاء )٤٥٦/٥(، برواية: )من لم يسأل اهلل يغضب عليه(، وانظر: صحيح الترمذي )3/13٨(، 

صحيح ابن ماجه )3٢٤/٢(.
﴾ وعزاه إلى بعض العلماء)٢7٢/٦(،  لم أقف على قائله، وأورده القرطبي في تفسيره في آية ﴿  )٢(
﴾ ]غافر: ٦0[ )7٦/٤(، وفيض القدير في حديث »أعجز  وورد في تفسير ابن كثير في آية ﴿

الناس من عجز عن الدعاء« )1/٥٥٦(.
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املبحث اثلالث

شبهات وإشاكالت

هناك إشــاكالت يف الفهم، وشــبهات تثار حول دخول الكفار اعمة وأهل الكتاب 
خاصة انلار – فضاًل عن ختليدهم فيها- وأظهرها ثالث شبهات وإشاكالت: 

املطلب األول: الشبهة األوىل:
املالحظ يف بعض آيات الوعيد أنها تتوعد الكفار ليس بانلار فحسب بل باخللود يف 
﴾ وقد وردت  ﴾ أو ﴿ نار جهنم، فكثري من اآليات خيتمها اهلل بقوهل ﴿

﴾ ]انلبأ: ٢3[، وقوهل  ﴿ ثالثني مرة، وكذلك قوهل تعاىل ﴿
]فاطر: 3٦[، ذللك يستشل   ﴾
بعض انلاس ختليد الكفار يف انلار وهم لم يعيشــوا إال أقل من قرن يف الغالب، فلماذا ال 

يعذبون مدة معصيتهم فحسب)1(. 

اجلواب عن هذه الشبهة وهذا اإلشاكل من وجهني: 

أوالً: ال وجه لالعرتاض ىلع حكم اهلل تعــاىل؛ ألن اجلنة ملكه، وقد حرمها ىلع 
لك من أرشك به، وقد أعلن هذا ىلع ألسنة رسله عب اتلاريخ، فمن خالف رشوط اهلل يف 

وردت هذه الشبهة في سؤال موجه إلى مركز الفتوى بموقع إسالم ويب، ورقم الفتوى: 1٢3٨٨9 وفيه يسأل السائل   )1(
قائاًل:  أنا أتحدث كثيرا مع غير المسلمين في المواقع األجنبية وغيرها، وغالبا ما يكون الحديث حول الدين 
واإلسالم، وأحيانا يسألني أحدهم أسئلة ال أستطيع الرد عليها، كما أنها تثير بعض الشكوك في نفسي، فمثال 
كيف يكون العدل في اإلسالم أن يخلد الكافر في النار ألنه عصى اهلل مدة قصيرة وهي عمره )٦0 عاماً مثاًل(؟ 
وجاء الجواب على النحو التالي: وأما مسألة الخلود األبدي للكافرين في النار رغم أن كفرهم في الدنيا كان 
محدود الزمن، فحاصل الجواب عنها أن الكفار لو عمروا في الدنيا ما عمروا فإنهم سيعيشون على الكفر، 
 ﴾ بل لو ردوا إلى الحياة رجعوا إلى ما كانوا عليه، كما أخبر اهلل عز وجل عنهم بقوله: ﴿
]األنعام: ٢٨[ ولذلك استحقوا ذلك الجزاء على وجه التأبيد، ألن الناس يبعثون يوم القيامة على نياتهم، ومما 
يبين أثر النية في استحقاق العقاب في اآلخرة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لما قال: »إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار«. فسئل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ علل ذلك ملسو هيلع هللا ىلص بالنية والعزيمة على الفعل فقال: إنه قد 

أراد قتل صاحبه. متفق عليه. 
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اتلأهل دلخول اجلنة – وىلع رأســها اتلوحيد- ال يلومّن إال نفسه- فضاًل عن أن دخول 
اجلنة هو حمض تفضل من اهلل  ال اســتحقاقاً، ولو أفىن اإلنســان نفسه يف العبادة، 
َنََّة( قالوا وال أنت  ُه اجلْ

ُ
َحًدا ِمْنُكْم َعَمل

َ
ْن يُْدِخــَل أ

َ
فقد صح عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: )ل

يا رســول اهلل قال: )وال أنا إال أن يتغمدين اهلل منه بفضل ورمحة()1(.
ر  : إن اجلرم اذلي فعلوه ليس هل كفارة حىت يقــال يعذبون فرتة حىت تُكفَّ

ً
ثانيــا

ذنوبهم ويطهــرون، ألن الرشك إن اكن يف الربوبية فهو إحلــاد، ويعين عدم االعرتاف 
بوجود اهلل تعاىل، فكيف يرجو العفو من ال يعرتف باهلل أصاًل ؟! وأىن يعفو اهلل عمن ال 
يعــرتف به ؟! وإن اكن يف األلوهية – اذلي هو إفراد اهلل بالعبادة- وهو األكرث، فهو قبيح 
ره إال اتلوحيد، ذللك من اكن ذنبه دون الرشك فهو حتت مشيئة اهلل قد  كذلك، ال يكفِّ
يعذبه اهلل، وقد يغفــر هل، لكن حىت لو عذبه بقدر مظلمته اليت يه دون الرشك، فلن 

خيدله يف انلار- كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة يف عصاة املوحدين)٢(. 

املطلب اثلاين: الشبهة اثلانية: 
كيف تقولون باستحقاق الكفار انلار، وقد عملوا أعمااًل جليلة سهلت حياة انلاس، 
بل أكرث من ذلك صنعوا أشياء ســاعدت ويرست عبادة اهلل، فصنعوا الطائرات اليت تنقل 
احلجاج إىل بيت اهلل احلرام – من مشارق األرض ومغاربها- واملكبات اليت يرفع بها األذان 
يلعم األرض، واملاكئن اليت تطبع بها ماليني النســخ من كتاب اهلل والكتب اإلســالمية...
فيقول القائل – اغبلاً ما يكون مسلماً- هل من العدل أن يدخل هؤالء انلار ويدخل اعمة 

املسلمني اجلنة – اذلين لم يقدموا للبرشية أّي منافع مادية، وال سيما يف عرصهم هذا)3(؟!

صحيح البخاري: المرضى / نهي تمني المريض الموت )٢1٤7/٥(،  صحيح مسلم: صفات المنافقين وأحكامهم   )1(
/ لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة اهلل )٤/٢1٦9(.

شرح العقيدة الطحاوية، ص3٥3.  )٢(
هذه شبهة يثيرها بعض المنسلخين عن دينهم للتشكيك واإلثارة، كما أنه إشكال يَرِد على عوام المسلمين،   )3(
وإن كانوا متعلمين، وقد أثار هذا اإلشكال بعض طالبي في بعض النقاشات في قاعة الدراسة، كما وردت هذه 
الشبهة بعينها في موقع ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة، تحت عنوان: هل ينتفع الكافر بعمله في اآلخرة 

ويثاب عليه إذا مات على كفره ؟؟؟ 
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أقول: نعم حنن نوافق ىلع أن هذه األشــياء جليلة ومفيدة للبرشية – بل مطلوبة- 
لكن ليس هلا األولوية يف حياتنا – وإن ســهلت ويرست حياتنا، فغايتها أن تكون من 
احلاجيــات – اليت إذا انتفت أوقعت انلاس يف احلرج واملشــقة- ال الرضورات- اليت إذا 
انتفت هلك انلاس، كما أن اهلل تعاىل خالق البرش لكهم – هو أعلم خبلقه، وملاذا خلقهم؟ 

فهو- بال شــك- أعلم منا بغايتنــا يف هذه احلياة ادلنيــا، وصدق اهلل ﴿
﴾ ]امللــك: 1٤[، بىل، وقد أخبنا يف كتابــه بالغاية من خلقنا – يف آية رصحية- 
﴾ ]اذلاريــات: ٥٦[، وهذا الرتكيب اللغوي – انليف  فقال تعاىل ﴿
املتبوع باالستثناء- هو أشــد حاالت القرص واحلرص يف اللغة العربية، ذللك عّب اهلل به يف 
لكمة اتلوحيد كذلك – ال هلإ إال اهلل- فحرص الغاية من خلق اإلنسان يف العبادة - العبادة ال 
غــري، فكأنه يقول  ما خلقتكم – يا معرش اجلن واإلنس- إال للعبادة، وال أقبل 
منكم إال العبادة، وال ينجيكم إال العبادة، بل ال يسعدكم – يف ادلنيا فضاًل عن اآلخرة- 
 إال العبادة، وتأكيداً هلذه الغاية نىف يف اآلية اتلايلة أن يكون لإلنســان أي هدف ســوى

﴾ ]اذلاريات:  العبادة)1(، فقــال ﴿ * 
٥7-٥٨[. وهلذا اكنت العبادة يه الغاية اليت من أجلها أرسل اهلل الرسل وأنزل الكتب، قال 

﴾ ]األنبياء: ٢٥[، فهذا واجب  تعاىل ﴿
اإلنسان األول يف حياته، ومهما اشتغل بغريه- من أعمال جليلة يف نظر انلاس- فلن تغين عنه 
من اهلل شيئاً، ولن تنجيه من عذاب انلار يف اآلخرة – فضاًل أن تؤهله دلخول اجلنة، وألن 
اهلل اعدل، فسوف يكافئ هؤالء الكفار ىلع أعماهلم انلافعة – للبرشية – يف ادلنيا؛ ألنهم 
عملوها لدلنيا ال لآلخرة – اليت ال يؤمنون بها أصاًل، وهم يف عداد املنكرين هلا، ولو بلسان 
احلال- قــال تعاىل ﴿ * 

ولك ما ُكلف به اإلنسان شرعاً، كاالستخالف في األرض وعمارة األرض...يندرج تحت العبادة بمعناها الواسع،   )1(
﴾ ]األنعام: 1٦٢[، بل كل جهد فكري أو جسدي  كما قال تعالى ﴿
يبذله اإلنسان، ويكون نافعاً لإلنسان أو غيره يندرج تحت العبادة، بشرط أن يكون فاعله موحداً، ويريد به 

وجه اهلل، وأن يفعله في إطار الشرع وحدوده، بما ال يتعارض مع الشرع. 
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﴾ ]هود: 1٥-1٦[، وقد 
بوب مســلم يف كتاب اإليمان باب ادليلــل ىلع أن من مات ىلع الكفر ال ينفعه عمله، 
وأورد حديث أم املؤمنني اعئشــة- - لّما ســألت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن عبداهلل بن 
جداعن – ابن عم هلا- أنه اكن يقــري الضيف، ويفك العاين، ويطعم الطعام، هل ينفعه 
ِفْر يِل َخِطيئيَِت 

ْ
ْهِر: َربِّ اغ ْم َيُقْل يَْوًما ِمــن ادلَّ

َ
 ينفعه إِنَُّه ل

َ
ذلك؟ فقال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )ال

يــِن()1(، كذلك أورد ابن كثري قول انليب ملسو هيلع هللا ىلص ِلَعِدّي بــن حاتم: )إن أباك راَم أمًرا  يَــْوَم ادلِّ
فبلغــه()٢(. بمعىن أن حاتم الطايئ – أكرم العرب عــب تارخيهم- لم يكن يفعل الكرم 
ابتغاء وجه اهلل، لكن للســمعة واذْلِكر، وقد حصــل هل ما أراد يف ادلنيا، لكن لكفره 
وعــدم إرادته وجه اهلل ليس هل نصيب عند اهلل تعــاىل، واهلل أعلم. وهكذا حال أوئلك 
اذلين يدافع بعض انلاس عنهم - وهــم لم ينصبوهم حمامني هلم- فهم لم يفعلوا ما فعلوا 
– مــن أعمال مفيدة - طلباً ملرضاة اهلل، وال طمعاً يف جنته، وال رغبة يف مغفرته، بل ربما 
لم خيطر ذلك بباهلم، وهــم اغبلاً ما يفعلون ذلك ملجدهم الشــخيص، اكجلاه واملنصب، 

والسمعة والرياء، والغىن واملال.
أما كون املســلمني مقرصين – لعدم مساهمتهم الفاعلة يف عمارة األرض وإنتاج 
؛ تلفريطهم يف فروض 

ً
وسائل عمارتها- فهم يف هذه احلالة فعاًل مقرصون، بل آثمون رشاع

الكفاية، لكن هذا اتلقصري- مع قبحه- ليس يف مستوى الكفر أو الرشك اذلي ال يغفره 
 ﴾ ﴿ تعاىل  اهلل 
]النساء: ٤٨[، وما أمجل وأصدق قول اإلمام اذلهيب يف ترمجته البن الراوندي- امللحد- قال: 

»لعن اهلل اذلاكء بال إيمان، وريض اهلل عن ابلالدة مع اتلقوى«)3(.

املطلب اثلالث: الشبهة اثلاثلة
يقولون ســلمنا جداًل باســتحقاق املرشكني وعبدة األوثان انلار، فما بال القرآن 

صحيح مسلم: كتاب اإليمان / الدليل على أن من مات على الكفر ال ينفعه عمله )1/19٦(.  )1(
تعالى ﴿ قوله  ابن كثير )٥0٨/1( في تفسير  تفسير   )٢(

﴾ ]النساء: 3٨[، لم أقف على هذا الحديث، ومعناه صحيح.
سير أعالم النبالء )1٤ / ٦٢(.  )3(
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حيكم ىلع أهل الكتاب – ايلهود وانلصارى- كذلك بانلار)1(؟! 

نقــول أواًل: إن اذلي حكم ىلع أهل الكتاب بانلار هو اهلل  – صاحب 

اخللق واألمر، مالك اجلنة وانلار- كما يف قوهل تعاىل ﴿

﴾ ]ابلينة: ٦[، وقوهل تعاىل ﴿

]املائــدة: 7٢[، وقوهل ﴿  ﴾

وهو   ،]73 ]املائــدة:   ﴾

نفسه سبحانه اذلي حكم لليهود وانلصارى – قبل بعثة انليب ملسو هيلع هللا ىلص - باجلنة، كما يف قوهل 

تعاىل ﴿

﴾)٢( ]ابلقرة: ٦٢[، وقد ذكر اهلل يف ايلهود وانلصارى اذلين 

يستحقون دخول اجلنة ثالثة رشوط، يه:

ورد على الشيخ محمد المنجد سؤال يتضمن نحواً من هذه الشبهة في موقع اإلسالم سؤال وجواب، ورقم الفتوى   )1(
133٥0 وفيها يقول السائل مستشكاًل: هل صحيح أن جميع الكفار حتى لو كانت أخالقهم حميدة وال يؤذون 
أحداً سيدخلون النار؟ بل من الناس من زعم دخول حتى عبدة األوثان الجنة، فقد كتب أحد كتاب التويتر وهو 
وائل قاسم في إحدى تغريداته دعوى عريضة، قال: »لكُّ الناس سيدخلون الجنة، باختالف أديانهم وأخالقهم 

وتقاليدهم وأعرافهم وثقافاتهم وأشكالهم وألوانهم.. هذا ظني بالكريم الذي وسعت رحمته لكَّ يشء«.
للمفسرين أقوال كثيرة في الصابئة، وقد ذكر ابن الجوزي – - أن فيهم سبعة أقوال، قال: »ويف الصابئين   )٢(
ألين قوال منهم، وهم السائحون المحلقة أوساط رؤوسهم، روي  أحدها: أنه صنف من النصارى  سبعة أقوال: 
عن ابن عباس. والثاني: أنهم قوم بين النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد. والثالث: أنهم قوم بين 
اليهود والنصارى، قاله سعيد بن جبير. والرابع: قوم كالمجوس، قاله الحسن والَحَكم. والخامس: فرقة من أهل 
الكتاب يقرؤون الزبور، قاله أبو العالية. والسادس: قوم يصلون الى القبلة ويعبدون المالئكة ويقرؤون الزبور، 
قاله قتادة. والسابع: قوم يقولون ال هلإ إال اهلل فقط وليس لهم عمل وال كتاب وال نبي، قاله ابن زيد. تفسير 
ابن الجوزي )9٢/1(، وقد رجح ابن كثير – - أنهم أناس بقوا على الفطرة. قال – بعد أن أورد األقوال 
فيهم: »وأظهر األقوال - واهلل أعلم- قول مجاهد ومتابعيه، ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود وال 
النصارى وال المجوس وال المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم وال دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ 
ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ، أي: أنه قد خرج عن سائر أديان أهل األرض إذ ذاك.« تفسير 

ابن كثير )1/10٨(.
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الرشط األول: اإليمان باهلل تعاىل. فخــرج بذلك لك يهودي أو نرصاين أرشك باهلل 
تعاىل أو أحلد. ومن املعلوم أن ايلهود القائلني بأن عزيراً ابن اهلل قد أرشكوا باهلل، وكذلك 

انلصارى القائلني بأن عيىس هو اهلل أو ابن اهلل قد أرشكوا ﴿

﴾ ]اتلوبة: 30[. وكذلك لك من انتقص من صفات كماهل، فوصفه بالعجز 
أو اتلعب، أو الفقر أو ابلخل – كما فعل ايلهود- قد كفر به.

الرشط اثلاين: اإليمــان بايلوم اآلخر: فخرج بذلك لك يهــودي أو نرصاين أنكر 
حدوث ايلوم اآلخــر - اذلي تبدأ أحداثه باملوت، وتنتيه باالســتقرار يف اجلنة أو انلار، 

مروراً بأحداث القب وأهوال يوم القيامة.

الــرشط اثلالث: العمل الصالح، وهو ديلل ىلع صدق اإليمان وكماهل، ذللك كثرياً ما 
يقرن اهلل اإليمان بــه بالعمل الصالح، كقوهل ﴿

﴾ ]ابلقرة: ٨٢[، وكقوهل: ﴿ *  * 
﴾ ]ســورة: العرص[، إذ ال معىن لإليمان باهلل وبايلوم اآلخر 
دون العمل الصالح- بمعناه الواســع؛ املتضمن فعل الطــااعت واجتناب املعايص- وإال 
 ﴾ اكن اداعء بل نفاقاً، كما قال تعاىل ﴿

]ابلقرة: ٨[، فنىف عنهم اإليمان مع قوهلم واداعئهم.

وقــد ذكر املفرسون أن ايلهــود وانلصارى – اذلين حتققــت فيهم هذه الرشوط 
الســتحقاق دخول اجلنة- هم اذلين اكنوا يف عهــد موىس وعيىس . قال ابن 
كثري- : »فأمــا قبل ذلك ]أي قبل بعثة انليب حممد ملسو هيلع هللا ىلص[ فل من اتبع الرســول يف 
زمانه فهو ىلع هدى وسبيل وجناة، فايلهود أتباع موىس  اذلين اكنوا يتحاكمون 
إىل اتلوراة يف زمانهم...فلما بعث عيىس ملسو هيلع هللا ىلص وجب ىلع بين إرسائيل اتباعه واالنقياد هل، 
فأصحابه وأهل دينه هم انلصارى...فلما بعث اهلل حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص خاتًما للنبيني، ورسواًل إىل 
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بين آدم ىلع اإلطالق، وجب عليهم تصديُقه فيما أخب، وطاعته فيما أمر، واالنكفاف 
عما عنه زجر، فهؤالًء هم املؤمنون حقاً«)1(.

وعليه فهناك رشط رابع لليهود وانلصارى املســتحقني دلخول اجلنة بعد بعثة انليب 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وهو اإليمان به واتباع دينه؛ ألن بعثته ملسو هيلع هللا ىلص نسخت لك األديان السابقة، ذللك 
ُعّد أتباعها كفاراً، ومن أهل انلار- وإن حتققت فيهم الرشوط اثلالثة- كما قال ملسو هيلع هللا ىلص )واذلي 
نفس حممد بيده ال يســمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نرصاين ثم يموت ولم يؤمن 

باذلي أرسلت به إال اكن من أصحاب انلار()٢(، ويؤكده قوهل تعاىل ﴿
﴾ ]آل عمران: ٨٥[، نسأل اهلل أن يرينا احلق حقاً ويرزقنا 

اتباعه، وأن يرينا ابلاطل باطاًل ويرزقنا اجتنابه.

تفسير ابن كثير )107/1( بتصرف يسير.  )1(
صحيح مسلم: اإليمان / وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته )1/13٤(.  )٢(
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اخلاتمة

احلمــد هلل اذلي بنعمته تتم الصاحلــات، والصالة والســالم ىلع أرشف األنبياء 
واملرسلني نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني، وبعد: 

﴾ ]فصلت:  فإن كتاب اهلل هو املرجع املوثوق اذلي ﴿
٤٢[، وال ســيما يف القضايا املتعلقة باإلنســان؛ ألنه كتاب البرشية اذلي أنزهل اهلل هلداية 

﴾ ]اإلرساء: 9[، وحتذيرهم من ســبل  البــرش للحق واهلدى ﴿
الغوايــة والضاللة، وإعالمهم بعواقب أعماهلم يف ادلنيــا واآلخرة، ومن هذه القضايا ما 

تعرض هل هذا ابلحث يف من يستحقون انلار يوم القيامة.
وقد تبني من خالل هذه ادلراســة أن الكفر ذنــب اكٍف إلدخال صاحبه انلار 
واخللــود فيها، وال خالف يف ذلك بني علماء املســلمني؛ لرصاحة اآليات اليت أخبت 
بذلك، وال فرق بني كون الاكفر اكفراً ابتداء، أو اكفراً باالرتداد؛ إلنكاره ما عرف من 
ادلين بالرضورة، خاصة أراكن اإليمان واإلسالم، أو اكفراً لنسخ اإلسالم دلينه؛ اكيلهود 
وانلصارى، فهم كفار كذلك برصاحة انلصوص القرآنية – اليت ُذكرت يف ثنايا ابلحث. 
كذلك ذكر القرآن الكريم أســباباً أخرى الستحقاق أصحابها انلار، مثل: الصد 
عن ســبيل اهلل، واالســتهزاء بآيات اهلل ورســله، واللغو يف القرآن، وتكذيب اهلل 
ورسوهل، واســتحالل املعايص، وكتمان احلق وخيانة العهد، وانلفاق، واتلكب ىلع اهلل 

تعاىل، وإيذاء اهلل ورسوهل واملؤمنني. 
وإذا اكن بعض الكفرة قد انزعجوا من هذا املصري، فإن العقل واملنطق يقتيض منهم 
الوقوف مع أنفســهم وقفة مصارحة، للنظر يف األسباب والعلل اليت من أجلها استحقوا 
دخــول انلار - إن اكنوا عقالء- فإن اكن ألمر يفعلونه فليرتكوه، وإن اكن ألمر لم يفعلوه 
فليفعلوه، فإن اهلل  ما أمر بأمر أو نىه عن أمر إال ملصلحة العبد وسعادته يف ادلنيا 

ويف اآلخرة، وصدق اهلل تعاىل ﴿
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﴾ ]انلحل: 97[.
وبعــض هذه املعــايص قد يقع فيها املوحــدون كذلك؛ ذللك ينبــيغ احلذر منها، 
وعدم اتلهاون فيها، فإن دخول انلار أمر فظيع ال يســتطيع اإلنســان تصور هوهل، كيف 
َل َبْعِض 

َ
ك

َ
ـاُر: َربِّ أ ــِت انلَـّ

َ
ال

َ
وانلار نفُســها قد اشــتكت من نفِســها، فيف احلديث )ق

ْيِف، َفَما  ــَتاءِ، َوَنَفــٍس يِف الصَّ ، َنَفٍس يِف الشِّ َها بَِنَفَســنْيِ
َ
ِذَن ل

ْ
أ
َ
ْس، ف َتَنفَّ

َ
َذْن يِل أ

ْ
أ
َ
َبْعًضا، ف

ِمْن
َ
ْو َحُروٍر ف

َ
، أ ِمْن َنَفِس َجَهنَّــَم، َوَما وََجْدُتْم ِمْن َحــرٍّ

َ
ْو َزْمَهِريــٍر ف

َ
 وََجْدُتــْم ِمْن بَْرٍد، أ

َنَفِس َجَهنََّم()1(. 
وانلار ليست قارصة ىلع أهل الكفر، لكن ينبيغ العلم أن املعايص - عدا الرشك - 

وإن استحق صاحبها انلار، فإن توحيده يعصمه من اخللود فيها، لقوهل تعاىل ﴿
حتت  فهو   ،]٤٨ ]النســاء:   ﴾
مشيئة اهلل إن شاء عذبه بقدر معصيته، وإن شاء غفر هل وأدخله اجلنة، وهذا هو املذهب 

اذلي عليه أهل السنة واجلماعة سلفاً وخلفاً)٢(.
ذللك ينبيغ احلــذر من اجلرأة يف احلكم ىلع عصاة املوحديــن بانلار، ودفعهم إىل 
القنوط من رمحة اهلل بداًل من تشجيعهم ىلع اتلوبة واإلنابة، كما أن اجلرأة يف احلكم ىلع 
العصــاة بانلار أو بعدم املغفرة قد يدخل صاحبه يف باب اتلأيل ىلع اهلل، وهو باب خطري، 
نَّ 

َ
قد حيرم فاعله من اجلنة – كما ورد يف احلديث اذلي رواه مسلم، َعْن ُجنَْدٍب  أ

اَل َمْن َذا 
َ
 ق

َ
ٍن َوإِنَّ اهلَل َتَعاىل

َ
 َيْغِفُر اهلل لُِفا

َ
اَل َواهللِ ال

َ
 ق

ً
نَّ رَُجا

َ
َث )أ رَُســوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َحدَّ

اَل()3(، 
َ
َما ق

َ
ْو ك

َ
َك أ

َ
ْحَبْطُت َعَمل

َ
ٍن وَأ

َ
ْد َغَفْرُت لُِفا

َ
 ق

ِّ
إيِن

َ
ٍن ف

َ
ِفَر لُِفا

ْ
غ

َ
 أ

َ
ْن ال

َ
َّ أ  َعَ

َّ
ىل

َ
ِي َيَتأ

َّ
اذل

ذللك قال أبو هريرة  تعليقاً ىلع احلديث: »واذلي نفيس بيده لقد تكلم بكلمة 
ئــون ىلع اتلكفري من هذا املصري، فمذهب  أوبقــت دنياه وآخرته«)٤(. ذلا فليحذر املتجرِّ

صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصالة/ استحباب اإلبراد بالظهر في شدة الحر )1/٤3٢(.  )1(
انظر:  شرح العقيدة الطحاوية، ص3٦٢ ، مجموع فتاوى ابن تيمية )3/37٥(.  )٢(

صحيح مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب / النهي عن تقنيط اإلنسان من رحمة اهلل )٢0٢3/٤(، يتألى: يحلف.  )3(
كان قائل الكلمة للعاصي عابداً، وقد وردت القصة في سنن أبي داود: كتاب اآلداب / في النهي عن البغي   )٤(
)٢07/٥(، وانظر: صحيح سنن أبي داود )9٢٦/3(، جامع العلوم والحكم ص37٢، حاشية كتاب التوحيد البن 
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أهل السنة عدم جواز الشهادة ىلع معني من أهل القبلة بانلار؛ إلماكن أن يتوب أو يغفر 
هل حبسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، أو يعفو اهلل عنه، أو غري ذلك، 

إال من أخب الصادق ملسو هيلع هللا ىلص أنه من أهل انلار)1(. 

قاسم ص3٨9.
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص3٦٢، مجموع فتاوي ابن تيمية )٤7٤/٤(، )3٤٥/٢3(.  )1(



153

ثبت املصادر واملراجع

اإلحاكم يف أصول األحاكم، يلع بن أمحد حزم )٤٥٦ه(، حتقيق أمحد حممد شــاكر، . 1
دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط1، 1٤00 ـه/ 19٨0م.

إرشــاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد يلع الشواكين)1٢٥٥ه(، دار . 2
املعرفة، بريوت.

أســباب الزنول، يلع بن أمحد الواحدي )٤٦٨ه(، حتقيق: عصــام احلميدان، دار . 3
اإلصالح، ادلمام، ط1، 1٤11ه/1991م.

إعــالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكــر املعروف بابن قيم اجلوزية . 4
)7٥1ه(، حتقيق: طه عبدالرؤوف سعد، دار اجليل، بريوت، 1973م.

حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، محد بن عبدالرمحن املباركفوري )13٥3ه(، . 5
حتقيق: عبدالرمحن حممد عثمان، دار الفكر، ط3، 1399 ـه/ 1979م.

تفسري ابن اجلوزي ]املســى: زاد املسري يف علم اتلفسري[، عبدالرمحن بن اجلوزي . 6
ابلغدادي )٥9٦ه(، املكتب اإلساليم، ط1.

تفســري ابن كثري ]املسى: تفسري القرآن العظيم[، إســماعيل بن كثري ادلمشيق . 7
)77٤ه(، دار املعرفة، بريوت، ط٢، 1٤07ه/19٨7م.

اتلفسري البســيط، يلع بن أمحد الواحدي )٤٦٨ه(، حتقيق: جمموعة من ابلاحثني، . 8
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، ط1، 1٤30ه.

تفسري ابلغوي ]املسى: معالم اتلزنيل[، احلسني بن مسعود ابلغوي )٥1٦ه(، حتقيق: . 9
خادل العك، ومروان سوار، دار املعرفة، بريوت، ط1، 1٤0٦ ـه/ 19٨٦م.

تفســري الطبي ]املســى: جامع ابليان عن تأويل آي القــرآن[ حممد بن جرير . 10
الطبي )310ه(، حتقيق: د. عبداهلل الــرتيك، هجر للطباعة والنرش، القاهرة، ط1، 

1٤٢٢ه/٢001م.



154

تفسري الشواكين ]املسى: فتح القدير[، حممد يلع الشواكين )1٢٥0ه(، دار الفكر، 1٤01ه.. 11
تفســري الفخر الرازي ]املسى: اتلفســري الكبري[، فخر ادلين حممد عمر الرازي . 12

)٦0٦ه(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 تفســري القرطيب ]املســى اجلامع ألحاكم القرآن[، حممد أمحد القرطيب )٦71ه(، . 13

حتقيق: د.عبداهلل الرتيك، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 1٤٢7 ـه/ ٢00٦م.
اتلفســري الوســيط، يلع بن أمحد الواحدي )٤٦٨ه(، حتقيق: الشــيخ اعدل أمحد . 14

عبداملوجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1٤1٥ ـه/ 199٤م.
 اتلفسري الوسيط للقرآن الكريم، ادلكتور حممد سيد طنطاوي، دار السعادة. . 15
تهذيب اللغة، حممد بن أمحد األزهري )370ه(، حتقيق: عبدالسالم هارون وآخرون، . 16

ادلار املرصية للتأيلف والرتمجة، القاهرة، 13٨٤ ـه/19٦٤م.
جامع العلوم واحلكم، عبدالرمحن بن شــهاب ادلين املشهور بابن رجب احلنبيل . 17

)79٥ه(، حتقيق: شــعيب األرناؤوط، وإبراهيم باجس، مؤسســة الرسالة، بريوت، 
ط1، 1٤11ه/ 1991م.

اجلواب الصحيح ملن بدل دين املســيح، شيخ اإلسالم ابن تيمية )7٢٨ه(، إرشاف: . 18
يلع السيد صبح املدين، دار املدين، القاهرة.

حاشية كتاب اتلوحيد، عبدالرمحن بن حممد بن قاسم )139٢ه(، ط1، 139٦ه.. 19
ادلر املنثــور يف اتلفســري باملأثور، عبدالرمحن بن الكمال جالل ادلين الســيويط . 20

)911ه(، دار الفكر، بريوت، ط1، 1٤03 ـه/ 19٨3م.
ديوان حسان بن ثابت، حتقيق د.ويلد عرفات، معهد ادلراسات الرشقية واألفريقية . 21

جبامعة نلدن.
الرحيق املختوم، صيف الرمحن املباركفــوري، دار الوفاء، املنصورة، ط19، 1٤٢٨ ـه/ . 22

٢007م.
سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين )٢73ه(، حتقيق: حممد مصطىف األعظيم، . 23

رشكة الطباعة العربية السعودية، الرياض، ط٢، 1٤0٤ ـه/ 19٨٤م.



155

ســنن أيب داود، سليمان بن األشعث السجســتاين )٢7٥ه(، إعداد وتعليق: عزت . 24
اعس، دار احلديث، بريوت، ط1، 1391 ـه/ 1971م. عبيد ادلَّ

ســنن الرتمذي ]اجلامع الصحيح[، حممد بن عيىس بن ســورة)٢97ه(، دار إحياء . 25
الرتاث العريب، بريوت، حتقيق الشيخ إبراهيم عطوه عوض.

سنن النســايئ برشح السيويط وحاشية الســندي، عبدالرمحن بن الكمال جالل . 26
ادلين الســيويط )911ه(، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة، دار البشائر، بريوت، ط٢، 

1٤0٦ ـه/ 19٨٦م.
ســري أعالم انلبالء، حممد بن أمحد بن عثمان اذلهيب )7٤٨ه(، حتقيق: شــعيب . 27

األرنؤوط، وأكرم ابلويش، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 1٤03 ـه/ 19٨3م.
سرية انليب ملسو هيلع هللا ىلص، عبدامللك بن هشام )٢1٨ه(، حتقيق: حممد ميح ادلين عبداحلميد، . 28

دار الفكر، 1٤01 ـه/ 19٨1م.
رشح العقيدة الطحاوية، يلع بن يلع بن أيب العز )79٢ه(، حتقيق: شعيب األرنؤوط، . 29

مكتبة دار ابليان، دمشق، ط1، 1٤01 ـه/ 19٨1م.
صحيح ابلخاري، حممد بن إســماعيل ابلخاري )٢٥٦ه(، حتقيق: د. مصطىف ديب . 30

ابُلغا، دار ابن كثري، دمشق- بريوت، ط3، 1٤07ه/19٨7م.
صحيح ســنن أيب داود، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، ط1، . 31

1٤09ه/ 19٨9م.
صحيح سنن الرتمذي، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، ط1، . 32

1٤0٨ه/19٨٨م.
صحيح سنن النســايئ، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، ط1، . 33

1٤09ه/19٨٨م حممد نارص ادلين األبلاين.
صحيح سنن ابن ماجه، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، ط٢، . 34

1٤0٨ ـه/ 19٨7م.



156

صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي )٢٦1ه(، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، . 35
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 

يف ظالل القرآن، ســيد قطــب )19٦7م(، دار الرشوق، بــريوت - القاهرة، ط٥، . 36
1397ه/1977م.

فيض القدير رشح اجلامع الصغري، عبدالرؤوف املناوي )1031ه(، دار الفكر، ط٢، . 37
1391 ـه/197٢م.

م )٢٢٤ه(، حتقيق د.عبداملجيد قطامش، دار املأمون . 38
َّ

كتاب األمثال، القاسم بن سال
للرتاث، بريوت، ط1، 1٤00 ـه/19٨0م.

لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور )711ه(، دار صادر، بريوت.. 39
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )7٢٨ه(، مجع وترتيب الشيخ عبدالرمحن بن . 40

حممد بن قاسم، طبعة الرئاسة العامة لشؤون احلرمني الرشيفني.
املحصول يف علم أصول الفقه، فخر ادلين حممد عمر الرازي )٦0٦ه(، حتقيق: طه . 41

جابر العلواين، ط1، 1399 ـه/1979م املحيط يف اللغة. 
املحيط يف اللغة، الصاحب إسماعيل بن عباد)3٨٥ه(، حتقيق: الشيخ حممد حسن . 42

آل ياسني، اعلم الكتب، بريوت، ط1، 1٤1٤ ـه/ 199٤م.
مرقاة املفاتيح رشح مشــاكة املصابيح، يلع سلطان حممد القارئ )101٤ه(، مكتبة . 43

إمدادية ملتان، باكستان. 
املستقىص يف أمثال العرب، جار اهلل حممود بن عمر الزخمرشي )٥3٨ه(، دار الكتب . 44

العلمية، بريوت، ط3، 1٤07 ـه/ 19٨7م.
املسند، أمحد بن حنبل )٢٤1ه(، دار ابلاز، مكة، ط٢، 139٨ ـه/197٨م.. 45
انلهاية يف غريب احلديث، أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري )٦0٦ه(، املكتبة . 46

العلمية، بريوت، حتقيق: حممود حممد الطنايح. 



157

فهرس املوضواعت

الصفحةاملوضوع

103ُملّخُص ابلحث ........................................................................................................

10٤املقدمة: أهمية املوضوع وسبب اختياره، ومنهج ابلحث وخطته .................................

10٨اتلمهيد: حكمة اهلل يف خلق اجلنة وانلار ...................................................................

ل: املوجبات العقدية الستحقاق دخول انلار ........................................... 109املبحث األوَّ

ل: استحقاق انلار بسبب الرشك أوالكفر .................................. 109املطلب األوَّ

111املطلب اثلاين: استحقاق انلار بسبب الكفر بأحد أراكن اإليمان ..................

.......  113املطلب اثلالث: استحقاق انلار بسبب افرتاء الكذب ىلع اهلل
11٨املطلب الرابع: استحقاق انلار بسبب انلفاق ..................................................
1٢0املطلب اخلامس: استحقاق انلار بسبب إيذاء اهلل  ورسوهل ملسو هيلع هللا ىلص .....
1٢٥املبحث اثلاين: املوجبات السلوكية الستحقاق دخول انلار .........................................
ل: استحقاق انلار بسبب اقرتاف املعايص واستحالهلا ................ 1٢٥املطلب األوَّ
131املطلب اثلاين: استحقاق انلار بسبب الصد عن سبيل اهلل .............................
13٢املطلب اثلالث: استحقاق انلار بسبب االستهزاء بآيات اهلل ورسله ................
13٤املطلب الرابع: استحقاق انلار بسبب اللغو يف القرآن ....................................
137املطلب اخلامس: استحقاق انلار بسبب كتمان احلق وخيانة العهد ................
1٤0املطلب السادس: استحقاق انلار بسبب اتلكبُّ ىلع اهلل تعاىل .......................
1٤3املبحث اثلالث: شبهات وإشاكالت ...........................................................................
ل: الشبهة األوىل ........................................................................ 1٤3املطلب األوَّ
1٤٤املطلب اثلاين: الشبهة اثلانية ........................................................................



158

الصفحةاملوضوع
1٤٦املطلب اثلالث: الشبهة اثلاثلة .......................................................................
1٥0اخلاتمة ....................................................................................................................
1٥3ثبت املصادر واملراجع ...............................................................................................
1٥7فهرس املوضواعت .....................................................................................................


