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اَلُم َعَلى رَُسولِِه َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم تَْسلِيًما َمِزيًدا. اَلةُ َوالسَّ اْلَحْمُد هللَِِّ َوالصَّ
مِ َعَلى اْلَكاِفِر امْلَيِّت، َويذَْكُر أَنَّ امْلَنِْهيَّ َعنُْه ُهَو  (( ألْحَمَد اْلَغاِمِدّي)) يَُقرِّر ِفيِه َجَوازَ التَّرَحُّ فََقد ِاْستََمْعت ملقطعٍ

م َقْد يَُكوُن ِفيِه تَْخِفيٌف ِمْن اْلَعذَاِب َكَما َحَصَل أِلَِبي طَالٍِب َحيُْث ُخفف َعَليِْه  ااِلْسِتْغفَاُر فََقط، َوأنَّ التَّرَحُّ
اْلَعذَاب، َوَهذَا اْلَكاَلُم َليَْس ِبَصَواٍب أِلَِدلَّة َكِثيرٍَة. 

أما اآلياُت فَهيَ َكالتَّالِي:
1- يقول اهللَُّ تََعاَلى ِفي َشأِْن اْلُكفَّار: {َوَقِدْمنَا إَِلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل فََجَعْلنَاهُ َهبَاًء َمنْثُورًا} [الفرقان: 23].

".! والباطل ال نفع فيه. قال ُمجاهد: "َجعلناهُ باطالً
2- قــال تَــَعالَــى فــي شــأن الــكفار: {اَل يُــَخفَُّف عَـــنُْهُم الْــَعذَاُب } [الــبقرة: 162]، َواآْليَــاُت فِـــي هَـــذَا امْلَـْعنَى كَـــِثيرَةٌ، 
ـِذيــَن فِـــي قُــُلوبِـــِهْم زَيْــغٌ  ــا الّـَ نْــَسان امْلُـْحَكم الْــَواضِـــــــــح َويَــتََعلَّق بِـــامْلُـتََشابِـــه؟! فَــَقْد قَــاَل اهللَُّ تَــَعالَــى: {فَأَمّـَ فَهَـــْل يــتْرَُك اإْلِ

فَيَتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابِْتَغاَء اْلِفتْنَِة َوابِْتَغاَء تَأِْويلِِه} [آل عمران: 7].
3- قـال جَــــلَّ وعَــاَل فِــي َشأِْن الْــُكفَّار: {أُولَــِئَك يَـِئُسوا مِـــْن رَحْــــَمِتي} [الـعنكبوت: 23]، فَـَكيْف يُـدعـى لَــُهم بِــالـرَّحْــــَمِة ، 

َواهلَلَّ يُْخِبُر أَنُهم َعَلى يَأٍْس ِمْن رَْحَمِتِه. 
4- َقاَل تََعاَلى {إِنَّ رَْحَمَت اهللَِّ َقِريٌب ِمَن امْلُْحِسِننَي} [األعراف: 56]، َواْلَكاِفُر َليَْس بُمحسٍن. 

ــِذيـــَن فِـــي الـــنَّارِ  5- بـــل كَــــاَن مِــــْن أَمَـــانِـــي الْـــُكفَّاِر فِـــي الـــنَّاِر أَْن يُـــَخفَِّف عَــــنُْهُم الْـــَعذَاُب قَـــاَل تَـــَعالَـــى: {َوقَـــاَل الّـَ
لَِخزَنَِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم يَُخفِّْف َعنَّا يَْوًما ِمَن اْلَعذَاِب} [غافر: 49].

بَِب فََقال: {إِنَُّه َعَمٌل  َ أَنَّه ابنه اَل يَْستَِحقُّ ذَلَِك ثُمَّ ذََكَر السَّ َا َدَعا اِلبِْنِه َعاتَبَُه اهللَُّ، َوبنَيَّ اَلُم ملَّ 6- نُوٌح َعَليِْه السَّ
الِـحِ هـو الشِــــرُك َوالْـُكفْر ثُـمَّ قَـاَل اهللَُّ: {إِنّـِي أَعِــظَُك أَْن تَـُكوَن مِــَن الْـَجاهِــلنَِي}  } [هـود: 46]، َوعَــَمُلُه غَـيُْر الـصَّ غَـيُْر صَـــــــــالِـحٍ

[هود: 46].

7- َقْوُل اهللَِّ تََعاَلى: {َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشيٍْء } [األعراف: 156]، ثُمَّ َقاَل َجلَّ وَعاَل: {فََسأَْكتُبَُها لِلَِّذيَن يَتَُّقوَن} 
ـــِذيـــَن هُــــمْ  ـــــــرْك"، ثُـــمَّ يُـــْكِمُل اهللَُّ اآْليَـــَة فَـــيَُقوُل: {َويُؤْتُـــوَن الـــزَّكَـــــاةَ َوالّـَ [األعـــراف: 156]، قَــــاَل ابْـــُن عَــــبَّاٍس: "أَْي يَـــتَُّقون الشّـِ

ًة ِبامْلُؤِْمِننَي يَماَن لِلرَّْحَمة فَالرَّْحَمُة ِفي اآْلِخرَِة َخاصَّ ِبآيَاِتنَا يُؤِْمنُوَن} [األعراف: 156]، فََقْد اُْشتُرَِط اإْلِ
َ َلُهْم أَنَُّهْم اَل يَْدُخُلوَن ِفي  َا َقاَل اْليَُهود: نَْحن نَتَِّقي ونُزكي َونُؤِْمن ِباهلَلَّ أَْكَمَل اهللَُّ َشرْطًا آَخَر لِيُبنَيِّ  َحتَّى ملَّ
ٍد صَـــــــــلَّى اهللَُّ عَــَليْهِ  } [األعـراف: 157] فَـَخصَّ الـرَّحْـــَمة ِبأُمّـِة ُمحَـــمَّ رَحْـــَمِة اهللَُّ فَـَقاَل: {الّـَِذيـَن يَـتَِّبُعوَن الـرَّسُـــــوَل الـنَِّبيَّ اأْلُمّـِيَّ

َوَسلََّم.
 

َوأَمَّا اأْلََحاِديُث فَِهيَ َكِثيرَةٌ منها: 
1- مـا ذَكَــرَهُ ُمسْـــــلٌِم فِـي صَـــــــــِحيِحِه: «إن اهللَِّ اَل يَـظْلُِم ُمؤْمِـنًا حَــَسنًَة يُـْعطَى بِـَها فِـي الـدُّنْيَا َويُجْــزَى 
بِـَها فِـي اآْلخِــرَِة، َوأَمّـَا الْـَكافِـُر فَـيُطْعم بِـَحَسنَاٍت مَـا عَـِمَل بِـَها هللَِِّ فِـي الـدُّنْـيَا حَــتَّى إذَا أَفْـَضى إلَـى 
اآْلخِــرَِة لَـْم يَـُكْن لَـُه حَـــَسنَة يُجْـــزَى بـها»، َوفِــي مَــْعنَى هَـــذَا اْلحَـــــِديــِث أَحَـــــاِديــث كَـــِثيرَة مُــَشابَــَهة لَــه تَــُدل َداَللَــةً 

َواِضَحًة ِبأَنَّ اْلَكاِفَر اَل يُنْتَفَعُ ِبَشيٍْء ِمْن َعَملِِه ِفي اآْلِخرَِة.
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2-  ومنها َحِديُث َعاِئَشَة ِفي َصِحيحِ ُمْسلِمٍ ِفي َشأِْن َعبِْد اهللَِّ بِْن ُجْدَعاَن: "َهل يَنْفَُعُه َما َكاَن يَْعَمُلُه ِمْن 
رِْك .  ِعتٍْق َوِصَلِة رَِحمٍ إَلخْ...؟ فََقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم: «اَل»، ثُمَّ َعلََّل ذَلَِك ِبأَنَُّه َماَت َعَلى الشِّ

ك بِــَشيٍْء؟ قَــاَل: «لـوال  ِه أَبِــي طَـالِـٍب مِلَا قِــيَل لَــُه هَــْل نَـفَْعَت عَــمَّ 3- شـفاعـة الـنَِّبيِّ صَـــــــــلَّى اهللَُّ عَــَليِْه َوسَــــــلََّم لِـَعمِّ
أَنَا َلَكاَن ِفي الدَّرِْك اأْلَْسفَِل ِمْن النار»، فَِإذَا َكاَن أَبُو طَالٍِب َلْم يَْستَِحقَّ ذَلَِك إالَّ ِبَشفَاَعة النَِّبيِّ َصلَّى اهللَُّ 
عَــَليِْه َوسَـــــلََّم فَـَكيَْف بِــَمْن انْـتَفَى فِــي حَــــقِِّه مِــْن الْـُكفَّاِر شَــــــرَف أَبِــي طَـالِـٍب وخـدمـته لِـإْلِسْـــــاَلم، َوشَــــــفَاعَــة الـنَِّبيِّ صَـــــــــلَّى 

اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم ؟! 
َوَقــــاِرن!

ِة (أبــي طــالــب)، فَــنَفَى الــنَِّبي صَــــــــــلَّى  ِة (ابــن جــدعــان)، َوَورََدت فِــي قِــصَّ  فَــَقْد َورََدْت كَـــلَِمة (الــنفع) فِــي قِــصَّ
ا يَُدلُّ َعَلى أَنَّ ذَلَِك التَّْخِفيَف َخاصٌّ ِبأَِبي طَالِب.  ِه؛ ِممَّ اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم النَّفْعَ َعْن ابِْن ُجْدَعاَن، َوأَثْبَتَُه لَِعمِّ

نَْسان يَْقطَع ِبَخطَِأ ِمْن َخاَلفََها.  ا يَْجَعُل اإْلِ فََهِذِه نُُصوُص ُمتَظَاِفرَةٌ َكِثيرَةٌ ُكلَُّها تصُب ِفي َهذَا امْلَفُْهومِ ِممَّ
َ الــنَِّبيِّ صَــــــــــلَّى اهللَُّ عَـــَليْهِ  فــَلْم يَخْــــدم اإْلِسْـــــــاَلم مِــــْن الْـــُكفَّاِر أَحَـــــٌد مِــــثَْل مَـــا خِـــــْدمَـــه أَبُــو طَــالِــٍب َومَـــعَ ذَلِــَك فَــَقْد بَــنيَّ
ُه اَل يَسْــــــتَِحقُّ ذَلِـَك الـتَّْخِفيَف لَــواَْل شَــــــفَاعَــتُه، فَـَكيَْف يَـْحُصُل غـيره عَــَلى الـتَّْخِفيِف، سَــــــَواٌء بِــَعَملِِه أَْو بِــُدعَــاءِ  َوسَــــــلََّم أَنّـَ
أَحَـــــــٍد لَــــُه، َولَــــْو انْــــتَفَعَ كَـــــافــــر بِـــــَشفَاعَـــــِة أَحَـــــــٍد أَْو بِـــــَعَملِِه ملــــا كَـــــاَن لِــــَشفَاعَـــــِة الــــنَِّبيِّ صَــــــــــــلَّى اهللَُّ عَـــــَليِْه َوسَــــــــلََّم مــــيزة واَلَ 
ه؛ فَِإنَّ امْلَُشارَكَــَة تَـنِْفي ذَلِـك، َوالـنَِّبيُّ صَـــــــــلَّى اهللَُّ عَــَليِْه َوسَـــــلََّم ذَكَــَر ذَلِـَك فِـي سِــــيَاِق الـتََّمدُّح  خُــُصوصِــــــــية فِـي حَـــقِّ عَــمِّ

ِبفَْضِل اهللَِّ َعَليِْه َوَقبُول َشفَاَعته.
ِحيحِ: أَنَّ الْــيَُهوَد كَـــانُــوا يَــتََعاطَـُسوَن عِـــنَْد الــنَِّبيِّ صَــــــــــلَّى اهللَُّ عَـــَليِْه َوسَــــــلََّم لِــَكي  4- مَــا جَـــــاَء فِــي اْلحَـــــِديــِث الــصَّ
ـَما يَــُقوُل: «يهـديـكم اهلل» فَــَلوْ  إِنّـَ يَــُقوَل لَـــُهْم يَــرْحَـــــُمُكْم اهللَُّ؛  فَــَكاَن الــنَِّبيُّ صَــــــــــلَّى اهللَُّ عَـــَليِْه َوسَـــــــلََّم اَل يَــُقوُل ذَلِــَك َو
كَــــانَــْت الــرَّحْـــــَمُة جَـــــائِـــزَة لــدعــا بِـــَها الــنَِّبيُّ صَــــــــــلَّى اهللَُّ عَـــَليِْه َوسَـــــــلََّم لَـــُهْم فَِإنّــُه أَرْحَـــــُم اْلخَــــْلِق َوأَحْـــــَسنَُهم أَخْـــاَلقًـــا، فَِإذَا 

اْمتَنََعْت ِفي َحقِّ اْلَحيِّ فَِفي َحقِّ امْلَيِِّت أَْوَلى. 
5- َما َجاَء َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم: "أَنَُّه أَرَاَد أَْن يَْستَْغِفَر أِلُّمِه فَنََهاهُ اهللَُّ َعْن ذَلَِك".

 فَـلَِماذَا لَـْم يَْسأَْل الـنَِّبي صَـــــــــلَّى اهللَُّ عَــَليِْه َوسَـــــلََّم َربّـَُه لَـَها الـرَّحْــــَمة، َوأَْن يُـَخفَِّف عَــنَْها الْـَعذَاَب أَْن كَــاَن امْلَْمنُوعُ 
فََقْط ُهَو ااِلْسِتْغفَاُر؟!

 
أما اإلجماع: فقد نُِقَل ااِلتِّفَاُق َعَلى أَنَّ اْلَكاِفَر اَل يَنْتَفَعُ ِبَشيٍْء ِمْن َعَملِِه ِفي اآْلِخرَِة.! 

جْـــَماُع عَــَلى أَنَّ  ذَكَــرَهُ غَـيُْر َواحِـــٍد مـن أهْــِل الـعلمِ مِــنُْهْم الـنََّوِويُّ َوالْـَقرَافِـيُّ، َوقَـاَل الْـَقاضِــــــــي عِــيَاض: "انـعقَد اإْلِ
اْلُكفَّاَر اَل تَنْفَُعُهم أَْعَماُلهم، واََل يُثَابُون َعَليَْها ِبنَِعيمٍ واََل تَْخِفيف َعذَاٍب 

إِْن َكاَن بَْعُضُهْم أََشدُّ َعذَابًا ِمْن بعض". َو
ولـو ُوجـد مَــْن خَــالَـَف فِــي ذَلِـَك فَِإْن الْـِعبْرَةَ بِــَما تَـظَافَـرَْت بِــِه الـنُُّصوُص فَـاَل يَحِـــلُّ خِـــالَفُـَها َومُــَعارَضَـــــــــتها ِبأَقْـَوالِ 
ـةَ  الــرِّجَـــــاِل فَِإنَّ الْــَعالِــَم قَــْد يَــزُل َويُخْـــِطئ فَــاَل يُــجعل خَـــطَؤُه ذَِريــَعة مِلُـَخالَــفَة الــنُُّصوص، وَكَـــَما قَــاَل عُـــَمُر: "اتــقوا زَلّـَ

اْلَعالِمِ فَِإنََّها تُْهَدُم الدين" .



٤  التَرَُحُم َعلىْ َمْن َماَت َكاِفرَا

آثار الصحابة:
ــــــالمُ  ــــــالَم عـــلىْ رَجـــٍل فـــقال: (وعَــــليَك السّـَ ــُه رَدَّ السّـَ مـــا رَوى الـــبَخاِري فـــي األَِب املُــفَرِد عـــْن عُــــقبََة بـــن عَــــامِــــٍر أنّـَ
ورحْــــَمة اهلل وبَـركَــاتـُه) فَـِقيَل لـُه إنَُّه نـْصرَانـي.! فَـَلِحقُه فـقال لـه "إنَّ رحـمَة اهلل وبـركـاتِــُه عـلىْ املـؤمـنني" . وإسْـــــنادهُ 

حسٌن.
حابيُّ الرَّحَمَة علىْ املؤمنني. فانظْر كيف َقَصَر هذا الصَّ

أما ما ذكره من التفرقة بني الرحمة واملغفرة فالجواب عليها كالتالي:
أَواًل: امْلَْغِفرَة سَــــــابِــَقة عَــَلى الـرَّحْــــَمِة فَـاَل رَحِــــَمة فِــي اآْلخِــــرَِة إالَّ بِــَمْغِفرٍَة، َولِـذَلِـَك يُـَقاُل امْلَْغِفرَة سَــــــاَلمَــٌة َوالـرَّحْــــَمةُ 
ــــــاَلمَــــة مَــــطُْلوبَـــٌة قَـــبَْل الْـــَغِنيَمِة كَـــــَما ذَكَـــــَر ذَلِـــَك غَـــيُْر َواحِـــــٍد مِـــــنُْهْم الـــزَّرْكَـــــِشيُّ؛ َولِـــذَلِـــَك يَـــُقولُـــوَن: لَـــم تَأْتِ  غَـــِنيَمة، َوالسّـَ

الرَّْحَمُة ِفي اْلُقرْآِن َقبَْل امْلَْغِفرَِة إالَّ ِفي آيَِة َواِحَدٍة. 
يْخُ ابُْن ُعثَيِْمني رَِحَمُه اهللُ ثَاِنيًا: امْلَْغِفرَةُ ِمْن بَاِب التَّْخلِيَِة ، َوالرَّْحَمُة ِمْن بَاِب التَّْحلِيَِة َكَما ذََكرَهُ الشَّ

  فِـي تَـفِْسيرِِه عِــنَْد قَـْوِل اهللَِّ تَـَعالَـى: {َدرَجَـــاٍت مِــنُْه َومَـْغِفرَةً َورَحْـــَمًة} [الـنساء: 96]، واََل تَحْـــلِيَة إالَّ بَـْعَد التَّخْــلِيَِة، بَـلْ 
يْخُ ابُْن ُعثَيِْمني َوالرَّْحَمة فوق امْلَْغِفرَِة.   َقاَل الشَّ

ثَالِـثًا: مَــا ذَكـرهُ الـفَيُروزآبَـاِدي َوغَـيْرهُ أَنَّ مِــْن مَــَعانِــي الـرَّحْــــَمة امْلَْغِفرَة، َوقَـْد ذَكَــَر شَــــــيْخُ اإْلِسْـــــاَلمِ: أَنَّ الـرَّحْــــَمةَ 
َن ُسؤَالَـــك ذلـــك  نٌَة لِـــْلَمْغِفرَِة، َوعَــــَلى هَــــذَا إذَا سَـــــــألَـــْت اهللََّ أَْن يَـــرْحَــــــَم كَــــافِــــرًا قَـــْد مَــــاَت عـــلى كـــفره فَـــَقْد تَـــَضمَّ مُــــتََضمِّ

امْلَْغِفرَة َلُه؛ أِلَّن رحمَة اهللَِّ ِفي اآْلِخرَِة َعَلى ِقْسَمنْيِ:
1- إمَّا أَْن يُْدِخَلُه اْلَجنََّة (وهذه َمْمنُوَعٌة باتفاق)

2- أو يَُخفَّف َعنُْه ِمْن َعذَاِبِه، َوتَْخِفيفُه اَل يَُكوُن إالَّ ِبَمْغِفرَِة ذَلَِك الذَّنِْب َعنْه. 
َر رحـمة اهللَّ لِـَكافِــٍر فِــي اآْلخِــــرَِة إالَّ بِــَمْغِفرَِة، َولِـذَلِـَك ذَكَـــَر أَهْــُل الْــِعْلمِ ِبأَنَّ  ُه اَل يُـْمِكُن أَْن نـتَصوَّ َر مِـــْن ذَلِـَك ِبأَنّـَ فَتَحَــــرَّ

ا ِفي َحقِِّه. تَْخِفيَف اْلَعذَاِب َعَلى أَِبي طَالٍِب َكاَن َخاصًّ
َوَقْد يَُقوُل بَْعُضُهْم: إنََّما يَُخفَُّف َعنُْه ِباْلَحَسنَات الَِّتي ِعنَْدهُ اَل ِبامْلَْغِفرَة.

َواْلَجوَاُب َعَلى َهذَا: أَنَّ التَّْخِفيَف ِباْلَحَسنَاِت ُهو َمْغِفرَةٌ ِفي اْلَحِقيَقِة؛ أِلَّن التْخِفيَف اَل يَُكوُن إالَّ ِمْن َعذَاٍب 
َواْلَعذَاُب اَل يَُكوُن إالَّ ِمْن ذَنٍْب، فَاَل تَْخِفيٌف إالَّ ِبَمْحو الذَّنْب؛ فََعاد التَّْخِفيُف إَلى أَنَُّه َمْغِفرَةٌ ِفي اْلَحِقيَقِة َوَهِذه 

امْلَْغِفرَة َقْد تَُكوُن ِبأَْسبَاٍب ُمْختَلِفٍَة إالَّ أَنََّها ِفي النَِّهايَِة اَل تَْخُرُج َعْن َكْوِنَها َمْغِفرَة. 

وأخــيرا يَجــُمُل الــقوُل بـــأن مَــــا َورََد مِـــــْن نُـــُصوٍص فـــي عَــــَدمِ جَــــــواِز الـــترحُــــــمِ عـــلى الـــَكافـــِر هـــي نـــصوصٌ 
ٌة ِفي َهِذِه امْلَْسأََلِة ِبَعيِْنَها، َوَداَلَلتَُها ظَاِهرةٌ َسَواٌء َكانَْت َهِذِه النُُّصوُص  َخاصَّ

نَِّة مَــعَ خُـــُلوِّهــا مــن امْلُـَعارِض لَــَها فَــاَل يُــوجَــــُد نَــصٌّ صَــــــــــِريــحٌ فِــي أَنَّ الْــَكافِــَر قَــْد يُــَخفَُّف عَـــنْهُ  مِـــْن الْــُقرْآِن أَْو الــسُّ
اْلَعذَاُب ِفي اآْلِخرَِة، َوَما يَُعارُِضون ِبِه ِمْن نُُصوٍص فَِهيَ َعَلى ِقْسَمنْيِ:

ـُة كَـــَقْوِل اهللَِّ: {فَـَمْن يَـْعَمْل مِـــثَْقاَل ذَرَّةٍ  1- إمـا نُـُصوٌص صَـــــــــِحيحٌة لَـِكنََّها غَـيُْر صَـــــــــِريـَحٍة َوهِــي الـنُُّصوُص الْـَعامّـَ
 ٍ ة َواْلَخاصُّ يَْقِضي َعَلى اْلَعام، أَْو نُُصوص َورََدْت ِفي َشْخٍص ُمَعنيَّ } [الزلزلة: 7]، َلِكن نُصوصنَا َخاصَّ َخيْرًا يَرَهُ

ة ِفيِه َكَما ذََكرَهُ أَْهُل اْلِعْلمِ.  َكأَِبي طَالِب فَِهي َخاصَّ



٥  التَرَُحُم َعلىْ َمْن َماَت َكاِفرَا

2- أَْو نُـُصوص صَـــــــــِريـَحة غَـيْر صَـــــــــِحيَحٍة َكحَــــِديـِث ابْـِن مَـْسُعوٍد عَــْن الـنَِّبيِّ صَـــــــــلَّى اهللَُّ عَــَليِْه َوسَـــــلََّم أَنّـَُه قَـاَل عَــنْ 
فَُه الـنََّسائِــيُّ َوحَــــَكَم عَــَليِْه اأْلَلْـبَانِــيُّ  حَــــَسنَات الْـَكافِــر: "يُـَخفَّف بِــَها عَــنُْه عَــذَابًـا ُدون عـذاٍب" َوهُــَو حَــــِديـٌث مُــنَْكٌر ضَـــــــــعَّ

ِبأَنَّه ُمنَْكٌر. 


