


1 
 

  مسألة

 هل جيوز الشهادة مليت معني من غري أهل القبلة ممن مل يرد فيه نص أبنه من أهل النار 

 متهيد

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد:

 راحل التالية:فإن حبث أي مسألة خالفية ينبغي أن مير ابمل

  .حترير حمل النزاع أوال:

 ذكر دليل كل فريق يف حمل النزاع. اثنيا:

 .ما ال يصح من األدلة أو طرق االستدالل استبعاد اثلثا:

 نزاع حقيقي أم لفظي.الالنظر هل  رابعا:

 قواعد التعارض والرتجيح. إعمال خامسا:

 .الوصول إىل الراجح سادسا:
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 أوال حترير حمل النزاع

تتشعب بنا السبل؛ واملقصود بتحرير حمل النزاع ابختصار هو: ختليص البد من حترير حمل النزاع حىت ال 
 موطن اخلالف املراد حبثُه عن غريه؛ أي متييز ما هو خارج عن حمل النزاع وما هو داخل فيه.

 ما يدخل يف املسألة:•

 .أبنه من أهل النار ،ممن مل يرد فيه نصالشهادة، مليت، معني، من غري أهل القبلة، 

 اف جمتمعة إن ختلف وصف منها خرجت عن حمل النزاع وهي:فله ستة أوص

 الشهادة. (1

 مليت. (2

 معني. (3

 من غري أهل القبلة. (4

 ممن مل يرد فيه نص. (5

 أبنه من أهل النار. (6

 

 ما خيرج عن املسألة:•

َنَّ ََلُْم َعَذاابا  (1 رِّ اْلُمَنافِّقِّنَي أبِّ  أَلِّيماا{التبشري ابلنار: مثل: أبشر مبا يسؤك، أبشر ابلنار، ومنها: }َبش ِّ
، وتقال للحي وامليت، فليست شهادة وال جزم له أبنه من أهل النار،  وتشبه [138]النساء:

الفرق بني الدعاء على معني ابللعنة واحلكم عليه أبنه ملعون؛ فنقول: هللا يلعنك، وال نقول فالن 
 ملعون، فنقول: أبشر ابلنار وال نقول: أنت يف النار. 

 ألنه قد يتوب.  من كان حيا من الكفار؛  (2

 احلكم ابلعموم، فكل كافر يف النار، وال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة. (3
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 الشهادة ألهل القبلة ابجلنة أو النار. (4

االستثناء، أبن يقال: إن مات على ما هو عليه من الكفر فهو يف النار، وإن مات على ما هو  (5
 األسفل من النار.  عليه من الشرك فهو يف النار، وإن مات منافقا فهو يف الدرك

وأيب وأابك »، «رأيت عمرو بن حلي اخلزاعي جير قصبه يف النار» :من ورد يف حقه نص كحديث (6
، ويلحق هبم: أطفال املشركني، لتعارض األدلة «وإهنما ليعذابن وما يعذابن يف كبري»، «يف النار

"فال  خاري ومسلم.رواه الب «هللا أعلم مبا كانوا عاملني»يف حقهم، ولقوله صلى هللا عليه وسلم: 
 (.4/312حيكم على معني منهم ال جبنة وال بنار" )الفتاوى:
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 اثنيا: ذكر دليل كل فريق

 .دون استثناء ن مات كافرا ابلنارلقطع ملابالفريق األول: القائل أدلة 

َوَلْو َكانُوا أُوِلِّ قُ ْرََب مِّْن بَ ْعدِّ َما قوله تعاىل: }َما َكاَن لِّلنَّبِّ ِّ َوالَّذِّيَن َآَمُنوا َأْن َيْستَ ْغفُِّروا لِّْلُمْشرِّكِّنَي  (1
} يمِّ ُْم َأْصَحاُب اجلَْحِّ َ ََلُْم َأهنَّ  .[113]التوبة: تَ َبنيَّ

ُ َعَلْيهِّ اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِّلظَّالِّمِّ  (2 َّللَِّّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَّ  نَي مِّْن أَْنَصاٍر{قوله تعاىل: }إِّنَُّه َمْن ُيْشرِّْك ابِّ
 .[72]املائدة:

 رواه ابن ماجة «.حيثما مررت بقرب مشرك فبشره ابلنار»حديث:  (3

ما أتيت عليه من قرب عامري أو قرشي من مشرك؛ فقل: أرسلين إليك حممد؛ فأبشر »حديث:  (4
 .رواه أمحد والطرباين «مبا يسؤوك؛ جتر على وجهك وبطنك يف النار

 .رواه مسلم «إن أيب وأابك يف النار»حديث:  (5

والذى نفس حممد بيده ال يسمع َب أحد من هذه األمة يهودى وال نصراىن مث ميوت  »ث: حدي (6
 رواه مسلم «.أرسلت به إال كان من أصحاب النارومل يؤمن ابلذى 

يوم أحد: قال أبو سفيان، يوم بيوم بدر، األايم دول، وإن احلرب سجال، قال: فقال: عمر:  (7
 رواه أمحد النار".ان يف اجلنة، وقتالكم يف "ال سواء قتال

قتال املرتدين: قال أبو بكر: "ال نقبل توبتكم حىت تشهدوا: أن قتالان يف اجلنة، وقتالكم يف  (8
  السنة للخالل، والبيهقي.النار". 

عن ابن عمر رضي هللا عنه قال: "كنا ال نشك فيمن أوجب هللا له النار يف كتاب هللا حىت  (9
فلما [، 48]النساء:ُيْشَرَك بِّهِّ َويَ ْغفُِّر َما ُدوَن َذلَِّك لَِّمْن َيَشاُء..{  نزلت: }إِّنَّ هللَا اَل يَ ْغفُِّر َأنْ 

مسعناها كففنا عن الشهادة، وأرجينا األمور إىل هللا"، وعنه أيضاا: "كنا معشر أصحاب النب 
صلى هللا عليه وسلم ال نشك يف قاتل النفس، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور، وقاطع الرحم؛ 

   تفسري الطربي، وابن كثري. ت هذه اآلية فأمسكنا عن الشهادة".حىت نزل
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والوعيد  ،اإلمجاع: "أمجع العلماء على أن شامت النب صلى هللا عليه وسلم املتنقص له كافر (10
منقول  ومن شك يف كفره وعذابه كفر". ،وحكمه عند األمة القتل ،جار عليه بعذاب هللا له

قله ابن تيمية يف الصارم املسلول، والقاضي وغريمها ون عن حممد بن سحنون، واإلمام اخلطايب
  عياض يف الشفا.
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فيه نص، إال على االستثناء، أبنه من أهل النار، ممن مل يرد  مليت معني القائل: ال جنزم :الفريق الثاينأدلة 
الشرك فهو يف من الكفر أو  إن مات كافرا أو مشركا فهو يف النار، أو إن مات على ما كان عليهل: فنقو 

 .النار؛ فنحن نقطع له ابلنار على األوصاف ال األعيان لعدم النص

 فاالستثناء يف حاله ]هل مات كافرا على احلقيقة أم ال[ ال يف مآله ]أن الكافر يف النار[. 

َّللَِّّ  [،36]اإلسراء: قال تعاىل: }َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِّهِّ عِّْلٌم{ (1 وقال سبحانه: }َوَأْن ُتْشرُِّكوا ابِّ
 .[33]األعراف: َما ملَْ يُ نَ ز ِّْل بِّهِّ ُسْلطَاانا َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّّ َما اَل تَ ْعَلُموَن{

إىل جنازة صىب من األنصار فقلت: اي  قالت دعى رسول هللا صلى هللا عليه وسلمعن عائشة  (2
أوغري ذلك اي »افري اجلنة مل يعمل السوء ومل يدركه، قال: رسول هللا طوَب َلذا عصفور من عص

وخلق للنار أهال خلقهم  ،إن هللا خلق للجنة أهال خلقهم َلا وهم ىف أصالب آابئهم ،عائشة
 رواه مسلم«. َلا وهم ىف أصالب آابئهم

النب قالت أم العالء: فاشتكى عثمان عندان فمرضته حىت تويف، وجعلناه يف أثوابه، فدخل علينا  (3
صلى هللا عليه وسلم فقلت: رمحة هللا عليك أاب السائب شهاديت عليك لقد أكرمك هللا، فقال 

قالت: قلت ال أدري أبيب أنت وأمي اي « وما يدريك أن هللا أكرمه»النب صلى هللا عليه وسلم: 
ما أدري وهللا وهللا إين ألرجو له اخلري، و  ،أما هو فقد جاءه وهللا اليقني»فمن؟ قال:  ،رسول هللا

 ال أزكي أحدا بعده. رواه البخاريقالت: فوهللا « وأان رسول هللا ما يفعل يب

إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما َيُكوَن بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل » (4
إال ذراع  بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكوَن بينه وبينها

 رواه البخاري ومسلم«. اجلنة فيدخلها فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل

ويعمل فيما يرى الناس  ،إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل اجلنة وإنه ملن أهل النار» (5
 رواه البخاري«. عمال خبواتيمهاوإمنا األ ،عمل أهل النار وهو من أهل اجلنة

وإن العبد  ،ابلكلمة من رضوان هللا ال يلقي َلا ابال يرفعه هللا هبا درجاتإن العبد ليتكلم » (6
 رواه البخاري «.ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا ال يلقي َلا ابال يهوي هبا يف جهنم
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أن رجال قال: وهللا ال يغفر هللا لفالن، وإن هللا تعاىل قال: من ذا الذى يتأىل علي أن ال أغفر » (7
 رواه مسلم.« رت لفالن، وأحبطت عملكلفالن، فإىن قد غف

املعجم الكبري   «.ال أتلوا على هللا، ال أتلوا على هللا، فإنه من أتىل على هللا أكذبه هللا»وحديث:  (8
 للطرباين.

)البخارى ىف التاريخ عن « ويل للمتألني من أمىت الذين يقولون: فالن ىف اجلنة وفالن ىف النار» (9
 وقال: مرسل(.  ،جعفر العبدى

رواه  «.ويشهدون وال يستشهدون ،وخيونون وال يؤمتنون ،مث جييء قوم ينذرون وال يفون» (10
 البخاري

قال ابن عباس يف قوله تعاىل: }النَّاُر َمثْ َواُكْم َخالِّدِّيَن فِّيَها إِّالَّ َما َشاَء اَّللَُّ إِّنَّ َربََّك َحكِّيٌم  (11
 يف خلقه، وال ينزَلم جنة وال انراا". "ال ينبغي ألحد أن حيكم على هللا [128]األنعام: َعلِّيٌم{

 .ابن جرير وابن أيب حامت يف تفسريه اهرو 

اإلمجاع: "وأمجعوا على أنه ال يقطع ألحد جبنة وال انر إال من شهد له النص بذلك".  (12
 [.8]تشنيف األمساع ببعض مسائل اإلمجاع، مجع: وليد بن راشد السعيدان، ص

 ****** 
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 األول:مناقشة أدلة الفريق 

َ قوله تعاىل: }َما َكاَن لِّلنَّبِّ ِّ َوالَّذِّيَن َآَمُنوا َأْن َيْستَ ْغفُِّروا لِّْلُمْشرِّكِّنَي َوَلْو َكانُوا أُوِلِّ قُ ْرََب مِّنْ  .1  بَ ْعدِّ َما تَ َبنيَّ
} يمِّ ُْم َأْصَحاُب اجلَْحِّ  .ََلُْم َأهنَّ

 ل يف املسألة.تعترب اآلية وتفسري اإلمام الطربي َلا من أقوى أدلة الفريق األو 

يقول تعاىل ذكره: ما كان ينبغي للنب حممٍد صلى هللا عليه وسلم والذين آمنوا  :اإلمام الطربيقال 
يقول: أن يدعوا ابملغفرة للمشركني، ولو كان املشركون الذين يستغفرون َلم  {َأْن َيْستَ ْغفُِّروا} به
{مِّْن بَ ْعدِّ َما } ذوي قرابة َلم {أُوِلِّ قُ ْرََب } يمِّ ُْم َأْصَحاُب اجلَْحِّ َ ََلُْم َأهنَّ يقول: من بعد ما ماتوا  تَ َبنيَّ

على شركهم ابهلل وعبادة األواثن، وتبني َلم أهنم من أهل النار، ألن هللا قد قضى أن ال يغفر ملشرك، 
 فال ينبغي َلم أن يسألوا رهبم أن يفعل ما قد علموا أنه ال يفعله.

 يللنب والذين آمنوا أن يستغفروا ملن مات من املشركني ولو كانوا ذو ما كان  :أيضا واملعىن حيتمل
قرابة، من بعد ما تبني للمؤمنني أن املشركني هم أصحاب اجلحيم خالدين فيها أبدا، وأن هللا قد 

َ اَل يَ ْغفُِّر َأْن ُيْشَرَك بِّهِّ َويَ ْغفُِّر َما ُدوَن َذلِّ  َك لَِّمْن َيَشاُء{، قضى أن ال يغفر ملن مات مشركا: }إِّنَّ اَّللَّ
 فال ينبغي َلم أن يسألوا رهبم أن يفعل ما قد علموا أنه ال يفعله. 

  واحلكم املستفاد:

 النهي عن االستغفار ملن مات مشركا؛ ألن االستغفار ال ينفعه.  -

 اعتقاد أن كل من مات مشركا فهو يف النار خالدا فيها أبدا. -

اة دخل عليه النب صلى هللا عليه وسلم وعنده أبو ملا حضرت أاب طالب الوف  سبب نزول اآلية:
جهل وعبد هللا بن أيب أمية فقال النب صلى هللا عليه وسلم: "أي عم قل ال إله إال هللا أحاج لك 
هبا عند هللا" فقال أبو جهل وعبد هللا بن أيب أمية اي أاب طالب: أترغب عن ملة عبد املطلب، فقال 

"ألستغفرن لك ما مل أنه عنك" فنزلت: }َما َكاَن لِّلنَّبِّ ِّ َوالَّذِّيَن َآَمُنوا َأْن النب صلى هللا عليه وسلم: 
يمِّ{ ُْم َأْصَحاُب اجلَْحِّ َ ََلُْم َأهنَّ  رواه البخاري.َيْستَ ْغفُِّروا لِّْلُمْشرِّكِّنَي َوَلْو َكانُوا أُوِلِّ قُ ْرََب مِّْن بَ ْعدِّ َما تَ َبنيَّ
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ينهاين هللا"، قال: فأخذ املسلمون يستغفرون ملواتهم الذين  ويف رواية: "ال أزال استغفر لك حىت
انُوا ماتوا وهم مشركون، فأنزل هللا تعاىل: }َما َكاَن لِّلنَّبِّ ِّ َوالَّذِّيَن َآَمُنوا َأْن َيْستَ ْغفُِّروا لِّْلُمْشرِّكِّنَي َوَلْو كَ 

ُْم َأْصَحاُب  َ ََلُْم َأهنَّ {.أُوِلِّ قُ ْرََب مِّْن بَ ْعدِّ َما تَ َبنيَّ يمِّ  اجلَْحِّ

ِلِّ وعن ابن عباس: قوله عز وجل: }َما َكاَن لِّلنَّبِّ ِّ َوالَّذِّيَن َآَمُنوا َأْن َيْستَ ْغفُِّروا لِّْلُمْشرِّكِّنَي َوَلْو َكانُوا أُو 
{ فكانوا يستغفرون َلم حىت نزلت هذه اآلية،  يمِّ ُْم َأْصَحاُب اجلَْحِّ َ ََلُْم َأهنَّ ْن بَ ْعدِّ َما تَ َبنيَّ فلما قُ ْرََب مِّ

 نزلت أمسكوا عن االستغفار ألمواهتم، ومل ينههم أن يستغفروا لألحياء حىت ميوتوا.

***** 

ُ َعَلْيهِّ اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِّلظَّالِّمِّ  (2 َّللَِّّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَّ  نَي مِّْن أَْنَصاٍر{. قال تعاىل: }إِّنَُّه َمْن ُيْشرِّْك ابِّ

 النزاع فهي حكم عام يقر به الفريقان. هذه اآلية ليست يف حمل

الذي أيوي إليه ويصري يف معاده من جعل هلل  -يقول الطربي: "}َوَمْأَواُه النَّار{: ومرجعه ومكانه
 انُر جهنم". -شريكاا يف عبادته

***** 

 «.حيثما مررت بقرب مشرك فبشره ابلنار» (3

أرسلين إليك حممد؛ فأبشر مبا يسؤوك؛ ما أتيت عليه من قرب عامري أو قرشي من مشرك؛ فقل: » (4
 «.جتر على وجهك وبطنك يف النار

، فلو قيل للحي من افيها البشارة ابلنار وهو مل ينازع فيه هذه األحاديث ليست يف حمل النزاع ألن
الكفار أو األموات على حد سواء: أبشر ابلنار أو أبشر مبا يسؤك يف جهنم، أو مر مسلم مثال على 

 رى فقال: أبشروا بعذاب هللا لكم ..ليس فيه إشكال.قبور النصا

احلديث األول خمتلف يف صحته والراجح ضعفه، والثاين متفق على  ملحوظة حديثية دون تفصيل:
 .وهو ضعيف، يعقوب بن حممد بن عيسىفيه ، ضعفه إال من شذ يف حتسينه

***** 

 «.إن أيب وأابك يف النار»حديث:  (5
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 نزاع، ألن فيه نص، واخلالف فيما ال نص فيه.هذا احلديث خارج عن حمل ال

«. استأذنت رَب أن أستغفر ألمى فلم أيذن ىل، واستأذنته أن أزور قربها فأذن ىل» ومثله حديث:
رواه مسلم، ويف رواية فيها ضعف: فأنزل علي: }َما َكاَن لِّلنَّبِّ ِّ َوالَّذِّيَن َآَمُنوا َأْن َيْستَ ْغفُِّروا 

{.لِّْلُمْشرِّكِّنَي َوَلوْ  يمِّ ُْم َأْصَحاُب اجلَْحِّ َ ََلُْم َأهنَّ   َكانُوا أُوِلِّ قُ ْرََب مِّْن بَ ْعدِّ َما تَ َبنيَّ

أن من "، وقال فيه: "بيان أن من مات على الكفر فهو يف النار": له النوويلكن يستأنس برتمجة 
 ."النار، وال تنفعه قرابة املقربنيمات على الكفر فهو يف 

***** 

والذى نفس حممد بيده ال يسمع َب أحد من هذه األمة يهودى وال نصراىن مث ميوت ومل »حديث:  (6
 «.كان من أصحاب الناريؤمن ابلذى أرسلت به إال  

 هذا احلديث خارج عن حمل النزاع، ألنه عام، واخلالف يف احلكم على املعني.

***** 

ب سجال، قال: فقال: عمر: "ال سواء يوم أحد: قال أبو سفيان، يوم بيوم بدر، األايم دول، وإن احلر  (7
 قتالان يف اجلنة، وقتالكم يف النار".

قتال املرتدين: قال أبو بكر: "ال نقبل توبتكم حىت تشهدوا: أن قتالان يف اجلنة، وقتالكم يف النار" وأقره  (8
 عمر.

ول هللا حديث صلح احلديبية وفيه: فأتى عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه فقال: اي رس ومثاهلما أيضا:
قال : أليس قتالان ىف اجلنة وقتالهم ىف النار؟ قال «. بلى:»ألسنا على حق وهم على ابطل؟ قال 

 قال : ففيم نعطى الدنية ىف أنفسنا ونرجع وملا حيكم هللا بيننا وبينهم.«. بلى:»

على واخلالف يف احلكم  ،يف حق طائفة أو مجاعة ليست يف حمل النزاع، ألهنا عامةوهذه األحاديث  -
 املعني.

فإن اعرتض معرتض لزمه القول ابجلزم ابجلنة ملن مات من املسلمني يف غزوة أحد، وملن مات من  -
الصحابة يف قتال املرتدين، ولتوجيه العموم يف حديث صلح احلديبية فهو لكل من قتل من املسلمني، 
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د ألحد من أهل القبلة جبنة وال لقوله: "أليس قتالان يف اجلنة" واإلمجاع منعقد عند الفريقني أنه ال يشه
 انر إال بنص.

يقول ابن بطال شارح صحيح البخاري تعليقا على احلديث: "قال املهلب: فيه أنه قد جيوز أن يقطع  -
لقتلى املسلمني كلهم ابجلنة؛ لقول عمر : )أليس قتالان ىف اجلنة وقتالهم ىف النار( ولكن على اجلملة، 

لة واحد فيقال: إن هذا ىف اجلنة إال خبرب فيه نفسه؛ لقوله صلى وليس ميكن أن يشخص من هذه اجلم
هللا عليه وسلم: )وهللا أعلم مبن جياهد ىف سبيله( فنحن نقطع بظاهر هذا احلديث ىف اجلملة، ونكل 
التفصيل والغائب من النيات إىل هللا تعاىل؛ لئال يقطع ىف علم هللا بغري خرب، أال ترى أن النىب صلى هللا 

وسلم حني سئل، فقيل له: )منا من يقاتل للمغنم ولريى مكانه وللدنيا( فلما فصل له تربأ من عليه 
موضع القطع على الغيب. فقال : )من قاتل لتكون كلمة هللا هى العليا فهو ىف اجلنة( وهذا القول 

 [.5/31يقضى على سائر معاىن احلديث واملسألة. ]

***** 

"كنا ال نشك فيمن أوجب هللا له النار يف كتاب هللا حىت نزلت: }إِّنَّ عن ابن عمر رضي هللا عنه قال:  (9
هللَا اَل يَ ْغفُِّر َأْن ُيْشَرَك بِّهِّ َويَ ْغفُِّر َما ُدوَن َذلَِّك لَِّمْن َيَشاُء..{ فلما مسعناها كففنا عن الشهادة، وأرجينا 

 األمور إىل هللا".

سلم ال نشك يف قاتل النفس، وآكل مال وعنه أيضاا: "كنا معشر أصحاب النب صلى هللا عليه و 
 اليتيم، وشاهد الزور، وقاطع الرحم؛ حىت نزلت هذه اآلية فأمسكنا عن الشهادة".

 هذا األثر ليس يف حمل النزاع؛ ألنه يف عدم الشهادة على أهل الكبائر أهنم يف النار وهذا حمل اتفاق.

مال اليتيم .. ابلنار، حىت نزلت اآلية كنا نشهد ملن مات على كبرية كقتل النفس وأكل   واملعىن:
 خترب أهنم يف املشيئة، فقد يغفر هللا َلم بشفاعة أو مبحض فضله تعاىل.

 واحلكم املستفاد:

أنه ال جيوز أن نقول: من مات على كبرية فهو يف النار، على التعيني وال على العموم؛ ألن هللا أخرب 
 أهنم يف املشيئة.
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يف إسناده اَليثم بن مجاز ضعفه أمحد وابن معني، والنسائي األثر ضعيف ألن  حديثية:ملحوظة 
 وغريهم.

***** 

اإلمجاع: "أمجع العلماء على أن شامت النب صلى هللا عليه وسلم املتنقص له كافر، والوعيد جار عليه  (10
 بعذاب هللا له، وحكمه عند األمة القتل، ومن شك يف كفره وعذابه كفر".

ليس يف حمل النزاع، ألنه حكم عام واخلالف يف املعني، وال شك يف كفر من شتم النب  هذا اإلمجاع
 صلى هللا عليه وسلم أو انتقصه، وال شك كذلك يف عذابه وخلوده يف النار إذا مل يتب.

فنقول: من مات سااب للنب صلى هللا عليه وسلم أو منتقصا له فهو كافر، وكفره كفر مغلظ، فال 
 وال يصلى عليه، وال يدفن يف مقابر املسلمني.يستغفر له، 

 وهو خالد خملد يف انر جهنم إن مل حيدث توبة قبل موته.

***** 

 :مناقشة أدلة الفريق الثاين•

َّللَِّّ َما ملَْ يُ نَ ز ِّْل بِّهِّ  (1 ُسْلطَاانا قال تعاىل: }َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِّهِّ عِّْلٌم{ وقال سبحانه: }َوَأْن ُتْشرُِّكوا ابِّ
 َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّّ َما اَل تَ ْعَلُموَن{.

هذه من األدلة العامة يف النهي عن القول على هللا بال علم وال بينة، وينازع أبن الكالم يف املسألة أبدلة 
وبينات من الكتاب والسنة، وليس يف قولنا ادعاء لغيب جمهول بل هو حكم يف من مات كافرا أو 

 أنه من أصحاب اجلحيم.مشركا 

وللفريق الثاين أن يقول ليس اإلشكال يف جزمكم أن كل مشرك يف النار، وإمنا اإلشكال يف أنكم 
حكمتم ابلظاهر فيما ال حيكم فيه مبجرد الظاهر وهو أحكام اآلخرة، ورمبا كان الرجل مؤمنا يكتم إميانه، 

أو إن مات  -قولوا: إن مات على الشرك أو أحدث توبة قبل موته، أال يدعوكم ذلك لالستثناء، فت
 فهو يف النار. -على ما كان عليه من الشرك 
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وتبقى أحكام الدنيا على الظاهر يف اإلسالم والكفر على حد سواء؛ فمن أظهر اإلسالم حكمنا له 
 به، ومن أظهر الكفر حكمنا له به، إال إذا عارضه ظاهر أقوى منه.

م اآلخرة حلكمنا ملن حاله الظاهر السالمة من أسباب الفسق أنه ولو صح احلكم على الظاهر يف أحكا
 يف اجلنة، وإن كان يف الباطن منافقا، وهذا ابطل ابإلمجاع. 

فكان قولكم ملن مات: هو يف النار، وأنتم ال تعلمون حاله على احلقيقة )هل أحدث توبة أو كان يكتم 
 إميانه( اتباع ما ال علم لكم به.

***** 

أم املؤمنني قالت دعى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل جنازة صىب من األنصار فقلت: عن عائشة  (2
أوغري ذلك اي عائشة، »اي رسول هللا طوَب َلذا عصفور من عصافري اجلنة مل يعمل السوء ومل يدركه، قال: 

وهم ىف أصالب  إن هللا خلق للجنة أهال خلقهم َلا وهم ىف أصالب آابئهم، وخلق للنار أهال خلقهم َلا
 رواه مسلم«. آابئهم

احلديث خارج حمل النزاع ألنه يف حكم من مات من أطفال املسلمني، وحمل النزاع يف من مات من غري 
 أهل القبلة من املكلفني.

إن هللا خلق للجنة أهال خلقهم َلا وهم ىف أصالب »ستأنس بقوله صلى هللا عليه وسلم: ولكن قد ي
 «.هال خلقهم َلا وهم ىف أصالب آابئهمآابئهم، وخلق للنار أ

 أن أمر اجلنة والنار سابق يف علم هللا ال اطالع ألحد عليه إال عن طريق الوحي.

***** 

قالت أم العالء: فاشتكى عثمان عندان فمرضته حىت تويف، وجعلناه يف أثوابه، فدخل علينا النب صلى  (3
شهاديت عليك لقد أكرمك هللا، فقال النب صلى هللا هللا عليه وسلم فقلت: رمحة هللا عليك أاب السائب 

قالت: قلت ال أدري أبيب أنت وأمي اي رسول هللا فمن؟ قال: « وما يدريك أن هللا أكرمه»عليه وسلم: 
« أما هو فقد جاءه وهللا اليقني، وهللا إين ألرجو له اخلري، وما أدري وهللا وأان رسول هللا ما يفعل يب»

 زكي أحدا بعده. رواه البخاري.قالت: فوهللا ال أ
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احلديث خارج حمل النزاع ألنه يف حكم من مات من أهل القبلة، وحمل النزاع يف من مات من غري أهل 
 القبلة. 

ستأنس برتمجة البيهقي له حتت ]ابب ال يشهد ألحد جبنة وال انر إال ملن شهد له رسول هللا ولكن قد ي
ب صلى هللا عليه وسلم عليها احلكم مبجرد الظاهر فيما ال يعلمه صلى هللا عليه وسلم هبا[، فأنكر الن

 له اخلري. رجاإال هللا، لكن 

***** 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما َيُكوَن بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل » (4
بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكوَن 

 «.الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها

إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل اجلنة وإنه ملن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل » (5
 رواه البخاري«. النار وهو من أهل اجلنة وإمنا األعمال خبواتيمها

وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار »ا والشاهد يف احلديث األول: هذه األحاديث تعترب عمدة يف ابهب
والشاهد يف « حىت ما يكوَن بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها

وقد ترجم « وإمنا األعمال خبواتيمها»وقوله: « عمل أهل النار فيما يرى الناسويعمل »احلديث الثاين: 
 : )ابب األعمال ابخلواتيم وما خياف منها(.له البخاري

وهو من أهل النار، فيما يبدو للناس إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة »ويف رواية يف البخاري ومسلم: 
( ورواه 4203رواه البخاري )« وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل اجلنة

 (.6911مسلم: )

***** 

تكلم ابلكلمة من رضوان هللا ال يلقي َلا ابال يرفعه هللا هبا درجات وإن العبد ليتكلم إن العبد لي » (6
 «.ابلكلمة من سخط هللا ال يلقي َلا ابال يهوي هبا يف جهنم 
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ال يلقي » احلديث خارج حمل النزاع ألنه يبني خطورة الكلمة وأثرها يوم القيامة؛ ويستأنس منه بقوله:
فإذا كان الشخص نفسه ال يظن أن الكلمة تبلغ « ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت» ويف رواية: «َلا ابال

 فكيف مبا يراه الناس.  ذلك

***** 

أن رجال قال: وهللا ال يغفر هللا لفالن، وإن هللا تعاىل قال: من ذا الذى يتأىل علي أن ال أغفر لفالن، » (7
 رواه مسلم.« فإىن قد غفرت لفالن، وأحبطت عملك

 «.أتلوا على هللا، ال أتلوا على هللا، فإنه من أتىل على هللا أكذبه هللا ال»وحديث:  (8

)البخارى ىف التاريخ عن جعفر « ويل للمتألني من أمىت الذين يقولون: فالن ىف اجلنة وفالن ىف النار» (9
 العبدى وقال: مرسل(

ست يف من مات حديث التأِل خارج حمل النزاع، ألهنا ملن مات مسرفا على نفسه يف الذنوب، ولي
مشركا.. إال احلديث األخري لو صح لكان نصا يف املسألة لكنه مرسل واملرسل من أنواع الضعيف، 
ويستأنس بذكر أيب حنيفة له يف كتاب الفقه األكرب رواية أيب مطيع احلكم بن عبد هللا البلخي حتت 

 األحناف يف املسألة. عنوان: حترمي التأِل على هللا، فإن مل يصح حديثا فيصح اعتباره مذهب 

 ملحوظة: هناك خالف يف نسبة الكتاب: هل هو أليب حنيفة أم للبلخي نفسه؟

ويستأنس يف معىن التأِل بقول صاحب معجم اتج العروس: "يْعين الذين حَيْكموَن على اَّللَِّّ ويَقوُلوَن: 
َسنَّ اَّللَُّ  فالٌن يف اجلَّنةِّ وفالٌن يف النارِّ، وقيَل: التََّأِل ِّ على اَّللَِّّ َأنْ  َلنَّ فالانا الناَر، ويُ َنجِّ يقوَل: وهللا لَُيْدخِّ

َتَأِل ِّ على اَّللَِّّ" ]
ُ
 [.37/91َسْعَي فالٍن. وَكذلَِّك قَ ْولُه يف احلدِّيث: َمنِّ امل

***** 

 .«مث جييء قوم ينذرون وال يفون، وخيونون وال يؤمتنون، ويشهدون وال يستشهدون» (10

سليمان اخلطايب فيه: "وقيل: أراد هبا الشهادات  م، ويستأنس بقول أيباحلديث خارج حمل النزاع وهو عا
اليت يقطع هبا على املغيب فيقال: فالن يف اجلنة وفالن يف النار، وفيه معىن التأِل على اَّلل  تعاىل ولذلك 

 [.140/10[ ]وذكره البغوي يف شرح السنة: 3/21ذم وزجر عنه". ]معامل السنن:
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 يف املسألة فهو شاهد ملذهب أيب سليمان اخلطايب واإلمام البغوي يف املسألة.فهو إن مل يكن دليال 

***** 

ُ إِّنَّ َربََّك َحكِّيٌم َعلِّيٌم{ " (11 ال قال ابن عباس يف قوله تعاىل: }النَّاُر َمثْ َواُكْم َخالِّدِّيَن فِّيَها إِّالَّ َما َشاءَ اَّللَّ
 ة وال انراا"ينبغي ألحد أن حيكم على هللا يف خلقه، وال ينزَلم جن

روى هذا األثر ابن جرير وابن أيب حامت وابن كثري يف التفسري لكنه أثر ضعيف من حيث السند عن 
الطريق إليه عبد هللا بن و ، أيب طلحة مل يسمع من ابن عباس ألن علي بنابن عباس رضي هللا عنهما، 

 ولو صح لكان قول صحايب يف عني املسألة.؛ صاحل وفيه ضعف

***** 

اع: "وأمجعوا على أنه ال يقطع ألحد جبنة وال انر إال من شهد له النص بذلك". ]تشنيف اإلمج (12
 [.8األمساع ببعض مسائل اإلمجاع، مجع: وليد بن راشد السعيدان، ص

هذا اإلمجاع حيتاج لتوثيق ألنه منقول بال عزو ولعل الناقل قصد إمجاعهم على أن ال يقطع ملن مات 
 ر.من أهل القبلة جبنة وال ان

 وإن كان اللفظ املنقول عام ]ألحد[ أي من أهل القبلة أو غريهم.

***** 

 رابعا: النظر يف القضية حمل النزاع هل هو نزاع حقيقي أم لفظي

 إذا نظران للقدر املشرتك:

فهو كل كافر أو مشرك جتري عليه األحكام يف الدنيا على الظاهر بعد حتقيق الشروط وانتفاء املوانع، فال 
 يستغفر له، وال يصلى عليه، وال يدفن يف مقابر املسلمني.

 أن كل من مات مشركا فهو يف انر جهنم خالدا فيها.

 جيوز أن نقول للمشرك أبشر ابلنار أبشر مبا يسؤك، ولو بعد مماته.

 القدر املختلف فيه:
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 ء..من مات ظاهره الكفر أو الشرك هل يقطع له ابلنار بدون استثناء أم بعد االستثنا

فنقول مثال: شنودة يعذب اآلن يف انر جهنم )بدون استثناء(، أو نقول: حنسبه يعذب اآلن، أو إن مات 
 ولو يتب فهو يعذب اآلن.

 ولو نظران حلقيقة القول األول فهو ال خيتلف كثريا عن القول الثاين:

يتب، وقد يكون قد اتب بينه وبني فلو قيل له: تقسم أنه مل يتب قبل موته، لقال: أقسم فيما يظهر ِل أنه مل 
 هللا؛ لكن ليس ِل إال ما ظهر منه.

والقول الثاين كذلك: فلو قيل له: تقسم أنه اتب قبل موته، لقال: أقسم فيما يظهر ِل أنه مل يتب، وقد 
يكون قد اتب بينه وبني هللا؛ لكن َلذا االحتمال الذي ال خيالفين فيه صاحب القول األول ال أجزم بل 

 ثين، وخاصة أن مسائل الدنيا هي اليت جتري على الظاهر.است

 النتيجة:

 أن حقيقة حمل النزاع هو هل حيكم ابجلنة أو النار مبجرد الظاهر؟

***** 
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 قواعد التعارض والرتجيح إعمالخامسا: 

ال يعلم إال  تعارض األدلة يف املسألة جيعلنا نستصحب األصل وهو أن مسائل اجلنة والنار من الغيب الذي
من جهة الوحي، وقد انقطع الوحي فنثبت احلكم ملا ورد فيه النص ابجلنة والنار، ونتوقف يف احلكم ابجلنة 
أو النار لكن نرجو للمحسن وخناف على املسيء من أهل القبلة، ونرجئ أمر من مات كافرا لربه؛ لعله 

 أحدث توبة أو كان يكتم إميانه، فاهلل أعلم حباله.

 ***** 

 ادسا: الوصول إىل الراجحس

الراجح هو القول الثاين لصحة استدالله، وموافقته لألصل، وعدم وجود معارض سامل من النقض أو 
حيتاج لدليل، ، واحلكم ابلغيب ابلغيب احلكم ابجلنة والنار حكم ، وموافقته للقياس؛ فإن العلة أناالحتمال

  ة يف أهل النار.دموجو ا موجودة يف احلكم على أهل اجلنة، فهي كذلك كما أهنوهذه العلة  

 .مجهور أهل العلم وأئمة أهل السنة قولوهو 
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وال فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بني املعني وغريه، فنكفر من دان بغري اإلسالم مجلة ) :رمحه هللا يقولو 
 جمموعة الرسائل واملسائل والفتاوى أتليف:] (بلعنة ااملني مجلة وال خنص معينا ونلعن الظ حنكم على معني ابلنار

نقل صاحب البالغ املبني ، و 11/76 :الدرر السنية :وانظر، 313ص :محد بن انصر بن عثمان بن معمر
 .[2/247 :له

وابجلملة فمن دان بدين غري دين اإلسالم وقام به هذا الوصف الذي يكون ) :سليمان بن سحمانيقول 
وال حنكم على معني ابلنار بل نكل أمره إىل هللا وإىل علمه وحكمه يف ابطن أمره هذا يف  ،به كافرا فهو كافر

: لتباسكشف األوهام واال]  (الدنيا فهي جارية على ظاهر األمروأما يف أحكام  أحكام الثواب والعقاب
 [118ص

له يف الشفاعة شفاعته  فالشفيع الذي أذن هللا) :سليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبد الوهابيقول الشيخ 
من الدعاء الذي ليس فيه عدوان، وهو ال يكون إالَّ للموحدين ال للمشركني الذين حرم هللا عليهم اجلنة 

ن أوإن مل نقطع ملعني جبنة وال انر إالَّ ملن نص عليه النب صلى هللا عليه وسلم، ألان مأمورون ومأواهم النار، 
 [.397: صالتوضيح عن توحيد اخلالق( ]إليه سبحانه وتعاىلألمور مرجعها نعامل ابلظاهر وا

***** 

 وهللا أعلم 

 أخوكم أبو مرمي
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