
 

 

 فً ورد وإنما الكرٌم القرآن فً ٌأت لم الصراط ذكر) : إبراهٌم عدنان قال

 . (عقٌدة منها تؤخذ ال اآلحاد وأحادٌث آحاد آحادٌث

 

 :علٌه ٌجاب

 .فٌه رٌب ال حق الصراط بأن

 

 .الواضح الطرٌق : لغة الصاد بكسر وهو

 قدر على الناس علٌه ٌمر جهنم متن على منصوب جسر:  وورعاًا 

 .أعمالهم

 دحض ، الوعر من وأدق ، السٌف من أحدّد  : أنه الصراط وصف فً وجاء

 البصر كلمح ٌمر من منهم ، أعمالهم قدر على الناس علٌه ٌمر ، مزلة

 كالفرس ٌمر من ومنهم كالرٌح ٌمر من ومنهم كالبرق ٌمر من ومنهم

 من ومنهم عدواًا  ٌعدوا من ومنهم اإلبل كركاب ٌمر من ومنهم الجواد

 تخطف كاللٌب الصراط حافتً وعلى زحفاًا  ٌزحف من ومنهم موٌاًا  ٌموً

 .الناس

 

 .واإلجماع والسنة الكتاب بالصراط اإلٌمان وجوب على ودل

 :الكتاب

 ننجً ثم مقضٌاًا  حتماًا  ربك على كان واردها إال  منكمـ وإن ) تعالى قال

لمٌن ونذر اتقوا الذٌن   (جثٌاًا  فٌها الظـٰ



: قال(  واردها إال منكم وإن ): قوله فً عنه هللا رضً مسعود ابن قال

 تفسٌره فً جرٌر ابن رواه(  السٌف حد مثل جهنم على الصراط

(١٦/١١٠). 

 

 :السنة

 وأبو هرٌرة أبو منهم الصحابة من جمع رواها كثٌرة الصراط أحادٌث

 رضً وعائوة وثوبان كعب بن وأبً مسعود وابن وأنس الخدري سعٌد

 .والمسانٌد والسنن الصحاح فً مخرجه وأحادٌثهم ، عنهم هللا

 .الصراط أحادٌث تواتر على( ١٦/٤٦٣) الفتاوى فً اإلسالم وٌخ ونص

 

 : ) والسالم الصالة علٌه النبً قال : عنه هللا رضً الخدري سعٌد أبو قال

 الجسر؟ وما هللا رسول ٌا: قلنا ، جهنم ظهري بٌن فٌجعل بالجسر ٌؤتى

 ووكة لها مفلطحة وحسكة وكاللٌب خطاطٌف علٌه مزلة مدحضة: قال

 وكالبرق كالطرف علٌها المؤمن السعدان لها ٌقال بنجد تكون عقٌفاء

(. جهنم نار فً ومكدوس مخدوش فناج والركاب الخٌل وكأجاوٌد وكالرٌح

 (١٨٣)ومسلم( ٧٤٣٩)البخاري رواه

 

 :اإلجماع

 رٌب ال حق وأنه بالصراط اإلٌمان وجوب على والجماعة السنة أهل أجمع

 .فٌه

 منهم العلم أهل من واحد غٌر اإلجماع ونقل

 (١٠)الرازٌٌن عقٌدة فً حاتم أبً ابن

 



 على وأجمعوا(: ٢٨٦) الثغر أهل إلى رسالة فً األوعري الحسن أبو وقال

 اهـ.أعمالهم بقدر العباد علٌه ٌجوز جهنم على ممدود جسر الصراط أن

 

 ذاكرون اآلن ونحن(: ٢٠١) واإلبانة الورح فً العكبري بطة ابن وقال

 ثم…األمة وسائر اإلسالم أهل له ورحنا على أجمع مما … السنة ورح

 اهـ.والصراط بالبعث اإلٌمان

 

 الصراط إثبات على الكلمة اتفقت(: ١/١٩٠) اللوامع فً السفارٌنً وقال

 اهـ.الجملة فً

 

 وأما ،  والسالم الصالة علٌه محمد أمة األمم من الصراط ٌعبر من وأول

 .جهنم إلى ٌساقون بل علٌه ٌعبرون ال فإنهم الكفار

 

 ٌمرون ال الموركون(: ١٧١) النار من التخوٌف فً رجب ابن الحافظ قال

 ذلك على وٌدل ، الصراط وضع قبل النار فً ٌقعون وإنما الصراط على

 الصالة علٌه النبً عن عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن الصحٌحٌن فً ما

 .والسالم

 فٌتبع فلٌتبعه وٌئاًا  ٌعبد كان من: فٌقول القٌامة ٌوم الناس هللا ٌجمع) : قال

 ٌعبد من الطواغٌت وٌتبع القمر ٌعبد من القمر وٌتبع ٌعبدها من الومس

 أن إلى الحدٌث فذكر ( منافقوها فٌها األمة هذه وتبقى الطواغٌت

 من أول وأمتً أنا فأكون جهنم ظهرانً بٌن الصراط وٌضرب)قال

 اهـ(.ٌجٌزه

 

 



 (:٩١)الواسطٌة ورح فً باز ابن العالمة وقال

 ٌمر وال أصالًا  ٌرده ال المؤمن وغٌر وٌنجون الصراط ٌردون المؤمنون

 اهـ.جهنم إلى ٌساق بل علٌه

 

 وأما(: ١/٢٦٨)الدرب على نور فتاوى فً عثٌمٌن ابن العالمة وقال

 جهنم إلى ٌحورون بل الصراط هذا على ٌعبرون ال فإنهم الكافرون

 اهـ.ورداًا 

 

 فال الكفار وأما المسلمون علٌه ٌمر الصراط: الفوزان العالمة لً وقال

 اهـ.علٌه ٌمرون

 

 :الصراط إنكار

 ممن والضالل الزٌغ أهل من وغٌرهم والجهمٌة المعتزلة الصراط وأنكر

 .بها ٌحتج وال واإلجماع الورعٌة النصوص ٌرد

 

 عبدالجبار القاضً الصراط وأنكر(: ١/١٩٠) اللوامع فً السفارٌنً قال

 اهـ.أتباعه من وكثٌر المعتزلً

 

 :الصراط أنكر من حكم

 من حكم(: ١/٢٦٨) الدرب على نور فتاوى فً عثٌمٌن ابن العالمة قال

 بلغ فإذا ، له ٌتبٌن حتى ٌعلم فإنه جاهالًا  كان إن الصراط وجود أنكر

 أن علمه مع أنكره فإن ٌعتقده أن علٌه ٌجب فإنه ذلك فً الواردة باألحادٌث



 هللا رسول لتكذٌبه كافراًا  مرتداًا  كان به أخبر والسالم الصالة علٌه النبً

 اهـ.والسالم الصالة علٌه

 

 

/ كتبه

. بدر بن محمد البدر

 هـ١٤٣٦/٧/٢٣


