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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العادلُت ، والصالة والسالم على سيد ادلرسلُت ، وعلى آله وصحةه 
            -: أمجعُت ، أما بعد 

( يف مةحثا مطوال يف آخر كتابه ) طريق اذلجرتُت  –رمحه اهلل  –فقد عقد ابن القيم 
هو من أهم فصول هذا الكتاب إن مل يكن أمهها وأنفعها طةقات ادلكلفُت يف اآلخرة ، و 

تفصىىيال كةىىَتا يصىىعا علىىى القىىار  العىىادي فصىىيف يف يريىىرق وتقريىىرق  علىىى االطىىال  إال أنىىه
وأضىىي  ، اصىىدق بسىىهولف ، فت ةةىىق أن أ ربىىه ، وأمجىى  متفر اتىىه وحيىىيمب  ق، أن يسىىتوعةه 

واهلل ادلوفىىىىق ، سىىىهيف فهمىىىه وضىىىىةطه ، ويعىىىم نفعىىىه ليإليىىىه مىىىا تىىىدعو احلافىىىىف إ  إضىىىافته ، 
 واذلادي إ  سواء السةييف . 

 توطئة 
  -طةقات : على مخسادلكلفون يف اآلخرة 
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وهىىذا التفىىاوت يف اآلخىىرة كمىىا هىىو اىىاهر باعتةىىار الطاعىىف وادلعصىىيف ، وهىىو معيىىار التفىىاوت 
والتفاضىىيف يف اآلخىىرة خالفىىا لتفىىاوت الدىىاس يف الىىدنيا فىىاعم يتفاضىىلون باعتةىىارات كثىىَتة ال 

 وما نشت عده . ، يف اآلخرة إال معيار الطاعف مدها يةقى 
  الطةقات اخلمس باالنس ، أو تعم مجي  ادلكلفُت ؟ وهيف ختتص هذق 

تص باالنس ، وأن انجن يف اآلخرة على لالث طةقىات فقىمب خت اأهيف العلم أعيرى بعض 
 وهذا القول حيتاج لتحرير يتيت يف  يده إن شاء اهلل تعا  . ؛ 
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 طبقة النبيين .  المطلب األول :
وأخصىىهم بىىال لفى لديىىه ، هىىذق الطةقىىف أعلىىى الطةقىىات ، وأهلهىىا أكىىرم اخللىىق علىىى اهلل ، 

وأعلىىىىى ادلىىىىدعم علىىىىيهم درفىىىىف ؛ وذلىىىىذا بىىىىدأ اهلل بىىىىذكرهم يف  ولىىىىه تعىىىىا  : ) ومىىىىن يطىىىى  اهلل 
م اهلل عليهم من الدةيُت والصىديقُت والشىهداء والصىاحلُت ( لذين أنعوالرسول فتولئك م  ا

وأعلى هؤالء العليف مد لف أولو الع م مدهم ؛ وهم زلمىد ، وإبىراهيم ، وموسىى ، وعيسىى  ،
 اتةهم يف التفضييف . ، ونوح ، مث من عداهم من الدةيُت على مر 
 المطلب الثاني : طبقة أهل الطاعة . 

وأهيف هذق الطةقف هم القائمون  ا بعثق به الرسىيف ؛ علمىا ، وعمىال ، ودعىوة للإلىق إ  
وهىىم متفىىاوتون حتسىىا يقىىيقهم ذلىىذا األصىىيف تعىىا  علىىى طريقىىف الرسىىيف ومدهىىافهم ،  اهلل

تفاوتىىا ال يكىىاد يدضىىةمب طرفىىاق ، ولكىىن ديكىىن القىىول إعىىم علىىى وفىىه التقريىىا علىىى لىىالث 
  -درفات :

الىىىذين وأئمىىىف العىىىدل ، العىىىاملون ؛ وهىىىم العلمىىىاء  األو  : درفىىىف أصىىىحاب الدفىىى  ادلتعىىىدي
سىىدف ، ويىىتمن  ىىم اخلىىائ  ، ويستدصىىر  ىىم ادل لىىوم ، ويىىدف  يقىىام  ىىم  كىىم الكتىىاب وال

 ىىم ديدىىه ، ويىىدف   ىىم بىىتس أعدائىىه ، وحيفىى  اهلل الىىذين يقىىيم وأهىىيف انجهىىاد ،  ىىم الفسىىاد 
، واال سىىىىىان إ  الدىىىىىاس ، وبىىىىىذل وأصىىىىىحاب الصىىىىىد ات انجاريىىىىىف ،  ىىىىىم بيضىىىىىف االسىىىىىالم 

، وصىحائ   سىدا م مت ايىدة ، ملىو  اآلخىرة هىم ؛ فهىؤالء األموال يف مرضاة اهلل تعىا  
ذلىم مثىيف ، ألن متلى فيها احلسدات ، وهم يف بطون األرض ، ما دامىق آلىارهم يف الىدنيا 

وأ  ىىىى الدىىىاس وأ قهىىىم  ىىىذق الدرفىىىف هىىىم أفىىىور مىىىن عةىىىد اهلل تعىىىا  بسىىىةا أعمىىىاذلم ، 
؛ فهىىىم نقلىىىف نصىىىوو الكتىىىاب والسىىىدف ، وأكثىىىر الدىىىاس درايىىىف  ىىىا  أصىىىحاب رسىىىول اهلل 

وتعليما ذلا ، وهم الذين فاهدوا يف اهلل  ق فهادق ، وفتحوا مع ىم بىالد االسىالم  وبيانا
، ودخيف الداس بسةا فهادهم ودعو م يف ديىن اهلل أفوافىا ، والشىارد  ىد نى ل ادلتسىةا 

 مد لف الفاعيف التام يف األفر . 
مىىن فىىت  ذلىىم بىىاب مىىن أبىىواب اخلىىَت زائىىدا علىىى ؛ وهىىم الثانيىىف : درفىىف أهىىيف الدفىى  القاصىىر 
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بالصىىالة أو الصىىيام أو الفىىرائض إال أنىىه  اصىىر علىىى الىىدفس ؛ كىىتن يفىىت  عليىىه يف التطىىود 
، واالسىىىترفار ، الىىىذكر ، و يف تىىىالوة القىىىرآن يفىىىت  علىىىيهم ، أو احلىىىا والعمىىىرة واالعتكىىىا  

ثىىَت  سىىدا م ، ؛ فهىىؤالء علىىى خىىَت ع ىىيم ؛ وهىىم فاهىىدون يف تكوحنىىو ذلىىك ، والىىدعاء 
وملئ صحائفهم ، ولكن ليس للوا د مدهم إال عمله ، فاذا مات طويق صىحيفته ، ومل 

 صا ا الدف  ادلتعدي . لبقي من احلسدات انجاريف مثيف ما يةق له 
الثالثىىف : درفىىف أهىىيف الدجىىاة ؛ وهىىم أنىىاس يىىؤدون الفىىرائض ، والتدةىىون ا ىىارم ، وال ي يىىدون 

دلىن أخى ق بشىرائ    ء مىن ادلفلحىُت بضىمان رسىول اهللعلىى ذلىك وال يدقصىون ؛ فهىؤال
 (1) : ) أفلى  إن صىد  ( االسالم ، فقال : واهلل ال أزيد على هذا وال أنقص ، فقىال 

، وصىىرائرهم مكفىىرة بافتدىىاب الكةىىائر ، وأداء الفىىرائض ؛  ىىال تعىىا  : ) إن  تدةىىوا كةىىائر 
كرديىا ( ، و ىال : ) وأ ىم الصىالة ما تدهون عدىه نكفىر عىدكم سىيئاتكم ونىدخلكم مىدخال  

 طريف الدهار وزلفا من اللييف إن احلسدات يذهنب السيئات ( .  
 المطلب الثالث : طبقة أهل الكبائر . 

إما أن يكونوا تائةُت أو مصرين ، وادلصرون إما أن تكون  سىدا م أصحاب هذق الطةقف 
  -أرف  من كةائرهم ، أو مساويف ذلا ، أو أدىن مدها ؛ فصاروا على أرب  مراتا :

أسىىرفوا علىىى أنفسىهم ، وكشىىوا كةىىائر مىىا ؛ فهىىؤالء  األو  : التىائةون مىىن أصىىحاب الكةىائر
ولكىدهم تىابوا  ةىيف ادلىوت توبىف نصىو ا ؛ وهىي  عىى اهلل عدىه ؛ كىال ىن ، والربىا ، والقىذ  ،

اليت استوفق شروط  ةول التوبف ادلعروفف ، فهؤالء نافون من عىذاب اهلل تعىا   طعىا عدىد 
وادىىا عدىىد آخىىرين ، ونصىىوو القىىرآن تشىىهد للقىىول األول ؛ ألن اهلل ، بعىىض أهىىيف العلىىم 

هم من أهىيف الطاعىف ؛ ، واهلل ال خيل  وعدق ، ولكدهم ليسوا كمن  ةل ل توبتهموعد بقةو 
ألنىىه ال يسىىتوي عدىىد اهلل مىىن أنفىىق العمىىر يف طاعىىف اهلل ، ومل يرىى  كةىىَتة ، ومىىن فىىرط يف 

 ال أن يكون هو ومن  ةله سواء . ، أوامر اهلل مث تاب ؛ فهذا كايته أن متحى سيئاته 
؛ فمىىن لقىىي اهلل مصىىرا علىىى كةىىائرق إال أن  سىىداته مىىن رفحىىق  سىىداته بكةىىائرق الثانيىىف : 

                               
 ( .  46صحي  الةإاري ، كتاب االديان ، ح ) ( 1)
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رف  من كةائرق وسيئاته فهو نىاج بىدص القىرآن ؛  ىال تعىا  : ) والىوزن يومئىذ احلىق فمىن أ
  -لقلق موازيده فتولئك هم ادلفلحون ( ، ويتعلق  ذق ادلوازنف سؤاالن :

 : مىت تكون ادلوازنف بُت احلسدات والسيئات ؟ أ دمها 
سىىيئاته ، فىىاذا مىى  تكىىون بعىىد  صىىاو ادل ىىامل ، فىىاذا بقىىي شىىيء مىىن  سىىداته وزنىىق ج/ 

 .  (2)رفحق بوا دة دخيف انجدف
والثىىا: : إذا وزنىىق السىىيئات واحلسىىدات فرفحىىق احلسىىدات ، فهىىيف يصىىَت األلىىر للىىراف  

 ويلرى ادلرفوح ، أو يسقمب من احلسدات ما  ابيف السيئات ادلرفو ف ؟ 
يف هذق ادلستلف  ىوالن ألهىيف العلىم ، فعلىى القىول بالرىاء ادلرفىوح يثىاب علىى  سىداته  ج/ 

باحلسدات الرافحف ، وعلى القول بعدم إلراء ادلرفىوح كليف كلها ، ويذها ألر السيئات  
يف مقابلىىىىف الكةىىىىائر مدهىىىىا يثىىىىاب علىىىىى القىىىىدر الىىىىراف  مىىىىن احلسىىىىدات فقىىىىمب دون السىىىىا مب 

 ، وإمنا يةقى ألرق يف إنقاو الثواب . كليف وح  فال يذها ألرق ادلرفوالسيئات ، 
؛ فحسىدا م ادلسىىاويف  الثالثىف : مىن لقىي اهلل بكةىائر وسىيئات تسىاوي  سىداته عدىد ادلوازنىف

لسيئا م متدعهم من دخول الدار ، وسيئا م ادلساويف حلسدا م متدعهم مىن دخىول انجدىف ، 
خىرج يف الرى و برىَت إذن أبويىه فقتىيف ، و د ذكر أهيف العلم أمثلف ألهيف هذق ادلرتةف ؛ كمىن 

فىىاعتق مىىن الدىىار بالشىىهادة ، و ىىةس عىىن انجدىىف بىىالعقو  ، وكمىىن رضىىي عدىىه أ ىىد األبىىوين 
دون اآلخر ، فرضى األول ديدعه من الدار ، وكضا الثا: حيةسىه عىن انجدىف ، وهىذق رلىرد 

ذق ادلرتةىف ال يقصد مدها احلصر ؛ فكيف من استوت  سداته وسيئاته فهو من أهيف هأمثلف 
، يقىى  عليىىه أصىىحاب وهىىو سىىور عىىال بىىُت انجدىىف والدىىار ، ويسىىمون أصىىحاب األعىىرا  ، 

هىذق ادلرتةىىف و فىىف فيهىىا طمىى  وهىىم يىىرون أهىىيف انجدىىف ، وفيهىىا خىىو  وهىىم يىىرون أهىىيف الدىىار ، 
ويكون م  و فتهم دعاء وتضرد ؛ فاذا صرفق أبصارهم تلقاء أصحاب الدىار  ىالوا : ربدىا 

ال ىىىادلُت ؛ فيقفىىون علىىىى األعىىىرا   ىىىىت يقضىىي اهلل فىىىيهم  ىىىا شىىىاء مث  ال  علدىىا مىىى  القىىىوم
                               

؛ دلا ادل امل  صاو ألن تطاير الصح  يكون  ةيف يف كالمه داللف على أن ادلوازنف تكون بعد تطاير الصح  ، ( 2)
لةق عن ابن مسعود وكَتق من الصحابف أعم  الوا : إن الرفيف لًتف  له يوم القيامف صحيفته  ىت يرى أنه ناج ، فما 

 ت ال م امل بٍت آدم تتةعه  ىت ما يةقى له  سدف ، وحيميف عليه من سيئا م . 
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 يدخلهم انجدف بفضيف رمحته . 
؛ و ىىد هىىاهم ادلؤلىى  بطةقىىف أهىىيف  رفحىىق كةىىائرق حتسىىداتهخفىىق موازيدىىه ، و الرابعىىف : مىىن 

يىىىرى تةعىىىا البىىىن  ىىى م وكىىىَتق أعىىىم يىىىدخلون الدىىىار فيكونىىىون فيهىىىا علىىىى ا دىىىف والةليىىىف ؛ ألنىىىه 
أو عفىو أر ىم الىرامحُت ، و ىد اسىتدل علىى ، ذلم ، مث خيرفون مدها بالشىفاعف مقدار أعما

أن مىن ترفحىق سىيئاته بوا ىدة : ذلك بتن ادلتلور عن  ذيفىف وابىن مسىعود وابىن عةىاس 
دخىىىىيف الدىىىىار ، ورأى أن نصىىىىوو العفىىىىو عىىىىن أصىىىىحاب الكةىىىىائر مفسىىىىرة بدصىىىىوو ادلوازنىىىىف 

يف الدىىىار ، حتسىىىداته فحىىىق سىىىيئاته والشىىىفاعف ؛ فدصىىىوو ادلوازنىىىف صىىىرحيف يف دخىىىول مىىىن ر 
وكذلك نصوو الشفاعف متواترة يف دخول عصىاة ادلو ىدين يف الدىار ، مث تكىون الشىفاعف 

دص يىىىدل علىىىى و ىىىود  ىىىالوا : إعىىىم مل ي فىىىروا بىىىفىىىيهم بعىىىد أن تصىىىيةهم الدىىىار بىىىذنو م ، و 
  ةيف أن يدخلوا الدار . الشفاعف فيهم 

  -ويف هذا القول ن ر من وفوق :
؛ فىىىان انجمهىىىور علىىىى ردهىىىم  (3)أن هىىىذا القىىىول سلىىىال  لقىىىول مجهىىىور أهىىىيف العلىىىماألول : 

؛ لقولىىه تعىىا  : ) إن اهلل ال  (4) ىىض ادلشىىيئف ، مىى  القطىى  بىىتن ادلرفىىرة ال تقىى  ذلىىم مجيعىىا
يف ادلةايعىىف ،  يرفىىر أن يشىىر  بىىه ويرفىىر مىىا دون ذلىىك دلىىن يشىىاء ( ، وحلىىدي  عةىىادة 

فسىىًتق  –ادلىىذكورة أول احلىىدي  أي مىىن الكةىىائر  –وفيىىه : ) ومىىن أصىىاب شىىيئا مىىن ذلىىك 
اهلل فتمرق إ  اهلل ، إن شاء عفىا عدىه ، وإن شىاء عذبىه ( ؛ فهىذق الدصىوو تىدل علىى أن 
من لقي اهلل مصرا على الكةائر فهىو يىق ادلشىيئف ، وهىي أدل علىى أصىحاب هىذق ادلرتةىف 

عمىىىىاذلم ، وأ ىىىىوفتهم شلىىىن رفحىىىىق كةىىىىائرق حتسىىىىداته أو سىىىىاو ا ، فهىىىىم الىىىىذين أو بقىىىىتهم أ

                               
هذا هو الثابق يف عقائد السل  ، ومن ن ر يف عقائدهم اليت يذكرون فيها إمجاعات أهيف السدف ، كعقيدة ابن أيب ( 3)

، والرريا أن ادلؤل  نقيف عن أن هذق ادلستلف زليف إمجاد بُت علماء السل  ال رلرد  ول نجمهورهم وفد وكَتق  امت 
ان ر : طريق اذلجرتُت ، و  زليف إمجاد من أهيف السدف .ابن   م أن انج م بتعذيا من رفحق كةائرق حتسداته هو 

 ، طةعف ادلكتةف السلفيف الثالثف .  386
ألن اهلل أخ  بتن ادلرفرة تق  لةعض مدهم دون بعض ، وألن نصوو الشفاعف تواترت بانفاذ الوعيد يف طوائ  ( 4)

 ادلرفئف ال من أ وال السل  . أو القط  بذلك من أ وال ، مدهم ، وذلذا يعت   وي  العفو عدهم كلهم 



7 

 

 فرائرهم للشفاعف والعفو . 
الثا: : أن يف االستدالل بدصوو ادلوازنف على يتم إنفاذ  وعيد كىيف مىن رفحىق كةىائرق 

علىىى طريقىىف القىىرآن الرالةىىف يف ذكىىر السىىعداء اخللىىص ، ن ىىر ؛ ألن نصىىوو ادلوازنىىف  ىىري 
كم اهلل على من خفىق واألشقياء اخللص ، دون ادلإلطُت أصحاب الشائةتُت ؛ وذلذا  

 موازيده باخللود يف الدار ، وهذا احلكم ال يدطةق على ادلإلطُت بامجاد أهيف السدف . 
الثال  : أن أ ادي  الشفاعف يف الدنيا واآلخرة عامف ال سلصص ذلا ؛ فتصد  على مىن 

مىىن دخىىيف فيهىىا أن خيىىرج ، ومىىن ذلىىك علىىى أال يىىدخيف ، و مىىن أهىىيف الكةىىائر اسىىتحق الدىىار 
مسىىىلم رفىىىيف ) مىىىا مىىىن : ، و ىىىدي   (5) ) شىىىفاعيت ألهىىىيف الكةىىىائر مىىىن أمىىىيت (:  ىىىدي  

   .  (6) ديوت فيقوم على فدازته أربعون رفال ال يشركون باهلل شيئا إال شفعهم اهلل فيه (
 ىىد يكىىون  -رضىىي اهلل عىىدهم  –الرابىى  : أن ادلىىتلور عىىن  ذيفىىف وابىىن مسىىعود وابىىن عةىىاس 

) إن اهلل ال يرفر أن يشىر  بىه ويرفىر مىا دون ذلىك دلىن مذهةا ذلم  ةيف ن ول  وله تعا  : 
علىىىى ردهىىىم للمشىىىيئف بعىىىد ، أو مىىىذها مجهىىىورهم يشىىىاء ( ، مث اسىىىتقر مىىىذها الصىىىحابف 

رضىىي اهلل  -نىى ول هىىذق اآليىىف ؛ بىىدلييف مىىا رواق ابىىن أيب  ىىامت بسىىدد  سىىن عىىن ابىىن عمىىر
هلل ،  ىىىت ن لىىق  ىىال : )) كدىىا ال نشىىك فىىيمن أوفىىا اهلل لىىه الدىىار يف كتىىاب ا  -عدهمىىا 

هىىىىذق اآليىىىىف : ) إن اهلل ال يرفىىىىر أن يشىىىىر  بىىىىه ويرفىىىىر مىىىىا دون ذلىىىىك دلىىىىن يشىىىىاء ( ، فلمىىىىا 
 هعداها كففدا عن الشهادة ، وأرفيدا األمور إ  اهلل (( . 

 المطلب الرابع : طبقة قوم ال طاعة لهم وال معصية . 
اجملدىىىون ، واألصىىىم ، كمىىىن مل تةلرىىىه الىىىدعوة ، و   يىىىدخيف يتهىىىا عىىىدة صىىىور ؛وهىىىذق الطةقىىىف 

وأطفىىال ادلشىىركُت . و ىىد اختلىى  الدىىاس يف أصىىحاب هىىذق الطةقىىف اختالفىىا كثىىَتا ، وأ ىىرب 
أ ىىواذلم إ  الصىىواب أعىىم ديتحدىىون يف عرصىىات القيامىىف ، فمىىن أطىىاد دخىىيف انجدىىف ، ومىىن 

مرفوعىىا : ) أربعىىف   ىىدي  األسىىود بىىن سىىري  عصىىى دخىىيف الدىىار ؛ و جىىف هىىذا القىىول 

                               
 ( ، وهو  دي  صحي  .  4739سدن أيب داود ، أول كتاب السدف ، ح ) ( 5)
 ( .  948صحي  مسلم ، كتاب انجدائ  ، ح ) ( 6)
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امف ، رفيف أصم ال يسم  ، ورفيف هىرم ، ورفىيف أمحىق ، ورفىيف مىات يف حيتجون يوم القي
الفىىىًتة ؛ أمىىىا األصىىىم فيقىىىول : رب لقىىىد فىىىاء االسىىىالم وأنىىىا مىىىا أهىىى  شىىىيئا ، وأمىىىا األمحىىىق 
فيقىىول : رب لقىىد فىىاء االسىىالم والصىىةيان حيىىذفونٍت بىىالةعر ، وأمىىا اذلىىرم فيقىىول : رب لقىىد 

ًتة فيقىول : رب مىا أتىا: مىن رسىول ، فيتخىذ فاء االسالم وما أعقيف ، وأما الذي يف الفى
مىىىواليقهم ليطيعدىىىه ، فَتسىىىيف إلىىىيهم رسىىىوال : أن ادخلىىىوا الدىىىار ، فىىىو الىىىذي نفسىىىي بيىىىدق لىىىو 

  -ويتعلق  ذا القول لاللف أسئلف مهمف :،  (7) لكانق عليهم بردا وسالما (دخلوها 
 ؟ : كي  ديتحدون يف اآلخرة وهي دار ف اء ال ابتالء  السؤال األول

وانجىىىواب أن التكليىىى  إمنىىىا يدقطىىى  باالسىىىتقرار يف انجدىىىف أو الدىىىار ، وأمىىىا  ةىىىيف ذلىىىك فوا ىىى  
أمر ادلؤمدُت وادلدافقُت بالسجود يف عرصىات القيامىف ؛ ادللكُت يف ال زخ ، و مساءلف دلييف ب

  ال تعا  : ) يوم يكش  عن سا  ويدعون إ  السجود فال يستطيعون ( . 
لفون دخول الدار ، وذلك ليس يف وس  اخللق ، واهلل ال يكلى  : كي  يك السؤال الثا:

 نفسا إال وسعها ؟ 
وانجواب أن هذا ليس تكليفا  ا ليس يف الوس  ، وإمنا هو تكلي   ىا فيىه مشىقف شىديدة 

رأى مىىىن تكليىىى  كليىىى  بىىىٍت إسىىىرائييف  تىىىيف أنفسىىىهم ، و تولىىىه ن ىىىائر يف الىىىدنيا ؛ مدهىىىا ، 
 ؛ روى الةإىىىاري بسىىىددق عىىىن  ذيفىىىف ادلىىىؤمدُت بىىىدخول الدىىىار الىىىيت معىىىه مىىىن الىىىدفال 

ا : ) إن مىى  الىىدفال إذا خىىرج مىىاء ونىىارا ، فتمىىا الىىذي يىىرى الدىىاس أعىىا الدىىار فمىىاء ىمرفوعىى
بارد ، وأما الىذي يىرى الدىاس أنىه مىاء بىارد فدىار يىر  ، فمىن أدر  مىدكم فليقى  يف الىذي 

 .   (8) يرى أعا نار ؛ فانه عذب بارد (
: هىيف يلحىىق أطفىال ادلشىركُت  ىؤالء األربعىىف ادلىذكورين يف  ىدي  األسىىود  السىؤال الثالى 

 بن سري  ؟ 
 ىىؤالء األربعىىف أطفىىال ادلشىىركُت ؛ حتجىىف أن اذلالىىك أحلقىىوا بعىىض أهىىيف العلىىم وانجىىواب أن 

                               
، طةعف  397د صحي  . طريق اذلجرتُت ، و  ال ابن القيم : رواق االمام أمحد يف مسددق والة ار أيضا باسدا( 7)

 ادلكتةف السلفيف التاسعف . 
 ( .   3453صحي  الةإاري ، كتاب أ ادي  األنةياء ، ح ) ( 8)
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صىىىرَتا ذكىىىر يف بعىىىض طىىىر  أ اديىىى  االمتحىىىان ؛ فقىىىالوا : إن أطفىىىال ادلشىىىركُت كهىىىؤالء 
فًتفى  ؛ ديتحدون يف عرصات القيامف ؛  األربعف ادلذكورين يف  دي  األسود بن سري  

ذلىىم نىىار ويقىىال : ردوهىىا ؛ فَتدهىىا مىىن كىىان يف علىىم اهلل سىىعيدا لىىو أدر  العمىىيف ، وديسىىك 
  -وهذا االحلا  فيه ن ر من وفوق :ا لو أدر  العميف ! عدها من كان يف علم اهلل شقي

أن ذكىىر ادلولىىود مل يىىرد يف شىىيء مىىن أ اديىى  االمتحىىان الثابتىىف ، وإمنىىا ورد يف طىىر   -1
 واهيف ال تقوم  ا  جف . 

أن مىىن مىىات صىىرَتا مىىات علىىى الفطىىرة ، وهىىي االسىىالم ، فيكىىون مىىن أهىىيف انجدىىف ؛  -2
 لةقائه على االديان الفطري الذي مل يرَتق األبوان ، وال افتيال الشياطُت . 

مىىا رواق االمىىام أمحىىد بسىىددق مرفوعىىا : ) الدىىا يف انجدىىف ، والشىىهيد يف انجدىىف ، وادلولىىود  -3
  .  (9)،  ال ابن  جر : إسدادق  سنيف انجدف ، والوئيد يف انجدف ( 

وأمىىىا الرفىىيف الطويىىىيف مرفوعىىا : )  مىىا رواق الةإىىاري بسىىىددق عىىن هىىرة بىىىن فدىىدب  -4
، وأمىىىا الولىىىدان الىىىذي  ولىىىه فكىىىيف مولىىىود مىىىات علىىىى  الىىىذي يف الروضىىىف فانىىىه إبىىىراهيم 

:  وأوالد ادلشىركُت ؟ فقىال رسىول اهلل ، الفطرة ، فقال بعض ادلسلمُت : يىا رسىول اهلل 
، كلهىم فهذا احلدي  الصحي  صري  يف أعم كتطفال ادلسىلمُت  ؛ (10) وأوالد ادلشركُت (

 ؛ لةقائهم على الفطرة اليت مل تتتلر بتريَت إنسي ، وال افتيال شيطا: . يف انجدف 
 .طبقة أهل الكفر  :الخامس المطلب 

  -وأهيف هذق الطةقف على لالث درفات :
 ىىال تعىىا  : ) الىىذين كفىىروا وصىىدوا عىىن سىىةييف اهلل زدنىىاهم عىىذابا األو  : أئمىىف الكفىىر ، 

فو  العذاب  ا كانوا يفسدون ( ؛ فهؤالء كفروا وصدوا عةاد اهلل عن ديده فكىان عىذا م 
مضاعفا ، عذاب بالكفر ، وعذاب بالصد ، ويتضاع  عىذا م علىى الصىد حتسىا مىن 

فىىىىان توليىىىىق فىىىىان عليىىىىك إمث  ذلر ىىىىيف ، ع ىىىىيم الىىىىروم  : ) ضىىىىيف بسىىىىةةهم ؛ لقىىىىول الدىىىىا 

                               
 .  3/246فت  الةاري ( 9)
 ( .  7347صحي  الةإاري ، كتاب التعةَت ، ح ) ( 13)
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    ؛ أي األتةاد .  (11) األريسيُت (
الثانيف : ادلقلدون واألتةاد ؛  ىال تعىا  : ) وإذ يتحىافون يف الدىار فيقىول الضىعفاء للىذين 
اسىتك وا إنىا كدىىا لكىم تةعىا فهىىيف أنىتم مردىىون عدىا نصىيةا مىىن الدىار  ىال الىىذين اسىتك وا إنىىا  

لكفىرهم وتقليىدهم كيف فيها إن اهلل  د  كم بُت العةاد ( ؛ فهىم يف الدىار بىدص القىرآن ، 
يضىىاع  ادلعىىا: رلتمعىىف ولكىىوعم سىىةا متىىادي ادلتةىىوعُت يف كفىىرهم ؛ وذلىىذا ، يف يف الةاطىى

ذلىىىىم العىىىىذاب ، وإن كانىىىىق دون مضىىىىاعفته للمتةىىىىوعُت ؛  ىىىىال تعىىىىا  : )  الىىىىق أخىىىىراهم 
ألوالهىىىىم ربدىىىىا هىىىىؤالء أضىىىىلونا فىىىىن م عىىىىذابا ضىىىىعفا مىىىىن الدىىىىار  ىىىىال لكىىىىيف ضىىىىع  ( ؛  ىىىىال 

  فالتىاب  أيضىا كىان سىةةا لتمىادي ادلتةىود يف الةقاعي : ادلتةود وإن كان سىةةا لضىالل التىاب
  .  (12)فيه بتقويته باالتةاد ، وتتييدق بادلداضلف عده والدفادضالله ، وشدة شكيمته 

الثالثىىىف : ادلدىىىافقون وال ناد ىىىف ؛ وهىىىم  ىىىوم أاهىىىروا االسىىىالم ومتابعىىىف الرسىىىول وأبطدىىىوا الكفىىىر 
 الدر  األسفيف من الدار ولن  ىد ذلىم ومعاداة اهلل ورسوله ،  ال تعا  : ) إن ادلدافقُت يف

نصَتا ( ؛ وهؤالء أخة  من كفار اجملاهرة ، وعذا م أكل  من عىذا م ؛ وبليىف ادلسىلمُت 
   م أع م من بليتهم باجملاهرين بالكفر . 

  طبقات الجن .  :السادس المطلب 
ات الىيت عليهىا يرى ابن القيم أن يف سورة انجن داللف على أن انجن ليسوا على هذق الطةق

االنس ، وإمنىا هىم علىى لىالث طةقىات فقىمب ؛ صىاحلُت ، ودون الصىاحلُت ، وكفىار ، ودلىا  
 كان االنس أكميف مدهم عقوال زادوا عليهم بطةقف الدةيُت وادلقربُت . 

وهىىىذا صىىىحي  بالدسىىىةف لطةقىىىف الدةىىىوة ؛ لقولىىىه تعىىىا  : ) ومىىىا أرسىىىلدا مىىىن  ةلىىىك إال رفىىىاال 
( ؛ فعلىىم مىىن مفهىىوم اآليىىف أن مقىىام الدةىىوة خىىاو بىىاالنس ؛  نىىو ي إلىىيهم مىىن أهىىيف القىىرى

وذلىىىذا  ىىىال ابىىىن عةىىىاس : لىىىيس يف انجىىىن رسىىىيف ، وإمنىىىا فىىىيهم نىىىذر . وأمىىىا سىىىائر الطةقىىىات 
فال ىىىىاهر أعىىىىىم كىىىىىاالنس ، وأن فىىىىىيهم ادلقربىىىىىون وادلقتصىىىىدون ؛ لقولىىىىىه تعىىىىىا  : ) وأنىىىىىا مدىىىىىا 

                               
 ( .  7باب كي  كان بدء الو ي ، ح ) صحي  الةإاري ، ( 11)
 ( .  38ن م الدرر ، تفسَت سورة األعرا  ، آيف ) ( 12)
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  الصاحلون ( ؛ ولف  الصاحل يشميف ادلقربُت وادلقتصدين .
 ما داللف كون انجن على طةقات االنس إال فيما استثٍت ؟ 

داللتهىىا أعىىم كىىاالنس لىىواب زلسىىدهم انجدىىف ، وعقىىاب مسىىيئهم الدىىار ؛ ألن نصىىوو ج/ 
الوعد والوعيد عامف تشميف كيف مكل  من االنس وانجن ؛ ولقوله تعا  : ) وأنا دلا هعدىا 

هقىىىا ( ، أي ال خيىىىا  نقصىىىا يف اذلىىىدى آمدىىىا بىىىه فمىىىن يىىىؤمن بربىىىه فىىىال خيىىىا   سىىىا وال ر 
الثىىىواب أو زيىىىادة يف العقىىىاب ، وال معىىىٌت لدفيهمىىىا عىىىدهم إال لةىىىوت أعىىىم مىىىن أهىىىيف الثىىىواب 
والعقاب ، ولقوله تعا  : ) أولئك الذين  ق عليهم القىول يف أمىم  ىد خلىق مىن  ىةلهم 

ر ، من انجن واالنىس إعىم كىانوا خاسىرين ولكىيف درفىات شلىا عملىوا ( ؛ أي يف اخلىَت والشى
وهىىذا اىىاهر يف لىىواب انجىىن وعقىىا م ، ولقولىىه : ) مل يطمىىثهن إنىىس  ىىةلهم وال فىىان ( ؛ 

نسىىاء االنىىس إنىىس  ىىةلهم ، وال نسىىاء انجىىن فىىن  ىىةلهم ، وهىىذا صىىري  يف أي مل يطمىى  
 دخوذلم انجدف . 

وذهىىىا بعىىىض أهىىىيف العلىىىم إ  أعىىىم ال يىىىدخلون انجدىىىف ؛ لقولىىىه تعىىىا  : ) يىىىا  ومدىىىا أفيةىىىوا 
داعي اهلل وآمدوا به يرفر لكم من ذنوبكم والركم من عذاب أليم ( ؛ فجعىيف كايىف لىوا م 
الدجىىاة مىىن الدىىار ، ولىىو كىىان ذلىىم فىى اء أعلىىى لىىذكرق ؛ ألن ادلقىىام مقىىام مةالرىىف ، فعلىىم أن 

 الدار ، مث يقال ذلم : كونوا ترابا ! لوا م الدجاة من 
ويف هذا ن ر ؛ ألن هذق العةارة تستل م دخول انجدف ؛ ألن من أفَت من الدار دخيف انجدىف 

، وإمنىىا ا تصىىر يف هىىذق اآليىىف علىىى ذكىىر االفىىارة سىىوامها يف اآلخىىرة للمكلفىىُت ، إذ ال دار 
قولىه تعىا   كايىف عىن نىوح ألن ادلقام مقام إنذار فا تصىر علىى مىا يداسىةه ؛ ك؛ من الدار 
  إ: أخا  عليكم عذاب يىوم ع ىيم ( ، و ولىه  كايىف عىن شىعيا ( :  ( :

وإ: أخىىا  علىىيكم عىىذاب يىىوم زلىىيمب ( ؛ فا تصىىر علىىى ذكىىر الوعيىىد ألنىىه ادلداسىىا دلقىىام 
 االنذار . 

وهدىىا  أ ىىوال أخىىرى تشىىةه هىىذا القىىول ؛ كىىالقول بىىتن زلسىىدهم يكىىون علىىى األعىىرا  ، أو 
انجدىىىف دون حتةو تهىىىا ، أو أعىىىم يىىىدخلون انجدىىىف وال يىىىتكلون وال يشىىىربون ، أو ال يف ربىىىض 

يىىىرون االنىىىس ، أو ال يىىىرون اهلل ، وهىىىي كلهىىىا أ ىىىول ال دليىىىيف عليهىىىا ، وعمومىىىات نصىىىوو 
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الوعىىىد والوعيىىىد تىىىدل علىىىى أعىىىم كىىىاالنس يف الثىىىواب والعقىىىاب ؛ ألعىىىا تصىىىد  علىىىى كىىىيف 
 واحلمد هلل رب العادلُت . مكل  إنسيا كان أو فديا ، واهلل أعلم ، 
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