
 " . غوائله جاره يأمن ال من بمؤمن ليس" 
 : 312/  5"  الصحيحة السلسلة"  في األلباني قال
 الجنة يدخل ال:  قال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أن هريرة أبي عن
 الغائلة وهي بائقة جمع البوائق(  بوائقه)  ش]  بوائقه جاره يأمن ال من

 صحيح مسلم[  والفتك والداهية
 يأمن ال الذي ، يؤمن ال واهلل ، يؤمن ال واهلل ، يؤمن ال واهلل: " 
 . البخاري رواه" .  بوائقه جاره
 و عليه اهلل صلى اهلل رسول لنا صلى:   قال أنه الجهني خالد بن زيد عن

 انصرف فلما الليلة من كانت سماء إثر على بالحديبية الصبح صالة سلم
 ورسوله اهلل قالوا( .  ربكم قال ماذا تدرون هل)  فقال الناس على أقبل
 اهلل بفضل مطرنا قال من فأما وكافر مؤمن عبادي من أصبح)  قال أعلم

 وكذا كذا بنوء قال من وأما بالكوكب وكافر بي مؤمن فذلك ورحمته
 متفق عليه( بالكوكب ومؤمن بي كافر فذلك

 بما كفر فقد دبرها في امرأة أو حائضا أتى من مرفوعا هريرة أبي حديث
 (  صحيح)   األثرم رواه وسلم عليه اهلل صلى محمد على أنزل
:  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن

 على أنزل بما كفر فقد كاهنا أو دبرها في امرأة أو حائضا أتى من" 
 بما فصدقه: "  روايتهما وفي والدارمي ماجه وابن الترمذي رواه" .  محمد



 حديث من إال الحديث هذا نعرف ال:  الترمذي وقال"   كفر فقد يقول
 هريرة أبي عن تيمية أبي عن األثرم حكيم

 كن   َمنْ  َأْرَبع  : قَالَ  وسلم عليه اهلل صلى الن ب ي   َأن   َعْمٍرو ْبن   اهلل   َعْبد   حديث
ُهن   َخْصَلة   ف يه   كاَنتْ  َوَمنْ  ،َخال ًصا ُمناف ًقا َكانَ  ف يه   ن ْ  م نَ  َخْصَلة   ف يه   كاَنتْ  م 

 َغَدَر، عاَهدَ  َوإ ذا َكَذَب، َحد ثَ  َوإ ذا َخاَن، اْؤُتم نَ  إ ذا: َيَدَعَها َحّتى النِّفاق  
 َفَجَر )متفق عليه( َخاَصمَ  َوإ ذا

 اْلَجن ةَ  َيْدُخلُ  ال: يَ ُقولُ  وسلم عليه اهلل صلى الن ب ي   َسم ْعتُ  قَالَ  ُحَذيْ َفةَ 
)نمام(متفق عليه  قَ ت ات 

 وسلم عليه اهلل صلى الن ب ي   قَالَ : قَالَ  عنه اهلل رضي َمْسعودٍ  ْبن   اهلل   َعْبد  
ّنا َلْيسَ  ل ي ة   ب َدْعوى َوَدعا اْلُجُيوَب، َوَشق   اْلُخُدوَد، َضَربَ  َمنْ  م  اْلجاه 

 البخاري
 َجَهن مَ  نَارَ  َلهُ  فَإ ن   َوَرُسوَلهُ  الل هَ  يَ ْعص   َوَمنْ  َور َسااَلت ه   الل ه   م نَ  َباَلًغا إ ال  

 الجن( 32) أََبًدا ف يَها َخال د ينَ 
 المائدة( 44) اْلَكاف ُرونَ  ُهمُ  فَُأوَلئ كَ  الل هُ  َأنْ َزلَ  ب َما َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ 
ْلهُ  ُحُدوَدهُ  َويَ تَ َعد   َوَرُسوَلهُ  الل هَ  يَ ْعص   َوَمنْ   َعَذاب   َوَلهُ  ف يَها َخال ًدا نَارًا يُْدخ 

 النساء(14) ُمه ين  
 ال و صيام ما يدرى ال حتى الثوب وشي يدرس كما اإلسالم يدرس" 

 ليلة في جل و عز اهلل كتاب على ليسرى و صدقة وال نسك ال و صالة



 و الكبير الشيخ:  الناس من طوائف وتبقى آية منه األرض في يبقى فال
 فنحن"  اهلل إال إله ال: "  هذهالكلمة على آباءنا أدركنا:  يقولون ، العجوز
 هم و اهلل إال إله ال عنهم تغني ما:  لحذيفة زفر بن صلة قال"  " . نقولها

 حذيفة عنه فأعرض ؟ صدقة ال و نسك ال و صيام ال صالةو ما يدرون ال
 في عليه أقبل ثم ، حذيفة عنه يعرض ذلك كل ، ثالثا عليه ردها ثم ،

  " الصحيحة السلسلة" ." ثالثا. النار من تنجيهم!  صلة يا:  فقال الثالثة
  

 
 

 


