
1 
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

ان ٌعفو عنهم وٌدخلهم الجنة  المؤمنٌن من للمحسنٌن ونرجو هللا رحمه قال

 ونخاف لمسٌئهم ونستغفر بالجنة لهم نشهد وال علٌهم نأمن وال برحمته

  نقنطهم وال علٌهم

 االمر ونقول نار او بجنة لمعٌن الشهادة وهً مسالة هللا رحمه ٌذكر هنا

 لمعٌن نشهد ال فالقاعدة اقسام الى ٌنقسم نار او بجنة لمعٌن الشهادة فً

 بالجنة لهم ٌشهد والذٌن بذلك له شاهدة النصوص ما جاءت اال نار او بجنة

 جمٌع فنقول الصحابة مثل لهم عامة شهادة قسم قسمٌن الى ٌنقسمون

 او الفتح قبل من انفق من كل ٌعنً وكال سبحانه قال الجنة فً الصحابة

 الجنة ٌعنً بالحسنى هللا وعدهم الصحابة جمٌع ٌعنً الحسنى هللا وعد قاتل

 الجنة فً الصحابة جمٌع ان على العلماء  اجمع هللا رحمه حزم ابن قال

 من وهناك الجنة فً الصحابة جمٌع فنقول وارضاهم عنهم هللا رضً قطعا

  ٌدخلال  بدر هلا مثل الجنة اهل من بانهم اخر تفضٌل لهم جاء الصحابة

 النار ٌلج لن الرضوان بٌعة فً وكذلك بدرا شهد او بدر فً قاتل احد النار

 اذ المؤمنٌن عن هللا رضً لقد قال وجل عز وهللا الشجرة تحت باٌعد اح

 سبٌل على هذا بالجنة المبشرون العشرة وكذلك الشجرة تحت ٌباٌعونك

 بالجنة لهم نشهد الجنة فً الرضوان بٌعة اهل الجنة فً بدر اهل االجمال

 خصوص الصحابة خصوص العموم هذا بالجنة لهم نشهد الصحابة عموم

 ثابت ومثل بالجنة المبشرٌن العشرة مثل الجنة اهل من بانه النص جاء من

 محصن بن عكاشة ومثل الجنة اهل من فانه فاخبروه قال الشماس قٌس بن

 جاءت هذا وسلم علٌه هللا صلى النبً زوجات ومثل رباح بن بالل ومثل

 علٌه النبً قال احمد االمام مسند وفً الجنة اهل من انهمم بأعٌانه نصوص
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 وعلً الجنة فً وعثمان الجنة فً وعمر الجنة فً بكر ابو والسالم الصالة

 وقسم بأعٌانهم فهؤالء بالجنة المبشرٌن العشرة وذكر الحدٌث الجنة فً

 فً فهو باهلل كفر من ولقن فمثال النار فً كلهم النار فً العموم سبٌل على

 النار فً هو من منهم بان نصوص جاءت العموم لهذا وتخصٌص النار

 أعٌانهمب وهناك خصوص العذاب اشد فرعون ال دخلواأ فرعون اتباع مثل

 فً بأعٌانهم وهكذا قارون هامان فرعون طالب ابً لهب ابً مثل النار فً

 اهل من او الجنة اهل من بانه جاء نم هذا ابلٌس ذلك فً مقدمهمو النار

 له نشهد ما صالحا عمل من السٌئة ٌعمل وقسم صالحا ٌعمل قسم النار

 وانما النار اهل من انه ما نقول سٌئا عمل ومن خٌرا له نرجو لكن بالجنة

ما  الصالح العمل هذا على ومات صالحا عمل من لذلك علٌه نخاف نقول

 فً هللا رحمه ابراهٌم بن دمحم الشٌخ قال له نرجو وانما الجنةب له نشهد

ما  الجنة اهل من بانه الجزم من قرٌبا له  نرجو قال الواسطٌة العقٌدة شرح

 بن لعمر ترجم لما هللا رحمه الذهبً واالمام نرجو نقول بالجنة له نشهد

 االمام وكذلك ٌرجو ٌعنً الجنة اهل من بانه مطمئن وقلبً قال عبدالعزٌز

 من بأنه ما نقول صالحا عمل من كل لكن كذلك عنه قٌل حنبل بن احمد

 ما نقول الكفر على مات من ةقاعدة عظٌموهذه  نرجو نقول أبدا الجنة أهل

 ومن النار فً انه نقولا م مات ثم كافر  انه علمنامن  النار فً بعٌنه هو

 قال بعٌن نشهد فما الجنة فً انه ما نقول مات ثم مؤمن انه علمنا كان

 كانت ماذا على ٌعلم ال فانه الواسطٌة فً هللا رحمه ابراهٌم بن دمحم الشٌخ

 الٌهودي للغالم حدث قد كما ٌسلم بلحظات قبلها او كافر ٌكون فقد خاتمته

 حٌاته اخر فً وهو وسلم علٌه هللا صلى النبً دخل البخاري صحٌح فً

 الغالم مات ثم فاسلم القاسم ابا اطع ابوه وقال ابٌه الى فنظر اسلم له فقال
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 اخر فً الشهادة علٌه عرض طالب ابً عند والسالم الصالة علٌه والنبً

 الشٌطان ٌتخبطه باهلل والعٌاذ ثم صالحا ٌعمل من ومنهم اسلم فما حٌاته

 بٌنه ما ٌكون حتى الجنة اهل بعمل لٌعمل الرجل وان مسلم صحٌح وفً

 النار فٌدخل النار اهل بعمل فٌعمل الكتاب علٌه فٌسبق ذراع اال وبٌنها

 بالجنة له ما نقطع مات ثم صالحا عمل من عظٌمة قاعدة فلهذا باهلل والعٌاذ

 قال هللا رحمه والمصنف واضح بالنار له النقطع مات ثم سٌئا عمل ومن

 برحمته الجنة وٌدخلهم عنهم ٌعفوا ان المؤمنٌن للمحسنٌن ونرجو قال لذلك

 لما امه اتت الصحابً مات لما مسلم صحٌح فً الدلٌل ما هو ونرجو قال

 له فقال وسلم علٌه هللا صلى النبً الى امه اتت سهم فً الصحابً مات

 قال لذا فنرجو الجنة له نرجو قال ثم وما ٌدرٌك لها قال الجنة له هنٌئا

 ونرجو والصالح الطاعة اهل من الطائعٌن ٌعنً للمحسنٌن نرجوو

 من لٌس لكنه صالحا ٌعمل الشخص ٌكون فقد قٌَّد هنا المؤمنٌن للمحسنٌن

 الكنه نعم نقول صالحة اعمال ٌعمل الكافر هل قٌل فاذا االسالم اهل

 ان للمشركٌن ما كان ٌبنونها كانوا المساجد عمارة مثل علٌه مردودة

 ٌنفقون كفروا الذٌن نإ ومنها انفسهم على شاهدٌن هللا مساجد ٌعمروا

 ذلك وغٌر والكرم الرحم صلة ومنها وهكذا هللا سبٌل عن لٌصدوا اموالهم

 ٌوما ٌقل لم انه لبنته وسلم علٌه هللا صلى النبً فقال حاتم حدٌث فً كما

 الكرم نفعه فما كرٌما كان الدٌن ٌوم خطٌئتً ًر لاغف رب الدهر من

 النبً اخبر لهذا علٌهم ترد لكفرهم لكن صالحة اعماال ٌعملون قد فالكفار

 وقدمنا االخرة فً اما فقط الدنٌا فً بها جزونٌ مانه وسلم علٌه هللا صلى

 صالحا عمل اذا الكافر ان ٌعنً منثورا هباء فجعلناه عمل من ما عملوا الى

 المكروبٌن كرب كشف او المرضى عالج او الغرقى انقاذ من الدنٌا فً
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 له لٌسف االخرة فً اما الدنٌا فً عمله على ٌجازى قد نقول ذلك ونحو

ء شً ماله الكافر الن المؤمنٌن المحسنٌن ونرجو المصنف قال فلهذا ءشً

 ان عنهم ٌعفوا ان المؤمنٌن للمحسنٌن ونرجو المؤمنٌن وانما االخرة فً

 ان فنرجو ال نعلمها سٌئات له ٌكون فقد بكرمه عنهم وجل عز هللا ٌعفوا

 برحمة اال الجنة ٌدخل احد من ما ألنه برحمته الجنة وٌدخلهم عنهم ٌعفوا

 قال هللا ٌا رسول انت وال وسلم علٌه هللا صلى للنبً الصحابة قال حتى هللا

ً   ان اال انا وال  هللا برحمة اال الجنة ٌدخل احد فٌه فما برحمته هللا ٌتغمدن

 بسبب بسبب وحرٌرا جنة صبروا بما وجزاهم سبحانه قال السبب والعمل

 ادخلتهم التً هً هللا رحمة لكن بسبب تعملون كنتم بما الجنة ادخلوا العمل

 نأمن وال قال بالجنة لهم نشهد وال نأمنهم وال ذلك بعد قال لذلك الجنة

 كذلك هو عدم الى صالح من احوالهم تنقلب قد بانهم الحٌاة فً ٌعنً علٌهم

 امورهم باطن فً لكن الصالح على ماتوا ٌكونوا قد بانهم علٌهم نأمن وال

 مولى الى غرب سهم اتى لما خٌبر غزوة فً الدلٌل ٌعذبون فقد سٌئة امور

 لقد كال ال قال الشهادة له هنٌئا له قالوا كركرة وسلم علٌه هللا صلى النبً

 وال المصنف قال لذلك قبره فً نارا علٌه تحترق غلها التً الشملة رأٌت

ال  قالو ثم نعلمها ال بأمور ٌعذب قد لكن الصالح ظاهره ٌكون فقد نأمنهم

 كثٌرة صالحة اعمال ٌعمل الذي للمحسن لمن شهادة انظر بالجنة لهم نشهد

 وال الجنة اهل من انهب النصوص به جاءت ما اال بجنة الحد نشهد فال

 الى المصنف ذلك بعد انتقل ثم الخٌر لهم نرجو لكن ابدا بالجنة لهم نشهد

 ونستغفر المؤمنٌن من للمسًء نستغفر ٌعنً لمسٌئهم نستغفر قالو العصاة

 علٌهم ٌنزل او الدنٌا فً  ٌعذبهم هللا ان نخاف علٌهم ونخاف لمسٌئهم

 لن نقول فال الحٌاة فً نقنطهم ال نقنطهم وال علٌهم فنخاف مثال عقوبة
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 ال وهللا رجل قال لما الصحٌح الحدٌث فً لذلك ذلك ما نفعل لك هللا ٌغفر

 له غفرت قد انً علً ٌتألى الذي ذا من وجل عز هللا قال لفالن هللا ٌغفر

 ال الجنة ٌدخلك لن هللا لك ما ٌغفر هللا له ما ٌقال ٌقنط فال عملك واحبطت

 لمسٌئهم ونستغفر المصنف ما قال مثل نقول وانما له ٌغفر هللا نقول وانما

 له ندعوو ذنوبه ٌغفر هللا ان بالمغفرة له ندعوا ٌعنً لمسٌئهم نستغفر معنى

 فالمصنف لكم واضح ذلك ونحو العوج وتقوٌم والصالح بالهداٌة اٌضا

 وال نشهد بالجنة االمة هذه من الصالحٌن فً الشهادة ذكر هنا هللا رحمه

 لهم نشهد ال االمة من هذه العصاة وكذلك به النصوص ما جاءت اال لهم

 .   اعلم وهللا نعم بالنار

 من انه نقول وفضله تزكٌته على االسالم امةت اجتمع من هل ٌقول/س

 وغٌرهم؟ تٌمٌة وابن احمد االمام مثل الجنة اهل

 واعالم وهكذا ومسلم البخاري االمام ومثل كثٌرا خٌرا لهم نرجو نقول

 . الدٌن

 اعمالهم بسبب القٌامة ٌوم العذاب تخفٌف الكفار ٌحصل هل ٌقول /س

 ؟فٌها الصالحة

 صلى النبً لمكانة العذاب عنه خفف طالب بابً خاص هذا كذا ما نقول

ما  االخرون واما له والسالم الصالة علٌه النبً بشفاعة له وسلم علٌه هللا

 كفروا الذٌن ٌقول هللا بعض من عذابا اشد بعضهم نقول ٌخفف نقول

 ذلك ونحو المسلمٌن وٌقتل ٌصد فالذي عذابا زدناهم هللا سبٌل عن وصدوا

 . اشد عذابه
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 علٌه واثنوا بجنازة مر لما وسلم علٌه هللا صلى النبً حدٌث ٌقول /س

 ؟  وجبت قال خٌرا

 اللً هو الرسول وجبت قال الذي من نقوله الذي على دلٌله هذاما فٌ

 الصالة علٌه النبً قال شرا علٌه اثنوا ولما الجنة اهل من انه اخبرهم

 اتاه اللً هو وسلم علٌه هللا صلى فالنبً النار اهل من انه وجبت والسالم

 ما قال مثل نرجوا وانما النار اهل من او الجنة اهل من انه وحكم الوحً

  . نعم الجزم منا قرٌب نرجوا ابراهٌم بن دمحم الشٌخ

 الرب كسب قوله بالكفر تلفظ وانه الكفر على مات نها اٌقن من ٌقول /س

 النار؟ اهل من نعده هل

 ابن دمحم الشٌخ بها صرح التً الكبٌرة العظٌمة القاعدة مثلما اخبرناكم

 , النصوص به ما جاءت اال نار او بجنة لمعٌن ال نشهد هللا رحمه ابراهٌم

 ٌزعمون فانهم لً اغفر اللهم قال الوفاة حضرته لما ٌوسف بن الحجاج

 الشاهد ٌعنً الكلمة هذه على اغبطه وانا الذهبً االمام قال لً تغفر لن انك

 الوفاة حضرته لما الغزالً , له   فٌغفر حسنة خاتمته تكون قد الشخص ان

  . العقٌدة هذه على انا وقال صدره على البخاري صحٌح وضع

 النار؟ فً والنصارى الٌهود او الكفار ان نقول ان ٌجوز هل ٌقول  /س

 انه ٌقول هللا النار فً النصارى جمٌع نقول الجملة فً نقول ان  ٌجب نقول

 الجملة فً فنكفر النار ومأواه الجنة علٌه هللا حرم فقد باهلل ٌشرك من

 منه ٌقبل فلن دٌنا االسالم غٌر ٌبغ ومن سبحانه قال كما والٌهود النصارى

. 

 


