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 أحاديث الوعد والوعيد

 أحاديث الوعد وىى عبارة عن قسمين :أوال 

 .األول : من قال كذا أو فعل كذا دخل الجنة 

  .الثاني : من قال كذا أو فعل كذا حرمو اهلل على النار

 َما الِل، َرُسوؿَ  يَا: فَػَقاؿَ  َرُجلٌ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبَّ  أََتى: قَاؿَ  َجاِبٍر، روى اإلماـ مسلم من حديث 
  (2)«النَّارَ  َدَخلَ  َشْيًئا بِاللِ  ُيْشرِؾُ  َماتَ  َوَمنْ  اْْلَنََّة، َدَخلَ  َشْيًئا بِاللِ  ُيْشرِؾُ  َل  َماتَ  َمنْ : »فَػَقاؿَ  ؟ (1)اْلُموِجَبَتافِ 

ثَُو، َذر   أىب وىف الصحيحُت عن   أَتَػْيُتوُ  ُثَّ  أَبْػَيُض، ثَػْوبٌ  َعَلْيوِ  نَاِئمٌ  َوُىوَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبَّ  أَتَػْيتُ : قَاؿَ  َحدَّ
 َدَخلَ  ِإلَّ  َذِلكَ  َعَلى َماتَ  ُثَّ  اللُ، ِإلَّ  إَِلوَ  َل : قَاؿَ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما »: فَػَقاؿَ  إِلَْيِو، َفَجَلْستُ  اْستَػيػَْقظَ  َوَقدِ  أَتَػْيُتوُ  ُثَّ  نَائٌِم، ُىوَ  فَِإَذا

 «َسَرؽَ  َوِإفْ  َزنَ  َوِإفْ : »قَاؿَ  َسَرَؽ؟ َوِإفْ  َزنَ  َوِإفْ : قُػْلتُ  «َسَرؽَ  َوِإفْ  َزنَ  َوِإفْ : »قَاؿَ  َسَرَؽ؟ َوِإفْ  َزنَ  َوِإفْ : قُػْلتُ «  اْْلَنَّةَ 
  (3)«َذر   َأِب  أَْنفِ  َرْغمِ  َعَلى: »الرَّابَِعةِ  ِف  قَاؿَ  ُثَّ  َثََلثًا،

 َل  أَنَّوُ  يَػْعَلمُ  َوُىوَ  َماتَ  َمنْ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ : قَاؿَ  ،بن عفاف ُعْثَمافَ وروى مسلم من حديث 
  (4)«اْْلَنَّةَ  َدَخلَ  اللُ، ِإلَّ  إَِلوَ 

 َدَخلَ   (5)البَػْرَدْينِ  َصلَّى َمنْ : »قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ  األشعري ُموَسى َأِب  وىف الصحيحُت عن 
  (6)«اْلَنَّةَ 
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 :  القسم الثاني

 يَا: »قَاؿَ  الرَّْحِل، َعَلى َرِديُفوُ  َوُمعاذٌ  َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأفَّ  َماِلكٍ  ْبنُ  أََنسُ وىف الصحيحُت من حديث 
: قَاؿَ  َثَلَثًا، َوَسْعَدْيكَ  اللَّوِ  َرُسوؿَ  يَا لَبػَّْيكَ : قَاؿَ  ،«ُمَعاذُ  يَا: »قَاؿَ  َوَسْعَدْيَك، اللَّوِ  َرُسوؿَ  يَا لَبػَّْيكَ : قَاؿَ  ،«َجَبلٍ  ْبنَ  ُمَعاذَ 

  (1)«النَّارِ  َعَلى اللَّوُ  َحرََّموُ  ِإلَّ  قَػْلِبِو، ِمنْ  ِصْدقًا اللَِّو، َرُسوؿُ  زُلَمًَّدا  َوَأفَّ  اللَّوُ  ِإلَّ  ِإَلوَ  لَ  َأفْ  َيْشَهدُ  َأَحدٍ  ِمنْ  َما»

 ِف  َأَحدٌ  النَّارَ  َيْدُخلُ  َل : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ : قَاؿَ  ،بن مسعود اللِ  َعْبدِ روى اإلماـ مسلم عن 
  (2)« ِإديَافٍ  ِمنْ  َخْرَدؿٍ  َحبَّةِ  ِمثْػَقاؿُ  قَػْلِبوِ 

 اُْلُمَعِة، ِإَل  أَْذَىبُ  َوأَنَا عبد الرمحاف بن جرب َعْبسٍ  أَبُو أَْدرََكٍِت : قَاؿَ  رِفَاَعَة، ْبنُ  َعَبايَةُ  روى البخاري من حديث 
  (3)«النَّارِ  َعَلى اللَّوُ  َحرََّموُ  اللَّوِ  َسِبيلِ  ِف  َقَدَماهُ  اْغبَػرَّتْ  َمنِ : »يَػُقوؿُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبَّ  َسَِْعتُ : فَػَقاؿَ 

 أحاديث الوعيد وىى عبارة عن ستة أنواع :

 النوع األول : إطالق لفظ الكفر على بعض الكبائر 

 اْلُمْسِلمِ  ِسَبابُ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ : قَاؿَ  َمْسُعوٍد، ْبنِ  اللِ  َعْبدِ روى الشيخاف من حديث 
  (4)«ُكْفرٌ  َوِقَتالُوُ  ُفُسوؽٌ 

 لَ » الَوَداعِ  َحجَّةِ  ِف  َلوُ  قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأفَّ  بن عبد الل البجلي َجرِيرٍ وروى الشيخاف من حديث 
  (5)«بَػْعضٍ  رِقَابَ  بَػْعُضُكمْ  َيْضِربُ  ُكفَّارًا، بَػْعِدي تَػْرِجُعوا

عَ  أَنَّوُ  َعْنُو، اللَّوُ  َرِضيَ  َذر   َأِب  روى الشيخاف من حديث   َرُجلٍ  ِمنْ  لَْيسَ : »يَػُقوؿُ  َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبَّ  َسَِ
  (6)«َكَفَر  ِإلَّ  - يَػْعَلُموُ  َوُىوَ  - أَبِيوِ  ِلَغَْتِ  ادََّعى
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 ارتكب بعض الكبائر ني االيمان عم  النوع الثاني : نف

 ِحُتَ  الزَّاِن  يَػْزِن  لَ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبي  قَاؿَ : قَاؿَ  َعْنُو، اللَّوُ  َرِضيَ  ُىَريْػرَةَ  َأِب روى الشيخاف من حديث 
 يَػْرَفعُ  نُػْهَبًة، يَػْنَتِهبُ  َولَ  ُمْؤِمٌن، َوُىوَ  َيْسرِؽُ  ِحُتَ  َيْسرِؽُ  َولَ  ُمْؤِمٌن، َوُىوَ  َيْشَربُ  ِحُتَ  اخلَْمرَ  َيْشَربُ  َولَ  ُمْؤِمٌن، َوُىوَ  يَػْزِن 

  (1)«ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  يَػْنَتِهبُػَها ِحُتَ  أَْبَصاَرُىمْ  ِفيَها إِلَْيوِ  النَّاسُ 

 يَْأَمنُ  َل  َمنْ  اْْلَنَّةَ  َيْدُخلُ  َل : »قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  الل صلَّى اللِ  َرُسوؿَ  َأفَّ  ُىَريْػرََة، َأِب  روى الشيخاف من حديث 
  (3)« (2)بَػَوائَِقوُ  َجارُهُ 

 النوع الثالث : براءة النبي صلى اهلل عليو وسلم ممن ارتكب بعض الكبائر 

َنا مَحَلَ  َمنْ : »قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأفَّ  ُعَمرَ  اْبنِ  روى الشيخاف من حديث    (4)«ِمنَّا فَػَلْيسَ  السََِّلحَ  َعَليػْ

 ِمنَّا لَْيسَ : »قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنِ  َعْنُو، اللَّوُ  َرِضيَ  بن مسعود اللَّوِ  َعْبدِ  حُت من حديث ف الصحي
  (5)«اْلَاِىِليَّةِ  ِبَدْعَوى َوَدَعا اْلُُيوَب، َوَشقَّ  اخلُُدوَد، َضَربَ  َمنْ 

  (6)«ِمٍتِّ  فَػَلْيسَ  َغشَّ  َمنْ » قاؿ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسوؿَ  َأفَّ  ُىَريْػرَةَ  َأِب روى اإلماـ مسلم من حديث 

 دخول الجنة لمن ارتكب بعض الكبائر يالنوع الرابع : نف

  (7)«قَػتَّاتٌ  اْلَنَّةَ  َيْدُخلُ  َل : »يَػُقوؿُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبَّ  َسَِْعتُ : قاؿ ُحَذيْػَفةُ روى الشيخاف عن 

عَ  أَنَّوُ  ُمْطِعمٍ  ْبنَ  ُجبَػيػْرَ روى الشيخاف عن  ]أي قاطع  قَاِطعٌ  اْلَنَّةَ  َيْدُخلُ  لَ : »يَػُقوؿُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبَّ  َسَِ
  (8)«رحم[ 
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 ِف  َأَحدٌ  اْْلَنَّةَ  َيْدُخلُ ل : » َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ : قَاؿَ  ،بن مسعود اللِ  َعْبدِ  روى اإلماـ مسلم عن
  (1)«ِكرْبِيَاءَ  ِمنْ  َخْرَدؿٍ  َحبَّةِ  ِمثْػَقاؿُ  قَػْلِبوِ 

 النوع الخامس : الوعيد بالنار لمن ارتكب بعض الكبائر 

 ُمْسِلمٍ  اْمرِئٍ  َحقَّ  اقْػَتَطعَ  َمنِ : »قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسوؿَ  َأفَّ  أَُماَمَة، َأِب روى اإلماـ مسلم من حديث 
 َقِضيًبا َوِإفْ : »قَاؿَ  الِل؟ َرُسوؿَ  يَا َيِسَتًا َشْيًئا َكافَ  َوِإفْ : َرُجلٌ  َلوُ  فَػَقاؿَ  «اْْلَنَّةَ  َعَلْيوِ  َوَحرَّـَ  النَّاَر، َلوُ  اللُ  أَْوَجبَ  فَػَقدْ  بَِيِميِنِو،

  (2)«أَرَاؾٍ  ِمنْ 

، َتْكِذبُوا لَ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبي  قَاؿَ : يَػُقوؿُ لي بن أىب طالب عروى البخاري من حديث   َمنْ  فَِإنَّوُ  َعَليَّ
  (3)«النَّارَ  فَػْلَيِلجِ  َعَليَّ  َكَذبَ 

 النوع السادس : لعن من ارتكب بعض الكبائر 

 اللُ  َلَعنَ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسوؿَ  : قاؿقَاَلتْ  َبْكٍر، َأِب  بِْنتِ  َأَْسَاءَ  روى الشيخاف من حديث 
  (6)«(5)َواْلُمْستَػْوِصَلةَ   (4)اْلَواِصَلةَ 

 وََكاتَِبُو، َوُمؤِْكَلُو، الرِّبَا، آِكلَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسوؿُ  َلَعنَ : »قَاؿَ  َجاِبٍر،روى مسلم من حديث 
  (7)«َسَواءٌ  ُىمْ : »َوقَاؿَ  ،«َوَشاِىَدْيوِ 

، ِإبْػرَاِىيمَ روى الشيخاف من حديث   ِعْنَدنَا َأفَّ  َزَعمَ  َمنْ : فَػَقاؿَ  طَاِلٍب، َأِب  ْبنُ  َعِليي  َخطَبَػَنا: قَاؿَ  أَبِيِو، َعنْ  التػَّْيِميِّ
ِبِل، َأْسَنافُ  ِفيَها َكَذَب، فَػَقدْ  َسْيِفِو، ِقرَابِ  ِف  ُمَعلََّقةٌ  َوَصِحيَفةٌ : قَاؿَ  الصَِّحيَفَة، َوَىِذهِ  اللِ  ِكَتابَ  ِإلَّ  نَػْقَرُؤهُ  َشْيًئا  َوَأْشَياءُ  اإْلِ
 آَوى َأوْ  َحَدثًا، ِفيَها َأْحَدثَ  َفَمنْ  ثَػْوٍر، ِإَل  َعَْتٍ  بَػُْتَ  َما َحَرـٌ  اْلَمِديَنةُ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبي  قَاؿَ  َوِفيَها اْلِْرَاَحاِت، ِمنَ 

 َواِحَدةٌ  اْلُمْسِلِمُتَ  َوِذمَّةُ  َعْدًل، َوَل  َصْرفًا، اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ِمْنوُ  اللُ  يَػْقَبلُ  َل  َأمْجَِعَُت، َوالنَّاسِ  َواْلَمََلِئَكةِ  اللِ  َلْعَنةُ  فَػَعَلْيوِ  زُلِْدثًا،

                                                           

 (91أخرجو مسلم ) -1
 (137أخرجو  مسلم ) -2
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 موصولة ذلا ويقاؿ ذلك هبا يفعل أف تطلب اليت ىي -5
 (2122( ومسلم )5941أخرجو البخاري ) -6
 (1598أخرجو مسلم ) -7
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 اللُ  يَػْقَبلُ  َل  َأمْجَِعَُت، َوالنَّاسِ  َواْلَمََلِئَكةِ  اللِ  َلْعَنةُ  فَػَعَلْيوِ  َمَوالِيِو، َغَْتِ  ِإَل  َمىانْػتَ  َأوِ  أَبِيِو، َغَْتِ  ِإَل  ادََّعى َوَمنِ  أَْدنَاُىْم، هِبَا َيْسَعى
  (2)« (1)َعْدًل  َوَل  َصْرفًا، اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ِمْنوُ 

 ِإفَّ  قَػْوذلِِمْ  ِمنْ  َوخَيًَْتُِعونَوُ  َوالشِّيَعةُ  الرَّاِفَضةُ  تَػْزُعُموُ  َما بِِإْبطَاؿِ  َعْنوُ  تَػَعاَل  اللَّوُ  َرِضيَ  َعِلي   ِمنْ  َتْصرِيحٌ  َىَذاقاؿ النووي : 
 الشَّرِيَعةِ  وَُكُنوزِ  ينِ الدِّ  َوقَػَواِعدِ  اْلِعْلمِ  َأْسرَارِ  ِمنْ  َكِثَتَةٍ  بِأُُمورٍ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النَِّبي  إِلَْيوِ  أَْوَصى َعْنوُ  تَػَعاَل  اللَّوُ  َرِضيَ  َعِليًّا
َرُىمْ  َعَلْيوِ  يُْطِلعْ  لَْ  ِبَا اْلبَػْيتِ  أَْىلَ  َخصَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى َوأَنَّوُ   ذَلَا َأْصلَ  َل  فَاِسَدةٌ  َواْخًتَاَعاتٌ  بَاِطَلةٌ  َدَعاَوى َوَىِذهِ  َغيػْ

  (3)السابق َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  َعِلي   قَػْوؿُ  ِإْبطَاذِلَا ِف  َوَيْكِفي

 الفاسق ىذا أف ، صلد ف أحاديث الوعد الوعد أحاديث أفبالنظر إل األحاديث السابقة بنوعيها الوعيد والوعد 
 ومعو بالشهادتُت طقن أنو داـ ما الشرؾ، ما ارتكب ما عدا الكبائر من ارتكب وإف النار من والنجاة اْلنة بدخوؿ موعود
 وىو تصديق اخلرب وتنفيذ األمر  اإلدياف، أصل

 من واحلرماف بالنار متوعد الفاسق ىذا أفالست صلد أهنا دلت على   أنواعها بكافة الوعيد أحاديثوبالنظر إل  
وىو النصوص كلها كما تقدـ سواء ف الوعد والوعيد  ،ولعنو منو والرباءة عليو الكفر وإطَلؽ عنو اإلدياف نفيو  اْلنة،

 صرحية ف الدللة صحيحة ف الثبوت 

 مذاىب العلماء اتجاه ىذا التعارض :

 أوالً : االجماع منعقد على دخول النار قوم من أىل القبلة ثم يخرجون منها 

َلةِ  أَْىلِ  ِمنْ  َأَحدٌ  النَّارَ  يَْدُخلُ  َل  بِأَنَّوُ  َجَزـَ  َمنْ  َوأَمَّا:  قال شيخ االسالم   (4)أِلََحدِ  قَػْوًل  نَػْعرِفُوُ  َل  فَػَهَذا اْلِقبػْ

 أوالً بالنسبة ألحاديث الوعيد :

: دلت أحاديث الوعد ادلتقدمة على أف ىذه األعماؿ سبب لدخوؿ اْلنة  سلك العلماء مسلك الجمع فقالوا
 والنجاة من النار ومع كوهنا سبباً فإف ادلسبب ل يتحقق إل بعد استيفاء الشروط وانتفاء ادلوانع 

                                                           

  نافلة ول ةفريض( عدؿ ول صرؼ) -1
 (1370( ومسلم )1870أخرجو البخاري ) -2
 [ 143 /9شرح النووي على مسلم ] -3
 [ 502 /7رلموع الفتاوى ] -4
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ديكن القوؿ بإطَلؽ أف من فعل كذا دخل اْلنة ولكن ل يصح تطبيق ىذا على شخص بعينو إل بعد :  وعليو
 الشروط وانتفاء ادلوانع  استيفاء

 قة ث قيدت بأحاديث أخر لأف ىذه الحاديث ]الوعد[ جاءت مط:  المسلك الثاني من مسالك الجمع

 أمثلة على ادلقيدات :

 ِمنْ  َلِقيتَ  َفَمنْ  َىاتَػُْتِ، بِنَػْعَليَّ  اْذَىبْ »روى مسلم من حديث أىب ىريرة قاؿ يل رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم 
  (1)«بِاْْلَنَّةِ  فَػَبشِّْرهُ  قَػْلُبُو، هِبَا ُمْستَػْيِقًنا اللُ  ِإلَّ  ِإَلوَ  َل  َأفْ  َيْشَهدُ  احْلَاِئطَ  َىَذا َورَاءِ 

 «قَػْلُبوُ  هِبَا ُمْستَػْيِقًنا »القيد ىنا 

 َشْيًئا بِاللِ  ُيْشرِؾُ  َل  َماتَ  َمنْ » َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى قاؿ رسوؿ الل : قَاؿَ  َجاِبٍر،روى اإلماـ مسلم من حديث 
  (2)« اْْلَنََّة، َدَخلَ 

 القيد ىنا : عدـ الشراؾ بالل 

 ِإلَّ  ِإَلوَ  َل  َأفْ  َشِهدَ  َمنْ » َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى قاؿ رسوؿ الل : قَاؿَ  ،روى اإلماـ أمحد من حديث معاذ بن جبل 
  (3)«اْْلَنََّة، قَػْلِبِو َدَخلَ  ِمنْ  يَِقيًنا َأوْ  قَػْلِبو ِمنْ  سُلِْلًصا اللَّوُ 

 اليقُت  -القيد ىنا : الخَلص 

 نافعٍ  غَت ذلك فإف ِبقتضاىا عملٍ  ول دلعناىا معرفةٍ  غَت من هبا النطق وأما:  د اهلل التيميبقال سليمان بن ع
 باإلمجاع

: وىى تأويل أحاديث الوعيد فيكوف ادلراد بتحرديو على النار حترمي اخللود ل أصل  من طرق الجمعطريقة ثالثة 
 الدخوؿ 

 

 

                                                           

 [ 31أخرجو البخاري مسلم ] -1
 [ 93أخرجو مسلم ] -2
 (2355)[ وابن حباف وصححو األلبان ف الصحيحة 22060أخرجو أمحد ] -3
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 أحاديث الوعيد

 أجمع أىل السنة والجماعة على ما يلى : 

 .عدـ مرتكب الكبَتة دوف الكفر والشرؾ وعدـ خروجو من اإلسَلـ ما ل يكن مستحًَل 

إف شاء غفر  والكفر إف مات ول يتب فأمره إل الل إف شاء عذبو ووأمجعوا على أف مرتكب الكبَتة دوف الشرؾ 
 .لو

 .وأمجعوا على أف مقًتؼ الذنب مستحق للوعيد ادلرتب على ذلك الذنب 

 .وأمجعوا على أنو ل خيلد ف النار أحد من اىل التوحيد واف ارتكب بعض الكبائر 

 الدليل على ىذه االجماعات :

 ِإْْثًا افْػتَػَرى فَػَقدِ  بِاللَّوِ  ُيْشرِؾْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ  بِوِ  ُيْشَرؾَ  َأفْ  يَػْغِفرُ  َل  اللَّوَ  ِإفَّ ﴿ قولو تعال
 :النساء[ 48] ﴾َعِظيًما

َعاِصي: بَابٌ بوب البخاري 
َ
 َأىَب  ث روى بسنده عن  بِالشِّْرؾِ  ِإلَّ  بِاْرِتَكاهِبَا َصاِحبُػَها يَُكفَّرُ  َولَ  اْلَاِىِليَِّة، أَْمرِ  ِمنْ  ادل

 ِفيكَ  اْمُرؤٌ  ِإنَّكَ  بِأُمِِّو؟ أََعيػَّْرتَوُ  َذر   أَبَا يَا: »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبي  يل  فَػَقاؿَ  بِأُمِِّو، فَػَعيػَّْرتُوُ  َرُجًَل  َسابَػْبتُ  ِإنِّ : قاؿ َذر  
  (1)«َجاِىِليَّةٌ 

: فَػَقاؿَ  رَلِْلٍس، ِف  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسوؿِ  َمعَ  ُكنَّا: قَاؿَ  الصَّاِمِت، ْبنِ  ُعَباَدةَ  روى الشيخاف من حديث 
، ِإلَّ  اللُ  َحرَّـَ  الَّيِت  النػَّْفسَ  تَػْقتُػُلوا َوَل  َتْسرُِقوا، َوَل  تَػْزنُوا، َوَل  َشْيًئا، بِاللِ  ُتْشرُِكوا َل  َأفْ  َعَلى تُػَبايُِعوِن »  ِمْنُكمْ  َوىفَ  َفَمنْ  بِاحلَْقِّ

 فََأْمرُهُ  َعَلْيِو، اللُ  َفَستَػرَهُ  َذِلكَ  ِمنْ  َشْيًئا َأَصابَ  َوَمنْ  َلُو، َكفَّارَةٌ  فَػُهوَ  بِوِ  فَػُعوِقبَ  َذِلكَ  ِمنْ  َشْيًئا َأَصابَ  َوَمنْ  الِل، َعَلى فََأْجرُهُ 
بَوُ  َشاءَ  َوِإفْ  َعْنُو، َعَفا َشاءَ  ِإفْ  الِل، ِإَل    (2)«َعذَّ

ـ   احلَِْديثَ  َىَذا َأفَّ  َواْعَلمْ :  قال النووي  َأَصابَ  َوَمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى قَػْولُوُ  التَّْخِصيصِ  َوَمْوِضعُ  سَلُْصوصٌ  َعا
 فَػَوائِدُ  احلَِْديثِ  َىَذا َوِف  َلوُ  َكفَّارَةً  ُعُقوبَػُتوُ  َوَتُكوفُ  َلوُ  يُػْغَفرُ  َل  فَالشِّْرؾُ  َوِإلَّ  الشِّْرؾِ  ِسَوى َما بِوِ  اْلُمرَادُ  آِخرِهِ  ِإَل  َذِلكَ  ِمنْ  َشْيًئا

                                                           

 (1661( ومسلم )30أخرجو البخاري ) -1
 (1709( ومسلم )7213أخرجو البخاري ) -2
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َها َها َمْعَناَىا ِف  َوَما اْلَمْذُكورَاتِ  َىِذهِ  حَتْرميُ  ِمنػْ َلَلةُ  َوِمنػْ رَ  اْلَمَعاِصيَ  أَفَّ  احلَْقِّ  أَْىلِ  ِلَمْذَىبِ  الدَّ  ِلَصاِحِبَها َطعُ يُػقْ  َل  اْلُكْفرِ  َغيػْ
َها يَػُتبْ  وَلَْ  َماتَ  ِإَذا بِالنَّارِ  بَوُ  َشاءَ  َوِإفْ  َعْنوُ  َعَفا َشاءَ  ِإفْ  تَػَعاَل  اللَّوِ  ِبَِشيَئةِ  ُىوَ  َبلْ  ِمنػْ   (1)َعذَّ

  (2)النَّار ِف  سللد أَو َكاِفر اْلَكِبَتَة مرتكب َأف يَػُقوؿ من على الرَّد ىذ احلديث  تضمن:  قال الحافظ

ْسََلـَ  َعْقدُ  َلوُ  ثَػَبتَ  َمنْ  ُكلَّ  َأفَّ  َلوُ  ِمْدَفعَ  َل  الَِّذي الصَِّحيحِ  النََّظرِ  ِجَهةِ  َوِمنْ :  قال ابن عبد البر  َوْقتٍ  ِف  اإْلِ
ْسََلـِ  ِمنَ  ُخُروِجوِ  ِف  بَػْعدُ  فَاْختَػَلُفوا تَْأِويًَل  تََأوَّؿَ  أَوْ  َذنْػًبا أَْذَنبَ  ُثَّ  اْلُمْسِلِمُتَ  ِمنَ  بِِإمْجَاعٍ   ِإمْجَاِعِهمْ  بَػْعدَ  ِلْخِتََلِفِهمْ  َيُكنْ  لَْ  اإْلِ

ْسََلـِ  ِمنَ  خُيْرِجُ  َوَل  ُحجَّةً  يُوِجبُ  َمْعًٌت    (3)ذَلَا ُمَعاِرضَ  َل  ثَابَِتةٍ  ُسنَّةٍ  أَوْ  آَخرَ  بِاتػَِّفاؽٍ  ِإلَّ  َعَلْيوِ  اْلُمتػََّفقِ  اإْلِ

 : الوعيدمذىب العلماء اتجاه أحاديث 

 : وسلك في ذلك مسالك عدة :مسك الجمع : أوالً 

: حتمل الحاديث على ظاىرىا واطَلقها كما جاءت واعتقاد أف ىذا العمل سبب لستحقاؽ الوعيد  األول
 ِبعٌت أف استحقاؽ العذاب وانزاؿ العقوبة ادلذكورة قد تقع لستحقاؽ الفاعل ذلا وقد ل تقع بسبب عفو ورمحة الل 

 .: أف احلكم ادلبٌت على سبب ل يتحقق إذا وقع السبب حىت تتوفر الشروط وتنتفى ادلوانع  لكووجو ذ

ِ  َلْعنَ  َيْستَػْلزـُِ  َل  اْلُمْطَلقِ  َلْعنَ :  قال شيخ االسالم ـَ  الَِّذي اْلُمَعُتَّ  اْلَوِعيدُ  َكافَ  َوذِلََذا .َلوُ  اللَّْعَنةِ  حلُُوؽَ  دَيَْنعُ  َما ِبوِ  قَا
  (4)َمَوانِعَ  َوانِْتَفاءِ  ُشُروطٍ  بِثُُبوتِ  َمْشُروطًا َوالسينَّةِ  اْلِكَتابِ  ِف  اْلُمْطَلقُ 

:احلكم على األقواؿ واألفعاؿ ل يستلـز انطباقو على األفراد قطعًا إل بعد استيفاء الشروط وانتفاء  قاعدة عامة
 .ادلوانع 

: محل بعض العلماء أف الوعيد ف ىذه النصوص إمنا تكوف ف حق ادلستحل ذلذه ادلعاصي إذا   المسلك الثاني
 كاف عادلاً بالتحرمي وغَت متأوًل تأويَلً سائغاً ألنو ف ىذه احلالة كافر كفر أكرب سلرج عن ادللة 

 .ذير من الوقوع ف ىذه ادلعاصي: ادلراد هبذه النصوص ادلبالغة ف الزجر والًتىيب والتغليظ والتح المسلك الثالث

                                                           

 [ 11/223شرح النووي على مسلم ] -1
 [ 1/64فتح الباري ] -2
 [ 17/21التمهيد ] -3
 [10/329رلموع الفتاوى ] -4
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: إف إخَلؼ الوعيد ل يذـ بل ديدح والل عز وجل جيوز عليو إخَلؼ الوعيد ول جيوز إخَلؼ  المسلك الرابع
 .الوعد 

أف الوعيد حقو فإخَلفو عفو وىبة وإسقاط ذلك من موجبات كرمو وجوده وإحسانو أما الوعد :  الفرق بينهما
 . فهو حق عليو أوجبو على نفسو

: وىو التوقف ف أحاديث الوعيد وإمرارىا كما جاءت من غَت تعرض  وىنالك مسلك أخر غير ما سبق
 لتأويلها أو تفسَتىا 

من الل عز وجل العلم ومن الرسوؿ البَلغ وعلينا » عن أحاديث الوعيد مثل ما سبق فقاؿ  يوسئل اإلماـ الزىر 
 .«التسليم

 .«ل أدرى إل كما روى» فقاؿ « فليس منامن غشنا »وسئل اإلماـ أمحد عن أحاديث 

القوؿ ما قاؿ رسوؿ الل والعلم عند » قاؿ « ل يزن الزان حُت يزن وىو مؤمن» عن حديث  يوقاؿ اإلماـ البغو 
 .«الل عز وجل 

 .: أحسن ما قيل ف ذلك امروىا كما جاءت ل تتعرضوا ذلا بتفسَت  قال شيخ االسم محمد بن عبد الوىاب

 تُػَتَأوَّؿَ  َأفْ  َوَيْكَرُىوفَ  َجاَءتْ  َكَما َوديُِريونَػَها اأْلََحاِديثَ  َىِذهِ  يُِقريوفَ  السََّلفِ  ُعَلَماءِ  َعامَّةَ  : االسالمقال شيخ 
  (1)َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿِ  َمْقُصودِ  َعنْ  ُُتْرُِجَها تَْأِويََلتٍ 

 : زمن الوقوع إلىوتنقسم أحاديث الوعيد من حيث 

 : ف الدنيا ويدخل فيها  القسم األول

 .إطَلؽ لفظ الكفر على من ارتكب بعض الكبائر  -
 .شلن ارتكب بعض الكبائر ى الل عليو وسلمالنب صل براءة -

 وعدـ دخوؿ اْلنة ف األخرة الوعيد بالنار  :  القسم الثاني

 أوالً في الدنيا باعتبار اطالق الكفر :

 ادلراد بالكفر ىنا الكفر األصغر  -1
                                                           

 [7/164رلموع الفتاوى ] -1
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 .التغطية لإلحساف والنعم  يادلراد بالكفر ىنا الكف اللغوي وى -2

 .أف ىذه ادلعاصي من أخَلؽ الكفار  -3

 .أف ىذه ادلعاصي تأوؿ بو إل الكفر -4

 .ادلراد بالنفي نفى أصل الدياف  ل : ادلراد بذلك نفى كماؿ الدياف الواجب أحاديث نفى االيمان في الدنيا 

ديَافِ ا اْسمِ :  قال شيخ االسالم  اْلُمَحرََّماتِ  َوتَػْرؾَ  اْلَواِجَباتِ  ِفْعلَ  يَػتَػَناَوؿُ  فَِإنَّوُ  َوَرُسولِِو؛ اللَّوِ  َكََلـِ  ِف  أُْطِلقَ  إَذا إْلِ
ديَاَف؛ َعْنوُ  َوَرُسولُوُ  اللَّوُ  نَػَفى َوَمنْ   أَْىُلوُ  َيْسَتِحقي  الَِّذي اِلْسمِ  ِف  َيْدُخلُ  َفََل  زُلَرًَّما فَػَعلَ  َأوْ  َواِجًبا تَػَرؾَ  َقدْ  َيُكوفَ  َأفْ  بُدَّ  َفََل  اإْلِ

  (1)اْلَوِعيدِ  َأْىلِ  ِمنْ  َيُكوفُ  َبلْ  اْلَوِعيِد؛ ُدوفَ  اْلَوْعدَ 

: ل يدخل اْلنة أي ف الوقت الذى يدخلها من ل يرتكب  توجيو أحاديث الوعيد المتعلقة باألخرة: ثانيا 
ىذا الذنب ، ِبعٌت أف من ل يرتكب ىذا الذنب يدخل اْلنة أوًل ومن ارتكب ل يدخل معو وحيبس إما للمحاسبة على 

اْلنة وىذا ىو ادلقصود بقوؿ بعض علماء السلف  الذنب أو إلدخالو النار ليعذب بقدر ذلك الذنب ث خيرج منها ويدخل
 .أف ادلنفى ىنا الدخوؿ ادلطلق الذى ل يكوف معو عذاب ل الدخوؿ ادلقيد الذى حيصل دلن دخل النار ث دخل اْلنة 

 ل يدخل اْلنة إل أف يغفر لو  ف عذبو أوإف الكَلـ شرط مقدر والتقدير ىو ل يدخل اْلنة 

 «  خيلد ف النار موحد ول يدخل اْلنة مشرؾ ل» والقاعدة العامة ىي 

 : وىي كالتايل قط العقوبة على الذنب ومتنع من انفاذ الوعيدتست األدلة الشرعية على أهنا لاألسباب اليت د
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 [7/42الفتاوى ]رلموع  -1


