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  ٥٥السؤال 

  هل حج بيت اهللا الحرام يكفر جميع الذنوب وإن تعلقت بحقوق العباد آالديون مثال؟ 

   :)٢٠١٠مارس  ٣في ( جواب الدآتور محمد الخرشافي

رة        ص د بمغف ات وتع ي الطاع ب ف رة ترغ ريعة نصوص آثي ي الش ه ورد ف حيح أن
د،       الذنوب، ومن هذه النصوص ما هو مقيد بذنوب معين ر مقي ام غي ا هو ع ا م ة، ومنه

  :وهذا تفصيل لبعض ذلك 
  :النصوص التي تعد بالمغفرة المقيدة باجتناب الكبائر : المجموعة األولى 

هُ  ِإْن َتْجَتِنُبوا": قال عز وجل  ْدَخال       َآَباِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْن ْدِخْلُكْم ُم يَِّئاِتُكْم َوُن ْنُكْم َس ْر َع ُنَكفِّ
  ]٣١:النساء[ ")٣١( َآِريًما

َرة  َآَباِئَر اْلِإْثِم َواْلَفَواِحَش الَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن": وقال سبحانه   "ِإلَّا اللََّمَم ِإنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْغِف
  ].٣٢:النجم[

رة   ي هري ن أب ه ع يِّ  رضي اهللا عن لم أن النَّب ه وس لى اهللا علي ال  ص لواُت  ": ق الصَّ
ا     ،َعِةوالجمَعُة إلى الُجُم ،الخمُس َنُهنَّ م ا َبي راٌت لم اجُتِنبت   ورمضاُن إلى رمضان ُمكفِّ
  ١ " الكبائُر

  :النصوص التي تعد بالمغفرة بصفة عامة : المجموعة الثانية 
اءُ     ِإنَّ اللََّه َلا َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه ": قال تعالى  ْن َيَش َك ِلَم ا ُدوَن َذِل ُر َم ِرْك    َوَيْغِف ْن ُيْش َوَم

  ].٤٨:النساء[ ")٤٨(ِه َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًما ِباللَّ
  :ففي هذه اآلية أخبرنا اهللا سبحانه وتعالى بأمور ثالثة 

وهذا بدون شك لمن . (عظم ذنب الشرك باهللا، وأن اهللا ال يغفر هذا الذنب: األمر األول
  ).مات على ذلك دون توبة منه

ب هو في المشيئة ؛ فإن شاء سبحانه غفره، أن ما دون الشرك من الذنو:  األمر الثاني
وإن شاء واخذ به، وال شك أن مظالم العباد دون الشرك؛ ألن اهللا سبحانه وتعالى جعل 

ع         : الذنوب في هذه اآلية قسمين   ذنوب األخرى بجمي ائر ال ة، وس الشرك وهو في آف
  .حكم القسمين معا وأعطىأصنافها ودرجاتها في الكفة الثانية، 

اهللا بوصفه بوصفين       :  الثاألمر الث راء   : التأآيد على عظم جرم الشرك ب صفة االفت
ذلك إال          ا ختمت ب ة م ى آل ذي لب أن اآلي على اهللا، وصفة عظم اإلثم، وال يخفى عل

  . منها أنه آخر ما يقرع السمع في التالوة لهذه اآلية عظم هذا الذنب: لفوائد 
َناِت    َوَأِقِم الصََّلاَة َطَرَفِي": وقال تعالى  ِل ِإنَّ اْلَحَس يَِّئاتِ  النََّهاِر َوُزَلًفا ِمَن اللَّْي ْذِهْبَن السَّ  ُي

  ].١١٤:هود) [١١٤( "َذِلَك ِذْآَرى ِللذَّاِآِريَن
بحانه ال س َك    ":  وق اِلًحا َفُأوَلِئ ا َص َل َعَمًل َن َوَعِم اَب َوآَم ْن َت ا َم يَِّئاِتِهْم  ِإلَّ ُه َس دُِّل اللَّ ُيَب

  ].٧٠:الفرقان[ ")٧٠(َن اللَُّه َغُفوًرا َرِحيًما َوَآا َحَسَناٍت

                                                 
  ).٢٣٣(- ١٤) ١/٢٠٩(وهو مخرَّج في صحيح مسلم  ـ ١
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ْت     ُيْغَفْر َلُهْم َما َقْد َسَلَفُقْل ِللَِّذيَن َآَفُروا ِإْن َيْنَتُهوا ":  وقال تعالى ْد َمَض وُدوا َفَق َوِإْن َيُع
  ]٣٨: األنفال [ ")٣٨(ُسنَُّت اْلَأوَِّليَن 
َه   َرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْمَأْسُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن ":  وقال تعالى َلا َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّ

  ]٥٣:الزمر[ ")٥٣( ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُمِإنَُّه  َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا
ْم َأْن  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َتْوَبًة َنُصوًحا َعَسى َربُّ ": وقال عز وجل  َر  ُك ُيَكفِّ
  ].٨:التحريم[ "َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُرَعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم 

  : وفي السنة النبوية أحاديث نبوية آثيرة منها 
ال   صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا رضي اهللا عنه ـ عن أبي ذر  ا   : (ق اتق اهللا حيثم

  ٢). ، وخالق الناس بخلق حسنيئة الحسنة تمحهاوأتبع السآنت، 
من حج فلم : (قال  صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  رضي اهللا عنهوعن أبي هريرة 
  .رواه البخارى ومسلم) " رجع من ذنوبه آيوم ولدته أمهيرفث، ولم يفسق 

ال   رضي اهللا عنهروى اإلمام أحمد وأهل السنن، عن علي بن أبي طالب  نت  آ: أنه ق
ي   اء أن ينفعن ا ش ي اهللا بم ديثا نفعن لم ح ه وس إذا سمعُت من رسول اهللا صلى اهللا علي

و بكر    وصدق  -منه، وإذا حدثني عنه أحد استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أب
ول       -أبو بكر  لم يق ه وس ه سمع رسول اهللا صلى اهللا علي ا،      : "أن ذنب ذنب لم ي ا من مس م

  . ٣" ر لهفيتوضأ ويصلي رآعتين، إال غف
ان    ن عف ه  وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان ب م    :  رضي اهللا عن ه توضأ له أن
ال   م ق لم، ث ه وس ول اهللا صلى اهللا علي وء رس ول اهللا يتوضأ،  : آوُض ُت رس ذا رأي هك

ا نفسه  : "وقال ه   ، من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى رآعتين ال ُيَحدِّث فيهم َر ل ُغِف
   .٤"ما تقدم من ذنبه

د ورو ُن    : ( ى اإلمام عبد اهللا بن أحمد في زوائده على مسند اإلمام أحم ُد اِهللا، ْب اَل َعْب َق
ٌن       : َأْحَمَد َحدََّثِني ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَحجَّاِج النَّاِجيُّ، َقاَل ِن اْب ِريِّ، َع ُن السَّ اِهِر ْب ُد اْلَق َحدََّثَنا َعْب

ْن َأِبيِه، َأنَّ َأَباُه اْلَعبَّاَس ْبَن ِمْرَداٍس َحدََّثُه، َأنَّ َرُسوَل اِهللا ِلِكَناَنَة ْبِن َعبَّاِس ْبِن ِمْرَداٍس، َع
لم  ه وس دَُّعاَء،     "  صلى اهللا علي َأْآَثَر ال ِة َف اْلَمْغِفَرِة َوالرَّْحَم ِه ِب َة، ِلُأمَِّت يََّة َعَرَف ا َعِش َدَع
ا َوَغَفْرَأْن َقْد َفَعْلُت، : َفَأَجاَبُه اُهللا َعزَّ َوَجلَّ الَ ُت ِلُأمَِّتَك ِإلَّا َمْن َظَلَم َبْعُضُهْم َبْعًض ا  : ، َفَق َي

ِه      ْن َمْظَلَمِت ًرا ِم وَم َخْي َك     "َربِّ ِإنََّك َقاِدٌر َأْن َتْغِفَر ِللظَّاِلِم، َوُتِثيَب اْلَمْظُل ي ِتْل ْن ِف ْم َيُك ، َفَل
يُّ      َفَلمَّا َآاَن ِمَن اْلَغِد َدَعا َغ .اْلَعِشيَِّة، ِإلَّا َذا ِث النَِّب ْم َيْلَب ِه، َفَل ْدُعو ِلُأمَِّت َداَة اْلُمْزَدِلَفِة، َفَعاَد َي

َحاِبهِ    ُض َأْص اَل َبْع ي،      : َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َتَبسََّم، َفَق َت َوُأمِّ َأِبي َأْن وَل اِهللا، ِب ا َرُس َي
َتَبسَّْمُت : " ْضَحَكَك، َأْضَحَك اُهللا ِسنََّك َقاَلَضِحْكَت ِفي َساَعٍة َلْم َتُكْن َتْضَحُك ِفيَها، َفَما َأ

اِلمِ ِمْن َعُدوِّ اِهللا ِإْبِليَس، ِحيَن َعِلَم َأنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ  ، َقِد اْسَتَجاَب ِلي ِفي ُأمَِّتي، َوَغَفَر ِللظَّ
  ٥).، َفَتَبسَّْمُت ِممَّا َيْصَنُع َجَزُعُهَأْهَوى َيْدُعو ِبالثُُّبوِر َواْلَوْيِل، َوَيْحُثو التَُّراَب َعَلى َرْأِسِه

ي   ن الجوزي ف ا فعل اب ده موضوعا آم نهم من ع اظ فم ه الحف م في ذا الحديث تكل وه
ى        دور عل ه، والحديث ي ع عن ة  (الموضوعات، ومنهم من داف ن آنان وهو مجهول   ) اب

  .)عبد اهللا بن آنانة(ألنه مبهم، لكن جاء في روايتي ابن ماجة وابن عدي مسمى ب

                                                 
  .الحديث رواه الترمذي وأبو داود وأحمد والحاآم عن أبي ذر، وهو حديث حسن ـ ٢
وسنن ابن ) ١٠٢٤٧(والنسائي في السنن الكبرى برقم ) ٤٠٦(وسنن الترمذي برقم ) ١٥٢١(وسنن أبي داود برقم ) ١/٢(مسند الـ   ٣

  ".حديث علي حديث حسن، ال نعرفه إال من هذا الوجه: "وقال الترمذي) ١٣٩٥(ماجه برقم 
  ).٢٤٥(ومسلم برقم .١٥٩: الحديث) ٢٥٩/  ١( -فتح الباري مع متن البخاري آامال ابن حجر ممم  ـ ٤
  .١٦٢٠٧:مسند أحمد  ح ـ ٥
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القول المسدد في الدب عن "وقد تكلم الحافظ ابن حجر رحمه اهللا على هذا الحديث في 
  ."المسند

ا  : (فكان مما قال في عبد اهللا هذا  ه آالم ذه     ٦)ولم أجد للمتقدمين في ه ه وى روايت م ق ، ث
ز نحوه     ؛وقد تابعه عبد الرحيم بن هانئ الغساني: (بقوله  د العزي وهو   ،فرواه عن عب

ذا   ٧)بن سفيان في مسندهعند الحسن  ى ه ، ثم ختم الحافظ ابن حجر بقوله في الحكم عل
تهم بالكذب       (: الحديث  م ي ه ل ن آنان د اهللا ب وي ألن عب د روى   ،والحديث على هذا ق وق

د           ،حديثه من وجه آخر د الترمذي وق ى شرط الحسن عن اذا فهو عل ا رواه ش وليس م
ث  ي األحادي ي ف دين المقدس ياء ال افظ ض ه الح ي أخرج يس ف ا ل ارة مم المخت

   ٨).الصحيحين
ه    : (ثم قال الحافظ ابن حجر  ثم وجدت له طريقا أخرى من مخرج آخر بلفظ آخر وفي

ي        رزاق ف د ال ه عب ف أخرج هد الموق ن ش رة لم وم المغف و عم ود وه ى المقص المعن
ه    دبري عن مصنفه ومن طريقه أخرجه الطبراني في معجمه عن إسحاق بن إبراهيم ال

ال رسول   : حدثنا خالس بن عمرو عن عبادة قال : سمع قتادة يقول عن معمر عمن  ق
يكم في       : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة  د تطول عل أيها الناس إن اهللا عز وجل ق

ا   هذا اليوم فغفر لكم إال التبعات فيما بينكم ووهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم م
إن اهللا قد غفر لصالحيكم وشفع صالحيكم   :  فلما آان يجمع قال ،سأل فادفعوا باسم اهللا

رة     زل المغف ا في طالحيكم ين ى آل        فيعممه ع عل رة في األرض فتق رق المغف م يف ؛ ال ث
ا يصنع اهللا      ات ينظرون م آاتب ممن حفظ لسانه ويده وإبليس وجنوده على جبل عرف

م ول   ،به ل يق وده بالوي و وجن ا ه رة دع ت المغف إذا نزل ا م : ف م حقب تفز به ن آيف اس
  .)فعمتهمثم جاءت المغفرة  ،الدهر

ه  وروى اإلمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري   عن النبي    رضي اهللا عن
انا    آان في بني إسرائيل رجل     : "قال صلى اهللا عليه وسلم ل تسعة وتسعين إنس م   قت ث

ال   فقتله. ال: خرج يسأل فأتى راهبا فسأله؛ فقال له هل من توبة؟ قال   ، فجعل يسأل فق
ه  ا؛ فاختصمت في اء بصدره نحوه ه الموت، فن ذا، فأدرآ ذا وآ ة آ ه رجل ائت قري ل
ذه        ى ه ي، وأوحى اهللا إل ذه أن تقرب ى ه مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب، فأوحى اهللا إل

  ٩".فغفر لهقيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر : أن تباعدي، وقال 
نفس الحديث أن نب     لم ل ام مس ة اإلم لم ي اهللا وفي رواي ه وس ال  صلى اهللا علي ان : ( ق آ

ى  قتل تسعة وتسعين نفسافيمن آان قبلكم رجل  ؛ فسأل عن أعلم أهل األرض؟ َفُدلَّ عل
ال  ه  : راهب؛ فأتاه؛ فق ا    إن ل تسعة وتسعين نفس ال       قت ة ؟ فق ه من توب ه  ال، : فهل ل فقتل

إنه قتل مائة : ل فقا. ثم سأل عن أعلم أهل األرض؟ َفُدلَّ على رجل عالم فكمل به مائة
ذا      نفس ى أرض آ ق إل ة ؟ انطل فهل له من توبة ؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوب

ا أرض      ى أرضك؛ فإنه وآذا؛ فإن بها أناسا يعبدون اهللا؛ فاعبد اهللا معهم، وال ترجع إل
وء ة     . س ة الرحم ه مالئك وت فاختصمت في اه الم ق أت ى إذا نصف الطري انطلق حت ف

  . جاء تائبا مقبال بقلبه إلى اهللا: فقالت مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب؟ 
  .م يعمل خيرا قطإنه ل: وقالت مالئكة العذاب 

                                                 
  ).٣٧:ص: (القول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد البن حجر العسقالني  ـ ٦
 )٣٧/  ١(القول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد ابن حجر ـ   ٧
 )٣٧/  ١(القول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد ابن حجر ـ   ٨
 .٣٤٧٠: ح) ٥١٢/  ٦( -تح الباري مع متن البخاري آامال ابن حجر ممم ف ـ ٩
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نهم  ال  . فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بي ا       : فق إلى أيتهم ين األرضين ف ا ب قيسوا م
ي أراد        ى األرض الت ى إل دوه أدن وه فوج ه، فقاس و ل ى، فه ان أدن ة  آ ته مالئك فقبض

   ١٠).الرحمة
ي صحيحه  لم ف ي ذر : ـ وروى مس هعن أب ال  رضي اهللا عن ه ق ال رسول اهللا : أن ق

د   صلى اهللا عليه وسلم ومن  يقول اهللا عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزي
ر   ا أو أغف ا،        جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثله ه ذراع برا تقربت من ، ومن تقرب مني ش
ا،  ة،       ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باع ه هرول اني يمشي أتيت ومن لقيني   ومن أت

    ١١).بقراب األرض خطيئة ال يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة
ك    ن مال ه  وروى الضياء المقدسي عن أنس ب ه   عن النبي    رضي اهللا عن صلى اهللا علي

ى  عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني : "قال اهللا تعالى : أنه قال وسلم فإني سأغفر لك عل
و أخطأت           ،ما آان منك  رة، ول ا مغف ا، لقيتك بقرابه راب األرض خطاي و لقيتني بق ول

   ١٢"حتى تبلغ خطاياك أعنان السماء؛ ثم استغفرتني لغفرت لك وال أبالي
ال      ن شماسة المهري ق ن العاص      :وروى مسلم في صحيحه عن اب حضرنا عمرو ب

ه ي        ى الجدار، فجعل ابن ه إل ول  وهو في سياقة الموت، فبكى طويال وحول وجه ا  : ق ي
صلى اهللا  بكذا ؟ أما بشرك رسول اهللا    صلى اهللا عليه وسلمأبتاه أما بشرك رسول اهللا 

ه إال اهللا وأن   : بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال  عليه وسلم إن أفضل ما ُنِعدُّ شهادة أن ال إل
اق ثالث        ى أطب د آنت عل ا أحد أشد بغضا       : محمدا رسول اهللا؛ إني ق د رأيتني وم لق

ه،     صلى اهللا عليه وسلم لرسول اهللا ه فقتلت مني، وال أحب إلي أن أآون قد استمكنت من
ا جعل اهللا اإلسالم في قلبي أتيت               ار، فلم ك الحال لكنت من أهل الن ى تل فلو مت عل

لم  النبي  ه وس ال   . ابسط يمينك فألبايعك   : فقلت   صلى اهللا علي ه ق فقبضت  : فبسط يمين
ال  . يدي ا عمرو؟ قلت     : ق َك ي ال  . ت أن أشترط أرد: ماَل اذا؟ قلت    : ق أن : تشترط بم

ي   ر ل ال  . ُيغف ه؟      : ق ان قبل ا آ دم م ا علمت أن اإلسالم يه ان     أم ا آ دم م وأن الهجرة ته
   ١٣..).؟وأن الحج يهدم ما آان قبله قبلها؟

رجيح وجوب   اتين المجموعتين من النصوص ذهب طائفة وأمام ه من أهل العلم إلى ت
ذا   ننسان وربه، أما ما آان بينه وبيتقييد المغفرة لما آان بين اإل غيره من بني آدم؛ فه

  .يتوقف على رد المظالم إلى أهلها، والتحلل منها، أو بعفو صاحبها
رة والتي           ة في المغف رجيح النصوص العام ى ت م إل وذهبت طائفة أخرى من أهل العل

  ... أيضا تشمل المظالم والتبعات
  ) المغفرة المقيدة: (ومن الذين انتصروا للقسم األول 

ة        ائر فيجب التوب ا الكب ط، أم مذهب الجمهور من أهل العلم أن الحج يكفر الصغائر فق
  .منها

َلاِم؟        اِئَر َآاْلِإْس ُر اْلَكَب ل ُيَكفِّ ُروِر ه جِّ اْلَمْب ِق اْلَح ن ُمْطَل ي ع ر الهيتم ن حج ِئَل اب  :َوُس
ى         َفَأَجاَب اْلَحجُّ ( اَع عل ُهم اْلِإْجَم ى َبْعُض ا َحَك آَدِميِّيَن آم اِت اْل َدا َتِبَع اْلَمْبُروُر ُيَكفُِّر ما َع

  ١٤).هذا اِلاْسِتْثَناِء

                                                 
 ). ٢٧٦٦(  - ٤٦) ٢١١٨/  ٤( - م م ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي  ١/٥صحيح مسلم ـ   ١٠
 ) ٢٦٨٧(  - ٢٢) ٢٠٦٨/  ٤( - م م ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي  ١/٥صحيح مسلم ( ـ ١١
 ).إسناده صحيح: (وقال الضياء . ١٥٧١:ح) ٤/٣٩٩( - م م  األحاديث المختارة للضياء المقدسيـ   ١٢
 ). ١٢١(  - ١٩٢) ١١٢/  ١( - م م ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي  ١/٥صحيح مسلم ـ   ١٣
 ).٩٩/  ٢( - الفتاوى الفقهية الكبرى  ـ ١٤
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افظ  ال الح ي   ق دين المقدس مس ال ال أو  ": ١٥ش ن دم أو م ي م ق اآلدم قط ح وال يس
  ١٦"بالحج ، عرض

ل    ن عقي ال اب اٍل      ( :ق ْن َم يٍّ ِم قُّ آَدِم ُقُط َح ا َيْس اْلَحجِّ  َوَل ْرٍض َأْو َدٍم ِب َأْو ِع
  ١٧).اْنَتَهى.إْجَماًعا

دَِّميِريِّ   ِحيِح     ١٨َوَقاَل ال ِديِث الصَّ ي اْلَح ْن         " :ِف َرَج ِم ْق، َخ ْم َيْفُس ْث َوَل ْم َيْرُف جَّ َفَل ْن َح َم
ًة    َوُهَو َمْخُصوٌص ِباْلَمَعاِصي اْلُمَتَعلَِّقِة ِبُحُق "ُذُنوِبِه َآَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُُّه اَلى َخاصَّ ِه َتَع وِق اللَّ

  ...).ُدوَن اْلِعَباِد
اس بارتكاب المعاصي وأخذ       : وهؤالء قالوا  ة من الن واألدهى واألمر أن يتجرأ طائف

وق  اد، حق ن    العب ه م ت في ا أن رك م ى اهللا وات ب إل ه ت ل ل إذا قي الم ؛ ف اب المظ وارتك
وق ألصحابها ال . المعاصي، ورد الحق ا : ق ر س أحج ألآف ي س و ال إن ذنوب، فه ئر ال

  .يتورع عن ظلم الناس وأخذ حقوقهم معتقدا أنه بحجه يكفر اهللا عنه سائر هذه الذنوب
  )شمول المغفرة، بل حتى التبعات: (ومن الذين انتصروا للقول الثاني 

د شرح   فقد قال في : الحافظ ابن حجر ه  : (الفتح عن لم   قول ه وس رجع  : ( صلى اهللا علي
ير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وهو من أي بغ) آيوم ولدته أمه

ن           ه شاهد من حديث اب ذلك، ول ن مرداس المصرح ب أقوى الشواهد لحديث العباس ب
  اهـ ١٩).عمر في تفسير الطبري

  .أيضا في فتاواه أنه يكفر الصغائر والكبائر بل التبعات ٢٠ومذهب الرملي
ألة  : أقول  ذه المس ذنوب       أ والقول المختار في ه ع ال ه جمي ر اهللا ب رور يكف ن الحج المب

ذه ينبغي      التي بينك وبين اهللا عز وجل ـ مع التوبة من الكبائر ـ  أما حقوق اآلدميين فه
  .التحلل منها برد المظالم إلى أصحابها

ال       رة ق ال رسول اهللا   : ـ روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هري صلى اهللا ق
ل       من آانت له َمْظِل: "عليه وسلم وم قب ه الي ه من مٌة ألخيه من ِعرضه أو شيِء، فليتحلل

م         ،أن ال يكون ديناٌر وال درهٌم ه، وإن ل در مظلمت ه بق َذ من وإن آان له عمل صالٌح ُأِخ
  ٢١".تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم " صحيحه"ورواه اإلمام مسلم في 
ال إن المفلس     :  قال اع فق ه وال مت أتدرون ما المفلس ؟ قالوا المفلس فينا من ال درهم ل

ذا وأآل           ذا وقذف ه د شتم ه أتي ق اة وي من أمتي يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزآ
إن               ناته ف ذا من حس ناته وه ذا من حس ذا فيعطى ه ذا وضرب ه ذا وسفك دم ه مال ه

ه أخذ       ا علي ل أن يقضى م م طرح في        فنيت حسناته قب ه ث اهم فطرحت علي من خطاي
   ٢٢).النار

د ورد في    وال خالف عند العلماء أن الشهادة في سبيل اهللا من األعمال العظيمة التي ق
                                                 

 )هـ٧٦٣: المتوفى (الحافظ محمد بن مفلح أبو عبد اهللا شمس الدين المقدسي ـ   ١٥
 ).٢٣٣/  ١٠( -تصحيح الفروع محمد بن مفلح الحنبلي ممم الفروع و ـ   ١٦
 ).٣٨٩/  ٦( -مطالب أولي النهى مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى : نقال عن ـ   ١٧
حياة : له. أصله من أهل دميرة بمصر، وولد ونشأ بالقاهرة. ، أبو البقاء الشافعيالدميريبن عيسى بن علي  محمد بن موسى ـ ١٨

  .هـ٨٠٨توفي سنة . باجة شرح ابن ماجه، وأرجوزة في الفقه، والديالحيوان
 ، ٧/٣٤٠، واألعالم ٦٩٦، وآشف الظنون ١/١٨٦مفتاح السعادة : ـ ترجمته في

  ).٣٨٣/  ٣( -فتح الباري مع متن البخاري آامال ابن حجر ممم   ١٩
فقيه الديار المصرية في عصره، ومرجعها ). هـ ١٠٠٤ت(شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة، الرملي صاحب هذه الفتاوى هو  ـ ٢٠

  .الفتاوى، وصنف شروحا وحواشي آثيرة في الفقه الشافعي: له آتب منها . الشافعي الصغير: في الفتوى، وآان يقال له
 .األعالم للزرآلي: ـ انظر 

  .٢٤٤٩: ح). ١٠١/  ٥( -فتح الباري مع متن البخاري آامال ابن حجر ممم  ـ ٢١
 ).١٩٩٧/  ٤( - م م ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي  ١/٥صحيح مسلم ـ   ٢٢
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دنيا واآلخرة، والشهيد          د اهللا في ال ة الشهيد عن ين مكان فضلها آيات وأحاديث آثيرة تب
وق          ديون من حق دَّين، ألن ال ذنوب إال ذنب ال ائر ال ه س لم في    يغفر ل اد؛ روى مس العب

ن العاص، أن رسول اهللا       من حديث   " صحيحه" ن عمرو ب د اهللا ب ه   عب صلى اهللا علي
  ٢٣".يغفر للشهيد ُآل ذنب، إال الدَّْين: "قال وسلم

دحهم   ثم إن مرتبة الصحبة مرتبة عظيمة، وقد مدح اهللا الصحابة في القرآن الكريم وم
ول اهللا   ه رس ى علي لم وأثن ه وس لى اهللا علي م    ف ص روا باس د ذآ رة؛ فق ث آثي ي أحادي

األنصار والمهاجرين في نصوص مستفيضة، ولم يقع خالف بين العلماء في علو هذه 
إن من مات من          ك ف أخرين، ومع ذل دمين أو المت الرتبة بين المسلمين سواء عند المتق

لم  الصحابة وعليه دين لم يكن رسول اهللا  ه وس ه، والشك أن     صلى اهللا علي يصلي علي
ات؛    الدي أنه شأن التبع د صح عن رسول اهللا     ن من حقوق العباد؛ ش ه   فق صلى اهللا علي
ال    وسلم ا؛ فق ن؟    : (أنه أتي بجنازة ليصلي عليه ه من دي الوا  ) . هل علي فصلى  . ال: ق
ال  . عليه ن؟    : (ثم أتي بجنازة أخرى فق ه من دي ال    ). هل علي م ق الوا نع ى   (ق صلوا عل

   ٢٤.رسول اهللا فصلى عليه قال أبو قتادة علي دينه يا). صاحبكم
دَّْيُن       ( صلى اهللا عليه وسلموفي الصحيح آذلك أنه  ِه ال َوفَّى َعَلْي ِل اْلُمَت ْؤَتى ِبالرَُّج اَن ُي َآ

لُّوا       ِلِميَن َص اَل ِلْلُمْس لَّى، َوِإَال َق اًء َص َرَك َوَف  َفَيْسَأُل َهْل َتَرَك ِلَدْيِنِه َفْضًلا َفِإْن ُحدَِّث َأنَُّه َت
ُوفَِّي   . اِحِبُكْمَعَلى َص ْن ُت َفَلمَّا َفَتَح اللَُّه َعَلْيِه اْلُفُتوَح َقاَل َأَنا َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِهْم َفَم

  ٢٥ .)"ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن َفَتَرَك َدْيًنا َفَعَليَّ َقَضاُؤُه َوَمْن َتَرَك َماًلا َفِلَوَرَثِتِه
ه    لم   صلى اهللا فدل هذان الحديثان أن ه وس ن ألن         علي ه دي ى من علي م يكن يصلي عل ل

ذا الصحابي الميت دَ        ه، أو َنـيْ الدين من حقوق العباد؛ فإذا تحمل أحد الصحابة عن ه
ع عن         صلى اهللا عليه وسلمآان له  ه؛ وإال امتن دين صّلى علي ذا ال ه ه ما يقضي به عن

  .الصالة عليه
وق       ين أن حق ي ح احة، ف ى المش ة عل اد مبني وق العب و    فحق ى العف ة عل اهللا مبني

يم؛       ار ورحمن ورح ور وغف ه غف والمسامحة؛ فاهللا سبحانه وتعالى شديد العقاب، ولكن
ان      ذا ـ مع اإليم فمن تعلق من العباد به طلبا للمغفرة والرحمة وهو صادق في تعلقه ه

  .وعدم اإلشراك به ـ فاهللا ال يرد رجاء من ارتجاه
ا  ة ب وق المتعلق ين الحق ة ب دخل  ومحل التفرق م تت ا إذا ل اد م ة بالعب وق المتعلق هللا والحق

ر لمن        اإلرادة اإلالهية ى أن يغف ادر عل ه، فهو سبحانه ق ، فإذا أراد اهللا أمرا فال مرد ل
ذي ذآر      ذا ال اهللا، فه ألخيه عليه حق ويثيب المظلوم؛ آل ذلك ما لم يكن الذنب شرآا ب

الى    ال تع َه  ": اهللا أنه ال يغفره أبدا، ق َك        ِإنَّ اللَّ ا ُدوَن َذِل ُر َم ِه َوَيْغِف َرَك ِب ُر َأْن ُيْش ا َيْغِف َل
  ،]٤٨:النساء[ ")٤٨(ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًما 

َوَمْن ُيْشِرْك  ِإنَّ اللََّه َلا َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء": وقال سبحانه 
  ].١١٦:النساء[ ")١١٦(ِباللَِّه َفَقْد َضلَّ َضَلاًلا َبِعيًدا 

ان،   : ألن اهللا سبحانه وتعالى : وهذا هو خالصة هذا الباب  ار، رحم غفور، ودود، غف
  .رحيم، بر، آريم

                                                 
 ). ١٨٨٦). ( ١٥٠٢/  ٣( - م م ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي  ١/٥صحيح مسلم ـ  ٢٣
 .٢١٧٣: ح) ٨٠٣/  ٢(صحيح البخاري بترقيم البغا ـ  ٢٤
 ).٥١٥/  ٩( -فتح الباري مع متن البخاري آامال ابن حجر ممم  ـ ٢٥
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اب اهللا      وينبغي أن يكون العباد على  ة من الوجل والخوف من عق ا ينبغي أن    ،حال آم
وه؛   على يكونوا  ه وعف رة اهللا وآرم ين الخوف       طمع في مغف فأهل السنة و الجماعة ب
َواِرِثيَن      ": ؛ قال تعالى والرجاء ُر اْل َت َخْي ْرًدا َوَأْن َذْرِني َف َوَزَآِريَّا ِإْذ َناَدى َربَُّه َربِّ َلا َت

ُه ِإنَّ    ) ٨٩( ُه َزْوَج َلْحَنا َل ى َوَأْص ُه َيْحَي ا َل ُه َوَوَهْبَن َتَجْبَنا َل ي   َفاْس اِرُعوَن ِف اُنوا ُيَس ْم َآ ُه
  ].٨٩،٩٠ :األنبياء[" )٩٠(اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَآاُنوا َلَنا َخاِشِعيَن 

ه   دحهم ب ا م ذآر مم دعاء؛ ف ه ال ه ولزوج تجاب ل اء واس ى زآري ى اهللا عل د أثن فق
  .  رغبة والرهبةوالعبادة المشفوعة بالالمسارعة في الخيرات ـ وهي الطاعات ـ 

اب الخوف        ق ب اب الرجاء ووسعها وأغل وهذا هو المنهج اإلسالمي الحق؛ فمن فتح ب
  .من عقاب اهللا عز وجل طغى وتجبر وارتكب الموبقات اغترارا منه برؤيته القاصرة

ك    ه ذل اده أورث ة اهللا بعب ى رحم ة دون النظر إل اب الخوف والرهب ي ب ع ف ن توس وم
  .القنوط من رحمة اهللا

الى        وال ة اهللا؛ واهللا سبحانه وتع وط من رحم د الشرك القن شك أن من أعظم الذنوب بع
رَِّحيُم  ": يقول  َأِليُم     ) ٤٩(َنبِّْئ ِعَباِدي َأنِّي َأَنا اْلَغُفوُر ال َذاُب اْل َو اْلَع َذاِبي ُه ) ٥٠(َوَأنَّ َع

) ٥٢(َقاُلوا َسَلاًما َقاَل ِإنَّا ِمْنُكْم َوِجُلوَن ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َف) ٥١(َوَنبِّْئُهْم َعْن َضْيِف ِإْبَراِهيَم 
يٍم     اٍم َعِل ُرَك ِبُغَل ِبَم       ) ٥٣(َقاُلوا َلا َتْوَجْل ِإنَّا ُنَبشِّ ُر َف ِنَي اْلِكَب ى َأْن َمسَّ ْرُتُموِني َعَل اَل َأَبشَّ َق

اْلَحقِّ    ) ٥٤(ُتَبشُِّروَن  ْرَناَك ِب اُلوا َبشَّ اِنطِ    َق َن اْلَق ْن ِم ا َتُك اَل  ) ٥٥( يَنَفَل ْن    َق َنُط ِم ْن َيْق َوَم
  ]٥٦-٤٩:الحجر[ ")٥٦( َرْحَمِة َربِِّه ِإلَّا الضَّالُّوَن

ذه             ع ه ه بحجه سيكفر جمي ه أن ادا من فمن تعمد فعل المعاصي وارتكاب المظالم اعتق
د اهللا   ه  الذنوب فهو مغرور، فحديث جابر بن عب صلى  روى عن النبي    رضي اهللا عن

وال شك أن معنى  ٢٦). الحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة: (قال  أنه اهللا عليه وسلم
ه          وب من لم مطل ه، فالمس د معرفت ذا األمر ال يستطيع العب المبرور المتقبل من اهللا، وه

   .بولالَق من اهللا عز وجلالعمل و
على المشيئة  فاهللا علق ذلك "َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء": فاهللا سبحانه وتعالى قال 

َوَمْن أدراك أيها العاصي المتجرئ على المحارم أنك مشمول بالمغفرة ضمن الذين 
  ؟!شاء اهللا سبحانه أن يغفر لهم

  .واهللا أعلم
  

                                                 
  .ي األوسط بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي والحاآم مختصرا وقال صحيح اإلسنادرواه أحمد والطبراني فـ   ٢٦


