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 ملخص البحث
 .وخاحمت وفصليه مقذمت على البحث هذا رحبج

 عصاة المسلميه: الفصل األول:
 وفيه خمست مباحث:

 التعشيف بعصاة المسلمين. :المبحث األول 
 أدلت عزاب عصاة المسلمين. :المبحث الثاوي 
 أهل السنت في عزاب عصاة المسلمين. منهج :المبحث الثالث 
مىقف علماء السنت من نصىص خلىد المسلمين في  :المبحث الزابع 

 الناس.
 بعض مىانع إنفار وعيذ اهلل لعصاة المسلمين. المبحث الخامس: 

 أوىاع عذاب عصاة المسلميه: الفصل الثاوي:
 وهي حىقسم إلى قسميه:

 القسم األول: في الذويا وهى وىعان:
 االبتالءاث العامت والخاصت.  ع األول:الىى

 العقىباث الششعيت من الحذود والتعضيضاث ونحىها. الىىع الثاوي:
 القسم الثاوي: العذاب بعذ المماث وهى أوىاع:

 عزاب القبش. الىىع األول:
 العزاب بعذ البعث حتى ُيقضى بين العباد. الىىع الثاوي:
وينقسم إلى ، الصشاط في جهنمالعزاب أثناء المشوس على  الىىع الثالث:

 قسمين.
 العزاب في جهنم. :الىىع الزابع

 القنطشة(.) بعذ مجاوصة الصشاط وقبل دخىل الجنت :العذاب الخامس
 الخاحمت 

 ثم مصادر ومزاجع البحث 
 ثم الفهارس 
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A  

  إن مدهللا الح هنحمد ومن أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ، ونستغفره ونستعينُه 
 ال أن وأشهد، له هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهللا يهده من، أعمالنا سيئات

  .)r( ورسوله عبده محمداً أن وأشهد، له شريك ال وحده اهللا إال إله
  .)١( }مسِلمون وَأنْتُم ِإلَّا تَموتُن ولَا تُقَاِتِه حقَّ اللَّه اتَّقُوا َآمنُوا الَِّذين َأيها يا{ 
 زوجها ِمنْها وخَلَقَ واِحدٍة نَفٍْس ِمن خَلَقَكُم الَِّذي ربكُم اتَّقُوا النَّاس َأيها يا{ 

 اللَّه ِإن والَْأرحام ِبِه تَساءلُون الَِّذي لَّهال واتَّقُوا وِنساء كَِثيرا ِرجالًا ِمنْهما وبثَّ
كَان كُملَيا عِقيب٢( }ر(.  
 ويغِْفر َأعمالَكُم لَكُم يصِلح * سِديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتَّقُوا َآمنُوا الَِّذين َأيها يا{ 
لَكُم كُمذُنُوب نمِطِع وي اللَّه وولَهسر فَقَد ا فَاززا فَوِظيم٣( }ع( .  

 أن جعلهم أهل اعتدال )e(فِمن ِنعِم اهللا تعالى على ُأمة نبيه محمٍد ، وبعد  
خياراً ، عدوالً:أي، )٤(}وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا{ :ووسطية قال جّل شأنه

قال ،  -  التساهل -  يطالتفر وطرف، - الغلو– اإلفراط طرف بينمتوسطين 
فالوسطية صفة عظيمة من صفات ، )٥(}كُنْتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس{ :تعالى

  .هذه األمة المباركة ال تنفك عنها أبداً
  

                                                             
 ].١٠٢ :آل عمران[) ١(

 ].١ :النساء[) ٢(

 ].٧١-٧٠ :األحزاب[) ٣(

 ].١٤٣ :البقرة[ ) ٤(

 .]١١٠ :آل عمران[) ٥(



   آل إا  ا / ار
 

 - ٤ -

فإنه يرجع إلى أسباب أخرى تتعلق ؛ أما ما وجد من ظواهر تخالف ذلك  
 من على والتغلب، اليسر الدين  إذ  طابع هذا، بالمكلّفين ال بقواعد وأصول الدين

، وقَاِربوا، وسددوا، تعسروا وال يسروا :بقوله يوصي )e( نبينا فتئ وما يشاده
   .وَأبِشروا، وبشّروا

 رحمهم اهللا –وقد وضح هذا المنهج جلياً فيما سطّره علماء سلفنا الصالح   
: ئية مما يعتقدونهوجعلوا ميزة كل جز؛   في كتب خصصوها لذلك-تعالى 

 وما )e( وهم يستمدون عقيدتهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم ؟كيف ال، الوسطية
  .كان عليه الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم أجمعين

بـ ومن األمثلة التي توضح وسطية واعتدال هذا المنهج القويم ما يتعلّق   
كتاب والسنة الذين وردت فيهم نصوص من ال، )مصير العصاة من المسلمين(

بالعذاب ، يفيد بعضها بوقوع العذاب الشديد على من قارف بعضها ولم يتب
بينما وردت نصوص أخرى تدل ، الشديد الذي يصل إلى حد الخلود في جهنم

أو يعذبهم عذاباً دون ،  يغفر ألصحاب الذنوب التي دون الشرك)U(على أن اهللا 
  .- منها  أعاذنا اهللا–الحكم عليهم بالخلود في النار 

والعلم بالقول الحق فيها أمر مهم ينبغي ، وهذه المسألة من األهمية بمكان  
إذ هي من المسائل التي  وقع بسببها ، على كل مسلم أن يسعى لتعلّمه وتعليمه

 حيث أخرجوا -  وهو خالف الخوارج للصحابة -أول اختالف في هذه األمة 
هم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة عصاة المسلمين من اإلسالم بالكلية وأدخلو

  .واهللا المستعان، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم، الكفار
  .بالمنزلة بين المنزلتين: ثم أحدث المعتزلة بعد ذلك بدعة أخرى وهي القول  

 أن الفاسق : ثم أحدث المرجئة أمراً ال يقل في السوء عن الذي قبله وهو قولهم
   .انمؤمن كامل اإليم
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، تعاني من تلك المشاكل -  في زماننا هذا- وال تزال أمة اإلسالم  
، وسفك الدماء المعصومة، والمبتدعات التي نتج عنها التكفير، والمخالفات

، ودماءهم، والتعدي على أعراض المسلمين، والجرأة على الدين، والفرقة
  .وغير ذلك من المفاسد، ومواثيقهم، وعهودهم

وعدم ، مدارسة العقيدة الصافية الصحيحة بين الناسوال شك أن قلة   
أو ظن بعض الدعاة أن غيرها من أصول الدين ، االهتمام بنشرها وتعليمها

وقلة من يتصدى لها من ، أضف إلى ذلك كثرة الشبهات، وفروعه أهم منها
ء كل ذلك كان سبباً بارزاً فيما نعانيه من فتنة التكفير والتعدي على الدما؛ العلماء

  .المعصومة
، ورتبتها، غير أني جمعتها في مكان واحد؛ وال أزعم أني جئت بجديد  

ألنني لو جمعت األدلة ، وأتيت بدليل أو دليلين على كل جزئية من هذه المسألة
 ألطروحة – يصلح أن يكون عنواناً –الموجدة في الكتب التسعة لصار سفراً 

  .)١(دكتوراه
 اإلمام – لكن باختصار –وذكرها وأصرح من وقفت عليه في جمعها   

 َأسباٍب عشَرِة ِبَأحِد تُدفَع عقُوبتَها فَِإن سيَئةً فَعَل من( :  إذ قال)~(السفاريني 
َأن تُوبي تَابِه فَيلَيع ،َأو تَغِْفرسي غْفَرفَي لَه ،َل َأومعنَاٍت يسا حوهحفَتَم فَِإن 

 الْبرزِخ ِفي َأو، عنْه فَيكَفَّر ِبمصاِئب الدنْيا ِفي يبتَلَى َأو، السيَئاِت يذِْهبن اِتالْحسنَ
 َأو، عنْه تُكَفِّر ِبَأهواٍل الِْقيامِة عرصاِت ِفي يبتَلَى َأو، عنْه فَيكَفَّر والِْفتْنَِة ِبالضغْطَِة

ِركَهتُد ِه ةُشَفَاعنَِبي )e( ،ةُ َأومحِه ربر كارالَى تَبتَع٢().و(  
  

                                                             
 .)قريباً( في كتاب مستقل إن شاء اهللا خراجهاوقد جمعت جلها إل) ١(

 ).٢/١٧( األنوار البهية لوامع) ٢(
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  .وخاتمة وفصلين مقدمة على البحث هذا رتبت وقد
  : عصاة المسلمين:الفصل األول

  :وفيه خمسة مباحث
  . التعريف بعصاة المسلمين:ا اول  
  ما أدلة عذاب عصاة المسلمين:ا . 
  ا أهل السنة في عذاب عصاة المسلمين منهج:ا .  
  اا موقف علماء السنة من نصوص خلود المسلمين في :ا 
  .النار
  ا بعض موانع إنفاذ وعيد اهللا لعصاة المسلمين:ا .  

  : أنواع عذاب عصاة المسلمين:الفصل الثاني
  :وهي تنقسم إلى قسمين

  :في الدنيا وهو نوعان: القسم األول
  .  االبتالءات العامة والخاصة:ع األولالنو

  . العقوبات الشرعية من الحدود والتعزيزات ونحوها:النوع الثاني
  :العذاب بعد الممات وهو أنواع: القسم الثاني
  . عذاب القبر:النوع األول
  . العذاب بعد البعث حتى يقضى بين العباد:النوع الثاني
  .وينقسم إلى قسمين، الصراط في جهنم العذاب أثناء المرور على :النوع الثالث
  . العذاب في جهنم:النوع الرابع

  ).القنطرة(  بعد مجاوزة الصراط وقبل دخول الجنة:العذاب الخامس
  الخاتمة 

  ثم مصادر ومراجع البحث 
  ثم الفهارس 
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  :كالتالي البحث هذا في منهجي وسيكون
 السورة بذكر، )U( هاللَّ كتاب في موضعها إلى القرآنية اآليات أعزو :أوالً  
  .اآلية ورقم
 أو الصحيحين في منها كان فما، البحث في الواردة األحاديث ُأخرج :ثانياً  

  .درجته بيان مع، خرجته غيرهما في كان وإن، به اكتفيت أحدهما
 األثر درجة بيان مع، مصادرها من البحث في الواردة اآلثار خرجت :ثالثاً  

  .الفن هذا هلأ عن نقالً ذلك في وجدت ما
  . البحث في الواردة الغريبة واأللفاظ الكلمات معاني أذكر :رابعاً  

  
، وأن يعيننا على ذكره، والسداد والتوفيق والعون اإلخالص تعالى اهللا أسأل  

  .وحسن عبادته، وشكره

  
  

أ و آ و  ّم  و ا و  
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  األول الفصل
  مباحث عدة وفيه، املسلمني عصاة

  
ول االمسلمين بعصاة التعريف :ا.  
ا مالمسلمين عصاة عذاب أدلة :ا. 

ا عصاة عذاب في السنة أهل منهج :ا 
  .المسلمين

ا االخلود نصوص من السنة علماء موقف :ا.  
ا صاةع على اهللا وعيد إنفاذ موانع :ا 
  .المسلمين
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  املبحث األول
  )عصاة املسلمني(التعريف بـ 

  
وعـصى  ، عصى العبد ربه ِإذا خالَف َأمره     : يقال،  ِخالفُ الطَّاعة  :الِعصيان  

ِإذا لـم يِطعـه فهـو عـاٍص         ؛  فالن َأميره يعِصيه عصياً وِعصياناً ومعـِصيةً      
ِصي١(وع(.  

وأصله أن يتمنّع ، إذا خرج عن الطاعة: صى ِعصياناًوع:   قال الراغب  
اهصا:ويقال فيمن فارق الجماعة. ِبعص٢( فالن شقّ الع(.  
العاصي أو الفاسق هما لفظان مترادفان لمعنى : قال صاحب الوسيط  
   )٣(.واحد
  )٤(.هو ترك االنقياد: العصيان: وقال الجرجاني  
والواقع ، هو المتصف بالمعصية: ي شرعاًإذا العلماء متفقون على أن العاص  
  .والمذموم عليها، فيها

                                                             
 ).١٥/٦٣(لسان العرب ) ١(

  ).١/٣٦٤( مجمع األمثال :نظرأ) ٢(

 ).٢/٦١٢،٦٩٥(المعجم الوسيط : نظرأ) ٣(

 ).١٩١ :ص(التعريفات ) ٤(
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  املبحث الثاني
  أدلة عذاب عصاة املسلمني

 عموماً - دلت األدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة على توعد العاصين  
  :منها،  بالعذاب–
دِخلْه نَارا خَاِلدا ِفيها ومن يعِص اللَّه ورسولَه ويتَعد حدوده ي{ :قوله تعالى §

ِهينم ذَابع لَه١(.}و(   
 . )٢(}ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَِإن لَه نَار جهنَّم خَاِلِدين ِفيها َأبدا{ :وقوله §

  :أو التوعد بالعقوبة لمن وقع في بعض المعاصي مثل  
ك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنَّةَ ِإنَّه من يشِْر{ ما ورد في عقوبة الشرك  §

  .)٣(}ومْأواه النَّار وما ِللظَّاِلِمين ِمن َأنْصاٍر
كَيفَ يهِدي اللَّه قَوما كَفَروا بعد ِإيماِنِهم { :وفي عقوبة المرتد يقول سبحانه §

لْبينَاتُ واللَّه الَ يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمين وشَِهدوا َأن الرسوَل حقٌّ وجاءهم ا
ُأولَِئك جزاُؤهم َأن علَيِهم لَعنَةَ اِهللا والْمالَِئكَِة والنَّاِس َأجمِعين خَاِلِدين ِفيها 

ذَابالْع منْهخَفَّفُ عالَ ي ،وننْظَري مالَ ه٤(}و(.  
ِإن الَِّذين {:  أموال الناس بالباطل قال اهللا تعالىوفي عقوبة الذين يأكلون §

 نلَوصيسنَاراً و طُوِنِهمِفي ب ْأكُلُونا يى ظُلْماً ِإنَّمتَاماَل الْيوَأم ْأكُلُوني
  .)٥(}سِعيراً

                                                             
 ].١٤ :النساء[) ١(

 ].٢٣ :الجن[) ٢(

 ].٧٢ :المائدة[) ٣(

 ].٨٨-٨٥ :آل عمران[) ٤(

 .}١٠ :النساء{) ٥(
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إلى غير ذلك مما يعد ...وعقوبة اإلسبال، وعقوبة الكذب، وعقوبة السرقة §
 .)١(من باب الكبائر

  :قد ورد ما يدل على التفريق بين الطائع والعاصيو  
ما كَان اللَّه ِليذَر الْمْؤِمِنين علَى ما َأنْتُم علَيِه حتَّى يِميز { :قال تعالى §

  .)٣(}َأفَنَجعُل الْمسِلِمين كَالْمجِرِمين{  : ويقول تعالى.)٢(}الْخَِبيثَ ِمن الطَّيِب

 َأم نَجعُل الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت كَالْمفِْسِدين ِفي {:وقال جّل شأنه §
 .)٤(}الَْأرِض َأم نَجعُل الْمتَِّقين كَالْفُجار

                                                             
 عليه حد،   لقأو عظمه، أو توعد عليه بالعقاب، أو ع        كل ذنب نص على كبره،    :يرةوالكب) ١(

  . شدد النكير عليهأو
 أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قـد يقتـرن بهـا مـن الحيـاء      وهاهنا :م ابن القي قال

والخوف، واالستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم           
 بل يجعلها في أعلى رتبهـا،       كبائر، بها ما يلحقها بال    تهانةباالة، وترك الخوف، واالس   الم

 يعرف  نسان وهو قدر زائد على مجرد الفعل، واإل       بالقلب، ما يقوم    لى أمر مرجعه إ   وهذا
 السالكين بين منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نـستعين             مدارج .ذلك من نفسه ومن غيره    

)١/٣٢٨.( 

   ].١٧٩ :آل عمران[) ٢(

 ].٣٥ :القلم[) ٣(

  ].٢٨ :ص[) ٤(



   آل إا  ا / ار
 

 - ١٤ -

  املبحث الثالث
  :)r(منهج أهل السنة يف عذاب عصاة أمة حممد 

    
  أنها يدخل في-  في المبحث السابق- وكما مر بنا في معنى كلمة عاصي  

إال أن أهل السنة ؛ مسماها الكفار والمسلمون الذين وقعوا في المعاصي
إذ يجزمون بأن ما توعد به الكفار من ؛  يفرقون بينهم-  إجماعاً -والجماعة

  .هو الخلود فيها: العذاب في جهنم
ولكن ، وال بالخلود في النار، وأما عصاة المسلمين فال يحكم عليهم بالكفر  

وأن من دخلها منهم ، ومآلهم في النهاية إلى الجنة، هايخشون عليهم من دخول
ِة الشَّاِفِعينِبشَفَاع الَى ثُمِة اللَِّه تَعمحا ِبرِمنْه جخْر١(.فإنهم ي(  

                                                             
)١ ( 



  وا اب ء  وا ا ة
 

 - ١٥ -

  املبحث الرابع
  :موقف علماء السنة من نصوص اخللود

 تفهم أن هناك - تقدم بعضها -وقد وردت نصوص عدة في الكتاب والسنة   
الخلود في النار على رغم أنه لم ) العاصي( من العقوبات يستحق مقترفها أنواعاً

ومن يقْتُْل مْؤِمنًا متَعمدا فَجزاُؤه {: مثل قوله تعالى، يخرج من دائرة اإليمان
  . ونحوها)١(}جهنَّم خَاِلدا ِفيها

ر مهما بينما وردت نصوص أخرى تُفيد أن المسلمين ال يخلدون في النا  
ِإن اللَّه ال يغِْفر َأن يشْرك ِبِه ويغِْفر ما { :خال الشرك مثل قوله تعالى، فعلوا

شاءي نِلم ذِلك وند{.  
 وهو، َأبيض ثَوب وعلَيِه )e( النَِّبي َأتَيتُ: قَاَل t)( ذَر أبي ومثل قول  
نَاِئم ،ثُم تُهقَِد َأتَيتَ وقَظَاسا: " فَقَاَل، يم ٍد ِمنبالَ: قَاَل ع ِإلَّا ِإلَه اللَّه ،اتَ ثُملَى مع 
خََل ِإلَّا ذَِلكنَّةَ دقُلْتُ " الج :ِإننَى وز ِإنقَ؟ ورقَاَل س " :ِإننَى وز ِإنقَ ورس " 
 وِإن زنَى وِإن: قُلْتُ "سرقَ وِإن زنَى وِإن": قَاَل سرقَ؟ وِإن زنَى وِإن: قُلْتُ

  )٢(. "ذَر َأِبي َأنِْف رغِْم علَى سرقَ وِإن زنَى وِإن": قَاَل سرقَ؟
 دخََل ِإلَّا ذَِلك علَى ماتَ ثُم اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا قَاَل عبٍد ِمن ما:قَوله( :قال ابن حجر  
 ِباتِّفَاِق اللَِّه حقُوِق ِفي وهذَا، ابِتداء الْجنَِّة ِبدخُوِل الْحِديِث ِبهذَا ودموع فَِإنَّه، الْجنَّةَ
؛ كَالَْأوِل هو بْل: وِقيَل، الَْأكْثَِر ِعنْد ردها فَيشْتَرطُ الِْعباِد حقُوقُ وَأما، السنَِّة َأهِل

ِثيبيو اللَّه اِحبقِّ صالْح اِبم ا، شَاءَأمو نم سِة ِبالذُّنُوِب تَلَبذْكُوراتَ، الْممو ِمن 
: السنَِّة َأهِل مذْهب لَِكن! ذَِلك ِفي داِخٌل - َأيضا -َأنَّه الْحِديِث فَظَاِهر؛ تَوبٍة غَيِر

                                                             
 ).٩٣ :النساء() ١(

 ).٥٤٨٩(أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب الثياب البيض، حديث رقم ) ٢(



   آل إا  ا / ار
 

 - ١٦ -

ِشيَئِة ِفي َأنَّهالَى اللَِّه ملُّ، تَعديِه ولَيِديثُ: عةَ حادبِن عاِمِت بالص ِفيِه فَِإن) :نمو 
 شَاء وِإن عاقَبه شَاء ِإن تَعالَى اللَِّه ِإلَى فََأمره ِبِه يعاقَب فَلَم ذَِلك ِمن شَيًئا َأتَى
 ِمن الْمبتَدعِة علَى يرد ِمنْهما وكُلٌّ، الْمبهِم علَى مقَدم الْمفَسر وهذَا )عنْه عفَا

 الْكَباِئِر مرتَِكِبي ِمن ماتَ من خُلُوِد وجوب يدعون الَِّذين الْمعتَِزلَِة وِمن الْخَواِرِج
ِر ِمنٍة غَيباذَنَا النَّاِر ِفي تَوَأع اللَّه ِمن نِِّه ذَِلكِمِه ِبمكَر١( ).و(    

: معنى الخلود الوارد في قوله تعالى: جماعة قالواوعلماء أهل السنة وال  
المكث الطويل ألنه من . )٢(}ومن يقْتُْل مْؤِمنًا متَعمدا فَجزاُؤه جهنَّم خَاِلدا ِفيها{

  :المعلوم أن الخلود خلودان
  .وهذا خلود الكفرة، خلود مؤبد ال نهاية له: األول  
  .وهذا خلود عصاة المسلمين، هايةله أمد ون؛ خلود مؤمد: والثاني  
لكن ؛ كالقاتل وغيره، لشدة وعظم جريمته؛  وقد يطول مكث بعض العصاة  

  .مصيره إلى الجنّة ما دام مات على التوحيد واإليمان
  واآلية مختلف فيها من جهة هل هي محكمة أم منسوخة؟   
ثم ، لنسخواألخبار ال تحتمل ا، واحتجوا بأنها خبر، هي محكمة: فقال قوم  

وقاتل المؤمن مخلد في ، هي على ظاهرها: ِإحداهما قالت، افترق هؤالء فرقتين
  .النار
هي عامة قد دخلها التخصيص بدليل أنه لو قتله :  والفرقة الثانية قالت  
فإذا ثبت كونها ، انهدرت عنه العقوبة في الدنيا واآلخرة، ثم أسلم الكافر، كافر

ومن أسباب ،  صلح للتخصيص وجب العمل بهفأي دليل، من العام المخصص
  .فيستحق الخلود الستحالله، التخصيص أن يكون قاتَله مستحالً
                                                             

 ).١٠/٢٨٤(فتح الباري ) ١(

 ).٩٣ :النساء() ٢(
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  تُب: وقال قومواستدلوا بقوله تعالى في ، هي مخصوصة في حقّ من لم ي
سيئاِتِهم ِإلَّا من تاب وآمن وعِمَل عملًا صاِلحاً فَُأولِئك يبدُل اللَّه { :سورة الفرقان

  .}حسناٍت وكان اللَّه غَفُوراً رِحيما
ِإن اللَّه ال يغِْفر َأن يشْرك ِبِه { :هي منسوخة بقوله تعالى: وقال آخرون  

شاءي نِلم ذِلك ونما د غِْفريو{.  
الْقَاِتَل لَه تَوبةٌ ِفيما بينَه َأن : والَِّذي علَيِه الْجمهور ِمن سلَِف الُْأمِة وخَلَِفها  

بدَل ، وعِمَل عملًا صاِلحا، وخَضع، وخَشَع، وَأنَاب، فَِإن تَابU( ،(وبين ربِه 
  .)١(وعوض الْمقْتُوَل ِمن ظُلَامِتِه وَأرضاه عن ِطلَابِتِه، اللَّه سيَئاِتِه حسنَاٍت

                                                             
 ).٢/٣٨٠(تفسير القرآن العظيم ) ١(



   آل إا  ا / ار
 

 - ١٨ -

  اخلامساملبحث 
  :بعض موانع إنفاذ وعيد اهللا على عصاة املسلمني

دلّت النصوص الثابتة على أعمال صالحة من قام بها أو ببعضها منع اهللا   
  :منها، عنه إنفاذ ما توعده به

 :التوحيد واإلخالص هللا تعالى -١
ون ذَِلك ِلمن يشَاء ِإن اللَّه لَا يغِْفر َأن يشْرك ِبِه ويغِْفر ما د{ :قال اهللا تعالى  

  )١(.}ومن يشِْرك ِباللَِّه فَقَِد افْتَرى ِإثْما عِظيما
من شَِهد َأن الَ ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده (: قَاَل، )e(عِن النَِّبيt ، )(وعن عبادةَ   

لَه الَ شَِريك ،ولُهسرو هدبا عدمحم َأنو ،وولُهسراللَِّه و دبى عِعيس َأن ، تُهكَِلمو
ِمنْه وحرو ميرا ِإلَى مقٌّ، َألْقَاهنَّةُ حالجقٌّ، وح النَّارا ، ولَى منَّةَ عالج اللَّه خَلَهَأد

 .)٢()كَان ِمن العمِل 
 :التوبة النصوح -٢

ِه وَأصلَح فَِإن اللَّه يتُوب علَيِه ِإن اللَّه فَمن تَاب ِمن بعِد ظُلِْم{ :قال تعالى  
ِحيمر ٣(}غَفُور(.  

وِإذَا جاءك الَِّذين يْؤِمنُون ِبآياِتنَا فَقُْل سلَام علَيكُم كَتَب ربكُم { :وقوله تعالى  
جهالٍَة ثُم تَاب ِمن بعِدِه وَأصلَح علَى نَفِْسِه الرحمةَ َأنَّه من عِمَل ِمنْكُم سوءا ِب

ِحيمر غَفُور ٤(}فََأنَّه( .  
                                                             

 ].٤٨:النساء[) ١(

 الَ ِب َأهـَل الِكتَـا  يا{: باب قَوِلِه، حاِديِث اَألنِْبياِءأخرجه البخاري في صحيحه في ِكتَاب أَ     ) ٢(
 على أن مـن     لدليل باب ا  ،ومسلم في كتاب اإليمان   ) ٣٤٣٥(تَغْلُوا ِفي ِديِنكُم حديث رقم      

 ).٢٨(مات على التوحيد دخل الجنة قطعا رقم 

 .}٣٩:المائدة{) ٣(

 .}٥٤:األنعام{) ٤(



  وا اب ء  وا ا ة
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ِإلَّا من تَاب وآمن وعِمَل صاِلحا فَُأولَِئك يدخُلُون الْجنَّةَ ولَا { :وقوله تعالى  
  . )١(}يظْلَمون شَيًئا

 صاِلحا فَُأولَِئك يبدُل اللَّه سيَئاِتِهم ِإلَّا من تَاب وآمن وعِمَل عملًا{ :وقوله  
ومن تَاب وعِمَل صاِلحا فَِإنَّه يتُوب ِإلَى اللَِّه * حسنَاٍت وكَان اللَّه غَفُورا رِحيما 

   .)٢(}متَابا
ويعتَِقد ! لنِّيِة والِْفعِلالتَّوبةُ َأن يتْرك ذَِلك الْعمَل الْقَِبيح ِبا( : ابن عبد البرقال  

فَهِذِه التَّوبةُ النَّصوح الْمقْبولَةُ ِإن ، وينْدم علَى ما كَان ِمنْه! َأن لَا يعود ِإلَيِه َأبدا
 )٣( ). واللَّه ِبفَضِلِه يوفِّقُ ويعِصم من يشَاءعلَماِء ِعنْد جماعِة الْهشَاء اللَّ

 :والزكاة ونحوها، و الصيام،  الصالة:فعل الحسنات العظيمة مثل -٣
وَأِقِم الصلَاةَ طَرفَِي النَّهاِر وزلَفًا ِمن اللَّيِل ِإن الْحسنَاِت يذِْهبن {: قال تَعالَى  

ى ِللذَّاِكِرينِذكْر َئاِت ذَِلكي٤(}الس( .  
يذِْهب آثَام ، والْعمَل ِبما يرِضيِه، ابةَ ِإلَى طَاعِة اللَِّهِإن الِْإنَ: (قال ابن جرير  

الذُّنُوب كَفِّريِة اللَِّه وِصيع٥()م(. 
 : الصبر واالحتساب على المصائب  واالبتالءات -٤

ِمن نَصٍب ، ما يِصيب المسِلم: " قَاَل)e(عِن النَِّبيt ، )(عن أبي هريرةَ   
ِإلَّا كَفَّر ، حتَّى الشَّوكَِة يشَاكُها، والَ هم والَ حزٍن والَ َأذًى والَ غَم،  وصٍبوالَ

اهخَطَاي ا ِمنِبه ٦(".اللَّه(  
                                                             

 .}٦٠ :مريم{) ١(

 ).٧١-٧٠ :الفرقان() ٢(

 ).١٥/١٢(التمهيد ) ٣(

 .}١١٤ :هود{) ٤(

 ).١٢/٦١١(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ٥(

باب ما جاء ِفي كَفَّارِة المرِض حديث رقـم         ،  ِكتَاب الطب  يحه، في صح  ي البخار أخرجه) ٦(
)٥٦٤١.( 



   آل إا  ا / ار
 

 - ٢٠ -

ما يِصيب الْمْؤِمن ِمنe( :" (قَاَل رسوُل اِهللا : قَالَتْ، )(وعن عاِئشَةَ   
  . )١("َأو حطَّ عنْه ِبها خَِطيَئةً، ا رفَعه اُهللا ِبها درجةًشَوكٍَة فَما فَوقَها ِإلَّ

 :إقامة الحدود الشرعية في الدنيا -٥
َأن : وكَان شَِهد بدرا وهو َأحد النُّقَباِء لَيلَةَ العقَبِة t)(عن عبادةَ بن الصاِمِت   

باِيعوِني علَى َأن الَ تُشِْركُوا : "صابةٌ ِمن َأصحاِبِهوحولَه ِع،  قَاَل)e(رسوَل اللَِّه 
والَ تَْأتُوا ِببهتَاٍن ، والَ تَقْتُلُوا َأوالَدكُم، والَ تَزنُوا، والَ تَسِرقُوا، ِباللَِّه شَيًئا

ِلكُمجَأرو ِديكُمَأي نيب ونَهوٍف، تَفْتَررعوا ِفي مصالَ تَعو،  هرفََأج فَى ِمنْكُمو نفَم
ومن ، ومن َأصاب ِمن ذَِلك شَيًئا فَعوِقب ِفي الدنْيا فَهو كَفَّارةٌ لَه، علَى اللَِّه

ِإن شَاء عفَا عنْه وِإن شَاء ، َأصاب ِمن ذَِلك شَيًئا ثُم ستَره اللَّه فَهو ِإلَى اللَِّه
اقَبعه "لَى ذَِلكع نَاهعاية .)٢( فَبود كَفَّارداء ِإلَى أن الْحوقد ذهب كثير من الْعلم 

  .لهذَا الحِديث
 أن المذنب الموحد وإن كثرت ذنوبه وعظمت – واهللا أعلم -والحاصل   

ونهايته الحنة و خلود ، وإن شاء عافاه، إن شاء عذّبه، في مشيئة مواله؛ خطاياه
  )٣(.د في النار من المحالأهل التوحي

  
  
  

                                                             
ِن ِفيمـا يـِصيبه ِمـن       باب ثَواِب الْمْؤمِ  ،  البر والصلة  كتاب ،أخرجه مسلم في صحيحه   ) ١(

 ).٢٥٧٢(مرٍض، َأو حزٍن، َأو نَحِو ذَِلك حتَّى الشَّوكَِة يشَاكُها حديث رقم 

عالَمةُ اِإليماِن حب اَألنْصاِر حـديث      : باب، أخرجه البخاري في صحيحه، ِكتَاب اِإليمانِ     ) ٢(
 ).١٨ (رقم

 ).١/٣٧١(  على التّنزيهداللة األسماء الحسنى:  كتابنظرأ) ٣(
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  الفصل الثاني

  :أنواع عذاب عصاة املسلمني وتنقسم إىل قسمني
  

  : عذاب في الدنيا وهو نوعان:ا اول
  !! االبتالءات العامة والخاصة :اع اول

مع االعقوبات الشرعية من حدود وتعزيرات :ا 
  .ونحوها

ما وهو خمسة  العذاب بعد الممات :ا
  :أصناف

  !! عذاب القبر :ا اول
ما العذاب بعد البعث حتى يقضى بين :ا 

  العباد
ا أثناء المرور على الصراط -  العذاب :ا - 

  في جهنم 
اا العذاب في جهنم:ا .  

اب ابعد مجاوزة الصراط وقبل دخول :ا 
  )القنطرة(الجنة
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  : ة ا و إ أماع اب

  : عذاب في الدنيا وهو نوعان:ا اول  
  :مثل،  االبتالءات العامة والخاصة:اع اول  
  )١(}من يعمْل سوءا يجز ِبِه{لَما نَزلَتْ :  قَاَلt)(ما ورد عن َأِبي هريرةَ   

فَِفي ، وسددوا، قَاِربوا: ")e(فَقَاَل رسوُل اِهللا ، ِديدابلَغَتْ ِمن الْمسِلِمين مبلَغًا شَ
  )٢(."َأِو الشَّوكَِة يشَاكُها، حتَّى النَّكْبِة ينْكَبها، كُلِّ ما يصاب ِبِه الْمسِلم كَفَّارةٌ

يتضح من الحديث وقوع العذاب بالمصائب على بعض من أراد اهللا تعالى   
 t)( الصاِمت بن عبادةَ فعن، يكون ذلك كفارة له من معصيتهوربما ، له ذلك

، معروٍف ِفي تَعصوِني والَ": قَاَل، )e( اللَِّه رسوَل َأن: قال العقبة بيعة قصة في
نفَى فَمو ِمنْكُم هرلَى فََأجاللَِّه ع ،نمو ابَأص ِمن ًئا ذَِلكشَي وِقباا ِفي ِبِه فَعنْيلد 
وفَه ةٌ لَهكَفَّار ،نمو ابَأص ِمن ًئا ذَِلكشَي هتَرفَس اللَّه هراللَِّه ِإلَى فََأم ،ِإن شَاء 

هاقَبع ،ِإنو فَا شَاءع نْه٣(".ع(   
وقد ذكرت أدلة تكفير االبتالءات للذنوب في الفقرة الرابعة من المبحث   

  )٤(.الخامس
  ).الحدود والتعزيزات ونحوها (:الشرعية العقوبات :ما اع  
ولْيشْهد عذَابهما طَاِئفَةٌ  {:وقد سمى اهللا إقامة الحد عذاباً كما في قوله تعالى  

 ْؤِمِنينالْم وهو إقامة حد الزنا) ٥(}ِمن .  
                                                             

 ].١٢٣: النساء[) ١(

باب ثَواِب الْمـْؤِمِن ِفيمـا يـِصيبه ِمـن     ، في كتاب اإليمان، أخرجه مسلم  في صحيحه  ) ٢(
 ).٢٥٧٤(رقم الحديث ) ١/١٩٩٣(مرٍض، َأو حزٍن، َأو نَحِو ذَِلك حتَّى الشَّوكَِة يشَاكُها، 

 ).١٣٣٣/ ٣(ومسلم  ،)٥/٥٥(أخرجه البخاري ) ٣(

)٤(  

 .}٢:النور{) ٥(
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 )u(كما في توعد سليمان ، على العقوبة ولو للتأديب: ويطلق اسم العذاب  
  .  )١(}لَُأعذِّبنَّه عذَابا شَِديدا َأو لََأذْبحنَّه َأو لَيْأِتينِّي ِبسلْطَاٍن مِبيٍن{ :لهدهدل

وقد ذكرت أدلة تكفير العقوبات الشرعية للذنوب في الفقرة الخامسة من   
  )٢(.المبحث الخامس

ما العذاب بعد الممات وهو خمسة أصناف :ا:  
  عذاب القبر :ا اول

ما العذاب بعد البعث حتى يقضى بين العباد:ا   
ا في جهنم - أثناء المرور على الصراط - العذاب :ا   
اا العذاب في جهنم بعد السقوط من على الصراط حتى شفاعة :ا 

  الشافعين 
ا في القنطرة( بعد مجاوزة الصراط وقبل دخول الجنة:ا(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .}٢١:النمل{) ١(

)٢(  
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  :اب ا: ا اول

، وعذابه، القبر فتنة إثبات على والسنة الكتاب نصوص تظاهرت لقد  
 أهل من بعدهم ومن والتابعين الصحابة من األمة سلف ذلك على وأجمع، ونعيمه
  .وما أنكره إال من خالفهم من أهل البدع وألهواء، والجماعة السنة
  :نَوعاِن القبر وعذاب  
 :تَعالَى قَاَل كَما النار إلى فينقلون، الساعة تقوم حتى داِئم عذاب :األول  

}النَّار ونضرعا يهلَيا عوا غُدِشيعو مويو ةُ تَقُوماعِخلُوا السآَل َأد نوعِفر َأشَد 
  . )١(}الْعذَاِب
 عذابهم اهللا قضى الَِّذين الْعصاِة ِضبع عذَاب وهو، ينْقَِطع ثُم مدةٌ: الثاني  

  .النار عذاب من به ليطهرهم
وسأكتفي بذكر بعض األدلة التي فيها ذكر لعذاب عصاة المسلمين وهي   

  :على نوعين
) ٢(،صغيراً أو كبيراً كان أحد منها ينجو ال التي القبر ضمة :األول النوع  

  . )U( اهللا أنبياء حاشا، طالحاً أو صالحاً
 من له أن مع، )١( t)( معاذ بن سعد ضم القبر أن )e( النبي أخبرنا دوق   

   )٢(.له ما الفضل

                                                             
 ].٤٦: غَاِفٍر[) ١(

)٢ (         أخـرج  فقد الصبيان ال ينجون منها،      ومما يدل على أن ضمة القبر الزمة لكل إنسان أن 
) ١٤٣٤( اهللا بن أحمد في الـسنّة      وعبد) ٢٧٥٣ (األوسطو) ٣٨٥٨ (الكبير في رانيالطب

لَو َأفْلَتَ َأحـد ِمـن   : "  قال)e( أن الرسول )(ي عن أنس    عن أبي أيوب األنصار   
 ِبيذَا الصِر َأفْلَتَ هِة الْقَبمصحيحإسناده" ض . 
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 من ويسلمه، لينقيه المسلمين من عذابه اهللا أراد من عذاب: الثاني النوع  
  .جهنم عذاب

 ِإنَّهما": فَقَاَل قَبريِن علَى )e( النَِّبي مر: قال أنه )( عباٍس ابِن عِن - ١
 يسعى فَكَان َأحدهما َأما، بلَى": قَاَل ثُم "كَِبيٍر ِمن يعذَّباِن وما لَيعذَّباِن
، رطْبا عودا َأخَذَ ثُم: قَاَل "بوِلِه ِمن يستَِتر الَ فَكَان َأحدهما وَأما، ِبالنَِّميمِة
هرِن فَكَسِباثْنَتَي ،ثُم زاِحٍد كُلَّ غَرا وملَى ِمنْهٍر عقَب ،قَاَل ثُم" :لَّهخَفَّفُ لَعي 
  )٣(".ييبسا لَم ما عنْهما

                                                                                                                                                     
ِإن ِللْقَبِر ضغْطَةً ولَو كَان َأحـد نَاِجيـا   : "  قال)e( رسول اهللا   أن )(عن ابن عمر    ) ١(

قال األلباني في صـحيح     ) ٢٤٢٨٣( أحمد في مسنده     رواه"  معاٍذ   نْها نَجا ِمنْها سعد بن    ِم
  . إسناده صحيح:)٢/٢٣٦(الجامع 

، أن  )(عن ابن عبـاس     ) ٦/٣٤٩ (واألوسط) ١٠/٣٣٤ (الكبير معجمي الطبراني    وفي
سعد بن معاذ، ولقد ضم ضـمة، ثـم         لو نجا أحد من ضمة القبر، لنجا        : "  قال )e(الرسول  

 . إسناد صحيح:)٥/٧١( الجامع حيحقال األلباني في ص"  عنه رخي

وهو الذي تحرك لموته العرش، وفتحت له أبواب السماء، وشهده سـبعون ألفـاً مـن                ) ٢(
ـ  : ، قال )(المالئكة، ففي سنن النسائي عن ابن عمر         هـذا  : " )e( اهللا   ولقال رس

 قـد ذي تحرك له العرش، وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفاً من المالئكة، ل             ال
في كتاب الجنائز، باب ضمة القبر وضـغطته،  : رواه النسائي " ضم ضمة، ثم فرج عنه      

 وسنده صحيح علـى شـرط       :)١/٤٩(، وقال األلباني في مشكاة المصابيح،       ) ٤/١٠٠(
 . مسلم

 )١٣٦١( علَى القَبِر حـديث رقـم        الجِريِدباب  ، الجنَاِئِزب  ِكتَا) ٢/٩٥ (لبخاريصحيح ا ) ٣(
 باب الدليِل علَى نَجاسِة الْبوِل ووجوِب       ،في كتاب الطهارة  ) ١/٢٤٠( في صحيحه    ومسلم

 ).١١١(الَاسِتبراِء ِمنْه حديث رقم 
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 كَانَا المعذّبين أن على صريح دليل - األرجح على – الحديث هذا ففي  
 الِْإطْلَاق على كَباِئرالْ أكبر والشرك والْكفْر، "كَِبير ِفي يعذبان وما": لقَوله مسِلمين

 .يذكرهما ولم
 :)e( النَِّبي عنْهم وَأخْبر قُبوِرِهم ِفي يعذَّبون الَِّذين وِمن (:السفاريني قال  

وناربالْج ،ونرتَكَبالْمو ،وناءرالْمو ،ونازمالْهو ،ونازاللَّمو ،انُونالطَّعلَى وع 
لَِفالس ،الَِّذينو ْأتُوننَةَ يالْكَه ِميننَجالْمو اِفينرالْعو مَألُونَهسفَي مقُونَهدصيو ، 

انوَأعو ِةالَِّذينوا الظَّلَماعب متَها آِخرنْيِبد ِرِهمغَي ، ونَحُؤلَاِء وه نشْتَِغُل ِممي 
 ِفي يعذَّبون وَأمثَالُهم هُؤلَاِء فَكُلُّ، عيِبِه عن وِبعيوِبِهم، ِبِهذَنْ عن النَّاِس ِبذُنُوِب
وِرِهمِذِه قُباِئِم ِبهرِب الْجسا ِبحِتها كَثْرِقلَِّتها وِصغَِرها وِرهِكبا، ولَمو كَان َأكْثَر 
 الْقُبوِر فَظَواِهر، قَِليٌل ِمنْهم والْفَاِئز، ِبينمعذَّ الْقُبوِر َأصحاب كَان كَذَِلك النَّاِس
ابا، تُراِطنُهوباتٌ ورسح ذَابعَأُل، وفَنَس الَى اللَّهةَ تَعاِفيةَ الْعمحالرو فْوالْعو 

انالْغُفْرِباللَِّه، وانَةُ والِْإع نوالْع١().و(  
 )e( اِهللا رسوُل علَي دخََل: قَالَتْ )( عاِئشَةَ َأن، يِرالزب بن عروةُ عن -٢

 الْقُبوِر؟ ِفي تُفْتَنُون َأنَّكُم شَعرِت هْل: تَقُوُل وِهي، الْيهوِد ِمن امرَأةٌ وِعنِْدي
 فَلَِبثْنَا: عاِئشَةُ قَالَتْ "يهود تُفْتَن ِإنَّما": وقَاَل )e( اِهللا رسوُل فَارتَاع: قَالَتْ
اِليلَي ،وُل قَاَل ثُمساِهللا ر )e( :"ْلِت هرشَع َأنَّه ُأوِحي ِإلَي َأنَّكُم ِفي تُفْتَنُون 

 عذَاِب ِمن يستَِعيذُ بعدe( ،( اِهللا رسوَل فَسِمعتُ: "عاِئشَةُ قَالَتْ ؟"الْقُبوِر
  )٢(".الْقَبِر

                                                             
 يـدة  المضية فـي عق    لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة       : نظرأ) ١(

 ).٢/١٩(الفرقة المرضية 

أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب اسـتحباب التعـوذ مـن عـذاب               ) ٢(
 .)٥٨٤( :، حديث رقم)١/٤١٠(القبر
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 من :فيها التي ونَِكيٍر منْكٍَر مساءلَةَ يِريد :"الْقُبوِر ِفي تُفْتَنُون موَأنَّكُ" فقوله  
  ومادينك؟ نبيك؟ ومن ربك؟
  قَدِت واِديثُ كَثُرِن الَْأحع النَِّبي )e( اذَِتِهِتعِباس ِر ِفتْنَِة ِمنرواه ما منها، الْقَب 

 ِبك َأعوذُ ِإنِّي اللَّهم: "ويقُوُل يدعو )e( اللَِّه رسوُل كَان: قَاَل، t)( هريرةَ أبو
ذَاِب ِمنِر عالقَب ،ِمنذَاِب والنَّاِر ع ،ِمنا ِفتْنَِة ويحاِت الممالمو ،ِمنِسيِح ِفتْنَِة والم 

   )١(".الدجاِل
 ترى أال؛ ةالسنَّ أهل إليه ذهب ما على حق القبر عذاب إن:" بطال ابن قال  

 من تقدم ما له وغفر، وطهره اهللا عصمه وقد، منه باهللا استعاذ )e( الرسول
 التعوذ يكثر أن مطهر وال معصوم غير أنه علم من لكل فينبغي، تأخر وما ذنبه
  )٢(."أسوة األكرمين أكرم ففي، نبيه منه استعاذ مما

ا محتى - نارال أو الجنة دخول وقبل -  البعث بعد العذاب :ا 
  :العباد بين يقضى
، وقبل الدخول في النار؛ نصت كثير من األدلة على وقوع عذاب بعد البعث  

  :–من المسلمين –ومن ذلك ما ورد في عقوبة مانع الزكاة، في عرصات القيامة
ما ِمن صاِحِب ذَهٍب ولَا " :)e(قال رسول اهللا : قَاَل، t)(فعن أبي هريرةَ  - ١

صفِّحتْ لَه صفَاِئح ِمن ، ِإلَّا ِإذَا كَان يوم الِْقيامِة،  يَؤدي ِمنْها حقَّهالَا، ِفضٍة
كُلَّما ، فَيكْوى ِبها جنْبه وجِبينُه وظَهره، فَُأحِمي علَيها ِفي نَاِر جهنَّم، نَاٍر

تْ لَهتْ ُأِعيددرب ،ارِمقْد ٍم كَانونٍَةِفي يَألْفَ س ِسينخَم ه ، نيى بقْضتَّى يح

                                                             
 التَّعوِذ ِمـن عـذَاِب القَبـِر    باب، كتاب  الجنائز،     )٢/٩٩(أخرجه البخاري في صحيحه     ) ١(

باب ما يستَعاذُ ِمنْـه     ، ، كتاب الصالة  )١/٤١٣(ي صحيحه   ومسلم ف ) ١٣٧٧(حديث رقم   
 ).١٣١(ِفي الصلَاِة حديث رقم 

 ).٣/٣٦٤(شرح صحيح البخاري ) ٢(
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ِبيلَهى سراِد فَينَِّة، الِْعبا ِإلَى الْجا ِإلَى النَّاِر، ِإمِإمي ، وَؤدِإِبٍل لَا ي اِحبلَا صو
بِطح ، ِقيامِة ِإلَّا ِإذَا كَان يوم الْ-  وِمن حقِّها حلَبها يوم ِورِدها -ِمنْها حقَّها 

تَطَُؤه ِبَأخْفَاِفها ، لَا يفِْقد ِمنْها فَِصيلًا واِحدا، َأوفَر ما كَانَتْ، لَها ِبقَاٍع قَرقٍَر
ِفي يوٍم كَان ، كُلَّما مر علَيِه ُأولَاها رد علَيِه ُأخْراها، وتَعضه ِبَأفْواِهها
ِسينخَم هارنٍَةِمقْداِد،  َألْفَ سالِْعب نيى بقْضتَّى يا ِإلَى ، حِإم ِبيلَهى سرفَي

ِإلَّا ، لَا يَؤدي ِمنْها حقَّها، ولَا غَنٍَم، ولَا صاِحب بقٍَر، وِإما ِإلَى النَّاِر، الْجنَِّة
لَيس ِفيها ، ا يفِْقد ِمنْها شَيًئالَ، ِإذَا كَان يوم الِْقيامِة بِطح لَها ِبقَاٍع قَرقٍَر

اءقْصع ،اءلْحلَا جا، وِبَأظْلَاِفه تَطَُؤها ووِنهِبقُر هتَنْطَح اءبضلَا عو ، را مكُلَّم
ى حتَّ، ِفي يوٍم كَان ِمقْداره خَمِسين َألْفَ سنٍَة، علَيِه ُأولَاها رد علَيِه ُأخْراها

 )١("وِإما ِإلَى النَّاِر، فَيرى سِبيلَه ِإما ِإلَى الْجنَِّة، يقْضى بين الِْعباِد

إن هذَا الْوِعيد ِفي حقِّ الْمسِلِمين والْكُفَّاِر فَِإن الَِّذي يرى سِبيلَه : قال العراقي  
ِلمسالْم ونَِّة ها الَّ، إلَى الْجَأملَى وع كُوني ُل َأنتَمحإلَى النَّاِر فَي ِبيلَهى سرِذي ي

 ِحيِص ثُمالتَّمِذيِب وِبيِل التَّعلَى سع كُوني ُل َأنتَمحيو الْكَاِفر وا فَهِبيِل التَّْأِبيِد ِفيهس
ِلمسالْم وهنَِّة وخُوُل الْجد ،ِلِم ِفي هسخُوِل الْمِفي دِجَئِة ورلَى الْمع دِعيِد الرذَا الْو

قُولُوني ةٌ : الَِّذينالْكُفِْر طَاع عم نْفَعا لَا يةٌ كَمِصيعلَاِم مالِْإس عم رضلَا ي إنَّه
ملَهخَاِلفُ قَوا يونَاِن ِبمشْحنَّةُ مالسو الِْكتَاب٢(."و(  

يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم " :نومثل ما ورد في عذاب المتكبري - ٢
  )٣("يغشاهم الذل من كل مكان ، في صور الرجال، القيامة

                                                             
 ).٩٨٧( في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، حديث رقم ،أخرجه مسلم في صحيحه) ١(

 ).٤/١٠(طرح التثريب في شرح التقريب : أنظر) ٢(

، هـذَا حـِديثٌ حـسن     : وقال،  )٤/٦٥٥( القيامة   صفة أبواب، رمذي في سننه  أخرجه الت ) ٣(
 ).٥١١٢: ( رقمحديث )٢/٦٣٥(مشكاة المصابيح :  أنظرسنادهوحسن االلباني إ
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ا وال ،  في جهنم- أثناء المرور على الصراط -العذاب  :ا
  :لكن يتعرضون لخدوش وشقوق وتمزق للحومهم وأبشارهم، يسقطون

المضروب ثبت باألحاديث الصحيحة أن المؤمنين يمرون على الصراط   
 ثُمe(: "(وهم متفاوتون في سرعة مرورهم كما قال النبي ، على متن جهنم

: قَاَل الجسر؟ وما، اللَِّه رسوَل يا: قُلْنَا، "جهنَّم ظَهري بين فَيجعُل ِبالْجسِر يْؤتَى
، عقَيفَاء شَوكَةٌ لَها مفَلْطَحةٌ وحسكَةٌ، وكَالَِليب خَطَاِطيفُ علَيِه، مِزلَّةٌ مدحضةٌ"

ٍد تَكُونقَاُل، ِبنَجا يلَه :اندعالس ،ْؤِمنا المهلَيِف عِق كَالطَّرركَالْبيِح وكَالرو ،
، جهنَّم نَاِر ِفي ومكْدوس، مخْدوشٌ ونَاٍج، مسلَّم فَنَاٍج، والركَاِب الخَيِل وكََأجاِويِد

،  مخموش  ممزوق:ومعنى مخدوش َأي )١(.."سحبا يسحب آِخرهم يمر حتَّى
  )٢(.بقوة النار في الملقى  فهو :وأما المكدوس، وهو تمزيق الْوجه باألظافير

اا العذاب في جهنم :ا:  
 بشفاعة اهللا يخرجه - باهللا والعياذ – النار في المسلمين من سقط من  
  .افعينالش

 فيفقدون، إخوانهم ليتفقدوا يقفون الصراط تجاوزوا إذا المؤمنين أن وذلك  
 فيهم اهللا فيناشدون، عباداتهم وسائر صالتهم في يرونهم كانوا ممن بعضهم

"قُولُوننَا: يبانُنَا ركَانُوا، ِإخْو لُّونصنَا يعم ،ونومصينَا وعم ،لُونمعينَا وعم ،
قُوُلفَي الَى اللَّهوا: تَعباذْه ،نفَم تُمدجِدينَاٍر ِمثْقَاَل قَلِْبِه ِفي و اٍن ِمنِإيم وهفََأخِْرج ،

مرحيو اللَّه مهرولَى صالنَّاِر ع ،مْأتُونَهفَي مهضعبو قَد ِمِه ِإلَى النَّاِر ِفي غَابقَد ،
 فَمن اذْهبوا: فَيقُوُل، يعودون ثُم، عرفُوا من فَيخِْرجون، ِهساقَي َأنْصاِف وِإلَى

                                                             
 . بعدهالذي تخريجه في الحديث نظرأ) ١(

 في  كأن اإلنسان تجمع يداه، ورجاله، ويشد، ويلقى      ): ((٤/٦٢( ابن األثير في النهاية      قال) ٢(
مدفُوع مطـرود، ويـروى     : النار، وهو بمعنى المكردس، ويروى بالشين الْمعجمة َأي       

مكردس بالمهمالت من كردست الدابا وضهعا ِإذا ركب بضعب. 
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تُمدجِف ِمثْقَاَل قَلِْبِه ِفي وِدينَاٍر ِنص وهفََأخِْرج ،ونخِْرجفَي نفُوا مرع ،ثُم ونودعي ،
 فَيخِْرجون، فََأخِْرجوه ِإيماٍن ِمن ٍةذَر ِمثْقَاَل قَلِْبِه ِفي وجدتُم فَمن اذْهبوا: فَيقُوُل

نفُوا مرع..شْفَعفَي ونالَِئكَةُ النَِّبيالمو ْؤِمنُونالمقُوُل، وفَي اربتْ: الجِقيِتي بشَفَاع ،
قِْبضةً فَيضقَب النَّاِر ِمن ،خِْرجا فَيامَأقْو تُِحشُوا قَدام ،نلْقَوٍر ِفي فَياِه نَهِبَأفْو 
 حِميِل ِفي الِحبةُ تَنْبتُ كَما حافَتَيِه ِفي فَينْبتُون، الحياِة ماء: لَه يقَاُل، الجنَِّة
 ِإلَى كَان فَما، الشَّجرِة جاِنِب وِإلَى، الصخْرِة جاِنِب ِإلَى رَأيتُموها قَد، السيِل

 كََأنَّهم فَيخْرجون، َأبيض كَان الظِّلِّ ِإلَى ِمنْها كَان وما، َأخْضر كَان ِمنْها  الشَّمِس
 هُؤالَِء: الجنَِّة َأهُل فَيقُوُل، الجنَّةَ فَيدخُلُون، الخَواِتيم ِرقَاِبِهم ِفي فَيجعُل، اللُّْؤلُُؤ
تَقَاءِن عمحالر ،مخَلَهنَّةَ َأدِرِبغَ الجٍل يمع ِملُوهالَ، عٍر وخَي وهمقَاُل، قَدفَي ملَه :لَكُم 

  )١(".معه وِمثْلَه رَأيتُم ما
 – منها هذا الذي – المسلمين عصاة تعذيب في الواردة األدلة وبمجموع  
  :يلي ما نستفيد

 وظهور، الجلد احتراق: االمتحاش معنى إذ؛ بالكامل أجسادهم احتراق عدم - ١
 احتراقهم المقصود وإنما، ظهرت عظامهم أن هنا المقصود وليس، العظم
 .ظاهراً

: قَاَل، t)( سِعيٍد َأِبي لحديث؛ فيها يموتون المسلمين من النار يدخل من أن - ٢
 ِفيها يموتُون لَا فَِإنَّهم، َأهلُها هم الَِّذين النَّاِر َأهُل َأما" : )e( اِهللا رسوُل قَاَل
 - ِبخَطَاياهم قَاَل َأو - ِبذُنُوِبِهم النَّار َأصابتْهم نَاس ولَِكن، يحيون ولَا

ماتَهاتَةً فََأمتَّى ِإما كَانُوا ِإذَا حمفَح ،ِة ُأِذنِبالشَّفَاع ،فَِجيء ِبِهم اِئربض 
اِئربثُّوا، ضلَى فَباِر عنَِّة َأنْهالْج ،ا: ِقيَل ثُمَل ينَِّة َأهوا، الْجَأِفيض ِهملَيع ،

                                                             
  يومِئٍذ نَاِضرةٌ  وجوه{: باب قَوِل اللَِّه تَعالَى   ، أخرجه البخاري في صحيحه، ِكتَاب التَّوِحيدِ     ) ١(

 ).٧٤٣٩(حديث رقم } ِإلَى ربها نَاِظرةٌ
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تُوننْباتَ فَيِة نَبالِْحب ِميِل ِفي تَكُونِل حيٌل: فَقَاَل، "السجر ِم ِمنالْقَو ،كََأن 
 )١(".ِبالْباِديِة كَان قَد )e( اِهللا رسوَل

 وتفارق، حقيقة ونيموت هؤالء أن على يدل الحديث وظاهر: (رجب ابن قال  
  )٢().أجسادهم أرواحهم

 والثاني، حقيقية إماتة أنها :أحدهما، وجهان فيه: (عياض القاضي وحكى  
  )٣().قدمناه ما والمختار، باأللم إحساسهم عنهم يغيب ولكن، حقيقي بموت ليس

 .جهنم في لُودالْخُ علَيِه ووجب؛ الْقُرآن حبسه من ِإلَّا النَّاِر ِفي يبقى ال أنه - ٣
ا في (العذاب بعد مجاوزة الصراط وقبل دخول الجنة  :ا

  ):القنطرة

                                                             
 النَّاِر ِمن  المسلمينباب ِإثْباِت الشَّفَاعِة وِإخْراِج     ، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان     ) ١(

 ).٣٠٦(حديث رقم 

 ).١٥٢ (صفحة ،التخويف من النار) ٢(

 باب: عيد رضي اهللا عنه    اإلمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد على حديث أبي س          بوب فقد) ٣(
        لذكر البيان أن من قضاء اهللا عزإخراجهم من أهل النار من أهل التوحيد بالشفاعة         وج 

 وصـفة  ، يميتهم اهللا فيها إماتة واحدة ثم يؤذن بعد ذلك في الـشفاعة  يصيرون فيها فحماً  
  .الخـاص إحياء اهللا إياهم بعد إخراجهم من النار وقبل دخولهم الجنة بلفظ عامة مرادها              

 ذكر البيان أن من قضى اهللا إخراجهم من النار من أهل التوحيد الذين              باب: أيضاً وبوب 
ليسوا بأهل النار أهل الخلود فيها يموتون فيها إماتة واحدة تميـتهم النـار إماتـة ثـم                   

 مـن حـر     مونيخرجون منها فيدخلون الجنة ال أنهم يكونون أحياء يذوقون العذاب ويأل          
: عن أبي سعيد الخدري قـال     : ومنها ، ساق روايات الحديث   ثموا منها   النار حتى يخرج  

 أهل النار الذين هم أهل النار ال يموتون فيها وال يحيون وأما             اأمe( :(رسول اهللا   : قال
 ثم يخرجون ضـبائر     اًالذين يريد اهللا إخراجهم منها فتميتهم النار إماتة حتى يكونوا فحم          

  .ليهم من مائها فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل عيرشفيلقون على أنهار الجنة و
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 يوقَفون الصراط يجتازون عندما المسلمين بعض أن أحاديث عدة في جاء  
، بعض من لبعضهم ويقتص، ويهذبون، فينقون، والنار الجنة بين قنطرة على

 الخُدِري سِعيٍد َأبي فعن، أبراراً هاراًأط الجنة ليدخلوا الدنيا مظالم من ويتخلصون
)(t ،وُل قَاَل: قَاَلساللَِّه ر )e( :"خْلُصي ْؤِمنُونالم النَّاِر ِمن ،ونسبحلَى فَيع 

 ِفي بينَهم كَانَتْ مظَاِلم بعٍض ِمن ِلبعِضِهم فَيقَص، والنَّاِر الجنَِّة بين قَنْطَرٍة
االدتَّى، نْيوا ِإذَا حذِّبنُقُّوا هو ُأِذن مخُوِل ِفي لَهنَِّة دالج ،الَِّذي فَو ٍد نَفْسمحم 

  ".الدنْيا ِفي كَان ِبمنِْزِلِه ِمنْه الجنَِّة ِفي ِبمنِْزِلِه َأهدى لََأحدهم، ِبيِدِه
 الصراطَ َأن: والنَّاِر جنَِّةالْ بين قنطرة على فيحبسون: قَوله (:قال ابن حجر  
رِجس وعضولَى متِْن عم نَّمهج ،َأننَّةَ والْج اءرو ذَِلك ،رمِه فَيلَيع ِب النَّاسسِبح 

اِلِهممَأع ،مالنَّاِجي فَِمنْه وهو: نتْ مادز نَاتُهسلَى حَئاِتِه عيا َأِو سيتَوَأ اسو زاوتَج 
اللَّه نْهع ،مِمنْهاِقطُ والس وهو :نتْ محجر َئاتُهيلَى سنَاِتِه عسِإلَّا ح نم زاوتَج اللَّه 
نْهاِقطُ، عفَالس المسلمين ِمن: ذَّبعا يم شَاء اللَّه ،ثُم جخْرِة يا ِبالشَّفَاعِرهغَيو ،

 ِمن فَيْؤخَذُ، علَيها تَِزيد َأو، تُواِزيها حسنَاتٌ ولَه، تَِبعاتٌ علَيِه يكُون دقَ والنَّاِجي
  .)١()ِمنْها فَيخْلُص تَِبعاِتِه يعِدُل ما حسنَاِتِه
وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر أنواع العذاب الواقعة على عصاة المسلمين   

وذلك لعموم ، وتفهم، ت على اإلختصار لتحفظوقد حرص، )e(من أمة محمد 
وأمر ، أو العقوبة، للحذر من تلك المسببة للعذاب، وتأكد حاجتنا لمعرفة ذلك

وعدم ، ورحمتهم، إلكرامهم،  معرفة فضل أهل التوحيد- وهو مهم-آخر
، ألنهم من أهل الجنة التي أعدها اهللا ألوليائه، مساواتهم بأهل الكفر والطغيان

وإخواننا ، وعفا عنا وعافانا ووالدينا وأوالدنا وأزواجنا،  من أهلهاجعلنا اهللا
  .المسلمين عامة

                                                             
 القصاص يوم القيامة،    بابكتاب الرقاق،   ) ١١/٣٩٩(فتح الباري شرح صحيح البخاري      ) ١(

 ).٦١٧٠(حديث 
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  عـــاملراج
  .الكريم القرآن): ١(
 أبي بن علي الحسن أبي الدين سيف: تأليف، األحكام أصول في اإلحكام): ٢(

 الحمد وعلي غديان بن اهللا عبد الشيخ: تحقيق .اآلمدي محمد بن علي
  .والتجليد للطباعة النور مؤسسة هـ١٣٨٧ األولي الطبعة، الصاحي

 البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن أبي :تأليف، السلطانية األحكام): ٣(
  .بيروت العربي الكتاب دار :الناشر) هـ٣٧٠:٤٥٠ (الماوردي البغدادي

 علي بن محمد :تأليف، الوصول علم من الحق تحقيق إلي الفحول إرشاد): ٤(
 أحمد الشيخ :تحقيق) هـ١٢٥٠ (اليمني الشوكاني اهللا دعب بن محمد بن

 األولي الطبعة، العربي الكتاب دار :الناشر، بطنا كفر: دمشق، عزوعناية
  .م١٩٩٩ هـ١٤١٩

 الضبي  صدقة بن حيان بن خلف بن محمد أبوبكر: تأليف، القضاة أخبار): ٥(
 مصطفي العزيز عبد :تحقيق) هـ٣٠٦:ت"(وكيع" ب الملقب البغدادي
 األولي الطبعة، مصر، الكبرى التجارية المكتبة: الناشر، المراغي
  .م١٩٤٧:هـ١٣٦٦

 أحمد العباس أبو الدين تقي :تأليف، المنكر عن والنهي بالمعروف األمر): ٦(
 ابن محمد بن القاسم أبي بن اهللا عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن

 الشئون وزارة :اشرالن) هـ٧٢٨:ت (الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية
 الطبعة، السعودية العربية المملكة: واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية

  .هـ١٤١٨ األولي
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 بن محمد بن مفلح بن محمد: تأليف، المرعية والمنح الشرعية اآلداب): ٧(
 الحنبلي الصالحي ثم الرميني المقدسي الدين شمس اهللا عبد أبو مفرج

  .لكتبا عالم :الناشر، )هـ٧٦٣(
 محمد اهللا عبد أبي الدين شمس: تأليف، العالمين رب عن الموقعين إعالم): ٨(

 الثانية الطبعة) هـ ٧٥١: ت( الجوزية بابن المعروف بكر أبي بن
  . م١٩٩٣، هـ١٤١٤

 البيتي حسن بن الرحمن عبد: تأليف، اإلسالمي النظام في الحسبة أهمية): ٩(
  .١١٠٠٠ الشاملة: نسخة من استيراده تم

 الرحمن عبد بن سليمان: تأليف، المنكر عن والنهي بالمعروف األمر): ١٠(
  .م١٩٩٦ هـ١٤١٧  الرابعة الطبعة، الناشر بدون، الحقيل

 البخاري اسماعيل بن محمد الحافظ لإلمام :تأليف، المفرد األدب): ١١(
 كمال: وتقديم ترتيب م١٩٨٥:هـ١٤٠٥ الثانية الطبعة، )هـ٢٥٦:ت(

  .بيروت: الكتب عالم: شرن، الحوت يوسف
 القرشي البصري كثير بن إسماعيل الفداء أبي: تأليف، والنهاية البداية): ١٢(

  .بيروت المعارف مكتبة: نشر األولى الطبعة) هـ٧٧٤:ت(
 بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو :تأليف، المحيط البحر): ١٣(

 جميل محمد ديقيص :تحقيق )هـ٧٤٥: ت( األندلسي الدين أثير حيان
  .هـ١٤٢٠ الطبعة – بيروت: الفكر دار: الناشر

 السمرقندي إبراهيم بن محمد بن نصر الليث أبو: تأليف، العلوم بحر): ١٤(
  .بيروت: الفكر دار: الناشر، مطرجي محمود/د: تحقيق، الحنفي الفقيه
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 منصور أبو، الهروي األزهري بن أحمد بن محمد :تأليف، اللغة تهذيب): ١٥(
 التراث إحياء دار: الناشر، مرعب عوض محمد: تحقيق) هـ٣٧٠:ت(

  .م٢٠٠١ األولي الطبعة، بيروت العربي
 البغدادي الخطيب ثابت بن علي بن أحمد :تأليف، بغداد تاريخ): ١٦(

  .لبنان بيروت العربي الكتاب دار/نشر، األولى الطبعة )هـ٤٦٣:ت(
 يوسف بن القاسم أبي نب يوسف بن محمد:تأليف، واإلكليل التاج): ١٧(

: الناشر) هـ٨٩٧:ت( المالكي المواق اهللا عبد أبو، الغرناطي العبدري
  .م١٩٩٤هـ١٤١٦ األولى الطبعة، العلمية الكتب دار

، )هـ٢٥٦:ت( البخاري إسماعيل بن محمد اإلمام:تأليف، الكبير التاريخ): ١٨(
  .ألولىا الطبعة عن صورة اليمني المعلمي الرحمن عبد الشيخ :تحقيق

 البصري كثير بن إسماعيل الفداء أبي: تأليف، العظيم القرآن تفسير): ١٩(
  .القاهرة مصر الشعب كتاب )هـ٧٠٠:٧٧٤:ت (الدمشقي القرشي

: ت(، الجرجاني علي بن محمد بن علي الشريف :تأليف، التعريفات): ٢٠(
 م١٩٩٢ هـ١٤١٣ الثانية الطبعة، األبياري إبراهيم: تحقيق) هـ٨١٦
  .العربي الكتاب دار

، العسقالني حجر بن علي بن أحمد الفضل أبو :تأليف، التهذيب تقريب): ٢١(
، األولى الطبعة، عوامة مصطفي محمد :تحقيق) هـ٧٧٣:٨٥٢:ت(

  .المنورة المدينة السلفية المكتبة توزيع ،م١٩٧٦هـ١٤٠٦
 بن الرحمن عبد: تأليف، المنان كالم تفسير في الرحمان الكريم تيسير): ٢٢(

، سعد الرؤوف عبد طه :تحقيق) هـ١٣٠٧:١٣٧٦: ت( السعدي ناصر
  .المنورة المدينة: األوس مكتبة نشر

  ، التأسيسي توالي): ٢٣(
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 الحسي بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو: تأليف، الكبير التفسير): ٢٤(
 :ت( الري خطيب الرازي الدين بفخر: الملقب الرازي التيمي
 الثالثة الطبعة، بيروت – العربي التراث احياء دار :الناشر، )هـ٦٠٦

  .هـ١٤٢٠
 أبي الحافظ االمام:تأليف، واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد): ٢٥(

، االندلسي النمري البر عبد بن محمد ابن اهللا عبد بن يوسف عمر
 واألستاذ العلوي أحمد بن مصطفي األستاذ: تحقيق )هـ٣٦٨:٤٦٣(

  .م١٩٨٢ هـ١٤٠٢ .الثانية الطبعة. البكري الكبير عبد محمد
 األنصاري أحمد بن محمد اهللا عبد: تأليف، القرآن ألحكام الجامع): ٢٦(

 التراث إحياء دار: طبعه أعاد) م١٢٧٣:هـ٦٧١: ت (القرطبي
  .م١٩٦٧ لبنان بيروت: العربي

 رجري بن محمد جعفر أبي: تأليف، القرآن آي تأويل عن البيان جامع): ٢٧(
  .لبنان بيروت الفكر دار هـ١٤٠٥ عام طبع )هـ٣١٠:ت (الطبري

 بن الرحمن عبد زيد أبو :تأليف، القرآن تفسير في الحسان الجواهر): ٢٨(
 معوض علي محمد الشيخ: تحقيق) هـ٨٧٥ (الثعالبي مخلوف بن محمد

 العربي التراث إحياء دار :الناشر، الموجود عبد أحمد عادل والشيخ
  .هـ١٤١٨ - األولي ةالطبع، بيروت

 الترمذي سورة بن عيس أبو :تأليف، الترمذي سنن وهو الصحيح الجامع): ٢٩(
 هـ١٣٥٦ األولي الطبعة شاكر محمد أحمد: تحقيق) هـ٢٧٩:ت(

  .القاهرة وأوالده الحلبي البابي مصطفى مطبعة
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: ت (البيهقي الحسين بن أحمد بكر أبي: تأليف، النبوة دالئل): ٣٠(
 العلمية الكتب دار م١٩٨٥ :هـ١٤٠٥ األولى الطبعة) هـ٣٨٤:٤٥٨

  .لبنان: بيروت
 إسحاق أبو الدين برهان: تأليف، الحديث علوم في التحديث رسوم): ٣١(

 :تحقيق) هـ٧٧٢ :ت (الجعبري خليل بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم
 بيروت – لبنان – حزم ابن دار :الناشر، الميلي شريف بن إبراهيم
      م٢٠٠٠ :هـ١٤٢١ :ياألول الطبعة

 العزيز عبد/ الشيخ لسماحة، الكتاب بعض ألخطاء الكاشفة األدلة رسالة): ٣٢(
 عددها في – السعودية – البالد صحيفة في نشر، )~( باز بن

 تحت، الكتاب بعض بقلم هـ١٢/٢/١٣٨٥/وتاريخ ١٩٠٩ الصادر
  ).الغلو احذروا: (عنوان

 األلوسي الحسيني اهللا عبد بن محمود نالدي شهاب :تأليف، المعاني روح): ٣٣(
 الكتب دار: الناشر، عطية الباري عبد علي :تحقيق) هـ١٢٧٠:ت(

  .هـ١٤١٥ األولي الطبعة، بيروت العلمية
 الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال:تأليف، التفسير علم في المسير زاد): ٣٤(

 يالمهد الرزاق عبد :تحقيق) هـ٥٩٧:ت (الجوزي محمد بن علي بن
  .بيروت: العربي الكتاب دار:الناشر

 الطبعة، األلباني الدين ناصر الشيخ :تأليف، الضعيفة األحاديث سلسلة): ٣٥(
  .لبنان: بيروت اإلسالمي المكتب هـ١٤٩٨ الرابعة

 الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد :تأليف، في الشرعية السياسة): ٣٦(
  .المعرفة دار: الناشر
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 ٢٠٢:ت (السجستاني األشعث بن سليمان: تأليف، اودد أبي سنن): ٣٧(
 طبعه، سليمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبي به اعتني) هـ٢٧٥:

، السعودية العربية المملكة :الرياض، والتوزيع للنشر المعارف مكتبة
  .الثانية الطبعة

 عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس اإلمام :تأليف، النبالء أعالم سير): ٣٨(
 شعيب: إشراف العلماء من جماعة :تحقيق) هـ٧٤٩: ت (هبيالذ

  .الرسالة مؤسسة ،هـ١٤٠١ األولي الطبعة األرنؤوط
 دار :الناشر البيهقي الحسين بن أحمد بكر أبو :تأليف، اإليمان شعب): ٣٩(

  .هـ١٤١٠، األولي الطبعة، بيروت – العلمية الكتب
 العز أبي بن محمد بن يعل بن علي :تأليف، الطحاوية العقيدة شرح): ٤٠(

: الرياض، الحديثة الرياض مكتبة طبعة، شاكر أحمد: تحقيق الحنفي
  .السعودية العربية المملكة

 النووي شرف بن يحي الدين محيي زكريا أبو :تأليف، للمسلم شرح): ٤١(
 الطبعة بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر) هـ٦٧٦:ت(

  .هـ١٣٩٢:الثانية
  .الشيخ آل العزيز عبد بن صالح:تأليف :تأليف، النووية ألربعينا شرح): ٤٢(
 محمد: تحقيق، النيسابوري الحجاج بن مسلم اإلمام :تأليف، مسلم صحيح): ٤٣(

 الحلبي البابي عيسي العربية الكتب إحياء دار طبعة، الباقي عبد فؤاد
  .م١٩٩١:هـ١٤١٢ ،األولى الطبعة، وشركاه

 بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد اهللا عبد أبي :تأليف، البخاري صحيح): ٤٤(
 الدين محي :تحقيق) هـ٢٥٦:ت (الجعفي البخاري بردزبة بن المغيرة
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 مصر – القاهرة السلفية المكتبة طبعة ،عبد فؤاد محمد ترقيم الخطيب
  .هـ١٤٠٠ األولى الطبعة

 الثانية الطبعة، األلباني الدين ناصر محمد :تأليف، الجامع صحيح): ٤٥(
  . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

، القزويني يزيد بن محمد اهللا عبد أبي الحافظ، تأليف، ماجه ابن صحيح): ٤٦(
 دار، الباقي عبد فؤاد محمد واألبواب األحاديث :وترقيم وتعليق تحقيق
  .لبنان – بيروت، العربي التراث احياء

 الجمحي اهللا عبيد بن سالم بن محمد:تأليف، الشعراء فحول طبقات): ٤٧(
 :الناشر شاكر محمد محمود :تحقيق) هـ٢٢٢:ت (اهللا عبد أبو لوالءبا

  .المدني دار
 بن الحسين بن محمد، يعلي أبو القاضي :تأليف، الفقه أصول في العدة): ٤٨(

 بن علي بن أحمد/ د :تحقيق) هـ٤٥٨:ت (الفراء ابن خلف بن محمد
 – رياضبال الشريعة كلية في المشارك المساعد األستاذ، المباركي سير

 :الثانية الطبعة .ناشر بدون، اإلسالمية سعود بن محمد الملك جامعة
  .م١٩٩٠هـ١٤١٠

 بن محمد بكر أبي :تأليف، الترمذي صحيح بشرح األحوذي عارضة): ٤٩(
  .القاهرة – المحمدية الوحي دار نشر) هـ٥٤٣:ت (الربي بن اهللا عبد

 سفيان بن عبيد بن محمد نب اهللا عبد بكر أبو :تأليف، واالنفراد العزلة): ٥٠(
 الدنيا أبي بابن المعروف القرشي األموي البغدادي قيس بن
 مكتبة: الناشر، السعدني محمد الحميد عبد مسعد :تحقيق) هـ٢٨١:ت(

  .القاهرة: الفرقان
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 البستي الحطاب بن إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان أبو :تأليف، العزلة): ٥١(
 القاهرة: السلفية المطبعة :الناشر )هـ٣٨٨: ت( بالخطابي المعروف

  .هـ١٣٩٩:الثانية الطبعة
: تحقيق آبادي العظيم الحق شمس محمد الطيب أبو :تأليف، المعبود عون):٥٢(

، المنورة المدينة السلفية المكتبة :الناشر، عثمان محمد الرحمن عبد
  .م١٩٦٩ هـ١٣٨٨ الثانية الطبعة

 بن الباقي عبد بن الباقي عبد: تأليف، األثر أهل عقائد في واألثر العين): ٥٣(
 فصة فقيه ابن، الدين تقي الدمشقي األزهري البعلي عبدالقادر

 المأمون دار: الناشر، قلعجي رواس عصام: تحقيق) هـ١٠٧١:ت(
  .هـ١٤٠٧ األولى الطبعة للتراث

 السفاريني محمد الشيخ: تأليف، اآلداب منظومة شرح في األلباب غذاء): ٥٤(
 عبد بن فيصل الملك جاللة :بطبعه أمر) ١١١٤:١١٨٨( الحنبلي
  .بمكة الحكومة مطبعة، السعودية العربية المملكة ملك، سعود آل العزيز

 عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو: تأليف، الفروق): ٥٥(
، الكتب عالم: الناشر) هـ٦٨٤:ت (بالقرافي الشهير المالكي الرحمن

  .خوالتاري الطبعة بدون
 الرحمن عبد بن اهللا عبد بن العزيز عبد: تأليف) فتاوى مجموع(، الفتوى): ٥٦(

 رئاسة :ونشر طبع، السويعر سعد بن محمد/د :واشراف جمع، باز ابن
 هـ١٤١٤ والترجمة الطباعة وكالة، واإلفتاء العلمية البحوث إدارة

  .السعودية العربية المملكة، الرياض، م١٩٩٣
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 الديلمي شيرويه بن شهردار بن شيرويه شجاع أبي: فتألي، الفردوس): ٥٧(
) م١١١٥: ١٠٥٣) (هـ٤٤٥:٥٠٩:ت( )):الكياء" ((الملقب، الهمدانب

  .لبنان بيروت العلمية الكتب دار :م١٩٨٦ هـ١٤٠٦ ،األولى الطبعة
 حجر بن أحمد الحافظ لإلمام، البخاري اإلمام صحيح بشرح، الباري فتح): ٥٨(

 الدين ومحب باز ابن اهللا عبد بن العزيز عبد :تحقيق، العسقالني
 عبد فؤاد محمد: أطرافها وذكر وأحاديثه وأبوابه تكتبه رقم، الخطيب

 الفقه): ٥٩ (السلفية الطبعة عن مصورا الفكر دار طبعة، الباقي
 ضمن مطبوع" القادر عبد علي :تأليف، والحسبة القضاء اإلسالمي
 المؤسسة: الناشر، ٨٨ ص اإلسالمية العربية الحضارة موسوعة
  .م١٩٨٦ األولى الطبعة، والنشر للدراسات العربية

 اإليجي أحمد بن الرحمان عبد الدين عضد: تأليف، المواقف كتاب): ٦٠(
 الطبعة عميرة الرحمان عبد/د :تحقيق، بيروت: الجيل دار: الناشر
  .م١٩٩٧ األولى

 عدي بن اهللا عبد بن أحمد أبي:تأليف، الرجال ضعفاء في الكامل): ٦١(
، بيروت، الفكر دار طبعة، غزاوي مختار يحي: تحقيق، الجرجاني

  .م١٩٨٨ هـ١٤٠٩ الثالثة الطبعة
 العزيز عبد الدين عز محمد أبو: تأليف، األنام مصالح في األحكام قواعد): ٦٢(

) هـ٦٦٠:ت( الدمشقي السلمي الحسن بن القاسم أبي بن السالم عبد بن
 الكليات مكتبة: الناشر، سعد لرؤوفا عبد طه :عليه وعلق راجعه

  .م١٩٩١ -هـ١٤١٤ :الطبعة. القاهرة األزهرية
، هنداوي الحميد عبد: تحقيق، سيدة ابن :تأليف، األعظم والمحيط المحكم): ٦٣(

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ لبنان – بيروت، العلمية الكتب دار طبعة
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 علي بن حمدم بن أحمد: تأليف، الكبير شرح غريب في المنير المصباح): ٦٤(
  .العصرية المكتبة طبعة، محمد الشيخ يوسف :تحقيق، المقري القيومي

: اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة:عن صادر، الفقهية الموسوعة): ٦٥(
: السالسل دار، الثانية الطبعة )هـ١٤٠٤:١٤٢٧ (من الطبعة الكويت
  .الكويت

 شعيب :تحقيق) هـ٢٤١:ت(، الشيباني أحمد حنبل بن أحمد اإلمام مسند): ٦٦(
 الرسالة مؤسسة م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ الثانية الطبعة معه ومن األرنؤوط

  .لبنان – بيروت
 بن اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبي :تأليف، الصحيحين علي مستدرك): ٦٧(

 اإلسالمية المطبوعات مكتبة) هـ٤٠٥:ت (النيسابوري الحاكم محمد
  .سوريا حلب

 عطية بن غالب بن الحق عبد محمد أبو: تأليف، الوجيز المحرر): ٦٨(
 الكتب دار :الناشر محمد الشافي عبد السالم عبد :تحقيق األندلسي

  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣، األولي الطبعة، لبنان – العلمية
 علي بن محمد بن العزيز عبد: تأليف، النفوس وتذكية السلوك في معالم): ٦٩(

  .هـ١٤١٤، ألوليا الطبعة، الوطن دار: الناشر، اللطيف عبد آل
 أبي اإلمام:تأليف ،)والنحل واألهواء الملل في الفصل(، والنحل الملل): ٧٠(

 الثانية الطبعة) هـ٤٥٦:ت (الطاهري حزم بن أحمد بن علي محمد
 للطباعة المعرفة دار، م١٩٧٥-هـ١٣٩٥ باألوفست طبعه أعيد

  .لبنان – بيروت، والنشر
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 اهللا أبوعبد، العمري الخطيب اهللا عبد بن محمد: تأليف، المصابيح مشكاة): ٧١(
، األلباني الدين ناصر محمد :تحقيق )هـ٧٤١( التبريزي الدين ولي

  .م١٩٨٥، الثالثة الطبعة، بيروت – اإلسالمي المكتب :الناشر
 الطبراني أحمد بن سليمان القاسم أبي الحافظ :تأليف، الكبير المعجم): ٧٢(

 الثانية الطبعة، السلفي يدالمج عبد حمدي :تحقيق) هـ٢٦٠:٣٦٠:ت(
  .الطبع مكان ذكر بدون .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤

 بكر أبي بن علي الدين نور الحافظ :تأليف، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع): ٧٣(
 دار: الناشر، م١٩٨٢- هـ١٤٠٢ :الثالثة الطبعة) هـ٨٠٧:ت (الهيثمي
  .لبنان :بيروت، العربي  الكتاب

 شيبة أبي بن محمد بن اهللا عبد بكر أبي :تأليف، شيبة أبي ابن مصنف): ٧٤(
 الطبعة، الرياض الرشد مكتبة، الحوت يوسف كمال :تحقيق، الكوفي
  .هـ١٤٠٩ األولى

 بن مرزوق بن قانع بن الباقي عبد الحسين أبو: تأليف، الصحابة معجم): ٧٥(
 سالم بن صالح: تحقيق )هـ٣٥١:ت( البغدادي األموي واثق

 الطبعة، المنورة المدينة: األثرية لغرباءا مكتبة: الناشر المصراتي
  .هـ١٤١٨ ،األولي

 الطبعة، النووي :تأليف، الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج): ٧٦(
  .م١٩٣٠ -هـ١٣٤٩ األولي الطبعة، باألزهر المصرية

 الطبراني أحمد بن سليمان القاسم أبي الحافظ:تأليف، األوسط المعجم): ٧٧(
 وعبد محمد بن اهللا عوض بن رقطا :تحقيق )هـ٢٦٠:٣٦٠: ت(

 دار م١٩٩٥-هـ١٤١٥ عام طبع، الحسيني إبراهيم بن المحسن
  .والسودان مصر والنشر للطباعة الحرمين
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 أبي بن أحمد بن محمد بن محمد: تأليف، الحسبة طلب في القربة معالم): ٧٨(
 الفنون دار: الناشر) هـ٧٢٩:ت( الدين ضياء، القرشي األخوة بن زيد

  .)كمبردج(
 السعادات أبي الدين مجد لإلمام، واألثر الحديث غريب في " النهاية): ٧٩(

 طاهر/ تحقيق )هـ٥٤٤:٦٠٦" (األثير بن، الجزري محمد بن المبارك
  .اإلسالمية المكتبة: الناشر، الطناحي محمد محمود، الزاوي أحمد

 عيسى بن عبد اهللا/  د:إعداد، داللة األسماء الحسنى على التّنزيه ):٨٠(
  .كلية التربية بالطائف  قسم الدراسات اإلسالمية، السعدي
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  اتــــرس اآليــفه
ا  ا 

 }              َأنْـتُمِإلَّـا و وتُنلَا تَمقَّ تُقَاِتِه وح نُوا اتَّقُوا اللَّهَآم ا الَِّذينها َأيي
 ونِلمسم{ 

٣ 

}    اتَّقُوا ر ا النَّاسها َأيا    يخَلَقَ ِمنْهٍة واِحدنَفٍْس و ِمن الَِّذي خَلَقَكُم كُمب
 }..زوجها

٣ 

 ٣ } َآمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سِديدا ينيا َأيها الَِّذ{ 
 ٣ }...وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا{ 
عد حدوده يدِخلْه نَارا خَاِلدا ِفيها ولَه       ومن يعِص اللَّه ورسولَه ويتَ    {

ِهينم ذَابع{ 
١٢ 

} نماودا َأبِفيه خَاِلِدين نَّمهج نَار لَه فَِإن ولَهسرو ِص اللَّهع١٢ } ي 
}أْ         ِإنَّهمنَّةَ وِه الْجلَيع اللَّه مرح ِباللَِّه فَقَد شِْركي نـا     ممو النَّار اهو

  } ...ِللظَّاِلِمين ِمن َأنْصاٍر
١٢ 

 يهِدي اللَّه قَوما كَفَروا بعد ِإيماِنِهم وشَِهدوا َأن الرسوَل حقٌّ           كَيفَ{
 }وجاءهم الْبينَاتُ

١٢ 

}ى      ِإنتَاماَل الْيوَأم ْأكُلُوني ظُلْماً الَِّذين  ا ينَاراً     ِإنَّم طُوِنِهمِفي ب ْأكُلُون
  }وسيصلَون سِعيراً

١٢ 

 كَان اللَّه ِليذَر الْمْؤِمِنين علَى ما َأنْتُم علَيِه حتَّى يِميز الْخَِبيثَ ما {
  } ...ِمن الطَّيِب

١٣ 

 ١٣  } الْمسِلِمين كَالْمجِرِمينَأفَنَجعُل {
}ُل الَّ  َأمعنَج       ِض َأمِفي الَْأر فِْسِديناِت كَالْماِلحِملُوا الصعنُوا وآم ١٣ِذين 
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 ِ} كَالْفُجارلْمتَِّقيننَجعُل ا
}نماوا ِفيهخَاِلد نَّمهج اُؤهزا فَجدمتَعْؤِمنًا مقْتُْل م١٦ ، ١٥ } ي  

} ِإنيِبِه و كشْري َأن غِْفرال ي اللَّه شاءي نِلم ذِلك ونما د ١٧، ١٥ }غِْفر 
 ،١٨  

 من تاب وآمن وعِمَل عملًا صاِلحاً فَُأولِئك يبدُل اللَّه سـيئاِتِهم            ِإلَّا{
 } حسناٍت وكان اللَّه غَفُوراً رِحيما

١٧ 

}نفَم       ي اللَّه فَِإن لَحَأصِد ظُلِْمِه وعب ِمن تَاب     اللَّـه ـِه ِإنلَيع تُـوب
ِحيمر غَفُور{ 

١٨ 

 جاءك الَِّذين يْؤِمنُون ِبآياِتنَا فَقُْل سلَام علَيكُم كَتَب ربكُم علَـى  َِإذَا {
نَفِْسِه الرحمةَ َأنَّه من عِمَل ِمنْكُم سوءا ِبجهالٍَة ثُم تَاب ِمـن بعـِدِه     

لَحَأصوِحيمر غَفُور فََأنَّه {  

١٨ 

 من تَاب وآمن وعِمَل صاِلحا فَُأولَِئك يـدخُلُون الْجنَّـةَ ولَـا             ِإلَّا{ 
  }يظْلَمون شَيًئا

١٩ 

 من تَاب وآمن وعِمَل عملًا صاِلحا فَُأولَِئك يبدُل اللَّه سـيَئاِتِهم            ِإلَّا{
 }حسنَاٍت

١٩ 

 ١٩  } الصلَاةَ طَرفَِي النَّهاِر وزلَفًا ِمن اللَّيِلوَأِقِم{
}نِبِهم زجا يوءْل سمع٢٣ } ي 

 }دشْهلْيوْؤِمِنينالْم ا طَاِئفَةٌ ِمنمهذَاب٢٣ }  ع 
}نَّهذِّبلَُأعنِّي ِبسْأِتيلَي َأو نَّهحلََأذْب ا َأوا شَِديدذَابِبيٍن ع٢٤  }لْطَاٍن م 
}ِخلُوا آَل          النَّارةُ َأداعالس تَقُوم مويا وِشيعا ووا غُدهلَيع ونضرعي 

 }ِفرعون َأشَد الْعذَاِب
٢٥ 
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  فهرس األحاديث
 ا  ا اطف

 ٤  وال تعسروايسروا
 ١٥ نَّةَلَّه، ثُم ماتَ علَى ذَِلك ِإلَّا دخََل الجالَ ِإلَه ِإلَّا ال:  ِمن عبٍد قَاَلما

نمالَىوِإلَى اللَِّه تَع هرِبِه فََأم اقَبعي فَلَم ذَِلك ًئا ِمن١٦  َأتَى شَي 
نم      هـدبا عـدمحم َأنو ،لَه الَ شَِريك هدحو ِإلَّا اللَّه الَ ِإلَه َأن شَِهد 

سروولُه 
١٨ 

 ١٩  يِصيب المسِلم، ِمن نَصٍب والَ وصٍب، والَ هم والَ حزٍنما
 ٢٠  يِصيب  الْمْؤِمن ِمن شَوكٍَة فَما فَوقَهاما

 ٢٠  علَى َأن الَ تُشِْركُوا ِباللَِّه شَيًئاباِيعوِني
 ٢٣ ِه الْمسِلم كَفَّارةٌ كُلِّ ما يصاب ِبفَِفي وسددوا، قَاِربوا،

 ٢٣  تَعصوِني ِفي معروٍف، فَمن وفَى ِمنْكُم فََأجره علَى اللَِّهوالَ
 ٢٦  لَيعذَّباِن وما يعذَّباِن ِمن كَِبيٍرِإنَّهما
 ٢٧  تُفْتَن يهودِإنَّما

ماللَّهذَاِب القَبع ِمن وذُ ِبكذَاِب  ِإنِّي َأعع ِمن٢٨ النَّاِرِر، و 
 ٢٨  ِمن صاِحِب ذَهٍب ولَا ِفضٍة، لَا يَؤدي ِمنْها حقَّهاما

 ٢٩  المتكبرون أمثال الذر يوم القيامةيحشر
ثُمنَّمهج يرظَه نيُل بعجِر فَيسْؤتَى ِبالْج٣٠  ي 
 ٣١ لُها، فَِإنَّهم لَا يموتُون ِفيها ولَا يحيون َأهُل النَّاِر الَِّذين هم َأهَأما

خْلُصنَّـِة            يالج نـيٍة بلَى قَنْطَـرع ونسبحالنَّاِر، فَي ِمن ْؤِمنُونالم 
 والنَّاِر

٣٣ 
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  فهرس املوضوعات
  

  ا  اع

  ٣  .مقدمة
  ٩  .مباحث عدة المسلمين، وفيه عصاة: األول الفصل

  ١١  .)عصاة المسلمين(التعريف بـ : المبحث األول
  ١٢  .أدلة عذاب عصاة المسلمين: المبحث الثاني
  ١٤  )r(منهج أهل السنة في عذاب عصاة أمة محمد : المبحث الثالث
  ١٥  .موقف علماء السنة من نصوص الخلود: المبحث الرابع

بعض موانع إنفـاذ وعيـد اهللا علـى عـصاة           : المبحث الخامس 
  .لمينالمس

١٨  

  ١٨  .التوحيد واإلخالص هللا تعالى - ١
  ١٨  .التوبة النصوح - ٢
الصالة، والصيام، والزكاة : فعل الحسنات العظيمة مثل - ٣

  .ونحوها
١٩  

  ١٩   .الصبر واالحتساب على المصائب واالبتالءات - ٤
  ٢٠  .إقامة الحدود الشرعية في الدنيا - ٥

  ٢١  .ينأنواع عذاب عصاة المسلم: الفصل الثاني
  ٢٣  .أنواع عذاب عصاة المسلمين وينقسم إلى قسمين

  ٢٣  .عذاب في الدنيا: القسم األول
  ٢٣  .االبتالءات العامة والخاصة: النوع األول

  ٢٣  .الشرعية العقوبات: الثاني النوع
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  ٢٤  .القسم الثاني
  ٢٥  .عذاب القبر: الصنف األول

 - النار أو الجنة لدخو وقبل - البعث بعد العذاب: الثاني الصنف
  .العباد بين يقضى حتى

٢٨  

 في - أثناء المرور على الصراط -العذاب : الصنف الثالث
جهنم، وال يسقطون، لكن يتعرضون لخدوش وشقوق وتمزق 

  .للحومهم وأبشارهم

٣٠  

  ٣٠  .العذاب في جهنم: الصنف الرابع
العذاب بعد مجاوزة الصراط وقبل دخول الجنة : الصنف الخامس

  .)في القنطرة(
٣٢  

  ٣٤  .عـــالمراج
  ٤٦  .فهــرس اآليات
  ٤٨  .فهرس األحاديث

  ٤٩  .فهرس الموضوعات
 


