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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

نفسنا وسيئات أعمالنا، من احلمد هللا حنمده ونستعينه ونعوذ باهللا من شرور أ
يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

  .شريك له، وأشهد أن حممداًً عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه
فإن الكذب على صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم لـيس              : أما بعد 

هم، بل الكذب عليهم أعظم، وجرمه أخطر، وال        كالكذب على غريهم ممن بعد    
 لـبعض ذوي    )1(يتجرأ عليه إال الروافض وأشباههم، فقد وقفت علـى رسـالة          

اجلهل، يقول بأن بعض الصحابة قال بفناء النار فتبديع القائل بفناء النار يرجـع              
التبديع إليهم، وقد كنت كتبت رسالة يف الرد عليه بزعمه أن النار تفين، وبينـت           

ها أنه مل يثبت القول بفناء النار عن أحد من الصحابة، ولكنه مل يـصغ إليـه،                 في
وكذلك بينت يف الرسالة أن ابن القيم وشيخه مل يقوال بفناء النار، بل قال شـيخ       

ـ ١٥٧رمحه اهللا يف بيان تلبيس اجلهمية ص        ) اإلسالم(  مث أخرب ببقاء اجلنـة      ١ ج
: ب وهو حممد عبد الرمحن بن القاسـم       والنار بقاء مطلقا، قال املعلق على الكتا      

  )).هذا مع ما يأيت يكذب ما افتراه عليه أعداؤه من القول بفناء النار((
  

                                                
 وهذه الرسالة ورقتان، ومع هذا ففيها أشباه كثرية من األغالط النحوية، فريفع املنصوب، وينـصب املرفـوع،                  )1(

  .وإليك أيها القارئ بياا لتعلم مبلغ علمه، ويا ليته عرف قدر نفسه وسكت
  .بالنصب] رداً[كذا شدد الدال وجعل حتتها كسرتني، وصوابه ) رد(ين قال يف السطر الثا -١
 .بالرفع] معروفون[وصوابه ) ألن قائليه معروفني: (قال يف السطر السابع -٢
 .بالنصب على أنه خرب كان) حمقاً(وصوابه ) وإن كنت حمق: (قال يف السطر السادس عشر -٣
 .بالنصب) يوماً(وصوابه ) واعدين يوم: (قال يف السطر السابع عشر -٤
 .بالنصب) خرتيراً أو قرداً(وصوابه ) أو ميسخين خرتير أو قرد: قال يف السطر التاسع عشر -٥
  .بالنصب) كاذباً(وصوابه ) إن كنت كاذب: (قال يف السطر ما قبل األخري من الورقة األوىل -٦



 ٣

وهذه الرسالة كتبتها لبيان اآلثار اليت تروى عن الصحابة يف هذه املسألة وبيان             
م أسانيدهم وما قيل فيها، مث اتبع ذلك البيان يف أن تبديع القائل بفناء النار ال يلـز  

 وال على القول به الصحابة وال غريهم وأن من          ،)1(منه تبديع ابن القيم وال شيخه     
وقيـل أن  . الزم ذا فهو الزم باطل مل يقل به أحد من أهل املعرفـة والتحقيـق   

 ١ألمهيتـه ج  )) تـذكرة احلـافظ   ((الشرع يف املوضوع أذكر ما قاله الذهيب يف         
كذب، فإن جمانب اإلميان صدق      قال على قول أيب بكر الصديق إياكم وال        ٣٠ص

واملؤمن يطبـع علـى املعاصـي       . الصديق فإن الكذب رأس النفاق وآية املنافق      
فما الظن بالكذب علـى الـصادق       .والذنوب الشهوانية ال على اخليانة والكذب     
إن كذبا علي ليس ككذب على      : ((األمني صلوات اهللا وسالمه عليه وهو القائل      

مث قال فإنا هللا وإنا إليـه راجعـون   )) يت يف النارغريي، من يكذب على بين له ب    
ماذا إال بلية عظيمة وخطر شديد ممن يروى األباطيل واألحاديث الساقطة املتـهم       

وأن يسأل أهل املعرفة    ، فحق على احملدث أن يتورع يف ما يؤديه       . نقلتها بالكذب 
ذي يزكـى   والورع ليعينوه على إيضاح مروياته وال سبيل إال أن يصري العارف ال           

إال بإدمان الطب عن هذا الشأن وكثرة املـذاكرة         نقلة األخبار وجيرحهم جهبذا     
والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين املتني واإلنصاف والتردد إىل جمـالس            

ولو سودت  . والتحري واإلتقان وإال تفعل فدع عنك الكتابة لست منها        العلماء  
  .جع إليه يف موضعهإىل آخر كالمه، فلري.. وجهك باملداد

  

                                                
  . تقدم أنه مل يصح القول به عنهما ولكن هذا على سبيل الترتل)1(



 ٤

  فصل
أبدأ اآلن يف بيان أسانيد اآلثار اليت حيتج فيها، وأبني ما قيل فيها على وجه 

  .اإلنصاف وحتري الصدق واهللا املوفق
  
ورد يف معجم الطرباين حديث مرفوع، من طريق عبد اهللا بن مسعر بن ) ١(

رسول اهللا قال : كدام عن جعفر عن القاسم عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال
يأيت على جهنم يوم ما فيها من بين آدم واحد ختفق : ((صلى اهللا عليه وسلم

  )).أبواا كأا أبواب املوحدين
هذا حديث موضوع، ال يصح، فمن نسبه إىل النيب فقد دخل يف الوعيد : قلت
رواه اإلمام أمحد )) من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: ((الشديد
  .ي ومسلموالبخار

هذا حديث موضوع  [٢٦٨ ص٣قال ابن اجلوزي يف كتابه املوضوعات ج
ليس بثقة، : كان يكذب، وقال حيىي: حمال، وجعفر هو ابن الزبري، قال شعبة

] متروك: نبذوا حديثه، وقال البخاري والنسائي والدارقطين: وقال السعدي
  هـ.أ

د مظلم عنه حديث ويروى بإسنا: [وقال الذهيب يف ترمجة جعفر بن الزبري
 ٤٧هـ ص.أ] يأيت على جهنم يوم ما فيها أحد من بين آدم ختفق أبواا: متنه
  . ميزان االعتدال١ج

وكذلك يف إسناده عبد اهللا بن مسعر بن كدام، قال الذهيب يف ميزان االعتدال 
ويف معجم الطرباين من [مث قال الذهيب ] متروك احلديث: قال أبو حامت[يف ترمجة 
  ].وهذا باطل: [مث ساق له هذا احلديث مث قال...] ذا التالفحديث ه

  



 ٥

حثنا : روى عبد بن محيد يف تفسريه فقال: األثر الثاين واجلواب عنه) ٢(
لو : [قال عمر: سليمان بن حرب حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن احلسن قال

  ]. فيهلبث أهل النار يف النار كقدر رمل عاجل لكان هلم على ذلك يوم خيرجون
هذا األثر رجاله كلهم ثقات ولكنه منقطع، فقولنا رجاله ثقات : فأقول

توفرت ثالثة  شروط من مخسة، وسبب انقطاع هذا األثر هو أن احلسن مل 
يسمع من عمره، واملنقطع عند أهل احلديث من قبل الضعيف، والضعيف ال حيتج 

ديث الضعيف ال يعمل به يف هذه املسائل، بل ذهب مجاعة من العلماء إىل أن احل
 فكيف مبسألة هي أكرب من الدنيا وما فيها كما ،)١(به، وال يف فضائل األعمال

  .قاله ابن القيم رمحه اهللا
] هو منقطع: [٤٢٢ ص١١قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف فتح الباري ج

وظاهر هذا األثر ليس فيه : هـ قلت.أ] ولو ثبت محل على املوحدين[مث قال 
على أم الكفار فيجب محله على املوحدين، وهذا لو ثبت، وإال فهو داللة 

وحنن يف غنية باألحاديث الصحيحة الدالة على بقاء اجلنة ضعيف ال حيتج به، 
والنار أبد اآلبدين، عن األحاديث املوضوعة واآلثار الواهية، ومما يضاف إىل ذلك 

هـ ومعلوم أن املدلس .أ)) ليسكان احلسن كثري التد: ((ما قاله الذهيب رمحه اهللا
ليس : ((ال يقبل حديثه حىت يصرح بالسماع، قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا

يف املرسالت أضعف من مرسالت احلسن وعطاء بن أيب رباح، فإما كانا 
  )).يأخذان عن كل أحد

  
 أخرج البزار من طريق أيب بلج مسع عمرو بن: األثر الثالث واجلواب عنه) ٣(

ليأتني على جهنم يوم تصفق فيه : ((ميمون حيدث عن عبد اهللا ابن عمرو، قال
  )).أبواا ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً

                                                
 .خاري ومسلم وحيىي بن معني وابن حبان وغريهمالب: منهم) 1(



 ٦

هذا األثر ضعيف كسابقه، ألن يف إسناده أبا : أن يقال: اجلواب عن هذا
)) طأصدوق رمبا أخ: (( قال ابن جمر يف تقريب التهذيب يف ترمجته، قال)١(بلج

: ومن بالياه: ((هذا من أخطائه، ولذلك قال احلافظ الذهيب يف ترمجته: أهـ قلت
الفسوى يف تارخيه حدثنا بندار عن أيب داود عن شعبة عن أيب بلج عن عمرو بن 

ليأتني على جهنم زمان ختفق أبواا ليس : ميمون عن عبد اهللا بن عمرو أنه قال
أهـ )) سألت احلسن عن هذا فأنكره: اين، قال ثابت البنفيها أحد، وهذا منكر

  . ميزان االعتدال٤ ج٣٨٥ص(
، فيه نظر ملا تقدم من ضعف أيب ]رجاله ثقات[وبذلك تعلم أن قول بعضهم 

قال الذهيب يف ] فيه نظر: [، وقال البخاري]روى حديثاً منكراً: [قال أمحد. بلج
تهم أو ليس بثقة، فهو  أنه ممبعىنأنه ) فيه نظر(عادة البخاري إذا قال [املوقظة 

  .أهـ] عنده أسوأ حاالً من الضعيف
مع أن هذا األثر لو ثبت فهو حممول على املوحدين، ولذلك قال عبيد اهللا بن 

: كان أصحابنا يقولون). [اآليت إن شاء اهللا(معاذ يف هذا األثر وأثر أيب هريرة 
  ))]يعين من املوحدين((

  
  :األثر الرابع واجلواب عنه) ٤(

ليأتني على جهنم زمان ليس فيها : (د اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قالعن عب
هذا األثر ذكره ابن جرير يف : فأقول) أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا

عود، حدثت عن املسيب عمن ذكره قال قال ابن مس:  قال١١٨ ص٨تفسريه ج
فكذره، وذكره البغوي يف تفسريه بدون إسناد، وهذا أثر ال يصح، ابن جرير مل 

  .يذكر الذي حدثه، واملسيب مل يذكر من حدثه، فهو أثر تالف باطل

                                                
 .امسه حيىي بن سليم، أو ابن أيب سليم) 1(



 ٧

معناه عند أهل السنة إن ثبت : [وعلى سبيل صحته فقد قال البغوي يف تفسريه
 ٢ج] ار فممتلئة أبداًأن ال يبقى فيها أحد من أهل اإلميان، وأما مواضع الكف

  .٤٠٣ص
  
من رواية ) حادي األرواح(ساقه ابن القيم رمحه اهللا يف : األثر اخلامس) ٥(

أيب حدثنا شعبة عن حيىي بن  حدثنا )١(إسحاق بن راهويه قال حدثنا عبيد اهللا
ما أنا بالذي ال أقول أنه : (أيوب عن أيب زرعة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

فَأَما الَِّذين شقُواْ فَِفي الناِر  وقرأ قوله ) م يوم ال يبقى فيها أحدسيأيت على جهن
ِهيقشو ِفريا زِفيه ملَه.يعين من : كان أصحابنا يقولون:  اآلية قال عبيد اهللا

  .املوحدين
هذا األثر إسناده على شرط الشيخني إال حيىي بن أيوب فلم : اجلواب عنه

يلي يف كتاب الضعفاء بإسناده عن حيىي بن معني أنه قال خيرجا له، وذكر العق
ونقل عن حيىي بن معني أنه ثقة، قال احلافظ ابن حجر يف تقريب ] ضعيف[

، وهذه من صيغ توثيق الرجل وقبوله ولكنه يف املرتبة ))ال بأس به: ((التهذيب
يظهر يل الرابعة من املراتب اليت ذكرها احلافظ يف مقدمة تقريب التهذيب، فالذي 

  :أن هذا األثر إسناده صحيح، ولكن جوابه من وجهني
، بل هو حممول على املوحدين أنه ليس فيه داللة على فناء النار: الوجه األول

كان : للجمع بينه وبني األحاديث الثابتة على بقاء النار، ولذلك قال عبيد اهللا
طبقة اليت فيها عصاة يعين به املوحدين، فحمل هذا األثر على ال: أصحابنا يقولون

  .املسلمني منعني ألنه به حيصل اجلمع بني األدلة

                                                
ثقة حافظ، أما أبوه فهو معاذ بن العنربي خرج له : هو ابن معاذ خرج له الشيخان وغريمها، قال ابن حجر) 1(

 .ثقة: السنة، قال احلافظ



 ٨

: إن أىب القائل بفناء النار إال على محله على فناء النار، فإنه يقال: الوجه الثاين
هذا قول صحايب، وقول الصحايب إذا خالف القرآن أو خالف السنة ال يقبل، بل 

 مثيله ليس حبجة، صحايبعلى نفل ابن عقيل اإلمجاع على أن قول الصحايب 
ثالثة مواضع يف سورة  يف )١(فكيف إذا خالف القرآن والسنة وقد ذكر اهللا التأبيد

ه ِليغِفر لَهم والَ  ِإنَّ الَِّذين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُِن اللَّ: النساء يف قوله تعاىل
  .  خاِلِدين ِفيها أَبدا ِإالَّ طَِريق جهنم*ِليهِديهم طَِريقاً 

ِإنَّ اللَّه لَعن الْكَاِفِرين وأَعد لَهم  والثاين يف قوله تعاىل يف سورة األحزاب 
ومن  : والثالث يف سورة اجلن يف قوله تعاىل. ... خاِلِدين ِفيها أَبدا*سِعريا 

ج ارن فَِإنَّ لَه ولَهسرو ِص اللَّهعايدا أَبِفيه اِلِدينخ منه واألحاديث يف أدبية ،
األدلة والرباهني إليضاح املعتقد السليم والرد (النار كثرية ذكرنا بعضها يف كتابنا 

  .فلريجع إليها) على املخالفني
وهذا على القول بأن هذا األثر أعين أثر أيب هريرة يدل على فناء النار، وإال 

لة فيه البتة، ومن أجل ذلك قال اخلازن يف تفسريه على أثر فالصحيح أنه ال دال
وهذا إن صح عن ابن مسعود وأيب هريرة : [أيب هريرة وابن مسعود املتقدم

فمحمول عند أهل السنة على إخالء أماكن املؤمنني الذين استحقوا النار بعد 
 وخلود إخراجهم منها ألنه ثبت بالدليل الصحيح القاطع إخراج مجيع املوحدين،

وتقدم كالم ... ٢٥٤أهـ املقصود منه من اجلزء الثالث ص] الكافرين فيها
  .البغوي على هذا األثر مبا يغين عن إعادته

وبعد هذا البيان يتضح للقارئ أنه مل يصح شيء عن الصحابة يف فناء النار، 
فنسبة القول إليهم بفناء النار خطأ قطعاً، جيب إنكاره والذب عن الصحابة 

يار أن ينسب إليهم ما مل يقولوه وخالصة الكالم فيما تقدم أذكر ما قاله األخ
من ذلك شيء،  - يعين الصحابة-مل يصح عنهم : (صاحب كتاب الزواجر، قال
                                                

 .أي تأبيد الكفار) 1(



 ٩

وعلى الترتل، فمعىن كالمهم كما قاله العلماء ليس فيها أحد من عصاة املؤمنني، 
اً كما ذكره اهللا يف آيات أما مواضع الكفار فهي ممتلئة م ال خيرجون عنها أبد

  .٣٧ ص١أهـ ج) كثرية
  

  فصل
أما قول القائل إن تبديع من قال بفناء النار ينصرف إىل قائليه من الصحابة 
وغريهم، فاجلواب تقدم أنه مل يثبت القول بفناء النار عن أحد من الصحابة، أما 

الرباهني األدلة و (()١(هذا اإللزام فهو باطل، وقد أحسبت عن هذا يف رساليت
ونذكر خالصته وهو أن العامل قد )) إليضاح املعتقد السليم والرد على املخالفني

يقول قوالً مرجوحاً، ويكون جمتهداً فيه مأجوراً على اجتهاده فيه مغفوراً له 
  .خطؤه لعدم بلوغ احملجة إىل غري ذلك من األعذار اليت توجب العفو

ال يكون مبرتلة األول، وهذا الباب باب أما غريه ممن بلغته احملجة فهذا يبدع، و
عظيم جيب تفهمه وتدبره وإال وقع اإلنسان يف اخلطأ كما وقع هذا القائل، 
وشيخ اإلسالم رمحه اهللا عليه كالم مهم يف هذه املسألة نذكره بلفظه، قال يف 

إذا رأيت املقالة املخطئة قد صدرت من إمام قدمي : [٦١ ص٦الفتاوى ج
غ احلجة له، فال يغتفر ملن بلغته احلجة ما اعتذر لألول، فلهذا فاغتفرت لعدم بلو

يبدع  من بلغته أحاديث عذاب القرب وحنوها إذا أنكر ذلك، وال تبدع عائشة 
وحنوها ممن مل يعرف بأن املوتى يسمعون يف قبورهم فهذا أصل عظيم، فتدبره 

 على اخلطأ ٣٣اوى صوملا تكلم شيخ اإلسالم يف اجلزء العشرين من فت] فإنه نافع
وكما نقل عن بعض التابعني أن اهللا ال يرى وفسروا : [املغفور يف االجتهاد قال

                                                
 العلماء الذين انكروا فناء النار وبدعوه ونقلت عن بعضهم اإلمجاع على عدم ذكرت يف تلك الرسالة أقوال) 1(

فنائها وسوف أزيد عليها إن شاء اهللا أقواالً كثرية يف إبطال هذا اإللزام وإدحاضه وال نعلم أحداً من أهل العلم 
 .احملققني قال ذا اإللزام ولذلك فهو الالئق بقائله



 ١٠

بأا تنظر ثواب را كما نقل    ِإلَى ربها ناِظرةٌ*وجوه يومِئٍذ ناِضرةٌ قوله 
  ]...عن جماهد وأيب صاحل

دع من أجل أن بعض فهل يقول هذا القائل إن الذي ينكر رؤية اهللا ال يب
  التابعني قال به أم يراجع احلق والصواب ويدع الطغيان؟

ونسأل اهللا بأمسائه وصفاته أن جيعل عملنا خالصاً لوجهه الكرمي، موجباً الفوز 
لديه جبنات النعيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى 

  .آله وصحبه
  
  

  قام بصفها ونشرها 
  ]لدوسريأبو عمر ا[

  أجزل اهللا له املثوبة
  

  ندعوك لزيارة هذا املوقع
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