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ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

 احلمد هللا رب العاملني وبه نستعني وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم، ونعوذ باهللا من

 رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ومن مهزات الشياطني.

 أما بعد:

ا  فإن من واجب العامل املحتسب القيام ببيان ما وصل إليه علمه من معرفة احلق بدليله مقرونً

 بتجليته وتوضيحه والدعوة إليه والصرب عىل األذ فيه.. فإن بيان العلم أمانة والكتامن خيانة.

ا، والشخص يزداد ومن املعلوم أن العلم ذو  ا ويزداد وضوحً شجون، يستدعي بعضه بعضً

ا بتوارد أفكار الباحثني وتعاقب تذاكر الفاحصني، إذ مالقاة التجاوب بني العلامء تلقيح  نضوجً

أللباهبا وتقوية خلطاهبا وعىل قدر رغبة اإلنسان يف العلم وطموح نظره يف التوسع فيه بطريق 

ه.. فإنه تقو حجته وتتوثق صلته بالعلم والدين. ومن يرد البحث والتفتيش عن احلق يف مظان

ا يفقهه يف الدين، واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا. ورأس العلم خشية اهللا..  اهللا به خريً

 ]اعرتاض بعض العلامء عىل رسالة إحتاف األحفياء برسالة األنبياء[

ا  ١٣٩٧مجاد األوىل عام  ٢٨بالرياض بتاريخ  الدعوةولقد نرشت جملة  هـ، مقاالً صادرً

ا منه عىل  من الشيح عبد العزيز بن رشيد رئيس هـيئة التمييز باململكة العربية السعودية، إنكارً

حينام قلت بعدم التفريق بني األنبياء والرسل.. فإن األنبياء هم الرسل  ،رسالة إحتاف األحفياء

ذكر األنبياء دخلت فيه الرسل، أو والرسل هم األنبياء، إذ إن خمرجهام يف كتاب اهللا واحد؛ فمتى 

 أفرد ذكر الرسل دخلت فيه األنبياء، أشبه التسمية باملؤمنني واملسلمني.

فإن اهللا سبحانه إذا ذكر املؤمنني دخل فيه املسلمون، أو أفرد ذكر املسلمني دخل فيه 



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٤

إلسالم دخل فيه املؤمنون، كام أنه سبحانه إذا أفرد ذكر اإليامن دخل فيه اإلسالم، أو أفرد ذكر ا

اإليامن عىل حد سواء، فكل نبي رسول وكل رسول نبي، وكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن يف 

 ظاهر احلكم عىل الناس يف الدنيا، واهللا سبحانه يتوىل احلكم يف الرسائر.

فأنكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن رشيد عدم التفريق بني األنبياء والرسل وعدم التفريق 

 واملسلمني، لزعمه أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسوالً، وأن كل مؤمن مسلم، بني املؤمنني

 وليس كل مسلم مؤمنًا.

فألجله أصدر الشيخ عبد العزيز هذا املنشور ليطلع عليه كافة اجلمهور من الرجال والنساء، 

ا يف كأهنا فضيحة يريد إشاعتها، وهي شكاة قد ذهب عنا عارها، وقد كان من األوفق أن يكتبه

رسالة ثم يعمم هبا مجيع املختصني بالعلم واملعرفة، ثم حيكموا رأهيم فيمن هو أهد سبيالً، بدالً 

 من أن يغشى هبا العوام وضعفة العقول واألفهام.

ا  وكــم مـــن عائـــب قـــوالً صـــحيحً
 

ـــــه مـــــن الفهـــــم الســـــقيم   وآفت
 

كن بدون رماية وال دراية إن الشيخ عبد العزيز رمحه اهللا لديه قوة ونشاط يف الرد والنقد، ول

 وال سياسة وال حكمة، فرتاه جيعل الصحيح خطأ والصواب غلطًا، كام سرتاه مفصالً من قوله..

فبام أن الشيخ عبد العزيز أشاع الشناعة عىل الرسالة برصيح التضليل والتجهيل بدون تثبت 

ا لن تستطيع أن توصله ع ا..وال تصحيح، ومن املعلوم أن كل من أوصلته خربً  ذرً

 ]االعرتاض ال يقوم عىل أساس من العلم و املعرفة[
وقد تبني لنا أن اعرتاضاته كلها باطلة ال تعتمد عىل أساس من العلم واملعرفة، وأن سكويت 

عن اجلواب قد يعطي بعض الناس شيئًا من الشك واالرتياب فيام قلت يف الكتاب، مما قد يئول 

 إىل عدم الثقة واالطمئنان إليه..

جله بدا يل أن أُبدي اعتذاري بكشف هذا االهتام الناشئ عن غلط األوهام وخطأ فأل

 األفهام.



 ٥  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

ــب بمالمــة ــن ملــيم مل يص ــم م  وك
 

 ومتبـــع بالـــذنب لـــيس لـــه ذنـــب 
 

وقد كنت أحسب هلذه النفرة احلساب، فطرقت لسدها كل باب، ومجعت النصوص اجللية 

عن الكتاب.. غري أن صواب القول  والرباهني القطعية ما عسى أن يزيح الشك واالرتياب

 وصحته غري كافلة لصيانتة عن الرد عليه واحلط من قدره بحق وبغري حق.

غري أن الناس بطريق االختبار يف القول والنقد يتفاوتون يف العلوم واألفهام ويف الغوص إىل 

امل الكاتب استنباط املعاين واألحكام أعظم من تفاوهتم يف العقول واألجسام.. فمن واجب الع

أن يبدي غوامض البحث ويكشف مشاكله ويبني صحيحه من ضعيفه، حتى يكون جليًّا للعيان، 

 وليس من شأنه أن يفهم من ال يريد أن يفهم.

إنه متى تصد عامل أو كاتب لتأليف أي رسالة أو أي مقالة أو أي قصيدة فبالغ يف تنقيحها 

حقيق بالدالئل القطعية والرباهني اجللية من بالتدقيق، وبنى قواعدها عىل دعائم احلق والت

نصوص الكتاب والسنة، فحاول جاحد أو حاسد أو جاهل أن يغري حماسنها ويقلب حقائقها 

ا من الزور والبهتان والتدليس والكتامن،  وينرش بني الناس بطالهنا وعدم الثقة هبا ويلبسها ثوبً

ام وضعفة األفهام؛ أفيالم صاحبها متى كشف ليعمي عنها العيان، ويوقع عدم الثقة هبا عند العو

 ،!+"من أن ينفث !*"عنها ظالم االهتام، وأزال عنها ما غشيها من ظالم األوهام، إذ ال بد للمصدور

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ واحلجة تقرع باحلجة، ومن حكم عليه بحق فاحلق فلجه.
ُ
َولََمِن ٱنَتَ�َ َ�ۡعَد ُظۡلِمهِۦ فَأ

  .]٤١الشور: [ ﴾٤١ َما َعلَۡيِهم ّمِن َسبِيلٍ 
مع العلم أن املبني عىل دعائم احلق والتحقيق لن يزلزله جمرد النفخ بالريق ألن احلق 

مضمون له البقاء، فأما الزبد فيذهب جفاء.. وإنا لنرجو لفضيلة الشيخ عبد العزيز يف جهده 

الرد عليه إال حمض ونقده جزيل األجر والثواب، سواء أخطأ يف النقد أو أصاب، فام رده عيلَّ أو 

 .صدره يشتكي الذي: املصدور  )١(

 .يبزق: ينفث  )٢(
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التلقيح لأللباب ويبقى الود ما بقي العتاب.. إذ ما من أحد من الناس إال وهو راد ومردود عليه، 

ولنا األسوة بالصحابة، حيث يرد بعضهم عىل بعض يف مسائل الفروع ولن جيد أحدهم يف نفسه 

ا بفلج ا أو افتخارً و غايتهم املقصودة يف رد أخيه عليه؛ ألن قصد اجلميع احلق، فه !*"حرجً

وضالتهم املنشودة، وإنا لنرجو يف إثارة هذه املباحث بأن ال نعدم من نتائج مجيلة وحكم جليلة 

يثريها البحث والنقاش، واهللا املوفق للصواب وإليه املرجع واملآب. وهذا أوان الرشوع عىل رد 

 قوم الطريق.مداركه، ونسأله سبحانه اهلد والسداد فإنه ويل التوفيق واهلادي أل

 االعرتاض هذا وضعف. ملعنيني اسامن والنبي الرسول أن: االول املدرك
إن ما ذكره فضيلة الشيخ عبد اهللا، من أنه ال فرق بني النبي «: قال الشيخ عبد العزيز

والرسول، واحلق أن االسمني اسامن ملعنيني: فإن الرسول أخص من النبي، وأن كل رسول نبي 

. فإن الرسول والنبي قد اشرتكا يف أمر عام وهو النبأ، وافرتقا يف أمر وليس كل نبي رسوال.

 .»خاص وهو الرسالة

فاألنبياء والرسل اشرتكوا يف الوحي ونزول املالئكة عليهم، واختصت الرسل «: قال

رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ ﴿ بإرساهلم إىل األمة.. قال اهللا سبحانه:
َ
ٓ أ ٰٓ  َوَما ٓ إَِذا َ�َم�َّ إِ�َّ

ۡمنِيَّتِهِۦ
ُ
ۡيَ�ُٰن ِ�ٓ أ ۡلَ� ٱلشَّ

َ
 .»]٥٢احلج: [ ﴾�

فعطف النبي عىل الرسول والعطف يقتيض املغايرة، ففيها دليل عىل التغاير بني النبي «: قال

 انتهى. »والرسول

خبط يف : أن كل شخص ال يبني قوله ونقده عىل أساس من العلم واملعرفة؛ فإنه سيتفاجلواب

فنون اخلطأ والغلط، ومن عادة شيخنا عبد العزيز يف نظرياته وتقريراته أنه يرمي بمثل هذه الكلمة 

عىل سبيل اخلرص واجلزاف، غري موزونة بميزان الصحة واإلنصاف، ثم يذهب كل مذهب يف 

ا إصابة حتقيقها بام يظهر خطأه عىل فلتات لسانه ونزوات أقالمه، ويقولون يف تفسري احلكمة: إهن

 .وفوز ظفر: فلج  )١(
                                                            



 ٧  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

 احلق يف القول والعمل. فهم يمدحون الثبت املصيب يف أن إيراده وارد مورده، وأنشدوا:

 ثبـــــت البيـــــان إذا تلعـــــثم قائـــــل
 

ــكاالً    للســان املطلــق !*"أضــحى شِ
 

ـــى ـــات وال مش ـــنعَ اللغ ـــع ش  مل يتب
 

 املقيــد يف حــدود املنطــق !+"رســف 
 

ــــذه ــــالم وه ــــث الك ــــذه خب  يف ه
 

ــ  ــور مض ــه واخلـكالس ا ل ــدقروبً  ن
 

ٰٓ ﴿ من ذلك استدالله بقوله سبحانه: ٓ إَِذا َ�َم�َّ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ
َ
َوَمآ أ

ۡمنِيَّتِهِۦ
ُ
ۡيَ�ُٰن ِ�ٓ أ ۡلَ� ٱلشَّ

َ
  .]٥٢احلج: [ ﴾�

بي فعطف النبي عىل الرسول والعطف يقتيض املغايرة، ففيه دليل عىل التغاير بني الن«: قال

 .. انتهـى.»والرسول

فيا سبحان اهللا، ال أدري يف أي كتاب من كتب النحو وجد أن العطف بالواو يقتيض 

 املغايرة، فإننا مل نر من فرس العطف بالواو عىل ذلك.

: أن العطف بالواو ملطلق اجلمع لالشرتاك بني املعطوف واملعطوف وإنام حقيقة قول النحاة

 طف اليشء عىل مصاحبه يف احلقيقة أو املعنى، كقوله سبحانه:عليه يف احلكم، وهي من باب ع

لَٰوةِ ٱلۡوُۡسَطيٰ ﴿ لََ�ِٰت َوٱلصَّ ْ َ�َ ٱلصَّ فعطف الصالة الوسطى عىل  .]٢٣٨البقرة: [ ﴾َ�ٰفُِظوا

الصلوات اخلمس التي أمر باملحافظة عليها مجيعها ومنها الصالة الوسطى.. وهي صالة العرص 

ها بالذكر ملزيد فضلها ويسمونه من عطف اخلاص عىل العام، إذ عىل القول الصحيح، وخص

الكل جنس واحد، وقد أمروا باملحافظة عليها مجيعها، ويسمونه هذا من عطف اليشء عىل 

 مرادفه وجنسه.
ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َورُُسلِهِۦ وَِجۡ�ِ�َل َوِميَكٮَٰل فَإِنَّ ﴿ نظريه قوله سبحانه: َّ ِ�ّ � َ  َمن َ�َن َعُدّوٗ ٱ�َّ

 فعطف جربيل وميكال عىل املالئكة ومها من جنسهم. .]٩٨البقرة: [ ﴾٩٨َعُدّوٞ ّلِۡلَ�ٰفِرِ�َن 

كال  )١(  ).به يُقيد وما( العقال: الشّ

 .املقيد ميشْ : رسف  )٢(
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ۡو إِثٗۡما ُ�مَّ يَۡرِم بِهِۦ بَِرٓ�  َٔ َوَمن يَۡ�ِسۡب َخِطٓ� ﴿ ومثله قوله:
َ
ا َ�َقِد ٱۡحَتَمَل ُ�ۡهَ�ٰٗنا �ثٗۡما  ٔٗ ًة أ

بِيٗنا   إلثم عىل اخلطيئة واخلطيئة إثم واإلثم خطيئة.فعطف ا .]١١٢النساء: [ ﴾١١٢مُّ
� ﴿ نظريه قوله سبحانه: فعطف املنكر  .]٩٠النحل: [ ﴾َوَ�ۡنَ�ٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ

 عىل الفحشاء، واملنكر من الفحشاء كام عطف البغي عىل املنكر وهو منكر.
وجنسه، ففي األول معنى الثاين، ويف الثاين : إنه من عطف اليشء عىل مرادفه ويقول العلامء

 معنى األول.

رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ ﴿ فقوله سبحانه:
َ
ٓ أ أي وال أرسلنا  :]٥٢احلج: [ ﴾َوَما

نبيًّا إال إذا متنى ألقى الشيطان يف أمنيته، فدلت هذه اآلية بفحو لفظها ومعناها: أن اهللا يرسل 

 إىل الناس.األنبياء 
آءِ ﴿ نظريه قوله سبحانه: َّ َسآءِ َوٱل�َّ

ۡ
ۡهلََها بِٱۡ�َأ

َ
ٓ أ َخۡذنَا

َ
ٓ أ ِ�ٍّ إِ�َّ

رَۡسۡلَنا ِ� َقۡرَ�ٖة ّمِن نَّ
َ
ٓ أ َوَما

َُّعوَن    .]٩٤األعراف: [ ﴾٩٤لََعلَُّهۡم يَ�َّ
ُ ٱ�َّ ﴿ ومثله قوله سبحانه: ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث ٱ�َّ مَّ

ُ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن  ۧ بِّ�ِ َ�َن ٱ�َّاُس أ َن ُمبَّ�ِ

نَزَل َمَعُهُم ٱۡلِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّ 
َ
  .]٢١٣البقرة: [ ﴾اِس �ِيَما ٱۡخَتلَُفواْ �ِيهِ َوأ

ا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث ابن عمر.. أن النبي  صحيح مسلمويف  إنه ما من نيب إال اكن حقًّ

مته ىلع خ� ما ي
ُ
علمه هلم، و�نذرهم عن رش ما يعلمه هلم و�ن استعجل اعفيتها عليه أن يدل أ

فوصف رسول اهللا مجيع األنبياء  .»يف أوهلا، وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكرونها.. احلديث

ا عليه أن يدل أمته عىل  بإرساهلم إىل الناس بدون استثناء أحد منهم، وأنه ما من نبي إال كان حقًّ

عن رش ما يعلمه هلم، فكلهم مرسلون يبرشون وينذرون، يتبني أن خري ما يعلمه هلم وينذرهم 

استدالله باآلية هي حجة عليه ال له.. وهذا جيل ال جمال للشك فيه، غري أن اهلو يعمي عن 

 رؤية احلق والكرب يمنع من اتباعه.

ارة وبالتحقيق نجد القرآن خياطبهم باسم األنبياء تارة كام تقدم، وباسم األنبياء والرسل ت

وَۡحۡيَنآ إَِ�ٰ نُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ ﴿ أخر، كقوله سبحانه:
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َكَمآ أ

َ
آ أ وَۡحۡيَنآ  ۧ ۞إِ�َّ

َ
ِۦۚ َوأ َن ِمۢن َ�ۡعِده



 ٩  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

يُّوَب َوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن وَ 
َ
ۡسَباِط وَِعيَ�ٰ َو�

َ
ُسلَۡيَ�َٰنۚ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َورُُسٗ� قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم  ١٦٣َوَءاتَۡيَنا َداوُۥَد َزُ�وٗر� 
ُ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  ِ حُ  ١٦٤ٱ�َّ ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ بَّ�ِ � َ�ۡعَد رُُّسٗ� مُّ جَّ

ُ َعزِ�ًزا َحِكيٗما    .]١٦٥-١٦٣النساء: [ ﴾١٦٥ٱلرُُّسِل� َوَ�َن ٱ�َّ
فهذه اآليات تثبت أن مجيع األنبياء من بعد نوح أنه أوحي إليهم وأهنم أرسلوا إىل الناس 

مبرشين ومنذرين لئال يكون للناس عىل اهللا حجة بعد الرسل، فأين هؤالء األنبياء الذين أُوحي 

يهم برشع من األمر والنهـي والفرائض واألحكام وأمور احلالل واحلرام، ثم مل يؤمروا إل

 بتبليغه؟! وكيف سكت عن ذكرهم وعدم بياهنم الكتابُ والسنة وما كان ربك نسيًّا؟

ٰ ﴿ وتارة خياطبهم باسم الرسل خاصة كقوله سبحانه: ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ ۞تِۡلَك ٱلرُُّسُل َفضَّ
ۖ َوَرَ�َع َ�ۡعَضُهۡم َدَرَ�ٰٖت� َ�ۡعٖض� مِّ  ُ ن َ�ََّم ٱ�َّ   .]٢٥٣البقرة: [ ﴾ۡنُهم مَّ

 فإن هذا خالف ما تقتيض سنة اهللا يف إرسال رسله وأنبيائه.

فقد وصف اهللا سبحانه األنبياء بالرسل، كام وصف الرسل باألنبياء واملعنى واحد، لكون 

نبِّئه اهللا من وحيه بام شاء، كام قال ُ ﴿ سبحانه: النبي يُ ۡخَبارُِ�ۡمۚ َوَسَ�َى ٱ�َّ
َ
ُ ِمۡن أ نَا ٱ�َّ

َ
قَۡد َ�بَّ�

  .]٩٤التوبة: [ ﴾َ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُۥ
نبِّئ عن اهللا أمره وهنيه وأحكامه وحالله وحرامه وصالته وصيامه، كام نجد القرآن  ثم هو يُ

ۡلَنا �َ ﴿ خياطبهم باسم الرسول بقوله: ۖ ۞تِۡلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ ُ ن َ�ََّم ٱ�َّ ٰ َ�ۡعٖض� ّمِۡنُهم مَّ ۡعَضُهۡم َ�َ
 ٓ يَّۡدَ�ُٰه بُِروِح ٱۡلُقُدِس� َولَۡو َشا

َ
ُ َوَرَ�َع َ�ۡعَضُهۡم َدَرَ�ٰٖت� َوَءاتَۡيَنا ِعيَ� ٱۡ�َن َمۡرَ�َم ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َو� َء ٱ�َّ

ِيَن ِمۢن َ�ۡعِدهِم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءۡ�هُ  ۡن َءاَمَن َما ٱۡ�َتَتَل ٱ�َّ ْ فَِمۡنُهم مَّ ُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰت َوَ�ِٰ�ِن ٱۡخَتلَُفوا
َ َ�ۡفَعُل َما يُرِ�ُد  ْ َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ ُ َما ٱۡ�َتَتلُوا ۚ َولَۡو َشآَء ٱ�َّ ن َ�َفَر . ]٢٥٣البقرة: [ ﴾٢٥٣َوِمۡنُهم مَّ

ِيَن �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ٱلۡ ﴿ َها ٱلرَُّسوُل َ� َ�ُۡزنَك ٱ�َّ ُّ�
َ
� ۡفَ�ٰهِِهۡم َولَۡم ۞َ�ٰٓ

َ
ْ َءاَمنَّا بِأ ِيَن قَالُٓوا ُ�ۡفرِ ِمَن ٱ�َّ

تُوَكۖ ُ�َّرِ 
ۡ
ُٰعوَن لَِقۡوٍ� َءاَخِر�َن لَۡم يَ� ُٰعوَن لِۡلَكِذِب َس�َّ ْۛ َس�َّ ِيَن َهاُدوا فُوَن تُۡؤِمن قُلُوُ�ُهۡمۛ َوِمَن ٱ�َّ

وتِي
ُ
ُ ٱۡلَ�َِم ِمۢن َ�ۡعِد َمَواِضعِهۦِۖ َ�ُقولُوَن إِۡن أ ْۚ َوَمن يُرِدِ ٱ�َّ ُتۡم َ�َٰذا فَُخُذوهُ �ن لَّۡم تُۡؤتَۡوهُ َفٱۡحَذُروا
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ِ َشۡ�  ۡ�َيا  ًٔ فِۡتنََتُهۥ فَلَن َ�ۡملَِك َ�ُۥ ِمَن ٱ�َّ ن ُ�َطّهَِر قُلُوَ�ُهۡمۚ لَُهۡم ِ� ٱ�ُّ
َ
ُ أ ِيَن لَۡم يُرِدِ ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
اۚ أ

ُ َوَمِن ﴿. ]٢٥٣البقرة: [ ﴾٤١َرةِ َعَذاٌب َعِظيٞم ِخۡزٞيۖ َولَُهۡم ِ� ٱ�خِ  َها ٱ�َِّ�ُّ َحۡسُبَك ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

. فمن لوازم إنزال الوحي عىل النبي هو اإلنذار .]٦٤األنفال: [ ﴾٦٤ٱ�ََّبَعَك ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� 

ا   بأنه نبي رسول. ملسو هيلع هللا ىلصوالتبشري كام هي طريقة الرسل وكام نصف نبينا حممدً
ف هذا النبي بإرساله إىل الناس، وبه يتبني أن استدالله باآلية هو حجة عليه ال له، .. فوُ  صِ

 وهو واضح جيل ال جمال للشك فيه، غري أن اهلو يعمي عن رؤية احلق والكرب يمنع من اتباعه.

ُ ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ نظريه قوله سبحانه: ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث ٱ�َّ مَّ
ُ
ِ  َۧ�َن ٱ�َّاُس أ  ﴾�َن َوُمنِذرِ�نَ َن ُمبَّ�ِ

 فوصف هؤالء النبيني باإلنذار والتبشري وهي وظيفة الرسل. .]٢١٣البقرة: [
ذاق طعم اإليمان من ريض باهللا ر�ًّا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن العباس أن النبي  صحيح مسلموكام يف 

 .»و�اإلسالم دينًّا و�محمد نبًيا رسوالً 

ركه فيها سائر األنبياء، إذ ليس وليست هذه التسمية هبذه الصفة من خصائصه، بل يشا

ا نبي، وليس برسول، فيلزم املدعي لذلك إجياد  عندنا يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا أن فالنً

 الدليل الواضح الذي يبني اسم النبي الذي ليس برسول.

َ�َٰر�ٖ ّمِۡن ِعۡلٍ� إِن ُكنُتۡم َ�ٰ ﴿
َ
ۡو أ

َ
ٓ أ  .]٤األحقاف: [ ﴾٤ِد�َِ� ٱۡ�ُتوِ� بِِ�َ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل َ�َٰذا

 فالتفريق إنام هو تنوع اسم واملسمى واحد.
اكنت بنو إرسائيل �سوسهم أنبياؤهم، لكما هلك «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي البخاري ومسلم، ويف 

واهللا سبحانه قد أثنى عىل املؤمنني القائلني: آمنا باهللا ومالئكته  .»نيب خلفه نيب، و�نه ال نيب بعدي

 نفرق ببن أحد من رسله.وكتبه ورسله ال 

فهذا التفريق الذي ذمه اهللا، كام أنه يشمل اإليامن ببعضهم والتكذيب ببعض، فإنه يشمل 

ه اهللا وهنى عنه.  ا إثبات الرسالة لبعضهم ونفيها عن بعضهم، فكله من التفريق الذي ذمّ أيضً

سامء األنبياء الذين فالذي حيتج بإثبات التفريق بني النبي والرسول، جيب عليه بأن يورد لنا أ

 ليسوا برسل، حتى يكون الحتجاجه موضع من الصحة وموقع من القبول.



 ١١  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

 وضعف. النبوة وصف عىل زائد وصف الرسالة وصف: الثاين املدرك

 القول هذا

ۚ إِنَُّهۥ َ�َن ُ�ۡلَٗصا َوَ�َن ﴿ يف قوله سبحانه: ،قال الشيخ عبد العزيز َوٱۡذُكۡر ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب ُموَ�ٰٓ
ا رَ  فوصفه بالرسالة والنبوة، فدل عىل أن الرسالة وصف زائد «قال:  .]٥١مريم: [ ﴾٥١ُسوٗ� نَّبِّيٗ

: وهذا دليل عىل رشف إسامعيل عىل أخيه إسحاق؛ -رمحه اهللا-قال: وقال ابن كثري  »عىل النبوة..

 ألنه إنام وصف إسحاق بالنبوة فقط وإسامعيل وصفه بالرسالة والنبوة.
لك الشيخ عبد العزيز عاجز مبهوت يتمسك يف استدالله بام هو أوهى من : أن فاجلواب سَ

؛ هلذا تراه يتتبع السقطات واللقطات عن العلامء التي ليس هلا أصل والتي خيالفها  العنكبوت

احلق واحلقيقة، من ذلك استدالله هبذه اآلية وبقول ابن كثري من تفضيل إسامعيل عىل أخيه 

إسحاق بالنبوة فقط وإسامعيل وصفه بالرسـالة والنبوة، واهللا سبحانه إسحاق؛ ألنه إنام وصف 

هو أصدق القائلني وأحكم احلاكمني، وقد ذكـر اهللا إسحـاق مع الرسل بجنب أخيه إسامعيل، 

ٓ إَِ�ٰ نُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ ﴿ فقال سبحانـه: وَۡحۡيَنا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ا ِۦۚ  ۧ۞إِ�َّ ٓ إَِ�ٰٓ  َن ِمۢن َ�ۡعِده ۡوَحۡيَنا

َ
َوأ

يُّوَب َوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن وَُسلَۡيَ�َٰنۚ 
َ
ۡسَباِط وَِعيَ�ٰ َو�

َ
إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

ُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم َورُُسٗ� قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡص  ١٦٣َوَءاتَۡيَنا َداوُۥَد َزُ�وٗر� 
ُ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  � َ�ۡعَد  ١٦٤ٱ�َّ ِ ُحجَّ ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ بَّ�ِ رُُّسٗ� مُّ

ُ َعزِ�ًزا َحِكيٗما    .]١٦٥-١٦٣النساء: [ ﴾١٦٥ٱلرُُّسِل� َوَ�َن ٱ�َّ
، وحسبام ذكرهم اهللا يف كتابه يف هذه اآليات التي فكل هؤالء رسل وأنبياء بإمجاع العلامء

بدأها بالنبيني وختمها باملرسلني.. فهم أنبياء ورسل ومنهم إسحاق عليه السالم بجنب أخيه 

.. فهذا التفريق بني إسامعيل وإسحاق باطل ال حقيقة له. ا وحمالًّ  إسامعيل، وصفً

ت للبلو التي ابتُيل هبا يف تسليم أما كون إسامعيل أبو العرب أفضل من إسحاق، فهذا ثاب

نفسه لربه حسب طاعة أبيه، وملشاركته ألبيه يف بناء بيت اهللا؛ وهلذا أكثر القرآن من ذكره، فكام أن 
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إسامعيل نبي رسول، فكذلك إسحاق نبي رسول، فإثبات الرسالة يف حقه يشء والتفاضل بينه وبني 

ٰ َ�ۡعٖض� ۞تِۡلَك ٱ﴿أخيه إسامعيل يشء آخر، يقول اهللا:  لَۡنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ  . ]٢٥٣[البقرة: ﴾لرُُّسُل فَضَّ

 التفريق هذا وضعف. رسوال نبي كل وليس نبي رسول كل: الثالث املدرك
قل «عىل حديث الرباء حني قال: ورسولك الذي أرسلت؛ قال له:  قال الشيخ عبد العزيز

ورسولك الذي أرسلت؛ تكثري فإن قوله: «: -الصحيح  أخرجه يف- »آمنت بنبيك اذلي أرسلت

للرسالة وهو معنى واحد، فيكون كاحلشو الذي ال فائدة فيه، بخالف قولك: ونبيك الذي 

 انتهى. »أرسلت. وعىل هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسوال..

ا عمن سبقه، فهو يستدل بام ال فاجلواب : أن الشيخ عبد العزيز أخد هذا االستدالل تقليدً

هو خارج عن موضع االحتجاج والبحث.. فإننا وإياه ومجيع املسلمني متفقون خالف فيه وبام 

ا هو نبي ورسول ال خالف فيه.  عىل أن حممدً

إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك «قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصأما حديث الرباء بن عازب أن النبي 

للصالة، ثم اضطجع ىلع شقك األيمن وقل: ا� أسلمت نفيس إيلك، ووجهت وج� إيلك، 
وفوضت أمري إيلك، وأجلأت ظهري إيلك، رغبة ورهبة إيلك، ال ملجأ وال منىج منك إال إيلك، 
آمنت ب�تابك اذلي أنزلت، ونبيك اذلي أرسلت.. فإن مت مت ىلع الفطرة، واجعلهن آخر ما 

 .رواه البخاري ومسلم .»تقول

إىل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فأرشده  »قل: ونبيك اذلي أرسلت«وملا قال: رسولك الذي أرسلت. قال له: 

؛ فألن قوله: ورسولك الذي أرسلت؛ تكرار كاحلشو الذي ال »ونبيك اذلي أرسلت«أن يقول: 

فائدة فيه.. وأمر آخر وهو مراعاة األدب مع الرسول يف الدعاء الذي رشعه، فهو أفضل من كونه 

ا عن موضع النق د، إذ يترصف بتغيريه من زيادة فيه أو نقص عنه. واالستدالل هبذا يعد خارجً

ا وباإلسالم دينًا وبمحمد  النبي رسول بال خالف.. ونحن ومجيع املسلمني نقول: رضينا باهللا ربًّ

 نبيًّا رسوالً، وليست هذه من خصائصه، وإنام يشاركه فيها مجيع األنبياء.
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. النبوة من جزء الرسالة وليست الرسالة من جزء النبوة: الرابع املدرك

 القول هذا وضعف
فيام نقله عن شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية رمحه اهللا قال بعد  ،بد العزيزقال الشيخ ع

فالنبوة داخلة يف الرسالة والرسالة أعم من جهة نفسها وأخفى من جهة أهلها، «كالم سبق له: 

فكل رسول نبي وليس كل نبي رسوالً، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة 

 .»ف النبوة فإهنا ال تتناول الرسالةوغريها، بخال

والنبي هو الذي ينبئه اهللا وهو ينبئ بام «قائالً:  -رمحه اهللا-ثم نقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية 

آتاه اهللا، فإن أرسل مع ذلك إىل من خالف أمر اهللا ليبلغه رسالة اهللا فهو رسول. وأما إذا كان يعمل 

يبلغه عن اهللا رسالة ربه فهو نبي وليس برسول. قال تعاىل: بالرشيعة قبله ومل يرسل هو إىل أحد 

ۡمنِيَّتِهِۦ﴿
ُ
ۡيَ�ُٰن ِ�ٓ أ ۡلَ� ٱلشَّ

َ
� ٰٓ ٓ إَِذا َ�َم�َّ رَۡسلَۡنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ

َ
 .»]٥٢[احلج:  ﴾َوَمآ أ

ة والنقلية من الكتاب : أن نقول: إننا متى كنا عىل احلق ولدينا الدالئل العقليفاجلواب

والسنة لصحة ما نقول؛ فإننا لن نتخىل عنه لقول أحد كائنًا من كان، إذ احلق فوق قول كل أحد.. 

ا عىل ملسو هيلع هللا ىلصوقد اتفق العلامء عىل أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول اهللا  ، كام اتفقوا أيضً

، وقد سمى اهللا نبيه إبراهيم أمة أنه ال يرتك حق النفراد قائله، كام ال يقبل باطل لكثرة ناقله

وحده؛ ألن من كان عىل احلق فهو األمة الذي جيب أن يقتد به ولو كان وحده. ويظهـر أن شيخ 

اإلسالم رمحه اهللا قد اضطرب قوله يف هذا، فمرة قال: إن كان هذا النبي أرسل إىل من خالف أمر 

يعة قبله ومل يرسل إىل أحد يبلغه عن اهللا اهللا ليبلغه رسالة اهللا فهو رسول، وإن كان يعمل بالرش

 رسالة ربه فهو نبي وليس برسول.

رَۡسۡلَنا ِمن ﴿ فقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا هبذا، ثم استدالله بقوله سبحانه:
َ
َوَمآ أ

ۡمنِ 
ُ
ۡيَ�ُٰن ِ�ٓ أ ۡلَ� ٱلشَّ

َ
� ٰٓ ٓ إَِذا َ�َم�َّ فإن هذه اآلية  .]٥٢احلج: [ ﴾يَّتِهِۦَ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ

أي وما أرسلنا من نبي. وهذا واضح  ،تثبت إرسال النبي كام تثبت إرسال الرسول، فإن قوله:
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جيل، فإن هذه اآلية تنص عىل أن اهللا يرسل األنبياء كام يرسل الرسل وهي حتقق ما قلنا، نظريه 

رَۡسۡلَنا ِ� قَۡرَ�ةٖ ّمِن نَِّ�ٍّ ﴿ قوله:
َ
ٓ أ َُّعوَن َوَما آءِ لََعلَُّهۡم يَ�َّ َّ َسآءِ َوٱل�َّ

ۡ
ۡهلََها بِٱۡ�َأ

َ
ٓ أ َخۡذنَا

َ
ٓ أ  ﴾٩٤ إِ�َّ

  .]٩٤األعراف: [
ٗة َ�ِٰحَدٗة ﴿ أخرب سبحانه أنه يرسل األنبياء إىل أهل القر، كام قال تعاىل: مَّ

ُ
َ�َن ٱ�َّاُس أ

ُ ٱ�َّبِّ�ِ  ِ�َن َوُمنذِ  َۧ�َبَعَث ٱ�َّ نَزَل َمَعُهُم ٱۡلِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس �ِيَما َن ُمبَّ�ِ
َ
رِ�َن َوأ

  .]٢١٣البقرة: [ ﴾ ٱۡخَتلَُفواْ �ِيهِ� 
فوصف اهللا النبيني بصفة املرسلني لكون األنبياء هم الرسل والرسل هم األنبياء، نظريه قوله 

رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡ�َّيَِ�ٰ ﴿ سبحانه:
َ
نَزۡ�َا َمَعُهُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱلِۡمَ�اَن ِ�َُقوَم ٱ�َّاُس بِٱۡلقِۡسِط� لََقۡد أ

َ
 ﴾ِت َوأ

. فوصف الرسل بام وصف به األنبياء من اإلنذار والتبشري، وأنزل الكتاب عليهم .]٢٥احلديد: [

إىل باحلق ليحكموا بني الناس فيام اختلفوا فيه. فهم الوسطاء بني اهللا وبني خلقه يف دعوة الناس 

ِ ﴿ ما ينفعهم، وحتذيرهم عام يرضهم ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ بَّ�ِ رُُّسٗ� مُّ
� َ�ۡعَد ٱلرُُّسِل�  ۡهَل ٱۡلِكَ�ِٰب قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا ﴿ أي خشية أن يقولوا: .]١٦٥النساء: [ ﴾ُحجَّ

َ
أ ٰٓ�َ

 ٖ� َ�ۡ�َ ٰ ُ لَُ�ۡم َ�َ ْ َما َجآَءنَا ِمۢن �َِش�ٖ َوَ� نَِذيرٖ� َ�َقۡد َجآَءُ�م �َِش�ٞ  يُبَّ�ِ ن َ�ُقولُوا
َ
ّمَِن ٱلرُُّسِل أ

ءٖ َقِديٞر  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ  . ]١٩املائدة: [ ﴾١٩َونَِذيٞرۗ َوٱ�َّ

ولن خيفى أن كل نبي أُوحي إليه برشع؛ فقد كلف بتبليغه وأرسل إىل الناس من أهل بلده 

 ثم يدعوهم إىل دين اهللا، فهذا هو ثمرة النبوة التي من لوازمها الرسالة. ومن حوله

ا إىل دليل صحيح رصيح من الكتاب  وإن هذا الكالم الذي ساقه شيخ اإلسالم ليس مستندً

والسنة يثبت لنا وجود أنبياء تنزل عليهم املالئكة بالوحي، وبرشع من الفرائض واحلالل واحلرام 

 بتبليغه. واألحكام ومل يؤمروا

ق بني الرسل واألنبياء،  ويرتجح بأن شيخ اإلسالم متأثر بحديث أيب ذر املوضوع الذي فرّ

فميز الرسل بعددهم وميز األنبياء بعددهم، كام تأثر به غريه حتى صار عقيدة وطريقة، وهو 

وقد قال علامء األصول: إن أوضح عالمات  -أي مكذوب عىل الرسول-حديث موضوع 



 ١٥  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

ن ﴿ الف نص القرآن، والقرآن يثبت أنالوضع كونه خي رَۡسۡلَنا رُُسٗ� ّمِن َ�ۡبلَِك ِمۡنُهم مَّ
َ
َولََقۡد أ

� َ�ِ
ۡ
ن يَأ

َ
ن لَّۡم َ�ۡقُصۡص َعلَۡيَكۗ َوَما َ�َن لِرَُسوٍل أ ِۚ فَإَِذا قََصۡصَنا َعلَۡيَك َوِمۡنُهم مَّ يٍَة إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ

ِ ُقِ�َ  ۡمُر ٱ�َّ
َ
  .]٧٨املؤمن: [ ﴾٧٨بِٱۡ�َّقِ وََخِ�َ ُهَنالَِك ٱلُۡمۡبِطلُوَن َجآَء أ

ٓ إَِ�ٰ نُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ ﴿ ثم يقال: إن اهللا سبحانه قال: وَۡحۡيَنا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما ۡوَحۡيَنا

َ
ٓ أ ا َن ِمۢن  ۧ ۞إِ�َّ

ِۦۚ  ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَ ﴿ ، ثم ختمها بقوله:﴾َ�ۡعِده بَّ�ِ � َ�ۡعَد رُُّسٗ� مُّ ِ ُحجَّ ُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ
فالقرآن يثبت أن مجيع األنبياء بعد نوح كلهم قد أوحى اهللا إليهم  .]١٦٥-١٦٣النساء: [ ﴾ۚ�ٱلرُُّسلِ 

وأُرسلوا إىل الناس مبرشين ومنذرين لئال يكون للناس عىل اهللا حجة، وهذه اآليات مل تبقِ جماالً 

 للشك يف املوضوع.
ـــــــات مل تغـــــــن شـــــــيئًاوإذا الب  ين

 

 فــــالتامس اهلــــد هبــــن عنــــاء 
 

َوَما َ�َن َر�َُّك ﴿ فكل األنبياء بعد نوح رسل مبرشون ومنذرون بدون استثناء أحد منهم،
ا   .]٦٤مريم: [ ﴾٦٤�َِسّيٗ

يوضحه أن اهللا سبحانه ال حيايب بوحيه نبيًّا دون نبي، بحيث يوحي إىل أحدهم ويكلفه القيام 

واإلنذار والتحذير والصرب عىل أذ قومه وعىل ما أصابه يف ذات اهللا، فكان  بالدعوة والتبليغ

رج من بلده  قتل وبعضهم يُرضب وبعضهم يُسجن وبعضهم يُرجم باحلجارة وخيُ بعضهم يُ

ِ ﴿ ويصابون بفنون من البأساء والرضاء، َثُل ٱ�َّ تُِ�م مَّ
ۡ
ا يَأ ْ ٱۡ�َنََّة َولَمَّ ن تَۡدُخلُوا

َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
يَن أ

ِيَن َءاَمنُ  ٰ َ�ُقوَل ٱلرَُّسوُل َوٱ�َّ آُء َوُزلۡزِلُواْ َح�َّ َّ َسآُء َوٱل�َّ
ۡ
ۡتُهُم ٱۡ�َأ سَّ واْ َمَعُهۥ َمَ�ٰ َخلَۡواْ ِمن َ�ۡبلُِ�م� مَّ

ِ قَِر�ٞب  َ�ٓ إِنَّ نَۡ�َ ٱ�َّ
َ
� ِۗ  ألن األنبياء هم أشد الناس بالء. .]٢١٤البقرة: [ ﴾٢١٤نَۡ�ُ ٱ�َّ

لصنف الثاين من األنبياء يوحى إليه برشع تنزل به عليه املالئكة من اهللا من األمر والنهي وا

واحلالل واحلرام، ثم ال يكلفون بدعوة وال بأمر وال هني وال تبشري وال حتذير وال بيشء من إبالغ 

م بمثابة هذا الرشع النازل عليهم!! فيكون هذا الرشع املشتمل عىل األحكام وأمور احلالل واحلرا

العلم املكتوم، الذي ال يطلع عليه وال ينتفع به سو صاحبه لعدم تبليغه والدعوة إليه!! فهذا يعد 

من القياس البديع ولن يوجد له نظري يف رشع اهللا لكونه خيالف ما أنزل اهللا به كتبه وأرسل به رسله، 
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 ﴿ يقول اهللا تعاىل:
ُ
ِيَن أ ُ ِميَ�َٰق ٱ�َّ َخَذ ٱ�َّ

َ
ْ ٱۡلِكَ�َٰب َ�ُبَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس َوَ� تَۡ�ُتُمونَُهۥ�ۡذ أ  ﴾وتُوا

ُ ِميَ�َٰق ٱ�َّبِّ�ِ ﴿. ويقول: ]١٨٧ عمران: [آل َخَذ ٱ�َّ
َ
ٓ َءاتَۡيُتُ�م ّمِن كَِ�ٰٖب وَِحۡكَمٖة ُ�مَّ  ۧ�ۡذ أ َن لََما

ٞق لَِّما َمَعُ�ۡم َ�ُۡؤِمُنَّ بِهِۦ وَ  َصّدِ نَُّهۥۚ َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل مُّ  .]٨١ عمران: [آل ﴾َ�َنُ�ُ
واألنبياء هم رؤوس من أوتوا الكتاب وأخذ عليهم العهد وامليثاق يف بيان اهللا من الكتاب، 

ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت ﴿ وقد قال اهللا لنبيه: نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َما ُّ�

َ
� ٰٓ�َ۞

  .]٦٧املائدة: [ ﴾ۥۚ رَِساَ�َهُ 
فالعامل الذي يبلغ ما أنزل اهللا من العلم واهلد هو أفضل وأنفع من هذا النبي الذي أوحي 

ا الناس  إليه برشع من األمر والنهي واحلالل واحلرام، ثم يكتمه وال يبلغه، وجيلس يف بيته تاركً

 يموج بعضهم يف بعض بفنون الرشك والضالل!!

أصل هذه القاعدة التي صارت طريقة وعقيدة للناس بحيث يتلقفها ثم إننا متى بحثنا عن 

الصغار عن الكبار ويتعلمها العامة عن العلامء وهي قوهلم: الرسول هو من أوحي إليه برشع 

وأمر بتبليغه.. والنبي هو من أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه. فهذه القاعدة حيث مل نجد هلا 

 نجد هلا أصالً عن رسول اهللا حيققها، ومل حيفظ القول هبا عن أحد من أصالً يف القرآن يثبتها، ومل

 الصحابة، علمنا أهنا حمدثة ليس هلا أصل تستند إليه وال نظري تقاس عليه.

وهؤالء الذين استقصوا عن مبدأ نشأهتا عزوا بداية القول هبا إىل اإلمام النووي املتوىف عام 

حيث قال: الرسول هو من أوحي إليه برشع وأمر  ،األربعنيالفتح املبني برشح هـ من كتابه: ٦٧٦

بتبليغه، قال: والنبي هو من أوحي إليه برشع وإن مل يؤمر بتبليغه، ولذلك كثرت الرسل إذ هم 

 ثالثامئة وثالثة عرش.. انتهى.

ويظهر من كالم اإلمام النووي رمحه اهللا أنه متأثر بحديث أيب ذر يف التفريق بني األنبياء 

سل، كام حقق عدد الرسل وأهنم ثالثامئة وثالثة عرش، وال يوجد حرصهم يف هذا العدد إال والر

يف حديث أيب ذر الضعيف. وقد غفل رمحه اهللا عن مصادمته للقرآن الذي هو أوضح الدالئل 

ن قََصۡصَنا عَ ﴿ عىل وضعه وهو قوله سبحانه: رَۡسۡلَنا رُُسٗ� ّمِن َ�ۡبلَِك ِمۡنُهم مَّ
َ
لَۡيَك َوِمۡنُهم َولََقۡد أ
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ن لَّۡم َ�ۡقُصۡص َعلَۡيَكۗ  ومن عادة العلامء أن ينقل بعضهم عن بعض القول  .]٧٨املؤمن: [ ﴾مَّ

ا يف كتب الفقهاء.  بصحته وضعفه، حتى يشتهر وينترش، ومثله يقع كثريً
ٓ إَِ�ٰ نُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ ﴿ وكذا قوله: وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ا ٓ إَِ�ٰٓ  ۧ ۞إِ�َّ وَۡحۡيَنا

َ
ِۦۚ َوأ َن ِمۢن َ�ۡعِده

يُّوَب َوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن وَُسلَۡيَ�َٰنۚ 
َ
ۡسَباِط وَِعيَ�ٰ َو�

َ
إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

رُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم َورُُسٗ� قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل وَ  ١٦٣َوَءاتَۡيَنا َداوُۥَد َزُ�وٗر� 
ُ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  � َ�ۡعَد  ١٦٤ٱ�َّ ِ ُحجَّ ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ بَّ�ِ رُُّسٗ� مُّ

ُ َعزِ�ًزا َحِكيٗما   .]١٦٥-١٦٣النساء: [ ﴾١٦٥ٱلرُُّسِل� َوَ�َن ٱ�َّ
هذا التفريق بني األنبياء ليس له أصل ال من القرآن وال من السنة، وإنام نشأ  ومتى تبني لنا أن

القول به من اإلمام النووي أو من خملوق مثله.. أفيجوز أن نرتك نصوص القرآن لقوله.. واهللا 

ُ ٱ�َّبِّ�ِ ﴿يقول:  ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث ٱ�َّ مَّ
ُ
ِ�َن َوُمنِذرِ�نَ  َۧ�َن ٱ�َّاُس أ . ويقول: ]٢١٣[البقرة:  ﴾َن ُمبَّ�ِ

﴿ َّ آِء لََعلَُّهۡم يَ�َّ َّ َسآِء َوٱل�َّ
ۡ
ۡهلََها بِٱۡ�َأ

َ
َخۡذنَآ أ

َ
ٓ أ ِ�ٍّ إِ�َّ

رَۡسۡلَنا ِ� قَۡرَ�ٖة ّمِن نَّ
َ
[األعراف:  ﴾٩٤ُعوَن َوَمآ أ

 .ملسو هيلع هللا ىلص. وكل يؤخذ من قوله ويرتك، وما من الناس إال راد ومردود عليه سو رسول اهللا]٩٤
 ل:وقد قي

ـــل ـــالقبول مقاب ـــول ب ـــل ق ـــا ك  وم
 

 وال كل قول واجب الرد والطـرد 
 

ــوله ــا ورس ــن ربن ــى ع ــا أت ــو م  س
 

ــلَّ يــا ذا عــن الــرد   فــذلك قــول جَ
 

ـــــل الرجـــــال فإهنـــــا  وأمـــــا أقاوي
 

 تدور عىل حسـب األدلـة يف النقـد 
 

الذين  واحلاصل أنه متى مل يوجد يف القرآن وال يف السنة حتقيق القول بوجود هؤالء األنبياء

أُوحي إليهم برشع ومل يؤمروا بتبليغه وال صفتهم، فإنه يدل عىل عدم وجودهم، وإنام يوجدون 

 يف األذهان دون العيان!!.

نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ ونقول أيضا: إن اهللا سبحانه قال:
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡنا َوَما

ُ
ٓ أ ِ َوَما ْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ َم  ۧقُولُٓوا

ّ�ِِهۡم َ�  �ۡسَ�ِٰعيَل  وِ�َ ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ
ُ
وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَمآ أ

ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
�ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن 
َ
  .]١٣٦البقرة: [ ﴾١٣٦ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ
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نزَِل ﴿ ومثله قوله:
ُ
ٓ أ ِ َوَما ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق قُۡل َءاَمنَّا بِٱ�َّ نزَِل َ�َ

ُ
ٓ أ َعلَۡيَنا َوَما

َحٖد ّمِۡنهُ 
َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ

ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
ۡم َوَ�ُۡن َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�
  .]٨٤آل عمران: [ ﴾٨٤َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن 

ْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل ٱلَۡمۡ�ِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَ�ِٰ�نَّ ٱۡلِ�َّ َمۡن ﴿ قوله:ومثله  ن تَُولُّوا
َ
۞لَّۡيَس ٱۡلِ�َّ أ

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ َوٱۡلِكَ�ِٰب َوٱ�َّبِّ�ِ   .]١٧٧البقرة: [ ﴾نَ  َۧءاَمَن بِٱ�َّ
هذه اآليات، فأين األنبياء الذين أوجب اهللا  وإذا مل يكن األنبياء هم الرسل املذكورين يف

اإليامن هبم؟! ثم يقال: هؤالء األنبياء الذين أوجب اهللا اإليامن هبم وهنى عن التفريق بينهم، هل 

نزَِل إَِ�ۡهِ ﴿ هم أنبياء وليسوا برسل، أم هم أنبياء ورسل؟ ومثله قوله سبحانه:
ُ
َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ

ّ�ِهِۦ وَ  ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦِمن رَّ   .]٢٨٥البقرة: [ ﴾ٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُ�ٌّ َءاَمَن بِٱ�َّ
والقول احلق يف هذا املقام أن خمرج األنبياء والرسل يف كتاب اهللا واحد، وأنه إذا أفرد ذكر 

لنا بأنه متى أفرد األنبياء دخلت فيه الرسل أو أفرد ذكر الرسل دخلت فيه األنبياء، أشبه ما ق

اإلسالم دخل فيه اإليامن أو أفرد اإليامن دخل فيه اإلسالم عىل حد سواء، ومثله أن اهللا سبحانه 

سمى عباده املؤمنني باسم املسلمني وباسم املؤمنني، وكام سامهم رسول اهللا باملسلمني املؤمنني 

ٰ ﴿ قوله:عباد اهللا، وكام سمى اهللا كتابه املبني بالقرآن وبالفرقان يف  َل ٱۡلُفۡرَقاَن َ�َ ِي نَزَّ َ�َباَرَك ٱ�َّ
 واملسمى واحد. .]١الفرقان: [ ﴾َ�ۡبِدهِۦ

ونحن ال نصدق بوجود نبي أو أنبياء قد أُوحي إليهم برشع من األمر والنهي والفرائض 

ن واألحكام وأمور احلالل واحلرام، ثم يقال هلم: اجلسوا يف بيوتكم وال تكلفوا أنفسكم شيئًا م

الدعوة والتبليغ واإلنذار والتحذير!!! وكأن فكرة اعتقادها نشأت عن حديث أيب ذر فرسخت 

واستقرت عقيدته يف نفوس الناس، وهو من سوء تأثري األحاديث املوضوعة يف األمة، وإنا 

نَزَل ِمَن ﴿ لنرجو أن يزول هذا االعتقاد اخلاطئ بضده احلق.. فإن احلق مضمون له البقاء
َ
أ

مَ  ا يُوقُِدوَن َعلَۡيهِ ِ� ٱ�َّ ٱلسَّ ۖ َوِممَّ ا�ِٗيا ۡيُل َزَ�ٗدا رَّ ۡودِيَ� بَِقَدرَِها فَٱۡحَتَمَل ٱلسَّ
َ
ارِ آءِ َماٗٓء فََسالَۡت أ

َ�ُد َ�يَ  ا ٱلزَّ مَّ
َ
ُ ٱۡ�َقَّ َوٱۡلَ�ِٰطَلۚ فَأ ۡو َمَ�ٰٖع َزَ�ٞد ّمِۡثلُُهۥۚ َكَ�ٰلَِك يَۡ�ُِب ٱ�َّ

َ
َهُب ُجَفاٗٓءۖ ذۡ ٱبۡتَِغآَء ِحۡلَيٍة أ
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ۡمَثاَل 
َ
ُ ٱۡ� �ِض� َكَ�ٰلَِك يَۡ�ُِب ٱ�َّ

َ
ا َما يَنَفُع ٱ�َّاَس َ�َيۡمُكُث ِ� ٱۡ� مَّ

َ
  .]١٧الرعد: [ ﴾١٧َوأ

. الرسل و األنبياء عدد يف ذر أيب حديث عىل االعتامد: اخلامس املدرك

 موضوع ضعيف واحلديث
اجلواب الشيخ تقي الدين رمحه اهللا يف كتاب فيام نقله عن  قال الشيخ عبد العزيز بن رشيد

أن األنبياء مائة ألف وأربعة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد روي يف حديث أيب ذر، عن النبي «ما نصه:  الصحيح

ا، والرسل منهم ثالثامئة وثالثة عرش. وبعض الناس يصحح هذا احلديث وبعضهم  وعرشون ألفً

ا عىل ما يف  ثم نقل عن ابن القيم رمحه اهللا أن األنبياء مائة »يضعفه.. ألف وأربعة وعرشون ألفً

 حديث أيب ذر الذي رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه.

: أن الشيخ عبد العزيز حياول رفع هذا احلديث املوضوع إىل درجة الصحة لكونه فاجلواب

 يقوي حجته، ومن له برفع أنف جدعته املخالب..

فإن ما ذكره بصفة التمريض  ،اجلواب الصحيحوإن كان شيخ اإلسالم ذكر هذا احلديث يف 

ا من شيخ  الدالة عىل التضعيف مع العلم أنه حمك التمحيص للتصحيح والتضعيف، ونستبعد جدًّ

اإلسالم ابن تيمية تصحيحه هلذا احلديث الذي يشهد القرآن بوضعه وبطالنه، وقد أحلقه ابن اجلوزي 

يه عدم نسبته إىل الرسول، لكونه متى درس هذا احلديث ترجح لد !*"باملوضوعات، وكل عامل نِحرير

 ال يشبه كالمه. ونحن نسوقه بتاممه لإلحالة عليه وحلقيقة النظر ملن حيب الوقوف عليه.

: وقد اختُلف يف عدد األنبياء واملرسلني، واملشهور يف ذلك حديث أيب ذر قال ابن كثري

 عن أيب ذر قال: قلت: يا الطويل، وذلك فيام رواه ابن مردويه يف تفسريه عن أيب إدريس اخلوالين

قلت: يا رسول اهللا كم الرسل  .»مائة ألف وأر�عة وعرشون ألًفا«رسول اهللا كم األنبياء؟ قال: 

. »آدم«قلت: يا رسول اهللا، من كان أوهلم؟ قال:  .»ثالثمائة وثالثة عرش، جم غف�«منهم؟ قال: 

 .ماهر حاذق: نحرير  )١(
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 »نفخ فيه من روحه، ثم سّواه قبيالنعم خلقه اهللا بيده ثم «قلت: يا رسول اهللا نبي مرسل؟ قال: 

وهو إدر�س، وهو أول من خط -يا أبا ذر أر�عة رس�انيون: آدم وشيث ونوح وخنوخ «ثم قال: 

وأر�عة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبّيك. يا أبا ذر وأول نيب من ب� إرسائيل:  -بالقلم
رو هذا احلديث بطوله  قال: وقد »موىس، وآخرهم عيىس، وأول انلبي� آدم وآخرهم نبّيك

احلافظ أبو حاتم بن حبان وقد وسمه بالصحة، وخالفه أبو الفرج ابن اجلوزي؛ فذكر هذا 

واهتم به إبراهيم بن هشام هذا ابن كثري، وال شك أنه قد تكلم فيه غري  ،املوضوعاتاحلديث يف 

 واحد من أئمة اجلرح والتعديل، من أجل هذا احلديث واهللا أعلم.. انتهى.

: كيف ال نتكلم يف هذا احلديث بام يقتضيه من التضعيف نصيحة هللا ولعباده املؤمنني؟ أقولو

وحسبك أنه يصادم القرآن مما يدل عىل وضعه وعدم صحته؛ ملخالفته رصيح القرآن، فقد قال 

. ويف ]١٦٤النساء:[ ﴾...َورُُسٗ� قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهمۡ ﴿سبحانه: 

ن لَّۡم َ�ۡقُصۡص ﴿قوله سبحانه:  ن قََصۡصَنا َعلَۡيَك َوِمۡنُهم مَّ رَۡسۡلَنا رُُسٗ� ّمِن َ�ۡبلَِك ِمۡنُهم مَّ
َ
َولََقۡد أ

 . ]٧٨[املؤمن:  ﴾َعلَۡيَك 
ان عىل أن اهللا سبحانه مل يقص عىل نبيه أسامء األنبياء كلهم، بل منهم من  وهاتان اآليتان تنصّ

ه ومنهم من مل يقصص عليه، فيعترب اإلحصاء املذكور يف حديث أيب ذر كذب عىل اهللا قص علي

 وعىل رسوله.

ۡوَحۡيَنآ ﴿ وأمجع آيات تنص عىل عدد الرسل وأعياهنم ببيان أسامئهم هي قوله سبحانه:
َ
آ أ ۞إِ�َّ

ٓ إَِ�ٰ نُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ  وَۡحۡيَنا
َ
ٓ أ ِۦۚ وَ  ۧ إَِ�َۡك َكَما ٓ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َن ِمۢن َ�ۡعِده ۡوَحۡيَنا

َ
أ

يُّوَب َوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن َوُسلَۡيَ�َٰنۚ َوَءاتَۡيَنا َداوُۥَد َزُ�وٗر� 
َ
ۡسَباِط وَِعيَ�ٰ َو�

َ
َورُُسٗ�  ١٦٣َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

ُ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهمۡ  رُُّسٗ�  ١٦٤َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم ٱ�َّ
ُ َعزِ�ًزا َحِكي � َ�ۡعَد ٱلرُُّسِل� َوَ�َن ٱ�َّ ِ ُحجَّ ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ بَّ�ِ ٗما مُّ

  .]١٦٥-١٦٣النساء: [ ﴾١٦٥
ياء وختمهم بذكر الرسل، ومثلها آية األنعام فهؤالء كلهم أنبياء ورسل بدأهم بذكر األنب
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ۗ إِنَّ ﴿ وهي قوله سبحانه: ََّشآُء ن � ٰ قَۡوِمهِۦۚ نَۡرَ�ُع َدَرَ�ٰٖت مَّ ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�َ ٓ َءاَ�ۡيَ�َٰها ُتَنا َوتِۡلَك ُحجَّ
ۚ وَ  ٨٣َر�ََّك َحِكيٌم َعلِيٞم  ۥٓ إِۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَبۚ ُ�ًّ َهَدۡ�َنا ۖ َوِمن َووََهۡبَنا َ�ُ نُوًحا َهَدۡ�َنا ِمن َ�ۡبُل

يُّوَب َوُ�وُسَف َوُموَ�ٰ َوَ�ُٰروَنۚ َوَ�َ�ٰلَِك َ�ِۡزي ٱلُۡمۡحِسنَِ� 
َ
َوَزَ�رِ�َّا  ٨٤ُذّرِ�َّتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَ�َٰن َو�

ٰلِِحَ�  ٞ ّمَِن ٱل�َّ ۡلَنا  �ۡسَ�ٰعِيَل َوٱۡليََسعَ  ٨٥َوَ�ۡحَيٰ وَِعيَ�ٰ �ۡ�َاَسۖ ُ�ّ ۚ َوُ�ّٗ فَضَّ َوُ�و�َُس َولُوٗطا
ۡسَتقِيٖ�  ٨٦َ�َ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�  ٰتِِهۡم �ۡخَ�ٰنِِهۡمۖ َوٱۡجَتبَۡيَ�ُٰهۡم وََهَديَۡ�ُٰهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ َوِمۡن َءابَآ�ِِهۡم َوُذّرِ�َّ

٨٧  َ ِۦۚ َول ِ َ�ۡهِدي بِهِۦ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن َ�ٰلَِك ُهَدى ٱ�َّ ُ�واْ َ�َبَِط َ�ۡنُهم مَّ َ�ۡ
َ
ۡو أ

٨٨  ۡ ُؤَ�ٓءِ َ�َقۡد َو�َّ ۚ َفإِن يَۡ�ُفۡر بَِها َ�ٰٓ ِيَن َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ُۡ�َم َوٱ�ُُّبوَّةَ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
َنا بَِها أ

  .]٨٩-٨٣األنعام: [ ﴾٨٩قَۡوٗما لَّۡيُسواْ بَِها بَِ�ٰفِرِ�َن 

 الرأي هذا وضعف. متباينان شيئان اإليامن و اإلسالم: السادس املدرك
أما ما ذكره الشيخ يف رسالته من أن اإلسالم «: قال الشيخ عبد العزيز بن رشيد رمحه اهللا

واإليامن يشء واحد وأهنام اسم ملسمى واحد.. فهذا خالف ما عليه أهل السنة واجلامعة.. فإن 

 متباينان كام دل عىل ذلك الكتاب والسنة.اإلسالم واإليامن شيئان 

ا يَۡدُخِل ﴿ قال اهللا سبحانه: ۡسلَۡمَنا َولَمَّ
َ
ۡعَراُب َءاَمنَّاۖ ُقل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓواْ أ

َ
۞قَالَِت ٱۡ�

يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۖ  أنه . فمعنى هذه اآلية دليل عىل أن اإليامن غري اإلسالم و.]١٤احلجرات: [ ﴾ٱۡ�ِ

..  انتهى. »ليس كل مؤمن مسلامً
: أن الشيخ عبد العزيز يستبيح الكذب عىل صاحب الرسالة؛ ألنني مل أقل: إن فجوابه

اإلسالم واإليامن يشء واحد وأهنام اسم ملسمى واحد. بل قلت: إن اإليامن تصديق القلب 

ا. وقلت: إن املسلمني هم املؤمنون، وامل ؤمنون هم املسلمون، ولوازمه العمل وإال اعترب كاذبً

فمخرجهام يف كتاب اهللا واحد. وإن هذه اآلية التي استدل هبا نزلت يف أعراب اجلزيرة، ملا غشيهم 

جنود الصحابة وخافوا من القتل أقبلوا وهم يقولون: آمنا. قبل أن يدخل اإليامن يف قلوهبم، 

 ﴿ وقبل أن يعرفوا أحكام اإلسالم، فأنزل اهللا سبحانه:
َ
ۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ ۞قَالَِت ٱۡ� ۡعَراُب َءاَمنَّا



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٢٢

ا يَۡدخُ  ۡسلَۡمَنا َولَمَّ
َ
يَ�ُٰن ِ� قُلُو�ُِ�مۡ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓواْ أ وقد ترجم عليه البخاري يف صحيحه  ﴾ِل ٱۡ�ِ

 يف كتاب اإليامن، فقال:

 (باب)
 لقول اهللا تعاىل: ،إذا مل يكن اإلسالم عىل احلقيقة وكان عىل االستسالم أو اخلوف من القتل

ۡسلَۡمَنا﴿
َ
ْ أ ْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓوا ۡعَراُب َءاَمنَّاۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنوا

َ
وإذا كان عىل احلقيقة فهو عىل  ﴾۞قَالَِت ٱۡ�

ِ ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ ﴿ حد قوله جل ذكره: فهم يف تلك احلالة  .]١٩آل عمران: [ ﴾إِنَّ ٱّ�ِيَن ِعنَد ٱ�َّ

ا من القتل قبل أن يعرفوا اإلسالم وال اإليامن.. لكن مستسلمون حلكم اإلسالم وحك ومته خوفً

هؤالء األعراب بعد ما دخلوا يف اإلسالم وعرفوا اإليامن زال عنهم هذا الوصف وصاروا 

ٞ ﴿ مسلمني مؤمنني بناء عىل الظاهر من أعامهلم، ودخلوا يف عموم قوله:  ﴾إِ�ََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة

. فال جيوز .!*"»املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال �ذهل وال �قره«: ملسو هيلع هللا ىلصقوله ويف  .]١٠احلجرات: [

أن يقال: فالن األعرايب مسلم وليس بمؤمن، لكون اإليامن جمرد التصديق ومن لوازمه العمل 

ا.  وإال صار كذبً
فإن جمرد التصديق بدون عمل هو سببه كفر إبليس حني امتنع عن السجود آلدم، حيث أمره 

فاستكرب عنه، وألجله سمي إبليس لكونه أبلس من رمحة اهللا وإال فإنه يصدق بوجود الرب  اهللا به

َ ﴿ واملالئكة واجلنة والنار، كام أخرب اهللا عنه يف كتابه: ۡمُر إِنَّ ٱ�َّ
َ
ا قُِ�َ ٱۡ� ۡيَ�ُٰن لَمَّ َوقَاَل ٱلشَّ

ۡخلَۡفُتُ�ۡمۖ 
َ
ومثله ما حكى اهللا عن اليهود  .]٢٢إبراهيم: [ ﴾وََعَدُ�ۡم وَۡعَد ٱۡ�َّقِ َووََعدتُُّ�ۡم فَأ

أهنم يعرفون الرسول كام يعرفون أبناءهم.. فمجرد التصديق اخلايل عن العمل ال جيدي عىل 

 صاحبه شيئًا وال يسمى إيامنًا.
إنام كان يطالب الناس بإقامة شعائر اإلسالم الظاهرة وال يسأل عام يف قلوهبم من  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

نحن إنام نتكلم عىل أعامل الناس الظاهرة حسب القاعدة، واهللا يتوىل احلكم يف إيامن أو نفاق.. و

 .هريرة أيب حديث من مسلم أخرجه  )١(
                                                            



 ٢٣  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

 الرسائر..

أهيا الناس فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن عمر بن اخلطاب خطب الناس بعد موت رسول اهللا  البخاريويف 

إننا نعرفكم إذ ينزل الوحي فينبئنا اهللا من أخباركم، وإنام نعرفكم اآلن بام ظهر لنا من أعاملكم، 

ا وأبغضناه ومل فمن  ا ظننا به رشًّ بناه ورسيرته إىل اهللا.. ومن أظهر لنا رشًّ ا أحببناه وقرّ أظهر لنا خريً

 نأمنه، ورسيرته إىل اهللا عز وجل.

إنه ليس من املمكن أن يرسع دخول اإليامن إىل قلوب عرب اجلزيرة وهم حديثو عهد 

-رسول واملؤمنني.. أو إىل أهل مكة بجاهلية ويعبدون األصنام وسالحهم بأيدهيم حياربون به ال

وهم يعبدون األصنام ويكذبون بوجود الرب وبالرسول  -حال استيالء الصحابة عليهم

 وبالقرآن ويكذبون بالبعث بعد املوت ويكذبون باجلنة والنار، ويقولون ما حكى اهللا عنهم بقوله:

ۡ�َيا َ�ُموُت وَ ﴿ ۚ َوقَالُواْ َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ٱ�ُّ ۡهُر   .]٢٤اجلاثية: [ ﴾َ�َۡيا َوَما ُ�ۡهلُِكَنآ إِ�َّ ٱ�َّ
فدخول اإليامن إىل قلوب هؤالء حيتاج إىل وقت يزاولون فيه بالتعليم بأحكام اإلسالم 

والعمل برشائعه، ثم يدخل اإليامن تدرجييًّا يف قلوهبم. وقد يموت بعضهم عىل كفره، ولكن 

ا املسلمون ويغلب عليها أحكام اإلسالم فإهنا بلد إسالم، القاعدة األصولية أن كل بلد يفتحه

ومتى أظهر أهلها الطاعة واخلضوع وجب الكف عنهم، ويف بعض الغزوات ملا شهر بعض 

الصحابة سيفه يريد قتل رجل يف صف املرشكني، فقال: ال إله إال اهللا. فقتله، وملا أُخرب رسول اهللا 

ا من القتل. فقال رسول اهللا  بذلك أنكر عليه قتله.. فقال: يا رسول أشققت «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا إنام قاهلا خوفً

. ومثله ما جر خلالد !+"»فإن� لم أومر أن أنقب عن قلوب انلاس وال أشق بطونهم«، !*"»عن قلبه

بن الوليد يف قتله بني جذيمة، حني أقبلوا عليه وهم يقولون: صبأنا ومل حيسنوا أن يقولوا: أسلمنا. 

 .!,"»ا� إ� أبرأ إيلك ما صنع خادل«ول اهللا عليه قتلهم.. وقال: فقتلهم، فأنكر رس

 .زيد بن أسامة حديث من مسلم أخرجه  )١(

 .اخلدري سعيد أيب عن عليه متفق  )٢(

 .عمر بن اهللا عبد حديث من البخاري أخرجه  )٣(

                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٢٤

وأول ما يزاول عليه املغلوبون احلديث عهدهم بالرشك هو مزاولتهم عىل أعامل اإلسالم من 

ا يصلون ويصومون له، فهذا هو مبدأ  الوضوء والصالة والزكاة والصيام، فمتى عرفوا أن هلم ربًّ

ه مل خياطب عباده بندائهم باإليامن إال بعد ما هاجروا إىل املدينة ورسخ اإليامن.. واهللا سبحان

 اإليامن يف قلوهبم، وانقادت للعمل به جوارحهم.. فناداهم اهللا سبحانه باسم اإليامن بقوله:

ِيَن ِمن َ�بۡ ﴿ َياُم َكَما ُكتَِب َ�َ ٱ�َّ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱلّصِ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� لُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�ٰٓ

 .]١٨٣البقرة: [ ﴾١٨٣َ�تَُّقوَن 
وهذه اآلية إنام نزلت يف أول السنة الثانية من اهلجرة، وال أدري هل نزل قبلها من جنسها 

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم ﴿ أي النداء بقوله:-يشء أم هي أول ما نزل؟ هلذا ال توجد هذه الصيغة 
َ
ٱۡ�َۡوَم أ

ۡ�َمۡمُت َعلَيۡ 
َ
ۚ دِيَنُ�ۡم َو� وكان قبل ذلك  .!*"]٣املائدة: [ ﴾ُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗنا

ِ يَۡرزُقُُ�م ﴿ ينادهيم بقوله: ِ َعلَۡيُ�ۡمۚ َهۡل ِمۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ ٱ�َّ َها ٱ�َّاُس ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

�ِض� َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ 
َ
َمآءِ َوٱۡ� ٰ تُۡؤفَُكوَن ّمَِن ٱلسَّ َّ�

َ
يف السور املكيات، كام توجد يف السور  ﴾٣ ُهَوۖ فَ�

ا ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ﴿ املدنيات أيضً
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ٱۡ�َۡوَم أ

 ۚ  .!+"﴾ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗنا
 من اهلجرة قوله سبحانه: هلذا أنزل اهللا عىل رسوله وهو واقف بعرفة يف السنة العارشة

﴿ ۚ ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت َلُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم دِيٗنا
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
 ﴾ٱۡ�َۡوَم أ

 وإذا أفرد اإلسالم دخل فيه اإليامن لكونه من لوازمه وكذا عكسه. .]٣املائدة: [

نقياد له بالطاعة والرباءة من الرشك وعبادة كام أن اإلسالم هو االستسالم هللا بالتوحيد واال

ا، فال يصح إيامن بدون إسالم وال إسالم بدون إيامن.  غري اهللا، وال يستغني أحدمها عن اآلخر أبدً

ل ذلك بأحسن تبيان وبام يزيل اإلشكال يف هذا املقام. فرو اإلمام أمحد  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  قد فصّ

 ).مدنية سور وكلها... (والنساء عمران وآل البقرة كسورة  )١(

 )مدنية سور وهي( تواحلجرا واحلج البقرة وسورة ،)مكية سور وهي( ولقامن ويونس األعراف كسورة  )٢(

                                                            



 ٢٥  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

ومعنى كون اإلسالم  .»نية واإليمان يف القلباإلسالم عال«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث أنس، أن النبي 

عالنية: أن املسلم عىل احلقيقة ال بد أن يظهر إسالمه عالنية للناس، بحيث يرونه يصيل مع 

املصلني ويصوم مع الصائمني ويؤدي زكاة ماله إىل الفقراء واملساكني فيظهر إسالمه عالنية 

  يف أرضه.للناس، بحيث يشهدون له بموجبه، والناس شهداء اهللا

إن لإلسالم صوى ومناًرا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا معنى ما رو احلاكم عن أيب هريرة أن النبي 

من ذلك أن تعبد اهللا وحده ال ترشك به شيئًا، وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم  »كمنار الطر�ق

ىل أهل رمضان، وتأمر باملعروف وتنهـى عن املنكر، وتسلم عىل من لقيت من املسلمني، وتسلم ع

 بيتك إذا دخلت عليهم.

أما من يتسمى باإلسالم أو باإليامن وهو ال يصيل الصلوات اخلمس املفروضة وال يؤدي 

الزكاة الواجبة وال يصوم رمضان، فال شك أن إسالمه ال حقيقة له. ما هو إال إسالم باللسان 

 هد االمتحان.يكذبه احلس والوجدان والسنة والقرآن، ومن ادعى ما ليس فيه فضحته شوا

ِ َو�ِٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوَما ُهم بُِمۡؤِمنَِ� ﴿ يقول اهللا:  ٨َوِمَن ٱ�َّاِس َمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا بِٱ�َّ
نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُروَن 

َ
ٓ أ ِيَن َءاَمُنواْ َوَما َ�َۡدُعوَن إِ�َّ َ َوٱ�َّ   .]٩-٨البقرة: [ ﴾٩يَُ�ِٰدُعوَن ٱ�َّ

 ﴿ وقال:
َ
� ْ َءاَمنَّا ۞َ�ٰٓ ِيَن قَالُٓوا ِيَن �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ٱۡلُ�ۡفرِ ِمَن ٱ�َّ َها ٱلرَُّسوُل َ� َ�ُۡزنَك ٱ�َّ ُّ�

ۡفَ�ٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن قُلُوُ�ُهمۛۡ 
َ
  .]٤١املائدة: [ ﴾بِأ

فوا به، وادعوا الناس إليه تكونوا من خري أهله، فإنه ال إسالم بدون  فاعملوا بإسالمكم تعرَ

وقد نصب اهللا سبحانه لإلسـالم عالمات ومراسيم يعرف هبا إسالم الشخص. ففي  عمل..

ب� اإلسالم ىلع مخس: شهادة أن ال � إال «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيحني من حديث ابن عمر، أن النبي 

 .»اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، و�قام الصالة، و�يتاء الز�ة، وصوم رمضان، واحلج

اإلسالم أن «ال: يا رسول اهللا أخربين عن اإلسالم، قال: وكام يف حديث جربيل، حني ق

�شهد أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، وتقيم الصالة، وتؤ� الز�ة، وتصوم رمضان، وحتج 
 .. احلديث.قال: صدقت »ابليت إن استطعت إيله سبيالً 
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شده إىل العمل هبذه عن عمل يدخله اجلنة ويباعده عن النار، فأر ملسو هيلع هللا ىلصوملا سأل معاذ النبي 

األركان.. وهذه األركان هي بمثابة التصحيح والتمحيص لصحة اإلسالم، هبا يعرف صادق 

 اإلسالم من بني أهل الكفر والفسوق والطغيان.

 فاملتصف بالعمل هبذه األركان هو املسلم، له ما للمسلمني وعليه ما عىل املسلمني.

املتقني والفجار؛ ألن اهللا سبحانه مل يكن ليذر الناس كام أهنا الفرقان بني املسلمني والكفار و

عىل حسب ما يدعونه بألسنتهم بدون اختبار هلم بأعامهلم، بحيث يقول أحدهم: أنا مسلم.. أنا 

ا رسول اهللا؛ ألن هذا الكالم ال نزال نسمعه من  مؤمن.. أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدً

 فاجر حتى عبدة األوثان.لسان كل إنسان ينطق به الرب وال

ْ َءاَمنَّا َوُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنوَن ﴿ يقول اهللا سبحانه: ن َ�ُقولُٓوا
َ
ْ أ ُ�ٓوا ن ُ�ۡ�َ

َ
َحِسَب ٱ�َّاُس أ

َ
 ﴾٢أ

ِيَن ِمن ﴿ أي: وال خيتربون وال يمتحنون عىل صحة ما يدعون. .]٢العنكبوت: [ َولََقۡد َ�َتنَّا ٱ�َّ
 ُ ْ َوَ�َۡعلََمنَّ ٱۡلَ�ِٰذ�َِ� َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ ٱ�َّ ِيَن َصَدقُوا أي اختربنا األمم قبلهم بالرشائع  ﴾٣ ٱ�َّ

ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ ﴿ من األمر والنهي والصالة والصيام واحلالل واحلرام، َولََقۡد َ�َتنَّا ٱ�َّ
ْ َوَ�َۡعلََمنَّ ٱۡلَ�ِٰذ�َِ�  ِيَن َصَدقُوا ُ ٱ�َّ أي: يف دعو إيامهنم، فقاموا . ]٣العنكبوت: [ ﴾٣ٱ�َّ

ِيَن ِمن ﴿ بواجبات دينهم من صالهتم وصيامهم وسائر ما أوجب اهللا عليهم، َولََقۡد َ�َتنَّا ٱ�َّ
ِيَن َصَدقُواْ َوَ�َۡعلََمنَّ ٱۡلَ�ِٰذ�َِ�  ُ ٱ�َّ ومل أي الذين قالوا: آمنا بأفواههم  ﴾٣َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ ٱ�َّ

تؤمن قلوهبم، ومل تنقد للعمل به جوارحهم، وصار حظهم من اإلسالم هو حمض التسمي به 

 واالنتساب إليه بدون عمل به وال انقياد حلكمه.
ن يُِضلَُّهۥ َ�َۡعۡل َصۡدَرهُۥ ﴿

َ
ۡسَ�ِٰم� َوَمن يُرِۡد أ ۡح َصۡدَرُهۥ لِۡ�ِ ن َ�ۡهِديَُهۥ �َۡ�َ

َ
ُ أ َ�َمن يُرِدِ ٱ�َّ

ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن َضّيًِقا حَ  ُ ٱلرِّۡجَس َ�َ ٱ�َّ � َكَ�ٰلَِك َ�َۡعُل ٱ�َّ َمآءِ ُد ِ� ٱلسَّ عَّ �ََّما يَصَّ
َ
 ﴾١٢٥رَٗجا َك�

ا به صدره. .]١٢٥األنعام: [  فيفوح بذكره ويندفع إىل القيام بفرضه ونفله طيبة بذلك نفسه منرشحً

ۡسَ�ٰمِ ﴿ ُ َصۡدَرهُۥ لِۡ�ِ َح ٱ�َّ َ�َمن َ�َ
َ
ِۚ  أ ّ�ِهِۦۚ فََوۡ�ٞل ّلِۡلَ�ِٰسَيةِ ُقلُوُ�ُهم ّمِن ذِۡكرِ ٱ�َّ ٰ نُورٖ ّمِن رَّ َ�ُهَو َ�َ

بٍِ�  ْوَ�ٰٓ�َِك ِ� َضَ�ٰٖل مُّ
ُ
  .]٢٢الزمر: [ ﴾٢٢أ



 ٢٧  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

ــــــــا ــــــــة قلب ــــــــت اهلداي  وإذا حل
 

ــــاء  ــــادة األعض ــــطت يف العب  نش
 

ۡح َصۡدَرُهۥ لِۡ�ِ ﴿ ن َ�ۡهِديَُهۥ �َۡ�َ
َ
ُ أ ن يُِضلَُّهۥ َ�َۡعۡل َصۡدَرهُۥ َ�َمن يُرِدِ ٱ�َّ

َ
ۡسَ�ِٰم� َوَمن يُرِۡد أ

ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن  ُ ٱلرِّۡجَس َ�َ ٱ�َّ � َكَ�ٰلَِك َ�َۡعُل ٱ�َّ َمآءِ ُد ِ� ٱلسَّ عَّ �ََّما يَصَّ
َ
 ﴾١٢٥َضّيًِقا َحرَٗجا َك�

ن َ�ۡهِديَُهۥ �َۡ�َ ﴿ باإلسالم، .]١٢٥األنعام: [
َ
ُ أ ن َ�َمن يُرِدِ ٱ�َّ

َ
ۡسَ�ِٰم� َوَمن يُرِۡد أ ۡح َصۡدَرهُۥ لِۡ�ِ

ُ ٱلرِّۡجَس َ�َ  � َكَ�ٰلَِك َ�َۡعُل ٱ�َّ َمآءِ ُد ِ� ٱلسَّ عَّ �ََّما يَصَّ
َ
 يُِضلَُّهۥ َ�َۡعۡل َصۡدَرهُۥ َضّيًِقا َحرَٗجا َك�

ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن  ا من أمره وهنيه وصالته وزكات .]١٢٥األنعام: [ ﴾١٢٥ٱ�َّ ه وصيامه وسائر حرجً

أحكامه، حيب التحلل منه وعدم التقيد به حتى يعيش يف الدنيا عيشة البهائم ليس عليه أمر وال 

ليس اإليمان «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهني وال صالة وال صيام.. وقد رو الطرباين من حديث أنس، أن النبي 

أما� املغفرة حىت باتلح� وال باتلم�، ول�ن ما وقر يف القلب وصدقه العمل، إن قوًما أهلتهم 
خرجوا من ادلنيا وال حسنة هلم، يقولون: �ن �سن الظن باهللا. و�ذبوا لو أحسنوا الظن 

 .»ألحسنوا العمل
ا� من أحييته منا فأحيه ىلع اإلسالم والسنة، «عىل اجلنازة:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من دعاء النبي 

اته يعمل برشائع اإلسالم، وبعد لكون اإلنسان يف حال حي ،!*"»ومن توفيته منا فتوفه ىلع اإليمان

 موته ينقطع ذلك العمل ومل يبق معه سو اإليامن يف قلبه.

وإن كل ما ذكر يف اإلسالم من اآليات واألحاديث، فإنه يدخل فيه اإليامن، غري أن عناية 

القرآن والسنة باإلسالم أشد من اإليامن، لكون اإلسالم مبني عىل األعامل الظاهرة، أما اإليامن 

 فمبني عىل التصديق بالقلب وحساب صاحبه عىل ربه.

دليالً عىل أن اإليامن غري اإلسالم، وأنه ليس كل  !+"إن يف اآلية« فقول الشيخ عبد العزيز:

فهذا غري صحيح، فإنه ال يكون الرجل مسلامً صحيح اإلسالم حتى يكون مؤمنًا  »مسلم مؤمنًا..

 .هريرة أيب حديث من السنن أصحاب أخرجه  )١(

ۡعَراُب ۞قَالَِت ﴿ :تعاىل قوله باآلية يقصد  )٢(
َ
ا يَۡدُخِل  ٱۡ� ۡسلَۡمَنا َولَمَّ

َ
يَ�ٰنُ َءاَمنَّاۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓواْ أ  ٱۡ�ِ

ات:  ﴾ِ� قُلُو�ُِ�مۡ    ].١٤[احلُجرَ
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ا.. فل و رأينا رجالً حيافظ عىل أعامل اإلسالم كلها، بحيث يصيل لتالزم ما بينهام وإال اعترب كافرً

الصلوات اخلمس املفروضة ويؤدي الزكاة الواجبة ويصوم رمضان وحيج البيت احلرام، لكنه ال 

يصدق بوجود الرب وال املالئكة وال بالبعث بعد املوت وال باجلنة والنار، فإن كان جيهر بعقيدته 

وإن كان خيفيها يف نفسه فهو املنافق جتري عليه أحكام  وعدم تصديقه فهو الكافر املحض،

ا للمسلمني املؤمنني الصحيح إيامهنم، لكون الناس مل يكلفوا عن  اإلسالم ويسمى مسلامً تبعً

إ� لم أؤمر أن أنقب عن قلوب انلاس وال أشق «: ملسو هيلع هللا ىلصالتنقيب عام يف القلوب، كام قال النبي 

 .ال يزالون يوجدون يف كل زمان ومكان . وهذا الصنف من املنافقني.!*"»بطونهم

هلذا كان يعامل املنافقني يف زمنه معاملة املسلمني من الصحابة من التناكح والتوارث بناء 

ا، بل كل مسلم مؤمن بناء عىل  عىل ما ظهر من أعامهلم، فليس عندنا مسلم ليس بمؤمن أبدً

وال أدري  .!+"»تيق، أو فاجر شيق إنما انلاس رجالن: مؤمن«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالظاهر من عمله.. والنبي 

هل يلتحق هذا املسلم الذي ليس بمؤمن بقسم املؤمن التقي أو الفاجر الشقي.. وقد أتى 

 يف هذه القضية بام يقطع النزاع ويعيد اخلالف إىل مواقع اإلمجاع.. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

وهي قضية وقوع التزاحم عىل املاء بني املهاجرين واألنصار.. فقال املهاجري: يا 

أبدعوى اجلاهلية وأنا ب� «: ملسو هيلع هللا ىلصللمهاجرين، وقال األنصاري: يا لألنصار.. فقال رسول اهللا 

وهذه كافية يف  .!-"»فادعوا بدعوى اهللا اذلي سّما�م املسلم� املؤمن� عباد اهللا« ،!,"»أظهر�م

ذا قطع النزاع وحل اخلالف لوال أن اهلو يصد عن رؤية احلق، والكربْ يمنع من اتباعه. فإن ه

التداعي باملسلمني واملؤمنني جيمع مجيع املسلمني يف مشارق الدنيا ومغارهبا من مسلم ومنافق؛ 

 لكون أعامل الناس جتري عىل الظاهر من أمرهم.

 .اخلدري سعيد أيب حديث من عليه متفق  )١(

 .هريرة أيب حديث من اآلثار مشكل يف الطحاوي أخرجه  )٢(

 .جابر حديث من عليه متفق  )٣(

 .األشعري احلارث حديث من الرتمذي أخرجه  )٤(

                                                            



 ٢٩  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

 بني التفريق يف السالم عليه جربيل حديث عىل االعتامد: السابع املدرك

 صحيح غري اعتامد واإليامن اإلسالم

إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَ� َوٱلُۡمۡسلَِ�ِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنَِ� ﴿ بقوله سبحانه:استدل الشيخ عبد العزيز 
وبحديث جربيل عليه السالم حني سأل عن اإلسالم ثم عن  .]٣٥األحزاب: [ ﴾َوٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ 

رجاالً ومل يعطِ رجالً.. فقلت: يا  ملسو هيلع هللا ىلصاإليامن، وبحديث سعد بن أيب وقاص، قال: أعطى النبي 

فيه دليل عىل مغايرة «. قال: .!*"»أو مسلم«فالن وهو مؤمن؟ فقال:  رسول اهللا، ما لك عن

 انتهى. ». .اإلسالم لإليامن وأهنام اسامن ملعنيني خمتلفني
قا اجتمعا، فيدخل اإلسالم يف اإليامن بعمل فاجلواب : أن اإلسالم واإليامن متى تفرّ

لقلب بدون عمل اجلوارح وال اجلوارح، ويفرس اإليامن بالتصديق بالقلب، وال يكفي التصديق با

 عمل اجلوارح بدون التصديق بالقلب.

وكأن فضيلة الشيخ عبد العزيز ير أن اإلسالم بدون إيامن يوجد يف شخص، بحيث يشار 

إليه بالبنان ويقال: هذا مسلم وليس بمؤمن، وأنه ال تالزم بينهام، وهذا خطأ مبني وعدم فقه يف 

فليس يف الرشع مسلم ليس بمؤمن، ولكن الشيخ يريد أن ال الدين، ويف نصوص القرآن احلكيم. 

يعتق نفسه من رق االعتقاد اخلاطئ الذي نشأ عليه يف حالة الصغر.. وما أرسع ما نيس عقيدة 

أهل السنة من أن اإليامن قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باجلوارح واألركان، وأنه متى فُقد 

والقلب.. فإنه ال حياة للشخص بدون اجتامعهام، فلو رأينا أحدمها فقد اآلخر.. أشبه الرأس 

ا يعتقد اإليامن باهللا واليوم اآلخر ويصدق بوجود املالئكة واجلنة والنار، ولكنه يقول: ال  شخصً

ا وليس  .. فإن هذا كافر قطعً أصيل وال أصوم وال أؤدي الزكاة وال أصدق بوجوب ذلك عيلَّ

 ن.بمسلم وال بمؤمن ملناقضته لإليام

كام أننا لو رأينا رجالً حيافظ عىل أحكام اإلسالم الظاهرة، ولكنه ال يصدق بوجود الرب 

 .وقاص أيب بن سعد حديث من عليه متفق  )١(
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وال املالئكة وال البعث بعد املوت وال باجلنة والنار، فإن هذا ليس بمسلم وال مؤمن. وكيف نيس 

فضيلة الشيخ قول العلامء يف حكم املرتد، وأن من جحد وجود الرب، أو جحد صفة من صفاته، 

أو جحد وجوب العبادات اخلمس أو شيئًا منها، فإنه يكفر إال أن يكون حديث عهد بجاهلية 

كم بكفره.  فيعرف وجوب ذلك، فإن أرصّ حُ

ومتى صح اإليامن صلحت أعامل اإلسالم، ومتى فسد اإليامن فسدت األعامل، كام يف 

و�ذا فسدت فسد  إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد لكه،«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث أن النبي 

 .!*"»اجلسد لكه، أال و� القلب

عن ابن عباس، أن وفد  صحيح البخارياإليامن بعمل اإلسالم، كام يف  ملسو هيلع هللا ىلصوقد فرس النبي 

مرحًبا بالقوم أو «قالوا: ربيعة، فقال:  »َمِن القوم أو من الوفد؟«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعبد القيس ملا أتوا النبي 

 إنا ال نستطيع أن نأتيك إال يف الشهر احلرام وبيننا وبينك فقالوا: يا رسول اهللا .»الوفد غ� خزايا

نا بأمر فصل نخرب به من وراءنا وندخل به اجلنة.. فأمرهم بأربع:  رْ هذا احلي من كفار مرض.. فأْمُ

أتدرون ما اإليمان باهللا وحده؟ هو شهادة أن ال � إال اهللا وأن «أمرهم باإليامن باهللا وحده، قال: 

 ،»اهللا، و�قام الصالة، و�يتاء الز�ة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من املغنم اخلمس�مًدا رسول 

ا بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصففرس النبي  اإليمان بضع «اإليامن بأعامل اإلسالم الرتباط ما بينهام، كام فرسه أيضً

وسبعون شعبة أعالها ال � إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطر�ق، واحلياء شعبة من 
ومن املعلوم أن قول: ال إله إال اهللا، وإماطة األذ عن الطريق واحلياء كلها من أعامل  !+"»اإليمان

 اإلسالم وسامها رسول اهللا باإليامن.

إن كل من يتأمل القرآن فإنه جيده يصف أهل اإلسالم بأهنم مسلمون، كام يصفهم بأهنم 

ِ ﴿ مؤمنون، يقول اهللا سبحانه: ْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ�  قُولُٓوا
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡنا َوَما

ُ
ٓ أ َم �ۡسَ�ٰعِيَل  َۧوَما

ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرِ  وِ�َ ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ
ُ
وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَمآ أ

ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
ُق َ�ۡ�َ �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

 .بشري بن النعامن حديث من عليه متفق  )١(

 .هريرة أيب حديث من بريالك يف الطرباين أخرجه  )٢(

                                                            



 ٣١  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِمو
َ
  .]١٣٦البقرة: [ ﴾١٣٦َن أ

ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق ﴿ ومثله قوله: نزَِل َ�َ
ُ
ٓ أ نزَِل َعلَۡيَنا َوَما

ُ
ٓ أ ِ َوَما قُۡل َءاَمنَّا بِٱ�َّ

ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق �َ  وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ
ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َ
ۡ�َ أ

  .]٨٤آل عمران: [ ﴾٨٤َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن 
َ ﴿ وكذلك قوله: �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ ٱ�َّ

َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم � ۡهَل ٱۡلِكَ�ِٰب َ�َعالَۡواْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء

َ
أ قُۡل َ�ٰٓ

نَّا ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضنَ  ٔٗ َوَ� �ُۡ�َِك بِهِۦ َشۡ� 
َ
ِۚ فَإِن تََولَّۡواْ َ�ُقولُواْ ٱۡشَهُدواْ بِ� ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ

َ
ا َ�ۡعًضا أ

  .]٦٤آل عمران: [ ﴾٦٤ُمۡسلُِموَن 
ِ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿ ومثله قوله: ۥۖ  ١٦٢قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ َ� َ�ِ�َك َ�ُ

مِ 
ُ
ُل ٱلُۡمۡسلِِمَ� َو�َِ�ٰلَِك أ وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
  .]١٦٣-١٦٢األنعام: [ ﴾١٦٣ۡرُت َو�

ۡسلُِموَن ﴿ وقوله: نُتم مُّ
َ
َ َحقَّ ُ�َقاتِهِۦ َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ١٠٢﴾ 

  .]١٠٢آل عمران: [
ْ ُمۡدبِِر�َن إِنََّك َ� �ُۡسِمُع ٱلَۡمۡوَ�ٰ وَ ﴿ وكذا قوله: َ�َٓء إَِذا َولَّۡوا مَّ ٱ�ُّ نَت  ٨٠َ� �ُۡسِمُع ٱلصُّ

َ
َوَمآ أ

ۡسلُِموَن بَِ�ِٰدي ٱۡلُعۡ�ِ َعن َضَ�ٰلَتِِهۡمۖ إِن �ُۡسِمُع إِ�َّ َمن يُۡؤِمُن �   .]٨١-٨٠النمل: [ ﴾٨١َ�ٰتَِنا َ�ُهم مُّ
م مؤمنون، لالكتفاء بذكر اإلسالم عن ففي آيات كثرية يصفهم بأهنم مسلمون ومل يذكر معها أهن

وتُواْ ٱلِۡكَ�َٰب ﴿اإليامن ولدخوله يف مسامه.. فقوله: 
ُ
ِيَن أ ِ ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ َوَما ٱۡختَلََف ٱ�َّ إِنَّ ٱّ�ِيَن ِعنَد ٱ�َّ

ِ إِ�َّ مِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم َ�ۡغيَۢ� بَيۡنَُهۡمۗ َوَمن يَۡ�ُفۡر � َ َ�ِ�ُع ٱۡ�َِساِب َ�ِٰت ٱ�َّ  ﴾١٩ فَإِنَّ ٱ�َّ
. أي اإليامن؛ ألنه من لوازمه فال إسالم بدون إيامن وال إيامن بدون إسالم، ولن يوجد ]١٩[آل عمران: 

 مسلم صحيح اإلسالم بدون إيامن، كام أنه ال يوجد شخص حي بجسم دون رأس.
 وأنا أرضب لك مثالً:

واإليامن بمثابة قلب  ،!*"»رأس األمر اإلسالم«ن؛ حلديث وهو أن اإلسالم بمثابة رأس اإلنسا

 .جبل بن معاذ حديث من الرتمذي أخرجه  )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٣٢

ا برأس دون قلب وال بقلب دون رأس.. والنبي  حني  ملسو هيلع هللا ىلصالشخص فال يكون اإلنسان حيًّا سويًّ

فرس اإلسالم بالشهادتني وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان واحلج؛ فرس اإليامن بأن 

 بالقدر خريه ورشه، كام يف حديث جربيل.تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وتؤمن 

ص حواس الرأس بمميزاته  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  هبذا التفسري والتفصيل بمثابة الطبيب احلاذق يشخّ

ص القلب بأوصافه  وكونه يشتمل عىل الدماغ وعىل السمع والبرص وبقية خمصصاته، ثم يشخّ

ا وفسادً  ا، فهام جزء املختصة به، مع العلم أن كل واحد منهام مالزم لآلخر صالحً ا وحياة وموتً

 واحد ال يتجزأ.

إن اإلسالم واإليامن شيئان متباينان وخمتلفان، وأنه ليس كل « فقول الشيخ عبد العزيز:

فيا ليته وصف لنا هذا املسلم الذي ليس بمؤمن وبنيَّ لنا صفات أعامله  »مسلم مؤمنًا.. 

عطه رسول اهللا، فقال: يا رسول اهللا واعتقاده، وقد استدل لذلك بقول سعد يف الرجل الذي مل ي

ونحن نسوق  ».رواه اإلمام أمحد« :قال »أو مسلًما..«ما لك عن فالن؟ فإين أراه مؤمنًا. فقال: 

 هذا احلديث بكامله، فإن آخره يفرس أوله.

إذا مل يكن اإلسالم عىل احلقيقة يف كتاب اإليامن يف ترمجة باب:  صحيحهرو البخاري يف 

. قال: حدثنا أبو اليامن، أخربنا شعيب عن الزهري، تسالم أو اخلوف من القتل.وكان عىل االس

أعطى رهطًا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أخربين عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن سعد ريض اهللا عنه أن رسول اهللا 

، فقلت: يا رسول اهللا ما لك عن فالن؟ فواهللا إين  -وسعد جالس- وترك رجالً هو أعجبهم إيلَّ

فسكت قليالً، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت ملقالتي فقلت: يا  ،»أو مسلًما«ال: ألراه مؤمنًا. فق

يا سعد إ� «ثم قال:  ،»أو مسلًما«رسول اهللا ما لك عن فالن.. فواهللا إين ألراه مؤمنًا. فقال: 

 .»ألعطي الرجل وغ�ه أحب إيلَّ منه خشية أن ي�به اهللا يف انلار ىلع وجهه

املجازفة بدعو اإليامن لشخص معني لكون اإليامن اعتقاد قلب ال إن رسول اهللا ال يأنس ب

ومتى ادعاه شخص  ،!*"»اإلسالم عالنية واإليمان يف القلب«يطلع عليه إال اهللا تعاىل، حلديث 

 .أنس حديث من أمحد اإلمام أخرجه  )١(
                                                            



 ٣٣  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

عند رسول اهللا عمل معه التحقيق يف صحته، كام يف حديث حارثة بن النعامن أنه دخل عىل 

ا. فقال:  »حارثة؟كيف أصبحت يا «فقال له:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي انظر ما تقول، «قال: أصبحت مؤمنًا حقً

فقال: يا رسول اهللا عزفت نفيس عن الشهوات، فأظمأت هناري بالصيام،  .»فإن للك قول حقيقة

ا، وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يف اجلنة  وأسهرت لييل بالقيام، وكأين أنظر إىل عرش ريب بارزً

قال ابن  .!*"»عبد نّور اهللا قلبه فالزم«نار يعذبون فيها. فقال: يتزاورون فيها وإىل أهل النار يف ال

ا وروي مرسالً واملرسل أصح.  رجب: روي هذا احلديث مسندً

لكن اخلطاب باسم املؤمنني عىل اإلمجال كام يقول اخلطيب: يا معرش املؤمنني اتقوا اهللا فهذا 

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمؤۡ ﴿ جائز ومرشوع لقول اهللا تعاىل:
َ
. ]٧١التوبة: [ ﴾ِمَ�ُٰت َ�ۡعُضُهۡم أ

ٞ ﴿ وقوله: لكون اخلطاب هبذه الصفة يدخل فيه مجيع  .]١٠احلجرات: [ ﴾إِ�ََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة

 املسلمني واملؤمنني.
حديثو عهد برشك وجاهلية، وأكثر العرب مل يسلموا إال بعد فتح  ملسو هيلع هللا ىلصإن الناس زمن النبي 

ثامنية من اهلجرة. ومل يدخل اإليامن يف قلوهبم حال استيالء الرسول والصحابة عليهم، مكة عام 

ومل يوقف رسول اهللا رجالً منهم فيسأله: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وكم أركان اإليامن؟ 

بل تركهم عىل حاهلم، وأخذ اإلسالم يدخل يف قلوهبم تدرجييًّا شيئًا بعد يشء، وبعد أن عرفوا 

ا للفاحتني الغالبني.اإلي  امن بمقتىض املزاولة واملجالسة والتعلم صاروا مسلمني مؤمنني تبعً

ِيَن ﴿وبقي فيهم منافقون يظهرون اإلسالم واإليامن ويبطنون الكفر والنفاق،  ْ ٱ�َّ �ذَا لَُقوا
. ]١٤[البقرة: ﴾١٤نَّا َمَعُ�ۡم إِ�ََّما َ�ُۡن ُمۡسَتۡهزُِءوَن َءاَمُنواْ قَالُٓواْ َءاَمنَّا �ذَا َخلَۡواْ إَِ�ٰ َشَ�ِٰطينِِهۡم قَالُٓواْ إِ 

ِ َو�ِٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخِر َوَما ُهم بُِمۡؤِمنَِ� ﴿وقد أنزل اهللا فيهم:   ٨َوِمَن ٱ�َّاِس َمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا بِٱ�َّ
ن
َ
ٓ أ ِيَن َءاَمُنواْ َوَما َ�َۡدُعوَن إِ�َّ َ َوٱ�َّ  . ]٩-٨[البقرة: ﴾٩ُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُروَن يَُ�ِٰدُعوَن ٱ�َّ

نْ هؤالء ما ال يعرفه سعد؛ ألن اهللا سبحانه قد أخربه بأسامء بعضهم، كام  فالرسول يعرف مِ

 .مالك بن أنس حديث من البزار أخرجه  )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٣٤

أنه أخرب حذيفة بن اليامن بذلك وسرت عليهم نفاقهم.. فالرسول كره من سعد أن جيزم بإيامن هذا 

 اهللا تعاىل. كام هنى عن املجازفة يف املدح والثناء، الشخص واإليامن يف القلب ال يطلع عليه إال

إن اكن أحد�م مادًحا أخاه ال �الة فليقل: فالن أحسبه كذا واهللا حسيبه. وال يزيك «فقال: 

 .!*"»ىلع اهللا أحًدا

أي مستسلامً  »أو مسلًما«وملا كان رسول اهللا يعرف من هؤالء ما ال يعرفه سعد؛ قال له: 

كام فرسها البخاري بالرتمجة وهي باب إذا مل يكن اإلسالم عىل احلقيقة وكان  بالطاعة واإلذعان،

 ثم ساق هذا احلديث. ،عىل االستسالم أو اخلوف من القتل

ومنعوا زكاة  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا أرسع أكثر هؤالء العرب إىل الردة عن اإلسالم بعد وفاة رسول اهللا 

لصحابة حتى ردوهم إىل الدين؛ ألنه من املعلوم أمواهلم وقالوا: إنه لو كان نبيًا مل يمت، فقاتلهم ا

تفاوت الناس يف الثبات عىل الدين وعدمه وزيادة اإليامن ونقصانه، وإن من الناس من إيامنه 

كاجلبل يف الثبات والقوة واالستقامة فال تزعزعه الفتن، ومنهم من إيامنه كمثقال ذرة يف خفته 

ِيَن َءا﴿ وقلّته ُ ٱ�َّ ُ يُثَّبُِت ٱ�َّ ۡ�َيا َوِ� ٱ�ِخَرةِ� َوُ�ِضلُّ ٱ�َّ ْ بِٱۡلَقۡوِل ٱ�َّابِِت ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ َمُنوا
ُ َما �ََشآُء  ٰلِِمَ�ۚ َوَ�ۡفَعُل ٱ�َّ   .]٢٧إبراهيم: [ ﴾٢٧ٱل�َّ
ِ َو�ِٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ ﴿ وكام أخرب القرآن أن من َوَما ُهم  َوِمَن ٱ�َّاِس َمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا بِٱ�َّ

فيام رواه مسلم عن  ملسو هيلع هللا ىلصوهذه اآلية نزلت يف املنافقني، وكام أخرب النبي  .]٨البقرة: [ ﴾٨بُِمۡؤِمنَِ� 

أن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من «حذيفة 

يؤدي األمانة حىت يقال:  وأن انلاس يتبايعون وال ي�اد أحد«ثم حدثنا عن رفع األمانة  ،»السنة

 .»إن يف ب� فالن رجال أميًنا، ما أظرفه وما أعقله. وما يف قلبه مثقال حبة خردل من إيمان
املنافقني يتسمون باإلسالم، وينسبون أنفسهم إىل الصحابة الكرام  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ترك النبي 

يتحدث انلاس أن  ال«فيناكحوهنم ويوارثوهنم، وملا استؤذن رسول اهللا يف قتل رجل منهم قال: 

 .بكرة أيب حديث من عليه متفق  )١(
                                                            



 ٣٥  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

 ملا كانوا ينتسبون إىل صحبته يف الظاهر. .!*"»�مًدا يقتل أصحابه

وإنام سمي عبد اهللا بن أُيب ابن سلول بأنه رأس املنافقني من أجل أنه كان يظهر نفاقه ومل 

يملك كتامنه، وقد شهد عليه زيد بن أرقم بأنه قال: ال تنفقوا عىل حممد وأصحابه حتى خيرجوا 

ن كلبك يأكلك، فواهللا ألن رجعنا إىل املدينة من بلد ثَلهم إال كام قال القائل: سمّ ثلنا ومَ نا، فام مَ

ليخرجن األعز منها األذل. يعني باألعز: نفسه، وباألذل: الرسول وأصحابه، فأنزل اهللا تعاىل 

ٰ َمۡن عِ ﴿ تصديق شهادة زيد، بقوله: ِيَن َ�ُقولُوَن َ� تُنفُِقواْ َ�َ ْۗ ُهُم ٱ�َّ وا ٰ يَنَفضُّ ِ َح�َّ نَد رَُسوِل ٱ�َّ
�ِض َوَ�ِٰ�نَّ ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َ� َ�ۡفَقُهوَن 

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ َخَزآ�ُِن ٱلسَّ ٓ إَِ�  ٧َوِ�َّ َ�ُقولُوَن لَ�ِن رََّجۡعَنا

ةُ َولِرَُسو ِ ٱۡلعِزَّ ۚ َوِ�َّ َذلَّ
َ
َعزُّ ِمۡنَها ٱۡ�

َ
ِ�ِۦ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ�ِٰ�نَّ ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َ� ٱلَۡمِديَنةِ َ�ُۡخرَِجنَّ ٱۡ�

  .]٨-٧املنافقون: [ ﴾٨َ�ۡعلَُموَن 
وقد جر العمل بتحكيم هذه القاعدة وأن مجيع املنتسبني لإلسالم الذين يصلون الصلوات 

اخلمس ويؤدون الزكاة ويصومون رمضان وحيجون البيت احلرام أهنم مسلمون مؤمنون عىل 

إِ�ََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ ﴿ اءً عىل الظاهر من أعامهلم، ويدخلون يف عموم قوله سبحانه:اإلمجال بن
َخَوۡ�ُ�مۚۡ 

َ
ْ َ�ۡ�َ أ ۡصلُِحوا

َ
مع  ،!+"»املسلم أخو املسلم«: ملسو هيلع هللا ىلصويف عموم قوله  .]١٠احلجرات: [ ﴾فَأ

ۡعَراُب ﴿ إثبات املغايرة بينهم يف اإليامن واإلسالم، كام قال سبحانه:
َ
َشدُّ ُ�ۡفٗر� َونَِفاٗ�ا  ٱۡ�

َ
أ

ٰ رَُسوِ�ۦِۗ  َ�َ ُ نَزَل ٱ�َّ
َ
�َّ َ�ۡعَلُمواْ ُحُدوَد َمآ أ

َ
ۡجَدُر �

َ
  .]٩٧التوبة: [ ﴾َوأ

ۚ َعلَۡيِهۡم َدآ�َِرُة ﴿ وقال: َوآ�َِر �َُّص بُِ�ُم ٱ�َّ ۡعَراِب َمن َ�تَِّخُذ َما يُنفُِق َمۡغَرٗما َوَ�َ�َ
َ
َوِمَن ٱۡ�

وۡءِ�  ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوَ�تَِّخُذ َما يُنفُِق ﴿ . وقال:.]٩٨التوبة: [ ﴾ٱلسَّ ۡعَراِب َمن يُۡؤِمُن بِٱ�َّ
َ
َوِمَن ٱۡ�

ُ ِ� رَۡ�َتِهِۦٓۚ  َُّهۡمۚ َسُيۡدِخلُُهُم ٱ�َّ َ�ٓ إِ�ََّها قُۡرَ�ةٞ ل
َ
ِ َوَصلََ�ِٰت ٱلرَُّسوِل� �   .]٩٩التوبة: [ ﴾قُُرَ�ٍٰت ِعنَد ٱ�َّ

َوُوِضَع ٱۡلِكَ�ُٰب َ�َ�َى ﴿ بحانه قد أعطى كل ذي حق حقه غري مبخوس وال منقوصفاهللا س

 .جابر حديث من عليه متفق  )١(

 .عمر بن اهللا عبد حديث من عليه متفق  )٢(
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ا �ِيهِ َوَ�ُقولُوَن َ�َٰوۡ�لََتَنا َماِل َ�َٰذا ٱۡلِكَ�ِٰب َ� ُ�َغادُِر َصغَِ�ٗة َوَ� َكبِ  َ�ةً ٱلُۡمۡجرِِمَ� ُمۡشفِقَِ� ِممَّ
ۡحَصٮَٰهاۚ َووََجُدواْ َما َعِمُلواْ حَ 

َ
ٓ أ َحٗدا إِ�َّ

َ
�ۗ َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك أ   .]٤٩الكهف: [ ﴾٤٩اِ�ٗ

وكل ما ذكره اهللا سبحانه عن األعراب فإنه ينطبق بوصفه عىل احلرض. فمن احلرض من هو 

ا يف  ا وأجدر أن ال يعلموا حدود ما أنزل اهللا عىل رسوله، وال يزال النفاق موجودً ا ونفاقً أشد كفرً

 ومكان.احلرض واألعراب يف كل زمان 

ْ َ�َ ﴿ كام قال سبحانه: ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدوا
َ
ۡعَراِب ُمَ�ٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ

َ
ۡن َحۡولَُ�م ّمَِن ٱۡ� َوِممَّ

  .]١٠١التوبة: [ ﴾ٱ�َِّفاِق َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهمۚۡ 
ا  ا -ومنهم من يتخذ ما ينفق يف سبيل الزكاة والصدقة والصلة مغرمً ثقيالً عىل أي غرمً

 قد بخل بام آتاه اهللا من فضله، وهي باحلقيقة مغنم هلم لو كانوا يعلمون، كام قيل: -نفسه

ـــه ـــدعى حقوق ـــاملعروف ت  ومل أر ك
 

 مغـــارم يف األقـــوام وهـــي مغـــانم 
 

كام أن منهم من يتخذ ما ينفق قربات عند اهللا يرجو ثواهبا وأجرها، فهو حيتسبها مغنامً وليس 

ا.بمغرم، فرتاه يعط  ي زكاته عن سخاء نفس ويقول: اللهم اجعلها مغنامً وال جتعلها مغرمً

وبام أن الشيخ عبد العزيز يدور كالمه عىل حتقيق وجود مسلمني غري مؤمنني، فإننا نطالبه بتعيني 

عرشة أشخاص أو مخسة أشخاص من األحياء املوجودين يف الدنيا، بحيث يسميهم بأسامئهم 

 يسوا بمؤمنني. حتى يكون لقوله موقع من القبول والصحة يف اجلدل.ويقول: هؤالء مسلمون ول

 آية عىل باالعتامد واإلسالم اإليامن بني التفريق عىل التدليل: الثامن املدرك

 االستدالل هذا وضعف .فاطر سورة من) ٣٢(

ِيَن ٱۡصطَ ﴿ قال اهللا تعاىل:« قال الشيخ عبد العزيز: ۡوَرۡ�َنا ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ
َ
َفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَاۖ ُ�مَّ أ

 ِ ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن ٱ�َّ َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ قال:  .]٣٢فاطر: [ ﴾فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ

فالظامل لنفسه: هو الذي أخل ببعض الواجبات أو انتهك بعض املحرمات، واملقتصد: هو الذي 

ملحرمات، والسابق: هو الذي قام بفعل الواجبات واملندوبات وترك قام بفعل الواجبات وترك ا



 ٣٧  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

 انتهى. »املحرمات واملكروهات واستفرغ وسعه يف مرضاة اهللا.. 
ا عمن سبقه وهو خارج عن موضع فاجلواب : أن الشيخ عبد العزيز أخذ هذا اإليراد تقليدً

واملنتهك بعض املحرمات، ولعله  النزاع، وكأنه أراد من الظامل لنفسه أنه التارك لبعض الواجبات

يريد تطبيق املسلم عىل صفته، والصحيح أن هؤالء األصناف الثالثة كلهم من أهل اجلنة، كام 

ملا  ملسو هيلع هللا ىلصتدل عليه فحو اآلية واحلديث. وقد رو اإلمام أمحد عن أيب سعيد اخلدري، أن النبي 

. ورو اإلمام أمحد عن أيب .احلديث ضعيفلكن  .»هؤالء لكهم يف اجلنة«تال هذه اآلية قال: 

ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ﴿ يقول: قال اهللا تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصالدرداء، قال: سمعت رسول اهللا  ۡوَرۡ�َنا ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ
َ
ُ�مَّ أ

 ِۚ ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن ٱ�َّ َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ  .]٣٢فاطر: [ ﴾ِمۡن ِعَبادِنَاۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ

فأما اذلين سبقوا فأوئلك اذلين يدخلون اجلنة بغ� حساب، وأما اذلين اقتصدوا فأوئلك «قال: 

اذلين �اسبون حسابًا �س�ًا، وأما اذلين ظلموا أنفسهم فأوئلك اذلين �بسون يف املحرش، ثم هم 
ِ ﴿ اذلين تلقاهم اهللا برمحته و�قولون: ِ ٱ�َّ ۡذَهَب َ�نَّا ٱۡ�ََزَنۖ إِنَّ َر�ََّنا لََغُفورٞ َوقَالُواْ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

َ
ٓي أ

َنا �ِيَها لُُغوٞب  ٣٤َشُكوٌر  َنا �ِيَها نََصٞب َوَ� َ�َمسُّ َحلََّنا َداَر ٱلُۡمَقاَمةِ ِمن َفۡضلِهِۦ َ� َ�َمسُّ
َ
ِٓي أ ٱ�َّ

 .»]٣٥-٣٤فاطر: [ ﴾٣٥
؛ ألن اهللا وصفهم أوالً: بأنه ثم إن فحو اآلية يدل بطريق الوضوح بأهنم كلهم يف اجلنة

أورثهم الكتاب وهذه الوراثة صفة عالية. ثم وصفهم بأنه اصطفاهم، واالصطفاء افتعال من 

ۡوَرۡ�َنا ٱۡلِكَ�َٰب ﴿ الصفوة، فكأنه جعلهم صفوة اخللق. ثم أضافهم إىل نفسه الكريمة بقوله:
َ
ُ�مَّ أ

ۖ َفِمۡنُهمۡ  ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن  ٱ�َّ َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ َظالِٞم ّ�ِ
ِۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡضُل ٱۡلَكبُِ�  ه بفضلهم بقوله:﴾٣٢ٱ�َّ ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ﴿ ، ثم نوّ ۡوَرۡ�َنا ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ

َ
ُ�مَّ أ

َۡفسِ  ۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ ِۚ َ�ٰلَِك ُهَو ِمۡن ِعَبادِنَا ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن ٱ�َّ هِۦ َوِمۡنُهم مُّ
ُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَ�َها ُ�َلَّۡوَن �ِيَها ِمۡن ﴿ ثم ختمها بقوله:. ]٣٢فاطر: [ ﴾٣٢ٱۡلَفۡضُل ٱۡلَكبُِ�  َج�َّ

َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُٗؤۖ� َوِ�َاُسُهۡم �ِيَها 
َ
  .]٣٣فاطر: [ ﴾٣٣َحرِ�ٞر أ

ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ﴿ والذي أشكل عىل الشيخ عبد العزيز، هو قوله: ۡوَرۡ�َنا ٱۡلِكَ�َٰب ٱ�َّ
َ
ُ�مَّ أ
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ِۚ َ�ٰلَِك  ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ بِٱۡ�َۡيَ�ِٰت �ِإِۡذِن ٱ�َّ َۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ ٱۡلَفۡضُل   ُهوَ ِعَبادِنَاۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ
فمنهم ظامل لنفسه.. فجعل الظامل لنفسه هو التارك للواجبات واملنتهك . ]٣٢فاطر: [ ﴾٣٢ٱۡلَكبُِ� 

عن أيب  الصحيحني للمحرمات وخفي عليه أنه ما من أحد من الناس إال وهو ظامل لنفسه، ويف

ا كث�ًا وال ا� إ� ظلمت نفيس ظلمً «بكر الصديق قال: سمعت رسول اهللا يقول يف دعائه: 

وروي  .»يغفر اذلنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمح� إنك أنت الغفور الرحيم

ا. »كب�ًا«  بدل كثريً

َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ﴿ وقال سبحانه: ْ ٱ�َّ نُفَسُهۡم َذَكُروا
َ
ْ أ ۡو َظلَُمٓوا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ ِيَن إَِذا َ�َعلُوا َوٱ�َّ

نُو�ِِهۡم َوَمن َ�ۡغفِرُ  ٰ َما َ�َعلُواْ وَُهۡم َ�ۡعلَُموَن  ِ�ُ واْ َ�َ ُ َولَۡم يُِ�ُّ نُوَب إِ�َّ ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك َجَزآؤُُهم  ١٣٥ٱ�ُّ
ُ
أ

ۡجُر ٱۡلَ�ِٰملَِ� 
َ
ۚ َونِۡعَم أ نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

َ
ٰٞت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� ّ�ِِهۡم وََج�َّ ٞ ّمِن رَّ ۡغفَِرة  ﴾١٣٦مَّ

 . ]١٣٦-١٣٥عمران:  آل[

 يزين وهو حني الزاين يزين ال" بحديث االستدالل: التاسع املدرك

 صحيح واإليامن غري اإلسالم بني التفريق عىل "مؤمن

: ملسو هيلع هللا ىلصإن اسم اإليامن ينتفي عمن ترك شيئًا من واجباته كام يف قوله « قال الشيخ عبد العزيز:

م فال ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو احلديث، وأما اإلسال »ال يز� الزا� ح� يز� وهو مؤمن..«

 انتهى. »انتهاك بعض حمرماته.. 

ثم  »إن اإليامن ينتفي عمن ترك شيئًا من واجباته«أن الشيخ عبد العزيز يقول:  فاجلواب:

وهي باحلقيقة من ارتكاب املنهيات وليست  »ال يز� الزا� ح� يز� وهو مؤمن«يستدل بحديث: 

ق عظيم بني ترك الواجبات وبني ارتكاب املنهيات. إذ إن ترك الواجبات من ترك الواجبات، والفر

يص اهللا به حني ترك إبليس السجود آلدم..  أشد من ارتكاب املنهيات؛ ألهنا أول ذنب عُ

وقد ذكر شيخ اإلسالم الفرق بني ترك الواجبات وفعل املنهيات، وأن ترك الواجبات أشد 

ا، وأشار إليها العالمة ابن القيم يف كتاب من ارتكاب املنهيات بأكثر من ثالثني  الفوائد. وجهً



 ٣٩  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

ال يز� الزا� ح� «: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا  الصحيحنيولفظ احلديث يف 

يز� وهو مؤمن، وال �رسق السارق ح� �رسق وهو مؤمن، وال �رشب اخلمر ح� �رش�ها وهو 
وهذا احلديث من أحاديث الوعيد التي متر  .ئي.رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسا »مؤمن

كام جاءت، وللعلامء فيه تفسريات متنوعة. وحاصلها أننا ال نقول يف الزاين: إنه ليس بمؤمن. إال 

 عىل طريقة اخلوارج الذين يكفرون بالذنب، أو املعتزلة الذين يقولون: إنه بمنزلة بني املنزلتني.

تكب الكبرية من الزنا والرسقة ورشب اخلمر بأنه مؤمن أما أهل السنة فإهنم يعربون عن مر

بإيامنه وفاسق بكبريته، فال خيرجونه من اإليامن بكبرية الزنا، كام أهنم ال يعطونه كامل اإليامن، 

لكون الكبرية تنقص إيامن فاعلها، وقد يتزايد هذا النقص مع اإلرصار عليه وعدم التوبة منه 

، وهذا معنى قوهلم: إن املعايص بريد الكفر، وقد ترجم عليه حتى تئول إىل ما هو أكرب منها

 ويف عقيدة السفاريني. باب خوف املؤمن أن حيبط عمله وهو ال يشعرالبخاري.. فقال: 

 ال خيـــــرج املـــــرء مـــــن اإليـــــامن
 

 بموبقـــــات الـــــذنب والعصـــــيان 
 

ــــــــا ــــــــه أن يتوب ــــــــب علي  وواج
 

ـــا  ـــه حوب ـــر علي ـــا ج ـــل م ـــن ك  م
 

 ومـــن يمـــت ومل يتـــب مـــن اخلطـــا
 

 فـــــأمره مفـــــوض لـــــذي العطـــــا 
 

ـــتقم ـــإن يشـــأ يعفـــو وإن شـــاء ان  ف
 

ـــنعم   وإن يشـــأ أعطـــى وأجـــزل ال
 

أي حني ارتكابه هلذه  ،»ال يز� الزا� ح� يز� وهو مؤمن«ثم إن لفظ احلديث يف قوله: 

اجلريمة حال كون فرجه يف فرجها، فال ينطبق عليه هذا الوصف عىل ما قبل الزنا وال ما بعده، 

ن يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، فقد خيرج الشخص من اإليامن بمقتىض علم اهللا واإليام

وإحاطته برسه وعالنيته، لكنه يعامل معاملة املسلمني املؤمنني يف سائر األحكام، ولنعلم أن من 

 ليس بمؤمن فإنه الكافر أو املنافق، لكنه جتري عليه أحكام اإلسالم يف الظاهر.

ود الرب والتكذيب باملالئكة والتكذيب بالنبيني أو باملعجزات التي فالذي يعتقد إنكار وج

أيدهم اهللا هبا وأثبتها القرآن، أو التكذيب بالبعث بعد املوت أو اجلنة والنار ويكتم هذا االعتقاد 

يف نفسه وال يظهره للناس، فهذا هو املنافق الذي منزلته يف الدرك األسفل من النار.. لكنه يعامل 



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٤٠

 ملسلمني املؤمنني يف الدنيا، ويسمى هذا النفاق االعتقادي وهو النفاق األكرب.معاملة ا

آية املنافق ثالث: إذا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  الصحيحنيفهو مثل ما ورد يف  النفاق العميلأما 

وعن عبد اهللا ابن عمرو بن العاص، أن  .»حّدَث كذب، و�ذا َوَعَد أخلف، و�ذا ائُتِمن خان

�ع من �ن فيه اكن منافًقا خالًصا ومن اكنت فيه خصلة منهن اكنت فيه أر«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

خصلة من انلفاق حىت يدعها: إذا حدث كذب، و�ذا اعهد غدر، و�ذا خاصم فجر، و�ذا ائتمن 
 .»و�ن ص� وصام وزعم أنه مسلم«وزاد مسلم:  .»خان

ري وإبطان الرش، ؛ ألن حقيقة النفاق هو إظهار اخلالنفاق األصغرفهذا نفاق عميل، ويسمى 

فبعضه أشد من بعض، وهذا النفاق ال خيرج عن امللة، بل صاحبه حتت مشيئة اهللا، إن شاء عفا 

 عنه وإن شاء عاقبه كسائر عصاة املوحدين..
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إن بعض أهل السنة أدخلوا يف العقيدة السلفية كونه يستثنى يف اإليامن وال يستثنى يف 

وقيل له: أنت مؤمن؟ فليقل: إن شاء اهللا، أو قيل له: أنت مسلم؟ اإلسالم، فمتى سئل الرجل 

 فليقل: نعم. بدون استثناء. قال السفاريني يف عقيدته:

 ونحــــــــن يف إيامننــــــــا نســــــــتثني
 

 مــن غــري شــك فاســتمع واســتبن 
 

ا يقاس عليه،  فهذا التفريق ال صحة له، ومل نجد له يف الرشيعة أصالً يعتمد إليه وال نظريً

ؤمن أن يقول: أنا مؤمن. بدون استثناء متى علم من نفسه صحة إيامنه، كام يقول: أنا فيجوز للم

 »كيف أصبحت يا حارثة؟«قال حلارثه بن النعامن:  ملسو هيلع هللا ىلصمسلم. بال فرق.. كام يف احلديث أن النبي 

ا. فقال رسول اهللا  فقال: يا  .»انظر ما تقول، فإن للك قول حقيقة« ملسو هيلع هللا ىلصقال: أصبحت مؤمنًا حقًّ

هللا عزفت نفيس عن الشهوات فأسهرت لييل بالقيام، وأظمأت هناري بالصيام، وكأين رسول ا

ا، وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يف اجلنة يتزاورون فيها، وإىل أهل النار يف النار  أنظر إىل عرش ريب بارزً

ا .»عبد نور اهللا قلبه فالزم«يعذبون فيها. فقال:  . قال ابن رجب: روي هذا احلديث مسندً



 ٤١  ) القول السديد يف حتقيق األمر املفيد٦(

 جزمه بإيامنه بدون استثناء. ملسو هيلع هللا ىلص. فلم ينكر النبي .!*"رسالً واملرسل أصحوم

 :!+"زاد املعاد يف هدي خري العبادومثله ما ذكره العالمة ابن القيم يف كتابه: 

عن سويد بن  -وكذا احلافظ أبو مسلم املديني - معرفة الصحابةقال: ذكر أبو نعيم يف كتاب: 

وأنا سابع سبعة من األزد، فلام دخلنا عليه  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا احلارث األزدي، قال: وفدت عىل ر

نا.. فقال لنا:  فقلنا: مؤمنون. فتبسم رسول اهللا  »ما أنتم؟«وكلمناه أعجبه ما رأ من سمتنا وزيّ

قلنا: مخس عرشة خصلة يا رسول اهللا.. مخس  »إن للك قول حقيقة فما حقيقة إيمان�م؟«وقال: 

لك أن نؤمن هبا، ومخس ختلقنا هبا يف اجلاهلية، فنحن عليها إال أن أمرتنا أنت هبا، ومخس أمرتنا رس

قالوا: أمرتنا أن  »ما اخلمس اليت أمرت�م أن تعملوا بها؟«: ملسو هيلع هللا ىلصتكره منها شيئًا. فقال رسول اهللا 

نقول: ال إله إال اهللا، وأن نقيم الصالة، ونؤيت الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت إن استطعنا 

قلنا: أمرتنا أن نؤمن باهللا  »وما اخلمس اليت أمرت�م بها رس� أن تؤمنوا بها؟«ال: إليه سبيالً. ق

قلنا:  »وما اخلمس اليت ختلقتم بها يف اجلاهلية؟«ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت. فقال: 

الشكر عند الرخاء، والصرب عند البالء، والرىض بمر القضاء، والصدق يف مواطن اللقاء، وترك 

 .»علماء حكماء اكدوا من فقههم وعلمهم أن ي�ونوا أنبياء«الشامتة باألعداء.. فقال رسول اهللا: 

هم عىل اجلزم باإليامن ومل ينكر عليهم، وال أدري ما الذي أدخل  ملسو هيلع هللا ىلصواملقصود أن النبي  أقرّ

د اإليامن، يف عقيدة أهل السنة االستثناء يف اإليامن دون اإلسالم عىل أن االستثناء رشع ملنع انعقا

َوَ� َ�ُقولَنَّ ﴿ وال يكون إال يف اليشء املستقبل الذي قد يفعله وقد ال يفعله، كام قال سبحانه:
ۚ  ٢٣لَِشاْۡيٍء إِّ�ِ فَاِعٞل َ�ٰلَِك َغًدا  ُ ن �ََشآَء ٱ�َّ

َ
ٓ أ  .]٢٤-٢٣الكهف: [ ﴾إِ�َّ

. واهللا .»إن شاء اهللا«قال: ثم  !,"»واهللا ألغزون قر�ًشا واهللا ألغزون قر�ًشا«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 أعلم وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

 .أنس حديث من البزار أخرجه واملسند جربيل حديث عىل األربعني رشح يف ذكر  )١(

 .٥٠ص - ٢ج  )٢(

 .عكرمة حديث من داود أبو أخرجه  )٣(
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