
 والفرق  والمذاهب األد�ان
 ا من الكفارالمنافقون أشد عذا�ً 

 

هم �ما جاء ذلك في القرآن الكر�م، فهل �عني أنَّ  نافقون في الدرك األسفل من النارالم: السؤال

  أشد عذاً�ا من الكفار الذین ما عرفوا اإلسالم قط؟

وجاء في أنواع من الكفار  ،االناس عذا�ً  : نعم مقتضى �ونهم في الدرك األسفل أنهم أشدُّ الجواب

وجاء في حق �عض المسلمین أنهم من أشد الناس عذاً�ا  ،وأفراد وفئات أنهم من أشد الناس عذاً�ا

وعلى �ل حال المنافقون الذین عرفوا الحق وقامت علیهم الحجة بوضوح  ،كالمصور�ن مثًال 

ولذا جاء في حق أبي  ،عذاً�ا من الكفار الذین دونهم في قیام الحجة وجالء ال شك أنهم أشدُّ 

 »نار من َضْحَضاحٍ  في«عذب وأنه أنه �ُ  ،-علیه الصالة والسالم-طالب حینما شفع له النبي 

وهو ، ]٢١٢ :مسلم[ »دماغه منهما �غلي بنعلین منتعل وهو«وفي روا�ة:  ،]٣٨٨٣[البخاري: 

: علیه الصالة والسالم-وقال النبي  ،ین النعلینت�غلي دماغه من هاا ومع ذلك أخف الكفار عذا�ً 

علیه الصالة -أي: لوال النبي  ]٣٨٨٣[البخاري: »ولوال أنا لكان في الدرك األسفل من النار«

حمى النبي و وهو الذي نصر و�ذل، لماذا  ،لكان أبو طالب في الدرك األسفل من النار -والسالم

 لكن ،واعترف �ه ،�حال المنافقین ربٍ ألنه عرف الحق من قُ  ؟اد عنهوذ -علیه الصالة والسالم-

الشهادة في آخر  -علیه الصالة والسالم-رض علیه النبي ما الذي منعه من قبوله حینما عَ 

 حیاته؟

 ا بذاك مبینالوجدتني سمحً      لوال المذمة أو حذار مسبة  

 !�ه آثر دین األشیاخ وملة عبد المطلب على الحق مع معرفته

 ن خیر أد�ان البر�ة دینامِ        �أن دین محمد  ولقد علمتُ 

اإلنسان �علم تكون التبعة علیه أكثر ممن ال �علم؛ ولذا ال �قال: إن العالم الفالني الذي كون ف
ولذا  ،ولو خالف عرف الحق �أدلته وخالفه وجانبه مثل العامي الذي لم �عرف األحكام �أدلتها

ولذا ُأمرنا  ،وأن النصارى ضالون  ،لنصارى أن الیهود مغضوب علیهمجاء في حق الیهود وا
َراطَ  {اهِدَنام �االستعاذة من سبیله  الَمغُضوبِ  َغیرِ  َعَلیِهمْ  َأنَعمتَ  الَِّذینَ  ِصَراطَ  . الُمسَتِقیمَ  الصِّ

الِّین} َوالَ  َعَلیِهمْ   :والضالون  ،الیهود؛ ألنهم عرفوا الحق :المغضوب علیهم] ٧-٦الفاتحة: [ الضَّ
فق الذي عرف الحق وخالط فالمنا ،ففرق بین هذا وهذا ،النصارى؛ ألنهم عبدوا هللا على جهل



الباطن �ختلف عن الكافر الذي لم في وشار�هم في الظاهر مع إصراره على الكفر  المسلمین
 ولم �عرف من الحق مثل ما عرف. ،�خالطهم وهو �عید عنهم

 .٢٥/٢/١٤٣٢الدرب، الحلقة الثامنة والعشرون، برنامج فتاوى نور على  المصدر:
 
 


